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 مقدمه

 

ان فارسی است که تمامی به زبتخیلی  –علمی  یرمان تسخیررمان 

شخصیت های آن در این داستان غیر ایرانی و از ملیت های 

پررنگ کردن سبک علمی  ,تسخیررمان  نوشتن گوناگون هستند. فلسفه

تخیلی نظیر رمان  –تخیلی در ایران است. بیشتر اثار علمی  –

مجموعه بنیاد از آیزاک  ,د: جنگ دنیا ها از اچ جی ولزهای مانن

از سر ارتور کالرک که در ایران  2001آسیموف و و اودیسه فضایی 

به صورت ترجمه شده یافت میشود. اما کمتر اتفاق می افتد که 

تخیلی بزند.  –یک نویسنده ایرانی دست به خلق اثاری علمی 

ه شده متمرکز شده است ادبیات ایران متاسفه بر روی آثار ترجم

تخیلی به قلم یک ایرانی کمرنگ تر است. این  –و سبک علمی 

مذهبی و هیچگونه ایدولوژی را  ,کتاب هیچگونه عقاید سیاسی

و هم  تاریخی و واقعی د و شخصیت های این کتاب همنتبلیغ نمیک

داستانی و تخیلی هستند و کامال بی طرفانه و با رعایت حق 

همچنین از  عقاید دیگران نوشته شده است. آزادی و اترام به

آیزاک آسیموف و   ,ایده های نویسندگان شهیر همچون جورج اورول

 در این کتاب اقتباشه و الهام گرفته شده است. افالطون
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 «دیده اند. را جنگ انیپا مردگان تنها»

 افالطون -                      

 میقد شورک دیجد مردان: اول فصل

های زیادی در تاریخ واقعیت جنگ چیزی فراتر از تصور است. جنگ

زمین کوچک به وقوع پیوسته ولی هیچ کدامشان چیزی را اثبات 

 نکرد.

جنگ برای مذهب، برای منابع، برای قلمرو، همه سبب رنج شده 

 است.

این ماهیت انسان است؛ ماهیتی که در عمر کوتاه آدمی سبب 

 شود.زرگی در تاریخ میتغییرات بسیار ب

 

 دومی جهان جنگ لهستان، به حمله با تلریه 1939 سال سپتامبر1

 اعالن آلمان به فرانسه و انگلستان روز آنی فردا کرد، شروع را

  .دیرس فرانسه به نوبت لهستان از بعد دادند، جنگ

 انتظار از زودتر فرانسه. شد آغاز فرانسه نبرد 1940ی م 10

 قسمت سال همان ژوئن 25 در سرانجام و وردخ شکست تلریه از

 بدون هایآلمان. افتاد هایناز دست به سیپار و فرانسه یشمال

 تا کردند مستقر فرانسه شمال در را خودی ماهایهواپ وقت اتالف

 .باشند ایتانیبر به حمله آماده

 هایآلمان هدف ابتدا. شد آغاز ایتانیبر با نبرد 1940ی جوال 10

ی ماهایهواپ. لندن شهر سپس بود دوور بندر دری ربای هایکشت

 101 لینکیه نیسنگ افکنبمب ،109 تیمسراشم جنگنده شامل آلمان

ی سلطنتیی هوای روین مقابل در بود، استوکا 87 ونکری افکنبمب و

 .داشت را 1ی ک ام کنیهار و 2ی ک ام ریتفایاپی جنگندها

 

 یکانتربریی هوا گاهیپا

یی هوای روین 62 اسکادران فرمانده ، (Jack Tyler)لریتا جک تانیکاپ

 را خود تیمامور نیاول اسکادرانش افراد و او. بودی سلطنت

 .داد خواهند انجام امروز

 .کردیمی شمارلحظه و داشت دلشوره جک

 نشد؟ تمومی ریسوختگ قیرفی ه: جک

 .مونده مهمآتش هنوز! گهید قهیدق پنج... هنوز! نه: پرسنل

 کنیهار فروند 2 و ریتفایاسپ فروند4 شامل فقط 62 اسکادران

 .بود جک آزار باعث نیا و بود
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 .دارم کار باهاتون!... نیش جمع 62 اسکادران: جک

 .شدند جمع همه

 شما تعداد! هیسازسرنوشت روز امروز، دوستان دیکن گوش خوب: جک

 نوبت حاال و کرده سقوط فرانسه کشوره، از دفاع ما فةیوظ! کمه

 پرواز آماده!... میش دچار هایفرانسو سرنوشت به دیانب. ماست

 .زود نیش

 در و دیکش طول 1940 اکتبر 31 تای جوال 10 از ایتانیبر نبرد

 فروند 1887 آلمان و مایهواپ فروند1547 انگلستان نبرد نیا

 فروند 200 از شیب توانست لریتا جک تانیکاپ.دادند دست از را

 مدال توانست نیهمچن او. دکن سرنگون را یآلمانی مایهواپ

 .کند خود آن از رای سلطنتیی هایروین افتخار

 .بود بالکان تصرف حال در آلمانی ول شد آرامی کم جنگ

 

 انگلستان لندن، ،1940 سپتامبر 7

 الیرو کافهی روروبه ،جگوار مارک چهار رنگیمشک نیماش

 .کرد توقف نستریموست

 چپ سمت عقب در طرف به همیسراس و شد ادهیپ نیماش از راننده

 .کرد باز را آن و رفت نیماش

ی مرد. کردیم منعکس را ابانیخ شب چراغ نور براقشی هاچکمه

 .بود شده دیسف که صافی موها بای آبچشم و اندامدرشت بلندقد،

 ایتانیبری اشراف خانواده از که(Sir James Davis) سیوید مزیج سر

 سال در آمدیم حساب به اینتایبر شاهزاده همسر برادر و بود

 .شد متولد لندنی چلس محله در 1891

 

 مزیج نستریموست الیرو کافه در مزیج. بود جک تولد روز امروز،

 گاریس بسته بشیج از و نشستی چوبی صندلی رو و شد کافه وارد

 منتظر و کرد روشنش فندک با گذاشت لبش یرو و آورد رونیب را

 تنش ایتانیبر ارتش رنگیاقهوه رمفوینی همان. شد خود دوستان

 بود، گذاشته زیمی رو و درآورده اشیچرمی هادستکش. بود

 تونیز برگ ر،یشمش تا دو وسطش کهی افسر دارلبه کاله طورنیهم

 .بود شده دوختهیی طال نخ با ایتانیبری سلطنت تاج و

 پارک کافه یجلو یدرنگیسف نیماش. کردیم نگاه پنجره از مزیج

 .رنگ دیسف فانتوم سیرو رولس کی کرد؛

 که دیسف زیتم لباس با باب. شدند کافه وارد و ادهیپ نفر سه

 مثل یرنگی مشک لباس هم نیول نیفرانکل داشت، دست در ریشمش
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ی جان و ایتانیبر چتربازان نشان بای ول بود دهیپوش مزیج

 که داشت تن به رای سلطنت تانک دوم لشکر فرمیونی همی زلیو

 نهیزم پس کی دری وسط قرونی ها هیشوال خود کاله نقش ابی نشان

 .بود دهیچسبی زلیو جان فرمیونی به رنگ قرمز

 بهی قرمز فرمیونی کهی سلطنت گارد. بود دیشدی تیامن ریتداب 

 نیفرانکل. بودند کافهی جلو محوطة دری زنگشت حال در داشت تن

! دیبوسیم را او مدام و بود آورده خود با هم را دخترش ن،یول

 !دیبوس را نیفرانکل دختر مزیج

 فرانک؟ شده بزرگی لیخ سارا! جون عموی چطور: مزیج

 !قربان رفته مادرش به شیبایز آره: نیفرانکل

 عکس ازیی پوسترها ن،یمتحد ضدی پوسترها از بود پر وارهاید

ی سازاسلحه کارخانه در کار به را مردم کهیی پوسترها ل،یچرچ

 و زدندیم قدم معشوقشان همراه هاابانیخ در ممرد. کردیم دعوت

 .ستین کار دری جنگ کردندیم تظاهر

 شده گذاشته کافه از رونیبی صندل تا چند. بودیی بایز کافه

...  و کیک قهوه،ی هامتیق و بود کنارش در همیی تابلو که بود

 وارهاید بود؛ی چوب کافه داخل روکش. بود شده نوشته آنی رو

 .نشیزم کفی حت سقف

  از داشت هم ویراد و بود زانیآو وارید از انگلستان پرچم 

 .دادیم خبر قایآفر شمال در انگلستانی نبردها

. بود گذاشته زیمی رو را شیپاها و نشستهی چوبی صندل یرو مزیج

 .شد بلند افتاد، باب به چشمش

 .راهه به رو جشن بساط که نمیبیم! بهبه: فرانک

 زویسورپرا... رسهیم راه از جک االن دیکن شخامو چراغارو: مزیج

 !دینکن خرابش

 .کرد تعجب و شد کافه وارد جک بعد قهیدق 5. شد خاموش هاچراغ

 !باب؟! مزیج خاموشن چراغا چرا! ست؟ین نجایای کس... سالم: جک

 .شدند روشن هاچراغ

 .قهرمان مبارک تولدت! زیسورپرا: مزیج

 !!!نیکرد خوشحالم واقعا  ! فقار ممنونمی لیخ! منی خدا اوه: جک

 کجاست؟ مارتا پس: باب

 شده شروع جنگ کهی وقت از نداشت، حوصله ادیز است خونه: جک

 از. گرفته عهده به رو جنگ نیمجروح ازی پرستار فهیوظ اونم

 .مینیبیم همو کم گهید رمیم تیمامور به که همی وقت
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 آخه. ترکهیمی خوشحال از داره االن احتماال   کیرمانت باب: فرانک

 .شدهی مل قهرمانی نازناز همسر

 برامونی دنینوش تا چندی تونیمی جان! کن بس فرانک: مزیج

 .باشه گازدار آبجو کمی منو مال ؟یاریب

  !قربان االن نیهم: جان

 !کن فوتی جکی هستی چ معطل خوب: مزیج

 . زدند دست اوی برا همه کرد، فوت را هاشمع جکی وقت

 !؟یکن سرنگون روی آلمان جنگنده تا 61ی تونست دمیشن جک: باب

 ازی راست!!! بودن مگس مثل هایلعنت! بود سخت کم هی آره: جک

 اس ام اچ دیجد تانیکاپ که دمیشن منم خبر چهیی ایدری روین

 !قیرف بهت گمیم کیتبری شد ورکی او دوک

 ! مونهیم دخترم نیعی ول بزرگه کم هی درستهی جک ممنون: باب

 کجاست؟ ناال: جک

 هایآلمان هنوز مونده، کاریبی جور نیهم تونیبرا بندر: باب

  .انیب هاشونیکشت با نکردن جرأت

 کینزد جرأت تو مثل ییهاتانیکاپ وجود با چون بترسن دیبا: جک

 نلسون لردی جای تونیم مطمئنم! ندارهی کس رو انگلستان به شدن

 ی!کن پر رو

 !لطفته نظر قیرف ممنون: باب

 .سآماده هایدنینوش دوستان خب: جان

 .برداشتند را هاوانیل همه

 !میهست نیبهتر ما دوستان!رفقا جمعی سالمت به خوب: مزیج

 ی!سالمت بهی: همگ

 به خطر ریآژ که خوردندیمی دنینوش داشتند هنوز. بود شده شب

 .درآمد صدا

 !میباش خوش کمی نذاشتن!!!! اههههه هیچ واسه گهید نیا: مزیج

 غبار و گرد سقف از و دیلرز کافه و افتادی الرزه هانناگ

 .رفتند رونیب کافه از همه. ختیر

 !دیکن گاهین رو باال! منی خدا اوه: مزیج

 هر سوختیم داشت لندنی آلمانی هاافکنبمب از بود پر آسمان

ی هاافکنبمب. انداختیم شهر تن بری الرزه افتادیم کهی بمب

ی رو و کردندیم پرواز آسمون در کالغ هدست مثل که لوفتوافه

 .انداختندیم بمب گناهیب مردم

 کیشل هاییهوا ضد بودند رفته نشانه آسمان سمت به هانورافکن

 یی.ضدهوای هاگلوله انفجار از بود پر آسمان و کردندیم
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 کن کمک مردم به زودی! جان زود! پناهگاه نیبر همه زود: مزیج

! امنی جا هی ببر رو سارا زود انکفر! برن پناهگاها به تا

 نیا زودی فرمانده مقر به نیبر زود جک باب،! پناهگاه ببرش

 .دستوره هی

 !ششیپ برم دیبا اسخونه تو مارتا! مارتا مز،یج: جک

 !هاافکنبمب به پاتک واسهی کانتربر بهی بر دیبا! نه  -

 شیپ برم دیبا شهیم رید! برسونم خودمو تونمینم مزیج! نه -

 !مارتا

 !میبر باش زود باشه! کنه لعنتت خدا -

 و کرد اصابت کافه بهی بمب که بودند برنداشتهی قدم چند هنوز

 .دندیپر جلوی متر چند جک و مزیج شد، منفجر کافه

 ؟ی!جک خوبه؟ حالت توی جک -

 !شم بلند! کن کمکم... ستین میزیچ خوبم... آره -

 میبود رفته االن رون،یب میاومدیم رید قهیدق چند اگهی لعنت -

 !بده دستتو جک... هوا

 .بود شدهی خاک جک و مزیج صورت و سر

 !سرلشکر میبر میتونیم ادهیپ ستینی افاصله خونه تا -

 در مزیج کردند، حرکتی جک خونه سمت به دوان دوان جک و مزیج

 .کردیم تیهدا پناهگاه به را هاخانواده راه

 عرق زدند،یم نفس نفس دو هر بود، سالم هنوز خونه دندیرسی وقت

 .بودی جار صورتشان از

! ... مارتا... اوناهاش! سالمه هنوز... شکر رو خدا! اوه: جک

 !شتمیپ نباش نگران. نجامیا من زمیعز! مارتای ه

ی ول برداشت قدم چند جک بود، مارتا لبان بری دبخشیام لبخند

 پرت برق اغرچریت طرف به جک کرد اصابت خانه بهی بمب ناگهان

 نیزم بر و بود ادیز اشفاصله مزیج کرد، برخورد ریت به و شد

 .افتاد

: زدیم ادیفر داشت جک گرفت، رو جک دست مزیج

 مارتاااااااااااااااااااااااااااااااا

 !!!!!!نههههههههههههههه

 .میبر نجایا از دیبا قیرف باش زود -

 ولمی لعنت! کن ولم!!! بدم نجآتش دیبا کن ولم... مارتا! نه -

 !!!!!مارتا! مارتا!... کن

 زنده فکر به دیبا االن! احمق آدیبرنم دستت ازی کار گهید -

 !میباش موندن
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 ولم! کن ولم گفتم: گفت غم از پری صدا با و ختیریم اشک جک

 !نه! نه! نه! نه! نه! مارتا... نه! کن

 .گرفت را جک قهی مزیج

! گم؟یمی چی فهمیم ؟یمفهیم ادیبرنم دستت ازی کار گفتم -

 ؟یبر راهی تونیم... اریدرنی بازقهرمان

 !آخخخخخخخ! آخ! ادهیز دردش... شکسته راستمی پا نه -

 حرکت پناهگاه طرف به و انداخت خود گردن یرو را جک دست مزیج

 .بود فیکث و پاره دو هری هالباس کرد،

 دادگاه به همشونو فردا کجاست؟ی لعنت گارد نیا شهینم باورم -

 !فهیوظ انجام دری کوتاه جرم به فرستمیمی نظام

 ! باش مواظب -

 ؟یچ -

 !طرفمون ادیم داره گرفته شیآت افکنبمب هی -

 !بدزد سرتو مقدس میمر ای -

 دهیکش متر نیچند نیزم یرو و شد رد مزیجی جلو از مایهواپ الشه

 اشبدنه فقط بود شده پارهکهیت. بودگرفته آتش موتورش. شد

 .بود مانده

 نجایا تو! باشن زنده شخدمه از تا چند که رسهیم نظر به -

 !بندازم نگاه هی من بمون

 ؟یبد نجاتشونی خوایم -

 !درصد صد -

 بودی کیبلژ پاوری هااناف ریتهفت که را خودی کمر سالح مزیج

 و خلبان رفت مایهواپ الشه طرف به و دیکش رونیب غالف از را

 زندهی چمیسیب و خلبانکمک فقط بودند ردهمیی جلوی چمسلسل

 نشانة به دستشونو و کردندیمی زیخونر کهی حال در. بودند

 رو کلت گلنگدن مزیج. بودند کرده دراز مزیج سمت به التماس

 هم یریت و کرد کیشل سرش به و خلبانکمک سری رو گذاشت و دیکش

 دوباره و برگشت سپس ردیبمی زیخونر از تا زدی چمیسیبی پا به

 .شدند پناهگاهی راه و انداخت گردنش به رو جک دست

 مشونیاریب میتونستیم شونیکشت چرا: گفت گرفتهی صدا با جک

 !پناهگاه؟

 به امروز! رنیبگ پناهگاه تو رو نفر دوی جا خوامینم: مزیج

ی لعنت! جک نکن رحم یستیفاش چیه به کشتند آدمی کاف اندازه

 ی.نظام دادگاه فرستمیم همتونو.. . کجاست؟ی سلطنت گارد نیا
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 و ارتش سیلیو پیجی خودرو بای سلطنت گارد هنگام نیهم در

 .دندیرس راه از آمبوالنس

 خوبه؟ حالتون شما! قربان! قربانی: سلطنت گارد

! هان؟! حاال؟ تا نیبودی جهنم کدوم! خوبه؟ حالم نظرت به -

 ن؟یکن حفاظت اعالحضرت از نیخوایم نجوریا

 نیمجروح به کمک مشغولی ول خوامیم عذری لیخ! قربان ممتأسف -

 .میبود

 به زود! شکسته پاش لریتا تانیکاپ! نیباش زود هیکاف -

 تحمل! قیرف کن تحمل! جک! جک! زود نیکن منتقلش مارستانیب

 !بزن نیمرف زود امدادگر!... کن

 .کردند منتقلش مارستانیب به و کردند کردن آمبوالنس سوار رو جک

 عشاق زدن قدم ازی خبر گرید. دیبلعیم خود در را شهر آتش

 کس هر. بود دهیچیپ شهری هاکوچه در هیگر و نالهی صدا. نبود

 .گشتیم زشیعز دنبال به

. داشت ادامه 1941ی م 16 تا 1940 سپتامبر 7 از تزیبل اتیعمل

 از را خود جان نفر 40000 گرفت قرار حمله مورد بار 71 لندن

 داد، دست از را خود یمایهواپ فروند 2265 لمانآ. دادند دست

ی هاشکست هرحال به بود، انگلستان از آلمان شکست نیدوم نیا

 .بود شروع حال در ایتانیبری اصل

 دست از را آنجای سومال به حمله با ایتالیا 1940 اوت 6

 شکست نیاول نیا. شد دومی جهان جنگ وارد و گرفت هایسیانگل

 .بود دومی جهان جنگ در ایتانیبر ریکبی امپرتور

ی جهان جنگ وارد هاربر پرل به حمله با ژاپن 1941 دسامبر 7

 جنگ اعالن انگلستان به ژاپن سال همان دسامبر 20 در و شد دوم

 .شد شروع ایتانیبری هاکابوس و داد

 کی همراه به ولز او نسیپر اس ام اچ ناورزم 1941 دسامبر 10

 غرق نیچ جنوبی ایدر در هایژاپن ییهوا حمله اثر در ناوشکن

 .رفت ایدر اعماق به ملوان 860 همراه به و شد

 دست از را کنگهنگ توانستند هایژاپن 1941 دسامبر 25

 .اورندیدرب هایسیانگل

 و شدند روزیپ ایماال نبرد در هایژاپن 1942 هیژانو31

 .شدند رهیجزشبه ترک به ناچار هایسیانگل

 و داد شکست سنگاپور در را انگلستان ژاپن 1942 هیفور 5

 .افتاد هایژاپن دست به سنگاپور
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 رهیجز در انگلستان و ایاسترال هلند،ی روهاین 1942 مارس12

 .افتاد هایژاپن دست به رهیجز و خوردند شکست جاوه

 و ایاسترال هند، تنها. افتاد ژاپن دست به برمه 1942 مارس22

 .بودند نشده تصرف که بود مانده وزلندین
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 دیجد فرمان: دوم فصل

ی شکستگ درمانی برا لندنی سلطنت مارستانیب به بالفاصله جک 

 .شد فرستاده راستشی پا

 بیصل دیسف فرمیونی همان با پرستار. رفت جک مالقات به مزیج

 به زدن آمپول حال در بود کالهشی رو یرنگ قرمز بیصل که سرخ

 .زد را در مزیج. بود جک

 .دییبفرما: پرستار

 همه انگار. بود تخت کی اتاق شد وارد و کرد باز را در مزیج

 دهیچیپ جا همه الکل تندی بو. بود شده ساخته جک مخصوص زیچ

 .بود

 مارو کنم درخواست تونمیم! زحماتتون از ممنون پرستار خانم -

 ن؟یبذار تنها لحظه چند

 .کرد ترک را اتاق پرستار

 .گذاشت تتخ کنار زیمی رو را گل دسته مزیج

 ؟یجک چطوره پات -

 کم دردش کمی زدن نیمورف بهم االن... شهیم خوب داره کمکم -

 .خورهیم جوش واشی واشی شد

 .دارم واست خوش خبر هی -

 !بگو -

 نیا... میکن غرق کیاتالنت تو رو سمارکیب ناورزم میتونست -

 دست میتونست... هیسلطنتیی ایدری روینی برا بزرگ تیموفق هی

 .میکن کوتاه سیآتالنت ازی حدود تا هاروینآلما

 .شنومیم که خوشحالم: داد جوابی لیمیب حال با جک

 ی...ول نکرد خوشحالت ادیز خبر نیا دونمیم -

 .شد رهیخ پنجره طرف به و دیکشی آه دل ته از جک

 صبح امروز راستش! متأسفم مارتا واسه واقعا  ی جک... نیبب -

ی اثر متأسفانه... مینکرد دایپی زیچی ول میگشت رو حادثه محل

 رمونیگی زیچی ول میگشت هم رو مزیت رودخانهی حت... ستین ازش

 !ومدین

ی روتختی رو صورتش از شیهااشک و شدی جار چشمانش از اشک جک

 . ختیر

 شکالت براش خواستمیم امشب... کنمی خداحافظ ازش نتونستمی حت -

 به لعنت! مینیبش صبح تا هم کناریی دوتا هم با و بخرم گل و

ی لویبیس هی خاطر به. بود محبت و عشق دشمن شهیهم جنگ نیا

 !بشه خاکستر به لیتبد عشقمون دیبا کتولهی عوض
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! گناهکار چه! عاشق چه! رنیمیم توش مردم جنگه، هی نیای جک -

 ی...ول میریمیم روز هی هممون! گناهیب چه

 کنارش کاش! نبود متولد روز اون کاش! ؟یچی ول هان ؟یچی ول -

 !میمردیمیی دوتا و بودم

 .کرد سکوت لحظه چند و زد خشکش مزیج

 بودنت کیرمانت اندازه به اگهی! هست کیرمانت که ادیم خوشم -

 تو شکستهی پا و مارستانیبی جا به االنی! بود محکم وی قو

 !میخوردیم صبحونه میداشت نیبرل

 !ستین مهم برام -

 هی تو! ؟یفهمیم! مرده گهید اون ...مهمه منی برای ول -

 !تخته و تاج کشور، به خدمته فتیوظ ،یسرباز

 دچار تو سرنوشت به هاعاشق ازی لیخی نکن محافظت کشورت از اگه

 برسونم؟ تونستم! شنیم

 بگم بهت خواستمیم بود وقتی لیخ مزیج! بود باردار مارتا -

 ی...ول

! نکن فکر بهش هگید! متأسفم واقعا  ی: ناراحت حالت با مزیج

 شر و میکن دنبال رو دستورات که نهیا میدار که یراه تنها

 تخت و تاج و کشور تیاولو! ... میکن کم روی ناز حزب و تلریه

 .هست

ی کن خدمت کشورت بهی خواست شهیهمی! بود دندههی شهیهم تو -

 ما از تربزرگ هم وی مافوق هم چون دمیم گوش حرفتو!... باشه

 ی.هست

 فقط رو زنمیم کهیی حرفا! کن گوش دقت با! نیبب! هیعال یلیخ -

 جنگ وارد هم ایتالیا! هیبحران تیوضعی لیخ... گمیم بار هی

 از مستعمرات اون به نمیا... میداد دست از روی سومال... شد

 !ماست واسهی بزرگ ننگ هی نیا... شد اضافه رفته دست

 !است؟ی دیام هنوز -

 گهید ساعت مین م،یکن جادشیا دیبا ما! نداره وجودی دیام - 

 !میمنتظر رونیب ما ،یشیم مرخص مارستانیب از

 .رفت اشیشخص نیماش سمت به و شد خارج اتاق از مزیج

 

 

 لیچرچ جنگ اتاق چارلز، نگیک ابانیخ لندن، 1942 ه،یفور 7

 .بودی برف هوا

  .فراخواند تیماموری برا را سیوید ژنرال ل،یچرچ نستونیو سر
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 مساحت متر 70 حدودا لیچرچ جنگ اتاق. شد جنگ اتاق اردو مزیج

 هم ساعت ک. یداشت قرار وارید یرو جهان بزرگ نقشه که داشت

 زیم کی و بود زانیآو سقف ازیی هاچراغ. بود وسط وارید به

 داشت قرار تلفن و مدارک شیرو که داشت قرار وسط در هم بزرگ

 .دادیم گزارش را جنگ تیوضع لحظه هر که

 بود رو شیپ کهی اتیعمل مختصات و ریمسی رو داشت نقشه کنار کج

 .کردیم کار

 طرف به و گرفت راستش دست در و برداشت سرش از را کالهش مزیج

 .کرد حرکت لیچرچ

 کردیمی نیسنگی صندل یرو چاقش تن و بود نشسته زیم شیپ لیچرچ

 .بود لبش یرو معمول طبق برگ گاریس همان و

 !درخدمتم! قربان ریبخ روز -

 !جلو دییایب نیاومد خوش سیوید مزیج سر: لیچرچ

 .رفت زیم طرف به مزیج

 !ژنرال دینیبش دییبفرما: لیچرچ

 .نشستی اکلمه گفتن بدون مزیج

ی کاغذ و کرد باز و آورد رونیب زشیمی کشو از رای اپوشه لیچرچ

 .برداشت آن از

 حیتوض به الزم! ... محرمانستی لیخ! شما اتیعمل نقشه نمیا -

 !دیکن بازش امنی جا کی در! لطفا  ! ستین

. بردارد را کاغذ تا شد بلند بعد و ماند ساکت لحظه چند مزیج

 رونیا: گرفت را مزیح مچ لیچرچ گذاشت، کاغذی رو را دستشی وقت

 هی دید به جنگ به من مثلی بزرگی مردا! ژنرال کنم گوشزد هم

 هی مثل جنگ چون باش مواظب پس! کننیم نگاهی سرگرم و حیتفر

ی ذاریم رو افتخارتو و شهرت و دوست ژتون و پولی جا به و قماره

 !ژنرال؟ درستهی... دونیم خوب شمیبق گهیدی بباز اگه و

 !نییفرمایم درست ریوزنخست جناب! مسلما   -

 ممکنه رونیب! باش کاغذ مراقب ضمن در! خوبه: داد ادامه لیچرچ

 رو پادشاه و کشوری ایجد خطر نشبدزد اگه... بدزده اونوی کس

 !کنهیم دیتهد

 !خوش روز! ریوزنخستی آقا امنه جاش که دمیم نانیاطم -

 اهیس گوارج نیماش همان طرف به و شد خارج جنگ اتاق از مزیج

 باز شیبرا را نیماش در و کرد احترامی ادا راننده. رفت رنگ

 .شد سوار و کرد
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 داشتند تن به بلندی رانبا که پوشاهیس مرد نفر سه راه در

 .شد متوقف نیماش. گرفتند را نیماش یجلو

 ن؟یدیم دستوری چ قربان -

 .کنمیم صحبت باهاشون من! نیبش نیماش یتو تو -

 .ستادیا آنهای جلو و شد ادهیپ نیماش از مزیج

 عجله کنار نیبر زود هستم؟؟؟ی ک من نیدونیم شمام بای ه -

 !دارم

ی هامسلسل خودی باران ریز ازی اکلمه تنگف بدون پوشاهیس مرد سه

 و درآوردند خوردیم ریت 50 و داشتی گرد خشاب که را تامپسون

 .بستند رگبار به رو مزیج

 در خون و افتاد نیماش کاپوتی رو گلوله از پر جانیب کریپ

 !شدی جار ابانیخ

 مردی ول بردارند را مدارک تا رفتند نیماش سمت به آنها

 یدوتا سر به و گرفت نشانه سمتشان بهی کمر حسال بای ناشناس

 بهی کی و شدن کشته نفر دو. کرد کیشل سوم نفر کمر به و آنها

 .بود دادن جان حال در و افتاد نیزم

 را کتش قهی و رفت مجروح مرد سمت به! بود مزیج ناشناس شخص

 .کرد بلندش و گرفت

 !شمارو؟ فرستاده تلریه ن؟یگشتیم مدارک دنبال: مزیج

 !جهنم به برو: گفت آمد،یم خون دهنش از که مجروح مرد

 او مزیج. کردی خودکش میپتاس دیانیس قرص خوردن با مجروح مرد

. برداشت صورتش از را ماسک و رفت بدلش سمت به سپس کرد رها را

 قیرف ممنون: گفت لب ریز میمالی صدا با و کرد او بهی نگاه

ی مرد چونی ول دمیم بهتی بزرگ پاداش وی کرد بهمی بزرگ خدمت

 !مونهیم خودم شیپ

 نگاه قتل صحنه به مشکوک ینگاه با و برداشت را مدارک مزیج

 .کرد

 که کردیمی بررس را مدارک خودش اتاق در مزیج روز همان عصر

 خدمتکار و کرد تشکر خدمتکار از. آورد یچا اوی برا خدمتکارش

 .کرد ترک را اتاق

 از و گذاشت کنار را آن دستش با و انداختی چا به ینگاه مزیج

 و ستین اعتماد قابل چکسیه دانستیم چون کردی خوددار دنشینوش

 .کندیم دیتهد را جانش خطر لحظه هر
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 قرار نیبگیب ساعت برج مقابل درست مز،یت رود کنار مزیج اتاق

ی نارنج و زرد نور دیخورش غروب و بود باز اتاق پنجره. داشت

 .آوردیدرم حرکت به را پرده باد و دیتابیم اتاق داخل بهی رنگ

 .زد را اتاق در  

 ن؟ییبفرما: مزیج

 !ریبخ عصر قربان سالم: باب

 مطلب هی! ... یاومد شد خوب! ریبخ هم تو عصر! تانیکاپ سالم -

 !بگم بهت دیبا روی مهم

ی چا به نگاهش و نشست مزیج زیمی جلوی چوبی صندل یرو باب

 ؟ینخورد توییچا چرا: افتاد

 !اطیاحت جهت -

 ی!خوریم سرما ببند روپنجره الاقل -

 !بمونه باز بزار! نیبش! ایب! ستین مهم -

 !؟یبگ بهمی خواستیمی چ بگو! دمیم گوشی بگ توی چ هر! باشه -

 درست حدسم! من بدل به البته... شد سوءقصد بهم صبح امروز -

ی ول بود دهیکشی جالب نقشه... گشتنیم مدارک دنبال... بود

 تاشونو دو...! منتظرشونهی سرنوشت چه دونستنینم هاچارهیب

 داد نشون شیآزما جواب. کردی خودکش که بود زندهی کی یول کشتم

 همراهی مدارک چیه... بود مرگش عامل میپتاس دیانیس که

 .فرستاده اونارو تلریه که دیرسیم نظر به! نداشتن

 ؟گشتنیم تو دنبال داشتنی دیفهم کجا از -

 مغازه همونی شناسیم رو سیلو شاگرد پسره، اون سادهی لیخ -

 ؟23ی فروشیماه

 فروخت؟یم هم روزنامه که ساله 8 پسر همون آره -

ی لیخ باشه، تا سه اون مواظب تا دادم پوند 8 بهش قا  یدق -

 ساختمون وی ریوزنخست دفتر ریمس تو داشتنی ه چون زدنیم مشکوک

 ...زدنیم پرسه منی ادار

 !جالب چه -

 و فرانسه در ما جاسوسان گزارشات اساس بر مطلب اصل اما و -

 ...عکسش نمیا!... هارت وان کارل اسم بهی شخص هایناز آلمان،

 ه؟یک -

 دانشگاه استاد! هلند اهل مخترع و دانشمند هارت، وان کارل -

 هلند، ریتسخ بعد آمستردام؛ متولد هستی فالندرز اصالتا  ... الهه

 مثل بسازهی خطرناکی هاسالح براشون تا گرفتنش اسارت به هایناز

 !نیبب... هست عکس تو کهی نیا
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 اس؟توپخونه... نیا -

 ی.معمول گلوله با نهی ول توپخونهی هاهیما توی زیچ -

ی لیخ! توپ گرد سر نطوریهم و جالبه کنارشی هابشقاب نیا -

 دارهی فرد به منحصری طراح. دمیندی زیچ نیهمچ حاال تا جالبه

 !مزیج

! متر 2.89 بشقاب 4 از کدوم هر قطر متره، 20 معادل توپ طول -

 طبق خوشبختانه شده، ساخته وی طراح هارت وان توسط اسلحه نیا

 !کنن دایپ ساختشو محل تونستن من، زبدهی جاسوسا معمول

 آلمان؟ -

 ده،یرس دستم به کهی گزارش اساس بر! نروژ شمال! نروژ نه -

 فرانسه شمال به ساختش محل از رو اسلحه نیا دارن میتصم هایناز

 مطمئنا که سیانگل کانال ساحل بدتر ای یتانیبر منطقه احتماال  

 !ارنیب هست، لندن شهر هدفشون

 مهم برات ادیز معلومه زدنت حرف وی خونسرد از که نطوریا -

 !ستین

 بعمن کی مستلزم اسلحه نیا... دهینرسی خطرناک نکته به هنوز -

 قادری اگهیدی انرژ منبع نه و زغال نه نفت نه که بزرگهی انرژ

 ! ستین نشیتأم به

 ه؟یچ بزرگی انرژ نیا نظرت بهی ول... شهیم ترجالب داره -

 !هارته وان دکتر شیپ جوابش -

 !کردن؟ دایپ رو اسلحه نیا ساخت محل فقط -

 ...مقصد به انتقال ریمس عالوه به ساخت محل -

 بحث مزیج. شد اتاق وارد و خواست اجازه خدمتکار لحظه نیا در

 پنجره سمت به و شد بلند یصندل از باب و گذاشت کارهمهین را

 رود به که کردی امنظرهی تماشا به شروع و رفت آرامی هاقدم با

 .بود مشرف مزیت

ی برا!... دوباره شدم مزاحم قربان دیببخش(: خدمتکار) لوکاس

 !اومدم اتاقی زیتم

 دیبا بده انجامش زود فقط!... باش راحت ستینی مشکل: مزیج

 .کنم ترک را اتاق

ی کشو داخل و کرد جمع را مدارک کردیم صحبت کهی حال در مزیج

 .انداخت زشیم

 براتون؟ ارمیب گهیدی کی شد سرد تونیچا!... قربان -

 !لوکاس ندارم لیم نه -
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 لوکاس. کردیم تماشا را رونیب و زدینمی حرف و بود ساکت باب

ی ریگردگ را جاتقهیعت بوفه داشت افسران ساختمان خدمتکار

 به و شد بلند مزیج بود مزیج زیم چپ دست درست بوفه. کردیم

 .گذاشت زیمی هاگوشه در را شیهادست از کی هر و رفت زشیم کنار

 کرد مشاهده ناگهان. شد رهیخیی چا استکان به و شد خم مزیج

 .آمدیم فرود خودش سر طرف به بود رفتهگ را آن که ییچاقو که

 طرف به مزیج. کرد ریگ زیم به چاقو و دادی خال جا عا  یسر مزیج

 .دیپاش لوکاسی رو و برداشت رای چا وانیل. دادی خال جا چپ

 به راستش دست مشت با مزیج د،یمالیم را شیهاچشم داشت لوکاس

 صورتش هب هم سر پشت مشت چند و گرفت را اشقهی و زد صورتش

 رو مزیج دست لوکاس که بزند رای بعد مشت خواستیم! کوباند

 !کند چه دانستینم و بود شده هل باب. داد هل را او و گرفت

 سمت به و برداشت بود رفته فرو زیم در نوکش که را چاقو لوکاس

 .برد هجوم بود افتاده نیزم یرو که مزیج

. چرخاند لوکاس خود یگلو طرف به و گرفت را او دست مچ مزیج

 که دید مزیج و دیپاش لوکاس صورت یرو خون. برد فرو را چاقو

 !شد دیسف لوکاسی هاچشمی اهیس

 بود شده گذاشته دکور در که رای نازک ریشمش باب لحظه نیا در

 . برد فرو لوکاس بغل به

ی درحال مزیج. ختیر اتاق کف خونش. مرد و افتاد نیزم به لوکاس

 !شد بلند بود شدهی زخم دستانش که

 تو ش؟یشکوند چرا! بود جرج شاه هیهد ریشمش اون....اون: مزیج

 !بود هم گهیدی زایچ اتاق نیا

 ریگ که رو نیهم اوضاع نیا تو! نداشتی قابل کنمیم خواهش: باب

 !تهیشانسخوش از آوردم

 !کنمیم جبران ممنون! واقعا   باب ممنون -

. آمدیم لوکاس بدن از صدا. کرد جلب را باب و مزیج توجهیی صدا

 ازی نور کمکم. شدند رهیخ لوکاس جانیب جسم به باب و مزیج

 یباال از دیخورش نور نکهیا مثل زد رونیب لوکاس بدن داخل

 .بتابد ابرها

 !ستیایب عقب باب: مزیج

 او از سبز به لیما زردرنگ نور. شدیمی متالش داشت لوکاس بدن

 از و شد لیتبد خاکستر مثل وچککی هاقطعه به کمکم شدیم دیتول

 .رفت باد همراه پنجره

 ؟!بودی چ گهید نیا... نیا: باب
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! میکن تمومش که وقتشه... شهیم تردهیچیپ دارهی باز: مزیج

 شروع رو نقشه امشب نیهم!... باب میکن تلف رو وقت دینبا

 حضور جنگ اتاق تو 12 ساعت امشب! بده خبر همه به... میکنیم

 !باشن داشته

 شده جمع همه افتاد، مزیج اتاق در بیعج اتفاق که روز همان شب

 .بدهد حیتوض نقشه درباره مزیج تا بودند

 دربارهی کس از اگه... هیسر اتیعمل نیا! دیکن گوش خوب: مزیج

 دادگاه فرستمتونیم بشنوم جنگ اتاق از رونیب نقشه نیا

 ما طفق اتیعمل نیا تو! باشه من به گوشاتون خوبی...! نظام

 از فردا! ستین چترباز و تانک بهی اجیاحتی عنی میهست نفر سه

 به ورکی او دوک اس ام اچ ناورزم با پرتموث بندر از 7 ساعت

 تانیکاپ اسم بهی شخص به... میکنیم حرکت سیآتالنت سواحل سمت

 ملحق است متحدهاالتیایی ایدری روین ارتش از که برتمن

... استیتانیریبی غرب احلسو از حفاظت هدفمون... میشیم

 شیرایی ایدری روین ازی بزرگ ضربهی سلطنت ناوگان متأسفانه

 !میکن جبرانش دیبا زودتر چه هر و خورده سوم

 !رسهیم نظر بهی باحالی جا! هایانک: یجک

. هیباحالی جا تو مثلی خوشی الکی آدمای برا! آره: مزیج

ی لیما صدیس هب که کشهیم طول چقدر توی کشت با باب تانیکاپ

 م؟یبرس ایتانیبری غرب سواحلی( لومتریک هشتاد و چهارصد)

 ستیب شهیم که میبریی ایدر گره دو و ستیب سرعت با اگه: باب

 .روز هی با  یتقر ساعت بر لیما پنج و

 صبح فردا انیپا تا دیبا هاآذوقه و مهمات تمام هیعال: مزیج

 !نیمرخصی همگ! بشه آماده

 فرو فکر به و نشست زیم یرو مزیج شدی خال اتاق نکهیا از بعد

 سمت به نیهمی برا بود مشغول فکرش مزیج که شد متوجه باب. رفت

 .رفت او

ی باورکردن مز؟یجی کن هضم رو عصر اتفاقی تونینم هنوزم: باب

 بود شده ختهیر کهی خون اونی حت نشد دایپ ازشی اثر چیه! نبود

  !شد محو هم

 متعجب منو کهی زیچ تنها... نبود بیعج برام اتفاق اون: مزیج

 تشیهو کهی دشمن اونم... دشمنانمه به شدن اضافه کنهیم

 !نامعلومه

 کنمیم حس گاها   چون مزیج بشه تموم کابوس نیا دوارمیام: باب

 !میشیم دهیکش یکیتار نکته به میدار
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 !نیدروغ قتیحقی جستجو در: سوم فصل

 تنها. شد تردهیچیپ ماجرا مز،یج خدمتکار شدن محو از بعد

 دهیرس خود اوجی روزها به جنگ نبودند، مزیج دنبال به هایناز

 توانست آلمان. آمدینم حساب به مدرن گرید مدرنیی اروپا و بود

 اتیعمل دری شورو ریجماه اتحاد. کند تصرف را بالکان

 قرار مسکوی لیما چند در هایآلمان االن و خورد شکست بارباروسا

 .داشتند

 سمسیکر ایدن کل در مردم کهی حال در بود شده تمام هم سمسیکر

 شهرها یهایرانیوی بازساز حال در هایسیانگل گرفتندیم جشن را

 هاینازیی هوا حمله در که بودندی گناهیب مردمی خاکسپار و

 .بود سیانگل مردمی برای سخت سال شدند کشته

 یشمال اطلس انوسیاق ،1942 لیآور 8

ی لیما صدیس به النیممک تانیکاپ ناو روز، کی گذشت از بعد

یی ایدری روین رنگ دیسف زیتم لباس باب. دیرس انگلستان سواحل

 .زدیم دید داشت نیدورب با و بود کرده تن به را

 هست؟ی خبر: مزیج

 !ستین تیرؤ قابلی زیچ متره، 300 فقط دمونید محدوده: باب

 !سرده هم هوا... مشد زده ایدر کنم فکر خورهیم هم به حالم -

 اسلحه؟ ؟یکشت م؟یهستی چ دنبال قا  یدق مزیج! جالبه -

 ؟!دانشمند

 !دونهینم هم گنده لیچرچ خود که میگردیمی زیچ هی دنبال -

 !نیکن چک رادارو دم؟ید مه توی زیچ هی -

 !شده مشاهده رادار توی کشت تا چند! تانیکاپ! تانیکاپ: ملوان

... نباشن هایآلمان که بهتره: مزیج به خطاب زیری صدا با باب

 تنهای دار عهده بر رو تیمامور نیا تیمسئول خودت وگرنه ژنرال

 ی!نظام دادگاه میبر میتونیم که میستین ما

 قرار باش آماده تیوضع تو: گهیم ملوان به بلندی صدا با بعد

 ن؟یریبگ

 !تانیکاپ بله: ملوان

 .بودند دید قابل و شدند خارج مه ازی هایکشت

 !نمیبینم رو پرچشمون پرچمشون: باب

 (USS Massachusetts) اوناهاش خودشه! یو اس اس ماساچوست: مزیج

 !کاستیآمریی ایدری روین

 !دمید پرچمشونو آره -

 !ماساچوست اس اس وی عرشه به میریم... کن آماده رو قیقا زود -
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 احترامی ادای کشت ملوانان. شد ماساچوستی کشت عرشه وارد مزیج

 .رفت برتمن تانیکاپ دارید به مزیج و کردند

ی روین رنگیاقهوه ساده فرمیونی که برتمن نیمارت تانیکاپ

 برداشت دهانش از را گارشیس داشت تن به را متحدهاالتیایی ایدر

 !فشرد را باب و مزیج دست و کرد احترام یادا و

! ژنرال نیاومد خوش ماساچوست اس اس وی ناو به: نیمارت

 ! خوشوقتم تونییآشنا از... دمیشن ادیز تونهدربار

 !تانیکاپ خوشوقتم تونییآشنا از منم: مزیج

 با آنجا در... منی فرمانده اتاق در دییبفرما حال هر به -

 .میکنیم صحبت هم

 زیم مقابلی صندل یرو مزیج شدند، اتاق وارد نیمارت و مزیج

 . نشست برتمن

 شروع را اتیعمل نیا دیاب وقت اتالف بدون تانیکاپ... خوب -

 .میکن

 دستور نیتونیم شما... مینداری اعجله! ژنرال آروم کمهی -

 .انآماده هم من خدمة... نیبد نیداد بیترت که رویی هوا حمله

 دارم، رو ایتانیبر خلبان نیبهتر من! ها؟ییکایآمر شما؟ -

 !رلیتا جک تانیکاپ

 . دمیشن فشویتعر -

 اسکورت هامونوافکنبمب اسکاران قرار نشویای!... عال اریبس -

 !میش روروبهی آلمانی هاجنگنده با ممکنه... کنه

 !ژنرال هستنی بانیپشت آماده من خدمه -

  !شنومیم که خوشحالم -

 والیا سنتی سلطنتیی هوای روینیی هوا گاهیپا لحظه نیا در

 ( St.Eval Cornwall) کورنوال انگلستانی غرب جنوب

 چهاری هاافکنبمب به چشمش اول. شدیی هوا گاهیپا وارد جک

 او بهی کسی ول ستدیایم لحظه چند. افتدیم تنکستر موتوره

 گذارد،یم جکی هاشانهی رو را دستشی کس پشت از. کندینمی توجه

 .گرددیبرم

 تانیکاپ! دیآمد خوش والیا سنتیی هوا گاهیپا به: نیدوا

 !شما اسکادرانی اعضا ازی کی هستم، لسونیو نیدوا من! لریتا

 نیدوا دست بعد و کرد تأملی کم جک. کرد دراز را دستش نیدوا

 .فشرد را

 شه؟یم آغازی ک اتیعمل ستوان! خوشوقتم تونییآشنا از: جک

 !االن نیهم البته: نیدوا
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 .میکن شروع پس هیعال: جک

 !ن؟یبلد خودتون که هم رو نقشه -

 !لسونیو ستوان بله -

 ی!فرمانده چادر نییبفرما میکنیم مرور رو نقشه. هیعال -

 .کرد پهن زیم یرو و کرد باز را نقشه نیدوا

 فروند 15 و لنکستر افکنبمب فروند 50 ما! اسساده نقشه خوب -

 .میداری وریفی س جنگنده

 هستند؟ کم هااسکورت چرا -

 تعداد نیای ول دارنی فن نقص هاجنگنده ازی لیخ متأسفانه -

 !هیکاف فرماندهان گفته اساس بر

ی تدارکات وی جنگی هایکشت ما هدف: ... دهدیم ادامه نیدوا

ی خودروها و مهمات حمل حال در آلمانی تدارکاتی هایکشت... است

ی بانیپشت مای اصل هدف... هستند اطلس انوسیاق دری زره

 .است آلمانی هاجنگنده از هاافکنبمب

 .ادیم کنندهسرگرم نظر به -

 .نیبش پرواز آماده خوب. باشهی اونجور مدواریام -

 تعداد و بود فروند 50 حدود لنکستری هاافکنبمب تعداد -

 جور هی نیا که گفت شهیم فروند، 15 حدود اسکورتی هاجنگنده

 ژنرال دوارمیام!!! دستوره دستور کرد شهیم چهی ول هیخودکش

 !کنهیم داره کاری چ بدونه سیوید

 .شدند بلند نیزم از هاافکنبمب اول

 هادستکش. گذاشت شهیشی جلو و درآورد بشیج از را مارتا عکس جک

 .کرد روشن را موتور سپس زد، نکیع دیپوش را

 .دیرس هاجنگنده به نوبت و شدند بلند هاافکنبمبی تمام

 .مراقبت برج بهی سلطنت عقاب از: جک

 .گوشم بهی سلطنت عقاب: مراقبت برج

 .تمام شدند چک ییجلو وی پشتی هابال -

 .تمام شد افتیدر -

 .تمام آفکیت آماده -

 .تمام! دیباش موفق شد افتیدر -

 .شدند بلند هاجنگنده هیبق سپس شد بلند نیزم از جک

 .ساعت کی از بعد

 میدار... نیش آماده...  23 اسکادران بهی سلطنت عقاب از -

 !میشیم کینزد
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ی هاجنگنده ناگاه که داشتند فاصله هاافکنبمب از 23 اسکادران

 .کردند سرنگون را لنکسترها ازی ک( یMe 109) یآلمان تیاشم مسر

 !زدن شونویک! یکثافتا! منی خدا اوه -

 .رفت دشمنی هاجنگنده ازی کی دنبال و کرد ادیز سرعتشو جک

 !کن صبر رمتیگیم االن -

 مایهواپ بال دو از هاگلوله. دیکش را ماشه و گرفت نشانه جک

 هوا در و کرد اصابت جنگنده بدنه و بال به رهایت. شدند کیشل

 .شد منفجر و گرفت آتش

 داره روروبه دونه! یباش مراقب! تانیکاپ بودی عال: نیدوا

 !سمتت به ادیم

 خلبان سر به گلوله بار نیا کرد کیشل و گرفت هدف زود جک

 جان و دیپاش شهیش به خلبان مغز حال همان در و کرد اصابت

ی نینشعقب هایآلمان جنگنده فروند چندی سرنگون از بعد. سپرد

 .کردند

 .شدند مه وارد

 ؟یشنویم صدامو تانیکاپ: نیدوا

 ن؟یدار قراری تیموقع چه در... کامل و واضح! آره: جک

 کاهش ارتفاعمونو هست اجازه... نمیبب رو هاافکنبمب تونمینم -

 م؟یبد

 !دیکن حفظ تتونویموقع! هیمنف -

 .دندید ایدر در رای کشت هاده و درآمدند مه از نناگها

 !ادنیز چقدر! منی خدا اوه -

 به رو خودتون ارتفاع!... واحدها تمام بهی سلطنت عقاب از -

 !نیبد کاهش فوت 700

ی متر 100 بهی وقتی ول دادند کاهش را ارتفاعشان ماهایهواپ

یی ضدهوای هاگلوله کیشل به شروع هاناوچه دندیرس آلمان ناوگان

 .کردند

 !دیکن عوض تتونویموقع زودیی! هوا ضدی هاگلوله: جک

 سرنگون را آنها و کردندیم اصابت هاافکنبمب به هاگلوله

 .ساختندیم

 !داگ بول بهی سلطنت عقاب از: جک

 !گوشم بهی سلطنت عقاب(: داگ بول) لنکستر خلبان

 ررسیت زا و نیبد رییتغ 3 ساعت به خودتونو تیموقع داگ بول -

 !نیش دور هاییضدهوا

 .تمام شد افتیدر -
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 !دارم نقشه هی من نیدوا...! هیجهنم عجب -

 !بگو زود خوب: نیدوا

 گروه پنج به اگه میفروند 15 هم ما اونجاست ناوچه تا 5 -

 .میکن غرقشون میتونیم فروند 3 گروه هری عنی میبش میتقس

 !بده جهینت دوارمیام -

! نیش میتقس دسته پنج به 23 اسکادران بهی سلطنت عقاب از -

 ملحق من به تو نیدوا! نیکن حمله ناوچه کی به کدومتون هر... 

 !شو

 پرواز هاناوچه طرف به و شدند میتقس گروه 5 به 23 اسکادران

 .کردند

 .آتش من فرمان با: جک

 موتور به هاگلوله. گشودند آتش هاناوچهی رو به هاجنگنده همة

 .سپردند جان دم در هاملوان. کرد اصابت هاملوان و هاتوپ

 !نیبزن دوری همگ... سازهیم کارشونو گهید حملة ه! یهیعال -

 .کنند حمله گرید بار تا زند دور هاجنگنده

 !آتش -

 و گرفتند آتش هاناوچه بار نیا. گشودند آتش دوباره هاجنگنده

 .نشد غرق آنها ازی کی یول شدند منفجر

 !سالمه هنوز شونیک! ینطویش بر لعنت -

 !دمیم بشویترت من: نیدوا

 !دستوره هی نیا نیدوا! نه -

 .کنمیمی چیسرپ فرمان از دفعه نیای ول تانیکاپ متأسفم -

 به ییضدهوای هاگلولهی ول کند غرق را ناوچه تا زد دور نیدوا

 .گرفت آتش موتور و کردند اصابت موتورش

 کنترش تونمینم گرفت شآت موتورمی! اضطراری! اضطرار: نیدوا

 !کنم

 !باش زود رونیب بپر: جک

 .شد غرق و منفجر ناوچه و دیکوب ناوچه به را شیمایهواپ نیدوا

 !منی خدا اوه! نه نه نیدوا(: زد داد) جک

 ی!شنویم صداموی سلطنت عقاب به داگ بول از: لنکستر خلبان

 !گوشم به داگ بول: جک

ی کاف سوخت بازگشتی برا منکن فکری سلطنت عقاب: لنکستر خلبان

 ن؟یدیم بمباران دستور میباش داشته

 !شودیم داده اجازه داگ بول بهی سلطنت عقاب از: جک

 .تمام شد افتیدر: لنکستر خلبان
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 غرق را همه و بمباران را یآلمانی باری هایکشت هاافکنبمب

 . ماندی باق فروند 34 تنها لنکستر فروند 50 از. کردند

 مه وارد دوباره که بودند گاهیپا به بازگشت حال رد اسکادران

 .برق و رعد با همراه بار نیای ول شدند

 !داگ؟ بول بده جواب! داگ بول! داگ بول: جک

 .دیرس گوش به میسیب از ادیفری صدا و شهیش شکستنی صدا

 ؟یدار صدامو! داگ؟ بول: جک

 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ: داگ بول

 آلمانی جنگی هایکشت از پری اصحنه با شد خارج مه ازی وقت جک

 .شد روروبه

 الو! مزیج! مزیج! نداره امکان نیا نه! نه! نه! اوه: جک

 !؟یشنویم صدامو! مزیج

 ...ماساچوست ناورزمی فرمانده کنترل اتاق لحظه همان

 ...هستن رلیتا تانیکاپ! قربان! قربان: میسیبی متصد

 جک؟ جک؟! من هب بده ویگوش: مزیج

 دارن نجانیا روهمه هایآلمان! زدن خون هیشب ما به مزیج: جک

... گرفته شیآت امجنگنده موتور! دیکن کمک... کننیم کهیت کهیت

 !کنمیم سقوط دارم

 جک! گفتن دروغ ما به نه اوه... فقط بود قرار ه؟یچ منظورت -

 !کن عوض رتویمس زود

 چپمی بازو بهیی هوا توپی هاترکشی ول! مزیج کنمیمی سع -

 !نه! نه! اوه نهیسنگ شیآت... کنم کنترل تونمینم... خورده

 !جکککک -

 منهدم و گرفت قرار یآلمان ناو 88 توپ اصابت مورد جک جنگنده

 .کرد سقوط آب در و شد

 برتمن اتاق وارد دوان دوان و عیسر. افتاد دستش ازی گوش مزیج

 !ننبرتمنن: کرد باز را در محکم! شد

 !برتمن؟... دروغ ما به

 یرو بود نشسته ملوان هی و بود افتاده زشیم کنار برتمن جنازه

 را شیپاها و کرد گردش درجه 180 بود گردون که برتمنی صندل

 !گرفت مزیج سمت به را کلت. گذاشت زیمی رو

 !عجله با چه ژنرال! اوه: ملوان

 ه؟یچ شیمعن کارا نیا ؟یهستی ک تو: مزیج
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 تیمامور من... کابوستم من... ژنرال نه! هوو وووهو! اوه -

 دیبا هیبق کهی داری شوم نقشه تو چون کنم نابودت که دارم

 !بفهمن

  فرستاده؟ رو توی ک -

... دمیم انیپا تیزندگ به االن و ؟یدنبالشون تو کهیی همونا -

 همه! برن نیب از تو مثل فیکثی هاانسان همه کهی روز دیام به

 انجمن تیمامور امروز من بشن؟ باخبر شومت کار نیا از دیبا

 !رسونمیم انیپا به رو

 انجمن؟ کدوم ه؟یچ شوم کار از منظورت -

 کهیی همونا مثلی قدرت دنبال به تو: شهیم بم هوی صداش ملوان

 !برسن بهش مینذاشت ما خیتار تو

 پرت ملوان حواس و کرد کار به شروع ریآژ قرمز چراغ ناگهان

 طرف به و بلند را زیم و کرد استفاده تیموقع از مزیج. شد

 !کرد پرتاب ملوان

 که را ملوان دست زود مزیج. دیکش عقبی ول افتدین نیزم ملوان

 و چسباند فکش به را اسلحه او خود دست با و گرفت داشت اسلحه

 !دیپاش وارید یرو خون و شد رها ماشه

 جسد سپس .بود افتاده مزیج خدمتکاری برا کهی اتفاق مثل درست

 !شد دیناپد و خاکستر

ی ک نایا! لوکاسه هیقض هیشب درست بود؟ی چ گهید نیا: مزیج

 ! هستن؟ی چ بگم بهتر ای هستن

ی واقع برتمن جنازه دست در گذاشت زود داشت دست دری کلت مزیج

 .کرد جسدش زیآنال به شروع و

 ...!دشیی ایردریز خطر قربان: شد اتاق وارد فورد دوم، ناخدا

 دوم ناخدا... دیرس قتل به برتمن تانیکاپ بگو خدمه به: مزیج

 ! نیریگیم دست به روی فرمانده شما

 ...چرا قربانی ول: ملوان

 !دستوره هی نیا! کن اعالم خدمه به...! ملوان نپرس سؤال: مزیج

 !قربان بله: ملوان

: برداشت را میسیب و رساندی فرمانده اتاق به را خودش زود مزیج

 !الن؟یم مک تانیکاپ !باب! باب

 !مزیج گوشم به: باب

 توسطیی ایردریزی ابیرد لهیوس) سونار رسهیم نظر به باب -

 هر... کردنیی شناسا رو آلمانیی ایردریز مای های( صوت امواج
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 رییتغی شرق درجه دو و ستیب به سرعت حداکثر با رویمس زود چه

 ...میبش دور دیبا! نیبد

ی شرق درجه 22 به رویمس فورد تانیکاپ!... شد افتیدر: باب

 تند تند... بگو! موتورخانه به سرعت حداکثر! بده رییتغ

 !زنیبر زغاالرو

 !قربان چشم: فورد تانیکاپ

 شیپ تیعصبان با باب منطقه، از شدن دور و ریمس رییتغ از بعد

 !رفت مزیج

 گاهیپا از ؟ی!بدهکار من به حیتوض هی کنم فکر مزیج: باب

 هاجنگنده هیبق و داگ بول اسکادران که شده گزارش بهمیی هوا

 ؟!دنینرس جک خود و

 ناوگانی ناگهان حمله مورد خدمه همه و جک!... باب متأسفم -

 !شد کشته هم جک متأسفانه... شدن منهدم... گرفتن قرار آلمان

 اگه میریم اونای بانیپشت به که بود گفته ما به برتمن پس

 !شدنیم مشاهده هایآلمان ناوگان

 که یخدمتکار همو! اونو کشتهی کی یعنی شده کشته برتمن: مزیج

 و شده ظاهر ملوان هی جسم تو بار نیا بکشه منو خواستیم

 برتمن یسو ازی دستور چیه نیهم خاطر به... بود کشته تانویکاپ

 !نشد صادر ما اسکادران ازی بانیپشت بری مبن

 شاهد همش تو خاطر بهی... کشوندی باز نیا به مارو تو مزیج -

 .میشدی زیخونر

 چکدوممونیه ریتقص!... رنیمیم توش همه! باب جنگه هی نیا -

 برتمن شدن کشته و برق و رعد مه،... افتاد اتفاق اون که ستین

 افتخار بهش من... شد کشته شجاعانه اون... کرد خراب روی چ همه

 !کنمیم

 ...مزیجی بزن سلمبه قلمبهی حرفای بلد همش -

 بیعج موجودات اون مثل ممکنه االنی ولی کن سرزنش منوی نتویم -

 عرشه کن جمع 9 ساعت ملوانارو... بزنن پرسهی کشت عرشه تو

 .بگم یزیچ هی خوامیمی... کشتی جلو

 روز همان ظهر از بعد 9 ساعت

یی ایدریی روین روش به برتمن تانیکاپی سوگوار مراسم از بعد

 کیشلیی هوا ریت بعد و زنداندایم ایدر در را شده کفن جسد که

 .شد اساچوستم ناو عرشه بری سخنران آماده مزیج کنند،یم

 .آمدند عرشهی رو تانیکاپ: ملوان
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 شروع مزیج و ستادیا مزیج کنار باب. کردند احترامی ادا همه 

 .کرد

 محموله انهدام اتیعمل! دیکن توجه من به لطفا   ونیآقا: مزیج

... شدند غرق ناوهای تمام.. .بودی عال آلمانیی ایدری روین

... بگم شما به روی مطلب دیبای ول کنمیم افتخار شما به

 !دندیرس قتل به برتمن تانیکاپ متأسفانه

 .کردندیم پچ پچ هم گوش در همه شدند، شوکه انیاطراف

 احتمال به رسونده، قتل به اونو هاملوان ازی کی! ساکت: مزیج

 !بوده دشمن جاسوس ادیز

 .شد شتریب انیاطراف تعجب جمله نیا گفتن با

ی کشت اتاق وارد اجازه بدون نداره حق کس چیهی ثانو اطالع تا -

... شهیم کنترل حرکاتی تمام! خواب و غذا صرفی برا فقط... بشه

 روی فرمانده فورد تانیکاپ و النیم مک تانیکاپ بعد به االن از

 گهیدی روزیپ ه... یکشورم به برگردم دیبا من و رنیگیم دست به

 هیعلی ادیزی هایروزیپ دوارمیام و خورد رقم نیمتفقی برا

 !نیمرخص... میاریب دست به نیمتحدیی ایدری روین

 !مزیج خشنی لیخ... خشن: باب

 بگرده من دنبالی کشت توی ک... ینهیسنگ برام نیا حال هر به -

ی کشت تو جاسوس نیا ماه دو نیا در درست... بکشه منو بخواد و

 تنها... دونستیم ماروی زایچی لیخ... نینشد متوجه و بود ما

... دادیم لو اطالعاتمونو ذاشتمیم اشزنده اگه... نبود من کشتن

 دارم ای حرفاموی فهمیم میزدیم چنگ ابرا تو میداشت هممون االن

 نکهیا بدون... بده لو جامونو بودی کاف! گم؟یم وارید به

 زنده اگه و مردنیم همشون خدمه همه نیا... میش خبردار

 !میشدیم دهیکشی نظام دادگاه به میموندیم

 برداریشوخ نظم... باشه داشته نیپلیسید دیبا فرمانده 

 شهینم باورم... ونهیم در مردم جون و آبرو مسأله...! ستین

ی جلوی تونیم چطور فردای... ندار نفرو هی شدن کشتن تحمل تو

 از بعد دمیم قول بهت ؟یریبگ ارقر دشمنی کشت خونهتوپ شیآت

 ... مونیاول حالت همون به میگردیبرم جنگ شدن تموم

 کنه؟یم کاری ک واسه زیچ همونی عنی شخص اون سؤال ه: یباب

 باشه؟ تونهیمی چ انجمن از منظورش! انجمن گفت دونمینم -

 مثل ارنیب دست به رو قدرت خوانیم که باشن عده هی دیشا -

 !هایشورش مثال   ای هاکیچر
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ی لیخ مینذاشت خیتار طول در گفت من به اون چون تونهینم! نه -

 !ستنین قدرت دنبال اونا برسن قدرت به ها

 ؟!ادهیز قدمتشونی عنی -

 ی!گردیم قدرت دنبال تو که گفت من به مطمئنا   -

 .ستینی شکی جای... کنیم خدمت کشورت به تو که دوننیم همه -

 ؟یداری داعتقا افسانه به تو -

 !بشرن فکر دهییزا همش اونا که معلومه خب -

 با مای ول ندارن وجود هاافسانه... دارم اعتقاد منی ول -

 ندهیآ در گفتم کهیی زایچ نیا و میکنیم درست اونارو کارامون

 اعمال ازی بازتاب هاافسانه همه... شنیم لیتبد افسانه به

 .متفاوتی هازمان در بشره

... برسم ارتش امورات به دیبا من! بابا خب: ددا ادامه مزیج

... داره اجیاحت منی هاکمک به قایآفر توی مونتگومر مارشال

 خوشبختانه... شنیم فیضع دارن هایناز که رسهیم نظر به

ی ول موندی باق هارت فان پروفسور تنها و رفت نیب از سالحشونم

 .کجاست میبدون که مینداری مدرک چیه هنوز

 !شما کنار در خدمت قربان فتخارها باعث -

 !تانیکاپی باش موفق -

 !متأسفم جک بابت مزیجی راست! قربان متشکرم -

ی ول شد کشته شجاعانه اون... کنمیم افتخار بهش من ممنون -

 .رمیگیم انتقامشونو... دنیم کارشونو تاوان
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 دوباره فرصت: چهارم فصل

 بعد سال کی

 هارت ون مکان درباره قیتحق به وعشر و گرددیبرم لندن به مزیج

 .کندیم

 رنگ قرمزی رسم فرمیونی و نشسته زشیم پشت خودش اتاق در مزیج

 افسران اغلب کهی افسر دراز نیپوت و اهیس شلوار با همراه

 استفاده دفترشان در فورمیونی نیا از انگلستان رتبهیعال

 شاهزاده مدال مثل نیافتخارآفری هامدال و داشت تن بر کنندیم

 .بود زانیآو آن از چهارم جرج شاهی سلطنت نشان و ولز

 انجمن؟: زدیم قدم بود، کرده گره پشت از دستانش کهی حال در

 به خوامیم فقط من بود؟ی چ شوم اهداف از منظورش ؟یچ انجمن

 ! کنم خدمت کشورم

 کارش زیم پشتی صندل یرو رفت و دیکش زدن قدم از دست مزیج

 .نشست

 م؟یگرفت تورو مثلی افراد جون ما خیتار طول در گفت بهم_ 

 کهیی کسا از منظورشی ول دارهی خیتار قدمت انجمن نیا مطمئنا  

 !بندازمی خیتار شواهد به ینگاه هی بهتره ن؟یک هستن من مثل

ی زیچ که گشتیم خیتار بزرگی هاقتل دنبال هاکتاب قفسه در مزیج

. مطالعه به کرد عشرو وی صندل یرو نشست دوباره کرد دایپ

 باستان، دوران خب کنم دایپ ناشویترمهم از تا چند بهتره

 قاتل الدیم از قبل 336 قتل خیتار هیمقدون پادشاه دوم پیلیف

 مرگ خیتار روم، کتاتورید سزار وسیژول , (Pausanian) اسنیپاسان

 مارکوس فرمان تحت مخالفی سناتورها قاتل الدیم از قبل 44

 امپراتور سنگدل، کمودوس و (Marcus Junius Brutus) برتوس وسیجون

 به و نشده موفقی ول همسرش توسط شده مسموم 192 قتل سال روم

 کشتنشو قصد نفر دو پس جالبه! دهیرس قتل به سوسینارس دست

 .ستینی منطق لیدلی ول داشتن

 قتل خیتار فرانسه، چهارمی هنر شاهی وسط قرون دورانی بعد

 مدرن دوران و (Francois Ravillac) الکیراو فرانسوا قاتل ،یالدیم 1610

 قتل سال کا،یآمر جمهورسیرئ نیم16 نکلیل آبراهام نیترمهم

 ناندیفرد فرانزی بعد (John Wikes Booth) بوث لکسیو جان توسط 1865

 Gavrilo) پینسیپر لویگاور توسط 1914 قتل سال شیاتر عهدیول

Principe) 1918 سال به دومی کالین هیروس تزار همی آخر و صرب 

 .شد جالبی لیخی ورووسکی اکوفی فرمان تحتی هاکیبلشو توسط
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 اتفاق بری مبن نگارانخیتار توسطی بیعج گزارش گونهچیه

 جالب نکتهی ول ستین قاتل شدن خاکستر همون مثلی رعادیغ

 کشته چکدومیهی کالین وی هنر پیلیف سزار، قاتالن که نجاستیا

 قاتلی حت و الکیراو فرانسوا و پینسیپر لویاورگ برخالف نشدن

 هم (Leon Czolgosz) کولگوش لئون کا،یآمر جمهورسیرئی مکنل جان

 اوفتادیم راهی بزرگ جنگی وقت که نجاستیا ترجالب و شد اعدام

 و هیروس انقالب اول،ی جهان جنگ مثل شدیم انجام هاقتل نیا

 و نکلنیل آبراهام کا؛یامری داخلی هاجنگ... تزار اعدام

 .فرانسه 4ی هنر زمان در هایمذهب عامقتل و اروپای مذهبی هاجنگ

 سوءقصد مورد هم لیچرچ که ممکنهی عنی کرده مشغول ذهنموی لیخ

 !ره؟یبگ قرار

 در... میکن داشیپ دیبا ستین هارت وان ازی اثر چیه هنوزی ول

 !دهیم رخ فاجعه صورت نیا ریغ

 جنگ اتاق وارد و گذاشت لیچرچ نستونیو با مالقات قرار مزیج

 .نشست زیمی صندل 6 ازی کی یرو و کرد احترامی ادا. شد

 !ژنرال نیباش داشته یخوبی خبرها که دوارمیام -

 هارت وان پروفسور ازی رد هنوز متأسفانه قربان... راستش -

 !مینکرد دایپ

ی اهدرجههم امکانات همه نیا! ژنرال بودم کرده حساب روتون من -

 نیدار هنوز شمای ول آوردن دست به روی ادیزی هایروزیپ شما

 رو رومل توستن ،یمونتگومر مارشال... نیگردیم پروفسور دنبال

ی کی شمای دقتیب وی کارکم خاطر به چطور؟ شمای ول کرد رینگیزم

 یجلو نینتونستی حت و شد کشته ایتانیبری هاخلبان نیبهتر از

 نابود هاافکنبمب اسکادارن تنها نه و نیریبگ رو آلمان ناوگان

 و شد بسته نیمتفقی هاآذوقه و روهاین انتقال ریمس بلکه شد

 و بودم داده شما بهی ادوباره شانس من...! افتاد ریتأخ به

 تمام! دیکن حفظ رو ایآس شرق مستعمرات نینتونست شمای حت

 ...خوندم رو گزارشات

 رو فاجعهی جلو خوامیم منی ول شماست با حق! قربان بله -

 !رمیبگ

 به چون من... نیهست دنبالش هنوز گذشته جنگ شروع از سال 4 -

ی ول کردم محول شما به رو مهم تیمامور نیا داشتم نانیاطم شما

 !نیکنیمی کارکم نیدار کنمیم احساس

ی رعادیغ اتفاقاتی سر هی متوجه من راستش! ریوزنخست جناب -

 .نیباش خطر در هم شما هرسیم نظر به! قربان شدم
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 ن؟یگیم رو نیای مدرک چه اساس بر -

 بار ک... یگرفتم قرار سوءقصد مورد بار دو شیپ سال! قربان -

 تانیکاپ اتاق در گرید بار و خدمتکار توسط خودم دفتر در

 !هاملوان ازی کی توسط ماساچوست ناوی ناخدا برتمن

 !لطفا   نیبد ادامه -

 انسان اونا انگاری ول ارمیب شوندر پا از شدم موفق من -

 !بودنی نیفرازم موجود جوری اونا! نبودن

 خب؟ -

 نور با همراه جسمشون بعد هیثان چند حدود اونا کشتن از بعد -

 !شد پخش هوا تو و شدی متالش رنگ سبز زرد

ی دار انتظار... ندارم داستان حوصله من! ژنرال کنمیم خواهش -

 !نداره کانامی زیچ نیهمچ کنم باورتون

 .دمشید خودمی چشا با من قربانی ول -

 بگم مجبورم من و نینکرد عمل فتونیوظ به شما! ژنرال هیکاف -

 سالح بردن نیب از در چون اما! دیسیبنو تونواستعفانامه که

 اگه اما. دمیم گهید فرصت هی بهتون... نیبود موفق شرفتشونیپ

 !مکن برکنارتون سمتتون از مجبورم نینشد موفق

 !نکنم دتونیناام دمیم قول! قربان متشکرم -

! بابا خوب: بود منتظرش در پشت باب. شد خارج اتاق از مزیج

 !اولمون خونه میبرگشت رسهیم نظر به

 میتصم اون و نیا حرف با که هیاون از ترزرنگ لیچرچ: باب

 .زد خواهد خودشون حرف مطمئنا  ... رهیبگ

 هست؟ی خبر: مزیج

 اسکادران به کهی آلمانیی ایدر ناوگان شدم قموف ژنرال بله -

 8 متیق به اما کنم متوقف رو بود کرده حمله لریتا تانیکاپ

 !شد تموم امیکشتیی جلو توپ دنید بیآس و ناوچه

 توی... ریبگ رو جک انتقامی تونست حداقل باب! هیخوب خبر -

 ! کشورتی برا افتخار ه... یبابی هستی بزرگی جنگجو

 .شدند خارج ساختمان از دو هر و زدی لبخند باب
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 ی!هلند رمردیپ: پنجم فصل

 حال دری ناز آلمان و نشده دایپ هنوز هارت وان پروفسور

 . دیرس جنگ آخر بود، دنیفروپاش

 انگلستانی روهاین و شرق از یشوروی روهاین 1945 سال لیآور 16 

 متما آستانه در جنگ و آوردند هجوم آلمان به غرب از کایآمر و

 .بود شدن

 ارتشی هاگردان از که ولز گارد ام 32 گردانی فرمانده مزیج

ی مونتگومر مارشال همراه و گرفت عهده بر را بود ایتانیبر ام8

 هایآلمانی دفاع ستون به حمله نیآخر آماده زنهاوریآ ژنرال و

 !بودند نیبرلی کینزد در

 ژنرالی روهاین و غرب از زنهاوریآ وی مونتگومر ژنرالی روهاین

 مزیج. کنند حمله بود قرار نیبرل به غرب جنوب از سیوید مزیج

ی هامخالفت وجود با. برسد نیبرل به هاروس از زودتر خواستیم

 ثابت خواستیم و گرفت را حمله اجازه باالخره مزیج ،یمونتگمر

 تنها بود نمانده جنگ ازی زیچ استی ازبده فرمانده که کند

ی تماشا در نیمتفق سربازان. بود هایناز دست در شهر مرکز

 ریز کهیی هاابانیخ و هاساختمان همان بودند؛ نیبرلی هارانهیو

 شده لیتبد رانهیو به اکنون و دیلرزیم سوم شیرا سربازان رژه

 شهر نصف و کردند فتح را نیبرل نیمتفق از زودتر هاروس. بودند

 .بود نشده میتسل هنوز آلمان حال نیا با بود، ماندهی باق

 نیبرلی غرب قسمت ،1945ی م 2

 شستاگیرا ساختمان بامی روی شورو پرچم بودی م 2 روز عصر

(Reichstag )کی در نیمتفق فرماندهان تمام. بود شده برافراشته 

 .کردندیم کار نقشه یرو و بودند شده جمع کمپ

 مارشال: کرد احترامی ادا و شدی فرمانده چادر وارد مزیج

 آلمان فتح در شما کنار که هیبزرگ افتخار نیای مونتگومر

 !هستم

: گفت گوشش در نیول نیفرانکل فرمان تحت افسر لحظه نیا در

 !میکرد داشیپ قربان

 وان! فرانک: رفت خودی فرمانده چادر سمت به مهیسراس مزیج

 کجاست؟ هارت
 نظرتون مورد شخص که نهیا بری مبن گزارشات قربان: نیفرانکل

 به... شده تیرؤ Brandenburg)) براتدنبورگ وازهدری کینزد در

ی تمام هاروس قربان! کننیم فرار هاروس دست از دارن رسهیم نظر

 !کننیم اعدام رارویاس

ی شورو دست به شیبق اگه فرانک... ماست مال نیبرل هیبق: مزیج

 !نییپا ادیم ژمونیپرست وفتهیب

 خودش با رو هارت فان پروفسور کهی کاروان قربان: نیفرانکل

 ونیکام دستگاه 4 و 82 پیت واگن فلوکس دستگاه هی کنهیم حمل
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 بلوار سمت به دارن! کنهیم اسکورت اونو( Opel Blitz) تزیلیب اپل

 !کننیم حرکت( Charlottenburger Chausseeی )شائوس شارتوتنبورگر
 سرگرد! بده باش آماده رو چتربازان گردان! سرگرد هیعال -

ی نگاهیکم. نیبریم گمیم من کهی محل به تانک دهدواز شمای زلیو

 ،یزلیو سرگرد پس!... ننتونیبب دینبا... انهیمخف دیکنیم درست

 نیدیم پوشش درختی هابرگ با تانکتونو و نیستیایم نیکم در شما

 سرگرد... هست کاروان ریمس سمت به هدفتون... نشه دهید تا

 سمت به بعد نیستیایم نیکم تو چتربازا با هم شما نیول

 صورت در نیکنی سع... نیکنیم حمله VIP حامل خودرو و هاونیکام

... نیریبگ هاشونواسلحه شدند میتسل اگه... دیکن کیشل مقاومت

 !زود! زود! زود! میندار وقت زود

 !قربان بله -

 نیهم خاطر به بود، براندنبورگ دروازهی کینزد مزیج گردان کمپ

 دروازه از متر 400 حدودا  . دندیسر نظر مورد محل به زودتر

 .بود نکرده رد را دروازه هنوز کاروان. داشتند فاصله

ی شورو پرچم: زدیم دید را دروازه داشت نشیدورب با نیفرانکل

 !دنیرس زودتر هاحرومزاده شهیم دهید

 ازی کی که بود مونده متر 300 و بود دهیرسی متر 100 کاروان

 زودتر سرخ ارتش (SU-2) 2 وی اسی اهتانک! شد منفجر هاونیکام

 سربازان. شد متوقف کاروان. بود گرفته نیکم هایسیانگل از

. بستند گلوله به را هاونیکام و آمدند رونیب نیکم از سرخ ارتش

 بدون هاروسی ول گذاشتند نیزم را شاناسلحه یآلمان سربازان

 .کردند بارانشانگلوله توجه

 !بده خبر هی ژنرال: برداشت را میسیب نیفرانکل

 !بگو: مزیج 

 گرفته نیکم اونا... گرفتن رو VIPما از زودتر هاروس قربان - 

 ...بهشون زدن خون هیشب دروازهی متر 100 درست بودن

  سالمه؟ هارت وان سرگرد،! همتون به لعنت -

... کننیم اشادهیپ نیماش از دارن بسته دست! قربان بله -

 قربان؟ نییفرمایم دستوری چ! کشتن رو اسکورتی تمام

ی خشونت چیه بدون و آرام دیکنی سع... دیکن حرکت طرفشون به - 

 !دینکن حمله نگفتم من تا

 همراه به روی سخت عواقب بهشون حمله من نظر به قربانی ول - 

 !متحدمونن اونا داره

 !کن اجرا دستورو فقط شما سرگرد -

 !قربان بله - 

 !دیکن حرکت همه: گذاشت را میسیب 

 نیفرانکل. کردند ونیکام سوار را هارت وان سرخ ارتشی سربازها

 به را دستش نیفرانکل. شدند حضورش متوجه هاروس و شد کینزد

 گارد ام 32 گردان از ما دینکن کیشل: برد باالی دوست نشانه



 

36 
 

 دوباره. بود مسلطی روس زبان به فرانک! نیمتفق ارتش میهست ولز

 دستور یچ میدیرس بهشون ما ربان؟ق: گرفت تماس مزیج با

 فرماندهتون با خوامیم که بگو بهشون سرگرد: مزیج ن؟ییفرمایم

 ه؟یک شونفرمانده! کنم صحبت

 !قربان Peter Kashin)) نیکاش تریپ کلنل: نیفرانکل
 !سرگرد نجایا ارشیب زود -

 قرار شما فرمانده با که هستن لیما ما فرمانده! قربان چشم -

 !بدن بیترت مالقات

 داخل و رفت مزیج مالقات به نیکاش کلنل و شد داده مالقات بیترت

 !دادی نظام سالم و شد انگلستان ارتش چادر

 !سرخ ارتش شوک سوم گردان از نیکاش تریپ کلنل: نیکاش

! کلنل خوشوقتم تونییآشنا از: داد جوابی لیمیب بای لیخ مزیج

 !شتاگیرا بابت گمیم کیتبر بهتون

 رو مالقتمون قرار از شما قصد تونمیم! ژنرال قیفر متشکرم -

 !نشهی جسارت اگه... ژنرال؟ قیرف بپرسم

 تو نیزنیم صدا قیرف رو خودتون مافوق و درجات تمام شما -

 !؟یشورو

! میکنیم خطاب قیرف هم رو نیاستال قیرفی حت! ژنرال قیرف بله -

 ی ...مساو و میبرادر هممون ما

 نیا مالقات نیا هدف! کلنل تونینسانا درس از متشکرم! بله -

 شیپ ساعت مین درست رو هارت وان کارل اسم بهی شخص شما که بود

 درسته؟ نیکرد ریدستگ

 .داره صحت کامال   ژنرال قیرف بله -

 !نیدنبالش هم شما دونستمینم جالبه -

 هارت وان کارل که برسونم حضورتون به نویا دیبا ژنرال قیرف -

ی مادر هیروس هیعلی سالح تا کرده کمک هاستیفاش به! خائنه هی

 !کرده صادر رو شیریدستگ حکم نیاستال قیرف و بسازه

 تیتابعی نحو به شونیا! هستن من تیحما تحت شونیا کلنلی ول -

 ! شده ربوده هایناز توسط و دارندیی ایتانیبر

 دایپی اصل هدف توانستینمی طرف از بود، آوردهی بدشانس مزیج

 دست به خواستینم همی طرف از و کند رو را هارت وان کردن

 !افتدیب هاروس

 تیمالک بری مبنی قیدق مدرک چیه شما! ژنرال قیرف متأسفم -

 قیرف شخص توسط که هارت وانی ریدستگ حکم هم نیا و نیندار شخص

 !شده موم و مهر و امضا نیاستال

 زور جزی اچاره بود نیخشمگ اریبس و بکندی کار نتوانست مزیج

 !دیدینم

 م؟یبکن دیبا کاریچ االن! قربان: نیفرانکل

 !انگلستان به برگردمی خال دست دینبا مشیریگیم زور به: مزیج

 ...نیب اتحاد مانیپ شکستن دارهی بد عواقب نیا قربانی ول -
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 دیبا ما خورده قسم دشمن و ستنیکمون اون باشنی چ هر هیکاف -

 و آرومی لیخ سرگرد میکن حمله میمستق ستین قرار! شن نابود

 !سرگردی بکن دیبا کاریچی دونیم خودت! کیش

 که هاروس موقت کمپ به انهیمخف گرفت میتصم مزیج روزآن شب

 را هارت وان و کند نفوذ بود براندنبورگ دروازهی شرق قسمت

 !اوردیب رونیب هاروس کمپ از انهیمخف

 نیای ابر بود،ی اکارکشته و ماهر یکماندو که نیفرانکل

ی نرماند نبرد و قایآفر شمال نبرد در او. شد انتخاب تیمامور

 از افتخار مدال افتیدر به منجر که داشت را عملکرد نیبهتر

 .شد نیمتفقی فرمانده ستادی سو

 دیرسیم گوش بهی گاه هارکیرجیجی صدا. ساکت جا همه و بود شب

 را ههم توجهی گهگدار هم دور فاصله ازی راندازیتی صداها و

 .کردیم جلب

ی کماندوها وهیش به) بود کرده رنگ را خودش صورت که نیفرانکل

 دارنیدورب تفنگ کی وی( اقهوه و رهیت سبزی هارنگ کهی سیانگل

 سالح همراه به( Lee Enfield) لدیانفی ل مدل کنصداخفه به مجهز

 .داشت همراه به 4 مارک نارنجک چند و( Webleyی )وبلی کمر

ی متر 50 در و داشتی کم رانهیو که ساختمان کی در نیفرانکل

 که کردیمی بررس نیدورب با و بود شدهی مخف داشت قرار کمپ

 بود مطمئن! شد عوض چادرها ازی کی نگهبانان فتیش شد متوجه

 جا همه نورافکنی هاچراغ. اندداشته نگه آنجا را هارت وان که

 انیم از شدن دهید بدون دیبا نیفرانکل و بود کرده روشن را

 داشت، دنبال بهی بدی لیخ عواقب رفتیم لو اگر و گذشتیم آنجا

 !بود وابسته نیفرانکل به زیچ همه

 مقابلش ساختمان در که افتاد راندازیتتک کی به چشمش نیفرانکل

 اوی روس راندازیتتک.  آورد نییپا را سرش عا  یسر و داشت قرار

 به را خودش بتواند تا کشدب را او بود مجبور فرانک. دیند را

 .برساند کمپ

 زانو یرو راندازیت تک. گرفت راندازیتتک سر سمت به رو نشانه

. چکاند را ماشه.  داشت قرار ساختمان ام4 طبقه در و بود نشسته

 مغزش و خورد راندازیتتک راست کرهمین به ادیز سرعت با گلوله

ی هاپله از و ردآو نییپا را سالحش زیغرورآم فرانک! شدی متالش

 .رفت کمپ طرف به و آمد نییپا ساختمان

 شد، چادر وارد پشت از و کرد حرکت هاروس چادر سمت به زیخنهیس

. بود فرانک به پشت نگهبان. شد روروبه چادر نگهبان با ناگهان

ی پا به کهی غالف از را چاقو و کرد استفاده تیموقع از فرانک

. شد کینزد نگهبان به آهسته و دیکش رونیب آرام بود، بسته چپش

 را چاقو آرامی لیخ بعد و گرفت را دهانش راست دست با ابتدا

 نگه را نگهبان و دیکش نگهبان گلوی رو چپ به راست ازی افق

 .بپاشد نیزم به خونش که داشت
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 کند رها را جسد نکهیای جا به داشت،ی خونخوار حس نیفرانکل

 تماشا و شودی جار خونش تا داشت نگه رای قربان وانیح مثل

 خاک هاخونی رو و کردی مخف چادر کنار در را جسد سپس کرد،یم

 .ختیر

 لیدل نیهم به و بود مزیج اعتماد مورد افراد از نیفرانکل

 !شد فرستاده خطرناک تیمامور نیای برا

ی نگهدار را مهمی اسرا هاروس که بودیی جا درست مقابلش چادر

 سمت به هانورافکن نور تا شد منتظر نیفرانکلی ول کردندیم

 .شود کیتار چادر دو نیب ریمس و برودی گرید

 و نشست نیفرانکل شد، ایمه نیفرانکل نظر موردی کیتاری وقت

 رفت چادر پشت سمت به کنارش از و کرد حرکت چادر سمت به آهسته

 با تنها و بود کیتاری لیخ هوا. نکند برخورد نگهبان به تا

 از فرانک قبل دفعه مثل. داد صیتشخ رای زیچ شدیم هانورافکن

 را داخل چادر شکاف از و نشدی ول شود وارد خواستیم چادر پشت

 امکانش و داده چادر بهیی روشنای نفت چراغ که دید و کرد نگاه

 پرت را نگهبان حواس تا گرفت میتصم. شود دهید فرانک که هست

 را او بود مجبور درآورد پا از را نگهبان نکهیای برا و کند

 نیزم به و برداشت یسنگ کار نیای برا پس بکشد، خودش سمت به

 !دیکوب

 فک به اسلحه قنداق با فرانک که برگشت صدا طرف به نگهبان

 به و نکرد تلف را وقت فرانک. شد هوشیب او و دیکوب نگهبان

 حمل قابل که یبزرگ قفس درون را هارت وان! رفت هارت وان سراغ

 .بودند داشته نگه بود،

 و کرد باز را قفلی اگلوله با و کرد استفاده تفنگش از فرانک

 و بود شده ریزنج شیپا و دست کهی مرد دید و شد قفس وارد

. بود نشستهی صندل بر بودند گذاشته سرشی رو همی اسهیک

 که دید زدهبهت و برداشت سرش از را سهیک و رفت جلو نیفرانکل

 لباس و گذاشته هارت وانی جا بهی لمانآ سرباز! ستین هارت وان

 !بود کرده تن  به را هارت وان

 اونا شم، خارج کمپ از زود دیبا میخورد رکبی لعنت: نیفرانکل

 !امیم من دونستنیم

 ندلی خودرو که دید و شد خارج کمپ از صدا و سریب نیفرانکل

 . است کمپ ترک حال در سرخ ارتش( ZIS) سیز

ی سربازها! است شده محاصره که دانستینم نیفرانکل حال نیا در

 سپس شد، میتسل نیفرانکل و کردند اشمحاصره طرف همه از یروس

 .کرد هوششیب قنداق با روسی سربازها ازی کی

ی عصبان اریبس د،یرس مزیج گوش به نیفرانکلی ریدستگ خبری وقت

 .شد

 و بود هاروس ریاس نیفرانکل و بود خورده شکست کامال   مزیج

 از تنها نه مزیج و بود شده تمام جنگ. بود مشکل اشیریگزپسبا
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ی کی بلکه کند استفاده نتوانست بود شده ایمه شیبرا کهی فرصت

 کمر نیفرانکل بعد و جک مرگ. داد دست از را افرادش نیبهتر از

 !کرد خم را مزیج

 در کوالکی اجبار اردوگاه به نیفرانکل و نشد دایپ جک جسد

 اتمام از بعدی حت. شد مفقوداالثر همانجا در و شد ارسالی بریس

 جنگ خاطر بهی ول کند دایپ را نیفرانکل که کرد تالش مزیج جنگ

 موفق غربی کشورها وی شوروی اعتمادیب و شرق و غرب نیب سرد

 !نشد

 

 !گرید جنگ آغاز و جنگ کی انیپا: ششم فصل

 آدولف هک دیرس آن خبر و شد میتسل کامال  ی ناز آلمان 1945ی م 9

 .است کردهی خودکش تلریه

 کایآمر میتسل ژاپنی ناکازاک و مایروشیهی اتم انفجار از بعد

 بودی شاد در غرق ایدن و افتی انیپای رسم صورت به جنگ و شد

 .نداشتی سهمی شاد نیا در مزیجی ول

 و شد سرزنش افتاد کهی اتفاقات خاطر به لیچرچی سو از مزیج

 توسط و نوشتی ااستعفانامه مزیج. ادد دست از را شهرتش و مقام

 به او و شد دییتأ ریوزنخست و بود دفاع ریوز هم که لیچرچ

 معروف سیوید مزیج سر ازی خبر گرید. شد مشغول یگریدی کارها

 جنگ. رفتیم مالقاتش به اوقاتی گاه باب دوستش تنها و نبود

 جنگ نیا انیپا اما دیرس انیپا به نیمتفقی روزیپ بای جهان

 !بود مزیجی برای گرید جنگ آغاز

 و داد دست از را اشدرجه و مقام که بود ناراحت اریبس مزیج

 اشانهیجوانتقام حس به روز هر و دانستیم مقصر را لیچرچ تنها

 آنها االن که هامدال آن مجلل بزرگ اتاق آن گرید. شدیم اضافه

 دولت نظر از و داده دست از را کردیمی نگهدار دکور در را

 !شدیم محسوب ارتش کارمند هی فقط او ایتانیبر

 مزیج و مرد نیاستال! افتادی ادیز یهااتفاق و گذشت سال 11

 روح بتواند نیاستال مرگ دیشا که بود خوشحال بابت نیا از

 .بود نشده خاموش اشنهیک هنوزی ول کند آرام را نیفرانکل

 مدال فرم،یونی زای خبر گرید. بودی معمول انسان کی گرید مزیج

 کی وی باران و شلوار و کت دست کی تنها و نبودی رسم لباس و

 ی!چوبی عصا و داشتی سیانگل دارلبه کاله

ی غرب بلوک وی شرق بلوک نیبی هااختالف کمکم بود 1956 سال

 نیاستال هیعل خود که خروشچف آمدن قدرت به با شدیم شتریب

 ستیکمون حزب. دندآم خشم به نیاستال به وفاداران بود،

یی گردهما نیام20 در خروشچف انهیمخفی سخنران از بعد ایتانیبر

 مجرمی حت و انتقاد به 1956 هیفور 25 دری شورو ستیکمون حزب

 .کردند عوض را خود ریمس دیانجام نیاستال شناختن
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 و مجلل خانة و بود برده ارث بهی ادیز ثروت نکهیا با مزیج

 نکهیا خبر! شدیم ترفیضع روز به وزر اما داشتی چلس در یبزرگ

 خودش به را مزیج نظر کرده متهم تیجنا به را نیاستال خروشچف،

 .کرد جلب

ی هاراه به لحظه هر و نرفت رونیب سرش از چوقتیه انتقام فکر

 . دیشیاندیمی سلطنت خاندان و لیچرچ از انتقامی برای مختلف

 وان از کامل استفادهیی توانا هاروس که بود مطمئن کامال   مزیج

 سالح هارت وان که داشت امکان لحظه هر اما ندارند را هارت

 !بسازد آنهای برای دیجد

 وزیسای مایفضاپ مثلیی فضا شرفتهیپ زاتیتجه بود مطمئن مزیج

 آنیتکنولوژ که اتم بمبی حت و است هارت وان ساخته( Sayoz 1) کی

ی لیخ مزیج حال هر به. بود او خود ساخته بود هایآلمان دست در

 !دیرسیم نظر به زیاسرارآم که دانستیم را زهایچ

ی هر رشیدب که شد ایتانیبر ستیکمون حزب وارد و کرد سکیر مزیج

 .بود( Harry Pollitt) تیپول

 نگاه او به تعجب با حزبی اعضا و شد حزب ساختمان وارد مزیج

 .رفتیم باال هاپله از داشت که کردندیم

: دادندیم گوش داشتند حضار همه و کردیمی خنرانس داشتی هر

 موضوع کی تا میاشده جمع نجایای همگ ما! دیکن گوش منی رفقا

 تیحما به ما! منی رفقا... میکنی بررس روی اتیح و مهم اریبس

 شهیم کمک حزب نیا به پوند هزار 100 تنها ساالنه... میازمندین

... کننیم شرفتیپ دارن روز به روز احزاب هیبق کهی حال در

 که هستندی قیال و شجاع افراد بلکه ستینی مال تنها ما ازین

ی کس شما از ایآ... کننی اری هدفمون به دنیرس در رو ما بتونن

 !بده انجام روی اجسورانه کار نیهمچ بتونه که هست

 !دمیم انجامش من: کرد باز را در مزیج لحظه نیا در

 .کردند گاهن مزیج به و برگشتند حضار تمام

 شما نداشتم انتظار! عجب چه ؟!سیدو مزیج سر! آه: تیپولی هر

 !؟یگرفت میتصم زود چه! نجایا نییایب

 وقتی لیخ من! دیکن صدام قیرف منو ستمین سر گهید من: مزیج

 .گرفتم مویتصم شیپ

 !افتادند کردن پچ پچ به حضار

 ی!اومد خوش ما جمع به سیوید قیرف! رفقا ساکت: تیپولی هر

 قیرف... دیکن ترک رو سالن نیتونیم کنمیم اعالم رو جلسه اتمام

 !دیکن مالقات دفترم تو منو نیتونیم سیوید

 ...بعد ساعت مین

 موضوع هی خوامیم تیپول قیرف: شد تیپولی هر دفتر وارد مزیج

 !بگم بهتون روی مهم
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 ادیزی لیخ شما درباره من... سیوید قیرف.. بله: تیپولی هر

. ستین قبول قابل داد انجام شما با ریوزنخست کهی کار! دمیشن

 !نیهستی قهرمان لقب قیال شما

 میبتون تا کنم کمکتون تا اومدم! قیرف نیدار لطف شما: مزیج

 .میبکن رو انتشونیخی تالف

 هینظام ،یدارهیسرما نظام... سیوید قیرف بگم قیدق: تیپولی هر

... زهیریم دور انیپا در و کنهیم شواستفاده تینها همه از که

 دنیکش کار! بود نطوریا شهیهم... شما خود شخص مثال   نشه جسارت

 نفع به کالن سود بردن جهینت در و کشاورزان و کارگران از

ی قشر هر از همه میخوایم و میش مخالف ما کهی ادهیا... خودشون

 !کننی زندگی مساو بتونن

 عنوان به طرفتون از دارم قصد من! تیپول قیرف درسته: مزیج

 تیحما بهی راض اونارو بتونم تا کنم سفری شورو به ندهینما

 !قیرف نیشینم مونیپش مطمئنا  ... دیکن اعتماد من به... کنم

 دیکنیم نیتضمی ول ستینی شک چیه شمایی توانا در: تیپولی هر

 شه؟یم تموم حزبمون نفع بهی چ همه که

! ستمیاینم نگرفتم قامانت کهی زمان تا... قیرف مطمئنم: مزیج

 !ماست مال رلندیای حت و ایتانیبر

 هدفشی ول بود افتهی انتقامش گرفتنی برای دیجد فرصت مزیج

 بردن نیب ازی برا استفاده و هارت وان افتنی جز نبودی زیچ

 جامعه کی به ایتانیبر لیتبد و( House of Winsdor)نزدوریو خاندان

 !بودی ستیالیسوس

 .گرفت مسکو مقصد به سفر به میتصم مزیج نیهمی برا

 یوگسالوی بلگراد، 1956 هیفور 29

 عازم ندهینما عنوان به ایتانیبر ستیکمون حزبی سو از مزیج

 مسکو سمت به و دیخر جان به را سفر نیا خطر او. بودی شورو

 بلگراد – پراگ قطار نیکاب در مزیج بود،ی برف هوا. کرد حرکت

 فاصله بلگراد تا لومتریک 20 هاتن و خواندیم روزنامه داشت

 !کند پرواز مسکو به بلگراد از مایهواپ با خواستیم. داشت

 بلگراد فرودگاه سمت بهی تاکس با و شد ادهیپ قطار ستگاهیا در

 مسکو در بعد ساعت چند. شد مسکو عازمی مایهواپ سوار و رفت

 .نشست نیزم به

 که ندیبب تا کرد نگاه اطراف به شد مسکو فرودگاه واردی وقت

 نکرد، دایپی زیچ اما نه؟ ای هست اسمش بهیی آمدگوخوش تابلو

 لحظه نیا در که آمد نییپا هاپله از و کرد بلند را چمدانش

 صبح روزنامه آقا: گرفت را شیجلو ساله 11 ای 10 کوچک پسر

 .نیبخری کی کنمیم خواهش... ن؟ییخواینم

 او در ترحم حس. بود زده زل پسره مظلوم چشمان در که مزیج

 کوچولو؟ پسر هیچ اسمت: شد خم. شد جادیا

 !آقا نیکنستانت -
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 چقدره؟! پسری داری قشنگ اسم ن؟یکنستانت: مزیج

 !آقا روبل هی: نیکنستانت

 نمیا... جون پسر ایب: درآورد اسکناس روبل 20 بشیج از مزیج

ی چ هر... خودتی برا هم هیبق روزنامهی برای ک... یروبل ده

 !بخری اشتد دوست

 !کنه دعوام ترسمیم... صاحبکارم آقای ول -

 همه... گهید روبل 20 نمیا ایب... نیکنستانت نباش نگران -

 !من مال هاتروزنامه

ی لیخ بود، داده مزیج به را هاروزنامه همه که نیکنستانت

... ممنونمی لیخ... آقا متشکر: فروخته را همه که شد خوشحال

 !ورمبخ شام امشبو تونمیم

! پسر کن اندازپس پوالتو: دیکش نیکنستانت شانهی روی دست مزیج

 ی!شیمی بزرگ مرد روز هی مطمئنم

 !بده رتونیخ خدا... آقا متشکرم -

 ی!کنی بازی بری تونیم حاال... پسرم باش خودت مواظب -

ی خروج طرف به دواندوان بود، خوشحالی لیخ که نیکنستانت

 .رفت فرودگاه

 از بعد که کرد تعجب هم خودش و شد ظاهر لبشی وری لبخند مزیج

 !گرفت فرا را وجودشی خوشحال که استی بار نیاول سال 10

ی رو را دستش پشت ازی کس که بود رفته فرو فکر به همچنان مزیج

 س؟یوید قیرف: گذاشت مزیج شانه

 !هستم خودم بله: مزیج

! سیوید قیرف نیاومد خوشی شورو ریجماه اتحاد به -

 ! میکنیمی همراه رو شما هتل تا... نییبفرما

 تن بهی افسر کاله و رهیتی اقهوه کت که خروشچفی هافرستاده

( ZIS 110) 110 سیز مدل کهی رنگ اهیسی خودرو به را مزیج داشتند

ی شورو پرچم بود، کایآمر 40 دههی هانیماش سبک به خودرو کی

 که( Valashvick) کیواالشو هتل به و کردند سوار بودند کرده وصل

 .بردند بود، نیکرمل مقابل

 مردم لندن برخالف. کردیم نگاه اطرافش مناظر به مزیج راه سر

 تنها و بود کسانی مردم لباس با  یتقر و نبودند پوشکیش مسکو

 !دیرسیم نظر به متفاوت هارنگ

... امیم مسکو به که باره نیاول! نیداریی بایز شهر: مزیج

 ؟!هاخونه نا؟یماش لباسا؟ همن؟ مثل ههم چرا جالبه برام

 !برخوردارن کسانی همه و هیمشترک اموال همه چون -
 !!!!!درسته بله: مزیج

 کردیم هوهو شیهادست به و دیلرزیم مزیج. بود سردی لیخ هوا

 را لشیوسا مامورها و دندیرس کیواالشو هتل به. شود گرم که

 اتاق ک. یبود شده ورزر قبل از شیبرای اتاق. بردند اتاق داخل
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 خچال،ی ون،یزیتلو داشت؛ را امکانات همه کهی متر60 مجلل

 !مداربسته نیدوربی حت و ویراد

 طرف به و انداخت تخت یرو را چمدانش. شد اتاق وارد مزیج

ی نگاه. شود گرم تا گرفت آن طرف به را شیهادست و رفتی بخار

 .پرداخت اتاقی وارس به سپس و انداخت اطراف به

 .کردیم نگاه او به مداربسته نیدورب از خروشچف لحظه نیا رد

 !قیرف ترهزرنگ میکردیم فکر که چه اون از: افسر

 دیکن جور مالقاتو قرار! ادیم خوشم ازش کمکم داره: خروشچف

 !سریکم قیرف
 را هدفش نکهیای برای ول است نظر تحت که داشت اطالع مزیج

 .کند سکوت داد حیترج نفهمند

. بخوابد تا دیکش دراز رختخوابش یرو مزیج. بود دهیرارسف شب

 اشمالفه. بود سرد هوای ول آمد رونیب ازیی صدا که بود شب نصف

یی دستشو از صدا. شود گرم تا چاندیپ خودش دور و برداشت را

 که دید و کرد نگاه را خودش نهیآ در مزیج نبودی کس اما آمد

. شودیم دیتول نور از که شودیم جادیا صورتش دریی هاشکاف

 و ناله مثلی وحشتناکی صداها و و زد صورتش به دست کنانوحشت

 !شد ظاهر شیجلو جک برگشتی وقت دیشن غیج

 .یبود داده قول ما به تو! مزیج: جک

 بود کرده عرق. بود دهید کابوس! دیپر خواب از مهیسراس مزیج

 داشت دیشخور و بود صبح 6 کرد نگاه ساعت به. زدیمنفسنفس و

 .درآمد صدا به اتاق در که کردیم طلوع کمکم

 شیپی مشکل: دیپرس. بود نگهبان افسر. کرد باز را در مزیج

 ق؟یرف اومده

 !نیهم دمیدی بد خواب فقط! ستینی مشکل! نه نه -

 گمیم االن... بگو بهمی خواستی زیچ اگه! قیرف ستینی مشکل -

 ...ارنیب تونوصبحونه
 !منونممی لیخ! ممنونم -

ی برا! ظاهرا که مزیج. شد انجام خروشچف با مالقات قرار روز آن

 !رفت او مالقات به بود آمده خروشچف تیحما جلب

 با بودی بزرگی لیخ سالن بود خروشچف کار دفتر کهی سالن

ی صندل بزرگ،ی چوب زیم و نیلنی تابلو قرمزرنگ، بزرگی هاپرچم

 !وانیل چند و ودکای بطر ،یچرم

ی! شورو به نیآمد خوشی لیخی لیخ! سیوید قیرف :خروشچف

 !نیباش بودهی راض مای نوازمهمان و خدمات از دوارمیام

ی راض! واقعا  ! خروشچف قیرف نهیا منظورم! ریدب جناب بله: مزیج

 !نبودم زحمت به

ی لیخ شما درباره... اومده خوشمی لیخ ازت سیوید قیرف: خروشچف

! افتاده روز نیا به شما مثل یمرد که افسوس واقعا  ... دمیشن

 افتخار نیا! نیبرخورداریی باال ذکاوت و هوش از مطمئنا   شما
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 نیا از!... کنم منتسبی عال مقام کی به رو شما تا شد من بینص

! نیهستی شورو ریجماه اتحاد تبعه ایتانیبر بر عالوه شما بعد به

 !کنهیم ما بهی بزرگ کمک واقعا   شما اتیتجرب

 ؟؟؟!من -

 رهبر عنوان به من هست؟ی اگهید کس شما از ریغ! قیرف بله -

 سمت به رو شما ست،یالیسوس حزب ریدب وی شورو ریجماه اتحاد

 !کنمیم انتخابی ریجماه اتحاد کل مارشال

 !میسیانگل هی من قیرفی ول -

ی مناسب نیگزیجا شما مطمئنم! نیهست ما از گهید شما قیرف نه -

 قیرف گمیم کیتبر! نیهست خائن( Lavrentiy Beria) ایبری الورنتی برا

 !مارشال

 ترکینزد هدفش به قدم چند کردیم احساس بود، خورده جا مزیج

 ترک را سالن مزیج! نشود آشکار هدفش کردیمی سع اما بود شده

 اون نظرتون به قیرف: شد سالن وارد خروشچف نگهبان افسر و کرد

 اعتماده؟ قابل

 کهی اتفاقات... است نابغه هی اون! قیرف که البته: خروشچف

 فرصت نیا و کرده ترتشنه دشمنامون خون به اونو براش افتاده

 !ما و اونی برا هیخوب

 بلندی هارده از کهی شورو ریجماه اتحاد مارشال عنوان به مزیج

 هدفشی ول بود وفاداری شورو به ظاهر در! شد انتخاب بودی شورو

 !بود انتقام فقط

 نیکرمل کاخ 1956ی م 8

ی م 9ی روزیپ روز رژهی برا تدارکات دادن بیترت حال در مزیج

 مقام بود توانسته واقع در و داشتی خاص دفتر خودی برا! بود

 هم هنوزی ول اوردیب دست به دوباره را انگلستان در سابقش

 قرمز کهیی هادرجه و هامدال با رهیتی خاکستر لباس! بود نیغمگ

 .بودند دارستاره و

 هارت وان شیپ سال 11 کهی کس گشت؛یم نیکاش تریپی پ در مزیج

. بدهد دست از را ارزشش و مقام تا شد باعث و گرفت او از را

 تریپ ژنرال اسم به چشمش. کرد چک را افسران و کارکنان ستیل

 ی(.شوروی جاسوس سازمان KGB) بود ب.گ.کا سیرئ او! افتاد نیکاش

 انکایلوب ساختمان به ات کرد ترک را دفترش عیسر مزیج

(Lubyanka )کاخی هاپله از. برود بود ب.گ.کای فرمانده ستاد که 

. شود خودی شخص یخودرو سوار خواست و خارج در از و آمد نییپا

! بود( Jaguar Mark VIII) 8 مارک جگوار کی نیماش انتظارش خالف بر

! دبودن داده او بهی سیانگل متیقگران و لوکس نیماش نیچن چرا

 در! کردند اسکورتش سوارموتور دو و کردی رانندگ و شد سوار

 که بود خوشحالی طرف از بود رفته فرو فکر بهی رانندگ نیح

 را شیپ سال 11ی تالف تواندیم و است کرده دایپ رو نیکاش

ی اتوطئه دیشا که بود دیترد و شک در همی طرف از. اوردیدرب
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ی هاابانیخی هانیماش بود، فرد به منحصر نشیماش. باشد کار در

 ساختمان کنار در مزیج. بودندی بازاسباب کی مثل کنارش در مسکو

 انکایلوب ساختمان! برداشت را کالهش! شد ادهیپ و کرد پارک

ی هاساختمان گرید هیشب یینما که بودی اطبقه سه بزرگ ساختمان

 بلند رنگسرخ پرچم چند نیلن از بزرگ عکس ک. یداشت هیروس

 .داشت قرار ساختمانی باال ساعت کی و بود زونیآو
. گشت نیکاش دفتر دنبال تابلو یرو و شد ساختمان وارد مزیج

 !بود بسته در. رفت باال هاپله از! 102 اتاق دوم طبقه

 راه از خواست. نبود راهرو در کسچیه. نبود اتاقش در نیکاش

 کرد باز را هواکشی ورود! شود وارد نیکاش اتاق داخل به هواکش

ی تمام مدارک دنبال به. انداختی نگاه اطرافش به! شد وارد و

 اسم که دید و کرد باز و برداشت گزارش چند. گشت را هاقفسه

 آنجا هارت وان کارل و نیکاش تریپ اسم که دید را نفر چند

 دنبال فقط و بود شده کینزد هدفش به مزیج! بود شده نوشته

 ساعت آن محل که بود گذاشته رای اجلسه قرار نیکاش. بود بهانه

 !بود اتاق نیهم در شبنصف 2

! شهینم نیا از بهتر هیعال! است زنده هارت وان! هارت؟ وان -

 !ژنرالی مرد گهید تو

 !شد خارج اتاق از و گذاشت شیجا سر را مدارک مزیج

 شنهادیپ و گذاشت انیجر در را خروشچف و برگشت نیکرمل کاخ به

 مزیج به چون خروشچف و داد را نیکاش تاقا در شنود گذاشتن

 !کرد قبول داشت اعتماد

 در حاظر افراد. شد برگزار جلسه و دیفرارس شب نصف 2 ساعت

 تریپ سازمان سیرئ و ب.گ.کا ارشد ماموران از متشکل اتاق

 !بود هارت وان کارل و نیکاش

 !کرد اعالم را جلسه آغاز نیکاش و بود شنود حال در ضبط

 وقت که متشکرم و میگویم آمدخوش شما به ابتدا ارفق: نیکاش

 جمع نجایا ما رفقا!... نیداد اختصاص من به رو باارزشتون

 قیرفی عنی بزرگمان رهبری نابود حال دری هاارزش تا میشد

 خائن، خروشچف باشد ادتانی اگه! میکن زنده را بزرگ نیاستال

 قیرف به که رای کسان تمام و کرد کوچک و خوار را ما رهبر

 دیبا ما رفقا... کشوند انزوا به رو بودند وفادار نیاستال

 ! میببر نیب از رو نیاستال قیرف دشمنان

 جناب رفقا... کنمی معرف رو هارت وان پروفسور دیبده اجازه

 دنیرس در را ما فراوانشون ذکاوت و هوش با هارت وان پروفسور

 ...کرد خواهدی همراه بزرگ هدف نیا به

 نیکاش دادند، تکان نیتحس و دییتا نشانة به را سرشان حضار 

ی همراه نبرد نیا در منو تا حاضرهی کس چه رفقا: داد ادامه

 !نفر هی جز به کردند بلند رو دستشون همه کنه؟

 !شف؟یاستاگل قیرف اومده شیپی مشکل: نیکاش
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 کار نیا! نیکاش قیرف نیداد دست از رو عقلتون شما مطمئنا   -

 کارتون د؟یستیبا ارتشی جلو نییخوایمیی روین چه با! رممکنهیغ

 با ریمغا کامال   نیا و بود خواهد غرب بلوک نفع به مطمئنا  

 با کنم تونیهمراه تونمینم من! هست نیلن قیرف و حزبی هاارزش

 !اجازه

 ا! یقیرف دیرینمیی جا شما: دیکش غالف از را شیکمر سالح نیکاش

 !شماست با انتخاب! نیشیم کشته ای دیکنیمی همکار

 ! رفقای وانگید نیا: نشست دوباره شفیاستاگل

! قیال رهبر کی ینیگزیجا و خروشچفی برکنار: نهیا کودتا نقشه -

ی خوش ندهیآ دیکنی اری مرا اگه دمیم نانیاطم شما به دوستان

 !داشت دیخواه شیپ در را

 !کشنیم رو هممون اونا -

 مثلی! روزیپ ای رگم ای رفقا ستینی بازگشت راه: نیکاش

 .نشدن ستایفاش میتسل که قهرمانامون
 !دادندیم گوش جلسه به مزیج و خروشچف اتاق در لحظه نیهم در

 برکنار رو شما خوادیم که هیهمون! نیکاش تریپ ژنرال: مزیج

 !قیرف کنه

 !ترهزرنگ همه از کردیم فکر شهیهم! نیکاش تریپ: خروشچف

 !قیرف دمیم من بشویترت -

 !سیوید قیرف بده انجام زیتم و آروم طفق -

 راسته سمت فرمونش! ن؟یکرد دایپ کجا از رو جگوار اونی راست -

 !که

 !قیرف ببر لذت ازش ت،یپول قیرف طرف از هیهد هی اون -

 ترور را خروشچف بود قرار. بودی م 9ی روزیپ رژه روز آنی فردا

 سیسرو و داشت دست به را ب.گ.کا کنترل نیکاش واقع در! کنند

 کردهی خوددار رژهی برا تیامن جادیا از عمدا  ی شوروی اطالعات

 ساختمان به جگوار همان با رژه شروع از قبل مزیج! بود

 کاغذ یرو داشت نیکاش. شد نیکاش اتاق وارد و رفت انکایلوب

 و شد وارد زدن در بدون مزیج. بود باز اتاق در. نوشتیمی زیچ

             !           رفت زشیم طرف به

 !ژنرال قیرف میشد آشنا قبال   ما: مزیج

 تو! تو: شد رهیخ مزیج به تعجب با و کرد بلند را سرش نیکاش

 نجا؟یای اومدی چجور! نداره امکان ؟ی!هست هیسیانگل همون

: گفت آلودخشمی نگاه با و گذاشت زیم یرو را دستش دو هر: مزیج

 از من وی دیرسی ندبل مقام به تو ن؟یبرل ادته؟ی شیپ سال 11

 از رو تمیمحبوب و بشم ریتحق منی شد باعث تو. شدم عزل مقامم

 .بدم دست

 ی...ول: نیکاش

ی برا کودتا طرح! ژنرال دارم خبر شبید جلسه از! شو خفه: مزیج

 ! بده نجات رو تو ستین کسچیه مرده گهید نیاستال! خروشچف ترور
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 شده ریپ نیکاش. تخیریم صورتش و سر از عرق و زد خشکش نیکاش

 نیا از چطور که بود فکر نیا به. داشت چشم به گردی نکیع و

 کار اردوگاه به خائنانی شورو در چون کند دایپ نجات مهلکه

 آنجا در عمر آخر تا و شدندیم فرستادهی بریس در کوالکی اجبار

 .کردندیم کار

 کجاست؟ هارت وان: مزیج

 ؟یشد باخبر جلسه از چطور: نیکاش

 باش مطمئن نهیسنگی لیخ جرمت ژنرال! سادهی لیخ! شنود: زمیج

 !کجاست؟ هارت وان بگو! ذارنینم اتزنده

 .داد نشان را گاوصندوق اشاره انگشت با. دیلرزیم نیکاش

یی رسوا دیبا هم! ستین ساخته دستم ازی کار قیرف متأسفم: مزیج

 ی.کن کار کوالک تو عمر آخر تا دیبا هم وی بکش دکی رو

 یرو و درآورد نیکاش زیمی کشو از را توکاروفی کمر سالح زمیج

ی کن خالص خودتو بهتره... قیرف خودته با انتخاب: گذاشت زیم

 ی!بکش زجر نکهیای جا به تا

 ازی ندار اقتیل تو! ذاشتمیم اتزنده روز اون دینبا: نیکاش

 بهش تونهینم کسچیهی! کن استفاده خداوندی انرژ و هارت وان

 هدفمون هممون و کنه مبارزهی طانیشی روین با مگر کنه ادیپ دست

 !شومه

 ؟یچی انرژ: مزیج

 .فکش ریز گذاشت را اسلحه نیکاش

 !!!!نه کن صبر: مزیج

 چون بود مونیپش مزیج. کشت را خودش و چکاند را ماشه نیکاش

 مزیج. بود دنشیفهم مشتاق مزیج که دانستیم رایی زهایچ نیکاش

 .برداشت را مدارک و ترف صندوق گاو سمت به

 !جالبهی لیخ جالبه! مجارستان خلقی جمهور بوداپست: مزیج

 داشتند، حضور جلسه نیا در کهی کسانی تمام و گذشت ماه چند

 افتیدر به مفتخر مزیج و شدند منتقل کوالک به ای اعدام ر،یدستگ

 .شد( Hero of Soviet Unionی )شورو ریجماه اتحاد قهرمان مدال

 بوداپست در مدارک طبق بر و بود نشده دایپ هنوز ارته وانی ول

 !شدیمی نگهدار مجارستان

 1956 اکتبر 23

 وارد هراسان مزیج! اومده شیپی مشکل هی مارشال قیرف: سریکم

 ق؟یرف هیچ مشکل: دیپرس را انیجر و شد خروشچف اتاق

 حمله مجارستان مجلس به افتاده، راه شورش بوداپست تو: خروشچف

 !مارشال قیفر کردند

 !قیرف نهیکاش کار مطمئنا  : مزیج

 حزب سابق سیرئ( Imre Nagy) یناگ امره توسط شورش نیا: خروشچف

 وسط نشان تا داده دستور. شهیمی رهبر مجارستان ستیالیسوس

 شخصا   من درسته. کنن سرنگون رو نیاستال مجسمه و ببرن پرچمارو
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ی برای بزرگ خطر شورش نیا مطمئنا  ی ول ادینم خوشم نیاستال از

 .شهیم محسوبی شورو

 شیپ نطوریا اگه... میکن متوقفشون ترعیسر چه هر دیبا: مزیج

... میدیم دست از هم روی چکسلواک و لهستان ،یشرق آلمان بره

 متوقفشون ماه کی ظرف( Ivan Konov) کونف مارشال همراه به من

 ...کنمیم

 !قیرف نیبسپار من به روی فرمانده فقط

 !ذارمیم ارتونیاخت در من نیدار الزم یچ هر: خروشچف

 قطار هی من: زدندیم قدم سرعت با راهرو در خروشچف و مزیج

 کونف مارشال. دارم الزم نفس تازهی سربازا و توپ با دارزره

 و کنمیم حمله شهر قلب به قطار با من و کنهیم محاصره رو شهر

 روهامین با عا  یسر. کنمیم توقف( Keletistationی )کلت ستگاهیا در

 بر... بکشه طول هاماه هست امکانش... رمیگیم رو شورشی جلو

 زودی لیخ انتظارم خالف بر دهیرس دستم به کهی گزارش اساس

 !بشه اعدام دیبای ناگامره مطمئنا... کردند دایپ طرفدار

 بار نیا. دیکش طول روز چند. شد بوداپست به اعزام آماده مزیج

 .کندیم دایپ را هارت وان که بود مطمئن

 نفرات با K 2-4-2ویلوکوموت به مجهزی شورو ریالسعیسر قطار

 هزار حدود تعدادشون و بود شده پر شیگنجا نیآخر تا نفستازه

 !بود بوداپستی سو به حرکت آماده. شدیم نفر

 رنگ،ی اقهوه بلند کت. کرد تن به را نبرد فرمیونی مزیج

 تردرنده قبل از را مزیج  (Ushanka)وشانکاا کاله و اهیسی هانیپوت

 .دادیم نشان

 تلف وقتو! عیسر! تند! زود! نیبجنب! نیش سوار همتون: مزیج

 !بوداپستی سو به شیپ دینکن

 نکفیکالش. شدند نفرات حمل مخصوصی هاواگن سواری همگ سربازان

 !بود مزیج فرمان تحتی سربازا شتریب اسلحه

 موتور و فردشمنحصربهی طراح ابی شورو ارتشی بخار قطار

 نیآخر مزیجی برا دیشا که شدی تیمامو عازم بخارش قدرتمند

 .باشد فرصت

 بلند کمکم قطاری صدا و زدیم رونیب به ویلوکوموت بغل از بخار

 .گرفت سرعت قطار و شد

یی غذای هاوعده با شد داده قرار مزیج اریاخت در لوکس نیکاب

ی زیچ پختهمهینی نیزمبیس جزی زیچ هم سربازان و رنگارنگ

 !خوردندینم

 مجارستان خلقی جمهور بوداپست ،یکلت ستگاهیا ،1956 اکتبر 29

ی سنگرها از بود پر شهر! دیرس ستگاهیا بهی شورو پرابهت قطار

 سنگر توانستیم که زیچ هر و خچالی ،یصندل مبل، ون؛یانقالب

 نبرد حال در ارتشی روهاین و انیشورش! بود ابونیخ در باشد
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 سر بهی کمکی روهاین آمدن انتظار در و بودندی ابانیخ نیخون

 .کرد توقف مزیج قطار که بردندیم

 !هارویشورش دیبرون عقب! زود نیش ادهیپ هاواگن ازی همگ: مزیج

 و بردند هجوم ونیانقالبی سنگرها به مزیج فرمان تحتی روهاین

ی نینشعقب شهر غرب به ونیانقالبی باق. کردند عام قتل را همه

 .کردند

 هاتانک و کردند جمع را هاجنازه ابانیخ از سربازان روز آن عصر

 .کردند اشغال را شهری فضا کمکم

 هست بوداپستی کجا در قا  یدق هارت وان دانستینم هم هنوز مزیج

 باشد شده خارج شهر از هارت وان که هم را نیا احتمالی حت و

 .بود نگرفته دهیناد هم را لهمسأ نیا مزیج. داشت وجود

 قهوه فنجان کی شیبرا سربازان ازی کی که بود نشستهی صندلی رو

 .آورد یکاغذ با

 .کرد خواندنش به شروع و برداشت را کاغذ مزیج

 : بود ریز شکل به متن

 پوزش شما از میسیب ارتباطات قطع علت به! زیعز ژنرال قیرف

 .طلبمیم

 امروز ظهر که برسانم شما اطالع به تا شد بمینص افتخار نیا 

ی روین( YAK – 25) 25 اکیی یشناسای ماهایهواپ شما دستور به بنا

ی هاعکس اساس بر که دادند گزارش رای مشکوک موردی شورویی هوا

 کی همراه به مسلح مرد نیچند هاخلبان گزارشات و شده گرفته

ی ترلومیک 5در متروک مارستانیب کی به کهنسال مرد کی و پزشک

ی جسدها مارستانیب اطراف و شدند وارد بوداپستی غرب جنوب

 بنده کنوف ژنرال دستور به بنا. خوردیم چشم به سربازانمان

 لذا کنم؛ حمله نظر مورد ساختمان به تا دارم را فهیوظ نیا

 شما دستور طبقیی شناسا تیمامور که برسانم اطالعتان به خواستم

 .بود زیآمتیموفق

 

 28ی زره پیت چ،یویلیواس گوریا

 ! نه چیویلیواس ؟!هارت وان کهنسال؟ مرد: مزیج

!!! چ؟؟؟یویلیواس: بود قطعی ول برداشت رو میسیب دوباره مزیج

 !بده جواب چ؟؟؟یویلیواس

 شیهاتانک با چیویلیواس اگر بود مطمئن مزیج و بود قطع میسیب

ی لیخ هارت وان ماندن زنده شانس دهد قرار هدف را مارستانیب

 با و شد پیج سوار وقت اتالف بدون نیهم خاطر به. شودیم کم

 . رفت مارستانیب سمت به سرعت

 کیشلی صدا شد، کینزد مارستانیبی متر صد چند بهی وقت مزیج

 .دیرس گوشش به( T-54) 55ی تی هاتانکی هاگلوله

 دوان و شد ادهیپ کند خاموش را نیماش نکهیا بدون و کرد توقف

 !دیدو چیویلیسوا سمت به دوان
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ی داری غلط چه تو: گرفت را چیویلیواس قهی دیرس او بهی وقت

 !احمق؟ی کنیم

 !کنمیم اجرا دستورو فقط من..... من من قیرف: چیویلیواس

 !نکنند کیشل بده دستور! کنن تمومش بگو زود: مزیج

 سمت به نیخشمگ مزیج و داد را کیشل توقف دستور چیویلیواس

 بود، گرفته آتش جا همه. شد داخل و دیدو مارستانیبی ورود

 هم. بود جنازه از پر جا همه دیکشیم نفس داشتی سخت به مزیج

 . بودند شده کشته که چارهیب مارانیب هم وی انقالب هم سرباز،

 .خواستیم کمکی کس که دیشنیی صدا مزیج

 .شدیم دهید اوی پاها زیم هی پشت از. بود آشنا مزیجی برا صدا

 !شد گشاد چشمانش مردمک د،ید را شخص صورتی وقت و رفت جلو

 !!!!!!باب؟: مزیج

 از که چپشی پا و بود سوخته بدنش نصف بود خون در غرق باب

 خودش و بود افتاده اتاق گرید طرف و شده قطع زانوی باال قسمت

 جاده بدنش و شده قطعی پا نیب فاصله و دیکشیم نیزمی رو را

 !بود خون

 درد مزیج ندارم تحمل گهید ؟یخودت مز؟...ی.ج.....مزیج: باب

 کشم؟یم دارمی ادیز

... بزنم نیمورف بذاری کنیم کاریچ نجایا تو....تو باب؟: مزیج

 کجاست؟ اتهیاولی هاکمک جعبه

 و درآورد جعبه از را نیمورف مزیج و داد نشان رو جعبه باب

 .کرد قیتزر باب به

 ی!داد ستد ازی ادیز خون کنهیم آرومت االن: مزیج

 ؟یکرد کارو نیا چرا تو مز؟یج -

 !بود نیا امچاره تنهای ول متأسفم واقعا   باب متأسفم -

 رونیب ارتش از رو سال چند نیا من: گفت گرفتهی صدا با باب

 تا اومدم نجایا. کنم مردم به خدمت صرف عمرمو هیبق تا اومدم

ی تح کهی هدفی برا توی ول! نیمجروح به کنم، کمک مارایب به

ی! انداخت راه قتل همه نیای ندار براشی نیتضم چیه هم خودت

. نباشهی برگشت راه ترسمیمی ریم اشتباهی دار رو راه مز؟یج

 !پرداخت میخواه اشتباهامونو تاوان هممون

 .برمتیم نجایا از منی مونیم زنده تو -

 کهیی جای... ببری خوایم منو تو کهیی جا! ستینی اجیاحت -

 نکنم فکر من... رو آدم ترسوننیم فقط مترسک هی مثل آدماش

 فقطی داد دست از رو زانتیعز همه تو مزیج. بمونم زنده بتونم

 ی!داد دست از هم رو خودتی حت و شهرت خاطر به فقط و

 باب؟ بشه درستی چ همه دمیم قول باب؟: مزیج

 !!!!!!!!!!باببببببببببب؟

 که بودی نفر نیسوم نیا. مزیج دستان در درست. بود مرده باب

 .دادیم دست از
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 شده جمع مزیج وجود دری همگ وجدان عذاب و حقارت نفرت، خشم،

 پرت ور آن و ور نیا به را مارستانیب لیوسا نیخشمگ مزیج. بود

 .شدیی صدا متوجه که کردیم

 به مزیج. دیرسیم گوش بهی بغل اتاق از که نازکی انالهی صدا

 !افتاده لچریو یرو از تهار وان که دید و رفت صدا طرف

 و گذاشت لچریو یرو و برداشت را هارت وان زدن حرف بدون مزیج

 جلوموی کس ذارمینم بار نیا: کرد حرکت و گرفت را لچریو دسته

 ! رهیبگ

 .کرد زدن حرف به شروع هارت وان کردند،یم حرکت که نطوریهم
 !دنبالمی ایم دونستمیم: هارت وان

! نیهست زیچ همه شما! دکتر نیهست نم شانس نیآخر شما: مزیج

 !بشه شما نبوغ متوجهی کس دینبا

 نیماش سوار را هارت وان مزیج. آمدند رونیب ساختمان ازی وقت

 .کرد

 مسکو؟ میریم میدار: هارت وان

 هاستسال که روی زیچ رمیم! لندن میریم میدار دکتر نه: مزیج

 ! رمیبگ دنبالشم

 !هیخودکش کار نیای ول: هارت وان

 !باش صبور! میریم وقتش به! دکتر وقتش به: مزیج

 مسکو به گرفت میتصم بود شده شهر وارد کهی قطار همان با مزیج

 مسکو به خودی روهاین با همراه را هارت وان و برگردد

 .برگرداند
 بود شده ظاهر کامل ماه. بود کیتار جا همه و کرد غروب دیخورش

 .بود کرده روشن را جا همه و

 وان. کند قطار سوار تا بردیم لچریو با را هارت نوا مزیج

: گفت و داد نشان را ماه راستش دست با لرزان لرزان هارت

 !ما دنبال انیم دارن اونا! اونجاست

 ن؟یک اونا ؟یک: مزیج

 !دوننیم روی چ همه اونا! زمان از فراتر موجودات: هارت وان

 هستن؟ یک اونا ؟یگیم ونیهذی دار رمردیپ ؟یک آخه: مزیج

 سؤال از هم مزیج و نداد ادامه گرید و شد ساکت هارت وان

 .شد منصرف دنیپرس

 مزیج سمت به داشت چیویلیواس شدند خارج مارستانیب ازی وقت

 .آمدیم

 در که غالفش از را شیچاقو و کرد رها را هارت وان لچریو مزیج

 .درآورد بود کرده میقا پشت

 !ژنرال؟ قیرف: چیویلیواس

 کرد پاره را شیگلو و کشدیم چیویلیواسی گلوی رو چاقو با مزیج

ی گلو دستاش با چیویلیواس و شد دهیپاش نیزم به سرعت با خون و

 .داد جان و افتاد شیزانوهای رو بود گرفته را خود
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! متأسفمی لیخی! کردیم عمل من اجازه بدون دینبا: ژنرال

 .میبش قطار سوار که وقتشه پرفسور؟

 .کردند ترک مسکو مقصد به را بوداپست و شدند قطار سوار

 .نوشتیم را تشیمامور گزارش داشت مزیج و بود حرکت حال در قطار

 قطاری هانیکاب از مسلسلی صدا بود،( Tisza) سزایت رودی کینزد

 بلندی راندازیتی صدا و گرفت سنگر زشیم پشت مزیج. شد دهیشن

ی صدا هیشبی یصدا و دندیکشیم ادیفر سربازان. شد بلندتر و

 غیجی صدا. دیرسیم گوش به ع،یما دنیپاش و گوشت شدن دهیبر

 ادددددیم داره اون! ادیم داره اون! نه! اوه: آمدی وحشتناک

 ...آآآآآآآآآآآآ

 پرواز مزیجی سو به در ناگهان و رفت نیکاب در طرف به مزیج

 .انداخت ترعقب متر چند را او و کرد

 کاتانا ریشمش که دید را یدختر ارت چشمان با و رفتیم جیگ سرش

 استفاده ژاپنی داخل جنگ در هاییسامورا توسط کهی ریشمش)

 .کالهدار شنل و نقاب کی با داشت؛ دست به( شدیم

 ؟یخوایمی چ گهید تو: مزیج

ی اگربه مردمک کهی چشمان با سوخته چهره برداشت؛ را نقابش دختر

 دختر! بود برنده و زیت گرگی هادندان هیشب شیهادندان و داشت

 آن در هارت وان کهی بعد واگن سراغ به مزیج به توجه بدون

 نیزم یرو که رای کلت و شد بلند مزیج. رفت شدیمی نگهدار

ی ول کرد کیشل دختره پشت به ریت چند و برداشت بود افتاده

 !نگذاشتی اثر چیه دختر بر هاگلوله

 ادامه راهش به و کرد مزیج بهی نگاه و برگرداند را سرش دختر

 نگذارد تا دختر گردن یرو دیپر و دیدو سرعت با مزیج. داد

 نیزم و گرفت را مزیج قهی از دختر. برسد هارت وان به دستش

 تمام با و کرد بلند و گرفت را مزیج گردن دستش با سپس انداخت

 .کرد پرت ویلوکوموتی عقب در طرف به را مزیج قدرتش

ی عقب در به و شد رد واگن نیچند در از ادیز فشار با مزیج

 .افتاد واگن کف یرو و خورد ویلوکوموت

 گلوله هی: زد داد ورانیلوکوموت که شد بلند زور به مزیج

ی رو پل طرف رهیم داره درست! ژنرال طرفمون ادیم داره نیآتش

 !رودخونه

 داشت سرعت به که نیآتش بزرگ گلوله کرد نگاه و برگشت مزیج

 مزیجی هامردمکی رو. شد کینزد رودخانهی رو پل به دیچرخیم

 .افتی انعکاس

 !!!پل به خورهیم داره! زود! دیکن ترک رو قطار زود: مزیج

 پل به نیآتش گلوله و داشت فاصله پل با متر 400 تنها قطار

 .کرد ختنیر به شروع پل و خورد
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 نیآخری انتها به و شدیم دور ویلوکوموت از سرعت با داشت مزیج

 خود با را هارت وان ناشناس دختر هم طرف آن از دیدویم واگن

 .نشد مزیج متوجهی ول بردیم

 پل نییپا داشتبه هاواگن یتمام و شد خارج پل از ویلوکوموت

 .بدود سقوط جهت خالف در کردی سع مزیج. ختندیر

 سقوط دره به هاواگن همراه زدن ادیفر بای همگ سربازان

 .کردندیم

 دنیدو به و گرفت را هارت وان و زد لگد تردخ به پشت از مزیج

 خارج لیر ازی آخر واگنی ول دندیرس واگن نیآخر به. داد ادامه

 لیری رو و دیدو تمام قدرت با. بپرد گرفت میتصم مزیج. شد

 .شد خارج دستش از هارت وانی ول دیپر

 و گرفت را بود شده خم که لیری فلز قسمت راستش دستش با مزیج

 .را هارت انو چپش دست با

 ! رمردیپ دار نگه محکم دستمو: مزیج

 دوباره ناشناس دختر همان که کند نگاه را باال تا برگشت مزیج

 با دختر شدیم خفه داشت مزیج. کرد بلند و گرفت رو مزیج گردن

 هارت وان گرشید دست با بود کرده بلند را مزیج که چپش دست

 .گذاشت نیزم و گرفت را

 .خودمه مالی فهمیم منه مال اون!!!! نداره نامکا نیا نه: مزیج

 !شد هوشیب مزیج و زد مزیج صورت به مشت با ناشناس دختر

 

 ((اول قسمت انیپا))

 
 
 
 
 

 

 آمریکایی یفصل هفتم: رؤیا

 اوسط پاییز بود.

 شهر آستین خلوت شده بود و همه جا پر از خزان و باران!

ساله  24جوان  لزیبای خیابان اندرسون می یهادر یکی از خانه

زندگی اندام و زیبایی به نام ادوارد براندون والکری خوش

 کرد.می
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اش رزتا در او پدر و مادرش را از دست داده بود و همراه عمه

زیستند. عمه رزتا سن یک خانه ویالیی سفیدرنگ زیبا دو طبقه می

 سال زیادی نداشت و جوان بود.

خواند س در آستین درس میادوارد دانشجو بود و در دانشگاه تگزا

کرد. رزتا مدیر هتل والکری آستین و رزتا همیشه حمایتش می

ها رزتا سود زیادی زیاد با دیگر هتل یهابود. با وجود رقابت

داد و مشکالت داشت ولی همیشه کارگرانش را مورد حمایت قرار می

 کرد.مالی آنها را برطرف می

برد بیشتر به خوشگذرانی ادوارد که در سنین جوانی به سر می

ها بود و عالقه عالقه داشت تا به درس! او عاشق موتورسیکلت

ایندیان داشت و تنها مدلی که در  یهاشدیدی به موتورسیکلت

خاص بود که  یهاش بود مدل چیف وینتیج از موتورسیکلتیرؤیاها

سرخپوستان بود. ادوارد  یهاخورجین چرمی داشت و شبیه لباس

کرد تا رزتا را متقاعد به خرید یکی از آنها کند خیلی تالش 

ادوارد بود اما  یهاگذرانیولی موفق نشد. رزتا مخالف خوش

انداز کرد تا پس یاش پولادوارد برای خرید موتورسیکلت رؤیایی

 هزار دالر جمع کند و آن را بخرد.22 بتواند 

 یهاایندیان به عالوه پوستر یهااتاق ادوارد پر بود از پوستر

هنرپیشگان معروف وسترن مثل جان وین و کلینت ایسوود. او 

تاپ داد. اتاق مرتبی نداشت. لپها را الگو قرار میهمیشه کابوی

ور ور و آنش هم اینیهادر یک طرف، گیتار در طرف دیگر و لباس

ای رنگی داشت که هیچوقت ریخته شده بود. او موهای بلند قهوه

 ریش داشت.و صورتش همیشه ته مابودخوش سی کردکوتاهش نمی

 

 آستین، تگزاس، ایاالت متحده آمریکا 2017نوامبر  14 

های زیبایی پاییزی شهر آستین، ادوارد برای در یکی از صبح

 رفتن به دانشگاه دیر کرد.
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زد: کرد. رزتا داد میلحاف را روی سرش کشیده بود و خروپف می

ت دیر شد به اتوبوس ادوارد؟ ادوارددددددددد!!!! دانشگاه

 ها پسرم؟رسینمی

ادوارد که به پهلوی خوابیده بود چشمش را باز کرد و به ساعت 

قرار بود شروع  8است و کالس ساعت  7:20نگاه کرد. دید که ساعت 

 شود چون تا دانشگاه حداقل نیم ساعت راه بود.

رزتا خودش به اتاق ادوارد آمد و در را محکم کوبید: ادوارد 

 رسه بیدار شو دیگه!ری؟ االن اتوبوس دانشگاه میمگه ک

اش را عقب زد ادوارد سراسیمه از تختش بلند شد. موهای ژولیده

ش را برداشت تا بپوشد. او همیشه یهاو بدون اتالف وقتی لباس

ای با تیشرت خاکستری و پوشید؛ کت چرمی قهوهدو مدل لباس می

 شلوار جین یا شلوار کتان با پیراهن جین.

زد که اتوبوس ش را پوشید و داشت مسواک مییهاادوارد لباس

 رسید.

 عزیزم صبحونت آماده است. -

 نه عمه جان دیرم شده. -

 کردم!ه ربع داشتم صدات میی -

رزتا لبخندی زد و ادوارد را بوسید و خداحافظی کردند. ادوارد 

 پوست بود نشست.سوار اتوبوس شد و کنار دوستش مایکل که سیاه

کردند، ادوارد و مایکل ها صحبت میتوبوس حرکت کرد و بچها

 هایشان را به هم چسباندند!مشت

 صبح بخیر! چه خبر؟ -

 !برادر صبح بخیر ادوارد خیلی ممنون -

اش او را مایکل پسر ساکتی بود که همیشه کارور و دار و دسته

کردند! کارور اسپنسی در واقع قلدر کالج بود که چون اذیت می

 کرد همه تحت سلطة او هستند.کل قوی داشت فکر میهی
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 3اش سوار شدند جمعا  اتوبوس نگه داشت و کارور و دار و دسته

نفر بودند. کارور خودش سابقه زندان داشت به خاطر درگیری 

 خیابانی حتی تو صورت چاق و زشتش جای زخم چاقو هم بود.

 باز کارور با اون قیافه نحسش اومد! -

  نکن مایکی! بهش توجه -

پشتی اتوبوس را دید  یهاکارور که دنبال جا بود داشت صندلی

زد که چشمش به چندتا دانشجوی الغراندام که کنار هم نشسته می

 بودند افتاد.

سنگین رفت سراغشان: هی کوچولو بهت یاد ندادن  یهاسریع با قدم

 ترت میاد بلند شی جاتو بدی بهش؟که وقتی بزرگ

ارور تهدیدش کرد، صورتش سفید شد و زبانش بند دانشجویی که ک

 آمد.

 کارور: چیه زبونتو گربه خورده؟ زود بلند شو ببینم!

ادوارد محکم و سریع بلند شد: اون دهن کثیفتو ببند کارور! 

 ولش کن اون بیچاره رو!

کارور سرش را برگرداند و خشمش دوبرابر شد: تو چی گفتی 

 والکری؟!

 !ادوارد: گفتم ولشون کن

کارور برگشت و با خشم صورتش را نزدیک صورت ادوارد آورد: به 

 چشای من نگاه کن والکری! به چشام نگاه کن!

ش را زیاد کرد و هر دو رو در روی هم قرار یهاادوارد اخم

 ها غرق در سکوت بودند.گرفتند، دانشجو

ای حسابتو به وقتش فهمی؟ مردهای والکری! میکارور: یه یه مرده

 سم!رمی

راننده اتوبوس سرش را برگرداند و داد کشید: کافیه دیگه 

ات کنم! دنبال دردسر نگرد! یه جا اسپنسی! مجبورم نکن پیاده

 پیدا کن بشین یا هم سرپا وایستا!
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کم سرش را عقب کشید ولی ادوارد هنوز کارور چیزی نگفت و کم

 خشمگین بود.

و دستش را به کارور با انگشت اشاره ادوارد را نشانه گرفت 

شکل تفنگ کرد و انگشت شستش را مثل سوزن هفت تیر پایین آورد: 

 بنگ! ادوارد والکری خودمی و خودت!

د کار ییادوارد نشست و دانشجویان حاضر در اتوبوس به نشانه تأ

 کردند.پچ میزدند و پچادوارد لبخند می

 بازی درآوردی باز ادوارد؟مثل فیلما قهرمان -

 شده بود! خیلی پررو -

ولی ببین چقدر نظرات عوض شد تو محبوبیت پیدا کردی کارور  -

 هم محبوبیتشو از دست داد!

تا فقیر هم  100مگه اون محبوبیت هم داره؟ اون اگه دست  -

 بگیره باز بارش سنگینه!

 به هر حال بازتابش تو دانشگاه دیده میشه امروز! -

هم با نیم نگاهی  آمیز گفت و ادواردمایکل این حرف را کنایه

 به مایکل دهانش را به نشانه تعجب کج کرد!

اده کرد و همه رفتند یاتوبوس دم در دانشگاه دانشجوها را پ

تا به کالسشان برسند. ادوارد و مایکل همکالسی بودند و در رشته 

 خواندند.فیزیک نجوم درس می

 کالس شروع شد ولی استاد قبلی نبود و استاد جدید آمده 8ساعت 

 شناخت.بود. کسی او را نمی

گذراندند. از شانس بد ترم پاییز را می 111آنها دوره فیزیک 

 کارور هم همکالسی آنها بود.

همه مشتاق دیدن استاد جدید بودند که جایگزین استاد قبلی 

فیزیک شده بود. استاد سابق فیزیک در یک سانحه رانندگی جان 

 باخته بود.
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ها در کالس حاضر شده قبل از دانشجو کالس درس شروع شد و استاد

سال. قیافه مهربانی  70بود. استاد پیرمرد بلندقدی بود حدود 

 داشت اما تیپ و لباسش خیلی جالب بود.

موهای بلندی داشت درست مثل انیشتین با این تفاوت که صاف بود 

های باالیی و پشت و موهای بغل سرش را تراشیده بود و تنها قسمت

هایی بود و سبیل مدل ایمپریال گذاشته بود از همانسرش پرپشت 

 پیچاندند و ریش بزی داشت!که نوک سبیل را می

هایی که هری خورد. عینک گرد از همانعینکش خیلی به چشم می

زد. کال  شخصیت منحصر به فردی داشت حتی طرز پوشش بسیار پاتر می

 شیک بود کت و شلوار ست آبی نیروی دریایی!

 تا نیمکت. 8ها دو ردیف بودند هر ردیف گ بود و نیمکتکالس بزر

ها پر بود از قوانین فیزیک انیشتین، نیوتن، کوپرنیک، دیوار

 گالیله و ...

اتمی و هر چیزی که به فیزیک مربوط  یهاهای سیارات مدلعکس

 شد آنجا بود.می

ها! اسم من کورنیکفه، استاد کالس را شروع کرد: خوش اومدین بچه

تانتین کورنیکوفه. من استاد جدیدتونم جایگزین استاد کنس

تصادف کشته شدند. من بیشتر با  یچاترهام که متأسفانه تو

هام صمیمی هستم و اهل دعوا نیستم ولی واسه خودم دانشجو

دارم: احترام به خود بعد به دیگران! چون آدمی  ییهاپارامتر

یه احترام که نتونه به خودش احترام بذاره مطمئنا  به بق

 تر از خوک!ذاره و این یعنی شعور پاییننمی

ها خنده کوتاهی کردند و کنستانتین ادامه داد: و دوم دانشجو

اینکه حرفایی که بتونه اطالعات من و شما رو زیاد کنه چه بهتر 

 که مطرح بشه و سوم اینکه من روس هستم خیالتون راحت بشه!

ها ها از روسین آمریکایدانشجوها واکنش خاصی نشان ندادند چو

 آمد!خوششان نمی
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 ها درس امروز ما قوانین نیوتنه! خب بچه -

یرون آورد، روی میز را از کیف چرمیش ب ن لب تابشکنستانتی

 به پروژکتور وصل کرد. گذاشت و

داد، ادوارد و مایکل که ردیف کنستانتین همینطور که درس می

 آخر نشسته بودند شروع به صحبت کردند.

 دونی اون کیه؟مایکل: ادوارد! ادوارد!؟ می

 ای از رؤیا خارج شد و جواب داد: نه کیه؟ادوارد لحظه

مایکل: سرش را تکان داد و گفت: ایشون پروفسور کنستانتین 

ترین فیزیکدان حال حاضر، بعد از آلبرت کورنیکوفه، بزرگ

انیشتین هم فیزیکدانه، هم منجم و هم روانشناسه... تو سال 

 اس! هم جایزه صلح نوبل رو هم برده ... اون نخبه 1975

اومگا و سرعت مافوق  یادوارد: واو! همونی نیست که نظریه انرژ

 نور رو ارائه داده؟

کنستانتین همینطور که با دستش روی تخته مسائل را توضیح 

زد: آقای داد و بدون اینکه سرش را برگرداند ادوارد را صدا می

 م... اینجا پسرم صحبت نکن! مرسی!یددرس میوالکری ما داریم 

دانشجوها تعجب کردند که کنستانتین از کجا اسم ادوارد را 

ها فکر کردند که شاید نسبتی با هم دارند ولی داند حتی بعضیمی

خود ادوارد تعجبش چندین برابر بقیه بود چون اصال  کنستانتین 

 شناخت.را نمی

تا  3که مد نظرتون هست نیوتن کنستانتین ادامه داد: همونطور 

 قانون داره... اولیش رو کی یادشه؟

 مایکل سریع دستش را بلند کرد.

 کنستانتین: بله آقای براون! بفرمایین!

دانست و این بار دانشجوها کنستانتین حتی اسم مایکل را هم می

واقعا  گیج شده بودند! چطور ممکن است که استادی که چند روز 
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شگاه آمده و حتی اهل این شهر نیست اسم است به این دان

 دانشجوها را در جلسه اول بداند!؟

گفتند که چطور ها بیشتر و بیشتر شد. همه در گوش هم میکنجکاوی

 ها را حفظ باشد!دانشجو یهاممکن است جلسه اول اسم

 دونم! کنستانتین: تعجب نکنید دوستان من... اسم همتون رو می

 ها از روی حفظ.اندن اسمو بعد شروع کرد به خو

هاروارد، مارایا الوسون، کنستانتین از ردیف جلو سمت چپ: لوسی 

ارنست کینگستون، جمال فاتح،... ادوارد براندون والکری، 

 مایکل براون،... و کارور اسپنسی!

کارور ردیف آخر نشسته بود و ادوارد که سرش را برگرداند، 

 ت شستش را نشان داد.آمیز زد و انگشطعنه یکارور نیشخند

فرمودین... قانون اول کنستانتین: خب! بله... آقای براون می

 نیوتن چی بود؟

 مایکل: بله قانون اول میگه...

ش را بلند کرد: قانون دوم میگه یکارور ناگهان از پشت کالس صدا

 که یه کمونیست خوب یه کمونیست مرده است!

 نگاه کردند. کالس یه لحظه به عقب برگشتند و به کارور

 کنستانتین: ببخشید آقای اسپنسی ولی متوجه منظورتون نشدم!؟

 کارور: همونی که گفتم کمونیست!

سال پیش از  27کنستانتین: ولی من کمونیست نیستم... کمونیسم 

 بین رفته!

 ها همتون سر و ته یه کرباسین!کارور: شما روس

ین ترک تونکنستانتین: اگه از کالس من خوشتون نمیاد، می

 کنید... اجباری نیست!

 داد.جواب می یکنستانتین خیلی با خونسرد

کنی ادوارد برگشت و رو به کارور گفت: کارور داری چه غلطی می

 تو؟
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 کارور: ببند دهنتو والکری به تو هیچ ربطی نداره!

های آهسته، سکوت کنستانتین رو به کارور حرکت کرد و با قدم

را  یخواست خوککه می یاو مثل قصابهمه جا را فراگرفته بود. 

 زد!سالخی کند قدم می

 کنستانتین: به چشای من نگاه کنید آقای اسپنسی! لطفا !

های کنستانتین کارور یک لحظه ساکت شد و ناخودآگاه در چشم

کرد. درست انگار یک سیم نامرعی چشم هر دو را به هم نگاه 

 چسبانده بود.

 رار کنید: من یک خوکم!کنستانتین: هر چی میگم رو تک

 کارور: من یه خوکم!

 ها همه زدند زیر خنده، ادوارد خیلی خوشش آمده بود.دانشجو

کنستانتین: نه... نه... خوبه... خوشحالم که خودت به ماهیتت 

 ها!کنی. حاال بگو: من االن پا میشم برم طویله خوکاعتراف می

رد بلند شد و ککارور که داشت حرفای کنستانتین را تکرار می

 کالس را ترک کرد.

شدند. کارور هم هیپنوتیزم شده بود و همه از خنده روده بر 

 از چیزی خبر نداشت!

ها واسه امروز کافیه... خوشحال شدم از کنستانتین: خب... بچه

 تونین کالسو ترک کنید.آشناییتون... می

رو مایکل و ادوارد از کالس خارج شدند و کارور هم هنوز در راه

 بود!

 کردند.اش میهمه مسخره

ادوارد: او هوووو هووووو کار استاد خیلی عالی بود... خیلی 

 حال کردم.

 مایکل: حقش بود آشغال گنده بک!

ادوارد سطل آب را که برای شستن کف راهرو از آن استفاده 

کردند برداشت و در دستشویی پر کرد و برگشت و کل سطل را می
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د. همه جای کارور خیس شده بود و خنده روی سر کارور خالی کر

 آمد.ها بند نمیدانشجو

 کارور به خود آمد: من کجام؟! اینجا چه خبره؟

 ادوارد: صبح بخیر گاگول!

خندند و راه فراری اش کردند و میکارور که دید همه محاصره

ندارد، زود به طرف ادوارد دوید و ادوارد را هل داد و از 

د لحظه تعادلش را از دست داد ولی مایکل راهرو خارج شد. ادوار

 او را گرفت.

 ادوارد: عجب خر زور بود!

 ترسم یه بالیی سرمون بیاره!مایکل: کارور اصال  مغز نداره... می

تونه این کارو بکنه. مایکی تو برو یه تو رؤیاهاش فقط می -

 چیزی بخور من یه سری به پروفسور کونیکوف بزنم بیام.

 !برادرباشه  -

 کرد که در اتاق زده شد.کنستانتین در دفترش داشت مطالعه می

 بفرمایید! -

 ادوارد در را باز کرد و سرش را داخل اتاق آورد.

 آه ادوارد! بیا تو پسرم خجالت نکش! -

 ادوارد داخل اتاق شد و سالم کرد.

اتاق کنستانتین بزرگ بود و دکوراسیون منحصر به فردی داشت. 

 کرد.ه اطراف نگاه میزده بادوارد شگفت

تر ها بود و یک تابلو از همه بزرگدیوار یبزرگ رو یهاتابلو

 عکس خود کنستانتین بود.

در یک گوشه گوی بزرگ کره زمین که عتیقه بود و معلوم بود مال 

 سال پیش است قرار داشت. 200

از اتاق یک مدل کشتی جنگی امپراتوری روسیه در دوره  یدر طرف

 Ironclad( قرار داشت که اصطالحا  کالس 1905ه و ژاپن )روسی یهاجنگ

که در دماغه کشتی عقاب دو  ییگفتند. کشتی جنگی زیبابه آن می
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سر معروف روسیه قرار داشت و روی پایه مدل اسم کشتی حک شده 

( که به زبان روسی عقاب معنی Orelناو کالس اورل )بود: رزم

 داد.می

قشنگی دارین! شما مطمعنا  حوصلتون واوو استاد! واقعا  اتاق  -

 سر نمیره اینجا!

 نظر لطفته ادوارد! چرا سر پا وایستادی بیا بشین! -

که جلوی میز کنستانتین بود  ییهااز صندلی یادوارد روی یک

 نشست. 

 خب ادوارد چه کمکی از من ساخته است؟ -

 خوام از کارتون واقعا  تشکر کنم!آهان بله! راستش استاد می -

 کدوم کارم!؟ -

همون درسی که به کارور دادین... واقعا  حقش بود... اون  -

 کرد.ها رو اذیت میواقعا  بچه

کنستانتین با لبخند جواب داد: آهان! درسته کار خاصی نکردم 

شد که اینجا فقط هیپنوتیزمش کردم همین!... اون باید متوجه می

 دن!عار مییه کالس درسه نه جلسه کنگره آمریکا که همه ش

 دونستین؟راستی استاد چجوری اسم هممونو می -

همتون رو تو پروندتون چک  یهاخیلی ساده! دیروز نشستم عکس -

 کردم و قیافتون رو به خاطر سپردم!

نفر رو به خاطر  30گین؟ یعنی چطور ممکنه تو یه روز جدی می -

 بسپارین؟

کس تا حاال هیچنهایتی داره که مغز ادوارد مغز! مغز قدرت بی -

درصد مغزمون استفاده  1قدرتش رو درک نکرده و تنها ما از 

کنیم... خالصه بهت بگم ادوارد هر چه قدر بیشتر از مغزت می

 تر میشه.استفاده کنی... دنیات به همان اندازه وسیع

 خیلی جالبه... باید بیشتر از اطالعاتتون استفاده کنم! -
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ی کرد...جهانی که توش زندگی مطمئن باش که استفاده خواه -

 نهایته!کنیم بیمی

ادوارد تو پسر باهوشی هستی... مشتاقم یه روز با هم بشینیم  -

 زیادی رو باید بهت بگم. یهاو حرف بزنیم چیز

 با کمال میل قربان! -

بسیار خوب ادوارد... بهتره االن بری کتابخونه مطالعه کنی!  -

همینطور درسی که امروز  رو که استاد قبلیتون و ییهادرس

دادم... باید از االن آماده بشی واسه امتحانات... تعطیالت 

 کریسمس هم داره نزدیک میشه.

 بله قربان حق با شماست. -

کنستانتین دستش را روی شانه ادوارد انداخت و ادوارد حس کرد 

اش است. کنستانتین تا دم در اتاق که انگار دست پدرش روی شانه

رد و ادوارد اتاق را ترک کرد تا به کتابخانه همراهیش ک

 دانشگاه برای مطالعه برود.

دقیقه راه بود و کف  5ریزی تنها تا کتابخانه معماری و طرح

های خزان زده پوشانده و فضای ها را برگروها و پیادهخیابان

ش یانگیزی را ساخته بود. ادوارد وارد کتابخانه شد؛ دیوارهادل

مطالعه به چراغ مطالعه مجهز  یهادند و نیمکتزرد کم رنگ بو

جز مسئول کتابخانه! سقف بودند. اتفاقا  هیچکس آنجا نبود به

ام اروپا بود طرح  16قرن  یهاکتابخانه درست مثل کتابخانه

چوبی که از آنها لوستر آویزان بود و قدمت کتابخانه به سال 

 گشت.برمی 1948

اش سر رفته بود و ت ولی حوصلهها نشسیکی از صندلی یادوارد رو

 خوابش گرفت.

ش را گرفت و سرش را محکم یزد که یکی از پشت موهاداشت چرت می

به میز کوبید. دماغ ادوارد خونریزی کرد و برگشت تا ضارب را 

 ببیند که دید او کارور اسپنسی است!!
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 آخ دماغم عوضی! دماغمو شکستی! -

 هاتو میشکونم والکری!االن استخون -

 داشت، گردن ادوارد را گرفت. یکارور که دستان بزرگ

کا....کارو......کارور دارم خفه میشم... حیوون بذار  -

 زمین... با زبون آدم حرف بزنیم!

کرد که از دست کارور خالص شد تالش میادوارد که داشت خفه می

 شود.

کوبید به فک کارور و چون با پاشنه پوتین پای راستش محکم 

ادوارد مهمیز داشت یه خط زخم درست وسط صورت کارور پوتین 

 هوا، افتاد زمین! یدرجه رو 360کشید و بعد از یک چرخش 

شکم  یسپس ادوارد وقت را تلف نکرد و با سرعت با سر رفت تو

شکم  یکارور و هلش داد ولی کارور نیوفتاد و با لگد زد تو

 ادوارد.

نان دانشگاه وارد در این لحظه کنستانتین با چندتا از نگهبا

کتابخانه شدند و نگهبانان دست کارور را گرفتند رو به عقب 

 کشیدند.

کنستانتین: پسر احمق! ببین چی به سر این بیچاره آوردی! االن 

کنی تا به امور خودتو میری به دفتر امور دانشجویی معرفی می

 انضباطیت برسن اسپنسی! گورتو گم کن زود!

بود و چشمش به یک گوی گرد فلزی کوچک  زمین افتاده یادوارد رو

 افتاد که از جیب کارور افتاده بود.

 گوی را برداشت و در جیبش گذاشت!

گرفت و بلندش کرد. همه جای ادوارد کنستانتین دست ادوارد را 

 آلود.کثیف و خاکی شده بود و صورتش خون

به او داد تا صورتش را تمیز کند: ادوارد؟  یکنستانتین دستمال

 ماغت شکسته بزار ببرمت به درمانگاه دانشگاه!؟د
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توی کلینیک دماغ ادوارد را پانسمان کردند و به او مسکن 

 دادند تا دردش کمتر شود.

ادوارد روی تخت دراز کشیده بود: ادوارد؟ ادوارد؟ حالت االن 

 خوبه؟

 تونم حس کنم از دماغم!مرسی خوبم فقط چیزی نمی -

رکزی که تو راه دیدمت... داری میری رفتم ساختمان مداشتم می -

کتابخونه... بعد دیدم اسپنسی هم داره میره کتابخونه گفتم 

چشمم بهتون باشه که دردسر درست نکنه... متوجه شدم دعواتون 

 گرفت... نگهبانارو صدا زدم.

 اخراجش میکنن؟ -

 اگه کمیته انضباطی رای مثبت بدن، بله! -

 دستش خیلی سنگین بود! -

ونی چرا ازت خوشم میاد ادوارد؟ به خاطر اینکه زیر بار دمی -

زور نمیری! از بین این همه دانشجو فقط تو هستی که ازش 

 ترسی، بقیه همشون ازش حساب میبرن... قابل تحسینه!نمی

 شنوم.خوشحالم که اینو می -

تونیم بریم... تا هر وقت حالت بهتر شد و ضعفت برطرف شد می -

 رسونمت!خونه می

ادوارد که چسب به بینیش بسته بودند از تخت بلند شد و دوتایی 

 کیلینیک را ترک کردند.

اش را روی بازوی چپش انداخته بود به کنستانتین که کت بارانی

 ادوارد گفت: خونتون کجاست ادوارد؟

 راضی به زحمت نیستم قربان! -

 من یه چیز دیگه پرسیدم، تو یه چیز دیگه جواب دادی! -

 !86د لبخندی زد و جواب داد: اندرسون میل، شماره ادوار

کنستانتین از پارکینگ ماشینش را بیرون آورد. ماشینش یه 

( بود. رنگ متالیک Cadillac Ghia 1953)1953کادیالک گیا مدل 
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آلبالویی و تمیز که آن را در بین این همه ماشین متمایز 

ردش توجه همه نو دور سفید و طراحی منحصر به ف یهاکرد، چرخمی

 کرد! را ناخودآگاه به خودش جلب می

ادوارد بیرون دانشگاه ایستاده بود و منتظر کنستانتین شد تا 

وقتی چشمش به ماشین افتاد، کم  یماشین را بیرون بیاورد ول

 مانده بود چشمانش از حدقه بیرون بزند: واووووووووو!

 پس معطل چی هستی ادوارد؟ سوار شو دیگه! -

در را باز کرد و سوار ماشین شد: شما واقعا  خیلی ادوارد 

 خاصین استاد!

 کم؟؟!یکالس یهاماشین حرکت کرد: نگفته بودم من عاشق ماشین

واقعا  خیلی  62زبونم بند اومده!!! این کادیالک گیا سری  -

 کمیابه!!!!

اصال  خوشم نمیاد سوار ماشین مدرن بشم چون لذت رانندگی رو  -

به بعد واقعا  غیر قابل  80دهه  یها.. ماشینگیره.از آدم می

ام... اگه یه روز 60و  50دهه  یهاتحملن... من عاشق ماشین

 هامو بهت نشون میدم.بیای مشتاقانه کلکسیون ماشین

گین؟؟؟؟!!!! خدای من با کمال میل قربان، با کمال جدی می -

 میل!! واقعا  مشتاقانه منتظر دیدن کلکسیونتون هستم!

شان رساند: دقیقه کنستانتین ادوارد را دم در خانه 20از بعد 

خب ادوارد! درسته اولین روزه که همو دیدیم ولی انگار یک سال 

 بود کنار هم بودیم!

 باعث افتخار منه که شاگرد شما شدم استاد! -

 افتخارش نصیب من شده پسرم، به بابا و مامان سالممو برسون! -

ن پدر و مادرمو وقتی بچه بودم از ادوارد ناراحت شد: راستش م

 دست دادم.

 خیلی متاسفم ادوارد! -

 ممنون از لطفتون! -



 

68 
 

 کنی؟!تنها زندگی می -

 کنم او هم برام پدره هم مادر!ام زندگی میبا عمه -

 خدا طول عمر بهش بده... سالم منو برسون بهش! -

ه ادوارد با کنستانتین دست داد و پیاده شد و دستش را به نشان

هایش را روی پادری پاک خداحافظی تکان داد. در را زد و کفش

 کرد. 

 رزتا در را باز کرد: خوش اومدی عزیزم!

 سالم عمه جان!  -

 رزتا ادوارد را بغل کرد: دماغت چی شده عزیز دلم؟

 چیزی نیست افتادم زمین!-

 ها صورتت معلومه دعوا کردی!دروغ نگو ادوارد! از کبودی -

 ارور دعوام شد.راستش با ک -

 باز هم؟!!!! باالخره اون کارور یه کار دستت میده! -

 نه دیگه عمه جان! میخوان اخرجش کنن؟ -

 تونی نفس راحت بکشی!واقعا ؟ خداروشکر می -

 کنم برات!داستانش مفصله عمه جان! بعد از شام تعریف می -

فدات بشم عزیزم! خسته شدی برو لباساتم کثیف شده بنداز تو  -

سطل لباسا! فردا میذارمشون تو لباسشویی... چی دوست داری 

 برای شام برات درست کنم؟

نوعی غذای است  Tex-Mexمکس کردم )-امممممممممممم! هوس تکس -

از تلفیق غذای آمریکایی و غذای مکزیکی که در تگزاس صرف 

مکزیکی درست  یهاشود و از پنیر، لوبیا، گوشت گاو و ادویهمی

 شود(یه املت هم سرو میشود. شبمی

انتخاب خوبی بود ادوارد! تا تو سر و صورتتو بشوری و  -

 اش کردم.استراحت کنی من آماده
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ها باال رفت و کیفش را یک ادوارد که خسته و کوفته بود از پله

هایش را درآورد و روی تختش گوشه از اتاق انداخت و پوتین

 نشست.

رده بود. از جیبش درآورد ادش افتاد که یه گوی کوچک پیدا کی

ای بود که به و نگاهی به آن انداخت! در گوی جاهای فرو رفته

شد ولی ادوارد که رسید، چیزهایی باید به آن وصل مینظر می

 خسته بود و تمرکز نداشت آن را در جیبش گذاشت.

اش را پوشید! در دستشویی صورتش را شست و های راحتیبعد لباس

اخت! صورت کبود و دماغ شکسته! سرش را به نگاهی به آینه اند

 نشانه تأسف تکان داد.

 ادوارددد! شام حاضرههه! -

 اومدم! اومدم! -

 چیده بود. یدر اتاق غذاخوری رزتا سفره را روی میز غذاخور

کرد وارد اتاق ادوارد که داشت با هوله سر و صورتش را خشک می

 غذاخوری شد: به به! چه بوی خوب میاد! 

ها کشید و نشست. ادوارد سریع قاشق و غذا رو در بشقابرزتا 

 چنگال را برداشت!

 رزتا و ادوارد شروع به خوردن کردند.

خب بگو ببینم ادوارد! چرا با اون کارور دعوات شد؟ همیشه  -

 که دعواتون لفظی بود؟!

دونم اصال  تو کتابخونه یه لحظه خوابم برد... یهو دیدم نمی -

صورتم احساس کردم. موهامو گرفت سرمو محکم یه درد شدید وسط 

 به میز مطالعه کوبید!

 بهت نگفته بودم دیگه با اون جر و بحث نکنی؟  -

تونستم آروم بشینم... درضمن اون گفت نمیاون به همه زور می -

به خاطر اینکه استادمون تو کالس پیش همه خرابش کرد ناراحت 

 بود و خواست سر من خالی کنه!
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 اون آقا کی بود تو رو رسوند؟ به نظر جنتلمن میاد! راستی -

ایشون کنستانتین کورنیکوف هستش... همون استادمون که کارور  -

 رو خراب کرد! استاد منو از چنگ کارور نجات داد! مرد باحالیه!

 از ظاهرش که مشخص بود خیلی باشخصیت و جنتلمنه! -

ن بعد از ترین فیزیکدادقیقا  همینطوره... میگن بزرگ -

گرفته بود  1984انیشتینه حتی جایزه صلح نوبل رو هم تو سال 

 واقعا  نابغه هست!

 وایییی چقدر عالی! یه روز باید دعوتشون کنیم به خونمون! -

راستی گفتی مهمون! استاد گفت که یه روز دعوتم میکنه به  -

 نم.یهای کالسیکش رو ببخونشون تا کلکسیون ماشین

دین ساعت با هم صحبت کردند. بعد از شام هم رزتا و ادوارد چن

 قهوه و کیک بعد بازی کارت!

 شون این بود، مثل مادر و پسر بودند.کار همیشگی

خالصه ادوارد به اتاقش رفت تا بخوابد و فردا هم که کالس نداشت 

و با خیال راحت بدون اینکه زنگ ساعت را تنظیم کند روی تختش 

 دراز کشید و خوابش برد.

یدار شو پسرم! بیدار شو! به زودی دنیا در مقابلت زانو ب -

 خواهد زد!

مه با صدای نعره بلند بیدار شد! سر و صورتش عرق یادوارد سراس

 زد!کرده بود و داشت نفس نفس می

 نصف شب بود. 2به ساعت که نگاه کرد 

رزتا که درست در اتاق مقابل خوابیده بود بیدار شد و وارد 

 چیزی شده؟ حالت خوبه!؟ شد: ادوارد، پسرم

ادوارد با دست عرقش را تمیز کرد: چیزی نیست عمه جان! فقط 

 یه خواب بد بود!

رزتا پارچ آب را برداشت و لیوان را پر کرد و به دست ادوارد 

 داد: اینو بخور دهنت االن خشک شده!
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 ادوارد لیوان آب را بدون مکث سر کشید!

 مه ترسیدی؟چی دیدی تو خوابت ادوارد که این ه -

 زد؟صدای پدرم بود عمه جان! پدرم داشت صدام می -

 سالت بود مرد؟ 5آخه تو که پدرت رو ندیدی وقتی  -

خورم که بابام دونم ولی مطمئنم که اون بود... قسم مینمی -

بود! ولی فقط صداش میومد... دیدم داشتم تو تاریکی غرق 

بودم... یه دریچه  شدم... همه جا تاریک بود و انگار توی خألمی

گفت: بیدار شو نور باز شد و صدای بابامو شنیدم که داشت می

 پسرم به زودی دنیا در برابرت زانو خواهد زد!!!

رزتا دستش را با آرامی روی پیشانی ادوارد کشید: چیزی نیست 

عزیزم! خسته بودی واسه همین کابوس دیدی! بعد رزتا پیشانی 

 ش کشید و اتاق را ترک کرد.یوادوارد را بوسید و پتو را ر

آمد و هوای بارانی پاییز همراه با فردای همان روز باران می

ن را فرا گرفته بود و تنها یک ماه و نیم یمه غلیظ شهر آست

 به کریسمس مانده بود!

بیدار شد و رزتا داشت صبحانه را آماده  8صبح ادوارد ساعت 

صورتتو بشور و بیا کرد: ادوارد؟ بیدار شدی؟ زود باش سر و می

 صبحونه آماده کردم برات!

ادوارد باز هم مثل همیشه با موهای ژولیده از خواب بیدار شد 

 ش را مسواک زد!یهاو آبی به صورتش زد و دندان

ها که پایین آمد رزتا به او لبخند زد: صبح بخیر کابوی از پله

 جوان!

 صبح بخیر عمه جان! چی برام درست کردی؟ -

اس... پرتقال و پانکیک درست کردم... قهوه هم آماده برات آب -

جوش هس... اگه خواستی میتونی استفاده کنی... من توی قهوه

دیگه برم به کارای هتل برسم... تو هم به درسات برس اگه هم 

 جایی رفتی در رو محکم ببند! باشه عزیزم؟
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 چشم عمه جان هر چی تو بگی! -

د شروع کرد به صبحانه خوردن رزتا خانه را ترک کرد و ادوار

خواست رفت سراغ پاکت مکمل غالت که با ولی دلش چیز دیگری می

 شد و رنگارنگ بود!شیر مخلوط می

ش گذاشت و در پاکت را باز کرد و در کاسه ریخت. یکاسه را جلو

حجیم شده غالت هست با خوش فکر کرد  یهادید یه کاغذ وسط دانه

زش کرد دید یه جمله نوشته بود: حتما جایزه بود ولی وقتی با

ادوارد اگه این کاغذ رو االن میخونی زود به سوپرمارکتی که 

 ازش اینو خریدی بیا!

 عنی چی؟ی -

اش را ادوارد که آدرس سوپرمارکت را بلد نبود از جیبش گوشی

برداشت و به رزتا زنگ زد: الو عمه رزتا؟ سالم این وسایل رو 

 یدی؟دیروز از کدوم سوپرمارکت خر

رزتا از پشت تلفن: سالم جانم از همون سوپرمارکت آخر خیابانمون 

 خریدم... اسمش لون استار استیت بود. چیزی کمه؟

گشت: راستش عمه جان کنسرو ذرت ادوارد داشت دنبال بهانه می

 نداریم یادت رفت!

 نه عزیزم تو یخچاله خریدم! -

و ذرت هست: ادوارد زود در یخچال را باز کرد و دید بله کنسر

 عه راست میگی فکر کنم کنسرو لوبیا نخریدی اشتباه کردم!

کنم برو ببین چی کم داریم بخر! ادوارد! من دارم رانندگی می -

 دالر برات گذاشتم! 50توی میز تلویزیون 

 چشم عمه جان ببخشید! -

 فدات بشم عزیزم مواظب خودت باش! -

لی مشتاق بود تا ادوارد حاضر شد تا به سوپرمارکتی برود. خی

 ترسید شاید کار کارور باشد! جریان را بداند ولی می
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مرغی و پیرهن سیاه اش را پوشید؛ یک کت زرد تخمهای تازهلباس

پوشیدند و یک شلوار جیم لویز با ها میهایی که کابویاز همان

کابویی معروفش! با خودش چتر برداشت چون هوا  یهاهمان پوتین

 بارانی بود.

کن زنگ بست که روزنامه پخشخانه خارج شد و داشت در را میاز 

اش را زد: رینگ رینگ رینگ: صبح بخیر آقای والکری این دوچرخه

 روزنامه امروزتون.

روزنامه را پرتاب کرد و ادوارد با دست چپش گرفت ولی بازش 

نکرد بخواند از همون دم در پرت کرد روی میز نشیمن و در را 

 بست و قفل کرد.

راه افتاد تا به سوپرمارکت آخر خیابان اندرسون میلز برسد، 

روی کرد و رسید. باران بند آمده بود ولی چند دقیقه پیاده

خزان خیس شده بودند و با مسیر آب جوی  یهازمین خیس بود و برگ

ها به مسیر فاضالب برسند و هوا رفتند تا از سوراخ فاضالبمی

 را ساخته بود!آلود بود و فضای دلنشینی مه

خب اینم سوپرمارکت لون استار استیت! خب بریم ببینیم این  -

 کیه که مارو دعوت کرده؟

کس وقتی از در وارد شد، صدای زنگوله در به صدا درآمد ولی هیچ

ش یتوی سوپرمارکت نبود! ادوارد احساس ترس کرد که شاید برا

 تله گذاشتند؛ بنابراین حالت دفاعی به خودش گرفت!

از  انبار سوپرمارکت بیرون آمد: خوش اومدی دوست  یگهان پسرنا

من! خجالت نکش بیا تو! به سوپرمارکت کوچولوی من خوش اومدی 

 ادوارد!

پسره هم سن و سال ادوارد بود ولی قدش کمتر از او بود با 

بن کالبمستر طبی و موهای فرفری و پوست جوگندمی و یک عینک ری

شلوار جین و پوتین چرمی شبیه پوتین لباس ست با پیراهن جین و 

 ادوارد.
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 ادوارد: معذرت میخوام ما تابحال هم رو مالقات کردیم؟!

بینم! هاهاهاهاااااااااااااا تو نه ولی من هر روز تورو می -

 اسم من ارسالنه! از آشنایی باهات خوشحالم! ادوارد بی والکری!

 ارسالن؟!!! تا حاال نشنیدم! -

 م من پیدا نمیشه یعنی اهل اینجا نیستم؟تو این کشور اس -

 پس اهل کجایی؟ -

مهمه برات؟ جایی که من ازش اومدم توی این کره خاکی نیست...  -

 من از یه عالم دیگه اومدم هه هه!

 طبع هستی!شوخ -

ه! خوشحالم که دعوت منو پذیرفتی... دیروز یطبیعتم اینجور -

خوب موقعیت رو از ات ازمون وسایل خرید... منم گفتم چه عمه

دونستم از اون مکمل نامه رو بفرستم چون میدست ندم و این دعوت

ات غذایی حبوبات دوست داری واسه همین... من همه چی رو درباره

 میدونم ادوارد!

 واقعا  تو کی هستی؟ -

 ذهنت ادوارد ذهنت؟  -

 این یه شوخیه! سالم دوربین مخفی کجاست؟ -

چون تو فقط چند بار منو خواهی دید  خیلی جدی میگم ادوارد! -

بینم و نه تو منو... پس گوش کن و بعد از اون نه من تورو می

 به حرفام!

 تو اسم منو از کجا میدونی؟ -

 چون من تو رو ساختم! -

 چی؟ -

انگار کارساز نیست! تو بشین روی صندلی این میزی که نشونت  -

 ای من گوش بدی!میدم... بعد بهت میگم پس اول قول بده به حرف

 من دارم به تو گوش میدم! -

 بذار قهوه بیارم! -
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کرد. آمریکا فرق می یهاظاهر سوپرمارکت با بقیه سوپرمارکت

ها یک قسمت هم بود که دو تا میز و صندلی عالوه بر فضای قفسه

 کرد.شاپ را ایفا میقرار داده بودند و نقش یک کافی

وی میز گذاشت: خوب به من ارسالن دو تا فنجان قهوه آورد و ر

گوش کن ادوارد تو انتخاب شدی برای یه هدف بزرگ که تا االن 

تونی موفق بشی و رمز دارش نبوده. به تنهایی نمیکسی عهده

ها موفقیتت اینه که اطرافیانت بهت کمک کنن. احیانا  این تازگی

 یه چیز عجیبی پیدا نکردی؟

 جیب کارور افتاده بود.ادوارد یاد اون گوی عجیب افتاد که از 

دونم ادوارد آن را از جیبش درآورد: راستش اینو پیدا کردم نمی

 چی هست!

 ارسالن زود از دست ادوارد گوی رو گرفت!

 ادوارد: هی!

 ارسالن: اینو از کجا پیدا کردی؟

 ادوارد به دروغ گفت: از زیر خاک پیدا کردم!

 ارسالن: راستشو بگو ادوارد!

با یکی از همکالسیهام دعوام شد و ازجیبش  ادوارد: باشه باشه

 افتاد! ولی من اصال نمیدونم این چه زهرماریه!

ارسالن: میدونستم میدونستم بالخره الیق ترین فرد انتخاب شده 

اینو پیدا میکنه.ادوارد این کلید نجات بشریته . خدای بزرگ 

 رو شکر که به دست تو افتاده! 

واب داد: متوجه نشدم یه گوی ادوارد که کامال گیج شده بود ج

 کوچیک بشریت رو نجات میده!؟

فرو رفته شو؟ این یه  یاین یه راهنماست ادوارد ببین جاها -

 میری! ییکلیده ادوارد! به زودی به سفر پرماجرا

باشه! باشه! تو راس میگی ولی دقیقا  باید این گوی رو چیکارش  -

 کنیم؟
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یه راهنما که سفر تورو این گوی که تو دستته کلید یه گنجه  -

زیادی  یهابهت نشون میده. یه گنج... یه گنج بزرگ که ماهیت

رو روشن میکنه! و راه رو واسه بشر آسون میکنه... ناامید 

 نباس بشی.

نوشته بود.  ییرا از جیبش درآورد که در آن معما یارسالن کاغذ

آن را به ادوارد داد: اینو نگه دار! ادوارد یه معماست... 

 ینو حل کن مکان گنج رو نشون داده!ا

ادوارد بعد از صرف قهوه از سوپرمارکت خارج شد و به خانه رفت 

 ولی هنوز گیج و مات بود.

 

 فصل هشتم: معما و گنج

 ، آستین تگزاس، ایاالت متحده آمریکا2017دسامبر  20

ترم پاییزی دانشگاه تمام شده بود و تنها پنج روز تا کریسمس 

 د و همه دانشجوها به تعطیالت کریسمس رفته بودند.باقی مانده بو

های کاج گرفت. درختکم همه جا داشت رنگ و بوی کریسمس میکم

های راه راه شکل دسته چتر و بابا همراه با تزئینات و آبنبات

 نوئل!

اش را در خانه نگه ادوارد معما را کپی کرده و نسخه اصلی

 داشته بود.

ین روزش در شرکت بود و به کارگرها بیکار بود و رزتا هم آخر

ای را که نیاز داشتند کرد و کمک هزینهبرای سال جدیدی کمک می

 گذاشت!در اختیارشان می

ند یاندازد تا ببیادوارد تصمیم گرفت تا نگاه دیگری به معما ب

 تواند آن را حل کند:می

 شرح معما به شکل زیر بود: 

نوس کشتی فرشته نجاتت را هایی از دل اقیاسه سوارکار با اسب»

کشد و نیز از آن فرشته دو دوست و یار وفادارش محافظت یدک می
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زنند تا فرشته نجات به سفر خود ارانی که پارو مییکنند. می

ای برای تو دارد، ادامه دهد.آن فرشته نجاتت در دستانش هدیه

 پس به سوی آن فرشته بشتاب! یای بزرگ که تنها تو الیقش هستهدیه

هایش راه راست را به تو نشان خواهد داد و عقابش زیرا مشعل

همیشه بر تو نظارت دارد پس آنگه در مقابلش زانو بزن تا راه 

درست را به تو نشان دهد و گویی بنایی در درست دارد که تو 

 « رساند.را به سعادت می

 تا اسب؟ چقدر َآشناست؟!  3فرشته نجات؟ اسب؟  -

ای هیای که در دستانش هدزد: فرشتهو حرف میکرد ادوارد فکر می

زنند؟ کشتی؟ عقاب؟! خدای من دارد! دو دوست که پارو می

 منظورش...!

ادوارد ناگهان با خوشحالی فریاد زد: اورکا اورکا )به معنی 

یافتم که اشاره به کشف ارشمیدس یونانی دارد که هنگامی که 

یخت و با تن برهنه در حمام پا به خزینه گذاشت آب به بیرون ر

سیراکوزبه زبان آورد( به سمت  یهااین جمله را در کوچه

 دانشگاهشان دوید.

وقتی ادوارد به سر در دانشگاهشان رسید دانشگاه بسته شده بود 

اش تمام شده بود. ولی هنوز خورشید چون عصر بود. ساعات اداری

که  شد، وارد حیاط دانشگاهغروب نکرده بود و همه جا دیده می

شد به سمت ساختمان قدیمی دانشگاه دوید. ساختمانی که برج 

ساعت در آن بود و مقابلش یک حوض بزرگ با مجسمه سیاه. به 

مجسمه که خیره شد زیر لبش گفت: خودشه! خودشه! همینه! مجسمه 

زنن اون همون یک زن که کنارش دو نفر ایستادن دارن پارو می

میشه این همون مجسمه است!  کشتی که توسط سه تا سواره محافظت

 فیلد! گفته جلوش زانو بزن!مجسمه لیتل

ادوارد وقتی زانو زد دید که برج ساعت درست وسط دو دست مجسمه 

 ها را گرفته بود افتاد!که مشعل
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عنی اون گنج میتونه اونجا باشه؟ توی برج یباور نکردنیه  -

ساعت؟! بهتره یه نگاهی بندازم ولی مشکل اینجاست که 

  های مداربسته مشکل ایجاد میکنه واسم!دوربین

به خاطر حمله  2002برج ساعت دانشگاه تگزاس آستین در سال 

باز شده بود  2004بسته و مجددا  در سال  2001یازده سپتامبر 

مداربسته  یهااما با تدابیر امنیتی شدید، برای همین دوربین

اقدام به  وجود داشت برای کنترل این برج؛ زیرا چندین بار

توسط  1966نفر در سال  14خودکشی در این برج ساعت و حتی قتل 

یک دانشجو در این برج اتفاق افتاده بود و مقامات دانشگاه 

 روی این برج حساس بودند.

ای نیست. تف به این شانس بسته است! بهتره صبر کنم عجله -

 م. ساز میشه واسه انضباطبهتره فردا بیام االنم اگه برم مشکل

زد که ادوارد از دانشگاه خارج شد و داشت در خیابان قدم می

به خانه برگردد. هوا تاریک شده بود و کسی هم در خیابون 

نبود. ادوارد خواست از کوچه میانبر برود که کارور و دارو 

اش از جلوی اش دنبالش کردند و کارور از پشت کوچه و نوچهدسته

 اش کردند.محاصرهکوچه جلوی ادوارد را گرفتند و 

 اسپنسی! -

این دفعه گیرت انداختم والکری! تو باعث شدی من از دانشگاه  -

 خورمت!اخراج بشم! االن زنده زنده می

 آمیز حلش کنیم نه؟تونیم مسالمتمی -

ور شد و ادوارد هم جا خالی نوچه کارور از جلو به ادوارد حمله

ه با کله افتاد داد و از روی سطل آشغال پش سرش پرید و نوچ

داخل سطل آشغال. وقتی نوچه کارور از سطل آشغال سرش را بیرون 

آورد ادوارد با یک مشت محکم  به شکمش ضربه زد بعد با زانو 

 اش زد.به فک نوچه
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کارور از موقعیت استفاده کرد و از پشت به شکل ضربدری از 

ا هایش را قفل کرد ولی ادوارد از دستش رهزیربغل ادوارد دست

ش را روی یهاشد و با آرنج به دهان کارور زد. کارور که دست

تا پشت سر هم به ترتیب با دست چپ  4دهانش گرفته بود ادوارد 

و راست به شکم کارور محکم ضربه زد و دو تا هم به صورت او و 

وقتی کارور زمین افتاد، ادوارد پرید روی کارور و به صورت 

  خونی شد.زد و صورت او کامال  مکرر مشت می

حرومزاده! زود بگو اون گوی رو از کجا پیدا کردی؟ جواب بده  -

 تا دندوناتو بهت نخوروندم!

بسه دیگه نزن والکری من تسلیمم! دست نگه دار! باشه میگم  -

 من اون گوی رو از اتاق کورنیکف پیدا کردم.

 کردی؟اتاق اون چیکار می یتو تو -

خراب کرد خواستم تالفی کنم...  بعد از اینکه... کورنیکوف منو -

رفتم اتاقش تا مدارکشو بدزدم و اذیتش کنم ولی چشمم به این 

گوی افتاد عجیب بود خواستم ببینم چیه برداشتمو اومدم سراغ 

تو که کورنیکف باعث شد اخراج بشم! همینو میدونم فقط قسم 

 دونم ولم کن برم! ای نمیخورم که چیز دیگهمی

 ارور بلند شد.ادوارد از روی ک

کورنیکف؟ زود گورتو از اینجا گم کن اسپنسی... به کسی هم  -

چیزی راجع به این گوی نمیگی اگه بگی از روی زمین محوت 

 کنم... حاال اون وجود نحستو از جلو چشام دور کن!می

 اش را از زمین بلند کرد و فرار کردند.کارور نوچه

و زود خوابید تا فردا ادوارد سریعا  خودش را به خانه رساند 

 صبح به برج دانشگاه برود و معما را کشف کند.

 2017دسامبر  21
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صبح ادوارد زود از خواب بیدار شد و سریع صبحانه خورد. رزتا 

د: ادوارد عزیزم چه خبرته یاز این کار ادوارد تعجب کرد و پرس

 تر! چه عجب زود بیدار شدی!یکم یواش

مرتب باشم... زود بیدار بشم و دیگه عمه جان تصمیم گرفتم  -

 کارامو انجام بدم امروز میخوام برم تحقیق کنم!

 تحقیق؟! درباره چی؟ -

 درباره کشورم عمه جان... درباره تاریخ شهرم! آره! -

 ادوارد تو حالت خوبه؟ -

بهتر از این نمیشه عمه رزتا... من دیگه زود برم سر  -

 کنم!می تحقیقم... از برج ساعت دانشگاهمون شروع

این چند روز خیلی عوض شدی ادوارد! اتفاق خاصی افتاده؟  -

 عاشق شدی؟

نگران هیچی نباش عمه جان! من همون ادواردم فقط میخوام  -

 اصالح بشم... دیگه کافیه دیر خوابیدن و خوردن و بیکار نشستن!

شنوم عزیزم! حاال میری به دانشگاهتون؟ خوشحالم که اینو می -

 تعطیل نیست؟

 نه عمه رزتا کالس نمیرم که میرم واسه تحقیق و کتابخانه... -

 پس مواظب خودت باش عزیز دلم! -

 چشم عمه جان! -

ادوارد منزل را ترک کرد و سریع با تاکسی خودش را به دانشگاه 

رساند. دانشگاه خلوت بود و تعداد کمی دانشجو داشتند قدم 

تالف وقت سراغ برج کردند. ادوارد بدون ازدند یا مطالعه میمی

 ساعت رفت. ابتدا رفت پیش نگهبان دانشگاه آقای کولمن.

 صبح بخیر آقای کولمن! -

 آه آقای والکری سالم صبح شما هم بخیر! -

خواستم بپرسم که ساختمان برج باز هست؟ میتونم آقای کلمن می -

 برم؟
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تونی بری ولی فقط طبقه اول باز هست... راستش ادوارد می -

 ها زیاده اونجا.دونی حساسیته میخودت ک

ه کاری داشتم اونجا واسه تحقیق اومدم... نگران نباشید ی -

 کنم فقط میخوام برم باالی برج؟شلوغی نمی

 دونی که ممنوعه!نه ادوارد خودت می -

کنم آقای کولمن قول میدم هیچ اتفاقی نیوفته... خواهش می -

 گیرم!من خودم مسئولیتشو به عهده می

شناسم واسه همین... ولی مواظب باش باشه ادوارد چون تورو می -

من هیچ مسئولیتی در قبال تو ندارم واسه همین اینجا باید 

 تعهد بنویسی و امضا کنی.

 متشکرم آقای کولمن!  -

 ادوارد تعهدنامه را امضا و اثر انگشتش را زد. 

 ها!بیا اینم کلید طبقه آخر برج گمش نکنی -

 کولمن! خاطرتون جمع جمع باشه واقعا  متشکرم!چشم آقای  -

ادوارد با خوشحالی به طرف برج ساعت رفت و دوان دوان از 

ها باال رفت و با کلیدی که نگهبان داده بود در را باز کرد پله

 و وارد قسمت باالی ساعت شد.

درجه کرد و همه جا  360شد و ادوارد چرخش منظره شهر دیده می

 را نگاه کرد. 

ط برج پایه سنگی بود. یک فرو رفتگی داشت. ادوارد گوی را وس

از جیبش درآورد و گذاشت روی فرورفتگی روی سنگ! وقتی که گوی 

 های گوی نوری بیرون زد و خاموش شد.را گذاشت از شیار

ادوارد گوی را درآورد. گوی گرم بود و وقتی دستش گرفت گوی 

خارج شد مثل از وسط باز شد. و یه نور بنفش رنگ از آن 

داد چیزی شبیه کرد و داشت چیزی را نشان میپروژکتور عمل می

 (Austin Capitol)یه فلش که درست از برج عمارت پارلمانی آستین 

کیلومتر فاصله داشت و در قسمت جنوبی برج  بود  2.5که حدودا  
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داد و ادوارد هم غرق در تعجب و شگفتی بود. را به ادوارد می

شد که این فلش که از پروژکتور داخل گوی بیرون  ادوارد متوجه

دهد پس فهمید که گنج در آنجا قرار آمده بود عمارت را نشان می

 دارد. سپس ناگهان گوی بسته شد و نورش خاموش شد.

 خودشه گنج توی عمارت کنگره است زیاد دور نیست! -

ادوارد گوی را دوباره در جیبش گذاشت و از برج بیرون آمد و 

آمد چشمش به نوشته روی را قفل کرد. وقتی داشت بیرون میدر 

ها حقیقت را خواهد فهمید و شما»ساختمان افتاد که نوشته بود: 

 8:32ای از آیه این جمله« و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت.

 انجیل یوحنا بود که روی ساختمان برج دانشگاه نوشته بودند. 

 راهش ادامه داد. ادوارد مکث کوتاهی کرد و سپس به

د را به نگهبان داد و دانشگاه را ترک کرد و مستقیم راهی یکل

کرد ها را رد میعمارت پارلمانی آستین شد. دوان دوان خیابان

کردند تا به ادوارد نخورند ولی ادوارد باز ها ترمز میو ماشین

داد. ادوارد به محوطه عمارت رسید و ایستاد، به راهش ادامه می

 زد و خسته شده بود. نگاهی به عمارت انداخت.فس میننفس

معماری عمارت به سبک دوره رنسانس درست شبیه کنگره آمریکا 

تر. پرچم آمریکا بر باال قرار داشت در واشنگتن بود ولی کوچک

ن پرچم آمریکا، پرچم ایالت تگزاس ییو در همان دکل پرچم پا

یل وارونه سمت چپ بود پرچم سه رنگ آبی سفید قرمز که در مستط

 ای بزرگ سفید رنگ قرار داشت!پرچم در زمینه آبی ستاره

ادوارد که کمی استراحت کرد وارد عمارت یا همان کاپیتول شد. 

عمارت که گنبد بزرگی داشت زیر گنبد روی کف راهروش نشان 

دولتی پنج دولت حاکم بر تگزاس که شامل ایاالت متحده آمریکا، 

کا، مکزیک، اسپانیا، فرانسه و خود جمهوری ایاالت کنفدرات آمری

 تگزاس قرار داشت. 
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کرد، کسی نبود ولی گاهی رفت و آمد  یادوارد به اطراف نگاه

شد. وقتی دید همه جا ساکت شده دوباره گوی را از جیبش می

بیرون آورد. گوی بار دیگر باز شد این بار نوک فلش به سمت 

 دماغه گنبد عمارت نشانه رفته بود.

دوارد سریع خودش را باالی گنبد عمارت رساند و وارد دماغه ا

گنبد که شد دید مثل برج ساعت اتاقکی هست که کفش برجستگی 

وجود دارد و روی آن ترک خورده است. ادوارد شروع به ضربه زدن 

ای فلزی تونست به اطرافش که نگاه کرد میلهکرد ولی با دست نمی

تن سنگ ترک خورده کرد و وقتی پیدا کرد که با آن شروع به شکس

کنارش زد، دید که یک جعبه فلزی هست که قفل شده بود. با همان 

میله آهنی چند ضربه محکم زد و قفل را شکست و در جعبه را باز 

 کرد.

 این دیگه چیه؟! -

داخل جعبه کتاب کوچکی که شبیه دفتر خاطرات بود وجود داشت، 

د. جیمز دستش را دراز جلدش چرمی بود و با بند بسته شده بو

کرد و آن را برداشت. جعبه را سرجایش گذاشت و تکه سنگ را 

رویش گذاشت سپس محل را ترک کرد و سریعا  از کاپیتول بیرون 

 رفت و روانه خانه شد.

 

 ( Alazakmaفصل نهم: آالزاکما )

ادوارد بعد از اینکه کتاب را یافت بدون اینکه آن را بخواند 

 نتین را در جریان بگذارد.تصمیم گرفت کنستا

کنستانیتن ویالی بزرگی در حومه شهر آستین داشت، کنار رود 

 کلورادو  در دریاچه آستین.

با شهر فاصله زیادی نداشت و تا آنجا نیم ساعت راه بود. 

طبیعت بکری داشت ولی چون پاییز بود فقط ظاهر عریان درختان 

وبی در کنار رودخانه سبک ایاالت جن یمعمار یهاشد. خانهدیده می
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ترینش مال ساخته شده بودند و یکی از اینها و البته بزرگ

 کنستانتین بود.

ویالی کنستانتین بزرگ بود و یک زمین پرورش اسب هم داشت و 

داخلی آمریکا بود یعنی  یهادوره جنگ یهادرست به سبک معماری

د او داری! ادوارد وقتی به ویالی کنستانتین رسید دیزمان برده

 کند.سواری میاسب

 ساله نبود.70های کابوی پوشیده بود و انگار اصال  سلبا 

وقتی ادوارد را دید بسیار خوشحال شد و از اسب پایین آمد و 

 آن را به اسطبل برد.

 کنم میام!خوش اومدی ادوارد! بیا تو! االن لباسامو عوض می -

زرگ داشت که سمت ادوار وارد ویال شد؛ ویالی کنستانتین یک هال ب

ها در ها و آشپزخانه و سرویسراست و چپش راهرو داشت که اتاق

 رفت.ای در وسط هال بود که به طبقه دوم میراهروها بود. پله

هایش را عوض کرد و آمد: خیلی خیلی خوش اومدی کنستانتین لباس

پسرم! خیلی خوشحال شدم! ادوارد بیا بشین، برات نوشیدنی 

 قهوه، آبمیوه چی میل داری؟بیارم! چایی، 

 خیلی ممنونم قربان! راضی به زحمت نیستم چیزی میل ندارم. -

در اتاق نشیمن دو صندلی جلوی شومینه بود که کنستانتین هر 

 کشید.شب آنجا پیپ می

 بشین ادوارد! مشکلی نیست که پیپ بکشم؟ -

 نه! نه! هیچ مشکلی نداره راحت باشین! -

اش بیرون آورد و تنباکو جعبه مخصوص چوبیکنستانتین پیپش را از 

ریخت و با قاشق مخصوصش فشار داد تا تنباکو فشرده شود و بعد 

کبریت زد و روشنش کرد: خب ادوارد عزیز، خیلی از دیدنت خوشحال 

 شدم... چه خبر؟ همه چیز خوب پیش میره؟

 راهه.نطور قربان! همه چی روبهیمنم هم -
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هامو بهت نشون بودم کلکسیون ماشین بسیار خوب! بهت قول داده -

 ای؟بدم... آماده

 با کمال میل قربان! -

کرد کلکسیون کنستانین در یک برخالف تصور ادوارد که فکر می

شود، متری کوچک است که فقط چندتا ماشین در آن جا می 100اتاق 

 کلکسیون کنستانتین زیر زمین ویال بود.

نی؟ کنار من یباتاق رو می وایسا ادوارد! این دایره روی کف -

 روش وایسا.

اش را فشار کنستانتین از جیبش چیزی شبیه ریموت درآورد و دکمه

داد. دایره روی کف اتاق مثل یک آسانسور باالبر یواش یواش رفت 

 پایین.

 وقتی ایستاد همه جا تاریک بود و کنستانتین گفت: خب رسیدیم؟

 بینم!همه جا تاریکه... چیزی نمی -

کی ردیف ردیف یها یکی ها را روشن کرد و چراغتانتین چراغکنس

 روشن شدند.

در کلکسیون کنستانتین همه چیز بود؛ ماشین، مجسمه، مشاهیر و 

 کشتی و ادوات جنگی. یهاماکت

مدل ماشین کالسیک بود که اکثرشون خیلی کمیاب بودند.  60حدودا  

وار تایب ای ، جگ7، آستون مارتین دی بی 5مثل آلفا رومئو بت 

کالسیک، المبورگینی  911گالووینگ، پورشه  300مرسدس، بنز 

 !308میورا، النچیا استراتوس زیرو و فراری 

کلکسیون نفیسی از خودرو را کنستانتین فقط داشت که قیمت آنها 

 رسید.به چندین هزار و حتی میلیون دالر می

که  ییهاها شده بود؛ ماشینادوارد کامال  مست و شیفته ماشین

زدند و حتی یک خش ردیف ردیف کنار هم قرار داشتند و برق می

 کوچک هم نداشتند.

 خب ادوارد پسندیدی؟ -
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ووووو! واو! غیر قابل توصیفه! سرم یهو درد گرفت این همه  -

 ماشین دیدم!!!

بیا ادوارد! بیا! بقیه کلکسیون رو نشونت بدم... فقط ماشین  -

 نیستن که!

های کشتی داشت که به ادوارد نشان از ماکت ینکنستانتین کلکسیو

 داد.

ادوارد... این کشتی یه درامون بیزانسیه! کشتی جنگی روم  -

 یاون یکی مدل اچ ام اس ویکتوری؛ کشتی جنگی معروف نیرو یشرق

 دریایی سلطنتی که لرد نلسون تو اون کشته شد و...

راغ مجسمه داد و بعد رفت سها توضیح میکنستانتین درباره کشتی

معروف دنیا مثل هیتلر ناپلئون، آتیال و.....  یهامومی شخصیت

بعد ادوات جنگی و آخر سر ادوارد گفت: استاد واقعا  متشکرم 

 از این لطفتون ولی یه موضوع مهمی رو باید بگم بهتون!

 فکر کنم از کلکسیون خوشت نیومد؟ -

به عمرم نه! نه! خیلی هم خوشم اومد! واقعا  محشر بود...  -

ترسم همچین کلکسیون نفیسی ندیده بود ولی یه چیز مهم هست که می

 دیر بشه!

 پس بذار بریم اتاق نشیمن، اونجا بهم بگو! -

ادوارد و کنستانتین روی صندلی نشستند: خب ادوارد راجع به 

 خواستی باهام صحبت کنی؟چی می

ادوارد اول گوی را از جیبش درآورد: این متعلق به شماست 

 درسته؟

 کنستانتین با تعجب جواب میده: بله! ولی از کجا پیداش کردی؟

کارور اسپنسی از اتاق شما دزدیدش وقتی شما نبودین...  -

خواست خواست وارد اتاقتون بشه و مدارکتونو بدزده... میمی

 تالفی کنه ولی اینو دزدید.
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دونم چیه! خب این چیز باارزشی نیست که دزدیدتش حتی نمی -

ه گوشه! عجیبه این به چه دردش ینو خودم گذاشته بودمش ای

 خورد که...؟!می

ارزش نیست... این کلید گنجی بود که نه قربان! اصال  هم بی -

 پیداش کردم؟

 گنج؟ چه گنجی؟ -

کردم این گوی وقتی با کارور داشتم توی کتابخونه دعوا می -

نستم چیه دواز جیب کارور افتاد و من برش داشتم... منم نمی

ولی یه صاحب مغازه که پسری همسن من بود، بهم گفت این کلید 

 کنه!یه گنجه، گنجی که بشر رو نجات میده و حقایق رو آشکار می

 چه جالب ادامه بده! -

 بعد بهم یه معما داد و معما این بود:  -

هایی از دل اقیانوس، کشتی فرشته نجاتت سه سوارکار با اسب»

ار وفادارش محافظت یاز آن فرشته دو دوست و  کشند ودک مییرا 

زنند تا فرشته نجات به سفر خود ارانی که پارو مییکنند. می

ای برای تو دارد، ادامه دهد.آن فرشته نجاتت در دستانش هدیه

، پس به سوی آن فرشته یای بزرگ که تنها تو الیقش هستهدیه

واهد داد و هایش راه راست را به تو نشان خبشتاب زیرا مشعل

عقابش همیشه بر تو نظارت دارد پس آنگه در مقابلش زانو بزن 

تا راه درست را به تو نشان دهد و گویی بنایی در درست دارد 

 «رساند.که تو را به سعادت می

فیلد بود که اشاره به بعد فهمیدم که منظورش مجسمه لیتل

روی یه ساختمان برج دانشگاه داشت بعد رفتم باالی برج این رو 

سنگ که فرورفتگی داشت گذاشتم بعد یه خأل باز شد مثل یه 

داد، فلش هم هلوگراف به رنگ بنفش که یک فلش رو نشون می

کاپیتول آستین رو نشانه گرفته بود بعد به اونجا رفتم و اینو 

 پیدا کردم این کتاب!



 

88 
 

ادوارد کتاب را به کنستانتین داد و ادامه داد: من حتی بازش 

 تم اول شما رو در جریان بذارم!نکردم گف

خیلی جالبه ادوارد! واقعا  سرشار از نبوغ و هوش هستی!  -

اشکالی نداره که این گوی و کتاب پیشم بمونه ادوارد میخوام 

 بررسیش کنم؟

 لی مشتاقم بدونم چیه؟یالبته که نه استاد فقط خ -

 من بیشتر از تو ادوارد... من بیشتر. -

دیگه از حضورتون مرخص بشم قربان! باید اگه اجازه بدین من  -

برم پیش عمه رزتا... باید بهش کمک کنم تا وسایل کریسمس رو 

 آماده کنیم.

بازم سر بزن ادوارد! خیلی خوشحال شدم که دیدمت. راستی تو  -

 ماشین نداری؟

کنه... من اش میراستش یکی داریم اونم عمه رزتا استفاده -

جمع کردم تا بخرم ولی عمه رزتا  خودم عاشق موتورسیکلتم پول

 اجازه نمیده!

 چه بد! حاال چه موتوری دوست داری ادوارد؟ -

 !2016من فقط عاشق ایندیان چیف وینتیج ام! مدل  -

هام... باید به کلکسیونم بزن قدش منم دقیقا  عاشق این موتور -

 اضافه کنم!

 تونم متقاعدش کنم!خوش به حالتون من نمی -

رد عشق! فقط اگه چیزی رو واقعا  دوست داشته باشی عشق، ادوا -

 کنی.نه تنها به دستش میاری بلکه هم تا ابد حفظش می

واقعا  حرفتون بهم انرژی مثبت میده! واقعا  شما آدم خاصی  -

 کنم شاگرد شما هستم!هستین! افتخار می

ادوارد این افتخار نصیب منه که استاد پسر باهوشی مثل تو  -

 شدم.
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رد با کنستانتین خداحافظی کرد و برای کمک به رزتا به ادوا

 خانه برگشت.

  2017دسامبر  24شب کریسمس، 

بعد از ظهر بود. رزتا  9رزتا و ادوارد تنها بودند و ساعت 

پخت و ادوارد هم روی کاناپه هم داشت برای شام بوقلمون می

ند خواخواند و همینطور که داشت مینشسته بود و داشت انجیل می

 زد.با رزتا حرف می

 چقدر تنهاییم عمه جان! تو این دنیا جز تو کسی رو ندارم. -

خدا رو که داریم عزیزم... خدا رو شکر که محبت از میونمون  -

 نرفته!

 تو واقعا  در حقم مادری کردی عمه رزتا! خیلی دوست دارم! -

 منم دوست دارم عزیز دلم! -

 لت هدیه میاره؟به نظرت بابانوئل برام موتورسیک -

 ادواردددد!! -

 باشه شوخی کردم عمه جان! -

ادوارد هزار بار گفتم موتور برات خوب نیست... خطر داره...  -

 با شخصیت تو جور درنمیاد!

 باشه! باشه! من چیزی نمیگم که... شوخی کردم فقط. -

 کن!آفرین پسر حرف گوش -

 در این هنگام زنگ در به صدا درآمد!

 یتونه باشه؟عنی کی می -

 ادوارد در رو باز کن من دستم بنده! -

 ادوارد در را باز کرد! 

 خوایین؟!سالم ادوارد! مهمون ناخوانده نمی -

کنستانتین که در دستش یک دسته گل رز بود پشت در ایستاده 

 بود.
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اوه پروفسور کورنیکف! خیلی خوش اومدین این چه حرفیه؟! خوش  -

 اومدین بفرمایین!

ش را که روی ین وارد خانه شد و کالهش را برداشت و عصاکنستانتی

اش را سرش مجسمه اختاپوس بود به ادوارد داد و بعد کت بارانی

ها و درآورد. ادوارد وسایل کنستانتین را گذاشت در کمد لباس

 ز آویزان کرد.یآوکتش را از رخت

کنستانتین دست رزتا را بوسید: سالم خانوم والکری! ببخشید که 

 رزده مزاحمتون شدم!س

این چه حرفیه آقای کورنیکوف؟! خیلی هم خوش اومدین!...  -

 کرد.ادوارد خیلی از شما تعریف می

 چه خوب! پس از من اطالعات قبلی داشتین! خیلی خوبه! -

 ذکر خیر شما همیشه تو خونه ما هست جناب کورنیکوف! -

م با واقعا  شما لطف دارین... افتخار بزرگیه که با خان -

 شخصیت و زیبایی مثل شما آشنا میشم!

 رزتا از کنستانتین خوشش آمده بود.

 بفرمایید بشینید آقای کورنیکوف... االن شام حاضر میشه. -

شان را یهاکرد. کنستانتین و ادوارد دسترزتا شام را حاضر می

شستند و دور میز نهارخوری نشستند. کنستانتین یواش در گوش 

ی جالبی برات دارم ادوارد... من اون کتاب ادوارد گفت: خبرا

 رو که پیدا کرده بودی خوندم.

 چی نوشته بود؟ -

 االن جاش نیست بعد از شام بهت میگم! -

ها رزتا بوقلمون بریان شده را آورد و گذاشت روی میز و بشقاب

 را چید.

 آقای کورنیکوف میخوام شما هم در دعا شریک بشین! -

 با کمال میل! -



 

91 
 

هایشان را به هم دادند و شروع تین، ادوارد و رزتا دستکنستان

 به دعای تشکر به خاطر نعمات الهی کردند.

رزتا با چاقو قسمتی از بوقلمون را برید و با چنگال بزرگ در 

 بشقاب کنستانتین گذاشت.

 آقای کورنیکوف بفرمایید میل کنید! -

میلی بیکنستانتین با کارد و چنگال شروع به خوردن کرد ولی با

 خورد.می

 فکر کنم  از غذا خوشتون نیومد آقای کورنیکف؟ -

اس! دستتون درد نکنه... فقط نه! نه! اتفاقا  خیلی خوشمزه -

تونم راحت دونین نمیها هم امشب غذا بخورن میای کاش همه گرسنه

 غذا بخورم وقتی هنوز توی دنیا گرسنه وجود داره.

 کن بشه!ی از جهان ریشهبه امید روزی که فقر و گرسنگ -

 به امید اون روز! -

خب جناب کورنیکف از خودتون برامون بگین! اهل کجایین و از  -

 کجا اومدین؟

ی اوکراین متولد شدم... شهر کیف من اصالتم روسی هس ولی تو -

؛ درست روزی که شوروی بر آلمان پیروز شد. مادرم 1945می  9

هل مسکوست. پدرم افسر اهل سواستوپول اوکراین بو و پدرم ا

گفت وقتی پدرت در آزادسازی کریمه ارتش سرخ بود، مادرم می

 باهاش آشنا شده، ازش درخواست آب کرده...

وای چقدر رمانتیک! حتما  پدر و مادرتون به زیبایی شما  -

 بودن؟

 خجالتم ندید خانم والکری! -

 خورد و ساکت بود.ادوارد فقط داشت غذایش را می

ادامه داد: از تحصیالتم بگم... من پی اچ دی در  کنستانتین

فیزیک دانشگاه آستین تگزاس را دارم. تحصیالت ابتداییمون و 

ارشد رو بورسیه مو تو کیف گذروندم و تحصیالت کارشناسیکارشناسی
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دانشگاه پرتوریا آفریقای جنوبی و دکترا پی اچ دی هم توی 

 تگزاس.

نم ادوارد باید شما رو واو پس شخص باسوادی هستین! مطمئ -

 الگو قرار بده... اینطور نیست ادوارد؟

 بله همینطوره! -

ام... ادوارد پسر باهوشیه خانوم والکری! من ازش راضی -

گیره تو درساش ولی خیلی می Bو  Aدرساشم عالیه... بیشتر 

 بازیگوشه!

بعد از صرف شام کنستانتین از رزتا تشکر کرد و اجازه گرفت 

 ارد خصوصی صحبت کند.تا با ادو

واقعا  دستپخت شما حرف نداره خانم والکری! کم مونده بود  -

انگشتامم بخورم... ازتون اجازه میخوام که با ادوارد یکم 

 خصوصی صحبت کنم البته اگه ایرادی نداشته باشه؟

البته که ایرادی نداره آقای کورنیکف! خوشحالم که دستپختمو  -

 پسندیدین!

م با من بیا! خانم والکری واقعا  ازتون پوزش ادوارد، پسر -

 طلبم!می

کنستانتین به همراه ادوارد وارد اتاق ادوارد شد و صندلی میز 

تحریرش را  برداشت و برعکس رویش نشست و شکمش را چسباند به 

 گاه صندلی و ادوارد هم روی تخت نشست.تکیه

دی خوندم، خب ادوارد با دقت بهم گوش کن! اون کتابی رو که دا -

 یجور دفتر خاطرات بود.

 دفتر خاطرات؟ دفتر خاطرت کی؟ -

کنستانتین از صندلی بلند شد و کتاب را از جیبش کتش بیرون 

 آورد و کنار ادوارد نشست.

 س!یدفتر خاطرات سر جیمز دیو -

 س؟!یسر جیمز دیو -
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بله توی این دفتر خاطرات چیزای جالبی نوشته! بر اساس  -

دیویس، اهل انگلیس فرمانده ارتش بریتانیا بود تحقیقاتم جیمز 

ک عملیات سری از سمت برکنار شد و با یولی به دلیل شکست در 

همکاری با شوروی به کشورش خیانت کرد. نقطه جالب اینجاست که 

در سرکوب شورشیان مجارستان مفقوداالثر شد و  1953اون در سال 

تر از این و جالباش! تا االن اثری ازش پیدا نشده حتی جنازه

 اینه که دفتر خاطراتو بعد از مفقود شدنش نوشته!

 از کجا متوجه شدین؟! -

جیمز دیویس نوشته که توی یک مکان ناشناس زندانی شده...  -

جزئیاتش رو هم آورده ولی هیچ اسمی از محلش ذکر نکرده... 

شاید فکر کنی که وقتی دزدیده شده به صورت چشم بسته آوردنش 

 ن نوشته از بیهوشی دراومدم... مسلمه که بیهوشش کردن!ولی چو

 عنی اون مکان کجا میتونه باشه؟ دیگه چی نوشته؟ی -

ش موجودات عجیب غریب یاز یه جامعه فرازمینی نوشته که پ -

زندانی بوده و نوشته که این موجودات درست مثل انسان رفتار 

تفاوت که کردند و قد و اندازه انسان داشتند ولی با این می

 شون آالزاکما بود!تر از انسان بودن و اسم جامعهپیشرفته

 آالزاکما؟!!!!! -

درسته ولی متأسفانه فقط اینارو نوشته بود و بقیه صفحات  -

 سفید بودند!

 سرکاری نیست به نظرتون؟ -

فکر نکنم چون اگه سرکاری بود... اون گوی و اون راهنما  -

بخواد اینجور شوخی جدی رو با کنم کسی وجود نداشت! گمان نمی

آدم بکنه! ثانیا  من این گوی رو توی آفریقا پیدا کردم سال 

چطور ممکنه یه نفر این برنامه رو ریخته باشه که بعد  1971

 سال بیاد با آدم شوخی کنه؟! 46از 

 ولی کی میتونه اینو پیدا کرده و بعد قایمش کرده باشه؟! -
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شایند نیست این دفتر خاطرات! هیچ نظری ندارم ولی اصال  خو -

دارم... یه جای امن دارم براش... اینو من توی ویالم نگهش می

راجع به این به کسی هم نگو... بین منو تو باشه فقط... حتی 

 ات هم نباس بفهمه!عمه

 متوجه شدم حاال قراره چیکار کنیم؟ -

 !دونم بهتره این تعطیالت بگذره و بیشتر روش تحقیق کنیمنمی -

ادوارد و کنستانتین بعد از اینکه صحبتشان تمام شد به طبقه 

 پایین آمدند.

خانم والکری، واقعا  متشکرم که اجازه دادین من با ادوارد  -

خصوصی حرف بزنم... واقعا  افتخار بزرگی برام بود که با شما 

و خانواده عزیزتون آشنا شدم... اگه اجازه بدین من رفع زحمت 

 کنم؟!

ش نصیب ماست آقای کورنیکف! باز هم تشریف بیارین افتخار -

 خیلی خوشحال میشیم!

رزتا و ادوارد تا دم در کنستانتین را بدرقه کردند و 

 کنستانتین خداحافظی کرد و سوار ماشینش شد.

 وای خیلی جنتلمن بود آقای کورنیکف! -

 2017دسامبر  26

 26 دو روز بعد از آن شب که کنستانین آمده بود، صبح روز

دسامبر ادوارد در تختخوابش دراز کشیده بود که ناگهان رزتا 

 با صدای بلند داد زد: ادوارررررررد!!!!!

ها پایین آمد: چی شده عمه ادوارد سراسیمه پرید و از پله

 رزتا؟

 باالخره کارتو کردی و رفتی از اون موتورها خریدی؟! -

 خر!کی؟ من؟ من موتور نخریدم... اصال  خودت گفتی ن -

 پس این چیه دم در دارن از پشت کامیون درش میارن؟! -
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ادوارد دوان دوان به سمت پنجره رفت و از پنجره کنار در پرده 

 توری را کنار زد.

دم رزتا! اگه مطمئن نیستی پولشو بهت یمن! من! اینو نخر -

 نشون میدم!

 زنگ در زده شد و رزتا زودتر از ادوارد باز کرد.

والکری! براتون سفارش آوردیم... از طرف روز بخیر خانم  -

 آقای کورنیکف.

 رزتا وقتی اسم کورنیکوف را شنید از عصبانیتش کم شد!

 زحمت امضا کنید... ممنون میشم!اینجارو بی -

رزتا که متعجب بود، امضا کرد و پستچی موتورسیکلت را از پشت 

کامیون درآورد و گذاشت کنار در! یک ایندیان چیف وینایج 

ای که های دور سفید و بدنهرشکی رنگ صفر کیلومتر با الستیکز

 زد.برق می

ای را به او داد و گفت: این پستچی بعد از امضای رزتا، نامه

 نامه رو فرستنده این مرسوله داده و گفته که حتما  خونده بشه!

 ای در دست وارد شد و در را بست.رزتابا نامه

 جریان چیه عمه جان؟ -

ت نامه را باز کرد و شروع به خواندن کرد. متن نامه رزتا پاک

 با مرکب سیاه خودنویس نوشته شده و به شرح زیر بود:

 کنستانتین کورنیکوف

  22خیابان چالرز شماره 

 آستین، تگزاس 

 2017دسامبر،  25

خیابان  

 اندرسون میل 

شماره شماره  

86 
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 منزل والکری 

 آستین تگزاس 

 

 خانوم والکری عزیز

آمیز ما برای پذیرایی گرم دیشبتان سپاسگزارم. بسیار محبتاز ش

شود. امیدوارم این کننده است که لطف شما شامل حالم میو دلگرم

 نوازی گرمتان را جبران کنم.مهمان

ام به دست شما رسیده باشد. اخیرا  امیدوارم کاالیی که فرستاده

وتورسیکلت متوجه شده بودم که ادوارد عزیز در آرزوی خرید یک م

بود و نیز متوجه شدم که شما با خرید آن مخالف هستید؛ لذا 

از شما خواهشمندم این اجازه را به ادوارد بدهید تا صاحب 

 24موتورسیکلت رؤیاهایش شود. ادوارد دیگر بزرگ شده است و 

گونه دهم که خرید این موتور هیچسالش است به شما اطمینان می

از آنجایی که من فرزندی ندارم و  مشکلی ایجاد نخواهد کرد و

ادوارد به عنوان پسرم هست با اجازه شما این هدیه را برای 

ام. امیدوارم که خوشحالی ش خریداری کردهیشب کریسمس برا

 ادوارد را از نزدیک ببینم.

 ارادتمند شما

 امضا: کنستانتین کورنیکوف

 

م هوراااااااااااااااااااااااااااااا باالخره به آرزو -

 رسیدم!

 تونیم اینو قبول کنیم! ولی ادوارد ما نمی -

تونیم؟ این بهترین هدیه عمرمه! رزتا خواهش منظورت چیه نمی -

 کنم! قول میدم مواظب باشم... باشه؟می

 قبول ولی قول بده که مواظب رانندگیت باشی! قبول؟ -

 قبول قبول!! -
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کلید را از  رفت و سریعها راه میادوارد از خوشحالی روی ابر

رزتا گرفت و موتور را باز کرد! تر و تمیز و براق، رنگ کرمی 

کرد! هوا سوز داشت و و زرشکی موتور قند در دل ادوارد آب می

های خیابان را پر کرده کناره یهادرخشید. برفخورشید هم می

بودند و آب کف خیابان درحال تبخیر شدن بود. برای ادوارد روز 

 دلچسبی شد.

اطر سوز هوا ادوارد به اتاقش برگشت و اورکت چرمی گرمش به خ

را با شال و دستکش چرمی پوشید و از خانه خارج شد. وقتی داشت 

ش زد: ادوارد پسرم مواظب خودت باش یشد رزتا صداسوار موتور می

با هیچکس هم دعوات نشه!... آقای کورنیکوف مارو شرمنده کرد 

 یه سر بهش بزن ازش تشکر کن!

 م عمه جان! االن دقیقا  میخوام همین کارو بکنم.چش -

رزتا یا لبخندی که بر لبش داشت با دست برای ادوارد بوسه 

 فرستاد: مواظب باش عزیزم!

 چشم عمه جان! -

ادوارد موتور را روشن کرد و سرعت گرفت و از محله دور شد. 

کرد و زد و شادی میغرق در شادی بود و با صدای بلند داد می

کردند! رزتا که نامه در دستش بود نگاهی به او نگاه می مردم

اش گذاشت و لبخند به نامه انداخت و دستش را روی قفسه سینه

 زد و نامه را در پاکت گذاشت و در را بست.

ادوارد خودش را به ویالی کنستانتین رساند تا از او تشکر  

 کند.

ا سرعت به کنستانتین از پنجره گرد اتاقش ادوارد را دید که ب

 شود. پایین آمد و در را باز کرد.طرف ویال نزدیک می

 ادوارد از موتور پایین آمد و کاله ایمنی را درآورد.

 انگار این موتور فقط مخصوص تو ساخته شده ادوارد! -
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دانست چی باید بگوید: ادوارد اینقدر خوشحال بود که نمی

دونم چطور ه! نمیسالم... استاد واقعا  امروز بهترین روز زندگیم

 ازتون تشکر کنم قربان! 

نیازی به تشکر نیست... کاری نکردم که... خوشحالم که به  -

ات کار هر کسی نبود! آرزوت رسیدی... به هر حال راضی کردن عمه

 بیا تو با هم یه قهوه بخوریم.

خیلی ممنونم قربان ولی یه کار مهمی مونده باید انجامش  -

 تم پیشتون بمونم.خواسبدم... خیلی می

 راحت باش ادوارد منو کنستانتین صدا کن! -

چشم... کنستانتین! من میرم که جریانو به اون پسره بگم.  -

 همونی که سوپرمارکت داشت! باید ببینم نظر اون چیه!

 بیا این دفتر خاطرات رو نگه دار پیشت بمونه بهتره. -

گذاشت: خیلی  ادوارد دفتر را از کنستانتین گرفت و داخل جیبش

 دوست دارم بفهمم آالزاکما چیه کنستانتین...

همچنین ادوارد... همچنین... ولی سرنخ نیاز داریم...  -

امیدوارم اون دوست عزیزمون که معما رو بهت گفته بتونه کمکمون 

 کنه.

خواستم پیشتون تون برم... خیلی میبه امید خدا من با اجازه -

وع اسرارآمیز کار کنم... به امید بمونم ولی باید روی این موض

 دیدار کنستانتین.

 مواظب خودت باش ادوارد! خدا به همراهت! -

ادوارد سوار موتورش شد و با سرعت خودش را به همان سوپرمارکت 

لون استار استیت رساند ولی وقتی رسید دید حتی اثری از 

 سوپرمارکت نبود و جای سوپرمارکت یک دیوار آجری بود!

از موتورش پیاده شد و همینطور که داشت دیوار را نگاه ادوارد 

 زده شده بود: این چطور ممکنه؟!!! کرد بهتمی
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ادوارد اول فکر کرد مسیر را اشتباه آمده ولی وقتی تابلو و 

ها را چک کرد متوجه شد که مسیر درست بود! سوپرمارکتی مغازه

؛ مغازه که ناپدید شده بود درست وسط دو تا مغازه قرار داشت

فروخت و سمت راستی مغازه کتابفروشی بود که کامیک بوک می

فروشی بود و به جای سوپرمارکت مغازه سمت چپی هم مغازه میوه

 یه دیوار آجری بین این دو مغازه قرار داشت!

فروشی شد: ببخشید قربان سوپرمارکت ادوارد وارد مغازه کتاب

 ن دیوارش کردن؟!دونین کجا رفته؟ چرا االبغل مغازتون نمی

 سوپرمارکت؟ اشتباه اومدی رفیق سوپرمارکتی اینجا نیست! -

 مگه اینجا آخر خیابان اندرسون میلز نیست؟! -

بله هست، ولی سوپرمارکتی که شما میگی اینجا وجود نداره...  -

ام از وقتی هم اومدم همون دیوار ساله اینجا فروشنده 20من 

 آجری اونجا بود و االنم هست؟

ولی... من یادمه اومدم اینجا سوپرمارکت بود... لون استار  -

 استیت!

 متأسفم پسرم اشتباه اومدی شاید خیاالتی شدی!؟ -

ها را به خود داشت از مغازه بیرون زدهادوارد که قیافه بهت

آمد و دوباره نگاهی به دیوار آجری انداخت: امیدوارم این یه 

 خواب باشه؟!

رو نشست. دفتر گرفت و روی صندلی پیادهادوارد یک لیوان قهوه 

خاطرات را از جیبش درآورد و باز کرد: آالزاکما! اصال  بازی 

 خوبی نیست ادوارد!

بعد از ظهر با موتورش گشت و سپس به خانه  7ادوارد تا ساعت 

 برگشت. 

های خانه روشن بود. ادوارد موتور را دم ورودی خانه کنار چراغ

 رفتهمینطور که قدم قدم به طرف خونه می جعبه نامه پارک کرد و

 مکث کرد و ایستاد.
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سکوت عجیبی محله را فراگرفته بود. ادوارد سرش را چرخاند و 

های خانه ادوارد ها فقط چراغن خانهیبه اطراف نگاه کرد. از ب

کس در محله نبود و حتی از داخل خانه که همیشه روشن بود و هیچ

آمد. رسید هیچ صدایی نمیگوش میصدای تلویزیون یا رادیو به 

 در خانه هم باز بود!

متر  30ادوارد چند قدم جلوتر رفت به طوری که تا در خانه 

 فاصله داشت: رزتا؟! عمه رزتا؟ رزت....

ای در این لحظه انفجار مهیبی در خانه رخ داد و ادوارد لحظه

خودش را طرف دیگر خیابان یافت. انفجار به قدری شدید بود که 

ادوارد به سمت دیگر خیابان پرت شده بود: نهههههههههههههههه 

 نه رزتا رزتااااااااا.

چوب که  یهاادوارد از زمین بلند شد به سمت خانه دوید. قطعه

توسط انفجار به هوا رفتند در حال افتادن به زمین بودند. 

تواند وارد خانه شود و دیگر دیر شده است ادوارد که دید نمی

ش افتاد و چشمانش غرق در اشک شد: یهاروی زانو

 رزتا...........رزتاااااااااااااااااااااااااا!!!

ادوارد پدیدار شد و  یهاصحنه زبانه کشیدن آتش در مردمک

 شد.افتاد و پخش میریخت بر زمین میکه می ییهااشک

نشانی، آمبوالنس و پلیس از راه رسید و خانه نیم ساعت بعد آتش 

سوخت و ادوارد که نتوانست رزتا را نجات دهد شت میهنوز هم دا

 گوشه خیابان نشسته و زانوی غم بغل گرفته بود.

پلیس  یهانشانی سریع شروع به خاموش کردن خانه کرد و ماشینآتش

آبی و قرمز آژیرشان  یهامقابل خانه پارک کرده بودند و چراغ

 بود.محوطه تاریک خیابان اندرسون میلز رو نورانی کرده 

کالنتر به طرف                                      

 ادوارد آمد: شما ادوارد والکری هستین؟
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هایش گذاشته بود، ادوارد ساکت بود و هنوز هم سرش را روی زانو

بلند شد و با چشمان قرمز به کالنتر خیره شد. افسر سؤالش را 

 کرد.ه میهای افسر نگاتکرار کرد و ادوارد فقط داشت به چشم

اده شد و بدون اینکه یدر این لحظه کنستانتین از راه رسید و پ

 در ماشینش را ببندد به طرف ادوارد آمد و بغلش کرد.

ببخشید کالنتر ولی االن وقت سؤال پرسیدن از این پسر نیست  -

 االن بهش شوک وارد شده!

کنستانتین ادوارد را بغل کرده به طرف ماشینش برد و سوارش 

و به او یک لیوان آب داد و سپس به طرف کالنتر برگشت: کرد 

 جناب کالنتر محض رضای خدا زود دست به کار بشین!

چشم آقای کورنیکوف ولی اول باید آتش کامال  مهار بشه تا دست  -

 به عمل بشیم!

ها آتش را خاموش کنند و بعد نشاندقیقه طول کشید تا آتش 20

ه گشتن خانه کرد. ادوارد از از خاموش کردن آتش پلیس شروع ب

بردند کرد که روی بالنکارد جسد رزتا را میداخل ماشین نگاه می

 سیاه گذاشته بودند. یهاهای بدنش را داخل نایلونو تکه

برای ادوارد این روز که با خوشی شروع شده و با تلخی تمام 

 شده بود هیچ وقت از یادش نرفت.

ی از قاتل پیدا نکردند و بعد از جستجوی مکرر پلیس هیچ اثر

در گزارش نوشتند که علت مرگ انفجار گاز داخل آشپزخانه بود 

و رزتا قبل از اینکه کشته شود به صندلی بسته شده بود ولی 

تکه شدن بدن رزتا شدید و تکه یپزشک قانونی به علت سوختگ

  نتوانست جزئیات زیادی به دست بیاورد.

 ، آستین تگزاس2017دسامبر  28گورستان اوکوود، 

دو روز بعد تشیع جنازه رزتا بود. عده کمی شرکت کرده بودند 

 و بیشترشان هم کارکنان شرکت رزتا بودند.
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کردند، کنستانتین کنار ادوارد وقتی که جنازه رزتا را دفن می 

ایستاد و هر دو به سخنرانی کشیش گورستان گوش کردند: اجازه 

ریم؛ بنابراین ما جسمش را دهید رزتا را به خدای مهربان بسپا

م. زمین به زمین، خاک به خاک و خاکستر یسپاربه خاک زمین می

 به خاکستر به امید روز قیامت تا زندگی جاودانه. آمین

بعد از اتمام مراسم، کنستانتین به ادوارد گفت: ادوارد پسرم! 

 واقعا  متأسفم برای از دست دادن رزتا! روحش شاد!

 دیگه هیچ کسی رو ندارم.ممنون کنستانتین  -

 ست.من هستم... هر وقت خواستی بیا پیشم همه چی آماده -

نه نمیخوام زحمت بدم! میخوام یه مدت از شهر دور باشم...  -

برم طبیعت به طرف ساحل شرقی... میخوام دور باشم از این 

 ایالت!

 شرکت چی؟ -

بدم بدون رزتا شرکت هیچ معنایی نداره... میخوام امتیازشو  -

 ای... با پولش یه زندگی تازه شروع کنم!به شخص دیگه

 ادوارد اگه پول الزم داشتی بهم بگو! -

نهایت شماست کنستانتین عزیز... ولی پول جمع این لطف بی -

کرده بودم امتیاز هتل رو هم واگذار کردم با پولش یه خونه 

 میخرم تو چارلزتون!

 چارلزتون؟ -

میخوام برم اونجا... شهر  آره کارولینای جنوبی... -

 کوچیکیه... طبیعتش خوبه!

 تعجب کردم چرا چارلزتون؟! -

نمیدونم همینطوری به ذهنم خطور کرد... میخوام کنار دریا  -

 باشه آروم... واسه همین چارلزتون انتخاب خوبیه؟

موفق باشی پسرم! راستی یه چیزی رو باید بهت بگم... گزارش  -

.. متأسفانه چیزی به دست نیاوردم فقط پزشک قانونی رو خوندم.
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همینو متوجه شدم که رزتا قبل از اینکه کشته بشه دستاشو بسته 

بودن و بعد با باز گذاشتن شیر گاز خفش کردن. انفجار هم گمان 

 میره چاشنی گذاشتن ولی بازم مشخص نیست؟

یه چیزیو متوجه نشدی کنستانتین؟ اون لحظه هیچکی اونجا  -

ها رفته بودن... خیابون خلوت بود حتی یه سگ ایهنبود همه همس

 هم اونجا نبود! این یعنی چی؟ یعنی این نقشه بود.

کنم ادوارد! به خاطر تو تا باعث این حادثه رو من سعیمو می -

 پیدا کنم.

تو همیشه بهم لطف داری کنستانتین! درباره این معما و دفتر  -

... االن روحیم خوب بگم بهتره بعد یه مدت دیگه بهش فکر کنم

 نیست... بهتره زود برم چارلزتون!

 صبر کن بعد از تحویل سال برو! -

ژانویه همه قرار  7کنم بعد از تولدم میرم... همین کارو می -

 شب تحویل سال شادی کنن ولی من باید وسایلمو جمع کنم.

 پس دانشگاهت چی میشه؟ میخوای وسط راه برگردی؟ -

ای ندارم واسه درس خوندن ! دیگه هیچ عالقهمیخوام انصراف بدم -

 ترجیح میدم جایی زندگی کنم که انسان کم باش!

نمیخوام تو تصمیمت دخالت کنم ولی بازم میتونی نظرت رو عوض  -

کنی! باز من هستم ادوارد... نگران نباش پسرم روزی خواهد 

 رسید که مرد بزرگی خواهی شد... بهت قول میدم!

ات متشکرم ولی فکر نکنم به این کنندهرمبابت حرفای دلگ -

 کنیم!ها همه چیز عوض بشه! باز با هم مالقات میزودی

موفق باشی! پسرم مواظب خودت باش! هر وقت خواستی بهم سر  -

 دار ادوارد!بزن... من اینجام... خدانگه

 دار کنستانتین!خدانگه -

 

 فصل دهم: زندگی جدید ادوارد!
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شد تا راهی کم آماده میشد و ادوارد کم الت کرسیمس تمامیتعط

ژانویه تولد ادوارد بود ولی زودتر از اینکه  7چالرزتون شود. 

ش تولد بگیرند شهر را ترک کرد. ادوارد فورد یدوستانش برا

پیکاپ را که از انفجار سالم مانده بود برداشت و کابین را 

رفته بود ادوارد در انفجار از بین به آن وصل کرد، همه اثاثیه

و فقط قاب عکس شکسته رزتا  مانده بود، ادوارد نگاهی به قاب 

انداخت و دستش را روی عکس رزتا کشید و گذاشت در داشبرد 

 ماشین و سوار و راهی ایالت کارولینای جنوبی شد.

ادوارد تا شهر چارلزتون در کابین مسافرتی ماند و در آنجا 

رای بنزین زدن از غذا خورد، خوابید و استراحت کرد فقط ب

 2027مایل فاصله داشت ) حدود  1260شد. چارزتون ماشین خارج می

 کیلومتر(.

 

 2018ژانویه  13

روز بعد به چارلزتون کارولینای جنوبی رسید. بندر  6ادوارد 

هزار نفر داشت.  300چارلزتون شهر کوچکی بود که جمعیت حدود 

د و در جنگ استقالل شچارلزتون از شهرهای قدیمی آمریکا محسوب می

تاون و شهر آمریکا نقش کلیدی داشت! این شهر به شهر مقدس چاک

دریا ملقب بود و طبیعت و بافت زیبایی داشت و سنتی بود و 

ها از زمان جنگ استقالل آمریکا پا برجا بود. شهری که معماری

 جمعیت کوچک و نوستالِژی!درست با روحیه ادوارد سازگار بود؛ کم

وقتی به مرکز شهر رسید، تصمیم گرفت استراحت کند و ادوارد 

 کنار یک رستوران پارک کرد تا هم اسراحت کند و هم چیزی بخورد.

 یهامستعمره! نقش و نگارهای نبرد 13رستوارن اسم جالبی داشت؛ 

شد. سمت راست جنگ استقالل آمریکا روی تابلو رستوران دیده می

اشت و طرف دیگر سرباز سرباز آمریکایی که مینوتمن قرار د

 انگلیسی کت قرمز به سمت یکدیگر نشانه گرفته بودند!
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های کالسیک آمریکایی بود؛ در رستوارن درست شبیه رستوران

نئون نوشته بود: باز است! ادوارد وارد  یهاای که با المپشیشه

رستوران شد و به اطراف نگاه کرد. گوشه رستوران جعبه گرامافون 

کرد و به اصطالح جوکباکس نام داشت با پول کار میقرار داشت که 

و آهنگ معروف دوره انقالب آمریکا که یانکی دودل  به آن 

 شد.گفتند پخش میمی

ادوارد متوجه شد که صاحب رستوران عالقه شدیدی به تاریخ آمریکا 

دارد. کال  فضای رستوران تاریخی بود. تابلوهای مشاهیر انقالب 

شنگتن، بنجامین فرانکلین، ساموئل آدامز و آمریکا مثل جرج وا

مربوط به  یهاها آویزان بود و نقاشیتوماس جفرسون از دیوار

 نبرد بانکرهیل به شکل بزرگ از دیوار آویخته شده بود.

کف رستوران کاشی بود و طرح شطرنجی داشت یعنی یک کاشی سفید، 

نگ و نفره بود قرمز ر 4تا میز  3یک کاشی سیاه! کنار پنجره 

 تا صندلی تک نفره! یک رستوران دراز! 6کنار بوفه رستوران 

های تک نفری نشست و صاحب رستوران ادوارد روی یکی از صندلی

را صدا زد. تنها ادوارد مشتری رستوران بود به جز ادوارد کس 

 نبود.  یدیگر

صاحب رستوران آمد در حالی که لباس ژنرال واشنگتن را بر تن 

 رنگ!ای با تودوزی کرمیمهداشت و لباس سر

 مستعمره خوش اومدین قربان! چی میل دارین؟  13به رستوران  -

خواستم... امممممممم... خیلی ممنون راستش یه غذای سبک می -

زمینی با نوشابه بدون قند یه ساالد بروکلی، استیک و پوره سیب

 لطفا !

 همین االن حاضر میشه قربان! -

آمد سر صحبت حساب میاحب رستوران هم بهصندوقدار رستوران که ص

 را با ادوارد باز کرد: از تگزاس اومدین؟

 بله از کجا فهمیدین؟ -
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 از لباس و استیل راه رفتنتون! -

 آره آره! از شهر آستین اومدم میخوام یه مدت اینجا بمونم. -

 خیلی خوش اومدی رفیق... بیا دست بدیم. -

: ممنونم! راستی اینطرفا ادوارد با صاحب رستوران دست داد

 خونه واسه اجاره هست؟!

 60تر یه آپارتمان البته هست... درست چند خیابون پایین -

اش کنی! فضاش خوبه سبزه و تونی اجارهمتری هست خالی... می

 دالر! چطوره؟ 699واحدی هم هست ماهی  6تمیز 

 کنم... ممنون از کمکتون!خوبه میرم همونو اجاره می -

نگاهی به ساعت مچی خودش انداخت. ساعت دقیقا  سیزده  ادوارد

مستعمره! ادوارد  13بود، تاریخ سیزده ژانویه و رستوران هم 

 با خودش نیشخندی زد و سرش را تکان داد: خرافات!

ها را به همراه انعام روی ادوارد بعد از خوردن نهار، اسکناس

را ترک کرد  حساب رستوران گذاشت و رستورانبشقاب مخصوص تسویه

ای برای خودش اجاره کند ولی ادوارد چون دو میلیون تا خانه

دالر از فروش امتیاز هتل عایدش شده بود تصمیم گرفت به جای 

اجاره کردن خانه را بخرد! انگار تصمیم داشت تا همیشه آنجا 

رفت! بماند! فکر رزتا یک صدم ثانیه هم از ذهنش بیرون نمی

اش یعنی نش ثروتمند بود ولی ثروت واقعیادوارد االن نسبت به س

 اش را از دست داد.خانواده

ادوارد خانة کوچک چوبی را در نزدیکی بندر خرید و شروع به 

شد. شاید از زد و نه دوست میزندگی کرد و با هیچکس نه حرف می

رفت ولی نظر ادوارد انزوا تنها راه تسکین دردهایش به حساب می

رسید که تا ابد تنها نخواهد ماند. ادوارد هیچوقت به فکرش نمی

به مدت دو سال در چارلزتون زندگی کرد و تنها تفریحش نواختن 

گیتار و ماهیگیری بود او حتی برای خودش یک قایق ماهیگیری 

رفت و شب هم به خواندن داستان خریده بود و صبح به ماهیگیری می
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ید و فرهنگ پرداخت. رفته رفته با زندگی جدو گیتار زدن می

چارلزتون خو گرفت و دوستان جدیدی پیدا کرد. آقای مارستون 

کرد و کنار هم ها همه را جمع میکه یک ماهیگیر مسن بود شب

کردند. ماهیگیرهای چارلزتون خواندند و خاطره تعریف میآواز می

داشتند  یفقیر بودند و تنها داراییشان قایق و تور بود. دل صاف

کرد. آقای مارستون در کنارشان احساس آرامش میو ادوارد همیشه 

عالقه خاصی به ادوارد داشت و همیشه در جمعی که با دوستانش 

 نشاند.کرد، ادوارد را در کنار خودش میدور آتش درست می

گفت از وقتی که ادوارد به این لنگرگاه پا مارستون همیشه می

 گذاشته، برکت به ماهیگیران برگشته است!

 

 ، چارلزتون کارولینای جنوبی ایاالت متحده آمریکا2020می  26

دو سال از ورود ادوارد به این شهر گذشته بود. ادوارد خیلی 

گفت که باالخره شهر حس خوبی نسبت به این شهر داشت و همیشه می

اش را محکم کرده اش را یافته است. زندگی در دریا روحیهرؤیایی

بود. شب فرارسید و آقای بود و همان ادوارد دو سال پیش ن

مارستون مثل همیشه آتش روشن و دوستان ماهیگیرش را همراه 

خندیدند به جز یک نفر. ادوارد دعوت کرد. همگی در کنار هم می

ادوارد با دیدن او دست از خنده کشید و به چهره مظلومش نگاه 

کرد. دیوید یکی از ماهیگیران دوست مارستون بود که سرش را 

کرد. اخته بود و مضطرب و غمگین به زمین نگاه میپایین اند

کردند تا دیوید را خوشحال کنند ولی دوستان مارستون سعی می

شدند. ادوارد بلند شد و در گوش مارستون گفت که موفق نمی

 خواهد چند دقیقه خصوصی صحبت کند.می

 آقای مارستون چرا دیوید اینقدر غمگینه؟ -

اش غمگین و صدای حرف ادوارد، چهره آقای مارستون با شنیدن این

 لطیفش به لرزه تبدیل شد:
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ادوارد... همسر دیوید بیماره... تو مغزش تومور هست...  -

 دکترها گفتن تا چند ماه دیگر خواهد مرد.

عنی هیچ راهی برای درمانش نیست؟ اگه پول احتیاج دارن من ی -

ل و تونم هر چقدر که خواستن در اختیار بذارم پول عممی

 بیمارستان همه چیز!

تو خیلی مهربونی ادوارد ولی متأسفانه تومورش به قدری  -

هزار  5وخیمه که دکترها ازش قطع امید کردند. من و دوستام 

دالری جمع کردیم برای درمانش ولی متأسفانه کاری ازمون ساخته 

 نیست. اوه خدا مهربون بیچاره دیوید!

 چشمانش پر از اشک شد.کرد و آقای مارستون داشت گریه می

 میشه به مالقات همسرش برم؟! -

به نظر من بهتر قبل از اینکه از دنیا بره به مالقاتش بریم!  -

 سوزه ادوارد!دلم برای سوزان خیلی می

هیچوقت خدا رو فراموش نکنید آقای مارستون! هنوز امیدی  -

هست. در تاریکی مطلق همیشه لکه نوری وجود داره! همین االن 

 ه دیدار سوزان بریم!ب

 باشه ادوارد االن میریم! -

ادوارد پیش دیوید رفت و از او خواست تا به مالقات همسرش 

 بروند. دیوید کمی خوشحال شد که ادوارد با او همدل است.

ادوارد به همراه دیوید، آقای مارستون و دوستان ماهیگیر وارد 

اب دراز قایق دیوید شدند که سوزان همسر دیوید در تخت خو

روحی داشت! همه کشیده بود و چشمانش بسته بود و بدن سرد و بی

دوستان مارستون دستشان را روی دستشان گذاشته و ناراحت بودند 

سال داشت  5د که تنها یکرد و دختر دیواما دیوید داشت گریه می

اش را بغل کرده و دست دیوید را گرفت: بابا بابا! عروسک خرس

 مامان خوب میشه؟
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اش افزوده شد با صدای دیوید که با شنیدن صدای دخترش بر گریه

لرزان گفت: نگران نباش دخترم به زودی مادرت خوب میشه... 

 دونم مثل همیشه میشه!می

ادوارد که فهمید منظور دیوید آن دنیا است جلو رفت و به 

ترین اتفاق زندگی ادوارد رخ سوزان نگاه کرد. آن لحظه عجیب

 که همه چیز به کلی تغییر کرد. داد به طوری

ک لحظه صدایی یکرد ادوارد همینطور که داشت به سوزان نگاه می

نشنید انگار در خأل بود، به اطرافش نگاه کرد و تصویری از 

موجودات سیاهی را دید که به دور سوزان در حال گردشش بودند 

ت رفکردند. ادوارد که جلو میو صداهای عجیبی از خود ایجاد می

شدند! بدن سوزان هم نورانی بود درست تر میاین موجودات کمرنگ

مثل ادوارد ولی ادوارد درخشانی بیشتری داشت. ادوارد وارد 

دنیای دیگری شده بود دنیای شر و بدی! ادوارد دست راستش را 

جلو آورد که ناگهان دستش مثل پالستیک ذوب شد و حالت ارتجاعی 

ارد ثابت بود ولی روحش که درخشان به خودش گرفت انگار جسم ادو

بود به روح سوزان وصل شد. در این لحظه ناگهان حلقه نوری از 

ادوارد پخش شد که تمامی موجودات سیاه اطراف سوزان را در 

که ایجاد شده  یخودش حل کرد. ادوارد سریع دستش را کشید و خلئ

بود به پایان رسید. روح پاکیزه ادوارد روح آسیب دیده و 

 دار سوزان را تمیز کرد.هلک

روحش دوباره تومور سوزان کامال  از بین رفته بود و بدن سرد و بی

 گرم شد و چشمانش را باز کرد و حرف زد: دیوید؟ آنا؟ 

دیوید با شنیدن صدای سوزان به طرفش دوید و بغلش کرد. پشت 

سر دیوید هم آنا، دخترش: سوزان سوزان! تو... تو برگشتی 

... تو برگشتی!؟ هر چه قدر خدا رو شکر کنیم بازم باورم نمیشه

 کمه. خدایا متشکرم ازت!
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زدگی گفت: زده شد با شگفتمارستون که با دیدن این صحنه بهت

 یا مریم مقدس این یه معجزه است یه معجزه واقعی!

ادوارد که به سوزان و دیوید خیره شده بود برگشت و از قایق 

ه به آخر لنگرگاه یعنی جایی که خارج شد و چند قدم جلوتر رفت

ش افتاد و دستانش را به یهادیگر فقط آب بود رسید. روی زانو

گران که پشت سر ادوارد آمده بودند، یسمت آسمان برد... د

 ایستادند و ادوارد را نگاه کردند.

ادوارد ناگهان فریاد کشید:آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ! و در این 

ده شد انگار صدای ناله چند نفر لحظه صدای جیغی در افق شنی

 بود.

آقای مارستون سریع کنار ادوارد آمد: ادوارد! ادوارد! تو 

 حالت خوبه؟

ادوارد دستانش را پایین آورد: حالم خوبه نگران نباشین! حال 

 سوزان چطوره؟

ادوارد تو واقعا  از طرف خدا اومدی؟!!! سوزان کامال  حالش  -

خنده! ادوارد تو واقعا  و آنا میبهتره... االن داره با دیوید 

 یه فرشته روی زمین هستی!

 میخوام سوزان رو ببینم همین االن. -

ادوارد دوباره به قایق دیوید برگشت تا سوزان را ببیند. 

 سوزان کامال  بهبود یافته بود. سوزان به ادوارد نگاه کرد.

 حالتون االن بهتره؟ -

ارد! هممون بهت سوزان با لبخند جواب داد: متشکرم ادو

دیدم... واقعا  هر چقدر ازت مدیونیم. مرگ رو داشتم به چشمم می

تشکر کنیم کمه! خیلی کمه! تو واقعا  از جنس نوری ادوارد... 

این رو من دیدم... وقتی داشتی روحت با روح من درآمیخت! هنوز 

 انسانیت از بین نرفته.
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دونم این نمیتونستم خودم رو بیشتر درک کنم... ای کاش می -

 لحظه چی شد؟ واقعا خودمم هم گیج شدم!

تو واقعا  از جنس نور هستی ادوارد! هممون باید افتخار کنیم  -

که لطف تو شامل حالمون شد... تو واقعا  دست خدا روی زمینی 

 ادوارد! واقعا  ازت متشکریم ادوارد.

 کرد همگی گریهگفت گریه میها را میسوزان که داشت این حرف 

کردند! گریه شوق! آن روز یکی از معجزات بزرگ خداوند توانا می

در روی زمین ظاهر شده بود! ادوارد براندون والکری! انسانی 

 که انسان نبود!

خصوص دیوید که ها خوشحال بودند بهفردای آن روز همه ماهیگیر

زد و دستش را گرفته بود و آنا را هی کنار سوزان داشت قدم می

 بوسید.د و میکربغل می

ادوارد به طرف دیوید رفت: خوشحالم که دوباره عشق و محبت را 

بینم و از همه بیشتر خوشحالم که آنا دوباره مادرشو پیشتون می

بینیم و من دید... دیروز تو گفتی که به زودی مادرت رو می

کردم که هر جور شده به هر قیمتی سوزان تنها به این فکر می

بدم... واقعا  اون لحظه یادم نمیاد دیوید... رو از مرگ نجات 

فقط تنها چیزی که به فکرم رسید این بود که دستمو نزدیک 

 سوزان ببرم.

ادوارد راستش ما حرکتی ازت ندیدیم فقط دیدیم که نزدیک  -

دفعه سوزان چشماشو باز کرد و تو برگشتی و از سوزان شدی و یک

 !یکابین خارج شد

 م... چطور ممکنه یعنی؟درکش خیلی سخته برا -

دیوید ادوارد را بغل گرفت و با دستش به پشت ادوارد زد: 

دونم دونم به چه زبونی ازت تشکر کنم؟ نمیواقعا  ادوارد نمی

فقط تشکر ساده کافیه یا نه ولی حاضرم دنیا رو برات بیارم... 

 به خاطر لطفی که در حقم کرد.
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بینم کنار عشقت که می نیازی نیست دیوید... نیازی نیست همین -

چیز رو داره... برو! برو! پیش خوشحال هستی برام حکم همه

ات... کنارشون باش... از هر دقیقه و ثانیه استفاده خانواده

کن! آنا به مادر احتیاج داره... همه به مادر احتیاج دارن و 

ها هر وقت بمیرن زوده... دیوید خیلی زوده... خوشحالم مادر

 حسرت مادر و پدر بر دلش ننشست. برو! برو پیششون! آنا مثل من

دیوید با خوشحالی دوباره از ادوارد تشکر کرد و دوان دوان 

 پیش سوزان و آنا رفت. 

آقای مارستون کنار ادوارد ایستاد: آه دیوید! االن کل دنیا 

 تونی خوشحالیشو بخری!رو بهش بدی نمی

دین که همسر دیوید آقای مارستون چرا تا االن بهم نگفته بو -

 سرطان داره؟

زده شد و ادامه داد: من یه عذرخواهی آقای مارستون کمی خجالت

خواستم تو هم ناراحت بشی ولی دیگه مطمئن بهت بدهکارم... نمی

کردم و بودیم که سوزان قرار از دنیا بره... من هر شب دعا می

 باالخره خدا دعاهامو مستجاب کرد.

تون به دل نگیرین... مهم اینه که دیوید مهم نیست آقای مارس -

به زندگی عادیش برگشته... امیدوارم یه روزی بیاد که همه 

 زندگی پر از محبت و پر نشاط دیوید را داشته باشن.

 آمین. -

 آمین. -

 ادوارد نهار آماده است بیا! -

ران کنار هم نشستند و شروع به صرف نهار کردند. یماهیگ

ه یکنند از آنها نیز تغذ ماهی صید میماهیگیران چون معموال  

ماهی بزرگی بود که آقای مارستون صبح صید کنند. ناهار نیزهمی

 کرده بود.



 

113 
 

تر آقای مارستون عجب ماهی بزرگی مثل همیشه بیشتر و بزرگ -

 ما صید کردین؟ یهااز ماهی

ادوارد من پدر و پدربزرگم ماهیگیر بودن، منم از اونا ارث  -

 بردم!

تش آقای مارستون اگه اجازه بدین من چند روزی با شما راس -

 نخواهم بود!

 چرا ادوارد؟ -

میخوام یه چند روزی برم آستین پیش یکی از دوستای  -

ام... دو ساله که نرفتم به مالقاتش تنها کسی که در صمیمی

 ها هستین!زندگی دارم اونه و شما

اری به ما بگو معلومه که میتونی بری پسر خوب! هر چی الزم د -

 ما همشو آماده کنیم!

گیرم خیلی ممنون! راضی به زحمتتون نیستم خودم بلیت می -

 میرم.

ادوارد بعد از دو سال تصمیم گرفت تا به مالقات کنستانتین در 

 تگزاس برود.

 آستین تگزاس، ایاالت متحده آمریکا 2020می  29

کرار شد ادوارد به شهر خودش برگشت! با اینکه خاطرات تلخش ت

ولی مثل دو سال قبل نبود و از حرارت دیگر کم شده است. ادوارد 

ن رسید از یوقتی به خیابان چارلز یعنی محل زندگی کنستانت

زنان به طرف در خانه کنستانتین رفت! تاکسی پیاده شد و قدم

نکه ادوارد زنگ در را به یانتظار داشت کنستانتین قبل از ا

نبود! ادوارد زنگ  یاید ولی هیچ خبرصدا درآورد به پیشوازش بی

تونم را زد و منتظر ماند شخص ناشناسی در را باز کرد: می

 کمکتون کنم؟!

 ببخشید آقای کورنیکف خونه هستن؟ -

 اشتباه اومدین آقا! -
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 مگه اینجا منزل کنستانتین کورنیکوف نیست؟!!! -

 سال پیش از اینجا رفتن! 1نه آقا! آقای کورنیکوف  -

 دونین کجا رفتن؟! نمیرفتن؟ -

نه آقا هیچ اطالعی ندارم کال  ایشون از این شهر رفتن! روزتون  -

 بخیر!

مرد در را به روی ادوارد بست. ادوارد خواست به کنستانتین 

اش را گرفت متوجه شد که این شماره زنگ بزند ولی وقتی شماره

الیی تر رفت و نگاهی به عمارت ویاصال  وجود ندارد. ادوارد عقب

گذشت کورنیکف که دیگر متعلق به شخص دیگری بود کرد. هر چقدر می

 شد.بر سردرگمی ادوارد افزوده می

فراوانی که در ذهن داشت به چارلزتون  یهاادوارد با پرسش

اش! ناپدید شدن سوپرمارکت! معجزه بهبود برگشت! انفجار خانه

گاو آهن  یافتن سوزان! انجمن آالزاکما و و و و همه داشت مثل

 زدند! مغزش شخم می یهاروی شیار

ادوارد دست خالی برگشته بود و دوباره ماهیگیری را از سر 

 گرفت!

 چارلزتون، کارولینای شمالی ایاالت متحده آمریکا 2020ژوئن  1

کیلومتر با  1ادوارد به ماهیگیری مشغول بود قایقش حدودا  

نطور که داشت ید. همشبندر فاصله داشت. چارلزتون کامال  دیده می

اش گذاشت: وای آورد دستش را روی پیشانیماهی رو از تور درمی

ام... سرم داره منفجر میشه! بهتره یکم خدا جون خیلی خسته

 استراحت کنم!

ها را به حال خود رها کرد و به سمت کابینش رفت ادوارد ماهی

 و روی تخت دراز کشید و به خواب رفت!

اش بود و دوباره دستش را روی پیشانی وقتی بلند شد شب شده

 گذاشت: عجب خواب سنگینی بود!
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از کابین خارج شد و اطراف را دید زد! همه جا تاریک بود و 

 خبری از شهر چارلزتون و بندرش نبود!

 اینجا کجاست!؟  -

ادوارد وقتی از کابین بیرون آمد دید که چند ناو متعلق به 

ش لنگر انداختن! یک ناو نیروی دریایی آمریکا دور تا دور

هواپیمابر یو اس اس هری اس ترومن و سه ناوشکن کالس آرلی 

 بورک، یو اس اس میسون و یو اس اس بینبریج.

 من کجام؟! -

هر سه ناوشکن  یهاادوارد همین که این جمله را گفت نورافکن

 روشن شدند و به سمت ادوارد نشانه رفتند؟

رد را اذیت کرد و برای همین ها چشم ادوانور ناگهانی نورافکن

های چشمش گرفت و سپس دید که همه ملوان یادوارد دستش را جلو

ها به سمتش اند و لوله توپ اصلی ناوکشتی به سمتش نشانه گرفته

 بودند.

اند دستانش را به نشانه ادوارد دید که همه او را نشانه گرفته

 تسلیم باال برد: اینجا دیگه چه خبره؟!

ها در شرف شلیک کردن به سمت ادوارد بودند که توپ ملوانان و

شد رفته زیاد میای آغاز شد و رفتهاز زیر دریا صدای زوزه

شد. حواس ملوانان پرت انگار یه چیزی داشت به سطح آب نزدیک می

گشتند که یک دفعه از سطح دریا موشک شد و دنبال منشأ زوزه می

و در عرض نیم دقیقه  بزرگ و درازی بیرون جهید و به هوا فت

برگشت و محکم به ناو یو اس اس میسون اصابت کرد و عرشه ناوشکن 

در عرض یک چشم به هم زدن متالشی شد. انفجار به قدری بزرگ بود 

 که ناو به آن بزرگی از وسط نصف شد و شروع به غرق شدن کرد.

زدند: بهمون حمله شده... بهمون حمله شده! یو ها داد میملوان

 اس میسون رو از دست دادیم!اس 
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ادوارد که خودش بر اثر انفجار روی کف قایقش افتاده بود، 

بلند شد و رفت سراغ فرمان قایق تا آن را روشن کند ولی قایق 

 زد تا روشن شود.شد و ادوارد تند تند سویچ میروشن نمی

بیرون قایق ناوگان دریایی آمریکا در حالت نبرد قرار گرفتند 

 گشتند.دنبال منشأ حمله میو داشتند 

چند لحظه بعد یک شئ ناشناسی درست از جایی که موشک پرتاب شده 

متر دورتر از محل غرق شدن یو اس اس  600بود ظاهر شد یعنی 

 میسون!

 آن شئ شناس بسیار بزرگ بود.

ادوارد که متوجه از آب خارج شدن زیردریایی شد با شگفتی به 

 کرد!آن نگاه می

روی بدنه زیردریایی سرازیر شد به طوری که قابل آب دریا از 

 تشخیص بود.

 رویش به خط طالیی بزرگ نوشته شده بود: فالویوس!

 الجثه که تا االن نظیرش دیده نشده بود!ک شئ ناشناس عظیمی

آرلی بورک و بین بریز شروع کردند  یهابا ظاهر شدن فالویوس ناو

 به شلیک توپ و موشک به سمتش!

دفاعی گاتلینگ  یهاموشک به سمتش شلیک شدند سیستم وقتی چندین

فالویوس فعال شدند و بیرون آمدند و شروع به شلیک رگباری به 

 ها کردند.موشک

های گاتلینیگ که آمدند که مسلسلها از سمت چپ فالویوس میموشک

 هر سیستمش از یک رادار و دو مسلسل شش لول تشکیل یافته بود

 یوس اصابت کنند در هوا زد!قبل از آنکه به فالو

موشک کروزی را که از طرف هر دو ناو  8برجک گاتلین تمامی  16

به سمت فالویوس شلیک شده بود در هوا در عرض چند ثانیه منهدم 

 شدند.
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تمام وجود خدمه ناوگان را وحشت فراگرفته بود زیرا هیچ کشتی 

ه در های کروز توماهاوک جان سالم بتوانست از موشکجنگی نمی

ببرد. وقتی دیدند موشک کارساز نیست تصمیم گرفتند با توپ 

 متری به سمتش شلیک کنند!میلی 54دریایی 

کردند توپ پشت سر هم به بدنه فالویوس اصابت می یهاوقتی گلوله

 افتاد.ترین خراشی روی فالویوس نمیکوچک

کرد موتور را روشن کند به منظره خیره ادوارد که داشت سعی می

 د!ش

آمریکا داشتن به کوه شلیک  یهاک منظره عجیب! انگار ناوی

 کردند نه به فالویوس!می

ها داد زد: خدای بزرگ! کاپیتان! کاپیتان کی از ملوانی

ها حمله کردن! اون سفینه بیگانه است! خیلی شبیه فضایی

 فضاپیماست!

برای  18سازی جنگنده ای اف خدمه ناو هواپیمابر در حال آماده

 کردند.هدام فالویوس بودند و دو ناوشکن هنوز داشتند شلیک میان

در این لحظه محفظه قسمت باالیی دماغه فالویوس باز و از داخل 

 یک توپ بزرگی خارج شد!

دماغه توپ ابتدا به سمت یو اس اس آرلی بورک نشانه گرفت! از 

دن کرد و یسرلوله توپ فالویوس نور قرمز رنگی شروع به درخش

قبی توپ که شبیه محفظه آرمچیر بود چرخید انگار داشت قسمت ع

 شد!برای شلیک نهایی کوک می

توپ لیرز بود! وقتی که به قدر کافی کوک شد ناگهان شلیک کرد 

و لیزر درست مستقیم به ناور آرلی بورک خورد و از وسط نصفش 

کرد! ناور آرلی بورک همانند سیب از وسط نصف شده بود و از 

 انداختند.خود را به دریا میخدمههر دو طرفش 

 نصف شده کشتی شروع به غرق شدن کردند. یهافضا و الشه 



 

118 
 

تنها یو اس اس هری اس ترومن و یو اس اس بینبریج باقی مانده 

 بود!

آتش فضای تاریک اقیانوس را روشن کرده بود و ادوارد همچنان 

 گ!کوشید تا قایق را راه بیندازد: روشن شو روشن شو پدرسمی

فالویوس این بار بینبریج را نشانه گرفت ولی نه از وسط بلکه 

انبار مهماتش را که جلوی کشتی بود هدف گرفت و زد. انفجار 

 انبار مهمات به کلی کشتی را از کار انداخت.

سطح آب پر بود از الشه خدمه و کسانی هم که زنده بودند و سعی 

 کردند خود به ناو هواپیمابر برسانند.می

اش را به سمت هری اس ترومن برد. آخر فالویوس سر توپ لیزری در

 این بار برای زمان بیشتر کوک کرد تا ضربه بیشتری بزند. 

به ناو  یتیر لیزر 5وقتی کوکش تمام شد فالویوس شلیک و همزمان 

 کرد! قسمت تقسیم 5ترومن و درست مثل ساتور قصابی کشتی را به 

روی عرشه بلند شوند یکی یکی به  خواستند ازکه می ییهاجنگنده

 آب افتادند!

کشتی منهدم شده بود و تنها ادوارد ناظر غرق شدن  4تمای هر 

تواند الشه ناو بزرگ هواپیمابر بود. ادوارد که دید دیگر نمی

موتور قایقش را روشن کند تصمیم به فرار گرفت و همین که 

ها روی 18خواست از قایقش به روی آب بپرد الشه یکی از اف 

 قایقش افتاد و ادوارد به آب پرت شد. 

دید که به ادوارد چشمانش تار شده بود و تنها فالویوس را می

 یآید! ادوارد خواست خودش را از آب به روهای کشتی میسمت الشه

ور شده بود برساند که قطعه الشه هواپیمایی که روی آب غوطه

 ت کرد و بیهوش شد!ای که در هوا معلق بود به سرش اصابفلزی

 پایان قسمت دوم
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  فصل یازدهم: ادوارد در سرزمین عجایب!

 

ادوارد! بیدار شو پسرم! بیدار شو! به زودی دنیا در 

 برابرت زانو خواهد زد!

 من......من کجام!؟ پدر؟ پدر خودتی؟ -

ادوارد این خواب را قبال  دیده بود! مثل همان خواب که نوری 

خشید و صدای پدرش به گوش رسید! این بار از میان تاریکی در

زد! درست ادوارد به طرف نور دوید و مدام پدرش را صدا می

شد! ادوارد هی رفت نور دورتر میمثل سراب هر چه جلوتر می

رفت و رفت و ناخودآگاه به لبه پرتگاهی رسید! انگار در خأل 

د، شد و تاریک بوبود و پایانی نداشت! لبه پرتگاه دیده نمی

 زد!ادوارد پا روی پرتگاه گذاشت و سقوط کرد و داشت داد می

وقتی چشمانش را باز کرد دید که در اتاق سفید رنگ روی 

تختخواب دراز کشیده است! شبیه کلینیک بود یا بیمارستان! 

به هر حال ظاهرا  اتاقی که ادوارد در آن خوابیده بود ساختار 

 عجیبی داشت!

ای مضطرب و عرق کرده بلند شد: من هسریع از رختخواب با چهر

 کجام؟!!!!!!!

ای نداشت! درست اتاق گرد بود! سفید، ساکت و دنج! پنجره

های سری بنیاد آسیموف بود! کامال  زمینه فضایی مثل ساختمان

ای است چون حتی روی و پیشرفته معلوم بود که جای پیشرفته

سفید و ن جای عجیبی وجود نداشت! دیوارهای یکره زمین چن

کرمی غلیظ و بدون نقش و نگار گرافیتی ولی در کل زیبا! 

متری بود! ادوارد از تختش پایین  50هنوز این فضای یک اتاق 

آمد تختی که تنها یک پایه قطور نگهش داشته بود! سرش را 

خم کرد و دید که یونیفرم سفید رنگی تنش هست و روی سینه 

روی سینه راستش شماره چپش یک نشان شبیه چنگال حک شده بود، 

22! 



 

120 
 

کرد در اتاق باز! وسط همینطور که داشت اطراف را نگاه می

روی سینه  یدر اتاق یه سپر گردی بود روی از همون چنگال

درجه  180ادوارد نگاشته شده بود و رنگ آبی الجوردی داشت، 

 چرخید و در باز شد.

 کنستانتین!؟ -

ادوارد پسرم! حالت کنستانین همراه با ربات وارد اتاق شد: 

 خوبه؟ خدا رو شکر که زنده پیدات کردیم؟

 50یا  40های کنار کنستانتین پا نداشتند و حدود ربات

شان را یمتر از سطح زمین فاصله داشتند! انگار پاهاسانتی

تنه پایین برداشته بودند و فقط لگن مانده بود و قسمت نیم

کرد و نگه ییک گوی نصفه بود که ربات را از زمین جدا م

تر بود و قسمت کتفی عریض بود ها نازکداشت! دور کمر رباتمی

و دو تا دست بیونیکی داشتند و یک سر تک چشم با دهان 

دیجیتالی شبیه صفحه رادیو و یک آنتن در وسط سرشان!!! 

 ها هم بود!دقیقا  این نشان چنگال روی سینه ربات

وقت ناهاره.... وقت گفتند: کردند و هی میها وز وز میربات

 ناهاره.... وقت ناهاره!

 بینم؟کنستانتین؟! واقعا  خودتی یا من دارم خواب می -

 3خود خودمم ادوارد! خیلی وقته که رفتی کما... تقریبا   -

 ماهه خدا رو شکر زخمت زیاد جدی نبود.

ادوارد دستش را روی قسمتی که جسم خارجی بهش اصابت کرده 

 درد میکنه! بود، گذاشت: آخ سرم

ات ترک برداشته بود و خونریزی کرد نگران نباش یکم جمجمه -

ولی تونستیم نجاتت بدیم ادوارد! واقعا  خیلی خوشحالم که 

 بینمت!می

 اینجا کجاست؟ کنستانتین من کجام؟ -

داستانش مفصله ادوارد! اول باید دوره درمانیت تموم  -

های فعالیت بشه... خوشبختانه دکتر گفته که میتونی به

روزمرت ادامه بدی و باید تحت کنترل باشی! روبوت کد زتا 

 لطفا  ناهار ادوارد رو براش آماده کن! 201
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: آماده کردن ناهار....آماده کردن ناهار! 201ربات زتا 

به سمت میز کنار تخت ادوارد رفت  201دریافت شد. ربات زتا 

صفحه کلید و دکمه قرمز رنگی جلوی میز را فشار داد و یک 

بود! کلیدها  60 50ش مثل دستگاه تایپ دهه یهاظاهر شد دکمه

ای باال را زد و قسمت سقفی میز به کنار رفت و از آن پایه

آمد که پر بود از انواع و اقسام غذا و نوشیدنی! مرغ بریان، 

 ماهی، خرچنگ، نوشابه، شراب و ...!

... ینکخب ادوارد! خیلی وقته داری با سرم زندگی می -

 پیشنهاد میدم تا سرد نشدن میلشون کن!

کرد... دهنم هم آب افتاد خیلی آو! شکمم داشت قور قور می -

 گرسنمه!

گردم بریم یه دوری بزنیم نوش جونت من نیم ساعت دیگه برمی -

ها کرد و تا برات همه چی رو تعریف کنم! سپس رو به ربات

فا  اتاق رو ترک لط 209و زتا  201های زتا دستور داد: ربات

 کنید!

ها به دستور کنستانتین عمل کردند و خارج شدند و ربات

 کنستانتین لبخندی به ادوارد زد و خارج شد!

ادوارد شروع به خوردن غذاها کرد! به قدری گرسنه بود که 

کرد و پارچ آب را توی گلوش گیر می یخورد و گاهتند تند می

مری بود با خطوط سیاه کشید! کف اتاق مربدون لیوان سر می

رنگ و زمینه طالیی که مثل رگ بدن روی زمین نقش بسته بودن! 

ادوارد سیر شد و از خوردن غذاها دست کشید! تقریبا  همه را 

خورده بود و شکمش پف کرد! با دست راستش چند ضربه به شکمش 

د و سپس آروغی زد!! خب! شکم سیر یزد تا صدای تبل دربیا

شمزه بود واقعا  جای باحالیه اینجا! خوردم خیلی هم خو

 ادوارد نکنه مردی تو و اومدی بهشت؟!!!!!

کنستانتین بعد از نیم ساعت برگشت و وارد اتاق شد: خب 

 ادوارد غذا چطور بود؟!

( رو نشون داد و جواب داد: OKادوارد با دست چپش عالمت )

العاده! محشره به عمرم همچین غذای لذیذی نخورده بودم! فوق

 واقعا  آشپزش هر کیه باید صورتشو ماچ کنم!
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ها! ادوارد پس باید ها!ها!ها!کنستانتین با خنده بلند گفت:

 هامون پخته!آهن رو ببوسی! چون این رو یکی از ربات

 احساس رو بوسید؟آو! یعنی میشه یه ربات بی -

به نظر من همه چیز احساس داره ادوارد! همه چیز حتی سنگ  -

 حتی کوه!

بیخیال کنستانتین! اونا ماشینن حس ندارن... یه تکه فلز  -

 چطور میتونه معنی عشق یا نفرت رو بدونه!؟

به وقتش متوجه میشی ادوارد! درسته اونا ساخته دست انسانن  -

ولی واسه خودشون دنیایی دارند! به هر حال به وقتش این قابلیت 

ارهای خدماتی ها برای کبه رخ کشیده خواهد شد ولی ما از ربات

هاتو عوض کنی! کنیم! ادوارد بهتره لباسو دفاعی استفاده می

 های ادوارد رو براش بیار! لطفا  لباس 201ربات زتا 

: اطاعت 201ربات زتا 

 میشه.....رئیس......کورنیکوف....کنستانتین!

کمی جلوتر رفت و دکمه قرمز رنگ مثل میز غذاخوری را  201زتا 

زمین کمد لباس مثل آسانسور باال آمد! سپس  فشار داد و از زیر

های باز شد در آن یه کت سفید رنگ با شلوار، دستکش و چکمه

 سیاه بود!

های جدیدت رو بپوشی بهتره یه دوش ادوارد قبل از اینکه لباس -

 کشی؟! زحمتش رو می 209بگیری! زتا

درست کنار کمد لباس ایستاد و دکمه قرمز رنگ دیگری  209زتا 

فشار داد این بار از زمین در باز شد و حمام تک نفره با  را

 شیشه مات باال آمد!

 اس بفرمایین!: ادوارد... حمام آماده209زتا 

که جای  8در  15زد روی نمایشگر مستطیلی شکل وقتی ربات حرف می

رفت درست مثل دستگاه هایی باال و پایین میدهانش بود فرکانس

ها زد دیگر فرکانسلی وقتی حرف نمیگیری ضربان قلب واندازه

 شد.ایستاد و یک خط سفید وسط پس زمینه سبز رنگ میمی

 50متر بود و با فاصله از زمین که سانتی 150ها حدود قد ربات

 متر! 2شد شد در کل میمتر می
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کنستانتین برای اینکه ادوارد راحت دوش بگیرد برای چند دقیقه 

 ها بیرون رفت.همراه ربات

سیستم حمامی که ظاهر شده بود بسی پیشرفته بود. چندتا بازی 

مکانیکی به دوش وصل شده بود یکی برای افشان، یکی برای پخش 

 کردن شامپو بدن، یکی برای شستن و دیگر برای خشک کردن!

ابتدا بدن ادوارد را خیس کرد بعد با شامپو بدن و ابر بدنش 

د ثانیه خشکش کرد به را شست و سپس با بخار مخصوص در عرض چن

بازو  4طوری حتی سر سوزنی هم رطوبت نماند! سپس دو تا از 

حوله را دور کمر ادوارد پیچیدند و در حمام باز شد! بیشتر 

شبه سونا بود تا حمام! ادوارد از حمام بیرون آمد و رفت سراغ 

آویز درآورد! یک یونیفرم سفید ها را از رختهایش! لباسلباس

هایی که برگ زیتون همراه با قهیاتو کشیده با رنگ تمیز و 

ای انتهای چنگال مانندش با نخ طالیی دوخته شده بود و زمینه

هایی با نقش و نگارهای شاخه مانندی خونی رنگ داشت و پهلوی

داشت که با نخ آبی مایل به سبز دوخته شده بودند و زیبایی 

یونیفرم داد. یونیفرم خیلی شبیه دو چندانی به لباس می

 های ناپلئون بود!ژنرال

ادوارد ابتدا لباس زیر را پوشید سپس دستمال گردن را بست و 

های بلند را پوشید و بعد نوبت کت مخصوص رسید بعد آن پوتین

 که از ابریشم خالص بود.

هایش را بست و یک پارچه آبی مایل به سبز کت را پوشید، دکمه

نیفرم بود دور کمرش بست یو یکه همرنگ نقش و نگارهای پهلوها

و از روی آن کمربند. بعد سگک کمربندش را محکم کرد! روی سگک 

سر بود انگار این چنگال با همه چیز عجین شده هم نقش چنگال سه

بود. همه جا بود روی در و دیوار، لباس همه چیز جالب اینجا 

های بلند بود روی سگگ یه تاج قرار داشت! ادوارد سپس دستکش

ها و گردنبند باقی مانده بود. مدال را شید و تنها مدالرا پو

برداشت به سینه راستش سنجاق کرد و گردنبند که خود نیز مدال 

بود و نشان خاصی داشت به گردنش بست! ادوارد تعجب کرد که چرا 

های نظامی بود دو تا چنگال مدال؟! آن هم مدالی که شبیه مدال

وسطش آرم مخصوصی که همه جا  که به شکل ضربدری قرار داشتند و

 خورد یعنی همان چنگال!!!!به چشم می
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ات هستن کنستانتین برگشت: بدون هیچ شک و تردیدی لباسا اندازه

ادوارد عزیز! انگار کامال  تار و پودش رو فقط و فقط واسه تو 

 بافتند!

امم ممنون کنستانتین! ممنون! ولی این خیلی شبیه لباس  -

 ن!یهم خیلی شیک و خاصه کنستانتنظامیه! لباس تو 

کنستانتین کت به تن داشت از جنس ابریشم و همرنگ و هم طرح 

های آبی مایل به سبز! کتش شبیه کت لباس ادوارد سفید و طرح

های داخلی بود چهار تا های ارتش کنفدرات آمریکا در جنگژنرال

ستاره طالیی در هر دو طرف یقه و یک نشان همراه با تاج و 

گال و دو تا تفنگ که روی هم ضربدری ایستاده بودند پایین چن

 ها بود و دو تا هم دکمه سر آستین در هر بازو! ستاره

بزرگ  یهاجالب اینجاست که کنستانتین بجای کراوات از پاپیون

بسته بود و دو تا نخ که ادامه پاپیون بود آویزان بود! و یک 

چوبی که روی سرش سر جلیقه مجلسی و یک ساعت جیبی و یک عصای 

 پا قرار داشت!هشت

ن ولی اون عصا چیه خیلی یواو واقعا  لباست شیکه کنستانت -

 جالب اومد قبال  دستت ندیده بودم! 

کنستانتین با دست چپش عصا را نگه داشت و با دست راستش دسته 

 عصا را محکم گرفت و بیرون کشید! عصا در واقع شمشیر بود!

 شمشیر!؟ -

کنه الزم میشه یه ادوارد کار از محکم کاری عیب نمیمیدونی  -

 روز!

 خیلی خیلی خیلی سؤال دارم که باید جواباشو بدی! -

برات توضیحش میدم ادوارد زیاد عجول نباش همه چیز رو خواهی  -

 فهمید! بیا بریم برات همه چیز رو تعریف کنم.

زتا  ادوارد و کنستانتین کنار هم همراه با دو ربات کارگر مدل

از اتاق خارج شدند! ادوارد االن متوجه شده بود که توی یک 

های بیمارستان است! بیمارستان! بیمارستان درست مثل بیمارستان

آمریکا  50آمریکاست! اصال  کال  همه چیز سبک معماری دهه  50دهه 

ها و ... ولی با پیش را داشت! دیوارها! کف زمین! سقف! لباس

هایی که تازه نگرانه! ادوارد مثل آدمدهزمینه پیشرفته و آین
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شوند بود! پر از از زندان خارج شدند و دارند وارد جامعه می

 تعجب و سؤاالت درون مغز کنجکاوش!

وقتی از در اتوماتیک بیمارستان بیرون آمدند، ادوارد با یک 

کرد ولی چند بار صحنه شگفت انگیزی روبرو شد! اول باور نمی

ش را پاک کرد دید که نه همه چیز واقعی یهاشمکه با انگشتانش چ

بینم درسته من است: کنستانتین؟ کنستانتین؟ من دارم خواب می

 مطمئنم هنوز تو کمام!

کنستانتین دست چپش را به نشانه بفرما جلو آورد: به شهر 

 نواگایا خوش اومدی ادوارد! دنیای جدیدی در انتظار توست!

داشت؛ یک شهر پیشرفته و مدرن ادوارد درست وسط یک شهر قرار 

یعنی فرامدرن حتی فرا فرا مدرن جایی که در تصور ادوارد 

های صاف و مردم های بلندی داشت، خیابانگنجید! شهری که برجنمی

پوشیدن! ایاالت متحده لباس می 60و  50ها دهه که مثل آمریکایی

مردم ها برای ها تایر نداشتن و در هوا معلق بودن! رباتماشین

های سر به فلک کشیده کردند! برجبه جای نیروی انسانی کار می

آنجلس یا خود در وسط شهر قرار داشتند و حومه شهر مثل شهر لس

های ویالیی هر کدام محوطه خودشان را آستین پر بود از خانه

داشتند که با حصارهای چوبی که البته شکل چوب بودند جدا شده 

ر چمنزار دختر و پسرهای خردسال با هم ها دبود و کنار خیابان

 راندند!کردند و دوچرخه میبازی می

بود ولی انگار با شیوه پست مدرن  50ها سبک دهه معماری خانه

مخلوط شده بود و طراحی خاص و منحصر به فردی داشت، طوری بود 

ص بدهد که این شیوه معماری یتوانست تشخکه حتی آدم بیسواد می

و معماری پست  50تی شیوه زندگی تلفیقی از دهه ها و حساختمان

و جوهری پیشرفته و  یسنتی و نوستالژ یمدرن و مدرن بود! ظاهر

ها هم مربوط به ها! طراحی ماشینفرامدرنی داشتند! اما ماشین

دید بود ولی اگر کسی مثل ادوارد برای اولین بار می 50دهه 

در واقع سقف کرد وارد شهر فضایی شده چون با خود فکر می

 های یوفو بودند!! ها شبیه سقف بشقاب پرندهماشین

های شهر نمایشگرهای بزرگی داشتند و تصویر صورت یک ساختمان

داد که مردم را پیرمرد با ریش و موهای بلند سفید را نشان می

 کرد.نظاره می
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چندان شیرینم هم های نههه له لویااا! حتی توی رویای -

 ارو ببینم!تونستم اینجنمی

 انگیزه نه؟! این هنوز قسمتی از واقعیته ادوارد!شگفت -

 رو نگاه کنم!واقعیت!؟ واقعیت!؟ هنوز میخوام منظره -

 بیا یکم قدم بزنیم ادوارد برات توضیح میدم! -

زدند روهای نواگایا قدم میکنستانتین و ادوارد هر دو در پیاده

جه اینور و اونور در 90و ادوارد هر چند دقیقه یکبار سرش 

 کرد!ها را نگاه میچرخید و ساختمانمی

ادوارد ازت میخوام که اینجا رو مثل خونه خودت بدونی...  -

 راحت باش!

 اینجا دقیقا  کجای کره زمینه؟!!!!! -

هنوز نه ادوارد... اول باید برات یه جای مناسب واسه اقامت  -

 پیدا کنم! بیا سوار شو!

 سوار چی؟! -

 ماشین دیگه!؟سوار  -

 بینم؟!!!من ماشینی نمی -

 بینی!االن می -

های خاص بدون تایر و حتی بدون راننده آمد و یکی از آن ماشین

 ای گنبدی شکلش باال رفت!کنار این دو ایستاد! و سقف شیشه

 تونیم سوار شیم!بینی نوستالژی در کنار آینده! االن میمی -

د ماشین دو نفره بود و فقط ادوارد بدون پرسیدن سؤالی سوار ش

 توانست سوار شود!دو سرنشین می

 اینا چرا تایر ندارن! -

ها! ادوارد تایر دیگه قدیمی شده مال دنیای باالست! ها!ها!-

 اینجا دیگه پیشرفته است؟

دنیای باال؟ کنستانتین اصال  تعارف نکن اگه مردم بگو به من  -

ه اونجور میگی دنیای طاقتشو دارم؟ اینجا بهشته؟!! یا جهنم

 باال!؟
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کنستانتین با خنده جواب داد: نه ادوارد من درست حدس زدی 

 ای!اینجا بهشته ولی تو اصال  نمردی و زنده

مطمئنم اختالالت ذهنی و عصبی باعث شده من اینجور بشم... فکر  -

کنم زیاد ماهیگیری کردم زده به سرم! بذار چند تا بزنم به 

 سرم شاید درست شدم!

 نزن به سرت بخیه داره باز میشه! -

رفت جلو! فرمان داد و میموتور ماشین صدا نداشت! و فقط گاز می

آمریکا  50بزرگی داشت از آنجایی که همه جای پیرو سبک دهه 

ها هم از این غائله مستثنی نبودن و داشبرد بودند این ماشین

 خودروهای کالسیک را داشتند!

 دا نمیده!؟حاال چرا این موتورش ص -

کنستانتین دید که ادوارد حس کنجکاویش زیاد شده، گفت: فکر 

کنم سؤاالی زیادی تو ذهنت هست که باید جوابشو یکی یکی بدم 

 چون اینجور که پیش میره فکر نکنم یه جا بتونم جواب بدم!

 از همین ماشین شروع کنیم! -

تی ها ساخته شرکت هیپو توی شهرک صنعبله! بله! این ماشین -

 تسال!

 شهرک صنعتی تسال؟؟؟!! -

اوه خدای من! یه سؤال دیگه کشف شد اونم به موقع میگم! بله  -

های این شهر رو تولید میکنه شناسیش هیپو ماشینتسال خودت که می

 که هموشون بدون تایر هستن!

 پس چطور این حرکت میکنن؟ -

یپو های شرکت هادوارد محض خاطر خدا یکم شکیبا باش! ماشین -

 کنن!الکترومغناطیسی استفاده می یبه جای تایر از نیرو

 یعنی؟ -

ها به کمک یه نوع آهنربای الکترومغناطیسی یعنی این ماشین -

کنن! موتورشون هم الکتریکیه یه ایستن و حرکت میبدون تایر می

 باتری سوپرفیوژنی هم منبع تغذیشونه که شارژ میشه؟ 

 نزین نیست؟!!!!عنی تو این شهر خبری از بی -
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 های فسیلی رو ما جمعش کردیم!نچ نچ! سوخت -

 کنستانتین به نظر خیلی از دیدن من خوشحالی نه!؟ -

عجب سؤال سنگینی پرسیدی ادوارد! خب معلومه که خوشحالم دو  -

 سال بود ندیدمت!

 بار از چارلزتون اومدم آستین واسه دیدنت ولی رفته بودی؟هی -

خیال تصمیم گرفتم زندگی رو روی زمین بی راستش آره دیگه... -

 شم و زیر دریا باشم!

 فهمم! چطور یعنی زیر دریا!زیر دریا؟! منظورت رو اصال  نمی -

 بذار برسیم خونت بهت میگم ادوارد! -

 های ویالیی پارک کرد!کنستانتین جلوی یکی از خانه

 اینه خونه ماست؟! -

خونه خاطراتت برگرده  آره درست حدس زدی! گفتم شاید با این -

 تونستم برات انجام بدم!این کمترین کاری بود که می

ادوارد که به خانه خیره شده بود صحنه انفجار در جلوی چشمش 

 پدیدار شد و چند لحظه بعد دستش را روی سرش گذاشت: آخ سرم!

 چیز مهمی نیست اثرات موقت مخابره بین مغزی است! -

 مخابره بین مغزی!؟ -

 ه شو بریم خونه میگم بهت!پیاد -

ادوارد و کنستانتین وارد خانه شدند، خانه از لحاظ طول عرض 

و ارتفاع کپی خانه منفجر شده ادوارد در آستین بود حتی وسایل 

 و دکوراسیون هم کپی! 

کنی پیش ما! ات ادوارد بعد از این اینجا زندگی میاینم خونه -

 نگاه کن درست مثل خونه تو ساختم!

بار به خونه ما اومده بودی چطور این همه وسایل فقط یه تو -

 یادت مونده حتی جاهاشون هم حفظی!

کنستانتین با انگشت اشاره دست راستش که خم کرده بود چند تا 

ضربه کوچک بر سرش زد و گفت: اینجا ادوارد اینجا! مغز! کل 

 عالم و دنیا از اینجا شروع میشه!
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 دل زتا بیرون آمد!از داخل اتاق غذاخوری ربات م

کنستانتین ادامه داد: اینم ربات خدمتکارت هر چی خواستی بهش 

بگو همه کار میکنه... قهوه درست میکنه، غذا میپزه، لباس 

 میشوره... با این وضعم نیازی به ازدواج نداری!

بود. خیلی عوض شده بودند هر دو  یلحن کنستانتین کامال  شوخ

 سال دیده بودند! 20را بعد از انگار دو پدر و پسر همدیگر 

ویزائوسه ادوارد! اسم ربات! اگه هم تلفظش برات یاسمش ا -

 سخته میتونی ایوی صداش کنی! 

بعد رو به ایوی گفت: ایوی! زود برامون دو فنجون قهوه درست 

 کن!

دقیقه تا آماده  6همین االن... دریافت شد! قهوه! اسپرسو!  -

 شدن!

ر تا پیاز ماجرا رو برات ییخوام سبشین ادوارد... بشین م -

 تعریف کنم!

 صندلی کنار کاناپه! یادوارد روی کاناپه نشست و کنستانتین رو

خب به من گوش کن! چیزایی رو که بهت میگم واقعیت داره اصال   -

 وحشت نکن!

 اوکیییی! -

متری زیر دریا هستیم! وسط اقیانوس اطلس  4000ما االن حدود  -

 سطی اقیانوس اطلس!شمالی کنار شیار و

 زیر دریا؟! ولی من خورشید و ابر دیدم! -

سازی شدن؟! خیلی جالبه نه! باور کنی درسته اونا فقط شبیه -

 کنی!تو داری تو یه آرمان شهر زندگی می ییا نکن

 سازی شدن چیه؟!!!!منظورت از اینکه شبیه -

تر لومیک 300کیلومتر مربع است یعنی  1500شهر نواگایا حدود  -

ترین تر از شهر نیویورک! نواگایا در حال حاضر بزرگمربع بزرگ

شهر جهانه! و االن تو ذهنت سؤالی هست که میگه: این شهر چطور 

 زیر آب قرار داره!؟

 دقیقا  به همین فکر بودم! -
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های دور وجود داشته حتی خود منم از نحوه این شهر از گذشته -

م مثل بقیه به شهر آورده تشکیل شدنش اطالعی ندارم و فقط من

شدم درست مثل تو! این شهر یه افسانه است که به واقعیت پیوسته 

همون آرمان شهری که افالطون تو رساله تیمائوس ازش اسم برده 

بود و این تخیالتش به واقعیت تبدیل شد! یک آرمان شهر در دل 

اقیانوس! جایی که همه در خوبی و خوشی زندگی میکنن، جایی که 

دور از جنگ و فقر هست، جایی که هر کودک و مرد و زنی  به

میتونه توش با آسایش کامل زندگی کنه! همانطور که تیمائوس 

کریتیاس گفتن اساس نواگایا برادری و صفات عالی انسانیه! 

 کنیم!ادوارد باورت میشه ما داریم توی بهشت واقعی زندگی می

 شد نه؟زیره میباورکردنی نیست! ولی این شهر باید یه ج -

بایست این طور بشه ولی نباید به دست نااهالن بیوفته برای می -

های همین در زیر اقیانوس این شهر بنا شد تا از گزند انسان

پلید و استعمارگر در امون باشه! سقف رو نگاه کن ببین چقدر 

زیباست سقفی که نقش آسمان را برای شهر ایفا میکنه! 

ادوارد بیا از پنجره نگاه کنیم! ببین  انگیزه! نه؟ بیاشگفت

چقدر منحصر به فرده! این یه نعمت و موهبت الهیه ادوارد! خدا 

این توانایی رو به ما داد تا از عقل و خردمون در راه بشریت 

 استفاده کنیم! 

 واقعا  مغزم هنگ کرده کنستانتین! -

اث نیست این شهر میر یبایدم هنگ کنه ادوارد! این کار هر کس -

کسانی است که تمدن رو به معنی واقعیش به جهانیان نشون دادن 

 یعنی ماها!

 شتر راجع به این سقف بگی؟یمیشه ب -

ایوی دو فنجان قهوه برای ادوارد و کنستانتین آورد و شروع 

کردن به خوردن. بعد کنستانتین شروع کرد به صحبت: بله بله 

همیشگی آسمان  ح میدم ادوارد! این سقفیالبته که بیشتر توض

هفتم! برای ما بسیار مهمه و زندگی همه به اون وابسته است! 

رون آب نور خورشید میتابه و ابرها میان و یدرست مثل دنیای ب

ساعت یکبار جاشونو عوض میکنن!  12باران میباره شب و روز هر 

های داخل سقف میان بیرون درست سازی شده از محفظهابرهای شبیه

ون اقیانوس! این سقف از یک الیه قطور تشکیل شده مثل دنیای بیر

متر فاصله  2000متر است و با سطح شهر حدود  400قطرش حدود 
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گیره و با فشار آب رو می یداره! ساختارش یجوریه که جلو

هایی که داخلش هست آب گرم و سرد داخل رد و بدل میشه و کانال

و هوای سرد و فصل اینجا آب  4دمای شهر رو تنظیم میکنه، مثل 

درجه و کمترین دما صفره!  30گرم هم داریم! بیشترین دما 

اندازی بینی انرژی تولید شده ازش برای راهیخورشید رو هم که م

سیستم فتوسنتز گیاهان و بقیه موارد کافیه! زندگی اینجا خیلی 

بینی بهش میگیم: راحت شده همه چیز داریم! ابرهارو می

 التین به معنای ابرهای داخلی است! اینتریوس نوبس تو زبان

ام میدونه شهری به اسم نواگایا شاهکاره! به نظرت کسی دیگه -

 وجود خارجی داره؟!

فقط در حد افسانه ادوارد... فقط افسانه اونا فکر میکنن  -

 یهابینیکه حرفای افالطون چرندیاته ولی اینطور نیست! پیش

اده... درسته که جزیره افالطون کامال  در این شهر اتفاق افت

بینی افالطون! ما اینجا همه تره به پیشنیست ولی خیلی نزدیک

یه خدا داریم و اون کسی است که همه رو یکسان آفریده! نظم! 

ادوارد نظم! نظم یک نعمت الهی است تو وجود ما این نظم باعث 

 4شد ما این شهر رو اداره کنیم! تو تیمائوس نوشته خدا از 

، هوا، آتش و خاک همه چیز رو آفرید و با نظمش به عنصر ّآب

آنها شکل داد! و این شهر یعنی نواگایا تجلی این نظم و آفریده 

 است! 

ا مریم مقدس! کنستانتین؟ یعنی چیزهایی که واقعا  تو ی -

 خیالمونه واقعیت دارن؟

سازه همه چیز میتونه واقعیت دنیا چیزیه که ذهن تو اونو می -

.. چه زود چه دیر! فقط زمانه که همه چیز رو مشخص داشته باشه.

 میکنه! چون زمان ماهیت مارو تشکیل داده!

هدف آفرینش از زبان تیمائوس که من خودم خیلی قبولش دارم 

اینه که انسان باید اعمال نیک انجام بده و بنده نیکوکار 

ها خواستن این شهر برای آفریدگار یکتاش باشه! ادوارد خیلی

ها، یونانیان، ترکان عثمانی، کنن ولی موفق نشدن! رومی رو کشف

نجا رو پیدا کنن و یاسپانیا و پرتغال هیچ کدومشون نتونستن ا

 هنوزم تو ذهنشون امپراتوری آتالنتیس یه افسانه است! 

باورکردنی نیست مثل آلیس تو سرزمین عجایبم! واقعا   -

 ن!تونم برگردم به چارلزتوکنستانتین دیگه من نمی



 

132 
 

متأسفانه باید بگم نه خشکی جای خطرناکیه... نگاه کن همه  -

جا جنگ و خونریزی و فقر... اینجا دیگه جای توست... از این 

 کنی! به بعد اینجا زندگی می

 آخه دوستام همشون اون باالن! -

 میدونم به زودی اونا هم به ما ملحق خواهند شد! -

 اگه نخوام اینجا بمونم چی؟ -

کجی گفت: ادوارد ای ناراحت و عصبانی شد و با دهنن ذرهکنستانتی

دونم بری به خشکی! گفتم که اینجا خونه جدیدت هست من صالح نمی

 خواستن تورو بکشن!ادوارد چرا قبول نداری اونا اون شب می

 واسه چی؟ دلیل این کارشون چیه؟ -

چون تو قدرتی داری که اونا نمیخوان تو اصال  وجود داشته  -

 گردن به جرم خیانت به کشورت!اشی... االن دارن دنبالت میب

 دونم چی به چیه!من هیچ خیانتی نکردم... من اصال  نمی -

اونا حمله دو ماه پیش به ناوگان دریایی رو انداختن گردن  -

 تو!

ول کن کنستانتین! مگه میشه یه الف بچه تو عرض چند دقیقه  -

 یا؟!!!تا کشتی بزرگ رو بفرسته قعر در 4

تو تنها نیستی! اونا میگن تو با گروه شورشی روباه سرخ  -

 کنی!همکاری می

 روباه سرخ؟!!!! عجب اسم خزی هم دارن! -

حاال! یه گروه سرکش و افراطی نئوکمونیسم که میخوان حکومت  -

الیستی بلوک شرقی رو احیا کنن! منظور یاز هم پاشیده شده سوس

 فشه!اینه تو و اونا پاتون تو یه ک

تونه واقعیت داشته باشه! من شهروند نه... نه این نمی -

ام آمریکام! اونا این حق رو ندارن! بیا ببین من شناسنامه

 شناسنامه آمریکایی دارم من شهروند شهر آستینم! 

 بیا این روزنامه رو بخون! -

ژوئن فردای حادثه غرق  2کنستانتین روزنامه دو ماه پیش یعنی 

 به ادوارد نشون داد! شدن ناوگان را
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روی روزنامه عکس ادوارد را چاپ کرده بودند و نوشته بودند: 

 1ن کرده بودند! ییتحت تعقیب زنده یا مرده حتی جایزه هم تع

 میلیون دالر!

 یک میلیون دالر جایزه سر من!؟  -

 کمه؟! -

اس عجب! نگاه کن نوشته اس! واقعا  مسخرهآخه من...؟ مسخره -

های جنگی ی با گروه روباه قرمز و حمله به کشتیبه جرم همکار

 و قتل یکی از فرماندهان نیروی دریایی؟!!!! 

متأسفم پسر! دقیقا  این اتفاق برای من قرار بود بیوفته ولی  -

من قبل از اینکه بیان سراغم فرار کردم اینجا...یعنی آوردنم 

 اینجا!

 چطوری منو آوردی اینجا؟!!!  -

ی و امواج مغزی! ارسال پیام مغزی بسیار پاتاز طریق تله -

 آمیز بود و نتیجه اینه که تو االن اینجایی!موفقیت

 عنی هیپنوتیزمم کردی؟ی -

یه چیزی شبیه اون! تو برای یک هفته خواب بودی! من طوری  -

دستگاه رو تنظیمش کردم که بدنت به حالت نیمه هوشیاری بره و 

م روی حالت امن تا بدنت برای اینکه نمیری کدگذاری رو گذاشت

روز تورو زنده نگه  10با قندی که توی کبدت داره بتونه برای 

داره ولی اینم بگم بدنت خیلی کم آب شده بود بهتره تو این 

چند روز آب و مایعات زیاد بخوری! البته این کدگذاری باعث 

ات فعالیتشون فرق کنه و تورو ها مغزیمیشه از راه دور نرون

 بره! خیلی عالی عمل کرد یکی از اختراعتم این بود!به خواب ب

 دونستم!پس تو مخترع هم هستی کنستانتین؟! نمی -

 مخترع، فیزیکدان و روانشناس! هر چی که دوست داری! -

ای کنستانتین! ولی چرا خواستی منو بکشی وسط تو واقعا  نابغه -

 دریا؟!

بی نبود، نزدیک شدن به سواحل شرقی آمریکا زیاد فکر جال -

واسه همین نقشه کشیدم تا خودت با پای خودت بیای چون تو خاک 

شد و یکی هم آمریکا تورو پیدا کردن و آوردن خیلی سخت می
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رفت! واسه همین خواستیم وقتی قایقت اینکه ماهیت ما لو می

روشنه تورو بخوابونم و بیارم اینجا زیاد فاصله دوری نرفته 

های ر از ساحل دور شده بودی و نزدیکیکیلومت 150بودی... حدودا  

کوبا پیدات کردیم! اگه دیر جنبیده بودم االن کشته شده بودی! 

گشتن چون تو ساحل پیدات نکردن و متوجه اونا داشتن دنبالت می

 های جنگی اومدن دنبالت!شدن که وسط دریایی... این بار با کشتی

 آخه من چه خطری دارم براشون؟! -

ای تو درونت العادهخطرناکه... یه نیروی خارق وجوت براشون -

 نهفته است که میتونه همه چی رو عوض کنه!

 العاده؟ منظورت چیه از این!؟کدوم نیروی خارق-

به زودی ادوارد، به زودی خواهی فهمید... االن وقتش نیست!  -

 زود پاشو میخوام تورو به امپراتور معرفی کنم!

 امپراتور؟ -

! امپراتور مکسیمیلیان! امپراتور کل آتالنتیس بله امپراتور -

و نواگایا! از دریای نروژ تا گذرگاه دریک از دریای البرادور 

 تا دماغه گود هوپ تحت فرمان اوست! 

 شو داشته باشیم! چه خوب! پس باید افتخار آشنایی -

 البته... البته! زود پاشو بریم! -

 

 فصل دوازدهم: ارباب و فرمانده

از  یر برای ادوارد امن نبود! آن باالها دیگر خبرخشکی دیگ

ادوارد نبود و ادوارد فقط به عنوان یک خائن شناخته شده است 

بگیرهای گرفته تا جایزه FBIگشت! ازو کل آمریکا دنبال او می

داد و آن ظهر را نشان می 12محلی! ساعت اصلی شهر درست ساعت 

داشت، درست مثل  خورشید مصنوعی آسمان هفتم وسط سقف قرار

 خورشید واقعی ولی هنوز ماهیتش کشف نشده بود! 

 5ها در سرتاسر شهر نواگایا افراشته شده بودند و از پرچم

خته یا با چوب یوار آویساختمان یکی دارای پرچم بود که از د

نگه داشته شده است! زمینه سفید پرچم همراه با کادر طالیی رنگ 

حک شده بود! و اما وسط پرچم  Mکه در هر چهارگوشه با حرف 
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وجود داشت و بزرگ بود. رفته رفته ادوارد  همان چنگال معروف

متوجه شد این اصال  چنگال نیست نیزه پوزیدونه! که سمت چپش یه 

نیاتوری حک یشمشیر ماهی و سمت راستش یه اسب دریایی به شکل م

 شده بود و باالی نیزه یک تاج.

اشت! یک قصر بسیار بزرگ با قصر امپراتور وسط شهر قرار د

رسید و خود متر می 15آهنی که ارتفاعشان به  یدیوارها

کاخ وسط این دیوارها قرار داشت! کاخ درست کپی آکروپلیس 

آتن بود؛ معماری یونانی و رومی همراه با تکنولوژی مدرن! 

سیستم تهویه آبیاری کامال  هوشمند و پیشرفته طوری که حتی 

 داد! رخ نمیترین خطا هم کوچک

های ها و عمارتانگار قصر روی یک تپه قرار داشت و کنارش خانه

کوچکی ساخته شده بود گویا هر کدام کاربردهای خاصی 

 داشتند!

گاردهای قصر لباس عجیب غریبی داشتند؛ یک کت که دراز بود یک 

شلوار نازک و یک جفت پوتین ساق بلند ناپلئونی، روی 

بزرگ حک شده بود و کنارش نقش و  شان عالمت نیزهیهاسینه

 نگارهای صدف بود! 

ماسک منحصر به فردی زده بودند! صورت یکی از اساطیر یونان 

یا روم که همان پوزیدون یا نپتون بود! و دهانش به نشانه 

 خشم باز شده بود و اخم کرده بود!

های گاردها تفنگ عجیبی هم داشتند یه تفنگ دراز که شبیه تفنگ

ژاپنی  یا همان تفنگ تانگاشیما 16پرتغال قرن  ایفتیله

دوران فئودالیسم! ولی فقط طرح و قالبش آنطور بود خود 

تفنگ مدرن بود و چند تا شیار روی بدنش قرار داشت که 

تاباندند و یک خشاب داشت نور آبی مایل به سبز از خود می

شد تا پوکه گلوله و یک گلنگدن سوزنی که عقب کشیده می

های شکار بپرد و در نهایت سرنیزه که درست مثل نیزهبیرون 

 اند!نهنگ بود به آن وصل کرده

کنستانتین به سمت دروازه قصر راند و مقابل ایست بازرسی 

ایستاد. نگهبان بدون اینکه مدارکی ببیند، در را باز 

 توانید وارد شوید.کرد و با دست خود اشاره کرد که می
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تانتین پرسید: راستی اون شئی عجیب ادوارد داخل ماشین از کنس

 چی بود اون شب همه ناوارو فرستاد زیر آب؟

کنستانتین نیشخندی زد و دماغش را خاراند: شی عجیب کجا بود 

 ادوارد؟ اون زیردریاییه!

 تا حاال همچین زیردریایی ندیده بودم! -

اون یه شاهکاره، نه زیردریایی... باید بگی شاهکار بزرگ  -

ترین کشتی جنگی دنیا! باورکردنی یی بزرگ! بزرگنه زیردریا

 نیست نه؟!

 تونم از نزدیک ببینمش؟می -

عجله نکن ادوارد! یکی یکی میریم جلو! همه جای شهر رو بهت  -

 نشون میدم، اینقدر بزرگه که یه ماهم بگردی تموم نمیشه!

کم داره این شهر ن یه حس عجیبی دارم، کمیمیدونی کنستانت -

کنم تو یه جای د! از وقتی که اینجا اومدم حس میخوشم میا

ام! تا االن نه فقیری دیدم، نه دزدی، نه خالفکاری، دنجی

 کنم تو خونه خودمم!نه اخبار جنگ و خونریزی! حس می

خواستم بشنوم شنیدم! بایدم آفرین! دقیقا  چیزی رو که می -

 همینطور باشه هر کسی الیق اینجا نیست!

کرد. زدند کنستانتین رانندگی میتند حرف میهمینطور که داش

 برد تا به خود قصر برسند!محوطه قصر بزرگ بود که زمان می

 ن؟ چطور از اینجا سر در آوردی؟یتو چی کنستانت -

سال... تو به  25من مدت زیادی شهروند این شهر بودم، حدود  -

دنیا نیومده بودی! امپراتور مکسیمیلیان منو از یه مرگ 

نجات داد و آورد اینجا! بهتره راجع بهش بعدا  حرف  حتمی

 بزنیم ادوارد! زیاد خاطره جالبی نیست!

متوجه شدم مشکلی نیست! ولی چطور شد که هم اینجا زندگی  -

 کردی هم توی آستین؟

خواستم امپراتور با حضور من روی خشکی مخالف بود ولی من می -

کا و اینا یرتحقیقات بیشتری روی مردم خشکی و جامعه آم

ها جر و بحث با امپراتور باالخره انجام بدم بعد از مدت

بهم اجازه داد تا هم در اینجا اقامت کنم هم در آستین! 
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ولی خطر جدی منو تهدید کرد! البته ناراحت نشی یه وقت 

 بعد از اینکه باهات آشنا شدم تهدیدات شامل منم شد!

 مجبور شدم خونه رو بفروشم و بیام اینجا! 

 ام که برات دردسر درست کردم!واقعا  شرمنده -

کنستانتین لبخندی که نشانه بخشش است، گفت: مشکلی نیست! 

 بفرما رسیدیم! کاخ اطلس!

 واوووو چقدر بزرگه!  -

آورد را به زبان می« واو»دید کلمه ادوارد هر چیزی را که می

چون تا به حال این همه شگفتی را یکجا ندیده بود! 

های بلند از جنس فلز و بتن که در برابر حتی ساختمان

لرزه ده ریشتری هم مقاوم بود! سیستم منظم شهرنشینی، زمین

زیبایی خاص شهر، فضای سبز، رودخانه میان شهر با چند پل 

های تمیز که حتی یک تهیدست یا معتاد و و کوچه و خیابان

شد! بله ها محافظت میشکن نداشت! شهر توسط رباتقانون

کردند و های پارکبان شهر را تمیز میهای پلیس! رباتربات

کردند و همگی در های عجیبشان رفت و آمد میمردم با ماشین

پولی، ای از بیزیستند بدون اینکه دلهرهخوبی و خوشی می

خانمان ماندن داشته باشند! همه تامین شکست در عشق یا بی

بیشتر از آن  بودند؛ خوراک، پوشاک، غذا و همه چیز حتی

 شد تصور کرد!چیزی که می

صبر کن ادوارد! قبل از اینکه به حضور امپراتور بریم بهتره  -

 چندین نکته مهم رو بهت بگم!

 سرتا پا گوشم! -

زنی! اجازه میدی من حرف بزنم! اگه وقتی رفتیم پیشش حرف نمی -

 سؤالی پرسید اون موقع جواب بده تا اینجا حله؟

 شد! کامال  شیرفهم -

 کنم؟!زنی و منم تعظیم میکنستانتین رسیدیم پیشش زانو می

 چرا من زانو بزنم تو تعظیم؟ -

 واردی ادوارد!ام ولی تو تازهرتبهچون من عالی -

 باشه! باشه هر چی تو بگی! -
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خب بریم دیگه منتظرمونه! ببین یه بار دیگه میگم هر چی ازت  -

 کنم، باشه؟پرسید جواب بده ولی اول من صحبت می

 باشه باشه! -

ها باال رفتند که کنستانتین دوباره ادوارد و کنستانتین از پله

گوشزد کرد: خیلی ریلکس، آروم و خونسرد حرکات غیرعادی 

انجام نمیدی! سعی کن یجور رفتار کنی که ازت حساب ببره! 

 خیلی سنگین و متین مثل یه مرد!

این همه روش تاکید  لی جالبه دلیل دیدن امپراتور چیه کهیخ -

 کنی؟ من هنوز یه روزم نشده اینجا اومدم.می

ازت خیلی تعریف کردم بهش گفتم ادوارد از اون پسراست که  -

قلب قوی داره... ازت یه قهرمان ساختم براش فقط باید رو 

 سفیدم کنی.

 حاال چه سؤاالیی قراره بپرسه؟ -

 ... یجور مصاحبه است!یهمه چ -

خم داشت که ادوارد یک متر بیشتر از  نقدر پیچ ویقصر ا

انداخت تا گم نشود! همه چیز داشت! کنستانتین فاصله نمی

های زیبا و خوابآشپزخانه بزرگ با غذاهای متنوع، اتاق

های بزرگ، اتاق مجهز به سیستم تهویه پیشرفته و تلویزیون

مهمان، اتاق ناهارخوری، اتاق بیلیارد و ...! همه چیز 

 تکمیل بود!

های دست روی دیوارها مجسمهتابلوهای زیبا از نقاشان چیره

تر ساخت. جالبپرجزئیات گوشه و کنار قصر را زیباتر می

زدند بدون این بود که مردم عادی در راهروهای قصر قدم می

اینکه کسی مزاحمشان شود یا نگهبانان ناراحت شوند! مثل 

سالن بزرگ  موزه بود و واقعا  چیزی از موزه کم نداشت؛ یک

های مشاهیر دنیا! یک اتاق مخصوص داشت که پر بود از مجسمه

آثار هنری، یک اتاق مخصوص آثار باستانی! موزه لوور و 

 مادام توسو کم آورده بودند!

ک نگهبان ایستاده بود با ژست مخصوص و با ابهت یقدم  5از هر 

 کرد! که فقط جلو را نگاه می
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متر یا  500قرار داشت با مساحت اتاق امپراتور درست وسط کاخ 

بیشتر! در اتاق باز بود و ادوارد و کنستانتین وارد 

در  یشدند! ادوارد نیم نگاهی به اطراف انداخت! میز بزرگ

آخر اتاق! امپراتور یک میز داشت که از جنس عاج فیل بود 

 و خیلی استادانه تراشیده بودند. 

تن روی تپه قرار از آنجایی که قصر اطلس مانند آکروپولیس آ

های بلند شهر شد ولی برجداشت و کل شهر نوآگایا دیده می

 شد.در بعضی نقاط شهر مانع از دید بقیه شهر می

ن باعث جلب توجه یامپراتور مشغول صحبت با مردم عادی بود و ا

ادوارد شده بود! مردم عادی در کنار امپراتور در حال 

زدند. ادوارد می صحبت!؟ مثل پدر و پسر با یکدیگر حرف

منتظر ماند تا امپراتور حرفش تمام شود برای چند دقیقه 

از پنجره بزرگ بیرون را نگاه کرد به افق که از میان 

 شد. های بلند شهر دیده میبرج

شد جوری که انگار روی زمین افق زیبایی در دوردست دیده می

ز کرد، در شهر حتی اثری ابودند همه چیز بدون خطا کار می

شد در کنار رنگ سیاه نبود! سفید شیری بیشتر دیده می

 های شاد؛ آبی، قرمز و سبز! رنگ

 ادوارد... ادوارد؟؟ -

دفعه برگشت و جواب داد: ادوارد که محو در منظره شده بود یک

 بله؟!

 حواست کجاست؟! امپراتور منتظرمونه؟ -

 آه ببخشید! -

اتور آورد و پچ کنستانتین دست ادوارد را گرفت و جلوی امپر

 پچ کرد: تعظیم کن!

 ادوارد یکم خم شد و تعظیم کرد.

 درود بر امپراتور هفت دریا مکسمیلیان کبیر!  -

مکسمیلیان ظاهری قاطع و آرام با ریش بلند پیچ در پیچ و 

موهای بلند که همگی یکدست سفید بودند و یک شنل روی شانه 

ال خالی که های پشمی سفید خراستش انداخته بود با گوشه
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یک نشان نیزه روی آن دوخته شده بود! و یک نیزه طالیی هم 

 دستش بود که سه سر بود و یک یونیفورم زیبای مخملی!

درود بر تو کنستانتین عزیز! امیدوارم مثل همیشه مثبت و  -

 سرحال باشی؟ این پسر جوان کیست؟

د دارسایه شما و برکت شهر نواگایا همیشه مرا سرحال نگه می -

امپراتور بزرگ! این پسر همان کسی است که در موردش 

 باهاتون حرف زده بودم! ادوارد براندون والکری.

ادوارد هنوز در حالت تعظیم بود! مکسیمیلیان اشاره کرد که 

 صاف بایستد: صاف بایست پسر جوان! 

ادوارد بلند شد و کنستانتین ادامه داد: بدون شک این پسر 

دارد که مطمئنم در شکوفایی خودش و استعدادهای فراوانی 

 هم شهر بسیار سودمند خواهد بود!

من هم همین نظر را دارم کنستانتین عزیز... خب پسرم بگو  -

 پسندی؟ببینم این شهر را می

 حضرت واقعا  شهر توپیه!امممممممممممممم... راستش بله اعلی -

 عذر میخوام؟! -

 ی ساختتش کارش درسته!توپ منظور خیلی زیباست! واقعا  هر ک -

 آ......بله متوجه شدم البته یه عذرخواهی هم بدهکاریم! -

 عذرخواهی؟ -

بله عذرخواهی! بابت پذیرایی نه چندان جالبمون! مطمئنم که  -

زیاد از تشریف آوردن به این شهر با حالت کما خوشتان 

 نیامده است؟

 من راستش رو بخوایین قربان تا جایی که میدونم قرار -

 بو............

ها کنستانتین یکدفعه پرید وسط حرف ادوارد: کاپیتالیست

خواستن این جوان بیگناه رو سالخی بکنن امپراتور بزرگ! می

هزاران مرتبه شکر با کمک فرزندان آتالنتیس بزرگ تونستیم 

 نجاتش دهیم!

 کرد!ادوارد داشت چپ چپ با دهن باز کنستانتین را نگاه می
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ناپذیرشان همیشه مایه ننگ یسم! دوباره عطش سیریآه کاپیتال -

و دردسر شد! ادوارد پسرم تو از این به بعد تحت مراقبت 

 ما هستی نگران نباش! تو یه گنجی!

د و سرش را باال برد و همچنان به قهقهه زدن ادامه یادوارد خند

اش را پایین داد و مکسیمیان اخم کرد سپس ادوارد شدت خنده

به صحبت کرد: جون من این جفنگیات چیه تحویل آورد و شروع 

هم میدین مگه اینجا تئاتره دارین؟! نمایشنامه شکسپیر 

 د اعالحضرت با اجازتون برم!یکنیم! ببخشرو اجرا می

 بعد اتاق را ترک کرد، پشت سرش کنستانتین گفت: ادوارد ادوارد!

 کنستانتین؟ -

 من واقعا  معذرت میخوام مکس! -

! زیاد تعجب نکردم از حرفاش... به هر حال جوونه نیازی نیست -

 ها میشه.چیزی حالیش نیست ولی یکم بگذره متوجه واقعیت

 مطمئنم که همینطور خواهد شد!  -

اش کنی! یواش یواش باید با آرزوی بهتره از همین االن آماده -

 بزرگ آشنا بشه کنستانتین!

راهروی دراز و کنستانتین به دنبال ادوارد رفت. ادوارد داشت 

زد و کنستانتین هم با وسیع قصر را به قصد ترک قدم می

سرعت دو برابر خودش را به او رساند: ادوارد صبر کن! 

 داری کجا میری؟

 دارم میرم به زندگی جدیدم برسم! -

احترامی بود! چرا این چه کاری بود کردی؟! این نهایت بی -

من فقط صحبت اینجور رفتار کردی؟ مگه بهت نگفته بودم 

 کنم!؟می

ها دیگه چیه؟ اینجا مگه دربار شارلمانی قرن هشته این خزبازی-

دونم امپراتور بزرگ و درود زنین؟ نمیکه اینجور حرف می

 بر شما؟! 

این شیوه حرف زدن درباریون اینجاست. ما یه قوانینی داریم  -

اینجا که باید دیر یا زود باهاشون آشنا بشی چه بخوای 



 

142 
 

وای... اینجا شهر هرت نیست که! مگه وقتی تو با چه نخ

 کنی! ادبی میزنی اینجور بیجمهور تو کاخ سفید حرف میرئیس

حضرت و یآخه تو کاخ سفید خبری از امپراتور بزرگ و اعل -

جمهور میگیم اینجور جفنگیات نیست که یه سالم آقای رئیس

و  دونم کلمات کاپیتالیستادست میدیم و تمام... نمی

بود که اونجور استادانه تو دهنتون  یدونم گنج چنمی

 ن!یچرخوندمی

کافیه ادوارد کافیه! این حرفا در شأن تو نیست اون  -

شقی امپراتوره و احترامش واجبه. ادوارد دست از این کله

بردار... قبول کن... تو دیگه شهروند نواگایا هستی... 

یگه اهل دیگه شناسنامه و پاسپورتت باطل شده و د

متحده نیستی؟ چی شد نظرت عوض شد چند ساعت پیش کامال  ایاالت

 از وضعیت راضی بودی؟

 حس خوبی نسبت بهش ندارم! -

 چرا و برای چه؟ -

چرا چون حرفاش خیلی مرموز بود برای چی برای دلیل اول!  -

 منظورش چیه من یه گنجم؟

تم میگه دست بردار ادوارد! بچه شدی؟ حرف بدی نزده که و راس -

گنج هستی و بیشتر از اونم ارزش داری! تو میتونی به 

 پیشرفت بهتر شهر کمک کنی من خودم بهت ایمان دارم.

 چطوری؟ -

 همینطور که سوزان رو از مرگ حتمی نجات دادی! -

 تو دیگه از کجا اینو میدونی؟ -

من میدونم ادوارد... از وقتی که آستین رو ترک کردی فقط  -

 تا وقتی که دیگه حس کردم واقعا  در خطری!مراقبت بودم 

بری که چرا اینجور شد و چرا تو همش میگی به وقتش پی می -

 برم؟!اونجور شد؟ کی به این اسرار پی می

مون صحبت کنم ادوارد تا دیر نشده؟ بهت بهتره از ایدئولوژی -

 چی گفتم راجع به سنتمون؟
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 خب برادری و راستگویی! -

ناپذیر و سرکش نیشتین گفته بود عطش سیریدونی ایآفرین م -

هاست! روح دنیا دیگه خسته است منشأ اصلی بدی یدارسرمایه

ام میریم و دنیا  21ام قرن  3ادوارد! االن دارین به دهه 

داره هر روز به سوی مرگ شتابان میره! نصف دنیا زیر خط 

فقر، جنگ، فساد، فحشاست، این حرفا دلت رو به لرزه 

 ؟درنمیاره

 خب معلومه که آره ولی این چیز طبیعیه؟ -

 ادوارد به نظرم یکم به خواب نیاز داری؟ -

 من؟! نه من سرحالم خسته نیستم که! -

کنستانتین دستش را بر سر ادوارد گذاشت و به چشمانش خیره شد 

 و سپس ادوارد به خواب فرو رفت!

 آخخخخ سرم!  -

ست یه اطراف نگرادوارد بلند شد و با چشمان خمار مانندش ب

شود و نور زرد آلود است و سوز سردی احساس میجا مههمه

 خورد!کهربایی از دوررس به چشم می

اند، این سؤال ادوارد مثل مردم عامی که در میان صحرا رها شده

آورد: من کجام؟ اینجا دیگه بسیار رایج را به زبان می

 کجاست!

د. یقی به گوشش رسقدم جلوتر رفت و صدای ریز موسی 8ادوارد 

جهت صدا را دنبال کرد و هر چه جلوتر رفت صدای موسیقی 

تر و بلندتر شد! صدای پیانو بود ولی هنوز چیزی دیده روان

شد، جلوتر رفت و ناگهان از میان مه نقطه سیاهی دید! نمی

شد و رفته رفته ماهیتش تر میداشت نقطه بزرگهرچه قدم برمی

نوازد. دید که دختری پیانو می تر! جلوتر که رفتمعلوم

ای که از پشت مثل سن و جوان با موهای بلند قهوهدختری کم

ام سوناتا  17دم اسب بسته است! ماهرانه داشت  قطعه 

 نواخت!تمپست بتهوون را می

 کنستانتین از پشت ادوارد ظاهر شد: موسیقی ادوارد!
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تین دوباره ادوارد هراسان برگرشت و دید کسی نیست و سپس کنستان

از پشتش ظاهر شد، این بار به پیانو تکیه داده بود و 

 داد!دختر جوان هم داشت به نواختن ادامه می

مان! موسیقی ادوارد موسیقی! در یک مورد زیبایی جهان هستی -

دنیای انتزاعی و مادیمان موسیقی رمزآلود است! صدا؟ 

 هارمونی؟ نه این یه پدیده درونیه ادوارد!نه

نجا چه خبره کنستانتین؟ کنستانتین؟! من ای -

 کردم اصال  قصدی نداشتم!...من....پ...پ...من شوخی می

االن تو خوابی ادوارد خواب شیرین! خواب هیپنوتیزمی خوابی  -

که شاید آخرین خوابت باشد به حرفایم گوش کن! االن جسمت 

متعلق به دنیای مادیه فشار خونت پایین هست آخرین درجه 

وتیزم! حافظت االن باالترین کارایی رو داره بهتره هر هیپن

 چی گفتم رو به دقت گوش بدی!

 من.......من مردم؟ -

تو هیچوقت نخواهی مرد! اینجا جایی که زمان برات مفهومی  -

نداره! به یادت بیار سوزان! دیوید! دختر کوچولوشون اسمش 

 چی بود؟

 آنا -

طه! بگو درسته که عالیه عالیه! حافظه در بهترین شرای -

 موجودات سیاهی رو دیدی؟

بله موجودات سیاهی که دور تا دور سوزان رو محاصره کرده  -

 بودند.

االن چه حسی داری؟ ما تو دنیا نیستیم ادوارد... تو االن  -

جایی هستی که بعد زمانی نداره فقط تجسمی از دنیای 

ای اینجا فقط قسمتی از قبلیته! نگران نباش تو زنده

 نیایی که تو قبال  بهش وارد شدی؟د

وارد شدم..........درسته............حس عجیب..........حس  -

 کنم؟کنم دیگه زمان رو درک نمیمی

 دقیقه؟ ثانیه؟ -

 شنوم و نه............بینم نه میکنم نه میدونم؟ حس مینمی -
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این تجسمه فقط ما وجود خارجی نداریم اینجا این پیانو،  -

ر و خود من..............تجسمی از دنیای قبلیته درست دخت

 بینی... سردت نیست؟وقتی داری خواب می

 کنم؟کنم یعنی درک نمیسرد؟ نه........... من چیزی حس نمی -

دنیای ماده همیشه با دنیای فراماده در ارتباط بوده...  -

 ادوارد به من توجه کن!

ایستاد، گاهی هم بدون کنستانتین ساکن نبود! گاهی یکجا می

 شد.برداشتن قدمی در یک طرف دیگر ادوارد ظاهر می

کنی ادوارد! بعد زمان! بعد مکان! هیچ کدومش رو درک نمی -

تونی صورت برای همینه که من همه جا هستم ببین حتی نمی

 منو ببینی! نظرت راجع به ترس و لذت چیه؟

 لذت؟ ترس؟ میتونم درکشون کنم! -

ه مجازاته برای کسانی که الیق زندگی در دنیای ترس ترس ی -

 اند! ترس هیچوقت از بین نمیره! مادی نبوده

 ترسم!ولی من نمی -

 ترسی چون ترس دیدنی نیست و شنیدنی هم نیست! نمی -

 من...........انسانم؟ -

 گنجد؟چیزی که در بعد ما نمی -

 من.......من از جنس نورم. -

جنس خوبی... چیزی که دیده نمیشه  تو از جنس نوری... از -

شنیده نمیشه! تو زمان را زیر پایت گذاشتی! اما در قالب 

انسان هستی! نور در جنس انسان! در دنیای مادی! در دنیای 

 تواند سیاهی را کمرنگ کند!سیاهی تنها نور می

 من منجی هستم؟ -

ت و خوبی پی ینه! ولی امیدی برای مردم هستی تا به ابد -

د ادوارد! تو متعلق به دنیای پایانی هستی؛ دنیایی ببرن

که برای همیشه فراتر از بقیه دنیاهاست! دنیای ماده، 

دنیای ارواح، دنیای مردگان! تو متعلق به جایی هستی که 

 ها فقط در آن ساکن هستند!خوبی
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 خدا؟ -

 بله خدا؛ کسی که منشأ همه چیز است! -

اصله چند قدمی ادوارد کنستانتین ناگهان ناپدید شد و در ف

زد و صحبت دوباره ظاهر شد. این بار به دور ادوارد قدم می

داد: تو سوزان رو از مرگ نجات دادی را ادامه می

اش را ادوارد... سوزان روحش کثیف شده بود! سیاهی زندگی

تباه کرد! اما تو روحش رو تصفیه کردی! بخشش از طرف 

 خداوند نازل شد!

غیبش زد و درست در پشت ادوارد ظاهر شد:  کنستانتین دوباره

همه چیز از یک اراده شروع شد ادوارد! اراده برای ساختن 

و خلق کردن... اراده برای ساختن چیزی که وجود دارد! از 

کنیم و خواهیم ایم، میاول! از ازل! ما همگی زندگی کرده

 ها! نه همه چیز! همه چیزی که وجود دارد!کرد! همه انسان

ل میان نیکی و شر همیشه وجود داشته این اراده روح انسان جدا

سنجد! حق انتخاب با توست! با من است! است که خودش را می

 با همه است! 

 کنستانتین..............کنستانتین؟ -

این موقعیت رو از دست نده ادوارد! به من گوش کن! ما در  -

به همین  کنیم!یک دوره بسیار کوتاه جهان هستی زندگی می

دلیل که حرص و طمع به اوج خود رسیده و دیگر عالجی جز 

 مبارزه سرسختانه نداریم!

از زمانی که انسان پا به زمین گذاشت چه قبل از این، چه بعد 

از آن در حال جنگ و خونریزی بود... ادوارد تو باید راه 

 درست رو انتخاب کنی! 

در جهان مادی  از آدم و حوا به بعد از خلقت جهان تا امروز

تنها چیزی که بشر ازش دست نکشید جنگ بود! جنگ، جنگ همه 

اش را. جنگی کند! از ماهیت ماده تا جوهرهچیز را عوض می

ها تاریک شود! قلبافتد دو دست از هم جدا میکه اتفاق می

 ها کر.ها کور و گوششوند! و چشممی

نشاند ای عشق میسازد، شهوت را به جحس و طمع بشر او را تباه می

 خواهی را به جای راحتی!و زیاده
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ها باید انتخاب با توست ادوارد انتخاب با توست! تمام بدی

 کن بشن ادوارد به دست خود تو!ریشه

گیرد و ادوارد در داخل سیاهی سقوط ناگهان سیاهی همه جا را می

کنند: ثروت...... کند؛ صداهایی شروع به نجوا کردن میمی

...... جنگ........ فراماسونری........ طمع....

شیطان............ بدی......... همه باید از بین 

بروند.......... بدی............ شر............ از 

 بین خواهند رفت!

 

 فصل سیزدهم: مدرن و کالسیک!

 نوآگایا امپراتوری آتالنتیس 2020آگوست  4

زک که کل بدنش را زیر ادوارد هنوز آرمیده بود با یک مالفه نا

شد. خودش دفن کرده و فقط حرکات دم و بازدم شکمش دیده می

ربات خانگی ادوارد، ایوی در حال آماده کردن پنکیک برای 

جوشید. کنستانتین در کنار صبحانه بود و قهوه هم داشت می

اش را نگاه ادوارد روی میز نشسته و داشت ساعت جیبی

شد که نزدیک می 12کم به داشت کمشمار کرد. عقربه ثانیهمی

کنستانتین شروع به شمارش معکوس کرد: 

9...8...7...6...5...4...3...2...1! 

وقتی کنستانتین یک را گفت ادوارد مالفه را به باال انداخت و 

 زنان بیدار شد.نفسسریع با دهنی باز و نفس

ادوارد: 

 ییی!هییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

اش را بست و در جیب کوچکش گذاشت: اگه کنستانتین در ساعت جیبی

 داری باال میاری یه سطل بدم بهت؟

کرد و دست راستش را به نشانه نه باال ادوارد داشت سرفه می

 برد!

 ایوی! زود قهوه رو بیار! -

 ایوی قهوه را برای ادوارد آورد و به ادوارد داد.
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کرش رو گفتم زیاد کنه... فشار بخور هم کافئین داره هم ش -

 خون و قندت پایینه بخور! 

 بازم رفتم کما؟ -

 اوهوم!  -

 چند ماه؟ -

 فقط نیم روز! -

 کنم تو فضام!حس می -

 خیلی عذر میخوام ادوارد ولی مجبور بودم اون کارو بکنم! -

 شد...گفتی هم میدلیلی نداشت منو بفرستی کما... می -

های مغزیت خوب عصبی بودی واسه همین برای سلول ینه خیل -

نبود... اگه یادت باشه تازه جمجمت ترک خورده و بخیه 

 کنم افسار خشمت رو به دستت بگیری!زدن! پیشنهاد می

 اون دختر! اون دختر کی بود؟! -

 خوابت منظورته؟ -

آره! تو هم بودی یه جای ناشناس که همه جا مه بود و تو فقط  -

 شدی!ی غیب و بعد چند لحظه دوباره ظاهر میهی داشت

 شنوم؟من که کما نرفته بودم ولی جالبه که اینو می -

 جالب از چه دیدگاهی؟ -

از دیدگاه روانشناسی و اعصاب! وقتی کما بودی داشتم روی  -

کردم! با ارسال امواج سعی کردم باهات امواج مغزیت کار می

 حرف بزنم!

 ی!به من یه توضیح بدهکار -

کم باید با عصر موبایل و بهم باید تبریک بگی ادوارد! کم -

اینترنت خداحافظ بگیم! این یه انقالب دیگه در علمه! 

هایی که ها تالش و تحقیق ثمر خواهد داد ادوارد! شبسال

 نخوابیدم! ادوارد تو باعث شدی من به رویام برسم!

 کی؟ من؟ -
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ه این آزمایش رو روش آره تو! تو! ادوارد اولین کسی هستی ک -

ها بتونن بدون حرف با موفقیت انجام دادم! تصور کن انسان

زدن، گوشی و مبایل از راه دور با هم در ارتباط باشن؟ 

 در خواب!

 یعنی اون حرفایی که تو بهم زدی تو کما همش واقعیت داشت! -

بله ادوارد همشون واقعیه... همشونو من بهت گفتم! صبر کن  -

دونم از خوشحالی وای زبونم بند اومده... نمی توضیح بدم!

ارسالی  یهاها؛ سیگنالگریه کنم یا بخندم!؟ این سیگنال

از داخل یه دستگاه گیرنده و فرستنده راه دوره! میتونه 

 با ارسال امواج با مغز اشخاص ارتباط برقرار کنه!

 پاتی دیگه؟امممم منظورت همون تله -

خیالی و خرافیه، دلیل علمی نداره  پاتی یه چیزنه! نه! تله -

ولی این واقعیه! ولی هنوزم توی یه دستگاه میشه ارسالش 

کنم که چطور میشه با مغز کرد... من دارم روی این کار می

 فرستاد! 

 خب اینو باید با هیپنوتیزم انجامش داد! -

نه! نه! هیپنوتیزم از راه دور ممکن نیست! ولی باز جای  -

 یهاه قدم جلوتر! یه قدم جلوتر از انسانخوشحالی هست! ی

 روی زمین!

هدفی بهم دست کنستانت! از وقتی که اومدم اینجا یجور حس بی -

 داده!

نگران نباش ادوارد! امروز خیلی کارا داریم که باید انجامش  -

 بدیم!

 باز از هیچی بهتره! -

بهتره به روش زندگی این شهر آشنات کنم... تو فقط ظاهرش  -

 دیدی! بهت مفصل توضیح میدم که اینجا کجاست!رو 

 خواستم بشنوم!این چیزی بود که می -

 ای؟آماده -

 آمادة آمادم! -
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ش یهاخواب بلند شد و شروع به پوشیدن لباسادوارد از روی رخت

پوشید که کنستانتین گفت: های نظامی را میکرد! داشت لباس

شی! اوی نه! نه! ادوارد صبر کن! بهتره اونارو نپو

 ادوارد رو بیار! یهالباس

ایوی از داخل کمد یک دست لباس برای ادوارد آورد! یک شلوار 

ای و جلیقه ای با پیراهن سفید کراوات قهوهای قهوهپارچه

 کرمی رنگ!

 اینارو بپوش! -

 کنی دیگه دوره این لباسا تموم شده!فکر نمی -

 این هنوز شروعه بپوش تا بگم! -

ا را پوشید و داشت در آینه کراواتش را تنظیم هادوارد لباس

کرد، رو به کنستانتین کرد و گفت: این لباسا که مال می

 سال پیشه! 70

تیپ شدی! بیا این عینک اتفاقا  خیلی هم بهت میاد... خوش -

 ویفری رو هم بزن که خیلی بهتر نشونت بده!

 ادوارد عینک ویفری را گرفت و به چشمش زد!

 ی... خب! بسیار عال - 

 چرا دکوراسیون خونه عوض شده؟ -

زیاد به دلم ننشست قبلیه، درسته کپی وسایل خونه اندرسون  -

 میلز بود ولی باید با مد شهر جلو بری؟

مد شهر؟ به نظرم خیلی بافت شهرتون قدیمیه! معموال  این مد  -

 سال پیشه! 80و طراحی ساختمون و دکور مال 

 اال کلمه آرت دکو به گوشت نخورده؟ادوارد پسرم مطمئنم تا ح -

 آرت دکو؟ نه! -

خب زیادم تعجب نکردم چون دیگه آرت دکو خیلی وقته از مد  -

افتاده تقریبا  نیم قرن! بذار خیلی ساده بهت توضیح بدم! 

مدرن در عین حال نوستالژی! البته واژه مدرنو زیاد خودم 

نداره  پیشنهاد نمیدم چون هیچ چیز مدرن تو این شهر وجود

همش فرامدرنه اینجا ولی با بافت کالسیک! ایده جالبی بود 
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نواگایا بر اساس آرت دکو طراحی کنیم  یتا همه چی رو تو

محبوبیت جهانی داشت  1960تا  1920و بسازیم! هنری که از 

 البته بیشتر تو مغرب زمین!

 آهان منظورت رنترو فیوتوریزم؟ -

ه همونی که تو میگی! ببین ترش بکنی آراگه بخوای ساده ساده -

ادوارد تو این شهر با هر چیزی که روبرو شدی چه ساختمان، 

چه ماشین، چه در و دیوار همشون به سبک آرت دکو طراحی 

دونم که از وقتی که وارد این شهر شدی فقط داری شدن می

 کنی!؟رو این مسئله فکر می

بیه ساختمان دقیقا  همینطوره ولی من چندتا ساختمان دیدم که ش -

کرایسلر و امپایر استیت نیویورک بود خیلی نظرمو جلب 

 است! 50کرد... متوجه شدم جوهره شهر به سبک دهه 

بندی نواگایا! نگاشون کن محشره نه؟! رنگ یهادقیقا  ساختمان -

ها نورافکن آسمون رو روشن زیباشون سفید و خاکستری شب

 رینه!میکنه و شهر پرهیاهو! واقعا  یه بهشت ب

بیشتر میخوام درباره شهر بدونم کنستانتین عزیز پس معطل  -

 نکن بریم!

 کنستانتین! در را باز کرد و ادامه داد: خب بهتره شروع کنیم!

 اول شما! -

 کنستانتین از خانه خارج شد و پشت سرش ادوارد آمد. 

 هارو بشور و اتاقارو تمیز کن!ایوی تا عصر لباس -

 اطاعت.......میشه! -

ها خیلی زندگی رو برای مردم راحت کردن! آه ادوارد! ربات -

 ..........ی، جراحیهمه کار میکنن خیاطی، معلمی، پزشک

 جراح؟! -

 آره جراح... مغزت رو هم یه ربات جراحی کرده؟ -

 ساز جراحی میکنه؟پاره دستچی؟!!! یه ربات! یه آهن -

 مگه اشکالی داره؟ -
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ساخته دست انسان این همه دقت داشته چطور میتونه یه دستگاه  -

 باشه!

ها کامال  با دقت باال ساخت میشن! جای نگرانی نیست... ربات -

ها راحت کردن زندگیه! اونام مثل دونی هدف ساخت رباتمی

ها مغز دارن! مغز پوزیترون! برای اینکه خیالت راحت انسان

ازیم! سگانه آسیموف میهارو بر اساس قوانین سهباشه ربات

ها ضرر قوانین به این شرحه: یک! ربات نباید به انسان

ها بدون هیچ قید و شرطی باید از برسونه و دو! ربات

چون و چرا مگر اینکه با قانون ها اطاعت کنن! بیانسان

ها باید موجودیت خودشون اول منافات داشته باشد. سه! ربات

داشته  رو حفظ کنن مگر اینکه با دو قانون اول منافات

 باشه! خیلی جالبه نه؟

ها فقط برای نمایش و مسابقه به جایی که من ازش اومدم ربات -

 کار میرن!

کنی زمینی مقایسه می یهااین جالب نیست که اینجارو با شهر -

 ادوارد! اینجا نواگایاست!! جایی که زمان معنی نداره!

ها تن! رباتها قابل توجه هسدونم.... واقعا  پیشرفتدونم میمی -

 همشون به این شکلن؟ منظور ظاهر و کاره؟

نما و ربات نوع ربات داریم؛ ربات کارگر، ربات انسان 3ما  -

های زتا یا همان کارگر که ایوی هم یکی از محافظ! ربات

اوناست جای کارگر استفاده میشن از اسمش هم معلومه نیروی 

داره. در نواگایا از اهمیت باالیی برخور یکار انسان

 ها در عینو فرمانبرداری ربات یناپذیرها خستگیقابلیت

ها با سرعت باال و همچنین حال هزینه کمشون باعث شده کار

ها و ها، جادهبا هزینه کمی پیش بره! ساخت و ساز ساختمان

های کارگر تعمیرات و معادن و اینجور موارد بر عهده ربات

 هست! 

 یم و صحبت کنیم؟به نظرت بهتر نیست قدم بزن -

البته ادوارد البته چرا که نه! البته باید یه چیز رو بهت  -

 بگم!

 چی؟ -
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 گوشیت رو بده! -

دهد و کنستانتین آن را به زمین اش را به کنستانتین میگوشی -

 کند.اندازد و با پایش خرد مییم

 چرا گوشی رو له کردی! -

 به دردت دیگه نمیخوره! -

 قیمتش بود! دالر 600آخه اون  -

اینجا چیزی به اسم گوشی تلفن نداریم... بیا این انگشترو  -

 بگیر... بنداز انگشت انگشتری دست راستت!

ادوارد انگشتر را که رنگی آلمینیومی داشت را از روی کف دست 

کنستانتین برداشت و وارد انگشت انگشتری دست راستش کرد 

بود و فرورفته با تأمل نگاهش کرد. نگین انگشت صاف  یو کم

 رنگ!و سیاه

 این دیگه چیه؟ -

کنی! این هم گوشیته، هم شناسنامه، با این تو شهر زندگی می -

 اس!هم کلید خونه

 این.......یه هلوگرافه؟! -

آره همه این رو دارن، منم دارم نگاه کن! این یه هلوگراف  -

با  یتونشو بزن یه منو میاد با اون میهست... اون دکمه

 ات بشی!ماس بگیری یا وارد خونهمن ت

 چقدر جالبه!  -

هارو بدون نیاز بله! بله! هلوگراف بهت کمک میکنه تا مسیر -

ها، به اینترنت و اینطور چیزا پیدا کنی! مکان رستوران

ها و همه جا! هر چی باشه اینجا شهر بزرگیه باید مغازه

 تونی انتخاب کنی!راهنما داشت... با دستت می

 چطور ممکنه!آخه  -

تکنولوژی ادوارد! تکنولوژی ارتعاشات درستت باعث میشه اون  -

 عمل کنه!

 آفرینی کنستانتین!مثل همیشه فقط شگفتی می -
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 تونیم راه بیوفتیم.متشکرم! خب می -

هر دو به راه افتادند و کنستانتین ادامه داد: کجا بودیم؟ 

هست  محافظ یهاهامون! نوع دوم رباتآهان انواع ربات

ادوارد! کالس نظامی میگیم بهشون بیشتر برای کارهای 

 حفاظتی به کار میره! پلیس مخصوصا ؟

 کردم اینجا فساد و خالفکاری نیست؟!فکر می -

تونستیم ریسک امنیت یه چیز مهم و گرانبهاست به هر حال نمی -

 کنیم که محافظ رو کال  حذف کنیم! 

 متوجه شدم! -

نماست: شبیه انسان هستن های انسانربات و نوع سوم و آخری هم -

ها، ولی نه مثل اون! وظایفشون بیشتر خدماتیه؟ مغازه

ها هستش! ها و امثال این به عهده اینجور رباترستوران

فروشه! چطوره یه نگاهی بهش مثال  همین مغازه که مجله می

 بندازیم!

ره کرد. فروشی اشافروشی و روزنامهکنستانتین به یک مغازه مجله

هر دو وارد مغازه شدند خیلی بزرگ بود بیشتر به فروشگاه 

ها روی آمریکایی مجله یهاخورد تا مغازه! مثل فروشگاهمی

وسط فروشگاه قرار داشتند! انواع و اقسام مجالت!  یهاقفسه

کنستانتین جلوتر از ادوارد وارد شد. به فروشنده سالم 

! اسمش آقای هیکس! نما بودداد! فروشنده یک ربات انسان

نما با پوستی آلومینیومی و آهنی با چشمانی یک ربات انسان

 مانند که لباس هم به تن نداشت! بدون مو حتی!آبی چراغ

 اوه آقای هیکس روزتون بخیر. -

 سالم جناب شهردار! خوش آمدین! خیلی خیلی خوش آمدین! -

 سالم عرض شد! -

 دی!سالم مرد جوان! به مغازه من خوش آم -

ادوارد، آقای هیکس! آقای هیکس، ادوارد! ادوارد از دوستان  -

 قدیمی من هستش! ادوارد آقای هیکس صاحب این مغازه است!

 از آشناییتون خوشبختم! -
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ادوارد با آقای هیکس دست داد، هیکس که دستانش از فلز بود 

دست ادوارد را محکم فشرد چون ربات حس ندارد متوجه فشار 

 کم دست ادوارد را فشرد و ادوارد محکم گفت: آخ!شود! محنمی

 ها یه نگاهی بندازیم! آقای هیکس اگه ایرادی نداره به مجله -

زد و ادوارد خوش داشت حرف میهای الکیآقای هیکس مثل پیرمرد

 مالید تا دردش کمتر شود!هم دست راستش را می

اه د بعد از نگیالبته که مشکلی نداره دوستان عزیزم! با -

 هاتون رو بدین به من... مجانی نداریم؟کردن به مجالت پول

کنستانتین و ادوارد ساکت شدند! آقای هیکس محکم به شانه 

هاهاهاااااااااااااااا شوخی کردم قیافتون واقعا  ادوارد زد: 

 دیدنیه!

 ها... آقای هیکس واقعا  خیلی شوخ هستن ادوارد! هاها -

 به تخته زورشون زیاده! بله همینطوره ولی بزنم -

 ادوارد بیا یه نگاهی به مجالت بندازیم! -

 بله بریم! -

کنستانتین و ادوارد به مجالت نگاه کردند که چشم ادوارد به 

 «نواگایا یهاداستان»ش نوشته بود: ییک مجله افتاد! رو

 هی کنستانتین... بیا ببین چی پیدا کردم! -

 چیه؟ -

جلدش رو ببین!  یر جالبه! عکس روببین رترو فیوتوریزم چقد -

 جنایی نواگایا! چقدر قشنگ طراحیش کردن! یهاداستان

 منم موافقم! دوست داری یکیش رو بردار! -

ادوارد مجله را برداشت و به دنبال قیمت و بارکدش گشت ولی 

 پیدا نکرد. تصمیم گرفت از آقای هیکس بپرسد. یچیز

اشت و از کیف پولش چند ادوارد مجله را روی میز آقای هیکس گذ

ک دالری مچاله شده و آب دیده درآورد: بفرمایین هر یاسکناس 

 چی گشتم قیمتش نبود چقدر باید بپردازم؟

 ان؟اینا دیگه چی -
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 یک دالری؟ یهاپول! اسکناس -

کند: ما اینجا چیزی به اسم پول آقای هیکس شروع به خندیدن می

 نداریم؟

 یعنی چی؟ -

ز با قوانین اولیه شهر آشنا نیست آقای اوه ادوارد هنو -

 هیکس!

 یعنی این مجانیه؟! -

هارو همه چیز تو نواگایا مجانیه ادوارد! بهتره اون اسکناس -

 بندازی دور!

کنستانتین خودش مجله را برداشت و به ادوارد اشاره کرد که 

 باید از مغازه خارج شوند.

 روز بخیر آقای هیکس ممنون بابت مجله! -

 ن دوستان! خدا به همراهتون!یم تشریف بیارباز -

 ادوارد و کنستانتین از مغازه خارج شدند.

 اون یک ربات بود درسته؟ یه ربات؟ -

 بله ربات بود! -

 چطور ممکنه؟ یه ربات چطور میتونه مفهوم شوخی رو درک کنه؟ -

 قبال  هم بهت گفتم همه چیز احساس داره؟ -

گر هم احساس دارن پس این یجور کار یهاپس اگه اونجوریه ربات -

 کار کشیدن ازشون هست!

کنه ولی این یه قانونه دونی این مسئله خود منم اذیت میمی -

 به هر حال اونا برای کار کردن ساخته شدن!

پس اگه اونا برای کار کردن ساخته شدن باید به انسان حق  -

 بدیم که در رنج و بدبختی زندگی کنند!

 طور نیست انسان روح داره ولی اونا نه!نه اصال  هم این -

 ولی احساس که دارن؟ -
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احساس اونا با احساس ما فرق داره... درسته همه چیز احساس  -

داره ولی انسان فرق میکنه ادوارد! اونا شعور انسان رو 

ریزی شدن تا از انسان اطاعت کنن! ندارن... اونا فقط برنامه

احساس کنن! عشق و محبت و اونا گیرنده درد ندارن تا درد رو 

 نفرت براشون مفهومی نداره! 

 به هر حال اون خنده رو میفهمه! -

 قرار شد عصبانی نشی! -

 ببخشید متوجه نبودم! -

بهتره راه بیوفتیم شهر بزرگه خیلی طول میکشه تا بهت نشونش  -

 بدم!

 این شهر بزرگ رو باید تو یه روز بگردیم؟ -

 آره!  -

ها بال دربیاریم تا ه نظرم باید مثل پرندهبسیار عالی... ب -

کیلومتر در ساعت حرکت کنیم تا شهر رو  100بتونیم با سرعت 

 ببینیم!

 هوایی! باال رو نگاه کن. یهابا ترن -

هوایی نگاه کرد. شهر  یهاادوارد سرش را باال برد و به ترن

ی هاها از ریلهوایی بود که لوکومتیو یهانواگایا مجهز به مترو

ها کردند و این میلهمانند آویزان بودند و با سرعت حرکت میمیله

متر از سطح زمین قرار  50های قطور به ارتفاع به وسیله ستون

ایستادند و سوار ها به طور منظم میداشتند! مردم در ایستگاه

 ها دو طرفه بودند یکی رفت و دیگر برگشت! شدند! ریلمترو می

 ه طرف شهرک صنعتی تسال میریم!بهتره سوار بشیم ب -

این چه سبکیه کنستانتین؟ اینجا همه چیز به سبک قدیمی دهه  -

 ان؟آمریکاست! ولی پیشرفته 50

 کنم.اول سوار بشیم برات تعریف می -

کنستانتین به همراه ادوارد وارد ایستگاه مترو شدند. 

 ن شده بود وییایستگاه با چندین خط موازی فلزی تز یهادیوار

یک ساعت عقربه بزرگ هم در ورودی ایستگاه قرار داشت. مردم 
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آمریکا  1960شدند! انگار درست سال ها آهسته رد میاز باجه

دار و کت و لبه یهامردان و زنان! مردان با کاله یهابود! لباس

دار و قهیبلند  یهاچرمی و زنان هم با دامن یهاشلوار یا کت

اه و یک پارچه به دور کمر و سبک رنگارنگ با کفشه پاشنه کوت

 ای! 50موی دهه 

وارد است به خاطر همین مردم داد که تازهادوارد کامال  نشان می

کردند و البته ادوارد هم با تعجب با تعجب به او نگاه می

 بیشتر آنها را!

نقشه شهر نواگایا به دیوار زده شده بود و ادوارد برای اولین 

 مرغی بود!کل شهر بیشتر تخمبار نقشه شهر را دید! ش

 ادوارد زود بیا عقب نمونی! جمعیت زیاده! -

 کردم خیلی بزرگه!اومدم اومدم! داشتم نقشه شهر رو نگاه می -

 تا حاال نیویورک رفتی؟ -

 سالگی! 14فقط یه بار رفتم  -

 امیدوارم بزرگی این شهر رو نسبت به نیویورک حس کرده باشی! -

ای نرفتیم! االن داریم کجا میریم! آهان هما که هنوز جای دیگ -

 شهرک صنعتی تسال! اونجا چی هست!

تا نکته تو آتالنتیس هست  5گانه نواگایا؟  5ها یکی از ستون -

 که نواگایا رو زنده نگه داشته!

 تا دیگه چی هستن؟ 4 -

یکی یکی! اول میریم به شهرک صنعتی تسال با اونجا آشنا  -

 بشیم!

شدند و به نظر  یهوای یهاارد سوار یکی از ترنکنستانتین و ادو

طالیی!  یهاکنستانتین به سبک آرت دکو با رنگ سفید و کناره

سرعت مترو خیلی زیاد بود به طوری که مردم در عرض چند دقیقه 

ن بود که از اول ورودی بروکلین تا یرسیدند مثل ابه مقصد می

به اصطالح آرت  مردم .آخر نیوجرسی را در عرض یک ربع طی کنید
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خاص مترو نشسته بودند. انگار مترو نبود  یهایدکویی در صندل

ساز و جوش، جعبه نوشابه، کیکشد! قهوهقطار درجه یک حساب می

شدند آب معدنی یا نوشابه همه چیز داشت! مردم اگر تشنه می

توانستند بردارند! یک بوفه خوردند اگر گرسنه بودند غذا میمی

حتی تلویزیون هم داشت؛ یک تلویزیون بیضی شکل  داشت در واقع

ها با خمیدگی قرمز صندلی یهاکه به سقف مترو نصب شده بود. روکش

درجه ایشان زیبایی خاصی به داخل کابین مترو داده بود.  50

نگریست. در میانه ای بیرون را میادوارد از داخل پنجره دایره

که شبیه کلوسیوم و داه ادوارد چشمش به ساختمان هایی افتد 

سیرکوس ماکسیموس شهر رم بود. وقتی کمی دقت کرد دید که مردم 

در پله های سیرکوس ماکسیموس و کلیوسیوم نشسته اند و دارن 

مبارزه را تماشا میکند. گالدیاتور ها داشتند با هم مبارزه 

میکردند ولی انسان نبودند. آنها ربات بودند و ربات ها داشتند 

ه میکرد و در سیرکوس ماکسیموس هم همینطور بود با هم مبارز

به جای ارابه ربات های اسب بودند که چهار تا اسب به هم وصل 

شده بود و یک اربه بدون چرخ را میکشند و یک ربات هم آن را 

کنترل میکند! مردم با شور و هیجان داشتند تشویق میکردند. 

لژ مخصوصش امپراتور مکسیمیلیان هم آنجا حضور داشت و روی 

نشسته بود و داشت مبارزه را تماشا میکرد. یکی از ربات ها 

موفق شد ربات دیگری را به زمین بیندازد. ربات پیروز رو به 

امپراطور ایستاد و مردم انگشت شستشان را به سمت زمین گرفته 

بودند و از گالدیاتور ربات میخواستند تا ربات مغلوب را بکشد. 

شش بکشش ولی امپراتور باید تصمیمی همه میگفتند بکشش بک

میگرفت. امپراتور شست دستش را به سمت زمین گرفت و او هم 

کشتن گالدیاتور شکست خورده را تایید کرد. گالدیاتور پیروز 

گالدیاتور شکست خورده را تکه تکه کرد و قطعات فلزی اش را جدا 

 ساخت. 

کمودوس ادوارد رو به کنستانتین کرد:مکسیمیلیان منو یاد  

 میندازه!

 کنستانتین: اون امپراتور قدرتمندیه ادوارد شک نکن.

 رو همه چیز کنترل داره! 1984درست عین برادر بزرگ رمان  -
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چند دقیقه گذشت ادوارد دوباره رو به کنستانتین کرد: هی 

کنستانتین یه سؤال... من تا االن درخت ندیدم تو شهر مردم 

 افسرده نمیشن؟

ها شهر پره از درختان البته چرا باشی حاشیه اگه دقت کرده -

 دروغ بگم تو شهر کاشتیم درخت همین امروز فردا قراره دربیان؟

 شوخی جالبی بود! -

 خیلی هم جدی گفتم! -

سال  15آخه تو یه روز چطور ممکنه یه درخت رشد کنه حداقل  -

 زمان میخواد!

به شهر ادوارد هنوزم منتظرم تا اون خاطرات قبل از ورود  -

رو فراموش کنی! اینجا نواگایاست ادوارد شهری که زمان توش 

 سال! 10معنی نداره! این یه روز یه ساله یا حتی 

 واقعا  میگی یا استعاره بود! -

 اممممم هم واقعی هم استعاره! -

کنیم؟ همون جریان فیزیک منظورت اینه که زمان رو حس نمی -

 کوانتوم شد دیگه!

 حث صفر در زمان رو شروع کنیم؟خب االن باید ب -

خیلی هم خوشحال میشم تا استاد گرانقدرم یه چیزایی یاد  -

 بگیرم!

 10رسیم به ایستگاه قطار آتالنیفون تو این دقیقه دیگه می 10-

 کنیم!دقیقه یه بحثی می

 چطوره از قضیه سوزان شروع کنیم؟ -

 بود! سوزان بله سوزان! اول باید بگم کارت واقعا  انسانی  -

 نظر لطفته ولی هنوزم نمیدونم چی به چیه! -

 کشی؟تو سیگار می -
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 نه اهل دود نیستم ولی چه ربطی به این قضیه داشت! -

کشیدی! درصد توهم وجود داشت البته اگه سیگار می 30احتمال  -

یه شوخی بود ولی میخوام بهت توضیح بدم که چرا این اتفاق 

 افتاد!

 سر تا پا گوشم! -

تونسته بودی زمان رو نگه داری ولی فقط تو این دنیا! تو  -

جا انجام یتو دنیا دیگه زمان ثابت بود ولی تو دو تا کارو 

 دادی! هم زمان رو متوقف کردی و هم وارد یه دنیای دیگه شدی!

 دونم چرا اینجور شد من حتی کنترل هم نداشتم!اصال  خودم نمی -

که اختیارت دست خود تو  دونم ولی این به معنی این نیستمی -

نیست! توضیح بیشتری باید بدی تا بدونم جریان از چه قرار بود 

 تو زمان رو متوقف کردی اونا حتی حرکات دستت رو هم ندیدن!

دونم دیدن یا ندیدن ولی دیوید و دخترش آنا خیلی ناراحت نمی -

 بودن وقتی کارم تموم شد برگشتم دیدم هنوزم دارن گریه میکنن!

 ون زمان براشون صفر بود تو دنیای ماده!چ -

 دنیای ماده؟ اینارو وقتی کما بودم تو گفتی؟ -

 من گفتم؟ -

آره تو گفتی! تو گفتی که توی یه عالم دیگه هستیم و از  -

زدی... من عالم ماده خارج شدیم... تو داشتی با من حرف می

 شدی!زدی و هی ناپدید میخودم دیدمت هی داشتی قدم می

 کردم که آرومت کنم!را من یادم نمیاد؟ من فقط سعی میچ -

 ولی....ولی تو گفتی همش واقعیت داره!  -

خب واقعیت داره چون فقط تو قابلیت ورود به دنیای دیگه رو  -

 داری؟

 چرا من فقط؟ -
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 چون تو منبع انرژی هستی؟ -

 منظورت همون گنجه؟ -

ن هم تونستی تر به اون ولی جدی میگیم تو حتی با منزدیک -

ارتباط برقرار کنی و حرفای منو بشنوی بدون اینکه خود منم 

 یادم بیاد! 

هات از کار ات فعاله بقیه ارگانولی تو گفتی که فقط حافظه -

 افتاده!

میری تو حالت صفر قرار گرفتن از کار نیوفتاده بیوفته که می -

نو ان ولی کارایشون صفره این حالت من گذاشتم زمنظور زنده

هات کارایشون به صفر میرسه و صفر! تو این حالت تمام ارگان

تو فقط حافظه و روحت درگیرند! جالبه نه؟ درسته ادوارد من 

 باهات حرف زدم!

زد اون دونستی؟ اون دختره! پیانو میتو اونارو از کجا می -

 کی بود؟

بینه که فقط یکبار تو عمرش حسرت آدم تو خوابش کسایی رو می -

 نشو داشت!داشت

 منظورت..........رزتا؟ -

بینی رو می ییهابستگی به برداشتت داره ادوارد... تو چیز -

که به عمرت ندیدی و این یعنی قدرت تو یعنی زمان رو تو دستت 

بگیری ولی تو اون یکی عالم تو تونستی با قدرت وارد دنیای 

از  ای بشی ادوارد یعنی یه دنیایی که فقط یه پرده اونودیگه

 دید ما پنهان کرده!

 یعنی بعد فرازمانی؟ -

نه.....یعنی آره......یعنی چطور بگم یجورایی فرار از زمان  -

تونی از زمان فرار کنی به دنیای شد... این واقعیت داره تو می

 بعد وارد میشی!

 و من هم دقیقا  وارد دنیای سوزان شدم؟ -
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تو اون یکی دنیا  تونیم ببینیمهمینطوره هر چیزی که ما نمی -

 قرار داره دنیا فرازمانی! شانس خوشبختی روح همه چیز!

 تو داری جدی میگی یا میخوای سرگرم بشم؟ -

کامال  واقعیه و واقعیه! ببین تو تونستی سرطان سوزان رو از  -

بین ببری! چطوری؟ تو تونستی سیاهی رو تمیز کنی! آره سیاهی 

د دارن که نور فقط میتونه سیاهی بخت سیاهی که مردم بهش اعتقا

 بهش غلبه کنه! 

یعنی منظورت اینه که بیشتر از سرعت نور حرکت کنیم وارد  -

 بعد دیگر میشیم؟

زدی تو خال ادوارد! درسته! حرکت باالی سرعت نور باعث ورود  -

 به دنیای دیگه میشه درست حدس زدی!

 ولی چطور ممکنه؟ یعنی من از سرعت نورم بیشتر رفتم؟ -

دونی مهم اینه که تو وارد دنیای فراماده حتمالش هست... میا -

رو ببینه و درک کنه  ییهاشدی یعنی جایی که انسان میتونه چیز

فهمه که وجود دارن یعنی این بینه ولی میکه تو دنیای ماده نمی

 محدودیت زمان باعث میشه ما بعدمون محدود باشه و نبینیم!

 یعنی میشه خدا رو هم دید؟ -

خدا رو میشه همه جا دید ادوارد و اما سوزان اون روحش کثیف  -

شده بود تو خوابم بهت گفتم تو نور از خود ساطع کردی که 

سیاهی رو از بین برد... این به چشم مردم عادی دیده نمیشه! 

ها در همان دنیایی قرار ها و خوبیچه باور کنی چه نکنی بدی

دنیای ما انتزاعیه ولی داره که تو رفتی... خوبی و بدی در 

در دنیای فرازمانی قابل مشاهده است و با ورودت اونارو دیدی 

 و تاثیراتشونو دیدی!

داد، بلندگوی هاش ادامه میکنستانتین همینطور که داشت به حرف

مترو شروع به صحبت کردن کرد: مسافرین محترم به ایستگاه 

 آتالنیفون خوش آمدین!

 رو بهت توضیح میدم! پاشو رسیدیم بعدا  بقیه -
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روی کنستانتین و ادوارد از مترو خارج شدند و بعد از کمی پیاده

به یک پله بزرگ رسیدند که مردم داشتند از آن باال و پایین 

 رفتند.می

ادوارد با تعجب از کنستانتین پرسید: اینجا کجا میره 

 کنستانتین؟

میکشه اینجا رو باید بریم پایین تا ببینی... زیاد طول ن -

 بیا!

رفتند و ادوارد هم ها پایین میشروع به حرکت کردند، از پله

ها سرامیکی بود با کرد کف پلهداشت به تزئینات پله نگاه می

ها به سبک آرت دکو تزئین شده ها طالیی رنگ و دیوار پلهنردبان

ها یک لوستر بزرگ آویزان بود که بود و وسط سقف مشرف به پله

شد رفتند نور کم میکم که پایین میکرد. کممی همه جا را روشن

 ها زیاد.و صدای قطار

ن ایستاد و ادوارد هم ایستاد: خب ادوارد اینجا یکنستانت

ایستگاه آتالنیفون هست. اینجا رو دقت کن اینجا درست وسط 

السیر به مقصد میرن... های سریعشهره... مردم میان و با قطار

هاست ده بگم مثل اطراف شهر اون باالنکته اصلی داره سا 4شهر 

 هاشون به وسط شهر میان!کنند و برای کارمردم اونجا زندگی می

 ها انجام میدن؟!کار؟ تو که گفتی ربات -

کنند! قبال  هم درصد به مردم تو کاراشون کمک می 70همشون نه  -

ها دقیق ساخته شدند ولی بهتره انسان کار گفتم درسته که ربات

 ربات هم بهش کمک کنه! کنه و

 اونم از شانس منه که یه ربات منو عمل جراحی کنه! -

 اونم من بهش کمک کردم! -

 باز از هیچی بهتره! االن داریم میریم به تسال؟ -

ها دقیقا  اینجا رو ببین ایستگاه مثل یه چهارراه که قطار -

به یه مقصد میرن قسمت شمالی یه شهرک قسمت جنوب یه شهرک و 

نکه کار یشرق و غرب شهر یه شهرک دیگه هستن! برای ا یهامتقس
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تر بشه ما تو هر شهرک یه بخش تولیدی و خدماتی قرار راحت

 دادیم!

 خب؟ توضیح بیشتری نمیدی؟ -

فعال  نه... یکی یکی باید بریم بعد االن به قسمت جنوبی میریم  -

ط از یعنی شهرک تریاالنا! شهرک صنعتی هم اونجا قرار داره! فق

 آرت دکو لذت ببر ادوارد!

کنستانتین این جمله را با لبخند گفت و گویی جز آرت دکو سبک 

دیگری در این شهر نبود و واقعا  هم اینطور بود. همه جا به 

دراز یا زیگزاگی با  یهاسبک آرت دکو طراحی شده بود! خط

شبیه نور خورشید و گاهی عناصر لوزی شکل همه جا  ییهاطراحی

سر به فلک کشیده با نورپردازی طالیی  یهاشد. ساختمانمیدیده 

شان آنها را از بافت ای مستطیلی که نور طالییرنگ و پنجره

 ساخت!ها نمایان میرنگ ساختمانسیاه

نواگایا در کمال ناباوری بخاری بودند ولی فقط  یهاقطار

شد. ای بخار هم به چشم دیده نمیطراحیشان چون حتی ذره

ها هم به سبک آرت دکو طراحی شد بودند و یک نیزه سه تیولکومو

طرح  یهاسر که زیر چراغ جلویی لکوموتیو حک شده بود! لکوموتیو

 های آغازین دههآهن پنسیلوانیا که در سالراه 1پی آر آر تی 

متحده گذاشته بود هم اکنون در آهن ایاالتپا به عرصه راه 40

قی از آینده و کالسیک! بدون شک شد! تلفیشهر نوآگایا دیده می

زیباترین شهر جهان از دیدگاه ادوارد بود به طوری که اقامت 

چند روزه که بعد از به هوش آمدن ادوارد بود باعث شد که به 

سرعت خاطرات شهر و میهن خود را از خاطرش پاک کند و این شهر 

 یهاهای قطار هم شبیه کابینرا برای زیستن انتخاب کرد! کابین

بندی قرمز و سیاه! از سقف ک با رنگیبود؛ لوکس و درجه 50دهه 

ای آویزان شده بودند که زمان رفت و های عقربهایستگاه ساعت

قطار داشت که با  4داد هر مسیر آمد لکوموتیوها را نشان می

تا! دو تا مسیر بود که  8شد در نظر گرفتن رفت و برگشت می

هم سطح بودند و به وسیله یک پل قرینه هم قرار داشتند و غیر 

شدند یک مسیر از شرق به غرب و مسیر دیگر از از هم جدا می

عدد کابین که  20رفت! هر قطار شامل شمال به جنوب و برعکس می

 شد.کابین مسافر و دو لکوموتیو می 17کابین آذوقه و  3
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ها را بگیرد وقتی رسید ادوارد منتظر کنستانتین ماند تا بلیت

ادوارد اشاره کرد که راه بیافتد و زود سوار قطار شدند و به 

ها مجهز به ها هم مثل متروها نشستند. کابیندر یکی از کابین

 پیشرفته بودند مثل تلویزیون و رادیو! یهاسیستم

ادوارد و کنستانتین دو نفری در کابین نشستند و کنستانتین 

کسی وارد به مسئول قطار که یک ربات بود سفارش داد تا 

 خواست با ادوارد خلوت کند!کابینشان نشود و می

 خب نظرت چیه راجع به قطار!؟ -

از وقتی که به این شهر اومدم یعنی منظورم دو روزه که به  -

 عجیبی رو دیدم اینم روش! یهاهوش اومدم چیز

 زیادی رو خواهی دید ادوارد! یهاحاال چیز -

 یه سؤال؟ -

 بپرس! -

ها خوب نیست چرا سبک هنریشونو نتون با آمریکاییشما زیاد میو -

 کنید؟دنبال می

اگه منظورت آرت دکو هست باید بگم آرت دکو فرانسویه نه  -

 آمریکایی!

 چه فرقی داره هر دوشون از یه سبک و سیاقن! -

دونی آرت دکو یه جنبش بود که برای روحیه دادن به مردم می -

ردم دیگه روحیه زندگی نداشتن زده ظاهر شد! بعد جنگ بزرگ مجنگ

تو فرانسه، آلمان و حتی بریتانیا! آرت دکو برای این بود که 

مردم از خاطرات تلخ جنگ رهایی پیدا کنن... این مردمو که 

کنن همشون زادة اینجا نیستن! مردمی بینی اینجا زندگی میمی

هم اینجا زندگی میکنن که از جنگ و فقر فرار کردن! ما اینجا 

چیزی رو که با جنگ تضاد داشته باشه و صلح رو جلوه بده هر 

دهیم و آرت دکو هم از این غائله مستثنی مورد ستایش قرار می

 نیست ادوارد عزیز!

 کنه؟قطار حرکت نمی -
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 یه نگاهی به بیرون بنداز! -

رون را نگاه کرد! قطار حرکت یادوارد از پنجره گرد کابین ب

رفت با سرعتی باورنکردنی نزدیک کرده بود با سرعت زیادی می

 کیلومتر بر ساعت!  500به 

 ما کی حرکت کردیم؟! -

 همین چند لحظه پیش!  -

کنار پنجره یک میز قرار داشت که رویش یه بطری نوشیدنی و دو 

 خوردند!لیوان و یک گلدان قرار داشت ولی حتی تکانی هم نمی

حتی االنم ولی چطور ممکنه ما حتی حس نکردیم حرکت قطارو  -

 متوجه نیستیم!

اند نه های اینجا نه دیزلیاین یعنی معجزه مغناطیس! قطار -

کنن... بخاری و نه برقی ادوارد! با موتور مغناطیسی حرکت می

کال  موتور مغناطیسی اینجا حرف اول رو میزنه... با کمک موتور 

مغناطیسی جاذبه فیزیکی ثابت میمونه و تو حرکت رو احساس 

خوره این یعنی نیروی جاذبه ی... ببین هیچ چیز تکون نمیکننمی

 عیار!تمام

 اند.افتادهوای خدای من! واقعا  مردم خشکی خیلی عقب -

بهتره از اصطالح اون باال به جای خشکی استفاده کنی ادوارد!  -

 دقیقه دیگه میرسیم به تریاالنا! 10

 از نواگایا تا ترینا چقدر راهه؟ -

 یاالنا!ترینا نه تر -

 همون! چقدر راهه! -

 کیلومتر! 200 -

 دقیقه میریم؟ 10کیلومتر رو تو  200 -

 دقیقا ! -
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بهتر از این نمیشه! کال  چیزی به اسم سختی و رنج تو این شهر  -

 وجود نداره!

 حتی نوک سوزن! -

ولی به نظرم درست نیست فقط یه عده کمی اینجا تو ناز و  -

ها تو بدبختی و جنگ همون باالیی نعمت باشن و مردم خشکی یعنی

 به سر ببرن!

کم داری به ایدئولوژی ما نزدیک میشیم! تالش ما هم همینه کم -

ادوارد. آرزوی بزرگی که داریم اینه که همه مردم مثل مردم 

 داری از بین بره و مردم مساوی باشن!نواگایا باشند! سرمایه

 ن چیه!داری؟ دلیل مخالفتت با اوآخه چرا سرمایه -

داریه! همینطور که انیشتین گفته بود باعث جنگ همین سرمایه -

ناپذیر نظام منبع اصلی همه کارهای شیطانی عطش سیری

 داریه!سرمایه

 خب جنگ از اول بوده دیگه! -

خواهی! جنگی که االن مردم دچارش همش سر چی؟ سر طمع و زیاده -

ناپذیر عطش سیریهست فقط برای پر کردن جیب یه عده درست شده! 

هاست! اکثریت با مزد داری باعث همه این بدبختینظام سرمایه

روز ثروتمندان کنند و روزبهکم برای اقلیت ثروتمند کار می

 شوند!ثروتمندتر و فقیران فقیرتر می

 آهان پس تو طرفدار نظام سوسیالیستی هستی!؟ -

سم هم نه ایدئولوژی سوسیالیسم از نظر ما رد هست سوسیالی -

مثل کاپیتالیسم به مال مردم چشم دوختن همشون... شعاره مساوی 

بودن تو نظام کمونیسم چیزی جز یک دروغ و توهم نیست... 

گذاری افزار سرمایهداری فقط برای جنگکمونیسم هم مثل سرمایه

گرایی کمونیزم باعث شده به چپاول اموال دست میکنه! مادی

تاریخ گذشته به درد جرز  یهاوژیبزنه... ادوارد اینجا ایدئول

الی دیوار میخوره و انسان باید شرافتمندانه زندگی کنه متوجه 

 هستی که چی میگم؟

 متوجهم! -
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کنستانتین ادامه داد: جنگ عامل اصلی جمع شدن ما تو این شهره 

ادوارد... تو این دوران بحرانی که جنگ کار روزمره شده باید 

و تو اینجا هستی تا این هدف واال به فکر آینده بشریت باشیم 

 رو دنبال کنی!

کرد: کاپیتالیست دشمن کنستانتین داشت ادوارد را هیپنوتیزم می

 قسم خورده توست! 

چشمانش ثابت ماند و سخنان کنستانتین را  یهاادوارد مردمک

 تکرار کرد: کاپیتالیزم دشمن قسم خورده منه!

 نابودشان کنی. تو باید هر کاری انجام بدی تا نیست و -

 زنم که نیست و نابودشان کنم.می یمن دست به هر کار -

 کنم تا نابودی جنگ بجنگم.از این لحظه به بعد سوگند یاد می -

 کنم تا نابودی جنگ بجنگم.از این لحظه به بعد سوگند یاد می -

 شعارت این است: جنگ علیه جنگ. -

 شعارم این است: جنگ علیه جنگ! -

 د آرام بگیری!االن بای -

با گفتن این جمله ادوارد به خواب رفت! چند لحظه بعد 

 کنستانتین بیدارش کرد: ادوارد بلند شو رسیدیم!

 د: خوابم برد یه لحظه!یادوارد چشمانش را مال

 خسته بودی واسه اون... بلند شو رسیدیم! -

 رسیدیم چرا اینقدر دیر؟ -

ستگی خوابت برد دیر نیست... تو اونجور حس کردی... از خ -

 پاشو!

ادوارد دست کنستانتین را گرفت و بلند شد هر دو کابین را ترک 

دید، کردند و از قطار خارج شدند. ادوارد هنوز چشمانش تار می

چند لحظه صبر کرد وقتی چشمانش دید کامل پیدا کرد به منظره 
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مقابلش خیره شد. داخل یک ایستگاه بزرگ بودند که جمعیت مردم 

بود! کنستانتین به ادوارد گفت که باید زود از ایستگاه بیشتر 

خارج شوند. از ایستگاه بیرون آمدند. قسمت شمالی ایستگاه 

شهرک تریاالنا قرار داشت و قسمت جنوبی هم شهرک صنعتی تسال! 

شوند باید کرد چون از قسمت شمالی وارد شهر میادوارد تصور می

قرار داشته باشد ولی  شهرک تریاالنا در قسمت شرقی یا غربی

 اینگونه نبود چون قطار از قسمت شرقی وارد شهر شده بود.

آنها از ورودی جنوبی ایستگاه خارج شدند و وقتی خارج شدند 

کنستانتین با دست به شهرک اشاره کرد و به ادوارد گفت: بفرما 

 اینم شهرک صنعتی تسال زادگاه ایویزائوس!

 یآن داخل یک تابلو یو در باال شهرک یک دروازه بزرگ داشت یورود

شکل با الفبای آرت دکو نوشته بودند: به شهرک  یبزرگ قوس

 تسال خوش آمدید! یصنعت

 پس معطل چی هستی ادوارد؟! زود باش دنبالم بیا! -

هر دو وارد شهرک شدند و از دروازه عبور کردند چند قدم جلوتر 

مه بزرگ یک حوض بزرگ بود که چند تا فواره داشت و وسط مجس

نشسته بود و یک گوی به  ینیکوال تسال قرار داشت که روی صندل

 شد!برق ساطع می یهادست داشت که از آن جرقه

 ترین دانشمند دنیا؟!نیکال تسال!؟ دیوانه -

تسال نابغه بود؛ تحقیقاتش به پیشرفت علم تو شهر نواگایا  -

دی برای های زیاخیلی کمک کرده... به وسیله قدرت برق توانایی

وجود آورده... بیا بریم یه دوری بزنیم بعد یه مطلب ما به

 یهامهمی رو باید بهت بگم! بهتره سوار یکی از این ماشین

 ها!هاهاپرنده بشیم 

 رسی کنستانتین؟!خیلی خوشحال به نظر می -

بایدم باشم ادوارد... خیلی به هدفم نزدیکم البته به لطف  -

 تو!

 ردم که!من هنوز کاری نک -
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به وقتش ارزش خودتو خواهی دونست... ما که ارزش تورو  -

 دونیم!می

خیلی جالبه یه موجود فراطبیعی شدم از یه زمان و مکان  -

 دیگه... جالبه من یه انسانم کنستانتین!

ز میکنه یهممون انسانیم ولی چیزی که مارو از هم متما -

 درونمونه... اینو پیش خودت نگه دار! سوار شو!

کنستانتین جلوتر رفت و ادوارد قبل از آنکه سوار ماشین شود 

طور که داشت به چشم به چشمان مجسمه نیکوال تسال خیره شد و همان

کرد ناگهان سر مجسمه چرخید و مستقیم و صورت مجسمه نگاه می

به ادوارد نگاه کرد. ادوارد ناگهان هل شد و سرش را تکان داد 

رین پلک دید که سر مجسمه سر جایش و چندین بار پلک زد در آخ

است و تکانی نخورده است! ادوارد ابروی چپش را به نشانه تعجب 

باال برد ولی اعتنایی نکرد و در ذهنش بنا را بر این گذاشت 

 که شاید از فرط خستگی باشد!

اش ایهای هیپو شد و سقف شیشهسپس ادوارد سوار یکی از ماشین

 ین را روشن کرد.را بست و کنستانتین هم ماش

 آرت دکو؟! -

 اوهوم! -

م ماشین رو میذارم یخب برای اینکه راحت بشینیم و صحبت کن -

 رو حالت رانندگی اتوماتیک!

 بله جناب شهردار! -

 اوپس ببخشید یادم رفت! -

 چرا نگفته بودی شهرداری؟ -

 االن یادت افتاد؟ -

نظامی  حرف اونقدر زیاد بود که از یادم رفت چرا اون لباس -

 تو نپوشیدی!؟



 

172 
 

اون لباس نظامی نیست، لباس کار منه... چهار تا ستاره هم  -

 اش حک شدن نشانگر شهردار بودن منه... ژنرالی نیست!که رو یقه

ماشین شروع به حرکت کرد بدون اینکه کنستانتین دستش را روی 

گاز یا فرمان بگذارد سپس ادامه داد: االن واسه چند روز گفتم 

مرخص بشم و به تو برسم ادوارد... لباس معمولی پوشیدم از کار 

 شهردار بودن سخته خیلی!

 بندی شهر کار تو بود؟پس ترکیب -

ساله که شهردار اینجام...  40تعریف از خود نباشه بله من  -

 اش زیاد نبود البته!آرت دکو هم پیشنهاد من بود... هزینه

ذاشتی جیبت! چون خیلی عالی! پس فکر کنم داوینچی رو هم گ -

اون این همه سمت نداشت! هم طراحی، هم شهردار، هم مخترع، هم 

 روانشناس، هم فیزیکدان و هم مهندس!

داوینچی تو منم باشه احتماله دیگه  یهااحتمالش هست از ژن -

بزرگ  یهاممکنه باشه ممکنه نباشه چون من خودم روی انسان

تلف زندگی کردن تحقیق مخ یهاتاریخ که شبیه هم بودن و تو دوره

قرن از هم  15کنم! مثال  آدولف هیتلر و آتیال! به فاصله می

زندگی کردن با مشخصات جغرافیایی متفاوت! ولی هر دوشون 

های بزرگی رهبران بزرگی بودن! احتمال هست تو هر دوره انسان

کرده! بیان که شبیه یا حتی عین خودشون سالیان دور زندگی می

بینی روش نوشته هیپو اینجا ن ساختمون رو میخب بگذریم ای

 هاست!کارخونه و شرکت سازنده این ماشین

بزرگ و زیاد که حتی  یهاشهرک صنعتی تسال وسط بود با کارخانه

 یک دودکش هم نداشتند!

تک هست. -بینی؛ اونجا ساختمون آتالناون یکی ساختمون رو می -

ی کارخونه هم اسمش ها اونجا طراحی و ساخته میشن اون یکربات

الزاروس هست؛ اونجا لوازم پزشکی و اینا ساخته میشه، 

بینی کارخونه ساخت لوازم خونه ای که کنار آتالنتک میکارخونه

ام کارخونه داریم است! مبل، یخچال و همه چیز! بعد یدونه

مخصوص نوشیدنی و مواد غذاییه... خالصه هر چی که اون باال 

 نشو اینجا داریم!کارخونه هست ما بهتری
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 دودکش ندارن اینا؟ -

اینجا  دودکش داشته باشن که همه تو شهر خفه میشن ادوارد! -

از نیروی انرژی الکتریکی و مغناطیس استفاده میشه که جلوی 

تونی فکر کنی آلودگی هوا هم گرفته میشه! خالصه بگذریم خودت می

 چرا بعضی چیزا تو شهر فرق داره با باال!

پایه اصلی شهر نواگایا بود بقیشو نشون  5ا یکی از پس اینج -

 نمیدی؟

گردیم به قصر اونجا تو دفترم بهت توضیح عجله نکن برمی -

 میدم.

چرخاند  یکنستانتین برای چند ساعت ادوارد را دور شهرک صنعت

السیر تی یک به شهر بازگشتند با همان قطار سریع 7و عصر ساعت 

ا فردا صبح در خانه ادوارد اقامت ولی کنستانتین تصمیم گرفت ت

 ن شب را در کنار ادوارد گذراند.یکند برای هم

 

 فصل چهاردهم: یک قرن جلوتر!

 آتالنتیس ینواگایا، امپراتور 8عصر همان روز، ساعت 

تختش لم داده بود و در حال خواندن کامیک بوک بود  یادوارد رو

. ایوی هم کردو کنستانتین هم در آشپزخانه عصرانه آماده می

مشغول تمیز کردن خانه بود. ادوارد از زیر مجله شروع به صحبت 

کردن کرد و بحث باز شد: میدونی کنستانت این دو روز خیلی 

 چیزا یاد گرفتم؟

 بگو ببینم چیا؟ -

امید و عشق همه چیزه! فهمیدم هنوزم میشه امید داشت...  -

ساوی کردن میدونی من همیشه تو زندگیم بر این باور بودم که م

ها کار غیرممکنیه ولی با دیدن این شهر متوجه شدم همه انسان

که هنوزم امیدی هست! این امید رو بهم داد که میشه همه 

ها از حقوق مساوی برخوردار باشند و فاصله طبقاتی بیاد انسان

پایین و صلح جای جنگ رو بگیره. درسته اختالف عامل زیبایی 

 جهانه ولی نه این حد!
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شنوم ادوارد... تو میتونی به بشریت کمک وشحالم که اینو میخ -

 بزرگی کنی من میدونم ادوارد!

 ولی چطوری من فقط یه پسر ساده و ضعیفم! -

المثل ها یه ضربکس یه شبه به جایی نرسیده! آمریکاییهیچ -

دارن که میگه واسه هر چیز یه آغازی هست. از کجا باید شروع 

 ه!کنی بستگی به تو دار

 اگه منظورت سر بریدن با پنبه است من باید بگم اهلش نیستم! -

بریم یا با ساطور! اینجا یه کسی نگفت که با پنبه سر می -

 ترین سالحه!اسلحه داریم که خودش خطرناک

 چی؟ -

تر و افسار ترین سالحه و زمانی خطرناکعلم! علم خطرناک -

. متوجه هستی که چی تر میشه که به دست نااهالن بیفته..گسیخته

 میگم؟

ادوارد همانطور که سرش زیر مجله بود جواب داد: بله! بله! 

 کامال !

کنستانتین عصرانه را از داخل مایکروفر درآورد. چندتا دونات 

بود با دو لیوان شیرقهوه! روی سینی گذاشت و آورد کنار 

قهوه را به ادوارد داد و سپس سینی  یهاادوارد. یکی از لیوان

هایش ا روی میز گذاشت و بعد لیوان خودش را برداشت و بقیه حرفر

را زد: خب ادوارد امیدوارم از تور روز اولمون خوشت اومده 

 باشه؟

کدوم تور؟ آهان تسال... خیلی جالب بود بازم مشتاقم بیشتر  -

 جاها رو ببینم!

است  8:15کنستانتین به ساعت روی دیوار نگاه کرد: االن ساعت 

 مین االن بریم یه دوری بزنیم!بهتره ه

 آره... موافقم شهر رو توی شب ندیدم! -
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شب میشه محشره... ماه مصنوعی که میاد باال شهر خیلی  یوقت -

ها شروع میکنن به تابش نور به سمت احساسی میشه. نورافکن

آسمون! ادوارد نباید از دستش بدی تو این شهر زمان وجود 

د تو حال یز و فردا بشی و بانداره یعنی باس بیخیال دیرو

 زندگی کنی!

 مو بخورم!پس منتظر چی هستی بریم! بذار قهوه -

ادوارد لیوان شیرقهوه را سر کشید و رفت سراغ بند لباس و تک 

خواست از در جلویی کتش را برداشت و تنش کرد. بعد ادوارد می

 بیرون برود که کنستانتین صدایش کرد: ادوارد از این طرف!

 نمیریم بیرون؟  مگه -

 بله میریم ولی از این طرف! -

شد دنبال ادوارد از در پشتی که به گاراژ کنار خانه منتهی می

کنستانتین رفت. وقتی وارد گاراژ شد دید که یک ماشین نو پارک 

 کند: سوار شو بریم!کرده و کنستانتین به ادوارد اشاره می

 ف تو نیست؟ گیا؟ ادوارد با تعجب گفت: این همون کادیالک معرو

آره خودشه... گفتم مثل دو سال پیش با هم بریم این بار تو  -

 برون!

 ولی این که بنزینیه هوا رو آلوده میکنه! -

 جای نگرانی نیست هیبریدیش کردم! -

 این شد یه چیز دیگه بریم! -

کنستانتین سویچ ماشین را برای ادوارد پرت کرد. هر دو سوار 

را روشن کرد و شروع به حرکت کردند! بر  شدند و ادوارد ماشین

ها که تایر نداشتند، ماشین کنستانتین در شهر خالف بقیه ماشین

 قابل توجه بقیه بود!

 میگم مردم چپ چپ نگاه میکنن! -

دار ندیدن واسه اونه... اینجا همه خیلی وقته وسیله چرخ -

 عادت کردن که همه چیز رو هوا باشه!



 

176 
 

هیپو تو شهر نیویورک بود  یهان اون ماشیناالن اگه یکی از ای -

 دوختند!مردم بهش چشم می

خاص همیشه مورد توجه هستن ادوارد عزیز، چه باارزش  یهاچیز -

 باشن چه نباشن!

 خاص باشه مسلمه باارزشه! -

از لحاظ مادی شاید ولی از لحاظ باطنی همیشه ارزش دارن!  -

 در ضمن مراقب چراغ قرمز باش!

گذارد و ماشین متوقف هان پایش را روی ترمز میادوارد ناگ

 شود!می

 اون باال تا االن ماشین نروندی؟ -

 نه راستش بیشتر اوقات موتورسیکلت میروندم! -

 دقت کن! -

 چشم... چشم... - 

ماشین را روشن کرد و بعد از کمی تنظیم  یکنستانتین رادیو

کرد. آهنگ  فرکانس به ایستگاه موسیقی رسید و صدایش را بلندتر

 رسید!شد و صدای بام بام بام به گوش میکم بلندتر میداشت کم

 از این بهتر نمیشه ببین چه آهنگ زیبایی رو داره پخش میکنه؟ -

 این رو من قبال  شنیدم! -

این آهنگ شاهکار انیو موریکونه است اثری جاودان از انیو  -

رتلومئو موریکونه و ژوآن بائز در تصنیف نیکوال ساکو و با

وانزتی خوندن محشره واقعا  محشره... این بدون شک یکی از 

 تاریخ موسیقیه! یهاشاهکار

 ساکو و وانزتی؟ -

ها قربانی یه توطئه کثیف شدند فقط ساکو و وانزتی بیچاره -

 ستند!یداران بابرای اینکه میخواستن دربرابر ظلم سرمایه
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 نه؟ خیلی به طبقه کارگر عالقه داری کنستانتین -

نه من طرفدار کسایی هستم که حقشون ضایع میشه... برای من  -

شوروی و آمریکا هیچ فرق نداشت چون هر دوشون برای پر کردن 

جیبشون زندگی میکردن... بلوک شرقی به زور مردمو وادار به 

دارا هم ها و سرمایهکرد درست مثل نازیقبول سوسیالیسم می

کار میگیرن یا هم با جنگ و نیروی انسانی رو با مزد کم به 

فروش اسلحه پول به جیب میزنن! این چیزیه که منو و امپراتورو 

به شدت اذیت میکنه ادوارد!... ببین ادوارد اینجا کسی زیر 

 کار اجباری نمیره همه با خیال آسوده زندگی میکنند.

 ولی من خودم مخالف جنگم... من نمیخوام جنگی در کار باشه! -

نو میخواییم واسه همین یه آرمان بزرگی برای همه ما ای -

 خودمون داریم: جنگ علیه جنگ! 

کنستانتین به ادوارد اشاره کرد که به سمت چپ بپیچد و از روی 

بلندی داشت که از  یهاپل هوایی مسیرش را ادامه دهد. شهر پل

دراز حرکت  یهاها هم روی پلزمین ارتفاع گرفته بودند و ماشین

 کف زمین. یهاروی خیابانکردند و می

 داریم کجا میریم؟ -

 داریم میریم قصر محل کارم! -

 گفتی جنگ علیه جنگ!داشتی می -

بله جنگ علیه جنگ... مطمئنم آرزوی هر انسان سالم اینه که  -

 کنی ادوارد؟صلح جای جنگ رو بگیره... تو هم مثل من فکر می

بهتره انسان از  کنم ولی نظر من اینه کهبله مثل تو فکر می -

 راه دیگه به جز جنگ با جنگ مبارزه کنه.

ها این کارو امتحان کردیم ولی افسوس که جواب نداد! ولی بار -

باز هم ادامه میدیم به امید روزی که دیگر اسم جنگ بر زبون 

 کسی نیاد ولی االن رانندگیتو بکن!

 قصر رانندگی کرد بعد از وارد شدن به قصر یادوارد تا ورود

هر دوشان از ماشین پیاده شدند و به سمت دفتر کنستانتین 
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رفتند. دفتر کار کنستانتین زیر قصر قرار داشت که کامال  زیر 

دفتر کنستانتین یک پله داشت که درست دم در  یزمین بود. ورود

ورودی قصر بود و دو پله هم کنار ورودی دفتر قرار داشت که 

ها پایین و ادوارد از پله شد. کنستانتینبه داخل قصر ختم می

آمدند و کنستانتین جلوتر در دروازه مانند دفترش را که دوتایی 

بود باز کرد. هر دو وارد شدند و کنستانتین غرورآمیز به 

 آمد گفت: به دفتر من خوش اومدی ادوارد!ادوارد خوش

کنستانتین دفتر بسیار بزرگی داشت که مملو از وسایل عتیقه و 

تی بود. در وسط اتاق میز بزرگش قرار داشت که لوازم تحقیقا

ن و خودنویس و انواع یرویش چراغ مطالعه، تلفن آن هم برای تزئ

توانست داشته باشد. در و اقسام وسایلی که یک فرد در عالم می

یک گوشه بدن خشک شده حیوانات قرار داشت؛ از اهلی گرفته تا 

یکروسکوپ نوار اش طرف دیگر و سیال تحقیقات مثل منوع وحشی

مغزی و کپسول اکسیژن طرف دیگر چند تا میز و صندلی برای 

 پذیرایی!

منصفانه اگه بخوام دفتر قبلیت بهتر از این بود کنستانتین؟  -

 منظورم همونی که آستین داشتی!

 کنی؟چرا اینجور فکر می -

 کلکسیون ماشین اینا کجاست؟ -

 حدس بزن! -

 یمشون کردی؟خب معلومه دیگه زیر اتاقت قا -

 فقط ماشین؟ -

 ای هم هست؟مگه چیز دیگه -

گیره چه برسه به یه چیزی که حتی خودمم با دیدنش ضعفم می -

 تو؟

سؤالیش نکن کنستانتین... تو خودت میدونی من آدم عجولی  20 -

 هستم! 
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میزش بود و ادوارد  یرو یهاکنستانتین در حال جمع کردن کاغذ

زد به در و دیوار اتاق کنستانتین یهم همینطور که داشت حرف م

 نگریست.می

بهتره تورو با شاهکار قرن آشنا کنم البته من میگم شاهکار  -

 شاید تو بگی معجزه!

کنستانتین کاغذ را داخل کشوی میز بزرگش گذاشت سپس کشوی وسطی 

میزش را باز کرد کنارش یه اسلحه کمری دراز بود، قالبش شبیه 

تر بود! حسگری ظاهر ام بود ولی پیشرفته18های دستی قرن تفنگ

تر رفت. میز شد و کنستانیتن رویش فوت کرد و کشو را بست و عقب

ای کف اتاق شروع به چرخیدن کرد و کنار رفت سپس قسمت دایره

ای باز شد که پلکان که میز رویش قرار داشت حرکت کرد و حفره

عصایش که سر رفت. کنستانتین داشت و به سمت پایین می یچیمارپ

پا داشت برداشت و به ادوارد اشاره کرد: خب معطل چی هستی هشت

 بریم! 

تر از او بود تعارف کرد ادوارد ابتدا به کنستانتین که بزرگ

ها که سپس خودش پشت سر کنستانتین به دنبالش رفت. از پله

ها رفتند کنستانتین نوک عصایش را به پلهداشتند پایین می

 شد.ای تاک توکش در داخل حفره پلکان بازتاب میکوبید و صدمی

راستی کنستانتین، چرا اکثر اوقات بدون عصا راه میری؟ سنت  -

 زیاد شده دیگه.

کنم که باید کمتر از عصا میدونی ادوارد به خودم تلقین می -

کنم به دستم بگیرم دیگه استفاده کنم ولی گاهی اوقات هوس می

 سالمه! 75

 ساله هستی! 40یه مرد  ولی جالبه مثل -

خوردن سبزیجات و شیر به جای هله هوله که شما جوونا میخورین  -

 منو اینجور کرده! من خودم یه گیاهخوارم.

های بزرگ اکثرشون دونی که انسانمیدونم کال  خیلی خاصی! می -

 گیاهخوار بودن!

 من اونقدرم بزرگ نیستم کجا دیدی اسم منو بگن؟ -
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 که بزرگ باشی! کنیولی سعی می -

وقت آره خودت اگه بتونم برای نظریاتم اثباتی پیدا کنم، اون -

میدونی هنوز تو تئوری حرکت بیشتر از سرعت نور ورود به بعد 

دیگه زمانی موندم همون چیزی که تسال هم روش کار کرد ولی جواب 

 نداد!

علم یه چیزیه که یه شبه جواب نمیده کنستانتین عزیز! مطمئنم  -

 زودی به جواب خواهیم رسید! به

 اگه عمری باقی بمونه! بفرما رسیدیم! -

درازی رسیدند که  یها را طی کردند به راهروبعد از اینکه پله

عتیقه و کالسیکش را نگه  یهاش کنستانتین خودرویهادر کناره

 داشت.می

 ها خالی از لطف نیست!دیدن دوباره این ماشین -

زی که پشت در راهرو هست اون مهمه... اینا مهم نیستن اون چی -

 پشت سرم بیا! 

شد که دو تا سر انسان رویش راهرو به یک در بزرگ فلزی ختم می

های طرح زیگزاکی طالیی های چهارچوب در با نواربرجسته و حاشیه

 ن شده بود.یرنگ آرت دکو تزئو سیاه

ه کنستانتین در را باز کرد ولی همه جا تاریک بود و جایی دید

یکی یکی شروع  یهاشد. کنستانتین کلید برق را زد و چراغنمی

به روشن شدن کردند. بعد از چند لحظه کل محوطه روشن شد و همه 

چیز نمایان گشت. انگار شبیه یک اتاق فرمان بود که به جای 

 دیوار سنگی یا آجری شیشه بود و فقط کفش شیشه نبود!

ادوارد گفت: این شما و کنستانتین با اعتماد به نفس باال به 

 این همه فالویوس!

متر بود  100متر و ارتفاعش  400زیردریایی غول پیکری که طولش 

در وسط محوطه جلویی اتاق فرمان شناور بود ولی نه در آب بلکه 

 سکو محکم نگه داشته شده بودند.  4با 
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هارو تو عرض چند یانکی یهافالویوس! این همونی بود که کشتی -

 به قعر دریا فرستاد!دقیقه 

بدنه فالویس کشیده بود و از کناره به شکل یک مستطیل عریض 

هایش در قسمت عقب با خمیده بود و دو تا موتور بزرگ به کناره

دو عدد سکو کوتاه چسبیده شده بودند و هر موتور در کنار قسمت 

ای بزرگ داشتند که الجوردی رنگ بود. اش دو حفره دایرهجلویی

ا از بغل مانند یک سوت پلیس بودند و قسمتی که با دهان هموتور

شود قسمت خروجی موتور بود! فالویوس دو کابین به سوت دمیده می

داشت یکی در زیرش و یکی در باال قسمت عقب نزدیک به دم و زیر 

کابین پایینی یک برجک بزرگ با یک لوله توپ داشت و اسم فالویوس 

ن سلطنتی آتالنتیس نیزه سه سر در طالیی در دو طرف دماغه و نشا

پایی وصل شده بود و جلو زیردریایی هک شده و زیر مجسمه هشت

پرتاب موشک در باالی  یهاهای اژدرافکن در جلو و سیلوشیار

 زیردریایی جلوی کابینه باالیی قرار داشت! 

 خوندم داره واقعی میشن!که می ییهابر شیطون لعنت! داستان -

دوار بودم یه روزی بتونی فرق بین داستان و داستان؟ امی -

 واقعیتو بدونی ادوارد عزیزم! 

اگه اون اتفاقای شب دو ماه پیش توهم نباشن به جرأت میتونم  -

کردم بگم کنستانتین تو واقعا  ابرانسانی! من فکر می

ها فقط تو کامیک بوک هستن ولی تو ثابت کردی که حتی ابرانسان

فیزیکی میتونه یه کاری کنه که دنیا  یه نفر بدون هیچ قدرت

 جلوش کم بیاره!

تقویت مغز بهتر از تقویت عضله است ادوارد... مغز هم یه  -

ای قیاس ماهیچست درسته؟ منتها قدرتش رو نمیتونی با چیز دیگه

کیلویی برداری نهایت اگه  100کنی! با عضله میتونی یه وزنه 

کرده که میشه باها  زور بزنی ولی این مغز جرثقیل رو اختراع

تر ها تن وزنه برداشت! پس عقل سلیم چی میگه؟ میگه مغز قویصد

 از عضله ماهیچه است به همین سادگی!

من که حرفی برای گفتن ندارم چون فقط کم میارم جلو اهل  -

 علم... منم چیزی ندارم به رخ بکشم!

 اند!شکسته نفسی نکن عزیزم... هر کس را بهر کاری ساخته -
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 اینو تو طراحی کردی؟ -

 بهم نمیاد؟ -

گفتم نه ولی واقعا  اگه این کارو تو شناختمت میاگه نمی -

 انجام دادی بهت تبریک میگم!

سال تالشمه این مامانی! مثل دخترم میمونه...  10زحمات  -

دونی خیلی وسواس به خرج دادم خواستم بهترین باشه و خودشم می

 شد.

 فالویوس! معنیش چیه دقیقا ! اسمش خیلی جالبه برام! -

 التینه به معنی مو طالیی! یعنی کسی که موهاش طالییه. -

 حاال چرا فالویوس؟  -

انسان همیشه اسم کسی رو که دوست داره روی چیزایی که میتونه  -

 شو باز گردونه میذاره ادوارد!خاطره

 فالویوس همسرت بود؟ یا دخترت؟ -

 نه من ازدواج نکردم؟ -

 دم نبود! یا عشقت؟ حتما  عشقت بود!آخ یا -

واقعیتو بگم ادوارد این همه سال تحقیق و یادگیری علم حتی  -

وقت عاشق شدن رو ازم گرفته بود! بگذریم بعدا  بهت میگم! 

 چطوره بریم یه دوری بزنیم با فالویوس؟

 االن؟ دیر نیست به نظرت شبه االن! -

ده! کار واجبی که برای ماجراجویی زمان خاصی قرار داده نش -

 نداریم!

 حرفی ندارم مهمون توام فعال  هر چی میزبان بگه! -

کنستانین دکمه قرمزی را روی صفحه مانیتور اتاق فرمان بود 

فشرد. سپس مانند سکوی ورود و خروج مسافر به داخل هواپیما 

ها سکوی ورود به سمت فالویوس باز شد و به قسمت در در فرودگاه
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ی رسید. چون پشت زیردریایی به طرف اتاق کنترل ورودی زیردریای

بود تصمیم گرفتند از ورودی عقب زیردریایی وارد بشوند. راهرو 

متحرک به در عقبی زیردریایی وصل شد به طوری که در ورودی 

زیردریایی در برابر جثه عظیم زیردریایی یک نقطه کوچک دیده 

 شد!می

 ذاریم! خب بفرمایید دیگه فالویوس رو منتظر ن -

کنستانتین و ادوارد از داخل راه رو سکوی متحرک وارد زیر 

دریایی فالویوس شدند! یک تونل بزرگی داخل زیردریایی بود 

اصلی زیردریایی است که مانند  یمعلوم شد که این تونل راهرو

های کوچک مثل مویرگ به نقاط کرد و راهرویک شاهرگ عمل می

اق استراحت کاپیتان، اتاق رفت مثل اتمختلف زیردریایی می

 ییهاموتورخانه اتمی، محفظه باتری، مهمات و... البته مکان

که فقط در امتداد راهرو قرار داشتند و به عبارتی همکف بودند 

 ها با آسانسور قابل دسترسی بود!ها و مکانو بقیه اتاق

اصلی دور تا دور قطر راهرو را در بر گرفته  یراهرو یهاچراغ

متر یک حلقه چراغ که ال ای دی بود قرار  10از هر  بودند و

شد بلکه یک محوطه داشت و داشت. راهرو تا به آخر ختم نمی

ای شکل بزرگ وسط راهرو وجود داشت که شامل چندین آسانسور دایره

ها به قسمت اتاق فرمان که قسمت باالیی بود که یکی از آسانسور

هال بزرگ  رفت بهمی رفت و یکی هم پایینزیردریایی بود می

شد و زیردریایی جایی که اتاق پذیرایی زیردریایی محسوب می

مبل، صندلی، کافه و رستوران قرار داشت و دیگر آسانسوری که 

رفت به قسمت موتورخانه و منبع انرژی آن هم به سمت پایین می

های پایینی جهت دسترسی به شد؛ به زبان ساده آسانسورختم می

شد که هر دو هال زیردریایی استفاده می تورخانه ودو قسمت مو

شان هم در قسمت عقبی زیردریایی قرار داشتند. عقب یتا

ردریایی مثل دم یک هواپیما بود و یک باله پهن در قسمت یز

باالیی داشت؛ شبیه سکان هواپیما اما صرفا  جهت تزئین بود و 

 کارایی خاصی نداشت!

ر مهمات و سیستم پردازنده انتهای راهرو هم به قسمت انبا

ها زیردریایی از جمله دریافت شد جایی که عملیاتمرکزی ختم می

سازی سیستم دفاعی زیردریایی و اجرای فرمان کاپیتان، فعال

الکترونیکی بر عهده پردازنده  یهارادار و دستگاه یهاسنسور
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شد. فالویوس مرکزی بود، به عبارتی مغز زیردریایی حساب می

ترین ای نداشت اما در عین حال پیشرفتهچندان پیچیده سیستم

 بود!

کنستانتین عالقه خاصی به فالویوس داشت، طبیعی بود چون با 

عیار بود و عالقه دستان خودش ساخته شده بود و یک شاهکار تمام

کنستانتین نسبت به آن هر چقدر هم افراطی باشد باز هم طبیعی 

کشید و کلماتی را در هرو میاست. دستش را بر در و دیوار را

عجیب  یهاکرد. نکته جالب برای ادوارد رفتاردهانش زمزمه می

عجیبش دوری  یهاکنستانتین بود به طوری که اکثر مردم از رفتار

 یهاکردند ولی ادوارد برخالف بقیه عالقه خاصی به ادا و اطوارمی

 کنستانتین داشت.

مند ماری سبک آرت دکو بهرهفالویوس هم همانند شهر نواگایا از مع

وفور در نمای خارجی و داخلی زیردریایی به چشم بود که به

 یهای زیگزاکخورد کف راهرو فرش قرمز پهن شده بود و حکاکیمی

ماند تا یک ستاره می 7شد؛ مثل یک هتل ها دیده میدر دیوار

 زیردریایی!

یدن میوه بهت تبریک میگم کنستانتین! تالش این همه سال نخواب -

داده! تو تونستی حرف خودتو ثابت کنی همون حرفی که مغز انسان 

آوره! تو هیچ قدرت ماورا طبیعی از خود نشون خودش یه شگفتی

نمیدی ولی این زیردریایی که اختراع توست خودش یه کار 

 فراطبیعیه! 

هدف! تا یه هدفی رو دنبال نکنی اگه کل عالم هم بهت کمک  -

جایی نخواهی رسید! امیدوارم این اختراعات کنند باز هم به 

 مارو به هدفمون برسونه!

 هدف! هدف همراه با امید! یه معجون جاودانه است کنستانتین! -

 رسی!کم داری به بلوغ ذهنی داری میکنم کماحساس می -

کم باید به فکر خودمم این عقیده رو دارم... اتفاقا  دیگه کم -

 باری داریم وارد میشیم!فاجعهآینده باشیم به یک دوره 

جسارت نشه عزیزم! بذار حرفتو تصحیح کنم: خیلی وقته وارد  -

بحران شدیم! مردم تو شهر نواگایا دارن از یه عصر طالیی لذت 
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میبرن! البته تنها چیزی که منو ناراحت میکنه و حتی برای 

مردم اینجا هم اندازه یه کاه هم اهمیت نداره بهره نبردن کل 

 م دنیا از این عصر طالییه!مرد

فهمم... هدفت یعنی هدفمون اینه که منظورتو کامل و راحت می -

 کل مردم تو دنیا مساوی باشند!

البته که همینطوره یه انسان باوجدان معلومه که خیر بقیه  -

رو میخواد! آدم باید باشیم تا آدم بسازیم! اگه قراره مساوی 

 همه در رفاه و لذت باشیم!  باشیم همه باید یا فقر بکشیم یا

ادبی کنم ولی اولین نفری نیستیم که این تالش رو نمیخوام بی -

 کنیم کنستانتین!می

اولین نفری یا آخرین نفر! مهم نیست کی شروع کرده و کیا  -

این کارو انجام میدن، مهم اینه که به پایان برسونی! بیا تو 

مان اونجا یکم صحبت راهرو وایستادن خوب نیست... بریم اتاق فر

 کنیم! 

کنستانتین ادوارد را به آسانسور راهنمایی کرد. سوار شدند و 

ستاره بود باال  7با آسانسوری که حتی به زیبایی یک اتاق هتل 

رفتند و درست مقابل اتاق کنترل زیردریایی ایستادند. هر 

هماهنگ و یکسان جلو رفتند و وارد اتاق  یهادویشان با قدم

یردریایی شدند. برخالف انتظار ادوارد اتاق کنترل هیچ کنترل ز

سکان یا فرمانی نداشت و تنها یک صندلی سفید رنگ در وسط اتاق 

ها گرد و مشرف به جلو و اطراف شکل نمایان بود و پنجرهبیضی

شد که آن هم به زیردریایی بود و فقط عقب زیردریایی دیده نمی

ئینات داخلی زیردریایی دلیل وجود آسانسور بود! همانند تز

باالی در  مند بود!اتاق فرمان هم از آن سبک معماری بهره

ای قرار داشت با اعداد التینی که آسانسور یک ساعت گرد عقربه

 داد.شب را نشان می 11ساعت 

 تو دل اقیانوس هستی؟ ییادوارد! آماده یه ماجراجو -

ارم؟! از عیماجراجویی؟ من هنوزه توی یه ماجراجویی تمام -

 وقتی که اون گوی رو پیدا کردم ماجرا هم شروع شده!
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هامون بدیم پس بهتره هر چه زودتر یه مزه خاصی به ماجراجویی -

ادوارد عزیزم! میریم به اعماق اقیانوس میریم تا ثابت کنیم 

برای انسان هیچ محدودیتی وجود نداره... جاهایی رو کشف 

 پاشون نرسیده! کنیم که حتی موجودات دریایی هممی

 کتابای ژول ورن زیاد میخونی نه؟ -

ژول ورن! آره ژول ورن! سفر به ماهش به واقعیت پیوست ولی  -

هنوزم نتونست به اعماق زمین بره! و حتی بیست هزار فرسنگ زیر 

دریا! تصور کن ادوارد! فقط یه تصور! یه خیال که به واقعیت 

ی و االن فالویوس هم پیوست! یه دنیای واقعی در یک دنیای خیال

این رویا رو به واقعیت رسوند... تصور کن تا االن کی میتونه 

 اتمسفری زیر دریا رو تحمل کنه!؟ 600فشار 

تو عمرم تنها کسی هستی که تا حاال دیدم داره قوانین فیزیک  -

 رو نقض میکنه! 

 شینی؟بهتره راجع به چیزای مهم صحبت کنیم خب ادوارد چرا نمی -

 بشینم؟کجا  -

کنستانتین با انگشتش صندلی بزرگ وسط اتاق کنترل را نشانه 

 رود. صندلی بزرگ وسط مخصوص فرمانده زیردریایی بود.می

 عنی من کاپیتان بشم؟ی -

 امتحانش مجانیه! بشین تا ببینم چند مرده حالجی!؟ -

ام یه قایق روندم بس کن کنستانتین! من فقط یه ماهیگیر ساده -

 تونم!تر از دهنمه... نمیمه بزرگفقط! این لق

ن خیلی ساده بیا یخب اینم یه قایقه فقط یکم بزرگه! بب -

ببین! نه سکان داره، نه درجه، نه متصدی بیسیم و نه هیچ چیز 

ای! فقط بشین تا خودت زیردریایی رو حس کنی درست کنندهسردرگم

 مثل عضوی از بدنت! حسش باید بکنی!

 قای شهردار!باشه هر چی تو بگی آ -
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ادوارد چند قدمی جلوتر آمد و روی صندلی کاپیتان نشست و 

 صندلی گذاشت درست مثل یک کاپیتان! یهادستانش را روی دسته

 خب االن چطور روشنش بکنیم! -

بینی روی میز صندلی؟ اونی که طرح کف اون جای کف دست رو می -

 دست داره سبز رنگ!

 اوه اینا دیگه از کجا اومدن؟! -

 شینی این زیردریایی فعال میشه!وقتی می -

ای چسبیده بود که باالی جلوی هر دسته صندلی فرماندهی استوانه

آن جای کف دست قرار داشت و با نور سبز رنگ مایل به آبی 

نمایان بود. ادوارد هر دو کف دستش را روی جای دست صندلی 

 قرار داد.

رکز کن انگار داری االن تمرکز کن ادوارد! چشماتو ببند و تم -

 ا میری!یبه رؤ

 کنم! تمرکز کن ادوارد... تمرکز کن...!خب دارم تمرکز می -

 کنی!االن تصور کن که داری مثال  موتورت رو روشن می

کنم!...آره کنستانتین دارم حس کم حسش میآره آره دارم کم -

 کنم زیردریایی بخشی از وجودمه!کنم... حس میمی

ینکه این جمله را گفت سکوت داخل زیردریایی ادوارد بعد از ا

چیزی شبیه ژنراتور به گوش رسید.  شکست و صدای روشن شدن

 ها روشن شدند!موتور

 این چی بود؟ -

ها بود تمرکزت رو از دست نده! این فقط صدای روشن شدن موتور -

تو سطح شماره یک هستند یه چیزی مثل استارت اولیه ماشین! 

 بت منه!تمرکز کن االن نو

اش را زد و کنستانتین انگشترش را جلوی صورتش آورد و دکمه

هلوگراف روشن شد و سپس به منوی شخصی رفت و بعد از زدن رمز 

ای را روی هلوگراف لمس کرد. در این لحظه پلی که عبور دکمه
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به فالویوس متصل بود ازش جدا و در ورودی زیردریایی بسته شد. 

محفظة  یهای را لمس کرد این بار چراغسپس کنستانتین دکمه دیگر

شد خاموش شد و اتاق سیلو مانند که فالویوس در آن نگهداری می

تر رفت و داخل دیوار سیلو قرار فرمان خارج از زیردریایی عقب

 یهااز دیوار ییهاای به آن نزند سپس دریچهگفت تا فشار آب صدمه

کم باال آمد و کم سیلو باز شد و آب با فشار به داخل سیلو ریخت

و کل سیلو را گرفت! بعد کنستانتین دکمه دیگری را لمس کرد. 

داشتند شروع به که فالویوس را در هوا نگه می ییهااین بار سکو

جدا شدن و فاصله گرفتند کردند. فالویوس برای اینکه فشار زیاد 

ش کرد و در آب شناور یهاآب را تحمل کند آب را داخل محفظه

لو را باز یحله آخر کنستانتین دروازه فوالدی اصلی سماند. مر

 کرد تا فالویوس وارد اقیانوش شود!

خب! نوبت من تموم شد االن آمادة حرکتیم ادوارد! االن تمرکز  -

 کن داری گاز میدی موتورتو!

ایم بریم! میریم جلو پس موتورها روشنه فقط باشه باشه آماده -

 مونده گاز!

عصبی از  یهاان حرکت که به وسیله سیگنالبا تمرکز ادوارد فرم

سیستم کنترل مرکزی فالویوس صادر  یهاطریق پوست به گیرنده

های شد، زیردریایی شروع به حرکت کرد! به وسیله موتورمی

های زیادی قدرتمند هیدروجتی فالویوس زیردریایی قادر بود مسافت

رفت و رفت ای طی کند! زیردریایی جلوتر را بدون هیچگونه وقفه

و از داخل سیلو خارج شد و در آهنی سیلو بسته شد و فالویوس 

به راهش ادامه داد! در واقع هنوز اقیانوسی در کار نبود فقط 

داخل یک غار بزرگ بودند که زیر شهر نوآگایا حفر شده بود و 

 محل ورود و خروج زیردریایی بود.

اره بهم دست ای دالعادهوهووووو واقعا  محشره! یه حس فوقی -

 میده!

صبر کن بذار صفحه نمایش رو روشن کنم تا سرعت و فشار اینارو  -

 بدونیم!

ای را لمس کنستانتین روی همان منوی هلوگرافی انگشترش دکمه

ای هلوگرافی کرد که باعث شد داخل اتاق کنترل زیردریایی صفحه
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ظاهر شد که نقشه سرعت عمق و فشار و مسافت طی شده و ... را 

 داد!شان مین

متر! عالیه  5000گره دریایی عمق  12اتمسفر سرعت  600فشار  -

درصد کار میکنن و فشار هم  100همه چیز سر جاشه هر دو موتور 

 خوبه! ادوارد سرعت رو زیادش کن!

 چقدر؟ -

 گره دریایی. 22ببرش به  -

 من زیاد وارد نیستم! -

 شدی؟مگه وقتی قایق میروندی متوجه سرعت نمی -

دادم ماهی خب قایق من کیلومترشمار نداشت که مسابقه نمی -

 گرفتم!می

کیلومتر تو ذهنت انگار  22گره دریایی حدود  12االن سرعت  -

 40کیلومتر با موتورت میری سرعت رو ببر به  22داری با سرعت 

 کیلومتر بر ساعت!

 باشه باشه بردم!  -

 آره آره سرعت داره زیاد میشه! -

 میریم؟ کجا داریم -

 به طرف جنوب غربی سواحل کوبا! -

بینم دقیقا  دید دارم خیلی جالبه کنستانتین دارم جلو رو می -

 به جلو!

جلوی فالویوس به اعصابت متصل شدن! از طریق گیرنده  یهاحسگر -

 که تو دستاتو روش گذاشتی! یاو فرستنده

 کنم حتی کنترل دستمه!آره دارم حس می -

رلش دستته به محض اینکه از غار خارج شدیم عالیه اگه کنت -

 23.26درجه شمالی و  64.43به این مختصاتی که میگم میریم! 
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 یهاالسرطان! تقریبا  نزدیکیدرجه غربی که دقیقا  میشه مدار رأس

 جزایر تورکس و کایکوس!

 مختصات دقیق ما کجاست؟ -

 !درجه غربی! درست وسط اقیانوس اطلس 35درجه شمالی و  45 -

 ولی اون مختصاتی که گفتی خیلی دوره از اینجا! -

درجه شمالی  64.43البته من منظورم اینه که مسیر رو به طرف  -

 درجه غربی تنظیم کن نه اینکه بریم اونجا! 23.26و 

 ادوارد: آهان االن متوجه شدم!

کیلومتر بر ساعت از غار  40دقیقه با سرعت  20فالویوس بعد از 

آزاد اقیانوس اطلس شد! ادوارد مسیر فالویوس  یهاخارج و وارد آب

را به سمت مختصاتی که کنستانتین گفته بود تنظیم کرد و سپس 

 به مسیر خود ادامه دادند!

 ادوارد بذارش رو کنترل اتوماتیک! -

 چی؟ -

 کنترل اتوماتیک! خسته میشی بکوب پشت صندلی بشینی! -

مو برطرف خستگی کنم! بهتره یکمآره یکم احساس خستگی می -

 بکنم!

 بشین سر جات االن صندلی ماساژت میده!  -

کنستانتین حالت ماساژ صندلی را فعال کرد و خودش هم روی یک 

شود ها استفاده میدار که معموال  در رستورانصندلی گرد پایه

 نشست!

 کاپیتان بودن چه حس خوبی داره! -

یگیر بودی و االن از فرش به عرش رسیدی ادوارد! دیروز یه ماه -

 کاپیتان یه زیردریایی!
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اونم نه یه زیردریایی معمولی! داریم از یه اژدها حرف  -

 زنیم!می

ها ها! البته من بیشتر ملکه اقیانوسهاهااژدهای زیر آبی!  -

 رو ترجیح میدم براش تا اژدها!

 زیردریایی مال خودته هر چی دوست داشتی میتونی روش بذاری! -

 مال من نیست این برای خدمت به بشریته ادوارد!نه این  -

 بشر به قدری غافل و مغروره که هیچوقت قدر این رو نمیدونه! -

ما بازی کرده بدون اون  یهافالویوس نقش کلیدی رو تو موفقیت -

 درصد موفقیتمون و یا بیشتر به دست آوردنی نبود! 50

 شانس باشیم که داریمش!پس باید خیلی خوش -

نتین روی صفحه نمایش فالویوس عالمت نت چنگ موسیقی را لمس کنستا

کرد و صدای موسیقی جاز بلند شد و سکوت داخل کابین شکسته شد! 

شد ها و جانوران دریایی از پنجره گرد بزرگ اتاق دیده میماهی

 که همگی گروه گروه در حال حرکت بودند.

 دقیقه بعد........................... 30

 نگ دینگی بلند شد و یه نقطه قرمز روی نقشه ظاهر شد!صدای دی

 ها یه چیزی پیدا کردن! سنسور -

 چی؟ کشتی دشمن؟! -

نه یه چیز غیر عادی! یه چیز زنده! ببین حسگر حرارت داره  -

 نشون میده!

 ای چیزی هست!چی میتونه باشه؟ حتما  کوسه -

یگنال نه نه ماهی نیست! بهتره یه نگاهی بندازیم! این س -

 متر از فالویوس فاصله داره! 100حدودا  

 یعنی کی رو باید بفرستیم؟ -

 مگه غیر از منو و تو کس دیگه هم تو زیردریایی هست؟ -
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که اومدیم داخل زیردریایی هیچ کسی رو  یمیگم اخه از وقت -

 ندیدم! 

ردریایی خدمه نداره! محض رضای خدا این یه زیردریایی یاین ز -

خودش یه مغز داره خودش میتونه خودشو ترمیم  هوشمنده! واسه

 کنه!

 ترمیم کنه؟ مگه انسانه؟! -

خب یه چیزی که مغز داره و خودشو ترمیم کنه پس زنده است و  -

مثل انسانه و فالویوس هم از این قاعده مستثنی نیست! بهتره 

توضیحات بیشتری ندم تا مغزت زیاد درگیر نشه... بهتره بریم 

 بینیم چی هست اصال  این شی عجیب؟!یه سری بزنیم ب

سپس کنستانتین به صفحه نمایش نگاه کرد و ادامه داد: عمق 

اتمسفر! خوبه میتونیم خارج بشیم از  300متر فشار  2000

 فالویوس!

 اتمسفر لهمون میکنه! 300خارج بشیم؟! این فشار  -

نگران اونم نباش فکر اونم بودم! االن زیردریایی رو متوقف  -

 کنی با موتورت!و مغزت انگار داری ترمز میکن ت

فالویوس ایستاد و ادوارد از روی صندلی بلند شد و کمی نرمش 

کرد تا خستگی بدنش رفع بشود. کنستانتین به طرف آسانسور رفت 

و به ادوارد اشاره کرد تا دنبالش برود. سوار آسانسور شدند 

 و پایین آمدند.

هم داشت که مخصوص فرار در فالویوس همینطور یک محفظه دیگری 

مواقع اضطراری بود به عبارتی قسمت ترک سریع زیردریایی که 

فرار در آنجا قرار داشت و در قسمت دم  یهاها و کپسوللباس

 زیردریایی قرار داشت درست زیر ورودی عقبی زیردریایی! 

کنستانتین و ادوارد از آسانسور پیاده شدند و بعد از چندین 

ق خروج اضطراری شدند. داخل اتاق اضطراری فقط قدم وارد اتا

و دو عدد کپسول نجات بود! آن هم برای  یدو عدد لباس غواص

ها هم فقط برای ای نداشت و لباساینکه زیردریایی خدمه

 جز ادوارد! یکنستانتین و ادوارد بود یا هر کس دیگر
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تر لباس غواصی زرهی بود برای اینکه فشار را تحمل کند! جالب

های مخزن اکسیژن داشت دو تا پشت و دو تا هم در راه 4ز اینکه ا

ای دراز به بدنه لباس وصل شده بود. در وسط زره که با لوله

سینه زرهی لباس نشان سلطنتی آتالنتیس حک شده بود و نقش و 

 شد.نگار از برگ زیتون و گل برای تزئین لباس دیده می

ه شده بود و جاهای حساس هر دو کتف لباس با محافظ آهنین پوشید

آهنین محافظت  یهابدن مانند زانوی پا، شکم و قلب توسط گارد

ای و شفاف بود و مانند یک مکعب شد و کاله لباس هم کامال  شیشهمی

محکم  یهامربع با کمی خمیدگی روی سر لباس قرار داشت و با پیچ

 به زره وصل شده بودند.

 ینی؟ برو روش بایست!بخب ادوارد االن اون سکو رو می -

مکانیکی لباس غواصی را بر  یهاادوارد روی سکو ایستاد و بازو

 تن ادوارد کردند.

 چطوره؟ بهت میاد؟  -

 بدک نیست اینا چی هستن تو دستم؟ -

اس واسه شکار کوسه اونی که روی بازوی دست راستته یه نیزه -

قرار و حیواناتی که قصد حمله دارن! و اونی که روی دست چپت 

 ل هست!یداره یه در

 ل؟ییه در -

ها غرق شده و شکوندن کشتی یهااونم واسه باز کردن صندوق -

سنگ! اقیانوس جای خطرناکیه به دردت میخوره! االن برو داخل 

 اون محفظه!

مانندی شد سپس کنستانتین در محفظه را ادوارد وارد محفظه گوی

 بست!

 شنوی؟ادوارد... ادوارد صدامو می -

 واضح صداتو دارم! -
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بسیار خب االن اون طناب رو به خودت وصل کن. باهاش باید بری  -

 کف اقیانوس!

گوید کند و به کنستانتین میادوارد قالب طناب را به خودش وصل می

که آماده است. آب وارد محفظه شد و در خروجی باز شده و ادوارد 

 به وسیله طناب به کف اقیانوس رسید.

 اس سنگینه؟!چقدر این لب -

رو  یهای لباست وزنه هست واسه اینکه بتونگوش کن کف پوتین -

کف دریا راه بری ولی اگه خواستی باالتر بیایی یه دکمه هست 

کوچیک  یهاتونی با اون موتورروی صفحه نمایش دست چپت، می

 هارو فعال کنی و شناور بشی... متوجه شدی؟لباس

 ا میرم؟متوجه شدم فقط از کجا بدونم کج -

روی مچ راستت یه دکمه سبز رنگی هست دیدی؟ اونو بزن مقابل  -

تونی اونو ببینی و هم شیشه کاله محافظت نقشه میاد که هم می

 جلو رو!

بینم یه سیگنالی دریافت آهان االن درست شد... آره دارم می -

 کنم!می

 برو به طرفش زود ادوارد! -

 دریافت شد دارم میرم. -

 درصد تقریبا تا دو ساعت اکسیژن داری ادوارد! 100اکسیژن  -

 بینم همه جا تاریکه!ولی من جایی رو نمی -

 اون چراغ کنار کتف چپت رو روشن کن! -

 صبرکن....آهان روشن کردم. -

 االن حالت دید در شب رو فعال کن! -

اینم از حالت دید در شب... آره االن کامال  دید دارم... دارم  -

 میرم جلو!
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رفت و اطراف را با دقت زنان روی کف اقیانوس راه میوارد قدماد

 کرد!نگاه می

بینم کنستانتین! اولین بارمه زیر اقیانوس رو از نزدیک می -

دیدم ولی از نزدیک دیدن یه لذت تا حاال فقط تو تلویزیون می

 خاصی داره!

 اکتشاف بخشی از لذت بشریته ادوارد! -

دریاییه! وای خدای من اینجارو ببین کف دریا پره از گیاهان  -

 یه گروه اسب آبی دارن پشت هم رژه میرن! چقدر جالبه!

ترین آکواریوم عالم خوش اومدی ادوارد! فقط تنها پس به بزرگ -

 لذت بردن نیست مواظب خطر هم باش!

 بینم!متر مونده تو رادار دارم می 50دارم نزدیک میشم! فقط  -

 ف راست ادوارد را گاز گرفت!که ناگهان کوسه ماهی کت

 کنستانتیننننننننن کوسه... کوسه... کوسه گازم گرفت! -

 سعی کن از دریل استفاده کنی! -

 نمیشه محکم گرفته ولم نمیکنه! -

نگران نباش زرهش محکمه فقط بپا بازوت رو گاز نگیره اونجا  -

 خطرناکه!

 ز گرفت.اش را گاایکوسه کتف ادوارد را رها کرد و کاله شیشه

مو گاز ایلعنتی دهنش خیلی گنده است این بار کالهخود شیشه -

 گرفت.

ادوارد با هر دو دستش کوسه را هل داد و بار دومی که کوسه 

خواست حمله کند ادوارد دریل را روشن کرد و محکم به شکم کوسه 

شکل بود دل و روده کوسه را بیرون فرو برد. دریل که مخروطی

زنان شاهد نفسهمان لحظه جان داد و ادوارد نفسریخت و کوسه در 

 خونریزی کوسه شد.

 شیر یا روباه؟ -
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 کشم کدومشم؟به نظرت االن دارم نفس می -

اینکه لباس محکم و غیر قابل نفوذه حتی ضد گلوله هم هست  -

 چیزیت نمیشه!

 خیلی گنده بود! -

 کوسه سفید بزرگ یا به اسم علمی کارچاردوم کارچارایاس! -

 چی چی دوم چی چیاس؟! -

هیچی هیچی یه چیزی بود گفتم ولی اگه لباس معمولی غواصی  -

تنت بود االن شام خانواده آقای کوسه شده بودی! حاال خدا رو 

 شکر به خیر گذشت... به راهت ادامه بده! 

ادوارد به راهش ادامه داد و سیگنال را دنبال کرد. سیگنال 

شد. ادوارد وارد غار شده اده میاز داخل یک غار زیر دریا فرست

 و سیگنال صدایش بلندتر شد. 

 کنستانتین باورت نمیشه چی پیدا کردم! -

 چی؟ -

 یه کشتی بادبانی! اونم داخل غار! یهاالشه -

 چطور ممکنه یعنی؟ داخل غار ببین سقف غاز باز نیست؟ -

فرستم نه اصال ! کامال  بسته است! صبر کن یه لحظه عکسشو می -

 رات.ب

جالبه کشتی متعلق به ناوگان اسپانیاست... احتمال زیاد مال  -

حمل گنج اسپانیا رو باشه همون سالی که طوفان کشتی 1715سال 

 غرق کرد ولی...

کشتی بزرگیه معلومه ولی جای تعجب اینجاست که این غرق نشده  -

انگار از یه ارتفاعی افتاده! تو عکس دقت کن تیکه تیکه شده 

ماند و قسمتی شد باید قسمتی سالم میکه اگه غرق می در حالی

 دید.آسیب می

 راس میگی! -
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 نکنه ساختگی باشه؟ -

کس نمیتونه با لوازم غواصی معمولی به این فکر نکنم چون هیچ -

 عمق با این فشار برسه! بهتره بری جلوتر ببینی چی هست!

مه قسمت چیز زیادی از کشتی باقی نمونده ولی قسمت عقبیش سال -

 کابین کاپیتان! 

ادوارد وارد کابین کاپیتان کشتی شد و اطراف را به کمک چراغ 

بررسی کرد. در این میان چشمش به یک اسکلت افتاد اسکلت باقی 

مانده ناخدای کشتی بود که به میز تکیه داده بود و شمشیری 

زنگ زده در دستش داشت. اما چند قدم جلوتر دست قطع شده اسکلتی 

ده بود که یک شی ناشناسی به دستش وصل و یک شمشیر بزرگ افتا

 عجیب در کنارش افتاده بود.

 ادوارد کنجکاوانه هم شمشیر و هم شی ناشناس را برداشت.

 کنستانتین صدامو داری؟ یه چیز عجیبی پیدا کردم؟ -

 چی پیدا کردی؟ -

 یه شمشیر و یه دونه شی عجیب و غریب انگار شبیه مداله! -

 ی پیدا کردی؟دیگه چ -

 چیز خاصی پیدا نکردم فقط... اوه خدای من این دیگه چیه؟! -

 چی دیدی؟ -

 اسکلت یه حیوان! انگار شبیه یه پرنده غول پیکره! -

 ادوارد زود عکس بگیر و برگرد به فالویوس! -

 باشه باشه اومدم! -

 دقیقه بعد.............. 15

ش یهاکردن لباس ادوارد به زیردریایی بازگشت و بعد از عوض

سریع به اتاق پذیرایی فالویوس رفت تا اکتشافاتش را بررسی 

های گرفته شده کند. کنستانتین یافتة ادوارد را به همراه عکس
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روی میز گذاشته بود و خود دستش را روی فکش گذاشته بود و 

ای داشت و ای طالیی و تیغه نقرهکرد. شمشیر دستهداشت فکر می

یر مانند مار حالت خمیده داشت و در قسمت محافظ دسته شمش

تپید تقاطع صلیب شمشیر یک برجستگی قرار داشت که مانند قلب می

اش با حروف های حاشیهاز آن خارج شده بود و قسمت ییهاو رگ

 الفبای ناشناسی حک شده بود.

 خب اینارو پیدا کردم! -

ه ییهاخب این یه شمشیره درازه، اینم یه مداله و اینم عکس -

که تو گرفتی... اول باید بگم که شمشیر زنده است! یعنی 

زنه... ببین شمشیر داره ارگانیکه! دقت کن این قلبشه داره می

 حرکت میکنه.

هایش قسمت نزدیک به دسته شمشیر شکل اّره مانندی داره و تیغه

مدام در حال حرکت بوده و در قسمت نزدیک به نوک شمشیر دو 

نده بیرون زده بود و انگار نصف شمشیر و نصف تیغه شبیه بال پر

 شه.یتبر دیده م

 خطر نداره که؟ -

نه! نه! خطر نداره! زنده است ولی چطور بگم مثل یه گیاه  -

تونه بره یا فعالیت خاصی خواره حرکت داره... راه نمیمگس

 تونه انجام بده!نمی

 یعنی چطور ممکنه؟ -

رخورد نکرده بودم... نمیدونم تا االن به همچین موردی ب -

ادوارد مخصوصا  مورد دومی که که مداله و اونم زنده است درست 

ها حرفت دونم واقعا  چیه. حاال راجع به عکسر ولی نمییمثل شمش

درست بود کشتی غرق نشده بلکه سقوط کرده ولی چطور سقوط کرده؟ 

تر باشه اینه که از باالی سقف غار سقوط چیزی که میتونه منطقی

 رده و ارتفاعش هم زیاد بوده!ک

 ولی چطور اون از اونجا سر درآورده؟ -
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خیلی غیرمنطقیه ولی اگه یه نظریه بخوای روش بنا کنیم اینه  -

که اون کشتی وارد یه بعد زمانی دیگر شده شبیه سفر تو به بعد 

 دیگر در قضیه سوزان ولی مطمئن نیستم!

 خب ولی اون اسکلت پرنده رو چی میگی؟ -

ها متوجه شدم این شمشیر متعلق به یک جنگجو بود ن تو عکسم -

تونم بگم این پرده هم مرکوب اون جنگجوست یه و به جرأت می

 تا بال داشت! 4چیزی مثل شیر ودال خودمون که 

 باورنکردنیه! -

البته یه نظریه است ولی اگه منطقی فکر کنیم به این نتیجه  -

یه بعد زمانی شده و دوباره تونیم برسیم که اون کشتی وارد می

برگشته به این دنیا ولی تو یه موقعیت دیگه! دارم از یه 

ای که لرزه بر کنم ادوارد! پدیدهپدیده فراطبیعی صحبت می

هر انسانی میندازه. شاید به ظاهر ساده باشه ولی  یهااستخوان

 خودش خطرناکه!

 خطرناک از چه جهت! -

موجودات متافیزیکی وارد این خطرناک از جهتی که ممکنه پای  -

 دنیا بشه!

ولی یه عاملی باید باشه که این کشتی وارد دنیای دیگری  -

 شده!

ترسم بگم همون عاملی که باعث شد تو وارد یه دنیای دیگه می -

 بشی باعث این اتفاق شده!

ولی من وارد یه دنیای فرامادی شدم ولی اینا وجود خارجی  -

 ان!ن... مادهدارن! اینا جسمن لمس میش

تر بشه... صبر کن ادوارد یه همین باعث شد که قضیه پیچیده -

 دقیقه برگردم من؟

 کجا میری؟ -
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میرم تا وسایل تحقیقاتمو بیارم ببینم ساختار این شمشیر  -

 از چیه؟

هال را ترک کرد و ادوارد تنها ماند. حس کنجکاوی کنستانتین 

بردارد و چون شکل  ادوارد باعث شد تا مدال را از روی میز

ای داشت و قبال  روی دست اسکلت قرار داشت ناخودآگاه روی خمیده

مچ دست راستش گذاشت و ناگهان سریع مدال به دستش چسبید و 

انگشت و آرنج دست راست  5مانند یک دستکش فلزی باز شد و هر 

 ادوارد را پوشش داد و تبدیل به یک دستکش کامل فلزی شد.

کرد از دستش خارج کند ولی تالشش ود و سعی میادوارد هل شده ب

ای نداشت. از تالش کردن دست کشید و شروع به تماشای فایده

دستکش آهنین که طالیی بود کرد. سپس شمشیر را برداشت و در 

 دستش چرخاند.

کنستانتین برگشت و وقتی صحنه را دید متعجب شد و گفت: چرا 

 بهشون دست زدی؟

کردم درنیومد  یبه دستم چسبیده هر کار بیا ببین کنستانتین -

ولی انگار داره پرواز میکنه... این دستکش خیلی سبکه! خیلی 

 هم راحته!

 ولی این شمشیر چقدر بهت میاد! -

ادوارد کمی زورش را زیاد کرد و شمشیر را محکم چرخاند ولی 

شمشیر از دستش خارج و از کنار کنستانتین با سرعت رد شد و 

 ت مجسمه کنار دیوار فرو رفت!به دیوار صور

 پسر یکم یواش میخوای منو بکشی! -

 خوام آخه تا حاال دست به شمشیر نزدم!یببخشید معذرت م -

ادوارد خواست شمشیر را دربیاورد ولی هنوز هیچ قدمی برنداشته 

بود که شمشیر خود به خود از مجسمه جدا شد و با سرعت به طرف 

 ش چسبید.اش به دستکادوارد آمد و دسته

 عجب! -
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این دستکش مخصوص این شمشیره کنستانتین... خیلی جالبه مثل  -

 یه آهنرباست!

 ای از عالم غیب؟چطوره براش یه اسم بذاری مثال  پدیده -

 اسمشو میذارم ال دورادو! -

کنستانتین در دلش گفت که باید این موضوع را با امپراتور در 

 وارد امتناع کرد. میان بگذارد ولی از خبر دادن به اد

 کنستانتین: بهتره برگردیم به نوآگایا ادوارد!

 

 فصل پانزدهم: پانتا رایی

خداوند جنگ را آفرید تا مردم آمریکا بتوانند »      

 «     جغرافیا یاد بگیرند

مارک  -                                           

 تواین 

 

 نتیسآتال ی، نوآگایا، امپراتور2020آگوست  7

چند روز بعد از اکتشاف غار زیر اقیانوس کنستانتین بدون 

اینکه ادوارد را در جریان بگذارد به دیدار مکسیملیان رفت 

 تا او را باخبر سازد.

ست و یکنستانتین وارد اتاق امپراتور شد و کمی اطراف را نگر

ان نشست. مکسمیلیان هم در حال یروی صندلی مقابل میز مکسیمل

ار با خودنویسش بود و فقط یک نیم نگاهی به نوشتن طوم

 کنستانتین انداخت و به کارش ادامه داد.

 سالم برادر بزرگ! روزت بخیر! - 

 ای؟حوصلهچرا اینقدر بی -
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به نظرت سوءاستفاده از ادوارد کار درستیه که داریم انجامش  -

 میدیم؟

صی ای؟! اتفاقا  یه همچین شخسوءاستفاده؟ نه چه سوءاستفاده -

برای ما نقش کلیدی رو انجام میده و خودت خوب میدونی برای 

 تونیم استفاده کنیم!رسیدن به آرزوی بزرگمون از هر چیز می

ای داره منو خفه میکنه... اصال  حسی کنندهمکس یه چیز ناراحت -

 خوبی نسبت به این آرزو ندارم!

 چرا و برای چی و چطور؟ -

انتخاب کردیم به جایی ختم میشه که واسه خودمون  یاین خط مش -

کنیم.! یعنی جنگ و که ما برای مقابله با اون داریم تالش می

 خونریزی!

مثبت جنگ هم نگاه کرد  یهاجنگ بله جنگ! باید به جنبه -

کنستانتین مثل یک چاقو که هم میشه آدم کشت و هم میشه باهاش 

 حله!میوه برید! االن جنگ برای ما یه راه

یچ جنبه مثبتی نداره! ما باید راه غیر از جنگ رو نه جنگ ه -

 انتخاب کنیم!

بزرگ مثل  یهایتاریخ رو ببین کنستانتین! تمام امپراتور -

 روم، فرانسه و نازیسم!

نه! نه ما وحشی نیستیم! ما انسانیم! ما این شهر رو بر  -

 پایه انسانیت بنا کردیم و نه خونریزی!

کسی هم نمیگه ما میخواییم خون  کسی نمیگه ما وحشی هستیم... -

بریزیم... فقط میخواییم پوزه اونارو به خاک بمالیم و آن روز 

روز سعادت ماست! دلیل مخالفتت چیه کنستانتین؟ میخوای 

همینطور بشینیم و فرشته نجات بیاد در گوششون بگه که تسلیم 

آتالنتیس بشین؟ بیخیال کنستانتین انتظار داری وقتی مارو دیدن 

استقبالمون بیان؟ اونا حتی نمیدونن ما کی هستیم انسانیم  به

 یا بیگانه؟ 

 تری جلو بریم!ولی باید صبر کنیم و از راه منطقی -
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مون رو سر این کنیم حتی جوانیساله داریم صبر و تفکر می 50 -

 یهاهدف فدا کردیم کنستانتین ولی تا کی؟ تا کی باید انسان

بازی تا کی؟ چرا مردم رو بیاریم موشکبیگناه رو جمع کنیم؟ قایم

 نواگایا؟ چرا نمیگی نوآگایا رو ببریم پیش مردم؟! 

 خب منم همینو میگم ولی روشمون غلطه! -

هم  یگیره و ارزشروشمون درسته، روشی که تو میگی خیلی وقت -

نداره ولی من میگم که بهتره از راهی که خودشون میخوان بریم! 

م مونده به هدفمون برسیم فقط چند قدم. یعنی زورگویی! خیلی ک

 کم داره آماده میکنه!خائوس کم

ند یباشه ولی باید اینو بهت گوشزد کنم که عواقبش چندان خوشا -

نیست! راجع به ادوارد به نظرم آماده است البته برای االن! 

 شخص الیقی برای آموزشش سراغ داری؟

آگویلرا! کسی که  کی رو سراغ دارم! آرچیبالد ماراندوال دیی -

سال داشت  12ما نیاز داریم! یه مبارز اهل آرژانتینه! وقتی 

زده زیاد خاطره های جنگجنگ فالکلند رو دیده و مثل بقیه بچه

 ها به شدت متنفره!خوشی از جنگ نداره! از انگلیسی

 خب این به چه درد ما میخوره؟ -

المللی یندوره مسابقات ب 5سابقه درخشانی داره... قهرمان  -

 شمشیرزنی شده! استاد سبک دسترتزاست! 

 کجا میتونیم پیداش کنیم؟ -

 انکوریچ! -

 آالسکا؟  -

دار تو ارتش آرژانتین سال به عنوان یه درجه 20ماراندوال  -

اش قابل مشاهده است به نظرم خدمت کرده به خوبی روحیه نظامی

اینه که  مورد مناسبیه ولی چرا از آنکوریچ سر درآورده دلیلش

خواست به نواگایا بپیونده ولی برخالف ادوارد موفق نشد اونم می

و االن زندانیه... اونم تو آالسکا جایی که سرد و دوره! البته 

گرده بنابراین هوای سرد اصالت ماراندوال به شهر اوسوایا برمی

 زیاد روش تاثیرگذار نیست!
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تیاج ندارم! میتونم ترتیبشو بدم با ادوارد! چیز زیادی اح -

 دونست ممکنه لو بده؟!ولی اون جای مارو می

زنه ولی بهتره عجله کنی ها حرف نمیمطمئنم اون به این زودی -

چون قراره سه روز دیگه چندتا بازرس برای بازدید زندان 

 هارو ساخت!انکوریچ برن! خودت خوب میدونی همیشه باید فرصت

 کنیم!می عالیه تا سه روز دیگه خودمونو آماده -

های درسته ما به ادوارد بیشتر احتیاج داریم ولی مهارت -

ماراندوال تو استراتژی و شمشیرزنی خیلی باالست و میتونه مربی 

 خوبی برای ادوارد باشه!

رود. ادوارد هم در چند لحظه بعد کنستانتین به دفتر خود می

د کرد که کنستانتین واردفترش حیوانات خشک شده را تماشا می

 دفتر شد.

 بری؟بینم که از منظره لذت میمی -

 واقعا  اینارو خودت شکار کردی؟ -

ان به غیر از اون پوست پلنگ که مجبور نه اینا فقط مصنوعی -

 شدم بکشمش چون بهم حمله کرده بود!

 آفریقا؟ -

 آفریقای جنوبی -

کنستانتین تو این همه کلکسیون مجسمه حیوانات داری به نظرت  -

 تره؟یکیشون خطرناککدوم 

 انسان! -

 انسان؟! -

بله انسان! بقیه اعمال انسان به کنار ولی همین جنگ راه  -

 انداختنش نشانه خطرش است!

 ولی ما که اینجور نیستیم؟! -
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 تا وقتی که مجبور نشدی اینو میگی! -

رود تا سری به حیوان سپس کنستانتین به طرف آکواریوم بزرگش می

 اش بزند.خانگی

 یه هشت پا حیوون خونگیته؟ -

وم یکنستانتین نگاهی پر از عالقه به هشت پای داخل آکوار

دهد: از نظر من هشت پا نماد قدرت و اندازد و جواب میمی

تا پا نشان تسلط کامله! بگذریم  8اصالته ادوارد... وجود 

یه کاری برات دارم یه امتحان یه امتحانی که بتونی خودتو 

 به رخ بکشی؟

 متحان ورودی؟ا -

 یه چیزی شبیه اون ولی عملیه! میخواییم بریم انکوریچ! -

 برای چی؟ -

میخواییم یکی رو از هلوفدونی دربیاریم؟ خیلی هم مهمه  -

 برامون به خصوص برای تو!

 برا من؟ کیه حاال این؟ -

آرچیبالد ماراندوال! بهتره زود عجله کنیم ادوارد دوتایی  -

 باش! زود با فالویوس میریم! میریم به ماموریت آماده

 ولی اونجا که خیلی دوره! -

نمیتونیم از کانال پانامه بریم مجبوریم از قطب شمال  -

 استفاده کنیم دو روز طول میکشه بریم باید آماده بشی!

 گردن! ولی من چی... دارن دنبالم می -

کنم! کنیم دارم رو نقشه کار مینگران اونم نباش! جعل هویت می -

 ای؟مادهآ

 ام.آماده -

 پس راه بیوفتیم! -
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 انکوریچ، آالسکا، ایاالت متحده آمریکا 2020آگوست  9

 صبح 11ساعت 

روز و عبور از قطب شمال و تنگه بین روسیه  2فالویوس بعد از 

شهر انکوریچ رسیدند. هدف در واقع در  یهاو آالسکا به نزدیکی

ر دورتر از شهر کیلومت 50داخل خود شهر آنکوریچ نبود بلکه 

جزیره کنای جایی که در میان هدف اصلی قرار داشت یعنی شبه

شد. های برفی در یک پایگاه زیرزمینی ماراندوال نگهداری میکوه

باریدن برف در ماه آگوست معمول بود و اکثر نقاط شهر و منطقه 

 با برف پوشیده بود.

و ادوارد  جزیره کنای لنگر انداخته بودفالویوس در نزدیکی شبه

 و کنستانتین هنوز از فالویوس خارج نشده بودند.

کنستانتین و ادوارد داخل انبار در دماغ فالویوس بودند. 

کنستانتین گفت: خب دقت کن ادوارد! نقشه اینه؛ یه گروه بازرسی 

ه پایگاه نظامی تو دل کوهه خوب هم یدارن میرن به کمپ هیلز 

اون گروه بازرسی به کمپ  محافظت میشه. ما باید قبل از اینکه

برسن جلوشونو بگیریم بعد مدارکشونو بگیریم و جای اونا به 

 کمپ بریم خیلی ساده است... نظرت چیه؟ 

 هستم. -

میرن به کمپ و خبر  3هامر اچ عالیه این گروه بازرسان با یه -

 خوش اینه که میخوان اونو انتقال بدن به یه جای دیگه!

 خب کی شروع کنیم؟ -

 ر چه زودتر بهتر.ه -

کنستانتین به سمت یک ماشین رفت که رویش را با یک پرده سفید 

پوشانده بودند و پرده را کنار کشید و یک ماشین عجیب و غریبی 

 ظاهر شد.

بینی؟ دوزیسته هم روی اسمش شمشیرماهیه... این ماشین رو می -

 خشکی می تونی برونی هم زیر دریا!
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منظوره بود؛ شاسی ماشین مثل  شمشیرماهی اسم یه ماشین دو

خودروهای کالسیک طراحی شده و در کاکپیتش مثل یک جنگنده کشویی 

بود تا آب وارد کاکپیت نشود. در پشتش یک پروانه داشت برای 

جلویش  یهااینکه بتواند در آب حرکت کند و به جای اینکه چرخ

ش مثل چرخ یهاتغییر جهت دهند طوری طراحی شده بود که گلگیر

توانست به چپ و راست حرکت کند و باعث شود ماشین هواپیما می

 تغییر جهت دهد.

با این ماشین میریم... با این مامانی! همه چیزی که الزم  -

اولیه آب و غذا و از همه  یهاداریم توش میتونی پیدا کنی! کمک

 تر اسلحه! تر و جذابمهم

 ولی چطوری میتونیم وارد خشکی بشیم؟ -

اده زیردریایی رو میذاریم رو حالت نامرئی بعد با خیلی س -

شمشیرماهی میریم به استقبالشون! فالویوس هم نامرئی باقی 

میمونه و کسی هم متوجه حضورش نمیشه. اسم عملیاتمونم هم 

 پانتا رایی است! یادت باشه پا ن تا را یی!

 پانتا رایی! متوجه شدم بهتره راه بیوفتیم! -

اس مثل و بشین... منم عقب... خیلی سادهسوار شو پس تو جل -

جته فرمونش... انگار داری فرمول یک میرونی متوجه شدی که چی 

 میگم.

ادوارد و کنستانتین سوار شمشیرماهی شدند و ادوارد سقف کشویی 

 ماشین را کشید و بست.

خب صبر کن االن فالویوس وارد حال نامرئی شد و داره میاد  -

کنیم! ولی ریسک یزرگی بود شد حرکت میباال... وقتی در باز 

 ای نداریم!نزدیک شدن به آمریکا اما چاره

 هر چی تو بگی پیرمرد! -

فالویوس از آب خارج شد و چون نامرئی بود کسی متوجه حضورش نشد 

سپس ادوارد گاز ماشین را فشار داد و از داخل انبار از در 

خشکی را زیر  جلویی فالویوس داخل آب پریدند و مسیر دریا تا

 آب با شمشیر ماهی طی کردند.
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که ادوارد و کنستانتین جامه خزدار بر  یچند ساعت بعد درحال

ده از برف کمین کردند تا یهای پوشتن داشتند در یکی از تپه

منتظر خودروی حامل بازرسان دولتی بمانند. فقط تپه پوشیده 

و مملو  شد سرسبزاز برف بود پایین تپه که جاده از آن رد می

از درختان کاج بلند و هوا هم صاف و ابری بود. ادوارد در حال 

پوشاندن ماشین با برف بود تا کسی آن را نبیند و رنگ سفید 

کرد. کنستانتین هم در حال دید زدن با ماشین هم کمک زیادی می

دوربینش بود؛ دوربینی که مثل خودش شکل و شمایلی عجیب و غریب 

 داشت.

ماشین رو بپوشونی اون جعبه سفید  یاز اینکه جلوادوارد قبل  -

 رو بیار اینجا! 

 کدوم جعبه؟ -

 تو صندوق جلوی ماشین زود بیار االن میرسن؟ -

بیهوش شده در کنار  یهاای از پلیسادوارد در حالی که به توده

کرد به کنستانتین گفت: مطمئنی دیگه کسی به ما ماشین نگاه می

 شک نمیکنه؟

 بیعیه.... میوفته اینجور اتفاقا!!!!خب دیگه ط -

 به هوش نیان یه وقت واسمون دردسر درست کنن؟ -

نه خیالت راحت باشه تا کریسمس سال بعد تا وقتی که بابانوئل  -

 نیاد بیدارشون کنه خوابیدن!

 ادوارد جعبه سفید را برای کنستانتین آورد.

 رنگ! هامر سیاهاوناهاشن دارن میان! یه  -

 ببینی چند نفرن؟ میتونی -

 یه بازرس، یه راننده، دوتا محافظ! -

 چطور باید جلوشونو بگیریم؟  -

 جعبه رو باز کن توش یه مین هست؟ -
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 میخوای منفجرش کنی؟ -

 نه تو مین رو بده میگم چیکار کنیم. -

ادوارد در جعبه را باز کرد، داخلش قطعات تفنگ، نارنجک، مین 

 به کنستانتین داد.و ماسک بود. مین را برداشت و 

خب االن گوش کن وقت زیادی هم نداریم! این مین یه تله است!  -

تصویر یه خودرو پلیس راه رو ایجاد میکنه که باعث میشه فکر 

کنند واقعا  یه ماشین واقعیه ولی اینجور نیست. این هم لباس 

پوشی... تری اینو میاندامافسر پلیس راه به تن من نمیاد تو خوش

پوشم بعد مین رو میندازی روی جاده... طوری ن یکی رو میمن او

شون باشه که ماشین کامال  جاده رو بگیره... خودت میری جلو و نگه

میداری تا معطل بشن! بهشون بگو که سرعتتون غیرمجازه! منم 

 گیریم تمام؟افسر ارشدت میشم کنارت جلوشونو می

 ولی قیافه من؟ اونا میفهمن منم! -

 سک رو بردار از جعبه، بزن به صورتت!اون ما -

 گریم بود به صورتش زد! یهاادوارد ماسک را که شبیه ماسک

 خب؟ االن چی شده؟ -

صبر کن االن روی کامپیوترم تنظیماتی انجام میدم......آهان  -

 االن شد.

کنستانتین از جیبش آینه جیبی درآورد و رو به ادوارد گرفت! 

شده بود! طبیعی لب و چشم و  یگرقیافه ادوارد شبیه شخصی دی

 ها در جای خودشان بودند! مژه

 تر بود!وای! این منم؟ قیافه قبلیم خوشگل -

 بازی درنیار!مسخره -

 تر شده!صدام هم بم -

تونم بشناسمت... االن لباس پلیس راه رو االن حتی منم نمی -

 بپوش! زود االن میرسن! 
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ه ماست صورت معمولیه و ولی چطور قیافم تغییر کرد؟ این ک -

 ها استفاده میشه ازش؟تو سینما

ها ظاهرا  معمولیه ولی این مثل اون مین یه تله است اون مژه -

و لب و بینی کامال  مجازیه مثل یه هلوگراف فقط دیده میشه ولی 

وجود خارجی نداره! االن اگه سؤاالت تموم شد زود برو... دارن 

 میان! منم لباس رو بپوشم...

پلیس راه آالسکا را که یک ژاکت  یهادوارد و کنستانتین لباسا

های کمپین را روی ای بود بر تن کردند و کالهچرمی و شلوار سرمه

سرشان گذاشتند و جعبه سفید را برداشتند از تپه پایین آمدند. 

سپس مین را گذاشتند و روشن کردند! تصویر یه فورد اکسپلورر 

ظاهر شد و مسیر رفت و برگشت جاده  پلیس راه آالسکا وسط جاده

 را گرفت. 

زد و انگشتش داخل ماشین ادوارد انگشتش را به بدنه ماشین می

 رفت!فرو می

 چه جالب از دور انگار ماشین واقعیه! -

 دارن میان آماده باش! -

اش مثل ادوارد عوض کنستانتین ماسک صورتش را فعال کرد و قیافه

 شد! 

ها حامل بازرس یو دست تکان داد. خودروکنستانتین جلوتر رفت 

ایستاد. کنستانتین از سمت راننده و ادوارد هم از سمت مسافر 

 ماشین به ماشین نزدیک شدند.

 روز بخیر دوستان!  -

 تونم بپرسم چرا مارو نگه داشتین؟راننده: روز بخیر سرکار! می

از سرعت خودتون خبر دارین؟ اینجا روی تابلو نوشته سرعت  -

 80مایل ) 50کیلومتر( شما دارین با سرعت  40مایل ) 25جاز م

 کنید!کیلومتر( رانندگی می

 ولی ما در حال ماموریتیم! -
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برام مهم نیست من باید قانون رو اجرا کنم... قانون قانونه  -

 از ماشین پیدا شین زود!

بازرس که عینک آفتابی به چشم داشت عصبانی از ماشین پیاده 

 ستش را جلوی بازرس گرفت و سرش را تکان داد.شد. ادوارد د

بازیه؟ میدونی ما کی هستیم؟ ما بازرس: این دیگه چه مسخره

 مامور دولتی هستیم!

کنستانتین: خب مرد حسابی منم مامور دولتم شما سرعتتو بیش 

 از حد مجاز بود!

 یعنی چی؟ اینجا یه منطقه نظامیه اینجا نباید پلیس باشه؟  -

دونی کنی؟ مین انجام وظیفه توهین مییمور در حداری به ما -

 دیگه جرم این کار چقدر سنگینه؟

 لنگه! اینا پلیس نیستن!یه جای کار می -

کوبد و چشمانش کنستانتین با دست چپش محکم به گلگیر ماشین می

کند و با انگشت اشاره همان دستش رو به بازرس را درشت می

 دی این حرفو بزنی؟گوید: چی گفتی؟ چطور جرأت کرمی

 تو پلیس نیستی اگه راس میگی مدارکتو نشونمون بده.  -

دهد تا از ماشین پیاده شوند. ادوارد سپس به محافظانش اشاره می

کنم از گوید: آقایون خواهش میرود و به محافظان میجلو می

 ماشین خارج نشین! 

 د.روندهند و پیش بازرس میمحافظان بازرس ادوارد را هل می

خب اگه اونجوریه باشه نشون میدم ولی تو ماشینه دنبالم  -

 بیایین نشونتون بدم!!

بازرس به همراه محافظانش به سمت ماشین رفتند و بعد از چند 

قدم برداشتن کنستانتین برگشت و شروع به هیپنوتیزم کردن 

شان را زمین یهابازرس و محافظانش کرد. محافظان اسلحه

 تحت سلطه کنستانتین درآمدند.انداختند و کامال  

 کنستانتین: االن بخوابین!
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هر سه به خواب رفتند و روی زمین افتادند و ادوارد هم که 

کرد. حواسش به ماشین بازرس نبود و داشت کنستانتین را تماشا می

در این لحظه راننده که وحشت زده بود از ماشین پیاده شد و 

زار فرار کرد! ه طرف چمناز تپه کنار جاده به پایین دوید و ب

 ادوارد و کنستانتین متوجه فرار راننده شدند.

 ادوارد! -

 دوباره گند زدم؟! -

 االن میره همه رو باخبر میکنه!  -

 االن چیکار کنیم؟ -

ن از داخل جعبه سفید قطعات تفنگ را درآورد و به هم یکنستانت

 چسباند سپس دوربینش را وصل کرد و به دست ادوارد داد؟

 قبل از اینکه به اندازه مورچه بشه بزنش! -

 تونم بکشمش!نه من نمی -

 بزنش زود بزنش! -

د تا مطمئن باشد گلوله یادوارد ناچارا  گلنگدن تفنگ را کش

 دارد سپس راننده را نشانه گرفت که در حال دور شدن است!

 تمرکز کن! تمرکز کن! -

دویدن فرورفت  ادوارد شلیک کرد و گلوله به کتف راننده در حال

 و روی زمین غلت خورد.

 شلیک خوبی بود! -

 نه من یکی رو کشتم! -

 واقعا !؟ -

 مرد! -

 کنم این گلوله بیهوشی بود!ولی اینجور فکر نمی -
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د و گفت: اوه خدای من فکر کردم یادوارد ناگهان نفس عمیقی کش

 کشتم!

 اینقدر پاستوریزه نباش! -

 ت؟چرا نگفتی که گلوله واقعی نیس -

چون وقتی مجبور باشی یکی رو بکشی دیگه مهم نیست واقعی  -

باشه یا غیر واقعی... االن زود برو راننده رو بیار جمع کنیم 

 بریم!

 این تفنگ! اینو تو دست گارد سلطنتی دیدم! -

 یهاهاستاست خیلی هم منحصر به فرده! قالب تفنگ آره اسمش -

نگرانه! و کارایی آیندههای جنگ جهانی دوم سیستم تفنگ 16قرن 

 سؤال بسه! برو زود بیارش پسر!

زنان پیش کنستانتین ادوارد راننده را روی پشتش گذاشت و قدم

آورد کنستانتین هم در حال پوشیدن لباس بازرس بود و ماسکش 

 را به قیافه بازرس تغییر داده بود! 

 وقتی ادوارد رسید و کنستانتین را دید راننده را زمین انداخت

 و داد زد: کنستانتین؟! خودتی یا بازرس بیدار شده؟

داد نزن منم کنستانتین! قیافه بازرس رو با اسکنر برداشتم  -

االن اون راننده رو بیار قیافه اونو بندازم روی ماسکت تو 

گیرم! خب ببینیم کیه ماشین رو میرونی منم جای بازرس رو می

سط دولت مرکزی برای این؟ جاناتان هریس، مامور فرستاده شده تو

بازرسی از کمپ هیلز! فرصت به این خوبی گیر نمیاد یعنی با 

 یه تیر دو نشون زدیم!

 بیهوش شده رو چیکارشون کنیم؟ یهااین الشه -

 ندازیم پشت ماشین!وقت نداریم می -

 کنستانتین به مغز تحت فرمان محافظان بازرس را دستوراتی داد.

ماشین سیاه گذاشت و به دستور  ادوارد بازرس را داخل صندوق

کنستانتین محافظانش که کامال  تحت کنترلش بودند عقب خودرو 

 نشستند و بدون حرکت به جلو خیره شدند.
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 ادوارد بشین پشت فرمون بریم!  -

ساز ماشین کنستانتین قبل از اینکه سوار ماشین شود، مین شبیه

رداشت و سپس را غیرفعال کرد و از داخل جعبه سفید یک مالفه ب

جعبه را برداشت و رویش یک نوع اسید خاصی ریخت و جعبه کامال  

 ذوب شد!

 خب ادوارد اینو پیشت نگه دار! -

 این چیه؟ -

کشی و بعد با فعال کردنش میتونی اینه یه شنله کامال  روت می -

 بشی! عین هری پاتر! ینامرئ

 بعدشم حتما  میرم سراغ ماراندوال؟ -

کنم کسی متوجه بشه! من با فرمانده دژ صحبت میآفرین! نباید  -

تو هم برو ماراندوال رو پیدا کن بعد وقتی من حواسشو پرت 

 کنم تو آزادش کن!می

کنستانتین عصای هشت پا نشان معروفش را برداشت و هر دو سوار  

 یهاشدند وقتی به کمپ هیلز رسیدند. زندان کمپ هیلز مثل زندان

مختلفی داشت که زندانیان را در آن  یهادیگر ایاالت متحده بخش

داشتند از جمله خود آرچیبالد ماراندوال! کمپ هیلز در نگه می

اش از سنگ و بتن بودند و اصلی یهاواقع یک دژ بود که دیوار

های ها پوشیده شده بود و برجکاش با حصارداخلی یهادیوار

ب تحت کنترل هنگام شقوی همه جا را به یهادیدبانی با نورافکن

 نگهبان! یهاداشتند و از همه بدتر سگ

ادوارد در مقابل ایست بازرسی ترمز کرد و پلیس نظامی جلو 

آمد: روز بخیر به کمپ هیلز خوش آمدید! لطفا  مدارکتون رو 

 تحویل بدین!

کنستانتین از جیبش کارت و مدارک را درآورد و ادوارد کارت 

ت خودش به مامور داد! کنستانتین را گرفت و به همراه کار

 د کند.ییها را داخل دستگاه قرار داد تا تأمامور هم کارت

پلیس نظامی: خوش آمدید آقای هریس! ولی قبل از اینکه وارد 

کمپ بشین یه سؤال دارم! یه صدای تیر شنیده شده شما متوجه 

 شدین؟
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بله صداشو شنیدیم ولی چیز خاصی مشاهده نکردیم! ممکنه  -

محلی باشن! جای نگرانی نیست ما صحیح و سالم  یهاشکارچی

 اومدیم!

 بینمتون بفرمایین!پلیس نظامی: خوشحالم که سالم می

ادوارد کمی جلوتر رفت و شیشه ماشین را باال کشید و به 

کنستانتین گفت: آخه کدوم پلیس احمقی تو منطقه نظامی گشت 

 میزنه!!؟

ساختمون بتنی  راستشو بخوای فکر اونجاشو نکرده بودم! اون -

 بینی کنار اون در فلزیش پارک کن! رو می

ن و ادوارد به همراه محافظان هیپنوتیزم شده به طرف یکنستانت

در ورودی رفتند و بعد از داخل شدن به ساختمان بتنی کنستانتین 

با محافظان به سمت دفتر فرماندهی رفت و ادوارد هم منتظر 

ای را که کنستانتین س مالفهماند. وقتی دید کسی متوجهش نیست سپ

به او داده بود بر سرش کشید و نامرئی شد و شروع به گشت و 

اصلی پایین همکف بودند و  یهاگذار در داخل زندان کرد! سلول

 ادوارد گشت و گشت و در نهایت توانست ماراندوال را پیدا کند! 

ماراندوال داخل یک سلول انفرادی زندانی شده بود و در دستش 

 برد!یو را باال و پایین می یو

 آرچیبالد ماراندوال! -

ماراندوال که صدای ادوارد را شنید سریع به سمت پنجره کوچک 

ای توانست از آن عبور کند و بر گوشهسلول که تنها فقط نور می

 از دیوار سیاه سلول بتابد رفت!

 کیه؟ کی منو صدا زد!؟ -

 اومدیم نجاتت بدیم!؟ -

 بینمت؟!ی نمیتو دیگه کی هست -

ادوارد سرش را از داخل مالفه نامرئی بیرون آورد و جواب داد: 

 سر و صدا نکن اومدیم از اینجا درت بیاریم؟

 آخه تو کی هستی و چرا باید بهت اعتماد کنم؟ -

 از آتالنتیس اومدیم! -
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آتالنتیس؟ باشه باشه ولی این در جای کلید نداره و باید بری  -

رت رو برداری تا بتونی این درو باز از اتاق فرمانده کا

 کنی! اوه نه نگهبان داره میاد!

 ادوارد سرش را داخل مالفه کرد و کمی دور شد.

 کنی پیرمرد؟غر غر می ینگهبان: چی دار

 خونم مگه ایرادی داره!؟ماراندوال: چیزی نیست دارم آواز می

 اس... حاال صداتو ببر!آواز خوندنتم مثل خودت مسخره -

ها نگاه کرد و دور شد و ادوارد دوباره به سمت بان به سلولنگه

 سلول ماراندوال برگشت!

در این لحظه در اتاق فرمانده دژ کنستانتین در حال صحبت با 

کرد ادوارد برایش پیام فرمانده دژ بود! وقتی داشت صحبت می

فرستاد و کنستانتین هم روی صفحه نمایشش که به شکل هلوگرافیک 

ترش ظاهر شده بود متوجه شد! پیام به این قرار بود: روی انگش

کنستانتین! آرچیبالدو پیدا کردم... کلید نداره با کارت باز 

 میشه اونم باید از داخل اتاق فرمانده پیداش کرد!

خب کلنل عزیز واقعا  از سیگار کشیدن و صحبت با شما خیلی  -

 مون برسیم!لذت بردم بهتره بریم به کار بازرسی

 نل: همچنین آقای هریس افتخار بزرگی بود بفرمایین!کل

کنستانتین به همراه کلنل از اتاق خارج شدند و کنستانتین به 

ادوارد پیام فرستاد: ادوارد! من از اتاق خارج شدم زود خودتو 

 برسون به اتاق!

دید، سریع به اتاق کلنل رفت و همه ادوارد که کسی او را نمی

پیدا نکرد! به کنستانتین پیام فرستاد:  جا را گشت ولی کارت را

 کنستانتین! من چیزی پیدا نکردم االن چیکار کنم؟

کنستانتین متوجه شد که کلنل کارت زندان را در جیب عقبش 

 گذاشته و با یک زنجیر به کمربندش وصل کرده بود!

 زود خودتو برسون به ما ادوارد... کارت پیش کلنله! -
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ما بهترین امکاناتو براشون  یهاولبله جناب هریس اینم سل -

داریم و صد البته بهترین امنیت! تا حاال یک مورچه هم از 

 اینجا نتونسته بره بیرون! 

 نوشت.کنستانتین هم داشت روی کاغذ گزارش می

بله کامال  مشهوده! درباره سیستم امنیتی اینجا بیشتر توضیح  -

 بدین کلنل!

ید... اینجا همه جا با دوربین کنبله خب خودتون که مالحظه می -

 مداربسته کنترل میشه و نگهبانا زود شیفتشون رو عوض میکنن!

خواست ادوارد خودش را به کلنل رساند و به صورت مخفیانه می

 از پشت کارت را بدزدد! کنستانتین ناگهان صدایش تغییر کرد!

 س چرا یک دفعه صدایتان عوض شد لهجه پیدا کردین!؟یآقای هر -

 لهجه؟ -

اش به حالت ناگهان ادوارد از حالت نامرئی درآمد و قیافه

 اش بازگشت!اولیه تبدیل شد و به دنبال آن کنستانتین هم قیافه

 ها دیگه کی هستین؟ ادوارد والکری؟!شما -

 ای را فشرد!کنستانتین سریع روی صفحه نمایشش دکمه

فت. ادوارد آنها گر یاش را کشید و به طرف هر دوکلنل سالح کمری

و کنستانتین دستانشان را باال بردند و سپس کلنل به نگهبانان 

آنها را دستگیر کردند ولی دستانشان را  یخبر داد. هر دو

بردند بازرس به هوش نبستند. وقتی داشتند به محوطه زندان می

زد و با لباس زیر وسط محوطه پاهایش آمده بود و داشت غر غر می

 کوبید!زمین میرا از شدت سرما به 

هریس: ایناهاش این دوتا بودن که خودشونو جای پلیس زده بودند! 

 ولی...ادوارد والکری؟؟؟!!

که دستانش باال بود رو به ادوارد کرد و  یکنستانتین درحال

 گفت: پانتا رایی؟

 پانتا رایی! -

حالت اتوماتیک گذاشته  یکنستانتین در واقع شمشیرماهی را رو

شد تا به کمک کنستانتین و ت به کمپ نزدیک میکم داشبود و کم
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ادوارد برسد! بعد از چند دقیقه در حالی که نگهبانان زندان 

قصد بازداشت هر دو را داشتند شمشیرماهی از دروازه زندان رد 

شد و خودش را به نزدیکی کنستانتین رساند. نگهبانان مستقر 

کرد. میها شروع به تیراندازی کردند ولی اثری ندر برجک

رنگ کوبید و باعث شد هامر سیاه یشمشیرماهی خودش را به خودرو

شمشیرماهی  یهابازرس واقعی جاناتان هریس زیرش له شود. مسلسل

فعال شدند و شروع به رگبار بستن نگهبانان کردند و چون 

نگهبانان غافلگیر شده بودند، کنستانتین از موقعیت استفاده 

م گرفت و شمشیر کوتاهی که داخل غالف ش را محکیکرد و دسته عصا

د و به طرف کلنل پرتاب کرد. شمشیر یعصا مخفی بود بیرون کش

عصا مستقیم به گلوی کلنل اصابت کرد و در جا جان داد. 

د و سریع دست یکنستانتین عصایش را از گلوی کلنل بیرون کش

ادوارد را گرفت و سوار شمشیرماهی شد و از کمپ فرار کردند! 

شمشیرماهی زیاد بود و نگهبانان نتوانستند تحت تعقیبش سرعت 

قرار دهند. ادوارد و کنستانتین موفق به فرار شدند و به 

 فالویوس رسیدند! 

 

 چند ساعت بعد در اتاق کنترل فالویوس.........

آوره! نتونستیم درش بیاریم! باورکردنی نیست این واقعا  شرم -

 این یه آبروریزیه!

 چیز اینجور به هم ریخت!؟ چرا یهو همه -

باتری! باتری تموم شد! ته کشیدن باتری این آبروریزی رو  -

ها از کار بیوفته تو دیگه به وجود آورد! باعث شد دستگاه

 هامون برگرده به شکل قبلیش!نامرئی نشی و قیافه

 تونیم دست خالی برگردیم به نواگایا!االن نمی -

ال رو از اونجا دربیاریم! باید به هر قیمتی شده ماراندو -

خوشبختانه اونا نمیدونن ما داریم دنبال اون میگردیم ولی 

 اینو مطمئنم که امنیت زندان رو دو برابر کردن!

 ای هم داری؟نقشه دیگه -

بذار فکر کنم.... بذار فکر کنم.........................  -

 بینگو! پیدا کردم!
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 چی؟ -

کنم ادوارد، یه پروژه دارم کار میای مخصوصی من رو یه پروژه -

 کننده! تنها راهمون هم همینه! دیوانه

 خب چیه بگو! -

ه دستگاهیه مثل ماشین زمان ولی زمان نیست! یه چیزیه که ی -

 میشه باهاش همه جا رفت!

 یه دروازه؟ -

هاتو از نه! نه! فقط دروازه نیست یه دستگاهیه که مولکول -

کوانتوم میتونی هر جا خواستی بری  هم جدا میکنه و طبق فیزیک

دیوار رد  یهابدون اینکه کسی ببینتت و میتونی راحت از سوراخ

 بشی! یعنی از همه جا میتونی رد بشی حتی آب و سنگ!

 خب به نظرت یکم ریسک نداره؟ -

کنیم که میتونه تو نواگایا یه نوع باتری خاصی تولید می -

اره... اندازش شبیه کپسول انرژی باورنکردنی رو تو خودش نگه د

تونیم نشانیه ادوارد پس وقتی اینجور باتری قوی داریم میآتش

مطمئن بشیم ای کاش تو ماموریت نجات ماراندوال از این باتری 

 کردیم!کردیم االن این شکست رو تحمل نمیاستفاده می

 خب حاال این ماشینت چطور کار میکنه!؟ -

انتومی است مثل یه کپسول بزرگ این ماشین که اسمش ماشین کو -

پرسی که چطور کار هاتو تقسیم میکنه االن میمیمونه که مولکول

میکنه این! اون انرژی که داخل باتری هست باعث ایجاد یک 

میدان الکتریسیته میشه مثل گوی تسال! این رو بر اساس اختراع 

عد تونست انسان رو به بتسال ساختم چون به وسیله الکتریسیته می

کنم... طوری ساختمش که یدیگه بفرسته ولی من این کارو نم

 انسان میتونه تغییر ماهیت بده!

 ولی چطور ممکنه زنده بمونیم! -

هات تقسیم میشن و تو میتونی به زندگی ادامه فقط مولکول -

بدی! یجورایی فلسفی و علمیه! و اما چطور میتونی به حالت 

 اولیه برگردی!
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این راه نجات ماراندوالست! متوجه شدم که خب پس تو میگی  -

تونیم میشه با این دستگاهت به سلولش نفوذ کرد ولی چطور می

 اونو دربیاریم؟

با همین دستگاه! با همان تکنولوژی که تسال درستش کرد! همون  -

 آزمایش فیالدلفیا!

 دیوونه شدی؟ اون احتمال زنده موندنش کمه! -

روی میمون این آزمایش رو انجام دادم نه! نه! اصال ! من کامال   -

آمیز بود! تنها کاری که درصد آزمایش موفقیت 0.2و با خطای 

تونی بکنی اینه که بشینی تو دستگاه و بقیه کارارو بسپاری می

 به من!

 و دروازه؟ -

هاشو تقسیم بله دروازه یا همان پورتال! اونم میشه مولکول -

ل نباش من الگوریتمشو رو رسم کرد! تو اصال  نگران تقسیم مولکو

کردم میتونم با اون به حالت اولیه برت گردونم! وقتی به سلول 

کنم و تو و دستگاه ماراندوال رسیدی من الگوریتم رو فعال می

بازکننده پورتال باز میشه و تو و ماراندوال میتونین وارد 

 فالویوس بشین!

 آخه چطور ممکنه؟ -

دیگر! خودتم میدونی که تو قضیه از طریق وارد شدن به بعد  -

 سوزان چطور این کارو کردی!

کنی من این کارو باشه باشه! اگه واقعا  اینقدر اصرار می -

 انجام میدم!

 کنم!واقعا  ازت متشکرم ادوارد جبران می -

 نیازی نیست تو دینی بر گردن من نداری ولی من دارم! -

 اده قرار گرفت!ادوارد داخل دستگاه کپسول مانند شد و ایست

ادوارد این حالت دقیقا  مثل اینه که تو بین حالت فیزیکی و  -

 !یفرافیزیکی قرا گرفت

 عنی بیهوش میشم؟ی -
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نه بیهوش نمیشی تو کامال  هوشیاری فقط شکل بدنت تغییر میکنه!  -

مثل قانون نسبیته فقط تو شکلت عوض میشه و ذره ذره میشی تا 

 کسی نبیندت!

 شد با باز کردن پورتال انجام داد!می ولی این کارو -

اش شد چون برای باز کردن پورتال باید گیرندهنه متأسفانه نمی -

مشخص باشه و باید این گیرنده رو که قرار مثل تو ذره ذره بشه 

تو سلول ماراندوال بذاری تا دروازه برای رفت و برگشت باز 

 شه!یبشه! یک طرفه که نم

 باز باشه؟ مثل یه غار که دو طرف -

پاتی باهات حرف ای؟ دقت کن من دارم با تلهدقیقا ! خب آماده -

 زنم! یعنی ذهنی! متوجه شدی که؟می

 ام!متوجه شدم آماده -

 کنیم!یفشار خون، ضربان قلب، همش سر جاشه خب شروع م -

کنستانتین ماشین کوانتومی را روشن کرد و ادوارد رفته رفته 

شد و بعد از چند لحظه ادوارد به می ش داشت تقسیمیهامولکول

 طور کامل ناپدید شد!

 کنستانتین وضعیت فشار خون و ضربان قلب ادوارد را نگاه کرد.

ادوارد همه چیز داره خوب پیش میره واقعا  یه انقالبه این  -

 کارت! چه حسی داری؟

ای شن هستم دارم با طوفان حس اینو دارم که یکی از دانه -

 میرم!

 ی مسیر رو پیدا کنی؟میتون -

 آره آره میتونم ولی آخه چطور ممکنه؟! -

فقط شکلت عوض شده همون ادوارد همیشگی هستی فقط ساختار  -

 مولکولیت عوض شده!

 کنم!عالیه این حس... دارم پرواز می -

 زود خودتو برسون به کمپ هیلز! -
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ادوارد خودش را به کمپ هیلز رساند و کسی هم متوجه حضورش 

وقتی وارد ساختمان بتنی شد دید که امنیت چندین برابر  نشد!

شده است. سریع خودش را به سلول ماراندوال رساند و دید که 

شد! چون ماراندوال دراز کشیده است و هوا کم کم داشت تاریک می

ادوارد کامال  ذره ذره شده بود راحت از پنجره وارد سلول 

 ماراندوال شد!

 لم منو به حالت قبلیم برگردون!کنستانتین، من تو سلو -

 همین االن -

کنستانتین هم ادوارد و هم دستگاه گیرنده پورتال را به حالت 

اولیه برگرداند! ماراندوال وقتی ادوارد را دید هیچ واکنشی 

 نشان نداد!

 جناب ماراندوال من اومدم نجاتتون بدم! -

 ادوارد گیرنده پورتال را بر زمین گذاشت!

 تال رو فعال کنی کنستانتین!میتونی پور -

کنستانتین دروازه را باز کرد و یک جسم نورانی ظاهر شد که 

 شد!به یک دنیای دیگر وارد می

 ادوارد دست ماراندوال را گرفت و وارد پورتال شدند!

 زود خودتو برسون اینجا ادوارد! -

 بینم!من من چیزی نمی -

 بینی!یکم جلوتر می -

ارد یک بعد دیگری شده بود جایی که هرگز ادوارد داخل دروازه و

تجربه رفتن به آنجا را نداشت! ادوارد خودش را از پورتال 

 خارج کرد و به همراه ماراندوال وارد فالویوس شدند.

 معطل چی هستی کنستانتین؟ زود ببند پورتال رو! -

 نه باید برگردی و گیرنده رو برداری؟ -

 ندازن!دیوونگی محضه... گیرم می -

نه اگه اون دست اونا بیوفته جامونو پیدا میکنن... برگرد  -

 گردی! کنم و برمیو برش دار... بعد الگوریتم رو دوباره فعال می
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ادوارد از داخل پورتال دوباره بازگشت و موفق شد تا گیرنده 

 پورتال را بردارد!

 تونم برش دارم!دروازه رو ببند نمی -

 بندم!االن می -

ده را برداشت و کنستانتین الگوریتم را دوباره ادوارد گیرن

روی ماشین کوانتومی فعال کرد و ادوارد بار دیگر ذره ذره شد 

و از کمپ هیلز فرار کرد! فالویوس از خلیج آالسکا خارج شد و 

 به نوآگایا برگشت.

آرچیبالد ماراندوال از زندان نجات داده شد و برای چندمین بار 

یق را انتخاب کند ولی این فقط یک روی نوآگایا توانست فرد ال

 سکه بود!

 

 فصل شانزدهم: روباه سرخ

 اتالنیس ی، نوآگایا، امپراتور2020آگوست  22

آرچیبالد ماراندوال برای ارتش امپراتوری آتالنتیس یک افسانه 

ای که ساله 50گاه ندیده بود! مرد بود؛ ارتشی که ادوارد هیچ

آرژانتین و آمریکا سفید کرده  نظامی یهاموهایش را در آکادمی

سال خدمت  15ها را تجربه کرده بود! بود و بهترین استراتژی

سال خدمت در ارتش ایاالت متحده باعث  20در ارتش آرژانتین و 

شده مردی با روحیه نظامی پرورش پیدا کند و کسی که تنها خط 

گری بود و هیچ درکی از هنر و انسانیت نداشت! و اش نظامیمشی

 اش!های شمشیرزنیصد البته مهارت

خواست به شهر نوآگایا مهاجرت کند تحت تعقیب ماراندوال وقتی می

آژانس اطالعاتی آمریکا یا همان سی آی ای قرار گرفت و چون 

اش را گرفت دستگیر شد! و تنها نکته این بود که بدشانسی یقه

که مکسیمیلیان به او اعتماد کامل داشت و دلیلش هم آن بود 

هیچ سرنخی از شهر نواگایا برای دولت آمریکا نگذاشت و حتی 

 ای هم اعتراف نکرد!کلمه

جشن باشکوهی در تاالر قصر اطلس برگزار شد و هدف اصلی هم 

 اعطای درجه و مدال افتخار به آرچیبالد ماراندوال بود! 
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های سلطنتی آتالنیس امنیت قصر را همه جمع شده بودند و گارد

دند. فرش قرمزی در مقابل امپراتور مکسیملیان پهن دوچندان کر

شده بود و امپراتور تاج بر سر و عصای سه سرش را بر دست چپش 

 کرد!گرفته بود و غرورآمیز مهمانان قصر را نظاره می

رقصیدند که ماراندوال به کردند و میمهمانان با هم صحبت می

یونیفرم ارتش  همراه ادوارد و کنستانتین وارد شدند. ماراندوال

ش یهاآتالنتیس را به تن داشت؛ تمیز، سفید و اتو کشیده که پوتین

زدند و صدای منظم و هماهنگی روی فرش قرمز ایجاد برق می

 کردند.می

ن در عقب ماراندوال را یماراندوال در جلو و ادوارد و کنستانت

 همراهی کردند، ماراندوال جلو آمد و تعظیم کرد!

 و بزن شوالیه!مکسیمیلیان: زان

ماراندوال زانو زد و مکسیمیلیان از عرش بلند شد. ادوارد در 

سمت راست تخت مکسیمیلیان ایستاده و دستانش را در پشت قفل 

ای را که داخلش مدال بود آورد. کرده بود. کنستانتین جعبه

مکسیمیلیان مدال را از داخل جعبه برداشت و به گردن ماراندوال 

 آویخت!

د ماراندوال دی آگویلرا! این مدال را به پاس زحمات آرچیبال -

کنم چون تو در بدترین شرایط راه درست ت اعطا مییهاو رشادت

را انتخاب کردی و از اطاعت به کسی که ارزش انسانیت را پایمال 

کرده است سرباز زدی. تجربیاتت به ما نشان داد که تو الیق این 

دانم که تنها مدال الیق میمدال شوالیه آتالنتیس هستی و خوب 

کنم که جز تو تو نیست بلکه زمام اموری را به تو واگذار می

ان امپراتور آتالنتیس یکس دیگری شایسته آن نیست! من ماکسیمل

کنم و ارتش نواگایا را به تو تو را به درجه ژنرال نایل می

دانم که در انتخابم اشتباه نکردم! برخیز سپارم و میمی

 شوالیه!

مردم شروع به کف زدن کردند و امپراتور سریعا  خواست تا کف 

 درجه باز کرد! 180زدن را متوقف کنند و دستانش را 

مردم بزرگ نواگایا از اینکه خواستم دست زدن را متوقف  -

خواهم ولی نکته مهمی است که باید بگویم! ما به کنید، عذر می

ان همانند شما روز موعود نزدیک میشیم روزی که همه مردم جه
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دانم که شما به دور از جنگ و فقر زندگی کنند و بسیار خوب می

هم این آرزو را دارید. با داشتن مردان بزرگی مانند آرچیبالد 

ماراندوال و جناب کورنیکف و همچنین جوان بااستعداد 

تر از آن واردمان ادوارد در کنارمان این هدف را نزدیکتازه

بینم. جا دارد از جناب شهردار آقای م میچیزی که انتظار داشتی

توانم بگویم کنستانتین کورنیکف تشکر و قدردانی کنم و تنها می

اگر زحمات ایشان نبود ما هم وجود نداشتیم. خب معطل چی هستین 

 به جشنتون برسین!

مردم بار دیگر کف زدند و شروع به گفتن: درود بر امپراتور 

 کردند!

دن و گفتگو با مردم بود، همه داشتند ماراندوال در حال گپ ز

 گفتند که نوبت کنستانتین و ادوارد رسید.به او تبریک می

 کنستانتین: تبریک میگم ژنرال باعث افتخاره!

ماراندوال: متشکرم جناب کورنیکف بیشتر زحمات شما بود که االن 

 مردم!اینجا هستم اگر شما نجاتم نداده بودین من همانجا می

از اینا به شما بدهکاریم البته باید از ادوارد  ما بیشتر -

 تشکر کنیم اون بود که این ریسک رو پذیرفت!

ماراندوال: ادوراد؟ ادوارد والکری در موردت خیلی شنیدم پسر 

 بااستعدادی هستی ادوارد! 

 نظر لطفتونه ژنرال! -

کنستانتین: ژنرال میدونم خیلی خسته هستین ولی شنیدین که 

هر وقت از آب بگیری تازه است؟ بهتره شروع کنیم  میگن ماهی رو

 آموزش رو؟

 ماراندوال: خسته؟ اصال  یه مرد هیچوقت خسته نمیشه!

 ادوارد: جسارته میپرسم ولی چه آموزشی؟

ماراندوال: آموزشی که ازت یه شوالیه میسازه! بهت یاد میدم 

 چطور با شمشیر کار کنی ادوارد!

 ی بجنگم!ادوارد: ولی من نمیخوام با کس

 کنستانتین: ادوارد!؟
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ماراندوال: نه اگه تو هم نخوایی مطمئنا  یکی خواهد بود که 

بخواد تورو بکشه و باید بلد باشی چطور گلیمت رو از آب بکشی 

خصوص که حضورت تو کمپ هیلز تایید شده و این بار بیرون به

 مدرک محکمی دارن تا ثابت کنن تو دشمن درجه یک اونایی!

 باشه کی باید شروع کنیم!باشه  -

هر چه زودتر بهتر! ولی ژنرال برای شما یک هدیه ویژه دارم!  -

 کنم دنبال من بیایین تا دفترم راهنمایی کنم!خواهش می

ماراندوال به همراه کنستانتین و ادوارد رفت تا کنستانتین 

اش را تحویل دهد. وقتی وارد اتاق کنستانتین شدند، هدیه ویژه

به طرف پوست پلنگی که در آفریقای جنوبی شکار کرده  کنستانتین

بود رفت و برداشت و سپس به طرف ماراندوال برگشت و پوست را 

 به او داد.

این برای شماست ژنرال این را به عنوان یک هدیه ناقابل از  -

 رید!یمن بپذ

ماراندوال دو دستی پوست را از کنستانتین گرفت و گفت: متشکرم 

 ! بدون شک این بهترین هدیه زندگی من است!جناب کورنیکوف

کنم این افتخار بزرگی که در حضور ما آن را به خواهش می -

 عنوان یک شنل به تن کنید!

پوست را دور گردنش انداخت و با سنجاق بست  یهاماراندوال دست

 و مانند یک شنل شد.

مهمانی به پایان رسید و امپراتور هم خوشحال بود! چون هم 

 د را داشت هم ماراندوال و هم کنستانتین! ادوار

رزنی را یروزها گذشت و ادوارد تحت نظارت ژنرال ماراندوال شمش

با شمشیری که پیدا کرده بود یعنی ال دورادو یاد گرفت و طولی 

د که به یکی از ماهرترین شمشیرزنان تبدیل شد به طوری ینکش

ید! ادوارد چرخکه شمشیر در دستش مانند یک پر سبک بود و می

عالقه خاصی به ال دورادو داشت و مثل عضوی از عضوهای بدنش 

 دانست و واقعا  هم اینگونه بود! می

ا بود برای همین یبرای امپراتور مکسیمیلیان شرایط کامال  مه

اش فراخواند کنستانتین، ادوارد و آرچیبالد را به اتاق شخصی

 تا مطلبی مهمی را برایشان بگوید!
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اول وارد اتاق شد بعد از آن آرچیبالد و بعد  کنستانتین

 ادوارد! همگی تعظیم کردند.

خوش آمدین دوستان! ممنون که دعوتم رو پذیرفتید اول شبه  -

اجازه بدین موسیقی مالیم بذارم پخش بشه و کمی نوشیدنی با هم 

 بخوریم!

مکسیمیلیان دیسکی از داخل کشو برداشت و روی گرامافون قرار 

ی گرامافون را روی دیسک گذاشت! آهنگی از کورساکوف داد و بازو

لیوان را پر کرد و به  4بود بعد شیشه نوشیدنی را برداشت و 

 دست ادوارد، کنستانتین و آرچیبالد داد!

 نوش جان کنید آقایون!  -

ها را سر کشیدند و کنار گذاشتند بعد مکسیمیلیان ادامه لیوان

خواستم بگم اولین که میداد: خب هدف از این جلسه این بود 

کنیم! همه شما با گروه مرحله آرزوی بزرگمونو داریم شروع می

روباه سرخ آشنایی دارین! یه گروه کثیف کمونیستی که هیچ 

روی زمینن!  یهاترین انسانای از انسانیت ندارن و کثیفنشانه

گذاری! ترور! غارت و کارشون فقط ایجاد ترس و وحشته! بمب

....... ولی بهترین فرصت برای ماست! قبل از اینکه چپاول! ولی

حمله کنیم اولین کاری که باید بکنیم ضربه زدن به  یبه کشور

پرستیژ اون کشوره! دولت ایاالت متحده ده سال است که داره با 

گروه روباه سرخ مبارزه میکنه و فقط با انداختن چند تا بمب 

که داره باهاشون دست و محکوم کردن حمالتشون میخواد نشون بده 

 و پنجه نرم میکنه!

بریم ولی به این دوستان چندین سال است که در خفا به سر می

نتیجه رسیدم که شرایط برای ظاهر شدنمون مناسبه. اولین کاری 

که باید انجام بدیم نابودی گروه روباه سرخه! با این کار 

هشونو م و وجیکنضربه محکمی به پرستیژ ایاالت متحده وارد می

ب یآوریم! ژنرال مارندوال این افتخار نصدر جهان پایین می

شماست و جناب کورنیکوف مطمئنم که دانش و خرد شما در این 

 راستا کمک زیادی خواهد کرد!

 کنم! با کمال افتخار اعالم آمادگی می -

ماراندوال: بنده حقیر هم آماده هستم به دستور شما همیشه 

 ام!آماده
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حضرت ولی چطور میتونیم اینارو پیدا یرت نشه اعلادوارد: جسا

 کنیم بر اساس تحقیقات من این گروه خیلی مخفیانه عمل میکنن!

مکسیملیان: هیچ نگرانی در مورد چگونگی نابودی اونا وجود 

نداره ادوارد! اونا جایی مخفی شدن که هر کس نمیتونه اونجا 

 تونیم! بره ولی ما می

ویس اطالعاتی نواگایا مرکز اصلیشون تو ماراندوال: بر اساس سر

قطب جنوب هست! اونام مثل ما زیر زمین فعالیت میکنن و 

خوشبختانه میتونم بگم نفوذ به اونجا خیلی راحته مطمئنم 

 گونه درگیری از بین ببریمشون!میتونیم بدون هیچ

 کنستانتین: تا حاال یه زامبی از نزدیک دیدین؟

ها نستانتین ادامه داد: زامبیهمه جواب منفی دادند بعد ک

پرسین چه ویژگی خاصشون چیه؟ اینه که کنترل ندارن! االن می

ربطی داره به موضوع ما! میدونین که اونا مثل مورچه زیر زمین 

جنگن درسته؟ قایم شدند و نمیشه پیداشون کرد و منظم هم نمی

رل من ویروسی اختراع کردم که میتونه کامال  مغز اونارو تحت کنت

قرار بده و از آنجایی که بنده حقیر استاد هیپنوتیزم هستم 

 این کار برای من مثل آب خوردن بود!

مکسیملیان: دقیقا  چیزیه که ما میخواییم آقایون انتظار 

تک دستگیرشون ن که وارد پایگاهاشون بشیم و تکینداشته باش

 کنیم که شکار بیاد طرف شکارچی!کنیم! کاری می

کنیم و ارمون خیلی ساده است؛ ویروس رو پخش میکنستانتین: ک

ها وارد مقرشون میشه و من میتونم بیرون ویروس از طریق حفره

تونیم همشون رو دستگیر کنیم خیلی خیلی بیارمشون و بعد می

ساده! ولی به سواره نظام و ادوات نیاز داریم ژنرال! و اما 

شده و از  باید بگم که این ویروس تو کالهک موشک جایگذاری

 فالویوس پرتاب میشه!

 ماراندوال: نفرات چقدر نیاز داریم جناب کورنیکوف؟

 نفر کافیه!  200کنستانتین: 

 ماراندوال: بسیار عالی!
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مکسیمیلیان: ادوارد ازت میخوام تو هم در این عملیات 

افتخارآفرین شرکت کنی مطمئنم اولین نبردته و باید تجربه کسب 

 کنی!

 ان!ادوارد: بله قرب

هست من با کمال میل جواب  یمکسیملیان: خب آقایون اگه سؤال

باشه چون همه چیز شفاف و واضحه!  یمیدم ولی فکر نکنم سؤال

 شب بخیر آقایون! به زودی عملیات رو شروع خواهیم کرد!

 

 ک هفته بعد.............................ی

 قطب جنوب یها، آب2020سپتامبر  1

نفر هستند به حالت  200ته نواگایا که سربازان فوق پیشرف

نظام ارتش برند. سربازان پیادهآماده باش در فالویوس به سر می

رنگی به تن داشتند که مانند لباس غواصی بود آتالنتیس زره سیاه

ای پهن هایشان با یه زره دو الیهای داشت و کتفو کاله شیشه

روی کتف راست پوشیده شده بود و روی کتف چپ ستاره طالیی و 

اش التین حک شده بود و سالحی به دست داشتند که سر لوله 5شماره 

 سر بود و قنداق چوبی داشتند. به شکل نیزه سه

 در اتاق کنترل فالویوس همگی جمع شده بودند.

شما به  یهاکنستانتین: ژنرال ماراندوال برای انتقال نیرو

ب کردیم زیر آب نیست این زرهی که براشون انتخا ینفربر نیاز

میتونه هم دما رو تحمل کنه و هم اکسیژن الزم برای حمل نفرات 

 رو داره!

های امگا اطمینان دارم و متشکرم جناب کورنیکوف من به زره -

 مطمئنم افراد من حتی نوک سوزن سردی را حس نخواهند کرد!

دقیقا  همینطوره ژنرال باید بگم تفنگ هجومی که سربازان از  -

نظیره... دید باال، دقت کنند در نوع خودش بیفاده میآن است

پالسمایی که میتونه قسمتی از  یهاتر گلولهزیاد و از همه مهم

 هارپون است. های بارز تفنگژگییبدن دشمن رو ذوب کنه از و

ماراندوال به نیروهایش دستور داد تا از فالویوس خارج شوند و 

 با شنا کردن به خشکی برسند!
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ب کورنیکوف افراد من به خشکی رسیدند ولی طوفان برف دید جنا -

 رو مختل کرده!

نگران نباشین ژنرال رادار زره امگا بهشون کمک میکنه  -

 خیالتون راحت باشه! 

 خودم هم میخوام شرکت کنم!  -

پس برای شما هم یک زره خاصی در نظر گرفتم زره امگا پالس  -

چون سلیقه به خرج دادم  دقیقا  شبیه زره معمولی امگاست ولی

ستاره طالیی حک کردم تا با بقیه  4طالیی و  یهاروی نقش و نگار

فرق داشته باشه... ژنرال ولی این تنها ظاهر زره امگا پالس 

کاربردی این ذره باتری با عمر طوالنی تحمل  یهاهست ویژگی

تر پرواز کردن این زره است! اجازه بیشتر دما و از همه مهم

 ین زره رو براتون نشون بدم.بدین ا

اتاق کنترل فالویوس دو محفظه کمد مانندی داشت که برای نگهداری 

شد. کنستانتین در یکی از آنها را باز زره نظامی استفاده می

 کرد و زره امگا پالس بیرون آمد.

 بفرمایید ژنرال بهترین برای بهترین! -

وست پلنگ را ماراندوال زره را بر تن کرد و بعد از پوشیدن پ

ش انداخت و آماده نبرد شد ولی خبر از نبرد نبود یهاروی شانه

 فقط قصد تماشا داشت!

بسیار باوقار و غرورآفرین! ژنرال ماراندوال اجازه بدین  -

 نبرد رو من شروع کنم!

 مهمون من باشین! -

کنستانتین موشک حامل ویروس را شلیک کرد و موشک الیه یخی را 

رفت. کمی ارتفاع گرفت و بعد دوباره رو به شکاند و به هوا 

هزار متر از سطح  5سطح زمین چرخید و خاموش شد و از ارتفاع 

شد با زمین شروع به سقوط کرد کرد! هر چقدر ارتفاعش کمتر می

کرد. موشک کامال  وسط پناهگاه سرعت کمی به سطح زمین سقوط می

الف انتظار روباه سرخ را نشانه گرفته بود. برخ یهاتروریست

کرد موشک فقط به سطح قطب برخورد خواهد کنستانتین که فکر می

کرد و ویروس پخش خواهد شد موشک به داخل زمین نفوذ کرد و سقف 

نفر در  30پناهگاه را تخریب کرد و داخل پایگاه منفجر شد. 
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جا کشته شدند و ویروس در یک چشم به هم زدن پخش شد و همگی 

طور کامل کنترل خود را از دست دادند  شورشیان روباه سرخ به

 و مانند یک زامبی از پناهگاهایشان بیرون آمدند!

هزار  10رسید! باورش سخت بود چون هزار نفر می 10تعدادشان به 

توانست در زیر زمین زندگی کنند! سربازان نواگایا به سختی می

چندین ساعت تالش کردند تا دستبند به شورشیان بزند و بعد از 

 دستبند زدن با زنجیر درازی آنان را به سمت فالویوس کشاندند. 

شورشیان که از هیچ چیز خبر نداشتند خود را میان دشت برفی 

اند که بدون لباس گرم و حتی کفش با زنجیر به قطب جنوب یافته

هم وصل شده بودند و توسط اشخاص ناشناسی که زره سیاه رنگی 

 شدند.شیده میبه تن داشتند به سمت نامشخصی ک

ای هم خیزیدند و عدهافتادند و برمیای بر زمین میعده

توانستند بلند شوند و با زور کتک سربازان آتالنتیس بلند نمی

 شدند.می

 کرد!ادوارد در کنار ژنرال ماراندوال تماشا می

پرسم ولی واقعا  این همه شورشی ادوارد: قربان جسارته اینو می

 ویوس جا بدین؟رو میخوایین تو فال

ماراندوال خندید و جواب داد: شوخیت گرفته معلومه که فقط 

 کنیم!داریم باهاشون بازی می

ها را داد. ماراندوال به افراد خود دستور قتل تمام شورشی

سربازان ابتدا به چند نفر از شورشیان شلیک کردند وقتی که 

ن زمین افتادند بقیه هم چون به زنجیر وصل بودند به زمی

 افتادند و سربازان شروع به رگبار بستن آنان کردند. 

هزار نفر به قتل رسیدند  10حمام خون راه افتاده بود و تمامی 

و ادوارد متوجه شد که روش ماراندوال و مکسیمیلیان کامال  

 آمیز است! خشونت

 ادوارد: چرا اونا رو قتل عام کردین؟

 ماراندوال: مگه قراره چیکار کنیم؟

 یه عمل وحشیانه است!این  -
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اونا مثل یه آفت میمونن تا نکشیشون بهت ضرر میرسونن باید  -

 مردن... اونا کثیفن!همشون می

 قرار بود اونارو ببریم دادگاه نه بکشیمشون ! -

احترامی کنی؟ اونا باید کنی به مافوقت بیچطور جرأت می -

شون کشتیمان یه انگل... یه آفت... اگه نمیمردن اونا شورشیمی

به ما میگفتن بزدلین ولی چون االن کشتیمو میگن قاتلیم چیزی 

 رو از دست ندادیم ادوارد والکری!

 گیرم!من فقط از کنستانتین دستور می -

 کافیه دیگه زود برگرد به فالویوس تا کارمو تموم کنم! -

ادوارد با حالت عصبی و معترضانه به فالویوس برگشت و جریان 

گر در کار یانتین در میان گذاشت! روباه سرخی درا با کنست

خصوص رئیس جمهورش نبود و این برای دولتمردان ایاالت متحده به

 دکستر تریسی! 

آتالنتیس آشنا بودند! برخی  یجامعه جهانی دیگر با امپراتور

کردند برخی خشنود بودند! نابودی کامل گروه تروریستی وحشت می

را در وحشت فرو برده بود ضربه محکمی روباه سرخ که کامال  جهان 

هاست برای به پرستیژ ایاالت متحده وارد ساخت! کشوری که سال

ای نرسید ولی یک ویروس تروریسم تالش کرد ولی به نتیجه ینابود

 آن را از بین برد!

بعد از پیروزی عصر همان روز کنستانتین و مکسیمیلیان در اتاق 

 ند.اش جلسه خصوصی برگزار کردشخصی

آمیز بود االن نوبت قدم تیبهت تبریک میگم مکس قدم اول موفق -

 دوم رسیده!

 همچنین! من باید بهت تبریک بگم من کاری نکردم!  -

شوند و ناپلئون بناپارت میگه: سربازان جنگ را پیروز می -

فرماندهان اعتبارش را کسب میکنن! منم اینجورم جنگ را بردم 

 و افتخارش نصیب تو شد!

راجع به قدم دوم وقتشه که خودمون رو به دنیا معرفی کنیم!  -

میرم سازمان ملل برای سخنرانی باید خودمون رو به دنیا معرفی 

 کنیم!
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 بعدش چی؟ -

 بعدش یه سری به شهر زادگاهم میزنم! خائوس آماده است! -

اجتماعی خبر از نابودی روباه سرخ  یهاتلویزیون، رادیو، شبکه

 آتالنتیس دادند! یرو ظهور امپراتو

 مکسیمیلیان تلویزیون را روشن کرد و اخبار شروع شده بود:

جهان شاهد یک اتفاق عجیبی شده؛ صبح  2020امروز یک سپتامبر »

ای امروز خبر رسیده است که گروه تروریستی روباه سرخ توسط عده

ناشناسی به طور کامل نابود شده اما واقعا  این افراد ناشناس 

هستند؟ شواهد مبنی بر این است که ادوارد براندون چه کسانی 

اند! قبال  والکری و کنستانتین کورنیکوف در بین آنها دیده شده

این دو نفر به اتهام همکاری با گروه روباه سرخ و قتل دو تن 

اند اما بعد از از مأموران دولتی تحت تعقیب دولت مرکزی بوده

ت که این دو نفر برای اینکه این تصاویر منتشر شد معلوم اس

تر و شاید کنند. اما خبر مهماین اشخاص ناشناس کار می

آتالنتیس هستند!  یتر! این افراد متعلق به امپراتوردهندهتکان

 «کشوری در زیر اقیانوس اطلس! تا خبری دیگر روزتان بخیر!

 به نظر میرسه دیگه دلیلی برای قایم شدن نداریم! -

  ستانتین فقط باید شاهد یک تغییر باشی!دیگه چیزی نمونده کن -

نه است االن در کنار ژنرال یادوارد؟ ادوارد بهترین گز -

 ماراندوال!

کننده است! مثل یه دختر رفتار میکنه رفتار ادوارد نگران -

 اصال  روحیه جنگاوری و خشونت نداره! 

 ولی اون حیوون خونگی ما نیست مکس! -

ای رو درونش ایجاد کنیم! جویانهمدونم ولی باید حس انتقامی -

 انفجار خانه رزتا والکری که یادته؟

 آره آره یادمه! -

همون مامور دولتی جاناتان هریس مسئول پخته شدن رزتا بود  -

 که اونم به لطف شما به درک واصل شد! 

 یعنی منظورت خود ایاالت متحده قاتل رزتا بود؟ -
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ز کمپ روباه سرخ تو قطب بدون هیچ شک و تردید! مدارکی که ا -

شمال پیدا کردیم این رو ثابت میکنه! چطوری؟ االن بهت میگم! 

جاناتان هریس جاسوس دوجانبه بود که واسه سرویس اطالعاتی 

کرد و هم برای گروه روباه سرخ! در واقع ایاالت متحده کار می

کا به روباه سرخ کمک یبه طور غیرمستقیم از طرف دولت آمر

کرد که ضد گروه روباه ظاهر ایاالت متحده وانمود می کرد و درمی

سرخه ولی در واقع خودش اونو ساخته بودند یعنی آمریکا به یک 

دونست که ادوارد نیروی دشمن نیاز داشت! جاناتان هریس هم می

ای درونش داره که میتونه ایاالت متحده رو به کلی العادهخارق

خونه رزتا حمله کردن و  از پا دربیاره واسه همینه که شب به

هاشون رو ترک ها اون شب خونهحتی اگه دقت کرده باشی همسایه

کرده بودند! این عجیب نیست به نظرت؟ همه مردم مثل یه برده 

شدند و بدون اینکه خبر داشته باشن اختیارشون دستشون نیست! 

رزتا مورد شکنجه و ضرب و شتم جاناتان هریس قرار گرفت! اون 

ریس اونجا بود! رزتا جای ادوارد رو لو نداد به خاطر شب فقط ه

سازی جا گذاشت و شیر گاز رو باز کرد و بعد همین نارنجک دست

 وقتی ادوارد رسید خانه رزتا منفجر شد!

 نمیدونم برای چی اونا مستقیم دنبال ادوارد نرفتن؟ -

بیشتر به خاطر اون گوی و کتاب بود که تو ساختمان دانشگاه  -

پیدا کرده بود کنستانتین! اون شب ادوارد گوی و کتاب  آستین

رو پیش تو آورده بود واسه همین هریس به خونه ادوارد رفت ولی 

وقتی گوی و کتاب رو پیدا نکرد مجبور شد که از رزتا اعتراف 

بگیره ولی رزتا هیچ چیزی نگفت و در آخر در آتش سوخت! ولی 

چون اصال  قابل کنترل ادوارد برای ایاالت متحده خطرناک بود 

نبود برای همین نابودی ادوارد برایشان بهتر از استفاده کردن 

ازش بود! و وقتی هم جای ادوارد رو پیدا کردن خواستن که 

بکشنش که به لطف تو نجات یافت! برای همینه که میگم باید این 

 جریان رو با ادوارد در میون بذاری!

صفر! باید این جریان رو باید دوباره ببرمش به حالت زنو  -

 ای ندارم!مستقیم تو مغزش حک کنم چاره

ادوارد تنها کلید موفقیت ماست کنستانتین... جنگ نزدیکه و  -

ادوارد میتونه از پسش بر بیاد! شمشیری که براش انتخاب شده 

 یعنی ال دورادو میتونه این نبرد رو برامون ببره!
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نگ هیچ وقت نمیتونه ولی من بازم به تو هشدار میدم مکس ج -

 سودی برامون داشته باشه!

یه فرصت دیگه بده به من کنستانتین... میدونم سخته ولی بهت  -

قول میدم همه چیز درست میشه... این یه جنگ برای ثروت نیست 

این جنگ برای بشریته! کنستانتین عزیز بیا یه چیزی دارم که 

 باید نشونت بدم!

 یاتاق دیگر بود که در مخف پشت اتاق شخصی مکسیمیلیان یک

داشت. مکسیمیلیان آن را باز کرد و هر دو وارد اتاق شدند. 

که یک تخت تک پایه داشت  یاتاق یک آزمایشگاه بود آزمایشگاه

نما دراز کشیده بود و که رویش یک جسد سوخته موجود انسان

پوستی آبی مایل به بنفش داشت و قدش به دو متر و بیست 

 سید.رمتر میسانتی

اش قابل تشخیص نبود. چشمانش مردمک مانند انسان بود ولی قیافه

 نداشت و کامال  سیاه بود.

 این دیگه چیه مکس؟ -

 یه بیگانه! -

 از کجا پیداش کردین؟ -

تو نوآدا خدا رو شکر قبل از اینکه موفق بشن  51از منطقه  -

 اینارو نابود کنن تونستیم این رو سالم پیداش کنیم!

 این که همه جاش سوخته است! سالم؟ -

از اول اینجور بود وقتی که پیداش کردیم! ببین میتونی روش  -

 تحقیق کنی؟

یکبار مصرفش را به دستش  یهاکنستانتین کتش را درآورد و دستکش

کرد. سپس تیغه جراحی را برداشت و شروع به بریدن سینه جسد 

 کرد. 

لب داره. ولی رنگ جالبه خیلی جالبه! مثل یک انسان معمولی ق -

 هاش متفاوته! نکته جالب اینه که پوستش خیلی حساسه مکس!ریزه

 از کجا اومده؟ -
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با شنیدن این کلمه کنستانتین ناگهان به کلمه االزاکما در 

س افتاد ولی از گفتنش به مکسیملیان یکتاب یادداشت جیمز دیو

 خودداری کرد.

ه! اجازه بده نمیدونم ولی هر چی باشه از فضای دور اومد -

 مغزش رو بررسی کنم!

کنستانتین اره استخوان را برداشت و سر جمجمه جسد مرد بیگانه 

 را برید و مغزش را بیرون آورد.

اینم مغزش بذار بندازم داخل الکل! خیلی جالبه مغزش نارنجی  -

 رنگه! 

 عجیبه برای چی نارنجی رنگ باید باشه! -

 ن!به احتمال وجود مقدار زیاد کاروت -

 خب دیگه چی؟ -

بهتره فردا روش کار کنم تو میتونی بری استراحت کنی مکس  -

 من نتیجه رو بهت میگم!

مکسیملیان از آزمایشگاه خارج شد و کنستانتین مغز داخل الکل 

 مرد بیگانه را داخل کیفش گذاشت!

کنستانتین از اتاق مهمان امپراتور بیرون آمد و ادوارد را 

وقتی ادوارد وارد اتاق شد کنستانتین را به اتاقش فراخواند. 

دید که ناراحت روی کاناپه نشسته است و خم شده و دستانش را 

 به هم گره زده بود! 

 منو صدا کرده بودی کنستانتین؟ -

 آه ادوارد اومدی بیا بیا بشین! -

 ماراندوال اصال  ارزش نجات دادن نداشت! -

 د!کاش فقط ارزش نجات ندادن اون بود ادوار -

 اتفاقی افتاده کنستانتین؟ -

هارو بدونی ادوارد! فقط باید بهم یه وقتش رسیده که واقعیت -

 قولی بدی... قول بدی که بهم اعتماد داری و خواهی داشت!

 خب من بهت اعتماد دارم اینو از اول هم گفتم! -
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پس روی دستگاه هیپنوتیزم بشین! بشین ادوارد تا سرنوشت را  -

 جور دیگری بنویسیم!شاید تونستیم 

ادوارد بدون هیچ سؤال و جوابی روی دستگاه هیپنوتیزم دراز 

کشید و کنستانتین او را به خواب برد! ادوارد کامال  بیهوش شده 

بود. وقتی بیدار شد دوباره همانند دفعه قبل در یک دشت پر 

زرد رنگی از داخل مه به چشم  یهااز مه دید که فقط نور

آمد و ادوارد به سمتش دوید ره صدای پیانو میخوردند! دوبامی

این بار خبری از دختر جوان نبود این بار آن دختر جایش را 

به یک زن کهنسال داده بود! آن زن رزتا بود، عمه ادوارد و 

 تنها کسی که در زندگی داشت و از دست داد!

کنستانتین دوباره از کنار ادوارد ظاهر شد: ادوارد عجیبه 

 دونستی که رزتا یک نوازنده ماهریه!ا به امروز نمیبرام که ت

 رزتا؟ اون زنده است؟ -

 متاسفانه نه! -

 کنم بگو چه اتفاقی داره میوفته؟کنستانتین! خواهش می -

 به رزتا نگاه کن!  -

ادوارد به رزتا نگاه کرد اشک در چشمانش حلقه زد! در حالی 

رنگ رزتا ز مه سیاهای اکرد دید که تودهکه داشت او را نگاه می

 از رزتا نبود! یرا پوشاندند و رفتند! دیگر خبر

 رزتا؟! عمه رزتا؟ -

اون مرده دیگه ادوارد! رفت! رفت به دنیای ابدیت دنیایی  -

 خالی از وجود ما!

 نه نه نه چرا؟ -

 هریس، جاناتان هریس چه حسی بهش داری؟ -

 حس هیچ حسی بهش ندارم! -

 آتیش کشونده باشه؟حتی اگه زندگیت رو به  -

 ش؟یآت -

 شی که عزیزت را سوزوند و دلت رو ذوب کرد!یش آتیآت -
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 من تحمل پایمال شدن خون رزتا رو ندارم! -

پس به هیچ کدومشون رحم نکن! کسانی که تو رو نمیخوان باید  -

 بمیرن!

ش یهاکنستانتین به طور کامل روی مغز ادوارد اثر گذاشت و حرف

کرد؛ کلماتی که باعث شد ادوارد دیگر آن  به ذهن ادوارد نفوذ

رحمی سابق را نداشته باشد و این سخنان از یک جنگل صحرا دل

 ساختند!

 

 

 

 فصل هفدهم: شهری که دیگر باران را ندید!

 

پایان بخشیدن به گروه تروریستی روباه سرخ آن هم به صورت 

االت متحده با یخونین و سریع فصل جدیدی را رقم زد. اکنون ا

ک یآتالنتیس! اما فقط  یرو است! امپراتوربهیک دشمن جدیدی رو

 جنگ سرد بود!

آتالنتیس را به رسمیت  یسازمان ملل متحد به طور کامل امپراتور

 ن قضیه چندان رضایت نداشت!یشناخت ولی ایاالت متحده از ا

اش در آتالنتیس پایین آوردن سطح حمله به ناوگان دریایی

های الزم فراری دادن زندانی همه فاکتورپرستیژش در جهان و 

 آتالنتیس بود! یبرای نفرت از امپراتور

 اما همه چیز به یک جرقه احتیاج داشت!

مکسیمیلیان به ایاالت متحده اعالم جنگ داده بود ولی ادوارد 

دانست که اگر ادوارد از این قضیه خبر نداشت و کنستانتین هم می

کار را خواهد گرفت! تصمیم  متوجه آن بشود قطعا  جلوی این

خواست هر چه زودتر این کار را تمام مکسیمیلیان جدی بود و می

 ها منتظر بود. کند چون برای این کار سال



 

239 
 

ای دیگر نداشت برای همین ادوارد را هیپنوتیزم کنستانتین چاره

کرد و داخل همان دستگاه نشاند و کلماتی همچون ظلم باید 

 ها دشمنان خونین تو هستن! نابود شود و آمریکایی

ادوراد کامال  هیپنوتیزم شده بود و هیچ کنترلی نداشت تنها 

 شمشیر ال دورادواش بود و فرامین امپراتور! 

 یجنگ شروع شد و ایاالت متحده و ناتو وارد نبرد با امپراتور

 آتالنتیس شدند.

نیروی دریایی ایاالت متحده، نیروی دریایی سلطنتی و نیروی 

یی فرانسه وارد نبرد شدند و نبرد دوم اقیانوس اطلس بعد دریا

 سال دوباره شروع شد. 80از 

اما آتالنتیس تنها یک کشتی جنگی داشت و آن هم فالویوس بود! 

ناو دریایی! شاید به نظر  47ک زیردریایی در برابر ی

 غیرمنصفانه برسد ولی هیچکدام نتوانستند حریف فالویوس بشوند.

ناتو به فالویوس یورش بردن  یهاآغاز شد و کشتی نبرد آتالنتیس

و بر دور فالویوس حلقه زدند. ابتدا آنان به فالویوس آتش گشودند 

 ای بر او وارد نساختند!اما هیچ صدمه

آتالنتیس تمام شد و نیروی دریایی ناتو  ینبرد به نفع امپراتور

به هزار ملوان  10کشتی جنگی غرق شد و  34از هم پاشیده شد و 

کام مرگ رفتند! ایاالت متحده کامال  به وضعیت بحرانی رسیده 

عضو ناتو شد و جنگ  یهابود! شکست در اقیانوس باعث تضعیف کشور

بزرگ  یهاآتالنتیس به شهر یاین بار به خشکی کشید! امپراتور

نیویورک، بوستون، فیالدلفیا و میامی یورش برد و تنها 

 ها را بر جای گذاشت.ویرانه

روهای مسلح و گارد ملی تا آخرین نفس جنگیدند و در طول دو نی

ماه ساحل شرقی امریکا تحت سلطه امپراتوری آتالنتیس درآمد. 

جمهور، دکستر تریسی به دست واشنگتن دی سی تصرف شد و رئیس

نیروهای آتالنتیس کشته شد. آخرین نبرد به کاخ سفید انجامید. 

کاخ سفید و کنگره را تصرف  سربازان تحت فرمان ژنرال مارندوال

کردند و ادوارد نقش مهمی را در این تصرفات ایفا کرد. ادوارد 

پرچم ایاالت متحده را از باالی کاخ سفید پایین کشید و ایاالت 

قرن قدرت ایاالت  2آتالنتیس شد و به  یمتحده تسلیم امپراتور

 متحده پایان دادند! 
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ها خراشی بلند و آسمانهانیویورک از بین رفته بود و ساختمان

خوابید منهدم شده که روزگاری نماد شهری بودند که هیچوقت نمی

شان باقی مانده بود! مجسمه آزادی سرش یهابودند و تنها خرابه

را از دست داده بود و سربازان ژنرال ماراندوال بعد از دستگیری 

 دکستر تریسی او را از مشعل مجسمه آزادی آویخته بودند!

در ترس و وحشت فرو رفتند و هر کسی هم که با امپراطور مردم 

 مخالفت میکرد توسط گارد سلطنتی تیر باران میشد.

گارد سلطنتی آتالنتیس سربازان ایاالت متحده را که تسلیم شده 

کشیدند. بودند به بردگی گرفته بودند و از آنها بیگاری می

بود و دولت  قسمت شرقی ایاالت متحده غارت شده یهاتمامی ثروت

 موقت در غرب ایاالت متحده تشکیل شده بود!

تنها ایالت های غربی و ایالت میشیگان و ایندیانا تسلیم نشده 

بودند و دولت ایاالت متحده آمریکای غربی در شهر سان فرانسیسکو 

توسط سناتور های باقی مانده ایاالت شرقی تصرف شده تشکیل 

 آتالنتیس سرکوب میشدند.شد.تمامی شورش ها علیه امپراطوری 

تگزاس اعالم استقالل کرد و کنستانتین و ادوارد به صورت رسمی 

سند استقالل تگزاس را امضا کردند و اولین متحد امپراتوری 

آتالنتیس جمهوری دوم تگزاس شد! و تنها قسمت غربی ایاالت متحده 

 آتالنتیس در امان بود!  یهاوایی از هجوم امپراتور و آالسکا و

سربازان آتالنتیس با افتخار در خیابان های نیویورک رژه 

میرفتند و ادوارد رهبری رژه را بر عهده گرفته بود. ادوارد 

دیگر هیچ کنترلی بر خود نداشت. در عین رژه دوستان قدیمی 

ادوارد یعنی آقای مارستون و دیوید با حالتی غمگین به ادوارد 

دیوید را گرفته بود  نگاه میکردند و سوزان و دخترش که دست

به دیوید با گریه گفت: عمو ادوارد خیلی مهربون بود چرا دیگه 

 مهربون نیست؟

ر یافته بود و شاهد یک قدرت نوظهوری بود ییجهان به کلی تغ

که بنایش را نه مردم ساخته بود و نه جامعه و نه اقتصاد بلکه 

 عقل ساخته بود!

متحده نداشت چون او ادوارد هیچ احساسی نسبت به فتح ایاالت 

کرد بازی بود و فقط از فرامین اطاعت میشبفقط یک عروسک خیمه
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حتی نابودی شهر نیویورک در مقابل چشمانش یک اتفاق کامال  عادی 

 بود!

رو ها با یک بحران جدیدی روبهسازمان ملل متحد منحل شد و کشور

سمیت شدند. ایاالت متحده به عنوان بخشی از خاک آتالنتیس به ر

 شناخته شد.

دستور حمله به اروپا از سوی امپراتور مکسیملیان صادر شد! 

شان یهاکردند و همگی در خانهمردم جهان آذوقه و آب جمع می

کم به پناه گرفته بودند! نبرد ابتدا از ایسلند آغاز شد و کم

سمت شرق پیش رفت. نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا کامال  متالشی 

زیره بریتانیا و ایرلند بعد از دو روز نبرد فتح شده بود و ج

های ضدگلوله و لیرزی زره یهاشد! تجهیزات پیشرفته مثل سالح

تر از همه فالویوس به ارتش امپراتوری آتالنتیس کمک کرد! مهم

ارتش آتالنتیس مانند یک غده سرطانی اروپا را در بر گرفت! در 

 سید.نهایت نبرد به نفع آتالنتیس به پایان ر

لندن فتح شد و جواهرات و تاج سلطنتی را به غنیمت گرفتند. 

جنگ دو سال طول کشید و آمریکای شمالی و اکثر نقاط اروپا تا 

اورال فتح شد! این بار قدرتی نیرومندتر از آلمان  یهاکوهرشته

فرانسه به وجود آمد و مکسیملیان رویاهای  ینازی و امپراتور

و ناپلئون بناپارت را به واقعیت دست نیافته آدولف هیتلر 

 تبدیل کرد.

گر اوضاع بود ادوارد هیچ کنترلی بر خود نداشت و تنها نظاره

داد. کرد و تنها دستورات را انجام میمانند یک مجسمه رفتار می

کنستانتین از این موضوع ناراحت بود و عذاب وجدان راحتش 

این کابوس  گذاشت. برای همین تصمیم گرفت تا پایانی بهنمی

 بدهد.کنستانتین بر دو راهی گیر کرده بود!

 

 لندن انگلستان 2022ژوئن  8

کم شروع میشد اما همه چیز تغییرکرده بود! دیگر تابستان کم

خورد و خبری از خانوادگی برای تابستان به چشم نمی یهامسافرت

ها نبود. جهان به تاریکی تبدیل شده چرخش چرخ و فلک و شهربازی

 تاریکی همه جا را تسخیر کرد! بود 
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فالویوس بعد از غلبه بر نیروی دریایی سلطنتی و ارتش آتالنتیس 

به شهر لندن هجوم آورد و شهر با سقوط کاخ باکینگهام به تصرف 

سه رنگ بریتانیا پایین کشیده شدند و پرچم  یهادرآمد! پرچم

و  هایی همچون بیگ بن، تاور بریجامپراتوری آتالنتیس از بنا

دو طبقه قرمز رنگ  یهاکلیسای سنت پال آویخته شد و حتی اتوبوس

ها را به خودشان آویختند! مردم شهر معروف لندن هم این پرچم

 چندان استقبال خوبی از ارتش و گارد سلطنتی آتالنتیس نکردند.

تئاتر یونان  یهاشبیه ماسک یهاگارد سلطنتی آتالنتیس که ماسک

دوش گذاشته  یهاستا را رویهاه و تفنگباستان به صورتشان زد

نیروهای  1946بودند از پارک رگنت تا تاور هیل که در سال 

متفقین رژة پیروزی بر نیروهای متحدین را برگزار کردند ژره 

 رفتند! 

بعد از ظهر بود و روزها طوالنی بودند! ادوارد خودش  4ساعت 

واست تا به در نبرد فتح لندن شرکت کرده بود خسته و کوفته خ

لندن سر بزند. در حالی که دستکش آهنین  یهایکی از کافه

الدورادو را به دست داشت و خود شمشیر را به غالف پشتش بسته 

سلطنتی او را  یهاشهر لندن رفت، گارد یهابود به یکی از کافه

 همراهی کردند ولی ادوارد دستور داد تا تنهایش بگذارند.

ای که کنار رود تیمز ا رسید! کافههادوارد به یکی از کافه

قرار داشت! ادوارد به تابلو کافه نگاه کرد و زیر لبش زمزمه 

 مینستر؟کرد: کافه وست

چوبی نشست از صاحب کافه  یهاوارد کافه شد و روی یکی از صندلی

کجی و که یک پیرزن بود تقاضای نوشیدنی کرد ولی پیرزن با دهن

جنگ  یهانوشیدنی داد! تابلودندان قروچی کردن به ادوارد 

چوبی کافه آویزان و یک ماکت جنگنده  یهاجهانی دوم از دیوار

 اسپیت فایر با کابل به سقف وصل شده بود!

ادوارد چشمش به یک تابلوی بزرگ افتاد! تابلوی سیاه و سفید 

پیچیده  یهارنگ که عکس افسران ارتش بود! یک پیرمرد با سبیل

نشسته بود و پای  یدر وسط روی صندل شده با یونیفرم افسری

افسر جوان در کنارش  5راستش را روی پایش چپش گذاشته بود و 

ای را بغل گرفته بود! یک شان دختربچهایستاده بودند که یکی

افسر نیروی دریایی، یک افسر نیروی هوایی و دو افسر ارتش! 
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ر ادوارد با دقت بیشتر عکس را نگاه کرد متوجه شد که در کنا

 هر کدام از آنها اسمشان را نوشته است!

میالن، فرانکلین لوین و جانی ویزلی و سر جک تایلر، باب مک -

 جیمز دیویس؟!!

د سرش ناگهانی درد یادوارد وقتی اسم سر جیمز دیویس را د

گرفت و خاطراتش کم داشت کنترلش را به دست میگرفت! گویا کم

دیویس را در ذهنش قرار  آورد! وقتی اسم سر جیمزرا به یاد می

داد خاطرات دوران قبل از مرگ رزتا را به چشم دید که در آن 

عمارت تگزاس کتاب خاطرات جیمز دیویس را پیدا کرده است و همه 

 گشت!چیز داشت به روال عادی برمی

گرانه به ادوارد گفت: به دار با صدای تند و پرخاشپیرزن کافه

 چی زل زدی؟

 کردم؟فقط داشتم تابلو رو نگاه می ادوارد: هیچی خانم

 شناسیشون!پیرزن: آره میدونم یجور نگاشون میکنی انگار می

 یراستش خیلی برام جالب اومد مخصوصا اون مرد میانسال تو -

 عکس فکر کنم از افسران بلندپایه ارتش بریتانیا باشه!

آره سر جیمز دیویس یه شب تو این کافه جشن تولد گرفت برای  -

ش اون نفر اولی از سمت راست البته این کافه بعد از حمله دوست

ها به هوا رفت و دوباره بازسازی شد! کاپیتان جک هوایی نازی

سالم بود پدرم  8تایلر اون یکی هم پدرمه فرانکلین لوین وقتی 

رفت نبرد برلین ولی دیگه برنگشت، تقصیر سر جیمز دیویس بود! 

ارا لوین تو بغل پدرم! هیچوقت بینی؟ اون منم ساون دختر رو می

 بخشم! دیویس رو نمی

 برای پدرتون متأسفم خانم لوین! -

عرضگی جیمز نه نباش اون فقط واسه کشورش جنگید و مرد! بی -

ها بفرستنش کوالک! از اون موقع دیگه خبری ازش باعث شد روس

ساله که منتظرشم! من فکر نکنم تا یه  80نشد... االن هنوزم 

ه زنده بمونم ولی تو پسر جوان تو هم از این آدمای سال دیگ

 زیر دریا هستی؟

 نه دیگه فکر نکنم از اونا باشم! -
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پوندی را روی  10ادوارد از روی صندلی بلند شد و یک اسکناس 

 میز گذاشت و رفت!

 هی پسر جان این خیلی زیاده! -

 مال خودت این خسارت خود منه که به شهرت زدم! -

ا ترک کرد و نگاهی به اطراف انداخت. منظره ادوارد کافه ر

شد! کم داشت از هیپنوتیزم خارج میاطرافش براش عجیب بود کم

از ارتش  ینیروهای آتالنتیس شهر را ترک کرده بودند و خبر

کیلومتری لندن لنگر  15نبود! به فالویوس بازگشت، فالویوس در 

و غروب آغاز  شد و هوا سرخ شدانداخته بود. هوا داشت تاریک می

 شد!

ادوارد وارد اتاق کنترل فالوویس شد، کنستانتین هم روی صندلی 

 خواند!نشسته بود و کتاب می

 ادوارد اینجایی امیدوارم جشن پیروزی بهت خوش گذشته باشه! -

کرد که خوشحال است ولی در دلش کنستانتین به ظاهر وانمود می

 اضطراب داشت!

 ی نه اصال  هم خوش نگذشت؟جشن پیروزی؟ آره جشن پیروز -

 چرا؟ -

ام! راستی اییه چیزایی درست نیست! من حس میکنم یه کس دیگه -

 چرا شهر رو از نیروهای خودی خالی کردین؟

 برای اینکه.................... -

صدای مهیبی در آسمان شنیده شد! فالویوس از آب بیرون زده بود 

رون آمد و به سقف اتاق برای همین ادوارد از داخل فالویوس بی

شد رفت و پشت فرمان که با یک پله گرد به اتاق کنترل وصل می

 سرش هم کنستانتین آمد.

 صدای چی بود؟ -

 دونم! نمی -

در این لحظه در آسمان پرتو نور بنفش رنگی آسمان به زمین آمد 

 و باالی شهر لندن به یک گوی بزرگ نورانی تبدیل شد!

 ؟خدا به دادمون برسه -
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 این دیگه چیه کنستانتین؟ جواب بده؟ -

گوی بزرگ نورانی شروع به مکیدن شهر کرد ابتدا وسایل مثل 

تلفن، اتوبوس و هر چیز که به راحتی از زمین  یهاخودرو، باجه

شد به طرف خود کشید. به تدریج قدرتش زیاد شد و بلند می

و شهروندان لندن را بلند کرد و به سمت خود برد. مردم جیغ 

کردند و همه چیز داشت به سمت حفره سیاه بنفش رنگ داد می

چال قدرتمند! سپس چال بود یه سیاهشد! یک سیاهده مییکش

ها جدا ها را به سمت خود کشید! ابتدا مصالح ساختمانساختمان

 ها خم شدند و از جا درآمدند.شد و سپس تیرآهن

ظره هولناک را ادوارد که روی سقف اتاق کنترل فالویوس داشت من

کشند. جاذبه کرد حس کرد که پایش را با یک طناب میمشاهده می

چاله باعث شد ادوارد زمین بیوفتد. جاذبه قوی بود و داشت سیاه

کشید ادوارد که روی زمین افتاد داشت فالویوس را هم به خود می

شد. در این هنگام شمشیرش را بیرون چاله کشیده میبه طرف سیاه

چاله کشیده به بدنه فالویوس فرو برد تا به سمت سیاهکشید و 

 نشود. دو دستی دسته الدورادو را گرفته بود.

 آآآآآآآآآ کنستانتین دارم از وسط نصف میشم. -

کنستانتین که تنها سرش از در سقف فالویوس بیرون بود به ادوارد 

 جواب داد: باید زود بریم داره ما رو هم به سمت خودش میکشه!

 ه باید بریم به نجات مردم!ن -

تونیم نجاتشون دیوانه داریم ما هم به کام مرگ میریم! نمی -

 بدیم باید بریم از اینجا!

ها کامال  از ادوارد برگشت و به شهر لندن نگاه کرد! ساختمان

چاله کشیده هم جدا شده بودند و همه چیز تکه تکه به سمت سیاه

ماشین و ساختمان! بیگ بن  شد! همه چیز از انسان گرفته تامی

چاله مانند اش کنده شد و سیاهکم متالشی شد و ساعت و صفحهکم

 یک جارو برقی همه چیز را به خود کشید!

چاله کنستانتین فالویوس را روشن کرد و در جهت خالف مکش سیاه

قرار گرفت و با سرعت به جلو راند تا بتواند از گرانش 

چاله کرد که سیاهم داشت مقاومت میزد. ادوارد هیچاله بگرسیاه

 از مکش نبود. یبسته شد و دیگر خبر
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ادوارد بلند شد و شمشیرش را از بدنه فالویوس بیرون کشید. 

 وقتی الدورادو را بیرون کشید جای شمشیر زود ترمیم شد.

چاله شهر لندن کامال  ناپدید شده بود و همه چیز در داخل سیاه

چاله تیمز هم از بین رفت. چون سیاهنابود شدند. حتی آب رود 

کشید موجی بلندی روی آب ایجاد شد که آب را هم به طرف خود می

 آمد.به طرف فالویوس می

 ادوارد زود بیا تو داره موج میاد! -

 ادوارد وارد فالویوس شد و کنستانتین در فالویوس را بست.

حفظ  موج بلند فالویوس را در بر گرفت ولی فالویوس کنترلش را

 کرد. سپس فالویوس کانال انگلیس را به مقصد نواگایا ترک کرد!

در مسیر ادوارد از کنستانتین دلیل این فاجعه را پرسید. 

ها انسان در یک چشم به هم زدند جان باختند و به داخل میلیون

سیاه چاله به مقصد نامعلومی روانه شدند. ادوارد کامال  به 

 طلبی را نداشت!رحمی و جنگس بیحالت اولش بازگشت دیگر آن ح

 این واقعا  چی بود کنستانتین؟! -

 چاله...یه سیاه -

 چاله فقط تو فضا نیست؟مگه سیاه -

 سازش بود.نه این شبیه -

 سازش؟ منظورت چیه یعنی از کجا اومده!شبیه -

ن گرفت ادوارد متوجه شد یکنستانتین جواب نداد و سرش را پای

 له از سوی نواگایا شلیک شده است!چاساز سیاهکه شبیه

 

 فصل هجدهم: خائوس

ها زن و بچه بود. از ادوارد خشمگین شد چون شاهد مرگ میلیون

 خواست به سراغ مکسیملیان برود.فالویوس خارج شدند و ادوارد می

 کنم ادوارد کار رو خراب نکن؟خواهش می -

 دیگه به حرف هیچکس گوش نمیدم. -
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زیر زمین کاخ اطلس شد و باال رفت تا  ادوارد سوار آسانسور

از  یمکسیملیان را به قتل برساند. کنستانتین هم که دید کار

پیکری آید به سراغ خائوس رفت! خائوس کامپیوتر غولاو برنمی

 شد!بود که در عمارت گنبدی کنار کاخ اطلس نگهداری می

ادوارد وارد قصر شد و چون نگهبانان مانعش شدند شمشیرش را 

یرون کشید و سر نگهبان اول را جدا کرد سپس نوک شمشیر را ب

که ماسک داشت و دهانش باز بود فرو برد و از  یبه گارد دوم

 دهان گارد خون بیرون ریخت! 

وارد اتاق شخصی مکسیملیان شد و محکم دستش را به دیوار کوبید 

 و دیوار فرورفتگی پیدا کرد!

 کردم!ه تو فکر میآه ادوارد چه عجب! اتفاقا  داشتم ب -

 همش دروغ مکسیملیان!  -

 تر احترام بذاری؟بهت یاد ندادن چطور به بزرگ -

 تو چطور دلت اومد این همه آدم رو یکجا بکشی؟ -

من کسی رو نکشتم و حاصل نسلی رو پاکسازی کردم که ثروت  -

مردم دنیا رو غارت کرده بودن و همه جارو به استعمار کشیدن 

 سه اهدافشون برده کردن!و کودکان رو وا

شدم حتی تو یه روانی هستی از اول باید اینو متوجه می -

 کنستانتین هم بهم دروغ گفت همتون آشغالین!

چیه؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ ببین از وقوع جنگ جهانی سوم  -

هار رو به دار آویختم دیگه کسی نیست جلوگیری کردم! ببین سگ 

 روزشماری بکنه! که بخواد واسه جنگ سوم جهانی

در این لحظه کنستانتین با ربات خدمتکارش ایویزائوس خود را 

به خائوس رساندند! خائوس یک ابررایانه بود که مانند یک سیلو 

شد و مثل بقیه در وسط عمارت گنبدی کنار اطلس نگهداری می

ها یک هسته مرکزی داشت! اما هسته مرکزی این کامپیوتر

د بلکه مغز انسان بود که داخل یک شیشه کامپیوتر یک تراشه نبو

 شد.که خروجی پریز مانندی داشت نگهداری می

کنستانتین ابررایانه را خاموش کرد و مغز خائوس را بیرون 

 آورد سپس سر ایویزائوس را باز کرد و داخل سرش گذاشت!
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 پورفسور؟ طاقت بیار داریم میریم! -

 کجا داریم میریم؟ مکس کجاست؟ -

 ه زود باش دنبالم بیا!مکس مرد -

در این لحظه ادوارد در حال بحث و جدل با مکسیملیان بود! 

مکسیملیان پشتش را به ادوارد کرد و ادوارد عصبی شد و شمشیرش 

را از غالف پشتش بیرون کشید و به سمت مکسیملیان حرکت کرد. 

خواست شمشیر را به پشت مکسیملیان فرو ببرد ولی مکسیملیان 

دست چپش شمشیر ادوارد را زد و شمشیر بر زمین برگشت و با 

افتاد. سپس با دست راستش گردن ادوارد را گرفت و به طرف 

دیوار پرت کرد. ادوارد با شدت زیاد به دیوار کوبیده شد و 

سه سرش را برداشت و ادوارد را هدف گرفت  یمکسیملیان نیزه طالی

ه دست راست و مانند زوبین پرتاب کرد. سر میانی نیزه سه سر ب

ادوارد که دستکش آهنین داشت خود و مکسیملیان جلو آمد و محکم 

دست زخمی ادوارد را گرفت و از جا کند. ادوارد داد زد و 

کنستانتین صدایش را شنید به ایوی دستور داد تا فالویوس را 

 آماده حرکت کند. 

 کردم لیاقتت بیشتر از اینا باشه ادوارد!فکر می -

ستش قطع شده بود و در دستان مکسیملیان داشت ادوارد دست را

ن سریع خودش را به اتاق مکسیملیان یکرد. کنستانتخونریزی می

رساند و دید همه خون است و مکسیملیان دست قطع شده ادوارد 

 زند. را به دست گرفته است و دارد قهقهه می

 مکس؟! -

ش را کنستانتین این حرف را گفت و بدون هیچ درنگی شمشیر عصای

بیرون کشید و به دست مکسیملیان فرو برد و سپس به شکمش لگد 

کوبید. دست ادوارد زمین افتاد و مکسیمیلیان هم چون دستش 

زخمی شد نتوانست کاری کند! کنستانتین شمشیر عصایش را برداشت 

و داخل غالفش گذاشت سپس دست ادوارد را برداشت و به ادوارد 

پشتش بست. دست چپ ادوارد را داد و شمشیر الدورادو را به 

 گرفت و روی گردن خود گذاشت و به سوی فالویوس روانه شد! 

خونریزی ادوارد شدید بود و کنستانتین با وجو سن باالیش سعی 

کرد تا ادوارد را به فالویوس برساند. در راهرو قصر گارد 

سلطنتی جلویشان را گرفت و کنستانتین با استفاده از علم 
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باعث شد نگهابانان سردرد شدید بگیرند و هیپنوتیزمش 

 شان را زمین بندازند و دستانشان را بر سرشان بگذارند.یهاسالح

کنستانتین موفق شد ادوارد را به فالویوس برساند و سریع از 

شهر نوآگایا خارج شدند! کنستانتین جسم ادوارد را که از 

هال در باالیخونریزی بیهوش شده بود به کلینیک مخصوص فالویوس که 

پذیرایی آن قرار داشت برد و روی میز معاینه کلینیک و دست 

 اش را کنار میز گذاشت!قطع شده

کرد و یک میز معاینه در واقع یک ربات بود که عمل جراحی می

بار هم سابقه عمل جراحی ادوارد را به هنگام غرق شدن در 

 اقیانوس اطلس داشت!

 کاری بکن ادوارد داره میمیره!  فالویوس؟ فالویوس؟ زود باش یه -

فالویوس شروع به صحبت کردن کرد. فالویوس زنده بود در واقع یک 

 زن بود!

 سالم کنستانتین خیلی وقته که با هم صحبت نکردیم. -

کنم ادوارد داره خونریزی میکنه! ببین فالویوس خواهش می -

 میتونی دستشو ترمیم کنی؟

 شو آنالیز کنم.قطع شده بذار ببینم باید دی ان ای دست -

تا بازو داشت یک سوزن برای بخیه یک  5صندلی کلینیک فالویوس 

اره برای بریدن یکی برای آنالیز کردن یکی برای پانسمان کردن 

 بنیادی بود. یهاو دیگری برای کاشت سلول

ابتدا بازوی آنالیزکننده شروع به ساکن کردن دست بریده 

 ادوارد کرد.

 ونی دستشو پیوند بدی؟تفالویوس می -

هاش مرده باید یکی دیگه از نه متأسفانه نمیشه دیگه سلول -

ضربه در دقیقه  50هاشو بردارم و کاشت بدم! ضربان قلب سلول

 !ABخون زیادی داره ازش میره نوع گروه خونی  14فشار خون 

فالیوس از داخل یخچال مخصوص نگهداری خون کیسه خون گروه خوبی 

AB ت و به ادوارد تزریق کرد.را برداش 

 خب االن دیگه مشکل خون نداره! -
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دستشو  یهاتونی سلولعالیه فالویوس از این بهتر نمیشه االن می -

 کاشت بدی؟

 البته که میتونم! فقط یکم دقت میخواد! -

 تنها راه نجاتش تویی فالویوس! -

 کنم.دارم سعیمو می -

شدن دستش کاشت و رویش  فالویوس سلول دست ادوارد را در محل قطع

 ای پوشاند تا رشد کند!ای شیشهرا با یک محفظه

 چقدر طول میکشه؟  -

 دو روز. -

 دونم چطور ازت تشکر کنم فالویوس؟واقعا  نمی -

 خوشحالم که راه درست رو انتخاب کردی. -

 بار گناهانم زیاده. -

تباه ها اشاالن فرصت مناسبیه برای اینکه جبران کنی همه انسان -

ناپذیره ولی جبران اشتباهات میکنن کنستانتین... این اجتناب

 دست خود انسانه اختیاریه.

 امیدوارم این عذاب وجدان هر چه زودتر تموم بشه فالویوس!  -

بنیادی ادوارد با سرعت رشد کردند و  یهادو روز گذشت و سلول

کرده دست کامل ادوارد بیرون آمد. ادوارد کامال  دستش را ترمیم 

 اش پوسید.بود و دست قطع شده

وقتی از تخت کلینیک بیدار شد کنستانتین را صدا زد، کنستانتین 

که کنار تخت نشسته بود و دستانش را روی صورتش گذاشته بود 

 با خوشحالی بلند شد!

 ادوارد بیدار شدی؟ -

 آره من کجام؟ -

 یه جای امن! -

 مکسیملیان؟ اون کجاست؟ باید بکشمش! -

 وم باش! ادوارد دراز بکش! استراحت کن!آر -
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 نه اون باید به سزای اعمالش برسه! -

 دست راستتو تکون بده! -

چطور این ممکنه؟ دستم که قطع شده بود ولی چرا چیزی حس  -

 نکردم؟

 اون میز رو نگاه کن! دست پوسیدت اونجاست. -

خواستم پس چرا چیزی یادم نیست؟! تنها چیزی که یادمه من می -

مکسیملیان رو بکشم اونم منو بلند کرد و انداخت به دیوار! و 

 نیزشو انداخت و دستمو از جا کند!

یادت نیست چون بیهوش شده بودی از دست مکسیملیان نجاتت  -

دادم و آوردم اینجا تو کلینیک فالویوس این فالویوس بود که 

 دستت رو ترمیم کرد! 

 فالویوس؟ مگه اون زیردریایی نیست؟ -

 اون چیزی فراتر از یک زیردریاییه! یه هوش انتزاعی! -

 واقعا  متشکرم فالویوس! -

 قابل شما رو نداره؟ -

 دونستم فالویوس هم صحبت میکنه!چه جالب نمی -

 بهت قبال  گفتم اون زنده است! -

تو کنستانتین؟ چرا به من دروغ گفتی؟ همه چیز رو دروغ  -

 گفتی. تو دوست مکسیملیان بودی!

کردم راه درست رو انتخاب کردم راهی ن.........من فکر میم -

که میتونه زندگی همه رو بهتر کنه ولی چیزی فراتر از 

 انتظارمان شد.

 ها نفر جونشون رو از دست دادن.میلیون -

میدونم و از این بابت خیلی متأسفم قرار ما با مکس این  -

باهاش یاد  نبود اون خودش به من دروغ گفت من فقط سوگندی که

 کرده بودم رو خواستم بهش وفادار باشم!

 چه سوگندی؟ -
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دم باید االن بریم یادوارد اجازه بده به وقتش برات توضیح م -

 به پرتوریا تو آفریقای جنوبی؟

 چرا آفریقای جنوبی؟ -

 چون جاییه که همه چیز از اونجا شروع میشه... -

 

 بیهارت، آفریقای جنو، دهکده وان2022ژوئن  12

ادوارد والکری، کنستانتین کورنیکوف، خائوس و فالویوس هر 

چهارتایشان از نوآگایا گریختند و امپراتور آنان را خائن 

اعالم کرد! فالویوس به آفریقای جنوبی رسید؛ جایی که کنستانتین 

ادوارد را جواب دهد چرا، چگونه، کجا،  یهاخواست تمام سؤالمی

 کی، چه کسی و برای چه؟!

شهر بلومفونتن که در مرکز آفریقای جنوبی قرار داشت زمینی تا 

رفتند. مقصد خود شهر پرتوریا نبود بلکه روستایی به اسم 

هارت بود. راه جنگل را در پیش گرفتند تا بدون روستای وان

هارت شوند و هر اینکه کسی متوجه حضورشان شود وارد دهکده وان

آتالنتیس را بر  یپراتورشد چون یونیفرم امکس هم که متوجه می

هارت خالی ایستادند. دهکده وانترسیدند و عقب میتن داشتند می

هارت کرد. روستای وانکس در آن زندگی نمیاز مردم بود و هیچ

های سرسبز کشاورزی ذرت و بیشتر کشاورزی بود و زمین

روستایی که خالی  یهاشد. خانهیافت می یآفتابگردان به فراوان

بود و به سبک روستاهای قبیله زولو ساخته شده بودند  از سکنه

شکل آنان را بیشتر مورد توجه های جنگی لوزیها و سپرکه سفال

هارت در واقع ما بین شهر پرتوریا و داد. روستای وانقرار می

کیلومتر با پرتوریا فاصله  50دوربن واقع شده بود و تنها 

هیچ کسی هم به آنجا سر  ای بود وداشت! کامال  روستای متروکه

هارت طلسم زد چون اهالی آنجا اعتقاد داشتند روستای واننمی

 شده است!

هارت تپه کم ارتفاعی قرار داشت که عمارت وسط روستای وان

ویالیی روی آن ساخته شده بود. این عمارت که  از آجر ساخته 

 شده و به شکل شیروانی بود!

ئوس را نبیند او را پشت جیپ کنستانتین برای اینکه کسی ایویزا

هارت شدند. قرار داده بود و به همراه ادوارد وارد عمارت وان
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موتور کوچک جت برای باقی  4ایویزائوس یا همان ایوی هم از 

کرد چون از نوآگایا خارج شده بودند ماندن در هوا استفاده می

و میدان مغناطیسی وجود نداشت تا ایوی بتواند سر پا با 

 ایوی کامال توسط خائوس یا همان وان هارت کنترل میشد.ایستد!

شد داخل عمارت تاریک بود و از قرار معلوم سالیان درازی می

که کسی به آنجا سر نزده است و اما جالب اینجا بود که کلید 

 عمارت دست کنستانتین بود.

کنستانتین به حیاط ویال رفت تا ژنراتور را روشن کند چون برقی 

کرد! ت! ادوارد هم به دکوراسیون داخل ویال نگاه میوجود نداش

بود در  1901در یک طرف پرچم جمهوری آفریقای جنوبی در سال 

 یک طرف سر گوزن بریده شده که خشک شده بود آویزان بود.

و ادوارد را صدا زد.  یکنستانتین برگشت و نشست روی صندل

 اجرا کرد!ادوارد هم نشست و کنستانتین شروع به تعریف کردن م

ادوارد خوب حرفامو گوش کن شاید دفعه دومی نباشه که بخواییم  -

 صحبت کنیم!

 من سر تا پا گوشم! -

 

 

 

 پایان قسمت سوم

 

 

 

 

 فصل نوزدهم: سالم آقای کورنیکوف

سال داشت در فرودگاه  11کنستانتین جوان ما که  1956فوریه  29

ه سراغش آمد فروخت اما زمانی فرشته نجاتش بمسکو روزنامه می

روبل  5که یک مرد میانسال به او چند روبل پول داد! او تنها 

ترسید اگر تمامی آن روز توانسته بود روزنامه بفروشد و می
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ها ها را نزد صاحبکارش ببرد به او شک کنند تصمیم گرفت پولپول

را پیش خودش نگه دارد به جای آن روزنامه اضافی بیرون بریزد 

که فروخته است! خودش تصمیم گرفت با پولی  و به دروغ بگوید

نگاری بپردازد و در شهر مسکو به که جمع کرده بود به روزنامه

آوری اخبار پرداخت طولی نکشید که صاحب نشریه توجهش به جمع

نگار او جلب شد. از آن روز به بعد او به عنوان یک روزنامه

 در نشریه ستاره سرخ شوروی به کار مشغول شد. 

ها گذشت و کنستانتین جوان بزرگ شد و به مدرسه رفت و روز

 تمامی مقاطع را با موفقیت تمام کرد!

 کیف، اتحاد جماهیر شوروی 1968ژوئن  18

التحصیلی در دانشگاه کیف برگزار شد و همه جشن و جشن فارغ

کردند و کسانی هم که بورسیه خارج گرفته بودند پایکوبی می

ساله که از  23ن میان جوان ی! در ادوبرابر شور و شوق داشتند

التحصیالن بود کنار جمع ایستاده بود و داشت رقص کازاچوک فارغ

 کرد!دانشجوها را تشویق می

اش را گرفته بود و او هم در کنستانتین دیگر مدرک دانشگاهی

شد. بورسیه تحصیل میان کسانی که بورسیه گرفته بودند دیده می

ای جنوبی! جایی که کنستانتین حتی در دانشگاه پرتوریا آفریق

های رنگارنگ توانست ببیند. جایی که ماجراجوییدر خواب هم نمی

سال تحصیل در شهر کیف به شدت او را خسته  4در انتظارش بود. 

دانست که تابستان خوشی در پیش رو کرده بود و خودش هم خوب می

الب دارد. تابستانی عاری از استرس درس! اما شاید برایش ج

نباشد چون نه برادری دارد و نه خواهر و نه پدر و مادری! آری 

کنستانتین کورنیکوف یتیم بود! رفتار عجیبی داشت عینک گرد و 

شد همه از موهای شل و ولش و قد بلند و اندام الغرش باعث می

اش بلکه به او کناره بگیرند البته نه به خاطر تیپ و قیافه

هایش کالسیداد. روزهای تعطیل همام میخاطر کارهای عجیبی که انج

پرداختند ولی کنستانتین جوان به مطالعه به جشن و رقص می

خواند از اول تا پایان کرد میپرداخت. هر کتابی که پیدا میمی

 کتاب! 

در یکی از روزهای تابستانی هوس سفر کرد، هوس سفر به کشور 

دگی برای چکسلواکی دوست و رفیق شوروی و بلوک شرقی! زن

کنستانتین یکنواخت شده بود. زندگی در کشورهای بلوک شرقی 
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تر شد و تصمیم گرفت به چکسلواکی سفر کند معنیبرایش خیلی بی

نکه که چکسلواکی کشوری سوسیالیستی بود اما یبا وجود ا

 های بخصوصی داشت!زیبایی

اما قصد رفتن به هیچ شهری را نداشت همیشه وقتی از دانشگاه 

شد و تور دانشجویی می بردند کنستانتین از آنها جدا میکیف 

شد و موقع برگشتن رفت و با مردم آنجا دوست میبه دهات اطراف می

 آورد!هم هزار جور صنایع دستی و حتی یک بز هم با خودش می

اش توانست مقداری پول جمع کند کنستانتین با فروش مقاالت علمی

کار کرده بخرد و به سفر و  21و با آن یک ماشین گاز ولگا 

 ماجراجویی بپردازد! 

 

 روستای واراووک چکسلواکی 1968ژوئن  22

پا گشادش و اخالقی بود و با شلوار دمکنستانتین پسر جوان خوش

گذراند. به فقیرها بلوز یقه بازش همیشه در رویای جوانی می

 زد و این رمز موفقیت او بود. کرد و به مردم لبخند میکمک می

های خاصی را در با به کارآمدن لئونید برژنف در شوروی سیاست

قبال کشورهای عضو بلوک شرقی و کشورهایی که نظام سوسیالیستی 

را انتخاب کرده بودند به کار گرفت که این سیاست بر پایه این 

بود که اگر حزب کمونیست در کشور سوسیالیستی به خطر بیوفتد 

 رند تا از آن حزب محافظت کنند! کشورهای سوسیالیستی وظیفه دا

کنستانتین هم زمانی وارد چکسلواکی شد که بهار پراگ در اوج 

خود بود. مردم علیه حکومت سوسیالیستی وقت شورش کرده بودند 

و شوروی احساس خطر کرده بود و با کشورهای عضو پیمان ورشو 

 به چکسلواکی تجاوز کردند!

ها بود از وقتی که ناآرامی چکسلواکی حالت امنیتی به خود گرفته

از ماه ژانویه شروع شد ولی کنستانتین بدون اعتنا به این 

 هایش ادامه داد. ها به ماجراجوییناامنی

کنستانتین وارد روستای واراووک شد؛ روستایی که در قسمت 

اسلواکی، چکسلواکی واقع شده بود، روستایی در دل جنگ و نزدیک 

اسالوی! خانه های چوبی با سقف  مرز لهستان با سبک معماری

 شیروانی و مردمی با لباس های سنتی و محلی.
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روستاییان به استقبالش آمدند و خوشامدگویی کردند. وسایلش 

را گرفتند و به داخل خانه کدخدا راهنماییش کردند. برایش شیر 

 بز آوردند و نان روستایی جلویش گذاشتند!

 کدخدا پرسید: اسمت چیه مرد جوان؟

 کنستانتین قربان! کنستانتین کورنیکوف! -

 معلومه که اهل این دور و ور نیستی! -

من یه مسافرم البته یه دانشجو فقط برای سیاحت اومدم اهل  -

 شوروی هستم شهر کیف.

  باشی؟! ]های شورویکمونیست[قیافت نمیخوره از اونا  -

نه نه من از اونا نیستم! فقط دانشجوی رشته فیزیکم...  -

ومدم چکسلواکی برای گردش... شنیدم مردمش خیلی خونگرم و ا

 بینم!نوازن البته با چشم خودم دارم میمهمون

خیلی خیلی خوش اومدی مرد جوان! امیدوارم که لذت ببری از  -

اینجا البته باید قول بدی که وجودت باعث دردسر نشه خودت 

 دی!میدونی که ارتش شوروی اینجاست و تو هم از شوروی اوم

کنم نه نه کدخدا! شما خیالتان تخت باشه من دردسری ایجاد نمی -

نوازیتون خیلی در ضمن من فقط یه شهروندم همین... از مهمون

 ممنونم.

 اگه خواستی جا برای خوابیدن هست. -

خیلی ممنون کدخدا ولی من با خودم چادر آوردم همین بغل  -

 میخوابم مزاحمتون نشم!

جوان عصر دیگه فرا رسیده بهتر قبل از  هر جور راحتی مرد -

 اینکه خورشید غروب کنه اسباب و اثاثیه تو بیاری تو از ماشین!

کنستانتین شب را در چادرش خوابید و شامش را هم همانجا خورد. 

دار بلکه صبح زود نه خروسی بود تا بیدارش کند و نه ساعت زنگ

خواب بیدار  یک گاو صورتش را لیسید و کنستانتین با وحشت از

شد! روستاییان به او خندیدند، نه خنده تمسخرآمیز بلکه 

ای که از دیدن یک منظره جالب به وجود بیاید. کنستانتین خنده

صورتش را کنار چاه آب شست و عینکش را گذاشت و یک قلم و کاغذ 

و یک تابلو همراه با رنگ و قلمو برداشت و به دل طبیعت رفت! 
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دادند کنستانتین در مسکو وقتشان را هدر میدر حالی که دوستانش 

 در طبیعت به نقاشی و اکتشافات پرداخت!

ای که رود دوناجک از آن عبور در کنار دره زیبایی ایستاد، دره

کرد و مرز بین لهستان و چکسلواکی را میساخت و درختان کاج می

ها در شب آن پرندگان در روز و صدای جیرجیرک یبلند قد و  صدا

 ساخت!با بهشت همسان میرا 

کنستانتین تا ظهر به نقاشی کردن مشغول شد که ناگهان صدای 

ای به گوشش رسید! صدا را دنبال کرد و پایین دره گریه دختربچه

 کند.دید که دختربچه مو بوری نشسته و گریه می

 ن کنار دختر رفت و او را بغل کرد.یکنستانت

 اسمت چیه دختر خانم؟ -

 آناستازیا -

آناستازیا چه اسم قشنگی ولی خیلی سخته برام که اینو صدا  -

کنم نظرت چیه تورو فالویوس صدا بزنم؟ چون موهات طالیه این 

 خیلی بهت میاد!

 هر چی شما صدا کنید عمو جان! -

 چه دختر باادبی بابا و مامانت کجان؟ -

تونم من گم شدم عموجان! مامان و بابا تو روستا هستن! نمی -

 ترسم!کنم گم شدم خیلی می پیداشون

 چند روزه که اینجایی؟ -

 یه روز عمو جان شب رو اینجا تنهایی بودم خیلی ترسیدم! -

 ببینم بابا و مامانت تو روستای واراووک زندگی میکنن؟ -

 بله عمو جان اونجا زندگی میکنن! -

 دونم کجا هستن!فکر کنم می -

گرفت و کنستانتین اشک شوق جای اشک غم را در چشمان فالویوس 

های فالویوس را پاک کرد و بوسید سپس به فالویوس کولی داد اشک

 و به روستای واراووک برد.



 

258 
 

گر کنستانتین بودند و وقتی دیدند کنستانتین مردم روستا نظاره

آورد خوشحال شدند و به پدر و مادر فالویوس یا فالویوس را می

کنستانتین پیدا  همان آناستازیا خبر دادند که دخترشان را

 کرده است!

مردم کنستانتین را باالی سرشان بردند و شادی کردند و پدر و 

مادر آناستازیا از کنستانتین تشکر کردند ولی شادیشان زیاد 

 طولی نکشید! 

فردای آن روز چند نفر زخمی وارد روستا شدند معلوم شد که 

شوروی آنان از شورشیان چکسلواک بودند که علیه دولت گماشته 

شورش کرده بودند. کدخدا به آنها پناه داد ولی کنستانتین از 

دانست ارتش شوروی دنبال آنها این بابت نگران بود چون می

 خواهد بود.

 هارو اینجا نگه داریم؟کدخدا به نظرم خطرناک نیست این زخمی -

اونا حالشون خوب نیست نیاز به مراقبت دارن نمیتونم ولشون  -

ودشون معلومه که خطرناک نیست این کار رو واسه کنم به حال خ

 رضای خدا انجام میدم!

برخالف اینکه چکسلواکی کشوری ناخداباور بود ولی کدخدا 

 اعتقادات قوی داشت. اصال  از عواقب کارش خبردار نبود!

فالویوس عالقه خاصی به کنستانتین پیدا کرده بود و او را مانند 

کرد متوجه وقتی با کدخدا صحبت میپنداشت! کنستانتین عمویش می

شد که فالویوس به بیماری قلبی دچار است. کنستانتین به شدت 

از این موضوع ناراحت بود. صدای زنجیر نفربر و تانک شنیده 

شد. کدخدا به کنستانتین گفت تا داخل بماند و از فالویوس 

 مواظبت کند و خودش بیرون آمد.

خورده بود بیرون را نگاه  کنستانتین از گوشه دیوار که ترک

کرد. ارتش شوروی وارد روستا شده بود با نفربر و تانک. 

ها را تحویل آنان دهد ولی شان از کدخدا خواست تا زخمیفرمانده

کدخدا از این کار سرباز زد. ابتدا چند بار فرمانده تذکر داد 

اعتنا بود. پدر و مادر فالویوس هم کنار ولی باز هم کدخدا بی

دا ایستاده بودند که ناگهان فرمانده عصبانی شد و دستور کدخ

 داد تا اهالی روستا را به رگبار ببندند.
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پوش ارتش شوروی مردم را به گلوله بستند و ایسربازان قهوه

کدخدا و خانواده فالویوس در دم جان باختند. کنستانتین مردمک 

بغل  چشمانش گشاد شد و از کنار دیوار دور شد و فالویوس را

 گرفت!

 ترسم صدای چی بود؟!چی شده عمو جون من می -

بازیه! اهالی روستا چیزی نیست فالویوس چیزی نیست فقط آتیش -

 دارن به خاطر پیدا شدن تو جشن میگیرن!

زیر کف چوبی اتاق خانه کدخدا یک فضای خالی برای پنهان شدن 

الویوس هایش را درآورد و همراه با فوجود داشت. کنستانتین چوب

در آن فضای خالی پناه گرفتند تا سربازان نتوانند آنان را 

 پیدا کنند.

سربازان اتاق را گشتند ولی چیزی نیافتند.سربازان شوروی 

روستا را ترک کردن و حتی به زخمی ها هم رحم نکردند. فالویوس 

که میخواست پدر و مادرش را ببیند از از اتاق خارج شد ولی 

گرفت فالویوس دست کنستانتین را به زور ول  کنستانتین دستش را

 کرد و به طرف جسدهای بی جان خانواده اش رفت.

 مامان؟ بابا؟  -

کنستانتین که اشک میریخت فالویوس را بغل کرد و فالویوس هم فقط 

 داشت جسد های پدر و ماردش را نگاه میکرد!

فالویوس یتیم شد و کنستانتین فالویوس را همراه با خودش  

د.کنستانتین فالویوس را داخل صندوق عقب ماشین گذاشت تا مرز بر

بانان شوروی متوجه او نوشند. وقتی به مرز رسیدند مرز بان 

ماشین کنستانتین را متوقف کرد. کنستانتین مدارکش را نشان 

داد و سرباز آن را نگاه کرد و سپس خواست صندوق عقب ماشین 

کرد دید دختری داخل را باز کند. وقتی صندوق عقب را باز 

صندوق پنهان شده است. کنستانتین سریع از ماشین خارج شد و 

رو به سرباز کرد. سرباز با اسلحه کالشینیکف خواست کنستانتین 

 را عقب براند ولی کنستانتین او را با هیبنوتیزم تسخیر کرد.

برو گورتو گم کن و بزار ما از مرز رد بشیم وگرنه همه رو  -

 جهنم!میفرستم به 
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سرباز حرفی نزد و اسلحه اش را پایین آورد و اجازه داد 

 کنستانتین از پل عبور کند و وارد شوروی شود.

کنستانتین فالویوس را همراه خود به خانه اش آورد و در داخل 

اش به او امان آزمایشگاهش به او جا داد ولی بیماری قلبی

ین در طول عمرش نداد. مردن فالویوس شاید اولین تراژدی کنستانت

نباشد ولی بعد از مرگ پدر و مادرش دومین ضربه شدید روحی به 

کرد او بود. فالویوس بیشتر از آن چیزی که کنستانتین فکر می

برایش ارزش داشت؛ ارزشی باالتر از فرزند دختر با وجود اینکه 

تنها چند هفته با او آشنا شده بود. گریه کنستانتین تمامی 

ریخت. قادر نبود او را برای فالویوس اشک مینداشت و هر شب 

 توانست نگه دارد یک خاطره بود. زنده کند و تنها چیزی که می

وار کنستانتین وی را مجبور کرد تا مغز های دیوانهنظریه

دانست فالویوس را به عنوان یک یادگاری نگه دارد! خودش هم نمی

ن یالویوس را از بخواست درد دوری فگذرد تنها میدر ذهنش چه می

ببرد. کنستانتین مغز فالویوس را در آورد و داخل محفظه مخصوص 

 گذاشت تا از فاسد شدن جلوگیری بشه.

تابستان تمام شد و کنستانتین با بار سنگینی از غم و اضطراب 

ای امید به پرتوریا برای ادامه تحصیل رفت! دو سال اما با ذره

میم گرفت مدتی در آنجا در پرتوریا ادامه تحصیل داد و تص

 اقامت کند.

 پرتوریا آفریقای جنوبی 1970آوریل  17

ارشد کنستانتین بود. روزهای پایانی دوره تحصیلی کارشناسی

انگیزی فضای دانشگاه پرتوریا را پر هوای بهاری دلنشین و دل

دوران اوج آپارتاید در آفریقای جنوبی  1970کرده بود. سال 

سفیدپوستان تمییز داده شده بودند و پوستان از بود. سیاه

حقوقشان پایمال شده بود. ولی برای اتباع خارجی هیچگونه 

پوستان بود که تبعیض نژادی قائل نبودند و از بخت سیاه، سیاه

 گرفتند.مورد تبعیض نژادی قرار می

گرا بود از آنجایی که کنستانتین یک انسان روشنفکر و آرمان

 نود شد.از این بابت بسیار ناخش

کنستانتین بعد از اتمام آخرین کالسش کنار میز بوفه دانشگاه 

شد. چون انسان عجیب و غریبی نشسته بود و کسی هم مزاحمش نمی
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آمد. کس سراغش نمیداد هیچبود و رفتارهای عجیبی از خود بروز می

دهد یا چه کسی دوست داشت با کسی که برق را از خود عبور می

 کند دوست شود؟! با هم مخلوط میایی را یمواد شیم

نوشت که شخص ناشناسی کنستانتین سرش پایین بود و داشت مقاله می

 آمد و کنارش نشست و گفت: سالم آقای کورنیکوف!

کنستانتین سرش را باال برد و با تعجب به شخص ناشناس نگاه 

 د من شما رو میشناسم!یکرد: سالم! ببخش

د و مثل خود کنستانتین موهای شخص ناشناس هم سن کنستانتین بو

بلند و شل و ولی داشت ولی برخالف کنستانتین عینکی نبود! دستش 

 را به سمت کنستانتین دراز کرد و جواب داد: تامسون مکسیملیان!

 از آشنایی با شما خوشوقتم آقای تامسون! -

کنم کنستانتین منو مکس صدا بزن میخوام بیشتر خواهش می -

 صمیمی بشیم!

کس این شناسی؟ خیلی برام جالبه چون هیچی منو از کجا میول -

 قدر باهام صمیمی نشده!

وارت خیلی های دیوانهبه خاطر مقاالت جالبت کنستانتین! نظریه -

برام جالبه کنستانتین! حتی تو زمینه رباتیک هم نظریه دادی 

 کس حتی نمیتونه تصورشو هم بکنه!یعنی هیچ

 نظر لطفته! -

ین دانشگاه درس خوندم تو رشته علوم سیاسی... منم تو ا -

کردم درسته که کسی اهمیتی های تورو پیگیری میهمیشه مقاله

خصوص مقاله ربات داد ولی من جدا  شیفته مقاالت تو شدم. بهنمی

و مغز انسان که میدونم عملی هم میشه یا مقاله هیپنوتیزم 

و انسان همگانی! من تو مدت دو سال متوجه این شدم که ت

گرایی هستی و مطمئنم که برای هدف واالیی همراه خوبی آرمان

 خواهی بود!

 هدف واال؟ -

بهتره یه جای دیگه در موردش حرف بزنیم! دیوار موش داره  -

 موش هم گوش داره کنستانتین عزیز!
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بینم نظر منو کامل جلب کردی و اولین نفری خب این جور که می -

وار من عالقه نشان به اصطالح دیوانه هایهم هستی که به نظریه

دادی... فکر کنم وقت کافی دارم که یکم باهات بیشتر آشنا بشم 

 مکس!

البته اگه افتخار بدی میخوام یکی رو معرفی کنم، مطمئنم  -

خوشت میاد چون مثل خودت اهل علم و معرفته! پروفسور وان 

 هارت!

 15قت پیش مرده کنی؟ اون خیلی وپروفسور وان هارت؟ شوخی می -

 سال پیش خبر مرگشو شنیدم!

ها نه نه زنده است! فقط برای اینکه دست شوروی و آمریکایی -

کس هم خبری بهش نرسه تو خفا نگهش داشتیم تو خونه اجدادیش هیچ

 نداره! ببین بین خودمون باشه ها!

 اگه اونطوریه واقعا  باعث افتخار دیدن ایشون. -

زودتر راه بیوفتیم کنستانتین عزیز!  عالیه پس بهتره هر چه -

 اول به افتخار دوستیمون یه نوشیدنی بخوریم بعد.

شان تازه یهایشان را به افتخار دوستکنستانتین و مکس نوشیدنی

خوردند و راه افتادند. کنستانتین سوار ماشین مکسیمیلیان شد 

کرد! شاید به مکس اعتماد داشت ولی ولی خیلی محتاطانه عمل می

 از هم جای شک و تردید گذاشته بود.ب

 ک ساعت بعد...........ی

مکس کنستانتین را به روستای وان هارت برد جایی که هم محل 

 اقامت خودش است و هم محل اقامت پروفسور وان هارت!

 بفرمایید اینم منزل جناب پروفسور وان هارت! -

 چه قدر زیباست این عمارت! -

 ست!بریم تو پروفسور منتظر ما -

هر دو از ماشین پیاده و وارد عمارت وان هارت شدند. مردی مسن 

سال دارد روی ویلچر نشسته و به او سرم  80رسید که به نظر می

های لرزید! سبیلای داشت و دستانش میوصل بود. پوست چروکیده

خورد اش بیشتر به کارگر میکلفتی مثل سبیل نیچه داشت! قیافه

 تا پرفسور!
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بینم که دوست جدیدی خوش آمدید فرزندانم مکس می وان هارت:

 برای خود پیدا کردی بیا جلو ببینم پسرم خیلی خوش اومدی.

کنستانتین به طرف پروفسور وان هارت رفت و زانو زد و دستانش 

را گرفت و گفت: پروفسور وان هارت این افتخاره برای من فکر 

 کردم شما مردین!می

 ام!م من جاودانهزوده برام تا بمیر یخیل -

بدون شک شما جاودانه هستین شما در کنار انیشتین یک اتحاد  -

 های دنیای علم رو تشکیل میدین.ابرقدرت

به سن پایین مکس نگاه نکن اون یکی از بهترین دوستامه این  -

های تو رو برام همه سال از من مراقبت کرده بود. مکس مقاله

هات ک میگم واقع محشره مقالهآورد و منم میخوندم! بهت تبریمی

 خونی؟دونستم غیر از فیزیک روانشناسی هم مینمی

پذیرم من هر چیزی رو که به انسان کمک کنه با دل و جونم می -

البته برای من مثل آب خوردنه انسان باید تا آخر عمر دانش 

 یاد بگیره!

 عالیه! واقعا  عالیه! به کمکت نیاز دارم کنستانتین! -

 دمتم پرفسور!در خ -

در یکی از مقاالتت خوندم که تو میتونی مغز انسان رو به یک  -

 ربات پیوند بدی؟ درسته؟

 البته ولی تا االن امتحان نکردم! -

رو گذروندم فقط از  80من عمر زیادی نخواهم داشت دیگه سن  -

تونه تو یه خواهشی دارم اصال  اجبار نیست ولی دیگه بدنم نمی

و نگه داره شاید تا فردا و شاید تا هفته بعد این ادراک من ر

و شاید هم تا ماه دیگه بتونم زنده بمونم کنستانتین! سفرهای 

زیادی کردم ماجراهای زیادی رو دیدم ولی سر از اینجا درآوردم 

نمیخوام علم و دانشم به دستای ناحق بیوفته رفیقم آلبرت علمش 

تن و دنیا رو تحت ها افتاد و آنها بمب اتم ساخدست آمریکایی

خواهم این اتفاق تلخ دوباره بیوفته! شان بردند و من نمیسلطه

کم جمهور آمریکا شده و کمخودت میدونی یک دیوانه االن رئیس

ترسم ای از این میداره شوروی رو تحریک میکنه واسه جنگ هسته
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وقت دیگه وجدانم که ایاالت متحده وارد دفکون یک و دو بشه اون

 آسوده نمیشه! کنستانتین میتونی به من کمک کنی؟اصال  

 کنم پرفسور این یه افتخار بزرگیه!البته که کمک می -

کنم این متشکرم کنستانتین عزیز! مطمئنم یه روز جبران می -

تغییر شکل دادن من میتونه هویت منو هم عوض کنه درسته که 

 ام ولی نمیدونن کجا هستم!اونا میدونن من زنده

 ابتدا باید روی مغز حیوانات این کارو انجام بدم! ولی -

اینجا آفریقاست پر از جنگل همه چیز هست میمون، کرگدن و  -

!... 

 نه کرگدن نه بزرگه همون میمون خوبه! -

خب اینجا که خونه من باغ وحش نیست بهتره برین واسه شکار  -

 میمون! مکس چطوره با دوست جدیدت بیشتر آشنا بشی!

 با کمال میل پرفسور!البته  -

مکس لطفا  اون داروهای منو آماده کن بعد با کنستانتین برید  -

شکار هم تفریح کنید و هم یه میمون براش پیدا کن! ولی سعی 

 کنید تا شب بیایید!

 چشم قربان! -

مکسیملیان داروهای وان هارت را داد و سپس برای یک شکار 

دولول را به کنستانتین ای آماده شدند. مکسیمیلیان تفنگ ساچمه

 داد.

 ما داریم میریم شکار میمون مکس؟  -

میدونم ولی جنگل جای خطرناکیه بهتره نگهش داری تا حاال  -

 شلیک کردی؟

 نه من تا حاال اسلحه دستم نگرفتم! -

بعد لوله رو تا  یای این ضامنش رو میکشپس هنوز پاستوریزه -

تو و دوباره برش  های قرمز رنگ رو میذاریمیکنی بعد فشنگ

میگردونی سر جاش! دقت کن دو تا ماشه داره یکی واسه لوله سمت 

 راست یکی برای لوله سمت چپ گرفتی که چی گفتم؟

 متوجه شدم یکی برای راست یکی برای چپ خوبه! -



 

265 
 

 بیا برات یدونم تله میمون واست آماده کردم!  -

 اش کجاست؟خب این پس جعبه -

ین یه روش سنتیه موز رو میذاری وسط جعبه کجا بود رفیق ا -

حلقه طناب بعد آقا میمونه که اومد ژوببببببببببببب میره هوا 

 بینه!هممون رو برعکس می

 باشه هر جور عشقت میکشه! -

هر دو سوار ماشین مکسیملیان که یک فولکس واگن بیتل کهنه بود 

های نزدیک مرز لسوتو رفتند. در راه با شدند و به سمت جنگل

 کردند!هم صحبت می

 اصوال  آدم خیلی آرومی هستی؟ -

 خوام تو خود باشم تا این که ور ور حرف بزنم!یآره زیاد م -

 گرایی هستی؟پس آدم درون -

 به دیدگاهت داره! یتا حدودی البته بستگ -

های اهل دل و خنده و قهقهه رو دوست دارم و من همیشه انسان -

 صد البته آدمای باهوش!

 ش؟باهو -

آره دیگه از قدیم گفتن عقل نباشد جان در عذاب است! چرا  -

انسان دوستی رو انتخاب نکنه که باهوش باشه؟ باز یه چیزایی 

 هات واقعا  حرف ندارن!به آدم یاد میده جدا  کنستانتین مقاله

البته من شاید با مزاج تو زیاد جور در نیام چون آدم اهل  -

 دلی نیستم!

 خیلی بهت عالقه دارم اهل روسیه هستی درسته؟نه اتفاقا  هم  -

اوکراین شوروی، پدرم روس بود و  یکیف جمهوری سوسیالیست -

 مادرم اهل اوکراین شهر سواستوپول!

 بود؟ منظورت از بود چیه؟ -

 بود یعنی دیگه نیستن مردن! -

 واو شرمنده رفیق واقعا  متأسفم! -
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ی بود به دست استالین نه نه اصال  متأسف نباش یه اشتباه تاریخ -

کشته شدند... هر دوشون بر اثر گرسنگی مردند و من هم آواره 

 بزرگ شدم تو چی مکس اهل کجا هستی؟

لندن، انگلستان... منم مثل تو پدر و مادر ندارم و حتی  -

 ندیدمشون و نمیدونم کجا مردن!

 خیلی سخته ندونی پدر و مادرت کجان؟ -

ان ولی من هیچ پدر و مادرت کیدونی خیلی سخته باز تو می -

هویتی به انسان دست میده... متولد دونم یه حس پوچی و بینمی

 سال چند هستی کنستانتین؟

 1945می  9 -

 ولی دقیق تاریخشو نمیدونم! 1945من هم سال  -

البته حق هم داری ندونی چی شد که مرگ پدر و مادرت رو  -

 ندیدی؟

ه چشم رو باز کردم پیش پرفسور دونم کنستانتین از وقتی کنمی -

وان هارت زندگی کردم تا اونجاشو یادم نمیاد بگذریم رسیدیم 

 به جنگل بهتره چادر بزنیم؟

 چقدر دور شدیم؟  -

 کیلومتری میشه! 40حدودا   -

تونستیم یه تونیم زود برگردیم! نمیپس زیاد دور نشدیم می -

 میمون زنده تو بازار گیر بیاریم؟

 !ممنوع شده -

اس تو یه کشوری که تبعیض نژادی داره زوزه میکشه ولی مسخره -

 ه عمل غیرقانونیه!یتجارت حیوانات 

هر دو از ماشین پیاده شدند و چادر زدند و تله میمون را صد 

 متر دورتر از مکان چادر زدند! 

مکسیملیان و کنستانتین نهار را خوردند و مکس کنار چادر نشست 

ای بخورد ترک کرد تا برود و هوای تازه و کنستانتین چادر را

 ای دولول را محض احتیاط برداشت.و تفنگ ساچمه
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زار ایستاد و پای راستش را جلو گرفت و حالت روی یک تپه چمن

قهرمانانه به خود گرفت. عرق کرده بود با دستش عرق روی 

اش را پاک و سپس عینکش را تنظیم کرد. در این لحظه پیشانی

انتین را محاصره کرد. کنستانتین از ترس زمین پلنگی کنست

افتاد و لوله تفنگ را به طرف پلنگ گرفت. پلنگ صدای غر غر 

ها را چکاند ولی تفنگ کار داد و کنستانتین یکی از ماشهمی

نکرد پلنگ به روی کنستانتین پرید و کنستانتین چشمانش را بست 

و شکم پلنگ و ماشه دیگری را چکاند این بار تفنگ شلیک کرد 

دریده شد ولی به پوست اصلی پلنگ صدمه ای وارد نشد. پیراهن 

 سفید کنستانتین پر از خون شد!

ای اولین شکار عمر کنستانتین بود و آن هم یک پلنگ البته جثه

شد راحت حملش کرد. مکسیملیان صدای شلیک تفنگ را نداشت و می

دید که  شنیده بود و دوان دوان پیش کنستانتین آمد! وقتی

کنستانتین پلنگ را کشته است اول برایش کف زد و سپس بلند 

 گفت: براوو!

هر دو پلنگ را برداشتند و تا چادر بردند و مکس شروع کرد به 

 پوست کندن پلنگ!

 واسه یه آماتور بد نیست که خوبم هست! -

 نزدیک بود یه لقمه چپم کنه! -

نمیکنه این مثل به نظرت عجیب نیست؟ پلنگ آخه اینجور حمله  -

 ببر پرید روت در حالی که پلنگ فقط چنگ میندازه مثل گربه!

 خب مگه مهمه االن این چطور حمله کرده؟! -

 شانسی تو خوشم میاد!میدونی کنستانتین از خوش -

صدای طناب آمد و مکسیملیان متوجه شد که میمون در دام افتاده 

 است!

 تو تله افتاده!زود باش برو یه سری بزن انگار میمون  -

کنستانتین از جایش بلند شد و به سمت تله میمون رفت. در کمال 

ناباوری میمون تله را باز کرد و دوید و کنستانتین هم به 

 دنبالش! 
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اش را باز کرد و میمون وارد یک غار شد و کنستانتین چراغ قوه

وارد غار شد و جلو رفت، جلو و جلوتر... میمون کنار یک جعبه 

به کنستانتین نشان داد. کنستانتین جعبه را باز کرد و  رفت و

بر آن بود. برایش جالب  ییهاک گوی کوچک را دید که برجستگیی

بود که چرا یک میمون این را به او نشان داده است. گوی را 

ای بررسی کرد ولی چیزی نیافت سپس داخل جیبش برای چند دقیقه

کننده اگهان تیر بیهوشکرد که نگذاشت. میمون به او نگاه می

 به دست میمون اصابت کرد و میمون بیهوش شد!

یک یک مساوی کنستانتین عزیز! یه حیوون امروز من شکار کردم  -

 و یه حیوون تو! راستی اون جعبه چیه؟

دونم مکس منم اینجا اینو پیدا کردم این گوی رو نگاه نمی -

 کن!

 و نگاه کرد!مکسیمیلیان گوی را از دست کنستانتین گرفت 

 چیز به درد بخوری نیست شاید صنایع دستی قبیله زولو ایناست! -

دارم! تو هم میمون رو بردار بریم پیش شاید ولی من نگهش می -

 پرفسور منتظرمونه!

قبل از غروب آفتاب هر دو پیش وان هارت بازگشتند و میمون را 

ز با خود آوردند. وقتی وارد عمارت شدند پروفسور به پیشوا

 آنها آمد.

آه فرزندان من برگشتین؟ خوش اومدین! برایتان لیموناد حاضر  -

بینم که دو تا شکار آوردی کردم هوا خیلی گرمه! کنستانتین می

 برامون!

پرفسور تعریف از خود نباشه پلنگ شکار خودمه و میمون شکار  -

 مکس!

عالیه پسرم باورم نمیشه اینقدر شجاع و دالور! حاال پوست  -

نگ و میمون رو بذارین یه کنار میخوام بهت یه چیزی نشون پل

زحمت راه زیرزمین رو به بدم کنستانتین عزیزم! مکس بی

 کنستانتین نشون بده!

عمارت وان هارت که روی یک تپه مالیم ساخته شده بود دارای یک 

انباری و زیرزمین چند هزار متری بود! زیرزمین عمارت وان 
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سازی بود! یک کارخانه! یک کارخانه رباتهارت یک کارگاه بزرگ 

 که هیچ کارگری نداشت و راکد و بیکار مانده بود.

 عجب کارگاه شلوغی دارین شما؟ -

اینجا رو خیلی وقت پیش دولت آفریقای جنوبی تخلیه کرد و  -

هایی که به انسان کسی اینجا کار نمیکنه هدفمون ساختن ربات

هم اینجا نیست ما به یه  بینی کسیکمک کنه ولی خودت که می

 نیروی کار نیاز داریم و کسی هم پیدا نمیشه!

 خب میتونیم نیروی کار جمع کنیم! -

چطوری؟ تا وقتی که تولید نداریم درآمد هم نداریم و بدون  -

 درآمد یه نفر باید احمق باشه که اینجا کار کنه؟

 من یه پیشنهادی دارم البته فکر نکنم زیاد عاقالنه باشه! -

 بگو با جان و دل گوش میدم بازم پیشنهاده! -

پرفسور اگه دقت کرده باشین کشورهای شمالی آفریقای جنوبی  -

 مثل زئیر و آنگوال مشکل جنگ داخلی دارن.

 خب بله در جریان هستم! -

های جنگی میتونن به ما کمک کنن یا فرزندان کار خب آواره -

 تو معدن!

نتین ولی با چه نیروی و قوایی نظرت برام خیلی محترمه کنستا -

 بریم ما فقط یه دانشمندیم!

های ترین سالح بشره! اگه مقالهقوای ذهن پروفسور! ذهن خطرناک -

 من رو خونده باشین من میتونم هیپنوتیزم همگانی انجام بدم!

 کنستانتین پسرم واقعا  خوشحالم که تو رو پیشمون داریم. -

به نظرت به چند نفر نیاز بهتره شروع کنیم ولی پرفسور  -

 داریم؟

 اندازی اینجا کفایت میکنه!صد نفر برای راه -

 غذا و جا چطور؟  -

تونیم یه شرکت بزنیم به نام داریم میاونارو اینجا نگه می -

هر دوتون کورنیکوف و تامسون چطوره؟ اونوقت دولت هم شکی 
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راجع راهش کنم! ولی کنستانتین نظرت تونم روبهنمیکنه من می

 به زیمباوه چیه؟ واسه شروع؟

 زیمباوه؟ -

بله زیمباوه اونجا جهنم کودکان کاره! یا همین کودکان کار  -

 تو آفریقای جنوبی چرا دورتر بریم؟

ساز های رباتها میتونن با این دستگاهولی به نظر شما بچه -

 کار کنن؟

کنن ای نمیمعلومه که میتونن فقط مونتاژ قطعات هست کار دیگه -

که کنستانتین عزیزم در ضمن در قبال این کارشون بهشون جا 

 برای استراحت میدیم، غذا میدیم، لباس میدیم!

 ولی باید مواظب باشیم! -

با وجود نیروی هیپنوتیزم تو هیچ نگرانی وجود نداره  -

 کنستانتین پسرم!

من میتونم شروع کنم همین االن پرفسور اگه شما اجازه بدین  -

نم با هیپنوتیزم کردن صاحبکارهای معدن میتونم من میتو

 هارو نجات بدم و خیلی هم خوشحال میشم!بچه

کننده کنستانتین سالح قدرمندی را در دست داشت و نکته خوشحال

این بود که این سالح دست یک انسان درست افتاده بود و نه یک 

انسان پلید و این نظر خود کنستانتین بود و شاید واقعیت 

 تر از انتظار باشد! اوتمتف

مکسیملیان به کمک کنستانتین توانست عدة زیادی را جمع کند. 

به کمک نیروی هیپنوتیزمش توانست با اتوبوس از آنگوال و 

های کشورهای همسایه آفریقای جنوبی یعنی جایی که شعله جنگ

پوست را گرفته بود وارد آفریقای ها سیاهداخلی جان میلیون

داران برایشان کودکان کار را از جهنمی که سرمایهجنوبی کند و 

 ساخته بود رها سازد!

کارگاه وان هارت شروع به کار کردن کرد و کنستانتین و 

واردان به کارگاه وان هارت مکسیملیان هر دو به یاری تازه

های کارگر کردند که همانند انسان دو دست شروع به تولید ربات

برای مدتی به دور از چشم بقیه  و دو پا و چشم داشتند و لی

 ماندند.
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ها را بسازد ولی برای نفر توانست ربات 200وان هارت به کمک  

اش نشود به کمک کنستانتین و اینکه کسی متوجه حضور مخفیانه

های خانگی و صنعتی را بنا کرد مکسیملیان شرکت سازنده یخچال

 و اسم شرکت را گذاشت شرکت کورنیکوف و تامسون!

ای دیگر در ذهن داشت هدف از ساخت این وان هارت نقشه اما

ها تنها برای یک منظور خاص بود و نه ارائه مستقیم برای ربات

مردم! خبری از ربات نبود و تنها کارخانه برای ساختن وسایل 

های خانگی به کار گرفته شد و همچنین تهیه تکنولوژی برای شرکت

 دیگر!

ز طریق هیپنوتیزم جواب داده بود آوری کودکان کار انقشه جمع

شد و از قبل آن سود و روز به روز به تعداد کارگران افزوده می

زیادی نصیب مکسیملیان، کنستانتین و وان هارت شد ولی آنها 

 کردند.این سود را بین کارگران تقسیم می

 

 فصل بیستم: انرژی به قدرت خورشید

 ک سال بعد..........ی

 وان هارت آفریقای جنوبیدهکده  1971ژوئن  7

کنستانتین توانسته بود اعتماد کامل وان هارت و مکسیملیان 

ای سری در زیر کارگاه را به دست بیاورد؛ از این رو آنها جلسه

وقتی که کارگران خواب بودند برگزار کردند تا مطلب مهمی را 

 به کنستانتین بگویند!

که فلزی بود و  ای را آوردجلسه برگزار شد و مکسیملیان جعبه

از جنس تیتانیوم ساخته شده بود. مکسیملیان در جعبه را باز 

کرد و جلوی وان هارت و کنستانتین گذاشت. زمانی که جعبه را 

 باز کرد نور غلیظی به بیرون ساطع شد!

خواست به آن دست بزند چشمانش نورانی شده بود و کنستانتین می

 کرد.انگار کالغ داشت به یک جواهر نگاه می

 نه نه نه دست نزن کنستانتین! -

 خیلی زیباست! -

 وان هارت: به نظرت شبیه چیه کنستانتین؟
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این شبیه یه سیبه؟ یه سیبه که از وسط نصف شده! خب اینکه  -

 فقط یه سنگ شبیه سیبه!

این فقط یه سنگ نیست این زندگیه پسرم زندگی این سنگ از  -

 آسمان اومده!

 ه شهاب سنگه؟آسمون؟ منظورت این ی -

ارزش بیاد ولی مکسیملیان: آره یه شهاب سنگه شاید به نظر بی

نشدنی انرژی دقت کردی ما حتی یه پنی پول برق هم منبع تمام

 گیریم!ندادیم فقط از این انرژی می

ای را جلو آورد و بدون وصل کردن سپس مکسیملیان رادیو کهنه

وع به پخش موسیقی به پریز برق روشن کرد! رادیو روشن شد و شر

 کرد!

کنستانتین: عالیه محشره این یه معجزه است از کجا پیداش 

 کردین؟

مکسیمیلیان: زیاد جاش مهم نیست مهم این کار کردنشه این رو 

 به عنوان یک هدیه آسمانی در نظر بگیر کنستانتین!

وان هارت: این سیب نیمه نباید به دست هر کسی بیوفته وگرنه 

 قرار میگیره من مطمئنم! مورد سوءاستفاده

کنستانتین: نه نه پروفسور! ته دلتان قرص این به دست هیچ 

نااهلی نمیفته باورکردنی نیست یه منبع انرژی تمام عیاره این 

واقعا  یه هدیه آسمانیه پس تمامی این کارگاه با انرژی این 

 کرد؟سیب کار می

رای بزرگی مکسیمیلیان: شک نکن! کنستانتین ما با این انرژی کا

 میتونیم بکنیم!

نیافتنیه کنستانتین برای بقای بشر وان هارت: این یک فرصت دست

دنیا داره به جاهای باریکی کشیده میشه جنگ، قحطی و... 

 کنستانتین با ما همراهی کن تا به این آرزوی بزرگمون برسیم!

 کنستانتین: آرزوی بزرگ؟

 وان هارت: ابدیت!
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حرفی بود که از دهان وان هارت بیرون ابدیت تنها یک واژه چند 

آمد ولی آغاز سرفصلی برای کنستانتین و مکسیملیان برای 

هایشان بود! چند ماه بعد وان هارت از دنیا رفت ولی همکاری

ن که مغز میمون را به ربات پیوند داده بود و یکنستانت

آمیز آزمایش را به پایان رساند توانست مغز پرفسور موفقیت

ن هارت را داخل یک محفظه المپ مانند قرار دهد و آن کارل وا

را به ربات وصل کند تا وان هارت بتواند به زندگی بعد از 

مرگش در غالب یک ربات ادامه دهد! از آن روز به بعد دیگر 

شخصی به اسم وان هارت وجود خارجی نداشت و آن مغز یعنی مغز 

انتین برای وان پرفسور وان هارت، خائوس نامیده شد. وجود کنست

هارت بسیار حیاتی بود. مکسیمیلیان به کنستانتین گوشزد کرد 

دیگر کسی به اسم وان هارت وجود ندارد و از این به بعد خائوس 

باید صدا زده شود. اسم خائوس که در اساطیر یونان خالق مخلوق 

 آفرینش بود بر روی وان هارت گذاشته شد.

نرژی سیب نیمه شده را ایده ساخت یک آرمان شهر به کمک ا

 مکسیملیان به کنستانتین داد و کنستانتین قبول کرد.

هزار ربات ساخته شده و جاسازی شده در  5همه چیز آماده بود 

یخچال برای صادرات به ایاالت متحده آماده بود ولی این آرمان 

شهر قرار نبود در قاره جدید بنا شود. کنستانتین بارها از 

های فاده کرد تا کسی متوجه ماهیت محمولهفن هیپنوتیزمش است

 یخچال به ایاالت متحده نشوند.

کنستانتین برای مدتی کارگاه و عمارت وان هارت را بست تا 

 تاون کند.ها را سوار کشتی باری در بندر کیپمحموله

تاون بارگیری باربری بزرگ محموله را از بندر کیپ یسه کشت

هم خودشان سوار کشتی شدند.  کردند و کنستانتین و مکسیملیان

حتی کارگرانی که کنستانتین آنها را از معادن کار نجات داده 

 بود با خود سوار کشتی کرد.

مقصد کشتی اقیانوس اطلس شمالی بود جزیره ساراگازار! جزیره 

ساراگازار در میانه دو قاره اروپا و آمریکای شمالی قرار 

نوس دریایی داشت تا داشت و خالی از سکنه بود و تنها یک فا

 ها به جزیره برخورد نکنند.کشتی
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هر سه کشتی راه افتادند و چند هفته طول کشید تا به جزیره 

برسند در حالی که محموله باید تحویل بندر نیویورک داده 

 شد.می

در اتاق کشتی در طول چند هفته کنستانتین روی طراحی یک 

واقعی بود و تمامی  زیردریایی کار کرد. کنستانتین یک دانشمند

 برد حتی مغز فالویوس!وسایلش را با خود می

 مکسیملیان وارد اتاق کنستانتین در عقب کشتی باری شد.

 مکس زود باش بیا ببین چی طراحی کردم! -

 یه زیردریایی؟ -

 زیباست نه؟ -

ای ولی این البته که زیباست کنستانتین تو واقعا  یه نابغه -

 ما میخوره؟زیردریایی به چه درد 

مون از این زیردریایی من نظرم اینه که تو ساخت شهر آرمانی -

 استفاده کنیم؟

 ولی شهر رو قراره روی جزیره بسازیم! -

نه خشکی جای مناسبی برای زندگی مردم نیست باید یه جایی  -

 باشه که مردم در امان باشن مثال  زیر دریا!

 سازیم!شوخیت گرفته چطور ممکنه زیر دریا شهر ب -

خائوس و سیب انرژی! منبع انرژی داریم پرفسور رو هم داریم  -

 ها!و ربات

در ابتدا شهر آرمانی رویاهای مکسیمیلیان قرار بود روی جزیره 

شنهاد شهر زیر دریا یساراگازار ساخته شود ولی کنستانتین پ

 را به مکسیملیان داد.

به کمک  ها به جزیره رسیدند و کنستانتین و مکسیملیانکشتی

ها از خائوس ها کردند. رباتاندازی رباتکارگران شروع به راه

بردند برای همین کنستانتین با خائوس مشورت کرد و فرمان می

ها با کمک منبع انرژی اش را رباتازش کمک خواست تا زیردریایی

نهایتشان بسازند. جزیره کشاورزی بود و کارگران شروع به بی
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در آنجا کردند و در کنار آن به کنستانتین کشت و کار و زندگی 

 کردند.و مکسیملیان کمک می

د و زیردریایی در یسال طول کش 10ساخت زیردریایی شروع شد و 

اش را د و کنستانتین برای اینکه خاطرهیبه پایان رس 1981سال 

پیوند داد و نام  یبا فالویوس زنده کند مغزش را به زیردریای

 ریایی حک کرد. فالویوس را روی زیرد

بعد از قرار دادن مغز فالویوس در سیستم کنترل مرکزی زیردریایی 

 31فالویوس دوباره با کنستانتین حرف زد این بار کنستانتین 

سال داشت و فالویوس وقتی او را دید این جمله را به زبان 

 آورد: کنستانتین چقدر بزرگ شدی؟

ا  خود فالویوس کوچک زد در واقعزیردریایی با کنستانتین حرف می

بود که بر اثر بیماری قلبی در دستان کنستانتین درگذشت! 

 همگان به تعجب درآمده بودند.

شد که صدات رو نشنیده بودم! انگار دیروز فالویوس؟ ده سال می -

 بود که دستاتو گرفته بودم!

سال برایم هزار سال بود کنستانتین از تو متشکرم که جان  10 -

 کنم!ه من بخشیدی اکنون من دینم رو به تو ادا میای بدوباره

به کمکت نیاز دارم فالویوس این همه زحمت کشیدم فقط برای  -

 تو و تو هم در این هدف واال باید کمکم کنی!

اولین قدم برای تشکیل شهر آرمانی برداشته شد آن هم پس از 

ده سال! کودکان کاری که نجات داده شده بودند بزرگ شدند و 

توانست ماده تشکیل یک جامعه بودند. تنها یک نقطه از دریا میآ

 جرقه ساخت شهر را ایجاد کند.

توانست محموله و وسایل را به فالویوس به قدری بزرگ بود که می

کف اقیانوس ببرد. برای همین مکسیملیان به کمک فالویوس به کف 

هر اقیانوس رفت تا بتواند مکان مناسبی را برای شروع ساخت ش

 انتخاب کند.

با وجود فالویوس خائوس )وان هارت( و منبع انرژی هیچ مانع 

فیزیکی مانند فشار هوا، زمان، ارتفاع برای کنستانتین و 

 مکسیملیان وجود نداشت!
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ای را در کف اقیانوس در هنگام گشت با فالویوس مکسیملیان دره

 اطلس دید و آن را برای شروع ساخت شهر مناسب دانست!

ن شیار اقیانوس برای ساختن شهر مناسبه فقط باید خائوس ای -

ها فرمان بده این شهر رو درست کنند! رو قرار بدیم تا به ربات

کنستانتین که دید کار بسیار کند انجام میگیرد به مکسیمیلیان 

 پیشنهادی داد.

 مکس! خیلی کند داریم پیش میریم. -

 چاره ای نداریم باید این شهر ساخته بشه. -

 من یه پیشنهادی دارم. -

 بگو. -

 پروژه فیالدلفیا برات آشناست؟ -

آره شنیدم همونی که تو جنگ دوم جهانی یه کشتی رو ناپدید  -

 کردن؟

 دقیقا! به نظر من بهتره ماهم اونجور کنیم! -

 منظورت رو متوجه نمیشم! -

ما همه چیزایی رو که الزمه داریم! منبع انرژی نیروی کار و  -

یعنی وان هارت یعنی خائوس ببخشید! و تنها چیزی که معمار 

 مانع کار میشه آب دریاست!

خب این مانعی نیست ربات ها دارن کار میکنن و نیازی به  -

 تنفس ندارن و مواد و مسالح هم داریم!

نه ما به یه خال نیساز داریم که بدون هیچ اصتعکاکی ربات  -

 ها بتونن کار کنن!

 خب پیشنهادت چیه؟ -

نیکوال تسال یه دستگاهی اختراع کرده بود که قابلیت اینو  -

داره که به یه دنیای دیگه سفر کنیم! سفر به یه فضا و زمان 

دیگر اونجا میتونیم شهر رو بسازیم و برش گردونیم به دنیای 

 خودمون!

 خطرناک نیست به نظرت؟ -
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نه نه اصال خطری نداره من خودم یه بار امتحان کردم و به  -

عد زمانی دیگری رفتم جایی که هیچ موجود زنده ای نبود ولی ب

میشد نفس کشید و زندگی کرد! مختصاتش رو تو دستگاه ضبط کردم 

 مکس اونجا حتی منابع معدنی هم هست میتونیم استفاده کنیم

 اگه خیلی مطمعنی باشه قبوله! -

 عالیه مکس عالیه مطمعنم موفق میشیم! -

به دستگاه ساخته شده توسط تسال وصل کنستانتین سیب انرژی را 

کرد و تمامی ربات ها و مسالح ساختمان هایی که ساخته شده 

بودند و بعضی هایشان ناقص بودند را از اعماق اقیانوس به 

دنیای دیگری فرستاد و خائوس توانست با هدایت ربات ها شهر 

 را بسازد.

آن سلول  ساختن شهر مثل این بود که یک سلول را کشت دهی و سپس

بزرگ شده و تقسیم شود. نقطه شروع ساخت شهر کاخ اطلس بود به 

خاطر نام پسر پوزیدون یعنی اطلس نامگذاری شد! شهر نوآگایا 

حاصل تجسم خائوس بود! نقشه های ذهنی خائوس شهر را شکل داد 

و ربات ها با استفاده از تجسم ذهنی خائوس که آنان را کنترل 

 میکرد شهر را ساختند.

 10ها گذشت و شهر پیشرفت کرد و بزرگ شد و خائوس بعد از سال

سال سقف آسمان هفتم را روی شهر کشید و دیگر شهر زیر آب 

نماند و مانند شهرهای دیگر صاحب آسمان و ابر و خوشید و ماه 

 اش!شد اما از نوع مصنوعی

شهر نوآگایا شکل گرفت و مکسیملیان امپراتورش شد و امپراتوری 

سال  20یس را بنا ساخت! هزاران ربات شهر را در عرض آتالنت

بدون وقفه با کمک انرژی سیب نیم شده ساختند و خائوس به 

عنوان پدیدآورنده نوآگایا شناخته شد که با استفاده از انرژی 

سیب انرژی و ثروت عالم خارج از دنیا شهر را بنا ساخت! 

رج دنیای کنستانتین شهر را به داخل اقیانوس از دنیای خا

 کنونی آورد.

فالویوس نقش مهمی را در ساخت شهر ایفا کرد و حتی توانست 

زده ویتنام و جنگ داخلی یوگسالوی را تعداد زیادی از مردم جنگ

نجات دهد و به نوآگایا بیاورد. شهر نوآگایا پناهگاه کسانی 
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بود که از جنگ فرار میکردند و دنبال زندگی آرام و صلح آمیز 

 بودند.

ستانتین برای مکسیملیان عصای سه سر و تاج ساخت و مکسیملیان کن

گذاری کرد و رسما  امپراتور آتالنتیس شد ولی تاج 1990در سال 

 کس از آن خبردار نبود! هیچ 2020تا سال 

 

 فصل بیست و یکم: رستاخیز

 دهکده وان هارت آفریقای جنوبی 2022ژوئن  12

 

 ت. کنستانتین همه چیز را به ادوارد گف

دونستم اینم سرنوشت من ادوارد این همه چیزی بود که من می -

بود... من این شهر رو همراه با خائوس یعنی پروفسور وان هارت 

 و مکس بنا ساختم!

 ولی تو دروغ گفتی تو گفتی که این شهر از قبل بوده! -

چقدر اهمیت داره که از قبل بوده یا نبوده؟ االن احساس گناه  -

ها انسان مردند ارد نمیتونم راحت بشینم ببین میلیونکنم ادومی

 به خاطر اعتماد من به مکس!

 انرژی چی؟ اون انرژی سیب اونو چیکارش کردی؟ -

اون تو شهر مونده من فقط تونستم خائوس رو از اونجا بیرون  -

 بیارم مکس انرژی رو نگه داشت!

اون ما باید زود اون انرژی رو ازش بگیریم! اون اسلحه؟  -

چاله؟ اون انرژی کنستانتین اون از اون ساز سیاهاسلحه شبیه

 کرد!انرژی استفاده می

از اعماق اقیانوس جایی  یاون اسلحه رو من پیدا کردم یعن -

خورم های غرق شده جنگ دوم جهانی قرار داشت قسم میکه کشتی

چ قصدی نداشتم فقط کارم تحقیق روی اسلحه بود که یادوارد ه

ها ساخته توجه شدم پرفسور وان هارت اونو برای نازیبعدا  م

 بود!
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نیازی برای توضیح نیست کنستانتین باید این انرژی رو پیدا  -

 کنیم ولی این رو بهت بگم دیگه اعتماد سابقم رو بهت ندارم!

میدونم و بایدم اعتمادتو از دست بدی چطور میتونی به شیادی  -

 مثل من اعتماد کنی؟

ها یاد فقط این رو مطمئنم تو هم مثل بقیه انسانمن نگفتم ش -

 کنی جبرانش کنی!اشتباه کردی و سعی می

در این لحظه در کاخ اطلس نوآگایا امپراتور مکسیملیان دستش 

را باندپیچی کرده و پشت میز نشسته بود که ژنرال ماراندوال 

 وارد اتاقش شد!

 مکسیملیان: ژنرال بیا تو کارت دارم!

 در خدمتم امپراتور!ماراندوال: 

دونم که در وفاداری شما هیچ مکسیملیان: ژنرال ماراندوال! می

ای را پیش دارید تا شک و تردیدی نیست ولی شاید یک فرصت دیگه

این وفاداری را دوباره ثابت کنید! ادوارد به همراه 

کنستانتین و خائوس از شهر فرار کردند. خائوس و کنستانتین 

ی ادوارد رو نه! سر ادوارد رو باید برام رو زنده میخوام ول

 بیاری!

ژنرال ماراندوال از دستور امپراتور اطاعت کرد! کنستانتین 

داشت به ادوارد درباره مغز موجود فضایی در کاخ اطلس توضیح 

 داد!می

دونم ادوارد ولی این مغزی که من اون شب از سر اون نمی -

فتار عجیبی رو از خودش لی رینمای فضایی درآوردم خموجود انسان

نشون میده! روش تحقیق کردم دیدم این مغز امواجی رو از کره 

 ماه داره رد و بدل میکنه!

 یعنی ممکنه از ماه اومده باشه؟ -

کنستانتین برای ده دقیقه برای ادوارد توضیح داد که این 

موجود چگونه است؛ رنگش بنفش، قدش بلند اما بعد از ده دقیقه 

 مانند صدای جیغ زدن عقاب آمد. صدای بلندی 

کنستانتین و ادوارد هر دو از عمارت بیرون آمدند تا قضیه را 

دنبال کنند. ژنرال ماراندوال سوار بر یک شیردال ربات پرواز 
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کشید. شیردال بر زمین نشست و کرد و شیردال رباتیک جیغ میمی

 ماراندوال پیاده شد.

درآورد و به ادوارد گفت: ماراندوال از پشتش دو شمشیر تیز را 

 ادوارد براندون والکری امروز روز خوبیه برای مردن!

 رفت کار کنه!کنستانتین: شیردال بیونیک؟ انتظارم نمی

ماراندوال: اه کنستانتین پیر تو همیشه بمب سورپرایز بودی ولی 

 اینو بدون دیگه به هیچ دردی نمیخوری!

ستانتین گفت: تو برو ادوارد شمشیر الدورادو را کشید و به کن

داخل کنستانتین این بین من و اونه! سپس رو به ماراندوال کرد 

و ادامه داد: آره ژنرال امروز روز خوبیه واسه مردن ولی 

 منتظر بمون که الشخورا بیان دنبالمون!

کنستانتین به عمارت برگشت و پناه گرفت. درگیری بین ادوارد 

دند. ادوارد چون شمشیرش و ماراندوال سرگرفت هر دو شمشیر ز

کرد ولی قدرتش زیاد بود چندین بار زخمی سنگین بود کند عمل می

توانست او را از پای دربیاورد. ماراندوال شد ولی ماراندوال نمی

کرد. ادوارد پای های او را دفع میسریع بود ولی ادوارد حمله

ندوال ای به ماراندوال بزند ولی ماراراستش را جلو آورد تا ضربه

جای خالی داد و با یک ضربه زدن به پا ادوارد را نقش بر زمین 

خواست گلوی ادوارد را ببرد. ادوارد گلوی کرد و وقتی می

د و ماراندوال غرق در خون شد و یماراندوال را با شمشیرش بر

همانگونه که روی زانوهایش نشسته بود ادوارد شمشیر را روی 

یبالد از وسط نصف شد و زمین صورت ماراندوال کشید و سر آرچ

 افتاد.

خواست به ادوارد ماراندوال را کشته بود و این بار شیردال می

ادوارد حمله کند که کنستانتین کنترل شیردال را به دست گرفت 

 و آن را رام کرد!

رحمی بود خوب شد که کشته کارت عالی بود ادوارد اون مرد بی -

 شد.

 ست!االن دیگه نوبت مکسیملیان ه -

های ماه عجله نکن ادوارد من یه چیزی پیدا کردم! اون سیگنال -

 نما میومد؟که به مغز موجود انسان
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 خب؟ -

 اون از داخل ماه میاد مطمئنم اون از اونجا اومده! -

 باید بریم ماه؟ -

 وسایل آماده است باید بریم! -

باشه من هستم ولی باید سر این کثافت رو بفرستم پیش  -

 ان! مکسیملی

 پوست پلنگ رو بردار و خودت بپوش اون لیاقتشو نداشت! -

جسم بدون سر ماراندوال بر زمین افتاده بود ولی زبانش روی تنش 

ده شده یبود و شمشیرهایش در زمین افتاده بودند! ادوارد سر بر

ای گذاشت و به دهان ربات شیردال وصل ماراندوال را داخل پارچه

تا شیردال را به دربار مکسیملیان کرد و به کنستانتین گفت 

 بفرستد.

سر بریده شده ماراندوال به دست مکسیملیان رسید و مکسیملیان 

 از شدت خشم سر بریده شده ماراندوال را در دست گرفت و فشرد!

ادوارد باید برگردیم به فالویوس سفینه سفر به ماه تو  -

 فالویوسه!

 مجبورم دوباره به تو اعتماد کنم؟ -

ای نداری اگه دست رو دست بذاریم یه لندن دیگه ای دیگههچار -

 رو باید از دست بدیم!

 از کجا مطمئنی باید بریم به ماه؟ -

اون سیبه نصف شده همون منبع انرژی! مکسیمیلیان اون رو  -

همراه با این موجود فضایی انسان نما پیدا کرده بود من مطمئنم 

 ه!ای هست باید بریم به ماکه یه رابطه

شدم از اولین روز دیدارمون باید متوجه دیوونه بودنت می -

 باشه بریم!

کنستانتین و ادوارد به فالویوس بازگشتند و سوار سفینه که 

شبیه راکت عصر اتم بود شدند و به ماه پرتاب شدند ولی وان 

 هارت که در قالب ایویزائوس بود در فالویوس ماند.
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فضانوردی که شامل یک کاله گوی  هایکنستانتین و ادوارد با لباس

مانند شفاف و یک یونیفرم ساده نارنجی رنگ به همراه دو مخزن 

زدند هیچ هوایی نبود و اکسیژن بود. هر دو در سطح ماه قدم می

 کس در آنجا حضور نداشت. هیچ

 مطمئنی که اینجا موجود زنده هست؟ -

به یک کنستانتین مغز نارنجی رنگی را که درون محفظه بود و 

 گیرنده سیگنال وصل شده بود در دست خود نگه داشته بود.

بله مطمئنم که موجود زنده است داره سیگنال رو دریافت  -

 تر میشه!کنم ادوارد سیگنال داره قویمی

کرد و کف ماه باز در این لحظه سطح ماه شروع به حرکت کردن 

ادوارد  متر باز شد و کنستانتین و 7شد. گودالی به طول و عرض 

بدون پرسیدن سؤالی وارد حفره شدند. درون حفره سیاه بود 

ن و ادوارد در تاریکی یناگهان سرپوش حفره بسته شد و کنستانت

 فرو رفتند.

ای افراد ناشناس پیدا هر دو ناگهان خود را در میانه عده

کردند. از داخل ازدحام افراد ناشناس که قدشان به دو و نیم 

بیرون آمد و به کنستانتین و ادوارد گفت: رسید شخصی متر می

 به انجمن برادری آالزاکما خوش آمدین! اسم من لرد آالزان است!

ک شهر داخل ماه! این اولین کلمه ای بود که ادوارد بعد از ی

دیدن اطرافش به زبان آورد! شهری داخل ماه بود که در آن 

خود کرده اشخاص انسان نما زندگی میکردند و موجوداتی را برده 

بودند. موجوداتی با چشم های بزرگ و سری حجیم که درزمین به 

 گفته میشد!  UFOآنها یوفو 

لرد آالزان رئیس انجمن برادری آالزاکما بود مردی که چهره و 

ظاهرش با بقیه فرق داشت یک ماسک به صورت زده بود که چشمان 

طوری ماسک گرد بود و یک خط موازی در وسط ماسک قرار داشت به 

کردند مانند منقار یک کالغ که که وقتی از جلو به او نگاه می

 شد. سرش را به زیر افکنده بود دیده می

 ادوارد: آالزاکما؟ جیمز دیویس؟

 لرد آالزان: جیمز دیویس شما اونو میشناسین؟

 شناسیم و فکر کنم سبب همه این اتفاقا جیمز دیویس باشه!می -
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لی وقته که مرده و چیزهای ارزشمندی مطمئنم خودشه ولی اون خی -

 رو از ما گرفته!

 حتما نیمه دوم سیب انرژی رو هم دزدیده؟ -

متأسفانه بله ما از همه چیز خبر داریم حتی از مکسیملیان  -

دونیم که نیمه دوم اون سیب دست اونه ولی هیچ قدرتی االن می

 نداریم تا اون سیب رو برش گردونیم!

 هستین! ولی شما واقعا  کی -

ها تمدن داشتیم ما انجمن آالزاکما هستیم ما هم مثل شما انسان -

و تمدنمان به همان علتی که شما قراره با آن مواجه بشین از 

 بین رفت؟

 و اون علت میتونه جنگ باشه؟ -

سوزه... تو باید ادوارد باشی ادوارد جنگ جنگ خانمان - 

 در بیاری؟ کردم سر از اینجابراندون والکری؟ فکر نمی

 خودم هستم و این هم دوست من کنستانتین کورنیکوف هست! -

 کنستانتین کورنیکوف یا بهتر بگم اختاپوس! -

 اختاپوس؟ -

زدند ادوارد ولی لرد تو نوآگایا منو به اختاپوس صدا می -

 آالزان براتون یه چیزی آوردم این مغز متعلق به یکی از شماست!

اش کنستانتین گرفت و روی پیشانیلرد آالزان مغز را از دست 

 گذاشت و شروع به گریستن کرد: آه چاکو!

 شناسیش؟می -

چاکو برادر من بود که به دست اون شیاد جیمز دیویس کشته  -

 شد!

میشه یه توضیح مختصری از این شخص یعنی جیمز دیویس به من  -

ا اصال  اصل ماجرا رو از اول بگین؟ شما کی هستین و یبدین! 

 دیویس چه ربطی با انجمن برادری آالزاکما داره؟ جیمز

ماه همیشه از زمین محافظت میکنه ادوارد... ما انجمن  -

کنیم آالزاکما هزاران ساله که داریم تو کره ماه زندگی می

سیاره ما هزاران سال پیش از بین رفت و همش دلیلش جنگ بود... 
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کنیم زندگی می های جنگ هستیم که در اینجاما در واقع بازمانده

شرایط زندگی در ماه کامال  شبیه سیاره رونتگلس یعنی سیاره 

ها هستیم با این تفاوت که پوست مادری ماست. ما شبیه انسان

ما نسبت به نور خورشید حساسه! برای همین اگه دقت کنید پوست 

کردیم که انسان رو  یچاکو سوخته! ما در طول تاریخ خیلی سع

تونستیم به سطح ولناک باز داریم ولی چون نمیهای هاز وقوع جنگ

کره زمین بیاییم ناچار شدیم دست به اختراعات عجیبی بزنیم 

 های موقتی!از جمله سلول

 های موقت؟سلول -

سازی شده از انسان هست های موقت که یک سلول شبیهبله سلول -

شود بدون روح و روان البته که به طور موقت مثل یک انسان می

شود ما دو نمونه برای رود و در فضا پخش میبعد از بین میو 

کشتن جیمز دیویس فرستادیم ولی اون آشغال هر دوشو کشت آخر 

 مجبور شدیم خودمون بریم دنبالش!

جیمز دیویس من شنیدم یه افسر انگلیسی بود که به شوروی  -

 پیوست؟

ل جیمز دیویس یه شیطان بود یه گرگ تو لباس گوسفند اون قب -

گشت انرژی که خدا به ما از همه دنبال این انرژی خداوند می

هدیه داده بود! همان سیبی که نصفش دست مکسیملیان است و نصفش 

دست ما! ولی ما تمام سعیمان این بود که جلوی این کارشو 

 بگیریم!

 موفق شدین؟ -

با شانس بله ولی دوباره شکست دیگری نصیبان شد. آن شب ما  -

تگیر کرده بودیم باید بگم که جیمز دومین انسانیه جیمز را دس

که به انجمن ما وارد شده بود ولی جیمز رو ما انسان حساب 

کنیم! اولین انسانی که وارد انجمن کنیم یه حیوان حساب مینمی

 ما شد مکسیملیان بود!

 مکسیملیان؟ چطور ممکنه؟ -

ریسون مکسیملیان تایلر فرزند کاپیتان جک تایلر و مارتا ه -

هایمان و آن شب که بمباران هوایی شروع شد ما با بشقاب پرنده

های موقتیمان به شهر لندن آمدیم ولی تنها مکس بود که سلول

به کمک ما نیاز داشت! مارتا مادر مکس بود و در شکمش 
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مکسیملیان قرار داشت! مارتا مرده بود و ما فقط مکسیملیان 

اشتیم تا وقتی که سرو کله را نجات دادیم و داخل مایع نگه د

خواست گیر آوردیم وقتی می 1956مز رو تو سال یجیمز پیدا شد. ج

کردیم کار وان هارت رو با خودش ببره به شوروی ولی اول فکر می

گر درستی کردیم به جیمز در انجمن آزادی دادیم ولی اون یک حیله

 بود و تونست وان هارت و مکسیملیان و نصف سیب رو با خودش

ببره به کره زمین به خاطر همین چاکو هم جونشو از دست داد! 

بعد از مکسیملیان دومین انسان ما یک زن بود به اسم کازوهیرا 

یاماتو! اون نمونه یک مادر واقعی بود. وقتی بمب اتم ناکازاکی 

هاش از شهر فرار کرد ولی وقتی که منفجر شد به همراه جسد بچه

اند! متوجه شد که فرزندانش مردهبه نقطه دور از شهر رسید 

حرارت وحشتناک بمب صورتش را کامال  سوزانده بود و ما هم بهش 

کمک کردیم تا زنده بماند. او زن خیلی خوبی بود و تو شمشیر 

زدن مهارت خاصی داشت اون بود که جیمز رو به دام انداخت ولی 

در دونی چقدیگه عمرش تمام شد و در بین ما نیست! ادوارد نمی

 خوشحالیم که تو باالخره اومدی اینجا!

کننده است همه چیز از اون گوی شروع دونم همه چیز گیجنمی -

 شد!

اون گوی ایده بانو یاماتو بود... اون گوی رو درست کرد تا  -

ای بتونه اون رو پیدا کنه و مسیر رو درست انتخاب شخص شایسته

 کنه و آن شخص شایسته هم تو بودی!

ه توضیح نیست بریم سر اصل مطلب برای چاکو متأسفم ب ینیاز -

لرد آالزان ولی چی شد که جیمز تونست از این انجمن پیشرفته 

 فرار کنه!

یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی ادوارد! تا حاال راجع به  -

 ها یا یوفوها چیزی شنیدی؟بشقاب پرنده

 ه.بینم همش واقعیمن فکر کنم داستانن ولی اینجور که می -

ای از یوفوها را به ادوارد نشان داد! در لرد آالزان نمونه

کردند. واقع به عنوان یک حیوان خانگی از آنها استفاده می

موجوداتی که چشمان تیره و برجسته و سری بزرگ داشتند و رنگ 

 پوستی خاکستری!
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اینا مریخی نیستن ادوارد اینا حیوانات خانگی ما هستن!  -

ستفاده کرد و محفظه نگهداری مکس و وان جیمز از غفلت ما ا

هارت رو به کمک این یوفوها سوار بشقاب پرنده کرد! باورت 

گری ندیده بودم با یه بیسکویت میشه به عمرم همچین آدم حیله

 حیوانات خانگی مارو گول زد!

ای دارید و متأسفانه ساده هستین و هدفتان شما جامعه پیشرفته -

 خیلی خیرخواهانه است!

متأسفانه جیمز به همراه وان هارت و مکسیملیان که اون زمان  -

خواست انرژی سال سن داشت فرار کردند! جیمز پدرسگ وقتی می 11

خدا رو با خودش ببره از دستش افتاد و نصف شد و خوشبختانه 

رفتیم و این هم برد از بین میفقط نصفش رو برد و اگه همشو می

 که نتونست تمامیش رو ببره! های چاکو بودبه خاطر رشادت

 و چی شد که چاکو کشته شد منظورم چرا سوخت؟ -

چاکو بدون لباس وارد بشقاب پرنده شد و شروع به درگیری  -

اکو که سیب رو ما چا جیمز کرد جیمز هم در رو بست و فیزیکی ب

بین در بشقاب پرنده نگه داشته بود در بسته شد و سیب از وسط 

ه از ماه خارج شد و به جو زمین رفت و در نصف شد. بشقاب پرند

صحرای نوآدا بر زمین نشست و وقتی جیمز چاکو رو از بشقاب 

پرنده در آورد چاکو هم که لباس به تن نداشت بر اثر تابش نور 

خورشید سوخت و از دنیا رفت و جیمز هم که زخمی شده بود بر 

متحده وران دولتی ایاالت اثر خونریزی به درک واصل شد و مام

اکو هم جسد جیمز و هم محفظه نگهداری مکس و وان هارت چهم جسد 

 منتقل کردند! 51و حتی بشقاب پرنده رو به منطقه 

ولی ما تنها شاهد این قضیه شدیم از یه بابت خوشحال بودم چون 

جیمز کشته شده بود و از بابت دیگر ناراحت چون برادرم رو از 

کنیم جنس نر و ماده تار میدست دادم! ما اینجا مثل انسان رف

 داریم و معنی برادری و خواهری رو میدونیم!

 ها خیلی خطرناکن!نه شما مثل انسان نیستین انسان -

 و ما هم میخواییم این خطر هیچوقت کسی رو تهدید نکنه! -

تنها سؤالی که دارم و باید جواب بدین اینه که چجوری مکس  -

 د!فرار کر 51با وان هارت از منطقه 
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های موقتی تونستیم مکس و وان های موقتی به کمک سلولسلول -

کردیم! فراری بدیم ولی کاش این کار رو نمی 5هارت رو از منطقه 

 بیچاره چاکو اون اونجا موند!

اش مهم نیست میدونم کنستانتین برای من تعریف کرده بقیه -

 یبره!بود! نگران نباش لرد آالزان چاکو در آرامش ابدی به سر م

 کنستانتین: ولی ادوارد جیمز کمک بزرگی به من کرده بود!

 چی؟ -

کنستانتین: من وقتی بچه بودم روزنامه میفروختم یادته برات 

تعریف کردم جیمز بود که چند روبل اضافه به من داد و من 

 پیشرفت کردم!

لرد آالزان: جناب کورنیکوف شاید جیمز از نظر شما یه قهرمان 

ی جز شر نداشت اون میخواست انگلستان رو با کمک باشه ولی هدف

های پروفسور وان هارت به دست بگیره و تاج این انرژی و نقشه

و تخت ملکه رو ازش بگیره! برای همینه که حزب کمونیست رو 

 بهانه قرار داد تا بره به شوروی و وان هارت رو گیر بیاره!

 نه است!کنستانتین: ولی االن کل دنیا در دستان یک دیوا

ادوارد: دنیا همیشه در دستان دیوانگان بود ولی این یکی رو 

 باید به زنجیر بست! بحث کافیه دیگه به قدر کافی جواب شنیدم!

 لرد آالزان: میری سراغ مکسیملیان ادوارد؟

 میریم کار رو یکسره کنم! -

 کنستانتین: من هم باهات میام!

ولی اگه کمکی از ما لرد آالزان: ادوارد درسته ما ضعیف هستیم 

 ساخته باشه حتما  بگو!

نه نمیخوام کسی به حضور شما آگاه بشه به اندازه کافی مورد  -

سوءاستفاده قرار گرفتین خودم ترتیبشو میدم! ولی یه سؤال 

 دارم ازت لرد آالزان! 

 بپرس ادوارد من به همه چیز پاسخ میدم! -

 ها کمک کنید!؟ از کی میخواستین به انسان -

از وقتی که آخرین کودک برای کمک فریاد زد از وقتی که  -

آخرین مادر فرزندش را خونین در دستش دید از زمانی که پدر 

آور خانواده باشد از زمانی که انسان مفهوم نتوانست نان

 سوءاستفاده را آموخت!
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 یعنی این همه سال شما محافظ زمین بودین؟ -

 200کنیم و این ل عمر میسا 200بله ادوارد هر یک از ماها  -

هایی را کنیم چون زیباییسال رو به محافظت از زمین سپری می

نظر میکنه! ایم که انسان از دیدن آنها صرفدر زمین دیده

کنند و مادرانی که فرزندانشان را تربیت کودکانی که بازی می

ها همش زیبایی هستن شوند. اینکنند و جوانانی که عاشق هم میمی

گشاید و ما تمام تالشمان این ای سیاه روی آنها میجنگ پردهکه 

بود که این پرده سیاه را از بین ببریم ولی تنها امیدمان تو 

 هستی ادوارد!

 در این لحظه در نوآگایا.................

ای دیگر در ذهن داشت ماراندوال نتوانست ادوارد مکسیملیان نقشه

یکی بود که بتواند ادوارد را را بکشد و مکسیملیان به دنبال 

نیست و نابود کند و آن پدرش بود! او وقتی اسلحه مرگبار 

چاله را از قعر اقیانوس اطلس پیدا کرد در کنارش ساز سیاهشبیه

الشه هواپیمای پدرش افتاده بود ولی پدرش دیگر زنده نبود ولی 

 خائوس و فالویوس آن را زنده کردند! 

ه را باز کرد و با پدرش که بازسازی مکسیملیان محفظه سردخان

 شده بود و نصف اسکلت و نصف گوشت بود حرف زد!

 جک تایلر؟ بیدار شو پدر برای روز رستاخیز بیدار شو! -

مکس؟ تو زنده ای........... من کجام! این همه سال؟  -

 ها کجان من باید ماموریت رو تموم کنم!یآلمان

سال برای هیچ و پوچ تالش  70چیزی نپرس فقط ادوارد را بکش!  -

آیی پدر! یا بهتر بگم این بار دیگر به خدمت من درمی یکرد

 پرسیوس!

ادوارد و کنستانتین از کره ماه بازگشتند ولی مکسیملیان این 

چاله شهر نیویورک را هدف ساز سیاهخواست با اسلحه شبیهبار می

 بگیرد!

ر لحظه اسلحه کنستانتین به ادوارد اخطار داد که ممکن است ه

شلیک کند ولی ادوارد توجهی نکرد و به قصر اطلس رفت ولی 

 مکسیملیان را نیافت!

کنستانتین و ادوارد به همراه خائوس و فالویوس سریع به نوآگایا 

چاله از روی پایه ساز سیاهبازگشتند تا قبل از شلیک کردن شبیه

کار  برخاسته از کف اقیانوس خودشان را برسانند و مانع این

 شوند!
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کنستانتین و ادوارد وارد قصر اطلس شدند و ادوارد نگهبانان 

 را از پای درآورد ولی مکس فرار کرده بود!

 کنستانتین: سایکلوپس! غول تک چشم!

 ادوارد: اون دیگه از کجا دراومد؟!

کنستانتین: مکسیملیان! سایکلوپس اون ربات غول پیکر تک چشم 

 ا به غرب ایاالت متحده حمله کنه!رو فعال کرده با خودش برده ت

 اوه نه چیکار کنیم االن! -

 ساز رو از کار بندازیم!اول باید شبیه -

چاله از آب خارج شده بود و آماده شلیک بود و ساز سیاهشبیه

تنها باتری مرکزی در حال انرژی گرفتن برای شلیک نهایی به 

 سمت نیویورک بود!

ه بودم که سریع میتونه ما ادوارد من یه قطار اختراع کرد -

رو به باتری برسونه ولی فکر نکنم بتونیم مواد منفجره الزم 

رو با خود حمل کنیم! من تنها راه اینکه گناهم رو پاک کنم 

 اینه!

کنار محفظه نگهداری زیردریایی فالویوس یک محفظه دیگر سری 

خبر بود و آن هم یک لکوموتیو وجود داشت که ادوارد بی

یر مخصوص داشت که کنستانتین بدون اینکه کسی از آن السسریع

چاله که در ده کیلوتری ساز سیاهباخبر شود به باتری توپ شبیه

 زد!شمال نوآگایا قرار داشت سر می

 منظورت از این حرفا چیه تو گناهی نکردی که! -

ترین گناه رو کردم من نباید میذاشتم خائوس اون نه من بزرگ -

چاله رو درست کنه ولی ساز سیاهو اسلحه شبیهربات سایکلوپس 

من اشتباه کردم و پروژه ساخت باتریش رو بر عهده گرفتم االن 

تنها کاری که میتونم بکنم اینه که با سرعت لکوموتیو رو به 

باتری بکوبونم و باتری رو از کار بندازم! باتری االن تو شما 

فقط با اثر نوآگایا قرار داره ادوارد این لوکوموتیو هم 

 انگشت من کار میکنه!

 خوب فعالش کن بفرست به سمت باتری! -

نه نه نمیشه باید خودم کنارش باشم باید دستم تا آخر روی  -

حسگرش باقی بمونه. این یه لکوموتیو معمولی نیست مخصوص 

 ساختمش تا هر کسی دستش به باتری نرسه!

 ی!نه کنستانتین نمیتونم اجازه بدم خودتو فدا کن -
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اگه این اجازه رو ندی مردم نیویورک هم به سرنوشت مردم  -

لندن دچار میشن من دیگه سنی ندارم شاید تا چند سال دیگه 

زنده بمونم و در نهایت میتونی مغزم رو مثل وان هارت به یک 

کنم ادوارد میخوام ربات پیوند بدی ولی من این کار رو نمی

 گناهانم پاک بشه!

تنا به ادوارد وارد لکوموتیو شد و آن را کنستانتین بدون اع

روشن کرد. ادوارد با مشت به در لکوموتیو کوبید تا کنستانتین 

 را در بیاورد ولی موفق نشد!

 کنستانتینننننننن! -

تو واقعا  شاگرد خوبی بودی برام ادوارد! برو! برو! جلوی  -

 یهامکس رو بگیر او داره یه ربات رو میرونه و باهاش خونه

ردم رو ویران میکنه! دقت کن نقاط ضعف سایکلوپس چشم و م

بازوهاشه ولی مراقب شلیک لیزری تک چشمش باش! در ضمن مواظب 

 پرسیوس باش!

 پرسیوس؟ -

 خدانگهدار ادوارد! -

 نه نه نه کنستانتین نه! -

 بدرود ادوارد بدرود! -

کنستانتین شروع به حرکت کرد در آن طرف اقیانوس هم توپ 

چاله در حال شلیک کردن بود و کنستانتین با سرعت سیاه سازشبیه

لکوموتیو خود را به باتری کوباند و باتری منفجر شد و 

های محفظه باتری ترک کنستانتین در دم جان باخت! دیواره

خوردند و فشار آب وارد تونل قطار شد. ادوارد در اضطراری را 

 گیرد!بست تا جلوی نشت آب به داخل شهر نوآگایا را ب

کس را نداشت و تنها در ذهنش کنستانتین مرده بود و ادوارد هیچ

کشتن مکسیملیان بود! ادوارد وقت را تلف نکرد و سریعا  به 

 همراه فالویوس به نیویورک رفت!

اش را جال داد تا ای پوشید و شمشیر و دستکش آهنیونیفرم تازهی

 به نبرد نهایی با مکسیملیان برود!

 

 وم: برادر بزرگفصل بیست و د

ادوارد که ژنرال ماراندوال را کشته بود پوست پلنگش را به 

های خود انداخته بود و دوان دوان غرامت گرفت و روی شانه

پیکر سایکلوپس را دوید تا ربات غولهای نیویورک را میکوچه



 

291 
 

پیدا کند! سایکلوپس یک ربات بلند قد و بزرگی بود که توسط 

ن طراحی و ساخته شده بود و شکلش را از خائوس و خود کنستانتی

روی افسانه یونانی غول تک چشم سایکالپس گرفته بود. 

شدند و های بلند نیویورک مانع از دید ادوارد میساختمان

های بلند شهر برود تا دید ادوارد ناچار بود به یکی از برج

کاملی داشته باشد! در این میان صدای وز وز شبیه جتی را شنید 

 ی اعتنایی نکرد در ذهنش فقط کشتن مکس را داشت!ول

های ادوارد تصمیم گرفت به باالی ساختمان کرایسلر که یکی از برج

ها استفاده نکرد بلند و قدیمی نیویورک بود برود. اما از پله

بلکه از نیروی مغناطیسی مانند شمشیر و دستکش آهنینش استفاده 

 کرد!

ر مجسمه سر چهار عقاب قرار داشت های باالیی برج کرایسلدر قسمت

ادوارد به کمک نیروی دستکش آهنینش شمشیرش را به سمت سر یکی 

ها پرتاب کرد و وقتی شمشیر محکم به سر مجسمه عقاب از عقاب

چسبید نیروی جاذبه بین دسته شمشیر و دستکش آهنینش ادوارد 

ج را به سمت باال کشاند و ادوارد در عرض یک دقیقه به باالی بر

درجه دید داشت!  90کرایسلر رسید! اما دیدش ناقص بود و تنها 

این بار نوک برج را نشانه گرفت و شمشیر را پرتاب کرد دوباره 

 شمشیر به نوک برج چسبید و ادوارد خودش را باال کشید!

ادوارد اطراف را نگاه کرد و در افق سایکالپس را دید که در 

و به آنها با لیزر شلیک  های مردم بودحال ویران کردن خانه

کرد! ادوارد از نوک برج کرایسلر پایین آمد و روی بالکن می

فرود آمد! قدرت عجیبی پیدا کرده بود و حتی سقوط از ارتفاع 

متری هیچ اثری بر او نداشت! بر روی بالکن ناگهان جلویش  40

ک هواپیمای عمود پرواز دو موتوره که موتورهایش در انتهای ی

هایش شکل دستان رنگ بود و بالها قرار داشت و سیاهنوک بال

الکپشت دریایی بود سبز شد و یک موتور هم در زیر داشت که باعث 

میشد تعادلش در هنگام پرواز عمودی حفظ شود و آن شخص کسی 

نبود جز کاپیتان جک تایلر! جک تایلر که پدر مکسیمیلیان 

در اعماق اقیانوس  تایلر بود در نبرد آتالنتیس کشته شد و جسدش

در داخل هواپیمایش باقی ماند. مکسیمیلیان آن را پیدا کرد و 

به وسیله تکنولوژی بیوژنتیک اجزای حیاتی اش را دوباره 

بازیابی کرد و اسم پرسیوس را بر اون نهاد پرسیوس در اساطیر 

یونان فرزند زئوس است که بر اسب بالداری به اسم پگاسوس سوار 

 میشد.

د را به مسلسل بست ولی ادوارد سریع به انتهای بالکن جک ادوار

ها را رد کرد و جک دوباره به طرف ادوارد پرواز دوید و  گلوله

جک افتاد و  یکرد اینبار ادوارد پرید و روی بدنه هواپیما
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شمشیرش را به بدنه جلویی هواپیما فرو برد ولی هواپیما صدمه 

دست داد و ادوارد از  چندانی ندید.ولی هواپیما تعادلش را از

 روی هواپیما افتاد و به سمت زمین سقوط کرد.

ن سقوط ادوارد شمشیرش را به دیوار ساختمان پرتاب کرد یدر ح

گرانش بین  یو شمشیر مثل قبل محکم به دیوار چسبید و نیرو

شمشیر و دستکش باعث شد تا ادوارد سقوط نکند و در هوا باقی 

 ماند!

نام داشت در هوا تعادلش را حفظ کرد  هواپیمای جک که پگاسوس

و به سراغ ادوارد آمد! ادوارد در هوا معلق بود و تنها دستکشش 

شد. جک ادوارد را در هوا به گلوله بست و مانع از سقوط او می

ادوارد زخمی شد! ادوارد خود را باال کشاند و موفق شد شمشیرش 

ار ادوارد را از دیوار دربیاورد! جک دوباره بازگشت و این ب

به دیوار چسبیده بود و شمشیرش را به دیوار چسبیده نگه داشته 

بود. جک دوباره ادوارد را با هواپیمایش به گلوله بست ولی 

تیرهایش به خطا رفت ادوارد از موقعیت استفاده کرد و از 

خواست از کنار ادوارد دیوار جهید و شمشیرش را هنگامی که جک می

رو برد و موتور هواپیمای جک یعنی پگاسوس رد بشود  به موتورش ف

هایش از کار افتاد و هر دو به زمین سقوط کردند. ادوارد لباس

خاکی و پاره پاره شده بود و جک هم که پشت فرمان هواپیمایش 

داد. ادوارد کمی بود سرش ضربه دیده بود و داشت جان می

تلوتلوخوران خودش را اینور و آنور انداخت ولی تعادلش 

بازگشت. ادوارد از زمین بلند شد همه جا پر بود از گرد و 

غبار طوری که جایی دیده نمیشد.ادوارد  به سراغ جک رفت و جک 

که از داخل هواپیما بیرون آمده بود در حالی که دستش شکسته 

بود به اطراف نگاه میکرد که ناگهان از داخل گرد و غبار 

ه سینه اش خورد و جک شمشیری با سرعت در هوا میپرخید به قفس

یا همان پرسیوس محکم به زمین خورد. ادوارد به سمتش آمد و 

شمشیر را از بدن پرسیوس بیرون کشید وگردنش را گرفت و بلند 

کرد و به سمت دیگر پرت کرد. دوباره به سمتش آمد و شمشیر را 

 بر گردند پرسیوس گذاشت!

درد رو تحمل  جک: خدا رو شکر باالخره اومدی دیگه نمیتونم این

 کنم!

 ادوارد: جک تایلر تو هستی؟ یا پرسیوس باید صدات کنم؟

برات مهمه؟ فقط اینو میتونم بگم که اشتباه بزرگی مرتکب  -

 شدی ادوارد و همه مارو به رنج و بدبختی کشوندی؟

قبل از اینکه بمیری به سواالی من جواب بده؟ چطور شد که  -

 دوباره زنده شدی؟
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پیش مرده بود ادوارد پیش مارتا داشتم در من خیلی وقت  -

 آرامش زندگی میکردم که تو منو دوبره به این دنیای شوم آوردی؟

خدای من کنستانتین هممون رو تسخیر کرده بود. هممون رو  -

 بازی داد.

دست تو چطور درست شد؟ منم اونجور زنده شدم ادوارد بدن من  -

به چه درد میخورد؟  رو دوباره بازسازی کردن ولی جسم بی روح

تو منو به این دنیا آوردی؟ برو دنبال مکس برو! داره میره 

جان بیگناه هارو بگیره معطل نکن. ادوارد جک را ول کرد و 

 خواست که به سراغ مکس برود ولی جک به او التماس کرد.

من دارم درد میکشم ادوارد منو بکش بعد برو خواهش میکنم  -

 ا!میخوام برگردم پیش مارت

 

جک این را گفت ادوارد با شمشیرش سر جک را جدا کرد و در 

سال  70دستانش گرفت و فریاد کشید! ادوارد جک تایلر را که 

در زیر دریا مانده بود کشت و تنها مکسیملیان بود که باید 

 بمیرد!

مکسیملیان متوجه شد که ادوارد جک را کشت برای همین به شهر 

 کشد! بازگشت تا خودش ادوارد را ب

مکسیملیان که کنترل سایکلوپس را داشت به سمت نیویورک بازگشت 

و وقتی ادوارد را دید شروع به شلیک تیرهای لیزری به سمتش 

کرد ولی ادوارد از آنها فرار کرد و جا خالی داد  و شمشیرش 

را به پاهای ربات فرو برد و باال رفت. چندین بار مکس خواست 

دوارد را پایین بیندازد ولی موفق با دستان ربات سایکلوپس ا

نشد و در نهایت ادوارد از ربات باال رفت و شمشیرش را به چشم 

 سایکلوپس فرو برد و سایکلوپس از کار افتاد!

ادوارد وارد سر ربات یعنی جایی که اتاق کنترل ربات بود شد 

 و مکسیملیان را دید که زمین افتاده است! 

 ادوارد: مکسیملیان؟

 دوارد نمیذارم آرزومو ازم بگیری!نه نه ا -

آرزوت رو با خودت به جهنم خواهی برد مکسیملیان تو میخوای  -

نقش خدا رو بازی کنی! تو میخوای تصمیم بگیری کی بمیره کی 

نمیره! ولی این بار من تصمیم میگیرم که کی باید بمیرم و 

 اونم تویی!
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به خون من میخوام یه نسلی رو از بین ببرم که اجدادشون  -

بیگناه ها آلودست ادوارد! تو باید اینو متوجه بشی اینا تو 

تاریخ مرتکب جنایات شدن و این مردم هم از نسل اونا هستن یه 

نسل خون خوار و وحشی.همونطور که لندن رو محو کردم و میراث 

دو قرن امپریالیسم و استعمارگری بریتانیا رو به جهنم 

 میفرستم به جهنم! فرستادم مردم این سرزمین رو هم

ادوارد شمشیرش را کشید تا مکسیملیان را بکشد ولی مکسیملیان 

زود بلند و شد نیزه سه سرش را به پهلوی ادوارد فرو برد و 

خواست از طریق کپسول نجات مکسیملیان می ادوارد بر زمین افتاد!

داخل سر سایکلوپس فرار کند برای همین وارد کپسول شد ولی 

الدورادو را به لوله سوخت کپسول نجات فرو برد  ادوارد شمشیر

و منفجر شد و مکسیملیان در آن لحظه سوخت ولی هنوز زنده بود. 

ادوارد با مشت به صورت مکس کوبید و مکس به زمین افتاد. 

ادوارد لوله کپسول را که جدا شده بود بر داشت و دور گردن 

 مکس پیچید.

 اه میکنی!ادوارددددددددد احمق تو داری اشتب -

ادوارد به مکس توجهی نکرد و مکسیمیلیان را از قسمت دیواره 

سر سایکالپس که منفجر شده بود و بیرون ربات دیده میشد به 

بیرون هل داد و مکسیمیلیان از لوله کپسول آویزان شد و بعد 

از چند لحظه در اثر خفه گی مرد. در هنگام مرگ مکسیمیلیان 

 غ شیطان به گوش رسید.صدا جیغ زدن شبیه صدای جی

ا که در حال یادوارداز سایکلوپس بیرون آمد و به ارتش نوآگا

های مردم بودند گفت: برادر بزرگ مرده از چپاول اموال و خانه

هایشان این به بعد من امپراتورم! و دستور داد تا همگی سالح

 را زمین بگذارند!

وارد به جنگ تمام شده بود و بعد از کشته شدن مکسیملیان اد

کاخ اطلس در شهر نوآگایا بازگشت در حالی که سر جک و 

مکسیملیان را در دست داشت وارد قصر شد و نگهبانان بر وی 

 تعظیم کردند. 

ادوارد بر تخت سلطنت نشست و ایوی یا همان خائوس تاج را بر 

سر ادوارد گذاشت و ادوارد دومین امپراتور نوآگایا و کل 

 اقیانوس اطلس شد!

از آن روز به بعد ایاالت متحده همچنان به عنوان بخشی از اما 

آتالنتیس باقی ماند! ادوارد صلح را به جهان بازگرداند و تمام 

ها در طول تاریخ غارت کرده ها و طالهایی را که اروپاییسکه

بودند به آفریقا و کشورهای فقیر بازگرداند و دنیا شاید یک 

 دوارد!عصر جدید شد یک عصر طالیی عصر ا
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زد که ادوارد سوار فالویوس شده بود و داشت اقیانوس را گشت می

ایوی از او پرسید: ادوارد چه حسی داری که صلح رو به دنیا 

 بازگردوندی؟ 

 حس عجیب... -

 حضرت ولی میتونم این حس رو بپرسم؟جسارت نباشه اعلی -

 ها وقتی بزرگ میشن دارن حس مسئولیت!حسی که همه بچه -

د خوشحال باشین قربان که فرمانروای کل جهان شدید همه بای -

 از شما حساب میبرن! 

اش هشد دوباره زندبرای کنستانتین ناراحتم پرفسور کاش می -

 کنیم!

اش بلند شد و به سمت پنجره رفت سپس ادامه ادوارد از صندلی

 داد: اون مثل یه پدر بود برام اون امید رو به من نشون داد!

 وارد اون از قدرتش سوءاستفاده کرده بود!ولی اد -

نه همه ما خطاکاریم ولی همیشه یک فرصت برای جبران  -

اشتباهاتمون داریم و کنستانتین هم با فدا کردن خودش این 

 فرصت رو به دست آورد و من هم با کشتن مکسیملیان!

 خواهند به دیدار شما بیان!حضرت لرد آالزان میاعلی -

 د هال فالویوس شد.لرد آالزان وار

 آه لرد آالزان خوش اومدی! -

 ادوارد بهت تبریک میگم بابت امپراتور شدنت! -

مسئولیت سنگینیه لرد آالزان ولی چطور شد که تونستی به زمین  -

 بیایی؟

هامون و به لطف زرهی که بشقاب پرنده به کمک بشقاب پرنده -

 میکنه!  به تن دارم این زره از اشعه نور خورشید محافظتم

ادوارد جعبة تیتانیومی را از روی میز برداشت و به طرف لرد 

آالزان برد! درش را باز کرد داخلش نیمه دوم سیب انرژی خداوند 

 بود!

 لرد آالزان این متعلق به شماست! -

سال پیداش شد ولی  70نیمه گمشده سیب؟ خدای بزرگ بعد از  -

 کنم!ادوارد من اینو قبول نمی

 لرد آالزان؟!برای چه  -
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نگهش دار به عنوان یک هدیه انرژی دنیا داره تموم میشه و  -

مطمئنم این انرژی خداوند بهت کمک میکنه و از این بابت 

خوشحالم که هم اکنون این هدیه الهی در دستان یک انسان پاک 

 و مطمئن قرار گرفته است نگهش دار!

به وسیله  سیب نصف شده انرژی در دستان ادوارد باقی ماند تا

آن بتواند کشورش را اداره کند لرد آالزان به ماه بازگشت و 

رکابانش زندگی کرد! ادوارد هیچگاه در کنار دوستان و هم

استقالل ایالت متحده را به رسمیت نشناخت و همیشه کینه قتل 

اش رزتا والکری را در دل داشت ولی ایاالت شرقی آمریکا تحت عمه

یس باقی ماندند و در صلح آرامش به سر سلطه امپراتوری آتالنت

 بردند.

 میالدی 2072سال 

پنجاه سال از سلطنت ادوارد گذشت و ادوارد پیر شده بود! اکثر 

گذراند و با او حرف اوقات وقتش را در داخل هال فالویوس می

کی از هنرمندان شهر نوآگایا برای ادوارد چهره اش را یزد!می

ده بود. ادوارد داشت تابلو را روی یک تابلو بزرگ نقاشی کر

نگاه میکرد و حس غرور به او دست داده بود. چهره جوانش را 

میدید که پرچم امپراتوری آتالنتیس را در دست گرفته بود و 

داشت سمت پچش را نگاه میکرد و پرتو های نورانی ای ازش ساطع 

 میشد.

 فالویوس؟ -

 بله -

 جنگ تموم شده نه؟ -

 بله ادوارد! -

ه جنگ کال باید از دیکشنری ها و لغط نامه باید حذف بشه! واژ-

 اصال نباید کسی واژه جنگ رو به زبونش بیاره!

ادوارد؟ پس مردم شرق آمریکا چی میشن؟ اونا باید تحت حاکمیت  -

 آتالنتیس باشن؟

من چیزی رو ازشون نگرفتم مثل قبل آزادن و همه امکانات  -

مردم نوآگایا نزاشتم فالویوس  دادم بهشون و فرقی هم بین اونا و

ولی نمیتونم دوباره یه دولت مستقل تشکیل بدن چون خطر دارن 

برای بشریت به اندازه کافی در بمباران هیروشیما و کره و 

ویتنام و عراق کشته شدن. اونا معتقدن پدرانشون براشون یه 

کشور آزاد ساختن ولی اینم باید بدونن که پدرانشون این رو 

دن که به آزادی ملت دیگه احترام بزارن و همش غارت و یاد ندا
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جنگ و چپاول! فعال باید تحت نظارت باشن اکنون جهان در تسخیر 

منه و هیچ ابر قدرتی نمیتونه بدون اجازه من جنگی رو تو کشور 

سال  50دیگه ای راه بیاندازه و اونو مستعمره خود قرار بده 

ان سال جنگ رو تو این گذشت و دنیا تونست زخم حاصل از هزار

سال تسکین کنه و دیگر شاهد آرمیدن بچه بی گناه در موج  50

 های دریا نیستیم!

 هر چی شما بگین اعلی حضرت! -

سال گذشت و من هنوزم دلم برای کنستانتین تنگ شده!  50 -

  واقعا  خیلی دلم اونو میخواد!

ر راه من هم مثل تو ادوارد بهش افتخار میکنم اون جونش رو د -

 حفظ بشریت داد!

واقعا  متأسفم فالویوس نباید اون روز میذاشتم خودشو فدا  -

 کنه!

نه ادوارد متأسف نباش بهت اطمینان میدم که من بهش افتخار  -

 کنم!می

کنم! میدونی من، مکسیملیان و کنستانتین منم بهش افتخار می -

این فرق مون یتیم بزرگ شدیم ولی با وجهه مشترکمون چیه؟ هر سه

که اونا میدونستن پدر و مادرشون کیه و کجا مردن ولی من 

شو در جنگ دونستم و االن هم نمیدونم! مکسیملیان خانوادهنمی

از دست داد برای همین اون جنگ رو انتخاب کرد ولی کنستانتین 

خانوادشو در صلح از دست داد و برای همین کنستانتین راه صلح 

ا جنگ مخالف بود. تصمیمات زندگیمون رو انتخاب کرد و همیشه ب

بازتابی از گذشته ماست فالویوس عزیز! ولی این رو فهمیدم حتی 

 یک انسان یتیم هم میتونه معنی عشق رو بدونه!

 عشق؟ عشق ادوارد عشق چیزیه که همه چیز بر آن بنا شده! -

کردم عشق توهمی بیش نیست ولی االن متوجه من اوایل فکر می -

 جسم بیجان هم میتونه عشق رو درک کنه! شدم که حتی

کنی و در طول ساله داری سلطنت می 50تو درک کردی ادوارد  -

سال حتی یک قطره خون هم ریخته نشده! این نشانه عشق  50این 

تو به زیبایی دنیاست عشق به زیبایی بهترین عشقه حتی عشق به 

 هاست!خداوند که زیباترین زیبایی

بگم فالویوس که اولین خسارت جنگ از دست فقط اینو میتونم  -

 دادن ذهن و مغذه بعد ویرانی و خونریزی!

انوس نگاه کرد و دید که یادوارد از پنجره به داخل آب اق

کند. ادوارد ناخودآگاه یاد پایی دارد به ادوارد نگاه میهشت



 

298 
 

کنستانتین افتاد و ادامه داد: کنستانتین چیزهای زیادی به 

وس به خصوص در مورد جنگ! جنگ شاید به ظاهر من آموخت فالوی

تموم شده باشه ولی جنگ تا زمانی ادامه داره که آخرین قطره 

خون چکیده بشه و آخرین مادر برای فرزندش گریه کنه و آخرین 

 دل تسخیر بشه!

 

 

 پایان
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