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پرونده : نوجوان های الکتریکی

مایکل ِوی
قدرت: می تواند با تماس مسـتقیم یا از طریق رسـانا به مردم شوک الکتریکی 
وارد کنـد. ایـن قابلیـت را هـم دارد کـه قـدرت  دیگـر بچه هـای الکتریکـی را 

جذب کند.
مایـکل قوی تریـن نوجـوان در میـان دیگر نوجوان هـای الکتریکـی و رهبر 
الکتروکَلـن1 اسـت. قـدرت او پیوسـته افزایـش می یابـد. او به سـندرم تورِت2

مبتـال اسـت؛ نوعی اختالل عصبی کـه منجر به تیک زدن یـا دیگر حرکت های 
غیـرارادی بدن می شـود. محققان اِلِجن معتقدند تیک هـای مایکل به نوعی با 

الکتریسته اش مرتبط است.

Electroclan .1؛ گروهی که مایکل در ابتدا با تایلور و اوستین تشکیل داد و اکنون تعداد اعضایش از ده 
نفر هم بیشتر شده است.

2. Tourette
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اوستین لیز1
قدرت: غیرالکتریکی2 ـ انسان غیرالکتریکی است.

اوسـتین بسـیار هوش اسـت. ضریب هوشی اش 155 اسـت، یعنی از نظر 
هوشـی با برندگان جایزه ی نوبل در یک رده قرار می گیرد. او یکی از سـه عضو 

اولیه ی الکتروکلن و صمیمی ترین دوست مایکل است.

تایلور ریدلی
قـدرت: می تواند به طور موقت سـیناپس های الکتریکـی مغز را به هم ریخته و 

باعث گیجی شخص شود. همچنین می تواند ذهن افراد را بخواند.
تایلـور یکـی از سـه عضـو اولیـه ی الکتروکلن اسـت. او و مایـکل زمانی  که 

دانش آموز دبیرستان ِمریدیان بودند، قدرت های همدیگر را کشف کردند.

َابیِگیل
قـدرت: می توانـد با تحریک بخش های خاصی از مغز، به  صورت موقت درد را 

کم یا متوقف کند. البته برای اِعمال قدرت باید شخص را لمس کند.
ابیگیـل به دلیل سـرپیچی از دسـتورات َهتچ3، به همـراه ایان و مک کینا 4، 
سـا ل ها در الجن زندانی بود. او بعد از فرار از زندان آکادمی الجن، معروف به 

برزخ، به الکتروکلن ملحق شد.

بریان5
قدرت: می تواند الکتریسـیته ای بسـیار متمرکز ایجاد کند که او را قادر می سازد 

اشیا، مخصوصًا فلز، را ِبُبرد.

1. Ostin Liss
Nonel .2؛ نامی که هتچ روی انسان های معمولی که قدرت های الکتریکی ندارند گذاشته است.

Hatch .3؛ رئیس شرکت الجن
4. McKenna 5. Bryan
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بریـان یکـی از نورانی هـای 1 هتچ اسـت که بیشـتر اوقاتش را بـه بازی های 
کامپیوتری و اذیت کردن کایلی می گذراند.

ِکیسی
قدرت: می تواند با استفاده از الکتریسیته، از فاصله ی نسبتًا دور، عضالت افراد 

را منقبض یا آن ها را میخکوب کند.
کیسی یکی از قوی ترین بچه های الکتریکی و تنها بچه  ای است که مقاومت، 
پیش از الجن او را پیدا کرده. از چهارسـالگی با صدا2 زندگی می کند. شـغلش، 
عالوه بـر شـرکت در مأموریت هـای ویـژه و محافظـت از صدا، زیـر نظر گرفتن 
بچه های الکتریکی اسـت. او به خوبی از تمام قدرت ها و پیشـینه ی نورانی ها و 

الکتروکلن اطالع دارد. کیسی یکی از طرفداران بزرگ مایکل وی است.

ِگِریس
قدرت: یک هارد دیسـِک انسـانی است که می تواند حجم زیادی از اطالعات را 

ذخیره و منتقل کند.
گریس با الجن زندگی می کرد ولی وقتی الکتروکلن، هتچ و آکادمی الجن 
را شکسـت داد، به آن ها ملحق شـد. در حال حاضر با گروه مقاومت همکاری و 

زندگی می کند، ولی زیاد در مأموریت های الکتروکلن حضور نداشته است.

ایان
قدرت: ایان نابینا است ولی می تواند با استفاده از مکان یاب الکتریکی همه چیز 
را ببیند. این همان شیوه ای است که کوسه ها و مارماهی های برقی از آن برای 

دیدن در اعماق آب های ِگل آلود و تیره استفاده می کنند.

Glow .1؛ نورانی، نامی است که هتچ به دلیل درخشش بدن بچه های الکتریکی، به آن ها داده است.
2. رهبر مخفی گروه مقاومت
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او بـه دلیـل سـرپیچی از فرمان هتچ، سـال ها به همـراه ابیگیل و مک کینا 
زندانی بود. بعد از فرار از زندان آکادمی الجن، معروف به برزخ، به الکتروکلن 

ملحق شد.

َجک
قدرت: غیرالکتریکی یا انسان غیرالکتریکی است.

جک بیشـتر وقتش را در باشـگاه می گذراند و از نظر جسـمانی بسیار قوی 
است. در رانندگی و شناخت ماشین ها هم سررشته دارد. ابتدا یکی از کسانی 
بود که در مدرسه مایکل را اذیت می کرد، ولی بعد از آنکه از مایکل رشوه گرفت 
 تـا بـه او بـرای نجات مـادرش از دسـت دکتر هتچ کمـک کند، بـه الکتروکلن 

ملحق شد.

کایلی
قـدرت: کایلـی با توانایی ایجاد نیروی الکترومغناطیس متولد شـده و اساسـًا 

یک آهن ربای انسانی است.
او یکی از نورانی های هتچ است که بیشتر وقتش را صرف خرید با بهترین 

)و تنها( دوستش، تارا می کند.

مک کینا
قـدرت: می توانـد نـور و گرمـا تولیـد کند و بدنش را بیشـتر از سـه هزار ِکلوین1 

گـرم کند.
مک کینـا کـه حاضـر نبود از دسـتورات هتـچ پیروی کنـد، به همـراه ایان و 
ابیگیـل سـال ها در زنـدان الجـن زندانی بود. او بعـد از فرار از زنـدان آکادمی 

الجن، معروف به برزخ، به الکتروکلن ملحق شد.

kelvin .1؛ با نماد k مقیاس اندازه گیری دما است.
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نیِشل1
قدرت: نیشل مانند یک میدان الکتریکی عمل می کند و عالوه بر شناسایی قدرت های 
دیگر بچه های الکتریکی، می تواند قدرت های آن ها را نیز از بدنشـان بیرون بِکشـد. 

همچنین می تواند مانند تسا، تا حدی قدرت های دیگر بچه ها را هم تقویت کند.
هتچ از نیشل استفاده می کرد تا بر بچه های الکتریکی تسلط داشته باشد و اِعمال 
قدرت کند تا اینکه در جنگ، آکادمی الجن، نیشل را رها کرد. الکتروکلن با وجود نگرانی 
همه ی اعضایش، از نیشل درخواست کرد تا در عملیات نجات اژدهای یشمی به آن ها 
ملحق شود. پس از این عملیات نیشل به یکی از اعضای وفادار الکتروکلن تبدیل شد.

کوِئنتین
قدرت: می تواند پالس های الکترومغناطیسـی مجزا تولید کند که به او امکان 

می دهد تا شعاع هجده متری هر وسیله ی الکتریکی را از کار بیندازد.
کوئنتیـن باهـوش اسـت و پیش از اینکه به الجن پشـت کند، دیگر اعضای 
الجن، بعد از هتچ، اون را به رهبری می شناختند. کوئنتین در حال حاضر یکی 

از اعضای الکتروکلن است.

تاِنر
قدرت: مداخله در سیستم مسیریابی الکترونیکی هواپیماها که منجر به خرابی 
و سقوط آن ها می شود. قدرت های تانر آن قدر پیشرفته است که می تواند این 

کار را از روی زمین هم انجام بدهد.
پـس از آنکـه الجن سـال ها بـا او بدرفتاری کرد، الکتروکلـن او را از نیروگاه 
استارسورس2 ِپرو نجات داد. پس از نجات مدتی با مقاومت ماند تا بهبود پیدا 

کند. تانر در جنگ هاِدس کشته شد.

1. Nichelle
Starxource .2؛ نیروگاه های الجن که در آنجا با استفاده از موش های الکتریکی، نیروی برق تولید می شود.



12

تارا
قدرت: قدرت های تارا مشـابه خواهر دوقلویش، تایلور اسـت؛ به این معنی که 
می تواند در عملکرد الکتریکِی معمول مغز اختالل ایجاد کند. تارا بر اثر سال ها 
تمرین و افزایش قدرت هایش یاد گرفته با تمرکز بر بخش های خاصی از مغز، 

احساساتی نظیر ترس و لذت در انسان ایجاد کند.
تارا همچنین با همکاری دانشمندان الجن یاد گرفته است توهم های ذهنی به 
وجود آورد. یکی از ویژگی های این توانایی )در بین چندین ویژگی مختلف( این 
است که می تواند کاری کند افراد به شکل هرچیز یا هرکس دیگری به نظر بیایند.

تارا یکی از نورانی های سابق هتچ است. پس از تولد، دو خانواده ی مختلف 
او و خواهـرش را بـه فرزندخواندگی پذیرفتند. تارا از شـش سـالگی با هتچ و 

الجن زندگی می کرد تا اینکه الکتروکلن نجاتش داد.

ِتسا
قـدرت: قدرت هـای تسـا نقطـه ی مخالف قدرت های نیشـل اسـت. تسـا این 

توانایی را دارد که قدرت های دیگر بچه های الکتریکی را تقویت کند.
او از نیروگاه استارسـورس الجن در پرو فرار کرد و شـش ماه در جنگل های 
آمازون با قبیله ای بومی به نام آماکارا زندگی کرد. پس از اینکه آماکاراها مایکل را 
از دست الجن نجات دادند و او را به تسا رساندند، تسا به الکتروکلن ملحق شد.

تورستین1
قـدرت: یکـی از بی رحم تریـن و مرگبارتریـن بچه هـای الکتریکی کـه می تواند 

ماکروویو یا ریزموج2 تولید کند.
تورسـتین یکی از نورانی های سـابق هتچ است که در ساخت اولین نیروگاه 

1. Torstyn
2. امواج الکترومغناطیسی با طول موجی کمتر از امواج رادیویی
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استارسـورس برای الجن بسـیار سـودمند بود. با اینکه تورستین و کوئنتین در 
ابتدا دشمن بودند، ولی او اکنون به کوئنتین وفادار است و محافظت از او را بر 
عهده دارد. تورستین از فرمان هتچ سرپیچی کرد و به الکتروکلن ملحق شد.

ِوید
قدرت: غیرالکتریکی یا انسان غیرالکتریکی است.

ِوید بهترین دوست جک بود و هم زمان با او به الکتروکلن ملحق شد. او در 
پرو در حمله ی ناگهانی نیروهای الجن کشته شد.

زئوس
قدرت: می تواند از اعضای بدنش، الکتریسیته پرتاب کند.

الجـن زئـوس را در کودکـی از خانه اش دزدید و او سـال ها به عنوان یکی از 
نورانی هـای هتـچ زندگی  کرد. وقتی الکتروکلن از آکادمی فرار می کرد، زئوس 

به این گروه ملحق شد. نام واقعی  او لئونارد فَرنک اسمیت است.



بخش اول
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1

فرار از هادس

دیوید ِولچ1، اِگ2 سابق، تنها روی عرشه ی ژول3 ایستاده بود و با دوربین، جزیره ی 
زندان هادس را تماشـا می کرد که داشـت در آتش می سـوخت. به هر طرف که 
نـگاه می کـرد، مرگ بود. همان تک وتوک درخـت و گیاهی که الجن روی جزیره 
باقی گذاشـته بود، هنوز داشـتند می سوختند یا به شکل کپه های قرمز و نارنجِی 
خاکسـتر می گداختند. اسـکلت و اسـتخوان زغال شده ی انسـان، مثل خاشاِک 
پس از طوفان، در دشـت پراکنده شـده بود. بیشـتر شـن های جزیره حاال ذوب 
و به شیشـه تبدیل شـده بود. هر کجا نور آفتاب از میان ابرهای طوفانِی در حال 
گذر روی این دانه های بلوری شن می افتاد، منشوری لرزان از طیف های مختلف 

رنگ،   بازمی تاباند. اگر منظره آن قدر دهشتناک نبود، زیبا به نظر می رسید.

1. David Welch
EGG: Elgen Global Guard .2؛ نگهبان جهانی برگزیده. تعداد محدودی از افراد منتخب هتچ هستند 

که پس از هتچ و بچه های الکتریکی، باالترین مقام را در الجن دارند.
Joule .3؛ کشتی سابق الجن
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در گوشه ای از ساحل بلورین، تنها نشانه های زندگی، به چشم می خورد: بومیان 
جزیـره ی تووالـو1 که همراه الکتروکلن، از یورش الجـن نجات پیدا کرده و قبل از 
انفجـار، بـه پناهـگاه زیرزمینی رفته بودند. ولچ برای آن هـا آب و غذا و قایق های 
نجات ژول را باقی گذاشته بود تا بتوانند به  جزیره هایشان برگردند. رهبرشان اِنِل 
سالونی، نوه ی نخست وزیر سابق تووالو )که به دستور هتچ او را در پایتخت تووالو، 
به حبس ابد محکوم کردند و در قفس میمون ها انداختند( از راه دور به ولچ سالم 

نظامی داد. ولچ دوربینش را پایین آورد و با حرکت دست پاسخش را داد.
جک از برجک زیردریایی که پشـت  سـر ولچ بود باال آمد و گفت: »همه زیر 

عرشه هستن. همه اینجان.«
»همه؟«

جک با صدای گرفته جواب داد: »همه ی اون هایی که زنده موندن.«
ولـچ دوبـاره دوربیـن را بـاال برد و افق شـمالی جزیره را در پی نشـانه ای از 
الجن بررسی کرد. از نیرویی که زمانی آن قدر دهشتناک به نظر می رسید، هیچ 
اثـری نبـود. حداقـل چیزی به چشـمش نمی آمد که هنوز زنده باشـد. »خب. 

بیاین از اینجا بریم.«
ولـچ دنبـال جـک از برجـک ژول پاییـن رفت و بـاالی نردبان مکـث کرد تا 
پیسـتون های هیدرولیـک دریچه  را ببندد. گیره های بادی فیسسسـی کردند و 
تیلیک دور ولچ بسته شدند. دریچه محکم چفت شد. بعد ولچ رفت به ناوبر یا 

همان اتاق کنترل ژول، پیش بقیه.
وقتی ِولچ از نردبان روی سطح فلزی کف کشتی قدم گذاشت، به کاپیتان 

کشتی گفت: »ما رو ببر پایین.«
با اینکه ژول روی آب پانزده گره سریع تر حرکت می کرد، ولچ نمی خواست 
خطر دیده شدن را بپذیرد. نمی دانست به جز خدمه ی ژول که او رهایشان کرده 
بود، دیگر چه کسـی نجات پیدا کرده. حتی نمی دانسـت هتچ هنوز زنده اسـت 

1. Tuvalu
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یا نه. شاید هیچ کس زنده نمانده بود. با این  حال، خطر کردن معنی نداشت.
کاپیتـان جـواب داد: »بله، قربـان.« و توی میکروفنش گفت: »بیسـت متر 

پایین.«
***

با احتساب کاپیتان، پنج الجنی و یک نفر خدمه ی اهل فیجی هنوز روی ژول 
بودند. ولچ و نورانی هایش، کوئنتین، تارا، تورسـتین و کیسـی، دوازده سـاعت 
قبل کنترل ژول را به دسـت گرفتند. هفده خدمه ی کشـتی را خلع سالح کردند 
و همـه را به جـز کاپیتـان ژول و چهـار خدمـه ای که بـرای راه انداختن کشـتی 

الزمشان داشتند، از کشتی بیرون کردند.
ِولـچ همچنیـن ِجی.  دی. را، همان کاپیتـان قایقی که به الکتروکلن خیانت 
کـرده و آن هـا را وارد دام الجـن کـرده بود، بـا خدمه اش به همـراه افراد الجن 

بیرون کرد.
ِجـی . دی. همان طـور که به تنها قایق نجاتی که ولچ برایشـان گذاشـته بود 
چنـگ مـی زد گفتـه بـود: »مـن رو اینجا ول نکن، مـرد. من کمکـت کردم این 

کشتی رو بگیری.«
ولچ در پاسخ گفته بود: »همین که گذاشتم زنده بمونی شانس آوردی. ولی 
خیلی به شانس عادت نکن. وقتی هتچ بفهمه بهمون کمک کردی کنترل ژول 

رو به دست بگیریم، تو رو به خورد موش هاش می ده.«
ِجی.   دی. گفته بود: »شما همه تون می میرین، عین یه مشت موش کثیف.«

ولچ بدون هیچ حسـی به او نگاه کرده بود. »همه یه روزی می میرن. فقط 
بعضی ها زودتر از بقیه. بعضی ها هم ذره ذره.«

ِجـی.   دی. بـا تنفـر به ولـچ نگاه کرده بـود. »من همون جـوری می میرم که 
خـودم انتخـاب می کنم. هیچ کس به جز خودم جونم رو نمی گیره.« ِجی.   دی. 
بعد از این حرف قایق را رها کرده بود، در اعماق امواج دریای سیاه فرو رفته و 

دیگر باال نیامده بود.
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ولچ با خودش گفته بود: »این هم آخر و عاقبت خیانتکار.«
کوئنتیـن بـا ای ام پـی1 موتور بیرونی و رادیوی قایـق را از کار انداخته بود که 
الجـن نتوانـد تا چند سـاعت  دیگر کسـی را خبر کند؛ می خواسـت بـا این کار 
فرصـت کافـی به ولـچ و نورانی ها بدهد تا برگردند به هادس و دوستانشـان را 
نجات بدهند. البته اگر دوستانشان هنوز زنده بودند. آن ها حتی پنجاه کیلومتر 
دورتر از هادس، صدای انفجار عظیم را شنیدند و نورش را دیدند. اولین چیزی 
که به ذهن ولچ رسید این بود که هتچ یک جور وسیله ی هسته ای منفجر کرده 
تـا جزیـره را نابود کند. ولی انفجار، ابر قارچی درسـت نکرد و به جز درخشـش 
ناگهانی، هیچ مدرکی نبود که نشان دهنده ی استفاده از سالح هسته ای باشد. 
آن ها تا مطمئن نمی شـدند که هیچ کدام از دوستانشـان زنده مانده اند یا نه، از 

جزیره نمی رفتند.
چند ساعت  بعد، وقتی ولچ و همراهانش در ساحل هادس ژول را به سطح 
آب آوردند، نمی توانستند چیزی را که می دیدند باور کنند. تمام قایق های الجن 
یا غرق شده بودند یا روی سطح آب می سوختند. وقتی الکتروکلن را دیدند که 

در ساحل کنار هم جمع شده بودند، خیالشان راحت شد.
ولچ و کوئنتین با قایق به سـاحل رفتند تا دوستانشـان را از جزیره بردارند. 

کیسی و تورستین و تارا هم ماندند تا مواظب کشتی باشند.
ده دقیقه بعد از اینکه ولچ و کوئنتین از کشتی پیاده شدند، یکی از خدمه ی الجن 

به کیسی نزدیک شد. »سالم، عزیزم. ما خیلی وقته توی این کشتی گرفتاریم.«
کیسی گفت: »به من نگو عزیزم. یه قدم دیگه هم جلو نیا.«

مرد همین طور جلو آمد. »دختر کوچولویی مثل تو چطوری می خواد جلوی 
مرد گنده ای مثل من  رو بگیره؟«

کیسـی لب هایش را جمع کرد. »خودت خواسـتی.« و کل بدن مرد، ازجمله 
ریه هایش، را خشک کرد. مرد تلّپی افتاد زمین.

EMP: Electromagnetic Puls .1؛ امواج الکترومغناطیسی
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وقتی کیسـی رهایش کرد، نفس نفس زنان گفت: »خواهش می کنم دوباره 
این کار رو نکن.«

»وقتـی بهـت می گم جلو نیـا، یعنی جلو نیـا. دفعه ی بعد نمـی ذارم دوباره 
نفس بکشی. عمرًا. گرفتی چی شد؟«

»بله، خانم.«
کیسی لبخند طعنه آمیزی زد و گفت: »خانم؟ پس عزیزم چی شد؟«

***
جک آخر از همه سوار کشتی شد و نوجوان ها را گوشه ی اتاق کنترل جمع کرد. 
اتـاق پـر بـود از صداهای حاکی از ناراحتی؛ گریـه و  زاری و آه و ناله. مخصوصًا 

تایلور که اصاًل نمی شد آرامش کرد و یک بند می گفت: »مایکل، مایکل.«
مک کینا دسـت هایش را دور تایلور حلقه کرده بود و دوتایی  آرام به عقب و 

جلو تاب می خوردند.
تایلور گفت: »باورم نمی شه رفته.«

مک کینا اشک هایش را پاک کرد. »من کل این قضیه رو باورم نمی شه.«
اوسـتین، سـاکت آن ها را تماشـا می کرد، آن قدر درگیر احساسـات بود که 

نمی توانست حرفی بزند. چشم هایش قرمز و پف کرده بود.
جک گفت: »می دونسـتم قلبش، قلب یه قهرمانه. از همون لحظه که اومد 

دم خونه مون تا ازم بخواد ببرمش کالیفرنیا می دونستم.«
درست در همین لحظه کیسی وارد اتاق کنترل شد. نگاهی به دورتادور اتاق 

انداخت و بعد پرسید: »مایکل کجاست؟«
از سـکوت همه فهمید اتفاق بدی افتاده. دسـتش را جلوی دهانش گرفت 

و گفت: »وای، نه.«
کوئنتین گفت: »نجات پیدا نکرد.«

کیسی زد زیر گریه، بعد به تایلور نگاه کرد و گفت: »خیلی متأسفم.«
کیسی به تایلور نزدیک شد و همدیگر را بغل کردند.
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تایلور گفت: »می دونم مایکل واسه تو هم مهم بود.«
»من...«

تایلور، نرم و مالیم، ادامه داد: »مایکل پسر خوبی بود. همه دوستش داشتن.«
ایان گفت: »فقط مایکل رو از دست ندادیم، جرواسو1 و تانر هم رفتن.«

جک بغضش را قورت داد و جلوی اشـک هایش را گرفت. جرواسـو بیشتر 
از پدر واقعـی اش، بـرای او پـدری کرده بـود. ابیگیل به جک نزدیک شـد تا با 

استفاده از قدرتش، درد او را تسکین دهد.
جک گفت: »لطفًا نکن. می خوام درد رو حس کنم.«

ابیگیل قدرتش را متوقف کرد. »درک می کنم.«
جک یواشکی چشم هایش را پاک کرد و به بقیه نگاهی انداخت. »جرواسو بهم 
گفته بود وقتی دوره ی تعلیمی تکاوری رو می گذروند، گروهبان مسئولش بهشون 
گفتـه بـود جایی که قراره بـرن یه جهنم واقعیه. فقط این دلداری شـون می داد که 
همون موقع هم توی جهنم بودن، پس دیگه خیلی مهم نبود.« جک چشم هایش را 
مالید. »اگه بهشتی در کار باشه، فکر کنم واسه قهرمان ها ورودی ویژه داشته باشه.«

زئوس گفت: »من هم نظرم همینه. همین جوری هم تعدادشون کمه.«
ولـچ گفـت: »ما یه روزی برمی گردیم. وقتی دنیا عوض شـده باشـه. واسـه 
هـر سه تاشـون یادبـود می سـازیم. بعـد تمـام دنیـا می فهمـن اون هـا چـه از 

خودگذشـتگی ای کردن.«
امیدی در حرف های ولچ بود. بعد از چند دقیقه ادامه داد: »حتمًا همه خسته این. 

یه خرده استراحت کنین.« و رو کرد به تارا. »اون ها رو ببر محل خوابشون.«
تارا گفت: »بله، قربان. دنبالم بیاین.«

ولچ گفت: »به جز کیسی. تو پیش من بمون. کمی پشتیبانی الزم دارم.«
»بله، قربان.«

باقـی نوجوان هـا به خـط شـدند و دنبـال تـارا از اتـاق کنتـرل بیـرون رفتند. 

Gervaso .1؛ کهنه سربازی که به مایکل در بهبود نیروهایش کمک کرده بود.
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هیچ کدامشـان تـا حاال چیزی شـبیه ژول ندیـده بودند؛ که البتـه جای تعجب 
نداشـت. ژول تنها کشـتی در نوع خودش بود، ترکیبی از گاوصندوق، کشـتی و 
زیردریایـی. تنـگ و باریک بود و هیچ پنجره ی گردی به بیرون نداشـت. هوای 
تصفیه شـده دائم در کل کشـتی پمپاژ می شـد و پژواک صدای هیس مانندش 
مدام در اتاق ها به گوش می رسـید. دیوارها همه فلز َپرچ شـده بودند و کفپوش 

کلفت الستیکی صدای قدم های آن ها را کم و خفه می کرد.
تارا آن ها را به راهروی باریکی برد. از محل استراحت فرمانده گذشت، رسید به 
دو اتاق پر از تخت های چندطبقه و وارد اتاق اول شد. کابین را که پهنایش سه متر 
و نیم بود، فقط برای خوابیدن طراحی کرده بودند و تخت هایی با چهارچوب لوله ای 
و تشک های شبیه ترامپولین دو طرف اتاق گذاشته بودند. تختخواب ها از یک طرف 
با قالب به دیوار وصل بودند و سمت دیگرشان با زنجیر از سقف آویزان بود. در هر 
ردیف، چهار طبقه تخت قرار داشت که هرکدام کمتر از یک متر با تخت باالیی فاصله 

داشتند و تخت های طبقه ی اول فقط هفت سانتی متر باالتر از کف اتاق بودند.
تـارا گفـت: »مـا اینجـا می خوابیم. تنگه ولـی ژول عمـاًل زیردریاییـه. اینجا 
همه چـی تنگـه. ولچ می خواد ما همـه توی یه اتاق بمونیم تـا بتونیم خدمه ی 

الجن رو توی اون یکی اتاق زندانی کنیم.«
جـک گفت: »من که برام مهم نیسـت کجا بخوابم، فقـط دلم می خواد بتونم 
افقی بشم. حس می کنم دارم تو خواب راه می رم.« بعد کفش هایش را درآورد، 
از لبه ی تخت های پایینی به جای پله استفاده کرد و رفت روی تخت آخر. همه 
برای خودشان تخت انتخاب کردند به جز تایلور که همین طور وسط اتاق ایستاده 

بود، انگار گم شده باشد.
ابیگیل گفت: »بیا، عزیزم. باید اسـتراحت کنی. یه کم استراحت کنی حالت 

بهتر می شه.«
تایلـور گفـت: »خواب نمی تونه حـال من رو بهتر کنه. مگـر اینکه هیچ وقت 

بیدار نشم.«
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ابیگیل گفت: »نمی تونم این درد رو از بین ببرم، ولی می تونم کمک کنم.« و 
مالفه ی تخت پایینی را کنار زد. »اینجا دراز بکش، عزیزم.«

تایلور کفش هایش را درآورد، روی تخت خزید و به پشت دراز کشید.
ابیگیل گفت: »حاال آروم باش.« دسـتش را روی سـر تایلور گذاشـت و آرام 
پالسـی الکتریکی به او وارد کرد. تایلور اول لرزید، بعد بدنش آرام شـد، نفس 

عمیقی کشید و در عرض چند لحظه به خواب رفت.
تارا آهسته گفت: »تو موهبت قشنگی داری.«

ابیگیل گفت: »ممنون.«
چنـد لحظه همه سـاکت بودنـد و فقط صدای مداوم سیسـتم تهویه ی هوای 
ژول، ُخرُخر جک و ناله ی خسته و وهم آور کشتی می آمد. هرازگاهی کشتی مثل 

دری سنگین که روی لوال های زنگ زده بچرخد، غژغژ می کرد.
مک کینا پرسید: »این صدا هیچ وقت بند نمی آد؟«

اوسـتین از زمانی که سـوار کشتی شده بودند برای اولین بار زبان باز کرد و 
گفت: »احتمااًل نه.«

دردی که در صدایش بود، مک کینا را ناراحت می کرد. مک کینا گفت: »راستی، 
یه کم درباره ی نکات جالب زیردریایی برام بگو.«

اوستین گفت: »ببخشید، خیلی حال و حوصله ندارم.«
مک کینا اخم کرد. »فکر می کنی توی چه عمقی هستیم؟«

اوسـتین آهسته نفسش را بیرون داد. »ژول می تونه تا صد و هشتاد متر زیر 
آب بره.«

»چی اون صدا رو تولید می کنه؟«
اوستین بینی اش را باال کشید و بعد آهسته گفت: »توی عمق صد و هشتاد متری، 
فشـار آب صـد و بیست و هشـت کیلوگـرم بر متر مربعه. این یعنی فشـار خیلی 

زیادی روی یه قوطی فشرده.«
»شنیده ام کل ثروت الجن توی این کشتیه.«


