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نقشآفرینان

عصیانگران: گروه اسکچ

اسکچ1- آدرین اِورهارت2:
می تواند به نقاشی ها و آثار هنری اش جان ببخشد.

مونارک3- دانابل4:
به یک دسته پروانه ی مونارک تبدیل می شود.

رِد اََسسین5- رابی تاکر6:
وقتی این دختر زخمی می شود، خونش به سان سالحی متبلور می شود؛ 

سالح اصلی اش نوعی قالب چنگک دار از جنس یشم ختایی است.

اسموک اسکرین7- اسکار سیلوا 8:
دود و بخار به اراده اش حاضر می شوند.

Sketch .1 ]نگاره[ 
2. Adrian Everhart

Monarch .3 ]شهریار[ 
4. Dana Bell

Red Assassin .5 ]جانی سرخ[ 
6. Ruby Tucker

Smoke Screen .7 ]پرده ی دود[ 
8. Oscar Silva
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آشوب طلبان

نایتمر1- نوا آرتینو2:
هرگز نمی خوابد و می تواند با لمس دیگران آنان را بخواباند.

دیتونیتور3- اینگرید تامسون4:
از هوا مواد منفجره می سازد و به اختیار خود آن ها را می ترکاند.

فوبیا5 که نام واقعی اش نامشخص است:
بدن و داس بلندش را به تجسمی از ترس های مختلف تبدیل می کند.

پاپتیر6- وینستون پَرت7:
مردم را به عروسک هایی بی اراده تبدیل می کند که از او فرمان می برند.

کویین بی8- هانی هارپر9:
فرمانروای زنبورهای عسل، زنبورهای سبز و زنبورهای وحشی است.

سیانید10- لروی فلین11:
از پوستش سموم اسیدی ترشح می کند.

Nightmare .1 ]کابوس[ 
2. Nova Artino

Detonator The .3 ]چاشنی[
4. Ingrid Thompson

Phobia .5 ]هراس[ 
The Puppeteer .6 ]عروسک گردان[ 

7. Winston Pratt
Bee Queen .8 ]زنبور ملکه[ 

9. Honey Harper
Cyanide .10 ]سیانید[ 

11. Leroy Flin

شورای عصیانگران

کاپیتان کرومیوم1- هیو اِورهارت2:
صاحب قدرت برتر و در برابر حمالت فیزیکی تقریباً شکست ناپذیر است. 

می تواند جنگ افزارهای کرومی تولید کند.

درید واردن3- سیمون وست وود4:
می تواند نامرئی شود.

سونامی5- کازومی هاسه گاوا6:
می تواند آب تولید کند و بر آن فرمان براند.

تاندربرد7- تامارا رِی8:
رعدوبرق ایجاد می کند و می تواند پرواز کند.

بلک الیت9- ایَوندر ِوید10:
تاریکی و روشنی را ایجاد و کنترل می کند.

Captain Chromium .1 ]کاپیتان کروم[ 
2. Hugh Everhart

The Dread Warden .3 ]پاسبان بیم[ 
4. Simon Westwood

Tsunami .5 ]آب تاز[ 
6. Kasumi Hasegawa

Thunder Bird .7 ]مرغ تندر[ 
8. Tamara Rae

Black Light .9 ]نور سیاه[
10. Evander Wade



در آغاز، همگی ازجمله ی اشرار بودیم.
صدها سال، مردم دنیا از اعجوبه ها می ترسیدند؛ شکارمان می کردند، شکنجه مان 
می دادند، از ترس ســرکوبمان می کردند، ما را ساحره و عفریت و عجیب الخلقه و 
نفرت انگیز می انگاشتند، در برابر نگاه سنگدل مردمان که به تماشا گرد آمده بودند 
سنگسارمان می کردند، به دارمان می کشیدند و شمع آجینمان می کردند، مفتخر 
به آنکه دنیا را از لوث وجود شّری دیگر پاک کرده بودند؛ حق داشتند که بترسند.

صدها سال. چه کسی در برابرشان تاب می آوْرد؟
ِایــس آنارکی1 همه چیز را عوض کــرد؛ او نیرومندترین اعجوبه ها را گرد آورد و 

به کمک هم شوریدند.
آنارکی از زیرســاخت شروع کرد. بناهای دولتی را از شالوده فروریخت. بانک ها 
و بازار بورس به ویرانه تبدیل شــدند. پل ها را از آسمان به زیر کشید. بزرگراه ها را 
به صحراهایی سنگالخ تبدیل کرد. وقتی نظامیان هواپیماهای جنگی شان را راهی 
کردند، مثل پشه آن ها را از آسمان پایین کشید و هنگامی که تانک های جنگی شان 

را فرستادند، مثل قوطی حلبی ِلهشان کرد.
سپس در پی آنانی افتاد که رویش را زمین انداخته بودند؛ همه را از روی زمین 

برداشت.

Ace Anarchy .1 ]آس آشوب[
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حکومت پشت حکومت ساقط شد. روند ِاعمال قانون مختل شد. دیوان ساالران 
سفله که با پول راه خود را تا رسیدن به مناصب قدرت و نفوذ گشوده بودند، همگی 

مردند، آن هم در عرض یک هفته.
آشــوب طلبان کاری نداشتند که پس از فروریختن جهاِن کهن چه خواهد شد؛ 

آنان فقط به تحول می اندیشیدند که به دستش آوردند.
خیلی زود، دارودسته هایی پلید از میان خاکسترهای جامعه بیرون خزیدند که 
هرکدام به طمع ربودن سهمی از قدرت برخاسته بودند و دیری نپایید که نفوذ ایس 
آنارکی به سرتاسر سیاره گسترش یافت. اعجوبه ها برای نخستین بار در طول تاریخ 
متحد شده بودند؛ عده ای ماالمال خشــم و نفرت و دیگران تشنه ی احترامی که 

هرگز به دستش نیاورند. 
اعجوبه ها خواســتار رفتار عادالنه، حقوق انسانی و حفاظت قانونی بودند و در 
برخی کشــورها نیز حکومت ها شتابان به خواسته هایشان رسیدگی کردند، اما در 
بعضی دیگر از کشــورها شورش ها رنگ خشــونت گرفتند و خشونت به آشوب و 

هرج ومرج منتهی شد.
آشــوب جای خالی جامعه ی متمدن را اشغال کرد. تجارت و تولید متوقف شد. 

جنگ های داخلی در هر قاره ای درگرفت.
گاتلون سیتی1 تا حد زیادی از باقِی دنیا بریده بود و وحشت و عدم اعتماد حاکم 

بر آن سرزمین بیست سال دوام آورد.
نام این دوره را »عصر آشوب« گذاشتند.

وقتی مردم به گذشته برمی گشتند، از آشوب طلبان و دیگر دارودسته ها با عنوان 
بدترین بخش از آن بیســت سال یاد می کردند، اما حقیقت این نبود. شکی نیست 
که همگان از آنان وحشت داشتند، اما اگر کسی خراجش را سِر وقت می پرداخت 

و برایشان دردسر نمی تراشید، اغلب کاری به کارش نداشتند.
امــا مردم؛ یعنی مردم عادی؛ آنان از همه بدتر بودند. در غیاب قانون، هر مرد و 
زن و کودکی قانون خودش را داشــت. هیچ مانعی برای جنایت یا خشونت وجود 
نداشت. هیچ ملجائی نبود که مال باخته یا کتک خورده به آن پناه ببرد؛ نه پلیسی 
بود و نه زندانی؛ دسِت کم هیچ مرجع مشروعی وجود نداشت. همسایه به همسایه 

1. Gatlon City

می زد، انبارها را غارت می کردند، ذخایر را به تاراج می بردند و کودکان را در جوی 
آب رها می کردند تا بمیرند. آنچه بود ستِم قوی تر به ضعیف تر بود و قوی ترها معمواًل 

موجوداتی بی اخالق و نابکار بودند.
در چنین احوالی، انســان ایمانش را از کف می دهد. وقتی ملجائی نداشتیم و 
کســی نبود که باورش داشته باشــیم، همگی به موش هایی تبدیل شدیم که در 

فاضالب می لولیدیم.
شــاید ایس واقعًا فردی شرور بود، شــاید هم خیال پرداز بود، شاید هم تفاوت 

چندانی میان این دو وجود نداشته باشد.
به هر روی، تبهکاران بیست سال بر گاتلون سیتی حکومت کردند و طی آن سال ها 
جنایت و تباهی مثل فاضالبی که از چاهک باال زده باشــد، همه جا منتشر می شد. 

عصر آشوب نیز احتمااًل تا بیست یا پنجاه سال دیگر ادامه می یافت، شاید هم تا ابد.
اما بعد، انگار در عرض یک شب... امید آمد.

امیدی روشن و درخشان با شنل و نقاب رخ نمود.
امیدی زیبا و شــورانگیز، با وعده ی حل وفصل همه ی مشکالت، باران عدالت را 
بر سر دشمنان بارید و شاید با چند گمراِه باقی مانده نیز دو کالم حرف حساب زد.

امید نویدبخش و گرم، مردم عادی را ترغیب کرد در محل هایی امن باقی  بمانند 
تا همه چیز ختم به خیر شود. 

هرچه دوســت دارید بی دغدغه بخوریــد! با آن همه چیز کــه احتکار کرده و 
اندوخته اید، بشقاب هایتان خالی نخواهد ماند! یک روز به خودتان مهلت دهید! ما 

َاَبرقهرمانیم و خودمان همه چیز را روبه راه می کنیم.
امید و اهلش خود را »عصیانگران« نامیدند.



سرآغاز

هفته ها بود که نوا ســرنگ های خالی را از پس کوچه ی پشــت آپارتمانشان جمع 
می کرد. می دانست اگر والدینش آن ها را ببینند، دورشان می ریزند؛ برای همین، 
سرنگ ها را داخل یک جعبه ی کفش کهنه و کنار خرت وِپرت های دیگر مثل انواع 
پیچ، بســت های کمربند، سیم های مسی، گلوله های پنبه و هرچیز دیگری پنهان 
می کرد که احتمال می داد در حین اختراع به کمکش بیاید. در جایگاه یک دختر 
شش ساله ی در آستانه ی هفت سالگی، خوب می دانست داشتن ابتکارعمل و عقل 
معاش چقدر مهم اســت؛ او که نمی توانست فهرست اقالم مورد نیازش را تنظیم 

کند و پدرش را برای تهیه ی آن ها به فروشگاه بفرستد.
سرنگ ها هم ممکن بود به درد بخورند. از همان اول هم این موضوع را می دانست.
یک لوله ی نازک پالستیکی را به سر سرنگی وصل کرد و سر دیگر لوله را داخل 
لیوانی از آب گذاشت که آن را از شیر آب دستشویی ُپر کرده بود. پیستون فشاری 
ســرنگ را باال کشید تا آب وارد لوله شــود. زبانش را وسط سوراخی گذاشت که 
به تازگی با افتادن اولین دندان شیری در ردیف دندان هایش باز شده بود، بعد یک 
سرنگ دیگر برداشت و به سر دیگر لوله زد، سپس دستش را داخل جعبه ی ابزارش 
ُبرد و یک تکه سیم بلند برداشت که با آن بتواند کابل و قرقره ای را که باالی خانه ی 

عروسکی اش ساخته بود، محکم ببندد.
این کار تمام روزش را گرفت، ولی باالخره آماده ی آزمایش دستگاهش شد.
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چند قلم از اسباب خانه ی عروسکی اش را روی سکوی باالبر گذاشت، سرنگ را 
برداشــت و پیستون فشاری را فشرد. آب داخل لوله حرکت کرد، پیستون فشاری 
روبه رویی را به عقب هل داد و مجموعه ی پیچیده ی کابل و قرقره اش را راه انداخت.

باالبر راه افتاد و باال رفت.
نوا نیشخندزنان عقب تر رفت. 

- باالبر هیدرولیکی! موفق شدم!
فریادی از اتاق بغلی لحظه ی شادش را آشــفت، سپس زمزمه ی مادرش هم به 
گوش رسید. نوا به دِر بسته ی اتاق خوابش نگریست. ایوی1 دوباره مریض شده بود. 
آن روزها انگار مدام تب می کرد و داروهایش هم چند روزی می شــد که تمام شده 
بودند. عمو َاِلک2 قرار بود برایش دارو بیاورد، ولی تا رسیدنش چند ساعتی مانده بود.

وقتی نوا شنید که پدرش از عمو الک خواست برایش مقداری ایبوپروفن اطفال 
پیدا کند تا تب نوزاد را پایین بیاورند، فکر کرد بد نبود اگر او هم مقداری از همان 
آدامس های میوه ای درخواست می کرد که تولد سال قبلش هدیه گرفته بود، شاید 

هم بهتر بود تقاضا می کرد یک بسته باتری   شارژی برایش بیاورد.
با باتری های شارژی خیلی کارها می شد کرد.

اما بابا حتمًا درخواست نوا را در چشمش دیده بود که با نگاهی او را ساکت کرده 
بود. نوا معنای درســت آن نگاه را نمی فهمید؛ عمو الک که همیشه به آن ها لطف 
داشت - از غنایم خودش برایشان خوراکی و لباس و حتی اسباب بازی می آورد- 
اما والدینش هرگز دوست نداشتند چیز خاصی از او بخواهند، فرقی هم نداشت که 
چقدر به آن چیز نیاز داشتند. اغلب برای تهیه ی مایحتاجشان به بازار می رفتند و 

با چیزهایی که پدرش می ساخت، معامله ی پایاپای می کردند.
بار آخری که پدرش به بازار رفته بود، با یک بســته پوشک چندبارمصرف برای 
ایوی و یک بریدگی زشت روی پیشانی اش برگشته بود. مامان خودش آن زخم را 
بخیه کرد. نوا هم به تماشا ایستاد و دید که مادرش زخم پدر را  دوخت، درست مثل 

وقتی که درزهای بازشده ی خرس عروسکی  نوا را می دوخت.
نوا دوباره رفت ســروقِت دستگاه هیدرولیکش. باالبر فقط یک ذره تا رسیدن به 
طبقه ی دوم خانه ی عروسکی فاصله داشــت. اگر می توانست ظرفیت سرنگ را 

1. Evie 2. Alec

افزایش دهد یا مجموعه ی باالرونده را بهتر تنظیم کند...
صدای گریه از پشــت در همچنان ادامه داشــت. والدینش که به نوبت ســعی 
می کردند ایوی را در بغل آرام کنند، مدام در آپارتمان پس وپیش می رفتند و صدای 

تخته های کف اتاق را درمی آوردند.
به زودی سروصدای همسایه ها هم درمی آمد.

نوا آهی کشید، سرنگ را زمین گذاشت و برخاست.
بابایی ایوی را در اتاق جلویی بغل کرده بود، باال و پایین می انداختش و ســعی 
می کرد یک دستمال خیس و خنک را روی پیشانی تب زده اش بگذارد، اما ایوی که 
ســعی می کرد دستمال را پس بزند، بیشتر سروصدا می کرد. نوا از درگاهی اتاقش 
مامان را در آشــپزخانه می دید که داشــت کابینت ها را زیرورو می کرد و زیر لب 
درباره ی آب ســیبی ُغر می زد که پیدایش نمی کرد، گرچه همه می دانستند دیگر 

چنین چیزی آنجا وجود نداشت.
نوا گفت: »کمک نمی خواهی؟«

بابا به ســمت نوا برگشت، اضطراب در چشــمانش موج می زد. ایوی همین که 
پدرش دو ثانیه تکانش نداد، دوباره بنای فریادزدن را گذاشت.

پدرش گفت: »ببخش، نوا!« 
و دوباره ایوی را باال و پایین انداخت. 

- می دونم این درخواستم منصفانه نیست... ولی اگه ایوی دو ساعت دیگه بتونه 
بخوابه... استراحت براش خوبه، الک هم ممکنه تا اون موقع رسیده باشه.

نوا گفت: »عیب نداره، اینکه خیلی آسونه.« 
به سمت بچه دست دراز کرد.

بابا اخم کرد. نوا گاهی خیال می کرد او از این اســتعداد ذاتی نوا دِل خوشــی 
نداشت، گرچه دلیلش را نمی فهمید. این استعداد جز ساکت  نگه داشتن آپارتمان 

کار دیگری نکرده بود.
پدرش قوز کرد، ایوی را در بغل نوا گذاشــت و مراقب بود که او بچه را درست 
گرفته باشد. ایوی داشت سنگین می شد و دیگر آن نوزاد ریزه میزه ی کمتر از یک 
ساِل قبلی نبود. دیگر بازوها و ران هایش ُپر و گوشتالو شده بودند و والدینش مدام 

می گفتند همین روزهاست که راه بیفتد.
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نوا روی یک تشک کنار اتاق نشست و انگشتانش را البه الی موهای نرم و منگوله وار 
ایوی فروبرد. ایوی حاال دیگر روی لپ های تپلش گلوله گلوله اشــک می ریخت. او 

چنان در تب می سوخت که نوا حس می کرد تنوری مینیاتوری را بغل کرده است.
نوا وسط پتوهای پهن شده و بالش ها فرورفت، شستش را روی گونه ی خواهرش 
گذاشت و یکی از قطرات اشکش را برداشت. اجازه داد قدرتش درون کودک جاری 

شود، درست مانند موجی نرم و مالیم.
گریه ی کودک متوقف شد.

ایوی چند باری پلک زد، پلک هایش ســنگین شــدند و سرانجام دهانش مثل 
دهانه ی غاری ِگرد باز ماند.

به همین سادگی، خوابش برده بود.
نوا که به بابا نگاه کرد، متوجه شــد شــانه های او نیز از سر آسایش خیال پایین 
افتاده اند. مامان در درگاهی پیدا شد و با شگفتی و کنجکاوی نگاه کرد و بچه را در 

آغوش نوا دید.
نوا زیر لب نجوا کرد: »من این جوری بیشتر دوستش دارم، وقتی این طوری آروم 

و بغلی و... ساکته.«
چهره ی مامان آرام گرفت. 

- ممنونم، نوا! شاید وقتی بیدار شد، حالش بهتر شده باشه.
بابا هم زیر لب گفت: »ما هم دیگه الزم نباشه دنبال یک جای دیگه برای زندگی 
باشیم. چارلی1 واسه ی بهانه های کمتر از این هم آدما رو از خونه ش بیرون می ندازه.«

مامان با مخالفت ســری جنباند و گفت: »اون حاضر نمی شــه با این کار خطر 
عصبانی کردن برادرتو به جون بخره.«

بابا اخمی کرد و گفت: »معلوم هم نیست. من دیگه نمی دونم کی ممکنه چی کار 
کنه یا نکنه. تازه! دلم نمی خواد دیگه بیشتر از این زیر ِدین الک بریم.«

مامان به آشپزخانه برگشت تا قوطی ها و جعبه هایی را جمع وجور کند که روی 
کف پوش لینولئومی2 آشپزخانه ریخته بود و بابا هم روی یک صندلی پشت تنها میز 
آپارتمان نشست. نوا دید که او یک لحظه شقیقه هایش را مالید و بعد، راست نشست 
1. Charlie
2. نوعی کف پوش که ساختاری کاماًل طبیعی دارد و در سال 1860 ابداع و به کار گرفته شد. قبل از کف پوش های 

ونیلی، این نوع کف پوش ها رواج داشتند. -و.

و پروژه ی بعدی اش را شروع کرد. نوا مطمئن نبود پدرش می خواست چه بسازد، 
اما عاشق آن بود که کارکردنش را تماشا کند. استعدادش بسیار جالب تر از نوا بود: 
می توانست رشته های انرژی را وسط زمین و هوا بگیرد، آن ها را خم و راست کند، 

شکل دهد و به صورت ملیله های زرین درآورد.
تماشاکردنش خیلی حظ داشت. ظاهرشدن نوارهای باریک و بّراق وسط هوا و 
زمین ســحرانگیز بود و انگار هوای درون آپارتمان را نیز به َدم گرفتن وامی داشت 
و بعد هم که پدرش آن ها را به چیزی ملموس و واقعی تبدیل می کرد، فضا دوباره 

ساکت و تاریک می شد.
- داری چی درست می کنی، بابا؟

بابا نیم نگاهی به نوا انداخت، برقی از نگاهش گذشــت و بعد لبخندی به او زد. 
درحالی که سر انگشتانش را روی آن جرم فلزی می کشید، جواب داد: »هنوز خودم 
هم مطمئن نیستم. چیزی... چیزی که امیدوارم بخشی از صدماتی رو که تا االن 

به این دنیا زده م، جبران کنه.«
بعد آهی کشید؛ صدایی سنگین و مغموم که چهره ی نوا را هم به اخم نشاند. او 
می دانست که والدینش درباره ی خیلی چیزها با او گفت وگو نمی کردند، چیزهایی که 
می خواستند در برابرشان از او محافظت کنند و همین مسئله بود که نوا را می رنجاند. 
گاهی یواشکی کلماتی را از دهانشان شنیده بود، آن هم در ساعاتی از شب که خیال 
می کردند او خوابیده است. آن ها زیر لب درباره ی بناهای در حال ریزش و محله هایی 
سخن می گفتند که یک سره طعمه ی آتش و خاکستر شده بودند، از کشاکش قدرت و 
اینکه دیگر جای امنی نمانده و شاید بهتر بود از شهر می گریختند، ولی انگار خشونت 

تمام دنیا را بلعیده بود و آن ها اصاًل کجا را داشتند که بروند؟
همین یک هفته ی پیش، نوا شــنیده بود که مادرش می گفت: »... اگه کســی 

جلوشونو نگیره، همه مونو نابود می کنن...«
نوا می خواست در این مورد سؤال کند، ولی می دانست که فقط جواب هایی مبهم 
و تبســم هایی غم آلود تحویلش می دادند و می گفتند الزم نیســت نگران این جور 

چیزها باشد.
نوا مدتی دیگر هم کارکردن پدرش را تماشــا کرد، ســپس از او پرسید: »بابا! ما 

چیزی مون نمی شه؟«
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پاره ای انرژی مســی رنگ لرزید و در هوا گم شــد. پدرش با چشمانی ماالمال 
نگرانی نگاهش کرد. 

- معلومه که نمی شه، عزیزم! هیچ اتفاقی برامون نمی افته.
- پس تو چرا همیشه نگران به نظر می رسی؟

بابا کارش را پایین گذاشــت و به پشتی صندلی اش تکیه داد. یک آن، نوا خیال 
کرد پدرش دارد به گریه می افتد، اما بابا پلکی زد و آن نگاه از چشمانش زدوده شد.

پدرش صندلی را جلوی نوا کشید و روی آن به طرفش خم شد، بعد گفت: »گوش 
کن چی می گم، نوا! این دنیا پر از آدمای خطرناکه. اما آدمای خوب هم کم نیستن، 
آدمای شجاع. اوضاع هرقدر هم که بد بشه، اینو نباید یادمون بره که تا وقتی قهرمانا 

توی این دنیا هستن، امید هست که فردامون بهتر از امروز بشه.«
نوا بــا لحنی که رگــه ای از هیبت و تــرس در آن دویده بود، پرســید: »مثاًل 

عصیانگران؟«
شبحی از لبخند از لبان پدرش گذشت. او هم تأیید کرد: »آره! عصیانگران.«

نــوا گونه اش را به منگوله های نرم روی ســر ایوی چســباند. آن روزها به نظر 
می رســید عصیانگران به همه کمک می کنند؛ یکی شان دنبال دزدی افتاده بود 
که می خواست کیف خانم اوگیلوی1 را بزند و شنیده بود که گروهی از عصیانگران 
نیز وارد یکی از انبارهای تبهکاران شــده و همه ی غذاهای احتکارشده را به یک 

پرورشگاه خصوصی بخشیده بودند.
نوا گفت: »به ما هم کمک می کنن؟ شاید بتونیم دفعه ی بعدی از اونا بخواهیم 

برامون دارو بیارن.«
پدرش به نشانه ی مخالفت سر جنباند. 

- خیلیا بیشتر از ما توی این شهر به کمک اونا احتیاج دارن.
ابروان نوا به اخم نشست. او تصورش را هم نمی کرد کسی بیش از آن ها به این 

نوع کمک ها احتیاج داشته باشد.
پدرش گفت: »ولی وقتی بهشــون نیاز داشته باشیم... وقتی جدًا بهشون نیاز 
پیدا کنیم، می آن پیشمون. متوجه شدی؟« بعد، آب دهانش را فرو داد و با لحنی 

امیدوارانه تر اضافه کرد: »اونا مراقبمون ان.«

1. Ogilvie

نوا شــک نکرد. آن ها ابرقهرمان بودند. آن ها آدم خوب ها بودند. این حقیقت را 
همه می دانستند.

دستش روی انگشتان تپل ایوی قرار گرفت و شروع کرد به شمردن بند انگشتان 
خواهرش و هم زمان تمام قصه هایی را با خود مرور کرد که دراین باره شنیده بود: 
عصیانگران راننده ی کامیونی را که چپ کرده بود، نجات داده بودند؛ عصیانگران 
تیرانــدازی میان دو گروه را که در مرکــز خرید درگرفته بود، متوقف کرده بودند؛ 

عصیانگران کودکی را که به خلیج َهرو1 افتاده بود، نجات داده بودند.
آن ها همیشــه کمک می کردند و همیشه در لحظه ی درست حاضر می شدند؛ 

کارشان همین بود.
پدرش که دوباره شــروع به کار کرد، نوا اندیشــید که شاید عصیانگران منتظر 

بهترین فرصت بودند تا در لحظه ی مناسب وارد شوند و به آن ها هم کمک کنند.
نگاهش محو دســتاِن در حال کار بابا شــده بود. او را تماشا می کرد که چگونه 

انرژی را از هوا می گرفت، قالب می زد و شکل می داد.
پلک های نوا هم سنگین شدند.

حتی در خواب هم دســتان پدرش را می دید، فقط این  بار داشــت ستارگان در 
حال سقوط را از آسمان می گرفت و مانند مهره هایی طالیی به ریسه می کشید...

دری به هم کوبیده شد.
نوا با یکه ای از خواب پرید. ایوی غرید و غلت زنان از بغلش پایین رفت.

نوا مست خواب و سردرگم نشست و بازویش را تکان داد؛ دستش که زیر سر ایوی 
قرار داشــت، خواب رفته بود. سایه های داخل اتاق جابه جا شده بودند. صداهایی 
خفیف از راهرو شنیده می شد. صدای بابا عصبی بود. مادرش زیر لب ناله می کرد. 

- لطفاً، لطفاً!
پتویش را پس زد و آن را دور ایوی پیچید، بعد آهســته از کنار میزی عبور کرد 
که یک دستبند ظریف مسی  رویش قرار داشت و هنوز البه الی ملیله هایش جاهای 

خالی برای نشاندن سنگ های قیمتی دیده می شد.

1. Harrow
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به دِر جلویی که رسید، به آرام ترین روش ممکن، دستگیره را چرخاند و الی در 
را به قدری باز کرد که بتواند به داخل راهروی تاریک نگاهی بیندازد.

مردی وسط پاگرد ایستاده بود که ته ریش داشت و موهای روشنش را ُدم اسبی 
بسته بود. بااینکه هوای بیرون سرد نبود، پالتوی کلفتی تنش بود. یک سالح گرم 

هم در دست داشت.
نگاه بی اعتنایش یک آن روی نوا چرخید و نوا پنهان شد، اما توجه مرد دوباره به 

پدرش جلب شد، انگار اصاًل نوا را ندیده بود.
بابا گفت: »سوءتفاهم شده.« 

او خودش را میان آن مرد و مامان حائل کرده بود. 
- اجازه بده خودم باهاش حرف بزنم. مطمئنم می تونم براش توضیح بدم که...

مرد گفت: »سوءتفاهمی در کار نیست.« 
صدایش خفه و سرد بود. 

- تو به اعتمادش خیانت کردی، آقای آرتینو1! اون اصاًل خوشش نیومد.
مامان گفت: »خواهش می کنم! بچه هام خونه ن. خواهش می کنم به ما رحم کن!«

مرد سرش را کج کرد و نگاهش میان آن دو نفر رفت و برگشت.
ترس در دل نوا انباشته شد.

بابا تکرار کرد: »اجازه بده باهاش حرف بزنم. ما هیچ کار بدی نکرده ایم. قســم 
می خورم که بهش وفادارم. همیشــه بوده م. خانواده م هم همین طور... خواهش 

می کنم به خانواده م صدمه نزن!«
لحظه ای انگار لبخندی گذرا بر لبان مرد نشست، اما زود ناپدید شد. 

- دستورام کاماًل واضح ان. وظیفه ی من سؤال کردن نیست... یا رحم کردن.
بابا یک گام عقب رفت. 

- تاال2! دخترا رو بردار و برو!
مامان مویه کنان گفت: »دیوید3...!« 

و به سمت در برگشت.
هنوز یک قدم هم فاصله نگرفته بود که مرد سالحش را باال آورد.

صدای شلیک برخاست.

1. Artino 2. Tala 3. David

نوا نفسش را در سینه حبس کرد. خون به در پاشید و دوسه قطره ای هم روی 
پیشانی او شتک زد. فقط ماتش برده بود و توان جنبیدن نداشت. بابا فریاد  کشید و 
به همسرش چنگ انداخت. او همسرش را گرفت و برگرداند. درحالی که لرزه امان 

پدر را بریده بود، مادر فقط نفس نفس می زد و خفقان گرفته بود.
مرد با صدایی آرام و بی تزلزل گفت: »بدون هیچ بازمانده ای. دســتورم این بود، 

آقای آرتینو! اینا همه ش تقصیر خودته.«
پدر نوا را پشت در دید. چشمانش از فرط هراس از حدقه برآمد. 

- نوا! فرار...
یک شلیک دیگر.

این  بار نوا جیغ کشید. بدن پدرش روی بدن مادرش سقوط کرد، چنان به او نزدیک 
بودند که اگر دســت دراز می کرد به آن ها می رسید. نوا برگشت و سکندری خوران 
به داخل پناه برد. از آشپزخانه رد شد و به اتاقش رسید. در را پشت سرش بست و 
کمدش را باز کرد. از روی کتاب ها و ابزارها و جعبه هایی که کف کمد ریخته بود، 
رد شد. در را پشت سرش بست و نفس زنان گوشه ای کز کرد. هر بار که چشمانش 
را می بست، تصویر والدینش پیش چشمش ظاهر می شد. خیلی دیر یادش افتاد که 

باید به سمت پلکان اضطراری می رفت. دیگر دیر شده بود.
دیگر دیر شده بود که یادش آمد...

ایوی.
ایوی را جا گذاشته بود.

ایوی را بیرون گذاشته و تنها گریخته بود.
نفس لرزانش با فریادی هولناک همراه شد، هرچند کوشید هر دو را با هم فرودهد 
و خفه کند. دستش روی دِر کمد قرار گفت و سعی کرد حدس بزند بی آنکه دیده 

شود با چه سرعتی می تواند به اتاق نشیمن برود، بچه را بقاپد و برگردد.
صدای غژغژ بازشدن دِر آپارتمان فلجش کرد.

دستش را محکم روی دهانش گذاشت.
شاید آن مرد متوجه حضور ایوی نمی شد؛ شاید ایوی همان طور خواب می ماند.

به صدای پاهای آهســته و سنگین مرد گوش ســپرد. تخته های کف اتاق زیر 
پاهایش جیرجیر می کردند.
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نوا چنان ســخت می لرزید که ترسید مبادا صدای تکان خوردن استخوان هایش 
جای او را لو بدهند. هرچند که می دانست فرقی هم نمی کرد؛ آپارتمانشان آن قدر 

کوچک بود که جایی برای گریختن نداشت.
با صدایی چنان خفیف که به نفس کشــیدنی در تاریکی می مانست، نجوا کرد: 

»االن عصیانگران می آن.« 
این کلمات ناخواسته به ذهنش خطور کرده بودند و خودش نقشی در بیانشان 

نداشت، اما درهرحال وجود داشتند، مثل تکیه گاهی محکم.
بنگ!

خون مادرش به در پاشید.
نوا ناله زد: »االن عصیانگران می آن...«

حقیقتــی که اخبار بی شــماری از رادیو آن را تأیید می کــرد. امری قطعی که 
برساخته از شایعات متعدد همسایه ها بود. آن ها همیشه می آمدند.

بنگ!
کالبد پدرش در راهرو مچاله شده بود.

نوا چشمانش را محکم بست و چند قطره اشک گرم بر گونه هایش چکید.
- عصیانگران... االن عصیانگران می آن.

صدای تیز گریه ی ایوی در اتاق نشیمن پیچید.
چشــمان نوا درجا باز شــد. هق هقی، از درون، حلقومش را خراشــید و دیگر 

نتوانست آن کلمات را با صدا ادا کند.
خواهش می کنم، خواهش می کنم بیایید دیگه...

صدای شلیک سوم.
هوا در شش های نوا به دام افتاد.

دنیایش از چرخش باز ماند. ذهنش به کل خالی شد.
توی آت وآشغال های کف کمد فرورفت.

ایوی دیگر گریه نمی کرد.
ایوی ساکت شده بود.

دورادور می شنید که مرد در آپارتمان جابه جا می شد، داخل کابینت ها و پشت 
درها را می جورید، آهســته و به نوبت، تا نوا را پیــدا کرد. او دیگر نمی لرزید. دیگر 

چیزی حس نمی کرد. نمی توانســت فکر کند. آن کلمات هنوز در ذهنش طنین 
می انداختند و معنایشان را به کلی از دست داده بودند.

عصیانگران... االن عصیانگران می آن...
با نور تند تابیده از اتاق خوابش، پلک هایش را باز کرد. مرد باالی سرش ایستاده 

بود. پیراهنش خون آلود بود.
بعدها نوا به یاد آورد که در چهره ی مرد هیچ افســوس، پوزش یا پشــیمانی ای 

ندیده بود.
وقتی سالحش را باال می آورد، عاری از هر احساسی بود.

فلز دماغه ی ســالح روی پیشانی اش فشرده شــد، همان جا که قطرات خون 
مادرش سرد شده بود.

نوا دســت دراز کرد و مچ مرد را گرفت، ســپس قدرتش را با شدتی بی سابقه 
به سویش روانه کرد.

آرواره ی مرد سست شد. چشمانش تار شدند و در چشم خانه ها به باال چرخیدند. 
به پشــت افتاد و با صدایی بلند کف اتاق خواب نوا نقش زمین شــد و در بین راه، 

خانه ی عروسکی اش را هم ِله کرد. انگار با افتادنش تمام بنای خانه لرزید.
چند ثانیه بعد، صدای نفس های منظم و عمیقش آپارتمان را ُپر کرد.

شش های نوا دوباره به کار افتاد و هوا از گلویش ترسان و لرزان گذشت؛ َدم و بازَدم.
به زور از جا برخاست و اشک ها و آب دهانش را از صورتش زدود.

ســالح را برداشت. فکر کرد چقدر ســنگین و زمخت است و انگشتش را روی 
ماشه لغزاند.

گامی جلوتر رفت. از حریم امن کمد کــه بیرون می رفت، برای حفظ تعادلش 
چارچــوب در را گرفت. نمی دانســت کــدام نقطه را باید هدف بگیرد؛ ســرش. 

سینه اش. شکمش.
تصمیم گرفت به قلبش بزند. آن قدر به مرد نزدیک شد که با نوک انگشتان پایش 

پیراهن او را لمس می کرد.
بنگ! مادرش مرده بود.

بنگ! پدرش...
بنگ! ایوی...
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عصیانگران نیامده بودند.

خیال آمدن هم نداشتند.
 در آن اتــاق خالی، خطاب به خودش زمزمه کرد: »ماشــه رو بکش! ماشــه رو 

بکش، نوا!«
اما نکشید.

ماشه رو بکش!
نتوانست.

دقایقی و شاید ساعت ها بعد، عمویش پیدایش کرد. نوا هنوز باالی سر غریبه ی 
خفته ایستاده بود و به خودش ِهی می زد که ماشه رو بکش! هر بار هم که جرئت 

می کرد و چشمانش را می بست، صدای شلیک گلوله ها را می شنید.
- نوا؟

کیسه ی نایلونی حاوی بطری پالستیکی دارو کف آپارتمان افتاد. نوا از جا پرید 
و سالح را به سمت او برگرداند.

عمو الک وقتی پیش رویش زانو می زد، حتی پلک هم نزد. همان لباس همیشگی 
را پوشــیده بود: یونیفورم طالیی و مشــکی و کالهخودی مســی رنگ که بیشتِر 

صورتش را پوشانده بود و چشمان سیاهش از پشت آن به سختی دیده می شد. 
- نوا... پدر و مادرت... خواهرت...

پایین را نگاه کرد و به سمت سالح دست ُبرد. وقتی سالح را می گرفت، نوا هیچ 
مقاومتی نکرد. توجه عمو الک به سوی مرد جلب شد. 

- همیشه می دانستم تو یکی از مایی، ولی پدرت حاضر نبود بگوید چه کاری ازت 
ساخته ا ست...

دوباره نگاهش را به نگاه نوا دوخت؛ دل سوزی و شاید... مباهات.
با این نگاه بود که نوا خودش را باخت و در آغوش عمویش جا گرفت. همان طور 
که روی ســینه ی عمویش هق هــق می کرد، ناله کنان گفت: »عمــو الک!... اون 

زدشون... اون... اون کشتشون...«
او نوا را بغل کرد و برداشت و زیر گوشش زمزمه کرد: »می دانم. می دانم، عزیزم! 

دخترک خطرناکم! ولی دیگر جایت امن است. خودم مراقبتم.«
نوا از البه الی سروصداهایی که در ســرش می پیچید، این کلمات را به درستی 

نمی شــنید. هیاهو مدام در مغزش پژواک می ساخت و آشــوب می کرد؛ بنگ... 
بنگ... بنگ...

- ولی دیگه نمی شــود مرا الک صدا کنی، یعنی بیرون از اینجا. قبول، بختک 
کوچولوی من؟

بعد هم دستی به موهایش کشید. قبضه ی تپانچه به گوش نوا ساییده شد. 
- باقی مردم دنیا مرا به نام ایس می شناسند. فهمیدی؟ یعنی عمو ایس.

البته نوا گوش نمی کرد. شاید عمویش هم می دانست.
در البه الی گریه های نوا، عمویش او را محکم بغل کرد، تپانچه را به ســمت مرد 

خفته  قراول رفت و ماشه را چکاند.
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فصلاول

ده سال بعد

خیابان های مرکز گاتلون سیتی ُغل می زد از ابرقهرمان های قالبی.
بچه ها با شنل های نارنجی و نشانه های مخصوص درخشاِن بلک الیت که روی 
سرهایشان تاب می خورد و صفیر می کشید، در خیابان می دویدند یا با تفنگ های 
آب پاش شبیه به سالح سونامی به هم تیراندازی می کردند. بزرگ ترها هم خودشان 
را به زور داخل شــلوارهای چســبان آبی رنگ و َپدهای شانه ای رنگارنگ جا کرده 
بودند که شــبیه زره کاپیتان به نظر برسند و با خیالی آسوده در کافه - باغ هایی 
نشسته بودند و می نوشیدند که سرتاسر خیابان اصلی دیده می شدند. تغییر ظاهر 
هم مد ســال بود و آدم های زیادی با نســخه های جلفی از یونیفورم درید واردن 
خودنمایی می کردند و بسیاری از مردها نمونه های ارزان قیمتی از بال های پرسیاه 

مصنوعی شبیه به پر تاندربرد به پشتشان بسته بودند.

آخ که نوا چقدر از این رژه ی عصیانگران متنفر بود.
دســت فروش های خیابانی هم اوضاعشان بهتر از این نبود و از چوب دست های 
چراغ دار ُبنجل گرفته تا نمونه های ُپررنگ ولعاب از تندیس های سرطاقچه ای پنج  
تِن معروف عصیانگران را می فروختند. حتی کامیون های فروش سیار مواد غذایی 
هم به افتخار آن روز کیک های قیفی به شکل کاپیتان کرومیوم و سبدهای چیپس 
و ماهی مدل سونامی می فروختند؛ یکی از آن ها نوعی جوجه و ذرت محبوب درید 

گهی کرده بود: بخر تا ناپدید نشده! واردن را این طور آ

نوا اگر هم اشتها داشت، با دیدن این  نمایش ها اشتهایش به کلی کور شده بود.
تا ســروصدای یک گروه موسیقی مارش نواز از وسط هیاهو شنیده شد، صدای 

هلهله ای عظیم میان جمعیت برخاست.
غریو ترومپت ها و طبل ها و کوبش مداوم صدها نوازنده برخاســت که منظم و 

مرتب در خیابان می نواختند و پیش می رفتند.
با بلندترشدن نوای موسیقی معلوم شد به سمت آن ها می آمدند. توپ هایی باالی 
سرشــان منفجر شد و باران نقل و آب نبات بر سرشان بارید. بچه ها ازخودبی خود 

شدند. بزرگ ترها هم دسِت کمی از آن ها نداشتند.
نوا با تأسفی مالیم برای نژاد بشر سری جنباند. او پشت سر جمعیت ایستاد. از 
آنجــا چیز زیادی از رژه نمی دید که اتفاقًا از نظرش خیلی هم خوب بود. با حالتی 
تدافعی، دست ها را بر ســینه زده، با انگشتانش با ناشکیبایی روی آرنجش ضرب 

گرفته بود. حس می کرد یک عمر است آنجا به انتظار ایستاده است.
صدای هلهله ناگهان به هوکردن هایی بلند و متشنج بدل شد که فقط یک معنا 

داشت. اولین ارابه ی کارنوال وارد صحنه شده بود.
مطابق ســنت، اول ارابه های مخصوص اشــرار وارد می شدند که جمعیت را به 
هیجان وادارند و یادآور شوند که دلیل این جشن و سرور چیست. آن روز نهمین 
سالگرد »نبرد گاتلون« بود؛ یعنی همان وقتی که عصیانگران با مبارزه ای خونین 
که منجر به کشته شــدن ده ها تن از طرفین شده بود، حساب آشوب طلبان و سایر 

دسته های تبهکار را رسیده بودند.
طبعــًا عصیانگران پیروز شــده بودند. انقالبیوِن ایس شکســت خورده و چند 
تبهکاری که آن روز جان به در برده بودند، به سوراخ هایشان خزیده یا به کلی شهر 

را ترک کرده بودند.
اما ایس...

ایس آنارکی کشته شــده بود؛ در واقع، با انفجاری از بین رفته بود که نیمی از 
کلیسای جامع را هم نابود کرد، جایی که مقّرر کرده بود خانه اش باشد.

آن روز رسمًا پایان عصر آشوب و آغاز حکومت شورا اعالن شد.
اسمش را هم گذاشتند روز پیروزی.

نوا سر بلند کرد و بالون غول پیکری را دید که تقریبًا تمام عرض خیابان را، میان 
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بناهای بلندمرتبه ی دو طرف، پوشانده بود. این بالون نمونه ای کارتونی از اتمیک 
برین1، یکی از متحدان نزدیک ایس بود که عصیانگران تقریبًا پانزده سال پیش او را 
کشته بودند. نوا شخصًا او را نمی شناخت، ولی بازهم با دیدن بالونی که از او ساخته 
بودند، حس انزجارش برانگیخته شد، به خصوص وقتی چشمش افتاد به سر متورم 

و چهره ی بدریخت و مسخره ای که از او ساخته بودند.
جمعیت ِهرِهر خندیدند.

فرستنده ای کوچک داخل گوشش صدا داد.
صدای بی احساس و خشک اینگرید در گوشش گفت: »حاال دیگه شروع می شه.«
فوبیا جواب داد: »بگذار هرچه می خواهند بخندند. خنده ها یشــان دیگر خیلی 

طول نمی کشد. نایتمر! در موقعیتت مستقر شدی؟«
نوا که سعی می کرد لب هایش کمترین حرکت را داشته باشند، گرچه شک داشت 
وسط آن جمعیت کسی متوجه او باشد، جواب داد: »بله! فقط بهم بگید باید باالی 

کدوم ساختمان موضع بگیرم.«
فوبیا در جواب گفت: »شورا هنوز از انباری بیرون نزده. همین که دیدم، خبرت 

می کنم.«
نوا به پنجره ی طبقه ی دوم بنای روبه رویی نگاه کرد، ولی به سختی می توانست 
اینگرید را ببیند- یا آن طور که مردم او را می شــناختند: دیتونیتور- که از پشت 

کرکره ها به بیرون زل زده بود.
صدای هوکردن جمعیت دوباره و این  بار بیشــتر و مشتاق تر از قبل برخاست. 
نوا باالی سر حاضران، یک نظر ارابه ی کارناوال ُپرَزرق وَبرق و مفصلی را دید. روی 
ارابه نســخه ای کوچک مقیاس از نیم چهره ی شهر را گذاشته بودند و وسط بناها 
هنرپیشــه هایی با لباس های اغراق شده دیده می شدند که البد شبیه معروف ترین 

اعضای دارودسته ی ایس بودند.
نوا رت2 و برایم اســتون3 را شناخت که هر دو به دست عصیانگران کشته شده 
بودند، اما پیــش از آنکه به جای آن ها به او بربخورد، هیکلی ســیاه را بر فراز کل 
صحنه ی ارابه دید. خنده ای ناخواسته بر لبش نشست و کمی از هیجانی که تمام 

Rat .2 ]خرموش[Atomic Brain .1 ]مغز اتمی[
Brim Stone .3 ]گوگرد[

صبح رنجش داده بود، زایل شد.
نوا گفت: »فوبیا! خبر داشــتی قرار بوده امسال عروسک تو رو هم روی ارابه ی 

کارناوال اشرار بذارن؟«
صدای هیسی را از داخل گوشی اش شنید. 

- ما که برای تماشای رژه اینجا نیامده ایم، نایتمر!
نوا نگاهی به هنرپیشه انداخت و گفت: »چرا ناراحت می شی؟ اون باال خیلی هم 

قشنگ می شدی.« 
هنرپیشه ردای ســیاه بلندی بر تن داشت و یک داس بلند پالستیکی غول آسا 
دستش گرفته بود که یک مشت مار پالستیکی هم به دسته اش چسبانده بودند. 
اما وقتی هنرپیشه ردایش را پس زد، به جای تاریکِی محض، پوست سفید و هیکل 

استخوانی اش نمایان شد. 
 جمعیت از زور خنده منفجر شــد، حتی نوا هم نتوانســت خــودداری کند و 

لبخندی زد. 
- به تخیلشون هم آزادی عمل داده اند.

اینگرید که از پشت پنجره رژه را نگاه می کرد، خرناسی کشید و گفت: »گمونم 
من این طوری شو بیشتر دوست دارم.«

نوا هم تأیید کرد. 
- به طور قطع ترس بیشتری ایجاد می کنه.

فوبیا ساکت ماند.
اینگرید گفت: »یعنی این...؟ آخ بمب گذارهای مقدس من! امســال زنبور ملکه 

هم آورده ن.«
نوا دوباره نگاهی انداخت. اول هنرپیشه پشت نمای شهر پنهان بود، اما بعد، در 
معرض دید قرار گرفت و با دیدنش، ابروان نوا باال جســت. کاله گیس طالیی زن 
دوبرابر سایز سرش بود و لباس زرد و مشکی پولک دوزی شده اش چنان زیر آفتاب 
بعدازظهر برق می زد که ممکن نبود جلف تر از آن جلوه کند. ریمل سیاهش روی 
گونه ها ریخته بود و همان طور که یک عروســک زنبور وحشــی ُپرشده را در بغل 

داشت، از بدرفتاری مردم با عسل سازان کوچولویش ناله می کرد.
نوا گفت: »وای! این شخصیت سازی شون جدی بدک نیست.«



نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذ مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
این کاغذ نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

این کاغذ سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذ درخت کمتری قطع می شود.
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