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 ایس داستان

 اول جلد

 1اسپِید دریایی دزدان تشکیل

 

 مقدمه

دست به ، اوشقبل از تولد چراکه ،حتی نتوانست پدر خود را ببیندپدر او دیگر زنده نبود. او 

 .ه بودنیروي دریایی اعدام شد

مادر شود و نوزادي که درون او  خواستمیسر گذاشت، زنی بود که پشتتنها چیزي که او 

 متولد شد.

 نام پدر او محرمانه ماند.

 در زادگاهش پنهان شد. ،مادرش براي محافظت از فرزندش

 او را به دنیا آورد. کسهمه يِخبربیدر مادرش  ،آخرو در 

در  را به سرنوشت، پسري با خون پادشاه دزدان دریاییاي با حیله 2باتریلادر دریاي جنوبی، 

 به دنیا آورد.اي جزیره

 

 

 

                                                           
1 .Spade )دل خال معنیبه( 
 مترجم). (ایس مادر اسم. 2
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 اول چپتر

 م.وبه دریا برآن جاي به، پس تصمیم گرفتم که داشتماي کنندهکسل تکراري وزندگی خیلی من 

به معناي واقعی  جاآننم در اکه بتو کنممیدنیایی پیدا  ،انتهاي دریام که بین امواج بیکردمیکر ف

 .آرزویش را داشتماز ماجراجویی که از بچگی دنیایی پر ؛ کلمه زندگی کنم

دنیا آن حال من به بااین. ودکه تنها چیزي که داشتم کتاب و تصوراتم ب؛ در زمانی دنیایی پر از رویا

 رفتم.

چیزهایی ا خالی تنه شکمیک ، شن سفید و ن، خورشیدي سوزااي بیابانی زیر درختان نخلجزیره

ساحل به ها ، صداي برخورد موجکردمیمشخص را و تنها چیزي که گذر زمان  که داشتم ندبود

 .بودمافتاده نده بودم گیر اخوا هداستاندر هاي زیبایی که یکی از جزیرهدر من ؛ بود

. اگر کتاب بنویسمیم را در یک هاماجراجویی هايداستانم خواستمیانی که بچه بودم از زم

د کتاب مثل م کتابیدادمیممکن بود، ترجیح  نلاف مر  .باشد ز

هاي دور، در گذشتهبود که  اییهاي از داستاند و مجموعهم بواهموردعلاق ، کتابکتابآن 

 ،گاردنلیتل بهراجعخصوص یک بخش معروفش که به؛ شده بودآوري جمع ماجراجویاندست به

 است، که داستانش دروغ دنگفتمیو  دنکردمیمسخره را آنترها بزرگ. بود 1هاغول يجزیره

 ؟دباشن مطمئن قدراینتوانند می طورچهبودم که در شگفت  همیشهبچه یک  عنوانبهولی من 

ینم و ببرا  جاآنخودم جا باور کنم، به آنجاي اینکه افکار نادرست بقیه را راجعبهم خواستمی من

واقعیت  که تصمیم بگیرمام، جا را ندیدهتا وقتی که خودم آن مخواستمیمن ن .کشف کنم

 م شخصی با چنین باورهایی باشم.خواستمیمن  چیست؛

                                                           
 )Elbaf( لبافاِ. 1
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فرار نظر غیرقابلکه بهاي خالی جزیرهدر حتی وقتی  تغییر نکرد؛ وقتهیچبخش از من آن 

 .گیر افتادمرسید، می

ترین نزدیک«را  جاآنشخصی زمانی ؛ شرقیهاي آبدر  زیبا و باورنکردنی يجزیرهشش یکی از 

قبل شدید، می جاآنزمانی وارد اگر اینکه خاطر بهحرفی زد؟  او چنینچرا . نامید» جزیره به بهشت

 .مردیدمی کنیدفرار بتوانید از اینکه 

ف ارببینم که هرکسی اطرا ز دریا فردي اجریان منحصربه نماتومیهاي سبزش، زمینطرف آن

که هر کس به  شدمی مطمئنو  کشیدمیسمت خودش به 1آنتلیون يمثل حشرهرا جزیره بود 

 .ببردش لذت اتعطیلات زندگیآخرین از برسد،  جاآن

سه روز از . امواج نگاه کنمآن نم به اتا بتو درخت نخلی نشستم ينفس عمیقی کشیدم و زیر سایه

 داشتم.حال بهگذشته بود و بدترین تعطیلاتی بود که تا جااینبه آمدنم 

تنها  ،کردمیاذیت  را اما بوي افتضاح نمک دریا که دماغم ،کردمینوازش را نسیم دریا صورتم 

متعلق  منظره،آن و  دیدمرا قبلی جزیره  ياي از بازدیدکنندهبعد منظره .بود جانآاتفاق ناخوشایند 

 .کردمینزدیکی استراحت در آن اسکلتی بود که به 

تفنگ یک  ه؛زمانی دزد دریایی بود ،گفت که این اسکلت دشمیبا تشخیص از روي لباسش 

ي صحنهد. نزدمیقیمتش برق نااي گرهش بود و انگشترادست اسکلتیدر زده زنگ

و تنها چیزي  آیندچراکه هیچ تفنگ و جواهري بعد از مرگ همراه تو نمی ؛اي بوددلسردکننده

 ...است ناچند تیکه استخو ،ذاريگجا بریا باین دندر  توانیمیکه 

مجبورم  که مکردمیاحساس . با خودم زمزمه کردمرا این جمله » ما زمان سختی داشتیم، مگه نه؟«

مثل او هم  من بود قرار. اگر صحبت کنمچگونه  کنمفراموش میوگرنه  ،مهانجام بدرا این کار 

 ...مهبه خودم دلداري بد کمی مستناتومیحداقل  ،بمیرمآینده در 
                                                           

 )ترجمم. (بیفتن داخلش ترکوچک حشرات تا کنهمی درست هاییگودال که سنجاقک مثل ايحشره: آنتلیون. 1
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 »من یه احمقم...«

ذره بزاق کهمین با ی خاطربه ،ودم خشک شده بیگلو. بستمرا  منبه درخت تکیه دادم و چشما

م و این دادمینجات از دست را براي  امیدمداشتم  ،موبدون اینکه متوجه بش. مرطوبش کردم

 بدي بود. ينشانه

 »رسونم.بیا حداقل یه قبر بکنیم، یه دستی بهت می .بیخیال«

 »خوبیه... بیا انجامش بدیم. يیه قبر... ایده«

مکان یک بکنم و  قبريش یبهتر بود برا. مکردمیجا رها را هماناسکلت اگر منصفانه نبود 

 کنم. آمادهاستراحت 

طرز وحشتناکی م بهیگلو. قورت دادمدهانم را دوباره آب . خوبی داده بود يکه بود، ایده هرکس

 خشک شده بود.

فقط . اگر نخورده بودم ايمن هیچ نوشیدنی ،کل دو روز گذشته. مگشتمیمن باید دنبال آب 

 بود...نارگیل  ،نخلدرختان روي این 

 ؟ وجود نداشتو نارگیلی  بود اشتباهی یفصل یا کلاً سر من بودند؟پشتجنگل در چند میمون 

 دیدرس من نبود.در میوه هم یک حتی متأسفانه 

ها شلپ موجبه صداي شلپ یم راهاگوش. مسخره بود همیشههاي دریایی مثل سروصداي پرنده

 خوردن...براي قطره آب یک ولی دریغ از  ،همه آب دریااین. نشنومرا ها تا صداي پرنده تیز کردم

 »کی این حرفو زد؟«

 نماتومیولی  ،تنها بودم و جزیره خالی بود کاملاًمن  .نگاه کردمرا  برموباز کردم و دورچشمانم را 

 گفت. ريشخص دیگرا  قسم بخورم که این کلمات
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 ترولی مهم .سیاه درخشان يچکمهیک  ؛شنیدمرا  زیر چکمه يصداي شن و ماسه پس از آن،

فکر  شدمیباعث  ،شدمیمنعکس او نفر جلوي من ایستاده بود و نوري که از دریا روي یک اینکه 

 .ددرخشکنم که با نور مقدسی می

  »اگه خودت رو معرفی کنی. شهمیاوه سلام، خوب «: گفتبه من با احترام  و مرد تعظیم کردآن 

 با هم نداشتیم. ايهیچ آشناییاو درحالی که من و  ،رسیدمینظر ازحد صمیمی بهبیش

 »ه؟طورچهم، حال تو بردمیزدن کنار ساحل لذت و داشتم از قدمه اسم من ایس«

 تابید،می شانارنجی کلاهنوري که از پشت درخت و از زیر اي داشت و مرد لبخند دوستانهآن 

به  ،م چشمک بزنمشدمیم مجبور کردمینگاه  او بهداشتم وقتی . کردمی کور مرا داشت تقریباً

تکان می اآراطراف گردنش به ینی زرشکیئي تزوسیله کی .مه زدباتنمن چ مقابلاو همین دلیل 

 .خوردمی

 و حدوداً ستیمکبا صورت کک جوانیاو فهمیدم که  ،چشم شدیمدرزمانی که چشم

او س کنم که ح شدمیباعث  به اندامشو درواقع چیزي راجعخودم است سال وهمسن

 هاي زیادي داشته.ماجراجویی

 آشنا شدم. 1ایس دي پورتگاسبار با بود که من براي اولین طوراینو 

او شدن به ، خیرهبدهمم انجام نستاتومیم صحبت کنم و تنها کاري که نستاتومیشوك ن خاطربه

یک چیزي که انتظار داشتم پیدا کنم آخرین  ،غیرمسکونی يجزیرهیک بعد از رسیدن به . بود

 شد.ذهنم پدیدار در  »نجات« ي، کلمهآمداو بعد از اینکه  دقیقاًبود و دیگر شخص 

ولی  ،که مزاحمت شدم شرمنده«: ادامه داد ،نامیدایس میرا  خودشدهنده که نجاتآن مرد، آن 

 »؟کنیمیبهم کمک . قایق من شکسته

                                                           
1 .Portgas D. Ace 
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 »اي افتادي که من گرفتارش شدم.همون مخمصه يانگاري که تو هم تو«

 !ااااااااااااااه: زدمفریاد ذهنم در 

 ياین جزیرهدر همزمان با من  رياحتمال داشت که شخص دیگ قدرچه ،کل این دنیاي بزرگدر 

 ؟گرفتار شودمزخرف 

تاریخ  يترین معجزهفایدهترین و بیترین و چرتعجیب ،معجزه بودم و این معجزهیک من شاهد 

 بود.

یه هدیه براي  عنوانبهو  طوفان خراب شدآخرین  يکشتی من هم تو«: ه کردممحالی زمزبا بی

اعث شد که تو فاز بذل طوفان ب بگم؟ تونممیها غرق شد. چی ، همراه بیشتر محموله1دیوي جونز

 .»بیفتمو بخشش 

ریزي خون ،مکردمیکه وقتی صحبت  ندقدري خشک شده و ترك خورده بودم بهیهالب

  .ي صحبت نکرده بودمردیگشخص که با  بودهم و مدت زمان زیادي  ندکردمی

توسط شیاطین نفرین شد و او  ،هاطبق افسانه. دزد دریایی قدیمی بودیک دیوي جونز  ،در هر حال

 ودشمیدریاها غرق در و هرچیزي که  ندکمیکف دریاها زندگی در خاطر تا به امروز همینبه

و همه فکر  باشد هزنداو که ندارد کس باور درواقع هیچ. آیدمیحساب بهاو هاي جزو گنجینه

 .مگرفتمی پساز او  یم راهام و محمولهرفتمی ،زنده بوداگر ولی  .تسا هافسانیک که  دکننمی

و پس ر وسایلم شهمیاین اتفاق یه تصادف بود،  !سلام رفیق«: مکردمیصحبت با او  طوراینشاید 

 »بدي؟

 سختیاز زمان شکستن قایقامون تا حالا، زمان فکر کنم هر دوي ما «: گفتبه من ایس با پوزخندي 

 »گذروندیم. رو

                                                           
1 .Davy Jones 
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 ش خوشحال و خوشبین بود.اشدن کشتیغرق از بعد مطمئناًاو و 

شرایط هم آن در باور بود که حتی غیرقابلبرایم که کرده بود و وشمرا او هاي نگرش و دیدگاه

زد را به من ایی هحرفهمان  دقیقاًاو نداشتم این بود که دوست ولی بخشی که  ،بخندد تواندمی

 .آن اسکلت زده بودمکه من مدتی قبل به 

که  نستادمین احتمالاً. وجور کردمجمعخودم را سریع . مش نگه داریجلوخودم را نستم اتونمی

حرفی چنین من  ؟چیبود... کار تازهیک  احتمالاً، باشدوحشتناك  تواندمیقدر هاین جزیره چ

 .شدزدنم میتوهمباعث داشت گرسنگی و تشنگی  احتمالاًزدم؟ 

 ».مجااینروزه که سهمن « :و محکم زمزمه کردم آرام

چنین  تواندنمیاو م که کردمیفکر  .بودم هآورد دوام جااین کامل روزسه من بود؛ طورهمین بله،

 کشمش.م و دارم به چالش میاهاحساس کردم که مغرور شد، دهدکاري انجام 

 ».ردم، براي من روز شیشمهمن بُ«

 بدتر از من بود.او وضع ؛ لحظه رنگم پریدیک » چییییییییییی؟«

ولی  ،سازم. من دارم یه قایق مینهرحال، اینا مهم نیستبه« :گفتبه من رویی ایس با خوش

 »تا یه قایق بسازیم و از این جزیره بریم؟ کنیمیره، بهم کمک اوضاعش زیاد خوب پیش نمی

 هم او. دم درست کار نکردناکدولی هیچ ،تا قایق ساختهسهیا دو  قبلاًکه  دادمیداشت توضیح او 

 دید.مرا که  زدمیساحل قدم در ناامید شده بود و داشت 

 کشتی...یک براي ساختن  ردیگکمک به هم

با او  کاملاًبه شخصی بود که  و سپردن سرنوشتم کردناعتمادمعنی ولی این به ،ي خوبی بودایده

 مش.شناختمیپیش ن يلحظهغریبه بودم و تا چند 
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 ؛ما بودعلیه  زچیهمه ،موقعیتآن در ولی  است، بهترباشد نیروي کار بیشتر  هرچه مطمئناً

 ياندازهدادن خودم بهنجات. ندبود و منابعش محدود بودکوچک کویري  يجزیرهیک  جاآن

آب براي دو نفر، غذا براي دو  م؟کردمیتلاش دویمان نجات هربراي کافی سخت بود، حالا باید 

ي این یم همهشدمیو ما مجبور بشوند تا دو نفر سوارش باشد بزرگ  قدرآنقایق که یک نفر، 

 .ه بودخیلی مسخر ،بوخبا هم تقسیم کنیم؟  مان راو وسایلرا انجام دهیم کارها 

ن تقسیم ادونفرمبین  آن رایم؟ ما باید کردمینفر پیدا یک  ياندازهبهغذا اگر  شدمیچه 

 ؟کردیممی

همه را براي  کردمیتلاش اگر  شدمی؛ چه ها بهترین شرایط ممکن بودآندن کردرواقع تقسیم

که وقتی زمانش رسید داد میرا بهم این پیشنهاد دوستانه  که فقطبود ؟ امکانش داردخودش نگه 

  ؟کندخیانت به من 

موقعیت مرگ دیگر که  جااین، دکننخیانت می رهاي خوب هم به همدیگموقعیتدر مردم حتی 

 !را ببیندکه ما نبود ي هم ردیگشخص و  بود و زندگی

 جزیره بود اعتماد کنم؟در ي که همراه من ربه مرد دیگ مستناتومی واقعاً

تصمیم به دریا آمدم اي که من به همراه نیازي ندارم، از اولین لحظه. کنممیکمک نبه او پس نه، 

نگران این آخر در حداقل . دیگريبدون کمک هیچ شخص  ؛خودم بسازمراهم را گرفتم که 

 .کندخیانت به من نیستم که کسی 

بخشی از وجودم  ،با من صحبت کرد رباو براي اولینآمد وقتی ایس که ولی بعد متوجه شدم 

فکر کردم براي  است. ضعیف هم بخش از وجودم هنوزآن  بود؛ انگیزرقت. احساس امید کرد

 .نباشد طورایناگر حتی  ،آمدهنجات من 
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یک در وقتی  ،مقویَ يبا وجود اراده. مم که خودم نیستکردمیاحساس . هیجانم فروکش کرد

 .شده بودماي مواجه شدم خوشحال سکونت با غریبهغیرقابل يجزیره

 ،زمان زیادي نگذشته بودکردم از زمانی که وقتی کنار بقیه بودم یک تنهاییِ عجیبی احساس می

مردم  يزمانی که من با بقیه ؛احساس متناقضی بود. نداشتم را ولی وقتی تنها بودم این احساس

 م. کردمیدرونم پیدا  سیاهی و تنهاییِخودم را در ، باشدبودم، مهم نبود چه موقعیتی 

 .»راستی هنوز اسمتو بهم نگفتی«: گفتاون 

از گفتن  همیشهمن . با من راحت بود کاملاًولی ایس  ،نگذشته بوددیدارمان از  بیشتر چند دقیقه

 حق پرسیدن این سوال دنکردمیکه احساس بودند مردمی  ،آناسمم به بقیه متنفر بودم و بدتر از 

 .داز من دارن را

 » مثل تو بگم.آدمی من اسمی ندارم که به «: زمزمه کردم

اعتماد به او که هنوز دیدارمان اولین در  مخصوصاً ،ش بگویمبهرا  مام اسم واقعیخواستمین

 و دور انداختم.ر مابسازم، اسم قدیمی را نکرده بودم. روزي که تصمیم گرفتم راه خودم

 »ما همین الانشم با هم دوستیم.؟ چرا خب«ت: ایس گف

 ی با هم دوست شدیم؟لعنتی ما کِ

 »بهم بگی. تونیمیبیخیال، حداقل اسمتو که «

 ».یه اسم مستعار بهت بدم تونممی، خوايمیاگه یه اسم ازم . بیخیالم شو«: گفتم او به

 .شودتا بیخیالم دهم کش را موضوع  ،آوردفشار به من ایس زیادي اگر تصمیم گرفتم که 

 »اسم مستعار؟«
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ازش استفاده  ،کتاب نوشتم يوم رو تهاهاي ماجراجوییزمانی که داستان احتمالاً. خوبیهایس اسم «

 »کنم.

جریان این در  که فکر کردمبا خودم لحظه یک ن حرف نداشتم. منظوري از گفتن ای واقعاً

 او بهرا  مابه این مکان و موقعیت باعث شد تا رویاي بچگیچه چیز خاصی راجع ،وگوگفت

 ؟بگویم

 از اسمش استفاده کنم. مهخوامیگفتم به او ایس احساس عجیبی پیدا کرد وقتی که 

 »وایسا ببینم، اون که اسم منه.«

 »صدا بزنم. خواممیو هرچی که ر خودم تونممی، من منم بهت گفتم که یه اسم مستعاره«

اسم من لازم نیست از . هاي بزرگی برسمبا این اسم به جایگاه خواممیاین کار رو نکن، من «

 »کنی. استفاده

تبدیل به چه مردي  دهخوامیاینکه  بهراجعایی هبه من چیزاو بزرگ؟ بعد  هايگفت جایگاهاو 

 .را گفت ش غرق شد و به این جزیره رسیداکشتی چرا و دلیل اینکهشود 

 »گنجی چیزي پیدا کردي؟« :پرسیدماز او گرفتن موضوع قبلی من با نادیده

 »؟دونیمیش بهراجعمگه؟ چیزي  طورچه« :و گفت گرفترا  حرفم ينکتهایس 

 »نه... فقط یه چندتا شایعه...«

، حالا چی رسهمیدریایی قدرتمند  هاي بزرگ به دزدانر داشتم که گنجباو همیشهمن « :گفت او

جمع کرد، راه  شهمین اينیست، هیچ بونتی جااینشد؟ من کشتیمو از دست دادم، هیچ گنجی هم 

  »این جزیره مثل یه گودال لعنتیه.. فراري هم نداریم
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 یکاي یا گنج افسانهیک ن دبا پیداکر دهخوامیکه  یدرسمی نظربهکردنش از طرز صحبت

ولی الان افکار او کند، ورسمی درست شدن یا مواردي مثل این براي خودش اسمبدنامدزددریایی

 .نداشتوحسابی هم جنگل درستیک ی که حت بود افتادهاي گیر جزیرهدر چراکه درگیر بود؛ 

علت این جزیره بهشد که و گفته می شدمیها بود که داستانی میان ملوانان منطقه ردوبدل مدت

ند که نزدیک نکرد جرئت آنهام از اکدولی هیچدارد  در خودگنجی  احتمالاً اشزیبایی طبیعی

 دمحکوم بودن دنشدمیاي که وارد جزیره از لحظه داشتند،هم  را شجرئتاگر حتی . ندوجزیره ش

 .دنکردمیگنجی پیدا اگر حتی  ؛شوندخارج از جزیره  دننستاتومیو نبمانند  جااینکه به این

اطلاعاتی  واقعاًآنها نبود که  طوراینذهن ملوانان بود و  يگنج فقط ساخته يشایعه ،گذشته نآاز 

ند و انتخاب کردرا ها بود زیبا که در دوردست يجزیرهیک فقط آنها . دباشنجزیره داشته به راجع

جدي گرفته و را ولی انگار ایس این داستان  .دش ساختنبهراجع دداشتن تدوس ی کههر داستان

شکست  انشیهاطلبیجاه خاطربهکه  بود دست افراديآناو از بنابراین  ؛آمده بود جااینبه  عمداً

 .اندهخورد

 .یدرسمی نظربههم تر حتی ناممکن ،ندنامالان فکر کارکردن با او براي زنده

منظورم براي اسم مستعارته،  .باشی 1سدی تونیمیفهمیدم، تو « :کردن گفتایس بدون فکر

 »شه.دونی، دیس با ایس خوب مچ میمی

 »س؟منظورت چیه که دی ؟ها«

که با وضعیت الان بدهد معنی بدشانسی هم  ستناتومیمثل دو طرف کارت یا تاس؟ حتی  س،دی

ولی محض اطمینان خواستم که  ست،مجبور شدم که قبول کنم اسم خوبی متناسب بود. کاملاًمن 

 چک کنم.را ایس 

                                                           
1 .Deuce 
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 »معنی دیس چیه؟ دونیمی اصلاً«

 »فقط صداشون شبیه همه، مگه نه؟ .نه« :سادگی گفتاو به

هم به خودش  ايي جديو چه قیافه نستادمین چیزهیچ واقعاًکه  گرفتمطور در نظر میاینباید 

 گرفته بود.

پس فکر کنم بهتره براي اسم  ،اونو بهت بدم تونممینه ایس اسم منه و نسفاأمت« :ایس ادامه داد

 »هرحال صداشون هم شبیه همه.مستعارت از دیس استفاده کنی و به

 »نزن. بودن صداشون حرفشبیه بهراجعدیگه ، شوخدایی خفه«

با این وضعیت  جداي از اون،که من باهاش تو رو صدا کنم و نداري اي ببین تو هیچ اسم دیگه«

گیج بشیم که کی به  اگه تصمیم بگیریم که هر دو ایس باشیم ممکنهجا تنهاییم، که ما دوتا این

تو رو ایس  ببین چه وضعیت بدیه اگه ما تنها باشیم و من مجبور بشم. ش فکر کنبهراجعکیه! فقط 

 »وقت خودم باید کی باشم؟!اون !صدا بزنم

به اسم مستعار حرف زدم که من فقط راجع ،از اون گذشته .مونیعجبا... تو هنوز ایس می«

از امروز خودمو ایس صدا  دقیقاًو اینکه من نگفتم  کنممیهام استفاده نوشته يدرنهایت از اون تو

 »زنم...می

، راحت نیستم زنموقتی تو رو صدا می ،منظور من اینه که اگه تو ایس باشی ،ببین« :او جواب داد

 »که تو رو دیس صدا بزنم، متوجه شدي؟ خواممیپس 

این  بهراجعنداشتم که  قصدم ه بود و منعلاف یک هرحال او ولی به ،م قبول کنمخواستمین

 بحث کنم. ا اوموضوع ب

 »ذهنمه. يیه چیزي هست که تو. دیگه اون قضیه رو ولش کن ،خب پس دیس« :ایس ادامه داد
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 به جلو خم شد و به صورتم خیره شد.

پوشن یا این لباس فستیوالی طوري لباس میکه تو میاي همه همین ییجامیگم از اون« :او گفت

 بود اشاره کرد و با نگرانیرا پوشانده  منبه ماسکی که صورت و چشما مخصوصاً او  »چیزي بوده؟

 »م؟کردمیکه نباید بهش اشاره  هو یا چیزی« :تگف

وجود داشت  اشدبانهؤرسمی و م زدنِحرف يشیوه يچیز عجیبی درباره ،شااز زمان معرفی دقیقاً

صورتم را رها کردم و تصمیم گرفتم اسمم را  ،زمانی که من به دریا رفتم. نبودنگرانی اما نیازي به 

 .بپوشانم

 »که بپوشم. خواستمیاینو پوشیدم چون دلم  ،نه«

با  نظربه. زنمصدا می 1تو رو دیس ماسکی بعدبهخب پس از این« :گفت اي راضیچهرهایس با 

 »خوشم اومد. واقعاًاسم  از اینآره . لباست هم جور در میاد

 »غریبی صدا بزنی.ونداري منو با همچین اسم عجیب جرئت« :گفتم

از او را هایی داشت که ولی ایس ویژگیباشد،  زیادي با من راحتکه دهم م اجازه نستاتومین

 .کردمیمردم متمایز  يبقیه

. دهندتشخیص را  هویتماو نتوانند هایی مثل غریبوعجیبکه هدف این ماسک این بود تمام 

ي دردسرها ي ازطوراین بدهند؛تشخیص را  صورتم دننامردم نتواگر  دشمیتر ناسآخیلی 

 .ماندممیغیرضروري هم دور 

حتی اگه نیروي . پوشمو از زمانی که اومدم روي دریا میر من این ماسک« :توضیح دادم او به

 »مگه نه؟ ،دیدي؟ منطقیه. منو شناسایی کنن توننمیبا این ماسک ن ،دنبالمبیفته دریایی هم 

                                                           
1 .Masked Deuce 
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گرفتم زمانی که تصمیم . ماعزم شخصینشانه از اراده و یک ؛ سمبل بودیک این ماسک براي من 

بار احساس روي خشکی جا گذاشتم و بعد براي اولینصورتم را روي دریا زندگی کنم، اسم و 

چراکه  ،ن نبودماپشیم ماز تصمیم. دانشجوي ناموفق پزشکی نبودمیک دیگر  ؛امزنده که کردم

 .نبودمن روي خشکی براي جایی هیچ 

در خانواده ولی تنها کسی  ،دکتر عالی شدیک ترم هم برادر بزرگدکتر عالی بود، یک پدر من 

به  ،مکردمیهرموقع با پدرم ملاقات . از بقیه دور بودم همیشههمین  خاطربه ؛که عالی نبود من بودم

م شنیدمی که من خیلی کم دادمیقدر ادامه نرا آکار و این »زده نکن.منو خجالت« :گفتمیمن 

 .بگویدي رچیز دیگ

که  کردمیرفتار  طورياون  ،م و براي هر کاريشدمیبراي هر چیزي با برادرم مقایسه  دائماًمن 

 .بگیردفاصله از من  کردمیو سعی  گرفتمینادیده مرا اون ؛ انگار من وجود ندارم

براي همین  احتمالاًو برادرم  یا نه؟ برادریم واقعاًتا دوانداختند که ما تیکه میبه من  همیشهم ندوستا

 .شدمیعصبانی آنها  شدن توسطچراکه از مسخره ؛کردمیاز من دوري 

 د. آنهاهم احمقنآنها  که دمردم فکر کنن دنخواستمین چون د،نکردمیم هم از من دوري ندوستا

آنها درواقع الان به این نتیجه رسیدم که  آمدند.می پیشم دمسخره کننمرا  دنخواستمیفقط وقتی 

 .دم هستنندوستاآنها م کردمیو فقط من بودم که فکر  دم نبودنندوستا احتمالاً

خلاصه رد. کمیعوض نرا هم چیزي جا در آنبودن یا نبودن من . من نبودبراي جایی دیگر  جاآن

 وضعیت غیرعادي بود.یک اهمیت بودم و این بی کاملاً جاآن در اینکه من

اي از دنیا هر نقطهدر که باشد ي قدیمی کنندهخستههاي داستانآن از  هم اینممکن است گرچه 

داستان یک که من قهرمان را این موضوع  اصلاًواقعی یا ساختگی، د؛ چه افتمیاتفاق 
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کند، دیگر جلو  طوراینم اقرار بود که زندگیاگر . کردمیقدیمی بودم عوض ن يکنندهخسته

 .باشم مهخوامیکه باشم کسی آن با احساساتم زندگی کنم و  که ش به خودم بستگی داشتاهبقی

من هر روز این  ،با گذشت زمان. هر روز ادامه داشتچیزهاي قدیمی همان زندگی تکراري من با 

. تر شدمروز قويولی روزبه ،اولش ضعیف بودم. داشتم که انگار وجود ندارمرا احساس احمقانه 

داشته باشم و داشتم با پوچی را  م زندگی خودمخواستمیم احساس کنم که وجود دارم، خواستمی

دم که اتفاقی با کتاب کردمیوپنجه نرم زندگی خودم دست نلاف مر  .آشنا شدم ز

کننده بود که فهمیدم کهوشقدر نآم زنده شد و یبزرگی و درخشش دریا برا ،ندماخوآن را وقتی 

 .ه استرنگ دریا بود ،واقعی رنگو تنها  هنداشتزندگی من هیچ رنگی 

م خواستمیکه همانی  دقیقاً؛ زندگی بودهمان م شدم و این اخود واقعی يموقع بود که متوجهنآو 

 م.هانجام بدرا این بود که باید این کار  ،و چیزي که مشخص بود

مرگ درست انگار مثل اینکه  ،بسازم و به جلو حرکت کنمرا  من مجبور بودم زندگی خودم

آب در حتی  ،مخوردمیزمین . اگر میرماي حرکت نکنم میلحظهاگر و  باشد منسر پشت

ا هي اینساختن همهبراي و چیزي که بایستم م ینم دوباره روي پاهاام تا بتوکردمیفاضلاب هم شنا 

 من به ماسک نیاز داشتم تا خودم باشم.؛ ماسک بود ،نیاز داشتم

من یه مرد باید جسور باشه و صورت  نظربه. کار رو منطقی جلوه بدماین خواممیمن ن« :ایس گفت

 »اي رو بکنم.تصور چیز دیگه تونممیمن حتی ن. ي اون شناخته بشهوسیلهخودشو نشون بده و به

از زمانی م کردمیاحساس . وجور کنمجمع را نستم خودمایاد کردم، توها را گذشتهاینکه از بعد 

 .است خیلی گذشتهام که زادگاهم را ترك کرده

 .»خواممیکه  هماجراجویی تنها چیزی. مرد سربلندي بشم خواممیمن ن« :توضیح دادم او به

 »و پنهان کنی.ر ولی خب تو بازم نباید وقتی بیرونی اسم و صورتت«
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انتخاب آزادي روي دریا مسخره  خاطربهمن از جایی اومدم که مردم رو . شیتو متوجه نمی«

کنن و به کسایی که به یه شکل رفتار میماجراجوها دریایی و مجرما و  اياونا با دزد. کننمی

 .»کننمیسنگ پرتاب  کننمیتحصیل ترك

  »مگه نه؟ ،داري تو دوسر تاهپس تو خانواد. ... متوجه شدمآها« :ایس گفت

 »هااا؟«

اونا دردسر  يی واسهخواستمیچون نرو ترك کردي،  زادگاهتو خانواده و ت« :ایس گفت

 »مگه نه؟ درست کنی،

 »م.جااینهمین الان  يواسه !شون ندارم، ازشون متنفرمته که دوسمعلوم« :داد زدم

. برد فرو شیموها بین را دستش و کرد اخم.» نبود این من منظور ولی عجیبه، واقعاً؟« :گفت ایس

 »...باشه درست تونهمین این«

ي براي رهیچ روش دیگولی من به باشد،  طوراین نستاتومین ؛درواقع او حق داشت

 .مکردمیدادنش فکر نتوضیح

 ایس جلوتر رفت و نگاهی به دریا انداخت.

. اون خونی نداریم يالبته رابطه ،تر دارمیه داداش کوچیک مدر واقع من... خانواده شد ازصحبت «

م ولی کردمیوقتی کنارش بودم زیاد به این چیزا فکر ن. مثل یه میمون واقعی ،پرسروصدا و وحشیه

 .»کنممیدلتنگشم تعجب  قدرچهاز اینکه  ،الان که تنهام

 و بعد با خودش خندید.

 بهراجعنداشتند و وقتی ایس همدیگر خونی هم با  يبود که رابطهبرادر یک  ،ایس يپس خانواده

 کردم.میحسادت  او به . کمیدبا خودش خندی ،فکر کرداو 
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ما  .داشت را ي خودشهم خانوادهاو متولد و بزرگ شدم، در آن خیلی دورتر از جایی که من 

 ؟بودیم با هم متفاوت قدراینکه بود  طورچهپس ، آمدیممیوسال سنهم نظربه

بود که برادرم این تنها چیزي  .»کشممی خجالت دارم، رابطه و ماهخانواد باهات اینکه از من«

 صورتم گفت.در ، گرفتمینادیده را و م کردمیاز من دوري  همیشهکه درحالی

من  .گفته شدبه من مانی که زهمان وضوح به  دقیقاً ند؛شدمیتکرار م ذهندر این کلمات 

 هم فشار دادم.را بههایم مشت

 »برگشتن داري. ياي واسهن یه خونهاحالت، پس تو البهخوش«

 حرف خودم با داشتم بیشتر البته .کردم پیدا را خودم زدم،می را هاحرف این داشتم که وقتی

 .مزدمی

 »یی؟ برگرد پیش داداشت دیگه...جااینچرا  اصلاًخب پس «

 »مشکلت چیه مرد؟ ! توهی«

 »تو باید خیلی خوشحال باشی که یه جایی داري تا خونه صداش بزنی.. من مثل تو نیستم«

با اینکه  و تو یه خونه داري و یه داداش« .ندش لرزیدخاطربهم یکه پاهاآمد فشار  من بهقدر آن

الان هم پدر م همینمطمئن. شانسیتو یه پسر لعنتی خوش. تههقلبت مثل خانواد يتو ،خون نیستینهم

 »ترین احمق دنیایی.شانسن هم خوشاالتو همین. و مادرت مثل چی نگرانتن

 »رده.مامان من مُ« :ولی ایس زمزمه کرد ،موبر جاآنم از خواستمیعصبانی بودم که قدر آن

م ه ولی هنوز ،ماوضیعیک فهمیده بودم که . زدمیمثل قبلش حرف ن اصلاً؛ بود آرامش یصدا

 »؟طورچهپدرت  يو درباره« :گفتم .بگیرم را جلوي خودمم نستاتومین

 »من پدري هم نداشتم...« :گرد کرد و گفتچشمانش را ایس 
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کافی خراب کرده بودم،  ياندازهبه قبلاًولی چون  ،جالب نبود اوضاعدیگر حالا . بدي بود يایده

 هاي بیشتري براي خودم آوردم.بهانه

م مطمئن. "زده نکنمنو خجالت"این بود که  گفتمیبهم که م تنها چیزي دیدمیوقتی پدرمو «

کی اهمیت میده که مرده باشه؟ حداقل . تو هر وضعیتی که داشتن بهتر از واسه من بود يخانواده

 »خوب ازش داري. يتا خاطرهیه دو سهآخرش 

بزند  خواستمیحرفی که  برايایس به من خیره شده بود و . لحظه شک کردمیک بود که  جاآن

ندیدم و پدرم هم آدم خوبی من حتی صورت مادرمو . اي ندارممن هیچ خاطره« .تردید داشت

 »جنایتکار بود.درواقع یه  .نبود

 کري؟پَ قدراینرده و تو مسبب کارهاش نیستی، پس چرا مُ قبلاًیه جنایتکار؟! پس اون «

 »ه.یاین مشکل کوچیک

 نشد. آرام اصلاً

بدي نبوده، تو فقط زیادي موضوع آدم هم  اقدرایناون مرد  احتمالاً« :گفتمبه او بازي من با مسخره

تو  بهراجعکسی حتی همچین خلافکارهایی رو یادش نمیاد و کسی هم  احتمالاًرو جدي گرفتی! 

م کردمیدریایی بود درك  ایتکارهاي بزرگ مثل پادشاه دزداناگه پدرت از اون جن .کنهمیفکر ن

 م خودمدادمیاگه من پسرش بودم ترجیح  .اون مرد بدترینه ،دونیمیآخه نگرانی!  قدراینکه چرا 

انگار  که رفتار نکنجوري یهمگه نه؟ پس  ،بد نیست قدراینولی خب وضعیت تو که  .و بکشمر

 »قهرمان یه داستان تراژدي...

 .دادمیهم فشار محکم به یش راهاهاي شنی خیره شده بود و لبایس به تپه؛ حرفی نزدم دیگر

 »اي به خودت گرفتی؟که... چرا یه همچین قیافهصبر کن... منظورم اینه «
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 اي نداشت.ولی فایده ،سعی کردم لبخندي بزنم. احساس عجیبی داشتم. چیزي اشتباه بودیک 

 »دیگه؟ کنیمیداري شوخی «

 م درك کنم.نستاتومین اصلاً. بست و سرش لرزیدچشمانش را ایس 

 »دریایی؟ اجر... همون راجر... پادشاه دزدانر ر...«

 کرد.تأیید  ،کلمهیک بدون گفتن 

 .قرمز شده بودآسمان  ،هادوردستآن و  کردمیخورشید داشت غروب 

هم ساکت  دآوردنوصداهاي احمقانه درمیسرهاي دریایی که پرندهآن حتی  .ایس ساکت بود

 . باشدساکت قدر این اندتومیاین جزیره  که منستادمین. شنیدممیرا ها صداي موجفقط و  دبودن

 به صورتش خیره شده بودم. دقیقاً

شکن قانون یکاو  نبود،کوچک جنایتکارهاي آن از دیگر او  ...گلد راجر، پادشاه دزدان دریایی

فتح کرد را  گرندلاینبود که  ايدزد دریاییاو ختنش؛ شنامردم جهان می ياي بود که همهافسانه

 .دست آوردهبرا پیس اي وانو گنج افسانه

به دوران قبل و بعد راجر  ،قدري زیاد بود که زمانبهاو نفوذ . تغییر دادشبه یکرا دنیا او اعدام 

مقابلش وحشت داشتند و دولت جهانی و نیروي دریایی او مردم عادي از . شدمیبندي تقسیم

 مردي بود.چنین ند، گلد راجر نستادمیخدا یک مثل را او طرف دم بیمحتاط بودند و مر

 ،و حالا باشد هاداستانکتاباي از هیولاي افسانهیک او م که کردمیفکر  ،م صادق باشمهبخوااگر 

 هیولا درست جلوي من ایستاده بود.آن پسر 

این  خاطربه ،وغذا نبودیمآببدون ي خالیِجزیرهیک در اگر . باشدامکان نداشت که جدي 

 اما حالا... ،مکردمیش اهحرفش مسخر
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دهید میانجام را کارهایی و شما دهد را نشان میها تشنگی شدید ذات اصلی انسانگرسنگی و 

 بود. دلیل رفتار من همینو دهید نمی انانجامش که معمولاً

یم هبخواشرایطی نبودیم که در  واقعاًما . یمویاین شرایط دروغ بگدر یم نستاتومینه من نو نه ایس 

لحظه از ذهنش آن در چیزي ، چهگفتمیهنوز چیزي نایس . هم داستان تعریف کنیمبراي 

 گذشت؟می

خاطر شرایط که به بودهمین ولی حقیقت  ،رفتمیرازش لو ن کردمیآرزو ان بود و شاید پشیم

 ...آمدبیرون  اوترین بخش شخصیت از عمیق دقیقاًموجود، 

  »لعنت بهش.«

 افتادم.به ایس کردم و راه را  دوباره پشتم ،بستمدهانم را 

 »قایق...یه خواي هی می« :گفتاو 

 »کردن به تو رو نداشتم.کمکدیگه با من حرف نزن... من از اولم قصد « :گفتم او به

 .نداشتممن به دوستی نیاز 

 ناخوشایند بود. واقعاًاي که پشتم بود صحنه. مشدمیدور او طور از همین

اي داشت که چه فایده؛ یت بودلووترین افرار، آب و غذا مهم ينقشه حتی قبل از فکرکردن به

 ؟شویم خارجاز جزیره  ،ردیموقتی از گرسنگی و تشنگی مُ

ولی تنها  ،مگشتمیداشتم دنبال آب و غذا  هم من د.بسازرا  جا گذاشتم تا قایق خودشرا ایس 

 .کردمیسیر نمرا  اصلاً مرغ بود که که پیدا کردم تخم ايچیز خوردنی

الکی بالاي سرم طوري الکیها همینکه شاید یکی از پرندهاین ؛ مثلمکردمیوپرتی اي چرتهفکر

 .بیفتدو کنارم بمیرد 
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صداي موجودي  .خوردن پیدا نکردمبراي نی احیواما من هیچ گیاه و  ،جنگل بودیک جزیره در 

زمینی پیدا چیزي شبیه سیب ،با کندن زمین. ش کنمینستم پیدااولی نتو ،شنیدم که پرنده نبودمیرا 

حس بی کاملاًنم اباعث شد لب و دهآن از  ذرهیکخوردن چراکه  ؛سمی بود نظربهاما  ،کردم

 .شوند

روي  ،پیدا کردمرا ها مورچهآن  يلانهوقتی . ندهم داشت که خیلی وحشی بود هاییجنگل مورچه

ها آندوتا از  ،میدي و عصبانیتانا خاطربه. دنگرفتگاز  را و پوستمرفتند من جمع شدند و زیر لباسم 

 نکردند.ام گرسنگی رفع کمکی براي اصلاًم ولی ترش بودند و خورد

م فکر اهغذاهاي موردعلاق بهراجع اصلاًدلایلی م غذا بود و بهکردمیش فکر بهراجعتنها چیزي که 

ها آنبه  اصلاًم ازندگیدر هایی که خوردنی؛ م تا بخورمخواستمیچیز عادي یک فقط . مکردمین

 کننده پر شده بود.ذهنم از عکس غذاهاي خسته. مکردمیفکر ن

خاطر اینکه دوستشان نداشتم فقط بهم یا خوردمیبچگی نصفه در من حتی به غذاهایی که 

 داشتم... جااینرا آنها فقط اگر م، کردمیریختم هم فکر می شانیواشکی دور

 این بود که غذا خوردم و بعدش هم غذا ،جزیره رسیدم انجام دادمکاري که وقتی به این اولین

داشتم و این چیزي بود که من آنها م از ه بازالان ... کاش طورهم همینبعدش  يخوردم و دفعه

حداقل . تسخیر کردهمرا گی م که روح گرسنکردمیم. احساس کردمیش فکر بهراجعکل روز 

سنگی بود که کمی از ساحل فاصله داشت  يصخرهیک . ذرهیکاما فقط  ،وضعیت آب بهتر بود

 .شده بودمهاي مرطوبش سنگ يو من متوجه

یک یا باران آب  احتمالاً، ولی وقتی لیسیدمش نمکی نبود ،تب دریاساولش فکر کردم مثل آ

 چکید.ها میبود که از سنگ يآب تمیز ،که بود ههرچآن  أمنش. طبیعی بود يچشمه
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طناب دورش یک . از لباسم جمع کردم ايبا تکهرا و آب چسباندم به سنگ را م ابطري خالی

از امتداد  را ب راه خودشآ؛ چسباندمبه بطري  رش رابه سنگ گره زدم و سر دیگرا آن پیچیدم و 

 بطري جمع شد.داخل قطره کرد و قطره طناب پیدا

کردن به کمهمان هم  اما ،بوددو یا سه قلپ جمع شده فقط  ،کردن آبیک روز کامل جمعاز بعد 

رق م غاکشتیاگر م کردمیتصور  اًقبل .فراموش کردمرا خیلی زود تاریخ . م کمک کرداتشنگی

کشیدن روي دیوار با خط یم راهاي ماجراجویی روزهاکتابمثل  ،اي رسیدمجزیرهبه شد و 

 .کنممشخص 

م تلاش نندامزندهبراي ، من بیش از حد بزنم غر وضع این خاطربه خیلی منستاتومین من درواقع

 م.کردمی

شدن ولی فقط باعث بیشتر تشنه ،غذا کردم ب وبراي پیداکردن آگشتن صرف را ل یک روز کام

 .شدمیجانشستن هم باعث این اتفاق یکحرکتالبته بی .م شداهترشدن معدو خالی

. مکردمیمحافظت  هم وزیدمیمن باید از خودم در برابر سرماي شب و بادي که از طرف دریا 

. پناهگاه بسازمیک کردم تا خودم برگ و شاخه هم جمع براي  ،مگشتمیزمانی که دنبال غذا 

 ساختن قایق و فرار از جزیره جمع کردم.براي سري وسایل یکرفتن هم موقع راه

 دادن وجود داشت.انجامبراي  کارهاي زیادي

شب  ،غروب کرد و به دلایلیهم سرعت همان کرده بود و به  خورشید طلوعقبل از اینکه بفهمم، 

 .رسیدمی نظربهتر خیلی طولانی

صداي شدیدي که باد دریا  ،وقتی خوابم برد. جمع کردم تا بخوابمرا  به پناهگاهم رفتم و بدنم

آن  ،بخوابم مهخوامیزمانی که  دقیقاً مکردمیاحساس . بپرمعث شد تا از خواب با کردمیایجاد 
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انجام را  راین کا عمداًدارد رار شد تا اینکه احساس کردم یکی ککل شب این روند ت. وزدمیباد 

 بخوابم.نگذارد تا  ددهمی

 ...»هخیلی سرد« :مگفتمیاز روي عادت  ،مشدمیکه از خواب بیدار بار هر

اما  ،درست کنمآتش م تا کردمیرم و من هر روز تلاش وبیازبان به را  کلماتنبود لازم  اصلاً

مناسب براي آتش جنگل  نم یا شاید درختادادمییا من اشتباه انجامش ؛ وقت موفق نشدمهیچ

 . بگذرانم را بدون آتشها مجبور شدم کلی از شباینکه خلاصه . م هر دوه شاید ،دنبودن

هاي وحشی مورچهآن جنگل هم داخل در ولی  ،شدمییلی سرد هوا خشدن ساحل بعد از تاریک

 :برداشتم و زمزمه کردمرا  بلند شدم، کتمبنابراین  .بخوابم گذاشتندنمیکه  داي بد بودناندازهبه

 »خیلی سرده...«

را به این جمله  ،عادت شده بود و بعد از بلندشدن از خوابیک براي من تبدیل به دیگر این کار 

 .بود همسخر واقعاً ؛آوردمزبان می

بچگی در هایی که مثل داستان دقیقاًسکونت بودم، زیبا و غیرقابل يجزیرهیک در  جااینمن 

 قدراینرویا و واقعیت نباید ؛ ولی الان نزدیک به مرگ بودم .مکردمیپردازي ن خیالاشبهراجع

 .بودندمیتفاوت م

، تلاش ایس براي ساختن قایق رفتمیخوب پیش ن پیداکردنکه تلاش من براي نجاتطور همان

 .کردمیهم پیشرفتی ن

که تلاش کرده بود  دفعاتیاز تعداد . م که به ایس برخوردمزدمیار ساحل قدم یک روز داشتم کن

تابوت یک بیشتر شبیه  ،قایق نبودیک چیزي که ساخته بود آخرین . تعجب کردمبسازد تا قایق 

 بود.
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اصطلاح قایقش به زیر کل به ،مدتیاز ولی بعد  ،سوارش شد روي آب انداخت سریعاًرا آن وقتی 

ایس که خیس شده بود بدون قایق به ساحل  ،بعد. کمی خراب شد کاملاًآب کشیده شد و 

 برگشت.

 »توقف کنم، باید از این جزیره بزنم بیرون. تونممیالان ن« :کردمیایس با خودش زمزمه 

 روي باراولین براي که بشاشی و خوشحال شخص از خیلی؛ رسیدمی نظربهناامیدتر و ناامیدتر او 

 .بود گرفته فاصله دیدم ساحل شن

بتوانم زنده م تا کردمیباید آب و غذا پیدا  هم من هنوز. جهت مخالفش چرخیدم و جلو رفتم در

 .بمانم

صورت و بدنم لاغر و خشک شده بود و بدجوري خسته  ،موبدون اینکه متوجه بش. شکمم غرید

به طرفش . رسهمین نظربه لاغر اصلاً ولی ،ناامیده مطمئناً ایس: بعد چیزي به ذهنم خطور کرد. بودم

 ش کنم.یدنبال کنم تا پیدارا ش یتصمیم گرفتم رد پاها. رده بودمگم کرا ایس . برگشتم

نداشتم که  ريدیگ يهیچ ایده ،غیراز ساختن قایقولی به ،بمانمم تا زنده کردمیمن خیلی تلاش 

 .دکنمیکار چهایس 

گیج و مبهوت . موم راه برنستاتومی سختیبهقدري خسته بودم که به. دم سنگین شده بودنیپاها

 .شودمن  يم و نزدیک بود متوجهزدمینفس نفس. ببینمرا او نستم ام تا اینکه تورفتمیجلو 

دستش نگه داشته در بزرگ و گرد  يمیوهیک پشتش به من بود و ؛ ایستاده بودایس روبه ساحل 

 ش کرده.یم از کجا پیدانستادمیچون ن ،وارد شدبه من شوك عجیبی . بود

از کجا پیداش کرده؟ پس تو کل « :غرغر کردم. رسیدمی نظربهحتی از دور هم رسیده و رنگی 

 »ه؟خوردمیاین مدت اون میوه 
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دست که در ي ام از میوهنستاتومین .برسانمنم راه افتاد و شکمم صدا داد که بهش غذا اآب ده

 ذهنم تکرار شد. در  ،دیدیمرا  ردیگبار همکه براي اولین وقتی يچشم بردارم و خاطره بود ایس

وتش اعتراف کرد با سک. او دادتکان سر  ،دریاییست ایس پرسیدم که پدرت پادشاه دزدان وقتی از

ایس . سلطنت وحشتناکش اعدام شد خاطربهفرزند کسی که ، است دزد دریایی بدنامیک که پسر 

زنده حالا او ترین جنایات گناهکار شناخته شد و محکوم شد و زرگیادگار مردي بود که براي ب

 درست این آیا ؟افتادمیباید چنین اتفاقی  .دگرسنگی یا تشنگی زجر بکش خاطربهبدون اینکه  ؛بود

 بود؟

 .کردمیدزدیدن میوه از ایس طراحی براي هایی یکی نقشهیکیداشت سرعت بهذهن من 

اي این دلیل منطقی بریک  کردمیذهنم تلاش . اطراف بود برداشتمآن که  راچوب  تکهیک 

شکل یک زادگاهم با دزد دریایی و ماجراجو به در که نبود این تقصیر راجر مگر . کندکارم پیدا 

 ؟ دتفاوتی ندارنبا هم این دو که انگار  ردندکمیرفتار طوري  مردمو  شدمیبرخورد 

فکر  طوراینبا خودش  حتماً. باشدنیاز داشتم که درست ؛ بودمیاما باید درست  ،نبودم مطمئن

همدردي و و  نیست جااینما دو نفر کسی از غیر  خلوت است، يجزیرهیک  جااینکرده که 

 راجر گلد پسر ایس او باشد، داشته را میوه لیاقت که باشد کسی اگر و ندارداحساس گناه مفهومی 

 ...!است بدنام

که کافی ي اندازهبه. دستم بوددر چوب سنگین هم یک و  ندم سست شده بودیپاها. جلوتر رفتم

 ... شکمم صدا داد!!!که با چوب بزنمش تا بلند کردم را دستم ،نزدیکش شدم

 » !اوووه« :ناله کردم

 »چوب خوبی پیدا کردي مرد. .اوه، سلام« .دیدمرا ایس چرخید و 
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ضعیف بودم که این اتفاق باعث شد با صورت روي زمین قدر آنگرفت و من را وب ایس چ

نزدیک من  . او همبایستمم یم روي پاهانستاتومیمن حتی ناش که هیچ، دزدیدن میوه. بیفتم

 .دستش بوددر ایستاده بود و چوب 

صورتم پریده و رنگ . شوماین بود که به صورتش خیره دهم، م انجام نستاتومیتنها کاري که 

هم گرفته بود و من قدرتی براي فرار نداشتم و را سلاحم ایس کشیدنم سخت شده بود، نفس

نشان ایس واکنشی  ،که انتظار داشتمطور همانولی  ،کندحمله  به من خواهدمیاو که  مستنادمی

 نداد.

 »ساختن قایق بهم کمک کنی؟ ياومدي تو« :با پوزخند گفتاو 

عجیبی از خودم احساس  طرزبه. اي صحبت کنمنستم کلمهاو نتو ».اوه اااه... ااا...« :ناله کردم 

ماسکم بود تا  شکراخدار .ام جمع شدشدهچشمان خشکدر م و اشک کردمیشرمندگی 

 .کندپنهان را م یهااشک

 به طرفم گرفت.را ایس لبخندي زد و میوه . دوباره محکم سروصدا کردشکمم  ،شرایطدر آن 

 »بیا بخورش.«

 ...گرررررررررررررر

 »!اووپس« :ایس گفت

داشت هنوز هم او ولی  ،ي من گرسنه بوداندازههم بهاو  ظاهراً؛ دادمرا ش جواب یبا صدااو شکم 

 داد.میمن پیشنهاد به با خواست خودش را میوه 

 »کجا هستن؟ بهم بگو.اونها تو کلی از اینا داري مگه نه؟ « :گفتم او به

 »آب دریا غرق شده باشه. ينه فقط همین یکی رو پیدا کردم، فکر کنم اونم مثل ما تو«
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وقتی مردم . ام برخورد کردصاف وسط جمجمه ،مثل گلوله شوك بزرگیک که احساس کردم 

کردن این شرمندگی از نگاه ،دکننمیصحبت  اندهظلم کرد شبا شرمندگی بزرگی با کسی که به

مجبور بودم جلوي . کنممیانداختم و فهمیدم که گریه پایین را  سرم. دکنمیجلوگیري  به آنها

 م.کردمیفکر  داشتم به چه چیز وحشتناکی؛ نشودبگیرم تا ایس متوجهش را  کردنمگریه

ي و همهباشد م که باید آدم بدي کردمیداشت، احساس را خون راجر ایس اینکه  خاطربهفقط 

ها و روزنامه طریق از ،ولی تنها شناخت من از راجر ،مکردمیبا این دلیل توجیه را  میکارها

، من فقط هر نکرده بودمصحبت  او و باندیده بودم  شخصاًرا راجر  وقتهیچمن  .ا بودهکتاب

 واقعیتکردم میو احساس کرده بودم قبول را گفته بودند ش بهراجعچیزي که جامعه و مردم 

که وقتی  داي متوجه شدم که این بزرگسالان بودنداشتم. لحظه ايچه تفکر زشت و سطحی ؛است

 تعصب او مورد درو  دنکردمیمسخره را زن لافمرد آنها ؛ دنکردمیتحقیر مرا من بچه بودم 

 .داشتم تعصب ایس مورد در هم من ؛طورهمین هم من .دداشتن

زود  همیشههاي کریه و بدجنس شده بودم که بزرگسالآن تبدیل به یکی از  هم کِی مناز 

 ؟دکننمیقضاوت 

مرد گرسنه یک با  یش راکه تنها غذا نی بوددست مرداآناز او ؟ بود آدمی طورچهواقعی  ایسِ

کسی که همان شت، شخصیتی داچنین ایس  ؛ه استگرسن هم درحالی که خودش ،دکنمیتقسیم 

 شناختم. طوراینرا او داشت و من خودم را  ،راجر ،دریایی خون پادشاه دزدان

 »گرسنه نیستی مگه؟ بخورش دیگه. شد، هی چی« :گفتاو 

 ...»تونممیمن ن« :نفس کشیدم و گفتم
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نداشتم، من مستحق گرسنگی را کردن میوه از ایس قبولمن لیاقت . مخوردمیتأسف خودم براي 

جبران را داده بودم م کاري که انجام نستاتومیم و این تنها راهی بود که کشیدمیبودم و باید رنج 

 کنم.

 »بگیر این میوه رو بخور.« :و گفتآورد جلوتر را میوه 

 ».تونممین« :و گفتمدادم تکان  را لجبازي کردم و سرم

 »اي، لازم نیست عقب بکشی.گرسنه دونممیچراکه نه؟ «

 .»ايچون تو خودت هم گرسنه تونممین« :اعتراض کردم و گفتم

ذره نگران شد و یک. مکردمیتشخیص داد که داشتم گریه  احتمالاًم بلند شد و ایس یصدا

 چندلحظه سکوت کرد.

 »مگه نه؟ ،بهتریه ياین ایده. خب بیا نصفش کنیم« :پیشنهاد داداو 

بیا « به دو قسمت تقسیم کرد.را آورد و میوه بیرون چاقویش را م، وینم چیزي بگاقبل از اینکه بتو

 »میوه نیاز داري.این تو الان بدجور به  ،ولی مرد .خورممیمنم از میوه ، بگیرش

ذیرفتنش از نپ ،م بودیاي که جلوهادي و میوهپیشنچنین  خاطربه. به من دادرا با لبخند نصف میوه او 

 :گفت با دهان پرگاز زد،  را شاذره از میوهیکایس . منصرف شدم و با تشکر قبولش کردم

 »ولی خوشمزه هم نیست. ،سمی که نیست ...ممم«

بیرون تازه و مرغوب  يآبی که از میوهآن مقاومت جلوي  .خوردمرا از میوه تکه یک  هم من

  ...بود غیرممکنآمد می

 »خوبه! خیلیخیلی خوبه... نه خیلی بده... نه «
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به معناي واقعی را میوه ؛ بگیرم را نستم جلوي خودمانتو ردیگ ،خوردمرا از میوه که تیک وقتی 

خوردن موقع  ،موو بدون اینکه متوجه بش کنممیکار هم دارم چنستادمین واقعاً. کلمه دریدم

 بود.م جاري شده یهاهاي بزرگی روي گونهاشک

 »خوبه... ازت ممنونم... خیلی خیلی ازت ممنونم... واقعاًخیلی خوبه... « :گفتم او با گریه به

عمرم چیزي به این . در تمام »خوشمزه« گفت میوه این به شدمین اصلاًکه  بود واقعیتش این

خوبی  يمزهچنین م هیچ چیزي نخورده بودم که اکل زندگیدر ولی  ،افتضاحی نخورده بودم

 چون وحشتناك گرسنه بودم. ؛باشداشته د

بالاخره  ،جنگیدممی یمتروکی که گیر افتاده بودم و داشتم با گرسنگی و تشنگ يروي این جزیره

به داشت  رروز دیگ؛ شدمی کم تاریکقرمز کم آسمانِ. اس کردماحسرا واقعی زندگی  يمزه

 .رسیدپایان می

غروب  يبا هم نشستیم و منظره. بدش شکایت داشتیم ياز مزهکردیم و را تمام من و ایس میوه 

یاد اسکلتی افتادم . اي داشتکنندهاین جزیره زیبایی خیره ،معمولطبق. تماشا کردیمرا خورشید 

قتی به این جزیره وهم او  که آیا با خودم فکر کردم. ش کردمیها پیداها پیش کنار بوتهکه مدت

کردن صحبترا براي تنها بدون اینکه کسی تماشا کرده؟ تنهايرا وب خورشید رسیده مثل ما غر

 ؟باشدداشته 

تمام این مدت لازم بود تا . با من بود جااینشانس بودم که ایس خوش قدرچهمن  ،با این حساب

با من در  رنفر دیگیک اینکه دانستن . بمانمم زنده نستامن تو بود که ایس لطفبه. بفهمم تنها نیستم

انتخاب کنم و روبه جلو حرکت کنم و به زندگی چنگ را باعث شد که تنهایی  بود هاین جزیر

 نظر بود.ایس هم با من همآمد که نظر میبه. بزنم
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 جاایناما وقتی خودم  ،خیلی خوشگله کنممیمن که فکر . به خورشید نگاه کن« :ناگهان گفت

 »اي داره؟تنهام و کسی نیست که این منظره رو ببینه چه فایده

 با خودش خندید.

نباید هوا سردتر  ع از شبموقاین رولی مگ ،که غروب کرده بود شدمیاي خورشید چند دقیقه

 ؟باشد

بود.  اینکه ایس کنارم نشستهبراي شاید یا  ،خورده بودمغذایی یک که  بود تراین گرمبراي  حتماً

برگشتم و به . تر بودگرماز روز هم بود، هوا حتی  با اینکه تاریک شده؛ احساس عجیبی داشتم

 ایس نگاه کردم.

از باشد. درون آتش انگار که  ؛سوختمیداشت  واقعاً، نه از نظر احساسی !سوختداشت میاو 

 . شدمیشلیک آتش پوستش 

 »واي خیلی داغه، چه خبره؟« :داد زدم

 »اوه، این دیگه چیه؟« :گفت و اشتباه استایس هم فهمید که چیزي 

که از آتشی ي روي تأثیرولی  ،ش پاشیدمیرو و کمی شن برداشتم. زدفریاد ایس وحشت کرد و 

 .ودشمیتر داغهمچنان که  رسیدمی نظربهمد نداشت و آمیبیرون پوستش 

 »ه آتیش گرفتی؟عدفچرا یه« :داد زدم ،پاشیدمشن میاو وقتی داشتم روي 

ولی پوستش یا حتی لباسش  ،گرفته بودآتش بدن ایس . ش عجیب بودبهراجعچیزي یک ولی 

 باشد.شده آتش تبدیل به  ،انگار که اطراف بدنش و هر چیزي که پوشیده بود؛ سوختنمی

 »؟ستداغه... داغه... داغ نیـــ ااااااه،«
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و  کوچک پوشانده بود را که بدنشآتشی  ،دقیقهچند در حفظ کرد و را  شاخونسردي ایس فوراً

آسیبی به آتش اي نسوخته بود و بدنش حتی ذره. از بین رفتکاملاً تا زمانی که  ؛تر شدکوچک

 نبود. انشیاي هم روترین دودهحتی کوچک .ها و کلاهش نزده بودلباس

بوده ي شیطانی میوه ،این میوه ممکنه که کنیمیفکر « :زمزمه کردم ،ده بودمکه شومن که ش

 »باشه؟

 اي ممنوعه بود و تجسمی از شیطان دریا بود.میوهي شیطانی، میوه

بخورید، را از این میوه تکه یک حتی اگر ها بود که افسانهدر ولی  ،یا نه است درست نمدامین

با خشم دریا مواجه خورد، میرا کسی که این میوه  .دکنمیبه شما منتقل را  شاقدرت شیطانی

  .کنددریا شنا در  ستتوانمیوقت نهیچدیگر و  دشمی

ا دیده هکتابدر یم که من فقط خوردمیرا  ايافسانهاي داشتیم میوه ،یموبدون اینکه متوجه ش

براي  رياین تنها جواب منطقی بود و چیز دیگ. قیمت داشت 1صدها میلیون بري احتمالاًبودم و 

 وجود نداشت.توضیح موقعیت 

شیطانی بود؟ صبر کن ببینم  يمیوهیه این « :، گفتکردمیایس که با تعجب به کف دستش نگاه 

 » شنا کنم؟ تونممییعنی اینکه من دیگه ن

 ايلحظه حتی ،ها رسیدوقتی به موج. دویدآب طرف اي تردید بهسرعت بلند شد و بدون لحظهبه

 درنگ نکرد. هم

 »شیطانی نیست. يببین این یه میوه !هی دیس«

 تر آب رفت.هاي عمیقبه بخش

 !»شیطانی نبود، ببین من خوبم... من فقط خوب... فااااااه ياون یه میوه«
                                                           

 )ترجمم. (پیسوان دنیاي پول واحد. 1
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 .باشدبدون اینکه کنترلی روي بدنش داشته ؛ داد و افتاد از دسترا ناگهان ایس تعادلش 

 »؟کنیمیچیکار داري « .سمتش دویدمبهفریاد زدم و 

 چیزي به ذهنم خطور کرد. ،شدتمام وقتی کار . کشاندمشسمت ساحل گرفتم و بهاو را 

 »وایسا ببینم... چرا من حالم خوبه؟«

 روي پوستم نبود و من با آب مشکلی نداشتم. ايي ناگهانیهیچ شعله؛ به بدنم نگاه کردم

تشو به اولین شیطانی قدر يمیوه« :بود گفتآمده به خودش  ظاهراًایس در حالی که نشسته بود و 

 .»تسهبدمز يخوره، باقیش فقط یه میوهده که ازش بکسی می

 ضعیف شده بود.قدر آنقبل  يچند لحظهاو باورش سخت بود که 

حالا . بیرون زد آن کوچکی ازآتش تا اینکه  ،دنورانی شده بودن نظربه؛ ش خیره شده بودنبه انگشتا

 شیطانی بود. يمیوهیک ، میوهآن شده بودیم که  مطمئن ردیگ

شیطانی که میگن اینه... خیلی حس  يپس میوه« :ش خیره شد و زمزمه کردنایس دوباره به انگشتا

 »ده.بودن بهم نمیواقعی

 بود. ش هم آسیب ندیدهنحتی نوك انگشتا ،گرفت و وقتی از بین رفتآرام ش ندستا يروآتش 

 »هممم... جالبه.« :دزمزمه کراو 

 »؟دونیمیي شیطانی میوه بهراجعتو چیزاي زیادي « :پرسیدم او از

 خاطربه ،شیطانی داشت يدرسته؟ اسمش لوفیه و اونم یه میوه ،بهت گفتم که یه داداش دارم«

 »مش.زدمییم کردمیالبته هر موقع که با هم مبارزه  .همین به این چیزا عادت کردم
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ممکنه یه شخص عادي فردي رو که همچین  طورچه اصلاً! از اون داداشاي وحشی بودین ظاهراً«

 »قدرتایی داره کتک بزنه؟

 همه اطلاعات مشکل داشت.درك اینبراي و ذهن من  ندجدید بودم ا برایهي این چیزهمه

داداش من یه مرد « :و با خنده گفت داد کشرا بلند کرد و با مسخرگی دستش را ایس دستش 

ولی اون  ،دارهخیلی خنده. گرفت شیطانی گوموگومو يلاستیکیه که قدرتش رو از میوه

 »دستاشو دراز کنه و کش بده. تونستمی

 ردکمیصحبت برادرش  بهراجعوقتی  مخصوصاًولی  ،ه بودخندشاد و خوش همیشه ایس کلاً

خونی  يبا اینکه رابطه ، حتیدهدمیاهمیت برادرش به  واقعاً که یدرسمی نظربه. دشمیزده هیجان

به را  عشقش بود، خالی گیر افتاده يجزیرهیک در دنیا، در انتهاي او با اینکه و نداشتند با هم 

 .بود از دست ندادهبرادرش خانواده و 

ره صورتش کمی تی »ها مثل لوفی باشه خوشم میاد.در برابر میوهخب من از این ایده که وضعیتم «

 تونممیخالی گیر افتادیم و من حتی ن يیه جزیره يتو. ولی این یه مشکل بزرگه« :شد و ادامه داد

 تونممیفرار هم ن جااینحالا دیگه از . که قایقم غرق بشه کارم تمومههم دیگه  يشنا کنم، دفعه

 »بکنم.

. روشن شدآتش بلکه کل دستش با  ،شنانگشتا فقط نه دفعهایس دوباره به دستش خیره شد و این

روشن را ساحل تاریک  ،دست ایسآتش که غروب کرده بود و  شدمیخورشید هم چندوقتی 

 .شدامواج شنیده میلرزیدند و صداي می مانهایسایه. فایر بود چیزي مثل کمپیک ؛ کردمی

 يمیوهیک شما اگر  .مکردمیدرك  کاملاًرا ش یهانگرانی. خیره شده بودآتش سکوت به در او 

 و فقط شناکردنکنید شنا  یدستانتومیندیگر و ید دشمیبا خشم دریا مواجه  خوردید،میشیطانی 

 .ویدضعیف و ناتوان ش کاملاًکه  دشمیآب باعث در  فقط بودنِ؛ نبود هم
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 هاي دریاییِاي بود که جریانجزیره جااین؛ فکرکردن نبودعمیقبه براي درك عواقبش نیازي 

 بود. آنتلیون يي آبی و بزرگ از تلهنسخهیک ي داشت و درواقع فردمنحصربه

دوباره  شدمیها پرت و وقتی از قایق فرار تلاش کرده بودبراي ایس کلی قایق درست کرده بود و 

 ،کردمیسمت ساحل شنا به شدمیحتی وقتی قایق غرق هم . آنها برسدتا به  دشنا کن نستاتومی

 .را بکنداین کار  انستتومین ردیگحالا ولی 

ها براي قدرت شعلهاو این بهایی بود که ؛ فقط مرگ منتظرش بود ،افتادمیآب او درون اگر 

 .دهداز دریا عبور او را  نستاتومیولی ن ،محشر بود واقعاًقدرتش . کردمیپرداخت 

شعله ش که شعلهاهمیوبه اسم باتوجه کند. خارجآتش توانایی ایس فقط این نبود که از پوستش 

این موقعیت در ولی  ،کندفتح را با آن طبیعت بتواند که باشد  ابزاريش یبراآتش قرار بود  ،بود

 این جزیره گیرش انداخته بود.در فقط 

یکی از قدرتمندترین ؛ بردمیاز بین او را و خود فیزیکی  شدمیآتش جسمی که تبدیل به 

 .کند شتولید نستاتومیایس داشت و را حالا طبیعت در هاي انرژي شکل

 »اینو کنترل کنی دیگه؟ تونیمیایس تو « :گفتمبه او فکري به ذهنم رسید و 

 .»رسهمیآسون  نظربهولی  ،خب شاید کمی تمرین بخواد... همم«

سمت بهآتش هاي ش گلولهاهنست از انگشت اشاراو توآورد درتفنگ یک شکل را بهو دستش ا

 تاریکی محو شد.در رفت و رفت تا  گلوله. کنددریا شلیک 

و تنظیم کنی ر ها استفاده کنی؟ مثل اینکه خروجیاششعله ياگه از نیروي دافعه شهمیخب چی «

 »نترلش کنی.ک خودت تیاراخیا همچین چیزي تا بتونی به

 »امکان داره که بشه. کنممیرفیق... اما احساس  دونممین« :ایس گفت
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 »پس شاید تونستیم از این جزیره خارج بشیم.« :زدم و گفتملبخندي به او 

براي آتش تلاش براي سوزاندن اشیا و استفاده از نیروي ؛ تمرین ایس شروع شد ،از روز بعد

 کردن اشیا و...پرت

هدف  عنوانبهذاشتم تا گروي ماسه میرا ها من چوب و شاخه. بارها تمرین کردیمرا کاري ما هر 

 استفاده کنیم.

ندن خیلی امهمین زنده خاطربه ،روشن کنیمآتش یم راحت نستاتومیحالا دیگر ایس  لطفبه

آنها یکی از که در  گفتمیو  نستادمیا هجنگل بهراجعچیزهاي زیادي او درواقع . تر بودناآس

 بزرگ شده.

یم و براي کردمیتصفیه را نها آ. نستیم آب طبیعی پیدا کنیماکندیم تا اینکه تومیرا هایی ما حفره

 جوشاندیم.می ،باشدخوردن اینکه قابل

را مجبور نبودیم که شب  دیگر خورد و ما شدمی پختن از بعد د راخوردن نبودنایی که قابلهچیز

تا  ،کندنترل کآتش را  تقریباً نستاتومیدیگر و ایس  گذشت نگونهای چند روزي. بمانیمسرما در 

 اینکه...

 »تمومه دیگه.«

و ایس هم  ندسیاه شده بود کاملاًن یماهاو لباس هادست. کردیمرا تمام ما بالاخره ساختن قایق 

را ساختن قایق استفاده کردیم براي هایی که چوبتمام ما . تمرین داده بودرا  خوبی خودشبه

کردن سطحش باعث کربنبهسوزاندن چوب و تبدیل ،نده بودمااي که من خوطبق مجله. سوزاندیم

 .دشمیآتش آب و  در مقابلبهترشدن دوامش و بالارفتن مقاومتش 
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بیشتر  ها یا باد قطعاًمقاومتش جلوي موجکه بودم  مطمئناما  ،دارد تأثیر قدرچهم این کار نستادمین

درست آتش  نستاتومیفقط به این دلیل وجود داشت که ایس  این قایق .معمولیستاز چوب 

 .دهدانجام  دهخوامیهر کاري که با آن و کند 

رفتن از بیرونبراي چیزي که همان  دقیقاً؛ داشت هم ایجاد نیروي پیشرانهبراي روش یک ما  قایق

یم نستاتومیهر دوي ما روي هم ن. هاي آزاد نیاز داشتیمت آبمسش و رفتن بهیهاجزیره و جریان

ي ایس و شعلهآتش ایده داشتم که از قدرت یک ولی من  ،درست کنیمرا  ايهنیروي پیشرانچنین 

 .براي این کار استفاده کنیماستفاده 

 انرژي که قایق رویک ؛ احتیاج داریم به انرژي شعله دادن این قایقما براي تکون ،گوش کن«

 »م.بذار 1استرایکراسم این قایق رو که  گرفتمم سمت جلو هل بده و من تصمیبه

ش جشن صورت بیا قبلببره دیگه؟ در اون ما رو از این جزیره بیرون تونهمیاسترایکر؟ پس این «

 »بگیریم و تمام غذاهایی رو که جمع کردیم بخوریم.

 »ه.اینا رو نخور، اینا غذاي سفرمون«

 ».درستهآره اوه، « 

که را هاي آبی طرياز بدوتا  ه بودیم.ع کردیم روي قایق جمنستاتومیغذا و آب  ههرچ تقریباً

 .به ایس دادمرا  از آنها جمع کرده بودیم برداشتم و یکی

 »امروز جشن بگیریم. متونیمیولی با اینا «

 »خیلی خوبه.«

خودمان بین را نان تست و دو بطري آب یک ما . دادنشان  را هاي سفیدشناایس لبخند زد و دند

  تقسیم کردیم.
                                                           

1 .Striker 
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تر از پیشران ما بود و خیلی سریعهاي ایس نیروي قدرت شعله. خوردمیتکان قایق روي آب 

 باد بود.براي تر از منتظرشدن مطمئنوپازدن و دست

حتی قبري و  شدمیها هم کمتر ، صداي پرندهشدمیتر و کوچک ن کوچکاسرمپشت يجزیره

یک جزیره شبیه  ،از دور. شن شده بود يهانهاد ياندازهبه بودیمکنده استراحت اسکلت براي که 

 .زدمینور خورشید برق  خاطربهآسمان صاف بود و دریا . کوچک زیبا بودبهشت 

اینکه در مقابل گرسنگی و تشنگی نبرد وحشتناکی داشتیم، احساس  از به غیر ،عجیبی طرزبه

مرگ  تلهیک به من که  کردمیرا خوب و نوستالژیکی بود! کی فکرش  يتجربهکه م کردمی

 احساسی که الان دارم را نداشتم...این  ،مرفتمین امنهانوستالژیک؟ وقتی از خم ویفرار بگغیرقابل

م تنها کاري که باید انجام بدم اینه کردمیاولش فکر « :گفت ،کردمیم که به جزیره نگاه ایس ه

دریایی قوي بجنگم و بجنگم و بجنگم تا بالاخره بتونم یه اسمی دزداي گنجی پیدا کنم و با یه که 

 »وپا کنم...خودم دستواسه 

 .نبردبا خود آن را ش گذاشت تا باد اروي کلاه نارنجیرا او دستش 

کنی.  ی جورورسمبا این روش براي خودت اسم شهمین .مکردمیولی من در این مورد اشتباه «

، تا وقتی که تنها باشم رو پیروز بشماز نبردهام  قدرچهگنج پیدا کنم یا  قدرچهمهم نیست 

اون جزیره فقط یه داستان بوده  گنجِ يکنم شایعهمیو اینکه فکر  .کدوم از اینها ارزش ندارههیچ

 »..باشه.

 .»دونممیمن چیزي در این مورد ن« :گفتم او به. ایس به من نگاه کرد و لبخندي زد

 »من میاي دیگه... مگه نه؟ تو با« :سمتم دراز کرد و گفتبهرا او دستش 

یه کتاب  تونممیمدت کنارت باشم  اگه یه کنممیاحساس « :لبخند جواب دادمهمان با  هم من

 »ماجراجویی خوب ازش در بیارم.
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م که کردمیبا خودم فکر  ،مدادمیفشار را همزمان که دستش . و ما محکم با هم دست دادیم

 م.هاختصاص بداو کنار  در به بودنرا م ازندگی يبقیه

م بود که انشانه از پایان زندگییک  ،جزیره داشتمدر که  اي راناامیدياحساس آن م کردمیفکر 

 م انتخاب کرد.یبرارا  يدیگرولی زندگی مسیر  ،افتادمیاتفاق  قطعاً ،نبود جانآایس اگر 

را زندگی من  ،دیدارآن و  بودمی جانآنباید کسی  اصلاًاي دیدم که جزیرهرا در ایس  من تصادفاً

 .باشدسرنوشت  که این کارِ یدرسمی نظربه؛ نجات داد

این . پشیمانیزندگی بدون یک ؛ به او اختصاص خواهم دادرا م ا، زندگیاممن تا زمانی که زنده

 .مترین مرد روي زمینشانسکه خوش دکنمیفکر به من القا 

 .دنشدمی ترامواج هم بزرگ ،یمرفتمیهرچه روي دریا به جلو 

اما قایق  ،تکان بخوردقایق هم  شدمیلرزیدند که باعث ند و میخوردمیتکان ریا هاي دجریان

 راهش ادامه داد. بهمحکم 

اما هر دوتامون  ،درسته که ما از جامعه و شرایط متفاوتی اومدیم« :ایس به جلو نگاه کرد و گفت

سرنوشت . بیا هاها، طوفاناز موج؛ پس بیا ازشون عبور کنیم .پدرامون داریم در مورداحساس بدي 

 »از پدرانمون دور باشیم. متونیمی قدرچهیم و هربذارسر رو پشت

قایق سرعت گرفت و شروع به لرزیدن کرد  .تر از حد معمول بودهاي او بزرگشعلهدر آن لحظه، 

را ها موج ،کردمیقایق کوچک ما محکم و مستقیم حرکت . و من محکم به قایق چسبیدم

سمت بالا رفت و براي کشتی به يدماغه. کردمیباز خودش را ها راه جریاندرید و از میان می

هاي آب که نمک. کردهاي مرگبار جزیره حرکت سمت آسمان پرید و بالاتر از جریاناي بهلحظه

 .نددرخشیدمی طر نور خورشیداخبه ،ندشدمیها به اطراف پخش دلیل جریانبه
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و غرور  و با افتخار زدمیلبخند . او به ایس نگاه کردم ،چسبیده بودممن که از ترس افتادن به قایق 

 .رسیدنظر میهگناه بشاد و بی ايها ایستاده بود و مثل بچهي موججلو

 »شم.تر میبزرگهم دریایی  من از پادشاه دزدان« :زدرا ها حرفترین طلبانهبعد او جاه

ن بود خیره یماروبه دریایی که پیش. آغاز شده بودي ما در گرندلاین آسمان صاف بود و دوره

 اسپِیددریایی  تنهایی فتحش کنم و این تولد دزدانم بهنستاتومیوقت ندریایی که هیچ؛ شده بودیم

 ...بود نانفرمدوبا 
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 دوم چپتر

 ؟باشدشخص کاپیتان یک که  ودشمیهایی باعث چه ویژگی

 .شودي بقیه واقع باید موردعلاقه یک کاپیتان کنممیمن که فکر 

 .ودشمیها شدن مسیر تاریک آبکه باعث روشنخورشید است یک کاپیتان مثل 

که افرادي از ست شخصیکاپیتان  .وسط خدمه پیدا کنیدرا کاپیتان  دنیاتومی همیشهشما 

کس کسی که هیچ؛ دکنمیدور هم جمع را ها و طرزفکرهاي متفاوت ها و شخصیتجمعیت

 .باشدکاپیتان  اندتومی، ننگذارداحترام به او و باشد نداشته  شدوست

چیزي ؛ شوندسمتش جذب مردم به شدمیاو چیزي داشت که باعث . باشدو ایس قرار بود کاپیتان 

علاقه به ایس باعث شد که  همین احترام و. مثل کاریزما یا اخلاق قهرمانی ايفراتر از مفاهیم ساده

 بپیوندند.  اسپِیددریایی  دزدانع مردم به جم

 ،دپیوستنمی اسپِیددریایی  دمی که به دزدانرو م دشکننیاغی و قانون ،تعریفدر دریایی  دزدان

 ،سابقهآن وغریب که در نبود عجیب يهایا افرادي با سابقه دا بودنهشکنشکنی بین قانونقانون

در که دارد هم را که ایس قدرت عجیب سرنوشت  یدرسمی نظربه. ندشدمیهرگز دزد دریایی ن

در کردن افراد براي عضویت حتی بدون جستجورا افرادي چنین ، زحمت بدونِطول سفر توانسته 

 .کندن اهمراهم خدمه

ند شدمییکی بیشتر یم، همرزمان اطراف ما یکیکردمیگرندلاین سفر در که ما طور همانبنابراین 

 تا اینکه یک روز... ،شدمیتر و کشتی ما هم بزرگ

 »دارم مرد. تهااااا... هااااا... ایس، دوست«
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 .نداچرخمیروي عرشه را ش یچاقو ،دارکرده و ریشعرق يمرد

 » دهن کثیفت رو ببند.« :گفتماو  به

 زدم و مستقیم از کشتی پرتش کردم بیرون.به صورتش با لگد 

 »بونتی من...« :زدمیداد  افتادمیآب درون که داشت او درحالی

براي بلکه  ،آمده باشدعلاقه به ایس  احترام واز سر هایی نبود که شکندست قانونآناو از 

  بود.آمده گري وحشی

توجهی براي سرش قابلمشهور شده بود و بونتی  اسپِیددریایی  کاپیتان دزدان عنوانبهاکنون ایس 

گروه از یک و  دشکارکردن او علاقه داشته باشنبه ی که بعضد شمیداشتن بونتی باعث  عتاًطبی .بود

 امروز به کشتی ما حمله کرده بودند. هم همین آنها

سرهم با داد و سلاح روي پشتآنها . هانترها بودبونتیکنار کشتی ما بود و متعلق به  دقیقاًشان کشتی

زدن همبهچشمیک در  .چندین برابر تعداد ما ؛خیلی زیاد بود آنهاتعداد . پریدندمیما  يعرشه

را بلافاصله ایس  آنها. ها ایس بودو هدف شکارچی تبدیل به میدان جنگ شدمان کشتی يعرشه

جدا  از هم همرزمانمانجایی که تعداد زیادي از  ؛نار عرشه کشیده شدممحاصره کردند و من به ک

 خیلی بیشتر بود.آنها شده بودند و تعداد 

خراب شده و ما براي کمک شان کشتیادعا کردند آنها که  از زمانی شروع شد زچیهمه

این روش براي از ا ههانتربونتیبیشتر  درسمی نظربهنه؟ مگر  ،تسا هخیلی احمقان. شدیمنزدیکشان 

چون هرکسی که روي  ؛ودشمیموفق شان نقشهو  دکننمیدریایی استفاده  حمله به کشتی دزدان

 ،آگاه استشدن کشتی و ماندن وسط دریا خراباز ترس و وحشت  دکنمیدریا زندگی 

 .شودد رد هکردن بخوابدون کمک ايکه کشتی آیدپیش می خیلی کم عملاًهمین خاطربه
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 خاطربهبلکه  ،کردنکمکترحم و  خاطربهنه روند؛ طرفشان میهم به  دریایی ندزداحتی بدترین 

بالاخره  آنها، دزد دریایی هم سروکار داشته باشنپس با هر نوع د .نیشاهاغنیمتدزدیدن 

 دزداناز این عادت  ها همهانتربونتیو  دندازنینگاهی بیک تا آورند مینزدیک شان را کشتی

که براي کسانی  مقابل مخصوصاً ،کردن از این موقعیتاستفادهسوء، ولی دکننمیاستفاده  دریایی

 ؟دکنمیدریایی ن بدتر از دزدانآنها را  ،وندشمینزدیکشان کردن کمک

ها این حرومزاده« :داد زدم راستم احساس کنم يقبل از اینکه احساس سوزشی روي گونه دقیقاً

 »؟شهمیسرشون ن انسانیت

شمنان انفجارهایی جلوي پاهاي د. از کنارم رد شد دقیقاًي قرمزرنگی ي شعلهو گلوله چرخیدم

 .کندپرتاب طرفشان آتش بهتا آورد درآتش شکل بهرا ش نایس دستا .ایجاد شد

 »خواي کت من رو بسوزونی؟می !هی« :سرش داد زدم

 »م نخوره.اهخدمه ها رو جوري پرتاب کنم که بولی مجبورم آتیش ،شرمنده« :از دور داد زد

م اکدهیچاو  ،شیهاطبق گفته دقیقاً. پوشش داده بودند و او لبخند زده بودرا ها دست راستش شعله

 هدف گرفته بود.را  ندشمنا دقیقاًنزده بود و را ها یا کشتی از خودي

تا حدي که لقبش شده بود  ،کرده بود شعلهشعله يکنترل قدرت میوهدر ایس پیشرفت زیادي 

عی جلوي ها هیچ دفاهانتربونتی. درخشیداو میآتش دوید و ایس روي عرشه می». آتشیمشت«

، دکنمیکار دارد چهکه  نستادمی دقیقاًو  شناختمیرا عرشه  ایس .دش نداشتنیهارقص شعله

ش شده بودم یاهو من هم غرق تماشاي مهارترا بگیرد ش یجلو نستاتومیکسی نخاطر همین به

خم . پشت سرم دیدم دقیقاً را هانتربونتییک من چرخیدم و . تا اینکه صداي شلیک گلوله آمد

 گرفتم.را شدم و دستش 
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 احتمالاًبیهوش شد،  نظربهش سفید شد و نبا لگد زدم چشمارا مرد آن گفتم و را این » .تیچممنونم «

که کند به من شلیک  خواستمی، او شودبیهوش  دبخوررا اینکه ضربه  از قبل کردمیآرزو 

دیس « :کهآمد زد، صدایی از جایی را دستش درون و تفنگ آمد ناکجا  از ايدفعه گلولهیک

و جایی هم  آمدمیش معلوم نبود از کجا اهشخص درست مثل گلولآن صداي » بیشتر مراقب باش.

 .شدمیحس ن

چون بین ؛ »چتی«یم گفتمیبه او بود و من و افراد زیادي  1میهالمردي که شلیک کرد اسم 

این  شآرزویو  چراکه زمانی معلم بود ،بود ينادرمورد او  دنکردمیکه روي دریا زندگی کسانی 

 .دهدها آموزش به بچه ،نداشتاي وجود ها که مدرسهدوردستدر و بگذرد بود که از دریاها 

 ،کردمیقبول ناو را نی نداشت و کسی اخیلی با روش ملوانان سنتی همخو میهال ولی این هدف

 .کندحمایت  او شناخت و تصمیم گرفت ازرا تا زمانی که ایس او و هدفش 

. همه سروصدا چیزي بخونهاینبین  تونهمیکسی نهیچ« :گلوله گفت شلیک چند میهال همراه با

 ردیگ طرف در »بیاید این کار رو تموم کنیم.. هاي احمق ما هم که هیچ ادبی ندارناین مهمون

 .شدمی دور هاشلیک این با و جدا شاناندست از هاهانتربونتی ياسلحه ،کشتی

گیر بود و خیلی کم از گوشه ش کنم، میهال کلاًیم پیدانستاتومیجا نچهنوز هم هی ،وجوداینبا

داد میترجیح  ،کردیممیبندري توقف در خریدن وسایل براي او حتی وقتی  .آمدمیبیرون اتاقش 

او با کلاه ابریشمی و . ندزدمیصدا 2میهال ایندوررا او  هابعضی. را بخواندد و کتابش یبیرون نیا

در اش هاي خوبی داشت و تواناییمبارزه تواناییدر ، اما روشنفکرها بود شبیه عینک بزرگش بیشتر

 به نگهبان کامل کشتی تبدیل کرده بود.را او  ،شلیک دقیق از جایی که معلوم نیست

م که از کجا شلیک ویم بگنستاتومیوقت نود داشت این بود که من هیچفقط مشکلی که وج

 معلم بوده؟زمانی شخصی چنین  واقعاًکه  کنممیفکر  دشمیاین باعث . دکنمی
                                                           

1 .Mihal 
2 .Indoor Mihal  
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دریاي شمالی ساخته شده و یه  يتو احتمالاً. قشنگی داري ياسلحه ،اوه« :آمدجنگ صدا ي میانه

 »دارم. تروش رو دوس يي نادره و من نماد جمجمهقطعه

مثلا کلی  ؛کردمیوغریبی هم جمع ها داشت و وسایل عجیبوحشتناکی به تفنگ ياو علاقه

دزد دریایی  عنوانبهرا تا خودش  دکنمیسخت تلاش  رسیدمی نظربهو اسکلتی داشت  يوسیله

 .کندمعرفی 

او . بود 1جمجمهاسم او  ؛بودچه بزنید اسمش  حدس دنیاتومیما بود و ن ين مرد عضو خدمهو ای

، تو به غیر رمدا تدوس رو تسلیقه«سمتش نشانه رفته بود، گفت: هانتري که تفنگش را بهبه بونتی

 »از سلیقه هیچی نداري.

 .بود زده خشکش تعجب از هانتربونتی

گرفت و را جمجمه تفنگ او  »چرا؟ دونیمی .تو خیلی سریع ساخته شدهسلاح که مشکل اینه «

 .»شهمیذره فشارش بدي خم یهچون که وقتی « :ادامه داد

 »هاااااا چی؟«

 .کردمیچون تفنگش شلیک ن ؛وحشت کرده بود هانتربونتیو  کردمیکار نسلاح دیگر  يهماش

 »دارم مَرد. تت رو دوساهواسه همینه که گفتم سلیق«

 پریده بود. هانتربونتیي دقیقاً قبل اینکه مشت جمجمه بهش برخورد کند، رنگ از چهره

یه  واقعاًاین سلاح هه هه، « :و گفت کرددستش بود نگاه در که  سلاحیجمجمه با اشتیاق به 

 »اتاقم آویزونش کنم. يتو خواممی .ي کمیابهنسخه

                                                           
1 .Skull 
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و انتخاب  نستادمیدار مجموعهیک را او خودش  .ملوان عادي نبودیک  واقعاًال میهاو هم مثل 

نوعی به جمجمه مربوط بهکه کرد را جمع میاو فقط وسایلی  این بود که دزد دریایی شود.او 

 هم نبود.دزد دریایی یک او حتی  .بودند

 جاآن در و بعد شدمیشان کشتیسوار پنهانی داشت که  تدوسرا بودن قدر دزددریایینیاو ا

باشد  ترنهادیو کمیفقط یکی که . ندکردمیبندر بعدي ولش در تا اینکه  کردمیتمیز را زمین 

یک  دنکردمیو فکر  انداختندبه او میی دریایی نگاه دزدان. دکنمیاب انتخرا  ايزندگیچنین 

او به ؛ متفاوت دیدرا ولی ایس او  ،دخورمیکارهاي ساده درد بهکه فقط  است غریبوعجیبآدم 

منبع یک او . اعتماد کرد بود سراسر جهان سفر کردهدر هاي مختلف شخصی که با کشتی

 اطلاعاتی ارزشمند در مورد دریاها بود.

 تبدیل شد. »اطلاعاتیمأمور  يجمجمه«به  »دارمجموعه يجمجمه«از  ،دیدن ایساز او بعد 

 پیوسته اسپِیددریایی  او به دزدان بود. دیدهرا درونش نسیلی پتاچنین از ایس ممنون بود که  واقعاًاو 

فقط و دزد دریایی نبود یک او  نهایت،در باشد. دنیا  در اطلاعات يترین فروشندهتا بزرگ بود

 اطلاعات بود. يفروشندهیک 

تو براي  هايروش« :گفتم کردمیبررسی را من به جمجمه که وسط جنگ داشت غنیمت خودش 

 »یادت نره که هنوز وسط جنگیم.. ترسونهکردن وسایل من رو میجمع

 !»دیسآقاي سلام « :جمجمه گفت

مخفی را ماسک اسکلتی صورتش یک چون  ،ببینمرا م صورتش نستاتومین ؛نگاه کردم او به

اطلاعاتش  نستاتومیکه  دیدمیاین را در ارزش خودش  ،اطلاعاتیمأمور یک  عنوانبه. کردمی

 رسیده بودیم.یکدیگر  به ما از مسیرهاي متفاوتی م،کردمیارتباط برقرار با او من باید . را بفروشد
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کرده بود. خیلی بالا تعیین را و قیمتش  نستادمیجزو اطلاعات ویژه را ش اهاو دیدن چهر اتفاقاً

خیلی  ،خدمه پیوستبه واردها تازههمراه  او وقتی. کردمیپولی پرداخت نآن البته کسی هم بابت 

داشتم که او بالاخره را من این احساس  براي همین بالید،می ه آنو ب کشیدمیبه رخ  را شاچهره

همیت داده خیلی به این موضوع ادیگر حالا ولی خیلی طولش داد و  ،ددارمیبررا ماسکش 

 .دشمین

خوب مغزمان ؛ یمدششناخته می اسپِیددریایی  دزدان هايمغزمتفکر عنوانبهجمه من، میهال و جم

 خاطربههم و ما  دشتر مبارز بودنخدمه بی يبقیهطور که ایس تعیین کرده بود، همان .درکمیکار 

 خیلی ارتباط نداشتیم. یم و با بقیهزدمیحرف  دیگراکثر اوقات با هم ،داشتیمکه اي وظیفه

 سلاح این یه ...بگم تونممیچی « :گفت کردمیبررسی را سلاح جمجمه در حالی که داشت 

 .»شهمیداره تموم  باارزشه و جنگ هم تقریباً 

 .داد فنا به هم را ندشمنا يبقیه و کرد درست آتش از گردبادي ایس

 دکه سوار کشتی ما بودن هاییهانتربونتیي نالهصداي جنگ خوابید و تنها  مورد بعدي اینکه

 .مدآمی

 مخصوصاًها بود، تفاوت زیادي بین توانایی ما و شکارچی ؛مقاومت کنند ه بودندنستاخیلی هم نتو

 جمع کردند.وسط عرشه حرکت یک با را ها هانتربونتیي همهکه  همراه ایس يتیم مبارزه

 »که تموم شد. رسهمی نظربهخب «

اونایی که افتادن رو بردارین و از  يلاشه« :نده انداخت و گفتاهاي باقیمهانتربونتیایس نگاهی به 

 .»بیرون شین کشتی گم

هاي ایس هم از شدت حرفآنها که پاهایشان بایستند ند روي نستاتومیکه  دي کمی بودنعده

 انجام داد.سان بزرگ بود که غرّشی ترسناك گربهیک کنار ایس هم . زدخشکشان 
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از ایس گرفته را و این اسم نام داشت  1کوتاتسواز اعضاي خدمه بود که دیگر این موجود یکی 

 بود.

ولی من اطلاعات زیادي  ،باشداي نادر از گونه رسیدمی نظربه. بزرگ بود 2لینکسیک کوتاتسو 

جزیره پیدا کرد و بعد آزادش کرد یک در شکارچی یک ي تلهآن را در  سای .ش نداشتمبهراجع

 .آمدتا کشتی  او افتاد و با راه قدر قدردان بود که دنبال ایسآن کوتاتسوو 

ن دوباره یماسفرها طیولی  ،کن بودگوشحرفدیدیم، شخصیتش خیلی ترسو و  آن راوقتی ما 

 دست آورد.هبرا ش اجسارت طبیعی

بود کسانی پر از  اسپِیددریایی  دزدان؛ کوتاتسو یا منیا جمجمه یا باشد هرحال مهم نبود میهال به

 .اندکردهدنیا پیدا خودشان را در جایگاه  ،ملاقات با ایساز بعد  دنکردمیکه احساس 

رفتن نداشتند و با ما دیگري براي ها هم جاي از فیشمن 4والاسها و ي درازدستاز قبیله 3گانریو

بلکه با چیز مهمی  ،کردمیقضاوت ننژادشان از روي ظاهر یا آنها را ایس . ندکردمیسفر 

انجام  يکاردارد چنین که  نستادمیخودش هم ن احتمالاً. طبیعتشانبا قلب و ؛ کردمیقضاوتشان 

 .دهدمی

تا  دکه بیشتر افراطی بودنکسانی ها و حتی شکنقانونایس توسط بسیاري از  ،همین خاطربه

 .شدمیشکن تحسین قانون

 يبقیه .ددن غرش کوتاتسو از کشتی فرار کردنبا شنی دبودن ترهایی که ترسوآن ،اول از همه

ي گربهتوسط  شانهمهو  دبرداشتن داده بودنزمین افتروي که را ن یشاهام همرزمها ههانتربونتی

 .شدندفراري داده بزرگمان 

                                                           
1 .Kotatsu 
 )ترجمم. (معروفه هم گوشسیاه به که سانگربه حیوان نوعی. 2
3 .Ganryu 
4 .Wallace 
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 ».گررررررررر... میو«

 »میاد؟ نظربهخوشگل  قدراینچرا : «داد زدپرید میپایین ي که هانتربونتیآخرین 

گرم و  نسبتاًکشتی در و داشت  زیري خیلی صداي ظاهرش، وجود با کوتاتسو ؛درست بود

و اطرافش  بود خوردهشعله شعله يکه ایس میوهاین بود  خاطربهشاید . کردمیصمیمی برخورد 

 .کردمیطبق رفتار کاپیتان، رفتار  همیشهکوتاتسو  حالهر؟ بهگرم بود همیشه

به پشت  ،آمدعرشه کوتاتسو روي . رسید نظربهکشتی خیلی خالی  ياي عرشهبا رفتن دزدها، لحظه

گربه بزرگ خانگی یک فقط  واقعاًاو  داد؛ن انشرا شکمش به چوب مالید و را خوابید و کمرش 

 بود.

هاي اخیر م از درگیرياکدهیچ انگاربود که م اآرقدر آنما دور شد و فضا از ها هانتربونتیکشتی 

مثل فضاي یک ؛ روحی داشتبیوچی و احساس پنفر، همه نآنبودن  با کشتی است.نیفتاده اتفاق 

 .داشتنظري چنین فکر کنم ایس هم . جشنواره بوداز مکان بعد 

 »بیاین جشن بگیریم. ،خب دیگه« :او گفت

روح عرشه خیلی گرم بیو ناگهان فضاي  دآوردنرا هاي گوشت بشقابهاي ساکه و بشکه ،گروه

پذیرایی خودشان و از  دندنواخمیآواز در دستانشان با غذا و نوشیدنی خدمه . شد میو صمی

 .دنکردمی

بود  ممکن ؛دبه وضع هوا اعتماد کر دشمیگرندلاین ندر ولی  ،بودآرام وزید و دریا نمیبادي 

 دریایی بود.چنین یک گرندلاین ؛ اي بعد طوفانیلحظهو  دباشآرام اي هوا لحظه

 »ترش بهت گفتن دوست دارن؟ها قبلهاون بچ« :گفتم سبه ای ،دستمدر  یانبا لیو



 

50 
 

پول در ازاي اون رو  بعداًچون اگه سرم رو بگیرن  ،درسته« :تداد و با لبخند گفتکیه او به نرده 

 »فروشن.می

مه و . دنبال کردمرا نگاهش  هم ها انداخت و منهانتربونتیایس نگاهی به مسیر حرکت کشتی 

 .بود ثباتیبیچه دریاي ؛ گم شده بوددرونش  کاملاًغبار غلیظی وجود داشت و کشتی دشمن 

 .»یتو خیلی محبوب« :گفتم او به

 »کسایی که پول سرم رو دوست دارن. بین ولی فقط« :ایس وسط نوشیدن غر زد

ها تعداد حملهها تازگی؛ بودبا او حق  ،بوولی خ ،کندبدخلقی ایس که آمد میخیلی کم پیش 

ویژه از بهش ابونتی ،دزد دریایی عنوانبهچون  ،افزایش پیدا کرده بودشدت بهبراي بونتی ایس 

 خودش خیلی بالاتر بود. هاينسلهم هايبونتی

 بود و بونتی بالایی تعلق گرفته ،دبرس 1سکايشینبدون اینکه به  ،کارتازهدزد دریایی یک به 

 .ودشمیداشتنی دوستهدف یک که تبدیل به  بود معلوم

 ،دیدمیرا  آنهاو وقتی ایس خوشحالی  دنکردمیتشویق را با هر افزایش بونتی ایس، خدمه او 

 دزدان يیس خیلی بالاتر از بقیهبونتی اچرا کس دلیل اینکه هیچ، اما گرفتمیهم جشن خودش 

و نه حتی خود نیروي  دنکه دنبال سرش بودکسانی نه  ،نه خود ما؛ نستادمینرا دریایی بود 

 دریایی.

 . نستادمیکس نهیچ واقعاًشاید 

یک در  نستاتومیاو  .داشترا شیطانی  يقدرت میوه ،بوگیر بود و خسخت واقعاًایس 

را ن بالاتر بود اشبونتیهم و  دبودنتر هم بدنام که دزدهایی هايچندتا از کشتی ،زدنهمبهچشم

 .محتاط بودند واقعاًآنها البته را بگیرد؛ ما  نستاتومینیروي دریایی هم ن. کندغرق 

                                                           
 )ترجمم. (گرندلاین دوم بخش. 1
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یی معنا واقعاً؟ ندذارگبسرش  براي ايجایزهچنین انجام داده بود که  خاصی کار واقعاًاما ایس 

کارهاي ظالمانه  واقعاًکه کسانی بود خیلی بالاتر از  ه بودندسر او گذاشت براي اي کهجایزه .نداشت

 .ادنددمیانجام 

کسی  عنوانبهمن  لحداق .داي پشتش ندارنقشهیک کاري چنین  کنیدکه شما فکر  نداشتامکان 

بودم  مطمئن. نکنمرا این فکر  مستناتومینداده بودم، با او روي دریا انجام را ترین سفر که طولانی

 شک کرده.به این موضوع خود ایس هم  که

 راجر...

 خواستمیولی ایس ن ،کنممیاسم فکر آن به  منکمیتعقیب ایس نگاه تحتمن هروقت به پوستر 

احساس را بود  اي که روي دوش ایسسایهمن  . با اینکهداردمرد آن که این ربطی به کند قبول 

چیزي که طوري رفتار کردم انگار  هم حرف نزد و من من باراجر  بهراجع وقتهیچاو  ،مکردمی

 .ماندمین

ورزیدن نفرتداشتن خیلی بهتر از دوستبازم  ،هی« .عوض کنمرا ش یوهوامی حالسعی کردم ک

 »حتی... ؟مگه نه ،هستش

مثل ؛ دیدم شنشماچرا در تنهایی  ،یوان خیره شده بودبه لایس وقتی که . دفعه ساکت شدمیک

 بودنش نبود.مست خاطربهولی  ،عمیق و تاریک بوددریاي  یک

 »ایس...« :با تردید گفتم

همه به  .دفعه ساکت شدیکصداي شادي و شعار خدمه . ناگهان کوتاتسو صدایی درآورد

و  کردمینگاه  ه بود،جا رفتآنها از هانتربونتیجایی که کشتی  ،ند که به مهکردمیکوتاتسو نگاه 

 .شدمیداشت نزدیک  ريکشتی دیگ؛ غریدمی

 »اونا دوباره برگشتن؟ ؟یعنی چی« :ایس به جلو خم شد و با تعجب گفت
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شبیه یک  نظربه. آنهادرواقع خیلی از  هستند؛کشتی یک بیشتر از  که اما خیلی زود فهمیدیم

 ناوگان بود...

 »نیروي دریایییی؟!«

علامتی که دزدهاي دریایی از  ؛ظاهر شد که روي بادبان نقاشی شده بود مرغ دریایییک علامت 

هاي بود و کشتی آمدهنیروي دریایی  مطمئناً .ها بودمارین يوحشت داشتند و شبیه لوگوآن 

 به طرف ما بود. ،شانهمهجنگی در حال حرکت بودند و راه 

 نایلر. خورده تورمون به بدي کشتیِ. ایلرهن کشتی این« :گفت و کرد اشاره 1رهبر کشتی به جمجمه

 .»خشنه و تند هاي2انساین اون از

 »ن؟هست سازي چیزيکشتی. غریبهوعجیباین یه اسم  ،هی« :ایس گفت

 »باید از اونها فاصله بگیریم.« :همین حال به خدمه دستور دادم کهدر من 

را ها ما کشتی يبقیه ،یمشدمیدرگیر آن ما با اگر ؛ هاي جنگی جلوي بقیه بودیکی از کشتی

ترکیب یک در داشتند و  فاصله گرفته بودند ردیگهم از هم حالاهمین آنها. ندکردمیمحاصره 

  .دبیفتیم این اتفاق ذارگبیم خواستمیند و ما نمدآمیبزرگ جلو 

 ايصخرهاگه یادم بیاد، یه مسیر « :با فریاد صدا زدم کشتی بود ينهاکتابخدر که جایی  را من میهال

اون نقشه رو  ،تیچ. مسیر کشتی رو تغییر بدید و با تمام سرعت به اون طرف برین .این نزدیکیا بود

 » باز کن.

 »این کشتی خوبیه.« :شنا که خیلی نزدیک بود گفتآناگهان صدایی نا

                                                           
 )ترجمم. (داره رو ناوگان فرماندهی وظیفه که ايکشتی. 1
روش نوشته » عدالت«ي ترین و آخرین رنکیه که اجازه داره از کت سفید که کلمهمراتب مارینه و پایین) یازدهمین رنک در سلسلهEnsign. انساین (2

 شده استفاده کنه. (ویراستار)
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ملوان نیروي دریایی یک که من با شوك چرخیدم و دیدم  .بود زن جوانیک ي این صدا

 .رودمیتنهایی روي عرشه راه به

 »عدالت« يکت سفیدرنگ بود که پشتش کلمهیک هایش روي شانه. ملوان عادي نبودیک او 

 .دبپوشنرا کتی چنین  دداشتنفقط افسران مخصوص نیروي دریایی اجازه ؛ نوشته شده بود

 »تو کی تونستی بیاي روي کشتی؟«

 ما پریده بود. يعرشهافسر نیروي دریایی وسط یک  ،طریقیبه

اما  ،که این رو میگممتأسفم « :روي شمشیرش گذاشته بود گفترا زن در حالی که دستش آن 

 .»شهمیجا تموم سفرتون همین

 .ببینم دستش پشت را سوختن از حاصل عجیبی زخم منستاتومی

 ندازي شد.تیرا جاآن

 ».همف«

 زن بود.آن کردن مسخرهصداي 

 یجاییک از بعد صداي میهال چند لحظه . بودجاشدن درآورده اي جابهذرهبدون شمشیرش را 

 »خیلی هم عالی...« :آمد

شلیک کرد و او آن زن از مخفیگاهش به سمت  میهال .فاق افتادزدن اتهمبهچشمیک در  زچیهمه 

 »تو یه هیولایی.« :زدمفریاد من عقب رفتم و . منحرف کردرا با شمشیري گلوله 

 »ایس این نایلره.« :جمجمه داد زد

 روي عرشه جلب کرده بود. سمت زنِبهرا توجه او  ،صداي تفنگ
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 »؟1چرا بهش میگن نایلر. م یه پسر بزرگ و هیکلی باشهکردمی؟ فکر واقعاًاوه «

 .»ونکه انگار با میخ کوبیدنش کنهمیي مردم رو سوراخ جوریهاون  ظاهراً«

 »خب، این ترسناکه.« :به جلو قدم گذاشت و گفت، فشرد همبهرا ش یهاایس چشم

ش خیره شده ننفس و محکم به چشمابهمادتو با اعآن دختر مثل  دقیقاً ؛م و خونسرد بوداایس آر

 بود.

 » آتیشی باشی.مشتهستم و تو باید ایس  2ایسوکا من انساین« :زن با صدایی محکم گفتآن 

 »داشتی.تو الان باز« :ایس گرفت و گفتسمت را بهاو نوك شمشیرش 

ت اسم نظربه« :زن خیره شده بود گفتآن به چشمان  با جدیتو در حالی که » هی...« :گفتایس 

 »ست!!هیه نوع پرندشبیه اسم 

حال اینبا، با فضاي حاکم مطابق نبود ه بود،ایس گفت چیزي که. کل فضاي موجود یخ زد فوراً

 .نگه داشتسمت ایس به اشمشیرش ر طورهماننخورد و تکان  اصلاًوکا سای

 با رو من تونیمی واقعاً تو« :گفت زدمیو پوزخند  کردمیش اهایس در حالی که داشت مسخر

 »ري؟بُبِ چیز اون

 بیرون زد.از بدنش شعله  ،بیرون بدن او نورانی شد و لحظاتی بعد

 در حال اجرا بود. شعلهشعله يشده بود و قدرت میوهآتش کل بدنش تبدیل به 

 .»کنممی سوراخاگه دوست داري تو رو سوراخ ،خب« :گفت دحرکت کناینکه از ایسوکا قبل 

 سرعت حرکت کرد.بهش شمشیر باریک

                                                           
1 .Nailer )کوبمیخ معنیبه( 
2 .Isuka 
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 »اووووه!!«

ور بزده شد که مجشگفتاو چنان  يولی از شدت حمله ،ساخته شده بودآتش با اینکه ایس از 

 .دهدشد جاخالی 

 »ما باید به کاپیتان کمک کنیم. ،پسرا! کاپییییتان ایس«

. چرخاندمیرا ولی او با سرعت وحشتناکی شمشیرش  ،محاصره کردندرا خدمه بلافاصله ایسوکا 

. دفاعش کامل و خطرناك بود. باشددورش کشیده شده  یئمثل این بود که دیواري نامر

سوراخ سوراخاما امکان نداشت با نوك شمشیرش  ،دیوار بگذريآن ی تلاش کنی از نستاتومی

 ي.ونش

 .کردمیحالا این اسم بیشتر معنا پیدا ؛ انایلر ایسوک

عدالت تمومش کن و تسلیم  این مقاومت بیهوده رو« :و گفتکند ایسوکا خواست به ایس حمله 

 »شو.

 »خب اگه مقاومتم بیهوده نباشه چی؟« .طعنه زد و از شمشیرش دور شد او ایس به

سبک جنگی  بهراجعاما چیزي  ،نباید خیلی از نظر قدرت فرقی داشته باشندآنها که فکر کردم 

 .کردمیاذیت مرا ایسوکا 

با این سبک آخرش  ؟باشدداشته  نستاتومیانرژي  قدرچهمگر ؛ او تنها بود و ما کلی افراد داشتیم

 آنهاچرا از  ،همه کشتی و آدم داشتایناو ؟ آمد، پس چرا او تنها به کشتی ما شدمیجنگی خسته 

 ...خردمیزمان دارد که  یدرسمی نظربه؟ کردمیاستفاده ن

داشتند هاي نیروي دریایی کشتی ؛چرخیدم و نگاه کردم ،زمانی که این فکر به ذهنم رسید

 ند.کردمیکامل مان را محاصرهچرخیدند و میما  دور آرامآرام
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 !؟کرد استفاده طعمه یه عنوانبه خودش از ناو

و وقتی  شدمیجسارتی باعث جواب از طرف ما چنین  مطمئناً و شدمیاو وارد زمین دشمن 

را ها ما کشتیحالا هم و  شدمیفراموش  کاملاًکشتی راندن ، آمددرگیري روي عرشه پیش 

 محاصره کرده بودند...

؛ ن رسیداسرمپشته ب دقیقاًها وقتی یکی از کشتی مخصوصاً  ،م منطقی شدیچیز براهمهیک لحظه 

 ها توجه نکنیم.تیبه کشدیگر تا کند پرت حواسمان را  این بود که زنآن  هدف

 »دیگه تمومه.« :سمت ایس گرفت و گفترا بهایسوکا نوك شمشیرش 

 »!ااااااااااااااااااااااااااااااه«

را  اسپِیددریایی  هاي نیروي دریایی که کشتی دزدانیکشتسمت فریادي از  ،موقعهمان  دقیقاً

 .آمدمحاصره کرده بودند 

 »سر موقع انجامش دادیم. دقیقاًانگار « :خیالی راحت گفتمبا 

ود که متوجه ن به ما بوقدر حواستنییعنی ا« :گفتم .ریا رسیده بودیمد بخش مخصوصِآن به 

 »؟هاي زیر آب نشدینسنگ

 شدنواژگون حال محاصره کرده و دررا دشمن که ما  هايسمت یکی از کشتیبهمن طعنه زدم و 

 .انداختم نگاه بود

 دریایی رسیده بودیم. يکامل به صخره طوربهما 

هاي زیر دریا گیر بین امواج شکننده و صخره ،کنیداز این مسیر عبور شوید بدون اینکه متوجه اگر 

ي در بدنهها سوراخی سنگ ،دشانس باشیخیلی بداگر . نداریدفرار براي ی و راه دکنیمی
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اتفاقی که براي کشتی نزدیک ما همان  دقیقاً ؛ودشمیو کشتی شما غرق  دکننمیایجاد تان کشتی

 افتاد.

افسر یک ولی من انتظار نداشتم  ،کندمحاصره را ما  خواستمیناوگان  از اول هم مشخص بود که

که اتفاقی هم هر  ،بوولی خ .کندپرت حواسمان را و شود تنهایی وارد کشتی ما بهنیروي دریایی 

به م که ه بودهمین من گفت خاطربه .شودکامل شان محاصرهذاریم گنکه  فقط لازم بود ما ،افتادمی

 . آنهاخودمانمسیر فرار براي یک کردن درستها و براي حرکت از بین سنگ؛ یمواین سمت بر

و به برده بودند خیلی بالا سرعتشان را  احتمالاًبگیرند، را ند جلوي ما نستاتومیندیگر که وقتی 

شدت آسیب دیده بود و از ما دورتر و دورتر بهکشتی جنگی . هاي زیر آب برخورد کردندسنگ

 ند.افتادمیهاي کشتی به داخل دریا از روي نرده ،هاو مردم و بشکه شدمی

بینی حرکت پیشغیرقابل یو با الگویبودند نظم و محکم بیاي خیلی منطقهدر چنین امواج 

و  شده بودندها بسیار تیز ها براي سالیان طولانی، صخرهبه صخرهآب برخورد  خاطربهو  ردندکمی

 د آسیب زیادي وارد کنند.نستناتومی

 .»نکنینو دیگه ما رو تعقیب  نها توجه کنیاین شرایط فقط باید به صخرهتوي شما «

این شرایط در شناگر ماهر هم یک حتی  .آب افتاده بودند شرایط سختی داشتندداخل ملوانانی که 

 ها پرید.غلاف کرد و بالاي نردهرا ایسوکا شمشیرش  .شدمیدچار مشکل 

 »؟کنیمیعه چی شد فرار « :گفت او ایس با پوزخند به

 »برم نجاتشون بدم. خواممیاحمق «

 سمت افرادش پرید.بهاو داد زد و 
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دنبال بهو  کردمیها شنا ایسوکا بین موج؛ ماشا کنیمکشتی دویدیم تا ت ردیگ سمت به

شناور  يچوب یا بشکهیک به را او  ،رسیدمییکیشان وقتی به  و گشتمیش یهازیردست

 .رفتمیبعدي سراغ ند و بعد ارسمی

 »ست.هالعادفوقاون « :جمجمه با تحسین گفت

به زیر آب  هر موجچون با برخورد  ،ها مشکل داشتها زیادي قوي بودند و ایسوکا بین موجموج

ش داد نکه روي آب شناور بود به زیردستارا او هر چیزي . آوردمیبیرون را و بعد سرش  رفتمی

 داشتن خودش نبود.نگهچیزي براي  رو دیگ

. سمتش انداختبهرا ي نجات حلقه ،ايکلمهو بعد بدون هیچ  کردتماشا را هاي او ایس تلاش

و برساند حلقه آن به را نست خودش اتو ،هرطور که بودولی  ،ها محاصره شده بودایسوکا بین موج

و  اسپِیددریایی صبانیت پر شده بود به کشتی دزدان با چشمانی که از ع ،توجه به موقعیتبدون

 . شدایس که کنار عرشه ایستاده بود خیره 

 »چرا من رو نجات دادي؟« :زدفریاد او 

 .»دونممین« :سادگی گفتبهو به او کرد را ایس هم پشتش 

کاري ! گیرممیدیگه تو رو  يدفعه ،آتیشیمشت« :، ایسوکا داد زدشدمیکشتی ما وقتی دور 

 »دادنم پشیمون بشی.نجاتبراي  کنممی

 »اون آدم خوبیه.« :هاي دریایی برگشت و گفتصخره يطرف منطقهبهایس 

. او فرد خوبی بود ،از این نظر؛ به هدفش ترجیح داده بودرا ش نزیردستاجان اي که ویژهافسر 

نه فقط  ،خودش بود يایده احتمالاً هم کشتی دشمن براي خریدن زمان يپریدن روي عرشه

 .باشدترین عضو کشتی بوده اینکه قوي خاطربه
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 ولی...

ولی فکر اینکه همچین زن ترسناکی کل مدت  ،کار رو کردي چرا این دونممین« :با آه گفتم

 »نگران بشم. شهمیدنبالمون باشه باعث 

           »قبلیه! يکردهعرقهر چی باشه بهتر از اون مرد ریشو و  !هی«

 .شومرو بهرو ییاهآدمچنین با  وقتهیچ مستخوامیندیگر ... من درست بود

 خندیدیم.هم خیره شده بودیم و میبهمن و ایس 

 !»کنیمرو شروع جشن بیاین . مون برگردیممهمونیوقتشه به  ،خب« :او گفت

 .شروع کردرا بود که او دوباره جشن  طوراینو 

 

 

 

 

 

 سوم چپتر

بود و  به پایان رسیده گرندلایندر سفر ما . بودیم سکايشین از قبل دقیقاًو ما  سفر ما ادامه داشت

 کرده بودیم.را تمام اول راه  ينیمه

 حیوانیک هم  آنهانفر عضو رسیده بود و یکی از بیستبه  اسپِیددریایی  دزدان ،با گذشت زمان

 ،ند و در طول سفرشدمیدر نظر دزدهاي دریایی متفاوت دیده  ،خدمه ياکنون ایس و بقیه. بود

 .رفتمیبونتی کاپیتان ما بالاتر و بالاتر 
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 پیش خوبی این به اوضاع ولی ،یموش سکايشینما انتظار داشتیم که با شور و هیجان زیاد وارد 

 .آمداولین هشدار از طرف جمجمه ؛ رفتن

 تکرار کرد.را ناآشنا  يو این کلمه» .پوشش« :ایس گفت

حیوان  ؛ش بودیایس روي صندلی نشسته بود و کوتاتسو روي پاها. کابین کشتی بودیمدر ما 

 آرامش خوابیده بود.در مده بود و آوجور درتوپ جمعیک شکل بهبزرگی که 

ما باید با یه  .درسته« :او گفت دهد.تر توضیح از دریا روي میز داشت تا راحت ايجمجمه نقشه

 ».نوع پوشش کشتی رو بپوشونیم تا از زیر آب رد بشیم

یم نستاتومیب ما با وضع فعلی نوبود و خمقصد بعدي ها ته دریا فیشمن يجزیره، 1پوزطبق لوگ

 .پوشاندیممیکشتی رو  ،ویژهنوع پوشش یک پس باید با  ،یموجا پیش برآنتا 

 پوششی پیدا کنیم؟چنین  میستناتومیو ما کجا 

 »الجزایر شابوندي...مجمع« :جمجمه گفت يکردن به نقشهنگاهایس با 

 اسپِیددریایی  ندزدا ،ر بزرگ و کوچک بود و با پیشنهاد جمجمهیااي از جزمجموعه ،این مکان

 شابوندي حرکت کردند. الجزایرمجمعسمت به

العاده بزرگی به فوقدرختاي درواقع اونها . نیستن هم حتی جزیره الجزایرمجمعاین  ،از نظر فنی«

 »هستن که جزایر روي ریشه اونها ایجاد شده. 2مَنگروو یاروکیمان اسم

 نیست پسجزیره یه درواقع  جااونچون  .فهمیدمآهان « :جمجمه انداختم و گفتم ينگاهی به نقشه

 .»شهمیبه سمت اون نشون داده ن پوزلوگهمین  خاطربههاي مغناطیسی هم نداره و سیگنال

                                                           
 )ترجمم. (گرندلاین يمنطقه يویژه نمايقطب. 1
2 .Yarukiman mangrove 
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زندگی  جانآدرختان بزرگ واقع شده بودند و مردمی که  يکه روي ریشه جزیرههفتادونه 

 .بود انگیزند! حتی تصورش هم شگفتکردمی

روز سه کردنش در کمترین حالت نصبشده که ثابت ولی  ،یکه درجهمن نظرم روي یه پوشش «

 »کشه.میطول 

 »روز تاخیر؟؟سه « :ناراضی گفتاي چهرهایس با 

 سکاي داشت،از شدت هیجانی که براي شینالان  او ولی ،ها مشکلی نداشتبا نقشه معمولاًایس 

سه «بگوید  »ماندنروز سه «جاي بهبیعی بود که پس خیلی ط ؛بیرون از تنگ بود ماهیِیک مثل 

 .»تأخیرروز 

 »ه؟ خوبن؟طورچهغذاهاي جزیره « :ایس پرسید

 هاي مخصوص ایس بود.که باز هم از نگرانی

هایی با م مکانمطمئنو من  هسکایشینهاي توریستی ابتداي شابوندي یکی از مکان الجزایرمجمع«

 »وجود داره. جااونغذاهاي عالی 

 »خوبه...، دونستنش آهان« :ایس زمزمه کرد

ببینم و او را ش نم برق چشمانستاتومیولی من  ،ددهبا دقت گوش می کردمیبا اینکه او تظاهر 

 .کندهان نپرا هیجانش از سفر بعدي  نستاتومین

این مکانی که روش جمجمه هستش رو باید ازش « :روي نقشه گفت ایس با اشاره به نماد بزرگ

 »دوري کنیم؟

انیه که من منظورت چیه ایس؟ این نماد منه و اون مک« :ناراحت شد و گفتجمجمه از این سوال 

 »ریم.در واقع اون مکان جاییه که الان داریم می. برم جااونبه  خواممی
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 »که از رفتن به جایی با همچین نمادي ناراحته؟ام اه... میگم من تنها کسی«

 دور جمجمه کشید.یک قلب بزرگ خودکار درآورد و یک جمجمه » ؟؟ خب پس...واقعاًعه «

 با او مخالف نبودم. هم و منانداخت ایس نگاه شکاکی به من 

 تا اینکه بالاخره به جزایر شابوندي رسیدیم. ،کشتی ما به راهش ادامه داد

را درختان جادویی  ،تقریبا جایی بودیم که جمجمه روي نقشه مشخص کرده بود و از روي عرشه

 تماشا کردیم. درفته بودنآسمان که تا 

 »خیلی بزرگن...« :زمزمه کردم

 تصور بود.قابلن غیراشاندازه. زنممینفهمیدم که دارم بلند حرف 

 .شدمیبراي پوشش ویژه استفاده  ،شدمیدرختان ترشح  يصمغی که از ریشه

 یهایو حباب افتادمیها گیر این هوا توسط صمغ ،ندکردمیآزاد را درختان هوا  يوقتی ریشه

 .ندشدمیشابوندي تولید  الجزایرمجمعدر  دائماً هااین حباب؛ ندشدمیکه شناور  شدمیتشکیل 

قدري بهاي که منظره؛ کردمیکمان درست رنگینو  شدمیر ها منتشنور خورشید از سطح حباب

هم وجود وفلک بزرگ چرخیک  ،دور يافاصلهدر . نظیر بود که خشکم زده بودبیالعاده و خارق

 ها احاطه شده بود.که توسط حبابداشت 

اي براي توصیف کلمهم نستاتومیکه ن کنممیاعتراف . بینممیدارم خواب  که مکردمیاحساس 

 ش پیدا کنم.ازیبایی

 »الان متوقف بشم. تونممین« :گفتم
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اي کلمههر . کردم ايافسانه يي این منظرهدربارهکتابی از جیب کتم درآوردم و شروع به نوشتن 

سرهم و روان به ذهنم پشتطور همین ،لحظهدر آن کلماتی که ؛ نوشتممیرا  رسیدمیکه به ذهنم 

مدتی از همه نوشتن بعد اینفکر کنم بالاخره . نداترسمیرا نوشتن داشت مدر استعدادم . رسیدمی

 نتیجه داد.

 شنیدم.ند کردمینگاه  من که بهرا مردمی  هاي آرامصحبت ،بعد

 »چیه؟ دیگه این«

 »چیه؟ کارها این از منظور«

 براي این منظره استفاده کنم. مستناتومیکه  بود ايکلمهتنها  »هاي شناورحباب«

 این ؟دارد را ریشه روي زندگی لیاقت ندازد،انمی ریشه وقتهیچ که مردي یاآ« :کتاب نوشتمدر 

 »!شابوندي ویوا! مویگمی من که چیزیست

 »دیگه چه کوفتیه؟این «

 »ها اونو بلند نخونین.نههههههههههه بچه« :داد زدم

 عرشه از خنده منفجر شد.

 »نه یه کتاب شعر. ،یه ژورنال ماجراجویی بنویسی خوايمیم تو کردمی فکر من ،هی«

 »شاید این زیادي از سطح تو بالاتر باشه. .دونممین«

 .دبگیرنرا ن اشیهاجلوي خنده دطعنه زدند و سعی کردن من ملوانان به

وقتی و  شهمیتبدیل به طرح ژورنال  بعداً. هستش یادداشت واسه طرح کلییه اي... این فقط «

 »صبور باشید. .قراره خیلی بهتر بشهتمومش کنم، 
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 »واسه خوندنش صبر کنیم. متونیمیحتما حتما، ن«

خواي یه داستان خوب بنویسی، میاگه « :گفت گشتمیسر پستش بر داشت یکی از ملوانان وقتی

 »اسم من رو بیار و قهرمان داستان بکن.

 کردم،کامل را روزي این داستان اگر  که م و با خودم قسم خوردمکردتماشا را نها آرفتن  هم من

 .نکنموارد داستان را  آنها اسم وقتهیچ

دور از چشم بقیه  به جایی. ها پیدا کرداز بین ریشهرا مسیر خودش  اسپِیددریایی  کشتی دزدان

 .شویمهلو بگیریم و پیاده حرکت کردیم تا پ

 .ماندیمجا دور آنما از طبیعتاً که  داشتبندر رسمی یک جزایر شابوندي 

اگر ولی  ،شودندیم تا روند تشکیل پوشش ویژه تکمیل اممیاین جزیره در روز سه ما باید براي 

 زچیهمه ،شدیممیپیدا  ردزداي دریایی دیگها و هانتربونتیروز توسط نیروي دریایی، سه این در 

 . شدخراب می

و کند کنترل را  آنها نستاتومیقانون وجود داشت که دولت نبی يجزایر شابوندي چند منطقهدر 

که  بود قانون خیلی بهتر از جاییبی يمنطقهیک هرحال به؛ انتخاب کردیمرا نها آما هم یکی از 

 .کندتوقیف مان را کشتیما و کند سعی توانست مینیروي دریایی 

بردیم و  جانآداخل را ن امکشتی هاي بزرگ درخت پیدا کردیم وما جایی بین ریشه

نیروي دریایی و مراقب فقط نباید « :کهداد جمجمه هشدار . انجام دادیمرا هاي پوشش سازيآماده

خطر زیادي این اطراف . هاشون هم باشینها و بردهزادهنجیبب بلکه باید مراق ،ها باشیدهانتربونتی

 ».وجود داره، سعی کنین از دردسر دور بمونین تا پوشش ما تموم بشه

 .»توئهبا  دقیقاًمنظور حرفم  !تو جناب ایس مخصوصاً« :او به ایس نگاه کرد و گفت
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 »هاه؟ چی شد؟« :گفت زدمیکردن به جزیره برق نگاهش از نکه چشماحالیایس در

 »گفتم که باید از دردسر دور بمونی.«

 »ن؟اهخوشمز جااونهاي اون گرامان کنیمیفکر ... فهمیدمآره آره « :ایس گفت

 »نگرفتی چی گفتم. واقعاًتو ایس فکر کنم «

و مخصوص جزایر  شدمیپر از خمیر لوبیاي شیرین  شداخلاي بود که گرامان نان بخارپزشده

شدن از از پیادهکه بعد  این بود ،کردمیفکر  آن در واقع تنها چیزي که ایس به. شابوندي بود

 .چه بخوردکشتی 

اگه کسی . هش هستنگران نباش من حواسم ب« :گفتم او به. جمجمه آهی کشید و به من نگاه کرد

 ».آتیش بزنه رو هاي جهانیزادهنجیببره یکی از این ممکنه  ،حواسش به ایس نباشه

ندارم جرأت ولی منم  ،نه باشمومن شاید دیو. حتی حرفشم نزن« :جمجمه وحشت کرد و گفت

 »خودکشیه. عملاً ،داشتن نیستجرأتاین دیگه . همچین کاري بکنم

رسیده بودیم و کشتی . به مقصد مدتی خندید از اون هم بعد .به جمجمه نگاه کردم و خندیدم

 . متوقف شدبالاخره 

 .دنخدمه آرامش بیشتري پیدا کرد ،با رسیدن کشتی به ساحل

تا وقتی که نیروي  ،ولی خب ،هاي جهانی هم دردسرنزادهنجیبدرسته که « :جمجمه گفت

 »نباشه من نگران... یدریای

 »، دوباره همدیگه رو دیدیم.آتیشیمشتیی جااینپس « :صداي آشنایی گفت

 ت.با استرس به کنار کشتی نگاه انداخسرعت چرخید و بهجمجمه 
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 »دفعه دیگه بازداشتید.این .آروم بیاید بیرون« :دفعه گفتاینصدا آن 

 .کردمیاو کنار کشتی ایستاده بود و به ما نگاه ؛ لازم نبود ببینمش تا بفهمم ایسوکاست

 »تا الان چندبار شده؟ .ستجاایندوباره که اون «

بلکه  ،ترس خاطربهنه ولی  ،دزمزمه کنن راایی هحرفدشان خوباعث شد خدمه بین  آمدن او

 بودن این اتفاق.کنندهخسته خاطربه

دنبال کشتی ما بود و به دستگیرکردن ایس وسواس  ایسوکا کلاً ،گرندلایناز زمان ورود ما به 

 .شدمیمقصد بعدي ظاهر در یم و او دوباره کردمیفرار  ،یمدیدمیرا هردفعه او . داشت

ي؟ اومدي طورچهاوه اینکه ایسوکاست، سلام « :تفاوتی گفتبیبا صداي  بود عرشه رويکه ایس 

 »تعطیلات؟

 »اومدم تو رو دستگیر کنم.! یومدم تعطیلات احمقالبته که ن«

 »غیراز گرامان دیگه چه غذاهاي مخصوصی داره؟بهایسوکا میگم این منطقه ! آهاي اوکیآها «

 ياز اونها واسه. گراسن رو پیشنهاد میدم یمن کراکرهاي برنج ،خوايمیاگه واسه سوغاتی «

 !»زیردستام خریدم، خیلی خوب پخته شده... هی من که بهت گفتم تو تعطیلات نیستم

 این فکر بودیم که:در خدمه  کل احتمالاًولی من و  ،داد زدرا ایسوکا این جمله 

 ...تعطیلاته تو اون

 ...تعطیلاته تو قطعاً اون

 ...تعطیلاته تو مطمئناً اون
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لباس راحتی و توریستی یک  ؛نپوشیده بودرا ي بدتر این بود که لباس نیروي دریایی و نکته

 اصلاً بود. دیدهرا نده کشتی ما اگذرمیاین جزیره خوش در وقتی داشته  احتمالاً. پوشیده بود

انگار که سرنوشت  بزرگ لعنتی به این شخص بربخوریم؟ ياین جزیرهدر  بود ممکن طورچه

 ...دادمیانجام خوب را کار خودش داشت 

شدیدي داشت و فداکار و صادق  طلبیاو احساس عدالت؛ خوبی بودآدم ایسوکا  ،به زبان ساده

 بود.

 نستاتومیهمین ایس  خاطربه ؛نهایی نداشت يمواقع نیاز ضربهدر ولی  ،بود مبارزه قدرتمنددر او 

 .افتادمیاتفاق  هم همیشهالگو تبدیل شده بود و یک و این اتفاق به شود دور از او مواقع نیاز در 

از تعریف  احتمالاًاو . شده بودشناخته يچهرهیک ما  يبلکه براي همه ،ایسوکا نه فقط براي ایس

غریب بود وفرد عجیبیک باشد، افسر نیروي دریایی  شبیه ولی بیشتر از اینکه ،آمدنمیخوشش 

 بود. جانآیم او هم رفتمیکه هر جا ما 

 »بار زیردستاش باهاش نیستن.اینهعیی... حداقل « :جمجمه گفت

 بود.آمده تنها به این جزایر  ،بردن از مرخصیلذتبراي  احتمالاً ؛ایسوکا تنها بود

 .»بربیایماز پسش  همیشهمثل  متونیمی کهم مطمئن ،اگه خودش تنها باشه«

 در همین حد پایین بود. دست آورده بود،ما به ياحترامی که ایسوکا از خدمه

 »کشتی رو قایم کنیم. دوباره متونیمی بعداً .درسته ،آره«

 .داردتفاوت زیادي بین ایس و او وجود که چون متوجه شده بودم  ،موافقت کردم

 »و خودت رو تسلیم کن. آتیشیمشتبیا پایین «

 »شیم؟میما الان از کشتی پیاده  کنیمیفکر  واقعاً« :کشیدم و با فشار گفتمآهی 
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ي دنبال طوراینزن لجباز هم یک کاش ؛ دشمیم احسودي شتدا هم منو  لجباز بودزن یک او 

 .مدآمیمن 

 .کردمیتعقیب ما تحسین در نشدنش سرسختی و تسلیم خاطربهرا ایسوکا  همیشهجمجمه 

 »اما اون هنوز هم عضو نیروي دریاییه.« .انداختمیادش آرام 

 ...»دونممی دونممی، آره« :کشید و گفتآه جمجمه 

دفعه اینتون ایجاد کنید، مگه نه؟ شما قصد دارید پوششی اطراف کشتی« .ایسوکا داد زد و خندید

 »دیگه راه فراري ندارید.

 رد؟کمی دادوبیداد که قدرنیا رفتگنمی درد شیگلو او که بودم شگفت در من

ولی  ،جزیره پیدا کنمدر و چیزي براي خوردن شوم م پیاده خواستمی. لحظاتی بعد شکمم غرید

تا ایسوکا بالاخره خوردم بود را میکشتی در اي که ندهاماي هباید چیز؛ ممکن نبودالان دیگر 

 .بدهدشدن از کشتی به من پیادهبراي  یو شانسشود خسته 

 »فکر کنم باید غذا... ،هی ایس«

به دیگر  ،تی قبلاز لحظاکه او فهمیدم تأخیر متوجه شدم که ایس روي عرشه نیست و با 

 .هدادمیش نهاي ایسوکا گوحرف

 »اگه پیداش کنم... خورممیلعنتی قسم «

 .دادمینتکان هم را صورتش ش ایستاده بود و حتی یجا ایسوکا هنوز هم سر ،پایین کشتی

 »زدن دووم بیاري؟پلکبدون  تونیمی قدرچهلعنتی تو  آخه«
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سمت کشتی مستقیم خیره شده بود و حتی پلک هم یک باورنکردنی بود که ایسوکا تمام مدت به 

 فرار کرده بود. شدیدمیکشتی که او ن ردیگاز طرف  موضوع، ایندانستن ایس با . نزده بود

هیچ راه فراري برات وجود نداره،  دونیمیاین ساکتی که ترسیدي و  خاطربه ها!هاها«

! ؟ بالاخره وضعیت دستت اومد؟ هوي به من گوش میدي؟ جواب من رو بدهآتیشیمشت

 »رفتی خوابیدي؟ آتیشیمشت

 تا الان فرار کرده بود. ایس قطعاً

ایس الان  مطمئناً .خیره شده بودمبه او با ترحم من هم ، کردمیهمچنان که او داشت داد و فریاد 

، اما دخورمیرد کمیغذاي خوشمزه پیدا چه و هربود هاي شهر در حال گردش بازار و غرفهدر 

 ...ناگهان

 »ایس کجاست؟«

 : میهال.آمدبیرون  ،دادمیرا نشان صورتش  سختیبهباز شد و مردي که  رامیآکشتی با صداي  درِ

 .»چه سورپرایز نادري !تیچ« :یدم گفتمچهارچوب در درا در وقتی عینک و سبیلش 

 اینکهمگر  ،دادمیننشان عام ملأرا در ش اهچهر وقتهیچ، نستادمیمعلم را میهال خودش با اینکه 

و بیرون ماند خونه کتابدر او  ،جدید رسیدیم يجزیرهیک حتی وقتی به . دد درس بدههبخوا

 .بود افتاده برایش بدي اتفاق ،بود گذاشته قدم بیرون دنیاي به او که زمانی احتمالاً. نیامد

کیف پول ایس « :دستش بود و گفتدر چیزي . دراز کردرا دستش  ،به در چسبیده بودکه میهال 

 »بیرون کابین من افتاده بود.

 »براي غذا رفته شهر. یعنی اون الان هیچ پو...و...لی نداره و«اتفاق بدي افتاده بود. . پرید مرنگ
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بمونیم و  جااینروز سه ما قراره ! دیس این خبر خیلی بدیهآقاي « :گرفت و گفترا جمجمه لباسم 

 .»یشما گفتی که مراقبش

 »م به این سرعت ناپدید بشه.کردمیفکر ن«

رو آتیش بزنه؟ بگو که  زادهنجیبیه  خوادمین سرعت یعنی اون به ای؟ باید چیکار کنیمحالا ما «

 .»کنهمیهمچین کاري ن

روز سه ما باید . لرزیدیمخودمان از ترس به  ،ممکن يبدترین سناریومن و جمجمه با تصورکردن 

همین که . یمکردمیاز مشکلات غیرضروري دوري بایست بنابراین می ،ندیماممیاین جزیره در 

 ي کافی بد بود.اندازهخودش به ،ش شده بودیلنگرانداختن ایسوکا پیدا اولِ

 » تو هم از کشتی محافظت کن.، باید برم دنبالش !لعنتی«

 م.واز میهال گرفتم و از روي کشتی پریدم تا دنبال ایس بررا پول کیف 

طور همان، اما زدمیش ایستاده بود و داشت فریاد یایسوکا هنوز هم جلوي کشتی محکم سر جا

بود  ایندهم تنها کاري که لازم بود انجام . کردمیبه اطرافش توجه  سختیبهاو  ،که شک کردم

ایس هم همین کار  ممطمئن؛ چشمش حرکت کنم و بعدش من آزاد بودم يکه دزدکی از گوشه

 .بود انجام دادهرا 

اما من از  ،رویم ایجاد شدندهاي زیادي روبهحباب .سمت جمعیت رفتمبهبراي جستجوي ایس 

روي اك، جاي خبهاحساس عجیبی بود که . تر حرکت کردمن جاخالی دادم و سریعاشهمه

ها که روي حبابشدم  اينقلیه وسایل يمتوجه ،مرفتمیر که جلو طوهمین. دویدممیها ریشه

، دشمیبراي پوشش کشتی استفاده نقط ها فکه از صمغ و حبابرسید نظر میبه .ساخته شده بودند

حمایت  کردندمیزندگی  جااینموتور اقتصادي بودند که از مردمی که یک همچنین آنها 
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ایس  نستمابلافاصله تو. د شدمتجاري جزیره وار يصنعتی گذشتم و به منطقه ياز منطقه. ندکردمی

 تعقیب او بودند.در که  را دارانغرفهردي از آشپزها و  ،تردقیقعبارتالبته به ؛پیدا کنمرا 

 »ه!!کردمیه و بعدش فرار دخورو غذا می هاه تو مغازهرفتمیمعلومه که ایس «

 مطمئناً؛ و جاده از کارگران و آشپزان عصبانی پر شده بود مدآمیطرف داد و فریاد از همهصداي 

 رفتن ایس بدون کیف پولش بود. ينتیجه ،این وضعیت

 ی برايحتی راه. قدرنیادیگر ولی نه  ،ودشمیوضعیتی  چنینبودم که ایس باعث  مطمئن

 ...به برسمتر سریعهرچهتا م کردمیباید راهی پیدا  .کردن هم نبودحرکت

 »بهتره که از سر راهم برین کنار. ،خب مردم« :خشن کردم و به مردم گفتمرا  نگاهم

 ».سلام« .صف بود گرفتمآخر که  را کسی يم و بالاخره شانهشدمیزور رد بهبا مشت و لگد 

خب ما « :خیره شد، فقط لبخند زدم و گفتم من ي ترسناك برگشت و بهقیافهمرد با آن وقتی 

 »به شما بدهکاریم؟ قدرچه

عذرخواهی از آنها پرداخت کردم و خودمان را دنبال کردم، بدهی را ترتیب این صف من به

 کردم.

با  ظاهراً ؛دیدم وفلکچرخپارك، زیر  اسم شابونديبه تفریحی  يمنطقهرا در یک بعد من ایس 

 .بود کشیده شده جانآبه  مدآمیش یهابویی که از غرفه

پیدا را ي تفریحی رفتم و ایس منطقهزنان به نفسنفسبالاخره  ،بعد از پرداختن آخرین بدهی

حالتی که در درواقع او . خوابیده بود جانآ ،روي صندلی نشسته بود و باور کنید یا نه؛ کردم

دستش در خورده هم نیمهدو سیخ غذاي . غذا فرو رفته بود خوابیده بوددرون  کاملاًش یهاگونه

 .کردممیهم پرداخت را ا هانگار باید پول این؛ بود
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باید پولش  خوريمیاگه غذایی « :مگفت ،ددهب معاشرت یاد میااش آدمن مثل مادري که به بچه

 » رو بدي.

 ایس زدم.به پیشانی بعدش محکم 

   »هاااااااه؟!«

را نش بود ادهچه داخل آلود به اطرافش نگاه کرد، پلک زد و هرخوابایس از خواب بلند شد، 

 قورت داد.

همه دویدن این خاطربهدویدم و میم و بعدش کلی خوردمیخیلی خوب بود، من غذا ! پوااااه«

 »م.شدمیدوباره گرسنه 

 »؟کنهمیي کار طورچهلامصب بدن تو «

را  کیف پولش. حرکت کرددیگر غرفه یک  سمتبه و خوردرا ها روي سیخ يگوشت باقیمانده

 »سر درست نکن.دیگه درد« :فتمسمتش انداختم و گبه 

 »نشده؟تر از قبل کیف پولم سبک«

 »معلومه که شده لعنتی.«

 »همم...«

فلک بزرگی وچرخبه . شده بودتمام کار من . آهی کشیدم. کنددرك را ل ئمسا نستاتومین نظربه

 دادم.گوش را ها که بالاي سرم بود نگاهی انداختم و فریاد خوشحالی بچه

که روي  بود تر از وقتیو حتی خوشگل دیرسمی نظربهتر خیلی بزرگوقتی زیرش ایستاده بودم، 

ایجاد  ییهاکمانرنگین، شدمیها گیر انداخته کشتی دیدمش. نور خورشیدي که توسط حباب

 .چرخیدندمیها که با چرخش حباب دکرمی
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چنین  ستانتومیچون هیچ انسانی نخدایان باشد،  ينظیر ساختهبی ياین منظرهکه م کردمیفکر 

 »سوارش بشی؟ خوايمی« :بالاخره ایس از غرفه غذا برگشت و گفتکند. چیزي درست 

 »کوچیک نیستم. ي؟ من دیگه یه بچهوفلکچرخمن؟ یه ؟ چی«

 »روي یکیشون سوار شدي؟ قبلاً«

 »خب، نه...«

 »ییم بیا سوارش بشیم.جااینلا که حا. پس الان دیگه وقتشه« :ایس به پشتم زد و گفت

قعیت این بود ااما و ،مدادمینشان بهش را م اراضینا يچهره. ارشدن رفتیمبه اصرار ایس براي سو

 ساز نزدیک شد.حبابهاي حرکت کرد و یکی از کابین وفلکچرخ. زده بودمهیجانکه از درون 

از  ،وقتی که اون بالا رسیدید« :دستی روي در کابین گذاشت و گفت وفلکچرخمسئول 

 »شابوندي لذت ببرید. الجزایرمجمع يالعادهفوقهاي بخش

 !»آتیشیمشتبالاخره پیدات کردم «

 بعد با چشمانی خشن سوار کابین شد. .زدمیو داد  ه بودش شدیایسوکا از ناکجا پیدا

 »؟کنیمیهی داري چیکار « :گفتم او به. م شکستیاحساس کردم پهلو که ي هلم دادجور

 »گشتن خسته شدم، چرا فقط از کشتی نیومدین بیرون؟دنبالتونکافی از ي اندازهبه«

 »بودي. جااونچون تو «

 »مدین، مگه مرد نیستین؟واهرحال بیرون میچی؟! شما باید به«

 »یی باید بیایم بیرون؟جااونخلی چیزي هستی؟ چرا وقتی تو «

 » هاه؟ چی شد؟« :برگشت و گفت او. آمد یم که صدایی غیرمنتظرهکردمیداشتیم با هم بحث 
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 در کابین قفل شده بود.

که فضاي  دشمیباورم ن. انجام داد شدمیکاري ندیگر حالا . شروع به حرکت کرد وفلکچرخ

 کشید؟ جااینکار به  طورچه. است روحبیسرد و  قدرچه جااین

ایس هم با خوشحالی از پنجره به . خیره شدم کابین به دیوارروي صندلی نشستم و با ناراحتی 

 .کردمیمناظر نگاه 

 سکوت به ما خیره شده بود. دربدخلق بود و ؛ روي ما نشسته بودایسوکا روبه

م ایسوکا نستاتومیزور به! ما شروع به حرکت کرده بودیم و من شومم از این چیز پیاده خواستمی

افسر یک که  است ممکن طورچه رآخ. موشم که دارم خفه میکردمیاحساس . تحمل کنمرا 

 شوند؟ وفلکچرخدزد دریایی با هم سوار یک نیروي دریایی و 

یم؟ رفتمیهنوز داشتیم بالا . زندان هستیمدر م که کردمیاحساس . بردن نبودلذتهیچ راهی براي 

 قدراینبتواند  وفلکچرخم که حرکت کردمیفکر ن وقتهیچیم به زمین برگردیم؟ هخواکِی می

 .باشدآزاردهنده و وحشتناك 

 ؟ادفتاچه اتفاقی می جاآنگشتیم برمی راگ ،به زمین برگردم... نه وایسا مهخوامی

دوباره به زمین اگر  کردمیکار هاما او چ ،بودآرام کابین بودیم ایسوکا داخل الان که 

 گشتیم؟برمی

جهنم بود و یک درون کابین ؛ جهنم بود جااین. کشیدم و ناله کردم ؟ نفسکردمیکار هبا ما چ

 هم بیرون کابین منتظر ما بود. رجهنم دیگیک 

 يها به فاصلهپس وقتی حباب« :ایس گفت ،مکردمیوقتی من داشتم براي خودم احساس تاسف 

 »ترکن؟رسن، میخاصی از زمین می
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 .باشداین شرایط خوشحال در  نستاتومیاو تنها کسی بود که 

 نگاهش با داره و نشسته جلومون دقیقاً ایسوکا باشی؟ راحت قدرنیا تونیمی يطورچه داداش هی

 .خورهمی رو ما

ش نگاه نبه دستا درعوض، نگاه کنم او م بهنستاتومینگران بودم که نوضعیتمان  يقدر دربارهنیا

درواقع . زخم سوختگی زشتی دیدمشان یکیروي ؛ نیفتد من ش بهنکردم تا حداقل چشما

زخم یک از ظاهرش معلوم بود که ؛ زخمش شده بودم يمتوجهدیدم او را باري که اولین

 .ستقدیمی

 »ش کنجکاوي؟بهراجع« :ایسوکا پرسید

زخمم  بهراجعپرسیدم « :او تکرار کرد. م پریدمیه از جاعدفیکچنان به فکر فرو رفته بودم که 

 »کنجکاوي؟

 »... وایسا منظورم اینه که نه...آرهاوه... « :فهمیدم و گفتمرا منظورش 

به  دزداي دریایی. این اتفاق زمانی افتاد که من بچه بودم. اشکالی نداره« :او با لبخند گفت

 »جا رو گرفت و اون آتیش پدر و مادر من رو هم گرفت...همهروستامون حمله کردن و آتیش 

حال او هنوز هم به بیرون نگاه بااین .کوچک یواکنش ایس شد، اما واکنشباعث  »شیآت« يکلمه

 .کردمی

م و یه افسر نیروي ه بودمن بین آتیش و دود گیر افتاد« :کردن به زخمش توضیح داداو با نگاه

نایب ادمیراله و این  البته الان ارتقاء پیدا کرده و .بود 1دوروستوان اون . دریایی براي نجاتم اومد

 .»دلیل پیوستن من به نیروي دریاییه

                                                           
.1 Dorrow 
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من  .افتممینیم ویاد دوران نوجو کنممیمن هروقت به این زخمم نگاه « :ایسوکا با لبخند ادامه داد

ردم وهمین قسم خ خاطربهها اون چیزي رو که من تجربه کردم تجربه کنن، بچه يبقیه خواممین

 »دریایی شرور رو دستگیر کنم. ي دزدانکه همه

ش ااینکه لباس نیروي دریایی خاطربهشاید  ؛رسیدمی نظربهرفتار و آرام بار بود که او خوشاولین

 یا شاید هم... بود نپوشیدهرا 

 .»بذاربودن رو کنار ، دزددریاییآتیشیمشتبه من گوش کن « :پایان داستانش گفتدر 

 »خیلی غیرمنتظره بود.« :زمزمه کردم

 .»رسیمین نظربهم بدي و آدت ،تشخیص بدم تونممیطوري که من اون«

ها کمتر سروصداي بچهکه فهمیدم  هم و بعدشباشد زمان داخل کابین کند شده  رسیدمی نظربه

 .کردمیاي به بیرون نگاه کلمهایس همچنان بدون گفتن  .بودیم وفلکچرخاوج در ما ؛ شده

 »منظورت چیه؟ اگه ما دزد دریایی نباشیم، پس چی باشیم؟« :پرسیدم او با تعجب از

به نیروي  دتونیمی ،اي براي رفتن نداریداگه جاي دیگه« :قطع کرد و گفتم را ایسوکا حرف

 »پیشنهادتون کنم. شخصاً تونممیدریایی بیاید، 

 نظربهخوب لباس نیروي دریایی  يتومطمئنم « .ایسوکا با چشمانی پرشور به ایس خیره شده بود

 »مگه نه؟ ،ي بدي نیستاز بقیه دوستات هم مراقبت کنیم، نظرت چیه؟ معامله متونیمیما . رسیمی

 ...دیوانه بوداین زن 

 قصد داشت ایس و دزدان واقعاً او؛ رسیدمیجدي  نظربهولی ایسوکا  ،کم آورده بودم همن کلم

 .کندبراي نیروي دریایی جذب را  اسپِیددریایی 
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نیروي . یم دشمن ما بوددیدمیدیگر را هر جایی که همدر شده بودیم، او  گرندلایناز وقتی وارد 

 نستاتومی طورچهپس او  ،دجز شکار و طمعه باشنچیزي به دنناتومیدریایی و دزدهاي دریایی ن

 ؟بزندحرفی چنین با جدیت 

معمولی  يفردعنوان بلکه به ،یاییردزد د عنوانبهنه را ایسوکا ایس  ،همه مدتاین از شاید بعد

 دریایی ندزدااو تمام  ،باعث مرگ پدر و مادرش شده بودند دریایی ندزداچون  .باشدقبول کرده 

 شناخت و فهمید که خیلی هم آدم بدي نیست.را تا زمانی که ایس  ؛دیدمیافراد شرور  عنوانبهرا 

 تا اینکه صداي آشنایی به گوش رسید. شنیدسکوت را در ش یهاایس کل حرف

 »هی در باز شد.« :ایس به عقب برگشت و گفت

 .پیچیدمیدر به داخل کابین میان نوعی در کابین باز شده بود و هوا از به

 !»شدمیاین در نباید الان باز  ،نه«

بیرون خیره تمام مدت به ایس  که مکردمیفکر . باز شده بود کاملاًدر کابین وفلک، بالاي چرخ

 .رفتمیداشت با در ور  ظاهراًولی ، شده

 »در رو ببند، خطرناکه.« :به ایس گفتم

 .بلند شدش یاما ایس از سر جا

 !»اول پایین میرم من همین خاطربه ،شهمیمن داره گشنم  حقیقتاً«

 »چیییی؟« :داد زدمخواست خودش را از در بیرون بیندازد، در حالی که ایس می

 »تو هنوز به من جوابی ندادي. .وایسا« :ایسوکا گفت

 .خوردمینتکان ش یسانت هم از جایک محکم کرده بود و را ش یاو دست و پاها
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م تا عضو نیروي دریایی بذاربودن رو کنار دزددریایی« :طرف ایسوکا برگشت و گفتایس به

 »ترسم نتونم همچین کاري رو انجام بدم.می؟ باشم

 دیده بودم. قبلاًکه همانی مثل ؛ بود ش مثل رنگ ته دریانچشما

 »ت ایسوکا.بینممی بعداً« :و گفتآمد ش نروي لبا اما لبخند ،زدن بودهمبهچشمیک در 

 از بدنش فوران کرد.آتش  ،هوامیان زمین و و پرید بیرون، روي سقف کابین بعدي افتاد و 

ترین روش ترین و سختاین احمقانه؛ پریدها مییکی روي کابینروي پله، یکی رفتنِاو مثل راه

 رفتن بود.براي پایین

کابین ما از . یمکردمیتماشا را من و ایسوکا او . دادتکان بالاخره به زمین رسید و براي ما دست 

 آمدن کرد.عبور و شروع به پایین وفلکچرخاوج 

 »؟حالا چی« :نداشتم و گفتمرا تحمل سکوت 

 »چی؟ حالا چی،«

ما فقط . با اون ادامه میده اسپِیددریایی  شه و دزدانبودن دست بکاز دزددریایی ایس قرار نیست«

 »آینده دشمن خواهیم بود.در 

 »درسته. کنممیفکر « :ایسوکا ناامیدانه گفت

 »منو گروگان بگیري؟ خوايمیالان « :پرسیدماز او 

جاي فرارکردن براي نجاتم بهایس  ،کار رو بکنی اگه این« .باشدامیدوار بودم که جوابش منفی 

 »اون همچین آدمیه.. میاد



 

79 
 

و  »؟ احمق.گیرهمیاز چه زمانی کسی که طرف عدالته، گروگان « :و گفتزد  يایسوکا پوزخند

 .»خواممیبه همین دلیل اون رو طرف خودم  دقیقاً« :بعد با خودش زمزمه کرد

 پایان بود. به رو وفلکچرخو سفر من با  رسیدمیزودي به زمین کابین به

تو امروز . کنممیدوباره امتحان  بعداً« :ایسوکا از من دور شد و گفت ،وقتی به زمین نزدیک شدیم

 .»امواقعیتش اینه که امروز تو مرخصی .آزادي

 .»دونممیآره «

 جا گذاشتم.را وکا سمن از در کابین بیرون پریدم و ای

بیشترین  ،او از زمان کمش. خوردن کردشتن جزایر و صرف گرا ایجاد پوشش  ایس تمام مدتِ

 به کشتی برنگشت.دیگر کرد و را استفاده 

 ؛ترك نکردرا میهال کشتی  ،معمولطبقو  نددبرمین لذت اشروزهسهخدمه هم از اقامت  يبقیه

 ند.کشیدمیش یحتی زمانی که داشتند پوشش رو

 ،مدتاین  طیکشتی به فرایند ایجاد پوشش نظارت داشت و بقیه  ينماینده عنوانبهجمجمه 

سفرمان در بعضی براي خرید غذا، لوازم و اسلحه براي . ندکردمیتعمیر و تمیز را کشتی 

ند بردمیبعضی فقط از تفریحات لذت ؛ رفتند و بعضی هم مثل کوتاتسو فقط خوابیدند سکايشین

 زدن گذشت.همبهچشمیک در روز سهاین . بودند هاهانتربونتیو بعضی هم در حال فرار از 

سه اینکه این  اي نداشتم جزم و چارهه بودکه من به دستیار مالی ایس تبدیل شد یدرسمی نظربه

چیزي  ،خود بد نبودياین خودش به خود. سرگردان باشمبا او شابوندي  الجزایرمجمعرا در روز 

جزیره خیلی راحت بود و هر لحظه در بونتی بالایی چنین که آزاردهنده بود این بود که او با 

هایی که حمله نآي همه البته ایس هم .ندکردمیحمله دیگر به او ی دریای ندزداها یا هانتربونتی

 .دادمیو به غذاخوردنش ادامه  کردمیسرویس را ند کردمی
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به کشتی حمله  شدمیچون برگشت او به کشتی باعث  ،هوشمندانه بود نوعی این حرکت ایسبه

 .دبیفتشدن پوشش این اتفاق ماتمیم تا خواستمیو ما نشود 

ش یجایی که براعلاف بود و به هر  یک او فقط ؛کردمیچیزهایی فکر نچنین اما ایس به 

 .رفتمی، کننده بودسرگرم

ش اشاید مرخصی. ندیدیمرا ایسوکا  ردیگ تا به حال اول از روز. روز سوم ما هم رو به اتمام بود

 ؟ دیبیا سروقتمان با افرادش دوباره ستخوامیهم  شاید یا بود برگشتهپایگاهشان م شده و به اتم

 .کردمیناراحت  مرادیدنش فکر دوباره

 واقعاًاز کراکرهاي برنجی  دیرسمی نظربه .خوردمیو باز هم  زدمیایس امروز هم داشت پرسه 

از این کراکرها خریده بود که کل قدر آناو ، که ایسوکا گفته بودطور همانبود.  آمدهخوشش 

 ش پر شده بود.یبازوها

دادن به سوغاتیشکل جذابی براي بهکراکرها آن  ند.شدمییکی ناپدید یکیراکرها ک يهاجعبه

 .خوردمیو  کردمیباز را نها آیکی یکیاما ایس  ،بندي شده بودندبقیه بسته

 »خواي بخوري؟چندتا جعبه می« :پرسیدم او با تعجب از

 »شم.از خوردنشون سیر نمی. خریدمباید بیشتر می« :گفت

نها آکه از  بود حترااز این نا ،درعوض ولی ،باشدخسته شده  آنهااز دیگر الان  که مکردمیفکر 

همین خیلی  خاطربهها درگیري داشتیم و هانتربونتیها با ما وسط خریدن گراسنبود.  خریدهکم 

 .خواستمینکه خریده بودیم آبیشتر از ایس  نظربهکرده بودیم. سریع خرید 

فرد باارزشی شوکه دیدن چنین از  احتمالاً ،هایی که براي تفریح به خرید آمده بودندهانتربونتی

 .نداشتها شهرت چیزي جز دردسر بعضی وقت؛ شده بودند



 

81 
 

نها آدادن شکستالبته براي . هاي ناخوشایند برخوردیمحتی بعدش هم به چند گروه با چهره

نها و دوربودن از دردسر، ما از مرکز شهر آولی براي برخوردنکردن دوباره با  یم،مشکلی نداشت

 ها رفتیم.نشینزاغه يهسمت محلبه

کل منطقه از آشغال پر شده بود و  .نبود جانآتر از مرکز شهر بود و گردشگري هم خیلی ساکت

 .آمدندمیمتروکه  نظربهها بیشتر ساختمان

هاي بستهلی که هنوز ادر ح »گراسن بفروشن. جااینشم... فکر نکنم دارم گرسنه می« :ایس گفت 

جایی که  مطمئناًتر بود و ناكراین منطقه خط. ی به اطراف انداختبغلش بود، نگاهدر گراسن 

 فروشگاه کراکر برنجی هم نیست. ،نباشدتوریست 

این حقیقت که ما بیرون براي . دننبود جااینبلکه مردمی هم  ،تنها هیچ فروشگاهی نبودنهدرواقع 

که از  را ببینم هاییم بچهنستاتومی .تابلو باشیمکه خیلی  شدمییم باعث زدمیقدم خودمان 

 هاي خیابانی باشند.بچه آنهاکه  رسیدمی نظربه .ردندکمینگاه را هاي خراب بیرون ساختمان

بینشان که داشت را هاي گراسنی بعد ایس بسته ،به ما نزدیک شدندآنها اشاره کرد و  آنهاایس به 

در قیمت ناگرچیز یک مثل را ها نها بستهآو  ها با لبخند روشن شدصورت بچه. تقسیم کرد

 .رسیدمی نظربهبه قبل کمی بهتر نسبتانگیز غم يمنطقهاین ؛ گرفتنددستانشان 

خواي این کار رو می واقعاًایس « :بهش گفتم ،دادهم را آخرین جعبه گراسنش  ایس اینکه از بعد

 »بکنی؟

 .»مسیر کاملاًالان متوجه شدم که  همین دقیقاً  .آره« :گفت کردمیتماشا را ها او که رفتن بچه

 نشست.لبخندي به صورتم 

اي چهرهاي کوچهپساز کوچه  ،یمگشتمیوقتی داشتیم دنبال راهی براي برگشتن به کشتی  دقیقاً

 آشنا پیدا شد.
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 »اووف الان دیگه نه...« :ولی ناله کردم اي نداشت،فایده

به را دفعه لباس نیروي دریایی خودش اینهم پوشیده بود و  یکت سفید درخشان؛ او ایسوکا بود

چراکه انتظار داشتم موقع  ،غافلگیر کردرا پیداشدنش م. در حال انجام وظیفه بودپس  تن داشت؛

 .شودش یکردن جزیره پیداترك

 »؟یدنفردوبار اینپس  !عه« :ایس گفت

بلکه مردي بود که  ،دنبودنهمراهش ش هم اهاي معمولیدفعه تنها نبود و زیردستاینایسوکا 

 نوشته شده بود. »عدالت« يکلمهش لباس افسري پوشیده بود و کتی داشت که پشت

ایسوکا و  »کردن اومدم.صحبتدفعه براي اینصبر کنید « :ایسوکا گفت ،وقتی خواستیم فرار کنیم

اي ند و حرکت تهاجمیکشیدمیاسلحه ن؛ رو شدندبهو با ما روآمدند کوچه  يمرد از گوشهآن 

 ند.دادمیانجام ن هم

 »، خبرهاي خوبی برات دارم.آتیشیمشتخوشحال باش « :ایسوکا با چشمانی روشن گفت

این مرد نایب ادمیرال دورو هستش، همون که تو بچگی « :مرد اشاره کرد و گفت آنایسوکا به 

 »من رو نجات داده.

 »ش کنیم.اهایسوکا بیا خلاص« :و گفتآمد دورو جلوتر 

وقتی کنار  .ساخت بودخوشتر بود و بدنش خیلی از ایس بزرگ و گردن یک سر تقریباًمرد آن 

 مرد خیلی بزرگ بودیم.یک ما در حضور  ؛ي ترسناکی ایجاد شدمنظره ،ایس ایستاد

توئه این براي « :را باز کرد و به ایس نشان داد و گفت آناي از کتش بیرون کشید، نامهدورو 

 .»آتیشیمشت

 »شیچیبوکاي...؟!هفت «
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 باور کنم.را م چشمانم نستاتومی سختیبه. وقتی چشمم به نامه افتاد رنگم پرید

دولت را در شورایی که بالاترین سطح قدرت  بود؛ بزرگپنجاین نامه از طرف دولت جهانی و 

 شدن استخدام کنند.شیچیبوکايبراي را ند ایس خواستمیآنها و  داشت

نها درواقع آ. ندشناختمیرا نها آ بودند و همه گرندلاینهاي بزرگ قدرتها یکی از شیچیبوکاي

نیروي  عنوانبهکه شرطیبه ؛شدمیتوسط دولت بخشیده  نیشابودند که کارها ايدریایی انزدد

براي . قرار بگیرند کردمیروز افزایش پیدا روزبهتعدادشان دولت در برابر دزدهاي دریایی که 

 ند.دادمیبه ایس پیشنهاد را نها این عنوان آو حالا بودید میشدن باید قدرتمند و بدنام شیچیبوکاي

بودن رو کنار خبر خوبی نیست؟ حالا دیگه لازم نیست دزددریایی« :ایسوکا با خوشحالی گفت

 خواستمیچون ن ه بود،رد کرد وفلکچرخرا داخل ایس پیشنهاد ایسوکا » ي.بذار

شدن با دولت جهتهمعنی مبه ،شیچیبوکاي عنوانبهودن اما ب .بگذاردکنار را بودن دزددریایی

 .بودجهانی و همکاري با نیروي دریایی 

، بونتی شما ردکمیعفو را دولت شما ؛ کردیدمیین مزایا پرداخت که باید براي ابود اي هزینهاین 

پرداخت سهمتان را شرط اینکه به دهید؛ادامه را  تانهایفعالیتداد میو به شما اجازه داشت برمیرا 

 نداشت. به این موضوع ايعلاقهولی ایس  .کنید

 »شیچیبوکاي؟ نه ممنون.« :درنگ گفتبیایس 

بعدش دیگه  .چرا نه؟ تنها کاري که باید انجام بدي اینه که قبول کنی« :ایسوکا با تعجب گفت

 »نیروي دریایی دنبالت نمیاد.

ند کردمیشدن هر کاري شیچیبوکايافراد زیادي براي . اد خوب بودپیشنهیک او حق داشت، این 

 .ه بودو ایس به همین سادگی ردش کرد

 »ها خوشم نمیاد.از سیستم شیچیبوکاي ولی من کلاً ،شرمنده« :ایس گفت
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 »چییی؟!«

پلک  سختیبهولی دورو  .در نظر نگرفته بودرا امکان ردشدن پیشنهاد  اصلاًاون  د؛ایسوکا شوکه ش

 .لبخند محوي بر لب دارد رسیدمی نظربهو  زد

همونی که فکرش رو  دقیقاً، تصادفیچه « :بالا برد و پاره کرد و با خنده گفترا دورو نامه 

 »م.کردمی

 »چرا شما...؟ ،نایب ادمیرال«

 »ایس؟شون خلاص شیم، مگه نه هاز شر هم چرا باید به یه دزد دریایی مزایا داد؟ بهتره که کلاً«

 سمت ایس حرکت کرد.بهفشار هوایی که شبیه غرش بود ؛ بلند کردش را دورو مشت

 »مگه نه؟ ،کردن زیادي خشنهصحبتبراي  !هه« .پوزخند زد ،ایس که از حمله جاخالی داد

 »ست.هساد يفکر کردم این فقط یه مذاکره !لعنتی«

 نشینی کردم.عقبامنی  يتا فاصله

  »صبر کن نایب ادمیرال، ما قرار بود امروز فقط صحبت کنیم.« .ایسوکا التماس کرد

 طوربهها خوشش نمیاد، کردن؟ ایسوکا مگه صحبتمون تموم نشده؟ ایس از شیچیبوکايصحبت«

خوشم نمیاد و  دریایی ياز دزدا من کلاً ،ي باشه یا نهامهم نیست شیچیبوک. اتفاقی منم خوشم نمیاد

و جا همینچون به من فرصت داد تا  ؛این پیشنهاد رو رد کرد خیلی خوشحالم که اونالانم 

 »رو تموم کنم. آتیشیمشتالان کار ایس همین

اي به دو استوانهسلاح دو دورو ؛ غریبی زیر لباسش دیده شدوعجیبچیز . بالا زدرا دورو کتش 

که  وصل شده بودند به ظرفیو آمده ها بیرون هایی از پشت استوانهش وصل کرده بود و لولهیبازو

 .شدمیبزرگ دیده خیلی پس به این دلیل بود که هیکلش  شان بود؛ماپشت هرکد
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بیا امتحان « :با پوزخند گفت ،وحال کشتن داشتو حس زدمیش برق ندورو در حالی که چشما

 »؟شعلهشعله يتره یا میوهکنیم ببینیم این قوي

 »بریم. جااینایس بیا از « :من داد زدم

 .»ریدنمیجایی هیچ شما«

ها به مخزن افکن بودند و لولهشعله آنها پس؛ هاي دورو شلیک شدسلاحهاي شدیدي از شعله

 بست. اًکاملرا مسیر فرار ما  ،آتششدید  نجریا ند.سوخت متصل بود

 »؟کنیغلطی میداري چه  ،هوي مردك« .ها دویدسمت بچهبهایس اعتراض کرد و 

 تنظیم کرد.را دورو از فرصت استفاده کرد و هدفش 

 »یی.جااونپس «

تبدیل کرد تا آتش به را باز کرد و بدنش را ش نایس دستا .سمت ایس رفتندبهها مستقیم شعله

 آتشبدن ایس آتش ، آتشهر دو  يتغذیهبراي ن کافی بدون اکسیژ. آتش را بگیردجلوي 

 .کردمیخاموش را افکن شعله

 »ها!بچه! نایب ادمیرال دورو لطفا بس کنید« :پریده التماس کردرنگا با صورت ایسوک

تا جلوي فرارش  کنممی؟ منظورت چیه ایسوکا؟ من فقط دارم به یه دزد دریایی حمله چی هابچه«

، شهمیها باعث بدبختی تعداد زیادي از بچه ،ي یه دزد دریایی آزاد باشهبذاراگه تو  .رو بگیرم

 »ایسوکا؟مگه نه 

ش ادامه اهتمام توجه او به ایس بود و به شلیک گلول ؛کردمینهم ش نگاه یدورو حتی به جلو

 .دادمی
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 نستاتومیبود که ایس نزیاد قدري بهآتش ش گیر کرده بود، فشار یدرحالی که ایس سر جا

انجام  نستاتومیکاري نهیچ؛ خوردمیپناه بیهاي به بچه رفتمی عقبهم اگر و  ودجلوتر بر

 .دهد

 » !ااااااااااااه«

 گرفتم. راز کنارا سمت دورو دویدم و او بهمن 

 »چیکار...«

 .ه بودشدشوکه  کاملاًش بپرم و یانتظار نداشت که من رو مطمئناً

 میو موها لباس مکردمی احساس .شدمی يشدید گرماي باعث دورو شدن بهنزدیک فقط

 .دویدمی هابچه نجات براي هم ایسوکا و ه بودچسبید دورو به همچنان من اما ،ندسوزمی

 .»برین سمت این از باشین زود«

 .بود ایستاده حرکتبی ایس که حالی در ،کردمی تلاش هابچه نجات براي سخت خیلی ایسوکا

  .ببینم را دستش روي زخم مستناتومی ،برسد هابچه به تا شد وارد ساختمان شکاف از ایسوکا

 .بود داده دست از آتشی چنین در را مادرش و پدر هم او کنم فکر

 .کنم تصور را بود کرده تجربه زمان آن که ترسی و غم منستاتومین

 جان به را خطري چنین ،گناهبی هايبچه این نجات براي تا لازم بود درونی قدرت و اراده قدرچه

 ؟بخري

 را هابچه ایسوکا شدم مطمئن که وقتی .زد برق کتش پشت »عدالت« يکلمه ،هاشعله میان در

 . خندیدم خودم با ،رسانده امن جاي یک به و برده بیرون
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 ...کند حرکت نستاتومی حالا ایس

 .من زد شکم بهزانو  با و بود عصبانی دورو »؟کنیمی چیکار داري لعنتی«

 ».اووووق«

 ... بارسه دوبار، بار،یک

 .بودم داشته نگه را او محکم هم هنوز من ولی

 ».دیگه کن ولم«

 .ریختبیرون  نماده از معده اسید و زد من به ردیگ سنگین يضربه یک

 بیرون افکنشعله از که هوایی گرماي و مکشیدمی نفس سختیبه .شده له شکمم مکردمی احساس

 .کردمی بدتررا م درد فقط ،مدآمی

 کشیدم بیرون رو اونا« :گفتم و زدم لبخند رنج، و درد وجود با داده بودم. انجام را کارم من اما

 »...عوضی

 »بیرون؟ کشیدي رو چی هاه؟«

 .اشتباه است چیزي که شد متوجه بعدش و شد خیره من به دورو

 »!من؟ سوخت مخازن«

ه ریخت لباسش روي اندرونش مایع و ه بودندشد قطع، افکنشعله متصل به مخزن سوخت هايلوله

 .بود

 و گرفته دنکردمی تأمین را سلاحش قدرت که را هاییلوله بلکه ،بودم نگرفته را او دلیلبی من

 ...نداشت شافکنشعله براي سوختی او حالا و قطعشان کرده بودم
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 ».لعنتی«

 بدتر ينکته و بود شده ترضعیف شسلاح خروجی يشعله اما ،زدمی سلاحش يماشه روي دورو

 .شدمی ترنزدیک و نزدیک و زدمی پس را دورو هايشعله داشت دیگري آتش اینکه

 .بود ایس يشعله آن شعله، و

 .گرفت را سرش، آتش و خورد دورو صورت به دقیقاً ایس مشت

 ».اااااااخ«

 »دیس؟ خوبه حالت« :گفت و موش بلند تا کرد کمکم و آمد کنارم ایس

 هاو شعله کرد بلند را او، گرفت را ایس گردن دورو که دیدم و افتادم روي زمین بعد ايلحظه اما

  .باشد گرفتهرا  مگس یک اینکه مثل ؛زد کنار را

 .بود ندیده آسیب اصلاً او

 .بودند تأثیربدون کاملاً ؛زدمی لبخند دورو ولی ،خوردمی به او ي ایسهامشت

 .بود گرفته را گردنش همچنان مرد آن ولی ،بود شده آتش به تبدیل زمان آن در ایس اینکه با

 »هاکیه؟... این« :گفت ایس

 با دشمی که در مردم بود درونی قدرت نوع یک هاکی واقع در ؛شنیده بودم قبلاًرا  کلمه این من

 دریایی نیروي قدرتمند افراد از بسیاري .رسید آن به فرساطاقت و زیاد تمرینات و طولانی آموزش

 بر کاملاً که قوي هاکی مخصوصاً ،قدرتمندي بود خیلی نیروي هاکی .ندکردمی استفاده هاکی از

 گرفته را آتش خالی دستان با که مردي... مثال عنوانبه ؛ردکمی غلبه شیطانی يمیوه هايتوانایی

 .بود
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 متوقف رو من تونهمین تو کوچیک آتیشی هايمشت .نکن مسخره رو من ،آتیشیمشت ایس«

 »هستند. دوزاري احمق یه مثل سکايشین يتو تو، مثل دریایی دزدهاي. کنه

 و زدمی وپادست ایس .بود ادمیرال نایب یک اندازه به دقیقاً او قدرت .بود گرفته ایس گردن از او

 .نداشت يتأثیر ولی ،کردمی تلاش

 يکنندهسرگرم هايزرو .ندارید روه لازم رفتنجااینجلوتراز براي که رو چیزي شما«

 ».شهمی زودهنگام تو بازنشستگی باعث عدالت قدرت و شهمی تموم جاهمین تو بودندزددریایی

 در حالا و يدادمی قرار خطر تو رو بچه چندتا داشتی تو« .پیچید خودش به درد از و زد غر ایس

 »؟کنیمی صحبت عدالت مورد

 دادم قرارشون خطر تو که نبودم من این !کنیمی اشتباه داري تو !نه« :زد داد عمیقی صداي با دورو

 رو این تو .بودند جااین دریایی دزدهاي که افتاد دلیل این به فقط اتفاق این .بودي تو بلکه

 به رو کارم دارم فقط من .بودي جااین تو اینکه خاطربه ،بودند سختی يتو هابچه ایس؟ فهمیمی

 که شهمی باعث شما وجود .باشی زنده نباید تو .میدم انجام هاممهارت از استفاده با نحو بهترین

 ».کنی قبول رو این باید تو کنن، زندگی ترس يتو گناهبی مردم

 رد شنچشما از که تاریکی هايسایه منستاتومی .شدمی کمتر مقاومتش و بود ساکت ایس

 ببینم. را نددشمی

 »...حرومزاده ينهودیو«

 .نداشتم را بایستم میپاها روي نمابتو اینکه قدرت من .کردم سرفه و زدم داد

 »...کنهمی اشتباه داره اون... ایس نکن گوش بهش«

 .کرد خفه رام صداي کاملاً دورو قدرتمند صداي اما
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 دزدهاي اگه ؟کنممی اشتباه دارم من نبود، هم هابدبختی این از کدومهیچ نبودین شما اگه«

 ».نداشتم جا همهاین زدنآتیش براي دلیلی من نبودن دریایی

 .بود تیغ يلبه روي الان او زندگی ؛بود کشیده تلاش از دست ایس

 »ادمیرال؟ نایب نه مگه! نیست درست این« :گفت ایسوکا ناگهان

 من روستاي که بودند دزداي دریایی... مکردمی فکر من« :گفت بود برگشته هابچه نجات از که او

 ».دادي... نجات رو من تو بعدش و زدند آتیش رو

 .بود شده اشک از پر چشمانش

 ».معدالت طرف هرچی نباشه من ،میدم نجات رو چشمم جلوي زخمیِ يبچه من که البته«

 »؟...چی مادرم و پدر پس«

 این که دونیمی تو .لازمه عدالت اجراي براي فداکاري چندتا بالاخره ایسوکا؟ چیه منظورت«

 »؟کنیمی بحث غیرنظامی چندتا دادنازدست بهراجع داري چرا. درسته

 از شیهااشک و کرد گریه و گرفت نشاده جلوي را دستش افتاد، شیزانوها روي ایسوکا

 ولی ،نبود بزرگی مسئله و بود کوچک فداکاري یک فقط این دورو براي .شد سرازیر شیهاگونه

 پایان این و بود شده بزرگ نآ در که بود روستایی و مادر و پدر دادنازدست معنیبه ایسوکا براي

مانده  وفادار آن به شابچگی حادثه از بعد او که بود عدالتی درخشان تصور ،آمیزکنایه و ظالمانه

 .بود

اي کثافت  ،دورو« :گفتم و ایستادم میپاها روي عصبانیت اب ،ایسوکا هايگریه صداي شنیدن با

 ».مکردمین عصبانی رو ایس خیلی بودم تو جاي من اگهلعنتی... 
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 قدرت و ندشد فروزان دوباره ایس بدن هايشعله .کردم تف را بود شده جمع نماده در که خونی

 .برگشت شنچشما به

 .»..ضعیف هايشعله این گفتم بهت که من ؟کنیمی داري چیکار«

 از ایس و گرفت آتش بود ریخته لباسش روي که سوختی کل ،کرد مکث دورو ناگهان

 .نکرد دریغ او سوخت مخزن زدنشآت

 ».کثیف موش اي« :زد داد دورو

 .برگشت مرد سمتبه و ایستاد شیپاها روي شد، آزاد ایس .شد منفجر او

 »...لعنتی ...تو... ااااه« .ایستاد تعادلبی و زد داد دورو

 و زد زل صورتش به ایس ،کرد وارد دورو به زیادي آسیب مخزن ترکشِ و انفجار اینکه از بعد

 ».بزنه آسیب بهت نتونه آتیش ،کنیمی استفاده هاکی از چون شاید« :گفت

 ».بده نجاتت خشم هايشعله از تونهمین هاکی ولی« :گفت و کرد بلند را مشتش ایس

 »فتی؟انمی     تو چرا... لعنتی« .ندکردمی ردوبدل مشت داشتند آنها .داد جواب مشتش با دورو

 وارد دورو به جدي آسیب ایس هايمشت دیگر حالا ه بود.کرد شدنخسته به شروع بزرگ مرد

 .ندکردمی

 »؟...تونیمی يطورچه تو غیرممکنه؟« :گفت بود شده شوکه که دورو

 ».گرفتی کمدست و کردي مسخره رو اون تو چون« :گفتم او به ماآر

 ،شیهاتوانایی و قدرت از نظرصرف ایس که نستادمین او .گرفتمی کمدست را ایس دورو

 .ودشمی ترقوي جنگیدن با که ستا هالعادفوق يجنگجو یک
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 »!گااااااااه«

 غلبه او به ایس هايمشت حالا .افتاد شیروي زانوها ایس هايمشت از یکی دریافت از بعد دورو

 .ندبود کرده

 »؟...تونیمی يطورچه... غیرممکنه«

 .درهم رفته بود صورتش درد از و بود آمده بند نفسش

 »کنی؟ استفاده هاکی از تونیمی يطورچه«

 »؟بدونم باید کجا از«

 ایس هايدست ،محرکه نیروي عنوانبه آتش وجود با. کردمی روشن را ایس هايدست آتش

 دیگري از پس یکی ،هامشت این و بود آتش از اندمش که ندبود شده داريدنباله يهاستاره مثل

 .ندکردمی برخورد دورو به

 تولید زیادي صداي که بود شدید قدرنآ ضربه فشار ؛کرد برخورد ایس صورت به دورو مشت

 ...ولی بلرزد، شیپاها و شود جمع ایس فک شد باعث و کرد

 »...میاد بدم تو از... واقعاً... من«

 .بود خورده فکش به محکمی مشت ؛افتاد که بود دورو این

  ».دارم رو حس همین دقیقاً منم... جالب چه« :گفت بیهوش افسر به ایس

 استفاده من کردنکول براي شیهاشانه از ایس ،قبل لحظاتی .بگیرمش تا دویدم .زد نگلَ بعدش

 .بود شده عوض نیماهانقش حالا و ه بودکرد

 ».چشمگیره خیلی این زمین، زدي رو ادمیرال نایب یه تو !لعنتی«
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 ..».نداره وجود افتخارکردن براي چیزي هیچ میگی؟ رو مرد اون چی؟«

 .زدمی نفسنفس شدتبه و به لب داشت لبخند ایس

 ».کنه محاصره رو ما دریایی نیروي اینکه از قبل، برگردیم کشتی به زودتر بیا« :گفتم او به

 .رسیدمی نظربه مردد ایس اما

 حالت به نشینزاغه يمنطقه این ،زود خیلی و بودند شدنخاموش حال در ما اطراف هايشعله

 .گشتمیبر خودش عادي

 کتش ،کرد انتخاب را ایس با جنگیدن دورو وقتی .بود ایسوکا ،نبود خوب حالش که کسی تنها

 .ه بودانداخت زمین به را بود رویش نوشته شده »عدالت« يکلمه که

 این جواب او بود.؛ کردمیها رفته بود هم از این کلمه استفاده و ایسوکا که براي نجات بچه

، ولی الان واقعیت کمی نبودکس بیشتر از او براي نیروي دریایی مناسب هیچرایط عادي، در ش

از  کاملاًکار  چون دلیل او براي این ،نبودنیروي دریایی در ش یجایی برادیگر  احتمالاً؛ متفاوت بود

 بین رفته بود.

افتاده بود و  شیبا ناراحتی روي زانوها .خیانت کرده بوداو اعتقاد داشت، به  آن چیزي که به

 کنیم.رها  این وضعیترا در او  میستناتومینما . پایین انداخته بودرا سرش 

تو رو تبدیل به دزد دریایی  خواممیایسوکا بیا و توي کشتی من بمون. البته من ن« :ایس پیشنهاد داد

مناسبی، مگه نه؟ و تو  کاملاًکار  تو سختگیري و براي این. باشی هانتربونتییه  تونیمیکنم، تو 

 »مونیم.مییه کشتی  يبه تعقیب من ادامه بدي و ما تو تونیمی

 پاك کرد، نفس کشید و لبخند زد.را هایش ایسوکا اشک. سمت او دراز کردرا بهایس دستش 

 »و هدفش با هم دست بدن؟ هانتربونتیاحمق چرا باید یه «
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 »ي خوبی بود.نکته« .ایس پوزخندي زد

 »بریم.بیاید «

 هاي شناور حرکت کردیم.سمت شهر حباببهما با هم  نفرسهو 

از رفتن  دنخواستمی ظاهراً؛ دبندر و دریا منتظر بودندر گروه بزرگ نیروي دریایی یک  ،از قبل

 جلوگیري کنند. سکايشینایس به 

در اطراف هاي نیروي دریایی حرکت کردیم و ها رد شدیم و پنهان از چشمیکی از کوچهیکیما 

چون ما  ؛بخوردن ادردمانتظار نداشتم که عادت غذاخوردن ایس به وقتهیچ. جزایر دویدیم

 تر حرکت کنیم.عمومینستیم از مسیرهاي فرعی به مناطق اتومییم و شناختمیرا ي مسیرها همه

موقع توانستیم بهنمیما  بودند،ساحل در خدمه الان اگر . ما مجبور بودیم سریع به کشتی برگردیم

را ناوگان ما یک ، نیروي دریایی با کردیممیازحد براي حرکت کشتی صبر بیشبرگردیم و اگر 

کردن حرکتسفر و  يالان هم آمادههمینکشتی  که لازم بود جااینبراي فرار از . ردکمیمحاصره 

 .باشد

 یمنستادمیاعتماد داشتیم و  کاملاًن امخدمهچون هر دوي ما به  ،نگران نبودیم اصلاًاما من و ایس 

چون  ؛ما به محل ایجاد پوشش نرفتیم ،همین خاطربهو  اندهشروع کردحرکتشان را از قبل  که

وجود مشکلی براي ما  ردیگ ،رفتمیطور پیش همین زچیهمهاگر . نبود جانآ ردیگکشتی 

 .نداشت

 .شویمسوارش  منیاتومیلازم بود تعیین کنیم که کشتی کجاست و از کجا  ،کار براي این

 »، باید خودش باشه.جلوئهکوچیک اون  يیه دماغه«

 ».آره«
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شکل نقشه بود که جمجمه روي نقشه ي جمجمهنقطههمان  دقیقاًچون این  ؛بودیم مطمئنآن ما از 

 کشیده بود.

 بود و کشتی...جلویمان  دقیقاًدماغه . جلوتر رفتیمها باز کردیم و بوته ازخودمان را ما راه 

 ...لحظه بعدیک اما  ،بود دریاي خالی بود یمانتنها چیزي که جلو

 »دیر کردي. !کاپیتان ایس«

از قبل  واقعاًما  يخدمه؛ ش شد و صداي خوشحالی از عرشه بلند شدیپیدا جانآبعد کشتی 

 شروع کرده بودند.حرکتشان را 

 »یس عجله کن و سوار شو.ئر« :دادن گفتعلامتجمجمه با 

 که بدویم و روي کشتی بپریم. گفتمیاو به ما . کردن وجود نداشتتلفزمانی براي  ردیگ

 کشتی پریدم. ينفس گرفتم و به لبه

 »زودباش ایس.«

 ،کردمی    ذره از سرعتش کمیکاگر و حتی  دادمیکشتی بدون کاهش سرعت به مسیرش ادامه 

 .رسیدمینیروي دریایی از عقب به ما 

 .ه بودپریدبود که ولی فقط ایس  .و بعدش پرید» ایسوکا بیا ما هم بپریم.« :ایس گفت

 .زدشگفتی موج میچشمانش در 

 »چرا...؟«

من هنوز هم عضو نیروي « :و با لبخند ضعیفی گفتا .ایستاده بود بالاي دماغهتنهایی بهایسوکا هنوز 

 »باهات بیام. تونممیمن ن... امدریایی
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 »باش بپر.زود« :تکیه داد و گفتکشتی  يبه نرده که تازه پریده بود ایس

 کشتی و زمین زیاد شده بود. يفاصله راما الان دیگ

 »ازت ممنونم. .اون بیرون نمیر ایس«

 .افتادمیاتفاقی چنین نباید . شدمیند و کشتی متوقف نگرفتمیهم فاصله  ایس و ایسوکا از

 من ولی م؟گرفتمی رو دستش باید« :پایین انداخت و با خودش زمزمه کردرا ایس سرش 

 .»امدریایی دزد که وقتی تا نه... متونستمین

 روي چشمانش کشید.را کلاهش 

 »رفیق... ایس...«

 نستم براي گفتن پیدا کنم.ااي نتوکلمههیچ 

و وقتی این اتفاق باشد دوست داشته را او  اندتومیهایی وجود داشت که معتقد بود کسی نزمان

حسی نداشت و این چنین بودم که ایسوکا  مطمئنمن اما  .تاریکی روي صورتش افتاد يافتاد، سایه

 د.کن شدرک نستاتومیمشکل از طرف ایسوکا نبود، فقط ایس ن

 خورشید بود.یک او مثل 

مرکز در ایس . احترام قائل بودندبراي ایس حتی دشمنان ما هم . بالایی داشتند همه به ایس نگاه

اگر . تنها بود همیشهازحد نورانی بود، بیش يچیز بود، اما چون خورشیدهمهکس و همهتوجه 

 .سوختیدمی احتمالاً شدید،میخیلی نزدیکش 

آیا ما . ادعا کنیدرا خلافش  دیستناتومیدرست کرده بود و شما نرا ایس کسی بود که این مکان 

رو، پیش سکايِشین؟ آیا در بزندصدا آن را خانه  نستاتومیایس  بودیم که بخشی از مکانی
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؟ جوابش به آرامش برسدو باشد ایس خودش  جاآن نیم که درپیدا کرا یم جایی نستاتومی

 حرکت رو به جلو بود. ،دهیمیم انجام نستاتومیتنها کاري که . مشخص نبود

 پشت ما بود. دقیقاًنیروي دریایی هم  ناوگان

هاي آب در اثر انفجار به توده. خوردمیو به دریا  رفتمیند، خطا کردمیها شلیک وقتی با توپ

 .آمدندفرود میند و مثل باران روي عرشه شدمیهوا پرتاب 

را بلکه مشت آتشین ایس بود که راه  ،ها نبوددفعه براي توپایناما  ،آمدصداي غرش بیشتري 

 کرد.براي ما باز 

 »بزنید بریم.« .دبشنون دننابلند که همه روي عرشه بتوقدر نآ؛ ایس بلند صحبت کرد

 .بجنگدکه ایس کاپیتان کشتی بود و نیاز بود . خداحافظی مهم نبوددیگر حالا 

 ها بود.فیشمن يجایی که جزیره؛ سمت ته دریا رفتیمبه ،بعد از بازشدن راه

در اعماق . و در تاریکی مطلق قرار گرفتیم کردمینفوذ ن نور به آبدیگر به جایی رسیدیم که 

 .درخشیدمی شیهاطلبیجاه خاطربه ایس ،برسد جانآبه  نستاتومیجایی که خورشید ن ،اقیانوس

 پیسوانتر از هرکسی به کسی که نزدیک ؛بود 1سفیدریش شبود و هدف سکايشینمقصد او 

  .بود

  ...رفتمیبیشتر و بیشتر در تاریکی فرو آرامی، به کشتی ما

  

                                                           
.1 Whitebeard 
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