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پرونده: نوجوان های الکتریکی  ۷

مایکل وی۱
قـدرت: می توانـد از طریـ تماس مسـتقیم یا با رسـانا به مردم شـو 
ب قدرت های دیگر بچه های الکتریکی را دارد.  بدهـد. همچنیـن قابلیت ج
ر  مایـکل قوی تریـن نوجـوان در میان دیگـر نوجوان هـای الکتریکی و ره
ما رو به افزای اسـت که شـاید به سـندروم  الکتروکلن۲ اسـت. قدرت دا

۳ مرت باشد.  تورت

1- ichael ey
ای  Electroclan -۲؛ گروهی که مایکل در ابتدا با تایلور و اوستین تشکیل داد و در حال حاضر تعداد اع

از ده نفر هم بیشتر شده است.
می همراه  ی است که با حرکات غیرارادی و تکراری یا ک ل عص ت ۳- سندروم تورت یا توره نوعی ا
۹ سالگی  تا   ۳ بین  و  دوران کودکی  در  تورت  نشانه های  اولین  تیک گفته می شود.  آن ها  به  است که 

ظاهر می شود.

پرونده : نوجوان های الکتریکی



۸  مایکل ِوی ۶

۱ وس 
قدرت: غیرالکتریکی۲ ـ انسان غیرالکتریکی است. 

اوسـتین بسـیار باهـوش اسـت. ضریب هوشـی اش ۱۵۵ اسـت کـه او را 
ر هوش هم س افرادی که معمو برنده ی جایزه ی نوبل می شوند قرار  از ن
و اولیه ی الکتروکلن و صمیمی ترین دوست مایکل است.  می دهد. یکی از سه ع

۳ ی و  ای
ز را به هم ریخته  قدرت: می تواند به طور موقت سیناپ های الکتریکی م

هن افراد را بخواند.  و باع گیجی شخ شود. همچنین می تواند 
و اولیه ی الکتروکلن اسـت. او و مایکل زمانی که در  تایلور یکی از سـه ع

دبیرستان مریدیان دان آموز بودند، قدرت های یکدیگر را کش کردند. 

ل۴
ز، به صورت موقت، درد  اصی از م قدرت: می تواند با تحریک بخ های 

را متوق کند. برای اعمال قدرت باید شخ را لم کند. 
او به دلیل سرپیچی از دستورات هت ۵، به همراه ایان و مک کینا، سا ل ها در 
الجن زندانی بود. بعد از فرار از زنداِن آکادمی الجن، که به برز معرو بود، 

به الکتروکلن ملح شد. 

 ۶ یا
قـدرت: می تواند الکتریسـیته ای بسـیار متمرکز ایجاد کنـد که به کمک آن 

1- Ostin Liss
اشته است. Nonel -۲؛ نامی که هت روی انسان های معمولی که قدرت های الکتریکی ندارند گ

3- Taylor Ridley 4- Abigail

ی شرکت الجن Hatch -۵؛ ر
6- Bryan



پرونده: نوجوان های الکتریکی  ۹

رد.  ُ صوص فلزات را ِب اشیا، به 
بریـان یکـی از نورانی هـای ۱ هتـ اسـت. بیشـتر وقتـ را بـه بازی های 

راند.  یت کردن کایلی۲ می گ کامپیوتری و ا

۳ ِ
ت  ی، ع قدرت: می تواند با استفاده از الکتریسیته، از فواصل قابل توج

شخ را منق یا »منجمد« کند. 
ا بچه ی  ِکیسـی یکی از قوی ترین بچه های الکتریکی است. همچنین تن
الکتریکی است که گروه مقاومت پی از الجن او را پیدا کرده. از زمانی که 
موریت های  وه بر م ، ع ل ار سال داشت با  ۴ زندگی کرده است. ش چ
عـات بچه های الکتریکی اسـت. او  ـت از صـدا، پیگیـری اط ه و محاف ویـ
ع دارد.  وبـی از تمـام قدرت هـا و پیشـینه ی نورانی هـا و الکتروکلـن اط به 

ِکیسـی یکی از طرفداران بزر مایکل وی است. 

۵ ی
قـدرت: گریـ یـک »هـارد دیسـِک انسـانی« اسـت. او می توانـد حجم 

یره و منتقل کند.  عات را  گسترده ای از اط
گریـ بـا الجـن زندگی می کرد، ولـی بعد از این کـه الکتروکلن، هت و 
آکادمی الجن را شکست داد، به آن ها ملح شد. با گروه مقاومت، همکاری 
ـور چشـمگیری  موریت هـای الکتروکلـن ح و زندگـی می کنـد، ولـی در م

نداشته است. 

ش بدن بچه های الکتریکی به آن ها داده است.  lo ؛ نورانی نامی است که هت به دلیل در  -۱
2- ylee
3- Cassy

ر مخفی گروه مقاومت ۴- ره
5- race



۱۰  مایکل ِوی ۶

۱ یا
یند. این همان  قدرت: می تواند از طری مکان یاب الکتریکی همه چیز را ب
شیوه ای است که کوسه ها و مارماهی های برقی از آن برای دیدن در آب های 

ِگلی و تیره استفاده می کنند. 
، سـال ها به همراه ابیگیل و مک کینا  ایان به دلیل سـرپیچی از فرمان هت
زندانـی بـود. او پـ از فرار از زندان آکادمـی الجن، که به برز معرو بود، 

به الکتروکلن ملح شد. 

قدرت: یک غیرالکتریکی، یا انسان غیرالکتریکی است. 
ر فیزیکی بسیار قوی  راند و از ن جک بیشـتر وقت را در باشـگاه می گ
ت ماشـین ها سررشته دارد. ابتدا یکی  اسـت. همچنین در رانندگی و شـنا
یت می کرد، ولی پ از دریافت  از اشخاصی بود که مایکل را در مدرسه ا

رشـوه برای کمک به مایکل در نجات مادرش، به الکتروکلن ملح شـد. 

ای
ناطیسـی متولد شـده و  ل نیـروی الکتروم قـدرت: کایلـی بـا توانایی 

اساسا نوعی آهن ربای انسانی است. 
ترین  رید کردن با ب یکی از نورانی های هت که بیشـتر وقت را صر 

، تارا، می کند.  ا) دوست (و تن

ا۲ م 
ودش را بیشـتر از سـه هزار  قـدرت: می توانـد نـور و گرمـا تولیـد کند و 

1- an
2- c enna



پرونده: نوجوان های الکتریکی  ۱۱

ِکلوین۱ گرم کند. 
ـود از دسـتورات هت پیـروی کند، به همـراه ایان و  مک کینـا کـه حاضـر ن
وس بود. او پ از فرار از زندان آکادمی  ابیگیل سـال ها در زندان الجن مح

الجن، که به برز معرو بود، به الکتروکلن ملح شد. 

ل۲
وه بر شناسـایی  قـدرت: نیشـل ماننـد میدان الکتریکی عمـل می کند و ع
قدرت هـای دیگـر بچه هـای الکتریکـی، می توانـد قدرت هـای آن هـا را نیـز از 
بدنشان بیرون ِبکشد. همچنین می تواند مانند تسا، تا حدی قدرت های دیگر 

بچه ها را تقویت کند. 
هت از نیشل استفاده می کرد تا بر دیگر بچه های الکتریکی تسل داشته 
باشد و اعمال قدرت کند. تا این که در جنگ آکادمی الجن، هت نیشل را رها 
واسـت کرد تا  ، از نیشـل در ای کرد. الکتروکلن با وجود نگرانی همه ی اع
در عملیات نجات اژدهای یشـمی به آن ها ملح شـود. پ از این عملیات 

دیل شد.  ای وفادار الکتروکلن ت نیشل به یکی از اع

۳ و
ناطیسـی مجـزا که به او این  قـدرت: توانایـی تولید پال های الکتروم
امـکان را می دهـد تا شـعاع هجده متری، هرگونه وسـیله  ی الکتریکی را از 

کار بیندازد. 
نتین  ، کو رِ نورانی های هت است. الجن بعد از هت نتین، باهوش و ره کو

را به ریاست می شناسد. 

۱- کلوین با نماد »k« مقیاس اندازه گیری دماست.
2- ichelle
3- uentin



۱۲  مایکل ِوی ۶

۱ ا
له در سیستم مسیریابی الکترونیکی هواپیماها که به سقوط  قدرت: مدا
هواپیما منجر می شود. قدرت های تانر آن قدر پیشرفته است که می تواند این 

کار را از روی زمیـن نیز انجام دهد. 
پـ از سـال ها بدرفتـاری از جانـب الجـن، الکتروکلـن تانـر را از نیروگاه 
استارسـورس۲ پرو نجات داد و او در حال حاضر در پایگاه مقاومت اسـت تا 
ـور کرده بود انجام  ر جرایمی که دکتر هت او را مج شـفا پیـدا کنـد. تانر بـر ا

م های عمی روحی و روانی شده است.  دهد، دچار ز

ا ۳
، تایلور، اسـت؛ به این  واهر دوقلویـ قـدرت: قدرت هـای تـارا مشـابه 
ل ایجاد کند. تارا بر  ز تدا معنا که می تواند در عملکرد الکتریکِی معمول م
ود دادن قدرت های یاد گرفته اسـت که با تمرکز  ر سـال ها تمرین و ب ا
ت را در انسـان  یر ترس و ل ـز، احساسـاتی ن اصـی از م بـر بخ هـای 

ایجاد کند. 
تـارا همچنیـن بـا همکاری دانشـمندان الجـن یاد گرفته اسـت که چه طور 
گی های این توانایی (در بین چندین  ل کند. یکـی از وی هنـی  توهم هـای 
) این است که می تواند کاری کند افراد به شکل هر چیز یا هر  گی مختل وی

ر بیایند.  ک دیگری به ن
تـارا یکـی از نورانی هـای هتـ اسـت. او و تایلـور پـ از تولـد، از طـر 
یرفتـه شـده اند و تارا از شـ  واندگـی پ انواده هـای مختلفـی بـه فرزند

سالگی با هت و الجن زندگی کرده است. 

1- anner
۲- نیروگاه های الجن که در آن جا با استفاده از موش های الکتریکی نیروی بر تولید می شود.

3- ara



پرونده: نوجوان های الکتریکی  ۱۳

ا۱
ــرار  ــای نیشــل ق ــ قدرت ه ــه ی مخال ــای تســا در نق ــدرت: قدرت ه ق
دارد. تســا ایــن توانایــی را دارد کــه قدرت هــای دیگــر بچه هــای الکتریکــی را 

تقویــت کنــد. 
تسـا از نیروگاه استارسـورس الجن در پرو فرار و شـ ماه در جنگل های 
یلـه ی بومی به نـام آماکارا زندگی کرد. پـ از این که آماکاراها  آمـازون بـا ق
مایکل را از دست الجن نجات دادند و او را به تسا رساندند، تسا به الکتروکلن 

ملح شد. 

۲ س و
قـدرت: یکـی از بی رحم ترین و کشـنده ترین بچه های الکتریکی اسـت که 

می تواند ماکروویو یا همان ریزموج۳ تولید کند. 
ت اولیـن نیروگاه  تورسـتین یکـی از نورانی هـای هتـ اسـت که در سـا
نتین در  استارسورس برای الجن بسیار سودمند بود. با این که تورستین و کو
نتین وفادار است و در نق  ابتدا دشـمن بودند؛ ولی اکنون تورسـتین به کو

محاف عمل می کند. 

 ۴ ِوی
قدرت: غیرالکتریکی یا انسان غیرالکتریکی است. 

ترین دوست جک بود و هم زمان با او به الکتروکلن ملح شد. وید  وید ب
انی نیروهای الجن در پرو کشته شد.  در حمله ی ناگ

1- essa
2- orstyn

ناطیسی با طول موجی کمتر از امواج رادیویی ۳- امواج الکتروم
4- ade



۱۴  مایکل ِوی ۶

وس۱
ای بدن »پرتاب« کند.  قدرت: می تواند الکتریسیته را از اع

انه اش دزدید. او سـال ها به عنوان  وس را وقتی کوچک بود از  الجن ز
یکی از نورانی های هت زندگی  کرد. زمانی که الکتروکلن داشـت از آکادمی 
ونـارد ِفرنک  ـوس بـه آن هـا ملحـ شـد. نـام واقعـی او ل فـرار می کـرد، ز

اسمیت۲ است. 

1- eus
2- eonard Fran  Smith



بخش اول





از مردن سر باز بزنید  ۱۷

ل  چند ماه پ از مر پدرم، وقتی هشـت سـاله بودم، در حالی که دا
ه ی وسایل را می گشتم، لوحی چوبی پیدا کردم که این کلمات روی  جع

حک شده بود: 

از مردن سر باز بزنید، مگر این که
برای بشریت پیروز ی ای به ارمغان آورده باشید. 

 ـ هوراس مان1

اصی برایم نداشت، به جز این که متعل به پدرم  در آن زمان لوح معنای 
بود. ولی حتما آن نوشـته معنایی داشـت، چون هرگز فراموش نکردم. این 

Horace ann -۱؛ از شاعران سرشناس رومی که پدرش برده ای آزادشده بود. هوراس مردی کوتاه قد، 
ت. ار ادبی می پردا ل آ جالتی بود که از مردم دوری می کرد و به  رور و  ، م چا

۱

از مردن سر باز بزنید



۱۸  مایکل ِوی ۶

یلی به آن لوح فکر می کنم، شاید چون آن نوشته حا  ر متوجه شدم  اوا
ارزه برای آینده ی بشـریت  دیل شـده. من درگیـر م بـه واقعیـت زندگـی ام ت
ته ممکن است بمیرم و هی پیروزی ای به دست نیاورم، ولی فکر  هستم. ال

می کنم حتی همین  هم باید ارزشی داشته باشد. 
یتم کرد. نمی دانم داستان واقعی بود  یک بار داسـتانی شـنیدم که بسیار ا
اشـد. حتی دوسـت ندارم داسـتان را برای شـما تعری  یا نه. امیدوارم که ن
یه است،  کنم؛ از ب که وحشتنا است، ولی چون به داستان زندگی ام ش

واهم کرد. داستان به این شکل است:  برایتان تعری 
ارها بود. این  وط راه آهن برای ق مـردی بود که وظیفه اش جابه جایـی 
اه قرار می گرفت، ممکن  ار روی ریل اشت م بود، چون اگر ق لی بسیار م ش

ورد کند و صدها نفر کشته شوند.  ار دیگری بر بود با ق
اری که در حال نزدیک شـدن  یـک روز غـروب مرد داشـت ریـل را برای ق
ان صدای گریه ی پسر کوچک را شنید. پسر  بود جابه جا می کرد که ناگ
ار را به آن سـمت  الـ کـرده بـود و حـا روی ریلـی کـه مرد قرار بـود ق دن
ار  بفرسـتد ایسـتاده بـود. دوراهـی بزرگی بود؛ اگـر ریل را عـو می کرد، ق
ار بودند، یعنی  پسـرش را می کشـت. اگر عو نمی کرد، مردمی که توی ق

ت، ممکن بود کشته شوند.  ه ای که حتی نمی شنا صدها غری
ـار بودند به  ـه ریـل را عو کرد. مردمی که سـوار ق ریـن لح مـرد در آ
اشته  زندگی شان ادامه دادند، بدون این که حتی از فاجعه ای که پشت سر گ
ر داشته باشند. پدر در حالی  ار کشته شده بود  بودند یا پسرکی که زیر ق

انه رفت.  ل داشت به  که بدن درهم شکسته ی پسرش را در ب
ودم می پرسم اگر  از این داستان متنفرم، ولی من را به فکر می اندازد. از 
اشـی  ی باشـم، ریل را عو می کنم یا نه وقتی آن جا ن در موقعیت مشـاب
واهی کرد،  انه رفتار کنی و ادعا کنی که همین کار را  به راحتی می توانی نجی
ولی اگر آن شـخ کسـی باشـد که نتوانی بدون وجودش زندگی کنی چه 
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اگر تایلور روی آن  ایستاده باشد چه یا اوستین یا مادرم
ـان آوردِن پیـروزی برای  داسـتان مـرا بـه یاد لوح پـدرم دربـاره ی به ارم
بشـریت می اندازد. جنگ ما در برابر دکتر هت و اِلجن، جنگی اسـت که دنیا 
ـار بودند. اگر  ـر هـم نـدارد. درسـت مانند افـرادی که توی ق حتـی از آن، 
مید چه قدر  پیروز شـویم، هی ک در کره ی زمین، حتی شـما، هرگز نمی ف
به فاجعه ای تمام و کمال نزدیک شـده بودید، یا این که چه کسـانی »در زیر 
ل ِوید یا شاید هم در پایان، کل الکتروکلن. اگر پیروز  ار کشته شده اند«، م ق
ر نمی شود. دوراهی احمقانه ای  شـمان هم با نشـویم، هی ک حتی از ت

است مگر نه حداقل دلیلی ندارد با شرمساری بمیریم. 

ال می کنید، پ  اسـمم مایکل وی اسـت. اگر هنوز جنوِن زندگی ام را دن
انه ام در مریدیان، آیداهو (که شـک  در مسـیر دور دنیـا بـا مـن بوده ایـد. از 
ینـم)، بـه کالیفرنیا رفتیم، به آکادمی الجن نفو کردیم و  دارم دوبـاره آن را ب
من دسـتگیر و در سـلول ۲۵ زندانی شـدم. (بله، هنوز کابوس را می بینم.) 
وکچه های  بعـد فـرار کردیم، بـه دکتر هت حمله کردیم و تمـام جی پی ۱ها (

آزمایشگاهی انسانی) را آزاد کردیم. 
شـما بـا مـن به پـرو رفتید. در آن جا پ از این که هت سـعی کرد مرا به 
تیم. در  ورد میلیو ن ها موش بدهد، نیروگاه استارسورس الجن را از کار اندا

همان جا وید را از دست دادیم. 
به غرب و بندر لیما سفر کردیم و در آن جا دوتا از کشتی های الجن، یعنی 
کشـتی فرماندهـی اصلـی، آمپـر و رزم ناو جنگی شـان، وات، را غـر کردیم. 

سفانه دکتر هت درست پی از انفجار کشتی آمپر از آن گریخت.  مت
ـه ای بـه نـام  تـر کوچولـوی ناب بعـد بـه تایـوان رفتیـم و در آن جـا د

، انسان هایی عادی هستند که هت  وکچه های آزمایشگاهی هت ؛ جی پی ها یا  P  uinea Pi -۱
ور به اطاعت از دستورات می کند. روی آن ها آزمای انجام می دهد و آن ها را مج
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اژدهـای یشـمی را نجـات دادیـم، پی از این کـه الجن بتوانـد چیزی را که 
ال بود،  عاتی که الجن به دن تر می دانسـت از سـرش بیرون بکشد. اط د
ت تعداد بیشتری انسان الکتریکی  E ۱ و همچنین سا بازسازی ماشین 
بـود. پـ از فـرار از نیـروگاه استارسـورس تایـوان متوجـه شـدیم الجن به 
مزرعه ی تکه ای ـ از ـ زمان، پایگاه ما و مرکز فرماندهی مقاومت در مکزیک 

حمله کرده بود. 
ـاران هلیکوپترهای الجن از آن  بـه مزرعـه یا حداقـل چیزی که پ از بم
به جا مانده بود پرواز کردیم. فکر کردیم همه مرده اند، تا این که جرواسـو۲ ما 
، نزدیک پار  را پیـدا کـرد و به مرکـز جدید مقاومت در مزرعه ی کریسـم
ملی زیون در یوتای جنوبی برد. سـپ من، تایلور، جرواسـو و ایان به بویز 

برگشتیم و والدین تایلور را نجات دادیم. 
ش های ما، الجن همچنان قوی تر می شود. حا  بااین حال، به رغم تمام ت
نقشـه ای کشـیده ایم تا یک بار برای همیشه آن ها را متوق کنیم. قرار است 
بـه پایـگاه الجـن در دولـت جزیره ای تووالـو در اقیانـوس آرام جنوبی برویم 
ود  ودی  تـا ژول، قلـک شـناور الجـن، را بدزدیم. با این که ایـن عملیات به 
موریت هـای دیوانه وار ما  موریتـی دیگر در میـان م ـا، م دیوانگـی اسـت، تن
ـودش را به جرم  محسـوب می شـود. هت سـه نفر از بچه هـای الکتریکی 
نتین، تارا و تورسـتین.  یانـت زندانـی کرده اسـت. قوی تریـن بچه ها را: کو
قـرار اسـت سـعی کنیم آن هـا را نیز نجـات بدهیم. بـاورم نمی شـود دارم به 
ایـن کار حتـی فکر می کنـم. این بچه ها بـه اضافه ی بریان همـان بچه هایی 
ـورد موش های  هسـتند کـه درسـت پیـ از این که هتـ در پرو مرا به 
بدهد مسخره ام کردند. این اولین باری است که تمام ما الکتریکی ها (به جز 
موریت می رویم. حتی تانر و نیشـل هم هسـتند. اگر  ) بـا هـم به م گریـ

دیل کرد. ۱- دستگاهی که مایکل و دوستان را به انسان هایی با قدرت های الکتریکی ت
ود نیروهای کمک کرده بود.  نه سربازی که به مایکل در ب ؛ ک ervaso -۲


