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  پیش گفتار
  لندن 

  1602می  14

هوا بوي خزه، فاضالب و . تاریک و خلوت بود 1وارك هاي ساوت خیابان
پسر جوان از روي غریزه دست دخترك را . داد ماهی مرده می

باید مستقیم از کنار رودخونه راه " :زیرلب گفت. تر گرفت محکم
  ".هاي پیچ و واپیچ گم میشه آدم خیلی راحت تو این کوچه. رفتیم می

به نظر  ".اي ممکنه یه دزد یا قاتل قایم شده باشه بله، و هر گوشه"
عالیه، نه؟ خیلی خیلی بهتر از نشستن تو ". رسید خوشحال باشد می

دامن سنگین  "!ست درسهاون اتاق خفه تو معبد و نوشتن تکالیف م
  . لباسش را بلند کرد و با عجله به راهش ادامه داد

لوسی این موهبت را داشت که . نتوانست جلوي لبخندش را بگیرد
حتی . دید را می دوره تاریخیهمیشه جنبه مثبت هر اتفاقی در هر 

بایست یک عصر طالیی باشد ولی در  انگلستان عصر شکسپیر، که می
رسید هم هیچ وحشتی در او ایجاد  لود به نظر میآ حال حاضر وهم

  .حتی برعکس بود. کرد نمی
                                                             

1Southwark 
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چه حیف که بیشتر از سه ساعت ": وقتی به او رسید، لوسی گفت
ببینم خیلی  تیکه تیکهاگر مجبور نبودم هملت رو . وقت نداریم

رد  ظرافت از کنار یک چاله گل چسبناك با ".بردم بیشتر لذت می
لوسی چند گام رقصید . دوار بود فقط گل باشددست کم، پل امی. شد

و این آگاهی است که ما همه را جبون ". و دور خودش چرخید
  "عالی نبود؟... 1ساخته

سرش را به نشانه تأیید پایین آورد، خیلی تالش کرد تا دوباره لبخند 
به  اگر مراقب نبود،. زد وقتی با لوسی بود بیش از حد لبخند می. نزند
  . رسید ها به نظر می ه خنگ و خلشبیه ب زودي

وارك که  جاي تأسف بود که پل ساوت. به طرف پل لندن رفتند
توانستند از روي آن عبور کنند، هنوز ساخته نشده  تر می خیلی راحت

خواستند کسی در خانه متوجه شود که آنها این  ولی اگر نمی. بود
اید عجله اند ب سفر مخفیانه را به اوایل قرن هفدهم انجام داده

  .کردند می

                                                             
 هملت، پرده سوم١
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! آورد دار سفید خشک را در می شد که این یقه چین چقدر خوب می
ها در زمان  انگار یک یقه پالستیکی بزرگ، شبیه چیزي که براي سگ

  .برند، دور گردنش بسته بود عمل به کار می

رسید هنوز به شکسپیر  به نظر می. لوسی به سمت رودخانه پیچید
 1ن مرده چقدر دادي که ما رو به تئاتر گلوبپل، به او". کند فکر می
  "راه بده؟

 ".ها، ازم نپرس ارزششون چقدره چهار تا از اون سکه سنگین"
  ".یک سالش بود درآمدبراي اون که در حد ". خندید

  ".جامون عالی بود. در هر حال، جواب داد"

لوسی، مثل . رفتند به پل لندن رسیدند در حالی که به سرعت راه می
هایی را که درست روي پل  رفتن به تئاتر، ایستاد تا به خانه زمان

دونی که  می". ولی پل او را به جلو هل داد. ساخته شده بود نگاه کند
اگر زیاد زیر یه پنجره بایستی، حتما یه نفر : آقاي جورج چی گفت

و توجه بقیه رو جلب . کنه کاسه توالت رو روي سرت خالی می
  ".کنی می

                                                             
1Globe Theatre 
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روي یه پل ایستاده، نه؟ شبیه یه خیابون  کنه ساس نمیآدم اصال اح"
فکر کنم دیگه وقتشه ! واي، نگاه کن چه ترافیکی شده. کامال معمولیه

  ".چند تا پل دیگه هم بسازن

ها،  هاي کناري، پل به شدت شلوغ بود و درشکه انبر خالف خیاب
یمز هایی که سعی داشتند به ساحل مقابل رودخانه ت ها و ارابه کالسکه

لوسی و پل از  .توانستند به جلو حرکت کنند بروند به سختی می
شنیدند ولی  انتهاي مسیر، صداي صحبت، ناسزا و شیهه اسب می

توانستند ببینند دقیقا چه چیزي باعث این شلوغی شده  نمی
اي که کنار آنها ایستاده بود  مردي با کاله سیاه از پنجره کالسکه.است

اش  دار سفید آهار زده و یراق دوزي شده ینیقه چ. به بیرون خم شد
  .هایش باال آمده بود تا گوش

راه دیگري براي ": به زبان فرانسوي به طرف کالسکه چی فریاد زد
  "آور وجود ندارد؟ عبور از این رودخانه نفرت

توانیم  حتی اگر باشد هم نمی". چی سرش را تکان داد کالسکه
روم تا ببینم چه اتفاقی  جلوتر می پیادهمن ! ایم برگردیم، گیر افتاده

  ".کنیم موسیو میمطمئنم به زودي دوباره حرکت . افتاده
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مرد زیرلب غرغري کرد و سرش را به همراه کاله و یقه دوباره به 
چی هم پیاده شد و در میان جمعیت  داخل کالسکه برگرداند؛ کالسکه

  .به راه افتاد

  "!نتوریست. ان سويشنیدي پل؟ فران": لوسی با شادي زمزمه کرد

به طور مبهم به  ".زیاد وقت نداریم. آره، عالیه، ولی ما باید بریم جلو"
آورد جایی خوانده بود که این پل قبال تخریب شده و دوباره  یاد می

پس جاي خیلی خوبی براي . تر ساخته شده است پانزده متر آن طرف
  .سفر زمان نبود

افتادند ولی پس از مدتی  آنها به دنبال کالسکه چی فرانسوي راه
بودند که جایی براي   مردم و وسایل نقلیه چنان به هم فشرده شده

  . عبور نبود

شنیدم یه درشکه که روغن ": زنی که درست جلوي آنها بود گفت
اگه مراقب ". کرد با فرد خاصی صحبت نمی ".برده آتیش گرفته می

  ".ور میشه نباشن کل پل شعله

بازوي  ".دونیم امروز نه تا جایی که ما می البته": پل زیرلب گفت
بیا برگردیم و اون طرف رودخونه منتظر سفر ". لوسی را گرفت
  ".برگشتمون باشیم



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

٧  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

  ".دونی؟ اگه احیانا به موقع نرسیم الزمه رمز عبور رو می"

  "یه چیزي در مورد کراوات و اینا بود، نه؟"

فرسایش  قطرات آب، سنگ را. ، احمق جون1گوتا کاوات الپیدم"
اش از  خندید به او نگاه کرد، چشمان آبی همانطور که می ".دهند می

درخشید و ناگهان پل به یاد آورد که وقتی از برادرش  خوشحالی می
خواست انجام دهد  فالک در مورد بهترین زمان براي کاري که می

اگه من ": فالک توصیه کرده بود. پرسیده بود، چه جوابی داده بود
فوقش . دادم فقط انجام می. کردم دم زیاد سخنرانی نمیجاي تو بو
  ".فهمی کجاي کاري زنه تو صورتت، دست کم می دختره می

البته فالک با صداي بلند در مورد اینکه دختر مورد نظر دقیقا چه 
هایی  هایی زده بود ولی پل اصال حوصله سخنرانی کسی است حدس

گونه رابطه بین خانواده  دونی که هر حتما می"را که با جمالتی مثل 
 "دو ویلر و خانواده مونتروز صرفا یک رابطه کاري محسوب میشه؟

اول مثل  ،به عالوه، همه دختراي خانواده مونتروز"شروع شده و با 
 ".شن گاو احمق هستن و بعد مثل لیدي آریستا تبدیل به اژدها می

  . شدند را نداشت تمام می

                                                             
1Guttacavatlapidem .تواند سنگ را سوراخ کند جمله التین به معنی یک قطره می  
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سایر دخترهاي  در موردین حرف ممکن بود ا! گاو احمق، واقعا که
  . خانواده مونتروز صادق باشد ولی قطعا در مورد لوسی اینطور نبود

  

شد، کسی که همه  عاشقش می لوسی، که پل هر روز بیشتر از قبل
در میان  حال به هیچ احدي نگفته بود با اورا که تا به  رازهایی

  ... توانست لوسی، کسی که می. شته بودگذا

  .کشیدنفس عمیقی 

ولی پل قبل از تمام شدن جمله او  "چرا وایسادیم؟": لوسی پرسید
ترسید که لوسی او را  براي سه ثانیه، می. خم شده بود تا او را ببوسد

. عقب براند ولی بعد به نظر رسید لوسی بر تعجبش غلبه کرده است
  .و بعد با دل و جان طلوسی هم او را بوسید، اول با احتیا

لحظه اصال زمان مناسبی نبود و در واقع آنها به شدت در واقع، این 
عجله داشتند چون ممکن بود هر لحظه به آینده برگردند و در واقع 

...  

هیچ چیز به جز لوسی اهمیتی . را فراموش کرد در واقعپل سومین 
  .نداشت
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چشمش به فردي با رداي تیره افتاد و با وحشت یک قدم به ولی بعد 
  .عقب برداشت

اي با  بل از اینکه سرخ شود و نگاهش را پایین بیاورد، لحظهلوسی ق
لري کولمن . متأسفم": با خجالت گفت. اوقات تلخی به او نگاه کرد

بوسم که انگار یکی داره  گفت من جوري می. هم همین حس رو داره
  ".یه مشت انگور نرسیده رو تو صورتت فشار میده

  "دیگه کیه؟ انگور؟ این لري کولمن". پل سري تکان داد

رسید لوسی کامال گیج شده باشد و تقصیري هم  حاال به نظر می
. در سرش بود به نحوي آرام کند هسعی کرد طوفانی را ک. نداشت

هایش  ها کشید، شانه اش را گرفت و به چشم لوسی را زیر نور مشعل
تقریبا مزه توت ... بوسی که  اوال، تو جوري می: خب، لوسی". نگاه کرد
ثانیا، اگر یه وقت دستم به این لري کولمن برسه، با . میدهفرنگی 

سوم اینکه یادت نره کجا بودیم ولی االن . زنم تو صورتش مشت می
  ".یه مشکل کوچولو داریم

بدون یک کلمه حرف، به طرف مرد بلند قدي که از پشت یک 
وارد به  تازه. رفت اشاره کرد آمد و قدم زنان راه می درشکه بیرون می

  . ره کالسکه مرد فرانسوي تکیه دادپنج
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  .وحشت گشاد شد ازهاي لوسی  چشم

او هم به زبان فرانسوي صحبت  ".شب به خیر، بارون": مرد گفت
. کرد و با شنیدن صداي او انگشتان لوسی در بازوي پل فرو رفت می

خیلی دور  1از فالندر. بینم باعث مسرت است که شما را می"
  .را عقب زدو کاله ردایش  ".اید شده

! ساختگی 2مارکی". مرد داخل کالسکه فریادي از روي تعجب کشید
  "چطور توانستی به اینجا بیایی؟ معنی این کار چیست؟

  ".دونستم کاش منم می": لوسی آهسته گفت

صحبت با نواده  چه طرزاین ": خوشرویی پاسخ دادمرد بلندقد با 
مردم مرا به عنوان  خودت است؟ من نوه نوه نوه شما هستم و با اینکه

دهم، نه تنها  شناسند، به شما اطمینان می مردي که نامی ندارد می
ممکن است در کالسکه به شما ملحق . یک نام بلکه چندین نام دارم

شوم؟ ایستادن در اینجا چندان راحت نیست و این پل تا مدتی غیر 
اف بدون اینکه منتظر پاسخی شود یا به اطر ".قابل عبور خواهد بود

  .نگاه کند، در را باز کرد و سوار کالسکه شد

                                                             
1Flanders اي در کشور فرانسه منطقه  
2Marquisیکی از القاب اشرافی 
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ها دور شده  لوسی پل را دو قدم کنار کشیده بود و از زیر نور مشعل
  "باید چی کار کنیم؟. فقط خیلی جوونتره! واقعا خودشه". بودند

و احوال  نمی تونیم بریم سراغش و سالم. هیچی": پل آهسته گفت
  ".ا باشیماصال قرار نبوده که اینج! کنیم پرسی

  "ولی اون چرا اینجاست؟"

بیا، باید . چی بشه هم نباید ما رو ببینه ره. فقط یه تصادف مسخره"
  ".به ساحلبرگردیم

انگار که جادو شده . یچ کدام از جایشان تکان نخوردندبا این حال، ه
حتی از زمانی که به صحنه  ند؛باشند، به پنجره کالسکه خیره شد

  . ند هم بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته بودندکرد تئاتر گلوب نگاه می

 ".در مالقات آخري که داشتیم نظرم را در مورد شما به وضوح گفتم"
  . شد صداي بارون از پنجره کالسکه شنیده می

خنده مالیم مرد دیگر باعث شد موهاي دست پل سیخ  ".بله، گفتید"
  . توانست بگوید چرا شود، هرچند نمی

هر ". لرزید صداي بارون کمی می "!استتصمیم من هنوز همان "
ابزار شومی هم که براي تغییر عقیده من به کار ببري، من آن وسیله 
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دانم که تو با شیطان همدست  من می. دهم شیطانی را به اتحادیه نمی
  ".هستی

  "زنن؟ در مورد چی حرف می": لوسی زیرلب گفت

  .پل فقط سرش را تکان داد

فکر  کور کوته جد". یمی را شنیدندیک بار دیگر، صداي خنده مال
شد اگر به جاي اینکه به  تر می ساده -!و من -چقدر زندگی تو ! من

کنی، به حرف  توجهنواي اتحادیه  جرهاي بیهحرف کشیش یا آن مت
کاش به جاي ذکر گفتن، به صداي منطق گوش  .کردي گوش میمن 
تر از  مفهمیدي که تو جزئی از چیزي بسیار عظی کاش می. دادي می
  "!هاي کشیشت هستی وعظ

لوسی و پل . رسید پاسخ بارون بخشی از یک دعا باشد به نظر می
  . شنیدند می کرد زمزمه میصداي او را که زیر لب چیزي 

پس این حرف آخر ! آمین": اش با آهی عمیق گفت مالقات کننده
  "توست؟

از کالسکه من خارج شو و دیگر ! تو شیطان مجسمی": بارون گفت
  "!رگز جلوي چشمم ظاهر نشوه
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قبال . فقط یک چیز کوچک دیگر مانده است. هر چه شما بخواهید"
دلیل پریشان نشوید ولی روي سنگ قبرتان  به شما نگفته بودم تا بی

نوشته  1602می  14ام، تاریخ مرگ  که آن را با چشمان خودم دیده
  ".شده است

  "...اینکه ... ولی اینکه ": بارون گفت

  ".و تقریبا نیمه شب شده است. دقیقا. استامروز "

  . بارون بود که نفس خود را حبس کردصداي تنها صدایی که شنیدند 

  "کنه؟ داره چی کار می": لوسی آهسته گفت

موهاي پل تا پشت گردنش سیخ  ".شکونه قوانین خودش رو می"
حرفش را قطع کرد چون یک احساس  "...داره در مورد ". شده بودند
  .شد هوع آور در بدنش پخش میآشناي ت

صدایش کامال وحشت  ".گردد چی االن برمی کالسکه": بارون گفت
  .زده بود

داد کسل شده است پاسخ  اش با لحنی که نشان می مالقات کننده
  ".دهم براي همین زیاد طول نمی. گردد بله، مطمئنم بر می": داد

  "!پل". لوسی دستش را به طرف شکمش برده بود
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خوایم وسط  نمی هاگ... لعنتی . کنم ، منم احساس میدونم می"
بازویش را گرفت و او را جلو کشید،  ".رودخونه بیفتیم باید بدویم

  . مراقب بود صورتش را به سمت پنجره کالسکه برنگرداند

در واقع ".شدند صداي مرد را شنیدند وقتی از کنار کالسکه رد می
. ثر آنفوالنزاي شدید بمیريقرار بود تو در سرزمین مادري خودت بر ا

هاي قبلی ما در نهایت منجر به حضور تو  ولی از آنجایی که مالقات
در لندن شده و ظاهرا در سالمت کامل هم هستی، تعادل ظریف یک 

و چون من انسان دقیقی . سلسله اتفاقات در خطر قرار گرفته است
  ".کنم وظیفه دارم به دست مرگ کمک کنم هستم، احساس می

کرد تا  روي احساس تهوعش تمرکز کرده بود و حساب می برپل 
ها اهمیت این کلمات  رغم این ساحل رودخانه چقدر راه است ولی علی
  .به ذهنش رسوخ کرد و دوباره ایستاد

و شروع به  "!زود باش": زیرلب گفت. اي به پهلویش زد لوسی سقلمه
  "!فقط چند ثانیه وقت داریم". دویدن کرد

کرد و همانطور  در زانوهایش احساس ضعف می. ه افتادپل دوباره را
شد، صداي فریاد  دوید و ساحل در جلوي چشمانش محو می که می
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و . را از داخل کالسکه شنید "!شیطان"خفه وحشتناك و به دنبال آن 
  . گباري ساکت شد بعد همه چیز به طرز مر
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 1948، لوسی و پل براي ترابرد به سال 15001امروز رأس ساعت 
، وسط باغچه گل سرخ 1900بازگشتدر ساعت  هنگام. فرستاده شدند

هاي اوایل قرن  پنجره تاالر اژدها فرود آمدند و لباس روي رو به
  .هفدهم را بر تن داشته و تا مغز استخوان خیس بودند

کردند  رسیدند؛ به تندي صحبت می آن دو به شدت آشفته به نظر می
تمایلشان به لرد مونتروز و فالک دو  بر خالف مجبور شدم و در نتیجه

اي  با این وجود، همه این اتفاقات توضیح ساده. دهمویلر اطالع 
 1948آورد که در سال  لرد مونتروز گفت به وضوح به یاد می. داشت

برگزار شده بود که متأسفانه در طی  معبدیک مهمانی مجلل در باغ 
اند، پس از  آنها بودهآن چندین مهمان، که ظاهرا لوسی و پل هم جزء 

  .اند مصرف بیش از حد الکل داخل استخر افتاده

مسؤولیت این واقعه را پذیرفت و قول داد دو بوته گل لرد مونتروز 
به لوسی و پل اخطار . سرخی را که از بین رفته بود، مجددا احیا کند

هاي الکلی در هر دوره زمانی اجتناب  جدي داده شد از نوشیدنی
  .کنند

  

                                                             
 نوعی اعالم ساعت نظامی١
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  شمار محافظان گاه

  1992دسامبر  18

  2، کارآموز درجه 1مونتجوي. جی: گزارش از

  

  یک
  "!اجازه ماچ و بوسه ندارین! ها، اینجا کلیساست نوجو"

هایم را باز کردم و به سرعت  در حالی که یکه خورده بودم چشم
م که با ردایی که انتظار داشتم کشیش پیري را ببین راست نشستم؛

، آماده سخنرانی و نصیحت، به سرعت به زند پشت سرش موج می
ولی کشیش این کلیساي محلی نبود که مزاحم . آید طرف ما می

 یگوینده، گارگویل کوچک. اصال انسانی در کار نبود. بوسه ما شده بود
هایش چمباتمه زده و  کنار اتاق اعتراف روي پنجه دقیقابود که 

  . درست به اندازه من متعجب بود

                                                             
1J. Mountjoy 
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من در آن زمان  احساسچون . ه تقریبا ممکن نبودسألالبته این م
صادقانه بگویم توانایی تفکرم را به کلی . تنها تعجب و غافلگیري نبود

  .از دست داده بودم

  .همه چیز هم از آن بوسه شروع شده بود

  !من، گوئنت شپرد -  گیدئون دو ویلر مرا بوسیده بود

این طور ناگهانی به کردم که چرا این فکر  البته باید به این فکر می
در اتاقک اعتراف کلیسایی در بلگراویا در سال  - سرش زده است 

و لباس تنگ  دویده بودیمدرست بعد از اینکه با تمام قوا  -  1912
  .خورده بوداش دائم در پایم پیچ  بلند من با یقه ملوانی مسخره

هایی که با  توانستم این بوسه را تحلیل و با سایر بوسه میشاید 
کنم تا بفهمم چرا گیدئون اینقدر بهتر  ام مقایسه سرهاي دیگر داشتهپ

دیوار و یک تالش کنم به یاد بیاورم بین ما اگر حتی ممکن بود . بود
که گیدئون دست و سرش را از وجود دارد یک پنجره اتاقک اعتراف 

همه . آلی براي بوسیدن نبود آن بیرون آورده بود و اصال شرایط ایده
کنار، بعد از اینکه فقط دو روز پیش کشف کرده بودم که ها به  این

ام، نیازي به آشفتگی  ام را به ارث برده من ژن سفر زمان خانواده
  .ام نداشتم بیشتري در زندگی
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به  ؛ البتهبا این وجود، حقیقت این بود که من اصال فکري نکرده بودم
  !جز چند آه، واي و چیزهاي دیگر

نشدم و تازه حاال،  هم پیچه درونم اس دلبه همین دلیل، متوجه احس
هایش  وقتی گارگویل کوچک دستش را به سینه زد و از باالي پنجه

به من خیره شد، و وقتی دیدم پرده اتاقک اعتراف که تنها چند 
اي است فهمیدم در این فاصله ما به  لحظه پیش سبز بود حاال قهوه

  .ایم زمان حال برگشته

خودش در اتاقک اعتراف برگشت و پشت  گیدئون به سمت "!لعنتی"
  .سرش را مالید

لعنتی؟ از آسمان هفتم به پایین پرت شدم و گارگویل را فراموش 
  .کردم

: کردم تا جاي ممکن عادي به نظر برسم گفتم در حالی که سعی می
متأسفانه کمی نفس کم  ".خب، من فکر نکردم اینقدرا هم بد بوده"

توانستم به  نمی. برد ا حدي از بین میآورده بودم که اثر حرفم را ت
هاي گیدئون نگاه کنم، براي همین به جاي آن به پرده  چشم
  . اي در اتاقک اعتراف خیره شده بودم استر قهوه پلی
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من بدون اینکه متوجه باشم، تقریبا صد سال را در ! خداي بزرگ
خب، مرا غافلگیر ... زمان سفر کردم چون آن بوسه کامال و حقیقتا 

د، بعد کر ریز غرغر می یکمنظورم این است که، اولش این پسره . کرد
وار براي فرار از دست مردان مسلح  در میان یک تعقیب و گریز دیوانه

العاده  فوق گفتبه من  -خبر از همه جا بی - و ناگهان گیر افتادیم
! دیبوس واي، چقدر هم گیدئون خوب می و. مرا بوسیدهستی و 

کردم به شدت به دخترانی که قبال بوسیده بود بالفاصله احساس 
  .کنم حسادت می

گیدئون با احتیاط نگاهی به بیرون اتاقک کرد  ".کسی اینجا نیست"
. تونیم با اتوبوس به معبد برگردیم می. خوبه". و بعد وارد کلیسا شد
  ".بیا، منتظرمون هستن

که یعنی قصد داشت طوري رفتار کند . از پشت پرده به او زل زدم
یا (آدم انتظار دارد بعد از یک بوسه نگار هیچ اتفاقی نیفتاده است؟ ا

ها  حساب و کتابدر این حالت، قبل از یک بوسه؛ البته براي این 
چند مسأله اصلی روشن شود، اینطور نیست؟ آیا ) ر شده بوددیگر دی

اي از عشق بوده؟ یا فقط یک ماچ و بوسه معمولی  این بوسه نشانه
  ار بهتري نداشتیم که انجام بدهیم؟بوده چون ک
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و تا جایی که  ".این لباس سوار اتوبوس نمیشممن با ": محکم گفتم
دادم زبانم را گاز  ترجیح می. توانستم با وقار از جایم بلند شدم می

  .گذشت از او نپرسم بگیرم ولی سؤاالتی را که در ذهنم می

ی به رنگ آبی هاي ساتن لباسی که پوشیده بودم سفید بود و روبان
احتماال آخرین با وجودي که اش داشت؛  آسمانی بر روي کمر و یقه

بود ولی براي وسایل نقلیه عمومی قرن بیست و یکم  1912مد سال 
  ".بهتره تاکسی بگیریم". چندان مناسب نبود

رسید  به نظر می. من برگشت ولی مخالفتی نکردگیدئون به طرف 
کت اوایل قرن بیستمی و شلوار د با آن رک او هم احساس میحتما 
 اگرچه. دارش، لباس مناسبی براي اتوبوس سواري نپوشیده است چین

رسید به خصوص االن که  در لباس آن زمان کامال جذاب به نظر می
چند حلقه . موهایش را مثل دو ساعت پیش پشت گوشش نبسته بود

  .اش ریخته بود موي نامنظم روي پیشانی

تا همراه او وارد رواق کلیسا شوم و از سرما از اتاقک بیرون آمدم 
که  لرزیدم میبراي این هم شاید . هواي اینجا خیلی سرد بود. لرزیدم

یا شاید به خاطر  . در سه روز گذشته تقریبا اصال نخوابیده بودم
  .آمد اتفاقی که االن افتاده بود هوا به نظرم سرد می
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ام شانزده سال عمرم زدم بدنم در این سه روز بیشتر از تم حدس می
اتفاقات زیادي افتاده بود و من زمان خیلی . آدرنالین تولید کرده باشد

کردم سرم از فرط  احساس می. کمی داشتم که در مورد آن فکر کنم
اگر یک شخصیت . زیادي اطالعات و احساسات در مرز انفجار است

 کارتونی بودم، االن یک حباب بزرگ فکر با یک عالمت سؤال بزرگ
  . شاید حتی چند جمجمه هم در حباب بود. روي سرم قرار داشت

اگر قرار بود گیدئون طوري رفتار کند که انگار . تکانی به خودم دادم
خوب، خیلی هم ممنون، من هم همین کار را  - اتفاقی نیفتاده 

  ".من سردمه. باشه، پس بریم": با خوشرویی گفتم. کنم می

او بازوي مرا گرفت و مرا نگه سعی کردم از کنارش رد شوم ولی 
حرفش را  "...گوش کن، در مورد این اتفاقاتی که االن افتاد ". داشت

  .قطع کرد؛ احتماال امیدوار بود من چیزي بگویم

. خواهد بگوید خیلی مشتاق بودم ببینم چه چیزي می. که قطعا نگفتم
در ضمن، وقتی اینقدر نزدیک من ایستاده بود نفس کشیدن برایم 

  .شد می سخت

. ها کردصفه راش را ن باز هم جمله "...منظورم این نبود ... اون بوسه "
  .من بالفاصله آن را در ذهنم تمام کردمولی 
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  .منظورم این نبود که جدي بگیري

مشخص بود، ولی در این صورت نباید چنین کاري  منظورشخوب، 
ب مثل این بود که یک پرده را آتش بزنی و بعد تعجکرد، نه؟  می

قبول دارم، تشبیه . (کنی که چرا کل خانه آتش گرفته است
با خونسردي . قصد نداشتم کار را برایش راحت کنم.) اي بود مسخره

البته بهتر است بگویم . به او نگاه کردم و منتظر ادامه حرفش شدم
سعی کردم با خونسردي به او نگاه کنم، ولی احتماال حالت صورتم 

 !کنم منو نکش کوچولوي نازم، خواهش می 1من بامبی: گفت فقط می
فقط همین کم . توانستم بکنم نمی در مورد این مسأله يو هیچ کار

  .بود که لب پایینم هم شروع به لرزیدن کند

  !زود باش، بگو! منظورم این نبود که جدي بگیري

یک سنجاق را از موهاي آشفته من بیرون . ولی گیدئون چیزي نگفت
ه و مرتب من االن طوري بود که انگار چند مدل موي پیچید(کشید 

حلقه آن را گرفت و دور انگشتش ، یک )اند پرنده در آن النه کرده
با دست دیگرش شروع به نوازش صورت من کرد و بعد خم . پیچید

و  -چشمانم را بستم . شد و مرا دوباره بوسید، این بار با احتیاط کامل

                                                             
1Bambi ارتونی محبوب آهوي ک  
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مغزم همان احساس : مثل دفعه قبل تکرار شد همه چیز دوباره
خب، تنها چیزي که . (شیرین توقف مخابره اطالعات را تجربه کرد

  !)بود اوه، اممم و بیشترکرد  مخابره می

ولی این بار فقط ده ثانیه طول کشید چون بعدش صدایی درست 
دوباره که این کاراتون رو شروع ": پشت سر ما با آزردگی گفت

  "کردین؟ن

قب زدم و درست توي صورت گارگویل با وحشت گیدئون را کمی ع
تر  دقیق. کوچک که االن سر و ته از سقف آویزان بود نگاه کردم

  .کوچک بگویم، روح یک گارگویل

. تفاوتی داشت گیدئون موي مرا رها کرده بود و صورتش حالت بی
از چشمان سبزش  کند؟ االن در مورد من چه فکري می! واي، خدایا

  و آزردگی؟ - یت کمی تعجب در نها شد؛ چیزي مشخص نمی

  ".من فکر کردم صدایی شنیدم... من ": من و من کردم

  ".باشه": به کندي ولی کامال دوستانه گفت

تو صداي من رو شنیدي، . صداي من رو شنیدي": گارگویل گفت
ها بود  تقریبا اندازه یک گربه بود و صورتش هم شبیه گربه "!شنیدي
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 تیزش، دو شاخ گرد اي بزرگ و نوكه با این تفاوت که عالوه بر گوش
یک دم دراز و روي پشتش هایی کوچک  ، بالبر روي سرش

دمش را از فرط هیجان به این . سوسماري با انتهاي مثلثی داشت
  "!تونی من رو ببینی و می". کرد طرف و آن طرف پرتاب می

  .جوابی ندادم

  ".بهتره بریم": گیدئون گفت

و  یببین وتونی من تو می": زد گارگویل کوچک با خوشحالی فریاد
ها افتاد و روي آن باال  از سقف روي یکی از نیمکت "!صدام رو بشنوي
اي که سرما  اي داشت، مثل صداي بچه صداي گرفته. و پایین پرید
  "!من بالفاصله فهمیدم". خورده باشد

در آن کلیسا در سال . کردم قبال هم او را دیده بودم فکرش را که می
داشتم هیچ وقت از دستش  االن یک قدم اشتباه بر می اگر. 1912

رفتم، مخصوصا نگاهم  همانطور که به طرف در می. شدم خالص نمی
گیدئون در را برایم باز . ها چرخاندم تفاوتی کامل روي نیمکت را با بی

  .نگه داشت

ر خورد و گفت خیلی ممنون، ": گارگویل همراه ما روي رواق کلیسا س
  "!لطف داري
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ابري بود و خورشید . رو که شدیم به آسمان نگاه کردم د پیادهوار
  .شد حدس زد عصر شده است شد ولی می دیده نمی

و دامن مرا  "!صبر کنین منم بیام، صبر کنین": گارگویل داد زد
هی، داري پاي من ! خیلی ضروریه! ما باید با هم حرف بزنیم". کشید

دونم که  می. نو ببینیتونی م نمیوانمود نکن ... کنی  رو له می
هاي دکمه دارم  کمی آب از دهانش فواره زد و دور چکمه ".تونی می

فقط وقتی خیلی هیجان زده میشم . ببخشید! اوووپس". جمع شد
  ".اینطوري میشه

هاي رنگی  زدم با توجه به پنجره حدس می. به نماي کلیسا نگاه کردم
نماي آجري . باشد دارش، معماري ویکتوریایی و دو مناره زیباي نقش

ولی هر چقدر هم باال را نگاه کردم، . کاري راه راه کرم رنگ با گچ
چه برسد به یک . نتوانستم حتی یک مجسمه در کل ساختمان ببینم

  .عجیب بود که یک روح در اینجا ساکن بود. گارگویل دیگر

درست جلوي دماغم به دیوار چسبیده  "!من اینجام": گارگویل داد زد
شان  توانست مثل یک مارمولک از دیوار باال برود، البته همه می. بود
اي به آجر کنار سرش نگاه کردم و سرم را  لحظه. توانستند می

  .برگرداندم
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: گفت. توانم او را ببینم حاال دیگر چندان مطمئن نبود که می
خیلی خوبه بتونم یه بار هم شده با یکی حرف . کنم خواهش می"

  ".1روح سر آرتور کانن دویلیه نفر به جز . بزنم

سوخت  دلم برایش می. خیلی هوشمندانه بود، ولی من گول نخوردم
به . ها چه موجودات مزاحم کوچکی خواهند شد دانستم این ولی می

عالوه، این یکی وسط بوسه مزاحم من شده بود و به خاطر او احتماال 
 کرد من دخترك احمقی هستم که خودش هم گیدئون االن فکر می

  .خواهد داند چه می نمی

  "!لطفا، لطفااااااالطفا، ": گارگویل التماس کرد

انگار که همین االن هم به اندازه کافی . سرسختانه او را نادیده گرفتم
  !مشکل نداشتم

بالفاصله یک . گشت رو رفته بود و دنبال تاکسی می گیدئون کنار پیاده
یا . شانس هستند ها واقعا خوش بعضی از آدم. تاکسی خالی پیدا شد

فقط . لیدي آریستا ممثال مادر بزرگ. شاید هم نوعی اقتدار ذاتی دارند
هاي تاکسی  کافی بود که کامال جدي در کنار خیابان بایستد و راننده

  .بالفاصله جلوي پایش ترمز بزنند
                                                             

1Sir Arthur Conan Doyle نویسنده شرلوك هلمز 
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  "گوئنت، میاي؟"

 اش ي گرفته گانه صداي بچه "!تونی همینجوري بذاري بري که نمی"
ست که همدیگه رو  ما فقط یه دقیقه". شکسته بود د و دلبغض آلو

  ".پیدا کردیم

اش کارگر شود  وسوسه مداد به احتمال زیاد اگر تنها بودیم، اجازه می
دارش،  تیز و پاهاي پنجه كهاي نو با وجود دندان. زدم و با او حرف می

بندم  شرط می. (کرد زیاد با کسی معاشرت نمیبانمک بود و احتماال 
ها  تري از صحبت با گارگویل ح سر آرتور کانن دویل کارهاي جالبرو

آدم ولی اگر  )کرد؟ اصال روح سر آرتور در لندن چه کار می. داشت
کنند که  جلوي مردم در مورد روح و این چیزها صحبت کند، فکر می

تازه این در صورتی . گویی یا فقط قصد خود نمایی داري دروغ می
اگر نه، که اغلب هم همینطور است، فکر . است که شانس بیاوري

به عالوه، آخرین گارگویلی که با من صحبت . اي کنند کامال دیوانه می
توانستم  بود که به سختی می "آویزون"نقدر احساساتی و آکرده بود 

  .دستشویی برومتنها به حتی 

تفاوت سوار تاکسی شدم و درست به  براي همین خیلی جدي و بی
شدم؛ گیدئون در کنار من نشسته بود و از پنجره به  روبه رویم خیره
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هاي ما  راننده تاکسی از آینه عقب نگاهی به لباس. کرد بیرون نگاه می
انداخت و ابروهایش را باال برد، ولی خوشبختانه لطف کرد و چیزي 

  .نگفت

مشخص بود که قصد  ".ساعت تقریبا شش و نیمه": گیدئون گفت
بیخود نیست دارم از گرسنگی ". ع کنددارد یک صحبت عادي را شرو

  ".میرم می

به محض اینکه این حرف را زد متوجه شدم که خودم هم همین 
ام را  به خاطر جو عصبی خانه، به زور نصف صبحانه. احساس را دارم

با حسرت . خورده بودم و مثل همیشه ناهار مدرسه قابل خوردن نبود
. میز لیدي تیلنی فکر کردم هاي اشتهاآور روي ها و کلوچه به ساندویچ

  .آنها را هم از دست دادیم

تازه به ذهنم رسید که بهتر بود من و گیدئون در مورد ! لیدي تیلنی
هر چه باشد، . کردیم داشتیم بحث می 1912ماجراهایی که در سال 

واري بر خالف برنامه پیش  مالقاتمان با لیدي تیلنی به طرز دیوانه
دانستم محافظان، که به هیچ وجه با مسأله  رفته بود و من اصال نمی

من و . کردند سفر زمان شوخی نداشتند، در این مورد چه فکر می
موریت داشتیم لیدي سفر کرده بودیم و مأ 1912به سال  گیدئون
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راستش را بگویم من هنوز کامال . (تیلنی را وارد کرونوگراف کنیم
به  مسألهید این رس فهمیدم ولی به نظر می دالیل این کار را نمی

تا جایی که من فهمیده بودم، امنیت خود دنیا به  .شدت مهم است
ولی قبل از اینکه بتوانیم کاري بکنیم،  )!این موضوع بستگی داشت

آنها . سر و کله دختر دایی من لوسی و پل دو ویلر پیدا شد
خالفکارهاي داستان بودند، البته به نظر خانواده گیدئون و خود 

اهرا لوسی و پل، کرونوگراف دیگر را دزدیده و با آن جایی ظ. گیدئون
ها  ها چیزي در مورد آن کس سال هیچ. در گذشته پنهان شده بودند
باره در خانه لیدي تیلنی ظاهر شدند و  نشنیده بود تا اینکه یک

  . مهمانی کوچک ما را خراب کردند

اسلحه به روي هم  یاز شدت ترس دقیقا متوجه نشدم چه زمان
اي  ؛با اسلحهکشیدند، ولی در نهایت گیدئون سر لوسی را نشانه گرفت

مثل زمانی که . (تر بگوییم حق نداشت با خودش بیاورد که اگر دقیق
تواند  من موبایلم را با خودم به گذشته بردم ولی دست کم کسی نمی

بعد ما فرار کردیم و در کلیسا پناه !) با موبایل کس دیگري را بکشد
توانستم این فکر را از ذهنم  لی در تمام این مدت، نمیو. گرفتیم

دو ویلر   اي که خانواده خارج کنم که موقعیت لوسی و پل به اندازه
  .کردند سیاه و سفید نبود وانمود می
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  "در مورد لیدي تیلنی چی به اونا میگیم؟": پرسیدم

کنم  پیشنهاد نمی". اش را مالید گیدئون با خستگی پیشانی ".امم"
بار، بهتر باشه که  م ولی شاید، فقط همین یه واقعا دروغ بگی که

  ".بهتره بگذاري من حرف بزنم. بعضی چیزها رو تغییر بدیم

. باشه، حتما": گفتم. دوباره شروع شد، لحن آمرانه آشناي گیدئون
من هم مثل دختراي خوب فقط سر تکون میدم و دهنم رو 

  ".بندم می

تواند  چرا گیدئون نمی. ه سینه نشستمبا عصبانیت دست ب ،ناخودآگاه
آن هم بیشتر از (بوسد  هاي عادي رفتار کند؟ اول مرا می مثل آدم

کند مثل استاد اعظم اشرافی لژ  ، بعد دوباره شروع می!)بار یک
  چه هدفی دارد؟. زدن محافظان حرف

  .هاي طرف خودمان به بیرون زل زدیم هر دو از پنجره

شکست که باعث شد حس رضایت خوبی باالخره، گیدئون سکوت را 
لحنش  "چی شده؟ موش زبونت رو خورده؟". به من دست بدهد

  . بودشرمنده موقع پرسیدن این سؤال تقریبا 

  "چی؟"
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یعنی . زد وقتی من بچه بودم مادرم همیشه این حرف رو به من می"
گفتم؛ مثل االنِ  کردم و چیزي نمی وقتی مستقیم جلو رو نگاه می

  ".تو

به محض اینکه این حرف را زدم متوجه شدم چه  "ادر داري؟تو م"
  محض رضاي خدا، این چه حرفی بود؟! ام اي کرده سؤال احمقانه

به  "اي داشتی؟ انتظار دیگه". گیدئون یکی از ابروهایش را باال برد
فکر کردي من یه آدم نکنه ". خوشش آمده استرسید  نظر می
  "ر هم کردن؟ام که عمو فالک و آقاي جورج س آهنی

سعی  "هات عکس داري؟ از بچگی. خب، زیاد هم دور از ذهن نیست"
کردم گیدئون کوچکی را با صورت گرد تپل و کله کچل مجسم کنم 

ها هم تو لندن زندگی  پس مادر و پدرت کجان؟ اون". و لبخند زدم
  "کنن؟ می

رده، و مادرم تو آنتیب". گیدئون سرش را تکان داد جنوب 1پدرم م ،
هایش را به هم فشار داد و  چند لحظه لب ".کنه انسه زندگی میفر

. کردم دوباره سکوت خواهد کرد ادامه داد درست زمانی که فکر می
. 2برتلین بابا بگو من بهبا برادر کوچک من و شوهر جدیدش، موسیو "

                                                             
1Antibes 
2Monsieur Do-Call-Me-Papa Bertelin 
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هاي  اي الکترونیکی ریزقطعهه اون صاحب شرکتیه که براي دستگاه
دست کم، اسم قایق . زنه ن و تو پول غلت میساز مسی و پالتینی می

  ".1ش رو که گذاشته کراسوس تفریحی

اصال به  جا؛ این همه اطالعات شخصی یک. دمواقعا تعجب کرده بو
واي، حتما خیلی باحاله که تعطیالت رو میري ". آمد گیدئون نمی
  "اونجا، نه؟

تنیسه یه استخر دارن که اندازه سه تا زمین . قطعا": با تمسخر گفت
  ".ش روکش طال داره قانهمهاي آب اون قایق اح و شیر

به نظر  2در هر حال بهتر از یه کلبه بدون وسیله گرما تو پیبل"
اگه ". ندگذراند خانواده ما معموال تابستان را در اسکاتلند می ".میاد

کردن، هر  م جنوب فرانسه زندگی می من جاي تو بودم و خانواده
  ".حتی اگه استخر و قایق هم نداشتن. اونجا رفتم هفته مثل برق می

آره؟ اون وقت اگر ". گیدئون نگاهی به من کرد و سرش را تکان داد
مجبور بودي هر چند ساعت یه بار یه سفر زمان هم داشته باشی چی 

رونی  تو جاده می 120کردي؟ اگه موقعی که داري با سرعت  کار می
  ".اتفاق بیفته چندان هم هیجان انگیز نیست

                                                             
1Croesus اي ثروتمند مشهور اسطوره  
2Peebles 
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توانستم  این جریان سفر زمان هنوز براي من جدید بود و نمی ".اوه"
فقط دوازده حامل ژن وجود داشت که . تمام عواقبش را در نظر بگیرم

توانستم حقیقتا  در چندین قرن پراکنده شده بودند و من هنوز نمی
ام  قرار بود دختر خاله. درك کنم که من هم یکی از این افراد هستم

سافر زمان باشد و او با ذوق و شوق خودش را براي این شارلوت م
توانست  ولی به دالیلی که هیچ کس نمی. نقش آماده کرده بود

تاریخ تولد من را عوض کرده بود و حاال اوضاع واقعا بفهمد، مادر من 
توانستم بین  سفر با  من هم مثل گیدئون، می. به هم ریخته بود

یکی را ه و بدون برنامه به گذشته کمک کرونوگراف و سفر غیر منتظر
دانستم دومی چندان  و با توجه به تجربیات اخیرم می. انتخاب کنم
  .جالب نیست

خب، قطعا باید کرونوگراف رو با خودت ببري تا بتونی به یه سال "
  .کردم داشتم با صداي بلند فکر می ".امن سفر کنی

حت خوب آره، اینطوري میشه یه سفر را": گیدئون پوزخندي زد
ولی جدا از . تونم کلی جاهاي تاریخی رو هم ببینم داشت و تازه می

اینکه امکان نداره به من اجازه بدن کرونوگراف رو بگذارم تو کوله 
خواي بدون  تو می ،م و راه بیفتم دور دنیا، وقتی من سفر باشم پشتی
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به جایی پشت سر من بیرون از پنجره  "کرونوگراف چی کار بکنی؟
یادته که به لطف لوسی و پل، فقط یه کرونوگراف ". کرد ینگاه م
ی در مورد لوسی و پل حرف عقاومي  لحنش دوباره مثل همه "داریم؟
  .زد، برافروخته بود می

. ام را باال انداختم و از پنجره طرف خودم به بیرون نگاه کردم شانه
زمان اوج . رفت تاکسی با سرعت حلزون به سمت پیکادیلی می

  .رسیدیم رفتیم زودتر می احتماال اگر پیاده می. شهري بود ترافیک

گوئنت، مشخصه که تو هنوز نفهمیدي که دیگه فرصت زیادي براي "
لحن حرف زدن گیدئون کمی تلخ  ".از انگلستان نداري خارج شدن

ت باید کل دنیا رو به  خانواده. از این شهر خارج شدنیا حتی ". بود
باید این . االن دیگه دیر شده. سکاتلنددادن، نه فقط ا تو نشون می

تونی جاهایی  واقعیت رو قبول کنی که از این به بعد تنها راهی که می
  ".ه1 رو که آرزوشون رو داري ببینی با گوگل ارت

اش تکیه  راننده تاکسی یه کتاب کامال فرسوده را برداشت، به صندلی
  .داد و بدون احساس خاصی شروع به خواندن کرد

                                                             
1Google Earth 
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براي اینکه از اونجا به . ولی تو بلژیک و پاریس رفتی... ولی ": گفتم
دونم کیا رو بگیري و  گذشته سفر کنی و یه کمی از خون اون نمی

  "...وارد 

همراه عموم، سه تا محافظ و یه . آره، رفتم": حرف مرا قطع کرد
بلژیک چه کشور هیجان انگیز ! چقدر خوش گذشت. طراح لباس

  "!رن یه وقتی سه روز رو تو بلژیک بگذروننهمه آرزو دا. جذابیه

: رسیده بودم آهسته پرسیدماش کمی ت گهانیدر حالی که از تلخی نا
  "رفتی؟ تونستی خودت انتخاب کنی کجا می می پس اگه"

منظورت اینه که اگه این ژن سفر زمان نفرین شده رو نداشتم؟ "
استاریکا، شیلی، برزیل، ک. دونم از کجا شروع کنم خب، خدایا، نمی

لبخند  "...نیکاراگوئه، کانادا، آالسکا، ویتنام، نپال، استرالیا، نیوزلند 
ولی فایده نداره در . خوب، تقریبا همه جا به جز ماه". کمرنگی زد

باید . تونی انجام بدي فکر کنی مورد کارهایی که هیچ وقت نمی
خودمون رو با زندگی نسبتا کسل کننده بدون سفرمون تطبیق 

  ".بدیم

 زندگیمونسرخ شدم، چون گیدئون گفت  ".البته به جز سفر زمان"
  .رسید خیلی صمیمانه به نظر می... و این حرف تقریبا 
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حداقل سفر زمان همه این تحت کنترل بودن و اسیر ": گیدئون گفت
ها  اگر به خاطر سفر زمان نبود، من مدت. کنه شدن رو جبران می

  ".حقیقت دارهه ولی متناقض. پیش از کسالت مرده بودم

همین که هر از گاهی یه فیلم هیجان انگیز ببینم براي من . راستش"
  ".کافیه

شد نگاه  الي ترافیک رد می با حسرت به یک دوچرخه سوار که از البه
هاي جلوي ما حتی یک  ماشین! برگردم خانه خواست دلم می. کردم

که در  رسید راننده ما کردند و به نظر می سانت هم حرکت نمی
  .کتابش غرق شده بود، هیچ مشکلی با این مسأله ندارد

کنن،  اگه خانواده تو جنوب فرانسه زندگی می": از گیدئون پرسیدم
  "کنی؟ خودت کجا زندگی می

، ولی به جز براي حمام کردن و 1االن تو یه آپارتمان تو چلسی"
نفس  ".تازه اگر همون رو هم برم. خوابیدن تقریبا اونجا نیستم

مسلما در سه روز گذشته او هم مانند من چندان . عمیقی کشید
قبل از اینکه براي خودم تنها ". شاید حتی کمتر از من. نخوابیده بود

زندگی  2ویچ زندگی کنم، از یازده سالگی با عمو فالک تو گرین
                                                             

1Chelsea 
2Greenwich 
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وقتی مادرم با موسیو گند اخالق آشنا شد و خواست از . کردم می
خب، فقط چند سال تا سفر  .فت کردنکشور بره، محافظان مخال

ابتدایی من مونده بود و من هنوز باید خیلی چیزها رو یاد 
   ".گرفتم می

توانست چنین  مادر من هیچ وقت نمی "و مادرت تو رو ول کرد؟"
  .کاري را بکند، من مطمئن بودم

وقتی اداي . من از عموم خوشم میاد". اش را باال انداخت گیدئون شانه
در هر حال، من هزار بار بیشتر . م لژ رو در نمیاره خوبهاستاد اعظ
  ".میدم با اون باشم تا با ناپدري عزیزترجیح م

کردم این سؤال را بپرسم براي همین زیر لب  جرأت نمی "...ولی "
  "شه؟ ولی دلت براش تنگ نمی": گفتم

تونستم  هنوز میتا وقتی پونزده سالم بشه، ". باز هم شانه باال انداخت
همیشه تعطیالت رو تو فرانسه با اون  ا امنیت سفر کنم وب

و مادرم هم حداقل دو بار در سال میاد لندن، به ظاهر . گذروندم می
براي اینکه من رو ببینه ولی در اصل براي خرج کردن پوالي موسیو 

رسه دست و  وقتی به لباس و کفش و جواهرات آنتیک می. برتلین
  ".چهارستاره ارگانیک يها انو البته رستور. لرزه پاش می
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. رسید هاي مصور به نظر می مادرش شبیه مادرهاي دلچسب کتاب
  "برادرت چی؟"

به گنداخالق خان . ؟ اون االن دیگه یه فرانسوي واقعی شده1رافائل"
میگه بابا و قراره یه روزي کل امپراطوري قطعات پالتینی رو به ارث 

ی تو امتحاناي آخر ترمش هم رسه حت البته االن که به نظر می. ببره
بیشتر ترجیح میده با دخترا بگرده تا درس . قبول نشه، بچه تنبل

گیدئون دستش را پشت صندلی من انداخت و تنفس من  ". بخونه
چرا انقدر شوکه شدي؟ براي من که احساس ". ناگهان سریعتر شد

  "کنی؟ تأسف نمی

ي که در انگلستان ا به پسربچه یازده ساله ".یه کمی": صادقانه گفتم
هاي اسراري که مجبورش  با دالل. کردم تنها مانده بود فکر می

و اسب  ؛کردند کالس شمشیر بازي برود و ویلون زدن یاد بگیرد می
فالک که حتی عموي واقعی تو نیست، فقط یه فامیل "! سواري
  ".دوره

بدون اینکه حتی راننده تاکسی . پشت سر ما بوق بلندي زدماشین 
فقط کمی سرش را بلند کرد تا را کامال از کتابش بردارد،  توجهش

                                                             
1Raphael 
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امیدوار بودم وسط فصل خیلی . دماشین را چند متري جلو ببر
  .نبوده باشد يهیجان انگیز

فالک همیشه ". رسید گیدئون توجهی به او کرده باشد به نظر نمی
واقعا ". با لبخند کجی به من نگاه کرد ".براي من مثل یه پدر بوده

رو  1م نیست جوري به من نگاه کنی که انگار دیوید کاپرفیلدالز
  ".دیدي

  جریان چی بود؟ چرا باید فکر کنم گیدئون، دیوید کاپرفیلد است؟

منظورم شخصیت داستان دیکنزه، نه اون ": اي کرد گیدئون ناله
  "تا حاال کتاب نخوندي؟. شعبده بازه

راضی دوباره برگشت سر جاي اولش، همون گیدئون از خود 
سرم از آن همه اطالعات محرمانه و دوستانه به دوران . همیشگی
در کمال تعجب، خیالم راحت شد که همسفر اعصاب خرد . افتاده بود

توانستم خودم را  تا جایی که می. کن خودم باز هم برگشته است
راستش، من ادبیات معاصر رو ترجیح ". گرفتم و کمی از او دور شدم

  ".میدم

                                                             
1David Copperfield یکی از شعبده بازهاي معروف  و همچنین اسم. شخصیت یکی از کتابهاي معروف چارلز دیکنز  
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مثال ". زد؛ سرگرم شده بود هاي گیدئون برق می مچش "واقعا؟"
   "چی؟

هاست که دائما  ام شارلوت سال که دختر خاله گیدئون خبر نداشت
در . پرسد و به همین اندازه هم متکبرانه همین سؤال را از من می

هاي زیادي خوانده بودم و همیشه هم آماده بودم در  واقع، من کتاب
جایی که شارلوت همیشه چیزهایی را موردشان صحبت کنم ولی از آن

هاي مسخره  کتابو  سطحیکرد و به آنها  خواندم تحقیر می که می
بار براي همیشه  گفت، باالخره طاقتم تمام شد و یک می دخترانه

گاهی باید با مردم درست شبیه خودشان برخورد . حالش را گرفتم
اشته نکته مهم این بود که موقع حرف زدن هیچ تردیدي ند. کرد

باشی و مکث نکنی و وسط حرفت اسم حداقل یک نویسنده مشهور 
. پرفروش واقعی را ببافی، ترجیحا کسی که کتابش را خوانده باشی

  .تر باشند، بهتر تر و خارجی آهان، و به عالوه، هر چه اسامی عجیب

خب، مثال ". هاي گیدئون نگاه کردم ام را باال گرفتم و توي چشم چانه
سک، والی لمب، پیوتر سلوینیکی، لیسا تیکانن رو من جورج ماتو

هاي فنالندي عالین، روش  کنم نویسنده دوست دارم، در واقع فکر می
هاي جک  بعدش من همه کتاب. ها واقعا خاصه طنز نویسی اون
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آگوست مري ودر رو خوندم، البته از آخرین کتابش زیاد خوشم 
هورو یاشاموتو، الرنس هلن ماروندي رو هم که دوست دارم و تا. نیومد

  "...دالنی و گریمپهود، چرکونسکی، پیت 

  . گیدئون واقعا جا خورده بود

  "!البته رودولف پیت، نه برد بیت". هایم را گرد کردم چشم

  . هاي لبش کمی باال رفت گوشه

. خوشم نیومد 1برف ارغوانیاگرچه چندان از ": به سرعت ادامه دادم
به نظرت این طور نیست؟ تمام مدتی که ، بردهزیادي استعاره به کار 

یکی اون گفته و کردم حتما  خوندم فکر می داشتم این کتاب رو می
  ".دیگه براش نوشته

. زد حاال دیگر قطعا لبخند می "برف ارغوانی؟": گیدئون تکرار کرد
اگرچه به . آره، درسته، من هم فکر کردم زیادي قلمبه سلمبه نوشته"

  ".قعا خوب بودوا 2نظرم بهمن کهربایی

                                                             
1Amethyst Snow 
2The Amber Avalanche 
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آره، واقعا ". ناخودآگاه لبخند زدم - را بگیرمنتوانستم جلوي خودم 
. لیاقت جایزه ادبیات ایالتی اطریش رو براي بهمن کهربایی داشت

  "نظرت در مورد تاکوشی موهارو چیه؟

کارهاي اولش خوبه ولی دیگه دارم از اینکه هی بر ": گیدئون گفت
زنه خسته  ش حرف می ودکیگرده در مورد مصائب دوران ک می

هاي ژاپنی، یاماموتو کاواساکی یا هاروکی  از بین نویسنده. میشم
  ".رو ترجیح میدم 1موراکامی

  ".ولی موراکامی واقعیه". خندیدم االن دیگر رسما می

. هاش رو به من داد شارلوت یکی از کتاب. دونم می": گیدئون گفت
کنم  ، بهش توصیه میزدیم دفعه بعدي که در مورد ادبیات حرف می

  "ش چی بود؟ اسم نویسنده... برف ارغوانی رو بخونه، 

ام، لطف  - پس شارلوت به او کتاب داده؟ چقدر  ".رودولف پیت"
و اینکه به جز بحث کردن در مورد ادبیات، دیگر چه . جالب بود. کرده

. ام بند آمد دادند؟ به همین راحتی خنده کارهایی با هم انجام می
توانستم به همین راحتی اینجا بنشینم و با گیدئون حرف  چطور می

بزنم انگار که هیچ چیزي بین ما اتفاق نیفتاده است؟ ما باید اول چند 

                                                             
1Haruki Murakami 
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به او نگاه کردم و نفس عمیقی . کردیم مورد را با هم روشن می
  .خواهم از او بپرسم دانستم چه چیزي می کشیدم؛ دقیقا نمی

  چرا مرا بوسیدي؟

  ".رسیدیم": گیدئون گفت

ظاهرا جایی در . فکرم را کنار گذاشتم و از پنجره بیرون را نگاه کردم
بین مبارزه کالمی ما، راننده تاکسی کتابش را کنار گذاشته و به 

در منطقه معبد،  1راهش ادامه بود و حاال داشت به کراون آفیس رو
. شد انجمن مخفی محافظان قرار داشت،وارد می اصلیجایی که مقر 

هاي جلوي معبد کنار یک  بعد، ماشین را در یکی از جاي پاركکمی 
  .بنتلی براق پارك کرد

  "مطمئنین اجازه داریم اینجا پارك کنیم؟"

وقتی . و پیاده شد "مشکلی نیست،": گیدئون به او اطمینان داد
نه، گوئنت، تو ": شدم گفت داشتم از ماشین به دنبال او پیاده می

و یادت نره، هر چی . ن برم پول بیارماینجا تو ماشین بمون تا م
   ".گردم االن بر می. ذار من جواب بدمگازمون پرسیدن ب

  ".متر هنوز روشنه تاکسی": رویی گفت راننده تاکسی با ترش
                                                             

1Crown Office Row 
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من و راننده، گیدئون را نگاه کردیم که بین ساختمان هاي باشکوه 
گرویی  معبد ناپدید شد و تازه آن موقع بود که فهمیدم مرا به عنوان

  .گیرد گذاشته تا راننده مطمئن شود پولش را می

   "شما از تئاتر اومدین؟"  :پرسید

  لرزید چه بود؟  آن سایه که باالي سرمان می "چی؟"

  ".دارتون گفتم هاي خنده به خاطر لباس"

. آمد صداهاي خراشیدن عجیبی از سقف ماشین می ".موزهاز . نه"
این چی ". یک پرنده بزرگ. اشدانگار که یک پرنده روي آن نشسته ب

  "بود؟

  "چی چی بود؟": راننده تاکسی پرسید

فکر کردم صداي یک کالغی چیزي رو شنیدم ": با امیدواري گفتم
ولی مسلما چیزي که سر و ته از  ".نشست ماشینکه روي سقف 

کرد کالغ  آویزان شده بود و از پنجره به من نگاه می ماشینسقف 
وقتی چهره وحشت زده مرا . چک بلگراویا بودبلکه گارگویل کو. نبود

اي از  اي چهره گربه مانندش را پوشاند و فواره دید، لبخند پیروزمندانه
  .آب از دهانش روي شیشه ماشین ریخت
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  اي هنردشناسد، هیچ قفل یا  عشق واقعی محدودیتی نمی

  .کند از پس هر مانعی راه خود را باز می

  گشاید وي ستارگان میهاي خود را در پرواز به س بال

  . تواند آن را باز دارد و هیچ نیروي زمینی نمی

  ماتیاس کالدیس

  

  دو
از وقتی از ماشین  "!سورپرایز، سورپرایز": گارگویل کوچک فریاد زد

تونی به همین  تو نمی". زد پیاده شدم بودم، بدون توقف حرف می
  "!راحتی از دست من خالص بشی

به . با نگرانی به تاکسی نگاه کردم "...ن گوش ک. دونم آره، باشه، می"
لم زیاد خوب نیست و به شدت به هواي تازه اراننده گفته بودم ح

انداخت و با خودش  هاي مشکوکی به ما می احتیاج دارم و حاال او نگاه
هنوز هیچ اثري از گیدئون . زنم کرد چرا من با دیوار حرف می فکر می
  .نبود
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هایش را  براي اثبات حرفش، بال "!بکنم تونم پرواز هم تازه من می"
اي  از هر تاکسی. تونم مثل یه خفاش پرواز کنم من می". باز کرد
  ".سریعتر

تونم تو رو ببینم معنیش  اینکه من می. کنم گوش کن خواهش می"
  "....این نیست که 

دونی چقدر  می! هم ببینی هم بشنوي". گارگویل حرفم را قطع کرد
تونست منو ببینه و صدام رو  کسی که می کم پیش میاد؟ آخرین

. دونست بود که متأسفانه اصال قدر من رو نمی 1بشنوه مادام توساد
کرد به دعا  پاشید و شروع می معموال فقط آب مقدس روي من می

. د کردهایش را گر چشم ".زن بیچاره، خیلی حساس بود. خوندن
ده بود با بعد اون همه سري که دی !تونی درك کنی چرا خب، می"

دوباره یک فواره آب از دهانش درست جلوي  "...گیوتین قطع کردن 
  .ریخت پاي من

  "!این کار رو نکن"

گردم به اون دورانی که ناودون بودم و  بر می! ببخشید، هیجان دارم"
  ".ریختم آب بارون رو از دهنم بیرون می

                                                             
1Madame Tussaud 
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باید م که دوباره از سرم بازش کنم ولی دانستم شانس زیادي ندار می
صدایم را مهربان کردم و خم شدم تا . کردم یک بار دیگر امتحان می

من مطمئنم تو پسر خیلی خوبی ". هایمان در یک سطح باشد چشم
زندگی من االن هم به اندازه ! تونی پیش من بمونی هستی، ولی نمی

شناسم از  هایی که می کافی پیچیده هست، و راستش رو بخواي، روح
  "ابراین، میشه لطفا بري؟بن. سرم هم زیادن

یا . من یه جنم". به او برخورده بود ".من روح نیستم": گارگویل گفت
  ".مونده  باقی 1چیزي که از یه جن

االن هایی که  ها و جن روحفرقش چیه؟ "با بیچارگی پرسیدم 
فهمیدي؟ براي همین تو باید برگردي . شناسم از سرم هم زیادن می

  ".به کلیسات

اي هستن که  ها فقط بازتاب آدماي مرده روح! اقعا کهفرقش چیه؟ و"
ولی من وقتی زنده بودم هم . کنن به هر دلیلی این دنیا رو ول نمی

در هر حال، . تونی من رو وسط ارواح معمولی جا بزنی نمی. جن بودم
  ".من فقط دوست دارم اونجا بچرخم. اونجا هم کلیساي من نبود

                                                             
1Demon 
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احتماال تک تک کلمات . ن زل زده بودراننده تاکسی با دهان باز به م
  .تک تک کلمات مرا -  ما را از پنجره ماشین شنیده بود

تونی  در هر حال، نمی. اصال برام مهم نیست". ام را مالیدم پیشانی
  ".اینجا پیش من بمونی

ی که انگار حالتگارگویل جلوتر آمد و سرش را با  "ترسی؟ از چی می"
این روزا که ". به یک طرف کج کردد بزناي  محرمانه خواهد حرف می

بینه و  کسی رو به خاطر اینکه از مردم عادي یه کم بیشتر می
  ".سوزونن فهمه به جرم جادوگري نمی می

حرف  - ها  ، و جنمام - ولی این روزا آدمایی که با ارواح ": گفتم
حرفم را  "...تونی بفهمی  نمی. فرستن بیمارستان روانی زنن رو می می

روش دوستانه با این گارگویل . اي نداشت هیچ فایده. مقطع کرد
توانستم با  براي همین اخم کردم و تا جایی که می. داد جواب نمی

ممکنه من بتونم تو رو ببینم؛ از بدشانسی منه؛ ": لحنی تند گفتم
همیشه همراه من که داري رو حق این ولی معنیش این نیست که تو 

  ".باشی
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. یل حتی یک ذره تحت تأثیر قرار گرفته باشدرسید گارگو به نظر نمی
همراه من باشی، دختر خوش شانس که داري رو حق این ولی تو "
..."  

لطفا برو ! تو یه مزاحمی: مبذار روشنت کن": با عصبانیت زیرلبی گفتم
  "!تپی کار

در ضمن، دوست پسرت داره . تو هم بعدا پشیمون میشی! نمیرم"
را به هم فشار داد و با صداي بلند اداي  هایش و لب "!موچ مووچ. میاد

  .بوسیدن درآورد

و ". شد هاي بلند نزدیک می گیدئون را دیدم که با قدم "!اه، خفه شو"
هایم تکان بخورد  این قسمت آخر را بدون اینکه لب ".از اینجا برو

  .ولی البته گارگویل هنوز هم تحت تأثیر قرار نگرفته بود. گفتم

الزم نیست ": ود از خودش راضی است گفتبا لحنی که معلوم ب
فراموش نکن که وقتی فریاد بزنی، ! اینجوري حرف بزنی، خانم جوان
  ".گرده انعکاسش به همون شدت بر می

هیکل درشت آقاي جورج را دیدم که هن و هن . گیدئون تنها نبود
ولی حتی از . دوید تا به گیدئون برسد باید می. آمد کنان دنبال او می

  .زند توانستم ببینم که به من لبخند می اصله هم میاین ف
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  . بلند شدم و لباسم را مرتب کردم

کرد  اش را با یک دستمال پاك می آقاي جورج در حالی که پیشانی
  "همه چی رو به راهه عزیزم؟! گوئنت، خدا رو شکر":گفت

  ".این چاقالوئه نفسش بند اومده": گارگویل گفت

  "...ام، مشکل داشتیم ... فقط یه کم . خوبم، ممنون آقاي جورج"

داد از  به راننده تاکسی میچندین اسکناس را گیدئون در حالی که 
  .اي به من انداخت باالي سقف ماشین نگاه هشدار دهنده

راننده تاکسی در حالی که سرش  ".از نظر زمان بندي": زیر لب گفتم
  .داد پیچید و وارد خیابان شد را تکان می

این مسأله . هایی پیش اومده ن به من گفت که پیچیدگیآره، گیدئو"
باید کامال . یه جایی یه ایرادي تو سیستم وجود داره. س خارق العاده

این مسأله کل روي دوباره تجزیه و تحلیل کنیم و شاید مجبور بشیم 
ولی چیزي که مهمه اینه که هیچ اتفاقی براي شما دو تا . فکر کنیم
ازویش را به من داد که به نظرم عجیب آقاي جورج ب ".نیفتاده
کلی کار . بیا عزیزم". رسید چون من چند سانتی از او بلندتر بودم می

  ".داریم
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گارگویل از  ".خواد هر چه زودتر برم خونه من واقعا دلم می": گفتم
در تمام مدت با  ؛یک لوله باال رفت و از کنار ناودان دنبال ما آمد

رو  "مونه ت همیشه دوست باقی میدوس"صداي خیلی بلند آهنگ 
  .خوند می

ولی امروز فقط سه ساعت . بله، معلومه که میري":آقاي جورج گفت
محض اطمینان که خیالمون تا فردا بعد از ظهر . تو گذشته بودي

نگران نباش، . راحت باشه باید یکی دو ساعت دیگه هم ترابرد کنی
ها که بتونی  یه اتاق خوب راحت تو سرداب. دردسري پیش نمیاد

  ".هات رو انجام بدي تکلیف

تر امروز  از آن مهم "!حتما مامانم االن منتظر منه و نگرانه... ولی "
ها مرغ سوخاري و سیب زمینی سرخ  و چهارشنبهبود چهارشنبه 
که در خانه  خوابی را ختتازه اگر بخواهیم حمام و ت. خوردیم کرده می
  ! بود نادیده بگیریممنتظرم 

در چنین موقعیتی مرا با تکلیف مدرسه هم اذیت کنند دیگر  و اینکه
این  از آنجایی که. یک نفر باید براي مدرسه نامه بنویسد! زیادي بود

هاي مهم سفر زمان است، باید در آینده  درگیر مأموریتگوئنت  روزها
  .از انجام تکالیف معاف شود
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کردم  می زد و باید تالش زیادي چه می گارگویل هنوز روي سقف چه
در  1هاي آوازخوانی و کارایوکی به لطف شب. چیزي به او نگویمکه 

را از حفظ  2هاي معروف کویین خانه دوستم لزلی، شعر تمام ترانه
دانستم که صحبت از هیچ نوع خیاري در این آهنگ  بودم و دقیقا می

  !نبود

هاي بلندي  و دوباره چنان قدم ".دو ساعت بسه": گیدئون گفت
بعدش ". رسیدیم که من و آقاي جورج به سختی به او میبرداشت 

  ".بکنه راحتتونه بره خونه و یه خواب  می

از اینکه جلوي من به صورت سوم شخص از من به شدت متنفر بودم 
بله، و خیلی هم خوشحال میشه چون خیلی ": گفتم. زد حرف می
  ".س خسته

میدیم که زنیم و توضیح  ما به مادرت زنگ می": آقاي جورج گفت
  ".نهایتا تا ده شب تو رو بر می گردونیم

. وقت شدم تا ده شب؟ بدرود مرغ سوخاري، از آشنایی با تو خوش
بندم برادر حریص کوچکم تا آن موقع سهم مرا هم بلعیده  شرط می

  .باشد
                                                             

1Karaoke هاي معروف  نوعی آواز خواندن با موسیقی ترانه  
2Queen  70گروه معروفی از خوانندگان دهه  
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گارگویل در حالی که پرواز کنان و قدم زنان از دیوار آجري پایین 
رسه و همه امیدها  زندگی به پایان می وقتی": خواند میآمد آواز  می

  .خیلی مرتب کنار من در پیاده رو فرود آمد ".ناامید میشه

 بیشتر با خودش ".میگیم هنوز درس داشتی": آقاي جورج گفت
 1912چیزي از سفرت به سال  هباش شاید بهتر". زد تا با ما حرف می

  ".1956کرد ما تو رو فرستادیم سال  اون فکر می. نگی

ها بود که سفر زمان از اینجا  قرن. مقر فرماندهی محافظان رسیدیمبه 
ظاهرا خانواده دو ویلر مستقیما از نسل کنت سن . شد کنترل می

ما مونتروزها، شاخه . ژرمن، یکی از مشهورترین مسافران زمان بودند
مؤنث مسافران زمان بودیم که از دید مردان دو ویلر به این معنی بود 

  .اشتیمکه اهمیتی ند

این، کنت سن ژرمن بود که کشف کرده بود چطور با استفاده از 
و او بود که دستور داده بود که . کرونوگراف سفر زمان را کنترل کند

  .هر دوازده مسافر زمان باید وارد کرونوگراف شوند

االن، تنها کسانی که باقی مانده بودند لوسی، پل، لیدي تیلنی، و یک 
ما هنوز باید . آمد بودند رباري که اسمش یادم نمیزن دیگر از بانوان د
  .کردیم تا چند قطره خون این چهار نفر را بگیریم برنامه ریزي می
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و مهم ترین سؤال این بود که وقتی هر دوازده نفر مسافر زمان وارد 
شد، دقیقا چه اتفاقی  شدند و حلقه دوازده بسته می کرونوگراف می

. داند رسید هیچ کس به طور قطعی نمی قرار بود بیفتد؟ به نظر می
به کنت مربوط بود شبیه یک مشت اردك  چیزي محافظان که وقتی
سرسپردگی کورکورانه توصیف مالیمی از . افتادند دنبال او راه می

  .رفتار آنها بود

خود من، فقط کافی بود به کنت سن ژرمن فکر کنم تا احساس 
گذشته داشتم اصال  خفگی بکنم، چون تنها دیداري که با او در

  .خوشایند نبود

هیکل . رفت ها باال می آقاي جورج هن و هن کنان جلوتر از من از پله
. کرد گرد و کوچکش همیشه احساس آرامش بخشی را منتقل می
اي به او  دست کم، او تنها کسی بود که در بین کل این جماعت ذره

که من واقعا  شد گفت گرچه، نه، نمی -  به جز گیدئون. داشتم اعتماد
  .به گیدئون اعتماد دارم

هاي  هاي خیابان از بیرون، ساختمان لژ کامال شبیه بقیه ساختمان
هاي  باریک دور کلیساي معبد بود که اکثر آنها دفاتر حقوقی و اتاق

تر  دانستم که این محل بسیار بزرگ ولی من می. اساتید حقوق بودند
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رسد و فضاي  ان به نظر میباتر از آن چیزي است که از خی و باشکوه
  .عظیمی به خصوص در زیر زمین دارد

: پچ پچ کرد موقتی به در رسیدیم، گیدئون مرا نگه داشت و در گوش
خواي  من گفتم تو به شدت ترسیده بودي براي همین اگه می"

  ".امشب زود بري خونه سعی کن آشفته به نظر برسی

  ".ه به نظر میامکردم همین االن هم آشفت فکر می": زیرلب گفتم

اونا تو تاالر اژدها ": ها گفت آقاي جورج نفس نفس زنان از باالي پله
بهتره یه راست برین تو؛ منم میرم خانم جنکینز رو . منتظر شمان

. این حتما گرسنه. پیدا کنم و بگم براتون یه چیزي آماده کنه بخورین
  "چیز خاصی هست که بخواین؟

ویم گیدئون بازوي مرا گرفت و مرا به قبل از اینکه بتوانم چیزي بگ
 یاز اینکه مرا از یک در وارد راهروي وسیع پیش. کشیدطرف جلو 

از همه چیز ": بکند، با صداي بلند پشت سرم به آقاي جورج گفتم
مواظب باشم که روي توانستم  به سختی می "!زیاد بیارین لطفا

  .حاشیه دامن بلندم سر نخورم
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فکر نکنم دوست ". پرید ما باال پایین میگارگویل به چابکی کنار 
معموال گوسفند رو . پسرت چندان آداب معاشرت سرش بشه

  ".برن بازار اینجوري می

  "میشه یه کم یواشتر بري؟": به گیدئون گفتم

تونی بري  ببین، هر چه زودتر این جریان رو تموم کنیم زودتر می"
شر من خالص خواست از  فقط می نگران من بود یا واقعا ".خونه
  شود؟

اصال به این  - شاید من هم بخوام تو این جلسه باشم ... آره، ولی "
موضوع فکر کردي؟ من هم سؤاالت زیادي دارم و خسته شدم از 

  ".اینکه هیچ کس جوابی به من نمیده

در هر صورت امروز هم کسی به ". گیدئون کمی سرعتش را کم کرد
ونن لوسی و پل چه جوري خوان بد اونا فقط می. تو جوابی نمیده

کنم تو هنوز متهم ردیف اول  و من فکر می. براي ما کمین کرده بودن
  ".ما هستی

  .از آن متنفر بودم. قلبم را شکافت "ما"این 
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ولی من تنها کسی هستم که اصال در مورد کل این ماجرا چیزي "
  "!دونه نمی

 .من قبال هم سعی کردم برات توضیح بدم". گیدئون آهی کشید
دونه  گناه باشی، ولی کسی نمی و بی... ممکنه تو االن چیزي ندونی و 
تونی به  فراموش نکن، تو خودت می. ممکنه در آینده چی کار بکنی

حرفش را قطع  ".ها در مورد سفرمون بگی گذشته سفر کنی و به اون
  ".خب، یعنی امکانش رو داري". کرد

صال چرا باید یکی از ا! خودت هم همینطور": هایم را گرد کردم چشم
ما باشه؟ نمیشه خود مارگارت تیلنی براي خودش یه پیغام در 

تونن به هر مسافر زمانی یه  ها می گذشته بگذاره؟ یا محافظان؟ اون
  "...نامه بدن تا ببره یه زمان دیگه 

زنین؟  ن در مورد چی حرف میمیشه بگی چی؟ ها؟": گارگویل پرسید
  ".سر در نمیارممن 

االن دیگر قطعا  ".خب، البته خیلی چیزها ممکنه": فتگیدئون گ
ولی امروز من احساس کردم لوسی و پل ". کرده بودسرعتش را کم 

ایستاد، بازوي  ".ذار بگیم تو رو تحت تأثیر قرار دادنگب... یه جورایی 
اگه من اونجا نبودم، تو ". مرا رها کرد و با جدیت به من خیره شد
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هاشون گوش بدي  کنی، ممکن بود به دروغممکن بود با اونا صحبت 
و حتی شاید داوطلبانه خونت رو هم براي اون کرونوگراف دزدي به 

  ".دادي اونا می

خوان به ما  ولی واقعا دوست دارم ببینم چی می. دادم نه نمی": گفتم
  ".رسیدن هاي بدي به نظر نمی به نظر من چندان هم آدم. بگن

بینی؟ دقیقا منظورم  می". تکان داد گیدئون سرش را به عالمت تأیید
گوئنت، اون دو تا قصد دارن رازي رو که صدها سال با امنیت . همینه

خوان که متعلق به  چیزي رو می. ازش محافظت شده از بین ببرن
کنم  و فکر نمی. و براي همین به خون ما احتیاج دارن. ها نیست اون

یک حلقه  ".اشنگردان ب براي به دست آوردنش از هیچ کاري روي
اش کنار زد و من ناخودآگاه  اي را از روي پیشانی موي مجعد قهوه

  .نفسم را حبس کردم

هاي سبز، شکل  آن چشم! رسید عالی به نظر میچقدر واي، خدایا، 
و آنقدر بوي . همه چیز او عالی بود -اش  پریده ها، پوست رنگ لب

اش  ا به سینهخواست سرم ر داد که براي یک لحظه دلم می خوبی می
  .که این کار را نکردممسلم است البته . تکیه بدهم



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

۶٠  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

و تو . خواستیم شاید یادت رفته که ما هم خون اونا رو می": گفتم
اون اصال . روي سر تو  بودي که روي سر لوسی اسلحه گذاشتی نه اون

  ".اسلحه نداشت

کنم  ش میهگوئنت، خوا". ابروهاي گیدئون از عصبانیت در هم رفت
لوسی و پل . ما به تله افتاده بودیم، مثل همیشه. در ابله نباشانق

  "!حداقل چهار به یک بود. نیروي کمکی مسلح داشتن

  "!من هم اونجا بودم! دو": با عصبانیت گفتم

اگر به خاطر اسلحه من . پنج اگر لیدي تیلنی رو هم حساب کنیم"
ته بودن، فیا دست کم به زور خون ما رو گر. نبود االن مرده بودیم

خواستی باهاشون حرف  و تو می. چون دقیقا دنبال همین بودن
  "بزنی؟

  .لبم را گاز گرفتم

م وقت داره؟ چون ه ببخشید؟ کسی اینجا براي من": گارگویل گفت
  "!فهمم من اصال چیزي نمی

 ".چرا گیج شدي کنم درك می": تر از قبل گفت گیدئون، خیلی مالیم
تو، تو این چند ". نی در صدایش بودولی هنوز آن لحن خود برتر بی
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ها آماده  و اصال براي اون. روز گذشته تجربیات جدید زیادي داشتی
تونی بفهمی که جریان چیه؟ تو باید االن خونه تو  چطور می. نبودي

براي همین بگذار به سرعت کارمون رو تموم . رختخوابت باشی
من حرف ". شیددوباره بازویم را گرفت و مرا همراه خودش ک ".کنیم
  "زنم و تو داستان منو تأیید کن، باشه؟ می

جلوي  "!باشه، حداقل بیست بار اینو گفتی": حتی جواب دادمرابا نا
تونین بدون  شما می". تابلویی که نوشته بود دستشویی زنانه ایستادم

  ".رفتم توالت باید می 1912از سال . من شروع کنین

  "ی راه باال رو پیدا کنی؟تون خودت می". گیدئون مرا رها کرد

ام حساب کنم  یابی جهت ينم رواتو با اینکه اصال مطمئن نبودم که می
این خانه چندین و چند راهرو، پلکان، در و  ".معلومه": جواب دادم

  .سوراخ سمبه داشت

حاال . باالخره از شر اون مزاحم خالص شدیم! عالیه": گارگویل گفت
  ".تونی به من بگی جریان چیه می

صبر کردم تا گیدئون در راهرو ناپدید شود، بعد در دستشویی زنانه را 
  "!باشه، بیا تو": باز کردم و به گارگویل پرخاش کردم
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  "...کنم کار زش تو توالت زنونه؟ فکر می". بهش برخورده بود "چی؟"

جاهاي زیادي نیست که توش . کنی برام مهم نیست چه فکري می"
خوام ریسک  جن حرف بزنه، و من اصال نمی آدم بتونه با آرامش با یه

  ".براي همین بیا تو. کسی حرف ما رو بشنوه کهکنم 

گارگویل دماغش را باال گرفت و با اکراه به دنبال من وارد دستشویی 
به سرعت نگاهی . داد شد که بوي مالیم ضد عفونی کننده لیمویی می

من . وش کنحاال گ. خب". همه خالی بودند. ها انداختم به توالت
تونم تو رو به این زودیا از سرم باز کنم، ولی  دونم که احتماال نمی می

خواي دور و بر من باشی باید چند تا قانون رو رعایت کنی،  اگر می
  "فهمیدي؟

دست تو دماغت نکن، حرف بد نزن، ": گارگویل آوازخوانان گفت
  ".ها رو نترسون سگ

 منبعضی وقتا قبول کنی خوام اینه که  چیزي که من می !چی؟ نه"
دستشویی و  يها تنها باشم، و تو خوام شب من می. و تنها بذارير

مجبور شدم آب دهانم را قورت  "...بوسه  موقعی که یه نفر منو می
  "روشنه؟. خوام تماشاچی داشته باشم اون موقع هم نمی"بدهم، 
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یی زنه که منو به زور آورده تو دستشو این حرفا رو کسی می. نچ نچ"
  "!زنونه

  "خب، توافق کردیم؟ به حریم خصوصی من احترام میذاري؟"

 -  خوام موقع حموم یا اصال هم دلم نمی":گارگویل با حرارت گفت
اصال الزم نیست نگران ! تو رو ببینم ،ماچ و بوسه - !اییی، خدا نیاره

و تازه، به نظر من تماشاي خوابیدن آدما تا سر حد مرگ کسل . باشی
ون همه خرخر و آب دهن آویزون و تازه در مورد اون ا. س کننده

  "...چیزاي دیگه که چیزي نمیگم

زنم  م یا با کسی حرف می خوام وقتی تو مدرسه من نمیبه عالوه، "
کنم اگه الزمه حتما آواز بخونی، بذار  هی وراجی کنی، و خواهش می

  ".براي وقتی که من دور و برت نیستم

و . . ب صداي ترومپت رو در میارممن انقده خو": گارگویل گفت
  "تو سگ داري؟. صداي شیپور

براي سر و کله زدن با این فسقلی باید . نفس عمیقی کشیدم "!نه"
  .داشتم اعصاب پوالدین می
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شه یکی بگیري؟ یا یه گربه، اونا همیشه خودشون رو براي آدم  نمی"
. رهولی از هیچی بهت ها راحت نیست گیرن و سر کار گذاشتن گربه می
  "تو پرنده داري؟. بینن هاي زیادي هم منو می پرنده

نزدیک بود بگویم  ".مادر بزرگ من تحمل حیوون خونگی رو نداره"
زیادي براي حیوانات خانگی نامریی هم ندارد ولی باز  احتماال وقت

اسم من : باشه، حاال بذار از اول شروع کنیم". هم حرفم را خوردم
  ".حالماز دیدنت خوش. گوئنت شپرده

من هم از . 1زمریوس": گارگویل با تمام صورتش لبخند زد و گفت
از سینک دستشویی باال رفت و با دقت به  ".مالقاتتون خوشوقتم

برام یه گربه ! خیلی خیلی خوشوقتم! واقعا". هاي من نگاه کرد چشم
  "خري؟ می

  ".من باید برم توالت. حاال هم برو بیرون. نه"

ه و بدون باز کردن در بیرون رفت و زمریوس با عجل "!اخخخ"
دوست  "صدایش را شنیدم که دوباره در راهرو زده بود زیر آواز و

  . خواند را می "مونه دوست باقی می همیشه

                                                             
1Xemerius 
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. من بیشتر از چیزي که الزم بود در دستشویی وقت گذراندم
هایم را کامل شستم و به این امید که فکرم باز شود، کلی آب  دست

ولی این کار نتوانست افکاري که مثل چرخ و . پاشیدم سرد به صورتم
تصویرم در آینه جوري بود . متوقف کندرا چرخیدند  فلک در سرم می

انگشتانم را الي موهایم کشیدم  انگار کالغ در موهایم النه کرده؛که 
. به خودم قوت قلب بدهم سعی کردم تا آن را صاف کنم و همزمان
  .داد اینجا بود به من قوت قلب می همانطوري که اگر دوستم لزلی

و راستی، با . هفقط یکی دوساعت دیگه گوئنت، بعدش تموم میش"
  ".وجود این همه خستگی و گرسنگی خیلی هم بد قیافه نیستی

هاي بزرگ که هاله سیاهی دورش بودنگاه  ، با آن چشمعکسم در آینه
  . کرد سرزنش آمیزي به من 

دونی که  ولی می. ت افتضاحه قیافه. باشه، دروغ گفتم": اعتراف کردم
. مثال اون موقعی که آبله مرغون گرفته بودي. از این بدتر هم بودي

  ".تو از پسش بر میاي! براي همین سرت رو باال بگیر

. در راهرو، زمریوس را دیدم که مثل یک خفاش از لوستر آویزان بود
دست  یه شوالیه قرون وسطایی یه. اینجا یه کم ترسناکه": گفت

  "دوستته؟. همین االن از اینجا رد شد
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  ".بیا، باید از اینور بریم. خدا رو شکر نیست. نه": گفتم

  "سفر زمان رو براي من توضیح میدي؟"

  ".فهمم چیه م نمیه خودم"

  "خري؟ برام یه گربه می"

  ".نه"

تونی گربه مجانی  دونم از کجا می بینم می کنم، می فکرش رو که می"
  ".خوده ، ببین یه نفر توي اون زره و کالههی. گیر بیاري

احساس کردم یک جفت چشم را دیدم که . یواشکی به زره نگاه کردم
ي بود که دیروز با  این، همان زره. زد خود برق می پشت کاله

کردم آن را به  اش زده بودم؛ طبیعتا فکر می خوشحالی روي شانه
  .  عنوان دکور آنجا گذاشته بودند

  .ها پیش بوده است رسید دیروز، سال ه نظر مییک جورهایی ب

یک سینی . خانم جنکینز، منشی معبد را پشت در تاالر اژدها دیدم
  .در دست داشت و خوشحال شد که در را برایش باز کردم
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فعال فقط چاي و بیسکوییت داریم ": اي گفت با لبخند عذرخواهانه
ید کل آشپزخونه خیلی وقته رفته خونه و من با 1خانم مالوري. عزیزم

  ".ها آماده کنم تونم چیزي براي شما بچه رو بگردم تا ببینم می

مؤدبانه سر تکان دادم، ولی مطمئن بودم اگر کسی کمی دقت 
: کرد توانست صداي شکم مرا بشنود که التماس می کرد می می

  "!بفرست برامون از بیرون غذاي چینی بگیرن"

عموي گیدئون، فالک که با آن : آنها در تاالر اژدها منتظر ما بودند
هاي کهربایی، همیشه مرا یاد  موهاي یال مانند خاکستري و چشم

اش؛ و در  انداخت؛ دکتر وایت با کت و شلوار مشکی ابدي گرگ می
کمال تعجب، معلم تاریخ و ادبیات من، آقاي ویتمن ملقب به آقاي 

  .سنجاب

ی عصبی پاپیون بالفاصله احساس ناراحتی من دوبرابر شد و با حالت
همین امروز صبح بود که آقاي ویتمن . آبی آسمانی لباسم را کشیدم

مچ من و دوستم لزلی را که از کالس در رفته بودیم گرفت و برایمان 
. در ضمن تمام تحقیقات لزلی را هم توقیف کرده بود. سخنرانی کرد

                                                             
1Mrs. Mallory 
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تا به حال فقط به شدت شک داشتیم که او هم جزء حلقه داخلی 
  .ان باشد ولی االن رسما تأیید شدمحافظ

: بدون اینکه لبخند بزند گفت ولی دوستانه یفالک دو ویلر با لحن
رسید به یک اصالح حسابی  به نظر می "!آها، باالخره اومدي گوئنت"

احتیاج دارد ولی شاید هم از آن مردهایی بود که صبح اصالح 
احتماال به . اند هکنند و تا عصر انگار که سه روز است ریش در آورد می

رسید فالک خیلی  میبود ولی به نظر دهانش خاطر سایه سیاه دور 
رهبر عصبی گله . ظهر باشد تر از دیروز یا حتی امروز تر و جدي عصبی
  !ها گرگ

دکتر وایت چیز . با این حال، آقاي ویتمن به من چشمک زد
ها و وقت شناسی را  نامفهومی زیر لب گفت که من از آن فقط زن

  .فهمیدم

ایستاده  تروح پسربچه موبور رابرت هم مثل همیشه کنار دکتر وای
چون لبخند  کسی بود که از دیدن من خوشحال شداو تنها . بود

رابرت پسر دکتر وایت بود که در سن هفت . درخشانی به من زد
سالگی در استخر غرق شده بود و حاال که روح بود دائم به پدرش 

توانست او را ببیند و به  کس به جز من نمیالبته، هیچ . چسبید می
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دلیل اینکه دکتر وایت همیشه با او بود هنوز نتوانسته بودم یک 
  .صحبت درست و حسابی با رابرت داشته باشم

نگاه . گیدئون به یکی از دیوارهاي منقش مجلل تکیه داده بود
هاي روي سینی خانم جنکینز  گذرایی به من کرد و بعد به بیسکوییت

آوردیم و شکم او هم به بلندي شکم من  شاید شانس می. ره شدخی
  . کرد قار و قور می

زمریوس جلوتر از من وارد اتاق شده بود و با تحسین به دور و بر نگاه 
یک بار دور  "!ها به به، این جا هم واسه خودش باحاله": گفت. کرد می

. ین کردهاي با شکوه روي دیوارها را تحس منبت کارياتاق چرخید و 
به خصوص پري . شدم ها خسته نمی خود من هیچ وقت از دیدن آن

تک تک . مکرد خیلی دوست داشت اي را که باالي مبل شنا می دریایی
 هاي سایههایش با انواع  هایش با دقت کنده کاري شده بود و باله فلس

ولی اسم . درخشید رنگ آمیزي شده و می ،اي قابل تصور آبی و فیروزه
ها پرواز  اژدهاي عظیمی بود که روي سقف بین چلچراغ ه خاطربتاالر 
رسید که انگار هر لحظه ممکن  کرد و آنقدر طبیعی به نظر می می

  . هایش را باز کرده و پرواز کند است بال
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هاي روح پسربچه با دیدن زمریوس از تعجب گشاد شد و  چشم
  . خودش را پشت پاهاي دکتر وایت پنهان کرد

خواد بازي  فقط می. اون کاري باهات نداره": گویمدوست داشتم ب
ولی حرف زدن با یک روح در ) امیدوار بودم این طور باشه( ".کنه

توانستند هیچ  هایی بود که نمی مورد یک جن در اتاقی که پر از آدم
  .کدام از آنها را ببینند کار درستی نبود

براي  اي تونم چیز دیگه من برم ببینم می": خانم جنکینز گفت
  ".خوردن تو آشپزخونه پیدا کنم یا نه

خانم جنکینز، شما باید تا حاال رفته باشین ": فالک دو ویلر گفت
  ".کنین ها خیلی اضافه کاري می تازگی. خونه

کسی اینجا از . آره، برو خونه": پرخاش کرد دکتر وایت ناگهان
  ".میره گرسنگی نمی

. کند یقا همین فکر را میو مطمئن بودم گیدئون هم دق! میره چرا، می
  . وقتی نگاهمان به هم افتاد لبخند زد

به نظر من بیسکوییت ". خانم جنکینز اعتراض کرد، ولی زیر لبی
البته من و گیدئون دیگر  ".ها شام مناسب و سالمی نیست براي بچه
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باعث . بچه نبودیم ولی ما هم به یک غذاي خوب احتیاج داشتیم
خانم جنکینز هم عقیده نبود چون  تأسف بود که کس دیگري با

دم در تقریبا با آقاي . توانست اعمال نظر کند متأسفانه زیاد نمی
زد و دو جلد پوشه جلد چرمی  جورج که هنوز هم نفس نفس می

  .کرد برخورد کرد بزرگ را حمل می

لطفا . آهان، خانم جنکینز، ممنون به خاطر چایی" : آقاي جورج گفت 
  ".قفل کنین و برین خونههمین االن دفتر رو 

فردا ": جواب داد  مؤدبانهخانم جنکینز صورتش را در هم برد ولی 
  ".بینمتون صبح می

هاي  آقاي جورج در را با خرناسه بلندي پشت سر او بست و کتاب
تونیم شروع  می. خب، من هم اومدم". کلفتش را روي میز گذاشت

دارن، به حد  چون فعال فقط چهار عضو حلقه داخلی حضور. کنیم
نصاب الزم براي تصمیم گیري نرسیدیم ولی فردا تقریبا با تمام قوا 

در دسترس  1همانطور که انتظار داشتیم، سینکلر و هاوکینز. هستیم
امروز فقط یه نقشه . شون رو به من دادن نیستن و هر دو حق رأي

  ".ریزیم کلی براي کارمون می

                                                             
1Sinclair and Hawkins 
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ور میز زیر اژدها اشاره کرد هاي د فالک به صندلی ".بهتره بنشینیم"
  .و همه ما نشستیم

اش آویزان کرد و  خودش را پشت صندلی 1گیدئون کت عصر ادواردي
گوئنت  ،بازم میگم". هایش را باال زد و روبه روي من نشست آستین

باید . ست زده اون خسته و وحشت. تو این جلسه باشه الزم نیست
  ".ترابرد کنه و بعد یکی ببردش خونه

  .با پنیر اضافه. هم یکی باید یک پیتزا به او بدهد اولش

گوئنت فقط یه گزارش کوچیک از . نگران نباش": آقاي جورج گفت
  ".برمش به اتاق کرونوگراف نظراتش به ما میده و بعد من خودم می

به نظر من که چندان وحشت ": پوش زیر لب گفت دکتر وایت سیاه
صندلی او ایستاده بود و رابرت، روح پسربچه، پشت  ".زده نمیاد

اي به مبل که االن زمریوس رویش خوابیده بود  هاي کنجکاوانه نگاه
  . انداخت می

  "اون چیزه چیه؟": رابرت از من پرسید

  .جوابی ندادم

                                                             
1Edwardian 
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من دوست خوب . من چیز نیستم": زمریوس به جاي من جواب داد
. شاید هم بهترین دوستش". و زبانش را بیرون آورد ".م گوئنت
  ".خواد برام یه سگ بخره می

  .نگاه خشنی به مبل انداختم

وقتی گیدئون و گوئنت با . هاتفاق افتاد ،غیر ممکن": فالک شروع کرد
همه کسایی که اینجان . لیدي تیلنی مالقات کردن، منتظرشون بودن

کنن که ما زمان و تاریخ مالقات رو کامال تصادفی انتخاب  تأیید می
 اتفاقیامکان نداره . و پل منتظرشون بودن با این حال لوسی. کردیم
  ".باشه

که معنیش اینه ": زد گفت ها را ورق می کتابآقاي جورج که یکی از 
تنها سؤال اینه که چه . ها خبر داده یه نفر در مورد مالقات به اون

  ".کسی

  ".یا بهتره بگیم چه زمانی": کرد گفت دکتروایت که به من نگاه می

  "!دلیلیو به چه ": من گفتم
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ها به خون ما احتیاج دارن تا  اون. دلیلش مشخصه": گیدئون اخم کرد
براي همین نیروي کمکی . اون رو وارد کرونوگرافی که دزدیدن بکنن

  ".آورده بودن

ولی حتی یه کلمه هم در مورد مالقات شما تو ": آقاي جورج گفت
محافظان با اینکه شما دو تا دست کم با سه نفر از  .شمار ننوشته گاه

هایی که دم در  اون زمان در تماس بودین، تازه بگذریم از نگهبان
  "اسمشون رو یادتون میاد؟. ایستاده بودن

با  1خود دبیر اول": گیدئون یک حلقه مو را از روي صورتش کنار زد
گفت منتظر برادرهاي . یا یه همچین چیزي 2برگس. ما مالقات کرد
که اون روز عصر ترابرد کنن و  و تیموتی، هستن اندو ویلر، جانات

بعدش یه مردي به اسم . لیدي تیلنی هم صبح اول وقت ترابرد کرده
پشت در قرار بود . ما رو با کالسکه کرایه به بلگراویا برد 3وینسلی

. منتظر ما بمونه ولی وقتی از خونه اومدیم بیرون، اثري ازش نبود
و  دیم که پنهان بشیمکر پیدا میکردیم، یه جایی  باید پیاده فرار می

  ".کردیم تا دوباره برگردیم صبر می

                                                             
1First Secretary 
2Burgess 
3Winsley 
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احساس کردم با به یاد آوردن جایی که در آن پنهان شده بودیم، 
به سرعت یک بیسکوییت برداشتم و سعی کردم . شوم سرخ می

  .موهایم روي صورتم بریزد

 1گزارش اون روز رو محافظی از حلقه داخلی به نام فرانک ماین"
ته و بعد به خطه، یه کم در مورد آب و هوا نوش ندفقط چ. نوشته
پیمایی اعتصاب زنان در شهر اشاره کرده و گفته لیدي تیلنی به  راه

و اضافه کرده هیچ اتفاق غیر . همین. موقع براي ترابرد حاضر شده
ها  حرفی از دوقلوهاي دو ویلر نیست ولی اون. معمولی پیش نیومده

آقاي جورج آهی کشید و کتاب  ".اون زمان عضو حلقه داخلی بودن
همه چیز به یه توطئه داخل اعضاي . خیلی عجیبه". را بست

  ".خودمون اشاره داره

و هنوزم سؤال اصلی اینه که چطور لوسی و پل ": دکتر وایت گفت
دونستن که شما دو تا در اون روز و اون زمان به خونه لیدي  می

  ".تیلنی میرین

آدم رو به . این همه اسم! ي خداوا": زمریوس از روي مبل گفت
  ".سرگیجه میندازه

                                                             
1Frank Mine 
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و جوابش کامال ": دکتر وایت که نگاهش مجددا به من بود گفت
  ".مشخصه

من . همه ما متفکرانه و عبوسانه به افق خیره شده بودیم، حتی من
من در کنند  کاري نکرده بودم، ولی مشخص بود که بقیه فکر می

اشناخته بود، احساس خواهم کرد باید آینده، به دلیلی که تا به حال ن
به لوسی و پل بگویم که ما قرار است چه زمانی با لیدي تیلنی 

ها به شدت گیج کننده بود و هر چه بیشتر به  همه این. مالقات کنیم
ناگهان . رسید کردم، به نظرم بیشتر غیر منطقی می آن فکر می

  .احساس کردم بسیار تنها هستم

عظیم هاي  رید و سر و ته از یکی از چلچراغزمریوس از روي مبل پ
موجوداتی هستین؟ به حق چیزهاي  شما دیگه چه جور". آویزان شد

من خیلی چیزها رو تو عمرم دیدم ولی این یکی ! سفر زمان - ندیده 
  ".حتی براي من هم جدیده

چرا انتظار داشتین چیزي . فهمم یه چیزي هست که من نمی": گفتم
شمار پیدا کنین آقاي جورج؟ منظورم  توي گاهدر مورد مالقات ما 

دونستین که  دیدین، و می اینه که اگر بود که تا حاال باید اون رو می
یا اینکه این هم . ما قراره تو اون روز بریم و چه اتفاقی برامون میفته
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ه؟ و هر دفعه یکی از ما از 2اي ، اثر پروانه1مثل اون فیلم اشتون کوچر
  "کنه؟ کل آینده تغییر میگرده  گذشته بر می

این ": هایش بودیم، گفت آقاي ویتمن، انگار که در یکی از کالس
من این فیلمی رو که تو در ! سؤال جالب و بسیار حکیمانه ایه گوئنت

زنی ندیدم، ولی بر اساس قوانین منطق درسته که  موردش حرف می
. ه باشهتونه اثر بزرگی بر آینده داشت کوچکترین تغییر در گذشته می

  "...هست که  3یه داستان کوتاه نوشته ري بردبري

هاي حکیمانه رو به  شاید بهتر باشه بحث": فالک حرفش را قطع کرد
در حال حاضر دوست دارم جزئیات . یه زمان دیگه موکول کنیم

  ".خونه لیدي تیلنی رو بشنوم و اینکه چطور فرار کردین يکمین تو

ظیفه اون بود که نسخه بدون خب، و. من به گیدئون نگاه کردم
  .من یک بیسکوییت دیگر برداشتم. اسلحه داستان را تعریف کند

صدایش مثل قبل آرام و خونسرد  ".ما شانس آوردیم": گیدئون گفت
لیدي تیلنی اصال از  .من بالفاصله فهمیدم یه اشکالی وجود داره". بود

سر و کله میز چاي عصرانه آماده بود و وقتی . دیدن ما تعجب نکرد

                                                             
1Ashton Kutcher 
2The Butterfly Effect 
3Ray Bradbury 
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پل و لوسی پیدا شد و سرپیشخدمت جلوي در وایساد، من و گوئنت 
اثري از . به اتاق بغلی فرار کردیم و از راه پله خدمتکارها پایین اومدیم

رسید  به نظر نمی ".کالسکه کرایه نبود براي همین پیاده فرار کردیم
 شتداد؛ نه صور هیچ چیز او را لو نمی. دروغ گفتن برایش سخت باشد

کرد، و هیچ نشانی از  زد، نه الکی باال را نگاه می سرخ شد، نه پلک می
کردم این  ها، من هنوز احساس می با همه این. تردید در صدایش نبود

  . داستان او چیزي براي تأیید اعتبارش کم دارد

برنامه ریزي درستی براي این کمین اگر . عجیبه": دکتر وایت گفت
شدن شما دو تا  بودن و مطمئن می یکرده بودن، باید مسلح م

  ".تونین در برین نمی

از . سرگیجه گرفتم": زمریوس که دوباره روي مبل برگشته بود گفت
برن تا  هاي دیوونه کننده متنفرم، یه قید شرطی به کار می این فعل

  ".چیزي رو که تو آینده و گذشته اتفاق افتاده قاطی کنن

اگر قرار بود به نسخه . جوابی بدهد منتظر بودم. به گیدئون نگاه کردم
بدون اسلحه داستان بچسبد باید همین االن یک ایده عالی را رو 

  . کرد می

  ".فکر کنم فقط غافلگیرشون کردیم": گیدئون گفت
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. رسید بقیه هم قانع شده باشند به نظر نمی ".اوهوم": فالک گفت
د آدم اگر قرار باش. گیدئون سمبل کاري کرده بود! تعجبی نداشت

اي را که براي کسی جالب  دروغ بگوید باید جزئیات گیج کننده
  .نیست سر هم کند

مشخص بود که تازه به راه . ما واقعا سریع راه افتادیم": با عجله گفتم
ها واکس زدن و من تقریبا لیز خوردم، در واقع تقریبا به  پله خدمتکار

ده رو نگرفته بودم، اگر نر. ها سر خوردم ها روي اون جاي دویدن از پله
فکرش . مبود هبا گردن شکسته دراز به دراز افتاد 1912االن تو سال 
کنم، واقعا اگر وقتی در حال سفر زمان هستیم، بمیریم چه  رو که می

گرده؟ خب،  اتفاقی میفته؟ جسد خود به خود به زمان حال بر می
ون ها باز بود، چ حاال هر چی، ما شانس آوردیم که در پایین پله

داشت ازش بیرون  با سبد خرید درست همون موقع یه خدمتکار
زنه به اون؛  کردم گیدئون االن می من فکر می. یک موبور چاق. میومد

به بار  م مرغ بود که در اون صورت افتضاحو توي سبدش هم تخ
میومد ولی ما موفق شدیم از کنارش رد بشیم و با حداکثر سرعتی 

  ".انگشت پام تاول زده. دویدیم تونستیم توي خیابون که می
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. اش تکیه داده بود هایش را به سینه زده و به صندلی گیدئون دست
رسید  توانستم چیزي از حالت صورتش بفهمم، ولی به نظر نمی نمی

  .قدردان و متشکر باشد

دفعه بعد کفش ورزشی ": در سکوتی که اتاق را گرفته بود گفتم
کس دیگري . برداشتمبعد یک بیسکوییت دیگر  ".پوشم می
  .خواست از آنها بخورد نمی

آقاي ویتمن در حالی که با انگشتر خاتمی که در دست راستش بود 
و هر چی بیشتر بهش فکر . من یه تئوري دارم": کرد گفت بازي می

  "...اگر . کنم، بیشتر مطمئن میشم که درسته می

م انقدر که این حرف رو تکرار کردم کم کم دار": گیدئون گفت
ولی اون نباید تو این جلسات حضور داشته . کنم احساس حماقت می

  ".باشه

دیگر . احساس کردم حس بدي که داشتم تبدیل به چیز بدتري شد
  .فقط به من برنخورده بود، االن کامال عصبانی بودم

حماقت محضه که به اون اجازه . درست میگه": دکتر وایت تأیید کرد
  ".ور داشته باشهبدیم تو جلسات مشورتی ما حض
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ولی ما باید چیزهایی که گوئنت به یاد میاره رو ": آقاي جورج گفت
چی پوشیده بودن،  - هر برداشتی، هر چقدر هم کوچیک . هم بدونیم

تونه به ما کمک کنه  می - چی گفتن، چه جوري به نظر میومدن 
  ".بفهمیم لوسی و پل االن در چه زمانی هستن

. فردا هم به یاد میاره ها رو فردا و پس نهمه ای": فالک دو ویلر گفت
  ".من فکر کنم بهتر باشه االن ببریش پایین تا ترابرد کنه توماس

هایش را روي شکم چاقش جمع کرد و چیزي  آقاي جورج دست
  .نگفت

برمش اتاق  من می": اش را عقب زد و گفت آقاي ویتمن صندلی
  ".کنم سفرش نظارت می رويکرونوگراف و 

یکی از کارآموزها . دو ساعت زیاد هم هست. خوبه": فالک گفت
  ".ما این باال به تو احتیاج داریم. تونه منتظرش بمونه تا برگرده می

  . اي باال انداخت به حالت تسلیم شانه. به آقاي جورج نگاه کردم

هر چه زودتر این کار رو بکنی، . بیا گوئنت". آقاي ویتمن بلند شد
هاي فردات  ونوقت حداقل براي کالسزودتر میري تو رختخواب و ا

  ".ت در مورد شکسپیر رو بخونم من مشتاقم که مقاله. تري آماده
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مقاله شکسپیر در این ! این دیگر چه رویی داشت! خداي بزرگ
  !دیگر زیادي بود...  موقعیت

یک لحظه فکر کردم که اعتراض کنم ولی بعد تصمیم گرفتم این کار 
ست بیشتر به این مزخرفات احمقانه گوش خوا واقعا دلم نمی. را نکنم
خواستم به خانه بروم و کل ماجراي سفر زمان را فراموش  می. کنم

ن شا ار آنها در تاالر اژدهاي مسخرهبگذ. را کنم، به خصوص گیدئون
بیشتر از . آنقدر روي این اسرار فکر کنند تا از خستگی از پا در بیایند

ي یک کابوس بعد از  ؛ به عالوههمه براي گیدئون این آرزو را داشتم
  !اینکه دوش گرفت و به رختخواب رفت

ها همه جانورانی غیرعادي بودند، همه  گفت، این زمریوس درست می
  .آنها

ها، نتوانستم جلوي خودم را بگیرم  با همه این حرف ولیاحمقانه بود 
واري در مایه اینکه اگر فقط  و به گیدئون نگاه نکنم و به چیز دیوانه

  .بخشم فکر نکنم بار لبخند بزند او را براي همه چیز می کی

. در عوض، کامال بدون احساس به من نگاه کرد. مسلما او لبخند نزد
براي یک . گذرد غیر ممکن بود تشخیص اینکه در سرش چه می

لحظه، فکر اینکه همدیگر را بوسیده بودیم کیلومترها دور بود و 
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یاد شعري که سینتیا دیل، متخصص  دانم به چه دلیلی ناگهان به نمی
. امور عاشقانه مدرسه ما، همیشه دوست داشت بخواند افتادم

  ".دونه عشق دلپسنده هیچ نمیچشماش سبزه، مثل یخ سرده، "

  ".شب به خیر": با وقار گفتم

او . همه به جز گیدئون ".شب به خیر": همه افراد اتاق زمزمه کردند
  ".دین آقاي ویتمنیادتون نره چشماش رو ببن": گفت

همانطور که آقاي ویتمن در را . آقاي جورج با بدخلقی صدایی درآورد
تا ": گفت داد شنیدم آقاي جورج می بست و مرا به راهرو هل می می

حاال فکر کردین این سیاست حذف کردن اون ممکنه دقیقا همون 
دلیلی باشه که چیزها به صورتی که قراره پیش بره پیش 

در بزرگ بسته . م کسی به این حرف جوابی داد یا نهنفهمید"میره؟
  .شد و صداي آنها را قطع کرد

و   این عجیب". مشغول خاراندن سرش با نوك دمش بودزمریوس 
   "!ایه که تا حاال به تور من خورده ترین انجمن مخفی غریب

یک دستمال سیاه از جیب  "!به دل نگیر گوئنت": آقاي ویتمن گفت
جریان فقط اینه که ". و آن را زیر دماغ من گرفتکتش بیرون آورد 

  "!مجهول بزرگ در معادله. تو عامل جدید این بازي هستی
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توانستم بگویم؟ سه روز پیش، من  در جواب این حرف چه می
سه روز پیش، . کوچکترین خبري در مورد وجود محافظان نداشتم

یتمن، آقاي و". خب، نسبتا عادي. زندگی من هنوز کامال عادي بود
میشه بریم اتاق خیاطی مادام ... قبل از اینکه چشمام رو ببندین 

روسینی و وسایل من رو برداریم؟ تا حاال دو دست لباس فرم 
م رو اونجا گذاشتم و فردا باید یه چیزي داشته باشم که  مدرسه
  ".م هم اونجاست کیف مدرسه. بپوشم

مال را با رفتیم دست آقاي ویتمن همانطور که راه می ".حتما"
هات رو همونجا  تونی لباس در واقع، می". خوشحالی در هوا تکان داد

کدوم سال . قرار نیست کسی رو در گذشته ببینی. عوض کنی
  "بفرستیمت؟

  "کنه؟ بشم چه فرقی می سداب حبراگر قرار باشه تو یه س": گفتم

، ام... بذار ببینم، باید یه سالی باشه که بتونی بدون هیچ مشکلی تو "
خوبه، چون چند  1945پس بعد از سال . سرداب مذکور فرود بیاي
ها به عنوان پناهگاه بمباران هوایی استفاده  سال قبل از اون از سرداب

 ".چطوره؟ سالی که من به دنیا اومدم، سال خوبیه 1974. کردن می
رو یه امتحانی بکنیم؟ وقتی انگلیس تو  1966جوالي  30یا ". خندید
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ولی فکر نکنم تو چندان به . انی آلمان رو شکست دادفینال جام جه
  "مند باشی، نه؟  فوتبال عالقه

نه، به خصوص زمانی که تو یه سرداب بدون ": حوصلگی گفتم با بی
  ".پنجره، زیرزمین گیر افتاده باشم

براي امنیت خودت این کارها رو ". آقاي ویتمن آهی کشید
  ".کنیم می

من خوب نفهمیدم چی ": کرد گفت زمریوس که کنار من پرواز می
یعنی االن تو میري توي یه ماشین زمان و غیب میشی میري به . شد

  "گذشته؟

  ".بله، دقیقا": به او گفتم

رو امتحان  1948پس بذار سال ": آقاي ویتمن با خوشحالی گفت
  ".هاي المپیک لندن سال بازي. کنیم

مانم را گرد رفت، براي همین ندید که من چش جلوتر از من راه می
  .کردم
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چه دوست دختر جالبی براي ! واي، عالیه! سفر زمان": زمریوس گفت
احساس کردم کمی احترام در بار و براي اولین  "!خودم پیدا کردم

  .صدایش وجود دارد

***  

شد کامال زیر زمین قرار  اتاقی که کرونوگراف در آن نگهداري می
بردند و  ن زیر میه به آهاي بست داشت و با اینکه همیشه مرا با چشم

وقتی . دانستم در کجا قرار دارد گرداندند، حاال دیگر تا حدي می بر می
آقاي ویتمن چشمان مرا بست و از اتاق خیاطی مادام روسینی به 

ها هدایت کرد، راه تقریبا برایم آشنا بود و تازه در  راهروها و پلکان
گمراه کردن من  انتهاي راه بود که احساس کردم آقاي ویتمن براي

  .یه دور اضافی زده است

دوست داره تعلیقش رو زیاد کنه، نه؟ چرا این ": زمریوس گفت
  "ماشین زمان رو تو یه سرداب تاریک و عمیق قایم کردن؟

صداي آقاي ویتمن را شنیدم که با کسی صحبت کرد و بعد یک در 
سنگین باز شد و دوباره پشت سر ما بسته شد و آقاي ویتمن 

  . بند مرا برداشت چشم
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مرد موقرمزي با کت و شلوار مشکی کنار آقاي . نور چشمم را زد
رسید و از هیجان عرق  کمی عصبی به نظر می. ویتمن ایستاده بود

سرش را . دور و بر اتاق را به دنبال زمریوس نگاه کردم. ریخت می
محض تفریح از در بسته بیرون برده بود و بقیه بدنش در اتاق پیش 

  .ودما ب

. ترین دیواریه که تا حاال دیدم ضخیم": وقتی دوباره ظاهر شد گفت
، جا بديتونی یک فیل رو کجکی الي دیوار  انقدر کلفته که می

  "!فهمی که چی میگم می

هستن، کارآموز   1گوئنت، ایشون آقاي مارلی": آقاي ویتمن گفت
و رو مونه تا برگردي و بعد دوباره ت اینجا منتظر تو می. درجه اول
  ".آقاي مارلی، ایشون گوئنت شپرده، یاقوت. میاره باال

مالقات با شما باعث افتخاره، ": موقرمز تعظیم کوچکی به من کرد
  ".خانم شپرد

من هم ... امم ": به او لبخند زدم م؛کمی خجالت زده شده بود
  ".خوشوقتم

                                                             
1Mr. Marley 



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

٨٨  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

آقاي ویتمن به یک گاو صندوق فوق مدرن با صفحه نمایش درخشان 
ام در این اتاق متوجه آن نشده  در دو مالقات گذشته. رفت ور می
که رویش پنهان کرده بودند آن را پشت یک پرده دیوارکوب . بودم
 گلدوزي شده بود؛هاي قرون وسطایی  هایی از افسانه صحنه
هاي نوك  نوانی با کالهاب و خود هاي اسب سوار در زره و کاله  شوالیه

ژدهایی را ک مرد نیمه برهنه که اتیز و روبند که مشغول تحسین ی
 درچندین عدد مشغول وارد کردن آقاي ویتمن . کشته بود، بودند

لی محتاطانه به زمین نگاه آقاي مار شد وصفحه کلید گاو صندوق 
شد چیزي فهمید چون پشت عریض  ولی در هر صورت نمی.کرد می

در گاو صندوق به . آقاي ویتمن صفحه نمایش را پنهان کرده بود
آرامی باز شد و آقاي ویتمن کرونوگراف را که در پوشش مخمل 

  .قرمزش قرار داشت بیرون آورد و روي میز گذاشت

  .آقاي مارلی با تعجب نفسش را حبس کرد

اولین باره که آقاي مارلی طرز کار ": آقاي ویتمن به من گفت
با چانه به چراغ قوه . زد چشمانش برق می ".بینه کرونوگراف رو می

محض احتیاط اون رو هم با خودت ببر، ممکنه ". میز اشاره کردروي 
  ".بمونیشی تو تاریکی بامجبور ن. برق مشکلی داشته باشه
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یک . کش هم بخواهم فکر کردم بهتر نیست یک حشره ".ونممن"
ها چی؟  موش. سرداب قدیمی حتما پر از حشرات خزنده ترسناك بود

میشه لطفا یه چماق محکم ". عادالنه نبود که مرا تک و تنها بفرستند
  "هم به من بدین؟

  ".چماق؟ قرار نیست اونجا کسی رو ببینی گوئنت"

  "...ولی ممکنه موش باشه "

آقاي  ".ترسن تا برعکسش، باور کن می ها ها بیشتر از آدم موش"
حسین ت". کرونوگراف را از پوشش مخملش بیرون آوردویتمن 
  "مارلی؟ کنین آقاي این طور فکر نمی. برانگیزه

آقاي مارلی با ترس و  ".بله، قربان، خیلی تحسین برانگیزه قربان"
  .احترام به دستگاه خیره شده بود

مگه کنن،  موقرمزها همیشه چاپلوسی می! چاپلوس": زمریوس گفت
  "؟نه

و انتظار . تر باشه راستش، من انتظار داشتم از این بزرگ": گفتم
  ".اري باشهنداشتم یه ماشین زمان شکل ساعت سربخ
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هاي گنده عالی  اون سنگ ". هایش سوت زد زمریوس از الي دندان
اگه واقعی باشن تعجبی نداره این رو تو گاو صندوق نگه ! رو ببین

هاي گرانبهاي بزرگی روي کرونوگراف کار  حقیقتا سنگ ".دارن می
ها و  در بین نقاشی،سلطنتیگذاشته شده بود که مانند جواهرات تاج 

  .درخشیدند سطح این دستگاه عجیب میروي  هاي نوشته

هاي  دنده کرد و چرخ ها را باز می آقاي ویتمن در حالی که زبانه
 1948قرار است گوئنت به سال ": انداخت گفت کوچک را به کار می

  "دونین؟ آن زمان در لندن چه خبر بود آقاي مارلی، می.برود

  ".هاي المپیک قربان بازي": آقاي مارلی گفت

  ".موقرمزها همیشه پز میدن. خود نما": وس گفتزمری

گوئنت در ساعت دوازده ظهر روز . خوبه". آقاي ویتمن بلند شد
. مونه دوازده آگوست وارد میشه و دقیقا صد و بیست دقیقه اونجا می

  "اي؟ گوئنت، آماده

... دونستم  خواست می واقعا دلم می". آب دهانم را قورت دادم
دفعه ". به کنارموش و عنکبوت  "بینم؟ نمی مطمئنین کسی رو اونجا

قبلی که تنها بودم، آقاي جورج انگشترش رو به من داد تا کسی 
  "...اي به من نزنه  صدمه
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اون دفعه تو به اتاق مستندات سفر کردي که همیشه مورد استفاده "
اگر سر و صدا نکنی و از اتاق . ولی این اتاق خالیه. گرفت قرار می

قطعا کسی رو  - قفله  شالبته در هر حال دره ک -  بیرون نري
هاي بعد از جنگ تقریبا کسی به این قسمت انبارها  تو سال. بینی نمی
هاي روي زمین در سراسر  ها مشغول بازسازي ساختمان اون. اومد نمی

  ".چه دوره هیجان انگیزي". آقاي ویتمن آهی کشید ".لندن بودن

نفر در اون زمان به این اتاق  ولی فرض کنین، همینطوري اتفاقی، یه"
  ".من باید دست کم رمز عبور اون روز رو بدونم. بیاد و من رو ببینه

کسی ". اش سر رفته بود ابروهایش را باال برد آقاي ویتمن که حوصله
تو توي یه اتاق در بسته فرود میاي و : باز هم میگم. نمیاد گوئنت

گردي و هیچ کس در  یمونی و بعد دوباره بر م دقیقه اونجا می 120
فهمیدن در  اگر می. فهمه چیزي در این مورد نمی 1948سال 

االن هم وقت نداریم رمز عبور اون  .نوشتن شمار می موردش تو گاه
  ".روز رو پیدا کنیم

برنده شدن مهم نیست، مشارکت است ": آقاي مارلی با کمرویی گفت
  ".که اهمیت دارد

  "چی؟"
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: گرفته شده 1ها مسلک بازياز . المپیکهاي  رمز عبور در طول بازي"
هاي المپیک برد نیست، بلکه مشارکت  ترین مسأله در بازي مهم
توجهم رو جلب ". کرد آقاي مارلی ناشیانه به زمین نگاه می ".است

  ".گذارن کرد چون معموال به التین رمز می

آقاي ویتمن هم طوري ي  قیافههایش را گرد کرد و  زمریوس چشم
واقعا؟ خب، پس ". گار دوست دارد او هم همین کار را بکندبود که ان

نه اینکه الزم بود بدونی، ولی خوب اگر باعث . درست شد گوئنت
  "حاال میاي اینجا؟...میشه حالت بهتر باشه 

. من به طرف کرونوگراف رفتم و دستم را به آقاي ویتمن دادم
  .زمریوس پرواز کرد و کنار من روي زمین نشست

  "حاال چی میشه؟": ه پرسیدهیجان زد

اي را روي  آقاي ویتمن زبانه. شد حاال قسمت ناجورش شروع می
  .کرونوگراف باز کرد و انگشت سبابه مرا در آن گذاشت

و مثل یک  ".فکر کنم بهتره به تو آویزون بشم": زمریوس گفت
نباید چیزي حس  الواص. میمون از پشت به گردن من آویزان شد

                                                             
1Creed of the Games (Creed of Olympic Games) 
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قع احساسی مثل زمانی که کسی یک دستمال کردم ولی در وا می
  .پیچد داشتم خیس دورم می

  .هاي آقاي مارلی از شدت توجه و عالقه گشاد شده بود چشم

و وقتی یک سوزن تیز به  ".ممنون براي رمز عبور": به او گفتم
. انگشتم فرو رفت صورتم را در هم کشیدم و اتاق پر از نور قرمز شد

ها در جلوي  هاي آدم ها و شکل گبه چراغ قوه چنگ زدم، رن
  .وارد شدبدنم شوکی به هایم چرخید و  چشم
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رهبر انجمن مسیحیان از من خواسته  .، فلورانس1542ژوئن  23
بینی دارد  است پیرامون موردي که نیاز به نهایت بصیرت و باریک

. به عالوه، این مسأله به شدت نادر و غریب است. تحقیق نمایم
که در ده سال گذشته در انزواي کامل  2.ترین دختر م ن، جوا1الیزابتا

به زودي زیسته، از شیطان باردار است و  پشت دیوارهاي صومعه می
هنگام بازدید از صومعه، موفق شدم . یک عفریت به دنیا خواهد آورد

به شخصه از بارداري احتمالی دختر و ذهن نسبتا مشوش او اطمینان 
نوي رئیس صومعه، که به او اطمینان علی رغم اینکه با. حاصل کنم

رسد زنی با ذهن سالم و درك صحیح باشد،  کاملی دارم و به نظر می
کند، پدر دختر  وجود توضیحی طبیعی براي این پدیده را رد نمی

او ادعا دارد با چشمان خود، شیطان را در قالب . برد گمان به جادو می
ه در آغوش کشیده که دختر را در باغ صومع مرد جوانی دیده است
ردي از بوي  ي از دود ناپدید شده و در پس خوداست و سپس در ابر

رسد دو دختر دیگر در  به نظر می. 3سولفور به جاي گذاشته است
اند چندین مرتبه شیطان را در معیت الیزابتا  شهادت دادهصومعه نیز 

لی ع. اند که به او هدایایی در قالب جواهرات ارزشمند داده است دیده
                                                             

1Elisabetta 
هاي  ،  از یکی از خانواده1572-1502ساندرو، کنت دي مادرون، به جیوانی آل "م"توان با احتمال غریب به یقین فرض کرد که  می) زیرنویس کتاب(٢

 .مشهور اشرافی ایتالیا اشاره دارد
 .احتماال این بخش زاییده تخیالت کنت بوده تا به داستان خود اعتبار بیشتري ببخشد) زیرنویس کتاب(٣
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رسد، با توجه به ارتباط  رغم اینکه این داستان نامحتمل به نظر می
ي در واتیکان، براي من دشوار و و دوستان متعدد 1.م.با ر. نزدیک م

است که به صورت عمومی بر سالمتی عقل وي تردید افکنده و 
، از به همین منظور. عفتی متهم نمایم به بی به سادگیدخترش را 

هاي خود را از افراد درگیر در ماجرا شروع  وییصبحگاه فردا، بازج
  .خواهم کرد

  

از  2هاي بازجویی انجام شده توسط پدر ژان پترو باریبی از یادداشت
  ها فرقه دومنیکن

رمزگشایی، ترجمه و ویرایش توسط (بایگانی کتابخانه دانشگاه، پادوا 
  )3جوردانو. دکتر م

  

  سه
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چراغ . بین رفته بودحس دستمال خیس دور گردنم از  "زمریوس؟"
ولی اتاقی که در آن فرود آمده بودم با یک چراغ . قوه را روشن کردم

  .سو که از سقف آویزان بود روشن شده بود الکتریکی کم

  ".سالم": یک نفر گفت

اتاق پر از آت و آشغال و مبلمان و وسایل بود و مرد جوان . چرخیدم
  .وده داده بیاي به دیوار کنار در تک پریده  رنگ

مشارکت است ...  برنده شدن مهم نیست، مشا ": کنان گفتم تته پته
  ".که اهمیت دارد

  "گوئنت شپرد؟": کرد تته پتهاو هم 

  "؟ندونی از کجا می". پایین آوردمبه عالمت تأییدسرم را 

مرد جوان یک تکه کاغذ مچاله را از جیبش درآورد و به طرف من 
ان زده بودم، او هم هیجان زده هیج من اي که به همان اندازه. گرفت

بند شلوار داشت و عینک گردي به چشم زده بود؛ . رسید به نظر می
فرق موهاي روشنش را از یک طرف باز کرده و با مقدار زیادي کرم 

در یکی از آن  به راحتی توانست می. بود مو به عقب شانه کرده
یک آزار  هاي گانگستري قدیمی نقش دستیار باهوش ولی بی فیلم
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گیر سیگاري را بازي کند که عاشق معشوقه  کاراگاه سخت
شود؛ از آن دخترهایی که شال پر دارند و همیشه در  گانگسترمی

  . خورند انتهاي فیلم تیر می

کس دیگري در اتاق نبود و . کمی آرام شدم و به اطراف نگاه کردم
رد ممکن بود بتواند از دیوار . شد هیچ اثري هم از زمریوس دیده نمی

  .توانست در زمان سفر کند شود ولی مشخص بود که نمی

کاغذي بود که با عجله   برگه. کمی مکث کردم و بعد کاغذ را برداشتم
پیامی با خط . از یک دفترچه کنده بودند و به مرور زرد شده بود

  :خرچنگ قورباغه آشنایی روي آن نوشته شده بود

  !!!مهم -لرد لوکاس مونتروز  قابل توجه

  .لطفا تنها بیایید. ظهر، آزمایشگاه شیمی 12، 1948آگوست  12

  گوئنت شپرد

  

او وقتی ! لرد لوکاس مونتروز پدربزرگ من بود. ضربان قلبم تند شد
. به انحناي دو حرف ل نگاه کردم. من ده سالم بود فوت کرده بود
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خط خرچنگ قورباغه دقیقا شبیه خط : متأسفانه شکی وجود نداشت
  ور ممکن است؟ولی چط. من بود

  "؟نکی هستی شما؟ ناینو از کجا آوردی". به مرد جوان نگاه کردم

  "اینو تو نوشتی؟"

. و افکارم به شدت شروع به چرخیدن و چرخیدن کرد ".شاید": گفتم
از کجا "؟ مدآور به یادم نمیرا نوشته بودم، چرا  یادداشت اگر من آن

  "ش؟نآوردی

ن رو همراه با یه نامه تو جیب یک نفر او. االن پنج ساله که دارمش"
تو نامه نوشته . در روز جشن پذیرش درجه دوم. کت من گذاشته بود

. کند باید راز در پس راز را نیز بداند بود کسی که اسرار را حفظ می
تواند تعقل نیز  تواند ساکت بماند بلکه می ا مینشان دهد که نه تنه

 -شت فرق داشت، ام دستخطش با این یاددا. امضایی نداشت. بنماید
  ".قدیمی زیبا بودهاي  از آن دستخط

  ".فهمم نمی". لب پایینم را گاز گرفتم

کردم یه جور  این همه سال، فکر می. منم همینطور": مرد جوان گفت
هیچ وقت با کسی در موردش . به عبارتی یک آزمون دیگه. امتحانه
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کنه یا همیشه منتظر بودم یه نفر در موردش یادآوري . حرف نزدم
و امروز . ولی همچین اتفاقاتی نیفتاد. هاي بیشتري بکنه راهنمایی

. واقعا انتظار چیزي رو نداشتم. یواشکی اومدم اینجا و منتظر شدم
. دقیقا سر دوازده ظهر. ولی بعد یهو تو از غیب جلوي من ظاهر شدي

چرا این یادداشت رو براي من نوشتی؟ چرا ما تو این سرداب دور 
  "؟ و تو از چه سالی میاي؟کنیم میالقات افتاده م

ها  ببخشید، ولی متأسفانه جواب بقیه سؤال. دو هزار و یازده": گفتم
کی  شماپس ". گلویم را صاف کردم ".دونم رو خودم هم نمی

  "هستی؟

کارآموز درجه . لرد نیستم. اسم من لوکاس مونتروزه. وه، متأسفما"
  ".دو

بوردون  81اس مونتروز از پالك لوک". دهانم ناگهان خشک شده بود
  "؟1پلیس

  ".کنن بله، پدر و مادرم اونجا زندگی می": سر تکان داد مرد جوان

در این ". به او نگاه کردم و نفس عمیقی کشیدم "...در این صورت "
  ".نپدربزرگ من هستی شماصورت، 

                                                             
181 Bourdon Place 
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کرد، از و جور بعد خودش را جمع . آه عمیقی کشید "بازم؟! واي، نه"
 هایی را که گوشه دیوار روي هم دلیدور شد، یکی از صندیوار 

بهتره بنشینیم، نه؟ ". گذاشته بودند برداشت و به من تعارف کرد
  ".پاهاي من که جون نداره

. روي صندلی نشستمو  ".همینطور مال من هم": اعتراف کردم
  .لوکاس یک صندلی دیگر برداشت و رو به روي من نشست

دونی که این حرف  و نوه من هستی؟ میپس ت": لبخند کمرنگی زد
دقیقتر بگم، حتی با . من حتی ازدواج هم نکردم. داره براي من خنده

  ".کسی نامزد هم نکردم

متولد . دونستم ه؟ آخ، ببخشید، خودم باید میونمگه چند سالت"
  ".میشه بیست و چهار ساله 1948، که تو سال 1924

  "و تو چند سالته؟. شهبله، سه ماه دیگه بیست و چهار سالم می"

  ".شونزده"

  ".عین لوسی"

به چیزي که وقتی در حال فرار از خانه لیدي تیلنی بودیم . لوسی
  .پشت سر من فریاد زده بود فکر کردم
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به . ام هنوز هم نمی توانستم باور کنم مقابل پدربزرگ خودم نشسته
دنبال شباهتی بین این مرد و مردي که عادت داشت وقتی روي 

کسی . بگوید گشتم هاي هیجان انگیز ام، برایم داستان ش نشستهزانوی
هاي ارواح  که وقتی شارلوت گفت من قصد دارم با گفتن داستان

ولی صورت صاف لوکاس مونتروز . خودنمایی کنم از من حمایت کرد
تی به صورت پر چین و چروك پیرمردي که من هجوان اصال شبا

هاي  چشم - داشت  هایی شباهتالبته، به مادرم . شناختم نداشت می
هایم را  چشم. زد آبی، انحناي سخت چانه، جوري که االن لبخند می

  .خب، دیگر برایم زیادي است... بستم، احساس کردم که این جریان 

بابابزرگ ... ام ... حاال من . خب، درست شد": لوکاس آهسته گفت
  "ام؟ خوبی

فقط سرم را به  .سوخت ام می هایم نریزد؛ بینی سعی کردم اشک
  .عالمت تأیید تکان داد

با  به صورت رسمیبقیه مسافران زمان، همگی ": لوکاس گفت
. شدن کرونوگراف و با آرامش وارد تاالر اژدها یا اتاق مستندات می

  "چرا تو این آزمایشگاه قدیمی دلگیر رو انتخاب کردي؟
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حتی . من انتخاب نکردم". ام را با پشت دستم پاك کردم بینی
تو زمان من فقط یه سرداب معمولیه؛ . دونستم اینجا آزمایشگاهه نمی

  ".با یه گاوصندوق که کرونوگراف رو توش نگه میدارن

 .واقعا؟ خب، االن هم خیلی وقته آزمایشگاه نیست": لوکاس گفت
ولی در اصل این اتاق به عنوان یک آزمایشگاه شیمی سري استفاده 

ها و  دان شیمی. هاي ساختمونه ترین اتاق یکی از قدیمی. شده می
ساحران مشهور لندن صدها سال قبل از اینکه لژ کنت سن ژرمن 

تونی  هنوزم می. تأسیس بشه، اینجا به دنبال سنگ کیمیا بودن
موزشون رو روي بعضی از دیوارها هاي مر آور و فرمول هاي وهم نقاشی

کلت و دیوارها اینقدر ضخیمه که توش اس ،؛ و میگن براي اینینیبب
حرفش را قطع کرد و او هم لب پایینش را گاز  ".جمجمه قرار دادن

هاي  بچه... ام .. میشه بپرسم کدوم یکی از . پس تو نوه منی". گرفت
  "من مادر یا پدر توئه؟

  ".شماستشبیه . ه اسم مامان من گریس": گفتم

میگه بهترین بچه منه، بقیه . لوسی به من در مورد گریس گفته بود"
تونم تصور کنم  من که نمی". لبخند کجی زد ".ن کنندهکسل 
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یا راستش اینکه کال بچه داشته . هاي کسل کننده داشته باشم بچه
  ".باشم

  ".شمابه ارث بردن، نه  ونشاید از همسرت": زیرلبی گفتم

از دو سه ماه پیش که لوسی پیداش شد، همه ". لوکاس آه کشید
ام، بهش ... یه دختري که من م کردن چون اون موقرمزه، عین  کالفه

ی ازدواج کنم، لوسی به من نمیگه من قراره با ک ولی. عالقه دارم
و بعد هیچ کدوم از . کنه ممکنه نظرم رو عوض کنم چون فکر می

  ".شماها به دنیا نیاین

ها  باید به بچه ونت فکر کنم ژن سفر زمانی که همسر آینده": گفتم
از این راه هم . همیت داشته باشهمنتقل کنه بیشتر از رنگ موهاش ا

  ".کیه نتشخیص بدی نتونی می

دو . دار همینه خنده نکته". لوکاس کمی بیشتر به طرف من خم شد
. خب، جذابن... تا دختر از شاخه یشم هستن که هر دو به نظر من 

را به عنوان مشاهدات چهار و هشت دسته بندي  ها نمحافظان او
تونم تصمیم  که در حال حاضر من نمیدونی، واقعیت اینه  می.کردن
  ".شاید یه راهنمایی کوچیک بتونه به من کمک کنه. بگیرم
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مادربزرگ من، که . نبگی شماهر چی ". اي باال انداختم من شانه
  "...میشه، لید شماهمسر 

هر دو دستش را بلند کرد تا جلوي حرف زدن  "!نه": لوکاس فریاد زد
این لباس ". ش را خاراندیانه سرناش ".نظرم عوض شد". مرا بگیرد
  ".ها تشخیص دادم دکمهروي ه، نه؟ از تاج  ه سنت لنوکسفرم مدرس

 ".بله، درسته": کردم گفت ام نگاه می در حالی که به ژاکت آبی تیره
دست . هایم را شسته و اتو زده است مشخص بود مادام روسینی لباس

 حتما کار. دادند میبنفشه  شبیه لباس نو بودند و بوي مالیم کم االن
تر به  با ژاکت هم کرده بود چون االن خیلی شکیل هم يا هوشمندانه

  . تنم ایستاده بود

ولی به خاطر . هم به مدرسه سنت لنوکس میره 1خواهرم مدلین"
  ".جنگ، تا آخر امسال فارغ التحصیل نمیشه

  ".دونستم عمه مدي؟ نمی"

لوسی هم . رنهمه دختراي مونتروز به مدرسه سنت لنوکس می"
مال مدي سبز تیره و . لباس فرم اون هم شبیه مال تو بود. همینطور

البته اگه به ". لوکاس گلویش را صاف کرد "...سفیده و دامنش هم 
                                                             

1Madeleine 
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ولی بهتره روي این تمرکز کنیم که ... مند باشی  این مسائل عالقه
خب، اگه فرض کنیم تو این . بفهمیم چرا اینجا با هم مالقات کردیم

  "...ادداشت رو نوشتی ی

  "!بعدا خواهم نوشت"

کنی  فکر می. ت به دست من می رسونی و تو یکی از سفرهاي آینده"
  "چرا این کار رو کردي؟

حتما یه ". آه کشیدم "و خواهم کرد؟ر منظورت اینه چرا این کار"
. نبه من اطالعات زیادي بدی نتونی میشما حتما . دلیل منطقی داره

گیج و مات به پدربزرگ  "...م به اینکه من نمی دونمرسی ولی بازم می
  "؟نلوسی و پل رو خوب می شناسی". جوانم نگاه کردم

تو این مدت دو سال . پل دو ویلر از ژانویه براي ترابرد میاد اینجا"
و لوسی هم براي اولین بار تو ماه . بزرگ شده که یه کمی ترسناکه

در کل . کنم اشون نظارت میمالقات هر دوت بهمن معموال . ژوئن اومد
. تونم تو تکالیفشون بهشون کمک کنم می. س خیلی سرگرم کننده

دوباره  ".که تو عمرم ازش خوشم اومده ه باید بگم پل تنها دوویلري
اومدي حتما هر  2011ولی اگه تو از سال ". گلویش را صاف کرد
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چهل داره، االن هر دوشون باید حدود  خنده. شناسی دوي اونا رو می
  ".از طرف من بهشون سالم برسون... سال داشته باشن 

واي خدا، این جریان چقدر پیچیده  ".تونم این کار رو بکنم نمی"
زنم، وقتی خودم  ی میو احتماال باید مواظب باشم که چه حرف. است

به . بود گوشممادرم هنوز در  حرف. است نم چه خبردا هم کامال نمی
اي نبود و باید باالخره به کسی  ارهولی چ !هیچ کس اعتماد نکن

تصمیم گرفتم همه  در بزرگم؟و چه کسی بهتر از پکردم  اعتماد می
تونم به لوسی و پل  نمی". چیزم را روي یک کارت شرط بندي کنم

اونا کرونوگراف رو دزدیدن و با اون به گذشته سفر . سالم برسونم
  ".کردن

چرا باید ". هاي لوکاس پشت عینکش گشاد شد چشم "چی؟"
این جریان قراره ... اونا هیچ وقت . همچین کاري بکنن؟ باورم نمیشه

  "کی اتفاق بیفته؟

همون سالی که من به دنیا . هزار و نهصد و نود و چهار": گفتم
  ".اومدم

 ".، پل بیست سال و لوسی هجده سالشه1994تو سال ":لوکاس گفت
. دیگه میشهپس دو سال ". بیشتر با خودش حرف می زد تا با من
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لبخند  ".س ساله و پل هجده سالهچون االن لوسی شونزده 
م که االن نیست؛ منظورم االن خب، منظور". اي زد عذرخواهانه

  ".وقتی براي ترابرد میان اینجا تهاس اون

بخوابم، براي همین  خوبدو سه شب گذشته نتونستم ": گفتم
  یاضیدر هر صورت هم ر. کنم مغزم مثل پشمک شده احساس می

  ".افتضاحه من

اونا هیچ . واي، چیزي که میگی اصال منطقی نیست... لوسی و پل "
  ".کنن کار وحشتناکی نمی... وقت همچین کار 

تو زمان . چرا نبه من بگی نبتونی شمافکر کردم شاید . ولی کردن"
در . یا هر دو. ن یا دیوونه. من، همه هی به من میگن که اونا تبهکارن

وقتی لوسی رو دیدم گفت باید از شما در مورد . اکنهر حال، خطرن
  "حاال سوار سبز کیه یا چیه؟. خب. سوار سبز بپرسم

تو لوسی رو دیدي؟ ولی تو ". لوکاس مات و مبهوت به من خیره شد
که همین االن گفتی اون و پل همون سالی که تو به دنیا اومدي 

 هاگ": گفت شدبعد انگار که چیزي به ذهنش رسیده با ".ناپدید شدن
ون بردن، تو چطور در زمان سفر اونا کرونوگراف رو با خودش

  "کنی؟ می
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و یه کرونوگراف . منزل لیدي تیلنی. دیدم 1912من اونا رو تو سال "
  ".برن دیگه هم وجود داره که محافظان براي ما به کار می

و کرونوگراف دوم . یش مردلیدي تیلنی؟ ولی اون که چهار سال پ"
  ".کنه کار نمی

این کلمه  - "بابا بزرگکن گوش . االن کار می کنه". آهی کشیدم
براي من از شما  ماجراهاهمه این " - بپرد از جایش باعث شد لوکاس 

هم پیچیده تره چون تا چند روز پیش، کوچکترین تصوري در مورد 
محض . توضیح بدم ونتونم چیزي رو برات من نمی. این جریان نداشتم
دونم  من حتی نمی. و براي ترابرد اینجا فرستادنر رضاي خدا، من

تازه دیروز براي اولین بار  -نویسن  این کلمه لعنتی رو چه جوري می
قبل . کرونوگراف به گذشته اومدمبا ه که  امروز تازه بار سومی. شنیدم

ولی . که خیلی هم جالب نبود. از اون سه بار سفر کنترل نشده داشتم
م شارلوت حامل ژنه  کردن دختر خاله کر میواقعیت اینه که همه ف

و مامان من در مورد تاریخ تولدم  هچون تو روز درست متولد شد
براي همین شارلوت به جاي من رقص یاد گرفته و همه . دروغ گفته

تونه شمشیربازي  دونه و می شاه جورج می چیز رو در مورد طاعون و
دونه تو  یو فقط خدا م - ه و پیانو بزنه یناسب بشروي وري  کنه و یه
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هر چه  ".اون جلسات معرفی به اسرارش دیگه چه چیزایی یاد گرفته
در هر ". شدند تر از دهانم خارج می ت سریعزدم، کلما بیشتر حرف می

 دونم و اون هیچی نمی حال، من به جز چیزایی که تا حاال بهم گفتن
تر و بد. کنه چیز زیادي رو هم روشن نمیم چیز زیادي نیست و ه

لزلی، که بهترین . اینکه حتی وقت نداشتم بفهمم این جریان چیه
دوستمه، تو اینترنت جستجو کرده ولی آقاي ویتمن مدارکش رو 
توقیف کرد و من فقط نصف چیزایی که پیدا کرده بود رو کپی کرده 

همه انتظار داشتن که من یه جورایی خاص باشم،  ادبه نظر می. بودم
  ".و حاال ناامید شدن

ماژور، جادوي کالغ،  سلیاقوت سرخ، در آواز ": لوکاس زیرلب گفت
  ".که حلقه دوازده را به سر منزل مقصود می رساند

ولی من اون . جادوي کالغ و از این چرت و پرتا - بله، خب، همین "
کنت سن ژرمن با اینکه چندین متر از من دورتر وایساده . آدم نیستم

تونستم صداش رو توي سرم  میمن  و فشار بدهمنو گلوي بود تونست 
من و بعد اون مردا با اسلحه و شمشیر اومدن تو هاید پارك و  بشنوم

زدم به یکی از اونها چون در غیر این صورت  باید با شمشیر می
 نفس عمیقی کشیدم تا "...اونم ... کشت که اونم  گیدئون رو می
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اعصاب گیدئون واقعا ". کنمبتوانم دوباره شروع به حرف زدن 
کنه انگار من یه سنگم که به گردنش  خوردکنه، یه جوري رفتار می

ش، ولی  آویزون شدم و امروز صبح شارلوت رو بوسید، خب، روي گونه
اینکه اول در من هیچ وقت نباید قبل از  .ممکنه منظوري داشته باشه

مورد اون پرس و جو کنم گیدئون رو می بوسیدم، هر چی نباشه فقط 
اوه، ... شناسمش ولی بعد یهو مهربون شد و بعد  ه مییکی دو روز

کنن من به لوسی  و همه فکر می... همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد 
و پل گفتم کی میریم خونه لیدي تیلنی چون ما به خون اون احتیاج 

ها هم  داریم و یه کم از خون لوسی و پل رو هم الزم داریم ولی اون
اج دارن چون هنوز وارد کرونوگراف اونا به خون گیدئون و من احتی

و هیچ کس به من نمیگه وقتی خون همه وارد کرونوگراف بشه .نشده
کنم خودشون هم درست  ه چه اتفاقی بیفته و گاهی فکر میقرار
  ".و لوسی به من گفت از شما در مورد سوار سبز بپرسم. دونن نمی

ص بود با لوکاس تقریبا چشمهایش را پشت عینک بسته بود و مشخ
من ". هاي من سر در بیاورد حرف سیلکند از  بیچارگی سعی می

متأسفم ولی اولین . تونه باشه دونم معنی سوار سبز چی می اصال نمی
چرا از خودم شاید اسم یه فیلم باشه؟ . شنوم باره که در موردش می

  ".بپرسی 2011تونی راحت از خودم تو سال  پرسی؟ می مین
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  .کردم با وحشت به او نگاه

تونی چون من تا  تو نمی. واي، خدا، فهمیدم": لوکاس به سرعت گفت
م یا پیر و کور و کر تو یه خونه سالمندان چرت  اون موقع مرده

  ".خوام بدونم کنم، نمی نه، نه، خواهش می... زنم  می

هق حداقل نیم دقیقه . هایم را بگیرم این دفعه نتوانستم جلوي اشک
ناگهان به شدت ولی د، یرس عجیب به نظر می ردم چون با اینکهک هق

من واقعا شما رو ": آخر سر گفتم. ه بودپدربزرگم تنگ شددلم براي 
  ".دوست داشتم

. لوکاس دستمالی به من داد و با همدردي به من نگاه کرد
اگه از من بپرسی، . ها خوشم هم نمیاد مطمئنی؟ من حتی از بچه"

در . تو خیلی بچه خوبی بوديولی شاید .... ان اي کوچیکیهجونور
  ".واقع، مطمئنم که بودي

با ".ولی شما با همه ما بچه ها خوب بودین. بله، من بچه خوبی بودم"
  ".حتی شارلوت".ام را گرفتم سر و صدا بینی

: بعد لوکاس ساعتی را از جیبش در آورد و گفت. مدتی چیزي نگفتیم
  "چقدر وقت داریم؟"
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  ".فرستادن اینجابراي دو ساعت دقیقا من رو "

. بلند شد ".تا االن هم خیلی وقت تلف کردیم. پس زیاد وقت نداریم"
 نظم و ترتیبی رو ازکنیم یه  من خودکار و کاغذ میارم و ما سعی می"

  ".تکون نخور. بهتره همینجا بمونی. وسط این همه آشوب پیدا کنیم

 صورتم را در دستهایموقتی لوکاس رفت . من فقط سر تکان دادم
الزم بود حواسمان . او حق داشت. هایم را بستم پنهان کردم و چشم

  .جمع باشد

توانم پدربزرگم را ببینم؟ در  داند من دوباره کی می کسی چه می
به او بگویم و در مورد باید مورد چه چیزهایی که هنوز اتفاق نیفتاده 

، کردیم میساکت باشم؟ و از جهت دیگر که نگاه باید چه چیزهایی 
هم به شدت به هر اطالعاتی که او بتواند به من بدهد و شاید  من

ولی در . در اصل، او تنها همدست من بود. مفید باشد نیاز داشتم
توانست از اینجا به حل  و چطور می. کرد زمان نادرستی زندگی می

  معماهاي شومی که در پیش روي من قرار داشت کمک کند؟

زمان من به احساسات خودم لوکاس مدتی بیرون ماند و با گذشت 
گفت و هر لحظه ممکن بود با لوسی و  شاید او دروغ می. شک کردم

در نهایت، با . پل و یک چاقوي بزرگ برگردد که از من خون بگیرد
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. نگرانی بلند شدم و در اطراف به دنبال یک وسیله دفاعی گشتم
 اي افتاده بود ولی اي که یک میخ زنگ زده در آن بود گوشه تخته

دقیقا در همان لحظه در باز . وقتی آن را برداشتم در دستانم خرد شد
اي در یک دست و موزي در دست  شد و پدربزرگ جوانم با دفترچه

  .دیگر برگشت

  .نفس راحتی کشیدم

لوکاس موز را به طرف من انداخت، یک  ".براي رفع گرسنگی. بیا"
قرار داد و  صندلی دیگر از گوشه اتاق برداشت و آن را بین خودمان

ت . ببخشید خیلی طول کشید". دفترچه را روي آن گذاشت ناین ک
تونم  اصال نمی. احمق طبقه باال بود و سر راه من سبز شد 1دو ویلر

باید همیشه اون دماغ درازشون . این خانواده دو ویلر رو تحمل کنم
رو تو همه چی داخل کنن و کنترل همه چیز رو داشته باشن و 

  "!دونن کنن از همه بیشتر می ن و همیشه فکر میتصمیم بگیر

  ".دقیقا درست میگی": زیرلب گفتم

خب، شروع ". لوکاس مچ دستش را تکان داد تا آماده نوشتن شود
الماس خانواده . تو یاقوت هستی، دوازدهمین نفر در حلقه !کنیم نوه

                                                             
1Kenneth de Villiers 
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ا پس در زمان تو باید حدود. دو ویلر دو سال قبل از تو به دنیا اومده
  "اسمش چی بود؟. نوزده ساله باشه

فقط گفتن اسم او با صداي بلند باعث شد احساس گرمی  ".گیدئون"
  ".گیدئون دو ویلر". داشته باشم

و اون هم مثل ". کرد خودکار لوکاس به سرعت روي کاغذ حرکت می
و بوسیدي؛ تا ر ه ولی با این حال تو اون شون اعصاب خوردکن بقیه

تو هنوز براي این جور . فهمیدم وت هاي االن رفاونجایی که من از ح
  "چیزها جوون نیستی؟

همه دختراي . من تازه عقب هم هستم - اصال! چی؟ نه بابا": گفتم
  ".خورن دارن قرص میکالس ما به جز من 

؛ ولی پدر و مادر 1خب، همه به جز آیشانی، مگی و کسی کالرك
کرد  سر نگاه میپ اگر به یکگیري بودند و  هاي سخت آیشانی هندي

مطمئنم یک روز  - کشتند، مگی تو خط پسرها نبود و کَسی او را می
تر  روند و بعد او با مردم مهربان ها خودشان از بین می جوش آن
هر وقت کسی به طرف او نگاه . کند شود و دیگر پرخاش نمی می
  "؟احمقبه چی زل زدی ياینطور": زد کرد فریاد می می

                                                             
1Aishani, Maggie, and Cassie Clarke 
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براي همینه . ت هم کاري با رابطه و این حرفا ندارهاوه، و البته شارلو"
ولی االن خیلی هم مطمئن . گوردون گلدرمن بهش میگه ملکه یخی

هایم را به هم فشار دادم  دندان "...ش باشه  نیستم این اسم برازنده
چون به نگاهی که شارلوت به گیدئون و گیدئون به او کرده بود فکر 

عت در دومین که گیدئون چقدر به سرنبا در نظر گرفتن ای. کردم می
به فکر بوسیدن من افتاده بود؛ حتی  روزي که مرا دیده بود

هایی که  تصور کنم بین او و شارلوت در تمام این سالتوانستم  نمی
  .شناختند چه گذشته است همدیگر را می

  "چه جور قرصی؟": لوکاس گفت

ها نبود؟ از این چیز 1948محض رضاي خدا، یعنی تو سال  "چی؟"
خواست در این مورد چیزي  اصال دلم نمیکردند؟  پس چه کار می

راستش، ترجیح میدم در مورد رابطه و اینا با شما حرف نزنم ". بدانم
  ".بابا بزرگ

رجیح میدم این منم ت". لوکاس به من نگاه کرد و سرش را تکان داد
 و منظورم این نیست که به من نگی. حرفا رو از زبون تو نشنوم

  ".بابابزرگ
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. همانطور که لوکاس مشغول نوشتن بود، موز را پوست کندم ".باشه"
  "شما به جاش چی میگین؟"

  "به جاي چی؟"

  ".رابطه و اینا"

. لوکاس روي یادداشتش تمرکز کرد ".زنیم ما در موردش حرف نمی"
خب، ادامه . زنن یا در هر صورت، دختراي شونزده ساله حرف نمی"

بتونن خون دو مسافر زمان محافظان قبل از اینکه لوسی و پل . بدیم
بعد کرونوگراف دوم . آخر رو وارد کرونوگراف بکنن، اون رو دزدیدن

مورد استفاده قرار گرفت ولی خوب قطعا خون بقیه مسافرها توي این 
  ".یکی نبود

ها هم خون  شون رو پیدا کرده و اون گیدئون تقریبا همه. قبال نبود"
الیس فقط لیدي تیلنی مونده و اپال، . ن دادنخودشون رو به او

  ".چی دونم چی نمی

تو . هاي دربار ملکه الیزابت یکی از ندیمه. الین برگلی": لوکاس گفت
  ".سن هجده سالگی موقع زایمان فوت کرد
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پس هم مال دنبال . و البته، خون لوسی و پل هم مونده. درسته"
ر حال من اینجوري به ه. خون اوناییم و هم اونا دنبال خون ما

  ".فهمیدم

واقعا . و االن دو تا کرونوگراف هست که ممکنه حلقه رو کامل کنه"
  "!س العاده فوق

  "وقتی حلقه کامل بشه چه اتفاقی میفته؟"

  ".راز آشکار میشه": لوکاس خیلی جدي گفت

براي یک ". سرم را باعصبانیت تکان دادم "!واي، نه، شما دیگه نگو"
  "اي در کار نیست؟ یچ اطالعات محکم دیگهبار هم که شده، ه

زنن، پیروزي بشر بر  ها از ظهور عقاب حرف می خب، پیشگویی"
  ".طلوع یک عصر جدیدبیماري و مرگ و 

  "پس چیز خوبیه، نه؟". چیز جدیدي دستم نیامده بود "!اوه": گفتم

براي همینه که کنت سن . براي همه بشریت سودمنده. خیلی خوبه"
براي همینه که هوشمندترین . حافظان رو تأسیس کردژرمن انجمن م

همه ما سعی می کنیم که . و قدرتمندترین افراد جهان به ما پیوستن
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آشکار بشه و دنیا رو نجات  درستراز رو حفظ کنیم تا بتونه در زمان 
  ".بده

ترین  یا دست کم، واضح. باالخره یک نظریه واضح و روشن. صحیح
ن ماجراهاي مرموز شده بودم کسی به من چیزي که از وقتی قاطی ای

  "خوان حلقه بسته بشه؟ ولی چرا لوسی و پل نمی". گفته بود

  "گفتی کی اونا رو دیدي؟. دونم اصال نمی". لوکاسی آهی کشید

یا بیست و . فکر کنم بیست و دوم ژوئن. ژوئن. 1912سال ": گفتم
بیاورم، کردم به یاد  هر چقدر بیشتر سعی می ".دقت نکردم. چهارم

. یا شاید هم دوازدهم؟ یادمه یه روز زوج بود". شد اطمینانم کمتر می
لیدي تیلنی میز چاي چیده . هجدهم؟ در هر حال، بعد از ظهر بود

. ام و دستم را روي دهانم گذاشتم بعد ناگهان فهمیدم چه گفته ".بود
  "!واي، نه"

  "چی شده؟"

پل میگی و براي و شما هم به لوسی و  حاال دیگه به شما گفتم"
پس در اصل شما اون کسی . ها اونجا منتظر ما بودن همینه که اون

ش به یه نتیجه  همهالبته، در نهایت . هستی که ما رو لو میده، نه من
  ".ختم میشه
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من همچین کاري ". با حرارت سرش را تکان داد "!چی؟ نه، نه"
م؟ اگر  دیوونهمگه . من اصال چیزي در مورد تو به اونا نمیگم. کنم نمی

فردا بهشون بگم که شما قراره یه روزي کرونوگراف رو بدزدین و با 
. میرن اون تو گذشته ناپدید بشین، همونجا از فرط تعجب میفتن می

به مردم در مورد آینده بگه  خواد میآدم باید در مورد چیزهایی که 
  "خیلی دقت کنه، فهمیدي؟

چندین و چند سال  ولی نخب، درسته، شاید فردا بهشون نگی"
از ". متفکرانه موزم را جویدم ".نکه این کارو بکنی نفرصت داری

ها با کرونوگراف به چه زمانی رفتن؟ چرا به این زمان  طرف دیگه، اون
به  نشاید داری. تونستن روي دوستی شما حساب کنن نیومدن؟ می

ها همین االن پشت اون در منتظرن تا چند  و اون نمیگی غمن درو
  ".ره از خون من رو بگیرنقط

ها کجا  اي در مورد اینکه اون ترین ایده من کوچک": لوکاس آه کشید
واري رو  دیوانهتونم تصور کنم همچین کار  حتی نمی. رفتن ندارم
من ": مأیوسانه اضافه کرد "!یا اینکه چرا این کار رو بکنن. انجام بدن

  "!اصال هیچ نظري ندارم
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پس هیچ کدوم از ما در ". مید شده بودممن هم به همان اندازه ناا
  ".این لحظه هیچ نظري نداریم

 لیدياش نوشت سوار سبز، کرونوگراف دوم و  لوکاس در دفترچه
چیزي که ". تیلنی و به همه آنها یک عالمت سؤال بزرگ اضافه کرد

تا اون موقع من . ما الزم داریم اینه که باز هم بعدا همدیگه رو ببینیم
  "...چیزا پیدا کنم  تونم خیلی می

اولش قرار بود منو براي ترابرد به ". یک ایده خوب به ذهنم رسید
  ".شاید بتونیم فردا بعدازظهر همدیگه رو ببینیم. بفرستن 1956سال 

براي تو فردا باشه، ولی براي من  1956ممکنه ! هاهاها": لوکاس گفت
امروز بفرستن، باز ولی باشه، اگر تو براي ترابرد به هر زمانی بعد از ... 

  "هم تو همین اتاق میاي؟

. ساعته اینجا منتظر من بمونی 24تونی  ولی شما که نمی. فکر کنم"
اون هم . به عالوه، هر لحظه ممکنه سر و کله گیدئون هم پیدا بشه

  ".باالخره باید ترابرد کنه

اگر دفعه بعد تو این  .دونم چی کار کنیم می": لوکاس با هیجان گفت
فقط باید از جلوي دو . ه دومهدفتر من طبق! ومدي، بیا سراغ منا اتاق

تا نگهبان رد بشی، ولی اگه بگی راهت رو گم کردي مشکلی پیش 
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از امروز . از شهرستان 1دختر عمو هیزل. تو دختر عموي منی. نمیاد
  ".زنم کنم در موردت با همه حرف می شروع می

دونم دقیقا  و من نمی ولی آقاي ویتمن میگه این اتاق همیشه قفله"
  ".کجا هستیم

لوکاس به دور  ".و رمز عبور اون روز رو. خب، البته کلید الزم داري"
سازم و یه جایی اینجا قایم  یه کلید برات می". و اطراف نگاه کرد

نویسم و تو محل  روي یه تیکه کاغذ می. با رمز عبور. کنم می
اونجا آجرها یه کم . یه جایی وسط آجرها عالیه. مون میذارم مخفی

 ".بینی؟ شاید بتونیم یه جایی پشت اونا درست کنیم شل شدن، می
هاي سرداب به طرف دیوار رفت و  بلند شد و از وسط آت و آشغال

گردم و یه مخفیگاه  من با ابزار بر می. ببین، اینجا". جلوي آن زانو زد
رو دفعه بعدي که برگشتی، فقط باید این آجر . کنم عالی درست می

  ".بیرون بکشی و کلید و رمز عبور رو برداري

  ".ولی آجرها خیلی زیادن": گفتم

                                                             
1Hazel 



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

١٢٢  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

. ردیف پنجم از پایین، تقریبا وسط اتاق. همین یکی رو یادت باشه"
کنم نقشه  مهم نیست، نقشه من اینه و فکر می! لعنتی، ناخنم شکست

  ".خوبیه

رو عوض د هر روز بیاي پایین و رمز عبور ولی اینجوري بای": گفتم
چه جوري از پسش بر میاي؟ مگه تو آکسفورد درس نمی . کنی

  "خونی؟

گاهی . کنن رمز عبور رو که هر روز عوض نمی": لوکاس جواب داد
در هر حال، این تنها شانس . کنن چندین هفته از یه رمز استفاده می

من یه نقشه هم . اون آجر رو یادت باشه. ما براي قرار گذاشتنه
اینجا راهروهاي  .نی راهت رو به طبقه باال پیدا کنیکشم که بتو می

به ساعتش نگاه  ".اي داره که تا نصف لندن رو پوشش میده مخفی
حاال . به ترتیب. کنیمخب، بذار دوباره بنشینیم و یادداشت ". کرد

  ".فهمیم صبر کن، آخرش هر دو بهتر می

تو یه یا شاید هم دو تا آدمی میشیم که کوچکترین نظري ندارن و "
  ".سرداب نمور نشستن
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شاید، ": لوکاس سرش را به یک طرف خم کرد و به من لبخند زد
همینطوري گذري، بتونی به من بگی اسم مادربزرگت با آ شروع 

  "میشه یا ك؟ 

  "خودت کدوم رو ترجیح میدي؟": ناخودآگاه لبخند زدم
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  حلقه دوازده

فرایند   جواهر  نام
  شیمیایی

  درخت  حیوان

  ویلر لنسلوت دو
1560 -1607  

  چنار  قورباغه  تکلیس  کهربا

  الن برگلی
1562 -1580  

  گردو  جغد  پوسیدگی  اپال

  ویلیام دو ویلر
1626 -1684  

  کاج  خرس  تصعید  عقیق

  سسلیا وودویل
1628 -1684  

  افرا  اسب  تسویه  آکوامارین

رابرت لئوپولد، 
  کنت سن ژرمن

1703 -1784  

  بلوط  عقاب  تقطیر  زمرد

کاغه،  ژان دوپونته
  مادام دوفره

1705 -1775  

  1ژنگو  مار  انعقاد  سیترین

جاناتان و تیموتی 
  دو ویلر
1875 -1944  
1875 -1930  

عقیق 
  سرخ

عصاره 
  گیري

  سیب  شاهین

                                                             
1Jinkgo  
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  مارگارت تیلنی
1877 -1944  

  زیرفون  روباه  هضم  یشم

  پل دو ویلر
  1974. م

کهرباي 
  سیاه

خاکستر   گرگ  مواد و اجزا
  1کوهستان

  لوسی مونتروز
  1976. م

قوت یا
  کبود

سیاه   تخمیر
  گوش

  بید

  گیدئون دو ویلر
  1992. م

  سرخدار  شیر  تکثیر  الماس

  گوئنت شپرد 
  1994. م

یاقوت 
  سرخ

  فان  کالغ  انعکاس

 

  چهار
  "!گوئنی، بیدار شو! گوئنی"

م ه بودخواب دید. به سختی تالش کردم تا از خوابی عمیق بیدار شوم
ي گیدئون که فوق که یک پیرزن قوزي چروکیده هستم و رو به رو

م اسمم گوئنت شپرد کن ام و ادعا می رسید نشسته ر میالعاده به نظ
شنا و دماغ آاالن داشتم به صورت . ام آمده 2080است و از سال 

  .کردم اي خواهرم کوچکم کارولین نگاه می کوفته

                                                             
1Mountain ash tree 
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تونم  فکر کردم هیچ وقت نمی! باالخره بیدار شدي": کارولین گفت
یشب برگشتی خونه خواب بودم، البته خیلی وقتی د. بیدارت کنم

دوباره یکی از اون لباس خوشگال رو با . سعی کرده بودم بیدار بمونم
  "خودت آوردي؟

وقتی اونجا رسیدم فرصت داشتم که . این بار نه". بلند شدم و نشستم
  ".لباس عوض کنم

یعنی همیشه دیگه همینطوریه؟ تو تا بعد از اینکه من بخوابم نمیاي "
و . نه؟ مامان از وقتی تو اینجوري شدي خیلی عجیب غریب شدهخو

وقتی تو نیستی شام مثل . من و نیک دلمون برات تنگ میشه
  ".همیشه نیست

و دوباره روي  ".اي نبود قبال هم تحفه": به کارولین اطمینان دادم
  .بالش افتادم

تم شناخ راننده را نمی. دیروز عصر یک لیموزین مرا به خانه برگرداند
  .دم در خانه با من آمده بودتا ولی آقاي مارلی موقرمز درست 

تمام شب  با این حالولی . خوب بوددیگر گیدئون را ندیده بودم که 
  .خواب او را دیده بودم
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سرپیشخدمت مادربزرگم، آقاي برنارد، مثل همیشه مؤدبانه و کامال 
ن به طبقه مادرم براي استقبال از م. در را برایم باز کرد احساس بی

پایین آمد و انگار که همین االن از سفر اکتشافی قطب جنوب 
من هم از دیدن او خوشحال بودم، . برگشته باشم، مرا محکم بغل کرد

خیلی عجیب است آدم . البته هنوز کمی هم از دستش عصبانی بودم
و هنوز هم به من . بفهمد مادر خودش به او دروغ گفته است

... به کسی اعتماد نکن ند اخطار رمزي که  به جز چ. گفت چرا نمی
ها، چیزي به من نگفته بود که  و از این مزخرف... مرموزه ... خطرناکه 

و این واقعیت که  مسائلاین  توجه بهبا . این رفتارش را توضیح دهد
از خستگی در حال مرگ بودم، فقط یک تکه کوچک مرغ خوردم و 

ین روز به مادرم بگویم خوابم بدون اینکه چیزي در مورد ماجراهاي ا
خواست با این اطالعات دقیقا چه کاري بکند؟ همین  او میتازه و . برد

او هم به اندازه من خسته به من فکر کردم . حاال هم زیادي نگران بود
  .رسد نظر می

  "!هی، دوباره خوابت نبره". کارولین دوباره دستم را تکان داد

ویزان کردم و متوجه شدم علی رغم پاهایم را از لبه تخت آ ".باشه"
به اندازه کنم  با لزلی، احساس می مدیشب قبل از خوابتلفن طوالنی 
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ولی زمریوس کجا بود؟ دیشب، وقتی به . ام استراحت کردهکافی 
  .حمام رفتم غیبش زد و دیگر او را ندیدم

زیر دوش، با شامپوي گران مامان که اجازه استفاده از آن را نداشتم، 
که آن هم ممنوع بود اش  را شستم و کمی هم از نرم کننده موهایم

فروت نرم  زدم؛ حتی با اینکه ممکن بود بوي عالی گل سرخ و گریپ
کردم،  خشک میبا حوله همانطور که موهایم را . کننده مرا لو بدهد

ناخودآگاه فکر کردم آیا گیدئون گل سرخ و گریپ فروت دوست دارد 
  .زدم که بس کنم یا نه و بعد به خودم نهیب

به سختی یکی دو ساعت خوابیده بودم و باز هم داشتم به او فکر 
اي در مورد اتفاقی که افتاده بود  فوق العادهو تازه چه چیز ! کردم می

اتاقک اعتراف ماچ و بوسه کردیم، ولی  ی دروجود داشت؟ ما فقط کم
و درست بعد از آن دوباره همان گیدئون غیر قابل تحمل قبلی شد 

و این چیزي نبود که چه خواب . من از آسمان هفتم پایین افتادم
  .به یاد بیاورمو چه نه، بخواهم کافی کرده باشم 

ها پایین رفتم و به  موهایم را سشوار کشیدم، لباس پوشیدم، از پله
من و کارولین و نیک و مامان در طبقه . اتاق غذاخوري وارد شدم
هاي این خانه که  ف بقیه قسمتبر خال. کردیم سوم خانه زندگی می
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در دست خانواده ما بود، ) یا شاید هم بیشتر(از زمان شروع جهان 
  .تقریبا راحت بودطبقه سوم 

هاي خانه پر از وسایل عتیقه و تابلوهاي نیاکان محترم ما  سایر قسمت
و یک سالن رقص داشتیم که . بود که بعضی از آنها واقعا دیدنی بودند

ها در بخش مرکزي لندن خیلی خطرناك  ماشینچون این روزها 
ري یاد داده من در آنجا به نیک دوچرخه سواکردند،  رانندگی می

  .بودم؛ البته مخفیانه

توانستیم در  م من و نیک و کارولین و مامان میهمیشه، آرزو داشت
هاي خودمان بود غذا بخوریم ولی مادر بزرگم،  طبقه سوم که اتاق

داشت همه ما در زمان غذا خوردن در اتاق لیدي آریستا، اصرار 
کفپوش و دیوارهاي اتاق به رنگ . غذاخوري دلگیرمان جمع شویم

بقیه . رسد شیر کاکائو بود؛ این بهترین تشبیهی است که به ذهنم می
  .نیستندها زیاد اشتها برانگیز  تشبیه

متوجه شدم امروز جو اتاق به طرز قابل توجهی از  ورودبه محض 
  .خب، دست کم این یک پیشرفت بود. هتر استدیروز ب

رسید که  اي به نظر می هاي باله لیدي آریستا، که همیشه شبیه مربی
اي  نند، با لحن دوستانههر لحظه ممکن است به انگشتانت ضربه بز
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و شارلوت و مادرش جوري به من لبخند زدند  ".صبح به خیر": گفت
  .اطالعی در موردش ندارمدانند که من کوچکترین  که انگار چیزي می

 زد موال هیچ وقت به کسی لبخند نمیاز آنجایی که خاله گلندا مع
، )هاي لبش را لبخند حساب کنی گوشهمگر اینکه پیچش ترشرویانه (

و شارلوت همین دیروز چیزهاي وحشتناکی در مورد من گفته بود، 
  .بالفاصله مشکوك شدم

  "اتفاقی افتاده؟": پرسیدم

ام، نیک، به من لبخند  ولین نشستم، برادر دوازده سالهوقتی کنار کار
زد و مامان یک بشقاب پر از نیمرو و نان تست را به طرف من هل 

ام خورد باعث شد تقریبا از شدت  اي که به بینی بوي خوشمزه. داد
  . گرسنگی غش کنم

 هخواي دخترت یه روز فکر کنم می! خداي مناوه، ": خاله گلندا گفت
  "اه چربی و کلسترولش رو مصرف کنه، گریس، نه؟سهمیه یه م

  ".درسته": مامان بدون اینکه اعتنایی کند گفت

بعدا براي اینکه بیشتر از ": خاله گلندا باز هم لبخند زد و گفت
  ".اندامش مراقبت نکردي ازت متنفر میشه



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

١٣١  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

  ".نقصه اندام گوئنت بی": مامان گفت

  .زد د میهنوز لبخن ".فعال، شاید": خاله گلندا گفت

گلندا شما دو تا چیزي تو چایی خاله ": زیر لبی از کارولین پرسیدم
  "ریختین؟

یه نفر چند دقیقه پیش زنگ زد و از اون ": کارولین هم پچ پچ کرد
آدم فکر . کنن موقع خاله گلندا و شارلوت دارن تو آسمونا سیر می

  ".کنه یه نفر جادوشون کرده می

هایش را  پنجره نشست، بالیرونی بهمان موقع، زمریوس روي لبه 
  . بست و از شیشه پنجره وارد اتاق شد

  ".صبح به خیر"  :با خوشحالی گفتم

و از لبه پنجره پایین پرید و از  ".صبح به خیر": زمریوس جواب داد
  .یک صندلی باال رفت

زمریوس به کردند،  در حالی که بقیه کمی متعجب به من نگاه می
هنوز . ت تقریبا بزرگه ها خانواده". خاراند میشکمش را نگاه کردم که 

نتونستم بفهمم کی به کیه ولی اینو فهمیدم که تعداد زناي این خونه 
و بیشتر مواقع، به نظر میاد نصفشون . اضافیهاگر از من بپرسی . زیاده
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ها کجان؟  باباهاي این بچه". هایش را تکان داد بال ".قلقلک الزم دارن
اي به این بزرگی حتی یه قناري هم  ؟ تو خونهحیووناي خونگی کجان

  ".ناامید شدم! نیست

عمه " : با خوشحالی شروع به خوردن کردم و پرسیدم .لبخند زدم
  "بزرگ مدي کجاست؟

نیاز خواهر شوهر من به  متأسفانه": آریستا با وقار تمام گفتلیدي 
ها صاف  مثل عصا قورت داده ".کنجکاویشهحس تر از  خواب قوي

بود و با انگشتانی که با ظرافت باز شده بود یک نصفه نان  نشسته
من هیچ وقت در حالت غیر عصا . (خورد مالی شده را می  تست کره

صبح زود بیدار شدن دیروز باعث شد  ".) قورت داده او را ندیده بودم
فکر نکنم امروز قبل از ساعت ده . تمام روز اخالقش بد باشه

  ".ببینیمش

هاش در مورد  این حرف. شنوم خوشحالم اینو می" :گلندا گفتخاله 
. و ساعت روي برج واقعا روي اعصاب منه کبود هاي یاقوت تخم مرغ

خب، تو حالت چطوره گوئنت؟ فکر کنم این جریانات براي تو خیلی 
  ".گیج کننده بوده

  ".اوهوم": زیرلب گفتم
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یا حتما خیلی وحشتناکه که یهو بفهمی براي مدارج باالتري به دن"
خاله  ".تونی انتظاراتی که ازت میره رو برآورده کنی اومدي و نمی

  . گلندا یک تکه کوچک گوجه فرنگی را با چنگال از بشقابش برداشت

از آقاي جورج میگه گوئنت تا االن خیلی خوب ": لیدي آریستا گفت
قبل از اینکه بتوانم از این حرف خوشحال شوم  ".عهده بر اومده

گوئنت، امروز دوباره میان . ته با در نظر گرفتن شرایطالب": اضافه کرد
این بار شارلوت هم با تو . برن دنبالت و تو رو از مدرسه به معبد می

  .کمی از چایش نوشید ".میاد

توانستم بدون اینکه نیمرو از دهانم بیرون بریزد دهانم را باز کنم  نمی
ین به جاي و نیک و کارول مبراي همین فقط با وحشت به او زل زد

  "چرا؟". من حرف زدند

چون شارلوت ": خاله گلندا سرش را با حالت خاصی تکان داد و گفت
از پس کارهاش با موفقیت همه چیزهایی رو که اگه گوئنت بخواد 

هاي این چند روز  نظمی و به علت بی. دونه بربیاد باید بدونه، می
چندروز و مطمئنم همه به وضوح یادمونه که چقدر این  - گذشته 

ش کمک  محافظان از شارلوت خواستن به دختر خاله - نظم بوده  بی
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زد  طوري حرف می ". کنه که براي بقیه سفرهاي زمانش آماده بشه
  . که انگار دخترش همین االن برنده مدال طالي المپیک شده است

  جریان چی بود؟بقیه سفرهاي زمانم؟ 

ا زبون تیز کیه؟ به اون تبرزین موقرمز استخونی ب": زمریوس پرسید
  ".خاطر خودت امیدوارم یکی از فامیالي دورتون باشه

نه اینکه این درخواست باعث تعجب ما شده باشه، ولی باز هم "
هر چی باشه، االن که . مطمئن نبودیم که باید قبول کنیم یا نه

در اینجا،  "... با این حال،. ها نداره شارلوت دیگه تعهدي نسبت به اون
. آهی نمایشی کشید - امم، خاله گلندا  -...  ونوقرمز استختبرزین م

شارلوت هم کامال از اهمیت این مأموریت آگاهه و براي همین ... "
حاضره از خود گذشتگی کنه و هر کاري از دستش بر میاد براي 

  ".موفقیت اون انجام بده

دسته  کشارلوت ی. مادرم هم آه کشید و با همدردي به من نگاه کرد
هایش را در جهت من  وي قرمز براقش را پشت گوشش زد و مژهماز 

  .به هم زد

  "چی؟ پس شارلوت باید به گوئنی یاد بده چی کار کنه؟": نیک گفت
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 !واي، خدا". هاي خاله گلندا از شدت هیجان گل انداخته بود گونه
خیلی چیزها هست که باید در موردش آموزش ببینه ولی اینکه فکر 

هایی رو که شارلوت  تو این مدت کم همه مهارت تونه کنی گوئنت می
تازه اگه تو این  ال به دست آورده یاد بگیره مضحکه؛در این چند س

به . ها بگذریم نهاي ذاتی کامال نابرابر او امم، مهارت... مورد از 
ست و هیچ چیزي  خصوص، نقص دانش عمومی گوئنت واقعا فاجعه

من  -دونه  یخی مختلف نمیهاي تار در مورد رفتار مناسب در دوره
  ".که اینطور شنیدم

  ها رو شنیده؟ و از کی این حرف! چه رویی داره

ها باید  آره، آدم باید واقعا مواظب رفتارش باشه، چون ساعت": گفتم
منظورم اینه ممکنه یه . تنهایی تو یه سرداب قفل شده بشینه

  ".کنه سوسکی چیزي ببینه داره دست تو دماغش می

  .د زیر خندهکارولین ز

متأسفم که باید اینو بهت بگم ولی قراره تو آینده . واي، نه گوئنی"
شارلوت نگاهی به من  ".تر بشه نزدیک اوضاع براي تو یه کم پیچیده

و  هکرد که احتماال قصد داشت از سر همدردي باشد ولی پیروزمندان
  .با بدجنسی از آب درآمد
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از نگاه نافذ لیدي  من همیشه کمی ".ت درست میگه دختر خاله"
طبق دستورات ". ترسیدم ولی این بار واقعا تکانم داد آریستا می

  ".مقامات باال، قراره زمان زیادي رو تو قرن هجدهم بگذرونی

اگر اسم پادشاه اون زمان رو که  افراديو همراه ": شارلوت اضافه کرد
  ".چیه، خیلی متعجب میشن 1بلد نباشی یا ندونی رتیکول

  رتی چی؟

  "رتیکول چیه؟": کارولین پرسید

  ".از خواهرت بپرس": شارلوت لبخند ظریفی به او زد

چرا اینقدر از احمق یا نادان جلوه . با اوقات تلخی به او نگاه کردم
  .برد؟ خاله گلندا آهسته خندید دادن من لذت می

س که معموال پر از چیزهاي  یه کیف دستی مسخره": زمریوس گفت
هاي کوچیک محلول  و شیشه. دستمال. ازم خیاطیلو. به درد نخوره

  ".2نمک

  !آها

                                                             
1reticule 

  .ها آن را به همراه داشتند شده و اغلب خانم لوگیري از غش کردن افراد استفاده مینوعی محلول آمونیاك که در گذشته براي ج٢
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رتیکول یه اسم قدیمی ": بدون اینکه نگاهم را از شارلوت بردارم گفتم
شارلوت به شدت تعجب کرده بود ولی  ".براي کیف دستیه کارولین
  .لبخند ظریفش را حفظ کرد

چی؟  دستور مقامات باال؟ این یعنی": مادرم رو به لیدي آریستا کرد
فکر کردم توافق کردیم گوئنت تا جاي ممکن از کل این ماجرا دور 

هاي  قرار بود فقط اون رو براي ترابرد بفرستن به سال. نگه داشته بشه
چرا حاال نظرشون عوض شده و تصمیم گرفتن گوئنت رو در . امن

   "خطر قرار بدن؟

ن تا همی. به تو ربطی نداره گریس": مادربزرگم با خونسردي گفت
  ".االن هم به اندازه کافی خرابکاري کردي

نگاه خشمناکش از من به لیدي . مادرم لب پایینش را گاز گرفت
باید ". اش را عقب زد و بلند شد آریستا رفت و برگشت و بعد صندلی

. سر نیک را بوسید و نگاهی به من و کارولین کرد ".برم سر کار
موهات رو  از رفتنکارولین، یادت نره قبل . مدرسه خوش بگذره"

  ".بینمتون بعدا می. شونه بزنی
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بیچاره مامان، ": کارولین بعد از رفتن مامان در گوش من زمزمه کرد
فکر نکنم یه ذره هم از اینکه تو این ژن . کرد دیروز عصر گریه می

  ".سفر زمان رو به ارث بردي خوشش اومده باشه

  ".منم متوجه شدم. نه"  :موافقت کردم

و نگاه معنی داري به خاله گلندا و  ".فقط اون نیست": نیک گفت
  .زدند کرد شارلوت که هنوز لبخند می

***  

وقت موقع ورود به کالس اینقدر مورد توجه قرار  تا به حال هیچ
توجه به این دلیل بود که نصف کالس دیروز بعد از ظهر . نگرفته بودم

  .مرا در حال سوار شدن به لیموزین دیده بودند

بیشترین شانس رو . شرطبندي هنوز برقراره": گلدرمن گفت گوردون
که اون پسره خوش قیافه دیروزي، همون اوا : احتمال شماره یک داره

اي رخواهره، یه تهیه کننده تلویزیونیه و داشته از گوئنت و شارلوت ب
احتمال . گرفته و گوئنت انتخاب شده یه برنامه تست بازیگري می

اواخواهر شماست و راننده لیموزین  هموزاداون پسره، ع: شماره دو
  "...احتمال شماره سه . ایه کرایه
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عقب  موهایش را به "!واي، خفه شو گوردون": شارلوت به او پرید
  .انداخت و نشست

شارلوت، میشه توضیح بدي ": سینتیا دیل با چرب زبانی پرسید
اشین گوئنت سوار مبا چطور اون پسره با تو ماچ و بوسه کرد ولی بعد 

شد؟ لزلی سعی داره ثابت کنه اون یه معلمه که بعد از مدرسه به 
  ".گوئنت درس خصوصی میده

آره، اون وقت معلم ": اي به لزلی کرد و گفت گوردون نگاه موذیانه
اگه از  خصوصی با لیموزین دست در دست ملکه یخی ظاهر میشه؟

  ".من بپرسی داستان مزخرف و ترحم برانگیزیه

نتونستم تو اون عجله ": باال انداخت و به من پوزخند زد اي لزلی شانه
  . اش نشست سر جاي همیشگی ".چیز بهتري سر هم کنم

آخرین باري که او را دیدم، روي . دنبال زمریوس به اطراف نگاه کردم
. داد سقف مدرسه نشسته بود و با خوشحالی براي من دست تکان می

کردم  اند ولی فکر نمیدستور داشت در زمان کالس از من دور بم
  .رعایت کند

بر خالف  ".بست باشه به نظر میاد سوار سبز بن": لزلی زیر لب گفت
دوباره چندین ساعت پاي . من، شب گذشته زیاد نخوابیده بود
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سلسله  مربوط به1مشهور از سنگ یشم اسم یه پیکره". اینترنت بود
و یه ولی تو یه موزه تو پکن نگهداري میشه  سوار سبزه 2مینگ

 3کالپنبرگمجسمه از یه سوار سبز تو بازار یه شهر آلمانی به نام 
نصب شده و اسم دو تا کتاب هم هست، یکیش رمانی که تو سال 

ه بعد از فوت کشده و اون یکی یه کتاب کودکان  چاپ 1926
  ".تا االن همینا رو پیدا کردم. پدربزرگ تو نوشته شده

ها  در فیلم ".ي نقاشی باشهمن فکر کردم ممکنه یه تابلو": گفتم
  .همیشه رازها پشت یک تابلو پنهان شده بودند

بود، خب، فرق  سوار آبیاگه . از این شانسا نداریمما ": لزلی گفت
 4ز رو تو یه سایت ساخت آناگرام.ب.رس.ا.و.بعد س. ولی نیست داشت
اونجا هم شانس . ولی خب، چیز به درد بخوري از آب در نیومد. زدم

 "بینی؟ چیزي که برات آشنا باشه می. چند تا رو چاپ کردم. منیاوردی
  .اي را به دست من داد برگه

بذار یه دقیقه فکر کنم . سرو بساز. باز سورس": از روي آن خواندم
..."  

                                                             
1jade figurine 
2Ming Dynasty 
3Cloppenburg 
4Anagram  مانند نامی و مانی ساخت کلمات مقلوب از حروف یک کلمه دیگر  
 Tom Marvolo Riddle -> I am Lord Voldemort :آناگرام معروف هري پاتر 
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وایسا، آقاي . ه کلمه مورد عالقه من ساز و سرب": لزلی خندید
  ".سنجاب داره میاد

ه این لقب را برایش گذاشتیم آن زمانی ک. منظورش آقاي ویتمن بود
  . نمی دانستیم واقعا چه کسی است

و به خاطر  بخوانش انتظار دارم ما رو به دفتر مدیر  همه": گفتم
فکر . نگران نباش".ولی لزلی سرش را تکان داد ".دیروز توبیخ کنن

کنی اون دوست داره آقاي گیلز بدونه معلم ادبیات و تاریخش  می
انجمن فوق مخفیه؟ چون اگه ما رو لو بده، یکی از اعضاي مهم یه 

و بازم خیلی از . این طرف آخ، لعنتی، داره میاد. من هم اینو میگم
  ".رسه میخود متشکر به نظر 

اي را که  پوشه چاق و چله. در واقع، آقاي ویتمن واقعا به طرف ما آمد
با . دیروز در دستشویی دخترانه توقیف کرده بود جلوي لزلی گذاشت

مجموعه کاغذهاي .. تونین این  فکر کردم می": طعنه گفتکمی 
  ".بسیار جالب رو نگه دارین

کاغذها، پوشه مجموعه  "!، ممنونما": لزلی کمی سرخ شد و گفت
تقریبا همه چیزهایی را . بزرگ تحقیقات لزلی در مورد سفر زمان بود

 تا به حال در مورد محافظان و) البته، در اصل لزلی(که ما دو نفر 
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در صفحه سی . در این پوشه بودکنت سن ژرمن پیدا کرده بودیم هم 
وجود  کینسیس تلهتحت عنوان  ی کهدرست بعد از مطالب و چهار،
سنجاب هم عضو لژ . ، یادداشتی در مورد خود آقاي ویتمن بودداشت

توانستیم امیدوار باشیم که آقاي  فقط می هست؟ انگشتر، معنی؟
  . ا خودش نفهمیده باشدها را ب ویتمن ارتباط این

کنم بهتره  لزلی، دوست ندارم این حرف رو بزنم ولی فکر می"
آقاي ویتمن لبخند  ".ت بکنی هاي مدرسه ت رو صرف درس انرژي
: تر گفت آهسته. در صدایش بود طعنهزد ولی چیزي بیشتر از  می

رسن لزوما براي آدم خوب  همه چیزهایی که جالب به نظر می"
  ".نیستن

این حرف تهدید بود؟ لزلی در سکوت پوشه را برداشت و آن را یعنی 
  .اش گذاشت در کیف مدرسه

مشخص بود از خودشان . کردند ها با کنجکاوي به ما نگاه می بقیه بچه
. زند پرسند آقاي ویتمن در مورد چه چیزي با ما حرف می می

شارلوت آنقدر به ما نزدیک بود که صداي او را بشنود و قطعا حالت 
تا حاال ! و گوئنت": وقتی آقاي ویتمن گفت. صورتش پیروزمندانه بود

 ".باید درك کرده باشی که رازداري نه تنها مطلوبه بلکه ضروریه
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باعث تأسفه که ظاهرا ". شارلوت سرش را به عالمت تأیید تکان داد
  ".تو لیاقتش رو نداري

ویتمن و تصمیم گرفتم مثل لزلی رفتار کنم و آقاي ! چقدر ناعادالنه
تر  بعد لبخند او عمیق. اي در سکوت به هم خیره شدیم من چند ثانیه

مطمئنم هنوز ! سرت رو باال بگیر". شد و ناگهان گونه مرا نوازش کرد
خب، ". و از ما دور شد ".تونی یاد بگیري خیلی چیزها هست که می

از سیر تا ت رو دوباره از اینترنت کپی کردي؟  مقاله! حاال گوردون
  "ازش رو؟پی

شما همیشه به ما میگین از تمام ": گوردون از خودش دفاع کرد
در همین یک جمله  ".تونیم پیدا کنیم استفاده کنیم منابعی که می

  .صدایش از بم کامل به جیر جیر تغییر کرد

ویتمن به شما دو تا ": سینتیا دیل به عقب خم شد و به ما نگاه کرد
  "ا تو رو نوازش کرد گوئنت؟گفت؟ اون پوشه چی بود؟ چر چی می

ما رو یه ذره هم بیشتر . الزم نیست حسودي کنی، سین": لزلی گفت
  ".از تو دوست نداره

چرا اصال ... اینه که  ممنظور. کنم من حسودي نمی":سینتیا گفت
  "کنن من عاشق این یارو ام؟ همه فکر می
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 ننکه تو رئیس کلوپ طرفداراشاید به خاطر ای": من پیشنهاد کردم
  "ویلیام ویتمن هستی؟

یا چون تو رو دیدن که بیست بار رو کاغذ نوشتی ": لزلی گفت
  "خواي ببینی چه حسی داره؟ سینتیا ویتمن و گفتی می

  "...یا چون "

ها  فقط یه بار بود، اون هم سال. باشه، بسه دیگه": سینتیا به ما پرید
  ".پیش

  ".پریروز بود": لزلی گفت

سینتیا آهی کشید و به اطراف  ".تر شدم لتر و عاق من االن بالغ"
نی کوچولوهاي  ش به خاطر این پسرهاست، نی همه". کالس نگاه کرد
اگه فقط چند تا پسر نسبتا معقول تو این کالس ! احمق گنده

راستی، برامون از . ها خوشش بیاد داشتیم، الزم نبود کسی از معلم
. دنبالت بگو، گوئنی اون پسر باحاله که دیروز با لیموزین اومده بود

  "چیزي بین شما دو تا هست؟
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اي از روي مسخره کشید و بالفاصله توجه سینتیا را  شارلوت خرناسه
بین تو و . آها، ما رو منتظر و مشتاق نگه ندار شارلوت". جلب کرد

  "اون چیزي هست یا بین گوئنی و اون؟

ان به در این فاصله، آقاي ویتمن به میزش رسید و به ما گفت حواسم
  .هایش باشد شکسپیر و غزل

شکسپیر بهتر از . براي یک بار هم شده واقعا از او ممنون بودم
پچ اطراف ما ساکت شد و جاي آن را صداي  صداي پچ! گیدئون بود

ولی من صداي شارلوت را . ها گرفت ورق زدن کتاب و آه کشیدن بچه
  ".خب، با گوئنی که قطعا نه": شنیدم که گفت

اون چیزي ": زیر لب به من گفت. ردي به من نگاه کردلزلی با همد
  ".واقعا، فقط باید براش متأسف باشی. دونه نمی

ولی در واقع براي هیچ کس به  ".آره، درسته": من هم آهسته گفتم
توانستم حس کنم که امروز بعد از ظهر  می. جز خودم متأسف نبودم

  .به همراه شارلوت قرار است حسابی خوش بگذرد

***  
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ر ما نبود بلکه محتاطانه کمی این بار لیموزین جلوي در مدرسه منتظ
آقاي مارلی مو قرمز با نگرانی کنار . تر در خیابان پارك شده بود نپایی

رویم از قبل هم  وقتی دید ما به طرف او می. رفت آن باال و پایین می
  .تر شد عصبی

اي مشخص بود خوشش نیامده و آق "!اه، شمایین": شارلوت گفت
به جز راننده . شارلوت نگاهی به داخل لیموزین کرد. مارلی سرخ شد

رسید تو ذوق شارلوت  به نظر می. زمریوس کسی در آن نبود... و 
  .این مسأله روحیه مرا باال برد. خورده است

ماشین راه افتاد و زمریوس که با رضایت روي صندلی خودش پخش 
آقاي مارلی در صندلی  "دلت برام تنگ شده بود؟": شده بود گفت

بیرون را از پنجره جلو نشسته بود و شارلوت در کنار من در سکوت 
  .کرد نگاه می

خوشحالم اینو ": زمریوس بدون اینکه منتظر جواب باشد گفت
اي هم  دیگه کارهايکنی که من  ولی مطمئنم تو درك می. شنوم می
  ".ش مراقب تو باشم تونم همه نمی. دارم

  . کردم و زمریوس نخودي خندید هایم را گرد چشم
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ها خیلی طول کشید و  کالس. در اصل واقعا دلم برایش تنگ شده بود
شروع به سخنرانی کشداري در مورد خانم کانتر که وقتیاز همان 

به . زمریوس و اظهار نظرهایش تنگ شد منابع معدنی کرد، دلم براي
ه لزلی هم ب - تا جایی که امکان داشت -عالوه، دوست داشتم او را 

هاي من در مورد کشیدن جن  حتی با اینکه تالش. معرفی کنم
باشنیدن توصیفات من  لزلیگارگویلی خیلی جالب از آب در نیامد، 

: ه بودو پرسید ههاي روي سرش اشاره کرد لزلی به شاخ. شداو عاشق 
  "ها براي چیه؟ این میخ طویله"

ت نامریی که یه دوس! باالخره": لزلی با هیجان گفت، آنبعد از 
گوشه  یهبر خالف جیمز که فقط : فکر کن! بخوره دممکنه به در

کنه و در مورد رفتارهاي نامناسب تو  و هیچ کاري نمی ایسته میدیوار 
تونه یه دوري بزنه و برات جاسوسی کنه  زنه، این گارگویل می غر می
  ".تونه به تو بگه پشت درهاي بسته چه خبره و می

گفت؛ سر جریان  ولی راست می. نم نرسیده بودقبال این فکر به ذه
لغت قدیمی کیف دستی، ... چیز  رتی.. امروز صبح در مورد رتی

  . زمریوس واقعا به درد خورده بود
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. ه برگ برنده تو آستینت داريیبا وجود زمریوس ": نظر لزلی این بود
ش بهش بر  نخور که مثل جیمز همه دنه فقط یه روح به در

  ".خوره می

خب، دقیقا  - جیمز کمی . گفت سفانه در این مورد هم درست میمتأ
کرد و لوسترها را تکان  اگر زنجیر پاره میجیمز چه جوري بود؟ 

ولی جیمز آگوستوس . توانست رسما روح مدرسه ما باشد داد می می
بیست حدودا   پرگرینه پیمپول بوتام شریف، مرد جوان خوش قیافه

گذاشت و کت  ر زده به سر میدپود اي بود که کاله گیس سفی ساله
، زمانی خانه ما مدرسه. سال پیش مرده بود 229پوشید و  گلدار می

توانست درك کند که مرده  ند اغلب ارواح، نمینپدري او بود و ما
ها زندگی او به عنوان یک روح، تنها یک کابوس  از نظر او قرن. است

زد او  لی حدس میلز. عجیب بود و هنوز انتظار داشت که بیدار شود
یند مرگ که باید نور سفیدي در انتهاي یک تونل در آن قسمت فرآ

  .ببیند و به طرف آن برود، خواب بوده است

همین دیروز بود  ".فایده نیست جیمز به کلی هم بی": مخالفت کردم
م به عنوان فردي که از قرن هجدهم ه بودکه به این نتیجه رسید

ن مفید باشد، مثال به عنوان مربی شمشیر تواند کامال براي م آمده می



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

١۴٩  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

اینکه بتوانم به کمک جیمز به خوبی رویاي چند ساعتی، از . بازي
متأسفانه در این . گیدئون شمشیر بازي کنم غرق در شادي بودم

  .مسأله اشتباه بزرگی مرتکب شدم

جلسه آموزش شمشیربازي ما که در یک ) و احتماال آخرین(اولین 
ن ناهار برگزار شد، باعث شد لزلی از شدت خنده کالس خالی در زما

حرکات جیمز را که به البته او نمی توانست . پخش شودکف کالس 
گوئنت، (اي بود ببیند یا دستوراتش را به من  نظر من کامال حرفه

دید که با بیچارگی  او فقط مرا می. بشنود!) کوارت! دفاع! فقط حمله
دهم و یک شمشیر نامریی را  میکش خانم کانتر را در هوا تکان  خط

  !و مسخره !بی فایده. کنم که مثل هوا قابل بریدن است دفع می

کند بهتر است جیمز  بعد از اینکه حسابی خندید، گفت فکر میلزلی، 
چیز دیگري را به من آموزش دهد و براي اولین بار خود جیمز هم با 

بارزه کاري او گفت شمشیر بازي و سایر انواع م. عقیده بود او هم
اي بود  ن گلدوزي خطرناك ترین اسلحه به نظر او، سوز. مردانه است

  .بایست بردارند ان مینکه ز

به نظرم اگه مردها هم این قانون رو رعایت کنن، دنیا ": لزلی گفت
ها باید آماده  کنن، زن ولی چون اونا این کارو نمی. جاي بهتري میشه
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اش  ت سانتی را از کیف مدرسهو وقتی یک چاقو با تیغه بیس ".باشن
اینجوري اگه دوباره یکی از ". بیرون آورد، جیمز تقریبا از حال رفت

ناچیز گذشته به تو حمله کرد بهتر  و هاي حقیر اون شخصیت
  ".تونی از خودت دفاع کنی می

  "...این شبیه یه "

  ".بره ماهی و سبزیجات رو مثل کره می. کارد آشپزخونه ژاپنیه، آره"

  .سر تا پایم را گرفت لرزشی

که کمک کنه احساس . فقط براي مواقع ضروري": لزلی اضافه کرد
سالحی بود که تونستم بدون  نبهتری. امنیت بیشتري داشته باشی
  ".مجوز با این عجله گیر بیارم

غالف در  تاالن در جا عینکی قدیمی مادر لزلی که به صور کارد
ه اگر حرف لزلی را قبول آمده بود، به همراه یک حلقه نوارچسب ک

  .، در کیف مدرسه من بودبخوردبه دردم قرار بود کردي،  می

راننده پیچید و زمریوس که محکم ننشسته بود روي روکش چرمی 
با دستپاچگی دوباره خودش . نرم لیز خورد و با شارلوت برخورد کرد

  .را جمع و جور کرد



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

١۵١  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

شارلوت را . دادبالهایش را تکان  ".عین ستون کلیسا سفت و سخته"
حاال قراره تمام روز گیر این یکی ": بررسی کرد و گفت چپ چپ
  "بیفتیم؟

  "!بله، متأسفانه"

  "بله متأسفانه چی؟": شارلوت پرسید

  ".متأسفانه بازم ناهار نخوردم": گفتم

البته صادقانه بگم، بد نیست چند . تقصیر خودته": شارلوت جواب داد
لباسایی که مادام روسینی  يباید توباالخره که . کیلو وزن کم کنی

چند لحظه لبهایش را به هم فشار داد و  ".براي من دوخته جا بشی
هاي  احتماال از ته دل امیدوار بود لباس. من دلم کمی برایش سوخت

مادام روسینی را بپوشد و بعد سر و کله من پیدا شده بود که همه 
  ...به هر حال البته، نه از روي عمد، ولی . چیز را خراب کنم

پوشیدم تو  لباسی که باید براي مالقات با کنت سن ژرمن می": گفتم
تونی تو مهمونی  می. اگه بخواي اون رو میدم به تو. ه خونه توي کمدم

مطمئنم همه رو تحت تأثیر   - لباس مجلسی بعدي سینتیا بپوشی 
  "!قرار میدي
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. ببخشیاون لباس مال تو نیست که ": با لحن تندي گفتشارلوت 
دوباره از  ".و اصال نباید تو کمد تو توي خونه باشه. ه دارایی محافظان

  .پنجره بیرون را نگاه کرد

  ".غر، غر، غر": زمریوس گفت

. کرد که به راحتی بتوانی او را دوست داشته باشی شارلوت کاري نمی
با این حال، من این جو سرد را دوست . هیچ وقت اینطور نبود

  "...شارلوت ". تالش کردم باز هم. نداشتم

خیلی دوست دارم بدونم از . تقریبا رسیدیم": حرف مرا قطع کرد
حالت بدخلق صورتش ناگهان  ".بینیم یا نه حلقه داخلی کسی رو می

خیلی هیجان . شناسیم منظورم اینه به جز اونایی که می". باز شد
سیاست  .هاي زنده میشه پر از افسانهتو چند روز آینده معبد !انگیزه

تو  ، همههاي جایزه نوبل؛ دانشمندان طراز باال مدارهاي مشهور، برنده
. تاالرهاي مقدس معبد جمع میشن و دنیا هیچ وقت خبردار نمیشه

چقدر ...  2هاویلند - میاد اینجا و واي، جاناتان ریوس 1کوپ یوتلند
شارلوت، واقعا هیجان زده به نظر  ".خواد با اون دست بدم دلم می

  .یدرس می
                                                             

1Koppe Jötland 
2Jonathan Reeves-Haviland 
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با امیدواري به . زند دانستم در مورد چه کسانی حرف می اصال نمی
ببخشید، ". اي باال انداخت زمریوس نگاه کردم، ولی او هم فقط شانه
  ".هیچی از هیچ کدوم از این مترسکا نشنیدم

  ".دونه هیچ کس همه چیز رو نمی": من لبخندي از روي تفاهم زدم

گاهی یه روزنامه  هر ازداره نه، ولی ضرري ن". شارلوت آهی کشید
هاي خبري نگاه کنی تا در مورد وقایع  جدي بخونی یا به مجله

البته، براي این کار باید مغزت رو . سیاسی یه اخباري دستت بیاد
  ".مغزي در کار باشهکالاگر ... بذاري تو دنده 

کرد که بتوانی او را دوست  کاري نمیشارلوت همانطور که گفتم، 
  .داشته باشی

متوجه شدم . لیموزین توقف کرد و آقاي مارلی در ماشین را باز کرد
  .از طرف شارلوت در را باز کرده است

سالن ناهارخوري قدیمی  يتو 1آقاي جوردانو": آقاي مارلی گفت
احساس کردم تقریبا بعد از حرفش اضافه کرد  ".منتظر شماست

  ".من باید شما رو ببرم اونجا": ادامه داد ".قربان"

                                                             
1Mr. Giordano 
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یه چیزي تو وجودت هست که باعث میشه ": مریوس متفکرانه گفتز
  "دوست داري منم با شما بیام؟. همه بخوان بهت دستور بدن

: رفتیم گفتم هاي باریک منطقه معبد راه می همانطور که در کوچه
  ".اگه تو هم باشی احساس بهتري دارم. بله، لطفا"

  "خري؟ برام یه سگ می"

  "!نه"

داري، نه؟ فکر کنم باید بیشتر خودمو گم و گور ولی من رو دوست "
  ".کنم

با . یاد حرف لزلی افتاده بودم ".یا بیشتر خودت رو مفید جلوه بدي"
چه . گفت درست می .وجود زمریوس یه برگ برنده تو آستینت داري

  توانست از دیوار رد شود؟  کس دیگري دوستی داشت که می

لی و شارلوت چند متر آقاي مار ".وقت تلف نکن": شارلوت گفت
رفتند و تازه االن به ذهنم رسید چقدر  جلوتر از ما کنار هم راه می

  .شبیه به هم هستند

  "!چشم، خانم آداب معاشرت": گفتم
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رید بازپس گردیم؛ و زمان را آنگونه که به دنبال ماست مالقات بگذا
  .نماییم

  

  ویلیام شکسپیر،  تراژدي کمبلین

  

  پنج
زش دیدن توسط شارلوت و آقاي جوردانو از آن خالصه بگویم، آمو

دلیل اصلی این بود که آنها سعی . چیزي که انتظار داشتم بدتر بود
همانطور که در . همه چیز را همزمان به من آموزش بدهند کردند می

یک دامن فنردار با  در(بودم  1هاي رقص مینوت حال تمرین گام
ام که رنگ پوره سیب  مدرسهبلوز لباس فرم  اباصال نوارهاي قرمز که 

باید تفاوت عظیم نظرات سیاسی ویگز ) هماهنگی نداشتزمینی بود، 
عالی جناب، اعلی ، نحوه نگه داشتن بادبزن، و تفاوت بین 2و توریس

بعد از  .گرفتم یاد می هم را حضرت اجل و حتی حضرت، واالحضرت
یک ساعت تمرین و هفده روش مختلف براي باز کردن بادبزن، 

                                                             
1minuet 
2Whigs and the Tories 
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توانستم راست و چپ را از هم  اي گرفتم و حتی نمی ردرد کشندهس
-  تالشم براي بهبود فضا با یک شوخی کوچک. تشخیص بدهم

عالی جنابانه، واالحضراتانه و نمیشه یه کم استراحت کنیم؟ من "
مثل بادکنکی که از سرب پر کرده باشند  ".م رت اجالنه خستهحض

  .متالشی شد

  ".دختره احمق. شوخی نیست": ی گفتجوردانو با صداي تودماغ

که سالن ناهارخوري قدیمی، اتاق بزرگی در طبقه همکف بود 
هیچ مبلمان و وسایلی به جز . هاي بلندي رو به حیاط داشت پنجره

یک پیانوي بزرگ و چند صندلی که در گوشه دیوار گذاشته بودند در 
ه و زمریوس سر و ته از یک چلچراغ آویزان شد. آن وجود نداشت

  .مثل اغلب اوقات بالهایش را مرتب پشتش تا کرده بود

فقط جوردانو، ": آقاي جوردانو خودش را با این کلمات معرفی کرد
، طراح خالق 1دان معتبر، طراح مد مشهور، استاد ریکی تاریخ. لطفا

جواهرات، طراح و مربی رقص مشهور، کارآموز درجه سوم، متخصص 
  ".در قرون هجده و نوزده

                                                             
1Reiki master 
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حتما وقتی بچه بوده یه نفر اونو با کله . اووه، واي": وس گفتزمری
  ".انداخته زمین

 - آقاي جوردانو  !من با او کامال موافق بودم، هر چند در سکوت
هاي  شباهت تأسف باري به یکی از مجري -ببخشید، فقط جوردانو 

هاي فروش تلویزیون داشت که همیشه طوري حرف  دیوانه کانال
اند و یک سگ کوچولو  گیره لباس به دماغشان زدهزنند انگار  می

ظر تمن من. کرد پینشر هم زیر میز نزدیک ساق پایش واق واق می
لبخند ) یعنی بوتاکس کرده بود؟(هاي درشتش  بودم هر لحظه با لب

تزیینات آبنماي ، نگاهی به عزیز و حاال، بینندگان": بزند و بگوید
اي کوچک از  ین کیفیت، واحهداخلی ما بندازین، مدل بریجیت، بهتر

بدون . ست العاده خوشبختی، فقط بیست و هفت پوند، قیمتش فوق
  "...تونین سر کنین، من خودم دو تا تو خونه دارم  ها نمی این

شارلوت عزیز من، سالم، ": در عوض، او بدون هیچ لبخندي گفت
شنیدم ". و هواي کنار گوش چپ و راست او را بوسید "!سالم، سالاام

اون همه سال آموزش، چه ! چه اتفاقی افتاده، واقعا باورنکردنیه
... وحشتناکه، شرم آوره، و چقدر ناعادالنه . استعدادي که به هدر رفت

همانطور که مرا از سر تا پا  ".خب، پس دختره اینه، نه؟ کارآموز تو
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من نتوانستم . کرد، لبهایش کلفتش را به هم فشار داد برانداز می
مدل . مجذوب او شده بودم -م نو به او زل نزرا بگیرم  جلوي خودم

با مقدار زیادي ژل  بدون شککه موي آشفته عجیب و غریبی داشت 
نوارهاي باریکی از ریش . و اسپري مو در جاي خودش ثابت شده بود

هاي روي  به صورت ضربدري نیمه پایینی صورتش را مثل رودخانه
اشته و مدل داده و بعد با نوعی ابروهایش را برد. نقشه پوشانده بود

کردم به نوك  مداد ابروي مشکی آن را کشیده بود و اگر اشتباه نمی
  .اش هم پودر زده بود بینی

 1782سال  1سوارهیه  يدر آینده نزدیک تو اینو قراره ": پرسید
 هم سوارهو از . من بودم ایناز  شمشخص بود منظور "شرکت کنه؟

  ن بود که چه منظوري؟سؤال ای. منظوري داشت حتما

قلمبه احساستت رو جریحه دار  هی، به نظرم لب": زمریوس گفت
گردي که به اون بگی، با  ادبی می بی اسماگه دنبال یه . کرد

  ".خوشحالی در خدمتم

  .قلمبه براي شروع بد نبود لب

                                                             
1Soirée نشینی  کلمه فرانسوي به معنی شب  
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گفتم . س ، یه مهمونی عصر کسل کنندهسواره": زمریوس ادامه داد
آدما بعد از شام دور هم میشینن و قطعات . یدونی بدون که اگه نمی

  ".کنن خوابشون نبره زنن و تالش می کوتاه پیانو می

  ".اا، ممنون": گفتم

من هنوزم ": شارلوت کتش را به یک صندلی آویزان کرد و گفت
خالف تمام . خوان این ریسک رو قبول کنن باورم نمیشه اونا واقعا می

فقط کافیه . ئنت به مهمونی برهقوانین رازداریه که اجازه بدن گو
  ".بهش نگاه کنی تا بفهمی یه جاي کار ایراد داره

ولی نظریات نامتعارف ! ههم همین دقیقا نظر من": قلمبه گفت لب
سر هم براي اون یه داستانی اونجا و همین االن هم . کنت مشهوره

  ".یه نگاه بکن. موي آدم سیخ میشه. کردن

اون باید نقش تحت ". یانو بود ورق زداي را که روي پ شارلوت پوشه
رو بازي کنه؟ و گیدئون قراره وانمود کنه پسر  1الحمایه ویکونت بتن

باشه که  سوارهیه کم خطرناك نیست؟ ممکنه یه نفر تو . ویکونته
چرا یه ویکونت فرانسوي تبعیدي رو . ش رو بشناسه ویکونت و خانواده
  "انتخاب نکردن؟

                                                             
1Viscount Batten 
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. هاي خارجی طر عدم تسلط اون به زبانبه خا". جوردانو آه کشید
خب، ما بهش نشون میدیم . کنه احتماال کنت داره ما رو امتحان می

تونیم به طرز معجزه آسایی این دختر رو به یک بانوي قرن  که می
هایش را به هم  دست "!ما باید بتونیم. هجدهمی تبدیل کنیم

  .مالید می

بتونه این کار رو  1یرا نایتلیفکر کنم اگه کا": با اعتماد به نفس گفتم
منظورم این است که کایرا نایتلی یکی از  ".بکنه، منم می تونم

هاي قدیمی، حتی  متجددترین دختران دنیا بود و با این حال در فیلم
  .رسید هاي وحشتناك عالی به نظر می با وجود کاله گیس

. اش تقریبا به موهایش رسیدند ابروهاي مشکی "کایرا نایتلی؟"
ممکنه تو فیلم خوب از آب در اومده باشه ولی کایرا نایتلی بدون "

اینکه خودش رو به عنوان یه زن امروزي لو بده، ده دقیقه هم تو قرن 
هاش رو موقع  اون جوري دندونهمین که دائم . دووم نمیارههجدهم 

یا اون جوري که موقع خندیدن سرش  ،لبخند زدن نشون میده کافیه
هیچ زنی تو قرن هیجدهم ! کنه و دهنش رو باز میرو میندازه عقب 
  "!کنه از این کارها نمی

                                                             
1Keira Knightleyهنرپیشه مشهور انگلیسی فیلمهایی مانند غرور و تعصب 
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  ".تونین مطمئن باشین که نمی": گفتم

  "ببخشید، چی گفتی؟"

  "...تونین مط گفتم نمی"

بهتره همین االن یه چیزي رو ". قلمبه به من چشم غره رفت لب
  ".بري چیزي رو که استاد بهت میگه زیر سؤال نمی: روشن کنیم

کمی قرمز شدم و  ".شمایی. آهان، فهمیدم - و استاد کیه": فتمگ
. باشه، دندونام رو موقع خنده نشون نمیدم".زمریوس زد زیر خنده
انتظار نداشتم در این زمینه مشکلی پیش  ".اینجاش رو فهمیدم

پیدا کنم که بخواهم  سوارهچیزي در مورد این  اینکه احتمال. بیاید
  .کم بود به آن بخندم

قلمبه که کمی آرام شده بود، ابروهایش را دوباره پایین آورد  اد لباست
توانست صداي زمریوس را که زیر سقف از ته حلق فریاد  و چون نمی

. بشنود شروع به سؤال و جواب کرد "!احمق پیر مسخره"زد  می
خواست بفهمد من در مورد سیاست، ادبیات و آداب و رسوم سال  می

دونم اون موقع چه چیزایی  می"(خ من دانم و پاس چه می 1782
باعث شد براي چند ) ".نداشتن، مثال توالت فرنگی و حق رأي زنان

  .هایش پنهان کند دقیقه صورتش را در دست
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و متأسفانه  ".من دارم از خنده میفتم پایین": زمریوس گفت
کردم که  خیلی تالش می. اش به من هم سرایت کرده بود خنده
  .اعماق وجودم جمع شده بود خفه کنماي را که در  خنده

فکر کردم برات توضیح دادن که اصال ": شارلوت با مالیمت گفت
  ".آماده نیست، جوردانو

صورت استاد از بین  "...دست کم اصول اولیه ... ولی من "
جرأت نکردم نگاه کنم چون اگر آرایشش به . هایش بیرون آمد دست

  .هم ریخته بود کارم تمام بود

واز بخونی؟ تونی آ ی چی؟ بلدي پیانو بزنی؟ میهاي موسیق مهارت"
حدس . هایی هم در جوامع با نزاکت مرسومه چنگ بنوازي؟ و رقص

ساده بر بیاي ولی بقیه رقصا  1یوئه تا دو مینزنم بتونی از پس یه  می
  "چی؟

دیگر نتوانستم خودم را کنترل ! ؟ آره، حتمایوئه تا دو مینچنگ؟ 
  .دهو زدم زیر خن. کنم

                                                             
1menuet à deux مینوت دو نفره 
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بینم حداقل به یکیمون داره  خوشحالم می": قلمبه مبهوت گفت لب
و حتما همان لحظه بود که تصمیم گرفت مرا  " .گذره خوش می

  .شکنجه دهد تا زمانی که دیگر اصال نخواهم بخندم

فقط پانزده دقیقه بعد، احساس . در واقع هم زیاد طول نکشید
حتی . ي زمین هستمترین احمق و بدترین شکست رو کردم بزرگ می

کرد  با وجود اینکه زمریوس، آن باال نزدیک سقف، تمام تالشش را می
بیا، گوئنت، به او دو تا روانی نشون بده ". که مرا تشویق و دلگرم کند

  "!تونی از پسش بر بیاي می

  .توانستم ولی متأسفانه نمی. من از صمیم قلب دوست داشتم بتوانم

ق، حاال بچرخ به راست، در سال ي احم بچرخ، دست چپ، دختره"
، کورنوالیس تسلیم شد و لرد نورث استعفا کرد که منجر به 1781

شارلوت، ! خداوندا! بچرخ به راست، نه، گفتم راست –این شد که 
  "!لطفا دوباره نشون بده چه جوري باید این کار رو بکنه

. دهمشارلوت دوباره به من نشان داد چه طوري این رقص را انجام 
رقصید به نظر  وقتی او می. رقصید باید اعتراف کنم خودش عالی می

  .رسید خیلی آسان می
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رفتی، بعد آن  باید اول این طرفی می. و در اصل هم زیاد سخت نبود
زدي و بدون اینکه  رفتی، بعد یه دایره را دور می  طرفی می

موسیقی از . زدي هایت را نشان بدهی یک بند لبخند می دندان
پخش هایی که زیر دیوارهاي کاذب کار گذاشته شده بود بلندگو
هایی نبود که پایت را براي  و باید بگویم از آن مدل موسیقی شد می

  .رقص به خارش بیندازد

با اطالعات تاریخی به من حمله  مدتنقدر تمام آقلمبه  شاید اگر لب 
در جنگ ! خب پس". توانستم ترتیب رقص را حفظ کنم کرد می نمی
 شوقحاال یه دور، لطفا، خم شو، با شور و ...  1779پانیا در سال با اس

حاال دوباره بیا جلو، لبخند رو فراموش . بیشتر اگه سختت نیست
بریتانیاي کبیر تازه مستعمراتش رو تو . نکن، سر باال، گردن صاف

نه، راست، بچرخ به ! آمریکاي شمالی از دست داده بوده، خداوندا
خیلی ضربه سختی بود، و هیچ  .ر راستاي سینهبازو کشیده دراست، 

به ... کس در مورد فرانسه نظر خوبی نداشت؛ میهن پرستانه نبود 
  ".ها پاهات رو ببینی که تونی تو اون لباس نمی. پاهات نگاه نکن

ناگهان خودش را داخل کرد و سؤال عجیب و غریبی پرسید شارلوت 
تمام مدت سرش را  و) "کی بود؟ 1782سال  در1پادشاه بوروندي"(

                                                             
1Burundi 
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اعتماد به نفس مرا کم  از قبل این کارش حتی بیشتر. داد میتکان 
  .کرد

از لوستر به پایین پرواز . بعد از یک ساعت، حوصله زمریوس سر رفت
دوست . کرد، براي من دست تکان داد و از دیوار گذشت و ناپدید شد

به این کار  برود و دنبال گیدئون بگردد ولی لزومی مداشتم به او بگوی
نبود چون بعد از پانزده دقیقه دیگر شکنجه با مینوت، گیدئون 

آنها درست . خودش همراه با آقاي جورج وارد سالن غذاخوري شد
قلمبه، من و یک رقاص خیالی  که شارلوت، لب رسیدند همان موقعی

گفت و  می 1له چینقلمبه به آن  در حال اجراي ژستی بودیم که لب
متأسفانه . دادم یی خودم میررقص نام تم را به همبایست دس من می

  .دست اشتباهی را به او دادم

دست راست، شونه راست، دست چپ، ": قلمبه با عصبانیت داد زد لب
ر اجرا وحفظ کردنش انقدر سخته؟ ببین شارلوت چط. شونه چپ

  ".نقصه اونجوري بی. کنه می

                                                             
1le chain 
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ما شد، به رقص  شارلوت تا مدتی بعد از اینکه متوجه حضور مهمانان
نقص خودش ادامه داد، در حالی که من خجالت زده آنجا ایستاده  بی

  . کردم زمین دهن باز کند و مرا ببلعد بودم و آرزو می

باالخره شارلوت وانمود کرد که تازه آقاي جورج و گیدئون را دیده 
هایی که  تواضع دلچسبی کرد؛ از آن مدل "!اوه": است و گفت

در ابتدا و انتهاي رقص مینوت و گهگاه وسط آن اجرا دانستم باید  می
رسید به خصوص که  باید مسخره به نظر می حرکتش اصوال این. شود

اش را پوشیده بود ولی او توانست کاري کند که  لباس فرم مدرسه
  .شیرین و دوست داشتنی به نظر برسد

 بالفاصله احساس بدم دو برابر شد؛ یکی به دلیل دامن فنرداري که
ام پوشیده بودم  نوارهاي قرمز و سفید داشت و روي لباس فرم مدرسه

 ،هاي ترافیک مخروطی که زمان تعمیرات شبیه یکی از آن عالمت(
و یکی هم براي ) گذارند شده بودم ها می ها و ساختمان کنار جاده
دست ... ": قلمبه اصال براي شکایت از من وقت تلف نکرد اینکه لب

ترین موجودیه که  دست و پا چلفتی... شناسه  راست و چپش رو نمی
... این کار غیر ممکنه ... گیره چی میگم  زود نمی.. من تو عمرم دیدم 



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

١۶٧  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

امکان نداره بدون جلب توجه ... اردك رو به قو تبدیل کنم  متون نمی
  "!منظورم اینه که، بهش نگاه کنین... بره  رهسوابتونه به اون 

همزمان . سرخ شدم. گیدئون هم .آقاي جورج همین کار را کرد
به ! دیگر بس بود. احساس کردم خشم درونم شعله ور شده است

قلمبه زیر آن  بندي را که لب هاي دامن فنردار و شکم سرعت دکمه
به کردم  دور کمرم بسته بود باز کردم و همانطور که این کار را می

جدهم در دونم چرا باید تو قرن ه من واقعا نمی": پرخاش کردمآنها 
من حتی االن هم در مورد سیاست حرف . مورد سیاست حرف بزنم

خوب که چی؟ اگه کسی ! دونم هیچ چیزي در این مورد نمی. زنم نمی
در مورد مارکی فالنی از من بپرسه، فقط میگم سیاست برام جالب 

و اگه کسی خیلی مشتاق باشه با من مینوت برقصه، که فکر . نیست
زنم و  مال داشته باشه، یه لبخند مؤدبانه مینکنم یه درصد هم احت

تونم بدون نشون دادن  فکر کنم می. میگم نه ممنون، پام پیچ خورده
  ".هام از پس این کار بر بیام دندون

بینین چی  می": قلمبه دوباره دست هایش را به هم مالید و گفت لب
حتی حاضر ". رسید عادت دارد این کار را بکند به نظر می "میگم؟

آور و عدم مهارت در همه  جهل شگفت! نیست عالقه نشون بده
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بعدش هم فقط براي اینکه اسم لرد ساندویچ به میون میاد، . ها زمینه
  ".زنه زیر خنده مثل بچه هاي پنج ساله می

! ا اسمش ساندویچ بودهفکرش را بکن، واقع !آهان، آره، لرد ساندویچ
  !مرد بیچاره

به حرفش مقل ولی لب "...تونه  عا میاون قط": آقاي جورج شروع کرد
  .را قطع کرد

  "!نداره 1اسپیگلوغی... بر خالف شارلوت، این دختر هیچ "

شدم که نداشته  لوت داشت، من خوشحال میرهر چه که بود، اگر شا
  .باشم

هاي موسیقی را روي پیانو گذاشته بود و لبخند  شارلوت برگه نت
  .لبخند زداو هم . زد توطئه آمیزي به گیدئون می

که  ؛در مورد من هم به این کفایت کرد که نگاهی به من بیندازد
احتماال . هاي خوبی هم نداشت و حرف. البته خیلی حرف داشت

مثل من در یک اتاق  اي سرافکندگیي  خجالت زده بود که با مایه
داند که خودش  رسید خوب می باشد، به خصوص وقتی که به نظر می

شرت مشکی چسبان چقدر خوب به نظر  ه و تیبا آن شلوار جین کهن
                                                             

1Espièglerieلوندي 
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تقریبا . تر کرد دانم چرا این مسأله مرا عصبانی نمی. رسد می
  .ساییدم هایم را روي هم می دندان

. قلمبه و دوباره به من نگاه کرد از من به لب با ناراحتی آقاي جورج
مطمئنم از پسش بر میاي ": بعد با حالتی نگران اخم کرد و گفت

در هر حال، هنوز . و دستیار ماهري مثل شارلوت هم داري .جوردانو
  ".دو سه روز وقت داریم

حتی اگه چند هفته هم وقت داشته باشیم براي ": قلمبه گفت لب
، سواره. آماده کردن اون براي یه مجلس رقص مجلل کافی نیست

اگه شانس بیاریم و مهموناي زیادي نباشن ولی یه مجلس  !شاید
در اون حضور داشته  1اره حتی دوك و دوشسدرقص که احتمال 

تونم این فرض رو  من فقط می. اصال حرفش رو هم نزنین -باشن 
  ".بکنم که کنت خواسته شوخی کنه

جایگاهی  درو شما . قطعا این طور نیست". نگاه آقاي جورج سرد بود
گوئنت از . نیستی که بتونی در مورد تصمیمات کنت تردید کنی

  "ور نیست گوئنت؟پسش برمیاد، اینط

                                                             
 .منظور ولیعهد انگلستان و همسرش است١
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اعتماد به نفسم در دو ساعت گذشته خیلی پایین آمده . جواب ندادم
اگر فقط قرار بود که چهره نامناسبی از خودم نشان ندهم، فکر . بود

ایستادم و  اي می فقط گوشه. توانستم از عهده آن بر بیایم کنم می
دادم چون  یتکان نمهم یا احتماال بادبزنم را . دادم بادبزنم را تکان می

ایستادم و بدون اینکه  فقط می .داد اي می داند چه معنی خدا می
به شرط اینکه کسی . زدم هایم را نشان بدهم لبخند می دندان

مزاحمم نشود و در مورد مارکی استافورد چیزي نپرسد و از من 
  .نخواهد که برقصم

ی آهنگ کوتاه زیبای. شارلوت شروع به بازي با کلیدهاي پیانو کرد
گیدئون رفت تا . زد رقصیدیم را می شبیه به چیزي که قبال با آن می

کنار او بایستد و شارلوت سرش را بلند کرد و چیزي به او گفت که 
  .کشید قلمبه داشت با صداي بلند آه می نتوانستم بفهمم چون لب

هاي اصلی رقص مینوت رو با روش عادي و  ما سعی کردیم گام"
هاي  ترسم که مجبور بشیم به روش لی میمرسوم بهش یاد بدیم و
  ".غیر معمول متوسل بشیم
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توانستم جلوي خودم را بگیرم و توانایی شارلوت  بر خالف میلم، نمی
هاي جذاب  در صحبت، نگاه کردن به چشمان گیدئون، نمایش چال
  .گونه و نواختن پیانو به صورت همزمان را تحسین نکنم

ممکنه بتونیم براش شکل بکشیم " :قلمبه هنوز در حال غرغر بود لب
  "...تونیم  یا روي زمین با گچ دایره بکشیم، می

هاتون رو ادامه  تونین فردا درس می": آقاي جورج حرفش را قطع کرد
  "گوئنت، میاي؟. گوئنت االن باید ترابرد کنه. بدین

کت و کیف . نفس راحتی کشیدم و سرم را به عالمت تأیید تکان دادم
ام  احساس ناامیدي! ص شده بودمبالخره خال. برداشتمام را  مدرسه

اگر همه چیز خوب پیش . الفاصله جاي خود را به هیجان خاصی دادب
کردم و  ترابرد می مبزرگپدررفت، امروز به تاریخی بعد از مالقات با  می

  .مرفت میکلید و رمز در جاي مخفی سراغ بعد باید 

درسه را از من گرفت و آقاي جورج کیف م ".بده من برات بیارم"
فقط چهار ساعت، و بعدش ". اي به من زد لبخند دلگرم کننده

یه سال . رسی به اندازه دیروز خسته به نظر نمی. تونی بري خونه می
چطوره؟ گیدئون میگه  1953 - کنیم  خوب آروم برات پیدا می
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میگه حتی یه مبل راحتی  .اتاق کرونوگراف خیلی راحته... آزمایش
  ".هم داره

هزار و ": کردم خیلی مشتاق به نظر نرسم گفتم در حالی که سعی می
! پنج سال بعد از مالقات قبلیم با لوکاس ".نهصد و پنجاه وسه عالیه

شد انتظار داشت که حتما در این همه وقت چیزي پیدا کرده  می
  .باشد

تونی باقی  می. راستی شارلوت، خانم جنکینز برات یه ماشین گرفته"
  ".و آزاد باشیامروز ر

ممنون آقاي ": مؤدبانه گفت. شارلوت دست از پیانو زدن کشید
. بعد سرش را به یک طرف خم کرد و به گیدئون لبخند زد ".جورج

  "تو هم بقیه امروز رو آزادي؟"

خواهد بپرسد که گیدئون دوست دارد با او سینما  ببخشید؟ نکند می
  .برود یا نه؟ نفسم را حبس کردم

  ".نه، من قراره با گوئنت ترابرد کنم". سرش را تکان دادولی گیدئون 

  .رسیدیم حتما شارلوت و من به یک اندازه متعجب به نظر می
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تو امروز به اندازه کافی ترابرد . قرار نیست": آقاي جورج گفت
  ".کردي

باید از . که تعجبی هم نداره. و خسته به نظر میاي": شارلوت گفت
  ".ه کم بخوابیاین فرصت استفاده کنی و ی

اگر گیدئون با من . براي یک بار هم شده کامال به شارلوت موافق بودم
  .توانستم کلید را بردارم یا دنبال پدربزرگم بروم آمد، نمی می

 ياگه گوئنت تنها باشه، چهار ساعت رو بیخودي تو": گیدئون گفت
تونه وقتی اونجاست یه  اگه من با اون برم می. سرداب هدر میده

مثال، تفاوت بین ". با لبخند محوي اضافه کرد ".ي یاد بگیرهچیز
  ".تونه لم رقص مینوت رو یاد بگیره مطمئنم می. راست و چپ

  !دیگه کالس رقص بسه! واي، به خاطر خدا

و . من تکلیف دارم": با لحنی که تا جاي ممکن غیردوستانه بود گفتم
  ".مهلت مقاله شکسپیرم تا فرداست

تونم در اون مورد هم کمکت  می": ه کرد و گفتگیدئون به من نگا
ممکن بود براي کسی که . اش سخت بود تشخیص حالت چهره ".کنم

  .دانستم شناخت، معصومانه به نظر برسد ولی من بهتر می او را نمی
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هاي کوچک روي  زد ولی حاال بدون چال شارلوت هنوز لبخند می
  .گونه

اینطوري . چی تو بگی خب، هر". اي باال انداخت شانه آقاي جورج
  ".مونه و چیزي نیست که ازش بترسه گوئنت هم تنها نمی

به خصوص وقتی مثل . من دوست دارم تنها باشم": گفتم يناامید با
  .کامال احمق ي یه عدهبا  ".بودم یه عدهاالن، تمام روز با 

ااا، آره؟ ولی تو که هیچ وقت واقعا تنها ": شارلوت با تمسخر پرسید
  "با تو هستن، نه؟ ت ون دوستاي نامریینیستی، چ

  ".میشی ما گیدئون، تو فقط مزاحم! دقیقا": گفتم

چرا . یا یک گروه کتابخوانی پیدا کن یا هر چی. با شارلوت برو سینما
  کنی؟ این کار را نمی

ولی واقعا از ته دل آن را می . کردم خب، این فکري بود که می
ر از اینکه با پدربزرگم خواستم؟ از یک طرف هیچ چیزي را بیشت

صحبت کنم و از او بپرسم چیزي در مورد سوار سبز پیدا کرده یا نه 
از طرف دیگر، خاطرات مبهمی از آن چیزهاي مربوط . خواستم نمی

  . شد دیروز جلوي چشمم ظاهر می! به آه و اووه و بیشتر
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باید خودم را جمع کنم و به آن چیزهایی فکر کنم ! لعنت بر شیطان
  .شد از گیدئون متنفر باشم اعث میکه ب

در را براي من و آقاي جورج . ولی او فرصتی براي این کار به من نداد
  ".1953پیش به سوي سال ! بیا گوئنت". نگه داشت

توانست پشت سرم را  تقریبا مطمئن بودم که نگاه شارلوت اگر می
  . کرد سوراخ می

***  

قاي جورج دوباره رفتن به آزمایشگاه قدیمی شیمی، آدر مسیر 
و بعد آهی  - البته قبلش عذرخواهی کرد  - هاي مرا بست  چشم

  .آورد گیدئون باید کیف مدرسه مرا می. کشید و دست مرا گرفت

دونم کار  می": گفتآقاي جورج وقتی از پلکان مارپیچ پایین رفتیم، 
ولی شاید بتونی یه کمی به . کردن با آقاي جوردانو راحت نیست

  ".ش کنیخاطر اون تال

استاد ! تونه یه کمی به خاطر من تالش کنه اون می": پوزخندي زدم
اون توي لژ چه غلطی ... طراح مد، ریکی، طراح خالق جواهرات، 
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دانشمندان و سیاست مداران  ،کردم همه محافظان کنه؟ فکر می می
  ".تراز اول هستن

ه تونی بگی آقاي جوردانو گربه سیا می": آقاي جورج اعتراف کرد
...  هاي عالوه بر اینکه حرفه. اي داره العاده ولی ذهن فوق. محافظانه

باعث  اکنه که اتفاق خب، تقریبا عجیب و غریب خودش رو دنبال می
  "...دان خوبی هم هست و  شده مولتی میلیونر هم بشه، تاریخ

در رابطه اي  مقاله بر اساس منابعی ناشناختهو پنج سال پیش، وقتی "
و با فراماسونرها و ی که در لندن تأسیس شده با یک لژ مخف
اي کنت سن ژرمن ارتباط داره منتشر کرد،  شخصیت افسانه

محافظان تصمیم گرفتن باید به صورت فوري و اورژانسی با اون آشنا 
آمد و در بین دیوارهاي  صداي گیدئون از جایی جلوتر از ما می ".بشن

  .شد سنگی منعکس می

مواظب . امم، بله، اون هم بود". ف کردآقاي جورج گلویش را صا
  ".باش، یه پله اینجاست

نن ور شدن جوردانو رو عضو محافظان بکمجب. گرفتم چی شد": گفتم
  "اون منابع ناشناخته چی بودن؟. تا بقیه رو لو نده



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

١٧٧  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

تر  هر عضو چیزي به انجمن میاره که اون رو قوي": آقاي جورج گفت
هاي آقاي  و توانایی". نداددر واقع به سؤال من پاسخی  ".بکنه

  ".جوردانو خیلی متنوع هستن

اي رو  شما چه کس دیگه. بندم همینطوره شرط می": موافقت کردم
  "شناسین که بتونه یه سنگ به ناخن خودش بچسبونه؟ می

 اش را پنهان کند صداي سرفه آقاي جورج را که سعی داشت خنده
گیدئون  هیچ صدایی از. مدتی در سکوت راه رفتیم. شنیدم
شنیدم حتی صداي پایش را، براي همین حدس زدم که جلوتر از  نمی

بند من به این معنی بود که با سرعت حلزون  چشم(ما رفته است 
جرأتم را جمع کردم و با صداي آهسته باالخره ). رفتیم پیش می
و بعدش مهمونی رقص برم  سوارهدقیقا چرا باید به این ": پرسیدم

  "آقاي جورج؟

کسی به تو چیزي نگفته؟ دیروز عصر، یا تقریبا دیشب، گیدئون  اوه،"
ماجراجویی اخیر شما دو تا رو ... رفت تا جریان  کنتبراي دیدن 
اي برگشت که توي اون کنت صراحتا نوشته  و با نامه. براي اون بگه

که لیدي برامپتون  اي سوارهخواد تو و گیدئون همراه اون در  بود می
. روز بعدش در یک مهمانی رقص شرکت کنین ترتیب داده و چند
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در . عالوه بر اون، تو باید یک بعد از ظهر هم در معبد به دیدنش بري
  ".خواد تو رو بهتر بشناسه اصل کنت می

تونم درك کنم  می". به اولین مالقاتم با کنت فکر کردم و لرزیدم
غریبه خواد من رو با کلی آدم  ولی چرا می. بخواد بهتر من رو بشناسه

  "قاطی کنه؟ یعنی یه جور امتحانه؟

اي نداره که تو رو  خب، این مسأله باز هم نشون میده که هیچ فایده"
توي این نامه ی که هایتش، من از چیزسرا. خبر نگه دارن از جریان بی
نشون میده کنت از خیلی از دوستان . خوشحال شدم نوشته بود

فقط یه رهگذري، بیشتر  محافظ ما که عقیده دارن تو توي این ماجرا
  ".به تو اطمینان داره

کنن  ها فکر می و اون": کردم گفتم در حالی که به دکتر وایت فکر می
  ".من خائن هم هستم

نظرات . کنن یه خائنی یا فکر می": آقاي جورج خیلی راحت گفت
  ".بندت رو برداري تونی چشم می. خب، رسیدیم عزیزم. متفاوته

براي آخرین بار سعی کردم از دستش خالص  .بودگیدئون منتظر ما 
هاي شکسپیر را حفظ کنم و فقط وقتی  شوم و گفتم باید یکی از غزل

توانم این کار را انجام دهم که آن را بلند بخوانم؛ ولی گیدئون  می
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پادش را آورده و براي  هایش را باال انداخت و گفت آي شانهفقط 
جورج کرونوگراف را از  آقاي. همین به صداي من گوش نخواهد داد

گاوصندوق بیرون آورد و به ما یادآوري کرد که چیزي در گذشته جا 
شنوي گوئنت؟ کل محتویات کیف  حتی یه تیکه کاغذ، می". نگذاریم
. و البته خود کیف رو. گردونی ت رو به این اتاق بر می مدرسه

  "فهمیدي؟

ن چنگ سري تکان دادم، کیفم را از گیدئون گرفتم و محکم به آ
این بار انگشت . بعد انگشتم را به طرف آقاي جورج گرفتم. زدم

. ام به اندازه کافی سوراخ شده بود کوچکم را گرفتم، انگشت اشاره
  "اگه وقتی اونجاییم کسی اومد تو اتاق چی؟"

اونجا نصف . همچین اتفاقی نمیفته": گیدئون به من اطمینان داد
  ".شبه

 براي بزنه نصف شب یه مالقاتخب که چی؟ شاید یکی به سرش "
  ".نقشه چینی داشته باشه

  ".حتی در اون صورت. توطئه چینی": گیدئون گفت

  "حتی در اون صورت چی؟"
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و انگشت مرا در شیار باز  ".نگران نباش": آقاي جورج گفت
لبم را شروع شد، احساس پیچش آشنا در دلم . کرونوگراف گذاشت

اتاق در نور سرخی . فرو رفتگاز گرفتم و سوزن در گوشت انگشتم 
  .غرق شد و بعد در تاریکی مطلق فرود آمدم

د، عجوابی در کار نبود، ولی یک لحظه ب "سالم؟": آهسته پرسیدم
  .گیدئون در کنار من فرود آمد و بالفاصله چراغ قوه را روشن کرد

: زد گفت رفت و کلید چراغ را می همانطور که به طرف در می
هنوز هم یک المپ لخت از  ".جاي بدي نیستبینی، چندان هم  می"

هاي اتاق از زمان مالقات قبلی من  سقف آویزان بود ولی باقی قسمت
اول از همه نگاهی به دیواري که . اي داشت پیشرفت قابل مالحظه

جلوي آن . لوکاس قرار بود در آن جایگاه مخفی ما را بسازد انداختم
دیگر آت و . تر بود بصندلی چیده بودند، ولی از دفعه قبل مرت

هاي کنار دیوار، تنها  به جز صندلی. آشغالی روي زمین نریخته بود
مبلمان اتاق یک میز و یک مبل راحتی بود که روکش مخمل سبز 

  .اي داشت کهنه

اون موقع . بله، قطعا از دفعه قبلی که من اینجا بودم بهتره": گفتم
  ".دائم نگران بودم یه موش بیاد و گازم بگیره
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مشخص بود که . گیدئون دستگیره در را گرفت و یک بار تکان داد
  .قفل است

بعد از . فقط یه بار این در باز بود": با لبخند شیطنت آمیزي گفت
یه راهروي مخفی از اینجا تا زیر تاالرهاي . ظهر واقعا خوبی بود

هاي  تر هم میره تا نزدیک حتی پایین. دادگاه سلطنتی وجود دارد
و یه سرداب شراب هم هست که ... ن و جمجمه استخوهاي ا دخمه

  ".که اینطور بود 1953حداقل سال . دارهنچندان با اینجا فاصله 

جایی پشت . دوباره یواشکی به دیوار نگاه کردم ".کلید الزم داریم"
چه حیف که االن به . آهی کشیدم. یک آجر لق، کلیدي وجود داشت

بار هم  خوبی بود که یک ولی باز هم احساس. خورد درد من نمی
چیزي هم از اون ". شده، چیزي را بدانم که گیدئون از آن خبر ندارد

  "ها خوردي؟ شراب

هاي کنار دیوار را  صندلی گیدئون یکی از "کنی؟ خودت چی فکر می"
ها  با تکلیف. ست بفرمایین، آماده". و آن را پشت میز گذاشت برداشت

  ".خوش بگذره

وسایلم را از کیفم در آوردم و وانمود کردم  نشستم، ".خیلی ممنون"
ش را پاد آيگیدئون هم روي مبل دراز کشید، . ام در کتابی غرق شده
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. هایش را در گوشش گذاشت از جیب شلوارش بیرون آورد و گوشی
هایش  چند دقیقه بعد، یواشکی نگاهی به او انداختم و دیدم که چشم

کردي  اگر به این فکر می خوابش برده بود؟ البته،یعنی . تبسته اس
  .که دیشب دوباره در زمان سفر کرده است، تعجبی هم نداشت

پریده،  مدتی غرق نگاه کردن به بینی صاف کشیده، پوست رنگ
طور  وقتی این. هاي ضخیم و بلند او شدم هاي لطیف و آن مژه لب

رسید و ناگهان  تر از معمول به نظر می آرامش داشت، خیلی جوان
. شد خیلی بانمک می. صور کنمو را به شکل یک پسربچه تتوانستم ا
رفت و فکر کردم آیا ریسک  اش به صورت منظم باال و پایین می سینه

و دیگر هم نباید به دیوار نگاه کنم، . نه، خیلی خطرناك بود - کنم و 
خواستم رازي را که با لوکاس دارم بین خودمان  به خصوص اگر می

  .نگاه دارم

توانستم تمام این چهار ساعت  کار دیگري نداشتم و نمی از آنجایی که
خیلی بدي هم  فکرهرچند (خوابیدن گیدئون بگذرانم را به دیدن 

فم رفتم؛ اول از همه منابع معدنی، و بعد ، باالخره سراغ تکالی)نبود
هاي شکسپیر فقط به  یتمقاله زندگی و فعال. قاعده فرانسوي افعال بی

اي کردم و نتیجه  تالش حساب شده. ج داشتگیري احتیا نوعی نتیجه
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شکسپیر پنج سال آخر عمرش را : گیري مقاله را در یک جمله نوشتم
دیده از جهان فرو  1616گذراند و در سال  1راتفورد آپان آونتدر اس
دادم این بود که یک  حاال تنها کاري که باید انجام می! تمام .بست

ازه بودند، یکی از آنها را چون همه آنها یک اند. غزل را حفظ کنم
ها و قلب من در جنگ  چشم": زمزمه کردم. تصادفی انتخاب کردم
  ".رخسار تو غلبه کنمفتح  بر مرگباري هستند، چگونه

هایش را از گوشش  نشست و گوشی "منظورت منم؟": گیدئون پرسید
  .بیرون آورد

: گفتم. متأسفانه نتوانستم جلوي خودم را بگیرم و سرخ شدم
  ".پیرهشکس"

کشد،  چشم من، قلب من، تصویر تو را در بند می". گیدئون لبخند زد
یا یه چیزي تو همین . قلب من، چشم من، آزادي این حق را دارد

  ".ها مایه

  .و کتاب را محکم بستم "!نه، دقیقا همینی که گفتی": گفتم

  ".هنوز که حفظ نشدي": گیدئون گفت

                                                             
1Stratford-upon-Avon 
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فردا اول صبح قبل از رفتن به  بهتره. در هر حال تا فردا یادم میره"
وقت احتمال بیشتري داره که تو کالس ادبیات  اون. مدرسه حفظ کنم

  ".آقاي ویتمن یادم بمونه

اینجا  .تونیم مینوت رو تمرین کنیم خوبه، حاال می".گیدئون ایستاد
  ".حسابی جا براي تمرین ما هست

  "!کنم نکنیم خواهش می! واي، نه"

ممکنه افتخار این رقص رو داشته ". م کردولی گیدئون به من تعظی
  "باشم، دوشیزه شپرد؟

زدم به او  هاي شکسپیر باد می در حالی که خودم را با کتاب غزل
ولی متأسفانه قوزك پایم پیچ ! بسیار تمایل دارم، آقا". اطمینان دادم

بانویی که . م که آنجاس بپرسین شاید بهتر باشه از دختر خاله. خورده
خوشحال میشه مهارتش در ". به مبل اشاره کردم ".سبز پوشیده

  ".رقص رو به شما نشون بده

تون  خاله در مورد مهارت دختر - خواهم با شما برقصم  ولی من می"
  ".ها پیش اطالع دارم در رقص از مدت
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. م شارلوت م مبل بود، نه دختر خاله منظورم دخترخاله": گفتم
گذره تا با  شتر بهتون خوش میتونم بهتون اطمینان بدم با مبل بی می

تره و  تر و جذاب مبل ممکنه به اون زیبایی نباشه ولی لطیف. شارلوت
  ".تري داره اخالق مهربان

همانطور که گفتم، من مخصوصا به رقص با شما ". گیدئون خندید
  "!این افتخار رو به من بدین. مندم عالقه

ده من حتما جنتلمنی مثل شما در مورد قوزك پاي پیچ خور"
  "ي بیشتري نشون میده؟ مالحظه

یه ". را از جیب شلوارش بیرون آورد پاد آيگیدئون  ".نه، متأسفم"
ها را در  گوشی ".دقیقه صبر کن، موسیقی هنوز به گوشت نرسیده

  .گوش من گذاشت و مرا بلند کرد

گیدئون آنقدر به من نزدیک شده بود که ضربان قلبم بالفاصله ناگهان 
  ".1اوه، خوبه، لینکین پارك": تمگف. باال رفت

 ".کنم چی؟ ببخشید، یه دقیقه، االن آهنگ درست رو پیدا می"
 ".درست شد، موتزات، این خوبه". انگشتانش روي صفحه حرکت کرد

                                                             
1Linkin Park گروه موسیقی راك معروف 
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باید هر دو تا . نه، بگذارش تو جیب دامنت". را به من داد پاد آي
  ".دستت آزاد باشه

ولی تو ": شد گفتم خته میهمانطور که موسیقی ویلون در گوشم نوا
  ".شنوي که صداي موسیقی رو نمی

کنیم  خب، فرض می .شنوم، الزم نیست داد بزنی به اندازه کافی می"
م طرف چپ تریه آقاي مح. این رقص براي هشت زوج طراحی شده

ولی روبه روي ما هم همینطوره . منه و دو نفر دیگه هم طرف راست
  ".یینلطفا تواضع بفرما. ها براي خانم

ولی به محض ". تواضع کردم و با تردید دستم را در دست او گذاشتم
  "!ي خنگ تمومه اینکه بگی دختره

. مرا از کنار مبل هدایت کرد ".که هیچ وقت نمیگم": گیدئون گفت
. و باید در حین رقص با هم با نزاکت صحبت کنیم، خیلی مهمه"

شدین؟ اکثر عالقه  ممکنه از شما بپرسم چطور نسبت به رقص بی
  ".بانوان جوان رقص را دوست دارن

از . تا اینجا واقعا خوب پیش رفته بود ".هیس، باید تمرکز کنم"
ی عالی از آب در آمد، یک بار چرخش اصل. خودم تعجب کرده بودم
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میشه این یه تیکه رو دوباره انجام ". پ و یک بار به راستبه چ
  "بدیم؟

نباید هیچ . و به من نگاه کن. ريطو ت رو بده باال، آهان همین چونه"
هات رو از من برداري، اصال اهمیتی به اینکه بغل دستی  وقت چشم

  ".من چقدر جذابه نده

بود؟  تعریف و تمجیدجریان چه بود؟ دنبال . مجبور شدم لبخند بزنم
با وجود اینکه باید اعتراف . خواستم با او بازي کنم خب، من نمی

حتی یک ذره هم شبیه . رقصید یکردم گیدئون خیلی خوب م می
ها خودشان به نرمی پیش  رسید گام به نظر می. قلمبه نبود رقص با لب

به من خوش هم ممکن بود حتی با این ماجراي مینوت . روند می
  .بگذرد

تونی  بینی، پس در نهایت می آهان، می". گیدئون هم متوجه شد
لی دست راست، شونه راست، دست چپ، شونه چپ، خی! برقصی
  ".خوبه

. واقعا خیلی آسان بود! توانستم برقصم می. گفت درست می
پیروزمندانه با یکی از آقایان محترم نامرئی چرخی زدم و بعد دوباره 
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حاال کی میگه من مثل ! بفرما". در دست گیدئون گذاشتم ادستم ر
   "آسیاب بادي خشکم؟

آسیاب  تو از هر. به حرف جوردانو توجه نکن، خیلی مقایسه زشتیه"
  ".رقصی اي بهتر می بادي

دوباره برگشتیم به لینکین  - اوخ". پریدماز جا بعد . زدم زیر خنده
  ".پارك

در گوشم  1پیپرکاتگیدئون، همانطور که آهنگ  ".مهم نیست"
طنین انداخته بود، مرا بدون مشکل در آخرین حرکت هم هدایت 

  . م شده استتقریبا متأسف بودم که تما. کرد و باالخره تعظیم کرد

خیلی لطف . بیا". وردمآها را از گوشم بیرون  تواضع کردم و گوشی
  ".کردي رقص رو به من یاد دادي

یاد  هر چی نباشه، اگه. یزه شخصی داشتمکامال انگ": گیدئون گفت
  "یادت رفته؟. کنم ها جلوه می نگیري موقع رقص با تو عین احمق

ل از اینکه بتوانم جلوي قب. حال خوبم بالفاصله از بین رفت ".نه"
ها را در کنارش  خودم را بگیرم، نگاهم به طرف دیواري که صندلی

  . چیده بودند رفت
                                                             

1papercut 
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درسته کارمون خیلی خوب . هی، هنوز تموم نشده": گیدئون گفت
هو داري انقدر بد به من نگاه  کچرا ی. بود، ولی هنوز عالی نشده

  "کنی؟ می

و  سوارهمشتاقه من به  کنی چرا کنت سن ژرمن انقدر فکر می"
تونست فقط بگه اینجا توي معبد بمونم و  مهمونی رقص برم؟ می

اینجوري دیگه این خطر هم وجود نداشت که جلوي اون همه آدم 
هیچ کس در مورد من فکري . غریبه خودم رو احمق جلوه بدم

از رفتار عجیب و غریب من  هاش نوه و نتیجهکرد و احتماال براي  نمی
  ".گفت یخاطره نم

کنت ". گیدئون، قبل از اینکه جوابی بدهد، کمی به من نگاه کرد
ه داره، ولی پشت هر هاش رو نزدیک خودش نگ دوست داره مهره

اون در . اي داره هاش برنامه ریزي دقیق و فوق العاده کدوم از ایده
به ما حمله کردن کی هستن،  افرادي که توي هاید پارك اینکه مورد

خواد کاري کنه که هر کس  کنم می داره و فکر می ینظن قریب به یق
  ".تو مجامع عمومی نشون بدهپشت این حمله بوده خودش رو 

ن دنبال ه که قراره دوباره چند تا شمشیر زمنظورت این. آهان": گفتم
  "ما بیفتن؟
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روي دسته مبل  ".نه وقتی توي یه جمع هستیم": گیدئون گفت
کنم  در هر صورت، من فکر می" .هایش را به سینه زد نشست و دست
  ".دست کم براي تو - واقعا خطرناکه

کنی لوسی و پل هم ممکنه تو حمله  فکر نمی". به میز تکیه دادم
  "هاید پارك دست داشته باشن؟

مردي مثل کنت سن ژرمن در طول . بله و نه": گیدئون گفت
مورد سوء  چندین. ش دشمنان زیادي براي خودش جمع کرده زندگی
من فقط شک دارم که . شمار گزارش شده به جان کنت در گاه قصد

ممکنه لوسی و پل به خاطر منافع خودشون با یکی از دشمنان کنت 
  ".چندین نفر از دشمنانبا یا . همدست شده باشن

  "کنه؟ کنت هم همین فکر رو می"

  ".امیدوارم". اي باال انداخت گیدئون شانه

من موافقم باز هم ": شنهاد کردمپی. ها فکر کردم مدتی به این صحبت
هاي جیمز باندي رو با خودت  یکی از اون اسلحه. قوانین رو بشکنیم

راستی، اون ! اینجوري یه درسی هم به اون شمشیر بازها میدیم. بیار
  ".رو از کجا آوردي؟ اگر منم یه چیزي مثل اون داشتم حالم بهتربود
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به  به کار بره، خودتتونه ضد  اسلحه میمعموال ": گیدئون گفت
  ".اگه ندونی چطوري ازش استفاده کنی خصوص

علیه از آن تصور خوبی نبود که . آشپزخانه ژاپنی فکر کردم کاردبه 
  .من استفاده شود

  "تونه از اسلحه هم استفاده کنه؟ شمشیربازي شارلوت خوبه؟ می"

ی آموزش شمشیر بازي گاز دوازده سال". باز هم شانه باال انداخت
  ".ه، معلومه خوبهدید می

: گفتم. به جز اخالق. ها خوب بود شارلوت در همه زمینه !معلومه
ش  مشخص بود من مورد عالقه. مطمئنم کنت ازش خوشش میومد"

  ".نیستم

ونی نظرش رو نسبت به خودت ت خب، تو هنوز می". گیدئون خندید
خواد تو رو بهتر بشناسه اینه که  دلیل اصلی اینکه می. عوض کنی

هایی که مربوط به تو هستن  ها در مورد چیز گویی ه آیا پیشببین
  ".درسته یا نه
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همیشه وقتی . احساس ناراحتی کردم "جادوي کالغ و این چیزها؟"
. زدند همین احساس را داشتم در مورد این مسأله حرف می

  "ها گفتن این جادو چی هست؟ گویی پیش"

 زهایی ا رخ، با بالکالغ س": گیدئون مکثی کرد و بعد به آرامی گفت
پیماید و صداي آواز خواندن  یاقوت، راه خود را در بین دو جهان می

شناسد و بهاي  به سختی قدرت خود را می. شنود درگذشتگان را می
 ".شود خیزد و حلقه بسته می برمی داند ولی قدرت آن آن را نمی

  ".موهاي بدنت سیخ شده". گلویش را صاف کرد

به خصوص اونجایی که در مورد آواز . ناکهخیلی وهم آور و ترس"
  "ادامه هم داره؟". بازوهایم را مالش دادم ".خوندن درگذشتگانه

  ".کنی که زیاد شبیه تو نیست قبولباید . نه، تقریبا همینه"

ها  گویی در مورد تو هم چیزي تو پیش". گفت احتماال درست می
  "هست؟

گویی  زمان پیشدر مورد همه مسافران . معلومه": گیدئون گفت
الماس هستم که خورشید با دیدن او  ی ازهای من شیري با یال. هست

بعد با لبخند . یک لحظه به نظر رسید خجالت کشیده است يبرا "...
آهان، و مادر مادر مادربزرگت، دوست . و از این مزخرفات". ادامه داد
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ه یک روبا. شه خیلی برازنده. مون لیدي تیلنی، یه روباهه کله شق
  ".یشمی که زیر یک درخت زیرفون پنهان شده

  "ها سر در میاره؟ گویی کسی هم از این پیش"

فقط سؤال اینجاست که چه جوري . س پر از نشونه - خب آره "
فکر کنم . هنوز وقت داریم". به ساعتش نگاه کرد ".تحلیلشون کنن

  ".باید کالس رقصمون رو ادامه بدیم

  "هم رقص هست؟ سوارهتوي "

شاید . فقط خوردن و نوشیدن و موسیقی. احتماال نه": ن گفتگیدئو
  ".خوان که یه چیزي بنوازي یا بخونیبازت  هم

هاپ با  هاي رقص هیپ پس باید به جاي اون کالس. اوهوم": گفتم
پارسال تو مهمونی . ولی خوندنم خوبه. رفتم لزلی، کالس پیانو می

آهنگ . برنده شدمیاد زسینتیا جایزه مسابقه کارایوکی رو با اختالف 
حتی با اینکه . رو با تغییرات خودم خوندم جایی بر فراز رنگین کمان

  ".لباس مبدلم شکل ایستگاه اتوبوس بود و به من نمیومد

اگه کسی از تو خواست آواز بخونی، فقط بگو وقتی توي . آره.. ام"
  ".جمع هستی صدات در نمیاد
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  "گم قوزك پام پیچ خورده؟تونم این رو بگم ولی نمی تونم ب پس می"

  .به من تعظیم کرد ".کنیم دوباره اجرا می. ها رو بذار بیا، گوشی"

اگه کس دیگه اي به جز تو از من تقاضاي رقص یا آواز یا هر چی "
  .من هم تواضع کردم "کرد چی کار کنم؟

دقیقا همون کاري رو که اگه من ": گیدئون دست مرا گرفت و گفت
دونیم، در قرن هجدهم  ولی تا اونجایی که می. يتقاضا کنم انجام مید

اگر دختري رو نشناسن و به صورت . همه چیز خیلی رسمی بوده
  ".کنن رسمی به اون معرفی نشده باشن، ازش تقاضاي رقص نمی

کم به صورت  کم ".مگه اینکه با بادبزنش یه حرکت زشت انجام بده"
ال که بودیم، هر بار طبقه با". دادم هاي رقص را انجام می طبیعی گام

دادم، به جوردانو حمله عصبی دست  بادبزنم رو یه سانت تکون می
مثل یه یه سگ پشمالوي ناراحت که هم وت لداد و شار می

  ".داد هاش رو تکون میده سر تکون می گوش

  ".خواد به تو کمک کنه شارلوت فقط می": گیدئون گفت

دم پوزخند هنگام مطمئن بو ".آره، زمین هم صافه": پوزخندي زدم
  .رقص مینوت مجاز نیست
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جوري ممکنه کسی فکر کنه شما دو تا زیاد از هم خوشتون  این"
  ".نمیاد

  !!واقعا؟

کنم کسی از  هامون، فکر نمی به جز خاله گلندا، لیدي آریستا و معلم"
  ".شارلوت خوشش بیاد

  ".کنم من که باور نمی": گیدئون گفت

هام رو گرد  ، االن هم چشماوخ. دم رفتالبته تو و جوردانو رو یا. آخ"
  ".بندم این هم تو قرن هجدهم ممنوع بوده شرط می. کردم

  "امکان داره یه ذره به شارلوت حسودیت بشه؟"

حرف من رو قبول کن، اگه تو هم به اندازه من ". مجبور شدم بخندم
  ".پرسیدي اي نمی شناختی همچین سؤال مسخره اون رو می

من خوب ": مرا گرفت و آهسته گفت گیدئون دوباره دست
  ".شناسمش می

ولی بعد  بله، ولی اون طرفی رو که شکالتیه،: دوست داشتم بگویم
اي دارد و ناگهان واقعا به شدت به  فهمیدم این حرف او چه معنی

خب پس، دقیقا چقدر خوب همدیگه رو ". شارلوت حسودي کردم
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ه همسایه دستم را از دست گیدئون کشیدم و ب "شناسین؟ می
  .اش در گروه دادم نامریی

گذرونن  ها وقتی زیاد با هم وقت می تونم بگم همونقدري که آدم می"
شد لبخند تمسخر  همانطور که رد می ".شناسن همدیگه رو می
ام، ... و هیچ کدوم از ما وقت زیادي براي سایر ". آمیزي به من زد

  ".ها نداشتیم دوستی

توانستم  نمی ".کنیمیاد استفاده  تستهر چی دم د از باید. فهمیدم"
  "؟بوسه می و شارلوت چطور". لحظه دیگر هم تحمل کنم یک

گیدئون دست مرا که حداقل بیست سانت از جایی که باید باشد 
اي  داري تو هنر مکالمه پیشرفت قابل مالحظه". باالتر بود گرفت

 ولی در هر صورت، یه آقاي محترم در مورد این چیزها -کنی  می
  ".زنه حرف نمی

اگر آقاي محترمی بودي این حرف رو به عنوان بهانه قبول "
  ".کردم می

اگه تا حاال دلیلی به دستت دادم که فکر کنی من مثل آقایون "
  "...کنم، پس  محترم رفتار نمی
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هر چی بین تو و شارلوت هست براي من یه ذره هم ! آخ، خفه شو"
حده که فکر کنی اگه من رو هم ولی این دیگه زیاده از . اهمیت نداره

  ".گذره خوش میبیشتر بهت همزمان ماچ کنی 

ممنون میشم اگه به من بگی چرا ! ظرافتی ماچ کنم؟ چه عبارت بی"
باید تو . هات هم فکر کن و همزمان به آرنج - انقدر اخالقت بد شده 

  ".این حرکت به سمت پایین باشن

دادم من  بهت اجازه نمیمن هیچ وقت ! کنم نمیشوخی ": به او پریدم
اه، موتزارت تمام شد و  "...دونستم تو و شارلوت  می رو ببوسی، اگه

براي حال و هواي االن من . خوبه. دوباره به لینکین پارك برگشت
  .تر بود مناسب

  "من و شارلوت چی؟"

  ".بیشتر از دوست هستین"

  "کی گفته؟"

  "تو؟"

  ".من نگفتم"
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 "بذار بگیم همدیگه رو نبوسیدین؟.. .پس شما دو تا هیچ وقت . آها"
  .تواضع را انجام ندادم و در عوض با عصبانیت به او خیره شدم

تعظیم کرد و دستش را داخل جیب من کرد تا  ".این رو هم نگفتم"
یه بار دیگه باید تمرین کنی که بدونی با ". د را در بیاورداپ آي
  ".هات چی کار کنی، ولی به جز اون عالی بود آرنج

. تونم در مورد مکالمه تو همین نظر رو داشته باشم نمی": گفتم
  "چیزي بین تو و شارلوت هست یا نه؟

فکر کردم یه ذره هم برات مهم نیست بین من و شارلوت چی "
  "گذره؟ می

  "!کامال درسته": کردم هنوز با عصبانیت به او نگاه می

داي از گوشی ص. د را به دست من داداپ گیدئون آي ".پس حله"
  .آمد می 1جوي نب هاللویاي

  ".آهنگش درست نیست": گفتم

فکر کردم به یه چیز آرامش بخش . نه، نه": گیدئون نیشخندي زد
  ".احتیاج داري

                                                             
1HallelujahBon Jovi version 
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  "...تو خیلی .. تو "

  "بله؟"

  ".خیلی گندي"

بیا، ". سانت بین ما فاصله بود دوتر آمد؛ تقریبا فقط  کییک قدم نزد
وقت همچین  چاون هی. لوت همینهبینی، تفاوت بین تو و شار می

  ".زنه حرفی نمی

شاید براي اینکه تو کاري ". ناگهان نفس کشیدن برایم سخت شد
  ".کنه که بزنه نمی

  ".زنم کال رفتار بهتري داره حدس می. نه، این نیست"

هاي گیدئون  توانستم به لب به هر دلیلی، نمی ".تر آره، و اعصاب قوي"
کنی اگر دوباره تو یه اتاقک  فکر میه و در صورتی ک". نگاه نکنم

این کار رو تونی  میاعتراف گیر افتادیم و کاري نداشتیم بکنیم، 
  ".میدم دوباره من رو غافلگیر کنیبه تو اجازه ن باید بگم ،تکرارکنی

  "منظورت اینه اجازه نمیدي دوباره ببوسمت؟"

خوب ": در حالی که نمی توانستم حرکت کنم زیر لب گفتم
  "!يفهمید
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نقدر به من نزدیک شد که و دهانش آ ".باعث تأسفه": گیدئون گفت
متوجه شدم طوري . هایم احساس کنم نفسش را روي لبتوانستم  می

. و جدي نبودم. زنم کنم که مشخص شود جدي حرف می رفتار نمی
هایم را دور گردن گیدئون  فکر کردم باز هم خوب است دست

صت اینکه خودم را رها کنم و او را به ولی در هر حال، فر. ام نینداخته
  .ها پیش از دست داده بودم عقب برانم را مدت

دستش موهاي مرا نوازش . مشخص بود گیدئون هم متوجه شده است
  .کرد و بعد باالخره، با مالیمت مرا بوسید

کشیم حمد و سپاس  هر نفسی که می": خواند جوي در گوشم می بن
یکی از آن  - دوست داشتم من همیشه این آهنگ را  ".است
 -توانستم پانزده بار پشت سر هم گوش کنم میبود که هایی  آهنگ

همیشه با خاطره گیدئون بعد براي همیشه و به ولی فکر کنم از این 
  .پیوند خواهد خورد

  !هاللویا
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  شش
این بار کسی مزاحم ما نشد، نه سفر در زمان و نه یک جن گارگویل 

شد، بوسه مالیم و  پخش می هاللویاور که آهنگ همانط. گستاخ
ي ما ادامه داشت ولی بعد گیدئون هر دو دستش را در  محتاطانه

وقت  و آن. و مرا نزدیک به خودش نگاه داشت کردموهاي من فرو 
 هم دیگر بوسه مالیمی در کار نبود، و عکس العمل من، خودم را

کردم و دستانم  ناگهان احساس نرمی و سبک وزنی. شگفت زده کرد
دانم چطور  اصال نمی. به میل خودشان دور گردن گیدئون حلقه زدند

ي بعد، در حالی که هنوز بدون توقف یکدیگر را  ولی در چند دقیقه
بوسیدیم، روي مبل سبز افتادیم و در آنجا به بوسیدن ادامه دادیم  می

  .تا وقتی که گیدئون ناگهان ایستاد و به ساعتش نگاه کرد

نطور که گفتم، واقعا وهم": گفت زد کمی نفس نفس میالی که در ح
 مردمک چشمانش ".جاي تأسفه که دیگه اجازه ندارم تو رو ببوسم

  .هایش قطعا سرخ شده بود رسید و گونه خیلی بزرگ به نظر می



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

٢٠٣  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

از آنجایی که به صورت موقت . ام فکر کردم خودم چه شکلی شده
توانستم از حالت نیمه  اصال نمی تبدیل به نوعی ژله انسانی شده بودم،

و با وحشت متوجه شدم که هیچ . درازکش تغییر وضعیت بدهم
جوي خواندن هاللویا را متوقف  از وقتی بن چقدر تصوري از اینکه

ده دقیقه؟ نیم ساعت؟ هر چیزي امکان . کرده، گذشته است ندارم
  . پذیر بود

ند بهت و گیدئون به من نگاه کرد و من احساس کردم چیزي مان
  .هایش دیدم سردرگمی را در چشم

و تو هم باید یه فکري . بهتره وسایلمون رو جمع کنیم": باالخره گفت
احمقی هر دو تا دستش  یهیه جوریه که انگار  - به حال موهات بکنی

هر کسی که اونجا . رو توي اون فرو برده و تو رو سمت مبل کشیده
آخ، به خاطر خدا  -  تا کنه وتونه دو دو تا چهار منتظر ما باشه می

  ".اونجوري به من نگاه نکن

  "چه جوري؟"

  ".تونی تکون بخوري یه جوري که انگار نمی"

تو منو تبدیل به ژله . م من ژله. تونم ولی نمی": خیلی جدي گفتم
  ".کردي
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لبخند زودگذري صورت گیدئون را روشن کرد و بعد از جایش پرید و 
بدو بیا، ژله کوچولو، بلند ". در کیفم شروع کرد به چپاندن وسایل من

  "اي چیزي داري؟ شونه. شو

  ".یه جایی اون توئه" : حواس گفتم بی

  "تو این؟". گیدئون جعبه عینک مادر لزلی را باال گرفت

اي من ناگهان به  ژله ماهیتو ترس باعث شد که  "!نه": فریاد زدم
گیدئون  ژاپنی را از دست کاردپریدم، جعبه حاوي . پایان برسد

اگر گیدئون تعجب هم . قاپیدم و آن را دوباره در کیفم پرت کردم
صندلی را به کنار دیوار برگرداند و . کرده بود، چیزي نشان نداد
  .شانه را از کیفم بیرون آوردم. دوباره به ساعتش نگاه کرد

  "چقدر وقت داریم؟"

دانستم  نمی. پاد را از زمین برداشت و آي ".دو دقیقه": گیدئون گفت
  .یا اینکه چه وقتی افتاده بود ؛چطور آنجا افتاده بود

  .با عجله موهایم را شانه کردم

  "گوئنت؟". کرد گیدئون با حالتی جدي مرا نگاه می
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توانستم با خونسردي  شانه را پایین آوردم و تا جایی که می "هان؟"
جود العاده بود و بخشی از و چقدر فوق -  واي، خدایا. به او نگاه کردم

  .من سعی داشت که دوباره به ژله تبدیل شود

  "...تو "

  "چی؟". منتظر شدم

  ".هیچی"

فکر کنم داریم ": گفتم. شد آشنا در بدنم پخش می پیچه دلاحاس 
  ".گردیم برمی

و یه کم بیا . هر چی هم که شد ولش نکن. کیفت رو محکم بچسب"
  ".روي میز فرود میاي وگرنهتر  این طرف

. رفتم، همه چیز جلوي چشمانم محو شد طرف او میهمانطور که به 
اي بعد، درست جلوي آقاي مارلی حیرت زده، به نرمی روي  لحظه

لبخند به من نگاه  اهاي او ب گارگویل از باالي شانه. پاهایم فرود آمدم
  .کرد می

به  مجبور بودمتو یه ربع گذشته . باالخره اومدي": زمریوس گفت
  ".بدمگوش با خودش موقرمز حرف زدن 
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حالتون خوبه دوشیزه ": آقاي مارلی یک قدم عقب رفت و پرسید
  "شپرد؟

گیدئون که درست پشت سر من فرود آمده بود و حاال داشت سر تا 
وقتی به او لبخند زدم  ".حالش خوبه": کرد گفت پاي مرا برانداز می
  .به سرعت کنار رفت

بدم که در تاالر  باید به شما اطالع". آقاي مارلی گلویش را صاف کرد
شماره هفت وارد شده و  - حلقه داخ. اژدها منتظر شمان، قربان

اگر اجازه بدین، من دوشیزه شپرد رو به . خواد شما رو ببینه می
  ".رسونم ماشینشون می

حتی گواهینامه  هم . دوشیزه شپرد ماشین نداره": زمریوس گفت
  ".نداره، خنگ خدا

بند را  گیدئون چشم ".باالبرمش  الزم نیست، من با خودم می"
  .برداشت

  "واقعا باید این رو ببندم؟"

وقتی این . گیدئون چشم بند را دور سر من بست ".بله، باید ببندي"
کرد، چند تار موي من در گره گیر کرد و کشیده شد، ولی  کار را می
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اگه ". خواستم سر و صدا کنم براي همین فقط لبم را گاز گرفتم نمی
تونی جاي اون رو لو بدي و  گذارن، نمی اف رو کجا میندونی کرونوگر

این اتاق فرود بیایم، کسی منتظر ما کمین  يوقتی دفعه بعد تو
  ".نکرده

هاي ورود و  و راه ولی این سرداب متعلق به محافظانه": گفتم
  ".خروجش همیشه نگهبان داره

هاي منطقه  کوچه اوال، راهروهاي مخفی این قسمت از کوچه پس"
تونیم احتمال اینکه کسی  هم بیشتره و ثانیا، ما هیچ وقت نمی معبد

مند به یه مالقات غافلگیرانه باشه رو نفی  در بین خودمون عالقه
  ".کنیم

 ".حتی به احساسات خودت. به هیچ کس اعتماد نکن": زیر لب گفتم
  .اینجا همه شکاك بودند

 .گیدئون دستش را روي کمر من گذاشت و به جلو هدایت کرد
  ".دقیقا"

صداي آقاي مارلی را شنیدم که شب به خیر گفت و بعد در پشت سر 
خیلی چیزها بود که . در سکوت کنار هم راه رفتیم. ما بسته شد

  . دانستم از کجا شروع کنم دوست داشتم بگویم ولی نمی
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. م بهم میگه شما دو تا دوباره مشغول بودین غریزه": زمریوس گفت
  ".نمم و چشماي تیزبی غریزه

  .و زمریوس زد زیر خنده ".بیخود": گفتم

و حرف من رو قبول کن، من از قرن یازدهم توي این دنیا بودم، "
  ".زنه چه شکلی میشه غلت می کاهدونم وقتی یه دختر تو یه انبار  می

  "؟کاه": با اوقات تلخی تکرار کردم

  "زنی؟ با من حرف می": گیدئون پرسید

میرم،  بگم آه، دارم از گرسنگی می خواستم پس با کی؟ می": گفتم
  "ساعت چنده؟. تونم یه اسب رو بخورم می

هاي  وقصداي ب. گیدئون ناگهان مرا رها کرد ".تقریبا هفت و نیم"
ي من به دیوار برخورد  و بعد شانه. شدالکترونیکی متعددي شنیده 

  . کرد

  "چی شد؟"

  "!لمني واقعی یه جنت نمونه". زمریوس دوباره از خنده غش کرد
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بهم وقتی نبودم . داد این موبایل لعنتی این پایین آنتن نمی. ببخشید"
 "!خدایا، مادرم... تونه،  فقط می! سی و چهار تا زنگ زدن، عالیه

  ".یازده بار به من زنگ زده". گیدئون آه عمیقی کشید

ببین، یا ". کردم داشتم با کمک دست راهم را از کنار دیوار پیدا می
  ".مسخره رو باز کن یا باید راهنماییم کنیاین چشم بند 

  .دستش دوباره برگشت ".باشه"

تونم یکی دو کلمه هم در مورد  می": زمریوس دوباره اظهار نظر کرد
بندن تا بتونن با خیال  مردایی که چشم دوست دخترشون رو می
  ".راحت موبایلشون رو چک کنن حرف بزنم

  "افتاده؟بدي اتفاق ". دممند نبو من هم خیلی به این وضعیت عالقه

ن تهنوز آن. زنیم ما معموال به هم زنگ نمی. فکر کنم". باز هم آه
  ".نمیده

  ".س مواظب باش، پله". زمریوس به من هشدار داد

چند روز . رفته یا چیز مهمی رو یادت. کی مریض شدهشاید ی": گفتم
دونه چند باز زنگ زد تا به من یادآوري کنه  پیش مامانم خدا می

  ".آخ. م کارت تولد مبارك بفرستم براي دایی هري
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ها وسط  اگر زمریوس به من هشدار نداده بود، دستگیره آخر نرده
تا . کرد نمی یتوجهبه من گیدئون هنوز هم . رفت شکمم فرو می
  .کردم توانستم با دست راهم را در راه پله مارپیچ پیدا می جایی که می

از صدایش  ".کسی یادم نمیرهمن هیچ وقت تولد . نه، این نیست"
  ".حتما به رافائل مربوطه". مشخص بود به ستوه آمده است

  "ت؟ برادر کوچیکه"

رانندگی بدون گواهینامه، پرش از  - کنه  همیشه کاراي خطرناك می"
دونم کی رو  اصال نمی. صخره، کوهنوردي بدون تجهیزات امنیتی

یدر تصادف کرد و ضربه پارسال با پاراگال. خواد تحت تأثیر قرار بده می
کنه باید  آدم فکر می. مغزي شد و سه هفته بیمارستان بستري بود

گنداخالق برتلین رو مجبور کرد درس گرفته باشه، ولی نه، موسیو 
اون احمق هم هر کاري که . براي تولدش یه قایق موتوري بهش بده

ئون ها رسیدیم، گید به باالي پلهوقتی  ".رافائل بخواد انجام میده
! آهان، باالخره". سرعتش را زیاد کرد و من چند بار سکندري خوردم

اش  هاي صوتی رفتیم به پیام ظاهرا همانطور که راه می ".درست شد
  .توانستم چیزي بشنوم نمی متأسفانه. داد گوش می
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دوباره مرا . فقط همین ".اه، گندش بزنن"شنیدم چندین بار گفت 
  .کردم م را پیدا میرها کرده بود و کورکورانه راه

خواي به دیوار بخوري، بهتره االن بپیچی  اگه نمی": زمریوس گفت
آها، مثل اینکه باالخره ایشون فهمیدن تو رادار توکار . سمت چپ

  ".نداري

صورت من و بعد پشت هایش  دستبا  "!خب": گیدئون زیر لب گفت
ف واقعا در مورد چیزي متأس ".متأسفمگوئنت، ". سرم را لمس کرد

. ولی به شدت شک داشتم که در مورد من باشد آمد به نظر می
بند را باز  چشم "تونی خودت از اینجا راه برگشت رو پیدا کنی؟ می"

بیرون اتاق خیاطی مادام روسینی ایستاده . کرد و نور چشمانم را زد
  . بودیم

راه ". گیدئون گونه مرا نوازش زودگذري کرد و لبخند کجی به من زد
  ".بینمت فردا می. لدي، درسته؟ ماشین منتظرتهرو که ب

  .قبل از اینکه بتوانم چیزي بگویم برگشت و رفت

اگه از من بپرسی از احساسات . و تشریف بردن": زمریوس گفت
  ".اي نبرده لطیف بهره
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  "ولی چه اتفاقی افتاده؟": پشت سر گیدئون داد زدم

برادرم از ": زدکند داد  تر آهستهبدون اینکه برگردد یا حرکتش را 
ولی قبل از اینکه  "!سه تا حدس بزن کجا داره میره. خونه فرار کرده

  .بتوانم یک حدس هم بزنم در پیچ بعدي ناپدید شده بود

  ".بندم فیجی نبوده خوب شرط می": زیرلب گفت

اگه از من بپرسی، بهتر بود اصال با اون تو هیچ انبار ": زمریوس گفت
هاش هستی و اصال  کنه تو از اون راحت می حاال فکر. کاهی غلت نزنی

  ".خوره با تو به مشکلی بر نمی

هات در مورد انبار کاه اعصابم  داري با این حرف. ساکت شو زمریوس"
  ".ما فقط یه کم همدیگه رو بوسیدیم، همین. ریزي رو به هم می

  ".الزم نیست مثل چغندر قرمز بشی عزیز جان"

انم گذاشتم؛ از دست خودم عصبانی هاي سوز هایم را روي گونه دست
دست کم امشب ممکنه شانس بیارم و . مه من گرسنه. بیا بریم". بودم

و شاید هم تو راه بتونیم یه نگاهی به این مردان . شام گیرم بیاد
  ".مرموز حلقه داخلی بندازیم
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تمام . دادم اگه جاي تو بودم به خودم زحمت نمی": زمریوس گفت
  ".دمدا هاشون گوش می حرف به داشتمبعد از ظهر 

  "!بگو! ااا، چه خوب"

کردم از توي  فکر می. خسته کننده، خسته کننده، خسته کننده"
هاي مرموز نقاشی  خورن و روي بازوهاشون طلسم جمجمه خون می

شون با کت شلوار و کراوات  همه. ولی ما از این شانسا نداریم. کنن می
  ".زدن نشسته بودن و حرف می

  "چی؟در مورد "

اصل حرفشون ". گلویش را صاف کرد ".بذار ببینم هنوز یادم میاد"
در مورد این بود که آیا باید قوانین طالیی خودشون رو براي گیر 

بعضیاشون گفتن . انداختن کهرباي سیاه و یاقوت کبود بشکنن یا نه
بعد گروه اول گفتن . بقیه گفتن نچ، اصال راه نداره. فکر خیلی خوبیه

تونیم دنیا رو نجات  ت نمیهیچ وق وگرنهجبوریم ترسوها، لی ما مو
بدیم و گروه دوم گفتن نه، کار وحشتناکیه، خطرناك هم هست، پس 
پیوستگی و اخالق چی میشه، و گروه اول گفتن آره ولی اگه به معنی 

فکر کنم سر . بعد کلی مزخرفات گفتن. نجات دنیا باشه مهم نیست
شون توافق کردن که متأسفانه  بعد همهولی . بیشترش خوابم برده بود
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رسه یاقوت  تمایل داره که خودش تنهایی کار کنه و به نظر میالماس 
هاي سفر زمان عملیات اپال و عملیات  یه کم خنگه و براي مأموریت

  "تا االن گرفتی چی گفتم؟. یشم مناسب نیست چون زیادي احمقه

  "...اممم"

. دادن ا به حرف من گوش نمیه البته من ازت دفاع کردم ولی اون"
اون . گفتن باید تا جاي ممکن همه اطالعات رو از تو پنهان کنن می

مناسب ت و ناآگاهی تو که نتیجه آموزش ناکردن جهال ها فکر می
رازنگهدار ، در حال حاضر هم یه خطر امنیتیه و شخصیت تو هم هبود

  ".آهان، و قراره مراقب دوستت لزلی هم باشن. نیست

  ".یلعنت"

کفایتی تو مقصر  ها مادرت رو براي بی خبر خوب اینه که اون"
شون توافق کردن که  دوستاي دالل رمز و رازمون همه. دونن می

و بعد شروع کردن به حرف  .ها براي همه چیز مقصرن همیشه زن
ها، درك متقابل  ، نامهلباسهاي  زدن در مورد مدارك، صورت حساب

ن نتیجه رسیدن که لوسی و پل ین به احرف زد کلیانسانی و بعد از 
. کنن رفتن و االن هم اونجا زندگی می 1912به سال با کرونوگراف 

زمریوس  ".کلمه مناسبی نیست االنکه البته براي این مورد خاص 
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جا هستن،  در هر حال اون دو تا اون. ولش کن". سرش را خاراند
مان قوي دوستامون از این بابت مطمئنن و در فرصت بعدي، قهر

ها رو بگیره، خونشون رو به دست بیاره و  العاده تو قراره رد اون فوق
بعد دوباره رفتن . حاال که گرم شده کرونوگراف اولی رو هم پس بگیره

از اول شروع کردن به چرت و پرت گفتن، قوانین طالیی، و این 
  ".حرفا

  ".جالبه": گفتم

کنی به خاطر روش  کنی؟ خب، اگه این فکر رو می اینطور فکر می"
هاي کسل  جذاب و هوشمندانه من تو خالصه کردن چرت و پرت

  ".ها بوده کننده اون

دادم که  در راهروي بعدي را باز کردم و داشتم به زمریوس جواب می
  ".قبل از خود راضی هستی  هنوز هم به همون اندازه". صدایی شنیدم

با پیچیدم مادرم  و همانطور که انتظار داشتم وقتی. صداي مادرم بود
  .ایستاده بوددر مقابل فالک دو ویلر کرده  هاي گره مشت

. تراش هستی اشکالتو هم مثل همیشه کله شق و ": گفت فالک می
هر دلیلی که حاال  -ي با کارهات ضرر قابل توجهی به آرمان ما زد
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و حقایق رو در مورد تولد گوئنت پنهان  -بیار  خواي براش می
  ".کردي

آرمان ارزشمند شما همیشه براتون از هر ! آرمان": و پریدمادرم به ا
  "!تر بوده مهم میشهگیر این ماجرا درانسانی که 

توانستم بدون صدا بستم و آهسته به طرف آنها  در را تا جایی که می
  .رفتم

: رفت ذاشت و جلو میگ زمریوس باالي دیوار دست رو دست می
  ".واي، چقدر عصبانیه"

هایش سرخ شده  زد، گونه هاي مادرم برق می چشم. گفت درست می
ما توافق کردیم گوئنت از ". بود و صدایش به طرز غیرعادي بلند بود

و ! در معرض هیچ خطري قرار نگیره. این جریان دور نگه داشته بشه
... با اینکه اون . سینی به کنت تقدیم کنی تويخواي اون رو  حاال می
  ".دفاعه کامال بی

  ".این تقصیر خودته": به سردي گفتفالک دو ویلر 

  "!به عنوان استاد اعظم لژ، تو مسؤولی": مادرم لبش را گاز گرفت
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. اگه تو از اول دستت رو نشون داده بودي، گوئنت االن آماده بود"
محض اطالعت، ممکنه بتونی آقاي جورج رو با داستان اینکه 

زنی ولی اي داشته باشه گول ب دغدغه خواستی دخترت کودکی بی می
مندم بدونم اون  من هنوز خیلی عالقه. تونی کاله بذاري سر من نمی

  ".قابله چی داره به ما بگه

  . صداي مادرم آنقدرها هم جیغ مانند نبود "هنوز پیداش نکردین؟"

 ".جا پخش شدن عوامل ما همه. بره، گریس فقط چند روز زمان می"
سرد و عصبانی  در این زمان متوجه شد من هم آنجا هستم و حالت

  .صورتش ناپدید شد

  "چرا تنهایی گوئنت؟"

فکر کردم قبل از ". مادرم به طرف من دوید و مرا بغل کرد "!عزیزم"
  ".اینکه مثل دیشب دیر بشه بیام دنبالت

و از فرصت استفاده کنی و سر من ": ا لبخند محوي اضافه کردفالک ب
  "چرا آقاي مارلی با تو نیست گوئنت؟. بزنیداد 

تونم آخر راه رو تنهایی  به من گفتن می": ز جواب دادن طفره رفتما
  "کردین؟ می جر و بحثشما سر چی . برگردم
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کنه سفرهاي اکتشافی تو به قرن  مادرت فکر می": فالک گفت
  ".هجدهم خیلی خطرناك هستن

از خطرات  اي ذرهو تازه حتی . توانستم او را مقصر بدانم خب، من نمی
هیچ کس چیزي در مورد مردانی که در هاید . دانست را هم نمی

من یکی که ترجیح . پارك به ما حمله کرده بودند به او نگفته بود
در مورد لیدي تیلنی . دادم زبانم را گاز بگیرم تا چیزي به او بگویم می

و در مورد کنت سن ژرمن و روش . دانست و اسلحه هم چیزي نمی
کس به جز لزلی  حال به هیچ تا بهخب، اش براي تهدید من،  شیطانی

  .اوه، و البته به پدربزرگم. در این مورد چیزي نگفته بودم

باد کم لم  داره کم": با لحنی عادي گفتم. فالک را با دقت برانداز کردم
. واقعا خطري نداره مامان. رقص مینوت دستم میادزدن خودم و 

و سر کنم تنها خطر اینه که ممکنه بادبزن رو ت فکرش رو که می
  ".شارلوت خرد کنم

  . زد چشمانش برق می".بفرما گریس": فالک گفت

مامان نگاه خشمناك "زنی فالک؟ فکر کردي کی رو داري گول می"
. گرفت و دنبال خودش کشیددیگري به او انداخت، بعد بازوي مرا 

  ".بیا، بقیه منتظر ما هستن تا شام رو شروع کنن"
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... و . بینمت گوئنت فردا می" :فالک با صداي بلند پشت سر ما گفت
  ".گریس ببینمتو رو  شاید... ام 

مادرم هم چیزي زیرلب گفت ولی  ".بینمتون می": زیرلب گفتم
  .نتوانستم تشخیص بدهم چه چیزي

اونا با . اگه از من بپرسی، بازم جریان انبار کاهه": زمریوس گفت
که دوست  هایی رو من وقتی آدم. تونن منو گول بزنن دعواهاشون نمی

  ".شناسم بینم می دارن تو انبار کاه غلت بزنن می

مادرم هم آه کشید و همانطور که آخر مسیر به سمت . آهی کشیدم
اول کمی خشکم . تر کرد رفتیم مرا به خودش نزدیک در ورودي را می

الزم نیست سر من با ". اش گذاشتم زد ولی بعد سرم را روي شانه
  ".نگرانی مامان تو خیلی. فالک جر و بحث کنی

احساس خوبی نیست که فکر ... براي تو گفتن این حرف راحته "
تونم بفهمم از دست من  می. کنی همه چیز رو غلط انجام دادي

  ".واقعا و حق داري؛". دوباره آه کشید ".تیعصبانی هس

  ".ولی در هر صورت دوستتون دارم": گفتم
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ن هم تو رو بیشتر از و م": زمزمه کرد. کرد گریه نکند مامان سعی می
به خیابان خارج از ساختمان  ".اونی که بتونی تصور کنی دوست دارم

ترسد کسی  انگار میکرد  رسیدیم و مامان طوري به اطراف نگاه می
حاضرم هر چی دارم بدم که ". در تاریکی منتظر ما کمین کرده باشد

  ".دارن ما هم یه خانواده کامال عادي باشیم که یه زندگی کامال عادي

  "عادي دقیقا چیه؟": گفتم

  ".در هر حال، ما نیستیم"

امروز . به نظر من که بستگی به نظر خود آدم داره": گفتمبا کنایه 
  "چطور بود؟

اول با مادرم یه جر و بحث . مثل همیشه": مامان لبخند کمرنگی زد
کردم، بعد یه جر و بحث بزرگتر با خواهرم کردم، یه ذره هم کوچیک 
دوست پسر ... سم سر کار جر و بحث کردم و آخرش هم با با رئی

جر و بحث سابقم که اتفاقا استاد اعظم اون لژ فوق العاده مخفیه 
  ".کردم

  "!زدن تو کاه غلت می. دیدي گفتم": زمریوس با خوشحالی گفت

  ".کامال عادي دیدي مامان؟آهان، "
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  "و روز تو چطور بود عزیزم؟". مامان لبخند زد

یه کم تو مدرسه با . ي که ارزش گفتن داشته باشه نبوداوه، چیز"
آقاي سنجاب به مشکل برخوردیم، بعدش یه کم درس رقص و آداب 
 معاشرت با اون انجمن مخفی مشکوك که دنبال سفر زمان هستن

، و بعدش درست قبل از اینکه به خفه کردن دختر خاله عزیزم داشتم
براي انجام تکالیفم در  1953برسم، یه گشت و گذار مختصر تو سال 

آرامش و سکوت داشتم تا فردا تو مدرسه با آقاي سنجاب به دردسر 
  ".نیفتم

. دکر رو صدا می در پیادههاي مامان  پاشنه "!خیلی هم بد نبوده"
  .دوباره به اطراف نگاه کرد

. کنم کسی ما رو تعقیب کنه واقعا فکر نمی": به او اطمینان دادم
  ".زنن هاي مخفی باحالی تو معبد وول می مآد. سرشون خیلی شلوغه

آخرین . چیزي نیست که زیاد اتفاق بیفته - جلسه حلقه داخلی "
باري که همه با هم جلسه داشتن اون موقعی بود که لوسی و پل 

ها معموال تو همه جاي دنیا پخش  این آدم. کرونوگراف رو دزدیدن
  ".شدن
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دونی؟ هیچ  ی میکنی وقتش شده به من بگی چ فکر نمی. مامان"
  ".خبر نگه دارین اي براي هیچ کس نداره که من رو بی فایده

  ".خدا از دهنت بشنوه": زمریوس گفت

چیزهاي کمی ! گیري تو خیلی من رو دست باال می". مامان ایستاد
احتماال فقط بیشتر گیجت . خوره دونم به هیچ درد تو نمی که من می

  ".قعا تو خطر بیفتییا بدتر، ممکنه باعث بشه وا. کنه می

سوار سبز کیه؟ ". شدم به این راحتی تسلیم نمی. سرم را تکان دادم
خوان بسته  خوان حلقه بسته بشه؟ یا می یا چیه؟ چرا لوسی و پل نمی

  "بشه ولی فقط براي اینکه خودشون از راز استفاده کنن؟

اولین باریه که اسم سوار سبز رو  ". اش را مالید مامان پیشانی
و در مورد لوسی و پل هم مطمئنم که انگیزه شخصی . نومش می

ها و ابزارهایی  اون روش. خودت کنت سن ژرمن رو دیدي. نداشتن
تونم  واي، عزیزم، باور کن من نمی". حرفش را قطع کرد "...داره که 

  ".چیزي بگم که به درد تو بخوره

کنن  می ها انقدر مرموز رفتار اینکه اون آدم! کنم مامان، خواهش می"
  "!و به من اعتماد ندارن به اندازه کافی بد هست، ولی شما مادر منی
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ولی مشخص  ".بله، هستم". هایش دوباره پر از اشک شد چشم ".بله"
بیا، تاکسی ". اي نخواهد داشت ها براي من فایده بود که این صحبت
  ".داره احتماال نصف حقوق این ماهم خرج بر می. نیم ساعته منتظره

  ".تونستیم با مترو بریم می". کشیدم و به دنبالش رفتمآهی 

و نیک و کارولین هم . نه، تو باید هر چه زودتر یه غذاي گرم بخوري"
خیلی ناراحت میشن باز هم بدون تو . خیلی دلشون برات تنگ شده

  ".شام بخورن

***  

با اینکه عجیب بود ولی شب آرام و راحتی را گذراندیم، چون 
  .ه گلندا و شارلوت به اپرا رفته بودندمادربزرگ و خال

هاي  و حلقه "1اپراي توسکا": عمه بزرگ مدي با خوشحالی گفت
گردن خونه  بیاین امیدوار باشیم وقتی برمی". موي بورش را تکان داد

. اي به من زد چشمک موذیانه ".از نظر اخالقی پیشرفت کرده باشن
   ".چه شانسی که ویولت بلیط داشت"

                                                             
1Tosca 
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معلوم شد که دوست عمه بزرگ مدي . بقیه نگاه کردم با تعجب به
که  1پالم یک خانم مسن مهربان با اسم زیباي خانم ویولت پرلپل(

قرار )  بافت گردن و جوراب می  همیشه موقع کریسمس براي ما شال
اش به اپرا برود ولی حاال معلوم شده  بوده که با پسر و عروس آینده

  .آینده کس دیگري بشود که عروس آینده، قرار است عروس

هایی که لیدي آریستا و خاله گلندا بیرون از خانه  مثل سایر وقت
کمی شبیه زمانی بود . بودند، همه ما بالفاصله احساس آرامش کردیم

حتی در بین شام هم از . شد که در دبستان معلم از کالس خارج می
و آقاي  م تا به خواهر و برادرم، عمه بزرگ مدي، مامانیدپر یممیجا

قلمبه و شارلوت چطور به من رقص مینوت و  برنارد نشان بدهم لب
و زمریوس هم اگر چیزي را فراموش . دادند حرکت بادبزن را یاد می

  . کرد کردم به من یادآوري می می

آید تا ناراحت  فکر کردم، حاال که گذشته، بیشتر خنده دار به نظر می
جریان آنقدر براي بقیه  توانستم درك کنم چرا این کننده، و می
به جز آقاي (بعد از مدتی، همه در حال رقصیدن بودند . جالب بود

و مثل ) زد حتی او هم با نوك کفشش با ریتم ما ضربه می ولیبرنارد 
: گفتند زدند و به همدیگر می آقاي جوردانو تو دماغی حرف می

                                                             
1Mrs. Violet Purpleplum بنفشه آلوقرمز 
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 نه،! راست"و  "!ببین شارلوت چطور انجام میده! ي خنگ دختره"
دندونات رو "و  "!راست اون طرفه که انگشت شصتت طرف چپه

  "!پرستانه نیست این حرکت میهن! بینم می

کالم از طریق باد زدن خودش با  نیک بیست و سه روش ارتباط بی
این یکی یعنی اوخ، زیپ شلوارت بازه آقا، و اگه ". دستمال نشان داد

نگاه کنی معنیش  یه کم بادبزن رو بیاري پایین و از باالش به کسی
ولی اگه برعکسش . اینه که واي، من دوست دارم با شما ازدواج کنم

  ".رو انجام بدي یعنی هاها، ما االن با اسپانیا وارد جنگ شدیم

. کردم نیک مهارت زیادي در هنرپیشگی داشت باید اعتراف می
 - باالخره کارولین موقع رقص چنان پایش را در هوا پرتاب کرد 

هایش  که یکی از کفش -رقص دیسکو بود تا مینوت بیشتر شبیه
پرتاب شد و در باقیمانده کرم کاراملی که به عنوان دسر خورده 

  .بودیم فرود آمد

تا وقتی که آقاي  ؛این جریان کمی حال ما را سر جایش برگرداند
برنارد کفش را از داخل ظرف شکار کرد، در بشقاب کارولین گذاشت 

خوشحالم که مقدار زیادي از این دسر ": گفتو با حالتی کامال جدي 
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ها بعد از اپرا به خونه  وقتی دوشیزه شارلوت و خانم. باقی مونده
  ".خوان برگردن حتما یه چیزي براي خوردن می

شما همیشه آدم بافکري ": عمه بزرگم به او لبخند درخشانی زد
  ".بودین، آقاي برنارد عزیز

من . که مراقب همه شما باشموظیفه من اینه ": آقاي برنارد گفت
  ".قبل از فوت برادرتون به ایشون قول دادم

ممکنه بابا بزرگ چیزي در مورد ". متفکرانه به آن دو نفر نگاه کردم
  "یه سوار سبز به شما گفته باشه، آقاي برنارد؟ یا شما، عمه مدي؟

  "سوار سبز؟ معنیش چیه؟". عمه مدي سرش را تکان داد

  ".دونم باید پیداش کنم، همین فقط می. نمدو اصال نمی": گفتم

اگه من بخوام دنبال چیزي بگردم، معموال به ": آقاي برنارد گفت
هاي جغد مانندش از پشت عینک  چشم ".کتابخونه پدربزرگتون میرم

. کنم خوام اونجا پیدا می من همیشه چیزي رو که می". زدند برق می
 منشناسم چون  یاگه کمک خواستین، کتابخونه رو خیلی خوب م

  ".کنم همیشه اونجا رو گردگیري می

  ".فکر خوبیه، آقاي برنارد عزیز": عمه بزرگ مدي گفت
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آقاي برنارد قبل از شب به  ".همیشه در خدمت شما هستم خانم"
  .خیر گفتن چوب بیشتري در شومینه ریخت

خوابه عینکش رو  خوام ببینم وقتی می می". زمریوس دنبال او رفت
و اگه نصفه شب از خونه جیم بشه تا بره توي یه گروه . یا نهدر میاره 

  ".متال گیتار بزنه بهت خبر میدم هوي

رفتند  ها زود به رختخواب می برادر و خواهرم باید در طول هفته شب
بعد از اینکه تا وقتی از . ولی امروز مادرم به آنها اجازه داد بیدار بمانند

کارولین خودش را در . تیمحال رفتیم خندیدیم، جلوي آتش نشس
بغل مامان جا کرد، نیک به من تکیه داد و عمه بزرگ مدي در مبل 
مخصوص لیدي آریستا نشست، یک حلقه موي بورش را از روي 

  .صورتش فوت کرد و با رضایت به ما نگاه کرد

کنی عمه مدي؟  در مورد قدیما برامون تعریف می": کارولین پرسید
رفتی روستا دیدن دختر عمو  باید می وقتی دختر جوونی بودي و

  "هیزل وحشتناك؟

اش را روي چهارپایه گذاشت و  هاي پشمی صورتی عمه مدي دمپایی
ولی راضی کردنش  "!اوه، تا حاال چند بار اون رو شنیدین که": گفت

هایی که در مورد دختر عموي  همه داستان. خیلی طول نکشید



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

٢٢٨  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

هیزل از ". شد یوحشتناکش هیزل بود با این جمله شروع م
و بعد همه ما  ".ترین دختري بود که میشه تصور کرد خودراضی

و عمه بزرگ مدي سرش را  "!دقیقا مثل شارلوت": گفتیم صدا می یک
ها  اون گربه. نه، هیزل خیلی خیلی بدتر بود": گفت داد و می تکان می

م می چرخوند گرفت و دور سرش می رو از د."  

ذاشتم و همانطور که به داستانی که در آن ام را روي سر نیک گ چانه
هاي شکنجه شده گلوسستر شایر  ساله انتقام تمام گربه عمه مدي ده

اي از کود مایع هل  را گرفت و دخترعمو هیزل را به داخل حوضچه
االن کجا بود؟ چه کار . کردم، فکرم سراغ گیدئون رفت داد گوش می

م با همین احساس گرم کرد؟ چه کسی با او بود؟ ممکن بود او ه می
  .عجیب درونش در مورد من فکر کند؟ احتماال نه

اي که بیرون از اتاق خیاطی مادام روسینی از هم جدا  لحظه هوقتی ب
گیدئون دیگر به . شدیم فکر کردم به سختی آه عمیقم را فرو خوردم

من نگاه هم نکرده بود حتی با اینکه چند دقیقه قبل از آن مشغول 
  . ودیمبوسیدن هم ب
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با اینکه دیشب پشت تلفن براي لزلی قسم خورده  !بوسیدن مجدد
نه تا وقتی که باالخره ". افتد بودم که دیگر هرگز این اتفاق نمی

  ".تصمیم بگیریم جریان رابطه ما دو تا چیه

برو بابا، فکر کردي کی رو داري گول ". لزلی فقط خندیده بود
عاشق اون پسره  صد دل یک دل نهتو . زنی؟ مشخصه جریان چیه می

  "!شدي

او را  بودم عاشق پسري باشم که فقط چند روز ستتوان ولی چطور می
م؟ پسري که رفتارش اغلب اوقات غیر قابل تحمل بود؟ با ختشنا می

  ...اینکه در مواقعی که اینطور نبود، خیلی خیلی 

و روي میز غذاخوري فرود آمد و تا "!من اومدم"زمریوس داد زد 
کارولین که روي پاي . شمعی که روي میز بود سر خوردنزدیکی 

  .اي خورد و به طرف او نگاه کرد مامان نشسته بود ناگهان یکه

  "چی شده کارولین؟": آهسته پرسیدم

  ".فکر کردم یه سایه اي دیدم، همین. هیچی": گفت

  .با تعجب به زمریوس نگاه کردم "واقعا؟"
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ماه تقریبا ". ند گشادي زداي باال انداخت و لبخ زمریوس فقط شانه
بینن، اغلب  آدماي حساس گاهی اون موقع ما رو می 1.کامل شده

تر نگاه کنن، ما دیگه اونجا  بعد اگه دقیق. اوقات فقط از گوشه چشم
اون پیرزنه که موهاي ". دوباره از لوستر آویزان شده بود ".نیستیم

بینه و  ه میکن حلقه حلقه طالیی داره بیشتر از اون چیزي که رو می
ش گذاشتم، فقط براي اینکه  م رو روي شونه وقتی پنجه. کنه حس می

نه اینکه ... ش  ببینم چی میشه، دستش رو برد به طرف شونه
  ".شما نداشته باشم  انتظارش رو تو خانواده

البته مهارت  -! حساس ي بچه. با محبت به کارولین نگاه کردم
  .رده بودالهامات عمه بزرگ مدي را به ارث نب

هایش  چشم ".اینجاي داستان، جاي مورد عالقه منه": کارولین گفت
تان هیزل ه بزرگ مدي شروع کرد به تعریف داسمو ع. زد برق می

اش را پوشیده بود و تا گردن  روانی که بهترین لباس روز یکشنبه
ین، صبر کن مدال": زد وسط کود مایع فرو رفته بود و جیغ می

  "!رسم حسابت رو می

  "!چندین بار. و این کار رو کرد": عمه بزرگ مدي گفت

                                                             
  .افتد یی در ماه کامل اتفاق میدر فرهنگ اروپا و آمریکا، اغلب اتفاقات غیر طبیعی و ماورا١
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. شنویم ولی اون داستان رو یه وقت دیگه می": مامان محکم گفت
  ".فردا مدرسه دارین. ها باید برین بخوابین شما بچه

  .همه ما آه کشیدیم، عمه بزرگ مدي از همه بلندتر

***  

. داد ت نمیاز دسکس ناهار مدرسه را  ها روز پیتزا بود و هیچ جمعه
. دادند پیتزا تقریبا تنها غذاي قابل خوردنی بود که در مدرسه می

میرد براي همین اجازه ندادم با  دانستم که لزلی براي آن پیتزا می می
  .من آنجا با جیمز قرار داشتم. من در کالس بماند

من اصال دوست ندارم به خاطر من پیتزا . برو ناهارت رو بخور": گفتم
  ".بديرو از دست 

و . وقت دیگه کسی نیست که اینجا مراقب بیرون باشه ولی اون"
خوام بیشتر در مورد دیروز بدونم، در مورد تو و گیدئون و مبل  می

  "...سبز 

تونم چیزي بیشتر از اونی که تا االن  ببین، از صمیم قلب میگم، نمی"
  ".گفتم بهت بگم

  "!خیلی رومانتیکه. پس دوباره بگو"
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  "!بخور برو پیتزاتو"

منظورم اینه که . باید حتما شماره موبایلش رو بگیري": لزلی گفت
اگه شماره تلفن پسري رو نداري، هیچ وقت اون : این یه قانون طالییه

  ".رو نبوس

  "...پپرونی و پنیر خوشمزه ": گفتم

  "...ولی "

به لبه پنجره که زمریوس در آنجا  ".زمریوس با من هست": گفتم
جوید اشاره کردم؛ به نظر  تیزش را می هاي دم نوكنشسته بود و انت

  .اش سر رفته است آمد حوصله می

این همه . ولی حتما امروز یه چیزي بخور. باشه".لزلی تسلیم شد
اي براي هیچ کس  کش خانم کانتر هیچ فایده تکون تکون دادن خط

فرستنت به  تو این حال تو رو ببینه، سریع می یو اگه کس! نداره
  ".خونه، یادت باشهدیوونه 

شد  و درست همان زمانی که جیمز وارد کالس می ".واي، برو دیگه"
  .لزلی را به بیرون هل دادم
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ي کک مکی  اون دختره". جیمز خوشحال بود که این بار تنها هستیم
و با من مثل هوا ! ریزد ش اعصابم را به هم می هاي دائمی با دخالت
  ".کند رفتار می

واي، فراموش ... یی که به اون مربوط میشه، تو براي اینکه تا جا"
  "!کن

  "خب، امروز چه کمکی از من برمیاد؟"

در قرن هجدهم  سوارهفکر کردم شاید بتونی به من بگی تو یه "
  ".کنن چطور سالم می

  "سالم؟"

دونی مردم قبال وقتی همدیگه رو  حتما می. سالم؟ روز به خیر. بله"
دست دادن، . کردن می و چی کار. گفتن دیدن چی می می

ي اینها  همه... بوسی، تعظیم، تواضع، عالیجناب، حضرت عالی،  دست
  ".ست و ممکنه خیلی جاها اشتباه کنم خیلی پیچیده

اگه کاري که من ". جیمز حالت از خود متشکري به خودش گرفت
اولین چیزي که باید . بهت میگم رو بکنی، اشتباهی پیش نمیاد
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به یه آقاي محترم در رده اجتماعی خودت بدونی اینه که چطور 
  ".تواضع کنی

گوئنت از کجا بفهمه  تنها مشکل اینه که. اوه، عالیه":  زمریوس گفت
  "چیه؟ رده اجتماعی طرف

  "!برو! اون چیه؟ پیشته، گربه، پیشته". جیمز به او زل زد

  "چی گفتی؟". زمریوس با ناباوري خرناس کشید

این دوست من زمریوسه، . تر نگاه کن ، جیمز، یه کم دقیقآخ": گفتم
  ".زمریوس، این جیمزه، یکی دیگه از دوستان من. جن گارگویل

جیمز دستمالی را از آستینش بیرون آورد، عطر زنبق در هوا پخش 
 بیفتهاون باعث میشه یادم . خوام بره هر چی که هست، من می". شد

آن به  آلود که در وسط یه کابوس وحشتناك هستم، یه رویاي تب
  ".دهم یک دختر گستاخ آموزش رفتار اجتماعی می

خواي با حقیقت رو به رو بشی؟ ممکنه  جیمز، کی می". آه کشیدم
آلود داشتی، ولی از اونجایی  بیشتر از دویست سال پیش یه رویاي تب

  "...شما ... خب، تو و زمریوس هر دو ... که تو 
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. یک طرف خم کردسرش را به  ".راحت بگم. مردیم":  زمریوس گفت
  "کنی؟ چرا قبول نمی. دونی که حقیقت داره می"

ها حرف  گربه. خوام بشنوم نمی". جیمز دستمالش را تکان داد
  ".زنن نمی

  "م؟ روح احمق؟ من شبیه گربه": زمریوس داد زد

ها  به جز گوش. بله، تا حدي": کند گفتجیمز بدون اینکه به او نگاه 
آه، چقدر از این خیاالت . دم مسخره و. ها و بال. ها و شاخ. شاید
  "!آلود متنفرم تب

دمش با عصبانی این طرف و آن طرف . زمریوس جلوي جیمز رفت
از فرط عصبانیت یک  ".م من یه جن. من خیاالت نیستم". رفت می

که جادوگرها و . یه جن قدرتمند". فواره آب روي زمین ریخت
ون کلیسایی که که از ساختم. مهندساي قرن یازدهم درست کردن

وقتی چند صد سال . این روزها دیگه وجود نداره، محافظت کنم
م خراب شد، اینی که االن هست از من باقی موند  پیش، جسم سنگی

اي از وجود قبلیم، که محکومه تا وقتی دنیا از هم بپاشه روي  سایه - 
کنم ممکنه چند میلیون سال دیگه  که فکر می. این زمین پرسه بزنه

  ".کشهطول ب
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  ".کنم من گوش نمی. الالالالال": جیمز گفت

من . اي ندارم دیگه  برخالف تو، من چاره. اي بیچاره": زمریوس گفت
تونی  ولی تو می. با یه طلسم جادوگري به این زمین بسته شدم

ماهیت روحی رقت انگیزت رو ول کنی و بري هر جایی که آدما وقتی 
  ".میرن میرن می

من فقط تو بستر ! نمردم، گربه لوس احمق من": جیمز فریاد زد
رو  صحبتو اگر همین االن . خاطر تب توهم دارم هبیماري افتادم و ب
  "!عوض نکنی، میرم

گردم چاله آبی را که زمریوس ایجاد کرده بود  در حالی که سعی می
تواضع به یه . باشه، ادامه میدیم": کن خشک کنم گفتم با تخته پاك

  "...اجتماعی یکسان  آقاي محترم با طبقه

. زمریوس سرش را تکان داد و از باالي سر ما به سمت در پرواز کرد
فکر کن اگه کسی تو رو اینجا در . وایسادممراقب  من این بیرون"

  ".حال تواضع پیدا کنه چقدر خجالت آوره

خواست  هایی که جیمز می زنگ ناهار براي یاد گرفتن تمام فوت و فن
ی نبود ولی در نهایت، توانستم به سه روش به من یاد بدهد کاف

اگر از . (متفاوت تواضع کنم و دستم را براي بوسیده شدن جلو ببرم
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وقتی سایر .) من بپرسید همان بهتر که این رسم از مد افتاد
آموزان برگشتند، جیمز به من تعظیم کرد و در حالی که من  دانش

  .کردم رفت زیرلب به سرعت تشکر می

  "خب؟" :لزلی پرسید

س که جزئی از  س یه نوع گربه مسخرهوکنه زمری جیمز فکر می"
فقط امیدوارم اون چیزهایی که به من یاد داده . آلودشه خیاالت تب

در غیر این صورت، فکر . هم به خاطر تب مخدوش نشده باشه
معرفی شدم باید چی کار  1شایر کنم االن بدونم اگه به دوك دوون می
  ".کنم

  "کنی؟ حاال چی کار می. خوب چه": لزلی گفت

کنم و مدت طوالنی همونطور  یه تواضع خیلی عمیق می": گفتم
کشه و  اي که براي پادشاه طول می تقریبا به همون اندازه. مونم می

راستش، . کشه بیشتر از وقتی که براي یه مارکی یا کنت طول می
و همیشه باید مثل دختراي خوب دستم رو جلو . ست خیلی ساده

  ".تا ببوسن و لبخند بزنم ماربی

                                                             
1Duke of Devonshire 



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

٢٣٨  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

کردم جیمز یه روز به  هیچ وقت فکر نمی! خب، جاي تعجب داره"
تو قرن هجده، ". لزلی با تحسین به اطراف نگاه کرد ".درد بخوره
  ".ها رو تحت تأثیر قرار میدي حسابی اون

ها حال  توانست تا آخر کالس ولی هیچ چیزي نمی ".امیدوارم": گفتم
دیدند من حتی  قلمبه وقتی می شارلوت و لب. دخوب مرا خراب کن
دانم حسابی شگفت  جناب و حضرت عالی را هم می تفاوت بین عالی

هر چند تمام تالششان را کرده بودند که آن را تا جاي  ؛شدند زده می
  .ممکن سخت و پیچیده جلوه بدهند

رفتیم  لزلی بعد از مدرسه وقتی از کالس به سمت کمدهایمان می
انقدر . استی، من یه تئوري در مورد جادوي کالغ دارمر": گفت
فردا صبح میام خونه . ست که تا حاال کسی بهش فکر نکرده ساده

تا مامانم تصمیم . شما و هر چی تا حاال پیدا کردم رو هم میارم
مون دستکش پالستیکی  نگرفته دوباره روز خونه تکونیه و به همه

  "...نداده 

. آمد به پشت من زد پشت سر ما می سینتیا دیل که "گوئنی؟"
رجینا کورتیس رو یادته که پارسال با خواهر من همکالسی بود؟ "
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کارت به اونجا  يخوا تو هم می. گرفته و بیمارستانه 1سیارکاالن آنو
  "برسه؟

  ".نه": مات و مبهوت گفتم

. یک کارامل به طرف من انداخت "!همین االن! باشه، پس اینو بخور"
ولی به محض اینکه . و مطیعانه درش را باز کردم آن را گرفتم

واقعا ! وایسا". خواستم در دهانم بگذارنم، سینتیا بازوي مرا گرفت
  "خواي بخوریش؟ پس رژیم نگرفتی؟ می

  ".نه": دوباره گفتم

ش از سر ناهار در میري  گفت تو همه. گفت پس شارلوت دروغ می"
تو که . ملم رو پس بدهکارا. خواي به اندازه اون الغر بشی چون می

بیا، ". سینتیا کارامل را دردهان خودش گذاشت ".آنورکسیا نداري
و امسال تم . بپوشیمقراره دوباره لباس مجلل . کارت دعوت تولدم

تونی دوست پسرت رو هم با خودت  می. ه2گرین اسلیوزمهمونی، 
  ".بیاري

  "..امم"

                                                             
1Anorexia . شود بیماري کم اشتهایی خطرناك که موجب الغري بیش از حد می  
2Greensleevesموسیقی فولک مشهور انگلیسی 
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نیست کدومتون برام مهم . دار، شارلوت هم همین رو گفت چه خنده"
  ".خوام تو مهمونی من باشه اون پسره رو میارین، فقط می

  ".س دیوونه": لزلی در گوش من گفت

تونی مکس رو بیاري  تو هم می. شنیدم چی گفتی": سینتیا گفت
  ".لزلی

  ".سین، من و مکس شش ماهه که با هم نیستیم"

ماها یا ش. انگار امسال پسرا خیلی کمن. واي، چه بد": سینتیا گفت
باید چند تا پسر با خودتون بیارین یا مجبور میشم دعوتم رو از چند 

مثال آیشانی، هر چند اون احتماال در هر . تا از دخترا پس بگیرم
... دن مهمونی مختلط بره  صورت نمیاد چون پدر مادرش اجازه نمی

  "!اون کیه؟ لطفا یکی منو وشگون بگیره!  واي، خدا

بیرون دفتر مدیر با . موهاي روشن کوتاه بودپسر قد بلندي با  "اون"
  .رسید به طرز عجیبی آشنا به نظر می. آقاي ویتمن ایستاده بود

سینتیا جیغ کشید چون لزلی حرفش را جدي گرفته بود و او  "!آااخ"
  .را نیشگون گرفت
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هاي  هاي سبز زیر مژه وقتی آن چشم. آقاي ویتمن و پسر برگشتند
ه کرد، بالفاصله فهمیدم پسر جوان چه بلند تیره به طرف من نگا

  .گرفت شاید لزلی باید مرا هم نیشگون می! خداوندا. کسی است

رافائل، این سه تا . آهان، دقیقا سر وقت رسیدین": آقاي ویتمن گفت
. سینتیا دیل، لزلی هی و گوئنت شپرد. دخترا با تو همکالسی هستن

  ".به میاد کالس شمااز دوشن. دخترها، با رافائل برتلین آشنا بشین

  "جدي میگین؟": و سینتیا گفت "سالم": لزلی و من آهسته گفتیم

رافائل به ما لبخند زد، دستهایش را با حالتی عادي در جیب شلوارش 
واقعا خیلی شبیه گیدئون بود هر چند کمی جوانتر به . فرو کرده بود

ار که پوستش برنزه بود انگو  تر بودند هایش درشت لب. رسید نظر می
فکر . ئیب برگشته باشداهمین االن از سفر یک ماهه دریاي کار

  .هاي خوش شانس جنوب فرانسه برنزه بودند کنم همه آدم می

ت رو عوض کردي؟ یه کاري  چرا وسط سال مدرسه": لزلی پرسید
  "کردي که از مدرسه قبلی بندازنت بیرون؟

در . اه کنیبستگی داره چه جوري بهش نگ". لبخند رافائل بیشتر شد
. براي اینکه از دست مدرسه به اینجام رسیده اینجا اومدماصل من 

  "...ولی به هر دلیلی 
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رافائل از فرانسه به اینجا نقل ": آقاي ویتمن حرفش را قطع کرد
  ".بیا رافائل، آقاي گیلز منتظره. مکان کرده

و احساس کردم روي صحبتش  ".بینمتون دوشنبه می": رافائل گفت
  .بود با لزلی

سینتیا صبر کرد تا آقاي ویتمن و رافائل وارد دفتر مدیر شوند و بعد 
خدایا شکرت، ": هر دو دستش را به آسمان برد و با صداي بلند گفت

  "!شکرت که دعاي من رو مستجاب کردي

یه جوري شدي انگار اتوبوس از ". هاي من زد لزلی با آرنج به دنده
  ".روي پات رد شده

اونوقت تو هم . کیهپسره صبر کن تا بهت بگم این ": در گوشش گفتم
  ".شکل من میشی
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است که به محض اینکه معمایش  1اي از زمان یک ابوالهول هر دوره
  . اندازد حل شود خود را مغاك می

  هنریش هین

  

  هفت
ي فوري و  تر گیدئون و بعد از آن مکالمه برادر کوچک به خاطر
: و ده بار جواب دادم "مطمئنی؟": ده بار پرسید(ام با لزلی  باعجله

: گفتیم حدود صد بار و بعد هر دو با هم ".کامال مطمئنم"
، )"چشماش رو دیدي؟"و  "!من که باورم نمیشه"و  "!دیوونگیه"

، چندین دقیقه بعد از شارلوت به ها ي این حرف همهبه خاطرخب، 
برد و باز هم آقاي مارلی را فرستاده بودند که ما را ب. لیموزین رسیدم

 زمریوس روي سقف ماشین. رسید تر به نظر می از قبل هم عصبی
. داد طرف و آن طرف تکان میچمباتمه زده بود و دمش را به این 
رسید از دست من  به نظر می. شارلوت در لیموزین نشسته بود

                                                             
تاده و براي ایس اي با سر یک زن و بدن شیر است که در اساطیر یونان بر سر راهی می ابوالهول یا اسفینکس موجودي افسانه١

. شدند دادند توسط این موجود کشته می کسانی که معماي او را پاسخ نمی. کرده است هر که قصد عبور داشته معمایی طرح می
گویند در نهایت کسی به معماي ابوالهول پاسخ داده و او خود را به دره و مغاکی عمیق انداخته و از بین برده  ها می برخی افسانه

  .است
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این همه مدت کدوم گوري ": به من پرخاش کرد. ناراحت باشد
 کنم فکر نمی. گذاره منتظر نمی رو بودي؟ آدم، مردي مثل جوردانو

  ".متوجه باشی چه افتخاریه که اون به آدم درس بده

رسید به من کمک کرد که  آقاي مارلی که خجالت زده به نظر می
  .سوار ماشین شوم و در رابست

از موضوع مهمی خبر  گفت به من میبدي  حس "مشکلی هست؟"
  . کرد ندارم و حالت چهره شارلوت این نظر مرا تأیید می

اخل ماشین سر خورد و دوقتی ماشین راه افتاد، زمریوس از سقف به 
صندلی  رويمثل دفعه قبل، آقاي مارلی . روي صندلی کنار من افتاد
  . جلو کنار راننده نشسته بود

کنی اگه امروز یه کم بیشتر به خودت  لطف می": شارلوت گفت
هر . لت آورهدونی که این جریان براي من خیلی خجا می. زحمت بدي

  ".ي منی چی نباشه، تو دختر خاله

الزم نیست جلوي من هم ! برو بابا شارلوت". با صداي بلند خندیدم
  "!تو عاشق اینی که ببینی من خودم رو احمق جلوه بدم! وانمود کنی
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ید معلومه که تو با. این طور نیست". شارلوت سرش را تکان داد
دت رو مرکز همه چی اي، خو تو خیلی بچه! همچین فکري بکنی

خوایم به تو کمک کنیم تا به خاطر  ي ماها فقط می بقیه. بینی می
البته . اینکه براي این کار مناسب نیستی، همه چیز رو خراب نکنی

که کل قضیه رو کنسل زنم  حدس می. شاید این اتفاق کال پیش نیاد
  "...کنن 

  "زنی؟ چرا این حرف رو می"

بعد تقریبا با خوشحالی . نگاه کرد شارلوت مدتی در سکوت به من
  ".فهمی فکر کنم خودت به زودي می": گفت

کردم نه از  ولی این سؤال را از زمریوس می "چیزي شده؟": پرسیدم
قبل از اینکه من سوار ماشین بشم آقاي ". نبودم که احمق. شارلوت

  "مارلی چیزي گفت؟

ه هم هایش را ب شارلوت لب "!فقط چیزاي رمزي": زمریوس گفت
مشخصه که امروز صبح یه ". فشار داد و از پنجره بیرون را نگاه کرد

اسمش چی بود، دوست پسرت، اون چیز  ،اتفاقی افتاده و اون
  .دمش ابرویش را خاراندبا نوك  "...جواهري برق برقی 

  "!من رو مجبور نکن به زور از زیر زبونت بکشم بیرون"
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: م و حق هم داشت، گفتزن کرد با او حرف می شارلوت که فکر می
  ".فهمیدي اگه دیر نکرده بودي، می"

خب، اون امروز رفته سفر زمان و یکی . آهان، الماس": زمریوس گفت
  ".چطور بگم؟ به نظر میاد یکی زده تو سرش - 

  "چی؟". هاي شکمم به طرز دردناکی منقبض شدند ماهیچه

فاي از حر. مونه زنده می. خودت رو ناراحت نکن": زمریوس گفت
واي، خدایا، . کرد این طور فهمیدم موقرمز که اونجا داشت تته پته می

خواي که باال بیاري، نه؟ خودت رو جمع  نمی! عین گچ سفید شدي
  "!کن

  .واقعا احساس وحشتناکی داشتم ".تونم نمی": زیر لب گفتم

اولین چیزي که یه حامل ژن تونی چی؟  نمی": شارلوت به من پرید
هاي خودش رو کنار بگذاره و چیزي رو  ه که خواستهگیره این یاد می

  ".و تو دقیقا برعکسی. که براي آرمان بهتره انجام بده

دیدم که غرق در خون روي زمین افتاده  در ذهنم، گیدئون را می
  .نفس کشیدن برایم سخت شده بود. است
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کنن که کسی مثل جوردانو بهشون  هاي دیگه هر کاري می آدم"
ت  ار ما قصد داریم شکنجهکنی انگ ه جوري رفتار میده و تو یدرس ب
  ".بدیم

  ".بار هم شده خفه شو، شارلوت واي، یک": گفتم

  .من شروع به لرزیدن کردم. شارلوت به طرف پنجره برگشت

. زمریوس یکی از پنجه هایش را براي دلداري روي زانوي من گذاشت
میدم، کنم و بهت گزارش  گوش کن، من دوست پسرت رو پیدا می"

منم ناراحت میشم و  وگرنهکنم گریه نکن،  باشه؟ ولی خواهش می
وقت  اونپاشم، و  جاي این روکش چرمی شیک و پیک آب می همه
  "!خودت رو خیس کردي کنه ت فکر می خاله دختر

یک . با یک پرش، از سقف ماشین بیرون رفت و پرواز کرد و دور شد
یک ساعت . باره برگشتساعت و نیم وحشتناك گذاشت تا باالخره دو

کردم و بیشتر احساس  را تصور می ها و نیمی که در آن بدترین چیز
وقتی به معبد جایی که جوردانوي سنگدل  .ام تا زنده کردم مرده می

نبودم  یمن در شرایط. منتظر من بود، برگشتیم هم اوضاع بهتر نشد
که چیزهایی را که در مورد سیاست مستعمراتی قرن هجدهم 

اگر دوباره . هاي رقص شارلوت را تقلید کنم یا گام بفهممفت گ می
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ها به گیدئون حمله کرده باشند و این بار موفق نشده باشد  شمشیرزن
از خودش دفاع کند چه؟ وقتی او را غرق در خون روي زمین تصور 

اي که به  هاي ویژه با صدها لوله کردم، او را در بخش مراقبت نمی
رسد،  فه روي تختش سفیدتر به نظر میبدنش وصل شده و ازملح

  چرا کسی اینجا نبود که به من بگوید او چطور است؟. دیدم می

بعد، باالخره، زمریوس پرواز کنان درست از وسط دیوار وارد تاالر 
  .غذاخوري شد

آنها  "خب؟": بدون اینکه به جوردانو و شارلوت محل بگذارم، پرسیدم
تشویق کسی در قرن هجدهم هنگام  دادند داشتند به من یاد می

  .نبود درست زدم قطعا، آن طوري که من دست می. چطور دست بزنم

دست  دودو اسکاچیمان نبارا آنتو داري مدل ": گفت جوردانو می
هاي فسقلی وقتی تو بازي خوشحال  بچه! زنی، موجود احمق می

کنه؟ من  واي، االن داره به چی نگاه می. زنن میشن، اینطور دست می
  ".دارم دیوونه میشم دیگه

الزم نیست براي ": زد گفت زمریوس که با خوشحالی لبخند می
 ي یه چیزي بامپی روي کله! چیزي نگران باشی، دختر انبار کاه

ولی حتما . دوستت فرود اومده و یکی دوساعتی بیهوشش کرده
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و . حتی ضربه مغزي هم نشده - ش به سختی خود الماسه جمجمه
. ااا، واي، نه، دوباره رنگت نپره... ه جورایی ش ی زخم روي پیشونی

  ".بهت گفتم حالش خوبه

  .کردم از فرط آرامش احساس گیجی می. نفس عمیقی کشیدم

پسرك عاشق . الزم نیست غش کنی. اینجوري بهتره" :زمریوس گفت
و یه سره داره . ي دندوناي سفید قشنگش رو داره هنوز هم همه

  ".ي خوبیه ونهزیرلب فحش میده که فکر کنم نش

  .خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر

زود فکر کردم . جوردانو بود کرد در واقع، کسی که داشت غش می
. کرد کنی؟ جیغ و دادهایش دیگر مرا ناراحت نمی ، چرا غش نمیباش

م صورتش در بین آن خط و برعکس، برایم سرگرم کننده بود که ببین
  .دهد ش تغییر رنگ می، از صورتی تیره به بنفخطوط ریش

قلمبه عصبانی را  آقاي جورج درست به موقع وارد شد تا جلوي لب
  .بگیرد تا به من سیلی نزند

روي  وجوردان ".، امروز بدتر هم بوداگه همچین چیزي ممکن باشه"
یک صندلی کوچک ظریف افتاد و عرق صورتش را با دستمالی که به 
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قط با نگاه خیره یه جا ف". بنفشی رنگ فعلی صورتش بود پاك کرد
کردم مواد مصرف  دونستم حتما فکر می اگه بهتر نمی - وایساده 
  "!کرده

هیچ کدوم ما امروز . کنم جوردانو، خواهش می": آقاي جورج گفت
  "...روز خیلی خوبی نداشتیم 

: کرد، آهسته پرسید شارلوت در حالی که زیرچشمی به من نگاه می
  "چطوره؟... حالش "

همون طوري که تحت چنین ": خیلی جدي جواب دادآقاي جورج 
  ".شرایطی انتظار میره

من . اي به من انداخت گرانه یک بار دیگر شارلوت نگاه کوتاه و پرسش
راکه مطمئن باشد براي  آیا از اینکه چیزي. هم نگاه بدي به او کردم

اي  احساس رضایت بیمارگونه ندانممن  وبداند من بسیار مهم است 
  کند؟ می

حالش خوبه، به من اعتماد کن، . خرف میگهزاه، م": زمریوس گفت
زمینی سرخ  همین االن یه شنیتسل گوشت گنده با سیب! عزیز جان

به نظرت این شبیه چیزیه که تو این شرایط . کرده و سبزیجات خورد
  "انتظار میره؟
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کس به حرف او گوش  شد چون هیچ جوردانو داشت عصبانی می
فقط ": را عقب داد و با صداي تیزي گفت اش صندلی. داد نمی

من با استعدادهاي ناشناخته ! امیدوارم بعدا کسی من رو مقصر ندونه
کار کردم، من با مردان واقعا بزرگ این دنیا کار کردم، ولی هرگز، 

  ".هرگز تو زندگیم چیزي مثل این سر راه من پیدا نشده

و هیچ . زش قائلیمدونی ما چقدر براي تو ار جوردانوي عزیز من، می"
در اینجا آقاي  "...تر نیست  کس براي آموزش گوئنت از تو مناسب

هاي بداخالق  جورج ساکت شد چون جوردانو لب پایینش را مثل بچه
  .جلو داد و سرش را با آن مدل موي سیمان مانند عقب انداخت

فقط همین رو . فقط نگین بهتون هشدار ندادم": با خشونت گفت
  ".خوام می

بله، خب، این ... خیلی خب، من ": اي جورج آهی کشید و گفتآق
  "گوئنت، میاي؟. رسونم پیغامت رو می

من قبال دامن فنردار را درآورده و روي چهارپایه پیانو آویزان کرده 
  ".بینمتون می دوباره احتماال": به جوردانو گفتم. بودم

  "!اي ندارم متأسفانه چاره". هنوز هم لبش را جلو داده بود
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***  

بند  حتی با وجود چشم ، کهآزمایشگاه قدیمی شیمیدر راه رفتن به 
تقریبا آن را از حفظ بودم، آقاي جورج به من گفت صبح چه اتفاقی 

کمی تعجب کرده بود که چرا آقاي مارلی اخبار را به من . افتاده است
  .نگفته است و من هم زحمت توضیح دادن آن را نکشیدم

آقاي (یله کرونوگراف به گذشته فرستاده بودند سآنها گیدئون را به و
آقاي (تا کار کوچکی را انجام دهد ) جورج به من نگفت چه سالی

و دو ساعت بعد او را بیهوش ) جورج این را هم نگفت که چه کاري
با . در یکی از راهروهاي نزدیک اتاق کرونوگراف پیدا کرده بودند

ط جسمی سنگین و اش که مسلما توس زخمی دلخراش روي پیشانی
آورد  گیدئون چیزي در این مورد به یاد نمی. سخت ایجاد شده بود

  .ولی ضارب حتما براي او کمین کرده بوده است

  "؟...ولی کی "

ع به خصوص در شرایط فعلی نگران واین موض. دونیم نمی"
اي از جاي سوزن  ش کردیم و هیچ نشانه ما حسابی معاینه. ست کننده

  "...نه از اون خون گرفتن نبود که معلوم ک
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ش کافی  ولی خون پیشونی": لرزیدم پرسیدم در حالی که کمی می
  "نبوده؟

خواسته  خب، می... ولی اگه کسی . احتماال". آقاي جورج موافق بود
انواع و اقسام . گرفته مطمئن بشه، با این روش از گیدئون خون نمی

رار بوده اون دونسته گیدئون ق هیچ کس نمی. توضیحات وجود داره
بعد از ظهر اونجا باشه، براي همین احتمال اینکه کسی از روي قصد 

بیشتر احتمال داره که تصادفی همدیگه . براش کمین کرده باشه کمه
هاي سطح  ها پر از شورشی ها، این سرداب بعضی سال. رو دیده باشن

نظر شخصی . هاي زیر زمینی بوده پایین مثل دزدها، مجرمان، و آدم
گلویش را صاف  "...اینه که یه تصادف از روي بدشانسی بوده  من
رسه گیدئون از این ماجرا جون سالم  در هر صورت، به نظر می". کرد

. اي پیدا نکرده ي جدي دست کم، دکتر وایت که صدمه - به در برده 
مطابق برنامه توي اون  تونین یکشنبه وسط روز بنابراین شما دو تا می

، سوارهیه : دار چه خنده". خنده کوتاهی کرد ".شرکت کنین سواره
  ".وسط روز یکشنبه

االن گیدئون کجاست؟ ". بی صبرانه پرسیدم. بله، هاهاها، مضحکه
  "بیمارستان؟
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فقط براي . امیدوارم اینطور باشه البته -  کنه نه، داره استراحت می"
عکس برداري رفت بیمارستان و چون خدا رو شکر چیزي نشون نداد، 

واقعیت اینه که دیشب برادرش . خودش رو مرخص کرد خودش
  ".سرزده اومد دیدنش

امروز آقاي ویتمن رافائل رو تو مدرسه ما ثبت نام . دونم می": گفتم
  ".کرد

پسره بعد از اینکه ". صداي آقاي جورج را شنیدم که آه عمیقی کشید
ه فالک اید. یه دردسري افتاده از خونه فرار کرده تويهمراه دوستاش 

توي این شرایط . آمیزي داره که رافائل رو تو انگلستان نگه داره جنون
کارهاي بهتري داریم که  -به خصوص گیدئون - ي ما متالطم، همه

. دار بشیم هاي یه پسر مشکل انجام بدیم و وقت نداریم مشغول دردسر
جواب رد بده و به نظر  1ولی فالک هیچ وقت نتونسته به سلینا

ا شانس رافائل براي اینه که دبیرستان رو با دیپلمی رسه این تنه می
چیزي تموم کنه و از دوستانی که این همه روي اون تأثیر منفی 

  ".دارن دور بمونه

  "اسم مادر گیدئون و رافائله؟... سلینا "

                                                             
1Selina 
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هاي سبز  ها چشم هر دوي اون. بله": آقاي جورج گفت
تونی  می. مرسیدی. به ارث بردن مادرشونشون رو از  کننده خیره
  ".بند رو دربیاري چشم

  .این بار در اتاق کرونوگراف تنها بودیم

شارلوت گفت تحت شرایط فعلی، برنامه ": با امیدواري گفتم
یا عقب میندازین؟ . کنین مالقاتمون به قرن هجدهم رو کنسل می

فقط براي اینکه گیدئون وقت داشته باشه بهتر بشه، و شاید من هم 
  "...ن کنم بتونم بیشتر تمری

بندي  زمان. این کار رو نمی کنیمنه، ". آقاي جورج سرش را تکان داد
پس فردا به تو و گیدئون . هاي شما براي کنت خیلی مهمه القاتم

سال خاصی هست که دوست داشته . این قطعیه -  میرین سوارهاون 
  "باشی امروز اونجا ترابرد کنی؟

کنم اگه  فکر نمی". برسم تفاوت به نظر مراقب بودم بی ".نه": گفتم
  "توي یه سرداب حبس شده باشم فرقی بکنه، نه؟

. اش بیرون آورد آقاي جورج با دقت کرونوگراف را از پوشش مخملی
فرستیم،  می 1953ما معموال گیدئون رو به سال . نه، فرقی نداره"

لبخند  ".فقط باید مراقب باشیم خودش رو نبینه. سال آرومو خوبیه
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نسخه دوم خودت  بام یه کم ترسناك باشه که یه جایی فکر کن". زد
. به شکم گرد کوچکش دستی کشید؛ در فکر بود ".گیر افتاده باشی

  ".چطوره؟ یه سال آروم دیگه 1956سال "

  ".عالیه": گفتم

. اش را درآورد چراغ قوه را به دست من داد و حلقهآقاي جورج 
ساعت روز اونجا  ولی نگران نباش، کسی تو این... محض احتیاط "

  ".هنیست، دو و نیم نصفه شب

چطور نصفه شب  "دو و نیم نصفه شب؟". با وحشت تکرار کردم
در ساعت  کرد نمیبزرگم را پیدا کنم؟ هیچ کس باور رتوانستم پد می

ممکن . ها گم کرده باشم دو و نیم نصفه شب راهم در در بین سرداب
ما به هم   رت نقشهدر این صو. است اصال کسی در ساختمان نباشد

کنم من رو نصفه شب  واي، آقاي جورج، خواهش می". ریزد می
  ".هاي ترسناك نفرستین تنهایی به اون دخمه

گوئنت، وقتی تو یه اتاق قفل شده زیر زمین هستی، هیچ فرقی "
  ".کنه نمی
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کنم من رو تنهایی تو  خواهش می! ترسم ها می من شب... ولی من "
 جمعدر مستأصل بودم که اشک در چشمانم آنق ".تاریکی نفرستین

  .شد؛ اصال الزم نبود تالش کنم

هاي ریزش با مالحظه به من  چشم ".خیلی خب": آقاي جورج گفت
خب، بذار یه وقت دیگه رو انتخاب ... یادم رفته بود تو ". نگاه کردند

  "سه بعد از ظهر چطوره؟. کنیم

  ".ممنونم آقاي جورج. بهتره": گفتم

اي سرش را از کرونوگراف  آقاي جورج لحظه ".تشکر نیستنیازي به "
فکر . و داریمتوقع زیادي از تما واقعا ". بلند کرد و به من لبخند زد

. کنم من هم اگه جاي تو بودم تنهایی توي یه سرداب برام سخت بود
بینن  نی که بقیه مردم نمییب به خصوص که تو گاهی چیزهایی رو می

..."  

احتماال از . زمریوس با ما نبود ".ن یادم انداختینبله، ممنو": گفتم
هاي  آن مقبره. شد توصیف شود خیلی عصبانی می چیزاینکه با کلمه 

  پر از استخوان و جمجمه که آن طرف راهرو بود، چه؟

هات رو اضافه  نمی خواستم نگرانی. ن، عزیزمآخ": آقاي جورج گفت
  ".کنم
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طبق تجربه من، اونها . ترسم یها نم من از مرده. نگران نیستم": گفتم
دیدم آقاي جورج  ".ها بر خالف زنده -تونن به آدم آسیب بزنن  نمی

با اینکه قطعا فکر ". ابروهایش را باال برد و به سرعت اضافه کردم
دلم  مسلماها به طرز ترسناکی غیرطبیعی هستن و  کنم اون می
دستم را به  ".خواد نصفه شبی اینجا کنار دخمه و مقبره بشینم نمی

این بار انگشت ". او دادم و کیف مدرسه را با دست دیگرم گرفتم
  ".این یکی هنوز سوراخ نشده. چهارم رو بذارین

***  

آوردم و  اش پشت آجرها بیرون می وقتی کلید را از جاي مخفی
 قلبمکردم،  یادداشتی را که لوکاس همراه آن گذاشته بود باز می

ور آن روز به نظرم به طرزي غیر عادي رمز عب. تپید وار می دیوانه
یک خودکار از . طوالنی بود و حتی سعی نکردم آن را حفظ کنم

اي از  لوکاس برایم نقشه. کیفم بیرون آوردم و آن را کف دستم نوشتم
طبق این نقشه، باید بعد از . راهروهاي سرداب را هم کشیده بود

به سمت چپ اول به سمت راست و بعد سه بار  ،خارج شدن از در
پله بزرگ که اولین نگهبانان آنجا قرارداشتند  پیچیدم تا به یک راه می
یک . وقتی کلید را در قفل چرخاندم، در به سادگی باز شد. برسم
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لحظه فکر کردم و بعد تصمیم گرفتم محض احتیاط آن را دوباره 
این پایین بوي . ن عجله داشته باشمتقفل نکنم؛ شاید موقع برگش

ها  دادند که این سرداب اد و دیوارها مشخصا نشان مید کپک می
هر چند . سقف کوتاه بود و راهروها بسیار تنگ. چقدر قدیمی هستند

شد یا دري در دیوار کار گذاشته  متر، یک راهروي دیگر منشعب می
حتی باوجود اینکه این پایین به طرز عجیبی آشنا بود، . شده بود

همانطور . شدم اس، احتماال گم میبدون چراغ قوه خودم و نقشه لوک
پیچیدم، صداي حرف زدن  که در آخرین راهرو به سمت چپ می

  .نفس عمیقی کشیدم. شنیدم

مرا  تاکردم که دلیل خوبی وجود دارد  ها را قانع می نگهبانحاال باید 
بر خالف نگهبانان قرن هجدهم، این دو نفر اصال . به داخل راه بدهند

ها نشسته بودند و ورق  آنها در پایین پله. دندآم خطرناك به نظر نمی
نداخت و هایش را ا وقتی مرا دیدند، یکی از آنها کارت. کردند بازي می

وار به دنبال شمشیرش که به دیوار تکیه  نهدیگري از جا پرید و دیوا
  .داده بود گشت

  ".مزاحمتون نمیشم. عصر به خیر": با شجاعت گفتم
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نگهبان دوم  "چطور؟... کی ... چی ": نگهبان اول تته پته کرد
  .کرد شمشیرش را برداشته بود و مردد به من نگاه می

ي  کنین شمشیر براي قرن بیستم اسلحه فکر نمی": مبهوت پرسیدم
نامتعارفی باشه؟ اگه یه نفر با نارنجک دستی بیاد طرفتون چی کار 

  "کنین؟ یا با تیربار؟ می

 ".ها نمیان  این طرفمردم اصال": نگهبان شمشیر به دست گفت
سرش را  "...بیشتر یه جور اسلحه سنتیه که ". لبخند نامطمئنی زد

 ؛کند و جور گفت خودش را جمع تکان داد، انگار که به خودش می
  "رمز عبور؟": بعد مرتب ایستاد و پرسید

نام کوآد این یونتوس نان دیسیتور، این ". به کف دستم نگاه کردم
  "1.ماتورا آیتیت نسیتور

ولی ممکنه . درسته": ها نشسته بود گفت نگهبانی که هنوز روي پله
  "بپرسم از کجا اومدي؟

بر به درد بخور  از اونجا به اینجا یه میون. دادگاه سلطنتی": گفتم
ولی االن یه قرار . تونم یه روز بهتون نشون بدم اگه بخواین می. هست

  ".خیلی مهم با لوکاس مونتروز دارم
                                                             

1Nam quod in iuventus non discitur, in matura aetate nescitur. 
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دونم امروز تو  آقاي مونتروز؟ نمی": به دست گفت شمشیر نگهبانِ
  ".ساختمون هست یا نه

؟ باید اول ...بریمتون باال، دوشیزه  ما می": نگهبان دیگر پرسید
  ".براي ثبت در پرونده. اسمتون رو به من بگین

  .شاید عجله کردم. من اولین اسمی را که به ذهنم آمد گفتم

 "پالم؟ ویولت پرپل": تکرار کردشمشیر به دست با ناباوري  نگهبانِ
 کوتاهیزنم  حدس می. نگهبان دیگر به پاهاي من زل زده بود

مهم . مد نبوده است 1956در سال  ،هاي لباس فرم مدرسه ما دامن
  .نیست، باید با آن کنار بیاید

. از دست خودم ناراحت بودم ".بله": با لحنی کمی عصبانی گفتم
اسم همه که اسمیت و جونز . یدالزم نیست اینطور پوزخند بزن"

  "میشه بریم سر کارمون؟. نیست

دو مرد بحث کوتاهی کردند که کدام یک باید همراه من باال بیاید و 
تواند برود و خودش  بعد نگهبان شمشیر به دست گفت دوستش می

در مسیر باال رفتن، نگهبان دیگر از من . ها پخش شد دوباره پایین پله
گفتم بله، چندین بار، و اینکه . ام یا خیر اینجا آمدههم  پرسید آیا قبال

آیا تاالر اژدها زیبا نیست؟ اضافه کردم نیمی از خانواده من عضو 
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ناگهان فکر کردم که مرا از آخرین  ،هستند و بعد نگهبان محافظان
  .آورد مهمانی باغ در معبد به یاد می

دي یریختی؟ همراه ل تو همون دختري نبودي که لیموناد می"
  "؟1گینسلی

غیبت شادي در مورد شروع کردیم به و بعد  ".بله، درسته": گفتم
نه . شناختم هاي سرخ و یک مشت افرادي که اصال نمی مهمانی، گل

اینکه اجازه بدهم این مسأله مانع شود در مورد بلندي کاله خانم 
الموت و این واقعیت که بین این همه آدم، آقاي میسون، با دختري 

اظهار  - کرد؟  چه کسی فکرش را می - رش رابطه برقرار کردهاز دفت
  .نظر کنم

گذشتیم با کنجکاوي بیرون را نگاه  می ها وقتی از کنار اولین پنجره
ولی کمی عجیب بود . رسید همه چیز خیلی آشنا به نظر می - کردم 

که بدانی بیرون این دیوارهاي مقدس، شهر با زمان من کامال فرق 
کردم دوست دارم همین االن بیرون بدوم و آن را  احساس می. دارد

  .ببینم تا بتوانم باور کنم

                                                             
1Lady Gainsley 
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اسم پدربزرگم را روي پالکی . در طبقه اول، نگهبان در دفتري را زد
واقعا توانستم . که بیرون دفتر بود خواندم و غرور سراپایم را فرا گرفت

  !تا اینجا برسم

پالم براي  زه پرپلدوشی": نگهبان کمی الي در را باز کرد و گفت
  ".مالقات آقاي مونتروز

ممنون ": شدم گفتم گذشتم و وارد دفتر می همانطور که از کنار او می
  ".بینمتون تو مهمونی بعدي باغ می. که من رو تا اینجا آوردین

ولی من دیگر در را رویش بسته  ".مشتاقانه منتظرم": نگهبان گفت
  " چی میگی؟حاال ؟دیدي". پیروزمندانه چرخیدم. بودم

هاي گشاد به من  مرد پشت میز با چشم "پالم؟ پرپل... ام ... دوشیزه "
او خیلی . من هم با وحشت به او نگاه کردم. پدربزرگم نبود. خیره شد

جوانی بود و صورت گرد صافی داشت با یک جوان بود، در واقع پسر 
  .برایم آشنا بودند زیاديجفت چشم کوچک درخشان دوستانه که 

  "آقاي جورج؟": باورانه پرسیدمنا

  "قبال همدیگه رو دیدیم؟". آقاي جورج جوان بلند شده بود
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کردم و کوهی از  تته پته می ".آخرین مهمونی باغ... توي . بله، البته"
من همون دختري بودم ". زد هاي درهم و برهم در سرم دور می فکر

د امروز با من لوکاس کجاست؟ به شما نگفته بو... ولی پد... که لیمو 
  "قرار داره؟

من دستیارش هستم ولی خیلی وقت ": آقاي جورج با کمرویی گفت
نه، چیزي در مورد قرار مالقات به من نگفته . نیست که اینجا اومدم
خواین بنشینین و منتظرش بمونین؟  می. گرده ولی االن دیگه برمی

  "...ام ... دوشیزه 

  "!پالم پرپل"

از پشت میز بیرون آمد و یک  "قهوه بیارن؟بگم براتون یه . البته"
  . لرزید خیلی خوشحال شدم؛ پاهایم کامال می. صندلی براي من آورد

  ".خوام قهوه نمی. نه، ممنون": گفتم

  .من هم در سکوت به او نگاه کردم. مردد به من نگاه کردم

  "هستین؟ 1شما از دختران پیشاهنگ... شما "

  "چی؟"

                                                             
1Girl Guides 
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  ".خاطر لباس فرمبه ... منظورم اینه که "

. توانستم جلوي خودم را بگیرم و به آقاي جورج خیره نشوم ینم ".نه"
پنجاه و پنج سال در زمان ما  با اینکه! شکی نبود که خود اوست

تقریبا همین شکل بود؛ به جز اینکه مویی هنوز هم پیرتر شده بود، 
  .زد و طول و عرضش یکی شده بود نداشت، عینک می

ج جوان، موي زیادي داشت که مرتب از وسط باز برعکس، آقاي جور
شده و با نوعی کرم مو در جاي خودش ثابت شده بود و کامال الغر 

آمد کسی به او خیره شود چون  مشخص بود که خوشش نمی. بود
سرخ شد، دوباره پشت میز نشست و شروع کرد به ورق زدن 

م و به ن بیاورنگشتر خاتمش را از جیبم بیروفکر کردم اگر ا. ها پرونده
  .گوید او نشان بدهم چه می

حداقل پانزده دقیقا همانطور در سکوت نشستیم تا اینکه در دفتر باز 
وقتی مرا دید، براي یک لحظه چشمانش . شد و پدربزرگم وارد شد

تقریبا از حدقه بیرون زد ولی به سرعت خودش را کنترل کرد و 
  "!وچولوي مني ک عموزاده -  خب، ببینین کی اینجاست": گفت

تر شده  لوکاس مونتروز از مالقات قبلی ما قطعا مسن. از جایم پریدم
اي پوشیده و پاپیون زده بود و سبیلی داشت  کت و شلوار برازنده. بود
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ام را بوسید، سبیلش قلقلکم  وقتی هر دو گونه. آمد که زیاد به او نمی
  .داد

دن؟ پدر و چند وقته اومدي لن! بینمت، هیزل در خوشحالم میچق"
  "مادر عزیزت هم اومدن؟

قرار بود وانمود کنم هیزل وحشتناك  ".نه": تته پته کنان گفتم
  "...ها  ن، با گربه ها خونه اون"هستم؟ 

توماس، . در ضمن، ایشون دستیار جدید من توماس جورج هستن"
یهت گفته بودم احتماال براي . ه1این هیزل مونتروز از گلوسسترشایر

  ".میاد مالقات با من

  ".پالمه فکر کردم اسمشون پرپل": آقاي جورج گفت

روز تهیزل ویولت مون. یه بخشی از اسمم. هست. بله": گفتم
  "مونه؟ پالم، ولی کی این همه چرندیات یادش می پرپل

بعد به طرف آقاي جورج برگشت و . لوکاس با اخم به من نگاه کرد
ب؟ اگه کسی با من خ. من و هیزل میریم یه قدم کوتاه بزنیم": گفت

  ".کار داشت بگو با یکی از موکلینم قرار داشتم

                                                             
1Gloucestershire 
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: تفاوت باشد گفت اش بی کرد چهره آقاي جورج در حالی که سعی می
  ".بله، آقاي مونتروز، قربان"

  ".بعدا میبینمتون": به او گفتم

لبخند  هر دو به زور. لوکاس بازوي مرا گرفت و مرا از اتاق بیرون برد
قتی که از ساختمان خارج نشدیم و درهاي سنگین تا وزدیم و  می

  .ورودي پشت سرمان بسته نشد چیزي نگفتیم

خوام اون هیزل وحشتناك  من نمی": با لحن سرزنش آمیزي گفتم
گرفتیم، به نظر  ها را ندیده می اگر ماشین. به اطراف نگاه کردم ".باشم
 و پنج سال گذشته تغییر اهرسید منطقه معبد هم در پنج نمی

ها رو از  ام که گربه من شبیه کسی ونبه نظرت". چندانی کرده باشد
  "چرخونه؟ گیره و تو هوا می دم می

فکر کنم ! پالم پرپل": لوکاس هم با همان لحن سرزنش آمیز گفت
هاي مرا  بعد شانه "تر از این پیدا کنی؟ نتونستی چیزي تو چشم

! بکنم، نوهبگذار یه نگاهی بهت ". گرفت و صورتم را بررسی کرد
  ".جالبه، تو درست همون شکلی هستی که هشت سال پیش بودي

  ".بله، ولی براي من همین پریروز بود"
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کردم شاید کل  این همه سال فکر می. س فوق العاده": لوکاس گفت
  ".این جریان رو خواب دیده باشم

  ".ولی تنها نبودم. ترابرد کردم 1953من دیروز به سال ": گفتم

  "وقت داریم؟ امروز چقدر"

من به ساعت شما، ساعت سه رسیدم، یعنی ساعت ششو نیم بر "
  ".گردم می

اي  یه کافه. بیا. پس، دست کم یه مقدار وقت براي حرف زدن داریم"
 ".تونیم توي اون یه فنجون چایی بخوریم اون گوشه هست که می

. حرکت کردیم 1لوکاس بازوي مرا گرفت و به طرف خیابان استراند
باورت نمیشه، ولی من االن پدر ": رفتیم گفت ور که راه میهمانط
کنم آریستا هم انتخاب خوبی  و فکر می. باید بگم حس خوبیه! م شده
اندام کالدین سیمور تقریبا به هم ریخته و میگن مشروب . بوده
 دروازه از کوچه باریکی گذشتیم و بعد به ".ها حتی صبح. خوره می

ک شدیدي در خیابان مطابق معمول ترافی .میورودي خیابان رسید
هاي  حتی اتوبوس. ها مدل قدیمی بودند ی ماشیناستراند بود ول

ي قرمز پر سر و صدا هم شبیه وسایل موزه به نظر  دوطبقه

                                                             
1Strand 
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رفتند کاله به سر  روها راه می رسیدند و اکثر مردمی که در پیاده می
روي دیوار پوستر فیلمی ! ها مردان، زنان و حتی بچه - داشتند 

با شرکت گریس  1طبقه مرفهساختمان کنار خیابان بود که فیلم 
با . کرد ي بسیار زشت را تبلیغ می3بسیار زیبا و فرانک سیناترا 2کلی

توانستم یک  کردم و به سختی می دهان باز به چپ و راست نگاه می
انگیز در سبک  چیز شبیه یک کارت پستال خاطره همه. قدم بردارم
 .تر ؛ فقط خیلی رنگارنگقدیمی بود

. زیبا برد و چاي و کلوچه سفارش داد ي لوکاس مرا به یک کافه
هاي خوبی هم درست  اینجا ساندویچ. یادمه دفعه قبل گرسنه بودي"
  ".کنن می

، یه 2011تو سال ! بابابزرگ، در مورد آقاي جورج. نه، ممنون": گفتم
  "!کنه انگار قبال من رو ندیده جوري رفتار می

پنج سال  و پنجاه. نگران اون پسر نباش". اي باال انداخت کاس شانهلو
  ".احتماال تا اون موقع یادش رفته. می گذره تا دوباره تو رو ببینه

با ناراحتی به اطراف نگاه کردم، همه سیگار  ".بله، شاید": گفتم
کلیه که شکل  بهدرست کنار ما، مرد چاقی پشت یه میز . کشیدند می

                                                             
1High Society 
2Grace Kelly 
3Frank Sinatra 
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نشسته بود و قرار داشت ي به اندازه جمجمه روي آن یک زیرسیگار
هنوز کسی در مورد سرطان ریه  1956در سال . کشید سیگار می

از اون دفعه، چیزي در مورد سوار سبز "چیزي نشنیده بود؟ 
  "فهمیدین؟

دونم چرا  االن می. تونم چیز خیلی مهمتري رو بهت بگم نه، ولی می"
لوکاس نگاه کوتاهی به دور و  ".دزدن لوسی و پل کرونوگراف رو می

از زمان بعد ". تر کرد اش را کمی به من نزدیک بر انداخت و صندلی
ت اول تو، لوسی و پل چندین بار براي ترابرد اینجا اومدن و چیز امالق

هاي فرانسه  خوردیم، ازشون فعل با هم چایی می. خاصی اتفاق نیفتاد
. گذروندیم و با هم میاي ر هاي کسل کننده پرسیدم و ساعت رو می
تونستن ساختمون رو ترك کنن، این یه قانون بود و اون  ها نمی اون
ککرد که مطمئن بشه ما قانون رو  ت دو ویلر خبرچین یه کاري مین

که  ر لوسی و پل رو یواشکی بیرون بردممن یه با. کنیم رعایت می
گیر  اي بتونن یه فیلم ببینن و یه کم بگردن، ولی به طرز مسخره

من رو توبیخ کردن و براي شش ماه، هر وقت لوسی و پل با . افتادیم
این جریان . داد ما بودن، یه نگهبان پشت در تاالر اژدها نگهبانی می

آها، خیلی  .ادامه داشت تا من به رتبه کارآموز درجه سه رسیدم
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در  1این را به پیشخدمت گفت که دقیقا شبیه دوریس دي ".ممنون
را اش  موهاي طالیی رنگ شده. بود 2دانست ه زیاد میمردي کفیلم 

. و پیراهن زیباي سبکی با دامن گشاد پوشیده بود کردهکوتاه 
 موقعن اسفارش ما را با لبخند درخشانی جلوي ما گذاشت و اگر هم

  .کردم یک ذره هم تعجب نمی، حتی "3سرا سرا کی "زد زیر آواز  می

. ارج شود و بعد ادامه دادلوکاس صبر کرد تا او از صدارس ما خ
خواستم کشف کنم چه دلیلی باعث شده که  البته، اول فقط می"
تنها . کردم کال اشتباه میها بخوان با کرونوگراف فرار کنن ولی  اون

 ظاهرا هیچ کس. وار عاشق هم بودن ها این بود که دیوانه مشکل اون
براي ، نظر مثبتی نسبت به این ارتباط نداشت در زمان خودشون

گفتن، فقط افراد  طور که می  اون. همین اون رو مخفی نگه داشتن
که ظاهرا من و مادرت گریس  نستدون کمی در مورد این موضوع می

  ".بودیمهم جزءشون 

تونستن با هم باشن؟  ها به گذشته فرار کردن چون نمی پس اون"
  "!مثل رومئو و ژولیت؟ واي، چه رومانتیک

                                                             
1Doris Day 
2The Man Who Knew Too Much 
3Que Sera, Sera معنی این . دانست خوانده است ي که زیاد میآواز قدیمی بسیار مشهوري که دوریس دي در فیلم مرد
.عبارت این است که هر چه می خواهد بشود، بشود  
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چایش را هم زد؛ من  ".نبودهاین یلش نه، دل! نه": لوکاس گفت
اي  حریصانه به سبد کوچک کلوچه گرم که زیر یک دستمال پارچه

  . داد، نگاه کردم قرار داشت و بوي اشتها آوري می

  ".دلیلش من بودم": لوکاس ادامه داد

  "چی، شما؟"

 ي دونی، یه روز یه ایده می. ولی تقصیر من بود. خب، مستقیم که نه"
ه به ذهنم رسید که لوسی و پل رو توي گذشته یه کم خیلی احمقان

  ".تر بفرستم به عقب

  "...با کرونوگراف؟ ولی چطور "

ما اونجا بودیم و چهار ساعت در ولی . گفتم که، خیلی احمقانه بود"
روز توي اون تاالر اژدهاي لعنتی، همراه با کرونوگراف حبس 

مچین فکرهاي همین زیاد جاي تعجب نداشت اگه هبراي . شدیم می
هاي قدیمی نگاه کردم،  به نقشه. زد اي به سر من می احمقانه
شمار محافظان رو کامل خوندم و بعد  هاي مخفی کنت و گاه یادداشت
ها مبدل رو از انبار برداشتم و در نهایت خون لوسی و پل رو  لباس

بعد اون دو تا رو براي . توي این کرونوگرافی که اینجا بود وارد کردم
بدون اشکال . فرستادم 1590سفر امتحانی دو ساعته به سال  یه
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پیش  1948وقتی دو ساعت تموم شد، دوباره به سال . موفق شدیم
و نیم . ها جایی رفتن من برگشتن و هیچ کس اصال نفهمید که اون

کامال آروم و . برگشتن 1992ساعت بعد، دوباره به سال خودشون در 
  ".دردسر بی

وقتی . یش پر از خامه بود در دهانم گذاشتمیک کلوچه را که رو
سؤاالت زیادي به ذهنم رسیده بود و . کردم جویدم بهتر فکر می می

اون موقع محافظان نبودن،  - 1590ولی ". اولین سؤال را پرسیدم
  "نه؟

و . هنوز وجود نداشتهم حتی این ساختمون . دقیقا": لوکاس گفت
بسته به اینکه چطور بهش یا شانس بدمون، . این شانس خوب ما بود

کم  هنوز چیزي نخورده بود و من کم. چایش را نوشید ".نگاه کنی
آوردم  به یاد می من کردم که چطور آن چند کیلویی را که فکر می

هاي قدیمی نگاه کردم، فهمیدم که  وقتی به نقشه". زیاد کرده بود
از  ساختمونی که تاالر اژدها در اون قرار داشت در زمینی بود که

اواخر قرن شونزدهم تا آخر قرن هفدهم، فقط یه میدون کوچیک با 
  ".یه فواره وسطش بوده

  ".فهمم درست نمی"
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لوسی و پل . این کشف، بلیط سفر ما بود. یه دقیقه صبر کن"
تر از تاالر اژدها به اون میدون برن  با سفر به زمان گذشتهتونستن  می

کردن تا به  رو پیدا میو بعد فقط باید در زمان مناسب راهشون 
  "گیري چی میگم؟ می. صورت خودکار به تاالر اژدها برگردن

؟ اومدن میها وسط روز روشن تو میدون فرود  ولی فرض کنین اون"
  "زدن؟ شدن و اونها رو آتیش نمی به جرم جادوگري دستگیر نمی

؛ معموال بدون اینکه کسی متوجه بشه هجاي کوچیک آرومی بود"
دید احتماال با تعجب  ها رو می و اگر کسی اون. ومدنرفتن و می می

کرد براي یه لحظه چشماش خوب  مالید و فکر می هاش رو می چشم
البته، هنوز هم خیلی خطرناك بود ولی ما فکر کردیم یه ایده . ندیده

ما به خودمون تبریک گفتیم که همچین چیزي به . فوق العاده عالیه
و گول بزنیم و به لوسی و پل فکرمون رسیده و تونستیم همه ر

به من هم همینطور، با اینکه من همیشه تو . گذشت حسابیخوش می
ها  تاالر اژدها در هیجان و اضطراب بودم و منتظر بودم که اون

  "...فکر کن اگه کسی درست همون موقع میومد . برگردن

  ".خیلی شجاعانه بوده": گفتم
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آدم فقط وقتی ". رسید لوکاس تصدیق کرد؛ کمی گناهکار به نظر می
قطعا امروز دیگه از این جور کارها . کنه جوونه ازین جور کارها می

پیر عاقلم در  ولی فکر کردم اگه واقعا خطرناك بشه، خود. کنم نمی
  "فهمی؟ کنه، می آینده میاد و دخالت می

"پیر عاقل در آینده؟ کدوم خود"  

. وردپایین آ و بالفاصله صدایش را "!خب، من": لوکاس داد زد
آورم من و  هنوز به یاد می 1992سال منظورم اینه که فکر کردم در "

کردیم و بعد، اگه جایی اشتباه  چه کار می 1948لوسی و پل در سال 
ها هشدار بدم که به حرف من جوون  تونستم به اون شد، می می
  ".کردم خوب، اینطوري فکر می... مالحظه توجه نکنن  بی

ولی این کار رو . گرفتم": برداشتم و آهسته گفتمیک کلوچه دیگر 
  .کلوچه، غذاي خوبی براي مغز بود "؟ننکردی

و ما . ظاهرا که نه، احمق بزرگی بودم": لوکاس سرش را تکان داد
وقتی لوسی توي مدرسه هملت رو . مالحظه شدیم بیشتر و بیشتر بی

ز پشت سر در سه روها  اون. فرستادم 1602خوند، اونها رو به سال  می
هم، اولین اجراي تئاتر هملت توسط افراد لرد چمبرلین رو در سالن 

  ".تئاتر گلوب دیدن
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  "وارك؟ تو ساوت"

شدن  باید از پل لندن رد می. بله، کار سختی بود". لوکاس تأیید کرد
تونن  تا به ساحل جنوبی تیمز برسن و سعی کنن تا جایی که می

اره به زمان خودشون برگردن، نمایش رو ببینن و قبل از اینکه دوب
دو روز اول به خوبی پیش رفت، ولی روز سوم، حادثه اي . بیان اینجا

اون ها . روي پل لندن اتفاق افتاد و لوسی و پل شاهد یک جرم بودن
وارك سال  به موقع به ساحل شمالی برنگشتن، براي همین به ساوت

اینجا  برگشتن که هنوز نصفش توي رودخونه بود و من هم 1948
مشخص بود که هنوز به وضوح این  ".شدم داشتم از نگرانی دیوونه می

. اش سفید شده بود هاي بینی آورد چون پره جریان را به یاد می
هاي قرن  ها فقط براي یک ثانیه اینجا اومدن و لباس اون"

سفر  1992هفدهمشون خیس آب بود و باالفاصله دوباره به سال 
  ".ها نفهمیدم چه اتفاقی افتاده عدي اونتا زمان مالقات ب. کردن

شاهد چه ". هاي مختلف به دوران افتاده بود سرم از این همه تاریخ
  "جور جرمی بودن؟
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هایش پشت  چشم. تر آورد دیکزاش را ن لوکاس دوباره کمی صندلی
لوسی و پل دیدن کنت سن ! نکته همینه".عینک تیره و جدي بودند

  ".هژرمن یه نفر رو به قتل رسوند

  "کنت؟"

لوسی و پل قبال فقط دو بار کنت رو دیده بودن، ولی مطمئن بودن "
به اون معرفی شده  1748شون، در سال  بعد از سفر اولیه. خودشه
خواست مسافران  خود کنت تاریخش رو تعیین کرده بوده؛ می. بودن

هاي آخر عمرش  زمانی رو که بعد از خودش به دنیا اومدن، نزدیک
کنم اگه در مورد تو هم همینطور بوده  تعجب نمی .مالقات کنه

در . هر زمانی که هست. نطور باشههمی". گلویش را صاف کرد ".باشه
ر حال، محافظان با لوسی و پل و کرونوگراف به شمال آلمان که ه

من خودم . گذروند سفر کردن هاي آخر عمرش رو اونجا می کنت سال
وان استاد اعظم لژ، باورت به عن. خواهم بود. ها بودم هم با اون

  "میشه؟

  "؟...میشه واقعا ". اخم کردم

کنم یک باره به خیلی چیزها فکر کنم، نه؟ هنوز  ی میعمن س"
ها  درك کنم، اینکه بدونم همه این ماجرابیشتر از اونیه که بتونم 
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. هنوز قراره اتفاق بیفته با وجودي که خیلی وقت پیش اتفاق افتاده
  "کجا بودیم؟

آهان، .. مرتکب قتل بشه  1602تونسته تو سال  چطور میکنت "
توي یکی از سفرهاي زمان خودش به گذشته این کار رو ! فهمیدم
  ".کرده

تصادف خیلی عجیبی . تر بوده و وقتی که خیلی جوون. بله، دقیقا"
اگه البته . جا بودن بوده که لوسی و پل اتفاقا در همون زمان همون

خود کنت . تباطات در مورد تصادف حرف زداصال بشه تو این همه ار
، دتوي یکی از چندین کتابش نوشته، کسانی که به تصادف باور دارن

  ".اند هنوز نیروي تقدیر را درك نکرده

  "کی رو به قتل رسونده؟ و چرا؟"

این چیزیه که، نوه عزیزم، ما ". لوکاس دوباره به اطراف کافه نگاه کرد
. چندین هفته گذشت تا بفهمیم. دونستیم خودمون هم اول نمی

اولین مسافر . کهربا. قربانی اون کسی نبود به جز لنسلوت دو ویلر
  ".زمان در حلقه

  "ولی چرا؟. جد خودش رو کشت"
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ش در  لنسلوت دو ویلر یک بارون فالندرزي بود که با کل خانواده"
و  تاریخچه محافظان. به انگلستان نقل مکان کرد 1602سال 

نت سن ژرمن که براي محافظان به جا گذاشته میگه هاي ک یادداشت
ولی . مرده که براي مدتی ما رو گمراه کرد 1607لنسلوت در سال 
گلوي  -گذرم مون می از جزئیات عملیات کارآگاهی - واقعیت اینه که 

، هش نشسته بود در کالسکه 1602بارون رو وقتی که در سال 
  "...بریدن

  ".فهمم نمی": زیرلب گفتم

، یک بسته سیگار را از جیبش بیرون آورد و یکی را روشن لوکاس
ازل رو مرتب هنوز نتونستم تمام قطعات این پ من خودم هم". کرد
سپتامبر  24هست که من بعد از هم به عالوه، این حقیقت .کنم

زنم کرونوگراف رو  حدس می. دیگه لوسی و پل رو ندیدم 1949
کردن، وگرنه تا حاال به  برداشتن و به زمانی قبل از زمان من سفر

  "!اون طرف رو نگاه نکن... آخ، لعنتی  .دیدن من اومده بودن

  "کشی؟ چی شده؟ چند وقته سیگار می"

"کلوکاس  ".ش داره میاد این طرف ت دو ویلر با خواهر فوالد زرهن
  .پنهان شود ي کافهسعی کرد پشت منو
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  ".خوایم کسی مزاحممون بشه فقط بگین نمی": آهسته گفتم

اون صاحب . هم تو لژ هم تو زندگی روزمره. رئیسمه... تونم  نمی"
  ".بینه اگه شانس بیاریم، ما رو نمی... دفاتر حقوقیه 

اي همراه با  مرد بلند قد حدودا چهل و چند ساله. شانس نیاوردیم
اي به سر داشت، مستقیم به سمت ما  خانمی که یک کاله فیروزه

ها دعوت کنیم روي دو صندلی خالی بدون اینکه از آن. آمدند می
  .نشستند

هر ": ي لوکاس زد و با لحن محبت آمیزي گفت کنت دو ویلر به شانه
دوي ما این بعد از ظهر رو در رفتیم، نه لوکاس؟ البته بعد از اینکه تو 
دیروز اون پرونده پارکر رو با اون نتیجه عالی به پایان بردي، معلومه 

شنیدم که از شهرستان . تبریک میگم باز هم. گیرم که ندیده می
سعی . اش مرا با دقت برانداز کردند هاي کهربایی چشم ".مهمون داري

شباهت مردان خانواده دو . کردم تا جاي ممکن طبیعی به او نگاه کنم
گونه و بینی اشرافی صاف در طول  ي هاي برجسته ویلر، با استخوان

تحسین برانگیزي  جودموت هم نک. این چند نسل بسیار عجیب بود
ي مثال فالک دو ویلر در زمان من خوشتیپ  بود، هرچند به اندازه

  .نبود
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هیزل، با آقا و . هیزل مونتروز، دختر عموم". لوکاس مرا معرفی کرد
  ".دوشیزه دوویلر آشنا شو

واي، . ما خواهر و برادریم": دوشیزه دو ویلر خنده ریزي کرد و گفت
  ".من واقعا یکی الزم دارم چه خوب، شما سیگار دارین،

. لوکاس با وقار سیگاري به او داد و آن را برایش روشن کرد
  ".باید چند تا پرونده رو بررسی کنم. رفتیم فانه ما داشتیم میسمتأ"

هاي رئیسش  برقی دوستانه در چشم "!امروز نه، دوست من، امروز نه"
  .بود

: بیرون داد و گفت اش دوشیزه دو ویلر دود سیگارش را از سوراخ بینی
"اگه فقط کتونه در مورد  آدم نمی. میشه  ت باشه خیلی کسل کنندهن

ت، لطفا برامون چایی نک. ون حرف بزنهاچیزي به جز سیاستبا 
  "از کجا اومدي عزیزم؟. سفارش بده

  ".گلوسسترشایر". سرفه مختصري کردم

جا یه من، پدر هیزل، اون عموي". لوکاس با حالت تسلیم آهی کشید
  ".مزرعه بزرگ و تعداد زیادي حیوون داره
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واي، من عاشق زندگی تو ": دوشیزه دو ویلر با شوق و ذوق گفت
  ".و حیوونا رو هم خیلی دوست دارم. روستام

   ".ها به خصوص گربه. نطورمنم همی": گفتم
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، که گزارش شده بود در طی آزمون 2نوآموز کانترل: 10700ساعت 
ده است، هفت ساعت دیرتر راه خروج را پیدا شبانه گم ش 3آریادنی

داد و اعالم  کرد در حالی که روي پاي خود بند نبود و بوي الکل می
شده را  سرداب شراب گم، با وجودي که در آزمون مردود شده کرد

به جز . بار، رمز عبور دیروز را به او دادم استثنائا این. پیدا کرده است
  .نداده استاین، اتفاق غیرعادي دیگري رخ 

  اسمیت، نوآموز، شیفت صبح. جی: گزارش از

من تمایل دارم آن را با شمشیرم . یک موش دیدیم: 1312ساعت 
سوراخ کنم ولی لیروي بقیه ساندویچش را به او داد و او را آدري 

  . نامید

پالم پس از طی مسیري که براي  دوشیزه ویولت پرپل: 1515ساعت 
. ز دادگاه سلطنتی، به راه خروجی رسیدبري ا ما ناشناخته بود، میان

بنا به درخواست ایشان، لیروي او . دانست رمز عبور را کامال دقیق می
  .را به دفاتر طبقه باال برد

                                                             
 اعالم ساعت نظامی١

2Cantrell 
3Ariadne test 
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به جز این، اتفاق غیرعادي دیگري رخ . آدري برگشت: 1524ساعت 
  .نداده است

  نوآموز، شیف بعد ازظهر. وارد. پ: گزارش از

  .تفاق غیرعادي رخ نداده استا: 0000تا  1800ساعت 

  .کانترل، نوآموز، شیفت شب. ن: گزارش از

  .اتفاق غیرعادي رخ نداده است: 0600تا  0000ساعت 

  .وارد، نوآموزان. البرت، م. ك: گزارش از

  

  شمار محافظان گاه

  "1هاي نگهبانان سربروس یادداشت"

  1956جوالي  25- 24

  

  هشت

                                                             
1THE CERBERUS WATCH 
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ود و سرش را به نرده تکیه داده ها، در خواب عمیقی ب نگهبان پاي پله
  .بود

: پچ کنان گفت شدیم لوکاس پچ همانطور که دزدکی از کنار او رد می
ترسم اگه همینطور به مشروب خوردن ادامه بده  می. کانترل بیچاره"

البته، فعال که به نفع .... هیچ وقت نتونه به رتبه کارآموزي برسه 
  "!بیا، زود باش. ماست

. مجبور شدیم تمام راه برگشت از کافه را بدویم .زدم نفس نفس می
کت دو ویلر و خواهرش ما را براي مدتی طوالنی آنجا نگه داشتند و ن

ها در مورد زندگی روستایی به طور کلی، زندگی روستایی در  ساعت
در اینجا توانستم صحبت را به (گلوسستر شایر به صورت اختصاصی 
ین و یک گوسفند به نام کالریسا داستانی در مورد دختر عمویم مدال

تنها چیزي که در مورد آن فهمیدم این بود (، پرونده پارکر )بکشانم
، آن پسرك بامزه چارلز که وارث تاج و )که پدربزرگم برنده شده است

هاي گریس کلی و ازدواج  ، و در مورد تمام فیلم)ببخشید؟(تخت بود 
هر از گاهی من . این هنرپیشه با شاهزاده موناکو صحبت کردند

کردم توجه آن را به خطرات سیگار براي  کردم و سعی می اي می سرفه
وقتی باالخره توانستیم از . اي نداشت ولی فایده سالمتی جلب کنم
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کافه بیرون بیاییم آنقدر دیر شده بود که حتی وقت دستشویی رفتن 
  .ام جمع شده بود نداشتم با وجود اینکه چندین لیتر چاي در مثانه

چقدر حرف داشتم . سه دقیقه دیگه": لوکاس نفس نفس زنان گفت
م پیدا نشده  اگه سر و کله اون رئیس لعنتی. خواستم بهت بگم که می

  "...بود 

 آخه. کنین دونستم شما براي خانواده دو ویلر کار می من نمی": گفتم
شما لرد مونتروز آینده هستین و بعدا یکی از اعضاي مجلس سنا 

  ".میشین

بله، ولی تا وقتی ارثم رو از پدرم بگیرم، ": با ناراحتی گفتلوکاس 
و این شغل بهم پیشنهاد شد . م درآمد داشته باشم باید براي خانواده

کنت سن ژرمن، قبل از مرگش، همه ! مهم نیست، گوش کن... 
: چیزهایی رو که براي محافظان به جا گذاشته سانسور کرده

هر چیزي . شمار، همه چی ها، گاه مههاي مخفی خودش، نا یادداشت
همون چیزهاییه که کنت مناسب دیده که  ،دونن که محافظان می

ها بدونن و همه اطالعاتی که ما داریم مشخصا با این هدفه که  اون
ولی . برنبهاي بعدي تمام تالششون رو براي بستن حلقه به کار  نسل

  ".دونن محافظان کل راز رو نمی
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  "دونین؟ میپس شما ": داد زدم

  ".دونم نه، من هم نمی! هیسس"

از آخرین پیچ هم گذشتیم و من در آزمایشگاه شیمی قدیمی را با 
ها را گذاشته بودم روي میز  جایی که آن وسایلم همان. شدت باز کردم

  .پخش بود

آخرین . دونستن ولی من متقاعد شدم که لوسی و پل راز رو می"
پیدا کردن مستندات گمشده  باري که همدیگه رو دیدیم، در مرز

  ".لعنتی". به ساعتش نگاه کرد ".بودن

ام را چنگ  و کیف مدرسه و چراغ قوه "!ادامه بده". التماس کردم
حس . در آخرین لحظه به یاد آوردم که کلید را به او پس بدهم. زدم
راستی، خواهش ". پیچه آشنا در حال پخش شدن در بدنم بود دل
  "!ن، بابابزرگبیل رو بزکنم اون س می

کنت دشمنانی داره که در ": لوکاس با حداکثر سرعت ممکن گفت
به خصوص، یک . تاریخچه محافظان اشاره مختصري بهشون شده

انجمن مخفی قدیمی که ارتباط نزدیکی با کلیسا داشته خیلی با 
بوده و در سال  1فلورنتین ائتالفاسمش . کنت خصومت داشته
                                                             

1Florentine Alliance 
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لندن تأسیس شد، ائتالف تونست ، همون سالی که لژ در 1745
بعضی از مستنداتی رو که کنت سن ژرمن به جا گذاشته بود به 

  "کنی سبیل به من نمیاد؟ پس فکر می - دست بیاره 

  .اتاق شروع به چرخیدن کرد

  "!دوستت دارم بابابزرگ": داد زدم

قبل از اینکه زیر پایم خالی شود، صداي لوکاس را شنیدم که 
مستندات عالوه بر چیزهاي دیگه نشون میده  بعضی از": گفت می

وارد کردن خون همه دوازده مسافر زمان به کرونوگراف کل ماجرا 
  "...راز وقتی آشکار میشه که ! نیست

سینه یک  و من نزدیک به پیش. اي بعد، نور چشمانم را زد لحظه
تر قرار داشتم، دقیقا روي پاي  اگر دو سانت چپ. پیراهن سفید بودم

  .آمدم جورج فرود میآقاي 

  .کوتاهی کشیدم و چند قدم عقب رفتمفریاد وحشت زده 

باید یادمون باشه دفعه بعد بهت ": آقاي جورج سري تکان داد و گفت
چراغ  ".یه تیکه گچ بدیم که جایی رو که فرود اومدي عالمت بزنی

فالک دو ویلر . تنها منتظر من نمانده بود. قوه را از دست من گرفت
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ایستاده بود؛ دکتر وایت روي صندلی پشت میز نشسته بود؛  کنار او
پدرش دزدکی به من  برت، از پشت پاهايروح پسربچه کوچولو، را

اش  سفید بزرگی روي پیشانی پانسمانکرد؛ و گیدئون که  نگاه می
  .بود، به دیوار کنار در تکیه داده بود

  .با دیدن او نفس عمیقی کشیدم

 ها حلقه شده روي دست - ت داشحالت عادي خودش را گیدئون 
ولی صورتش به اندازه پانسمان سرش رنگ پریده بود و حلقه  - سینه
ي زیرچشمش باعث شده بود چشمانش به طرزي غیر طبیعی  تیره

احساس مقاومت ناپذیري داشتم که به طرف او . سبز به نظر برسد
 اش را ببوسم تا خوب بدوم، بازوهایم را دورش حلقه کنم و پیشانی

همانطور که همیشه وقتی نیک خودش را زخمی می کرد او را  ؛شود
  . بوسیدم می

  "همه چی رو به راهه گوئنت؟": فالک دو ویلر پرسید

دلم  ،واي، خدایا ".بله": بدون اینکه چشم از گیدئون بردارم گفتم
واقعا آن بوسه روي ! فهمیدم چقدر تازه االن می. برایش تنگ شده بود
روز پیش بود؟ نه اینکه بشود آن را به عنوان فقط مبل سبز فقط یک 

  .یک بوسه توصیف کرد
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تفاوت، انگار که   گیدئون بدون احساس به من نگاه کرد، تقریبا بی
  .هایش نبود هیچ نشانی از دیروز در چشم. بیند اولین بار است مرا می

برم باال که بره  من گوئنت رو می": آقاي جورج با خونسردي گفت
ستش را پشت من گذاشت و با مالیمت از کنار فالک به د ".خونه

  . و درست از کنار گیدئون. طرف در هدایت کرد

  "تو خوب شدي؟... تو ": پرسیدم

ولی در نگاهی که به من . فقط به من نگاه کرد. گیدئون جوابی نداد
انگار که من اصال انسان نبود، . کرد مشکل بزرگی وجود داشت می

یک ... معمولی و بی اهمیت، چیزي مثل چیزي . یک شیء بودم
دانست من  شاید در نهایت ضربه مغزي شده بود و حاال نمی. صندلی

  .ناگهان احساس سرما کردم. که هستم

گیدئون باید تو رختخواب ": دکتر وایت با لحن تندي توضیح داد
خوایم خطر سفر کنترل نشده رو بپذیریم مجبوره  باشه ولی اگه نمی
س که بذاریم تنهایی بره  ولی خیلی مسخره. ابرد کنهچند ساعتی تر

..."  

تو یه اتاق  رو فقط براي اینکه دو ساعت": فالک حرفش را قطع کرد
  ".مونه زنده می !روي مبل. بگذرونه جیک 1953سال  درآروم 
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و نگاهش از قبل هم  ".کامال درست میگین": گیدئون گفت
  .مداشتناگهان احساسوحشتناکی . تر شد خصمانه

  ".بیا گوئنت". آقاي جورج در را باز کرد

یه چیزي هست که . یه لحظه، آقاي جورج". گیدئون بازوي مرا گرفت
  "گوئنت رو به چه سالی فرستادین؟. می خوام بدونم

. منظورت االنه؟ هزار و نهصد و پنجاه وشش": آقاي جورج گفت
  "چرا؟. 1956جوالي 

فشار دستش  ".یدهچون بوي دود سیگار م - خب ": گیدئون گفت
ام  تقریبا کیف مدرسه. روي بازویم بیشتر شد، تا جایی که درد گرفت

  .را انداختم

این همه ساعت . گفت راست می. ناخودآگاه، آستین ژاکتم را بو کردم
از کدام جهنمی . در آن کافه دودآلود اثر مشخصی به جا گذاشته بود

  توانستم توضیح قابل قبولی پیدا کنم؟ می

ها در اتاق به من بود، و متوجه شدم که باید به سرعت  شمتمام چ
  .بهانه خوبی سر هم کنم
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من . کنم باشه، اعتراف می": کردم گفتم در حالی که به زمین نگاه می
  "!راست میگم. فقط سه تا. سیگار کشیدم، یه کم

گوئنت، مطمئنم برات کامال روشن ". آقاي جورج سرش را تکان داد
  "...چیزي  تونی تو نمی. کردم

ولی یه سرداب تاریک خیلی کسل . متأسفم". حرفش را قطع کردم
بیشترین تالشم را  ".کنه که نترسم ست و سیگار بهم کمک می کننده
من با دقت ته سیگارها رو ". کردم که خجالت زده به نظر بیایم می

کسی الزم نیست نگران باشین که . جمع کردم و همه رو برگردوندم
  ".بورو پیدا کنه و متعجب بشهیه بسته مارل

  .فالک خندید

به نظر میاد این شاهزاده خانم کوچولوي ما ": دکتر وایت گفت
و من نفس راحتی  ".اونقدري که نشون میده دختر خوبی نیست

من اولین سیگارم رو تو سیزده . انقدر شوکه نشو توماس". کشیدم
  ".سالگی کشیدم

ک دو ویلر دوباره روي فال ".اولین و آخرین. من هم همینطور"
سیگار کشیدن واقعا فکر خوبی نیست ". کرونوگراف خم شده بود

  ".مطمئنم اگه مادرت بدونه شوکه میشه. گوئنت
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و با سرزنش به  سرش را تکان دادحتی رابرت کوچولو هم به شدت 
  .من خیره شد

پوستت . کنه تازه ظاهرت رو هم خراب می". دکتر وایت اضافه کرد
  ".دندونات هم سیاه میشه خراب میشه و

ولی هنوز فشار دستش روي بازوي من کم . گیدئون چیزي نگفت
خودم را مجبور کردم تا جایی که می توانستم با حالت . نشده بود

با چشمان . اي بزنم عادي به چشمانش نگاه کنم و لبخند عذرخواهانه
آب دهانم . تنگ شده به من نگاه کرد و سرش را تکان مختصري داد

  .ا به سختی قورت دادم چون ناگهان چیزي در گلویم گیر کرده بودر

کرد؟ یک لحظه با من خوب و مهربان و  چرا گیدئون اینطور رفتار می
بعد سرد و غیر قابل نفوذ؟ بیش از توان  ي با محبت بود و لحظه
. توانستم تحمل کنم خب، دست کم من که نمی. تحمل هر کسی بود

. و درست ؛او اتفاق افتاد احساسی واقعی بود آنچه آن پایین بین من و
توانست بکند این بود که مرا در اولین  و حاال تنها کاري که می

  کرد؟ فرصتی که پیدا کرده جلوي کل گروه رسوا کند؟ چه فکري می

  ".بیا بریم": به من گفتدوباره آقاي جورج 

  ".روز بزرگ تو. بینمت گوئنت پس فردا می": فالک دو ویلر گفت
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و شنیدم گیدئون  ".هاش رو ببندي یادت نره چشم": دکتر وایت گفت
. اي کرده باشد مزه خنده کوتاهی کرد انگار که دکتر وایت شوخی بی

بعد در سنگین پشت سر من و آقاي جورج بسته شد و ما در راهرو 
  .راه افتادیم

: دامن اشک بریزم، آهسته گفتم یکخواست  با اینکه بیشتر دلم می
  ".کنه از سیگاریا خوشش نمیاد ر میآدم فک"

و من آرام  ".بگذار چشمات رو ببندم لطفا": آقاي جورج گفت
ام را  بعد کیف مدرسه. بند را پشت سر من گره زد ایستادم تا او چشم
... گوئنت ". به من کمک کرد که جلو بروم مالیمتاز من گرفت و با 

  ".تو واقعا باید بیشتر احتیاط کنی

  ".کشه آقاي جورج من رو نمیکه همین االن سیگار  چند تا دونه"

  ".منظورم این نبود"

  "پس منظورتون چی بود؟"

  ".منظورم اینه باید در نشون دادن احساساتت بیشتر احتیاط کنی"

  "چی؟ چه احساساتی؟"
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فرزند عزیز من، حتی یه ". ه کشیدن آقاي جورج را شنیدمصداي آ
تو واقعا باید در مورد احساساتت  ...تونه ببینه که تو  آدم کور هم می

  ".به گیدئون مراقب باشی

مشخص بود آقاي جورج بیشتر از . حرفم را قطع کردم "...ولی من"
  .فهمد آنچه از او انتظار داشتم می

از اون . رابطه بین دو مسافر زمان هیچ وقت خوب از آب درنیومده"
انجام مونتروزي هم به سر و هم بگذریم، رابطه بین هیچ دو ویلر

در مواقعی مثل این، باید دائما به خودمون یادآوري کنیم که  .نرسیده
کردم ولی  شاید خیال می ".در اصل، هیچ کس قابل اعتماد نیست

  .دلرز دستش که پشت من قرار داشت میاحساس کردم 

، این یه حقیقت بدون چون و چراست که به محض اینکه متأسفانه"
و . کنه و میره از پنجره پرواز میعشق از در وارد بشه، عقل سلیم 

 زعقل سلیم چیزیه که در حال حاضر تو بیشتر از هر چیزي بهش نیا
  ".مواظب باش، یه پله اینجاست. داري

در سکوت به راهمان از اتاق کرونوگراف ادامه دادیم و بعد آقاي 
تونی  تو می". خیلی جدي به من نگاه کرد. بند را باز کرد چشم جورج
  ".هات باور دارم به شدت به تو و تواناییمن . گوئنت
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چیزي . صورت گردش دوباره با قطرات کوچک عرق پوشیده شده بود
مادرم هم  -به جز نگرانی براي خودم در چشمان روشنش ندیدم 

احساس محبت عمیقی . کرد همینطور بود وقتی به من نگاه می
  .وجودم را فرا گرفت

آقاي جورج، شما چند سالتونه؟ . تون بفرمایین، انگشتر خاتم": گفتم
  ".پرسم اگه ناراحت نمیشین که می

  ".نیست در کار رازي. هفتاد و شش" : آقاي جورج گفت

با اینکه قبال هیچوقت به آن فکر نکرده بودم، حدس . به او نگاه کردم
  "؟...شما  1956پس تو سال ". تر باشد زدم حداقل ده سال جوان می

ن سالی بود که کارم رو به عنوان یه همو. بودم ساله بیست و یک"
  ".منشی حقوقی تو دفاتر اینجا شروع کردم و عضو لژ شدم

شناسین آقاي جورج؟ یکی از دوستان  پالم رو می شما ویولت پرپل"
  ".عمه بزرگ منه

بیا، تا ماشین . کنم نه، فکر نمی". آقاي جورج یک ابرویش را باال برد
  ".زودتر تو رو ببینهمطمئنم مادرت نگرانه که . برمت می

  "؟...آقاي جورج . کنم بله، منم همین فکر رو می"
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اي نداشتم جز اینکه  هیچ چاره. ولی آقاي جورج برگشته بود تا برود
مادام روسینی براي پرو . فردا میان در خونه دنبالت". او را دنبال کنم

کنه چند تا چیز  لباس کارت داره و بعد از اون جوردانو سعی می
  ".بده و بعدش باید ترابرد کنی یادت

  ".به نظر میاد خیلی روز خوبی بشه" : با خستگی گفتم

***  

این که جادو ... ی این لو": در حالی که شوکه شده بودم زمزمه کردم
  "!نیست

مراسم جادویی اجی مجی  هاي نه، از اون مدل". لزلی آه کشید
  ".الغجادوي ک. نیست، شاید نباشه، ولی یه توانایی جادوییه

. اختالل عجیب و غریبهاگه از من بپرسی بیشتر شبیه یه ": گفتم
چیزي که باعث میشه مردم به من بخندن و در هر صورت کسی هم 

  ".تونم این کار رو بکنم کنه که می باور نمی

. نیست اختاللگوئنی، اینکه مشاهدات ماوراءالطبیعه داشته باشی "
  ".ی و باهاشون حرف بزنیونی ارواح رو ببینت تو می. یه موهبته

  ".ها و جن": زمریوس یادآوري کرد
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ها  کالغ. ه سان و دنیاي خدایاننها، کالغ نماد ارتباط بین ا در افسانه"
اش را به طرف  لزلی پوشه ".کنن ها پیام رسانی می ها و مرده بین زنده

من برگرداند تا بتوانم چیزي را که در اینترنت در مورد کالغ پیدا 
باید اعتراف کنی که توانایی تو خیلی با این ". د بخوانمکرده بو

  ".تناسب داره

  ".هاي کالغ به سیاهی بال. موهات هم همینطور": زمریوس گفت

دونم،  نمی ...ها خیلی  گویی ولی تو پیش". لب پایینم را گاز گرفتم
نگار که جادوي کالغ ا. ها به نظر میاد خیلی مهم و قوي و این حرف

  ".ي مخفیه هیه جور اسلح

کنی که یه جور ب رو تو دیگه نباید این فکر. تونه باشه می": لزلی گفت
  ".اختالل عجیب و غریب باعث میشه بتونی ارواح رو ببینی

  ".ها و جن": زمریوس تکرار کرد

. ها دقیقا چی میگن گویی دوست دارم بدونم اون پیش": لزلی گفت
  ".خیلی جالب میشه اگه کل متنش رو داشته باشیم

فکر کنم . ش رو از حفظ بلغور کنه تونه همه شارلوت حتما می": گفتم
و . ها رو هم یاد گرفته دادن اون وقتی داشتن اسرار رو بهش یاد می
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. حتی مامانم. محافظان. زنن همه با شعر و قافیه در موردش حرف می
  ".و گیدئون

م به سرعت سرم را برگردانم که لزلی نبیند ناگهان اشک در چشمان
  .جمع شده، ولی دیر شده بود

. یک دستمال کاغذي به من داد ".واي، عزیزم، دوباره گریه نکن"
  "!کنی داري خیلی قضیه رو بزرگ می"

یادته خودت چطوري چندین روز . کنم نه، نمی": فین کنان گفتم فین
  "گریه کردي؟ مکست با  بعد از تموم شدن رابطه

  ".بودمعلومه، فقط شش ماه پیش ": لزلی گفت

و . تونم تصور کنم اون موقع چه احساسی داشتی خب، االن من می"
  ".کردي بمیري کنم چرا آرزو می هو درك می یک

تو تمام مدت با من نشستی و به من گفتی ! چقدر احمق بودمپس "
مکس ارزش نداره که دیگه بهش فکر کنم؛ به خصوص بعد از اون 

  "...مسواك بزنم و  و به من گفتی برم. رفتاري که با من کرده
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 به دست میارههمه چیز رو  برندهآره، و دائم پشت سر هم به آهنگ "
  ".کردیم گوش می 1آبااز 

تونم اون آهنگ رو  کنه، می اگه حالت رو بهتر می": لزلی پیشنهاد داد
  ".برات بگذارم

خوام  می. تونی اون چاقو ژاپنیه رو بهم بدي ولی می. کنه نمی"
  ".کنم 2هاراگیري

 .خترا همیشه خیلی احساساتی بازي در میارند": مریوس گفتز
پسره اوقات نداشته، بداخالق بوده چون یه نفر زده تو سرش؛ اون 

  ".کنی آخر دنیاست وقت تو فکر می

  ".به خاطر اینه که من رو دوست نداره": با بیچارگی گفتم

دونی؟ در مورد مکس، متأسفانه من  از کجا می": لزلی گفت
م چون نیم ساعت بعد از اینکه من رو ول کرد، تو سینما با دونست می

تونی گیدئون رو به همچین  تو که نمی. کرد اون آنا ماچ و بوسه می
  ".دمدمی مزاجه، همین... اون فقط یه کم . کاري متهم کنی

                                                             
1Abba’s ‘The Winner Takes It All’ 

ریدن شکمنو٢ عی خودکشیتشریفاتی ژاپنی با روش د. 
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انگار ازم ! کرد نگاه میبه من دیدي چه جوري  ولی چرا؟ باید می"
  ".تونم تحمل کنم نمی! ام یه خرخاکی.. .انگار که من یه . بیزار باشه

بیا بابا، . یه لحظه پیش گفتی صندلی بودي": لزلی سرش را تکان داد
عشق از پنجره میاد و : آقاي جورج درست میگه. خودت رو جمع کن
گوش کن، ما در مرز یه اکتشاف . کنه و میره عقل سلیم پرواز می

  ".العاده هستیم فوق

ازه رسیده بود و راحت و آسوده با هم روي ت لزلی آن روز صبح، وقتی
 که کاري -  تخت من نشسته بودیم، آقاي برنارد در اتاق مرا زد

  .و یک سینی چایی روي میز من گذاشت - داد معموال انجام نمی

  ".شما بانوان جوان رفع خستگی کوچیک براي چیزیه ": گفت

و را در این مد که هیچ وقت اآ یادم نمی. من با تعجب به او نگاه کردم
  .طبقه دیده باشم

از من  این مورداز اونجایی که شما اخیرا در ": آقاي برنارد ادامه داد
کتابخونه جستجو  يسؤال کردید، من به خودم اجازه دادم و تو

هاي جغد مانندش از باالي عینک ما را به دقت  با چشم ".کردم
خواستم  می و همونطور که انتظار داشتم، چیزي رو که". برانداز کرد
  ".پیدا کردم
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  "چی؟": پرسیدم

اي روي سینی را برداشت و مشخص شد  آقاي برنارد دستمال پارچه
اگه درست یادم باشه، دنبال . سوار سبز". زیر آن قرار داردیک کتاب 
  "گشتین، نه؟ این می

ولی من قبال این ": لزلی از جایش پرید و کتاب را برداشت و گفت
  ".چیز خاصی نیست. یده بودمکتاب رو تو کتابخونه د

کنم دلیل اینکه همچین  فکر می". آقاي برنارد لبخند مالیمی زد
اي که شما تو کتابخونه عمومی پیدا  زنین اینه که نسخه حرفی می

در عین حال، این یکی . کردین هیچ وقت متعلق به لرد مونتروز نبوده
ترك کرد  بعد با تعظیمی کوچک اتاق را ".ممکنه براتون جالب باشه

اي کاغذ که کسی  تکه. و لزلی و من بالفاصله روي کتاب افتادیم
چندین سري اعداد را با دستخط ریزي روي آن نوشته بود، از الي 

  .هاي لزلی از فرط هیجان سرخ شده بود گونه. کتاب به زمین افتاد

! چقدر عالی و شگفت انگیزه! واي، خداي من، این یه کده": فریاد زد
و حاال تنها . خواستم یه چیزي مثل این پیدا کنم میمن همیشه 
  ".خوام بکنم اینه که بفهمم معنیش چیه کاري که می
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من قبال هم . درسته": زمریوس که از میل پرده من آویزان بود گفت
فکر کنم تو دسته بندي آخرین کلمات مشهور . این حرف رو شنیدم

  "1...گیره  قرار می

رمز کرد و  کشفد که لزلی کد را ولی پنج دقیقه هم طول نکشی
اي در متن کتاب  مربوط به کلمات جداگانه دفهمید که این اعدا

صفحه ست، دومی شماره خط،   شماره همیشه، اولین عدد". هستند
سومی کلمه و چهارمی هم حرف، فهمیدي؟ چهارده، بیست و دو، 

، کلمه ششم و م، خط بیست و دومیعنی صفحه چهارده - شش، سه 
تا ! چه پیش پا افتاده". سرش را تکان داد ".وم اون کلمهحرف س

. برن هم به کار می ها این کد رو توي کتاباي بچهجایی که یادم میاد 
  ".مهم نیست، یعنی حرف اول ف ست

تأیید تکان داد   تأثیر قرار گرفته بود سري به نشانهزمریوس که تحت 
  "!گوش کن تبه دوست": گفتبه من و 

تو فکر . میونهدت نره، اینجا مسأله مرگ و زندگی در یا": لزلی گفت
رو از دست بدم؟ اونم براي اینکه بعد یه  مکنی من حاضرم دوست می

  "تونه درست فکر کنه؟ کم ماچ و بوسه نمی

                                                             
 .اند خرین جمالتی است که افراد مشهور قبل از مرگ خود گفتهمنظورش آ١
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  .این یکی زمریوس بود "!نظر منم دقیقا همینه"

باید گریه رو بس کنی و بفهمی . این مهمه": لزلی با تحکم ادامه داد
اگه دوباره امروز براي ترابرد تو رو . ی و پل چی کشف کرده بودنلوس

به آقاي جورج بگی تا این کار رو  کافیهو فقط  - 1956بفرستن سال 
باید حتما بري یه صحبت خصوصی با پدربزرگت داشته  -  برات بکنه

و این بار باید هر چی بهت ! اي که برین کافه چه فکر مسخره! باشی
. آهی کشید "تمام جزئیات رو، فهمیدي؟میگه رو بنویسی، 

مطمئنی گفته ائتالف فلورنتین؟ نتونستم تو اینترنت چیز به درد "
هاي  باید یه نگاهی به اون یادداشت. بخوري در این مورد پیدا کنم

اگه . مخفی کنت سن ژرمن که براي محافظان گذاشته بندازیم
ونست بره ت تونست اشیا رو تکون بده عالی بود، می زمریوس می

تونست از دیوار رد بشه و همه چیز رو  راحت می - آرشیوها رو بگرده 
  ".بخونه

به  زود باش،. نمی خورم دمن به در !درسته". به زمریوس برخورد
هفت قرن طول کشید که عادت کنم دیگه ! رخم بکش، راحت باش

  ".صفحه کتاب رو هم ورق بزنمیه تونم حتی  نمی
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! ناهار حاضره". لین به داخل اتاق سرك کشیددر اتاقم را زدند و کارو
  ".گوئنی، یه ساعت دیگه میان دنبال تو و شارلوت

  "شارلوت هم میاد؟". اي کردم ناله

ها دارن به شارلوت  گفت اون. آره، خاله گلندا که این طور گفت"
هایی که هیچ استعدادي ندارن چیز  کنن که به آدم بیچاره تحمیل می

  ".ها ي تو همین مایهیا یه چیز. یاد بده

  ".من گرسنه نیستم": گفتم

بیا ". هاي من زد اي به دنده ضربه ".االن میایم پایین": لزلی گفت
االن باید یه چیزي . تونی بعدا براي خودت غصه بخوري می. گوئنی
  "!بخوري

اعصابم اونقدر قوي نیست که به نیش و ". ام را گرفتم نشستم و بینی
و تازه کارمون رو روي کد شروع . گوش بدمهاي خاله گلندا  کنایه

  "!کرده بودیم

در ضمن، براي آینده نزدیک به . من خودم ادامه میدم، نگران نباش"
ت  شارلوت و خاله". لزلی مرا بلند کرد ".اعصاب قوي احتیاج داري



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

٣٠۶  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

اگه بتونی تو . تمرین خوبی هستن براي موقعی که اوضاع بدتر میشه
  ".ی بدون مشکل از پس سواره هم بر بیايناهار دووم بیاري، می تون

  ".اگه نشد هم همیشه براي هاراگیري وقت هست": زمریوس گفت

***  

زیباي ". وقتی وارد شدم، مادام روسینی مرا به سینه فراخش چسباند
دلم برات تنگ شده . باالخره اومدي. گردن آهویی کوچولوي من

  ".بود

. و واقعا همینطور بود ".من هم دلم براي شما تنگ شده بود": گفتم
دریغ و لهجه فرانسوي  صرف حضور مادام روسینی، با مهربانی بی

اگر گیدئون این را ! زیباي گردون آهویی کوچولو(اش  العاده فوق
او مرهمی براي . همزمان نیروبخش و اطمینان بخش بود!) شنید می

  .عزت نفس زخم خورده من بود

موسیو جوردانو . میشی 1انتهوقتی ببینی برات چی درست کردم آنش"
  ".وقتی لباس تو رو دید تقریبا گریه کرد، انقدر که زیباست

تواند  اینکه خودش نمی به خاطرحتما جوردانو  ".کنم باور می": گفتم
نسبتا رفتارش با این حال، امروز . کرد لباس را بپوشد هم گریه می

                                                             
1Enchantée ور، شیفتهمسح  
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صم را تقریبا بار رق دوستانه بود که تا حدي به خاطر این بود که این
توانستم بگویم ، زمریوس هاي کمکخوب انجام دادم و به لطف 

حمایت  محافظه کارانبزرگ آن زمان از حزب  یک از لردهاي کدام
زمریوس خیلی راحت از پشت . (خواهان آزاديکرده و کدام از  می

همچنین، به لطف .) ها را برایم خواند شانه شارلوت نگاه کرد و نوشته
که را -  1765، متولد 1پنلوپه مري گري -زمریوس، داستان خودم 

شد، کلمه به کلمه از حفظ  ام هم می شامل نام پدر و مادر درگذشته
ا بادبزن هنوز هم زیاد خوب نبودم ولی شارلوت بدر کار . بودم

  .اي داد که اصال لزومی ندارد که با خودم بادبزن ببرم پیشنهاد سازنده

از کلماتی که تحت هیچ  يدر انتهاي کالس، جوردانو فهرست دیگر
: اش گفت با صداي تو دماغی. شرایطی نباید به کار ببرم به من داد

باشه، قرن هجدهم اتوبوسی  تیاد. ها رو براي فردا از حفظ کن این"
در کار نبوده، گزارشگر تلویزیونی نداشتن، جاروبرقی نبوده، هیچ 
تم، چیزي محشر، باحال و چندش نبوده، و چیزي در مورد شکافت ا

  ".نستدون ن نمیوزوژن پوست یا سوراخ الیه اکرم کال

کرد؟ سعی کردم تصور کنم محض رضاي  چه کسی فکرش را می
اي در  جملهباید در قرن هجدهم هستم  اي سوارهخدا، چرا وقتی در 

                                                             
1Penelope Mary Gray 
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با این . ن و کرم کالژن پوست بگویموزومورد گزارشگر، سوراخ الیه ا
! نهههه": ث شد جوردانو جیغ بزندکه باع "باشه": حال، مؤدبانه گفتم

  ".ي احمق تو قرن هجدهم باشه نبوده، دختره. باشه نه

یک بار . مادام روسینی بندهاي ابریشمی کرست را پشت من بست
با پوشیدن چنین . دیگر از اینکه اینقدر راحت بود، تعجب کردم

یک چارچوب سیمی با . ایستاد چیزي، آدم ناخودآگاه راست می
حتما قرن هجدهم براي زنانی که (دور باسن من بست  پوشش اضافه

و بعد ) ایده آلی بوده است ي دورهسینه بزرگ و باسن پهن داشتند 
ردیف بلندي از وقتی  .را روي سر من کشید پررنگیپیراهن قرمز 

با تحسین به ابریشم  بست، میها را پشت لباس من  ها و قزن دکمه
  !، عالی بودواي. کشیدم گلدوزي شده سنگین دست می

اي روي  مندانه ته دور من راه رفت و لبخند رضایتمادام روسینی آهس
  ".1مانیفیک. س مجذوب کننده". صورتش پخش شد

  "ی رقصه؟این لباس مهمون": پرسیدم

هاي ابریشمی ریز  گل سرخمادام روسینی  ".س سوارهنه، پیراهن "
آنجایی که از . زیبایی را دور تا دور یقه باز پیراهنم سنجاق کرد

                                                             
1Magnifique باشکوه 
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. زد هایش نامشخص حرف می دهانش پر از سوزن بود، از الي دندان
طور که فکر  همون .تونی موهات رو بدون پودر درست کنی بفرما، می"
چشمک  "!موهاي تیره با رنگ قرمز پیراهن عالی شدهکردم  می

کنی زیباي گردن  توجه همه رو جلب می". شیطنت آمیزي به من زد
البته قصدمون این نبوده، ولی من چی کار  -  1پا آهویی من، نس

وقتی هایش را به هم مالید ولی بر خالف  دست "تونم بکنم؟ می
مالید، مادام روسینی گرد کوچولو  هایش را به هم می جوردانو دست

کوچولو هستی، هیچ شکی توش  تو یه زیباي". رسید زه به نظر میبام
اي  بپوشونیم فایدهگ و رو پریده بهت هاي رن نیست؛ اینکه لباس

  ".بفرما، گردن آهویی کوچولو، و این هم پیراهن مهمونی رقص. نداره

هاي کرم رنگ  پیراهن مهمانی رقص آبی کمرنگ با گلدوزي و حاشیه
این لباس،  ي یقه. ام بود اندازهکامال پیراهن قرمز  دقیقا مانندبود و 

امنش گیري بازتر بود و د حتی از پیراهن قرمز هم به طرز چشم
مادام روسینی، موهاي . چندین و چند متر دور من گسترده شده بود

مرا که امروز بافته بودم، با هر دو دست باالي سرم جمع کرد؛ نگران 
مطمئنم نیستم موهات رو باید چطور درست ". رسید به نظر می

، مخصوصا که این همه موي خودت رو گیس راحت نیست کاله. کنیم
                                                             

1n’est-ce pas اینطور نیست؟ 
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ست، با پودر احتماال یه  ولی موهات خیلی تیره. باید زیرش قایم کنیم
. مهم نیست". اخم کرد "1!گو گتستغوف. خاکستري ترسناك میشه

  "!با پودر آالمد میشی، ولی خداوندا، عجب مد وحشتناکی

! ترسناك. براي اولین بار در آن روز، نتوانستم جلوي لبخندم را بگیرم
ل موي پودر زده موضوع، فقط مد. گفت چقدر درست می! وحشتناك

شد گیدئون هم ترسناك و  نبود، تا جایی که به من مربوط می
کردم،  وحشتناك بود، و از حاال به بعد، من هم همینطور به او نگاه می

  !همین

چقدر براي آرامش  وجودش رسید مادام روسینی بداند به نظر نمی
اوقاتش هنوز هم در مورد قرن هجدهم تلخ . فکر من خوب بوده است

ر بزنن تا شکل ددخترا، پسرا، مجبور باشن موهاشون رو پو". ودب
ها رو امتحان  حاال کفش. وحشتناکه -  شون بشنو پدربزرگ مادربزرگ

ها برقصی، هنوز وقت داریم که تغییرشون  باید با اینیادت باشه . کن
  ".بدیم

داشت گلدوزي قرمز  ،ها هم که براي پیراهن قرمز مثل کرست، کفش
با هاي طالیی بود،  هن مهمانی رقص، آبی روشن با سگکو براي پیرا

                                                             
1Quelle catastrophe! !اي چه فاجعه  
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به طرز اند  رسید همین االن از موزه بیرون آمده اینکه به نظر می
هایی  ترین کفش ها راحت این" : با تحسین گفتم. عجیبی راحت بودند
  ".م پوشیدم هستن که تو زندگی

. اشهامیدوارم اینطور ب": مادام روسینی با تمام صورت خندید و گفت
حواست باشه امشب . ست آمادههمه چیز بیا، فرشته کوچولوي من، 

دوباره شلوار  ".فردا روز هیجان انگیزي در پیش داري. خوب بخوابی
ام را پوشیدم و مادام روسینی هم  جین و پولیور آبی تیره مورد عالقه

عت روي دیوار ابعد، به س. اش کرد هاي خیاطی ها را تن مانکن پیراهن
باید ! مسؤولیت آخ، اون پسره بی". رد و با اوقات تلخی اخم کردنگاه ک

  ".پونزده دقیقه پیش میومد اینجا

  "گیدئون؟". نبضم بالفاصله تند شد

کنه  گیره، فکر می جدي نمی رو اصال این". مادام روسینی تأیید کرد
ولی اندازه شلوار خیلی خیلی . مهم نیست شلوارش چطور باشه

  ".مهمه

  .شعار جدیدم را امتحان کردم! تناكوحش! ترسناك

هاي  یک صداي آهسته بود ولی تمام نیت تنها. اي به در زدند ضربه
  .خوب مرا محو و نابود کرد
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و . توانستم صبر کنم که دوباره گیدئون را ببینم ناگهان دیگر نمی
دیگر طاقت آن . ترسیدم همزمان، تا سر حد مرگ از دیدنش می

  .هاي شوم را نداشتم نگاه

  ".بیا تو. اومد. آها": مادام روسینی گفت

گیدئون نبود، تمام بدنم منقبض شد ولی کسی که از در وارد شد 
مثل همیشه عصبی و ناشیانه تته پته کنان . آقاي مارلی موقرمز بود

ام، دوشیزه گوئنت رو براي ترابرد ببرم .. من باید یاقوت، ":گفت
  ".پایین

زمریوس از پشت سر آقاي  ".میشهاالن کارمون تموم . باشه": گفتم
قبل از پرو لباس او را بیرون . مارلی به من لبخند گشادي تحویل داد

  . فرستاده بودم

زنده پرواز  وزیر کشورمن همین االن از توي یه ": با خوشحالی گفت
  "!با حال بود. کردم

پسره کجاست؟ باید براي پرو ": مادام روسینی با عصبانیت پرسید
  "!میومد
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آقاي دو ویلر ... من همین االن الم". ي مارلی گلویش را صاف کردآقا
  ".با برادرش بود. دوشیزه شارلوت دیدم... رو با اون یکی یاق

  ".اصال برام مهم نیست! 1ین تی": اي گفت مادام روسینی با لحن آزرده

. زدم در فکرم به لزلی پیامک می. ولی فکر کنم براي من مهم بود
  .اگیريهار: فقط یک کلمه

اگه همین االن نیاد اینجا، شکایتش رو به ": مادام روسینی گفت
  "تلفن من کجاست؟. کنم استاد اعظم می

چشم بند مشکی را در دستش  ".متأسفم": آقاي مارلی زیرلب گفت
  "؟...ممکنه ". کرد می طرف طرف و آن این

  .و اجازه دادم چشمم را ببندد ".باشه": آهی کشیدم و گفتم

با کمال تأسف باید بگم این جوون امیدوار راست ": فتزمریوس گ
ت  خاله ت، داره با تمام وجود با دختر برقی دوست جواهر برق. میگه

این پسرا تو موقرمزا چی . برادر خوشگلش هم همینطور .زنه الس می
خواستم خودم  من نمی. بینن؟ فکر کنم همگی دارن میرن سینما می

  ".زنی زیر گریهبهت بگم چون ترسیدم دوباره ب

                                                             
1Tiens 
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  .سرم را تکان دادم

. تونم به خاطر تو مواظبشون باشم می". زمریوس به سقف نگاه کرد
  "دوست داري؟

  .شدت به نشانه تأیید تکان دادم سرم را به

تمام راه پایین رفتن به سمت سرداب، آقاي مارلی مصرانه ساکت بود 
کرونوگراف  وقتی به اتاقتازه . و من هم غرق در افکار غمناکم بودم

امروز من رو ": بند مرا باز کرد، پرسیدم رسیدیم و آقاي مارلی چشم
  "فرستین؟ کجا می

به جاي  ".ما منتظر شماره نه هستیم، منظورم آقاي ویتمنه... من "
من اجازه ". هاي من نگاه کند به زمین خیره شده بود اینکه به چشم

  ".شینینلطفا بن. ندارم که خودم کرونوگراف رو تنظیم کنم

ولی به محض اینکه روي صندلی نشستم، در دوباره باز شد و آقاي 
  .و گیدئون دقیقا پشت سرش بود. ویتمن وارد شد

  .قلبم یک لحظه ایستاد
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! سالم گوئنت": اش گفت ترین لبخند سنجابی آقاي ویتمن با جذاب
پرده منقشی را که گاوصندوق را پنهان  ".بینمت خوشحالم دوباره می

  ".فرستیم رو براي ترابرد می توخوبه، پس االن ". کنار زدکرد  می

گیدئون هنوز خیلی رنگ پریده . گوید شنیدم که چه می به سختی می
پانسمان سفید ضخیم . رسید بود ولی از دیشب خیلی بهتر به نظر می

توانستم زخمی را که تا موهایش ادامه داشت  ناپدید شده بود و می
منتظر شدم چیزي بگوید ولی فقط به من . ودتقریبا ده سانت ب. ببینم

  .نگاه کرد

زمریوس جست و خیز کنان از توي دیوار رد شد و درست کنار 
  .از ترس نفسم را حبس کردم. گیدئون فرود آمد

خواستم بهت خبر  می. این که خودش رسید. اوخ": زمریوس گفت
. مبدم، عزیز جان، ولی نتونستم تصمیم بگیرم که کدوم رو تعقیب کن

ي گیدئون رو  ظاهرا شارلوت این بعد از ظهر، پرستاري برادر کوچیکه
به نظر . قراره برن بستنی بخورن و بعدش برن سینما. به عهده گرفته

  ".من میاد که سینما، انبار کاه عصر جدیده
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همه چی مرتبه گوئنت؟ ": گیدئون یک ابرویش را باال برد و پرسید
واي اعصابت رو آروم کنه؟ گفتی خ سیگار می. رسی عصبی به نظر می
  "ت چی بود؟ مارلبورو؟ مارك مورد عالقه

بدون یک کلمه حرف به او فقط توانستم بگویم؛  هیچ چیزي نمی
  .مخیره شد

بینی تو عشق شکست خورده، کودن؟  نمی. ولش کن": زمریوس گفت
  "کنی؟ اصال تو اینجا چی کار می! ش هم به خاطر تو همه

. ف را از گاو صندوق درآورد و روي میز گذاشتآقاي ویتمن کرونوگرا
  "رو کجا بفرستیم؟ توخب، بذار ببینیم امروز "

مادام روسینی براي ": آقاي مارلی به طرف گیدئون برگشت و گفت
  ".پرو منتظر شماست، قربان

. به ساعتش نگاه کرد. حواسش پرت شد ".لعنتی": گیدئون گفت
  "ود؟خیلی عصبانی ب. کامال یادم رفته بود"

در همان زمان در دوباره باز  ".یه کم بداخالق بود": آقاي مارلی گفت
زد و مثل بقیه اوقاتی که  نفس نفس می. شد و آقاي جورج وارد شد
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اینجا چه ". کرد، کله طاسش از عرق پوشیده شده بود تالش می
  "خبره؟

توماس؟ گیدئون گفت هنوز به شدت غرق ". آقاي ویتمن اخم کرد
  ".ک و وزیر کشور هستیصحبت با فال

تا وقتی که مادام روسینی با من تماس . بودم": آقاي جورج گفت
 ".گرفت و شنیدم که اومدن گوئنت رو براي ترابرد از اونجا بردن

  .دیدم اولین بار بود که او را واقعا عصبانی می

گیدئون  -ولی ": آقاي ویتمن که مشخص بود گیج شده است گفت
  "...گفت تو از ما خواستی 

هر گونه اثر  "گیدئون، جریان چیه؟! من همچین کاري نکردم"
  .هاي کوچک آقاي جورج محو شده بود مهربانی از چشم

فکر کردم ": با لحن آرامی گفت. هایش را به سینه زد گیدئون دست
  ".تون برداشته بشه شاید خوشحال بشین که این مسؤولیت از دوش

با لحنی که مشخصا طعنه . دآقاي جورج عرقش را با دستمال پاك کر
بهتره . ولی لزومی به این کار نبود! چقدر بامالحظه": آمیز بود گفت

  ".یه راست بري سراغ مادام روسینی
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بعد اتفاقات . ترابرد کنمخوشحال میشم اگه با گوئنت ": گیدئون گفت
  ".دیروز، بهتره که تنها نباشه

طري تهدیدش دلیلی نیست فکر کنیم خ. مزخرفه": آقاي جورج گفت
  ".یکه زیاد عقب نرفتهکنه، نه تا زمان می

  ".کامال درسته": آقاي ویتمن گفت

هاي  به چشم "؟1956مثال به سال ": کشداري گفت لحنگیدئون با 
زدم،  شمار رو ورق می امروز صبح داشتم گاه". آقاي جورج نگاه کرد

توي گزارشات . می به نظر میومدهسال آرو 1956بگم سال  دبای
گزارشی . نان بیشتر از همه چیز گفته اتفاق غیر عادي نیفتادههبانگ

مونه، نظر شما این  هاي ما مثل موسیقی می مثل این براي گوش
  "نیست؟

داد  طرز رفتار گیدئون نشان می. در اینجا دیگر قلب من در دهانم بود
ولی از کدام . کردم حتما کشف کرده که من دیروز واقعا چه کار می

دادم که ممکن  دانست؟ من فقط بوي دود سیگار می جهنمی می
است مشکوك باشد ولی امکان ندارد به او فهمانده باشد که واقعا در 

  .چه اتفاقی افتاده است 1956سال 
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کمی آزرده به . آقاي جورج بدون اینکه مژه بزند به گیدئون نگاه کرد
. رهمادام روسینی منتظ. گیدئون، ازت خواهش نکردم". رسید نظر می

  ".تونی بري مارلی، تو هم می

تقریبا  ".بله، آقاي جورج، قربان"  :آقاي مارلی زیر لب گفت
  .هایش را به هم کوبید پاشنه

هایش برق  وقتی در پشت سر مارلی بسته شد، آقاي جورج که چشم
آقاي ویتمن هم با تعجب به او نگاه . زدند به گیدئون نگاه کرد می
  .کرد می

  "منتظر چی هستی؟": ردي پرسیدآقاي جورج با خونس

گوئنت بعد از ظهر، توي روز روشن  نچرا اجازه دادی" :گیدئون پرسید
  "فرود بیاد؟ خالف قوانین نیست؟

  "!هو اوه": زمریوس گفت

  "...گیدئون، تو در جایگاهی ": آقاي ویتمن شروع کرد

فرقی نداره چه موقعی از روز یا ". آقاي جورج حرفش را قطع کرد
  ".ها سفر کرده اون به یه اتاق قفل شده توي سرداب. بیاد شب فرود
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شاید صدایم کمی بیش از حد نازك  ".ترسیدم می": به سرعت گفتم
خواستم نصفه شب توي سرداب تنها باشم، درست کنار  نمی". بود

  "...ها  مقبره

اي نگاهش را به طرف من برگرداند و یکی از ابروهایش  گیدئون لحظه
دست و پایی  بیآهان، آره، تو موجود کوچولوي ترسوي ". را باال برد
هزار و نهصد و پنجاه و ". خنده مالیمی کرد ".یادم رفته بود. هستی
همون سالی که شما عضو لژ شدین، اینطور نیست آقاي  -شش 

  ".جورج؟ چه تصادف عجیبی

  .آقاي جورج اخم کرد

 ها چیه، متوجه نمیشم هدفت از این حرف": آقاي ویتمن گفت
. کنم همین االن برو سراغ مادام روسینی ولی پیشنهاد می. گیدئون

  ".کنیم من و آقاي جورج به گوئنت رسیدگی می

: بگذارین بهتون یه پیشنهادي بدم". گیدئون دوباره به من نگاه کرد
تونین من رو  کنم، و بعد شما می من میرم پرو لباسم رو تموم می

بعدش حتی اگه شب . کجابفرستین پیش گوئنت، مهم نیست کی و 
  ".هم باشه، الزم نیست از چیزي بترسه

  ".به جز تو": زمریوس گفت
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با این حال، . تو قبال سهم امروزت رو کامل کردي": آقاي ویتمن گفت
  .با دلسوزي به من نگاه کرد "...ترسه  اگه گوئنت می

زنم  حدس می. توانستم براي این کار از دستش ناراحت باشم نمی
قلبم هنوز هم در دهانم بود و . رسیدم شت زده به نظر میواقعا وح

  .کامال قدرت حرف زدن را از دست داده بودم

خب، براي من مهم نیست این کار ". اي باال انداخت آقاي ویتمن شانه
  "مخالفتی نداري، توماس؟. رو بکنیم

واقعا رسید  آقاي جورج آهسته سرش را تکان داد، با اینکه به نظر می
  .خواهد مخالفت کند دلش می

لبخند رضایتی روي صورت گیدئون ظاهر شد و باالخره از حالت 
: پیروزمندانه به من گفت. منقبضی که کنار در ایستاده بود بیرون آمد

  .آمد شبیه تهدید به نظر می ".بینمت پس بعدا می"

از وقتی ". وقتی در پشت سر او بسته شد، آقاي ویتمن آهی کشید
کنی  ، اینطور فکر نمیهکن ی عجیب رفتار میتوي سرش زدن خیل

  "توماس؟

  ".قطعا خیلی عجیب": آقاي جورج گفت
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شاید باید با اون حرف بزنیم، یادآوري کنیم ": آقاي ویتمن گفت
به نسبت سنش، خیلی . همواظب طرز صحبتش با اعضاي ارشد لژ باش

نگاه  ".باید این رو هم در نظر بگیریم. تحت فشار زیادیه اه، خب،... 
  "اي گوئنت؟ خب، تو آماده". اي به من کرد تشویق کننده

  .گفتم کامال دروغ می ".بله": گفتم. ایستادم
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  هایی از یاقوت کالغ سرخ، با بال

پیماید و صداي آواز خواندن  راه خود را در بین دو جهان می
  .شنود درگذشتگان را می

  اند د شناسد و بهاي آن را نمی به سختی قدرت خود را می 

  شود خیزد و حلقه بسته می برمی اوولی قدرت 

  شیر، با غروري به درخشش الماس

  اگرچه طلسم ممکن است آن نور درخشان را پنهان کرده باشد

  شود در مرگ خورشید، آنچه اشتباه است تصحیح می

  .زند در حالی که کالغ با مرگ خود، پایان را رقم می

  

  هاي مخفی کنت سن ژرمن از یادداشت

  

  هن
فرستند چون در هر صورت فرقی هم  نپرسیدم مرا به چه سالی می

مبل سبز هنوز در . ام بود درحقیقت، اتاق شبیه مالقات قبلی. کرد نمی
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وسط اتاق بود و من نگاه خشمناکی به آن انداختم انگار که همه چیز 
ها مثل دفعه قبل کنار دیوار، همان  صندلی. تقصیر مبل بوده است

جایگاه مخفی را براي کلید ساخته بود روي هم قرار  جایی که لوکاس
آیا باید مخفیگاه را خالی . رفتم داشتند و من با خودم کلنجار می

 -که قطعا کرده بود  -کنم؟ اگر گیدئون به وجود آن شک کرده باشد 
رسد جستجوي اتاق است، اینطور  پس اولین کاري که به فکرش می

پنهان پشت آجر را بیرون اتاق،  توانستم محتویات سوراخ مینیست؟ 
  .جایی در راهرو بگذارم و قبل از اینکه گیدئون برسد برگردم

. ها کردم ولی بعد نظرم عوض شد وار شروع به کنار زدن صندلی دیوانه
توانستم کلید را بیرون اتاق پنهان کنم چون باید دوباره در  اوال، نمی

کرد  یگاه را پیدا میکردم و ثانیا حتی اگر گیدئون مخف را قفل می
خواست ثابت کند که براي من ساخته شده است؟ فقط  چطور می

  .دادم خودم را احمق جلوه می

ها را سر جایشان چیدم و هر اثري را که بر  با دقت دوباره صندلی
بعد مطمئن شدم در واقعا . روي گرد و خاك گذاشته بودم پاك کردم

  .قفل است و روي مبل سبز نشستم
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مان احساسی را داشتم که چهار سال پیش سر ماجراي تقریبا ه
که من و لزلی باید در دفتر مدیر، آقاي گیلز،  وقتی. قورباغه داشتم
ما واقعا کار اشتباهی نکرده . شدیم تا ما را توبیخ کند منتظر می

به و . اش از روي قورباغه رد شده بود سینتیا بود که با دوچرخه. بودیم
اون فقط یه " - نش از این بابت ناراحت باشد آمد اصال وجدا نظر نمی

براي همین من و لزلی عصبانی شدیم و  -  "قورباغه مسخره پیر بود
قصد داشتیم آن را در پارك . تصمیم گرفتیم انتقام قورباغه را بگیریم

دفن کنیم ولی چون قبال مرده بود، فکر کردیم شاید اگر سینتیا آن 
ها  و در آینده  نسبت به قورباغه را در سوپش ببیند کمی تکان بخورد

 دیدن توانست حدس بزند که هیچ کس نمی .تر شود کمی حساس
هاي عصبی و هیستریک سر  ها جیغ شود مدت میاین صحنه باعث 

حال، آقاي گیلز ما را مانند یک جفت مجرم واقعی  به هر... بدهد 
 همیشه،. تهدید کرد و متأسفانه هرگز این واقعه را فراموش نکرد

آهان، ": گفت دید می حتی امروز هم اگر جایی ما را در راهروها می
  .شد و بعد ما باز هم حالمان بد می "اي هاي بداندیش قورباغه دختر

دلیل نداشت که گیدئون بخواهد با من . اي چشمانم را بستم لحظه
گفتند من  همه دائما می. من کار بدي نکرده بودم. اینطور رفتار کند

بستند، هیچ کس به سؤاالت من  هایم را می نیستم، چشم قابل اعتماد
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پس طبیعی بود که من خودم به تنهایی دنبال این  - داد  جواب نمی
  باشم که بفهمم جریان چیست، نه؟

کرد؛ نور آن براي  در هر حال، گیدئون کجا بود؟ المپ سقف وزوز می
آن شاید مرا به یکی از . اینجا خیلی سرد بود. یک لحظه سوسو زد

هاي سرد بعد از جنگ فرستاده بودند که عمه مدي همیشه  زمستان
هاي آب یخ  هایی که لوله زمستان! عالی بود. زد در مورد آن حرف می

امتحان . ها افتاده بودند در خیابان منجمدي  زدند و حیوانات مرده می
کردم که آیا نفسم به صورت بخار سفید کوچکی جلویم تشکیل 

  .ی نشدول. شود یا نه می

فرض کنیم ناگهان اینجا . ترسیدم کم می کم. وزوز کردالمپ دوباره 
تاریک شود؟ این بار به فکر هیچ کس نرسیده بود که چراغ قوه به 

شد گفت اصال با مالحظه با من رفتار  در واقع نمی - من بدهد
ها در تاریکی از سوراخ هایشان بیرون  مطمئن بودم موش. اند کرده

و هر جایی که موش باشد، ... اید گرسنه بودند ش. خواهند آمد
بعد هم روح آن شوالیه یک دست بود، همان . سوسک هم خواهد بود
سري هم به اینجا  کشاید دوست داشت ی. که زمریوس گفته بود

  .بزند
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  .وزززز

  .المپ بود

رسیدم که حضور گیدئون دست کم بهتر از  کم به این نتیجه می کم
در عوض، المپ در تقالي . یدئون نیامدولی گ. و روح است  موش

  .کرد مرگ وزوز می

ترسیدم، همیشه عادت داشتم آواز  وقتی بچه بودم و از تاریکی می
اول خیلی آهسته، . بخوانم، و حاال هم ناخودآگاه همین کار را کردم

در هر حال، کسی اینجا نبود که صداي مرا . بعد بلندتر و بلندتر
  .بشنود

. کردم دیگر آنقدر احساس ترس یا سرما نمی. ردآواز خواندن کمک ک
وقتی شروع . بعد از چند دقیقه، حتی المپ هم وزوزش را متوقف کرد

و به نظر  کردکردم، دوباره شروع  1به خواندن آهنگ هاي آدل
در عوض، وقتی . هم خوشش بیاید 2رسید از کیتی پري نمی
منظم مرا تشویق هاي آبا را امتحان کردم، با یک پرتوي ثابت و  آهنگ
به خصوص . آمد یادم نمی از آبا هاي بیشتر چه حیف که آهنگ. کرد

                                                             
1Adele 
2Katy Perry 
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یک : ولی المپ حاضر بود الالالال را هم قبول کند. کلماتشان را
  .شانس در یک زندگی، الالالال

بعد از . آمد ها آواز خواندم، یا دست کم اینطور به نظرم می ساعت
ترین آهنگ عاشقانه  محبوب، 1آورد به دست میبرنده همه چیز را 

همزمان دور اتاق . را شروع کردم2من در شگفت هستملزلی، دوباره 
بعد از سومین اجراي . شروع به رقصیدن کردم که زیاد سردم نشود

  . ، مطمئن شدم که قرار نیست سر و کله گیدئون پیدا شود3مامامیا

وقتی به . ومتوانستم از اتاق فرار کنم و به طبقه باال بر پس می. لعنتی
کنار مبل ایستاده  گیدئون رسیدم، ناگهان 4وقتم را تلف کردمآهنگ 
  . بود

  "چرا انقدر دیر کردي؟". دهانم را بستم و نگاه بدي به او کردم

  ".زنم به نظر تو طوالنی اومده حدس می"

به طرف در رفت و . نگاهش هنوز مثل مدتی پیش، سرد و خاص بود
قل انقدر عقلت رسیده که از اتاق بیرون حدا". دستگیره را تکان داد

  ".دونستی من ممکنه کی بیام سراغت نمی. نري
                                                             

1The Winner Takes It All 
2I Wonder 
3Mamma Mia 
4Wasting My Time 
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  "هاهاها، این قرار بود جوك باشه؟": گفتم

گوئنت، الزم نیست به خودت زحمت بدي ". گیدئون به در تکیه داد
  ".گناها رو در بیاري و جلوي من اداي بی

هاي سبزي که  آن چشم. توانستم رفتار سردش را تحمل کنم نمی
نقدر دوست داشتم رنگ سوپ نخود فرنگی شده بود، از آن آمعموال 

  .دادند مدل سبزهاي بدرنگی که در غذاخوري مدرسه می

المپ دوباره  "کنی؟ وحشتناك رفتار می... چرا انقدر با من ": پرسیدم
. هاي آباي من تنگ شده بود احتماال دلش براي آهنگ. وزوز کرد

  "یه المپ با خودت آورده باشی، نه؟فکر نکنم اتفاقا "

اي که در دستش  گیدئون با چراغ قوه ".بوي سیگار تو رو لو داد"
و  2براي همین بعدش یه کم تحقیق کردم و ". کرد داشت بازي می

  ".رو کنار هم گذاشتم 2

  "چه چیز سیگار کشیدن انقدر بده؟". آب دهانم را قورت دادم

کنی هم تو  ون چیزي که فکر میو نصف ا. تو سیگار نکشیده بودي"
  "کلید کجاست؟. دروغ گفتن ماهر نیستی

  "کدوم کلید؟"
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و  1956بتونی بري تو سال  تاکلیدي که آقاي جورج بهت داده "
اگه آدم ". یک قدم به طرف من برداشت ".پدربزرگت رو ببینی

ش کردي، اگه نه، پس هنوز  باهوشی باشی یه جایی همین جا مخفی
ها را برداشت و  ک راست به طرف مبل رفت، کوسنی ".پیش خودته

  ".خب، اینجا که نیست". ها را یکی یکی روي زمین انداخت آن

واقعا ! آقاي جورج به من کلیدي نداده". با وحشت به او خیره شدم
  "...و اون بوي سیگار هم، کامال . نداده

برگ تو جایی بودي که سیگار . فقط بوي سیگار نبود": آرام گفت
هایی  هایش روي صندلی به اطراف اتاق نگاه کرد و چشم ".کشیدن می

  . که جلوي دیوار چیده شده بود ثابت ماند

آمد حتی  و به نظر می کردم خیلی سردم شده دوباره احساس می
نامطمئن شروع . لرزد بدتر از همیشه می با من، همدردي درالمپ هم 

  "... من ". کردم

تو هم یه سیگار برگ ". دوستانه بود حاال لحن گیدئون کامال "بله؟"
  "خواستی همین رو بگی؟ کشیدي، نه؟ عالوه بر سه تا مارلبورو؟ می

  .چیزي نگفتم
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آقاي جورج  ". گیدئون خم شد تا نور چراغ قوه را زیر مبل بیندازد
رمز عبور رو براي تو روي یه تیکه کاغذ نوشت یا حفظش کردي؟ و 

سربروس رد شدي؟ توي  موقع برگشتن چطور از پست نگهبانی
  ".ها چیزي ننوشته بود پرونده

قصد داشتم  "خرفاتی میگی؟کنی داري چه مز فکر می": گفتم
  .زده بود عصبانی به نظر برسم ولی متأسفانه صدایم بیشتر وحشت

چه اسم خاصی، موافق نیستی؟ قبال شنیده  -پالم  ویولت پرپل"
نه، ژله . کرد گاه میگیدئون دوباره ایستاده بود و به من ن "بودي؟
 زهرآنها به رنگ . هایش نبود مقایسه مناسبی براي رنگ چشم کیوي

  .سبز بودند

  .آهسته، سرم را تکان دادم

وقتی اتفاقی . اون دوست خانوادگی شماست. ست بامزه": گفت
پالم مهربون  اسمش رو جلوي شارلوت بردم، به من گفتم خانم پرپل

  ".بافه نی زبر میي شما شال بافت همیشه براي همه

تواند هیچ وقت دهانش را بسته نگه دارد؟  نمی! اه، لعنت به شارلوت
اون زبرها رو اختصاصی براي شارلوت . کنه نه، اشتباه می": گفتم
  ".ي ما نرم و خوبه براي بقیه. بافه می
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نور چراغ قوه را به . گیدئون به مبل تکیه داد و دست به سینه ایستاد
براي ". کرد انداخت به طرزي عصبی وزوز می سقف، جایی که المپ

  "آخرین بار، کلید کجاست گوئنت؟

تالش  ".خورم قسم می. آقاي جورج کلیدي به من نداده": گفتم
اون هیچ ربطی با ". کردم که ضرر را به حداقل برسانم اي می مذبوحانه
  ".ماجرا نداره

 ".ی باشیکنم دروغگوي خوب اا، نداره؟ قبال هم بهت گفتم، فکر نمی"
اگه من جاي تو بودم کلید رو ". ها انداخت نور چراغ قوه را به صندلی

  ".کردم یه جایی پشت یه کوسن مخفی می

دست کم این طوري تا زمان . ها را بگردد باشد، پس بگذار کوسن
نباید دیگر خیلی طول . برگشتنمان کاري دارد که سرگرمش کند

  .بکشد

راغ قوه را درست روي صورت من گیدئون نور چ "...از طرف دیگه "
 1بار سیزیف از طرف دیگه، این ممکنه فقط کار مشقت"انداخت 

  ".باشه

                                                             
در اساطیر یونان، سیزیف فردي بود که محکوم شد تا ابد سنگ بزرگی را تا باالي کوهی ببرد و درست زمانی که سنگ به ١

 .کنایه از رنج و زحمت بدون نتیجه. آمد غلتید و پایین می رسید دوباره می باالي کوه می
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  "!بس کن": کنار رفتم و با عصبانیت گفتم

و ما نباید همیشه از روي کارهایی که خودمون ". گیدئون ادامه داد
هایش در سوسوي نور المپ  چشم ".انجام میدیم نتیجه گیري کنیم

شاید خیلی راحت ". شد و ناگهان از او ترسیدم تر می تیرهتر و  تیره
  .دستش را جلو آورد ".بده به من. کلید رو تو جیب شلوارت گذاشتی

  "!من کلید ندارم لعنتی"

باز هم، اگه من جاي تو بودم، ". گیدئون آهسته به طرف من آمد
 نبایدولی همونطور که گفتم، ما . دادم خودم کلید رو تحویل می

  ".به نفس بکنیمقیاس 

  .در آن لحظه، المپ باالخره وزوزي کرد و خاموش شد

گیدئون درست جلوي من بود، نور چراغ قوه جایی روي دیوار 
کرد،  به جز آن نور که مثل نورافکن صحنه نمایش عمل می. تابید می

  "خب؟". همه جا تاریک بود

چند قدم به عقب  ".تر بیاي حق نداري یه قدم دیگه هم نزدیک"
پریروز هر چقدر هم به من . رفتم تا جایی که پشتم به دیوار خورد

کردم با یک غریبه  ولی االن احساس می. شد کافی نبود نزدیک می
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تو چه مرگته؟ من ". ناگهان کنترلم را از دست دادم. مواجه شدم
تونی یه روز من رو ببوسی و  فهمم چطور می نمی! کاري با تو نکردم

آمد  هایم چنان با سرعت می اشک "چرا؟. باشیروز بعدش ازم متنفر 
خوب بود که . هایم بشوم توانستم مانع ریختن آن روي گونه که نمی
  .توانست در تاریکی چیزي ببیند نمی

با وجود اخطاري که  ".شاید براي اینکه دوست ندارم بهم دروغ بگن"
توانستم  شد و این بار نمی داده بودم، گیدئون به من نزدیک تر می

به خصوص دخترایی که یه روز خودشون رو آویزون ". تر بروم عقب
  ".زنن توي سرم کنن و روز بعد می من می

  "چی داري میگی تو؟"

  ".من دیدمت، گوئنت"

  "چی؟ کجا من رو دیدي؟"

دادم ولی  یه کار کوچیک باید انجام می. وقتی دیروز صبح سفر کردم"
لوم سبز شدي، عین هو ج هنوز بیست متر هم نرفته بود که تو یک

به من نگاه کردي و لبخند زدي انگار خوشحالی که من رو . سراب
  ".بعد برگشتی و تو پیچ بعدي ناپدید شدي. بینی می
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آنقدر گیج شده بودم که چند ثانیه  "این جریان قرار بود کی باشه؟"
  .یادم رفت گریه کنم

ه وقتی یه لحظه بعد من هم ب". گیدئون سؤال مرا نادیده گرفت
همون پیچ رسیدم، یکی زد توي سرم، براي همین متأسفانه وقت 

  ".نداشتم که با تو صحبت کنم تا موضوع روشن بشه

ها دوباره  اشک "کنی من زدم تو سرت؟ تو فکر می... کنی  تو فکر می"
  .سرازیر شدند

وقتی تو رو دیدم چیزي . کنم نه، این فکر رو نمی": گیدئون گفت
نه، تو فقط . ارم بتونی به اون محکمی بزنیتوي دستت نبود و شک د

  ".من رو فریب دادي تا بیام اونجا چون یه نفر اونجا منتظر من بود

  .کامال و قطعا غیر ممکن. غیر ممکن بود

من هیچ وقت همچین ". باالخره توانستم نسبتا مفهوم حرف بزنم
  ".هیچ وقت. کنم کاري نمی

هم خودم یه کم تعجب  آره، من": تفاوتی گفت گیدئون با لحن بی
ولی وقتی . دوستیم... کردم ما با هم  اون هم وقتی فکر می. کرده بودم

دادي، متوجه  ظهر از ترابرد برگشتی و بوي سیگار می از تو دیروز بعد
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حاال، کلید رو . گفتی شدم که شاید تمام این مدت به من دروغ می
  "!بده به من

. ختانه باز هم سرازیر شدندبدب. هایم پاك کردم هایم را از گونه اشک
م را بگیرم و به خاطر گریه کردن از  هق فقط موفق شدم جلوي هق
اگه راست میگی، چرا به بقیه گفتی ". خودم بیشتر متنفر شدم
  "ندیدي کی زده توي سرت؟

  ".من ندیدم کی بود. براي این که حقیقت داره"

  "چرا؟. ولی چیزي هم در مورد من نگفتی"

 "کنی؟ ، میکنی و که گریه نمیت... م آقاي جورج خواست چون نمی"
نور چراغ قوه دوباره توي صورت من تابید و چشمم را زد، مجبور 

خرماي راه راه شده  احتماال شبیه یک موش. هایم را ببندم شدم چشم
  چرا به خودم زحمت دادم و ریمل زدم؟. بودم

  ".گوئنت". گیدئون چراغ قوه را خاموش کرد

  وي بدنی در تاریکی؟؟ جستجیحاال چ
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من کلیدي با خودم ندارم، قسم . برو گمشو": هق گفتم با هق
من هیچ وقت، هیچ وقت . و هر کی که دیدي، من نبودم. خورم می

  ".اجازه نمیدم کسی به تو صدمه بزنه

توانستم چیزي ببینم، احساس کردم گیدئون درست  با اینکه نمی
. مثل یک بخاري بود حرارت بدنش در تاریکی. جلوي من ایستاده

به سرعت . وقتی دستش به گونه من خورد، خودم را جمع کردم
  .دستش را عقب کشید

ناگهان بیچاره به  "...گوئن، من . متأسفم": شنیدم که زیرلب گفت
توانستم احساس  رسید ولی من آنقدر ناراحت بودم که نمی نظر می

  .رضایت کنم

من . آنجا ایستاده بودمدانم چقدر زمان گذشت و ما همانطور  نمی
کرد،  میهم که او هر کاري . ریختم هنوز به شدت اشک می

  .توانستم ببینم نمی

بعد از مدتی، دوباره چراغ قوه را روشن کرد، گلویش را صاف کرد و 
سه دقیقه مونده ": با لحنی عادي گفت. نور آن را به ساعتش انداخت

رنه روي صندوق اتاق بهتره از اون گوشه بیاي کنار وگ. که برگردیم
به طرف مبل برگشت و کوسن هایی را که  ".کرونوگراف فرود میاي
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دونی، بین همه محافظان، آقاي  می". روي زمین انداخته بود برداشت
کسی که هر چی بشه . شون بوده جورج همیشه به نظرم وفادارترین

  ".هم میشه بهش اعتماد کرد

مردد از  ".جریان ندارهولی آقاي جورج واقعا هیچ ربطی به این "
 ".اصال اینجوري نبود". گرفتماي که ایستاده بودم فاصله  گوشه
بهتر بود حقیقت را . هایم را با پشت دست از صورتم پاك کرد اشک

به او بگویم تا دست کم به عدم وفاداري آقاي جورج بیچاره شک 
 وقتی اولین بار من رو براي ترابرد فرستادن اینجا، شانسی". نکند

اون ". خب، شاید حقیقت تمام و کمال هم نه ".پدربزرگم رو دیدم
مالقات خاصی بود، به خصوص . خب، مهم نیست... دنبال سرداب شرا

اون براي من کلید و رمز عبور . وقتی فهمیدیم ما دو نفر کی هستیم
رو توي این اتاق مخفی کرد که توي مالقات بعدیم بتونیم باز هم با 

ه، 1956براي همین بود که دیروز، منظورم سال و . هم حرف بزنیم
براي . پالم استفاده کردم وقتی برگشتم اینجا از اسم ویولت پرپل

االن چند ساله مرده و دلم خیلی خیلی ! اینکه پدربزرگم رو ببینم
کردي؟  تونستی همین کار رو نمی خودت اگه می. براش تنگ شده

  .مدوباره ساکت شد "...حرف زدن با اون خیلی 
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  .در تاریکی به او نگاه کردم و منتظر شدم. گیدئون چیزي نگفتم

پس آقاي جورج چی؟ اون موقع دستیار پدربزرگت ": باالخره گفت
  ".بود

و پدربزرگ به اون گفت من . بله، دیدمش، البته خیلی طول نکشید"
براي اون  - ها پیش یادش رفته  حتما سال. دختر عموش هیزل هستم

 ".یت بوده که پنجاه و پنج سال پیش اتفاق افتادهاهم یه مالقات بی
  "...کنم  فکر می". ام گذاشتم دستم را روي سینه

دستش را دراز کرد ولی ظاهرا  ".من هم همینطور": گیدئون گفت
یه . هر لحظه ممکنه بریم": از سر ناچاري گفت. نظرش عوض شد

  ".قدم بیا جلوتر

من در مقابل نوري  اتاق شروع کرد به چرخیدن و چرخیدن و بعد
: آقاي ویتمن گفت. هایم رابستم وکمی تلو تلو خوردم روشن چشم

  ".آهان، شما دو تا برگشتین"

. گیدئون چراغ قوه را روي میز گذاشت و نگاه کوتاهی به من انداخت
کردم ولی به نظر این بار چیزي مثل همدردي در  شاید تصور می

کردم ولی در هر صورت  یواشکی دوباره صورتم را پاك. نگاهش بود
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. کس دیگري نبود. ام توانست ببیند که من گریه کرده آقاي ویتمن می
  .احتماال زمریوس کسل شده و رفته بود

خواست نشان دهد معلم  اي که وقتی می آقاي ویتمن با لحن دوستانه
چی شده گوئنت؟ مشکلی ": برد پرسید قابل اعتمادي است به کار می

به نداشتم ممکن بود وسوسه شوم و دوباره اگر تجر "پیش اومده؟
گیدئون نامرد خیلی ". (بزنم زیر گریه و دلم را پیش او خالی کنم

هفته . شناختم ولی من او را خوب می) "!خیییلی با من بد رفتار کرد
پیش هم وقتی از ما پرسید چه کسی کاریکاتور خانم کانتر را روي 

ي از سر با لبخند. کرد همین لحن صحبت می تخته کشیده دقیقا با
براي  ".به نظر من که قطعا هنرمند ماهري بوده":تحسین گفت

آقاي ویتمن  به او گفت کار مگی بوده و!) معلومه(همین سینتیا 
س جلوي اسم مگی نمره بدي را و در دفتر کال اش را تمام کرد خنده
منظورم در مورد مهارت، این بود که ": و بعد اضافه کرد. نوشت
، در اینکه خودت رو به دردسر بندازي واقعا قابل تحسینه مهارتت
  ".مگی

 "خب؟": االن هم با همان لبخند دلسوزانه و اطمینان بخش گفت
  .خوردم ولی من قطعا گول نمی



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

٣۴١  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

بعدش المپ ... شما گفتی موش نیست  . موش بود": زیر لب گفتم
 سوخت و به من چراغ قوه نداده بودین و من مجبور شدم تو تاریکی

به مامانم " :تقریبا اضافه کردم ".با اون موش وحشتناك تنها بمونم
  .ولی به موقع جلوي خودم را گرفتم "میگم،

 ".مونه دفعه بعد یادمون می. متأسفم". کمی ناراحت شد آقاي ویتمن
االن تو ". به لحن آموزشی معلمی معمول خودش برگشت دوباره بعد

فردا براي شما روز . د بخوابیکنم شب زو برن خونه و توصیه می رو می
  ".پر تالشیه

بند سیاهی را که معموال براي بستن چشم من به کار  گیدئون چشم
آقاي جورج . برمش من تا ماشین می" :بردند برداشت و گفت می

  "کجاست؟

در کنم باید  گیدئون، فکر می. توي یه جلسه". آقاي ویتمن اخم کرد
ا در مورد تو خیلی اغماض م. لحن حرف زدنت تجدید نظر کنی مورد
شرایط سختی هستی ولی تو هم  دردونیم فعال  کنیم چون می می

  ".باید براي اعضاي حلقه داخلی احترام بیشتري قائل بشی
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درست ": داد ولی مؤدبانه گفت صورت گیدئون چیزي را نشان نمی
. بعد دستش را به طرف من گرفت ".متأسفم. میگین، آقاي ویتمن

  "میاي؟"

و واقعا قلبم . یک عکس العمل غیر ارادي. ا دستش را گرفتمتقریب
توانم بدون اینکه خودم را لو بدهم این کار را  گرفت وقتی دیدم نمی

  .دوباره در مرز اشک ریختن بودم. بکنم

توانستم به  و تا جایی که می ".شب به خیر": به آقاي ویتمن گفتم
  .زمین نگاه کردم

  . گیدئون در را باز کرد

 هر دو تاي شما یادتون باشهو . بینمت فردا می": ویتمن گفت آقاي
  ".که خواب زیاد بهترین آمادگیه

  .در پشت سر ما بسته شد

تنها توي سرداب ": گیدئون لبخند گشادي تحویل من داد و گفت
  "تاریک با یه موش وحشتناك، آره؟

چیز به جز  دو روز تمام هیچ. وانستم درك کنمت به سختی می
هایی  و در واقع در دو ساعت گذشته، نگاه -  در کار نبود سرد هاي نگاه
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در جا  یکه مرا مانند آن حیوانات بیچاره در پوسترهاي زمستان
کند انگار که همه  شوخی میطوري و حاال این؟ . کردند خشک می

توانست بدون  چیز مثل گذشته است؟ شاید سادیسم داشت و نمی
  باشد لبخند بزند؟ اینکه اول با من رفتار زشتی داشته

هاي  اصال حوصله شوخی "خواي چشماي من رو ببندي؟ نمی"
  .خواستم او هم این را بداند مسخره او را نداشتم و می

تا االن دیگه راه رو بلد  مزن حدس می". اي باال انداخت گیدئون شانه
یک لبخند  ".بیا. بند رو فراموش کنیم تونیم چشم می. شده باشی
  .ي دیگر دوستانه

. دیدم اولین باري بود که راهروهاي زیرزمینی را در زمان خودمان می
هاي تمیزي داشت و در دیوارها چراغ کار گذاشته شده بود  کاري گچ

راه طبقه باال هم به خوبی . که بعضی از آنها حسگر حرکتی داشتند
  .روشن شده بود

از راهروهایی  ي همه؟ نهالعاده نیست،  خیلی هم فوق": گیدئون گفت
ها خارج میشن درهاي مخصوص و سیستم اعالم خطر دارن و  سرداب

ولی هیچ کدوم از . این روزها این پایین به اندازه بانک انگلیس امنه
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قبل از اون، . نصب نشده بود 70هاي امنیتی تا دهه  این سیستم
  ".تونستی نصف لندن رو از اینجا زیر زمین بگردي می

  ".نیستبرام مهم ": رویی گفتم با ترش

  "پس دوست داري در مورد چی حرف بزنیم؟"

توانست طوري رفتار کند که انگار هیچ اتفاقی  چطور می ".هیچی"
اهمیتش  هاي بی اش و تمام این حرف لبخند مسخرهنیفتاده است؟ 

هایم را  تندتر راه رفتم و با اینکه لب. مرا واقعا عصبانی کرده بود
جلوي خودم را بگیرم و کلمات  دادم، نتوانستم محکم به هم فشار می
تونم درك  من نمی! تونم گیدئون من نمی". از دهانم بیرون ریختند

کنی انگار  بوسی و بعدش طوري رفتار می کنم چطور یه لحظه منو می
  "!که مثل زهر از من متنفري

من که بیشتر ترجیح میدم تمام ": گیدئون بعد از مکثی کوتاه گفت
متنفر باشم ولی تو این کار رو برام راحت  مدت ببوسمت تا اینکه ازت

  ".کنی نمی

  ".من کاري با تو نکردم": گفتم
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کنی من اون  باور نمیواقعا که تو ! گوئنت خیال بیواي، ". ایستاد
رو قبول کردم؟ انگار که میشه گفتی در مورد پدربزرگت  داستانی که

مثل درست ! توي همون اتاق باشه ،تو هو اتفاقی موقع ترابرد یک
ي لیدي تیلنی بودن و اون مردا  لوسی و پل اتفاقی توي خونه اینکه

  ".تصادفی تو هاید پارك به ما حمله کرده باشن

ها رو من تنهایی برنامه ریزي کردم، چون  آها، البته، همه این"
در ضمن . خواست یه نفر رو با شمشیر سوراخ کنم همیشه دلم می

ونم یه مردي که نصفه خواسته بد فراموش نکن همیشه دلم می
  "!صورتش با گلوله رفته چه شکلیه

  "...کاري که تو در آینده ممکنه انجام بدي و اینکه چرا "

من از همه اینها خسته شدم و ! ، ساکت شوآخ": با عصبانیت داد زدم
کنم دارم توي  پیش، احساس می ي از دوشنبه. خوره حالم به هم می

وقتی . ت هیچ وقت تموم بشهکه قرار نیس کنم زندگی می یکابوس
ها  میلیون. بینم کنم هنوز هم دارم خواب می فکر میبیدار میشم 

ر توي ها نمیده و همین طو ی به اونسؤال دارم که هیچ کس جواب
و همه انتظار دارن من براي چیزي که هیچی ازش . زنه سرم چرخ می

دویدم  میدوباره راه افتادم، تقریبا  "!فهمم تمام تالشم رو بکنم نمی
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هیچ کسی روي پله ها نبود . آمد پا به پاي من میولی گیدئون راحت 
چرا به خودشان زحمت بدهند وقتی . بخواهد اکه رمز عبور را از م

ها را  هاي ورود و خروج اینجا به اندازه دژ نظامی امنیت دارد؟ پله راه
ر خوام درگی هیچ کس از من نپرسیده اصال می". دو تا یکی باال رفتم

و  هرقص دیوونه دائم زجرم مید  استادیه . این ماجرا بشم یا نه
تونه انجام بده و من هیچ  خاله عزیزم تمام چیزهایی رو که می دختر

  "...تو ... کشه و تو  تونم یاد بگیرم رو به رخم می وقت نمی

بار هم خودت رو  تونی یک هی، نمی". گیدئون سرش را تکان داد
. داد او هم داشت کنترلش را ازدست می حاال "جاي من بگذاري؟

کردي اگه مطمئن بودي  تو چی کار می! طهبراي من هم همین شرای"
یک نفر رو بفرستم که بهت حمله کنه و با من که دیر یا زود، قراره 

کنم  یه چیز سنگین بزنه توي سرت؟ تحت این شرایط، فکر نمی
  "کردي؟ یگناهم، م کردي من دوست داشتنی و بی هنوزم فکر می

دونی چی؟ االن  می! کنم نمیاین فکر رو در هر صورت ": محکم گفتم
چیز سنگین توي سرت  یه ابتونم تصور کنم خودم  دیگه راحت می

  ".بزنم

  "خب، دیدي؟". گیدئون دوباره لبخند زد
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از جلوي اتاق خیاطی مادام . فقط صدایی از روي عصبانیت در آوردم
تابید، احتماال هنوز هم  ر به راهرو میاز زیر در نو. روسینی رد شدیم

  .کرد هاي ما کار می روي لباس

میشه . همونطور که گفتم، متأسفم". گیدئون گلویش را صاف کرد
  "دوباره با هم عادي حرف بزنیم؟

  !کرد شوخی می! عادي

خب امشب ":توانست پرسید با بهترین لحن دوستانه عادي که می
   "ت چیه؟ برنامه

اوه، قطعا تمرین رقص مینوت و درست قبل از اینکه ": با طعنه گفتم
کلماتی مثل جاروبرقی،  اي فکر کنم که برم بخوابم باید به جمله

   "تو چطور؟. چندش، و پیوند قلب توش نباشه

قراره شارلوت و برادر کوچیکم رو ". گیدئون به ساعتش نگاه کرد
نبه شبه باالخره ش. کنیم خب، ببینیم چی کار می... ببینم و بعدش 

  ".دیگه

  .تحمل نداشتمدیگر . خواهند بکنند توانند هر کاري می آنها می. البته
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ممنون که تا باال دنبالم ": توانستم گفتم با سردترین لحنی که می
  ".تونم خودم ماشین رو پیدا کنم می. اومدي

تونی  و تو هم می. قا من هم همون طرف میرمافتا": گیدئون گفت
بنا بر توصیه . ن نباید زیاد به خودم فشار بیارمم. تر راه بري یواش

  ".دکتر وایت

فقط یک  ؛با اینکه خیلی از دستش عصبانی بودم، وجدانم ناراحت شد
یه نفر با چیزي جلوتر خب، اگر ". زیرچشمی به او نگاه کردم. لحظه

  ".زد توي سرت، نري بگی من گولت زدم و بردم اون طرف

  ".کنی مچین کاري نمینه، هنوز ه". گیدئون لبخند زد

فکري که از سرم گذشت این بود که من هیچ وقت چنین کاري 
دهم  هیچ وقت اجازه نمی. هر چقدر هم بد با من رفتار کند. کنم نمی

  . کسی به او صدمه بزند

دروازه ورودي جلوي ما مدت کوتاهی با نور فلش یک دوربین روشن 
توریست در اطراف  با اینکه هوا تاریک بود، هنوز هم تعدادي. شد

در جاي پارك  آشنالیموزین مشکی . معبد حضور داشتند
راننده وقتی ما را دید که نزدیک . اش توقف کرده بود همیشگی
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گیدئون صبر کرد تا من . شویم، پیاده شد و در را براي من باز کرد می
  "گوئنت؟". سوار ماشین شدم و بعد به طرف من خم شد

  .دیدم ورتش را خوب نمیهوا تاریک بود و ص ".بله"

آنقدر جدي و صادقانه این  ".کردي کاش بیشتر به من اعتماد می"
  .حرف را زد که یک لحظه نتوانستم حرفی بزنم

 نو ماشی وقتی گیدئون در را بست ".کاش می تونستم": بعد گفتم
کاش تو هم ": گفتم راه افتاد تازه به فکرم رسید که بهتر بود می

  ".تماد کنیتونستی به من اع می

***  

ست مرا گرفت و د. ام روسینی با شوق و ذوق برق زدهاي ماد چشم
. روي دیوار برد تا بتوانم نتیجه زحماتش را ببینمبه طرف آینه قدي 

بیشتر به خاطر موهایم بود . در نگاه اول، به سختی خودم را شناختم
هاي متعددي  حلقهکه با اینکه معموال صاف بود، االن به شکل 

مده و در باالي سرم به شکل یک کوه سنجاق شده بود؛ همان درآ
اش موهاي خود را  ام جانت در جشن عروسی مدلی که دختر دایی

ام  هاي برهنه چند رشته موي رها شده روي شانه. درست کرده بود
رنگ قرمز تیره لباس، پوست مرا از حالت عادي هم رنگ . ریخته بود
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صورتی که انگار مریض باشم؛  داد ولی نه به تر نشان می پریده
ام پودر زد و  مادام روسینی با دقت به بینی و پیشانی! درخشیدم می

با به لطف مهارت او در آرایش،. هایم مالید کمی رژگونه روي گونه
اي در زیر  حلقه تیرهاینکه دیشب تا دیر وقت بیدار مانده بودم 

  .شد چشمانم دیده نمی

مثل ": اي پارچه پاك کرد و گفت تکههایش را با  مادام روسینی چشم
به سرخی خون، به سفیدي برف، به . ها شدي سفیدبرفی توي قصه

شدن اگرشکل غذاي  ها ازدست من عصبانی می اون. سیاهی آبنوس
، 1اویی، تغه بین -هات رو به من نشون بده  ناخن. مديسگ در میو
این . بدهتر تکون  نه، محکم. حاال، سرت رو تکون بده. تمیز و کوتاه

  ".مدل مو باید تمام شب دووم بیاره

  ".کنم کاله سرم کردم احساس می"

بهش " :مادام روسینی باز هم اسپري بیشتري به موهایم زد و گفت
اي که  عالوه بر حدود یازده کیلو سنجاق سر عادي ".کنی عادت می
با همان گل داشتن مویم به کار برده بود، چند تایی هم ه براي نگ
به سرم زده براي تزیین کوچکی که روي یقه لباسم بود  هاي سرخ

                                                             
1oui, très bien   .خوبهخیلی بله، 
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! زیباي گردن آهویی کوچولوي من. حاضره. بیا"! خیلی ناز بودند. بود
  "این بار هم ازت عکس بگیرم؟

دنبال کیفم که موبایلم در آن بود به اطراف نگاه  "!آخ، بله لطفا"
  "!کشه اگه این صحنه رو ثبت نکنم لزلی منو می". کردم

م روسینی بعد از این که ازهمه جهات ده بار از من عکس گرفت مادا
ي  تو و اون پسره. دوست دارم چند تا هم از هر دوتاتون بگیرم": گفت

هاتون دقیق و عالی با  نشون بدم چقدر لباس بدرفتار، فقط براي اینکه
. دیگه حاضر نشدم در مورد جوراب رنگی بحث کنم! هم ست شدن

  "!دیگه بسه

  ".هایی که من پوشیدم که اصال بد نیستن رابجو": گفتم

هاي اون زمانن ولی  براي اینه که شبیه جوراب": مادام روسینی گفت
در زمان . تر باشن حتاجنسشون االستینه که باعث میشه خیلی ر

ت رو نصف  هاي این شکلی احتماال ران هاي قدیم، بند جوراب
م گاه نکنه، ولی اگر هالبته امیدوارم کسی زیر دامن تو رو ن. کردن می
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. دستانش را به هم زد "؟1پا شکایتی داشته باشه، نس تونه کرد، نمی
  ".کنم بیان باال و میگم تو حاضري ، حاال اون ها رو صدا می2ین بی"

هیجان . زد، دوباره جلوي آینه ایستادم تلفن می مادام روسینی وقتی
را از ذهنم گیدئون از امروز صبح سرسختانه سعی کردم  .زده بودم

بیرون کنم و تقریبا موفق بودم ولی به این قیمت که تمام مدت به 
وحشتم از مالقات مجدد با کنت سن . کردم کنت سن ژرمن فکر می

، بودم سواره فکر ژرمن، حاال با هیجان آمیخته بود و مشتاقانه به
  .توانستم براي خودم هم تفسیر کنم احساسی که نمی

در نتیجه دیشب به  ی دیشب با ما بخوابد،بود لزل اجازه دادهمامان 
تحلیل چیزهایی که اتفاق افتاده . نوعی تبدیل به شب دلپذیري شد

شاید فقط . بود با جزئیات به همراه لزلی و زمریوس برایم خوب بود
زدند که روحیه مرا باال ببرند ولی هیچ کدام از آنها  این حرف را می

خودم را از روي پل  ،نافرجامدیدند که من به خاطر عشق  دلیلی نمی
هر دوي آنها گفتند با در نظر گرفتن . به رودخانه تیمز پرت کنم

و لزلی  بودهشرایط، دالیل گیدئون براي رفتاري که داشته موجه 
 دگفت محض خاطر برابري جنسیتی، باید به پسرها هم اجازه دا

                                                             
  اینطور نیست؟ ١
  خوبه٢
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 کرد مطمئنا گیدئون در گاهی اخالق بد داشته باشند و احساس می
  .درون وجودش واقعا پسر خوبی است

زنی  فقط این حرف رو می! شناسی تو اونو نمی": سرم را تکان دادم
  "!دونی من دوست دارم این رو بشنوم براي اینکه می

اگه در نهایت یه ! باشهخواد حرفم درست  بله، و براي اینکه دلم می"
قول ! زنمش حرومزاده کامل از آب در بیاد، خودم میرم و شخصا می

  "!میدم

زمریوس دیر به خانه برگشته بود، چون از او خواسته بودم اول مثل 
بر خالف زمریوس، من . سایه شارلوت، رافائل و گیدئون را تعقیب کند

اینکه رافائل چطور آدمی است،  شنیدنکردیم  و لزلی اصال فکر نمی
  .کسل کننده باشد

یارو یه کم زیادي اگه از من بپرسی، این ": زمریوس با انتقاد گفت
  "!!دونه و خودش هم که اصال نمی. ست خوش قیافه

تا حاال که . ب، با شارلوت جاش خوبهخ": لزلی با رضایت گفت
  ".ي یخی ما موفق شده لذت زندگی رو توي همه از بین ببره ملکه
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ي من نشسته بودیم و زمریوس  ي جلوي پنجره اقچهما دو تا روي ط
  .داد خودش جمع کرده بود و گزارش میروي میز دمش را مرتب دور 

اول شارلوت و رافائل رفته بودند بستنی بخورند، بعد به سینما رفتند 
لزلی و من . و باالخره در یک رستوران ایتالیایی گیدئون را دیدند

تک جزئیات ریز را بدانیم، از اسم فیلم تا نوع پیتزا،  خواستیم تک می
طبق گفته زمریوس، . دندتک کلماتی که گفته بو به عالوه تک

با . ربط بزنند هاي بی شارلوت و رافائل اصرار داشتند تمام مدت حرف
خواست در مورد تفاوت بین دخترهاي انگلیسی و  رافائل می اینکه

فرانسوي بداند و بفهمد دخترهاي انگلیسی حاضرند تا کجا پیش 
ده  ها در مورد برندگان جایزه نوبل ادبیات در بروند، شارلوت مدت

بود که در نتیجه حوصله رافائل خیلی  داد سخن دادهسال گذشته 
واضح سر رفته بود و سر خودش را با دید زدن دخترهاي دیگر گرم 

و در سینما، در کمال تعجب زمریوس، رافائل حتی سعی . کرده بود
بعد از حدود ده دقیقه . بر عکس. هم نکرده بود به شارلوت دست بزند

لزلی گفت این بهترین . طور هم ادامه داده بودخوابش برده و همان
ها شنیده و من هم کامال با او موافق  چیزي است که بعد از مدت

خواستیم بدانیم آیا گیدئون، شارلوت و  بعد، معلوم است که می. بودم
مورد من حرف زدند یا نه و رافائل در آن رستوران ایتالیایی در 
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من . ا این مکالمه محظوظ کردما را ب - میلی  با کمی بی - زمریوس 
  .نوعی ترجمه همزمان براي لزلی انجام دادم

خراب  همه چیز روترسه گوئنت فردا  جوردانو خیلی می :شارلوت
  .کنه

  .لطفا روغن زیتون رو بده :گیدئون

. ست سیاست و تاریخ براي گوئنت مثل یه کتاب بسته :شارلوت
این گوشش میرن تو و  از  - ها رو به خاطر بسپره  تونه حتی اسم نمی

کاري از دستش بر نمیاد، مغزش ظرفیت . از اون یکی میان بیرون
النی طوالنی هاي موسیقی پسرونه و فهرست طو پر از اسم گروه. نداره

  .هاي رمانتیک سطح پایینه هاي فیلم از هنرپیشه

ي مسافر زمان توئه، درسته؟ دیروز  گوئنت همون دختر خاله :رافائل
هاي  همونی نیست که موهاي بلند تیره و چشم. مشتو مدرسه دید

  آبی داره؟

ش، اونی که شبیه یه  بله، و اون ماه گرفتگی روي شقیقه :شارلوت
  .موز کوچیکه

  .شبیه یه هالل ماه کوچیک :گیدئون
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  اسم دوستش چیه؟ اون موبور کک و مکی؟ لیلی؟ :رافائل

نه فوق تره ولی نمو یه کم از گوئنت باهوش. یلزلی ه :شارلوت
سگ اون یه شکاري . هاشون شدن هاییه که شبیه سگ اي از آدم العاده

  .ه دورگه طالیی پشمالو به اسم برتی

  !چه بامزه:  رافائل

  تو سگ دوست داري؟ :شارلوت

  .هاي شکاري دورگه کک مکی آره، به خصوص سگ :رافائل

 خواهی دید. تونی شانست رو امتحان کنی خب، می. همیدمف:شارلوت
  .لزلی از گوئنت هم بیشتر با پسرا بوده. یلی هم سخت نیستکه خ

  ام، دوست پسر داشته؟... واقعا؟ گوئنت چند تا  :گیدئون

خوام در  نمی. یه جورایی خجالت آوره! واي خداي من :شارلوت
به خصوص . قوه تشخیص ندارهبد بگم، فقط اینکه اون خیلی  شمورد

ا همه پسراي کالس ما و تقریبا یه دور ب. خوره وقتی نوشیدنی می
دیگه از دستم در  یییه جا حسابش فکر کنم... کالس باالیی گشته 

  .کنن ترجیح میدم تکرار نکنم تو مدرسه چی صداش می. رفت

  تشک مدرسه؟  :رافائل
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  .نمک رو بده لطفا :گیدئون

الفاصله از جایم پریدم یوس به اینجاي داستان رسید، من بوقتی زمر
در طبقه پایین بروم و او را خفه کنم ولی لزلی به  تا به اتاق شارلوت
او به من یادآوري کرد که انتقام غذایی است که بهتر . من اجازه نداد

است سرد خورده بشود و وقتی گفتم نیت من انتقام نیست و صرفا 
اضافه  و. نیاز غریزي به خونریزي و قتل است، حرفم را قبول نکرد

، شانیک چهارم خوش قیافه بودن کرد اگر گیدئون و رافائل حتی
  .کنند هاي شارلوت را باور نمی باهوش باشند، حتی یک کلمه از حرف

کنم لزلی واقعا یه کم شبیه اون سگ  من فکر می": زمریوس گفت
و وقتی نگاه سرزنش آمیزي به او کردم سریع اضافه  ".ست طالییه
چه  !دونی دوست دارم ، خودت میمها رو دوست دار من سگ": کرد

  "!حیووناي باهوشین

او معماي کتاب سوار سبز را حل کرده بود، . و لزلی واقعا باهوش بود
کل چیزي که به . هایش کمی ناامید کننده بود هر چند نتیجه تالش

هاي  ا دو حرف و عالمترده بود یه سري اعداد رمزي دیگر بدست آو
  .کوچک مسخره بود
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ت ش کاما صفر پنج یک صفر سه صفر چهار یک نقطه هفت هش
  .صفر صفر هشت چهار نه نقطه نه یک غ

تقریبا نیمه شب بود که ما دزدکی در خانه راه افتادیم و به کتابخانه 
زمریوس . دست کم، من و لزلی دزدکی در خانه راه افتادیم. رفتیم

  .جلوتر پرواز کرده بود

 پنجاه و. ها به دنبال سرنخ بیشتر گشتیم در قفسه حداقل یک ساعت
، سومین کتاب در ردیف پنجاه و یکم، ...ن کتاب در ردیف سوم یکمی

ولی از هر جایی که شروع ... صفحه چهارم، خط هفتم، کلمه هشتم 
در نهایت، فقط . به شمارش کردیم، چیز معنی داري به دست نیامد

آوردیم و به امید اینکه  ها را از قفسه بیرون می تصادفی کتاب
ولی لزلی در . دادیم ن بیفتد تکان مییادداشت دیگري از آن به زمی

کد را روي یک تکه کاغذ نوشته بود و دائما از . هر صورت مطمئن بود
با خودش حرف . کرد آورد و به آن نگاه می جیب شلوارش بیرون می

  ".فهمم چیه و من حتما می. اي داره حتما یه معنی": زد می

از یک  ساعت زنگ با صبح،. بعد از آن باالخره به رختخواب رفتیم
و از آن لحظه به بعد به چیزي به جز  شدمخواب بدون رویا بیدار 

  .فکر نکردم سواره
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 هآقاي جورج اومد". مادام روسینی مرا دوباره به زمان حال برگرداند
به  -که احتماال همون رتیکول بود  -  یک کیف کوچک ".تو رو ببره

کارد آشپزخانه  من داد و با خودم فکر کردم باالخره در آخرین لحظه
گفت آن را با چسب به  پیشنهاد لزلی را که می. را با خودم ببرم یا نه

با شانسی که من داشتم، احتماال به هیچ . رد کردم بچسبانمران پایم 
هاي  زدم و اینکه چطور در موقعیت کس به جز خودم صدمه نمی

م بتوانم آن را از زیر آن دامن عظیم بیرون بیاورم هم برایضروري 
موفق ": هر دو گونه مرا بوسید و گفتمادام روسینی . اي بود مسأله

اون حتما سالم و سالمت . باشی، زیباي گردن آهویی کوچولوي من
  ".پیش خودم موسیو جورج رو برگردونین

همیشه  ي به اندازه. آقاي جورج لبخندي نسبتا زورکی تحویل داد
ن خارجه، مادام متأسفانه از دست م". رسید دوستانه به نظر نمی

  ".خوان تو رو ببینن چند نفري هستن که می. بیا گوئنت. روسینی

وقتی یک طبقه باالتر رفتیم و وارد تاالر اژدها شدیم دیگر بعد از ظهر 
آقاي جورج به طرز غریبی ساکت بود و من فقط تمرکز . شده بود

آخرین . پیچ نخوردها پایم روي دامن لباسم  کرده بودم که در پله
فرمان به قرن هجدهم را به یاد آوردم و فکر کردم فرار کردن از س
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تر  هاي حجیم چقدر سخت دست مردان مسلح به شمشیر با این لباس
  . خواهد بود

تونین لطفا  آقاي جورج، می": بر اساس یک تصمیم ناگهانی پرسیدم
  "در مورد ائتالف فلورنتین به من چیزي بگین؟

  "لورنتین؟ کی این اسم رو به تو گفته؟ائتالف ف". آقاي جورج ایستاد

ور شنیدم  ور و اون ولی این. کس راستش هیچ": آهی کشیدم و گفتم
خب، ... پرسم که  فقط براي این می. زدن در موردش حرف می

آدماي ائتالف بودن که تو هاید پارك به ما حمله کردن، . ترسم می
  "نه؟

در واقع احتماال . یدبله، شا". آقاي جورج خیلی جدي به من نگاه کرد
کنم  من فکر نمی. ولی لزومی نداره از چیزي بترسی. همینطور بوده

ما به همراه کنت و . الزم باشه شما دو تا امروز نگران حمله باشین
  ".اقدام امنیتی که بشه تصور کرد رو انجام دادیم نوعراکوزي، هر 

. رف زددهانم را باز کردم که چیزي بگویم ولی آقاي جورج زودتر ح
ما در واقع : گذاري اگه نگم که منو راحت نمی. اه، خیلی خب"

کار بین  ، یه خیانت1782مجبوریم این طور فرض کنیم که در سال 
هاي قبلش اطالعاتی رو  محافظان بوده، شاید همون فردي که در سال
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نشت داد که منجر به سوء قصد به جان کنت سن ژرمن در پاریس، 
. دستش را روي سر طاسش کشید ".مان شددوور، آمستردام و آل

با اینکه کنت . شمار برده نشده ولی هیچ اسمی از این فرد در گاه"
موفق شده بود ائتالف فلورنتین رو نابود کنه، خائن بین محافظان 

اینه که  1782هدف از سفرهاي شما به سال . نشد شناختههیچ وقت 
  ".این جریان رو درست کنه

لوسی و پل هم یه جورایی به این جریان  کنه گیدئون فکر می"
  ".مربوط میشن

راه  اي خیلی هم بی هایی وجود داره که چنین عقیده در واقع نشانه"
ولی فعال وقت ". آقاي جورج به در تاالر اژدها اشاره کرد ".نیست

هر اتفاقی هم که افتاد، نزدیک . نداریم وارد جزئیات بیشتري بشیم
قی از هم جدا شدیم، یه جایی امنی پنهان گیدئون بمون، و اگه اتفا

  ".شو تا دوباره برگردي

ناگهان دهانم خیلی خشک شده . سرم را به نشانه تأیید تکان دادم
  .بود

به سختی . وارد شوممن آقاي جورج در را باز کرد و اجازه داد اول 
اتاق پر از افرادي بود . توانستم با آن دامن فنردار از کنار او رد شوم می
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ه به من خیره شده بودند و من آنقدر خجالت کشیدم که خون به ک
به جز دکتر وایت، فالک دو ویلر، آقاي ویتمن، آقاي . صورتم دوید

جوردانوي وحشتناك، پنج مرد دیگر با کت و شلوار مارلی، گیدئون، و 
جدي هم حضور داشتند که همگی در زیر اژدهاي  اي چهرهتیره و 

آرزو کردم کاش زمریوس اینجا بود . ودندعظیم روي سقف ایستاده ب
که به من بگوید وزیر کشور و برنده جایزه نوبل کدام یک از آنهاست 

البته من نه، . (ولی زمریوس را به یک مأموریت دیگر فرستاده بودم
  .)لزلی فرستاده بود ولی االن وقت این موضوع نبود

ه گوئنت ن، ممکناآقای"  :آقاي دو ویلر با لحنی خیلی جدي گفت
احتماال سؤالش فرمالیته بود چون  "شپرد رو به شما معرفی کنم؟

آخرین مسافر زمان که بعد . ایشون یاقوت ماست". بالفاصله ادامه داد
  ".از امروز به عنوان بانوي بدون بادبزن شناخته خواهد شد

اش  کت گلدوزي شده قرمز تیره نگاه سریعی به گیدئون انداختم؛
گیس ندارد  وقتی دیدم کاله. هماهنگی داشتس من لبا باواقعا خیلی 

خیالم راحت شد چون با این وضعیت روحی عصبی من، احتماال با 
ولی هیچ چیز خنده . کردم ي هیستریکی را شروع می دیدن آن خنده

موهاي . فقط عالی بود. توجود نداش داري در مورد گیدئون
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مثال اتفاقی، روي یک حلقه مو،  ؛را پشت سرش بافته بود اش  اي قهوه
مثل اغلب . پوشاند اش افتاده بود و هوشمندانه جراحتش را می پیشانی

  .اش را تعبیر کنم توانستم حالت چهره اوقات، نمی

همه آنها . بدهمبا آن مردان ناشناس یکی یکی دست  مجبور شدم
که از یک گوشم وارد شد و یک راست از (اسمشان را به من گفتند 

رفت؛ شارلوت در مورد ظرفیت مغز من حق گوش دیگرم بیرون 
 "عصر به خیر آقا"و  "حالتون چطوره؟"، و من چیزي شبیه )داشت

اي به نظر  در کل، گروه خیلی جدي. گفتم به هر کدام از آنها می
کردند  بقیه طوري نگاه می. فقط یکی از آنها لبخند زد. رسیدند می

که لبخند زده بود مردي . انگار که قرار است پایشان را قطع کنند
زنند،  مدارها بیشتر از بقیه لبخند می سیاست. حتما وزیر کشور بود
  .جزئی از شغلشان است

جوردانو سر تا پاي مرا نگاه کرد و انتظار داشتم اظهار نظري بکند 
زد،  فالک دو ویلر هم لبخند نمی. ولی در عوض فقط آه عمیقی کشید

پنلوپه . بهت میاد گوئنتلی خیاین لباس واقعا ": گفت این وجودبا 
کار مادام . شد اگر به همین زیبایی بود گري واقعی خوشحال می

  "!روسینی عالیه
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من تصویري  - درسته ". آقاي مارلی نتوانست خودش را کنترل کند
تعجبی نداره هیچ وقت ازدواج نکرد و کل . از پنلوپه گري واقعی دیدم

یک لحظه بعد  ".وندگذر 1شایر زندگیش رو تو مناطق وحشی دربی
  .سرخ شد و با خجالت به زمین زل زدبه شدت صورتش 

زدم  دست کم من حدس می - آقاي ویتمن از شکسپیر نقل قول کرد 
آه چیزي شبیه . ي این مرد بود آقاي ویتمن دیوانه. شکسپیر باشد

تواند بهشت را به  آنگاه، چه شکوهی در عشق من وجود دارد، که می
  ".الزم نیست سرخ بشی گوئنت": اضافه کرد و جهنم تبدیل کند؟

اگر قبال سرخ ! آقاي سنجاب مسخره. خلقی به او نگاه کردم با کج
عالوه بر اینکه در ضمن، . شده بودم، قطعا هیچ ربطی به او نداشت

شد این  شدم، می نقل قولش از شکسپیر را کامال متوجه نمیمعنی 
  .اشت کردجمله را هم به عنوان تعریف و هم تقبیح برد

اي  با لحن دوستانه. با اینکه انتظار نداشتم، گیدئون به کمک من آمد
فرد خودپسند شایستگی خود را دست باال ": به آقاي ویتمن گفت

  ".ارسطو. گیرد می

  .لبخند آقاي ویتمن کمی مصنوعی شد

                                                             
1Derbyshire 
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منظور آقاي ویتمن اینه که فوق العاده به نظر ": گیدئون به من گفت
  .هاي من هجوم آورد وباره به گونهو خون د ".رسی می

ولی وقتی چند ثانیه بعد . گیدئون وانمود کرد متوجه نشده است
از . زد اي می مندانه دوباره به او نگاه کردم، براي خودش لبخند رضایت

تواند  طرف دیگر، حالت آقاي ویتمن طوري بود که انگار به سختی می
  .ر نگویدجلوي خودش را بگیرد و جمله دیگري از شکسپی

پاهاي او پنهان رابرت کوچولو پشت . دکتر وایت ساعتش را نگاه کرد
پدرش دوباره به . کرد شده بود و با چشمان گشاد به من نگاه می

کشیش براي ساعت چهار یه . وقتشه شروع کنیم". ساعت نگاه کرد
  ".مراسم غسل تعمید داره

  کشیش؟

گذشته سفر ها به  امروز از سرداب": آقاي جورج توضیح داد
سفر  1در عوض از کلیسایی در خیابان آدلی شمالی. کنین نمی
اینجوري براي رفتن به خانه لرد برامپتون در زمان صرفه . کنین می

  ".میشهجویی 

                                                             
1North Audley Street 
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و در ضمن خطر حمله در مسیر رفت و برگشت رو هم به حداقل "
هایی که دیده بودم زد و باعث  این حرف را یکی از غریبه ".رسونه می
  .فالک دو ویلر نگاه بدي به او بکند شد

اي که روي میز قرار داشت اشاره  هاي نقره با دسته اي جعبهبه فالک 
. دو تا لیموزین هم بیرون منتظرن. س کرونوگراف آماده": کرد و گفت

  "...خب، آقایان 

 ".موفق باشید": کردم وزیر کشور باشد گفت مردي که فکر می
  .رون دادجوردانو دوباره آه عمیقی بی

، در را )براي چه؟(کرد  دکتر وایت که یک کیف پزشکی را حمل می
 جعبه ي هر کدام یک دسته آقاي مارلی و آقاي ویتمن. باز کرد

کنند  را حمل می 1کرونوگراف را گرفتند و انگار که صندوق گمشده
  . با جدیت آن را بیرون بردند

ي  بیا، پنلوپه": گیدئون کنار من آمد و بازویش را به من داد و گفت
  "اي؟ آماده. جوان، بگذار تو را به منتخبان جامعه لندن معرفی کنیم

                                                             
1Lost Ark مهمین نا ااشاره به یک بازي آنالین محبوب ب  
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اي  ولی چاره. و پنلوپه هم اسم وحشتناکی بود. اصال آماده نبودم. نه
وقتی به گیدئون نگاه کردم سعی کردم تا جاي ممکن آرام . نداشتم

  ".ام آمادهباشی، منم  آمادههر وقت تو ". به نظر برسم
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  مند باشم، بندم محترم و شرافت می عهد

  نجابت و شفقت از خود نشان دهم،

  کنم، اصالحها را  بدي

  به ضعفا کمک کنم،

  و رازها را پاس بدارم،

  در قالب قوانین طالیی،

  .از امروز تا روز مرگم

  

  پاسداران راز: 1نامه کارآموزان، تاریخچه محافظان، جلد  از قسم

  

  ده
کنت سن دیدار مجدد ترسیدم  آن میچیزي که از همه بیشتر از 

آخرین باري که همدیگر را دیده بودیم، صدایش را در . ژرمن بود
سرم شنیدم و با اینکه چندین متر دورتر از من ایستاده بود، دستش 

کنی  دانم تو چه نقشی بازي می دختر، دقیقا نمی. گلوي مرا فشار داد
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کنم کسی قوانین  نمیولی من تحمل . یا آیا اصال اهمیتی داري یا نه
  .مرا بشکند

کردم که از آن موقع تعدادي از قوانین او را  باید قبول میبته، لا
دانستم این قوانین چه  اینکه در اصل نمی وجود باو  - م شکسته بود

اگر کسی به . گري کنم باعث شده بود کمی احساس یاغی ولی بودند
براي من نها را یا دالیل وجود آداد که این قوانین  خودش زحمت نمی

  .کندکردم تعجب  توضیح دهد، نباید از اینکه آنها را رعایت نمی

پنهانی قانع شده بودم . ترسیدم چیزهاي دیگر هم می خیلیولی از 
حتما در ایفاي نقش پنلوپه گري : که جوردانو و شارلوت حق دارند

فهمیدند که مشکلی در مورد  کردم و همه می حسابی خرابکاري می
در  پنلوپه براي یک لحظه، حتی اسم جایی را که. دارد من وجود

چیزي بود که با ب شروع . کرد فراموش کردم شایر زندگی می دربی
  ...شدیا پ یا د یا  می

فهرست "رفت با پرسیدن اینکه  آقاي ویتمن هم که کنار من راه می
آخر چرا باید فهرست . کمکی نکرد "ها رو حفظ کردي؟ مهمون
آقاي ویتمن در جواب . کردم؟ سرم را تکان دادم ظ میها را حف مهمان

  .آه کوتاهی کشید
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جلوي من در لیموزین نشسته  ".من هم حفظ نیستم": گیدئون گفت
  ".ش از بین میره اگه از قبل بدونی کی رو قراره ببینی، مزه". بود

آیا . خیلی دوست داشتم بدانم که او هم مثل من عصبی هست یا نه
زد؟ یا  عرق کرده بود، قلبش به تندي من می هاي او هم کف دست

آنقدر به قرن هجدهم سفر کرده بود که حاال چیز خاصی برایش 
  وجود نداشت؟

  ".هات رو گاز بزنی خون میاد اگه اینجوري لب": گیدئون گفت

  ".ام یه کم عصبی... من "

  "کنه؟ کمکی می بگیرماگه دستت رو . بینم می"

  .سرم را با شدت تکان دادم

اینکه من اصال ! کند، احمق جان ، فقط همه چیز را بدتر مینه
کلی   تازه رابطه! کنی، به کنار فهمیدم چرا با من اینطور رفتار می نمی

، آقاي ویتمن هم مثل ها بر این عالوه. مگیر خودمان را در نظر نمی
  !کرد یک جور سنجاب همه چیز دان به ما نگاه می
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کنم  گفتم چه فکري می اگر به او می. تقریبا با صداي بلند ناله کردم
احساس بهتري داشتم؟ براي یک لحظه فکر کردم که این کار را 

  .بکنم، ولی نکردم

کرد که از  وقتی گیدئون به من کمک می. باالخره به کلیسا رسیدیم
با لباسی مثل لباس من براي این کار حتما به (ماشین خارج شوم 

، متوجه شدم این بار شمشیر )فرکمک یک نفر احتیاج بود، حتی دو ن
  !احتیاط چقدر بی. ندارد

آقاي ویتمن در رواق کلیسا . کردند عابران با کنجکاوي به ما نگاه می
. لطفا عجله کنین". ایستاده و در را براي ما باز نگه داشته بود

دو تا لیموزین مشکی که  !بابا، حتما نه ".خوایم توجه جلب کنیم نمی
ابان آدلی شمالی پارك کرده باشند تا مردانی در روز روشن در خی

یکی  عقب کت و شلوار پوش بتوانند صندوقچه گمشده را از صندوق
از آنها بیرون بیاورند و از پیاده رو به داخل کلیسا ببرند، قطعا توجه 

البته، از دور صندوق شبیه یک تابوت  !کرد هیچ کسی را جلب نمی
  .باعث شد موهاي تنم سیخ شوداین فکر ... رسید  کوچک به نظر می

امیدوارم حداقل یادت مونده باشه اسلحه ": زیرلبی به گیدئون گفتم
  ".بیاري
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شال را روي  ".ست ، بامزهسوارهنظرت در مورد ": با لحنی عادي گفت
کسی توي کیف تو رو کنترل کرده؟ ما که ". هاي من مرتب کرد شانه
  ".کنه به زنگ زدنخوایم وسط اجراي موسیقی موبایلت شروع  نمی

ام را بگیرم چون در حال حاضر زنگ موبایلم  نتوانستم جلوي خنده
اونجا به جز تو کسی نیست که ": گفتم. صداي قور قور قورباغه بود

  ".بخواد به من زنگ بزنه

میشه لطفا یه نگاهی تو کیفت . من حتی شماره تو رو بلد نیستم"
  "بکنم؟

و کیف کوچک  ".ش میگن رتیکولبه": اي باال انداختم و گفتم شانه
  .را به او دادم

همه . عالیه... محلول نمک، دستمال، عطر، پودر، ": گیدئون گفت
رتیکول را به من پس داد، دستم را  ".بیا. چیزهایی که باید باشه

آقاي ویتمن دوباره در را . گرفتم و مرا از رواق کلیسا هدایت کرد
، گیدئون فراموش کرد وقتی وارد کلیسا شدیم. پشت سر ما بست

دست مرا رها کند که خوب بود چون در غیر این صورت در لحظه 
  .کردم شدم و فرار می آخر وحشت زده می
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با لباس رسمی و آماده (جلوي محراب و زیر نگاه مشکوك کشیش 
، فالک دو ویلر و آقاي مارلی کرونوگراف )براي اجراي مراسم مذهبی

که دکتر وایت . آوردند بیرون اش جعبه یعنیرا از صندوقچه گمشده، 
یازده قدم به ": زد تا فضا را اندازه بگیرد گفت در اطراف قدم می

  ".همینجا خوبه. سمت چپ از ردیف چهارم

ه ساعت شش و نیم کلیسا تضمین کنم ک مطمئن نیستم بتونم"
نوازنده ارگ دوست داره یه کم بیشتر بمونه و بعضی  .خالی باشه

دارن موقع رفتن دم در بایستن و با من  اعضاي کلیسا هم دوست
  "...تونم  صحبت کنن و من نمی

. کرونوگراف در رواق قرار داشت ".نگران نباش": فالک دو ویلر گفت
تابید و  میروي آن هاي رنگی کلیسا  از پنجره نور آفتاب عصرگاهی

مونیم و  ما اینجا می". شد جواهرات آن عظیم به نظر برسند باعث می
. به ما نگاه کرد ".کنیم از شر جمعیت خالص بشی میمک بهت ک

  "این؟ شما دو تا آماده"

وقتی  ".من اول میرم": گیدئون باالخره دست مرا رها کرد و گفت
اي از نور درخشان و روشن  کشیش دید که گیدئون به راحتی در هاله

  .چرخید و ناپدید شد، دهانش باز ماند
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انگشتم را در کرونوگراف  وقتی فالک دست مرا گرفت و ".گوئنت"
بعد از دقیقا چهار ". اي به من زد فرو کرد، لبخند تشویق کننده
  ".بینیم ساعت دوباره همدیگه رو می

و بعد سوزن در گوشتم فرو  ".امیدوارم درست بگین": زیرلبی گفتم
  . اتاق با نور قرمز پر شد و من چشمانم را بستم ،رفت

کمی تلو تلو خوردم و کسی شانه وقتی دوباره چشمانم را باز کردم 
همه چی رو ": گیدئون در گوشم گفت. نگهم داردهاي مرا گرفت تا 

  ".به راهه

کشیش را روشن  گاهفقط یک شمع جای. دیدم چیز زیادي نمی
  .کرد و بقیه کلیسا به طرز وهم انگیزي تاریک بود می

و با اینکه  "،سویز لس بین ونوس": صداي خشنی در تاریکی گفت
ي یکی از  هیکل مردي از سایه. ز جایم پریدمظار آن را داشتم، اانت

ي دوست  ها بیرون آمد و در زیر نور شمع صورت رنگ پریده ستون
همانطور که در اولین مالقاتمان به . کنت، راکوزي را تشخیص دادم

انداخت؛ هیچ نوري در  ها می مرا یاد خون آشام نظرم رسیده بود،
شبیه  باز همتاریک و روشن کلیسا  چشمان سیاهش نبود و در

  .رسیدند هاي سیاه غیرطبیعی به نظر می سوراخ
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. موسیو راکوزي": گیدئون مؤدبانه تعظیم کرد و به فرانسوي گفت
  ".شما قبال با همراه من آشنا شدین. بینم خوشحالم شما رو می

. این بعد از ظهر، مادموازل گري در .البته". راکوزي هم تعظیمی کرد
  ".خوشوقتیه باعث

در هر حال، معلوم . و بعد منصرف شدم "...آه، تریس ": زیر لب گفتم
نیست آدم ممکن است به زبان خارجی چه چیزهاي اشتباهی بگوید 

  . به خصوص وقتی که احتمال تپق زدن زیاد باشد

تا منزل لرد برامپتون همراهی  امن و مردانم شما ر": راکوزي گفت
  ".کنیم می

شد ولی قسمت ترسناك ماجرا  ردان راکوزي دیده نمیاز این م اثري
شدیم و  این بود که وقتی به دنبال راکوزي از صحن کلیسا خارج می

توانستم صداي آنها را بشنوم که در تاریکی  رفتیم می به طرف در می
با اینکه چندین بار در خیابان هم . کنند کشند و حرکت می نفس می

هوا خنک بود و باران . کسی را ببینمنتوانستم به اطراف نگاه کردم 
ها وجود  بارید و اگر هم در این دوره چراغی در خیابان ریزي می

آنقدر تاریک بود که حتی . داشت، امشب همه آنها خراب شده بودند
توانستم به خوبی ببینم و به نظرم  در کنارم نمیهم صورت گیدئون را 
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کشند و صدا  میاند، نفس  ها زنده شده رسید که همه سایه می
امیدوار بودم االن دیگر مرا رها . دست گیدئون را چسبیدم. کنند می
  !نکند

خوب و  1هاي کروك. ها مردان من هستن این": راکوزي زمزمه کرد
مطمئنم که در مسیر برگشت هم شما را . شان جنگ آزموده، همه
  ".همراهی خواهیم کرد

  !چقدر اطمینان بخش

شدیم  تر می زیادي نبود، و هر چه نزدیک تا منزل لرد برامپتون راه
وقتی به خیابان ویگمور رسیدیم، . شد تاریکی مالل انگیز کمتر می

کامال روشن بود و جذاب و تقریبا دنج به نظر رد لخانه مجلل 
ها باقی ماندند و خودش  مردان راکوزي در عقب بین سایه. رسید می

سراي ورودي بزرگ ما را به خانه برد؛ لرد برامپتون شخصا در سر
هاي خمیده به طبقه اول  پلکانی عظیم با نرده. خانه منتظر ما بود

آوردم و  لرد برامپتون به همان چاقی بود که به یاد می. شد منتهی می
  .زد در زیر نور شمع، صورتش از چربی برق می

                                                             
1Kruks  
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در سرسرا فقط خود جناب لرد و چهار پادو که مرتب در کنار در صف 
هیچ خبري از . دستورات بعدي بودند حضور داشتندکشیده و منتظر 

توانستم  اي که قرار بود در آن شرکت کنیم نبود ولی می مهمانی
و چند نوت موسیقی که روي یک ارگ زده   صداي خفه همهمه

  .شد را از دور بشنوم می

راکوزي تعظیم کرد و رفت، متوجه شدم لرد برامپتون  بعد از این که
بال کرده تا قبل از اینکه کسی بتواند با ما صحبت در اینجا از ما استق
او گفت چقدر از دیدن ما خوشحال است و چقدر از . کند ما را ببیند
ام، خب، بهتر نیست  - مان لذت برده ولی اضافه کرد مالقات گذشته

  .از آن مالقات جلوي همسرش چیزي نگوییم

چشمش  انگار که چیزي در ".براي رفع هر گونه سوء تفاهم": گفت
. زد و حداقل سه بار دست مرا بوسید باشد، دائم به ما چشمک می

هاي  ترین خانواده کنت به من گفته شما متعلق به یکی از متشخص"
انگلستان هستین، دوشیزه گري، و امیدوارم جسارت مرا در مکالمه 
مفرحمون در مورد قرن بیست و یکم عفو کنید و همچنین نظر 

هنوز هم با تمام قوا  ".ما هنرپیشه هستینمضحکم در مورد اینکه ش
  . زد چشمک می
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 مقصر ن همي خودمامطمئنم تا حد": گیدئون با مالیمت گفت
و از . دراه کننمگ راکه شما  دکردن ان راکنت تمام تالشش. ایم بوده
کنت پیرمرد محترم  کنید الن تنها هستیم، شما فکر نمینجایی که اآ

ن اهاي ایش م به شوخیا خوانده ؟ من و خواهردجالب توجهی هستن
اغلب  دشناسن نمیان را عادت داریم ولی کسانی که به این خوبی ایش

هایم  شال مرا از روي شانه ".دعجیبی هستن انسان دکنن فکر می
خب، در هر صورت ما شنیدیم ". برداشت و به یکی از پادوها داد

اینکه لیدي از . و آکوستیکی عالی دارد  العاده فوق یسالن شما پیانوی
  ".خوشحال شدیم ددعوت کردن او ما ر دبرامپتون لطف کردن

لرد برامپتون چند ثانیه دیگر را هم صرف کرد تا به یقه باز من زل 
. ن اندازه از حضور شما خوشحالیمو ما هم به هما": بزند و بعد گفت

. بازویش را براي من جلو آورد ".اند ها رسیده همه مهمان. دبفرمایی
  "ه گري؟دوشیز"

اي به من  به گیدئون نگاه کردم و او لبخند دلگرم کننده ".جناب لرد"
زد و به دنبال ما به سالن که در سمت دیگر یک جفت در بسیار زیبا 

  .در انتهاي سرسراي ورودي قرار داشت آمد
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کردم سالن جایی شبیه به اتاق نشیمن باشد ولی اتاقی که به  فکر می
تقریبا با سالن رقص خانه ما در بوردون توانست  آن وارد شدیم می
یکی از دیوارهاي  داخلآتش در شومینه بزرگی . پلیس رقابت کند

هاي  هایی که با پرده روشن بود و یک پیانو در جلوي پنجره ،بلند
ي نگاهم از میزها. خورد سنگین پوشیده شده بود، به چشم می

ي حیوانات که به چیزي شبیه پاها هاي خمیده کوچک ظریف با پایه
تا  ارنگهاي نقشدار رنگ هایی با روکش مبل به شد، ختم می
کل اتاق با صدها شمع . هاي مطال حرکت کرد هایی با دسته صندلی

که در همه جا آویزان شده یا قرار داده شده بود روشن شده و اتاق 
چنان تأللوي سحرانگیزي داشت که براي یک لحظه از شادي زبانم 

کرد و  چندین غریبه را روشن میچهره ها  نور شمع متأسفانه. بند آمد
 با یادآوري تذکرات جدي جوردانو،(تحسین من از این صحنه 

تم تا دهانم اشتباهی از تعجب باز را محکم بسته نگه داش هایم لب
این قرار بود یک مهمانی  .مجددا با ترس آمیخته شده بود) نماند

مهمانی رقص چطور کوچک عصرانه باشد؟ اگر این طور بود، پس 
  بود؟

تري بکنم چون گیدئون محکم مرا  بچرخم و نگاه دقیق نتوانستم
چندین جفت چشم با . برد گرفته بود و به سمت جمعیت می



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

٣٨٠  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

اي بعد، زنی کوچک و تپل که  کردند و لحظه براندازکنجکاوي ما را 
  .معلوم شد لیدي برامپتون است با عجله به سمت ما آمد

اي روشنی پوشیده بود که حاشیه  هن قهوهلیدي برامپتون پیرا
گیس حجیم پنهان شده بود  مخملی داشت و موهایش زیر یک کاله

. هاي اینجا، خطر آتش سوزي باالیی داشت که با توجه به شمع
من . آمد گفت میزبان ما لبخند زیبایی داشت و با گرمی به ما خوش

فرصت به صورت خودکار تواضع کوتاهی کردم و گیدئون از این 
استفاده کرد و مرا تنها گذاشت یا بهتر بگویم به لرد برامپتون اجازه 

قبل از اینکه بتوانم تصمیم بگیرم آیا . داد او را وسط جمعیت ببرد
باید از این موضوع عصبانی شوم یا نه، لیدي برامپتون غرق صحبت با 

پنلوپه گري  - کردم  خوشبختانه اسم جایی را که زندگی می. من شد
هاي  من که با سر تکان دادن. به موقع به یاد آوردم - کرد گی میزند

مشتاقانه خانم برامپتون تشویق شده بودم، به او اطمینان دادم که 
هاي  ام جایی بسیار آرام و ساکت است ولی سرگرمی محل زندگی

  .ندارد ،جذابی را که اینجا در جامعه لندن مرا تحت تأثیر قرار داده

فرصت پیدا کند که امروز دوباره مجموعه  1کساگر جنوویوا فیرف"
اش را روي پیانو بنوازد، دیگر این فکر را نخواهی  کامل موسیقی

                                                             
1Genoveva Fairfax 
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در واقع، ". بانویی با لباس زرد کمرنگ به ما نزدیک شد ".کرد
مطمئن هستم که دوباره آرزوي تفریحات ساده زندگی روستایی را 

  ".خواهی داشت

چقدر ". ولی خنده ریزي کرد "!اوه، هیس": لیدي برامپتون گفت
نگار همدست هستیم به من با حالتی که ا "!1نامهربانی، جورجیانا

چطور با آن مرد . استجوان  خیلی به نظرم رسید ناگهان لبخند زد و
  پیر چاق ازدواج کرده بود؟

چه (بانوي زرد پوش  "!نامهربان، ممکن است، ولی حقیقت دارد"
صدایش را پایین آورد و به من ) رنگ نازیبایی، حتی زیر نور شمع

قبلی که دوشیزه فیرفکس اجرا داشته، شوهرش  سوارهگفت که در 
  .خوابش برده و با صداي بلند خرخر کرده بود

هر . افتد امروز چنین اتفاقی نمی": لیدي برامپتون به من اطمینان داد
چه نباشد، ما کنت سن ژرمن مرموز و شگفت آور را در بین میهمانان 

 2او قرار است بعدا با نواختن ویلون ما را سرگرم کند و الوینیا. یمدار

                                                             
1Georgiana 
2Lavinia 
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عزیز ما آواز  1صبرانه منتظر است با همراهی آقاي مرچنت هم بی
  ".بخواند

باید مطمئن شوید که آقاي مرچنت اول خب، ":بانوي زرد پوش گفت
اي  به من زد و بدون لحظهلبخندي ".نوشیدنی زیادي خورده باشد

من هم ناخودآگاه به همان صورت . هایش را نشان داد ندانتردید د
احمق  همه چیز دانجوردانو فقط یک ! دانستم بفرما، می. ملبخند زد

  !بود

  .کردند تر رفتار می هر دو خانم از آن چیزي که انتظار داشتم طبیعی

لیدي برامپتون آهی کشید و  "!چه توازن دقیق و دشواري"
م باشد، آقاي مرچنت اصال پیانو شراب ک". گیسش کمی لرزید کاله

نخواهد نواخت؛ شراب زیاد باشد، خودش زیر آواز خواهد زد و 
عزیزم، تو کنت سن ژرمن . هاي نامناسب ملوانان را خواهد خواند ترانه
  .این را از من پرسید "شناسی؟ را می

این سؤال بالفاصله مرا از ابرها پایین کشید و به طور غیر ارادي 
دادم  هایم را به هم فشار می در حالی که دندان. ه کردماطراف را نگا

برادر . من معرفی شداچند روز پیش به ایش": که به هم نخورند گفتم

                                                             
1Mr. Merchant 
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گیدئون را دیدم که نزدیک  ".شناسد ا مین رامم، ایشا... م،  خوانده
آتش شومینه ایستاده و با زن جوان بلند و باریکی که لباس سبز 

که  کردند رفتار میطوري . کرد د صحبت میبسیار زیبایی پوشیده بو
خندید  زن جوان آنقدر می. شناسند هاست همدیگر را می انگار مدت

نه از آن  هاي زیبایی هم داشت، دندان. دیدهایش را  دندان شد میکه 
 و که بین آنها چندتایی هم افتاده باشد اي هاي پوسیده دندان لمد

هاي این دوره به این  دانجوردانو سعی داشت مرا قانع کند تمام دن
  . شکل هستند

بانوي زردپوش پس از اینکه به من اطالع داد که دخترعموي لیدي 
هایش را  وقتی داستانکنت فوق العاده نیست؟ ": برامپتون است گفت

به خصوص از . او گوش کنمها به  توانم ساعت میکند  تعریف می
  "!رمب گوید لذت می هایی که در مورد فرانسه می داستان

البته، براي . شیطنت آمیزهاي  بله، آن داستان": لیدي برامپتون گفت
  ".هاي معصوم دختران جوان مناسب نیست گوش

اي  با نگاه اتاق را به دنبال کنت گشتم و او را دیدم که در گوشه
از این فاصله، برازنده به نظر . زند نشسته و با دو مرد دیگر حرف می
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هاي  کنم، چشم ده باشد به او نگاه میرسید و انگار که حس کر می
  .اش را به سمت من برگرداند تیره

گیس، کت  کاله - کنت مانند مردان دیگر در سالن لباس پوشیده بود 
دار  هاي سگک مسخره تا سر زانو و کفش دار، شلوار نسبتا دنباله
ولی بر خالف بقیه، نحوه نگاه کردنش به صورتی نبود که  .دار خنده

هاي مبدل بیرون آمده  االن از یک نمایش تئاتر با لباس انگار همین
باشد و براي اولین بار، به طور کامل درك کردم که خودم را در چه 

  .ام ماجرایی انداخته

زد و من سرم را به نشانه احترام خم کردم و  کنت نیشخندي
توانستم  به سختی می. احساس کردم موهاي تنم سیخ شده است

و به طور غیر ارادي دستم را به طرف گلویم  خودم را کنترل کنم
  .خواستم فکرش را به سر کنت بیندازم نمی. نبرم

شما، مرد جوان بسیار خوش  ي برادر خوانده": لیدي برامپتون گفت
  ".بر خالف شایعاتی که شنیده بودیم. سیمایی است عزیزم

ت بله، درس". نگاهم را از کنت گرفتم و دوباره به گیدئون نگاه کردم
رسید زن  به نظر می ".خوش سیماست... او واقعا خیلی . است

گرانه  با لبخندي عشوه. سبزپوش هم همین نظر را داشته باشد
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احتماال جوردانو براي چنین . مشغول صاف کردن کراوات او بود
با او حرف ... الس اون خانمی که با او". رساند رفتاري مرا به قتل می

  "؟ستکی دزن می

  ".ترین بیوه در لندن ، جذاب1وتلندالوینیا ر"

. ولی نیازي نیست براي او متأسف باشی": خانم زردپوش اضافه کرد
نارضایتی شدید دوشس، در آغوش دوك علی رغم ها پیش،  مدتاز 

تسلی پیدا کرده، و همزمان به سیاست مداران جوان در  2لنکشایر
مند  هبرادرت به سیاست عالق. دهد حال ترقی هم عالقه نشان می

  "است؟

فکر نکنم در این لحظه به خصوص در مورد ": دي برامپتون گفتیل
رسد که انگار همین  الوینیا طوري به نظر می. سیاست حرف بزنند

یک بار دیگر سر تا پاي  ".اي گرفته که باید بازش کند االن هدیه
گفت او ظاهر  خب، شایعات که می". گیدئون را برانداز کرد

چه دلپذیر که این . د و اندامش فربه و زمخت استاي دار بیمارگونه
اوه، ". زده شد ناگهان حالت صورتش وحشت "!شایعات نادرست بودند

  "!يا هولی تو هنوز چیزي ننوشید
                                                             

1Lavinia Rutland 
2Duke of Lancashire 
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دختر عموي لیدي برامپتون به اطراف نگاهی کرد، مرد جوانی را که 
آقاي مرچنت؟ ". اي زد نزدیک ما ایستاده بود دید و به پهلویش ضربه

مخصوص  1از پانچ گیالسکنم مفید واقع شوید و دو  خواهش می
. و یک گیالس هم براي خودتان .لیدي برامپتون براي ما بیاورید

  ".خواهیم امروز اجراي شما را بشنویم می

. و ایشان هم دوشیزه پنلوپه گري دلربا هستند": لیدي برامپتون گفت
چنت، ولی او تر شما را به هم معرفی کنم مر توانستم دقیق می

براي همین  - قابل توجهی ندارد و تو به دنبال ثروت هستی   جهیزیه
  ".توانم امیدي به جفت کردن شما با هم داشته باشم نمی

تر بود  رسید آقاي مرچنت که یک سر و گردن از من کوتاه به نظر نمی
احساس کرده  -  در واقع مانند بسیاري دیگر از مردان این اتاق - 

به یقه  با جدیتتوهین شده است؛ تعظیم جذابی کرد و باشد به او 
شود که در مقابل  این مسأله باعث نمی". لباسم خیره شد

  ".دلربایی کور باشمهاي چنین بانوي  جذابیت

و لیدي برامپتون و  ".براي شما خوشحالم... براي ": با تردید گفتم
  .دختر عمویش زیر خنده زدند

                                                             
 .شده است نوعی نوشیدنی که از مخلوط شراب، آب میوه و ادویه درست١
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لرد برامپتون  - اوه، نه ": د و گفتهایش را چرخان آقاي مرچنت چشم
انتظار بدترین اتفاق را ! شوند و دوشیزه فیرفکس به پیانو نزدیک می

  "!دارم

هیچ . هاي پانچ ما زود باشید، گیالس": لیدي برامپتون دستور داد
  "!تواند در هشیاري کامل این را تحمل کند کس نمی

. اش عالی بود من در ابتدا با کمی تردید پانچ را چشیدم ولی مزه
و چیزي دیگري هم در آن داشت بیشتر طعم میوه با کمی دارچین 

براي یک لحظه، . باعث شد درونم حس گرم و خوبی داشته باشم. بود
کم از دیدن این اتاق که با نور شمع  کامال در آرامش فرو رفتم و کم

لباس بود لذت  به طرز زیبایی روشن شده بود و پر از افراد خوش
بعد آقاي مرچنت سعی کرد از پشت دستش را به یقه لباس . بردم می

  .من برساند و من تقریبا پانچ را ریختم

هاي زیباي نازنین  یکی از آن گل سرخ": اي ادعا کرد با لبخند موذیانه
جوردانو مرا . مبهوت به او خیره شدم ".از جایش بیرون لغزیده بود

اي همین طرز رفتار هایی آماده نکرده بود، بر براي چنین موقعیت
براي . دانستم نمیرا براي برخورد با افراد هرزه عصر روکوکو  بمناس

ي جوان  کمک به گیدئون نگاه کردم ولی او چنان غرق صحبت با بیوه
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اگر در قرن خودمان بودیم، چه . بود که حتی متوجه هم نشد
 هاي گفتم پنجه ها لغزیده بودند و چه نه، به آقاي مرچنت می سرخ گل

ولی در این شرایط، . زدم کثیفش را براي خودش نگه دارد یا او را می
براي همین . نزاکتی است بی ... العمل کمی احساس کردم این عکس
متوجه نشده . اوه، ممنون، لطف دارید": لبخندي به او زدم و گفتم

  ".بودم

چه  ".همیشه در خدمت هستم، خانم". آقاي مرچنت تعظیم کرد
در زمانی که زنان حق رأي نداشتند، فکر کنم  ولی! رویی داشت

چندان عجیب نبود که هیچ نوع احترام دیگري هم به آنها گذاشته 
  .نشود

ها به  به پیانو، گفتگوها و خنده با نزدیک شدن دوشیزه فیرفکس
می با بینی استخوانی که دوشیزه فیرفاکس، خان. تدریج خاموش شد

هایش را  مرتب کرد و دستلجنی پوشیده بود، دامنش را  لباس سبز
آواز . در اصل، نواختنش بد نبود. روي کلیدهاي پیانو گذاشت

صدایش به . آمد به حساب میخواندنش بود که کمی آزاردهنده 
کمی از این زیرتر بود، کامال احساس اگر . خب، زیر بود... شدت 
  .دهد کردي صداي سوت سگ می می



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

٣٨٩  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

انچ نیروبخشی است، این پ": آقاي مرچنت گیالس مرا پر کرد و گفت
 این بارمن، ) و تا حدي راحتی خیال(در کمال تعجب  "طور نیست؟

با این توجیه که مویی بر روي سینه لیدي برامپتون دیده است، 
رسید لیدي برامپتون ناراحت شده  به نظر نمی. دستی هم به او کشید

وش بدذات و با بادبزن به انگشتانش مباشد، فقط به او گفت چ
بعد او و !) پس بادبزن در حقیقت براي این کار بود. (اي زد هضرب

ها  دختر عمویش مرا به سمت مبلی با روکش آبی گلدار نزدیک پنجره
  .بردند و مرا بین خودشان نشاندند

اینجا ": لیدي برامپتون زانوي مرا با حالتی مادرانه نوازش کرد و گفت
یت هنوز هم در ها فقط گوش. یهست از انگشتان چسبناك در امان

  ".خطر است

به آن احتیاج ! بخوررا نوشیدنی ": دختر عمویش مرا نصیحت کرد
  ".دوشیزه فیرفاکس تازه شروع کرده است. داري

مبل به طرز غیر معمولی سفت بود و پشتی آن آنقدر به عقب خم 
توانستم بدون اینکه با آن همه دامن کامال در آن  شده بود که نمی
مشخص بود قرار نبود در قرن هجدهم روي . مفرو روم تکیه بده

  . ها لم بدهند مبل
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تنها  ".نم، من به الکل عادت ندارماد نمی": با شک و تردید گفتم
یک . گشت اي که از الکل داشتم به دقیقا دو سال پیش بر می تجربه

یک مهمانی کامال . در خانه سینتیا بود شبانه با لباس خوابمهمانی 
فیلم هاي  دي وي پسرها، با کلی چیپس و دي بدون حضور. ضرر بی

و یک کاسه ساالد بزرگ پر از بستنی وانیلی، آب . دبیرستان موزیکال
مشکل ودکا این بود که طعم بستنی وانیلی مانع از ... پرتقال و ودکا 

شد که مزه آن را حس کنیم وظاهرا این نوشیدنی روي هر  این می
، سینتیا پنجره را باز کرد و وانبعد از سه لی. کس اثر متفاوتی داشت

در  "!، دوستت دارم1زاك افرون": ل منطقه چلسی اعالم کردبه ک
ورد، مگی و آ اسه توالت خم شده بود و باال میحالی که لزلی در ک

تو کیلی کیلی خوشگلی، با "(کردند  سارا به همدیگر ابراز عشق می
زار اشک وسارا بدون این که بداند چرا زار ) "!من ازدواج کن

من روي تخت سینتیا . بودروي من از همه بدتر اثر آن . ریخت می
وقتی . زدم را عربده می "شدن رها"پریده بودم و پشت سر هم آهنگ 

پدر سینتیا وارد اتاق شد، برس موي سینتیا را مثل میکروفون طرف 
با  "!اون باسن رو بچرخون! تو هم بخون کچل": او گرفتم و فریاد زدم

                                                             
1Zac Efron بازیگر فیلم دبیرستان موسیقی 
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توضیح بدهم  هم توانستم براي خودم رداي آن روز حتی نمیاینکه ف
  !چرا

بعد از آن واقعه خجالت آور، من و لزلی تصمیم گرفتیم در آینده 
یکی دو ماه  تا(فاصله خود را با این نوشیدنی شیطانی حفظ کنیم 

و به این تصمیم ) کردیم فاصله خودمان را با پدر سینتیا هم حفظ می
گاهی اوقات عجیب بود که تنها فرد  هر چند .وفادار مانده بودیم

براي مثال، . مهستند باشی مستهوشیار در جایی که همه کمی 
  .االن همین

باز هم  ،احساس کردم چشم کنت سن ژرمن از سمت مقابل اتاق
  . حتی گزگز کردابا نارروي من است و پشت گردنم 

ندن افکار گویند او هنر خوا می": لیدي برامپتون کنار من پچ پچ کرد
فقط . و من تصمیم گرفتم فعال ممنوعیت الکل را بردارم "،داند را می

براي اینکه به من کمک کند فراموش کنم چقدر از کنت . براي امشب
  .ي چیزهاي دیگر و همه. ترسم سن ژرمن می

پانچ مخصوص لیدي برامپتون به طرز عجیبی سریع اثر کرد و فقط 
کردند آواز  یالس دوم، همه فکر میبعد از گ. روي من تأثیر نگذاشت
بعد از . کس آنقدرها هم وحشتناك نیستاخواندن دوشیزه فیرف
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م به تکان تکان دادن پاهایمان و من به این یگیالس سوم، شروع کرد
در مهمانی به این خوبی هیچ وقت  تا به حال نتیجه رسیدم که

تم خیلی واقعا مردم این زمان از آن چیزي که انتظار داش. ام نبوده
بینم حتی از  کنم می حاال که فکرش را می. تر بودند آزادتر و راحت

. و نورپردازي عالی بود. تر هستند قرن بیست و یکم هم آزادتر و راحت
هاي  شود صورت چرا قبال متوجه نشده بودم صدها شمع باعث می

مردم طوري به نظر برسد که انگار با برگ طال پوشیده شده است؟ 
کنت که در انتهاي اتاق ایستاده بود و هر از گاهی به حتی صورت 
  .زد من لبخند می

: گفت چهارمین گیالس باالخره نداي هشدار درونی مرا که می
این مسأله که  تنها. ساکت کرد "!به کسی اعتماد نکن! هوشیار باش"

بیند هنوز  رسید چشم گیدئون فقط زن سبزپوش را می به نظر می
  .کرد ناراحتم می

حاال دیگر ": نهایت لیدي برامپتون به این نتیجه رسیددر 
در حالی که دست  ".اند آموخته شدههایمان به اندازه کافی  گوش
کس ادوشیزه فیرف". زد از جایش بلند شد و به سمت پیانو رفت می

هر دو  ".نظیري عالی بودید بار دیگر به طرز بی یک. عزیز عزیز من
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د و با قاطعیت او را به سمت دوشیزه فیرفاکس را بوسی ي گونه
خواهم به  ي شما می حاال از همه". ترین صندلی هدایت کرد نزدیک

نه، نه، اعتراض نکنید، . آمد بگویید آقاي مرچنت و لیدي الوینیا خوش
  ".اید دانیم هر دو پنهانی تمرین کرده کدامتان، ما می هیچ

ا با هاي موسیقی سریعی ر هرز پشت پیانو نشست و نت آقاي دست
دختر عموي لیدي برامپتون در کنار من  و شور و حرارت نواخت

. هاي موسیقی پسران نوجوان جیغ زد مانند یکی از طرفداران گروه
لیدي الوینیاي دوست داشتنی لبخند درخشانی به گیدئون زد و در 

توانستم  االن می. زد جلو آمد حالی که دامن لباس سبزش موج می
ولی آواز خواندنش . کردم جوان نبود فکر می اي که ببینم به اندازه

دو سال پیش در خانه اپراي  که خواند می 1شبیه آنا نتربکو! عالی بود
خب، شاید آواز . صدایش را شنیده بودیم 2سلطنتی در کاونت گاردن

خواندنش به خوبی آنا نتربکو نبود ولی گوش دادن به صدایش به 
هاي اپراي  خوانی تک کسی البته اگر. بخش بود همان اندازه لذت

که صادقانه بگویم، من معموال دوست . دایتالیایی را دوست داشته باش
خوانی  و ظاهرا، تک. از آن خوشم آمدنداشتم، ولی به لطف پانچ امروز 

                                                             
1Anna Netrebko خواننده اپراي روس 
2Royal Opera House in Covent Garden 



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

٣٩۴  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

افرادي که . اپراي ایتالیایی در قرن هجدهم به شدت محبوبیت داشت
... یچاره فقط سوت سگ ب. بردند در اتاق حضور داشتند لذت می

  .رسید کس است، عصبانی به نظر میامنظورم دوشیزه فیرف

گیدئون پشت سر ما آمده  "تونم یه لحظه وقت شما را بگیرم؟ می"
حاال که بانوي سبزپوش جاي  !معلوم است. زد بود و به من لبخند می

کنت خوشحال میشه ". دیگري مشغول بود، دوباره یاد من افتاده بود
  ".با تو لذت ببرهکه کمی از مصاحبت 

نفس عمیقی کشیدم، گیالسم را برداشتم و . این، چیز دیگري بود. اوه
وقتی بلند شدم، احساس . محتویاتش را یک راست در گلویم ریختم

گیدئون گیالس خالی را از دستم . گیجی دلپذیري در سرم داشتم
هاي کوچک بامزه داشتند  گرفت و روي یکی از آن میزهایی که پنجه

  .گذاشت

  "که تو این نبوده؟چیزي بر حسب اتفاق الکلی ": پچ پچ کنان گفت

اوخ، اینجا زمین یک جورهایی  ".نه، فقط پانچ": من هم پچ پچ کردم
خورم، فهمیدي؟  من بر اساس اصولی که دارم الکل نمی". ناصاف بود

   ".تونه بدون الکل هم خوش بگذرونه آدم می. یکی از اصول آهنینم
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خوشحالم ". یش را باال برد و بازویش را به من دادگیدئون یک ابرو
  ".گذره که بهت خوش می

هاي  واي، این زمین ".ست احساسمون دو طرفه": به او اطمینان دادم
. چه مسخره که قبال نفهمیده بودم. لرزیدند قرن هجدم واقعا می

منظورم اینه که ممکنه براي تو یه کم پیر باشه ولی اجازه نده این "
. بهش تسلی میده جائک فالنیا اینکه که دوك . ناراحتت کنهموضوع 

ها از اون چیزي که انتظار داشتم خیلی  آدم. این مهمونی واقعا عالیه
 ".ارتباط فیزیکی... م ارتباط برقرار کنن دخیلی مشتاقن با آ. بهترن

ي دو نگاه  هرزي که پشت پیانو نشسته بود و نتربکوي درجه به دست
باعث میشه . خیلی خوبه. دوست دارن آواز بخونن و مشخصه". کردم

  ".آدم دلش بخواد بپره وسط و بهشون ملحق بشه

و مرا به سمت مبلی که  "!به هیچ وجه" :گیدئون زیر گوشم گفت
وقتی کنت ما را دید با انعطاف . کنت رویش نشسته بود هدایت کرد

نه متوقعا لبخنديبلند شد و  از سنش از جاي تر خیلی جوان يمرد
  .زد

بگذار طوري رفتار کنیم که . ام را باال دادم و فکر کردم، باشه چانه
بگذار . دانم در گوگل نوشته تو اصال یک کنت واقعی نیستی انگار نمی
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طوري رفتار کنیم که انگار لقب اشرافی داري و آدم متقلبی با نسب 
بگذار طوري رفتار کنیم که انگار دفعه قبل که . نامعلوم نیستی

و بگذار طوري . دیده بودیم تقریبا مرا خفه نکرده بوديیگر را همد
  .رفتار کنیم انگار من کامال هوشیار هستم

قرمز سنگینم را بلند  یدست گیدئون را رها کردم، دامن ابریشم
زمانی که کنت دستش را . کردم و دورم ریختم و تواضع عمیقی کردم

ار گذاشته شده بود جواهر ک آنها که روي همه يبا انگشترهاي متعدد
  .جلو آورد، تازه سر بلند کردم

و همانطور که با مالیمت روي دستم  ".فرزند عزیزم": کنت گفت
. اش درخشید اي تیره وههاي قه زد، برقی از سرگرمی در چشم می

سایر افراد بعد از چهار گیالس از پانچ . کنم تحسین می ظرافتت را"
  ".اسم خودشان را بگویند توانند مخصوص لیدي برامپتون حتی نمی

در واقع، . با احساس گناه، نگاهم را پایین آوردم. اوه، پس شمرده بود
توانستم از  نمی! پنج گیالس بود ولی ارزشش را داشت، واقعا داشت

ي اضطراب را از  ام احساس مبهم و ناراحت کننده اینکه موفق شده
حساس و دلم براي عقده حقارتی که ا. بین ببرم متأسف باشم
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. آمد از اینکه کمی مست بودم خوشم می. شد کردم هم تنگ نمی می
  .لرزد کمی میپاهایم کردم  احساس میحتی با وجود اینکه 

  ".1مغسی پور له کومپلیمان": زیر لب گفتم

  "!چه دلپذیر": کنت گفت

  ".کردم باید با دقت بیشتري از او مراقبت می. متأسفم": گیدئون گفت

. بوديپسر عزیز من، تو جاي دیگري مشغول ". کنت به نرمی خندید
و در هر صورت، امروز اولین و مهمترین قصد ما تفریح است، این طور 

، که به شدت مشتاق بودم این 2نیست؟ به خصوص که لرد آالستر
با این . بانوي جوان دلربا را به او معرفی کنم، هنوز نرسیده است

  ".وجود، به من خبر رسیده که در راه است

  "تنها؟": گیدئون پرسید

  ".کند تفاوتی نمی". کنت لبخند زد

خوانی را با یک نت نهایی  هرز تک آنا نتربکوي بنجل و مردك دست
این ". به پایان بردند و کنت دست مرا رها کرد تا بتواند تشویق کند

  ".خانم عالی نیست؟ مهارت خوبی دارد و زیبا نیز هست
                                                             

1Merci pour le compliment .از تعریفتون ممنونم   
2Lord Alastair 
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آن زدم و مراقب بودم مدل  ی، من هم دست م"بله": آهسته گفتم
خواهد که چلچراغ را به این صورت  واقعا مهارت می". نباشد مان نبارا

دست زدن باعث شدن تعادلم به هم بخورد و کمی  ".به لرزه بیندازد
  .تلوتلو خوردم

هایش را به گوش من نزدیک کرد و با  لب. گیدئون مرا گرفت
اعت نیست که اینجا ما هنوز دو س. فهمم من نمی": عصبانیت گفت

  "؟کنی میمعلوم هست چه فکري ! مستی سرتاپاهستیم و تو 

در آن سر و  ".به جوردانو میگم. سرتاپاگفتی ". خنده ریزي کردم
دیگه دیر  در هر حال،". توانست صداي ما را بشنود صدا کسی نمی

طبل رو صاي نداره حاال که اسب فرار کرده در ا هیچ فایده. شده
به اطرافم نگاه  ".ببخشید" .اي حرفم را قطع کرد هسکسک ".ببندي
ترن، براي همین این ابراز خشم  ولی بقیه، همه از من مست". کردم
تونی  می. ت رو بگذار کنار، باشه؟ همه چیز تحت کنترلمه اخالقی

م کمح ،من اینجا مثل یک سنگ وسط امواج. دوباره من رو ول کنی
  ".م ایستاده

  .ولی مرا رها کرد ".هت اخطار میدمب": گیدئون زیر لب گفت
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. براي اینکه حاشیه امنیتم بیشتر شود، کمی پاهایم را از هم باز کردم
  .توانست ببیند، آن هم زیر دامن به این حجیمی خب، کسی که نمی

حالت . رسید سرگرم شده است کرد؛ به نظر می به ما نگاه می کنت
 زیرچشمی. داد میصورتش چیزي به جز نوعی غرور پدرانه را نشان ن

. نگاهی به او کردم و در پاسخ لبخندي به من زد که قلبم را گرم کرد
توانستم چیزي را که  چرا اینقدر از او ترسیده بودم؟ به سختی می

اینکه همین مرد چطور  - لوکاس به من گفته بود به یاد بیاوردم
  ...گلوي جد خودش را بریده است 

به طرف پیانو رفت تا از آقاي لیدي برامپتون دوباره به سرعت 
قبل از اینکه  - بعد . یا براي اجرایشان تشکر کندمرچنت و لیدي الوین

از حضار درخواست کرد  -  کس بتواند مجددا بلند شودادوشیزه فیرف
مهمان افتخاري امروز، کنت سن ژرمن مشهور و جهانگرد، مردي که 

ي برامپتون دیل. با اسرار احاطه شده است را تشویق گرمی بکنند
 ".ایشان به من قول داده است که امروز برایمان ویلون بنوازد": گفت

و لرد برامپتون با یک جعبه ویلون، با حداکثر سرعتی که شکم 
حضار که همه نشئه پانچ . داد دوان دوان آمد اش اجازه می گنده
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این مهمانی، واقعا باحال . بودند، با هیاهو هیجان خود را نشان دادند
  .بود

آورد و آن را تنظیم  اش بیرون می کنت در حالی که ویلون را از جعبه
حتی فکر این  گاه من هیچ": با صداي مالیمی گفت. کرد لبخند زد می

ولی انگشتان . کنم که شما را مأیوس کنم، لیدي برامپتون را هم نمی
بدنام در دربار  1پیر من مانند گذشته، زمانی که با جیاکومو کازانواي

و این روزها نقرس هم ... کردم، چابک نیست  نسه دوئت اجرا میفرا
  ".دهد مرا آزار می

  .پچ و آه دسته جمعی در اتاق پیچید صداي پچ

براي همین امشب دوست دارم ویلون را به دوست ": کنت ادامه داد
  ".واگذار کنمجوانم در اینجا 

ولی وقتی کنت . گیدئون کمی شوکه شد و سرش را تکان داد
تعظیم کرد و ساز و  "!کنم خواهش می": وهایش را باال برد و گفتابر

  . کمان را گرفت و به طرف پیانو رفت

نشینیم و از  و ما دو نفر روي مبل می". کنت دست مرا گرفت
تو هنوز . بنشین، فرزندم! لزومی ندارد بلرزي. بریم موسیقی لذت می

                                                             
1Giacomo Casanova 
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ان یکدیگر هستیم، دانی ولی از دیروز بعد از ظهر ما بهترین دوست نمی
اي خیلی خیلی خصوصی داشتیم و توانستیم  ما مکالمه. تو و من

  ".اختالفاتمان را حل کنیم

  چی؟

  "دیروز بعد از ظهر؟": تکرار کردم

از دید شما، این مالقات در آینده صورت . از دید من": کنت گفت
  "!من دوست دارم پیچیده باشد، متوجه هستی". خندید ".گیرد می

گیدئون شروع به  ولی در همان موقع. ه او خیره شدممبهوت ب
خواستم چه چیزي از  نواختن کرد و من به کلی فراموش کردم می

آن ! ولی عالی بود -باشد شاید اثر پانچ ! واي، خدایا. کنت بپرسم
اي گه گیدئون آن را بلند کرده و  حتی نحوه! ویلون واقعا جذاب بود

ود کار بیشتري انجام دهد تا مرا به الزم نب! اش گذاشته بود زیر چانه
هایش سایه  هایش بلندش روي گونه مژه. کلی شیفته خودش کند

ها کرد یک  انداخته بود و وقتی شروع به کشیدن کمان روي سیم
هایی که در اتاق طنین  اولین نت. حلقه مو روي صورتش افتاد

ي بود انداخت تقریبا نفسم را بند آورد، چنان موسیقی لطیف و دلنواز
، ویلون در پایین حاالتا . هایم جمع شد که ناگهان اشک در چشم
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فهرست آالت موسیقی محبوب من قرار داشت و من فقط براي 
. مدآ هاي فیلم از آن خوشم می بعضی از صحنه پس زمینه موسیقی

ودي تلخ و شیرین و مل: همه چیز آن -نظیر بود  ولی این، عالی و بی
همه افراد حاضر در اتاق با . نواخت میپسري که ساحرانه آن را 

رق در موسیقی، دادند و گیدئون غ هاي حبس شده گوش می نفس
  .داد ا نباشد، به نواختن ادامه میانگار کس دیگري آنج

تاوقتی که کنت گونه مرا لمس کرد و با مالیمت یک قطره اشک را 
یم از جا با وحشت. کنم متوجه نشدم که گریه می انگشتانش گرفت،با 

  .پریدم

اي  زد و من برق گرمی را در چشمان قهوه کنت به من لبخند می
. چیزي نیست که از آن خجالت بکشی": آهسته گفت. اش دیدم تیره

  ".شدم اگر غیر از این بود، به شدت ناامید می

چطور ! واقعا که - زنم  با تعجب متوجه شدم که به او لبخند می
  !سعی کرده بود مرا خفه کندتوانستم؟ این همان مردي بود که  می

  "این آهنگ چیه؟": پرسیدم

زنم هنوز نوشته نشده  حدس می. دانم نمی". اي باال انداخت کنت شانه
  ".باشد
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وقتی گیدئون به انتهاي قطعه رسید، طوفانی از تشویق اتاق را پر 
گیدئون با لبخند تعظیم کرد و موفق شد نواختن یک آنکور را . کرد

فرار از آغوش لیدي الوینیاي دلربا چندان موفق  رد کند؛ البته در
اي نداشت به جز  الوینیا به بازوي او آویزان شد و گیدئون چاره. نبود

  .اینکه او را به طرف مبل ما بیاورد

ها را  اعجاب انگیز نبود؟ البته وقتی آن دست": لیدي الوینیا فریاد زد
  ".توانند معجزه کنند دیدم، بالفاصله فهمیدم که می

براي اینکه الوینیا آن  فقط "!بندم فهمیدي شرط می": زیرلب گفتم
 روي دوست داشتم ازبود طور از باال به من نگاه نکند هم که شده 

اثر نامطلوبی روي پانچ . شوم ولی از توانم خارج بودمبل بلند 
  .هایم گذاشته بود ماهیچه

ظیري ن آلت موسیقی بی": گیدئون ویلون را به کنت پس داد و گفت
  ".است، قربان

خود استاد به  .است 1استرادیوریوس": کنت با لحنی رویایی پاسخ داد
ن را داشته باشی، دوست دارم تو آ. راي من ساخته استطور خاص ب

                                                             
1Stradivariusآالت موسیقی ساخت خانواده ایتالیایی استرادیوري 
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امشب احتماال زمان مناسبی است که آن را رسما به تو هدیه . پسرم
  ".بدهم

اوه، . ..این ". حدس زدم از خوشحالی باشد. گیدئون کمی سرخ شد
هاي تیره کنت نگاه کرد، بعد چشمانش را  به چشم "...توانم  من نمی

  ".افتخار بزرگی به من دادید، قربان": پایین انداخت و اضافه کرد

  ".است منآن افتخار از ": کنت با جدیت پاسخ داد

آمد دو نفري  به نظر می ".واقعا همینطوره": زیرلبی با خودم گفتم
  . اند فه ترتیب دادهیک کلوپ هواداري دوطر

تان طبع  و شما هم به اندازه برادر خوانده": لیدي الوینیا پرسید
  "موسیقی دارید، دوشیزه گري؟

تو داشته  ي بندم به اندازه ولی شرط می. فکر کردم، نه، احتماال ندارم
  ".من فقط آواز خواندن را دوست دارم، همین": گفتم. باشم

  . من انداخت اي به گیدئون نگاه هشدار دهنده

  

حقیقتا من هم ! خواندن را دوست دارید آواز": لیدي الوینیا فریاد زد
  ".کس عزیزمانادوست دارم و همینطور دوشیزه فیرف



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

۴٠۵  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

کس اتوانم به خوبی دوشیزه فیرف متأسفانه من نمی": با جدیت گفتم
خب، من که خفاش نبودم،  ".هایی به این باالیی را اجرا کنم نت

ولی در هر صورت، آواز . ي من ظرفیت شما را نداردها و ریه"بودم؟ 
  ".خواندن را دوست دارم

کنم براي امشب به اندازه کافی از موسیقی  فکر می": گیدئون گفت
  ".ایم بهره برده

  .به نظر رسید لیدي الوینیا رنجید

البته مشعوف ": گیدئون نگاه بدي به من کرد و سریع اضافه کرد
من چنان به طرز  ".ه ما افتخار دهیدشویم اگر شما دوباره ب می

  .آوري مست بودم که براي اولین بار، اصال اهمیتی ندادم شادي

واقعا اینطور ! من را به گریه انداخت. زدي تو عالی می... تو ": گفتم
  ".بود

را در استرادیوریوس و انگار که شوخی کرده باشم لبخندي زد 
  .اش گذاشت جعبه

ن به طرف ما آمد و دو گیالس پانچ براي لرد برامپتون نفس نفس زنا
ي مهمانش  ما آورد و به گیدئون اطمینان داد که از اجراي هنرمندانه
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و اضافه کرد باعث تأسف است که آالستر بیچاره . کامال خرسند است
  .بوده از دست داده است سوارهاین بخش را که قطعا گل سرسبد 

د هنوز هم ممکن کنی فکر می": کنت با کمی اوقات تلخی پرسید
  "است گذر آالستر امشب به اینجا بیفتد؟

از این بابت ": ها را به من داد و گفت لرد برامپتون یکی از گیالس
چقدر این چیز خوب . مشتاقانه یک جرعه نوشیدم ".مطمئن هستم

قاپ زدن براي آماده . فقط کافی بود آن را بو بکشم و مست شوم! بود
چه با  "رها شدن"و خواندن آواز یک برس مو، پریدن روي تخت 

  !ك افرون و چه بدون اواز

جناب لرد، شما واقعا باید دوشیزه گري را ": لیدي الوینیا گفت
ایشان خیلی . ترغیب کنید یکی از آوازهایشان را براي ما بخوانند

  "!دوست دارد آواز بخواند

به . هایم را تیز کنم منظور خاصی در صدایش بود که باعث شد گوش
درست است که شبیه او نبود . انداخت وعی، مرا به یاد شارلوت مین

 آن لباس سبز روشن پنهان شده بود؛ ولی شارلوت دیگري در اعماق
خواست متوجه باشی  هایی که همیشه می از آن نوع آدم .مطمئن بودم
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هاي متوسطتان خودش چقدر فوق العاده  در مقایسه با شما و مهارت
  .و منحصر به فرد است

: کردم از روي مبل بلند شوم گفتم ر حالی که دوباره سعی مید
توانستم روي پاهایم  حتی می. این بار موفق شدم ".خیلی خب"

  ".خوانم پس می". بایستم

ایشان به هیچ وجه ". سرش را تکان داد "چی؟": گیدئون گفت
  "...متأسفانه فکر کنم پانچ  - خوانند نمی

شویم اگر  بسیار مشعوف می دوشیزه گري،": لرد برامپتون گفت
زد که غبغب  با چنان شدتی به من چشمک می ".برایمان بخوانید
و اگر این را مدیون ". وار شروع به لرزیدن کرد اش دیوانه پانزده طبقه

  ".با من بیایید تا شما را معرفی کنم! پانچ باشیم، چه بهتر

رامپتون لرد ب. این فکر خوبی نیست". گیدئون محکم بازوي مرا گرفت
م قبال هیچ وقت در انظار عمومی  خواهر خوانده - کنم  خواهش می

  ".اجرا نکرده است

. هر چیزي اولین باري هم دارد": لرد برامپتون مرا هدایت کرد و گفت
  "!تفریحمان را خراب نکنید. ما همه اینجا با هم دوست هستیم
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احیانا . انقدر خرابش نکن. دقیقا": و گفتمدست گیدئون را پس زدم 
  ".خونم یک برس با خودت نداري؟ من وقتی برس دستمه بهتر می

 ".قطعا نه": گفت. رسید گیدئون به کلی مأیوس شده باشد به نظر می
  .و به دنبال من و لرد برامپتون به سمت پیانو آمد

  .صداي خنده آهسته کنت را در پشت سرمان شنیدم

زخرفات رو بس کنم این م گوئن، خواهش می": گیدئون زمزمه کرد
  ".کن

و بقیه پانچم را در یک جرعه  "،پنلوپه": حرفش را تصحیح کردم
برفراز رنگین کنی  فکر می". خالی کردم وگیالس خالی را به او دادم

: با خنده ریزي اضافه کردم "... رو دوست داشته باشن؟ یا کمان
  "؟هاللویا"

همین االن با . یتونی این کار رو بکن واقعا نمی". اي کرد گیدئون ناله
  "!من بیا

در ذهنم کل  "...خیلی مدرنه، نیست؟ بگذار ببینم  هاللویانه، "
ام را مرور کردم و در همان حال لرد برامپتون با  فهرست موسیقی

هرز به  آقاي مرچنت دست. عباراتی پرشکوه مرا به جمع معرفی کرد
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ه ب دوشیزه خانم": پرسید. سمت پیانو آمد تا به ما ملحق شود
  "همراهی ماهر براي نواختن پیانو احتیاج ندارند؟

کامال متفاوت احتیاج ... به چیزي  دوشیزه خانمنه، ": گیدئون گفت
  "...کنم  گوئن، خواهش می". و خودش پشت پیانو نشست ".دارند

براي من گریه نکن ! خوام بخونم دونم چی می می. ، لطفا1پن": گفتم
و تئاترهاي موزیکال هیچ وقت  م کلماتش را حفظمتما. 2آرژانتین

قدیمی نمیشن، موافق نیستی؟ ولی شاید اینا چیزي در مورد 
  "...آرژانتین ندونن 

خواي جلوي این همه آدم از خودت یه احمق بسازي،  تو واقعا می"
  "نه؟

اي  تالش خوبی براي ترساندن من بود ولی در شرایط فعلی فایده
ها اصال برام  این آدم": گفتم با صداي آهسته و حالت محرمانه. نداشت

ها هم همه  ن و ثانیا اون اوال، دویست ساله که مرده. مهم نیستن
  ".مست و پاتیلن، البته به جز تو

                                                             
1Penمخفف پنلوپه 
2Don’t Cry for Me, Argentina 
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اش را به کف دستش تکیه داد و  گیدئون غرغر کنان پیشانی
  .هاي مختلف را روي کلیدهاي پیانو نواخت اي از نت مجموعه

رو بلد  خاطرهبله، ...  ي ترانه احتماال": از آقاي مرچنت پرسیدم
  "؟1ها گربهنمایش نیستین؟ از 

  ".متأسفم -اوه، نه ": آقاي مرچنت گفت

به طرف حضار برگشتم و با اعتماد به ".خونم می 2مهم نیست، اکاپال"
در مورد ... است و در مورد  خاطرهنام این ترانه ": نفس گفتم

ها  صل براي ما انسانکه در عشق خود ناکام است ولی در ا ستای گربه
  ".در معناي عام. کند هم صدق می

. کرد گیدئون دوباره سرش را بلند کرده بود و ناباورانه به من نگاه می
  ".کنم خواهش می". تالش دیگري کرد

باشه؟ این میشه راز . کافیه چیزي به کسی در این مورد نگیم": گفتم
  ".ما

                                                             
 ها تئاتر موزیکال گربه١
  بدون همراهی دستگاه موسیقی٢
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بانوي شگفت، ! رسد فرا میو حاال، لحظه مهم ": لرد برامپتون فریاد زد
اولین ! خواند منحصر به فرد و زیبا، دوشیزه گري، براي ما آواز می

  "!ر عمومااجراي ایشان در انظ

کردم چون تمام گفتگوها ساکت شد و  قاعدتا باید احساس ترس می
! نظیر بود آن پانچ بی. ها به سمت من برگشت، ولی نکردم مه چشمه

  .ا بگیرمباید قطعا دستور تهیه آن ر

  خوانم؟ اي را می گفتم چه ترانه

گیدئون چند نت را روي صفحه کلید نواخت و من شروع موسیقی را 
لبخندي از روي . بله، درست است، این بود. خاطره. متشخیص داد

چقدر لطف داشت که سریع عکس العمل . تشکر به گیدئون زدم
ی اهمیت هاي این موسیق اولین نت. نشان داد و با من همراهی کرد

. زدي کردي، بهتر بود کال قید آن را می اگر خراب می. خاصی داشت
شد و همزمان در کل  کلمه نیمه شب باید به شفافیت شیشه بیان می

  .انداخت اتاق طنین می
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خوشحال بودم، چون صدایم دقیقا شبیه زمانی بود که باربارا 
آیا ماه آید،  هیچ صدایی در پیاده رو نمی".خواند می 1استرایسلند

  ".زند خاطرات خود را فراموش کرده است؟ او به تنهایی لبخند می

کرد؟ ظاهرا گیدئون نواختن پیانو را هم بلد  چه کسی فکرش را می
واي خدا، اگر همین االن هم با تمام وجود و . زد و بد هم نمی. بود

حتی . شدم حتما عاشقش می حاال دیگروار عاشق او نبودم،  دیوانه
و به نظر . کرد به کلیدها نگاه کند، فقط به من نگاه می الزم نبود

کشف غیر  جب کرده باشد، مثل کسی که تازه یکرسید کمی تع می
  تواند لبخند بزند؟ ماه می کشف کرده بودشاید . منتظره کرده باشد

تنهاي تنها در نور ماه، رویاي روزهاي قدیم را ": فقط براي او خواندم
اي داشت، تقریبا مثل  العاده آکوستیک فوق حقیقتااین سالن  ".دارم

یا شاید براي این بود که صدایی . خواندم این بود که با میکروفون می
 ".بگذار که این خاطره باز هم زندگی کند". آمد از کسی در نمی
و حتی اگر کل این جریان یک . بود واقعا واقعا عالی. خیلی مفرح بود

مکان داشت پدر سینتیا وارد اتاق رویاي دوست داشتنی بود و هر آن ا
  . شود و داد و بیداد راه بیندازد، این لحظه ارزشش را داشت

                                                             
1Barbra Streisand 
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  گاه مرا باور نکرد کس هیچ هیچ

  زمان چیزي جز زمان نیست

  شعري بدون قافیه است

  .شود پسر، همه چیز به تو ختم می

  

  "نزدیک به صد سال"جوي،  بن

  

  یازده
وسوسه . آهنگ زیادي کوتاه بود تنها چیز احمقانه این بود که این

کلی  مثبتشدم که بیت دیگري از خودم بسازم ولی ممکن بود اثر 
در عوض، با کمی . آن را از بین ببرد براي همین این کار را نکردم

اگر مرا لمس کنی " -ام را دوباره خواندم  تأسف، ابیات مورد عالقه
شروع شده نگاه کن، روز جدیدي . فهمی خوشبختی چیست آنگاه می

ها  نه ممکن نیست براي گربهاو مجددا فکر کردم، این تر - "است
 -چ بود ندر واقع قطعا اثر پا -  شاید اثر پانچ بود. نوشته شده باشد
ندازه از اجراي ما به ا سوارهرسید مهمانان این  ولی به نظر می
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دست کم، . ایتالیایی قبلی خوششان آمده باشد خوانی اپراي تک
همانطور که لیدي برامپتون با عجله به من ري کردند و تشویق پرشو
: آمد، به طرف گیدئون خم شدم و از ته قلب گفتم سمت ما می

  "!و خیلی هم خوب زدي! خیلی لطف کردي! ممنونم"

توانست باور کند چه  دوباره سرش را به دستش تکیه داد انگار که نمی
  .کاري انجام داده است

ش گرفت و آقاي مرچنت با شور و شوق لیدي برامپتون مرا در آغو
نامید و  "افسونگري با صداي طالیی"هر دو گونه مرا بوسید و مرا 

  .تقاضاي اجراي مجدد کرد

ي خوبی داشتم که ممکن بود بالفاصله شروع کنم ولی  چنان روحیه
. در این لحظه گیدئون به زندگی برگشت، بلند شد و مچ مرا گرفت

فهمید  در صورتی که می 1وید وبرمن اطمینان دارم اندرو ل"
شد ولی  اش در اینجا مورد استقبال واقع شده مشعوف می موسیقی

تا همین هفته پیش، گلودرد بسیار . خواهر من باید استراحت کند
بدي داشت و حاال هم باید بنا بر توصیه پزشکی مراقب صدایش باشد 

  ".یا ممکن است براي همیشه آن را از دست بدهد

                                                             
1Andrew Lloyd Webber .هاي مشهور زیادي موسیقی ساخته است یکی از مشهورترین سازندگان موسیقی که براي فیلم  
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گفتید؟ نچرا زودتر ! آه، محض رضاي خدا": مپتون فریاد زدلیدي برا
  "!دختر بیچاره

از داستان  کنم زیبا هستم احساس میمن با خوشحالی ترانه 
  .کردم ساید را زمزمه می وست

 باعثکنم  فکر می. قطعا پانچ شما چیز خاصی است": گیدئون گفت
  ".شود جانب احتیاط را فراموش کنیم می

قطعا همینطور ": تمام صورت لبخند زد و گفت لیدي برامپتون با
شما راز موفقیت من به ": صدایش را پایین آورد و ادامه داد "!است

هاي معروف  تمام لندن به مهمانی. عنوان یک میزبان را برمال کردید
. شکنند مردم براي دعوت شدن سر و دست می. خورد ما غبطه می
آن را به این حد عالی ها طول کشید تا من دستور تهیه  ولی سال

  ".برسانم و قصد ندارم تا بستر مرگم آن را فاش کنم

شما از آن چیزي که  سواره. گویید ولی درست می. چه حیف": گفتم
به من گفته بودند قرار است کسل کننده، ! تر بود انتظار داشتم مفرح

  "...خشک و 
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و . اش خیلی سنتی است معلم سرخانه": گیدئون حرف مرا قطع کرد
شایر کمی از زمان  توانیم بگوییم زندگی اجتماعی در دربی واقعا می
  ".است  عقب

عزیز من، بله، مطمئنم این طور ". لیدي برامپتون خنده ریزي کرد
د ربه سمت در، جایی که ل "!اوه، باالخره لرد آالستر رسید. است

مهمان . گفت نگاه کرد برامپتون به مهمان تازه وارد خوش آمد می
گیس سفیدش سخت  تشخیص آن به دلیل کاله(اال میانسال بود احتم
هاي سنگینی داشت  داري که پوشیده بود گلدوزي و کت دنباله) بود

روي آن دوخته شده بود و از این  براقیهاي کوچک و  که سنگ
قایسه با اثر درخشش او در م. درخشد میرسید  فاصله به نظر می

که کنار او ایستاده بود، دست مشکی  یک همراهش، مردي با لباس
خودش را در رداي سیاهی پیچیده بود، موهایی مرد، . شد بیشتر می

کامال مشکی و پوستی زیتونی رنگ داشت و حتی از این فاصله هم 
توانستم ببینم که چشمانش، دقیقا مثل راکوزي، شبیه به  می
در جمع رنگارنگ اطرافش که جواهرات . هاي سیاه عظیمی بود چاله
  .آمد شبیه فردي خارجیبه نظر می دادند را نمایش میخود 
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کردم که  همین االن داشتم فکر می": لیدي برامپتون به من گفت
که اگر از من . آالستر قصد ندارد امروز افتخار دهد و به ما ملحق شود

معموال حضور او موجب آرامش . نبود باعث تأسفبپرسید چندان هم 
کردم او را قانع کنم که یک  سعی. شود نمی حاضرانو شادمانی 
نچ بخورد و بعد او را به اتاق بغل جایی که ورق بازي اگیالس پ

  "...کنند ببرم  می

پس سعی ": آقاي مرچنت که دوباره پشت پیانو نشسته بود گفت
دهید لیدي  به من افتخار می. کنیم با کمی آواز او را شاد کنیم می

  "؟1اي از کوزي فن توته الوینیا؟ ترانه

محض ". گیدئون دست مرا روي بازویش گذاشت و به کناري کشید
  "رضاي خدا، چقدر نوشیدنی خوردي؟

ي سري الکل  مطمئنم اون ماده. یکی دو تا گیالس": اعتراف کردم
اون فیلم غمگینی که  مثلشاید یه جور نوشیدنی دیگه؟ . نبوده

مهمترین ". آهی کشیدم ". 3بازي کرده، مولن روژ 2نیکول کیدمن
گیري اینه که دوست داشته باشی و در مقابل  چیزي که یاد می
  ".تونی بزنی بندم اون رو هم می شرط می. دوست داشته بشی

                                                             
1Così Fan Tutte وتزارتتنظیمشدهاستیکاپرایایتالیاییمعروفکهتوسطم  
2Nicole Kidman 
3Moulin Rouge 
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هاي  من از فیلم: بگذار یه چیزي رو روشن کنیم": گیدئون گفت
تونی چند دقیقه دیگه طاقت  کنی می فکر می. موزیکال متنفرم

که بهش معرفی بشیم،  بیاري؟ لرد آالستر باالخره رسید و همین
  ".تونیم بریم می

  "!به این زووودي؟ چه حیف": گفتم

ظاهرا تو کال زمان رو ". گیدئون به من نگاه کرد و سرش را تکان داد
  ".گرفتم زیر آب سرد تونستم سرت رو می اگه می. فراموش کردي

خیلی جالب ... اجراي ": کنت سن ژرمن به طرف ما آمد و گفت
  .کرد هایش را باال برده بود و به گیدئون نگاه میابرو ".توجهی بود

. به دو تازه وارد نگاه کرد ".متأسفم": گیدئون آهی کشید و گفت
  ".رسد تر از گذشته به نظر می لرد آالستر کمی چاق"

دشمن من هنوز در آمادگی ! امید واهی نداشته باش". کنت خندید
ال شمشیر بازي در راکوزي امروز بعد از ظهر، او را در ح. کامل است

لباس  کدام از آن جوانان خوش هیچ - سالن گالیانو دیده است
صبرانه منتظرم  بی. دنبال من بیایید. توانستند با او رقابت کنند ینم

  ".اش را ببینم چهره
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: رفتیم با صداي آهسته به گیدئون گفتم همانطور که دنبال کنت می
ن رو ترسوند، ولی دونی، دفعه قبل م می .امروز چه مهربون شده"

تقریبا ازش خوشم . ه کنم تقریبا پدربزرگی چیزي امروز احساس می
مطمئنم . و چقدر محبت کرد که استرادیوریوس رو داد به تو. میاد

اوخ، زمین اینجا هنوز . بی حراجش کنی، کلی میرزه اگه تو سایت اي
   ".خیلی لرزونکیه

قسم ": زیر لب گفت. گیدئون دستش را روي کمر من گذاشت
  ".کشم نجریان تموم بشه تو رو مییخورم وقتی ا می

  "دارم چرت و پرت میگم؟"

  ".کنی بندم به زودي شروع می ولی شرط می. هنوز نه"

لرد برامپتون  "به شما نگفتم هر لحظه ممکن است پیدایشان بشود؟"
هاي براق پوشیده بود و  ي مردي که لباس یک دستش را روي شانه

اند شما دو  به من گفته". ي کنت گذاشت ي شانهدست دیگرش را رو
لردآالستر، به من نگفته بودید که . شناسید نفر از قبل همدیگر را می

  ".شخصا با کنت سن ژرمن مشهور آشنا هستید

 ".چیزي نیست که باعث افتخار باشد": لرد آالستر متکبرانه پاسخ داد
تر از او  قبپوشی که پوست زیتونی رنگ داشت و کمی ع و مرد سیاه
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 "!کامال صحیح است": خراشی گفت ایستاده بود با صداي گوش
کرد که انگار  هاي سیاهش تقریبا طوري به صورت کنت نگاه می چشم
خواست آن را سوراخ کند و هیچ شکی از نفرت عمیقش به او  می

اي شک کردم که شاید شمشیري  لحظه. گذاشت براي کسی باقی نمی
نهان کرده باشد و هر لحظه آن را بیرون در زیر آن رداي مشکی پ

اي مانند آن را پوشیده بود، براي  تیرهاینکه چرا رداي کلفت و . بکشد
کافی گرم بود، و ثانیا، در   اوال، اینجا به اندازه. من مثل یک راز بود

  .رسید نزاکت به نظر می محیط مجلل اینجا عجیب و بی

ا خوشحالی لبخند زد، انگار لرد برامپتون به اطراف خود نگاه کرد و ب
  .که اصال متوجه جو خصمانه نشده باشد

با اینکه ! لرد آالستر، مایه مسرت است". کنت یک قدم جلوتر آمد
گاه شما را فراموش  گردد، هیچ آشنایی ما به چندین سال پیش بر می

  ".نکرده بودم

توانستم  من پشت سر کنت سن ژرمن ایستاده بودم، براي همین نمی
ولی لحن صدایش طوري بود که انگار لبخند . او را ببینم صورت
من هم هنوز مکالماتمان در ". صدایش دوستانه و شاد بود. زند می

کردم چقدر  میفکر  ؛مآور اري و اخالقیات را به یاد مید مورد برده
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آور است که شما قادرید به این خوبی این دو را تفکیک کنید  شگفت
  ".درست مثل پدرتان - 

کنت هرگز چیزي را فراموش ": برامپتون با تحسین گفت لرد
در این چند روزي که با ایشان ! مغز ایشان یک پدیده است. کند نمی

براي . ام ام چیزهاي بیشتري یاد گرفته ندگیام از کل ز معاشرت داشته
  "تواند جواهرات مصنوعی بسازد؟ ستید کنت میندا مثال، شما می

ي لرد آالستر از قبل هم سردتر شد و  چهره ".ع داشتمبله، اطال"
کشید که انگار دیوانه شده  هاي عمیقی می همراهش چنان نفس

  .است

اگر درست به یاد بیارورم علوم لزوما در زمره تفریحات ": کنت گفت
به کناري رفت و  "!مباالت هستم آه، من چه بی. لرد آالستر نیست

تمایل ". کامل ببینداجازه داد لرد آالستر من و گیدئون را به طور 
صادقانه . دوست داشتنی را به شما معرفی کنمدارم این دو جوان 

مردي به سن من . بگویم، این تنها دلیل من براي حضور در اینجا بود
  ".رود و زود به خواب می کند میاز جمع پرهیز 

  .هاي لرد آالستر با دیدن گیدئون ناباورانه گشاد شد چشم
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لرد ". اش را به زور بین من گیدئون جا کرد هلرد برامپتون هیکل گند
را به شما معرفی کنم؟ و تحت  1آالستر، ممکن است پسر ویکنت باتن

  "ي ویکنت، دوشیزه گري دلربا؟ الحمایه

تر از احترامی که در آداب معاشرت تعیین  تواضع من کمی کوتاه
و  ترسیدم تعادلم را از دست بدهم اوال، می: دو دلیل داشت. شده، بود

ید که من فراموش کردم رس ثانیا، لرد آالستر چنان متکبر به نظر می
منظورم . کنم پول ویکنت باتن را بازي می ي بی الحمایه که نقش تحت

 ر، نه؟ اعقاب من جد اندماین است که من نوه لرد لوکاس مونتروز بود
تر، اصل و نسب در زمان من که همه  جد، مشهور بودند و از آن مهم

  کند، درست است؟ هستند چندان تفاوتی ایجاد نمیبرابر 

هاي من منجمد  هر وقت دیگري بود، نگاه لرد آالستر خون را در رگ
کرد ولی پانچ ضد انجماد خوبی بود، براي همین تا جایی که  می
در هر صورت مدت طوالنی به . توانستم مغرورانه به او نگاه کردم می

لرد برامپتون شادمانه به در عوض، همانطور که . من نگاه نکرد
  . داد، نگاهش را به گیدئون برگرداند گفتگوي خود ادامه می

                                                             
1Viscount Batten 
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کسی به خودش زحمت نداد همراه سیاه پوش لرد آالستر را معرفی 
کند و کسی هم متوجه نشد که از باالي شانه لرد آالستر به من نگاه 

! هایی از یاقوت کبود شیطانی با چشم! تو"  :کرد و غرش کنان گفت
  "!به زودي به جهنم خواهی رفت

به دنبال کمک، به ! دیگر خیلی زیاده از حد بوداین ببخشید؟ 
  گیدئون نگاه کردم که تنها براي حفظ ظاهر لبخندي نسبتا عصبی

رود همسرش را  تا وقتی که لرد برامپتون گفت می هم او یول. زد می
  .با چند گیالس پانچ بیاورد، چیزي نگفت

ما باید به زودي . طفا زحمت نکشید لرد برامپتونل": گیدئون گفت
اش هنوز کمی ضعیف است و  خواهرم پس از بیماري طوالنی. برویم

بازویش را دوباره دور کمر من انداخت  ".عادت ندارد زیاد بیدار بماند
بینید کمی  همانطور که می". مرا گرفت ساعدبا دست دیگرش 

  ".متزلزل است

هنوز هم به طرز ناخوشایندي زیر پاي  زمین! گفت کامال درست می
  .با قدرشناسی به گیدئون تکیه دادم. لرزید من می

مطمئنم ! گردم اوه، من یک لحظه دیگر برمی": لرد برامپتون فریاد زد
  ".تواند شما را قانع کند که بمانید همسرم می
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چه انسان ". کنت سن ژرمن با لبخندي رفتن او را تماشا کرد
دارد، هرگز تحمل جدل ما را  صلحاي که به  قهبا عال! قلبی خوش

  ".نخواهد داشت

. کرد لرد آالستر هنوز هم گیدئون را با خصومت آشکاري برانداز می
ي من درست عمل کند، وقتی قبال یکدیگر را دیدیم، این  اگر حافظه"

و حاال، پسر یک ویکنت . کرد سفر می 1مرد جوان با نام مارکی ولدون
کنت سن ژرمن، دوست جوانتان هم مانند شما،  زنم حدس می. است
  "!باعث تأسف است. ي پوچ تمایل داشته باشدهابه ادعا

نام مستعار  ،ما به این مسأله": زد گفت کنت که هنوز لبخند می
با تمام این احواالت، شنیدم که وقتی یازده . گوییم دیپلماتیک می

ي کوچکتان سال پیش او را مالقات کردید، از مسابقه شمشیر باز
  ".بسیار لذت بردید

 ".برم ي مسابقات شمشیربازي لذت می من از همه": لرد آالستر گفت
پچ کنان  هاي همراهش را که پچ کرد که انگار حرف طوري رفتار می

 "!دشمنان را با شمشیرهاي فرشتگان و مالئک نابود کنید": گفت می
آن زمان کارهاي  و ما از": تفاوت ادامه داد لرد آالستر بی. شنود نمی

                                                             
1Marquis Weldon 
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رسد دوست جوان شما  در حالی که به نظر می. ایم جدیدي یاد گرفته
تر شده باشد و من اخیرا قانع  در این یازده سال تنها چند روز مسن

  ".ام که زمانی براي بهبود بخشیدن مهارت خود نداشته است شده

ر اید؟ براي این ام قانع شده": گیدئون با لبخند استهزاء آمیزي گفت
ولی شما مردانتان را فرستادید و . داشتید باید خودتان حضور می

که دلیلی دیگر . ا آنها عالی و کامل بودمهارت من براي برخورد ب
خواهید کاري انجام شود باید خودتان آن را  است بر اینکه اگر می

  ".انجام دهید

آه، از حادثه ". هایش را تنگ کرد لرد آالستر چشم "؟...منظورتان "
درست است، باید . کنید دوشنبه گذشته در هاید پارك صحبت می

اي بود که در  در هر صورت، فقط ایده. پرداختم یخودم به آن م
... ولی بدون کمک جادوي سیاه . آخرین لحظه به فکرمان رسیده بود

  ".دختر، امکان نداشت زنده بمانی کو ی

. کنی یبینم به این صراحت صحبت م خوشحالم که می": کنت گفت
براي اینکه سوء قصد مردان شما به جان دوستان جوان من باعث 

این تهاجم  برداشتم این است که. خب، آزرده شوم... شده که کمی 



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

۴٢۶  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

کنید که من  مطمئن هستم درك می. در اصل به من بوده است
  ".کنم چنین چیزي را تحمل نمی

هی، انجام کنی باید انجام د تو آنچه را که فکر می": لرد آالستر گفت
و همراهش با چنان حالت  ".ده و من هم آنچه باید انجام دهمب

توانستم این  که دیگر نمی "!مرگ بر شیطان! مرگ": عجیبی غرید
رد  1احتمال را که یک شمشیر لیزري زیر ردایش پنهان کرده باشد

  .فکر کردم دیگر نباید این رفتار خاص را تحمل کنم. کنم

دانم ما به هم معرفی  می": کردم و گفتممستقیم به صورت او نگاه 
کنم من هم براي رفتار صحیح در این دوره  ایم و اعتراف می نشده

شیطان ها در مورد  ولی اگر از من بپرسید، این صحبت. نواقصی دارم
  ".و مرگ قطعا مناسب نیست

من در برابر ! با من سخن مگو، شیطان": با خشونت گفت 2دارت ویدر
تواند صداي مرا  هایت نمی و گوش! نامریی هستم چشمان یاقوتی تو

  ".بشنود

                                                             
 اشاره به شخصیت دارت ویدر از مجموعه جنگ ستارگان١

2Darth Vader 
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و ناگهان به شدت دلم  ".ما که از این شانسا نداریم": گفتم
هر  ،بنشینممبل  برگردم و رويیا دست کم . خواست به خانه بروم می

  .چرخید کل اتاق مانند کشتی روي دریا دور من می. چند راحت نبود

لرد آالستر رشته کالم خود را از  رسید گیدئون، کنت و به نظر می
فراموش کردند که اتهامات مرموز و مبهم به هم بزنند . اند دست داده
  .هایی مبهوت به من خیره شدند و با چهره

: دارت ویدر بدون اینکه روي سخنش با فرد خاصی باشد گفت
شمشیر نوادگان من بدنت را سوراخ خواهد کرد، ائتالف فلورنتین "

گیرد و آنچه را  اید می در حق خانواده من روا داشتهانتقام آنچه 
  ".نامطلوب است از چهره زمین پاك خواهد کرد

  "زنی؟ با کی حرف می": گیدئون زیرلب گفت

تر گرفتم و به  گیدئون را کمی محکم ".اونی که اونجاست": گفتم
آخرین ... ند ردا گ نیکی باید بهش بگه او". دارت ویدر اشاره کردم

و اینکه من شیطان نیستم و اصال هم دلم . نمیشه مد محسوب
هاش سوراخ بشم و از چهره زمین پاك  خواد با شمشیر نواده نمی
  "!آخ. بشم

  .دست گیدئون بازوي مرا به شدت فشار داد
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لرد آالستر سنجاق پر زرق و برقی را روي کراواتش مرتب کرد و 
  "این لودگی چه معنایی دارد کنت؟": پرسید

هاي سنگین روي  نگاهش در زیر آن پلک. توجهی نکردکنت به او 
روشن است او . جالب است": به آرامی گفت. من باقی مانده بود

  ".تواند مستقیما روح سیاه تو را ببیند، آالستر عزیز من می

متأسفانه آنقدر شراب خورده که چیزهایی را تصور ": گیدئون گفت
  "!خاطر خدا، خفه شوبه ": و بعد در گوش من پچ پچ کرد ".کند می

شکمم به طرز دردناکی از شوك منقبض شد چون ناگهان متوجه 
توانند دارك ویدر را ببینند و صدایش را بشنوند و  شدم که بقیه نمی
اگر اینقدر مست . تواننداین است که او روح است دلیل اینکه نمی

تواند احمق  چقدر آدم می. رسید نبودم، این فکر زودتر به ذهنم می
خورد و  هایش، نه مدل مویش به قرن هجدهم نمی اشد؟ نه لباسب

نفهمیده بودم، وقتی که شروع به مرخرف  هم حتی اگر زودتر
شدم چه کسی در مقابل  کرد باید متوجه می پر حرارتشهاي  گویی

  .من است، یا چه چیزي
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دانیم که روح  هر دوي ما می": لرد آالستر سرش را عقب داد و گفت
یطان تعلق دارد کنت، و با کمک خدا، من اطمینان چه کسی به ش

  "!آیند این موجودات هرگز به دنیا نمی... کنم این  حاصل می

سوراخ شده توسط شمشیر ائتالف ": دارت ویدر کالم را ختم کرد
  ".مقدس فلورنتین

صرف این . فهمی آالستر تو هنوز قوانین زمان را نمی". کنت خندید
کند نقشه تو  اند ثابت می ي تو ایستادهحقیقت که این دو نفر جلو

در نتیجه، شاید شما نباید در این مسأله زیاد بر . موفق نخواهد شد
ناگهان  ".یا بر تداوم شکیبایی من. روي کمک خدا حساب کنید

و دیدم که  حس کردمها و صدایش  اي در چشم سردي منجمد کننده
، نخوت از براي کسري از ثانیه. لرد آالستر خودش را جمع کرد

  .اي را نشان داد برطرف شد و حالت صورتش ترس برهنهاش  چهره

کنت دقیقا با همان صدایی که براي وحشت زده کردن من در 
با تغییر قوانین بازي، زندگی ": مان به کار برده بود گفت مالقات قبلی

کنت قادر است بار دیگر قانع شدم  ناگهان یک ".اید خود را به باد داده
  .هاي خودش پاره کند شمنش را با دستگلوي د
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تهدیدهاي تو براي من معنایی ": لرد آالستر با صداي آهسته گفت
در حالی که مثل . کرد اش دروغش را بر مال می ولی چهره ".ندارد
  .رنگ پریده شده بود، دستش را به طرف سیب آدمش برد ها مرده

حالی به ما زد و با خوش لیدي برامپتون در حالی که دامنش موج می
اوه، عزیزان من، قطعا ". کرد با عجله به سمت ما آمد نگاه می

  "خواهید به این زودي ما را ترك کنید؟ نمی

چهره کنت سن ژرمن مجددا آرام شد و چیزي به جز خیرخواهی در 
باید بگویم . آه، میزبان دلنشین ما اینجاست". شد آن دیده نمی

مدت زمان زیادي بود . وي منشهرت شما حقیقتا برازنده شماست، بان
  ".بودم  که چنین شب دلپذیري نداشته

  .گشت هایش برمی کم رنگ به گونه کم. لرد آالستر گلویش را مالید

ما شما را نابود خواهیم ! ابلیس! ابلیس": دارك ویدر با عصبانیت گفت
هاي خود بیرون خواهیم  کرد، ما زبان دروغگوي شما را با دست

  "...کشید 

دوستان جوان من به اندازه خودم متأسف ": لبخند ادامه داد کنت با
ولی به زودي مجددا آنها را . هستند که مجبوریم شما را ترك کنیم

  ".در میهمانی رقص لرد و لیدي پیمپول بوتام خواهید دید
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جذابیت یک میهمانی به جذابیت میهمانان ": لیدي برامپتون گفت
ی من است که به زودي به همین دلیل باعث خوشحال. آن است

و دوستان جوان  ور شما را در اینجا خوشامد بگویم؛مجددا حض
  ".براي همه ما موجب مسرت بود. جذابتان را

با احتیاط دست مرا  ".براي ما نیز موجب مسرت بود": گیدئون گفت
. توانم روي پاي خودم بایستم یا نه انگار که مطمئن نبود می ،رها کرد

آشوب هنوز مثل کشتی دوران داشت، و افکارم نیز با وجودي که اتاق 
کردند، موفق شدم هنگام خداحافظی خودم  سفر دریایی را تجربه می

را جمع کنم و حق زحماتی را که جوردانو و از او بیشتر جیمز کشیده 
قصد نداشتم حتی نگاهی به سمت لرد آالستر و . بود، به جا بیاورم

ولی به سمت لرد . کرد، بکنم می اي روح که هنوز تهدیدهاي وحشیانه
و لیدي برامپتون تواضع کرده و از آنها براي این شب دلپذیر تشکر 

ي مرطوبی را روي دستم به جا  کردم و وقتی لرد برامپتون بوسه
  .گذاشت، حتی پلک هم نزدم

تواضع عمیقی جلوي کنت کردم ولی جرأت نکردم دوباره به صورت 
پس یکدیگر را در دیروز بعد از ظهر " :وقتی آهسته گفت. او نگاه کنم
فقط سر تکان دادم و با نگاهی به زمین منتظر شدم تا  "،خواهیم دید
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این بار به او اجازه . گیدئون دوباره کنار من برگردد و بازویم را بگیرد
  .دادم مرا به بیرون از سالن هدایت کند

***  

چطور ! ت نبود به خاطر خدا گوئنت، این مهمونی دوستاي مدرسه"
به نظر . هایم پیچید صبرانه شالم را دور شانه گیدئون بی "تونستی؟

  .خواهد مرا تکان بدهد رسید می می

  ".متأسفم": براي هزارمین بار گفتم

فقط ": راکوزي مثل جن از پشت گیدئون ظاهر شد و آهسته گفت
مسیر و کلیسا امن . چی همراه لرد آالستر هستند یک پادو و کالسکه

  ".شود محافظت میهاي کلیسا  ي ورودي همهاز . هستند

  ".پس برویم": گیدئون دست مرا گرفت و گفت

به نظر . توانم بانوي جوان را بیاورم من می": راکوزي پیشنهاد داد
  ".تواند روي پایش بایستد رسد نمی می

تواند این فاصله  می. ممنون ،ست ولی نه ایده جذابی": گیدئون گفت
  "توانی؟ بیاید، نمی کوتاه را به تنهایی

  .سرم را با قدرت به نشانه تأیید تکان دادم
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بعد از سالن درخشان و روشن خانه برامپتون، . باران شدیدتر شده بود
. بود انگیزتر وهممسیر برگشت به کلیسا در تاریکی، از زمان رفتن هم 

اند و بار دیگر گمان  ها زنده شده رسید سایه بار دیگر به نظر می
به . ممکن است از هر گوشه و کناري کسی به ما حمله کند کردم می

هر چه را نامطوب است از ... ": کنند ها زمزمه می آمد سایه نظر می
  ".چهره زمین پاك خواهند کرد

آنقدر . آمد ظاهرا گیدئون هم از مسیر پیش رویمان خوشش نمی
توانستم به او برسم و حتی یک  رفت که به سختی می سریع راه می

متأسفانه باران هم کمکی به هوشیار شدن من یا . ه هم حرف نزدکم
در نتیجه وقتی به کلیسا رسیدیم . قطع چرخش زمین زیر پایم نکرد

هاي جلوي محراب نشاند خیالم به  کتمو گیدئون مرا روي یکی از نی
اي با راکوزي رد و بدل  همانطور که او چند کلمه. شدت راحت شد

درست است . لعنت فرستادم مو بر حماقت کرد، چشمانم را بستم می
که پانچ اثرات جانبی مثبتی هم داشت، ولی با در نظر گرفتن جمیع 
شرایط، بهتر بود به تعهد ممنوعیت الکلی که با لزلی کرده بودیم 

بل از وقوع باید کرد؛ بعدش البته، عالج واقعه ق. ماندم وفادار می
  .اي ندارد فایده



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

۴٣۴  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

نها یک شمع روي محراب کلیسا روشن بود و مانند وقتی که آمدیم، ت
. به جز سوسوي نور کم شمع، باقی کلیسا در تاریکی فرو رفته بود

تا زمان برگشت شما، مردان من از همه درها " - وقتی راکوزي رفت 
به . ترس وجودم را پر کرد –"ها محافظت خواهند کرد، و پنجره

  .دمنیمکت من برگشته بود نگاه کرسمت گیدئون که به 

  "چرا پیش ما نموند؟. ندازه بیرون ترسناکهاینجا هم به ا"

. زنم خواست صداي من رو بشنوه که سر تو داد می نمی. از روي ادب"
مردان راکوزي همه گوشه و کنارها . ولی نگران نباش، ما تنها هستیم

  ".رو گشتن

  "چقدر مونده تا برگردیم؟"

که تقریبا درست بر  کنم متوجه شدي فکر می. زیاد نمونده گوئنت"
کردي؟ فکرش رو که  ردادي رفتا خالف اون چیزي که باید انجام می

  ".مثل همیشه کنم می

بندم این هم تقریبا  شرط می - گذاشتی  تو نباید من رو تنها می"
  "دادي؟ درست بر خالف چیزي بود که باید انجام می
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اي ه اول که مست کردي، بعد از فیلم! تقصیر رو گردن من ننداز"
کس نه، جلوي  موزیکال مدرن آواز خوندي، و آخرش هم جلوي هیچ

اون مرخرفات در مورد شمشیر ! ها رفتار کردي لرد آالستر مثل دیوونه
  "و شیاطین چی بود؟

ولی زبانم  "...سیاه پوش ترسناكروح تقصیر اون . من شروع نکردم"
هایی که  توانستم همینطور راحت به او در مورد روح نمی. را گاز گرفتم

  .کرد آدم عجیبی هستم همین االن هم فکر می. بینم بگویم می

خواهش ! واي، نه". گیدئون سکوت ناگهانی مرا بد برداشت کرد
با کمی  ".یا اگه مجبوري از من حسابی فاصله بگیر! رکنم باال نیا می

محض رضاي خدا گوئنت، ". نفرت خودش را از من عقب کشید
ونی ممکنه جذاب به نظر بیاد، ولی نه فهمم مست کردن تو مهم می

  "!اون مهمونی

و هر چی هم که ". دست کم، االن ندارم ".حالت تهوع ندارم"
شارلوت بهت گفته باشه، من هیچ وقت تو مهمونی مشروب 

  ".خورم نمی

  ".اون چیزي به من نگفته": گیدئون گفت



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

۴٣۶  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

هیج وقت هم ادعا نکرده من و لزلی با همه ! نه، حتما". خندیدم
پسرهاي کالس خودمون و تقریبا همه پسرهاي کالس باالیی بیرون 

  "رفتیم، نه؟

  "چرا باید همچین چیزي بگه؟"

جادوگر بدجنس و موذي و  شاید براي اینکه یک... ر فکر کنم بگذا
موقرمزه؟ سعی کردم سرم را بخارانم ولی انگشتانم از بین آن همه 

ا بیرون کشیدم و با براي همین یک سنجاق ر. شد مو رد نمی ي حلقه
تونی هر چی  می! میگم خب، متأسفم، واقعا". آن سرم را خاراندم

دوست داري در مورد شارلوت بگی ولی من مطمئنم اون هیچ وقت 
  ".کرد اون پانچ رو بو هم نمی

البته اون وقت ". و ناگهان لبخند زد ".درسته": گیدئون گفت
وید وبر رو لو اندر کار وقت دویست سال جلوتر ها هیچ مهمون
  ".شنیدن و این واقعا جاي تأسف داشت نمی

 ياگرچه فردا احتماال بخوام از خجالت آب بشم برم تو... درسته "
در اصل، فکرش رو که ". هایم مخفی کردم صورتم را در دست ".زمین

  ".بکنی، االن هم همین احساس رو دارم
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راستی، یه  .یعنی اثر الکل داره از بین میره. خوبه": گیدئون گفت
  "خواستی؟ براي چی می مو برس: سؤال

خواستم جاي میکروفون بگیرم  می": از الي انگشتانم زمزمه کردم
  ".من چقدر وحشتناکم! واي خدا. دستم

حتی من هم خوشم اومد و . ولی صداي قشنگی داري": گیدئون گفت
  ".هاي موزیکال متنفرم گفته بودم که از فیلم

هایم  دست "هاشون رو انقدر خوب بزنی؟ تونی آهنگ پس چطور می"
کاري هم ! کارت عالی بود". را روي پایم گذاشتم و به او نگاه کردم

محض رضاي خدا، شبیه این طرفدارهاي  "هست که نتونی بکنی؟
  .زدم احساساتی حرف می

 ".تونی فکر کنی من یه جورایی خدا م ، راحت باش، میادامه بده. نه"
بیا، چند لحظه دیگه ! لطف داريواقعا " .زد حاال دیگر لبخند می

  ".بهتره سر جاي درست بایستیم. گردیم برمی

  .بلند شدم و سعی کردم تا جاي ممکن صاف بایستم

در واقع امشب . انقدر شرمنده نباش. اونجا": گیدئون به من گفت
حتی اگر کامال طبق برنامه هم نبود، در راستاي . موفقیت آمیز بود
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هر دو دستش را روي کمر من  ".هی، صاف وایسا. برنامه پیش رفتیم
گذاشت و مرا نزدیک خودش کشید تا جایی که پشتم به سینه اش 

مکثی کرد  ".تونی به من تکیه بدي خواي می اگه می". تکیه داده بود
  ".حرف زدمباهات ببخشید االن انقدر بد ": و بعد گفت

ین باري بود البته کامال حقیقت نداشت ولی اول ".کردم شفراموش"
کند و شاید به  شنیدم گیدئون براي رفتارش عذرخواهی می که می

خاطر الکل بود یا این حقیقت که اثر آن در حال از بین رفتن بود 
  .ولی واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم

رویمان  مدتی در سکوت آنجا ایستادیم و در سوسوي نور شمع به روبه
ها هم مانند نور شمع  بین ستون هاي آمد سایه به نظر می. نگاه کردیم
. داندازن لیسا میاي روي زمین و سقف ک کنند و اشکال تیره حرکت می

را اینقدر از کنت متنفره؟ مشکل شخصی چ ،اون مرده، آالستر": گفتم
  "داره؟

ام  هاي مویی که روي شانه گیدئون شروع به بازي با یکی از حلقه
سازمانی که . ش نگاه کنیبستگی داره چه جوري به". افتاده بود کرد

هاست  متکبرانه اسم خودش رو ائتالف فلورنتین گذاشته، در اصل قرن
کنت اتفاقی در یکی از سفرهاش به . که یه جور شرکت خانوادگیه
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رو در فلورانس مالقات  1قرن شانزدهم خانواده کنت دي مادرونه
ي کنت ها توانایی از خب، اینطور بگیم که اون ها... در نتیجه  .کرده

هاي متعصبانه کنت دي مادرونه،  دیدگاه. کردن غلطی کال برداشت
به عالوه، به نظر میاد یه . کرد حتی ایده سفر زمان رو هم رد می

در هر حال، کنت  - مشکالتی هم با دخترش پیش اومده بوده
کرد وظیفه  مطمئن بود که با یک شیطان رو به رو شده و احساس می

کنه از جهنم  رو از شر چیزي که فکر میو مأموریت اینکه جهان 
ناگهان صداي گیدئون  ".نشأت گرفته خالص کنه، به اون واگذار شده

هایش  به گوش من خیلی نزدیک شد، و قبل از اینکه ادامه بدهد لب
وقتی کنت دي مادرونه از دنیا رفت، پسرش ". گردن مرا لمس کرد

لرد  .مینطور تا آخراین مأموریت رو به ارث برد و بعدش پسر اون و ه
. ه از شکارچیان متعصب شیاطینهآالستر آخرین نفر در یک شاخ

  ".میشه اینطوري گفت

ولی به نظر . که البته کامال هم درست نبود ".فهمیدم" :گفتم
رسید کمی از چیزهایی را که اخیرا دیده و شنیده بودم توضیح  می
  "بوسی؟ در این لحظه، داري منو می... ام ". داد می

                                                             
1Conte di Madrone 
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هایش کمی با پوست من  لب ".نه، فقط یه کم": گیدئون زمزمه کرد
خوام از این که تو  منظورم اینه به هیچ وجه نمی". فاصله داشت

مستی و ممکنه االن من رو با یه جور خدا اشتباه بگیري سوء 
  "...ولی کار راحتیه . استفاده کنم

ا به خودش چشمانم را بستم و سرم را به شانه اش تکیه دادم و او مر
  .تر کرد نزدیک

همیشه تو . کنی همونطور که گفتم، تو واقعا کار من رو راحت نمی"
  "...کلیسا فکرهاي نادرست به سرم میندازي 

. دونی یه چیزي هست که در مورد من نمی" :هاي بسته گفتم با چشم
هایی رو که خیلی وقته  من گاهی آدمخب، ...تونم  می... گاهی من 
. چی میگن بفهممتونم  و می. شنوم و صداشون رو میبینم  مردن می
تونه  کنم اون مردي که با لرد آالستر دیدم می فکر می. مثل االن

  ".مون کنت دي مادرونه ایتالیایی باشهه

کرد چطور با ظرافت  احتماال داشت فکر می. گیدئون چیزي نگفت
  .پزشک خوب به من معرفی کند یک روان

حاال، عالوه بر . داشتم براي خودم نگه می باید حرفم را. آهی کشیدم
  . کرد من دیوانه هم هستم ي چیزهاي دیگر، حتما فکر می همه
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مرا کمی از خودش دور کرد و چرخاند تا بتوانم به او نگاه گیدئون 
آنقدر تاریک بود که حالت  ".داریم میریم گوئنت" :گفتکنم و 
م که لبخند توانستم تشخیص بده دیدم ولی می اش را نمی چهره
اگه بتونی بعد از رفتن من چند ثانیه همینجا وایسی خیلی ". زند می

  "اي؟ آماده. خوب میشه

  ".راستش نه". سرم را تکان دادم

من در . و در همان لحظه، ناپدید شد ".کنم االن ولت می": گفت
ولی تنها چند ثانیه بعد، . هاي سیاه تنها بودم ي آن سایه کلیسا با همه
ها شروع به چرخیدن  پیچه در درونم شروع شد و سایه احساس دل

  .کردند

کلیسا کامال . نور چشمم را زد ".اومد": صداي آقاي جورج گفت
ها در سالن لیدي برامپتون،  روشن بود و بعد از درخشش طالیی شمع

  .بود تیزنور هالوژن براي چشمم 

نین تو می. همه چی مرتبه": گیدئون سریع مرا برانداز کرد و گفت
  ".تون رو ببندین دکتر وایت کیف پزشکی
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در واقع . غرغر کنان چیزي گفت که من متوجه نشدم دکتر وایت
همه نوع ابزاري که ممکن است روي میز اتاق عمل مشاهده کرد، 

  .شد روي محراب دیده می

ها پنس هستن؟  محض رضاي خدا، دکتر وایت، اون". گیدئون خندید
  "!کنین؟ می میهقرن هجد ي هسوارواقعا چه فکري در مورد 

و  ".ست دارم براي همه احتماالت آماده باشمود": دکتر وایت گفت
  .وسایل را به کیفش برگرداند

  ".مشتاقانه منتظر شنیدن گزارش شما هستیم" :فالک دو ویلر گفت

خوام چند تا از این چیزها رو  اول می": گیدئون کراواتش را باز کرد
  ".در بیارم

همه چی ": اهی عصبی به طرف من انداخت و پرسیدآقاي جورج نگ
  "خوب پیش رفت؟... 

همه چیز طبق . بله": گیدئون کراواتش را کناري انداخت و گفت
لرد آالستر یه کم دیرتر از زمانی که انتظار داشتیم . برنامه پیش رفت

و ". به من پوزخند زد ".رسید ولی کامال وقت داشت که ما رو ببینه
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ي واقعی ویکنت  تحت الحمایه. رو عالی بازي کرد گوئنت هم نقشش
  ".تونست بهتر اجرا کنه باتن هم نمی

  .نتوانستم جلوي خودم را بگیرم و سرخ شدم

. خوشحال میشم این رو به جوردانو بگم": آقاي جورج با غرور گفت
  ".البته انتظار چیزي جز این رو نداشتم

  ".نه، البته که نه": زمزمه کردم

***  

! گوئنی، بس کن، آواز نخون": پچ کارولین بیدار شدم پچ با صداي
  ".باید بري مدرسه! خجالت داره

  "خوندم؟ داشتم آواز می". ناگهانی بلند شدم و به او زل زدم

  "چی؟"

  ".به من گفتی آواز نخون"

  "!بهت گفتم بیدار شو"

  "خوندم؟ پس آواز نمی"
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جنب، همین ب. تو خواب بودي" :کارولین سرش را تکان داد و گفت
داري از شامپو نو مامان گفته به هیچ وجه حق . االنش هم دیر کردي
  ".بدنش استفاده کنی

. زیر دوش سعی کردم خاطراتم از دیروز را تا جاي ممکن عقب بزنم
، براي همین چندین دقیقه وقتم را تلف مموفق نبود چندانولی 

به خودم ام را به در حمام فشار بدهم و زیر لب  کردم تا پیشانی
سر دردم هم کمکی به اینکه  "!همین! ش خواب بوده همه": بگویم

  .کرد حس بهتري داشته باشم نمی

وقتی باالخره به اتاق غذاخوري رفتم، صبحانه تمام شده خوشبختانه 
مستی از سرت پرید، ". زمریوس سر و ته از لوستر آویزان بود. بود

  "کوچولو؟ پاتیل

مخصوصا فقط یک ". پاي من انداخت لیدي آریستا نگاهی به سر تا
  "چشمت رو آرایش کردي؟

: گشتم که به اتاقم برگردم ولی مادرم گفت داشتم برمی ".امم، نه"
  ".بزنی تونی بعدا ریمل می! اول صبحانه"

  ".ترین وعده غذایی روزه صبحانه مهم": خاله گلندا به ما اطالع داد
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دلی راحتی کنار با لباس خواب روي صن "!مزخرفه": عمه مدي گفت
. شومینه نشسته و پاهایش را مثل یک دختربچه جمع کرده بود

تونی صبحانه رو حذف کنی و کالریش رو با یه گیالس  همیشه می"
  ".یا دو سه تا گیالس کوچیک. کوچیک شراب تو عصر جبران کنی

تون  به بطري تو خانواده عالقهمثل اینکه ". زمریوس اظهار نظر کرد
  ".ارثیه

  ".از هیکلش معلومه": گلندا زیر لب گفتخاله 

رو اعصاب ممکنه من یه کم تپل باشم گلندا، ولی ": عمه مدي گفت
  ".نیستم

اگر تو خواب . موندي باید تو رختخواب می": لیدي آریستا گفت
  ".رو بکنی، آرامش صبحانه براي همه بیشتره صبحگاهیت

  ".متأسفانه بدشانسی آوردم": عمه مدي گفت

  ".دیشب دوباره الهامات داشته": راي من توضیح دادکارولین ب

واقعا . خیلی غمگین. و وحشتناك بود. داشتمبله، ": عمه مدي گفت
تراش خورده زیبا بود که تو نور خورشید  یه یاقوت سرخِ. ناراحتم کرد

  ".هاي لبه یه پرتگاه بود روي سنگ... درخشید  می
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  .قی افتاده استمطمئن نبودم دوست دارم بدانم بعدش چه اتفا

. حداقل یه کمی میوه. یه چیزي بخور عزیزم". مامان به من لبخند زد
  ".و به حرفاش گوش نده

با یال طالیی دوست . و بعد یه شیري اومد". عمه مدي آه کشید
  ".داشتنی

  ".درخشانهاي سبز  بندم، با چشم شرط می! اوهو": زمریوس گفت

  ".صورتت خودکاري شده": به نیک گفتم

  ".اینجاش تازه جالب میشه. هیسس": ب دادجوا

ش هلش داد و  و وقتی شیر قلبی رو که اونجا افتاده بود دید، با پنجه"
عمه مدي با حالتی دراماتیک دستش را  ".اون افتاد و رفت ته دره

وقتی به زمین خورد، به صدها تیکه کوچک ". اش گذاشت روي سینه
ها قطرات خون  همه اون تر نگاه کردم دیدم خرد شد و وقتی دقیق

  ".هستن

  .کردم میناگهان احساس تهوع . آب دهانم را قورت دادم

  "!اوخ": زمریوس گفت

  "بعد چی شد؟": شارلوت پرسید
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همین بود و همینش هم به اندازه کافی بد . هیچی": عمه مدي گفت
  ".بود

خیلی خوب شروع شده . اه": نیک که توي ذوقش خورده بود گفت
  ".بود که

مرد جوان، من که ": هاي عمه مدي با عصبانیت برق زد چشم
  ".نویسم نامه نمی فیلم

بعد به طرف من برگشت،  ".خدا رو شکر": خاله گلندا زیرلب گفت
  . دهانش را باز کرد و دوباره بست

کارت خوب  سوارهگیدئون میگه تو ": شارلوت به جاي او حرف زد
م خیال همه راحت فکر کن. باید بگم خیالم خیلی راحت شد. بوده
  ".شد

  .محلی به او نگذاشتم و نگاه سرزنش آمیزي به لوستر انداختم

ي  خواستم بهت بگم که این دخترخاله دیشب می": زمریوس گفت
چطور بگم؟ یه کم  -  ولی تو. ت خونه گیدئون شام خورده ازخودراضی

  ".حالت ناجور بود

  .صدایی از روي عصبانیت درآوردم
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م کاري کنم که این دوست الماسی ستنتو خوب، من که نمی"
زمریوس بلند  "م؟ستتون ت اون رو براي شام دعوت نکنه، می برقی برق

شد و از روي میز تا جاي خالی عمه مدي پرواز کرد و بعد روي 
. اش را مرتب دور پاهایش حلقه کرد صندلی او نشست و دم مارمولکی

اوال که . کردم یمنظورم اینه که منم جاي اون بود همین کار رو م"
کرد، و بعد هم  ت میتمام روز داشت از برادر کوچیکترش مراقب

  ".هاش رو اتو کشید آپارتمانش رو تمیز کرد و لباس

  "چی؟"

در هر حال، انقدر ممنون . اومد نمیگفتم، کاري از دست من بر "
تونه  نشون بده با چه سرعتی میشارلوت بود که تصمیم گرفت بهش 

ش خیلی خوب  اوووه، روحیه... اگتی درست کنه براي سه نفر اسپ
همه دارن . حاال دهنت رو ببند. انگار که امتیازي چیزي گرفته. بود

  ".کنن بهت نگاه می

  .همینطور هم بود

  ".من میرم اون یکی چشمم رو هم آرایش کنم": گفتم

فقط یه راهنمایی . شاید یه کم رژگونه هم بد نباشه": شارلوت گفت
  ".س دوستانه
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***  

  "!ازش متنفرم! ازش متنفرم! ازش متنفرم": گفتم

 "شو اتو کرده؟ هاي مسخره فقط براي اینکه لباس. اووه، بسه بابا"
خیلی منظورم اینه، کار ". لزلی به من نگاه کرد و سرش را تکان داد

  "!بوده لوس و احمقانه اي

ي  خونه ياون هم تمام روز تو! براش غذا درست کرده": ناله کردم
  ".ن بودهای

آره، ولی با تو توي کلیسا ماچ و بوسه ": لزلی آهی کشید و گفت
  ".کرد

  ".نکرد"

  ".ماچ و بوسه بکنه خب، نه، ولی دوست داشت"

  "!اون شارلوت رو هم بوسیده"

. فقط براي خداحافظی": زمریوس درست توي گوش من فریاد زد
نفجر اگه مجبور بشم یه بار دیگه این رو بهت بگم م! ش روي گونه

این همه چرت و پرتاي دخترونه بیشتر از . من میرماصال . میشم
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هایش را چند بار به هم زد، به طرف سقف مدرسه  بال ".تحمل منه
  .پرواز کرد و راحت و آسوده آنجا نشست

. خوام یه کلمه دیگه هم در این مورد بشنوم من نمی": لزلی گفت 
ي رو که دیروز شنید ي چیزهایی االن، مهمترین مسأله اینه که همه

  "!مربوط به مرگ و زندگی. مهمه و منظورم چیزهاي. به یاد بیاري

 ".همه چیزهایی رو که می دونستم بهت گفتم": به او اطمینان دادم
سر دردم به لطف سه تا مسکن برطرف شده بود، . ام را مالیدم پیشانی

  .کرد ولی پشت شقیقه هایم ذق ذق می

چرا از گیدئون ". هایش خم شده بود شتلزلی روي یاددا ".اوهوم"
نپرسیدي یازده سال پیش چطور این لرد آالستر رو مالقات کرده و 

  "زدن؟ در مورد کدوم مسابقه شمشیر بازي حرف می

  "!ازش نپرسیدم، باور کنکه خیلی چیزهاي دیگه هم هست "

تونی هر  می. کنم من برات یه فهرست تهیه می". لزلی دوباره آه کشید
ند گاهی یه سؤال معمولی بپرسی، وقتی یه لحظه استراتژیک از چ

دفترچه یادداشتش را  ".هات بهت اجازه داد خوب رسید و هورمون
بیا، باید بریم باال ". کنار گذاشت و به در ورودي مدرسه نگاه کرد

اي رو که رافائل  خواد لحظه و من دلم نمی. وگرنه دیرمون میشه
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 -پسر بیچاره . کالس میشه از دست بدم وارد ین باربرتلین براي اول
  ".کنه لباس فرم مدرسه مثل لباس زندانه احتماال احساس می

در بین این . ي جیمز برویم کمی راهمان را دور کردیم تا به گوشه
شد من  صبح مدرسه، کسی متوجه نمی هاي همه تالش و هل دادن

د که کر زنم به خصوص اگر لزلی طوري رفتار می با جیمز حرف می
  .کنم انگار با او صحبت می

اش برد و با احتیاط به ما  جیمز دستمال عطرآگینش را به طرف بینی
  ".نزاکت را با خودت نیاوردي بینم امروز آن گربه بی آه، می". نگاه کرد

لیدي  ي سوارهحدس بزن چی شده جیمز، من دیشب تو ": گفتم
  ".واضع کردمو همون طوري که به من یاد دادي ت. برامپتون بودم

 ي به واسطهلزوما شهرت ایشان . لیدي برامپتون، هممم": جیمز گفت
هایش ممکن  گویند مهمانی می. حضور در مجامع سطح باال نیست

  ".است خیلی آزاد و راحت باشد

امیدوارم بودم این رفتارا تو جامعه . اگه این رو میگن، درست میگن"
  ".با کالس قرن هجدهم عادي باشه
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به نظر  "!خدا رو شکر، نه"ایش را به هم فشار داد، جیمز لبه
  . رسید به او برخورده است می

خب، در هر حال، فکر کنم به یه مجلس رقص تو خونه پدر و "
  ".م هدعوت شدهم بوتام - پولممادرت، لرد و لیدي پی

به جایگاه اجتماعی  مادرم توجه زیادي. کنم تصور نمی": جیمز گفت
  ".مهمانانش دارد

  "!اي هستی چقدر افاده". برگشتم که بروم ".خیلی ممنون خب،"

  "اي یعنی چه؟ و افاده. قصدم توهین نبود": جیمز پشت سرم داد زد

آنقدر . وقتی به کالسمان رسیدیم، رافائل به در کالس تکیه داده بود
  .رسید که ما سر جایمان خشکمان زد افسرده به نظر می

م و این هم دوستم گوئنت ی هستمن لزلی ه. سالم": لزلی گفت
  "تر مدیر همدیگه رو دیدیم، یادته؟فجمعه بیرون د. شپرده

خب، خوشحالم که من رو ". لبخند کمرنگی صورتش را روشن کرد
وقتی االن خودم رو تو آینه دیدم نتونستم من که . شناختین
  ".بشناسم
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 ولی .هاي مسافرتی شدي هاي کشتی شبیه ملوان. اوهوم": لزلی گفت
  ".کنی عادت می. نیستمهم 

  .لبخند رافائل گشادتر شد

. فقط باید مواظب باشی کراوات مدرسه توي سوپت فرو نره": گفتم
  ".ش پیش میاد براي من که همه

  .لزلی تأیید کرد

به جز این، اینجا زیاد . در ضمن، مزه ناهار مدرسه معموال وحشتناکه"
ي  نهکنی خو خیلی زود احساس میباش مطمئن . هم بد نیست

  ".خودته

هیچ وقت جنوب فرانسه نبودین، " :رافائل با لحنی کمی تلخ پرسید
  "نه؟

  ".نه": لزلی گفت

کنم مملکتی که بیست و چهار  وقت احساس نمی من هیچ. هصمشخ"
  ".ي خودمه ساعته داره بارون میاد خونه

هوامون آب و ما انگلیسیا خوشمون نمیاد کسی در مورد ": لزلی گفت
شانس آوردي، . اه، نگاه کن، خانم کانتر داره میاد. بزنه اینطوري حرف
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قاطی  فرانسويست و اگه اشتباهی یه چند تا لغت  اون عشق فرانسه
  ".هات بکنی، عاشقت میشه مقاله

  ".1نوتو ئه مین": رافائل گفت

  ".ولی من عشق فرانسه نیستم. دونم می": لزلی گفت

ازت خوشش ": فتمگذاشتم گ هایم را روي میزمان می وقتی کتاب
  ".میاد

متأسفانه از اون تیپایی نیست که من دوست  یشاید، ول": لزلی گفت
  ".داشته باشم

  "!نه، البته که نیست". نتوانستم جلوي خنده ام را بگیرم

اینکه یکی از ما عقلش رو از دست داده به اندازه . اه، بس کن گوئنی"
ط دردسر درست فق. شناسم من این تیپ آدما رو می. کافی بد هست

مند شده که  در هر حال، اون فقط براي این به من عالقه. کنن می
  ".شارلوت گفته من خیلی ولم

  ".و براي اینکه شبیه سگت برتی هستی": گفتم

                                                             
1Tu es mignonneشمازیبا هستید 
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در هر حال، به محض . براي این هم هست ؛آره، دقیقا". لزلی خندید
. کنه من رو فراموش می طرفش،اینکه سینتیا خودش رو پرت کنه 

  ".رفته آرایشگاه موهاش رو هایالیت کردهسینیتا بین، ب

اي به حرف زدن با  مشخص بود رافائل عالقه. کرد ولی لزلی اشتباه می
وقتی زنگ تفریح روي نیمکت زیر درخت بلوط نشسته . سینتیا ندارد

کرد، رافائل  بودیم و لزلی داشت دوباره کد سوار سبز را بررسی می
اوه، چه ": بدون دعوت نشست و گفت و قدم زنان به طرف ما آمد

  ".1یابی باحال، گنج

  "چی؟". لزلی با اوقات تلخی به او نگاه کرد

یابی بلد نیستی؟ یه  مگه گنج". رافائل به کاغذ یادداشت اشاره کرد
این اعداد شبیه . اس جدیده پی گنج مدرن با ابزارهاي جی شکارجور 

  ".مختصات جغرافیایی هستن

  "واقعا؟! اوه. ..نه، اونا فقط "

                                                             
1Geocaching چیزي در آن پنهان شده است را ردیابی نوعی سرگرمی که در آن بر اساس مختصات جغرافیایی محلی را که 

.کنند می  
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آره، اگه فرض کنیم ". رافائل کاغذ را از دستش گرفت ".بگذار ببینم"
ها در اصل باالنویس هستن یعنی عالمت درجه  چند تا ازین صفر
  ".ن ها هم دقیقه و ثانیه میشن و اون خط

وي سینتیا ر. صداي جیغ مانندي از آن طرف حیاط به گوش رسید
ار با حرکات سر و دست با شارلوت ها ایستاده بود و دیوانه و پله

کرد که باعث شد شارلوت با حالت بدي به طرف ما نگاه  صحبت می
  . کند

درجه و  51پس این یعنی ! واي، خدایا". لزلی کامال هیجان زده بود
 49.91دقیقه و  08ثانیه شمالی و صفر درجه و  41.78دقیقه و  30

  "ثانیه غربی؟

  .رافائل با سر تأیید کرد

  "پس نشونی یه محله؟": مپرسید

متر مربعه،  4حدود ش  اندازهبا توجه به اینکه . درسته": رافائل گفت
  "قراره اونجا چی پیدا کنین؟ گنج؟. تقریبا جاي کوچیکیه

  ".دونیم اینجا کجاست ما حتی نمی. دونستیم کاش می": لزلی گفت

  ".خب، اینکه پیدا کردنش راحته". اش را باال انداخت رافائل شانه
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اسی  پی چطوري؟ یه دونه از اون چیزاي جی"  :لزلی هیجان زده گفت
کنن؟ من اصال چیزي در مورد اون ها  الزم داریم؟ چه جوري کار می

  ".دونم نمی

  ".1تونم بهت کمک کنم، مینون می. دونم ولی من می": رافائل گفت

ه یا و شارلوت اضافتحاال سارا هم به سین. ها نگاه کردم دوباره به پله
لزلی متوجه . کردند هاي خطرناکی به ما می شده بود و هر سه نگاه

  .نشده بود

وقتمن خیلی . ولی باید همین امروز بعد از ظهر باشه. باشه": گفت
  ".کمه

امروز ساعت چهار همدیگه رو توي . منم همینطور"  :رافائل گفت
 من باید تا اون موقع یه جوري شارلوت رو از سرم باز. پارك ببینیم

  ".کنم

بهتره انتظار نداشته باشی کار آسونی ". با همدردي به او نگاه کردم
  ".باشه

فکر کنم من رو دست کم گرفتی، دختر ". نیشخندي زد رافائل
  ".کوچولوي مسافر زمان
                                                             

1Mignonneزیبا 
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گاه از حرکت باز  ه هیچکبه نام زمان ماهیتی نامحدود و خاموش 
مانند موجی فراگیر ود، نرم، آهسته ر غلتد، به جلو می ایستد؛ می نمی

از اقیانوس که ما و تمام کائنات مانند بخار روي آن شناور هستیم، 
این ماهیت، : مانند خیاالتی که هستند و بعد دیگر وجود ندارند

کند و  همیشه و همواره یک معجزه است؛ چیزي که ما را مبهوت می
  .اي براي توصیف آن نداریم کلمه

  توماس کارالیل

  

  دوازده
تن  بود رویاي هر دختر کوچولویی کهرا ی لباس ام روسینیماد وقتی

 ".تونستم همون لباس هفته پیش رو بپوشم می": کرد، گفتم من می
هاي سرخ  هاي مجللی به رنگ کرم با گل گلدوزياین لباس، 

 -توي کمد خونه آویزونه . ست منظورم اون لباس آبی گلداره".داشت
  ".فقط کافی بود بهم بگین

. ن آهویی کوچولوي منهیسس، زیباي گرد": نی گفتام روسیماد
کنی اینجا براي چی به من پول میدن؟ براي اینکه تو یه  فکر می



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

۴۵٩  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

هاي کوچک پشت لباس  روي بستن دکمه "لباس رو دو بار بپوشی؟
در . ت رو خراب کرديهامن فقط متأسفم که مدل مو". تمرکز کرد

. آورد روز دووم میاي مثل اون باید چندین  عصر روکوکو، کار هنري
  ".خوابیدن ها مخصوصا نشسته می خانم

احتماال  ".تونستم برم مدرسه خب، من با اون مدل مو نمی":گفتم
لباس پوشیدن به  برايجوردانو ". کردم الي در اتوبوس گیر می

  "کنه؟ گیدئون کمک می

. اون پسره میگه کمک الزم نداره! هاه". مادام روسینی نچ نچ کرد
هاي یکنواخت بپوشه و به کراواتش توجه  اد دوباره رنگخو یعنی می

حاال، با موهات چی کار ! ولی من دیگه از اون قطع امید کردم. نکنه
تونیم بکنیم؟ فر مو رو میارم و بعد خیلی ساده یه روبان بهش  می
  "!1بندیم، ا بین می

 کرد، پیامکی از لزلی وقتی مادام روسینی با فر مو روي موهایم کار می
تا  2اگه لو پتی فغانسه. مونم فقط دو دقیقه دیگه منتظر می". گرفتم

  ".رو فراموش کنه 3تونه مینون اون موقع اینجا نباشه، می

                                                             
1et bienخوب 
2le petit français فرانسوي کوچولو    
3Mignonne زیبا 
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حداقل . قرارتون بشه وقت هنوز یه ربع مونده تا": برایش پیامک دادم
  "!ده دقیقه بهش وقت بده

ز دستم ولی جوابی از لزلی نگرفتم چون مادام روسینی موبایل را ا
هاي یادگاري که حاال جزئی از  گرفت و شروع کرد به گرفتن عکس

کردم  صورتی بیشتر از آن چیزي که فکر میرنگ . برنامه ما شده بود
ولی ) این رنگ را دوست نداشتم یدر زندگی واقع(آمد  به من می

موهایم طوري بود که انگار تمام شب انگشتم را در پریز برق فرو 
رسید روبان صورتی رنگی که در البه الي آن  می به نظر. ام کرده

ها  کند که از انفجار حلقه میاي  بیهودهپیچیده شده بود تالش 
  .وقتی گیدئون براي بردن من آمد، زد زیر خنده. جلوگیري کند

تونیم به تو  ما هم می! بس کن": مادام روسینی به او پرخاش کرد
  "؟فکر کردي خودت چه شکلی شدي! هاها! بخندیم

اوه، واي، او چه شکلی شده بود؟ باید قانونی بگذارند که این حد 
ي مسخره تا سر زانو  حتی با شلوارك تیره - تیپی ممنوع باشد  خوش

هایش  شد چشم اي که باعث می و کت سبز لجنی گلدوزي شده
  .بدرخشد
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وگرنه سنجاق سینه ! فهمی مرد جوان تو هیچ چیزي از مد نمی"
 -  و اون شمشیر. زدي لباس هماهنگی داره میزمردي رو که با اون 

  "!تو قراره یه آقاي محترم باشی، نه یه سرباز

ولی . مطمئنم درست میگین" :خندید گفت گیدئون که هنوز می
هایی که براي سابیدن  دست کم موهاي من شبیه اون سیم ظرفشویی

  ".کنم نیست هام استفاده می قابلمه

سیم ". و با وقار به نظر برسمحداکثر تالشم را کردم تا مغرور 
کنی؟  هایی که براي سابیدن قابلمه هات استفاده می ظرفشویی

  "خودت رو با شارلوت قاطی نکردي؟

  "چی؟"

  ".کنه کردم این روزها اون آپارتمان تو رو تمیز می فکر می"

این کامال هم ... این ": من و من کرد. گیدئون کمی شرمنده شد
  ".نیست درست

کاله لطفا . بدي داشتم اسحسامن هم اگه جاي تو بودم  .آها": گفتم
کاله، موجودي هیوالوار که با پرهاي  ".رو بدین به من، مادام روسینی

یا . صورتی کمرنگ آراسته شده بود، دست کم از آن موها بهتر بود
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یک نگاه به آینه به من نشان داد که . من اینطور فکر کرده بودم
  .ام اشتباه تأسف باري کرده

  .خندید گیدئون هنوز می

  "میشه دیگه راه بیفتیم؟": با اوقات تلخی گفتم

شنوي چی  مواظب زیباي گردن آهویی کوچولوي من باش، می"
  "میگم؟

  "همیشه نیستم مادام روسینی؟"

بند سیاهی که در  به چشم ".کنی حتما شوخی می" :در راهرو گفتم
  "نیست؟بندي در کار  امروز چشم". دستش بود اشاره کردم

به دالیلی که هر دومون . تونیم ازش صرف نظر کنیم نه، می"
  ".و به خاطر اون کاله. دونیم می

اي بکشم و با یه  کنی من قراره تو رو یه گوشه هنوز هم فکر می"
و در ضمن، من باز ". کالهم را مرتب کردم "چیزي بزنم توي سرت؟

ح خیلی ساده که یه توضیه هم در موردش فکر کردم و عقیده من این
  ".براي کل این جریان وجود داره

  "که چی باشه؟". گیدئون ابروهایش را باال برد
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وقتی بیهوش اونجا . ها رو بعد از اون جریان تصور کردي ي این همه"
کردي و بعدش به  افتاده بودي، داشتی در مورد من رویاپردازي می

  ".ي جریان تقصیر من بوده این نتیجه رسیدي که همه

آره، این احتمال به ذهن خودم هم ": کمال تعجب من گفتدر 
ولی نه، من ". بعد دست مرا گرفت و به راه افتادیم ".رسیده بود

  ".دونم چی دیدم می

  "من تو رو به تله انداختم؟ - ظاهرا –پس چرا به کسی نگفتی که "

فکرشون نسبت به تواز اینی که االن هست هم بدتر  خواستم نمی"
  "سردرد داري؟... خب، ". دلبخند ز".بشه

  ".من واقعا اون قدرها هم نوشیدنی نخوردم": گفتم

  ".هوشیار هوشیار بودي. اصالنه، ": گیدئون گفت

  "میشه در مورد یه چیز دیگه صحبت کنیم؟". دستش را پس زدم

دیشب ! من حتما اجازه دارم یه کم تو رو دست بندازم! کن بابا ول"
ت برد آقاي جورج واقعا فکر کرده بود از وقتی خواب. خیلی بامزه بودي

  ".خستگی بوده
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احتما آب دهانم سرازیر شده  ".نهایتا دو دقیقه": با شرمندگی گفتم
  .بود یا کار وحشتناك دیگري کرده بودم

  ".امیدوارم یه راست رفته باشی تو رختخواب"

آوردم این  تنها چیزي که به صورت مبهم به یاد می ".اوهوم": گفتم
ي آن چهارصد هزار سنجاق را از موهاي من بیرون  ه مامان همهبود ک

ولی . آورد و من به محض اینکه سرم به بالش رسید خوابم برد
هر چه نباشد، او رفته بود و با . خواستم این را به گیدئون بگویم نمی

  .شارلوت، رافائل و اسپاگتی خوش گذرانده بود

خورد کردم و بالفاصله نفس گیدئون چنان ناگهانی ایستاد که با او بر
  .کشیدن یادم رفت

خواستم دیروز این  نمی. گوش کن": زمزمه کرد. به طرف من برگشت
رو بگم چون فکر کردم زیادي مستی ولی االن که هوشیاري و مثل 

پیشانی مرا  انگشتانش با احتیاط "...زنی  ن میهمیشه زخم زبو
ه جاي اینکه حرفش را ب.  نوازش کرد و نزدیک بود به نفسم بند بیاید

قبل از اینکه لبهایش به من برسد چشمانم را . ادامه بدهد، مرا بوسید
باعث شد . تر بود این بوسه از پانچ دیشب هم مست کننده. بستم

  .زانوهایم سست شود و هزارها پروانه در شکمم پرواز کنند
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رسید فراموش کرده چه  وقتی گیدئون دوباره مرا رها کرد، به نظر می
یکی از بازوهایش را روي دیوار کنار سر من . خواسته بگوید می

تونیم اینطوري ادامه  ما نمی". گذاشت و خیلی جدي به من نگاه کرد
  ".بدیم

  .سعی کردم تنفسم را تحت کنترل بگیرم

  "...گوئن "

گیدئون به سرعت بازویش را . آمد پشت سر ما در راهرو صداي پا می
بعد آقاي جورج جلوي ما ایستاده یک لحظه . پس کشید و برگشت

نت هاي گوئ چرا چشم. منتظر شما بودیمما . پس شما اینجایین". بود
  "رو نبستی؟

بند  و چشم ".لطفا شما ببندید. ال فراموش کردمامک": گیدئون گفت
  "...من جلوتر میرم ". مشکی را به آقاي جورج داد

اه کرد و بعد به من نگ. وقتی گیدئون رفت آقاي جورج آهی کشید
بست  همانطور که پارچه را روي چشمان من می. دوباره آه کشید

به احساساتت  وقتیباید . فکر کردم بهت اخطار دادم، گوئنت": گفت
  ".باشی  مربوط میشه محتاط
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هومم، پس ": داد دست زدم و گفتم هاي سرخم که مرا لو می به گونه
  "...م بگذرونوقت دادین این همه با اون  نباید اجازه می

خواستند من عاشق گیدئون  اگر می! باز هم منطق بارز محافظان
با موهاي مسخره  زشتشدند که او یک ابله  نشوم، باید مطمئن می

توانستند از  و می. هاي کثیف و مشکل گفتاري است وزوزي، ناخن
  . جریان ویلن هم صرف نظر کنند

وقتی که من شاید خیلی از ". آقاي جورج مرا در تاریکی هدایت کرد
ولی یادم میاد که توي سن تو آدم چقدر . شانزده ساله بودم گذشته
  ".گیره راحت تحت تأثیر قرار می

  "بینم؟ آقاي جورج، شما به کسی گفتین که من روح می"

البته باید بگم تالشم رو کردم ولی کسی به . نه"  :آقاي جورج گفت
ارف مسلک دونی، محافظان دانشمند و ع می. حرف من گوش نکرد

مواظب باش، یه پله . هستن ولی با فراروانشناسی کاري ندارن
  ".اینجاست

خب، لزلی  -دونین  ولی احتماال میبهترین دوستمه، اون  -  لزلی"
  ".توانایی من، همون جادوي کالغه... کنه توانایی  فکر می
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بله، من هم همین ": بعد جواب داد. آقاي جورج مدتی چیزي نگفت
  ".مکن فکر رو می

  "و این جادوي کالغ قراره دقیقا چه جوري به من کمک کنه؟"

امیدوارم بیشتر روي منطق من . دونستم می کاشفرزند عزیز من، "
  "...انسانی تکیه کنی ولی 

نتوانستم جلوي  "خواستین بگین؟ ولی امیدي به من نیست، اینو می"
  ".گین احتماال درست می". ام را بگیرم خنده

؛ نده فالک دو ویلر در اتاق کرونوگراف منتظر ما بودگیدئون به همرا
انداخت  هاي کرونوگراف را به کار می فالک همانطور که چرخ دنده

  .پرتی از لباس من تعریف کرد باحواس

بعد از . همکالمه تو با کنت سن ژرمنوقت گوئنت، امروز  !درست شد"
  ".سوارهظهر روز قبل از 

  ".دونم می": گفتمپنهانی نگاهی به گیدئون کردم و 

گیدئون تو رو . فرسایی نیست کار خیلی خاص و طاقت": فالک گفت
  ".گردونه بره و بعد دوباره بر می هاي کنت می به اتاق

  .بالفاصله احساس اضطراب کردم. ماندم این یعنی من با کنت تنها می
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دیروز که . نگران نباش". گیدئون انگشتش را در کرونوگراف گذاشت
  "اي؟ آماده": به من لبخند زد "کنار اومدین، یادته؟خوب با هم 

اتاق از نور  ".م هر وقت تو آماده باشی منم آماده": به آرامی گفتم
  .سفیدي پر شد و گیدئون جلوي چشمانم ناپدید شد

  .یک قدم جلو رفتم و انگشتم را به فالک دادم

رمز ": کرد گفت فالک همانطور که سوزن را در انگشت من فرو می
یاقوت  ".1کویی نشیت دیسیموالره نیشیت نیاره: بور امروز اینهع

ناپدید چرخید و قرمز رنگی  موجروشن شد و همه چیز در اطرافم در 
  .شد

  .، رمز عبور را فراموش کرده بودمقبل از فرود آمدن

  ".همه چی مرتبه": صداي گیدئون درست از کنار من گفت

کرد  باید لطف می. ماست منتظرکه چرا اینجا انقدر تاریکه؟ کنت "
  ".کرد حداقل یه شمع برامون روشن می

  ".دونه ما دقیقا کجا فرود میایم بله، ولی نمی": گیدئون گفت

  "دونه؟ چرا نمی"
                                                             

1qui nescit dissimulare nescit regnare داند داند با چشم پوشی می او هر چه می   
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. هایش را باال انداخت توانستم او را ببینم ولی احساس کردم شانه نمی
هیچ وقت نپرسیده و یه احساس مبهمی به من میگه زیاد خوشحال "

 محله اگه بدونه ما از آزمایشگاه کیمیاگري محبوبش به عنوان نمیش
مواظب باش، اینجا پر از وسایل . عبور و مرور استفاده می کنیم

  ".شکستنیه

بیرون در راهرو، گیدئون مشعلی . با دست راهمان را تا در پیدا کردیم
هاي  نور آن سایه. را روشن کرد و آن را از جایگاهش بیرون آورد

انداخت و من ناخودآگاه یک قدم به  تحرکی روي دیوار میترسناك م
اون رمز عبور لعنتی چی بود؟ فقط محض ". گیدئون نزدیک شدم

  ".احتیاط اگه یه نفر دوباره زد توي سرت

  ".کویی نشیت دیسیموالره نیشیت نیاره"

  "چرا نمیشینی دیس میوه رو بیاره؟"

  .گیدئون خندید و مشعل را دوباره سر جایش گذاشت

  "کنی؟ چی کار می"

منظورم اینه که همین االن، وقتی آقاي جورج ... خواستم  فقط می"
  ".خواستم یه چیز مهمی به تو بگم حرفمون رو قطع کرد می
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کنم  در مورد اون چیزیه که دیروز تو کلیسا بهت گفتم؟ درك می"
ولی . م بینم دیوونه اگه فکر کنی چون من این موجودات رو می

  ".اي به حال من نداره ن هم فایدهروانپزشک رفت

فقط یه لحظه ساکت باش، میشه؟ من باید تمام ". گیدئون اخم کرد
به هیچ وجه ... جرأتم رو جمع کنم تا بتونم به تو ابراز عشق کنم 

  ".اي تو این جور چیزها ندارم تجربه

  "چی؟"

  ".م گوئنت، من عاشق تو شده": خیلی جدي گفت

هاي شکمم منقبض  شده باشد، ماهیچه انگار که شوکی به من وارد
  "واقعا؟". ولی از خوشحالی بود. شدند

کنم  من درك می". در نور مشعل لبخند گیدئون را دیدم "!بله، واقعا"
شناسیم و اولش من فکر  ست که همدیگه رو می ما کمتر از یک هفته

ولی تو . اي و احتماال با تو بدرفتاري کردم بچه... کردم تو یه کم  می
دونم دفعه بعد چه کاري  اي و من هیچ وقت نمی به شدت پیچیده

ساده ...  مام... زایی  انجام میدي و از بعضی جهات به طرز وحشت
  ".خوام بگیرم تکونت بدم گاهی فقط می. هستی
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اي تو اظهار عشق نداري  باشه، متوجه شدم که در مورد اینکه تجربه"
  ".گفتی درست می

ولی از طرفی هم ": ا نشنیده باشد ادامه دادگیدئون انگار که حرف مر
و بدتر از همه اینه . نظیري شیرین هستی جالب و باهوش و به طرز بی

خوام تو رو لمس  که فقط کافیه تو توي اتاق باشی و بعد من دلم می
  "...کنم و ببوسم و 

و گیدئون سنجاق کاله را از  ".بله، این واقعا بده": آهسته گفتم
تا آن  هیوالي پردار را به هوا پرت کرد آن آورد،موهایم بیرون 

قلبم  ؛مرا نزدیک خودش کشید و بوسید تر روي زمین بیفتد و طرف
حدود سه دقیقه بعد، من به دیوار تکیه داده . تقریبا از حرکت ایستاد

  .کردم بتوانم سر پا بایستم بودم و نفسم به کلی بریده بود و تالش می

هی گوئنت، سعی کن با حالت عادي " :طبعی گفت گیدئون با شوخ
  ".نفس بکشی

  ".باورم نمیشه انقدر از خود راضی باشی! بس کن". او را هل دادم

احساس هیجان انگیزیه که فکر کنم تو به ... فقط اینکه . ببخشید"
دوباره مشعل را از جایش  ".خاطر من فراموش کردي نفس بکشی

  ".مطمئنم کنت منتظر ماست. بیا". برداشت
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م تازه به یاد کالهم افتادم ولی حوصله یقتی به راهروي بعدي رسیدو
  .نداشتم برگردم و آن را بردارم

کردم بدم  داره ولی همین االن داشتم فکر می خنده": گیدئون گفت
ترابرد  1953اي رو که به سال  نمیاد اون بعد از ظهر کسل کننده

  ".ه مبل راحتیفقط من و تو و دخترخال. کردیم، دوباره تکرار کنیم

پیچید و من به تدریج از  صداي پاهایمان در راهروهاي دور و دراز می
حال و هواي مطبوع راه رفتن روي ابرها بیرون آمدم و به خودم 

یا به عبارت دیگر، در چه زمانی . یادآوري کردم که کجا هستیم
تونی  اگه من مشعل رو بگیرم، تو می": پیشنهاد دادم. هستیم

کدوم . آدم از کجا بدونه. بکشی که خیالمون راحت باشهشمشیرت رو 
این یکی از چندین سؤالی بود که ( "سال بود که زدن توي سرت؟

هام اجازه داد در بین  لزلی براي من نوشته بود که وقتی هورمون
  .)صحبتهایم از او بپرسم

به تو ابراز عشق  من من همین االن متوجه شدم که": گیدئون گفت
  ".تو به من ابراز عشق نکرديکردم، ولی 

  "نکردم؟"
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اي هم به  ن نیستم چیز دیگهحداقل به کالم که نکردي، و مطمئ"
  "!هیسس. حساب بیاد

اي چاقی  من جیغ کوتاهی زده بودم چون درست جلوي ما موش قهوه
. و به هیچ وجه هم از ما نترسیده بود کرد حرکت میدر کمال آرامش 

همانطور که . خشش سرخی داشتندهایش در زیر نور مشعل در چشم
و دست گیدئون  "ن؟ زده طاعونبه ما واکسن ": رفتیم پرسیدم راه می
  .تر گرفتم را محکم

***  

اتاقی که کنت سن ژرمن در طبقه اول به عنوان دفتر کارش در معبد 
استاد اعظم لژ محافظان ی برازندهانتخاب کرده بود کوچک بود و اصال 

یکی از دیوارها تا . گذراند دي را در لندن نمینبود؛ حتی اگر زمان زیا
هاي جلد چرمی پوشیده شده بود و  از کتاب یهای سقف کامال با قفسه

حتی که روکشی از همان پارچه جلوي آنها میزي با دو صندلی را
بیرون، . هیچ مبلمان دیگري در کار نبود. ها داشتند، قرار داشت پرده

حتی . در شومینه روشن نبوددرخشید و آتشی  آفتاب سپتامبر می
پنجره به سمت همان . بدون آتش هم اتاق به اندازه کافی گرم بود

شد که در زمان خودمان هم  نمایی باز می آب وکوچک  خلوتحیاط 
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روي میز پوشیده از کاغذ، قلم هم جلوي پنجره و هم . وجود داشت
ضی بود که بع هایی کتابانواع شمع براي ذوب کردن مهر موم و  پر،

. آنقدر بلند روي هم تلنبار شده بودند که خطر ریزش داشت ها از آن
هایی که در میان آن آشفته بازار روي  خوردند، دوات اگر تکانی می

اتاق کوچک راحتی بود و احدي در . شد میز قرار داشتند واژگون می
آن نبود ولی با این حال وقتی وارد شدم، به هر دلیل، موهاي نازك 

  .سیخ شدند پشت گردنم

و با  اتاق کنتبردگیس مدل موتزارت مرا به  یک منشی عبوس با کاله
در را  "گذارد، مطمئن هستم کنت زیاد شما را منتظر نمی"گفتن 

دوست نداشتم از گیدئون جدا شوم ولی او بعد از . پشت سر من بست
اینکه مرا تحویل منشی بداخالق داد، با خوشحالی و مثل کسی که 

ترین در خارج  شناسد از نزدیک اهش را در این محل میخیلی خوب ر
  . شد

چیز خیلی  همه. به طرف پنجره رفتم و به حیاط خلوت نگاه کردم
توانستم از شر این احساس ناراحت  رسید ولی من نمی آرام به نظر می

  .کننده که تنها نیستم خالص شوم
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ر کردم نامطبوع فقط همانجا ایستادم ولی بعد فک احساسیمدتی، با 
اگر فقط بایستم و گیج و آشفته به نظر بیایم، ممکن است کسی که 

. ام تحت نظر هستم کند متوجه شود که احساس کرده مرا نگاه می
هاي روي طاقچه جلوي  براي همین اولین کتاب باالي انبوه کتاب

. آهان. 1مارسلوس، دي مدیکامنتیس. پنجره را برداشتم و باز کردم
ظاهرا نوعی روش درمانی غیرمعمول  - که بود  هر کسی - مارسلوس 

یک متن . کرد را کشف کرده بود و اثر آن را در این کتابچه ثبت می
داد چطور باید بیماري کبد را درمان  خوب پیدا کردم که توضیح می

ز دادي این بود که یک مارمولک سب تنها کاري که باید انجام می. کرد
 چه قرمز یا، کبد را به یک پاریرا گیر بیاوري، کبدش را خارج کن

ببندي و پارچه ) منظورش از مشکی طبیعی چه بود؟(مشکی طبیعی 
بعد اگر بگذاري که . را در سمت راست فرد بیمار آویزان کنی

یا چند کلمه التین  اکه دیمیتو تی ویواممارمولک فرار کند و کلمات 
ؤال این بود به نظر من تنها س. شود مثل این رابگویی، بیمار درمان می

 تواند فرار کند که آیا بعد از اینکه کبد مارمولک را بیرون آوردیم، می
  . وس حتما عقلش را از دست داده بوداین مارسل. کتاب را بستم. یا نه

                                                             
1Marcellus, De Medicamentis 
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اي تیره داشت و  جلد چرمی قهوه ،ها کتاب بعد از آن روي انبوه کتاب
تاده بود لی حجیم و سنگین بود براي همین همانطور که آنجا افیخ

گفت اسم کتاب،  حروف طالکوب روي جلد می. آن را ورق زدم
رسانی آنها به جادوگران و  رفتارشناسی اجنه و شیاطین و نحوه یاري

عامه "با وجودي که من نه جادوگر بودم و نه جزء . است عامه مردم
گ تصویر یک س. ب را از وسط باز کردم، کنجکاو شدم و کتا"مردم

ت به من نگاه کرد و زیرش توضیح داده بود این زشت از میان صفحا
ستان،سگ ، شیطانی از هندوکش است که مرگ، جنگ و بیماري جِ

از قیافه جستان خوشم نیامد براي همین باز . آورد به دنبال خود می
هاي شاخ مانند  چهره عجیب و نافرمی با زائده. هم کتاب را ورق زدم

در ) 1هاي استار ترك فیلمها در  شبیه کلینگون(اش  بر روي جمجمه
صفحه بعد به من زل زده بود و در حالی که من هم با تنفر به او نگاه 

هایش را بست، مانند دودي که از دودکش  کردم، کلینگون چشم می
رود از کاغذ بلند شد و به آرامی تبدیل به موجودي کامل شد  باال می

ن سایه موجود روي م. پوشیده شده بود رنگی که در پوشش قرمز
با صداي بلندي . کرد هاي سوزان به من نگاه می انداخته بود و با چشم

                                                             
1Klingons in the Star Trek 
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بزرگ و مقتدر را فرا  1چه کسی جرأت داشته که بریت": گفت
  "بخواند؟

طبیعی بود که کمی احساس تهوع پیدا کنم، ولی طبق تجربه 
دانستم با اینکه ارواح ممکن است موجوداتی خطرناك، تهدید  می

توانند چیزي را لمس  به نظر برسند، ولی اصوال نمی کننده و ترسناك
از ته دل آرزو کردم این و من . کنند یا حرکت بدهند حتی هوا را

واقعی که  یه از شیطانچیزي به جز یک روح نباشد، یک نسخ بریت
بین صفحات این کتاب گیر افتاده بود و باز هم امیدوار بودم که خود 

  .باشدشیطان واقعی دیگر وجود نداشته 

  ".کسی تو رو احضار نکرده": تفاوت گفتم براي همین مؤدبانه ولی بی

، بریت، شیطان دروغ": دار خودش را معرفی کرد بریت با صدایی زنگ
  ".شود هم شناخته می 2دوك اعظم جهنم، که با نام بولفري

بله، اینجا ". مجددا نگاهی به کتاب کرده و حرفش را تصدیق کردم
این  ".کنی ها رو هم تقویت می تو صداي خواننده .هم همین رو نوشته

در عین حال، وقتی کسی او را با اذکار مخصوص . یکی خوب بود
آمد چون ظاهرا به زبان  که کار سختی به نظر می(کرد  احضار می

                                                             
1Brit 
2Bolfri 
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خواست صدایش را تقویت کند باید  ، اگر می)باستانی نوشته شده بود
د که شامل زنده زنده سوزاندن دا هاي مناسبی براي او انجام می قربانی

ایشان فلزات را خواستند بر تازه اگر می. شد و کشتن حیوانات هم می
توانست انجام دهد کارهایی باید  را هم می آنکه  - تبدیل به طال کند 

به همین دلیل، . ها چیزي نبود دادند که در مقایسه با این انجام می
تا این  پرستیدند، میرا بریت  –که بودند کسی هر –قوم سیچمایت 

یعقوب و فرزندانش آمدند و همه مردان سیچم را از دم شمشیر که 
تا اینجا که خوب . ها را به بدترین وجه شکنجه دادند گذراندند و آن

  .بود

  ".بریت، بیست و شش سپاه تحت فرمان دارد". با افتخار اعالم کرد

. دمتر ش ولی تا االن که کاري با من نکرده بود، و من شجاع
کنم کسانی که در مورد خودشون به صورت سوم  من فکر می" :گفتم

و صفحه را  ".زنن، موجودات عجیب و غریبی هستن شخص حرف می
همان طور که امید داشتم، بریت مانند دودي که باد به آن . ورق زدم

  .نفس راحتی کشیدم. بوزد، دوباره در کتاب ناپدید شد

خاب جالبی براي مطالعه انت": صداي آرامی پشت سر من گفت
به . کنت سن ژرمن، بدون خبر وارد اتاق شده بود. چرخیدم ".است
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با دسته منبت کاري شده تکیه داده بود، و اندام الغر با شکوه عصایی 
اش درخشان و  هاي تیره و بلندش مانند همیشه تأثیر گذار و چشم

  . هوشیار بودند

خودم را جمع و جور کردم، ولی بعد  ".هبله، خیلی جالب" :زیرلب گفتم
وقتی از میان دامن عظیمم . کتاب را بستم و تواضع عمیقی کردم

  .زد بیرون آمدم، کنت لبخند می

. هایش برد دست مرا گرفت و به طرف لب ".از آمدن شما خوشوقتم"
به نظر من، صالح این است که ". به سختی تماس آن را حس کردم

مایه ... ولین مالقات ما کمی ما یکدیگر را بهتر بشناسیم، چون ا
  "تأسف بود، اینطور نیست؟

در اولین مالقاتمان من عمدتا بر روي خواندن سرود . چیزي نگفتم
کنت اظهارات توهین آمیزي در ملی در ذهنم تمرکز کرده بودم، 

من  ضریب هوشی پایین زنان به صورت عمومی و یمورد ضریب هوش
ا تقریبا خفه کرده و به به صورت خاص کرده بود و در نهایت مر

کل این : گفت کامال درست می. صورت غیر مرسومی تهدید کرده بود
  .بود کمی مایه تأسفجریان بیشتر از 
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من مرد پیري . بیا، بنشین. چقدر دستت سرد است" :کنت گفت
لبخندي زد، دستم را رها کرد  ".توانم مدت زیادي بایستم نمی. هستم

هاي کتاب در  با وجود آن قفسه .و روي صندلی کنار میز نشست
زمینه پشت سرش، باز هم شبیه خودش شده بود، مردي بدون سن 

گیس سفید که  هاي زنده، و کاله اي متمایز، چشم مشخص، با چهره
اي  چاره. شده بود احاطهاي از رمز و راز و خطر  تردید با هاله بی

  .نداشتم جز اینکه روي صندلی دیگر بنشینم

  "مندي؟ به جادو عالقه" :ها اشاره کرد و پرسید به انبوه کتاب

  ".تا دوشنبه گذشته، اصال نبودم شراست". سرم را تکان دادم

بله، موقعیت کمی عجیب است، موافق نیستی؟ این همه سال، "
و . کنیتصور تو خود را به عنوان دختري عادي  مادرت باعث شده که

می در تاریخ یکی از از حاال به بعد، باید به یاد بیاوري که نقش مه
نی حدس بزنی براي چه این اتو می. بزرگترین رازهاي بشریت داري

  "کار را کرده است؟

 خواستم این جمله را شبیه سؤال بیان می ".عاشق من استچون "
  .کنم، ولی مانند یک جمله خبري درآمد
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جنس لطیف واقعا ! عشق! بله، این طرز فکر زنان است". کنت خندید
من  - است] همه چیز[عشق پاسخ . گیرد دست باال میاین کلمه را 

یا بسته به شرایط، . خورم با شنیدن این جواب تکان میهمیشه 
فهمند این است که  گاه نمی چیزي که زنان هیچ. شوم سرگرم می

  ".مردان و زنان درك کامال متفاوتی از عشق دارند

  .جوابی ندادم

رتی که زنان با در صو". به یک طرف خم کردکمی کنت سرش را 
همه  زتوانند خود را ا تمام قلب به عشق متعهد نباشند، به سختی می

  ".بردار یک مرد کنند جهت تسلیم و فرمان

در واقع، این مسأله ". تفاوت نگه دارم ام را بی سعی کردم حالت چهره
در قرن "!) فکر کردم، خدا را شکر( ".در زمان ما تغییر کرده است

هیچ کسی احساس . و زنان حقوق یکسانی دارند بیست و یکم، مردان
  ".کند ارزش کمتري از دیگري دارد نمی

تر، انگار که من جوك خیلی  کنت دوباره خندید و این بار طوالنی
بله، قبال هم این را به ": باالخره گفت. داري برایش گفته باشم خنده

ر ولی باور کن، هر حقوقی که به زنان داده شود، د. اند من گفته
  ".کند طبیعت انسانی تفاوتی ایجاد نمی



  نجال محقق  یاقوت کبود
 

۴٨٢  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

توانستم بدهم؟ احتماال هیچ جوابی  چه جوابی به این حرف می
همانطور که کنت همین االن اعالم کرد، تغییر طبیعت . مناسب نبود

این حرف به راحتی در مورد طبیعت خودش هم . انسان سخت است
  .صادق بود

بعد ناگهان . سخر داشتمدتی به من نگاه کرد و دهانش حالتی از تم
ها، تو باید چیزي در این مورد  طبق پیشگویی... ولی جادو ": گفت
ماژور، جادوي کالغ، که حلقه دوازده  سلیاقوت سرخ، در آواز . بدانی

  ".را به سر منزل مقصود می رساند

 بگهنسته به من ولی کسی نتو. م و شنیدهبله، قبال هم بارها این ر"
  ".هچیجادوي کالغ واقعا 

هایی از یاقوت، راه خود را در بین دو جهان  کالغ سرخ، با بال"
به سختی . شنود پیماید و صداي آواز خواندن درگذشتگان را می می

داند ولی قدرت آن  شناسد و بهاي آن را نمی قدرت خود را می
  ".شود خیزد و حلقه بسته می برمی

اشعار مرموز سر در  توانست از این کسی نمی. هایم را باال انداختم شانه
  .بیاورد
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لزوما . استگویی با منبع نامعلوم  این، تنها یک پیش": کنت گفت
برانداز کردن من باز هم به دقت مشغول و  تکیه داد ".صحیح نیست

  ".ات به من بگو در مورد پدر و مادر و خانه" . شد

چیز زیادي براي گفتن ". کمی تعجب کرده بودم "پدر و مادرم؟"
قبل از . تی هفت سالم بود پدرم از سرطان خون فوت کردوق. نیست

تا زمان مرگش در . اینکه مریض بشه، سخنران دانشگاه دورهام بود
بعد مامانم با من و خواهر و برادر . کردیم دورهام زندگی می

. کوچکترم، دوباره به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگم در لندن برگشت
. کنیم بزرگ مدي اونجا زندگی میم و عمه  ما با خاله و دخترخاله

  ".مادرم مدیر اجرایی بیمارستانه

نیست؟  این طوري دختران مونتروز،  ، مثل همهو موهاي قرمز دارد"
  "گویم؟ مثل برادر و خواهرت، درست می

چرا روي این مسأله  ".ها به جز من موي قرمز دارن ي اون بله، همه"
  ".موهاي پدرم تیره بود"اصرار داشت؟ 

دانستی؟ تا  می. اند ه زنان دیگر در حلقه دوازده موي قرمز داشتههم"
همین چند سال پیش، داشتن مویی به این رنگ کافی بود تا در 

در همه اعصار و . بسیاري از کشورها به جرم جادوگري سوزانده شوي
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ها، مردم جادو را همزمان مسحور کننده و تهدید  در همه فرهنگ
دالیل اینکه من آنقدر عمیق در مورد آن  یکی از. اند کننده یافته
وقتی در مورد چیزي اطالع داشته باشی، . ام همین است مطالعه کرده

و سر به جلو خم شد  ".دلیلی براي ترسیدن از آن وجود ندارد
من به طور خاص، اشتیاق سوزانی به ". انگشتانش را به هم چسباند

چین و هند،  در سفرهایم به. هاي شرق دور دارم جادوي فرهنگ
ام که آماده انتقال دانش خود  شانس مالقات با اساتیدي را داشته

آشنا شدم و چیزهاي زیادي آموختم  1من با اسرار تاریخ آکاشا. بودند
دانشی که . هاي غربی است که فراتر از ظرفیت عقالنی اکثر فرهنگ

اي  حتی امروز هم رفتار وحشیانه 2شد دادگاه تفتیش عقاید موجب می
ترساند  کلیسا را بیشتر از این نمیچیزي هیچ . ر برابر من اتخاذ کندد

است که   ها در بهشت ننشسته که مردم کشف کنند خدا آن دوردست
با دقت به من نگاه  ".سرنوشت ما را رقم بزند، بلکه در درون ماست

بحث در مورد این اظهارات کفرآمیز با شما ". کرد و بعد لبخند زد

                                                             
1Akasha Chronicle 
2Inquisition هاي  از مهمترین دادگاه. سوزاند دادگاه تفتیش عقاید در مسیحیت باستان که مخالفان خود را به جرم ارتداد می
.تفتیش عقاید محاکمه گالیله است  
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ست و یکم که در برابر این الحاد حتی پلک هم فرزندان قرن بی
  "1.زنید، همیشه جذاب است نمی

دانستیم دقیقا در  خب، فکر نکنم براي ما مهم باشد، حتی اگر می
  !زند مورد چه چیزي حرف می

استادان آسیایی در مسیر پیشرفت معنوي بسیار جلوتر ": کنت گفت
هاي کوچکم  توانایی ...از  يمن از آنها بود که بسیار. از ما هستند

. مان به تو نشان دادم را آموختم قبلی در مالقات مانند چیزي که
مخفی در اعماق  ي ک راهب بود، یکی از اعضاي یک فرقهاستاد من ی
او به همراه برادران راهبش بدون استفاده از تارهاي صوتی . هیمالیا

ود را توانستند بدون اینکه انگشت خ کردند و می خود با هم گفتگو می
بلند کنند دشمنانشان را شکست بدهند؛ قدرت و تخیل ذهن آنها در 

  ".مند بود این حد قدرت

خواستم به فکر  نمی ".حتما مهارت مفیدي است": محتاطانه گفتم
 سوارهکنم در  فکر می". بیفتد که دوباره آن را به من نشان بدهد

  ".یددیشب هم این توانایی خودتان را به لرد آالستر نشان داد

                                                             
  .شود سوب نمیاین اظهارات طبق نظر مسیحیان زمان کنت کفرآمیز بوده و در جوامع جدید و دین اسالم کفر مح١
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. افتد از دیدگاه من، تا فردا اتفاق نمی". دوباره لبخند زد ".سوارهآه، "
چقدر مسرور شدم که فهمیدم ما واقعا لرد آالستر را در آنجا مالقات 

  "از نمایش کوچک من خوشش آمد؟. خواهیم کرد

رسید تحت تأثیر قرار گرفته  در هر حال، به نظر می": جواب دادم
گفت ترتیبی خواهد داد که من و . یده بودولی چندان نترس. باشد

  ".و به ما گفت این موجودات. گیدئون هرگز به دنیا نیاییم

چند در  هر. بله، او تمایل تأسف باري به گفتار غیر متمدنانه دارد"
باید . تواند با جد خود کنت دي مادرونه رقابت کند این رابطه نمی

حال، آن زمان  هردر . کشتم وقتی فرصتش را داشتم کنت را می
خب، این اشتباهی نیست که بار ... لوح بودم  جوان و متأسفانه ساده
حتی اگر نتوانم با دست خودم او را به قتل . دیگر مرتکب شوم

هر تعداد مردانی که دور خود به منظور محافظت جمع کند و برسانم، 
و هر اندازه که در شمشیر بازي مهارت داشته باشد، زندگی لرد 

، خودم او را به ماگر مرد جوانی بود. به انتها رسیده است آالستر
توانند این نقش را بر عهده  ولی حاال اعقابم می. کشیدم چالش می

  ".مهارت گیدئون در شمشیر بازي قابل توجه است. بگیرند
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به . ام وقتی نام گیدئون را برد، احساس کردم مانند همیشه گرم شده
کردم و احساس گرماي بیشتري  چیزي که کمی پیش گفته بود فکر

  .کردم

  "گیدئون کجا رفته؟". ناخودآگاه به در نگاه کردم

کنم براي کمی گشت و گذار  اوه، فکر می": کنت با حالتی عادي گفت
که به بانوي جوان جذابی از آشنایان من  داردوقت کافی . است رفته

که و اگر با کالس دکن در همین نزدیکی زندگی می ایشان. سر بزند
  ".دتواند در عرض چند دقیقه با او باش برود، می

  چی؟

  "کنه؟ زیاد این کار رو می"

کنت باز هم لبخند زد، یک لبخند گرم و دوستانه ولی چیز دیگري 
مدت ". توانستم تفسیر کنم چیزي که نمی. هم در این لبخند بود

به تازگی آنها را به هم معرفی . شناسد زیادي نیست که او را می
ي جوان باهوش و بسیار جذابی است و من عقیده دارم  بیوه. ام کرده

خب، بگذار ... ضرري ندارد یک مرد جوان مدت زمانی را در همراهی 
  ".بگوییم یک زن باتجربه بگذراند
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رفت  قادر نبودم حتی یک کلمه هم بگویم ولی ظاهرا انتظار نمی
  .حرفی بزنم

دلربایی است که از انتقال  ینیا روتلند یکی از آن زنانالو"  :کنت گفت
  ".برند تجربه خود به جنس مخالف لذت می

با . خودم هم همین فکر را کرده بودم. بندم همینطور بود شرط می
. ، خیره شدمندکه خود به خود مشت شده بودناراحتی به دستانم 

پس براي همین بود که دیشب انقدر با  !زن سبز پوشالوینیا روتلند، 
  .هم راحت بودند

کنم که تو چندان از  من احساس می": کنت با صداي مالیمی گفت
  ".این مسأله خوشت نیامده است

تالش زیادي الزم . آمد یک ذره هم خوشم نمی. گفت قطعا درست می
  .هاي کنت نگاه کنم بود تا بتوانم دوباره به چشم

عزیز من، مهم است ". زد هنوز هم همان لبخند گرم و مهربان را می
تواند در مورد یک مرد  ین زودي یاد بگیري هیچ زنی نمیکه به هم

کنند،  زنانی که این کار را می. هیچ گونه احساس حقی داشته باشد
تر باشد،  زن هر چه باهوش. مانند در نهایت تنها و بدون عشق می
  ".رسد زودتر به درك طبیعت مردان می
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  !اي چه مزخرفات احمقانه

وان هستی، اینطور نیست؟ به نظر آه، ولی البته تو هنوز خیلی ج"
احتماال تازه براي . سن خودت تر از سایر دختران هم من، خیلی جوان

  ".اي اولین بار عاشق شده

  ".نه"  :زیرلب گفتم

خیلی . کردم اولین بار است می احساسیا دست کم ! بله. ولی، بله
  .خیلی شیرین. خیلی دردناك. خیلی ضروري. خاص

اگر . زي نیست که برایش شرمنده باشیچی". کنت آهسته خندید
  ".شدم غیر از این بود مأیوس می

هم زده بود، وقتی با شنیدن صداي  سوارهدقیقا همین حرف را در 
  .ویلون گیدئون به گریه افتاده بودم

قربانی کردن یک زن عاشق در : اساسا خیلی ساده است": کنت گفت
ا براي گیدئون آیا تو جانت ر. کند درنگ نمی محبوبشبراي  خود
  "دهی؟ می

من هیچ وقت به ": گیج و مبهوت گفتم. دهم ندهم خب، ترجیح می
  ".بودم  این مسأله فکر نکرده
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هاي مشکوك  جاي تأسف دارد که به لطف انگیزه". کنت آهی کشید
مادرت درمحافظت از تو، تو و گیدئون هنوز زمان زیادي را با هم 

از اینکه او چقدر خوب نقشش  اید ولی من در حال حاضر هم نگذرانده
به وضوح از عشق  تو چشمان .ام را بازي کرده تحت تأثیر قرار گرفته

  "!عشق و حسادت. درخشد می

  چه نقشی بازي کرده؟

هاي  عکس العمل بینی پیشتر از  هیچ چیزي ساده": کنت ادامه داد
لش تحت ازنی که اعم هیچ کسی به سادگیِ. یک زن عاشق نیست

من در اولین . شود به یک مرد است کنترل نمی تأثیر احساساتش
البته، کمی . مالقاتی که با گیدئون داشتم این را برایش توضیح دادم

. ات تلف کرد خاله متأسف هستم که او این همه انرژي براي دختر
  "اسمش چه بود؟ شارلوت؟

ناگهان، به یاد الهام عمه مدي در . حاال دیگر به او خیره شده بودم
یاقوتی که روي یک لبه سنگی در باالي صخره قرار داشت  مورد قلب
هایم بگذارم تا صداي  دوست داشتم دستانم را روي گوش. افتادم

  .مالیمش را متوقف کنم
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از زمانی که من گیدئون ، زمینهدست کم، در این "  :کنت گفت
و باید اعتراف کرد که طبیعت هم او . تر است همسن او بودم، پیچیده

! جوان 1اندام یک ادونیس! اي متعددي مجهز کرده استرا به مزای
 يلزومی ندارد برا! هاي متعدد اي دلپذیر، جذابیت، موهبت چهره

غرد، یالش از  میفا  شیر در آواز. جذب دختران تالش زیادي بکند
اش خورشید  ، ستارهالماس درخشان است، تکثیر متعلق به اوست

  ".بخشد است که نور می

هر چه . تی که به شکمم بخورد، بر من ظاهر شدحقیقت، مانند مش
هایش،  هایش، رفتارهایش، بوسه گیدئون انجام داده بود، تماس

براي این بود که مرا تحت تسلط  و همهاش، همه  سخنان عاشقانه
تا بتواند . تا من عاشق او شوم، مثل شارلوت قبل از من. بگیرد
  .تر ما را تحت کنترل بگیرد راحت

قلب . الزم نبود گیدئون کار زیادي بکند. حق داشتو کنت کامال 
  .احمق من به انتخاب خودش به طرف او رفته و به پایش افتاده بود

به طرف قلب یاقوت در باالي صخره در ذهنم، شیر را دیدم که 
قلب با . اندازد اش به طرفی می رود و آن را با یک ضربه پنجه می

                                                             
1Adonis .هاي یونان باستان مورد عالقه آفرودیت الهه عشق بود جوان زیبایی که در افسانه  
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ورد و به هزاران قطره خون خ افتد و به ته دره می حرکت آهسته می
  .شکند کوچک می

اي؟ اگر نه، اطمینان حاصل  ا به حال ویلون نواختنش را شنیدهآیا ت"
چیزي بهتر از موسیقی براي فتح قلب یک زن  - کنم که بشنوي  می

این هم یکی ". کنت، غرق در خیال به سقف نگاه کرد ".وجود ندارد
  ".و شعرموسیقی . هاي کازانوا بود دیگر از مهارت

جایی که همین االن . از این موضوع مطمئن بودم. مردم حتما می
سرما به شکمم، . شد اي پخش می قلبم بود، سرماي منجمد کننده

مثل تبلیغ . هایم و آخر از همه سرم نفوذ کرد پاهایم، بازوها و دست
برنده همه چیز را به یک فیلم، وقایع چند روز اخیر با موسیقی متن 

از اولین بوسه در آن اتاقک . جلوي چشمانم گذشت دآور دست می
. اعتراف تا اظهار عشقی که همین االن در سرداب به من کرده بود

که  ههمه آنها نمایشی در باالترین سطح بود و به جز چند وقف
شخصیت اصلی خودش را نشان داده بود، همه چیز به در آن احتماال 

  .آخرین حرکت بود و آن ویلون لعنتی،. خوبی اجرا شده بود

با اینکه بعدها سعی کردم به یاد بیاورم، هیچ ایده مشخصی در مورد 
همین که سرما وجودم را فرا باقی گفتگویم با کنت نداشتم چون 
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نکته مثبت کنت این بود که . گرفت دیگر چیزي اهمیت نداشت
با صداي مالیم و . داد ها را انجام می خودش به تنهایی اکثر صحبت

اش در توسکانی، شرمش از تولد  د خود، در مورد کودکیخوشاین
اش و اینکه چطور حتی در  هاي یافتن پدر واقعی نامشروع، دشواري

هاي باستانی  گویی سنین جوانی در مورد اسرار کرونوگراف و پیش
واقعا تالش کردم به . مطالعه کرده بود، براي من توضیح داد

دلیل باشد که باید آنها  هایش گوش کنم حتی اگر فقط به این حرف
. اي نداشت ولی فایده. کردم ه کلمه براي لزلی تکرار میرا کلمه ب

خواستم  و به شدت می. چرخید افکارم فقط حول حماقت خودم می
  .تنها باشم تا با تمام وجود گریه کنم

اسقف  هنمایند". اي به در زد و آن را باز کرد منشی بدخلق ضربه
  ".اعظم اینجاست

چشمکی به  ".آه، خوب است": شد گفت حالی که بلند می کنت در
  ".سیاست در این زمان هنوز به شدت تحت تأثیر کلیساست". من زد

  .بلند شدم و به او تواضع کردممن هم 

و مشتاقانه منتظر مالقات . ماز صحبت با شما لذت برد": کنت گفت
  ".مان هستم ديعب
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  .من هم زیرلبی چیزي در تأیید او گفتم

فا سالم مرا به گیدئون برسان و بگو متأسفم که امروز او را لط"
و اجازه ". کنت عصایش را برداشت و به طرف در رفت ".ندیدم
یک زن باهوش در پنهان کردن حسادت : خواهم نصیحتی بکنم می

در غیر این صورت ما مردان اعتماد به نفس باالیی . خود موفق است
  "...کنیم  پیدا می

. را براي آخرین بار شنیدم و باالخره تنها شدم شیمخنده نرم و مال
ولی زیاد طول نکشید چون چند دقیقه بعد، منشی عبوس برگشت و 

  ".لطفا به دنبال من بیایید": گفت

ام افتاده بودم و با چشمان بسته منتظر بودم  دوباره روي صندلی
شاید اینطوري بهتر . هایم سرازیر شوند ولی اشکی در کار نبود اشک
در سکوت، به دنبال منشی تا طبقه پایین رفتم و بعد مدتی باز . بود

) میرم افتم و می کردم االن می دائما فکر می(هم در سکوت ایستادیم 
دیر ": خم گفتابا . تا اینکه منشی به ساعت روي دیوار نگاه کرد

  ".کرده است

قلب من فراموش . در همان لحظه، در باز شد و گیدئون وارد اتاق شد
تکه در پایین یک دره سنگالخی افتاده است و  کرد که شکسته و تکه
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اي جاي سرما را در بدن من  اضطراب وحشیانه. چند باري تند زد
کرده،  ها، موهاي درهم و عرق وضعیت آشفته لباسعالوه بر . گرفت
ممکن بود که ( آلود چشمانش تقریبا تب درخششهاي سرخ و  گونه

شکاف بلندي هم در آستینش  ،)بت بدهمهمه را به لیدي الوینیا نس
  .هایش غرق در خون بود شد و حاشیه یقه و آستین دیده می

شما زخمی ": زده حرف دل مرا فریاد زد وحشت ،منشی عبوس
  ".گویم دکتر خبر کنند می"). خب، به جز کلمه آقا( "!اید، آقا شده

س به نظر آنقدر با اعتماد به نف ".نه، این کار را نکنید": گیدئون گفت
یا در هر . خون من نیست". خواست او را بزنم رسید که دلم می می

کمی . باید عجله کنیم. بیا گوئن. اش خون من نیست حال، همه
  ".معطل شدم

ها  منشی دنبال ما از پله. دست مرا گرفت و به دنبال خود کشید
ولی چه اتفاقی افتاده، قربان؟ ": پایین آمد و چند باري تته پته کرد

گیدئون فقط گفت که زمانی نداریم و  "؟ ...نباید به کنت خبر بدهیم 
گوید چه  کند و به او می به محض اینکه بتواند کنت را مالقات می

  .اتفاقی افتاده است
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از اینجا به بعد خودمان ": ها رسیدیم گفت وقتی به پایین پله
. ودندها ایستاده ب دو نگهبان با شمشیر کشیده پایین پله ".رویم می

  ".کویی نشیت دیسیموالره نیشیت نیاره! سالم مرا به کنت برسانید"

ها به ما اجازه عبور دادند و منشی براي خداحافظی تعظیم  نگهبان
گیدئون مشعلی را از جایگاهش برداشت و مرا به جلو هدایت . کرد
رسید با وجود  به نظر می "!بیا، حداکثر دو دقیقه وقت داریم". کرد

باالخره فهمیدي معنی رمز عبور ". سرحال باشدکامال دن نامرتب بو
  "چیه؟

و بود قلبم دوباره رشد کرده  ؛از خودم تعجب کرده بودم ".نه": گفتم
رتب کرد انگار همه چیز م طوري رفتار می. به ته دره بیفتدنبودحاضر 

امید که در نهایت قلب من ممکن است اشتباه نکرده این است و و 
خون کیه . ولی یه چیز دیگه رو فهمیدم". ارج بودباشد از تحملم خ
  "روي شمشیرت؟

کسی که ". گیدئون مشعل را باالتر گرفت تا مسیر را روشن کند
  ".لویی چهاردهم. پنهان کاري نداند، حکمرانی را نیز نخواهد دانست

  ".هت دارمطمئنم خیلی مناسب": گفتم
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نش روي این اي ندارم که اسم مردي که خو راستش کوچکترین ایده"
گیدئون در  ".کنه مادام روسینی حتما قاطی می. ها ریخته چیه لباس

زیر . آزمایشگاه را باز کرد و مشعل را در جایگاهی روي دیوار گذاشت
هاي  که با ابزارهاي عجیب و غریب، بطريدیدم نور آن، میز بزرگی را 

ی ات و پودرهایهاي مملو از مایع هاي کوچک و جام اي، فالسک شیشه
 افتاده بودروي دیوارها سایه . ، پوشیده شده بودهاي مختلف با رنگ
ببینم که تقریبا تمام آن با نوشته و نمودار پوشیده توانستم  ولی می

هایش  شده و درست در باالي مشعل، یک جمجمه که به جاي چشم
به طرز ناشیانه طراحی شده بود و به  خورد به چشم میپر  ستاره پنج

  .زد ما لبخند می

بعد . و مرا به طرف دیگر میز برد ".بیا این طرف": گیدئون گفت
ولی تنها براي اینکه هر دو دستش را روي . باالخره دستم را رها کرد

صحبتت با کنت ". کمر من بگذارد و مرا به طرف خودش بکشد
  "چطور پیش رفت؟

ام مثل یک پرنده  قلب خیالی درون سینه ".روشنگرانه بود": گفتم
کنت توضیح ". زد و من بغض گلویم را فرو دادم بال و پر میکوچک 

نظر عجیب و غریب مشترکی در این  ،تو و اون... داد که چطور تو 
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. تر میشه کنترلش کرد مورد دارید که وقتی یه زن عاشق میشه راحت
حت کننده بوده که اون همه روي شارلوت تالش احتما خیلی نار

  "وباره از اول شروع کنی، نه؟کردي و بعد مجبور شدي با من د

  "زنی؟ در مورد چی حرف می": گیدئون اخمی کرد و به من نگاه کرد

در . در هر صورت کارت رو خیلی خوب انجام دادي": ادامه دادم
البته، زیاد هم در مورد من . کنه ضمن، کنت هم همینطور فکر می

واي، خداي من، وقتی فکر ... دادي  نباید به خودت زحمت می
 ".کشم کنم چقدر کار رو برات راحت کردم خیلی خجالت می یم

  .توانستم به او نگاه کنم دیگر نمی

ببین، ما تا یه دقیقه دیگه بر ". حرفش را قطع کرد "...گوئنت "
در آرامش و . ادامه بدیمبعداشاید باید این صحبت رو . گردیم می

  "...فهمم منظورت چیه  من اصال نمی. سکوت

البته که راست بود ولی  ".خوام بدونم راسته یا نه فقط می": گفتم
احساس آشناي سفر در . میرد دانند که امید به سختی می همه می

اینکه واقعا برنامه ریزي کردي که ". زمان دوباره به سراغم آمده بود
همانطور که قبل از من براي شارلوت برنامه ریزي  - من عاشقت بشم 

  ".کرده بودي
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وقتی برگشتیم در . گوئنت. االن وقتش نیست". کردگیدئون مرا رها 
  ".بهت قول میدم. زنیم موردش حرف می

. هایم سرازیر شد اي که در گلویم بود باز شد و اشک گره ".االن! نه"
  "برنامه ریزي کرده بودي؟. همین کافیه -فقط بگو آره یا نه "

  "...گوئن ". مالید اش را می گیدئون پیشانی

  "آره یا نه؟": هق هق کنان گفتم

  ".کنم گریه نکن واي خواهش می... آره، ولی ": گیدئون گفت

این بار نسخه دوم آن، قلبی  - و براي دومین بار در آن روز، قلبم 
صخره افتاد و به از  -خیالی که فقط از روي امید به وجود آمده بود 

باشه، فقط همین رو ". هزاران تکه کوچک در ته دره، خرد شد
  ".ممنون که صادق بودي. بدونم خواستم می

ئون در جلوي چشمانم دگی "...خوام توضیح بدم  من می. گوئن"
گشت، به  چند لحظه، همانطور که سرما به بدنم باز می. ناپدید شد

هایم را  نور لرزان مشعل و جمجمه نگاه کردم و سعی کردم اشک
  .عقب بزنم و بعد همه چیز جلوي چشمم محو شد
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ل کشید تا چشمم به نور اتاق کرونوگراف در زمان اي طو چند ثانیه
دکتر وایت و صداي پاره ي  زده وحشتخودم عادت کرد ولی صداي 

  .شدن پارچه را شنیدم

اصال خونریزي . فقط یه زخم کوچیکه. چیزي نیست": گیدئون گفت
 نمن حتی پانسمان هم الزم ندارم دکتر وایت، میشه او. نکرده
  ".چیزي نشده ها رو کنار بگذارین؟ پنس

تونی حدس بزنی چی  نمی! سالم دختر انبار کاه": زمریوس گفت
  "دوباره که گریه نکردي، نه؟! واي، نه! کشف کردیم

با لحنی . آقاي جورج مرا با هر دو دست گرفت و دور خودم چرخاند
  "!اي ندیده صدمه": که معلوم بود خیالش راحت شده گفت

  . اي ندیدم، نه، به جز قلبم صدمه

خراب و  برادر این کله. بیا از اینجا بریم بیرون": زمریوس گفت
حدس بزن چی؟ ! دوستت لزلی چیز خیلی جالبی باید بهت بگن

. داد پیدا کردن ها جایی رو که مختصات کد سوار سبز نشون می اون
  "!باورت نمیشه
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 دترسد نکن کرد که انگار می گیدئون طوري به من نگاه می "گوئنت؟"
هم به خاطر  رسد بیندازم، آن ر اولین اتوبوسی که از راه میخودم را زی

  !او

آقاي جورج . من خوبم": بدون اینکه به چشمانش نگاه کنم گفتم
  ".خیلی فوریه. میشه لطفا من رو ببرین باال؟ باید برم خونه

  ".حتما": آقاي جورج سر تکان داد

. بود هگیدئون سعی کرد حرکت کند ولی دکتر وایت او را نگه داشت
آستین کت و پیراهنی که گیدئون  "!ورواي، به خاطر خدا تکون نخ"

اش غرق در خون  بازوي برهنه. زیر آن پوشیده بود را پاره کرده بود
روح پسربچه . ي گیدئون دیدم بود و من زخم کوچکی را نزدیک شانه

  .کوچولو، رابرت، با وحشت به خون خیره شده بود

کی این کار رو کرد؟ باید ضدعفونی ": دکتر وایت با ناراحتی پرسید
  ".بشه و بخیه بخوره

رنگش پریده بود و چیزي از  ".حرفش رو هم نزنین": گیدئون گفت
ي خوبی که در قرن هجدهم نشان داده بود در او دیده  روحیه
من باید اول با گوئنت . تونیم بعدا بهش رسیدگی کنیم می". شد نمی

  ".حرف بزنم
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و . دونم خواستم بدونم می من چیزي رو که می .لزومی نداره": گفتم
  ".حاال باید برم خونه

  "!کنم منم دقیقا همین فکر رو می": زمریوس گفت

بند  و چشم ".فردا هم روز خداست": آقاي جورج به گیدئون گفت
باید فردا صبح بره . و گوئنت خسته به نظر میاد". مشکی را برداشت

  ".مدرسه

یا شکار هر . شب هم باید بره شکار گنجو ام! دقیقا": زمریوس گفت
  ".چی که اون مختصات نشون میدن

هاي  آخرین چیزي که دیدم چشم. آقاي جورج چشمهایم را بست
سبز غیر طبیعی به طرزي اش  پریده گیدئون بود که در صورت رنگ

  .بود

. و بعد آقاي جورج مرا از اتاق بیرون برد ".به خیرهمه شب ": گفتم
  .مرا نداد، به جز رابرت کوچولو هیچ کس هم جواب

امروز عصر به لزلی . باشه، من از انتظار بیرونت میارم": زمریوس گفت
علومه بر خالف و رافائل خیلی خوش گذشت، اینطور که از ظاهرت م
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اون دو تا تونستن محلی رو که با مختصات  .خب، حاال هرچی. تو
  ".بزنیتونی سه تا حدس  می. مشخص شده بود دقیق پیدا کنن

  "اینجا تو لندنه؟": پرسیدم

  "!زدي تو خال": زمریوس داد زد

  "چیزي گفتی؟":آقاي جورج از من پرسید

  ".هیچی، ببخشید آقاي جورج" :گفتم

هات با کنت سن ژرمن  امیدوارم صحبت". آقاي جورج آهی کشید
  ".خوب پیش رفته باشه

  ".از همه جهت آموزنده بود. اوه، بله": تلخی گفتم با لحن

هاله احساس کردم و  "!من هنوز اینجام ها! آهاي": زمریوس گفت
هایش را دور  نمناکش مثل یک میمون به پشتم آویزان شد و دست

: گوش کن. و خبرهاي خیلی خیلی جالبی دارم". گردنم حلقه کرد
و حتی بهتر از . گردیم اینجا تو لندنه اي که دنبالش می جاي مخفی
تر  و حتی دقیق. ه و بخواي، تو بوردن پلیسدقیقش ر. فایره اون، تو می

  "حاال چی میگی؟. ه بوردون پلیس 81از اون در پالك 
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داد؟  جایی را در خانه خودمان نشان می ،در خانه خودم؟ مختصات
ود؟ خدا، پدر بزرگ چه چیزي را آنجا پنهان کرده ب محض رضاي

به به ما کمک کند که باالخره شاید یک کتاب دیگر؟ کتابی مصور 
  جایی برسیم؟

. تا االن دختر سگیه و پسر قورباغه خوره گل کاشتن": زمریوس گفت
ولی از . کنم من خودم اصال از مختصات سر در نمیارم اعتراف می

چون فقط زمریوس . تونم حسابی به درد بخورم اینجا به بعدش می
تونه سرش رو از  ي بسیار باهوشه که می العاده منحصر به فرد فوق

ما دو تایی امشب . مخفی شده یوار رد بکنه و ببینه چی پشتشد توي
  ".میریم شکار گنج

  "دوست داري در موردش صحبت کنی؟": آقاي جورج پرسید

روي صبحتم هم با  ".نه، بمونه براي فردا". سرم را تکان دادم
  .زمریوس و هم با آقاي جورج بود

خواستم  می. ام بیدار بمانم خواستم در عزاي قلب شکسته امشب می
هر . در ترحم به حال خودم با استعارات پرطمطراق سوگواري کنم

وضعیت تراژیکی مثل این به یک آهنگ چه که باشد، هر کسی براي 
  .غمناك احتیاج دارد
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  سخن آخر
  لندن

  1782سپتامبر  29

  

در حالی که پشتش به دیوار بود فرود آمد، دستش را روي قبضه 
همانطور که لرد آالستر . گاه کردشمشیرش گذاشت و به اطرافش ن

از دیوار تا دیوار . خانه نبود کس در حیاط مهمان قول داده بود، هیچ
هاي سفیدي که روي آن آویزان  کشیده شده بود و مالفهبند رخت 

  .خورد بود در باد به آرامی تکان می

. کردند نگاه کرد را منعکس می گاهیهایی که نور عصر پل به پنجره
ها دراز کشیده بود و در حالی که  ي یکی از پنجره لبه يرواي  گربه

هایش از لبه آویزان بود، نگاه تمسخر آمیزي به او  یکی از پنجه
  .گربه او را یاد لوسی انداخت. کرد می

دستش را از روي قبضه شمشیر برداشت و تورهاي لب آستین دور 
شبیه  هاي عصر روکوکو همه به نظر او این لباس. مچش را تکان داد

دار عجیب و  هاي دنباله ، شلوارهاي تا زانوي مسخره، کتهم بودند
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گیس و  قصد داشت کاله. ترسناك بود. بلند، همه جا تور و گلدوزي
باقی مانده بود  1745 هایش به سال هایی را که از مالقات لباس

وسی و لیدي تیلنی اصرار داشتند یک دست لباس کامل بپوشد ولی ل
هاي  با لباس 1782آنها گفتند اگر در سال . ه شودجدید برایش دوخت

شوند و وقتی او گفته بود چه  راه بیفتد، همه متوجه می 1745سال 
تاهی به یک حیاط دورافتاده فقط براي مدت کو اواهمیتی دارد، 

، آنها د و کاغذها را رد و بدل کنندتا لرد آالستر را مالقات کن رود می
دستش را بین پیراهن و کتش، . دحاضر نشدند حرفش را گوش کنن

  .اي قرار داشتند، برد هاي تا شده در پاکتی قهوه جایی که نسخه

  ".وقت شناس هستی. عالیست"

لرد . ، باعث شد برگرددکرد صحبت میخونسردي  ی که باصدای
با ظرافت مثل همیشه، ؛ هاي ورودي حیاط بیرون آمد آالستر از سایه

هایش رنگارنگ بودند و  که لباس با وجوديلباس پوشیده بود؛ حتی 
در برابر پس . درخشیدند ها و جواهراتش در نور خورشید می گلدوزي
به . آمد چشم میها جذاب و هیجان انگیز به  سفیدرنگ مالفه ي زمینه

رسید حتی دسته شمشیرش هم از طالي خالص بوده و در  نظر می
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حه ظاهري باعث شده بود اسلآن جواهرات کار گذاشته شده باشد که 
  . داشته باشد مضحکبدون ضرر و تقریبا 

ا لب تپل به سرعت به دروازه، جایی که چمن سبز کنار جاده 
ها  توانست صداي شیهه اسب می. ، نگاه کردادامه داشترودخانه تیمز 

  .را بشنود براي همین حدس زد لرد آالستر با کالسکه آمده باشد

زد  اینکه طوري حرف میوجود با  "تنها هستی؟": جناب لرد پرسید
. لحن صدایش به شدت متکبرانه بود ،انگار مشکل حاد تنفسی دارد

دوست داشتم دوباره همراه موقرمز زیبایت را ! افسوس". جلوتر آمد
  ".نامعمولی براي بیان نظراتش دارد... او روش . ببینم

او فقط متأسف شده بود که چرا شما از مزیتی که اطالعات قبلی ما "
خواهید با  و در مورد کاري که می. اید داده بود استفاده نکرده به شما

  ".آن بکنید مشکوك بود

  ".اطالعات شما ناقص بود"

هایش  ائتالف فلورنتین خوب روي نقشه! به اندازه کافی کامل بود"
در طی چهل سال، پنج سوء قصد ناموفق به جان کنت ! کار نکرده بود

که  - آخرین بار . ز آنها بوديداشتند و شما خودت مسؤول دو تا ا
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رسید خیلی به خودت مطمئن  به نظر می -  یازده سال پیش بود
  "!باشی

سوء قصد بعدي شکست ! ترس به خودت راه مده": لرد آالستر گفت
تا حاال، نیاکان من و خود من همیشه این اشتباه را ! خورد نمی
مبارزه کردیم که با این به اصطالح کنت مانند یک انسان عادي  می
او برداریم، شایعات افترا آمیز  ي از چهرهنقاب ما سعی کردیم . کنیم

ما همچنین تالش . در مورد او پخش کنیم، شهرت او را خراب کنیم
 تاي مثل تو کمک کنیم به راه راس هاي گمشده کردیم به انسان

ها پیش از بین  برگردند، قبل از اینکه متوجه شویم همه چیز مدت
  ".اید ون شما خون شیطانی او را به ارث بردهچ - رفته است 

او هیچ وقت موفق نشده بود از اظهارات . پل با اوقات تلخی اخم کرد
جناب لرد یا سایر مردان ائتالف فلورنتین سر متکبرانه و پرطمطراق 

  .در بیاورد

ما سعی کردیم او را همانند هر انسان عادي ". لرد آالستر ادامه داد
ي  خنده "!چه مضحک. شیر و گلوله نابود کنیمدیگري با زهر، شم

رسید او همیشه یک قدم  ولی هر چه کردیم، به نظر می". خشنی کرد
او . او آنجا بوداول رفتیم، همیشه  هر جا می. از ما جلوتر بوده است
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او دوستان بانفوذ و پشتیبانانی در . رسید شکست ناپذیر به نظر می
. در جادوي سیاه مهارت دارند همه جا دارد و مانند او، آنها هم

چندین سال . اعضاي لژ او از قدرتمندترین مردان عصر ما هستند
هاي  توان یک شیطان را با روش وقت صرف کردم تا فهمیدم نمی

  ".دانم ولی حاال بهتر می. انسانی از بین برد

نگاه سریعی به یک طرف  ".شنوم خوشحالم این را می": پل گفت
ر، پوشیده در لباس سیاه و با شمشیرهاي کشیده دو مرد دیگ. انداخت

آالستر ! گفت لوسی درست می -  لعنتی. در ورودي ظاهر شده بودند
  "ها همراهت است؟ نامه". اصال قصد نداشت سر حرفش بماند

ي کاغذ کلفتی را که با بند قرمزي به  بسته ".البته": لرد آالستر گفت
بدون  - این روزها" .هم بسته شده بود از جیب کتش بیرون کشید

م یکی از ا هموفق شد -  نظیرت بیکوچکترین کمکی از تو و اطالعات 
او اکنون هر روز . هاي باالي محافظان کنم دوستان خوبم را وارد رتبه
دانستی در این لحظه کنت به  آیا می. رساند اخبار مهمی به من می

در دستش بسته را  "!دانستی شهر برگشته است؟ آه، ولی البته که می
  .سبک و سنگین کرد و بعد آن را به طرف پل انداخت
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مطمئنم از آنها . ممنون". پل به راحتی با یک دست آن را گرفت
  ".برداشتینسخه 

و تو چطور؟ آیا . لزومی ندارد": گفتجناب لرد با نخوت معمولش 
  "چیزي را که خواسته بودم برایم آوردي؟

. اي را بلند کرد د و پاکت قهوهها را زیر کتش پنهان کر پل بسته نامه
پنج صفحه از شجره خانواده دو ویلر که در قرن شانزدهم با لنسلوت "

دو ویلر اولین مسافر زمان شروع شده و باگیدئون دو ویلر که در قرن 
  ".آید به پایان رسیده است بیستم به دنیا می

ظر حاال تقریبا هیجان زده به ن "و شجره زنان؟": لرد آالستر پرسید
  .رسید می

با الین برگلی شروع شده و با اسم گوئنت . ي آنها هم اینجاست همه"
نگاه سریعی به . گفتن این نام قلب پل را سوزاند ".شود شپرد تمام می
زیر دروازه ایستاده بودند و انگار که منتظر آنها . دو مرد انداخت
. شان قرار داشتشمشیر قبضهروي  شانهای دست چیزي بودند

داد با خودش اعتراف کرد  هایش را به هم فشار می ر که دندانهمانطو
  . توانست حدس بزند منتظر چه هستند که می

  ".پس بده به من. خوب است"
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کرد زمان به  سعی می ".تو به توافقمان پایبند نبودي". پل مکثی کرد
  ".قرار بود تنها بیایی". به دو مرد اشاره کرد. دست بیاورد

مردي با رتبه ". تفاوتی مسیر نگاهش را دنبال کرد لرد آالستر با بی
من همه جا همراه من  نوکران. گاه تنها نیست اجتماعی من هیچ

! حاال، کاغذها را به من بده". یک قدم دیگر به جلو برداشت ".هستند
  ".خودم به بقیه کارها رسیدگی خواهم کرد

  "؟باشم  و فرض کنیم نظرم را عوض کرده"

براي من فرقی ندارد که آن کاغذها را وقتی "  :جناب لرد گفت
و دستش به طرف  ".اي اي از دستانت بیرون بکشم یا وقتی مرده زنده

به عبارت دیگر، براي من فرقی ". شمشیرش رفت جواهرنشانقبضه 
  ".ندارد قبل یا بعد از اینکه آنها را گرفتم تو را بکشم

تو قسم ". پل دستش را روي دسته شمشیر خودش گذاشت
  ".خوردي

تواند  یک مرد نمی! هاه": لرد آالستر شمشیرش را کشید و فریاد زد
پس آن کاغذها را ! شیطان را شکست بدهد ،ده از اخالقیاتابا استف

  "!بده به من
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یکی از . پل دو قدم به عقب رفت و شمشیر خودش را کشید
: توانست با استهزاء باال برد و پرسید ابروهایش را تا جایی که می

هاي عادي  اي ندارد سعی کنید ما را با اسلحه فته بودي فایدهنگ"
  "شکست بدهید؟

  "!آن گارد، شیطان. خواهیم دید": جناب لرد گفت

داد باز هم حرف بزند ولی ظاهرا لرد آالستر فقط  پل ترجیح می
. حمله کرد و مشخص بود قصد دارد پل را بکشد. منتظر فرصت بود

نوان یک شمشیرباز ترکیب گري و استعدادش به ع خوي وحشی
  .آلی نبود ایده

به خوبی پشت پل به دیوار چسبیده بود، این را  که دو دقیقه بعد
در برابر حمالت دفاع کرده و  با مهارتتوانست  تا جایی که می. فهمید

ها جا خالی داده و سعی کرده بود لرد آالستر را به  از زیر مالفه
  .اي نداشت فایدهولی . اي بکشاند گوشه

جلوي پنجره، هیسی کرد و پایین پرید و از دروازه ورودي  ي گربه
چرا  !لعنتی. ها ساکن و آرام بود همه چیز در پشت پنجره. فرار کرد

لوسی به او التماس کرده بود که زمان کمتري را در کرونوگراف وقتی 
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توانست آنقدر  شاید می گوش نکرده بود؟ اوبه حرف تنظیم کند، 
  .هاي جناب لرد غیب شود در جلوي چشم طاقت بیاورد که

ي بعدي او آنقدر  حمله. زد اسلحه آالستر در نور خورشید برق می
  .پرقدرت و سخت بود که تقریبا شمشیر پل را از دستش خارج کرد

! تو بردي". زد بیش از آنچه باید نفس نفس می "!صبر کن"  :فریاد زد
  ".دهم کاغذها را به تو می

  ".تصمیم معقولی است". را پایین آورد لرد آالستر شمشیرش

کشید خودش را از دیوار کنار  پل در حالی که به سختی نفس می
زمان  هم. اي را به طرف لرد آالستر انداخت کشید و پاکت قهوه

رسید لرد آالستر  خودش هم به طرف لرد حمله کرد ولی به نظر می
روي زمین را رها کرد تا پاکت . براي این حرکت آماده بوده است

  .بیفتد و به راحتی حمله پل را دفع کرد

هاي هر شیطانی را  توانم حقه من می": خندید و فریاد زدجناب لرد 
حمله  ".و حاال بگذار نگاهی به رنگ خونت بکنیم! بینی کنم پیش

و  د تیغ شمشیر لرد آالستر آستین کتتمیزي کرد و پل احساس کر
زیاد . بازویش به راه افتاد خون گرم روي. زیر آن پوستش را شکافت

درد نداشت براي همین فرض کرد که تنها یک خراش جزئی است 
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ولی نیشخند بدخواهانه حریفش و این واقعیت که لرد آالستر اصال 
زد،  نفس کم نیاورده بود در حالی که خودش به شدت نفس نفس می

  . نرسدشد موقعیت چندان امیدبخش به نظر  باعث می

منتظر چه ": فریاد زد نوکرشاش رو به دو  باالي شانهلرد آالستر از 
خواهید مانند بار آخري که  یا می .هستید؟ نباید به او فرصت بدهیم

  "مبارزه کردید جلوي چشمتان ناپدید شود؟

وقتی آنها را دید . پوش بالفاصله عکس العمل نشان دادند مردان سیاه
همید که شکست دویدند، پل ف ها به طرف او می از بین مالفه که

این فکر از ذهنش گذشت که دست کم جاي لوسی امن . خورده است
  .شد اگر لوسی هم با او آمده بود، او هم کشته می. است

و پل فکر کرد شمشیرش  ".آخرین کلماتت را بگو": لرد آالستر گفت
شاید این لرد به . را بیاندازد، زانو بزند و شروع به دعا خواندن بکند

. ز روي ترحم قبل از به قتل رساندن او کمی صبر کندظاهر متعبد ا
  .حتی قبل از اینکه زانوهایش به زمین برسد کشته شودهم یا شاید 

ها دید و  در همان لحظه، از گوشه چشم حرکتی را در آن طرف مالفه
قبل از اینکه بتواند به آن طرف برگردد یکی از مردان لرد آالستر 

نفر دوم، کسري از ثانیه با . افتاد بدون کوچکترین صدایی بر زمین
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وارد حمله کرد؛ مرد جوانی  وحشت مکث کرد و بعد با شمشیر به تازه
حالتی عادي حمله را با  اها بیرون آمد و ب با کت سبز از پشت مالفه
  .شمشیر خودش دفع کرد

و سعی  "!گیدئون دو ویلر": اي گرفته بود گفت پل که نیروي تازه 
وقت فکر  هیچ". لرد آالستر از خودش دفاع کند کرد در برابر شمشیر

  ".کردم انقدر از دیدنت خوشحال بشم، پسر نمی

کالسکه رو که نشان . کنجکاو شده بودم، فقط همین"  :گیدئون گفت
لرد آالستر روي درش حک شده بود دیدم که تو خیابون ایستاده و 

  "... گذره فکر کردم ببینم تو این حیاط دورافتاده و خلوت چی می

جناب لرد، این همان شیطانی "  :لرد آالستر با وحشت گفت نوکر
  "!است که جنکینز را در هاید پارك به قتل رساند

رسید نیروي خودش را دو برابر کرده است  لرد آالستر که به نظر می
پل  ".اي انجام بده کاري را که برایش پول گرفته": به او پرخاش کرد

ویش این بار کمی باالتر از دفعه قبل مجددا احساس کرد همان باز
  .این بار درد وجودش را فرا گرفت. زخمی شده است

  "...جناب لرد ". به مشکل برخورده بود نوکرظاهرا 
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من با دیگري ! تو به این یکی برس": لرد آالستر با عصبانیت فریاد زد
  "!کنم مبارزه می

نگاه . شیدوقتی جناب لرد دور شد، پل با خیال راحت نفس عمیقی ک
توانست  کرد ولی هنوز می خونریزي می -کوتاهی به بازویش انداخت 

  . شمشیر را نگه دارد

لرد آالستر در مقابل گیدئون  "!ما قبال یکدیگر را دیده بودیم"
  .ایستاده و تیغه شمشیرش از خون پل تیره شده بود

 -با کمی اکراه  - و پل  ".کامال درست است": گیدئون جواب داد
این پسر هیچ ترسی . ردي و اعتماد به نفس او را تحسین کردخونس

یازده سال پیش، کمی از بعد از سوء قصد ناموفق شما به "نداشت؟ 
جان کنت سن ژرمن، در مدرسه شمشیربازي گالیانو یکدیگر را 

  ".دیدیم

کی ولدون، اینطور نبود؟ به یاد رما": جناب لرد با استهزاء گفت
  ".ی از خود شیطان آورده بوديبراي من پیغام. آورم می

برق  ".براي شما هشداري آورده بودم که متأسفانه نادیده گرفتید"
  .شد خطرناکی در چشمان سبز گیدئون دیده می
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و تو . به محض اینکه چشمم به تو افتاد فهمیدم! مزخرفات شیطانی"
وري که من در مسابقه شمشیر آ مایش خوبی داشتی، ولی به یاد مین

  ".مان برنده شدمبازي کوچک

هاي  و سرآستین ".آورم خیلی خوب به یاد می": گیدئون گفت
انگار که ". اش را طوري تکان داد که انگار مزاحمش بودند توري

آن . که در واقع، از نقطه نظر من بوده است. همین دیروز بوده باشد
  "!گارد

فلز با فلز برخورد کرد ولی پل نتوانست ببیند که کدام برتر است 
اش به او  عقلش را جمع کرد و با شمشیر کشیدهچون نوکر باقیمانده 

  . ور شد حمله

جنگید ولی قدرت  این مرد نسبت به اربابش با ظرافت کمتري می
و پل احساس کرد که با وجود این استراحت کوتاه،  ي داشتزیاد

  .شود اش به سرعت کم می توان بازوي زخمی

هایش را به  دندان! نمانده بودگشت؟ دیگر زمان زیادي  پس کی برمی
 - چندین دقیقه، هیچ کس حرفی نزد . م فشار داد و حمله کرده

 - شد  فقط صداي برخورد شمشیرها و تنفس سخت مردان شنیده می
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و بعد، پل از گوشه چشم دید شمشیر گرانبهاي لرد آالستر در هوا به 
  . و با صداي خشکی روي سنگفرش حیاط فرود آمد. پرواز درآمد

  !خدا را شکر

  "جناب لرد؟". نوکر، چند قدمی را به عقب برداشت

بر خالف تمام ! حقه کثیفی بود شیطان"  :جناب لرد با عصبانیت گفت
رد بودم! قوانین من در حال ب!"  

او هم از زخمی  ".ي بدي هستی بازندهبه نظر من که ": گیدئون گفت
  . کرد روي بازویش خونریزي می

  "!اگر جرأت داري مرا بکش". سوخت خشم میچشمان لرد آالستر از 

  ".امروز نه": گیدئون شمشیرش را در غالف گذاشت وگفت

پل متوجه حرکت مختصر سر لرد آالستر شد و دید که نوکرش 
پل با سرعت برق، خودش را بین آنها . عضالتش را منقبض کرد

هاي گیدئون را  انداخت و قبل از اینکه نوك شمشیر نوکر بین دنده
در همان لحظه، گیدئون دوباره شمشیرش . افد ضربه را دفع کردبشک

خون از زخم فواره زد و . را کشید و آن را در سینه مرد فرو کرد
  .در حدي که پل مجبور شد سرش را برگرداند ،جاري شد
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لرد آالستر از این فرصت استفاده کرد تا شمشیر خودش را بردارد و 
. اده بود با نوك آن بلند کنداي راکه روي سنگفرش افت پاکت قهوه

بدون یک کلمه دیگر، برگشت و دوان دوان از دروازه ورودي حیاط 
  .بیرون رفت

. بعد به طرف گیدئون برگشت "!ترسو": پل با عصبانیت فریاد زد
  "زخمی شدي، پسر؟"

بازوت . ولی تو ظاهرا خوب نیستی. نه، فقط یه خراشه": گیدئون گفت
ایش را به هم فشار داد و شمشیرش را ه لب "...این همه خون .. 

  "اون کاغذهایی که به لرد آالستر دادي چی بود؟". برداشت

هاي خانوادگی  شاخه. نامه خانوادگی شجره": پل با نارحتی گفت
  ".مؤنثو  مذکرمسافران زمان 

دونستم شما دو تا خائن هستین ولی  می". گیدئون با سر تأیید کرد
کنت  نوادگاناون سعی کرده همه ! باشینانتظار نداشتم انقدر احمق 

موفق بشه،  اگه. دونه ی شاخه مؤنث رو هم میماو حاال اس! رو بکشه
  ".ما هیچ وقت به دنیا نمیایم
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باید وقتی فرصتش رو داشتی اون رو ": پل با لحن تلخی گفت
هر . گوش کن، من خیلی وقت ندارم. اون به ما کلک زد. کشتی می

  ".خیلی مهمه حرف من رو گوش کنی لحظه ممکنه برگردم ولی

هاي سبز با برقی از خشم به او نگاه  آن چشم "!امکان نداره"
کنم، حتما یه لوله  دونستم امروز اینجا پیدات می اگه می". کردند می

  ".آزمایشگاهی با خودم میاوردم

لوسی از اول . تماس گرفتن با ائتالف اشتباه بود": پل به سرعت گفت
ی من فکر کردم اگه ما بتونیم بهشون کمک کنیم ول. مخالفت کرد

. دستش را روي شکمش گذاشت "...وادار به تسلیم بکنن کنت رو 
هایی که زیر کتش  وقتی این کار را کرد، انگشتانش به بسته نامه

  "!بیا، این رو بگیر پسر! لعنتی". پنهان کرده بود خورد

من از تو . پسر انقدر به من نگو". فترگیدئون با تردید بسته را گ
  ".بلندترم

هاییه که کنت همیشه از محافظان  گویی ها بخشی از پیش این"
خیلی مهمه که قبل از اینکه یه راست بري سراغ . مخفی کرده

. سرایی کنی اینها رو بخونی دوستت کنت و در مورد ما داستان
  "!کشه گندش بزنن، اگه لوسی بفهمه من رو می
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  "از کجا بدونم جعلی نیست؟"

و چرا . فهمی چرا ما کرونوگراف رو دزدیدیم بعد می! فقط بخونش"
به سختی نفس  ".ي خون رو ببنده مانع این شدیم که کنت حلقه

و . گیدئون، تو باید مراقب گوئنت باشی": به سرعت گفت. کشید می
  ".باید از اون در برابر کنت محافظت کنی

برق  "!کنم من از گوئنت در برابر هر کسی محافظت می"
دونم به تو چه  ولی نمی". هاي گیدئون بود اي در چشم خودپسندانه
  ".ربطی داره

پل باید خیلی خودش را کنترل  "!خیلی زیاد به من ربط داره، پسر"
خدایا، فقط اگر . کرد که با این جوانک دست به یقه نشود می
  !دانست می

قریبا مردان آالستر چند روز پیش ت". گیدئون دست به سینه ایستاد
ش به خاطر  ، همهبه قتل رسوندنمن و گوئنت رو تو هاید پارك 

تونی انتظار داشته باشی که این نگرانی  پس نمی! خیانت شما
  "!ناگهانیت براي سالمت اون رو هضم کنم

. وقت زیادي نداشت. پل حرفش را قطع کرد "...دونی  تو هیچی نمی"
ود فکر کرد و به چیزي که لوسی گفته ب ".گوش کن. مهم نیست"
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یه سؤال ". سعی کرد تمام اضطرابش را در صدایش انعکاس بدهد
  "تو عاشق گوئنت هستی؟: ساده، یه جواب ساده

ولی چیزي در نگاهش جرقه زد . هایش را از او برنداشت گیدئون چشم
این پسر  - آیا تردید بود؟ عالی بود . و پل آن را به وضوح دید

د ولی ظاهرا در امور احساسی تازه توانست از شمشیر استفاده کن می
  .کار بود

  .صدایش تیز بود "!گیدئون من باید جواب رو بدونم"

فقط همین را  ".بله". کمی از عصبانیت از چهره پسرك محو شد
  .گفت

. دانست لوسی می. شود پل احساس کرد خشم خودش ناپدید می
پس اون ": توانست به لوسی شک کند؟ به سرعت گفت چطور او می

تونی نقش واقعی گوئنت رو  تنها راهیه که می. اغذها رو بخونک
  ".کنه بفهمی و درك کنی واقعا چه خطري اون رو تهدید می

  "منظورت چیه؟". گیدئون به او خیره شد
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تو . میره اگر تو جلوش رو نگیري، گوئنت می". پل به جلو خم شد
 و ظاهرا، تنها کسی که اون بهش. تونه تنها کسی هستی که می

  ".اعتماد داره

گیرد و بازوي گیدون را  احساس کرد حالت تهوع وجودش را می
حاضر بود همه چیزش را براي یک یا دو دقیقه . تر فشار داد محکم

  !تأخیر بدهد

  "!گیدئون به من قول بده": نومیدانه گفت

همه چیز در اطرافش محو . ولی نتوانست جواب گیدئون را بشنود
  . به پرواز درآمددر زمان و مکان  زیر پایش خالی شد و. شد


