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  پیش گفتار
  هایدپارك، لندن

  1912آوریل  8

 نگاهی به زن جوان زانو زد و شروع به گریه کرد، مرد هنگامی که
همانطور که انتظار داشت، در این ساعت صبح . انداختسرتاسر پارك 
دویدن صبحگاهی  هکشید تا مردم ب ها طول می مدت. پارك خالی بود

و هوا هنوز براي گدایانی که با یک روزنامه روي  شوندمند  عالقه
  . خوابیدند خیلی سرد بود هاي پارك می نیمکت

  . اش انداخت کرونوگراف را با دقت الي پوشش پیچید و آن را در کوله

هاي زعفران پژمرده کنار یکی از درختان در  زن جوان بر روي گل
لرزید و  هایش می شانه. چمباتمه زده بود 1پنتینکناره شمالی رود سر

تحمل این صحنه براي . کرد هق می هقنومیدانه حیوانی زخمی  شبیه
دانست که بهتر است او را تنها  مرد سخت بود ولی از روي تجربه می

شبنم از هاي خیس  براي همین در کنارش بر روي علف. بگذارد
  .ردنشست و به سطح آرام آب خیره شد و صبر ک

                                                             
1the Serpentine 
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اش را گرفت و با صورتی خیس از اشک به طرف او  باالخره زن بینی
  "دستمال کاغذي اختراع شده؟": برگشت

تونم یک دستمال گلدوزي شده بهت بدم که  دونم، ولی می نمی"
  ".خوره دقیقا به درد همین زمان می

  "کش رفتی؟ 1از گریس! خداي من"

تونی دماغتو با  اد میخو اگه دلت می. نگران نباش، خودش به من داد"
  ".اون بگیري، شاهزاده خانم

 دبه دردیگه ". زن جوان پوزخندي زد و دستمال را به او پس داد
  ".، متأسفمخوره نمی

  ".کنیاگه دیگه گریه نمخصوصا . اصال مهم نیست"

به . کردیم رو رها می ننباید او". هاي زن پر شد دوباره اشک در چشم
و ... دونیم که بلوف ما جواب میده یا نه یما اصال نم! ما احتیاج داره

  ".االن دیگه هیچ شانسی هم براي فهمیدنش نداریم

  ".خوردیم مردیم، حتی از االن هم کمتر به دردش می می اگه"

                                                             
1Grace 
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آوردیم و با اسم مستعار  رو هم همراهمون می ناو شد کاش می"
  "...شدیم تا کمی بزرگتر بشه  جایی پنهان می

اونها ": کرد و سرش را با قاطعیت تکان داد مرد حرف او را قطع
کنن؛ ما هزار بار در این مورد بحث  می مونپیداهرجایی که بریم 

ما تنها کار درست ممکن رو انجام . ما اون رو رها نکردیم. کردیم
حداقل . ر امنیت زندگی کنهاین امکان رو بهش دادیم که د: دادیم

  ".نزده سال آیندهبراي شا

از جایی دور صداي شیهه اسبی . چیزي نگفت سیک براي یک لحظه
آمد و با وجودي که دیگر تقریبا تاریک شده بود، صداهایی از وست 

  . رسید به گوش می  1کریج درایو

فقط خیلی دردناکه که بدونیم . دونم درست میگی می": باالخره گفت
. را به آرامی پاك کرد شهای چشم ".تونیم ببینیمش دیگه نمی

کنن، حتی  به زودي رد ما رو پیدا می. مون سر نمیره لهحداقل حوص"
هاش  اون نه از برنامه. فرستن رو سراغمون می 2محافظاناینجا، و 
  ".نه بدون درگیريدست کم . کشه و نه از کرونوگراف دست می

                                                             
1West Carriage Drive 
2Guardians 
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مرد، با دیدن برق ماجراجویی که به چشمان او برگشته بود، لبخند 
یا در نهایت اون یکی . ش بر بیایمممکنه باالخره بتونیم از پس". زد

  ".شه کنه و کارش ساخته می دستگاه کار نمی

تونیم جلوي  ولی اگر کار بکنه، ما تنها کسانی هستیم که می. درسته"
  ".اونو بگیریم

براي همینه که کار درستی ". ایستاد و خاك را از شلوار جینش تکاند
سخت نگیري و ود لعنتی خیسه، و تو قرار ب چمناياین ! بیا. کردیم

  ".مواظب خودت باشی

االن قراره چی ". اجازه داد او را بلند کند و ببوسد مرد زن جوان به
با  "کار کنیم؟ دنبال جایی براي پنهان کردن کرونوگراف باشیم؟

کرد،  جدا می 1تردید به پلی که هاید پارك را از کنزینگتون گاردنز
  .نگاه کرد

بزنیم و  نذخیره محافظاصندوق  بله، ولی بهتره اول دستبردي به"
تایتانیک  .رو سوار بشیم 2تونیم قطار ساتهمپتون بعد می. پول برداریم

  ".هسفر اولش. کنه رشنبه حرکت میاچه

                                                             
1Kensington Gardens 
2Southampton 
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ولی باشه،  ؟تو در مورد سخت نگرفتن اینه ي پس ایده". زن خندید
  "!قبولت دارم

 ؛خیلی خوشحال بودخندد  زن دوباره می دید از اینکه میمرد جوان 
 دونی که می... کنم  در واقع دارم فکر می". یک بار دیگر او را بوسید

مراسم عقد رو برگزار کنه، این طور نیست  تونه کاپیتان کشتی می
  "شاهزاده خانم؟

  "خواي با من ازدواج کنی؟ روي کشتی تایتانیک؟ دیوونه شدي؟ می"

  ".مانتیک میشهخیلی ر"

سرش را روي سینه او  ".به جز اون قسمت مربوط به کوه یخ"
خیلی ": زمزمه کرد. پنهان کرد کتشگذاشت و صورتش را در 

  "دوستت دارم

  "همسر من میشی؟"

ولی فقط در ". ، هنوز صورتش بر روي سینه او قرار داشت"بله"
  ".صورتی که حداکثر تا کویینزتاونِ ایرلند کشتی رو ترك کنیم

  "شاهزاده خانم؟ حاضريبراي ماجراجویی بعدي "

  ".محاضرباشی منم  حاضرهر وقت تو ": به آرامی گفتزن جوان 
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 زودترسفر زمان به صورت کنترل نشده معموال خود را چند دقیقه 
ها یا حتی روزها جلوتر نیز  دهد، ولی گاهی از ساعت نشان می

یا پا /در سر، شکم و نعالئم آن، احساس دورا. گردد مشخص می
سردردهایی شبیه به میگرن نیز نام  بسیاري از حامالن ژن از. است
  .اند برده

 شود سفر ابتدایی نیز گفته می به آن که –اولین سفر به زمان گذشته 
  .افتد حامل ژن اتفاق می سالگیدر بین شانزده و هفده  - 

  محافظان شمار گاه

  قوانین عمومی سفر زمان: 2جلد 

  

  یک
براي . کردم احساسدر غذاخوري مدرسه صبح روز دوشنبه، اولین بار 

این بود که سوار ترن هوایی از باالترین نقطه به  مثلیک لحظه 
دو ثانیه طول کشید  فقط. سرعت به سمت پایین در حرکت باشم

کافی بود تا یک ظرف پر از پوره سیب زمینی و آب همین مدت ولی 
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موفق شدم ظرف را به موقع . ام بریزم گوشت را روي لباس مدرسه
  .نگالم با صداي بلند روي زمین افتادندبگیرم ولی کارد و چ

کردم، دوستم  جاي ممکن تمیز میتا وقتی داشتم آثار خرابکاري را 
در هر حال، مزه اینها یه جوریه که انگار از روي زمین ": گفت 1لیزل

تونی مال منم بگیري بریزي  اگه دوست داري می. جمعش کردي
  ".روي لباست

تقریبا  2رم دبیرستان سنت لنوکساتفاقا بلوز لباس ف. "نه، ممنون"
رنگ پوره سیب زمینی هم بود، ولی هنوز هم اثر غذاي من روي آن 

  .ام را تا باال بستم هاي ژاکت آبی تیره دکمه. مشخص بود

کنار  !کنه که بازم با غذاش بازي می 4اینم گوئنی": گفت 3سینتیا دیل
  ".ها، شلخته خانم من نشینی

 ".5م باشه، میام پیش تو بشینم، سینانگار که اگه به خواست خود"
ام  متأسفانه، واقعیت این است که من اغلب اوقات با ناهار مدرسهالبته 

همین هفته گذشته، پودینگم از ظرف بیرون پرید . کمی مشکل دارم
تر، درست روي ماکارونی یک پسر سال هفتمی  و چند قدم آن طرف

                                                             
1Lesley 
2St. Lennox 
3Cynthia Dale 
4Gwenny 
5Cyn 
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و روي همه کسانی که  ام را ریختم  هفته قبل از آن، آب میوه. افتاد
و واقعا . انگار همه سرخک گرفته بودند. دور میز ما بودند پاشید

دانم چند بار این کراوات مسخره که بخشی از لباس فرم مدرسه  نمی
  . میوه یا شیر فرو رفته است ماست در سس، آب

  .احساس سرگیجه نکرده بودم در آن مواقعفقط اینکه هیچ وقت 

اخیرا خیلی در مورد احساس . کردم ل میولی احتماال فقط خیا
  .شد سرگیجه در خانه صحبت می

. ام شارلوت حمالت سرگیجه دختر خاله: البته، نه سرگیجه من
مانند همیشه، درست کنار سینتیا نشسته  ،شارلوت، زیبا و معصوم

  . گذاشت بود و موقرانه پوره سیب زمانی را در دهان ظریفش می

پر هیجانی براي وقوع حمله سرگیجه ر کل خانواده در حال انتظا
هر ده دقیقه  1اکثر روزها، مادربزرگم، لیدي آریستا. بودندشارلوت 

، مادر 2گلندا  خاله. د چه احساسی داردیپرس بار از شارلوت می یک
را با هاي لیدي آریستا  بین بازجوییاي  شارلوت، این فواصل ده دقیقه

  . دکر پر می در مورد سرگیجههمان سؤال 

                                                             
1Lady Arista 
2Glenda 
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کند، لیدي  احساس گیجی نمی گفت و هر زمانی که شارلوت می
یا . دیکش د و خاله گلندا آه میاد هایش را به هم فشار می آریستا لب

  .دادند اهی اوقات برعکس این کار را انجام میگ

ديبزرگ  و عمه ي ما، مادرم، خواهرم کارولین، برادرم نیک بقیه 1م 
هیجان انگیز بود که در ابتدا ، البته. مکردی چشمهایمان را گرد می

فردي با ژن سفر زمان را در خانواده داشته باشیم ولی با گذشت 
کردیم که  گاهی احساس میحتی . زمان، هیجان تقریبا کمرنگ شد

  .این همه هیاهو در مورد شارلوت دیگر زیادي است

یک لبخند مونالیزایی  خود شارلوت، اغلب احساسات خود را در پشت
اگر من جاي او بودم، نمی دانستم در صورتی که  .دکر پنهان می

خوب، . یا نگران شوم احساس سرگیجه شروع نشود هیجان زده باشم
من آدم کمرویی هستم و آرامش . شدم راستش، احتماال خوشحال می

  .و سکوت را دوست دارم

دیر یا زود اتفاقی میفته و ما باید ": گفت لیدي آریستا هر روز می
  ".آماده باشیم

                                                             
1Maddy 
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من در . اتفاقی افتاد 1ویتمنآقاي مسلما، بعد از ناهار در کالس تاریخ 
یک موي سیاه . حالی که هنوز گرسنه بودم، ناهارخوري را ترك کردم

در دسرم که پاي سیب بود پیدا کرده بودم و مطمئن نبودم که موي 
در هر حال، دیگر رغبتی . خودم است یا یکی از کارکنان ناهارخوري

  .نداشتم به خوردن

. آقاي ویتمن برگه امتحانی تاریخ هفته پیش را به ما برگرداند
نمره . به خصوص شارلوت. مشخصه که همه به خوبی آماده بودید"

  ".کامل رو گرفتی

چه ": شارلوت موهاي براق قرمز خود را از صورتش کنار زد و گفت
حتی با . انگار که نتیجه امتحان برایش عجیب بوده است "!خوب
  .گرفت ها می رین نمره را در همه درسد اینکه همیشه باالتوجو

هر دو نمره . هایمان راضی بودیم ولی این بار من و لزلی هم از نمره
ما براي امتحان شامل خوردن چیپس  "آمادگی"گرفتیم هرچند  19

عصر : الیزابت"در فیلم  2و بستنی در حال تماشاي کیت بالنشت
کالس به درس گوش داده بودیم که ن ایالبته، ما در . بود "طالیی

  . هایمان صادق نبود متاسفانه این موضوع در مورد سایر درس
                                                             

1Whitman 
2Cate Blanchett 
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شد به درس گوش  هاي آقاي ویتمن آنقدر جذاب بود که نمی کالس
اغلب دخترها پنهانی یا . خود آقاي ویتمن هم خیلی جالب بود. نکرد

هم  1کانتر معلم جغرافیاي ما خانم. نه چندان پنهانی عاشق او بودند
. شد گذشت، سرخ می او هر بار آقاي ویتمن از کنارش می. همینطور

همه دخترها اینطور فکر . آقاي ویتمن خیلی خوش قیافه بود
لزلی عقیده داشت آقاي ویتمن شبیه . کردند، به جز لزلی می

  .هاي کارتونی است سنجاب

کنه،  اي بزرگش به من نگاه می هاي قهوه هر وقت با اون چشم"
هایی که  او حتی سنجاب ".کنم باید یه فندق بهش بدم احساس می
مسخره بود . کرد چرخیدند را هم آقاي ویتمن صدا می در پارك می

یک سنجاب از کنار من رد  ولی این مسأله مسري بود و همیشه وقتی
  "!اوه، اون آقاي ویتمن چاق کوچولوي ناز رو ببین": شد می گفتم می

ان سنجاب، دلیلی بود که باعث شد من و مطمئن هستم که این جری
. نبودیمي آقاي ویتمن  لزلی تنها دخترهاي کالس باشیم که دیوانه

 کهایندلیل به فقط اگر حتی (کردم عاشق او شوم  من دائما سعی می
. اي نداشت ولی فایده) ، باشدپسرهاي کالس ما کامال بچه بودند

. رفت د و از بین نمیکامال در ذهن من جا افتاده بو ،مقایسه سنجابی
                                                             

1Mrs. Counter 
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توانید نسبت به یک سنجاب حس  منظورم این است که شما می
  عاشقانه داشته باشید؟

سینتیا این شایعه را درست کرده بود که آقاي ویتمن در زمان 
مدرك،  به عنوانکرده و  دانشجویی به عنوان مدل لباس کار می

در حال تبلیغی را از یک مجله که مردي شبیه به آقاي ویتمن را 
  . داد بریده بود استفاده از شامپو نشان می

کرد مردي که در تبلیغ شامپو  البته، به جز سینتیا هیچ کس فکر نمی
مدل تبلیغ فرورفتگی چانه داشت و آقاي . است آقاي ویتمن باشد

  . ویتمن نداشت

کردند آقاي ویتمن خیلی هم فوق العاده  پسرهاي کالس ما فکر نمی
 توانست تحملش کند اصال نمی 1وردون گلدرمنبه خصوص، گ. باشد

ویتمن به مدرسه ما بیاید، همه دخترهاي چون قبل از اینکه آقاي 
باید اعتراف کنم که حتی من هم عاشق . کالس عاشق گوردون بودند

االن . او بودم ولی فقط یازده سالم بود و گوردون هنوز خیلی بامزه بود
ایش هم در دوسال گذشته و صد. در شانزده سالگی فقط احمق بود

                                                             
1Gordon Gelderman 
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متاسفانه، ترکیب غرش کردن و جیرجیر مانع از ولی . کلفت شده بود
  .شد مزخرف گفتن دائمی او نمی

نمره پایینی که در امتحان تاریخ گرفته بود حسابی  به خاطرگوردون 
شما . بود 15حق من حداقل . این تبعیضه آقاي ویتمن". عصبانی بود

  ".پسرم به من نمره بد بدین هک نمی تونین فقط براي این

آقاي ویتمن برگه گوردون را گرفت، یک صفحه ورق زد و با صداي 
الیزابت اول انقدر زشت بود که شوهر پیدا ": بلند از روي آن خواند

  ".گفتند براي همین همه به او باکره زشت می. نکرد

  . کل کالس خندیدند

؟ منظورم اینه گفتمندرست مگه خب؟ ": گوردون از خودش دفاع کرد
هاي نازك و مدل موي عجیبش رو  که چشمهاي ورقلمبیده و لب

  ".ببینین

دیده بودیم و  2را در گالري ملی پرتره 1هاي خاندان تودور ما عکس
ها ملکه الیزابت اول چندان شباهتی به کیت  قطعا در آن نقاشی

هاي نازك و  ولی اوال، ممکن است در آن زمان لب. بالنشت نداشت

                                                             
1The Tudors 
2National Portrait Gallery 
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هایش عالی  شده و ثانیا، لباس بزرگ خیلی شیک محسوب می بینی
سوم اینکه درست است که الیزابت اول همسري نداشت ولی . بودند

اسمش چه بود؟ در هر ... عشاق زیادي داشت که یکی از آنها سر 
  .کرد نقش او را در فیلم دوم بازي می 1حال، کالیو اوون

ن ملکه باکره شناخته او با عنوا": آقاي ویتمن به گوردون گفت
حالت ". مکث کرد و با نگرانی به شارلوت نگاه کرد "...شد، چون  می

  "کنه؟ خوبه شارلوت؟ سرت درد می

. همه به شارلوت که سرش را در دستانش گرفته بود، نگاه کردند
و به من نگاه  ".کنم فقط احساس سرگیجه می... کنم احساس می"

  ".چرخه همه چیز دور سرم می". کرد

لیدي آریستا و . فکر کردم خوب، شروع شد. نفس عمیقی کشیدم
  . خاله گلندا از خوشی پرواز خواهند کرد

با  "شه؟ االن یهو غیب می. واي، چه باحال": لزلی زیرلب گفت
وجودي که لیدي آریستا دائما به ما گفته بود که تحت هیچ شرایطی 

ه افراد مان ب حق نداریم چیزي در مورد مشخصات خاص خانواده
غریبه بگوییم، من تصمیم گرفتم که در مورد لزلی این قانون را 

                                                             
1Clive Owen 
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ها  ، او بهترین دوستم بود و بهترین دوستهر چه باشد. نادیده بگیرم
  .کنند از هم رازي را پنهان نمی

، )که در واقع کل زندگی من بوده(از زمانی که شارلوت را شناختم 
دانستم  ولی من می. تهمیشه به صورتی به کمک احتیاج داشته اس

داند که خاله گلندا به اندازه کافی به من گفته  خدا می. چه کار کنم
  .بود

من شارلوت رو . مشکلی نیست": بلند شدم و به آقاي ویتمن گفتم
  ".برم خونه می

فکر کنم کار درستیه ": گفت. آقاي ویتمن به شارلوت خیره شده بود
  ".وتامیدوارم حالت زود خوب شه شارل. گوئنت

در راه بیرون رفتن از کالس تعادلش را  ".ممنون": شارلوت گفت
  "داري میاي گوئنی؟". کمی از دست داد

براي اولین بار احساس کردم براي شارلوت مهم . بازویش را گرفتم
شده مورد نیاز که بار هم  یک که براي احساس خوبی است. هستم
  .باشی
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یادت نره زنگ بزنی و " :گفت شدیم زیر لب جلوي لزلی که رد می از
  ".به من بگی چی شد

 هکرد کمی بهتر شد شارلوت که خارج از کالس احساس می
خواست وسایلش را از کمد بردارد ولی من محکم آستینش را  می

لیدي آریستا . باید خیلی سریع بریم خونه! االن نه شارلوت". گرفتم
  "...میگه 

  ".تموم شد": شارلوت گفت

شارلوت اجازه داد او را به  ".هر لحظه برگرده خوب که چی؟ ممکنه"
همانطور که  "اون گچ رو کجا گذاشتم؟". سمت خروجی ببرم

م موبایلم ه. خدا رو شکر، اینجاست". م را گشتمترفتیم جیب ک می
. اي، ببخشید به خونه زنگ بزنم؟ ترسیدي؟ چه سوال مسخره. هست

  ".م من خیلی هیجان زده

  ".منه، نترسید. عیبی نداره"

همان . گوید م راست میواز گوشه چشم به او نگاه کردم تا مطمئن ش
شد  هیچ وقت نمی. لبخند پرافاده ظریف مونالیزایی را به لب داشت
  . فهمید چه چیزي را پشت آن مخفی کرده است
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  "ب، به خونه زنگ بزنم؟خ"

  "اي داره؟ چه فایده": شارلوت جواب داد

  "...فقط فکر کردم"

  ".کر کردن رو بذار به عهده من، نگران نباشف":شارلوت گفت

. نشست پایین رفتیم هاي سنگی که جیمز همیشه روي آن می از پله
. وقتی ما را دید از جایش بلند شد ولی من فقط به او لبخند زدم

توانست او را ببیند یا  مشکل جیمز این بود که هیچ کس دیگري نمی
  .فقط من -  صدایش را بشنود

به همین دلیل بود که وقتی افراد دیگري به جز . ودجیمز یک روح ب
لزلی . بت نکنمکردم با او صح لزلی دور و بر ما بودند، سعی می

او همه . ظه هم به وجود جیمز شک نکردوقت براي یک لح هیچ
کرد و این، یکی از دالیلی بود که  را که گفتم باور می چیزهایی

تواند خودش  ا نمیفقط متأسف بود که چر. بهترین دوست من بود
  .جیمز را ببیند و با او حرف بزند

ولی من از این موضوع خوشحال بودم چون وقتی جیمز براي اولین 
خداي متعال، این کودك بیچاره بیشتر از ": بار لزلی را دید گفت
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اگر بالفاصله شروع به استفاده از ! هاي آسمان کک و مک دارد ستاره
  "!آورد هیچ وقت شوهر گیر نمی یک محلول سفید کننده خوب نکند،

در حالی که اولین چیزي که لزلی وقتی او را به جیمز معرفی 
ازش بپرس تا حاال جایی گنج مخفی "کردم گفت این بود که  می
  ".کرده

هاي گنج مخفی کن نبود و کمی هم  متأسفانه جیمز از آن نوع انسان
توهین  او خیلی زود احساس. از این حرف لزلی احساس توهین کرد

  . کرد می

  "شفافه؟ یا یه جورایی سیاه و سفیده؟": لزلی در مالقات اول پرسید

البته به جز . دیدم جیمز دقیقا شبیه بقیه افرادي بود که می
  .هایش لباس

  "تونی از توش رد بشی؟ می"

  ".تا حاال امتحان نکردم. دونم نمی"

  ".پس االن امتحان کن": لزلی پیشنهاد کرد

  . ت اجازه بدهد من این کار را امتحان کنمجیمز قصد نداش
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منظورش از روح چیست؟ جیمز آگوستوس پرگرینه پیمپول بوتام "
، هیچ توهینی را از 2هارسدیل ل، وارث چهاردهمین ار1شریف

  "!کند دختران جوان تحمل نمی

هاي دیگر، حاضر نبود قبول کند که  جیمز هم مثل بسیاري از روح
کرد مردنش را به یاد  هم تالش می هر چقدر. دیگر زنده نیست

جیمز و من پنج سال پیش در اولین روزي که به دبیرستان . آورد نمی
سنت لینوکس آمدم با هم آشنا شدیم ولی به نظر جیمز همین چند 

کرد و با  روز پیش بود که در کلوپ خود نشسته بود و بازي می
او هم (. زد گیس حرف می دوستان خود در مورد اسب، خال و کاله

گیس و هم خال مصنوعی داشت ولی هر دو بیشتر از آنچه فکر  کاله
او کامال این واقعیت را که قد من از زمان .) آمد کنید به او می

مان چندین سانتیمتر بلندتر شده، اندامم فرق کرده،  آشنایی
. گرفت میام را نادیده  کشی کرده و دوباره برداشته هایم را سیم دندان

اي با  کرد که منزل اشرافی پدرش تبدیل به مدرسه میاو توجهی ن
به . کشی آب، روشنایی برق و سیستم حرارتی مرکزي شده است لوله

کرد اندازه  رسید تنها چیزي که او هر از گاهی به آن توجه می نظر می

                                                             
1The Honorable James Augustus Peregrine Pympoole-Bothame 
2Earl of Hardsdale 
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مشخص بود که . هاي لباس فرم مدرسه ما بود رو به کاهش دامن
  .در معرض دید نبودند ساق پا و قوزك دخترها در زمان او

برازنده یک خانم نیست که بدون بر زبان ": جیمز با صداي بلند گفت
ن اشرافی عبور کند، خانم آوردن یک کلمه از کنار یک جنتلم

به شدت از اینکه به سرعت از کنارش رد شده بودم آزرده  ".گوئنت
  . شده بود

  ".عجله داریم. ببخشید"گفتم 

اگر به هر ": کرد گفت ش را مرتب میهمانطور که تور سر آستین
  ".توانم کمکی کنم، کامال در خدمت شما هستم صورتی می

 ".فقط باید به سرعت برسیم خونه. فکر نکنم ولی باز هم ممنون"
توانست  او حتی نمی. توانست به ما کمکی بکند انگار که جیمز می
  ".حال شارلوت خوب نیست": توضیح دادم. یک در را باز کند

خیلی ": ز که همیشه به شارلوت توجه خاصی داشت گفتجیم
بر جیمز فکر می کرد شارلوت  ".شنوم متأسفم که چنین چیزي را می

بود،  "دختري کک مکی با رفتار نامتناسب" خالف لزلی که
حاال هم داشت تملق بیشتري . است "افسونگري فریبنده و جذاب"

قلبی مرا به او خواهشمندم آرزوهاي عمیق ". کرد برایش ردیف می
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کمی . و به او بگو که مانند همیشه مسحور کننده است. ابالغ کن
  ".رنگ پریده ولی به جذابیت یک فرشته

  ".بهش میگم. باشه": چشمهایم را گرد کردم و گفتم

یالیت حرف هاي خ اگه همینطوري با دوست": به من پریدشارلوت 
  ".کشه نه میونه خبزنی آخرش کارت به دیوو

همین االن هم به اندازه . گویم ، چیزي به او نمیاین طور شد حاال که
  . کافی خودپسند هست

  ".خیلی فرق دارن. جیمز خیالی نیست، فقط نامرئیه"

شارلوت و خاله گلندا فکر  ".هر چی تو بگی": شارلوت جواب داد
کردند من ماجراي جیمز و بقیه ارواح رو براي جلب توجه سر هم  می
پشیمان بودم که چرا اصال در مورد آنها سن و سال، در این . ام کرده

ام ولی وقتی بچه بودم برایم سخت بود که دهانم را  گفتهبه شارلوت 
جلوي چشمانم به سختی شدند و  هایی که زنده می در مورد گارگویل
هاي گوتیک خود را به  آمدند و صورت ها پایین می از روي ساختمان
هاي  ها بامزه بودند ولی روح ویلگارگ. گرفتند ببندم طرف من می

چند سالی . ترسیدم بداخالق و شومی هم وجود داشتند که از آنها می
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تنها . توانند به من آسیبی برسانند طول کشید تا فهمیدم ارواح نمی
  .که مردم را بترسانند بودند انجام دهند این ستتوان کاري که واقعا می

  . اك نبوداو اصال ترسن. البته جیمز اینطور نبود

لزلی فکر ": شنود گفتم شدم جیمز صداي ما را نمی وقتی مطمئن
با اسمی مثل . کنه همون بهتر که جیمز تو سن جوانی مرد می

منظورم . و زمونه زن بگیره هتونست تو این دور پیمپول بوتام، عمرا می
است ازدواج  1اینه که کی با مردي که اسمش شبیه پیمپل باتم

  "کنه؟ می

  .سري تکان دادشارلوت 

اگر در مورد خانواده اش درست بگه، خیلی . راستش، بد قیافه نیست"
فقط این عادتش که یک دستمال عطري ابریشمی رو دم . هم پولداره
  ".بره، یه کم روي اعصابمه دماغش می

تونه تحسینش  چه حیف که هیچ کس جز تو نمی": شارلوت گفت
  ".کنه

  . کردم خودم هم همین فکر را می

                                                             
1Pimple-Bottom 
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کنی که خارج از خانواده در مورد این که  اي می و چقدر کار احمقانه"
  ".زنی چه آدم عجیب غریبی هستی حرف می

قصدش این بود که مرا . هاي شارلوت بود این هم یکی دیگر از کنایه
  . ناراحت کند و در عمل این کار را هم کرد

  ".من عجیب غریب نیستم"

  "!معلومه که هستی"

  "!اري در این مورد حرف بزنی، حامل ژنکه حق ندیکی تو "

تو مثل . افتم همه جا در موردش حرف بزنم خب، من که راه نمی"
او در مورد الهاماتش حتی با پستچی هم حرف . اي عمه مدي دیوونه

  ".زنه می

  ".خیلی آدم آشغالی هستی"

  ".تو هم خیلی ساده لوحی"

ذشتیم و وارد کردیم از سالن و نگهبانی گ همانطور که بگو مگو می
بود و آسمان تیره و تار بود و باد شدت گرفته . حیاط مدرسه شدیم

هایمان را از کمد مدرسه  کاش کت. احتمال داشت باران ببارد
  . برداشته بودیم
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متأسفم گفتم ": شارلوت ناگهان، انگار که پشیمان شده باشد گفت
 هم یکم هام ولی ی من هیجان زدهدرسته . شبیه عمه مدي هستی

  ".ام شده عصبی

  . کرد وقت عذرخواهی نمی شارلوت هیچ. تعجب کردم

خواستم بداند از این که  می. یه کم هول شده بودم ".دونم می"
توانستم بفهمم چه  البته در واقع، اصال نمی. عذرخواهی کرده، ممنونم

اگر من بودم، از ترس سکته کرده بودم و دقیقا به . احساسی دارد
 !!روم، هیجان زده بودم نی که به دندان پزشکی میزما  همان اندازه
راست  ".در هر حال، من عمه مدي را دوست دارم": ادامه دادم

هار و هر چیز را چ بودشاید عمه بزرگ مدي کمی پرحرف . گفتم می
او را از رفتار مرموز بقیه بیشتر  ولی من این رفتار گفت میپنج بار 

میشه در مورد در ضمن، عمه بزرگ مدي ه. دوست داشتم
  . اش خیلی دست و دلباز بود هاي لیمویی آبنبات

  .جات دوست نداشت ولی البته شارلوت شیرینی

  .از خیابان رد شدیم و در پیاده رو به راه افتادیم
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نگران نباش، اگر . اینقدر زیرچشمی به من نگاه نکن": شارلوت گفت
مین روي ز ات مسخرهبعدش باید با اون گچ . فهمی غیب بشم می

  ".امروز نه. ولی این اتفاق نمیفته. عالمت بزنی و بدوي طرف خونه

دونی؟ نگران نیستی کجا سر در میاري؟ منظورم اینه که  از کجا می"
  "تو چه زمانی سر در میاري؟

  ".معلومه که نگرانم"

  ".نباشه 1664کاش حداقل وسط آتش سوزي بزرگ سال "

حفظ کردنش . اداتفاق افت 1666آتش سوزي بزرگ لندن سال "
تازه، اون موقع هنوز این بخش شهر ساخته نشده بود . سخت نیست

  ".هبنابراین چیزي براي سوختن تو این منطقه وجود نداشت

گفته بودم که شارلوت را به عنوان عالمه دهر و ضد حال هم 
  شناسند؟ می

ممکن است به نظر بدجنسی برسد ولی دلم . کن نبودم ولی من ول
براي چند لحظه، آن لبخند احمقانه را از صورتش  خواست حتی می

هاي مدرسه  احتماال این لباس فرم": با لحنی عادي گفتم. محو کنم
  ".سوزه مثل چوب خشک می
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  ".چی کار کنم بلدم": شارلوت با لبخند گفت

ش را در چنین ا خونسرديچرا  که خوردم حرص میخودم دست از 
ه ناگهان در گذشته فرود نظر من، این ک از. مکن شرایطی تحسین می

  . بیایم به شدت ترسناك بود

. گذشته افتضاح بود، فرقی هم نداشت در چه زمانی قرار بگیریم
اگر . جنگ، آبله و طاعون در کمین بودهمیشه چیز وحشتناکی مثل 

را به عنوان جاسوس  او، ممکن است بزندحرف نامربوطی کسی 
به جاي دستشویی از لگن  تازه، همه شپش داشتند،. بسوزانند

کردند حتی  کردند و هر روز صبح آن را از پنجره خالی می استفاده می
  . شد اگر کسی آن پایین از خیابان رد می

هاي ظریفش عروسک بازي  ولی شارلوت از زمانی که باید با دست
. کرد براي چنین شرایطی به دقت آموزش دیده و آماده شده بود می

دوست پیدا کردن، خرید کردن، سینما او هیچ وقتی براي بازي یا 
در عوض، رقص، شمشیر . رفتن یا قرار گذاشتن با پسرها نداشت

و از . هاي خارجی و تاریخ یاد گرفته بود بازي، اسب سواري، زبان
پارسال هر چهارشنبه بعد از ظهر با لیدي آریستا و خاله گلندا بیرون 

با  آشنایی، ششانگردآنها به این . گشتند رفت و تا شب بر نمی می
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ولی هیچ کس به خصوص شارلوت چیزي در مورد . گفتند اسرار می
  . گفت اینکه این اسرار چه هستند نمی

و بالفاصله  ".این یک رازه": اي که یاد گرفته بود این بود اولین جمله
  ".به تو ربطی نداره": بعد از آن

گلیس گفت خانواده ما بیشتر از وزارت اطالعات ان لزلی همیشه می
  .گفت احتماال درست می. اسرار و خبر محرمانه دارد

در میدان  8اتوبوس خط . رفتیم ما معموال با اتوبوس به خانه می
امروز طبق . نبودزیادي برکلی ایستگاه داشت و از آنجا تا خانه ما راه 

هاي شارلوت، چهار  هاي خاله گلندا در مورد زمان سرگیجه سفارش
من گچم را در کل این زمان آماده نگه داشتم . ایستگاه پیاده رفتیم

  . ولی شارلوت غیب نشد

رفتیم تا حدي ناامید شده بودم چون  هاي ورودي باال می وقتی از پله
از حاال به بعد مادربزرگم . شد دیگر نقش من در این ماجرا تمام می

  .شدم گرفت و من باز هم از دنیاي اسرار تبعید می کار را در دست می

مرد سیاهپوش باز هم ! نگاه کن". شارلوت را کشیدمآستین 
  ".اونجاست



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

٢٩  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

، 18آن مرد در ورودي پالك . شارلوت حتی نگاه هم نکرد "ب؟خ"
بارانی مشکی مثل همیشه، یک . رو به روي ما ایستاده بود ي خانه

من اول فکر . پوشیده و کالهش را تا روي صورتش پایین آورده بود
 اینکه فهمیدم نیک، کارولین و لزلی کرده بودم او یک روح است تا

  .بینند هم او را می

یا . ساعته مراقب خانه ما بود 24قریبا شد که این مردت چند ماهی می
اینکه شاید چندین مرد که دقیقا شکل هم بودند به نوبت مراقبت 

صوصی یا یک ورد اینکه این مرد دزد، کاراگاه خما در م. کردند می
جادوگر، نظر خواهرم بود و . رده بودیمجادوگر شیطانی است بحث ک

کارولین نه ساله بود و عاشق . به شدت به آن اعتقاد داشت
برادرم نیک، دوزاده سالش بود و فکر . هاي جادوگر و پري بود داستان
هاي جادوگر و پري بیخود است بنابراین به این نتیجه  کرد داستان می

کردیم او یک کاراگاه  لزلی و من فکر می. رسید که این مرد دزد است
  . خصوصی باشد

تر او را ببینیم، یا  کردیم از خیابان رد شویم و از نزدیک اگر سعی می
شد یا سوار ماشین بنتلی سیاهی که  در خانه پشت سرش ناپدید می

  . رفت شد و می سر پیچ نگه داشته بود می



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

٣٠  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

وقتی کسی بهش نگاه . اون ماشین جادوییه" :کرد کارولین ادعا می
و خود جادوگر هم تبدیل به یه . کنه تبدیل به یک کالغ میشه مین

  ".کنه پرواز میمرد ریز کوچولو میشه و پشت کالغ 

البته . تلی را یادداشت کرده بودننیک، محض احتیاط، پالك ب
و پالکش رو  زنن میاونها بعد از دزدي ماشین رو رنگ  ": گفت می

  ".کنن عوض می

دند که انگار هیچ چیز مشکوکی در مورد کر بزرگترها جوري رفتار می
اینکه یک مرد سیاهپوش کاله دار روز و شب مراقب آنهاست وجود 

  . ندارد

این مرد بیچاره چه آزاري به شما رسونده؟ ". شارلوت هم همینطور
  ".اون فقط وایساده اونجا تا یه سیگاري بکشه، همین

حرف قبول از این بیشتر من داستان کالغ سحرآمیز را  "واقعا؟"
  .داشتم

  . ما دقیقا به موقع به خانه رسیدیم. باران شروع شده بود

حداقل باز هم ": همانطور که منتظر بودیم که در را باز کنند پرسیدم
  . کلید خانه همراهمان نبود "کنی؟ احساس سرگیجه می
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  ".هر وقت موقعش باشه شروع میشه. راحتم بگذار"

 آقاي برناردگفت  لزلی می. رددر را برایمان باز ک آقاي برنارد
براي اینکه ما  است دلیل محکمیوجودش سرپیشخدمت ماست و 

م ستدان نمی خودم همولی من . تقریبا به اندازه ملکه یا مدونا پولداریم
به نظر مامان، او . دقیقا چه کسی یا چه کاره است آقاي برناردکه 

ی از دوستان گفت یک بود، ولی لیدي آریستا می "پادوي مادر بزرگ"
به نظر من و نیک و کارولین او فقط . خانوادگی قدیمی ماست

  . لیدي آریستا بود و غریب پیشخدمت یک کمی عجیب

  . با دیدن ما، ابروهایش باال رفت

  ".چه هواي بدي. آقاي برناردسالم ": گفتم

در پشت  آقاي برنارداي  بینی عقابی و چشمهاي قهوه. "خیلی بده"
بهتر بود تو ". انداخت یی همیشه مرا یاد جغد میعینک گرد دور طال

  ".پوشیدید همچین روزي موقع رفتن پالتو می

  ".خب، بله، بهتر بود"

آقاي او هیچ وقت با  "تا کجاست؟سلیدي آری ": شارلوت پرسید
احتماال براي اینکه وقتی بچه بود بر  .کرد مؤدبانه برخورد نمی برنارد
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. بت به او احساس نکرده بودخالف بقیه ترس و تحسین خاصی نس
توانست در هر قسمت از  می آقاي برناردهر چند به نظر من اینکه 

به آرامی یک گربه پشت سرت ظاهر شود، کامال خانه ناگهان و 
ماند و به نظر  پنهان نمیاو هیچ چیز از چشم . گیز بودنتحسین برا

  . رسید همیشه گوش به زنگ چیزي است می

گفت حتی وقتی  ز تولد من با ما بود و مامان میاز قبل ا آقاي برنارد
آقاي به این ترتیب، . است در این خانه بودهدختر کوچکی بوده هم او 

همسن لیدي آریستا بود با وجود اینکه به این سن نشان  برنارد
او اتاقی مخصوص به خودش با راهروي مجزا در طبقه دوم . داد نمی

  .ن پا بگذاریمها حق نداشتیم در آ داشت که ما بچه

در آنجا در مخفی و سیستم زنگ  آقاي برناردگفت  برادرم، نیک، می
خطر دارد تا بتواند مراقب مهمانان ناخوانده باشد ولی دلیلی براي 

هیچ کدام از ما جرأت ورود به این منطقه . اثبات حرفش نداشت
  . ممنوعه را نداشتیم

ریم خصوصی داشته آقاي برنارد باید ح": گفت لیدي آریستا اغلب می
   ".باشه
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مه ما به همچین هکنم  فکر می! چه حرف درستی": مامان گفت
ولی این حرف را آنقدر آرام گفت که  ".چیزي احتیاج داشته باشیم

  . لیدي آریستا نشنید

مادربزرگتان در اتاق موسیقی ": به شارلوت اطالع داد آقاي برنارد
  ".است

اتاق . ي باال رفت کرد و به طبقهشارلوت ما را در هال ترك  ".ممنون"
دانست چرا این اسم را  موسیقی در طبقه اول بود و هیچ کس نمی

  . حتی یک پیانو هم آنجا نبود. اند روي آن گذاشته

اتاق موسیقی، اتاق مورد عالقه لیدي آریستا و عمه بزرگ مدي بودو 
در آن از بوي عطر گل بنفشه و سیگارهاي لیدي آریستا  همیشه ردي

گرفت و زیاد ماندن  افی هواي تازه نمیبه اندازه کاتاق . شد س میح
  .شد خواب آلودگی می اسحسانجا باعث در آ

باز هم به آن طرف قبل از آن من . در ورودي را بست آقاي برنارد
کردم یا  اشتباه می. دار هنوز هم آنجا بود مرد کاله. خیابان نگاه کردم

انگار براي کسی دست تکان دستش را جوري باال آورده بود که 
  ، یا حتی من؟آقاي برنارددهد؟ شاید  می
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در بسته شد و دیگر نتوانستم به فکرم ادامه دهم چون ناگهان انگار 
همه چیز در جلوي . که سوار ترن هوایی شده باشم دلم  فرو ریخت

زانوهایم ضعف رفت و مجبور شدم به دیوار تکیه . چشمم محو شد
  . ه همان سرعت، این احساس از بین رفتولی ب .بدهم تا نیفتم

وقتی بدون اینکه سوار . حتما مشکلی داشتم. تپید وار می قلبم دیوانه
ترن هوایی شده باشی چنین حسی برایت پیش بیاید حتما یک 

  .مشکل خیلی جدي وجود دارد

یا . کنم حتما دارم خیلی زود رشد می. نه مسخره است... مگر اینکه، 
دارم؟ یا اگر این احتمال خطرناك را کنار بگذاریم، شاید تومور مغزي 

از صبحانه . بله، حتما همینطور است. ممکن است فقط گرسنه باشم
نفس راحتی . ناهارم روي لباسم ریخته بود. ام تا حاال چیزي نخورده

  .کشیدم

هاي جغدوارش به  را دیدم که با چشم آقاي برنارددر آن موقع، تازه 
  . ردک دقت به من نگاه می

  .، براي این حرف کمی دیر شده بود"اوه"

میرم تکالیفم رو انجام ":زیر لب گفتم. ام احساس کردم سرخ شده
  ".بدم
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ولی همانطور که از پله ها باال . فقط سري تکان داد آقاي برنارد
  .کند رفتم احساس کردم هنوز نگاهم می می
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د در حال برگشت از دورهام به منظور مالقات دختر کوچک لر
دو روز ، که دختر کوچکش به طور ناگهانی 2، گریس شپرد1مونتروز

 3ولد گوئنت سوفی الیزابت شپرددر کمال خوشحالی ت. متولد شد قبل
  .نمایم را ثبت می

  .سانتیمتر 50دو کیلو و پانصد گرم، 

  . مادر و فرزند هر دو سالم هستند

  . اش تبریکات قلبی به استاد اعظم ما به دلیل تولد پنجمین نوه

  شمار محافظان گاه

  1994اکتبر  10

  ، حلقه داخلیجورجتوماس : گزارش از

  

  دو
خانه است چون باشکوه یک قصر  مثلگوید خانه ما  لزلی می

 عتیقههاي چوبی و اسباب و لوازم  و تابلوهاي نقاشی، قاب یستبزرگ
                                                             

1Lord Montrose 
2Grace Shepherd 
3Gwyneth Sophie Elizabeth Shepherd 
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کند پشت هر دیواري یک راهروي مخفی است  او فکر می. زیادي دارد
تر  وقتی کوچک .فضاي پنهان در هر کمدي وجود داردو حداقل یک 

آمد سفرهاي اکتشافی در خانه راه  بودیم، هر وقت لزلی به خانه ما می
فضولی در گوشه و کنار خانه کامال ممنوع بود و به . انداختیم می

ما براي اینکه گیر . همین دلیل براي ما هیجان بیشتري داشت
با گذشت زمان، . کشیدیم اي می هاي بسیار هوشمندانه نیفتیم، نقشه

در متعلق . و حتی یک در مخفی پیدا کردیم پنهانواقعا چند فضاي 
مردي چاق، ریشو و  نی در پشت یک نقاشی رنگ و روغن ازبه پلکا

جدي بود که با شمشیر کشیده روي یک اسب سفید بزرگ نشسته 
  . بود

 بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ يگفت این مرد عمو عمه بزرگ مدي می
. نشسته است 2است که روي مادیان کهر خود آنی چاقه 1بزرگ هیو

شت تصویر تنها چند پله را که به یک حمام نه چندان خاص پ درِ
پله براي ما  کرد ولی همین مخفی بودن این راه رسید پنهان می می

  . خوب، حداقل براي من و لزلی -  هیجان انگیز بود

                                                             
1Hugh 
2FatAnnie 
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ی که اینجا زندگی تو خیلی خوش شانس": گفت لزلی همیشه می
  "!کنی می

او با مادر و . تر است شانس البته من عقیده داشتم که لزلی خوش
پدرش و یک سگ پشمالو به اسم برتی در یک خانه راحت با 

هیچ . کردند زندگی می اي کوچک در کنزینگتون شمالی باغچه
اسراري، هیچ خدمتکار مرموزي و هیچ فامیلی که همیشه روي 

  . آنجا وجود نداشتاعصاب باشد در 

مادرم، پدرم، : کردیم اي زندگی می ما قبال خودمان هم در چنین خانه
ولی . اي کوچک در دورهام، شمال انگلستان خانه. نیک، کارولین و من

کارولین فقط شش ماهه بود و مامان تصمیم گرفت . بعد پدرم مرد
هایی خاطر اینکه احساس تن احتماال به. بیاوردهمه ما را به لندن 

  . به خاطر پول هم شاید کرد یا می

مامان خودش با خواهرش گلندا و برادرش هري در این خانه بزرگ 
دایی هري تنها کسی بود که دیگر در لندن زندگی . شده بود

  .کرد می  زندگی 1او با همسرش در گلوسسترشایر. کرد نمی

                                                             
1Gloucestershire 
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ولی وقتی مجبور باشی . ل، خانه براي من هم شبیه قصر بودایاو
ی آزاردهنده شریک شوي، بعد از مدتقصرت را با یک خانواده بزرگ 
هاي زیادي که  حتی با وجود اتاق رسد؛ دیگر خیلی بزرگ به نظر نمی

گرفت مثل اتاق رقص طبقه اول که به اندازه  قرار نمی  مورد استفاده
  .عرض کل خانه بود

را  شد ولی ما اجازه این کار اتاق رقص براي اسکیت بازي عالی می
کاري  هاي بلند، سقف گچ اتاقی دوست داشتنی با پنجره. نداشتیم

هیچ وقت مجلس رقص یا حتی مهمانی  کهشده و لوسترهاي مجلل 
تنها اتفاقی  .بزرگی در آن برگزار نشد، حداقل نه در دوران زندگی من

  . شارلوت بود يهاي رقص و شمشیرباز افتاد کالس که در این اتاق می

هاي هال جلویی قرار داشت هم کامال  در باالي پله گالري موسیقی که
استفاده بود و فقط گاهی کارولین و دوستانش در گوشه و  بدون

  . کردند ها قایم موشک بازي می کنارهاي آنجا و زیر پله

در من و مادر و برادر و خواهرم در طبقه سوم درست زیر سقف 
دو تا بالکن  کردیم و دار زندگی می دیوارهاي شیب هایی با اتاق

هر کدام از ما یک اتاق کوچک دنج براي خودش . کوچک داشتیم
خورد چون حمام طبقه  شارلوت حسرت حمام بزرگ ما را می. داشت
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یکی از دالیل . ولی حمام ما دو تا پنجره داشتدوم پنجره نداشت 
دیگري که من طبقه خودمان را دوست داشتم این بود که فقط 

به حساب خانه گاهی نعمتی  ه در این دیوانهمتعلق به خودمان بود ک
  . آمد می

من هم . تنها مشکل این بود که فاصله زیادي با آشپزخانه داشتیم
ها براي خودم یک سیب  قبل از باال رفتن از پلهم ه بودفراموش کرد

اي هایی که مامان در  باید با همان بیسکوییت کره ردارم، بنابراینب
  . ساختم می د،بو طبقه خودمان ذخیره کرده

ترسیدم این احساس سرگیجه دوباره برگردد که یازده تا  آنقدر می
ها و ژاکتم را  بعد کفش. بیسکوییت را پشت سر هم در دهنم چپاندم
  . درآوردم و روي مبل اتاق خیاطی دراز کشیدم

تر از  روز خیلی عجیبی داشتم، منظورم این است که  حتی عجیب
  . همیشه

حداقل دو ساعت نیم مانده بود تا بتوانم به لزلی . تازه ساعت دو بود
برادر و خواهرم تا ساعت . زنگ بزنم و ماجرا را برایش تعریف کنم

معموال . گشتند و مامان تا پنج سر کار بود چهار از مدرسه بر نمی
توانستم در آرامش  می. دوست داشتم که در طبقه خودمان تنها باشم
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. دستشویی در بزند حمام کنم و بدون اینکه کسی براي رفتن به
توانستم صداي موسیقی را زیاد کنم و با صداي بلند بدون اینکه  می

خواهم در  توانستم هر چیزي می و می. کسی بخندد آواز بخوانم
یک دقیقه دیگه باب اسفنجی "تلویزیون ببینم و کسی ناله نکند که 

  ".شروع میشه

حتی . رها را نداشتمولی امروز حال و حوصله هیچ کدام از این کا
مبل که معموال محل . اصال. حس یک چرت کوچک را هم نداشتم

اي طوفانی را  آرامش من بود حس یک قایق لرزان بر روي رودخانه
ترسیدم به محض اینکه چشمانم را ببندم با جریان آب  می. داشت
  . بروم

سعی کردم حواسم را پرت کنم، بلند شدم و کمی اتاق خیاطی را 
اینجا تقریبا اتاق نشیمن غیر رسمی و خصوصی خودمان . ردممرتب ک

شد چون خوشبختانه خاله و عمه و مادربزرگ به طبقه  محسوب می
اي هم اینجا نبود ولی یک راه پله  چرخ خیاطی. آمدند سوم نمی

باریک به سقف داشت که براي تمیز کردن دودکش کار گذاشته 
سقف یکی از . کردیم ه میبودند ولی االن من و لزلی از آن استفاد

  . هاي مورد عالقه ما بود مکان
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و فقط یک اي در کار نبود  لبته کمی هم خطرناك بود چون نردها
در یک قندان پشت بام کلید در . اش قرار داشت میله آهنی در لبه

دانست که  هیچ کس در خانواده ما نمی. پنهان شده بودچینی گلدار 
به همین دلیل . شد هنمی به پا میدانم وگرنه ج من جاي آن را می

توانستم  می. بود که مواظب بودم هیچ کس ما را روي سقف نبیند
خواهم تنها باشم آنجا  حمام آفتاب بگیرم یا وقتی میروي سقف 
خواستم تنها باشم ولی االن  و همانطور که گفتم اغلب می. پنهان شوم

  . نه

از روي مبل جمع ها را  پتوها را مرتب تا کردم، خرده بیسکوییت
ها را مرتب کردم و یک دست مهره شطرنج را که پخش  کردم، کوسن

حتی به گلدان آزالیا هم آب دادم و میز . و پال بود سر جایش گذاشتم
بعد به اطراف اتاق . قهوه خوري را با یک دستمال خیس تمیز کردم

که حاال تمیز و مرتب بود نگاه کردم و فکر کردم بعدش چه کاري 
و به شدت احتیاج به یک همراه بود قط ده دقیقه گذشته ف. بکنم
  . داشتم

آیا شارلوت باز هم در اتاق موسیقی سرگیجه گرفته بود؟ اگر از طبقه 
فایر مثال قرن پانزدهم که هنوز  قرن بیست و یکم به می 1فایر اول می

                                                             
1Mayfair 
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هاي کمی بود سفر کنیم واقعا چه اتفاقی  نبود یا خانه در کار اي خانه
شویم و از ارتفاع شش متري  افتد؟ آیا وسط زمین و هوا ظاهر می می

کنیم؟ ممکن است روي یک النه مورچه سقوط کنیم؟  سقوط می
ولی فکر کنم آنها در جلسات مخفی آشنایی با اسرار . شارلوت بیچاره

توي شلوارش مورچه یک وقت به او پرواز کردن هم یاد بدهد که 
  .نرود

، ناگهان فکري به سرم زد که مکرد ر میهمانطور که به اسرار فک
به اتاق مامان رفتم و به خیابان نگاه . ذهنم را به کلی منحرف کرد

توانستم پاها  می. بود 18بله، مرد سیاهپوش هنوز بیرون پالك . کردم
سراغ این  مفکرسه طبقه زیاد نبود و . اش را ببینم و کمی از بارانی

  . استفاصله زمین  حساب کنم چقدر از اینجا تا رفت که

خوب، ؟ داز چنین سقوطی جان سالم به در ببر دتوان میکسی آیا 
 .ق فرود بیایدو توي یک باتال ممکن است، اگر خوش شانس باشد

دست کم خانم کانتر معلم جغرافی  ظاهرا کل لندن قبال باتالق بوده؛
است، حداقل جاي نرمی فرود باتالق خوب . گوید ما که اینطور می

  . شود ه طرز وحشتناکی در لجن غرق میولی بعدش ب. دآی می

  . مام راضی نبود از این روند فکري. نم را قورت دادماآب ده
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خواستم تنها باشم براي همین تصمیم گرفتم به  قعا دیگر اصال نمیاو
ام در اتاق موسیقی بروم حتی اگر به دلیل مذاکرات  سراغ خانواده

  .محرمانه بالفاصله بیرونم کنند

***  

وقتی وارد شدم عمه بزرگ مدي روي مبل محبوبش کنار پنجره 
هایش را  نشسته و شارلوت کنار پنجره دیگري ایستاده بود و دست

گذاشته بود؛ هیچ کدام از ما حق نداشتم این  1روي میز لویی کواتورز
اي بدنمان لمس خورده پر نقش و نگار را با هیچ ج میز الك الکل

چیزي به این ترسناکی ممکن است به  چطوردانم  نمی. (کنیم
حتی کشوي . گوید ارزش داشته باشد آریستا می اي که لیدي اندازه

ها پیش آن را بازرسی کرده  من و لزلی سال. مخفی هم نداشت
شارلوت لباسش را عوض کرده و به جاي یونیفرم مدرسه،  ).بودیم

ها بود  پیراهنی که چیزي بین لباس خواب، لباس خانه و لباس راهبه
  . را پوشیده بود

  ".بینی هنوز هم اینجا هستم همینطور که می"

                                                             
1Louis Quatorze 
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به لباسش نگاه نکنم که  سعی کردم جوري ".خوبه... خب، ": گفتم
  . ترس و وحشتم معلوم شود

غیر قابل ": آمد گفت رفت و می ها می خاله گلندا که بین پنجره
قرمز مواج او هم مانند شارلوت بلند و کشیده بود و موهاي  ".تحمله

دار بود و موي  موهاي مادرم هم همینطور موج. روشنی داشت
کارولین و نیک هم موي قرمز را به . مادربزرگم هم زمانی قرمز بود

ره وصاف مثل پدرم یث برده بودند و فقط من بودم که موهایی ترا
  .داشتم

که  مرا متقاعد کردترها آرزوي موي قرمز را داشتم ولی لزلی  قبل
اي  هاي آبی و پوست روشنم تضاد فوق العاده ه من با چشمموي سیا

ماه گرفتگی کوچک هاللی شکلی که  عقیده داردبه عالوه، لزلی . دارد
موز مسخره "همان که خاله گلندا به آن  -  ام دارم روي شقیقه

کنم تا  این روزها فکر می. مرموز و شیک است -  گوید می "کوچک
هایم سیم ندارد و به  دندانحدي زیبا هستم به خصوص که دیگر 

با این حال . و دیگر شبیه به خرگوش نیستم اند جاي اولشان برگشته
گوید  می در مورد شارلوتمشخص است که آنطور که جیمز 
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توانست او را  کاش می !ها ها. نیستم "افسونگري فریبنده و جذاب"
  . اي ببیند در آن لباس کیسه

گوئنت، ": اش بود زد ر صندلیاي که کنا عمه بزرگ مدي روي چارپایه
کمی  خواهی؟ بیا اینجا بشین و یه ات لیمویی میآبنب فرشته من، یه

رو به گلندا داره با این راه رفتنش اعصاب من . حواس من رو پرت کن
  ".ریزه هم می

فهمی،  تو از احساسات یک مادر هیچی نمی": خاله گلندا گفت
  ".مدي

زنی  ،مدي. ".نم بفهممنه فکر نک": عمه بزرگ مدي آهی کشید
دکانه و موهاي کوچک و تپل، شاد و خندان با چشمانی آبی و کو

معموال یک بیگودي الي موهایش جا مانده  رنگ شده طالیی بود و
  . بود

  "لیدي آریستا کجاست؟": را گرفتم و پرسیدمام  آبنبات لیمویی

ولی خیلی . زنه بغلی با تلفن حرف میاتاق ": عمه بزرگ مدي گفت
در . نی یک کلمه هم بشنويکنم بتو کنه فکر نمی اش صحبت مییو
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احتماال وقت نداري . هاي من بود نها آخرین آبنبات لیموییضمن، ای
  "و یه مقداري برایم بخري؟ 1زبري طرف سلفریج

  ".معلومه که میرم"

  .شارلوت پا به پا کرد و خاله گلندا بالفاصله به طرف او برگشت

  "شارلوت؟"

  ".ستنه، چیزي نی"

  . به هم فشار دادخاله گلندا لبهایش را 

بهتر نیست طبقه همکف منتظر باشی؟ اونوقت ": از شارلوت پرسیدم
  ".کنی رو سقوط نمیفاصله زیادي 

دونی جریان  بهتر نیست وقتی نمی": شارلوت با خشونت جواب داد
  "چیه خفه بشی؟

ین واقعا که، شارلوت تو این موقعیت فقط هم": خاله گلندا گفت
  ".هاي احمقانه رو الزم داره توصیه

  . شدم واقعا داشتم از پایین آمدن پشیمان می

                                                             
1Selfridges: هاي معروف و بزرگ لندن ی از فروشگاهیک  
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حامل ژن هیچ وقت در ": عمه بزرگ مدي با مهربانی توضیح داد
 1781این خونه در سال . سال عقب نمیره 150اولین سفر بیشتر از 

. ساخته شده، بنابراین شارلوت اینجا تو اتاق موسیقی کامال در امانه
  ".زنن بترسونه فوقش چند تا خانمی رو که چنگ می

با این  ": خیلی آرام به طوري که فقط عمه بزرگ مدي بشود گفتم
  . عمه بزرگ مدي ریز ریز خندید ".ترسونه بندم می لباس شرط می

 رفت راه میمثل همیشه، جوری. در باز شد و لیدي آریستا به اتاق آمد
ها، دو تا براي بازو دو تا. یا چند تا. که انگار یک میله قورت داده است

موهاي . براي پاها و یکی براي اینکه همه را در وسط به هم وصل کند
سفیدش را محکم به عقب شانه کرده بود و مثل یک معلم باله پشت 

 یه". هایی که نباید با آنها درگیر شوي از آن معلم. گردنش بسته بود
تونیم  می. معبد منتظر ما هستنددر  1ویلر وخانواده د. راننده تو راهه

  ".وارد کرونوگراف بکنیم از سفر زمان شارلوت رو به محض برگشت

  .من یک کلمه هم نفهمیدم

  ".ولی شاید امروز اصال این اتفاق نیفته": شارلوت پرسید

                                                             
1De Villiers 
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شارلوت، عزیزم، تا حاال سه بار احساس سرگیجه ": خاله گلندا گفت
  ".کردي

بیا، راننده به زودي . زود این اتفاق میفتهدیر یا ": لیدي آریستا گفت
  ".رسه می

خاله گلندا بازوي شارلوت را گرفت و به همراه لیدي آریستا از اتاق 
تا در اتاق بسته شد، من و عمه بزرگ مدي به هم نگاه . بیرون رفتند

  .کردیم

ما نامریی هستیم، تو اینطور فکر  کنن احتماال فکر میبعضیا "
 چیزي یا یه. یه خداحافظی یا سالم بکنن هیکنی؟ حداقل گا نمی
ن الهاماتت رو نداشتی که مدي عزیز، احتماال یکی از او مثال بگن،

  "کمکی به ما بکنه؟ بتونه یه

  "داشتین؟"

وحشتناك گرسنه  ،همیشه بعد اون الهامات. خدا رو شکر نداشتم. نه"
با مالیمت به شکمش  ".میشم و همین االن هم الزمه وزن کم کنم

  .زد

  "این دو ویلرها  کی هستن؟": پرسیدم
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همه اونها . مشت از خود متشکر متظاهر کاگر از من بپرسی، ی"
ما هم . اونها صاحب بانک خصوصی دو ویلر هستن. وکیل و بانکدارن
  ".اونجا حساب داریم

  . آمدند به نظر نمی اسرارآمیزخیلی هم 

  "پس با شارلوت چی کار دارن؟"

  ".ا هم یه مشکلی شبیه ما دارنخب، میشه بگیم اونه"

آیا آنها هم باید با یک مادربزرگ مستبد، یک خاله  "یعنی چی؟"
کرد خیلی خاص است زیر یک  اي که فکر می ترسناك و دختر خاله

  ؟کردند میسقف زندگی 

مردان خانواده دو  تواین ژن . ژن سفر زمان": عمه بزرگ مدي گفت
  ".ویلر وجود داره

  "اونها هم یک شارلوت دارن؟ منظورتون اینه که"

  ".1دونم اسمش گیدئونه تا اونجایی که می. ش مدل مردونه"

  "احساس سرگیجه بکنه؟ هظرتاونم من"

  ".دو سال از شارلوت بزرگتره. اون این مرحله رو گذرونده"
                                                             

1Gideon 
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  "کرده؟ در زمان سفر میپس دو سال گذشته "

  ".کنم اینطور فکر می"

با چیزهاي کمی که تا به حال سعی کردم این اطالعات جدید را 
مه بزرگ مدي امروز ولی از آنجایی که ع. تم تطبیق دهمدانس می

و این ". روي دور حرف زدن بودن فقط یکی دو ثانیه فکر کردم
  "چیه؟ کرونوچیز... کرونی

یک . کرونوگراف". اش را گرد کرد هاي آبی عمه بزرگ مدي چشم
یک زمان مشخص ازش  وسیله است که براي فرستادن حامالن ژن به
هایی به خون  یک ربط. استفاده میشه، فقط اونها و نه کس دیگه

  ".داره

  !با سوخت خون؟ خداوندا "یک ماشین زمان؟"

دونم چه جوري کار  اصال نمی". باال انداختاي  عمه بزرگ مدي شانه
یادت نره، منم مثل تو فقط اون چیزایی رو که یواشکی . کنه می

و به  خیلی مظلوممکنم  و وانمود می نشینم جامی یه. دونم شنیدم می
یلی خیلی مرموز و همه این مطالب خ. کنم حرفهاشون گوش می

  ".پنهانیه
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دونستن که شارلوت این ژن رو  از کجا می. خیلی هم پیچیده. اوهوم"
  "مثال شما؟... داره؟ منظورم اینه که چرا اون و نه 

تم این ژن رو داشته تونس خدا رو صد هزار مرتبه شکر، من نمی"
همیشه خانواده خاصی بودیم ولی این ژن از  1ما مونتروزها. باشم

با اون  حتماچون برادر من باید . طرف مادربزرگت وارد خانواده ما شد
او خواهر پدربزرگ . عمه مدي نیشخندي زد "!کرد ازدواج می

خودش هیچ وقت ازدواج نکرده بود و براي . مرحومم لوکاس بود
قتی خیلی جوان بودند به اینجا آمد تا در اداره خانه به او همین و

بعد از عروسی  اولین باري که در مورد این ژن شنیدم". کمک کند
آخرین حامل ژن در شجره خانوادگی شارلوت، خانمی به . لوکاس بود

  ".شد بود که مادربزرگ مادر بزرگت آریستا می 2اسم مارگارت تیلنی

  "ن مارگارت به ارث برده؟پس شارلوت ژن را از ای"

  ".دختر بیچاره. خوب، این وسط لوسی هم ارث برده بود"

  "لوسی؟ کدوم لوسی؟"

  ".دختر بزرگ هري. دختر داییت لوسی"

                                                             
1Montroses 
2Margaret Tilney 
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کند،  دایی هري که در گلوسسترشایر زندگی می ".اووه، اون لوسی"
ها پیش بزرگ  سه فرزند او سال. خیلی از گلندا و مادرم بزرگتر است

ي هواپیمایی  ساله 28دیوید، جوانترین آنها، خلبان . دشده بودن
شد که ما در پروازهایمان  که متأسفانه باعث نمی. انگلستان بود
به نام بچه  دو تا ، فرزند وسطی، خودش1و جانت. تخفیف بگیریم
من هیچ . داشت که هردوي آنها اعصاب خرد کن بودندپاپی و دیزي 
و چیز زیادي هم در موردش . مبوده را ندید ، دختر بزرگتروقت لوسی

خانواده مونتروز هیچ وقت یک کلمه هم در مورد لوسی . دانستم نمی
در سن . شد تقریبا گربه سیاه خانواده محسوب میاو . زدند حرف نمی

  . نشنیداز او کس خبري  هیچدیگر هفده سالگی از خانه فرار کرد و 

  "هم حامل ژنه؟لوسی "

. وقتی ناپدید شد، جهنم به پا شد. بلهبله، ": عمه بزرگ مدي گفت
چنان سرش را  ".یک رسوایی کامل بود. مادر بزرگت که سکته کرد

  .یش در هم رفتندهاهاي مو تکان داد که حلقه

فکر کردم اگر شارلوت وسایلش را ببندد و به  ".تونم تصور کنم می"
  .افتند دنبال سرنوشتش برود چه اتفاقی می

                                                             
1Janet 
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ش زیر  دونی تو چه شرایطی ناپدید شد و همه تو نمی. تونی نه، نمی"
! انگشتت رو از دهنت بکش بیرون! گوئنت -  سر اون مرد جوان بود

  ".چه عادت زشتی

ناخنم واقعا متوجه نشدم چه زمانی شروع به جویدن  ".ببخشید"
اتفاق افتاده، خیلی چیزها هست که  هاي زیاديآخه ماجرا". کردم

  ".فهمم من نمی

تازه من از وقتی . منم همینطور": طمینان دادعمه مدي به من ا
و به عالوه، یک جور . ام ها گوش داده پانزده سالم بود به این حرف

همه مونتروزها عاشق اسرار . استعداد ذاتی هم براي رمز و رموز دارم
اگر از من بپرسی، این تنها دلیلی بود که . اند همیشه هم بوده. هستن

به خاطر در هر صورت،  .رگت ازدواج کردبرادر بیچاره من با مادربز
دستش را داخل  ".که نبوده، چون همچین چیزي نداره هاش دلربایی

. هایش کرد و وقتی چیزي پیدا نکرد آه عمیقی کشید جعبه آبنبات
  ".ام عزیزم، فکر کنم به اینها معتاد شده"

  ".خرم االن میرم سلفریجز و براتون می"
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یه بوس به من . هم خواهی بود تو دختر عزیزي هستی و همیشه"
هات رو  و دیگه هیچ وقت ناخن. بارون میاد. بده و پالتوت رو بپوش

  "نجو، باشه؟

پالتوي من هنوز در کمد مدرسه بود، بنابراین بارانی مادرم را برداشتم 
مرد جلوي . و کالهش را روي سرم کشیدم و از در خانه بیرون رفتم

با یک حس . کرد روشن میداشت براي خودش سیگاري  18پالك 
  .ها پایین دویدم ناگهانی برایش دستی تکان دادم و از پله

  .البته او براي من دست تکان نداد

باران . و به طرف خیابان آکسفورد دویدم "خل و چل": زیر لب گفتم
. هایم را پوشیده بودم بارید و فکر کردم کاش چکمه شدیدي می

گوشه خیابان به طرز غمباري هاي درخت ماگنولیاي محبوبم در  گل
. از سه چاله آب رد شدم قبل از اینکه به آن برسم،. ریختند می

پریدم، ناگهان زیر پاهاي  از روي چهارمی می داشتم درست زمانی که
مثل یک  مو خیابان جلوي چشم به هم ریختدلم . خیسم خالی شد

  .رودخانه خاکستري محو شد
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Ex hoc momento pendet aeternitas 
  .ابدیت بر این لحظه استوار است

  اي بر روي یک ساعت آفتابی در معبد میانی، لندن کتیبه

  

  سه
ببینم، متوجه ماشینی خیلی قدیمی  اطرافم راوقتی دوباره توانستم 

زانو زده بودم و از  پیاده رومن وسط  ؛آمد شدم که از سر خیابان می
  . لرزیدم ترس می

اصال شبیه به . وجود داشتاین خیابان  مشکلی جدي در مورد
  . چیز ناگهان تغییر کرده بود همه. همیشه نبود

وزید و هوا نسبت به چند  بند آمده بود ولی باد بسیار سردي می باران
درخت ماگنولیا هیچ برگ یا گلی . تر بود خیلی تاریکقبل لحظه 
  .من حتی مطمئن نبود که هنوز درخت ماگنولیاست یا نه. نداشت

توانستم قسم بخورم یک  می. دور درخت طالیی بود هاي سر نرده
  . دقیقه پیش که دیدم سیاه بود
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یک ماشین . یک ماشین قدیمی دیگر هم لک و لک کنان رسید
به پیاده رو نگاه کردم، . هاي براق هاي بلند و پره نامعمول با چرخ

. تابلوهاي ترافیک هم همینطور. هاي آب دیگر وجود نداشتند چاله
هاي خیابان هم متفاوت  موار و بدشکل بود و حتی چراغکفپوش ناه
رنگ زرد لرزانشان به سختی ورودي ساختمان . رسید به نظر می

  .کرد را روشن می کناري

اي داشتم ولی هنوز  ناراحت کنندهغریب و  احساس، مدر عمق وجود
  .خواستم آن را جدي بگیرم نمی

با دقت بیشتر  بکشم وبعد دوباره یخودم را مجبور کردم نفس عمیق
  .به اطرافم نگاه کردم

اکثر . خوب، اگر دقیق بگویم، تفاوت چندانی وجود نداشت
اي که مامان  چایخانه ،با این حال. ها مثل همیشه بودند ساختمان
اي را که توسط شاهزاده ولز درست شده بود  هاي خوشمزه بیسکوییت

تمان ، ناپدیده شده بود و من هیچ وقت آن ساخخرید میاز آن 
  . دار بزرگ آن گوشه را ندیده بودم ستون



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

۵٨  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

 .مردي با کاله و کت تیره با کمی کنجکاوي به من نگاه کرد و رد شد
باالخره، . سعی نکرد با من حرفی بزند یا حتی کمکم کند که بایستم

  . خودم بلند شدم و خاك زانوهایم را تکاندم

ی به طور قطعی اي که به سرم زده بود به آرامی ول فکر ناراحت کننده
  .شد داشت به یک حقیقت سهمناك تبدیل می

  گذارم؟ فکر کردم سر چه کسی را کاله می

 همههاي قدیمی نشده بودم،  من که اتفاقی وارد مسابقه ماشین
نریخته بود و با اینکه حاضر بودم هر هاي درخت ماگنولیا ناگهان  برگ

اي سر در  چه دارم بدهم و ببینم نیکول کیدمن ناگهان از گوشه
هاي هنري  آورد، متأسفانه اینجا صحنه فیلم برداري یکی از فیلم می

  . نبود 1جیمز

و . به همین سادگی. دانستم چه اتفاقی افتاده است من دقیقا می
  .دانستم که باید اشتباهی رخ داده باشد همینطور هم می

  .من در زمان دیگري فرود آمده بودم

  . را اشتباه فهمیده بود یک نفر کل ماجرا. من. شارلوت نه

                                                             
1Henry James هاي کالسیک نویسنده انگلیسی رمان  
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نه فقط . خورد هایم به هم می الفاصله شروع به لرزیدن کردم و دندانب
  .هوا شدیدا سرد شده بود. از ترس بلکه از سرما هم بود

  . صداي شارلوت هنوز هم توي گوشم بود .دونم چی کار کنم من می

ولی کسی به من . دانست چه کار کند معلوم است که شارلوت می
  . نگفته بود چیزي

هایم به هم  در حالی که دنداندر خیابان خودمان، بنابراین همانجا 
نه اینکه . ایستادم و مردم هم به من خیره شده بودندلرزان خورد  می

یک زن جوان با کتی بلند تا قوزك . افراد زیادي این دور و بر باشند
ت پایش که سبدي روي دستش انداخته بود از کنار من رد شد و پش

  .رفت سر او هم مردي با کاله که یقه کتش را باال زده بود راه می

  "به من بگین امسال چه سالیه؟ میشهببخشید، ": گفتم

مرد سرش را . تر رفت زن وانمود کرد که حرف مرا نشنیده و سریع
  "!چه گستاخ": تکانی داد و غرغر کرد

. کرد به من نمیهم البته این اطالعات چندان کمکی . آهی کشیدم
  .1923باشم یا  1899در اصل خیلی هم فرق نداشت که در سال 
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تر زندگی  چند صدمتر آن طرف. دانستم کجا هستم حداقل اینکه می
باالخره باید . ام بروم بهترین کار این بود که به داخل خانه. کردم می

  . دادم کاري انجام می

گرگ و میش  به آرامی راه افتادم و به اطرافم نگاه کردم؛ خیابان در
چه چیزي فرق داشت، چه چیز . رسید هوا امن و آرام به نظر می
ها حتی از نزدیک هم کامال شبیه زمان  تغییري نکرده بود؟ ساختمان

ام ولی  کردم بعضی جزئیات را قبال ندیده احساس می. خودم بودند
ناخودآگاه به . ام ممکن بود فقط به این دلیل باشد که توجهی نکرده

پوشی  نگاه کردم و ورودي آن خالی بود و هیچ مرد سیاه 18پالك 
  . شد دیده نمی

  .ایستادم

هاي طبقه  پنجره. رسد خانه ما دقیقا شبیه به زمان خودم به نظر می
همکف و اول روشن بودند و در اتاق مامان در باالي خانه هم چراغی 

کردم به شدت احساس  همانطور که به باال نگاه می. روشن بود
  .هاي زیر سقف آویزان بود هاي یخ از پنجره قندیل. گی کردمدلتن
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شارلوت در این موقعیت چه کاري . کار کنم یچ دونم خودم می
شارلوت براي . شد و خیلی سرد بود کرد؟ به زودي هوا تاریک می می

  رفت؟ خانه؟ اینکه یخ نزند کجا می

حتی . شدشاید پدربزرگم هنوز زنده با. هاي باال نگاه کردم به پنجره
ممکن است مرا بشناسد؟ قبال، وقتی کوچک بودم، عادت داشت اجازه 

با خودم فکر کردم اینقدر احمق ... دهد روي زانوهایش بنشینم 
حتی اگر االن زنده باشد هم به سختی ممکن است مرا  .نباش

  . بشناسد چون هنوز مرا ندیده است

وب، فقط زنگ خ. کرد سرما داشت به داخل بارانی مامان هم نفوذ می
تنها مسأله این . گیرم براي شب اینجا بمانم اجازه میزنم و  را می

  .است که چطور عنوان کنم

اسم من گوئنت است و من نوه لرد لوکاس مونتروز هستم . سالم"
  ".ولی ممکنه ایشون هنوز به دنیا نیومده باشن

 احتماال. توانم انتظار داشته باشم کسی این حرف را باور کند نمی
هاي روانی این  خیلی زود مرا به یک تیمارستان بفرستند و بیمارستان

حتی ممکن است هیچ وقت . دوره و زمانه احتماال مالل آور باشند
  .کسی نتواند از آنها جان سالم به در ببرد
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شد  به زودي هوا کامال تاریک می. از طرف دیگر، چاره دیگري نداشتم
پیدایم  1م یا حتی جک قاتلخواستم تا حد مرگ یخ نزن و اگر می

چرا یادم نمی آمد جک قاتل چه . کردم نکند، باید جایی را پیدا می
زد؟ و کجاي لندن؟ حتما در  هاي لندن پرسه می زمانی در خیابان

  . نبود 2فایر هاي باال شهر مثل می محله

شدم با یکی از نیاکانم صحبت کنم ممکن بود بتوانم  اگر موفق می
م که بیش از یک غریبه عادي در مورد خانواده و خانه آنها را قانع کن

توانست بگوید اسم اسب عمو  میمثال، چه کسی به جز من . دانم می
  ، آنی چاقه بوده است؟هیو بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ

تعجبی نداشت اگر به . خیلی سرد بود. باد سردي آمد و دوباره لرزیدم
  .بارید زودي برف هم می

یه  - تونم ثابت کنم می. ت هستم و از آینده اومدمسالم، من گوئن"
بندم هنوز اختراع نشده، نه؟ یا  شرط می. نگاه به این زیپ بندازین

  "...هواپیما یا تلویزیون یا یخچال 

نفس عمیقی کشیدم و به طرف . خوب، ارزش امتحان کردن را داشت
  . در ورودي رفتم

                                                             
1Jack the Ripperقاتلمعروفانگلیسیدرقرننوزدهم 
2Mayfair 
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ناخودآگاه دستم به . ها به طرز عجیبی هم غریبه بود و هم آشنا پله
مشخص بود که زنگ . طرف زنگ رفت ولی زنگی در کار نبود

اي در  متأسفانه، هنوز هم هیچ ایده. الکتریکی هنوز اختراع نشده است
دانستم چه وقتی استفاده از  حتی نمی. مورد تاریخ نداشتم

ها را در  قبل یا بعد از کشتی بخار؟ این. الکتریسیته مرسوم شد
گرفته بودیم؟ اگر هم اینطور بود که من چیزي یادم مدرسه یاد 

  .آمد نمی

د پیدا کردم، شبیه به اي را که از یک زنجیر آویزان بو دستگیره
کشیدم  مآن را محک. هاي قدیمی مثل خانه لزلی بود توالت  دستگیره

  . و صداي زنگی را در پشت در شنیدم

  !خداي بزرگ

مرا  بگویم که چیزي چه. کرد احتماال یکی از خدمه در را باز می
؟ شاید عمو بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ ببردیکی از اعضاي فامیل پیش

یا . تر باشد سراغ او را بگیرم شاید راحت. بزرگ هیو هنوز زنده باشد
  .سراغ آنی چاقه را

شد و من همه جرأتم را جمع کرده بودم ولی  تر می صداي پا نزدیک
چون دوباره آن احساس هیچ وقت ندیدم چه کسی در را باز کرد 
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عجیب زیر پایم را خالی کرد و مرا در فضا و زمان به جلو پرت کرده و 
  . در طرف دیگر بیرون انداخت

. ، ایستادم و اطرافم را نگاه کردممروي پادري جلوي خانه ظاهر شد
قبل از رفتنم براي خرید  ،همه چیز همان جوري بود که مدتی پیش

ها،  ساختمان. دیده بودممدي  هاي عمه بزرگ آبنبات لیمویی
  .هاي پارك شده، حتی باران ماشین

از آن طرف خیابان به من خیره  19مرد سیاهپوش در ورودي پالك 
  .شده بود

  ".تو تنها کسی نیستی که سورپرایز میشی": زیر لب گفتم

چقدر طول کشیده بود؟ آیا مرد سیاهپوش ناپدید شدن و بعد دوباره 
بندم دیگر به  د؟ اگر این طور بود، شرط میظاهر شدنم را دیده بو

  .حقش بود. هاي خودش هم اطمینان نداشت چشم

  . در را باز کرد آقاي برنارد. دیوانه وار زنگ در را زدم

  "اي در کاره؟ عجله": پرسید

  "!براي شما نه، براي من"

  .ابروهایش را باال برد آقاي برنارد
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رش رد شدم و دو تا پله از کنا ".ببخشید، یه چیز مهم جا گذاشتم"
  . یکی به طرف باال دویدم

. وقتی با سرعت وارد اتاق شدم، عمه بزرگ مدي متعجب نگاهم کرد
  ".فکر کردم رفتی، عشق من"

دقیقا از زمان . نفسم بند آمده بود، به ساعت دیواري نگاه کردم
  .خروجم از اتاق بیست دقیقه گذشته بود

یه مدل . یه چیزي رو یادم رفت بهت بگم. اینجایی حالمولی خوش"
ها هم تو سلفریجز هست و بسته  کر این آبنبات لیموییبدون ش

ولی مدل بدون شکرش رو نگیر چون . بندیشون هم همین شکلیه
  ".خب، اسهال بگیرم... باعث میشه

  "عمه مدي، چرا همه اینقدر مطمئنن که شارلوت ژن رو داره؟"

عمه بزرگ مدي کمی گیج  "تر بپرسی؟ نمیشه یه چیز ساده... چون "
  .شده بود

ازش آزمایش خون گرفتن؟ نمیشه یه نفر دیگه هم این ژن رو "
  . شد تنفسم به تدریج آرام می "داشته باشه؟

  ".نه شارلوت حتما حامل ژنه... آخه "
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  "شارلوت پیداش کردن؟ 1آ ان چون تو دي"

من هیچ . پرسی فرشته کوچولوي من، تو از آدم اشتباهی سؤال می"
دونم  راستش اصال نمی - ودوقت چیزي از زیست شناسی حالیم نب

هر چیزي که به . ام هم چندان خوب نبود ریاضی. آ چی هست ان دي
. عدد و فرمول مربوط بشه از این گوشم میره و از اون یکی در میاد

تونم بهت بگم شارلوت دقیقا همون روزي به دنیا اومد  من فقط می
  ".که صدها سال پیش براش حساب شده بود

 "کنه که کسی این ژن رو داره یا نه؟ ص میپس زمان تولد مشخ"
  . لبم را گاز گرفتم

فقط . شارلوت در هفتم اکتبر به دنیا آمده بود، و من در هشتم اکتبر
  . یک روز با هم تفاوت داشتیم

ژن زمان تولد حامل رو . یه جورایی برعکسه": عمه بزرگ مدي گفت
  ".اش رو حساب کردن اونها همه. کنه مشخص می

  "ه اشتباه کرده باشن چی؟خوب، اگ"

                                                             
1DNA 
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ها را اشتباه کرده  یک نفر تاریخ! به همین سادگی! فرقش یک روز بود
یا شاید هر دوي ما . شارلوت این ژن لعنتی را نداشت، من داشتم. بود

  . روي چهارپایه نشستم... یا اینکه . داشتیم

اشتباه نکردن، فرشته کوچولوي ". عمه بزرگ مدي سرش را تکان داد
بندم اگه تو دنیا یه چیز باشه که این ملت واقعا بلد  رط میش. من

  ".باشن، اون ریاضیه

  چه کسانی بودند؟ "این ملت"اصال 

  ".هر کسی ممکنه گاهی اشتباه کنه"

  ".اشتباه کنه 1فکر نکنم سر ایزاك نیوتون". عمه بزرگ مدي خندید

  "نیوتون تاریخ تولد شارلوت رو حساب کرده؟"

من هم به سن تو همینطور . کنم ت رو درك میبچه جون، کنجکاوی"
ها رو ندونی و ثانیا من واقعا  ولی اوال، همون بهتر که همه جواب. بودم

  ".ها رو الزم دارم واقعا اون آبنبات لیمویی

  ".هیچ کدوم از این حرفا منطقی نیست": گفتم

                                                             
1SIR ISAAC NEWTON 



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

۶٨  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

رسه ولی  اینطور به نظر می": عمه بزرگ مدي دستم را نوازش کرد
ضمن حتی اگه هیچ چیزي هم به معلوماتت اضافه نشده  در. نیست

اگر مادربزرگت بفهمه من . بهتره این صحبت ما بین خودمون بمونه
و وقتی عصبانیه حتی از مواقع . ها رو بهت گفتم عصبانی میشه این

  ".عادیش هم بدتره

هاتون رو  االن میرم و آبنبات. گم عمه مدي من چیزي نمی"
  ".خرم می

  ".وبیچه دختر خ"

کشه حامل ژن بعد از سفر اول،  چقدر طول می. فقط یه سوال دیگه"
  "دوباره سفر کنه؟

  .عمه بزرگ مدي آهی کشید

  "!کنم خواهش می": گفتم

احتماال هر حامل ژن با اون یکی فرق . فکر نکنم قانون خاصی باشه"
. تونن خودشون زمان رو تعیین کنند ولی هیچ کدومشون نمی. داره

ترل نشده باشه ممکنه هر روز اتفاق بیفته یا حتی چند اگر سفر کن
اینطور که من . براي همینه که کرونوگراف انقدر مهمه. بار در روز
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. افته فهمیدم، با کمک اون، شارلوت تو زمان اینور و اونور نمی
هایی بفرستنش که خیلی خطرناك نباشه و کسی  تونن به زمان می

  ".ت نباش ران دخترخالهبراي همین نگ. اي نزنه بهش صدمه

  .راستش، من بیشتر نگران خودم بودم

بعدش، وقتی حامل ژن به گذشته ": با نفس حبس شده پرسیدم
کنه  کشه؟ دفعه دومی که سفر می میره، تو زمان حال چقدر طول می

ممکنه به زمان دایناسورها برگرده که هیچی به جز باتالق اینورا 
  "نبوده؟

منم چیزي . دیگه بسه گوئنت": طع کردعمه بزرگ مدي حرفم را ق
  "!دونم بیشتر از تو نمی

  ".خیلی کمک کردین. ممنون که به سؤاالم جواب دادین". بلند شدم

واقعا نباید کنجکاویت رو ارضا . وجدانم خیلی ناراحته. کنم فکر نمی"
کردم به خصوص که خودم هم از اولش نباید چیزي در مورد  می
ها، وقتی از برادرم یعنی پدربزرگ عزیزت در  قدیم. دونستم ها می این

هر چی . داد پرسیدم همیشه به من یه جواب می مورد این اسرار می
هاي منو  حاال میري آبنبات لیمویی. کمتر بدونی براي سالمتت بهتره

  "!بگیري؟ بدون شکر نباشه، یادت نره
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  . موقع رفتن، عمه بزرگ مدي برایم دست تکان داد

تواند براي سالمت کسی ضرر داشته باشد؟ پدر بزرگ  چطور اسرار می
  من چقدر در مورد این مسائل اطالع داشت؟

***  

این همون کاشف  سر ایزاك نیوتن؟ ". لزلی مات و مبهوت تکرار کرد
  "جاذبه و اینا نیست؟

من  ".ولی تاریخ تولد شارلوت رو هم حساب کرده. چرا، همونه"
یستاده بودم و موبایلم را با جلوي قسمت ماست و بستنی سلفریجز ا

دست راست جلوي گوشم نگه داشته و گوش دیگرم را با دست چپ 
کنه  تنها چیز دیوانه کننده اینه که هیچ کس باور نمی". گرفته بودم

کی انتظار داره نیوتن تو حساب و کتاب . اون اشتباه کرده باشه
بعد از  من یک روز. اشتباه کنه؟ ولی باید اشتباه کرده باشه لزلی
  ".نه اون. شارلوت به دنیا اومدم و من در زمان سفر کردم

کشه  اه، این چیز مسخره یه عمر طول می. تره از عجیب هم عجیب"
  . زد لزلی داشت سر کامپیوترش داد می ".زود باش. تا باال بیاد
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من تقریبا با یکی از اجدادم حرف ! لزلی، خیلی خیلی عجیب بود"
ن مرد چاق تو تابلوي جلوي در مخفی، عمو مثال شاید با او! زدم

خب، اگه تو زمان اون بوده . بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ هیو
  ".ممکن بود منو به یه دیوونه خونه بفرستن. باشه، نه یه زمان دیگه

هنوز . خوام فکر کنم همچین اتفاقی ممکن بود برات بیفته اصال نمی"
ورد شارلوت شلوغ بازي در این همه سال در م! تونم باور کنم هم نمی

. ببین، باید بالفاصله به مامانت بگی! آوردن و حاال این اتفاق افتاده
  "!ممکنه هر لحظه دوباره اتفاق بیفته. بهتره یه راست برگردي خونه

  "ترسناکه، نه؟"

تو هم برو . اول دنبال نیوتن بگردیم. خوب، االن آنالین شدم. خیلی"
ند سال پیش تو خیابون آکسفورد بوده؟ دونی سلفریجز از چ می! خونه

  "!متر سقوط کنی 200ممکنه قدیما فقط یه گودال بوده باشه و یهو 

  ".کنه اگه مادربزرگم این جریان رو بشنوه کال قاطی می"

خب، فکرشو بکن، این همه سال ... آره، بعدشم اون شارلوت بیچاره "
ه دست مجبور شده همه چیز رو ول کنه و حاال هیچ چیزي هم ب

اونجا . 1در وولستروپ 1643متولد . نیوتن. آها، پیداش کردم. نیاورده
                                                             

1Woolsthorpe 
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هیچی در مورد . خب خب خب. در لندن 1727دیگه کجاس؟ متوفی 
سفر زمان ننوشته، فقط یه چیزایی در مورد حساب و دیفرانسیل 

من که تا حاال نشنیده بودم، تو چطور؟ اجسام مارپیچی،  - خرد
تیک، مکانیک، چرت و پرت، آها رسیدیم، معادالت درجه دوم، اپ

هاست  می دونی چی؟ این بخشی که در مورد مارپیچ... قانون جاذبه
  "خوره، نه؟ بیشتر به سفر زمان می

  "!راستش نه"

خواستند بخرند با صداي  دو نفر کنار من در مورد نوع ماستی که می
  . کردند بلند صحبت می

ست را شنیده بود سرم داد لزلی که احتماال صحبتهاي مربوط به ما
  "!تو هنوز تو سلفریجز هستی؟ برو خونه": زد

هاي لیمویی عمه بزرگ مدي را به  در حالی که پاکت زرد آبنبات
تونم  ولی لزلی، نمی. دارم میرم": سمت در خروجی گرفته بودم گفتم

  ".م کنن دیوونه فکر می. تو خونه چیزي بگم

اي جز  ي دیگه هر خانواده! ئنگو": لزلی شروع کرد به داد و بیداد
ها  ولی اون! خانواده تو ممکن بود تو رو بفرستن دیوونه خونه
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خودشون همیشه در مورد ژن سفر زمان و کرونومتر و دستورالعمل 
  ".زنن اسرار حرف می

چندش . کنه با خون کار می. کرونوگراف": حرفش را تصحیح کردم
  "نیست؟

  ".زدم تو گوگل! گراف- نو- کرو"

. هاي راهنمایی رفتم سط جمعیت خیابان آکسفورد به سمت چراغاز و
ها رو از خودم درآوردم تا خودم رو مهم  حتما خاله گلندا میگه این"

  ".جلوه بدم و از شارلوت بهتر باشم

فهمه  ، دفعه بعدي که رفتی سفر زمان میخوب که چی؟ نهایتش"
  ".که اشتباه شده بوده

  ".مون یک بار بودهفرض کن دیگه سفر نکنم؟ شاید ه"

کنی، نه؟ آها، پیدا شد، به نظر میاد  نمی خودت هم این حرفو باور"
تونی یه میلیون تا از  می. کرونوگراف یک ساعت مچی کامال معمولیه
صبر کن، االن ... لعنتی. اونا رو تو اینترنت بخري، از ده پوند به باال

زمان به عالوه  دنبال ایزاك نیوتن به عالوه کرونوگراف به عالوه سفر
  ".گردم خون می
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  "خب؟"

حداقل به نظر من که . هیچ چیز مفیدي نیست": لزلی آهی کشید
کنم  اولین کاري که می. ها گشته بودیم کاش زودتر دنبال این. نیست

اون . هر چیزي که در مورد سفر زمان هست. اینه که برم سراغ کتابا
  "کجایی؟کارت کتابخونه مسخره رو کجا گذاشتم؟ تو االن 

دارم از خیابون آکسفورد رد میشم و بعدش به طرف خیابون دوك "
خواي اگه تماسمون یهو  چطور؟ نکنه می". زدم زیر خنده ".میرم

قطع شد بیاي اینجا و دورم با گچ خط بکشی؟ راستش االن دارم فکر 
اي براي شارلوت  کنم اون دایره گچی احمقانه قرار بود چه فایده می

  "داشته باشه؟

اسمش چی  -  فرستادن دنبالش شاید یه مسافر زمان دیگه رو می"
  "بود؟

  ".1گیدئون دو ویلر"

چه جوري . گیدئون دو ویلر. گردم االن تو اینترنت می. اسم باحالیه"
  "نویسن؟ می

                                                             
1Gideon de Villiers 
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حتی با اون دایره گچی، این پسره گیدئون رو کجا ! دونم من چه می"
وت ممکن بود هر زمانی فرستن؟ منظورم اینه به چه زمانی؟ شارل می
نه بابا، این دایره گچی اصال . اي، ساعتی، سالی، قرنی هر دقیقه. باشه

  ".معنی نداره

: لزلی چنان تو گوش من جیغ زد که نزدیک بود موبایلم را بندازم
  "!پیداش کردم. گیدئون دو ویلر"

  "واقعا؟"

. ، گرینویچ1تیم اسب سواري مدرسه وینسنت. اینجا نوشته. آره"
امسال دوباره همه جوایز قهرمانی اسب سواري مدارس انگلستان رو 

عکس جشن با کاپ قهرمانی، از چپ به راست، مدیر مدرسه . بردن
ویلیام هندرسون، مدیر تیم جان کارپنتر، کاپیتان تیم گیدئون دو 

فقط حیف که عکسش . اوووه، پس کاپیتان هم هست. و بقیه... ویلر 
خیص بدم اسبا کجا تموم میشن و اعضاي تیم تونم تش انقدر ریزه نمی

  "االن کجایی گوئن؟. از کجا شروع میشن

                                                             
1Vincent School 
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مدرسه تو گرینویچ و اسب : خب مشخصه. هنوز تو خیابون دوك"
شه؟ شاید درست از  ننوشته گاهی هم ناپدید می. سواري، خودشه
  "روي اسبش؟

حتما تا االن . این گزارش مال سه سال پیشه. اا، االن فهمیدم"
  "کنی؟ دوباره احساس سرگیجه نمی. ش تموم شده رسهمد

  ".نه هنوز"

  "االن کجایی؟"

  ".دارم با سرعت راه میرم. واي لزلی، هنوزم تو خیابان دوك هستم"

زنیم و به محض اینکه رسیدي  خوب، پس تا برسی خونه حرف می"
  ".باید با مامانت حرف بزنی

  ".هنوز از سر کار برنگشته". به ساعتم نگاه کردم

پس صبر کن تا برگرده ولی باید با اون حرف بزنی، باشه؟ اون "
هنوز هستی؟ شنیدي . دونه باید چی کار کنی تا بالیی سرت نیاد می

  "چی گفتم؟

  "لزلی؟. آره، هستم و بله شنیدم"

  "ها؟"
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  ".تو بهترین دوست دنیایی. من خیلی خوشحالم که تو رو دارم"

ورم اینکه به زودي برام منظ. خودت هم خیلی دوست بدي نیستی"
کنه؟  کدوم دوستی این کار رو می. از گذشته چیزاي باحال میاري

تونی خودت بري در  تازه، دفعه بعدي که امتحان تاریخ داریم، می
  ".موردش حضوري تحقیق کنی

با شنیدن این  ".کردم دونم اگه تو رو نداشتم چی کار می من نمی"
رسم ولی به جهنم، واقعا هم  یحرف فهمیدم چقدر بیچاره به نظرم م

  . کردم احساس بیچارگی می

تونن از گذشته چیزي با خودشون  مسافراي زمان می": لزلی پرسید
  "بیارن؟

االن تو میدان . کنم دفعه بعد امتحان می. دونم هیچی نمی. دونم نمی"
  ".گراسونور هستم

به جز این . پس تقریبا رسیدي خونه": لزلی نفس راحتی کشید
اي در مورد این گیدئون دو ویلر پیدا  ن اسب سواري، چیز دیگهجریا
ولی اینجا کلی مطلب در مورد بانک خصوصی دو ویلرها و . نکردم

  ".کرسی قانونی دو ویلرها در معبد هست
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  ".خودشونن"

  "احساس سرگیجه؟"

  ".پرسی ولی ممنون که می. نه"

ی این دونم که تو ترسیدي، ول من می": لزلی گلویش را صاف کرد
! منظورم اینه که یه ماجراجویی واقعیه، گوئن. ماجرا یه جورایی باحاله

  ".و تو درست وسط ماجرایی

  . بله، من قطعا وسط ماجرا بودم

  !عجب شانسی

***  

هیچ دلیلی وجود نداشت که مامان حرف مرا باور . لزلی حق داشت
من با دقت و توجه گوش  "هاي ارواح داستان"او همیشه به . نکند
توانستم در مورد هر چیزي با او صحبت کنم،  من همیشه می. داد می

  پس چرا این بار باید فرق داشته باشد؟

ها روح یک دیو که قرار  کردیم، ماه وقتی هنوز در دورهام زندگی می
سنگی سقف کلیسایی را تسخیر کند، مرا  1بود به شکل یک گارگویل

                                                             
1 Gargoyle  
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ین انسان، گربه و بود و چیزي ب 1اسمش آسرائیل. کرد دنبال می
توانم او را ببینم آنقدر از  وقتی فهمید که می. رسید عقاب به نظر می
تواند با کسی صحبت کند خوشحال شد که همه جا  اینکه باالخره می
. ها در رختخواب من بخوابد خواست شب کرد و حتی می مرا دنبال می

ها  چون مثل همه گارگویل(ام فرو ریخت  بعد از اینکه ترس اولیه
متأسفانه . کم با هم دوست شدیم کم) صورت نسبتا ترسناکی داشت

توانست با من از دورهام به لندن بیاید و هنوز دلم  آسرائیل نمی
ام خیلی  گارگویلی که اینجا دیده جنچند . شود برایش تنگ می

تا االن، گارگویل دیگري به خوبی و مهربانی . موجودات خوبی نبودند
   .ام آسرائیل ندیده

اگر مامان حرف مرا در مورد آسرائیل باور کرده باشد، احتماال در 
  . کند مورد ژن سفر زمان هم باور می

این زمان مناسب ب براي حرف زدن با او شدم ولی منتظر زمان مناس
پس از برگشتن از سر کار باید مامان بالفاصله . هیچ وقت پیش نیامد
گلخانه ر کالس را به عنوان مراقب د شبا کارولین که اسم

آفتاب به خصوص در مورد . کرد اش نوشته بود صحبت می تابستانی
تا تعطیالت تابستان . شان بودنماد کالسپرستی به نام مستر بین که 

                                                             
1Asrael 
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به  تواند نمیرسید این مکالمه  زمان زیادي مانده بود ولی به نظر می
  .تأخیر بیفتد

دونی  ت خوب میخود! تونی مراقب مستر بین باشی، کارولین تو نمی"
و خاله گلندا . که مادربزرگت اجازه نمیده تو خونه حیوون نگه داري

  ".هم حساسیت داره

 قفسشو تمام مدت تو . ولی مستر بین که مو نداره": کارولین گفت
  ".اصال مزاحم کسی نمیشه. مونه می

  ".مزاحم مادر بزرگت میشه"

  ".بچه بازي در میارهپس مادربزرگم "

هیچ کدوم از ما . تونیم این تابستون نگهش داریم نمیما . کارولین"
فکر کن یه کار اشتباهی بکنیم . دونه چیزي در مورد آفتاب پرستا نمی
  ".و مستر بین مریض بشه و بمیره

، کنم خواهش می. دونم چطور ازش مراقبت کنم من می. نمیشه"
ه میگ باز همبردش و  اگر اون رو نیارم خونه، تس دوباره می! مامان

  ".مستر بین اونو از همه بیشتر دوست داره

  "!کارولین، گفتم نه"
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حتی وقتی مامان به  هنوز ادامه داشتیک ربع بعد بحث و جدل 
کارولین بیرون در ایستاد و . حمام رفت و در را پشت سرش بست

تونیم وقتی نیست  می. الزم نیست لیدي آریستا چیزي بدونه": گفت
  ".اون هیچ وقت تو اتاق من نمیره. خونهقفسش رو یواشکی بیاریم تو 

آدم یه لحظه نباید آسایش داشته باشه، حتی وقتی تو ": مامان داد زد
  "دستشوییه؟

. شد میاو گاهی خیلی اعصاب خرد کن  ".نه": کارولین گفت
کارولین، تا وقتی که مامان به او قول داد به لیدي آریستا التماس 

بستان پیش ما بیاید به این کارش کند که اجازه دهد مستر بین تا می
  . ادامه داد

کردند مشغول بیرون  من در این زمان که مامان و کارولین بحث می
. ما در اتاق خیاطی نشسته بودیم. آوردن آدامس از موهاي نیک بودم

حدود نیم کیلو آدامس به موهاي نیک گیر کرده بود و او اصال 
  .دانست چطور این اتفاق افتاده است نمی

من باید یه دسته از این موها رو با . زنی حتما یه حدسی می": گفتم
  ".بزنمقیچی 
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لیدي آریستا پریروز گفت . بزنش رو  همه. مهم نیست": نیک گفت
  ".شبیه دخترا شدم

نمره چهار بلندتر باشه کنه هر کی موهاش از  لیدي آریستا فکر می"
  ".ه کنیمواقعا حیفه این موهاي قشنگت رو کوتا. شبیه دختراس

  "، خب؟بزنش .دوباره در میاد"

  ".باید بري آرایشگاه. تونم با قیچی ناخن که نمی"

ظاهرا کامال  ".تونی نه بابا، خودت می": نیک با اطمینان گفت
کوتاه فراموش کرده بود که قبال یک بار موهایش را با قیچی ناخن 

. بودمده شده یک جوجه الشخور تازه از تخم در آ بودم و شکل کرده
خواستم از  می. من آن موقع هفت سال داشتم و او چهارساله بود

ولی . گیس درست کنم موهاي حلقه حلقه اش براي خودم یک کاله
موفق نشدم و دعوایم کردند و براي یک روز اجازه بیرون رفتن از 

  . خانه را به من ندادند

اري حق نداري همچین ک": مامان که دوباره به اتاق برگشته بود گفت
اگه الزم باشه ". محض احتیاط قیچی را از دست من گرفت ".بکنی

  ".پایین ماالن باید براي شام بری. فردا. کوتاه بشه، باید بري آرایشگاه
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  .نیک غرغر کرد

هیچ ! لیدي آریستا امروز خونه نیست. نگران نباش": زدم چشمکی
 یا براي این لکه کثیف روي. کنه آدامس دعوات نمی به خاطرکس 
  ".لباست

  ".حتما آب اناره. لعنتی". نیک نگاهی به خودش کرد "کدوم لکه؟"

  ".تو دردسر نمیفتی ،گفتم که"

  ".ولی هنوز چهارشنبه نشده که"

  ".ها خونه نیستن در هر صورت اون"

  ".چه خوب"

وقتی لیدي آریستا، شارلوت و خاله گلندا خانه بودند، شام با اضطراب 
رفتار افراد به خصوص  زیدي آریستا از طرل. شد و ناراحتی برگزار می

ایراد بر سر میز ) حتی گاهی عمه بزرگ مدي(کارولین و نیک 
کرد  هایم از من سوال می گرفت؛ خاله گلندا همیشه در مورد نمره می

بعد اگر کسی از . هاي شارلوت مقایسه کند نمرهآنها را با تا بتواند 
: گفت زد و می ا لبخند میکرد شارلوت مثل مونالیز شارلوت سوالی می

  ".به تو مربوط نیست"
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هاي  این دورهمی به هم خوردن با در نظر گرفتن این مسائل، ما از
راضی نبودیم ولی مادربزرگمان اصرار داشت که ناخانوادگی چندان 

  .همه سر میز حضور داشته باشیم

شد از شام خانوادگی فرار کرد گواهی پزشک یا یک  تنها راهی که می
خانم برامپتون که در طول هفته . اري واگیردار مثل طاعون بودبیم

متأسفانه آخر . (کرد داد همه غذاها را درست می امور خانه را انجام می
کردند که معموال بدمزه بود و  خاله گلندا یا مامان آشپزي می ها هفته

دادیم و هیچ وقت هم اجازه  من و نیک به زور آن را قورت می
  .)رون غذا سفارش بدهیمنداشتیم از بی

ولی چهارشنبه عصرها که لیدي آریستا، خاله گلندا و شارلوت بیرون 
بیشتري خیلی از خانه سرگرم اسرار خودشان بودند، شام با آرامش 

با اینکه هنوز که امروز هم این کردیم  همه ما فکر می. همراه بود
 البته ما. عالی است محس چهارشنبه شب را داریاست دوشنبه 

زدیم ولی  کردیم و آروغ نمی ریختیم، ملچ ملچ نمی غذایمان را نمی
هایمان را روي میز  کردیم، آرنج دائم حرف همدیگر را قطع می

گذاشتیم و در مورد چیزهایی که لیدي آریستا نامناسب  می
  . کردیم دانست صحبت می می
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  .ها مثال، در مورد آفتاب پرست

دوست ندارین یه رین؟ عمه مدي، شما آفتاب پرست دوست دا"
  "رو؟ ش اهلیروزي یکی داشته باشین؟ یه دونه خیلی 

کنم همیشه دلم یه آفتاب پرست  امم، خب، حاال که گفتی فکر می"
عمه بزرگ مدي بشقابش را پر از سیب زمینی تنوري  ".خواسته می
  ".آره، حتما". کرد

  ".شاید به زودي آرزوتون برآورده بشه": کارولین خوشحال شد

  "لیدي آریستا و گلندا پیغامی نگذاشتن؟": مان پرسیدما

مادرت عصر زنگ زد و گفت براي شام خونه ": عمه بزرگ مدي گفت
. تونیم اونها رو ببینیم من گفتم چقدر ناراحتم که نمی. نمیان

  ".امیدوارم حرف خوبی زده باشم

  ".شک نکنین": نیک خندید

  "؟...باالخره رفت شارلوت چی؟ "

ولی دیگه . نه هنوز. فکر نکنم". اي باال انداخت ي شانهعمه بزرگ مد
ش احساس سرگیجه  دختر بیچاره همه. هر لحظه انتظارشو دارن

  ".کنه و حاال میگرن هم گرفته می
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چنگالش را پایین گذاشت  ".سوزه دلم براش می !عزیزم": مامان گفت
هاي اتاق غذاخوري که جوري بود  و با حواس پرت به منبت کاري

  . ار کسی دیوار را بازمین اشتباه گرفته و پارکت کرده، خیره شدانگ

  "اگر شارلوت اصال سفر زمان نکنه چی؟": پرسیدم

دیر یا ": آورد گفت بزرگ را در مینیک که اداي لحن مطمئن مادر
  ".زود این اتفاق میفته

  . همه به جز من و مامان خندیدیم

کرده باشن و شارلوت  ولی اگر نشه، چی؟ شاید اشتباه": اصرار کردم
  ".اصال این ژن رو نداشته باشه

حتی وقتی کوچیک ": این بار نیک صداي خاله گلندا را تقلید کرد
تونستن ببینن که شارلوت براي مدارج باالتري به  همه میهم بود 

  ".شه اون رو با آدماي عادي مقایسه کرد نمی. دنیا اومده

  "...من فقط ": با تردید گفتم

  ".عزیزم، من که بهت گفتم اشتباهی نشده": مدي گفتعمه بزرگ 



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

٨٧  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

ها تو ریاضی اشتباه  بله، چون سر ایزاك نیوتون نابغه بوده و نابغه"
ولی اصال چرا نیوتن تاریخ تولد شارلوت رو حساب . دونم می. کنن نمی
  "کرد؟

  "!عمه مدي": مامان نگاه سرزنش آمیزي به عمه بزرگ مدي کرد

ال کرد و ؤخب، عزیزم، هی از من س": ردعمه بزرگ مدي نچ نچی ک
ست هاي تو کردم؟ دقیقا مثل بچگی می چی کار باید. ول کن نبود

تازه، قول داده بود در مورد این حرفها مثل موش ساکت . گریس
  ".بمونه

ایزاك نیوتن این کرونوگراف رو هم . مادربزرگ جلويفقط ": گفتم
  "خودش اختراع کرده؟

من دیگه هیچی . خبرچین کوچولواي ": عمه بزرگ مدي گفت
  ".نمیگم

  "این کرونوگراف چیه؟": نیک پرسید

یه جور ماشین زمانه که شارلوت رو به گذشته ": برایش توضیح دادم
  ".کنه و از خون شارلوت به جاي سوخت استفاده می. بره می

  "!اه اه، خون! چندش": و نیک جیغ کشیدند کارولین
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  "گراف به آینده هم سفر کرد؟میشه با این کرونو": نیک پرسید

  ".ببین چی کار کردي عمه مدي": مامان با اوقات تلخی گفت

ن هست هاي خودت ها بچه اون": عمه بزرگ مدي با لبخند گفت
  ".خیلی طبیعیه که بخوان بدونن چه خبره. گریس

ولی شما به هیچ وجه نباید از . بله": مامان به تک تک ما نگاه کرد
  "فهمیدین؟. ها رو بپرسین المادربزرگتون این سو

  ".دونه شو میها با اینکه اون احتماال تنها کسیه که جواب": گفتم

  ".ولی جوابی به تو نمیده"

  "دونین مامان؟ شما چقدر در این مورد می"

مامان این حرف را با لبخند زد ولی  ".بیشتر از اونی که دلم بخواد"
. به آینده سفر کرد نیکشه  و نه، نمی". فکر کردم لبخند غمگینی بود

  ".به این دلیل ساده که آینده هنوز اتفاق نیفتاده

  "ها؟ این دیگه چه جور منطقیه؟": نیک گفت

اگر لزلی . با تلفن داخل اتاق آمد آقاي برنارداي به در خورد و  ضربه
. کرد می حتما غشدید،  تلفنی را که روي سینی نقره آورده بود می
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در انجام وظایف سرپیشخدمتی زیاده روي  آقاي برناردگاهی اوقات، 
  .کرد می

  ".تلفن براي خانم گریس"

او . برگشت تا از اتاق خارج شود آقاي برناردمامان تلفن را برداشت و 
کرد که  خورد مگر اینکه لیدي آریستا از او دعوت می با ما غذا نمی

 زدیم من و نیک حدس می. افتاد تقریبا دو بار در سال این اتفاق می
دهد و با آرامش در  که از بیرون غذاي ایتالیایی یا چینی سفارش می

  . خورد اتاق خودش می

  ".اا، مامان شمایین. بفرمایید"

ها  تونه فکر آدم مادر بزرگت می". برق زد عمه بزرگ مديهاي  چشم
. کنیم حدس زد که داریم از موضوعات ممنوعه صحبت می! رو بخونه
کنه؟ باید براي کیک سیب خانم  عجمرو  ها خواد بشقاب کی می

 ".برامپتون جا باز کنیم

من یک خروار سیب زمینی تنوري، هویج پخته  "!و شیرینی وانیلی"
این هیجانات . بودم شده و گوشت خورده بودم ولی هنوز سیر نشده

  .ها را جمع کردم بلند شدم و ظرف. ه کرده بودمرا خیلی گرسن
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ندازه کافی در زمان عقب بره اگر شارلوت به ا": کارولین پرسید
  "تونه برام یه بچه دایناسور بیاره؟ می

هایی که ژن رو  حیوانات و انسان":عمه بزرگ مدي سري تکان داد
و هیچ کس هم تا اون حد . تونن در زمان سفر کنن ندارن نمی

  ".تونه به عقب برگرده نمی

  "!حیف": کارولین که کمی ناامید شده بود گفت

فکر کن اگه مسافرهاي زمان . گر از من بپرسی بهترها. بهتر": گفتم
تونستن هر روز با خودشون دایناسور و ببر ماقبل تاریخ یا آتیال و  می

  "!شد هیتلر برگردونن چی می

مونن که خیالشون  شب رو اونجا می": مامان تلفنش را تمام کرده بود
  ".راحت باشه

  "مونن؟ شب رو کجا می": نیک پرسید

عمه مدي، ": نداد، در عوض از عمه بزرگ مدي پرسیدمامان جوابی 
  "شما حالتون خوبه؟
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  .ستون در قلعه زمان استوار است دوازده

  .کنند موجود بر خشکی و دریا حکومت می دوازده

  عقاب آماده اوج گرفتن در هواست،

  .زیربناست و همچنین کلید است ،پنج

  .نفره، شماره دوازده دو خواهد شد دوازدهدر حلقه 

  . راهگشاستسازد، با این حال سه  را متولد می هفتمیشاهین 

  

  1رمنهاي مخفی کنت سن ژ دستخط

  

  چهار
خیره به رو به . عمه بزرگ مدي به طرز عجیبی سفت شده بودبدن 
  . رنگش به شدت پریده بود. هاي صندلی چنگ زده بود به دسته ،رو

                                                             
1COUNT SAINT-GERMAIN 
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رو عمه مدي؟ واي مامان، سکته کرده؟ عمه مدي، صداي من "
سعی کردم دستش را بگیرم ولی مامان  "شنوي؟ عمه مدي؟ می

  .جلوي مرا گرفت

  ".بهش دست نزن! این کار رو نکن"

  . کارولین زد زیر گریه

  "ش شده؟ چیزي تو گلوش گیر کرده؟ چه": نیک پرسید

  "!مامان، یه کاري بکن. باید دکتر خبر کنیم": گفتم

چیزي تو گلوش گیر  چیزي نیست، نه سکته کرده، نه": مامان گفت
  ".کشه زیاد طول نمی. داره بهش الهام میشه. کرده

مردمک . ترساند نگاه خیره عمه بزرگ مدي مرا می "مطمئنی؟"
  .زد چشمانش گشاد شده بود و اصال پلک نمی

  "شما سردتون نشده؟. یهو چقدر سرد شد": نیک زیر لب گفت

  ".شهیه کاري کنین تموم ب": کرد کارولین آرام هق هق می

همه از جایمان پریدیم و بعد فهمیدیم  "!لوسی": یک نفر فریاد زد
. دماي اتاق واقعا پایین آمده بود .صداي عمه بزرگ مدي بوده است

لوسی، واي بچه ". به اطراف نگاه کردم، ولی هیچ روحی در اتاق نبود
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هاي  یه درخت پر از توت. بره داره منو به طرف یک درخت می! نازنین
هاي  یه چیزي بین ریشه. تونم ببینمش جا رفت؟ دیگه نمیک. قرمز

یک جواهر بزرگ، یک یاقوت کبود که به شکل تخم . درخت افتاده
. و ارزشمند! خیلی زیباست. یه تخم مرغ یاقوتی. مرغ تراش خورده
... ولی یه چیزي توشه  -شکنه واي داره می - خوره  ولی داره ترك می

پرید روي . یه جوجه کالغ. نیه جوجه کوچیک داره میاد بیرو
. عمه بزرگ مدي خندید ولی چشمانش هنوز ثابت بود ".درخت
  .هاي لرزانش به دسته صندلی چنگ زده بود دست

همه . زا یه باد طوفان". خنده عمه بزرگ مدي ساکت شد ".باد میاد"
ها  تارهبا کالغه به سمت س. کنم من دارم پرواز می. چرخه چیز داره می
یه نفر باالي . ساعت خیلی بزرگ باالي برجه یه. یه برج. نمک پرواز می

همین االن بیا . برج روي ساعت نشسته و پاهاش رو آویزون کرده
.  ناگهان ترس را صدایش احساس کردم "!ي احمق پایین، دختره

. خیلی باال رفته. اندازدش پایین باد می". شروع کرد به فریاد کشیدن
! چرخه پرنده بزرگ تو آسمون می یه! ایهکنه؟ یه س اونجا چی کار می

  "!گوئنت! گوئنت. داره به سمتش فرود میاد!  اونجا
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، شانه عمه ممامان را کنار زد. توانستم تحمل کنم نمی رمن دیگ
! من اینجام، عمه مدي". را گرفتم و او را تکان دادم بزرگ مدي
  "!به من نگاه کن! کنم خواهش می

کم رنگ  کم. واقعا به من نگاه کرد. ندعمه بزرگ مدي سرش را برگردا
اي کردي  چه کار احمقانه! فرشته کوچولوي من". به صورتش برگشت

  "!رفتی اون باال

  "مطمئنی مشکلی نداره؟". به مامان نگاه کردم"حالتون خوبه؟"

  ".حالش خوبه. الهام بوده": مامان گفت

کی الهام خیلی وحشتنا. نه حالم خوب نیست": عمه بزرگ مدي گفت
  ".هرچند اولش خوب بود. بود

او و نیک با ناراحتی به عمه بزرگ مدي نگاه . گریه کارولین قطع شد
  .کردند می

  "متوجه شدین هوا چقدر سرد شد؟. ترسناك بود": نیک گفت

  ".خیال کردي": گفتم

  "!نخیرم"

  ".موهاي تنم سیخ شده. ترسناك بود": کارولین گفت
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ت لوسی رو دیدم  برادرزاده": عمه بزرگ مدي دست مامان را گرفت
  "...با اون لبخند شیرین . هنوز هم مثل قبل بود. گریس

  .مامان یه جوري شده بود انگار ممکن است هر لحظه گریه کند

از یه تخم مرغ . ش رو نفهمیدم ولی بقیه": عمه بزرگ مدي ادامه داد
کبود، یه کالغ، گوئنت روي برج ساعت و بعدش اون پرنده  تیاقو
  "فهمی؟ تو چیزي می. تناكوحش

این الهامات براي شما . معلومه که نه عمه مدي": مامان آهی کشید
هاي غداخوري کنار عمه بزرگ مدي  روي یکی از صندلی ".پیش میاد
  .نشست

آره ولی معنیش این نیست که چیزي ازشون ": عمه بزرگ مدي گفت
  "یم؟چیزهاي که گفتم رو نوشتی که بعدا به مادرت بگ. فهمم می

  ".نه عمه جون، ننوشتم"

اولش لوسی . پس بهتره همین االن بنویسی": مدي به جلو خم شد
تخم مرغ یاقوت کبود اونجا افتاده ... هاي قرمز  توت. بود و بعد درخت

امیدوارم کیک سیب رو تموم . ام واي خدایا، چقدر گرسنه... بود 
  ".م سه تاکه باید بخورم، شایدیامروز حداقل دو ت. نکرده باشین
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***  

کارولین و نیک خوابیده  ".واقعا خیلی خیلی ترسناك بود": گفتم
کردم راه مناسبی  بودند و من لبه تخت مامان نشسته بودم و سعی می

اي امروز  مامان، یه چیز بامزه. پیدا کنم تا مشکلم را برایش بگویم
  .ترسم دوباره هم اتفاق بیفتد عصر براي من اتفاق افتاد و من می

. صورتش را تمام کرده بود. اش بود مامان غرق در مراسم آرایش شبانه
اصال کسی فکر . خوشبختانه مراقبت از پوستش جواب داده بود

  . کرد از چهل سال بیشتر سن دارد نمی

  ".دیدم به عمه بزرگ مدي الهام میشه اولین باري بود که می": گفتم

اولین بار ": داد گفت مالید و ماساژ می مامان که روي دستش کرم می
گفت سن اول روي  همیشه می ".شد بود که سر شام بهش الهام می

  . دهد نشان می خودش را دست و گردن

  "گیریم؟باید الهاماتش رو جدي ب"

شنیدي چه چیزهاي قاطی  ،خب، راستش": اي تکان داد مامان شانه
سه روز . میشه تفسیرهاي مختلفی هم ازش کرد. گفت اي می پاطی
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یه پلنگ سیاه رو دید که روي . از فوت پدربزرگت بهش الهام شد قبل
  ".ش پریده سینه

  ".بنابراین منطقیه. پدربزرگ سکته کرد"

خواي  کرم دست می. همیشه یه مقداري حقیقت توشه. همین دیگه"
  "عزیزم؟

شما بهش اعتقاد داري؟ منظورم کرم دست نیست، الهامات عمه "
  "مدي؟

ولی به . بینه راست میگه ورد چیزي که میفکر کنم عمه مدي در م"
اصال . کنه بینی می این معنی نیست که الهاماتش آینده رو پیش

  ".نداشته باشناصال معنی خاصی  ممکنه. اینطور نیست

  "!فهمم من نمی": هایم را جلو آوردم و مامان رویشان کرم زد دست

بینی و  یرو م امن مطمئنم تو اون. یه کمی شبیه ارواح توئه عزیزم"
  ".مطمئنم به عمه مدي هم الهام میشه

یعنی باور ": دستهایم را پس کشیدم و با اوقات تلخی داد زدم
بینم ولی باورت نمیشه اونها واقعا وجود  کنی که من روح می می

  "دارن؟
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اون چیزي که من . دونم واقعا وجود دارن یا نه من نمی": مامان گفت
  ".ارهباور دارم ربطی به این ماجرا ند

و . کنم ولی اگه وجود نداشته باشن یعنی که من دارم خیاالت می"
  ".م این یعنی من دیوونه

بعضی . دونم چی بگم اوه، عزیزم، نمی... معنیش اینکه که فقط . نه"
فکر کنم اگر فقط به . کنم تخیل این خانواده خیلی زیاده وقتا فکر می

یم زندگی شادتر و چسبید اون چیزایی که مردم عادي باور دارن می
  ".آرامتري داشتیم

شاید خیلی هم فکر خوبی نباشد که امشب اخبار  "!گرفتمرو  نکته"
هی، مامان، ما امروز بعداز ظهر به گذشته سفر . جدیدم را بگویم

  .کردیم، من و تخیالت غیر عادیم

دونم، خیلی چیزاي ناشناخته  می. اینقدر ناراحت نشو": مامان گفت
ولی شاید هم هر چه بیشتر به . ن و اینا وجود دارهدر زمین و آسما

کنم تو دیوونه  من فکر نمی. ها فکر کنیم به نظرمون مهمتر برسن اون
کنی الهامات  ولی راستش رو بگو خودت فکر می. یا عمه مدي. باشی

  "عمه مدي ربطی به آینده تو داشته باشه؟

  ".شاید"
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عت باال بري و روي ساعت خواي به این زودیا از یه برج سا واقعا؟ می"
  "بنشینی و پاهات رو تکون بدي؟

  ".ولی شاید یه نشونه باشه. معلومه که نه"

روز . االن برو بخواب عزیزم. شاید باشه شایدم نباشه": مامان گفت
بیا ". نگاهی به ساعت کوچک کنار تختش کرد ".سختی داشتی

ارم که امیدو. امیدوار باشیم جریان شارلوت به خیر گذشته باشه
  ".باالخره بره به گذشته

بلند شدم و  ".کنه ت هم زیاد تخیالت میوولی شاید شارل": گفتم
  .مامان را بوسیدم

  . کنم فردا دوباره امتحان می

  .شاید

  ".شب به خیر"

  ".دوستت دارم. شب به خیر، عزیزم"

  ".منم دوستت دارم مامان"

ب شدم وقتی در اتاق خوابم را پشت سرم بستم و وارد تختخوا
. گفتم باید به مادرم در مورد این جریان می. کردم احساس گناه می



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

١٠٠  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

بله، درست بود، من تخیل . ولی چیزي که گفت مرا به فکر فرو برد
فعالی داشتم ولی خیال پردازي  یک چیز است و اینکه تصور کنی در 

  .کنی چیز دیگري است زمان سفر می

قرار درمانی  رواند تحت کردن افرادي که این جور چیزها را خیال می
شاید من هم . شدند اگر از من بپرسید باید هم درمان می. گرفتند می

کردند توسط آدم  هاي عجیب و غریبی بودم که ادعا می شبیه آن آدم
  . عقلم را از دست داده باشمکامال شاید . اند ها دزدیده شده فضایی

بدتر است؟  کدام. چراغ خوابم را خاموش کردم و زیر لحافم خزیدم
  دیوانه بودن یا حقیقتا در زمان سفر کردن؟

  .شاید بشود براي اولی دارو مصرف کرد. فکر کردم، احتماال دومی

بار دیگر فکر کردم از  یک. هایم دوباره سراغم آمدند ترسدر تاریکی، 
براي همین دوباره چراغ . اینجا تا زمین چقدر سقوط خواهم کرد

سعی . را به سمت دیوار برگرداندم خواب را روشن کردم و صورتم
خطر و آرامش بخش  کردم به امید اینکه خوابم ببرد به چیزهاي بی

  .باالخره از صد برعکس شمردم. توانستم فکر کنم ولی نمی

نشستم، حتما خوابم برده بود چون وقتی بیدار شدم و روي تخت 
  .زد دیدم؛ قلبم به شدت می خواب یک پرنده بزرگ را می
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با وحشت از . برگشته بودلعنتی پیچه  آن احساس گیجی و دلدوباره 
تخت بیرون پریدم و با حداکثر سرعتی که با آن پاهاي لرزان 

دادم که فکر کند  اهمیتی نمی. توانستم به طرف اتاق مامان دویدم می
خواستم سه  و نمی. خواستم این حس متوقف شود  فقط می - ام  دیوانه

  !باتالق فرود بیایم طبقه پایین بیفتم و در یک

در حالی که . شدزیر پایم خالی از راهرو جلوتر بروم، قبل از اینکه 
ولی فقط . مطمئن بودم آخر عمرم رسیده، چشمهایم را محکم بستم

هاي  دقیقا مثل همان تخته زیر زانوهایم روي زانوهایم افتادم و زمین
تر بود  وشنهوا ر .هایم را باز کردم با احتیاط چشم. چوبی آشنا بود

براي یک لحظه . انگار که در آخرین لحظه خورشید طلوع کرده باشد
بعد دیدم که در اصل در . امیدوار شدم هیچ اتفاقی نیفتاده باشد

رنگ . رسد متفاوت به نظر می راهرو ام ولی راهروي خودمان فرود آمده
  .دیوارها سبز زیتونی تیره بود و چراغی روي سقف وجود نداشت

  .صداي زن. را از اتاق نیک شنیدمصداهایی 

چطور توضیح بدهم که ... اگر کسی مرا ببیند . سریع بلند شدم
  .با لباس خواب هلو کیتیآن هم ناگهان از کجا پیدایم شده است؟ 
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والتر . ام، از سپیده صبح بیدارم خیلی خسته": گفت یکی از صداها می
موندم و  تو مزرعه میباید ! ولی ما نه. تونه تا ساعت نه صبح بخوابه می

  ".دوشیدم گاوها رو می

. والتر، بیشتر شب رو نگهبانی میده، کالري": صداي دوم گفت
و مرتب بکن زیرش وگرنه خانم میسون رموهات . کالهت کج شده
  ".عصبانی میشه

  ".اون که همیشه عصبانیه": صداي اول غر زد

. زهست کالري عزیاز اون هم تر هاي خیلی سختگیر سرپیشخدمت"
  ".نزده دقیقه پیش رفت پایینومري پ. بیا وگرنه دیرمون میشه

همیشه مشغول، همیشه مرتب، . بله، تختش رو هم مرتب کرد"
مري . اش باشنههمونجوري که خانم میسون دوست داره خدمتکار

. به پتوش دست زدي؟ خیلی نرمه. کنه مخصوصا این کار رو می
  "!عادالنه نیست

توانستم بروم؟ خوب بود  ولی کجا می. به سرعت رفتم، باید از اینجا می
  .بلد بودم را این خانه همه جايحداقل 

  ".به من یه پتوي زمخت و خشن دادن": صداي کالري غر زد
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  ".بیا. زمستون خوشحال میشی اون رو داري"

به سرعت به طرف گنجه رفتم، در را . دستگیره در رو پایین آوردند
اتاق نیک باز شد، دوباره پشت  درِ باز کردم و درست در زمانی که

  . سرم بستم

فهمم چرا من باید یه پتوي زمخت  نمی": صداي کالري ادامه داد
بتی . خیلی ناعادالنه است. داشته باشم و مري یه پتوي نرم خوب

تونه با لیدي مونتروز به اطراف شهر بره و ما باید تمام تابستون رو  می
  ".تو هواي بد این شهر بمونیم

  ".الري، واقعا باید سعی کنی کمتر شکایت کنیک"

، کالري، یک غرغروي هاین دختر. من با آن زن دیگر موافق بودم
  . کامل بود

نزدیک بود . صداي پایین رفتنشان را شنیدم و نفس راحتی کشیدم
ولی حاال چی؟ باید همینجا در گنجه بمانم تا دوباره ! گیر بیفتم

آهی کشیدم و دست به . تري بود انهبرگردم؟ احتماال این کار محتاط
  .سینه ایستادم

  . پشت سر من در تاریکی، کسی غرولند کرد
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  این دیگر چه مصیبتی بود؟. از ترس فلج شدم

صداي یک  "تویی کالري؟": هاي تمیز پرسید صدایی از قفسه مالفه
  "زیادي خوابیدم؟". مرد بود

ن چه طرز ای. خوابد یک نفر واقعا در این گنجه می! خداي بزرگ
  رفتاري با یک انسان است؟

 هوشیارترصداي مرد  "کالري؟ مري؟ کی اونجاست؟": صدا پرسید
دستی بیرون آمد و پشت . آمد گنجه میداخل صداهایی از . شده بود

در گنجه را باز کردم  - من منتظر نماندم که مرا بگیرد . مرا لمس کرد
  .و پا به فرار گذاشتم

  "!مونهمونجا که هستی ب! وایسا"

مرد جوانی با پیراهن بلند سفید از گنجه . به پشت سرم نگاه کردم
  . بیرون آمد تا مرا بگیرد

صداي ؟ مپنهان شوتوانم  میاالن دیگر کجا . به طبقه پایین دویدم
  "!وایسا، دزد": زد شد و فریاد می تر می مرد توي گنجه نزدیک پاي

  ؟ کاله شبش را؟دزدیدم باید می اچه چیزي ر. شد دزد؟ باورم نمی
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. ها پایین بدوم توانستم از این پله خوشبختانه حتی در خواب هم می
ها را با سرعت  دو طبقه از پله. شناختم ها را به خوبی می تک تک پله

نور پایین دویدم و بعد از کنار تابلوي عمو بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ 
ي در مخفی جاي خوبی براپشت  -بزرگ هیو با کمی تأسف رد شدم 

ولی دستگیره در همیشه . خالص شدن از این موقعیت احمقانه بود
 پوش مرد لباس خواب و االن وقت نداشتم در را باز کنم؛کرد  گیر می

نه، باید جاي بهتري براي مخفی شدن پیدا . رسید به من می
  .کردم می

برد  در طبقه اول، تقریبا با خدمتکاري که یک پارچ بزرگ را می
ینکه از کنارش گذشتم، جیغی کشید و پارچ را هم. برخورد کردم

آب و چینی شکسته . بود فیلمیک  اي از انداخت؛ درست مانند صحنه
  . شد شروي زمین پخ

در . بیفتد روي زمینام روي آب لیز بخورد و  آرزو کردم تعقیب کننده
توانست به سرعت از روي آب و چینی شکسته عبور  هر حال، نمی

فاده کردم و به طرف گالري موسیقی دویدم، از این فرصت است. کند
اینجا . را باز کردم و به داخل آن خزیدم ها پلهدر انباري کوچک زیر 

نور . نامرتب و پر از تار عنکبوت بود ،مثل زمان خودم خاك گرفته
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توانستم ببینم دست کم  تابید و می ها می هاي پله کمی از بین شکاف
اینجا هم مثل قرن بیست و یکم  .کسی در این انباري نخوابیده است

  .هاي قدیمی بود پر از آت و آشغال

مرد لباس خواب پوش با . از باالي سرم صداهاي بلندي شنیدم
  . زد اي که پارچ را انداخته بود حرف می خدمتکار بیچاره

  ".تا حاال اینجا ندیده بودمش. دختره حتما دزده"

  . صداهاي دیگري هم اضافه شدند

  ".شاید چند نفر باشن. دوید پایین"

دزده . نتونستم جلوي خودمو بگیرم. کنم، خانم میسون خواهش می"
  ".فکر کنم دنبال جواهرات خانم باشن. دوید به سمت من

من هیچکس رو تو راه پله ": مقتدرانه دستور داد ،صداي یک زن
مطمئن بشین که در ورودي . پس باید هنوز هم اینجا باشه. ندیدم

والتر، همین االن برو باال و یه چیزي بپوش . بگردین قفله و خونه رو
براي اول صبح صحنه قشنگی . که پاهاي پشمالوت رو بپوشونه

  ".نیست
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قبال وقتی . هایم بشنوم توانستم صداي تپش قلبم را در گوش می
نقدر از نجا پنهان شده بودم ولی هیچ وقت آهزاران بار ای مکوچک بود

نکنم با احتیاط، به طوري که صدایی . دمترسی اینکه پیدایم کنند نمی
یک عنکبوت از . تر فرو رفتمشها بی که جایم را لو دهد، در بین آشغال

  .رفت و آنقدر بزرگ بود که تقریبا از ترس جیغ زدم بازویم باال می

. لستر، آقاي جنکینز و تات، شما طبقه اول و زیرزمین را بگردید"
ري مراقب در پشتی باش و کال. گردیم مري و من طبقه اول را می
  ".هلن، تو مواظب در جلویی باش

  ".شاید سعی کنه از آشپزخونه فرار کنه"

انباري زیر . هاي آهنیش رد بشه باید اول از جلوي خانم کرین و تابه"
  ".ها رو هم بگردین پله و پشت پرده

  .کارم تمام بود

  .یدرس به نظر میخیلی غیر واقعی ... ها خیلی  همه این. لعنتی

هاي چاق و  من اینجا با لباس خواب در یک انباري در بین عنکبوت
خداي من، یعنی این واقعا یک کروکودیل ( درشت، وسایل خاك آلود

و منتظر بودم به جرم دزدي بودم نشسته ) خشک شده است؟
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ها براي اینکه آقاي ایزاك نیوتن در حساب  و همه این. دستگیرم کنند
  .اه کرده بوداش اشتب و کتاب احمقانه

کردم که شروع به گریه  آنقدر احساس عصبانیت و درماندگی می
. ها پیدایم کنند دلشان برایم بسوزد شاید وقتی این آدم. کردم
از . زد اي کروکودیل با تمسخر در نور کم برق می هاي شیشه چشم

هایم  ها در چشم گرد و خاك پله. آمد همه جاي خانه صداي پا می
  . ریخت می

هیچ وقت تا . در شکمم احساس کردم دوباره آن کشش را بعدولی 
کروکودیل جلوي چشمانم محو شد، . این اندازه از آن خوشحال نبودم

هوا تاریک . جا ساکت شد وار چرخید و دوباره همه همه چیز دیوانه
  . تاریک بود

احتماال دوباره به خانه . فکر کردم، وحشت نکن. نفس عمیقی کشیدم
و احتماال االن در بین آشغالهاي زیر پله در زمان . مسفر کرده بود

هاي چاق و چله اینجا  و باز هم عنکبوت. خودمان گیر افتاده بودم
  . بودند

با ترس و وحشت، دست و پایم را تکان . چیزي نرم به صورتم خورد
ها و  صداي غژغژ تخته. دادم و از زیر یک کمد کشویی بیرون آمدم



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

١٠٩  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

. لند شد و یک چراغ قدیمی به زمین افتادتق تق اسباب و وسایل ب
توانستم چیزي  نمی که وگرنهکردم که چراغ است  البته من فکر می

با خیال . توانستم سینه خیز بیرون بیایم در هر حال می. ببینم
هوا . در انباري پیدا کردم و بیرون آمدم به سمتتر، راهم را  راحت

هاي بلند و لوسترهاي  پنجرهها،  توانستم نرده هنوز تاریک بود ولی می
  .  تشخیص دهمدرخشان را تا حدي 

  . نور چراغ قوه به چشمانم افتاد. آمد کسی  داشت به سمت من می

  . دریاد بزنم ولی صدایی بیرون نیامدهانم را باز کردم که ف

گشتین خانم  اون انباري می يدنبال چیز خاصی تو": صدایی پرسید
وشحال میشم کمکتون کنم پیداش خ". بود آقاي برنارد "گوئنت؟
  ".کنین

روي ترس بر  "...من ...  من، امم ". آمد در نمیهنوز هم نفسم 
آقاي کنین  شما اینجا چی کار می". ذاشته بودهایم تأثیر گ ریه

  "؟برنارد

خب، .. یه کم، . یه صدایی شنیدم": با وقار تمام پاسخ داد آقاي برنارد
  ".خاك آلود به نظر میاي
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هایم را پاك  یواشکی گونه. زخمی، و خیس گریه ،آلود خاك ".بله"
  .کردم

به . کرد در نور چراغ قوه مرا برانداز می آقاي برناردهاي جغدوار  چشم
؟ و نهرفتن به داخل انباري در وسط شب ممنوع نبود، . او خیره شدم

  .ربطی نداشت آقاي برناردبه  هم اینکه چرا آنجا رفتم

  ید؟خواب واقعا با عینک می

پیشنهاد . هنوز دو ساعت تا زنگ ساعت باقی مونده": باالخره گفت
من هم باید کمی بیشتر . کنم این زمان رو توي تختتون بگذرونین می

  ".شب به خیر. استراحت کنم

  ".آقاي برناردشب به خیر، "
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با وجود جستجوي کامل خانه، مشخص شد پیدا کردن دختر دزدي 
در منطقه ) حلقه داخلی(وراشیو مونتروز که امروز صبح در خانه لرد ه

هاي رو  احتماال از طریق پنجره. امکان پذیر نیستبوردن دیده شده، 
سرپیشخدمت، خانم میسون، فهرستی از . به باغ فرار کرده است

لوازم آشپزخانه نقره و جواهرات  که شامل وسایل گمشده تهیه کرده
ي که دوك ارزشمند متعلق به لیدي مونتروز شامل گردنبند

لیدي مونتروز . شود می ولینگتون به مادر لرد مونتروز اهدا کرده بود
  .در حال حاضر در ییالق است

  شمار محافظان گاه

  1851جوالي  12

  دیوید لوید، استاد درجه دو: گزارش از

  

  پنج
با لزلی در حیاط مدرسه زنگ تفریح بود و  ".ت خیلی داغونه قیافه"

  .زدم حرف می

  ".دهحالم خیلی ب"
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هاي تیره زیر چشمت  با این حال، حلقه": لزلی بازویم را نوازش کرد
چشمات ". کرد به من روحیه بدهد سعی می ".یه جورایی بهت میاد

  ".تر شده خیلی آبی

روي نیمکتی زیر درخت بلوط . لزلی خیلی شیرین بود. لبخند زدم
کنان حرف بزنیم چون  پچ توانستیم پچ ته بودیم و فقط مینشس
پشت سر ما با دوستش نشسته بود و درست کنار او  نتیا دیلسی

چیزي بین کواك اردك و غرش خرس  هگوردون گلدرمن با صدایی ک
. زد در مورد فوتبال حرف میبا دو پسر دیگر از کالسمان بود، 
کردند  همین حاال هم همه فکر می. خواستم صداي ما را بشنوند نمی

  .عجیب و غریب هستم

  ".گفتی اقعا باید به مامانت میواي، گوئن، و"

  ".تا حاال حداقل پنجاه بار اینو گفتی"

  ".فهمم چرا نگفتی نمی. بله، براي اینکه درست میگم"

تقریبا امیدوار بودم . فهمم نه، راستش خودم هم نمی... چون من "
  ".دوباره این اتفاق نیفته
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چه منظورم اینه که فقط فکرشو بکن  -ولی اون ماجراي نصفه شب "
حتما  –الهام عمه بزرگت رو ببین ! اتفاقی ممکن بود برات بیفته
ساعت به معنی سفر زمانه، برج بلند . معنیش اینه که در خطري

احتماال تو اون ! کردي اه، نباید بیدارش می... یعنی خطر، و پرنده 
امروز بعد از ظهر همه . شده لحظه داشته خیلی هیجان انگیز می

کالغ، یاقوت کبود، برج،  -  کنم نت جستجو میها رو تو اینتر این
پیدا کردم، هاي ماوراء الطبیعه  یک سایت در مورد پدیده. درخت

هاي زیادي هم در مورد سفر زمان پیدا  کتاب. خیلی چیزها نوشته
شاید بتونیم از . بازگشت به آینده، قسمت اول تا سوم. و فیلم. کردم
  "...ها هم چیزي در بیاریم  اون

گذرد روي مبل خانه لزلی بنشینیم و  دم چقدر خوش میفکر کر
کردیم و خودمان فیلم را  گاهی صدا را قطع میما . تلویزیون ببینیم

  . کردیم دوبله می

  "سرگیجه داري؟"

فهمیدم شارلوت بیچاره این چند هفته  االن می. سرم را تکان دادم
اینکه هر لحظه از من بپرسند . گذشته چه احساسی داشته است

به خصوص . کرد کنم یا نه واقعا اعصابم را خرد می احساس گیجی می
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احساس سرگیجه نکند حواسم به این بود که دائم وقتی خودم هم 
  . کنم

فکر نکنم . دونستیم کی دوباره اتفاق میفته اگر می": لزلی گفت
شارلوت چندین سال براي این جریان آماده شده بود . عادالنه باشه

  ".داختن تو آب شنا کنیولی تو رو یهو ان

دونم اگر شارلوت دیشب تحت تعقیب مردي که  من اصال نمی": گفتم
کنم  فکر نمی. کرد گرفت چی کار می قرار میبود تو گنجه ما خوابیده 

هیچ اسبی . خورد هاي رقص و تیراندازي چندان به دردش می کالس
  ".هم نبود که سوارش بشه

دوید  ر حالی که دور خانه میخندیدم، تصور شارلوت به جاي خودم د
خوابید خالص شود  تا از دست آن مرد جوان، والتر، که در گنجه می

قاپید و همه  احتماال یه شمشیر از روي دیوار سالن می. خنده دار بود
  .کرد آن خدمتکارهاي بدبخت را قتل عام می

ها  ولی این اتفاق. خورد نه، خنگه، معلومه این چیزها به دردش نمی"
اي  افتاد چون اون کرونوچیزه اون رو جاي دیگه  براش نمیاصال
اي بهش  یه جایی که هیچ صدمه. مویه جاي خوب و آر. فرستاد می
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ت خبر بدي که تا حاال به آدم  ولی تو به جاي اینکه به خانواده! نرسه
  ".دادن جون خودت رو به خطر انداختی میاشتباهی درس 

اینجوري همه به . باشه کردهان شارلوت هم سفر زم ممکنه تا االن"
   ".رسن خوان می اون چیزي که می

یک پرونده از . لزلی آهی کشید و سراغ کاغذهاي روي پایش رفت
مثال، . ، کم و بیش مفیدالبته. اطالعات مفید براي من آماده کرده بود

ها،  طبق این عکس. هاي قدیمی را چاپ کرده بود عکس ماشین
 1906اولم دیده بودم مربوط به سال  هایی که من در سفر ماشین
  .بود

خیلی . کشت تو شرق لندن آدم می 1888جک قاتل سال "
به کلی آدم . س که آخرش هم هیچ کس نفهمید اون کیه مسخره

براي همین اگر یه . مشکوك شدن ولی هیچ وقت مدرکی پیدا نشد
بینی  رفتی هر مردي که می 1888وقت به شرق لندن تو سال 

اتفاق  1666آتش سوزي بزرگ لندن در سال . اك باشهممکنه خطرن
افتاد و تقریبا همیشه یه بیماري واگیرداري مثل طاعون بوده ولی 

بعدشم حمله  .از همه بدتر بودن 1665و  1528، 1348هاي  سال
 1940حمالت هوایی تو سال . ها تو جنگ جهانی دوم هوایی آلمانی
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بهتره بفهمی . شد شروع شد و تقریبا کل لندن با خاك یکسان
در غیر . ت امنهاگر اینطور باشه اونجا جا. یا نهتون سالم مونده  خونه

این صورت، کلیساي جامع سن پل جاي خوبیه چون با اینکه یه بار 
بنابراین می تونی . آسایی سالم موند بمباران شد ولی به طرز معجزه

  ".اونجا قایم بشی

  ".میاد ها خیلی خطرناك به نظر همه این": گفتم

منظورم . کردم سفر زمان بیشتر رومانتیکه بله، من همیشه فکر می"
در . کردم اینه که یه جورایی شارلوت رو تو یه فیلم تاریخی تصور می

رقصه و عاشق یه نجیب زاده جذاب  حالی که با آقاي دارسی می
میگه که ازدواج با هنري هشتم فکر  1یا حتی به آن بولین. میشه

  ".اینجور چیزها. یهخیلی خیلی بد

  "آن بولین، همونی که گردنش رو زدن؟"

تونم  می. یه فیلم عالی با بازي ناتالی پورتمن داره": لزلی تأیید کرد
گوئن، لطفا قول بده امروز با مامانت ... قرض بگیرم  واش ر دي وي دي

  ".زنی حرف می

  ".زنم قول میدم، امشب حرف می"
                                                             

1Anne Boleyn .ان که با هنري هشتم ازدواج کرده و در آخر اعدام شدهاي مشهور انگلست یکی از شخصیت  
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شارلوت ": خت را ببیندطرف در اینسینیتیا سرك کشید که 
... یعنی . خواستم از روي مقاله شکسپیرش بنویسم کجاست؟ می

  ".خواستم ازش ایده بگیرم منظورم اینه می

  ".حالش خوب نبود": گفتم

  "مشکلش چیه؟"

  ".تمام مدت تو توالت نشسته. خیلی ناجور. اسهال": لزلی گفت

هاي  مقاله تونم پس می. خواد توضیح بدي ، نمیایشش": سینتیا گفت
  "شما دو تا رو ببینم؟

خوایم اول دوباره شکسپیر  می. ما هنوز تمومش نکردیم": لزلی گفت
  ".عاشق رو ببینیم

تونی مقاله من رو  می": گوردون گلدرمن با صداي خیلی بمی گفت
سرش از آن طرف درخت  ".ش از روي ویکیپدیاست همه. بخونی

  . ظاهر شد

  ".نویسم ویکیپدیا می خوب خودم از روي": سینتیا گفت

  .تمام شد وقت استراحتزنگ خورد و 
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. مونه براي یه مرد مثل شکنجه می. دو زنگ ادبیات": گوردون گفت
فکر پرنس چارمینگ دهنش آب  ازبینم سینتیا از حاال  ولی می
  ".افتاده

  ".خفه شو گوردون"

فهمم چرا  نمی". شود دانستند گوردون هیچ وقت خفه نمی همه می
منظورم اینه . ست کنین آقاي ویتمن انقدر فوق العاده ن فکر میتو همه

  ".که خیلی سوسوله

  ".اصال هم نیست": سینتیا بلند شد و با اقات تلخی گفت

حتما تا . گوردون دنبال او وارد سالن مدرسه شد "!خیلی هم هست"
  . کرد طبقه دوم سینتیا را اذیت می

ا از روي نیمکت بلندم لزلی چشمانش را گرد کرد و دستم راکشید ت
پیش به سوي قرار مالقات عاشقانه با پرنس چارمینگ . بیا": کند

  ".سنجاب

هنوز در مورد . هاي طبقه دوم به سینتیا و گوردون رسیدیم روي پله
  . زدند آقاي ویتمن حرف می
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فقط . عجیب و غریبش مشخصه 1خاتماز اون انگشتر ": گوردون گفت
  ".کنن ها دست میمردهاي اواخواهر از این چیز

: خواست درگیر این گفت و گو بشوم گفتم با اینکه واقعا دلم نمی
  ".کرد دست می خاتمپدربزرگ من همیشه یه انگشتر "

  ".پس پدربزرگ تو هم اواخواهر بوده": گوردون گفت

  ".تو فقط حسودیت میشه": سینتیا گفت

  "حسودي؟ من؟"

ترین،  افهقی تمن خوشچون آقاي وی. معلومه حسودیت میشه"
تو در مقابل اون مثل یه بچه . ترین مرد دنیاست باهوش ترین و مردونه

  ".اي ریقوي مسخره

آقاي ویتمن ناگهان از پشت سر ما  ".خیلی ممنون از تعریفتون"
به  ،یک دسته کاغذ در زیر بغلش وجود ظاهر شد و مثل همیشه با

 حتی با اینکه کمی هم شبیه. (تیپ بود گیري خوش طرز نفس
  .)سنجاب بود

  .راستش، دلم برایش سوخت. سینتیا از قرمز هم قرمزتر شد

                                                             
1Signet Ring دهد انگشتري با طرح برجسته که معموال نماد یا کلماتی را نشان می .  
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  .گوردون با بدجنسی لبخندي زد

و  خاتمو تو گوردون، شاید بهتر باشه یه تحقیقی در مورد انگشتر "
تا هفته دیگه، یه مقاله کوتاه . کنن بکنی کسانی که اون رو دست می

  ".در این مورد بنویس

توانست  ولی برخالف سینتیا او می. قرمز شود حاال نوبت گوردون بود
  "براي ادبیات یا تاریخ؟": جیرجیرکنان گفت. حرف بزند

هاي تاریخی باشه ولی دستت  ممنون میشم اگه تمرکزت روي جنبه"
آقاي ویتمن در  "خوبه؟ ،پنج صفحه تا دوشنبه. گذارم رو کامال باز می

  ".بفرمایید داخل": کالس را باز کرد و با خوشحالی به ما لبخند زد

  ".ازش متنفرم": نشست زیرلب گفت حالی میگوردون در 

کنم این حس دو طرفه  میفکر ": اش زد لزلی دلجویانه روي شانه
  ".باشه

  ".لطفا بگین این جریان فقط یه کابوس بوده": سینتیا گفت

آقاي ویتمن هیچ چیزي از . فقط یه کابوس بود": گفتم دلداريبا 
  ".ترین مرد روي زمینه نشنید کنی اون جذاب یاینکه تو فکر م
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کنم زمین دهن  خواهش می". اش نشست سینتیا با ناله روي صندلی
  "!باز کنه و منو قورت بده

بدبخت بیچاره، هنوزم مثل گوجه ". سر جایم کنار لزلی نشستم
  ".فرنگی قرمزه

. اش هم گوجه فرنگی باقی بمونه هاي مدرسه فکر کنم تا آخر سال"
  ".خجالت آور بود خیلی

  ".هاي بهتري بهش بده شاید حاال آقاي ویتمن نمره"

  .مکثی کردآقاي ویتمن نگاهی به جاي شارلوت انداخت و 

مطمئن نیستم . حال شارلوت خوب نیست. آقاي ویتمن": گفتم
  "...م به دفتر مدرسه زنگ زده یا نه خاله

ید تنها کرد نبا احساس میمشخص بود  "!اسهال داره": سینیتا گفت
  .که چیز خجالت آوري در موردش وجود دارد کسی باشد

احتماال چند روزي غایب . غیبت شارلوت موجهه": آقاي ویتمن گفت
برگشت و با  ".عادي برگرده... مگه اینکه همه چیز به حالت . میشه

تونه به من بگه شکسپیر چند  کسی می". غزلگچ روي تخته نوشت 
  "تا غزل سروده؟
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منظورش از اینکه به حالت عادي برگرده ": زلی گفتمزیرلبی به ل
  "چیه؟

  ".فکر نکنم منظورش به اسهال شارلوت بود": لزلی زیرلب گفت

  .کردم فکر را می م همینه من

  "تا حاال از نزدیک به انگشترش نگاه کردي؟": لزلی زیرلب گفت

  "نه، تو چی؟"

  ".یه ستاره دوازده پر. یه ستاره روشه"

  "خب؟"

  ".پر، مثل ساعتدوازده "

  ".ساعت که پره نداره"

! زمان! ساعت! برات آشنا نیست؟ دوازده". لزلی چشمانش را گرد کرد
  "گوئن؟... بندم شرط می! سفر زمان

  . خورد ام دوباره داشت پیچ می دل و روده ".واي نه": گفتم

  "!واي، نه": لزلی وحشت زده به من خیره شد
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ین چیزي که رآخ. دممن هم به همان اندازه وحشت زده بو
براي . هاي کالس ناپدید شوم خواستم این بود که جلوي همه بچه می

همین بلند شدم و در حال که دستم روي شکمم بود، تلوتلو خوران 
  .به طرف در رفتم

منتظر  ".خوره فکر کنم حالم داره به هم می": به آقاي ویتمن گفتم
  . ویدمدر را باز کردم و به طرف راهرو د. جوابش نشدم

شاید بهتر بشه یکی ": گفت صداي آقاي ویتمن را شنیدم که می
  "؟...لزلی، میشه لطفا. باهاش بره

. زود باش". لزلی در کالس را محکم بست و دوان دوان دنبال من آمد
گوئن؟ . بینه هیچ کس ما رو اونجا نمی. بریم دستشویی دخترها

  "گوئنی؟

سید صدایش از ر مبه نظر. صورت لزلی جلوي چشمانم محو شد
من به تنهایی در . و بعد به کلی ناپدید شد. آید جایی خیلی دور می

. هاي با شکوه طالیی نقش دار ایستاده بودم راهرویی با کاغذ دیواري
هاي چوبی زیباي بسیار  هاي زشت مدرسه، کفپوش به جاي کاشی

مشخص بود که . در زیر پایم گسترده بودمجلل براقی با نقش و نگار 
هاي روشن در  شمع .ب یا دست کم عصر دیر وقت استش
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و لوسترهاي مجللی از  قرار داشتندبه دیوار متصل  يها جاشمعی
هاي روشن  سقف رنگ شده آویزان بود که در آنها هم شمع

  .همه چیز در پرتویی از نور طالیی مالیم غرق شده بود. سوخت می

این دفعه به  چه خوباولین چیزي که به فکرم رسید این بود که 
قبل از اینکه کسی مرا ببیند کجا  :بود نام ای فکر بعدي. زمین نیفتادم

  قایم شوم؟ 

. شنیدم از پایین صداي موسیقی می. چون من در این خانه تنها نبودم
  . زیاد اي عده فتگويگصداي  و صداي گفتگو؛. موسیقی ویلون

ردم به سعی ک. راهروي آشناي مدرسه تقریبا غیر قابل تشخیص بود
باید کالس خودمان پشت . یاد بیاورم فضاي اینجا به چه صورتی بود

ها  سرم باشد و در اتاق رو به رویی، خانم کانتر به سال ششمی
ها یک انباري براي وسایل  کنار کالس ششمی. داد جغرافی درس می

اگر آنجا پنهان شوم، دست کم کسی ظاهر شدنم را . مدرسه بود
  . بیند نمی

دیگر، انباري همیشه قفل بود، بنابراین ممکن است پنهان از طرف  
 حال زمان بهاگر دوباره . ي خوبی نباشد شدن در آنجا خیلی هم ایده

آمدم، حتی اگر هم  گشتم و در یک اتاق قفل شده فرود می بر می
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کردم باید توضیحی منطقی هم در  راهی براي بیرون آمدن پیدا می
  .کردم ستم آنجا بروم سر هم میمورد اینکه از اول چطور توان

شدم وقتی به زمان  هاي دیگر هم پنهان می ولی اگر در یکی از اتاق
هاي کالس و معلمشان ظاهر  گشتم، جلوي کل بچه خودم بر می

  . تر بود توضیح دادن این مسأله احتماال سخت. شدم می

فکر کردم شاید بهتر باشد در همین راهرو منتظر بمانم و امیدوار 
هر چه باشد، هر دو دفعه قبلی که به گذشته . م زیاد طول نکشدباش

  .سفر کرده بودم فقط چند دقیقه طول کشیده بود

احساس به کاغذ دیواري ابریشمی تکیه دادم و امیدوارانه منتظر 
گفتگو و خنده از پایین به گوش  صداهاي درهم. سرگیجه ماندم

ه صداي نواختن صداي به هم خوردن لیوان و بعد دوبار. رسید می
رسید افراد زیادي آن پایین به شادي  به نظر می. شنیدم ویلون را می

آخر او قبال . شاید جیمز هم در آن مهمانی باشد. و خوشی مشغولند
او را زنده، در حال رقص در طبقه پایین . کرده است اینجا زندگی می

  .تصور کردم
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گفتم که  به او میالبته اگر . توانستم او را ببینم چه حیف که نمی 
منظورم این است . آمد خوشش نمیشناسیم  چطور همدیگر را می

  .ها پس از مرگش چطور یک روزي همدیگر را خواهیم شناخت، مدت

توانستم به او هشدار  ست شاید میادانستم به چه دلیلی مرده  اگر می
گوش کن، جیمز، در روز پانزدهم جوالي، یک تخته سفالی در . بدهم

روي سرت خواهد افتاد، پس بهتر است آن روز در خانه  1نپارك لی
خواهد . یعنی قرار است بمیرد. داند مرده است او حتی نمی .بمانی
  .مرد

تر  کردم، پیچیده هر چه بیشتر در مورد این مسائل سفر زمان فکر می
  .شد می

نه، . آمد ها شنیدم که داشت به سرعت باال می اه پلهرصداي پایی از 
شود حتی براي دو دقیقه در سکوت و  میلعنتی، ن. ودنددو نفر ب

رویی  تصمیم گرفتم به اتاق روبهآرامش اینجا ایستاد؟ حاال کجا بروم؟ 
دستگیره در . ها بود بروم، اتاقی که در زمان خودم کالس سال ششمی

چند ثانیه طول کشید تا فهمیدم باید آن را به سمت باال . گیر کرد
  . بکشم نه پایین

                                                             
1Park Lane 
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باالخره توانستم وارد اتاق شوم، صداي پاها خیلی نزدیک شده  وقتی
چقدر . سوخت هاي دیواري می در اینجا هم شمع در شمعدان. بود
توجه بودند که وقتی کسی در اتاق نبود آنها را روشن گذاشته  بی

کردم که شمع زیر چایی را  در خانه خودمان اگر فراموش می. بودند
  . کشتند مرا می در اتاق خیاطی خاموش کنم،

به اطرافم نگاه کردم تا جایی براي پنهان شدن پیدا کنم ولی اسباب 
هاي خمیده  چند مدل مبل با پایه. و لوازم زیادي در این اتاق نبود

ولی هیچ چیزي که کسی  ،هاي مبلمان مطال، یک میز، صندلی
. خورد تر از یک موش بتواند پشت آن پنهان شود به چشم نمی بزرگ
توانستم بکنم این بود که پشت یکی از  همین تنها کاري که میبراي 
یک مخفیگاه  - هاي زرد طالیی که تا زمین آویزان شده بود بروم  پرده

  .گشت ل من نمیاولی فعال که کسی به دنب. کامال تکراري

  .را از راهرو بشنوم توانستم صداها حاال می

به نظر  "کنی کجا داري میري؟ فکر می": صداي یک مرد پرسید
  .رسید عصبانی می

صداي یک  ".فقط از تو دور باشم! هر جا": صداي دیگري جواب داد
. ریخت تر بگویم صداي دختري که به شدت اشک می دختر بود، دقیق
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و مرد هم به . در کمال وحشت دیدم که به داخل همین اتاق آمد
  .ینمهایشان را بب توانستم سایه ها می از بین پرده. دنبالش وارد شد

هاي این باال، باید همان  چه انتظاري داشتم؟ از کل اتاق ؛معلوم است
  . کردند که من در آن پنهان شده بودم اتاقی را انتخاب می

  ".منو تنها بگذار": صداي دختر گفت

گذارم بدون  هر وقت تنهات می. تونم تنهات بگذارم نمی": مرد گفت
  ".کنی فکر کردن یه کار غلط می

  "!برو بیرون": گفت دختر دوباره

نباید اجازه . گوش کن، متأسفم که این اتفاق افتاد. نه، نمیرم"
  ".دادم اینطور بشه می

  ".چون فقط چشمت دنبال اونه! ولی دادي"

  "!کنی حسودي می". مرد خنده کوتاهی کرد

  "، نه؟اومدهخوشت "

تواند تا  این جریان می! یک زوج وسط دعواي عاشقانه! دعالی ش
تا زمانی که دوباره برگردم و ناگهان جلوي . دامه داشته باشدها ا مدت

هاي کالس جغرافی خانم کانتر ظاهر شوم، پدرم در  یکی از پنجره
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شاید باید به او بگویم مشغول انجام یک آزمایش فیزیک . خواهد آمد
  .یا اینکه تمام مدت آنجا بودم و او متوجه نشده است. هستم

  ".گرده مون میکنت دنبال":  صداي مرد گفت

کنت . رو دنبال ما بفرسته 1ش پس راحت اون دوست ترانسیلوانیایی"
. هم کنت نیست اون حتی واقعا. تونه این کار رو بکنه عزیزت می

اسم اون زن چی ... هاي سرخ اون  گونهدرست به اندازه  تقلبیه، لقبش
اش  زد با تمسخر صدایی از بینی دختر همانطور که حرف می "بود؟
  . ون دادبیر

خیلی هم خوب . شناختم دانم چطور ولی آن صدا را می نمی
آن دو درست . با احتیاط از پشت پرده سرك کشیدم. شناختم می

 در واقعدختر . جلوي در ایستاده بودند و بدنشان به سمت من بود
 بارنگ آبی سیر به یک دختربچه بود که لباسی فوق العاده از ابریشم 

پوشیده بود و دامنش به حدي عریض بود که هاي گلدوزي شده  نقش
وهاي خیلی سفیدي م. شد احتماال به سختی از یک در عادي رد می

داشت که به صورت یک کوه عجیب باالي سرش جمع شده بود و 
مرد هم . گیس بود حتما کاله. رسید اش می هاي آن تا روي شانه حلقه

                                                             
 .ها بوده است ها ترانسیلوانیا سرزمین خون آشام در افسانه١
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با . بودموهاي سفیدي داشت که با روبان در پشت گردنش بسته 
د سالمند، هر دو خیلی جوان و جذاب به اافر ی شبیه بهوجود موهای
او هم در واقع پسر جوانی . رسیدند، به خصوص مرد جوان نظر می

یک . قیافه نهایت خوش ولی بی. بود، شاید حدود هجده یا نوزده ساله
خیلی بیش از . توانستم از او چشم بردارم نمی. هیکل مردانه عالی

  .ید، از پناهگاهم بیرون آمده بودمحدي که با

مش یادم سهنوز هیچی نشده ا": گفتخندید  پسر که هنوز می
  ".رفت

  "!دروغگو"

حتما به . نیست 1کنت مسؤول رفتار راکوزي": پسر دوباره جدي شد
رو دوست داشته  مجبور نیستی کنت. خاطر کارش توبیخ میشه

  ".، فقط باید به اون احترام بگذاريباشی

صدایی در آورد و باز هم به طرز عجیبی  تمسخرباره از روي دختر دو
این را  ".من مجبور نیستم هیچ کاري بکنم". آشنا به نظرم رسید

. یعنی به سمت من. گفت و ناگهان به سمت پنجره برگشت
  .م ولی وسط راه خشکم زدخواستم سریع پشت پرده پنهان شو یم

                                                             
1Rakoczy 
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  ! غیر ممکن بود

هاي وحشت زده خودم خیره  ه چشممن ب. دختر، صورت مرا داشت
  !شده بودم

تر از من  رسید ولی سریع او هم به اندازه من شگفت زده به نظر می
  .اي کرد با دستش اشاره. خودش را جمع کرد

  !ناپدید شو: گفت حرکت دستش واضح می !پنهان شو

کشیدم سرم را پشت پرده پنهان  در حالی که به سختی نفس می
؟ امکان ندارد چنین شباهتی بین ما وجود او چه کسی بود. کردم

  .باید دوباره او را ببینم. داشته باشد

  "چی بود؟": صداي پسر را شنیدم

  ممکن است این صدا هم صداي من باشد؟ "!هیچی": دختر گفت

  ".پشت پنجره"

  ".گفتم هیچی"

 "...ممکنه یکی پشت پرده ایستاده باشه و به حرفاي ما گوش"
حاال دیگر . ناگهان همه جا ساکت شد. کرد حرفش را با تعجب قطع
  چه اتفاقی افتاده بود؟
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هایش را  دختري که شبیه من بود، لب. بدون فکر، پرده را کنار زدم
پسر اول واکنشی نشان نداد ولی بعد . ر دوخته بودسبه دهان پ

. بازوهایش را دور کمر او حلقه کرد و او را به سمت خودش کشید
  .دختر چشمانش را بست

خیلی عجیب بود که خودت را در . ناگهان، انگار دلم زیر و رو شد
البته . کارم را بلدمفکر کردم خوب هم .  حال بوسیدن کسی ببینی

. پرت کند نبوسد که حواسش را از م فهمیدم دختر فقط پسر را می
توانستم  کرد؟ و چطور می خیلی لطف داشت ولی چرا این کار را می

  از کنارشان بگذرم؟بدون اینکه متوجه شود 

ام شروع شد و زوج  پیچه با وحشت متوجه شدم دوباره احساس دل
بعد ناگهان  یک لحظه و. مشغول بوسه از جلوي چشمانم محو شدند
  .ها بودم با اعصاب پریشان در کالس سال ششمی

  .همه چیز آرام بود

آموزان را  شوم صداي فریاد همه دانش انتظار داشتم وقتی ظاهر می
  .غش کند و بیفتد - ر شاید خانم کانت - یک نفر دست کم و  بشنوم

. حداقل این بار شانس آورده بودم. اي کردم ناله. ولی کالس خالی بود
آنچه . روي یک صندلی افتادم و سرم را روي میز روبه رویم گذاشتم
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آن . االن اتفاق افتاد بیش از حد درك و فهم من در این لحظه بود
  ... بوسه دختر، آن مرد جذاب، 

  . آن دختر فقط شبیه به من نبود

  .مآن دختر خود من بود

اي تردید خودم را از روي  من بدون ذره. هیچ اشتباهی در کار نبود
ام که به شکل هالل ماه بود شناختم،  گرفتگی کوچک روي پیشانی ماه

لندا همیشه به آن موز کوچولوي مسخره گوئنی گهمان که خاله 
  . گفت می

  .رد دو نفر آدم تا این حد شبیه به هم وجود داشته باشندامکان ندا
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  ي زردو کهربااست اولین جفت اپال 

  ،ینت ب در آواز نمادي از گرگعقیق 

  .1آکوامارینیک همخوانی دو نفره با 

  .و بعد زمرد مقتدر، با سیترین دوست داشتنی
  

  دو قلوهاي عقیق در برج عقرب

  گرانبهایشم  است شماره هشت

  اف ماژور به آوازقوت کبود یادرخشش 

  اي ماژور کلید کهرباي سیاه 
  

  و بعد ناگهان الماس به تنهایی 

  غران و وزینبرج شیر، با نشان 

  زمان در حال و در گذشتهپرواز ! رو به جلو

  باشد اولین و نیز آخرین یاقوت سرخ

                                                             
 نوعی سنگ قیمتی آبی رنگ١
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  هاي مخفی کنت سن ژرمن دستخط

  

  شش
  . امکان نداشت من باشم. نه

  .ام ه حال پسري را نبوسیدهباوال، من تا 

پسري به نام مایلز بود که یک سال از ما . ام یعنی، واقعی نبوسیده
نه به این . گشتم من تابستان گذشته با او می. خواند درس میباالتر 

دلیل که عاشقش بودم، فقط اینکه او بهترین دوست مکس، دوست 
ولی . او باشم تر بود با براي همین راحت ،پسر لزلی در آن زمان بود

او بیشتر دوست داشت گلوي مرا . مایلز چندان اهل ماچ و بوسه نبود
 30مجبور بودم در دماي . گاز بگیرد تا حواسم را از دستش پرت کند

درجه در سایه دور گردنم روسري ببندم و دائم حواسم به این بود که 
به خصوص در تاریکی سالن سینما که . (دستش جاي ناجوري نرود

بعد از دو هفته و یک نصفه .) آورد ار سه تا دست اضافی هم در میانگ
زیادي "من براي مایلز . روز، رابطه ما با توافق دو جانبه تمام شد
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خوب بهتر است بگویم ... هم زیادي براي من بودم و مایلز  "تجربه بی
  .بود پرشور

ه به جز او، فقط گوردون را در اردوي کالسمان به جزیره وایت بوسید
سه بودم ولی حساب نبود چون اوال جزء یک بازي به نام حقیقت یا بو

ردون اصرار داشت که دروغ ی گومن حقیقت را گفته بودم ول(بود 
گوردون حتی آدامسش را هم در . انیا یک بوسه واقعی نبودو ث) است
  .نیاورد

 ،بنابراین به جز رابطه عاشقانه گاز، اسمی که لزلی رویش گذاشته بود
و احتماال همان . بدون بوسه بودمکت نعنایی گوردون، کامال و حر

شانزده سال و با دانستم که  می. تجربه کرد بی طور که مایلز ادعا می
شده بود ولی لزلی که یک سال تمام با مکس هم من، دیر سن نیم 

او گفت شاید . اند کرد زیادي به بوسه بها داده مانده بود فکر می
ی پسرهایی که او تا به حال بوسیده بود خودش بدشانس بوده ول

  .چندان وارد نبودند

لزلی عقیده داشت باید بوسیدن را به عنوان یک درس به جاي 
  .هایی که کسی به آنها نیاز نداشت در مدرسه یاد بدهند درس
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آل باید چه جوري باشد بحث  ایده هما اغلب در مورد اینکه بوس
هاي خوب بوسیدن بارها  صحنه ها را به خاطر کردیم و بعضی فیلم می

  . و بارها دیده بودیم

باز هم  یا حرف بزنیددهید با من  امروز افتخار می. آه، خانم گوئنت"
جیمز مرا در حال بیرون آمدن  "توجهی کنید؟ به من بی خواهید می

  .تر آمد ها دید و نزدیک از کالس سال ششمی

  .گشتم دنبال لزلی می "ساعت چند است؟"

من شبیه ساعت دیواري هستم؟ باید تا االن مرا ": رخوردبه جیمز ب
  ".آنقدر شناخته باشی که بدانی زمان برایم مفهومی ندارد

. دوري زدم تا به ساعت بزرگ انتهاي راهرو نگاهی بیندازم ".درسته"
  .جیمز دنبال من آمد

  ".فقط بیست دقیقه نبودم": گفتم

  "کجا نبودي؟"

واقعا دوست داشتنی . ي پدرت بودم فکر کنم تو خونه! واي، جیمز"
  ".و نور شمع، لطیف و درخشان. همه جا طالیی بود. بود
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بله، اصال مثل اینجا ": جیمز با اشاره به راهروي خاکستري گفت
سن . ناگهان برایش احساس تأسف کردم ".آور نیست سلیقه و مالل بی

  .اش تمام شده بود جیمز آنقدرها هم از من بیشتر نبود و زندگی

  "جیمز، تا حاال دختري رو بوسیدي؟"

  "چی؟"

  "پرسیدم تا حاال دختري رو بوسیدي؟"

  ".شایسته نیست در مورد این چیزها صحبت کنید خانم گوئنت"

  "پس تا حاال کسی رو نبوسیدي؟"

  ".من یک مرد هستم": جیمز گفت

با دیدن حالت صورت جیمز نتوانستم  "این دیگه چه جور جوابیه؟"
  "دونی کی به دنیا اومدي؟ می". را بگیرمام  جلوي خنده

قصد داري به من توهین کنی؟ معلوم است تاریخ تولد خودم را "
  ".سی و یک مارچ. دانم می

  "چه سالی؟"
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سه هفته پیش . 1762": اش را با مبارزه طلبی باال برد جیمز چانه
با دوستانم در کلوپ وایت جشن گرفتیم و . بیست و یک ساله شدم

هاي قمار ما را پرداخت کرد و به  تخار آن روز همه قرضپدرم به اف
تب  اي احمقانه به طرزو بعد . من هم یک مادیان کهر زیبا هدیه داد

و وقتی بیدار شدم همه چیز فرق کرده بود و . کردم و بستري شدم
  ".گفت که من یک روح هستم یک دختر گستاخ به من می

  ".مردي احتماال به خاطر تب. خیلی متأسفم": گفتم

 ".فقط کمی مزاجم به هم خورده بود! بی معنی است": جیمز گفت
دکتر بارو گفت ". داد چندان مطمئن نیست ولی چشمانش نشان می

  ".ام گرفته آبلهاحتماال در خانه لرد استانهوپ 

گشتم تا بیشتر در  می آبلهباید در اینترنت به دنبال . "آهان": گفتم
  .مورد آن بفهمم

  "آهان؟ منظورت چیست آهان؟": رسید به نظر میجیمز آزرده 

لزلی دوان دوان از دستشویی دخترها بیرون آمد و بازوهایش را دور 
  ".مردم داشتم از نگرانی می! ، تو اینجاییواي": گردنم حلقه کرد
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آخرش موقع برگشتن سر از کالس . چیز خیلی بدي اتفاق نیفتاد"
  ".خانم کانتر درآوردم ولی کسی اونجا نبود

بازدید ها امروز از رصدخونه گرینویچ  سال ششمی": لزلی گفت
به آقاي ویتمن گفتم ! بینمت خداي من، چقدر خوشحالم می. داشتن

داري تو دستشویی دخترها باال میاري و اونم گفت باید بیام مواظبت 
  ".باشم

به . چندش آوره": اش گرفت و گفت جیمز دستمالش را جلوي بینی
م در مورد این چیزها صحبت بگو یک خاندوست کک مکی ات 

  ".کند نمی

یه ... اي اتفاق افتاد  لزلی، یه چیز مسخره". به او محلی نگذاشتم
  ".تونم در موردش توضیح بدم چیزي که اصال نمی

. از کمدت برداشتم. بیا. کنم باور می": لزلی موبایلم را به طرفم گرفت
  ".همین االن به مامانت زنگ بزن

  "...تونم که  نمی. سر کاره لزلی، اون"

هاي  تا حاال سه بار به گذشته رفتی و من بار سوم با چشم! زنگ بزن"
باید به مامانت بگی، همین ! یکهو دیگه اونجا نبودي. خودم دیدمت
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 ".کنم خواهش می. لحظه، که دیگه چیز وحشتناکی برات اتفاق نیفته
  هاي لزلی جمع شده بود؟ واقعا اشک در چشم

  ".این دختر کک مکی امروز در حال دراماتیکی است": ر دادجیمز نظ

  . موبایل را از لزلی گرفتم و نفس عمیقی کشیدم

  ".کنم خواهش می". لزلی التماس کرد

شماره . کرد مادرم در دفتر مدیریت بیمارستان سن بارتلومئو کار می
  .خط مستقیمش را گرفتم و به لزلی نگاه کردم

  .د لبخند بزنداو سر تکان داد و سعی کر

معلوم بود مامان شماره موبایلم را روي صفحه تلفن دیده  "گوئنت؟"
. از مدرسه به او زنگ نزده بودم هرگزمن . صدایش نگران بود. است

  "مشکلی پیش اومده؟"

  ".من حالم زیاد خوب نیست... مامان "

  "مریض شدي؟"

  ".دونم نمی"
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بهت میگم چی  .شاید از این سرما خوردگی که شایع شده گرفتی"
بعد برات . گردم برو خونه، برو تو رختخواب، امروز زود بر می. کار کنی

  ".کنم گیرم و بخور درست می آب پرتقال تازه می

  "...من . بدتره. مامان، سرماخوردگی نیست"

  ".باشد آبلهشاید ": جیمز گفت

بهش ! ادامه بده": زیرلب گفت. لزلی سعی کرد به من روحیه بدهد
  ".بگو

  "عزیزم؟"

من . مامان، فکر کنم من مثل شارلوت هستم". نفس عمیقی کشیدم
و دیشب هم همینطور . دونم تو چه زمانی بود اصال نمی... همین االن 

خواستم بهتون بگم ولی ترسیدم  می. در اصل از دیروز شروع شد... 
  ".حرفم رو باور نکنین

  .مادرم جواب نداد

  "مامان؟"

  ".کنه فم رو باور نمیحر". نگاه کردمبه لزلی 
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ادامه بده، باز هم . هات خیلی درهم و برهمه حرف": لزلی زمزمه کرد
  ".بگو

  .ولی الزم نبود

دم . همونجایی که هستی بمون": کامال متفاوت گفتمادرم با لحنی 
  ".خیلی زود میام پیشت. با تاکسی میام. در مدرسه منتظرم باش

  "...ولی "

  . مامان تلفن را قطع کرده بود

***  

  ".حسابی با آقاي ویتمن به دردسر میفتی": گفتم

در . مونم تا وقتی مامانت بیاد پیشت می. مهم نیست": لزلی گفت
م  تونم رو انگشت کوچیکه می. نگران نباشهم مورد سنجاب 

  ".بچرخونمش

  "من چی کار کردم؟"

من تا جایی که  ".تنها کار درست رو": لزلی به من اطمینان داد
لزلی . تم در مورد سفر کوتاهم به گذشته به او گفته بودمتوانس می
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کرد دختري که عین من بود ممکن است یکی از اجداد من  فکر می
  .باشد

. شود دو نفر تا این حد شبیه باشند نمی. کردم من اینطور فکر نمی
کرد این هم نظریه  لزلی فکر می. مگر اینکه دوقلوي همسان باشند

  . قابل قبولی است

  ".گیرم ش رو می دي وي فرصت کردم دي. مثل خواهران غریب" :گفت

توانیم با  من و لزلی میچه زمانی دیگر . احساس بدبختی کردم
  آرامش بنشینیم و یک فیلم ببینیم؟

بیرون در مدرسه . تاکسی زودتر از زمانی که انتظار داشتم رسید
  . ایستاد و مامان در را باز کرد

  ".باال بیا": گفت

هر وقت تونستی به من زنگ . موفق باشی". م را فشار دادلزلی دست
  ".بزن

  "!خیلی ممنون... لزلی ". کردم تقریبا گریه می

خواهش ": کرد اشک نریزد گفت لزلی که خودش هم سعی می
  .کردیم فیلم هم همزمان گریه میدیدن ما موقع  ".کنم می
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آنقدر دوست داشتم به آغوشش بروم ولی . با مامان سوار تاکسی شدم
  .رسید که تصمیم گرفتم این کار را نکنم عجیب به نظر می

اي بین ما و راننده  بعد حفاظ شیشه. "معبد": به راننده گفتمامان 
  .باال رفت و تاکسی راه افتاد

  "از دست من عصبانی هستی؟": پرسیدم

  ".دست تو که نیست. معلومه که نه عزیزم. نه"

سعی کردم  ".پیر احمقه اش تقصیر اون نیوتن همه! نیست. نه"
  .ولی مامان حال و هواي شوخی نداشت. شوخی کنم

. اگر قرار باشه تقصیر کسی باشه، اون منم. تقصیر نیوتن هم نیست"
  ".امیدوارم بودم از سرمون بگذره

  "منظورت چیه؟": هاي گشاد به او نگاه کردم با چشم

مادر من هیچ  "...خواستم تو  نمی... امیدوار بودم ... کردم فکر می"
رسید و از زمانی که پدر  عصبی به نظر می. کرد وقت من من نمی

خواستم قبول  نمی". مرده بود تا این حد او را غمگین ندیده بودم
  ".شارلوت باشهتمام این مدت امیدوار بودم . کنم
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کرده  هیچ کس فکر نمی! کردن خوب، همه باید همین فکر رو می"
  ".مادربزرگ عصبانی میشه. شتباه کنهسر ایزاك نیوتن تو محاسبه ا

  .کرد تاکسی از ترافیک شدید پیکادلی عبور می

  "اولین بار کی اتفاق افتاد؟. مادربزرگت مهم نیست": مامان گفت

  ".تو راه سلفریجز  دیروز"

  "چه ساعتی؟"

دونستم چی کار کنم، براي همین برگشتم  نمی. درست بعد از سه"
از اینکه کسی در رو باز کنه، دوباره به ولی قبل . خونه و زنگ رو زدم

من تو گنجه . بعد دیشب دوباره اتفاق افتاد. زمان خودمون برگشتم
یه خدمتکار . یه خدمتکار. قایم شدم ولی یک نفر اونجا خوابیده بود

گشتن  و همه دنبال من می دویدمن تو کل خونه دنبال اون . عصبانی
قبل از اینکه پیدام کنن خدا رو شکر . کردن من دزدم چون فکر می

تر رفته  این بار باید عقب. تو مدرسه. بار سوم همین االن بود. برگشتم
اگر قرار باشه هر چند ! مامان... گیس داشتن  باشم چون مردم کاله

هاي عادي  تونم مثل آدم ساعت یک بار این اتفاق بیفته دیگه نمی
ولی فهمیدم  "...ش به خاطر نیوتن احمق پیر  و همه! زندگی کنم

  .شوخی با نیوتن زیاده از حد شده است
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ممکن بود ! گفتی باید بالفاصله به من می". مامان سرم را نوازش کرد
  "!بالیی سرت بیاد

همین  خواستم بگم ولی دیشب گفتی که تخیل خانواده ما می"
  ".زیاده االنش هم

 .تو اصال براي این جریان آمادگی نداشتی... منظورم این نبود که "
  ".من خیلی متأسفم

  "چطور ممکن بود کسی بدونه؟! ولی تقصیر شما نیست که مامان"

بعد یک مکث کوتاه ناخوشایند اضافه  ".تقصیر منه": مامان گفت
  ".تو و شارلوت تو یه روز به دنیا اومدین": کرد

  ".تولد من هشتم اکتبره، تولد اون هفتمه! نه اینطور نیست"

  ".ه دنیا اومدین گوئنتهر دوي شما هفتم اکتبر ب"

  .توانستم به او زل بزنم فقط می. شد م نمیباور

کار سختی . من در مورد تاریخ تولدت دروغ گفتم": مامان ادامه داد
اي که گواهی تولد رو نوشت  خونه به دنیا اومدي و قابله يتو. نبود

  ".خواهیم فهمید که ما چی می

  "ولی چرا؟"
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  ".یم عزیزمفقط براي اینکه ازت محافظت کن"

  ".محافظت؟ از چی؟ این اتفاق که باالخره افتاد". فهمیدم نمی
یه کودکی . خواستم تو یه کودکی معمولی داشته باشی من می... ما "

و ممکن بود اصال ". کرد مامان خیلی جدي به من نگاه می ".بی خیال
  ".این ژن رو به ارث نبرده باشی

  "که نیوتن حساب کرده بود؟ حتی با اینکه اون روزي به دنیا اومدم"

اون فقط . و انقدر به سر ایزاك نیوتن گیر نده. متأسفم":  مامان گفت
جریان . یکی از افرادي بود که در مورد این موضوع همفکري کرد

تر و خیلی  خیلی بزرگ. دونی تر از اونیه که تو می خیلی بزرگ
تم تو رو خواس می. تر و خیلی خطرناك. تر و خیلی قدرتمندتر قدیمی

  ".از این جریان دور نگه دارم

  "دور از چی؟"

خواهش . دونستم باید می. این کارم احمقانه بود". مامان آهی کشید
  ".کنم منو ببخش می

دونم در مورد چی حرف  من هیچ نمی". ض کرده بودمبغ "!مامان"
دونم یه چیزي داره برام اتفاق میفته که نباید اصال  فقط می. زنین می
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هر ! اعصاب من رو به کلی به هم ریخته... و این موضوع . میفتاداتفاق 
من . کنم گیرم و به گذشته سفر می چند ساعت یه بار سرگیجه می

  ".تونم جلوش رو بگیرم دونم چطور می نمی

توانستم  می ".ها رو ببینیم یم اونبراي همینه که میر": مامان گفت
یچ وقت او را انقدر ه. ببینم که درماندگی من ناراحتش کرده است

  . نگران ندیده بودم

  "؟...ها اون"

ي خیلی قدیمی که به یکی انجمن سرّ. محافظان": مامان جواب داد
از پنجره تاکسی به  ".شه هم شناخته می 2کنت سن ژرمن 1اسم لژ

  ".تقریبا رسیدیم". بیرون نگاه کرد

یب هاي عجیب و غر خواي منو به یکی از اون فرقه می! انجمن مخفی"
  "!ببري؟ مامان

 ".ولی قطعا چیزهاي عجیبی در موردشون وجود داره. فرقه نیست"
ادامه  .مامان نفس عمیقی کشید و مدت کوتاهی چشمانش را بست

. ش هم همینطور و بقیه اجدادشپدر. پدربزرگت عضو لژ بود" :داد

                                                             
  .شود اي خاص مانند فراماسونرها لژ گفته می قیدههاي مخفی مخصوص به ع به انجمن١

2 COUNT SAINT-GERMAIN 
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ر ایزاك نیوتن هم یکی از اعضا بود، مثل ولینگتون، کالپروت س
مطرح ن آرنت تاریخ نویس، هانمن که هومیوپاتی رو دان، و شیمی
دونست، و مسلما خانواده  ، چارلز هسه که علم کیمیا و نجوم میکرد

کنه چرچیل و انیشتن  مادربزرگت ادعا می. هاي دیگه دو ویلر و خیلی
  ".هم از اعضاي لژ بودن

ها چی کار  ولی اون". اکثر این اسامی مفهومی برایم نداشتند
  "کردن؟ می

و . هاي باستانی بودن مشغول بررسی افسانه..  خب ": مامان گفت
  ".و افرادي مثل تو. زمان

  "اي مثل من هم هستن؟ هاي دیگه پس آدم"

و . کال فقط دوازده نفر مثل تو هستن": مامان سرش را تکان داد
  ".اکثرشون خیلی وقت پیش مردن

سکناس به مامان چند ا. اي پایین آمد تاکسی ایستاد و حفاظ شیشه
  ".باقیش براي خودت": راننده داد و گفت

ما اینجا چی کار ": وقتی در پیاده رو ایستادیم و تاکسی رفت پرسیدم
از استراند تا درست قبل از خیابان  با تاکسی ما "کنیم؟ چرا اینجا؟ می
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مردم با فشار . اطرافمان پر از صداي ترافیک بود. فلیت آمده بودیم
ي ها ها و رستوران کافه. کردند شان را باز میآوردن به یکدیگر راه

دو اتوبوس جهانگردي قرمز دو طبقه  رو در حد انفجار پر بودند؛ روبه
هاي تاریخی دادگاه  ها از ساختمان کنار خیابان ایستاده بود و توریست

  . گرفتند عکس میسلطنتی 

ن راه ورودي محوطه معبد بین او": مامان موهایم را از صورتم کنار زد
  ".هاست ساختمون

روي باریک  به جایی که نشان داده بود نگاه کردم و یک مسیر پیاده
  . آمد که تا به حال از آنجا عبور کرده باشم یادم نمی. دیدم

تا حاال شما رو ": م را دیده بود چون پرسیدحتما مامان حالت متحیر
و هاش ارزش بازدید ر کلیساي معبد و باغ از مدرسه به معبد نبردن؟

  ".بندم زیباترین آبنماي شهر لندنه شرط می. و حیاط آبنما. داره

آیا ناگهان تبدیل به یک راهنماي  .با عصبانیت به او نگاه کردم
  توریست شده بود؟

به دنبال یک  ".ن رد بشیمبیا، باید از خیابو": تدستم را گرفت و گف
وي هاي ژاپنی که همه نقشه بزرگی از لندن را جل گروه از توریست

  . صورت خود گرفته بودند راه افتادیم
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شتاب و هیاهوي . ها، دنیاي کامال متفاوتی بود پشت ردیف ساختمان
هاي  اینجا، در بین ساختمان. خیابان فلیت و استراند تمام شده بود

 سر اي فاصله بدون ذره ردیفانتهایی که ردیف به  باشکوه و بی
  .برافراشته بودند، آرامش و سکوت حاکم بود

گردن؟  ها اینجا دنبال چی می اون". ها اشاره کردم به توریست
  "زیباترین آبنماي کل شهر؟

ها اومدن  اون": آمیز من جواب داد مامان بدون توجه به لحن کنایه
 ،س و اسطوره  خیلی قدیمیه و پر از افسانه. کلیساي معبد رو ببینن

شکسپیر  و نمایش دوازدهمین شب. هستن ها عاشق این چیزها ژاپنی
  ".اولین بار در سالن میانی معبد اجرا شد

ها حرکت کردیم و بعد به سمت چپ  ما مدتی به دنبال ژاپنی
پیچیدیم و پیاده از یک مسیر سنگفرش پر پیچ و خم در پشت 

تقریبا مثل این بود که در حومه شهر . ها عبور کردیم ساختمان
هاي پر  در بین باغچهخواندند، صداي زنبورها  ها آواز می پرنده. هستیم

رسید هوا هم تازه و صاف  شد و حتی به نظر می از گل شنیده می
  .است

  ".رسیدیم": باالخره، مامان ایستاد و گفت
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رنگ تازه ساختمان، معمولی بود و با وجود نماي خارجی تمیز و 
چشمم به سمت . رسید ، بسیار قدیمی به نظر میاش  هاي پنجره قاب

ولی مامان مرا از در ورودي به جلو هل داد و  نام روي پالك در رفت
دو زن جوانی که از . از یک ردیف پله به سمت طبقه اول باال برد

  .آمدند دوستانه روز به خیر گفتند ها پایین می پله

  "اینجا کجاست؟": پرسیدم

زنگ زد، ژاکتش را مرتب کرد و موهایش را از روي . مامان جواب نداد
  .صورتش کنار زد

ولی نفهمیدم منظورش به من بود یا به  "،نگران نباش": گفت
  .خودش

در صدایی کرد و باز شد و ما وارد اتاق روشنی شدیم که کامال شبیه 
هاي پرونده، میز، تلفن، فکس، کامپیوتر  قفسه. یک دفتر معمولی بود

حتی زن موبور میان سالی که پشت میز نشسته بود هم غیر عادي ... 
مشکی براق : ینکش کمی عجیب بود، فقط همینع. رسید به نظر نمی

  .پوشاند با قابی بزرگ تا حدي که نیمی از صورتش را می

تونم بکنم؟ اوه، شما هستین خانم  چه کمکی می": زن پرسید
  "مونتروز؟
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دیگه از اسم . من متأهلم. شپرد": مامان حرفش را تصحیح کرد
  ".کنم ام استفاده نمی دختري

تونستم  می. نولی اصال تغییري نکردی. لبتهبله، ا": زن لبخندي زد
: نگاه مختصري به من کرد ".بشناسم راحت از روي موهاتون شما رو 

  "؟...حالتون چطوره . ه؟ فکر کنم به پدرش رفته باشهوندخترت"

خانم جنکینز، من باید با مادرم و آقاي ": مامان حرفش را قطع کرد
  ".خیلی فوریه. دو ویلر حرف بزنم

متأسفانه مادرتون و آقاي دو ویلر ": کینز با تأسف لبخند زدخانم جن
  "...اي  عجله. تو یه جلسه هستن

  ".خوام تو اون جلسه باشم من می". مامان دوباره حرفش را قطع کرد

  ".مکنهمدونی که غیر  می... این ...  خب، "

  ".بهشون بگین من یاقوت رو آوردم. پس ممکنش کنید"

کینز از مامان به من و از من به مامان نگاه خانم جن "...چی؟ ولی "
  . کرد

تا حاال مادرم را اینقدر  ".لطفا همون کاري که میگم رو بکنین"
  .مصمم ندیده بودم
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مرا از سر تا پا . خانم جنکینز بلند شد و از پشت میز بیرون آمد
. ام احساس خجالت کردم یونیفورم زشت مدرسه بابرانداز کرد و من 
هایم را نشسته بودم و فقط با یک کش ساده پشت امروز صبح مو
  "شما مطمئنین؟". آرایش هم نداشتم. بودم بستهسرم دم اسبی 

کنین من دارم با این قضیه شوخی  فکر می. معلومه مطمئنم"
ممکنه زیاد وقت نداشته . عجله کنین کنم خواهش میکنم؟  می

  ".باشیم

برگشت و از در  خانم جنکینز".جا منتظر بمونین خب، لطفا همین"
  .دیگري بین دو قفسه پرونده ناپدید شد

  "یاقوت؟": پرسیدم

هر کدوم از مسافران زمان با یه جواهر شناخته . بله":  مامان گفت
  ".تو یاقوت هستی. میشن

  "دونی؟ شما از کجا می"

اولین جفت اپال است و کهرباي زرد؛ عقیق نمادي از گرگ در آواز "
ره با آکوامارین؛ و بعد زمرد مقتدر، با نت بی؛ یک همخوانی دو نف

دو قلوهاي عقیق در برج عقرب؛ شماره  .سیترین دوست داشتنی
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هشت است یشم گرانبها؛ درخشش یاقوت کبود به آواز اف ماژور؛ اي 
و بعد ناگهان الماس به تنهایی؛ با نشان برج . ماژور کلید کهرباي سیاه

در حال و در گذشته؛  پرواز زمان! شیر، غران و وزین؛ رو به جلو
مامان با لبخند محزونی به من  ".یاقوت سرخ باشد اولین و نیز آخرین

  ".از حفظم". نگاه کرد

بیشتر . دانم چرا ولی شعري که خواند موهاي تنم را سیخ کرد نمی
شبیه یک ورد جادویی بود تا شعر، از آن وردهایی که جادوگران 

زنند  بز جوشان را هم میها وقتی دیگی با بخارهاي س بدجنس فیلم
  . خوانند زیر لب می

  "معنیش چیه؟"

مردهاي مرموز براي اینکه یه چیز پیچیده رو پیرفقط یه آوازه که "
دوازده عدد، دوازده مسافر زمان، . تر جلوه بدن سرهم کردن پیچیده

دوازده جواهر، دوازده نت موسیقی، دوازده برج فلکی، دوازده گام در 
  "...کیمیا فرایند ساخت سنگ 

از . حرفم را قطع کردم و آهی کشیدم "؟..سنگ کیمیا؟ یعنی "
  . کرد مرا بیشتر سردرگم می ،پرسیدن خسته شده بودم و هر جواب
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از پنجره به بیرون . خواهد جواب بدهد رسید مامان هم نمی به نظر می
انگار که زمان متوقف . هیچ چیزي اینجا عوض نشده". کرد نگاه می
  ".شده باشه

  "وقتی جوانتر بودي زیاد اینجا میومدي؟"

کمتر از مادرم در این مورد . آورد پدرم گاهی منو با خودش می"
وقتی بچه بودم . در مورد اسرار هم همینطور. کرد گیري می سخت

  .آهی کشید "...و بعدش وقتی لوسی . اینجا رو دوست داشتم

غلبه ام  جکاويکمی تردید داشتم باز هم سؤالی بپرسم یا نه و بعد کن
براي . عمه بزرگ مدي به من گفت لوسی هم مسافر زمان بوده". کرد

  "همین فرار کرد؟

  ".بله"

  "به کجا فرار کرد؟"

. مامان دوباره دستی به موهایش کشید ".دونه هیچکس نمی"
نقدر یمن تا به حال او را ا. مشخص بود که فکرش مشغول است

مرز فروپاشی نبود برایش اگر اعصاب خودم در . عصبی ندیده بودم
  . کردم احساس تأسف می
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  .مامان دوباره از پنجره بیرون را نگاه کرد. براي مدتی چیزي نگفتیم

  "یاقوت قرمزه نه؟. پس من یاقوت هستم": گفتم

  .مامان تأیید کرد

  "شارلوت چه جواهریه؟"

  ".چیزي نیست": مامان گفت

دت رفته باشه بهم مامان، احتماال من خواهر دوقلویی ندارم که یا"
  "بگی؟

  ".نه عزیزم، نداري". مامان به طرف من برگشت و لبخند زد

  "مطمئنی؟"

  "بودم، نه؟اونجا من موقع تولدت . قطعا"

مامان خیلی صاف . شد صداي پایی را شنیدم که به سرعت نزدیک می
خاله گلندا با خانم جنکینز از در وارد . نشست و نفس عمیقی کشید

  .مرد کوچکی با کله طاس به داخل آمدپیرها شد و پشت سر آن

خانم جنکینز میگه تو ! گریس": رسید خاله گلندا عصبانی به نظر می
  "...گفتی 
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متقاعد کردن  اخوام زمان گوئنت رو ب و من نمی. درسته": مامان گفت
گوئنت . خوام همین االن آقاي دو ویلر رو ببینم می. تو یکی هدر بدم

  ".بشهباید وارد کرونوگراف 

  "...شارلوت . س ولی این کامال مسخره": زد خاله گلندا تقریبا جیغ می

درشت طاس  قد کوتاهمامان به سمت مرد  "هنوز سفري نکرده، نه؟"
دونم قبال شما رو دیدم ولی اسمتون یادم  می. متأسفم". برگشت
  ".نمیاد

تر لیدي آریستا، گریس  و شما دختر کوچک. 1جورجتوماس . جورج"
  ".من شما رو خوب یادمه. هستین

گوئنت به دنیا اومد براي  شما وقتی. البته. جورجآقاي ": مامان گفت
. این گوئنته. من هم شما رو یادم میاد. به دورهام اومدین دیدن ما

  ".یاقوتی که منتظرش هستین

کامال و قطعا ! غیر ممکنه": خاله گلندا با صداي جیغ مانندي گفت
یک . و دو ماه زودتر. اشتباهی به دنیا اومده گوئنت تو روز! غیر ممکن

  ".یه نگاهی بهش بندازین. چیز نارس کوچیک

                                                             
1Thomas George 
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هایی آبی کمرنگ  دقیقا مشغول همین کار بود و با چشم جورجآقاي 
سعی کردم تا جاي ممکن با . کرد و با نگاهی دوستانه مرا برانداز می

یک چیز . هستممعذب نشود اعتماد به نفس به او نگاه کنم تا متوجه 
من . عقلش را از دست داده است خاله گلندا حتما! نارس کوچیک
سانتیمتر بود و هنوز هم در حال رشد  170قدم تقریبا . نارس نبودم

  .بودم

خوام  من فقط نمی. اون دیروز براي اولین بار سفر کرد": مامان گفت
هر چقدر تعداد سفرهاي کنترل نشده در . هیچ اتفاقی براش بیفته

  ".بیشتر بشه خطرش بیشتره زمان

کس این موضوع رو جدي  هیچ": خاله گلندا با مسخرگی خندید
س که خودت رو به مرکز  فقط یه تالش مذبوحانه دیگه. گیره نمی

  ".توجه تبدیل کنی

خوام که از  من هیچ چیزي بیشتر از این نمی! اه، ساکت باش گلندا"
ان یک خوکچه هندي کل این ماجرا دور باشم و شارلوت تو رو به عنو

هاي متعصب اسرار و دانشمند  آزمایشگاهی ناسپاس براي دالل
! نماهایی که دیوانه وار عاشق موضوعات محرمانه هستن تنها بگذارم

ولی ظاهرا شارلوت اون کسی نیست که این ژن لعنتی رو به ارث 
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. زد مامان با حالتی عصبانی و توهین آمیز حرف می "!گوئنته -برده 
  .او را ندیده بودم رويبه حال این من تا 

شما نظر چندان مثبتی در مورد ما ": کرد مالیمیخنده  جورجآقاي 
  ".ندارین خانم شپرد

  .اي باال انداخت مامان شانه

من دیگه ! نه، نه، نه". دهاي دفتر افتا خاله گلندا روي یکی از صندلی
ت هم اون حتی تو روز درس. آمادگی شنیدن این مزخرفات رو ندارم

رسید این بحث نارس  به نظر می ".و نارس هم بوده. به دنیا نیومده
  . بودن من خیلی برایش مهم است

براتون یک فنجون چاي بیارم خانم ": خانم جنگیز زیرلب گفت
  "مونتروز؟

  "خواد؟ تو رو می ي مسخرهکی چاي ": خاله گلندا پرخاش کرد

  "خواد؟ اي چاي می کس دیگه"

  ".خوام، ممنون من نمی": من گفتم

چشمان آبی کمرنگش را به سمت من  جورجدر این بین، آقاي 
  "پس تو به گذشته سفر کردي؟. گوئنت". برگرداند
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  .سرم را به عالمت تأیید تکان دادم

  "ممکنه بپرسم به کجا؟"

  ".اون موقع بودمجایی که  دقیقا به همون": گفتم

چه زمانی  منظورم اینه اولین بار به": لبخندي زد جورجآقاي 
  "رفتی؟

عالمتی نبود که بگه چه سالیه . دونم اصال نمی": با اوقات تلخی گفتم
گوش کنین، من این رو . و وقتی از مردم پرسیدم بهم چیزي نگفتن

  "تونین یه کاري کنین تموم بشه؟ می. خوام تموم بشه می! خوام نمی

که گوئنت دو ماه زودتر از زمانی ".به من جوابی نداد جورجآقاي 
 روزدر ". کرد با فرد خاصی صحبت نمی ".رفت به دنیا اومد انتظار می

و بچه رو . مم گواهی تولد و ثبت احوال رو دیدمن خود. هشتم اکتبر
  ".چک کردم

که ببینند واقعی است یا . کنند فکر کردم چطور یک بچه را چک می
  نه؟
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 صدایش کمی ".گوئنت شب هفتم اکتبر به دنیا اومد": مامان گفت
ما به قابله پول دادیم که روي گواهی تولد زمان تولد رو ". لرزید می

  ".چند ساعت جلوتر بنویسه

هم چیزي بیشتر از من  جورجرسید آقاي  به نظر می "ولی چرا؟"
  .فهمد نمی

چنین خواستم  بعد اون اتفاقاتی که براي لوسی افتاد، نمی... چون "
و امیدوار . افظت کنمم ازش محخواست می. ام باشه روي بچهفشاري 
همان  در که اصال این ژن رو به ارث نبرده باشه و به طور اتفاقی بودم
در هر حال، گلندا هم شارلوت رو . حامل ژن به دنیا اومده باشه زرو

  ".به دنیا آورده بود و همه امیدوار بودن اون ژن رو داشته باشه

ا این کار رو مخصوص! ها رو بس کن این دروغ": خاله گلندا فریاد زد
املگیت رو قرار نبود بچه تا دسامبر به دنیا بیاد ولی تو ح! کردي

د زودرس رو قبول کردي تا بچه همون دستکاري کردي و خطر تول
دختر تو ! ولی جواب نداد. روزي که شارلوت به دنیا اومده به دنیا بیاد

  ".تر به دنیا اومدریه روز دی
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. گین خیلی راحته شما می ثابت کردن چیزي که": گفت جورجآقاي 
و به  ".میهامون داشته باش ما باید اسم و آدرس قابله رو تو پرونده

  ".پیدا کردنش خیلی مهمه". طرف خانم جنکینز برگشت

اون فقط یه کم . زن بیچاره رو ول کنین. لزومی نداره": مامان گفت
  ".گرفت ما پول از

خانم . بپرسیم یم چند تا سؤالهخوا ما فقط می": گفت جورجآقاي 
  ".جنکینز لطفا محل سکونت فعلیش رو پیدا کنین

  .و پشت در بغلی ناپدید شد "همین االن": خانم جنکینز گفت

  "دیگه کی از این جریان اطالع داره؟": پرسید جورجآقاي 

طلبی و  حاال ردي از مبارزه ".دونست فقط شوهرم می": مامان گفت
ین سؤال پیچش کنین چون تون و شما نمی". بود درصدایشپیروزي 

  ".متأسفانه فوت کرده

سرطان خون بود، این طور نیست؟ . دونم می": گفت جورجآقاي 
گفتین این ". شروع کرد به باال و پایین رفتن در اتاق ".انگیزه غم

  "جریان کی شروع شد؟

  ".دیروز": جواب دادم



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

١۶۵  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

  ".نگرانش هستم. سه بار در بیست ساعت گذشته": مامان گفت

  "و آخرین بار کی بود؟! تا االن سه بار". ایستاد ورججآقاي 

این ماجراها آنقدر تند و  ".فکر کنم. حدود یک ساعت پیش": گفتم
  .سریع اتفاق افتاده بود که زمان را گم کرده بودم

  ".پس کمی وقت داریم که آماده بشیم"

. رجوکنین آقاي ج ها رو باور نمی فشما که این حر": خاله گلندا گفت
حاال به این دختر نگاه کنین و با . شناسین شارلوت رو می شما

واقعا باورتون میشه که شماره دوازده  .ش کنین شارلوت مقایسه
جی ماژور، جادوي یاقوت سرخ، به آواز ؟ جلوي شما ایستاده باشه

باور  .رساند می سر منزل مقصوددوازده را به  حلقهکالغ، که 
  "کنین؟ می

با اینکه . همیشه احتمال هستخوب، ": گفت جورجآقاي 
  ".ست خانم شپرد هاتون براي من خیلی پیچیده انگیزه

  ".اون مشکل شماست": مامان با خونسردي گفت
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اون رو براي  تون محافظت کنین، نباید خواستین از بچه اگر واقعا می"
سفر زمان بدون آمادگی خیلی . داشتین می خبر نگه این همه سال بی

  ".خطرناکه

  "...امیدوار بودم شارلوت باشه "  :بش را گاز گرفتمامان ل

ها رو  اون تو دو روز گذشته همه نشانه! هست": خاله گلندا فریاد زد
ممکنه در همین لحظه که . ممکنه هر لحظه اتفاق بیفته. داشته

هاي مزخرف خواهر  کنیم و به داستان داریم وقتمون رو تلف می
  ".ده باشهکنیم اتفاق افتا کوچک حسودم گوش می

ناگهان  ".شاید بهتر باشه طرز فکرتو عوض کنی، گلندا": مامان گفت
خاطر خدا چرا باید چنین چیزي رو از  هب". رسید خسته به نظر می

خودم در بیارم؟ چه کسی به جز تو ممکنه آرزوي همچین چیزي رو 
  "براي دخترش داشته باشه؟

رویش اصرار داشت ولی خاله گلندا چیزي را که  "...من اصرار دارم"
. ست شرورانهها یه حیله  مشخص میشه همه اینبه زودي ". رها کرد

آقاي  دونیم منجر به چه چیزي شد ما می قبال هم خرابکاري شده و
تونیم باز هم  و حاال که انقدر به هدفمون نزدیک شدیم، نمی. جورج

  ".همچین اشتباه مهلکی رو بکنیم
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یم گیري در موردش به ما کنم تصم فکر نمی" :گفت جورجآقاي 
تو هم همینطور . لطفا دنبال من بیاین خانم شپرد. مربوط بشه

هاي  نگران نباش، این دالل": با لبخند کوچکی اضافه کرد ".گوئنت
متعصب اسرار و دانشمند نماهایی که دیوانه وار عاشق موضوعات 

  ".گیرن محرمانه هستن گاز نمی
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  رخوا اي اژدهاي آدم، اي زمان

  اي که پنجه شیران شرزه را در هم می شکنی

  و دندان تیز پلنگان را در کامشان فرو می ریزي 

  و مرغ کهن روزگارِ ققنوس را در آتش خود فروزش خاکستر می کنی

  

  ، ویلیام شکسپیر19غزل شماره 

  

  هفت
و از یک راهروي طوالنی که  کردندبه طرف پلکانی هدایت  را ما
هر از چند گاهی از چند پله باال یا  ر کردیم،عبو هاي تندي داشت پیچ

که از کنارشان رد شدیم هر بار  یایه منظره پنجره. رفتیم پایین می
بعضی اوقات منظره یک باغ بزرگ بود و گاهی یک . متفاوت بود

رسید به یک  به نظر می. اي تنگ و تاریک ساختمان دیگر یا کوچه
هاي سنگی، درهاي  فپوشهاي چوبی و ک انتها بر روي پارکت سفر بی

هاي  صندلی، تابلوهاي رنگ و روغن و قفسه ی ازهای بسته، ردیف
ایم  هاي مرمري رفته هاي جلد چرمی و پیکره اي مملو از کتاب شیشه
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مثل  ،هایی که در اطراف ما قرار داشتند ها و زره مجسمهبا وجود و 
  .این بود که در یک موزه هستیم

و مامان هم تا جایی . کرد اي به مامان می هاي خصمانه خاله گلندا نگاه
مامان رنگ پریده بود و . نادیده گرفته بودخواهرش را توانست  که می

خواستم دستش را بگیرم ولی آن  می. رسید خیلی عصبی به نظر می
ام و من اصال این را  دید چقدر ترسیده وقت خاله گلندا می

  .خواستم نمی

تا زمانی که آقاي . ختمان باشیمامکان نداشت هنوز هم در همان سا
باالخره ایستاد و روي یک در عظیم چوبی ضربه زد،  احساس  جورج
  .ایم کردم دست کم از سه ساختمان عبور کرده می

دیوارهاي اتاق بزرگی که وارد آن شدیم شبیه اتاق غذاخوري خانه 
. سقف هم از چوب تیره بود. خودمان با چوب تیره پوشیده شده بود

مجلل پوشیده شده و بعضی  هاي حکاکینجا تقریبا همه چیز با ولی ای
جو اتاق باید . مبلمان تیره و حجیم بود. رنگ شده بودنداز آنها 

هاي بلند به داخل  بود ولی نور خورشید از پنجره افسرده و غمگین می
حتی . داد اي با باغی پر از گل را نشان می تابید و منظره می
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 هم را 1شد، رود درخشان تیمز باغ تمام می توانستم در جایی که می
  .ببینم

داده بود، به جز چند  منظره و نور نبود که به اتاق روح ولی فقط
. حال و هواي شادي داشتندنقش و نگارها صورت زشت و بدخلق، 

اگر لزلی اینجا بود عاشق شکل طبیعی . انگار که دیوارها زنده بودند
قدیمی و سرهاي جالب  هاي طرح و نقشهاي گل سرخ،  غنچه

. گشت می در بین آنها شد و به دنبال یک طرز کار مخفی حیوانات می
ها، اژدها،  هایی از شیر بالدار، شاهین، ستاره، خورشید و سیاره طرح
که هر کدام از دیگر  ت، درخت و کشتی وجود داشفرشتهشاخ،  تک

  .رسید تر به نظر می واقعی

رسید روي سقف باالي  به نظر می تر اژدهایی بود که پرابهتاز همه 
دارش  از نوك دم سه گوش تا سر بزرگ فلس. کند سرمان پرواز می

چه اژدهاي . توانستم چشم از آن بردارم نمی شش متر بود؛ حداقل
چنان مسحور شده بودم که تقریبا فراموش کردم چرا ! اي فوق العاده
دن ما متعجب به همه از دی. یا اینکه تنها نیستیم... ایم  اینجا آمده
   .رسیدند نظر می
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  ".هایی وجود داره رسه پیچیدگی به نظر می": گفت جورجآقاي 

ها مانند تخته صاف ایستاده  لیدي آریستا که در کنار یکی از پنجره
تو نباید سر کار باشی؟ و گوئنت باید مدرسه ! گریس": بود گفت

  "!باشه

  ".باشه، مادر دادیم اینطور قطعا ما هم ترجیح می": مامان گفت

هر . شارلوت درست زیر یک پري دریایی زیبا روي مبل نشسته بود
هاي آبی  هاي دم پري دریایی تراش خورده و با انواع رنگ کدام از پره
کت مشکی برازنده  مردي با یک. اي رنگ آمیزي شده بودند و فیروزه

حتی کراواتش . به شومینه وسیعی تکیه داده بود و عینک دور مشکی
کرد و  انداز میما را بر واضحی حوصلگی و بدخلقی بیبا . سیاه بود هم

پسر کوچکی که حدودا هفت سال داشت به گوشه کت او چسبیده 
  .بود

موهاي خاکستري . مرد بلند قدي از پشت میز بلند شد "!گریس"
هاي وسیعش ریخته  مجعدي داشت که مانند یال شیر روي شانه

عجیب و گیرایی داشت، تقریبا به اي روشن  هاي قهوه چشم. بودند
. اش خیلی جوان بود صورتش به نسبت موهاي خاکستري. رنگ کهربا

هایی که اگر کسی یک  چیزي سحرآمیز در وجودش بود، از آن آدم



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

١٧٢  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

هاي  وقتی مرد لبخند زد، دندان. کرد دید دیگر فراموشش نمی بار می
 ".خیلی وقت است که ندیدمت ،گریس". سفید مرتبش مشخص شد

. از پشت میز بیرون آمد و دستش را جلو آورد تا با مامان دست بدهد
  ".اصال تغییري نکردي"

ممنون، تو هم همینطور ". در کمال تعجب من، مامان سرخ شد
  ".1فالک

  ".من خاکستري شدم": مرد گفت

  ".به نظر من بهت میاد": مامان گفت

  زند؟  ببخشید؟ یعنی مامان دارد با این مرد الس می

باز هم . تر شد و نگاهش از مامان به من برگشت ند مرد عمیقلبخ
اي از نزدیک مورد بازرسی قرار  احساس کردم به طرز ناراحت کننده

  .گیرم می

توانست چشم گرگ یا گربه جنگلی  می. هایش واقعا عجیب بود چشم
و شما باید . من فالک دو ویلر هستم". دستش را جلو آورد. باشد

اولین دختر ". محکم و گرم دست داد ".باشیدختر گریس، گوئنت 
  ".بینم موي قرمز ندارد مونتروزي که می
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  ".موهام رو از پدرم به ارث بردم": با خجالت گفتم

  "میشه بریم سر اصل مطلب؟": پوش کنار شومینه گفت مرد سیاه

آقاي دو ویلر دستم را رها کرد و به من نگاه کرد؛ چشمانش برق 
  ".حتما". زدند می

سر هم   خواهر من یه داستان کامال شرورانه": ه گلندا گفتخال
و آقاي ". کند تا فریاد نزند توانستم ببینم چه تالشی می می ".کرده
! گوئنت - کنه گوئنت  اون ادعا می! کنه به حرف من گوش نمی جورج

البته، خودش هم . و نه فقط یک بار، سه بار. در زمان سفر کرده–
چیزي رو اثبات کنه براي همین یه داستان تونه  دونه نمی خوب می

. دیگه سر هم کرده که توضیح بده تاریخ تولد این دختر اشتباهه
. خوام بهتون یادآوري کنم هفده سال پیش چه اتفاقی افتاد می

حاال که . گریس تو اون ماجراها هم نقش قابل تحسینی بازي نکرد
باره سر و کنم که دو انقدر به موفقیت نزدیک شدیم، تعجب نمی

  ".هامون رو خراب کنه ش پیدا شده تا برنامه کله

راست میگه ". لیدي آریستا از کنار پنجره دور شد و به طرف ما آمد
. حالت صورتش مثل همیشه جدي و تسلیم نشدنی بود "گریس؟

کردم آیا دلیل اینکه اندامش اینقدر سخت و انعطاف  گاهی فکر می
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ا با این شدت به عقب شانه کرده ناپذیر است این است که موهایش ر
، بدترین حالتدر . اند هایش گیر کرده شاید ماهیچه. و بسته است

مثل . کرد اش، کمی چشمانش را گشاد می براي نشان دادن ناراحتی
  . االن

پول  گه شوهرش به قابله خانم شپرد می": مداخله کرد جورجآقاي 
براي اینکه کسی  .اشتباه وارد کنه داده که تاریخ گواهی تولد رو

  ".نفهمه گوئنت ممکنه حامل ژن باشه

  "ولی چرا باید همچین کاري بکنه؟": لیدي آریستا پرسید

خواسته از بچه محافظت کنه و امیدوار بوده که شارلوت  میگه می"
  ".ژن رو به ارث برده باشه

  "!کنین حتما شوخی می! امیدوار بوده": خاله گلندا فریاد زد

  ".به نظر من که کامال منطقیه": گفت جورجآقاي 

من به شارلوت که رنگ پریده روي مبل نشسته بود نگاه کردم، 
وقتی چشمش به چشم من افتاد به . چشمانش بین ما در حرکت بود

  .سرعت سرش را برگرداند

  ".بینم من که منطقی توش نمی": لیدي آریستا گفت
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خانم  .کنیم ما داریم داستانش رو بررسی می": گفت جورجآقاي 
   ".گیره جنکینز رد قابله رو می

پرسم گریس، چقدر  فقط از روي کنجکاوي می": فالک دو ویلر پرسید
هایش در یک دقیقه گذشته بیشتر و بیشتر  چشم "بهش پول دادین؟

تنگ شده بود و وقتی به سمت مامان برگشت چیزي کامال شبیه به 
  .گرگ در او وجود داشت

  ".نیستیادم ... یادم " :مامان گفت
تا جایی . حتما مبلغ زیادي نبوده". آقاي دو ویلر ابروهایش را باال برد

  ".محدود بود... که یادم میاد، درآمد شوهرت نسبتا 

  "!دقیقا" :خاله گلندا با بدجنسی گفت

کنین، پس حتما زیاد  تون اینطور فکر می اگر همه": مامان جواب داد
ده بود به همان سرعت از شک و تردیدي که ناگهان نشان دا ".نبوده

  .همینطور سرخی صورتش. بین رفت

 خواستین پس چرا قابله اون کاري که شما می": آقاي دو ویلر پرسید
در هر صورت داشت یک مدرك قانونی رو دستکاري  رو انجام داد؟

  ".جرم کوچیکی نبوده. کرد می
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 بهش گفتیم خانواده ما عضو یک فرقه". اش را باال برد مامان چانه
گفتیم . ه طالع و زمان تولد عقیده دارنشیطانی هستن و به شدت ب

اي که روز هفتم اکتبر متولد بشه به شدت قصاص میشه و باید  بچه
اون حرف ما رو . مون بدیم اون رو براي مراسم شیطان پرستی به فرقه

ها  و قلب مهربونی داشت و یه جورایی با شیطان پرست. باور کرد
   ".کردنوارد  درستمین تاریخ تولد رو مخالف بود، براي ه

مراسم ": مرد کنار شومینه با عصبانیت و مثل مار هیس هیس کرد
  .تر به او چسبید پسربچه محکم "!چقدر گستاخانه! شیطان پرستی

ببینیم . داستان بدي نبوده". آقاي دو ویلر لبخند تحسین آمیزي زد
  ".قابله هم همین داستان رو میگه یا نه

شارلوت ممکنه هر لحظه در زمان سفر . درسته": دا گفتخاله گلن
فهمیم داستان گریس یه مشت دروغ بوده که کار ما رو  بعد می. کنه

  ".متوقف کنه

ها ژن رو به ارث نبرده باشن؟  چرا هر دوي اون": پرسید جورجآقاي 
  ".قبال هم اتفاق افتاده بود

ي هاویلر دوقلو بله، ولی تیموتی و جاناتان دو": آقاي دو ویلر گفت
  ".ها این مسأله پیشگویی شده بود و در پیشگویی. همسان بودن
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ها  براي اون وروديبله، کرونوگراف دو ": مرد کنار شومینه گفت
خون، مخزن دوتایی براي دوازده عنصر و دو چرخ دو لوله . داشت

  ".تنها بود یاقوت. چرخیدن دنده که می

ناگهان نگران به نظر صورت گردش  ".درسته": گفت جورجآقاي 
  .رسید می

ها  کردم تحقیق در مورد دلیل اینکه خواهرم داره این دروغ فکر می"
خاله گلندا با نفرت مشخصی به مامان چشم  ".تر باشه رو میگه مهم

اگر قصدت اینه که خون گوئنت رو وارد کرونوگراف ". رفت  غره می
زي که فکر کنی تا دستگاه دیگه به هیچ دردي نخوره از اون چی

   ".لوح تري کردم ساده می

هاش  چطور انتظار داره ما یه کلمه از حرف": مرد کنار شومینه پرسید
فکر کردم این طرز رفتار که انگار من و مامان در اتاق  "رو باور کنیم؟

 که هایی رو من دقیقا دروغ". حضور نداریم خیلی متکبرانه است
. محافظت کنه به یاد دارم گریس گفت تا از لوسی و پل در اون زمان

اگر به خاطر اون نبود، ممکن . فرار کردن ها بچهبود که  نتقصیر او
  ".بود بتونیم از مصیبت جلوگیري کنیم

  "!جیک": آقاي دو ویلر گفت
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  پل دیگر که بود؟ "کدوم مصیبت؟": من پرسیدم

من عقیده دارم حتی حضور این فرد در ": مرد کنار شومینه گفت
  ".م اشتباه استاتاق با ما ه

من . صدا و حالت صورت مامان عمدا سرد بود "و شما کی باشین؟"
  .گذاشت تهدیدش کنند تحت تأثیر قرار گرفته بودم نمیاز اینکه 

مرد حتی به مامان نگاه هم  ".این مسأله هیچ ربطی به موضوع نداره"
پسربچه موبور از پشت او محتاطانه سرك کشید و به من نگاه . نکرد
هاي نیک  هاي صورتش مرا کمی یاد بچگی کک و مک .کرد
حتما  - بچه بیچاره کوچولو . انداخت براي همین به او لبخند زدم می

چشمانش با تعجب گشاد . باید با این پدربزرگ ترسناك کنار بیاید
رد پنهان واب من زد و دوباره پشت کت سیاه مشد، لبخندي در ج

  .شد

: د سرگرم شده است، گفتفالک دو ویلر که از لحنش مشخص بو
اي در حوزه پزشکی و  نابغه. هستن 1ایشون دکتر جیکوب وایت"

  ".کنن تر رفتار می معموال متمدنانه. 2زیست شیمی

                                                             
1Dr. Jacob White 
2biochemistry 
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حتی صورتش هم به رنگ آب . تر بود براي او برازنده 1جیکوب گري
  .ظرفشویی بود

خب، ". آقاي دو ویلر به من نگاه کرد و دوباره به سمت مامان برگشت
آیا باید حرفت رو باور کنیم . به هر ترتیب باید تصمیمی بگیریم

  "گریس یا یه انگیزه پنهانی داري؟

بعد سرش را . براي چند لحظه مامان با عصبانیت به او خیره شد
من اینجا نیومدم که جلوي ": پایین انداخت و با صداي آرامی گفت

دخترم رو از من اومدم تا . مأموریت سري فوق العاده شما رو بگیرم
تونه بدون خطر به  با کمک کرونوگراف می. آسیب در امان نگه دارم

من فقط . گذشته سفر کنه و یه زندگی نسبتا عادي داشته باشه
  ".خوام همین رو می

به طرف مبل رفت و کنار  "!بله، بله، همینطوره": خاله گلندا گفت
خسته کم  پاهایم کم. من هم دوست داشتم بنشینم. شارلوت نشست

اي  ولی کسی به من تعارف نکرد بنشینم بنابراین چاره. شده بود
  .نداشتم جز اینکه روي پاهایم بایستم

                                                             
 .بازي با کلمات بین وایت به معناي سفید و گري به معناي خاکستري١
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... کاري که تو اون زمان کردم هیچ ربطی به ": مامان ادامه داد
راستش رو بگم چیز خاصی در مورد این . مأموریت شما نداشت

ها از  این سال که توهم دونم و نصف اون چیزهایی رو  نمی مأموریت
  ".فهمم میناینور و اونور شنیدم 

رأت این رو داد که جفهمم چی بهت  نمی": دکتر وایت بدخلق گفت
  ".دونی دخالت کنی تو مسائلی که چیزي در موردشون نمی

اون برادرزاده . خواستم به لوسی کمک کنم من فقط می": مامان گفت
مراقبت کرده بودم  من از وقتی بچه بود ازش. عزیز کوچولوي من بود

شما به جاي من بودین چی کار . و از من کمک خواسته بود
خدا، اون دو تا خیلی جوان بودن، خیلی عاشق  رکردین؟ به خاط می

  ".خواستم اتفاقی براشون بیفته، همین من نمی... هم بودن و 

  "!خب، راه خوبی براي نشون دادنش انتخاب کردي"

من لوسی رو مثل یه خواهر ". رفتمامان به خاله گلندا چشم غره 
  ".بیشتر از یک خواهر. دوست داشتم

شارلوت به زمین . خاله گلندا دست شارلوت رو گرفت و نوازش کرد
  .ه بودخیره شد
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براي همین . همه ما لوسی رو دوست داشتیم ": لیدي آریستا گفت
برامون مهم بود که اون رو از پسره و عقاید مضحک و عجیبش دور 

  ".یم نه اینکه تشویقش کنیم به احساساتش بها بدهنگه دار

مو قرمز  ي اون دختره! عقاید مضحک، واقعا که": دکتر وایت گفت
اون ! رو تو کله پل کردهاي توطئه مسخره  پست بود که اون تئوري

  "!ش کرد که دزدي کنه دختره وسوسه

وقت چنین  لوسی هیچ! حقیقت نداره": لیدي آریستا اعتراض کرد
پل از جوانی و سادگی اون سوء استفاده کرد و اون رو . کرد نمیکاري 

  ".از راه به در برد

  "!کنین حتما شوخی می! سادگی": دکتر وایت پرخاش کرد

ما به اندازه کافی در این مورد ". ک دو ویلر دستش را بلند کردلفا
کنم همه نظرات  فکر می. بحث کردیم و هچ وقت به جایی نرسیدیم

گیدئون به زودي بر ". به ساعت نگاه کرد ".دونیم یهمدیگه رو م
شارلوت، تو . میگرده و قبل از اون باید تصمیم بگیریم چی کار کنیم

  "حالت چطوره؟

  ".هنوز سردرد دارم": کرد گفت شارلوت که هنوز به زمین نگاه می
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  "دیدي؟": خاله گلندا با زهرخند گفت

نیست که قراره تو  ولی معنیش این. منم سردرد دارم": مامان گفت
  ".زمان سفر کنم

  "!غیر قابل تحملیتو ... تو ": خاله گلندا گفت

فکر ": کله طاسش را با دستمالی خشک کرد و گفت جورجآقاي 
در غیر . نرد و گوئنت راست میگکنم باید فرض کنیم خانم شپ می

  ".این صورت باز هم زمان باارزشمون رو از دست میدیم

دکتر وایت چنان به شدت با مشت  "!سحتما جدي نمیگی توما"
  .اي روي آن افتاد روي سربخاري کوبید که جام نقره

طبق ": از جایش پرید ولی بعد با خونسردي ادامه داد جورجآقاي 
اون چیزي که میگن، بار آخري که گوئنت به گذشته سفر کرده یک 

تونیم اون رو براي سفر  می. ساعت و نیم تا دو ساعت پیش بوده
  ".ش آماده کنیم و از نزدیک جریان رو زیر نظر بگیریمبعدی

  "کسی مخالفتی داره؟. نظر منم دقیقا همینه": فالک دو ویلر گفت

  ".زنم انگار که با دیوار حرف می": دکتر وایت گفت

  ".دقیقا": خاله گلندا موافق بود
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گوئنت . کنم من اتاق مستندات رو پیشنهاد می": گفت جورجآقاي 
تونیم مستقیما اون رو وارد  نه و موقع برگشت میاونجا در اما

  ".کرونوگراف بکنیم

  "!من اجازه نمیدم اون به کرونوگراف نزدیک بشه": دکتر وایت گفت

اون فقط یه . خداي بزرگ، جیک، بسه دیگه": آقاي دو ویلر گفت
ش بمب مخفی  کنی زیر یونیفورم مدرسه فکر می! دختر جوونه

  "کرده؟

نفر قبلیش هم یه دختر ": تحقیرآمیزي گفتدکتر وایت با لحن 
  ".جوون بود

. پیشنهاد تو رو انجام میدیم". آقاي دو ویلر به آقاي جورج اشاره کرد
  "خودت ترتیب کار رو میدي؟

  ".بیا گوئنت": آقاي جورج گفت

  "مامان؟". من تکان نخوردم

من اینجا منتظرت . چیزي نیست عزیزم". مامان به زور لبخندي زد
  ".ممون می
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خاله گلندا . به شارلوت که هنوز به زمین خیره شده بود نگاهی کردم
رسید  به نظر می. چشمانش را بسته و به حال تسلیم تکیه داده بود

اما، مادربزرگم جوري به من . انگار او هم ناگهان سردرد گرفته است
احتماال همینطور . بیند کرد انگار براي اولین بار است مرا می نگاه می

  .بود هم

، دوباره از پشت کت دکتر وایت سرك ه، با چشمهاي گشادپسربچ
بار هم با او صحبت نکرده  مرد بدجنس حتی یک. بچه بیچاره. کشید
  .کرد انگار پسرك نامریی است جوري رفتار می. بود

  ".بینمت عزیزم بعدا می": مامان گفت

ن هم م. آقاي جورج بازویم را گرفت و لبخند تشویق آمیزي به من زد
بقیه دست کم از . آمد تقریبا از او خوشم می. با تردید به او لبخند زدم

رسید  تنها کسی بود که به نظر می و کرد تر رفتار می دوستانه آنها
  .کند حرف ما را باور می

. م حس خوبی نداشتمگذاشت ، از اینکه مادرم را تنها میدر عین حال
فتیم تقریبا شروع به ناله وقتی در پشت سر ما بسته شد و به راهرو ر

  .ولی خودم را جمع و جور کردم! و زاري کردم که با مامانم بمانم
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اول از راهی که آمده . را رها کرد و جلوتر راه افتاد آقاي جورج بازویم
بودیم برگشتیم، بعد از دري وارد راهروي دیگري شدیم، از پله باال 

مثل  - یگري شدیم رفتیم، از در دیگري رد شدیم و وارد راهروي د
تر بود،  هاي روغنی براي اینجا برازنده با اینکه مشعل. یک هزارتو بود

  .کرد روشن میمثل روز راهروها چراغ برق داشتند که آنجا را 

رسه ولی بعد از مدتی  اول گیج کننده به نظر می": آقاي جورج گفت
  ".کنی راهت رو پیدا می

مارپیچی و عریض از سنگ که هاي بیشتري پایین رفت؛ پلکانی  از پله
در قرن  1هاي معبد شوالیه". رسید تا مرکز زمین ادامه دارد به نظر می

ها اینجا  ها قبل از اون رومی. ن رو بنا کردندوازدهم این ساختما
ها  براي همه اون. 2ها ها هم سلت بناهایی رو ساختن و قبل از اون

میشه احساس . ض نشدهمقدسی بود و تا امروز هم چیزي عومکان 
کرد جاي خاصیه، موافق نیستی؟ انگار نیروي عظیمی از این بخش از 

  ".زمین بیرون میاد

فقط احساس خستگی و ضعف . نداشتم یچنین احساسکه من 
  . دیشب را جبران کنمخوابی  کماحتیاج داشتم بخوابم تا . کردم می

                                                             
1Knights Templars 
2Celts 
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با  ها رسیدیم، به سمت راست پیچیدیم و ناگهان وقتی به انتهاي پله
  .من تقریبا با سر به سینه او برخورد کردم. مرد جوانی رو به رو شدیم

  "!آخ": آقاي جورج گفت

تیره مجعدي داشت که تقریبا به مرد جوان موهاي  ".آقاي جورج"
هاي سبزش آنقدر براق بودند که فکر  رسید و چشم هایش می شانه

دیده بود، با اینکه تا به حال او را ن. کردم حتما لنز گذاشته است
شنیدم  صداي او را در هر جایی که می. بالفاصله او را شناختم

او همان مردي بود که در سفر آخرم به گذشته . دادم تشخیص می
  .دیده بودم

تر بگویم، همان کسی که وقتی من پشت پرده پنهان شده  یا دقیق
  .بودم، همزاد مرا بوسیده بود

از جلو، بدون . به او زل نزنمباز هم نتوانستم جلوي خودم را بگیرم و 
کامال فراموش کردم که من . هزار بار بهتر - بهتر هم بود  ،کاله گیس

لزلی فکر . آمد و لزلی در حالت عادي از پسرهاي موبلند خوشمان نمی
هاي گنده خود را  کنند تا گوش کرد آنها موهایشان را بلند می می

  .پنهان کنند
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با نگاهی ا مرا بررسی کرد و دوباره با کمی آزردگی برگشت، از سر تا پ
  . کرد هپرسشگر به آقاي جورج نگا

. گیدئون، ایشون گوئنت شپرده": آقاي جورج آه کوچکی کشید
  ".گوئنت، ایشون گیدئون دو ویلره

  .آن یکی مسافر زمان. قهرمان اسب سواري. گیدئون دو ویلر

  ".سالم": مؤدبانه گفت

  گرفته بود؟چرا یک دفعه صدایم اینقدر  ".سالم"

کنم شما دو تا بعدا  فکر می". اي عصبی کرد آقاي جورج خنده
گوئنت شارلوت جدید ما  هامکان دار. بشناسین بیشترهمدیگه رو 

   ".باشه

هاي سبزش دوباره مرا بررسی کرد، این بار فقط صورتم  چشم "چی؟"
  .اي به او زل بزنم توانستم به طرز احمقانه من فقط می. را

تاالر بهتره بري به . ایه ماجراي خیلی پیچیده": فتآقاي جورج گ
  ".توضیح میده برات، عموت اژدها

بعدا . رفتم اونجا در هر حال داشتم می". گیدئون سري تکان داد
  ".فعال خداحافظ وینی. بینمتون آقاي جورج می
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  وینی کی بود؟

. آقاي جورج حرفش را تصحیح کرد ولی گیدئون رفته بود "گوئنت"
  .ها محو شد ش روي پلهصداي پای

***  

من تا جایی که . ئنم سؤاالت زیادي داريمطم": آقاي جورج گفت
  ".بتونم بهت جواب میدم

پاهایم را رو به . م بنشینمتستوان من خوشحال بودم که باالخره می
اي نداشت و  حتی با اینکه هیچ پنجرهاتاق مستندات . رویم دراز کردم

در شومینه . ي خیلی راحتی بودجادر عمق یک سرداب قرار داشت، 
هاي کتاب دیده  آتش روشن بود و همه جاي اتاق کتابخانه و قفسه

هاي دسته دار و مبل بزرگی بود که االن روي  شد و پر از صندلی می
وقتی وارد اتاق شدیم، یک نفر از صندلی پشت میز . آن نشسته بودم

مه حرف بلند شد، براي آقاي جورج سري تکان داد و بدون یک کل
  .اتاق را ترك کرد

  .اولین سؤالی بود که به ذهنم رسید "اون مرد الل بود؟": پرسیدم
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تا چهار هفته آینده . ولی روزه سکوت گرفته. نه": آقاي جورج گفت
  ".زنه حرف نمی

  "اي براش داره؟ چه فایده"

 1ها قبل از اینکه ما در حلقه خارجی داوطلب. یه جور مراسم عبادیه"
ها  براي اون. یم باید یک سري امتحان رو بگذروننقبولشون کن

آقاي  ".اهمیت خیلی زیادي داره که بتونن ثابت کنن رازدار هستن
بیا، . کنی ما خیلی عجیب هستیم حتما فکر می". جورج لبخند زد

  ".این چراغ قوه رو بگیر و دور گردنت آویزون کن

  "االن چه اتفاقی برام میفته؟"

  ".مونیم در زمان میما منتظر سفر بعدیت "

  "؟وقتی اتفاق میفتهچه "

گفته شده جد دور تو الین . تونه دقیق بگه خب، هیچ کس نمی"
، دومین کسی که در حلقه دوازده نفره متولد شد فقط پنج بار 2برگلی

ولی البته اون موقع زایمان در سن هجده . در طول عمرش سفر کرده
بود هر چند ساعت خود کنت وقتی مرد جوانی . سالگی فوت کرد

                                                             
1Outer Circle 
2Elaine Burghley 
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تا تونی تصور کنی  می. کرد، دو تا هفت بار در روز بار سفر می یک
چه زندگی  وقتی یاد گرفته چطور از کرونوگراف استفاده کنه

باالي شومینه اشاره  نقاشیآقاي جورج به تابلوي  ".خطرناکی داشته
  ".کنت سن ژرمن. تابلوي اونه". کرد

م یک خواب ستتوان دیگر نمی. بودوحشتناك  "!هفت بار در روز"
  .راحت داشته باشم یا به مدرسه بروم

فعال که در همین اتاق فرود میاي؛ در چه زمانی، . نگران نباش"
بعد منتظر میشیم تا . ت امنهو در هر صورت اینجا جا. دونیم مین

اگر احیانا کسی رو دیدي، این . نباید از این اتاق بیرون بري. برگردي
آقاي جورج انگشتر خاتم خودش را از  ".شون بدهانگشتر رو بهش ن

من آن را در دستم چرخاندم و به . انگشت بیرون آورد و به من داد
اي با دوازده پر بود که حروف  ستاره. هاي روي آن نگاه کردم حکاکی

دوست باهوشم لزلی . بودشده اي در وسطش نوشته  در هم پیچیده
  .دوباره درست گفته بود

  ".ها دارد و تاریخ ما آقاي ویتمن هم یکی از اینمعلم ادبیات "

آتش شومینه در سر طاس آقاي جورج منعکس  "این یه سؤاله؟"
  . داد حس خوبی به من می. شده بود
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آقاي : کامال مشخص بود. نیازي به جواب نداشتم. سرم را تکان دادم
  . ها بود ویتمن یکی از این آدم

  "خواي بدونی؟ اي نمی چیز دیگه"

و . خوام بدونم پل کیه و چه اتفاقی براي لوسی افتاده ، میچرا"
و مامان من اون موقع چی کار کرده . جریان این دزدي اونا چی بوده

باره  یکها را  این حرف همه  ".که همه انقدر از دستش عصبانی هستن
  . پشت سر هم گفتم و

. رسید آقاي جورج سرش را خاراند؛ خجالت زده به نظر می ".اوه"
  ".تونم بهت بگم متأسفانه نمی"

  ".زدم حدس می": آهی کشیدم

اگر تو واقعا شماره دوازده ما باشی، ما همه جزئیات رو برات . گوئنت"
در هر حال، . ولی اول باید مطمئن بشیم. خواهیم گفت، قول میدم

  ".اي جواب بدم خوشحال میشم به سؤاالت دیگه

  .در سکوت نشستم

فالک دو ویلر  پل برادر کوچکتر. باشه خب،". آقاي جورج آهی کشید
دو ویلري که قبل از  نآخری. قه دوازده گانه استحل 9او شماره . بود
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 یباید سؤاالت. فعال در همین حد کافیه. گیدئون سفر زمان انجام داده
  "...بپرسی که اینقدر حساس نباشن 

  "این پایین دستشویی هست؟"

  ".میدم بهت نشون. درست همون پشت. البته. بله"

  ".تونم پیداش کنم خودم می"

 چاقولی مثل یک سایه کوچک و  "البته": جواب داد جورجآقاي 
آنجا، مردي که روزه سکوت گرفته بود، مثل یکی از . دنبال من آمد

  . سربازان نگهبان جلوي کاخ باکینگهام ایستاده بود

من اینجا منتظر . در بعدي". آقاي جورج به سمت چپ اشاره کرد
  ".ممیش

داد  جایی کوچک که بوي ضدعفونی کننده می -در دستشویی زنانه 
. موبایلم را از جیبم بیرون آوردم -و یک توالت و یک روشویی داشت 

. دوست داشتم به لزلی در مورد این جریانات خبر بدهم. آنتن نداشت
. کرد و با تعجب دیدم تازه ظهر شده است حداقل ساعتش کار می

واقعا هم به توالت . د روز است اینجا هستمکردم چن احساس می
  .احتیاج داشتم



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

١٩٣  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

. رج لبخندي از سر آسودگی زدووقتی دوباره بیرون آمدم آقاي ج
  . ا هستم ناپدید شومجمشخص بود ترسیده که نکند من وقتی آن

به روي  در اتاق مستندات، دوباره روي مبل نشستم وآقاي جورج رو
  .من در یک صندلی راحتی نشست

ولی این بار به . خوب بیا به بازي سؤال و جوابمون ادامه بدیم" :گفت
  ".پرسم، بعد تو بپرس اول من یک سؤال می. نوبت

  ".اول شما. باشه": گفتم

  "نیستی؟  تشنه"

  ".یا چایی. خوام اگه میشه یه کم آب می. چرا"

میوه و شراب و کتري  اینجا آب و آب رفت، در همانطور که انتظار می
آقاي جورج یک قوري چاي ارل گري برایمان درست . بود براي چایی

  .کرد

  ".نوبت توست": وقتی دوباره نشست گفت

ه، چرا زمان تولد انقدر اگر این جریان سفر زمان به ژن بستگی دار"
ها پیش خون شارلوت رو نگرفتن و براي این  ها سال ا اونمهمه؟ چر

قبل از اینکه  تونه و چرا این کرونوگراف نمیژن آزمایش نکردن؟ 
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خودش تو زمان سفر کنه و شاید به خطر بیفته، اون رو به یک کسی 
  "زمان امن در گذشته بفرسته؟

کنیم که به ژن بستگی داره، به طور  خب، اوال، ما فقط فکر می"
ه که یه چیزي در چیزي که ازش مطمئنیم این. دونیم قطعی نمی

تفاوت داشته  حامل با افراد عاديفرد خون هست که باعث میشه 
ولی هنوز این عامل ناشناخته رو که بهش میگیم ژن سفر زمان . باشه

 هاست مشغول تحقیق هستیم و پیدا نکردیم؛ با وجودي که سال
باور کن اگر . بعضی از بهترین دانشمندان جهان همراه ما هستن

تونستیم وجود ژن یا هر چی که توي خون هست رو ثابت کنیم  می
حاسبات مفعال در این شرایط باید به . شد تر می تکارمون خیلی راح

  ".هاي قبل از ما انجام دادن اعتماد کنیم و مشاهداتی که نسل

ریختین، چه اتفاقی  شارلوت رو در مخزن کرونوگراف می اگر خون"
  "میفتاد؟

ولی گوئنت، . کرد در بدترین حالت، دیگه کار نمی": آقاي جورج گفت
. نوبت منه! کنیم نه باك ماشین بت میما در مورد یه قطره خون صح

ی به چه زمانی تتونستی یه زمان رو انتخاب کنی، دوست داش اگه می
  "سفر کنی؟
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تا . فقط ده سال پیش. خیلی عقب نمیرم". به این سؤال فکر کردم
  ".بتونم دوباره پدرم رو ببینم و با اون حرف بزنم

ولی  هدرکی آرزوي قابل". آقاي جرج با همدردي به من نگاه کرد
تونی در محدوده عمر خودت  تو نمی. متأسفانه امکان پذیر نیست

  ".ترین زمان به اون درست قبل از تولدته نزدیک. سفر کنی

توانم برگردم به زمانی که در  فکر کرده بودم می. حیف شد ".اوه"
مهد کودك بودم و پسرکی به نام گرگوري فوربز را که در حیاط 

د قورباغه زشت پیدا کنم و چهار بار به در مدرسه به من گفته بو
و گرگوري فوربز  برومها راه  بعد مثل ابرقهرمان. منباسنش لگد بز

  .را اذیت کنددخترهاي کوچک  نکنددیگر جرأت 

  ".بازم نوبت توئه": آقاي جورج گفت

. با گچ عالمت بگذارم رو قرار بود من جایی که شارلوت ناپدید میشه"
  "ي داشت؟ا این کار چه فایده

این مزخرفات رو فراموش ". رج این سؤال رو با دست پس زدوآقاي ج
خاله گلنداي تو به این کار اصرار داشت تا بتونیم از اون محل . کن

فرستادیم تا اون  بعد ما گیدئون رو به گذشته می. محافظت کنیم
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محل رو براي محافظان مشخص کنه و محافظان بتونن برن اونجا و تا 
  ".شت شارلوت مراقبش باشنزمان برگ

اونوقت محافظان . فهمیدین اون به چه زمانی رفته ولی شما که نمی"
  ".شدن بیست و چهار ساعته مراقب اونجا باشن مجبور می

پدر بزرگت . باز هم نوبت منه! درسته، دقیقا": آقاي جورج آهی کشید
  "رو به یاد میاري؟

صال شبیه لیدي آریستا ااون . من ده سالم بود که فوت کرد. معلومه"
همیشه براي من و . کرد گیري نمی مزه بود و اصال سختبا - نبود 

شما پدربزرگم رو . کرد هاي ترسناك تعریف می برادرم داستان
  "شناختین؟ می

ج مدتی در آقاي جور ".ی و بهترین دوست من بوداون مرب. بله، بله"
  .فکر فرو رفت و به آتش نگاه کرد

  "بچه کیه؟اون پسر ": پرسیدم

  "کدوم پسربچه؟"

  ".اي که همین االن به کت دکتر وایت آویزان بود پسربچه"

  .آقاي جورج از آتش دور شد و شگفت زده به من نگاه کرد "چی؟"
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اون پسربچه موبور، ". من که خیلی واضح توضیح دادم! واقعا که
مخصوصا خیلی  ".کنار دکتر وایت ایستاده بود. حدود هفت ساله

  .ضیح دادمشمرده تو

داري من رو مسخره . اي اونجا نبود ولی پسربچه": آقاي جورج گفت
  "کنی؟ می

ناگهان فهمیدم چه دیده بودم و از دست خودم عصبانی بودم  ".نه"
  .که چرا همان موقع نفهمیدم

  "گفتی یه پسربچه موبور حدودا هفت ساله؟"

رم هاي قفسه پشت س وانمود کردم به شدت به کتاب ".چیزي نبود"
  .ام عالقه مند شده

توانستم نگاهش  آقاي جورج چیز دیگري در این مورد نگفت ولی می
  .را در پشت سرم حس کنم

  ".نوبت منه": باالخره گفت

یک  "نمیشه به جاي این شطرنج بازي کنیم؟. ایه بازي مسخره"
رج قصد نداشت جریان را وولی آقاي ج. صفحه شطرنج روي میز بود

  .ول کند
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  "بینن؟ ه نمیبینی که بقی یزهایی رو میو گاهی چت"

بینم  ولی بله، من گاهی چیزهایی رو می. بچه چیز نیستپسر": گفتم
دانستم چرا این را به او  خودم هم نمی ".بینن که بقیه مردم نمی

  .گفتم

عالیه، واقعا ". به هر دلیلی که بود از جواب مثبت من خوشش آمد
  "اري؟چه مدته که این توانایی رو د. عالیه

  ".همیشه"

کنم به  خواهش می". آقاي جرج به اطراف نگاه کرد ".س فوق العاده"
  ".هاي ما گوش میده من بگو دیگه کی اینجا نشسته و به حرف

نتوانستم با دیدن قیافه ناامید آقاي جورج جلوي  ".ما تنهاییم"
  .ام را بگیرم خنده

به . ز روحهتونستم قسم بخورم این ساختمان لبریز ا می. اي بابا"
کیک پرتقالی ". از فنجانش چاي نوشید ".خصوص این اتاق

  "خواهی؟ می

دانم به دلیل این بود که اسم غذا آورده بود یا  نمی  - و بعد  ".عالیه"
  .نفسم را حبس کردم. پیچه کردم ولی ناگهان دوباره احساس دل - نه
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احساس سرگیجه . اي جستجو کرد و در قفسه بلند شدآقاي جورج 
شد اگر  آقاي جورج واقعا شگفت زده میحتما . شد یشتر میب

شاید بهتر بود به او خبر . ام دید من ناپدید شده گشت و می برمی
  .ممکن بود قلبش ضعیف باشد. بدهم

  "آقاي جورج؟"

ها را مرتب توي بشقاب چید  شیرینی ".دوباره نوبت توست گوئنت"
کنم جواب سؤال  کر میو ف". چید تقریبا همانطور که آقاي برنارد می

  ".بعدي تو رو بدونم

حس . افتاد بردم توجهم را به سمت چیزي که در درونم اتفاق می
  .گیجی کمتر شده بود

خب، فرض کنیم اگر به زمانی سفر کنم که این ساختمون هنوز "
  "وجود نداشته، زیرِ زمین فرود میام و خفه میشم؟

. خیلی خب. سؤال کنیخواي در مورد پسر بچه موبور  فکر کردم می"
طبق دانش فعلی ما، هیچ کس تا به حال بیشتر از پانصد سال به 

و ما می تونیم زمان سفر یاقوت، یعنی تو، رو فقط تا . عقب برنگشته
سالی که . بعد از میالد روي کرونوگراف تنظیم کنیم 1560سال 

از  ما اغلب. به دنیا اومد اولین مسافر زمان در حلقه، لنسلوت دو ویلر
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هاي خیلی خیلی جالبی رو از  سال. ها ناراضی هستیم این محدودیت
هاي مورد عالقه  ها شیرینی این. بردار شیرینیبفرما، یه . دست میدیم
  ".من هستن

ولی ناگهان همه چیز جلوي  دراز کردمبه طرف بشقاب دستم را 
چشمانم محو شد و احساس کردم انگار کسی مبل را از زیر من 

  .شدک بیرون می
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  هشت

با باسن روي سنگ سرد فرود آمدم، کیک پرتقالی هنوز در دستم 
باید از وحشت فلج . تر اطرافم کامال تاریک بود، از سیاه هم سیاه. بود
شاید به دلیل . شدم ولی در کمال تعجب اصال نترسیده بودم می
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بخش آقاي جورج بود یا شاید دیگر داشتم به این  شهاي آرام حرف
!) خوشمزه بود(شیرینی را در دهانم گذاشتم . کردم ت میسفرها عاد

اي که دور گردنم بود گشتم و بندش را از سرم  و بعد دنبال چراغ قوه
  .خارج کردم

در نور چراغ قوه، . کنماي طول کشید تا کلیدش را پیدا  چند لحظه
که متأسفانه سرد بود و آتشی (هاي کتاب را دیدم و شومینه را  قفسه
تابلوي نقاشی باالي آن همان بود که دیده . خیص دادمتش) نداشت

فالن و بودم، تصویر مسافر زمان با کاله گیس سفید مجعد، کنت 
چیزي که واقعا الزم بود چند صندلی و میز و البته مبل . بهمان

  .راحتی بود که من االن رویش نشسته بودم

گر مبل و ا. آقاي جورج گفته بود باید فقط منتظر بمانم تا برگردم
ولی ضرري نداشت . کردم هنوز هم بود احتماال همین کار را می

  . سرکی به بیرون بکشم

خوب بود حداقل دیگر . در قفل بود. با احتیاط به طرف در رفتم
  .نیازي به دستشویی نداشتم
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شاید چیزي پیدا کنم که . اتاق را در نور چراغ قوه جستجو کردم
ست تقویمی روي دیوار یا ممکن ا. مشخص شود در چه سالی هستم

  .روي میز باشد

هاي باز شده و  میز پوشیده از کاغذهاي لوله شده، کتاب، نامه
. نور چراغ قوه روي یک دوات و چند قلم افتاد. هاي کوچک بود جعبه

جنس زمخت و خشنی داشت و دستخط . یک برگ کاغذ را برداشتم
  .ه بودروي آن آنقدر پیچ و خم داشت که تشخیص نوشته سخت شد

هفته،  9نامه شما پس از تقریبا . دکتر عزیز و گرانقدر": نوشته بود
با توجه به سفر طوالنی شما در مستعمرات . امروز به دست من رسید

  ".نظیر است چنین سرعتی بی

شود در زمانی  معلوم می! نه هفته براي رسیدن یک نامه. زدم لبخند
یا شاید پست . فرستادند هستم که نامه ها را با کبوتر نامه رسان می

  .هاي واقعی حلزونی، با استفاده از حلزون

مطالب . روي صندلی پشت میز نشستم وچند نامه دیگر را خواندم
بعد . ی هم هیچ مفهومی براي من نداشتکسل کننده بود و اسام

دم پر از اي که باز کر اولین جعبه. هاي کوچک را بررسی کردم جعبه
به دنبال یک . ها بود براي مهر کردن نامه مهرهایی پر نقش و نگار
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ستاره دوازده پر گشتم ولی فقط تاج، حروف در هم پیچیده و 
هاي مومی رنگارنگ  لوله. خیلی زیبا بودند. هاي ارگانیک بود طرح

  . اي را هم پیدا کردم حتی طالیی و نقره

شاید کلیدش در یکی از کشوهاي میز . جعبه کوچک بعدي قفل بود
تصمیم . بردم م کم کم از این جستجوي گنج لذت میداشت. بود

اگر از چیزي که در جعبه پیدا کردم خوشم بیاید آن را با گرفتم 
شیرینی بدون مشکل سفر کرده . به عنوان آزمایش. برگردانمخودم 
حتما امکان پذیر بود چون . براي لزلییک یادگاري کوچک . بود

  .جعبه انسان یا حیوان نبود

هاي به دقت تا و بسته  نامه. ز قلم و دوات بیشتري بوددر کشوهاي می
نوع خنجر، یک چاقوي کوچک هاللی شکل و  کشده، دفترچه، ی

  .کلید

. شد لزلی عاشقشان می. چندین و چند کلید در انواع شکل و اندازه
شاید به ازاي هر کدام از این کلیدها، قفلی در این اتاق وجود داشت و 

  .یک گنجیا . راز پنهان شده بودیک در پشت هر قفل 

خورد  چند تا از کلیدهاي کوچکی را که به نظرم به قفل جعبه می
احتماال . چه حیف. ندخورد کدام به آن نمی امتحان کردم ولی هیچ
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. شاید بهتر باشد کل جعبه را بردارم. جواهرات ارزشمندي در آن بود
به آن را م توانست ولی شکل جعبه و اندازه آن جوري بود که نمی

  .راحتی در جیب ژاکتم جا دهم

هاي استادانه  کاري یک پیپ زیبا با کنده. در جعبه بعدي یک پیپ بود
شاید بهتر . خورد که احتماال از مرمر بود ولی آن هم به درد لزلی نمی

  باشد یکی از مهرها را ببرم؟ یا خنجر زیبا؟ یا یک کتاب؟

این موقعیت استثنایی بود و دانستم نباید چیزي بدزدم ولی  البته می
به عالوه، باید . فکر کردم حق دارم چیزي را به عنوان غرامت بردارم

 توانم از گذشته چیزي را به حال برگردانم کردم که آیا می امتحان می
برایم تعجب آور بود  این موضوع ووجدانم اصال ناراحت نبود . یا نه
اغذیه فروشگاه هارودز هاي مجانی   ون معموال وقتی لزلی از نمونهچ

چید غرغر  رفت یا مثل دیروز گلی را از پارك می زیادتر کش می
  .کردم می

رسید خنجر ارزشمندترین  به نظر می. توانستم تصمیم بگیرم نمی
اش واقعی  هاي روي دسته اگر سنگ. ام چیزي باشد که پیدا کرده

ولی لزلی با یک خنجر چه کار . بودند حتما ارزش زیادي داشت
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ولی . آید ها بیشتر خوشش می تواند بکند؟ مطمئن بودم از مهر می
  کدام؟

تصمیم گیري در مورد مهرها از دست من خارج شد چون احساس 
شد به  در حالی که میز در جلوي چشمم محو می. گیجی برگشت

  .اولین چیزي که به دستم رسید چنگ زدم

به سرعت . نور شدید گیجم کرد. به نرمی روي پاهایم فرود آمدم
لحظه کش رفته بودم توي جیبم کنار موبایل  آخرینکلیدي را که در 

اتاق دقیقا مثل همان زمانی بود . انداختم و به اطراف اتاق نگاه کردم
 فضاي نخوردم و آتش رقصان در شومینه  رج چاي میوکه با آقاي ج

  .کرد را دلچسب و گرم می

اق با فالک دو ویلر و او در وسط ات. رج دیگر تنها نبودوولی آقاي ج
ایستاده بود و ) و روح پسربچه موبور(دکتر وایت خاکستري و بدخلق 

ها  خانه گیدئون دو ویلر به یکی از کتاب. زد به آرامی با آنها حرف می
  .او اولین کسی بود که متوجه برگشت من شد. تکیه داده بود

  "!سالم وینی"

من . هم سخت نبودمطمئنا این اسم چندان  ".گوئنت". جواب دادم
  . کردم که او را گیلبرت یا چیزي شبیه به آن صدا نمی
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سه مرد دیگر برگشتند و به من خیره شدند، دکتر وایت با چشمانی 
  . رج که مشخص بود خوشحال شده استومشکوك و آقاي ج

  "چطور بود گوئنت؟ حالت خوبه؟. تقریبا پانزده دقیقه شد": گفت

  .سري تکان دادم

  "ي؟کسی رو دید"

همونطور که گفته بودین از سر جایم تکون . کسی اونجا نبود"
. چراغ قوه و انگشتر خاتم را به آقاي جرج پس دادم ".نخوردم

  "مامانم کجاست؟"

  ".باال با بقیه": آقاي دو ویلر خیلی کوتاه جواب داد

  ".می خوام با اون حرف بزنم"

... اول باید . بزنیتونی بعدا حرف  می. نگران نباش": آقاي جرج گفت
ولی با تمام صورتش لبخند  ".دونم از کجا شروع کنیم من واقعا نمی

  براي چه اینقدر خوشحال بود؟. زد می

اون دو سال . م گیدئون رو دیدي قبال برادرزاده": آقاي دو ویلر گفت
هر چند بهتر . پیش همین تجربه هایی رو که تو االن داري گذرونده

آماده کردن تو براي اطالعات . اده شده بوداز تو براي این جریان آم
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خواهد اي که این چند سال گذشته از دست دادي کار سختی  پایه
  ".بود

  ".سخت؟ من میگم غیر ممکن": دکتر وایت گفت

من خودم تنهایی بهتر از . در هر حال نیازي نیست": گیدئون گفت
  ".پسش بر میام

  ".خواهیم دید": آقاي دو ویلر گفت

کنم شما این دختر رو دست کم  فکر می": گفترج وآقاي ج
گوئنت ": و بعد با لحنی جدي و تقریبا تملق آمیز گفت ".گیرین می

و زمان آن رسیده که . شپرد، شما االن بخشی از یک راز کهن هستی
  "...در ابتدا، باید بدونی که . بیشتر در مورد این راز بدونی

ممکنه ژن رو . کنینعجله نخیلی ": دکتر وایت حرفش را قطع کرد
  ".داشته باشه ولی به این معنی نیست که میشه به اون اعتماد کرد

  ".دونه این جریان چی هست یا اصال می": گیدئون اضافه کرد

  .کند من کندذهن هستم مشخص بود فکر می

  .احمق خودستا
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دونه مادرش چه دستوراتی بهش داده؟ و  کی می": دکتر وایت گفت
دستورات رو به مادرش داده؟ ما فقط یک دونه کی اون  کی می

کنم  من پیشنهاد می. تونیم دیگه اشتباه کنیم نمی. کرونوگراف داریم
  ".این رو به یاد داشته باشیم

زیر لب . رسید انگار سیلی خورده باشد آقاي جورج جوري به نظر می
  ".ممکنه بعضی چیزها رو بیش از حد لزوم پیچیده کنه": گفت

نارحت نشو . ام االن باید ببرمت به اتاق مشاوره": دکتر وایت گفت
  ".توماس ولی بعدا براي توضیحات وقت هست

تنها رفتن به یک اتاق با دکتر . با حرف او احساس لرز کردم
خطر اینکه بقیه فکر . خواستم فرانکنشتاین آخرین چیزي بود که می
  ".بینمخوام مامانم رو ب می": کنند بچه ننه هستم را پذیرفتم و گفتم

  . گیدئون به مسخره نچ نچ کرد

. چیزي براي ترس نیست گوئنت". آقاي جورج به من اطمینان داد
ایمنی و فقط به کمی از خون تو احتیاج داریم و دکتر وایت مسؤول 

هاي عفونی خطرناك در  متأسفانه انواع بیماري. سالمت تو هم هست
ها با اون مواجه گذشته وجود داشته، چیزهایی که بدن انسان این روز

  ".همه چیز به زودي تموم میشه. نمیشه
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ما فقط به کمی هایش وحشتناك است؟  دانست چقدر حرف اصال می
  . شود از خون تو نیاز داریم و همه چیز به زودي تمام می

دکتر وایت ... خوام با دکتر فرانکن نمی... خوام  ولی من نمی": گفتم
. ادبم یا نه کند بی آن مرد فکر می دادم اصال اهمیتی نمی ".تنها باشم

توانست هر فکري دلش  و گیدئون هم می. خودش هم مؤدب نبود
  !خواهد در مورد من بکند می

رسد  اي که به نظر می دکتر وایت به اندازه": رج گفتوآقاي ج
  "...واقعا نباید . عاطفه نیست بی

  "!چرا، باید بترسد": دکتر وایت غرش کرد

کرد  این مرد از خود متشکر فکر می. شدم میدیگر داشتم عصبانی 
رفت براي  من نمیدادن چه کسی است؟ چرا به جاي شکنجه 

  نگ مناسب بخرد؟ ي با رخودش کت و شلوار

واقعا؟ اگر نخوام همکاري کنم چی کار ": با عصبانیت گفتم
همان موقع متوجه شدم که چشمانش در پشت آن  "کنین؟ می

  .استعینک دور مشکی سرخ و ملتهب 
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قبل از اینکه دکتر وایت بتواند در مورد بالیی که  خوشبختانه
هاي  نور ایده و تخیلم به سرعت(خواهد سر من بیاورد فکر کند  می

من از خانم ". آقاي دو ویلر مداخله کرد) کرد وحشتناکی سر هم می
خوام با تو بیاد و آقاي جورج هم تا وقتی اون برسه پیشت  جنکینز می

  ".مونه می

هایی که انگار زبانت  اي به دکتر انداختم، از آن مدل نگاه پیروزمندانه
  .آوري ولی او به من توجهی نکرد را براي کسی در می

همدیگه رو  تاالر اژدهاما نیم ساعت دیگه تو ": آقاي دو ویلر ادامه داد
  ".بینیم می

رفتم به  قصد نداشتم این کار را بکنم ولی وقتی از اتاق بیرون می
گیدئون را  ،عت برگشتم تا ببینم پیروزي من در مقابل دکتر وایتسر

مشخص بود که نه چون داشت به پاهاي . تحت تأثیر قرار داده یا نه
  .کرد ها را با پاهاي شارلوت مقایسه می احتماال آن. کرد من نگاه می

و او قطعا به خاطر اینکه ! تر و الغرتر بود لعنتی، پاهاي او کشیده
هاي قدیمی و کروکودیل خشک شده  ن آت و آشغالدیشب را بی

  .هایش خراش نداشت گذرانده بود، روي ساق

***  
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و وقتی روپوش . اتاق مشاوره دکتر وایت شبیه اتاق پزشکان دیگر بود
سفیدي روي کت و شلوارش پوشید و دست هایش را به مدت 

که تا به حال دیده  طوالنی شست، شبیه همه دکترهاي دیگري شد
  .پسربچه موبور کنارش کمی غیر عادي بود فقط روح .بودم

  ".و آستین باال بیرون تک": دکتر وایت گفت

ممکنه لطف کنی و ژاکتت رو در بیاري و ": آقاي جورج ترجمه کرد
  "آستینت رو باال بزنی؟

وقتی به او لبخند زدم به سرعت . کرد روح کوچولو با عالقه نگاه می
. ثانیه دیگر دوباره سرك کشیدپشت دکتر وایت پنهان شد و دو 

  "بینی؟ یعنی تو داري منو می": پرسید

  .سرم را به نشانه تأیید تکان دادم

  ".نگاه نکن": دکتر وایت بندي را دور بازویم پیچید و غرغر کرد

  ".حتی از خون خودم. ترسم از خون نمی": گفتم

  ".بینن بقیه من رو نمی": روح کوچولو گفت

  "اسم تو چیه؟. من گوئنتهاسم . دونم می": گفتم

  ".براي تو دکتر وایت": دکتر وایت گفت
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  ".رابرت": روح گفت

  ".اسم خیلی قشنگیه": گفتم

کنم که بگم  تعریفت رو اینجور جبران می. ممنون": دکتر وایت گفت
. تقریبا سوزن را حس نکردم ".هاي خیلی قشنگی داري تو هم رگ

بعد لوله پر . خون من پر کرد دکتر وایت با دقت یه لوله آزمایش را از
  .را با یک لوله خالی عوض کرد و آن را هم پر کرد

  ".زنه، جیک اون با تو حرف نمی": آقاي جورج گفت

  "زنه؟ زنه؟ پس با کی حرف می نمی"

  ".رابرت": گفتم

. براي اولین بار مستقیم به من نگاه کرد. سر دکتر وایت باال پرید
  "چی گفتی؟"

  ".هیچی بابا": گفتم

آقاي . دکتر وایت چیزي با خودش زمزمه کرد که نتوانستم بفهمم
اي به در خورد و  ضربه. جورج انگار که همدست من باشد لبخندي زد

  .خانم جنکینز، منشی عینکی وارد شد
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. تونی بري توماس تو دیگه می. آها، باالخره اومدي": دکتر وایت گفت
و به خانم  ".ت کنیمرو رعایآداب معاشرت  ه ماخانم جنکینز مراقب

  ".تونی اونجا بنشینی ولی دهنت رو بسته نگه دار می": جنکینز گفت

ولی روي  ".مثل همیشه دوست داشتنیه": خانم جنکینز گفت
  .که دکتر وایت گفته بود نشست  صندلی

یکی از لوله  ".بینمت به زودي می": آقاي جورج به من گفت
میرم این رو ": اضافه کرد هاي خون مرا برداشت و با نیشخند آزمایش

  ".بریزم تو باك

کرونوگراف رو ": وقتی در پشت سر آقاي جورج بسته شد پرسیدم
  "دارن؟ چه شکلیه؟ میشه توي اون نشست؟ کجا نگه می

آخرین کسی که در مورد کرونوگراف از من پرسید تقریبا دو سال "
د و دکتر وایت سوزن رو از بازوي من خارج کر ".بعد اون رو دزدید

. یک تکه پنبه روي پوست من فشار داد تا جلوي خونریزي را بگیرد
اي ندارم به این سؤاالت  کنی چرا عالقه پس مطمئنم درك می"

  ".جواب بدم

  "کرونوگراف رو دزدیدن؟"
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  .رابرت، روح پسربچه کوچولو با حرارت سر تکان داد

که  اولین باري رو. دختر دایی عزیزت لوسی دزدید": دکتر وایت گفت
ظاهرا همون طوري که تو االن به نظر . اینجا نشست یادم میاد

  ".رسی معصوم و ساده بود می

چون روح بود احتماال  ".من دوستش دارم. لوسی خوبه": رابرت گفت
  .کرد لوسی را همین دیروز دیده است احساس می

  "لوسی کرونوگراف رو دزدیده؟ ولی چرا؟"

. ونم؟ شاید اختالل روانی داشتهمن از کجا بد": دکتر وایت غرش کرد
هاي خانواده مونتروز  زن همه. وجود دارهشما مشخصه تو کل خانواده 

  ".اي داشت و لوسی خیلی روحیه مجرمانه. هیستریک هستن

  "!این حرف درست نیست! دکتر وایت": خانم جنکینز گفت

  "نگفتم دهنت رو بسته نگه دار؟": دکتر وایت گفت

ی کرونوگراف دزدیده، پس چطور هنوز ولی اگر لوس": پرسیدم
  "اینجاست؟
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واقعا چطور؟ معلومه، ". دکتر وایت بند دور بازویم را باز کرد
واکسن کزاز کی آخرین بار . کرونوگراف دوم اینجاست بچه باهوش

  "زدي؟

  ".پس چندین کرونوگراف وجود داره. دونم نمی"

د ضربه به چن ".که واکسن آبله گاوي نزدي مشخصه. فقط دو تا. نه"
  "بیماري مزمن نداري؟ حساسیت؟". باالي بازویم زد

به جیمز  ".یا وبا یا آبله! در برابر طاعون هم ایمن سازي نشدم. نه"
تونین مردم رو نسبت به آبله مایه کوبی کنین؟  شما می". فکر کردم
  ".کنم یکی از دوستام از آبله مرده باشه فکر می

هاست کسی از این   مدت. ارمتردید د به شدت": دکتر وایت گفت
  ".بیماري نمرده

  ".خب، دوست من هم خیلی وقته مرده"

  ".کردم آبله یه جور سرخکه من فکر می": خانم جنکینز گفت

  ".کردم توافق کردیم شما صحبت نکنی خانم جنکینز و من فکر می"

  .خانم جنکینز چیز دیگري نگفت

  "!؟ آخکنین چرا با همه انقدر بد برخورد می": پرسیدم
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  ".فقط یه سوزن کوچیک بود": دکتر وایت گفت

  "براي چی زدین؟"

  ".خواي بدونی باور کن، خودت هم نمی"

:  از او پرسیدم. روح کوچولو رابرت هم آه کشید. آهی کشیدم
  "همیشه همینطوره؟"

  ".اغلب": رابرت گفت

  ".منظوري نداره": خانم جنکینز گفت

  "!خانم جنکینز"

  ".خیلی خب، باشه"

تا دفعه آینده گروه خونت رو تعیین . خب، فعال کارم با تو تموم شد"
ت لطف کنه و پرونده  کنم و شاید مادر دوست داشتنی می

  ".هات رو براي من بیاره واکسیناسیون و سابقه بیماري

  "االن در برابر طاعون ایمن شدم؟. من هیچ وقت مریض نشدم"

داره و اثرات جانبی واکسنش فقط شش ماه دووم . ارزش نداره. نه"
هاي  و اگر به من باشه هیچ وقت الزم نیست به سال. اون ناجوره
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هات رو بپوشی و خانم  تونی دوباره لباس می. طاعون سفر کنی
  ".بره جنکینز تو رو پیش بقیه می

اي و  مطمئنم گرسنه. بیا گوئنت". خانم جنکینز از جایش بلند شد
براي امروز گوست گوساله با  خانم مالوري. شام به زودي حاضر میشه

  ".ست خوشمزه. مارچوبه درست کرده

حتی حاضر بودم گوشت گوساله و مارچوبه . من واقعا گرسنه بودم
  .بخورم در حالی که معموال چندان طرفدار خوردن بچه گاو نبودم

در اصل قلب دکتر دونی،  می": خانم جنکینز در راه برگشت گفت
  ".تانه براش سختهفقط رفتار دوس. مهربونی داره

  ".متوجه شدم"

البته اون . شاد و همیشه خوش اخالق بود. قبال خیلی فرق داشت"
پوشید ولی  کت شلوارهاي وحشتناك مشکی رو اون موقع هم می

قبل از اینکه پسرش فوت کنه این . هاش رنگی بود حداقل کراوات
  ".شد اي ن وقت به بعد آدم دیگهاز او. ه واقعه غم انگیزيطور بود، چ

  ".رابرت"
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آقاي جورج در . بله، اسم پسر کوچولو رابرت بود": خانم جنکینز گفت
  "موردش چیزي به تو گفته؟

  ".نه"

فکرش رو . تو یه مهمونی تولد تو استخر غرق شد. بچه عزیزي بود"
هجده ". خانم جنکینز در حال راه رفتن با انگشتانش شمرد ".بکن

  ".دکتر وایت بیچاره. سال پیش بود

بعضی از . ولی حداقل شبیه یک جنازه غرق شده نبود. رابرت بیچاره
این  اناست اگر به شکل زمان مرگشاي  کار بامزهکردند  ارواح فکر می

خوشبختانه من هیچ وقت کسی را که تبري . طرف و آن طرف بروند
  .یا کسی که سر نداشته باشد. در سرش فرو رفته باشد ندیده بودم

اون . بکنیم 1فقط یه سالمی به مادام روسینی" .خانم جنکینز در زد
  ".هات رو بگیره باید اندازه

ولی اتاقی که خانم جنکینز مرا به داخل  "براي چی؟اندازه بگیره؟ "
ها،  آنجا اتاق خیاطی بود و در بین پارچه. آن برد جواب سوالم را داد

، زن نخ انواع ، قیچی و تنه هاي نیم هاي خیاطی، مانکن خها، چر لباس
  .زد چاقی با کلی موي زرد کمرنگ ایستاده بود و به من لبخند می

                                                             
1Madame Rossini 
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نت ئتو باید گو". کمی لهجه فرانسوي داشت ".سالم": مادام گفت
یک متر  ".هاي توام من مادام روسینی هستم و مسؤول لباس. باشی

وحشتناك  ونیفورماتونیم بذاریم تو با اون  که نمی ما". را باال گرفت
  "؟1پا ی، نسمدرسه سفر کن

یونیفورم مدرسه من واقعا وحشتناك بود، هم امروز . سري تکان دادم
  . و هم در هر روز دیگري

احتماال اگر اینجوري به خیابون بري آشوب به پا ": اضافه کرد
هایش را با متر و همه چیزهاي دیگري که گرفته بود  دست ".میشه

  .تکان تکان داد

باال منتظرمون . ن عجله داریممتأسفانه اال": خانم جنکینز گفت
  ".هستن

مادام  "اون کت رو در بیاري؟ لوطفاتونی  می. زود کارم تموم میشه"
مثل یه ! آه. حاال باسن. عالیه". روسینی متر را دور کمر من انداخت

کنم از بیشتر چیزهایی که براي اون یکی  فکر می! کره اسب جوان
  ".ا کمی تغییرات مختصرتونیم استفاده کنیم شاید ب درست کردم می

                                                             
1n’est-ce pas این طور نیست؟ 
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به یک پیراهن زردکمرنگ با . شارلوت بود "اون یکی"حتما منظور از 
حاشیه توري سفید که به جالباسی آویزان بود و شبیه یکی از 

شارلوت تو . رسید نگاه کردم هاي فیلم غرور و تعصب به نظر می لباس
  . شد این لباس دوست داشتنی می

  ".و الغرتر. شارلوت از من بلندتره": گفتم

نتوانستم جلوي  ".مثل جالباسی. بله، یک کمی": مادام روسینی گفت
گردن و سرم را هم اندازه  ".ولی مشکلی نیست". ام را بگیرم خنده
چقدر خوبه محض . گیس براي کاله و کاله": با لبخند گفت. گرفت

براي موقرمزها باید با دقت . تنوع براي یه مومشکی لباس بدوزم
هاست یه تافته دوست داشتنی دارم،  سال. و انتخاب کردها ر رنگ

   "...تو اولین نفري میشی که این رنگ بهش . رنگ غروب آفتاب

مادام روسینی، خواهش ": خانم جنکینز به ساعتش اشاره کرد
  "!کنم می

مادام روسینی به سرعت با متر دور من  "!، تقریبا تموم شد1می وي"
! مردها، همیشه عجله دارن". زه گرفتچرخ زد و قوزك پایم را اندا
د و لباس عجله بر نمی اي به من  باالخره ضربه دوستانه ".داره ولی م

                                                             
1Mais ouiدرست است 
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بینیم، زیباي گردن آهویی  به زودي همدیگه رو می": زد و گفت
  "!کوچولوي من

رسید سرش  به نظر می. متوجه شدم خود او اصال گردن ندارد
لی واقعا دوست داشتنی و. هایش وصل شده باشد مستقیما به شانه

  . بود

  ".بینمتون مادام روسینی به زودي می"

وقتی از اتاق بیرون آمدیم، خانم جنکینز با سرعت بیشتري راه افتاد 
توانستم همپاي او بدوم حتی با وجودي که او  و من به سختی می

هاي راحت آبی تیره  کفش پاشنه بلند پوشیده بود و من کفش
  .تمبه پا داشام را  مدرسه

. دراز جلوي ما بودخیلی ولی هنوز یک راهروي  ".تقریبا رسیدیم"
تواند راهش را در این هزار تو  بود که چطور کسی می معمابراي من 
  "کنین؟ شما اینجا زندگی می". پیدا کند

ساعت . کنم نه، من تو ایسلیمگتون زندگی می": خانم جنکینز گفت
  ".هرمپنج کارم تموم میشه و میرم خونه پیش شو
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براي یک لژ مخفی که یه ساعت زمان شما شوهرتون در مورد اینکه "
  "کنه؟ کنین چه فکري می تو زیرزمینش داره کار می

من . دونه اوه، اون چیزي در این مورد نمی": خانم جنکینز خندید
تونم به  نمی. کردم میامضا عهدنامه رازداري تباید موقع استخدام یک 

  ".م اینجا چه خبرهاي بگ شوهرم یا کس دیگه

  "اگر بگین چی؟"

داد  لحن خانم جنکینز نشان می ".اخراج میشم، به همین سادگی"
در هر ". با خوشحالی اضافه کرد. آید اصال از این فکر خوشش نمی

اون . از همه کمتر شوهرم. کنه حرف من رو باور نمیهم حال، کسی 
مام روز روي یه کنه من ت اون فکر می. هیچ تخیلی نداره، مرد بیچاره

واي، . کنم سري پرونده عادي کسل کننده تو دفاتر حقوقی کار می
دکتر . همونجا گذاشتم و اومدم - اي رو که درآوردم  خدایا، اون پرونده

تونی بدون کمک من  می". رسید مردد به نظر می ".کشه وایت منو می
چ به اون گوشه بپی. از اینجا راهت رو پیدا کنی؟ فقط چند متر مونده

  ".سمت چپ و بعد در دوم از سمت راست

  ".مشکلی نیست. سمت چپ تو اون گوشه و در دوم سمت راست"
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دانم چطور با آن  نمی. خانم جنکینز به سرعت راه افتاد ".عزیز دلی"
توانستم  ، حاال میدر عوض. رفت هاي بلند به این سرعت راه می پاشنه

ستم به توان باالخره می. مباقیمانده با آرامش راه برو "چند متر"در 
خود ضربه  تابلوهاي نقاشی روي دیوار نگاه کنم، به یک زره و کاله

و انگشتانم را محتاطانه روي قاب یک تابلو بکشم ) زنگ زده بود(بزنم 
گذشتم صداهایی را  همانطور که از پیچ راهرو می). خاك داشت(

  .شنیدم

  "...صبر کن، شارلوت"

شارلوت از تاالر . به دیوار تکیه دادم به سرعت به عقب برگشتم و
فقط وقت کردم . بیرون آمده بود و گیدئون پشت سر او بوداژدها 

امیدوار بودم متوجه من نشده . ببینم بازوي شارلوت را گرفته است
  .باشند

  ".این جریان خیلی خجالت آور و توهین آمیزه": شارلوت گفت

ایش لطیف و دوستانه چقدر صد ".تقصیر تو نیست. نه اینطور نیست"
  !شده بود

اي،  دانم به چه دلیل مسخره فکر کردم، عاشق شارلوت است و نمی
خواست ببینم آن دو تا  با اینکه دلم می. کمی احساس حسادت کردم
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دست همدیگر را یعنی . کنند، بیشتر به دیوار نزدیک شدم چه کار می
  اند؟ گرفته

! 1هاي فانتوم نشانه". رسید شارلوت تسلی ناپذیر است به نظر می
کردم هر لحظه  واقعا فکر می. رفتم میتو زمین فرو  کاش! خیاالت
  "... به گذشته برمممکنه 

اگر من هم جاي تو بودم دقیقا همین فکر رو ": گیدئون گفت
. ت حتما دیوونه بوده که این همه سال ساکت مونده خاله. کردم می

  ".سوزه ت می من واقعا دلم براي دختر خاله

  "سوزه؟ آره؟ دلت می"

ی خواد از پسش بر بیاد؟ هیچ چه جوري می! خب، فکرش رو بکن"
تونه همه اون چیزهایی رو که تو و من تو ده  چطوري می...  دونه نمی

  "سال گذشته یاد گرفتیم بفهمه؟

اصال براي من متأسف به نظر  ".آره، گوئنت بیچاره": شارلوت گفت
  ".ودش رو دارهولی اونم نقاط قوت خ". رسید نمی

  .خوب، واقعا لطف داشت

                                                             
1Phantom symptoms 
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اس، بلغور کردن فهرست  ام با دوستاش، فرستادن اس هر و کر"
  ".تو این جور چیزها واقعا خوبه... ها،  هاي فیلم هنرپیشه

  .اصال هم لطف نداشت

  .با احتیاط از آن گوشه سرك کشیدم

هی، . من هم وقتی امروز دیدمش همین فکر رو کردم": گیدئون گفت
  ".واقعا دلم برات تنگ میشه من

  "بهمون خوش گذشت، نه؟". شارلوت آهی کشید

هاي جدیدي برات فراهم شده،  فرصت فکر کن االن چهبله، ولی "
تونی هر کار  می. تو االن آزادي! من به تو حسودیم میشه! شارلوت

  ".خواهی بکنی می

  "!خواستم این نمی زمن هیچ وقت چیزي به ج"

ولی االن کل دنیا . اي نداشتی اینکه چاره دیگهبراي ": گیدئون گفت
ه تونی ب می. تونی خارج از کشور درس بخونی می. زیر پاي توئه

تونم بیشتر از یک روز از اون  سفرهاي طوالنی بري ولی من نمی
رو در امنیت سال هام  از اون کرونوگراف دور بمونم و شب... لعنتی 
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م رو با تو خوشحالی جا با حاضرم باور کن، من. گذرونم می 1953
  "!کنمعوض 

در تاالر اژدها دوباره باز شد و لیدي آریستا و خاله گلندا بیرون 
  . به سرعت سرم را عقب کشیدم. آمدند

  ".ها پشیمون میشن اون": گفت خاله گلندا می

در هر صورت ما یه ! کنم گلندا، خواهش می": لیدي آریستا گفت
  ".ونیمباید در کنار هم بم. ایم خانواده

اون بود که ما رو . ها رو به گریس بگی بهتره این": خاله گلندا گفت
هیچ آدم عاقلی یه کلمه ! ازش محافظت کنم. به این مصیبت انداخت

البته، این . نه بعد از اون همه اتفاقات! کنه هاش رو باور نمی از حرف
  ".بیا بریم شارلوت. دیگه مشکل ما نیست

  ".شما میام تا ماشین با": گیدئون گفت

. ا ترك کردمرصبر کردم تا صداي پایشان محو شود و بعد جایگاهم 
اش را با  با خستگی پیشانی لیدي آریستا هنوز آنجا ایستاده بود و

رسید، اصال شبیه  به نظر می ناگهان خیلی پیرتر. مالید می انگشت
ي صاف و صوف از بین رفته و  انگار تصویر مربی باله. اش نبود همیشه
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برایش احساس . تی اجزاي صورتش مثل همیشه محکم نبودندح
  .تأسف کردم

  "حالتون خوبه؟. سالم": آرام گفتم

همه چیزش به حالت عادي برگشت و . مادربزرگم بالفاصله صاف شد
  .همانطور باقی ماند

با انتقاد به بلوز  "اا، اونجایی؟": نگاه کنجکاوري به من انداخت و گفت
کثیف شده؟ بچه جان، واقعا باید یاد بگیري لباست ". من نگاه کرد

  ".بیشتر به ظاهرت اهمیت بدي
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فاصله بین دو فقره سفر زمان از یک حامل ژن به حامل ژن دیگر 
با وجود اینکه . متفاوت است مگر اینکه توسط کرونوگراف کنترل شود

مشاهدات کنت سن ژرمن او را بر این باور داشته است که تعداد 
به طرز قابل  مذکرژن مؤنث نسبت به حامالن  سفرهاي حامالن

توجهی کمتر است، تا به امروز تجارب ما اجازه نداده است این 
  .تأیید نماییم را ها یافته

هاي سفر زمان کنترل نشده  از زمان ثبت مشاهدات، طول مدت فقره
می  5سفر اولیه تیموتی دو ویلر، (از هشت دقیقه و دوازده ثانیه 

 22مارگارت تیلنی، سفر دوم، (عت و چهار دقیقه تا دو سا) 1892
  .متفاوت بوده است) 1894مارچ 

زمانی فراهم شده توسط کرونوگراف براي سفر زمان، حداقل   پنجره
  .سی دقیقه و حداکثر چهار ساعت است

به دوره اي  مشخص نشده است که آیا تا به حال مالقات کنترل نشده
در . تاده است یا خیرخود حامل ژن اتفاق اف زندگی گذشته

اي  هاي کنت سن ژرمن مطرح شده است که چنین مسأله یادداشت
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: جلد سوم. (هاي پیوسته غیر ممکن است قانون محیطبه دلیل 
  )1هاي پیوسته قوانین محیط

توان از کرونوگراف براي ارسال حامالن ژن به دوره  ، نمیدر ضمن
  .زندگی خودشان استفاده کرد

  

  شمار محافظان گاه

  قوانین عمومی سفر زمان: 2جلد 

  

  نه
مجبور . ایم ها از هم دور بوده ن طوري مرا بغل کرد که انگار سالامام

شدم بارها و بارها به او اطمینان بدهم که حالم خوب است تا باالخره 
  . راضی شود

  "خودت خوبی مامان؟"

  ".آره عزیزم، من خوبم"

                                                             
1Laws of the Continuum 
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وشحالم که این خ. پس همه خوبن": آقاي دو ویلر با کنایه گفت
آنقدر به من و مامان نزدیک شده بود که  ".موضوع روشن شد

اي با کمی  تقریبا تند و میوه. (توانستم بوي ادکلنش را حس کنم می
  .)بیشتر گرسنه شدم. بوي دارچین

هاي گرگ مانندش روي  چشم "حاال با تو چی کار کنیم گریس؟"
  .مامان ثابت شده بود

  ".من حقیقت رو گفتم"

بله، حداقل تا جایی که مربوط به تشخیص ژن ": ي دو ویلر گفتآقا
حاضر شد اي که انقدر با مهربانی  ولی باید بفهمیم قابله. گوئنت میشه

گیره  نزده سال پیش تو گواهی تولد دست ببره چرا تصمیم میشو
  ".جا بشه ناگهان امروز جابه

اي اهمیت  یجزئ تصادفکنم هر  فکر نمی". اي باال انداخت مامان شانه
  ".داشته باشه، فالک

ت داره دو ماه زودتر  کنم عجیبه که وقتی بچه به عالوه، من فکر می"
تو این شرایط، . گیري تو خونه زایمان کنی به دنیا میاد تصمیم می

  ".آدم عاقل به محض شروع درد زایمان به بیمارستان میره
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افتاد،  خیلی به سرعت اتفاق": گفت دمامان بدون اینکه پلک بزن
  ".فقط خوشحال بودم که قابله تونست به موقع برسه. همین

باید مستقیم بعد از زایمان حتی در این حالت هم ولی . آهان"
  ".رفتی بیمارستان تا بچه رو چک کنن می

  ".رفتیم"

هاي بیمارستان نشون  پرونده. فرداي اون روز": آقاي دو ویلر گفت
کردن ولی مادر قبول نکرد  ها آزمایشات کاملی روي بچه میده اون
  "چرا گریس؟. معاینه بشه

و بهتر منزاییدي  کنم اگر خودت بچه می فکر می". مامان خندید
خواستم مطمئن بشم بچه  حالم خوب بود، فقط می. کردي درك می
چیزي که براي من جالبه اینه که چطور به این سرعت به . هم خوبه
کردم این  فکر می. يهاي بیمارستانی دسترسی پیدا کرد پرونده

  ".جزئیات کامال محرمانه هستن

 اطالعاتخواي از بیمارستان براي نقض قانون محافظت از  اگر می"
. گردیم ما هم در این فرصت دنبال قابله می. شکایت کنی راحت باش

  ".دارم به شدت عالقه مند میشم ببینم این زن چی براي گفتن داره
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ایت به همراه خانم جنکینز که در باز شد و آقاي جورج و دکتر و
  .تعداد زیادي پرونده به همراه داشت وارد شدند

این بار فرصت کردم به جز . گیدئون هم بعد از آنها قدم زنان وارد شد
امیدوارم بودم چیزي در . صورت زیبایش به بقیه چیزها هم نگاه کنم

 او ببینم که دوست نداشته بشم تا اینقدر در مقایسه با او احساس
نه پاهایش به خاطر . متأسفانه نتوانستم چیزي پیدا کنم. نکنم کمبود

اسب سواري پرانتزي بودند، نه بازوهاي گوریل مانند دراز داشت و نه 
این مدل کرد  لزلی ادعا می(هایش به سرش چسبیده بود  گوش

در واقع، همانطور که دست به ). عالمت مردان خسیس استگوش، 
 خونسرد و جذاباي  ده بود به طرز آزار دهندهسینه به دیوار تکیه دا

  .رسید به نظر می

  !تیپی واقعا حیف این خوش! چه حیف

همه چیز ": زدند گفت رج در حالی که چشمانش برق میوآقاي ج
  ".ماشین زمان آماده شروع به کاره. ست آماده

من هم . رابرت، روح کوچولو با خجالت براي من دست تکان داد
  .دادمبرایش دست تکان 
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البته متأسفانه . ایم خب، پس همه حاضر و آماده": آقاي دو ویلر گفت
براي همه آرزوي . کنن گلندا و شارلوت مجبور شدن ما رو ترك

  ".موفقیت کردن

  ".بندم همینطوره شرط می": دکتر وایت گفت

هاي  دو روز تمام نشانه. دختر بیچاره": آقاي جورج با همدردي گفت
  ".براش سخت بودهفانتوم داشت، حتما 

هایی را که خانم جنکینز برایش آورده بود ورق  دکتر وایت که پرونده
  ".اون هم با همچین مادري": زد زیر لب گفت می

هاي گوئنت چی کار  خانم جنکینز، مادام روسینی در مورد لباس"
  "کرده؟

خانم جنکینز با عجله از در  ".صبر کنین برم بپرسم... اون تازه "
  .بیرون رفت

تونیم  پس می". هایش را به هم مالید دست آقاي جورج با خوشحالی
  "!شروع کنیم

به طرف  "اندازین، نه؟ رو به خطر نمی که گوئنتشما ": مامان گفت
  "دارین؟ اون رو از این ماجرا دور نگه می". آقاي جورج برگشت
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  ".داریم قطعا اون رو از ماجرا دور نگه می": گیدئون گفت

ما هر کاري بتونیم براي ": مامان اطمینان دادآقاي جورج به 
  ".محافظت از گوئنت انجام میدیم

تونیم اون رو از ماجرا دور نگه داریم  ما نمی" :آقاي دو ویلر گفت
قبل . فهمیدي باید قبال این رو می. بخشی از این کاره گوئنت. گریس

  ".از اینکه این بازي احمقانه قایم باشک رو شروع کنی

و با این نتیجه که به لطف تو االن دختره کامال ": گفت دکتر وایت
ولی . کنه تر هم می که البته مأموریت ما رو سخت. خبره ناآماده و بی

  ".خواستی کنم تو هم همین رو می فکر می

خواستم این بود که گوئنت رو از  که من میچیزي ": مامان گفت
  ".خطر دور نگه دارم

تونم  می. یی راه زیادي رو رفتممن خودم به تنها": گیدئون گفت
  ".خودم از پسش بر بیام

  ".منم امیدوار بودم این طور باشه": مامان گفت

ه .تونم خودم از پسش بر بیام می  انستم جلوي خودم راتو به سختی! اَ
هاي اکشن  این جمله شبیه جمالت آن فیلم. بگیرم و نخندم
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افسرده و خسته، در آن یک گردن کلفت با حالت بود که  اي احمقانه
جنگجوي نینجا، لشکري از فضاپیماهاي دشمن یا  120دست تنها با 

جنگد و دنیا را نجات  یک دهکده پر از یاغیان تا دندان مسلح می
  .دهد می

  ".خواهیم دید چه جور کارهایی براش مناسبه": آقاي دو ویلر گفت

. فقط همین رو ازش الزم داریم. خونش رو که داریم": گیدئون گفت
، کنه 1ترابردتونه هر روز بیاد اینجا و  تا جایی که به من مربوطه می

  ".همه راضی میشن ياین طور

رسید که  چی گفت؟ ترابرد؟ شبیه یکی از لغات سختی به نظر می
برد تا ما را گیج  هاي ادبیات انگلیسی به کار می آقاي ویتمن در کالس

استعاره نبود این  به طور کلی، تالش بدي براي ترابرد کردن". کند
 ".گوردون، ولی لطفا سعی کن دفعه بعد مطلب رو بیشتر روشن کنی

نه گوردون  ،یا شاید تراگذر کردن استعاره بود؟ در هر صورت، نه من
. نشنیده بودیم این کلمه راوقت  کس دیگر در کالس هیچ و نه هیچ

  .البته به جز شارلوت

                                                             
  elapse معادل انتخاب شده براي کلمه١



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

٢٣٧  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

منظور ما از ترابرد " .رسم آقاي جورج دید چقدر مبهوت به نظر می
فرد رو به ازاي  تاتنظیم کنیم  که به صورت دستی کرونوگراف رو هاین

 زاین کار ا. هاش چند ساعتی به گذشته ببر سهمیه سفر زمان روزانه
. به طرف بقیه برگشت ".کنه سفر کنترل نشده جلوگیري می

هاش شگفت زده  مطمئنم بعد از مدتی گوئنت ما رو با توانایی"
  "...اون . نهک می

هیچ هیچ چیزي در ! ست اون یه بچه": گیدئون حرفش را قطع کرد
  ".دونه نمی يمورد

و با چه حالت تحقیر آمیزي به من ! چه رویی داشت. من سرخ شدم
  !اسب سوار احمق از خود متشکر! کرد نگاه می

. شانزده سال و نیم داشتم! من بچه نبودم ".درست نیست": گفتم
 دماري آنتوانت به سن من چندین سال بو. تدرست همسن شارلو

را از کالس تاریخ یاد البته من این موضوع (که ازدواج کرده بود 
و ژان دارك  ).نگرفته بودم، بلکه در فیلم کریستین دانست دیده بودم

  ...شت که افقط پانزده سال د

خوب مثال در ". لحن گیدئون به شدت تمسخر آمیز بود "نه؟ جدا؟"
  "دونی؟ خ چی میمورد تاری
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مگر تازه یک نمره کامل از تاریخ نگرفته  "!به اندازه کافی": گفتم
  بودم؟

  "واقعا؟ بعد از جورج اول کی به تخت نشست؟"

  "جورج دوم؟": حدس زدم. دانستم اصال نمی

  .رسید درست حدس زده بودم به نظر می. حالش گرفته شد! آها

لطنت رسیدن و ت به سراکدوم خاندان سلطنتی بعد از خانواده استو"
  "چرا؟

  ".هنوز به اونجا نرسیدیم... امم": گفتم. لعنتی

اون هیچی در مورد ". گیدئون به طرف بقیه برگشت ".متوجه شدم"
هر جا بریم عین . تونه درست صحبت کنه مینحتی . دونه تاریخ نمی

و اصال درکی از اینکه چه چیزي در خطره . ست سیخ تو چشم همه
ست بلکه کل مأموریت رو هم به خطر  فایده ا به کلی بینه تنه. نداره
  ".اندازه می

توانستم  تونم درست حرف بزنم؟ خب، همین االن می پس من نمی
چندین لقب کامال مناسب که دوست داشتم به او نسبت دهم برایش 

  .پیدا کنم
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فکر کنم تو نظرت رو خیلی واضح گفتی، ": آقاي دو ویلر گفت
جالب میشه اگه بدونیم کنت در مورد این له، در این مرح. گیدئون

  ".جریانات چه نظري داره

 "!تونین این کار رو با گوئنت بکنین نمی": مامان حرفش را قطع کرد
  .صدایش ناگهان حالت خفگی داشت

کنت خوشحال میشه تو ". آقاي جورج نگرانی مامان را جدي نگرفت
لحظه رو در رویی . هیاقوت، دوازدهم، آخرین در حلق. رو ببینه گوئنت

  ".شما دو تا خیلی خاص میشه

  "!نه": مامان گفت

  .همه به او نگاه کردند

  "!دوباره شروع نکن! گریس": مادربزرگم گفت

هیچ لزومی نداره اون گوئنت ! کنم خواهش می. نه". مامان تکرار کرد
  ".کنه کافیه حتما همین که بدونه خونش حلقه رو کامل می. رو ببینه

حلقه رو کامل ": کرد گفت یها نگاه م ت که هنوز به پروندهدکتر وای
  ".اگر مجبور نبودیم بعد از دزدي دوباره از اول شروع کنیم کرد، می
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این . خوام گوئنت اون رو ببینه حاال هر چی، من نمی": مامان گفت
  ".تونه تنهایی این کار رو بکنه گیدئون می. شرایط منه

و دکتر وایت پرخاش  ".تو نیست تصمیمش با": آقاي دو ویلر گفت
  "!گذاره حاال دیگه شرط می! شرایط": کرد

اي براي ما نداره که  هیچ فایده! ولی راست میگه": گیدئون گفت
من براي کنت توضیح میدم . دختره رو هم تو این جریان بکشونیم

  ".کنه چه اتفاقی افتاده و مطمئنم کنت هم با من موافقت می

خواد اون رو ببینه تا خودش  کنت حتما می": فالک دو ویلر گفت
حتی الزم نیست این . نداره هیچ خطري براي گوئنت. قضاوت کنه

  ".خونه رو ترك کنه

خانم شپرد به شما اطمینان میدم هیچ اتفاقی ": آقاي جورج گفت
 کنم نظر شما در مورد کنت بر اساس فکر می. براي گوئنت نمیفته

  ".طرفشون کنیمرتعصباتی است که خوشحال میشیم ب

  ".کنم بتونین این کار رو بکنین فکر نمی"
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مطمئنم گریس عزیز، تو هم دوست داري به ما ": آقاي دو ویلر گفت
بگی بر چه مبنایی از کنت، مردي که تا به حال ندیدیش، بدت 

  ".میاد

  .هایش را به هم فشار داد مامان لب

  "!کنیم گوش می": آقاي دو ویلر گفت

فقط یه ... فقط ": باالخره زیر لب زمزمه کرد. مامان چیزي نگفت
  ".حسه

تونم کاریش  نمی". با لبخند شکاکی باال رفت هاي آقاي دو ویلر لب
من این احساس رو دارم که تو داري چیزي رو از ما ولی کنم گریس، 
  "ترسی؟ از چی می. کنی مخفی می

  "اصال این کنت کی هست و چرا من نباید ببینمش؟": پرسیدم

این مرد . چون مادرت یه حسی داره". ر وایت کتش را مرتب کرددکت
  ".بیش از دویست ساله که مرده خانم شپرد

   ".من هم دوست دارم تو همین حالت بمونه": مامان زیر لب گفت

کنت سن ژرمن پنجمین مسافر از دوازده مسافر ": آقاي جورج گفت
. مستندات دیدي تو همین االن تابلوي اون رو در اتاق. زمانه، گوئنت
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ن افرادي بود که طرز کار کرونوگراف رو درك کرد و یاون یکی از اول
اون نه تنها فهمید چطور . هاي قدیمی رو تفسیر کنه تونست یادداشت

خواد سفر کنه، بلکه  تونه با کمک کرونوگراف به هر سالی که می می
 با کمک کرونوگراف .راز دوازده. راز در پس راز رو هم کشف کرد

موفق شد چهار مسافر زمانی رو که قبل از خودش به دنیا اومده بودن 
کنت به دنبال . ها رو وارد این اسرار بکنه پیدا کنه و اون

ها،  دان بااستعدادترین مغزهاي زمان خودش رفت، ریاضی
همه . ها کمک گرفت و از اون... ها  ها، ساحران، فیلسوف دان شیمی
به همراه هم موفق شدن . ار گرفتنها تحت تأثیر کار کنت قر اون
هاي کهن رو تفسیر کنن و تاریخ تولد هفت مسافر زمانی  نوشته دست

در . اي بسته شدن حلقه به دنیا میومدن به دست آوردنرو که باید بر
لژ  فظان رو اینجا در لندن تأسیس کرد؛، کنت انجمن محا1745سال 

  ".مخفی کنت سن ژرمن

اي کهن ه نوشته اي رمزگشایی دستکنت بر": آقاي دو ویلر گفت
و پژوهشگرانی مثل ریموند لول، آگریپا  نامدیون دانشمندان، فیلسوف
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فون نتشیم، جان کولت، سیمون فورمن، ساموئل هارتلیب، سر کنلم 
  ".بود 1دیگبی و جان والیس

  . هیچ کدام از این اسامی مفهومی براي من نداشتند

ها مفهومی براش  این اسمهیچ کدوم از ": گیدئون به مسخره گفت
  ".ندارن

، نگاه تندي به او انست فکر مرا بخواند؟ محض احتیاطتو واقعا می
  !متظاهر احمق: کردم و با تمام قوا فکر کردم

  .گیدئون رویش را برگرداند

***  

  "کردم سر ایزاك نیوتن یکی از محافظان بوده؟ فکر می": پرسیدم

  "!دقیقا همینطوره": آقاي جورج جواب داد

خودم هم تعجب کردم که این  ".مرده 1727ولی نیوتن سال "
لزلی دیروز تلفنی به من گفته بود و به دلیل . دانم مطلب را می

مثل اینکه در نهایت به آن خنگی که . نامعلومی در ذهنم مانده بود
  . گفت نبودم گیدئون می

                                                             
1Raimundus Lullus, Agrippa von Nettesheim, John Colet, Simon Forman, Samuel Hartlib, Sir 
Kenelm Digby, and John Wallis 
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فر در این هم یکی از مزایاي س. درسته": آقاي جورج با لبخند گفت
  ".نی در گذشته هم مثل حال دوست پیدا کنیتو می. زمانه

  "و راز در پس راز چیه؟": پرسیدم

که  شه وقتی آشکار می  راز دوازده": تآقاي جورج خیلی جدي گف
براي همینه که حلقه . خون دوازده مسافر زمان وارد کرونوگراف بشه

  ".این همون وظیفه عظیمیه که به عهده ماست. باید بسته شه

دوازده نفرم، نه؟ پس حلقه باید با من کامل  نفر از لی من آخرینو"
  ".بشه

ت لوسی هفده سال پیش  شد، اگر دختر دایی و می": دکتر وایت گفت
  ".به سرش نزده بود که کرونوگراف رو بدزده

  "...لوسی فقط . پل کرونوگراف رو دزدید": لیدي آریستا گفت

باشه، بگذارین بگیم اون رو  باشه،". آقاي دو ویلر دستش را بند کرد
ها یک  اون. دو تا بچه که از راه راست به در شدن. با هم دزدیدن

خورد  مأموریت داشت شکست می. تالش پانصد ساله رو از بین بردن
  ".رفت و میراث کنت سن ژرمن براي همیشه از دست می

  "پس این میراث همون رازه؟"
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نوگراف دیگه هم در بین خوشبختانه یک کرو": ادامه دادآقاي جورج 
این . انتظار نداشتیم هیچ وقت ازش استفاده کنیم. این دیوارها بود

ها  قرنبعد از . به دست محافظان افتاد 1757کرونوگراف سال 
توجهی، معیوب شده بود و جواهرات باارزشی رو ازش دزدیده  بی

ولی بعد از دویست سال تالش طاقت فرسا، محافظان موفق . بودن
  "...شدن 

ش کنیم،  خالصه". صبري حرفش را قطع کرد دکتر وایت با بی
تا زمانی که مسافر  این حالبا  .کرونوگراف تعمیر و قابل استفاده شد

تونستیم امتحانش  ، همین گیدئون، به سن مناسب برسه، نمیبعدي
ما اولین کرونوگراف رو از دست دادیم و با اون خون ده مسافر . کنیم

براي دومی، باید دوباره از اول شروع . رفتزمان هم از دست 
  ".کردیم می

تقریبا گفتم  ".دست بیارینبه ... تا اینکه بتونین راز دوازده رو "
کردم شستشوي مغزي داده  کم احساس می کم. "آشکار کنین"

  . ام شده

  . دکتر وایت و آقاي جورج در جواب با جدیت تصدیق کردند

  "خب، این راز چه جور رازیه؟"
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درست مثل زمانی که  .جا بود اش کامال نابه خنده. مان زد زیر خندهما
  . خندید کرد، از ته دل می کارولین در تلویزیون مستر بین را تماشا می

  "!خودت رو جمع کن! گریس": لیدي آریستا ساکتش کرد

راز، یه رازه، ".هایش گفت بین ریسه رفتن. ولی مامان باز هم خندید
  ".مینطور بودههمیشه هم ه. یه رازه

هاي هیستریک، همه  زن: همونی که گفتم": دکتر وایت غرغر کرد
  "!شون

  ".بینی ي ماجرا رو می خوشحالم که جنبه بامزه": آقاي دو ویلر گفت

یکهو نتونستم جلوي . متأسفم". هایش را پاك کرد مامان اشک
. راستش رو بگم، بیشتر حس گریه کردن دارم. ام رو بگیرم خنده

  ".مجدي میگ

من فهمیدم با سؤال کردن در مورد این راز، چیزي در مورد ماهیت 
  .فهمم آن نمی

چه چیز خطرناکی در مورد این کنت هست که ": در عوض پرسیدم
  "نباید ببینمش؟
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کم  من کم. دوباره کامال جدي شده بود. مامان سرش را تکان دارد
  .هایش اصال طبیعی نبود این تغییر حالت. شدم نگرانش می

ترسه تو با نظریات  مادرت فقط می. هیچی": دکتر وایت جواب داد
ولی . اي مواجه بشی که با عقاید خودش همخوانی نداره فکرانه روشن

  ".تصمیم گیري به عهده اون نیست

، مامان حرف او را تکرار کرد و این بار لحنش " فکرانه نظریات روشن"
  .  به شدت تمسخرآمیز بود

چرا اجازه نمیدین خود گوئنت تصمیم ": د کردآقاي دو ویلر پیشنها
  "خواد کنت رو ببینه یا نه؟ بگیره می

به آقاي جورج و آقاي دو  "فقط براي صحبت کردن؟ در گذشته؟"
  "تونه به سؤاالت من در مورد راز جواب بده؟ اون می". ویلر نگاه کردم

خواهی  1782در سال تو کنت رو . اگه بخواد": آقاي جورج گفت
مالقاتی در قرار کنت خیلی پیر بود ولی خوشبختانه  اون موقع. دید

این مالقات براي . کنه لندن داشته و این مسأله کار ما رو راحت می
یه مأموریت فوق محرمانه بوده که ماهیتش براي مورخان و کسانی 

کنت شب رو اینجا و در این . نامه کنت رو نوشتن نامعلومه که زندگی
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همین هماهنگ کردن یه مالقات بین شما دو  براي. خونه گذرونده
  ".البته، گیدئون همراهت میاد. نفر کار سختی نیست

 "پرستار بچه"و  "ها احمق"گیدئون چیزي زیرلب گفت و من کلمات 
  !نفرت داشتم پسرهچقدر از این . رو تشخیص دادم

  "مامان؟"

  ".بگو نه عزیزم"

  "آخه چرا؟"

  ".هنوز براي این کار آماده نیستی"

براي چه کاري آماده نیستم؟ چرا نباید این کنت رو ببینم؟ چه چیز "
  "!این آدم انقدر خطرناکه؟ مامان، یه چیزي به من بگو

اون از این همه . آره گریس، بهش بگو": آقاي دو ویلر گفت
کنم اینکه مادر خودش هم داره  فکر می. کاري خسته شده مخفی

  ".و جریحه دار کردهکنه، احساساتش ر چیزي رو ازش مخفی می

  .مامان جوابی نداد
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بینی بیرون کشیدن اطالعات  همینطور که می": آقاي دو ویلر گفت
ش مرا به دقت زیر نظر گرفته ا هاي کهربایی چشم ".مفید از ما سخته

  . بودند

  .گفت مامان هنوز هم چیزي نمی

 اهها و اخطار این اشاره. گفت فالک دو ویلر درست می. انگار نه انگار
  .اي براي من نداشت فایده

 ".خوام ببینمش ، من میباشه. پس باید خودم بفهمم": گفتم
اي را که  ولی دیگر احساس بچه پنج سالهدانم ناگهان چه شد  نمی

  .دوست دارد فرار کند و در خانه زیر تختش پنهان شود نداشتم

  .گیدئون زیرلب غرغر کرد

کنم یه  یشنهاد میپ. شنیدي چی گفت گریس": آقاي دو ویلر گفت
وقتی کارمون . فایر و یه مسکن بخوري تاکسی بگیري، برگردي می
  ".گردونیم تموم شد گوئنت رو بر می

  ".گذارم من اون رو تنها نمی": اي گفت مامان با صداي آهسته

اشکالی . گردن، مامان کارولین و نیک به زودي از مدرسه بر می"
  ".شمتونم مراقب خودم با من می. نداره بري
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  ".تونی نه، نمی": مامان باز هم آهسته گفت

منم ": لیدي آریستا با لحنی که به طرز تعجب آوري مالیم بود گفت
. کنه من دو روز یک سره اینجا بودم و سرم درد می. با تو میام گریس

خوب، دیگه از دست ... ولی حاال . همه چیز به طرز عجیبی عوض شد
  ".ما خارجه

  "!یار عاقالنهبس": دکتر وایت گفت

در . ممکن است هر لحظه شروع به گریه کند مامانرسید  به نظر می
کنم که مطمئن  به شماها اعتماد می. باشه، من میرم":  نهایت گفت

  ".رسه بشین هیچ آسیبی به گوئنت نمی

نباید . و اینکه فردا صبح به موقع به مدرسه میره": لیدي آریستا گفت
  ".اون مثل شارلوت نیست. هاش عقب بمونه زیاد از درس

  .ال مدرسه را فراموش کرده بودمامک. با تعجب به او نگاه کردم

به نوعی انگار  "کت و کاله من کجاست؟": لیدي آریستا پرسید
صدایش . مردهاي داخل اتاق همگی آهی از سر آرامش کشیدند

  .شد آن را حس کرد شنیده نشد ولی می
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اقب همه چیز هست، لیدي خانم جنکینز مر": آقاي دو ویلر گفت
  ".آریستا

  "!بیا بریم، دخترم": لیدي آریستا به مامان گفت

: هایش برد فالک دو ویلر دست مامان را گرفت و به طرف لب
  ".گریس، دیدن تو بعد از این همه سال باعث افتخار بود"

  ".انقدر هم طوالنی نبود": مامان گفت

  ".هفده سال"

ما همدیگه رو تو ". نظر می رسید مامان کمی آزرده به "شش سال،"
به آقاي  ".مراسم ختم شوهرم دیدیم، ولی تو احتماال فراموش کردي

  "شما مراقبش هستین؟". جورج نگاه کرد

خانم شپرد، بهتون قول میدم که جاي گوئنت ": آقاي جورج گفت
  ".به من اعتماد کنین. پیش ما امنه

دستش را از دست آقاي مامان  ".اي ندارم رسه چاره دیگه به نظر می"
میشه ". اش انداخت دو ویلر بیرون کشید و کیفش را روي شانه

  "خصوصی با دخترم حرف بزنم؟

  ".البته، تو اتاق بغلی کسی مزاحمتون نمیشه": فالک دو ویلر گفت
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  ".ترجیح میدم بریم بیرون": مامان گفت

؟ یا ترسی استراق سمع کنیم می". آقاي دو ویلر ابروهایش را باال برد
  "از سوراخ تابلوها نگاهتون بکنیم؟

  "!احتیاج به هواي تازه دارم، فقط همین": مامان گفت

***  

مامان یک . در این ساعت روز، ورود به باغ براي عموم آزاد نبود
دار دومتري را باز کرد و دوباره پشت سرمان بست؛  دروازه آهنی طرح

ردنشان آویزان هاي بزرگی که به گ از روي دوربین -چند توریست 
با حسرت به ما نگاه  - شد تشخیص داد توریست هستند  بود می
  .کردند

هاي شاداب سبز و عطر آنها در هوا  هاي باغچه، چمن من مسحور گل
تقریبا داشتم حس یک سمندر . فکر خوبی بود": گفتم. شده بودم

با اشتیاق صورتم را به طرف نور آفتاب  ".کردم توي غار رو پیدا می
  .آفتابی بود خیلیبراي اول آوریل هوا . بردم باال
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دقیقا مثل لیدي آریستا مامان روي یک نیمکت چوبی نشست و 
اش کشید؛ با این تفاوت که این حرکت باعث  دستش را روي پیشانی

  ".این یه کابوسه": گفت. شد مامان آنقدر پیر به نظر برسد نمی

خودم هم . هآر". من هم خودم را روي نیمکت کنار او انداختم
صبح همه چیز مثل  دیروز. دونم چه فکري در موردش بکنم نمی

فاق افتاده احساس انقدر چیزاي مختلف با هم ات... هو همیشه بود و ی
که با هم جور در  یه خروار اطالعات. کنم سرم داره منفجر میشه می

  ".نمیان

  ".دامیدوارم بودم این جریانات پیش نیا. واقعا متأسفم": مامان گفت

  "ها چی کار کردي که انقدر از دستت عصبانین؟ قبال با این"

نگاه کوتاهی به اطراف  ".پل کمک کردم فرار کنن به لوسی و"
انداخت، انگار که بخواهد مطمئن شود کسی به حرف ما گوش 

 ها یه مدت تو دورهام پیش ما مخفی شده بودند ولی ونا". کند نمی
  ".کردن پل باید فرار می و لوسی و. پیداشون کردن باالخره

و ناگهان فهمیدم . به چیزهایی که امروز فهمیده بودم فکر کردم
  .من کجاست  دختردایی
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تر بودیم فکر  گربه سیاه خانواده، آنطور که من و لزلی وقتی کوچک
کرد یا در  هاي آمازون زندگی نمی کردیم، در بین سرخپوست می

  .اي در ایرلند مخفی نشده بود صومعه

  .ی و پل در جایی به کلی متفاوت بودندلوس

  "ها با کرونوگراف در گذشته ناپدید شدن؟ اون"

اي  در نهایت، چاره دیگه". مادرم سرش را به عالمت تأیید تکان داد
  ".ها آسون نبود ولی این تصمیم براي اون. نداشتن

  "چرا؟"

رو اگر این کار . بردن کرونوگراف به خارج از زمان خودت غیر قانونیه"
هر کس . تونی به زمان خودت برگردي بکنی هیچ وقت نمی

  ".جا بمونه کرونوگراف رو با خودش به گذشته ببره باید همون

ولی چرا کسی ": پرسیدم آهستهبا صداي . آب دهانم را قورت دادم
  "بگیره؟ یباید چنین تصمیم

حال زمان ها فهمیدن با وجود کرونوگراف هیچ جاي امنی در  اون"
  ".کنن دیر یا زود محافظان پیداشون می. وجود ندارهبراشون 

  "ولی چرا اون رو دزدیدن مامان؟"
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  ".بسته شدن حلقه خون رو بگیرن... خواستن جلوي  می"

کم مثل  خداوندا، کم "اگه حلقه خون بسته بشه چه اتفاقی میفته؟"
به زودي  رفت میاینطور پیش . حلقه خون. زدم یکی از آنها حرف می

  .فتمگ شعر می

ولی  حتی اگه االن انکار کنن. گوش کن عزیزم، ما زیاد وقت نداریم"
ها مجبورن  اون. کنن تو رو وارد مأموریتشون بکنن سعی میباالخره 

  ".حلقه رو ببندن و راز رو آشکار کنن

کردم تا حاال هزار بار این سؤال رو  احساس می "این راز چیه مامان؟"
  .زدم یاد میدر درونم تقریبا فر. ام پرسیده

. تونم حدس بزنم فقط می. دونم من هم چیزي بیشتر از بقیه نمی"
این راز قدرتمنده و به هر کسی که بدونه چطور میشه ازش استفاده 

ولی قدرت در دست آدم نادرست خیلی . کرد قدرت زیادي میده
براي همین لوسی و پل اعتقاد داشتن بهتره این راز . خطرناکه

هاي  با توجه به این بود که از خودگذشتگی. وقت آشکار نشه هیچ
  ".بزرگی رو کردن

  ".فهمم چرا ولی نمی. فهمم چی میگین می"
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فقط به دلیل کنجکاوي هستن اون تو  ی کههای شاید یه عده از آدم"
ها هم هستن که اهدافشون  علمی دنبال این ماجرا باشن ولی بعضی

حاضرن به هر کاري ها  دونم که اون می. اینقدر شرافتمندانه نیست
ها  تونی به هیچ کدوم از اون تو نمی. دست بزنن تا به هدفشون برسن

  ".هیچ کدوم، گوئنت. اعتماد کنی

حتی یک ذره هم فایده  هیچ کدام از چیزهایی که گفت. یدمآهی کش
  .نداشتند

 کمی از جایی که نشسته بودیم، صداي موتور ماشینی را شنیدیم و
ماشین هم اجازه ورود  اگرچه ؛ایستاد مانساختبعد ماشین جلوي در 

  .به اینجا را نداشت

وقت ": آمد با صداي بلند گفت لیدي آریستا که از خانه بیرون می
  "!رفتنه گریس

هاي سرد  نگاه! چه بعد از ظهر دل انگیزي قراره بشه". مامان بلند شد
  ".کنه گلندا غذا رو تو بشقابمون منجمد می

ار کرد؟ چرا من رو تو بیمارستان به دنیا چرا اون قابله امروز فر"
  "نیاوردي؟
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  ".کاش اون زن بیچاره رو راحت بذارن": مامان گفت

لیدي آریستا سر چترش را به دروازه آهنی "!همین االن بیا! گریس"
  .کوبید

  "!برن گوشه کالس وایسی فکر کنم شما رو می": گفتم

  ".شکنه اینکه اینجا تنهات بذارم قلبم رو می"

دانستم واقعا  ولی خودم هم می ".تونم با شما بیام خونه می": گفتم
همانطور که فالک دو ویلر گفته بود . خواهد این کار را بکنم دلم نمی

من هم االن بخشی از این ماجرا بودم و در کمال تعجب خیلی هم 
  . آمد بدم نمی

ممکنه در سفر کنترل نشده صدمه ببینی . تونی نه نمی": مامان گفت
مرا بغل  ".حداقل اینجا از این خطرات در امانی. حتی کشته بشییا 
حتی به . به هیچ کس اعتماد نکن. یادت نره چی گفتم". کرد

. و در مقابل کنت سن ژرمن خیلی با احتیاط باش. احساسات خودت
تونه فکرت رو بخونه و از  می. ها رو بخونه تونه فکر آدم میگن اون می

  ".ي تو رو کنترل کنه بدي ارادهاون بدتر اگر بهش اجازه 
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از روي  ".دوستت دارم مامان". من هم او را محکم بغل کردم
توانستم ببینم آقاي دو ویلر هم از در اصلی بیرون آمده  اش می شانه
  .است

و مخصوصا مراقب این ": آرام گفت. وقتی مامان برگشت، او را دید
ن نوعی تحسین ولی م ".اون به مرد خطرناکی تبدیل شده. یکی باش

مامان، قبال چیزي ": در صدایش احساس کردم براي همین پرسیدم
  "چیزي بین شما و اون بوده؟... 

از حالت صورتش فهمیدم که به هدف . لزومی نداشت جوابی بدهد
  .ام زده

  ".گرفتم من هفده سالم بود و زود تحت تأثیر قرار می": گفت

  "ی خاصه، نه؟هاش خیل چشم. گرفتم": با لبخند ریزي گفتم

مامان هم لبخندي زد؛ مخصوصا آهسته و قدم زنان به سمت دروازه 
ولی بر . هاي پل هم دقیقا همین رنگ بود آره، چشم". رفتیم می

تعجبی نداشت لوسی . مغرور و پرافاده نبودخالف برادر بزرگترش، 
  "...عاشقش شد 

  ".دوست دارم بدونم چه اتفاقی براي اون دو تا افتاد"
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  ".فهمی فانه دیر یا زود میمتأس"

مامان کلید در  ".کلید رو بده به من": صبرانه گفت فالک دو ویلر بی
برات ماشین ". هاي دروازه به او داد و او قفل را باز کرد را از بین طرح

  ".کنم خبر می

فردا صبح سر ": ت و گفتاشام گذ لیدي آریستا دستش را زیر چانه
تو از خانواده ! سرت رو باال بگیر. ئنتبینیم گو صبحانه همدیگه رو می

  ".مونتروزي و ما همه جا و همیشه خونسرد و آروم هستیم

  ".کنم مادربزرگ سعی می"

دستانش را طوري تکان داد که انگار مگس  "!اوه، خداي من. خوبه"
کنن؟ من که  کنن چی کار دارن می ها فکر می اون آدم". پراند می
ص بود با آن کاله شیک، چتر و کت ولی مشخ ".نیستم انگلیس ملکه

ها از همه  رسد که توریست هماهنگش آنقدر انگلیسی به نظر می
  .گرفتند طرف از او عکس می

این راز ": مامان براي آخرین بار بغلم کرد و در گوشم زمزمه کرد
  ".فراموش نکن. موم شدهها ت ین االن هم به قیمت جون انسانهم
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در بزرگ و مادرم را نگاه کردم تا ماآنقدر متناقضی با احساسات 
  .ماشین از پیچ عبور کرد

تو تنها . نترس گوئنت". آقاي جورج دستم را گرفت و کمی فشار داد
  ".نیستی

اطراف مرا گرفته بودند که نباید هاي زیادي  آدم. حرفش درست بود
مادرم گفته بود نباید به هیچ کدام از آنها . کردم به آنها اعتماد می

هاي آبی دوستانه آقاي جورج نگاه کردم و به  به چشم. نماعتماد ک
   .ولی چیزي ندیدم. گشتم کارانه فریبدنبال چیزي خطرناك و 

  .به کسی اعتماد نکن

  .حتی به احساسات خودت

  ".باید یه کم غذا بخوري. بیا، بهتره بریم تو"

امیدوارم این گفتگوي ": آقاي دو ویلر در راه رفتن به طبقه باال گفت
در مورد ما : بذار حدس بزنم. وتاه با مادرت روشن کننده بوده باشهک

  "پروایی هستیم، درست میگم؟ همه ما دروغگوهاي بی. هشدار داده

زدیم  ما در مورد این حرف میولی . دونین شما بهتر از من می": گفتم
  ".که یه وقتی بین شما و مادرم چیزي بوده
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در  "اون بهت گفت؟". اال بردآقاي دو ویلر ابروهایش را با تعجب ب
خب، اون مال خیلی وقت ". رسید واقع کمی خجالت زده به نظر می

  "...من جوون بودم و . پیش بود

. جمله او را تمام کردم ".گرفتین راحت تحت تأثیر قرار میو "
  ".مامانم هم همین رو گفت"

. کامال فراموش کرده بودم. واي، راست میگه". آقاي جورج قهقهه زد
حتی فقط . شدین فالک تو و گریس مونتروز، شما زوج جذابی می

که یبعدش گریس تو مهمونی خیریه هالند هاوس یه ت. براي سه هفته
خواد دیگه یه کلمه هم  چیزکیک روي لباست پرت کرد و گفت نمی

  ".با تو حرف بزنه

تارت توت ": زد گفت هایش برق می آقاي دو ویلر در حالی که چشم
خواست به صورتم پرت کنه ولی شانس آوردم  در اصل می. فرنگی بود

اون به یه دختري که . ش هیچ وقت پاك نشد لکه. و به لباسم خورد
  ".اسمش رو اصال یادم نمیاد حسودي کرد

  ".دختر وزیر دارایی بود. الریسا کرافتس": آقا جورج گفت

االن  واقعا؟ وزیر دارایی": رسید آقاي دو ویلر کامال متعجب به نظر می
  "یا اون موقع؟
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  ".اون موقع"

  "خوشگل بود؟"

  ".بله دختر خوشگلی بود"

خب، در هر حال، گریس قلب من رو شکوند چون بعدش با یه پسره "
  ".اسم اون رو خوب یادمه. از مدرسه ما دوست شد

بله، چون دماغش رو شکوندي و پدر و مادرش تا ": آقاي جورج گفت
  ".پاي شکایت رفتن

  "راست میگین؟". وب شده بودممن کامال مجذ

  ".هر دوي ما تو تیم راگبی بودیم. اتفاقی بود": آقاي دو ویلر گفت

آقاي جورج موقع باز کردن در تاالر  "!گوئنت شد، هایی چه افشاگري"
  . خندید اژدها، هنوز با خوشحالی براي خودش می

وقتی گیدئون را دیدم که در وسط اتاق پشت میز نشسته  "!دقیقا"
  .با اخم به طرف ما آمد. قف شدممتو

. چیز مهمی نبود". آقاي دو ویلر به آرامی مرا به داخل هدایت کرد
هاي مونتروز و دو ویلر هیچ وقت عاقبت  رابطه عاشقانه بین خانواده

  ".همیشه گفت از اول محکوم به شکست. خوشی نداشته
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ال به نظرم هشدار کام": گیدئون که دست به سینه ایستاده بود گفت
  ".پسندم من قطعا این تیپی نمی. موردیه، عمو فالک بی

یکی دو ثانیه طول کشید تا توهینش به من اثر . منظورش به من بود
اولین چیزي که به ذهنم رسید این بود که چیزي مثل این . کرد

هاي متظاهر از  اي به آدم من هم چندان عالقه! خدا رو شکر"بگویم 
  .ماندمولی ساکت  ".خود راضی ندارم

خب که چی؟ اگر . باشد، به فرض که من مورد پسندش نیستم
  .نیستم، نیستم

  .انگار که برایم مهم باشد
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یازدهمین نفر از . امروز خبرهاي هیجان انگیزي از آینده دریافت شد
حلقه دوازده، گیدئون دو ویلر، ترابرد خواهد کرد تا سه ساعت را با ما 

براي او در دفتر سر والتر آماده  خوابی ما تخت. در آینده بگذراند
آنجا خنک و آرام است و پسرك در آنجا از  فکر کردیم .کردیم
در طی . هاي احمقانه در امان خواهد بود هاي کنجکاو و پرسش نگاه

به داخل سر  "اتفاقی"در حال خدمت  سفر امروزش، همه کارمندانِ
  .کشیدند

  . ل داشتندو به صورت اتفاقی همه آنها در مورد آینده سؤا

، هر چیزي که هست، سهام 1پسرك به ما گفت بهتر است در اپل
  .بخریم

  

  شمار محافظان گاه

  1953آگوست  4

  ، حلقه داخلی2رابرت پیل: گزارش از

  
                                                             

1Apple 
2Robert Peel 



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

٢۶۵  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

  ده
دار  کتان نقش: پیراهن. مخمل ونیزي با حاشیه تافته ابریشمی: شنل"

گلدوزي  و باالتنه زربفت ابریشمی 1آلمانی، با حاشیه تور دوونشایر
بعد . ها را روي میز پهن کرد دقت این پارچه مادام روسینی با ".شده
من این اتاق . غذا، خانم جنکینز مرا به اتاق خیاطی برگرداند از

هاي  کوچک را از اتاق غذاخوري رسمی بیشتر دوست داشتم؛ پارچه
اي در همه جا پخش بود و مادام روسینی احتماال تنها  فوق العاده
ادامه . توانست به او اعتماد نکند که حتی مادرم هم نمیکسی بود 

، یک پوشش باشکوه براي رنگ کرم هاي نقشترکیب آبی با ". داد
از چیزي که . هماهنگ با اون هاي زربفت ابریشمی و کفش. بعدازظهر

خوشبختانه اندازه کفش تو و جالباسی . ترن رسه راحت به نظر می
، 2اوه، مون دیو". م را کناري گذشتا مدرسه لباس فرم ".تقریبا یکیه

کاش . زیباترین دختر دنیا هم تو این لباس شبیه مترسک میشه
واي، چه . کردن اي که مد هست کوتاه می حداقل دامنش رو به اندازه

ها  اي هر کی این لباس رو طراحی کرده از دختر مدرسه! زرد زشتی
  "!واقعا ازشون متنفر بوده. اومده بدش می

                                                             
1Devonshire 
2mon Dieuخداي من 
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  "خودم تنم باشه؟ هاي زیر ن لباسمیشه همی"

براي اون زمان مناسب نیست . فقط لباس زیر": مادام روسینی گفت
اگر خواستن . امیدوارمالبته . هولی کسی نمیاد زیر دامنت رو نگاه کن

 معلوم نیستاز ظاهرش . این کار رو بکنن محکم بهشون لگد بزن
؟ با لباس دستشویی رفتی. ها آهن گذاشتن پنجه این کفش تو ولی

  ".تره ها سخت

  ".تا حاال سه بار ازم پرسیدي مادام روسینی. بله، رفتم"

  ".باید از همه چیز مطمئن بشیم"

این هیاهویی که در مرود من راه انداخته بودند برایم عجیب بود، و 
حتی بعد از شام، خانم جنکینز یک کیف لوازم ! همه این جزئیات ریز

هایم را مسواك بزنم و  بتوانم دندان آرایشی بهداشتی به من داد تا
  . صورتم را بشویم

تنم را فشار دهد  گوشتانتظار داشتم کرست نفسم را بند بیاورد و 
ها بعد پوشیدن این  کردم زن فکر می". ولی به طرز عجیبی راحت بود

  ".کردن چیزها غش می
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. بستن اوال، براي اینکه بندهاش رو خیلی محکم می. کردن اووه، می"
اون ها اصال . شد دادن هوا سنگین می ثانیا براي اینکه از بس بو میو 

مادام روسینی از  ".زدن شستن فقط عطر می خودشون رو نمی
گیسشون شپش و کک بود  توي کاله". تصورش هم به خودش لرزید

مد اون زمان خیلی . ها خونه بسازه و حتی ممکن بود موش توي اون
کرست تو شبیه . دادن اهمیت نمیزیبا بود ولی زیاد به بهداشت 

تو یه مدل مخصوص . پوشیدن نیست ها می چیزي که اون بیچاره
  ".داري، مدل مادام روسینی، لطیف و راحت

وقتی وارد زیردامنی فنردار شدم به شدت هیجان زده  ".فهمیدم"
  ".انگار یه قفس پرنده دور خودم داشته باشم". بودم

و با دقت  ".اینکه چیزي نیست": مادام روسینی به من اطمینان داد
فنرهاش خیلی کوچیکه، اصال مثل ". پیراهن را روي سرم کشید

قطرش سه متر و . پوشیدن نیست اونایی که اون زمان تو ورساي می
و فنرهاي تو استخوان نهنگ نیست، فیبر کربنی ! نیم بود
   ".فهمه ولی نگران نباش، کسی نمی! ست، به سبکی پر پیشرفته

هاي گل کرم رنگ دور من موج  بی کمرنگ با نقش دستهآپارچه 
ولی باید اعتراف . شد به عنوان پارچه مبلی هم بسیار زیبا می. زد می
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کردم حتی با وجود دامن عظیم و دنباله به ظاهر غیر قابل باورش،  می
  .خیلی راحت بود، و کامال اندازه

  .ه هل دادو مرا به طرف آین ".س مسحور کننده": مادام روسینی گفت

کرد پارچه مبلی اینقدر زیبا  چه کسی باور می "!اوه": با تعجب گفتم
رسید و  باشد؟ و من در این لباس؟ کمرم خیلی کوچک به نظرم می

هر چند دکولته لباسم مرا به یاد ! عالی بود. چشمایم خیلی آبی
  .انداخت که در مرز انفجار بودند هاي اپرایی می خواننده

یه کم تور اونجا ": نگاه مرا دنبال کرده بود گفت مادام روسینی که
 لباس شب اگه .هر چی باشه، این یه لباس بعد از ظهره. گذاریم می
امیدوارم این شانس رو داشته . چی داري دادي میباید نشون . ، بلهبود

  "!و حاال براي موهات! باشم برات یک لباس رقص بدوزم

  "باید کاله گیس بگذارم؟"

نه، تو دختر جوانی هستی و مهمانی بعد از ": گفت مادام روسینی
الزم . اگر موهات رو درست کنی و کاله سر بگذاري کافیه. ظهره

و اون عالمت . ، کامال مرمریهنیست براي پوستت کاري بکنیم
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تغه . زیبایی باشه خالتونه یه جور  ت می ل هاللی روي شقیقهخوشگ
  "1!شیک

چید و بعد با مهارت جلوي آن با مادام روسینی به موهایم بیگودي پی
هاي مالیم روي  سنجاق فرق باز کرد و گذاشت بقیه در حلقه

به تصویرم در آینده نگاه کردم و خودم را تحسین  .هایم رها شود شانه
  .کردم

اي که سینتیا سال گذشته  توانستم از فکر مهمانی بالماسکه نمی
گاه اتوبوس رفته ایست ی شبیهلباس بامن . برگذار کرد بیرون بیایم

کردم اگر  ي دیگري نداشتم و آخر شب احساس می بودم چون ایده
یک اتوبوس به من بزند چندان هم بد نیست چون مردم دائم سؤاالت 

اي در مورد جدول زمانی و اینکه اتوبوس بعدي کی  آزاردهنده
  .پرسیدند آیند از من می می

اره آن شب ست! شناختم مادام روسینی را در آن زمان میکاش 
  !شدم می

مجذوب، دوباره به طرف آینه برگشتم ولی همه این اشتیاق وقتی 
. مادام روسینی پشت سرم آمد و کاله را روي سرم گذاشت تمام شد

                                                             
1Très chic!بسیار شیک 



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

٢٧٠  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

هاي آبی بود و فکر  و پر و روبان حصیرکاله، معجون هیوالواري از 
سعی کردم مادام روسینی را . کل لباس را ضایع کردزیبایی کردم که 

  .انع کنم که نیازي به پوشیدن آن نیست ولی او تسلیم نشدق

باید سندیت . 1مسابقه زیبایی که نیست، ما شري! نه، غیر ممکنه"
  ".داشته باشیم

میشه حداقل ". ام به دنبال موبایلم گشتم مدرسه لباس فرمدر کت 
  "یه عکس از من بگیرین؟ بدون کاله؟

  "!، عزیزم2بیان سوغ": مادام روسینی خندید

ژست گرفتم و مادام روسینی حدود سی عکس از همه جهات از من 
حداقل لزلی . گرفت که در بعضی از آنها حتی کاله هم سرم بود

  .توانست یک دل سیر بخندد می

همینجا . اي تموم شد، حاال من میرم باال و به اونها میگم که آماده"
  ".عالیه! بمون و به اون کاله دست نزن

به محض اینکه پایش را از اتاق  ".شم مادام روسینیچ": مؤدبانه گفتم
بیرون گذاشت شماره تلفن لزلی را پیدا کردم و به سرعت نور 

                                                             
1ma chérie عزیز من 
2Bien sûrالبته 
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خدا را شکر در . چهارده ثانیه بعد زنگ زد. ها را برایش فرستادم عکس
  .اتاق خیاطی مادام روسینی آنتن دهی خوب بود

ر و خودکارم ولی دفت. من تو اتوبوسم": لزلی در گوش من فریاد زد
  "!فقط باید بلند حرف بزنی. ست آماده

به سرعت برق همه چیزهایی را که اتفاق افتاده بود به لزلی گفتم و 
با اینکه . سعی کردم توضیح بدهم کجا هستم و مادرم چه گفته است

رسید لزلی حرف مرا  زدم، به نظر می کمی درهم و برهم حرف می
ام ذوق  ز گذشته یک کلید آوردهوقتی به او گفتم برایش ا. فهمد می

حتما مراقب "و  "!س واي، دیوونه کننده"کرد،  دائم تکرار می. زده شد
خواست تمام جزئیات  می(وقتی گیدئون را برایش شرح دادم  "!باش

تونه  می. کنم موي بلند خیلی هم بد باشه فکر نمی": گفت) را بشنود
ولی یادت نره . 1داستان یک شوالیهمثل فیلم . حتی جذاب هم باشه

  ".هاش رو که اون زیر قایم کرده چک کنی گوش

اون یه آشغال خودپسنده و تازه عاشق شارلوت هم . کنه فرقی نمی"
  "چیزایی رو که در مورد سنگ کیمیا گفتم نوشتی؟. هست

                                                             
1A Knight's Tale 
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. به محض اینکه برسم خونه میرم تو اینترنت. بله، همه رو نوشتم"
ر برام آشناست؟ ممکنه از یه چرا اسمش انقد - این کنت سن ژرمن 

  ".فیلم باشه؟ نه، با کنت مونت کریستو اشتباه کردم

  "اگر واقعا بتونه فکر رو بخونه چی؟"

هشت تا . یا از هزار برعکس بشمرد. ضرر فکر کن به یه چیز بی"
  ".اي فکر کنی تونی به چیز دیگه اونوقت نمی. هشت تا برو پایین

در مورد یه پسر بچه به اسم  تونی چیزي ببین می. کنم سعی می"
  ".رابرت وایت که هجده سال پیش تو استخر غرق شده پیدا کنی

باید برات یه ! واي، خیلی عجیب و غریبه. باشه، نوشتم": لزلی گفت
موبایلت رو با ! فهمیدم... گرفتیم  چاقویی، اسپري فلفلی، چیزي می

  ".خودت ببر

م، از الي در سرك با آن لباس حجیم و بلند دم در سکندري خورد
   "تونم زنگ بزنم؟ کنی از اونجا می چی؟ به گذشته؟ فکر می". کشیدم

. کنه تونی بگیري، کمکمون می عکس که می! مسخره بازي در نیار"
اگه ! آهان، یه دونه هم از این گیدئونتون بگیر، دوست دارم ببینمش
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ها خیلی در مورد آدم  گوش. هاش هم معلوم باشه ممکنه گوش
  ".به خصوص الله گوش. عات میدهاطال

بعدا باهات تماس . شروع شد". آهسته در را بستم. آمد صداي پا می
  "!گیرم لزلی می

ولی من دیگر تلفن را خاموش  ".مراقب باش": لزلی باز هم گفت
زیر سینه براي یک  کفضاي کوچ. کردم و در یقه لباسم فرو بردم

هاي قدیمی چه چیزهایی را  فکر کردم خانم. موبایل کامال اندازه بود
هاي  هاي کوچک زهر؟ اسلحه کردند؟ شیشه اینجا مخفی می
  هاي عاشقانه؟ مینیاتوري؟ نامه

وقتی گیدئون وارد اتاق شد اولین چیزي که به ذهنم رسید این بود 
شود  که چرا او نباید کاله سر کند؟ دومین چیز این بود که چطور می

تا سر زانو، و   رك سبز تیرهتنه قرمز، شلوا کسی با جلیقه نیم
تیپ به نظر برسد؟ اگر چیز  راه اینقدر خوش هاي ابریشمی راه جوراب

کردم حتما این بود که خدا کند  دیگري هم بود که به آن فکر می
  .کنم کسی حدس نزند االن به چه چیزي فکر می

  ".کاله قشنگیه". هاي سبز نگاه گذرایی به من کردند چشم

  .لعنت به او
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. دوست داشتنیه": جورج که بعد از گیدئون وارد اتاق شد گفت آقاي
  ".کنین مادام روسینی، شما معجزه می

اتاق . او در راهرو ایستاده بود ".دونم بله، می": مادام روسینی گفت
دامن من به تنهایی نصف اتاق را . خیاطی براي همه ما جا نداشت

  . کرد اشغال می

ته بود و من فرصتی براي تالفی گیدئون موهایش را پشت گردنش بس
پاپیون ": آمیز کردم و گفتم با تمام قوا لحنم را طعنه. پیدا کردم

خانم کانتر، معلم جغرافی ما همیشه یکی عین این . مخملی قشنگیه
  ".بنده می

پاپیون که چیزي ": گیدئون به جاي اینکه عصبانی شود پوزخند زد
  ".باید منو با کاله گیس ببینی. نیست

  .خواست، قبال دیده بودم دقیقش را می اگر

گیدئون، من اون شلوارك زرد لیمویی رو برات گذاشته  1موسیو"
لهجه مادام روسینی موقع عصبانیت بیشتر  ".ها رو بودم، نه این تیره

  .شد می

                                                             
1Monsieur 
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شلوارك زرد با جلیقه قرمز و کت ". گیدئون به طرف او برگشت
هاي روشنش  ه رنگهاي طالیی؟ فکر کردم دیگ اي با دکمه قهوه

  ".زیادي شده

 1مردان عصر روکوکو". مادام روسینی با خشونت به او نگاه کرد
  "!و اینجا من متخصصم، نه تو. ها رو دوست داشتن رنگ

دفعه بعد به حرفتون . بله، مادام روسینی": گیدئون مؤدبانه گفت
  ".کنم گوش می

عجیب اصال بیرون نزده بود و چیزي . هایش نگاه کردم به گوش
  .البته براي من که مهم هم نبود. شد دیگري هم در آنها دیده نمی

  "هاي چرم زرد کجان؟ دستکش"

راستش فکر کردم اگه قرار نباشه اون شلوارك رو بپوشم بهتره کال "
  ".دستکش هم دست نکنم

مرد جوان، در کمال احترام به ! البته". مادام روسینی عصبانی شد
زنیم، در مورد  در مورد سلیقه حرف نمیدرك شما از مد، ما اینجا 
هایی رو انتخاب  و من دقت دارم رنگ. زنیم سندیت و اعتبار حرف می

  "!ي ناسپاس ت بخوره، پسره کنم که به چهره
                                                             

1Rococo period 
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  .کرد راه را باز کرد تا ما رد شویم در حالی که هنوز غرغر می

  ".خیلی خیلی ممنون مادام روسینی": گفتم

حداقل تو ! باعث افتخار بود! وچولوي منآه، زیباي گردن آهویی ک"
از اینکه گردن آهویی باشم . لبخند زدم ".دونی قدر کار من رو می

  .آمد خوشم می

لطفا دنبال من بیاین دوشیزه ". زدند هاي آقاي جورج برق می چشم
  ".گوئنت

اول باید ": گیدئون دست برد که کاله مرا از سرم بردارد و گفت
   ".هاش رو ببندیم چشم

متأسفانه . اي واي، بله": آقاي جورج با لبخندي عذرخواهانه گفت
  ".دکتر وایت اصرار کرده چشمت رو ببندیم

ولی اینجوري مدل موهاش ": مادام روسینی دست گیدئون رو پس زد
نی؟ تا  می 1!ین تی! خراب میشه خواي موهاش رو از سرش بکّ

خشونت کاله و سنجاق را با  "!حاالسنجاق سر ندیدي؟ اینجاست
  "!با دقت حمل کنین". دست آقاي جورج داد

                                                             
1Tiens!نگاه کنید 
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وقتی دستش . هاي من بست گیدئون یک دستمال مشکی دور چشم
ام خورد ناخودآگاه نفسم را حبس کردم و بدبختانه نتوانستم  به گونه

ولی شانس آوردم که او چیزي . جلوي خودم را بگیرم و سرخ نشوم
  .ندید چون پشت سرم ایستاده بود

  .چند تار مویم را در دستمال گره زد "!آخ": گفتم

  "تونی چیزي ببینی؟ می. ببخشید"

  "ببینم کجا میریم؟ نبایدچرا ". همه جا تاریک شده بود "نه"

 ".اجازه نداري بدونی جاي دقیق کرونوگراف کجاست": گیدئون گفت
راه رفتن بدون . دستش را پشتم گذاشت و مرا به جلو حرکت داد

دست تماس بینم احساس عجیبی بود و را ب جلوي پایماینکه 
به نظر من که اصال ": گفت. کرد گیدئون در پشتم آن را بدتر می

امکان نداره راه اتاق . مونه این خونه مثل هزارتو می. لزومی هم نداره
هیچ سوءظنی در مورد ارتکاب خیانت  هم و آقاي جورج. رو پیدا کنی

  ".نداره به تو

فهمیدم معنی این حرف دقیقا  میآقاي جورج لطف داشت هرچند ن
  .چه بود
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  "!آخ". ام به جسم سختی خورد شانه

چرخ خرید مغازه که  !ي احمق گیدئون دستش رو بگیر، پسره"
  . صداي آقاي جورج کمی عصبانی بود ".نیست

احساس کردم یک دست گرم و خشک دستم را گرفت و عصبی از جا 
  .پریدم

مواظب . از پله پایین میریماالن . منم. چیزي نیست": گیدئون گفت
  ".باش

براي مدتی در سکوت کنار هم راه رفتیم، گاهی مستقیم و گاهی از 
پیچیدیم و من به سختی تمرکز کرده  رفتیم یا می ها پایین می پله

فکر کند که  خواستم گیدئون نمی. یا عرق نکند. بودم که دستم نلرزد
که نبضم تند آیا متوجه شده . باعث شده من احساس خجالت کنم

  زند؟ می

بعد ناگهان زیر پاي راستم خالی شد و من سکندري خوردم و اگر 
گیدئون با هر دو دست مرا نگرفته بود و دوباره روي زمین نگذاشته 

  .هایش دور کمر من بود حاال دست. افتادم بود کامال روي زمین می

  ".ست مواظب باش، اینجا پله": گفت
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وقتی مچ پام پیچید متوجه . ممنونبله، ": با اوقات تلخی گفتم
  ".شدم

بیا، تو کاله . به خاطر خدا گیدئون، مواظب باش": آقاي جورج گفت
  ".کنم رو ببر و من هم به گوئنت کمک می

شاید براي اینکه . تر بود راه رفتن دست در دست آقاي جورج راحت
هایم تمرکز کنم و نگران لرزش دستم  توانستم بیشتر روي قدم می

و باز هم احساس . پیمایی ما نصف ابدیت طول کشید راه. نباشم
وقتی باالخره ایستادیم، . رویم مرکز زمین پایین می به طرفکردم  می

در پیچ اضافه را فقط براي سردرگم  شک کردم که شاید چند راه پیچ 
  .اند کردن من انتخاب کرده

مرا باز بند  دري باز شد و دوباره بسته شد و باالخره آقاي جورج چشم
  .کرد

  ".رسیدیم"

ولی با گیدئون  "!مثل یک صبح بهاري دلپذیر": دکتر وایت گفت
  .زد حرف می
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البته باید با . آخرین مد پاریس! ممنون": گیدئون تعظیم کوتاهی کرد
پوشیدم ولی نتونستم  هاي زرد می این لباس شلوارك زرد و دستکش

  ".خودمو راضی کنم

  ".عصبانی شد مادام روسینی": جورج گفتآقاي 

آقاي دو ویلر از پشت سر دکتر وایت بیرون آمد و با لحن سرزنش 
  "!گیدئون": آمیزي گفت

  "شلوارك زرد؟! پرسم ، عمو  فالک، از شما میخب"

ت رو ببینی  قرار نبود دوستاي قدیمی مدرسه": آقاي دو ویلر گفت
  ".که نگرانی بهت بخندن

نه، بیشتر احتمال داره ": گیدئون کاله مرا روي میز گذاشت و گفت
کنن  ایی با شلوارك صورتی گلدوزي شده ببینم که فکر میهمرد

باید صبر  وقتی وارد اتاق شدم. سرش را تکان داد ".خیلی خوشتیپن
توانستم با کنجکاوي  حاال می. هایم به نور عادت کند کردم چشم می

داشت و اي ن همانطور که انتظار داشتم اتاق پنجره. به اطراف نگاه کنم
جا ماشین زمانی هم به چشم  هیچ. اي هم در کار نبود شومینه
فقط یک میز و چند صندلی، یک صندوق، یک قفسه، و . خورد نمی

  .چند نوشته که روي دیوار سنگی کنده کاري شده بود
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رنگ آبی خیلی بهت میاد ". اي به من زد آقاي دو ویلر لبخند دوستانه
  ".و خیلی باشکوه درست کردهو مادام روسینی موهات ر. گوئنت

  ".ممنون... امم "

من دارم تو این لباسا از گرما خفه . بهتره عجله کنیم"
گیدئون کتش را باز کرد و من شمشیري را که از کمرش ".شم می

  .آویزان بود دیدم

دکتر وایت به طرف میز رفت و چیزي را که در مخمل قرمز پیچیده 
ه یک ساعت بزرگ بود، از آنهایی در نگاه اول شبی. شده بود باز کرد

. همه تنظیمات رو انجام دادم". که باید روي سربخاري گذاشت
  ".پنجره زمانی موجود براي شما دو تا سه ساعته

یک وسیله عجیب از . در نگاه بعدي فهمیدم آن چیز ساعت نیست
و چرخ  شیارجنس چوب پرداخت شده و فلز با چندین دکمه و 

سطح آن با تصاویر مینیاتوري خورشید و  لک. هاي کوچک است دنده
هاي مرموزي روي  ها و نقش و نشان بود شده پوشیدهها  ماه و ستاره

 شبیه یک ویلون خمیده بود و جواهرات درخشان. آن کشیده بودند
  .امکان نداشت واقعی باشند که آنقدر بزرگ بودند روي آن

  "!کرونوگراف اینه؟ چقدر کوچیکه"
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شبیه پدرهاي مغروري که  ".هار کیلو وزنشهچ": دکتر وایت گفت
و قبل از ". زد گویند حرف می شان را می وزن نوزاد تازه به دنیا آمده

این یاقوت به تنهایی . اینکه بپرسی، بله، جواهرات همگی اصل هستن
  ".شش قیراطه

  "اسم رمز؟. اول گیدئون میره": آقاي دو ویلر گفت

  "1.کوآ ردیت نسیتیس": گیدئون گفت

  "گوئنت؟"

  "بله؟"

  "!اسم رمز"

  "منظورتون چیه، اسم رمز؟"

، اسم رمز محافظان براي کوآ ردیت نسیتیس": آقاي دو ویلر گفت
  ".جاري بیست و چهارم سپتامبر

  ".ولی االن که چهارم آوریله"

ما وارد روز بیست و ". هایش را به طرف آسمان برد گیدئون چشم
خوایم که محافظان  گر نمیا. چهارم سپتامبر در همین خونه میشیم

                                                             
1Qua redit nescitis 
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. کوآ ردیت نسیتیس. رو بدونیم رمزسرمون رو قطع کنن باید اسم 
  ".تکرار کن. زود باش

امکان نداشت بیشتر از یک ثانیه یادم . "کوآ ردیت نسیتیس": گفتم
. شاید باید روي یک تکه کاغذ یادداشت کنم. آها، یادم رفت. دبمان

  "یعنی چی؟"

  "!التین یاد نگرفتی به من نگو که تو مدرسه"

هاي فرانسه و آلمانی را در مدرسه  من زبان ".خب، یاد نگرفتم": گفتم
  .انتخاب کرده بودم که از سرم هم زیاد بود

یعنی . 1کوآ ردیت نسیتیس هورام :کاملش اینه": دکتر وایت گفت
  ".دانید ساعت بازگشت خود را نمی

دانی چه  نمی: تمیشه گف. ترجمه پر زرق و برقیه": آقاي جورج گفت
  "...زمانی 

ما ". فالک دو ویلر با حالت معنی داري به ساعتش ضربه زد "!آقایان"
  "اي؟ گیدئون، آماده. براي همیشه وقت نداریم

                                                             
1Qua redit nescitis horam 
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یکی از روي  زبانهگیدئون دستش را به طرف دکتر وایت گرفت و او 
صداي وزوز . را بلند کرد و انگشت گیدئون را در آن گذاشت شیارها
. اند ها در داخل دستگاه راه افتاده آمد انگار که چرخ دنده مالیمی

یکی از جواهرات، یک . هاي موسیقی بود تقریبا شبیه صداي جعبه
الماس بزرگ، ناگهان از درون روشن شد و صورت گیدئون غرق در 

  .در همان لحظه، گیدئون ناپدید شد .نوري سفید شد

واي، باور ": لب گفتم زیر مدر حالی که تحت تأثیر قرار گرفته بود
  ".نکردنیه

  ".دقیقا همینجا بایست. نوبت توئه. همینطوره": آقاي جورج گفت

هر کاري : و یادت باشه چی بهت گفتیم": دکتر وایت ادامه داد
گیدئون میگه انجام بده و هر اتفاقی افتاد همیشه نزدیک به اون 

. گذاشت داخل شیارام را در  دستم را گرفت و انگشت سبابه ".باش
  "!آخ". چیزي تیز در انگشتم فرو رفت و خودم را جمع کردم

  "!تکون نخور". نگه داشت شیاردکتر وایت دستم را محکم داخل 

نور قرمز . رونوگراف درخشیدار یک سنگ بزرگ قرمز بر روي کاین ب
آخرین چیزي که دیدم کاله عظیمم بود که روي میز . چشمم را زد
  . ز در اطرافم سیاه شدبعد همه چی. جا مانده بود
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  .ام را گرفت دستی شانه

زیر  .کوآ یه چیزي یه چیزيآن اسم رمز مسخره چه بود؟ . واي، نه
  "؟تویی گیدئون ": لب گفتم

کارت خوب ". ام را رها کرد و شانه "پس کیه؟": او هم زمزمه کرد
کبریتی روشن شد و یک لحظه بعد اتاق در نور  "!بود، نیفتادي زمین

  .درخشید مییک مشعل 

  "اون رو با خودت آورده بودي؟. چه باحال"

  ".یه دقیقه بگیرش. نه، قبال اینجا بود"

وقتی مشعل را گرفتم خوشحال شدم که آن کاله مسخره را سرم 
گرفتند و بعد  آن پرهاي آویزان حتما بالفاصله آتش می. ام نکرده

  .شدم خودم هم تبدیل به یک مشعل فروزان خوشگل می

قفل در را . با اینکه هیچ صدایی نکرده بودم ".هیس": فتگیدئون گ
با خودش کلید آورده بود یا آن هم قبال توي قفل بود؟ . (باز کرد

همه جا مثل . بعد با احتیاط به راهرو سرك کشید.) خوب نگاه نکردم
  .قیر سیاه بود

  ".گنده اینجا یه بویی میده انگار چیزي داره می": گفتم
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دئون در را پشت سر ما بست، مشعل را از دست گی "!بیا. مزخرفه"
  .من هم به دنبالش رفتم. من گرفت و در راهروي تاریک راه افتاد

  "م چشمام رو ببندي؟خواي باز نمی": پرسیدمبه شوخی 

یه . امکان نداره راه یادت بمونه. اینجا تاریکه": گیدئون جواب داد
اعت دیگه به باید سه س. دلیل دیگه براي اینکه نزدیک من باشی

  ".اینجا برگردیم

اگر اتفاقی براي . یک دلیل دیگر براي اینکه من راهم را یاد بگیرم
لم به در اچطور جان سشدیم  افتاد یا اگر از هم جدا می گیدئون می

من چیزي بدانم ایده چندان  گذاشتند به نظر من اینکه نمیبردم؟  می
خواستم  نمی. قب زدمولی کلماتی را که نوك زبانم بود ع. نبودخوبی 

  .االن با آقاي از خود متشکر بحث راه بیندازم

به چه سالی آمده . آمد، خیلی بدتر از زمان خودمان بود بوي کپک می
  بودیم؟

. بو واقعا زننده بود انگار که چیزي در حال متالشی شدن است
ها، راهروهاي دراز  در فیلم. دانم چرا بالفاصله به فکر موش افتادم نمی

! که با نور مشعل روشن شده باشند همیشه موش داشتند یتاریکو 
هاي ریز گرد که در تاریکی برق  هاي ترسناك سیاه با چشم موش
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در این جور جاها همیشه . عنکبوت... شایدیا . یا موش مرده. دزنن می
سعی کردم به دیوارها دست نزنم و فکر . عنکبوت هم بود

باسم چسبیده بودند و آرام از هاي چاقی را که به پایین ل عنکبوت
  .کنمرفتند از سرم بیرون  پاهاي لختم باال می

بعد از چهل و . هایم را تا هر پیچ راهرو شمردم در عوض، تعداد قدم
به  دیگر د از پنجاه و پنج قدمهار قدم، به سمت راست پیچیدیم، بعچ

سمت چپ و بعد باز هم چپ تا به یک پلکان مارپیچی رسیدیم که 
 توانستم باال گرفتم تا دامنم را تاجایی که می. رفت ت باال میبه سم

تابید و هر چه  آن باال از جایی نور می. راه برومگیدئون  پاي بتوانم پابه
شد تا اینکه باالخره به یک راهروي  تر می رفتیم روشن باالتر می

در بزرگی در انتهاي . عریض با چندین مشعل روي دیوار رسیدیم
زره و کالهخود در هر دو طرف آن ایستاده  دست دو راهرو بود و

  .درست مثل زمان خودم زنگ زده بودندآنها هم . بودند

ولی در عین حال احساس بدي داشتم؛  خوشبختانه موشی ندیدم
شدیم این احساس  تر می زیر نظر هستیم و هر چه به در نزدیک انگار

  .بودبه اطراف نگاه کردم ولی راهرو خالی . شد بیشتر می
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را تکان داد و یک نیزه ترسناك یا ها ناگهان دستش  وقتی یکی از زره
هر چه که بود را به طرف ما گرفت، درجا خشک شدم و نفسم بند 

  .کرد فهمیدم چه کسی به ما نگاه می حاال می. آمد

  .لزومی به این حرف نبود البته "!ایست": داد زد يزره با صداي زیر

زنم ولی باز هم صدایی از دهانم بیرون از ترس فریاد ب خواستم می
خود نبوده که حرکت کرده  خیلی زود فهمیدم خود زره و کاله .نیامد

در رسید  به نظر می. و حرف زده بلکه یک نفر داخل آن بوده است
  !کسی سکونت داردزره دیگر هم 

  ".کار ضروري داریم. ما باید با استاد صحبت کنیم": گیدئون گفت

  ".رمز عبور": زره دوم گفت

  ".کوآ ردیت نسیتیس": گیدئون گفت

گیدئون . لحظه کامال تحت تأثیر قرار گرفتم براي یک. ین بودآها، هم
  .واقعا یادش بود

و حتی در را هم براي ما باز  ".توانید عبور کنید می": زره اول گفت
  . نگاه داشت
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. که آن هم با مشعل روشن شده بود پشت در راهروي دیگري بود
ن مشعل ما را در یک آویز روي دیوار گذشت و با سرعت به راه گیدئو
داد با سرعت دنبال او  من تا جایی که دامن فنردارم اجازه می. افتاد
  .ولی نفسم بند آمده بود. رفتم می

فکر کردم اون چیزها . قلبم تقریبا وایساد. شبیه فیلماي ترسناکه"
، نه؟ مد نبودهم که منظورم اینه که زره تو قرن هیجده! براي دکوره

  ".نداشتهاي هم  اگه از من بپرسی، چندان فایده

تو زمان خودمون هم . ها زره بپوشن رسمه که نگهبان": گیدئون گفت
  ".پوشن می

بعد ناگهان  ".ولی تو زمان خودمون شوالیه زره پوش ندیدم": گفتم
شاید فقط فکر کردم که آنها . به ذهنم رسید که شاید هم دیده باشم

  .لی هستندخا

  ".بجنب": گیدئون گفت

  .او که دامنی به اندازه یک خیمه دورش نداشت. براي او آسان بود

  "کیه؟ استاد"
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. ه که البته در این دوره خود کنت. استاد اعظمه ،محفلرئیس "
؛ کنت تازه سی و هفت سال پیش اون رو اول راهههنوز  محفل

دو ویلر مقام استاد بعد از اون، اغلب اعضاي خانواده . تأسیس کرده
  ".اعظم رو داشتن

بوده است؟ اگر بوده یعنی خود کنت سن ژرمن هم از خانواده دو ویلر 
  گفتند؟ ژرمن می چرا به او سن

  "االن کی استاد اعظمه؟. االن چی؟ منظورم زمان خودمونه"

اون بعد از پدربزرگت لرد . االن، عمو فالک من": گیدئون گفت
  ".مونتروز استاد اعظم شد

و ! گ مهربان عزیز من، استاد اعظم لژ کنت سن ژرمنرپدربز ".اوه"
  .چرخاند کردم مادربزرگم او را سر انگشتش می من همیشه فکر می

  "اون وقت جایگاه لیدي آریستا تو محفل چیه؟"

خانواده درجه اول اعضاي . تونن عضو لژ بشن ها نمی زن. هیچی"
یشن ولی حق اعمال حلقه داخلی خود به خود عضو حلقه خارجی م

  ".ندارن رو نظر تو چیزي

  .بودقابل پیش بینی 
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 !شاید این طرز رفتار او با من براي همه خانواده دو ویلر طبیعی بود
در مقابل زنان  بتوانندفقط شد  باعث مییک نوع نقص مادرزادي که 
از طرف دیگر، او با شارلوت خیلی اما لبخندي اهانت آمیز بزنند؟ 

کردم که حداقل االن هم رفتار  و باید اعتراف می. م بودمهربان و مالی
  .خوبی داشت

مادربزرگتون میگین لیدي  هراستی، چرا شما همیشه ب": پرسید
  "آریستا؟ چرا نمیگین مامان بزرگ یا مامانی؟

  "تونن عضو لژ بشن؟ ها نمی زن چرا. میگیم دیگه. دونم نمی": گفتم

میشه یه ". ت سرش هل دادگیدئون دستش را دراز کرد و مرا به پش
  "بشی؟ ساکتدقیقه 

  "چی؟"

نور خورشید از باال به داخل . در انتهاي این راهرو راه پله دیگري بود
ها برسیم، دو مرد با شمشیر کشیده،  تابید ولی قبل از اینکه به پله می

  .ها بیرون آمدند انگار که منتظر ما باشند، از سایه

ولی . اصال نترسیده بودالف من، برخ ".روز به خیر": گیدئون گفت
  . دستش به طرف شمشیر خودش رفت
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  "!رمز عبور": مرد اول پرسید

تو دیروز ": تر آمد تا به گیدئون نگاهی بیندازد مرد دوم کمی نزدیک
شباهت شما قابل توجه . یا برادر کوچکت اینجا بود. اینجا بودي

  ".است

تواند ظاهر  یآیا این همان پسري است که م": مرد دیگر پرسید
هایی شبیه  لباس. هر دو با دهان باز به گیدئون خیره شدند "شود؟

: گفت گیدئون پوشیده بودند، و مشخص بود مادام روسینی درست می
این دو . هاي روشن را دوست داشتند مردان عصر روکوکو واقعا رنگ

هاي ارغوانی  گلاي ترکیب کرده و  با فیروزه رااي  نفر قرمز و قهوه
کی روي آن گلدوزي کرده بودند و یکی از آنها واقعا یک کت کوچ

بود ولی چیز  این صحنه باید چندش آور می. لیمویی پوشیده بود
  .رنگارنگ بود... خب، . جالبی در موردش وجود داشت

هایی شبیه سوسیس در روي  هایی با حلقه گیس هر دوي آنها کاله
با روبان مخملی  گوش و یک دم اسبی در پشت گردنشان داشتند که

  .بسته شده بود
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من با  شود اینطور گفت که می": آمیزي گفتتحقیرگیدئون با لبخند 
و . هایی در این خانه آشنا هستم که براي شما ناشناخته است راه

  ".کار ضروري داریم. همراه من باید با استاد صحبت کند

  ".درسته، اول از خودت بگو": زیرلب گفتم

  "رمز عبور؟"

  . یا چیزي مثل آن. ادیت بیسکوییتکوارك 

  ".کوآ ردیت نسیتیس": گیدئون گفت

  . خوب، تقریبا درست گفتم
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  یازده
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دنبال من ". مردي که کت زرد پوشیده بود شمشیرش را غالف کرد
  ".بیایید

. اي که دیدم به بیرون نگاه کردم از روي کنجکاوي، از اولین پنجره
فرط هیجان به خارش  پوست سرم از! پس قرن هجدهم این بود

دیدم یک حیاط خلوت بود که آبنمایی  ولی تنها چیزي که می. افتاد
  . قبال هم دقیقا همین شکل بود. در وسط آن قرار داشت

  .گیدئون اجازه داد من جلوتر بروم. هاي بیشتري باال رفتیم از پله

زدم تا مرد  خیلی آهسته حرف می "تو دیروز اینجا بودي؟": پرسیدم
فقط چند قدم از ما جلوتر . هاي ما نشنود ش چیزي از حرفزردپو
  .بود

براي من تقریبا دو سال پیش . براي اونها دیروز بوده": گیدئون گفت
  ".بود

  "چرا اومده بودي اینجا؟"

گفتم کرونوگراف  براي اینکه خودم رو به کنت معرفی کنم و باید می"
  ".اول رو دزدیدن

  ".هفکر نکنم زیاد خوشش اومده باش"
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اي به شنیدن  انگار عالقه که کرد وري رفتار میمرد زردپوش ط
هایش را که در تالش براي  شد گوش هاي ما ندارد ولی عمال می حرف

  .هاي سفید مویش بیرون زده بود دید شنیدن، از زیر سوسیس

و . بهتر از اون چیزي که انتظار داشتم برخورد کرد": گیدئون گفت
شنوه کرونوگراف دوم ما واقعا  شحاله میبعد از شوك اولیه گفت خو

  ".کنه و ما هنوز شانس اینکه موفق بشیم رو داریم داره کار می

االن کرونوگراف کجاست؟ منظورم تو این لحظه از ": آهسته پرسیدم
  ".زمانه

کنت براي مدت طوالنی  .فکر کنم یه جایی تو همین ساختمون"
ادفی نکنه باید از خودش هم براي اینکه سفر تص. ازش جدا نمیشه

  ".کرونوگراف استفاده کنه

و با  متونیم همینطوري کرونوگراف رو برداری پس چرا ما نمی"
  "خودمون ببریم آینده؟

خیلی . لحن صدایش عوض شده بود ".به چند دلیل": گیدئون گفت
بیشتر شبیه وقتی بود که . رسید هم از خودراضی به نظر نمی

 واضحمهمترین دالیل خیلی ". ندزن ها حرف می بزرگترها با بچه
یکی از قوانین طالیی محافظان براي استفاده از کرونوگراف . هستن
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اگر ما . اینه که پیوستگی جهان هیچ وقت نباید آسیب ببینه
ده ببریم، کنت و مسافران زمانی که نکرونوگراف را با خودمون به آی

  ".بعد از اون به دنیا اومدن باید بدون کرونوگراف سر کنن

  ".تونه بدزددش بله، ولی کسی هم نمی"

د تو هیچ وقت چندان در مور مشخصه". گیدئون سرش را تکان داد
ترتیب بعضی رخدادها خیلی  قطع کردن. ماهیت زمان فکر نکردي

  ".در بدترین حالت ممکنه تو اصال به دنیا نیاي. خطرناکه

  ".فهمیدم": به دروغ گفتم

م و از کنار دو مرد مسلح به در این فاصله به طبقه اول رسیدی
. پچ کوتاهی با آنها کرد مرد زردپوش پچ. شمشیر دیگر عبور کردیم

: رسید فقط این به ذهنم می. رمز عبور چی بود؟ باز هم فراموش کردم
  . جدا باید به فکر یک مغز اضافی باشم. 1کوآ نسکوویک موسکیتوز

کردند و به  میهر دو مرد با کنجکاوي آشکاري به من و گیدئون نگاه 
خیلی . پچ کردند حض اینکه از کنارشان عبور کردیم، شروع به پچم

  .ندگوی دوست داشتم بشنوم چه به هم می

                                                             
 .است از هم آوایی کلمات نسکوییک و پشه با جمله اصلی استفاده شده١
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ز وسط اتاق یمرد دیگري پشت م. مرد زردپوش به دري ضربه زد
کت . هاي رنگارنگ پوشیده بود گیس و لباس نشسته بود و او هم کاله

االي میز معلوم بود خیره کننده اي و جلیقه گلداري که از ب فیروزه
راه  هاي راه قرمز و جوراب منظره شادي از شلوارهم ز زیر میز بودند و ا
  . شدم دیگر با دیدن این چیزها حتی متعجب هم نمی. شد دیده می

آقاي دبیر، مالقات کننده دیروزي باز هم ": زردپوش گفت دمر
  ".داند و رمز عبور امروز را هم می. اینجاست

چطور ممکن است رمز ". با ناباوري به صورت گیدئون نگاه کرد دبیر
عبور را بدانید؟ ما تنها دو ساعت پیش آن را اعالم کردیم و از آن 

ها  و آن زن کیست؟ زن. وقت هیچ کس این خانه را ترك نکرده است
  ".اجازه ورود به اینجا را ندارند

بازویم را گرفت  خواستم مؤدبانه اسمم را به او بگویم ولی گیدئون می
کار ضروري است . ما باید با کنت صحبت کنیم": و حرفم را قطع کرد

  ".و عجله داریم

  ".اند آنها از پایین آمده": مرد زردپوش گفت

هایش را  بلند شده بود و دست ".ولی کنت اینجا نیست": دبیر گفت
  "...توانیم برایش پیغام بفرستیم  می". مالید به هم می
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کنت . وقت پیغام فرستادن نداریم. دمان با او حرف بزنیمنه، باید خو"
  "در این لحظه کجاست؟

 .2در خانه ایشان در خیابان ویگمور 1در حال مالقات با لرد برامپتون"
او بالفاصله بعد از . بحث در مورد مطلبی بسیار مهم به منظورمالقاتی 

  ".مالقات دیروز شما این دیدار را ترتیب داد

پس ما به یک کالسکه احتیاج داریم تا ". ب فحش دادگیدئون زیر ل
  ".همین االن. ما را به خیابان ویگمور ببرد

: اي کرد و به مرد زردپوش اشاره ".توانم هماهنگ کنم می": دبیر گفت
  ".کنم ترتیب آن را بده ویلبور خواهش می"

به راه طوالنی برگشت به آن  "وقت کم نمیاریم؟... ولی ": پرسیدم
کشه تا با  منظورم اینه، خیلی طول می". کردم مور فکر میسرداب ن

پزشک ما در خیابان  دندان ".کالسکه به خیابون ویگمور برسیم
در خیابان بوند بود ولی به آنجا ترین ایستگاه مترو  نزدیک. ویگمور بود

!  و تازه، با مترو. کردیم باید چند بار خط عوض می رسیدن به آنبراي 
توانستم بکنم با کالسکه اسبی چقدر طول  نمیحتی فکرش را هم 

  "شاید بهتر باشه بعدا دوباره بیایم؟". کشد می
                                                             

1Lord Brompton 
2Wigmore Street 
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چیزي در صورتش بود . دزناگهان به من لبخند  "نه،": گیدئون گفت
  ماجراجویی؟ شوقشاید . توانستم خوب بفهمم که نمی

میریم به . هنوز دو ساعت و نیم وقت داریم": با خوشحالی گفت
  ".مورخیابون ویگ

***  

سفر با کالسکه در لندن، هیجان انگیزترین چیزي بود که تا به حال 
بدون ترافیک ماشین،  ،کردم شهر به دالیلی فکر می. تجربه کرده بودم

مردم با چتر آفتابی و کاله قدم زنان راه  - خیلی آرام خواهد بود 
 کند، بوي اي با سرعت کم عبور می روند، هر از چند گاهی کالسکه می

احتیاطی وقتی چراغ سبز است  بی  هیچ تاکسی و دودي در کار نیست
تازد که او را  شود با سرعت نمی و عابري از روي خط عابر پیاده رد می

  .زیر بگیرد

بارید و حتی بدون ماشین  باران می. شهر اصال هم آرام نبود عمل،در 
و گاري انواع کالسکه، درشکه . و اتوبوس هم ترافیک دیوانه کننده بود
هاي  کردند و گل و آب را از چاله در همه جا نزدیک به هم حرکت می

البته دود ماشینی در کار نبود ولی . ندپاشید خیابان به اطراف می
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آمد و پشکل اسب  داد، کمی بوي کپک می ها بوي خوبی نمی خیابان
  .شد دیده میو انواع زباله همه جا 

چهار اسب سیاه و . بودم هیچ وقت قبال این همه اسب با هم ندیده
مرد زردپوش در جایگاه . کشید بسیار زیبا کالسکه ما را می

ها را در آن غوغا  وار اسب دیوانه یچی نشسته بود و با سرعت کالسکه
ها از  خورد و هربار که اسب کالسکه وحشیانه تکان می. کرد هدایت می
احواالت  با این. کند کردم کالسکه چپ می پیچیدند، فکر می پیچی می

ها روي گیدئون نیفتم  کردم بر اثر تکان و این که به شدت تالش می
هاي  توانستم چندان چیزي از شهر لندن که از بیرون پنجره نمی

نگاه یرون ه بشدم ب در آن زمانی که موفق می. کالسکه پیدا بود ببینم
. دیدم، مطلقا هیچ چیز، آشنا نبود ی که میهایچیزکدام از ، هیچ کنم
  . نند این بود که در شهري کامال متفاوت فرود آمده باشمما

  "تونی تشخیص بدي، نه؟ نمی. ه 1اینجا کینگزوي": گیدئون گفت

اي شبیه  چی ما براي سبقت گرفتن از یک گاري و کالسکه کالسکه
این بار نتوانستم کاري کنم و نیروي . کالسکه ما مانور خطرناکی داد
  .اب کردجاذبه مرا به طرف گیدئون پرت

                                                             
1Kingsway 
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این یارو ": خوردم گفتم همانطور که به طرف گوشه خودم سر می
  ".کنه بن هوره حتما فکر می

به رسید  به نظر می ".س رانی فوق العاده کالسکه": گیدئون گفت
البته، ". کند نشسته بود حسودي می چی مردي که در جایگاه کالسکه

  ".که برونممن دوست دارم یه درش. تو کالسکه روباز بهتر هم هست

براي این . کردم کم احساس تهوع می کالسکه دوباره تکان خورد، کم
منم دوست دارم سوار ": زیر لب گفتم. اي الزم بود سفرها معده قوي

  ".جگوار باشم

کردم زودتر از آن چیزي که انتظار داشتم به خیابان  باید اعتراف می
اده شدیم به وقتی جلوي یک خانه بسیار باشکوه پی. ویگمور رسیدیم

ه زمان خودمان در این بخش شهر یاطراف نگاه کردم ولی چیزي شب
ر که گفتم متأسفانه باید بیش وتشخیص ندادم، حتی با اینکه همانط

ولی نوعی احساس . رفتم پزشکی می از آنچه دوست داشتم به دندان
  .و باران هم بند آمده بود. داشتممبهم آشنا در مورد این محل 

ابتدا ادعا کرد لرد برامپتون در خانه نیست ر را بازکرد دربانی که د
داند این حرف درست نیست و  ولی گیدئون به او اطمینان داد که می

گفت اگر دربان بالفاصله هر دوي ما را به خدمت جناب کنت و 
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. همان روز شغلش را از دست خواهد داد مهمانان جناب کنت نبرد
ن وحشت زده گذاشت و به او انگشتر خاتمش را در دست دربابعد 

  .گفت عجله کند

تو هم براي ": همانطور که در سالن ورودي متظر بودیم پرسیدم 
  "خودت انگشتر خاتم داري؟

  "ترسیدي؟. بله، معلومه": گیدئون گفت

سفر ما در کالسکه آنقدر مرا تکان داده بود  "نه، چرا؟ باید بترسم؟"
ولی به . از آن فکر کنم تر توانستم به چیزي ترسناك که فعال نمی
. این حرف را زد، قلبم به شدت به تپش افتاد گیدئون محض اینکه

توانستم جلوي خودم را بگیرم و به چیزي که مادرم در مورد  نمی
توانست  اگر این مرد واقعا می. کنت سن ژرمن گفته بود فکر نکنم

  ...فکر کسی را بخواند 

رانی حسابی  بعد از کالسکهحتما . ام دست زدم به موهاي سنجاق زده
  .به هم ریخته بود

  ".عالیه": گیدئون با لبخند محوي گفت

  خواست کاري کند که عصبی شوم؟ جریان چی بود؟ می
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اسم آشپز ما هم ": ام را پنهان کنم گفتم براي اینکه شرمندگی
  ".خانم برامپتون. برامپتونه

  ".دنیاي کوچیکیه": گیدئون گفت

. کرد هوا پرواز می در آمد، دنباله کتش دربان دوان دوان پایین
  ".ن منتظر شما هستن قرباناآقای"

  .به دنبال دربان به طبقه اول رفتیم

  "تونه فکر رو بخونه؟ واقعا می": آهسته گفتم

. کی؟ دربون؟ امیدوارم اینطور نباشه": گیدئون هم آهسته گفت
  ".کردم شبیه راسوئه همین االن داشتم فکر می

شوخی کرده باشد؟ آقاي مسافر زمان از خود  تیعنی امکان داش
خب، ارزشش را . (متشکر واقعا شوخی کرد؟ لبخند سریعی به او زدم

  .)داشت که او را تشویق کنم

  ".کنت. دربون نه": گفتم

  ".بله، مردم که اینطور میگن"

  "فکر تو رو خوند؟"
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  ".اگر هم خوند، من متوجه نشدم"

شاید بهتر باشد کال . ا براي ما باز کرددربان با تعظیم بلند باالیی در ر
به محض اینکه تصمیم . ولی غیر ممکن بود. به چیزي فکر نکنم

  . سرم ریختگرفتم به چیزي فکر نکنم یک میلیون فکر به 

  .و مرا به آرامی به داخل هل داد ".اول خانمها": گیدئون گفت

رند چه مطمئن نبودم انتظار دا. چند قدم به جلو برداشتم و ایستادم
گیدئون به دنبال من داخل آمد و دربان با یک . کاري انجام دهم

  .تعظیم بلند باالي دیگر در را پشت سر ما بست

بود که تازه از صندلی  درشتیاولی مرد . کردند سه مرد به ما نگاه می
اي بود و تنها  بلند شده بود؛ دومی، مرد جوانتري با بدن ماهیچه

ت؛ و سومی، مردي الغر و بلند بود که کسی بود که کاله گیس نداش
  .صورت و اندامش دقیقا شبیه تابلوي اتاق مستندات بود

  .کنت سن ژرمن

مقابل  رسه مرد هم د. گیدئون تعظیم کرد؛ البته نه به اندازه دربان
  .تعظیم کردند
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کس به من یاد نداده بود با دامن فنردار  هیچ. من کاري انجام ندادم
ر هر صورت تواضع کردن براي من حس کنم و د 1چطور تواضع
  .طبیعی نداشت

انتظار نداشتم ": کردم کنت سن ژرمن باشد گفت مردي که فکر می
لرد ". زد لبخند می ".به این زودي شما را ببینم دوست جوان من

ام را به شما  خواهم نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه برامپتون، اجازه می
  ".گیدئون دو ویلر. معرفی کنم

  .مشخص بود دست دادن هنوز مد نشده است "!رد برامپتونل"

بینم که دست کم از نظر ظاهري، شاخه خانواده من  می": کنت گفت
مشخص است در انتخاب بانوي قلبم خوش . بسیار برازنده شده است

گرایش به سمت بینی بزرگ عقابی کامال از بین رفته . ام شانس بوده
  ".است

خب، خب، کنت ": اش افتاد و گفت صندلیلرد برامپتون دوباره روي 
هاي بلند باالي خود مرا  خواهید با داستان عزیز من، شما باز هم می
صندلی به قدري کوچک بود که ترسیدم  ".تحت تأثیر قرار دهید

                                                             
 .دهند نوعی تعظیم که خانمها انجام می١
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جناب لرد مانند آقاي . ممکن است همان لحظه زیرش فرو بریزد
  !واقعا عظیم الجثه بود -  جورج فقط کمی چاق نبود

زدند ادامه  هاي خوك مانندش با خوشحالی برق می حالی که چشم در
مصاحبت با شما همیشه سرگرم کننده . ولی من اعتراضی ندارم": داد

  "!هر لحظه با یک شگفتی جدید. بوده است

: کنت خندید و به طرف مرد جوانتر که چیزي به سر نداشت برگشت
! خواهد بود ي عزیزمن، لرد برامپتون شکاك است و همیشه1میرو"

  ".باید براي پیدا کردن راهی جهت قانع کردن او بیشتر فکر کنیم

مرد به زبان خارجی خشن و مقطعی پاسخ داد و کنت دوباره لبخند 
دوست خوب و  ،نوه عزیزم، این مرد". به طرف گیدئون برگشت. زد

ار محافظان با نام مش است که در گاه 2من میرو راکوزي مصاحب
  ".شود ته میپلنگ سیاه شناخ

  ".از مالقاتتون مشعوفم": گیدئون گفت

  .باز هم تعظیم کردند

                                                             
1Miro 
2Miro Rakoczy 
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شد  چرا این اسم برایم آشنا بود؟ و چرا دیدن او باعث می -راکوزي 
  قدر احساس بدي داشته باشم؟ این

من  به طرفبه آرامی  نگاهشلبخندي گوشه دهان کنت ظاهر شد و 
گیدئون یا فالک دو  ناخودآگاه دنبال شباهتی بین او و. حرکت کرد

هاي کنت خیلی تیره  چشم. ویلر گشتم ولی نتوانستم چیزي پیدا کنم
کرد و باعث شد بالفاصله  اش به عمق وجود نفوذ می بود و نگاه خیره

  .به آن چه مادرم گفته بود فکر کنم

کرد براي  ولی باید چیزي ذهنم را مشغول می! نه نکن! فکر کن
  . کردم "خداوند ملکه را حفظ کند"همین شروع به خواندن سرود 

به خصوص (کنت به فرانسوي چیزي گفت که اول اصال نفهمیدم 
) بلند ذهنی مشغول خواندن سرود ملی بودم یاینکه با صداي خیل

ولی بعد با کمی مکث و جاهاي خالی به دلیل ضعفم در لغات 
] جاي خالی[و تو، دختر زیبا، یک  "گوید  فرانسوي متوجه شدم می

به من گفته بودند موهاي قرمز هستی،  1ژان دورفه] جاي خالی[از 
  ".داري

                                                             
1Jeanne d’Urfé 
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و یادگیري  هگفت مشخص بود معلم زبان فرانسه ما راست می! لعنتی
و متأسفانه . لغات براي فهمیدن یک زبان خارجی واقعا ضروري است

توانستم  شناختم براي همین نمی کسی را به نام ژان دورفه نمی
  .زند یزي حرف میبفهمم در مورد چه چ

و آن دختري که . داند او فرانسوي نمی": گیدئون به فرانسوي گفت
  ".شما انتظار داشتید نیست

ولی چطور ممکن است؟ این مسأله به ": کنت سرش را تکان داد
  "].جاي خالی[شدت 

  ".آماده شده بود] جاي خالی[متأسفانه، دختر اشتباهی براي "

  . بله، متأسفانه

  "اشتباه شده؟"

شارلوت مونتروز که دیروز به  ي این گوئنت شپرد است، دختر خاله"
  ".شما گفته بودم

و در نتیجه، ]. جاي خالی[آه، نوه دیگري از لرد مونتروز، آخرین "
هاي تیره کنت سن ژرمن روي من  چشم "؟]جاي خالی[دختر عمه 

  . بود و من دوباره شروع به خواندن سرود کردم
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  1... اد و شکوهمند او را پیروز مند بدار، ش

  ".فهمم است که من نمی] جاي خالی و جاي خالی[" 

جاي [گویند کامال امکان پذیر است که یک  دانشمندان ما می"
  "...ژنتیکی ] خالی

دانم،  می". کنت دستش را بلند کرد تا حرف گیدئون را قطع کند
ممکن است طبق قوانین علمی اینطور باشد ولی با این وجود ! دانم می

  ".از این اتفاق راضی نیستم

  .من هم در احساسات او شریک بودم

ام کمی بهتر بود یا  آلمانی "دانی؟ پس فرانسه نمی": به آلمانی پرسید
گرفتم ولی باز  دست کم در چهار سال گذشته همیشه نمره خوبی می

چرا ". هم آن جاهاي خالی آزار دهنده در دامنه لغاتم وجود داشت
  "شده است؟انقدر ضعیف آماده 

به هیچ زبان خارجی صحبت . او اصال آماده نشده است، قربان"
هاي  و در همه زمینه". زد گیدئون هم به آلمانی حرف می ".کند نمی

شارلوت و گوئنت در یک روز به . است] جاي خالی[دیگر هم کامال 

                                                             
 خداوند ملکه را حفظ کند: بخشی از سرود ملی انگلستان١
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ولی همه به اشتباه فکر کرده بودند که گوئنت یک . دنیا آمده بودند
  ".به دنیا آمده استروز دیرتر 

آها،  "چطور ممکن است در مورد چنین چیزي اشتباه کنند؟"
دوباره به انگلیسی . فهمیدم باالخره باز هم همه کلمات را می

چرا ". کرد اي لهجه خارجی صحبت می برگشتند و کنت بدون ذره
ارشان را جدي ن شما دیگر ککنم که محافظان زما احساس می

  "گیرند؟ نمی

گیدئون یک پاکت مهر و موم  ".نم پاسخ در این نامه باشدک فکر می"
  .شده را از جیب داخل کتش بیرون آورد و به کنت داد

  .نگاه نافذش روي من برگشت

  1...هاي شوم آنها، با امید به تو، خدا ما را حفظ کند  دفع فریب

هاي تیره او اجتناب کنم و در عوض به دو مرد  سعی کردم از چشم
رسید لرد برامپتون هم به اندازه من در  به نظر می. دمدیگر نگاه کر
در باالي آن  دهانش(وي و آلمانی جاي خالی داشت لغات فرانس

و مرد ) رسید به نظر می کمی احمقباز بود و  نیمهغبغب دو طبقه 
  .کرد دیگر، راکوزي، به دقت انگشتانش را بررسی می

                                                             
 خداوند ملکه را حفظ کند: بخشی از سرود ملی انگلستان١
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موهاي تیره و او هنوز کامال جوان بود، شاید حدود سی ساله و 
توانست کامال خوش قیافه باشد  می. صورتی باریک و کشیده داشت

هایش جوري بود که انگار چیزي بسیار بدمزه در دهانش دارد  ولی لب
  .اي رنگ پریده بود و پوستش به طرز بیمار گونه

کردم که آیا پودر خاکستري روشن به صورتش زده یا  داشتم فکر می
. ند کرد و مستقیم به من خیره شدنه که ناگهان سرش را بل

توانستم ببینم مردمک  چشمهایش کامال سیاه بودند به طوري که نمی
نگاهش به طرز عجیبی مرده . رسند و عنبیه چشمانش کجا به هم می

  .توانستم توضیح بدهم چرا بود هر چند نمی

خداوند ملکه را حفظ "به طور خودکار دوباره شروع به خواندن سرود 
در این بین، کنت مهر و موم نامه را شکست و آن را باز . دمکر "کند
هر از چند گاهی سر بلند . و با آهی شروع به خواندن کرد هکرد
من هنوز از جایم تکان نخورده  .انداخت کرد و نگاهی به من می می
  .بودم

  ...نه تنها در این سرزمین، بلکه رحم و بخشش خدا 

را نوشته بود؟ ظاهرا لرد  در نامه چه نوشته بود؟ چه کسی آن
لرد برامپتون . مند بودند برامپتون و راکوزي هم خیلی به نامه عالقه
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با گردن کلفتش سرك کشیده بود تا نگاهی به نوشته بیندازد و 
مشخص بود حالت . راکوزي بیشتر روي صورت کنت تمرکز کرده بود

  . بیزاري دهان راکوزي همیشگی است

هایش  چشم. کرد، موهاي بدنم سیخ شدوقتی دوباره به من نگاه 
فهمیدم چرا انقدر مرده به نظر  هاي سیاه بودند و حاال می شبیه چاله

کردند، آن درخشش  هایش نور را منعکس نمی چشم. رسیدند می
این . دهد را نداشتند هاي اکثر افراد جان می طبیعی که به چشم

که پنج  خوشحال بودم. موضوع نه تنها عجیب، بلکه خوفناك بود
  .ها فاصله بود متري بین من و آن چشم

کنت  ".مادرت زن خیلی سرسختی باشدرسد  فرزندم، به نظر می"
هایش  در مورد انگیزه". کرد نامه را تمام کرده بود و آن را تا می

تر شد و زیر  چند قدم به من نزدیک ".اي جز فرضیات نداریم چاره
  . آوردم م به یاد نمینگاه نافذ او، حتی کلمات سرود ملی را ه

با . کنت پیر بود. ولی بعد چیزي دیدم که قبال متوجه آن نشده بودم
هایش براق و پر از انرژي بودند، پشتش راست و صدایش  اینکه چشم

پوست . هاي پیري را نادیده گرفت شد نشانه زنده و جوان بود، نمی
در  هاي آبی هایش مانند کاغذ چروك خورده بود، رگ صورت و دست
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هاي صورتش کامال  هاي پودر، چروك شد و حتی زیر الیه دیده می آن
تقریبا برایش . شد شکننده به نظر برسد سنش باعث می. واضح بودند

  .احساس تأسف کردم

او فقط یک پیرمرد بود، . ترسیدم در هر حال، ناگهان دیگر از او نمی
  . پیرتر از پدربزرگم وقتی هنوز زنده بود

هاي مادرش یا وقایعی  وئنت چیزي در مورد انگیزهگ": گیدئون گفت
  ".داند او هیچ چیزي نمی. داند که ما را در این موقعیت قرار داده نمی

ما . عجیب است، بسیار عجیب": چرخید گفت کنت که دور من می
  ".ایم واقعا هرگز یکدیگر را ندیده

ده توانستیم قبال همدیگر را دی چطور می. ایم معلوم است که ندیده
  باشیم؟

یاقوت سرخ، به . توانستی در اینجا باشی ولی اگر یاقوت نبودي نمی"
آواز جی ماژور، جادوي کالغ، که حلقه دوازده را به سرمنزل مقصود 

وقتی دور زدنش تمام شد جلوي من ایستاد و مستقیم به  ".رساند می
  "جادوي تو چیست، دختر؟".هاي من نگاه کرد چشم

  ...ها بشناساند وند به ملتاز ساحل به ساحل، خدا
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باید با او مؤدبانه و . او یک پیرمرد است. کردم چرا خودم را اذیت می
با احترام برخورد کنم و مثل یک خرگوش وحشت زده در مقابل یک 

  .مار به او زل نزنم

  ".دانم قربان نمی"

  "!چه چیز خاصی در مورد تو وجود دارد؟ به من بگو"

جود دارد؟ به جز اینکه در دو روز چه چیز خاصی در مورد من و
توانستم در زمان سفر کنم؟ ناگهان صداي خاله گلندا را  شته میذگ

شد  حتی وقتی شارلوت بچه بود هم می"گفت  شنیدم که می
تونین اون رو  نمی. تشخیص داد براي چیزهاي باالتري به دنیا اومده

  ".هاي عادي مقایسه کنین با بچه

  ".در مورد من وجود داشته باشه قربانکنم چیز خاصی  فکر نمی"

در هر حال، این تنها . ممکن است درست بگویی". نچ کرد کنت نچ
رسید ناگهان  به نظر می ".شعري با مبدأ نامعلوم. یک شعر است

. اش را به من از دست داد و دوباره به طرف گیدئون برگشت عالقه
. اي حال چه کردهپسر عزیزم، اینجا خواندم، با تحسین، که تو تا به "

، سسیلیا ویلیام دو ویلر! تو لنسلوت دو ویلر را در فالندرز پیدا کردي
و دو قلوهایی که موفق به  -  آکوامارین سحرانگیز -  وودویل
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و فکرش را بکنید . همه آنها را از فهرست خط زدي: مالقاتشان نشدم
، 1غیلرد برامپتون، این مرد جوان حتی با مادام ژان دورفه، نی پونکا

در پاریس مالقات کرده و او را قانع کرده کمی از خونش را اهدا 
  ".کند

ایست که پدرم  منظور شما همان مادام دورفه":لرد برامپتون پرسید
و در نتیجه با شما را به او مدیون  2دوستی خود با مادام دو پمپادور

  "است؟

  ".شناسم فرد دیگري را با این نام نمی. است نهما": کنت گفت

  ".ولی مادام دورفه ده سال پیش درگذشته است"

مارگریو و من در آن زمان در دربار . دقیقا هفت سال": کنت گفت
هاي  کشش عجیبی نسبت به سرزمینمن . بودم 3چارلز آنسباخ
و . فراماسونري و کیمیا در آنجا بسیار ارضا کننده است. آلمانی دارم

در آلمان خواهم  ، منهها پیش به من گفته شد همانطور که سال
  ".مرد

                                                             
1née Pontcarréمتولد شهر پونکاغی 
2Madame de Pompadour 
3Margrave Charles of Ansbach 
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چطور این مرد جوان با . کنید حرف را عوض می": لرد برامپتون گفت
مادام دورفه در پاریس مالقات کرده است؟ هفت سال پیش او هنوز 

  ".کودك بوده است

از گیدئون بپرس ! ، آقاي عزیزبر طرز فکر غلط خود اصرار داريتو "
  ".اي خون طلب کند رهچه زمانی افتخار داشته از مادام دورفه قط

  .گرانه به گیدئون نگاه کرد پرسش یلرد برامپتون با حالت

  ".1759می ": گیدئون گفت

تو االن به سختی . ولی این غیر ممکن است". جناب لرد قهقهه زد
  ".بیست سال داري

. دیدي 1759پس تو او را در ". کنت هم خندید ولی از روي رضایت
  ".ی کار پیرهیچ وقت به من نگفته بود، مخف

خود شما هم در آن زمان در پاریس بودید قربان، ولی به من دستور "
  ".اکید داده بودند که در سر راه شما ظاهر نشوم

گاهی ". کنت آهی کشید ".دانم به خاطر پیوستگی زمان، بله، می"
. گردیم به ژان عزیزولی بر... تمایل دارم با قوانین خودم مخالفت کنم

  ".ل شدي؟ با من زیاد همکاري نکردآیا به زور متوس
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روشی در مورد و همینطور . به من هم همین را گفت": گیدئون گفت
  ".صحبت کرد که او را راضی کردید که کرونوگراف را تحویل دهد

آوري را از  دانست چه چیز اعجاب او حتی نمی! راضی کردم"
و بیچاره بدون استفاده  آن وسیله. مادربزرگش به ارث برده است

. دوشناخته نشده در یک صندوق خاك گرفته در زیرشیروانی افتاده ب
من آن را نجات دادم و به شکوه . شد دیر یا زود، به کلی فراموش می

و به لطف نوابغی که در آینده وارد لژ من شدند، . سابقش برگرداندم
این موضوع دست کمی از معجزه . کند هنوز هم به خوبی کار می

  ".ندارد

را فقط به خاطر اینکه  کرد شما آماده بودید او دورفه فکر میمادام "
آورده  دوران تجرد و تاریخ تولد مادر مادر بزرگش را به یاد نمی نام

  ".خفه کنید

  .چقدر وحشتناك! خفه کند؟ واي

زمانی را که  ،هایی در دانش ما چنین کاستی. است کامال همینطور"
عوض در من و  ههدر داد تر صرف کنم مسائل مهم برايتوانستم  می

ژان یک زن . هاي قدیمی کلیسا را مطالعه کنم مجبور بودم پرونده
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به همین دلیل اینکه توانستی او را به این کار ترغیب . جو است انتقام
  ".تر است قابل توجهکنی 

ولی مشخص بود که من به . کار آسانی نبود". گیدئون لبخند زد
ضمن مجبور شدم با او فرانسوي در . نظرش فرد قابل اعتمادي بودم

  ".هایش در مورد شما گوش کنم برقصم و به شکایت

به سمت یک رابطه را  من بودم که اودر حالی که . چه بی انصاف"
دنبال پول ژان بود به او فقط  البته - سوق دادم  1عاشقانه با کازانوا

به عالوه، من با . خوردند ولی باز هم زنان بسیاري حسرت او را می
درانه کرونوگراف خودم را با او به ااي کامال دوستانه و بر وحیهر

کنت که مشخصا سرحال  "...اگر به خاطر من نبود . اشتراك گذاشتم
کنم  فکر می. یک زن ناسپاس". شده بود، دوباره به سمت من برگشت

افتد، موجود  هیچ وقت واقعا نفهمیده بود چه اتفاقی برایش می
کرد به او توهین شده چون جواهر او  می در ضمن، احساس. بیچاره

چرا تو زمرد باشی و من یک سیترین . در حلقه دوازده سیترین بود
کسل کننده؟ هیچ فرد محترمی در این دوره و زمانه جواهرات 

واقعا موجود ". با دهان بسته خندید "!آویزد سیترین به خود نمی
ر به گذشته در شگفتم در دوران پیري چند وقت یک با. احمقی بود

                                                             
1Casanova هاي عاشقانه متعدد خود شهرت دارد  هاي مشهور ایتالیایی که به دلیل رابطه یکی از شخصیت  
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در هر حال، هیچگاه مسافر . شاید کال متوقف شده باشد. کرد سفر می
گذشت و او سفري  گاهی یک ماه تمام می. زمان ماهري نبود

ن زنان نسبت به ما به طرز قابل توجهی خو به نظر من. کرد نمی
 قواي عقالنیدرست همانطور که ذهن زنان نسبت به . کُندتر است
  "با من موافق نیستی دختر؟. تتر اس مردانه پایین

همانطور که چشمانم را به زمین دوخته بودم فکر . خوك نر متعصب
 !واي، نه. احمق از خود راضی گوي پیر کسل کننده کردم مردك یاوه

  !دیوانه شده بودم؟ قرار نبود به چیزي فکر کنم

گفتند  خوانی کنت به آن خوبی که می ولی مشخص بود مهارت ذهن
زیاد ". اي کرد قط دوباره با حالتی از خود متشکر خندهنبود چون ف

  "هم اهل صحبت نیست، نه؟

  ".محجوب است. کشد فقط خجالت می": گیدئون گفت

  .تري بود البته، وحشت زده کلمه درست

اي که  آن حالت محجوبانه. هیچ زنی خجالتی نیست": کنت اعالم کرد
لوحی  سادههان کردن براي پناندازند تنها  هایشان را به زیر می چشم
  ".ستآنها
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او . بترسم از او لزومی نداردرسیدم که  به سرعت به این نتیجه می
تنها یک احمق پیر از خود راضی بود که از زنها تنفر داشت و از 

  .آمد صداي خودش خوشش می

روشن است که شما به جنس لطیف حسن ظن " :لرد برامپتون گفت
  ".ندارید

 .کنم ها را ستایش می من زن. راض دارماوه، اعت": کنت پاسخ داد
باور ندارم قواي عقالنی آنها قادر باشد به اندازه  فقط اینکه. قیقتاح

به همین دلیل است که زنان جایی در لژ من . مردان پیشرفت کند
و به شما ". با لبخند درخشانی به جناب لرد نگاه کرد ".ندارند

مردان هم به همین دلیل  دهم، لرد برامپتون، بسیاري از اطمینان می
  ".است که به دنبال عضویت هستند

پدر من هیچ گاه از تحسین ! ها عاشق شما هستند با این حال خانم"
ته بودند فبه ما گ. هاي شما در برابر جنس لطیف خسته نشد موفقیت
ها اینجا در لندن و همچنین در پاریس، همیشه خود را به پاي  که زن
  ".اند انداخته شما می

کنت ناگهان ساکت شد، بدون شک در مورد روزهایی که محبوب 
خب، اغفال کردن زنان و ": بعد گفت. کرد هاي زنان بود فکر می قلب
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رام کردن آنها مطابق میل شخص، چندان هم دشوار نیست، آقاي 
هن من درگیر اگر ذ. آنها همه شبیه به یکدیگر هستند. عزیز من

ش راهنمایی براي آقایان اشراف ها پی سال تري نبود، چیزهاي مهم
نوشتم و به آنها در مورد روش صحیح برخورد با زنان  زاده می
  ".کردم هایی می توصیه

توانستم درجا عنوان خوبی  می. کرد بندم این کار را می شرط می
چگونه زنان را تا سر حد مرگ یا  اختناق موفق. برایش پیدا کنم

بعد فهمیدم راکوزي به دقت  ولی .هخندزدم زیر تقریبا . کسل کنیم
  . کند و ناگهان حس و حالم عوض شد به من نگاه می

اي ه اي با چشم هاي سیاه براي لحظه آن چشم! ام حتما دیوانه شده
من تالقی کرد و بعد به زمین موزاییکی زیر پایم نگاه کردم و سعی 

مطمئن بودم این . گرفت مبارزه کنم یمکردم با وحشتی که مرا فرا 
ولی اصال بدین معنی هم . کردم نبود که باید از او دوري می کنت

  .توانستم احساس امنیت کنم نبود که می

غبغب دو  ".این بحث خیلی سرگرم کننده است": لرد برامپتون گفت
باید اعتراف کنم، شما و همراهانتان ". لرزید اش از خوشحالی می طبقه

گفت، کنت  که پدرم میهمانطور . شدید بازیگران خوبی براي تئاتر می
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. گویید هاي شگفت انگیزي می همیشه داستان ژرمن عزیز، شماسن 
اي  هنوز هیچ شعبده. ترسم نتوانید هیچ کدام را ثابت کنید ولی می

  ".اید براي من انجام نداده

. آقاي عزیز من، شما چه آدم شکاکی هستید! شعبده": کنت فریاد زد
خداوند او را قرین رحمت کند،  ،ینی که به پدرتاناگر به واسطه د

یا . دادم ها پیش صبرم را در برابر شما از دست می مدت دارم نبود
  ".ام به ثروت و نفوذ شما تا این حد زیاد نبود اینکه اگر عالقه

خب، دست کم اطمینان داریم شما ": لرد برامپتون معذبانه خندید
  ".صادق هستید

کنت به سمت  ".د موفق باشدتوان ش نمیا مالی کیمیا بدون حامیان"
هایمان را به جناب لرد نشان  باید برخی از شعبده". راکوزي برگشت

ایشان از جمله افرادي است که فقط به آنچه با چشمان . دهیم
ام گفتگویی  ولی اول باید با نوه. بیند اطمینان دارد خودش می

اي  استاد اعظم آینده لژمان نامه رايخصوصی داشته باشد و ب
  ".ویسمبن



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

٣٢۴  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

و  ".ي کناري استفاده کنید توانید از اتاق مطالعه می": جناب لرد گفت
و من با هیجان منتظر اجراي شما ". به دري پشت سرش اشاره کرد

  ".هستم

. باید از تو  سؤاالتی بپرسم. بیا، پسرم". کنت بازوي گیدئون را گرفت
  ".و چیزهایی هم هست که تو باید بدانی

اش متصل بود  که با زنجیر طال به جلیقه گیدئون به ساعت جیبی
تا آن موقع باید  .ما فقط نیم ساعت وقت داریم": نگاهی کرد و گفت

  ".به سمت معبد برگردیم

نویسم و  من به سرعت می. نیم ساعت کامال کافی است": کنت گفت
  ".توانم همزمان صحبت کنم می

نت کند ک رسید فکر می به نظر می. گیدئون خنده کوتاهی کرد
  .طبع است و روشن بود باز هم فراموش کرده من آنجا هستم شوخ

در نیمه راه به سمت در به سمت من گیدئون . ویم را صاف کردمگل
  .برگشت و یک ابرویش را به عالمت پرسش باال برد
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من هم به همان روش در سکوت به سؤالش پاسخ دادم چون به 
به خاطر خدا مرا . متوانستم با صداي بلند آن را مطرح کن سختی می
  .هاي غیرعادي تنها نگذار با این آدم

  .گیدئون مکثی کرد

  ".او فقط مزاحم خواهد بود": کنت گفت

همینجا ": اي مالیم بود گفت گیدئون با لحنی که به طرز غیر منتظره
  ".منتظرم باش

آقایان، . جناب لرد و میرو مصاحب او خواهند بود": کنت گفت
فرصت منحصر به . تی در مورد آینده بپرسیدتوانید از او سؤاال می

از او در مورد  - او از قرن بیست و یکم آمده است . فردي است
یا . کنند بپرسید در زیر زمین لندن حرکت میکه قطارهاي خودکاري 

روند و  باال میاي که کیلومترها در هوا  اي پرنده هاي نقره ماشین
  ".کنند دریاها عبور میصدایی شبیه غرش هزاران شیر دارند و از 

. اش شدم لرد برامپتون آنقدر خندید که من جدا نگران صندلی
  "چیز دیگري نیست؟". لرزیدند اش می هاي چربی الیه ي همه
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ولی با اینکه . خواستم با او و راکوزي تنها بمانم من به هیچ وجه نمی
  .اي به گیدئون کردم، او فقط لبخند زد نگاه ملتمسانه

  ".گردم رمیزود ب": گفت
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آمد  1992طبق توافق قبلی از سال  ،کهرباي سیاه، پل دو ویلر امروز
ولی این بار یک دختر مو قرمز . تا در اتاق مستندات اینجا ترابرد کند

نوه و گفت را لوسی مونتروز معرفی کرد همراهش بود که خود 
او از همه جهات شباهت قابل . کارآموز فعلی ما لوکاس مونتروز است

  ).4شاخه یشم، مشاهده شماره (دارد  1سفی به آریستا بیشاپتأ

اکنون براي ما مشخص شده . ما هر دوي آنها را به دفتر لوکاس بردیم
امید داشتیم با کالدین  آنچه بر خالفاست که لوکاس احتماال 

علی ( .ازدواج نکرده و از آریستا درخواست ازدواج خواهد کرد 2سیمور
رد که آریستا پاهاي بهتري دارد و ضربه رغم اینکه باید قبول ک

  .)هندش در تنیس واقعا خوب است بک

هایش را مالقات  هدار شدن نو چقدر عجیب است که مردي قبل از بچه
  .کند

  

  شمار محافظان گاه

  1948ژوئن  12

                                                             
1Arista Bishop 
2Claudine Seymour 
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  ت دو ویلر، حلقه داخلینک: گزارش از

  

  دوازده
قدم به به محض اینکه در پشت سر گیدئون و کنت بسته شد، یک 

  .عقب برداشتم

تمنا ": ظریف اشاره کرد و گفتهاي  لرد برامپتون به یکی از صندلی
قصد داشت لبخند . هایش را جمع کرد راکوزي لب ".کنم بنشینید می

  .کرد بزند؟ اگر این طور بود باید بیشتر جلوي آینه تمرین می

 و یک قدم دیگر به عقب برداشتم ".ترجیح میدم بایستم. نه، ممنون"
اي در سمت  سنگی برهنه که روي پایه 1تقریبا با یک مجسمه کیوپید

توانستم فاصله  هر چه می. راست در قرار داشت برخورد کردم
هاي سیاه داشته باشم، احساس امنیت بیشتري  بیشتري با آن چشم

  .کردم می

  "اي؟ کنی که از قرن بیست و یکم آمده آیا واقعا ادعا می"

  .ودم ولی سرم را به عالمت تأیید تکان دادممن هیچ ادعاي نکرده ب
                                                             

 . شود مجسمه خداي عشق که به صورت یک کودك برهنه با تیر و کمان نشان داده می١
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کدام پادشاه  -خب، پس ". هایش را به هم مالید لرد برامپتون دست
  "کند؟ در قرن بیست و یکم در انگلستان حکومت می

ما یک نخست وزیر ": در حالی که کمی به لکنت افتاده بودم گفتم
مراسم ملکه فقط در . دهد داریم که کارهاي حکومتی را انجام می

  ".کند مهم شرکت می

  "ملکه؟"

ته به جشن او سال گذش. خیلی دوست داشتنیه. ملکه الیزابت دوم"
ما سرود ملی را به هفت زبان مختلف  .چند ملیتی مدرسه ما آمد

کتاب ادبیات انگلیسیش از او امضا  توخواندیم و گوردن گلدرمن 
خب،  ولی، .هشتاد پوند فروخت 1بی سایت اي تو ور اونگرفت و 

در هر حال، ما یک نخست . مفهومی ندارد ها براي شما چندان این
وزیر و کابینه داریم و هر کسی که باالي هجده سال باشد به اعضاي 

  ".دهد پارلمان رأي می

ي عجیب و جالبی، تو  چه ایده": لرد برامپتون با تحسین خندید
یار هاي بس داستان ،کنی راکوزي؟ دوست ما، کنت اینطور فکر نمی

                                                             
1eBay 
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و اوضاع فرانسه در قرن بیست و یکم . کند سرگرم کننده را اختراع می
  "چگونه است؟

ندارند، حتی  پادشاه. ه هم یک نخست وزیر دارندفکر کنم در فرانس"
ها در زمان انقالب فرانسه از  دونین، اون خب، می. براي مراسم رسمی

 سر ماري. پادشاه دستاشرافیت خالص شدن و همینطور از  دست
  "وحشتناك نیست؟. بیچاره را با گیوتین قطع کردن آنتوانت

هاي  ها آدم این فرانسوي! بله، بله، قطعا". جناب لرد خندید
توانیم با آنها کنار  ها هیچ وقت نمی ما انگلیسی. وحشتناکی هستند

ما در قرن بیست و یکم با چه کشوري در : حاال به من بگو. بیاییم
  "جنگ هستیم؟

. کمی نسبت به موضعم نامطمئن بودم ".یچ کشوريخب، ه": گفتم
فقط نظامیانمون رو . در هر صورت واقعا در حال جنگ نیستیم"
ولی . به خاورمیانه و اینا. فرستیم تا کمک کنیم ور می ور و اون این

. دونم ها نمی راستش را بخواهید من چیز زیادي در مورد این سیاست
البته نه اینکه پرسید؟  ال نمیدر مورد یخچ... چرا از من در مورد 

فقط . کنن دونم چطور کار می من در اصل نمی - کنند  چطور کار می
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ها در لندن یه یخچال دارن و  کنن و همه خونه دونم کار می می
  ".تونیم پنیر و شیر رو روزها توش نگه داریم تا خراب نشن می

شته رسید لرد برامپتون به یخچال هم عالقه خاصی دا به نظر نمی
. اش مثل گربه خودش را کش و قوس داد راکوزي در صندلی. باشد

  .امیدوار بودم به فکر ایستادن نیفتد

. تونین در مورد تلفن ازم سؤال کنین یا می": بالفاصله اضافه کردم
اگر درست  ".کنن ها هم چطور کار می تونم توضیح بدم اون البته نمی

تلفن هم چیز دیگري بود  در مورد لرد برامپتون قضاوت کرده باشم،
رسید بتواند حتی  در حقیقت، به نظر نمی. کرد که او درك نمی
سعی کردم چیز دیگري پیدا کنم . اي را هم بفهمد ماهیت المپ رشته

  .که ممکن بود برایش جالب باشد

یه تونلی  1خب، زیر کانال انگلیس بین دوور و کاالییس... و بعد، ام "
  ".هست

ترین چیزي باشد که لرد برامپتون تا  ن حرف بامزهرسید ای به نظر می
روي   لرزید با دست ز خنده میهمانطور که ا. به حال شنیده است

  "!عالیست! عالیست". زد هاي عظیمش می ران

                                                             
1Dover and Calais 
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کردم که راکوزي به زبان  تازه داشتم کمی احساس آرامش می
  "و ترانسیلوانیا؟". اي خشن صحبت کرد انگلیسی و با لهجه

گفت؟ سعی کردم  سرزمین کنت دراکوال؟ جدي می "لوانیا؟ترانسی"
چهره . شاید او کنت دراکوال بود. هاي سیاهش نگاه نکنم به چشم
  .خورد می دراکوالاش که به  رنگ پریده

در . نشین ترانسیلوانیا شاهزاده. 1سرزمین مادري من در کارپات زیبا"
 "ن است؟قرن بیست و یکم در ترانسیلوانیا چه اتفاقی در جریا

فته بود و قطعا ردي از دلتنگی و غربت در آن رصدایش کمی گ
  "آمده است؟ 2و چه بر سر مردم کوروك". شد احساس می

  .نها نشنیده بودمی؟ کوروك؟ هیچ وقت چیزي در مورد آمردم چ

در  ".خب، در زمان ما اوضاع ترانسیلوانیا آرام است": با احتیاط گفتم
ولی مطمئنم این مردم کوروك . کجاست دانستم آنجا واقع، اصال نمی

  .کردند واقعا آنجا زندگی می

چه کسی در قرن بیست و یکم بر ترانسیلوانیا ": راکوزي ادامه داد
آمد،  به نظر خیلی هوشیار و گوش به زنگ می "؟کند حکومت می

                                                             
 .و جمهوري چک قرار گرفته است ، مجارستانسرزمینی تاریخی که امروزه در رومانی١

2Kurucیاغیان مسلح مجارستانی 
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است اگر جواب من برایش رضایت بخش نباشد از  آمادهانگار که 
  .اش بیرون بجهد صندلی

. چه کسی حاکم ترانسیلوانیا بود؟ سؤال خیلی خوبی بود. ، بلهآها
  متعلق به بلغارستان بود؟ یا رومانی؟ یا مجارستان؟ 

 - باید از خانم کانتر بپرسم . خیلی دور است. دانم نمی": صادقانه گفتم
  ".او معلم جغرافی ماست

شاید بهتر بود کمی دروغ . مأیوس شده استرسید راکوزي  به نظر می
ترانسیلوانیا در دویست سال گذشته تحت حکومت کنت . گفتم می

هاست  هاي خفاش این سرزمین زیستگاه امنی براي گونه. دراکوال بود
ها شادترین مردم  کوروك. شدند که در غیر این صورت منقرض می

  . آمد ها بیشتر خوشش می احتماال از این حرف. اروپا هستند

ما در قرن بیست و یکم چه کار  و مستعمرات": لرد برامپتون پرسید
  "کنند؟ می

و وقتی . خوشبختانه راکوزي دوباره تکیه داد و خیالم راحت شد
آفتاب از بین ابرها به داخل تابید و اتاق را پر از نوري درخشان کرد 

  .تبدیل به خاکستر نشد
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مدتی در آرامش نسبی در مورد آمریکا و جاماییکا و چند جزیره که 
م تا به حال چیزي در موردشان نشنیده بودم حرف باید اعتراف کن

ها االن حکومت خودشان  از اینکه همه این مکانلرد برامپتون . زدیم
. کنم این طور بود خب، فکر می. (را داشتند خیلی ناراحت شده بود

. هاي مرا هم باور نکرد البته او یک کلمه از حرف.) زیاد مطمئن نبودم
هاي بلند  فقط به نوبت به ناخن. نکرد راکوزي دیگر در گفتگو شرکت

کرد و هر از گاهی هم  میو چنگال مانندش و کاغذ دیواري نگاه 
  .انداخت نگاهی به من می

چه حیف است که تو فقط یک هنرپیشه ": لرد برامپتون آهی کشید
  ".خیلی دوست دارم حرفت را باور کنم. باعث تأسف است. هستی

 هم جاي شما بودم حرف خودم رو ر منخب، اگ". با او موافق بودم
 "!اوه، یه دقیقه صبر کنین. متأسفانه مدرکی هم ندارم. کردم باور نمی

  .دستم را در یقه لباسم فرو بردم و موبایلم را بیرون کشیدم

  "چه چیزي آنجا داري؟ جعبه سیگار؟"

. توانست آنتن پیدا کند بوق زد موبایل را باز کردم و چون نمی "!نه"
  ".تونم با این عکس بگیرم من می. مهم نیست...  این چیزه"

  "منظورت این است که نقاشی کنی؟"
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سرم را تکان دادم و موبایل را باال گرفتم تا لرد برامپتون و راکوزي در 
متأسفانه،  ".آها، درست شد. لطفا لبخند بزنین". صفحه قرار بگیرند

توانست  یم. دوربین فالش نزدچون نور خورشید کامال درخشان بود 
  .آنها را کامال تحت تأثیر قرار دهد

لرد برامپتون با سرعت حیرت انگیزي بدن عظیم خود را از صندلی 
من تصویر روي صفحه را به او نشان . بیرون کشید و به طرف من آمد

  .عکس خوبی از او و راکوزي گرفته بودم. دادم

  "این چیست؟ چطور ممکن است؟... ولی "

  ".گیمکاسی میع اینما به ": گفتم

با شوق و ذوق . انگشتان چاق لرد برامپتون موبایل را نوازش کرد
  "!راکوزي باید این را ببینی! عالیست": گفت

  ".نه، ممنون": راکوزي با کسالت گفت

اي بود که  کار را انجام دادي، ولی بهترین شعبدهدانم چطور این  نمی"
  "اوه، چه شد؟. ام تا به حال دیده

ها را فشار داده  جناب لرد یکی از دکمه. ي صفحه بودعکس لزلی رو
  .بود
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او را ببینم  یت همتوانستم در واقع کردم می در حالی که آرزو می
من هفته پیش این عکس را . این دوست من لزلی است": گفتم

است، ساندویچش را از  1گرفتم، پشت سرش خیابان مریلبون هاي
بینید؟ مادرم  ودا است، میخریده و آن هم مغازه آ 2مانژي پغی ا

احساس  شدتناگهان به  ".خرد همیشه اسپري مویش را از اینجا می
نوعی کالسکه . و این هم بخشی از یک تاکسی است". دلتنگی کردم

  "...کند  که بدون اسب حرکت می

خواهی؟ من هر مبلغی بخواهی به تو  چقدر براي این جعبه جادو می"
  "!دهم، هر مبلغی می

با تأسف  ".هنوز الزمش دارم. تونم، براي فروش نیست نمی ام، نه،"
و . را بستم - یعنی موبایلم   - ي جادویم  اي باال انداختم و جعبه شانه

  . ام برگرداندم آن را دوباره به مخفیگاهش داخل سینه

درست به موقع بود، چون در باز شد و کنت و گیدئون برگشتند، 
راکوزي هم . ون کمی گرفته بودزد و گیدئ کنت با رضایت لبخند می

  .از جایش بلند شد

                                                             
1Marylebone High Street 
2Prêt à Manger 
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. من هم به چشمانش خیره شدم. گیدئون به دقت به من نگاه کرد
انتظار داشت وقتی از اتاق بیرون رفته بود فرار کنم؟ البته لیاقتش 

کرد باید  مگر خودش نبود که دائم به من تلقین می. همین بود
  . ترك کردمرا لین فرصت همیشه نزدیک او باشم و بعد خودش در او

خوب، نظرتان در مورد زندگی در قرن بیست و یکم ": کنت پرسید
  "چیست لرد برامپتون؟

! از آن لذت خواهم برد" :هایش را به هم زد و گفت جناب لرد دست
  ".واقعا سرگرم کننده بود. اي دارید العاده هاي فوق چه ایده

بچه بیچاره تعارف  ولی باید به این. آید دانستم خوشتان می می"
  ".کردید بنشیند می

جناب لرد به جلو  ".ولی او ترجیح داد بایستد. قطعا تعارف کردم"
من واقعا تمایل دارم آن جعبه ": خم شد و با حالتی محرمانه گفت

  ".اي کوچک را بخرم، کنت عزیز من نقره

  "اي؟ جعبه نقره"

. من ایستادگیدئون با چند قدم بلند عرض اتاق را طی کرد و کنار 
  ".متأسفانه، ما باید همین حاال برویم"
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قرن بیست و یکم در انتظار ! فهمم فهمم، می می": لرد برامپتون گفت
به . کنم از صمیم قلب براي این مالقات از شما تشکر می. شماست

  ".طرز اعجاب انگیزي سرگرم کننده بود

  ".با شما موافقم": کنت گفت

باز هم افتخار دیدار شما را داشته  امیدوارم": لرد برامپتون گفت
  ".باشیم

و ناگهان احساس کردم . فقط به من نگاه کرد. راکوزي چیزي نگفت
با وحشت سعی کردم . یک دست یخی روي گردن من قرار گرفت

ولی هنوز . چیزي نبود. خودم نگاه کردمطرف گردن نفس بکشم و به 
  .اند کردم انگشتانی دور مسیر تنفسم حلقه زده احساس می

   ".تر فشار بدهم م محکمهتوانم هر زمان بخوا می"

  .هایش حرکت نکردند ولی لب. صداي راکوزي نبود، کنت بود

متر با من فاصله  4تقریبا . بهت زده از دهانش به دستانش نگاه کردم
؟ و را فشار دهددور گردن من  از آن فاصلهتوانست  چطور می. داشت

  شنیدم؟ در سرم میزد صدایش را  چرا وقتی حرف نمی
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کنی، دختر، یا اینکه اصال اهمیتی  دانم دقیقا چه نقشی بازي می نمی"
. دهم کسی قوانین مرا زیر پا بگذارد جازه نمیولی من ا. داري یا نه
  .فشار انگشتانش بیشتر شد "می فهمی؟

توانستم به او خیره شوم و سعی کنم  فقط می. از ترس فلج شده بودم
  آید؟ ي متوجه نشده بود چه بر سر من میکس دیگر. نفس بکشم

  "فهمی؟ پرسیدم می"

  ".بله": زیرلب گفتم

هوا به . فشار انگشتان کنت بالفاصله قطع شد، دستش را کشید
  .هایم جریان پیدا کرد راحتی در ریه

  .کنت پوزخندي زد و مچ دستش را تکان داد

  ".باز هم یکدیگر را خواهیم دید": گفت

من تنها کسی بودم . ندر سه مرد هم تظیم کرده. گیدئون تعظیم کرد
رکت ایستاده بودم و اصال قادر به حرکت نبودم تا اینکه ح که کامال بی

  .گیدئون دستم را گرفت و مرا به بیرون از اتاق هدایت کرد

***  
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کردم به شدت  احساس می هنوز حتی وقتی در کالسکه نشستیم
س کثیف بودن عصبی و خسته و ضعیف هستم و به طرز عجیبی ح

  .داشتم

چطور کنت موفق شد بدون اینکه دیگران بشنوند با من حرف بزند؟ 
چطور وقتی چهار متر با من فاصله داشت مرا لمس کرد؟ مادرم 

کنترل توانست وارد ذهن افراد شود و آنها را  او می. گفت درست می
هاي خودپسندانه و نامعقول و ظاهر  من اجازه دادم صحبت. کند

من به شدت او را دست کم گرفته . و پیرش مرا گمراه کندشکننده 
  .بودم

  .چقدر احمق بودم

در واقع من کل این داستان عجیبی را که در آن افتاده بودم دست 
  .کم گرفته بودم

کالسکه شروع به حرکت کرد و مانند زمان آمدن ما به شدت تکان 
نگار که ا. گیدئون به محافظ زردپوش گفته بود عجله کند. خورد می

محافظ حتی در زمان رفتن به خانه لرد برامپتون هم مانند ! الزم بود
  .راند کسی که از جانش سیر شده باشد کالسکه را می
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گیدئون کتش را  ".ت یه جوریه انگار روح دیدي حالت خوبه؟ قیافه"
اینجا براي سپتامبر ". در آورد و روي صندلی کنار خودش گذاشت

  ".خیلی گرمه

روح ": توانستم مستقیم به چشمانش نگاه کنم گفتم ه نمیدر حالی ک
فقط کنت سن ژرمن و یکی از ". لرزید صدایم کمی می ".نه

  ".هایش شعبده

ولی انتظارش . خیلی متمدنانه با تو رفتار نکرد". ف کرداگیدئون اعتر
  ".اي باشی کرد تو باید مدل دیگه مشخص بود فکر می. رفت می

ها، مسافر زمان دوازدهم  تو پیشگویی": دادوقتی چیزي نگفتم ادامه 
یاقوت سرخ، در آواز جی . همیشه به صورت آدم خاصی توصیف شده

خواست  در هر حال، کنت نمی. هر چی که هست. ماژور، جادوي کالغ
اي معمولی هستی  حرف من رو که گفتم تو فقط یک دختر مدرسه

  ".باور کنه

و ضعفی را که تماس  این اظهار نظر به طرز عجیبی احساس پستی
به جاي بیزاري و ترس، . خیالی کنت به وجود آورده بود برطرف کرد

و احساس . احساس کردم غرورم به شدت جریحه دار شده است
  .لبم را گاز گرفتم. کردم خشم
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  "گوئنت؟"

  "چیه؟"

 -ن بیارم قصد نداشتم تو رو پایی. توهین کنمخواستم بهت  نمی"

  "فهمی؟ ختر عادي هستی، میاین بود که تو یه د ممنظور

  .شد همینطور بهتر و بهتر می. عالیه

اصال برام اهمیتی نداره تو چه ". با خشم به او نگاه کردم ".کامال"
  ".کنی فکري در موردم می

  ".حتما داره". با خونسردي به من نگاه کرد

  "!دونی تو هیچی در مورد من نمی": با عصبانیت گفتم

ولی من دخترهاي زیادي رو که شبیه تو . شاید ندونم": گیدئون گفت
  ".همه شبیه همن. شناسم هستن می

  "!دختراي زیادي که شبیه من هستن؟ هاها"

منظورم اینه دخترهایی که به چیزي به جز مدل مو، لباس، فیلم و "
کنین و دسته  شماها همیشه کرکر می. ها عالقه ندارن هنرپیشه

به اسم لیزا یا هر چی  و در مورد دختري. جمعی میرین دستشویی
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اي خریده، اظهار  شرت پنج پوندي از یه فروشگاه زنجیره که یه تی
  ".کنین نظرهاي نیشدار می

منظورت اینه همه دخترایی ". با اینکه خشمگین بودم زدم زیر خنده
شرت ارزون خریده  شناسی در مورد یکی به اسم لیزا که تی که تو می

  "کنن؟ اظهار نظر نیشدار می

  ".منظورم رو فهمیدي ... خب"

قصد نداشتم چیز دیگري بگویم ولی ناگهان از دهانم  ".بله، فهمیدم"
کنی همه دخترهایی که شبیه شارلوت نیستن  تو فکر می". در رفت

هاي  سفقط به خاطر اینکه ما به جاي اون کال. ان احمق و سطحی
لی هاي مرموز، یه کودکی معمو پیشگویی  شمشیربازي و دستورالعمل

وقت وقت نداشتی دخترهاي عادي  واقعیت اینه که تو هیچ. داشتیم
  ".براي همینه که این تعصبات رقت انگیز رو داري. رو بشناسی

  ".ها منم مثل تو مدرسه رفتم مثل اینکه"

اگر تو حتی نصف ". آمدند کلمات ناخودآگاه به زبانم می "!آره، قطعا"
مان آموزش دیده باشی، شارلوت براي زندگی به عنوان یه مسافر ز

قطعا وقت نداشتی هیچ دوستی پیدا کتی و نظرت در مورد کسانی 
که بهشون میگی دختراي عادي حاصل مشاهداتیه که وقتی تنهایی 
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خواي بگی  یا می. کنار حیاط مدرسه وایساده بودي به دست آوردي
هاي تو مثل  کردن سرگرمی تون هم فکر می هاي مدرسه بقیه بچه
  "ص فرانسوي و روندن کالسکه اسبی خیلی باحالن؟التین، رق

رسید گیدئون به جاي اینکه احساس توهین کند، سرگرم  به نظر می
  . دست به سینه تکیه داد ".نواختن ویلون یادت رفت". شده بود

. عصبانیتم به همان سرعتی که آمده بود برطرف شد "ویلون؟ واقعا؟"
  !واقعا که! نواختن ویلون

به اندازه راکوزي رنگ پریده . رنگ به صورتت برگشت حداقل یه کم"
  ".شده بودي

  "نویسن؟ اسمش رو چه جوري می". راکوزي. قطعا

  "چطور؟. ر، الف، کاف، واو، ز، ي": گیدئون گفت

  ".خوام تو اینترنت دنبالش بگردم می"

  "آها، انقدر ازش خوشت اومده؟"

  ".وانیا اومدهاز ترانسیل. آشامه خوشم اومده؟ اون یه خون": گفتم

  ".واقعا از ترانسیلوانیا اومده ولی معنیش این نیست که خون آشامه"
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  "دونی؟ از کجا می"

  ".آشام وجود نداره، گوئنت براي اینکه چیزي به اسم خون"

تونه وجود  آشام نمی ماشین زمان وجود داره، چرا خون هنه؟ اگ"
هاي  لهچا هاش نگاه کردي؟ شبیه  داشته باشه؟ تا حاال تو چشم

  ".سیاهه

آزمایش روش داره . اون به خاطر نوشیدن بالدونا ست": گیدئون گفت
  ".یه که میگن هوشیاري رو افزایش میدهیه جور سم گیاه. کنه می

  "دونی؟ تو از کجا می"

اونجا نوشته راکوزي به نام پلنگ سیاه . محافظان نوشته رشما تو گاه"
اون . نجات داده سوء قصداون دو بار جون کنت رو از . شناخته میشه

  ".خیلی قویه و به شدت در استفاده از سالح مهارت داره

  "خواسته کنت رو بکشه؟ کی می"

مردي مثل اون دشمناي زیادي ". اش را باال انداخت گیدئون شانه
  ".داره

تونه از  که خودش می کنم میولی احساس . فهمم چرا می": گفتم
  ".خودش مراقبت کنه
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  ".تونه بله، قطعا می". ردگیدئون موافقت ک

الزم است به او بگویم کنت چه کاري کرده آیا کمی فکر کردم که 
 معمولیگیدئون فقط یک آشناي . ولی تصمیم گرفتم چیزي نگویم

داد او و کنت رفقاي  کرد نشان می جوري که او به من نگاه می - نبود 
  . صمیمی هستند

  .به هیچ کس اعتماد نکن

واقعا به گذشته سفر کردي و همه اون آدمها تو ": در عوض پرسیدم
  "رو دیدي و ازشون خون گرفتی؟

با تو و من، هشت تا از دوازده مسافر زمان االن ". گیدئون تأیید کرد
  ".کنم چهارتاي دیگه رو هم پیدا می. دوباره وارد کرونوگراف شدن

چطور ". چیزهایی را که کنت گفته و پرسیده بود به یاد آوردم
کردم زمانی که  ز لندن به پاریس و بروکسل بري؟ فکر میتونستی ا

  ".تونیم تو گذشته بگذرونیم به چند ساعت محدود میشه می

  ".دقیقش چهار ساعته": گیدئون گفت

تونی تو چهار ساعت از لندن به پاریس بري و برگردي چه  پس نمی"
  ".برسه به اینکه وقت داشته باشی برقصی و از کسی خون هم بگیري
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براي همین ما اول با کرونوگراف به پاریس پرواز . مال درستهکا"
. رفتیم 1هاي دیگه به بروکسل، میالن و بث و بعد تو موقعیت. کردیم

  ".بقیه رو تونستم تو لندن پیدا کنم

  ".فهمیدم"

  .این بار توجهی نکردم. لبخند گیدئون باز هم طعنه آمیز بود "واقعا؟"

از پنجره کالسکه به بیرون نگاه  ".میادکم دستم  بله، واقعا، داره کم"
هی، ویلبور یا هر چی اسمته، چرا از این طرف میري؟ باید از ". کردم
  ".ترین راه به معبد برگردیم کوتاه

وقتی به طرف من برگشت  "!همین االن بایست": گیدئون دستور داد
  .رنگش پریده بود

  "چه خبره؟"

به محل مالقاتی در قسمت رو میگه دستور داره ما . دونم نمی" :گفت
  ".جنوبی پارك ببره

جاي کار یه ". ها ایستادند و گیدئون در کالسکه را باز کرد اسب
ها رو  من افسار اسب. ما زمان زیادي براي برگشتن نداریم. لنگه می

                                                             
1Bathشهري در انگلستان 
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هر ". پیاده شد و دوباره در را بست ".گیرم و به سمت معبد میرم می
  ".اتفاقی افتاد، تو کالسکه بمون

من از روي غریزه جا . رست همان لحظه، صداي بنگ بلندي آمدد
ها شنیده بودم ولی بالفاصله  آن صدا را فقط در فیلم. خالی دادم

اي را شنیدم،  صداي فریاد آهسته. فهمیدم صداي شلیک تیر است
ها شیهه کشیدند و کالسکه به سمت جلو پرید و بعد با تکان  اسب

  .شدیدي متوقف شد

و من خودم را روي صندلی  "!سرت رو بدزد": زد گیدئون فریاد
  .پرتاب کردم

سکوتی که پس از این صدا حاکم شد بیش از . تیر دیگري شلیک شد
  .حد تحمل من بود

  "گیدئون؟". نشستم و به بیرون نگاه کردم

بهت ". هاي بیرون پنجره شمشیرش را کشیده بود گیدئون روي چمن
  "!گفتم سرت رو بدزد

دو مرد که . آورد شاید زیاد دوام نمی البته. ز زنده بودخدا را شکر هنو
ظاهر شدند و مرد دیگري  یناگهانبه طور هر دو سیاه پوشیده بودند، 
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اي در  یک تپانچه نقره. ها بیرون آمد سوار بر اسب از سایه درخت
  .زد دستش برق می

همه آنها ساکت بودند و . جنگید گیدئون همزمان با دو مرد دیگر می
زدن آنها و برخورد شمشیرهایشان، چیز  نفس ز صداي نفسبه ج

به مهارت گیدئون در  ،اي مسحور چند ثانیه. شد دیگري شنیده نمی
اي از یک فیلم بود، هر حمله،  شبیه صحنه. شمشیربازي نگاه کردم

گارد و پرش عالی بود، انگار که بدلکاران چندین روز روي آرایش آن 
پوش فریادي کشید و  کی از مردان سیاهولی وقتی ی. کار کرده باشند

این، . به زانو افتاد و خون از گلویش فواره زد دوباره به خودم آمدم
هاي مرگباري بودند  و با اینکه شمشیرها سالح. فیلم نبود، واقعی بود

روي زمین افتاده بود و پیچ و تاب  ،مردي که ضربه خورده بود(
رسید در  ، به نظر نمی)آورد خورد و صداهاي وحشتناکی در می می

چرا گیدئون تپانچه حمل . برابر تپانچه توانایی زیادي داشته باشند
و . کرد؟ آوردن اسلحه مفیدي مثل آن از زمان خودمان آسان بود نمی

  کرد؟ چی کجا بود؟ چرا همراه گیدئون مبارزه نمی کالسکه

مال در ک. در آن زمان، مرد سواره به آنها رسید و از اسبش پیاده شد
چرا . تعجب دیدم او هم شمشیر کشید و با آن به گیدئون حمله کرد



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

٣۵٠  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

از تپانچه استفاده نکرد؟ آن را روي زمین انداخته بود، جایی که به 
  .خورد درد کسی نمی

  "خواین؟ شما کی هستین؟ چی می": گیدئون پرسید

  ".را فقط جان تو": مردي که آخر از همه رسیده بود گفت

  "!رو به دست بیاري خب، قرار نیست اون"

  "!گیریم، شک نداشته باش ما جانت را می"

کردم، مبارزه ادامه پیدا کرد و هنوز هم  همانطور که از پنجره نگاه می
مرد زخمی بدون حرکت روي . باله تمرین شده بود ک نمایششبیه ی

  .زمین دراز کشیده بود و بقیه مجبور بودند دور او مبارزه کنند

دانست حریفانش قرار است چه کار کنند،  ز قبل میگیدئون انگار که ا
 کودکیکرد ولی بدون شک آنها هم از  همه حمالت را دفع می

وقتی گیدئون مشغول دفاع در براي . آموزش شمشیربازي دیده بودند
بود، دیدم که شمشیر مرد دیگر به سمت  حریفانشحمالت یکی از 

از اصابت شمشیر  داد،ی انجام چابک ی که بهتنها چرخش. او رفت  شانه
قطع  در غیر این صورت، نصف بازوي گیدئون. به هدف جلوگیري کرد
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وقتی شمشیر مرد به جاي گیدئون به کالسکه خورد صداي . شد می
  .خرد شدن چوب را شنیدم

ها که بودند و از جان ما چه  این! نداشتندحقیقت  ها این صحنه
  خواستند؟ می

ز پنجره طرف دیگر سرك به سرعت روي صندلی سر خوردم و ا
شد در روز  کسی اینجا نبود که این صحنه را ببیند؟ واقعا می. کشیدم

رسید مبارزه تا  به کسی حمله کرد؟ به نظر می 1روشن در هاید پارك
  .ابد طول کشیده است

با اینکه گیدئون جایگاهش را در برابر آن دو مرد حفظ کرده بود، به 
حریفانش او را مجبور . امال دفع کندرسید بتواند آنها را ک نظر نمی

  . شدند کردند بیشتر عقب نشینی کند و در نهایت قطعا برنده می می

دانستم چقدر از زمانی که صداي اولین تیر را شنیدم  هیچ نمی
ولی احتمال اینکه گذشته است یا چقدر باید صبر کنیم تا برگردیم 

دیگر . ودجلوي چشم حمله کنندگان به گیدئون غیب شویم کم ب
توانستم تحمل کنم تنها در این کالسکه بنشینم و ببینم که آنها  نمی

  .شوند براي قتل گیدئون آماده می

                                                             
1Hyde Park 
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  توانستم از پنجره بیرون بروم و کمک بیاورم؟ شاید می

تواند از  می شک کردم که دامن فنردار عظیم منبراي لحظه کوتاهی 
مسیر شنی  اي بعد روي این شکاف عبور کند یا نه ولی لحظه

  .کردم تعادلم را به دست آورم رو ایستاده بودم و سعی می کالسکه

رحمانه  از آن طرف کالسکه فقط صداي نفس زدن و ناسزا و صداي بی
  .شنیدم برخورد شمشیرهاي فلزي را می

  "شوي؟ چرا تسلیم نمی": زنان گفت نفس ها نفس یکی از غریبه

  "!هرگز": گیدئون جواب داد

در راه تقریبا روي چیز زردي . ها رفتم طرف اسب با احتیاط، به
از . مرد زردپوش بود. به سختی جلوي جیغ زدنم را گرفتم. افتادم

. ها دراز کشیده بود جایگاه کالسکه چی افتاده بود و به پشت روي شن
هایش غرق  سبا وحشت دیدم که بخشی از صورتش از بین رفته و لبا

کامال باز بود و به ناکجا نگاه الم صورتش چشم طرف س. در خون است
  .کرد می

صحنه مخوفی . تیري که شنیده بودم به سمت او شلیک شده بود
تا به حال هرگز مرده ندیده . خورد بود؛ احساس کردم دلم پیچ می
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حاضر بودم هر چه دارم بدهم و االن در سینما نشسته باشم و . بودم
  .نیستندها واقعی  بتوانم چشمانم را ببندم و بدانم این

مرد، مرده بود و گیدئون آن بیرون در خطر . بودند واقعیها  ولی این
  .جدي مرگ بود

گیدئون . صداي برخورد فلز با فلز مرا از حالت کرختی بیرون آورد
  . اي کرد و باالخره حواسم سر جایش برگشت ناله

کنم، شمشیري را که در کنار مرد  قبل از اینکه بدانم چه کاري می
  . دیدم و آن را برداشتم مرده بود

تر بود ولی بالفاصله حس  کردم خیلی سنگین از آن چیزي که فکر می
دانستم چطور شمشیر دست  درست است که نمی. بهتري پیدا کردم

تیز و  دانستم بدون شک نوك بگیرم و با آن کار کنم ولی حداقل می
  .برنده است

نگاهی انداختم و با احتیاط به آن طرف کالسکه . مبارزه ادامه داشت
اند گیدئون را به سمت کالسکه عقب  دیدم آن دو مرد موفق شده

چند رشته مویش از روبانی که در پشت سرش بسته بود رها . برانند
هایش پاره شده بود  یکی از آستین. اش ریخته بود شده و روي پیشانی
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هنوز صدمه . و وقتی دیدم خونی در کار نیست نفس راحتی کشیدم
  .ودندیده ب

براي آخرین بار به اطرافم نگاه کردم ولی هیچ کسی براي کمک دیده 
محکم به هاي  با قدمشمشیر را در دستم باال و پایین کردم و . شد نمی

. شد دست کم حواس آن دو مرد با دیدن من پرت می. جلو رفتم
  .ممکن بود بتوانم به این ترتیب به گیدئون فرصتی بدهم

دو مرد در حالی که پشتشان به . اق افتاددر عوض، برعکسِ این اتف
نگاه کردند، براي همین مرا ندیدند، ولی وقتی  من بود مبارزه می

  .از وحشت گشاد شد شهای چشمبه من افتاد، گیدئون 

گیدئون، کسري از ثانیه مکث کرد و همین کافی بود تا یکی از 
کنار ضربه دقیقا در . پوش حمله دیگري به او بکند سیاههاي  غریبه

گیدئون انگار که . اش بود ولی این بار خون فواره زد آستین پاره
  . اتفاقی نیفتاده به مبارزه ادامه داد

و با قدرت  "!آوري مدت زیادي دوام نمی": مرد با خوشحالی فریاد زد
توانی دعا کن، چون به زودي  اگر می". بیشتري به گیدئون حمله کرد

  "!خواهی کردبا خالق خودت مالقات 
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ي شمشیر را با هر دو دست گرفتم و بدون توجه به حالت  دسته
. ها صداي آمدن مرا نشنیدند مرد. متعجب گیدئون به طرف او دویدم

آنها اصال متوجه نشدند؛ شمشیر از پشت کت مشکی یکی از آنها وارد 
 وحشت زدهبراي یک دقیقه . شد و بدون صدا در گوشت او فرو رفت

شاید شمشیر در فاصله بین بازو  - ورده است فکر کردم حتما به او نخ
. ولی بعد نفس مرد کُند شد. و بدن فرو رفته و خارج شده است

تا وقتی که . اش را رها کرد و مانند تنه درخت به زمین افتاد اسلحه
نیمه جان بر روي زمین نیفتاد، جرأت نکردم دسته شمشیر را رها 

  .کنم

  !واي، خدایا

د دیگر استفاده کرد و چنان به شدت به حشت موقت مرگیدئون از و
  . او حمله کرد که او هم به زانو افتاد

شمشیر  "عقلت رو از دست دادي؟": گیدئون بر سر من فریاد زد
لگد کنار انداخت و نوك شمشیر خودش را به طرف حریفش را با 
  .گردن او گرفت

 کنم از خواهش می... کنم میخواهش ". مرد به دست و پاي او افتاد
  ".جان من بگذر
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  .خورد هایم به شدت به هم می دندان

من واقعا یک شمشیر . امکان نداشت چنین چیزي اتفاق افتاده باشد
  را در بدن کسی فرو نکرده بودم، نه؟

حالت . کرد نفس بکشد ه بودم سعی میدمردي که به من او حمله کر
  .مرد دیگر طوري بود که انگار هر لحظه ممکن است زیر گریه بزند

  "خواي؟ کی هستی و از ما چی می": ن به سردي پرسیدوگیدئ

  "!مرا نکشیدکنم  خواهش می. کردم من فقط از دستورات اطاعت می"

روي گردن مرد  "چه کسی به تو دستور داده بود؟ براي چه کاري؟"
. شد در جایی که نوك شمشیر قرار داشت یک قطره خون دیده می

به سختی شمشیر را  ربود انگاهاي گیدئون به هم فشرده شده  لب
  .ثابت نگه داشته است

و بعد صورتش که از  ".خورم قسم می. دانم من هیچ اسمی نمی"
م کشیده شده بود به تدریج در جلو چشمان من شدت ترس در ه

 ؛هاي را بستم چشم. چمن سبز پارك چرخید و چرخید. کمرنگ شد
  .کردم از اینکه در گرداب بیفتم تقریبا احساس آرامش می
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  سیزده
وسط دامن خودم به نرمی فرود آمدم، ولی اصال توانایی بلند شدن 

هاي بدنم ذوب شده، به  تک استخوان کردم تک احساس می. نداشتم
  .خورد وار به هم می هایم دیوانه لرزیدم و دندان شدت می
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شمشیرش را  "!بلند شو". گیدئون دستش را به سمت من دراز کرد
پاشو ". ا اشمئزاز دیدم که روي دسته آن خونی بودب. غالف کرده بود

  ".کنن مردم دارن بهمون نگاه می! گوئنت

شب شده بود و چند ساعتی از تاریکی هوا گذشته بود ولی ما زیر 
اي که هدفون در  دونده. یک چراغ در وسط پارك فرود آمده بودیم

  .گوشش داشت با تعجب به ما نگاهی انداخت و به دویدن ادامه داد

عکس العملی نشان ندادم؛  "بهت نگفتم تو کالسکه منتظر بمون؟"
رنگ شده  صورتش کامال بی. گیدئون بازویم را گرفت و مرا بلند کرد

آب  "...بسیار خطرناك و ... این کارت به شدت بی مالحظه و ". بود
خب، تقریبا ... و لعنت بر ". دهانش را قورت داد و به من خیره شد

  ".شجاعانه بود

فکر کردم اگه شمشیر به ": خورد؛ گفتم هایم هنوز به هم می دندان
مثل بریدن ... انتظار نداشتم مثل . کنم ش بخوره احساس می دنده

  "چرا اون مرد استخوون نداشت؟. کیک باشه

ولی شانس آوردي و شمشیر رو از . مطمئنم داشت": گیدئون گفت
  ".ها رد کردي بین اون

  "میره؟ می"
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ولی . اگه جراحتش تمیز باشه، نه". اي باال انداخت گیدئون شانه
نمیشه جراحی تو قرن هجدهم رو با سریال آناتومی گري مقایسه 

  ".کرد

تواند  اگه جراحتش تمیز باشه؟ منظورش چیست؟ چطور جراحت می
  تمیز باشد؟

  !من چه کردم؟ ممکن است مردي را کشته باشم

ولی . زمین بیفتمدرك کامل این مسأله باعث تقریبا دوباره به 
بقیه نگران . بیا، باید برگردیم معبد". گیدئون مرا محکم گرفته بود

  ".میشن

چون مرا در  کجاستداند محل دقیق ما در پارك  مشخص بود می
هایشان را  از کنار دو زن که سگ ،ی هدایت کردمشخص مسیر
  . شدند رد شدیم گرداندند و با کنجکاوي به ما خیره می  می

  ".من یه قاتلم": مزیرلب گفت

چیزي در مورد دفاع از خود شنیدي؟ تو فقط داشتی از خودت دفاع "
  ".بکنیم از من رو یا به عبارتی اگه خوب فکرش. کردي می
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ک ساعت زد و ناگهان به ذهنم رسید که همین ین لبخند کجی به م
م هیچ وقت به چنین چیزي اعتراف توانستم قسم بخور پیش، می

  .کند نمی

  .که چنین اعترافی نکرد و البته

  ".نه اینکه اصال نیازي به این کار باشه": اضافه کرد

  ".کنه آها، پس نیازي نبوده؟ بازوت چی؟ داره خونریزي می"

  ".رسه دکتر وایت بهش می. چیزي نیست"

هواي خنک شب حس خوبی . مدتی در سکوت در کنار هم راه رفتیم
هایم دیگر به هم  کم آرام شد و دندان ضربان قلبم کم. داشت
  .خورد نمی

 ".وقتی تو رو دیدم، تقریبا سکته کردم": باالخره، گیدئون گفت
اطمینان تواند  مشخص بود حس کرده که می. بازویم را رها کرده بود
  . کند خودم سرپا بایستم

برنداشته بودي؟ اون مرده یکی  اسلحهچرا ": گفتمبا اوقات تلخی 
  "!داشت

  ".و تا داشتدر واقع د": گیدئون گفت
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  "پس چرا ازشون استفاده نکرد؟"

ویلبور بیچاره رو کشت و گلوله اسلحه دوم از بغل گوش من . کرد"
  ".رد شد

  "پس چرا بعدش باز هم شلیک نکرد؟"

اون . کردن فقط یه گلوله شلیک می ها اسلحهچون اون موقع "
بینی  هاي جیمز باند می ولوي تمیزي که تو فیلمچتیرهاي کو هفت
  ".اختراع نشده بودن هنوز

چرا به جاي یه اسلحه درست و حسابی  !ولی االن که اختراع شدن"
  "یه شمشیر مسخره با خودت آوردي؟

  ".اي نیستم قاتل حرفهکه من ": گیدئون گفت

! منظورم اینه پس مزیت از آینده اومدن چیه؟ اوه... ولی اینکه "
افرادي که از . در هایدپارك رسیده بودیم 1به اپسلی هاوس "!رسیدیم

هایشان بر  سگدادن پیاده روي شبانه یا راهپیمایی یا گردش 
  .انداختند هاي عجیبی به ما می گشتند نگاه می

  ".گیریم یه تاکسی براي معبد می": گیدئون گفت

                                                             
1Apsley House 
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  "پول داري؟"

  "!معلومه که نه"

و آن را از دکولته لباسم بیرون  ".ولی من موبایل دارم": گفتم
  .کشیدم

 ي دختره. یه همچین چیزیه زدم حدس میباید ! اي عبه نقرهآها، ج"
  "!بده بیاد - احمق

  "!هی، اون مال منه"

قبل از گفتن این حرف شروع به شماره  "دونی؟ شماره رو می"
  .گرفتن کرده بود

ببخشید ".کشید خانم پیري آستین مرا می ".ببخشید عزیزم"
  "کنین؟ شما تئاتر بازي می - پرسم  می

  ".بله... اممم": گفتم

. خانم پیر به سختی بند سگش را نگه داشته بود "!کردم فکر می"
تر  سگ که قصد داشت به سمت سگ دیگري که چند متري آن طرف

! رسه فوق العاده واقعی به نظر می". کشید بند را میبود بپرد به شدت 
تونه همچنین لباسی رو درست کرده  فقط یه طراح لباس خوب می
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 - کردم  هام کلی خیاطی می زیزم، من خودم جوونیدونی ع می. باشه
اینجوري نکش! لیبس کن پ!"  

باید . برن االن میان ما رو می": گیدئون موبایل مرا پس داد و گفت
  ".1بریم طرف پیکادلی

  "تونیم بریم تئاتر شما رو ببینیم؟ کجا می": خانم پیر پرسید

  ".اجرامون بود شب خب، متأسفانه امشب آخرین"

  "!یفچه ح"

  ".آره، واقعا همینطوره"

  .کشید گیدئون دست مرا می

  ".خداحافظ": به خانم پیر گفتم

یا چه دستوراتی . چطور تونستن پیدامون کنن آدمافهمم اون  نمی"
ما رو به هاید پارك قبول کرده به اون مرده ویلبور داده بودن که 

در گیدئون  ".وقتی نداشتن که براي کمین کردن آماده بشن. ببره
در خیابان، حتی بیشتر عابران . زد حین راه رفتن با خودش حرف می

  .شدند از پارك به ما خیره می
                                                             

1Piccadilly 
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  "زنی؟ با من حرف می"

دونسته؟ و اصال  ولی از کجا می. دونسته ما اونجا میریم یه نفر می"
  "چطور همچین چیزي ممکنه؟

  .ناگهان احساس تهوع کردم "...یکی از چشماش... ویلبور "

  "کنی؟ ار میچی ک"

  .ولی چیزي بیرون نیامد حالم به هم خورد

  ".گذره نفس عمیق بکش، خودش می! گوئنت، باید حرکت کنیم"

  !دیگر زیاده از حد بود. خشکم زد

کردم آرام و شمرده حرف  خودم را مجبور می "گذره؟ ا خودش می"
اینکه من ". کردم دوست دارم فریاد بکشم بزنم ولی احساس می

گذره؟ کل زندگی من امروز  یه نفر رو کشتم چی، اونم می همین االن
گذره؟ این واقعیت که یک آدم نفرت انگیز  زیر و رو شده، اونم می

تونه کار  موبلند از خود راضی ویلونیست با جوراب ابریشمی نمی
بهتري به جز دستور دادن به من پیدا کنه با اینکه من همین االن 

گذره؟ اگر از من  ، این هم خودش میش رو نجات دادم زندگی مسخره
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و فقط محض اطالع . کنم بپرسی، تعجبی نداره که احساس تهوع می
  "!خوام باال بیارم شما، تو هم باعث میشی احساس کنم می

خوب، شاید صدایم در جمله آخر کمی به جیغ زدن شبیه شده بود 
 احساسبالفاصله حس کردم چه . توانست از این بدتر باشد ولی می

براي اولین بار در . ها را از دلم بیرون بریزم خوبی است که این حرف
آن روز، واقعا احساس آزادي کردم و حالت تهوع خود به خود از بین 

  .رفت

کردم که اگر آنقدر  مبهوتی به من نگاه میگیدئون با چنان حالت 
براي یک بار هم که شده ! آهان. خندیدم عصبانی نبودم حتما می

  .آمده بودزبانش بند 

ام را با حداکثر وقار  سعی کردم پیروزي ".خوام برم خونه االن هم می"
  .ممکن به پایان ببرم

ام فکر  متأسفانه موفق نشدم تا انتها پیش بروم، چون وقتی به خانواده
هایم پر از  کردم لبم شروع به لرزیدن کرد و احساس کردم چشم

  .اشک شدند

  !لعنتی، لعنتی، لعنتی
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  ".درست میشه": تگیدئون گف

لحنش به طرز عجیبی مالیم بود و باعث شد نتوانم جلوي خودم را 
هایم جاري  قبل از اینکه بتوانم کاري بکنم اشکهایم روي گونه. بگیرم
  .شدند

گیدئون به طرف من آمد، دستش را دور  ".متأسفم. هی، گوئنت"
 یادم. من یه احمقم". ام انداخت و مرا به طرف خودش کشید شانه

جایی در باالي گوش من زمزمه  ".چه حالی داشته باشیباید میره تو 
و کامال یادمه اولین باري که به گذشته سفر کردم چقدر ". کرد می

و . با وجود همه اون تمرینات شمشیربازي. کردم احساس حماقت می
  "...آموزش ویلون

  .موهاي مرا نوازش کرد

  .من فقط بلندتر هق هق کردم

  ".درست میشه. گریه نکن": فتبا درماندگی گ

وار  آن تعقیب و گریز دیوانه. شد تر می وحشتناك. شد ولی درست نمی
. کردند من دزد هستم که فکر میدر حالی دور خانه، همین دیشب، 

هاي خبیث راکوزي، صداي سرد کنت و دستش دور گلوي من  چشم
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شت با کرد، و باالخره ویلبور بیچاره و مردي که از پ ام می که خفه
توانستم بدون اینکه  و بدتر از همه، اینکه نمی. شمشیر به او زده بودم

ام بدهد، نظرم را به او  زیر گریه بزنم و گیدئون مجبور شود دلداري
  !بگویم

  .خود را عقب کشیدم

صورتم . کردم نفسم کجا رفته بود؟ به شدت احساس خجالت میعزت 
  . را با پشت دستم پاك کردم

و یک تکه پارچه مربعی زرد لیمویی با  "دستمال؟": دبا لبخند پرسی
متأسفانه، تو عصر روکوکو ". حاشیه توري را از جیبش بیرون آورد

  ".تونی از این استفاده کنی دستمال کاغذي نبوده ولی می

  .گرفتم که یک لیموزین مشکی کنار ما پارك کرد داشتم آن را می

اسش از عرق پوشیده آقاي جورج در ماشین منتظر ما بود و کله ط
زدند کمی آرام  با دیدن او افکاري که در مغزم دور می. شده بود
  .هنوز هم کامال درهم ریخته بودم ولی فقط همین. گرفتند
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واي، خداي . شدیم ما داشتیم از نگرانی دیوانه می": آقاي جورج گفت
و گوئنت هم ! کنه من، گیدئون، بازوت چی شده؟ داره خونریزي می

  "صدمه دیده؟. یشونهپرخیلی 

  ".بریمش خونه می. س فقط خسته": گیدئون مختصر گفت

کنیم و زخم تو باید  باید هر دوي شما رو معاینه. نه، هنوز نه"
  ".بالفاصله درمان بشه گیدئون

گوئنت . در اصل فقط یه خراشه. خیلی وقته خونریزیش بند اومده"
  ".خواد بره خونه می

  "...فردا باید بره مدرسه و . رد نکرده باشهممکنه به اندازه کافی تراب"

صداي گیدئون به حالت از خود راضی آشناي خودش برگشت، ولی 
  .این بار مخاطبش من نبودم

براي هجده ساعت آینده . اون سه ساعت سفر کرده. آقاي جورج"
  ".کافیه

ولی خالف قوانینه و ما باید . احتماال همینطوره": آقاي جورج گفت
  "...بدونیم 

  "!آقاي جورج"



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

٣۶٩  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

. اي که بین ما و راننده بود زد آقاي جورج تسلیم شد و به شیشه
  .شیشه با صداي نرمی کنار رفت

اي  باید اولش جاي دیگه. بپیچ طرف راست به سمت خیابون برکلی"
  ".81، پالك 1بوردون پلیس .بریم

  .پیش مامانم. توانستم به خانه بروم می. نفس راحتی کشیدم

حس همدردي داشت انگار . کرد دقت به من نگاه میآقاي جورج به 
به خاطر خدا چه ". تر از من ندیده است تا به حال موجودي بیچاره

  "اتفاقی افتاده؟

. سه تا مرد به کالسکه ما تو هایدپارك حمله کردن": گیدئون گفت
  ".چی تیر خورد کالسکه

ولی منطقی چی شده فهمم  نمی. خداي من واي،": آقاي جورج گفت
  ".رسه به نظر می

  "یعنی چی؟"

جنازه یک . 1782شمار نوشته بود، بیست و چهارم سپتامبر  تو گاه"
نصف . محافظ درجه دوم به نام جیمز ویلبور در هاید پارك پیدا شده

                                                             
1Bordon Place 
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هیچ وقت نفهمیدن چه کسی این کار رو . صورتش متالشی شده بود
  ".کرده

باید بگم  تهالب. دونیم خب، االن می": گیدئون با بدخلقی گفت
  ".میدون ولی اسمش رو نمی م قاتلش چه شکلیهیدون می

  ".رو کشتم یکیو من ": احساسی گفتم با صداي بی

  "چی؟"

دوید و با شمشیر ویلبور از پشت به مهاجم  گوئنت": گیدئون گفت
  ".دونیم واقعا اون رو کشته یا نه خب، البته نمی. حمله کرد

  "اون چی کار کرد؟". دهاي آبی آقاي جورج گرد شده بو چشم

تونستم فقط وایسم و تماشا  نمی. دو به یک بودن": زیرلب گفتم
  ".کنم

ولی قبال کار یکیشون رو . سه به یک": گیدئون حرف مرا تصحیح کرد
  ".بهت گفتم هر چی هم که شد تو کالسکه بمون. تموم کرده بودم

تونی دووم رسید زیاد ب به نظر نمی": بدون اینکه به او نگاه کنم گفتم
  ".بیاري

  .گیدئون جواب نداد
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چه ". آقاي جورج به ما دو نفر نگاهی انداخت و سرش را تکان داد
قرار بود عملیات خیلی ! کشه، گوئنت مادرت من رو می! اي فاجعه

یک صحبت کوتاه با کنت تو همین خونه، بدون هیچ . امنی باشه
ین، شما به جاي ا. افتادي حتی یک لحظه هم در خطر نمی. خطري

... ها براتون کمین کردن  دو تا نصف شهر رو دور زدین و راهزن
  "گیدئون، به خاطر خدا، چه فکري تو سرت بود؟

 ".رفت کسی ما رو لو نداده بود همه چیز به خوبی پیش می هاگ"
یه کسی . یه نفر از مالقات ما خبر داشته". گیدئون عصبانی شده بود

ده ویلبور را قانع کنه ما رو به محل که موقعیتش رو داشته که این مر
  ".مالقاتی تو پارك ببره

دونسته که  ولی چرا کسی باید بخواد شما دو تا رو بکشه؟ و کی می"
 ".کنین؟ اصال منطقی نیست شما دقیقا تو اون روز با کنت مالقات می

  ".آهان، رسیدیم". جوید آقاي جورج لب پایینش را می

ا جلوي خانه خودمان بودیم و همه بله، واقع. سرم را بلند کردم
همینطور . یک جایی در خانه، مامانم منتظرم بود. ها روشن بود پنجره
  .تختم

  ".ممنون": گیدئون گفت
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  "براي چی؟". برگشتم و به او نگاه کردم

براي یک  ".آوردم شاید من واقعا بیشتر دووم نمی... شاید ": گفت
م رو نجات  ندگی احمقانهکنم واقعا ز فکر می". لحظه لبخند کجی زد

  ".دادي

فقط به او نگاه کردم و متوجه شدم لب . دانستم چه بگویم نمی. اوه
  .ام دوباره شروع به لرزیدن کرده است پایین مسخره

این بار آن را . گیدئون به سرعت دستمال توردارش را بیرون آورد
 بهتره صورت رو با این پاك کنی وگرنه ممکنه مادرت": گفت. گرفتم

  ".فکر کنه گریه کردي

. قصدش این بود که مرا بخنداند ولی در این لحظه اصال امکانش نبود
  .دوباره زیر گریه نزدم خوب بود حداقل

من تا دم در ". راننده در ماشین را باز کرد و آقاي جورج بیرون رفت
  ".کشه یه دقیقه هم طول نمی. برمش گیدئون می

  ".خداحافظ": موفق شدم بگویم

  ".بینمت فردا می. خوب بخوابی": ن با لبخند گفتگیدئو

***  
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اگه همین ". داد تا بیدارم کند کارولین مرا تکان می "!گوئنی! گوئن"
  ".االن بیدار نشی دیرت میشه

حتی در خواب . خواستم بیدار شوم نمی. مالفه را روي سرم کشیدم
م، ام بیرون بیای آلوده فعلی دانستم وقتی از حال خوش خواب هم می

  . هستند مخاطرات وحشتناکی در انتظار

  "!خیلی دیر شده! گوئنی، جدي میگم"

خاطرات برگشته بودند . اي نداشت هایم را باز نکردم ولی فایده چشم
  ها حمله کرده باشد؟ واندال...  مام... آتیال به ...  مام... مثل اینکه 

م وقایع دو روز گذشته مانند یک فیلم با وضوح کامل جلوي چشم
  .شدند مرور می

فقط  ،توانستم به یاد بیاورم چه طور به رختخوابم برگشتم ولی نمی
  .آقاي برنارد در را برایم باز کرددیشب اینکه 

  "!شب به خیر، آقاي جورج. شب به خیر دوشیزه گوئنت"

مون گوئنت رو  من یه کم زودتر از برنامه. شب به خیر آقاي برنارد"
  ".و به لیدي آریستا برسونینلطفا سالم من ر. برگردوندم



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

٣٧۴  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

ارد در را پشت سر آقاي آقاي برن ".شب به خیر آقا. حتما قربان"
  .داد صورتش مانند همیشه هیچ احساسی را بروز نمی جورج بست؛

  "اواخر قرن هیجده؟. لباس زیباییه دوشیزه گوئنت": به من گفت

ش توانستم همانجا روي فر آنقدر خسته بودم که می ".کنم فکر می"
هیچ وقت تا این حد مشتاق تختخوابم . سالن مچاله شوم و بخوابم

ترسیدم در راه طبقه سوم به خاله گلندا، شارلوت و  فقط می. نبودم
هایشان مرا اذیت  آنها با سؤاالت و سرزنش. لیدي آریستا برخورد کنم

  .کردند می

ولی من یه حاضري . صرف کردن ون رخانواده شامشومتأسفانه "
  ".اي شما تو آشپزخونه آماده کردمکوچیک بر

  "...واي، چه خوب آقاي برنارد ولی من "

و لبخند  ".خواي بري تو تختخواب شما می": آقاي برنارد گفت
کنم یه راست برین  پیشنهاد می". روي صورتش نمایان شد ظریفی

اگر مثل یه موش . ها تو اتاق موسیقی هستن خانم. به اتاق خوابتون
بعد من به مادرتون . شنوه صداي شما رو نمیساکت باشین کسی 

  ".میگم که شما برگشتین و غذا رو میدم که بیاره باال
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آنقدر خسته بودم که حتی از احتیاط و نگرانی آقاي برنارد براي 
 ".خیلی ممنون آقاي برنارد": فقط گفتم. کردم خودم هم تعجب نمی

ویم با مامان فقط خاطره محوي از غذاي حاضري و گفتگ. و باال رفتم
مطمئنم قدرت جویدن چیزي را . داشتم، تقریبا نیمه خواب بودم
  .نداشتم، شاید سوپ بوده است

کارولین لباس مرا که به همراه کت کوچک  "!واي چقدر قشنگه"
اینو از گذشته ". ه بودچیندارش پشت صندلی آویزان بود کشف کرد

  "آوردي؟

مامان در مورد ". د شدمبلن ".نه، قبل از اینکه برم پوشیده بودم"
  "گفت؟نعجیبی که اتفاق افتاد بهتون  ايچیز

. البته نه اینکه خیلی هم الزم بود چیزي بگه. چرا": کارولین گفت
یه . شنیدن ها می زد که همه همسایه خاله گلندا انقدر بلند داد می

کرد انگار مامان یه دزده که ژن مسافرت زمان   جوري رفتار می
  ".رو دزدیدهشارلوت بیچاره 

  "شارلوت چی؟"

. رفت اتاق خودش و هرچی خاله گلندا التماسش کرد بیرون نیومد"
ش  زد که کل زندگی شارلوت از بین رفته و همه خاله گلندا داد می
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مامان بزرگ گفت بهتره خاله گلندا یه قرص بخوره . تقصیر مامانه
ورد ش در م و عمه مدي هم همه. وگرنه مجبور میشه دکتر خبر کنه
و ساعت توي برج حرف خاکستر اون عقاب، یاقوت کبود و کوه 

  ".زد می

  ".وحشتناکه": گفتم

من و نیک فکر . هیجان انگیز بودبه نظر ما که ": کارولین گفت
کنیم خوبه که تو به جاي شارلوت این ژن رو داري حتی اگه خاله  می

اون . رهخو گلندا بگه مغزت اندازه نخوده و دست و پات تو هم گره می
میشه ". سینه لباس دست کشید به پارچه براق پیش ".ادبه خیلی بی

  "امروز بعد مدرسه لباس رو بپوشی و به من نشون بدي؟

  ".تونی بپوشی ولی اگه بخواي خودت هم می. حتما": گفتم

 االنبعدشم . براي من خیلی بزرگه گوئنی". کارولین خنده ریزي کرد
  ".انه خوردن نداريباید بلند شی یا دیگه وقت صبح

شستم  دوش صبحگاهی باالخره بیدارم کرد و وقتی موهایم را می
نیم ساعتی که در تر  فکرم دائما به سراغ اتفاقات دیشب یا دقیق

  .گشت ریختم بر می آغوش گیدئون اشک و آب بینی می
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یادم آمد که چطور مرا نزدیک خودش نگه داشته بود و موهایم را 
موقع آنقدر ناراحت بودم که حتی به اینکه چقدر آن . نوازش کرده بود

االن بیشتر احساس خجالت . کردم ایم فکر نمی به هم نزدیک شده
به خصوص چون واقعا با من مهربان بود و اصال شبیه . کردم می

حتی با اینکه فقط دلش برایم سوخته . (چیزي که همیشه بود نبود
  . او متنفر باشم و من تصمیم گرفته بودم براي همیشه از.) بود

همیشه که . بیا بیرون". کوبید کارولین به در حمام می "!گوئنی"
  ".تونی اون تو بمونی نمی

باید . توانستم براي همیشه اینجا بمانم واقعا نمی. گفت راست می
شیر . شدم و وارد زندگی عجیب و غریب جدیدم می - آمدم  بیرون می

یزد و آخرین آثار خستگی آب گرم را بستم و گذاشتم آب یخ رویم بر
ام هنوز در اتاق خیاطی مادام  مدرسه لباس فرم. را از بین ببرد

شد براي همین  ام هم باید شسته می روسینی بود و دو تا بلوز اضافه
. پوشیدم که برایم کمی کوچک شده بود باید یونیفرم پارسالم را می

. بودشد و دامنش هم کمی کوتاه  ام کشیده می بلوزش روي سینه
جا گذاشته هم در معبد را ام  هاي آبی تیره مدرسه کفش. مهم نبود

ام را پوشیدم که در اصل  هاي ورزشی مشکی براي همین کفش بودم



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

٣٧٨  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

، امروز دور مدرسه راه ولی احتماال آقاي گیلز، مدیرمان. مجاز نبود
  .هاي ما را بررسی کند افتاد تا لباس نمی

براي همین فقط آن را با حوله  وقت نداشتم موهایم را سشوار بکشم،
موها . خشک کردم و بعد آن را شانه کردم توانستم ی که میتا جای

هاي  هایم ریخت و هیچ اثري از حلقه همانطور خیس روي شانه
  .ظریفی که دیروز مادام روسینی درست کرده بود نماند

مشخص بود دیشب بد . چند لحظه در آینه به صورتم نگاه کردم
کمی از کرم . مولی از آن چیزي که انتظار داشتم بهتر بود ام خوابیده

گفت  مادرم همیشه می. ام زدم ها و پیشانی ضدپیري مامان به گونه
  .هیچ وقت براي شروع زود نیست

دانستم دیر یا زود باید  دوست داشتم بی خیال صبحانه بشوم ولی می
ن تمامش بهتر بود همین اال. با شارلوت و خاله گلندا رو به رو شوم

  .کردم می

آمدم، خیلی قبل از اینکه به اتاق  ها به طبقه اول می وقتی از پله
  . غذاخوري برسم، صداي صحبت آنها را شنیدم

 ".بزرگ، نشونه بدشانسیه ي پرنده": گفت صداي عمه بزرگ مدي می
دوست داشت خوب . شد او هیچ وقت قبل از ساعت ده بیدار نمی
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وز غیر ضروري در ره تنها وعده غذایی کرد صبحان بخوابد و فکر می
  ".داد نفر به حرف من گوش می کاش یه". است

و تا حاال . هیچ کس از الهامات تو سر در نمیاره! واقعا که مدي"
 ".حداقل ده بار برامون تعریف کردي و ما مجبور شدیم گوش بدیم

  .لیدي آریستا بود

رد تخم یاقوت اگه یه کلمه دیگه در مو. دقیقا": خاله گلندا گفت
  ".زنم کبود بشنوم جیغ می

  ".صبح به خیر". حرفشان را قطع کردم

سکوت کوتاهی شد و همه آنها انگار که مرد سبز کوچکی از سیاره 
  .زوگ دیده باشند به من خیره شدند

 هامیدوارم خوب خوابید. صبح به خیر فرزند": آریستا گفتلیدي 
  ".باشی

  ".بودمخیلی خسته . ممنون خوابیدم، خوب"

 تاین جریانا مطمئنم": اي گفت با حالت رئیس مآبانهخاله گلندا 
  ".برات زیادي بوده



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

٣٨٠  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

ام رو به روي شارلوت که مشخص  در جاي همیشگی. گفت درست می
رسید که انگار  جوري به نظر می. بود به نان تستش لب نزده نشستم
  . با دیدن من اشتهایش کور شده است

زدند و کارولین  ئه آمیز به من لبخند میمامان و نیک با حالتی توط
در انتهاي دیگر . یک کاسه شیر و برشتوك را به طرف من هل داد

! فرشته کوچولوي من". میز، عمه بزرگ مدي برایم دست تکان داد
تونی این اوضاع درهم و برهم رو یه  تو می! بینمت خیلی خوشحالم می

هیچ کس نتونست دیشب، با اون همه داد و بیداد . کم روشن کنی
گلندا داشت یه سري اطالعات ما قبل تاریخ . درست بفهمه چی شده

دو ویلر فرار کرد  ،خوشتیپ ي ما با اون پسره از زمانی که لوسیِ
من هیچ وقت نفهمیدم چرا همه انقدر شلوغش کردن که . گفت می

کنه این  آدم فکر می. گریس اجازه داده چند روز پیشش بمونن
ولی نه، تا میاد یه . ی وقت پیش فراموش شده باشهجریان باید خیل

کم علف روش سبز بشه یه شتر پیدا میشه و دوباره خاك رو به هم 
  ".زنه می

احتماال داشت خاله گلندا را به شکل یک شتر تصور . کارولین خندید
  .کرد می
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این که یه سریال تلویزیونی نیست ": لیدي آریستا با خشونت گفت
  ".مدي

اگر سریال بود، . خدا رو شکر که نیست": دي گفتعمه بزرگ م
  ".خیلی وقت پیش داستانش رو قاطی کرده بودم

کردن  همه فکر می. س خیلی ساده": شارلوت با صداي سردي گفت
بشقابش رو به عقب  ".من این ژن رو دارم ولی به جاش گوئنت داره

سش بر تونه از پ براي همین حاال باید ببینه می". هل داد و بلند شد
  ".بیاد یا نه

ولی خاله گلندا موفق نشد به موقع مانع بیرون  ".شارلوت، صبر کن"
قبل از اینکه دنبل او برود نگاه بدي به . رفتن شارلوت از اتاق شود

  "!باید از خودت خجالت بکشی گریس". مامان انداخت

  ".اخالقش خطرناك شده": نیک گفت

  .لیدي آریستا آه عمیقی کشید

گوئنت، من با آقاي جورج . من باید برم سر کار". ه کشیدمامان هم آ
فرستن به  تو رو می. توافق کردم که امروز بعد از مدرسه بیان دنبالت
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تونی در آرامش  ، به یه اتاق زیر زمینی خوب و امن که می1956سال 
  ".تکالیفت رو انجام بدي

  "!ضد حال": نیک گفت

  .کردم من هم همین فکر را می

  ".و بعدش هم یک راست میاي خونه": ا گفتلیدي آریست

یعنی زندگی من از این  ".ولی اون موقع دیگه روز تموم شده": گفتم
به بعد این طور خواهد بود؟ رفتن به معبد بعد از مدرسه براي ترابرد، 
نشستن در یک اتاق کسل کننده و انجام تکالیف و بعد برگشتن به 

  !خانه براي شام؟ چه کابوسی

مدي زیر لب فحش داد چون آستین لباس خوابش در  عمه بزرگ
من همیشه گفتم که این ". مارماالد روي نان تستش فرو رفته بود

  ".وقت روز اصال براي بیدار بودن مناسب نیست

  ".میگین همیشه بله": نیک گفت

مامان مثل هر روز صبح نیک، کارولین و من را بوسید و خداحافظی 
اگر ": من گذاشت و آهسته گفت بعد دستش را روي شانه. کرد

  ".اتفاقی باباي منو دیدي از قول من ببوسش
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در سکوت چایش را . دي آریستا با شنیدن این حرف تکانی خوردیل
خواي به موقع به  اگه می": نوشید، بعد به ساعتش نگاه کرد و گفت

  ".مدرسه برسی باید عجله کنی

***  

ز کالس ا ".زنم می من قطعا یه روز آژانس کارآگاهی": لزلی گفت
و خودمان را به زور در یکی از  جغرافی خانم کانتر در رفته

 و لزلی روي درپوش توالت نشسته بود. ها چپانده بودیم دستشویی
که پر از  توالت من به در. چاق و چله روي زانوهایش داشت پوشهیک 
جنی عاشق . هاي خودکاري کج و کوله بود تکیه داده بودم نوشته

  .و چیزاي دیگه مالکوم آشغاله، زندگی مزخرفهآدامه، 

شاید برم تاریخ . تحقیق در مورد رمز و راز تو خون منه": لزلی گفت
هاي باستانی  هاي قدیمی و کتیبه هم بخونم و در مورد اسطوره

البته . و بعدش مثل تام هنکس تو کد داوینچی میشم. تخصص بگیرم
کنم که  تخدام میترم و یه مرد خیلی جذاب اس من خوش قیافه
  ".دستیارم بشه

من هم قراره . به نظرم هیجان انگیزه. حتما این کارو بکن": گفتم
  ".بگذرونم 1956بقیه زندگیم رو تو یه اتاق بدون پنجره تو سال 
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همه ماجرا را براي او تعریف  ".فقط سه ساعت در روز": لزلی گفت
و خم این  رسید لزلی بهتر از من از چم کرده بودم و به نظر می

هاي من از اول  او به همه حرف. ماجراي پیچیده سر در آورده است
نظرش . تا داستان آن مرد در پارك و عذاب وجدان من گوش کرد

بهتره باهاشون مبارزه کنی تا اینکه خودت هم مثل یه ": این بود
بیشتر از  حرف لزلیدر کمال تعجب، این  ".کیک تیکه تیکه بشی

و گیدئون باعث شد احساس بهتري داشته  هاي آقاي جورج حرف
  . باشم

اي که لزلی براي توانایی کنت در خفه کردن من از راه دور به  کلمه
او گفت از طریق . یا حرکت از راه دور بود 1کار برد تله کینسیس
شود بدون باز کردن دهان هم با افراد ارتباط  حرکت از راه دور می

از ظهر اطالعات بیشتري در این و قول داد همان بعد . برقرار کرد
  .د جمع کندرمو

دیروز و نیمی از شب گذشته همه وقتش را در اینترنت به دنبال 
. کنت سن ژرمن و سایر چیزهایی که به او گفته بودم گذرانده بود

تشکرهاي من را هم قبول نکرد و گفت این کار برایش خیلی هیجان 
  .انگیز بوده است

                                                             
1Telekinesis   با قدرت ذهنه دور حرکت اجسام از را
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حتی . ژرمن یه شخصیت تاریخی مبهمهدر هر حال، این کنت سن "
رمز و رازهاي زیادي هم در . تاریخ تولدش هم دقیق مشخص نیست

. زد صورتش از فرط هیجان برق می ".وجود داره اصلیتشمورد 
بعضیا عقیده داشتن از طریق جادو بوده و . شده ظاهرا پیر نمی"

  ".کردن رژیم غذایی مناسبی داشته بعضیا هم فکر می

رسیده  شاید مراقب خودش بوده و خوب به نظر می. ر بودپی": گفتم
  ".ولی قطعا پیر بود

حتما . دروغه قسمتشخب پس تو ثابت کردي این ": لزلی گفت
ها در موردش  شخصیت خیلی جذابی داشته چون تو خیلی از داستان

هاي سري اون رو به عنوان یه جور  صحبت شده و خیلی از حلقه
عضو  .گرفتن ر چی که هست در نظر میگورو، یا مرشد بزرگ یا ه

ها و خیلیاي  چندین انجمن سري بوده مثل فراماسونرها و صوفی
زده و موسیقی  ، ویلون میهاي بود دان فوق العاده دیگه، موسیقی

کرده و ظاهرا  ساخته، چندین زبان خارجی رو راحت صحبت می می
هر در . در زمان سفر کنه -  !اینجاش رو گوش کن - تونسته  می

کرده تو اتفاقات مختلفی حضور داشته در صورتی که  صورت، ادعا می
  ".تونسته اونجاها باشه نمی
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  "!تونسته می که البته"

تو . مند بوده در ضمن به کیمیاگري هم عالقه. خیلی باحاله. آره"
هاش رو انجام  آلمان یه برج کیمیا مخصوص خودش داشته تا آزمایش

  ".هایی زمایشمطمئن نیستم چه جور آ - بده 

  "کیمیاگري، به سنگ کیمیا ربط داره، نه؟"

البته سنگ کیمیا براي هر کسی یه معنی متفاوت . و به جادو. دقیقا"
بعضیا فقط سعی کردن با اون طال بسازن، و براي همین کارهاي . داره

هاي  ها و شاهزاده همه پادشاه. عجیب و غریبی تو این زمینه کردن
بودن که ادعاي کیمیاگري داشتن، براي اینکه  هایی قدیمی دنبال آدم

هاشون براي ساختن طال  درسته که تالش. خواستن شون طال می همه
منجر به ساخت ظروف چینی و چیزهاي دیگه شد ولی اکثر اوقات 

افتاد براي همین کیمیاگران رو به جرم ارتداد و  اصال اتفاقی نمی
  ".کردن می انداختن یا سرشون رو قطع تقلب به زندان می

باید سر کالس شیمی بیشتر توجه . تقصیر خودشون بوده": گفتم
  ".کردن می

این جریان . اي نداشتن ولی کیمیاگران خودشون اصال به طال عالقه"
سنگ کیمیا تقریبا مترادف . فقط استتار آزمایشات واقعی اونها بوده
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 کردن اگر بتونن مواد تشکیل کیمیاگران فکر می. جاودانگی میشه
مثل چشم قورباغه، خون دختر باکره،  -دهنده درست رو پیدا کنن 

خب، اگر بتونن مواد  - موي دم گربه سیاه، هه هه، شوخی کردم
تشکیل دهنده درست رو پیدا کنن و با فرایند شیمیایی درست 

اي به دست میارن که اگر کسی اون رو بخوره  ترکیبشون کنن، ماده
کردن اون  ت سن ژرمن ادعا مینن کپیروا. کنه عمر جاودان پیدا می

منابعی هست . ست دستور تهیه این ماده رو داره براي همین جاودانه
اي هم  در آلمان مرده ولی مدارك دیگه 1784که میگه اون سال 

  ".هست که افرادي اون رو چندین سال بعد زنده و سالم دیدن

داشته ولی شاید دوست . کنم جاودانه باشه اوهوم، فکر نمی": گفتم
این همون چیزیه که وقتی . بشه؟ شاید این همون راز در پس رازه

  "...حلقه بسته بشه اتفاق میفته

س، که طرفداران  ولی این فقط یک روي سکه. تونه باشه خب، می"
با دستکاري منابع بر اساس اهداف هاي توطئه مرموز  مشتاق تئوري

ارن ها عقیده د منتقدان این تئوري. خودشون مطرح کردن
صرف  هایی که در مورد کنت وجود داره، عمدتا تخیالت افسانه

طرفدارانشه فقط به خاطر این که کنت خوب تونسته خودش رو 
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لزلی این اطالعاتی را که در اینترنت جمع آوري کرده  ".عرضه کنه
که نتوانستم جلوي  کرد تعریف می زده و هیجان روانبود چنان 

  .خندیدنم را بگیرم

تونی در این  پرسی که می چرا از آقاي ویتمن نمی": ردمپیشنهاد ک
تکلیفت بنویسی؟ کلی تحقیقات کردي، فکر  برايمورد یه مقاله 

  ".کنم بتونی یه کتاب کامل در این مورد بنویسی می

. هاي من قدردانی کنه فکر نکنم سنجاب چندان از تالش": لزلی گفت
منظورم اینه . نههر چی نباشه خودش هم یکی از طرفداران سن ژرم

به نظر من که اون آدم . اگه یکی از محافظین باشه، حتما طرفدارشه
اون تو . ي ماجراست، کنت سن ژرمن رو میگم نه آقاي سنجاب بده

در ت کرد، نه؟ و مادرت گفته بود باید  رو تهدید کرد و تقریبا خفه
بیشتر از اون چیزي که میگه  مادرت. مقابلش خیلی احتیاط کنی

و دارم بهت میگم، تنها راهش اینه که از لوسی شنیده . ونهد می
  ".باشه

آهی  ".دونن شون بیشتر از اون چیزي که میگن می کنم همه فکر می"
حتی خود . دونن شون بیشتر از من می یا اینکه حداقل همه". کشیدم

  "!تو
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من رو به عنوان یه بخش خارجی از مغز خودت در ". لزلی خندید
. داده همیشه اصلیت خودش رو خیلی مرموز جلوه میکنت . نظر بگیر

ممکنه پسر . در هر صورت، اسم و عنوانش که اختراع خودش بوده
 2، بیوه چارلز دوم پادشاه اسپانیا1نامشروع ماریا آنا فون هابسبورگ

یا طبق . تونستن پدرش باشن هاي خیلی زیادي هم می آدم. بوده باشه
دربار  يترانسیلوانیایی بوده و تویه تئوري دیگه، پسر یک شاهزاده 

در هر صورت، هیچ کدوم . در ایتالیا بزرگ شده 3آخرین دوك مدیچی
ها واقعا اثبات نشده براي همین هر کسی یه چیزي  از این تئوري

  ".ولی االن ما دو تا یه تئوري جدید داریم. میگه

  "ما؟ داریم؟"

دونیم که  یما م! معلومه که داریم". هایش را گرد کرد لزلی چشم
  ".حتما یکی از والدینش از خانواده دو ویلر بوده

  "دونیم؟ این رو از کجا می"

خودت گفتی اولین مسافر زمان از خانواده دو ویلر بوده، ! واي، گوئن"
براي همین کنت باید یکی از اعضاي این خانواده باشه، چه مشروع 

                                                             
1Maria Anna von Habsburg 
2King Charles II of Spain 
3Medici  
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انش این فهمی چی میگم؟ در غیر این صورت فرزند می. چه نامشروع
  ".نام خانوادگی رو نداشتن

توانستم به خوبی این تئوري  نمی ".امم، آره":با لحن نامطمئنی گفتم
ولی فکر کنم این تئوري ترانسیلوانیایی هم ". وراثت را درك کنم

تونه  ترانسیلوانیاست نمی اهلاینکه اون مرده راکوزي . ربط نیست بی
  ".تصادفی باشه

واي، مراقب . کنم ون بیشتر تحقیق میدر مورد ا": لزلی قول داد
یک نفر وارد دستشویی دخترانه شد و به . در بیرونی باز شد"!باش

حرکت ماندیم تا اینکه دوباره بیرون  ما کامال بی. توالت بغلی ما رفت
  .رفت

  ".دونم کیه خوشحالم نمی. اخ. تهاش رو نشس دست": لزلی گفت

فکر ". خواب رفته بودپاهایم  ".دستمال توالت تموم شده": گفتم
فهمه ما غیبت  کنی به دردسر بیفتیم؟ خانم کانتر حتما می می

  ".حتی اگر اون هم نفهمه، یه نفر ما رو لو میده. کردیم

از . فهمه ن، چیزي نمی براي خانم کانتر یه شکل آموزا همه دانش"
، کنه سال هفتم به من میگه لیلی و تو رو هم با سینتیا قاطی می



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

٣٩١  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

باید تا جاي . تره نه، گوش کن، این از جغرافی مهم! کنفکرش رو ب
  ".هر چی بیشتر در مورد دشمنات بدونی بهتره. ممکن آماده باشی

  ".دونستم دشمنام کیا هستن فقط کاش می"

. تونی به کسی اعتماد کنی تو نمی": لزلی، درست مثل مادرم گفت
انتظارش رو اگر تو یه فیلم بودي، آدم بده کسی بود که کمتر از همه 

ولی چون ما تو فیلم نیستیم، من میرم دنبال اون شخصیتی . داشتی
  ".که سعی کرد تو رو خفه کنه

پوش رو تو هاید پارك فرستاد دنبال ما؟ کنت  ولی کی مردهاي سیاه"
بقیه مسافرهاي زمان رو  کهاون به گیدئون احتیاج داره ! که نبوده

  ".حلقه بسته بشه ببینه و یه قطره از خونشون رو بگیره تا

ولی شاید تو این ". لزلی متفکرانه لب پایینش را جوید ".بله، درسته"
منظورم اینه که . هاي بد زیادي وجود داشته باشه فیلم شخصیت

اونا کرونوگراف رو . تونن جزء آدم بدا باشن حتی لوسی و پل هم می
  "ایسته چی؟ می 18پوشی که جلوي پالك  و اون مرد سیاه. دزدیدن

چطور؟ . امروز صبح هم اونجا بود، مثل همیشه". اي باال انداختم شانه
  "کنی اون هم ممکنه یهو شمشیر بکشه؟ فکر می
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کنم احتمال داره یکی از محافظان باشه که فقط طبق  نه، فکر می"
اش  هوشلزلی به سراغ پ ".اونجور مسخره اونجا کشیک میده ،وظیفه
. رد خود محافظان پیدا کنمراستی، نتونستم چیزي در مو". برگشت

ولی بعضی از اون . اي باشن رسه واقعا لژ خیلی سري به نظر می
. فراماسونر هم بودن - چرچیل، ولینگتون، نیوتن -هایی که گفتی  اسم

تونیم فرض کنیم این دو تا انجمن سري با هم  براي همین می
سم آهان، و چیزي تو اینترنت در مورد پسري به ا. ارتباطاتی داشتن

تونی تو آرشیو  رابرت وایت که غرق شده باشه پیدا نکردم ولی می
. تو کتابخونه دنبالش بگردي 1چهل سال اخیر روزنامه تایمز یا آبزرور
دیگه چی؟ آهان، درخت . مطمئنم اونجا یه چیزایی پیدا میشه

تونی اینها رو به  خب، قطعا می... خاکستر، یاقوت کبود، کالغ 
یر کنی ولی این چیزهاي مرموز همه جور هاي مختلفی تفس روش
باید سعی . اي نمیدن اي میدن که در اصل یعنی هیچ معنی معنی

تخیلی هاي  کنیم بر اساس حقایق پیش بریم و دنبال این ایده
باید اطالعات بیشتري به دست بیاري به خصوص در مورد . نباشیم

دو تا  مشخصه اون. لوسی و پل و اینکه چرا کرونوگراف رو دزدیدن

                                                             
1Observer 
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. خوان خبر داشته باشن یا نمی. دونن که بقیه خبر ندارن چیزهایی می
  ".یا نظرشون در مورد این چیزها با هم خیلی فرق داره

و دقیقا به . ها محکم و با انرژي بودند این بار قدم. در دوباره باز شد
  .آمدند سمت در توالت ما می

بیاین بیرون و و گوئنت شپرد، همین االن از اونجا  1لزلی هی"
  ".برگردین به کالستون

اینجا  که دونین می": بعد لزلی گفت. اولش من و لزلی خشکمان زد
  "س، آقاي ویتمن؟ دستشویی دخترونه

  "...یک . شمرم من تا سه می": آقاي ویتمن گفت

  .قبل از اینکه به سه برسد در را باز کردیم

: رد و گفتخیلی جدي به ما نگاه ک آقاي ویتمن مثل یک سنجابِ
واقعا ازتون ناامید . تون ثبت کنم من باید این جریان رو تو پرونده"

ت رو  این مسأله که تو جاي دختر خاله. به خصوص تو گوئنت. شدم
. خواد بکنی تونی هر کاري دلت می گرفتی به این معنی نیست که می

  ".کرد توجهی نمی ش بی شارلوت هیچ وقت به کارهاي مدرسه

                                                             
1Lesley Hay 
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او . آمد اصال به او نمی ها سختگیرياین  ".قاي ویتمنآ بله": گفتم
  .زد اخالق بود و فقط کمی نیش و کنایه می معموال خیلی خوش

  ".حاال برین سر کالستون"

  "دونستین ما اینجاییم؟ از کجا می": لزلی پرسید

و ". لزلی دراز کرد پوشهدستش را به طرف . آقاي ویتمن جواب نداد
  ".کنم یفعال هم این رو توقیف م

تونین این کارو  واي، نه، نمی". اش چسباند را به سینه پوشهلزلی 
  ".بکنین

  ".اون رو بده به من لزلی"

  ".براي کالس... ولی من الزمش دارم "

  "...شمرم  تا سه می"

داد  فشار می به هم هایش را به دو که رسید، لزلی در حالی که دندان
 ؛ا به داخل کالس هل دادآقاي ویتمن ما ر. پرونده را تحویل داد
مشخص بود به خانم کانتر برخورده که ما از . خیلی خجالت آور بود
  .ایم چون تا آخر کالس به ما کم محلی کرد کالسش فرار کرده

  "کشیدین؟ داشتین چیزي می": گوردون پرسید
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خواستیم با خیال راحت با هم  فقط می! نه احمق": لزلی به او پرید
  ".حرف بزنیم

. اش زد با انگشت به پیشانی "س در رفتین که حرف بزنین؟از کال"
  "!دخترا"

تو رو  ي پوشهحاال آقاي ویتمن کل اطالعات ": به لزلی گفتم
که من  -فهمن منظورم اینه محافظان می -فهمه  بعد می. خونه می

  ".مطمئنم اجازه این کار رو نداشتم. همه چیز رو به تو گفتم

پوش رو  شاید یکی از اون مرداي سیاه. ممطمئن آره، منم": لزلی گفت
دونم که کسی  نه چون االن چیزهایی رو میبفرستن تا شرّ من رو بکَ

کند چشم انداز هیجان انگیزي  رسید فکر می به نظر می ".نباید بدونه
  .در پیش دارد

  "خب، اگه واقعا همچین اتفاقی بیفته چی؟"

ي تو یه اسپري فلفل خب، امروز بعد ازظهر که میرم برا... اونوقت "
لزلی براي دلگرمی به پشت من  ".خرم بخرم، یکی هم براي خودم می

  "خوایم بگذاریم اونا شکستمون بدن؟ ما که نمی. بیا بابا". زد
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همیشه به . خوردم بینی لزلی غبطه می به خوش ".خوایم نه نمی. نه"
  .ي پري وجود داشت اگر نیمه. گرد نیمه پر لیوان نگاه می
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بعد از ظهر، لوسی و پل براي ترابرد به  6:00بعد از ظهر تا  3:00
ما در مورد پاکسازي شهر و بازسازي ساختمانهاي . دفتر من آمدند

 1و این حقیقت باورنکردنی که در زمان آنها ناتینگ هیلشده بمباران 
. صحبت کردیمشیک و پرطرفدار شهر خواهد بودیکی از مناطق 

همچنین، آنها .) توصیف کردند "مد روز"وان آنها، این منطقه را با عن(
به بعد را به من  1950فهرست همه قهرمانان تنیس ویمبلدون از 

 اختصاصی ام را در حسابی بندي من قول دادم که جایزه شرط. دادند
در ضمن، به . هایم بگذارم براي تحصیالت دانشگاهی فرزندان و نوه

. در ناتینگ هیل هستم فکر خرید یک یا دو بلوك آپارتمانی مخروبه
  .ه باشداي داشت شاید فایده

  

  شمار محافظان گاه

   1949آگوست  14

  لوکاس مونتروز، کارآموز درجه سه: گزارش از

  

                                                             
1Notting Hill 
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  چهارده
آمدند، ناهار مثل همیشه چندش  ها به طرز دردناکی کش می کالس

آور بود و وقتی بعد از دو ساعت شیمی بعد ازظهر زمان رفتن به خانه 
  .ام به رختخواب بروم مادهآکردم کامال  س میشد احسا

بار، در زنگ تفریح  یک. محلی کرده بود شارلوت تمام روز به من بی
اگه به فکر معذرت خواهی ": سعی کردم با او صحبت کنم و او گفت

  "!هستی فراموشش کن

براي چی معذرت خواهی ": پرسیدم .برخورد به من این حرفش
  "کنم؟

  "...ونی بفهمی چرا ت خب، اگه خودت نمی"

تقصیر من نبوده که به جاي تو این ژن لعنتی رو به ارث ! شارلوت"
  ".بردم

کرد از عصبانیت برق  هاي شارلوت در حالی که به من نگاه می چشم
و راحت . یه چیز خیلی خاص. این ژن، لعنتی نیست، یه موهبته". زد

که حتی  اي ولی تو انقدر بچه. بگم که روي کسی مثل تو حروم شده
  ".فهمی این رو هم نمی
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  .بعد برگشت و رفت و مرا همانجا رها کرد

حالش ": داشتیم لزلی گفت وقتی وسایلمان را از کمدهایمان بر می
  ".فقط باید عادت کنه که دیگه آدم خاصی نیست. خوب میشه

  ".آخه من اصال چیزي رو از اون نگرفتم. ولی خیلی نامردیه": گفتم

  "!بگیر". برس مویش را به من داد ".یخب، در واقع گرفت"

  "خواي با این چی کار کنم؟ می"

  "تونی بکنی؟ اي می چه کار دیگه. موهاتو شونه کن"

چرا دارم این کار رو ": بعد از او پرسیدم. مطیعانه موهایم را شانه زدم
  "کنم؟ می

. خوام وقتی دوباره گیدئون رو دیدي خوشگل باشی فقط می"
هات همینجوري هم به طرز   همژ. احتیاج نداري خوشبختانه به ریمل

  ".اي بلند و مشکیه فوق العاده

قراره . شاید اصال امروز نبینمش". با شنیدن اسم گیدئون سرخ شدم
  ".تا تو یه سرداب تکالیفم رو انجام بدم 1956من رو بفرستن به سال 

  ".آره، ولی شاید قبل یا بعدش اتفاقی ببینیش"
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  ".وشش نمیادلزلی، اون از من خ"

  ".منظورش این نبود": لزلی گفت

  "!چرا، بود"

در هر صورت، . تونن نظرشون رو عوض کنن خوب که چی؟ آدما می"
  ".تو که از اون خوشت میاد

هر . اي نداشت انکار کنم فایده. دهانم را باز کردم و بعد دوباره بستم
  . دآم کردم که این طور نیست، از او خوشم می چقدر هم وانمود می

حداقل تا جایی که . کنه اون جذابه هر دختري باشه فکر می": گفتم
ش رو اعصاب منه و دائم بهم  ولی اون همه. به قیافه مربوط میشه
  "...خیلی زیاد ... دستور میده و خیلی 

تو ! به خدا .تو هم هستی". لزلی با محبت به من لبخند زد "عالیه؟"
و . به جز خودم، احتماال. مشناس ترین دختري هستی که من می عالی

خوام این لیموزینی رو که  بیا، می. تو هم گاهی به مردم دستور میدي
  ".قراره تو رو ببره ببینم

  .جیمز رد شدیم، سرش را به سردي تکان دادایستادن وقتی از محل 

  ".باید یه چیزي از جیمز بپرسم. یه دقیقه صبر کن": به لزلی گفتم
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صورت جیمز محو شد و با خوشحالی به  وقتی ایستادم، حالت کسل
  ".کردم مان فکر می در مورد گفتگوي قبلی": من لبخند زد و گفت

  "چی؟ بوسیدن؟"

موهایت امروز به . امکانش هست که واقعا آبله گرفته باشم. نه، آبله"
  ".طرز زیبایی براق است

  "جیمز، میشه یه لطفی در حق من بکنی؟. ممنونم"

  ".ربطی نداشته باشدامیدوارم به بوسیدن "

  ".در مورد آداب معاشرته. ولی نه. فکر بدي نیست". لبخند زدم

  "آداب معاشرت؟"

کنی که من از آداب معاشرت سر در  خب، تو همیشه شکایت می"
کنم به من یاد بده  براي همین ازت خواهش می. نمیارم و حق داري

چطور چطور حرف بزنم، . در زمان خودتون. چطور درست رفتار کنم
  ".دونم چه می... تواضع کنم، چطور 

وقتی شاهزاده نایب السلطنه چطور بادبزن دست بگیري؟ برقصی؟ "
  "در اتاق است رفتار کنی؟

  "!دقیقا"
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  ".توانم این چیزها را به تو یاد بدهم می. اوه، بله": جیمز گفت

تو شمشیربازي . راستی جیمز". و برگشتم که بروم ".عالیه": گفتم
  "با شمشیر واقعی؟ بلد بودي؟

خواهم خودنمایی کنم ولی من یکی از  نمی. البته": جیمز گفت
بهترین شمشیربازان شهر در بین دوستانم در باشگاه محسوب 

  ".گالیانو به شخصه گفت که من مهارت قابل توجهی دارم. شدم می

  ".تو یه دوست واقعی هستی! خیلی عالیه"

لزلی با عالقه  "بازي بده؟ تو از اون روح خواستی بهت درس شمشیر"
هاي مرا  توانست حرف البته فقط می. گفتگوي ما را دنبال کرده بود

  "تونه شمشیر دست بگیره؟ روح می". بشنود

از اون . در هر حال، به قرن هجدهم که وارده. خواهیم دید": گفتم
  ".زمان اومده

گوشه دوباره داشتی با اون ". ها به ما رسید گوردون گلدرمن روي پله
  ".من دیدمت. زدي گوئنت دیوار حرف می

 باهاش احوال پرسی نکنماگه . منه گوردون آره، دیوار مورد عالقه "
  ".خوره بهش بر می
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  "دونی آدم عجیب غربی هستی دیگه؟ خودت می"

ولی حداقل صداي من خروسک . دونم آره گوردون جان، می"
  ".نمیشه

  ".خودش میره. هي مربوط به سن این یه مرحله": گوردون گفت

  ".رفتی شد اگه تو می چه خوب می": لزلی گفت

 ".خواین بازم حرف بزنین فکر کنم شما دو تا می": گوردون گفت
هر چی . کنم درك می". همیشه خالص شدن از دست او سخت بود

سینما توي بعدا . هاتون تو هم بود باشه امروز فقط پنج ساعت کله
  "بینمتون؟ می

  ".نه": لزلی گفت

وردون، همانطور که مثل سایه در سالن ورودي مدرسه دنبال ما گ
باید . تونم برم بینم منم نمی کنم می االن که فکر می": آمد گفت می

تا حاال بهتون . اون مقاله مسخره رو در مورد انگشتر خاتم بنویسم
  "تونم آقاي ویتمن رو تحمل کنم؟ گفتم نمی

  "!بله، صد دفعه گفتی": لزلی گفت
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اینکه از ساختمان خارج شوم، لیموزینی را که بیرون در  قبل از
هنوز به شدت در مورد . زد قلبم کمی تندتر می. مدرسه بود دیدم

  . کردم دیشب احساس خجالت می

. گوردون با تحسین سوتی کشید "!عالیه! اون ماشینو ببین! واي"
دونا به صورت ناشناس شایعات درست باشه و واقعا دختر مشاید "

  ".خونه تو این مدرسه درس می داره

براي . حتما": هایش را زده بود گفت لزلی که نور خورشید چشم
که کسی نفهمه اینجا . همین هم یه لیموزین فرستادن دنبالش

  ".خونه ناشناس درس می

سینتیا و . آموزان به لیموزین زل زده بودند تعداد زیادي از دانش
هایشان از حدقه  ند و چشمها ایستاده بود دوستش سارا هم روي پله

به خاطر چیزي در سمت  -ن ولی نه به خاطر لیموزی. بیرون زده بود
  .افتاد اتفاق می راست آن

. نیستپسرا  تو نخکردم این ننر  منو باش که فکر می": سارا گفت
  ".حتی پسراي جذابی مثل این

  ".یا حتی برادرش. شاید هم پسرعموش باشه": سینتیا گفت
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با شلوار جین و  معمولیگیدئون، خیلی . زلی را گرفتممحکم بازوي ل
و با شارلوت حرف . شرت، همانجا در حیاط مدرسه ما ایستاده بود تی
  .زد می

من رو بگو که فکر ": با شکایت گفت. لزلی بالفاصله او را شناخت
  ".کردم موهاش بلنده

  ".هست دیگه": گفتم

  ".هباحال. فرق داره اینطوري .تا شونه": لزلی گفت

گوردون یک بازویش را به شانه من تکیه داد تا بتواند از پشت من و 
  ".بندم اواخواهره شرط می. حتما اواخواهره".سینتیا بهتر ببیند

  "!گیره داره دستش رو می! واي خداي من": سینتیا گفت

 تاده بودیمجایی که ما ایس درخشید که از طوري میلبخند شارلوت 
ي  به جز آن حالت عالمه(زد   لبخند نمیاو معموال. شد دیده می هم

زد حالت صورتش  ولی وقتی لبخند می) دهري اعصاب خردکنش
گیدئون حتما . اش داشت حتی یک چال هم روي گونه. بود دلنشین

کند که شارلوت همه  متوجه آن شده بود و مطمئن بودم او فکر می
  .چیز هست به جز یک دختر عادي
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  ".کنه ش رو نوازش می داره گونه"

احساس دردي ناگهانی در قلبم کردم که . واقعا این کار را کرد! خدایا
  ".بوسدش االن هم داره می". توانستم آن را ندیده بگیرم نمی

رسید  واقعا این طور به نظر می. هایمان را حبس کردیم همه ما نفس
  .خواهد شارلوت را ببوسد که گیدئون می

. پس پسر عموشه". احت شدخیال سینتیا ر ".ولی فقط روي گونه"
  ".کنم بگو پسر عموشه گوئنی، خواهش می

  ".با هم نسبتی ندارن. نه": گفتم

  ".اواخواهر هم نیست": لزلی گفت

  ".انگشتر خاتمش نگاه کن نبندي؟ منظورم اینه که به او شرط می"

کی خاصی از شارلوت باز هم لبخند درخشانی به گیدئون زد و با سب
  . بدش برطرف شده است حالود که مشخص ب. او دور شد

ایم  اي ایجاد کرده متوجه شدم چه صحنه. گیدئون به طرف ما برگشت
مدرسه به آنها خیره  یهاي بیرون ر و گوردون که روي پلهتچهار دخ - 

  . کنند اند و کرکر و هرهر می شده

  .شناسم من دختراي زیادي مثل تو رو می
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  !عالی شد. داشتهمانطور که انتظار 

  "!باالخره اومدي! گوئنت": ئون با صداي بلند گفتگید

. سینتیا، سارا و گوردون دسته جمعی نفسشان را حبس کردند
. اش را حفظ کرد فقط لزلی خونسردي. راستش من هم همینطور

  ".لیموزینت منتظرته. بدو دیگه". کمی مرا هل داد

را در  توانستم نگاه دیگران رفتم، می ها پایین می از پلههمانطور که 
 دهان گوردون که حتما. احتماال دهانشان باز بود. پشتم احساس کنم

  .بود باز

فقط توانستم همین را  ".سالم": وقتی به گیدئون رسیدم گفتم
  . هایش از همیشه سبزتر بودند در نور خورشید چشم. بگویم

  "یه شبه رشد کردي؟". کرد با دقت به من نگاه می ".سالم"

  ".م آب رفته یونیفرم مدرسه". ام کشیدم  سینهژاکت رو روي  ".نه"

دوستاي تو هستن ". و بعد از باالي سرم نگاه کرد. گیدئون لبخند زد
  ".کنه اون باال؟ فکر کنم یکیشون داره غش می
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مشکل سطح باالي . ه سینتیا دیل": بدون اینکه برگردم گفتم! خدایا
همدیگه معرفی  تونم شما رو به اگه بخواي می. هورمون استروژن داره

  ".کنم

مون  شاید یه وقت دیگه بهت بگم معرفی". لبخند گیدئون بیشتر شد
بازوي مرا گرفت  ".هنوز براي امروز خیلی کار داریم. االن، بیا. بکنی

و مرا به سمت لیموزین ) ها شنیده شد جیغ جیغ بلندي از پله(
  . هدایت کرد

  ".1956ه سال ب. من قراره فقط برم تا تکالیفم رو انجام بدم"

جیغ . (گیدئون در ماشین را براي من باز کرد ".برنامه عوض شده"
قراره بریم مادر مادر مادر بزرگت ".) ها ممتد هماهنگ دیگري از پله

دستش را پشت من  ".اون مخصوصا خواسته که تو بیاي. رو ببینیم
  .)ها جیغ دیگري از پله. (هدایت کند ماشینگذاشت تا مرا به داخل 

در ماشین منتظر من  گرد آشنایک صورت . صندلی عقب افتادم روي
  .بود

  ".سالم آقاي جورج"
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آقاي جورج لبخند  "گوئنت، دختر شجاع من، امروز حالت چطوره؟"
انگار با کله طاس براقش مسابقه گذاشته  درخشان بود کهطوري 
  .است

  . گیدئون کنار او نشست

ادم افتاد دیشب چه سرخ شدم چون ی ".امم خوبم، ممنون... من "
گوشه و کنایه اي حداقل گیدئون . تصویر مجسمی از بدبختی بودم

  .کرد انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است طوري رفتار می. بودنزده 

جریان مادر مادر مادربزرگم چیه؟ من درست ": به سرعت پرسیدم
  ".نفهمیدم

  ".ما خودمون هم درست نفهمیدیم": گیدئون آهی کشید و گفت

ر برابر وسوسه اینکه از پنجره عقب به دوستانم د. زین راه افتادلیمو
  .نگاه کنم مقاومت کردم

بزرگ، مادربزرگ مادربزرگت آریستا بود و آخرین  1مارگارت تیلنی"
محافظان موفق شدن . مسافر زمان در شاخه مؤنث قبل از لوسی و تو

بدون هیچ مشکلی، بعد از دومین سفرش در زمان، اون رو وارد 
شمار رفتار اون بسیار دوستانه و  در گاه. رونوگراف اصلی اول بکننک

                                                             
1Margaret Tilney 
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آقاي جورج دستی به سر کچلش  ".همکاري کننده توصیف شده
در بمباران لندن در جنگ جهانی دوم، یک گروه از محافظان ". کشید

لو در هاونجا در اثر سینه پ. با اون و کرونوگراف به حومه شهر رفتن
  ".وت کردسن شصت و هفت سالگی ف

فهمیدم دقیقا باید با این اطالعات چه  نمی ".ناراحت کننده... چه "
  .کار کنم

دونی، گیدئون تا االن با هفت نفر از حلقه دوازده در  همونطور که می"
گذشته مالقات کرده و کمی از خونشون رو براي کرونوگراف جدید 

ین با خون بنابرا. شش نفر اگه دوقلوها رو یه نفر حساب کنیم. گرفته
اپال، یشم، یاقوت کبود و . تو و خودش، فقط چهار نفر باقی موندن

  ".کهرباي سیاه

، مارگارت تیلنی، لوسی مونتروز و الین برگلی": گیدئون اضافه کرد
  ".پل دو ویلر

باید با این چهار نفر در گذشته مالقات کنیم و کمی از خون هر "
چشم و همیدم؛ چندان هم ف دیگر این مطلب را می ".کدوم رو بگیریم

  . نبودم گوش بسته
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آقاي  ".م با مارگارت مشکلی داشته باشیمکردی فکر نمی. دقیقا"
با بقیه چرا ولی هیچ دلیلی نداشت فکر ". جورج به صندلی تکیه داد

خط سیر . کنیم مشکلی در مورد مارگارت تیلنی به وجود میاد
دقیقا هر روز  دونیم می. زندگیش به دقت توسط محافظان ثبت شده

براي همین هماهنگ کردن یه مالقات بین اون و گیدئون . کجا بوده
سفر کرد تا مارگارت  1937گیدئون دیشب به سال . خیلی ساده بود

  ".تیلنی رو در معبد ببینه

  "دیشب؟ واقعا؟ خدا رحم کنه، تو کی تونستی بخوابی؟"

هایش را  دست ".قرار بود مالقات خیلی سریعی باشه": گیدئون گفت
براي کل عملیات یک ساعت برنامه ریزي ". گره کرداش  روي سینه
  ".کرده بودیم

، وقتی گیدئون دالیلش رو ولی بر خالف انتظار ما": آقاي جورج گفت
طوري به من نگاه  ".توضیح داد مارگارت اجازه نداد ازش خون بگیره

  گفتم؟ باید چیزي می. کرد انگار انتظار داشت جوابی بدهم

در هر صورت  ".شاید منظورت رو متوجه نشده... امم... شاید ": مگفت
  . این داستان خیلی پیچیده بود
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چون از . منظور من رو کامال متوجه شد". گیدئون سرش را تکان داد
دونست که کرونوگراف اول رو دزدیدن و من می خوام  قبل می

  ".خونش رو براي کرونوگراف دوم بگیرم

افتاده حدس  چندین سال بعد اتفاق می ولی چطور چیزي رو که"
به محض اینکه این حرف  "بینی کنی؟ تونسته آینده رو پیش زده؟ می

آهسته آهسته، واقعا از خم و چم . دانم را زدم فهمیدم که جواب را می
  .آوردم این جریان سفر زمان سر در می

  ".یه نفر جلوتر از تو رفته و بهش گفته": گفتم

و اون رو قانع کرده که هر اتفاقی هم که افتاد، ". گیدئون تأیید کرد
حتی تر این بود که  حتی از اون عجیب. اجازه نده ازش خون بگیرن
اون محافظان رو خبر کرد که بهش . حاضر نشد با من حرف بزنه

  ".کمک کنن و بهشون گفت من رو ازش دور نگه دارن

فکر ". میه لحظه ساکت شدم تا فکر کن "تونسته باشه؟ ولی کی می"
تونن تو زمان سفر  اونها می. تونسته کار لوسی و پل باشه کنم فقط می
  ".خوان جلوي بسته شدن حلقه رو بگیرن کنن و می

  .آقاي جورج و گیدئون نگاهی رد و بدل کردند
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معماي واقعی مواجه  وقتی گیدئون برگشت، با یه": آقاي جورج گفت
فتاده باشه نظرات مبهمی ما در مورد اینکه چه اتفاقی ممکنه ا. شدیم

براي همین گیدئون امروز صبح . داشتیم ولی مدرکی در کار نبود
  ".دوباره به گذشته سفر کرد تا مارگارت تیلنی رو مالقات کنه

هاي  در صورت گیدئون به دنبال نشانه "خیلی سرت شلوغ بوده، نه؟"
. برعکس کامال سرحال بود. خستگی گشتم ولی چیزي پیدا نکردم

  "وت چطوره؟باز"

  ".مهمه. به چیزي که آقاي جورج میگه گوش کن. خوبه"

این دفعه گیدئون بالفاصله بعد از اولین سفر ": آقاي جورج گفت
باید این رو توضیح بدم . با اون مالقات کرد 1894مارگارت در سال 
رسه ژن سفر زمان، عامل ایکس، فقط بعد از سفر اول  که به نظر می

روشنه که کرونوگراف خونی رو که . ن میدهخودش رو تو خون نشو
کنت سن . قبل از اون از مسافران زمان گرفته میشه تشخیص نمیده

 کهضوع انجام داده ژرمن در زمان خودش آزمایشاتی روي این مو
اي نداره که  براي همین فایده. کرونوگراف خراب بشه تقریبا باعث شد

با . ازش خون بگیریمدر زمان کودکی مسافر زمان اون رو ببینیم و 
  "متوجه هستی؟. تر بود شد همه چیز خیلی ساده اینکه اگر می
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  . دادم میاین جواب را باید خب، در هر حال  ".بله"

همین شد که گیدئون امروز صبح با مارگارت تیلنی جوان در زمان "
بعد از اولین سفرش . ش براي ترابرد مالقات کرد دومین سفر رسمی
و درست همون زمانی که . مستقیم به معبد بردندر زمان، اون رو 

مشغول آماده کردن اون براي ورود به کرونوگراف بودن، سفر دومش 
ایه که تا به حال  ترین سفر کنترل نشده این طوالنی. رو انجام داد

  ".دو ساعت تمام رفته بود. ازش خبر داریم

 آقاي جورج، میشه از این": صبري پیشنهاد کرد گیدئون با بی
  ".جزئیات بگذریم

کجا بودم؟ گیدئون موقعی که مارگارت قرار بود ترابرد کنه . بله، بله"
با اون مالقات کرد و باز هم داستان دزدیدن کرونوگراف و شانس 

  ".درست کردن کرونوگراف دوم رو براش توضیح داد

پس براي همین بوده که مارگارت بعدا ! آهان": حرفش رو قطع کردم
  ".گیدئون خودش بهش گفته بوده. ونستهد ماجرا رو می

ولی بازهم بار اولی . بله، این هم یکی از احتماالته": آقاي جورج گفت
  ".شنید نبود که مارگارت جوان داستان رو می
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. هم لوسی و پل زبا. پس یه نفر دیگه جلوتر از گیدئون سراغش رفته"
ارت تیلنی ها با کرونوگراف دزدي به گذشته سفر کردن تا به مارگ اون

  ".بگن دیر یا زود یکی میاد تا ازش خونه بگیره

  .آقاي جورج چیزي نگفت

  "خب این بار اجازه داد ازش خون بگیري؟"

  ".نه، حاضر نشد": آقاي جورج گفت

ش کله  تو شانزده سالگی به اندازه زمان پیري البته": گیدئون گفت
باالخره  و. این بار اجازه داد یه مدت باهاش صحبت کنم. شق نبود

  ".گفت حاضره مذاکره کنه ولی فقط با تو

  "با من؟"

  ".گوئنت شپرد. اسم تو رو به من گفت"

کردند؛ لب پایینم  آقاي جورج و گیدئون به دقت مرا نگاه می"...ولی "
کردم پل و لوسی قبل از تولد من ناپدید  فکر می". را گاز گرفتم

  "ارگارت گفتن؟دونستن و به این م از کجا اسم من رو می. شدند

 دونی، لوسی و پل می. ل اصلی همینهبله، سؤا": آقاي جورج گفت
اول . ماه می اون سالی که تو به دنیا اومدي دزدیدن دررو  کرونوگراف
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با هوشیاري موفق شدن چند ماهی از . نزمان حال پنهان شد در
دست کارآگاهانی که محافظان استخدام کرده بودن فرار کنن و 

ها  اون. اي بزنن هاي دیگه از خودشون بگذارن و کلک ردپاي دروغی
ولی ما به . رفتن و با کرونوگراف نصف اروپا رو گشتن شهر به شهر می

ها فهمیدن که  تر شدیم و اون محل پنهان شدنشون نزدیک و نزدیک
تونن براي همیشه از دست ما فرار کنن که با  فقط در صورتی می

متأسفانه اصال قصد نداشتن که  .کرونوگراف به گذشته پناه ببرن
 ". هاي اشتباهشون وفادار بودن ها به شدت به آرمان اون. تسلیم بشن
حالت  "...ها خیلی جوون بودن، خیلی پرشور  اون". آهی کشید

  . نگاهش کمی رویایی بود

ادامه . اي کرد و آقاي جورج خودش را جمع و جور کرد گیدئون سرفه
م اینجا در لندن در ماه سپتامبر این کار کردی تا امروز فکر می": داد

  ".رو کردن، چند هفته قبل از تولد تو

  "!تونستن اسم من رو بدونن ی اینجوري نمیول"

براي همین، از امروز صبح به این احتمال . درسته": آقاي جورج گفت
  ".ها بعد از تولد تو با کرونوگراف به گذشته رفتن کنیم که اون فکر می

  ".به هر دلیلی که بوده": کردگیدئون اضافه 
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ولی هنوز هم باید بفهمیم که لوسی و پل از کجا اسم تو و "
، مارگارت تیلنی حاضر نشده به هر دلیل. دونستن نوشتت رو میسر

  ".با ما همکاري کنه

تونیم ازش خون  پس االن چطور می". به این موضوع فکر کردم
تو که به زور "زدم؟ واي، خداي من، واقعا این حرف رو من  "بگیریم؟

گیدئون را تصور کردم که با اتر، طناب و  "کنی، نه؟ این کار رو نمی
یک سرنگ بزرگ مشغول شکنجه دادن است و این کار تصویر ذهنی 

  .کامل من از او را خراب کرد

محافظان اینه یکی از قوانین طالیی ". آقاي جورج سرش را تکان داد
اي وجود  یشیم که هیچ چاره دیگهکه ما فقط زمانی به زور متوسل م

براي همین . اول سراغ مذاکره و توافق دوستانه میریم. نداشته باشه
قراره تو رو . کنیم که مارگارت پیشنهاد داده همون کاري رو می

  ".بفرستیم که اون رو ببینی

  "که متقاعدش کنم؟"

هاش چی هستن و کی بهش اطالعات  که بتونیم بفهمیم انگیزه"
خوایم بدونیم چی داره  می. زنه، خودش گفته ن با تو حرف میاو. داده

  ".به تو بگه
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ام مت. سراغش باز هم اي نداره من برم هیچ فایده": گیدئون آه کشید
  ".زدم صبح انگار داشتم با دیوار حرف می

بله، گوئنت، براي همینه که درست همین االن ": آقاي جورج گفت
لباس تابستانی مخصوص سال  مادام روسینی مشغول آماده کردن یه

تو قراره با مادر مادر مادربزرگت مالقات . براي تو هستن 1912
  ".کنی

  "؟1912چرا "

کنه  با این حال گیدئون فکر می. سالش رو تصادفی انتخاب کردیم"
  ".بگذارنممکنه براتون تله 

  "تله؟"

  .رسید و نگران به نظر می. گیدئون چیزي نگفت، فقط به من نگاه کرد

  ".طبق قوانین منطق، این احتمال برابره صفره": قاي جورج گفتآ

  "چرا کسی باید بخواد براي ما تله بگذاره؟"

لوسی و پل : فکرش رو بکن". گیدئون به طرف من خم شد
 قبال کرونوگراف رو تو دستشون دارن و ده نفر از دوازده مسافر زمان
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شون از اون براي بستن حلقه، که بتونن براي خود. وارد اون شدن
  ".استفاده کنن، فقط به خون من و تو احتیاج دارن

خواستن مانع بسته شدن حلقه و فاش  لوسی و پل می... ولی ": گفتم
  ".شدن راز بشن

  .آقاي جورج و گیدئون یک بار دیگر نگاهی رد و بدل کردند

  ".این نظر مادرته": آقاي جورج گفت

و نظر شما ". داشتمو همان چیزي که خودم هم تا به حال عقیده 
  "نیست؟

فرض کنیم لوسی و پل . از اون طرف بهش نگاه کن": گیدئون گفت
فرض کنیم براي همین هم . خوان راز رو فقط براي خودشون می

بعد تنها چیزي که نیاز دارن تا از کنت سن . کرونوگراف رو دزدیدن
  ".ژرمن بهتر باشن خون ما دوتاست

و از اونجایی که ": بعد گفتم. تدصبر کردم تا حرفش برایم جا بیف
تونن در گذشته ما رو ببینن، باید ما رو فریب بدن و جایی  فقط می

  "ببرن که بتونن خونمون رو بگیرن؟
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تونن به زور ازمون خون  ممکنه فکر کنن که فقط می" :گیدئون گفت
تا اونجایی که ما اگه از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم، . بگیرن
  ".قصد ندارن داوطلبانه خونشون رو به ما بدنها  اون دونیم می

  . به کسانی که دیروز در هاید پارك به ما حمله کردند فکر کردم

ها ما رو  اگر اون. دقیقا": گیدئون، انگار که فکر مرا خوانده باشد، گفت
مونه  فقط می. خوان خون بگیرن تونستن هر چقدر می کشته بودن می
  ".ا اونجا هستیمدونستن م میبفهمیم از کجا 

ها  روش اون. شناسم من لوسی و پل رو می": آقاي جورج گفت
ها قوانین طالیی محافظان رو از وقتی بچه بودن  اون. اینجوري نیست

دونستن و من مطمئنم نقشه قتل اعضاي خانواده خودشون رو  می
  "...ها مذاکره و بحث رو ترجیح میدن اون. ریزن نمی

شناختین، فعل  ، شما لوسی و پل رو میآقاي جورج": گیدئون گفت
  "تونین مطمئن باشین االن چطوري هستن؟ ولی واقعا می. ماضی

خب، در هر صورت، فکر کنم جالبه ". به هردوي آنها نگاه کردم
و . خواد من رو ببینه بفهمیم مادر مادر مادربزرگ من براي چی می

برامون تله  تونه اگه خودمون زمان مالقات رو انتخاب کنیم چطور می
  ".بگذاره
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  ".من هم همین نظر رو دارم": آقاي جورج گفت

در هر صورت دیگه تصمیم گرفته ". گیدئون با حالت تسلیم آه کشید
  ".شده

***  

مادام روسینی پیراهن سفید طرحدار بلندي را که تا قوزك پایم 
پیراهن با نوار ساتن آبی . رسید و یقه ملوانی داشت تن من کرد می

شد و روبانی پاپیونی از همان جنس در  دور کمر محکم میآسمانی 
  .رسیدند وجود داشت ها به هم می جایی که یقه و دکمه

تصویر یک . وقتی به تصویر خودم در آینه نگاه کردم کمی ناامید شدم
هاي خدمه  این لباس مرا یاد لباس. دیدم دختر خوب موقر را می

براي عشاي ربانی به کلیساي سنت لوك که گاهی روزهاي یکشنبه 
  .انداخت رفتیم می آنجا می

دار را  مادام روسینی در حالی که یک جفت نیم چکمه چرمی دکمه
رو با  1912مسلما نمیشه مد سال ": داد گفت به من می

میگم نظرشون که من . هاي عصر روکوکو مقایسه کرد روي زیاده
   ".تا نمایشش شتر پنهان کردن جذابیت زنانه بودهبی
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  ".هم همین رو میگم من"

مادام روسینی آرام مرا روي یک صندلی نشاند و  ".و حاال موهات"
 هاي ریز و بعد آن را به حالت بافته. موهایم را به یک طرف شانه زد

  . باالي سرم برد

  "زیادي باالي سرم پف نکرده؟ - خب  - یه کم "

  ".اون زمان مد بوده": مادام روسینی گفت

  "بیاد، شما چطور؟ولی فکر نکنم به من "

ولی در هر . همه چیز به تو میاد، زیباي کوچولوي گردن آهویی من"
  "...مهم . حال مسابقه زیبایی که نیست

  ".دونم بله، می. اصالته"

  ".پس همه چیز مرتبه". مادام روسینی خندید

این بار دکتر وایت براي بردن من به سردابی که کرونوگراف در آن 
رسید  مثل همیشه خیلی بداخالق به نظر می. پنهان شده بود آمد

  .ولی در مقابل، رابرت، روح پسربچه لبخند درخشانی به من زد

با آن موهاي حلقه حلقه بور و چال روي . من هم به او لبخند زدم
  "!سالم". هایش خیلی دوست داشتنی بود لپ
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الزم نیست انقدر ": بند سیاه را بیرون آورد و گفت دکتر وایت چشم
  ".ي از دیدن من خوشحال بشیزیاد

  "چرا باید دوباره اون رو ببندم؟! واي، نه"

  ".دلیلی نداره به تو اعتماد کنیم": دکتر وایت گفت

بند  مادام روسینی چشم "!اوه، بده به من، احمق دست و پا چلفتی"
این بار کسی قرار نیست مدل موي دوست ". سیاه را از دستش قاپید

  "!داشتنی من رو خراب کنه

حتی یک . خود مادام روسینی چشم بند را با دقت بست! چه حیف
  .تار مو هم تکان نخورد

موفق باشی، ما ": برد گفت وقتی دکتر وایت مرا از در بیرون می
. کردم ایستاده دست تکان دادم من در جهتی که فکر می"!1پتیت
بار دیگر این احساس ناخوشایند را داشتم که در خأل تلوتلو  یک

و این بار رابرت از قبل . شد البته، راه کم کم برایم آشناتر می. بخورم
دو تا پله دیگه و حاال به طرف چپ از در ". داد به من اخطار می
ده تا قدم دیگه و به راه پله . مواظب باش، پله. مخفی رد میشیم

  ".رسیم بزرگه می
                                                             

1ma petite کوچولوي من 
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  ".خیلی ممنون! کنی واقعا کمکم می"

  ".نزن نیش و کنایه": دکتر وایت گفت

تونی صداي من رو بشنوي و اون  چرا تو می": رابرت با ناراحتی پرسید
  "تونه؟ نمی

و چنان برایش احساس تأسف  ".دونم متأسفانه من هم نمی": گفتم
چیزي هست که بخواي بهش ". کردم که از حد تحملم خارج بود

  "بگم؟

  .رابرت جواب نداد

تو واقعا با خودت  .گفت گلندا مونتروز درست می": دکتر وایت گفت
  ".زنی حرف می

ا، اینجا رو ". دستم را دراز کردم تا از روي دیوار راهم را پیدا کنم
و بعد از بیست و  - آهان، همین  –س  بعدش یه پله دیگه. یادم میاد

  ".پیچیم چهار قدم به سمت راست می
  "!تو شمردي"

ر چرا شما انقدر شکاکین دکت. م سر رفته بود چون حوصلهفقط "
  "وایت؟
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در این . من در این لحظه به تو اعتماد دارم. من اصال شکاك نیستم"
در بدترین حالت فقط اخطارهاي لحظه، تو رفتار قابل قبولی داري یا 

دونه بعدا  ولی هیچ کس نمی. وار مادرت فکرت رو مسموم کرده دیوانه
اگر جاي  میشمکنی، براي همین خیلی متأسف  چه کاري می
  ".نوگراف رو بفهمینگهداري کرو

  ".سرداب که اونقدرها هم بزرگ نیست": گفتم

  ".قبال چند نفر توش گم شدن. خبر نداري": دکتر وایت گفت

  "واقعا؟"

ردي از خنده در صدایش بود براي همین فهمیدم که شوخی  ".بله"
ها هم چندین روز اونجا سرگردان بودن تا باالخره  خیلی". کند می

  ".پیدا کننتونستن راه خروج رو 

مشخص بود مدت  ".خواد بهش بگم متأسفم دلم می": رابرت گفت
  .خواهد بگوید زمان زیادي را صرف کرده تا بفهمد چه می

. کردم ل میایستادم و او را بغ وست داشتم مید. پسر کوچولوي بیچاره
  ".ولی تقصیر تو نبوده"
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ده حتما دکتر وایت هنوز به کسانی که در سرداب گم ش "مطمئنی؟"
  .کرد فکر می دبودن

من بهش گفتم . صبحش دعوامون شد". اش را باال کشید رابرت بینی
  ".ازش متنفرم و اینکه کاش یه پدر دیگه داشتم

  ".من مطمئنم. ولی اون جدي نگرفته"

تونم  کنه من دوستش نداشتم و من نمی و حاال فکر می. چرا گرفته"
به وضوح صداي ظریفش که االن  ".بهش بگم دوستش داشتم

  .لرزید تقریبا قلبم را شکست می

  "براي همینه که هنوز اینجایی؟": پرسیدم

تونه من رو ببینه و صدام رو  دونم نمی می. خوام تنهاش بگذارم نمی"
  ".بشنوه ولی شاید یه جورایی حس کنه من اینجام

. کردم باید بس می. توانستم تحمل کنم واقعا نمی "!اوه، عزیزم"
دونن که  همه پدرها می. ه که تو دوستش داريدون مطمئنم می"

  ".ي ازش ندارنهاشون گاهی یه چیزهایی میگن که واقعا منظور بچه

ها بگی  اگه به بچه". گرفته بودصداي دکتر وایت ناگهان  ".درسته"
و بارون ول تکه نباید براي دو روز تلویزیون ببینن چون دوچرخه رو 
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ه سرت داد بزنن و زنم جاي تعجب نباشه ک کردن، حدس می
  ". هایی بگن که منظوري ازش ندارن چیز

  .مرا هل داد

  ".خیلی خوشحالم که شما همچین حرفی زدید دکتر وایت"

  "!منم همینطور": رابرت گفت

در بزرگی باز شد و . در باقی راه من و رابرت کامال سرحال بودیم
  .مجددا پشت سر ما بسته شد

چشم بند دیدم گیدئون بود که  اول تنها چیزي که بعد از برداشتن
یک این دفعه او باید ! آها. زیر خندهزدم . یک کاله بلند بر سر داشت

  .گذاشت کاله مسخره بر سر می

اي که با خودش  مکالمات طوالنیامروز به لطف ": دکتر وایت گفت
رنده  ".ه، استثنائا اخالقش خوبهداشت ولی صدایش مثل همیشه ب
  .نبود

شبیه . داره به نظر من هم خنده". همراه من خندیدآقاي دو ویلر هم 
  ".مدیر سیرك شده

  ".چه خوبه که شما دو تا سرگرم شدین": گیدئون گفت
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. رسید گرفتیم، خوشتیپ به نظر می اگر آن کاله بلند را ندیده می
شلوار بلند تیره، کت تیره، پیراهن سفید، تقریبا انگار که قرار است به 

پاي من را برانداز کرد و من نفسم را حبس  از سر تا. عروسی برود
اگر من جاي او بودم، حداقل ده . کردم و منتظر شدم انتقام بگیرد

  .اظهار نظر توهین آمیز در مورد ظاهرم آماده داشتم

  .فقط لبخند زد. چیزي نگفتولی او 

هاي الزم رو  تمام دستورالعمل". آقاي جورج مشغول کرونوگراف بود
  "به گوئنت دادین؟

زمانی که مادام روسینی مشغول  ".کنم فکر می": آقاي دو ویلر گفت
کامل کردن لباس من بود، نیم ساعت براي من در مورد عملیات یشم 

احساس مأمور مخفی اما تقریبا ! عملیات یشم. سخنرانی کرده بود
 3در فیلم انتقام جویان 2من و لزلی عاشق اوما تورمن. را داشتم 1پیل
  .بودیم

توانستم تئوري گیدئون در مورد تله گذاشتن براي ما را که  یهنوز نم
مارگارت تیلنی صریحا . به شدت به آن اعتقاد داشت درك کنم

                                                             
1Emma Peel . هایی مانند انتقام جویان ظاهر شده است جاسوس خیالی که در داستان  
2Uma Thurman 
3The Avengers 
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خواسته بود با من صحبت کند، درست، ولی زمانی را مشخص نکرده 
توانست از روز و  خواست مرا به تله بیندازد، نمی حتی اگر می. بود

  .دیم اطالع داشته باشدش ساعتی که ما جلویش ظاهر می

رست در همان زمانی که ما و خیلی نامحتمل بود که لوسی و پل د
 1912تاریخ انتخاب شده، ژوئن . رده بودیم منتظر ما باشندانتخاب ک

مارگارت تیلنی سی و پنج ساله بود و با شوهر و سه فرزندش در . بود
  .برویمو ما قرار بود آنجا . کرد زندگی می 1اي در بلگرویا خانه

یا دقیقتر . و دیدم گیدئون به من خیره شده است سرم را باال آوردم
  !دیگر زیاده از حد بود. به یقه لباسم

  "هاي من که زل نزدي؟ احیانا به سینه": با عصبانیت پرسیدم

  ".مستقیما نه": زیرلب گفت. پوزخندي زد

فکر کردم در عصر رکوکو پنهان . ناگهان فهمیدم منظورش چیست
  . تر بود هاي توري خیلی ساده وسایل در پشت چین کردن

  .متأسفانه، ما توجه آقاي جورج را هم جلب کرده بودیم

                                                             
1Belgravia 
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موبایل که اون تو نداري، نه؟ ": آقاي جورج به جلو خم شد و پرسید
  ".اجازه نداري وسایل زمان خودمون رو به گذشته ببري

ون و آن عکس لرد برامپت( "!چرا نه؟ ممکنه خیلی مفید باشه"
اگر دفعه قبل گیدئون یه اسلحه درست و "!) راکوزي عالی بود

  ".شد تر می حسابی با خودش داشت کارمون خیلی راحت

  . هایش را گرد کرد گیدئون چشم

. کردي فرض کن موبایلت رو در گذشته گم می": آقاي دو ویلر گفت
تونست سر در بیاره که چه جور  کرد نمی اون رو پیدا می که کسی
اونوقت موبایل تو ممکن بود حتی . تونست ولی شاید هم می. هچیزی

و من متنفرم فکر کنم . همینطور یه اسلحه. آینده رو هم تغییر بده
اتفاقاتی   هکردن چ هاي پیچیده رو زودتر کشف می ها اسلحه اگر انسان

  ".ممکن بود بیفته

ا به عالوه، این چیزها مدرکی براي وجود شما و م": دکتر وایت گفت
تونه همه چیز رو تغییر بده و بعد  یه اشتباه کوچیک می. هستن

  ".هپیوستگی جهان به خطر میفت

به این فکر کردم که آیا گم کردن اسپري فلفل در یک زمان دیگر 
شاید هر تغییري اگر به . ممکن است آینده بشریت را تغییر دهد



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

۴٣١  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

ي شاید فقط برا ...ستی کشف شود منجر به خیر شود دست آدم در
از نقشه خرید اسپري باید به لزلی بگویم اینکه خیالمان راحت باشد 

  . فلفل منصرف شود

  ".دارم من برات نگهش می". آقاي جورج دستش را جلو آورد

. آهی کشیدم و دستم را داخل یقه لباسم بردم و موبایلم را به او دادم
  "!بدین به خودمولی بعدش بالفاصله "

  ".ست حاضر شدین؟ کرونوگراف آمادهباالخره ": دکتر وایت گفت

کردم  کمی احساس هیجان داشتم و باید اعتراف می. من آماده بودم
اینجا را به نشستن در یک سرداب در یک سال کسل کننده براي 

  .دادم انجام تکالیف ترجیح می

شاید فکر می کرد چه  .گیدئون با حالتی پرسشگر به من نگاه کرد
حاضري ": پرسید. هان کرده باشمچیز دیگري را ممکن است پن

  "گوئنت؟

  ".هر وقت تو حاضر باشی، منم حاضرم". به او لبخند زدم
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  زمانه از مدار خود به در گشته است

اي که من براي آن زاده شدم تا آن را باز برجا  و آه، چه رنج و شکنجه
  !نهم

  

  ویلیام شکسپیر، هملت 

  

  پانزده
، ما را از حاشیه رودخانه تیمز اي محافظان هاي کرایه یکی از درشکه

توانستم بخشی از لندنی را که  میاز معبد به بلگرویا برد و این بار 
خورشید بر روي . شناختم در بیرون از پنجره تشخیص دهم می

تابید و من با خوشحالی  می 2و وستمینستر ابی 1ساعت بیگ بن
هایی  اسهاي وسیع با کاله، چتر آفتابی و لب مردمی را که در خیابان

زدند تماشا  به رنگ مدادهاي رنگی مانند لباس خودم قدم می
ها به خوبی  هاي سبز بهاري بود؛ خیابان پر از برگها  پارك. کردم می

  .سنگفرش شده بودند و اصال کثیف نبودند
                                                             

1Big Ben 
2Westminster Abbey 
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من عاشق اون چتر . هاي تئاتر موزیکاله اینجا شبیه صحنه": گفتم
  ".هام آفتابی

کالهش  ".و سال خوبی. رو انتخاب کردیم روز خوبی": گیدئون گفت
جاي او بودم دقیقا هم را در سرداب گذاشته بود و چون اگر من 

  .کردم کردم، او را سرزنش نمی همین کار را می

چرا تو معبد منتظر نموندیم که مارگارت براي ترابرد بره و اونجا "
  "ببینیمش؟

مان در مورد قانع کردن محافظان اون ز. من دو بار امتحان کردم"
اینکه نیت خیري دارم کار آسونی نبود، حتی با وجود اینکه رمز عبور 

ارزیابی عکس العمل . و انگشتر خاتم و چیزاي دیگه رو هم داشتم
اگر شکی داشته باشن . محافظان در گذشته همیشه کار سختی بوده
شناسن و وظیفه دارن ازش  بیشتر احتمال داره از مسافر زمانی که می

ظت کنن، طرفداري کنن تا یه غریبه که از آینده اومده؛ کسی محاف
اگه تو خونه . شناسن شناسن یا خیلی کم اون رو می  نمیکه یا اصال

و جنبه غافلگیریش هم . ببینیمش احتمال موفقیتمون بیشتره
  ".بیشتره
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ولی احتمالش نیست که بیست و چهار ساعته مراقبش باشن و "
چندین . دونیم که انتظارش رو داره میمنتظر ما دو تا بمونن؟ ما 
  "ساله که منتظر ماست، نه؟

. شمار محافظان چیزي در مورد حفاظت شخصی بیشتر ننوشته گاه"
ها فقط پیمان بستن که یک محافظ کارآموز باید با احتیاط  اون

  ".مراقب محل سکونت هر کدوم از مسافران زمان باشه

شکلی بیرون خونه ما کشیک  یه مرد این! پوش مرد سیاه": فریاد زدم
  ".میده

مشخصه خیلی سعی نداره نامحسوس ": گیدئون پوزخندي زد و گفت
  ".باشه

 ".کنه اون یه جادوگر بدجنسه خواهر کوچیکه من فکر می. اصال"
  "تو خودت برادر و خواهري داري؟". چیزي به ذهنم رسید

چیک خب، البته االن خیلی هم کو. یه برادر کوچکتر": گیدئون گفت
  ".هفده سالشه. نیست

  "خودت چند سالته؟"

  ".یا تقریبا نوزده. نوزده": گیدئون گفت
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  "کنی؟ ت تموم شده چی کار می پس اگه مدرسه"

ولی فکر . در اصل براي سال دیگه تو دانشگاه لندن ثبت نام کردم"
  ".تونم این ترم رو مرخصی بگیرم کنم می

  "اي؟ چه رشته"

  "!کنجکاو شدي"

این  ".مؤدبانه داشته باشم گفتگويسعی دارم یه فقط ": گفتم
  "خب، قراره چی بخونی؟". اصطالح را از جیمز یاد گرفته بودم

  . رسید کمی خجالت زده به نظر می ".پزشکی"

سعی کردم تعجبم را پنهان کنم و دوباره از پنجره بیرون را نگاه 
  .جالبه. جالبه. جالبه. پزشکی. کردم

  "ت پسرت بود؟اون پسره تو مدرسه دوس"

  .حیرت زده به او نگاه کردم "چی؟ کی؟"

 ".اون پسره پشت سرت که دستش رو روي شونه تو گذاشته بود"
اي به  رسید، تقریبا مثل اینکه عالقه سؤالش کامال معمولی به نظر می

  .این جریان ندارد
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  "!منظورت گوردون گلدرمنه؟ خدایا، نه"

  "ه بهت دست بزنه؟تون پس اگه دوست پسرت نیست، چطوري می"

راستش اصال متوجه نشدم که داره همچین کاري . تونه نمی"
متوجه نشده بودم چون کامال مشغول تماشاي خوش و بش  ".کنه می

. یادآوري آن باعث شد به شدت سرخ شوم. گیدئون و شارلوت بودم
  .تقریبا. گیدئون او را بوسید

  "شدي؟ به خاطر گوردون گاالهان؟ چرا قرمز"

  ".گلدرمن": را تصحیح کردمحرفش 

  ".شکل احمقا بود. هر چی"

حرف زدنش هم شبیه ": گفتم. ام را بگیرم خندهنتوانستم جلوي 
  ".بوسیدنش هم مزخرفه. احمقاست

گیدئون خم شد تا بند  ".چیزي در مورد جزئیاتش نپرسیده بودم"
وقتی دوباره راست شد دست به سینه نشست و از . کفشش را ببندد

از اینکه . 1جاده بلگریو. رسیدیم، ببین". بیرون نگاه کرد پنجره به
  "اي؟ خواي مادر مادر مادر بزرگت رو ببینی هیجان زده می

                                                             
1Belgrave Road 
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داشتیم در مورد چه قبل از این بالفاصله فراموش کردم  ".بله، خیلی"
مادر مادر . این جریانات چقدر عجیب بود. کردیم صحبت میچیزي 

او را داشتم از مادرم چند سال مادر بزرگم که قصد مالقات با 
  .کوچکتر بود

ظاهرا با فرد ثروتمندي ازدواج کرده بود چون درشکه در مقابل و 
سرپیشخدمتی . توقف کرد 1در اتون پلیس و با کالس اي مجلل خانه

. حتی بیشتر از آقاي برنارد. بود باکالسکه در را باز کرد هم خیلی 
  !حتی دستکش سفید هم پوشیده بود

گیدئون کارتی به او داد و گفت براي یک مالقات عصرانه وقتی 
گیدئون گفت . ایم، با نگاه مشکوکی ما را برانداز کرد غافلگیرانه آمده

مطمئن است دوست خوبش لیدي تیلنی از شنیدن اینکه گوئنت 
  .شپرد براي مالقات با او آمده بسیار خوشحال خواهد شد

حدس ": شد گفتم وقتی سرپیشخدمت با کارت گیدئون ناپدید
نه کاله داري نه . کنه تو به اندازه کافی باکالس نیستی زنم فکر می می

  ".پاگوشی

                                                             
1Eaton Place 
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لرد تیلنی یه سبیل از بناگوش در . سبیل هم ندارم": گیدئون گفت
  "بینی؟ اون تابلوي جلوي ما رو می. رفته داره

سلیقه مادر مادر مادربزرگم در زمینه مردان خیلی  ".واي": گفتم
ها با  که نصفه شب داشت یهای از آن مدل سبیلشوهرش . بودعجیب 

  .کشند ماژیک روي پوسترها می

اگه به سرپیشخدمت دستور بده به ما بگه خونه نیست ": پرسیدم
  ".چی؟ شاید دلش نخواد به این زودي ما رو ببینه

تا جایی که به اون مربوط میشه . به این زودي رو خوب اومدي"
  ".دیده هجده سال پیش بوده آخرین باري که من رو

زن باریک و بلندي با موهاي قرمزي که شبیه مدل  "این همه وقت؟"
شبیه لیدي . ها ایستاده بود موي من باالي سرش برده بود روي پله

با تعجب دیدم حالت راست . آریستا بود ولی سی سال جوانتر
  .ایستادنش هم دقیقا شبیه لیدي آریستا است

یستاد هیچ کدام از ما چیزي نگفتیم؛ محو وقتی روبه روي من ا
توانستم ردي از چهره مامان را هم در  می. تماشاي یکدیگر بودیم

دانم لیدي تیلنی در من چه چیزي  نمی. مادر مادر مادر بزرگم ببینم
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یا چه کسی را دید ولی انگار که از ظاهر من راضی باشد، سرش را به 
  .عالمت تأیید تکان داد و لبخند زد

لیدي تیلنی، هنوز هم همان ": دئون مدتی صبر کرد و بعد گفتگی
ما به کمی از خون شما احتیاج . درخواست هجده سال پیش را دارم

  ".داریم

و من هم هنوز چیزي را که هجده سال پیش ". به طرف او برگشت
ولی شما رو به چاي دعوت . گیري تو خونی از من نمی. گفتم میگم

تونیم سر میز چاي بهتر صحبت  می. کمی زودهکنم، با اینکه هنوز  می
  ".کنیم

پس در ": گفتاستفاده کند جذابیتش از کرد  گیدئون که سعی می
  ".این صورت، خوشحال میشیم با شما یه فنجان چاي بنوشیم

ها باال رفتیم و وارد اتاقی رو به  به دنبال مادر مادر مادر بزرگم از پله
و روي آن  قرار داشت نار پنجرهدر ک یمیز گرد کوچک. خیابان شدیم
، چاقو و چنگال، نان، کره و مربا و در وسط میز سینی بشقاب، فنجان

  .هاي نازك خیاربراي سه نفر آماده شده بود کلوچه و ساندویچ

به ": کرد گفتم در حالی که گیدئون با دقت به اطراف اتاق نگاه می
  ".رسه منتظر ما بودین نظر می
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. رسه، نه؟ میشه این فکر را هم کرد ه نظر میاین طور ب". لبخند زد
  ".لطفا بفرمایید بنشینید. ولی در واقع منتظر مهمانان دیگري هستم

نه، ممنون، تحت این شرایط ترجیح میدیم ": گیدئون گفت
زیاد مزاحمتون ". رسید ناگهان به شدت نگران به نظر می ".بایستیم
  ".بپرسیم خواهیم چند تا سوال از شما فقط می. شیم نمی

  "ها چی هستن؟ و اون"

دونین؟ چه کسی در مورد  اسم من رو از کجا می": من دخالت کردم
  "من با شما حرف زده؟

براي من . یه نفر از آینده به مالقاتم آمده بود". لبخندش بیشتر شد
  ".زیاد اتفاق میفته

لیدي تیلنی، من سعی کردم دفعه قبل توضیح بدم ": گیدئون گفت
هاي  شما با اعتماد به آدم. کنندگانتون به شما دروغ میگنکه مالقات 

  ".نادرست اشتباه بزرگی رو مرتکب میشین

مرد  ".من هم دائم همین رو بهش میگم": اي گفت صداي مردانه
مارگارت، ". قدم زنان جلوتر آمد. جوانی در جلوي در ظاهر شده بود
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باه بزرگی هاي نادرست اشت میگم با اعتماد به آدمبهت من همیشه 
  "براي ماست؟. رسن ها خوشمزه به نظر می اون. کنی می

  .دستش را دراز کرد و مچ مرا گرفت. اي کشید گیدئون نفس بریده

  "!یه قدم هم جلو نیا": گفت

من فقط دارم یه ساندویچ بر ". مرد یکی از ابروهایش را باال برد
  ".اگه مخالفتی نداري ؛دارم می

و یه . لطفا از خودتون پذیرایی کنین": تمادر مادر مادربزرگ من گف
وقتی اتاق را ترك کرد، سرپیشخدمت  "...لحظه من رو ببخشید
 بیشتر هاي سفیدش، االن دستکش علی رغم. جلوي در ظاهر شد

  .رسید هاي شلوغ به نظر می شبیه به نگهبانان جلوي در کلوپ

  .گیدئون زیر لب فحش داد

ظاهرا قبال گردن یه مرد  .شیننبا 1نگران استیلمن": مرد جوان گفت
  "، اینطور نیست استیلمن؟البته تصادف بوده. رو شکسته بوده

. توانستم جلوي خودم را بگیرم نمی. به مرد جوان خیره شدم
  . مثل یک گرگ. هایش شبیه فالک دو ویلر بود، زرد کهربایی چشم

                                                             
1Stillman 
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وقتی به من لبخند زد، شباهتش به فالک دو ویلر  "!گوئنت شپرد"
تر بود و  تر به نظر آمد، به جز اینکه حداقل بیست سال از او جوانبیش

کرد ترسناك  حالتی که به من نگاه می. موهایش مشکی و کوتاه بودند
رسید ولی چیزي در نگاهش بود که  به نظر دوستانه می. بود
  شاید عصبانیت؟ یا درد؟. توانستم تفسیر کنم نمی

ایش گرفته به نظر براي یک لحظه صد ".بینمت خوشحالم می"
دستش را دراز کرد تا با من دست بدهد ولی گیدئون با هر . رسید می

  .دو دستش مرا گرفت و به سمت خودش کشید

  "!به اون دست نزن"

  "ترسی مرد جوان؟ از چی می". دوباره ابرویش را باال برد

  "!خواي دونم ازش چی می من دقیقا می"

  .م احساس کنمتوانستم تپش قلب گیدئون را در پشت می

هاي نازك کوچک را برداشت و در دهانش  یکی از ساندویچ "خون؟"
بعد هر دو دستش را به طرف ما گرفت و کف دستش را به . گذاشت

. هیچی. ببین، سرنگ و چاقویی در کار نیست": ما نشان داد و گفت
وقتی به  ".کنی داري لهش می. حاال اون دختر بیچاره رو ول کن
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پل . ه اسم من پل". را داشت وباره آن نگاه عجیبدطرف من برگشت 
  ".دو ویلر

تو همونی هستی که . زدم خودم هم همین حدس رو می": گفتم
چرا این . دختر دایی من لوسی رو گول زدي تا کرونوگراف رو بدزده

  "کار رو کردي آقاي دو ویلر؟

س که من رو آقاي دو ویلر  مسخره". پل دو ویلر دهانش را جمع کرد
  ".کنی ا میصد

  ".شناسی س که شما من رو می کنم مسخره من هم فکر می"

فشار دستش کم شده بود و حاال  ".با اون حرف نزن": گیدئون گفت
با دست دیگر، . فقط با یک دستش مرا نزدیک خودش نگه داشته بود

مرد دیگري . در پشت سرش را باز کرد و به اتاق بغلی نگاهی انداخت
  .ایستاده بود با دستکش سفید آنجا

و چون به اندازه استیلمن بزرگ و قوي نیست،  .اون فرانکه": پل گفت
  "اسلحه داره، متوجهش شدي؟

  .و دوباره در را بست ".متوجه شدم": گیدئون گفت
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ولی چطور امکان داشت؟ . ما به تله افتاده بودیم. او درست گفته بود
صرانه براي ما توانست هر روز خدا یک میز ع مارگارت تیلنی که نمی

  .آماده کند و یک نفر را با اسلحه در اتاق بغلی نگه دارد

  "دونستین ما امروز اینجا میایم؟ از کجا می": از پل پرسیدم

دونستم و فقط شانسی اینجا اومدم، مطمئنم  اگر بهت بگم نمی. خب"
پدر و ". یک کلوچه برداشت و نشست "کنی، نه؟ حرفم رو باور نمی
  "رن؟مادر عزیزت چطو

  "!دهنت رو ببیند": گیدئون با خشونت گفت

  "!ولی من فقط پرسیدم پدر و مادرش چطورن"

  ".پدرم فوت کرده. مامانم البته. خب": گفتم

الس مثل درخت بلوط قوي وفوت کرده؟ ولی نیک". پل شوکه شد
  "!بود، قوي و سالم

  ".وقتی هفت سالم بود فوت کرد. سرطان خون داشت": گفتم

. پل غمگین و جدي به من نگاه کرد ".یلی متأسفمخ. خداي من"
  ".حتما برات خیلی سخت بوده که بدون پدر بزرگ بشی"
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کنه  فقط داره ما رو معطل می. با اون حرف نزن". گیدون تکرار کرد
  ".تا نیروهاي کمکی برسن

برق  "ن تو و اون هستم؟کنی من دنبال خو هنوزم فکر می"
  .هاي زردش بود خطرناکی در چشم

  ".بله، قطعا": گیدئون گفت

کنی من و استیلمن، به عالوه فرانک و  و فکر می": پل با طعنه پرسید
  "تونیم از پس تو بر بیایم؟ اسلحه نمی

  ".کنم همین فکر رو می": گیدئون گفت

خب، مطمئنم برادر عزیزم و بقیه محافظان تو رو تبدیل ": پل گفت
باشه، تو نکه هر چی  .به یک ماشین جنگ واقعی کرده باشن

یا بهتر نیست بگم . مجبوري براشون بلوط رو از آتیش در بیاري
کرونوگراف رو؟ در زمان ما، فقط یه کمی شمشیر بازي و نواختن 

ولی شرط . گرفتیم تا آداب و رسوم حفظ بشن ویلون رو یاد می
اگر قرار باشه دور . بندم تو هنرهاي رزمی و این چیزها رو بلدي می

  ".و مجبور کنی خون بریزن باید هم بلد باشیرتی و مردم دنیا راه بیف

  ".تا االن که همه داوطلبانه خونشون رو به من دادن"
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  "!دونستن عاقبت کار چیه ولی فقط براي اینکه نمی"

خوان ببینن که تمام زحمات، مطالعات و  براي اینکه نمی. نه"
  ".هاي محافظان در طی چند قرن به هدر بره مراقبت

به ما هم با همین شور و هیجان این مزخرفات رو ! آرهآره، "
ولی ما واقعیت رو در مورد اهداف کنت سن ژرمن . گفتن می
  ".دونیم می

  "و اون واقعیت چیه؟". از دهانم بیرون پرید

  .ها آمد صداي پایی از پله

  ".نیروي کمکی اومد": پل بدون اینکه برگردد گفت

ض اینکه آقاي دو ویلر دهنش واقعیت اینه که به مح": گیدئون گفت
  ".کنه دروغ میگه رو باز می

سرپیشخدمت کنار رفت تا راه را براي دختر موقرمز باوقاري که 
تر از آن بود که دختر  کمی مسن. خواست وارد اتاق شود باز کند می

  .لیدي تیلنی باشد

کرد که انگار در  طوري به من نگاه می ".باورم نمیشه": دختر گفت
  . تر ندیده است چیزي از این خاصاش  زندگی
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صدایش عاشقانه و کمی  ".بشه، شاهزاده خانم تباور": پل گفت
  .نگران بود

انگار سر جایش میخکوب شده که دختر طوري دم در ایستاده بود 
  .باشد

شکی در این شباهت خانوادگی وجود  ".تو لوسی هستی": گفتم
  .نداشت

  .مه کردتقریبا نام مرا زمز ".گوئنت": لوسی گفت

هم که طوري چسبیده بهش انگار و اونی . بله، گوئنته": پل گفت
خرس عروسکی محبوبش رو بغل کرده، پسر عمو یا برادر زاده یا هر 

  ".متأسفانه به شدت مشتاقه ما رو ترك کنه. چی منه

  ".باید با شما دو تا حرف بزنیم! لطفا نرید": لوسی گفت

وقتی که انقدر غریبه دور و  شاید یه. یه وقت دیگه": گیدئون گفت
  ".برمون نباشه

  "!خیلی مهمه": لوسی گفت

  "!اینجاش رو با شما موافقم": گیدئون با صداي بلند خندید
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استیلمن در رو . تونی بري مرد جوان تو اگه بخواي می": پل گفت
یه حسی به من . مونه ولی گوئنت یه کم بیشتر می. بهت نشون میده

هنوز به اندازه تو شستشوي مغزي . تره احتمیگه حرف زدن با اون ر
  "!اَه، لعنتی... نشده 

دلیل این حرف اسلحه سیاه کوچکی بود که ناگهان از غیب در دست 
  .با خونسردي لوسی را هدف گرفته بود. گیدئون ظاهر شد

. کنیم من و گوئنت همین االن بدون دردسر خونه رو ترك می": گفت
  ".لوسی تا دم در با ما میاد

از جایش بلند شده بود و نامطمئن به  "!حرومزاده": ل زیر لب گفتپ
  . کرد ترتیب، به لوسی و استیلمن و بعد به ما نگاه می

صدایش مثل یخ سرد بود ولی من  ".بنشین سر جات": گیدئون گفت
هنوز مرا به شدت با یک . توانستم باال رفتن ضربانش را حس کنم می

هنوز . استیلمن، لطفا تو هم بنشینو ". داد دست به خودش فشار می
  ".کلی ساندویچ خیار باقی مونده

  .پل نشست و به در پشت ما نگاه کرد

  ".یه کلمه به فرانک بگو تا من شلیک کنم": گیدئون گفت
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رسید  کرد ولی به نظر نمی لوسی با چشمان گشاد شده به او نگاه می
ئون را رسید حرف گید بر خالف پل که به نظر می. ترسیده باشد

  .جدي گرفته است

سرپیشخدمت از جلوي در  ".هر کاري میگه بکن": به استیلمن گفت
  .کنار رفت و پشت میز نشست و نگاه بدي به ما انداخت

قبال اون رو  تو": هاي گیدئون نگاه کرد لوسی مستقیما به چشم
  ".دیدي، نه؟ تو کنت سن ژرمن رو مالقات کردي

اي  دونه شما دو تا دقیقا چه برنامه یو اون م. سه بار": گیدئون گفت
حاال برو ". لوله اسلحه را پشت سر لوسی گذاشت ".برگرد. دارین
  ".جلو

  "...شاهزاده خانم"

  ".چیزي نیست، پل"

محض رضاي خدا، ببین یه اسلحه اتوماتیک اسمیت و وسون به اون "
  ".کردم این کار خالف قوانین طالییه فکر می. دادن
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ه ولی اگ. کنیم وارد خیابون شدیم، ولش می وقتی": گیدئون گفت
باید یه . بیا گوئنت. کسی اینجا قبل از اون حرکتی بکنه، لوسی مرده

  ".وقت دیگه براي گرفتن خونت اقدام کنن

به شدت به  ".شاید واقعا بخوان فقط حرف بزنن": گفتم. مکث کردم
ز ا. چیزي که لوسی و پل قصد داشتند بگویند عالقه مند شده بودم

کردند بی خطر بودند  اي که ادعا می طرف دیگر، اگر واقعا به اندازه
ه؟ به یاد چرا آن بادیگاردها را در اتاق گذاشته بودند؟ چرا اسلح

  .غ ما آمدند افتادممردهایی که در پارك سرا

  ".خوان فقط حرف بزنن ها نمی من مطمئنم اون": گیدئون گفت

  ".و شستشو دادنمغز پسره ر. اي نداره فایده": پل گفت

تونه خیلی متقاعد کننده  دونی که می می. ه کار کنت": لوسی گفت
  ".باشه

ها رسیده  به باالي پله ".بینیم دوباره همدیگه رو می": گیدئون گفت
  .بودیم

 معلومه که؟ بینیم میاین تهدید بود؟ دوباره همدیگه رو ": پل گفت
  "!بینیم می
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دیم اسلحه را پشت سر لوسی گیدئون تا وقتی که به در ورودي رسی
  .نگه داشت

انتظار داشتم فرانک به سرعت از اتاق بغلی خارج شود ولی اتفاقی 
  .از مادر مادر مادربزرگم نبودهم هیچ اثري . نیفتاد

و دیگه نباید هیچ . اجازه ندین حلقه بسته بشه": لوسی مصرانه گفت
ز اون به خصوص گوئنت نباید هرگ. وقت کنت رو در گذشته ببینین

  "!رو ببینه

گیدئون با یک دست اسلحه را طرف لوسی  "!به حرفش گوش نده"
به . کرد نگه داشته بود و باید براي باز کردن در ورودي مرا رها می

با نگرانی به . شنیدم از طبقه باال صداهایی می. خیابان نگاهی انداخت
خواستیم  آن باال بودند و ما میسه مرد و یک اسلحه . ها نگاه کردم پله

  .همان باال بمانند

  "...من دیروز کنت رو دیدم ": به لوسی گفتم

  "دونه؟ از جادوي تو چیزي می! واي، نه": رنگ از صورت لوسی پرید

  "چه جادویی؟"

  ".جادوي کالغ": لوسی گفت



  نجال محقق  یاقوت سرخ
 

۴۵٢  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

گیدئون بازوي مرا گرفت و از  ".ست جادوي کالغ فقط یه افسانه"
  . هیچ اثري از درشکه ما نبود. یمها پایین برد و وارد خیابان شد پله

  ".دونه این حرف درست نیست و کنت هم این رو می"

گیدئون هنوز اسلحه را به سمت لوسی نشانه رفته بود ولی به سمت  
. طبق انتظار فرانک با اسلحه اش هنوز آنجا بود. طبقه اول نگاه کرد

  .ما هنوز هم زیر سقف ایوان بودیم

هاي بزرگ  چشم. به لوسی نگاه کردم ".صبر کن": به گیدئون گفتم
دانم چرا ولی برایم سخت بود که  اش پر از اشک بود و نمی آبی

  .حرفش را باور نکنم

چی باعث شده انقدر مطمئن باشی که اون دروغ ": آرام پرسیدم
  "میگه، گیدئون؟

آهسته . هایش برق زدند چشم. اي غافلگیر شد و به ما نگاه کرد لحظه
  ".همینمطمئنم، ": گفت

. صدایش مالیم بود ".خیلی هم مطمئن به نظر نمیاي": لوسی گفت
  ".تونین به ما اعتماد کنین شما دو تا می"
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پس چرا آنها این کار غیر ممکن را انجام داده و ما  توانستیم؟ واقعا می
  را در اینجا به تله انداخته بودند؟

  .اي را با گوشه چشمم دیدم سایه

گیدئون در . آمد استیلمن داشت پایین می "!مراقب باش": فریاد زدم
  .لحظه آخري که سرپیشخدمت قوي مشتش را باال برد، برگشت

  "!استیلمن، نه". ها آمد صداي پل از باالي پله

  .و من در کسري از ثانیه تصمیم گرفتم "!بدو": گیدئون داد زد

با هر . هاي دکمه دار کوچکم دویدم با حداکثر سرعت ممکن با چکمه
  .انتظار داشتم صداي شلیک بشنوم قدم

ازش در مورد ! گ صحبت کنربا پدربز": لوسی پشت سر من داد زد
  "!بپرس 1سوار سبز

***  

: زنان گفت نفس. گیدئون تا وقتی به پیچ بعدي رسیدم به من نرسید
اگر به من اخطار نداده ". و اسلحه را دوباره پنهان کرد "!ممنون"

  ".رف بیااز این ط. بودي گیر میفتادیم
                                                             

1Green Rider 
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  "دنبال ما هستن؟". به اطرافم نگاه کردم

ولی بهتره عجله کنیم که خیالمون راحت . فکر نکنم": گیدئون گفت
  ".باشه

ها  اون استیلمن از کجا پیداش شد؟ من تمام مدت حواسم به پله"
  ".بود

منم بهش فکر نکرده . اي هم تو خونه بوده احتماال راه پله دیگه"
  ".بودم

  ".با درشکه کجا رفت؟ قرار بود منتظر ما باشهاون محافظه "

  ".دونم نمی": گیدئون گفت

. توانستم با این سرعت ادامه بدهم دیگر نمی. کشید پهلویم تیر می
تري پیچید و باالخره جلوي ایوان یک  گیدئون به خیابان فرعی باریک

  . کلیسا ایستاد

  .تثلیث مقدسروي تابلوي بیرون کلیسا نوشته بود 

  "قراره اینجا چی کار کنیم؟": ان پرسیدمنفس زن
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قبل از باز کردن در سنگین به اطراف  ".اعتراف کنیم": گیدئون گفت
نور هل داد و دوباره در  نگاه کرد و بعد مرا به محوطه داخلی کم

  .رابست

بالفاصله سکوت و آرامش، بوي بخور، و احساس خاصی که مخصوص 
  . فمان را فرا گرفتشوي اطرا زمانی است که وارد کلیسا می

اي رنگی، دیوارهاي سنگی  هاي شیشه کلیساي زیبایی بود، با پنجره
زدند و هر کدام براي یک  کوچکی که سوسو می هاي شمعرنگ و  کم

  .آرزو یا دعا روشن شده بودند

گیدئون مرا در مسیر یکی از راهروها به سمت یک اتاق اعتراف 
ندلی داخل محوطه کوچک قدیمی هدایت کرد، پرده را کشید و به ص

  .اشاره کرد

  "!جدي نمیگی": پچ پچ کنان گفتم

تونیم تا موقعی که  من هم اون طرف میشینم و می. چرا میگم"
  ".برگردیم منتظر بمونیم

یک . ام کشید گیدئون پرده را جلوي بینی. متحیر، روي صندلی افتادم
  "تی؟راح". دقیقه بعد، پنجره کوچک بین من و طرف دیگر کنار رفت
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  .کرد هایم به نور کم عادت می تازه نفسم جا آمده بود و چشم

خب، فرزند، بگذار از خداوند ". کرد با وقار زیاد به من نگاه می گیدئون
  ".به خاطر سرپناه این خانه تشکر کنیم

توانست اینقدر عادي و حتی سرخوش  چطور می. به او خیره شدم
ف سر دختر دایی من باشد؟ محض رضاي خدا، یک اسلحه را به طر

  .به همین راحتی که فراموش نکرده بود! نشانه رفته بود

  "تونی االن شوخی کنی؟ چطور می"

تو فکر بهتري ". اي باال انداخت شانه. ناگهان خجالت زده به نظر رسید
  "براي وقت گذروندن داري؟

چرا ! تونیم سعی کنیم سر در بیاریم االن چه اتفاقی افتاد می! بله"
  "و پل میگن تو رو شستشوي مغزي دادن؟لوسی 

دستی به موهایش کشید و دیدم که دستش  "کجا بدونم؟من از "
ها  اون". نبودد خونسرد دا پس آنقدرها هم که نشان می. رزدل کمی می

  ".من رو هم همینطور. سعی دارن تو رو به شک بندازن

اون  دونن احتماال نمی. پدربزرگم بپرسملوسی به من گفت از "
دختر ". هایی که در چشم لوسی بود فکر کردم به اشک ".مرده
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باید خیلی وحشتناك باشه که دیگه نتونی هیچ کدوم از . بیچاره
  ".ن ها در آینده ت رو ببینی به خاطر اینکه اون اعضاي خانواده

از الي . براي مدتی هیچ کدام چیزي نگفتیم. گیدئون جوابی نداد
یک گارگویل کوچک، تقریبا تا سر . پرده به منبر کلیسا نگاه کردم

به سرعت . ها بیرون پرید و به ما نگاه کرد زانوي یک انسان، از سایه
توانم او را ببینم  شد که می اگر متوجه می. نگاهم را برگرداندم

توانند  ها واقعا می روح گارگویل. شد می مطمئنا حسابی مزاحم
  .دانستم از روي تجربه می. آزاردهنده باشند

تونی به  مطمئنی می": هید پرسیدمج انطور که گارگویل جلوتر میهم
  "کنت سن ژرمن اعتماد کنی؟

چیزهایی رو کشف . س اون یه نابغه". گیدئون نفس عمیقی کشید
هر فکري هم . بله، بهش اعتماد دارم... کس  کرده که قبل از اون هیچ

من  حداقل،". آهی کشید ".کنن، راهشون اشتباهه میکه لوسی و پل 
  ".همه چیز منطقی بود. تا یه کم پیش که کامال مطمئن بودم

یک از . ظاهرا گارگویل کوچک فکر کرد ما کسل کننده هستیم
  . ناپدید شد ستون باال رفت و در جایگاه ارگ

  "حاال دیگه منطقی نیست؟"
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ت پیدا بشه همه چیز تحت  دونم تا وقتی تو سر و کله من فقط می"
  ".کنترلم بود

دونی چون براي اولین بار تو زندگیت  اال من رو مقصر میآها، ح"
دقیقا همانطوري که دیده بودم او  "رقصن؟ همه به ساز تو نمی
. حس خوبی داشت. برد ابروهایم را باال بردم ابروهایش را باال می

  .کردم تقریبا لبخند زدم، به خودم خیلی افتخار می

چرا همه چیز در مورد تو گوئنت، . نه". سرش را تکان داد و ناله کرد
به جلو خم شد و چیزي در نگاهش بود  "تر از شارلوته؟ انقدر پیچیده

  .که تا به حال ندیده بودم

پس امروز تو ": کردم پرسیدم در حالی که کمی احساس حسادت می
  "کردین؟ حیاط مدرسه در مورد این صحبت می

  !اي بود هاشتباه ناشیان. حاال نقطه ضعف دست او داده بودم. لعنت

  "شه؟ حسودیت می": با لبخندي وسیع بالفاصله پرسید

  "!اصال و ابدا"
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که . کنی تو نمی. کرد میگفتم  شارلوت همیشه هر کاري من می"
 ".و شیرین. ولی یه جورایی سرگرم کننده هم هست. واقعا دردسره

  .این بار فقط نگاهش نبود که مرا گیج کرد

مدل موي احمقانه . تم کنار زدمخجالت زده، چند تار مو را از صور
سر از  احتماال ردي از سنجاقِ. من در زمان فرارمان کامال باز شده بود
  .اتون پلیس تا دم در کلیسا ریخته بود

  "گردیم به معبد؟ چرا برنمی"

و صادقانه بگم، . اگر برگردیم معبد باید کلی بحث کنیم. اینجا دنجه"
  ".ر بدهحوصله ندارم عمو فالک هی به من دستو

  "حس خوبی نیست، نه؟". نوبت من شد! آهان

  ".راستش، نه". سرش را تکان داد

از جایم پریدم و از الي پرده بیرون . میدصداهایی از صحن کلیسا شن
اگه ". کرد ولی فقط خانم پیري داشت شمع روشن می. را نگاه کردم

خوام روي زانوي یکی از  یه دقیقه دیگه برگردیم چی؟ من نمی
کشیش محلی هم از این  فکر نکنمو . هاي کالس دینی فرود بیام بچه

  ".بشهجریان خوشحال 
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در زمان خودمون . نگران نباش". گیدئون با صداي آهسته خندید
پدر جیکوب به اینجا . ف نیستترااع کهیچ وقت کسی تو این اتاق
  ".البته، اون هم عضو لژه. میگه آسانسور دنیاي زیرزمین

  "کشه تا برگردیم؟ یچقدر دیگه طول م"

  ".هنوز یه کم وقت داریم". گیدئون به ساعتش نگاه کرد

. خنده ریزي کردم ".پس بهتره عاقالنه مصرفش کنیم"
این حرف از دهانم پرید و  "خواستی اعتراف کنی، فرزندم؟ نمی"

  .کنم کمی طول کشید تا درك کنم دارم چه کاري می

د صد سال پیش نشسته اعتراف در حدو کمن با گیدئون در یک اتاق
چرا لزلی به ! خداي بزرگ! زدم بودم و داشتم با تمام قوا با او الس می

  را نداده بود؟ موقعیتاین براي هاي مناسب  من فهرست دستورالعمل

  ".فقط در صورتی که تو هم گناهانت رو به من بگی"

سریعا موضوع را عوض  ".مطمئنم خوشت میاد این کار رو بکنم"
راستی، در مورد تله گذاشتن ". پایمان خیلی سست بودزیر . کردم

دونستن ما امروز اونجا  ولی پل و لوسی از کجا می. گفتی درست می
  "میریم نه یه روز دیگه؟
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و ناگهان آنقدر به طرف  ".اي ندارم کوچکترین ایده": گیدئون گفت
. هایمان فقط چند سانت با هم فاصله داشت من خم شد که بینی

ولی ". رسید ر تاریک و روشن کلیسا تیره به نظر میهایش د چشم
  ".شاید تو بدونی

اول اینکه هیچ چیزي : به دو دلیل -جا خورده بودم . به او نگاه کردم
. فهمیدم و دوم اینکه خیلی به من نزدیک بود از این حرف او نمی

  "من؟"

ممکنه اونی که به لوسی و پل در مورد مالقات ما خبر داده تو "
  ".باشی

! چه مزخرفاتی". رسیدم ها به نظر می حتما کامال مثل احمق "چی؟"
دونم کرونوگراف  ی همچین کاري کردم؟ من حتی نمیمیشه بگی ک

قبل از این  "...و هیچ وقت اجازه نمیدم کسی . دارن رو کجا نگه می
  .که حرف احمقانه دیگري بزنم ساکت شدم

  ".رهایی بکنیچه کاممکنه دونی بعدا  گوئنت، تو اصال نمی"

این ": بعد گفتم. اي طول کشید تا این حرف را هضم کردم چند ثانیه
  ".مسأله خیلی راحت در مورد تو هم صادقه
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گیدئون به سمت خودش در اتاقک اعتراف برگشت و من برق  ".آره"
کنم  فکر می". زد لبخند می. هاي سفیدش را در نور کم دیدم دندان

  ".انگیزي داشته باشیمدر آینده نزدیک اوقات هیجان 

طبعا چشم انداز ماجراهاي . احساس گرم دلپذیري به من دست داد
ترساند ولی در این لحظه هیچ احساسی به جز  بیشتر باید مرا می

  .شادي فوق العاده نداشتم

  .بله، هیجان انگیز خواهد بود

وقتی تو ":بعد گیدئون از من پرسید. نگفتیم براي مدتی چیزي
 - زدیم  داشتیم در مورد جادوي کالغ حرف می کالسکه بودیم،

  "یادته؟

  . اش را هر کلمه. البته که یادم بود

تونم این جادو رو داشته باشم چون یه دختر  تو گفتی من نمی"
شناسی که شبیه من  و تو دختراي زیادي رو می. ام خیلی معمولی

دخترایی که دسته جمعه میرن دستشویی و پشت سر لیزا . هستن
  "...زنن چون  یحرف م
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از گیدئون  ".دونم چی گفتم می". هاي مرا لمس کرد انگشتی لب
و ". سمت خودش آن طرف پنجره به سمت من خم شده بود

  ".متأسفم

ها، بدون اینکه بتوانم تکان بخورم یا حتی نفس  مثل صاعقه زدهچی؟ 
هاي مرا لمس کرد،  انگشتانش با مالیمت لب. بکشم، آنجا نشستم

  .باال رفت ام کنار پیشانینوازش کرد و از گونه تا  ام را چانه

تو معمولی ": کرد زمزمه کرد همانطور که موهاي مرا نوازش می
تو براي . اي غیرمعمولی هستی تو به طرز فوق العاده. نیستی، گوئنت

تا  ".اینکه براي من خاص باشی به جادوي هیچ کالغی نیاز نداري
ها و سرش  ود خم شد و دستبه من نزدیک ش توانست میجایی که 

هایش دهان  را از پنجره اتاقک اعتراف به طرف من آورد و وقتی لب
  .هایم را بستم مرا لمس کرد چشم

  . روم از حال میاالن . خوب
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  .درجه در سایه 23روزي آفتابی، 

  .یابد براي ترابرد حضور می 9لیدي تیلنی سر ساعت 

: سنگین شده استترافیک شهري به دلیل راهپیمایی اعتراضی 
قبل از . گروهی از زنان دیوانه تقاضاي حق راي براي زنان را دارند

  .شان برسند، در ماه مستعمراتی خواهیم داشت اینکه آنها به خواسته

  .به جز این، اتفاق نامعمولی رخ نداده است

  

  شمار محافظان گاه

  1912ژوئن  24

  فرانک ماین، حلقه داخلی: گزارش از

  

  سخن آخر
  پارك، لندن هاید

  1912ژوئن  24
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 ".این چتراي آفتابی واقعا به درد بخور هستن": دختر جوان گفت
  ".فهمم چرا از مد افتادن نمی". چترش را در دستش چرخاند

. به او لبخند زد "ش بارون میاد؟ شاید به خاطر اینکه اینجا همه"
 هاي تابستونی توردار سفید هم و لباس. خیلی جذابن. ولی موافقم"

. کنم من که دارم به دامن بلند هم عادت می. العاده بهت میاد فوق
  "!ها رو درمیاري همیشه حس خوبی داره وقتی اون

فکر نکنم هیچ وقت به نپوشیدن شلوار ": با ناراحتی گفتدخترك 
  ".هر روز دلم براشون تنگ میشه. جین عادت کنم

تا این حد  فقط براي شلوار جین او دانست که مرد جوان به خوبی می
مدتی در سکوت راه . شود ولی مراقب بود حرفی نزند دلتنگ نمی

  . رفتند

پارك در آفتاب تابستانی آرامش خاصی داشت؛ شهري که پشت 
براي همیشه گویی رسید که  سرشان گسترده شده طوري به نظر می

ولی به یاد آورد که دو سال دیگر، جنگ جهانی . ماندگار خواهد بود
شود و هواپیماهاي جنگنده آلمانی لندن را بمباران  اول شروع می
  .به روستا بروند یشاید بهتر باشد مدت. خواهند کرد

  ".درست شکل توئه": زن جوان ناگهان گفت
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نه، اون شکل ". کند بالفاصله فهمید در مورد چه کسی صحبت می
  ".فقط موهاش به من رفته! توئه، شاهزاده خانم

  ".کنه سرش رو به یه طرف خم میو حالتی که وقتی تو فکره "

  "خوشگله، نه؟"

دو ماه وقتی عجیب نیست؟ ". سرش را به عالمت تأیید پایین آورد
ه حاال شونزده سالشه و ی. نوزاد بودپیش اون رو بغل کرده بودیم، یه 

  "!و فقط دو سال کوچکتر. سر و گردن از من بلندتره

  "!س آره، دیوونه کننده"

چرا ... ولی نیکوالس . شده که حالش خوبهخیالم راحت  واقعامن "
  "باید به این زودي بمیره؟

دختر بیچاره، پدرش رو به . سرطان خون، اصال انتظارش رو نداشتم"
امیدوارم از اون ". گلویش را صاف کرد ".این جوونی از دست داده

 روابطاین . یا هر چی که هست... پسره فاصله بگیره، برادرزاده من 
  ".ی درهم و برهمهخانوادگی خیل

پدر پدر بزرگ تو و پدر پدر پدربزرگ  - خیلی هم سخت نیست که "
یعنی پدر پدر پدر بزرگ تو، پدر پدر پدر . اون برادر دوقلو بودن
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بعدا ". به چهره مبهوت مرد جوان خندید ".پدربزرگ اون هم هست
  ".کشم برات یک شجره خانوادگی می

در هر حال، . سر در بیارهتونه ازش  بهت میگم که، هیچ کس نمی"
متوجه شدي چه جوري بهش دستور . من از این پسره خوشم نمیاد

  ".کرد داد؟ خوشبختانه اون هم چشم بسته به حرفش گوش نمی می

  ".س عاشق پسرهاون "

  ".نخیر، نیست"

  ".دونه فقط هنوز نمی. هست. چرا"

  "دونی؟ پس تو از کجا می"

هاش  خدایا، چشم. قابل مقاومتهب براي اینکه اون پسره غیر واي، خ"
کنم وقتی به من نگاه کرد،  فکر می. سبزه ،رو دیدي؟ مثل چشم ببر

  ".خودم هم دست و پام شل شد، حتی با وجود اینکه عصبانی بود

  "از کی تا حاال از چشم سبز خوشت میاد؟! چی؟ جدي که نمیگی"

اقل حد. هاي تو از همه بهتره چشم. نگران نباش". زن جوان خندید
  ".کنم اون چشم سبز رو بیشتر دوست داره ولی من فکر می. براي من

  "!ي از خود راضی نیست اون عاشق این پسره"
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تر  و اون دقیقا مثل خودت توئه؛ وقتی جوون. دارم بهت میگم، هست"
  ".بودي

من هیچ وقت به تو . اصال یه ذره هم شبیه من نیست...! چی؟ اون "
  "!دادم، هرگز میدستور ن

  "!دادي میچرا، ". اي زد بخند موذیانهل

خوام اون رو  فقط می". کالهش را عقب برد ".فقط وقتی الزم بود"
  ".تنها بگذاره

  ".تو حسودیت میشه"

البته طبیعیه، نه؟ دفعه بعد که ببینمش، . خب، بله": اعتراف کرد
  ".بهش میگم از دختره فاصله بگیره

 ".بینیم رو میزیاد ها  اونیه حسی به من میگه ما در آینده نزدیک "
و یه حسی به من میگه باید دوباره رو شمشیر ". زد دیگر لبخند نمی
  ".رسه یه خبرایی هست، و حتما موجش به ما هم می. بازیت کار کنی

. حاضرممن ". مرد جوان عصایش را باال انداخت و دوباره آن را گرفت
  "تو چطور شاهزاده خانم؟

  ".م حاضرمحاضر باشی، منهر وقت تو "


