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  پیش گفتار
  لندن بلگراویا، 

  1912جوالي  3

ي باقی جاي زخم بد": دکتر بدون اینکه سرش را باال بیاورد گفت
  ".مونه می

خب، در هر حال، بهتر از ". پل موفق شد لبخند کج و معوجی بزند
  ".کرد بینی می نگران پیش یه که این خانم دلفرضیات

آقاي ... نگران نیستم و تو هم  من دل! دار چه خنده": لوسی به او پرید
چقدر زخم دونی که  می! فکر، در مورد این مسأله شوخی نکن ابله بی

کنه و بعدش تو این دوره باید شانس بیاري که زنده  زود عفونت می
نیست و همه دکترها نادون و آنتی بیوتیکی در کار . بمونی
  ".ن فایده بی

نگ را روي زخمی که تازه بخیه زده بود اي ر دکتر که یک پماد قهوه
سوزاند و پل  مثل جهنم میپماد  ".خیلی هم ممنون"  :مالید گفت می

فقط امیدوار بود نیمکت راحتی باشکوه . اش را فرو داد به سختی ناله
  .لیدي تیلنی را خونی نکرده باشد
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کرد لحنش  لوسی تالش می ".البته دست خودشون هم نیست"
البته لبخند محزونی . حتی سعی کرد لبخند بزند. تر باشد دوستانه

ون تمطمئنم حداکثر تالش" :به دکتر گفت. بود، ولی نیت مهم است
  ".کنین رو می

  ".عالی هستند 1دکتر هریسون": لیدي تیلنی به او اطمینان داد

ناگهان احساس کرد  ".نها کسی که در دسترسهو ت": پل زیرلب گفت
حتما در آن مایع شیرینی که دکتر به او داده . به شدت خسته است

  . بود، خواب آور وجود داشت

پانسمانی  ".هستم در هر حال، رازدارترین آنها": دکتر هریسون گفت
توانم  و صادقانه بگویم، نمی". به سفیدي برف روي بازوي پل قرار داد

هاي بریدگی و چاقو بعد از هشتاد سال چندان  نم درمان زخمتصور ک
  ".دتفاوتی بکن

. لوسی نفس عمیقی کشید و پل حدس زد قرار است چه اتفاقی بیفتد
باالي سرش جدا شده بود و   موهاي حلقه حلقهیک دسته مو از 
. لت مبارزه طلبی پرحرارتی پشت گوشش گذاشتالوسی آن را با ح

                                                             
1Dr. Harrison 
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... لی خیلی هم فرق نکنه ولی اگر باکتري خب، شاید به صورت ک"
  "...سلولیه که  تکاممم، باکتري یک جور ارگانیسم 

دکتر هریسون خیلی خوب ! 1بس کن، لوس": پل حرفش را قطع کرد
سوخت و  زخمش هنوز به طرز وحشتناکی می "!دونه باکتري چیه می

کرد که دوست داشت  در همان حال آنقدر احساس خستگی می
ولی این کار فقط لوسی را . را ببندد و به خواب برود هایش چشم

اش از  هاي آبی با وجودي که چشم. کرد بیشتر نگران و نارحت می
دانست که این عصبانیت فقط براي  زد، پل می عصبانیت برق می

به . ترس لوسی براي اوست - و حتی بدتر  -پنهان کردن نگرانی 
تی ناامیدي خودش را خاطر لوسی، نباید شرایط فیزیکی بد یا ح

توي قرون وسطی ". براي همین به حرف زدن ادامه داد. داد نشان می
هاي پزشکی  االن زمان پیشرفت. که نیستیم؛ االن قرن بیستمه

دیگه اختراع شده و تو چند سال نوار قلب  اولین دستگاه. س مبتکرانه
  ".ي درمانش رو کشف کردن اخیر، علت بیماري سیفلیس و نحوه

هاي کالس اسرارش گوش  ر یه نفر مثل یه پسر خوب به درسانگا"
. لوسی طوري بود که انگار ممکن است هر لحظه منفجر شود "!داده

  "!چقدر کار خوبی کردي"
                                                             

1Luce مخفف لوسی 



  نجال محقق  زمرد سبز
 

۵  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

و پارسال اون زن ". دکتر هریسون هم به سهم خودش اظهار نظر کرد
  ".فرانسوي ماري کوري جایزه نوبل شیمی رو گرفت

  "مب اتم؟چی اختراع کرده بود؟ ب"

ماري کوري . سوادي لوسی گاهی اوقات به طرز اعجاب آوري بی"
  "...مخترع رادیو 

هایش را به سینه زده و بدون توجه به  لوسی دست "!اه، خفه شو"
االن ". نگاه مالمت آمیز لیدي تیلنی با عصبانیت به پل خیره شده بود

! بود! ممکن! تو! هات رو براي خودت نگه داري تونی سخنرانی می
پس میشه لطف کنی و بگی من چه جوري قراره بدون تو از ! بمیري

یا اصال چطوري ". اینجا، صدایش شکسته شد "؟بمونم دردسر دور
  "بدون تو زندگی کنم؟

واقعا چقدر  او دانست که لوسی نمی ".متأسفم شاهزاده خانوم"
  .متأسف است

مونه به رو که مثل یه توله سگ پشی  اون قیافه! هاه": لوسی گفت
  ".خودت نگیر
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کرد وسایلش را  لیدي تیلنی همانطور که به دکتر هریسون کمک می
اي ندارد  فایده": اش بگذارد سري تکان داد و گفت در کیف پزشکی

در مورد چیزهایی که ممکن بود اتفاق بیفتد فکر کنی فرزند عزیز 
پل بدشانس و در عین . همه چیز به بهترین صورت تمام شد. من

   ".شانس بود وشحال خ

خب، بله، ممکن بود خیلی بدتر تموم بشه ولی به این ": لوسی داد زد
هیچی هم خوب و خوش ! معنی نیست که همه چیز خوب و خوشه

هایش را پر کرد و این صحنه  اشک چشم "!نیست، مطلقا هیچی
ما تقریبا سه ماهه اینجاییم و هنوز هیچ ". تقریبا قلب پل را شکست

یی رو که قرار بود انجام بدیم انجام ندادیم، درست کدوم از کارها
 موفق شدهباالخره ! تر کردیم فقط همه چی رو خراب - برعکس 

بودیم اون کاغذاي لعنتی رو به دست بیاریم و بعد پل خیلی راحت 
  "!اونا رو داد بره

ولی تو اون ". سرش روي بالش افتاد ".شاید یه کم عجله کردم"
چون در آن لحظه احساس  ".کار درستیهلحظه، احساس کردم این 

شمشیر لرد آالستر . کردم به طرز وحشتناکی به مرگ نزدیک هستم
با این حال، نباید . توانست خیلی راحت کارش را تمام کند می
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اگه گیدئون بیاد طرف ما، هنوز هم ". گذاشت لوسی این را بفهمد می
فهمه ما داریم  به محض اینکه اون کاغذا رو بخونه، می. شانس داریم
امیدوار باید با خودش فکر کرد دست کم  ".کنیم و چرا چی کار می

  .باشیم اینطور باشد

اون کاغذا  يدونیم دقیقا تو ولی ما خودمون هم نمی": لوسی گفت
دونی چی رو  واي، تو حتی نمی... ش به رمز باشه یا  ممکنه همه. چیه

 - به تو داده باشه ممکنه لرد آالستر هر چیزي رو. به گیدئون دادي
  "...هاي عاشقانه، کاغذ سفید  هاي قدیمی، نامه حساب صورت

این فکر قبال به ذهن خود پل هم رسیده بود ولی کاري بود که شده 
نی که همه چیز خودش گاهی فقط باید اعتماد ک": زیرلب گفت . بود

در مورد خودش هم صادق  مسأله و امیدوار بود این ".خوب پیش بره
ارزش را به گیدئون  فکر اینکه ممکن است یک بسته اسناد بی .باشد

داده باشد به اندازه کافی بد بود؛ حتی بدتر از آن این بود که ممکن 
در این . بود پسرك آنها را یک راست به کنت سن ژرمن تحویل دهد

ولی گیدئون . صورت آنها تنها برگ برنده خود را دور انداخته بودند
خب، قانع ... نت است و طوري گفته بود که گفته بود عاشق گوئ

  . کننده بود
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ولی فقط یک زمزمه  ".اون به من قول داد": پل سعی کرد بگوید
وقت نکرده بود . در هر صورت هم دروغ بود. نامفهوم بیرون آمد

  .جواب گیدئون را بشنود

اینکه سعی کردیم با ائتالف ": گفت صداي لوسی را شنید که می
. هایش بسته شد چشم ".اي بود ي کنیم ایده احمقانهفلورنتین همکار

  . عمل کرده بود سریعهر چیزي که دکتر هریسون به او داده بود، 

ما خودمون باید این جریان . دونم دونم می و بله، می": لوسی ادامه داد
  ".کردیم رو حل می

  ".ولی شما که قاتل نیستید، فرزندم": لیدي تیلنی گفت

ت یک قتل رو مرتکب بشی یا یه نفر دیگه رو چه فرقی داره خود"
لوسی آه عمیقی کشید و با وجود اینکه لیدي  "بفرستی انجامش بده؟

هایی را  عزیز من، چنین حرف"(تیلنی با حرارت با او مخالفت کرد 
شما از کسی نخواستید مرتکب قتل شود، شما فقط کمی ! نزن

لی ناپذیر به نظر ، ناگهان لوسی تس)"!اطالعات را رد و بدل کردید
تونستیم خراب کنیم، خراب  پل، ما هر چیزي رو که می". رسید می

این سه ماه کردیم این بوده که وقتمون و  تويتمام کاري که . کردیم
  ".پول مارگارت رو هدر بدیم و کلی آدم دیگه رو هم درگیر کردیم
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پول لرد تیلنی است و حتما ": لیدي تیلنی حرفش را تصحیح کرد
کنید اگر بشنوید معموال آنها را روي چه چیزهایی هدر  می تعجب
. و دخترهاي رقاص کمترین آنهاستمسابقات اسب سواري . دهد می

ام  او حتی متوجه مبالغ کمی که من براي مقاصد خودمان برداشته
و اگر هم بشود، اطمینان دارم آنقدر جنتلمن هست که . شود نمی

  ".چیزي در موردش نگوید

من که به نوبه خودم، ": ادون با لبخند به آنها اطمینان ددکتر هریس
به . کنم ز اینکه درگیر این ماجرا شدم احساس تأسف نمیاصال ا

و هر روز خدا که . تازگی زندگی برایم کسل کننده شده بود
توانید مسافران زمانی از آینده را مالقات کنید که شغلتان را بهتر  نمی

دمان باشد، رفتار متکبرانه آقایان دو ویلر و و بین خو. دانند از شما می
در بین محافظان براي اینکه باعث شود هر  1اسمایت-پینکرسون

  ".گري داشته باشد کافیست کسی پنهانی کمی حس یاغی

 راضیجاناتان دو ویلر از خود . تکامال صحیح اس": لیدي تیلنی گفت
حق رأي همسرش را تهدید کرده که اگر دست از طرفداري مدافعان 

صداي مردانه  ".زنان برندارد او را در اتاقش حبس خواهد کرد

                                                             
1Pinkerton-Smythe 
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بعد از آن چه خواهند خواست؟ حق رأي براي ": عبوسی را تقلید کرد
  "ها؟ سگ

آه، پس براي همین بود که تهدید کرده بودید "  :دکتر هریسون گفت
آن مهمانی چاي جایی بود که اصال کسل . زنید به او سیلی می

  "!نشدم

توانم تضمین کنم در  من فقط گفتم نمی. مال هم اینطور نبودکا"
صورتی که به این اظهار نظراتش ادامه دهد دست راستم چه کاري 

  ".خواهد کرد

هایش  گویی اگر او به این یاوه": دکتر هریسون حرفش را تصحیح کرد
یادم مانده است چون شما . کلمات دقیق شما این بود...  ادامه بدهد
  ".تحت تأثیر قرار دادید عمیقا مرا

شما را تا دم ". لیدي تیلنی خندید و بازویش را براي دکتر جلو آورد
  ".کنم دکتر هریسون در همراهی می

. هایش را باز کند و بنشیند تا از دکتر تشکر کند پل سعی کردم چشم
انی که با آخرین تو. ها را انجام دهد ولی موفق نشد هیچ کدام از این

  ".نون...  مممم": ی کردداشت من و من
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چی تو اون چیزي که بهش دادي بود، ": لوسی پشت سر دکتر داد زد
  "دکتر؟

ضرر  کامال بی. رفینوفقط چند قطره تنتور م". دکتر دم در برگشت
  "!است

  . ولی پل دیگر جیغ عصبانی لوسی را نشنید
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دولتی ما، ممکن است  ي از آنجایی که طبق اطالعات منابع محرمانه
چند روز آینده لندن مورد حمله نیروي هوایی آلمان قرار بگیرد،  در

. بالفاصله مرحله اول پروتکل امنیتی را اجرا نماییمتصمیم گرفتیم 
کرونوگراف براي مدت زمان نامعلومی در اتاق مستندات قرار داده 

شود و لیدي تیلنی، برادرم جاناتان و من از آن مکان ترابرد  می
شود به  ین وسیله زمانی که براي ترابرد صرف میخواهیم کرد تا بد

سفر به قرن نوزدهم از اتاق مستندات . سه ساعت در روز محدود شود
مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ به ندرت کسی در طول شب آنجاست و 

اي از آینده نشده است بنابراین  اي به مالقات کننده شمار اشاره در گاه
  .ضور ما نخواهد شدشود که هرگز کسی متوجه ح فرض می

رفت، لیدي تیلنی به تغییر روند معمول سفر  همانطور که انتظار می
هیچ منطقی در استدالالت ما "خود اعتراض کرد و اعالم کرد 

. ولی در نهایت مجبور بود تصمیم استاد اعظم ما را بپذیرد "،بیند نمی
  .کند زمان جنگ، تمهیدات خاصی را ایجاب می

به طرز شگفت آوري آرام  1851ز ظهر به سال ترابرد امروز بعد ا
هاي  شاید به این دلیل که همسر عزیزم مقداري از کیک ؛پیش رفت

چاي فوق العاده خود را داده بود تا همراهمان ببریم و نیز به این 
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هاي پرحرارتی که در سایر مواقع  دلیل که با به خاطر آوردن بحث
لیدي تیلنی  .پرهیز کردیم داشتیم، از موضوعاتی مانند حق رأي زنان

به شدت از این که نتوانست از نمایشگاه بزرگ هاید پارك دیدن کند 
متأسف بود ولی ما نیز در این باره با او هم عقیده بودیم و در نتیجه 

در عین حال، ایشان مدرك دیگري . گفتگو به بحث و جدل ختم نشد
از این به بعد وقت دال بر نامعقول بودن خود ارائه داد و پیشنهاد کرد 

  . خود را به بازي پوکر بگذرانیم

  .درجه بهاري 10نم، دماي هوا  باران نم: آب و هواي امروز

  

  شمار محافظان گاه

  1916مارس  30

  تیموتی دو ویلر، حلقه داخلی: گزارش از

  "1پوتیوس سرو کوام نوگوام"

  

  
                                                             

1Potiussero quam nunquamدیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.  
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  یک
ل چشمان قات .نوك شمشیر درست به طرف قلب من نشانه رفته بود

خواستند هر چیزي را که  هایی سیاه بودند که انگار می من شبیه چاله
توانم  دانستم که نمی من می. شود در خود ببلعند به آنها نزدیک می

  .به سختی، چند قدمی عقب رفتم. فرار کنم

آنچه را که نامطلوب است از چهره زمین پاك ". مرد به دنبال من آمد
زمین خون شما را در ". اشتصدایش طنین خاصی د "!خواهم کرد

  ".خود فرو خواهد برد

دست کم دو پاسخ هوشمندانه براي این کلمات شیطانی نوك زبانم 
ولی .) خون من رو فرو ببره؟ بیشین بابا، زمین اینجا موزاییکه. (بود

. توانستم یک کلمه هم حرف بزنم چنان وحشت کرده بودم که نمی
هم در این لحظه از شوخی رسید آن مرد  در هر حال، به نظر نمی
رسید اصال حس  میندر واقع، به نظر . کوچک من خوشش بیاید

  .طبعی داشته باشد شوخ

قاتل با . یک قدم دیگر به عقب برداشتم و پشتم به دیوار برخورد کرد
خب، شاید هم حس شوخ طبعی داشت ولی زیاد . صداي بلند خندید

  . من نبود باب طبع
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و بدون هیچ هیاهوي  "!بمیر، شیطان": با صداي بلند فریاد زد
  .بیشتري شمشیرش را در سینه من فرو برد

خیس عرق بودم و قلبم . کشیدم از خواب پریدم در حالی که جیغ می
چه . نگار واقعا با شمشیر سوراخ شده استاکرد که  طوري درد می

  ولی واقعا جاي تعجب داشت؟ !خواب وحشتناکی

زي نبود که باعث شود در رختخواب من چی) و پریروز(تجربه دیروز  
افکار ناخواسته مانند گیاهان . آرام بگیري و خواب راحتی داشته باشی

فکر کردم، . زدند خواري که دیوانه شده باشند در مغزم وول می گوشت
  .او واقعا عاشق من نبود. کرد گیدئون فقط تظاهر می

دم که شنی نت سن ژرمن را بارها و بارها میکصداي نرم و عمیق 
و  ".لزومی ندارد براي جذب دختران تالش زیادي بکند"  :گفت می

هاي یک زن عاشق  بینی عکس العمل تر از پیش هیچ چیزي ساده"
  ".نیست

گفته و  زن عاشقی که بفهمد کسی به او دروغ می وقت آنآهان، آره؟ 
 عکس العمل دهد؟ این داده چه عکس العملی نشان می او را بازي می

تنهایی در زند، بعد  ها با بهترین دوستش تلفنی حرف می ساعت: را
پرسد اصال چرا  تواند بخوابد و از خودش می نشیند و نمی تاریکی می
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کند چون او را  شده و همزمان زار زار گریه می باید عاشق این یارو می
، لزومی ندارد کسی نابغه باشد تا این را قبول... خواهد  خیلی می

  .بینی کند پیش

داد، پس  را نشان می 3:10نماي کنار تختم  شبساعت هاي  رهشما
ه دحتی بیشتر از دو ساعت خوابم بر. باالخره کمی هم چرت زده بودم

چون  ؛آمده و روي مرا کشیده بوده -مادرم؟  - و حتما یک نفر . بود
هایم را دور زانویم  آوردم این بود که دست تنها چیزي که به یاد می

و به صداي قلبم که  ختم چمباتمه زده بودمحلقه کرده و روي ت
  . دادم د گوش میتپی خیلی تند می

  .بتپدفکرش را که بکنی، عجیب است یک قلب شکسته اصال 

هاي تیز ساخته  هاي چوبی قرمز با لبه کنم قلبم از تراشه احساس می"
خونریزي نقدر واکنن و من  شده و دارن من رو از درون تیکه تیکه می

سعی کردم وضعیت قلبم را براي لزلی شرح بدهم  ".میرمکنم تا ب می
هاي خوابم  هایی که شخصیت حرفدست کم به اندازه  قبول دارم،(

). رسید ولی گاهی اوقات حقیقت چرند است د چرند به نظر میزدن می
وقتی مکس من . دونم چه حسی داري می": و لزلی با همدردي گفت

غصه و از کار افتادن اعضا . میرم رو ول کرد، اول فکر کردم از غصه می
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چیزهایی که در مورد   به خاطر اینکه توي همه. داخلیم جوارحو 
زنه، توي  هات می به کلیه: عشق میگن، یه ذره حقیقت هم وجود داره

مثل کرم میفته ... امم ... شکنه و  زنه، قلبت رو می شکمت مشت می
ثانیا، اوضاع  گذره؛ ش می ها همه ولی اوال، این. به جون جیگرت

اونقدري که به نظرت میاد ناامید کننده نیست؛ و سوم هم اینکه 
  ".قلبت از شیشه ساخته نشده

قلب من یه . سنگ، نه شیشه": هق حرفش را تصحیح کردم با هق
سنگ جواهره و گیدئون اون رو به هزاران تکه شکسته؛ دقیقا مثل 

  ".الهام عمه مدي

ب واقعا از چیز خیلی متفاوتی ساخته قل! ولی نه - یه جورایی باحاله "
لزلی گلویش را صاف کرد و لحن  ".شده، حرف من رو قبول کن

صدایش کامال جدي شد انگار که بزرگترین راز تاریخ جهان را فاش 
غیر قابل . تري ساخته شده قلب از چیز خیلی محکم". کند می

لب از ق. تونی هر بار که بخواي اون رو تغییر شکل بدي شکستنه و می
  ".یه ماده سري ساخته شده

ناخودآگاه . باز هم گلویش را صاف کرد تا حس تعلیق را بیشتر کند
  .نفسم را حبس کردم
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  "!از چیزي مثل مارزپان ساخته شدن ها قلب": لزلی اعالم کرد

  .زدم پوزخندهقم را قطع کردم و  یک لحظه هق "مارزپان؟"

بهترین نوعش، با . زپاندرسته، مار": لزلی با جدیت تمام تکرار کرد
  ".کلی خمیر بادوم واقعی

ترین دختر جهان  ولی بعد به یاد آوردم که غمگین. تقریبا خندیدم
اگه اینطوره پس گیدئون یه تیکه ": ام را گرفتم و گفتم بینی. هستم

باید ! و روکش شکالتی دورش رو هم خورده! از قلب من رو گاز زده
  "...دیدي چه جوري شده بود وقتی  می

ولی قبل از اینکه بتوانم دوباره از اول شروع کنم به گریه کردن، لزلی 
  .آه بلندي کشید

هاي  ي این گریه گوئنی، متنفرم از اینکه این رو بگم ولی همه"
  "!تو باید بس کنی. سوزناك و آه و ناله براي هیچ کسی فایده نداره

زنه  می خودش همینجور ازم. کنم من که مخصوصا نمی": به او گفتم
ترین دختر دنیام و بعدش به من  یه لحظه هنوز خوشبخت. بیرون
  "...میگه 
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باشه، قبول، گیدئون عین یه آشغال کامل ":لزلی حرف مرا قطع کرد
 ؟ااینه که، ببخشید ممنظور. تونم بفهمم چرا رفتار کرده، هرچند نمی

تره؟ من فکر  تچرا کنترل کردن دختري که عاشق شده راح ولی
دخترایی که عاشقن عین بمب ساعتی . س باشهم دقیقا برعککرد می
گیدئون . تونی بفهمی حرکت بعدیشون چیه هیچ وقت نمی. مونن می

  ".و دوست خشک و متعصبش، کنت، اشتباه بزرگی کردن

فکر اینکه فقط تظاهر . من واقعا فکر کردم گیدئون عاشق من باشه"
اي  رسید هیچ کلمه میبدجنسی؟ ظالمانه؟ به نظر  "...کرده خیلی  می
  .تواند احساسات مرا به درستی بیان کند نمی

تونستی  اي بودیم می ببین، اگه توي شرایط دیگه -واي، عزیزم "
تونی همچین  چندین هفته براي خودت عزاداري کنی، ولی االن نمی

مثال براي . اي الزم داري ت رو براي چیزهاي دیگه انرژي. کاري بکنی
پس لطفا خودت رو ". ی به طرز غریبی جدي بودلزل ".زنده موندن
  ".جمع کن

  ".قبل از اینکه بره و من رو تنها بگذاره. زمریوس هم همین رو گفت"

تو باید االن حواست جمع ! ت درست میگه دوست کوچولوي نامریی"
آخ، این چی بود؟ . باشه و همه اطالعات و مدارك رو کنار هم بگذاري
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! بد سگ. برتی االن یه بوي بد ول کرد. کنم وایسا، باید پنجره رو باز
خب، کجا بودم؟ بله، همینه، ما باید بفهمیم پدربزرگت چی تو 

باید اعتراف کنم ". شد تیزصداي لزلی کمی  ".تون قایم کرده خونه
احمق  هکن اونقدري که آدم فکر می. رافائل خیلی مفید از آب در اومد

  ".نیست

تر گیدئون  وچکرافائل برادر ک ".بتهکنی، ال ر میاونقدري که تو فک"
رافائل کشف کرده بود معمایی . ما آمده بود ي بود که تازه به مدرسه

و آن . که پدربزرگم براي ما گذاشته مختصات جغرافیایی بوده است
. ما را یک راست به سمت خانه خودمان هدایت کرده بودمختصات 

محافظان و سفر خیلی دوست دارم بدونم رافائل چقدر از رازهاي "
  ".زمان گیدئون سر در آورده

. زنیم باشه تونه بیشتر از اون چیزي که ما حدس می می": لزلی گفت
خوام که  در هر حال، وقتی بهش گفتم این مختصات رو براي این می

د لندن ،هاي معمایی بازي نقدر وولی ا. حرفم رو باور نکرد هآخرین م
هاي  چشم". اي مکث کرد ظهلح ".باهوش بود که دیگه چیزي نپرسه

  ".نسبتا جذابی داره
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هاي  واقعا جذاب بودند که یادم انداخت چشمهایش  چشم ".اوهوم"
  .هاي بلند و تیره اي از مژه سبز با هاله. گیدئون هم دقیقا همانطور بود

  ".فقط نظرم رو گفتم. نه اینکه من رو تحت تأثیر قرار بده"

این حرف به شدت جدي به  گیدئون موقع گفتن .من عاشق تو شدم
من هم به او نگاه . کرد هایم نگاه می رسید و مستقیم به چشم نظر می

هایم دوباره سرازیر شد و  اشک! کردم و تک تک کلماتش را باور کردم
  .شنیدم هاي لزلی را می به سختی حرف

ولی امیدوارم یک نامه طوالنی باشه، یا یه جور دفترچه خاطرات ... "
پدربزرگت همه چیزهایی رو که بقیه بهت نمیگن و که توي اون 

وقت دیگه  اون. خیلی چیزهاي بیشتر از اون رو هم توضیح داده باشه
تونیم این کورمال کورمال تو تاریکی گشتن رو ول کنیم و یه  می

  "...نقشه درست بریزیم 

یا باید . هایی مثل این وجود داشته باشد نباید اجازه بدهند چشم
اي دارند  العاده هاي فوق که بگوید پسرانی که چنین چشم قانونی باشد
ها به  مگر اینکه اثر چشم. تمام وقت عینک دودي بزنند مجبورند

  .  بزرگ یا چیزي مثل آن از بین برود برجستههاي  خاطر گوش
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صداي لزلی شبیه  "کنی؟ کنی، می گوئنی؟ دوباره که گریه نمی"
گفتند فراموش  ها به او می خانم کانتر معلم جغرافی ما وقتی بچه

، اینجوري عزیز دلم". کردند تکلیفشان را انجام دهند، شده بود
باید بس کنی، دیگه با این داستانا چاقو رو توي قلب خودت ! نمیشه

  "...ما باید ! بیشتر نچرخون

تالش زیادي الزم بود  ".آره، درست میگی. حواسمون رو جمع کنیم"
گیدئون را از سرم بیرون کنم و کمی هاي  ولی سعی کردم فکر چشم

هر چه نباشد، . به لزلی مدیون بودم. اعتماد به نفس به صدایم بدهم
قبل از اینکه تلفن را قطع . او بود که این چند روز مرا آماده کرده بود

. گفتم چقدر از اینکه دوست من است خوشحالم کند باید به او می
فتم ولی این بار به خاطر شد دوباره به گریه بی حتی اگر باعث می

  !اینکه احساساتی شده بودم

زندگی من بدون تو . من هم همینطور": لزلی به من اطمینان داد
  "!شد نهایت کسل کننده می بی

وقتی تلفن را قطع کرد، درست قبل از نیمه شب بود و من چند 
ولی حاال، سه و ده دقیقه نیمه . اي واقعا کمی بهتر شده بودم دقیقه
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از اول و دوباره همه چیز را ست داشتم دوباره به او زنگ بزنم وشب، د
  .کنم دوره

فقط اینکه اولین باري . نه اینکه من ذاتا چنین آدم غرغرویی باشم
منظورم عشق . شده بودمدچار طرفه  عشق یک بهام  بود که در زندگی

ي  همه. آن مدلی که واقعا زجرآور است. واقعی است ي طرفه یک
حتی زنده ماندن هم . ر در درجه دوم قرار گرفته بودندچیزهاي دیگ

راستش، فکر مرگ در این لحظه چندان هم . رسید مهم به نظر نمی
من که اولین نفري نبودم که به خاطر قلب شکسته مرده . بد نبود

پري دریایی کوچولو، ژولیت، . همراهان خوبی خواهم داشت -است 
و حاال من، گوئنت  - 3اترفالي، مادام ب2، مادام کاملیا1پوکاهانتس

دراماتیکی هر چیز  از توانستم قسمت خوبش این بود که می. شپرد
شد، مطابق اشاره لزلی،  صرف نظر کنم چون  که مربوط به چاقو می

گرفتم و مرگ در اثر  با حسی که االن داشتم بهتر بود سل می
 یبا رنگ. کرد خونی تصویر زیباتري براي مرگ من ترسیم می کم

پریده و زیبا مانند سفید برفی روي تختم دراز کشیده بودم و موهایم 
گیدئون هم کنار من زانو زده و . دورم روي بالش پخش شده بود

                                                             
1Pocahontas 
2the Lady of the Camellias 
3Madame Butterfly 



  نجال محقق  زمرد سبز
 

٢۴  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

آنچه با  ی به خاطرکردم به تلخ همانطور که آخرین کلماتم را ادا می
  .کرد من کرده بود احساس تأسف می

  .بود رفتم، خیلی ضروري ولی اول باید به دستشویی می

ها در خانواده ما  ي بیماري چاي نعنا با کلی لیمو و شکر درمان همه
چون وقتی دیروز بعد . بود و من حتما چند گالن از آن را خورده بودم

از ظهر به خانه برگشتم مادرم بالفاصله متوجه شد که حالم خوب 
تشخیص آن کار سختی نبود چون گریه کردن باعث شده بود . نیست

همانطور که زمریوس  - و اگر. گوش زال به نظر بیایمشبیه یک خر
گفتم در راه برگشتن به خانه از مقر  به او می - پیشنهاد داده بود 

ام، اصال حرفم را باور  فرماندهی محافظان در لیموزین پیاز خرد کرده
  . کرد نمی

با لحنی که همزمان حس همدردي و عصبانیت شدید را مامان 
اون محافظان لعنتی بالیی سرت ": رسیدکرد از من پ منتقل می

  "...کشم اگه  آوردن؟ من فالک رو می

هیچ کس بالیی سر من ": ممن براي مطمئن کردن او به سرعت گفت
  ".و اتفاقی هم نیفتاده. نیاورده مامان
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عمرا اگه این ". را روي زمین کوبید هاي پاهایش زمریوس پنجه
رو نگفتی؟ تو اصال به  ي پیاز چرا اون بهونه! حرفت رو باور کنه

یک جن گارگویل  زمریوس ".هاي خوب من گوش نمیدي نصیحت
دار  هاي خفاشی، یک دم پره هاي بزرگ، بال سنگی کوچک با گوش

متأسفانه . شبیه اژدها و دو شاخ کوچک روي سر گربه مانندش بود
اش هم بامزه نبود و هیچ کس به جز من  اخالقش نصف قیافه

ظرهاي اعصاب خرد کنش را بشنود و به او جواب اظهار ن تتوانس نمی
، دو چیز عجیب در مورد من وجود الزم است بگویم در ضمن. بدهد

توانستم از  اول اینکه من می .آمدم باید با آنها کنار می کهداشت 
هاي گارگویل و سایر ارواح را ببینم و با آنها حرف  ابتداي کودکی جن

بود این بود که من یکی از آن تر هم  و دومی که حتی عجیب. بزنم
گانه بودم که مجبور بودند هر روز یکی  دود مسافران زمان دوازدهعم

خب،  - نفرین سفر زمان . دو ساعتی را به جایی در گذشته بروند
ام  روي دختر خاله قرار بود–یک موهبت باشد  بایست اصوال میقبول، 

بود ولی  تر می قکه در این زمینه خیلی هم موف بگذاردشارلوت تأثیر 
دلیلی هم نداشت که . معلوم شد که قرعه به نام من افتاده است

ترین  کردیم بدشانس هایی که می من همیشه در بازي. متعجب شوم
کردیم که چه کسی براي  بودم؛ و اگر در کالس قرعه کشی مینفر 
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اي که نام او رویش نوشته بود  خانم کانتر هدیه کریسمس بخرد، برگه
ه یک ب د تصمیم بگیردتوان چطور میآدم (افتاد  ه من میهمیشه ب

؛ اگر بلیط کنسرت داشتم، )؟اي بدهد معلم جغرافی چه هدیه
شدم؛ و وقتی به دلیل خاصی  مریض می م شرط ببندمتوانست می
ام یک جوش به  خواستم خوشگل به نظر برسم، روي پیشانی می
کن است درك ها مم بعضی آدم .آمد ي یک چشم سوم در می اندازه

حتی ممکن است  -نکنند چطور یک جوش شبیه سفر زمان است 
گذرد ولی  حسرت مرا بخورند و فکر کنند در سفر زمان خوش می

سفر زمان دردسرزا، اعصاب خرد کن و خطرناك هم . طور نیست این
اگر من این موهبت مسخره را به ارث  نشودفراموش  در ضمن .هست

کردم و آن وقت قلبم،  را مالقات نمی نبرده بودم هیچ وقت گیدئون
آن چون . چه از مارزپان ساخته شده بود و چه نه، هنوز هم خوب بود

یکی از معدود افرادي که . پسر یکی دیگر از دوازده مسافر زمان بود
توانستیم مالقات  بقیه را فقط در زمان گذشته می. هنوز زنده بودند

  .کنیم

  ".ه کرديگری": مادرم با حالت مطمئنی گفت
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آهان، دیدي؟ حاال عین لیمو فشارت میده تا ": و بعد زمریوس گفت
یه لحظه هم از جلوي چشمش دورت . همه چی رو بریزي بیرون

کنه و ما مجبور میشیم با شکار گنج امشبمون خداحافظی  نمی
  ".کنیم

برایش ادایی در آوردم تا بفهمد امشب حال و حوصله دنبال گنج 
خواهی مردم به خاطر اینکه با هوا حرف  ر میخب، اگ. رفتن ندارم

  .اي، مجبوري برایشان ادا در بیاوري زنی فکر نکنند دیوانه شده می

بهش بگو داشتی اسپري فلفل رو امتحان ": هوا به من جواب داد
  ".کردي و اشتباهی رفت توي چشم خودت می

فقط با . توانستم دروغ بگویم ولی من آنقدر خسته بودم که نمی
. هاي قرمز به مادرم نگاه کردم و سعی کردم حقیقت را بگویم چشم

نه، حالم خوب ... فقط اینکه ". همین است که هستفکر کردم، خب، 
  ".دونین که ست، می مسائل دخترونه... مربوط به . نیست

  ".واي عزیزم"

  ".دونم اگه به لزلی تلفن کنم، حالم بهتر میشه می "
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. مادرم با این توضیح قانع شد - و من  - زمریوس  در کمال تعجبِ
ام را که نقش  برایم چاي نعنا درست کرد، قوري و فنجان مورد عالقه

خالی داشت روي میز کنار تختم گذاشت، موهایم را نوازش کرد  خال
حتی مثل همیشه دائما زمان را هم به من . و مرا تنها گذاشت

ست  یقهاز ده گذشته، تو چهل دقساعت ! گوئنت". (یادآوري نکرد
 )".بینین فردا تو مدرسه همدیگه رو می. زنی داري با تلفن حرف می

  .گاهی بهترین مادر دنیا بود

آهی کشیدم و پاهایم را از لبه تخت آویزان کردم و تلوتلو خوران به 
  .احساس کردم نسیم خنکی آمد. سمت دستشویی رفتم

رق و با دست دنبال کلید ب "زمریوس؟ اینجایی؟": زیرلب پرسیدم
  .گشتم

زمریوس سر و ته از سقف راهرو آویزان بود و  ".بستگی داره"
من تا وقتی که تو دوباره به ". زد هایش را در نور به هم می چشم

آلود کرد و اداي  صدایش را زیر و بغض ".آبپاش تبدیل نشی اینجام
و بعدش اون ". من را درآورد و متأسفانه خوب هم از پس آن برآمد

نی و بعدش من گفتم آره ز ونم در مورد چی حرف مید گفت، من نمی
. آهی نمایشی کشید "...یا نه و بعدش اون گفت آره ولی گریه نکن 
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به . اي رو اعصاب من راه میرن دخترا بیشتر از هر انسان دیگه"
هاي فروشنده جوراب و  ي مأموران مالیاتی بازنشسته، زن عالوه
  ".هاي باغبانی هاي انجمن نماینده

: داي آهسته به طوري که بقیه اعضاي خانواده بیدار نشوند، گفتمبا ص
 دونی همونی که میبهتره اسمی از . تونم چیزي رو تضمین کنم نمی"

  ".مون دوباره راه میفته نبریم وگرنه آبنماي خونگی

تونیم محض  می. من که از شنیدن اسمش هم خسته شده بودم"
مثال بریم سراغ شکار تنوع هم شده یه کار معقول انجام بدیم؟ 

  "گنج؟

. سفانه من االن کامال بیدار بودمأتر بود ولی مت کمی خواب معقول
ها  ولی اول باید از شر این چایی. باشه، اگه دوست داري شروع کنیم"

  ".خالص بشم

  "چی؟"

  .به در دستشویی اشاره کردم

  ".مونم من همینجا منتظر می. آهان، فهمیدم": زمریوس گفت
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. ینه دستشویی بهتري از چیزي که انتظار داشتم بوددر آ صورتم
هایم کمی  پلک. شد دیده نمیمتأسفانه اثري از مرض سل پیشرفته 

  .همین؛ انگار که زیادي سایه صورتی زده باشم - باد کرده بود 

تمام این مدت کجا بودي ": وقتی دوباره به راهرو برگشتم پرسیدم
  "زمریوس؟ احیانا با اون که نبودي؟

با کی؟ داري از من در مورد اونی ": اوقات تلخی پرسید اریوس بزم
  "پرسی که اسمش رو نمیاریم؟ می

خیلی دوست داشتم بدونم گیدئون دیشب چه کار کرده  ".خب، آره"
زخم بازویش در چه حالی بود؟ و اینکه احیانا چیزي در مورد من . بود

 ؛هم بزرگ بودهها یک سوء تفا همه ایناینکه به کسی گفته بود؟ مثال 
زدم  وقتی به او این حرف را می. معلوم است من عاشق گوئنت هستم

  .کردم اصال تظاهر نمی

هایش را باز کرد و  زمریوس بال ".خورم من دیگه گول نمی! نخیرم"
وقتی جلوي من روي زمین نشست به . به طرف زمین پرواز کرد
توي خونه رو داشتم . من بیرون نرفتم". رسید سختی به زانوهایم می

حتی اگه فقط . اگه کسی بتونه اون گنج رو پیدا کنه، منم. گشتم می
ن از دیوار رد یتون باشه که هیچ کدوم از شماها نمی خاطر این به
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توي کشوهاي مادربزرگت کند و  ینیا بدون اینکه گیر بیفت. ینبش
  ".ینکاو کن

ه زمریوس به اینک ".بله، نامریی بودن حتما مزایایی هم داره": گفتم
وارش حتی  هاي روح تواند در چیزي کند و کاو کند چون پنجه نمی
هیچ روحی که تا . اي نکردم توانست یک کشور را باز کند، اشاره نمی

اغلب آنها، بر . توانست اشیا را تکان بدهد به حال دیده بودم نمی
دونی  ولی تو می". توانستند نفس بکشند خالف زمریوس، حتی نمی

گردیم فقط یه چیزي که پدربزرگم براي ما  ال گنج نمیکه ما دنب
  ".گذاشته تا به ما کمک کنه چیزاي بیشتري رو بفهمیم

این خونه پر از ":زمریوس بدون اینکه توجهی به من بکند ادامه داد
بگذریم از جاهاي مخفی احتمالی . چیزهاییه که ممکنه گنج باشن

ه اول دو الیه هستن و بعضی از دیوارهاي طبق. براي پنهان کردنشون
یه راهروي خیلی باریک که حتی به درد آدمایی  - بینشون راهرو داره 

   ".خوره که باسن بزرگ دارن نمی

. هیچ وقت این راهروها را کشف نکرده بودمخودم من  "واقعا؟"
  "چطور میشه رفت توي اونها؟"
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رو با کاغذ دیواري  ]راهروهاي مخفی[ ها ورودي توي بیشتر اتاق"
وشوندن ولی هنوز هم از کمد دیواري عمه بزرگت و یه دونه هم پ

و یکی هم . پشت اون میز بزرگ کنار دیوار اتاق غذاخوري راه هست
آهان، یه راهی هم . اب چرخانتوي کتابخونه، پشت یک قفسه کت

رسه هست و  هاي آقاي برنارد می اي که به اتاق تابخونه و راه پلهبین ک
  ".یکی هم میره طبقه دوم

کنه چطور به نظر میاد آقاي برنارد  که معلوم می": زیرلب گفتم
  ".همیشه یهو از غیب پیداش میشه

یک نردبون توي دودکش بزرگ دیواري . ش نیست تازه این همه"
ولی . تونی تا سقف ازش بري باال می. هست 83پالك خونه بغلی 
تونی از دودکش آشپزخونه استفاده کنی چون شومینه  دیگه نمی

قدیمی رو با آجر مسدود کردن ولی پشت کمد دیواري توي راهروي 
طبقه اول یه سوراخی هست که براي رد شدن بابانوئل کافیه یا براي 

  ".رد شدن سرپیشخدمت عجیب و غریب شما

  ".کن یا دودکش پاك"

زمریوس وانمود کرد اصال اظهار  "!رسیم به زیر شیروونی بعدش می"
دونن این خونه  هاتون می همسایه". تنظر سطحی من را نشنیده اس
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اي که همه  یه راز داره و یه زیرشیروونی دیگه هم زیر زیرشیروونی
هر چند اگه بخواي اونجا دنبال چیزي ازش خبر دارن وجود داره؟ 

  ".بگردي بهتره از عنکبوت نترسی

پس ": در حالی که یواش حرف زدن را فراموش کرده بودم گفتم
  ".گه رو بگردیمبهتره اول یه جاي دی

تر  گردیم کارمون راحت دونستیم دنبال چی می البته اگه می"
. اش خاراند هاي عقبی اش را با یکی از پنجه زمریوس چانه ".شد می

کروکودیل : تونه هر چیزي باشه منظورم اینه که این جوري می"
هاي توي کتابخانه،  ي تو زیرپله، بطري اسکاچ پشت کتاب خشک شده
هاي توي کشوي مخفی میز عمه بزرگت، صندوقچه  بسته نامه

  "...کوچیک توي حفره دیوار آجري 

و در مورد  "یه صندوقچه تو دیوار آجري؟": حرفش را قطع کردم
  زد؟ کدام زیر پله حرف می

  ".واي خدا، فکر کنم برادرت رو بیدار کردي": زمریوس تأیید کرد

اقش ایستاده بود و ام، نیک، جلوي در ات برادر دوازده ساله. چرخیدم
داري با کی ". کشید هر دو دستش را در موهاي قرمز نامرتبش می

  "زنی گوئنی؟ حرف می
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  ".برگرد تو رختخوابت نیک. نصفه شبه": پچ پچ کنان گفتم

توانستم ببینم لحظه به لحظه  نیک با تردید به من نگاه کرد و می
 در مورد صندوقچه توي دیوار آجري چی". شود بیدارتر می

  "گفتی؟ می

خواستم دنبالش بگردم، ولی فکر کنم بهتره تا هوا  من می.. من "
  ".روشن بشه صبر کنم

خب، بذار ... تونم تو تاریکی مثل  من می. مزخرفه": زمریوس گفت
تونی وقتی همه بیدارن خونه رو  و تو هم نمی. بگیم جغد، ببینم

  ".مگه اینکه بخواي بقیه هم بیان کمکت. بگردي

  "تو صندوقچه چیه؟. م رو میارم چراغ قوه": نیک گفت

ممکنه یه چیزي باشه که ". اي فکر کردم لحظه ".دونم دقیق نمی"
  ".بابابزرگ برامون گذاشته

و این صندوقچه کجا . اوه": نیک که توجهش جلب شده بود گفت
  "مخفی شده؟

  .با حالت پرسشگرانه به زمریوس نگاه کردم



  نجال محقق  زمرد سبز
 

٣۵  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

وي مخفی پشت مرد چاق من اون طرف راهر": زمریوس گفت
ولی کی میاد . سیبیلوئه دیدمش، همونی که روي اسبش نشسته

توي یک صندوقچه قدیمی کسل کننده  -منظورم گنجه  - اسرار رو 
دونه  کی می. مخفی کنه؟ من فکر کنم کروکودیله خیلی بهتر باشه

  ".ش کنیم ر شده؟ من موافقم پارهتوش با چی پ

. ام گفت قبال کروکودیل را دیده یحسی به من م. من موافق نبودم
ي خالی هم  یه حفره. بگذار اول به صندوقچه یه نگاهی بندازیم"

  ".چندان بد نیست

 !کسل کننده، کسل کننده، کسل کننده": زمریوس تکرار کرد
احتماال یکی از اجدادت تنباکوش رو از دست زنش توي اون قایم 

ید که از آن خوشش آمده اي به ذهنش رس ظاهرا ایده "...یا ... کرده 
ي یه خدمتکار  یا بدن تیکه تیکه شده". بود چون ناگهان لبخند زد

  "!که از راه راست به در شده و گمراه شده بوده

صندوقچه در راهروي مخفی پشت تابلوي ": براي نیک توضیح دادم
  "...ولی . عمو بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ هیو است

  .برادرم بالفاصله به اتاقش برگشت ".ارمرو بی  من برم اون چراغ قوه"

  .آهی کشیدم
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کشی؟ ضرري  چرا دوباره آه می". هایش را گرد کرد زمریوس چشم
من برم یه دوري تو ". هایش را باز کرد بال ".نداره که برادرت هم بیاد

ما که . ي خانواده خواب خوابن خونه بزنم مطمئن بشم بقیه
ي فضولت  کنیم اون خاله پیدا می ها رو خوایم وقتی داریم الماس نمی

  ".مچ ما رو بگیره

  "ها؟ کدوم الماس"

. زمریوس در هوا معلق شده بود "!یه بارم شده مثبت فکر کن"
ي یه  مونده جنازه خودت چی رو ترجیح میدي؟ الماس یا باقی"

جلوي عموي چاق . ش به سلیقه بستگی داره خدمتکار مقتول؟ همه
  ".ینیمب روي اسبتون همدیگه رو می

. نیک پشت من ظاهر شده بود "زنی؟ داري با یه روح حرف می"
اش را  چراغ سقفی راهرو را خاموش کرد و به جاي آن چراغ قوه

  .روشن کرد

نیک هیچ وقت به توانایی من در دیدن ارواح شک . با سر تأیید کردم
حتی وقتی فقط چهار سالش بود و من هشت . برعکس -  نکرده بود

کردند از من  ت داشت اگر مردم حرف مرا باور نمیساله بودم عاد
ما همیشه وقتی با خاله گلندا به . در مقابل خاله گلندا مثال. دفاع کند
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فتیم و من با دربان یونیفرم پوش مؤدب آنجا، ر می1فروشگاه هارودز
آقاي گریزل پنجاه . داشتیمزدم، جرو بحث  حرف می 2آقاي گریزل

که من  دکردن مسلما مردم تعجب میسال پیش مرده بود بنابراین 
از تحسین  آقاي گریزل(مورد خانواده سلطنتی ام و در  ناگهان ایستاده

آب و هوا (و تابستان بارانی غیرمعمول امسال ) کنندگان ملکه بود
تعداد . زنم حرف می) ي آقاي گریزل بود دومین موضوع مورد عالقه

ها چه تخیل  گفتند بچه خندیدند، بعضی افراد می زیادي از عابران می
و براي تأکید بر حرفشان موهاي مرا به هم (اي دارند  العاده فوق
دادند ولی هیچ  و خیلی افراد دیگر سرشان را تکان می) ریختند می

عادت داشت به شدت او . شد کس به اندازه خاله گلندا عصبی نمی
خجالت زده شود و مرا به دنبال خودش بکشد و اگر پایم را محکم 

گفت من هم باید  او می. کردم مرا دعوا کند گذاشتم و حرکت نمی می
حتی آن زمان هم شارلوت آنقدر کامل و عالی (از شارلوت یاد بگیرم 

و بدتر از همه  )کرد سنجاق سرش را هم گم نمیبود که حتی یک 
ولی با اینکه . دهد کرد که آن شب به من دسر نمی مرا تهدید می

ي دسرها را دوست داشتم،  و من همه(کرد  تهدیدهایش را اجرا می
توانستم خودم را راضی کنم که بدون یک کلمه  ، نمی)حتی مرباي آلو

                                                             
1Harrods 
2Mr. Grizzle 
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کرد به من  نیک همیشه سعی می. حرف از کنار آقاي گریزل بگذرم
کرد مرا رها کند چون آقاي  کمک کند و به خاله گلندا التماس می

کند و خاله گلندا  گریزل بیچاره کس دیگري را نداشت با او صحبت
واي، نیک کوچولو، کی "  :گفت زیرکانه با لحن شیرین و ملیحی می

کنه؟ چیزي به نام  توجه میجلب فهمی که خواهرت فقط داره  می
و نیک را خلع سالح  "بینی؟ تو اینجا روح می. روح وجود نداره

  . کرد می

بعد خاله گلندا داد و  نیک همیشه با ناراحتی سرش را تکان می
گرفت دیگر ما را با  روزي که تصمیم. زد اي می لبخند پیروزمندانه

خودش به فروشگاه هارودز نبرد، نیک با عوض کردن تاکتیکش مرا 
پسر نیک - دار بود او که در آن زمان ریزنقش و لپ. شگفت زده کرد

بچه دوست داشتنی نازي بود و به طرز شیرینی نوك زبانی حرف 
دونین آقاي  می": لندا ایستاد و پرسیددرست جلوي خاله گ - زد می

گریزل به من چی گفت خاله گلندا؟ گفت شما یه جادوگر پیر 
البته، آقاي گریزل هیچ وقت چنین حرفی  "!بدجنس بوگندو هستین

زد، او خیلی مؤدب بود، و خاله گلندا هم مشتري خیلی خوبی  نمی
گلندا خاله . بود ولی مادرم شب قبل حرفی شبیه به این زده بود

وقتی به . هاش را به هم فشار داد و دست شارلوت را گرفت و رفت لب
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خانه برگشتیم دعواي ناخوشایندي با مادرم که از اینکه ما مجبور 
پیش شدیم خودمان راه برگشت به خانه را پیدا کنیم عصبانی بود 

و خاله گلندا با لحن سردي گفت مامان مسؤول آن کنایه آمد 
پیدا هرگز اجازه دیگر و نتیجه این شد که ما  جادوگر بوگندو است

هم از گفتن کلمه  حاالولی حتی . با خاله گلندا خرید برویم نکردیم
  . آمد بوگندو خوشمان می

توانم چیزهایی را  تر شدم دیگر به مردم در مورد اینکه می وقتی بزرگ
نه خواهی که تو را دیوا اگر نمی. حرفی نزدم ،توانند ببینم که آنها نمی

ولی من هیچ وقت مجبور نشدم . فرض کنند، بهترین کار همین است
هاي مرا باور  چون آنها روح مکن تظاهردر مقابل نیک، کارولین و لزلی 

در مورد مامان و عمه بزرگ مدي زیاد مطمئن نبودم ولی . کردند می
عمه مدي خودش در فواصل نامنظم . خندیدند دست کم به من نمی

کرد وقتی  ریبی داشت در نتیجه احتماال درك میالهامات عجیب و غ
  .کند چه حسی داري کسی حرفت را باور نمی

  .رقصید ها می نور چراغ قوه روي پله "مهربونه؟": نیک آهسته گفت

  "کی؟"

  ".روحت دیگه"
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  ".بستگی داره": صادقانه گفتم

  "چه شکلیه؟"

 همانطور که ".کنه خطرناکه ولی خودش فکر می. س نسبتا بامزه"
روي نوك پا به طبقه دوم که در اختیار خاله گلندا و شارلوت بود، 

توانم براي او  رفتیم، سعی کردم زمریوس را تا جایی که می می
  .توصیف کنم

کاش منم ! یه حیوون خونگی نامریی. چه باحال": نیک آهسته گفت
  "!یکی داشتم

 تقریبا "!هیچ وقت جلوي زمریوس این حرف رو نزن! حیوون خونگی"
ام را از پشت در اتاق خوابش  امیدوار بودم صداي خرخر دختر خاله

هاي کامل وقت  آدم. کرد بشنوم، ولی البته شارلوت خرخر نمی
  .آوردند خوابشان صداهاي بد بوگندو در نمی

اي کشید و من باالفاصله  وسط راه طبقه اول، برادر کوچکم خمیازه
نیم نصفه شبه و گوش کن نیک، ساعت سه و ". احساس گناه کردم
اگه مامان بفهمه من تو رو بیدار نگه داشتم منو . تو باید بري مدرسه

  ".کشه می
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کنار بگذاري خیلی من رو و اگه االن ! من یه ذره هم خسته نیستم"
  "بابابزرگ چی تو صندوقچه قایم کرده؟! بدجنسیه

یا . شاید یه کتاب که همه چیز رو برام توضیح بده. دونم اصال نمی"
همه چیز . بابابزرگ استاد اعظم لژ و محافظانش بوده. اقل یه نامهحد

دونست و قبل از مردنش  جریانات سفر زمان میرو در مورد من و این 
تو شخصا من چون . دونسته که شارلوت ژن رو به ارث نبرده می

  ".گذشته دیدمش و همه چیز رو براش توضیح دادم

و انگار که از خودش  ".شانسی تو خیلی خوش": نیک زیرلب گفت
راستش، من زیاد اون رو یادم ": خجالت کشیده باشد اضافه کرد

گیر نبود  ولی همیشه خوش اخالق بود و اصال هم سخت. نمیاد
همیشه بوي کارامل و یه چیز گیاهی . درست برعکس لیدي آریستا

  ".داد می

درست به  "!مواظب باش -کشید  بوي تنباکویی بود که با پیپ می"
از طبقه دوم رد شده بودیم ولی هنوز . جلوي نیک را گرفتم موقع

چند پله ناجور در مسیر طبقه اول وجود داشت که صداي جیرجیر 
چندین سال دزدکی و شبانه به آشپزخانه رفتن به . کردند بدي می

با احتیاط از جاهایی که . ها دوري کنم من یاد داده بود که از این پله
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الخره به تابلوي عمو بزرگ بزرگ بزرگ داد گذشتیم و با صدا می
  .بزرگ بزرگ هیو رسیدیم

  ".خب، رسیدیم"

خیلی بدجنس ". اش را روي صورت جد ما انداخت نیک نور چراغ قوه
اسب الغر و دوست ! بوده که اسم اسبش رو آنی چاقه گذاشته

  ".داره ایه، خودش بیشتر شبیه یه خوك چاق سبیل داشتنی

گشتم که سیستم باز  اي می دنبال دستگیره پشت قاب تابلو ".موافقم"
  .مثل همیشه، کمی گیر کرده بود. انداخت کردن در مخفی را راه می

هاي کنار ما فرود  زمریوس روي پله ".شون عین بچه خوابیدن همه"
خوابی  ظاهرا مشکل بی. البته باید بگم همه به جز آقاي برنارد". آمد

خوره  ونه یه بشقاب مرغ سرد میداره تو آشپزخ. داره ولی نگران نباش
  ".بینه و یه فیلم کلینت ایستوود می

اش باز و چند پله در میان  تابلو با صداي غژغژ همیشگی ".خوبه"
. ها در دیگري بود چند متري باالتر در انتهاي پله. دیوارها نمایان شد

شد و یک آینه بزرگ ورودي آن  ی میهاین در به حمام طبقه اول منت
ما اغلب براي تفریح به اینجا . کرد ار حمام پنهان میرا در کن

قسمت هیجان انگیز این کار براي ما این بود که  -  آمدیم می
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ولی هیچ وقت نفهمیدیم  - دانستیم کسی در حمام هست یا نه  نمی
شاید یکی از اجداد ما فکر . تسدلیل وجود این راهروي مخفی چی

د به یک جاي خلوت برود کرده بود اینکه بتواند هر وقت دوست دار
  .چیز خوبی است

  "خب، زمریوس، صندوقچه کجاست؟": پرسیدم

دیدم ولی به  در نور کم درست او را نمی ".بین دیوارها. طرف چپ"
  .هایش است رسید مشغول بیرون آوردن چیزي از الي دندان نظر می

یا . 1من بهش میگم زمی. سخته به زبون زمریوس یه کم": نیک گفت
  "تونم برم تو و صندوقچه رو بردارم؟ یم. 2مري

  ".طرف چپه": گفتم

! شمی و مري و اینا نداریما. خودت به زبون سختی": زمریوس گفت
  "...هاي قدرتمند قدیمی هستم و اسم ما  من از نسل جن

  "چیزي تو دهنته؟"

یه کبوتر رو قبلش . االن نه". هایش را لیسید زمریوس تف کرد و لب
  ".پرهاي مسخره. ابیده بود خوردمکه روي پشت بوم خو

                                                             
1Xemi 
2Merry 
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  "!تونی چیزي بخوري ولی تو که نمی"

کنه همیشه  دونه، اون وقت لطف می هیچی نمی". به زمریوس برخورد
  "!گذاره من یه کبوتر کوچولو بخورم حتی نمی! هم نظر میده

  ".تونی کبوتر بخوري، تو یه روحی تو نمی": تکرار کردم

یه بار یه کشیش !خواد بخورم م میتونم هر چه دل می! من یه جنم"
چرا این طوري به من ! با لباس و عبا و همه چی. درسته رو خوردم

  "کنی؟ کنی؟ حرفم رو باور نمی نگاه می

  "کنی ببینی کسی میاد یا نه؟ چرا تو چشمات رو باز نمی"

  "کنی؟ هی، حرفم رو باور نمی"

چراغ قوه اش را  ها پایین رفته و وارد حمام شده بود و نور نیک از پله
  ".بینم من که چیزي نمی". انداخت روي دیوار می

توي یه . گفتم که صندوقچه پشت دیوار آجریه": زمریوس گفت
اگه میگم یه کفتر خوردم، پس . نمیگممن دروغ . حفره، خنگ خدا
  ".م یه کفتر رو خورده

  ".توي یه حفره پشت دیوار آجري"  :به نیک گفتم
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برادر کوچکم روي زمین زانو  ".بینم ق نمیولی من که جایی آجر ل"
  .هایش را به دیوار فشار داد و آن را امتحان کرد زد و دست

به من محل ! زنم سالااااام، من دارم با تو حرف می": زمریوس گفت
خب، باشه، روح ": وقتی جواب ندادم گفت "ئو؟ گذاري بچه گریه نمی

  ".در نهایت یکیه. یه کبوتر بود

داري بامزه بازي در میاري؟ حتی اگه کبوترا روح  -  !روح کبوتر"
ارواح . تونی اونا رو بخوري بازم نمی - و من که تا حاال ندیدم  -  داشتن
  ".تونن همدیگه رو بکشن نمی

  ".این آجرا محکم محکمن": نیک گفت

اوال، حتی کبوترا هم گاهی ". زمریوس با عصبانت خرناس کشید
دنیا باقی بمونن و روح بشن، از من  تونن تصمیم بگیرن که تو این می

ثانیا، . م دارنوتم  اي یه کار نیمه شاید یه جایی با یه گربه. نپرس چرا
ي کبوترا  لطف کن به من بگو تو چطور روح یه کبوتر رو از بقیه

و سوم اینکه وقتی من بخورمشون زندگی . تشخیص میدي
بار بهت دونم چند  چون همونطوري که نمی. شون تموم میشه روحی

شاید تو دنیاي شما ! من یه جنم. معمولی نیستم گفتم من یه روح
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. ام کار زیادي نتونم بکنم ولی تو دنیاي ارواح واسه خودم شخصیتی
  "خواي این رو بفهمی؟ باالخره کی می

تونیم  نچ، کاري نمی". نیک دوباره ایستاد و چند بار به دیوار لگد زد
  ".بکنیم

سرم را داخل حمام کردم  ".یکن صدا مینکن، خیلی سر و ! هیسس"
. پس شخصیتی هستی". انداختمو نگاه سرزنش آمیزي به زمریوس 

  "حاال چی؟. عالیه

  ".منظورت چیه؟ من یه کلمه هم در مورد آجر لق نگفتم"

  "پس چه جوري صندوقچه رو برداریم؟"

جواب خیلی مفیدي بود فقط اینکه زمریوس این  ".با قلم و چکش"
آقاي برنارد چند . از وحشت خشکم زد. داد؛ آقاي برنارد بودجواب را ن

توانستم عینک دور  می. قدم باالتر از من روي پله ها ایستاده بود
یعنی . را هایش و دندان. زند اش را ببینم که در تاریکی برق می طالیی

  زد؟ لبخند می

آشفته بود که روي فرش باالي  ریوس آنقدرمز "!آخ، گندش بزنن"
حتما مرغ سرد رو مثل هوا داده تو که اینقدر ". ا آب تف کرده پله
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این روزا نمیشه . یا اینکه فیلمه خیلی خوب نبوده. زود تمومش کرده
  ".خیلی به کلینت ایستوود اعتماد کرد

  .بگویم "ي؟..چ" جز متأسفانه من قادر نبودم چیزي به

م و چکشه بهترین راه حل یه قل": آقاي برنارد با خونسردي تکرار کرد
حتی فقط اگه به . کنم فعال بگذارینش براي بعد ولی من پیشنهاد می

این دلیل باشه که وقتی صندوقچه رو میارین بیرون مزاحم بقیه افراد 
بدون اینکه  ".بینم که آقاي نیک هم اینجاست آها، می. خانواده نشین

 هر دوي شما در! پابرهنه". ي نیک نگاه کرد پلک بزند به چراغ قوه
خودش دمپایی و یک لباس خواب  ".خورین حد مرگ سرما می

پوشیده بود، گلدوزي شده . ب.حروف اختصاري وکه روي آن برازنده 
من همیشه آقاي برنارد را به عنوان ) والتر؟ ویلیام؟ ویلفرد؟. (بود

  .کردم می تصورمردي بدون اسم کوچک 

ه دونین ما دنبال یه صندوقچ شما از کجا می": نیک پرسید
توانستم از روي چشمانش که  لرزید ولی می صدایش نمی "گردیم؟ می

  .گشاد شده بود بفهمم به اندازه من مبهوت و وحشت زده است

کنم براي این باشه که  فکر می". آقاي برنارد عینکش را صاف کرد
یه جور جعبه . صندوقچه رو پشت دیوار گذاشتم - امم  - خودم اون 



  نجال محقق  زمرد سبز
 

۴٨  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

جسته ارزشمندي تزئین شده، یک کار چوبیه که با منبت کاري بر
  ".عتیقه از اوایل قرن هجدهم که به متعلق به پدربزرگتون بود

و توي اون ": توانم صحبت کنم، پرسیدم وقتی فهمیدم دوباره می
   "چیه؟

طبیعیه که من در ". آقاي برنارد نگاه سرزنش آمیزي به من کرد
 ازنیابت من فقط به . جایگاهی نبودم که این سؤال رو بپرسم
   ".پدربزرگتون صندوقچه رو اینجا پنهان کردم

اونم . دیگه این حرف رو نزنهیکی به من ": زمریوس با ترشرویی گفت
و بعد از . کنه وقتی که راه میفته و دماغش رو تو همه چیز فرو می

زنه که به خاطر مرغ سرد بیخودي احساس  اینکه آدم رو گول می
ش تقصیر  ولی همه. یفته بیاد اینجامی راه کدزد و بعدش امنیت کنه

کردي، این پیرمرد  اگه حرف من رو باور می! مسخره توئه، تو آبپاش
  "!تونست مچ ما رو بگیره خوابگرد نمی

البته قطعا خوشحال میشم به شما کمک کنم ". آقاي برنارد ادامه داد
ولی ترجیح میدم امروز عصر . که صندوقچه رو دوباره بیرون بیارین

رو  1هاي کلوپ روتاري تون میرن که خانم مادربزرگ و خاله وقتی

                                                             
1Rotary Club 
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کنم االن همه برگردیم  بنابراین پیشنهاد می. این کار رو بکنیمببینن 
  ".در هر صورت، شما دو تا بعدا باید برین مدرسه. به رختخواب

آره، و تو این فاصله خودش اون چیز رو از دیوار ": زمریوس گفت
ها دست بندازه و یه مشت  ونه روي الماست بعد می. کشه بیرون می

ها رو  من این قماش آدم. گردوي کهنه پالسیده رو براي ما بگذاره
  ".شناسم می

خواست چنین کاري  اگر آقاي برنارد می ".احمق نشو": زیرلب گفتم
توانست خیلی وقت پیش آن را انجام دهد چون هیچ کس  بکند، می

چه چیزي ممکن بود در . دانست چیزي در مورد آن صندوقچه نمی
ي خودش پشت دیوار آجري  آن باشد که پدربزرگ آن را در خانه

  پنهان کرده بود؟

خواین به ما کمک  چرا می": نیک جلوتر از من رك و راست پرسید
  "کنین؟

و با  ".چون من کار با قلم و چکش رو خوب بلدم": آقاي برنارد گفت
نکه متأسفانه پدربزرگتون و به خاطر ای": تر اضافه کرد صداي آهسته

  ".تونه اینجا باشه تا به دوشیزه گوئنت کمک کنه نمی
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باید تالش  کشیدن برایم سخت شده وناگهان احساس کردم نفس 
  ".ممنون": زیرلب گفتم. هایم سرازیر نشود کردم اشک می

متأسفانه کلید . انقدر زود امیدوار نشین". آقاي برنارد آهی کشید
تونم خودم رو راضی کنم که به  و من واقعا نمی. هگم شد... صندوقچه 

  ".ي ارزشمند و زیبایی چکش بزنم همچین عتیقه

خواین به مامان و لیدي آریستا چیزي  یعنی نمی": نیک پرسید
  "بگین؟

قبل از اینکه اقاي برنارد  ".اگر همین االن برین به رختخواب نه"
هایش در تاریکی  ندانها باال برود دیدم که دوباره د برگردد و از پله

  ".شب به خیر و سعی کنین کمی بخوابین". برق زد

  ".شب به خیر آقاي برنارد": من و نیک آهسته گفتیم

گذارم از جلوي  فکر نکنه من می! خالفکار پیر": زمریوس گفت
  ".چشمم دور شه
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  رسد، ي خون به کمال خود می حلقه

  .زند سنگ کیمیا ابدیت را پیوند می

  خیزد، در آن ساعت در جوان برمیتوان جدیدي 

  .سازد چون او صاحب قدرت است که مردي را فناناپذیر می

وقتی ستاره دوازدهم نیروي خود را نمایان : ولی برحذر باشید
  کند، می

  .رسد اش بر روي زمین به پایان طبیعی خود می زندگی

  ماند و اگر جوان نابود شود، درخت بلوط پایدار می

  .دواند ه سرعت در زمین ریشه میتا انتهاي زمان ب

  خیزد، با مرگ ستاره، عقاب با قدرت بر می

  .بخشد خود را تحقق می جادوییو رویاي باستانی و 

  شود اي از آسمان خارج می زیرا ستاره

  .اگر با اختیار انتخاب کند که به خاطر عشق بمیرد
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  هاي مخفی کنت سن ژرمن از یادداشت

  

  دو
هایش را  مدرسه در کالس ما بود، دست سینتیا دیل که در "خب؟"

هایش را بیرون داده، و جلوي ما ایستاده و  روي باسنش گذاشته، آرنج
سایر دانش آموزان، که مجبور . راه ما به طبقه اول را سد کرده بود

بندان  بودند از طرف چپ و راست ما به زور رد شوند، از این راه
ئی از لباس فرم که جز سینتیا کراوات زشتی را. دندکر شکایت می

چرخاند و صورتش  دبیرستان سنت لنوکس بود در بین انگشتانش می
این  "لباساي مبدلتون قراره چه شکلی باشه؟". حالتی جدي داشت

آخر هفته تولدش بود و ما را هم به مهمانی لباس مبدلی که هر سال 
  .کرد دعوت کرده بود برگزار می

. لزلی سرش را تکان داد. ترف میکم روي اعصاب ما  سینتیا کم
تر میشی، سین؟ منظورم اینه که  دونی این روزها همینطور خل می"

مردم راه نمیفتن . از اول هم خل و چل بودي و داري هی بدتر میشی
از مهموناشون بپرسن توي یه مهمونی لباس مبدل قراره چی 

  "!بپوشن
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: فتمکردم سینتیا را به یک طرف هل بدهم گ در حالی که سعی می
ولی  ".مگه اینکه بخواي یه مهمونی تنهایی داشته باشی. دقیقا"

  .دستش به سرعت برق بیرون آمد و بازویم را گرفت

هاي  هاي لباس مبدلم ایده من همیشه براي مهمونی": سینتیا گفت
ه مشت آدم ضدحال کنم ولی بعدش ی ه و عالی طراحی میالعاد فوق

مهمونی کارناوال حیوانات . کنن پیدا میشن که قوانین رو رعایت نمی
ي یه مشت آدم پیدا شد که یه پر زده بودن تو  یادته؟ سر و کله

موهاشون و گفتن لباس جوجه پوشیدن؟ بله، تو باید هم احساس 
  ".دونم این فکر کی بوده من می! گناه کنی، گوئنی

همه که مادري ندارن که تفریحش ساختن ماسک فیل ": لزلی گفت
به خودم  "!بگذار رد بشیم" :گفتم آهستهبا عصبانیت  ".کاغذي باشه

تیا در حال حاضر براي من زحمت ندادم بگویم که چقدر مهمانی سین
  .است ولی انتظار داشتم همه از صورتم این را بفهمند اهمیت بی

و بعدش مهمونی ساحل باربی ". تر شد دستش روي بازویم محکم
و  -  به طرز محسوسی لرزید با به یاد آوردن این یکی، سینتیا ".بود

خوام  این بار می". نفس عمیقی کشید. البته، دلیل خوبی هم داشت
ست و من  ، فوق العادهي شادي من بود اسلویز مایه گرین. مطمئن بشم
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فقط بدونین که الك . گذارم این بار کسی مهمونی رو خراب کنه نمی
  ".سبز یا شال گردن سبز کافی نیست

گذاري  اگه یه دونه بزنم چشمت رو کبود کنم، می". به سینتیا پریدم
  ".زنه رد بشم؟ مطمئنا تا وقت مهمونیت کبودیش به سبزي می

من خودم با لباس یه ". سینتیا وانمود کرد حرف مرا نشنیده است
سارا . هاي سبز میام فروش با لباس سبز و یه سبد پر از گل دختر گل

ش عالیه ولی من هنوز میگه لباس. پوشه لباس یه فلفل سبز رو می
. هو مجبور شد بره دستشویی دونم چون یک چیزي در موردش نمی

کل . کنه گوردون خودش رو شبیه یه چمنزار گل مروارید درست می
  ".هیکلش چمن مصنوعیه

  .هیچ راهی نداشت که از او عبور کنیم "...سین "

و شارلوت داده خیاط مخصوص یه لباس براش بدوزه ولی هنوز یه "
  "اینطور نیست شارلوت؟. زهرا

ام شارلوت که بین تعداد زیادي از دانش آموزان دیگر گیر  دخترخاله
ها  ها از پله ایستد ولی مجبور شد با جریان بچهافتاده بود سعی کرد ب

حدس زدنش اونقدرها ": شد جواب داد همانطور که رد می. باال برود
سایه از رنگ  فقط همین رو میگم که حریر با هفت. هم سخت نیست
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این جمله آخر را از  ".بیام 1و مثل اینکه قراره با شاه اوبرون. سبز
اي، مثل لبخند صبحانه، به  با لبخند مسخره. پشت سرش فریاد زد

کرد، و من باز دوست داشتم یک گوجه فرنگی به سمتش  من نگاه می
  .پرتاب کنم

بز با لباس س. خوش به حال شارلوت": سینتیا با خوشحالی گفت
هایی که من دوست  از اون مدل مهمون. میاد، یه پسر هم میاره

  ".دارم

. نه، غیرممکن بود... توانست  آورد نمی قطعا پسري که شارلوت می
چسباند؟  یا می. چسباند تیز نمی هاي نوك گیدئون هیچ وقت گوش

یک ملکه در بین جمعیت حرکت  شارلوت را نگاه کردم که مثل
آرایش کرده  و یک مدل جدید بافته راقش را باموهاي قرمز ب. کرد می

تر، همه با آن حالت بین تنفر و  هاي پایین بود و دخترهاي کالس
. کردند شود به او نگاه می تحسین که تنها از حسادت محض ناشی می

ي جذاب  احتماال فردا کل حیاط مدرسه پر از مدل موهاي بافته
  .شد می

                                                             
1King Oberon نامه رویاي نیمه شب تابستان ویلیام  اي قرون قدیم که بیشتر به دلیل نمایش هاي افسانه یتیکی از شخص 
.شکسپیر معروف است  
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ه لباسی میاین و کی رو با خب شما دو تا با چ": سینتیا پرسید
  "خودتون میارین؟

ما شکل مردان کوچک مریخی لباس " :لزلی با آهی از سر تسلیم گفت
و تو هم باید صبر کنی و . ي اعصار پوشیم، اي بهترین میزبان همه می

  ".سورپرایزه. ببینی کی رو با خودمون میاریم

خیلی . مردان کوچک مریخی. باشه". سینتیا بازوي مرا رها کرد
نبینم به خودتون جرأت بدین و . جذاب نیست ولی مبتکرانه است

بدون اینکه خداحافظی کند سراغ قربانی  ".نظرتون رو عوض کنین
  "!در مورد مهمونی من. جا وایسا همون! کیتی، سالم". اش رفت بعدي

اي که جیمز، روح مدرسه معموال  همانطور که ناخودآگاه به گوشه
 "مردان کوچک سبز مریخی؟": ردم تکرار کردمک ایستاد نگاه می می

  .امروز کسی آنجا نبود

مهمونی . کردیم دیگه باید یه جوري از سرمون بازش می" :لزلی گفت
  "ي اینجور چیزا رو داره؟ کی حوصله! سینتیا

ادر گیدئون، رافائل، رب "!در مورد مهمونی چیزي شنیدم؟ منم میام"
لتی مطمئن خودش را بین ما دو پشت ما سر در آورده بود و با حاکه 

نفر جا کرد و بازوي مرا گرفت و دست دیگرش را دور کمر لزلی حلقه 
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خب، . کراواتش را به طرز خیلی خاصی دور گردنش پیچیده بود. کرد
من رو باش ". دقیق بگوییم، فقط نوعی گره دوتایی به آن زده بود

با این ! نکردم شما انگلیسیا زیاد اهل جشن گرفتن نیستی فکر می
  ".ها و این جور چیزا ساعت کاري محدود کلوپ

. متأسفانه باید ناامیدت کنم". لزلی خودش را از دست او رها کرد
مهمونی ساالنه لباس مبدل سینتیا از اون جور مهمونیایی که تو 

مگه اینکه از اون مدالیی دوست داشته باشی که . خوشت میاد نیست
هستن که مبادا یه چیز الکلی تو پدر و مادرش دائم مراقب بوفه 

  ".ها یا دسر بریزیم نوشیدنی

کنن ولی  آره، مادر و پدر سینتیا این کار رو می" :من دفاع کردم
و معموال تنها . هاي بامزه بکنن کنن با ما بازي همیشه هم سعی می

به رافائل نگاه کردم و  از گوشه چشم ".رقصن یی هستن که میکسا
گرداندم چون نیم رخش خیلی شبیه برادرش بالفاصله نگاهم را بر

  ".راستش خیلی تعجب کردم سینتیا هنوز تو رو دعوت نکرده". بود

اي  من گفتم متأسفانه مشغولیت دیگه. کرده". رافائل آهی کشید
. هاي موضوع دار که باید لباس خاص بپوشی متنفرم از مهمونی. دارم

  "...دونستم شما دو تا میرین  ولی اگه می
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ک بود به او پیشنهاد بدهم که کراواتش را درست برایش ببندم نزدی
که دوباره دستش را دور ) قوانین مدرسه در این مورد سختگیرانه بود(

به گوئنت گفتی ما محل ": کمر لزلی انداخت و با خوشحالی گفت
گنج رو تو اون بازي مرموزتون پیدا کردیم؟ هنوز گنج رو پیدا 

  "نکرده؟

متوجه شدم که این بار از زیر دست او  ".بله": دادلزلی کوتاه جواب 
  .در نرفت

  "؟1خب پس جریان بازي چطور پیش میره مینون"

  .ولی لزلی حرف مرا قطع کرد "...واقعا که باز"

تونی بازي  متأسفم رافائل ولی تو دیگه نمی"  :با خونسردي گفت
  ".کنی

  "!نیست منصفانهچی؟ اي بابا، این "

کردیم  اي نمی در اصل، ما بازي. منصفانه باشد کردم من هم فکر نمی
که رافائل بیچاره را در آن راه ندهیم و او تا به حال به ما کمک کرده 

  "...منظور لزلی اینه که ". بود

                                                             
1Mignonne    ازیب
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 :لزلی باز هم حرف مرا قطع کرد و این بار حتی سردتر از قبل گفت
کر باید از برادرت به خاطر این موضوع تش. زندگی منصفانه نیست"

دونی، ما در دو طرف متفاوت از این  همونطور که مطمئنم می. کنی
تونیم ریسک کنیم  و ما نمی. چیزي هستیم که تو بهش میگی بازي
اصال ... که در ضمن یه حرومزا . که تو اطالعات رو به گیدئون برسونی

  ".آدم خوبی نیست

  دیوانه شده بود؟ "!لزلی"

ریان سفر زمان مربوط چی؟ این شکار گنج به برادر من و ج"
رافائل لزلی را رها کرد و انگار که به زمین میخکوب شده  "میشه؟

  "اون وقت، اون با شما دو تا چی کار کرده؟". باشد همان جا ایستاد

من مطمئنم تو ! یه جوري رفتار نکن انگار تعجب کردي": لزلی گفت
به من چشمک  ".زنین و گیدئون در مورد همه چی با هم حرف می

  .توانستم مات و مبهوت به او نگاه کنم زد ولی من تنها می

ما اصال با هم وقت ! زنیم نه، نمی" :رافائل با صداي بلند گفت
و . هاي سریه گیدئون همیشه یه جایی مشغول مأموریت. گذرونیم نمی

اگر اتفاقا خونه باشه، روي مستندات مرموز چمباتمه زده یا به افق 
ي شارلوت پیدا میشه و میره رو  سر و کله یا حتی بدتر،. خیره شده
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رسید که دوست داشتم  آنقدر ناراحت به نظر می ".اعصاب من
بازوهایم را دورش حلقه کنم، به خصوص وقتی با صداي آهسته 

دیروز بعد از ظهر . من فکر کردم ما با هم دوستیم" :اضافه کرد
  ".مطمئن بودم که خیلی خوب با هم کنار میایم

اي باال  فقط شانه - بهتر بودم بگم دوستم یخچال بزرگ یا  - لزلی 
. ولی بگذار با هم روراست باشیم. بله، دیروز خوش گذشت". انداخت

تونی بالفاصله بگی ما  تو که نمی. شناسیم ما زیاد همدیگه رو نمی
  ".دوست شدیم

کردي تا اون  پس فقط داشتی از من استفاده می": رافائل گفت
کرد، انگار امیدوار  با دقت به لزلی نگاه می ".مختصات رو پیدا کنی

  .با او مخالفت کندبود 

مشخص بود تا جایی  ".همونطور که گفتم زندگی منصفانه نیست"
بور کرد مرا مج. د مکالمه پایان یافته استشو که به لزلی مربوط می

خانم کانتر امروز موضوع . گوئن، باید عجله کنیم": راه بیفتم و گفت
خواد تحقیق در مورد وسعت  مینو من اصال دلم . رو میدهها  مقاله

  "... دلتاي شرقی رودخونه گنگ به من بیفته
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سعی کرد . رسید کمی گیج به نظر می ؛نگاهی به رافائل کردم
متوجه شد که لباس  لیهایش را در جیب شلوارش فرو کند و دست

  .فرم مدرسه جیب ندارد

  "!واي، لزلی، بهش نگاه کن": گفتم

  "!تونم تلفظ کنم یا اقوامی که اسمایی دارن که نمی. .."

همانطور که همین االن سینتیا بازوي مرا گرفته بود، بازویش را 
چیزي شده؟ اخالقت عین قند و عسل ": پچ پچ کنان گفتم. گرفتم

ایه  شده، نه؟ چرا اینجوري پریدي به رافائل؟ اینم جزئی از یه نقشه
  "که من ازش خبر ندارم؟

 لزلی به تابلوي اعالنات ".کنم ارم جانب احتیاط رو رعایت میفقط د"
طراحی  - یه آگهی جدید دادن ! اه، عالی شد". پشت سر من نگاه کرد

ي بلوزش  دستش را داخل یقه "...شد،  زینت آالتحرف ! زینت آالت
اون کلیدي ! این رو ببین". کرد و یک زنجیر کوچک را بیرون آورد

باحال . مثل گردنبند انداختم گردنم وردي روآکه از سفر زمانت برام 
  ".نیست؟ به همه میگم کلید قلبمه

تقصیر رافائل لزلی، ". اش روي من تأثیري نداشت تاکتیک انحرافی
کنم که میگه هیچ  و من باور می. نیست که برادرش یه آشغال عوضیه
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تو این کشور و این مدرسه . دونه کدوم از رازهاي گیدئون رو نمی
  ".شناسه و هنوز کسی رو نمیغریبه 

کنه که با کمال میل حاضر میشن بهش  ها رو پیدا می مطمئنا خیلی"
هاي روي  کک و مک. لزلی کماکان به جلو خیره شده بود ".برسن
فردا همین . صبر کن و ببین". رقصیدند اش در نور خورشید می بینی

  ".ونموقع، من رو کال فراموش کرده و به یه دختر دیگه میگه مین

هاي لزلی او را لو داد تازه جریان  زمانی که سرخی گونه "...آره ولی "
اینکه به برادره کم محلی ! آهان، حاال فهمیدم". برایم روشن شد

ترسی  تو فقط تا حد مرگ می! کنی هیچ ربطی به گیدئون نداره می
   "!که عاشق رافائل بشی

  "!ه من خوشم بیاددر هر حال، رافائل از اون تیپایی نیست ک! بیخود"

خب، من بهترین دوست لزلی بودم، . همه چیز مشخص شد. آهان
شناختم و این جواب هیچ کس را از  هزار سال بود که او را می

  .کرد، حتی سینتیا حقیقت منحرف نمی

  "کنه؟ کی این حرف رو باور می. بس کن بابا، لزلی"
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اي  لبخند موذیانه لزلی باالخره نگاهش را از تابلوي اعالنات برگرداند و
تونیم در همین زمان  خب که چی؟ هر دوي ما که نمی". به من زد

تونیم؟ همین که  ، میبگیریمنرمی هورمونی مغز  مرضخاص 
  ".مون مسؤول حرکات و رفتارهاش نیست کافیه یکی

  ".خیلی ممنونم"

کنی براي  تو به هیچی به جز گیدئون فکر نمی! راست میگم دیگه"
تو به یه نفر احتیاج . یهتونی بفهمی چقدر جریان جد همین اصال نمی

و من هم قصد ندارم تحت تأثیر . داري که درست فکر کنه، مثل من
  ".اون فرانسوي قرار بگیرم

کس در دنیا  هیچ کس، هیچ. و او را محکم بغل کردم "!واي، لزلی"
ولی این خیلی ". اي مثل من نداشت العاده باهوش دیوانه فوق تدوس
ناکه که تو شانس موفقیت در عشق رو به خاطر من از دست وحشت
  ".بدي

لزلی صدایش را پایین آورد و  ".بفرما دوباره شروع کردي به اغراق"
اگه اونم یه چیزي مثل برادرش باشه، نهایتا بعد ": در گوش من گفت

  ".شکنه از یه هفته قلب منو می
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مارزپان  که از قلب". ضربه مالیمی به دستش زدم "خب که چی؟"
  "!تونی هر وقت دلت خواست شکلش رو عوض کنی ساخته شده، می

ست و  چیزاي که در مورد قلب مارزپانی گفتم استعاره. به من نخند"
  ".کنم من واقعا بهش افتخار می

امکان شکستن قلب ‘. کنن یه روز تمام دنیا ازت نقل قول می !البته"
برگرفته از ’ .ستوجود ندارد چون قلب از مارزپان ساخته شده ا

  ".یهاي عقل و هوش لزلی ه هآموز

صداي معلم ادبیات ما،  ".متأسفانه غلطه": صدایی پشت سر ما گفت
  .قیافه بود  آقاي ویتمن بود که به عنوان یک معلم زیادي خوش

داند ولی بهتر  دوست داشتم بپرسم مگر او در مورد قلب زنان چه می
او هم مثل خانم کانتر عادت  .دجواب آقاي ویتمن را ندهکسی بود 

برخورد  داشت تکالیف غیر معمول بدهد و با اینکه به نظر خوش
  .گیر باشد توانست خیلی هم سخت رسید می می

  "چی غلطه؟"  :حتیاط را کنار گذاشت و پرسیدالزلی 

کردم  فکر می". آقاي ویتمن به ما نگاه کرد و سرش را تکان داد
و تصویر رو به اندازه کافی بررسی  ادنمتفاوت بین استعاره، تشبیه، 
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محسوب  کنی استعاره وقتی داري از قلب شکسته صحبت می. کردیم
  "؟چی میگیمارزپان به ولی  میشه

داد؟ و از کی تا به حال کالس در  چه کسی به این موضوع اهمیت می
  "تشبیه؟... امم ... نماد ": امیدوارانه پرسیدمشد؟  راهرو شروع می

بله، هر چند تشبیه خوبی ": أیید کرد و با خنده گفتآقاي ویتمن ت
تمام . رسی گوئنت خسته به نظر می". بعد دوباره جدي شد ".نیست

  "شب رو بیدار دراز کشیدي و به تناقضات دنیا فکر کردي، درسته؟

او هم از پس هاي  يبه او چه ربطی داشت؟ من کامال بدون همدرد
  .آمدم خودم بر می

با انگشتر خاتمی  ".یانات یه کم براي تو زیادهاین جر". آهی کشید
انتظارش ". رفت کرد ور می که به عنوان یکی از محافظان دست می

شاید دکتر وایت بتونه یه چیزي برات تجویز کنه تا دست . هم میره
بر خالف با اوقات تلخی به او نگاه کردم؛ او  ".ها بتونی بخوابی کم شب
وتر از ما وارد کالس شود لبخند دلگرم قبل از اینکه برگردد و جل من،

  .اي به من زد کننده
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شنیدم یا اینکه آقاي ویتمن همین االن  اشتباهمن ": از لزلی پرسیدم
درست بعد از اینکه ؟ اون هم به من پیشنهاد کرد قرص خواب بخورم

  ".م وحشتناك شده ع داد قیافهالبه من اط

خواد تو روزها  ون میا! این کارها بهش میاد". لزلی صدایی درآورد
با دارو ها هم  عروسک خیمه شب بازي محافظان باشی و بعد شب

تونه ما رو  خب، نمی. بیهوشت کنن تا یه وقت فکري به سرت نزنه
ما ". با انرژي یک حلقه مویش را از روي صورتش کنار زد".گول بزنه

  ".ها تو رو دست کم گرفتن قراره به اون محافظان نشون بدیم که اون

ي آهنین به من نگاه  ولی لزلی با اراده ".اوهوم": با تردید گفتم
ما در اولین زنگ تفریح توي دستشویی دخترونه نقشه ". کرد می
  ".کشیم مون رو می اصلی

***  

من خسته به نظر . کرد در هر حال، آقاي ویتمن اشتباه می
و در ) چند بار در آینه دستشویی دخترانه چک کردم(رسیدم  نمی
بعد از شکار گنج . کردم تعجب، احساس خستگی هم نمی کمال
. مان، به سرعت خوابم برده بود و این بار کابوسی در کار نبود شبانه

باشم چون در آن لحظات جادویی حتی ممکن بود خواب خوبی دیده 
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. کردم بین خواب و بیداري، احساس اعتماد به نفس و امیدواري می
دوباره  بار غمبیدار شدم، حقایق  اگرچه حقیقت داشت که وقتی کامل

فقط گیدئون : ترین آنها به ذهنم هجوم آورده بودند و اولین و مهم
  .کرد که عاشق من است وانمود می

ي امیدوارانه به طول روز هم سرایت  با این وجود، کمی از آن روحیه
شاید به خاطر اینکه باالخره چند ساعت پشت سر هم خوابیده . کرد
، که حالت رویاماال باالخره برایم روشن شد، حتی در یا احت. بودم

هرچند، ممکن بود فقط . بیماري سل این روزها قابل درمان است
  .براي این باشد که باالخره مجاري اشکم خشک شده بودند

کردیم با احتیاط از لزلی  وقتی بعد از کالس وسایلمان را جمع می
یدئون برنامه ریزي کنی امکان داره که شاید گ فکر می": پرسیدم

کرده بوده که من عاشقش بشم ولی بعد خودش واقعا عاشق من شده 
صبح از این موضوع پرهیز تمام مدت  "باشه، یه جورایی اشتباهی؟

تا بتوانم وقتی در حال کشیدن نقشه هستیم، حواسم را  کرده بودم
زدم وگرنه  ام حرف می جمع کنم ولی حاال دیگر باید در مورد این ایده

  .شدم منفجر می

  ".بله": اي تردید گفت لزلی بعد از لحظه
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  "واقعا؟": با تعجب پرسیدم

ما منظورم اینه که . خواسته همین رو به تو بگه شاید دیشب می"
هاي مصنوعی  ها سوء تفاهم تو فیلمخوریم که  همیشه حرص می

که هدفشون اینه هیجان و تعلیق رو قبل از پایان کنن  ایجاد می
تونست همه چیز  لمه میچند ک در حالی که. ن باال ببرنخوش داستا
  ".رو روشن کنه

بهش بگو دیگه،  که که باید سر تلویزیون داد بزنی یهمونجای! دقیقا"
  "!گاو احمق

سگه . ها، همیشه یه چیزي مانع میشه ولی تو فیلم". لزلی تأیید کرد
و  کنه زنه، اون یکی دختره بدجنسی می میاد سیم تلفن رو گاز می

... رسونه، مادر پسره میگه پسرش رفته کالیفرنیا  خبر رو بهش نمی
اش را به من داد و به دقت به  شانه "! دونی که، از این جور چیزا می

دونی، هر چی بیشتر به این  می". تصویر من در آینه خیره شد
کنم، احتمال این که اون عاشق تو نشده باشه به  موضوع فکر می

  ".کمتر میشه منظر

در این صورت، ". هایم جمع شد از فرط آرامش خیال، اشک در چشم
  ".فکر کنم بتونم ببخشمش... هنوز هم پست فطرته ولی 
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من اینجا ریمل . من هم همینطور"  :لزلی لبخندي به من زد و گفت
  "خواي بزنی؟ می. ضد آب و برق لب دارم

  .خب، ضرري که نداشت

***  

ي من آنقدر  روحیه. س بیرون رفتیمما آخرین افرادي بودیم که از کال
خوب بود که لزلی احساس کرد وظیفه دارد با آرنج به پهلوي من 

خوام حالت رو بگیرم ها ولی ممکنه ما اشتباه  من واقعا نمی". بزند
  ".بینیم هاي عاشقانه می چون ما زیادي فیلم. کرده باشیم

موزان در اکثر دانش آ ".اوه، جیمز اونجاست. دونم آره، می": گفتم
ند نفري بیشتر باقی چحال بیرون رفتن از مدرسه بودند بنابراین 

. نمانده بودند که از حرف زدن من با یک گوشه دیوار تعجب کنند
  "!سالم، جیمز"

دار  مانند همیشه، یک کت دنباله ".ئنتروز خوش، دوشیزه گو"
هاي  کفش. گلدار، شلوار تا سر زانو و جوراب کرم پوشیده بود

اي پایش بود و کراواتش را آنقدر استادانه  می با سگک نقرهابریش
ترین  عجیب. بسته بود که امکان نداشت کار خودش باشد

هاي  مجعد، صورت پودر زده و خالگیس  یک کاله هاي او، مشخصه
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به دلیلی که . اي بود که به صورتش چسبانده بود مصنوعی
ي  بدون همه. گفت خال زیبایی توانستم درك کنم به آنها می نمی

  .اي بود هاي موجه، جیمز احتماال مرد خوش قیافه اینها و با لباس

امروز صبح کجا بودي جیمز؟ ما قرار داشتیم زنگ تفریح دوم "
  "همدیگه رو ببینیم، یادته؟

و رویاها را هم ! چقدر از این تب متفرم". جیمز سرش را تکان داد
آه  "!زشت است خیلی... اینجا  همه چیز خیلی  - دوست ندارم 

ذوقی  متعجبم کدام انسان بی". عمیقی کشید و به سقف اشاره کرد
. ها را رنگ زده است؟ پدرم پول کالنی بابت آنها داده بود روي نقاشی

وسط نقاشی را خیلی دوست دارم هر چند   من دختر گوسفندچران
اي اول  نگاه مأیوسانه ".ستنی پوشیدهگوید به اندازه کافی  مادرم می

من و بعد به لزلی انداخت؛ نگاهش مدتی طوالنی روي دامن پلیسه  به
اگرچه اگر مادرم ". لباس فرم مدرسه و بعد زانوهاي ما ثابت ماند

پوشند  آلود من چه می دانست دختران جوان در رویاهاي تب می
هیچ گاه فکر . خود من هم وحشت زده هستم. شد وحشت زده می

  ".تصور کنمرا هاي فاسدي  يکردم قادر باشم چنین فانتز نمی
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دست کم . رسید جیمز روز چندان خوبی نداشته است به نظر می
جیمز از زمریوس متنفر (زمریوس تصمیم گرفته بود در خانه بماند 

گفته بود براي اینکه مراقب گنج و آقاي برنارد باشد ولی من ). بود
ي عمه مدي  خواسته دوباره از پشت شانه پنهانی شک داشتم می

عمه مدي وسط یک رمان عاشقانه بود و به نظر . کتاب او را بخواند
  .برد رسید زمریوس هم از آن لذت می می

 ،ها پیش مدت ".چه اظهار نظر جذابی جیمز! فاسد": با مالیمت گفتم
بیند و بیش از  از اینکه براي جیمز توضیح بدهم که خواب نمی
زنم  حدس می .دویست و سی سال است که مرده، منصرف شده بودم

  .هیچ کس دوست ندارد چنین خبري را بشنود

دکتر بارو همین االن از من خون گرفت و حتی ": جیمز ادامه داد
امیدوار بودم این بار رویاي متفاوتی . توانستم چند جرعه آب بنوشم

  ".داشته باشم ولی افسوس، باز هم اینجا هستم

اگر رفته بودي . بینمت و من خیلی خوشحالم که می": به گرمی گفتم
  ".شد خیلی دلم برات تنگ می
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  خب، اگر انکار کنم که من هم به شما عالقه". هم لبخندي زدجیمز 
و حاال، آیا درس خود را در . ام دوشیزه گوئنت ام دروغ گفته پیدا کرده

  "مورد آداب معاشرت ادامه بدهیم؟

ها  روي پله "متأسفانه وقت نداریم ولی فردا ادامه بدیم، باشه؟"
ت تو سپتامبر  آهان، راستی جیمز، اسم اسب مورد عالقه". برگشتم

  "چی بود؟ 1782سال 

روي آن در راهرو هل بر دو پسري که میزي را با یک پروژکتور 
لزلی  "با من بودي؟": دادند ایستادند و هر دو هم زمان پرسیدند می

  .زد زیر خنده

هکتور همیشه  .هکتور اسپتامبر سال گذشته؟ مسلم": جیمز پرسید
ترین اسب خاکستري که قابل  باشکوه. اسب مورد عالقه من بوده

  ".تصور است

  "ت چیه؟ و غذاي مورد عالقه"

پسرهایی که پروژکتور داشتند طوري به من نگاه کردند که انگار 
این دیگر چه ". خود جیمز هم اخم کرد. ام عقلم را از دست داده

  ".رمسؤالی است؟ من االن اصال اشتها ندا
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  ".خداحافظ جیمز. تونه بمونه براي فردا این هم می. مهم نیست"

ام، گاو  1من فینلی": داد گفت یکی از پسرهایی که پروژکتور را هل می
ه، ولی  اسم من هم آدام": و دومی لبخند گشادي زد و گفت "!خنگ

  ".تونی جیمز صدام کنی خواد می اگه دلت می. هی، برام مهم نیست

  .بازوي لزلی انداختم دراز آنها اعتنایی نکردم و بازویم را به هیچ کدام 

  "جریان چی بود؟": لزلی در راه طبقه پایین پرسید

خوام وقتی جیمز رو توي مهمونی رقص دیدم  می": توضیح دادم
براي . فقط بیست و یک سالش بوده. بهش در مورد آبله هشدار بدم

  "مردن خیلی جوونه، موافق نیستی؟

مطمئن نیستم صالح باشه تو این جور چیزها دخالت ": لزلی گفت
تقدیر، سرنوشت و این جور  - دونی که منظورم چیه  می. کنی
  ".چیزها

. گرده ولی حتما دلیلی داره که اون هنوز توي این ساختمون می"
  ".شاید سرنوشت من اینه که به اون کمک کنم

  "دقیقا چرا باید به این مهمونی رقص بري؟": لزلی پرسید

                                                             
1Finley 
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شمار  ظاهرا کنت سن ژرمن تو اون گاه". هایم را باال انداختم شانه
تا بتونه بهتر من رو بشناسه یا یه همچین . لعنتی گفته من باید برم

  ".چیزي

  "یا یه همچین چیزي؟". بروهایش را باال بردالزلی 

در هر حال، این مهمونی در سپتامبر . حاال هر چی". آهی کشیدم
اگه موفق . آبله نگرفته 1783جیمز تا سال  برگزار شده ولی 1782

بشم بهش هشدار بدم ممکنه مثال وقتی اپیدمی شروع میشه بتونه 
. یا دست کم خونه لرد فالنی که اونجا آبله گرفته نره. بره شهرستان

   "زنی؟ جوري پوزخند می تو چرا داري این

زودي دونی قراره به  بگی از آینده اومدي و میبه جیمز خواي  تو می"
  "آبله بگیره و به عنوان مدرك اسم اسب محبوبش رو به اون بگی؟

  ".خب، من هنوز همه جزئیات نقشه رو در نیاوردم... امم "

. و در حیاط مدرسه را هل داد و باز کرد ".واکسن بهتره": لزلی گفت
  ".ولی اون هم زیاد کار آسونی نیست"

 "!آسونه؟ آخ، لعنتیاین روزها چه کاري . نه": اي کردم و گفتم ناله
شارلوت کنار لیموزینی که منتظر بود تا مرا به مقر فرماندهی 



  نجال محقق  زمرد سبز
 

٧۵  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

و این . رفتم، ببرد ایستاده بود محافظان که حاال هر روز به آنجا می
قرار بود باز هم با رقص مینوت، روش صحیح : تنها یک معنی داشت

 اطالعاتی .شکنجه بشوم جبل الطارقتواضع کردن، و تاریخ محاصره 
رفت یا  به مهمانی رقص می 1782خوب براي کسی که در سال 

  . کردند دست کم محافظان اینطور فکر می

شاید به خاطر . تقریبا ل تعجب، امروز چندان ناراحت نشدم؛در کما
  .اینکه از فکر دیدار مجدد با گیدئون خیلی هیجان زده بودم

ه آقاي ب "اون مرده با شارلوت کیه؟". لزلی چشمانش را تنگ کرد
ترین وجه  کرد که مهم مارلی موقرمز، کارآموز درجه اول اشاره می

همراه با این عنوان پرطمطراق این بود که تمام صورت و  اش مشخصه
آقاي مارلی با سري آویخته کنار شارلوت . شد هر دو گوشش سرخ می

  .ایستاده بود

ت فکر کنم از شارلو" :اضافه کردم. به لزلی گفتم او چه کسی است
  ".ست العاده کنه اون فوق ولی باز هم فکر می. ترسه می

  .صبري دست تکان داد شارلوت ما را دید و با بی
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حداقل از نظر رنگ مو هم که شده خیلی ": لزلی مرا بغل کرد و گفت
. یادت باشه در مورد چی بحث کردیم. موفق باشی. خوب به هم میان
  ".ي جوردانو عکس بگیرآها، و لطفا از اون آقا. و خیلی مراقب باش

جوردانو، لطف کن فقط ": صداي تودماغی استاد رقصم را تقلید کردم
  ".بگو جوردانو

  "، و گوئنی؟ زیاد کار رو براي گیدئون راحت نکن، باشه؟آره"

یه ! اومدي باالخره": شدم شارلوت به من پرید وقتی سوار ماشین می
  ".ماهمه هم زل زدن به  .عمره اینجا منتظر تو هستیم

  "سالم آقاي مارلی، حالتون چطوره؟! انگار که تو هم بدت میاد"

حال شما ... امم . خوبم. امم". آقاي مارلی بالفاصله سرخ شد
خود من هم به سادگی سرخ . برایش احساس تأسف کردم "چطوره؟

رفت  هایش نمی ی، خون فقط به گونهشدم ولی در مورد آقاي مارل می
وحشتناك . شد گوجه فرنگی رسیده می ویش هم رنگلها و گ گوش - 
  !بود

  .در صندلی رو به روي شارلوت نشستم
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کرد و من هم  شارلوت از پنجره بیرون را نگاه می. ماشین حرکت کرد
کردم وقتی گیدئون را دیدم باید خونسرد و  همانطور که فکر می

. تفاوت، به افق خیره شده بودم رنجیده برخورد کنم یا دوستانه و بی
استراند رسیدیم، شارلوت نگاه کردن به اطراف را  هبه نیمه را وقتی

باال بعد ناگهان، سرش را . دادهایش  متوقف کرد و توجهش را به ناخن
تو با ": ، مرا از سر تا پا برانداز کرد و با حالتی تهاجمی پرسیدآورد

  "کی میري مهمونی سینتیا؟

. رسیدیم ي میچقدر خوب که به زود. مشخص بود که قصد دعوا دارد
هومم، ": گفتم. لیموزین وارد منطقه پارکینگ جاده کراون آفیس شد

یا کرمیت قورباغه یا شرك، اگه وقت داشته . هنوز تصمیم نگرفتم
  "تو چطور؟. باشن

گیدئون گفته با من ": شارلوت نگاه خشنی به من انداخت و گفت
  .خیلی واضح بود انتظار دارد عکس العمل نشان دهم ".میاد

 کار سختی".خب، لطف داره": اي گفتم با لبخند و حالت دوستانه
  .با گیدئون چطور است او نبود، چون دیگر مطمئن شده بودم روابط

دونم باید پیشنهادش رو قبول  ولی من نمی": شارلوت آهی کشید
. همانطور هوشیار و مراقب بود ولی نگاهش هنوز ".کنم یا نه
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. گانه باشه متنفره رفتارهاي بچهمطمئنم از اینکه وسط اون همه "
ها چقدر ساده و نابالغ هستن  اغلب به من از اینکه بعضی شونزده ساله

  "...شکایت کرده 

براي کسري از ثانیه فکر کردم اعصابم را کنترل نکنم و حقیقت را به 
خب، من که قصد  - کردم  ولی حتی اگر این کار را می .او بگویم

تأییدم کامال از . بدهم که برنده شده است نداشتم به او این رضایت را
تونه با آدم بالغ و مطلعی مثل تو  البته، اون می". سر تفاهم بود

همراهی کنه شارلوت، و اگر این هم براش کافی نباشه، همیشه 
در مورد عواقب وحشتناك  1ي جدي با آقاي دیل تونه یه مکالمه می

  ".مصرف الکل در جوانان داشته باشه

بیرون  مخصوصهاي  یکی از جا پارك بهمز کرد و ماشین تر
ها بود مقر فرماندهی انجمن مخفی محافظان  که قرن یساختمان

زمان  راننده موتور را خاموش کرد و هم. شد وارد شد محسوب می
موفق . آقاي مارلی از صندلی کمک راننده جلوي ماشین بیرون پرید

االن دیگر . باز کنم شدم درست قبل از اینکه به در برسد در عقب را
دانستم ملکه چه احساسی دارد که حتی اجازه ندارد  به خوبی می

  .خودش به تنهایی از ماشین پیاده شود
                                                             

1Mr. Dale 
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کیفم را برداشتم، بدون توجه به دست آقاي مارلی از ماشین پیاده 
من که میگم ": توانستم با خوشحالی گفتم شدم و تا جایی که می
  ".هسبز رنگ مخصوص گیدئون

شارلوت حتی پلک هم نزد ولی این راند قطعا به نفع من تمام ! آها
وقتی چند قدمی جلو رفتم و مطمئن شدم کسی مرا . شده بود

البته، یک لحظه بعد . اي زدم بیند لبخند کوچک پیروزمندانه نمی
هاي بیرون  گیدئون در آفتاب روي پله. لبخند روي صورتم خشک شد

مشغول آنقدر ! لعنتی. ته بودورودي مقر فرماندهی محافظان نشس
. پیدا کردن جواب مناسب براي شارلوت بودم که متوجه اطرافم نشدم

دانست از ناراحتی جمع شود یا از  نمیقلب مارزپانی احمق من 
  .تر بتپد خوشحالی سریع

. د و خاك را از شلوارش تکاندوقتی گیدئون ما را دید، ایستاد و گر
اگر . یم بگیرم چطور با او رفتار کنمهایم را آهسته کردم تا تصم قدم

 "تفاوت دوستانه ولی بی"کرد، روش  لب پایینم شروع به لرزیدن می
خونسرد ولی "متأسفانه روش  .احتماال چندان متقاعد کننده نبود

هم به دلیل اینکه به شدت نیاز داشتم  "رنجیده به دالیل موجه
ین لب پایینم را که بنابرا. خودم را در آغوشش بیندازم قابل اجرا نبود
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تفاوت به  کرد گاز گرفتم و سعی کردم تا جاي ممکن بی همکاري نمی
شدم با رضایت خاصی دیدم که  همانطور که نزدیک می. نظر برسم

گیرد و او هم کمی عصبی به نظر  گیدئون هم لب پایینش را گاز می
اش طوري  با وجودي که الزم بود اصالح کند و موهاي قهوه. رسد می
. د که انگار با انگشت آن را شانه کرده، باز هم مسحور ظاهر او شدمبو

ها ایستادم و براي حدود دو ثانیه مستقیم به چشمان  مردد پایین پله
. بعد نگاهش به طرف دیگر برگشت و سالم کرد. همدیگر نگاه کردیم

. ها باال رفت شارلوت مرا کنار زد و از پله. احساس کردم با من نیست
  .ي او را بوسید بازوهایش را دور گردن گیدئون انداخت و گونهیکی از 

  ".سالم به خودت"  :گفت

جا میخکوب شوم و  تر از این بود که یک مسلما این کار خیلی موقرانه
حتما رفتار من به نظر آقاي مارلی مثل این . ها زل بزنم مثل احمق

رو  خواین کیفتون می": ام چون پرسید بود که ناگهان ضعف کرده
  "براتون بیارم دوشیزه گوئنت؟

خودم را جمع و جور کردم، کیفم را که  ".خوبم .نه، ممنون": گفتم
. ده بود برداشتم و دوباره حرکت کردماسر خورده بود و روي زمین افت

به جاي اینکه موهایم را به پشتم بیندازم و با نگاهی سرد از کنار 
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ي حلزونی که از  خیاالنه بی، با آرامش و بروم شارلوت و گیدئون بگذرم
شاید به خطر این . ها باال رفتم شدت پیري در حال مرگ است از پله

 ]به نظرم[ بود که من و لزلی زیاد فیلم عاشقانه دیده بودیم ولی
  .گیدئون شارلوت را کنار زد و دستش را به سمت بازوي من دراز کرد

  "تونم یه کلمه باهات حرف بزنم گوئنت؟ می": پرسید

  ".البته". نقدر خیالم راحت شده بود که تقریبا زانوهایم خالی شدآ

همین االن ": زیرلبی گفت. آقاي مارلی با حالت عصبی پا به پا کرد
  .هایش به شدت قرمز شد و گوش ".هم دیر کردیم

گوئنی قبل از ترابرد باید . راست میگه": چه زد شارلوت هم چه
وردانو اگه کسی معطلش دونی که ج رقصش رو تمرین کنه و تو می

دانم چطور این کار را کرد ولی  اصال نمی ".کنه چه جوري میشه
  .رسید ي شیرینش واقعی به نظر می طنین خنده

  ".ده دقیقه دیگه میاد اونجا": گیدئون گفت

  "نمیشه بمونه براي بعد؟"
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ادبی محض بود و  لحن صداي گیدئون در حد بی ".گفتم ده دقیقه"
فکر کنم خودم هم . رسید وحشت زده به نظر می آقاي مارلی کامال
  . همینطور بودم

سرش را  ".هر جور راحتی": گفت. هایش را باال انداخت شانهشارلوت 
. خیلی هم خوب این کار را کرد. عقب داد و از کنار ما خرامید و رفت
  .آقاي مارلی مطیعانه دنبال او رفت

دید شدند، گیدئون وقتی هر دوي آنها در سالن جلویی ساختمان ناپ
کماکان به ساختمان . خواسته بگوید ظاهرا فراموش کرده بود چه می

گرفته باشد  ي روبه رویی خیره شده بود و انگار که گردنش مسخره
باالخره هر دوي ما همزمان نفس . مالید می پشت گردنش را با دست

و همزمان گیدئون  "بازوت چطوره؟": من پرسیدم. عمیقی کشیدیم
  .و این باعث شد هر دوي ما لبخند بزنیم "تو خوبی؟": سیدهم پر

واي، خداي من، آن . باالخره به من نگاه کرد ".بازوي من خوبه"
بالفاصله دوباره زانوهایم سست شد و خوشحال شدم که ! ها چشم

  .آقاي مارلی دیگر کنار ما نیست

 ...من . گوئنت، من واقعا در مورد کل این جریان به شدت متأسفم"
چنان  ".تو واقعا حقت نبود. من خیلی غیر مسؤوالنه رفتار کردم
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. ستم تحمل کنمنتوا رسید که به سختی می ناراحت به نظر می
دیشب صد بار سعی کردم با موبایلت تماس بگیرم ولی موفق "

  ".نشدم

فکر کردم بهتر نیست حرفش را قطع کنم و خودم را مستقیم در 
ته بود نباید کار را برایش چندان ولی لزلی گف. آغوش او بیندازم

  .براي همین فقط ابروهایم را باال بردم و منتظر ماندم. راحت کنم

کنم باور  خواستم به تو آزار برسونم، خواهش می من نمی": گفت
. زد؛ صدایش گرفته بود و مشخص بود از ته دل حرف می ".کن

  ".دیشب وحشتناك ناراحت و ناامید به نظر می رسیدي"

توانم خودم را  فکر کردم می ".اینقدرها هم بد نبود": گفتم آهسته
را که در آرزوي  یلزومی ندارد آن همه اشک. براي این دروغ ببخشم

من ". پرحرارتم براي مرگ ناشی از سل ریخته بودم به رخ بکشم
یه "!) قرن بود دروغترین  قبول، بزرگ( "...یه کم دردناك بود ... فقط 

کردي،  کر کنم تمام این مدت فقط تظاهر میکم دردناك بود که ف
کم  کم "...ها، اینکه گفتی عاشق منی  منظورم اینه همه اون بوسه

  .کشیدم براي همین حرفم را قطع کردم خجالت می
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بهت قول میده ". رسید تر به نظر می گیدئون حتی از قبل هم شرمنده
  ".دیگه هیچ وقت همچین اتفاقی نیفته

خب، ". توانستم درست تشخیص بدهم ؟ نمیدقیقا منظورش چی بود
کمی  ".دونم، مسلما دیگه جواب نمیده می جریان رو االن که
 ي و بین خودمون بمونه، در هر صورت نقشه": تر اضافه کردم محکم
از بقیه تحت تأثیر قرار تر  آدماي عاشق راحت. اي بود مسخره
چرخه،  می با این همه هورمونی که داره! کامال برعکسه - گیرن  نمی

در هر صورت، خودم که  ".دونی حرکت بعدیشون چیه اصال نمی
  .ي کامل این مسأله بودم نمونه

کنن که در حالت عادي اصال  ها از روي عشق کارهایی می ولی آدم"
ي  خواهد گونه گیدئون دستش را بلند کرد انگار که می ".انجام نمیدن

ه عاشق باشی، اون یکی اگ". مرا نوازش کند بعد دوباره آن را انداخت
شناختم،  اگر او را نمی ".میشهتر  مهم تهو برات از خود آدم یک

ود گذشتگی خاز ". تقریبا انتظار داشتم هر لحظه زیر گریه بزند
  ".احتماال منظور کنت همین بوده... کنی  می

 فهمید صال میکنم کنت ا فکر نمی" :با حالت استهزاء آمیزي گفتم
ز من بپرسی اون چندان در امور عشقی تخصص اگه ا. چی داره میگه
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حاال مرا  "!قابل ترحمه... نداره و دانشش در مورد ذهن زنان هم 
  .ریش چه حسی دارد خواهم بدانم بوسه با ته ببوس؛ می

 ".ممکنه درست بگی": گفت. لبخندي صورت گیدئون را روشن کرد
 نفس و مثل کسی که بار سنگینی از قلبش برداشته شده باشد

. در هر حال، خوشحالم این موضوع رو روشن کردیم". عمیقی کشید
  "مونیم، نه؟ پس هنوز با هم دوستاي خوبی باقی می

  چی؟

: ادامه داد. و ناگهان دهانم خشک شد "دوستاي خوب؟": تکرار کرد
تونن به هم اعتماد کنن و به هم  دونن می دوستاي خوبی که می"

  ".و به من اعتماد داشته باشیبراي من خیلی مهمه که ت. تکیه بکنن

چند لحظه طول کشید ولی بعد برایم روشن شد که جایی در این 
چیزي که گیدئون سعی . مکالمه، راه ما از همدیگر جدا شده است

 ".لطفا منو ببخش، من عاشقت هستم"داشت بگوید این نبود که 
و هر ابلهی  ".بیا دوستاي خوبی براي هم باشیم"بلکه این بود 

  .اند که این دو حرف کامال متفاوت هستندد می

  .اش این بود که او عاشق من نشده است معنی
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  .اش این بود که من و لزلی زیادي فیلم عاشقانه دیده بودیم معنی

  ...این بود  اش معنی

خشم، خشم شدید و سوزان چنان با  "!حرومزاده": فریاد زدم
. رده بودکشید که صدایم را خشن ک خشونت درون من زبانه می

بوسی و  کنی؟ یه روز منو می چطور جرأت می! عجب رویی داري"
میگی عاشقم شدي؛ روز بعدش میگی متأسفی که همچین دروغاي 

  "خواي به تو اعتماد کنم؟ وحشتناکی گفتی و بعد از من می

حاال گیدئون هم متوجه شده بود که منظور ما دو نفر با هم فرق 
  "-گوئن ". و شدلبخند از صورتش مح. داشته است

یه چیزي بهت بگم؟ به خاطر هر قطره اشکی که براي تو ریختم "
باري  سعی داشتم سرش فریاد بزنم ولی به طرز تأسف "!پشیمونم

 "!و الزم هم نیست تصور کنی که تعداد زیادي بوده". موفق نشدم
  .صدایم در حد غور غور بود

خیلی ! ایاواي، خد". گیدئون سعی کرد دست مرا بگیرد "!گوئن"
  "!کنم خواهش می... خواستم  من واقعا نمی. متأسفم
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متوجه نشده بود . کنم چه؟ با عصبانیت به او خیره شدم خواهش می
کند؟ و آیا فکر کرده بود آن نگاه  تر می که فقط همه چیز را خراب

خواستم برگردم و بروم ولی  دهد؟ می اش چیزي را تغییر می ملتمسانه
  .محکم گرفته بود گیدئون مچ دستم را

ما دوران خطرناکی رو در پیش داریم، و . گوئن، به من گوش کن"
من واقعا از تو خیلی خوشم ... من . مهمه که ما دو تا کنار هم باشیم

  "...خوام با هم  میام، می

در  قبلیآن چرندیات . خواست دوباره حرفش را تکرار کند قطعا نمی
  .ار را کردولی دقیقا همین ک. مورد دوستان خوب

متوجه نمیشی؟ اگر ما به هم اعتماد . دوستاي خوبی باشیم... "
  "...نداشته باشیم 

خوام با یکی مثل تو  انگار که من می". خودم را از دستش رها کردم
صدایم برگشته بود و آنقدر بلند بود که کبوترها از  "!دوست باشم

این که  اي در مورد تو کوچکترین ایده". روي سقف پرواز کردند
  "!اي داره نداري دوستی چه معنی

موهایم را به عقب انداختم، . و ناگهان همه چیز خیلی خیلی ساده بود
  .هاي چرخیدم و به سرعت دور شدم روي پاشنه
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  .هایت را بسازي بپري و در راه پایین آمدن بال  تو باید از صخره

  

  ري بردبري

  

  سه
  !هاي کار بوداین دیگر انت  - بگذار دوست باقی بمانیم 

بندي هر بار یه نفر هر جاي دنیا این حرف  شرط چی می": پرسیدم
خودم را در دستشویی زنانه حبس  "میره؟ زنه یه فرشته می رو می

کردم که  کرده بود تا با موبایلم به لزلی زنگ بزنم و تمام تالشم را می
، با اینکه بعد از گذشت نیم ساعت از گفتگویم با گیدئون ؛جیغ نکشم

  . خواهم فریاد بزنم کردم می هنوز احساس می

خواد دوستاي خوبی براي  اون گفت می": لزلی حرف مرا تصحیح کرد
  .کرد مثل همیشه، به هر کلمه دقت می ".هم باشین

  ".معنی رو داره دقیقا همون": گفتم
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. فهمم نمی". لزلی آهی کشید ".منظورم اینه که آره، شاید. نه"
گفت تموم کنه؟ یادته  ادي چیزي رو که میمطمئنی قطعا اجازه د

  "...چطور تو فیلم ده تا چیزي که در مورد تو ازش متنفرم 

به  "!و باید بگم که متأسفانه. من اجازه دادم حرفش رو تموم کنه"
اي  به آقاي جورج گفتم یه دقیقه. آخ، لعنتی". ساعت نگاه کردم

. ردمکی نگاه به خودم در آینه باالي روشویی قدیم ".گردم برمی
فکر کنم ". هایم بود دو دایره قرمز روي گونه "!لعنتی": دوباره گفتم

  ".حساسیت زدم

به خاطر ". ام تشخیصش این بود وقتی به لزلی گفتم چه دیده
  "زنه؟ چشمات چطوره؟ داره برق خطرناك می. عصبانیته

 1ریه کم شبیه هلنا بونام کارت. آره، یه جورایی". به تصویرم نگاه کردم
  ".تا حدي تهدید آمیز. تو هري پاتر شدم 2در نقش بالتریکس لسترنج

تونی به همه اخم  گوش کن، االن برو بیرون و تا جایی که می. خوبه"
  "و تخم کن، باشه؟

  .مطیعانه سر تکان دادم و قول دادم این کار را بکنم

                                                             
1Helena Bonham Carter 
2Bellatrix Lestrange 
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بعد از این تماس، کمی بهتر شدم هر چند آب سرد هم نتوانست 
  .هایم را از بین ببرد دایره قرمز روي گونه خشم یا دو

کردم،  اگر آقاي جورج متعجب بود در این همه مدت چه کار می
  .چیزي نشان نداد

بیرون سالن ناهارخوري  "همه چی مرتبه؟": با لحن مهربانی پرسید
  .قدیمی منتظر من بود

از الي در نگاه کردم ولی با اینکه براي درسم  "!همه چی مرتبه"
فقط ". شد ه نمیدانو و شارلوت دیدراثري از جو دیر کرده بودم،خیلی 

  ".زدم م رژ میام، یه ک... باید 

هاي  ها و گوشه به جز خطوط لبخند دور چشم. آقاي جورج لبخند زد
داد که بیش  اش نشان نمی یز در صورت گرد و دوستانهچلبش، هیچ 

ل سرش مرا نور به سر طاسش افتاده بود و ک. از هفتاد سال سن دارد
  .اند سابیده انداختنانداخت که آن را تا حد برق  اي می یاد کاسه

صرف دیدن . توانستم جلوي خودم را بگیرم و به او لبخند نزنم نمی
راست ": گفتم. آقاي جورج همیشه اثر آرامش بخشی روي من داشت

و به دو لکه قرمز ناشی از خشم  ".زنی اینجا روي صورت می. میگم
  .اشاره کردمروي صورتم 
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ها  به اون. بیا، دختر شجاع من". آقاي جورج بازویش را به من داد
  ".خبر میدم که براي ترابرد تو میریم طبقه پایین

ی قرن ولی جوردانو و سیاست مستعمرات". مبا تعجب به او نگاه کرد
  "هجدهم چی؟

من از انتظار : بگذار این طوري بگم". آقاي جورج لبخند کوچکی زد
زمانی که تو دستشویی بودي استفاده کردم و به جوردانو  کوتاهم

  ".گفتم متأسفانه امروز براي درس وقت نداریم

او تنها کسی از محافظان بود که به نظر ! آقاي جورج خوب مهربان
 .دهد میرسید در مورد من به عنوان یک انسان به خودش زحمت  می

. ي آرام کندتوانست مرا تا حد هر چند شاید کمی رقص مینوت می
ها عصبانیتشان را روي کیسه بوکس خالی  مثل وقتی که بعضی

از طرف دیگر، واقعا االن تحمل لبخند . کنند یا با رفتن به باشگاه می
  . ي شارلوت برایم سخت بود مغرورانه

  ".کرونوگراف منتظره": آقاي جورج اضافه کرد

حتی مشتاق براي اولین بار، . با رضایت بازوي آقاي جورج را گرفتم
هم بودم و نه  -ام به گذشته  چند ساعت سفر زمان روزانه - ترابرد 

. فقط براي فرار از زمان حال وحشتناکی که به معنی گیدئون بود
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اي بود که لزلی و  بلکه براي اینکه سفر زمان امروز نقطه کلیدي نقشه
  .رفت اگر آن طور که امیدوار بودیم پیش می. من کشیده بودیم

، من و آقاي جورج درست از هاي عظیم رفتن به اعماق سرداب در راه
اینجا، حتی در راهروهاي . وسط مقر فرماندهی محافظان عبور کردیم
شد فکر کنی در یک موزه  تو در تو، چیزهایی زیادي بود که باعث می

هاي  هاي قدیمی، پرده شماري تابلوهاي نقاشی، نقشه تعداد بی. هستی
هاي کاملی از شمشیر که روي دیوارها  هباف و مجموع منقش دست
 يها رسیدند، کتاب هایی که ارزشمند به نظر می چینی. آویزان بود

اي به نمایش  هاي شیشه جلد چرمی و آالت موسیقی قدیمی در قفسه
هاي چوبی  ها و صندوقچه ند و تعداد زیادي جعبهدگذاشته شده بو

ت دوست داشتم به شد ،تحت شرایط دیگر. دار نیز وجود داشت طرح
  .بفهمم داخل آنها چیست

دونم ولی اگه  من چیز زیادي در مورد آرایش نمی": آقاي جورج گفت
خواي یه کم از عصبانیتت رو در مورد گیدئون براي کسی خالی  می

  ".ي خوبی هستم کنی، خب، من شنونده

دي خواهم کشف کنم گیدئون چه کسی است، به کُن انگار که می
یدئون؟ آها، همه چیزبین من و گیدئون رو به در مورد گ": گفتم
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ما ". رفتم به دیوار مشت زدم همانطور که راه می! بفرما ".راهه
متأسفانه این کلمه به راحتی از ".فقط دوست. دوستیم، نه بیشتر
هایم را به هم  موقع گفتن آن تقریبا انگار دندان. دهانم بیرون نیامد

  .ساییدم می

هاي ریز آقاي  چشم ".ه بودم، گوئنتمن خودم هم شونزده سال"
و قول میدم نگم قبال بهت هشدار داده ". تجورج برق مهربانی داش

  "-هر چند که داده بودم . مبود

 ".مطمئنم وقتی شما شونزده ساله بودین پسر خیلی خوبی بودین"
او  گري کسی را فریب داده، قت با حیلهو تصور اینکه آقاي جورج هیچ

هاي زیبایی زده باشد برایم دشوار  روغ به او حرفرا بوسیده و به د
 کنم باید حس میفقط کافیه تو و من توي یه اتاق باشیم و من '. بود

رفتیم سعی کردم با  همانطور که راه می '.تو رو لمس کنم و ببوسم
. تر، خاطره نگاه کردن گیدئون به خودم را پاك کنم هاي محکم قدم
خوردند و صدا  ي کمی تکان میا هاي شیشه هاي داخل قفسه چینی
  .کردند می
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چه کسی براي خالی کردن عصبانیتش نیاز به رقص . است خوب
هرچند خرد کردن یکی . مینوت دارد؟ این هم به همان خوبی است

  .هاي گران قیمت ممکن بود اثر بهتري داشته باشد از آن گلدان

فقط آقاي جورج مدتی از گوشه چشم به من نگاه کرد ولی باالخره 
در فواصل نامنظم از کنار زره و . بازوي مرا فشار داد و آهی کشید

تی حس حکردیم و مثل همیشه من با نارا کالهخودها عبور می
  .کردم تحت نظر هستم می

ها هست، نه؟ یه  یه نفر توي این زره": زیرلب به آقاي جورج گفت
ونم ت تونه بره دستشویی، نه؟ می کارآموز بیچاره که تمام روز نمی

   ".حس کنم که به ما زل زده

خودها  ولی داخل کاله. نه": آقاي جورج به آرامی خندید و گفت
کنی  احتماال براي همینه که احساس می. دوربین امنیتی نصب کردن

  ".تحت نظري

هاي امنیتی  دست کم الزم نبود براي دوربین. دوربین امنیتی. آهان
  .احساس تأسف کنم
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شد  هاي سرداب منتهی می که به اتاق هایی وقتی به اولین پله
رسیدیم، تازه به ذهنم خطور کرد که آقاي جورج چیزي را فراموش 

  "هاي من رو ببندین؟ خواین چشم نمی". کرده است

کسی . تونیم امروز ازش معاف بشیم فکر کنم می": آقاي جورج گفت
  "جا نیست که مخالفتی داشته باشه، هست؟ این

بند  را با چشم مسیرمعموال باید تمام . دمبا تعجب به او نگاه کر
رفتم چون محافظان  سیاهی که دور چشمانم بسته شده بود راه می

خواستند من بتوانم راه رسیدن به جایی که کرونوگراف را نگه  نمی
به هر . داشتند و سفر زمان از آن امکان پذیر بود را پیدا کنم می

دزدم که  بلد باشم، آن را می کردند اگر من راه را دلیلی، آنها فکر می
به نظر من غیر طبیعی و آن دستگاهنه فقط . البته مزخرف محض بود

 - ! پر از خون بود منظورم این است که داخل آن - ترسناك بود 
ها و  هاي کوچک، اهرم دنده ترین تصوري از اینکه چرخ کوچک

شوند  راه انداختن دستگاه چطور تنظیم می يشیارهاي آن برا
ولی همه محافظان در مورد احتمال دزدي به شدت پارانویا . منداشت
  .داشتند
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این مسأله احتماال به این دلیل بود که در گذشته دو کرونوگراف 
و تقریبا هفده سال پیش، دختر دایی من لوسی و . وجود داشت

ي مسافران  گانه هاي نه و ده در حلقه دوازده دوست پسرش پل، شماره
ف نکرده بودم آنها تا االن کش. ها فرار کرده بودندآنزمان، با یکی از 

ولی در هر حال، کورکورانه و در تاریکی . را دزدیدند کرونوگرافچرا 
  .کردم در مورد کل این جریان تحقیق می

آهان، راستی، مادام روسینی از من خواست به تو بگم که تصمیم "
. اي رو براي لباس مجلس رقصت انتخاب کنه گرفته رنگ دیگه

متأسفانه رنگش رو فراموش کردم ولی مطمئنم تو در اون لباس 
حتی با اینکه ". خندیدآقاي جورج زیرلبی  ".سحرانگیز میشی

ی که تو حتما در قرن اشتباهاتجوردانو باز هم به من در مورد 
  ".تذکر دادههجدهم مرتکب میشی 

رفتم و اصال  من باید با گیدئون به آن مهمانی می. دلم ریخت
بدون اینکه چیزي را بشکنم، با او فردا بتوانم توانستم تصور کنم  نمی

  .مثال، پایش را. برقصم

ایه؟ منظورم اینه که از نقطه نظر ما، چرا مهمونی  چه عجله": پرسیدم
تونیم چند هفته صبر  رقص حتما باید فردا شب باشه؟ چرا نمی
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 1782کنیم؟ در هر حال، اون مهمونی حتما همون روز توي سال 
ی که ما از اینجا به اون مهمونی برگزار میشه و ربطی هم به تاریخ

گرفتیم، این سؤالی  حتی اگر گیدئون را هم در نظر نمی ".میریم نداره
  .کردم پیش به آن فکر میها  مدت از بود که

: هاي مارپیچی پایین بروم و گفت آقاي جورج اجازه داد اول من از پله
و که در زمان حال اجازه داریم بین کنت سن ژرمن زمان دقیقی ر"

  ".تعیین کرده فاصله بندازیم،هاي شما با اون  مالقات

 رطوبترفتیم، بوي  تر می ها پایین سرداب هزارتويهر چقدر در میان 
اینجا این پایین، تابلویی روي دیوارها نبود و با اینکه . شد تر می قوي

راغی روشن یم چرو رکتی مراقب بودند که هر جا میحسگرهاي ح
شدند پس  شود، راهروهایی که به سمت راست و چپ ما منشعب می

ظاهرا چندین بار . شدند از چند متر در تاریکی وهم آلودي ناپدید می
بعضی از آنها چندین روز بعد آن در . افرادي اینجا گم شده بودند

ها  ولی این. سر در آورده بودندهایی از شهر که از معبد دور بود،  بخش
  .ط شایعه بودفق

ولی چرا کنت میگه حتما باید فردا باشه؟ و چرا محافظان عین "
  "کنن؟ ها دستورات اون رو دنبال می برده
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  .فقط آه عمیقی کشید. آقاي جورج جوابی نداد

کردم اگه چند روز بیشتر به خودمون وقت  داشتم فکر می": گفتم
تو سال اون اونجا  بدیم، خب، کنت حتی متوجه هم نمیشه، میشه؟

تونم  ولی من می. گذره نشسته و زمان براي اون کندتر نمی 1782
ممکنه حتی این چیزاي مربوط به مینوت رو با آرامش یاد بگیرم و 

ترجیح ".محاصره کرده و چرا جبل الطارقکی رو توي  ،بدونم کی
اون وقت الزم نیست کسی ". دادم گیدئون را از ماجرا کنار بگذارم

خرف بگه و نگران اشتباهات وحشتناکی که من هی در مورد من مز
که نکنه یه جوري رفتار کنم که  توي مهمونی مرتکب میشم باشه

حتما پس چرا کنت میگه در زمان ما . نشون بده من از آینده اومدم
  "فردا برم به مهمونی؟باید 

بله، چرا؟ تقریبا مثل اینه که از تو ": آقاي جورج زیرلب گفت
یزي که اگر زمان بیشتري داشته باشی ممکنه و و از چ. ترسه می

   ".بفهمی

اگر اشتباه . دیگر راه زیادي تا آزمایشگاه قدیمی شیمی نمانده بود
. هایم را آهسته کردم براي همین قدم. کردم بعد از پیچ بعدي بود نمی

ترسه؟ اون بدون اینکه به من دست بزنه داشت من رو  از من می"
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دونه که من از  فکرها رو بخونه دقیقا می تونه کرد و چون می خفه می
  ".ترسم نه اینکه برعکسش باشه اون می

آقاي  "کرد؟ بدون اینکه به تو دست بزنه؟ داشت تو رو خفه می"
. آمد شوکه شده است به نظر می. جورج ایستاد و به من خیره شد

  "گوئنت، چرا قبال این موضوع رو به ما نگفته بودي؟! خداوندا"

  "ردین؟ک باور می"

پشت دستش را روي سر طاسش کشید و وقتی دهانش آقاي جورج 
 .را باز کرد چیزي بگوید، صداي پا شنیدیم و در سنگینی بسته شد

بیشتر از آنچه انتظارش را  -رسید  آقاي جورج مضطرب به نظر می
و مرا در جهت صداي در راهنمایی کرد و چشم بند سیاهی  -داشتم 

  .ردرا از جیب کتش بیرون آو

عموي گیدئون و استاد اعظم لژ، که با انرژي در . فالک دو ویلر بود
  .ولی وقتی ما را دید لبخندي زد. رفت راهرو راه می

مارلی بیچاره همین االن به دفتر زنگ زد که . آه، شما اینجایین"
بپرسه چی به سر شما اومده، براي همین فکر کردم خودم یه نگاهی 

  ".بکنم
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هم زدم و مالیدم انگار که آقاي جورج همین االن ه هایم را ب من چشم
بند را باز کرده باشد ولی ظاهرا این نمایش ضرورتی نداشت  چشم

در اتاق کرونوگراف را که . چون فالک دو ویلر حتی متوجه هم نشد
  .زمانی آزمایشگاه قدیمی شیمی بود باز کرد

  اعضاي تر بود و مثل تمام فالک شاید یکی دو سال از مادرم بزرگ
. قیافه بود ي دو ویلر که من تا به حال دیده بودم خیلی خوش خانواده

موهاي . کردم ها به او نگاه می ي گرگ من همیشه به چشم آلفاي گله
اش تضاد  هاي کهربایی پرپشتش زود خاکستري شده بود و با چشم

  .چشمگیري داشت

نوگراف با لحن شادي به آقاي مارلی که روي یک صندلی در اتاق کرو
نشسته بود و حاال از جایش پریده و با حالتی عصبی انگشتانش را در 

  ".بینی مارلی؟ کسی گم نشده بیا، می": کرد گفت هم گره می

من فکر کردم براي اینکه ... من فقط ": آقاي مارلی تته پته کرد
   "...کنم قربان  رخواهی میذع... خیالمون راحت باشه 

ما خوشحالیم که تو وظایفت رو اینقدر نه، نه، ": آقاي جورج گفت
آقاي ویتمن کجاست؟ من و اون ": و فالک پرسید ".گیري جدي می
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قرار داشتیم دین اسمیت رو براي چاي ببینیم و من قرار بود ویتمن 
  ".رو ببرم

  ".گفتن باید حتما اون رو ببینن. همین االن رفت": آقاي مارلی گفت

توماس، . ه تو راه به اون برسمممکن. درسته، پس من هم االن میرم"
  "میاي؟

  .آقاي جورج بعد از نگاه زیرچشمی کوتاهی به من، سرش را تکان داد

ولی فالک در  ".موقع رفتن به مهمونی رقص. بینمت گوئنت فردا می"
 که سعی داشتنیمه راه رفتن به سمت در، دوباره برگشت و با حالتی 

ت سالم من رو برسون آها، و به مادر" :گفت به نظر بیاید عادي
  "حالش خوبه؟. گوئنت

  ".مامانم؟ بله، خوبه"

حتما تا حدي مات و مبهوت به نظر  ".شنوم خوشحالم این رو می"
این روزها ": رسیدم چون فالک گلویش را صاف کرد و ادامه داد می

کنن همیشه زندگی راحتی  مادرهاي تنها که تمام وقت کار می
   ".لمندارن، براي همین براش خوشحا

  .عمدا خودم را مات و مبهوت نشان دادم حاال
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یا شاید هم تنها نیست؟ زن جذابی مثل گریس حتما مرداي  - یا "
  "...بینه، براي همین شاید فرد خاصی  زیادي رو می

فالک منتظر جواب من بود ولی وقتی با حالت متحیر اخمی کردم، به 
جدا باید راه  .آخ، چقدر دیر شده": ساعتش نگاه کرد و فریاد زد

  ".بیفتم

گفت االن اینی که ": وقتی فالک در را پشت سرش بست پرسیدم
  "سؤال بود؟

و آقاي مارلی قرمز  "بله": آقاي جورج و آقاي مارلی همزمان گفتند
امم، دست کم به نظر من که این طور اومد ": شد و اضافه کرد

  ".خواست بدونه مادرت دوست پسر ثابت داره یا نه می

اگه . گفت، خیلی دیر شده فالک درست می". جورج خندیدآقاي 
خواد امشب تکلیفی انجام بده باید همین االن اون رو به  گوئنت می

  "چه سالی رو انتخاب کنیم گوئنت؟. گذشته بفرستیم

برام ": تفاوت گفتم همانطور که با لزلی توافق کرده بودیم با حالتی بی
بود؟ اون  1956یگم؟ بود، درست م 1956ن روز او. مهم نیست

البته  ".آرامش داشتحتی نسبتا . ها نبود موقعی موشی توي سرداب
یک کلمه هم در مورد مالقات پنهانی با پدربزرگم در آرامش سرداب 
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موفق شدم لغات فرانسه رو بدون اینکه دائم ". بدون موش حرف نزدم
  ".بلرزم یاد بگیرم

اي را که گاو  پردهآقاي مارلی  ".مشکلی نیست": آقاي جورج گفت
آقاي جورج  و کشیدکرد کنار  ن میصندوق حاوي کرونوگراف را پنها

  .دفتر بزرگی را ورق زد

زد نگاه  ي آقاي جورج به دفتري که ورق می سعی کردم از باالي شانه
  .کنم ولی پشت عریضش سر راهم بود

تو . بود 1956جوالي  24اون روز . بگذار ببینم": آقاي جورج گفت
  ".د از ظهر رو اونجا بودي و شش و نیم عصر برگشتیکل بع

انگشتانم را پشتم صلیب کردم و  ".شش و نیم زمان خوبیه": گفتم
توانستم دقیقا به همان زمانی که  اگر می. مان بگیرد آرزو کردم نقشه

در آن مالقات اتاق را ترك کرده بودم برگردم، پدربزرگم هنوز همان 
  .یدنش وقت تلف کنمجا بود و الزم نبود براي د

. فکر کنم بهتره بگذاریم شش و سی و یک دقیقه": آقاي جورج گفت
  ".خوایم تو با خودت برخورد کنی ما که نمی
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 کرونوگراف را روي میز گذاشته بودآقاي مارلی که صندوقچه حاوي 
دستگاه را که به اندازه یک ساعت سربخاري بود از  در حالی که

ولی دقیقش اینه که ": زیر لبی گفت آورد پوشش مخملش بیرون می
  "...آقاي ویتمن گفت . اونجا هنوز شب نشده

: رفت گفت هاي کوچک ور می دنده آقاي جورج در حالی که با چرخ
بین  ".گیره دونیم آقاي ویتمن در مورد قوانین خیلی سخت بله، می"

ها، سیارات، حیوانات و گیاهان، جواهرات  هاي رنگارنگی از نقش طرح
بهایی بر روي این دستگاه عجیب کار گذاشته شده بود که آنقدر  نگرا

شبیه  -کردي حتما تقلبی هستند  بزرگ و براق بودند که احساس می
به هر . هایی که خواهر کوچکم دوست داشت با آنها بازي کند مهره

ي دوازده جواهرات متفاوتی نسبت  کدام از مسافران زمان در حلقه
که آنقدر بزرگ  یمن یاقوت سرخ بودو الماسجواهر . داده شده بود

آپارتمانی در غرب لندن ارزش  بلوكبود که احتماال به اندازه یک 
کنم ما  در هر صورت، من فکر می". داشت "تعلق"داشت، به گیدئون 

آنقدر جنتلمن هستیم که یک بانوي جوان را در طول شب در یک 
  "؟1سرداب تنها رها نکنیم، موافق نیستی لئو

  .اي مارلی با تردید تصدیق کردآق
                                                             

1Leo 
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  ".لئو؟ اسم قشنگیه": گفتم

زدند  هایش مثل چراغ عقب ماشین برق می آقاي مارلی که گوش
پشت میز نشست، دفتر را جلویش  ".ه1مخفف لئوپولد": گفت

خط ریز و  مشخص بود دست. گذاشت و در یک خودکار را برداشت
ا و اسامی با آن ثبت ه ها، زمان ي بلندي از تاریخ تمیزي که مجموعه

کنه اسم وحشتناکیه ولی  مادرم فکر می". شده بود، متعلق به اوست
  ".رسمه که اسم اولین پسر رو در خانواده ما لئوپولد بگذارن

لئو از ". هاي من نگاه کرد آقاي جورج یک لحظه برگشت و به چشم
ی دون می. ه 2اعقاب مستقیم بارون میروسالو الکساندر لئوپولد راکوزي

شمار به اسم  اي کنت سن ژرمن که در گاه که، همراه سفر افسانه
  ".هششناخته می 3پلنگ سیاه

  "واقعا؟". ماتم برده بود

هاي  در ذهنم، آقاي مارلی را با راکوزي الغر رنگ پریده که چشم
دانستم باید  ولی واقعا نمی. ترساند مقایسه کردم سیاهش آنقدر مرا می

                                                             
1Leopold 
2Baron Miroslav Alexander Leopold Rakoczy 
3Black Leopard 
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که شبیه جد اسرارآمیزش نیست یا شاید به او بگویم شانس آورده 
  .مکی و صورت گردالی بودن از آن هم بدتر بود موقرمز و کک

ولی آقاي  "- دونین، پدربزرگ پدري من  می": آقاي مارلی شروع کرد
مطمئنم ": جورج سریع حرفش را قطع کرد و با لحن محکمی گفت

ست دون به خصوص اگه می. کرد پدربزرگت خیلی به تو افتخار می
  ".چقدر خوب امتحاناتت رو پشت سر گذاشتی

فقط . به جز امتحان کاربرد جنگ افزار سنتی": آقاي مارلی گفت
  ".نمره قابل قبول گرفتم

کاربرد جنگ . خب، هیچ کس این روزها به این موضوع نیاز نداره"
آقاي جورج دستش را به  ".ست افزار سنتی یه موضوع از مد افتاده

من . 1956پیش به سوي . درست شد گوئنت". طرف من دراز کرد
کیفت رو . کرونوگراف رو براي دقیقا سه ساعت و نیم تنظیم کردم

محکم بچسب و مطمئن باشی موقع برگشت چیزي رو توي سرداب 
  ".مونه؟ آقاي مارلی اینجا منتظرته جا نگذاشتی، یادت می

ج ام را گرفتم و دست آزادم را به آقاي جور با یک دست کیف مدرسه
ام را در یکی از شیارهاي پشت زبانه در  انگشت اشاره. دادم

سوزنی در انگشتم فرو رفت و یاقوت باشکوه . کرونوگراف گذاشت
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چشمانم را بستم و . روشن شد و کل اتاق را در نوري سرخ فرو برد
ولی یک . اجازه دادم احساس گیجی همیشگی مرا در خود غرق کند

آقاي جورج و آقاي مارلی و همینطور میز ثانیه بعد آنها را باز کردم، 
  .ناپدید شده بودند

کرد و  تر بود و تنها یک المپ کوچک آن را روشن می اتاق تاریک
پدربزرگم لوکاس در زیر نور آن ایستاده بود و با حالتی گیج و 

  .کرد پرسشگرانه به من نگاه می

ل لوکاس در سا "پس کار نکرد؟ -تو ... تو ": با وحشت فریاد زد
، سی و دو ساله بود و چندان شباهتی به پیرمرد هشتاد 1956
تو ". شناختم نداشت اي که من وقتی دختر کوچکی بودم می ساله

  ".اونجا ناپدید شدي و االن دوباره اینجایی

و سعی کردم با احساسم براي اینکه او را در  ".بله": با غرور گفتم
: یمان همینطور بودها همیشه در مالقات. آغوش بگیرم مبارزه کنم

پدربزرگم وقتی من ده . کرد دیدن او بغضی را در گلویم ایجاد می
ساله بودم فوت کرده بود و دیدار مجدد با او، شش سال بعداز تشییع 

ناراحت کننده، نه . اش، هم ناراحت کننده و هم فوق العاده بود جنازه
گی که کردیم او آن پدربزر براي اینکه وقتی در گذشته مالقات می
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شناختم نبود و نوعی نسخه کامل نشده از او بود بلکه براي اینکه  می
ترین تصوري از اینکه من  او کوچک. من براي او کامال غریبه بودم

چند بار روي زانوي او نشسته بودم یا اینکه وقتی پدرم فوت کرده 
ما . کرد نداشت هایش مرا آرام می بود، او کسی بود که با داستان

ادت داشتیم با زبان مخفی اختراع خودمان که کس دیگري همیشه ع
دانست من چقدر او را  او نمی. فهمید به هم شب به خیر بگوییم نمی

هیچ کس دوست ندارد . توانستم به او بگویم دوست داشتم و من نمی
اش با کسی وقت گذرانده،  بعد از اینکه تنها چند ساعت در زندگی

توانستم  به بغض گلویم تا جایی که می. داین طور چیزها را از او بشنو
براي شما، فقط حدود یه دقیقه گذشته براي همین ". اعتنایی نکردم
ولی براي من چند . بخشم که هنوز اون سبیل رو نزدین شما رو می

  ".روزي گذشته و کلی اتفاقات افتاده

خب، ... پس تو فقط ". لوکاس دستی به سبیلش کشید و لبخند زد
  ".یلی هوشمندانه بود، نوهاین کارت خ

تا بتونیم . بله، موافقین؟ ولی راستش این فکر دوستم لزلی بود"
بینم و اینکه مجبور نیستیم وقت  مطمئن باشیم که حتما شما رو می

  ".تلف کنیم
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مون چی  و من حتی یه دقیقه هم وقت نداشتم فکر کنم قدم بعدي"
در مورد این جریانات تازه داشتم با مالقات تو کنار میومدم و . باشه

لوکاس سرش را به یک طرف خم کرد و مرا بررسی  ".کردم فکر می
قبال اون سنجاق توي موهات نبود و تقریبا . بله، تو فرق کردي". کرد

  ".الغرتر به نظر میاي

  ".ممنون"  :گفتم

یه جوري به نظر میاي انگار که روزاي سختی رو . تعریف نبود"
با مالیمت . شد و با دقت مرا برانداز کرد تر یه کم نزدیک ".گذروندي
  "همه چی رو به راهه؟": پرسید

قصد داشتم با خوشحالی این را بگویم ولی در  ".همه چی مرتبه"
  ".همه چی مرتبه": هق هق کنان گفتم. کمال وحشت زدم زیر گریه

   "انقدر بده؟. آخ، عزیزم": لوکاس ناشیانه به پشت من زد و گفت

توانستم هیچ کاري به جز اشک ریختن انجام  چندین دقیقه نمی
خشم نسبت ! ام خودم را کنترل کنم و فکر کرده بودم توانسته. دهم

خیلی  - آمد  به رفتار گیدئون، به نظر عکس العمل درستی می
و در یک فیلم حتما خیلی بهتر از این همه گریه . شجاعانه و بالغانه
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من با یک  ي مقایسهمورد متأسفانه زمریوس در . آمد به چشم می
  .حق داشتآبنماي خانگی 

باالخره، دماغم را باال کشیدم چون پدربزرگم حق داشت  "!دوست"
خواد ما با هم  اون می". که دست کم توضیحی در این مورد بشنود

  ".و اینکه من بهش اعتماد کنم. دوست باشیم

و این باعث ". لوکاس سرش را پایین انداخت و متحیرانه اخمی کرد
  "؟...ده تو گریه کنی چون ش

  "!چون دیروز گفته بود عاشق منه"

خب، اینکه لزوما راه بدي براي ". تر شد لوکاس از قبل هم متعجب
  ".شروع دوستی به نظر نمیاد

نماي خانگی را قطع کرده باشد،  انگار که کسی برق دستگاه آب
ول ا! انقدر ساده نباشین! بابابزرگ": فریاد زدم. هایم خشک شد اشک

بازي بوده و  ها تاکتیک و حقه ي این فهمم همه بوسه، بعد می منو می
  "!میگه بیا با هم دوست باشیمبعد میاد این مزخرفات رو در مورد 
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ظاهرا لوکاس هنوز هم  "!عجب آدم رذلی... عجب . فهمیدم. آهان"
پرسم ولی امیدوارم  ببخشید که سؤاالت احمقانه می". قانع نشده بود
  "شماره یازده، الماس؟. ن پسره دو ویلر نباشهمنظورمون او

  ".زنیم دقیقا در مورد همون حرف می. بله": گفتم

انگار که این جریان ! ها این نوجوون! واقعا که". پدربزرگ غرغري کرد
اي را  یک دستمال پارچه "!ي کافی پیچیده نیست خودش به اندازه

: با جدیت گفتام را از دستم گرفت و  طرف من انداخت، کیف مدرسه
  "چقدر وقت داریم؟. گریه کردن بسه"

کرونوگراف رو طوري تنظیم کردن که من ساعت ده شب به وقت "
داري برایم خوب بود؛ خیلی  گریه کردن به طرز خنده ".شما برگردم

چیزي براي خوردن ". شونت بزرگساالنهآن یعنی خبهتر از جایگزین 
  ".مه دارین؟ یه کمی گرسنه

در این صورت، بهتره برگردیم ". شد لوکاس بخندد این حرف باعث
باال، جوجه کوچولو، و یه چیزي براي تو گیر بیاریم که بهش نوك 

و من هم باید به خونه زنگ بزنم و . س این پایین خیلی خفه. بزنی
تونی در طول مسیر  بیا، می". در را باز کرد ".بگم که امشب دیر میام
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کسی تو رو دید یادت نره که دختر اگه . برام تعریف کنی چه خبره
  ".عمو هیزل من از شهرستان هستی

***  

تقریبا یک ساعت بعد، در دفتر لوکاس نشسته بودیم و آنقدر با 
. شد هایمان بخار بلند می کردیم که رسما از گوش جدیت فکر می

اي بود  هاي خرچنگ قورباغه جلوي ما انبوهی از کاغذ پر از یادداشت
عالوه . شد یخ، دایره، فلش و عالمت سؤال تشکیل میکه اکثرا از تار

شمار محافظان در چند  گاه(بر آنها، چند کتاب بزرگ جلد چرمی 
به نظر . بود هم ها و بشقاب همیشگی بیسکوییت) دهه گذشته

ي نامحدودي از این  رسید در طول اعصار، محافظان ذخیره می
  .ها دارند بیسکوییت

اطالعات خیلی کم و زمان خیلی کمی ": کرد لوکاس دائم تکرار می
رفت و  به طرز خستگی ناپذیري در اتاق باال و پایین می".داریم

ي آن موادي که براي صاف  با وجود همه. ریخت موهایش را به هم می
ي جهت سیخ  کردن موهایش زده بود، به تدریج موها در همه

  "م؟کنی من چی تو اون صندوقچه مخفی کرد فکر می". ایستادند می
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خوام توش  شاید یه کتابی که همه اطالعاتی رو که من می": گفتم
ها  که پایین پله بدون هیچ مشکلی از کنار مرد جوان نگهبانی ".داره

مان دیده بودم، هنوز  همانطور که در مالقات قبلی. بود گذشتیم
داد کافی بود که عابران را هم  خواب بود و بوي الکلی که می

 1956رسید محافظان در سال  واقع به نظر می در. آلوده کند خواب
براي . کنند گیري می خیلی کمتر از چیزي که انتظار داشتم سخت

کند یا اینکه  کس عجیب نبود که لوکاس تا دیر وقت کار می هیچ
البته افراد زیادي هم . دختر عمویش هیزل از شهرستان همراه اوست
مشخص بود آقاي . ددر این وقت شب در ساختمان باقی نمانده بودن

دوست داشتم . جورج جوان به خانه رفته که جاي تأسف داشت
  .دوباره او را ببینم

یه کتاب، خب، ": لوکاس متفکرانه بیسکوییتش را جوید و گفت
سه بار نزدیک بود سیگار روشن کند و هر بار من آن را از  ".شاید

بوي خواستم این بار که برگشتم باز هم  نمی. دستش گرفته بودم
کد و مختصات منطقی به نظر میاد، این قسمتش رو ". سیگار بدهم

من همیشه روي کد . دوست دارم و به من هم میاد از این کارها بکنم
دونستن اون کد  فقط اینکه لوسی و پل از کجا می. نقطه ضعف داشتم

  "کتاب اسب زرد؟... توي اون چیزه 
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ي کتابخونه شما بود و کتاب تو. سوار سبز بابابزرگ"  :صبورانه گفتم
شاید . هاش بود کاغذي که روي اون کد نوشته شده بود بین ورق

  ".لوسی و پل اونجا گذاشتن

در گذشته ناپدید  1994ها در سال  اگه اون. ولی این منطقی نیست"
شده باشن، چرا من باید چندین سال بعد یه صندوقچه رو توي 

ها خم  و روي کتابایستاد  "ي خودم بین دیوار مخفی کنم؟ خونه
دونی چه حسی داره  می! کنه این موضوع داره من رو دیوونه می". شد

که احساس کنی راه حل توي دستاته؟ کاش سفر به آینده هم با 
تونستی خودت رو در رو از  وقت می اون. کرونوگراف امکان پذیر بود

  ".من بپرسی

د که بی اختیار ي خوبی بو اي به ذهنم رسید، و آنقدر ایده ناگهان ایده
به چیزي . خواست خودم را تشویق کنم و به پشت خودم بزنم دلم می

آن طور که . که پدربزرگ در آخرین مالقاتمان گفته بود فکر کردم
گفت، لوسی و پل که از زمانی که براي ترابرد اینجا صرف  می
تري در گذشته رفته بودند  کردند خسته شده بودند، به زمان عقب می

در زمان  1602ي هیجان انگیزي مثل اجراي هملت در سال و چیزها
  . زندگی خود شکسپیر را دیده بودند
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  . و از خوشحالی رقص کوچکی کردم "!فهمیدم": فریاد زدم

  "دقیقا چی رو فهمیدي؟": با کنجکاوي پرسید. پدبزرگم اخم کرد

فرض کنیم من رو با کرونوگرافتون به زمان ": هیجان زده گفتم
تونم لوسی و پل رو ببینم و از خودشون  بعد می. بفرستینتري  عقب
  ".بپرسم

ها رو ببینی؟ ما  خواي اون و چه زمانی می". لوکاس سرش را بلند کرد
  ".ها در چه سالی پنهان شدن دونیم اون نمی

اگه من . دونیم که چه زمانی میان اینجا براي مالقات شما ولی می"
  "...در موردش بحث کنیم  تونیم با هم هم اون موقع بیام، می

ها در سال  هاي اون ولی زمان مالقات": پدربزرگم حرفم را قطع کرد
 "...میومدن بوده  1993و  1992هاي  وقتی از سال 1949و  1948

زد و انگشت  هایمان ضربه می گفت به یادداشت هر تاریخی را که می
ده بود اش را بر روي چندین خطی که با فلش به آنها اشاره ش اشاره
ها لوسی و پل هم خودشون چیز زیادي  در اون زمان" - کشید  می
نه، اگه . دونستن به من گفته بودن دونستن و هر چیزي رو که می نمی

 ".ها رو ببینی باید بعد از فرارشون با کرونوگراف باشه قرار باشه اون
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هر چیز . این طوري منطقیه". هایمان ضربه زد دوباره به یادداشت
  ".ریزه قط اوضاع رو بیشتر در هم میدیگه ف

ها رو اونجا تو  بار اون که قبال هم یک 1912پس من به سال ... پس "
  ".ي لیدي تیلنی در اتون پلیس دیدم میرم خونه

لوکاس با  ".ست ولی از نظر زمانی جور در نمیاد این هم یه گزینه"
ریخش تو حتی در مورد تا". ناراحتی به ساعت روي دیوار نگاهی کرد

و فراموش نکنیم . هم مطمئن نبودي چه برسه به ساعتش توي روز
که ما اول باید خون تو رو توي کرونوگراف وارد کنیم در غیر این 

دوباره موهایش  ".تونی براي سفر زمان ازش استفاده کنی صورت نمی
از اینجا تا بلگراویا بري  و باالخره اینکه باید خودت تنهایی". را باال زد
آها، به ... زیاد هم راحت نیست  1912کار احتماال در سال  و این

نه، با تمام خوش بینی دنیا هم توي زمان ... لباس هم احتیاج داریم 
اي فکر  باید به چیز دیگه. تونیم این کار رو بکنیم به این کوتاهی نمی

فقط زمان بیشتري الزم دارم که روش . راه حل نوك زبونمه. کنیم
  "...یه سیگار  فکر کنم و شاید

ي  دانستم ایده می. شدم به این راحتی تسلیم نمی. سرم را تکان دادم
ي  تونیم کرونوگراف رو توي این زمان به بیرون خونه می". خوبی است
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این  - سفر کنم  1912لیدي تیلنی ببریم و بعد یه راست به سال 
من  چرا اینطور به... طوري کلی وقت داریم، نه؟ و در مورد لباس هم 

  "زل زدین؟

واي، ": زیر لب گفت. هاي لوکاس کامال گشاد شده بود ناگهان، چشم
  "!همینه! خداي من

  "چی؟"

لوکاس میز را دور زد و مرا در  "!اي نوه، تو یه نابغه! کرونوگراف"
  .آغوش کشید

این بار نوبت پدربزرگم بود که رقص  "م؟ من یه نابغه": تکرار کردم
  .شادي انجام دهد

، هر دوي ما؛ چون حاال ایم نابغه. م ي دیگه من هم یه نابغه و! بله"
  "!دونیم که چی توي صندوقچه پنهان شده می

  "چی؟". دانستم خب، من نمی

  "!کرونوگراف": لوکاس فریاد زد

  "کرونوگراف؟"
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هر زمانی هم که لوسی و پل با اون رفته باشن، به یه . خیلی منطقیه"
ن رسیده و من اون رو پنهان روشی دوباره کرونوگراف به دست م

اي نیست  ي مبتکرانه خیلی ایده. ي خودم توي خونه! براي تو. کردم
  ".ولی منطقیه

به نظر من خیلی . با تردید به او خیره شدم "کنین؟ اینطور فکر می"
  .دور از دسترس بود ولی البته من هیچ وقت در منطق قوي نبودم

هیجانی که در  "!گمدونم درست می به من اعتماد کن نوه، می"
البته این طوري انواع ". صورت لوکاس بود جایش را به اخم داد

 ".جدي فکر کنیم یحاال باید خیل. احتماالت جدید مطرح میشن
لعنتی، وقت بیشتري ". نگاه دیگري به ساعت دیواري انداخت

  ".خوایم می

شون کنم دفعه بعدي که ترابرد  تونم سعی کنم راضی می": گفتم
فقط اینکه فردا بعد . بفرستن 1956هم دوباره من رو به سال  کنم می

از ظهر نیست چون فردا باید برم به اون مهمونی رقص و دوباره کنت 
حتی فکر کردن به آن هم باعث شد بالفاصله احساس  ".رو ببینم

  .تهوع کنم و نه فقط به خاطر گیدئون
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اید قبل از اینکه ما ب. این طوري نمیشه! نه، نه، نه": لوکاس فریاد زد
. اش را مالید پیشانی ".تو دوباره کنت رو ببینی یه قدم جلوتر باشیم

  "!فکر کن، فکر کن، فکر کن"

خاري رو که داره از گوش نمی": به او اطمینان دادم هام بیرون  تونین ب
میاد ببینین؟ من تو یه ساعت گذشته کاري به جز فکر کردن 

  .زد میولی ظاهرا با خودش حرف  ".نکردم

تونی این کار رو  تو نمی. اول باید خون تو رو وارد کرونوگراف کنیم"
وبعد . ست بدون کمک انجام بدي؛ خیلی پیچیده 2011توي سال 

نگاه  ".باید برات توضیح بدم چطور خود کرونوگراف رو تنظیم کنی
اگه االن به دکترمون زنگ بزنم ". مضطرب دیگري به ساعت انداخت

... عته برسه اینجا، البته اگه شانس بیاریم و خونه باشه تونه نیم سا می
خوام از دختر  تنها مشکل اینه که چطور توضیح بدم چرا ازش می

عموم هیزل خون بگیره؟ وقتی لوسی و پل اینجا بودن، رسما براي 
آزمایشات پزشکی خونشون رو گرفتیم ولی تو به صورت ناشناس 

  "...ونه یا اینجا هستی و باید همینطور باقی بم

تونیم خودمون از من خون  نمی. صبر کنین": حرفش را قطع کردم
  "بگیریم؟
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هاي خیلی زیادي دارم ولی  خب، من مهارت": لوکاس به من نگاه کرد
راستش، حتی . هیچ اطالعی در مورد کار با سوزن پزشکی ندارم

  "...خوره  حالم به هم می. تونم دیدن خون رو هم تحمل کنم نمی

  ".تونم خون بگیرم من خودم می": گفتم

در زمان شما تو مدرسه بهتون یاد ". شگفت زده شده بود"واقعا؟"
  "میدن چطور از سوزن پزشکی استفاده کنین؟

گیریم که  ولی ما یاد می. نه بابابزرگ، یاد نمیدن": صبرانه گفتم بی
  "چاقو دارین؟. ریزه بیرون اگه خودت رو با چاقو ببري خون می

  ".دونم فکر خوبیه یا نه خب، من نمی". ی کردلوکاس مکث

ام را باز کردم و جعبه عینکی  کیف مدرسه ".باشه، خودم یکی دارم"
را که لزلی کارد میوه خوري ژاپنی را در آن پنهان کرده بود تا اگر در 
سفر زمان به من حمله شد و به اسلحه نیاز داشتم از آن استفاده 

به را باز کردم پدربزرگم کامال مبهوت وقتی در جع. کنم، بیرون آوردم
  .شده بود

قبل از اینکه بپرسین، نه، این جزئی از وسایل معمول مدرسه ": گفتم
  ".نیست 2011دانش آموزان در سال 
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. باشه": لوکاس آب دهانش را فرو داد، پشتش را صاف کرد و گفت
پس بگذار بریم تاالر اژدها و وسط راه هم یه لوله آزمایش از 

شمارهاي روي میز نگاهی کرد و  به گاه ".یشگاه دکتر برداریمآزما
و . بریم این رو با خودمون می". یکی از آنها را زیر بغلش زد

  ".کیفت یادت نره! براي اعصاب من. ها رو بیسکوییت

جعبه عینک را در کیفم گذاشتم و  "ولی چرا باید بریم تاالر اژدها؟"
  .بلند شدم

کاس در را پشت سر من بست و گوشش را لو ".کرونوگراف اونجاست"
ولی همه جا . آید یا نه تیز کرد که بشنود آیا صدایی در راهرو می

اگه کسی رو ببینیم، میگیم من دارم تو رو به یه تور ". ساکت بود
  "برم، باشه دختر عمو هیزل؟ اختصاصی از ساختمون می

ري اونجا منظورتون اینه که کرونوگراف همین طو". با سر تأیید کردم
وله؟ در زمان ما، از ترس دزد توي یه گاوصندوق اون پایین تو 

  ".ها مخفی شده سرداب

مرا به  ".قطعا صندوقش توي تاالر اژدها هم قفله": لوکاس گفت
. ترسیم ولی ما از دزدي نمی". هاي طبقه پایین هدایت کرد سمت پله

. ه کنهحتی االن بین ما مسافر زمانی نیست که بتونه ازش استفاد
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کردن تا  تنها هیجان واقعی وقتی بود که لوسی و پل ترابرد می
در حال . ها پیش بود وقتشون رو با ما بگذرونن ولی اون هم سال

من که میگم از . حاضر، کرونوگراف مرکز توجه محافظان نیست
  ".شانسی ما دوتاست خوش

به آمد با اینکه لوکاس زیرلبی  ساختمان واقعا هم به نظر خالی می
با حسرت از پنجره . ماند من گفته بود که هیچ وقت کامال خالی نمی

چه حیف که . به بعد از ظهر دل انگیز تابستانی نگاه کردم
. را از نزدیک کشف کنم 1956توانستم دوباره بیرون بروم و سال  نمی

باور کن من هم ": لوکاس متوجه نگاه من شد و با لبخند گفت
با تو بشینم و سیگار بکشم ولی کارهاي ترجیح میدم یه جاي راحت 

  ".زیادي داریم

سیگار کشیدن براي . شما جدا باید سیگار رو کنار بگذارین بابابزرگ"
  ".اصال بهتون نمیاد. و لطفا اون سبیل رو بزنین. سالمتتون خیلی بده

اگه کسی بشنوه به من میگی . هیسس": لوکاس آهسته گفت
  ".هبابابزرگ واقعا توضیح دادنش سخت

ولی ما کسی را ندیدیم و وقتی چند دقیقه بعد وارد تاالر اژدها شدیم 
ها و  توانستیم ببینیم که خورشید عصرگاهی هنوز هم در پشت باغ می
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تاالر اژدها با وسعت شاهانه، . درخشد دیوارها روي رودخانه تیمز می
اش بر  هاي رنگ آمیزي شده استادانه هاي عریض و حکاکی پنجره

گیري  به طرز نفس 2011هم مانند سال  1956رها در سال روي دیوا
کاري  زیبا بود و من مثل همیشه سرم را باال بردم تا به اژدهاي کنده

هاي عظیم تاب  ي عظیمی که بر روي سقف و در باالي چلچراغ شده
رسید هر لحظه ممکن است به هوا پرواز کند  خورده بود و به نظر می

  .نگاه کنم

رسید و وقتی  تر از من به نظر می خیلی عصبی. ل کردلوکاس در را قف
بیرون آورد و روي  - یک قفسه کوچک  -کرونوگراف را از جایگاهش 
  . لرزید هایش می میز وسط تاالر گذاشت دست

فرستادم یه  وقتی لوسی و پل رو با این به گذشته می": لوکاس گفت
  ".گذشت خیلی به ما خوش می. ماجراجویی بزرگ بود

من فقط یک بار آنها را در . سی و پل فکر کردم و سر تکان دادمبه لو
توانستم تصور کنم منظور  منزل لیدي تیلنی دیده بودم ولی می

. اي همزمان به گیدئون فکر کردم به طرز احمقانه. پدربزرگم چه بود
برد هم فقط تظاهر بود؟ یا فقط  آیا لذتی که از ماجراهایمان با هم می

  مود کرده بود عاشق من است؟آن قسمتی که وان
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به آرامی به جاي گیدئون، کارد میوه خوري ژاپنی و کاري را که 
و حدس بزنید چه شد، . خواستم با آن انجام دهم به ذهنم آوردم می

  .دست کم، اشکم سرازیر نشد. جواب داد

کم کم ": هایش را با شلوارش پاك کرد و گفت بزرگم کف دسترپد
  ".ها خیلی پیر شدم ماجراجویی کنم براي این احساس می

براي من دقیقا شبیه همانی . نگاهم به سمت کرونوگراف کشیده شد
زبانه، اهرم،  بود که مرا به اینجا فرستاده بود، دستگاهی پیچیده، پر از

هاي  کشوهاي کوچک، چرخ دنده، پیچ و مهره که همه با نقاشی
  .مینیاتوري پوشیده شده بود

ناراحت نمیشم اگه با من ": یده بود گفتلوکاس که ظاهرا کمی رنج
هاي ولی شما هنوز براي اینکه  یه چیزي تو مایه. مخالفت کنی

  ".احساس پیري بکنین خیلی جوونین

با اینکه اون سبیل باعث میشه . آره، معلومه که هستین. آهان"
  "!چندین سال پیرتر به نظر بیاین

  ".ه به نظر بیامآریستا میگه باعث میشه من جدي و سیاست مداران"
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من فقط با حالت معنا داري ابروهام را باال بردم و پدربزرگم که با 
حاال، با دقت نگاه ". زد روي کرونوگراف خم شد خودش حرف می

و قبل از اینکه . کنی با این ده تا چرخ کوچک سال رو تنظیم می: کن
رومی از من بپرسی چرا اینقدر زیاد، براي اینه که تاریخ رو با اعداد 

  ".ها رو بلد باشی امیدوارم اون -کنیم  وارد می

یک دفترچه یادداشت فنردار و خودکار از کیفم  ".فکر کنم بلدم"
ي این چیزها یادم  امکان نداشت بدون نوشتن همه. بیرون آوردم

  .بماند

و این یکی رو براي ": لوکاس به چرخ دنده دیگري اشاره کرد و گفت
براي این  -ولی مراقب باش . کنی م میخواي بري تنظی ماهی که می

یکی، به هر دلیلی، فقط هم براي همین یکی، با سیستم تقویم 
 کنیم که ماه اول نوامبره و ماه دوازدهم کار می 1قدیمی سلتیک

  ".اکتبر

ها بود که  مدت! آمد کامال به محافظان می. هایم را گرد کردم چشم
کنند تا آنها را تا  می شک داشتم آنها چیزهاي ساده را هم کدگذاري

جاي ممکن پیچیده کنند فقط براي اینکه اهمیت خودشان را بیشتر 

                                                             
1Celtic 
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هایم را به هم فشار دادم و بعد از حدود  ولی دندان. جلوه بدهند
بیست دقیقه فهمیدم که در نهایت وقتی سیستم را یاد بگیري، کل 

  .این ماجرا دیگر شبیه جادوگري نیست

داشت دوباره از اول شروع کند قطع کردم حرف پدربزرگم را که قصد 
حاال باید خون من رو . تونم انجام بدم دیگه می". ام را بستم و دفترچه

   "ساعت چنده؟... و بعدش . واردش بکنیم

 "...خیلی مهمه موقع تنظیم کرونوگراف هیچ اشتباهی نکنی "
لوکاس با ناراحتی  به کارد میوه خوري ژاپنی که دوباره از جعبه 

در غیر این صورت یه جاي ". کرد نک بیرون آورده بودم نگاه میعی
و حتی بدتر از اون، هیچ . خب، یه زمان دیگه... دیگه فرود میاي 

واي، خدایا، اون چاقو . کنترلی روي زمانی که میري نداري
  "خواي این کارو بکنی؟ واقعا می. وحشتناکه

دونم کجا رو  نمیفقط ". آستینم را باال زدم ".خوام معلومه که می"
و از . کنه زخم روي دست موقع سفر زمان توجه جلب می. ببرم بهتره

  ".انگشت هم فقط چند قطره خون میاد
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اگه تقریبا نوك انگشتت رو ببري این ": لوکاس کمی لرزید؛ گفت
من یه بار این کار رو کردم . کنه مثل خوك خونریزي می. طور نیست

..."  

دار بود که لوکاس  کمی خنده  "اي؟ آماده. فکر کنم ساعد بهتر باشه"
  .از من بیشتر ترسیده بود

به سختی آب دهانش را فرو داد و به فنجان گلداري که قرار بود 
مگه اونجا یه سرخرگ اصلی ". خون مرا در آن بریزیم چنگ زد
آخرش به خاطر . لرزه کنم زانوهام می نیست؟ واي، خدایا، احساس می

تا حد مرگ خونریزي  1956نجا تو سال توجهی پدربزرگت، ای بی
  ".کنی می

بله، یه سرخرگ بزرگ خوب؛ ولی براي اینکه تا حد مرگ خونریزي "
ها  براي همینه که خیلی از خودکشی. کنی باید اون رو از طول ببري

کنن و نجات میدن؛البته دفعه بعدش یاد  ها رو پیدا می ناموفقه و اون
  ".انجام بدنگیرن چطوري این کار رو درست  می

  "!محض رضاي خدا": لوکاس فریاد زد

مرگ . ي دیگري نبود چاره یخودم هم کمی احساس تهوع داشتم ول
ي لوکاس اعتنایی  ي وحشت زده ه چهرهب !یک بار شیون هم یک بار
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ي چاقو را حدود ده سانت باالتر از مچ داخل ساعدم  نکردم و تیغه
ام  پریده را روي پوست رنگ بدون اینکه زیاد فشار بدهم آن. قرار دادم
قصد داشتم یک خراش جزئی باشد ولی از آن چیزي که . کشیدم

. تر شد و خط قرمز باریک به سرعت وسعت گرفت انتظار داشتم عمیق
یک لحظه بعد، دردي که شبیه احساس . خون از آن سرازیر شد

جوي باریک ولی ثابتی از . سوزشی ناراحت کننده بود هم شروع شد
  .عالی بود. هاي لرزان لوکاس بود ریخت فنجانی که در دستخون در 

همچین پوست رو ": در حالیکه تحت تأثیر قرار گرفته بودم گفتم
ر می واقعا یه چاقوي تیز . لزلی گفته بود. ست ه بره انگار کَ

  ".ست کشنده

حالتش طوري بود که انکار هر  ".بگذارش کنار": لوکاس اصرار کرد
خداوندا، تو واقعا دختر ". به هم بخوردلحظه ممکن است حالش 

  "...مصداق کامل شعار خانوادگی . شجاعی هستی، یه مونتروز واقعی

  ".بله، حتما از شما به ارث بردم". ي ریزي کردم خنده

  "درد نداره؟". لبخند لوکاس کمی کج و معوج بود

   "خون کافی بود؟. معلومه که داره": گفتم
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  .آورد ار داشت باال میانگ ".بله، باید کافی باشه"

  "خواین پنجره رو باز کنم؟ می"

. فنجان را کنار کرونوگراف گذاشت و نفس عمیقی کشید ".خوبم"
فقط باید توي هر کدوم ". لوله آزمایش را برداشت ".ش راحته بقیه"

بینی، زیر کالغ  می. ها سه قطره از خونت رو بریزم از این سوراخ
؟ بعد چرخ رو 1ادهاي یین و ینگکوچولویی که اینجاست و زیر نم

. درست شد. چرخونم و این اهرم رو به پایین فشار میدم می
  "شنوي؟ می

. ي کوچک داخل کرونوگراف شروع به چرخش کرد دنده چندین چرخ
آمد  صداي غژ غژ و خر خر و هیس هیسی شنیده شد و به نظر می

 یاقوت درخشش کوتاهی کرد و بعد صداي چرخ. هوا گرم شده است
وهم ". ها قطع شد و همه چیز دوباره به حالت اول برگشت دنده

   "برانگیزه، نه؟

ي  سرم را به عالمت تأیید تکان داد و سعی کردم به موهاي سیخ شده
ي مسافران زمان به جز  پس االن خون همه". دستم توجهی نکنم

گیدئون توي کرونوگراف اصلی هست، درسته؟ اگه خون اون هم وارد 
                                                             

1yin and yang 
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دستمال لوکاس را تا کردم و آن را روي  "فاقی میفته؟بشه چه ات
  .زخم فشار دادم

حتی اگر در نظر نگیریم که هیچ کس به طور قطعی ": لوکاس گفت
کمی  ".دونه چی میشه، این اطالعات فوق محرمانه هم هست نمی

هر محافظی باید زانو بزنه و قسم ". رنگ به صورتش برگشته بود
به . کنه براي کسی خارج از لژ فاش نمیبخوره که هیچ وقت راز رو 

  ".زندگیش قسم بخوره

  ".اووه"

من در مورد قانون ... ولی یه چیزي بهت بگم ". لوکاس آهی کشید
ي کوچکی روي  به محفظه ".شکنی تا حدي نقطه ضعف دارم

یه ". پر تزیین شده بود اشاره کرد دوازده اي کرونوگراف که با ستاره
دوازده مسافر وارد بشه، یه فرایند داخل وقتی خون هر : چیز قطعیه

. گیره کرونوگراف کامل میشه و یه چیزي توي این محفظه قرار می
پر یا به عبارت دیگه،  ي دوازده در زیر ستاره اي عصارهها از  گویی پیش

بها یکپارچه  ي جواهرات گران همه. زنه سنگ کیمیا، حرف می
، وقتی که زمان، انجمن گیرد ي زمان شب را فرا می شوند، رایحه می

  ".زند، یک مرد تا ابد زندگی خواهد کرد برادري را پیوند می
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ي راز همینه؟ باز هم چیزهاي مبهم و گیج  همه": با ناامیدي گفتم
  ".کننده

ها رو کنار هم بگذاري، نسبتا معنادار  ي این اشاره خب، اگه همه"
ها متفرق  و بديها  ي بیماري پر، همه زیر عالمت ستاره دوازده. میشه
اي که در کرونوگراف تولید میشه  به نظر میاد اگر این ماده. شوند می

  ".هاي بشر رو درمان کنه ي بیماري تونه همه درست استفاده بشه، می

  .این تعریف خیلی بهتر بود

کنم این همه دردسر  خب، در این صورت، فکر می": زیر لب گفتم
ز محافظان در مورد رازداري به شیفتگی جنون آمی ".ارزشش رو داره

اگر نتیجه، درمانی براي . کردم شان فکر می و قوانین و مراسم پیچیده
شد فهمید چرا آنقدر از خودشان  ها بود، تقریبا می ي بیماري همه

آسایی ارزش چند صد سال  بله، چنین داروي معجزه. راضی بودند
ین و کنت سن ژرمن به خاطر پیدا کردن روش ا. صبر را داشت

فقط کاش چنین شخصیت مشمئز . بود اکتشاف،الیق چنین احترامی
  ...اي نداشت  کننده

ولی لوسی و پل ": لوکاس، انگار که فکر مرا حدس زده باشد گفت
ها  اون. شک داشتند که آیا باید تئوري سنگ کیمیا را باور کنیم یا نه
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ا گفتن کسی که از قتل جد بزرگ خودش ابایی نداشته باشه، لزوم می
. گلویش را صاف کرد ".آرزوي خوشبختی بشریت توي دلش نیست

  "خونش بند اومد؟"

تر  دستم را باال گرفتم تا روند کار را سریع ".هنوز نه، ولی کم شده"
  "حاال باید چی کار کنیم؟ یه امتحانی بکنم؟". کنم

محض رضاي خدا، مگه ": هایش را به هم مالید و گفت لوکاس دست
  "امتحانی یه دور بزنی؟ماشینه که بخواي 

  "چرا نه؟ مگه قصدمون همین نبود؟": پرسیدم

خب، ": لوکاس به کتاب چرمی قطوري که آورده بود نگاه کرد و گفت
تونیم مطمئن بشیم کار  دست کم می. فکر کنم درست میگی. چرا
ناگهان دوباره  ".کنه، حتی اگه خیلی هم وقت نداشته باشیم می

باید مراقب ". شمار را باز کرد م شد و گاهبه جلو خ. مشتاق شده بود
ي لژ فرود  باشیم تاریخی رو انتخاب نکنیم که اینجا وسط یه جلسه

ها و  ها ساعت اون. یا به یکی از برادران دو ویلر برخورد کنی. بیاي
  ".ها از زندگیشون رو براي ترابرد توي تاالر اژدها گذروندن ساعت

فکر خوب دیگري به سرم  "ایی؟ممکنه لیدي تیلنی رو ببینم؟ تنه"
  ".1912ترجیحا یه جایی تو سال ". زده بود
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. زد شمار را ورق می لوکاس گاه ".اي باشه مطمئن نیستم کار عاقالنه"
  ".تر بکنیم خوایم اوضاع رو از چیزي که هست پیچیده ما نمی"

تونیم این شانساي خوب کمی رو که داریم  ولی ما نمی": فریاد زدم
گفت  او می. کردم گفت فکر می به چیزي که لزلی دائم می ".هدر بدیم

تر از همه، تا جایی که به  من باید از هر فرصتی استفاده کنم و مهم
دونه فرصت بعدي کی پیش  کی می". رسد سؤال بپرسم فکرم می

اي هم  اي تو صندوقچه باشه و ممکنه فایده میاد؟ ممکنه چیز دیگه
  "دیگه رو دیدیم؟ ار کی همما اولین ب. برام نداشته باشه

، 1948آگوست  12": شمار غرق شده بود گفت لوکاس که در گاه
  ".هیچ وقت یادم نمیره. دوازده ظهر

خوام  می. دقیقا و ما مطمئن میشیم که یادتون نمیره": گفتم
. فکر کردم بله، من واقعا کمی نابغه بودم ".تاریخش رو براتون بنویسم

  :اشتم نوشتماي از دفتر یادد روي برگه

  

  !!!مهم -قابل توجه لرد لوکاس مونتروز 

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

  

  .برگه را با یک حرکت پاره و آن را تا کردم

. شمار بلند کرد پدر بزرگم براي یک لحظه سرش را از روي گاه
جایی که . نیمه شب فوریه 16، 1852تونم تو رو بفرستم سال  می"

 9ساعت  1929دسامبر  25لیدي تیلنی از زمان خودش در روز 
بیچاره، حتی نتونسته روز ": زیرلب ادامه داد ".صبح ترابرد کرده

دست کم یه چراغ . ش بگذرونه کریسمس رو در آرامش توي خونه
بعد از ظهر؛ لیدي  12:30: گوش کن، اینجا نوشته. المپا بهش دادن

در نور . رسد گردد و بسیار شاد به نظر می برمی 1852ل تیلنی از سا
ي قالب بافی براي بازار  چراغ المپایی که برده بود، بافتن دو خوکچه

خیریه شب دوازدهم را که امسال با موضوع زندگی روستایی برگزار 
خوك قالب ". برگشت و به من نگاه کرد ".شود، تمام کرده بود می
هو جلوي اون ظاهر بشی  البته، اگه تو یکتونی تصور کنی؟  می! بافی

تونیم این ریسک رو  واقعا می. حتما تا سر حد مرگ شوکه میشه
  "بکنیم؟
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تنها سالحش یه میل قالب بافیه و تا جایی که من یادم میاد سر "
. خب، اول، سال". روي کرونوگراف خم شدم ".ها تیز نیست اون

و بعد ماه . MDCCCLIIکه با حرف ام شروع میشه درسته؟  1852
نه، . ي سه است گفتین شماره فوریه که تو تقویم سلتیکی که می

  "-چهار 

کنی؟ اول باید اون زخم رو پانسمان کنیم و  چی کار داري می"
  ".بعدش یه کم فکر کنیم

  "کنه، درسته؟ این اهرم روز رو تنظیم می... روز . وقت نداریم": گفتم

باید دقیق . عجله نکن". کرد نگاه میام  لوکاس با نگرانی از باالي شانه
رسید دارد باال  دوباره به نظر می "...وگرنه ... دقیق باشه وگرنه 

و هیچ وقت نباید کرونوگراف رو توي دستت نگه داري ". آورد می
تونی  و بعد نمی. بري به گذشته میبا خودت وگرنه اون رو هم 

  ".برگردي

  ".مثل لوسی و پل": آهسته گفتم

اي رو  ول محض احتیاط، یه مدت زمان کوتاه سه دقیقهبگذار ا"
براي دوازده و سی تا دوازده و سی و سه دقیقه تنظیم . انتخاب کنیم

حداقل اون موقع با خیال راحت نشسته داره خوکچه قالب بافی . کن
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-اگر احیانا خواب بود، بیدارش نکن وگرنه ممکنه سکته کنه . کنه می
"  

شمار این موضوع  توي گاه اگه غش کنهولی ": حرفش را قطع کردم
؟ وقتی لیدي تیلنی رو دیدم به نظرم اومد شخصیت ، نهنویسن رو می

هایی نیست که غش و ضعف  اي داره و از اون مدل آدم خیلی جدي
  ".کنه

. لوکاس کرونوگراف را به سمت پنجره برد و پشت پرده گذاشت
الزم . ی نیستتونیم مطمئن باشیم توي این قسمت اتاق مبلمان می"

تیموتی دو ویلر یه بار روي یه میز فرود . نیست چشمات رو گرد کنی
  ".اومد و پاي خودش رو شکست

فرض کنیم لیدي تیلنی درست همین جا وایساده و داره با حالت "
! کنه؟ اه، اون طوري به من نگاه نکنین رویایی به بیرون نگاه می

ا کناري زدم، روي زمین با مالیمت او ر "!کنم، بابا بزرگ شوخی می
ي کوچکی را که درست زیر  کرونوگراف زانو زدم و زبانه يرو به رو

  .دقیقا اندازه انگشتم بود. یاقوت بود باز کردم

  "!زخمت! یه لحظه صبر کن"
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 ".بینمتون بعدا می. ي دیگه به اون برسیم تونیم سه دقیقه می": گفتم
  .سوزن فشار دادمنفس عمیقی کشیدم و نوك انگشتم را محکم روي 

پیچه آشنا مرا فرا گرفت و همانطور که نور قرمز شروع به  احساس دل
، همه چیز "...ولی من هنوز باید ": گفت تابیدن کرد و لوکاس می
  .جلوي چشمم محو شد
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رسیده  2به دربی 1ها حاکیست ارتش ژاکوبینکه  یایعاتي ش به واسطه
ه مقر فرماندهی و اکنون در حال پیشروي به سمت لندن است، ب

 مربوط به از صمیم قلب امیدواریم گزارشات. جدید نقل مکان کردیم
سرباز فرانسوي به نیروهاي شاهزاده چارلز ادوارد  ده هزارالحاق 

که در میان عوام به نام شاهزاده (استوارت، مدعی جوان تاج و تخت 
، نادرست باشد، در نتیجه بتوانیم )شود چارلی برازنده شناخته می

غیرممکن است بتوان . کریسمس آرامی را در شهر جشن بگیریم
هاي مقدس اینجا در معبد براي  تر از ساختمان مکانی مناسب

محافظان اسرار نیز هاي معبد، خود  شوالیه، البته. متصور شدانظمحاف
نه تنها کلیساي معبد از ملک ما قابل رؤیت است، . اند بزرگی بوده

به صورت . باشد هاي ما متصل می هاي آن نیز به سرداب سرداب
کنیم  ي خود را دنبال می هاي هرروزه فعالیت،ما در معبد نیز رسمی

و مهمانان و نیز ولی محل اقامتی براي نوآموزان، کارآموزان، 
خدمتکاران ما وجود دارد و همچنین، چندین آزمایشگاه براي اهداف 

هایی که لرد مفتخریم اعالم کنیم افترا. کیمیاگري طراحی شده است
در تخریب ) دسامبر 2رجوع به گزارش (آالستر پخش کرده بود 

ولز موفق نبوده و اینکه به  ي روابط خوب کنت سن ژرمن با شاهزاده
                                                             

1Jacobite 
2Derby 
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ها را به  لطف حمایت واالحضرت توانستیم این مجموعه ساختمان
م رسمی انتقال اسناد مخفی لژ از دستان کنت سن مراس. دست آوریم

ي داخلی امروز در تاالر اژدها برگزار خواهد  حلقهژرمن به اعضاي 
  .شد

  

 شمار محافظان گاه

  1745دسامبر  18

  سر اولیور نیوتن، حلقه داخلی: گزارش از

  

  چهار
تاالر تنها با نور . اي طول کشید تا به تفاوت نور عادت کردم چند ثانیه

تصویري که در زیر . چراغ المپایی که روي میز بود روشن شده بود
دیدم، نمایشی از یک زندگی آرام و باثبات  سوي آن می ر گرم و کمنو
یک سبد، چندین گلوله کامواي صورتی، یک قوري چاي با : بود

طور  همین. روقوري نمدي، و فنجانی که با گل سرخ تزیین شده بود
کرد و  لیدي تیلنی که روي یک صندلی نشسته بود و قالب بافی می
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مشخص بود از زمانی که . ایش افتادهایش روي پ با دیدن من دست
اي در موهاي  تر است و تارهاي نقره قبال همدیگر را دیده بودیم مسن

با این وجود، هنوز . شد قرمزش که با دقت فر خورده بود، دیده می
و . ي غیر قابل دسترسی مادربزرگم را داشت هم همان حالت شاهانه

اش  ا میل قالب باقیرسید قصد جیغ زدن یا حمله ب اصال به نظر نمی
  . را داشته باشد

  ".کریسمس مبارك": گفت

براي یک لحظه ".کریسمس مبارك": کمی متحیر جواب دادم
. دانستم چه باید بگویم ولی بعد خودم را جمع و جور کردم نمی

از  ".من دنبال خون شما یا چیزي مثل اون نیستم. نگران نباشین"
  .ي پرده بیرون آمدم سایه

داد، انگار که  با لحنی که سرزنش مالیمی را نشان میلیدي تیلنی 
اوه، موضوع ": کند، گفت داند دقیقا در مورد چه چیزي صحبت می می

در فکر بودم که چه . ها پیش حل کردیم گوئنت خون را که مدت
  "چاي؟. شود زمانی دوباره پیدایت می

دم یک ق ".ببینین، متأسفانه فقط چند دقیقه وقت دارم. نه، ممنون"
این باید به دست پدربزرگم ". جلوتر رفتم و یادداشت را به او دادم
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. خب، تا همه چیز همون طوري که باید، اتفاق بیفته... برسه تا بتونه 
  ".این خیلی مهمه

. لیدي تیلنی یادداشت را گرفت و سر فرصت باز کرد ".متوجهم"
  .رسید ناراحت شده باشد اصال به نظر نمی

  "ظار اومدن من رو داشتین؟چرا انت": پرسیدم

متأسفانه . آیی نترسم چون به من گفته بودي وقتی به مالقاتم می"
ها صبر کردم تا تو مرا  ها و سال نگفتی چه زمانی براي همین من سال

بافی  هاي قالب ولی بافتن خوکچه". ي مالیمی کرد خنده ".بترسانی
فرط کسالت به صادقانه بگویم، به راحتی از . اثر آرامش بخشی دارد

  ".روم خواب می

اي  با این حال براي مقاصد خیرخواهانه"اي مانند  جواب مؤدبانه
را در نوك زبانم داشتم ولی وقتی به سبد نگاه کردم به جاي  "هست

ر از چیزي که ت خیلی بزرگ. واقعا بودند "!واي، چقدر نازن": آن گفتم
ي  رم در اندازههاي ن ؛ مانند اسباب بازيبودند انتظارش را داشتم

  .واقعی

  ".یکی بردار": لیدي تیلنی گفت
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ها  خوك. به کارولین فکر کردم و دستم را داخل سبد بردم "واقعا؟"
  .نرم و پشمالو بودند

پشم آنقوره و ": لیدي تیلنی که ردي از غرور در صدایش بود گفت
اغلب مردم براي . کنم من هرگر چیز دیگري استفاده نمی. کشمیر

کنند ولی به نظر من خیلی  از پشم گوسفند استفاده می قالب بافی
  ".خشن است

ام چسباندم و  خوك صورتی کوچک را به سینه ".ممنون. امم، بله"
. کجا بودیم؟ گلویم را صاف کردم. سعی کردم افکارم را جمع کنم

  ".ست بینیم؟ منظورم توي گذشته ي آینده کی همدیگه رو می دفعه"

آهی  ".ي آینده محسوب نمیشه یدگاه من دفعهالبته از د. بود 1912"
  "- چه روزهاي هیجان انگیزي بودند ". کشید

. آن احساس پیچ و تاب دوباره به سراغم آمده بود "!واي، لعنتی"
محض رضاي خدا چرا زمان بیشتري را تنظیم نکرده بودیم؟ با عجله 

وقت نیست . دونین پس در هر صورت، شما بیشتر از من می": گفتم
شاید بتونین یه نصیحت ... در مورد جزئیات حرف بزنیم، ولی  که

چند قدمی را به عقب به طرف  "خوب به من بکنین که کمکم کنه؟
  .ي نور چراغ خارج شدم پنجره برداشتم و از دایره
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  "نصیحت؟"

منتظر به  "از فالن چیز دوري کن؟: هاي خب، یه چیزي تو مایه. بله"
  .او نگاه کردم

از چه چیزي ": به همان اندازه منتظر جواب من بود لیدي تیلنی هم
  "دوري کن؟

  "از چی باید دوري کنم؟. دونم من هم دقیقا همین رو نمی"

مثال ساندویچ گوشت نمک سود ": لیدي تیلنی با حالتی جدي گفت
و بعد جلوي چشمانم محو  ".براي پوستت خوب نیست. و نور آفتاب

  .برگشتم 1956شد و من به سال 

پرسیدم از چه  باید می! خدایا صبرم بده! یچ گوشت نمک سودساندو
. ولی االن دیگر دیر شده بود. کسی باید دوري کنم نه چه چیزي

  . فرصت را از دست داده بودم

  "این دیگه چیه؟": لوکاس وقتی خوکچه را دید داد زد

بله، به جاي اینکه از هر ثانیه ارزشمندم براي کسب اطالعات از لیدي 
استفاده کنم، آنقدر احمق بودم که براي یک اسباب بازي تیلنی 

بینین،  همونطور که می": با خستگی گفتم. صورتی نرم وقت بگذارم



  نجال محقق  زمرد سبز
 

١۴۴  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

! شده بودمواقعا از خودم ناامید  ".این یه خوك قالب بافیه، بابابزرگ
ي مردم از پشم خشن گوسفند استفاده  بقیه. آنقوره و کشمیر"
  ".کنن می

آزمایشمون در هر حال به نظر میاد ": د و گفتلوکاس سري تکان دا
تونیم براي  تونی از کرونوگراف استفاده کنی و می تو می. جواب داده

  ".ي من تو خونه. مالقات قرار بگذاریم

  ".هیچی دستگیرم نشد. خیلی زود تموم شد": ناله کردم

. امم، خوك داري و لیدي تیلنی هم سکته نکرده... حداقل االن یه "
  "ته کرد؟یا سک

  ".معلومه که نه". با بیچارگی سرم را تکان دادم

پوشش مخلمش برگرداند و آن را در  بهلوکاس کرونوگراف را 
اینجوري وقت کافی داریم که تو . نگران نباش". جایگاهش گذاشت

به سرداب ببریم و وقتی منتظر برگشت تو هستیم برنامه رو دزدکی 
مصرف بیدار شده  اون کانترل بیاگر  دونم نمی با اینکه. ریزي کنیم

  ".یم قانعش بکنیمهخوا باشه این بار چه طوري می

***  
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وقتی باالخره به اتاق کرونوگراف در زمان خودمان برگشتم به شدت 
شاید سفري که براي به دست آوردن  ،خب. سرخوش و شاد بودم

) ام چپاندم ف مدرسهیآن را در ک(خوکچه صورتی انجام داده بودم 
ي  ي خیلی خاصی به دنبال نداشت ولی لوکاس و من نقشه نتیجه

اگر کرونوگراف اصلی واقعا در صندوقچه . اي کشیده بودیم هوشمندانه
  .بود، دیگر الزم نبود تنها به شانسمان تکیه کنیم

  "اتفاق خاصی نیفتاد؟" : آقاي مارلی پرسید

 بعد از ظهر را با پدربزرگم مشغولمن تمام : خب، بگذار فکر کنم
خون مرا وارد . مي قوانین بود چینی و شکستن همه توطئه

فرستادیم تا با لیدي  1852کرونوگراف کردیم و بعد مرا به سال 
اي با او نچیده بودم ولی  قبول، عمال توطئه. تیلنی توطئه چینی کنیم

  .اي بود در هر صورت مالقات ممنوعه

م رو حفظ  کرد؛ و لغات فرانسه المپ سرداب هی وز وز می": گفتم
  ".کردم

خط ریز و تمیزش  با دستواقعا شمار خم شد و  آقاي مارلی روي گاه
برگشت، در آنجا تکالیفش  1956، یاقوت از سال 1943ساعت :نوشت

باید در مورد . ام را خوردم خنده. زد را انجام داده بود، المپ سوسو می
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بندم  شرط می! ؟نوشت هاي دقیقی را می همه چیز چنین یادداشت
 آرزو کردم. ر شده بودولی دیگر خیلی دی. اش سنبله بود برج فلکی

  .مادرم قبل از برگشتن من لزلی را به خانه نفرستاده باشد

به . اي داشته باشد رسید آقاي مارلی عجله با این وجود به نظر نمی
  .بست طرز اعصاب خرد کنی، آهسته در خودکارش را می

  ".کنمتونم راهم رو پیدا  خودم می": گفتم

من خودم . نه، نباید این کار رو بکنین": آقاي مارلی وحشت زده گفت
و باید ". شمار را بست و بلند شد گاه ".رسونم شما رو تا لیموزین می

  ".دونین که مجبورم می -چشمتون رو ببندم 

من ". بند مشکی را دور سرم ببندد آهی کشیدم و اجازه دادم چشم
البته ".ه برگشت از این اتاق رو بدونمفهمم چرا نباید را هنوزم نمی

  .دانستم چرا نباید بدانم االن کامال می

  ".شمار اینطور نوشته چون تو گاه": آقاي مارلی با لحن متعجبی گفت

شمار هست و گفتن که من نباید راه  چی؟ اسم من توي گاه": گفتم
  "اومدن و برگشتن به اینجا رو یاد بگیرم؟ چرا نه؟
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طبیعتا اسمتون که ". مارلی مشخصا معذب بودحاال صداي آقاي 
کردن اون یکی یاقوت،  اونجا نیست وگرنه این همه سال فکر نمی

گلویش را صاف کرد و بعد ساکت شد و  "...منظورم دوشیزه شارلوته، 
 "اجازه میدین؟": بازوي مرا گرفت و گفت. شنیدم که در را باز کرد

تم او را ببینم ولی مطمئن توانس نمی. مرا به طرف راهرو هدایت کرد
کردم در کنار یک  احساس می. بودم بازهم به شدت سرخ شده است

  . روم بخاري روشن راه می

  "دقیقا در مورد من چی اونجا نوشته؟": پرسیدم

 ".همین االن هم زیاد حرف زدم... تونم  متأسفم، ولی من واقعا نمی"
مالد، یا دست  میهایش را به هم  توانستم بشنوم که دست تقریبا می

و این آدم با این شخصیت ادعا . کم آن دستی که مرا نگرفته بود
  !کرد شوخی می! کرد از اعقاب راکوزي خطرناك است می

خواهش ": توانم صدایم دوستانه باشد سعی کردم تا جایی که می
  "!کنم لئو می

در سنگین  ".متأسفم ولی چیز بیشتري از من دستگیرتون نمیشه"
آقاي مارلی دست مرا رها کرد تا آن را . سر ما بسته شداتاق پشت 
اي طول کشید؛ سعی کردم یک قدم  که به نظرم ده دقیقهقفل کند 
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با  ولیمحکم به جلو بردارم تا کمی در وقت صرفه جویی کنم 
آقاي مارلی دوباره بازویم خوب بود . چشمان بسته چندان راحت نبود

این پایین یک راست داخل را گرفت چون بدون راهنما ممکن بود 
شاید . ضرري که نداشت. سعی کردم تملق او را بگویم. دیوار بروم

  .بعدا حاضر باشد اطالعات بیشتري را بیرون بریزد

در واقع از او عکس  "م؟ دونستین من جد شما رو شخصا دیده می"
به آقاي مارلی نشان توانستم آن را  هم گرفته بودم ولی متأسفانه نمی

تما در مورد من به خاطر بردن اشیاي ممنوعه به گذشته ح. بدهم
  . کرد خبرچینی می

بارون حتما شخصیت . خورم واقعا؟ حسرت موقعیت شما را می"
  ".پرابهتی داشته

معتاد پیر ! شک نکن که اینطور بوده ".امم، بله، خیلی پرابهت"
از من در مورد ترانسیلوانیا سؤال کرد ولی متأسفانه "! ترسناك

  ".ستم چیز زیادي بهش بگمنتون

 ".بله، زندگی در تبعید حتما براش سخت بوده": آقاي مارلی گفت
  .جیغ مانندي بیرون داد "اییییی"بعد،  ثانیهیک 
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حتما یک موش بوده و از وحشت چشم بند را از چشمم فکر کردم 
گیدئون . ولی موش باعث جیغ کشیدن آقاي مارلی نشده بود. کشیدم
بعد از ظهر اصالح نکرده بود حتی بدتر هم شده  هنوز هم مثل. بود

و به طرز . هایش به شدت براق و مراقب بودند بود ولی چشم
  .رسید العاده اعصاب خرد کنی خوب به نظر می فوق

  ".فقط منم": با لبخند گفت

  ".منو از ترس سکته دادي. بینم می": آقاي مارلی تته پته کرد

شروع به لرزیدن کرد و دندانم را  لب پایینم دوباره. مرا هم همینطور
  .در آن فرو بردم تا آن لب مسخره را ثابت نگه دارم

من گوئنت رو تا ماشین . تونی بري خونه شما می": گیدئون گفت
را به گیرم آن  انگار که مطمئن باشد من دستش را می و ".رسونم می

  .کردطرف من دراز 

ب پایینش فرو کرده تا جایی که براي کسی که دندان جلویش را در ل
احتماال در اصل شبیه سمور  - متکبرانه به او نگاه کردم امکان داشت 

  .و دستش را نادیده گرفتم - آبی شده بودم 
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ي منه  وظیفه. تونین این کار رو بکنین شما نمی": آقاي مارلی گفت
واي، ". با وحشت به من خیره شد ".آااااااخ... که دوشیزه گوئنت رو به 

  ".ئنت، چرا چشم بند رو درآوردین؟ این خالف قانونهدوشیزه گو

و  .فکر کردم موش دیدین": نگاه بدي به گیدئون انداختم و گفتم
  ".کردم چندان هم اشتباه نمی

! ببین چی کار کردي": آقاي مارلی با لحنی شاکی به گیدئون گفت
  "...و اگه ما ... قوانین میگه ... تونم  تونم چی کار می من نمی

  ".بیا گوئن، بیا بریم. در گیر نده مارلیانق"

و ... باید اصرار کنم ... تونی  ولی شما نمی": آقاي مارلی من و من کرد
  "...و تو حق نداري به من بگی چی کار کنم ... و ... 

گیدئون بازوي مرا گرفت و دنبال  ".پس برو چغلی من رو بکن"
شدم این فکر کردم مقاومت کنم ولی بعد متوجه . خودش کشید

احتماال تا فردا صبح هم . دهم طوري وقت بیشتري را از دست می
براي همین اجازه . کنیم ایم و با هم بحث می همینطور اینجا ایستاده

. مارلی نگاه کردمي به آقاي ا مرا ببرد و با حالت عذرخواهانه دادم
  ".بینمت لئو بعدا می"
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  ".بینیمت لئو بعدا می. آره، دقیقا": گیدئون گفت

این جریان تموم  ...تو ": آقاي مارلی پشت سر ما تته پته کنان گفت
  .زد صورتش در آن راهروي تاریک مثل گوشت قرمز برق می ".نشده

رسید براي  به نظر نمی ".لرزم واي، نه، از حاال دارم از ترس می"
. تواند صدایش را بشنود گیدئون مهم باشد که آقاي مارلی هنوز می

  ".خودنماي احمق"

صبر کردم تا از پیچ بعدي بگذریم و بعد خودم را از دست او رها 
  .دویدم کردم تا حدي که تقریبا می بیشترهایم را  قدم سرعت کردم و

  "کنی؟ شرکتقصد داري تو المپیک ": گیدئون پرسید

لزلی به نحوه  حتما"خواي؟ چی می". برگشتم تا با او رو در رو شوم
  ".عجله دارم". کرد پرخاش کردنم افتخار می

خواستم مطمئن بشم که عذرخواهی امروز بعد از ظهر من  فقط می"
تمام آن تمسخري که نشان داده بود از صدایش  ".رو متوجه شدي
  .محو شده بود

معنیش این نیست اون  و!اوهوم، متوجه شدم". ولی از صداي من نه
  ".رو قبول کردم
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  "- گوئن "

دونی چی،  می. من خوشت میاد خواد دوباره بگی واقعا از باشه، نمی"
ولی . در اصل، خیلی هم خوشم میومد. من هم از تو خوشم میومد

هاي  از پلهتوانستم  با حداکثر سرعتی که می ".االن دیگه تموم شده
هاي رسیدم کامال  در نتیجه وقتی به باالي پله. دویدم مارپیچی باال می

ها آویزان  نردهاز  خواهم میکردم  احساس می. از نفس افتاده بودم
. ولی قصد نداشتم ضعف خودم را نمایان کنم. شوم و نفس نفس بزنم

رسید گیدئون براي رسیدن به من اصال  به خصوص اینکه به نظر نمی
براي همین با عجله ادامه دادم تا اینکه . خودش را خسته کرده باشد

مچ دستم را گرفت و مرا مجبور کرد گیدئون به من رسید و باالخره 
دوباره . انگشتانش زخمم را فشار داد و خودم را عقب کشیدم. ایستمب

  .شروع به خونریزي کرد

عیبی نداره ": هاي من نگاه کرد و گفت گیدئون خیلی جدي به چشم
. ، من مشکلی با این موضوع ندارممیگم که از من متنفر باشی، واقعا

و با ولی من چیزهایی رو کشف کردم که به خاطر اون الزمه من و ت
براي اینکه ما از این ماجرا زنده ... براي اینکه تو . هم همکاري کنیم

  ".بیرون بیایم
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. تر گرفت سعی کردم خودم را رها کنم ولی فقط مچ دستم را محکم
چه ": ، پرسیدم"!آاااااخ"خواست جیغ بزنم  با اینکه بیشتر دلم می

  "جور چیزایی رو؟

بشه که در مورد لوسی و ولی ممکنه مشخص . دونم هنوز دقیق نمی"
 "...براي همین مهمه که تو . کردم ها اشتباه می پل و هدف اون

. حرفش را قطع کرد، دست مرا رها کرد و به کف دستش خیره شد
  "این خونه؟"

امروز صبح تو . چیزي نیست". نباید گناهکار به نظر برسم. لعنتی
. سر حرفمون برگردیم. ي یه تیکه کاغذ بریدم مدرسه دستم رو با لبه

واقعا براي سر هم  "...تري پیدا نکردي  تا وقتی که چیز مشخص
من قطعا با تو روي هیچ "! کردم کردن این جمله به خودم افتخار می

  ".کنم چیزي همکاري نمی

 .ببین، این زخمه بدجوریه". گیدئون دوباره سعی کرد بازویم را بگیرم
ممکنه هنوز توي . ببینیمبهتره بریم دکتر وایت رو ... بگذار ببینم 

  ".ساختمون باشه

تري در مورد  ب دقیقلخواي مط احتماال منظورت اینه که نمی"
دستم را کامال دراز کرده  ".کنی کشف کردي بگی چیزي که ادعا می
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اینکه نتواند زخم مرا با دقت  هماو را دور نگه دارم و هم بودم تا 
  .ببیند

مئن نیستم ازش چه براي اینکه خودم هم مط": گیدئون گفت
ي پیش، با لحن  و مثل لوکاس همین چند دقیقه ".اي بگیرم نتیجه

  "!زمان بیشتري احتیاج دارم": نسبتا ناامیدي اضافه کرد

به اتاق کار مادام روسینی رسیده  "کی نداره؟": دوباره شروع کردم
فردا . خداحافظ گیدئون". بودیم و از اینجا تا در ورودي راهی نبود

  ".متأسفانه - مت بین می

. پنهانی منتظر بودم دوباره مرا بگیرد و نگه دارد ولی این کار را نکرد
دوست داشتم حالت صورتش را ببینم ولی . دنبال من هم نیامد

اي بود چون در  در هر حال، کار احمقانه. برنگشتم تا به او نگاه کنم
بود  هایم سرازیر شده هایی را که دوباره روي گونه این صورت اشک

  .دید می

***  

! باالخره اومدي": گفت. نیک جلوي در ورودي خانه منتظر من بود
م ولی آقاي برنارد گفت باید منتظر دون تو شروع کنخواستم ب من می
تونه  اول مطمئن شد که سیفون توالت خراب شده و کسی نمی. بشیم
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ها رو در بیاره تا بتونه سیستم  ازش استفاده کنه و گفت باید کاشی
باهوشیم، . مخفی رو از داخل قفل کردیم ما درِ. آبش رو تعمیر کنه

  "نه؟

  ".خیلی باهوش"

گردن و  ولی لیدي آریستا و خاله گلندا تا یه ساعت دیگه بر می"
  ".حتما میگن بهتره تعمیرات رو تا فردا عقب بندازه

به تندي او را در آغوش گرفتم و موهاي  ".پس باید عجله کنیم"
تو که "! گذاشتم باید براي این کار وقت می. را بوسیدم قرمز نامرتبش

  "به کسی چیزي نگفتی، گفتی؟

اه، ... اون خیلی . فقط کارولین". ي نیک کمی گناهکار بود چهره
فهمه و کلی  دونی که او همیشه فقط یه خبري هست می خب، می

کنه حواس مامان و عمه  ولی چیزي نمیگه و کمک می. سؤال پرسید
  ".رلوت رو پرت کنیممدي و شا

  .زدم تا با نیک بیشتر با خودم حرف می ".به خصوص شارلوت" :گفتم

مامان لزلی رو . ي باال توي اتاق غذاخوري هستن هنوز همه طبقه"
  ".دعوت کرد که براي شام بمونه
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اش  که معنی. کردند در اتاق غذاخوري تازه داشتند میز را ترك می
نشست و  دارش کنار آتش می هاین بود عمه مدي روي صندلی دست

گذاشت و آقاي برنارد و مامان وسایل شام را جمع  پاهایش را باال می
همه از دیدن من خوشحال شدند، همه به جز . کردند می

اش خیلی  خب، البته شاید او فقط در پنهان کردن شادي.شارلوت
  .موفق بود

تقریبا  !باالخره اومدي": زمریوس از لوستر پایین آمد و فریاد زد
  ".مردم داشتم از فرط کسالت می

آمد و مامان گفت چیز  شام می اشتها برانگیزبا وجود اینکه هنوز بوي 
گرمی براي من نگه داشته است، قهرمانانه ادعا کردم که گرسنه 

شکمم در اعتراض به این دروغ . ام نیستم چون در معبد شام خورده
برآورده کردن توانستم براي  شگفت آور منقبض شد ولی نمی

  .تقاضایش وقت تلف کنم

تونستم جلوي  نمی. کاري عالی بود خوراك". لزلی به من لبخند زد
مامانم االن داره یکی از اون مراحل تجربی . خودم رو بگیرم و نخورم

اي رو  حتی سگمون هم غذاهاي گیاهی. گذرونه وحشتناکش رو می
  ".خوره پزه نمی که مامانم این روزها می



  نجال محقق  زمرد سبز
 

١۵٧  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

با همه این احواالت، به نظر میاد هنوزم ": ا لحن تندي گفتشارلوت ب
موهایش را بافته و آن را دوباره  ".ت خوبه خب، بگذار بگم تغذیه... 

ي کوچک رها شده و به طرز زیبایی  باال برده بود ولی چند حلقه
توانست به این زیبایی و  چطور کسی می. صورتش را احاطه کرده بود

  به این بدجنسی باشد؟

. کاش منم یه سگ داشتم. تو خیلی خوش شانسی": کارولین گفت
  ".اي یا هر حیوون دیگه

تقریبا شبیه اینه . ما هم نیک رو داریم. مهم نیست": شارلوت گفت
  ".که یه میمون داشته باشیم

  "!تو رو هم فراموش نکنیم، یک عنکبوت کثیف زهردار": نیک گفت

خوب گفتی، ": چه زد بود چهزمریوس که دوباره باالي لوستر برگشته 
  .هایش را به هم زد پنجهو  "!مرد جوان

هاي کثیف را در  کرد که ظرف مامان به آقاي برنارد کمک می
تونی حیوون  کارولین، تو نمی". هاي آشپزخانه بگذارد ي ظرف محفظه

  ".خونگی داشته باشی چون خاله گلندا به حیوانات حساسیت داره
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باز . هاي بدون مو بگیریم یه دونه ازین موشتونیم  می": کارولین گفت
  ".هم بهتر از هیچیه

شارلوت دهانش را باز کرد و بعد دوباره بست؛ مشخص بود نتوانسته 
  .مو بگوید هاي بی چیز ناجوري پیدا کند که در مورد موش

ي  آلوده به گونه خواب. اش راحت نشسته بود عمه مدي در صندلی
. مه بزرگ پیرت یه بوس بده گوئنتبه ع". گرد و سرخش اشاره کرد

دیشب یه خواب . بینیم چقدر حیفه که این روزها انقدر کم تو رو می
  "...دیگه در مورد تو دیدم و باید بگم خواب خوبی هم نبود 

او را بوسیدم و در گوشش  "میشه بعدا اون رو برام تعریف کنین؟"
اي حمام ه و میشه لطفا یه کاري کنین شارلوت طرف": زمزمه کردم

  "آبی پیداش نشه؟

ناگهان . تر شد و به من چشمک زد هاي گونه عمه مدي عمیق چال
  .دوباره کامال بیدار شده بود

مامان که با یکی از دوستانش قرار داشت، امروز حال بهتري نسبت به 
هاي  کرد حالت نگران یا آه وقتی به من نگاه می. چند روز پیش داشت

تواند  ی میلدر کمال تعجب، حتی گفت لز .اغراق آمیزي در کار نبود
کمی بیشتر بماند و سخنرانی معمولش در مورد خطرات اتوبوس 
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تواند  حتی بهتر از آن، گفت نیک می. نکرد ایرادسواري در شب را هم 
د مخزن توالت را که خراب شده بود، تا هر به آقاي برنارد کمک کن

بود که شانس کارولین تنها کسی . وقت که طول بکشد درست کند
خوام  ولی من می": التماس کرد. رفت میبه رختخواب باید نیاورد و 

وقتی و  ".کنن اونجا باشم وقتی مخزن رو تعمیر می.. وقتی اونا گن
  .نتوانست دل مامان را نرم کند جلوي خودش را گرفت که گریه نکند

با یه کتاب . من هم االن میرم بخوابم": شارلوت به کارولین گفت
  ".خوب

 413ي  به صفحه. در سایه سار کوه خون آشام": زمریوس گفت
باالخره موفق میشه  1آشام جوان کریستوفر سنت ایوز رسیده که خون

  ".زیبا رو به رختخواب بکشونه 2مري لوي

و در کمال تعجب ناگهان خجالت زده به  شگفت زده به او نگاه کردم
و از لوستر  ".گمفقط یه نگاه کوچولو کردم، راست می". نظر رسید

  . پایین پرید و روي لبه پنجره نشست

                                                             
1Christopher St. Ives 
2Mary Lou 
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. عمه مدي به سرعت در مقابل حرف شارلوت عکس العمل نشان داد
آخ، عزیزم، فکر کردم ممکنه یه مدت همراه من تو اتاق موسیقی "

  ".بازي کنم 1ی دوست دارم یه دست اسکرابللمن خی. بشینی

مجبور شدیم شما رو ي قبل  دفعه". هایش را گرد کرد شارلوت چشم
گوش واقعا وجود  از بازي بیرون کنیم چون اصرار داشتی لغت گربه

  ".داره

یه . وجود داره". عمه مدي بلند شد و بازوي شارلوت رو گرفت
ولی امروز ناراحت نمیشم اگه بگی حساب . ست که گوش داره گربه
  ".نیست

  ".کفتربهار و گاودونی هم حساب نیست": شارلوت گفت

اي بابا ولی عزیزم قطعا ": ي دوباره به من چشمک زد و گفتعمه مد
  ".کفتربهار داریم

. قبل از اینکه با لزلی به اتاقم بروم مامان را در آغوش کشیدم
خواست  می. راستی، من باید سالم فالک دو ویلر رو به شما برسونم"

  ".بدونه شما دوست پسر ثابتی داري یا نه

                                                             
1Scrabble .نوعی بازي درست کردن لغت با حروف  
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داشتم تا شارلوت و عمه مدي از اتاق  یبهتر بود این پیغام را نگه م
خارج شوند چون هر دو سر جایشان میخکوب شدند و با عالقه و 

  .توجه به مامان نگاه کردند

  "چی؟ تو چی بهش گفتی؟". مامان کمی سرخ شد

هیچ مردي بیرون نرفتین و آخرین  خب، من گفتم یه عمره با"
کرد کسی  یدیدین همیشه وقتی فکر م ردي که به طور منظم میم

  ".خاروند کنه خودش رو می نگاه نمی

  "!تو همچین چیزي رو نگفتی"

  ".نه، نگفتم". خندیدم

دار  اوه، شما دو تا دارین در مورد اون بانک": عمه مدي گفت
خواست تو رو به او شوهر  زنین که آریستا می اي حرف می قیافه خوش

  ".تبندم شپشی چیزي داش ؟ شرط می1بده، گریس؟ آقاي ایچمن

  .لزلی زیر لبی خندید

                                                             
١Itchmanitch به معنی خارش است و عمه مدي با کلمات بازي کرده.  
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مادرم کمی لرزید و بازوهایش را  ".بود عمه مدي 1اسمش هیچمن"
خدا رو شکر هیچ وقت در مورد شپش یا هر چیزي که داشت ". مالید

  ".پس، واقعا بهش چی گفتی؟ فالک رو میگم. مطمئن نشدم

ي بعدي که موقعیتش پیش اومد ازش  خواي دفعه می. هیچی": گفتم
  "دختر ثابتی داره یا نه؟ بپرسم دوست

بعد لبخند شیطنت آمیزي  ".اصال همچین کاري نکن": مامان گفت
دوستم یه . اتفاقی از یکی از دوستام شنیدم. نداره": زد و اضافه کرد

نه اینکه این جریان برام ... شناسه  دوستی داره که فالک رو خوب می
  ".جالب باشه ها

ي پنجره پرواز کرد و وسط  لبه از "!نه، البته که نه": زمریوس گفت
  "تونیم باالخره شروع کنیم؟ می". میز غذاخوري نشست

***  

نیم ساعت بعد، لزلی تمام اخبار جدید را دریافت کرده و کارولین 
 1929از سال تاریخیاصل ي قالب بافی صورتی  صاحب یک خوکچه

وقتی به او گفتم که از کجا آمده، خیلی تحت تأثیر قرار . شده بود
گرفت و گفت که به افتخار لیدي تیلنی اسم خوکش را مارگارت 

                                                             
1Hitchman 
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اش  وقتی همه چیز مجددا آرام گرفت، با خوشحالی خوکچه. گذارد می
  .را بغل کرد و به خواب رفت

به قلم و چکش که آقاي برنارد  به جز البته] همه چیز آرام گرفت،[
وجه به هیچ . شد صدایش در تمام خانه شنیده می. زدن ادامه داد

و آقاي برنارد  ؛مخفیانه بیرون بیاوریم را توانستیم آجرهاي دیوار نمی
عمه . و نیک هم نتوانستند صندوقچه را مخفیانه به اتاق من بیاورند

  .مدي درست پشت سر آنها وارد شد

  ".ها به ما رسید وسط پله": گفت  نیک با حالت عذرخواهانه

 ".ک رو شناختي کوچ و بالفاصله اون صندوقچه": عمه مدي گفت
چندین سال توي ! اووه، این براي برادرم لوکاس بود". هیجان زده بود

ناگهان ناپدید  - درست قبل از مرگش  -کتابخونه افتاده بود و بعد 
کنم حق دارم بدونم قصد دارین با این چی کار  بنابراین فکر می. شد

  ".کنین

. ي نداشتیما متأسفانه چاره": آقاي برنارد آهی کشید و به من گفت
  ".لیدي آریستا و خانم گلندا در همون لحظه وارد خونه شدن

بله، ": عمه مدي که ظاهرا از خودش خیلی راضی بود لبخندي زد
  "پس بین بد و بدتر، من بده بودم، درسته؟
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تا وقتی که شارلوت نفهمه اینجا چه خبره ایرادي ": لزلی گفت
  ".نداره

ت رفت توي اتاقش چون من نگران نباش، همین االن با عصبانی"
  ".قیچی رو درست کرده بودممقواي  کلمه

دونن یه جور قیچی براي بریدن  که همه می": زمریوس گفت
  ".اي واجبه براي هر خونه. مقواست

عمه مدي کنار صندوقچه روي زمین زانو زد و در خاك آلودش را 
  "کجا پیداش کردین؟". نوازش کرد

هایم را  ي به من کرد و من شانها آقاي برنارد نگاه پرسشگرانه
کرد که کل داستان را  حاال که اینجا بود چه فرقی می. باالانداختم
  .بداند یا نه

من به دستور برادرتون اون رو پشت دیوار ": باوقار گفت ،آقاي برنارد
  ".یه شب قبل از فوت ایشون. مخفی کرده بودم

راي من خبر ب "فقط یه شب قبل از فوتش؟": حرفش را تکرار کردم
  .جدیدي بود
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دوباره ایستاده بود و . خواست بداند عمه مدي می "و توش چیه؟"
و چون جاي دیگري ندید، کنار . گشت دنبال جایی براي نشستن می
  .لزلی در لبه تخت من نشست

  ".آره، سؤال اساسی همینه": نیک پرسید

سؤال اساسی اینه که چطور صندوقچه رو باز "  :آقاي برنارد گفت
چون کلیدش در زمان اون سرقت ناپدید شده، همراه با . کنیم

  ".دفترچه خاطرات لرد مونتروز

  "کدوم سرقت؟": صدا پرسیدند لزلی و نیک یک

پدربزرگت خونه رو دزد  ي روز تشییع جنازه": عمه مدي توضیح داد
ي ما داشتیم در گورستان آخرین وداعمون رو با اون  وقتی همه. زد
انگیزي  چه روز غم": قاي برنارد نگاه کرد و اضافه کردبه آ ".کردیم می

اي  آقاي برنارد بدون هیچ نشانه "بود، اینطور نیست آقاي برنارد عزیز؟
  .داد از احساسات گوش می

تا جایی که به یاد . رسید این داستان به طرز مبهمی آشنا به نظر می
رار کرده آوردم، دزدها قبل از اینکه بتوانند چیزي پیدا کنند ف می
ولی وقتی این را به نیک و لزلی گفتم، عمه مدي با من . بودند

  .مخالفت کرد
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پلیس فقط تصور کرد که چیزي . نه، نه، فرشته کوچواوي من"
ها، مدارك این خونه و جواهرات  ي پول دزدیده نشده چون همه

  ".گرانبها هنوز توي گاوصندوق بودن

فقط منطقیه که سارقان  در صورتیتنها و این ": آقاي برنارد گفت
من به خودم اجازه . دنبال دفترچه خاطرات بوده باشن، نه چیز دیگه

م رو با پلیس در میون گذاشتم ولی هیچ  دادم و در اون زمان فرضیه
اي از اینکه کسی  به عالوه، هیچ نشانه. کس حرف من رو باور نکرد

دگیر رو باید رمز دز. به زور وارد خونه بشه نبودباشه سعی کرده 
براي همین فکر کردن حتما لرد مونتروز دفترچه رو . دونستن می

   ".اي گذاشته جاي دیگه

ی ول. تون رو باور کردم آقاي برناردمن حرف": عمه مدي گفت
متأسفانه باید بگم هیچ کس در اون زمان براي نظر من ارزش 

اي هم ارزش قائل  در واقع، در هیچ زمان دیگه. چندانی قائل نبود
در هر حال، سه روز قبل از مرگ ". مشتاقانه ادامه داد ".بودنن

لوکاس، الهامی داشتم و مطمئن بودم که اون به خاطر مرگ طبیعی 
ولی . م ولی مثل همیشه، مردم فکر کردن من دیوونه. از دنیا نرفته
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ي لوکاس پرید و  یه پلنگ تنومند روي سینه: الهام خیلی واضحی بود
  ".گلوش رو پاره کرد

دفترچه ": و من پرسیدم ".اوه، خیلی واضحه"  :لزلی زیرلب گفت
  "خاطرات چی شد؟

که کلید این صندوقچه هم . هیچ وقت پیدا نشد": آقاي برنارد گفت
با اون بود همینطور، چون لرد مونتروز همیشه کلید رو داخل دفترچه 

دونم چون با  گذاشت و من این رو می نوشت می خاطراتی که می
  ".دیده بودم چشم خودم

ها  چرا این دري وري". زد هایش را به هم می صبرانه بال زمریوس بی
  "کنین و یه دیلم نمیارین؟ رو تموم نمی

  ".ولی بابابزرگ سکته کرده بود.. ولی ": نیک گفت

در . رسید خوب، بعدا اینطور به نظر می". عمه مدي آه عمیقی کشید
توي دفترش در معبد پشت میز کارش . هر صورت، هشتاد سالش بود

ظاهرا الهام من دلیل خوبی براي اینکه کالبد شکافی کنن . افتاده بود
وقتی از آریستا خواستم اصرار کنه خیلی از دست من عصبانی . نبود
  ".شد
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تر آمد و به  و کمی نزدیک ".موهاي تنم سیخ شد": نیک زیرلب گفت
راغ فقط زمریوس دور چ. کس چیزي نگفت مدتی، هیچ. من چسبید
البته من تنها کسی  "!واي، زود باشین": گفت چرخید و می سقفی می

  .شنیدم بودم که صداي او را می

  ".ظاهرا همزمان افتاده جا خیلی اتفاقات این": باالخره لزلی گفت

لوکاس صندوقچه رو پشت دیوار مخفی . بله": با او موافقت کردم
  ".میره کنه و کامال اتفاقی روز بعدش می می

درسته و کامال اتفاقی من سه روز قبل از مرگش ": مدي گفت عمه
  ".الهام داشتم

و کامال اتفاقی دفترچه خاطراتش بدون هیچ ردي ": نیک اضافه کرد
  ".ناپدید میشه

و کامال اتفاقی، کلیدي ": آقاي برنارد با لحنی تقریبا عذرخواهانه گفت
ین کلید این دوشیزه لزلی با زنجیر دور گردنش انداخته دقیقا عکه 

  ".تونستم ازش چشم بردارم تمام مدت شام نمی. صندوقچه ست

چی، این؟ ". لزلی مات و مبهوت دستش را روي زنجیرش گذاشت
  "کلید قلبم؟



  نجال محقق  زمرد سبز
 

١۶٩  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

من اون رو از کشوي یه میز توي معبد یه . باشه هتون ولی نمی": گفتم
این دیگه زیادي اتفاقیه، فکر . زمانی در قرن هیجدهم کش رفتم

  "ین اینطور باشه؟کن نمی

و . همنطور که انیشتین گفته، شانس تنها حاکم مشروع جهانه"
عمه مدي به جلو خم شد تا با ".دونه چی داره میگه می انیشتین

  .عالقه به کلید نگاه کند

و ناپلئون اون . انیشتین نبود، ناپلئون بود": زمریوس از سقف داد زد
  ".ها عقل درست و حسابی نداشت موقع

کلیدهاي قدیمی . البته ممکنه اشتباه کرده باشم": رنارد گفتآقاي ب
  ".خیلی شبیه هم هستن

در هر حال ارزش ". لزلی با قفل زنجیر ور رفت و کلید را به من داد
  ".امتحان رو داره

آقاي برنارد کنار صندوقچه زانو زد و . کلید را دست آقاي برنارد دادم
هایمان را  ي ما نفس بقیهو کلید را در قفل کوچک ظریف فرو برد، 

  .کلید به راحتی چرخید. حبس کردیم

  "!ست العاده فوق": لزلی آهسته گفت
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بینی که  می". عمه مدي با رضایت سرش را به عالمت تأیید تکان داد
و حاال، آقاي برنارد، دیگه ما . تقدیره. فقط هم شانس و اتفاق نیست

  ".درش رو بردارین. رو منتظر نگذارین

خیلی مهمه که ". نفس عمیقی کشیدم "!صبر کنین یه لحظه"
ي ما که اینجا در این اتاق هستیم در مورد چیزي که توي  همه

  "!ست کامال رازدار باشیم صندوقچه

تنها چند روز پیش بود که ! چقدر زود من هم این عادت را پیدا کردم
زدم و حاال اینجا،  در مورد محافظان و این همه رازداري آنها غر می

تنها . دادم خودم عمال یک انجمن مخفی براي خودم تشکیل می
چیزي که الزم داشتیم این بود که بگویم باید قبل از خروج از اتاق 

  .من چشم همه را ببندند

چندین بار  ".دونی توي اون چیه به نظر میاد تو می": زمریوس گفت
سعی کرده بود سرش را از چوب داخل صندوقچه ببرد ولی هر بار 

  .آمد فه کنان بیرون میسر

به او رسید  به نظر می ".معلومه که یه کلمه هم نمیگیم": نیک گفت
حتی . آمدند به نظر میرنجیده است و لزلی و عمه مدي هم  برخورده
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تفاوت بود یکی از ابروهایش را باال برده  آقاي برنارد هم که همیشه بی
  .بود

طمئن شوم آنها و براي اینکه م ".قسم بخورین": با تحکم گفتم
به جونتون قسم ": اند چقدر جدي هستم اضافه کردم فهمیده
  "!بخورین

عمه مدي تنها کسی بود که از جایش پرید و دستش را با شوق و 
نمیشه ": لزلی غر زد. بقیه هنوز مردد بودند. ذوق روي قلبش گذاشت

دست چپمون کافی در حد فکر کنم . اي قسم بخوریم به چیز دیگه
  ".باشه

  "!قسم بخورین. زود باشین". رم را تکان دادمس

  "!خورم به جونم قسم می": عمه مدي با خوشحالی فریاد زد

نیک با  ".خورم قسم می"  :بقیه تا حدي خجالت زده زمزمه کردند
حالتی عصبی شروع به خنده کرد چون عمه مدي سرود ملی را 

  .کرد تا نشان دهد موقعیت چقدر حساس است زیرلب زمزمه می

 - من کرد تا مطمئن شود موافق هستم  اول نگاهی به -آقاي برنارد 
با دقت چندین . کمی جیر جیر کرددر صندوقچه را باز کرد ولوالها 
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پوشش مخملی قدیمی را کنار زد و وقتی باالخره چیزي که در آن 
حتی . کردند! و اوووه !آاااه با تعجب بود آشکار شد، همه به جز من

  "!واااي، لعنت بر شیطون پیر بدجنس" :زمریوس فریاد زد

احتماال این همون چیزیه که من فکر ": عمه مدي بعد از مدتی گفت
  .هایش هنوز به اندازه نعلبکی گرد بود چشم "کنم؟ می

  ".بله، یه کرونوگرافه": موهایم را از صورتم کنار زدم و گفتم

***  

بفهمد و لزلی نیک و عمه مدي با اکراه، آقاي برنارد بدون اینکه کسی 
مادرش تا آن زمان دو بار به . با اعتراض رسمی از اتاق بیرون رفتند
اتفاقا به قتل نرسیده یا ) الف(موبایلش زنگ زده بود که بپرسد آیا 

اي در هاید پارك نیفتاده باشد، براي همین واقعا  تکه تکه گوشه) ب(
  .ي دیگري نداشت چاره

اي که  بخورم کامال به نقشه با این وجود، اول مرا مجبور کرد قسم
و من هم  ".به جون خودت": دستور داد. چسبم کشیده بودیم می

  .اگرچه بر خالف عمه مدي، از خیر سرود ملی گذشتم. قسم خوردم
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باالخره اتاقم دوباره ساکت شد و دو ساعت بعد، بعد از اینکه مادرم 
ه ساکت سرش را از در داخل کرد تا نگاهی به من بکند، دیگر کل خان

به شدت با خودم مبارزه کردم تا تصمیم بگیرم آیا بالفاصله . شده بود
کرد که من  براي لوکاس فرقی نمی. کرونوگراف را امتحان کنم یا نه

و یک شب . بروم یا فردا یا چند هفته دیگر 1956امروز به سال 
ه شده احتماال براي من معجزه محض تنوع هم ک ،خواب خوب

رفتم و دوباره  یگر، فردا باید به آن مهمانی رقص میاز طرف د. ردک می
دانستم او چه  شدم و هنوز نمی با کنت سن ژرمن رو به رو می

  . اي دارد نقشه

. ي پایین بردم کرونوگراف را در لباس خوابم پیچیدم و آن را به طبقه
کشی؟  چرا اون چیز رو دنبالت دور خونه می": زمریوس پرسید

  ".ت هم تو زمان سفر بکنیتونی از اتاق خود می

خوابیده؟ و  کی اینجا می 1956تو سال  بله، ولی از کجا بدونم"
مجبورم کل خونه رو بگردم و ممکنه باز هم یه باالخره که بعدش هم 

خوام یه راست توي راهروي مخفی  نه، می. نفر من رو جاي دزد بگیره
رو  وقت دیگه خطري نداره که موقع فرود کسی من اون. سفر کنم
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لوکاس جلوي تابلوي عمو بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ هیو  .ببینه
  ".منتظرمه

. ها رو یه چیز میگی تو هر دفعه تعداد بزرگ": زمریوس یادآوري کرد
  ".گفتم جد چاق من اگه من جاي تو بودم می

کردند تمرکز  هایی که جیر جیر می محلی به او نگذاشتم و روي پله
آقاي برنارد به آن  - صدا باز کردم  تابلو را بدونکمی بعد، . کردم

به عالوه، روي هر . کرد روغن زده بود براي همین دیگر جیر جیر نمی
. شد هم قفل کار گذاشته بود دو در حمام و دري که به راهرو باز می

اول مردد بودم که آنها را قفل بکنم یا نه چون اگر به هر دلیلی موقع 
آمدم، خودم را خارج از  برگشت خارج از راهروي مخفی فرود می

  .راهرو و کرونوگراف را داخل آن حبس کرده بودم

دعا کن که کار ": به زمریوس گفتمو باالخره روي زمین زانو زدم 
ام را در شیار کوچک زیر یاقوت گذاشتم و آن را  انگشت اشاره ".کنه

. کرد ضمنا، آدم به درد آن عادت نمی. (محکم روي سوزن فشار دادم
  .)جهنم درد داشتآتش ثل هر بار م

و بعد به همراه  "...اگه بتونم حتما ": زمریوس مشغول حرف زدن بود
  .کرونوگراف ناپدید شد
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ی به رفع کنفس عمیقی کشیدم ولی هواي مرطوب و کهنه راهرو کم
ي نیک را  کمی لرزان ازجایم بلند شدم، چراغ قوه. حالت تهوعم نکرد

تابلو باز . سید باز کردمر پله می که به راه تر گرفتم و دري را محکم
هاي ترسناك قدیمی باز  هم با صداي جیر جیر و غژغژي شبیه فیلم

  . شد

آن طرف در منتظر  ".آهان، اومدي": لوکاس با صداي آهسته گفت
یه لحظه فکر  ". من بود و او هم با یک چراغ قوه مسلح شده بود

  ".کردم ممکنه رأس نیمه شب یه روح ظاهر بشه

  "باس خواب پیتر خرگوشه؟با ل"

ولی خوشحالم ... من یه کم پیش یکی دو تا نوشیدنی خوردم چون "
  ".گفتم که در مورد چیزي که توي صندوقچه بود درست می

طبق توافقمون یه . کنه بله، و خوشبختانه کرونوگراف هنوز کار می"
  ".ساعت وقت داریم

کنه به داد و فریاد پس بیا، زود باش، قبل از اینکه اون دوباره شروع "
  ".خونه رو بیدار کنه ي و همه

  "کی شروع کنه به داد و فریاد؟": وحشت زده زمزمه کردم
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مثل . داره دندون در میاره یا یه همچین چیزي. هري کوچولو دیگه"
  ".زنه آژیر جیغ می

  "دایی هري؟"

آریستا میگه به دالیل آموزشی باید بگذاریم گریه کنه وگرنه وقتی "
ولی دیگه خارج از حد . اي از آب در میاد جربزه یشه آدم بیبزرگ م

. یا باجربزه جربزه رم ببینمش، بیبعضی وقتا یواشکی می. تحمل آدمه
  ".رو بخونی، ساکت میشه "یه روزي آقا خرگوشه"اگه براش شعر 

یه مورد کالسیک از  شبیهاگه از من بپرسین که . بیچاره دایی هري"
تعجبی نداشت که این روزها اینقدر  ".هاي دوران کودکیه عقده

مشتاق بود به هر چیزي که در مسیر تفنگ شکاریش قرار داشت 
شلیک کند؛ مرغابی وحشی، گوزن، باقرقره، قرقاول و به خصوص 

دایی هري رئیس انجمنی بود که قصد داشتند شکار . خرگوش
. خرگوش با سگ شکاري را مجددا در گلوسسترشایر قانونی کنند

و یه خرگوش عروسکی . هتر باشه براش یه چیز دیگه بخونینشاید ب"
  ".نرمالو هم براش بخرین

بدون اینکه کسی متوجه ما شود به کتابخانه رسیدیم و وقتی لوکاس 
موفق ". در را پشت سرمان بست و قفل کرد نفس راحتی کشید
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خود اتاق تقریبا مشابه زمان خودم بود با این تفاوت که دو  "!شدیم
احتی کنار شومینه روکش متفاوتی داشتند، نقش شطرنجی صندلی ر

اسکاتلندي سبز و آبی به جاي گل رزهاي کرم رنگ در زمینه سبزي 
کن و دو فنجان بر روي  یک قوري روي گرم. ها بود که االن روي مبل

هایم را بستم و وقتی  چشم -ها قرار داشت و  ز کوچک بین صندلیمی
یک بشقاب  - حقیقت داشت، توهم نبود  دوباره آنها را باز کردم هنوز

بیسکوییت خشکی در کار نبود، ساندویچ واقعی ! ساندویچ هم بود
هاي  لوکاس خودش را روي یکی از صندلی. شد باورم نمی! مغذي

  .راحتی انداخت و به دیگري اشاره کرد

ولی من از خودم  "...اي از خودت پذ  لطفا بنشین و اگه گرسنه"
  ".امیدوارم ساندویچ گوشت نمک سود نباشن". پذیرایی کرده بودم

  ".رسی خسته به نظر می. نه، گوشت و خیار": لوکاس گفت

  ".شما هم همینطور"

همونطور که گفتم . من هنوز از هیجانات دیشب حالم جا نیومده"
ولی االن دو تا چیز برام . خب، دو تا. همین االن یه ویسکی خوردم

. ه هم بردار و سر فرصت درست بجوبله، یه ساندویچ دیگ... روشنه 
  ".ها رو فرو میدي هو اون خیلی ترسناکه که یک



  نجال محقق  زمرد سبز
 

١٧٨  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

کردم  احساس می! واي، چقدر غذا خوشمزه بود ".ادامه بدین": گفتم
. ام اي نخورده هاي خوشمزه ام چنین ساندویچ هیچ وقت در زندگی

  "کدوم دو تا چیز براتون روشن شده؟"

وشحالم، مالقات ما باید خیلی جلوتر خب، اوال، با اینکه از دیدنت خ"
ما باید تا جایی که . اي داشته باشه از این صورت بگیره تا نتیجه

تا اون موقع، احتماال من . تونیم نزدیک زمان تولد تو مالقات کنیم می
و قطعا بیشتر از  ؛اي دارن و چرا م که لوسی و پل چه نقشه فهمیده

ي بعدي هم  عنی دفعهی. فهمم دونم می اون چیزي که االن می
تونم در  اون وقت می. باشه 1993بینیم باید سال  همدیگه رو می
  ".ي مهمونی رقص هم به تو کمک کنم مورد این مسأله

  .رسید بله، منطقی به نظر می

ها جواب نمیده مگر اینکه من راهم  و دوم اینکه، هیچ کدوم از این"
  ".ي داخلی لقهرو به مرکز قدرت محافظین باز کنم، درست وسط ح

توانستم  نمی. من به شدت سر تکان دادم و حرفش را تأیید کردم
  .چیزي بگویم چون دهانم پر بود

لوکاس به نشان خانواده  ".تا االن که خیلی مشتاق این کار نبودم"
شمشیري که با گل . مونتروز که باالي شومینه آویزان بود نگاهی کرد
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، که 1هیک رودوس، هیک سالتاسرخ احاطه شده بود و زیر آن نوشته 
 "توانی انجام دهی نشان بده آن چه را واقعا می"چیزي شبیه به 

  .داد معنی می

در هر صورت،  -قطعا از موقعیت خوبی توي لژ شروع کردم "
در بین اعضاي مؤسس  1745در سال نمایندگان خانواده مونتروز 

م ازدواج بودن و به عالوه با یه حامل ژن احتمالی از شاخه یشم ه
با این حال، واقعا قصد نداشتم بیشتر از حد الزم خودم رو به لژ . کردم

ه خاطر تو و لوسی و ب. خب، االن همه چیز فرق کرده... متعهد کنم 
ت دو ویلر رو بکنمپل باید چاپلوسی  ن دونم موفق میشم یا نه  نمی. ک

  "...ولی 

ها  خرده نان ".شما حتی استاد اعظم میشین! اوه، بله، موفق میشین"
تازه موفق شده بودم بادگلویی از سر رضایت . را از لباس خوابم تکاندم

بگذار ". چه احساس خوبی بود که شکمت سیر باشد. را پنهان کنم
  "...، شما 1993فکر فکر کنیم؛ سال 

. لوکاس به جلو خم شد و انگشتش را روي لبش گذاشت "!هیسس"
خوام  کنم ولی نمی رفتار نمی شاید خیلی منطقی. خوام بشنوم نمی"

                                                             
1HIC RHODOS, HIC SALTA 
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خوره مگه اینکه مرتبط به تو  بدونم آینده براي من چه جوري رقم می
من سی و هفت سال تا دیدن مجدد تو وقت دارم و دوست دارم . باشه
تونی  می. خب، تا جاي ممکن بدون اضطراب بگذرونم... رو ها  اون

  "درك کنی؟

تحت این  ".کنم وب درك میبله، خ". نگاه غمگینی به او کردم ".بله"
شرایط، احتماال صالح نبود به او بگویم عمه مدي و آقاي برنارد 

توانم بعدا  می. مشکوك هستند که به مرگ طبیعی فوت نکرده است
  .همدیگر را دیدیم به او هشدار بدهم 1993وقتی در سال 

پس در مورد ". ام تکیه دادم و سعی کردم لبخند بزنم به صندلی
چون یه چیزي در مورد من . غ صحبت کنیم، بابابزرگجادوي کال

  ".دونین هست که شما نمی
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ادران هوایی کاسدیروز و روز قبل از آن، . حمله است تحتلندن هنوز 
انداختند  هایی می کردند و بمب آلمان تمام روز باالي سر ما پرواز می

در حال حاضر، . ي لندن را به شدت تخریب کرده است که کل منطقه
هاي  هایی از شهر و دادگاه هایی زیر بخش شوراي شهر لندن سرداب

پناهگاه در زمان حمله  به عنوانسلطنتی براي استفاده عمومی 
ما شروع به مسدود کردن بعضی از  ،بنابراین. هوایی ساخته است
فعال در زیرزمین را سه برابر ایم و تعداد نگهبانان  راهروهایمان کرده

  .ایم ههاي جدید و قدیمی مسلح نمود اسلحه اها را ب کرده و آن

ما سه نفر امروز بعد از طی فرایند امنیتی، مجددا از اتاق مستندات به 
هر سه با خود کتاب به همراه داشتیم و . ترابرد کردیم 1851سال 

هاي من در رابطه با  اگر لیدي تیلنی کمی بیشتر در مورد شوخی
مجددا شروع به بحث و  اش حس شوخ طبعی داشت و موضوع مطالعه

من کماکان بر . رفت کرد همه چیز به خوبی پیش می مجادله نمی
مزخرف  1روي نظرم در مورد اینکه کارهاي شاعر آلمانی معاصر ریکله

تواند یک کلمه از آنها را  کنم، هیچ کس نمی محض است پافشاري می
ي جنگ  در زمانی که در میانه د و به عالوه مطالعه ادبیات آلمانمبفه

متنفر هستم از اینکه کسی سعی کند . هستیم میهن پرستانه نیست
                                                             

1Rilke شاعر مشهور آلمانی 
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مرا مجبور کند نظرم را تغییر دهم و لیدي تیلنی مصمم به این کار 
همین حاال سعی داشت یک متن گیج کننده در مورد . است
اي بعد از  اي که خیس و سنگین مانند قورباغه هاي چروکیده دست

اي به  ا براي من توضیح دهد که ضربهکنند ر باران جست و خیز می
  ... البته، . در زده شد

  

  شمار محافظان گاه

  1916آوریل  2

  )2ترنس( "1.فشنت ایدم، نون است ایدمدوآ کوم"

  17/5/1986: حاشیه

مشخص است که این صفحه به دلیل ریختن قهوه نامفهوم شده 
نی را به قصد دارم قانو. اند کامال از بین رفته 36تا  34صفحات . است

تصویب برسانم که بر مبناي آن نوآموزان تنها تحت نظارت بتوانند 
  .شمار را مطالعه کنند گاه

  !)به شدت خسته(، بایگان کالرکسون. د
                                                             

  .دهند، یکی نیستند یدو فردي که کار یکسانی را انجام م١
2Terence 
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  پنج
واي، نه، بازم "  :زمریوس که در راهروي مخفی منتظر من بود گفت

  "!گریه کردي

ن خداحافظی با لوکاس خیلی سخت بود و فقط م .فقط گفتم بله
ما تا سی و هفت . خوردم نبودم که باید چند قطره اشکی را فرو می

نظر او، و این  نقطهدیدیم، دست کم از  سال دیگر همدیگر را نمی
احساس . زمان براي هر دوي ما به طرز غیر قابل تصوري طوالنی بود

سفر سفر کنم ولی  1993کردم دوست دارم بالفاصله به سال  می
البته اگر . ه بود که شب را خوب بخوابملوکاس از من قول گرفت

شد به آن خواب خوب گفت؛ ساعت دو شب بود و من باید فردا  می
مامان احتماال باید براي بیرون آوردن . شدم یک ربع به هفت بیدار می

  .آورد من از رختخواب جرثقیل می

. وقتی زمریوس جواب نداد نور چراغ قوه را روي صورتش انداختم
کردم ولی فکر کردم کمی غمگین به نظر  ر میشاید فقط تصو

  .ام رسد و متوجه شدم که تمام روز به او توجه نکرده می
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و ناگهان  ".زمریوس... لطف کردي منتظر من موندي، زمی ": گفتم
دوست داشتم او را نوازش . احساس محبت زیادي نسبت به او کردم

  .شد ارواح را نوازش کرد کنم ولی نمی

داشتم اطراف رو . م، فقط اتفاقی اینجا بودممن منتظر نبود"
به  ".گشتم تا یه جاي خوب براي مخفی کردن اون پیدا کنم می

آن را دوباره در لباس خوابم پیچیدم و زیر . کرونوگراف اشاره کرد
  .بازویم جا دادم

اگه پشت کمدت رو ". ي باال پرواز کرد زمریوس کنار من به طبقه
 - بشکنی اونو تونی  وبیه، راحت میچون فقط یه تخته چ -  بشکنی
همه جور جاي مخفی . تونی چهار دست و پا بري تو فضاي پشتش می

  ".اون پشت هست

آنقدر خسته بودم که  ".فکر کنم امشب اون رو بگذارم زیر تختم"
. چراغ قوه را خاموش کردم. پاهایم مثل سرب سنگین شده بود

احتماال حتی در . دا کنمتوانستم راه اتاق خوابم را در تاریکی پی می
در هر حال تا وقتی به در اتاق . توانستم این کار را بکنم خواب هم می

شارلوت رسیدم نیمه خواب بودم براي همین وقتی در ناگهان باز شد 
  .و نور داخل اتاق بیرون تابید تقریبا کرونوگراف را انداختم
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اب همه همین االن خواب خو. اه، لعنتی": زمریوس زیرلب گفت
  "!خورم قسم میبودن، 

باال براي لباس خواب خرگوشی یه کم سنت ": شارلوت پرسید
بندي  بند در لباس خواب ؛به چارچوب در تکیه داده بود "نرفته؟

هایش  رسید و موهایش با موجی براق روي شانه خیلی زیبا به نظر می
بافت به صورت فر  - خوبی مدل موي بافته همین است . (ریخته بود

کنی  براي همین وقتی آنها را باز می و کند طبیعی عمل میموي 
  .)رسی هاي درخت کریسمس به نظر می شبیه فرشته

دیوونه شدي ": زیرلبی طوري که خاله گلندا هم بیدار نشود گفتم
  "ترسونی؟ این طوري من رو می

زنی؟ و اون چیه داري با  چرا نصفه شبی تو راهروي من پرسه می"
  "بري؟ خودت می

ظورت چیه، راهروي تو؟ انتظار داري از دیوار خونه برم باال که من"
  "برسم به اتاق خودم؟

این بار با لحن . شارلوت از چارچوب در دور شد و یه قدم جلوتر آمد
زد  چون زیرلبی حرف می "زیر بغلت چیه؟": تهدید آمیزي تکرار کرد
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 ؛درسی خطرناك هم به نظر می... و حتی . تر هم شده بود ترسناك
  .کردم از کنارش عبور کنم براي همین جرأت نمی

من که . یه نفر اوضاع و اخالقش به هم ریخته. اوهو": زمریوس گفت
  ".دوست ندارم امروز با اون درگیر بشم

منظورت لباس ". اصال قصد نداشتم چنین کاري بکنممن هم 
  "خوابمه؟

  "!نشون بده اون تو چیه": دستور داد

خواي نصفه  براي چی می! اي تو دیوونه". میک قدم به عقب برداشت
. حاال لطفا اجازه بده رد بشم. شبی لباس خوابم رو نشونت بدم

  ".خوام برم بخوابم می

چی رو داري با  ببینمخوام  و من می": شارلوت هم هیس هیس کرد
م؟  ي تو ساده کنی من هم به اندازه تو واقعا فکر می. بري خودت می
هاتون  هاي توطئه آمیز و اون پچ پچ نگاهکنی من متوجه  فکر می

خواي چیزي رو از من مخفی کنی باید پنهان کاریت  نشدم؟ اگه می
کی که برادرت و آقاي برنارد یاون صندوق کوچ. بیشتر از این باشه

  "براي تو آوردن چی بود؟ اون چیزي که زیر بغلته توي اون بود؟
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احمق ": د و گفتهایش خاران اش را با یکی از بال زمریوس بینی
  ".نیست

، مطمئنا مهر زمان دیگري از روز بود و کمتر خواب آلوده بوداگر 
به . کردم ولی االن، اعصابم کشش نداشت داستان خوبی سر هم می

  ".به تو ربطی نداره": شارلوت پرخاش کردم

من ممکنه یاقوت و عضو . اوه، چرا داره": شارلوت هم به من پرید
ولی بر خالف تو دست کم مثل یکی از اعضا  ي دوازده نباشم حلقه

تونستم چیزهایی رو که شماها توي اتاق تو  من نمی! کنم فکر می
گفتین بشنوم، درهاي این خونه خیلی کلفته ولی چیزي که  می

یک قدم دیگر به طرف من برداشت و به لباس  "!شنیدم کافی بود
م، همین االن خواي اون رو ازت بگیر پس اگه نمی". خوابم اشاره کرد

  ".نشونش بده

ناگهان حالت  "کردي؟ هاي ما رو گوش می داشتی دزدکی حرف"
دانست که کرونوگراف  میچقدر فهمیده بود؟ . تهوع به من دست داد

دو برابر  رسید در این یک دقیقه وزن کرونوگراف نظر میاست؟ و به 
ا ي نیک ب با هر دو دستم محکم آن را گرفتم و چراغ قوه. شده است
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ولی االن خیلی مطمئن نبودم که . صداي بلندي روي زمین افتاد
  .خواهم خاله گلندا به خوابش ادامه دهد می

شارلوت یک قدم دیگر به من نزدیک شد و من ناخودآگاه یک قدم 
  "دیدیم؟ 1کراو ماگادونستی من و گیدئون آموزش  می". عقب رفتم

تو   موش دیوونهدونستی دقیقا همین االن شبیه اون  نه، ولی می"
  "کارتون عصر یخبندان شدي؟

شاید شانس بیاریم و کراو ماگا فقط یه جور بازي بی " :زمریوس گفت
ببخشین، ". نخودي خندید "!ها ها ها. 2مثل کاما سوترا. خطر باشه

  ".سازم هام رو می ها بهترین جوك من همیشه تو بدترین موقعیت

هنر رزمی اسرائیلیه و خیلی کراو ماگا یه ": شارلوت به من اطالع داد
یا . ت و از پا بندازمت تونم با یه لگد بزنم زیر معده من می. هم مؤثره

  "!تونم با یه ضربه گردنت رو بشکنم می

تا االن تمام مکالمه به صورت  "!تونم داد بزنم بیان کمک من هم می"
: آمد و حتما شبیه حرف زدن دو تا مار به گوش می بودپچ  پچ

  .س، هیسسهیسس، هیس

                                                             
1Krav Magaسبک رزمی اسرائیلی 

 .نوعی دانش سانسکریت در مورد هنر عشق ورزي٢
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کشاندم چه اتفاقی  کردم و به اینجا می اگر همه افراد خانه را صدا می
گرفتم که گردن مرا نشکند  افتاد؟ احتماال جلوي شارلوت را می می

فهمیدند من چه چیزي را در لباس خوابم پیچیده  ولی بعد همه می
  .بردم بودم و با خودم می

همانطور که جلو . ترسید شارلوت فکر مرا حدس زده اس به نظر می
. رقصید ي استهزاء آمیزي کرد؛ روي انگشتان پایش می آمد خنده می

  "!زود باش پس، داد بزن"

  ".زدم اگه من جاي تو بودم می": زمریوس گفت

ولی در نهایت مجبور به این کار نشدم چون آقاي برنارد پشت سر 
. مانند همیشه، انگار از غیب ظاهر شده است. شارلوت ظاهر شد

و شارلوت مثل  "تونم کمکی به شما بانوان جوان بکنم؟ می": پرسید
صرفا به براي کسري از ثانیه، فکر کردم . گربه به سرعت چرخید

ي آقاي برنارد لگد  به زیر معدهالعمل غیر ارادي  عنوان یک عکس
با حالت زند ولی خوشبختانه این کار را نکرد، هر چند انگشتانش  می

  . پرید عصبی می
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احساس  ها من خودم هم گاهی شب": تفاوتی گفت ي برنارد با بیآقا
خوشحال میشم براي شما یه خوراکی کوچیک . کنم گرسنگی می

  ".درست کنم چون در هر حال دارم میرم این کار رو بکنم

. سر دادم عصبی يا آنقدر از دیدن او احساس آرامش کردم که خنده
م چسبانده بودم گرفتم و ا اي که به سینه ام را به طرف بسته چانه
باز قند  ولی این بچه کاراته. کردم من داشتم همین کار رو می": گفتم

بندم به شدت به یه خوراکی احتیاج  شرط می. خونش پایین افتاده
  ".داره

اش را با تهدید  انگشت اشاره. شارلوت خیلی آهسته به اتاقش خزید
تش نمایشی آنقدر حال".حواسم بهت هست": سمت من گرفت و گفت

البته فقط . خواهد چیز دراماتیکی بگوید گار هر لحظه میبود که ان
  ".و به شما هم آقاي برنارد" :گفت

: وقتی در اتاقش را بست و راهرو دوباره تاریک شد پچ پچ کنان گفتم
  ".اون توي تاج محل آموزش دیده. باید مراقب باشیم"

  "!بد نبود همشوخی این ": زمریوس با لحن تحسین آمیزي گفت
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ممکنه ! و به یه چیزي شک کرده". لباس خوابم را محکم گرفتم
حتما پشت سرمون . حتی فهمیده باشه که ما دقیقا چی پیدا کردیم

  "...ها بفهمن که ما  کنه و اگه اون به محافظان چغلی می

آقاي برنارد با لحنی که به طرز غیر معمولی خشن بود حرف مرا قطع 
مکان بهتري براي بحث در مورد این مسائل حتما زمان و ". کرد
ي نیک را از زمین برداشت، آن را روشن کرد و نور  چراغ قوه ".هست

نیمه باز . اي باالي در اتاق شارلوت انداخت ي نیم دایره آن را به پنجره
  .بود

توانست  شارلوت می. ام سرم را پایین آوردم تا نشان دهم متوجه شده
شب به خیر، آقاي . بله، درست میگین" .ها را بشنود ي حرف همه
  ".برنارد

  ".خوب بخوابین دوشیزه گوئنت"

***  

مادرم صبح براي بیرون آوردن من از رختخواب به جرثقیل نیازي 
از بابانوئل پالستیکی وحشتناکی که . تر بود روش او ظالمانه. نداشت

 .برنده شده بود استفاده کرد 1کارولین پارسال در مهمانی براونیز
                                                             

1Brownies 
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شد دائم با صداي وحشتناك گوشخراشی تکرار  همین که روشن می
  "!هو، هو، هو، کریسمس همگی مبارك": کرد می

هو "ولی بعد از شانزده بار . ابتدا سعی کردم صدا را با پتویم خفه کنم
بالفاصله، از کارم و . تسلیم شدم و پتو را کنار انداختم "هو هو

. است چه اتفاقی بیفتدروز قرار پشیمان شدم چون به یاد آوردم که ام
  !مهمانی رقص

افتاد که به من امکان دهد  اي اتفاق نمی اگر امروز بعد از ظهر معجزه
پیش پدربزرگم سفر کنم، باید بدون اطالعاتی که  1993به سال 
  .شدم توانست به من بدهد با کنت رو به رو می لوکاس می

. کردم به گذشته سفر میباید همان دیشب دوباره . زبانم را گاز گرفتم
از طرف دیگر، در این صورت احتماال شارلوت حواسش به من بود در 
نتیجه با در نظر گرفتن تمام شرایط، تصمیم من براي نرفتن درست 

  .بود

فقط سه . تلو تلو خوران از تخت بیرون آمدم و به دستشویی رفتم
دم و دیشب شارلوت، ریسک نکر نمایشبعد از . ساعت خوابیده بودم

را طبق دستورات زمریوس، واقعا پشت کمدم را شکستم و فضایی 
هاي قدیمی بود که یک  و پرت پشت آن پیدا کردم که پر از خرت
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اي زیر سالن موسیقی اتاق کروکدیل درست شبیه همان که در فض
شکم . دوقلو بودند ها شاید کروکدیل. شد هم شامل می رقص بود را

  .گراف را داخل آن مخفی کردمکروکودیل را شکافتم و کرونو

در حالی که از خستگی در حال مرگ بودم، خوابم برد که  بعد از آن،
ال خوابی در واقع اص. دست کم به این معنی بود که خواب بدي ندیدم

  !بر خالف عمه مدي. ندیدم

دیر رسیدم  - ي اول آمدم  براي صبحانه به طبقهوقتی تلوتلو خوران 
هاي دور  گشتم تا سایه ل کانسیلر مامان میچون زمان زیادي را دنبا

عمه مدي در راهرو جلوي مرا گرفت و به اتاق  - چشمم را پنهان کنم 
  .خودش برد

این  ندارددانستم لزومی  ولی می  "مشکلی پیش اومده؟": پرسیدم
اگر عمه مدي ساعت هفت و نیم صبح بیدار شده . سؤال را بپرسم

موهایش به هم ریخته بود و یکی . ، حتما مشکلی پیش آمده بوددباش
اش باال بزند،  اش را از پیشانی از دو بیگودي که قرار بود موهاي طالیی

  .شل شده بود و تقریبا روي گوشش آویزان بود
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عمه مدي روي تخت  "!واي گوئنت، عزیزم، چه سؤالی پرسیدي"
. اش خیره شد هاي کاغذ دیواري یاسی نامرتبش نشست و به نقش گل

  "!م داشتمیه الها"

  !واي، نه

یه نفر یه قلب یاقوتی رو زیر  -بگذارین حدس بزنم ": پیشنهاد کردم
پرواز کنان وارد ش خرد کرد؟ یا شاید هم یه کالغ  ي چکمه پاشنه

  "ساعت شد؟... امم ... ویترین یه فروشگاه 

عمه مدي سرش را با چنان شدتی تکان داد که بیگودي دوم هم به 
من . ت، نباید در مورد این چیزها شوخی کنینه گوئن". خطر افتاد

هاماتم چیه ولی بعدا قطعا معنی پیدا لممکنه همیشه ندونم معنی ا
و این بار ". دست مرا گرفت و به طرف خودش کشید ".کنن می

من تو رو با یه پیراهن آبی با دامن پفی دیدم و همه . خیلی واضح بود
  ".اختننو جا شمع روشن بود و مردم ساز موسیقی می

اینکه خودم در مورد مهمانی حس بدي داشتم . موهاي تنم سیخ شد
. کرد پیدا میو یک الهام دیگر  رفت میکافی نبود، عمه مدي هم باید 

اي به مهمانی رقص نکرده بودم یا چیزي در  و من جلوي او اشاره
  .مورد رنگ لباسم به او نگفته بودم
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. ه مرا جلب کرده استعمه مدي خوشحال شد که باالخره کامال توج
رقصیدن، حتی خودت، ولی  اول همه چیز خیلی آروم بود و همه می"

ابراي سیاه وحشتناکی تو . بعد دیدم که سالن رقص سقف نداره
ها بیرون  ي بزرگ از اون شدن و یه پرنده آسمون باالي سرت جمع می

 یعبعد، وقتی س": ادامه داد ".اومد و آماده بود که روي تو فرود بیاد
همه جا ! واي، وحشتناك بود... ، یه راست رفتی توي کردي فرار کنی

پر از خون بود، همه چیز از خون سرخ شده بود، حتی آسمون هم 
  "...هاي خون بودن  هاي بارون، قطره هقرمز شد و قطر

  "؟...عمه مدي "

دونم، عشق من،  بله، می". مالید هایش را به هم می عمه مدي دست
بود و من امیدوارم معنیش اون چیزي که به نظر میاد واقعا هولناك 

  "...نباشه 

من . فکر کنم یه چیزي رو جا انداختیم": حرفش را دوباره قطع کردم
  "منظورم اینه که گوئنت توي خواب شما توي چی رفت؟... توي چی 

هایش را از قبل هم گشادتر  عمه مدي چشم ".خواب نبود، الهام بود"
  ".و یه راست دویدي به طرف اونت. یه شمشیر". کرد

  "شمشیر؟ از کجا اومده بود؟"
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فکر کنم توي هوا ... اون ". هایش را باال انداخت عمه مدي دست
کمی رنجیده بود و ادامه  ".ولی این موضوع مهم نیست. آویزون بود

  ".مهم، اون همه خونه": داد

ا این خواین من ب و شما دقیقا می. اوهوم": روي تخت کنار او نشستم
  "اطالعات چی کار کنم؟

عمه مدي به اطراف نگاه کرد و یک آبنبات لیمویی از میز کنار 
  .تختش برداشت و در دهانش گذاشت

فقط فکر کردم شاید برات مفید . دونم واي، عزیزم، خودم هم نمی"
  "...به عنوان یه هشدار ... باشه 

که  ي تالشم رو بکنم طرف هیچ شمشیري قول میدم همه. درسته"
شاید ". عمه مدي را بوسیدم و بلند شدم ".تو هوا آویزون باشه ندوم

االن وقت خوبی براي شما . بهتر باشه شما هم یه کم بیشتر بخوابین
  ".نیست

کش و قوسی به خودش  ".درست میگی، باید همین کار رو بکنم"
ولی این الهام رو دست کم ": پتو را روي خودش کشید و گفتداد و 

  ".ا مراقب خودت باشنگیرو لطف
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: گلویم را صاف کردم"،اممم". نزدیک در دوباره برگشتم ".حتما"
شاید ... تصادفا یه شیر که توي خوابتون نبود، نه؟ یا یه الماس؟ یا "

  "خورشید؟

  ".نه": هاي بسته گفت عمه مدي با چشم

و در را آهسته پشت سرم  "کردم همین فکر رو می": زیرلب گفتم
  .بستم

***  

پشت میز صبحانه نشستم بالفاصله متوجه شدم شارلوت  وقتی
  .نیست

یه کمی تب داره و . دختر بیچاره مریض شده"  :خاله گلندا گفت
کنم همین آنفوالنزایی رو که شایع  فکر می. کنه سرش شدیدا درد می
ت  لطفا میشه تو مدرسه بگی که دختر خاله. شده گرفته باشه

  "تونه بیاد گوئنت؟ نمی

! داره جدا که خنده - ؟آنفوالنزا. سري تکان دادم تلخی با اوقات
  .آرامش اتاق مرا بگردد باخواست در خانه بماند تا  شارلوت می
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ي روي میز  ظاهرا این ایده به فکر زمریوس هم که در ظرف میوه
ت  بهت گفتم که دختر خاله". صبحانه چمباتمه زده بود، رسیده بود

  ".احمق نیست

شد، نگاه  با بشقابی از تخم مرغ نیمرو وارد میو آقاي برنارد که 
  .اي به من انداخت هشدار دهنده

ي اخیر براي دختر بیچاره خیلی  این چند هفته": گفتخاله گلندا 
نیک با بی ادبی صدایی در آورد ولی خاله گلندا  ".ناراحت کننده بوده
تعجبی نداره که االن بدنش نیاز به استراحت ". توجهی به او نکرد

  ".داره

مزخرف نگو ": نوشید با جدیت گفت لیدي آریستا که چایش را می
 "شخصا،. ها رو هم داریم ي تحمل بدتر از این ما مونتروزها بنیه. گلندا

هیچ وقت در زندگیم یک روز ": پشت الغرش را صاف کرد و ادامه داد
  ".م هم مریض نشده

نبود، به  واقعا هم ".راستش، من هم زیاد حالم خوب نیست": گفتم
خصوص وقتی یادم آمد که راهی براي قفل کردن در اتاق خوابم از 

ي ما، قفل در از آن  درهاي خانه مانند اکثر. ون وجود نداردبیر
  .شوند هاي قدیمی بود که فقط از داخل قفل می مدل



  نجال محقق  زمرد سبز
 

١٩٩  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

  .مادرم بالفاصله از جایش پرید و دستش را روي پیشانی من گذاشت

گوئنت مثل همیشه ! واقعا که". رد کردهایش را گ خاله گلندا چشم
  ".تونه تحمل کنه که مرکز توجه نباشه نمی

مامان نوك بینی مرا گرفت؛ انگار که پنج سالم  ".ت خنکه پیشونی"
موهایم  ".و این هم خشک و گرمه، همونطوري که باید باشه". باشد
. تونم آخر هفته لوست کنم اگه دوست داري می". کرد شرا نواز
  "...م توي رختخواب صبحانه بخوریم و تونی می

اوووه، "  :کارولین که خوك قالب بافی صورتی روي پایش بود گفت
. تونی مثل قدیما برامون داستان پیتر خرگوشه رو بخونی آره، و می

بعد به گوئنت کمپوت سیب میدیم و روي پیشونیش دستمال تر 
  ".گذاریم می

تش که پنیر، گوشت، لیدي آریستا یک برش خیار را روي نان تس
. گوجه فرنگی و تخم مرغ را قبال مرتب رویش چیده بود قرار داد

تصویر کاملی از برعکس، . گوئنت، تو اصال مریض به نظر نمیاي"
  ".سالمت هستی
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هایم را به زور باز  د؟ آنقدر خسته بودم که چشمکر باور میچه کسی 
ز زده باشد نگه داشته بودم؛ شبیه چیزي بودم که یک خون آشام گا

  . زدند و حاال این حرف را می - 

تونم براي  می. من تمام روز توي خونه هستم": آقاي برنارد گفت
با اینکه  ".دوشیزه شارلوت سوپ جوجه درست کنم و مراقبش باشم

کرد ولی منظورش به من بود و من به خوبی  با خاله گلندا صحبت می
  .متوجه حرفش شدم

تونم  من می". مه دیگري براي او داشتمتأسفانه خاله گلندا برنا
جونز - خوام شما به والدن می. مراقب دختر خودم باشم آقاي برنارد

  ".برین و سفارشات من و لباس شارلوت براي مهمونی رو بگیرین

 1.اون که توي آیلینگتونه": آقاي برنارد نگاه مضطربی به من کرد
  ".م بیرون از خونه ییعنی من مدت طوالن

  ".بله، همینطوره": دا با اوقات تلخی اخمی کردخاله گلن

موقع برگشتن لطفا یه کم گل هم بخرین آقاي ": لیدي آریستا گفت
هاي بهاري براي سالن ورودي، میز غذاخوري و  یه مقدار گل. برنارد

هاي طاووسی که  مثل اون الله یچیز پر زرق و برق. اتاق موسیقی
                                                             

1Islington 
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هاي سفید، زرد روشن و  من رنگ. نباشهدفعه قبل گرفته بودین، 
  ".کنم یاسی رو توصیه می

. برودسر کارش  که بهي ما را بوسید و خداحافظی کرد  مامان همه
. اگر گل فراموشم نکن دیدین، چند تا براي من بگیرین آقاي برنارد"

  ".اگه گلفروشی داشت ،یا زنبق

  ".حتما": آقاي برنارد گفت

هستین، چند تا گل  و حاال که مشغول خریدن گل": من هم گفتم
تونین وقتی من مردم سر قبرم  می. سوسن هم براي من بگیرین

ولی  ".فرستین مدرسه بکارین چون وقتی مریضم دارین من رو می
  .مادرم دیگر از اتاق بیرون رفته بود

اگه اون تبرزین . نگران نباش". زمریوس سعی کرد مرا دلداري بدهد
تونه همینطوري راحت بره اتاق  موقرمز تو خونه بمونه، شارلوت نمی

رسه پشت کمدت رو باز کنه و بره  حتی اگر هم بره به فکرش نمی. تو
ت ه این کار رو هم بکنه هیچ وقت جرأو حتی اگ. توي فضاي پشتش

االن خوشحالی دیشب . کنه توي شکم کروکدیل رو بگرده نمی
  "مجبورت کردم شکمش رو بشکافی؟
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فکر اینکه دوباره چهار دست و پا در آن  ازبا سر تأیید کردم؛ با اینکه 
جاي تاریک پر از تار عنکبوت بروم به خودم لرزیدم و البته هنوز هم 

دانست که  اگر شارلوت واقعاحدس زده بود یا عمال می. نگران بودم
و اگر موفق . شد ، به این زودي ناامید نمیباید دنبال چه چیزي بگردد

ب بیندازم، حتی از همیشه هم شدم رفتن به آن مهمانی را عق نمی
اگر . گشتم احتماال خیلی خیلی دیر بر می. گشتم دیرتر به خانه بر می

ي ماست  فهمیدند که کرونوگراف دزدي اینجا در خانه محافظان می
افتاد؟ کرونوگرافی که فقط به خون گیدئون براي بسته  چه اتفاقی می

احتماال . خ شدناگهان تمام موهاي بدنم سی! شدن حلقه نیاز داشت
شان  فهمیدند چقدر به تکمیل مأموریت زندگی وقتی ناگهان می

بودم که چیزي را از  چه کسیو من . کردند نزدیک هستند سکته می
ي  آنها پنهان کنم؟ چیزي که ممکن است معلوم شود درمان همه

  !هاي دنیاست بیماري

ختر و باید این احتمال رو هم در نظر بگیریم که د": زمریوس گفت
  ".بیچاره واقعا مریض باشه
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اي این  به طرز احمقانه ".بله درسته، و زمین هم صافه": جواب دادم
همه در حالی که جا خورده بودند به . جمله را با صداي بلند گفتم

  .من خیره شدند

من هم . نه گوئنی، زمین گرده": با مهربانی به من گفت کارولین
 نور توي جهان در حال ولی ظاهرا با سرعت. اولش باورم نشد

دا کرد و جلوي بینی خوك یک تکه از نان تستش را ج ".حرکته
مگه نه مارگارت؟ . ولی همینه که هست". صورتی قالب بافی گرفت

  "خوري؟ یه لقمه نون و گوشت دیگه می

و لیدي آریستا با ناراحتیدهانش را جمع  "!اوینک": نیک آهسته گفت
وسک یا اسباب بازي سر میز غذا قانون ما این نبود که عر". کرد

  "ینطور دوست واقعی یا خیالی؟منیاریم؟ و ه

با این حال،  ".ولی مارگارت که خیلی خوب بود": کارولین گفت
  .روي زمین گذاشتزیر میز خوك را 

ظاهرا این روزها به . خاله گلندا با حالت سرزنش آمیزي عطسه کرد
  .عروسک هم حساسیت داشت

***  
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س به من قول داده بود مثل جانش از کرونوگراف با اینکه زمریو
من به این حرفش خندیده بودم هر چند از ته دل (محافظت کند 

و اگر شارلوت سعی داشت وارد اتاق من شود بالفاصله به من ) نبود
توانستم جلوي خودم را بگیرم و نگران اینکه اگر  خبر بدهد، نمی

ولی . افتد نباشم می دست محافظان به کرونوگراف برسد چه اتفاقی
باید به هر نحوي که شده روز را سپري . اي نداشت نگرانی فایده

اولین کاري که در . دبودم که بهترین اتفاق بیفت وار میکردم و امید می
تا در  شومیک ایستگاه جلوتر از اتوبوس پیاده : فهرستم بود

  .ام پیدا کنم استارباکس درمانی براي خواب آلودگی

تونین سه تا  می": پشت میز سفارش بودم پرسیدم که پسرياز 
  "اسپرسو به یک ماکیاتوي کاراملی اضافه کنین؟

اگه شماره موبایلت رو به من ": لبخند شیطنت آمیزي زد و گفت
  ".، بلهبدي

من  داشتم،تري به او انداختم و در حالی که احساس خوبی  نگاه دقیق
ندش مرا به یاد یکی از موهاي تیره و چتري بل. به او لبخند زدمهم 

البته او تا . انداخت آن مردان خوش قیافه در یک فیلم فرانسوي می
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 کردم نمیاش  وقتی خوش قیافه بود که در ذهنم با گیدئون مقایسه
  .اي بالفاصله این کار را انجام دادم که به طرز احمقانه

رافائل  ".خودش دوست پسر داره": یک نفر از پشت سر من گفت
هاي سبزش از خوشحالی  تی با اخم به طرف او برگشتم، چشمبود؛ وق
تونی خیلی راحت از لباس فرم  در هر حال، می". زدند برق می
یه کافه الته و یه . ش تشخیص بدي که براي تو خیلی جوونه مدرسه

  ".مافین کرنبري لطفا

ام را با  هایم را گرد کردم و نوشیدنی مخصوص خیلی قوي چشم
اتفاقا، من دوست پسر ندارم ولی در ". اي برداشتم هلبخند عذرخواهان

م  دو سال دیگه شماره. خب، یه جور مشکل زمانی دارم... حال حاضر 
  ".رو ازم بخواه

  ".حتما"

بندم از هر  شرط می. کنه دونی که این کار رو نمی می": رافائل گفت
  ".گیره دختر خوشگلی شماره تلفن می

! هی، وایسا". فائل به من رسیدمن بدون حرف راه افتادم ولی را
فکر ". اش کرد نگاه مشکوکی به قهوه ".ت شدم ببخشید مزاحم مغازله

  "کنی توي این تف کرده؟ می
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 فاز فنجان کاغذي خودم قلپ بزرگی خوردم و لب و زبان و سق
وقتی دوباره فکرم به کار افتاد، فکر کردم آیا تزریق . دهانم را سوزاندم

  .نبودي بهتري  وریدي ایده

که توي کالسمونه رفتم  1من دیروز با اون دختره سلیا": رافائل گفت
  "کنی؟ خوشگل و بامزه، این طور فکر نمی. دختر محشریه. سینما

 "ها؟": ام بود گفتم ام در کف شیري قهوه همانطور که بینی
  .)گذاشت کم روي من اثر می نشینی با زمریوس کم هم(

. فقط به لزلی چیزي نگو. شتخیلی بهمون خوش گذ": ادامه داد
  ".ممکنه حسودیش بشه

. باشه". کرد مرا گول بزند سعی می - چقدر شیرین . زدم زیر خنده
  ".مونم مثل سنگ قبر ساکت می

کنی ممکنه حسودیش  پس واقعا فکر می": رافائل مشتاقانه پرسید
  "بشه؟

مخصوصا اینکه کسی به اسم سلیا . از حسادت سبز میشه. اوه، حتما"
  ".کالس ما نیست تو

                                                             
1Celia 



  نجال محقق  زمرد سبز
 

٢٠٧  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

اون مو بوره؟ ". اش را مالید؛ کمی خجالت زده شده بود رافائل بینی
  "که مهمونی داده؟

  ".سینتیا"

لباس فرم  ".ولی من واقعا با اون رفتم سینما": رافائل با ناراحتی گفت
مدرسه با ترکیب ناخوشایند زرد بدرنگ و آبی سیر به رافائل از ما هم 

برد مرا یاد  تی که دستش را الي موهایش میو آن حال. آمد بدتر می
فکر کردم به خاطر . ام را برانگیخت انداخت و حس مادرانه نیک می

ترش متکبر و خودخواه نیست باید جایزه  اینکه مثل برادر بزرگ
  .بگیرد

  "م این خبر رو به لزلی میدم، خوبه؟ویه جوري آر": پیشنهاد دادم

اه، ... ه اسما رو قاطی کردم ولی بهش نمیگی ک": لبخند مرددي زد
  " -یا شاید ... بهتره چیزي بهش نگی 

. شدیم کراواتش را کشیدم وقتی از هم جدا می ".بسپرش به خودم"
  ".امروز درست کراوات بستی! هی، تبریک میگم"
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یا هر اسمی که . برام بسته 1سیندي": رافائل با لبخند کجی گفت
  ".داره

***  

عذرخواهی مرا در . لیسی با آقاي ویتمن بوداولین کالس ما ادبیات انگ
مورد شارلوت با یک حرکت سر پذیرفت، هر چند نتوانستم مقاومت 

  . کنم و دور کلمه مریض در هوا با انگشتانم عالمت نقل قول نگذارم

ي پیش ما  ي تکالیف هفته هاي تصحیح شده وقتی آقاي ویتمن برگه
  ".با خودت میاوردي باید اون رو": داد، لزلی زیرلب گفت را می

چی، کرونوگراف رو؟ به مدرسه؟ دیوونه شدي؟ فرض کن آقاي "
تازه . کنه بیچاره آقاي سنجاب، حتما سکته می! ویتمن پیداش کنه

ها هم من  ش هم میگه و اون حتما بالفاصله به دوستان محافظ دیگه
خردم  خکنن، یا روي چر یک میلش مزنن، با تیر و کمان به رو دار می

شون میگه که  اي که قوانین طالیی مسخره کنن یا هر کار دیگه می
بیا، کلید ". کلید صندوقچه را به لزلی دادم ".مجازات منه انجام میدن

تو  کردمخواستم این رو بدم به رافائل ولی فکر  من واقعا می. قلبت
  ".خوشت نمیاد

                                                             
1Cindy 
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هایش را گرد کرد و به ردیف اول جایی که رافائل نشسته  لزلی چشم
  .بود و مراقب بود که حتی طرف لزلی نگاه هم نکند سرك کشید

بالفاصله دوباره بنداز گردنت و اجازه نده شارلوت اون رو ازت ": گفتم
  ".بگیره

یه فیلمی نبود که جنیفر لوپز . کراو ماگا": لزلی زیرلب گفت
ش رو  تونست ازین کارا بکنه؟ اونی که آخرش شوهر سابق وحشی می

  ".من هم دوست دارم کراو ماگا یاد بگیرمحسابی کتک زد؟ 

کنی شارلوت ممکنه کمد رو با لگد باز کنه؟ فکرش رو که  فکر می"
دئون یاد داده باشن چطور یکنم اگه به اون و گ کنم تعجب نمی می

حتما یه کارگاه آموزشی با یه مأمور . ها رو باز کنن  بدون کلید قفل
MI61 فقط از روش  - ست نیازي به قلم و چکش نی: هم داشتن

  .آه عمیقی کشیدم ".ظریف سنجاق سر استفاده کنید

دونست ما چی پیدا کردیم، حتما تا حاال به  اگه شارلوت واقعا می"
کنه قراره چیزي رو کشف کنه که  اون فکر می. محافظان گفته بود

  ".باعث میشه خودش مهم به نظر برسه و تو بد

  ".موفق میشه بله، و اگه پیداش کنه"
                                                             

  .انگلیساداره امنیت  ١
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 130شما دو تا در مورد غزل شماره موضوع صحبت امیدوارم  "
  .آقاي ویتمن ناگهان باالي سر ما پیدایش شد ".باشه

  ".زنیم اي حرف نمی هاست که در مورد چیز دیگه مدت": لزلی گفت

کنم شما  متأسفانه احساس می". آقاي ویتمن یک ابرویش را باال برد
تمرکز کردین که به کار دخترها اخیرا ذهنتون رو روي چیزهایی م

شاید فکر خوبی باشه که یه نامه . کنه تون هیچ کمکی نمی مدرسه
اي که براي تحصیل شما  با توجه به هزینه. براي والدینتون بفرستیم

کنم در عوض انتظار تعهد مشخصی رو از  پردازن، فکر می در اینجا می
یه کم ". تکالیف ما را روي میز جلوي ما گذاشت ".طرف شما دارن

متأسفانه . کرد هاتون رو خیلی بهتر می توجه بیشتر به شکسپیر، مقاله
  ".نمرات متوسطی گرفتین

کنه براي چی اینطوري  و فکر می": با اوقات تلخی زیرلب گفتم
ام را صرف  اوال من باید تمام وقت اضافه! ب رویی داشتجع "شده؟

آقاي ویتمن کردم و حاال هم  سفر زمان، پرو لباس و آموزش رقص می
  !کنم ام غفلت می گفت از کار مدرسه به من می

شارلوت نشون داده ": آقاي ویتمن انگار که فکر مرا خوانده باشد گفت
که کامال امکان پذیره هر دوي این کارها رو با هم ترکیب کرد، 
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بهتره تو هم از اون . و هیچ وقت اعتراض نکرده. نمراتش عالیه. گوئنت
  ".تر باشی م منظمسرمشق بگیري و یه ک

  .شد نگاه کردم با عصبانیت به او که دور می

یکی از همین روزا به ". لزلی دوستانه آرنجش را به پهلوي من زد
در . آقاي سنجاب وحشتناك میگیم در موردش چه نظري داریم

ولی امروز فقط هدر دادن . مدرسه رو تموم کردیموقتی تقریبا نهایت، 
  ".انرژیه

خمیازه  ".من انرژیم رو براي بیدار موندن الزم دارم. هآره، حق با توئ"
امیدوارم اون سه تا اسپرسویی که خوردم عجله کنن و ". کشیدم

  ".راهشون رو به جریان خون من پیدا کنن

باشه، وقتی پیدا کردن باید حتما در مورد اینکه ". لزلی تأیید کرد
  ".تونی از زیر این مهمونی در بري فکر کنیم چطور می

***  

ولی شما ". هایش را به هم مالید آقاي مارلی با بیچارگی دست
دونم  من نمی. ي مقدمات کار آماده شده همه! تونین مریض بشین نمی

  ".چه جوري باید به بقیه بگم
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اي  خودم را به سختی از لیموزین بیرون کشیدم و با صداي خسته
کار . یا حتی تقصیر من. تقصیر شما نیست که من مریضم"  :گفتم
  ".ت و در مورد این چیزها کاري نمیشه کردسخدا

آقاي مارلی با اوقات تلخی به من نگاه  "!باید بشه! اوه، بله، میشه"
انصاف  ".رسی اونقدرها هم مریض به نظر نمی": کرد و اضافه کرد

نبود چون من غرورم را زیر پا گذاشته بودم و کانسیلر مامان را از 
ل لزلی فکر کرده بود با کمی سایه چشم او. صورتم پاك کرده بودم

خاکستري و یاسی به من کمک کند ولی بعد از نیم نگاهی به 
ي دور  سایه. صورتم، لوازم آرایش را دوباره در کیفش گذاشت

توانست همین طوري هم در هر فیلم خون آشامی  هایم می چشم
  .ها رنگ پریده بودم مورد استفاده قرار بگیرد و مثل مرده

شاید اینکه چقدر "  :ام را به آقاي مارلی دادم و گفتم درسهکیف م
مهم اینه که واقعا چقدر مریض  -رسم مهم نباشه  مریض به نظر می

با توجه به اینکه خیلی ضعیف و شکننده بودم، این بار  ".هستم
کنم تحت این شرایط،  و فکر می". ت کیف مرا بیاوردستوان می
  ".دازیمتونیم مهمونی رقص رو عقب بن می
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و بالفاصله دستش را به دهانش  "!غیر ممکنه"  :آقاي مارلی فریاد زد
. کوبید و با وحشت به اطراف نگاه کرد که مبادا کسی شنیده باشد

: رفتیم هیس هیس کرد همانطور که به طرف مقر فرماندهی لژ می
من  "دونین چقدر زمان و زحمت براي این مقدمات صرف شده؟ می"

. رفتیم به سختی پیش میم که کرد حرکت می چنان کشان کشان
تون رو مجبور کنیم اجازه بده  کار راحتی نبود که مدیر مدرسه"

انجمن هنرهاي نمایشی آماتور از اتاق هنر سرداب براي تمرینشون 
  "- و کنت سن ژرمن صریحا گفته ! امروزالبته . استفاده کنن

هاي نمایشی انجمن هنر. (رفت آقاي مارلی کم کم روي اعصابم می
.) فهمیدم ها را نمی آماتور؟ آقاي گیلز، مدیر مدرسه؟ هیچ کدام از این

اي  سه تا آسپرین خوردم ولی فایده! مریض! گوش کن، من مریضم"
و نفسم . تب هم دارم. در واقع داره حالم هی بدتر میشه. نداشت

هایی  ي پله براي تأکید بر چیزي که گفته بودم، نرده ".کنه تنگی می
  .رسید گرفتم و چند نفس عمیق کشیدم ا که به ساختمان میر

! آقاي جورج. تونی فردا مریض بشی می! فردا": آقاي مارلی بع بع کرد
ي برنامه زمانی ما  تا فردا مریض بشه وگرنه همه تونه بهش بگین نمی

  "!ریزه به هم می
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آقاي جورج که دم در ظاهر شده بود،  "حالت خوب نیست گوئنت؟"
. حظه دستش را دور من انداخت و مرا به داخل ساختمان بردبا مال

  . اینطوري بهتر بود

احتماال ویروس آنفوالنزاي ". کشم سر تکان دادم انگار که درد می
ما هر دو یک مدل آنفوالنزاي ! دقیقا! ها، ها ".شارلوت رو گرفتم
  ".ترکه سرم داره می"! بهتر است تا آخر راه را برویم. خیالی را داریم

  ".عزیزم، واقعا در این زمان بدشانسیه"  :آقاي جورج گفت

دوید  آقاي مارلی که با حالتی که انگار خیلی مهم است دنبال ما می
محض تنوع،  ".من هم سعی دارم همین رو بهش بفهمونم": گفت

هاي قرمز بود  هکصورتش مثل خرچنگ سرخ نبود بلکه سفید با ل
. براي این موقعیت چه رنگی بشود توانست تصمیم بگیرد انگار که نمی

تونه تزریقی چیزي براش بکنه، نه؟ فقط باید  حتما دکتر وایت می"
  ".چند ساعت دووم بیاره

  ".بله، این هم یه راهه": آقاي جورج گفت

از آقاي جورج انتظار . شوکه شده بودم؛ چپ چپ به او نگاه کردم
بیماري  کم حقیقتا احساس کم. همدردي و حمایت بیشتري داشتم

کردم اگر محافظان متوجه  به نوعی احساس می. کردم ولی از ترس می
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کنم، برخورد چندان خوبی با من نخواهند  شوند من وانمود می
  . راه برگشتی وجود نداشت. ول دیگر دیر شده بود. داشت

به جاي رفتن به کارگاه مادام روسینی که قرار بود در آقاي جورج، 
همم را بپوشم، مرا به تاالر اژدها برد و آقاي هاي قرن هجد آنجا لباس

آورد و با اوقات تلخی با  ي مرا می مارلی هم که هنوز کیف مدرسه
  .زد دنبال ما آمد خودش حرف می

شناختم  دکتر وایت، فالک دو ویلر، آقاي ویتمن و مردي که نمی
جورج به  يوقتی آقا. دور میز نشسته بودند) شاید وزیر بهداشت بود(

و به ما ند ی مرا داخل اتاق هل داد، همه سرهایشان را برگرداندآرام
  .شد احساس معذب بودنم همینطور بیشتر می. خیره شدند

میگه ": آقاي مارلی به محض اینکه بعد از ما وارد اتاق شد اعالم کرد
  "!مریض شده

حاال، دوباره . اول در رو ببند مارلیلطفا ". فالک دو ویلر بلند شد
  "کی مریضه؟ .شروع کنیم

اي به طرف من  اش را با حالت متهم کننده آقاي مارلی انگشت اشاره
هایم را  ي اینکه چشم و من در مقابل وسوسه "!اون": گرفت و گفت

  .گرد کنم مقاومت کردم
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آقاي جورج دست مرا رها کرد، با ناله روي یک صندلی خالی نشست 
ال گوئنت ح. درسته". و عرق سر طاسش را با دستمال پاك کرد

  ".خوب نیست

کردم به طرف پایین و سمت راست نگاه کنم  در حالی که دقت می
جایی خوانده بودم که مردم وقتی دروغ  ".واقعا متأسفم": گفتم
ولی امروز اصال ". کنند گویند همیشه با باال و سمت چپ نگاه می می

به زحمت روي پاهام . حالم براي رفتن به اون مهمونی خوب نیست
به پشتی صندلی آقاي جورج  ".ادم و همینطور هم بدتر میشموایس

  .تکیه دادم تا بر حرفم تأکید کنم

تازه آن موقع دیدم که گیدئون هم حضور دارد و قلبم یک لحظه 
  . ایستاد

اصال انصاف نبود که صرف دیدن او براي سردرگم کردن من کافی 
یش را در ها ؛ آن هم در حالی که او فقط با حالت عادي دستباشد

جیب شلوار جینش کرده و کنار پنجره ایستاده بود و فقط به من 
خب، قبول، لبخند آشکار و شاد و سرحالی نبود، فقط . زد لبخند می
هایش هم همزمان لبخند  ي لبش باال رفته بود ولی چشم کمی گوشه

  .زد و به هر دلیلی دوباره بغض گلویم را گرفت می
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ردم و رابرت کوچولو، پسر دکتر نگاه ک به سرعت به طرف دیگري
کنار  ،وایت را که وقتی هفت ساله بود در یک استخر غرق شده بود

بود ولی حاال دیگر  یپسرك روح کوچولو اوایل خجالت. شومینه دیدم
ت تکان داد ولی من فقط توانستم سبرایم د. کرد به من اعتماد می

  . سري برایش تکان بدهم

تونم بپرسم چه  می": گاه کرد و پرسیدآقاي ویتمن با تمسخر به من ن
اي داري؟ همین االن توي مدرسه  جور بیماري ناگهانی و غیر منتظره

هایش را به سینه زد و بعد ظاهرا  دست ".کامال صحیح و سالم بودي
این بار، با . فکر کرد روشش غلط بوده و تاکتیکش را عوض کرد

اگر احیانا در " :و همدردي گفت تمالیم اي با صداي نرم و مردانه
شاید . کنیم مورد مهمونی رقص عصبی هستی گوئنت، ما درك می

دکتر وایت بتونه چیزي بهت بده که به ترست از حضور جلوي جمع 
  ".غلبه کنی

  ".تونیم قرار امروز رو عقب بندازیم ما وقعا نمی". فالک تأیید کرد

 آقاي ویتمن درست". بعد آقاي جورج هم از پشت به من خنجر زد
هر کسی هم . میگه، یه کم ترس از حضور در جمع کامال طبیعیه

  ".براي همین نیازي نیست خجالت بکشی. شد جاي تو بود عصبی می
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گیدئون تمام مدت با . و تنها هم نخواهی بود": فالک اضافه کرد
  ".توئه

قصد نداشتم این کار را بکنم ولی به سرعت نگاهی به گیدئون 
هش به نگاه من گره خورد، به همان سرعت انداختم و وقتی دیدم نگا

  . آن را برگرداندم

گردي اینجا و  قبل از اینکه بفهمی چی شده، بر می": فالک ادامه داد
  ".همه چیز تموم شده

زدم وزیر بهداشت باشد سعی کرد مرا وسوسه  مردي که حدس می
ببخشید؟ فکر  ".فقط به اون لباس دوست داشتنی فکر کن". کند
ي ده ساله هستم که هنوز با عروسک  یه دختر بچه کردم من می

  کنم؟ باربی بازي می

بقیه هم زمزمه تأیید سر دادند و همه براي تشویق به من لبخند 
ت که ابروهایش با اخم همیشگی در هم یزدند؛ همه به جز دکتر وا

رابرت . ترساند اش هر کسی را می حالت خصمانه. کشیده شده بود
  .عذرخواهانه به یک طرف خم کرد یلتکوچولو سرش را با حا

کنه، سر درد  گلوم درد می": توانستم محکم گفتم تا جایی که می
کنم ترس از حضور در جمع  فکر نمی. کنه دارم و همه بدنم درد می
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م امروز آنفوالنزا داشت و خونه موند و حاال  دختر خاله. اینطوري باشه
  "!به همین سادگی. هم من ویروسش رو گرفتم

یه نفر باید دوباره براش ": قاي مارلی از آن پشت جیرجیر کردآ
ولی آقاي ویتمن  ".توضیح بده که این واقعه اهمیت تاریخی داره

  .حرفش را قطع کرد

و لحن صدایش  "ي امروزمون رو یادت میاد؟ گوئنت، مکالمه" :پرسید
  .شد تر چرب و نرمحتی از قبل هم 

مورد مشکالت تکالیف  منظورش کدام بود؟ قطعا مزخرفاتش در
  .کرد کرد؟ البته، ظاهرا می ام را به عنوان مکالمه توصیف نمی مدرسه

هایی که دادیم باشه ولی کامال مطمئنم که  شاید به خاطر آموزش"
شارلوت هیچ . ش آگاه بود اگر شارلوت جاي تو بود، نسبت به وظیفه

ما قرار وقت شرایط فیزیکی خودش را باالتر از مأموریتش براي هدف 
  ".داد نمی

خب، تقصیر من نبود که آنها رفته و به دختر اشتباهی آموزش داده 
راستش، ". تر از قبل به پشت صندلی آویزان شدم بودند، نه؟ سخت

تونست به اون  ي من حالش بد بود، نمی اگه شارلوت هم به اندازه
  ".بره مهمونی
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هر لحظه رسید که انگار ممکن است  آقاي ویتمن طوري به نظر می
کنم متوجه باشی من در مورد  فکر نمی". کنترلش را از دست بدهد

  ".زنم چی حرف می

دکتر وایت با روش خشن  "!رسیم اینطوري به هیچ جایی نمی"
زمان ارزشمند خودمون  ما فقط داریم" .اش این حرف را زد همیشگی

تونیم با حرف  اگه دختره واقعا مریض باشه، نمی. رو از دست میدیم
اش  صندلی "...کنه  و اگه داره تظاهر می. دن حالش رو خوب کنیمز

را عقب داد، بلند شد و چنان با سرعت میز را دور زد و به طرف من 
  "!دهن باز". آمد که رابرت کوچولو به سختی به او رسید

با عصبانیت به او نگاه کردم ولی او سر مرا ! واقعا از حد گذرانده بودند
ها تا گلوي مرا  ته بود و انگشتانش از گوشبا هر دو دستش گرف

قلبم فرو . بعد دستش را روي پیشانی من گذاشت. کردند بررسی می
  .ریخت

غدد ". تر شد و حالت صورتش از قبل هم خشن ".هممم": بعد گفت
لطفا . این، واقعا خوب نیست -  حرارتش باالستلنفاوي ورم کرده، 

  ".دهنت رو باز کن گوئنت
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ورم غدد لنفاوي؟ حرارت . را که گفته بود انجام دادمبا تعجب، کاري 
  باال؟ نکند از فرط ترس واقعا مریض شده بودم؟

دکتر وایت یک چوب بستنی از جیب  ".کردم همونطور که فکر می"
گلوش ملتهبه، ". جلوي کتش بیرون آورد و با آن زبانم را فشار داد

حتما وقتی آب . تعجبی نداره گلودرد داري... هاش ورم کرده  لوزه
  ".سوزونه دهنت رو قورت میدي مثل آتیش می

 تحتما االن از اون شرب. دختر بیچاره": رابرت با همدردي گفت
  .صورتش را با چندش جمع کرد ".سینه وحشتناکا بهت میده

  "سردته؟": پدرش از من پرسید

کرد؟ چرا به  محض رضاي خداچرا این کار را می. با تردید تأیید کردم
که همیشه دکتر وایتي مردم،  از میان همهآن هم کرد؟  می من کمک

کرد انگار در اولین فرصت من با کرونوگراف فرار  طوري رفتار می
  کنم؟ می

دکتر وایت به طرف  ".باالتر هم میره یتبت براي مدت. کردم فکر می"
  ".به نظر میاد عفونت ویروسی باشه". بقیه برگشت
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من خودم را مجبور کردم . رسیدند محافظان حاضر نگران به نظر می
  .به گیدئون نگاه نکنم اگر چه خیلی دوست داشتم صورتش را ببینم

تونی براي مریضی چیزي بهش بدي،  می": فالک دو ویلر پرسید
  "جیک؟

ولی امکان نداره . یه چیزي که تبش رو بیاره پایین، فقط همین"
 ".ه تو رختخوابباید بر. بتونه با عجله براي مهمونی امشب آماده بشه
اگه شانس بیاره فقط یه ". دکتر وایت با اوقات تلخی به من نگاه کرد

ولی ممکنه چند روز هم . ست که این روزها شایع شده عفونت یه روزه
  "...طول بکشه تا 

  "- تونیم  ها، حتما می با همه این": آقاي ویتمن شروع کرد

تمام  ".تونیم نه، نمی": ادبی حرفش را قطع کرد دکتر وایت با بی
 مورد از کردم طوري به او نگاه نکنم که انگار هفتمین تالشم را می

به جز اینکه گیدئون به سختی ". ي جهان است عجایب هفتگانه
  تونه با ویلچر اون رو به مهمونی رقص برسونه، رفتار غیر مسؤوالنه می

و نقض قوانین طالییه اگه اون رو با عفونت ویروسی حاد به قرن 
  ".دهم بفرستیمهج
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ما . درسته": زدم وزیر بهداشت باشد گفت مرد ناشناسی که حدس می
دونیم سیستم ایمنی بدن افراد در قرن هجدهم در برابر  نمی

ممکنه آثار ویرانگري . هاي جدید چه واکنشی نشون میده ویروس
  ".داشته باشه

  ".در گذشته 1مثل سرخپوستان مایا": آقاي جورج زیرلب گفت

. اي نداریم رسه ما چاره خب، به نظر می". عمیقی کشید فالک آه
شاید بتونیم به جاي اون . گیدئون و گوئنت امشب به مهمونی نمیرن

مون رو  مارلی، میشه لطفا تغییر برنامه. عملیات اپال رو جلو بندازیم
  "به بقیه اطالع بدي؟

. آقاي مارلی که مشخصا ناراحت بود، به طرف در رفت ".بله قربان"
براي من  و البته. نگاهی که به من انداخت کامال سرزنش آمیز بود

ترین چیز این بود که من مهمانی رقص را  مهم. هیچ اهمیتی نداشت
  .توانستم شانسم را باور کنم هنوز هم نمی. عقب انداخته بودم

بر خالف بقیه، . اي به گیدئون انداختم ریسک کردم و نگاه محتاطانه
به عقب افتادن گشت و گذار ما ناراحت شده  رسید از به نظر نمی

آیا حدس زده بود من در مورد . زد باشد، چون به من لبخند می

                                                             
1Maya Indians 
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ام؟ یا فقط خوشحال بود که امروز از شر  ام تظاهر کرده بیماري
ها راحت شده است؟ در هر صورت، در مقابل  پوشیدن آن لباس

کتر وایت که وسوسه لبخند زدن به او مقاومت کردم و نگاهم را به د
  .مشغول صحبت با وزیر بهداشت بود برگرداندم

رسید  ولی به نظر می. خیلی دوست داشتم خصوصی با او حرف بزنم
  .دکتر کامال مرا فراموش کرده و غرق در صحبت شده است

آقاي جورج  ".ا گوئنتیب": گفت صدایی را شنیدم که با همدردي می
تونی بري  یم و بعد از اون میبر تو رو یه راست براي ترابرد می". بود
  ".خونه

  .سرم را تکان دادم

  .امروز بود اتفاقاین، بهترین 
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ثانیه تا  120تواند بین  سفر به زمان گذشته با کمک کرونوگراف می
در مورد آکوامارین، سیترین، یشم، یاقوت . دقیقه طول بکشد 240

حداکثر  ثانیه و زمان 121کبود و یاقوت سرخ، زمان حداقل برابر با 
به منظور اجتناب از سفر زمان کنترل نشده، . دقیقه است 239

اگر کمتر از این . دقیقه ترابرد کنند 180حامالن ژن باید هر روز 
زمان ترابرد کنند، ممکن است در بیست و چهار ساعت آینده سفر 

ژانویه  6هاي سفر زمان،  به پرونده(زمان کنترل نشده رخ دهد 
  .)تیموتی دو ویلر مراجعه شود - 1902فوریه  17، 1902

، 1738تا  1720هاي  لاطبق تحقیقات تجربی کنت سن ژرمن در س
تا پنج ساعت و نیم در تواند با کمک کرونوگراف  یک حامل ژن می

تجاوز از این زمان، در صورت . دقیقه ترابرد کند 330روز یعنی 
حساس سرگیجه و ضعف خواهند شد و اامالن ژن دچار سردرد، ح

. به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت تعادلشاني ادراك و  قوه
برادران دو ویلر توانستند این حقایق را در سه آزمایش موازي روي 

  .تجربه کنند 1902خودشان در سال 

  

  3تاریخچه محافظان، جلد 
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  "اسرار کرونوگراف": فصل اول

  

  شش
. کرده بودمهیچ وقت با آرامشی که امروز بعد از ظهر داشتم ترابرد ن
، یک رواندازسبدي به من دادند که همراه خودم ببرم و داخل آن 

هاي خرد شده در یک  و میوه!) البته(فالسک چاي داغ، بیسکوییت 
وقتی روي مبل راحتی سبز جاگیر شدم، تقریبا . ظرف غذا بود

کمی به این فکر کردم که کلید را از . احساس عذاب وجدان داشتم
ار فقط پیچیدگی کاورم و باال بروم ولی این مخفیگاهش بیرون بی

من جایی در سال . کرد و ممکن بود گیر بیفتم می را بیشتراوضاع 
تاریخ دقیق را نپرسیدم چون باید نقش یک بیمار . بودم 1953

  .کردم ي آنفوالنزایی را بازي می ضعیف بیچاره

 همین که فالک تصمیم گرفت برنامه را تغییر دهد، فعالیت پرشوري
در انتها، مرا به همراه آقاي مارلی . در بین محافظان به راه افتاد

خواهد  مشخص بود که نمی. میل به اتاق کرونوگراف فرستادند بی
. داد بماند و در بحث شرکت کند اسیر من شود و بیشتر ترجیح می

م از او چیزي در مورد عملیات اپال بپرسم؛ راي همین جرأت نکردب
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ي ما قطعا در دو روز  رابطه. زه بداخالق بودممن هم به همان اندا
گذشته بدتر شده بود ولی آقاي مارلی آخرین کسی بود که در حال 

  . کردم حاضر فکر خودم را در موردش ناراحت می

ها و  ام را خوردم، بعد بیسکوییت ، اول میوه1953در نتیجه، در سال 
علی . ز کشیدمباالخره روانداز را روي خودم انداختم و روي مبل درا

انداخت، پنج دقیقه هم  رغم نور نامناسبی که المپ روي سقف می
سري که ظاهرا در  حتی فکر روح بی. طول نکشید که به خواب رفتم

 سرحال و. گشت هم نتوانست مرا بیدار نگاه دارد ها می این سرداب
درست به موقع براي برگشت بیدار شدم که چیز خوبی بود چون در 

  .آمدم ت با پشت روي پاهاي آقاي مارلی فرود میغیر این صور

وقتی آقاي مارلی که فقط با یک تکان سر از من استقبال کرد، 
هاي  احتماال چیزي در مایه(نوشت  شمار می هایش را در گاه یادداشت

ول گشت و تا  1953به جاي انجام وظیفه، در سال یاقوت ضدحال 
ر وایت هنوز هم در ، از او پرسیدم آیا دکت)خرخره میوه خورد
خواستم بدانم چرا به بقیه نگفت من  واقعا می. ساختمان هست یا نه

  .کنم و مرا لو نداد تظاهر می
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ایشون وقت نداره خودش رو براي درد و ": آقاي مارلی جواب داد
در . منظورم آنفوالنزاي شماست، ناراحت کنه... هاي کوچیک تو  مرض

 ".اپال به وزارت دفاع میرن حال حاضر، بقیه دارن براي عملیات
به طوري ش هم به خاطر تو تونم اونجا باشم، همه و من نمیکلمات 

  .با صداي بلند گفته باشد آن را شد انگار که وضوح شنیده می

اي ندارد از آقاي عصبانی  دانستم فایده ؟ می...وزارت دفاع؟ چه غلطی 
به من با این اخالقی که داشت هیچ چیزي . بپرسم جریان چیست

رسید به این نتیجه رسیده بهتر است  در واقع، به نظر می. گفت نمی
هاي مرا با دقت و با نوك انگشت  چشم. اصال دیگر با من حرف نزند

ا یک دست روي آرنج و مرا از هزارتوي راهروهاي سرداب ب بست و
داشتیم این  هر قدمی که بر می. دست دیگر روي کمرم هدایت کرد

هایش  شد به خصوص که دست تر می یم آزاردهندهتماس فیزیکی برا
هاي  توانستم صبر کنم تا از پله به سختی می. داغ و عرق کرده بودند

. مارپیچ باال رفته و به طبقه همکف برسیم و او را از خودم دور کنم
بند را باز کردم و گفتم خودم از  آهی کشیدم، چشموقتی رسیدیم، 

  .کنم می اینجا راهم را تا لیموزین پیدا
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در هر . من هنوز بهتون اجازه ندادم": آقاي مارلی اعتراض کرد
  ".تون برسونم ي منه که شما رو تا دم در خونه صورت، وظیفه

بند را دور سرم ببندد با  وقتی سعی کرد دوباره چشم "!اه، بس کن"
ي راه رو بلدم و اگه اصرار داري که دم  بقیه". عصبانیت او را هل دادم

و  ".داري ي من بیاي قطعا دستت رو از روي کمر من بر می در خونه
  .دوباره راه افتادم

یه طوري ". رویی صدایی در آورد آقاي مارلی دنبال من آمد و با ترش
  "!کنی انگار تماس ناجوري با تو داشتم رفتار می

  ".بله، همینطوره": براي اینکه اذیتش کنم گفتم

خواست  ولی هر چیزي که می "...این واقعا ": آقاي مارلی فریاد زد
  . اي با لهجه فرانسوي گم شد بگوید در فریاد هیجان زده

در اتاق  "!حق نداري بدون این یقه از اینجا خارج بشی مرد جوان"
 مادام روسینی عصبانیاو خیاطی باز شد و گیدئون و بالفاصله بعد از 

 یدپارچه سفهایش را همراه با  مادام روسینی دست. بیرون آمدند
! همینجا بمون". داد اي که در آن بود در هوا تکان تکان می پلیسه
  "کنی من این یقه رو براي تفریح درست کردم؟ فکر می
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من هم ایستادم ولی متأسفانه نه با . گیدئون وقتی ما را دید ایستاد
ک شده مبیشتر شبیه کسی که تبدیل به ستون ن - حالت عادي 

هاي  دار عجیبش که شانه یدن کت اپلنه به خاطر اینکه از د و .باشد
کردند کرده بود تعجب  گیرانی که دارو تزریق می او را شبیه کشتی

دیدم کاري به جز  میکرده بودم بلکه به دلیل اینکه ظاهرا هر بار او را 
  .تپید قلبم هم تند و تند می. توانستم انجام بدهم زل زدن به او نمی

انگار که اگه به ": بع بع کردآقاي مارلی پشت سر من مثل بزغاله 
من فقط این کار رو ! زنم اختیار خودم باشه اصال به تو دست می

گیدئون یکی از ابروهایش را باال برد و لبخند  ".کنم چون مجبورم می
  .آمیزي به من زد طعنه

و مخصوصا تا  مبه سرعت به همان اندازه طعنه آمیز به او لبخند زد
از کت عجیب و غریب تا شلوارك توانستم آهسته  جایی که می

هاي  هاي پوشیده در جورابش تا کفش دار و ران ي خنده برجسته
  .داري که پوشیده بود نگاه کردم سگک

. داد ي خشک را تکان می ي پلیسه مادام روسینی هنوز هم یقه
بهت بگم؟ آها، زیباي  چند بار باید این رو !، مرد جوانسندیت"

لبخند گشادي روي صورتش  ".اومدگردن آهویی کوچولوي من هم 
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به این احمق بگو من رو اینقدر عصبانی . 1سواق، ما پتیت بن". نشست
  ".نکنه

گیدئون اجازه داد مادام روسینی یقه را دور  ".باشه، ردش کن بیاد"
احتمال اینکه با کسی رو به رو بشم کمه و  هرچند". گردنش ببندد

ر کنم مردم روز و شب با تونم تصو حتی اگر هم کسی رو ببینم، نمی
  ".چینی آهار زده مثل این اینور و اونور برن یه یقه چین

  ".رفتن که می حداقل مردان درباري -رفتن  اوه، چرا، می"

. کنه دونم چی ناراحتت می نمی": با لبخندي از سر بدجنسی گفتم
باعث میشه سرت شبیه یه شکالت گنده توي پوشش . واقعا بهت میاد
  ".وش به نظر بیادکاغذي کوچول

خوب خوردن  براي". زد گیدئون هم پوزخند می ".دونم آره، می"
. کنه پرت می ز این شلواركولی دست کم حواس مردم رو ا. میشه

  ".طور باشه البته من امیدارم این

 ".ها خیلی خیلی جذاب و دخترپسنده اون": مادم روسینی ادعا کرد
  .ام را بگیرم نتوانستم جلوي خنده

                                                             
1Bonsoir, ma petite عصر به خیر، کوچولوي من 
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رداي . بینم باعث شدم سرحال بیاي خوشحالم که می": ون گفتگیدئ
  ".من لطفا، مادام روسینی

تنها چیزي که . ام را بگیرم لب پایینم را گاز گرفتم تا جلوي خنده
نگار که با این حرومزاده شوخی کنم ا طوري الزم داشتم این بود که
ی دیگر دیر ول. انگار که واقعا با هم دوستیم! هیچ اتفاقی نیفتاده است

  .شده بود

ام را نوازش کرد و آنقدر سریع بود که  شد گونه همانطور که رد می
  ".زود خوب شو گوئن". نتوانستم هیچ عکس العملی نشان بدهم

دست کم ظاهرت براي ماجراجویی در عصر ملکه ! آها، درست شد"
ام روسینی لبخند دما ".الیزابت اول، اون یاغی کوچولو، مناسبه

ولی مطمئنم توي راه این یقه رو درمیاره، پسر ". یزي زدشیطنت آم
  ".بد

شاید ... هومم . شد خیره شده بودم خود من هم به پسر بد که دور می
  .هم شلوارك یک ذره جذاب و دختر پسند بود

آقاي مارلی آرنج مرا گرفت و بعد انگار که دستش سوخته باشد 
در مسیر رفتن به  ".ریمبیا، ما هم باید ب". بالفاصله آن را رها کرد
در هر صورت، . فاصله انداخته بود مانماشین، چندین قدم بین



  نجال محقق  زمرد سبز
 

٢٣٣  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

. اعصاب خورد کنه": زد شنیدم که با خودش حرف می صدایش را می
  ".پسندم من که قطعا اون رو نمی

***  

ترس من در مورد اینکه شارلوت کرونوگراف را پیدا کرده باشد، بی 
وقتی به خانه . مدست کم گرفته بود ام را نبوغ خانواده. اساس بود

  .کرد برگشتم، نیک بیرون اتاق من با یویو بازي می

  "رمز عبور؟. فقط اعضا اجازه ورود به مقر فرماندهی رو دارن": گفت

. موهاي قرمز مجعدش را به هم ریختم "؟من رئیسم، یادت رفته"
راض نیک با اوقات تلخی شروع به اعت "یی، بازم آدامس گیر کرده؟یا"

  .من از فرصت استفاده کردم و داخل اتاقم خزیدم وکرد 

آقاي برنارد که احتماال هنوز . را تشخیص دادم اتاقمبه سختی 
گشت، عمه مدي را خبر  فروشی به دنبال گل می فروشی به گل گل

ي عمه  کرده بود تا تمام روز در اتاق من باشد و او هم اتاق را با سلیقه
اي نبودم ولی  من آدم شلخته. ر داده بودوار خودش کمی تغیی مدي

در هر حال، وسایلم به دالیل نامعلوم تمایل داشتند کف اتاق پخش 
توانستم دوباره  امروز، براي اولین بار در مدتی طوالنی، می. شوند

عمه مدي از جایی . فرش را ببینم و تخت هم تمیز و مرتب شده بود
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هایم مرتب و تا شده  اسلب. یک روتختی سفید زیبا گیر آورده بود
هاي  هاي تمرین و کتاب هاي کاغذ، کتاب روي یک صندلی بود، برگه

شده و روي هم روي میزم قرار داشتند و حتی گلدانی  منظمدرسی 
به . در آن بود هم از لب پنجره رفته بودکه یک سرخس خشکیده 

جاي آن، یک دسته گل زیبا قرار داشت که بوي خوب گل فریزیا 
وار از چراغ سقفی آویزان نشده بود  حتی زمریوس هم شلخته .داد می

و کامال دکوري دمش را دور خودش پیچیده بود و روي دراور درست 
  .کنار یک بشقاب بزرگ شکالت نشسته بود

اتاقت کامال حس متفاوتی داره، نه؟ باید بگم عمه ": زمریوس گفت
  ".دونه می 1جونت یه چیزایی از فنگ شویی

نگران ": با یک کتاب روي تخت نشسته بود گفتعمه مدي که 
فقط یه کم تمیز کاري و گردگیري . نباش، چیزي رو دور نریختم
  ".کردم تا بتونم راحت بشینم

من رو بگو که ". کردم دست خودم نبود باید او را یک بوس بزرگ می
  ".تمام روز نگران و وحشت زده بودم

                                                             
  .هر وسیله در جاي صحیح خود چه در منزل و چه در محیط کار استفنگ شویی هنر باستانی شرقی، براي قرار دادن ١
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حق داشتی ". ایین آوردزمریوس با انرژي سرش را به عالمت تأیید پ
هنوز ده صفحه هم نخونده بودیم، امم، منظورم اینه عمه . نگران باشی

. مدي هنوز ده صفحه هم نخونده بود که شارلوت دزدکی اومد تو
ولی زود خودش رو . واقعا جا خورده بود که عمه جونت اینجاست

  ".کن قرض بگیره خواسته یه پاك جمع کرد و گفت می

چون تازه میزت رو ". ن داستان را تعریف کردعمه مدي هم همی
آهان، راستی مداد . مرتب کرده بودم، تونستم بهش کمک کنم

بعدا دوباره . هات رو هم تراشیدم و به ترتیب رنگ مرتب کردم رنگی
بعد من و نیک به نوبت . کن رو پس بده برگشت و گفت اومده پاك

رفتم  گاهی باید می باالخره هر از. تمام بعد ازظهر رو مراقب بودیم
  ".توالت

  ".دقیقا پنج بار": نیک که دنبال من به اتاق آمده بود گفت

  ".به خاطر اون همه چاییه که خوردم": عمه مدي با عذرخواهی گفت

دوباره  ".هر دوي شما فوق العاده بودین. واي، ممنونم عمه مدي"
  .موهاي نیک را به هم ریختم

ت گفتم لبه ویو. مفیدي باشمدوست دارم آدم ". عمه مدي خندید
  ".فردا توي اتاق تو بیاد به دیدنم
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شما که نرفتین همه چیز رو در مورد ! عمه مدي": نیک فریاد زد
  "کرونوگراف به ویولت بگین، درسته؟

  .پالم، دوست عمه مدي، تقریبا مثل لزلی براي من بود ویولت پرپل

من به جونم ! نهمعلومه که ". عمه مدي با ناراحتی به نیک نگاه کرد
نور براي بافتنی  ،این باال مبه اون گفت! قسم خوردم یه کلمه هم نگم

هر چند گوئنت جان، یکی از . بهتره و آریستا هم مزاحممون نمیشه
من تمام . یه سوزي از یه جایی میاد. هات الزمه تعمیر بشه پنجره

  ".کنم یه نسیم سردي میاد مدت احساس می

من مخصوصا این کار رو ": گفت. رسید می زمریوس گناهکار به نظر
  ".کتابه خیلی هیجان انگیزه. نکردم

، کی تو 1993عمه مدي، نوامبر ". فکرم از حاال مشغول امشب بود
  "خوابید؟ اتاق من می

؟ مارگارت 1993 - بگذار فکر کنم ". فکرانه اخمی کردعمه بزرگم مت
  "اسمش چی بود؟اوه، ... تاچر هنوز هم نخست وزیر بود؟ اگه بود که 
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. کنه عمه جون پیرت داره قاطی می! واي عزیز جان": زمریوس گفت
اومد  1همون سالی بود که فیلم روز گراندهاگ! بهتره از خودم بپرسی

ي بین  ي مخفیانه و رابطه - من چهارده بار دیدمش  - تو سینما 
  "...علنی شد و اسم نخست وزیر  2کر بولزرپرنس چارلز و کامیال پا

خوام بدونم  من فقط می. اینش مهم نیست": را قطع کردم حرفش
مشکوك  ".برم یا نه 1993تونم از اینجا با خیال راحت به سال  می

شارلوت یک لباس رزمی مشکی گیر آورده باشد و در حال  نکندبودم 
تو اون زمان ". حاضر بیست و چهار ساعته در راهروها ول بچرخد

   "مدي؟ خوابید یا نه عمه کسی اینجا می

: عمه مدي فریاد زد
چگونگیلگوگریچئورندروبوئاالنتیزیلوگالنفیرپولگودی" زمریوس،  ".3گو

  .نیک و من مات و مبهوت به او خیره شدیم

امروز بعد از ظهر . گه رسما مخش قاطی کردیحاال د": زمریوس گفت
خندید به این فکر  هم وقتی سر کتاب خوندن جاهایی که نباید می

  ".افتاده بودم

                                                             
1Groundhog Day 
2Prince Charles and Camilla Parker-Bowles 
3Lanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch  اسم شهري در کشور ولز!!  
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: عمه مدي تکرار کرد
با  ".النفیرپولگودینگیلگوگریچئورندروبوئاالنتیزیلوگوگوگوچ"

اسم ". خوشحالی لبخند زد و یک آبنبات لیمویی در دهانش انداخت
تونه بگه  هیچ کس نمی. مون تو ولز بود دار خونه شهر محل تولد خانه

  ".م خوب نیست من حافظه

  "...خوام بدونم عمه مدي من فقط می"

دارمون در اون  اسم خانه. بله، بله، بله": مه مدي حرف مرا قطع کردع
بود و اوایل دهه نود تو اتاقی که االن اتاق  1زمان گالدیوال لنگدون

همه، مغز عمه تعجب کردي، نه؟ بر خالف نظر . خوابید مادرته می
هاي اینجا فقط گاهی  ي اتاق اون زمان، بقیه. کنه بزرگت خوب کار می

. ي اوقات خالی بود شدن؛ بقیه اتاق مهمان استفاده می به عنوان
تونی راحت بري  بود براي همین می گوشش سنگینگالدیوال یه کم 

 ".الزم نیست نگران باشی. بیاي بیرون 1993تو ماشین زمانت و سال 
هیچ وقت پاي ما فکر نکنم  - گالدیوال لنگدون ". ي ریزي کرد خنده

به فکرش نرسید  هرگزاره، زن بیچ. سیبش رو فراموش کنیم
  ".هاي سیب رو در بیاره و با چوبش بندازه دور هسته

                                                             
1Gladiola Langdon 
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***  

کمی دارم وجدان مامان در مورد آنفوالنزایی که من ادعا کرده بودم 
فالک دو ویلر شخصا بعد ازظهر به او زنگ زده بود و  .ناراحت بود

ا رتجویز دکتر وایت در مورد استراحت و مقدار زیادي نوشیدنی گرم 
مامان حدود صد بار به من گفت چقدر متأسف . بود منتقل کردهبه او 

است که به حرف من گوش نداده و با دست خودش سه تا لیمو برایم 
بعد نیم ساعت کنار تختم نشست تا مطمئن شود من . فترآب گ

هایم خیلی قانع کننده  حتما دندان. خورم نوشیدنی گرم لیمویی را می
ون مرا در دو پتوي اضافی پیچید و یک بطري به هم خورده بودند چ

  .آب داغ هم زیر پایم گذاشت

و تو هم در . من مادر خیلی بدي هستم": سر مرا نوازش کرد و گفت
  ".داريسختی شرایط حال حاضر خیلی 

کردم در  گفت و نه فقط براي اینکه احساس می این را درست می
چند  .کردرخ روي شکمم تخم مرغ س شد میاحتماال . سونا هستم

شما اصال مادر ": ولی بعد گفتم. اي براي خودم دلسوزي کردم ثانیه
  ".خیلی بدي نیستی مامان
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امیدوارم اون پیرمردا تو رو ". تر شد مامان حتی از قبل هم آشفته
ي اسرارشون  ها دیوونه اون. مجبور نکنن کار خطرناکی انجام بدي

  ".هستن

مثل همیشه، به شدت . دمبه سرعت چهار قلپ آب لیموي گرم خور
گفتم یا نه؟ احساس  آیا باید همه چیز را به مامان می: دو دل بودم

که به او دروغ بگویم، یا دست کم چنین چیزهاي  نداشتمی بخو
ران من خواستم نگ ولی در عین حال، نمی. مهمی را از او پنهان کنم

وگراف فهمید کرون و احتماال اگر می. باشد یا با محافظان در بیفتد
کنم،  دزدي را در اینجا پنهان کردم و با آن بدون نظارت سفر می

  . شد خیلی خوشحال نمی

کنی  فالک به من اطمینان داد که تنها کاري که تو می": مامان گفت
نشینی و تکالیفت رو انجام  اینه که در گذشته توي یه سرداب می

مطمئن  ت نگران چیزي باشم به جز اینکهساون گفت الزم نی. میدي
  ".ي کافی زیر نور خورشید هم میري بشم به اندازه

. درست میگه". دوباره یک لحظه تردید کردم و بعد پوزخندي زدم
   ".س و تا حد مرگ خسته کننده هاون زیر تاریک
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من متنفرم از اینکه چیزي مثل اتفاقی که براي لوسی در . خوبه"
  ".گذشته افتاد براي تو هم اتفاق بیفته

اولین باري نبود که در دو  "دقیقا چه اتفاقی افتاده بود؟مامان، "
پرسیدم و او هنوز هم جواب قانع  ي گذشته این سؤال را می هفته
  .اي به من نداده بود کننده

دونی چه اتفاقی  میخودت ": باز هم پیشانی مرا نوازش کرد نماما
  ".سوزي داري از تب می! ي من واي، موش کوچولوي بیچاره. افتاد

  .سوختم ولی نه از تب داشتم می. ا مالیمت دستش را پس زدمب

  ".مامان، من واقعا باید بدونم براي لوسی چه اتفاقی افتاده": گفتم

اي مکث کرد و بعد دوباره از اول آن چیزهایی را که  مامان لحظه
ي دوازده  لوسی وپل فکر کردند که حلقه: دانستم به من گفت می

با آن فرار کردند  ،ن کرونوگراف را دزدیدندنباید بستهشود، براي همی
  .عقیده نبودند و مخفی شدند چون محافظان با آنها هم

ي اونها  و چون فرار کردن از دست محافظان و شبکه": من گفتم
ها همه جا چشم و  اون م شرط ببندمتون می - کامال غیرممکن بود 
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وارد هم 2و پلیس مخفی 1گوش دارن و افرادشون رو تو اسکاتلند یارد
تونستن انجام بدن  در نهایت، تنها کاري که لوسی و پل می -  کردن

و پنهانی پتو را از  ".این بود که با کرونوگراف به گذشته سفر کنن
 مدونی فقط نمی". روي پاهایم کنار زدم تا کمی هواي خنک بخورد

  ".ها به چه سالی رفتن که اون

د که برن و همه چیز رو ها هم راحت نبو باور کن براي اون. درسته"
رسید که مامان سعی دارد جلوي  به نظر می ".اینجا پشت سر بگذارن

  .هایش را بگیرد اشک

محض  "کردن حلقه خون نباید بسته بشه؟ بله، ولی چرا فکر می"
  چرا ادعا کرده بودم لرز دارم؟! شدم رضاي خدا، داشتم کباب می

تنها ". ه شده بودخیر پشت سرمکرد و به  مامان به من نگاه نمی
هاي کنت سن ژرمن  ها به انگیزه دونم اینه که اون چیزي که می

اعتماد نداشتن و قانع شده بودن که راز محافظان بر اساس یه 
االن متأسفم که اون موقع سؤال بیشتري . ها بنا شده مجموعه از دروغ

. کنم لوسی از این بابت خوشحال بود ولی فکر می... نپرسیدم 
  ".ست من رو هم تو خطر بندازهخوا نمی

                                                             
1Scotland Yard 
2Secret Service 
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ي خون یه جور داروي  کنن راز حلقه محافظان فکر می": گفتم
ي مامان  از چهره ".هاي بشر ي بیماري درمانی براي همه. گره معجزه

چرا لوسی و پل ". مشخص بود که این اطالعات برایش جدید است
آسایی رو بگیرن؟ چرا  باید جلوي پیدا شدن همچین داروي معجزه

  "باید با اون مخالف باشن؟

کردن بهایی که باید براش بدن خیلی  چون فکر می... چون "
ي  یک قطره اشک از گوشه. مامان این کلمات را زمزمه کرد ".باالست
به سرعت آن را پشت  .اش غلتید پایین آمد و روي گونه شچشم

سعی کن یه کم ": با صداي عادي گفت. و ایستاددستش پاك کرد 
خواب همیشه بهترین . مطمئنم به زودي گرم میشی. زیزمبخوابی ع
  ".داروئه

تحت شرایط دیگر، حتما او را با سؤاالت بیشتر  ".شب به خیر مامان"
توانستم صبر کنم تا در اتاق  کردم ولی به سختی می بمباران می

پتوها را با خیال راحت پرت کردم و چنان ناگهانی . خوابم را ببندد
را که ) یا شاید هم روح کبوتر بودند؟(م که دو کبوتر پنجره را باز کرد

که قبل از این. براي شب پشت پنجره اطراق کرده بودند ترساندم
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، لباس برگردداش براي چک کردن اوضاع  زمریوس از پرواز دور خانه
  . خواب خیس از عرقم را هم با لباس تمیز و خشک عوض کرده بودم

اگر چه با . ابن، حتی شارلوتهمه تو رختخو": زمریوس گزارش داد
هاي کامال باز به سقف زل زده و داره حرکات کشش پشت پا  چشم

  ".شبیه خرچنگ پخته شدي. انجام میده

. آهی کشیدم و در را قفل کردم ".حس خرچنگ پخته رو هم دارم"
به خصوص شارلوت به  کردمهیچ کس وقتی ترابرد میخواستم  نمی

اش داشت،  که با پاهاي کشش یافته هماي  هر برنامه. اتاقم بیاید
  .توانست آن را در این اتاق اجرا کند نمی

چهار دست و پا رفتن به . کمد را باز کردم و نفس عمیقی کشیدم
 پنهانداخل سوراخ و به طرف کروکودیلی که کرونوگراف داخل آن 

جلوي لباس خواب تمیزم خیلی زود خاکی . شده بود کار سختی بود
چندش . دین تار عنکبوت به من آویزان شده بودندو سیاه شد و چن

  .آور بود

وقتی دوباره چهار دست و پا در حالی که کرونوگراف زیر بغلم بود 
معلوم شد  ".اونجاته... یه چیز کوچیکی ": بیرون آمدم، زمریوس گفت

.) خب، تقریبا. (ي دست کارولین است چیز کوچک، عنکبوتی به اندازه
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ردم که جیغ نزنم و نه تنها کل خانه بلکه خیلی خودم را کنترل ک
بعد از اینکه عنکبوت را کنار . را از خواب بیدار نکنم محلکل 

 خیلی جالب است که چیزي با هشت. (انداختم، زیر تخت من خزید
  .)تواند تند بدود پا چقدر می تا

بعد دوباره با حالت . تقریبا یک دقیقه ایستادم تا نفسم جا بیاید
  .ا تکان دادم و کرونوگراف را تنظیم کردمچندش خودم ر

بعضی عنکبوتا راحت بیست برابر این . اینجوري نکن": زمریوس گفت
  ".هستن

کرونوگراف را روي  ".ي زوگ؟ اونجا عیبی نداره کجا؟ تو سیاره"
ي زیر  ي کوچکش در کمد گذاشتم و انگشتم را در محفظه صندوقچه

میشه لطفا . گردم بر می یک ساعت و نیم دیگه". یاقوت قرار دادم
ي نیک را در دست  چراغ قوه "حواست به اون رطیله هم باشه؟

  .گرفتم، براي زمریوس دست تکان دادم و نفس عمیقی کشیدم

. اش گذاشت زمریوس با یک حرکت دراماتیک، دست را روي سینه
  "...اگر فنا شوي؟ هنوز یک روز هم نگذشته "

واي، خفه شو "  :و گفتم انگشتم را محکم به سوزن فشار دادم
  ".ژولیت
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با عجله آن را . ام را کشیدم دهانم پر از پارچه شد وقتی نفس بعدي
  . بیرون تف کردم و چراغ قوه را روشن کردم

هایی بود که در  کمد پر از لباس. یک حوله بود، درست جلوي صورتم
دو ردیف آویزان شده بودند و مدتی طول کشید تا توانستم در بین 

  .روي پایم بایستم آنها

  "صدا رو شنیدي؟"  :صداي زنی بیرون از کمد پرسید

  !کنم، نه خواهش می! واي، نه

خیلی خیلی مردد به نظر . صداي یک مرد بود "چی شده عزیزم؟"
  .رسید می

  .از ترس خشکم زده بود

این هیچ تردیدي در  ".توي کمد یه نوري میاد زا": صداي زن گفت
تر بگویم، خیلی شبیه صداي خاله  اقع، دقیقدر و. شد شنیده نمیصدا 

  .گلندا بود

چراغ قوه را خاموش کردم و با احتیاط پشت ردیف دوم ! لعنتی
  .ها رفتم تا جایی که پشتم به دیوار برخورد کرد لباس

  "...شاید تو "
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من خیاالت ". صدا از قبل هم تحکم آمیزتر شد "!نه، چارلز"
  ".خواستی بزنی این بود یکنم؛ اگر منظورت از حرفی که م نمی

  "...ولی من "

کنی و همین االن بلند میشی  توي کمد یه نوري بود و تو لطف می"
 ".وگرنه باید شب رو تو اتاق خیاطی بگذرونی. بینی چی بوده و می

مشخص بود شارلوت هیس هیس کردن را از مادرش به ارث برده 
گه خانم لنگدون ا -این کار رو نکنی  بهتره! صبر کن -یا نه ". است

زندگی پرسه آیا  فردا صبح تو رو اونجا ببینه، مادر از من می
به مشکلی برخورده یا نه؛ که آخرین چیزیه که من  مشترکمون

ما به هیچ مشکلی بر نخورده، یا در هر حال  زندگیخوام چون  می
من که نخورده حتی اگر تو فقط براي این با من ازدواج کرده  زندگی

  ".خواسته با یه خانواده اشرافی نسبت داشته باشه ت میباشی که پدر

  "...ولی گلندا "

همین دیروز بود که لیدي ! سعی نکن براي من تظاهر کنی"
و خاله گلندا به بد و بیراه گفتن به  "...به من گفت  1پرسدیمر

شوهرش ادامه داد و این کار باعث شد نور داخل کمد را به کلی 

                                                             
1Lady Presdemere 
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اموش کرد که نصفه شب است و براي همچنین، فر. فراموش کند
تنها صدایی که هر از گاهی از . غر زدشوهرش جان مدتی طوالنی به 

تعجبی نداشت از هم . اي بود شنیدم جیرجیر وحشت زده چارلز می
حتی جاي تعجب داشت که این دو نفر چطور . طالق گرفته بودند

  .توانستند شارلوت کوچولوي عزیز را هم به دنیا بیاورند

االخره، گلندا به شوهرش گفت او سعی کرده خوابی را که حقش بود ب
تنها چند لحظه بعد . ها آمد خراب کند و بعد صداي کشیدن ملحفه

شیر داغ و عسل به بعضی افراد کمک . صداي خرخر او را شنیدم
  .ظاهرا در مورد خاله گلندا فرق داشت. کند بخوابند می

ین کردم و نیم ساعت دیگر نظیرش را نفر ي بی عمه مدي و حافظه
. صبر کردم تا خیالم راحت باشد و بعد در کمد را باز کردم

بابابزرگ . را اینجا بگذرانم 1993توانستم کل زمانم در سال  نمی
اتاق کمی از داخل کمد . حتما تا االن از نگرانی بیمار شده بود

دست کم آنقدر روشن بود که شکل وسایل را تشخیص . تر بود روشن
  .هم و به آنها برخورد نکنمبد
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توانستم آهسته به طرف در رفتم و دستگیره را به  تا جایی که می
دقیقا در همان لحظه، خاله گلندا در . طرف پایین فشار دادم

  "!چارلز! یه نفر اینجاست". رختخواب نشست

منتظر نشدم چارلز بیچاره بیدار شود یا چراغ را روشن کنند، در را باز 
توانستم در راهرو دویدم و پایین  داکثر سرعتی که میکردم و با ح

ي دوم به  ها از راهروي طبقه رفتم و بعد بدون توجه به جیر جیر پله
دوم ولی حس  دانستم به کجا می خودم هم نمی. ي اول رفتم طبقه

 -ام  کارها را قبال هم انجام داده ي این عجیبی داشتم که انگار همه
  طور نبود؟  این

ام  ي اول، به کسی برخورد کردم و بعد از اینکه وحشت اولیه در طبقه
بازوي مرا گرفت و مرا به طرف . برطرف شد فهمیدم پدر بزرگم است

  .کتابخانه کشید

این همه شلوغ بازي براي ": وقتی در را بست با صداي آهسته گفت
نقدر دیر کردي؟ من جلوي تابلوي عمو بزرگ بزرگ یچیه؟ چرا ا

  ".کردم؛ فکر کردم براي تو اتفاقی افتاده سکته می بزرگ هیو داشتم
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به لطف عمه مدي، درست تو اتاق . افتاد": نفس نفس زنان گفتم
. و متأسفانه فکر کنم من رو دید. خواب خاله گلندا فرود اومدم

  ".زنه احتماال همین االن داره به پلیس زنگ می

زرگی بود ، شبیه پدرب1993در سال . با دیدن لوکاس کمی جا خوردم
شباهت خیلی کمی به . شناختم که وقتی دختر کوچکی بودم می

کرد  لوکاس جوان که موهایش را با نوعی ژل یا کرم مو صاف می
  .هایم جمع شد احمقانه بود ولی اشک در چشم. داشت

جا منتظر  همین". پشت در گوش ایستاده بود. بابابزرگ متوجه نشد
: ه طرف من برگشت و لبخند زدب ".باش تا یه نگاهی به اطراف بکنم

  "...اگه اتفاقا کسی اومد . محض احتیاط، اون جا ساندویچ گذاشتم"

  ".من دختر عموي شما هیزل هستم": اش را تمام کردم جمله

  ".اون طرف اتاق، زیر میز! نه، اگه کسی اومد، بهتره مخفی بشی"

من از . لوکاس خیلی زود برگشت. ولی لزومی به پنهان شدن نبود
فرصت استفاده کردم تا نفسم جا بیاید، یک ساندویچ بخورم و حساب 

  .کنم چند دقیقه تا زمان برگشتنم وقت دارم
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گفت از زمان  داشت به چارلز می. نگران نباش": لوکاس گفت
سرش را  ".بینه هایی بوده که می ازدواجشون اون مسؤول کابوس

 هاي هتل همجموع رد تنها وارث یهک کی فکرش رو می". تکان داد
کنار بیاد؟ مهم نیست، گلندا رو  برخورد طرز اي با این زنجیره

دقیقا همونطور که . بیا یه نگاهی به تو بندازیم نوه. فراموش کنیم
لباس خوابت چی شده؟ شبیه . تر یادم میاد، شاید یه کم هم خوشگل

  ".کن ها شدي دودکش پاك

ن خیلی هم اینجا اومد". اي کردم که مهم نیست با دستم اشاره
کرونوگراف رو بزنم زیر بغلم و  2011تونستم تو سال  نمی. راحت نبود

دور خونه راه بیفتم چون شارلوت مشکوك شده و مثل یوزپلنگ 
. شکنه شاید در همین لحظه داره قفل در اتاق من رو می. مراقب منه

ي باال  و االن زیاد وقت نداریم چون باید طبقه. کنم من که تعجب نمی
و اگه براي ". نچی کردم با عصبانیت نچ ".موندم مد منتظر میتو ک

از تو  در رومونم چون  بیرون می، فرود نیاماتاق خودم  تويبرگشت 
  "!اه، عالی شد -قفل کردم 

باید بعدا دوباره ! چه افتضاحی". اي کردم و روي مبل افتادم ناله
کنم  د میپیشنها. همدیگه رو ببینیم؛ قبل از اون مهمونی رقص لعنتی



  نجال محقق  زمرد سبز
 

٢۵٢  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

فکر کنم تنها جاییه که کسی مزاحممون . روي سقف قرار بگذاریم
فردا نصفه شب از دید شما چطوره؟ یا براتون خیلی سخته . نمیشه

بدون اینکه کسی متوجه بشه روي سقف برین؟ زمریوس میگه از 
  "...دونم  دودکش راه داره ولی نمی

ند سالی وقت من چ. یه دقیقه صبر کن": بابابزرگ با لبخند گفت
داشتم روي این مسأله فکر کنم و از قبل یه چیزي رو برات آماده 

ها کتابی روي میز  کنار بشقاب ساندویچ. به میز اشاره کرد ".کردم
  .قرار داشت؛ یک کتاب قطور

  "؟1رنینااآنا ک"

  "!بازش کن". پدربزرگ با سر تأیید کرد

  "ز؟یه کد توي اون مخفی کردین؟ مثل سوار سب": حدس زدم

سی و هفت سال وقت صرف کرده بود تا لوکاس ! شد باورم نمی
معماي دیگري براي من طرح کند؟ احتماال باید چندین روز حروف 

دونی، من واقعا ترجیح میدم فقط به من بگین توش  می". شمردم می
  ".هنوز چند دقیقه وقت داریم. چیه

  ".چند خط اول رو بخون. عجله نکن": بابابزرگ به من گفت
                                                             

1Anna Karenina 
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هاي خوشبخت همه شبیه به  خانواده". کتاب را در فصل اول باز کردم
..  ام . اي بدبختی مخصوص به خودش را دارد هم هستند؛ هر خانواده

  "...ولی در هر صورت . ست و خیلی عاقالنه. خیلی خوب نوشته. بله

ولی ". زد لوکاس با خوشحالی لبخند می "عادي به نظر میاد، نه؟"
سیصد صفحه اول و سیصد صفحه آخر ! مخصوصهي  این یه نسخه
 .صفحه اون وسطا 200ي  به عالوه. ي تولستوي هستن اصل نوشته
یک . دقیقا با همون رسم الخط - ش از طرف من براي توئه  ولی بقیه

تونی اطالعاتی رو که من تونستم توي این سی و  تو می! استتار عالی
دونم  چند هنوز نمیهر -سال جمع آوري کنم اینجا پیدا کنی هفت 

 ".دقیقا دلیل اینکه لوسی و پل با کرونوگراف فرار کردن چی بوده
ما مدارکی داریم که کنت ". کتاب را از من گرفت و ورق زد

مستندات خاص و مهمی رو درست از سال تأسیس لژ از محافظان 
هایی که نشون میده سنگ کیمیا دقیقا اون  پنهان کرده؛ پیشگویی

  ".اد همه فکر کنن نیستخو چیزي که می

  "پس چیه؟"

کنیم تا اون  داریم روش کار می. ما هنوز کامال مطمئن نیستیم"
گوش کن، ". بابابزرگ سرش را خاراند ".مستندات رو به دست بیاریم
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زنده نخواهم  2011و متوجه شدم که در سال من خیلی فکر کردم 
ي چیزهایی رو  احتماال قبل از اینکه به سنی برسی که بتونم همه. بود

  ".م هکه قبل از مرگم موفق شدم کشف کنم به تو بگم مرد

  .گویم ولی سرم را تکان دادمبدانستم چه  نمی

وار خودش را زد، همان که تمام  پدربزرگم لبخند عالی بابابزرگ
بهت . خیلی هم بد نیست گوئن". انداخت صورتش را چین می

من زندگی . حت نمیشماطمینان میدم حتی اگه امروز هم بمیرم نارا
فقط حیف که ". تر شدند خطوط خنده عمیق ".اي داشتم فوق العاده

  ".نمی تونم تو زمان خودت به تو کمک کنم

  .هایم را بگیرم دوباره با سر تأیید کردم و سعی کردم جلوي اشک

تو باید بهتر از همه بدونی که مرگ هم . خیال کالغ کوچولو اه، بی"
دست کم میشه ". اس دست مرا نوازش کردلوک ".جزئی از زندگیه

انتظار داشت اینقدر شخصیت داشته باشم که وقتی مردم بیام به 
واقعا به یه کم حمایت نیاز . عنوان روح همین خونه رو تسخیر کنم

  ".داري

آره، خیلی خوب میشه ولی در عین حال هم خوب ": زیرلب گفتم
و خوشحال شناختم خیلی هم شاد  ارواحی که من می ".نمیشه
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هیچ . دهند جاي دیگري باشند مطمئن بودم که ترجیح می. نبودند
در واقع اکثرشان اصال فکر . بردند کدام از آنها از روح بودن لذت نمی

  .نه، خوب بود که بابابزرگ بین آنها نبود. کردند مرده باشند نمی

  "کی باید برگردي؟": پرسید

ي  ه دقیقهنُ"! گذرد می خدایا، چقدر زمان زود. به ساعت نگاه کردم
و باید تو اتاق خواب خاله گلندا ترابرد کنم چون تو زمان خودم . دیگه

  ".در اتاق رو از داخل قفل کردم

. قتونیم درست چند لحظه قبلش هلت بدیم تو اتا می": لوکاس گفت
  "...چی شده ناپدید میشی  تا بیاد بفهمه

  "س، تو اونجایی؟لوکا". در همان لحظه، کسی در کتابخانه را زد

ولی من قبل از آن عکس  "!قایم شو": لوکاس با صداي آهسته گفت
و درست قبل از اینکه در باز شود و لیدي  مالعمل نشان داده بود

توانستم پاها و  فقط می. آریستا داخل اتاق بیاید زیر میز پریدم
ي باقی ي لباس خوابش را ببینم ولی صدایش جاي تردید حاشیه
  .گذاشت نمی
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ها احیانا ساندویچ تن  کنی؟ اون نصفه شبی این پایین چی کار می"
 آهی کشید و ".دونی که دکتر وایت چی گفته ماهی نیست؟ می

حاال . انداختاي که برایش گرم کرده بودم  روي صندلی خودش را
. هایش را ببینم که مثل همیشه کامال صاف بودند توانستم تا شانه می

  .تواند مرا ببیند یا نه ا برگرداند میرش رسفکر کردم آیا اگر 

میگه گلندا تهدید . چارلز اومد سراغ من". با اوقات تلخی نچ نچ کرد
  ".زنه کرده اون رو می

تو چی . مرد بیچاره". لی خونسرد بودیخ ".اوه، خدا": لوکاس گفت
  "کار کردي؟

  .و نخودي خندید ".یه ویسکی بهش دادم": مادربزرگم جواب داد

مادر بزرگ من و خنده نخودي؟ هیچ وقت . بس کردمنفسم را ح
از خندیدن او هم حتی ما همیشه . نشنیده بودم چنین کاري بکند

مثال انگار . ي نخودي چیز کامال متفاوتی بود کردیم و خنده تعجب می
مادر بزرگم با لحن تحقیرآمیزي . که اپراي واگنر را با فلوت بزنند

ین لحن بیشتر به لیدي آریستا ا "!و بعد هم زد زیر گریه": گفت
  ".بنابراین بعدش من یه گیالس ویسکی الزم داشتم". آمد می
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توانستم از لحن صداي پدربزرگم تشخیص بدهم  می "!آفرین دخترم"
آن دو با هم خیلی . زند و ناگهان قلبم گرم شد که لبخند می

.) خب، در هر حال از گردن به پایین. (رسیدند خوشبخت به نظر می
دانستم زندگی مشترك آنها  زه آن موقع متوجه شدم اصال نمیتا

  .چطور بوده است

فکر کنم وقتش شده که گلندا و چارلز باالخره ": لیدي آریستا گفت
هامون تو انتخاب همسر خیلی موفق  فکر نکنم بچه. از این خونه برن

س، چارلز آدم  شن، نه؟ جین زن هري خیلی کسل کنندهابوده ب
  ".الس شوهر گریس هم مثل موش کلیسا فقیرهضعیفیه و نیک

  ".کنه، همینش مهمه ولی گریس رو خوشحال می"

، من هم نیکالس رو از بقیه بیشتر دوست بله". لیدي آریستا بلند شد
ي غیر قابل تحمل دو ویلر، اون  اگه گریس هنوز به اون پسره. دارم

ستم ببینم توان می ".شد جاه طلبه، گیر داده بود از این هم بدتر می
شون به طرز عجیبی از  مرداي دو ویلر همه". که به خودش لرزید

  ".بیاد سر عقل امیدوارم لوسی خیلی زود. خود راضین

پسر ". زد بابابزرگ لبخند می ".کنم پل با بقیه فرق داره فکر می"
  ".خوبیه
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با من . تو اون خانواده زیاد تفاوت خاصی وجود نداره -  شک دارم"
  "میاي باال؟

  "...خواستم یه کم بیشتر کتاب بخونم  می"

چون ! ات از آینده صحبت کنی، لطفا خواستی با نوه بله، و به عالوه می
توانستم ساعت را از اینجا ببینم ولی  نمی. زمان من در حال اتمام بود

پیچه را  کم دل و کم. تیکش را بشنوم توانستم صداي تیک می
  .کردم هماحساس می

 "کنی عزیزم؟ ایه، اینطور فکر نمی اب افسرده کنندهکت. آنا کارنینا"
هاي ظریف مادربزرگم را دیدم که کتاب را برداشت و تصادفی  دست

 - زدم لوکاس نفسش را حبس کرده باشد  حدس می. آن را باز کرد
تواند براي کس دیگري  آیا کسی می". من که این کار را کرده بودم

ن رو وید باید بعدا دوباره اشا توضیح دهد دقیقا چه احساسی دارد؟
  ".ولی عینک الزم دارم. بخونم

  ".خونم اول من می": لوکاس محکم گفت

کتاب را روي میز گذاشت و  ".بله، ولی امشب کتاب خوندن کافیه"
توانستم دقیقا ببینم ولی به نظر  من نمی. به طرف لوکاس خم شد

  .بوسند رسید همدیگر را می می
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 حرفکه  ".ي دیگه میام باال عسلکم هیکی دو دقیق": لوکاس گفت
! واي خدا - ي عسلک  اشتباهی بود چون به محض شنیدن کلمه

چنان وحشیانه از جایم پریدم که سرم  –! منظورش لیدي آریستا بود
  . به زیر میز خورد

  "این چی بود؟": مادر بزرگم به تندي پرسید

روي میز  دست لوکاس را دیدم که آنا کارنینا را از "منظورت چیه؟"
  .پایین انداخت

  "!اون صدا"

ولی نتوانست مانع این شود که  ".من چیزي نشنیدم" :لوکاس گفت
هایش را  توانستم چشم تقریبا می. لیدي آریستا به طرف من برگردد

  . اش ببینم باالي بینی رومیدر زدند  که با شک و تردید برق می

  حاال چه؟

کتاب روي . کتاب زد لوکاس گلویش را صاف کرد و لگد محکمی به
پوش پارکت به طرف من سر خورد و در فاصله نیم متري میز  کف

لیدي آریستا قدمی به سمت من برداشت و شکمم منقبض . ایستاد
  .شد
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  "...ولی این ": زد با خودش حرف می

و من حدس زدم منظورش به  "یا االن یا هیچ وقت،": لوکاس گفت
از کردم، کتاب را قاپیدم و دستم را در سریعبا یک حرکت . من بود

ولی قبل از . مادر بزرگم از تعجب فریاد زد. ام چسباندم آن را به سینه
هاي گلدوزي  پایی اینکه بتواند خم شود و زیر میز را نگاه کند، دم

  .اش جلوي چشمم محو شد شده

تپید  برگشتم، در حالی که قلبم به شدت می 2011وقتی به سال 
میز بیرون آمدم و خدا را شکر کردم که میز از چهار دست و پا از زیر 

 -  بیچاره لیدي آریستا. یک سانت هم تکان نخورده است 1993سال 
میز دست درآورده و یک کتاب را قاپیده، اینکه دیدن بعد از احتماال 

  .به یک ویسکی دیگر احتیاج داشت

در وقتی شارلوت . ولی تنها چیزي که من نیاز داشتم رختخوابم بود
ي دوم راه مرا سد کرد حتی تعجب هم نکردم، انگار قلبم  طبقه یرمس

  .بود تجربه کردهبه اندازه کافی براي یک روز هیجان 

چراغ قوه را  ".موندي شنیدم مریض بودي و باید تو رختخواب می"
ي نیک  یادم آمد چراغ قوه. روشن کرد و مرا با نور شدیدش کور کرد

  .احتماال در کمد. ام جا گذاشته 1993را جایی در سال 
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به نظر میاد از اون . ظاهرا منم ویروس تو رو گرفتم. درسته": گفتم
رفتم یه چیزي پیدا کنم . گذاره ما شب بخوابیم ه که نمییویروسای
  "سازي؟ کنی؟ تمرین بدن تو چی کار می. بخونم

   ".چرا که نه"

شارلوت یک قدم جلوتر آمد و نور چراغ قوه را روي کتاب من 
  "براي تو یه کم سنگین نیست؟. آنا کارنینا". اختاند

نا آمن . کنی؟ خب پس بهتره با هم عوض کنیم اینطوري فکر می"
تونی کتاب در سایه کوه خون آشام  کارنینا رو میدم به تو و تو هم می

  ".رو بدي به من

. چیزي نگفت تمامي  شارلوت به حدي جا خورد که براي سه ثانیه
به من نشون بده تو اون ". چراغ قوه مرا کور کردبعد دوباره با نور 

. و بعدش شاید من بتونم به تو کمک کنم گوئنی... صندوقچه چیه 
خواست  وقتی می "...کمک کنم که خیلی اوضاع برات بد نشه 

  .توانست مالیم و اغواگر باشد و تقریبا براي من دل بسوزاند می

فراموشش کن " .عضالت شکمم را سفت کردم و از کنارش رد شدم
  ".و لطفا دور و بر اتاق من هم پیدات نشه. شارلوت
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اگه من درست حدس زده باشم، تو واقعا از اون چیزي که من فکر "
ولیبا . صدایش به حالت عادي برگشته بود ".تري کردم هم احمق می

اینکه انتظار داشتم کماکان سر راه من بایستد و شاید حداقل 
فقط نور چراغ قوه تا . اجازه داد رد شوماستخوان لگنم را بشکند، 

  .مدتی مرا تعقیب کرد
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توانیم زمان را متوقف کنیم ولی زمان گاهی براي عشق  ما نمی
  .ایستد می

  

  باك. پرل اس

  

  هفت
با اینکه سومین بار . بود که کسی در اتاق مرا زدصبح تقریبا ساعتده 

اگهانی از خوابی به طرز ن باز هم کردند، بود که امروز صبح بیدارم می
اولین بار ساعت هفت بود که مامان آمد ببیند حال . عمیق بیدار شدم
ي  نشون میده چه بنیه -تبت کامال پایین اومده "(من چطور است 

دومین بار لزلی بود که ) "!تونی فردا بري مدرسه می. اي داري قوي
مخصوصا سر راه مدرسه به . چهل و پنج دقیقه بعدش مرا بیدار کرد

  .اینجا آمده بود چون من نصف شب برایش پیامک داده بودم

از اینکه پیام من اصال معنایی داده بود تعجب کردم چون وقتی آن را 
لرزید  هایم چنان می و دست منوشتم تقریبا از ترس دیوانه شده بود

تنها راهی که . توانستم دکمه حروف را فشار بدهم که به سختی می
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بیرون وجود داشت از پنجره بود که آن هم ده  براي ورود به اتاقم از
زمریوس پیشنهاد داده بود که اگر . ن فاصله داشتیدوازده متر از زم

توانم نزدیک دیوار خانه حرکت  ي اتاق نیک بیرون بروم، می از پنجره
زمریوس شخصا هیچ کمکی به . ي اتاق خودم برسم کنم و به پنجره

و  "!پایین رو نگاه نکن": که گفتموفقیت این عملیات نکرد به جز این
  "!اووووه، چقدر با زمین فاصله داره": اضافه کرد

حرف  لزلی و من تنها چند دقیقه قبل از رفتن او به مدرسه فرصت
را از تا وقتی که صداهاي بلندي . داشتیم و بعد دوباره خوابیدم زدن

  .یان شدي قرمز آقاي مارلی نما در را باز کردم و کله. بیرون در شنیدم

  ".صبح به خیر": به سختی گفت

این کله ". زد، از جا پرید زمریوس که پایین تخت من چرت می
   "کنه؟ هویجی اینجا چی کار می

بدون اینکه خالقیت خاصی به خرج . ام باال کشیدم پتو را تا چانه
ي  طبق گفته "جایی آتیش گرفته؟": بدهم از آقاي مارلی پرسیدم

از  عالوه بر این،و . کنم دتا این بعد از ظهر ترابرمادرم، قرار نبود من 
  !صمیم قلب امیدوار بودم از وسط رختخوابم ترابرد نکنم



  نجال محقق  زمرد سبز
 

٢۶۵  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

دیگه داره از حد خارج میشه مرد  ": صدایی پشت سرش فریاد زد
اي به آقاي مارلی زد و او را کنار زد تا  سقلمه. عمه مدي بود "!جوان

ال آدب معاشرت بلد نیستی مشخصه اص". از کنار او وارد اتاق شود
  "!پریدي تو اتاق یه بانوي جوان وگرنه اینجوري نمی

آره، من هم هنوز ": اش را لیسید و گفت ي جلویی زمریوس پنجه
  ".براي حضور در انظار عمومی آماده نیستم

  "...من ... من ": آقاي مارلی مثل چغندر قرمز شد و به تته پته افتاد

  "!ت نیستواقعا این طرز رفتار درس"

 "!شما خودت رو قاطی نکن عمه مدي" .نفر سومی هم ظاهر شد
شد  اعث میشارلوت با شلوار جین و یک ژاکت سبز روشن که ب

آقاي مارلی و آقاي " :موهایش مثل آتش بدرخشد وارد شد و گفت
ظاهرا آقاي بروئر  ".اومدن تا یه چیزي رو با خودشون ببرن 1بروئر
چهار نفر . شلوار مشکی پیدایش شد وانی بود که با کت ومرد ج
کم شبیه ایستگاه ویکتوریا در ساعت  اتاق خواب من کم. شدند

  .نداشت خالیشلوغی شده بود که هیچ جاي 

                                                             
1Brewer 
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صندوقچه ": پرسید. شارلوت با آرنج راهش را باز کرد و جلو آمد
  "کجاست؟

  "1آویزون، زبونت باید بشه الجون لق دهن اي": زمریوس زد زیر آواز

هنوز هم زیر پتویم مخفی شده بودم انگار که  "م صندوقچه؟کدو"
خواستم از رختخواب بیرون بیایم چون  و نمی. میخکوب شده باشم

هنوز لباس خواب کثیفم تنم بود و قصد نداشتم به آقاي مارلی اجازه 
دید به اندازه کافی بد  اینکه موهاي نامرتب مرا می. دهم آن را ببیند

  .بود

. شارلوت باالي سرم بود "!ونی کدوم صندوقچهد خودت خوب می"
  "کجاست؟"

با لحنی که به . ي عمه مدي از عصبانیت لرزید موهاي حلقه حلقه
هیچ کس حق نداره به اون ": طرز عجیبی تحکم آمیزي بود گفت

  "!صندوقچه دست بزنه

! مدالین". ولی اصال با صداي خشن لیدي آریستا قابل مقایسه نبود
بعد مادر بزرگم هم وارد اتاق شد؛  ".ي پایین بمون گفته بودم طبقه
  ".این جریان به تو ربطی نداره". چانه باالبا صاف مثل میله، 

                                                             
1Telltale tit, your tongue shall be split 
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، شارلوت راهش را از میان جمعیت به سمت کمد باز فاصلهدر این 
. در را با خشونت باز کرد و به صندوقچه اشاره کرد. کرده بود

  "!اینجاست"

قطعا به من ". اي فریاد زد حالت نومیدانه عمه مدي دوباره این بار با
   ".من به گوئنت قرض دادم. ي منه صندوقچه. ربط داره

. این صندقچه متعلق به لوکاس بوده. مزخرفه": لیدي آریستا گفت
اش مرا  هاي آبی یخی چشم ".کردم کجا بوده ها فکر می تمام این سال
اصال دوست ندارم بانوي جوان، اگه شارلوت درست بگه، ". برانداز کرد

  ".جاي تو باشم

پتو را کمی باالتر کشیدم و فکر کردم بهتر است کال زیر آن ناپدید 
  .شوم

  ".قفله": شارلوت روي صندوقچه خم شد و اعالم کرد

  ".کلید، گوئنت". لیدي آریستا دستش را دراز کرد

  "...فهمم چرا  نمی". پتو صدایم را خفه کرده بود ".پیش من نیست"



  نجال محقق  زمرد سبز
 

٢۶٨  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

ولی چون کلید  ".کله شقی نکن". یستا حرف مرا قطع کردلیدي آر
د آم ان بود، کاري از دست من بر نمیگردن لزلی آویز درزنجیرش  اب

  .شقی ادامه بدهم به جز اینکه به کله

مدي روي  هشارلوت شروع کرد به جستجو در کشوهاي میز من و عم
  "!باید از خودت خجالت بکشی". دستش زد

در کمال احترام، لیدي مونتروز، ما ". ا صاف کردآقاي مارلی گلویش ر
  "...هاي باز کردن قفل بدون کلید را داریم  در معبد ابزارها و روش

ابزارها و ": زمریوس لحن اسرار آمیز صداي او را تقلید کرد و گفت
  "!اي داره انگار که پیچ گوشتی چه خاصیت جادویی. ها روش

وقچه رو با خودتون خب خب، بهتره صند": لیدي آریستا گفت
آقاي برنارد، لطفا ": به طرف در برگشت و شنیدم که صدا زد ".ببریم

  ".راه خروج رو به این آقایون محترم نشون بده

کنه محافظان به اندازه کافی عتیقه  آدم فکر می": زمریوس گفت
  ".اگه از من بپرسی، خیلی ملت حریصی هستن. جمع کرده باشن

رد دیگر بدون دست کم یه خداحافظی وقتی آقاي مارلی و آن م
مؤدبانه، صندوقچه را برداشتند و از اتاق من بیرون رفتند عمه مدي 
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این کار تجاوز به . خوام بازم به صورت رسمی اعتراض کنم می": گفت
راه افتادن اومدن توي  ها آدموقتی گریس بفهمه این . حریم شخصیه

  ".ش حتما عصبانی میشه خونه

برگشت  ".ي منه اینجا هنوز خونه": خونسردي گفتلیدي آریستا با 
ممکنه آدم بتونه تصور کنه . و قوانین من اینجا اعمال میشه". تا برود

دلیل اینکه گوئنت نسبت به وظایف خودش ناآگاهه و متأسفانه داره 
نشون میده ارزش خانواده مونتروز رو نداره، به دلیل جوانی و آموزش 

تمام زندگیش  تین، باید بدونی که برادره؛ ولی تو مدالباش ندیدنش
من از تو انتظار بیشتري در مورد احترام به ! براي چی تالش کرده
از هر . به شدت ناامید شدم. ي مونتروز داشتم شرافت و آبروي خانواده

  ".دو تاي شما

هایش را روي باسنش گذاشت و با عصبانیت به لیدي  ي دستعمه مد
از هر دوي  !و من هم ناامید شدم". کردشد نگاه  آریستا که دور می

و چون لیدي آریستا دیگر  "!ایم هر چی نباشه، ما یه خانواده. شما
جونور ". توانست صدایش را بشنود به طرف شارلوت برگشت نمی

  "چطور تونستی؟! کوچولو
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مارلی نفرت انگیز شد  يبراي یک لحظه شبیه آقا. شارلوت سرخ شد
خیلی دوست داشتم براي آیندگان . ستو من فکر کردم موبایلم کجا

  .در آینده گرفتنیا براي حق السکوت . عکسی از او بگیرم

تونم اجازه بدم گوئنت چیزي رو که حتی  من نمی": شارلوت گفت
. لرزید صدایش کمی می ".فهمه چیه در معرض خطر قرار بده نمی

... اون . فقط به خاطر اینکه دوست داره همیشه مرکز توجه باشه"
ها رو  ت ارتباط با اوناون لیاق! ی براي اسرار قائل نیستهیچ احترام

نگاه بدي به من انداخت که ظاهرا به او کمک کرد دوباره  ".نداره
تو ": با خشونت بیشتري پرخاش کرد. کنترل خودش را به دست آورد

من حتی به تو پیشنهاد کمک ! خودت این بال رو سر خودت آوردي
با گفتن  ".فتی و قوانین رو بشکنییائم باید راه بولی نه، تو د! دادم

این کلمات، به شخصیت قبلی خودش برگشت و کاري را که در آن 
هاي محکم  سرش را به عقب انداخت و با قدم: تبحر داشت انجام داد

  .دور شد

ي تخت  و روي لبه ".واي خدا، واي خدا، واي خدا": عمه مدي گفت
ه سرعت غلت بزند و از سر راه او زمریوس فقط توانست ب. من نشست
حاال باید چی کار کنیم؟ من مطمئنم وقتی در صندوقچه ". کنار برود
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 ".کنن رو باز کنن میان سراغت و چندان مالیم و مهربون رفتار نمی
ش را از جیبش بیرون آورد و پنج تا آبنبات ا لیمویی هاي پاکت آبنبات

  ".کنم تونم تحمل نمی". را با هم در دهانش گذاشت

انگشتان هر دو دستم را در موهایم کشیدم  "!سخت نگیر عمه مدي"
وقتی بتونن در صندوقچه رو باز کنن، اطلس ". مو به او لبخند زد
هاي جین آستین رو که شما کریسمس به  کتاب  مدرسه و مجموعه
  ".کنن من دادین پیدا می

البته ". عمه مدي دماغش را مالید و آهی از سر آرامش کشید ".اوه"
هاي  با تما قوا آبنبات ".من هم فکر کردم همچین چیزي باشه

  "؟.. پس کجاست ". مکید اش را می لیمویی

خودم هم آه عمیقی کشیدم و پاهایم را از  "!یه جاي امن؛ امیدوارم"
ولی چون ممکنه باز هم دوباره برگردن و ". ي تخت آویزان کردم لبه

ها رو بیارن، بهتره  ي تو این مایهاین بار مجوز تفتیش خونه یا یه چیز
پس . ي دیروزتون در ضمن، خیلی ممنون از توصیه. برم دوش بگیرم

خالی بود، نه؟ من درست تو اتاق خواب  1993ها تو سال  ي اتاق همه
  ".خاله گلندا و عمو چارلی سابق فرود اومدم
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ها در  یکی از آبنباتتقریبا و از اضطراب  ".اوپس": عمه مدي گفت
  . یش گیر کردگلو

***  

تلفن طبقات . آن روز صبح دیگر شارلوت و مادربزرگم را ندیدم
ي ما زنگ خورد  هم تلفن طبقه رتر چند باري زنگ زد و یک با پایین

  .خواست بپرسد حال من چطور است ولی فقط مامان بود که می

پالم براي دیدن او آمد و  کمی بعدتر، دوست عمه مدي، خانم پرپل
خندیدند  ها را که مثل دو دختر بچه ریز ریز میمن صداي آن

قبل از اینکه ظهر به . ها، همه چیز آرام بود به غیر از این. شنیدم می
دنبال من بیایند و مرا به معبد ببرند، من و زمریوس توانستیم کمی 

. هایی که تولستوي ننوشته بود آناکارنینا مطالعه کنیم؛ البته آن بخش
شمار و  هایی بود که از گاه شتر متنبی 500تا  300صفحات 
ها فقط  این: لوکاس نوشته بود. ي محافظان کپی شده بود تاریخچه

ي عزیز، ولی صادقانه بگویم اول من  ه هاي جالب آن هستند، نو بخش
  .کردم هیچ کدام جالب باشند هم فکر نمی

نوشته کنت سن ژرمن از سطر اول، فشار  "قوانین عمومی سفر زمان"
با وجودي که در زمان حال، گذشته قبال : به مغز من وارد کردزیادي 
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ه، باید به شدت مراقب بود که اجازه ندهیم گذشته، با داتفاق افتا
  .تبدیل آن به حال، زمان حال را به خطر بیندازد

فهمی چی میگه؟ از یه طرف، همه چیز  می": پرسیدماز زمریوس 
قبال اتفاق افتاده اتفاق  قبال اتفاق افتاده براي همین همونجوري که

میفته؛ از طرف دیگه نباید ریسک کنی کسی ویروس آنفوالنزاي 
  "معنیش چیه؟. بگیره جدید

  "بگذار از این قسمت رد بشیم، خب؟". زمریوس سرش را تکان داد

قطعا (جوردانو . اي که فردي به نام دکتر م ولی حتی مقاله
مسافر زمان  - ن ژرمن کنت س "با عنوان !) توانست تصادفی باشد نمی

 "ها و تحقیقات منابع بر اساس آرشیو نامهتحلیل  - و نظریه پرداز 
در یک ژورنال تحقیقات تاریخی چاپ شده  1992سال نوشته و در 
رسید  شد که هشت خط داشت و به نظر می اي شروع می بود با جمله

  .ماش نداشته باش شد تمایلی به خواندن ادامه تمامی ندارد و باعث می

: اعتراض کرد. رسید زمریوس هم همین احساس را دارد به نظر می
و من ورق زدم تا به جایی  "!کسل کننده، کسل کننده، کسل کننده"

من بعضی . رسیدم که لوکاس اشعار و ابیات را جمع آوري کرده بود
دانستم ولی آنهایی که جدید بودند پیچیده و پر از نماد و  از آنها را می
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انواع و اقسام  شد آنها را به میخوانندهنگاه و بسته به طرزرمز بودند 
کلمات خون و  !ها تعبیر کرد؛ درست مثل الهامات عمه مدي روش

  .قافیه بودند هم پیشهو  فنونشدند و اغلب با  همیشه دائم تکرار می

خب، در هرحال شکسپیر که ". عقیده بود زمریوس هم با من هم
 هت مست دور هم جمع شدن تا یمونه یه مش مثل این می. نگفته

هی، رفقا، . قافیه پیدا کنن که تا جاي ممکن مرموز باشه مشت هم
شال پشمی، آدم . س قافیه بیاین ببینیم چی با روباه یشمی هم

آهان، ! تخیالت وهمیمرموزتر پیدا کنیم  زچی یهخشمی؟ نه، بذارین 
  "!شد

ولی ! خرش بوداین اشعار دیگر آ. ام را بگیرم م جلوي خندهتنتوانس
لزلی عاشق چیزهاي . افتد ها می دانستم لزلی با خوشحالی روي آن می

ي آنا کارنینا حتما  اسرار آمیز بود و به شدت مطمئن بود که مطالعه
  .برد ما را کلی جلوتر می

: صبح کتاب را در هوا تکان داده و با حالت دراماتیکی اعالم کرده بود
یک لحظه  "!است قدرتدانش ! امروز آغاز یک عصر جدید است"

دونم کدوم  این رو تو یه فیلمی شنیدم ولی االن نمی". سکوت کرد
   ".تونیم به عمق اسرار برسیم حاال باالخره می. مهم نیست. فیلم
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روي مبل سبز  1953ولی بعدا، وقتی در سال . گفت شاید درست می
 کردم، فقط نشسته بودم اصال احساس قدرتمندي یا دانشمندي نمی

چقدر خوب بود اگر لزلی هم . کردم تنها هستم به شدت احساس می
  .یا دست کم زمریوس. توانست با من باشد می

زدم، به  هدف نسخه مخصوص لوکاس را ورق می همانطور که بی
در اکتبر . بخشی برخوردم که آقاي مارلی به آن اشاره کرده بود

: ه شده بودشمار نوشت ، حقیقتا مطلبی به این صورت در گاه1782
کنت، قبل از رفتن باز هم تأکید کرد که در آینده، نقاط تماس بین 
قدرت اسرار و مسافران زمان مؤنث، به خصوص آخرین نفر آنها، 
یاقوت سرخ، باید در کمترین حد ممکن حفظ شود و همچنین ما 

. اوهوم، بله .هرگز نباید نیروي مخرب کنجکاوي زنانه را نادیده بگیریم
در واقع، . توانستم باور کنم کنت چنین حرفی زده باشد کامال می
نیروي مخرب کنجکاوي ". توانستم صدایش را هم بشنوم تقریبا  می

  !هاها – ".زنانه

در عین حال، این مسأله در مهمانی رقص که متأسفانه کنسل نشده 
کرد؛ بگذریم از  و فقط به تأخیر افتاده بود، کمک زیادي به من نمی
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در هایی که محافظان نوشته بودند چندان  مه آشغالاینکه این ه
  .مؤثر نبوداشتیاق من براي مالقات مجدد با کنت  افزایش

مطالب زیادي . با کمی اضطراب، به سراغ مطالعه قوانین طالیی رفتم
کاري در  داریم وظیفهکه در مورد شرافت و وجدان نوشته بود و این 

احتماال من قانون . تغییر دهد گذشته انجام ندهیم که بتواند آینده را
 - چهارم را در تک تک سفرهایی که به گذشته داشتم شکسته بودم 

و همینطور . ي دیگر انتقال یابد هیچ شیئی نباید از یک دوره به دوره
گاه سرنوشت کسی را در گذشته  قانون پنجم، در مورد اینکه هیچ

ب پایینم را روي پایم گذاشتم و متفکرانه لکتاب را . تغییر ندهیم
گفت و من نومیدانه معتاد به قانون  شاید شارلوت درست می. جویدم

آیا در همین لحظه محافظان مشغول جستجوي اتاق من . شکنی بودم
هاي ردیاب و حسگرهاي فلزي  بودند؟ یا شاید کل خانه را با سگ

رسید  کردند؟ در هر حال، کمی پیش که به نظر نمی جستجو می
اعتبار کردن شارلوت کافی  ي کوچک ما براي بی هتاکتیک فریبکاران

  .بوده باشد
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رسید  اگرچه وقتی آقاي مارلی براي بردن من به خانه آمد، به نظر می
کرد طوري رفتار کند که  با وجودي که سعی می. کمی مضطرب باشد

  . هاي من نگاه کند توانست به چشم انگار اتفاقی نیفتاده، نمی

خیلی دوست . کشه از خودش خجالت می شاید": زمریوس اشاره کرد
ش رو  کرد صورت مسخره داشتم موقعی که داشت جعبه رو باز می

امیدوارم انقدر ترسیده باشه که پیچ گوشتی رو روي پاش . دیدم می
  ".انداخته باشه

هاي مرا در صندوقچه پیدا  اي که آقاي مارلی کتاب حتما آن لحظه
. و البته براي شارلوت. ه استي شرم آوري بود کرده بود برایش لحظه

  .ولی قطعا شارلوت قصد نداشت به آسانی تسلیم شود

ظاهرا آقاي مارلی که در مسیر ماشین تا مقر فرماندهی لژ، چتر 
سیاهی باالي سر من نگه داشته بود قصد داشت سر صحبت را باز 

: به تندي گفت. کند؛ احتماال براي اینکه احساس گناهش پنهان کند
  "کنین؟ یلی خنکه، این طور فکر نمیامروز خ"

: این دیگر براي من زیادي بود براي همین به همان تندي پاسخ دادم
  "گیرم؟ م رو کی پس می بله، صندوقچه"
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نتوانست جوابی براي این سؤال پیدا کند؛ دوباره مثل خرچنگ قرمز 
  .شد

ها هم دنبال  هام رو پس بدین یا قراره توي اون میشه حداقل کتاب"
  .کردم نه، امروز اصال برایش احساس تأسف نمی "ر انگشت بگردن؟اث

و زمریوس و من  "اشتباه... شاید ... ي تأسفه  مایه... ما ": تته پته کرد
  "ها؟": همزمان گفتیم

وقتی نزدیک ورودي ساختمان به آقاي ویتمن برخوردیم، آقاي مارلی 
یه یک بار دیگر، آقاي ویتمن شب. مشخصا احساس آرامش کرد

مشخص بود . رسید هاي سینما روي فرش قرمز به نظر می هنرپیشه
مثل ما تازه رسیده چون با وقار زیاد کتش را درآورد و باران را از 

. نقصش به ما لبخند زد هاي سفید بی با دندان. موهاي پرپشتش تکاند
اگر سینتیا جاي . ها بود تنها چیزي که الزم داشتیم نور فالش دوربین

ي خوب  شد ولی من کامال در برابر قیافه طعا مدهوش او میمن بود ق
و جذابیت او ایمن بودم؛ البته نه اینکه جذابیتش را زیاد براي من به 

کرد و  به عالوه، زمریوس هم پشت سر او مسخره بازي می. کار بگیرد
  . آورد شکلک در می

  ".گوئنت، شنیدم حالت بهتر شده": آقاي ویتمن گفت



  نجال محقق  زمرد سبز
 

٢٧٩  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

  گفته بود؟چه کسی به او 

ام پرت کنم و  براي اینکه حواس او را از آنفوالنزاي ساختگی ".یه کم"
براي اینکه کامال براي این موضوع آماده بودم بالفاصله سر اصل 

م  همین االن از آقاي مارلی در مورد صندوقچه". مطالب رفتم
گیرم و  شاید شما بتونین به من بگین کی اون رو پس می. پرسیدم می

  ".ال اون رو از من گرفتنچرا اص

بینم  می. حمله بهترین دفاعه! گرمدمت ": زمریوس مرا تشویق کرد
تونی از پس خودت بر بیاي، براي همین من  که بدون من هم می

امم، ببینیم همه خوبن  - کنم میرم خونه یه کم چیز بخونم  یپرواز م
  "!یوووهوو! بینمت رفیق بعدا می. یا نه

اطالعات غلط به ... ما ... من ": ته کردن ادامه دادآقاي مارلی به تته پ
  ".ما دادن

ی لدر کنار او، آقاي مار. آقاي ویتمن با اوقات تلخی نچ نچ کرد
تونی بري  مارلی، تو از حاال می". رسید تر از قبل به نظر می ناشی
  ".ناهار

آقاي مارلی تقریبا به مدل احترام  ".میرم ناهار قربان. بله قربان"
  .هایش را به هم زد پاشنه نظامی
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گوئنت، دختر ": وقتی آقاي مارلی با عجله رفت، آقاي ویتمن گفت
اي رو در اختیار داري که متعلق به  ت مشکوکه که تو وسیله خاله

  .کرد با دقت به من نگاه می ".خودت نیست

اش  اي دوست داشتنی هاي قهوه لزلی لقب او را به خاطر چشم
داشتم در حال  میت خوبی ر چقدر هم نیاب گذاشته بود ولی هسنج

ها ببینم؛ هیچ اثري از  جذابی در آن چیزتوانستم هیچ  حاضر نمی
ها  اي ببینیم در آن هاي قهوه گرمایی که همیشه انتظار داریم در چشم

ي او، روحیه مبارزه طلبی من به دورترین گوشه  زیر نگاه خیره. نبود
بحث با او . ي مارلی مانده بودهان آرزو کردم کاش آقاناگ. ذهنم خزید
ه آقاي دروغ گفتن ب. تر از بحث با آقاي ویتمن بود خیلی باحال

ویتمن سخت بود، شاید به دلیل تجربه معلمی او بود ولی در هر حال 
  .من تالشم را کرده بودم

احتماال شارلوت یه کم ": نگاهم را پایین انداختم و زیرلب گفتم
براي همین  ،یاد براش راحت نیستز. کنه جدا افتاده احساس می

دوباره ... امم ... ممکنه سعی کنه یه چیزهایی از خودش در بیاره تا 
  ".توجه جلب کنه
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. کنن بله، بقیه هم همین فکر رو می": آقاي ویتمن متفکرانه گفت
کنم شارلوت شخصیت متعادلی داره که به این جور  ولی من فکر می

م کرد و آنقدر به من نزدیک شد سرش را خ ".چیزها احتیاجی نداره
اگه در هر صورت شک ". توانستم بوي ادکلنش را احساس کنم که می

خب، من مطمئن نیستم که تو واقعا از عواقب ... اون تأیید بشه 
  ".کارهات مطلع باشی

تالش زیادي کردم تا دوباره به . من هم مطمئن نبودمخوب 
ه دست کم بپرسم در ممکن":با تردید پرسیدم. هایش نگاه کنم چشم

  "زنین؟ اي حرف می مورد چه وسیله

. آقاي ویتمن یک ابرویش را باال برد و بعد در کمال تعجب لبخند زد
ولی . گوئنت کامال امکان پذیره که من تو رو دست کم گرفته باشم"

  ".اصال دلیل نمیشه که تو خودت رو دست باال بگیري

یم و بعد ناگهان من هاي یکدیگر خیره شد اي به چشم چند ثانیه
اي این همه تظاهر چه بود؟ فرض کنیم  فایده. احساس خستگی کردم

دادم همه  دادم و اجازه می من کرونوگراف را به محافظان تحویل می
جایی در پس ذهنم صداي ! چیز مسیر طبیعی خودش را طی کند

ولی ! گفت به خاطر خدا خودت رو جمع کن لزلی را شنیدم که می



  نجال محقق  زمرد سبز
 

٢٨٢  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

کردم و در هر  م زحمت بدهم؟ من در تاریکی حرکت میچرا به خود
احتماال . گفت آقاي ویتمن درست می. رسیدم حال به جایی هم نمی

تر  به شدت خودم را دست باال گرفته بودم و فقط همه چیز را خراب
هاي  دانستم دقیقا چرا خودم را در چنین موقعیت حتی نمی. کردم می

مسؤولیت را واگذار کنم و اجازه اگر . دهم اعصاب خردکنی قرار می
  بدهم دیگران تصمیم بگیرند احساس بهتري نخواهم داشت؟

و حاال دیگر واقعا نگاه  "خب؟": آقاي ویتمن با صداي مالیمی پرسید
  "چیزي هست که بخواي به من بگی گوئنت؟". گرمی داشت

بود  نرسیدهشاید اگر آقاي جورج در همان لحظه  - داند  کسی چه می
به  "پس اینجایی گوئنت"آقاي جورج با گفتن . کردم ار را میهمین ک

نچی  با اوقات تلخی نچ آقاي ویتمن باز هم. ضعف موقت من پایان داد
  . کرد ولی جلوي آقاي جورج دوباره بحث قبلی را پیش نکشید

روي مبل سبز نشسته بودم و  1953و حاال اینجا بودم؛ تنها در سال 
و کمی اعتماد به . جمع و جور کنم کردم خودم را هنوز تالش می
  .نفس پیدا کنم

هایم که به هم  سعی کردم به خودم انگیزه بدهم و از الي دندان
. و دوباره کتاب را باز کردم ".دانش قدرته": دادم گفتم فشارشان می
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هاي  شمار کپی کرده بود عمدتا از سال مطالبی که لوکاس از گاه
ي عزیز، بیشترین اهمیت  ها، نوه چون این سالبودند  1912تا  1782

، ائتالف فلورنتین متالشی شد و 1782در سپتامبر . را براي تو دارند
گرچه به صراحت در . ي داخلی محافظان لو رفت کار حلقه خیانت

توانیم حدس بزنیم تو و گیدئون به نحوي  شمار عنوان نشده، می گاه
  .اید در این وقایع دخالت داشته

گشتم تا  آیا این همان سرنخی بود که دنبالش می. سرم را بلند کردم
ببینم چرا این مهمانی رقص تا این حد اهمیت دارد؟ اگر این طور بود 

آهی کشیدم، خیلی ممنون . باز هم چیز زیادي نفهمیده بودم
ي ساندویچ گوشت نمک سود  این هم تقریبا به همان اندازه. بابابزرگ

  .کتاب را ورق زدم. سودمند بود

  ".یانترس": یی پشت سر من گفتصدا

گرفت،  ي آخرین جمالت مشهور قرار می باید در دستهقطعا این هم 
به . (شنوي که آخرین چیزي است که قبل از مردن می جمالتیاز آن 
مشخص ) ".خواد بازي کنه اون فقط می"و  "اسلحه پر نیست"همراه 

  .بود که به شدت ترسیده بودم
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. زد ایستاده بود و به من لبخند می گیدئون پشت مبل ".فقط منم"
 فاصله در حالت اضطرار قرار بگیرد؛دیدن او باز هم باعث شد بدنم بال

و بدنم  کردندانواع مختلف احساسات متضاد درونم شروع به چرخش 
  .تصمیم بگیرد به کدام طرف برود توانست نمی

با بهتره یکی  کرد آقاي ویتمن فکر می" :گیدئون با حالتی عادي گفت
یک  ".و من یادم اومد المپ این پایین الزمه عوض بشه. تو باشه

المپ را مثل توپ شعبده بازي باال انداخت و دوباره گرفت و همزمان 
هی، تو ". خودش را روي مبل کنار من انداخت دقیقبا یک حرکت 

فکر کنم خانم  !و انگور! میرپتوي کش. ااین پایین حسابی راحتی
  ".وشش میادجنکینز خیلی از تو خ

کردم،  ي او نگاه می قیافه همانطور که به صورت رنگ پریده و خوش
م؛ دست کم اسات پرآشوبم را تحت کنترل درآورسعی کردم احس

  .اینقدر حضور ذهن داشتم که آنا کارنینا را ببندم

کرد و نگاهش از پیشانی من به  گیدئون با دقت به من نگاه می
خواستم برگردم و آن طرف  می. فتهایم و بعد به طرف دهانم ر چشم

خواستم به او نگاه کنم  مبل بنشینم ولی در عین حال، باز هم می
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براي همین مثل خرگوشی که مار هیپنوتیزمش کرده باشد به او زل 
  .زدم

 یه سالم کوچولو": هاي من نگاه کرد و گفت گیدئون دوباره به چشم
   ".؟ حتی اگه از دست من عصبانی هم باشیکنی نمی

اي باال رفت و این مرا به  طبعانه هاي دهانش با حالت شوخ گوشه
ام کنار  موهایم را از روي پیشانی ".یادم انداختیممنون ". خودم آورد

دوباره باز کردم، این بار از اوایل زدم، پشتم را صاف کردم و کتابم را 
الزم نبود فکر کند همه چیز بین ما  - محلی به او نگذاشتم . کتاب
  .و مرتب استخوب 

. به سقف نگاه کرد. ولی پرت کردن حواس گیدئون کار آسانی نبود
. باید یه مدت چراغ رو خاموش کنم تا بتونم المپ رو عوض کنم"

  ".اینجا یه کم تاریک میشه

  .چیزي نگفتم

  "چراغ قوه داري؟"

  .جواب ندادم
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شاید . از طرف دیگه، به نظر نمیاد المپه امروز دردسر درست کنه"
  ".د صبر کنیم تا مشکل پیدا کنهبای

نگاه زیرچشمی گیدئون را درست مثل اینکه به من دست بزند 
  .زل زدن به کتابم ادامه دادمبه کردم ولی  احساس می

  "تونم یه کم از انگورهات بخورم؟ می"

ش رو  واي، همه": به او پریدم. اینجا دیگر صبرم را از دست دادم
و فقط دهنت رو ! ابم رو بخونمبخور، فقط من رو راحت بگذار کت

  ".ببند، میشه؟ اصال حس گپ زدن با تو رو ندارم

با اینکه حتی یک کلمه . خورد چیزي نگفت مدتی که انگورها را می
  .هم نخوانده بودم کتاب را ورق زدم

شنیدم امروز اومده ". به باال پایین انداختن دو تا دانه انگور شروع کرد
ي مرموز  چیزایی در مورد یه صندوقچهشارلوت یه . بودن مالقاتت

  ".گفت

کدوم قسمت ". کتاب را روي پایم رها کردم! آها، پس جریان اینه
  "فهمی؟ دهنت رو ببند رو نمی
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خوام  می. زنم هی من که گپ نمی". گیدئون لبخند گل و گشادي زد
بدونم چرا شارلوت به فکرش رسیده تو ممکنه یه چیزي داشته باشی 

  ".و پل بهت رسیده که از طرف لوسی

احتماال از طرف فالک . مشخص بود اینجا آمده تا از من بازجویی کند
با اون مهربان باش، بعد حتما به تو میگه چیزي رو . دو ویلر و دیگران

هر چه نباشد، احمق فرض کردن  .نه و اگه کرده کجا امخفی کرده ی
  . ي دو ویلر بود زنان تفریح خانواده

وقتی عصبانی بودم . دم و چهار زانو روي مبل نشستمپاهایم را باال آور
هایش نگاه  توانستم بدون اینکه لب پایینم بلرزد به چشم تر می راحت
خودت از شارلوت بپرس از کجا به فکرش ": به سردي گفتم. کنم

  ".رسیده

گیدئون هم چهار زانو نشست؛ مثل دو سرخپوست چپق  ".پرسیدم"
آیا چیزي برعکس دود کردن . دیمبه دست رو به روي هم نشسته بو

کنه به یه طریقی  اون فکر می"چپق براي صلح هم وجود داشت؟ 
کرونوگراف دزدي به دست تو رسیده و برادر و خواهرت، عمه بزرگت 

  ".کنن اون رو مخفی کنی و حتی سرپیشخدمتتون به تو کمک می
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زنم شارلوت  باید بگم من هیچ وقت حدس نمی". سرم را تکان دادم
به نظر میاد فقط کافیه ما یه . ین همه تخیل داشته باشها

ي قدیمی رو تو خونه جا به جا کنیم و اون کامال قاطی  صندوقچه
  ".کنه

خداي من،  "تو صندوقچه چی بود؟": تفاوت پرسید با حالتی بی
  !چقدر تابلو

ما براي بازي پوکر ازش به عنوان میز کارت استفاده ! هیچی"
که به زور لبخندم را  بودي خوبی  آنقدر ایده به نظرم ".کنیم می

  .کنترل کردم

  "آریزونا هولدم؟": توجه گیدئون جلب شد؛ پرسید

توانست با چنین کلک  انگار که می ".1تگزاس هولدم": گفتم. ها ها
پدر لزلی وقتی دوازده ساله بودیم به ما پوکر . ضعیفی مرا گیر بیندازد

 -ي دخترها باید پوکر یاد بگیرند  او عقیده داشت همه. یاد داده بود
ها  در هر حال، به لطف او همه کلک. هیچ وقت به ما نگفت یش راچرا

تا امروز هم هر وقت . بلوف زدن بودیمجهانی دانستیم و قهرمان  را می
مالید ولی من تنها کسی بودم  اش را می لزلی دست خوبی داشت بینی

                                                             
  اصطالح بازي پوکر١
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 "...دونی که  می. ه خیلیاوماها هم همینطور، ولی ن". دانستم که می
اي بگویم به جلو خم  خواهم مطلب محرمانه می انگار با حالتی که

مادربزرگم قوانین  - ما حق نداریم تو خونه قمار بازي کنیم ". شدم
صرف  اولش فقط براي اعتراض و لجبازيِ. اي داره گیرانه خیلی سخت

ولی بعدش . کردیم؛ عمه مدي، آقاي برنارد، نیک و من میپوکر بازي 
  ".خیلی خوشمون اومد

رسید تحت تأثیر قرار گرفته  به نظر می. گیدئون یک ابرویش باال برد
  .حق داشت. است

گرچه شاید لیدي آریستا حق داشته باشه و قمار ": ادامه دادم
سر آبنبات اولش ". تازه راه افتاده بودم ".ها باشه ي همه بدي ریشه

ي  هفته. بندي باالتر رفته خ شرطکردیم ولی االن نر لیمویی بازي می
واي خدا، فقط اگه به . ش رو باخت ي پول تو جیبی پیش برادرم همه

هاي  باز هم جلوتر خم شدم و به چشم "...گوش لیدي آریستا برسه 
ولی نگذار شارلوت بفهمه وگرنه میره چغلی ما ". گیدئون خیره شدم

نوگراف دزدي من که ترجیح میدم از خودش داستان کرو. کنه رو می
  .دوباره صاف نشستم؛ خیلی از خودم راضی بودم "!اختراع کنه تا اینو
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مدتی در . رسید گیدئون واقعا تحت تأثیر قرار گرفته باشد به نظر می
سکوت به من خیره شد بعد ناگهان دستش را دراز کرد و موي مرا 

  .نوازش کرد که در جا کنترلی که روي خودم داشتم را از بین برد

! حرومزاده! کرد هایی را که بلد بود رو می ي حقه واقعا همه "!کنن"
 ".خوام کسی همراهم باشه خواي؟ من نمی اصال اینجا چی می"

اي که قصد داشتم زهرآلود نبود؛ بیشتر ترحم  متأسفانه لحنم به اندازه
و از  هاي مخفی سفر کنی مگه نباید االن دنبال مأموریت". انگیز بود

  "ي؟مردم خون بگیر

کرد ولی  دیگر نوازش نمی "منظورت عملیات شلوار کوتاه دیشبیه؟"
. کرد یک رشته موي مرا در بین انگشتانش گرفته بود و با آن بازي می

 ".خون الین برگلی هم رفت توي کرونوگراف. مأموریت انجام شد"
بعد . رسید یک لحظه، نگاهش از من دور شد؛ غمگین به نظر می

پس حاال فقط به خون لیدي ". و جور کرد دوباره خودش را جمع
دونیم پل و  ولی حاال که می. شق، لوسی و پل احتیاج داریم تیلنی کله

زیاد هم کار  هایی، کنن و با چه اسم لوسی تو چه زمانی زندگی می
من فردا صبح میرم لیدي تیلنی رو مالقات  در واقع،. سختی نیست

  ".کنم
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فکر کردم در مورد اهدافی ": تمدستش رها کردم و گف زموهایم را ا
اگه لوسی و پل درست . هایی داشتی که قرار بود دنبال کنیم یه شک

ي خون هیچ وقت نباید بسته بشه چی؟ خودت گفتی  بگن و حلقه
  ".امکانش هست

تو تنها کسی . خوام این رو به محافظان بگم ولی من که نمی. درسته"
  ".هستی که بهش گفتم

تو تنها کسی هستی که ! اي شناسانه روان و  هاوه، چه حرکت زیرکان
  .کنم من به او اعتماد می

فقط باید . (توانستم زیرك باشم خواستم می ولی من هم اگر می
نمیشه به کنت لوسی و پل گفتن ".) آوردم داستان پوکر را به یاد می

  "کنی؟ تو هم همین فکر رو می. اعتماد کرد

رتش جدي شده بود و به نظر ناگهان صو. گیدئون سرش را تکان داد
کنم  فقط فکر می. کنم آدم بدیه من فکر نمی. نه". رسید عصبی می

کنه آسایش یک فرد از  کنم اون فکر می من فکر می". مکثی کرد "...
  ".منفعت عامه ارزش کمتري داره

  "آسایش خودش هم؟"
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این بار موي . به این سؤال جوابی نداد ولی دوباره دستش را دراز کرد
. پیچد را طوري دور انگشتش پیچید که انگار دور یک فر مو میم

فرض کن بتونی یه چیز خیلی مؤثر درست کنی، مثال ": باالخره گفت
. هاي دنیا ي بیماري و ایدز و همه خب، بگذار بگیم درمان سرطان - 

این کار . ولی براي به دست آوردن اون باید اجازه بدي یه نفر بمیره
  "کنی؟ رو می

بدم یک نفر بمیرد؟ بري همین بود که لوسی و پل کرونوگراف  اجازه
گفت چون فکر  را دزدیده بودند؟ صداي مادرم را شنیدم که می

هاي  بالفاصله صحنه. کردند قیمتی که باید بپردازند خیلی باال بود می
هایی که وارونه آویزان  ها جلوي چشمم آمد؛ صلیب واضحی از فیلم

ها، مردان نقاب داري که وردهاي  نسانشده بود، قربانی کردن ا
 -خورد  البته این موارد زیاد به محافظان نمی. خواندند باستانی می

  .شاید به جز یک یا دو استثنا

  .کرد گیدئون منتظر جواب، به من نگاه می

قربانی کردن زندگی یه انسان براي نجات خیلی افراد " :زیر لب گفتم
رمان اون همه چیز وحشتناك فکر نکنم این قیمت براي ددیگه؟ 
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تو . نگاه کنیم از نقطه نظر عملیاگه خیلی باال باشه، منظورم اینه 
  "چطور؟

فقط نگاهش روي صورت . گیدئون براي مدتی طوالنی چیزي نگفت
. داد ي موي من ادامه می به بازي کردن با رشته و گشت من می

ف همیشه هد. کنم خیلی باال باشه بله، من فکر می": باالخره گفت
  ".کنه وسیله رو توجیه نمی

خواي کاري رو که کنت به تو گفته انجام  منظورت اینه که نمی"
کنم چندان  اعتراف می -این حرف از دهانم بیرون پرید  "ي؟بد

  "مثال بازي کردن با احساسات من؟ یا با موهاي من؟". زیرکانه نبود

به آن نگاه گیدئون دستش را از موهاي من بیرون کشید و با تعجب 
کنت به من ... من این کارو نکر ". کرد انگار که متعلق به او نبود
  ".نگفت با احساساتت بازي کنم

خب، اون ". ناگهان به شدت از دستش عصبانی شدم "ااا، نه؟"
نزن واي، . خودش یه جورایی به من گفت تو این کار رو کردي

قشت رو خوب اون گفت تحت تأثیر قرار گرفته که تو چقدر ن! زیرش
بازي کردي به خصوص که وقتت براي بازي با احساسات من اینقدر 
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نقدر انرژي صرف یه قربانی یاي ا کم بوده و وقتی به طرز احمقانه
  ".اشتباهی یعنی شارلوت کردي

من و کنت ". اش را مالید گیدئون آهی کشید و با پشت دست پیشانی
نظر اون اینه . داشتیممردونه  يخب، حرفا... چند تا گفتگو در مورد 

و لطفا یادت باشه که این بابا بیشتر از دویست سال پیش  -که 
نظرش  - ین ما باید این رو در نظر بگیریم براي هم هکرد زندگی می

ها کامال تحت تسلط احساساتشون هستن در حالی که  این بود که زن
 براي همین به نفع. ها رو هدایت کنه اجازه میدن منطق اون هامرد

منه دختري که در سفر زمان همراه منه عاشق من باشه و بعد اگه 
. کنه کنترل کنم تونم کارهایی رو که می مشکلی پیش بیاد من می

  "...من فکر کردم 

: تو فکري کردي! فکر کردي": با عصبانیت حرفش را قطع کردم
  "!کنم کار حسابی خوب پیش بره درسته، پس من هم یه کاري می

بلندش را از زیرش بیرون کشید و بلند شد و شروع به گیدئون پاهاي 
به هر دلیلی که بود ناگهان خیلی . باال و پایین رفتن در اتاقکرد

من تو رو مجبور نکردم  گوئنت،". رسید اراحت به نظر میمضطرب و ن
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پست  نسبت به تو کاري کنی، کردم؟ در واقع، بیشتر اوقات خیلی هم
  ".بودم

و من باید به خاطر ". د و فقط به او خیره شدماي زبانم بند آم لحظه
  "این موضوع ممنونِ تو باشم، آره؟

  ".یا شایدم بله. معلومه که نه": گفت

  "این حرف یعنی چی؟"

چرا دخترا از پسرایی خوششون میاد که با ". هایش برق زد چشم
ها هم  کنن؟ مشخصه آدماي خوب نصف اون ها بد رفتاري می اون

حفظ احترام دخترا سخت  باعث مسأله گاهیاین . جالب نیستن
هاي بلند و تقریبا عصبانی در اتاق باال و پایین  هنوز هم با قدم ".بشه
 اي و جوش دارن هاي آینه به خصوص که پسرایی که گوش". رفت می

  ".ندارنی رو هایکارمعموال جرأت همچین 

عوض شدن ناگهانی مسیر  ".خیلی سطحی و بدبین هستیتو واقعا "
  .هاي او کامال مرا مبهوت کرده بود بتصح

کی سطحیه؟ تو اجازه اینجا واقعا ". اي باال انداخت گیدئون شانه
  "رو ببوسه؟ تومیدي مارلی 
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شاید یه ذره کوچک و ناچیز . براي یک لحظه حواسم کامال پرت شد
. ولی بعد سرم را تکان دادم.... هاي او وجود داشت  حقیقت در حرف

 استدالالت پرطمطراقت فراموش ي زنجیره يوتو یه چیزي رو ت"
آهان، راستی تبریک میگم که  - با وجود ظاهر بدون جوش تو . کردي

گفتی و وانمود  اگر به من دروغ نمی -انقدر اعتماد به نفست باالست 
گذاشتم  کردي که احساساتت نسبت به من واقعیه هیچ وقت نمی نمی

ولی حتی با اینکه . ر شدناگهان، اشک در چشمانم پ ".من رو ببوسی
یا اگر  ".شدم من عاشق تو نمی... من ". لرزید ادامه دادم صدایم می
  .دادم معلوم شود م، اجازه نمیشد هم می

یک لحظه بی حرکت ایستاد و بعد . گیدئون پشتش را به من کرد
لعنت، گوئنت، چرا در مورد ". ناگهان با تمام قدرت به دیوار لگد زد

ر نسبت به دروغ حساسی؟ تو خودت هر وقت من که میشه انقد
   "نبود؟ صت کردي به من دروغ گفتی، اینطورفر

او واقعا متخصص انداختن توپ  - گشتم  همانطور که دنبال جواب می
ي آشنا برگشت و این بار   پیچه احساس دل -بود  در زمین حریف

ام  وحشت زده، آنا کارنینا را به سینه. حالت تهوع به من دست داد
  .احتماال براي جمع کردن سبد دیر شده بود. چسباندم
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قبول، تو اجازه دادي ": گفت فقط وقت داشتم بشنوم که گیدئون می
ي حرفش را  بقیه ".هیچ وقت به من اعتماد نکرديمن ببوسمت، ولی 

ي بعد در زمان حال فرود آمدم و باید تمرکز  نشنیدم چون یک لحظه
  .باال نیاورم کردم که جلوي پاي آقاي مارلی می

وقتی باالخره مجددا کنترل شکمم را به دست آوردم، گیدئون هم 
اش نبود  دیگر عصبانیتی در چهره. به دیوار تکیه داده بود. برگشته بود

من واقعا دوست دارم یه روز تو یکی ": گفت. زد و لبخند محزونی می
من هم تو بلوف زدن نسبتا . هاي پوکر شما شرکت کنم از بازي
  .بعد بدون اینکه نگاه دیگري به عقب بکند از اتاق بیرون رفت ".مخوب
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، در مورد الیزابتاي جوان ...هنوز در صومعه سنت . 1542ژوئن  25
ي پدرش از یک شیطان باردار شده است تحقیق  که طبق گفته

 فرستادم 1ي کلیسا در گزارشی که به سرپرست جامعه. کنم می
ه باورهاي مذهبی خاصی مانند تجلی ب. مورد اینکه م تردیدم را در

کند از  و احساس می بودهمعتقد  - بینانه  به اصطالحِ خوش -ارواح 
طرف خداوند مأمور از ریشه برکندن شر و بدي از جهان است پنهان 

دهد دخترش را به جادوگري محکوم  او به وضوح ترجیح می. نکردم
الق باور دارد کند تا اینکه بپذیرد دخترش با مفهومی که او از اخ

و نفوذ قابل توجه . م. ي او با ر روابط حسنهتر، به  پیش. بیگانه است
توانیم پرونده را  ایشان در منطقه اشاره کرده بودم، بدین دلیل نمی

دو . بازجویی از شاهدان مضحک است ي نتیجه .مختومه اعالم کنیم
ضور یک ي الیزابتا آنچه را کنت در مورد ح رده نفر ازدختران جوان هم

که  -سوفیاي کوچک . کنند شیطان در باغ صومعه گفته تأیید می
اي در مورد اینکه چرا کامال بر حسب تصادف،  کننده هیچ داستان قانع

موجود  - اي در باغ پنهان شده بوده ندارد نیمه شب پشت بوته
آسایی را با شاخ، چشمان گداخته و سم دو شاخه توصیف  غول
عفتی با الیزابتا،  ب قبل از ارتکاب گناه بیکند که در کمال تعج می

                                                             
 .منظور پاپ است١
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دختر دیگر که . براي او با ویلون یک موسیقی عاشقانه نواخته است
تر  باشد، اظهاراتی کرده که بسیار منطقی دوست نزدیک الیزابتا می

گوید که  او از مردي بسیار بلند قد و خوش لباس سخن می. باشد می
او ناگهان ظاهر و بعد . ه استالیزابتا را با سخنان دلنشین فریفت

خود این فرد ندیده است  این وجودبا  ؛شده دوباره محو و ناپدید می
خود به من گفته  ي الیزابتا به نوبه. که مرد چنین کاري را انجام دهد

است که مرد جوانی که هوشمندانه راه خود را به درون دیوارهاي 
اعقاب یکی از  صومعه باز کرده، نه شاخ دارد و نه سم، ولی از

من از . داند هاي محترم است و او حتی اسم آن مرد را هم می خانواده
اي منتهی کنم  ي قانع کننده توانم موضوع را به نتیجه اینکه می

تواند هیچ  خوشحال شده بودم ولی اضافه کرد که متأسفانه او نمی
ز راهی براي دسترسی به آن مرد به من نشان دهد زیرا او در هوا پروا

توان  می. به اینجا آمده است 1723تر از سال  کرده و از آینده و دقیق
اند  میزان ناامیدي مرا از سالمت عقالنی افرادي که مرا احاطه کرده

ي کلیسا به زودي مرا  به شدت امیدوارم سرپرست جامعه. تصور کرد
هاي واقعی بازجویی در انتظار من است،  به فلورانس، جایی که پرونده

  1.بخواندفرا 

                                                             
 .به فصل سه کتاب یاقوت کبود مراجعه شود١
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از  1هاي بازجویی انجام شده توسط پدر ژان پترو باریبی از یادداشت
  ها فرقه دومنیکن

رمزگشایی، ترجمه و ویرایش توسط (بایگانی کتابخانه دانشگاه، پادوا 
  )2جوردانو. دکتر م

  

  هشت
اي تا  هاي آبی و نقره بهشتی مواج در رنگپرندگان ها و  ها، گل برگ

ها و دامن از  هن کشیده شده بودند، و آستینپیش سینه زربفت پیرا
کرد و با  ي سنگینی بود که با هر قدم خش خش می ابریشم آبی تیره

متوجه بودم که . داشت صدایی شبیه دریاي طوفانی موج برمی
رسد ولی با این  ها به نظر می هرکسی در این لباس شبیه شاهزاده

  .حال مجذوب تصویر خودم در آینه شده بودم

  "!این خیلی خیلی دوست داشتنیه... این ": یرت زمزمه کردمبا ح

                                                             
1GIAN PETRO BARIBI 
2DR. M. GIORDANO 
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ي  باقیماندهکنار چرخ خیاطی روي . زمریوس خرناس کشید
. اش کرده بود هاي زربفت نشسته بود و دستش را در بینی پارچه
کنن تا از زیر مهمونی  اول هر کاري بتونن می! دخترااین ": گفت

ي قدیمی مثل  مسخره رقص در برن، بعد به محض اینکه یه لباس
  ".کنن کنن، رسما خودشون رو از هیجان خیس می این رو تنشون می

ولی ". محلی به او نگذاشتم و به طرف خالق این اثر هنري برگشتم
  ".اون یکی لباس هم عالی بود مادام روسینی

تونی یه وقت دیگه  می". زد درخشانی میلبخند  ".دونم  بله، می"
  ".بپوشیش

  "!مادام روسینی، شما یه هنرمندین": او اطمینان دادم با حرارت، به

و به عنوان یه هنرمند، باید به ". به من چشمک زد "1اویی، نس پا؟"
گیس  هاون یکی لباس براي کال. همه چیز یه کم متفاوت نگاه کنی

... کنه  چهره و پوست تو طلب می - رنگ و رو بود  سفید خیلی بی
  ".ه باشهداشت کنتراست؟ 2کومون اون دي

                                                             
1Oui, n’est-ce pas?  بله، اینطور نیست؟ 
2comment on dit?چطور بگم؟ 
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کل زیبایی لباس رو خراب . گیس آخ، خدایا، آره، کاله". آهی کشیدم
  "میشه لطفا قبلش یه عکس از من بگیرین؟. کنه می

اي پشت میز برد  مادام روسینی مرا به سمت چهارپایه ".1بیان سوغ"
  .و موبایلم را که به طرف او گرفته بودم گرفت

پرواز کرد و با حالتی  باز کرد، به طرف من هایش را زمریوس بال
ي سري که کاله گیس  دست و پاچلفتی درست جلوي مجسمهنسبتا 

  .روي آن قرار داشت فرود آمد

نی معموال توي کاله گیساي این شکلی چی زندگی دو فکر کنم می"
سرش را عقب برد و به انبوه موهاي مصنوعی پودر  "کنه، نه؟ می
شاید . اال بید هم هستاحتم. قطعا شپش". آسا نگاه کرد ي غول زده

فقط ". هایش را با حالتی تقریبا نمایشی باال آورد پنجه ".حتی بدتر
  "!ل.ي.ط.ر: یک کلمه میگم

اي تصنعی کشیدم  و خمیازهجواب تندي را که سر زبانم بود خوردم 
  .اند دیگر از مد افتاده ي تخیلیها نزدیک بود به او بگویم این داستان - 

تازه . میگم راست": ه پهلویش زد و گفتهایش را ب زمریوس پنجه
یه . چیزاي بیشتري از عنکبوت هست که ازشون باید بترسی

                                                             
1Bien sur البته 
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فقط گفتم نکنه . هایی هم هستن که باید مراقبشون باشی کنت
  ".ت به این لباس باعث شده باشه یادت بره عالقه

ولی امروز که دوباره حالم خوب شده بود و . متأسفانه حق داشت
م اعالم کردند آمادگی رفتن به مهمانی رقص را حتی محافظان ه
و کجا از اتاق خیاطی مادام . خواستم مثبت فکر کنم دارم، فقط می

  ؟بودروسینی براي این کاربهتر 

هایی  با جدیت به زمریوس نگاه کردم و بعد نگاهم را روي تمام لباس
هر کدام از . دیگر روي جالباسی قرار داشتند چرخاندمککه کنار ی

  .ري زیباتر بودنددیگ

یاد مهمانی  "؟ندارینیه چیز سبزي  احتماال": مشتاقانه پرسیدم
ي لزلی که به صورت مردان سبزپوش مریخی برویم  سینتیا و ایده

ي سبز، چند تا لوله  فقط یه کم کیسه زباله ": لزلی گفته بود. افتادم
ه و با منگن. کن، قوطی خالی، و یه کم توپ پالستیکی الزم داریم پاك

دو تا تونیم خودمون رو خیلی زود تبدیل به  ازین چسباي حرارتی می
یه جورایی شبیه هنر مدرنه و اصال هم برامون . ی باحال بکنیممریخ

  ".خرج نداره
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کردن  وقتی همه هنوز فکر می .1سبز؟ می اویی": مادام روسینی گفت
ي  ي جالباسی موقرمز قراره به گذشته سفر کنه، از همه اون دختره

با موي قرمز کامال هماهنگی داره . سبز استفاده کردم هاي رنگ طیف
  ".ي بد هاي سبز اون پسره و البته با چشم

بکش ". زمریوس با یک پنجه مادام روسینی را تهدید کرد "!اوهو"
  "!این موضوع خطرناکه. کنار خانوم

قطعا در فهرست –! حرومزاده - ي بد اون پسره. گفت درست می
ولی اگر واقعا . (خواستم به آنها فکر کنم نبود تی که میچیزهاي مثب

قرار بود گیدئون همراه شارلوت از مهمانی سر در بیاورد، قطعا کیسه 
توانست در مورد هنر  خواست می پوشیدم؛ لزلی هر چه می زباله نمی

  .)مدرن بگوید

با سنجاق باالي سرم ند مرا شانه زد و آن را لمادام روسینی موهاي ب
. پوشه، سبز تیره رنگ دریا راستی، اون امشب سبز می". کرد محکم
ها رو طوري انتخاب کنم که  ها وقت صرف کردم تا پارچه ساعت
آخرش هم زیر نور شمع به . هاتون با هم تضاد نداشته باشه رنگ

                                                             
1Mais oui . معلومه که آره  
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شما دو تا با هم شبیه . 1ابسولیمان اونیغیک. شون نگاه کردم همه
  ".نظر میرسیني دریا به  پادشاه دریا و ملکه

و اگه هر دو تاتون آخرش کشته ! اب سو لی مان": چه زد زمریوس چه
  ".هاي دریایی کوچولو میارین نشین، با هم کلی شاهزاده

شارلوت  مراقبماند و  بهتر بود زمریوس در خانه می. آهی کشیدم
ولی اصرار داشت با من به معبد بیاید که باز لطفش را . بود می
  .ترسم دانست من چقدر از مهمانی رقص می می. رساند می

و بعد به  مادام روسینی موهاي مرا به سه رشته جدا کرد و بافت
از شدت . صورت یه دایره جمع کرد و آن را با سنجاق سر محکم کرد

یه لباس سواري . گفتی سبز؟ بگذار فکر کنم". تمرکز اخم کرده بود
آهان، ... بعدش  مربوط به اواخر قرن هجدهم داریم، مخمل سبز و

یه مجموعه لباس عصر داریم، ابریشم نیلی با کاله ! بله، خود خودشه
و من چندین لباس . هماهنگ و یک کت و کیف دستی، تغه شیک

پوشید کپی  رو که گریس کلی تو دهه شصت می 2مارك بالنسیاگا
واقعا . که رنگ برگ گل سرخه ولی بهترینشون یه لباس رقصه. کردم

  ".بهت میاد
                                                             

1Absolument oniriqueکامال رویایی 
2Balenciaga 
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هاي آبی  به سفیدي برف بود و با روبان. دقت کاله گیس را برداشت با
هاي عروسی  هاي زربفت تزیین شده بود و تا حدي مرا یاد کیک و گل

مادام . داد حتی بوي مالیم وانیل و پرتقال می. انداخت چند طبقه می
ي  روسینی با مهارت کیک عروسی را روي موهاي من که شکل النه

جمع شده بود گذاشت و وقتی به آینه نگاه کردم به پرنده باالي سرم 
  .سختی خودم را شناختم

و به  ".هی، یه چیزي بین ماري آنتوانت و مادر بزرگم شدم": گفتم
شده بودم  1ام، کمی هم شبیه گروچو مارکس خاطر ابروهاي مشکی

  .که لباس زنانه پوشیده باشد

ي بزرگ محکم ها مادام روسینی کاله گیس را با سنجاق "!مزخرفه"
شبیه خنجرهاي کوچکی بودند که در انتهایشان جواهرات . کرد

هاي آبی از بین  کار گذاشته باشند و مانند ستاره درخشانمصنوعی 
تضاد رنگ مهمه زیباي ". هاي سفید بیرون زده بودند عمارت حلقه

به جعبه لوازم آرایشی که  ".تضاد مهمه. گردن آهویی کوچولوي من
دودي زیر نور   چشمسایه  - و آرایش ". ود اشاره کردروي میز باز ب

                                                             
1Groucho Marx 
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تو ! 1ایسه پاغفه. حاال، یه کم پودر. شمع در قرن هجدهم مد بوده
  "!دوست داشتنی ترین بانوي مهمانی میشی

. البته او که هیچ وقت نخواهد فهمید چون خودش آنجا نخواهد بود
. مه بهترینشما از ه! شما خیلی با من مهربونین". لبخندي به او زدم
  ".هاتون لیاقت اسکار گرفتن دارین و واقعا براي لباس

  ".دونم می": مادام روسینی با فروتنی گفت

***  

خیلی مهمه که اول سرش بره توي ماشین و موقع بیرون اومدن هم "
مادام روسینی تا  "!همیشه اول سر، عزیز دلم. اول سرش بیرون بیاد

کمی . کرد سوار شوم کمک می لیموزین دنبال من آمده بود و به من
به جز اینکه انبوه موهاي من به  را داشتم 2احساس مارج سیمپسون

  .شد جاي آبی سفید بود و خوشبختانه در ماشین جا می

وقتی باالخره دامنم را مرتب دور خودم روي صندلی پخش کردم، 
کرد یه دختر به این  کی فکرش رو می": آقاي جورج با خنده گفت

  "!همه جا بگیره باریکی این

                                                             
1et c’est parfaitعالیه 
2Marge Simpsonشخصیت کارتونی خانواده سیمپسون 
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  ".گیرم ي یه خونه جا می ها اندازه من واقعا توي این لباس. دقیقا"

چقدر . ي خداحافظی فرستاد مادام روسینی برایم با شادي بوسه
کردم  وقتی با او بودم، همیشه کامال فراموش می! دوست داشتنی بود
  .ام در آن لحظه وحشتناك است که چقدر زندگی

در همان لحظه، در جلویی مقر . کردماشین شروع به حرکت 
اش  هاي برداشتهابرو. محافظان باز شد و جوردانو با عجله بیرون دوید

اش به شدت رنگ  مطمئن بودم زیر کرم برنزه کننده. را باال برده بود
شد و باعث  هاي قلمبه باز و بسته می دهانش با آن لب. پریده است

نقراض هستند به نظر هایی که در معرض خطر ا شد شبیه ماهی می
توانستم تشخیص دهم چه به مادام روسینی  خوشبختانه نمی. برسد
هیچی در مورد . ي احمق دختره. توانستم تصور کنم گوید ولی می می

مون  ش باعث خجالت همه با نادانی. دونه تاریخ و رقص مینوت نمی
  .براي نسل بشر باعث شرمندگیه. میشه

ه او تحویل داد و چیزي گفت که مادام روسینی لبخند شیرینی ب
ولی بعد راننده به . بسته شود شکلش ناگهان شد دهان ماهی باعث

  . خیابان منتهی به استراند پیچید و من دیگر آنها را ندیدم
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زدم تکیه دادم ولی حال خوشم به سرعت در  در حالی که لبخند می
. دحین رانندگی از بین رفت و جاي خود را به اضطراب و وحشت دا

ابهامی که در انتظارم بود، مردم، : ترسیدم تقریبا از همه چیز می
از همه بیشتر، از دیدار مجدد با کنت البته ها، سؤاالت، رقص، و  نگاه
هر چند  دیروز به خوابم هم کشیده شده بود؛هایم  ترس. ترسیدم می

درست قبل از بیدار . ام خوشحال بودم که دست کم شب را خوابیده
اي دیدم که در آن پایم در دامن خودم گیر  گیج کننده شدن، خواب

کرد و بعد از پلکان عظیمی پایین افتادم و درست جلوي کنت سن 
ژرمن فرود آمدم و او به من کمک کرد بلند شوم و بدون اینکه به من 

و در همان حال با صداي شارلوت . دست بزند مرا از گلویم بلند کرد
و  ".ي سرافکندگی کل خانواده هستی تو مایه": به من پرخاش کرد

آقاي مارلی کنار او ایستاده و کوله پشتی لزلی را باال گرفته بود و با 
  ".تو حساب کارت متروت مونده یه کم پولفقط ": گفت شماتت می

چقدر ". لزلی امروز صبح تا سر حد مرگ به خواب من خندیده بود
خیلی هم  ین خوابا البته ".من تازه پول توش ریخته بودم! نامردن

خواست سوار  دیروز بعد از مدرسه وقتی که لزلی می: دور از ذهن نبود
تر از  توانست سریع اتوبوس شود مرد جوانی که به عقیده لزلی می
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اش را با خشونت از پشتش قاپیده و  بدود، کوله پشتی 1دواین چمبرز
  . به سرقت برده بود

مکن بود انجام دهند عادت افظان و کارهایی که متا حاال دیگر به مح
هرچند (و انتظار دیگري هم از شارلوت که ممکن بود . کرده بودیم
ن وجود، فکر کردیم با ای. پشت این دزدي باشد نداشتیم) غیرمستقیم

اگر به حتی . ، خب، خام و ابتدایی است... کمی ها که این روش
نار مدرك بیشتر هم احتیاج داشتیم کافی بود توجه کنیم زنی که ک

این است که محض  ممنظور. لزلی بود یک کیف مارك هرمس داشت
، کدام آدم عاقلی به جاي آن یک ساك کهنه رنگ و رو رضاي خدا
  د؟ ددز رفته را می

ي زمریوس، به محض اینکه من دیروز از خانه بیرون رفتم،  طبق گفته
شارلوت اتاقم را به دنبال کرونوگراف جارو کرده و همه سوراخ 

ي  چه ایده -مرا نگاه کرده بود  حتی زیر بالش. ا را گشته بوده سمبه
بعد از جستجوي وسواسی و دقیق کمد من، باالخره ! اي مبتکرانه

جایی را که من تخته پشت کمد را شل کرده بودم پیدا کرده و با 
چهار دست و پا به ) ي زمریوس  بنا به گفته(اي  لبخند پیروزمندانه

حتی خواهر عنکبوت کوچک من هم . اتاقک پشت آن رفته بود
                                                             

1Dwain Chambersدونده مشهور انگلیسی 
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در دست بردن به داخل کروکودیل هم . او را بترساند بود نتوانسته
  .هیچ تردیدي نکرده بود

ولی همانطور که ... کرد  البته، اگر فقط یک روز زودتر این کار را می
. گوید هر که سحرخیزتر است کامرواتر است لیدي آریستا همیشه می

دست خالی از اتاقک و کمد بیرون آمد، توجهش بعد از اینکه شارلوت 
. به لزلی جلب شد و این مسأله به قیمت کوله پشتی دوستم تمام شد

کارت متروي تازه شارژ شده، یک بنابراین، حاال محافظان مالک یک 
و نیز چند کتاب از ) با رنگ گیالسی(جامدادي و یک برق لب 

 -بودند دخانه گنگ کتابخانه مدرسه در مورد وسعت دلتاي شرقی رو
  .اش همین همه

حتی شارلوت هم وقتی فردا صبح براي صبحانه حاضر شد، 
اش  توانست این شکست را پشت حالت مغرور همیشگی چهره نمی

از طرف دیگر، لیدي آریستا این نزاکت را داشت که . پنهان کند
  .اعتراف کند اشتباه کرده است

ظاهرا . ست به خونهصندوقچه در راه برگشت ": با خونسردي گفت
اعصاب شارلوت به هم ریخته و من باید اعتراف کنم اشتباه کردم که 
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بیاین این مسأله رو تمام شده فرض کنیم و . حرفش رو باور کردم
  ".بریم سراغ موضوعات دیگه

. استانداردهاي لیدي آریستا یک عذرخواهی جانانه بود بااین حرف 
ا با جدیت به بشقابش زل ه شارلوت زمان شنیدن این حرف هر چند

اي رد و بدل کردیم و بعد  هاي حیرت زده ي ما نگاه زده بود، بقیه
تنها موضوعی که در این فرصت کم به ذهنمان  در موردمطیعانه 

  .آب و هوا: رسید صحبت کردیم

هیچ چیزي را  هاي قرمز بود و ا که روي گلویش لکهفقط خاله گلند
نتوانست  پذیرفت، اشت نمیکه در مورد دخترش بازتاب منفی د

کردم قراره ما ممنونِ  فکر می": جلوي خودش را بگیرد و گفت
هاش رو باز نگه  شارلوت باشیم که حس مسؤولیت داره و چشم

ولی اینطوریه دیگه، ناسپاسی . داره نه اینکه بگیم اشتباه کرده می
  "...من مطمئنم که . خیلی رایج شده

م خاله گلندا از چه چیزي مطمئن در هر حال، ما هیچ وقت نفهمیدی
خواي  گلندا، اگه نمی": است چون لیدي آریستا با لحن سردي گفت

و خاله گلندا  ".موضوع رو عوض کنی، آزادي که از سر میز بلند شی
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هم همراه با شارلوت که گفت دیگر گرسنه نیست همین کار را 
  .ندکرد

یا به  - بود  ي من نشستهوآقاي جورج که رو به ر "همه چی مرتبه؟"
رو به روي من نشسته بود چون دامن من آنقدر عظیم  قطريصورت 

و تا االن مرا رها کرده بود که  - بود که نصف ماشین را پر کرده بود 
دکتر وایت چیزي براي غلبه ". زد فکرهایم را بکنم، به من لبخند می
  "به ترس از حضور در جمع بهت داد؟

ترسیدم که نکنه تو قرن  خیلی می. نه": گفتم. سرم را تکان دادم
ن را به آیا بدتر، ولی قصد نداشتم  ".هجدهم همه چیز رو دو تا ببینم

ي گذشته، براي اینکه  ي یکشنبه در سواره. آقاي جورج بگویم
و  - ن نیازداشتم خونسردي خودم را حفظ کنم به پانچ لیدي برامپتو

ها را  نمایش گربهي خاطره از  این همان پانچی بود که باعث شد ترانه
حدودا دویست سال قبل از اینکه اندرو لوید وبر آن را بسازد براي 

به عالوه، با صداي بلند با یک روح در . مهمانان متعجب اجرا کنم
جلوي همه گفتگو کرده بودم که قطعا اگر هشیار بودم این کار را 

  .کردم نمی
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ا باشم تا بتوانم از اي با دکتر وایت تنه امیدوار بودم بتوانم چند دقیقه
او بپرسم چرا به من کمک کرده است ولی او جلوي فالک دو ویلر مرا 

وقتی . ام و همه را خوشحال کرد معاینه کرد و اعالم کرد بهتر شده
دست  دانم هم موقع خداحافظی چشمکی به او زدم که نشان بدهد می

ته هستیم، دکتر وایت فقط اخم کرد و پرسید آیا چیزي در چشمم رف
  .با به یاد آوردن این مسأله، آهی کشیدم. است

کشه و  زیاد طول نمی. نگران نباش": آقاي جورج با همدردي گفت
  ".قبل از شام کل این ماجرا تموم میشه. گردي خیلی زود بر می

ممکنه . ولی من ممکنه کلی کارهاي اشتباه تو مهمونی انجام بدم"
یه . از جوردانو بپرسین. حتی یه بحران بین المللی به وجود بیارم

کل قرن ! لبخند اشتباهی، تواضع اشتباهی، حرف اشتباهی، و واااي
  ".هجدهم به آتیش کشیده میشه

براي اینکه . کنه اوه، جوردانو فقط حسودي می". آقاي جورج خندید
  ".زمان سفر کنه حاضره آدم بکشه دربتونه 

ي  وي حاشیهابریشم لطیف دامنم را نوازش کردم و انگشتانم را ر
جدي جدي، هنوز هم ". ي نقش و نگارهاي آن کشیدم گلدوزي شده
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و من باید اونجا چی کار . فهمم چرا این مهمونی انقدر مهمه نمی
  ".کنم

منظورت اینه به جز رقص و سرگرم شدن و لذت بردن از مالقات "
وقتی لبخندي نزدم، آقاي  "معروف؟ 1حضوري دوشس دوون شایر

ي کتش بیرون  شد، یک دستمال از جیب سینهجورج ناگهان جدي 
دختر عزیزم، این روز اهمیت ". اش را با آن پاك کرد آورد و پیشانی
اي داره چون تو این مهمونی معلوم میشه کدوم یک از  فوق العاده

محافظان اون زمان خائنیه که اطالعات رو به ائتالف فلورنتین 
تو، بتونه لرد آالستر و ي حضور  کنت امیدواره به واسطه. رسونده می

  ".خائن رو تحریک کنه که خودشون رو لو بدن

خب، دست کم این مطلب از مطالب مرموز بین کتاب آنا . آهان
  .تر بود کارنینا مفهوم

امم ... ولی ". اخم کردم "ایم؟ پس اگر دقیق بخوایم بگیم، ما طعمه"
ه یا نه؟ و فهمیدین که این نقشه گرفت ها پیش نمی وقت از مدت اون... 

ي این اتفاقات دویست و سی سال پیش  خائن کیه؟ منظورم اینه همه
  ".افتاده

                                                             
1Duchess of Devonshire 
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به دالیلی، گزارشات اون روزها و . بله و نه": آقاي جورج جواب داد
به عالوه، یک بخش کامل مفقود . شمار خیلی مبهمه ها در گاه هفته
ه ولی چندین بار اشاره شده که خائن از مقام باالش اخراج شد. شده

ي بعد، اشاره کوتاهی شده،  چهار هفته. اسمش هیچ وقت برده نشده
که در  ارزش قائل نشدهخائن  برايتقریبا خیلی گذرا، که هیچ کس 

مراسم ختمش شرکت کنه چون هیچ شرافتی براي خودش باقی 
  ".نگذاشته

منظورتون اینه که اون فرد خائن چهار ". دوباره موهاي تنم سیخ شد
  ".به موقع... اینکه از لژ اخراج شده مرده؟ چقدر  هفته بعد از

اي به پنجره بین  ضربه. کرد آقاي جورج دیگر به حرف من گوش نمی
. متأسفانه در ورودي براي لیموزین خیلی باریکه". ما و راننده زد

. لبخندي به من زد ".بهتره از ورودي کناري بري توي حیاط مدرسه
خواستم قبال این  می - نظر میاي و تو دوست داشتنی به ! رسیدیم"

انگار که درست از وسط یه تابلوي قدیمی بیرون اومده . رو بهت بگم
  ".باشی

  .هاي ورودي مدرسه توقف کرد ن جلوي پلهیماش

  ".البته خیلی خیلی زیباتر": آقاي جورج گفت
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بودم که فراموش کردم مادام  کشیدهآنقدر خجالت  ".ممنون"
و اشتباه کردم و  - ! دلماول سر، عزیز  همیشه - روسینی گفته بود 

مثل همیشه از ماشین پیاده شدم و نتیجه این شد که با بیچارگی در 
دامنم گیر افتادم و احساس یک زنبور کوچک عصبانی را داشتم که 

گفتم و  همانطور که بد و بیراه می. در تار عنکبوت گیر افتاده باشد
و از  آمددست به طرف من  ، دو تا آقاي جورج هم زده بود زیر خنده

ي دیگري نداشتم هر دوي آنها را گرفتم و اجازه دادم  آنجایی که چاره
  .دند و روي پایم بگذارنمرا بیرون بکش

انگار . ها متعلق به گیدئون بود و دیگري به آقاي ویتمن یکی از دست
  .که دستم را سوزانده باشند هر دو را رها کردم

و با دستپاچگی لباسم را مرتب کردم و  ".اوه، ممنون": زیر لب گفتم
تري به گیدئون  بعد نگاه دقیق. سعی کردم ضربان قلبم را آرام کنم

با وجودي . توانستم جلوي خودم را بگیرم نمی. زدم پوزخندانداختم و 
که مادام روسینی در مورد پارچه زیباي سبز آبی به رنگ دریا راست 

هاي پهن گیدئون بود و  ي شانه هگفته بود، و کت باشکوه کامال برازند
گیس  رسید، کاله دارش عالی به نظر می هاي سگک واقعا تا کفش

  .سفید همه چیز را خراب کرده بود
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ا ب مجبورهمن رو بگو که فکر کردم تنها کسی هستم که ": گفتم
  ".گیس مثل احمقا به نظر برسه کاله

م نیازي دست کم تونستم جوردانو رو قانع کن": هایش برق زد چشم
  ".به پودر صورت و خال زیبایی نیست

اي  چند ثانیه. ي کافی رنگ پریده بود خب، در هر صورت به اندازه
اش شدم، بعد خودم را جمع  محو تماشاي خطوط متناسب لب و چانه

  .توانستم با خصومت به او نگاه کردم و جور کردم و تا جایی که می

ي پایین منتظر  بقیه": گفت آقاي ویتمن نگاهی به پیاده رو انداخت و
ي مردم بیشتري پیدا بشه  بهتره قبل از اینه سر و کله. ما هستن
گرداندند ایستاده بودند  هایشان را می دو خانم که سگ ".عجله کنیم

فکر کردم محافظان اگر . کردند و با کنجکاوي به ما نگاه می
ق و هاي پر زر چنین ماشین از خواهند توجه جلب نکنند نباید می

هاي تاریخی و قدیمی دور  یا مردم را با لباس. استفاده کنندبرقی 
گیدئون دستش را دراز کرد ولی در آن لحظه صداي . ن بچرخاننددلن

زمریوس روي سقف . تلپ خفیفی پشت سرم شنیدم و برگشتم
ماشین فرود آمده بود و براي یک لحظه مثل سفره روي آن پهن 

  . شده بود
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تونستی منتظر  نمی! اوف": د آمده بود گفتدر حالی که نفسش بن
زمانی که معبد را ترك اگر درست متوجه شده بودم  "من بمونی؟

باید کل راه رو ". به خاطر یک گربه از پیش ما رفته بودکردیم  می
خودش  ".خواستم حتما با تو خداحافظی کنم ولی می! کردم پرواز می

د و من احساس کردم ي من پری را جمع کرد و بلند شد و روي شانه
  .چیز نمناك و سردي مرا بغل کرد

وقتی . ي قالب بافی خب، بانوي اعظم محفل خوکچه": زمریوس گفت
نگاه بدي به  "رقصی، داري با اونی که نباید اسمش رو ببریم می

. فراموش نکن یه لگد درست و حسابی بهش بزنی". گیدئون انداخت
آب دهانم را . قعی بودنگرانی صدایش وا ".و مواظب کنت هم باش

کاري کنی باید  اگه خراب": قورت دادم ولی یک لحظه بعد اضافه کرد
من دنبال یه آدم جدید . یاد بگیري در آینده بدون من سر کنی

ها پرواز  اي به من زد و به طرف سگ نیشخند گستاخانه ".گردم می
کرد که یک ثانیه بعد از بندهایشان جدا شدند و دمشان را الي 

  .یشان گذاشتند و با وحشت فرار کردندپا
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بینی گوئنت؟ متأسفم  خواب می": گیدئون بازویش را به من داد
میشه افتخار بدین و من رو تا سال ! منظورم اینه که دوشیزه گري

  "همراهی کنین؟ 1782

با صداي آهسته طوري که آقاي جورج و آقاي ویتمن که جلوتر از ما 
تونی  می -واي، ولش کن ": د گفتمکردند نتوانند بشنون حرکت می

و فعال اگه . نقش بازي کردن رو بگذاري براي وقتی که رسیدیم اونجا
دهم تماس فیزیکی با تو رو در حداقل  ناراحت نمیشی ترجیح می

  ".ي خودمه به عالوه، من راهم رو بلدم، اینجا مدرسه. ممکن نگه دارم

اجتماعات آقاي در سالن . کامال خلوت بودعصرجمعه ساختمان در 
گیلز مدیر مدرسه را دیدیم که یک کیف گلف را دنبال خودش 

کت و شلوارش را عوض کرده و شلوار ورزشی با بلوز پولو . کشید می
گروه هنرهاي نمایشی آماتور "با این حال، مؤدبانه به . پوشیده بود

ي ما  بعد با همه. خوش آمد گفت "آقاي ویتمن محترم خودمان
باعث افتخاره که تا زمانی . مندم خیلی به هنر عالقهمن ". دست داد
تونین از سالن نمایش خودتون استفاده کنین سالن نمایش  که نمی

وقتی با من  "!هاي جذابی چه لباس. مدرسه رو در اختیارتون بگذارم
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خب، خب، من این چهره رو ". داد با تعجب ایستاد دست می
  "اي شرور هستی، نه؟ هتو یکی از اون دختراي قورباغ. شناسم می

  ".بله، آقاي گیلز": به زور لبخند زدم و گفتم

مطمئنم مانع از . خوشحالم که سرگرمی خوبی مثل این پیدا کردي"
قورباغه به ذهنت  ناي مثل او ي دیگه هاي احمقانه این میشه که ایده

همه موفق باشین یا هر چی ". با خوشحالی به همه لبخند زد ".برسه
دوباره با خوشحالی براي ما  "پیروز باشید؟... ر میگن که توي تئات

دست تکان داد و بعد با چوب گلفش از در بیرون رفت تا از 
. من با کمی احساس حسادت به او نگاه کردم. تعطیالتش لذت ببرد

همین یک بار هم که شده حاضر بودم با کمال میل جایم را با او 
تبدیل به یک کچل میان عوض کنم حتی اگر به این معنی بودن که 

  .سال با شلوار ورزشی بشوم

دختر ": ي پایین پرسید گیدئون در راه رفتن به سالن نمایش طبقه
  .و زیرچشمی با کنجکاوي به من نگاه کرد "اي شرور؟ قورباغه

من تمرکز کرده بودم که دامن لباسم را به اندازه کافی باال نگاه دارم 
یش، من و دوستم لزلی مجبور چند سال پ". که روي آن سر نخورم
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 - ي له شده رو تو سوپ یه دختر دیگه بندازیم  شدیم یک قورباغه
  ".کنه آقاي گیلز هنوزم از این ماجرا علیه ما استفاده می

  "مجبور شدین یه قورباغه رو بندازین تو سوپ یه دختري؟"

به دالیل آموزشی ". اي به او انداختم و نگاه متکبرانه "بله": گفتم
نه آدم مجبور بشه کارهایی رو انجام بده که از نظر دیگران ممک

  ".عجیب به نظر برسه

که  1اي از ادگار دگاس ي پایین در زیرزمین، درست زیر نوشته طبقه
یک تصویر باید با همان دقتی نقاشی  - روي دیوار نقاشی شده بود 

مظنونین  - کنند شود که مجرمان براي ارتکاب جرم خود صرف می
فالک دو ویلر، آقاي مارلی : دور کرونوگراف جمع شده بودند همیشگی

. چید و دکتر وایت که وسایل جراحی و پانسمان را روي یک میز می
. خوشحال بودم که دست کم جوردانو را در معبد جا گذاشته بودیم

هایش را  هاي ورودي ایستاده بود و دست احتماال هنوز هم باالي پله
  .مالید به هم می

همین االن یه ": و پچ پچ کنان گفت. ورج به من چشمک زدآقاي ج
دونی چی کار کنی  اگه احساس کردي نمی. فکر عالی به ذهنم رسید

                                                             
1Edgar Degas 
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خانوماي اون دوره همیشه غش  - تونی خیلی راحت غش کنی  می
دونه به خاطر این بوده که بند  هیچ کس دقیق نمی. کردن می

واي بد یا به خاطر ههاشون رو خیلی محکم بسته بودن یا به  کرست
  ".خیلی به درد بخور بوده خاطر این که غش کردن

در واقع، وسوسه شده بودم که  ".کنم یادم بمونه سعی می": گفتم
متأسفانه ظاهرا گیدئون . جا امتحان کنم ي آقاي جورج را همان ایده

  .بازوي مرا گرفت رنگی کمفکر مرا خوانده بود چون با لبخند 

رونوگراف را باز کرد و وقتی مرا به جلو صدا و بعد فالک پوشش ک
کرد، خودم را تسلیم سرنوشت کردم؛ البته قبلش دعاي پرشوري به 
درگاه خدا کردم که لیدي برامپتون دستور تهیه پانچ مخصوصش را 

  .به دوست خوبش لیدي پیمپول بوتام داده باشد

***  

مهمانی  تصور من در مورد. تصور من در مورد مهمانی رقص مبهم بود
بنابراین احتماال تعجبی نداشت که . رقص در گذشته در حد صفر بود

بعد از الهامات عمه مدي و خواب دیشبم، انتظار چیزي بین بر باد 
. را داشته باشم 1هاي پر زرق و برق ماري آنتوانت رفته و مهمانی

                                                             
1Marie Antoinette 
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اي شبیه  العاده قسمت خوب خواب من این بود که من به طرز فوق
  .رسیدم به نظر می 1تکریستن دانس

ولی قبل از اینکه بتوانم تصوراتم را با واقعیت مقایسه کنم باید از 
فقط امیدوار بودم پاهایم از این همه ! دوباره. (آمدیم زیرزمین باال می

  .)باال و پایین رفتن آسیب جدي ندیده باشد

کردم که این بار  کردم ولی باید اعتراف می اگرچه غرغر و ناله می
فالک . ظان همه چیز را خیلی مرتب برنامه ریزي کرده بودندمحاف

ها  که ساعتبرسیم کرونوگراف را طوري تنظیم کرده بود که ما زمانی 
  .باشدي باال سر ما گذشته  از مهمانی رقص در خانه

از اینکه مجبور نبودیم از جلوي میزبانمان رژه برویم به شدت خیالم 
م که شاید فردي با عصا دم در مخفیانه وحشت کرده بود. راحت شد

ایستاده باشد و عصایش را روي زمین بکوبد و اسامی جعلی ما را با 
ها و  خانم": یا حتی بدتر، حقیقت را اعالم کند. صداي بلند اعالم کند

گیدئون دو ویلر و گوئنت شپرد، کالهبردارانی از ". تق تق تق "!آقایان
ت بانوي جوان و فنرهاي لطفا توجه کنید که کرس. قرن بیست و یکم

دامنش از استخوان نهنگ نیست بلکه از فیبر کربنی با جدیدترین 

                                                             
1Kirsten Dunstبازیگر نقش ماري آنتوانت 
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به عالوه، این زوج به طرز اعجاب آوري از طریق ! فناوري است
  "!سرداب وارد شدند

اي نبود  و این سرداب به شدت تاریک بود براي همین متأسفانه چاره
توانستیم  باسم نمیجز اینکه دست گیدئون را بگیرم وگرنه من و ل

هایی روي  در جلوي سرداب مشعل فقط. ها برسیم سالم به باالي پله
که در تاباند  میدیوار گذاشته بودند که نور لرزانی روي دیوارهایی 

ي من بود به اتاق سمعی  زمان خودمان که این ساختمان مدرسه
به رسید در این زمان چند اتاق  به نظر می. شد بصري منتهی می

و آبدارخانه براي تدارکات و مواد غذایی این پایین در  ت انباريصور
اینجا بسیار  هواي نظر گرفته بودند که احتماال فکر خوبی بود چون

ها  صرفا از روي کنجکاوي نگاهی به داخل یکی از این اتاق. سرد بود
ام این همه غذا  وقت در زندگی هیچ. کردم و از تعجب میخکوب شدم

مشخص بود که قرار است بعد از مهمانی رقص، ! بودم جا ندیده را یک
هاي  از مهمانان پذیرایی شود چون چندین سینی، ظرف و کاسه

. بزرگ مملو از چیزهاي خوردنی روي زمین و میزها قرار داشتند
هاي لرزان و  ي تزیین شده و با ژلها هبسیاري از آنها به طرز هنرمندان

ي گوشت هم دیدم که بوي آن مقدار زیاد. شفاف احاطه شده بودند
گیري شیرینی جات  ي من زیادي قوي بود و مقدار نفس براي سلیقه



  نجال محقق  زمرد سبز
 

٣٢۶  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

ي مطالي قو در اندازه  ها و اشکال به عالوه یک مجسمه در انواع اندازه
  .واقعی هم آنجا بود

هی، ببین، حتی تزیینات میزشون رو هم باید خنک ": زیرلب گفتم
  ".نگه دارن

اون تزئینی نیست؛ ". به راه رفتن ادامه بدهم گیدئون مرا مجبور کرد
او هم زیرلبی  ".بهش میگن سنترپیس یا تزیین اصلی. یه قوي واقعیه

از جایش پرید و متأسفانه او زد ولی ناگهان تقریبا همزمان،  حرف می
  .باید اعتراف کنم من هم جیغ زدم

که دو  طبقه 9ها درست پشت کیکی حدودا  چون فردي از میان سایه
بلبل مرده روي آن قرار داشت ظاهر شد و با شمشیر کشیده در 

  .سکوت به طرف ما آمد

ت با این طرز ورود ستوان راکوزي بود، دست راست کنت، و می
ي تسخیر شده مشغول به کار  دراماتیکش خیلی راحت در یک خانه

دنبال ": با صداي خشنش به ما خوش آمد گفت و زمزمه کرد. شود
  ".من بیایید

کردم بر وحشتم غلبه کنم گیدئون  حالی که من سعی میدر 
  "بودي تا ما را ببینی؟ نباید از قبل اینجا می": صبرانه پرسید بی
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تعجبی . رسید راکوزي بخواهد به این سؤال جواب دهد به نظر نمی
توانند به  او دقیقا از آن نوع افرادي بود که هرگز نمی. هم نداشت

ون یک کلمه حرف، مشعلی را از بد. اشتباه خود اعتراف کنند
جایگاهش برداشت، اشاره کرد که دنبالش برویم و در امتداد راهرویی 

  .شد به راه افتاد که منشعب شده و به پلکان دیگري ختم می

توانستم صداي آالت موسیقی را که باال سر ما نواخته  میکم  کم
شد،  اي را که بلندتر و بلندتر می شد و همچنین صداي همهمه می

من ": ها برسیم راکوزي گفت درست قبل از اینکه به باالي پله. بشنوم
و دقیقا به  "ها مراقب شما هستیم، یان سایهمبه همراه مردانم از 

  . آرامی یک یوزپلنگ ما را ترك کرد و ناپدید شد

حدس ": کردم به شوخی برگزار کنم گفتم در حالی که سعی می
در اصل، فکر اینکه  ".ین کردهدم در کم. زنم دعوت نشده بود می

مردان راکوزي در هر گوشه و کنار تاریکی کمین کرده و مراقب ما 
  .ترساند هستند مرا می

خواد از شمشیرش  زنم نمی معلومه که دعوت شده، ولی حدس می"
 ".بیاره رو به سالن رقص ششمشیر نمیدن کسی جدا بشه و اجازه
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ر عنکبوت به لباست تا". گیدئون سر تا پاي مرا برانداز کرد
  "نچسبیده؟

شون مهاجرت کردن  نه، همه": گفتم. به او نگاه کردمبا اوقات تلخی 
با احتیاط در را باز . او را هل دادم و از کنارش عبور کردم ".به مغز تو
  .کردم

من قبال نگران این بودم چطور بدون اینکه توجه کسی را جلب کنیم 
شلوغی جمعیت  میان اگهان بهوارد سرسرا خواهیم شد، ولی وقتی ن

مهمانان حاضر در سالن رقص کشیده شدیم فکر کردم اصال چرا به 
. احتماال فقط از روي عادت. ها برویم خودمان زحمت دادیم به سرداب

توانستیم به راحتی درست وسط سالن رقص فرود بیاییم و هیچ  می
  .شد کس متوجه حضور ناگهانی ما نمی

دوستم جیمز  - بوتام باشکوه و مجلل بود - پوللرد و لیدي پیم ي خانه
ي خودم را با وجود  توانستم مدرسه به سختی می. اغراق نکرده بود
نقاشی،  تابلوهاي هاي تزیینی، هاي گلدار، گچکاري کاغذ دیواري

 هاي کریستال غن روي سقف و چلچراغهاي رنگ و رو نقاشی
هاي کلفت  هاي موزاییکی و فرش کف زمین با کاشی. تشخیص بدهم
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ي اول، به نظرم رسید راهروها و  پوشیده شده بود و در مسیر طبقه
  .وجود دارد ماهاي بیشتري نسبت به زمان  پلکان

در قرن . پر از جمعیت و بسیار پر سر و صدا. و خانه پر از جمعیت بود
اي را به دلیل خطر ازدیاد جمعیت  بیست و یکم، پلیس چنین مهمانی

بوتام که مزاحم خواب  -پولماز خانواده پیها  یا شکایت همسایه
این جمعیت و سر و صدا تازه و . کرد شبشان شده بودند متوقف می
  .فقط در سرسرا و راهروها بود

تقریبا نیمی از فضاي یک طبقه را . سالن رقص کامال متفاوت بود
هاي کوچک ایستاده یا  در گروه مردم. گرفته و مملو از جمعیت بود

سالن مثل یک . براي رقص تشکیل داده بودند هاي طوالنی صف
هر چند مقایسه  بود؛صدا و خنده  پر از همهمه وکندوي زنبور عسل 

صداي  ي اندازهصدا تقریبا به  بلنديبا کندو چندان درست نبود چون 
حدود  دست کم. بلند شدن یک هواپیماي جت از فرودگاه بود
کشیدند و  فریاد میچهارصد نفر اینجا بودند که براي صحبت با هم 

کرد صدایش را به  سعی می بر روي سناي هم  ارکستر بیست نفره
 نهایتی از شمع کل این صحنه با چنان تعداد بی. این جمعیت برساند
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روشن شده بود که من ناخودآگاه به دنبال سیستم اعالم حریق 
  .گشتم

 ها، این مهمانی رقص در منزل برامپتون سوارهدر واقع، بعد از آن 
هاي چاي عمه  شبیه یک کلوپ شبانه در مقایسه با یکی از مهمانی

توانستم درك کنم چرا مردم به آن یک موقعیت  مدي بود و می
  .اند گفته درخشان می

حضور ما توجه خاصی را جلب نکرد به خصوص که دائما افراد به 
گیس  با این حال، چندین مهمان با کاله. کردند سالن رفت و آمد می

سفید با کنجکاوي به ما خیره شده بودند و گیدئون بازوي مرا محکم 
گیرم و به شدت  احساس کردم از سر تاپا مورد بررسی قرار می. گرفت

صله خودم را در آینه نگاه کنم که مبادا اشتباه تمایل داشتم بالفا
  .کرده باشم و واقعا تار عنکبوتی در لباسم گیر کرده باشد

  ".ظاهرت عالیه. چیزي نیست": گیدئون گفت

  .با خجالت گلویم را صاف کردم

  "اي؟ آماده": آهسته گفت. گیدئون لبخندي به من زد
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 ".ام شی، منم آمادههر وقت تو آماده با": به طور خودکار جواب دادم
ردم قبل از این که این کناخودآگاه از دهانم پرید و یک لحظه فکر 

هر . گذشت مرا مأیوس کند چقدر به ما خوش می کارانه خیانتطور 
کردي، حتی آن موقع هم چندان به ما  چند اگر درست فکرش را می

  .گذشت خوش نمی

. چ کردندگذشتیم شروع به پچ پ چند دختر وقتی از کنارشان می
مطمئن نبودم به خاطر لباس من است یا به خاطر این که فکر 

توانستم  تا جایی که می. کردند گیدئون خیلی خوشتیپ شده است می
هایی  وزن آن کوزه با وجودي که احتماال همگیس  کاله. صاف ایستادم

 شگفتبه طرز کردند،  بود که زنان آفریقایی روي سر خود حمل می
همانطور که از . کرد د و با حرکات من همراهی میآوري متناسب بو

به . گشتم با نگاه به دنبال جیمز می کردیم میان سالن رقص عبور می
حتما او هم  و پدرو مادر او این مهمانی را برگزار کرده بودند هر حال،

گیدئون که از اکثر افراد در سالن بلند قدتر . جایی همین جاها بود
، برازنده، مثل همیشهکنت. من را پیدا کردبود به سرعت کنت سن ژر

براق و هاي  لباس بالکن کوچک ایستاده بود و با مردي ادر یک ب
  .کرد که به طرز مبهمی برایم آشنا بود صحبت می رنگارنگ
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در خیاالتم غرق شدم و بعد وقتی به یاد آوردم کنت سن اي  لحظه
یم خود قلب ژرمن چگونه در آخرین مالقاتی که داشتیم با صداي مال

  .ي کوچک شکسته بود پشیمان شدم ها هزار قطعه مرا به ده

نظیري وقت شناس  فرزندان عزیز من، شما به طرز بی": کنت گفت
از سر لطف سري براي من . و ما را به سمت خود فرا خواند "هستید

به عنوان یک از نظر او کنم با در نظر گرفتن اینکه  فکر می(تکان داد 
ترین شمع  بالکن تا نزدیک من در حد فاصله درِ زن، ضریب هوشی

از طرف دیگر، ). بایست باعث افتخارم باشد می ، این حرکتبود
خب، آلکوت، نظر تو چیست؟ ". گیدئون را به گرمی در آغوش کشید

  "بینی؟ ي این مرد جوان می چیزي از میراث من در چهره

خند سرش مردي که به رنگارنگی یک طاووس لباس پوشیده بود با لب
نه تنها به صورت الغر و درازش پودر زده بود بلکه . را تکان داد

هایش مالیده بود و در نتیجه شبیه  ي قرمز هم به گونه رژگونه
  .رسید ها به نظر می دلقک

ي پیر من مقایسه  تواند این صورت جوان را با چهره آه، چه کسی می"
هاي عمر رد  سال". کنت لبخند مصنوعی استهزاء آمیزي زد "کند؟

گاهی به سختی . ي من باقی گذاشته است ویرانی خود را بر چهره
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. خودش را با یک دستمال باد زد ".شناسم خود را در آینه می
، دبیر اول لژ در این 1توانم شما را معرفی کنم؟ سر آلفرد آلکوت می"

  ".دوره

هاي متعدد  ما قبال در بازدید": گیدئون تعظیم کوچکی کرد و گفت
  ".ایم به معبد مالقات کرده من

  ".همینطور است": کنت خندید

او همان مردي بود . حاال فهمیدم چرا طاووس به نظرم آشنا آمده بود
آمد گفته  که در اولین مالقاتمان با کنت ورودمان به معبد را خوش

  . اي خواسته بود که ما را به منزل لرد برامپتون ببرد بود و کالسکه

. فانه شما حضور دوك و دوشس را از دست دادیدمتأس": آلکوت گفت
ترسم  می. حضرت به شدت مورد تحسین قرار گرفتواالمدل موي 
به گیس در لندن فردا به سختی قادر به پاسخگویی  طراحان کاله
  ".مشتریان باشند

کند باید در  چه حیف که احساس می! دوشس حقیقتا زن زیباییست"
آلکوت، . مردانه دخالت کندهاي  سیاست و به طور کلی فعالیت

توانی براي این مهمانان تازه وارد چیزي براي نوشیدن پیدا  می
                                                             

1Sir Alfred Alcott 
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اوقات، کنت با صداي مالیم و آرامی صحبت کرد  اغلبمثل  "کنی؟
ولی با وجود سر و صدایی که ما را احاطه کرده بود، صدایش به خوبی 

باد قطعا فقط به دلیل  وبا شنیدن صدایش لرزیدم . شد شنیده می
  .نبود وزید بالکن به داخل می اي که از در باز سرد شبانه

. اشتیاق دبیر اول براي اطاعت مرا به یاد آقاي مارلی انداخت ".البته"
  ".گردم ي دیگر بر می شراب سفید؟ یک لحظه"

  .از پانچ خبري نبود. این هم از شانس من

را کنت منتظر شد تا آلکوت در سالن رقص ناپدید شود و بعد دستش 
در جیب کتش کرد و یک نامه مهر و موم شده را بیرون آورد و به 

شامل جزئیات مالقات . این براي استاد اعظم شماست". گیدئون داد
  ".بعدي ماست

گیدئون نامه را در جیبش گذاشت و یک پاکت مهر و موم شده را به 
و این، گزارش کامل وقایع چند روز اخیر ". جاي آن به کنت داد

حال خواهید شد بدانید خون الین برگلی و لیدي تیلنی خوش. است
  ".هم وارد کرونوگراف شده است

لیدي تیلنی؟ چطور این کار را کرد؟ آخرین . تکان خوردماز تعجب 
رسید داوطلبانه خونش را  باري که همدیگر را دیدیم اصال به نظر نمی
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زور حتما به . زیرچشمی با شک و تردید به گیدئون نگاه کردم. بدهد
براي  لیدي تیلنی را در حالی تصور کردم که. از او خون گرفته بود

با ناامیدي به گیدئون خوك قالب بافی پرتاب دفاع از خودش 
  .کرد می

پس حاال فقط باید یاقوت کبود و کهرباي ". اي او زد کنت روي شانه
به عصایش تکیه داده بود ولی هیچ چیز  ".سیاه را پیدا کنیم

در واقع، کامال . مورد حالت بدنش وجود نداشتاي در  شکننده
دانست چقدر به تغییر  آه، تنها اگر می". رسید قدرتمند به نظر می
با سرش به سمت سالن رقص اشاره کرد و من  "!دنیا نزدیک هستیم

لرد آالستر از ائتالف فلورنتین را در سمت دیگر سالن دیدم که 
. ودم غرق در جواهر بودي قبلی که او را دیده ب درست مانند دفعه

جواهرات بزرگی که روي انگشترهاي متعددش بود از آن طرف سالن 
فردي سیاهپوش و ارعاب آور پشت سر او ایستاده . زد رقص برق می

بود ولی این بار این اشتباه را نکردم که او را هم از مهمانان رقص 
پوش روحی بود که همه جا با لرد آالستر  فرد سیاه. تصور کنم
کرد درست همانطور که رابرت کوچولو همیشه همراه  همراهی می

وقتی روح مرا دید، دهانش حرکت کرد و خوشحال . دکتر وایت بود
اش را  توانستم اظهارات زننده شدم که اینجا آنقدر شلوغ بود که نمی
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ي کافی  شد به اندازه هایم پیدایش می ها در کابوس اینکه شب. بشنوم
  .بد بود

کند بتواند ما را با شمشیرش  آنجا ایستاده و آرزو می": کنت گفت
در اصل، چندین روز ". تقریبا از این فکر خوشحال بود ".سوراخ کند

حتی موفق شده است . کند است که به چیزي به جز این فکر نمی
اش  دستی به چانه ".شمشیرش را هم مخفیانه وارد این سالن بکند

ایستد و تنها راست و  صد نه میرق براي همین است که نه می". کشید
  ".خشک، مثل یک سرباز حلبی ایستاده و منتظر فرصت است

به من اجازه ندادند شمشیرم ": گیدئون با لحن سرزنش آمیزي گفت
  ".را بیاورم

راکوزي و مردانش چشم از . ه خودت راه مده، پسر عزیزبترس "
هاي  وكتوانیم خونریزي را به کر امشب می. دارند آالستر بر نمی
  ".شجاع بسپاریم

و روح سیاه پوش که حاال شمشیرش را با حالتی  ردوباره به لرد آالست
ولی واقعا ". داد نگاه کردم تشنه به خون به سمت من تکان می

منظورم اینه که حتی تو قرن ... جلوي این همه مردم ... حاضره 
آب  "تونی مرتکب قتل بشی و راحت در بري؟ هجدهم هم قطعا نمی
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کنه که به خاطر  لرد آالستر این ریسک رو نمی". هانم را قورت دادمد
  "کنه؟ ما اعدام بشه، می

اش افتاد  هاي تیره اي روي چشم هاي سنگین کنت چند ثانیه پلک
  .انگار که روي نحوه تفکر دشمنش تمرکز کرده بود

ندي گفت . نه، هوشمندتر از این است که چنین کاري کند": به کُ
داند چقدر موقعیت اینکه هر دوي شما را در تیررس  ولی او هم می

از . این فرصت را از دست نخواهد داد. شمشیرش پیدا کند کم است
آنجایی که من اطالعاتی را در مورد زمانی که شما دو نفر باید تنها و 
ما  غیر مسلح به سرداب بازگردید به مردي که باور دارم در بین

خواهیم دید چه  -! ام و تنها به او گفته -ام  خیانتکار است انتقال داده
  "...افتد  اتفاقی می

  "...ولی . اوه": گفتم

داند  خائن اصال نمی. ن نباش، فرزندانگر". کنت دستش را بلند کرد
آالستر . کنند ي کارهاي شما نظارت می که راکوزي و مردانش بر همه

 ها جنازه: کند تصور مییک قتل کامل  ارتکاب خود را در حال
البته، در ". خندید ".به موقعبسیار . شوند ي بعد ناپدید میا لحظه
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دهد براي همین مرگ دیگري را براي  مورد من این نقشه جواب نمی
  ".من در نظر گرفته است

  .خب، عالیه

هایی هستیم که  قبل از اینکه بتوانم این اطالعات را که ما طعمه
بته نظر مرا به طور خواهند جلوي گرگ بیندازند هضم کنم، که ال می

کلی در مورد مهمانی رقص و به صورت خاص در مورد این مهمانی 
با  - دوباره اسمش را فراموش کردم  -عوض کرد، دبیر اول بد لباس 
نبال او یک آشناي قدیمی دیگر به د. دو گیالس شراب سفید برگشت

ال بود و دست حاز دیدن ما بسیار خوش. مد، لرد برامپتون فربهآ می
  . ا چندین بار بیشتر از حدي که به نظر من مناسب بود بوسیدمر

من بسیار مشعوفم شما ! چه شب خوبی خواهد بود": فریاد زد
لیدي برامپتون و لیدي الوینیا نیز همینطور ولی آنها در . اینجایید

به ". آنقدر خندید که شکم چاقش لرزید ".اند محل رقص معطل شده
  ".براي رقص ببرمشما را  ياند هر دو من گفته

من در دوران جوانی ! جوانان باید برقصند. فکر خوبیست": کنت گفت
  ".دادم میگاه چنین فرصتی را از دست ن هیچ



  نجال محقق  زمرد سبز
 

٣٣٩  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

ام و  عرضه حاال همه خواهند دید من چقدر بی. باالخره وقتش رسید
در چرخیدن به راست مهارت ندارم؛ مشکلی که جوردانو آن را 

قصد . کرد توصیف می "یابی هتي هر نوع حس ج فقدان زننده"
داشتم گیالس شراب سفیدم را خالی کنم ولی گیدئون آن را ازدست 

  .من گرفت و به دبیر اول داد

قرار  جاي خودها براي دور بعدي مینوت در  در محل رقص، رقصنده
لیدي برامپتون با اشتیاق براي ما دست تکان داد، لرد . گرفتند می

دید شد و درست قبل از اینکه موسیقی برامپتون در بین جمعیت ناپ
تر بگویم من  دقیق. شروع شود گیدئون مرا در ردیف بانوان قرار داد

نگاهی . بین یک لباس طالیی کمرنگ و یک لباس سبز گلدوزي بودم
او . زیر چشمی به من فهماند لباس سبز متعلق به لیدي الوینیاست

بر حسب مد این آوردم بود و حتی  به همان زیبایی که به یاد می
ي لباسش زیادي باز بود و هر کس دوست داشت  دوره هم یقه

. شدم اگر من جاي او بود، هرگز خم نمی. توانست نگاه خوبی بکند می
  . کرد ولی لیدي الوینیا خودش را ناراحت نمی

لبخند درخشانی به دور  "!بینم چقدر عالیست که دوباره شما را می"
ش به گیدئون بود و بعد براي تواضع ا و برش زد ولی منظور اصلی
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با وحشت متوجه شدم . من هم از او تقلید کردم. شروع رقص خم شد
  .کنم پاهایم را حس نمی

چرخیدند و تقریبا با صداي  ها در سرم می چند تایی از دستورالعمل
ولی  "!یه که شصتت طرف راستهسمتچپ اون ": بلند زمزمه کردم

و چرخش اصلی را اجرا کرد و در  گیدئون از کنار من گذشتوقتی 
  . کمال تعجب پاهایم خود به خود ریتم صحیح را پیدا کردند

ي گوشه و کنارهاي سالن رقص را پر کرد  نواز ارکستر همه صداي روح
  .و گفتگوهاي کنار ما متوقف شد

گیدئون دست چپش را روي باسنش گذاشت و دست راستش را به 
موسیقی  1هاي هایدن این مینوت": با حالت خودمانی گفت. من داد
دونستی آهنگسازش تقریبا به محافظان پیوسته  می. ایه ه العاد فوق

. بوده؟ حدودا ده سال بعد از االن در یکی از سفرهاش به انگلستان
  ".اون موقع قصد داشته به صورت دائمی در لندن ساکن بشه

ف خم از کنار او با رقص گذشتم و سرم را کمی به یک طر ".نگووو"
تنها چیزي که تا االن در مورد ". کردم تا گیدئون از دیدم خارج نشود

 ".برده ها لذت می ي بچه دونستم این بود که از شکنجه هایدن می

                                                             
1Hayden  
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وقتی شارلوت  -شکنجه داده بود زمان بچگیمرا که در دست کم، 
ي شومی که االن صرف جستجوي  عادت داشت با همان اراده

  .هایش را روي پیانو تمرین کند کرد سونات کرونوگراف می

ولی نتوانستم بیشتر براي گیدئون توضیح بدهم چون مجبور شدیم 
ي بزرگی بکنیم و مجبور  ي رقصمان را وارد حلقه گروه چهار نفره

  .شدم بر روي به سمت راست رفتن تمرکز کنم

دانم چطور این اتفاق افتاد ولی ناگهان احساس کردم به من  نمی
هاي رقص مجلل  ها نور زیبایی روي لباس شمع. گذرد خوش می

بلکه مناسب انداختند، موسیقی دیگر کسل کننده و خشک نبود  می
هاي رو به روي من، پشت سر من و کنار من با  و رقصندهبود 

ها هم آنقدر مسخره به نظر  گیس حتی کاله. خندیدند خوشحالی می
و آزاد  سبکمثل پر رسیدند و براي یک لحظه احساس کردم  نمی
ام این  که همیشه در زندگیمانند اینوقتی حلقه شکسته شد، . هستم

رقص به سمت گیدئون رفتم و او هم طوري به من  اام ب کار را کرده
  .کرد که انگار ناگهان ما دو نفر در سالن رقص تنها هستیم نگاه می

به دلیل حالت عجیب سرخوشی که داشتم، نتوانستم جلوي خودم را 
هایم را در  خیال هشدارهاي جدي جوردانو که هرگز دندان یببگیرم و 
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به هر دلیلی که . لبخند درخشانی به او زدمقرن هجدهم نشان ندهم، 
گیدئون به سختی سعی  هرسید لبخند من باعث شد بود، به نظر می

دست مرا که به سمت او دراز شده . خونسرد و آرام باقی بماند دکن
هاي  انگشتانش را به سبکی زیر انگشت بود گرفت ولی به جاي اینکه

  .من بگذارد، آنها را گرفت و محکم نگه داشت

  "...کس  گوئنت، من اجازه نمیدم هیچ"

کس نخواهد  ولی من هرگز متوجه نشدم اجازه چه کاري را به هیچ
داد چون در همان لحظه لیدي الوینیا دستش را به سمت او دراز 

: ش گذاشت و با لبخند گفترقص خود کرد و دست مرا در دست هم
  "هایمان را عوض کنیم، خوب است؟ رقص بگذارید براي مدتی هم"

ولی . داشتنه، از نظر من اصال خوب نبود و گیدئون هم کمی تردید 
تر  بعد به لیدي الوینیا تعظیم کرد و مرا مثل خواهر کوچک

م به همان ا یت سرخوشلحا. اهمیتی که قرار بود باشم رها کرد بی
  .تی که آمده بود برطرف شدسرع

شدم و دستم را به  رقص جدیدم، هنگامی که از تواضع بلند می هم
 ".کردم من از دور شما را تحسین می": کردم گفت سمت او دراز می

دوست داشتم بالفاصله دستم را بکشم چون انگشتانش مرطوب و 
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دوست من آقاي مرچنت افتخار مالقات شما را در ". چسبناك بود
قصد داشت ما را به هم معرفی کند . ي لیدي برامپتون داشت هسوار

. هستم 1من لرد فلیت. توانم خودم این کار را انجام دهم ولی حاال می
  ".همان لرد فلیت مشهور

هرز بود؟  پس از دوستان آقاي مرچنت دست. اي زدم لبخند مؤدبانه
در دل آرزو  - شدیم ي بعدي رقص از هم جدا  مرحله وقتی در

هاي مرطوبش را با  دم لرد فلیت از فرصت استفاده کرده و دسترک می
ولی به . براي کمک نگاهی به گیدئون کردم -  شلوارکش پاك کند

ظاهرا . رسید او به شدت در بحر لیدي الوینیا غرق شده باشد نظر می
توانست به کسی جز لیدي الوینیا یا  مردي که کنار او بود هم نمی

بانویی را که قرار بود با او  عمداش نگاه کند و ي باز بهتر بگویم یقه
او ! واي خدایا - ... و مردي که کنار او بود . گرفت می برقصد نادیده
او با دختري که لباسی ! باالخره او را پیدا کردم. جیمز من! جیمز بود

گیس  هالد و با وجود کیرقص به رنگ مرباي تمشک پوشیده بود می
  .رسید مال زنده به نظر میسفید و پودر صورت سفید کا

به جاي اینکه مجددا دستم را به لرد فلیت بدهم، از کنار لیدي  
توانستم با  الوینیا و گیدئون به سمت جیمز رقصیدم و تا جایی که می

                                                             
1Lord Fleet 
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ي شما یک نفر به سمت دیگر  ممکن است لطفا همه": لطافت گفتم
ض کردیم دو بار گام عو. ها نکردم و هیچ توجهی به اعتراض "بروید؟

  . و بعد با جیمز رو به رو شدم

دختر مرباي تمشکی را  ".تر بروید ببخشید، لطفا یک نفر آن طرف"
و  فرستادمیک راست به آغوش مردي که روبه رویش بود  وهل دادم 

 به سختیتالشدراز کردم و  متعجببعد دستم را به طرف جیمز 
 به سمت چپ، با نیم نگاهی. کردم دوباره با ریتم رقص هماهنگ شوم

 هو انگار ک دادهها هم جایگاه خودشان را تغییر  فهمیدم سایر رقصنده
محض احتیاط به . دهند اتفاقی نیفتاده به رقص خود ادامه می

باور کردنی . به جیمز خیره شدمدر عوض ولی  ؛نکردم گیدئون نگاه
توانستم دستش را بگیرم و احساس کنم گرم و زنده  نبود که می

  !است

کل ": ز سر تا پا برانداز کرد و با لحن سرزنش آمیزي گفتمرا ا
و دوشیزه آملیا را با روش بسیار غیر . مجموعه را به هم ریختید

  ".اي از من دور کردید متمدنانه
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اي که به خوبی  همان لحن متکبرانه! واي، بله، خود جیمز بود
در  من واقعا متأسفم جیمز ولی باید". به او لبخند زدم. شناختم می

  ".کردم مورد مطلب خیلی مهمی با تو صحبت می

: د گفتیرقص جیمز دماغش را باال گرفت و همانطور که با ظرافت می
  ".ایم دانم ما به هم معرفی نشده تا جایی که می"

من . ولی این مهم نیست. از شهرستان هستم... من پنلوپه گري از"
مین باید یه اطالعاتی دارم که براي تو خیلی خیلی مهمه براي ه

براي اینکه تأثیر  ".خیلی ضروریه -م مالقات کنیهمدیگه رو جایی 
اگر براي زندگیت ارزش ": دراماتیکش را بیشتر کنم اضافه کردم

  ".قائلی

معلوم است به چه چیزي فکر ": جیمز مات و مبهوت به من نگاه کرد
کنی؟ چه از شهرستان باشی و چه نه، رفتارت بسیار نامناسب  می
  ".است

ها باز هم به  ي چشمم دیدم که صف رقصنده از گوشه ".دونم بله، می"
چیز سبزي داشت همگام با . هم خورده است؛ این بار از طرف مردان

لی مهمه یولی در هر صورت، خ". آمد حرکات رقص به طرف ما می
اینه که در مورد  ممنظور... بحث مرگ و . که به حرف من گوش بدي
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باید حتما فردا صبح . هکتور، اسب خاکستري .در مورد اسبته... 
روي پل روي . ساعت یازده در هاید پارك به مالقات من بیاي

امیدوار بودم پل و دریاچه هر دو در قرن هجدهم سر  ".دریاچه
  .جایشان بوده باشند

خواهی تو را  می". ابروهاي جیمز تقریبا به موهایش رسیده بود
  "اطر هکتور؟مالقات کنم؟ در هاید پارك؟ به خ

  .سرم را به عالمت تأیید تکان دادم

و به آرامی جیمز را  ".مرا ببخشید": گیدئون با تعظیم کوتاهی گفت
  ".فکر کنم اشتباهی پیش آمده". کنار زد

جیمز سرش را تکان داد و به طرف  "!توان اینطور گفت قطعا می"
گیدئون هم دست مرا گرفت و بدون . دوشیزه مرباي تمشک برگشت

  .یچ مالیمتی به گام بعدي رقص هدایت کرده

  "دیوونه شدي؟ این دیگه چی بود؟"

یک بار دیگر برگشتم تا به  ".یه دوست قدیمی رو دیدم، فقط همین"
هنوز هم سرش . آیا مرا جدي گرفته بود؟ احتماال نه. جیمز نگاه کنم
  .داد را تکان می
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رو   همه واقعا قصد کردي توجه": گیدئون با عصبانیت زمزمه کرد
تونی فقط براي سه ساعت کاري  جلب کنی، نه؟ چرا محض تنوع نمی

  "رو که بهت گفتن بکنی؟

مشخصه؛ چون من یه زنم و اصال با منطق سر ! اي چه سؤال احمقانه"
در هر حال، تو اول از خط رقص خارج شدي و رفتی با  !و کاري ندارم

  ".صیبرق م از لباسم تلپی افتاد بیرون لیدي اووپس سینه

  "!آخ، بس کن - بله، ولی فقط براي اینکه اون "

با عصبانیت به یکدیگر خیره شدیم تا آخرین نت  "!خودت بس کن"
ترین مینوت دنیا  این مینوت حتما طوالنی! باالخره. شد تمامویلون 

در حالی که خیالم راحت شده بود تواضع کردم و برگشتم . بوده است
دوباره دستش را براي رقص به سمت  تا قبل از اینکه گیدئون بتواند

از خودم عصبانی . بروم) یا دست مرا با خشونت بگیرد(من بگیرد 
تم به جیمز بگویم خواس بودم که چرا از قبل در مورد چیزي که می

به نظرم احتمال اینکه در پارك به مالقات من  -فکر نکرده بودم 
بار حقیقت را به او  زدم و این باید دوباره با او حرف می. بیاید کم بود

  . گفتم می



  نجال محقق  زمرد سبز
 

٣۴٨  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

شد  هاي سفید مسخره باعث می گیس کجا بود؟ این کالهجیمز ولی 
ها به صورت  صف رقصنده. ي مردها شبیه هم به نظر برسند همه
زاگ در کل سالن رقص عظیم کشیده شده و به سمت دیگر  زیگ

گردن کشیدم تا از باالي جمعیت جهت سالن . سالن هم رسیده بود
درست همان موقعی که فکر کردم کت مخمل . خیص بدهمرا تش

  .قرمز جیمز را دیدم، گیدئون آرنج مرا گرفت

  ".از این طرف": کوتاه گفت

ولی این بار نیازي نبود که ! ي او را نداشتم ي لحن آمرانه دیگر حوصله
اي از  نیا این کار را براي من کرد و در هالهیلیدي الو. او را عقب بزنم
  .ودش را بین ما جا دادعطر زنبق خ

لب پایینش را  "!به من قول یک رقص دیگر را هم داده بودي": گفت
  .کرد هایش را نمایان می جلو داده بود و همزمان لبخندش چال گونه

ما باز سمت پشت سر او، لرد برامپتون نفس نفس زنان راهش را به 
. تمام شد، این رقص براي یک فصل کافیست": اعالم کرد. کرد می

صحبت از تفریح . ام پیر شده.. من دیگر براي این تفریحات زیادي چا
باکی که  شد، کس دیگري همسر مرا با آن دریادار جذاب و بی

گوید یک بازویش را در جنگ اخیر از دست داده دیده است؟ یک  می



  نجال محقق  زمرد سبز
 

٣۴٩  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

به وضوح دیدم او را با هر دو دست در ! اش هم حقیقت ندارد کلمه
اش به طرز خطرناکی تکان  غبغب چند الیهخندید و   ".آغوش کشید

  . خورد

ها آماده  ارکستر دوباره شروع به نواختن کرد و چندین ردیف رقصنده
ي گیدئون آویزان شد و  لیدي الوینیا به برگردان یقه.  رقص شدند

قطعا حرف ! کنم اوه، خواهش می": ملتمسانه به او نگاه کرد و گفت
  ".قصفقط همین یک ر. کنید مرا رد نمی

م ا هقبال به خواهرم قول داد": به من انداخت و گفت بديگیدئون نگاه 
خب، معلوم است از اینکه نتوانسته با  ".کنم برایش نوشیدنی پیدا می

 ".و کنت آنجا منتظر ماست". لیدي الوینیا الس بزند عصبانی بود
. کنت از بالکن دور شده بود ولی نه براي نشستن و استراحت

رسید تک تک  ب مانندش روي ما بود و به نظر میهاي عقا چشم
  .شنود هاي ما را می حرف

براي من باعث افتخار است ": د برامپتون به من چشمک زد و گفترل
شما او را دست . که براي خواهر دوست داشتنی شما نوشیدنی بیاورم

  ".سپارید بهترین فرد می
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ه کنار کشید و به لیدي الوینیا گیدئون را با خند "بفرمایید، دیدید؟"
  .سمت محل رقص برد

   ".گردم االن بر می": اش به من اطمینان داد ون از باالي شانهئگید

  ".عجله نکن": زیرلب گفتم

به من . اش شروع به حرکت کردند هاي چربی لرد برامپتون و الیه
من جاي خوبی براي نشستن ": و گفت اشاره کرددنبال او بروم

گویند ولی ما اجازه  پیردخترها میي  به آن گوشه. شناسم می
ما پیردخترها را با گفتن . دهیم این حرف ناراحتمان کند نمی

چند قدمی مرا  "!دهیم ترسانیم و فراري می هاي نامناسب می داستان
. به سمت یک گالري کوچک که مبلی در آن قرار داشت هدایت کرد

تظارمان دو از آن باال، دید خوبی به کل سالن رقص داشتیم و طبق ان
. خانم نه چندان جوان و نه چندان زیبا قبال روي مبل نشسته بودند

هاي خود را تنظیم کردند تا براي من جا باز  ولی با خوشحالی دامن
  .کنند

راحت است، اینطور ". هایش را به هم مالید لرد برامپتون دست
. ردمگ گر با کنت و یک نوشیدنی بر میي دی نیست؟ من یک دقیقه

 به سرعت و و واقعا بدن عظیمش را مثل یک کرگدن "!کنم می عجله
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از . جست و خیز کنان بین دریاي مخمل و ابریشم و زربفت هل داد
این فرصت که باالتر از جمعیت قرار داشتم استفاده کردم تا دنبال 

هر چند، لیدي الوینیا و . جیمز بگردم ولی نتوانستم او را پیدا کنم
رقصند و از اینکه اینقدر  لی نزدیک به هم میگیدئون را دیدم که خی

حتی رنگ . ماهنگ هستند احساس حسادت کردمهبا هم 
هایشان هماهنگ بود انگار که مادام روسینی خودش آنها را  لباس

کرد به  هایشان یکدیگر را لمس می و هرگاه دست. انتخاب کرده باشد
کردم  یاحساس م. جهد ها می هاي برق بین آن رسید جرقه نظر می
ي آهنگین لیدي الوینیا را از اینجایی که نشسته  چه خنده صداي چه
  .شنوم بودم می

من . دو پیر دختري که کنار من نشسته بودند با حسرت آه کشیدند
. واقعا لزومی نداشت این وضعیت را تحمل کنم. مقدمه بلند شدم بی

 آن کت قرمز جیمز نبود که همین حاال پشت یکی از درها ناپدید
ي او و  هر چه نباشد اینجا خانه. شد؟ تصمیم گرفتم به دنبال او بروم

و بعد سعی . کردم ي من بود در نتیجه به زودي او را پیدا می مدرسه
  .کردم جریان هکتور را راست و ریس کنم می
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لرد آالستر که کردم، نگاهی به  همانطور که سالن رقص را ترك می
. داشت انداختم از کنت برنمیجا ایستاده بود و چشم  هنوز همان
هایش  کارانه در چشم جنایت با برقی جناب لرد دوست روح

کلماتی پر از نفرت را بلغور داد و حتما داشت  شمشیرش را تکان می
ولی ظاهرا غیبت من به . هیچ کدام از آنها متوجه من نشدند. کرد می

  .دوباره صف رقص به هم ریخت. چشم گیدئون آمده بود

راهروهاي بیرون روشنایی کمتري . خیدم و فرار کردمچر! لعنتی
. کردند آنها رفت و آمد می ان درانممه تعدادي ازداشت ولی هنوز هم 

ها به دنبال یک گوشه خلوت و  احساس کردم بسیاري از زوج
خصوصی هستند و درست روبه روي سالن رقص، نوعی سالن قمار 

دود . ل مکان کرده بودندقرار داشت که چند نفر از آقایان به آنجا نق
فکر کردم کت قرمز جیمز را . آمد سیگار از الي در نیمه باز بیرون می

تا جایی که لباسم پیچید و  در انتهاي راهرو دیدم که به طرفی می
وقتی به راهروي بعدي . سرعت به طرف او دویدم داد با اجازه می

هایی که  اتاقوارد یکی از  یعنی حتمارسیدم هیچ اثري از او نبود که 
ترین در را باز کردم و  نزدیک. بودشد شده  آن به راهرو باز می درِ

مردي رو به روي  ،نور کم آنجا در بالفاصله دوباره آن را بستم چون
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. بود خانمیک  1زانو زده و مشغول باز کردن بند جورابنیمکت  یک
با لبخند . گفت خانمخب، البته اگر تحت این شرایط بشود به او 

رفتار این مهمانان بسیار شبیه به رفتار افرادي . اغ در بعدي رفتمسر
  .گرفتند بود که در زمان خود من مهمانی می

چرا اینقدر عجله ". بلندي را از راهروي پشت سرم شنیدم صداي
شکی نبود صداي  "تواند پنج دقیقه تنها باشد؟ نمی اندارید؟ خواهرت

  ! لیدي الوینیاست

در تکیه  پشت ترین اتاق خزیدم و به  نزدیک به داخلبه سرعت برق 
  .دادم تا نفسم سر جایش بیاید

                                                             
1garter 
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  ؛میرند بزدالن پیش از مرگشان، بارها می

 .دکنن شجاعان تنها یک بار مرگ را تجربه می

  ام هایی که شنیده از میان تمامی شگفتی

  ترسد؛ ترین چیز در نظر من این است که انسان می عجیب

  ناگزیرپایان در حالی که مرگ، این 

  .هر زمانی که باید، خواهد آمد

  

  ویلیام شکسپیر

  ژولیوس سزار

  

  نه
نورشان بر  اتاق با چند شمع که. آنقدر که انتظار داشتم تاریک نبود

ظاهرا نوعی . روشن شده بود تابید، خانه می یک میز و یک کتاب روي
  .اتاق مطالعه بود

  .و من تنها نبودم
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نشسته بود و یک گیالس و دو بطري  راکوزي، روي صندلی پشت میز
یک بطري حاوي مایعی با درخشش قرمز بود که . جلویش قرار داشت

 تنگآمد و محتویات دیگري که یک  شبیه شراب قرمز به نظر می
به نظر  به طرز مشکوکی خاکستري چركدار بود  ظریف و طرح

  .شمشیر بارون درست آن طرف میز افتاده بود. رسید می

اروپاي شرقی خشنی  ي صدایش با لهجه ".سریع بود" :راکوزي گفت
آرزو کردم یک همین حاال ". آمد می نظرکه داشت کمی نامشخص به 

کرد؟  باور میفرشته در اینجا حضور داشته باشد و چه کسی 
اي را که در بهشت  گون باز شد و زیباترین فرشتههاي مروارید دروازه

نظیر از هر چیزي که تا به  این داروي بی. وجود داشت برایم فرستاد
  ".ام بهتر است حال امتحان کرده

ها و این چیزا مراقب ما  قرار نبود از بین سایه... امم ": پرسیدم
و فکر کردم آیا بهتر نبود که همین االن از اتاق بیرون بروم  "باشی؟

حتی اگر این خطر وجود داشته باشد که یک راست به چنگ گیدئون 
خوشم او چندان از اکوزي کامال هوشیار بود هم حتی وقتی ر. بیفتم
  .آمد نمی
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اخم . هاي من تا حدي او را به خودش آورد در هر حال، ظاهرا حرف
ولی هنوز با همان حالت نامشخص  "!آه، پس تو هستی". کرد

اي در کار نیست فقط  فرشته". زد کمتري حرف می ي مشخصا با نشئه
رم و سریع، تقریبا قبل از و با یک حرکت ن "!ي احمق یک دختربچه

کوچک ظریف را از روي میز برداشت و  بطرياینکه بتوانم پلک بزنم، 
داند چه موادي مصرف کرده بود ولی به  خدا می. به طرف من آمد

هرچند یک ".رسید بر سرعت حرکتش تأثیري گذاشته باشد نظر نمی
آنقدر به من نزدیک شده بود که  ".احمق بسیار زیبا ي دختربچه

اي تند  بوي شراب و چیز دیگري با رایحه. خورد نفسش به صورتم می
ي مرا با دست آزادش نوازش کرد و شصت  گونه. داد و عجیب می

  .از وحشت خشک شده بودم. خشنش را روي لب پایینم کشید

اند،  اي انجام نداده گاه کار ممنوعه ها هیچ بندم این لب شرط می"
ن معجزه آساي آلکوت همه را یم؟ کمی از این معجووگ درست می

  ".تغییر خواهد داد

به داخل اتاق  تلو تلو خوراناز زیر دستش در رفتم و  "!نه ممنون"
! البد بعد هم برایش تواضع خواهم کرد! واقعا که - نه، ممنون . افتادم
به طرز "؟فهمیدياین آشغاال رو از من دور کن، ": تر گفتم محکم
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قبل از اینکه بتوانم یک بپرم ولی  مبهمی فکر کردم از پنجره بیرون
مجددا به طرف  راکوزي کنار من بود و مرا به زور قدم دیگر بردارم،

 هم بود که حتی متوجه مقاومت من تر آنقدر از من قوي. میز هل داد
، ترس به خودت راه نده، دخترك، به تو قول هیس، هیس". نشد
پالپ  را با صداي بطريچوب پنبه سر  ".دهم خوشت بیاید می

  "!بنوش". کوچکی بیرون آورد و بعد به زور سر مرا به عقب هل داد

هایم را به هم فشار دادم و سعی کردم راکوزي را با دست آزادم  لب
ناامیدانه، فکر . شانسم براي تکان دادن کوه بیشتر بود. عقب بزنم

شارلوت  مهارت -خصی کم است کردم چقدر دانشم در مورد دفاع ش
به  بطريوقتی . بود در چنین موقعیتی خیلی مفید می در کراو ماگا

، باالخره خوردام  هاي من رسید و بوي تند مایع درون آن به بینی لب
گیس برج مانندم  یک سنجاق را از کاله. فکر خوبی به ذهنم رسید

را نگه داشته  بطريدر دستی که  تقدرتمام بیرون کشیدم و آن را با 
باز شد و صداي گیدئون را شنیدم  رن، ددر همان زما. بود فرو کردم

  "!همین االن رهایش کنراکوزي، ": که گفت

بهتر بود که سنجاق را در چشم راکوزي یا حداقل در فکر کردم 
در دستش گیر سنجاق . کردم ولی دیگر دیر شده بود گلویش فرو می
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فشار دستش  البته. کرد ولی او حتی فالسک را هم به زمین نینداخت
ینیا دم در وگیدئون که با لیدي ال. م شد و برگشتروي من ک

  .ایستاده بود با وحشت به او نگاه کرد

  "کنی؟ داري چه غلطی می"

کمی ... خواستم به این دخترك کمک کنم  فقط می! هیچ چیز"
یک جرعه امتحان ". کرد ي ناهنجاري خنده"!ذهنش را روشن کند

د که تا به حال ده دهم حسی به تو می کنی؟ به تو اطمینان می می
  "!آن را تجربه نکرده باشی

  .فرصت استفاده کردم و خودم را از دست راکوزي رها کردماز 

لیدي الوینیا با  "حالت خوبه؟": کرد گیدئون با نگرانی به من نگاه می
حتما دو نفري به . شد باورم نمی. اضطراب به بازویش آویزان شده بود

من  وقت آن ماچ و بوسه کنند وگشتند تا در آرامش  دنبال اتاقی می
داند چه موادي  کرد خدا می به چنگ راکوزي افتاده بودم که سعی می
و حاال حتما می بایست . را به حلق من بریزد و بعدش چه بکند

ها  ي اتاق باشم که از بین همه گنده- سینهممنون گیدئون و لیدي 
  !اند این اتاق را انتخاب کرده
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هایم را به سینه زدم تا  و دست "!خوبممن ": با صداي خشنی گفتم
  .راببیند هایم دست لرزش کسی نتواند

و بعد  خوردخندید خودش یک قلپ از فالسک  راکوزي که هنوز می
  .چوب پنبه را محکم روي آن گذاشت

اینکه  داند که تو به جاي کنت می"  :گیدئون با لحن سردي پرسید
ي کوچک آرام  هرا وقف وظایفت کنی، در این اتاق مطالع تخود

مشغول امتحان مواد هستی؟ قطعا کارهاي دیگري هم داشتی که 
  "!امشب انجام بدهی

با تعجب به سنجاقی که هنوز به پشت . خورد راکوزي کمی تلو تلو می
دستش چسبیده بود نگاه کرد و بعد با یک حرکت آن را بیرون کشید 

یاه توانایی یوزپلنگ س". ي بزرگ لیسید و خون آن را مانند یک گربه
هایش را روي  بعد دست "!در هر زمانی - انجام هر کاري را دارد 

سرش گذاشت، با حالتی نامتعادل دور میز چرخید و روي یک 
د این معجون رس هر چند به نظر می": زیرلب گفت. صندلی افتاد

و سرش به پایین افتاد و با صداي  "...واقعا چیزي داشته باشد که 
  .رد کردبلندي با میز برخو
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آیا ". ي گیدئون تکیه داد به شانه لرزید لیدي الوینیا در حالی که می
  "..او 

کوچک را  بطريگیدئون به طرف میز رفت،  "!متأسفانه، احتماال نه"
 وو آن را ب برداشتبعد در آن را . برداشت و آن را جلوي نور گرفت

به  همرا دانم چه چیزي است ولی اگر حتی راکوزي  اصال نمی". کرد
. را دوباره روي میز گذاشت بطري"...باشد  انداختهاین سرعت از پا 

با الکل و موادي که معموال مصرف . استزنم تریاك  حدس می"
  ".کند نساخته می

حتی . ها آنجا افتاده بود راکوزي مثل مرده. خب، این که مشخص بود
  .شد صداي نفس کشیدنش هم شنیده نمی

خواد امشب اون  ه، کسی که نمیشاید کسی به اون داد": گفتم
تونی  می". ام بود هنوز هم دستهایم روي سینه ".حواسش جمع باشه

این کار را بکنم ولی  بلد بودممن خودم  "؟بگیرينبضش رو 
با توجه . به راکوزي نزدیک شوم کهتوانستم خودم را راضی کنم  نمی

  .بود لرزیدم، سر پا ایستادن هم برایم سخت به اینکه سر تا پا می

. گیدئون با اخم به من نگاه کرد "گوئن؟ مطمئنی حالت خوبه؟"
خواست خودم را  متنفر بودم از اینکه اقرار کنم در آن لحظه دلم می
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ولی او اصال براي . در آغوش او بیندازم و یک دل سیر گریه کنم
رسید؛  دلداري دادن و در آغوش کشیدن من مشتاق به نظر نمی

معلوم ": سر تأیید کردم با عصبانیت گفت وقتی با. کامال برعکس
حرکت افتاده  به راکوزي که بی "کردي؟ هست اینجا چه غلطی می

خیلی راحت ممکن بود تو جاي او بیهوش روي ". بود اشاره کرد
  "!باشیزمین افتاده 

توانستم  خورد که به سختی می هایم چنان به شدت به هم می دندان
ولی  "...دونستم  من اصال نمی.. .من ": من و من کردم. حرف بزنم

ي خیلی بزرگ و خیلی سبز به گیدئون  نیا که مثل یک خزهیالو
مشخص بود از آن زنانی است که . چسبیده بود حرف مرا قطع کرد

  .کسی به جز خودشان توجه جلب کندتوانند تحمل کنند  نمی

هایی که کامال  و با چشم "!مرگ": با حالتی نمایشی زیرلبی گفت
وقتی وارد این اتاق شدیم نفس ". شده بود به گیدئون نگاه کرد گشاد

پلک چشمانش  "...کنم  اوه، خواهش می. مرگ را احساس کردم
  "...مرا محکم بگیر ". لرزید

و البته با ! بدون هیچ دلیلی! خیلی راحت غش کرد -شد  باورم نمی
دیدم  دانم چرا ولی از اینکه نمی. ظرافت تمام در آغوش گیدئون افتاد
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گیدئون او را گرفت عصبانی شدم؛ آنقدر عصبانی که لرزش و به هم 
انگار که تا  - در همان زمان  و. هایم را فراموش کردم خوردن دندان
اشک  - نکرده باشم ي کافی احساسات مختلف را تجربه  االن به اندازه

بهتري  ي اه، لعنتی، غش کردن قطعا گزینه. در چشمانم جمع شد
  .به جز اینکه کسی نبود که مرا بگیردالبته، . بود

ي راکوزي با صدایی چنان عمیق و خشک که  در همان لحظه، جنازه
داسیس سوال فسیت ": توانست از جهان دیگر آمده باشد، گفت می
. فقط اگر زیاد باشد زهر خواهد بود. ترس به خود راه ندهید. 1وننوم

  ".زم استبراي پایان بخشیدن به زندگی من مقدار بیشتري ال

جیغ ) تا جایی که به من مربوط بود، او یک لیدي نبود(الوینیا 
هایش را باز کرد و به راکوزیخیره  ي کوچکی زد و چشم  زده وحشت
 بابعد حتما به یاد آورد که قرار بود در حال غش و ضعف باشد و . شد
  .شی دوباره بیهوش در آغوش گیدئون افتادیاي نما ناله

راکوزي  ".نیازي به هیاهو نیست. شوم هتر میدیگر ب ي یک لحظه"
تقصیر ". سرش را بلند کرد و با چشمان خون گرفته به ما خیره شد

  ".او گفت باید هر بار چند قطره مصرف کنم! من بود

                                                             
1Dosis sola facit venenum سازد به تنهایی زهر می  
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گیدئون که الوینیا را مثل یک مانکن فروشگاه در آغوش گرفته بود 
  "کی گفت؟": پرسید

به عقب انداخت و با  راکوزي به سختی صاف نشست و سرش را
بینی که  ها را می ستاره". ي گوش خراشی به سقف زل زد خنده
  "رقصند؟ می

گوئن، اگه . باید کنت رو پیدا کنم": گیدئون آهی کشید و گفت
  "...تونی یه کمکی به من بکن  می

؟ ...به تو کمک کنم براي اون ". تفاوتی به او خیره شدم با حالت بی
ا چند قدم از در خارج شدم و به راهرو رفتم ب "!کنی حتما شوخی می
اي را که روي صورتم سرازیر شده بود  هاي مسخره تا نتواند اشک

. کنم کنم یا به کجا فرار می دانستم چرا گریه می اصال نمی. ببیند
ي روحی بود؛ مثل آن نانوایی که در  حتما عکس العمل بعد از ضربه

و قبل از اینکه به  له کردخمیر بازویش را هنگام ورز دادن  1یورکشایر
  .اورژانس خبر بدهد، هفت سینی دیگر کروسان دارچینی پخت

خواستم پایین بروم چون  نمی. ها رسیدم مکث کردم وقتی به پله
. نقصش را انجام دهد ممکن بود لرد آالستر منتظر ما باشد تا قتل بی

                                                             
1Yorkshire 
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ن را زیاد دور نشده بودم که صداي گیدئو. براي همین باال دویدم
! کنم وایسا خواهش می! گوئنی": زد شنیدم که پشت سرم داد می

  "!کنم خواهش می

ست گیدئون الوینیا را روي راي یک لحظه تصور کردم که ممکن اب
: اي نداشت زمین انداخته باشد تا بتواند دنبال من بدود، ولی فایده

. مها با ه ي این هنوز عصبانی بودم، یا غمگین، یا وحشت زده یا همه
هایم را کور  ها سکندري خوردم و در حالی که اشک چشم روي پله

  .کرده بود به راهروي بعدي دویدم

گیدئون به من رسیدو دستم را  "کنی کجا داري میري؟ فکر می"
  .گرفت

 طرف و به "!فقط از تو دور باشم، همین! هر جا": هق هق کردم
! علوم استم. گیدئون به دنبال من آمد. ترین اتاق دویدم نزدیک

هایم را پاك کنم  نزدیک بود آستینم را روي صورتم بکشم تا اشک
احتماال تا االن . ولی در آخرین لحظه یاد آرایش مادام روسینی افتادم

براي اینکه چشمم به گیدئون . رسیدم هم حسابی داغان به نظر می
روي بر روي دیوار  هاي نور شمع. نگاهی به دور اتاق کردم نیفتد

یک مبل، . ه بودزیباي اتاق که همه به رنگ طالیی بود افتادمبلمان 
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یک میز کوچک ظریف، چند صندلی و تابلویی از یک رعیت مرده و 
هاي  اي از شمشیرهاي عجیب و زیبا و پرده چند گالبی، مجموعه

دانم چرا ناگهان احساس کردم قبال در این اتاق  نمی. باشکوه زرد
  .ام بوده

  .من ایستاده بودگیدئون، منتظر، جلوي 

  ".منو تنها بذار": با کمی ضعف گفتم

گذارم بدون فکر کردن یه  هر وقت تنهات می. ذارمتونم تنهات ب نمی"
  ".کنی کار غلط می

کردم دوست دارم خودم را روي مبل  احساس می "!برو بیرون"
چیز زیادي . ها مشت بزنم بیندازم و مدتی آنجا بمانم و به کوسن

  خواستم؟ می

نباید . گوش کن، متأسفم این اتفاق افتاد. نه، نمیرم": ون گفتگیدئ
  ".دادم اینطور بشه اجازه می

خداي من، باز هم مثل همیشه؟ مورد کالسیک سندروم مسؤولیت 
هیچ ربطی به گیدئون نداشت که من اتفاقی  !پذیري بیش از حد
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تاب راکوزي  مخراکوزي را دیدم، نه؟ یا اینکه به قول زمریوس 
  .از طرف دیگر، کمی احساس گناه برایش ضرري نداشت. ته بودبرداش

  "!چون فقط چشمت دنبال اونه! ولی دادي": براي همین گفتم

به نظر . گیدئون آنقدر رو داشت که زد زیر خنده "!کنی حسودي می"
  .رسید خیالش راحت شده باشد می

پاك ام را  هایم بند آمده بود و پنهانی بینی اشک "خوشت اومده، نه؟"
  .کردم

  ".گرده کنت دنبالمون می": گیدئون بعد از مکثی کوتاه گفت

کنت . ش رو دنبال ما بفرسته پس راحت اون دوست ترانسیلوانیایی"
باالخره توانستم دوباره به  ".تونه این کار رو بکنه عزیزت می

لقبش تقلبیه، . اون حتی واقعا هم کنت نیست". هایش نگاه کنم چشم
  "اسم اون زن چی بود؟... هاي سرخ اون  گونهدرست به اندازه 

  ".هنوز هیچی نشده اسمش یادم رفت". گیدئون به آرامی خندید

اي نتوانستم جلوي خودم را  ولی به طرز احمقانه "!دروغگو": گفتم
  .بگیرم و لبخند کوچکی نزنم
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کنت مسؤول رفتار ". اي بعد گیدئون دوباره جدي شده بود لحظه
مجبور نیستی . براي این کارش توبیخ میشهحتما . راکوزي نیست

  ".کنت رو دوست داشته باشی، فقط باید به اون احترام بگذاري

 ".من مجبور نیستم هیچ کاري بکنم". با تمسخر صدایی درآوردم
با لباس فرم ! خودم را دیدم... و آنجا . ناگهان به سمت پنجره برگشتم

اي سرك  نهمدرسه که از پشت پنجره با حالت نسبتا احمقا
! آمد براي همین بود که اتاق به نظرم آشنا می! خداوندا. کشیدم می

اینجا کالس خانم کانتر بود و گوئنت پشت پرده تازه براي سومین بار 
  .با دستم اشاره کردم که دوباره پنهان شود. در زمان سفر کرده بود

  "چی بود؟": گیدئون پرسید

  .خودم را به حماقت زدم توانستم تا جایی که می "!هیچی": گفتم

دستش را به سمت شمشیري برد که وجود نداشت؛  ".پشت پنجره"
  .یک حرکت غیر ارادي

هاي بعد  حرکت بعدي من هم باید جزء عکس العمل ".گفتم هیچی"
 يها نانوا و کروسانماجراي مانند همان  - شد  از شوك محسوب می

. کردم نمی در حالت عادي، هرگز چنین کاري .اش خونی داریچینی
ولی احساس کردم چیز سبزي را هم دیدم که به سرعت از پشت در 
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و خب، اساسا این کار را کردم براي اینکه از قبل ... رد شد و 
ممکن است بشود گفت کار . دانستم قرار است آن را انجام دهم می

  .توانستم بکنم دیگري نمی

اشه و به ممکنه یکی پشت پرده ایستاده ب": گفت گیدئون داشت می
خودم را به گردنش آویزان کردم و  منکه  "...حرفاي ما گوش

توانست بهتر این  لیدي الوینیا هم نمی. هایم را روي لبش گذاشتم لب
  .کار را بکند

ترسیدم گیدئون مرا عقب بزند ولی بعد او هم  اي می چند لحظه
چنان به . تر کشید بازوهایش را دور کمر من انداخت و مرا نزدیک

ام را جواب داد که همه چیز را فراموش کردم و  می بوسهگر
مثل همان زمانی شد که چند دقیقه پیش . هایم را بستم چشم

مشغول رقص بودیم؛ ناگهان اهمیتی نداشت اطراف ما چه اتفاقی رخ 
حتی اهمیتی نداشت که او یک . دهد یا قرار است چه بشود می

انستم این بود که عاشق د تنها چیزي که می - ي کامل بود  حرامزاده
ه بخواستم که براي همیشه  او هستم و همیشه خواهم بود و می

  .بوسیدن ادامه دهیم
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د که بهتر است عقلم سر رک صداي کوچکی در درونم زمزمه می
هاي گیدئون برعکس این حرف را به  ها و دست جایش بیاید ولی لب

ا باالخره از توانستم بگویم چقدر گذشت ت براي همین نمی. زد من می
  .و مبهوت به هم نگاه کردیم ماتهم جدا شدیم و 

چرا این کارو ... چرا ": کشید گفت هاي عمیقی می گیدئون که نفس
چند قدم به عقب . رسید به کلی گیج شده است به نظر می "کردي؟

خواست تا جاي ممکن  خورد؛ انگار می برداشت و تقریبا تلو تلو می
  .بین ما فاصله بیندازد

تپید که حتما  می بلندقلبم چنان با سرعت و  "منظورت چیه چرا؟"
احتماال تنها . نگاهی به در انداختم. توانست صدایش را بشنود می

ام و  تصور کرده بودم که لباس سبزي را از گوشه ي چشمم دیده
ي پایین افتاده  لباس هنوز هم همراه با لیدي الوینیا روي فرش طبقه

  . اي بیدارش کنند بوسهبود و منتظر بود با 

با چند قدم  "...ولی تو ". هایش را تنگ کرد گیدئون با بدگمانی چشم
مثل  - دوباره شروع کرد . آن را کنار زد بلند به طرف پنجره رفت و

کند، باید با حداکثر  اممم، خوبی می... به محض اینکه کار ! همیشه
  .سرعت ممکن آن را خراب کند
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البته االن دیگر  "گردي؟ ل چیز خاصی میدنبا": با کنایه پرسیدم
ام مدتی پیش برگشته بود و داشت  خود قبلی. کسی پشت پرده نبود

  .کرد از کجا یاد گرفته اینقدر خوب ببوسد فکر می

اش محو شده بود و دوباره همان  سردرگمی از چهره. گیدئون برگشت
دست به سینه به لبه پنجره . اش را داشت حالت متکبر همیشگی

خواستی به چی برسی گوئنت؟ چند ثانیه پیش هنوز  می". یه دادتک
  ".کردي که انگار با تمام وجود ازم متنفري طوري به من نگاه می

چرا ". ولی بعد تصمیمم را عوض کردم "...خواستم  می": شروع کردم
؟ خودت هیچ وقت نگفتی چرا من کنی سؤال می  به این طرز احمقانه

فقط حس کردم ": می لجبازي اضافه کردمبا ک "، گفتی؟يرو بوسید
هرچند در این  ".و تو هم الزم نبود با من همراهی کنی. خواد دلم می

  .رفتم صورت احتماال از خجالت در زمین فرو می

آمد تکرار  همانطور که به طرف من می. هاي گیدئون برق زد چشم
دالیل خیلی ! خواد؟ لعنت گوئنت فقط حس کردي دلت می": کرد
منظورم ... کنم  چند روزه که دارم سعی می... هست که چرا  خوبی

اخم کرد؛ معلوم بود از تته پته کردن خودش  "...اینه تمام این مدت 
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فکر کردي من از سنگ ": با صداي نسبتا بلندي گفت. است عصبانی
  "ساخته شدم؟

. و احتماال قرار نبود جوابی به این سؤال بدهم. دانستم چه بگویم نمی
کردم از سنگ ساخته شده ولی محض رضاي  معلوم است فکر نمینه، 

خدا معنی این حرف چه بود؟ جمالت ناتمامی که قبل پرسیده بود 
براي مدتی کوتاه به هم نگاه کردیم و . کرد تر نمی هم چیزي را روشن

اگه به موقع . باید بریم": بعد او برگشت و با صدایی کامال عادي گفت
  ".خوره قشه به هم میبه سرداب نرسیم کل ن

اي که ما را به عنوان  همان نقشه. نقشه. گفت آهان، بله، راست می
  . شوند گرفت که به راحتی ناپدید می در نظر می یي قتل قربانیان بالقوه

تونی من رو اون پایین ببري، اون  به زور خنجر هم نمی": محکم گفتم
  ".هم وقتی که راکوزي نشئه و داغون پشت میز افتاده

ببین، اوال، االن دیگه دوباره سر پا شده، و ثانیا، دست کم پنج نفر از "
بیا، ". ف من دراز کرددستش را به طر ".مردانش اون پایین منتظرن

و چیزي نیست که بخواي ازش بترسی؛ آالستر در . نیمباید عجله ک
ها هیچ شانسی نداره، حتی اگه با خودش نیروي  برابر اون کروك

خودم تونن مثل گربه تو تاریکی ببینن و من  ها می اون .کمکی بیاره



  نجال محقق  زمرد سبز
 

٣٧٢  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

 ".مونه کنن که مثل جادو می دیدم با شمشیر و چاقو کارهایی می
صبر کرد تا من دستم را در دستش گذاشتم، بعد لبخند محوي زد و 

  ".و من هم هنوز اینجا هستم": اضافه کرد

شت در ظاهر ولی قبل از اینکه راه بیفتیم، الوینیا نفس نفس زنان پ
شد و پشت سرش دبیر اول با پرو بال طاووسی رنگارنگش به همان 

  .وارد شداندازه نفس زنان 

با توجه به اینکه  ".ها هر دوي آن. آه، اینجا هستند": الوینیا گفت
همین االن غش کرده بود، به طرز قابل توجهی سرحال به نظر 

پوست قرمز از بین هایی از  رده. رسید؛ البته مثل قبل زیبا نبود می
این همه باال . خورد هاي پودر کمرنگ روي صورتش به چشم می الیه

هاي  لکه. ها حتما باعث شده بود عرق کند و پایین دویدن از پله
  . بوداش  روي گردن و سینههم قرمزي 

دونم  می": گفت. با خوشحالی دیدم گیدئون حتی به او نگاه هم نکرد
  ".االن راه افتاده بودیمهمین . دیر کردیم، سر آلفرد

: عمیق بکشد جواب داد هاي کرد نفس آلکوت در حالی که سعی می
  ".نقشه کمی تغییر کرده است. نیست... الزم "
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اصال  در حالی کهالزم نبود توضیح بیشتري بدهد چون لرد آالستر 
؛ به طرز ناخوشایندي پشت سر او وارد اتاق شدنفس کم نیاورده بود

  .زد لبخند می

پوشش مثل  روح جد سیاه ".پس باز هم همدیگر را دیدیم": د گفتلر
نبال او بود و بالفاصله شروع به بیان کلمات تهدید آمیز دسایه به 
و  "!ارزشی داشته باشند ارزشان مرگ بی باشد که بی". کرد وحشیانه

در آخرین مالقاتمان، به خاطر صداي خشنش، لقب . از این قبیل
ي افراد دیگري که  اده بودم و به همهدارت ویدر را به او د

. کردم توانستند او را ببینند و صداي او را بشنوند حسادت می نمی
  .اش با نفرت محض روي ما ثابت مانده بود هاي سوسکی مرده چشم

  ".لرد آالستر، چه سورپرایزي". گیدئون سرش را خم کرد

. من بوددقیقا آنچه قصد ": اي گفت لرد آالستر با لبخند متکبرانه
  ".قصد داشتم شما را سورپرایز کنم

گیدئون تقریبا پنهانی، مرا طوري به کنار کشید که میز بین ما و تازه 
واردان قرار بگیرد که البته باعث نشد من احساس بهتري داشته باشم 
چون یک میز آرایش زنانه بسیار ظریف و شکننده به مدل روکوکو 

  .بلوط زمخت باشد دادم یک میز از چوب ترجیح می. بود
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  ".کنم درك می": گیدئون مؤدبانه گفت

ي قتل به سادگی از سرداب به  ظاهرا صحنه. کردم من هم درك می
این اتاق زیبا منتقل شده بود چون دبیر اول همان خائنی بود که در 

که در آستین سطوح باالي محافظان جاي داشت و الوینیا ماري بود
به جاي اینکه از ترس بلرزم، ناگهان . ودواقعا ساده ب. پرورانده بودند

این دیگر براي یک روز . احساس کردم دوست دارم بزنم زیر خنده
  !خیلی زیادي بود

هاي  بعد از اینکه شجره نامهولی من فکر کرده بودم ": گیدئون گفت
بصیرت  ،ي قتل در طراحی نقشهمسافران زمان را به دست آوردید، 

  ".دهید بیشتري به خرج می

شجره ". دهد د آالستر با دستش حرکتی کرد که یعنی اهمیتی نمیلر
هایی که آن شیطان از آینده براي ما آورد تنها به ما نشان داد که  نامه

من روش مستقیم را . پاك کردن کل نیاکان شما غیرممکن است
  ".دهم ترجیح می

سه مادام دوفره، بانویی که در دربار پادشاه فران": دبیر اول اضافه کرد
اي نواده داشت که بیش از عمر  کرد، به تنهایی به اندازه زندگی می

رسد  به نظر من می. ي آنها زمان الزم بود یک انسان براي ردیابی همه
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جا و همین لحظه یک  پایان بخشیدن به زندگی شما در همین
اگر آن روز در هاید پارك با آن مهارت از خود دفاع . ضرورت است

  ".حاال همه چیز پایان یافته بودنکرده بودید، تا 

 "آوري آلکوت؟ تو در عوض این کار چه به دست می": گیدئون پرسید
. مند است کرد که انگار واقعا به این مسأله عالقه طوري صحبت می

توانست به تو پیشنهاد داده باشد که تو را قانع  لرد آالستر چه می"
  "ی؟کند سوگند محافظان را بشکنی و به لژ خیانت کن

ولی لرد آالستر  "...خب، من ": آلکوت مطیعانه شروع به صحبت کرد
  .حرفش را قطع کرد

یقین . آورد این چیزي است که در عوض به دست می! وجدانی پاك"
به این که فرشتگان بهشت اعمال او را تحسین خواهند کرد ارزشی 

دو ما باید زمین را از هیوالهاي شیطانی مثل شما . بیش از طال دارد
ایم  نفر پاك کنیم و همگان از ما به خاطر اینکه خون شما را ریخته

  ".تشکر خواهند کرد

براي مدت کوتاهی امیدوار شدم که لرد آالستر فقط به . حتما، حتما
خواسته  شاید فقط می. هاي او را بشنود کسی نیاز داشته که حرف

هاي او را در مورد  گري داشته باشد که حرف مستمعین تحسین
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زندگی ": ولی بعد دارت ویدر هیس هیس کرد. توهماتش بشنوند
و مجددا امیدم بر باد  ".شما به اتمام رسیده است نوادگان شیطان

  .رفت

کند؟  گناه را تأیید می کنی خدا قتل یک دختر بی پس تو فکر می"
دست گیدئون به سمت جیب داخلی کتش رفت و بعد  ".جالب است

  .به طرز نامحسوسی تکان خورد

  "گردي؟ به دنبال این می": اي پرسید دبیر اول با لحن کینه توزانه

ي سیاه  و یک اسلحه برداش  دستش را داخل جیب کت زرد لیمویی
شک یک  بی". کوچک بیرون آورد و آن را با نوك انگشتانش گرفت

براي تأیید گرفتن  "گویم؟ اهریمنی از آینده است، درست می سالح
م تو از دوست اغواگرت لیدي الوینیا خواست". دبه لرد آالستر نگاه کر

  "!هایی بگردد، مسافر زمان چنین سالح براي یافتنرا کامال 

اي به گیدئون زد و براي یک لحظه به نظر  الوینیا لبخند گناهکارانه
قابل درك بود چون این . خواهد خودش را بزند د گیدئون میرسی می

ان شمشیر به دست هیچ مرد. توانست ما را نجات بدهد اسلحه می
آرزو . نداشتند 1ي اتوماتیک اسمیت و وسون شانسی در برابر اسلحه

                                                             
1Smith & Wesson 
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کردم آلکوت خائن تصادفا ماشه را بکشد و به پاي خودش شلیک 
البته،  - شد  احتماال در سالن رقص شنیده میصداي شلیک . کند

  . شد شاید هم شنیده نمی

 ذاشت و قلب من فروباره در جیبش گ، آلکوت اسلحه را دودر هر حال
  .ریخت

شوکه شدید، اینطور نیست؟ من فکر ": آلکوت با لحنی دوستانه گفت
به خاطر  دانستم لیدي الوینیاي عزیز من می .ام همه چیز را کرده
کاران، به شدت دوست  ي تبه مانند همهظاهرا ".قمار مقروض است

 فکر کردم صورت درازش. اش مورد تحسین قرار بگیرد داشت زیرکی
قروضی با مبالغی به شدت باال که دیگر ". کمی شبیه موش است

 ".سخاوت به طلبکارانش آن را بپردازد... توانست مانند همیشه با  نمی
باید مرا ببخشید بانوي من که به این ". با حالت چندش آوري خندید

ولی این کار قروض شما را . ي خاصی نشان ندادم خدمات شما عالقه
  ".کند پاك می

من ": به گیدئون گفت. رسید وینیا چندان خوشحال به نظر نمیال
رسید  ولی به نظر نمی ".ي دیگري نداشتم چاره - خیلی متأسفم 

فکر کردم احتماال مشغول فکر کردن به این . گیدئون به او گوش کند
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تواند به شومینه برسد و قبل از اینکه لرد  است که با چه سرعتی می
سوراخ کند، یکی از شمشیرها را از دیوار  آالستر با شمشیرش او را

نگاهش را دنبال کردم و به این نتیجه رسیدم شانس زیادي . قاپ بزند
در موفقیت ندارد مگر اینکه فراموش کرده باشد به من بگوید در اصل 

شومینه خیلی دور بود و به عالوه، لرد آالستر که . سوپرمن است
داشت به شمشیرها خیلی  هایش را از گیدئون برنمی اي چشم لحظه
  .تر بود نزدیک

ندي در حالی که سعی می : زمان به دست بیاورم گفتم مکرد به کُ
  ".اید ها درست است ولی شما کنت را فراموش کرده ي این همه"

هایش را  دست "کنم منظورت راکوزي است؟ فکر می". آلکوت خندید
شود  عث میتمایالت خاصش با... خب، بگذار بگوییم ". به هم مالید

امشب قادر نباشد وظایف خود را به درستی انجام دهد، موافق 
زا او را  یتمي او به مواد مسمو عالقه". از غرور باد کرده بود "نیستید؟
  ".ي راحتی کرده است؛ اگر منظور مرا متوجه شوید طعمه

ي حرکات  هاي او مراقب همه کروك. ولی راکوزي تنها نیست": گفتم
  ".ما هستند
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وت که کمی به هم ریخته بود، نگاه کوتاهی به لرد آالستر کرد و آلک
  "هاي شما کجا هستند؟ آه بله، و االن کروك". بعد دوباره خندید

  .احتماال آن پایین در سرداب

. ها منتظرند در سایه". توانستم زمزمه کردم ترین لحنی که می با شوم
هایی با شمشیر و توانند کار و می. اند تا هر لحظه حمله کنند آماده

  ".کند چاقو انجام دهند که با جادو برابري می

ي زننده در  چند جمله. ولی متأسفانه آلکوت تحت تأثیر قرار نگرفت
هایش گفت و دوباره از اول از خودش به خاطر  مورد راکوزي و کروك

و بعد رو به . ترش تقدیر کرد ي عالی برنامه ریزي عالی و تغییر برنامه
متأسفانه امروز دوست باهوش ما کنت بیهوده منتظر ": گیدئون گفت

ام  پرسی برنامه چرا از من نمی. شما و یوزپلنگ سیاهش خواهد ماند
  "براي او چیست؟

هاي آلکوت از  اش را به خودنمایی ولی مشخص بود گیدئون عالقه
رسید لرد آالستر هم به  به نظر می. چیزي نگفت. دست داده است

. ي دبیر اول را شنیده است هاي بیهوده رف گوییي کافی مزخ اندازه
شمشیرش را کشید و آن را به . خواست سر اصل مطلب برود می
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بهتر است کنار ": صبرانه به او گفت طرف لیدي الوینیا گرفت و بی
  ".بروي

  .زمان عمل فرا رسید

کردم شما مرد شرافتمندي  و من همیشه فکر می": گیدئون گفت
  ".کنید مسلح دوئل نمیهستید و با فرد غیر 

 -من حقیقتا مرد شرافتمندي هستم": لرد آالستر به سردي گفت
  ".رسانم کنم، تو را به قتل می من با تو دوئل نمی. ولی تو یک شیطانی

به سمت گیدئون نگاه کرد و زیرلب . اي زد لیدي الوینیا فریاد خفه
  ".خواستم من این را نمی": گفت

گاو احمق، دوباره الکی غش کن، ! رده بودحاال تردید ک. نه، قطعا نه
  کنی؟ چرا نمی

. براي اولین بار، لرد آالستر حرف دل مرا زد "!گفتم او را بیرون ببر"
  .ي آن را امتحان کرد شمشیرش را در هوا به حرکت در آورد و تیغه

آلکوت  ".ها براي یک بانو مناسب نیست البته، دیدن این صحنه"
در را ببند و مطمئن شو کسی به ". رو بردلیدي الوینیا را به راه

  ".آید داخل نمی
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  "...ولی "

اگر . ام هایت را به تو نداده من هنوز سفته": آلکوت با خشونت گفت
ریزند و آن وقت دیگر براي  ات می دهم مأموران فردا به خانهبدستور 

  ".اي نخواهی داشت مدتی طوالنی خانه

در را چفت کرد، به سمت ما آلکوت .این حرف دهان الوینیا را بست
قاعدتا . برگشت و خنجري نسبتا ظریف را از جیب کتش بیرون کشید

دانم چرا ترس به سراغم  کردم ولی نمی باید احساس ترس می
معنی به نظر  احتماال براي اینکه کل این جریان کامال بی. آمد نمی
  .اي از یک فیلم مثل تکه. غیر واقعی. رسید می

  گشتیم؟ زودي بر میو قطعا باید به 

  "چقدر وقت تا رفتن باقی مونده؟": زیرلب از گیدئون پرسیدم

  ".خیلی": اش گفت هاي کلید شده از بین دندانگیدئون 

در حالی که کامال . صورت موش مانند آلکوت هیجان زده و شاد بود
من به دخترك ": غرق در عطش نمایش دادن خودش بود گفت

او زیرك و سریع  - ولی مراقب باشید . دشما به پسر بپردازی. رسم می
  ".است
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  .لرد آالستر فقط از روي استهزاء خرناسی کشید

از آنجایی که ظاهرا گیدئون هنوز چشم به شمشیرهایی داشت که به 
اي خارج از دسترس بودند و کل بدنش از شدت  طرز ناامید کننده

تمرکز منقبض شده بود، من به دنبال یک سالح دیگر نگاهی به 
هاي تزیینی را  با یک تصمیم آنی، یکی از صندلی. اطراف انداختم
  . اش را به سمت آلکوت گرفتم هاي شکننده برداشتم و پایه

تنها با حالتی جنایت . دار بود به هر دلیلی، این حرکت براي او خنده
خب، یک چیز . تر نیشخند زد و آهسته به من نزدیک شد کارانه

اش وجدان پاکی  که بود، دیگر در زندگی اش هر چه انگیزه: قطعی بود
  .نخواهد داشت

  .تر شد لرد آالستر هم نزدیک

  .و بعد همه چیز با هم اتفاق افتاد

و میز کوچک ظریف  ".همونجا بمون": گیدئون به سمت من فریاد زد
هاي چوبی زمین به  را با یک لگد برگرداند و آن را روي کفپوش

هاي  دان ر همان وقت، یکی از شمعتقریبا د. سمت لرد آالستر سر داد
سنگین را از دیوار کَند و آن را با تمام قدرت به طرف دبیر اول پرتاب 

شمعدان با صداي ناجوري به سر آلکوت برخورد کرد و او مانند . کرد
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گیدئون منتظر نشد که ببیند پرتابش به . یک سنگ به زمین افتاد
هنوز در هوا بود، به  همان وقتی که شمعدان. هدف خورده است یا نه

لرد آالستر هم . ي شمشیرهاي روي دیوار شیرجه زد طرف مجموعه
خورد برخورد  به نوبه خود کنار رفت تا با میزي که به سمت او سر می

نکند ولی به جاي اینکه جلوي گیدئون را بگیرد که شمشیر را از 
فاقات ي این ات همه. دیوار برندارد، با چند قدم سریع به سمت من آمد

به سرعت یک چشم به هم زدن اتفاق افتاد و قبل از اینکه فرصت 
اي را که در دستم بود و قصد داشتم بر سر لرد آالستر  کرده و صندلی

  .ر با شمشیرش به سمت من حمله کردتبکوبم، بلند کنم، آالس

ي شمشیر از لباس من گذشت و به طور کامل در سمت چپ  تیغه
قبل از اینکه بتوانم درك کنم چه اتفاقی  .ي من فرو رفت قفسه سینه

افتاده است، لرد آالستر شمشیرش را بیرون کشید، فریادي از پیروزي 
سر داد و برگشت تا با گیدئون رو به رو شود و شمشیرش را به سمت 

  .انتهاي تیغه از خون من قرمز شده بود. او گرفت

مه شب مانند یک عروسک خی. اي بعد به سراغ من آمد درد، لحظه
هایش قطع شده باشد، روي زانوهایم افتادم و به طور  بازي که نخ

صداي گیدئون را شنیدم که . ام گذاشتم غریزي دستم را روي سینه
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زد؛ او را دیدم که یک باره دو شمشیر را از دیوار  نام مرا فریاد می
ها را مانند یک جنگجوي سامورایی باالي سرش  بیرون کشید و آن

حتی پشت ین زمان، من باالخره روي زمین افتادم و در ا. چرخاند
گیسی که بر سر داشتم  کاله(سرم هم برخورد سختی با زمین نداشت 

بعد، انگار که جادویی رخ داده باشد، درد از بین ). مفید واقع شده بود
بدن  وزن و بی و بعد بی. اي با تعجب به خالء خیره شدم لحظه. رفت

رفتم تا زمانی که به  باال و باالتر  در هوا معلق شده و در فضا
ذرات طالیی کوچک غبار در نور . هاي تزیینی سقف رسیدم کاري گچ

تقریبا مانند این بود که من هم به یکی از . رقصیدند شمع دور من می
  .آنها تبدیل شده باشم

کنم  و تالش می ام خودم را دیدم که با چشمان باز آن پایین افتاده
ي  ي خون به آهستگی روي ابریشم آبی تیره یک لکه. نفس بکشم

رنگ به سرعت از صورتم پرید تا جایی که . شد لباسم پخش می
هایم  با تعجب دیدم که پلک. گیسم شد پوستم به سفیدي کاله
  .لرزیدند و بعد بسته شدند

توانست هر چه  ولی آن بخشی از من که در هوا معلق بود هنوز می
  :جریان داشت را ببیند
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زخم . حرکت در کنار شمعدان افتاده بود اول را دیدم که بیدبیر 
  .کرد اش خونریزي می بزرگی در شقیقه

گیدئون را دیدم که در حالی که از خشم سفید شده بود به طرف  
جناب لرد به طرف در عقب نشینی کرده و حمالت . آالستر هجوم برد

د ثانیه کرد ولی تنها چن شمشیر گیدئون را با شمشیر خودش دفع می
  .ي اتاق راند بعد گیدئون او را به گوشه

کنند که البته از جایی که من در  دیدم که آن دو دوئل سهمگینی می
  . شد باال شناور بودم صداي شمشیرهاي آن شنیده نمی

فرار جناب لرد حمله کرد و بعد سعی کرد از زیر بازوي چپ گیدئون 
ي  یبا همزمان، تیغهکند ولی گیدئون قصدش را پیش بینی کرد و تقر

فرو دفاع مانده بود  باالي بازوي راست لرد آالستر که بی ش درشمشیر
به حریفش نگاه کرد؛ صورتش با فریاد خیره آالستر ناباورانه  .رفت

انگشتانش باز شد و شمشیر از . خاموشی در هم کشیده شده بود
ر گیدئون بازویش را به دیوا: دستش با صداي خشکی روي زمین افتاد

کرد باز هم با  با وجود دردي که حتما احساس می. دوخته بود
  .گفت عصبانیت و تنفر ناسزا می
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گیدئون بدون اینکه نگاه دیگري به او بکند برگشت و خود را روي 
خود من هنوز  - البته باید بگویم کنار جسدم . زمین کنار من انداخت

  .کردم در هوا معلق بودم و احساس بیهودگی می

دستش را روي  "!کنم، نه خواهش می! گوئنی! واي خدایا !گوئنت"
ام در جایی که شمشیر یک سوراخ کوچک روي  ي زیر سینه لکه

  .لباسم ایجاد کرده بود فشار داد

بینی  نمی! خیلی دیر شده": دارت ویدر با صداي گوشخراشی فریاد زد
  "شود؟ که خون زندگی از او خارج می

میرد،  او می": ار دوخته شده بود گفتلرد آالستر از جایی که به دیو
مراقب بود  "!توانی انجام دهی هیچ کاري براي تغییر این مسأله نمی

خون از بازویش قطره قطره به زمین . حرکتش را تکان ندهد بازوي بی
اش  من درست قلب شیطانی". شد کنار پاهایش جمع میریخت و  می

  "!را هدف گرفته بودم

هر دو  ".دهنت رو ببند": و پرخاش کردگیدئون با عصبانیت به ا
و با تمام وزنش روي آن فشار  دستش را روي زخم من گذاشته بود

اگه فقط . من اجازه نمیدم خونریزي کنه و بمیره". وردآ می
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تو ". با ناامیدي هق هق کرد ".تونستیم به موقع اون رو برگردونیم می
  "شنوي؟ صدام رو می! نباید بمیري گوئنی

رفت و پوستم با قطرات ریز عرق پوشیده  نوز باال و پایین میام ه سینه
شد احتمال اینکه دارت ویدر و لرد آالستر  هنوز نمیشده بود ولی 

منظورم این است که من در حال حاضر هم . درست بگویند را رد کرد
کردم و هیچ رنگی به  از میي غبار درخشان در هوا پرو مثل یک ذره

  .هایم هم خاکستري شده بود حتی لب. بود ندهصورتم آن پایین نما

هایش را  هنوز دست. ریخت هاي گیدئون روي صورتش می اشک
پیش من بمون ": زیرلب گفت. داد محکم به زخم من فشار می

توانستم چیزي  و ناگهان من دیگر نمی ".گوئنی، پیش من بمون
و دردي مبهم را در درونم  ولی دوباره زمین سفت را در زیرم، ببینم

اي کشیدم و فهمیدم  نفس بریده بریده. کل وزن بدنم را حس کردم
  . توان کشیدن نفس دیگري را ندارم

هایم را باز کنم تا براي آخرین بار به گیدئون نگاه  خواستم چشم می
  .کنم ولی نتوانستم
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کنم من رو ترك  خواهش می. دوستت دارم گوئنی": گیدئون گفت
نیدم و بعد خالءي عظیم مرا در این آخرین چیزي بود که ش ".نکن

  .خود فرو برد
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ي انواع اشیا و مواد بیجان را در هر دو  توان بدون مشکل، کلیه می
در عین حال، در زمانی که یک شیء منتقل . جهت در فضا انتقال داد

شود، نباید با هیچ چیز یا هیچ کس به جز مسافر زمانی که آن را  می
  .کند در تماس باشد حمل می

در زمان حرکت داده شده یک میز  حالترین شیئی که تا به  بزرگ
از سال توسط برادران دو ویلر غذاخوري سه متر و نیمی بوده که 

، 4به جلد (منتقل و بازگردانده شده است  1900به سال  1805
مراجعه  188صفحه  "هاي تجربی آزمایشات و بررسی"، از 3فصل 
اي از هر  گیاه یا موجود زندههیچ گونه گیاه، یا بخشی از یک ). شود

ها را تخریب  نوع قابل انتقال نیست زیرا سفر زمان ساختار سلولی آن
سازد؛ آزمایشات متعدد بر روي جلبک،  کرده یا به کلی نابود می

ها این  هاي مختلف، موجودات تک سلولی، حشرات و موش جوانه
مایشات و آز"، از 3، فصل 4مجددا به جلد (مسأله را نشان داده است 

  ).مراجعه شود 194صفحه  "هاي تجربی بررسی

یشی و تحت امبه استثناي مواردي که به مقاصد آزانتقال هر شیء 
  .گیرد، اکیدا ممنوع است نظارت صورت می
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  شمار محافظان  گاه

  قوانین عمومی سفر زمان: 2جلد 

  

  ده
به طرز عجیبی به نظرم آشنا " :گفت صداي کسی را شنیدم که می

  .جیمز استي صحبت اشرافی شکی نبود نحوه با این ".دیآ می

: توانست متعلق به زمریوس باشد جواب داد صداي دیگري که تنها می
گیس گذاشته و  گوئنته، ولی کاله. معلومه که آشناست، خنگ خدا"

  ".لباس فرم مدرسه نپوشیده

ي دیگري هم به  تابانه کم سر و صداهاي دیگر و گفتگوهاي بی و کم
مثل این بود که صداي یک رادیو را به تدریج زیاد . رسید میشم وگ

هنوز به پشت دراز کشیده بودم یا شاید دوباره به پشت . کرده باشند
ام بود و همچنین  وزن وحشتناکی که روي سینه. دراز کشیده بودم

آیا من هم مثل جیمز یک روح . درد مبهم درونم از بین رفته بود
  شده بودم؟

  .ام را برید و آن را با صداي بدي پاره کرد نهیک نفر پیش سی
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: گفت صداي گیدئون را شنیدم که سراسیمه و مضطرب می
... سعی کردم جریان خون رو متوقف کنم ولی . سرخرگش رو بریده"

  ".ولی خیلی طول کشید

ي  هاي خنکی قسمت باالي بدنم را لمس کرد و یک نقطه دست
بعد دکتر وایت با لحنی که . دادام را فشار  ي سینه دردناك زیر قفسه

! فقط یک بریدگی سطحیه": انگار خیالش راحت شده باشد گفت
  "!محض رضاي خدا، چقدر من رو ترسوندي

  "...اون . تونه باشه چی؟ ولی نمی"

بینی؟ ظاهرا کرست مادام  می. شمشیر فقط پوستش رو خراش داده"
دانشکده خداوندا، گیدئون تو ! سرخرگ. روسینی خوب خدمت کرده

 ".پزشکی چی به شما یاد میدن؟ یک لحظه حرفت رو باور کردم
  ".و ضربانش هم قویه". دادند انگشتان دکتر وایت گلویم را فشار می

  "حالش خوبه؟"

  "دقیقا چه اتفاقی افتاد؟"

  "تونه این بال رو سرش بیاره؟ چطور لرد آالستر می"
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م شروع به حرف آقاي جورج، فالک دو ویلر، و آقاي ویتمن همه با ه
سعی کردم چشمانم را باز کنم و . زد گیدئون جیک نمی. زدن کردند

اطرافم را . توانستم بدون مشکل بنشینم حتی می. این بار راحت بود
مان گرفته بود  دیوارهاي رنگ آمیزي شده و آشناي سالن هنر مدرسه

ي آنها به من لبخند  همه. و سر محافظان روي من خم شده بود
  .حتی آقاي مارلی زدند می

تواند چیزي را که  فقط گیدئون طوري به من خیره شده بود انگار نمی
صورتش مثل گچ سفید بود و هنوز آثار اشک روي . بیند باور کند می 
  .شد هایش دیده می گونه

اش  تر جیمز ایستاده بود و دستمال حاشیه دوزي شده کمی آن طرف
خطر برطرف شد بگو نگاه وقتی ". را جلوي چشمانش نگه داشته بود

  ".کنم

هنوز که نه، ": زمریوس که چهارزانو زیرپاي من نشسته بود گفت
ش داره از لباسش  نصف سر و سینه. چون ممکنه درجا کور بشی

  ".بیرون میفته

هاي  خجالت زده سعی کردم خودم را با تکه. گفت راست می. آخ
دکتر وایت با . نمي مادام روسینی بپوشا العاده ي لباس فوق باقیمانده
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مالیمت مرا به عقب و روي میز هل داد؛ حتما وقتی بیهوش بودم مرا 
  .آنجا خوابانده بودند

بعد یه معاینه . من باید این زخم رو تمیز و پانسمان کنم": گفت
  "کنه؟ جاییت درد می. کنم کامل می

سرم طوري درد  "!آآآآخ": سرم را تکان دادم و بالفاصله ناله کردم
  .خواست از وسط نصف بشود د که انگار میکر می

واي ". ي من گذاشت آقاي جورج از پشت سر دستش را روي شانه
. ي مالیمی کرد خنده ".گوئنت تو حسابی ما رو ترسوندي. نخداي م

وقتی ! این چیزیه که من بهش میگم یه غش درست و حسابی"
مکنه گیدئون با تو که توي بغلش بودي برگشت من واقعا فکر کردم م

..."  

اي را آقاي جورج با نزاکت نصفه رها  زمریوس جمله ".مرده باشی"
و اون . ها بودي راستش واقعا هم شبیه مرده". کرده بود تمام کرد

گرفت  می با داد و بیداد سراغ شریان بند. ی کرده بودپسره کامال قاط
. ریخت و سطل سطل اشک می. کرد و دائم چرت و پرت بلغور می

  "ی نگاه می کنی؟داري به چ



  نجال محقق  زمرد سبز
 

٣٩۴  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

ي آخر را به رابرت کوچولو گفت که مجذوب، به او خیره شده  جمله
  "کنم؟ نازشمیشه . س بامزهاون خیلی ". بود

خواي دستت رو نگه داري بهتره این کارو  اگه می": زمریوس گفت
ش  ي کافی با اون از خود متشکر معطر که همه به اندازه. نکنی بچه
  ".دسر داریمم در کنه من گربه فکر می

اوه، واقعا ": هایش را محکم بسته بود فریاد زد جیمز که هنوز چشم
اي از  تو گربه .دانم من این را به خوبی می. ها که بال ندارند گربه. که

  ".ي عجیب الخلقه یک گربه. آلود من هستی رویاهاي تب

  ".خورمت ي دیگه حرف بزنی می یه کلمه": زمریوس گفت

گیسش  کاله. تر رفت و روي یک صندلی افتاد گیدئون چند قدم عقب
اش کشید و بعد صورتش  هایش را در موهاي تیره را برداشت، انگشت

: با صداي نامفهوي از الي انگشتانش گفت. را در دستانش پنهان کرد
  ".فهمم من نمی"

چطور امکان داشت؟ منظورم این . من هم همین احساس را داشتم
کردم زنده و  اینجا بودم و احساس می است که من مرده بودم و حاال

شود چنین چیزي خیاالت باشد؟ به زخمی که  آیا می! سرحال هستم
فقط  - گفت  درست می. دکتر وایت در حال درمانش بود نگاه کردم
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زخمی که با کارد آشپزخانه به خودم زده بود بزرگتر . یک خراش بود
  .تر بود و خیلی دردناك

در چق. هایش نمایان شد الي دستاز با صورت گیدئون دوباره
آخرین حرفی که از او ! اش سبز بود پریده چشمانش در صورت رنگ

وردم و دوباره سعی کردم بنشینم ولی دکتر وایت شنیدم را به یاد آ
  .اجازه نداد

گیس لعنتی رو از  میشه لطفا یه نفر این کاله": با لحن تندي گفت
ردند به بیرون چندین دست، همزمان شروع ک "سرش برداره؟

گیس واقعا احساس  ها؛ رها شدن از شر کاله کشیدن سنجاق
  .اي بود العاده فوق

مادام روسینی یادت . مواظب باش مارلی": فالک دو ویلر هشدار داد
  "!باشه

تقریبا از ترس کاله گیس را  ".بله، قربان": آقاي مارلی من و من کرد
  ".مادام روسینی قربان". انداخت

ها را از موهاي من بیرون آورد و با مالیمت بافت  نجاقآقاي جورج س
  .بله، خیلی بهتر شد "بهتر شد؟": پرسید. موهایم را باز کرد
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موفرفري، موفرفري، مال ": اي زد زیر آواز زمریوس با صداي مسخره
حیف که . موهات داغونه! من میشی؟ لوس من باشی، مثل پیشی
آهان، راستی . خوره درد می کاله نداري، براي موهاي داغون خیلی به

اي و الزم نیست دنبال یه آدم جدید  من خیلی خوشحالم هنوز زنده
  ".موفرفري. باعث میشه مزخرف بگم. بگردم

  .رابرت کوچولو نخودي خندید

عد ب. ولی منتظر جواب نشد "توانم نگاه کنم؟ حاال می": جیمز پرسید
! به شرافتم قسم" .یک نگاه کوتاه به من، دوباره چشمانش را بستاز 

مرا ببخش که وقتی آن جوان . واقعا خود دوشیزه گوئنت است
 ".فوکولی چند لحظه پیش تو را از جلوي من رد کرد تو را نشناختم

این روزها دیگر هرگز . فی نفسه چیز عجیبی است ". آهی کشید
  ".بینی که درست لباس پوشیده باشد کسی را در این خانه نمی

دقیقا چه ". هاي گیدئون انداخت ش را دور شانهآقاي ویتمن بازوی
اتفاقی افتاد پسرم؟ موفق شدي پیغام ما رو به کنت بدي؟ اون دستور 

  "هاي مالقات بعدي رو به تو داد؟ العمل
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دکتر وایت دو نوار باریک پانسمان را روي زخم من گذاشت و غرغر 
ه اه، یه ویسکی بهش بدین و بگذارین یه مدت آرامش داشت": کرد
  ".شوکه شده. باشه

نگاه سریع دیگري به طرف  ".نه، من خوبم. نه": گیدئون زیرلب گفت
نامه مهر و موم شده از جیب کتش بیرون آورد من انداخت، بعد یک 

  .و به فالک داد

به گیدئون کمک کرد بلند شود و او را  ".بیا بریم": آقاي ویتمن گفت
و . توي دفتر مدیره یه بطري ویسکی باال". به طرف در هدایت کرد

نگاهی به اطراف  ".دلت خواست یه مدت دراز بکشی هیک مبل اگ
  "فالک، با ما میاي؟". کرد

سکی یمون و براي همهاون باال امیدوارم گیلز پیر . حتما": فالک گفت
و یادتون باشه گوئنت رو با این ". به طرف بقیه برگشت ".داشته باشه

  "حالت درهم خونه نبرین، روشنه؟

اگه اجازه بدین . کامال روشنه قربان": قاي مارلی به او اطمینان دادآ
  ".میگم مثل روز روشنه

کسی جلوت رو ": و گفت چشمانش راچرخاندصبري  فالک با بی
  . و بعد با آقاي ویتمن و گیدئون پشت در ناپدید شدند ".نگرفته
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***  

ي امشب، آقاي برنارد مرخصی داشت براي همین کارولین در را برا
 1شارلوت داشت لباس پري". زد یک بند حرف می. من باز کرد

کرد، خیلی خیلی خوشگله، و  خودش رو براي مهمونی امتحان می
هاش رو براش وصل کنم ولی بعدش خاله  داد من بال داشت اجازه می

هام رو بشورم چون مطمئنه داشتم با  گلندا گفت باید اول برم دست
  "...تم رف حیووناي کثیف بدبخت ور می

نتوانست بیشتر ادامه بدهد چون من او را گرفتم و چنان محکم بغل 
  .توانست نفس بکشد کردم که به سختی می

این ": زمریوس که بعد از من به داخل خانه پرواز کرده بود گفت
اگه این یکی رو تو بغلت خفه کردي، . درسته، ادامه بده، لهش کن

  ".چولوي دیگه بیارهتونه راحت برات یه دختر کو مامانت می

کردم در میان موهاي  خندیدم و گریه می در حالی که همزمان می
خواهر کوچولوي ناز عزیز شیرین دوست ": کارولین زمزمه کردم

  "!آخ، خیلی دوستت دارم. داشتنی من

                                                             
1elf 
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باشه، من هم تو رو دوست دارم ولی داري تو موهاي ": کارولین گفت
.  زد و از آغوش من بیرون آمدو با احتیاط وول  ".کنی من فوت می

قراره دسر یه کیک شکالتی از قنادي هامینگ . بیا، وسط شام بودیم"
  ".برد داشته باشیم

و من ! واي، من عاشق عاشق عاشق کیک شکالتی خفنم": فریاد زدم
  ".ام که این چیزاي فوق العاده رو به ما داده عاشق زندگی

کنی؟ مردم  ه روي نمییه کم زیاد". زمریوس با بدخلقی عطسه کرد
  ".کنن بهت شوك الکتریکی دادن ها فکر می

توانستم با  خواستم نگاه سرزنش آمیزي به او بیندازم ولی فقط می می
به او ! جن گارگویلی بدخلق ناز عزیز من. محبت به او لبخند بزنم

  ".تو رو هم دوست دارم": گفتم

کانال رو عوض  اگه برنامه تلویزیونی بودي،! اوه، واي": غرغر کرد
  ".کردم می

وقتی داشتیم باال . ردک ارولین کمی مضطرب به من نگاه میک
  "ت شده گوئنی؟ تو چه": رفتیم دست مرا گرفت می
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به او اطمینان . ام پاك کردم و خندیدم هایم را از روي گونه اشک
و چون . م چون زنده. فقط خیلی خوشحالم. من خوبِ خوبم": دادم

ها انقدر صاف و عالی و  و چون این نرده. خوبی دارم اي به این خانواده
وقتی دوباره اشک  ".و چون زندگی خیلی خیلی خوبه. آشناست
هایم را پر کرد فکر کردم آیا واقعا دکتر وایت فقط آسپرین در  چشم

ولی ممکن بود حال . آب حل کرده بود یا چیز دیگري در کار بود
د که زنده مانده بودم و حاال خوشم فقط به این دلیل تکان دهنده باش

ي کوچک غبار  ام را به صورت یک ذره دیگر بقیه روزهاي زندگی
  . کردم زندگی نمی

در نتیجه، بیرون اتاق غذاخوري دوباره کارولین را بلند کردم و دور 
من شادترین فرد عالم بودم چون زنده بودم و گیدئون . چرخاندم
بخش آخر ممکن بود یک نوع  البته، این ".عاشق تو هستم"گفته بود 

نباید این احتمال را به طور کامل رد . توهم پیش از مرگ باشد
  .کردم می

خواهرم با خوشحالی جیغ زد و زمریوس وانمود کرد کنترل از راه دور 
  .دست گرفته و بیهوده سعی دارد از آن استفاده کند
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وت چیزي که شارل"  :وقتی دوباره کارولین را زمین گذاشتم پرسید
ي سبز بري مهمونی  گفت راسته؟ قراره شکل یه کیسه زباله

  "سینتیا؟

ام به زمین باز  این حرف براي یک لحظه مرا از سفر سرخوشانه
  .گرداند

یه کیسه : تونم تصور کنم قشنگ می! ها، ها، ها". زمریوس خندید
خواد همه رو بغل کنه و ببوسه چون  ي سبز خوشحال که می زباله

  ".ست لی فوق العادهزندگی خیلی خی

خداوندا، امیدوارم بتوانم لزلی را قانع کنم  ".نه، اگه بتونم نه - امم "
. را براي مهمانی بعدي بگذارد مدرنشهاي هنر  که بهتر است مریخی

ها افتاده باشد، حتما خیلی مشتاق این ایده  اش بر سر زبان اگه شایعه
دادن نظرش  است و وقتی لزلی واقعا مشتاق چیزي باشد، تغییر

  .دانستم ي شخصی می این را بر اساس تجربه. خیلی سخت خواهد بود

ام دور میز غذاخوري نشسته بودند و من باید  ي اعضاي خانواده همه
ي آنها را با همان هیجان و  کردم که همه خیلی خودم را کنترل می

توانستم خاله گلندا و شارلوت را هم بغل  حتی می - عالقه بغل نکنم 
.) ام چقدر خاص است داد وضعیت ذهنی که خودش نشان می(. کنم



  نجال محقق  زمرد سبز
 

۴٠٢  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

اي به من انداخت براي همین خودم  ولی زمریوس نگاه هشدار دهنده
را با یک لبخند درخشان قانع کردم و فقط موقع رد شدن موهاي 

 - با این وجود، وقتی جلوي بشقابم نشستم . نیک را به هم ریختم
بالفاصله همه چیز را در  - ته بودمادرم قبال در آن پیش غذا را ریخ

  .مورد خودداري فراموش کردم

واي، زندگی فوق العاده نیست؟ چقدر چیز ! 1پاي مارچوبه": فریاد زدم
  "تونی به خاطر خوشحال باشی، مگه نه؟ هست که می

اگه یه بار دیگه بگی فوق العاده، روي پاي ": زمریوس ناله کرد
  ".ت باال میارم ي مسخره مارچوبه

که پاي در دهانم گذاشتم، با خوشحالی به تبخندي به او زدم، یک ل
  "!تون روز شما چطور بود؟ همه": دور میز لبخند زدم و پرسیدم

خب، در هر حال به نظر میاد روز تو که ". عمه مدي هم لبخند زد
  ".خیلی خوب بوده

خراشی چنگالش را روي بشقابش  شارلوت با صداي تیز و گوش
  .کشید

                                                             
1Asparagus quiche 
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حتی با اینکه گیدئون، . ودبنهایت، روز من واقعا خیلی خوب بله، در 
فالک و آقاي ویتمن قبل از رفتن من نیامده بودند در نتیجه فرصتی 

کنم من رو  خواهش می. دوستت دارم گوئنی"که ببینم آن نداشتم
 ن بوده یا واقعا گیدئون این حرف را زدهفقط تخیالت م "،ترك نکن

تالششان را کرده بودند که چیزي را که ي محافظان تمام  بقیه.است
حتی آقاي . من خوانده بود درست کنند "درهم"فالک دو ویلر ظاهر 

خواست موهاي مرا با دست خودش شانه کند ولی من  مارلی می
حاال لباس فرم . دهم خودم این کار را بکنم گفتم که ترجیح می

باره پشت ام را پوشیده بودم و موهایم مرتب شانه شده و دو مدرسه
  .سرم آویزان بود

خوشحالم که دوباره حالت خوب شده ". مامان دست مرا نوازش کرد
  ".عزیزم

بعد با .  گفت "ي گاو نر بنیه"چیزي در مورد زیرلب خاله گلندا 
خب، این چیزایی که در مورد کیسه "  :لبخندي مصنوعی پرسید

 1شنوم چیه؟ باورم نمیشه تو و دوستت لسی ي سبز می زباله
اي که خانواده دیل براي دخترشون  خواین اونطوري به مهمونی یم

مطمئنم توبیاس دیل این مسأله رو به عنوان یه ! کنن برین برگزار می
                                                             

1Lassie 
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حسابی شلوغ  کارها محافظهاون بین . کنه توهین سیاسی برداشت می
  ".کرده

  "ها؟": گفتم

  "چی گفتی؟": زمریوس حرف مرا تصحیح کرد

هیچ کدوم ! کنم لندا، من از تو تعجب میگ". لیدي آریستا نچ نچ کرد
با لباس . کنن هاي من چنین چیزي رو حتی تصور هم نمی از نوه

  "!چه مزخرفاتی! کیسه زباله به مهمونی برن

خب، براي کسی که لباس سبز نداره ": شارلوت با بدجنسی گفت
  ".دست کم، براي گوئن که بهتره. بهتر از هیچیه

من یه . بگذار فکر کنیم. اي عزیزمو": عمه مدي با همدردي گفت
  ".تون بهت قرض بدم ي حمام پشمالوي سبز دارم که می حوله

شارلوت، نیک، کارولین و زمریوس نخودي خندیدند و من به عمه 
. واقعا لطف دارین ولی فکر نکنم لزلی خوشش بیاد". مدي لبخند زدم

  ".پوشن مردان کوچولوي مریخی حوله حموم نمی

. خوان این کار رو بکنن جدي می! بفرمایین": من پرید خاله گلندا به
اش  بینی ".گذاره گفتم که، اون دختره لسی روي گوئنت تأثیر بد می
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ي همچین پدر و مادر  اي از بچه نه اینکه بشه چیز دیگه". را چین داد
ي کافی بد هست که اجازه میدن  به اندازه. سطح پایینی انتظار داشت

من یکی که اصال اجازه . ستان سنت لنوکس برناینجور آدما به دبیر
  "...نمیدم دخترم با اینجور 

لزلی یه ". زد هاي مامان با عصبانیت برق می چشم ".بسه دیگه گلندا"
! سطح پایین نیستن شش و پدر و مادر دختر باهوش و تربیت شده

  "...یه ... پدرش یه 

  ".مهندس راه و ساختمانه": به او رساندم

  "...و ساختمانه و مادرش به عنوان یه مهندس راه "

  ".متخصص تغذیه": گفتم

. و سگشون هم تو کالج گلد اسمیت تحصیل کرده": زمریوس گفت
  ".ان ي محترمی خیلی خانواده

به خاله گلندا و لیدي آریستا که با ابروهاي باالرفته به من نگاه 
 اي رو هاي ما هیچ پیام سیاسی لباس": کردند اطمینان دادم می
از طرف دیگر، اصال از لزلی  ".فقط قراره هنر مدرن باشه. رسونه نمی

انگار همین که قرار . معناي سیاسی بدهدکه به این جریان  نبودبعید 



  نجال محقق  زمرد سبز
 

۴٠۶  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

و این مهمونی ". بود ظاهر وحشتناکی داشته باشیم کافی نبوده است
وگرنه موضوع مهمونی  - کنه نه پدر و مادرش  رو سینتیا برگزار می

  ".ز نبوداینقدر سب

به نظر من اینکه براي . این جریان شوخی نیست": خاله گلندا گفت
ست؛ اون هم وقتی که  ادبانه هاتون هیچ زحمتی نکشین بی لباس
. ها و میزبانان مهمونی از هیچ خرجی کم نگذاشتن ي مهمون بقیه

  "...مثال قیمت لباس شارلوت 

. م بهش میادخیلی زیاد بوده و خیلی ه". مامان حرفش را قطع کرد
  ".بار این رو گفتی چهارامروز تا حاال سی و 

. کردي همیشه می. کنی تو حسودي می": خالهگلندا با خشونت گفت
این . کنم ولی دست کم من بر خالف تو به رفاه دخترم توجه می

کنی و حتی  توجهی می حقیقت که تو اینقدر به معاشران گوئنت کم
  "...نشون میده که گیري  یه لباس مناسب هم براش نمی

تونی غیر  معاشران گوئنت؟ چقدر می": هایش را گرد کرد مامان چشم
ایه،  دوست مدرسه یه برخورد کنی، گلندا؟ این مهمونی تولد منطقی
هاي بیچاره  ي کافی هم بد هست که اون بچه به اندازه! همین

  ".مجبورن لباس خاص بپوشن
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 .ندي روي میز گذاشتلیدي آریستا چاقو و چنگالش را با صداي بل
ها  خداوندا، شما دو تا باالي چهل سالتونه و هنوز مثل دختر بچه"

اي  البته که گوئنت با کیسه زباله به هیچ مهمونی! کنین رفتار می
  ".و حاال لطف کنین و موضوع صحبت رو عوض کنین. نمیره

آره، بیاین در مورد اژدهاهاي پیر مستبد ": زمریوس پیشنهاد داد
و زناي باالي چهل سال که هنوز با مادراشون زندگی . نیمحرف بز

  ".کنن می

ولی  "...تونین به گوئنت بگین چی کار  شما نمی": مامان شروع کرد
  .زدملبخند من زیر میز به بغل پایش لگد زدم و 

  .مامان آهی کشید ولی او هم لبخند زد

م گوئنت تونم بشینم و ببین متأسفانه من نمی": خاله گلندا شروع کرد
ولی لیدي آریستا اجازه نداد حرفش  "...ي ما رو لکه  شهرت خانواده

تونی دهنت رو  گلندا، اگه نمی": را تمام کند و به او پرخاش کرد
و این حرف باعث شد  ".تونی بدون شام بري به رختخواب ببندي می

حتی  - همه ما به جز خود لیدي آریستا و خاله گلندا بزنیم زیر خنده 
  .ت هم خندیدشارلو

  .در همان لحظه، زنگ در خانه به صدا در آمد
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همانطور به خوردن . اي، هیچ کس عکس العملی نشان نداد ثانیهچند 
. تا اینکه به یاد آوردیم روز مرخصی آقاي برنارد استادامه دادیم 

میشه لطف کنی و دوباره در رو باز کنی ". لیدي آریستا آهی کشید
آرایی امسال  اومده بود که در مورد گل کارولین؟ اگه آقاي ترنر

صبر  ".تیرهاي چراغ برق خیابون صحبت کنه، بگو من خونه نیستم
! ه این مرد آفت". کرد تا کارولین بیرون رفت و بعد سرش را تکان داد

من امیدوارم یه جهنم ! بگونیاي نارنجی: فقط همین رو میگم
ن وجود داشته مخصوص براي آدمایی که بگونیاي نارنجی دوست دار

  "!باشه

  ".من هم همینطور": عمه مدي وفادارانه تأیید کرد

خواد  می! اومده 1 گالوم": یک دقیقه بعد، کارولین برگشت و گفت
  ".گوئنت رو ببینه

به طور اتفاقی  "گالوم؟": تکرار کردیممامان، نیک و من دسته جمعی 
د که هنوز کارولین تنها کسی بو. ها فیلم محبوب ما بود ارباب حلقه

  .اجازه نداشت آن را ببیند چون خیلی کوچک بود

                                                             
1Gollum 
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من باید برم یه نگاهی ! واي، عالیه، گرانبهاااااااي منننن": نیک خندید
  ".به گالوم بندازم

ولی کماکان با تنبلی از لوستر  ".منم همینطور": زمریوس گفت
  .آویزان ماند و شکمش را خاراند

. اون اومده من رو ببینه. ه ونحتما منظورت گورد". شارلوت ایستاد
  ".گفته بودم هشت و نیم. فقط خیلی زود اومده

! اوه، دوست پسرته خرگوش کوچولو؟ چه خوب": عمه مدي پرسید
  ".کنی که بهش فکر کنی یه چیز جدید پیدا می

گوردون فقط یکی از پسراي . نه، عمه مدي". شارلوت ناراحت شد
  ".کنم بهش کمک می منه و من دارم تو یه مقاله یکالس هم

با این حال، شارلوت او  ".ولی اون گفت گوئنت": کارولین اصرار کرد
  .کارولین هم دنبال او رفت. را کنار زد و به سرعت از اتاق بیرون رفت

به طرف  ".تونه با ما غذا بخوره می": خاله گلندا پشت سر آنها داد زد
ه دیگران شارلوت همیشه براي کمک ب": ما برگشت و اضافه کرد

  ".1در ضمن، گوردون گلدرمن پسر کایل آرتور گلدرمنه. ست آماده

                                                             
1Kyle Arthur Gelderman 
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  "!تکبیر": زمریوس گفت

  "؟اون دیگه کیه": مامان گفت

هاي  این بار تمام بخش ".کایل آرتور گلدرمن": خاله گلندا تکرار کرد
تو هیچ  براي! اي هاي زنجیره فروشگاهدار  سرمایه". کشید کلمه را می

هایی که  زي در مورد آدمتو اصال چی - مثل همیشه  معنایی نداره؟
جاي  یتعهدت به عنوان یک مادر خیل. گرده نداري اونا می دخترت با
  ".خب، در هر حال که اون پسره به گوئنت عالقه نداره. کار داره

گلن، تو واقعا باید محض تنوع هم که شده بیشتر از ": مامان غر زد
  ".ها بخوري اون قرص

ا با چنان جدیتی اخم کرده بود که ابروهایش تقریبا به لیدي آریست
کشید که احتماال براي این  هاي عمیق می هم رسیده بودند و نفس

مامان و خاله گلندا را بدون دسر به  ]خودش را آماده کند و[ بود که
: رختخواب بفرستد؛ ولی بعد کارولین برگشت و پیروزمندانه گفت

  "!رو ببینه خواست گوئنت گالوم واقعا می"

وقتی دیدم . من تازه یک تکه بزرگ پاي را در دهانم گذاشته بودم
گیدئون و پشت سر او شارلوت که صورتش ناگهان به سنگ تبدیل 

  . شده بود وارد اتاق شدند، تقریبا آن را از دهانم بیرون ریختم
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شرت  شلوار جین و یک تی ".عصر به خیر": گیدئون مؤدبانه گفت
مشخص بود که بعد از برگشتن ما . شیده بودسبز سنگ ساب پو

دوش گرفته چون موهایش هنوز خیس بود و دور صورتش فر خورده 
فقط . خواستم وسط شام مزاحمتون بشم متأسفم، واقعا نمی". بود
  ".خواستم گوئنت رو ببینم می

البته اگر زمریوس را که همانطور که از . بود همه جاساکتاي،  لحظه
کشت حساب  داشت خودش را از خنده می لوستر آویزان بود

چون مشغول  حرف بزنمم یک کلمه هم تتوانس من نمی. کردیم نمی
نیک نخودي خندید، مامان چندین . فرو دادن آن یک تکه پاي بودم
س نگاه کرد، روي گردن خاله گلندا کبار از گیدئون به من و برع

کرد  نگاه میهاي قرمز ظاهر شد و لیدي آریستا طوري به گیدئون  لکه
  .کردي گیدئون یک بگونیاي نارنجی است که احتماال فکر می

اي  ا لحن دوستانهب .فقط عمه مدي آداب معاشرت را به یاد آورد
شارلوت، یه . بیا، کنار من بشین. اصال هم مزاحم نیستی": گفت

  "!بشقاب دیگه بگذار لطفا

  ".ي گالوماوهوم، یه بشقاب برا": نیک با پوزخند زیرلبی به من گفت
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وت محلی به عمه مدي نگذاشت و با همان ظاهر سنگی سر لشار
  .جاي خودش پشت میز برگشت

من قبال شام . شما خیلی لطف دارین ولی نه ممنون": گیدئون گفت
  ".م خورده

من باالخره موفق شدم آن تکه پاي را فرو بدهم و به سرعت بلند 
عیبی نداره از سر . ي کافی خوردم م به اندازههمن ": شدم و گفتم
  .اول به مامان و بعدبه مادر بزرگم نگاه کردم "میز بلند بشم؟

دانستند که ما  ها نگاه عجیبی رد و بدل کردند، انگار چیزي می آن
  .بعد هر دو با هم آه عمیقی کشیدند. دانستیم نمی

  ".نه اصال": مامان گفت

  ".مولی دسر کیک شکالتی داری"  :کارولین به من یادآوري کرد

یه تکه براي گوئنت نگه ". لیدي آریستا براي من سر تکان داد
  .کمی ناشیانه به طرف گیدئون رفتم ".داریم می

گباري اتاق را  و بعد سکوت مر": پچ کرد زمریوس از باالي لوستر پچ
بود  ادراريها به دختري با بلوزي به رنگ زرد  تمام چشم. فرا گرفت

..."  



  نجال محقق  زمرد سبز
 

۴١٣  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

ت خودم عصبانی بودم که وقتی آمدم از دس. گفت ایشش، درست می
لباس فرم مسخره  - حمام نکردم و لباس جدید نپوشیدم  به سرعت

ولی چه کسی . ترین لباسی بود که داشتم مدرسه تقریبا بدشکل
توانست حدس بزند امشب کسی به مالقات من بیاید؟ و کسی که  می

  بخواهم برایش خوش قیافه باشم؟

ولین بار از زمانی که وارد اتاق شده و براي ا "سالم": گیدئون گفت
  .بود لبخند زد

  ".سالم گالوم". با خجالت لبخند زدم

  .تر شد لبخند گیدئون عمیق

هاي روي دیوارها هم سکوت کرده بودند  حتی سایه": زمریوس گفت
همین انگار کردند که  در حالی که آن دو نفر طوري به هم نگاه می

از لوستر پایین آمد و دنبال ما  ".ندا نشسته هاي صدادار مبلاالن روي 
دختري با بلوز زرد ادراري و پسري که موهایش به  وقتی". پرواز کرد

شدت نیاز به کوتاه شدن داشت در کنار هم از اتاق بیرون رفتند، 
هنوز پشت سر  ".ي ویلون شروع به پخش شدن کرد موسیقی عاشقانه

. سمت چپ پیچید ها رسیدم به کرد ولی وقتی به پله ما پرواز می
اگر بعد از دیدن این همه ،تیپ زمریوس، جن باهوش و خوش"
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احساسات در یک روز مجبور نبود شکمش را سیر کند، حتما دنبال 
خواهد روح  امروز باالخره می. رفت تا موي دماغ آنها شود ها می آن
ساکن است و تمام روز  23نی نواز چاقی را که در خانه پالك  قره

دست تکان داد و بعد از  ".، بخوردکُشد میرا  1میلرموسیقی گلن 
  .ي راهرو ناپدید شد پنجره

***  

، خیالم راحت شد چون خوشبختانه وقت وقتی به اتاق من رسیدیم
نکرده بودم وضعیت فوق العاده مرتب اتاق را که عمه مدي در روز 

قبول، رختخواب نامرتب بود . چهارشنبه درست کرده بود خراب کنم
ط یک دقیقه وقت الزم بود تا چند لباسی را که این طرف و ولی فق

ها روي صندلی  ي لباس آن طرف افتاده بود بردارم و آنها را با بقیه
ي باال یک کلمه  بعد به طرف گیدئون که در تمام راه به طبقه. بگذارم

ي دیگري هم نداشت  خب، البته چاره. هم حرف نزده بود، برگشتم
خجالت هنوز همریوس ما را ترك کرد چون بعد از اینکه زم

انگار که مجبورم . زدم کشیدم و براي همین یک بند حرف می می
کرده باشند حرف زدم و حرف زدم و در مورد تمام یازده هزار تابلویی 

ها پدر و مادر  اون". کردیم صحبت کردم که از کنارشان عبور می
                                                             

1Glen Miller 
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بلوي رنگ و دونم چرا دادن ازشون تا اصال نمی - پدربزرگم هستن 
اون بچه چاقه روي چهارپایه . ها عکاسی بوده روغن کشیدن، زمان اون

با خواهرش هاي عمو بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ هیو  بچگی
 -این یه دوشسه که اسمش یادم نمیاد . پترونال و سه تا خرگوشه

نسبتی با ما نداره ولی توي عکس یه گردنبند گردنشه که متعلق به 
و حاال . وزه براي همین اجازه داده اینجا آویزونش کننخانواده مونتر

تونی همه عکسایی که توي  ي دوم رسیدیم براي همین می به طبقه
خاله گلندا هر سه ماه . هست رو تحسین کنیاز شارلوت این راهرو 

بره که ظاهرا از خانواده  یک بار شارلوت رو پیش یه عکاسی می
شارلوت : عکس محبوب منه این یکی. اندازه سلطنتی هم عکس می

یه جورایی میشه . داده در ده سالگی با یه سگ پاکوتاه که بوي بد می
و همین  "کنی؟ از طرز نگاه شارلوت این رو فهمید، اینطور فکر نمی

تا وقتی به اتاقم رسیدیم نتوانستم . وحشتناك بود. طور ادامه دادم
  .بودساکت شوم و آن هم براي این بود که تابلویی آنجا ن

ام را زیر  م، خجالت زده لباس خواب هلو کیتیروتختی را صاف کرد
منتظر . بالشم پنهان کردم و بعد برگشتم تا به گیدئون نگاه کنم

  . حاال دیگر خوب بود که یک چیزي بگوید. شدم
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زد انگار که  فقط همینطور به من لبخند می. نگفتچیزي ولی 
قلبم از جا پرید و . اور کندبیند ب توانست واقعا چیزي را که می نمی

توانست  می] قلب من[ظاهرا ! اه، عالیه. بعد یک لحظه از تپش ایستاد
ي شمشیر بربیاید ولی گیدئون برایش  ي حمله بدون مشکل از عهده

  .رسید به خصوص وقتی که مثل حاال به نظر می. زیادي بود

ولی من سعی کردم قبل از اومدن با تو تماس بگیرم ": باالخره گفت
  ".دادي موبایلت رو جواب نمی

وسط گفتگویم با لزلی در لیموزین وقتی به  ".شارژ باتري تموم شده"
گیدئون به این حرف جوابی نداد . گشتم تمام شده بود خانه بر می

از جیب دامنم بیرون آوردم و دنبال شارژرم  ابراي همین موبایل ر
کشوي میزم  عمه مدي کابل شارژر را مرتب پیچیده و در. گشتم

  .گذاشته بود

  "عجب روزي بود، نه؟". گیدئون به در تکیه داده بود

دانستم  از آنجایی که نمی. موبایل را به برق زده بودم. سر تکان دادم
  . ي میز نشستم چه کار دیگري بکنم، روي لبه
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وقتی تو اونجا روي . م بود فکر کنم بدترین روز زندگی": گیدئون گفت
از در دور شد و به طرف . صدایش کمی لرزید "... زمین افتاده بودي

  .من آمد

متأسفم که ". ناگهان به شدت احساس کردم باید او را دلداري بدهم
  ".میرم ولی واقعا فکر کردم دارم می. که انقدر ترسوندمت... 

آب دهانش را فرو داد و یک قدم دیگر به سمت  ".من هم همینطور"
  .من برداشت

وس خیلی وقت پیش سر قرار مالقاتش با نوازنده حتی با اینکه زمری
نی رفته بود، بخشی از ذهن من هنوز گزارش ما وقع را ادامه  قره
را در زیر بلوز  هاي سبز درخشانش آتش قلب دختر چشم". داد می

اش آویخته  ي مردانه که به سینه در حالی. کرد ور می علهزرد ادراري ش
  ".روان شودهایش آزادانه  بود، اجازه داد اشک

  چرا قاطی کردي؟! واي، محض رضاي خدا گوئنت

  .تر چنگ زدم ي میز را محکم لبه

در مورد  ممنظور - دادي  و واقعا باید بهتر تشخیص میت": گفتم
  ".خونی هر چی نباشه تو داري پزشکی می. اتفاقیه که براي من افتاد
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ایستاد  جلوي من "...دونم تو  آره، و دقیقا براي همینه که قطعا می"
و محض تنوع هم شده این بار او لب پایینش را گاز گرفت که یک 

نوك شمشیر ". آهسته دستش را بلند کرد. جورهایی به دلم نشست
اش را کامال  انگشت شصت و اشاره ".ت فرو رفته بود اینقدر توي سینه
و بعد رنگ . شد بیفتی یه خراش جزئی باعث نمی". از هم باز کرد

براي همین فهمیدم که . ید و عرق سرد کرديصورتت کامال پر
  ".کردي داشتی خونریزي داخلی می. آالستر به یه شریان اصلی زده

  .به دستش که جلوي صورتم بود خیره شدم

واقعا . ولی االن خودت زخم رو دیدي": گلویم را صاف کردم و گفتم
چیزي در مورد این همه نزدیک بودن به او، روي  ".چیزي نیست

شاید فقط شوك ... حتما ... اون ". ام اثر گذاشته بود صوتیتارهاي 
دونی، خیال کردم که زخم جدي برداشتم براي همین به  می. بوده

  "...رسید  نظر می

  ".نه گوئنی، تو خیال نکردي"

پس چطوري انقدر راحت از سرم گذشت؟ فقط با یه ": زیرلب گفتم
  "زخم کوچک؟
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. و پایین رفتن در اتاق کرد دستش را پایین آورد و شروع به باال
این همون چیزیه که خودم هم اولش ": تقریبا با خشونت گفت

اي که خودم  انقدر خیالم راحت شده بود که تو زنده... انقدر . نفهمیدم
ولی همین . رو قانع کردم حتما یه توضیح منطقی براي زخم هست

  ".هو برام روشن شد االن تو حمام، یک

دستم را که با  ".من هنوز حمام نرفتم .ینهآهان، حتما هم":گفتم
حالت متشنجی به لبه میز چنگ زده بود شل کردم و روي فرش 

  . لرزید دست کم زانوهایم دیگر نمی. آهان، بهتر شد. نشستم

ي تختم تکیه داده بودم به او نگاه  همانطور که پشتم را به کناره
. کنه بی میمجبوري این طوري باال و پایین بري؟ منو عص". کردم
  ".کنه حتی از اینی که هستم هم عصبی تر می یعنی

ي  گیدئون درست جلوي من روي فرش زانو زد و دستش را روي شانه
به بعد اصال در شرایطی که  اینبدون اینکه فکر کند از  ؛من گذاشت
هایش گوش کنم نخواهم بود چون فکرم درگیر چیزهاي کم  به حرف
 "امیدوارم دست کم بوي خوب بدهم"که  استتري مثل این  اهمیت

  ".نباید نفس کشیدن یادم بره"و 
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کنه و اون عددي رو که  دونی وقتی آدم داره سودوکو حل می می"
چه  مه اعداد دیگه بالفاصله مشخص بشن پیدا کنهباعث میشه ه
  "حسی داره؟

  . با تردید سر تکان دادم

من چند ". کرد گیدئون در افکارش غرق شده بود و مرا نوازش می
تازه امشب کنم ولی  ذهنم دوره می يروزیه که چیزهاي زیادي رو تو
گیري چی میگم؟ من اون کاغذها  می. اون عدد جادویی رو پیدا کردم

  "...ها رو حفظ شدم  رو بارها و بارها خوندم، انقدر که تقریبا اون

  "کدوم کاغذا؟": حرفش را قطع کردم

ي  د آالستر در عوض شجره نامهکاغذایی که پل از لر". مرا رها کرد
پل همون روزي که تو با کنت صحبت کردي . خانوادگی ما گرفته بود

وقتی آن همه عالمت سؤالی را که روي صورت  ".ها رو داد به من اون
خواستم همون موقع به تو بگم  من می". من بود دید، لبخند کجی زد

یب بپرسی و ن سؤاالي عجیب و غرمولی تو سرت گرم این بود که از 
تونستم  من هم نمی. بعدش فرار کنی و وانمود کنی بهت توهین شده

دنبالت بیام چون دکتر وایت اصرار داشت زخم من رو تمیز کنه، 
  "یادته؟
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  ".ي پیش بود گیدئون این ماجرا همین دوشنبه"

به نظر میاد یه عمر گذشته، نه؟ وقتی باالخره . آره، درست میگی"
هر ده دقیقه یک بار به تو زنگ زدم که بگم گذاشت من برم خونه، 

همه چی ". گلویش را صاف کرد و بعد دوباره دست مرا گرفت "...من 
  ".دائما مشغول بود ترو برات توضیح بدم ولی موبایل

دادم تو چه  شاید براي اینکه داشتم براي لزلی توضیح می": گفتم
  ".اي هستی حرومزاده

هام با تو شروع  اصله بین تماسف يتو". به این حرفم توجهی نکرد
هایی از دست  ها و یادداشت ها پیشگویی اون. کردم به خوندن کاغذا

اسنادي که محافظان چیزي در . هاي خصوصی کنت هستن نوشته
هاي خودش  اسنادي که کنت از روي عمد از آدم. دونن موردش نمی
  ".مخفی کرده

مسخره و تو یک بازهم اشعار . بگذار حدس بزنم" :غرغر کنان گفتم
  ".کلمه هم از چیزي که گفتن نفهمیدي

ها  اون. درست برعکس. نه": به کُندي گفت. گیدئون به جلو خم شد
گفت براي اینکه سنگ کیمیا اثر کاملش رو  می. کامال واضح بودن
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و ". کرد هاي من نگاه می مستقیم به چشم ".بگذاره یه نفر باید بمیره
  ".اون یه نفر تویی

بایست تحت تأثیر قرار  آنقدري که احتماال می ".میدمفه. آهان"
پس من اون بهایی هستم که باید پرداخته ". گرفتم، نگرفته بودم می
  ".بشه

یک رشته مو روي صورت  ".وقتی این رو خوندم شوکه شدم"
تونستم باور کنم ولی  اول نمی". گیدئون افتاده بود ولی متوجه نشد

زندگی یاقوت سرخ تموم میشه، . فتگ ها همین رو می مام پیشگوییت
کنه، دوازدهمین ستاره خاموش میشه  مرگ کالغ پایان رو روشن می

. اي مکث کرد لحظه ".همینجوري ادامه داره. و چیزهایی از این قبیل
. تره ش نوشته از این هم واضح هایی که کنت توي حاشیه و یادداشت"

ش برسه،  قیقیبه محض اینکه حلقه بسته بشه و اکسیر به مقصد ح
  ".تقریبا کلمه به کلمه همین رو میگه. تو باید بمیري

ناخودآگاه  "چه جوري قراره بمیرم؟". باالخره آب دهانم را فرو دادم
کاغذها ". ي خون آلود شمشیر لرد آالستر فکر کردم دوباره به تیغه

  "این رو هم میگه؟
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این  ها در گویی خب، مثل همیشه، پیش". گیدئون لبخند محوي زد
یعنی  -واضحه که من . کنه چیز رو روشن میمورد مبهمه ولی یک 

 ".ه جورایی به این موضوع ربط دارمالماس، شیر، شماره یازده، ی
لبخندش محو شد و لحن صدایش طوري بود که هیچ وقت تا به حال 

براي . کاغذا میگن تو قراره به خاطر من بمیري". نشنیده بودم
  ".عشق

ها  ولی اون". خیلی ابتکار به خرج نداده بود ".امم .آها. اوه": گفتم
  ".فقط یه مشت شعر قدیمیه

تونم اجازه بدم  متوجه نمیشی؟ من نمی". گیدئون سرش را تکان داد
ي تو  این، تنها دلیلیه که با بازي مسخره. این اتفاق بیفته گوئنی

گفتم و با احساساتت  همراهی کردم و نشون دادم که داشتم دروغ می
  ".کردم ازي میب

پس براي اینکه نکنه من فکر ". باالخره نوري به ذهنم تابید
اي در مورد اینکه به خاطر عشق براي تو بمیرم به سرم بزنه،  احمقانه

فرداش یه کاري کردي که مطمئن بشی ازت متنفر میشم؟ این کار 
به جلو خم شدم و رشته  ".چطور بگم؟ خیلی جوانمردانه بود... خیلی 
  ".واقعا، خیلی جوانمردانه". رکش را از صورتش کنار زدمموي س
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ترین کاري که تا حاال انجام دادم،  سخت". گیدئون لبخند ضعیفی زد
  ".باور کن

هایم را از او دور  توانستم دست م دیگر نمیحاال که شروع کرده بود
مشخص بود وقت . انگشتانم آهسته روي صورتش لغزیدند. نگه دارم

اصالح کند ولی ته ریشش یک جورهایی جذاب  نکرده صورتش را
  . بود

. اي بود واقعا حرکت هوشمندانه -بگذار دوست بمونیم ": زمزمه کردم
  ".به محض اینکه این حرف رو زدي، از ته دل ازت متنفر شدم

من . خواستم ولی این چیزي نبود که می": گفت. اي کرد گیدئون ناله
اي  را گرفت و براي لحظهدست م ".خواستم دوست باشیم واقعا می

این ایده که گفتن این حرف اینقدر تو رو عصبانی ". محکم نگه داشت
  .اش را ناتمام گذاشت ي جمله بقیه "...کنه  می

زمزمه . باز هم به جلوتر خم شدم و صورتش را با هر دو دستم گرفتم
هرگز هرگز . خب، شاید بهتر باشه براي آینده یادت بمونه": کردم
  ".زنیید این حرف رو به کسی که بوسیدي بنباهرگز 
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 "...یه چیز دیگه هم هست که باید . صبر کن گوئن، تموم نشده"
با احتیاط . لی من قصد نداشتم این کار را بیشتر عقب بیندازم.و
  .هایش گذاشتم و شروع به بوسیدن او کردم هایم را روي لب لب

بازوهایم را ی وقتی گیدئون هم پاسخ داد، ابتدا مالیم و با احتیاط ول
دور گردنش انداختم و به او چسبیدم او هم با حرارت بیشتري 

دست چپش در موهاي من فرو رفته بود و با دست راست مرا . بوسید
درست همان موقعی که به باالي بلوزم رسیده بود، . کرد نوازش می

  .و دور شدمابا اکراه از . موبایلم زنگ زد

فقط  - باید جواب بدم . ه لزلی": گفتم به صفحه نمایش نگاه کردم و
  ".یه صحبت کوتاه وگرنه نگران میشه

من قصد ندارم ناپدید . عیبی نداره". گیدئون با شیطنت لبخند زد
  ".بشم

  "تونم بعدا بهت زنگ بزنم؟ لزلی؟ می"

گوئن، گوش ": با هیجان گفت. داد ولی لزلی به حرف من گوش نمی
دونم  کنم می و فکر می. گفتم ت میکن، من در مورد آنا کارنینا درس

  ".لرد واقعا نقشه داره با سنگ کیمیا چی کار کنه
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  .دست کم در این لحظه. دادم هیچ اهمیتی به سنگ کیمیا نمی

  "...باید بعدا به من بگی . عالیه": نگاهی به گیدئون کردم و گفتم

  ".من تو راهم. نگران نباش": لزلی گفت

  "...واقعا؟ ولی من "

  ".که االن رسیدم هقیقترش اینخب، د"

  "کجا؟"

رسه وایسادم و مامان و  انتهاي راهرویی که به اتاق تو می. اینجا"
با عمه بزرگت که هن . خواهر و برادرت هم دنبال من دارن میان باال

متأسفانه االن . اوه، به من رسیدن. و هن کنان پشت سرشون میاد
  "...دیگه باید در بزنن 

کرد و در در را باز  فقط. ودش زحمت نداد در بزندولی کارولین به خ
کیک شکالتی براي ": زد فریاد زد حالی که با خوشحالی لبخند می

اصال هم ماچ بوسه . بهتون گفتم که". به طرف بقیه برگشت "!همه
  ".کنن نمی
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  حلقه دوازده

فرایند   جواهر  نام
  شیمیایی

  درخت  حیوان

  لنسلوت دو ویلر
1560 -1607  

  چنار  قورباغه  یستکل  کهربا

  الن برگلی
1562 -1580  

  گردو  جغد  پوسیدگی  اپال

  ویلیام دو ویلر
1626 -1684  

  کاج  خرس  تصعید  عقیق

  سسلیا وودویل
1628 -1684  

  افرا  اسب  تسویه  آکوامارین

رابرت لئوپولد، 
  کنت سن ژرمن

1703 -1784  

  بلوط  عقاب  تقطیر  زمرد

کاغه،  ژان دوپونته
  مادام دوفره

1705 -1775  

  1ژنگو  مار  انعقاد  رینسیت

جاناتان و تیموتی 
  دو ویلر
1875 -1944  
1875 -1930  

عقیق 
  سرخ

عصاره 
  گیري

  سیب  شاهین

                                                             
1Jinkgo  
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  مارگارت تیلنی
1877 -1944  

  زیرفون  روباه  هضم  یشم

  پل دو ویلر
  1974. م

کهرباي 
  سیاه

خاکستر   گرگ  مواد و اجزا
  1کوهستان

  لوسی مونتروز
  1976. م

یاقوت 
  کبود

سیاه   تخمیر
  گوش

  یدب

  گیدئون دو ویلر
  1992. م

  سرخدار  شیر  تکثیر  الماس

  گوئنت شپرد 
  1994. م

یاقوت 
  سرخ

  فان  کالغ  انعکاس

 

  4شمار محافظان، جلد  گاه

  حلقه دوازده

  

  

  یازده
هاي عجیب و غریب بود و  حقیقتا امروز مملو از انواع افشاگري

البته  آهان،! ترینشان این بود که گیدئون باالخره عاشق من بود مهم
                                                             

1Mountain ash tree 
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ولی . ي جزئی در مورد شمشیر لرد آالستر و مردن هم بود آن مسأله
ترین اتفاق  نیک خانوادگی امشب در اتاق من عجیب به نوعی، پیک
ي کسانی که در دنیا براي من مهم  تقریبا همه. رسید امروز به نظر می

همزمان  ،ي آنها خنده کنان بودند روي فرش نشسته بودند و همه
و  -مامان، عمه مدي، نیک، کارولین، لزلی :  دندکر صحبت می

از آنجایی که خاله . (ي آنها شکالتی شده بود و صورت همه! گیدئون
گلندا و شارلوت اشتهایشان را از دست داده بودند و لیدي آریستا هم 

اي به شیرینی جات نداشت، کل کیک شکالتی به ما  کال عالقه
رسید گیدئون و  به نظر می ، اماشاید به خاطر کیک بود.) رسید
یا شاید هم به  ؛ي من بالفاصله با هم جفت و جور شده بودند خانواده

آوردم آرامش  خاطر این بودکه گیدئون از تمام اوقاتی که به یاد می
حتی با اینکه مامان و عمه مدي دائما از او سؤاالتی . بیشتري داشت

ت بود و نیک آور متفاو کردند که از کنجکاوي محض تا خجالت می
  .هنوز اصرار داشت او را گالوم صدا کند

. ها را هم تمام کردیم، عمه مدي ناله کنان بلند شد وقتی آخرین تکه
آقاي  -و از آریستا پشتیبانی روحی بکنم  فکر کنم بهتره برم پایین"

اون دوست پسر شارلوت دزدکی وارد  موقع اومدنترنر موفق شد 
ها هنوز دارن در مورد بگونیاها بحث  خونه بشه، و من مطمئنم اون
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هایش را  را که چال گونه یکی از آن لبخندهاي درخشانی ".کنن می
دونی گیدئون، تو به عنوان  می". داد به گیدئون تحویل داد نمایش می

  "!ي دو ویلر به طرز نامعمولی خوبی یکی از اعضاي خانواده

و با عمه  ".نمخیلی ممنو": رویی گفت با خوش. گیدئون هم بلند شد
خوشحالم که درست و حسابی شما رو مالقات ". مدي دست داد

  ".کردم

دیدي؟ آداب ": اي به پهلوي من زد و زیرلب گفت لزلی سقلمه
. کنه وقتی یه خانم بلند میشه باسنش رو از زمین بلند می. معاشرت

  ".حیف که انقدر آدم آشغالیه. اي هم داره باسن بامزه

  .دمهایم را گرد کر چشم

. ها را از لباسش تکاند و نیک و کارولین را بلند کرد مامان خرده کیک
  ".وقت خوابه. شما دو تا، بیاین بریم"

ست و من  امروز جمعه! مامان": نیک که عمیقا رنجیده بود گفت
  "!دوازده سالمه
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معصومانه به  ".خوام اینجا بمونم لطفا من هم می":کارولین گفت
تو خیلی مهربون و خیلی . تو خوشم میاد من از".گیدئون نگاه کرد

  ".اي خوش قیافه

  "یعنی واقعا قرمز شد؟. آره، خیلییی": لزلی در گوش من پچ پچ کرد

  .چه شیرین. رسید این طور باشد به نظر می

عین گوسفند زل ": زیرلب گفت. هاي من خورد آرنج لزلی به دنده
به داخل بسته  ي در همان لحظه، زمریوس از پنجره ".زدي بهش

  .پرواز کرد و با یک بادگلوي رضایتمندانه روي میز من فرود آمد

نهایت  وقتی جن باهوش و بی": اش نقل قول کرد از رمان نانوشته
تیپ، سرشار از امید، از گشت و گذارش برگشت، از اینکه دید  خوش

اش را از  اش را درآورده و نه پاکی در غیاب او دختر نه بلوز زرد ادراري
  ".داده ناامید شددست 

  "!خفه شو": به طرف او لب زدم

. من فقط منظورم اینه که فرصت خوبی بود": با حالتی رنجیده گفت
دونه؟ ممکنه دوباره  تو داري یواش یواش پیر میشی و کسی چه می

  ".فردا از این یارو متنفر بشی
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برادر و خواهرم را جلوتر از خودش از  ،وقتی عمه مدي رفت و مامان
کیش کرد، گیدئون در را پشت سر آنها بست و با لبخند به ما  اتاق

  .نگاه کرد

. من نمیرم! نه، فراموشش کنین". لزلی هر دو دستش را بلند کرد
. ش با گوئن بحث کنمدخوام در مور چیزاي مهمی هست که می

  ".چیزاي فوق سري

پس ": زمریوس روي تخت من پرید، روي بالش چمباتمه زد و گفت
  ".رممن هم نمی

لزلی، فکر نکنم الزم باشه دیگه چیزي رو از گیدئون مخفی ": گفتم
ي  چندان فکر بدي هم نیست به خاطر نفع همه هم شده، همه. کنم

  .فکر کردم تقریبا خوب بیان کردم ".دانشمون رو یک جا جمع کنیم

به خصوص که شک دارم توي ": گیدئون با کمی نیش و کنایه گفت
شنیدم  یببخشید لزلی، ول. هم مفید باشهاین شرایط گوگل خیلی 
امم، ... نشون داده که توي اون تو  این و اونآقاي ویتمن یه پوشه به 

  ".همه جور اطالعاتی جمع کرده بودي

من رو بگو که داشتم ". هایش را به کمرش زد لزلی دست "اا، آره؟"
کردم شاید باالخره تو خیلی هم اون جوري که گوئن همیشه  فکر می
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! گفت از خود راضی و عوضی نباشی و دوست داشتنی باشی می
اش را چین  خجالت زده، بینی "... اون! دوست داشتنی، چه جوکی

ي من رو به این و اون  آقاي سنجاب چقدر بدجنسه که پوشه". داد
اون تحقیقات اینترنتی تمام چیزي بود که اول کار ! نشون داده

  ".کردم یو من خیلی هم بهشون افتخار م مداشتی

اول از همه اینکه . ولی حاال چیزاي خیلی بیشتري پیدا کردیم":گفتم
  "...ست و بعدش هم من چندین مورد گفتگو با پدربزر  لزلی یه نابغه

! خوایم منابعمون رو فاش کنیم البته ما نمی". برق زد یهاي لزل چشم
حتی اگه یه جورایی . اون هنوزهم همون از خود متشکر قبلیه گوئن

  ".و رو جادو کرده باشه، یادت باشه که این فقط هورمونهت

. گیدئون لبخند گل و گشادي به ما زد و چهارزانو روي فرش نشست
و بدون اینکه  ".دونم پس اول من به شما دو تا میگم چی می. باشه"

منتظر باشد لزلی به او اجازه بدهد دوباره شروع به صحبت در مورد 
بر خالف من، لزلی بیشتر از من . ه بود کردکاغذهایی که پل به او داد

ي خون  از شنیدن اینکه من قرار است به محض بسته شده حلقه
  .زیر آن همه کک و مک واقعا رنگش پرید. بمیرم وحشت کرد

  "تونم یه نگاهی به اون کاغذا بکنم؟ می": پرسید
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گیدئون چندین برگه کاغذ تا شده از جیب شلوارش و تعداد  ".البته"
د شده رکاغذها تقریبا ز. ري هم از جیب بلوزش بیرون کشیدبیشت

  . شان خرد شده بود دیدم خط تاي بودند و تا آنجایی که من می

تو همین جوري با این چیزا توي جیبت راه ". لزلی به او خیره شد
نه ... هاي اصل ارزشمندي هستن، نه  میفتی؟ اون اسناد نسخه

دارن از هم ". ردیآنها را بگتا دستش را دراز کرد  ".دستمال کاغذي
با دقت  "انتظار داشت؟ از مردا بیشتر از این میشهواقعا . پاشن می

  "مطمئنی که جعلی نیستن؟ ". کاغذها را باز کرد

شناس یا تاریخ دان  من خط". هایش را باال انداخت گیدئون شانه
هاي اصلی هستن، همون  ي نسخه ها دقیقا شبیه بقیه نولی ای. نیستم

  ".هاغذایی که توي دست محافظانک

آره و ": زد گفت اي حرف می لزلی که هنوز هم با لحن متهم کننده
. دارن ها رو زیر شیشه و توي دماي مناسب نگه می بندم اون شرط می

  ".این جور چیزا رو نگهداري کردباید همون طور که 

ولی اعضاي ائتالف فلورنتین چطور تونستن این کاغذا رو ": پرسیدم
  "به دست بیارن؟
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. زنم دزدیدن حدس می". هایش را باال انداخت گیدئون دوباره شانه
یا همه . بررسی کنم خشمار رو دنبال سرن من هنوز وقت نکردم گاه

ولی چند روز هست که با این . چک کنم توش گفتهچیزهایی رو که 
همه رو از حفظم، هر چند . کاغذا این طرف و اون طرف میرم

ي  به جز همون نکته. بیشتر مطالبشون سر در بیارمتونم از  نمی
  ".کلیدي

ها رو  دست کم یه راست نرفتی سراغ فالک و اون": با قدردانی گفتم
  ".بهش نشون بدي

. آهی کشید"...ولی بعدش . واقعا فکر کردم این کار رو بکنم البته"
  ".تونم اعتماد کنم دونم به کی می االن دیگه نمی"

به هیچ کس "  :و زمزمه کردم یچرخاندملت نمایشهایم را با حا چشم
  ".مادرم به من گفته بوداین رو . اعتماد نکن

دوست دارم بدونم اون چقدر در مورد . مادرت": گیدئون زیرلب گفت
  ".دونه این چیزا می

ها به این معنیه که وقتی حلقه بسته بشه و کنت اکسیري رو  و این"
لزلی نتوانست خودش را راضی  "...که دنبالشه به دست بیاره، گوئنت 

  .کند که جمله را تمام کند
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  ".میره، بله می": گفتم

هاش رو آویزون  کفش". زمریوس خواب آلوده در صحبت شرکت کرد
پیونده، آخرین  کنه، به اون دنیا میره، جون میده، به ملکوت می می

  ".زنه کشه، لگد به قبر می نفسش رو می

چون ". رکتی دراماتیک دست مرا گرفتلزلی با ح "!رسه به قتل می"
هایش را  انگشت "!تو که قرار نیست همین جوري بیفتی و بمیري

. الي موهایش که نامرتب در تمام جهات سیخ سیخ ایستاده بود برد
یک کلمه هم حرف  نداد گیدئون گلویش را صاف کرد ولی لزلی اجازه

احساس راستش من تمام مدت در مورد این جریان ": بزند و گفت
همه . خیلی شوم هستن... ي اون اشعار هم خیلی  بقیه. بدي داشتم

انداز  چشم د کالغ، یاقوت، شماره دوازده هستچیزهایی که در مور
 ".و با چیزهایی که خود من پیدا کردم هم تطابق داره. شومی دارن

اش کامال جدیدش رفت تا آنا  دست مرا رها کرد و سراغ کوله پشتی
کنم لوسی و پل و  خب، من واقعا فکر می". رون بیاوردکارنینا را بی
  ".و جوردانو  - رو در آوردن  اصل ماجراپدربزرگت 

  "جوردانو؟": مات و مبهوت تکرار کردم



  نجال محقق  زمرد سبز
 

۴٣٧  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

محافظان ". لزلی کتاب را ورق زد "هاش رو نخوندي؟ آره، مقاله"
هاش رو براي کل دنیا منتشر کنه  از ترس اینکه تئوري مجبور شدن
  ".ي لژ بپذیرناون رو تو

بعد از اولین جمله . سرم را تکان دادم و کمی احساس خجالت کردم
. هاي جوردانو را از دست داده بودم ام به نوشته طوالنی، کل عالقه

ي جوردانو  که نوشته گرفتیم اگر در نظر نمیمنظورم این است حتی (
  )!بودند

رو اگه جریان جالب شد من ": هایش را بست و گفت زمریوس چشم
  ".الزمه یه چرتی بزنم تا بتونم غذام رو هضم کنم. بیدار کنین

هیچ کس هیچ وقت جوردانو رو جدي نگرفته، حتی ": گیدئون گفت
هاي  هاي درهم و برهم توي ژورنال اون یهسري تئوري. خود محافظان

هاي این  خواننده. مشکوك در مورد ماوراء الطبیعه چاپ کرده
شده در نظر  ترادیسیک مرشد عالی و کنت رو به عنوان  ها تئوري

  ".داشته باشهخواد  میاي که  دارن، حاال هر معنی

لزلی آنا کارنینا را طوري زیر  "!تونم تمامش رو براتون بگم من می"
شماره یک را در دادگاه نشان انگار مدرك که بینی گیدئون گرفت 

هایی در  دهها و پرون دان به نامه جوردانو به عنوان یک تاریخ". دده می
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این منابع . خوره هاي تفتیش عقاید قرن شونزدهم بر می مورد دادگاه
وقتی کنت خیلی جوون بوده در یکی از سفرهاي نشون دادن که 

 - کرده  بینه که در یک صومعه زندگی می زمانش، دختري رو می
اون دختر رو فریب میده و  .دو مادرونه، دختر کنت دو مادرونهالیزابتا 

یا ". اي مکث کرد لحظه "... در همون حالو . کنه امله میاون رو ح
خب، احتماال قبل یا بعدش، همه چیز رو در مورد خودش به اون 

پروا بوده یا شاید هم فقط  شاید براي اینکه هنوز جوون و بی - میگه 
  ".خودش رو گول زده بوده که نیازي نیست احساس خطر بکنه

  "چه جور چیزهایی؟": پرسیدم

راحت اطالعات داده، از اصل و نسب و اسم واقعیش شروع خیلی "
تونه در زمان سفر کنه ادامه داده و  کرده و تا این واقعیت که می
رازهایی که اون رو . دونه قیمتی رو می باالخره ادعا کرده رازهاي ذي

  ".کنه سنگ کیمیا بسازه قادر می

  .داند با سر تأیید کرد گیدئون انگار که داستان را می

متأسفانه این جریان توي قرن شونزدهم خیلی خوب ": لزلی ادامه داد
کردن کنت یه شیطان  میدر اون زمان، مردم فکر . پیش نرفت
ر این دختره الیزابتا انقدر از اتفاقی که براي دخترش دخطرناکه و پ
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افتاده بود عصبانی بود که ائتالف فلورنتین رو تأسیس کرد و باقی 
. که دنبال کنت و افراد شبیه به اون بگرده کرد ش رو وقف این زندگی

کجا بودم؟ ". مکث کرد "...چندین نسل بعد از اون هم همینطور 
کنم هر لحظه ممکنه  خدایا، سرم انقدر پر از اطالعاته که احساس می

  ".بترکه

: صبرانه به نسخه مخصوص لوکاس نگاه کرد و پرسید گیدئون بی
ي من رو نکَنی، ولی تا حاال  ره؟ کلهها چه ربطی به تولستوي دا این"

   ".چیز جدیدي به من نگفتی

  . لزلی نگاه بدي به او کرد

خیلی از این چیزها رو که خب، من ": من به سرعت گفتم
واقعا قصد داره با سنگ ولی قرار بود توضیح بدي کنت . ونستمد نمی

  "!کیمیا چی کار کنه لزلی

ر برم چون قبل از زمانی بوده ت ولی باید عقب. درسته". لزلی اخم کرد
مادرونه اولین مسافر زمان، لنسلوت دو ویلر، رو  وکه اعقاب کنت د

  "... کردنپیدا 

تونی کوتاهش  اگه دوست داشتی می". گیدئون حرفش را قطع کرد
پس فردا قراره دوباره کنت رو ببینیم . ما خیلی هم وقت نداریم. کنی
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باید از لوسی و پل خون  و تو این فاصله هم طبق دستورات اون،
. آه کشید ".ي دیگه بریزه ترسم اگه موفق نشم یه نقشه می. بگیرم

  "خب؟"

لزلی هم آه کشید و  ".تونیم از جزئیات صرف نظر کنیم ولی ما نمی"
محافظان فکر . اه، باشه". هایش گرفت اي صورتش را در دست لحظه
ه چون کن کنن سنگ کیمیا چیزیه که براي بشریت معجزه می می

  "هاست، درسته؟ ها و مریضی ي بیماري درمانی براي همه

  ".درسته"  :صدا گفتیم گیدئون و من هم

ولی لوسی و پل و پدربزرگ گوئنی و بله، اگه دقیق بگیم، افراد "
  ".کردن این یه دروغه ائتالف، همه فکر می

  .من با سر تأیید کردم

اد تئنی؟ اسپدربزرگ گو. صبر کن". ابروهاي گیدئون در هم رفت
  "اعظم ما قبل از اینکه عمو فالک بیاد؟

گیدئون به من . این بار با کمی احساس گناه، باز هم تأیید کردم
خیره شده بود و ناگهان به نظر رسید انگار نوري افکارش را روشن 

  "دقیقا چی پیدا کردي؟. ادامه بده لزلی": گفت. کرده باشد
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ا رو فقط براي خودش کردن کنت سنگ کیمی لوسی و پل فکر می"
اش  ما به هر کلمه داي مکث کرد تا مطمئن شو لحظه ".خواسته می

چون قصد داره از سنگ استفاده کنه تا خودش و فقط ". ایم آویخته
  ".بشه فناناپذیرخودش 

من یکی که کامال تحت تأثیر قرار . من و گیدئون چیزي نگفتیم
تش اصال چیزي در صور. در مورد گیدئون مطمئن نبودم. گرفته بودم

  .داد مورد افکارش لو نمی

ها رو در مورد نفع  البته کنت مجبور بود اون حرف": لزلی ادامه داد
بشریت و این مزخرفات اختراع کنه تا بتونه مردم رو قانع کنه کار 

ي واقعیش  قصد و نقشهبود اگه گفته  .کردن براي اون فکر خوبیه
   ".ظیمی رو ایجاد کنهتونست همچین سازمان مخفی ع چیه، نمی

ش همینه؟ فقط براي اینکه اون مردك پیر از مرگ  یعنی همه": گفتم
واقعا راز در پس راز این بود؟ این . تقریبا ناامید شده بودم "ترسه؟ می

  همه هزینه و هیاهو فقط براي این؟

 -ردم فکر کنم بعد چه بگویم کدادم و سعی را با تردید تکان سرم 
ابروهاي گیدئون بیشتر در اما شد،  شروع می "لیو"چیزي که با یک 

  .هم رفت
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  ".جور در میاد. لعنتی، لزلی درست میگه. جور در میاد": زیرلب گفت

  "چی جور در میاد؟": پرسیدم

: گفت. ش پرید و شروع به باال و پایین رفتن در اتاق من کردیاز جا
اون رو  هاي ها کورکورانه گول حقه ي من قرن باورم نمیشه خانواده"

جلوي من  "!هاي اون رو خوردم که من کورکورانه گول حقه. خوردن
بها یکپارچه  ي جواهرات گران همه". ایستاد و نفس عمیقی کشید

گیرد، وقتی که زمان، انجمن  ي زمان شب را فرا می شوند، رایحه می
اگه درست . زند، یک مرد تا ابد زندگی خواهد کرد برادري را پیوند می

ي  پر همه ي دوازده در زیر ستاره. فهمی جریان چیه یبخونی، م
اگه قرار باشه اون ماده به ! البته. شوند ها متفرق می ها و بدي بیماري

 ".تونه هر چیزي رو درمان کنه یه نفر زندگی ابدي بده، حتما می
. اش را مالید و به کاغذهایی که روي زمین بود اشاره کرد پیشانی

هایی که کنت هرگز  و پیشگویی". رسیدند خیلی فرسوده به نظر می
رو توضیح  هتر هم این مسأل اجازه نداد محافظان ببینن، حتی روشن

در آن ساعت  يجدید توان. زند سنگ کیمیا ابدیت را پیوند می. میده
سازد چون او صاحب  که مردي را فناناپذیر میخیزد  در جوان بر می

ده بودم؟ انقدر از اینکه نفهمی قبالچرا ! ست خیلی ساده .قدرت است
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گوئنت قراره بمیره و ممکنه تقصیر من باشه گیج شده بودم که 
  "!که راست تو صورتم زل زده بودنبا ای. حقیقت رو ندیدم

خب، فکر کنم ": اي زد و گفت لزلی لبخند کوچک پیروزمندانه
 "طور نیست گوئنی؟ این. اي باشه هاي دیگه هاي تو توي زمینه توانایی
  ".اي هم داشتی و مشکالت زیاد دیگه": بانی اضافه کردبا مهر

 :با تردید خواندم .دستم را به طرف کاغذهاي گیدئون دراز کردم
وقتی ستاره دوازدهم نیروي خود را نمایان : ولی برحذر باشید"

و اگر . رسد اش بر روي زمین به پایان طبیعی خود می کند، زندگی می
تا انتهاي زمان به  و ماند دار میجوان نابود شود، درخت بلوط پای

سعی کردم این حقیقت را که موقع  ".دواند سرعت در زمین ریشه می
  . خواندن این کلمات موهاي دستم سیخ شده بود نادیده بگیرم

ش انگار  ولی بقیهفهمم  ي دوازده هستم، این رو می باشه، من شماره"
  ".م ندارهکه به زبون چینی نوشته شده باشه، اصال مفهومی برا

اینجا، ببین تو حاشیه چی نوشته؟ به محض ": لزلی زیر لب گفت
با سرهاي به هم  "!اینکه من اکسیر را به دست بیاورم او باید بمیرد

 "فهمی، نه؟ اینجاش رو که می". چسبیده به کاغذها نگاه میکردیم
قاتل  نتو نباید هرگز هرگز دوباره نزدیک او". محکم مرا بغل کرد
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ی تي خون وحشتناك هرگز و به هیچ قیم یدي؟ اون حلقهبري، فهم
وقتی لوسی ". کمی مرا از خودش دورتر نگه داشت ".نباید بسته شه

چقدر حیف . و پل با کرونوگراف فرار کردن بهترین کار رو انجام دادن
مرا رها کرد و با نگاهی متهم  ".که یکی دیگه هم اونجا افتاده بود

و فکرش رو بکن که یه نفر تو این اتاق " .کننده به گیدئون خیره شد
ي مسافران زمان  ي نداشته جز اینکه دوره بیفته و از همهرکار بهت

به من قول بده، همین حاال و همین جا، که ! خون بگیره بریزه توش
کنت هیچ وقت فرصت اینکه گوئنت رو خفه کنه یا به اون چاقو بزنه 

..."  

: با هیجان فریاد زد. شد زمریوس ناگهان از خواب عمیق بیدار
مسمومش کنه، بهش تیر بزنه، دارش بزنه، سرش رو قطع کنه، تا "

. سر حد مرگ لگدش بزنه، غرقش کنه، از یه برج اون رو بندازه پایین
  "زنین؟ در مورد چی دارین حرف می

خیزد، و  با مرگ ستاره، عقاب با قدرت بر می ": گیدئون آهسته گفت
به جز اینکه اون  .بخشد ی خود را تحقق میرویاي باستانی و جادوی

  "!تونه بمیره نمی

  ".منظورت اینه که نباید بمیره": لزلی حرفش را تصحیح کرد
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و دوباره  ".تونه تونه، نمی باید، شاید، می": آلوده گفت خوابزمریوس 
  .هایش افتاد سرش روي پنجه

 حالت صورتش مجددا کامال. گیدئون روبه روي ما روي زمین نشست
خواستم همن االن بهت بگم،  این چیزي بود که می". جدي شده بود

 به لزلی گفتی". گلویش را صاف کرد "...قبل از اینکه شروع کنیم به 
  "چطور لرد آالستر با شمشیر بدنت رو سوراخ کرد؟

اي خوش  اون به طرز فوق العاده": ی گفتلبا سر تأیید کردم و لز
  ".شانس بوده که زخم جدي بهش نزده

هاییه که من  لرد آالستر یکی از بهترین شمشیرباز": گیدئون گفت
در اصل زخم خیلی . و واقعا جدي گوئنت رو زخمی کرد. شناسم می

در واقع، ". با نوك انگشتانش دست مرا لمس کرد ".خطرناکی بود
  ".اي بود زخم کشنده

  .کشید لزلی به سختی نفس می

و بعد به اینکه چطور معلق  "...ولی من فقط خیال ": من زیرلب گفتم
انداز تماشایی که از آن باال به آنچه  به سمت سقف رفته بودم و چشم

  .افتاد داشتم فکر کردم در پایین اتفاق می
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دونم  من نمی! تو فقط خیال نکردي. نه". گیدئون سرش را تکان داد
و من خودم اونجا . یا نه تونه همچین چیزي رو خیال کنه کسی می

تواند ادامه بدهد و بعد خودش  رسید نمی اي به نظر می ظهلح "!بودم
اي بود که نفس  وقتی برگشتیم، حداقل نیم دقیقه". ا کنترل کردر

کشیدي و وقتی با تو به سرداب رسیدم هنوز نبض نداشتی؛ من  نمی
  ".بعد یک دقیقه بعد، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده نشستی. مطمئنم

و این بار او بود که مثل گوسفند زل زده  "...این یعنی " :لزلی پرسید
  .بود

ه  این یعنی گوئنی کسی": گیدئون لبخند زودگذري به من زد و گفت
  .من فقط مات و مبهوت به او خیره شده بودم ".که فناناپذیره

مثل ... فناناپذیر؟ مثل ". هاي لزلی کامال گشاد شده بود جشم
  "؟1لندر هاي

ینکه حتی اگر سرش رو هم قطع کنن به جز ا". گیدئون تأیید کرد
گوئنت ". دوباره بلند شد و حالت صورتش سخت شد ".میره نمی
و با صداي  ".تونه بمیره، مگه اینکه خودش، خودش رو بکشه نمی

                                                             
1Highlander فیلم اکشن فانتزي که شخصیت آن فناناپذیر بوده است .  
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شود، اگر با  اي از آسمان خارج می زیرا ستاره" :اي زمزمه کرد آهسته
  ".اختیار انتخاب کند که به خاطر عشق بمیرد

***  

، نور خورشید تا وسط اتاقم رسیده بود و مهایم را باز کرد چشموقتی 
. رقصیدند ذرات کوچک غبار غرق در نور درخشان صورتی در هوا می

با احتیاط دستم . بر خالف روزهاي پیش، بالفاصله خواب از سرم پرید
ام را لمس کنم و دستم را  را زیر لباس خوابم بردم تا زخم زیر سینه

  .روي آن بکشم

  .اناپذیرفن

گفت باور کنم چون  حاضر نبودم چیزي را که گیدئون میدر ابتدا 
ام در زیر بار این همه  رسید زندگی خیلی مضحک بود و به نظر می
ذهنم حاضر نبود با حقایق رو در . پیچیدگی در حال فرو ریختن است

  .رو شود

ولی در عمق وجودم، به محض اینکه گیدئون این حرف را زد فهمیدم 
من درد را . شمشیر لرد آالستر مرا کشته بود: گوید ت میدرس

. دگی به راحتی از وجودم رخت بربستاحساس کردم و دیدم که زن
  .و حاال زنده و سالم اینجا بودم -  من نفس آخرم را کشیده بودم
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بعد از . تمام دیشب در مورد موضوع فناناپذیري صحبت کرده بودیم
ی را گرفت؛ به خصوص لزلی و شد جلوي کس شوك اولیه، دیگر نمی

  .زمریوس

  "این یعنی هیچ وقت چروکیده نمیشه؟"

فرض کنیم یه بلوك سیمانی هشت تنی روي سرت بیفته، یعنی "
همینطوري تخت و صاف مثل تمبر براي همیشه به زندگیت ادامه 

  "میدي؟

  ".ها هفت تا جون داري شاید فناناپذیر نیستی، فقط مثل گربه"

  "هاش رو در بیاره، دوباره در میاد؟ اگه یه نفر چشم"

دانست ولی این  گیدئون جواب هیچ کدام از این سؤاالت را نمی
احتماال اگر مامان نیامده بود و . موضوع چندان کسی را ناراحت نکرد

. دادیم شان نفرستاده بود تمام شب ادامه می لزلی و گیدئون را به خانه
، همین دیروز گوئنت نرهیادت ": به من گفت. مامان خیلی جدي بود

  ".خوام شب رو خوب بخوابی می. هنوز مریض بودي

توانستم به  انگار که بعد از چنین روزي می - شب را خوب بخوابم 
  !هاي زیادي باقی مانده بود هنوز حرف. خوابیدن فکر کنم
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شب به خیر با گیدئون و لزلی پایین رفتم تا دم در ورودي به آنها 
دوست خوب، بالفاصله نکته را گرفت و کمی لزلی، مثل یک . بگویم

شنیدم . (جلوتر راه افتاد و وانمود کرد باید یک تماس ضروري بگیرد
زمریوس به ) ".سالم برتی، من دارم میام خونه": گفت به سگش می

سر و ته از سقف ایوان ورودي آویزان شد و . ي او بامالحظه نبود اندازه
اگر که . کنن ، دل همه رو آب میکنن جلوي در ماچ می": زد زیر آواز

  ".شون، چقدر بخندم بهشون داغ شه بوسه

. میلی به گیدئون شب به خیر گفتم و به اتاقم برگشتم باالخره با بی
تصمیم قطعی داشتم تمام شب را به فکر کردن، تلفن کردن و برنامه 

ولی فکر کردم اول فقط چند دقیقه روي تختم دراز . ریزي بگذرانم
. حتما بقیه هم همینطور شده بودند. عد بالفاصله خوابم بردبکشم و ب

وقتی صبح بیدار شدم، حتی یک تماس ناموفق هم روي صفحه 
  .نمایش موبایلم نداشتم

میزي به زمریوس که در پایین تختم چمباتمه زده بود آنگاه سرزنش 
. و حاال در حال خمیازه کشیدن و کش و قوس رفتن بود کردم

  "!رم کنیتونستی بیدا می"

  "آیا من زنگ ساعت شما هستم، اي بانوي فناناپذیر؟"
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  ".ب احتیاج ندارنابه خو - ها  یعنی جن - کردم ارواح  فکر می من"

بعد از همچین شام  لیشاید احتیاج نداشته باشیم و": زمریوس گفت
. اش را چین داد بینی ".سنگینی احساس کردم بهتره یه چرت بزنم

  ".ه دوش بگیريمثل تو که بهتره بري ی"

) هر چه نباشد شنبه بود(همه خانواده خواب بودند . گفت درست می
براي همین توانستم مدتی طوالنی در حمام بمانم و مقدار زیاد 
شامپو، شامپو بدن، خمیر دندان، لوسیون و کرم ضد چروك مامان را 

  .کنممصرف 

م در پوشیدم به تصویر خود وقتی بیرون آمدم و همانطور که لباس می
زندگی . بذار حدس بزنم": آینه لبخند زدم، زمریوس به خشکی گفت

کنی دوباره  ست و تو احساس می فوق العاده فوق العاده فوق العاده
  "!هاهاها - متولد شدي 

ي کامال  انگار دارم زندگی رو از یه دریچه هو کدونی، ی می. درسته"
  "...بینم  جدید می

کنی که یه نور عظیمی رو  میشاید فکر ". زمریوس خرناسی کشید
یه روز روي ابرایی، فرداش توي . دیدي ولی در اصل فقط هورمونه

این ماجرا بیست سی سال آینده هم ادامه   !همینطورن دخترا. جوبی
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البته . رسیم به اون بحران تغییر زندگی و اینا هو می بعدش یک. داره
م فناناپذیر با آدیه . اید براي تو این طور نباشهفکرش رو که بکنی، ش

  ".ی یه جورایی درست به نظر نمیادبحران میان سال

دونی، بدخلق کوچولوي من، تو واقعا  می". لبخند مهربانی به او زدم
لزلی بود و . ولی صداي زنگ موبایلم حرفم را قطع کرد "...
هاي مریخی براي  خواست بداند کی براي درست کردن لباس می

  .بینیم میمهمانی سینتیا همدیگر را 

گوش "تواند االن به چیزي مثل این فکر کند؟  چطور می! مهمانی
  "...خیلی اتفاقا افتاده و . کن، لزلی، من فکر کردم شاید اصال نرم

چون ". کرد ظاهرا لزلی جواب نه را قبول نمی ".و میاي. تو باید بیاي"
من دیروز با یکی هماهنگ کردم و خیلی خجالت آوره مجبور بشم 

  ".کنم کنسلش

ت نیست؟ با  ي مسخره لزلی، دوباره که اون عموزاده". اي کردم ناله
ي ترسناك، یک  براي یک لحظه "اون دوستش که هی باد میده؟

. کرد که آهسته خودش را باد میتصور کردم ي سبز را  الهبکیسه ز
. کنی قبلی قول دادي که دیگه این کار رو نمی ي هعبعد از دف"
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ها رو بهت یادآوري کنم  اون مارشملو شکالتیامیدوارم مجبور نشم 
  "...که 

فکر کردي من چقدر احمقم؟ من هیچ وقت یه اشتباه رو دوبار "
مکث کرد و بعد  يا لزلی لحظه "!دونی مرتکب نمیشم، خودت هم می

دیروز تو راه ایستگاه ". ادامه داد انگار که من چیزي نگفته باشم
اون به شدت اصرار کرد . گفتماتوبوس، به گیدئون در مورد مهمونی 

براي . ش هم میاد و برادر کوچیکه". یک مکث کوتاه دیگر ".با ما بیاد
  ".تونی از زیرش در بري همین االن نمی

. توانستم تصور کنم گفتگو دقیقا چطور پیش رفته است می "!لزلی"
گیدئون احتماال اصال نفهمیده بود . لزلی در بازي با مردم استاد بود

  .یی سرش آمده استچه بال

فعال فقط باید . تونی بعدا ازم تشکر کنی می". لزلی نخودي خندید
توي یه الک من قبال . هامون رو درست کنیم فکر کنیم چطور لباس

تونی  می. شبیه یه کاله مریخی شده - گذاشتم ي سبز آنتن آشپزخونه
  ".اگه دوست داري برش داري

خواي با یه کیسه زباله و الک  واقعا از من می! واي خدا". ناله کردم
  "م با گیدئون برم؟ آشپزخونه روي سرم به اولین قرار مالقات رسمی
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و شوخ ! هنره": بعد توضیح داد. لزلی مکثی کرد ولی فقط یک لحظه
در هر حال، اون انقدر . اي برامون نداره و هیچ هزینه. ست طبعانه
  ".ي توئه که براش اصال مهم نیست دیوونه

وانمود کردم . م که باید کمی بیشتر زیرکی به خرج بدهممتوجه شد
اگه خیلی . باشه": ام و گفتم ام شده اي که تسلیم سرنوشت کیسه زباله
من ! تو خیلی باحالی. اي مریخی میریم اصرار داري شکل مردان زباله

یه کم به تو حسودیم میشه چون اصال برات مهم نیست رافائل فکر 
شون شاخک و الک دارن جذاب هستن یا کنه دخترایی که روي سر

و اصال برات مهم نیست که موقع رسیدن صداي خش خش بدي . نه
یا یه ذره بوي مواد شیمیایی . اي یه کیسه زباله... یا احساس کنی یه 

در حالی که شارلوت با لباس پري خودش از کنار ما بخرامه و ... بدي 
  ".هاي نیشدار بزنه حرف

ندي گفت. م چیزي نگفتي تما لزلی سه ثانیه نه من اصال ": بعد به کُ
  "...به هیچ کدوم از اینا اهمیتی نمیدم 

دادم اجازه بدیم مادام روسینی براي ما  وگرنه پیشنهاد می. دونم می"
تونه هر چیز سبزي رو که داره به ما  اون گفت می. جور کنه  لباس

ن تو که گریس کلی و آدري هپبور یازاون مدل لباسای. قرض بده
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. هاي رقص چارلستون در دهه طالیی بیست لباس. پوشن ها می فیلم
  "...یا لباس رقص از 

همون موقعی که . باشه، باشه": لزلی بی صبرانه حرف مرا قطع کرد
هاي مسخره رو  پس اون کیسه زباله. گفتی گریس کلی رأیم رو زدي

  "کنی مادام روسینی بیدار شده باشه؟ فکر می. فراموش کنیم

***  

که امروز صبح از . مامان دور خودش چرخ زد "چه شکلی شدم؟"
خانم جنکینز، منشی لژ محافظان، تلفن زده و از او خواسته بود براي 

  .ترابرد من به معبد بیاید، تا االن سه بار لباس عوض کرده بود

هر لحظه ممکن بود  ".عالی": بدون اینکه واقعا نگاه کنم گفتم
ئون هم براي بردن من آمده بود؟ یا اینکه در آیا گید. لیموزین برسد

محافظان منتظر من بود؟ دیشب خیلی ناگهانی تمام  فرماندهی مقر
  .زدیم ها بود که باید به هم می هنوز خیلی حرف. شد

آقاي برنارد که با یک گردگیر پردار بزرگ تابلوهاي سالن را 
کنم لباس  اگر اجازه بدین باید بگم فکر می": کرد گفت گردگیري می
  ".آبی بهتر بود
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شما درست ": ي باال دوید و داد زد مامان دوباره یک راست به طبقه
براي عصر شنبه زیادي . این یکی زیادي رسمیه! میگی آقاي برنارد

انگار من مخصوصا براي اون . کنه فکر می یدونه چ خدا می. شیکه
  ".خودم رو خوشگل کرده باشم

مجبور بودین این رو ". نارد زدملبخند سرزنش آمیزي به آقاي بر
  "بگین؟

ایش در پشت عینک جغدوارش  هاي قهوه چشم ".خودش پرسید"
ي سالن جلویی بیرون را نگاه  بعد از پنجره. برق شیطنت آمیزي زد

م باید یه کم منتظر بمونه؟ به راننده بگ. رسید آهان، لیموزین". کرد
پیدا  رو س آبیفکر نکنم به این زودیا کفش مناسب براي اون لبا

  ".کنه

بینمتون آقاي  بعدا می". ام انداختم کیفم را روي شانه ".من میگم"
  ".دونین باشه و لطفا حواستون به اونی که می. برنارد

دونین به هیچ وجه نزدیک که  اونی که می. حتما دوشیزه گوئنت"
شد آن را  با لبخندي که به سختی می ".دونیم نمیشه اونی که می
  .اش برگشت گردگیري اغسر تشخیص داد
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در عوض آقاي مارلی که وقتی من از خانه . گیدئونی در لیموزین نبود
صورت . را باز کرده بود، منتظر بود ماشین بیرون آمده بودم در

شاید حتی . گردش مثل همیشه در چند روز گذشته ناراضی بود
ر و پر شو "اي نیست؟ العاده روز بهاري فوق"و چیزي در جواب . بیشتر

  .هیجان من نگفت

خانم گریس شپرد کجا هستن؟ من دستور دارم ": در عوض پرسید
  ".بالفاصله ایشون رو به معبد ببرم

 ".خواین اون رو به دادگاه ببرین یه جوري میگین که انگار می": گفتم
مزه چقدر به واقعیت نزدیک است با آن  دانستم این شوخی بی اگر می

  . نشستم ن نمیخوشحالی در صندلی عقب ماشی

وقتی مامان باالخره حاضر شد، سفر به معبد به نسبت شرایط 
فقط پشت سه ترافیک . لندن تقریبا به سرعت انجام گرفت] ترافیکی[

گیر کردیم، پنجاه دقیقه طول کشید و باز هم من متعجب شدم که 
  .شویم چرا مترو سوار نمی

فکر کردم از . دآقاي جورج در ورودي مقر محافظان به استقبال ما آم
. رسد، لبخندش تا حدي مصنوعی بود تر به نظر می مواقع عادي جدي
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گریس، توي . بره پایین گوئنت، آقاي مارلی تو رو براي ترابرد می"
  ".تاالر اژدها منتظرت هستن

خوان شما رو  براي چی می". اي به مامان انداختم نگاه پرسشگرانه
  "ببینن؟

  . رسید اخت ولی ناگهان عصبی به نظر میهایش را باال اند مامان شانه

بیا ": بند ابریشمی مشکی را بیرون آورد و گفت آقاي مارلی چشم
آرنج مرا گرفت ولی وقتی طرز نگاهم را دید دوباره  ".دوشیزه شپرد
: هاي قرمز غرید هاي به هم چسبیده و گوش با لب. آن را رها کرد

من قبال . ست ردهمون خیلی فش امروز برنامه. دنبال من بیاین"
  ".کرونوگراف رو تنظیم کردم

اي به مامان زدم و بعد تلو تلو خوران دنبال آقاي  لبخند دلگرم کننده
رفت و مثل همیشه با  میراه خیلی سریع . مارلی در راهرو راه افتادم
در پیچ بعدي، اگر گیدئون به موقع از . زد خودش زیرلبی حرف می

  .کرد راست به او برخورد میسر راه او کنار نرفته بود یک 

و آقاي مارلی با  ".صبح به خیر مارلی": گیدئون با لحنی عادي گفت
به خصوص که با  ؛قلب من هم همینطور. تأخیر زیاد از جایش پرید

دیدن من، لبخندي به وسعت دلتاي شرقی رود گنگ روي صورت 
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سالم گوئنی، خوب ": با محبت پرسید. نقش بستگیدئون 
  "خوابیدي؟

کنی؟ تو قرار بود  تو اینجا چی کار می". قاي مارلی به او پرخاش کردآ
ما . ها پیش براي لباس پوشیدن پیش مادام روسینی رفته باشی مدت

اي داریم و عملیات کهرباي سیاه به  ي فشرده واقعا امروز برنامه
  "...یاق  ي عالوه

من و  .تو جلوتر برو مارلی": اي به او گفت گیدئون با لحن دوستانه
و بعدش من سریع میرم . رسیم دقیقه دیگه بهت می دو گوئنی یکی
  ".مشکلی نیست. پوشم لباس می

ولی ناگهان حالت  "...تو اجازه نداري ": آقاي مارلی شروع کرد
دوستانه نگاه گیدئون ناپدید شد و آنقدر سرد شد که آقاي مارلی 

  .سرش را خم کرد

بند  و بعد چشم ".و ببنديهاش ر ولی نباید یادت بره چشم": گفت
  .مشکی را به گیدئون داد و با عجله دور شد

بازوهایش  -رج شود ااز دید ما خ آقاي مارلی گیدئون منتظر نشد که
خیلی دلم برات تنگ شده ". را دور من انداخت و محکم مرا بوسید

  ".بود
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منم دلم برات تنگ "خیلی خوشحال بودم که وقتی زمزمه کردم 
زوهایم را دور گردنش انداختم و با حرارت او را بوسیدم و با "شده بود

گیدئون مرا به دیوار چسباند و ما تا وقتی که . زمریوس حاضر نبود
یک تابلوي . یکی از تابلوها از دیوار افتاد همدیگر را رها نکردیم

نقاشی رنگ و روغن از یک کشتی چهار بادبانه در یک دریاي 
م آن را دوباره به میخش آویزان نفس نفس زنان سعی کرد. طوفانی
  .کنم

بزنم ولی خواستم دیشب بهت زنگ  می". گیدئون به من کمک کرد
  ".به شدت به خواب نیاز داريتو  -فکر کردم مادرت حق داره 

. دوباره به دیوار تکیه دادم و به او لبخند زدم ".بله، الزم داشتم"
  ".مهمونیشنیدم امشب قراره با هم بریم "

رافائل خیلی . م با برادر کوچیکه ،بله، چهارتایی". دیدگیدئون خن
با نوك  ".مشتاق بود بیاد، به خصوص وقتی شنید فکر لزلی بوده

من اولین قرار مالقاتمون رو ". ي مرا نوازش کرد انگشت گونه
تونه خوب آدم رو قانع  کردم ولی دوستت می اینطوري تصور نمی

  ".کنه

  "ی؟بهت گفته باید لباس مبدل بپوش"
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دیگه هیچی من رو متعجب ". اش را باال انداخت گیدئون شانه
. هاي من به سمت گلویم رفت  نوك انگشتانش از گونه ".کنه نمی

 ".کردیم خیلی چیزا بود که دیشب باید در موردش صحبت می"
دوست دارم همه چیز رو در مورد پدربزرگت ". گلویش را صاف کرد

یا اینکه چه . رو مالقات کنی بشنوم و اینکه چطور موفق شدي اون
و اینکه اون کتابی که لزلی دائم . زمانی موفق شدي اون رو ببینی

  ".کرد چه ربطی به جریان داره عین جام مقدس بلندش می

کنه باید  اون رو با خودم آوردم، هر چند لزلی فکر می! اوه، آنا کارنینا"
 ".اییتو طرف میه کم بیشتر صبر کنیم تا کامال مطمئن بشیم 

. با اوقات تلخی نچ نچ کردم. خواستم کیفم را بردارم ولی نبود می
  ".وقتی از ماشین پیاده شدیم مامانم کیف رو با خودش برد. واي، نه"

. مدآ میاز جایی  "1مرداي خوب آخر کار هستن"آهنگ صداي 
  "...این یه کم ". ام را بگیرم نتوانستم جلوي خنده

گیدئون موبایلش را از جیب شلوارش  "؟هنامناسب. شاید... امم "
. آهی کشید "!اوه، مادرم... زنم له  اگه مارلی باشه می". بیرون آورد

                                                             
1Nice Guys Finish Last 
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خواد من  ظاهرا یه مدرسه شبانه روزي براي رافائل پیدا کرده و می"
  ".زنم بعدا بهش زنگ می. راضیش کنم بره اونجا

  .زنگ موبایل ادامه داشت

دوم میرم باال و کتاب رو  هم میمن . جواب بده. عیب نداره": گفتم
  ".میارم

احتماال آن . بدون اینکه منتظر جواب او بشوم به سرعت دور شدم
چه کسی اهمیت کرد ولی  پایین در سرداب، آقاي مارلی قاطی می

  داد؟ می

توانستم صداي  در تاالر اژدها کمی باز بود و حتی از دور هم می
  .ي مادرم را بشنوم عصبی و هیجان زده

ثال این چی قراره باشه، جلسه بازجویی؟ من قبال دالیلم رو به شما م"
خواستم از دخترم محافظت کنم و امیدوار بودم شارلوت ژن  می. گفتم

  ".فقط همین. رو به ارث برده باشه

لحنی  همان شکی نبود این صداي آقاي ویتمن است که با ".بنشین"
  .درک زد صحبت می هاي دردسر زا حرف می که با بچه
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چندین نفر گلویشان را صاف . صداي جابه جا شدن صندلی آمد
  .تر شدم من آهسته و پنهانی نزدیک. کردند

ما به تو اخطار داده بودیم ": فالک دو ویلر با لحن سردي گفت
کرد چرا  کرد و فکر می هایش نگاه می احتماال مامان به کفش ".گریس

به دیوار کنار در . اش زحمت کشیده است اینقدر براي لباس لعنتی
  .تکیه دادم تا بهتر صدایشان را بشنوم

خیلی احمقانه بود که فکر کنی ما ": دکتر وایت با بد خلقی گفت
  ".کنیم حقیقت رو کشف نمی

  .زد مامان جیک نمی

داشتیم تا با خانم  1ما دیروز یه گردشی در کاتسولدز": فالک گفت
  "نه؟ این اسم برات آشناست،. مالقات کنیم 2داون هلر

اي که  همون قابله ": وقتی مامان باز هم چیزي نگفت، ادامه داد
از وقتی که  زمان زیادياز اونجایی که . کمک کرد گوئنت به دنیا بیاد

ي تفریحیش رو با کارت اعتباریت پرداخت کردي  ي کلبه پول اجاره
  ".گذره، واقعا انتظار داشتم بهتر اون رو به خاطر بیاري نمی

                                                             
1Cotswolds 
2Mrs. Dawn Heller 
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  "خداوندا، با اون زن بیچاره چی کار کردین؟": مامان گفت

این صداي آقاي  "کنی؟ واقعا چه فکري می. معلومه که هیچی"
  .جورج بود

ولی به ": و آقاي ویتمن که لحنش پر از نیش و کنایه بود اضافه کرد
خوایم اون رو توي یه جور مراسم  کنه ما می نظر میومد فکر می
م مدت روي او تم راه انداختداد و بیداد . شیطانی درگیر کنیم
  ".و بعد وقتی جیک رو دید، تقریبا غش کرد. خودش صلیب کشید

بخش بهش  خواستم یه آرام من فقط می". دکتر وایت غرغر کرد
  ".تزریق کنم

ي کافی آروم شد و ما موفق شدیم  با این حال، در نهایت، به اندازه"
و ". اره فالک بوددوب ".یه گفتگوي نسبتا منطقی با اون داشته باشیم

شبیه یه . به ما داستان خیلی جالبی در مورد شب تولد گوئنت گفت
یه . رسید ي پریان و داستان ترسناك به نظر می چیزي بین افسانه

لوح رو باالي سر یه دختر در حال زایمان  ي درستکار ولی ساده قابله
ي کوچیک در دورهام بوده و از  دخترك توي یه خونه. کنن صدا می
ي ظالم روي  اون حلقه. ي شیطانی پنهان شده بود یک حلقهدست 

مراسم عبادي عددي تمرکز کرده بودن و نه تنها دنبال خود دختر 
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دونه اون شیطان پرستا  قابله دقیقا نمی. ش هم بودن بلکه دنبال بچه
ن ولی ظاهرا ولوي بیچاره داشتي کوچ اي براي اون بچه چه نقشه

ن چنان قلب مهربونی داشته و چنان پول او. تخیلش خوب کار کرده
تونی بعدا به ما بگی چطور اون پول  می -قابل توجهی هم گرفته بوده 

که بعد از اینکه بچه رو توي خونه به دنیا  - به دستت رسیده گریس 
و . کنه آورده، تاریخ تولد بچه رو توي گواهی تولدش دستکاري می

  ".به کسی نگهاي در این مورد  قول میده هیچ وقت کلمه

خب، که ": با کمی لجبازي گفتبعد مامان . مدتی سکوت حاکم شد
  ".چی؟ این دقیقا همون چیزیه که به شما گفته بودم

ولی بعد . کردیم ما هم اولین همین فکر رو می": آقاي ویتمن گفت
متوجه شدیم که چند تا از جزئیات داستان خانم هلر ما رو متعجب 

  ".کرده

، تو تقریبا بیست و هشت ساله بودي، 1994سال " :فالک ادامه داد
تونستی هنوز هم یه دختر  ولی بله، قبول دارم که به چشم قابله می

با این حال، در این صورت اون خواهر مو قرمز . جوون به نظر برسی
  "نگران مادر آینده که خانم هلر به اون اشاره کرد کی بود؟
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به نظر . اون فشار آورده تو این مدت پیري به": مامان آهسته گفت
  ".شده باشه تمیاد االن خرف

ولی اصال در تشخیص دختر جوان توي . شاید": آقاي ویتمن گفت
دختر جوانی که اون شب یه دختر به دنیا . عکس مشکلی نداشت

  ".آورده بود

  ".اون عکس، عکس لوسی بود": فالک گفت

ردي در در حالی که سکوت س. کلماتش مثل آوار بر سرم فرود آمد
تاالر اژدها حاکم شده بود، زانوهاي من قدرتش را از دست داد و من 

  .آهسته از دیوار به زمین سر خوردم

صداي  ".اشتباه شده... این ": باالخره شنیدم که مامان آهسته گفت
آمد، ولی من قادر نبودم سرم را  پایی از طرف راهرو به سمت من می

م شد متوجه شدم که گیدئون تنها زمانی که روي من خ. برگردانم
  . است

چه ": روي زمین رو به روي من دوال شد و پچ پچ کنان پرسید
   "خبره؟
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توانستم صداي فالک دو ویلر را کامال واضح  می "گریس؟ ،اشتباه"
تر  شخیص داد؛ خواهر بزرگاون زن تو رو هم توي عکس ت". شنومب

و مردي . دادبا مقدار خیلی زیادي پول به اون فرضی که یک پاکت 
برادر . رو هم که دست لوسی رو موقع زایمان گرفته بود تشخیص داد

  "!من

ي  گوئنت، بچه": و انگار که من هنوز کامل نفهمیده باشم اضافه کرد
  ".پل و لوسیه

گیدئون که رنگش کامال پریده بود . من به طرز عجیبی ناله کردم
  . دستان مرا گرفت

  .یه زدداخل تاالر اژدها مامان زیر گر

  . او مادرم نبود البته،

گذاشتین، هیچ  اگه شماها اون دو تا رو تنها می": هق هق کنان گفت
رحمانه تعقیبشون  اگه اون طور بی. ها الزم نبود کدوم از این

  ".کردین نمی

دونست لوسی و پل دارن  هیچ کس نمی": فالک با حرارت گفت
  ".دار میشن بچه
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ها ارزشمندترین  اون. ها دزدي کردن اون". دکتر وایت صدایی درآورد
همه چیزهایی رو که در طول  نخواست دارایی لژ رو دزدیدن و می

  "...ها براش زحمت کشیده بودیم نابود  قرن

وون شما اون دو تا ج! اه، محض رضاي خدا خفه شو": اد زدمامان د
رو مجبور کردین دختري رو که خیلی دوست داشتن رها کنن، اون 

  "!عد از تولدشهم دو روز ب

و دوباره از جایم پریدم  - دانم چطور  نمی -ن در این لحظه بود که م
توانستم به این گفتگو گوش  ي دیگر نمی حتی یک ثانیه. ایستادم
  .کنم

. هایش را پس زدم و دویدم ولی من دست "!گوئنی": گیدئون گفت
  .بعد از چند قدم به من رسید ".کجا داري میري"

همانطور که رد . تر دویدم سریع ".ا، همینهر جایی جز اینج"
  .لرزیدند اي با مالیمت می هاي شیشه هاي درون قفسه شدیم چینی می

من االن تو رو . من هم با تو میام": گیدئون دست مرا گرفت و گفت
  ".گذارم تنها نمی

  . اسم ما را صدا زد مانیک نفر در جایی بین راهروهاي پشت سر
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  ".خوام با کسی حرف بزنم نمی... خوام  ینم": نفس نفس زنان گفتم

دونم کجا بریم  می". گیدئون فشار دستش را روي دستم بیشتر کرد
  "!بیا. که کسی یه چند ساعتی ما رو پیدا نکنه
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بدون اطالع من، پدر دومینیک از حلقه سوم را . م. 1542ژوئن  27
ي بسیار مشکوك است، ترغیب کرده روي دخترش  که مردي با سابقه

گیري انجام دهد به نوعی که دخترش را از آنچه ادعا  الیزابتا جن
زمانی که خبر این طرح . است نجات دهد  کند تسخیر شیطانی می

با وجودي که موفق شدم به . خبیثانه به من رسید دیگر دیر شده بود
شد دست پیدا کنم،  کلیسایی که این فرایند ننگین در آن انجام می

ن شوم که مواد خاصی با ماهیت تردید برانگیز به نتوانستم مانع از ای
موجب شده بود دهانش کف کرده،  این مواد. شود خوراندهدختر 
هایش چرخیده و زبانش به یاوه گویی بیفتد و در این حال پدر  چشم

ي این درمان، که من  در نتیجه. پاشید دومینیک به او آب مقدس می
دهم، الیزابتا  د راه نمیدر توصیف آن به عنوان شکنجه شکی به خو

پدرش قبل از . ي رحم خود را در همان شب از دست داد میوه
عزیمت، هیچ ندامتی از خود نشان نداد بلکه از آنچه نابودي شیطان 

او با دقت اعترافات الیزابتا را که تحت تأثیر . دانست خوشنود بود می
وان یادداشت کرده و به عن درد و مواد مذکور به دست آمده بود

من از پذیرش . مدرکی دال بر وضعیت مختل ذهنی او ثبت کرده بود
در هر صورت، گزارش من به سرپرست  - اي از آن امتناع کردم  نسخه
تنها . هایی همراه خواهد بود ي کلیسا بدون شک با کاستی جامعه
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در چشم حامیانش . امیدوارم که گزارش من منجر به مغضوب شدن م
  .نیز چندان امیدوار نیستم شود ولی در این زمینه

  

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

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

  

  دوازده
  . وقتی با عجله وارد اتاق کرونوگراف شدیم آقاي مارلی اخم کرد

ولی گیدئون به او فرصت نداد  "...بندش رو نبستی  چشم" :کردشروع 
  .اش را تمام کند جمله

  ".کنم ترابرد می 1953من امروز با گوئنی به سال ": گفت

تو زمان . تونی نمی": هایش را به پهلویش زد و گفت آقاي مارلی دست
و . سفر زمانت رو براي عملیات کهرباي سیاه و یاقوت کبود الزم داري
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 ".تونن همزمان انجام بشن ض یادآوري اون دو تا عملیات نمیمح
کرونوگراف روي میز جلوي آقاي مارلی بود و جواهراتش در نور المپ 

  .درخشید می

  .و دست مرا فشار داد ".برنامه عوضش شده": گیدئون خالصه گفت

 ".کنم حرفت رو باور نمی. دونم من چیزي در مورد تغییر برنامه نمی"
آخرین دستوراتی که به من ". با اوقات تلخی جمع کرددهانش را 

  "...گفت  دادن به وضوح می

پس ". گیدئون حرفش را قطع کرد و به تلفن روي دیوار اشاره کرد
  ".بهشون زنگ بزن و خودت ببین چی میگن

هاي قرمز به سمت تلفن  آقاي مارلی با گوش "!کنم همین کار رو می"
ي کرونوگراف خم شد؛ من همانطور گیدئون مرا رها کرد و رو. رفت

حاال که اینجا آمده . ها دم در ایستاده بودم مثل مانکن ویترین مغازه
ي  کردم مثل یک جعبه بودیم میخکوب شده بودم و احساس می
رسید کم کم  به نظر می. موسیقی هستم که کوکش تمام شده است

زدند ولی  در واقع باید افکار در سرم دور می. شوم به سنگ تبدیل می
  .کردم هیچ چیزي به جز دردي مبهم احساس نمی. این طور نبود
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گیدئون منتظر نشد که  ".بیا اینجا. گوئنی، قبال براي تو تنظیم شده"
هاي  من کاري را که گفت انجام دهم و هیچ توجهی هم به اعتراض

مرا به طرف . نکرد) "!این کار منه! این کار رو نکن"(آقاي مارلی 
مرا گرفت و یک انگشتم را با احتیاط  حس دست بی خودش کشید،
من یه لحظه دیگه میام ". ي کوچک زیر یاقوت گذاشت در محفظه

  ".پیشت

تو اجازه نداري خودت از کرونوگراف ": آقاي مارلی با عصبانیت گفت
من همین االن به عموت ". و گوشی تلفن را برداشت ".استفاده کنی

توجهی قوانین به گیري و  میمیگم که چقدر خودت رو دست باال 
فقط آنقدر فرصت داشتم که ببینم یک شماره گرفت و بعد  ".نداري
  .شناور شدم ي قرمزدر نور

در تاریکی مطلق فرود آمدم و به طور خودکار سعی کردم با دست 
  . کردم کلید برق است پیدا کنم راهم را به طرف جایی که فکر می

بدون صدا پشت سر من  ".بزنمبگذار من ". صداي گیدئون را شنیدم
  .دو ثانیه بعد، المپی که از سقف آویزان بود روشن شد. فرود آمده بود

  ".سریعچه ": زیرلب گفتم
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من . واي، گوئنی": با مالیمت گفت. گیدئون به طرف من برگشت
  ".ي اینا متأسفم خیلی در مورد همه

ه طرف من وقتی نه تکان خوردم و نه جوابش را دادم با دو گام بلند ب
اش را  اش تکیه داد، چانه سرم را روي شانه. آمد و مرا در آغوش گرفت

. بهت قول میدم. درست میشه": روي موهایم گذاشت و زمزمه کرد
  ".همه چیز دوباره درست میشه

هاي او بود،  شاید اثر حرف. دانم چه مدت همانطور آنجا ایستادیم نمی
یا شاید گرماي بدنش بود ولی کرد،  حالتی که مدام آنها را تکرار می

دست کم، باالخره موفق شدم زیر لب . حسی درآمدم به تدریج از بی
  ".مامان من نیست... مامانم ": با بیچارگی گفتم. چیزي بگویم

. ا به طرف مبل سبز وسط اتاق کشید و کنار من نشسترگیدئون م
تونستم بهت  اون وقت می. دونستم کاش من می": با ناراحتی گفت

  ".خوره هات به هم می سردته؟ دندون. اخطار بدم

براي یک . هایم را بستم به او تکیه دادم و چشم .سرم را تکان دادم
روي این مبل سبز از  1953، اینجا در سال لحظه، آرزو کردم زمان

مشکلی، هیچ پرسشی، هیچ دروغی  حرکت بایستد؛ جایی که هیچ
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ر کنار من مرا در بر د نبود و تنها گیدئون و حضور آرامش بخشش
  .گرفته بود

دانستم، معموال  ولی متأسفانه، همانطور که بر اساس تجارب تلخ می
  .شد آرزوهاي من برآورده نمی

ي چشم نگاهی به گیدئون  هایم را باز کردم و از گوشه دوباره چشم
اینجا احتماال تنها . گفتی تو درست می": اندوهگین گفتم. انداختم

  "!ولی تو حتما به دردسر میفتی. ن مزاحممون بشنتون جاییه که نمی

به خصوص که مجبور شدم ". لبخند مالیمی زد "!حتما همینطوره"
خب، یه کم با مارلی خشونت آمیز رفتار کنم تا نتونه کرونوگراف ... 

عملیات کهرباي سیاه و یاقوت ". لبخند شومی زد ".رو از دستم بقاپه
هر چند االن دیگه سؤاالت بیشتري . ود باید منتظر بمونن تا بعدکب

ها دقیقا  خوام از لوسی و پل بپرسم و مالقات با اون هم دارم که می
  ".همون کاریه که االن الزم داریم

به مالقات آخرمان با لوسی و پل در منزل لیدي تیلنی فکر کردم و 
و اسمم را زمزمه  د آوردم لوسی چطور به من نگاه کردهوقتی به یا
خداي من، و من اصال . هایم دوباره به هم خورد دندانکرده بود، 

  !دانستم نمی
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اگه لوسی و پل پدر و مادر من باشن، یعنی من و تو با هم ":پرسیدم
  "نسبت داریم؟

این اولین چیزي بود که از ذهن من ": گفت. دوباره لبخند زد گیدئون
ولی فالک و پل در اصل نسبت خانوادگی دوري با من . هم گذشت

اونها از نسل یکی از . عموهایی با دو نسل فاصلهفکر کنم  -  دارن
  ".من از نسل اون یکی. دوقلوهاي عقیق هستن

. هاي مغز من به کار افتاد و دوباره شروع به حرکت کرد چرخ دنده
قبل از اینکه بابا انقدر ": آهسته گفتم. ناگهان بغض گلویم را گرفت
من و . زد خوند و گیتار می ها برامون آواز می مریض بشه، همیشه شب
م رو  عادت داشت بگه من استعداد موسیقی. نیک واقعا عاشقش بودیم
من . تشنسبتی با من ندا هیچولی اون . ماز خودش به ارث برد

  .آب دهانم را فرو دادم ".م رو از پل به ارث بردم موهاي مشکی

  .گیدئون چیزي نگفت ولی در صورتش حالت همدردي را دیدم

منه، پس مادرم  ه لوسی دختر دایی من نیست و مادراگ": ادمادامه د
و پدر . و مادر بزرگم در اصل مادر پدربزرگمه! بزرگ منه ي هعم... 

خوام اون پدر  من نمی! هپدربزرگم بزرگم پدربزرگم نیست؛ دایی هري
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. خوام نیک و کارولین برادر و خواهرم نباشن و من نمی! بزرگم باشه
  ".ارممن خیلی دوستشون د

بعد شروع به نوازش موهاي من گیدئون اجازه داد مدتی گریه کنم و 
هیچ . هی، چیزي نیست گوئنی". و زمزمه کلمات آرامش بخش کرد

ها هستن و اصال مهم  ها همون آدم اون. کنه کدوم از اینا فرق نمی
  "!نیست چطوري با تو نسبت دارن

ختی متوجه شدم به س. ولی من به هق هق تسلی ناپذیرم ادامه دادم
هر دو بازویش را دور من . که گیدئون مرا به سمت خودش کشید

  .انداخت و مرا محکم در آغوش گرفت

شرت گیدئون از  تی ".گفت باید به من می": باالخره موفق شدم بگویم
مامان باید به من ... مامان ". هاي من کامال خیس شده بود اشک
  ".گفت می

اون : لی خودت رو جاي اون بگذارو. گفت شاید یه روز بهت می"
احتماال . دونه حقیقت آزارت میده عاشق توئه و براي همین خوب می

دست گیدئون  ".نتونسته خودش رو راضی کنه که این کار رو بکنه
شون وحشتناك بوده، به  حتما براي همه". کرد پشتم را نوازش می
  ".خصوص لوسی و پل



  نجال محقق  زمرد سبز
 

۴٧٧  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

ها من رو تنهایی ول  ا اونولی چر". هایم دوباره سرازیر شد اشک
چرا من رو هم ! رسوندن کردن؟ محافظان هیچ وقت به من آزار نمی

  "با خودشون نبردن؟

زنم  حدس می": بعد از مدتی، به کُندي گفت. گیدئون جوابی نداد
احتماال وقتی که فهمیدن لوسی . سعی کردن این کار رو بکنن

گلویش را صاف  ".ست و متوجه شدن که تو یاقوت سرخ میشی حامله
هاشون در مورد کنت  ولی اون موقع، هنوز مدرکی براي تئوري". کرد

هاي کودکانه براي توجیه  ها به عنوان تالش هاي اون داستان. نداشتن
شمار  حتی توي گاه. سفر زمان بدون اجازه خودشون تلقی شده بود

 هها ب به خصوص پدربزرگ مارلی از اتهامات اون. هم این رو نوشته
ي مقدس  خاطره لوسی و پلي اون،  طبق نوشته. دت عصبانی شدهش

  ".کنت رو به لجن کشیده بودن

ذهن من حاضر نبود لوکاس را به عنوان هیچ  "!پدربزرگم... ولی "
دونست و  اون همه چیز رو می". کس به جز بابابزرگ قبول کند

چرا جلوي فرار ! کرد حرف لوسی و پل رو باور میاون که حداقل 
  "نشون رو نگرفت؟کرد
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هاي من  هایش را که از اشک گیدئون یکی از شانه ".دونم اصال نمی"
تونست  بدون مدرك، حتی اون هم نمی". خیس شده بود باال انداخت

ي داخلی به خطر  تونست موقعیتش رو در حلقه نمی. کار زیادي بکنه
 ي محافظان اون زمان تونسته به همه دونه آیا می و کی می. بیندازه

تونیم این احتمال رو رد کنیم که یه نفر در  اعتماد کنه یا نه؟ نمی
  ".هاي واقعی کنت اطالع داشته زمان پدر بزرگت هم از نقشه

یک نفر که ممکن است حتی در انتها پدربزرگم را به قتل رسانده 
این جریانات برایم زیاد بود ولی گیدئون . سرم را تکان دادم. باشد

  . تمام نکرده بود هایش را هنوز تئوري

ي خود پدر بزرگت بوده که لوسی و پل رو به  شاید حتی ایده"
شون ببرن، حاال هر دکرونوگراف رو با خو ها اون گذشته بفرستن و

  ".کرده ها حمایت می به نظر میاد از اون. خواد داشته باشه دلیلی می

 .تونستن من رو هم با خودشون ببرن ها می اون": گفتم. هق هق کردم
  ".منظورم اینه قبل از اینکه به دنیا بیام

به دنیا بیارن و با یه اسم جعلی  1912تو سال تو رو براي اینکه "
سرش را  "بزرگ کنن؟ اون هم درست قبل از جنگ جهانی اول؟

 "کرد؟ اگه بالیی سرشون میومد کی از تو مراقبت می". تکان داد
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ه ذره هم تصور تونم ی من اصال حتی نمی". موهاي مرا نوازش کرد
ولی . کنم کشف یه چیزي مثل این چقدر برات دردناك بوده گوئن

تو رو  ها مطمئن بودن مادرت اون. کنم می من لوسی و پل رو درك
  ".کنه دوست داره و در امنیت بزرگت می شي خود مثل بچه

در حالی عمیقا احساس  ".دونم نمی". لب پایینم را گاز گرفتم
کاش . دونم دیگه اصال چیزي نمی". کردم نشستم خستگی می

چند هفته پیش شاید من . تونستم زمان رو برگردونم می
مسافر زمان ! ترین دختر دنیا نبودم ولی تقریبا عادي بودم خوشبخت

دو تا نوجوون که تو سال ... ي  و قطعا بچه! فناناپذیر نبودم! نبودم
  ".کنن نبودم زندگی می 1912

چند : ه، ولی این طوري بهش نگاه کنبل". گیدئون به من لبخند زد
انگشت شستش را زیر  طبا احتیا ".تا چیز مثبت هم وجود داره

ي عظیم از ریمل را پاك  هاي من کشید و احتماال یک چاله چشم
و من واقعا عاشقت ... و . کنم تو خیلی شجاعی من فکر می". کرد

  "!هستم
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زوهایم را دور با. این حرف درد مبهمی را که در قلبم بود پاك کرد
میشه لطفا یه بار دیگه این رو بگی؟ و بعد منو ". گردنش انداختم

  "ي چیزهاي دیگه رو فراموش کنم؟ ببوسی؟ انقدر محکم که همه

: هاي من به لبهایم حرکت کرد و زیر لب گفت نگاه گیدئون از چشم
  ".تونم امتحان کنم همیشه می"

***  

تاج موفقیت بر سر ت که شود این طور گف می... هاي گیدئون تالش
دست کم، من که برایم مهم نبود اگر باقی این روز یا شاید . گذاشت

 1953ام را اینجا در آغوش او روي مبل سبز در سال  کل زندگی
  .بگذرانم

هایش تکیه داد و به  ولی بعد از مدتی، کمی از من دور شد، به آرنج
تره دیگه بس فکر کنم به": تا حدي نفس بریده گفت. من نگاه کرد

  ".تونم مسؤولیت کارهام رو به عهده بگیرم من که نمی وگرنهکنیم 

من  البته؟ کرد فرق میچرا باید احساساتش با من . چیزي نگفتم
فکر کردم آیا باید دلخور . توانستم به این سادگی متوقف شوم نمی

در مورد آن فکر کنم چون گیدئون  نکردمولی زیاد فرصت . ا نهیشوم 
هی گوئن، ": با عجله گفت. ت نگاه کرد و ناگهان راست نشستبه ساع
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احتماال . بهتره یه کاري براي موهات بکنی. وقتمون تقریبا تموم شده
شون دور تا دور کرونوگراف جمع شدن و منتظرن وقتی  همه

  ".برگشتیم ما رو به صالبه بکشن

د ولی اول باید در مور. واي خدا": آهی کشیدم و با ناراحتی گفتم
  ".دیم حرف بزنیمبانجام خوایم  میکاري که بعدا 

البته که باید عملیات رو عقب بندازن ولی شاید ". گیدئون اخم کرد
من بتونم قانعشون کنم براي دو ساعتی که از زمانم باقی مونده من 

واقعا باید خیلی اورژانسی با لوسی و پل . بفرستن 1912رو به سال 
  "!حرف بزنیم

هر چند یک  ".ها مالقات کنیم م امشب با هم با اونتونی می": گفتم
بینمتون، مامان و  سالم، خوشحالم می. لحظه با این فکر حالم بد شد

  .بابا

با دوباره ها هیچ وقت به تو اجازه نمیدن  اون. فراموشش کن گوئن"
 ".، مگر اینکه بر حسب دستور اکید کنت باشه1912من بري 

بلند کرد و بعد نسبتا ناشیانه سعی  گیدئون دستش را دراز کرد، مرا
ه آن صورت را ب  خودش آنالبته . کرد موهاي پشت سر مرا صاف کند

  .نامرتب درآورده بود
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پس چه خوب که من به طور ": ترین حالت ممکن گفتم با عادي
اتفاقا، خیلی هم . اتفاقی یه کرونوگراف براي خودم تو خونه قایم کردم

  ".کنه خوب کار می

  "تو چی؟". ه من خیره شدگیدئون ب

تونستم  وگرنه چه جوري می! حتما خودت فهمیده بودي! اي بابا"
احساس . یک دستم را روي شکمم گذاشتم "انقدر لوکاس رو ببینم؟

  .شد دل پیچه کم کم شروع می

من فکر کردم تو یه راهی پیدا کردي که موقع ترابرد اون رو ببینی "
من هم چند ثانیه بعد، بعد . د شدگیدئون جلوي چشمانم ناپدی "...و 

  .از اینکه دوباره دستی به موهایم کشیدم به دنبال او رفتم

گردیم، اتاق کرونوگراف مملو از محافظان  مطمئن بودم وقتی بر می
ي آنها از دست گیدئون به خاطر رفتار غیرمجازش  است و همه

که با و پنهانی انتظار داشتم آقاي مارلی را ببینم (عصبانی هستند 
اي ایستاده و اصرار دارد گیدئون را با دستبند از  چشم کبود گوشه

  . ولی همه چیز آرام بود) آنجا ببرند

ي اندوه روي یک  مثل الهه. و مادرم -فقط فالک دو ویلر در اتاق بود 
نگاه اشک  ؛مالید میهایش را به هم  صندلی نشسته بود و دست
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ش نقش راه راه نامنظمی ریمل و سایه چشم. آلودي به من انداخت
  .هایش انداخته بودند روي گونه

اش  صدا و حالت چهره ".آها، پس شما دو تا اینجایین": فالک گفت
عادي بود ولی من فکر کردم کامال امکان دارد در زیر این نقاب، از 

هاي گرگ  برق عجیبی در چشم. خشم در حال آتش گرفتن باشد
کنار من به طور غریزي کامال صاف گیدئون در . اش بود مانند کهربایی

اش  ایستاد و انگار که خودش را براي سخنرانی آماده کند، کمی چانه
  .را باال برد

من  - تقصیر اون نیست ": ا گرفتم و گفتممن به سرعت دستش ر
خواست برنامه رو خراب  گیدئون نمی. خواستم تنهایی ترابرد کنم نمی

..."  

در حال ". د محزونی به من زدفالک لبخن ".عیبی نداره گوئنت"
دستش را روي  ".حاضر خیلی چیزها طبق نقشه پیش نمیره

من ". اش کشید و زیرچشمی نگاه کوتاهی به مامان کرد پیشانی
تو حقیقت رو این ... کردیم  خیلی متأسفم که وقتی ظهر صحبت می

اخبار ". دوباره به مامان نگاه کرد ".قطعا عمدي نبود. فهمیديطوري 
  ".چنینی باید با مالیمت بیشتري اطالع داده بشناین 
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. هایش سرازیر نشود کرد اشک مامان چیزي نگفت، فقط سعی می
  .گیدئون دست مرا فشار داد

زنم تو و گریس باید در مورد چیزاي  حدس می". فالک آه کشید
یه کارآموز بیرون . بهتره ما شما رو تنها بگذاریم. زیادي صحبت کنین

گیدئون . وقتی آماده بودین شما رو تا باال همراهی کنهدر منتظره که 
  "میاي؟

در همان حال، . گیدئون با اکراه دست مرا رها کرد و گونه ام را بوسید
و بعدش در مورد . از پسش بر میاي گوئن". در گوش من زمزمه کرد

  ".کنیم چیزي که تو خونه مخفی کردي صحبت می

واي، "به او آویزان نشوم و نگویم با تمام قوا خودم را کنترل کردم که 
  ".لطفا پیش من بمون

. در سکوت منتظر شدم تا گیدئون و فالک در را پشت سر خود ببندند
عجیبه که ". بعد به طرف مامان برگشتم و سعی کردم لبخند بزنم

  ".شما رو تو این مکان مقدسشون راه دادن

لبخند کج و و  -رفت  ها لرزان راه می مثل پیرزن - مامان بلند شد 
خب، اون پسر صورت گرده . هام رو بستن چشم". معوجی به من زد
زنم براي همین بود  لبش پاره شده بود، و حدس می. این کار رو کرد
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بدجوري موهام رو کند ولی جرأت . که گره رو انقدر محکم بست
  ".نداشتم اعتراض کنم

حساس ي آقاي مارلی ا نتوانستم چندان براي لب پاره ".دونم می"
  "...مامان ". دلسوزي کنم

دونم االن حتما از من  می". مامان اجازه نداد حرفم را تمام کنم
  ".کنم و کامال درك می. متنفري

  "...مامان، من "

هیچ وقت ! ها متأسفم ي این من به طرز وحشتناکی در مورد همه"
یک قدم به سمت من  ".دادم کار به اینجاها بکشه نباید اجازه می

هایش را به سمت من دراز کرد و بعد دوباره با  و دستش برداشت
! من همیشه از این روز وحشت داشتم". بیچارگی آنها را انداخت

شدي بیشتر  تر می دونستم دیر یا زود اتفاق میفته و هر چی بزرگ می
مکث کرد، بعد نفس عمیقی کشید و ادامه  "...پدربزرگت . ترسیدم می
م با هم این موضوع رو به تو بگیم؛ وقتی خواستی من و پدرم می": داد

ها  بزرگ شده باشی که حقایق رو بفهمی و با اوني کافی  به اندازه
  ".کنار بیاي

  "!دونست پس لوکاس می"
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ده بود و راون لوسی و پل رو توي دورهام پیش ما پنهان ک! معلومه"
م تا بعد بتونم وانمود کنم که  فکر اون بود که من اعالم کنم حامله

ش رو  لوسی با اسم من معاینات پزشکی. مال منه - یعنی تو  - بچه 
چهار ماه با ما زندگی لوسی و پل تقریبا . داد توي دورهام انجام می

. کردن در حالی که بابا مشغول ردگذاري قالبی در سراسر اروپا بود
هیچ کس اهمیتی به حاملگی . واقعا بهترین جا براي پنهان شدن بود

یعنی که ا گفته بودیم بچه ماه دسامبر به دنیا میاد م. داد من نمی
مامان از  ".دادن اي به تو نشون نمی محافظان و خانواده هیچ عالقه

هایش خیره  باالي سر من به پارچه منقش روي دیوار نگاه کرد؛ چشم
تا آخرش هم امیدوارم بودیم لزومی نداشته باشه لوسی و ". شده بود

ولی یه کاراگاه خصوصی که . برن پل با کرونوگراف به گذشته
با یادآوري  "....ي ما بود  محافظان استخدام کرده بودن مراقب خونه

پدرم موفق شد درست به موقع به ما ". این خاطره به خودش لرزید
کردن  باید فرار می - اي نداشتن  ي دیگه ارهلوسیو پل هیچ چ. خبر بده

با یه کپه موي  کوچولو ي ریز و یه بچه - گذاشتن  و تو رو پیش ما می
هایش  حاال دیگر اشک ".هاي بزرگ آبی بامزه روي سرش و چشم

من و نیکالس قسم خوردیم که تو ". هایش جاري شده بود روي گونه
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ي  ي اول تو رو مثل بچه رو در امنیت نگه داریم و از همون لحظه
  ".خودمون دوست داشتیم

واي، ". کرده بودمبدون اینکه متوجه باشم، من هم شروع به گریه 
  "...مامان 

ي  خانواده. دار بشیم خواستیم بچه دونی، ما هیچ وقت نمی می"
کردم  هاي زیادي درگیر بود و من همیشه فکر می نیکالس با بیماري

ولی وقتی لوسی و پل تو رو به ما سپردن . ساخته نشدممادري  رايب
تو ما ". ودهاي مامان دیگر قابل مهار نب اشک ".همه چیز تغییر کرد

تو زندگی ما رو عوض کردي و . خیلی خوشبخت کردي... رو خیلی 
اگه به خاطر تو . ها فوق العاده هستن بهمون نشون دادي چقدر بچه

آنقدر شدید هق  ".نبود، نیک و کارولین هیچ وقت به دنیا نمیومدن
توانستم تحمل  من دیگر نمی. توانست ادامه بدهد کرد که نمی هق می
  .م را در آغوشش انداختمخود. کنم

ولی فقط یک جور صداي  "!عیبی نداره مامان": سعی کردم بگویم
ظاهرا مامان . ها بیرون آمد خرخر شبیه صداي نفس کشیدن غواص

بازوهایش را دور من انداخت و مرا در . در هر صورت حرفم را فهمید
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آغوش گرفت و براي مدتی طوالنی اصال در موقعیتی نبودیم که حرف 
  .زنیم یا گریه نکنیمب

آهان، پس ": تا وقتی که زمریوس سرش را از دیوار داخل کرد و گفت
کرد، به طرف میز  قي بدنش را هم به زور وارد اتا بقیه "!اینجایی

! واي، نه". پرواز کرد و روي آن نشست و با کنجکاوي به ما زل زد
یف ویژه حتما مدل آبشار نیاگارا تخف. نماي خانگی دو تا آب دحاال ش
  ".داشته

دستمال کاغذي با ! مامان، باید بریم". با مالیمت از مامان جدا شدم
  "خودت داري؟

با . در کیفش کند و کاو کرد و یکی به من داد "!اگه شانس بیاریم"
  "چرا ریمل تو روي صورتت نریخته؟": لبخند محوي پرسید

مالیده به ش  متأسفانه فکر کنم همه". ام را گرفتم با سر و صدا بینی
  ".شرت گیدئون تی

هرچند باید در موردش بهت هشدار . به نظر میاد پسر خوبی باشه"
هاي مونتروز چیزي به جز  این مرداي دو ویلر براي ما زن -بدم 

مامان پودر صورتش را باز کرد و به آینه کوچک آن  ".دردسر نیستن
  ".ن شدمشبیه مادر فرانکنشتای! خدا رحم کنه". نگاه کرد و آه کشید
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اي  اوهوم، هیچی به جز آب و صابون هم فایده": زمریوس گفت
اي نشست و  از میز پایین پرید، روي یک صندوقچه در گوشه ".نداره

ظاهرا خیلی چیزها رو از دست ". سرش را به یک طرف خم کرد
مهم با کت و  خفنیه خروار آدماي . راستی، باال غوغا شده! دادم

خاصیت که انگار یه نفر با مشت زده  بی شلوار مشکی و اون مارلی
 - شون ریختن سر پسر خوب تو  نت، همهو گوئ. توي صورتش

تازه، اعصاب . ها رو کامال به هم ریخته هاي اون مشخصه که نقشه
به هم ریخته چون تمام مدت مثل یه احمق با هم ها رو  ي اون همه

  ".زنه خودش لبخند می

یلی نداشت، ناگهان من هم دقیقا کنم مطلقا هیچ دل و هرچند فکر می
  .همان کار را کردم و مثل یک احمق با خودم لبخند زدم

: آهسته پرسید. مامان از باالي قوطی پودرش به من نگاه کرد
  "تونی من رو ببخشی؟ می"

آنقدر محکم او را بغل کردم که هر چیزي را که در  "!مامان عزیزم"
  "!دارممن خیلی خیلی دوستت ". دست داشت انداخت

مگه اینجا ! دوباره شروع شد! کنم واي، خواهش می": زمریوس غر زد
  "ي کافی مرطوب نشده؟ به اندازه
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***  

دور خودش چرخید تا  ".به نظر من بهشت اینجوریه": لزلی گفت
. را با چشم هایش ببلعدمادام روسینی هاي  ي لباس مجموعهي  همه
ها  ي دوره مههاي ه ها و کفش هاي چکمه هایش روي قفسه چشم

هاي  ها و از آنجا طبیعتا به طرف ردیف چرخید و بعد سراغ کاله
هاي آویزان شده رفت و باالخره به طرف خود مادام   انتهاي لباس بی

و شما ". روسینی که در بهشت را به روي ما باز کرده بود برگشت
  "!شخص خدا هستین

  "!ینیتو خیلی شیر": مادام روسینی به او لبخند درخشانی زد

. گیدئون نگاهی به او انداخت ".نظر منم دقیقا همینه": رافائل گفت
چطور بعد از آن همه غوغاي امروز بعد از ظهر، گیدئون  دانم نمی

شاید عموي گیدئون بیشتر گوسفندي (موفق شد فالک را راضی کند 
ولی ما و لزلی و رافائل ) در لباس گرگ بود تا اینکه برعکس آن باشد

براي مهمانی سینتیا از انبار ي رسمی داشتیم که  زه نامهعا اجاواق
اوایل . لباس محافظان تحت نظارت مادام روسینی لباس قرض بگیریم

شب بود که بیرون انبار لباس همدیگر را دیدیم و لزلی آنقدر از اینکه 
اجازه پیدا کرده بود مقر فرماندهی لژ را ببیند هیجان زده بود که به 
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هاي  با اینکه اجازه نداشت هیچ کدام از اتاق. رفتگ سختی آرام می
دیگري را که برایش توصیف کرده بودم ببیند و تنها از طریق یک 
راهروي معمولی به انبار لباس هدایت شده بود، از هیجان در حال 

  . انفجار بود

متوجه شدي؟ این محل قطعا بوي معما و ": زیر لب به من گفت
  "!اشقشمواي خدا، من ع. اسرار میده

اگر . آمده بود بندها شد، دیگر رسما نفسش  س وقتی وارد انبار لبا
تا حاال، . دیگري بود احتماال من هم همین حالت را داشتم شرایط
آن  کردم اتاق کار مادام روسینی باغ بهشت است ولی اینجا از فکر می

  .هم بهتر بود؛ خیلی بهتر

بودم و ثانیا، سرم و  ها عادت کرده ولی اوال، من دیگر به این لباس
  . قلبم مشغول چیزهاي خیلی متفاوتی بود

ها  این. هایی که اینجاست رو طراحی نکردم ي لباس البته من همه"
دویست سال پیش شروع شده و در طول از . ي محافظانه مجموعه

مادام روسینی لباسی حریري را که  ".ها اضافه کردن زمان به اون
رداشت و لزلی و من، مسحور، آه کمی زرد شده بود از قفسه ب

هاي تاریخی دوست داشتنی هستن  خیلی از این لباس". کشیدیم
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با دقت  ".ولی نمیشه این روزها براي سفر زمان ازشون استفاده کرد
هایی که براي نسل قبلی درست  و لباس". دوباره لباس را آویزان کرد

  ".خوره امروزي نمی هايشده به استاندارد

هاي فوق العاده یواش یواش  ساي این لب نه که همهمنظورتون ای"
  . لزلی لباس حریر را با همدردي نوازش کرد "پوسن؟ دارن اینجا می

ارزشمندي  ابزارها  این". هاي تپلش را باال انداخت نی شانهیمادام روس
ولی . هاي تاریخی هستن، حتی براي من براي نشون دادن مد و مدل

ها رو  تونن اون هاي کمی می آدمدرست میگی، خجالت آوره که 
شما دوست . امشب اینجایین پس چه بهتر که شما. ببینن
  "1!هاي مجلس رقص میشین، می پتیت ترین خانم داشتنی

مجلس رقص نیست مادام روسینی، فقط یه مهمونی ": لزلی گفت
  ".ست تقریبا کسل کننده

ي  یه مهمونی فقط به اندازه": گفت با جدیتمادام روسینی 
  ".ست هاش کسل کننده همونم

من هم همین رو ": رد و گفتکرافائل زیرچشمی نگاهی به لزلی 
ها  چطوره ما دو تا شکل رابین هود و دوشیزه ماریان بریم؟ اون. میگم

                                                             
  کوچولوهاي من١
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ي کوچک که یک  یک کاله زنانه ".گشتن  اي سبز می با لباس پارچه
با  فهمن ما اینجوري همه می". پر در آن بود را روي سرش گذاشت

  ".همیم

  ".هممم": لزلی گفت

ها راه افتاده بود و با خوشحالی نظر  مادام روسینی در میان لباس
 -  1اون فده گیزيچهار جوان و ! خیلی! اوه، خیلی باحاله". داد می

  "چی از این بهتر؟

دهانش را ".تونم یکی دو تا پیشنهاد بدم من می": زمزمه کردگیدئون 
وش کن، شما دو تا دخترها باید گ" .نزدیک گوش من گرفته بود

 1912حواسش رو پرت کنین تا من بتونم براي سفرمون به سال 
اگه ممکنه من همون چیز ": با صداي بلند گفت ".لباس پیدا کنم

  ".پوشم مادام روسینی سبزي که دیروز پوشیدم رو می

یکی  "همون چیز سبز دیروزي؟". مادام روسینی به طرف ما چرخید
  .باال رفتاز ابروهایش 

با  ییمنظورش همون کت سبز دریا... منظورش ": به سرعت گفتم
  ".هاي زمرده گیره

                                                             
1une fête déguiséeمهمانی لباس مبدل 
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از این ". لبخند زد ".ي خرت و پرتایی که با اون بود بله، و بقیه"
  ".تونم بشم سبزتر نمی

مادام روسینی  "!خر چه داند قیمت نقل و نبات! خرت و پرت"
خب، اواخر قرن ". زد هایش را باال انداخت ولی لبخند می دست

پس باید زیباي گردن آهویی . هجدهم براي این یاغی کوچولو
ترسم از اون  می. کوچولوي من رو هم متناسب با اون لباس بپوشونیم

  "...دوره لباس رقص سبزي نداشته باشیم 

هاي اونجا هیچی در  مهمون. ش مهم نیست مادام روسینی دوره"
  ".دونن هاي تاریخی نمی مورد دوره

همین که لباس قدیمی به نظر برسه و بلند باشه و ": لزلی اضافه کرد
  ".دامنش بزرگ باشه کافیه

من و لزلی  ".، اگه اینطوریه1بین سوغ": مادام روسینی با اکراه گفت
راه  قروند دنبال او در اتا هایی که دنبال استخوان می مثل توله سگ

و رافائل هم  هاي لباس ناپدید شد گیدئون بین ردیف. افتادیم
  .کرد ي دیگري را امتحان می هاي زنانه ه کال

                                                             
  البته١
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اونجا یه لباس رویایی دارم، ": مادام روسینی به ما چشمک زد و گفت
هاي ریز و گردن  چشم به خاطر ".1865تافته سبز براق و تور حریر، 

رنگش خوب به ". رسید نظر می هکوتاهش همیشه شبیه الکپشت ب
البته، از نظر دوره تاریخی، کامال . یادکت سبز اون یاغی کوچولو م

غلطه؛ انگار که کازانوا ملکه الکساندرا رو تو دوران جوانی به مهمونی 
  ".ببره، اگه بفهمین چی میگم

هاي مهمونی امشب هیچی در مورد این  گفتم که، مهمون": گفتم
وقتی مادام روسینی لباس ملکه الکساندرا را از  ".دونن جزئیات نمی

  .واقعا رویایی بود. بیرون آورد نفسم را حبس کردمجالباسی 

یه چرخ با این بزنی، ! ی بزرگهخب، قطعا دامنش خیل". لزلی خندید
  "!بوفه نوشیدنی رو زدي زمین کل

و حاال براي . یه تاج هم داره! زیباي گردن آهویی من امتحانش کن،"
بعدي مادام روسینی بازوي لزلی را گرفت و او را به طرف ردیف  ".تو

ما اینجا کار طراحان مد فرانسوي و ایتالیایی ". ها هدایت کرد لباس
اون زمان، سبز رنگ روز نبوده، ولی یه چیزي . قرن گذشته رو داریم

  ".کنیم، ترس به دلت راه نده براي تو پیدا می
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از شنیدن کلمات طراحان مد  باخواست چیزي بگوید ولی  لزلی می
  .فه افتادنفسش برید و به سرفرط هیجان 

یشه من این شلوارهاي عجیب و م": رافائل از پشت سر ما داد زد
  "غریب تا سر زانو رو امتحان کنم؟

  ".ها باش البته، ولی مواظب دکمه"

فعال، چند . من، بدون اینکه کسی متوجه شود، مراقب گیدئون بودم
ها به من  تایی لباس روي دستش انداخته بود و از باالي ردیف لباس

  .زد لبخند

هایش کند و کاو  مادام روسینی متوجه نشده بود گیدئون در لباس
  .کند می

  "...مکی، شاید  کک 1براي ست پتیت"

خیلی ! کنم خواهش می! این یکی". لزلی حرفش را قطع کرد
  "!قشنگه

  "!، این سبز نیست2یمه، ما شغ": مادام روسینی گفت

                                                             
 این کوچولو١
 ولی عزیزم٢
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انگارهر لحظه  رسید که لزلی طوري به نظر می "!خب، تقریبا سبزه"
  .ممکن است از فرط ناامیدي زیر گریه بزند

 گریس کلی وقتی! نه، این آبی یخیه": نی با جدیت گفتیمادام روس
فیلم دختر روستایی جایزه برد، این لباس رو توي یه مهمونی  براي

  ".البته نه خود این لباس، ولی این کپی دقیقشه. گاال پوشید

  ".ترین لباسیه که تا حاال دیدم دوست داشتنی" :لزلی زمزمه کرد

یه کم سبز هم توش ": من سعی کردم از او پشتیبانی کنم؛ گفتم
اگه نور اونجا یه کمی زرد . ي سبز اي با سایه یا دست کم فیروزه. داره

  ".باشه، عمال سبز میشه

  .رسید مادام روسینی مردد به نظر می ".هوممم"

  .رفت به طرف در می آهسته. دنبال گیدئون به اطراف نگاه کردم

  ".ي من بشه در هر حال فکر نکنم اندازه": لزلی زیر لب گفت

مادام روسینی سر تا پاي لزلی را برانداز کرد و بعد  "!فکر کنم بشه"
شما دختراي جوون همگی کمرهاي باریک فوق ". در فکر فرو رفت

مرد جوان، با اون ": خیلی جدي گفتناگهان  ".اي دارین العاده
  "ا کجا میري؟ه لباس
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تقریبا به  "...اممم ... من ": گیدئون که غافلگیر شده بود، تته پته کرد
  .در رسیده بود

در میان جنگل به راه  والك پشت تبدیل به یک فیل خشمگین شد 
هرگز . روسینی کنار گیدئون ایستاده بود مدر یک لحظه، مادا .افتاد

ها  لباس "این چیه؟". کردم بتواند به این سرعت حرکت کند فکر نمی
. کرد اش بیداد می ي فرانسوي را از دستش کشید و لهجه

  "ها رو از من بدزدي؟ خواستی این می"

ها  این... امم ... خواستم  من فقط می. نه، البته که نه مادام روسینی"
توانست خودش را شرمنده  گیدئون تا جایی که می ".رو قرض بگیرم

ال گرفت اها را ب لباس. ی اثري نداشتنشان داد ولی روي مادام روسین
  .و با دقت نگاه کرد

ها که حتی  ها رو انتخاب کردي؟ اون ي سرسخت، چرا این تو، پسره"
  ".سبز هم نیستن

. کنم از دست ما عصبانی نشین خواهش می". به کمک گیدئون رفتم
براي یه سفر اکتشافی به سال ... براي ... ها رو الزم داریم  ما اون
یک لحظه مکث کردم و بعد تصمیم گرفتم همه چیز را روي  ".1912

  ".ي، مادام روسینییه سفر اکتشافی سرّ". یک کارت قمار کنم
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ها را دقیقا  لباس "!1912ي؟ به سال سرّ": مادام روسینی تکرار کرد
چنگ زده ، زد میاش را چنگ  همانطور که کارولین خوك قالب بافی

تا حاال او را اینقدر عصبانی ندیده  "کنی؟ ها؟ شوخی می با این". بود
. از. مردونه. کت شلوار. یه. این": با لحن تهدید آمیزي گفت .بودم
و این ". زد بین هر دو کلمه با عصبانی نفس نفس می "ه. 1932. سال

با این  1912اگه تو سال ! لباس متعلق به یه دختر سیگار فروشه
 "!شورش میشه! چیزها برین توي خیابون، غوغا به پا میشه

تو هیچی از من یاد نگرفتی مرد ". هایش را به پهلویش زد دست
خواد چی رو نشون بده؟  می ها این لباس مجوان؟ من همیشه میگ

  "...ها باید  اون

  ".سندیت داشته باشه": گیدئون خجالت زده و با ترس گفت

اگه شما ". هایش را نشان داد مادام روسینی دندان "1!پریسیزیمو"
ها  داشته باشین، این 1912مه دارین یه مالقات سري تو سال برنا

صال با سفینه وسط شهر فرود همون بهتر که ا! هاش نیست لباس
کرد  همانطور که به من و گیدئون نگاه می "!فرقی نداره - بیاین 
زدند؛ ولی ناگهان شروع به حرکت  هایش با عصبانیت برق می چشم

                                                             
1Précisément   دقیقا
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یک ردیف لباس به سمت ردیف  هاي متعجب ما از کرد و زیر نگاه
  .هاي خاص برگشت کمی بعد، با دست پر از لباس و کال. دیگر رفت

خب، ": پذیرد گفت داد هیچ نوع اعتراض را نمی با لحنی که نشان می
بگذارین این درسی براتون باشه که دیگر پشت سر مادام روسینی 

ورتش ها را به طرف ما گرفت و ناگهان حالت ص لباس ".کاري نکنین
ي بارانی بیرون  مثل این بود خورشید از پشت ابرهاي تیره. عوض شد
ي بدجنس باز هم کالهش رو  و اگه بفهمم این پسره". آمده باشد

اون وقت " ،انگشتش را به طرف گیدئون تکان داد "سرش نگذاشته،
  "!مجبور میشم در مورد این گشت و گذار سرّي به عموت بگم

واي، شما ". و او را محکم بغل کردم از سر آسودگی لبخندي زدم
  "!واقعا خیلی عزیزي مادام روسینی

***  

و وقتی من . کارولین و نیک روي مبل اتاق خیاطی نشسته بودند
کارولین لبخند . کردندتعجب گیدئون آهسته از در وارد شدیم 

  . رسید درخشانی زد ولی نیک کمی خجالت زده به نظر می

 ".م شما دو تا تو اون مهمونی هستینفکر کرد": برادر کوچکم گفت
داد، این که مچش را در حال  دانم چه چیزي بیشتر او را آزار می نمی
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اند یا اینکه هر  ترش گرفته ا خواهر کوچکبتماشاي یک فیلم بچگانه 
ي کریسمس  ها که هدیه دو لباس خواب پوشیده بودند و لباس خواب

من هم مثل . ی داشتهاي خرگوش هایی با گوش ه عمه مدي بود کال
  کردم آنها بامزه هستند ولی وقتی دوازده ساله عمه مدي فکر می

به خصوص وقتی مهمان غیر . باشی شاید اوضاع متفاوت به نظر برسد
منتظره داري و دوست پسر خواهر بزرگترت کت چرمی فوق باحال 

  .پوشیده باشد

مثل خاله گلندا . شارلوت نیم ساعت پیش رفت": نیک توضیح داد
اه، . کرد مرغی که همین االن تخم گذاشته باشه دور و برش شلوغ می

. تو هم عین مامان بد شدي. ها رو بس کن گوئنی نه، این ماچ و بوسه
  "حاال چرا شما دو تا اینجایین؟

  ".ما بعدا میریم مهمونی": گیدئون روي مبل کنار او نشست و گفت

جا خوشکرده بود زمریوس که روي یک دسته مجله خانه و باغچه 
  ".رسن آدم باحاال همیشه دیر می. حتما": گفت

هایی که اندازه نعلبکی شده بود عاشقانه به گیدئون  کارولین با چشم
اش را که  خوك قالب بافی "تو مارگارت رو دیدي؟". کرد نگاه می
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اگه دوست داري ". روي پاهایش گذاشته بود به طرف او گرفت
  ".تونی نازش کنی می

 "،نرم و دوست داشتنیه". مطیعانه پشت خوك را نوازش کرد گیدئون
اوه، مثل اینکه به اونجایی ". بعد با عالقه به تلویزیون نگاه کرد

ي  مت مورد عالقهسق. پاش منفجر میشه رسیدین که تفنگ رنگ
  ".منه

  "تو تینکر بل رو دیدي؟". نیک نگاه مشکوکی به او انداخت

  ".هاش واقعا باحاله یدهکنم ا فکر می":گیدئون ادعا کرد

خب، ... فقط مدل موهاش . من هم همین طور": زمریوس گفت
  ".داغونه

تو قراره زیاد بیاي دیدن ! تو خیلی خوبی". کارولین عاشقانه آه کشید
  "ما؟

  ".متأسفانه همینطوره، بله": زمریوس گفت

. و نگاهمان به هم افتاد ".امیدوارم این طور باشه، بله": گیدئون گفت
بعد از . توانستم جلوي خودم را بگیرم و من هم عاشقانه آه کشیدمن

مالقات موفقیت آمیزمان به انبار لباس، سفر کوتاهی هم به اتاق 
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پزشکی دکتر وایت داشتیم و همانطور که گیدئون چند ابزار پزشکی 
  .داشت، ناگهان فکري به ذهن من رسید را از آنجا براي خودش بر می

کنیم، میشه یه واکسن براي آبله هم  ینجا سرقت میما که داریم از ا"
  "پیدا کنی که بتونیم با خودمون ببریم؟

تو قبال براي همه  - نگران نباش ": گیدئون به من اطمینان داد
ها مواجه بشی واکسینه  هایی که ممکنه در سفر زمان با اون بیماري
  ".که شامل ویروس آبله هم میشه. شدي

بعدا ! لطفا. براي یه دوست -خوام  م نمیبراي خود": به او گفتم
  ".توضیح میدم

ولی بدون حرف و سخن قفسه گیدئون یکی از ابروهایش را باال برد 
داروهاي دکتر وایت را باز کرد و بعد از کمی جستجو یک جعبه قرمز 

  .را پیدا کرد و آن را در جیبش گذاشت

  .بیشتر عاشقش شدم بود به خاطر اینکه سؤالی نپرسیده

یه جوري شدي انگار االن آب ". مریوس مرا به واقعیت برگرداندز
  ".دهنت سرازیر میشه
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 داخلشد از مخفیگاهش در قندان  کلید دري را که به سقف باز می
مامان چند وقته تو "  :از نیک و کارولین پرسیدم. قفسه بیرون آوردم

  "حمامه؟

یه جورایی امشب ". رسید تر به نظر می نیک آرام ".حداکثر یه ربع"
تا وقتی . کشید بوسید و آه می هی ما رو می. عجیب و غریب شده بود

  ".آقاي برنارد براش یه ویسکی آورد آروم نشد

ولی اگه احیانا زودتر بیرون . فقط یه ربع؟ پس خیلی وقت داریم"
  ".، لطفا نگین ما رفتیم روي سقفاومد

اندن زمریوس هم دوباره شروع کردن به خو ".باشه": نیک گفت
  .اش در مورد ماچ و بوسه روي ایوان آهنگ مسخره

تونی از تینکر بل  اگه می". دئون انداختمینگاه تمسخر آمیزي به گ
  ".دل بکنی بیا بریم

و کوله  ".دونم چطور تموم میشه خوشبختانه می": گیدئون گفت
  .اش را برداشت پشتی

  ".بینمتون زود می": کارولین گفت
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ها رو  ترجیح میدم این پري. بینمتون د میاوهوم، زو": زمریوس گفت
الزمه بدونین، یه جن براي خودش . ي شما رو نگاه کنم تا ماچ و بوسه

  ".م اصال دوست ندارم کسی بگه من فضول معرکه. غرور داره

ي باریک کنار دودکش به طرف سقف  توجهی به او نکردم؛ از راه پله
یک شب نسبتا خنک  .ي باالي آن را باز کردم باال رفتم و دریچه

یک شب عالی براي باال آمدن و بله، بوسیدن، چرا که  - بهاري بود 
اي از ساختمان اطراف پیدا بود و  انداز فوق العاده نه؟ از این باال، چشم

  .درخشید ها می ماه هم سمت شرق در باالي سقف

  "کجایی؟": آهسته صدا کردم

ي اندامش  بعد بقیهموهاي مجعد گیدئون از باالي دریچه ظاهر شد و 
  .هم باال آمد

کوله  ".ت باشه تونم درك کنم که اینجا محل مورد عالقه می. عالیه"
  .اش را درآورد و با احتیاط زانو زد پشتی

من تا به حال متوجه نشده بودم که سقف واقعا چقدر رمانتیک است، 
به خصوص در این ساعت شب با وجود دریایی از نورهاي درخشان 

نهایت گسترده  ها تا بی ي خانه هاي تزیین شده فراز سقف شهر که بر
هاي نرم و  نیک، کوسن توانستیم بعدا با وسایل پیک می. شده بود
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و شانس ... و گیدئون ویلونش را بیاورد ... شمع به این باال بیاییم 
  . بیاوریم و زمریوس آن روز به مرخصی برود

  "زنی؟ به چی لبخند می": گیدئون پرسید

  ".به کار افتادهي تخیلم  فقط قوه. ، هیچیاوه"

. با احتیاط به اطراف نگاه کرد "اوه، آره؟". گیدئون شکلک درآورد
  ".کنیمشروع  رونمایش  تونیم می. خب"

سقف صاف بود ولی شیب آن . سري تکان دادم و با احتیاط جلو رفتم
شد و تنها عالمت آن یک  چند قدم جلوتر از دودکش شروع می

و چه فناناپذیر بودم، چه نبودم، . (تا سر زانو بود یهنی تزییني آ نرده
کردم سقوط از چهار طبقه به وسط خیابان، راه چندان  احساس می

  .)ام نیست خوبی براي گذراندن آخر هفته

  .ها بود باز کردم اي را که نزدیک دودکش ي سیستم تهویه دریچه

ا حاال این باال چر": صداي گیدئون را شنیدم که از پشت سرم پرسید
  "گوئنی؟
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دونم به خاطر  می. ترسه شارلوت از ارتفاع می": توضیح دادم
بسته سنگین را از دودکش بیرون  ".ش باالي سقف نمیاد سرگیجه

  .آوردم و با دقت در دستم گرفتم

خواهش ! نندازیش": با حالتی عصبی گفت. گیدئون از جایش پرید
  "!کنم می

ببین، حتی ". ام گرفت اش خنده زده از حالت وحشت "!نگران نباش"
  "...تونم  اگه روي یک پا هم وایسم می

این مسأله ". اي ضعیف از خودش در آورد گیدئون صدایی شبیه ناله
ظاهرا آن همه . نفسش گرفته بود ".شوخی نیست گوئنی

هایی که در مورد اسرار به او داده بودند از چیزي که فکر  دستورالعمل
بسته را از دست من گرفت و مثل یک . متر بودکردم برایش مه می

  "...این واقعا ". شروع کرد. بچه در آغوش کشید

زمریوس سرش را از . نسیم خنکی را در پشت سرم احساس کردم
یه تیکه پنیر قدیمیه . نه احمق جون": دریچه بیرون آورد و داد زد
اد ش شد بی داره تا اگه نصف شب گرسنه که گوئنت این باال نگه می

  ".بخوره
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و به او عالمت دادم برود پی کارش و در  مهایم را گرد کرد چشم
حدس زدم تینکر بل آنقدر هیجان . کمال تعجب، این کار را کرد
  .گشت انگیز بود که باید سراغ آن بر می

 در این فاصله، گیدئون کرونوگراف را روي سقف گذاشته بود و با دقت
  .کرد آن را باز می پوشش

زد و سعی  ی شارلوت هر ده دقیقه یک بار به ما زنگ میدونست می"
کرد ما رو قانع کنه این کرونوگراف پیش توئه؟ باالخره، حتی  می

  ".اعصاب مارلی رو هم به هم ریخت

  ".ن اون دو تا اصال براي هم ساخته شده! چه حیف": گفتم

بعد آخرین بخش پوشش را کنار زد و با . تأیید کرد با سر گیدئون
  .بلند نفس عمیقی کشیدصداي 

  ".همینه". من با احتیاط چوب براق پرداخت شده را نوازش کردم

در حقیقت، بیش از یک . گیدئون براي یک لحظه چیزي نگفت
  .لحظه
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لزلی به من التماس کرده بود  "گیدئون؟": باالخره با تردید پرسیدم
که چند روز بیشتر صبر کنم تا بتوانیم مطمئن شویم آیا واقعا 

  .شود به او اعتماد کرد یا نه، ولی من قبول نکردم می

من حتی . من اصال باور نکرده بودم": زیر لب گفتدر نهایت گیدئون 
به من نگاه کرد؛  ".یه ثانیه هم حرف شارلوت رو باور نکردم

اي در مورد  دونی اگه کس دیگه می". هایش در این نور تیره بود چشم
  "این بفهمه چی میشه؟

مت ندادم که اشاره کنم تا االن هم افراد زیادي از این به خودم زح
شاید فقط به خاطر این بود که ناگهان گیدئون . موضوع خبر دارند

: پرسیدم. رسید ولی احساس ترس کردم گیج و بهت زده به نظر می
کردم و این  احساس تهوع می "خوایم نقشه رو اجرا کنیم؟ واقعا می"

  .داشتبار ربطی به شروع سفر زمان ن

کاري . اینکه پدر بزرگم خون مرا وارد کرونوگراف کرد یک چیز بود
ي خون را  ما حلقه. خواستیم انجام دهیم چیز دیگري بود که االن می

گرفتیم، باز هم  ترین حالت در نظر می بینانه اگر با خوشبستیم و  می
  .ي آن نداشتیم بینی نتیجه راهی براي پیش
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ي مخوف که هر  هاي شعرگونه بینی ي آن پیش فکرم به سوي همه
هایی  قافیهدر ذهنم شد رفت و  خط آن به مرگ و نفس آخر ختم می

این واقعیت که من ظاهرا فناناپذیر . مدیگري با مرگ و درد ساخت
  .داد بودم اصال مرا تسلی نمی

رسید تردید من باعث شد گیدئون به  در کمال تعجب، به نظر می 
کتش را  "ایم نقشه رو اجرا کنیم؟خو می". حالت عادي برگردد

درآورد و غنائمی را که از اتاق دکتر وایت بلند کرده و در کوله پشتی 
  ".کنیم خب، شروع می". گذاشته بودیم بیرون آورد

. اول، کش الستیکی را باالي بازوي چپش بست و آن را محکم کرد
اش بیرون آورد و لبخند  بعد سرنگ را از کیسه استریل پالستیکی

پرستار؟ چراغ ": اي گفت با لحن آمرانه. شیطنت آمیزي به من زد
  "!قوه

و نور چراغ قوه را  ".این هم یه راهشه": پاسخ دادم. شکلکی درآوردم
  "! یک دانشجوي پزشکی نمونه". به داخل آرنجش انداختم

گیدئون نگاهی به من   "کنی؟ مسخره میداري شنوم؟  درست می"
  "تو چطوري این کار رو کردي؟پس ". خوشش آمده بود. کرد



  نجال محقق  زمرد سبز
 

۵١١  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

و بابابزرگ ! با یه کارد میوه خوري ژاپنی": با کمی خودنمایی گفتم
  ".خون رو توي یه فنجون جمع کرد

. دیگر اصال سرحال نبود ".اون زخم روي ساعدت. آهان فهمیدم"
ي آن جریان  و خون در محفظهسوزن سرنگ را در پوستش فرو کرد 

  .یافت

ونی د مطمئنی می": راف گرفتم و پرسیدمرونوگام را به طرف ک چانه
هاي کوچیک  دقیقا باید چی کار کنی؟ اون چیز کلی شیار و محفظه

  "...متفاوت داره، کامال امکان داره که چرخ اشتباهی 

ات کرونوگراف یکی از امتحاناتیه که باید براي کارآموز شدن مطالع"
گیدئون سرنگ  ".ها پیش گذروندم ها رو مدت ي این بدي و من همه

  .پر از خون را به من داد و کش الستیکی دور بازویش را باز کرد

که باعث میشه فکر کنم چطور وقت اضافی گیر آوردي که ": گفتم
  ".اي مثل تینکر بل رو ببینی ي نقره آثار هنري بزرگ پرده

اون لوله رو . یه کم احترام ضرري نداره". گیدئون سرش را تکان داد
آهان، درست . اال، نور چراغ قوه رو بنداز روي کرونوگرافح. بده به من

  ".شد
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 ".و یه لطفا و ممنون گاه و بیگاه هم ضرري نداره": یادآوري کردم
بر خالف لوکاس، . گیدئون خونش را در کرونوگراف چکاند

  .شد شاید روزي جراح خوبی می. لرزید هایش اصال نمی دست

  .من از هیجان لب پایینم را گاز زدم

سه قطره اینجا، ": یدئون که به شدت تمرکز کرده بود زیرلب گفتگ
. بعد این چرخ دنده رو بچرخونیم و اهرم رو برگردونم. زیر سر شیر
لوله را پایین آورد و من ناخودآگاه چراغ قوه را خاموش  ".درست شد

  .کردم

چندین چرخ کوچک در داخل کرونوگراف شروع به حرکت کردند و 
بعد صداي تق . کردند جیر جیر و تق تق و غژغژ میي قبل  مثل دفعه

تقریبا شبیه یک موسیقی . تق بلندتر شد و جیرجیرش اوج گرفت
موجی از گرما به صورت ما خورد و من طوري به بازوي گیدئون . بود

تواند ما  آید که می آویزان شدم انگار که بعد از آن باد قدرتمندي می
جواهرات کرونوگراف یکی یکی ولی در عوض، . را از سقف پرت کند

روشن شدند و دور تا دور آن شروع به درخشش کرد و اول مثل 
ولی بعد هوا  ه باشداینکه بود که آتشی در کرونوگراف روشن شد
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ها  سوسوي نور خاموش شد و چرخ دنده. به شدت سرد شد نهاگنا
  .کل این جریان کمتر از نیم دقیقه طول کشید. ایستادند

موهاي کوچک روي آن سیخ . کردم و بازویم را مالیدم گیدئون را رها
  "تموم شد؟". شده بود

این بار دستش . گیدئون نفس عمیقی کشید و دستش را بلند کرد
  ".دیگه باید بفهمیم": گفت. لرزید کمی می

و به او  مرا برداشتآزمایشگاهی کوچک دکتر وایت  هاي بطريیکی از 
  ".ش کنه تونه پراکنده ه نسیم میاگه پودر باشه ی. احتیاط کن". دادم

به طرف  ".شاید خیلی هم فکر بدي نباشه": گیدئون زیر لب گفت
بینی؟ زیر عالمت ستاره  می". زد هایش برق می چشم. من برگشت

حاال خواهیم . رود ها از بین می ها و بدي ي بیماري پر، همه دوازده
  ".دید

دادم به چراغ  می من ترجیح. پر را ببرد ي دوازده مرده شور ستاره
  .ام اطمینان کنم قوه

به جلو خم شدم و بعد گیدئون یک  ".زود باش": صبرانه گفتم بی
  .در کرونوگراف بیرون کشیدرا کشوي کوچک 
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هاي اسرار آمیز  بعد از این همه فعالیت. کنم تو ذوقم خورد اعتراف می
کشوي کوچک . و این مزخرفات در مورد اسرار، به نوعی ضد حال بود

هاي گشاد شده گفته  با چشم(نه طبق حدس لزلی حاوي مایعی بود 
  .، نه پودري و نه هیچ نوع سنگی)".قطعا به سرخی خونه": بود

 البته اگر با دقت. تنها چیزي که در آن بود چیزي شبیه نمک بود
هاي ریز شیري  کریستال - کردي یک نمک خاص و زیبا  نگاه می
  .رنگ

این همه دردسر و خرج در ! ورم نمیشهبا. دیوونگیه": زمزمه کردم
  ".چندین قرن فقط براي یه خورده از هر چیزي که این هست

کمی نفس . ت محافظت روي کشو گرفتلبا حاگیدئون دستش را 
بیا امیدوار باشیم هیچ کس نفهمه این یه خورده از هر ": بریده گفت

   ".چیزي که هست االن تو دست ماست

در . دانستند ، به جز کسانی که قبال میباز هم. با سر تأیید کردم
ناگهان تصویري از  "!پس زود باش": زیر لب گفتم. را باز کردم بطري

دانستم از هیچ کس و هیچ چیز به  لیدي آریستا که تا جایی که می
از دریچه باال جلوي چشمم آمد که ترسید  خصوص از ارتفاع نمی

  .زند کوچک را از دست ما قاپ می بطريآید و  می
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کرد چون بدون هیچ حرف  ظاهرا گیدئون هم به چیز مشابهی فکر می
بعد از . ریخت و درش را گذاشت بطريها را در  و سخنی کریستال

اینکه آن را در امنیت کامل در جیب کتش گذاشت، تازه نفس راحتی 
  .کشید

حاال که ": گفتم. ولی در همان لحظه فکر دیگري به ذهن من رسید
و که قرار بوده انجام داه، شاید دیگه براي سفر کرونوگراف کاري ر

  ".زمان کار نکنه

پیش . فهمیم االن این رو هم می": گیدئون به من لبخند زد و گفت
  ".1912به سوي سال 
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  سیزده
فکر کنم روي اون ! گندش بزنناه، ": پچ کرد گیدئون کنار من پچ
  ".کاله لعنتی نشستم

رنه سقف روي سرمون خراب فحش نده وگ": من هم آهسته گفتم
ی ت رو به مادام روسین و اگه اون کاله رو سرت نگذاري، چغلی! میشه
  "!کنم می

کاله ". امروز تا اینجا با ما آمده بود. زمریوس از خنده ریسه رفت
فکر  1912سال  با اون مدل مو، همه تو. اي به حالش نداره فایده
کم باید یه فرق از دست . لفت بازي در میارهکنن داره گردن ک می

  ".کرد کنار خوب براي خودش باز می

صداي گیدئون را شنیدم که دوباره زیر لب فحش داد، این بار براي 
لباس درآوردن و دوباره . این که آرنجش را به چیزي کوبیده بود

لباس پوشیدن در اتاقک اعتراف اصال آسان نبود و من تقریبا مطمئن 
وان اتاق پرو توهین به مقدسات خواهد آن به عن استفاده ازکه  مبود
تازه اگر در نظر نگیریم که ورود دزدکی به یک کلیسا قطعا قانون . بود
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آید؛ حتی اگر قصد سرقت نداشته باشی  شکنی مذهبی به حساب می
اي به سال  و تنها بخواهی از آن به عنوان محلی براي یک سفر عجله

ان با سرعت با یک گیدئون در کناري را چن. استفاده کنی 1912
  .قالب فلزي باز کرده بود که من وقت عصبی شدن هم نداشتم

باید این کلک . واي": زمریوس با حالتی تحسین آمیز سوت زده بود
تونین یه تیم سرقت شکست ناپذیر  شما دو تا می. رو به تو هم یاد بده

  ".حتی در حد فناناپذیر. تشکیل بدین

شته بودیم که من و زمریوس اولین ما دوباره به همان کلیسایی برگ
بار در آن مالقات کرده بودیم و گیدئون براي اولین بار مرا بوسیده 

کردم انگار  با وجودي که وقت خاطره بازي نداشتیم، احساس می. بود
این وقایع مربوط به زمان خیلی خیلی دوري است به خصوص وقتی 

، تنها چند عملدر . کردم از آن زمان چه اتفاقاتی افتاده است فکر می
  .روز از آن زمان گذشته بود

  "اي؟ آماده". ضربه زدگیدئون از بیرون روي در اتاقک 

متأسفانه براي این لباس به موقع زیپ اختراع . نه": با بیچاري گفتم
هاي بسیار خطرناك هم دستم به تمام  حتی با کشش ".نشده بود
  .رسید هاي کوچک آن پشت نمی دکمه
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رسید که قلب من با دیدن  آیا زمانی می. راف بیرون آمدماز اتاقک اعت
بینم  رسید که هر بار او را می گیدئون تندتر نتپد؟ آیا زمانی می

. ام؟ احتماال نه احساس نکنم مسحور چیزي به شدت فوق العاده نشده
ي عادي و یک  هر چند این بار یک کت و شلوار خاکستري تیره

آمد؛ با آن  ولی آنقدر به او می. بود پیراهن سفید در زیر آن پوشیده
  ...هاي پهن  شانه

زمریوس که سر و ته از داالن کلیسا آویزان شده بود، گلویش را صاف 
این زندگی چیست اگر از فرط احتیاط، زمانی براي ایستادن و ". کرد

  "...خیره شدن نداشته باشیم 

 يفرمرؤسایه جورایی شبیه لباس . خیلی خوبه": به سرعت گفتم
مادام روسینی بهت . و کراوات رو هم خیلی عالی بستی. مافیاست
خیلی وقت ". هایمبرگشتم آه کشیدم و سراغ دکمه ".کنه افتخار می

  ".کردن پیش باید مخترع زیپ رو قدیس اعالم می

یک لحظه بعد اضافه  ".بذار من ببندم. برگرد": گفت. گیدئون خندید
  ".چند صد تاست. اوه": کرد

ممکن البته هاي کوچک را ببندد که  همه دکمه تاکشید مدتی طول 
است به خاطر این بوده باشد که هر چند تا یک بار گردن مرا 
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 "!بوسی، بوسی، بوسی": زد اگر زمریوس هر بار داد نمی. بوسید می
  .بردم قطعا بیشتر لذت می

مادام روسینی یک پیراهن خاکستري روشن یقه . باالخره آماده شدیم
کمی بلند بود براي همین . ي توري براي من پیدا کرده بود یقهبلند با 

ا نگرفته بود کامل رخورد و اگر گیدئون م دائم پایم روي آن پیچ می
  .خوردم زمین می

گیدئون خندید و به  ".پوشم ي بعد من کت و شلوار می دفعه": گفتم
: زمریوس غرغر کردرسید بخواهد باز هم مرا ببوسد ولی  نظر می

  .و من با مالیمت او را پس زدم "م؟نه، باز واي،"

هاي خفاشی هم  در ضمن یک موجود با بال ".وقت نداریم": گفتم
با . هاي وحشتناك بود چند متر باالي سر ما مشغول درآوردن شکلک

  .اوقات تلخی به زمریوس نگاه کردم

چیه؟ من فکر کردم این یه مأموریت مهمه، نه یه ": زمریوس پرسید
  ".تو باید از من تشکر کنی. اتقرار مالق

  "!، ممنوناوه": غر زدم
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در این فاصله گیدئون به محل همسرایان کلیسا رفته و جلوي 
، آن را زیر مدت زیادي فکر کردن بعد از. کرونوگراف زانو زده بود
امیدوار بودیم تا زمان برگشت ما کسی آن را . محراب گذاشته بودیم

ها  متکاري داشته باشد که شنبه شبمگر اینکه کلیسا خد. پیدا نکند
  .کند کار

اگه کسی . گیرم من مسؤولیتش رو به عهده می": زمریوس قول داد
من کلی ... من . بیاد اون رو بدزده هیچ رحمی از خودم نشون نمیدم

  "!کنم آب روي سرش خالی می

  "حاضري گوئنی؟": گیدئون دست مرا گرفت

هر ": آرام گفتم. ندتر تپیدهاي او نگاه کردم و قلبم کمی ت به چشم
  ".وقت تو حاضر باشی من هم حاضرم

احتماال زمریوس چیز نیش داري در این مورد گفت ولی من نشنیدم، 
ن در انگشتم فرو رفت و موجی از نور قرمز یاقوتی مرا با زچون سو
  .خود برد

. کلیسا خالی و مثل زمان خودمان ساکت بود. اي بعد ایستادم لحظه
در . ترسیدم زمریوس را در داالن ببینم بودم و هم میهم امیدوار 

  .هم اینجا را تسخیر کرده بود 1912سال 
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بیا، باید ". بعد گیدئون کنار من فرود آمد و بالفاصله دست مرا گرفت
بندم براي یک  داریم و شرط می زمانفقط دو ساعت ! عجله کنیم

  " .دهم سؤاالمون هم وقت نداریم

 "ي لیدي تیلنی پیدا نکنیم چی؟ رو تو خونه اگه لوسی و پل": گفتم
توانستم خودم را قانع  هنوز نمی. خورد هایم از وحشت به هم می دندان

و اگر گفتگو با مامان . کنم که به آنها به عنوان پدر و مادرم فکر کنم
شد؟ دو نفر آدم  تا این حد بد بود، رو به رو شدن با آنها چطور می

  !کامال غریبه

اه، ": گفتم. بارید را ترك کردیم باران به شدت می وقتی کلیسا
هاي  و ناگهان حاضر بودم هر چه دارم براي یکی از آن کاله ".عالیه

تونستی قبل از حرکت یه نگاهی  نمی". عجیب مادام روسینی بدهم
  "به پیش بینی آب و هوا بکنی؟

شت و مرا پ ".بیا بابا، فقط یه بارون مالیم تابستونیه": گیدئون گفت
ولی وقتی به اتون پلیس رسیدیم، باران مالیم تابستانی . سرش کشید

توجه زیادي هم به خودمان جلب کرده . ما را کامال خیس کرده بود
ي افرادي که آن اطراف بودند چتر داشتند و با  بودیم چون همه

  .کردند دلسوزي به ما نگاه می
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خوب شد ": ي لیدي تیلنی رسیدیم گفتم وقتی بیرون در اصلی خانه
با حالتی  ".زحمت مدل موي مناسب این زمان رو به خودمون ندادیم
هایم  دندان. عصبی موهایم را که روي سرم سیخ شده بود صاف کردم

  . خورد هنوز به هم می

  . تر فشار داد گیدئون زنگ را زد و دست مرا محکم

هنوز هم وقت داریم ناپدید . احساس خوبی ندارم": زیر لب گفتم
شاید بهتر باشه اول سر فرصت و در آرامش به سؤاالتمون فکر . بشیم
  ".کنیم

چیزي نیست گوئنی، من با تو . هیس، هیس، هیس": گیدئون گفت
  ".هستم

و مثل یک ورد آرامش بخش آن را  ".بله، تو با من هستی": گفتم
  ".تو با من هستی، تو با من هستی، تو با من هستی". تکرار کردم

اصال . سرپیشخدمت با دستکش سفید در را باز کرد ي قبل، مثل دفعه
  .از دیدن ما خوشحال نبود
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. اي به او زد گیدئون لبخند دوستانه "آقاي استیلمن، درسته؟"
یدي تیلنی اعالم کنین؟ دوشیزه لمیشه لطف کنین و ورود ما رو به "

  ".گوئنت شپرد و گیدئون دو ویلر

مین جا منتظر ه": اي مکث کرد و بعد گفت سرپیشخدمت لحظه
  .و در را در صورت ما بست "باشید

آقاي برنارد هیچ وقت اجازه نمیده . واي خدا": با اوقات تلخی گفتم
کنه تو باز هم اسلحه  خب، اون احتماال فکر می. همچین اتفاقی بیفته

اون نباید بفهمه لیدي . کارش داري و اومدي دنبال خون صاحب
کنم چطور  ن هنوز هم فکر میي تو رو دزدیده و م الوینیا اسلحه

کرده که  میمنظورم اینه که چه غلطی . موفق شده این کار رو بکنه
حواست رو از این موضوع پرت کرده؟ اگه دوباره سر راه من سبز بشه 

واي  .خوام بدونم پرسم، البته نه اینکه مطمئن باشم که می ازش می
ام  وقتی عصبیهمیشه . زنم خدا، من دوباره دارم عین آبشار حرف می

ها رو به رو بشم  کنم بتونم با اون فکر نمی. کنم این کار رو می
تونم نفس بکشم یا شاید هم اصال نفس  و به سختی می. گیدئون
کم کم  ".کنه کشم، هر چند اگه فناناپذیر باشم فرقی هم نمی نمی

بهتره ": شد ولی ادامه دادم صدایم به طرز هیستریکی بلند می
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ي بعدي که در باز بشه، اون مرده استیلمن  فعهون دبرگردیم چ
  "...تونه  می

  .در باز شد

  ".بزنه تو صورتت": با این حال زمزمه کردم

لیدي تیلنی ". سر پیشخدمت درشت هیکل اشاره کرد داخل شویم
 یبه خشک".پذیرد خانه کوچک شما را می ي باال در اتاق مهمان طبقه

  ".اي اسلحه تفتیش کردمبعد از اینکه شما را بر": اضافه کرد

هایش را باز کرد و اجازه داد  گیدئون دست "!مشکلی نیست"
  .استیلمن او را بگردد

  ".تونید باال برید می. خوبه": وقتی کار سر پیشخدمت تمام شد گفت

  "من چی؟": با تعجب پرسیدم

گیدئون به من  ".کنند بانوان اسلحه حمل نمی. شما یک بانو هستید"
  .ها هدایت کرد مرا گرفت و به طرف پله لبخند زد، دست

آمد نگاهی  به استیلمن که چند قدم بعد از ما می "!مباالت چه بی"
ترسه؟ باید  فقط به خاطر این که من زنم از من نمی یعنی ". انداختم
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دونه، ممکنه من یه بمب  از کجا می. رو ببینه 1یه بار مهاجم مقبره
به نظر من . ندارمتو لباس زیرم اي زیر لباسم و دو تا نارنجک  هسته

توانستم همینطور تا غروب به حرف زدن  می "!که ضد فمینیستیه
ادامه بدهم ولی لیدي تیلنی، باریک و صاف مثل میل آنتن، در باالي 

اش  ي یخی حتی چهره - قطعا زن زیبایی بود . ها منتظر ما بود پله
خواستم به او  میاختیار من بی. توانست این حقیقت را تغییر بدهد نمی

هاي دهانم باال رفت جلوي خودم را  لبخند بزنم ولی همین که گوشه
ت به بعد یعنی زمانی که ، لیدي تیلنی نسب1912در سال . گرفتم

تر بود و من  بود تفریحی خوك قالب بافی ببافد، ترسناك شروع کرده
که نه تنها موهاي ما پخش و  ماي متوجه بود به طرز ناراحت کننده

 شده بلکه لباس من هم مثل یک کیسه خیس به تنم آویزان پال
  .ناخودآگاه فکر کردم آیا سشوار اختراع شده یا نه. است

باز هم ": لیدي تیلنی با لحنی به سردي چشمانش به گیدئون گفت
. توانست بهتر از او این کار را انجام دهد تنها لیدي آریستا می ".تو
شدي  القات آخرمان متوجه میباید در م. قطعا آدم سمجی هستی"

  ".که من قصد ندارم خونم را به تو بدهم

                                                             
1Tomb Raider 
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. ما به خاطر خون شما اینجا نیستیم لیدي تیلنی":گیدئون پاسخ داد
ما تمایل ". گلویش را صاف کرد ".ها پیش حل شد آن جریان مدت

... این بار بدون هیچ . داریم مجددا با شما و لوسی و پل صحبت کنیم
  ".سوء تفاهمی

اش که در بلوز  هایش را به سینه لیدي تیلنی دست "!سوء تفاهم"
شود گفت  ي قبل، مرد جوان، نمی دفعه". حریري پوشیده شده بود زد

اي به خشونت  در واقع، گرایش تکان دهنده. رفتار مناسبی داشتی
ه کجا دانم لوسی و پل در این لحظ به عالوه، من نمی. نشان دادي

توانستم به  بود نمی ر شرایط هم متفاوت میگهستند، بنابراین حتی ا
. اي مکث کرد و چشمانش روي من ثابت ماند لحظه ".شما کمک کنم

صدایش  ".کنم بتوانم ترتیب یک گفتگو را بدهم با این حال، فکر می"
شاید با گوئنت به تنهایی و البته در یک ". تر شده بود نیم درجه گرم

  "...دوره زمانی دیگر 

نزاکت باشم ولی  خوام بی من واقعا نمی": او را قطع کردگیدئون حرف 
کنین که ما زمان خیلی کمی در اختیار  مطمئنم شما درك می

اي از آب  ها هدایت کرد؛ من و لباسم در چاله مرا به باالي پله ".داریم
دونم که لوسی و پل با  و من می". قیمت ایستادیم روي فرش گران
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لطفا فقط صداشون کنین؟ من قول کنن، پس میشه  شما زندگی می
  ".میدم این بار مراقب رفتارم باشم

ولی دري در آن پشت باز و بعد  "...این یک ": لیدي تیلنی شروع کرد
  .بسته شد و کمی بعد، یک زن جوان برازنده به او پیوست

  .لوسی

  .مادر من

تر گرفتم و به لوسی خیره شدم، این  دست گیدئون را از قبل محکم
ي زنان  همه. اش به دقت نگاه کردم ک تک جزئیات چهرهتبهبار 

تردید شبیه هم بودند؛ موهاي قرمز، پوست سفید عاجی و  مونتروز بی
هاي آبی درشت، ولی من دنبال چیزي بودم که با من مشترك  چشم
هایش شبیه من بود؟ آیا بینی من هم شبیه او کوچک  آیا گوش. باشد

طور نبود؟ آیا پیشانی ل من هم همینما... اي ابروهایش نبود؟ و انحن
  دار را داشت؟ کردم همین خطوط خنده من هم زمانی که اخم می

خوایم وقت تلف کنیم  ما نمی. درست میگه": لوسی آهسته گفت
میشه ". لرزید و در قلبم اثر گذاشت صدایش کمی می ".مارگارت

  "لطف کنین و پل رو پیدا کنین آقاي استیلمن؟
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اي به او  شید ولی وقتی استیلمن نگاه پرسشگرانهلیدي تیلنی آهی ک
همانطور که . انداخت سرش را به عالمت تأیید پایین آورد

هاي دیگري باال رفت لیدي  سرپیشخدمت از کنار ما رد شد و از پله
ي  خواهم یادآوري کنم که دفعه لوسی، من فقط می": تیلنی گفت

  ".قبل، او یک اسلحه در پشت سر تو گرفت

شرایط ... از طرف دیگه . من واقعا از آن بابت متأسفم": گفت گیدئون
نگاه معنی داري به  ".اي براي من نگذاشته بود ي دیگه اون زمان چاره
در عین حال، االن، ما با اطالعاتی اومدیم که ". لوسی انداخت

  ".نظرمون رو عوض کرده

کردم وقتش رسیده من هم مطلب آرامش  احساس می. خوب گفت
  ولی چه؟. ه این گفتگو اضافه کنمبخشی ب

  بیا در آغوشم؟ - دانم تو که هستی  مادر، من می

حاال دیگر . بخشم لوسی، من تو را به خاطر اینکه مرا ترك کردي می
  تواند ما را از هم جدا کند؟  چیزي نمی

اي از خودم در آورده بودم و گیدئون به  حتما صداهاي مسخره
. ي هیستریکی برداشت کرد لهدرستی آن را به عنوان شروع حم
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هاي من انداخت و درست به موقع مرا نگه داشت  بازویش را دور شانه
  .رسید ناگهان زانوهایم خالی شده باشد چون به نظر می

  "خانه بریم؟ شاید بهتر باشه به مهمان": لوسی پیشنهاد کرد

هایی  آوردم، در آنجا صندلی اگر درست به خاطر می. فکر خوبی بود
  .شد روي آن بنشینیم که میبود 

این بار در اتاق کوچک گرد، میز چاي چیده نشده بود ولی به جز این 
بو  ها هم با گل شب ي پیش بود؛ البته آرایش گل دقیقا شبیه دفعه
چند مبل و صندلی ظریف با پشتی صاف در کنار . جایگزین شده بود

  .پنجره به سمت خیابان چیده شده بود

  ".لطفا بنشینید": لیدي تیلنی گفت

هایی که روکش چیت گلدار داشت افتادم ولی  من روي یکی از مبل
  .بقیه ایستاده باقی ماندند

رسید  تر آمد و به نظر می یک قدم نزدیک. لوسی به من لبخند زد
. با حالت عصبی دوباره باال پریدم. خواهد موهاي مرا نوازش کند می

رمون نرسید چتر اصال به فک. متأسفم ما انقدر خیس هستیم"
  .گفتم مزخرف می ".بیاریم



  نجال محقق  زمرد سبز
 

۵٣١  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

  "لیدي آریستا همیشه چی میگه؟". تر شد لبخند لوسی عمیق

فرزند، من اجازه ": همزمان گفتیم. نتوانستم جلوي لبخندم را بگیرم
ناگهان حالت صورت  "!هاي خوب من رو خیس کنی نمیدم کوسن

  .یه بزندخواهد زیر گر رسید که می حاال به نظر می. لوسی عوض شد

و  ".زنم چاي بیاورند زنگ می": لیدي تیلنی با حالتی عادي گفت
چاي نعنا با مقدار زیاد شکر و لیموي ". زنگ کوچکی را برداشت

  ".داغ

تونیم  ما نمی". گیدئون با ناامیدي سرش را تکان داد "!لطفا نه"
من مطمئن نیستم که زمان درستی رو انتخاب . منتظر اون بمونیم

ولی خیلی امیدوارم که از نقطه نظر شما، مالقات من با  کرده باشم
  ".قبال اتفاق افتاده باشه 1782پل در سال 

لوسی که کنترل خودش را به دست آورده بود به آهستگی با سر 
دونین که  پس شما می". تأیید کرد و گیدئون نفس راحتی کشید
ا یه کم وقت ما رو گرفت ت. کاغذهاي سري کنت رو به من دادین

دونیم که  ي چیزهایی رو که نوشته بود بفهمیم ولی حاال می همه
ها نیست، فقط قراره کنت  ي بیماري سنگ کیمیا درمانی براي همه
  ".رو براي همیشه فناناپذیر کنه
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و این فناناپذیري درست در زمانی که گوئنت به ": لوسی زمزمه کرد
کنه  اون سعی میرسه، درسته؟ براي همینه که  دنیا میاد به پایان می

  "به محض بسته شدن حلقه گوئنت رو بکشه؟

ما هنوز وقت . گیدئون تأیید کرد ولی من با آزردگی به او نگاه کردم
در عین . نکرده بودیم این جزئیات را به طور مناسب بررسی کنیم

حال، زمان خوبی براي این بحث نبود چون او در حال ادامه دادن 
دو تا کردین براي محافظت از گوئنت  هر کاري که شما". حرفش بود

  ".بوده

بازویش . پل در درگاه ظاهر شد ".بینی لوس؟ من که گفته بودم می"
هاي  آمد چشم را دور گردنش انداخته بود و همانطور که جلوتر می
  . کرد کهربایی رنگش بین گیدئون، لوسی و من حرکت می

ز من بزرگتر رسید تنها چند سال ا به نظر می. نفسم را حبس کردم
کردم با آن موهاي سیاه پر  باشد و در زندگی عادي، حتما فکر می

اش  هاي غیر معمول دو ویلرها و چال کوچک روي چانه کالغی، چشم
توانسته کاري در مورد  زدم نمی حدس می. بسیار جذاب است

ولی . احتماال براي مردان این دوره مد بوده است. هایش بکند پاگوشی
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و چه بی آن، واقعا براي اینکه پدر من یا پدر هر کسی  چه با پاگوشی
  .باشد، به اندازه کافی مسن نبود

گاهی پیشاپیش اعتماد ": نگاهی به سرتا پاي گیدئون کرد و گفت
  ".هایی مثل این وحشی جوان حتی آدم. کردن به مردم جواب میده

و گاهی هم به طرز اعصاب خورد کنی شانس ": لوسی به او پرید
من واقعا ممنونم ": با وقار گفت. به طرف گیدئون برگشت ".میاري

اگر تو اتفاقا از اونجا رد . که زندگی پل رو نجات دادي، گیدئون
  ".حتماال االن مرده بوداشدي،  نمی

حتما یه راهی .کنی لوسی تو همیشه اغراق می". پل شکلکی در آورد
  ".الص بشماي که توش افتاده بودم خ رسید که از چاله به فکرم می

  ".حتما": گیدئون با پوزخند گفت

یه آالستر . باشه، شاید هم نه". پل اخم کرد ولی بعد او هم لبخند زد
ها سه  و اون. گره و یه شمشیر باز خوب لعنتی ي حیله فالن فالن شده

  "...اگه یه وقت باز هم ببینمش ! نفر بودن

لت و وقتی پل با حا ".احتمالش خیلی کمه"  :مزیر لب گفت
گیدئون یه کم بعدتر در ": پرسشگرانه به من نگاه کرد اضافه کردم
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حتی اگه راکوزي به . ، با شمشیر اون رو به دیوار دوخت1782سال 
موقع هم پیداش کرده باشه، فکر نکنم اون شب زیاد دووم آورده 

  ".باشه

با شمشیر اون رو به ": تکرار کرد. لیدي تیلنی روي یه صندلی افتاد
  "!چقدر وحشیانه! ختدیوار دو

ي لوسی  پل دستش را روي شانه ".لیاقتش رو داشتاون روانی  "
  .گذاشت

  ".قطعا": گیدئون به آرامی موافقت کرد

. اوه، خیالم راحت شد": لوسی که نگاهش به صورت من بود گفت
دونین کنت نقشه داره وقتی حلقه بسته میشه  حاال که دیگه شما می

خواست چیزي  پل می "!ق هرگز نمیفتهگوئنت رو بکشه، این اتفا
تونه باالخره  با اون کاغذها قطعا بابابزرگ می": بگوید ولی او ادامه داد

گفتیم و کنت هیچ وقت رفاه  محافظان رو قانع کنه ما درست می
و اون . فقط به فکر خودش بودهدر نظر نداشته و بشریت رو در 

نن مدارك موجود تو محافظان ابله به خصوص مارلی چندش آور نمی
ي کنت سن ژرمن رو به لجن کشیدیم،  خاطره! هاها. رو انکار کنن

نه؟ اون حتی یه کنت واقعی هم نبود فقط یه خالفکار تمام و کمال و 
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نفس عمیقی  "!گفتم که خیالم راحت شد، خیلی خیلی راحت - اووه 
ها همینطور ادامه  داد آماده است ساعت کشید که این حس را می

  .ی پل بازویش را دور او انداختبدهد ول

بینی شاهزاده خانم؟ همه چیز درست  می": با مالیمت زمزمه کرد
زد به هر دلیل عجیبی، باعث شد  و با اینکه با من حرف نمی ".میشه

هر چقدر تالش کردم نتوانستم . هاي من جمع شود اشک در چشم
  .جلوي آن را بگیرم

ها  ه به خیس کردن کوسنو بدون اینک ".ولی نمیشه"  :بلند گفتم
هیچ چیز درست ". ترین صندلی افتادم اهمیتی بدهم روي نزدیک

  ".تونه به ما کمک کنه بابابزرگ شش ساله که مرده و نمی. نمیشه

ولی خودش  ".گریه نکن": با بیچارگی گفت. لوسی جلوي من زانو زد
عزیزم، تو نباید این جوري گریه کنی، خوب ". کرد هم گریه می

حتما قلبش بوده، نه؟ من همیشه بهش ". هق هق کرد "...نیست 
  "...اي رو کنار بگذاره  هاي خامه گفتم باید اون کیک می

رسید خودش هم دوست دارد زیر  پل روي ما خم شد و به نظر می
  .گریه بزند
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توانستیم با باران  شد می اگر گیدئون هم به ما اضافه می. عالی بود
  .شکل رقابت کنیمتابستانی آن بیرون بدون م

دو دستمال از جیب . لیدي تیلنی بود که این جریان را متوقف کرد
صداي تیزي که به طرز  رون آورد و به لوسی و من داد و بادامنش بی

براي این کارها ": اي شبیه صداي لیدي آریستا بود گفت تکان دهنده
مرکز ما باید ت. خودتان را جمع کنید. بعدا وقت زیادي داریم فرزندان

  "داند چقدر وقت براي ما باقی مانده؟ چه کسی می. کنیم

  ".درست میگه": ي من زد و زمزمه کرد گیدئون به شانه

ام را باال کشیدم و وقتی صداي بلند فین کردن لوسی در  بینی
از او به ارث  خوشبختانه این عادت را. یدم خندیدمدستمالش را شن

  .بودمبرده ن

وقتی برگشت . گاهی به خیابان انداختپل به طرف پنجره رفت و ن
برگردیم سر . درسته". تفاوت بود حالت صورتش دوباره کامال بی

تونه االن به ما کمک  پس لوکاس نمی". گوشش را خاراند ".کارمون
ولی بدون اون هم، با اون کاغذها، امکان داره باالخره محافظان . کنه

نگاه پرسشگرانه  ".ست هاي کنت خودخواهانه رو قانع کنیم که انگیزه
  ".و بعد حلقه هرگز بسته نمیشه". اي به گیدئون انداخت
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گیره تا سندیت اون  وقت خیلی زیادي می": گیدئون پاسخ داد
در حال حاضر، فالک استاد اعظم لژه و حتی . کاغذها بررسی بشه

تا . ولی من صد در صد مطمئن نیستم. کنهنممکنه حرف ما رو باور 
  ".اون کاغذها رو نشون کسی توي لژ بدم االن جرأت نکردم

، روي مبل، در مورد سوءظنش 1953در سال . با سر تأیید کردم
من هم . بودنسبت به حضور خائنی در جمع محافظان به من گفته 

ونین، همیشه این احتمال هست که بین د می": وارد گفتگو شدم
در محافظان زمان خودمون یک یا چند نفر وجود داشته باشن که 

هاي کنت  مورد اثر واقعی سنگ کیمیا اطالع داشته باشن و از نقشه
سعی کردم روي حقایق  ".براي فناناپذیر کردن خودش حمایت کنن

تمرکز کنم و در کمال تعجب با وجود آن همه احساساتی که در 
یا شاید به خاطر . چرخید به طرز قابل توجهی موفق شدم ذهنم می

  .بود آن احساسات

؟ این موضوع هم بابابزرگ خائن رو شناسایی کرده بودفرض کنی"
  ".کنه چرا به قتل رسیده مشخص می

  "به قتل رسیده؟": لوسی مبهوت تکرار کرد
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ولی به نظر میاد این طور . تونیم ثابت کنیم ما نمی": گیدئون گفت
من در مورد الهام عمه مدي و سرقت خانه در روز تشییع  ".باشه

  .جنازه به او گفته بودم

یعنی در هر دو طرف افرادي وجود "  :لیدي تیلنی متفکرانه گفت
کنت سن ژرمن از گذشته . کنند حلقه بسته شود دارند که تالش می

کشد و یک یا چند نفر از همدستانش در آینده از  نخ را می
  ".کنند هایش حمایت می برنامه

هاي به هم  با دندان. پل با مشت روي پشتی صندلی جلویش زد
  ".شون اه، لعنت به همه": ه غریدفشرد

تونی به محافظان بگی ما رو  ولی تو می". لوسی سرش را بلند کرد
اگه خون ما داخل کرونوگراف وارد نشه، حلقه بسته ! پیدا نکردي

  ".نمیشه

  "...محافظان . به این سادگی نیست": گیدئون گفت

مخفی  دانم براي ما مأمور بله، می": لیدي تیلنی حرفش را قطع کرد
-دوقلوهاي دو ویلر و اون مردك پوشالی پینکرسون. اند گذاشته
 -کنند خیلی باهوش هستند و مرا  خوشبختانه، آنها فکر می. اسمیت

هیچ وقت به فکرشان . کنند خیلی احمق فرض می -چون زن هستم
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هم نرسیده که مأموران مخفی ممکن است در کمال خوشنودي در 
 ".اچیز خود، اطالعات را پنهان کنندبرابر مبلغی بیش از درآمد ن

لوسی و پل به . و این وضعیت موقتی است". اي زد لبخند پیروزمندانه
کنند و با نام دیگري، زندگی جدیدي  زودي تمام رد خود را پاك می

  "...را شروع کرده و 

و به آپارتمانی در خیابان بلندفورد ": گیدئون حرف او را تمام کرد
ي لیدي تیلنی محو  لبخند پیروزمندانه از چهره ".کنند نقل مکان می

اسمیت  - دونیم؛ و به آقاي پینکرسون ها رو می ي این ما همه". شد
دستور داده شده لوسی و پل را در معبد نگه دارد تا وقتی که من 

اي با اطالعات الزم فردا  دقیقتر بگم، نامه. اونجا ازشون خون بگیرم
  ".رسه صبح به دست او می

فردا؟ پس ": رسید گفت ي من گیج به نظر می درست به اندازهپل که 
  "!خیلی هم دیر نیست

. چون از دید من، قبال این اتفاق افتاده. چرا هست": گیدئون گفت
من نامه رو یکی دو روز پیش به محافظانی که در پست نگهبانی 

دونستم جریان از  اون موقع، اصال نمی. سربروس مستقر بودند رسوندم
  ".ارهچه قر
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  ".پس ما باید پنهان بشیم": لوسی گفت

ببینم چی کار ". رسید لیدي تیلنی مصمم به نظر می "فردا صبح؟"
  ".تونم بکنم می

. نگاهی به ساعت دیواري کرد ".من هم همینطور": گیدئون گفت
چون حتی اگه ما مانع از این بشیم . دونم کافی هست یا نه ولی نمی"

پل برسه، من مطمئنم که کنت روش که دست محافظان به لوسی و 
  ".کنه که به اهدافش برسه و ابزاري رو پیدا می

  ".دست کم خون من رو به دست نمیاره": لیدي تیلنی گفت

شما خیلی وقت پیش به ما خون دادین لیدي ". گیدئون آه کشید
وقتی با دو قلوهاي دو ویلر در  1916من شما رو در سال . تیلنی

و شما با کمال . د کرده بودین مالقات کردمجنگ جهانی اول ترابر
خود من هم در اون زمان تعجب . میل چند قطره خون به من دادین

بسیار امیدوارم که یه روزي فرصت کنیم و برداشتمون از اون . کردم
  ".موقعیت رو با هم در میون بگذاریم

کنین  ام یا بقیه شما هم احساس می  فقط من اینطوري": پل پرسید
  "کنه؟ اره توي مغزتون مترو حفر مییکی د
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من هم دقیقا ": به او اطمینان دادم. ام را بگیرم نتوانستم جلوي خنده
اطالعات انقدر زیاده که نمیشه همه رو با هم . همین احساس رو دارم

  ".سازه ي جدید می هر ایده ده تا ایده. هضم کرد

ب زیادي مطال. ي ماجرا نیست و تازه این اصال همه": گیدئون گفت
ولی دوباره . گردیم متأسفانه ما به زودي بر می. براي بحث وجود داره

براي من و  - نیم ساعت دیگه خوبه؟ البته براي شما  - اینجا میایم 
  ".گوئنت اگر همه چیز خوب پیش بره فردا صبح میشه

ولی لوسی انگار که مطلبی به او  ".فهمم من نمی": پل زیرلب گفت
اگه شما از طرف محافظان به یه ": آرامی پرسیدالهام شده باشد به 

. رنگش پریده بود "مأموریت رسمی نیومدین، چطوري اینجا هستین؟
  "یا بهتر بگم، چی شما رو اینجا آورده؟"

ولی گیدئون نگاه سریعی به من انداخت و  "...ما ": من شروع کردم
  . سرش را به طرز نامحسوسی تکان داد

  ".ها رو توضیح بدیم یم اینتون ي بعد می دفعه": گفت

  ".نه": بعد گفتم. من هم به ساعت دیواري نگاه کردم

  "نه؟". ابروي گیدئون باال پرید



  نجال محقق  زمرد سبز
 

۵۴٢  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

ناگهان متوجه شدم که حتی یک ثانیه هم . نفس عمیقی کشیدم
خواستم همینجا و همین حاال حقیقت را به  می. توانم صبر کنم نمی

  .لوسی و پل بگویم

انگار که شصت . یلی خیلی خسته بودمدیگر عصبی نبودم تنها خ
آرزو کردم . ام و حدود صد سال نخوابیده ام کیلومتر بدون توقف دویده

کاش گیدئون به لیدي تیلنی اجازه داده بود براي آن چاي نعناي داغ 
  .ولی حاال مجبور بودیم بدون آن سر کنیم. با شکر و لیمو زنگ بزند

امی شروع به حرف زدن به آر. مستقیم به لوسی و پل نگاه کردم
باید . اي به شما بگیم قبل از اینکه برگردیم، باید چیز دیگه": کردم

  ".براش وقت داشته باشیم

***  

ي باغچه در را باز کرد، مثل  وقتی برادر سینتیا با لباس یک کوتوله
موسیقی با بلندترین . ي جهنم را باز کرده باشد این بود که دروازه
هایی نبود که پدر و مادر  ن مدل موسیقیشد و از آ صدا پخش می

چیزي مثل موسیقی  - سینتیا دوست داشته باشند با آن برقصند 
دختري که تاج کوچکی بر سر داشت با عجله از کنار . ها بود کلوپ
. هاي ادریسی نزدیک ایوان باال آورد ي گل گذشت و در باغچه  کوتوله
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شت ولی البته صورتش سبز شده بود که با تم مهمانی تناسب دا
  .ممکن بود آرایشش این طور بوده باشد

  ".ترسیدم نتونم تا اینجا برسم می! ده امتیاز": بلند شد و فریاد زد

  ".چه قشنگ. اوه، مهمونی دبیرستانی": گیدئون آهسته گفت

یک چیزي در اینجا ایراد . من مات و مبهوت به اطراف زل زدم
ي باال شهر  دیل در منطقهي  ي با کالس خانواده اینجا خانه. داشت

پس چرا این . شد جایی که معموال صداي بلند تولید نمی. چلسی بود
رقصیدند؟ چرا انقدر تعداد زیاد بود؟ و  افراد حتی در سالن ورودي می
آمد؟ معموال در مهمانی سینتیا زیاد  این همه صداي خنده از کجا می

اگر کلمه کسل  .خندیدند، فقط چند خنده زیر لبی گاه و بیگاه نمی
ها اختراع  کننده از قبل وجود نداشت، حتما در یکی از این مهمانی

  .شد می

و  "!عالیه، شما سرتاپا سبزین، پس بیاین تو": برادر سینتیا فریاد زد
پانج ! بیا". دانم چه چیزي به دست من داد یک گیالس از نمی

زه، رنگ هاي تا ي خالص، از میوه آب میوه. خیلی سالمه! هیوالي سبز
البته . ي کوچولو شراب سفید و یه قطره! ارگانیک -سبز خوراکی 

  ".شراب سفید ارگانیک
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کردم دامن عظیم پیراهن ملکه الکساندرا را به  در حالی که سعی می
پدر و مادرت تعطیالت آخر هفته ": سختی از در رد کنم پرسیدم

  "رفتن سفر؟

  "چی؟"

  .بل بلندتر سؤالم را تکرار کردم ده دسی

ي باغچه کمی  صداي کوتوله ".ها یه جایی همین اطرافن نه، اون"
هاي سبز کوچیک سویا  دعواشون شد چون بابا اون دونه". خمار بود

رو باال و پایین انداخت و بعد همه دلشون خواست این کار رو بکنن و 
گرفت و  تیز مامان بزنه امتیاز می تونست به کاله نوك هر کس که می

کنی؟ توالت اون  هی، موریل، تو اون قفسه چی کار می. برد جایزه می
  ".طرفه

زدم تا  باید داد می ".قطعا یه چیزي ایراد داره": به گیدئون گفتم
هاي  ها باید تو گروه معموال تو این مهمونی". صداي مرا بشنود

ایستادیم و منتظر نصفه شب  کوچیک مثل بروکلی صاف می
راه پدر و مادر سینتیا دور بشیم کردیم از سر  و سعی می. شدیم می

هاي خوبی بکنن که هیچ کس از  خواستن با ما بازي چون همیشه می
  ".ها خوشش نمیومد اون
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بعد با لبخند . گیدئون گیالس را از دست من گرفت و یک قلپ خورد
یه . کنم این توضیح بده جریان چیه فکر می": شیطنت آمیزي گفت

اید نصفش ودکاي خالص باشه، ي کوچولو شراب سفید؟ این ب قطره
  ".نصفش حداقل

سالن رقص در اتاق  داخل. کرد خب، این خیلی چیزها را مشخص می
ي آزادي لباس  نشیمن سرك کشیدم؛ مادر سینتیا که شبیه مجسمه

بیا لزلی و ": گفتم. رقصید واري می در آنجا به طرز دیوانهبود پوشیده 
  ".ز اینجا بریمرافائل رو پیدا کنیم و با حداکثر سرعت ا

  .یک فلفل سبز بزرگ به گیدئون برخورد کرد

سارا که داخل لباس فلفل سبز سنجاق شده بود من و من کنان 
تو ... واي خدا ". هایش گشاد شد بعد چشم ".خوام عرذ می": گفت

  .اش را در کت گیدئون فرو کرد انگشت اشاره"واقعی هستی؟

یا ". ریخت عصابم به هم میکم ا کم "سارا، لزلی رو ندیدي؟": پرسیدم
  "انقدر مستی که یادت نمیاد؟

خورد که اگر  آنقدر تلو تلو می ".من هوشیار هوشیارم": سارا فریاد زد
. تونم ثابت کنم می". خورد گیدئون او را نگرفته بود حتما زمین می

کشتم شپش شپش کش شش . کشتم شپش شپش کش شش پا را
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تونه این رو بگه،  مستی نمی هیچ آدم. بفرما، تو هم بگو. پا را
کامالاز این رسید  نگاه پراحساسی به گیدئون که به نظر می "درسته؟

هی، اگه خون آشامی، راحت باش، من ". انداخت کند ماجرا تفریح می
  ".رو گاز بگیر

براي یک لحظه، وسوسه شدم که لیوان را از گیدئون پس بگیرم و 
این دوزخ سبز پر سر و . پانچ هیوالي سبز را در گلویم خالی کنم

ي من بتواند  صداي جوشان فراتر از چیزي بود که اعصاب خرد شده
  .تحمل کند

چه با لباس ملکه الکساندرا و ما واقعا قصد نداشتیم به مهمانی برویم، 
هاي عصر ادواردي  بعد از اینکه لباس. اچه بی لباس ملکه الکساندر

کردم  ، هنوز احساس مییمکردو کلیسا را ترك خود را بیرون آوردیم 
تنها چیزي که . رزمل گویمان با لوسی و پل از درون میبه دلیل گفت

خواستم این بود که به رختخواب بروم و تا وقتی همه چیز تمام  می
براي اینکه این فکر به نظر غیر (یا دست کم . نشده بیرون نیایم

جار بود، به مغزم که از سرریز اطالعات در حال انف) رسید واقعی می
با . فرصتی بدهم تا همه چیز را در سکوت و آرامش تحلیل کند

. هاي رنگی رنگی هاي کوچک و فلش استفاده از یادداشت و مستطیل
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تنها چیزي . تشبیه پل در مورد حفر مترو در مغز ما کامال به جا بود
  .ي این مترو بود که الزم داشتیم نقشه

گفت  فرستاده بود که می در عین حال، لزلی چهار پیامک براي من
به اضطراري به خصوص پیامک آخر . باید بالفاصله به مهمانی برویم

بهتره سرعتتون رو دو برابر کنین و بیاین اینجا وگرنه ". رسید نظر می
  ".من مسؤول عواقبش نیستم

گوردون گلدرمن بود که سر تا پایش با چمن  "!گوئنی! به به"
ي باز پیراهن ملکه الکساندراي من  به یقه. مصنوعی پوشیده شده بود

دونستم زیر لباس فرم  من همیشه می". کشیدزل زد و سوت 
  ".ت چیزي بیشتر از یه قلب مهربون وجود داره مدرسته

گوردون نمی توانست جلوي خودش را بگیرد . مهایم را گرد کرد چشم
و ضایع نکند ولی آیا الزم بود گیدئون هم به آن طرز احمقانه لبخند 

  زند؟ب

چهار بار پشت سر هم بگو کشتم شپش . هی گوردون": سارا داد زد
  ".شپش کش شش پا را

کشتم . کشتم پش پش پا را": گوردون با اعتماد به نفس فریاد زد
هی، . کاري نداشت! کشتم پش شش شپش پا را. شپش پش پا را
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اي به طرف من  با حالت محرمانه "گوئنی، تو پانچ رو امتحان کردي؟
من تنها کسی نبودم زنم  حدس می": و در گوشم فریاد زد خم شد

  ".حالشو بیشتر کنیم... امم ... یه کم که فکر کرده بهتره 

ها در جلوي چشمم ظاهر شد که از کنار بوفه رد  تصویري از مهمان
پاییدند و بعد یکی یکی  شدند و با حالت مخفیانه اطراف را می می

  .کردند یودکاي قاچاقی را به پانچ اضافه م

تلو تلو خورد  "!شیش سیخ کباب سیخی شیش هزار": چه زد سارا چه
آواز ن دار. لزلی تو اتاق موسیقیه". و به پشت گیدئون چنگ زد

خوام برم گوش کنم فقط اول یه کم پانچ  من می. خونن می
اش روي سرش تکان تکان  لباس فلفل سبزي ي کله".خوام می
  "!م ه که تا حاال رفتهای این بهترین مهمونی". خورد می

بعد از امشب، . سینتیا باید ممنون باشه". گوردون نخودي خندید
خیلی خوش . ست هیچ کس دیگه نمیگه مهمونیاش کسل کننده

و کترینگ اونقدر غذاي انگشتی سبز آورده بود که زنگ زدیم ! شانسه
بعضیاشون حتی لباس درست حسابی . چند تا از دوستامون هم بیان

  "!چه برسه به سبز هم ندارن
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و محکم گیدئون را درست از وسط  گرد کردمهایم را  دوباره چشم
هایی که در حال رقص بودند کنار کشیدم و به اتاق موسیقی  دیوانه
  .بردم

ي  خواي آواز بخونی گوئنی؟ دفعه تو هم می". گوردون دنبال ما آمد
نکرده  شرتش رو با آب خیس اگه کتی تی. قبلی تو از همه بهتر بودي
  "...دادم، خیلی جذاب شده بود و من  بود حتما به تو رأي می

خواستم به طرف او برگردم ولی در همان  می ".اه، خفه شو گوردون"
یا کسی که اگر در وسط اتاق موسیقی روي . لحظه شارلوت را دیدم

میز نایستاده بود و آهنگ پاپاراتزي لیدي گاگا را در میکروفون 
  .ود شارلوت باشدخواند ممکن ب نمی

  "!واي، خداي من": گیدئون چارچوب در را گرفت و زیر لب گفت

تعداد زیادي از هوادارانش دور . اي نتوانستم چیزي بگویم من لحظه
زدند و شارلوت هم اصال بد  میز ایستاده بودند و جیغ و سوت می

  .خواند نمی

تیز  گوردون بالفاصله قاطی طرفداران شارلوت شد و تقاضاي استریپ
  "!در بیار  اونا رو !در بیار": عربده زد. کرد
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و راهم را از میان جمعیت به طرف آنها باز  رافائل و لزلی را دیدم
با لباس نسبتا سبز گریس کلی و موهایی که به تناسب لزلی  -کردم 

گیدئون . رسید مد آن دوره فر زده بود دوست داشتنی به نظر می
  .همان دم در ماند

از اون پانچ خورد و ". و مرا بغل کرد "!باالخره اومدین": لزلی داد زد
کنه با همه  یم داره سعیمیناز ساعت نه و . حاال اصال خودش نیست

مسافر در مورد انجمن مخفی کنت سن ژرمن و اینکه در بین ماها 
ما هر کاري تونستیم کردیم که بره خونه . وجود داره حرف بزنهزمان 

  ".ره و در میرهخو ولی مثل ماهی لیز می

 سرحالپوشیده بود ولی خودش اصال  باحالرافائل که یک کاله سبز 
من همین االن . تره و خیلی از ما قوي": رسید گفت به نظر نمی

تقریبا تا دم در بردمش ولی بعد بازوم رو پیچوند و تهدید کرد گردنم 
  ".شکنه رو می

ایستادیم و  ".تهاالن هم که میکروفون رو گرف": لزلی با ناراحتی گفت
به شارلوت انگار که یک بمب ساعتی در حال انفجار باشد نگاه 

  .کنم بمب ساعتی خوشگلی بود اعتراف می. کردیم
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حتی یک پري واقعی . لباس پري عالی بود. کرد کارولین اغراق نمی
هاي ظریفش از میان ابري از توري سبز  هم به اندازه شارلوت که شانه

هایش سرخ  گونه. رسید ت داشتنی به نظر نمیبیرون آمده بود، دوس
هاي درخشان مو در  درخشید و حلقه هایش می شده بود، چشم

هاي زیبایش فرو ریخته بود؛ طوري به نظر  پشتش تا میان بال
دیدم  اگر می. ها به دنیا آمده است رسید که انگار با همین بال می

آید  واز در میپرد و در اتاق موسیقی به پر اي بعد از جا می لحظه
  .کردم تعجب نمی

در واقع، . در عین حال، صداي آواز خواندنش اصال شبیه پریان نبود
  .شباهت به صداي خود لیدي گاگا هم نبود بی

و  ".پاپاراتزي تو هستم - دانی که من پاپا می": در میکروفون فریاد زد
الت شروع کرد با ح "!ها رو در بیار اون": وقتی گوردون دوباره داد زد

هاي بلند سبزش را انگشت به  وسوسه انگیزي یکی از دستکش
  .هایش بیرون آورد انگشت و با کمک دندان

این رو از ": تحت تأثیر قرار گرفته بود گفت بر خالف میلشلزلی که 
  ".االن یادم نمیاد از کدوم فیلم. یه فیلم یاد گرفته
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آن را  وقتی شارلوت دستکش را در میان جمعیت انداخت و گوردون
  .گرفت، جمعیت یک صدا فریاد کشید

و شارلوت توجهش را به دستکش دیگر  "!بعدي"  :همه داد زدند
گیدئون را در درگاه دیده . ولی بعد ناگهان متوقف شد. معطوف کرد
خب، خب، ": پشت میکروفون گفت. هایش را تنگ کرد بود و چشم

تا روي  ها چرخید و نگاهش روي سر مهمان "!ببینین کی اینجاست
! ي کوچولوي من هم هست دختر خاله... االبته و ". من متوقف شد

دونستین که گوئنت در واقع یه مسافر زمانه؟  گوش کنین، شما می
هو من مثل یکی از  و یک. قرار بود من باشم ولی اینطوري نشد
  ".خواهراي احمق سیندرال اینجا وایسادم

  "!آواز بخون": طرفدارهاي مبهوتش داد زدند

  "!ها رو در بیار اون"  :گوردون عربده کشید

روي  آتشینشهاي  شارلوت سرش را به یک طرف خم کرد و چشم
ولی من تا وقتی که پسره مال من ": زد زیر آواز. گیدئون ثابت ماند
من تا این حد ! هاهاها، این که شوخی بود! کشم بشه دست نمی

ن گرفت و اش را به سمت گیدئو انگشت اشاره ".کنم سقوط نمی
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ي  و به زودي همه. تونه در زمان سفر کنه اون هم می": گفت
  ".کنه هاي جهان رو درمان می بیماري

  ".اه، گندش بزنن"  :لزلی زیر لب گفت

  ".یکی باید اون رو بیاره پایین": گفتم

شاید . مونه آره ولی چطوري؟ مثل ماشین جنگی می": رافائل گفت
  ".طرفش باید یه چیز سنگینی رو پرت کنیم

به نوعی متوجه . شنوندگان شارلوت مطمئن نبودند چه خبر است
فقط گوردون با . شده بودند که شارلوت اصال حال خوبی ندارد

  "!ها رو در بیار اون" :زد سرخوشی داد می

اي بکنم ولی او به شارلوت نگاه  سعی کردم با نگاهم به گیدئون اشاره
  .ایستاده بود به راه افتاد به طرف میزي که روي آن هآهست. کرد می

ي نقاط  شارلوت نفس عمیقی کشید و میکروفون آهش را به همه
همه چیز رو در مورد تاریخ ... من و اون ". اتاق موسیقی پخش کرد

باید ببینین چطور مینوت . ما با هم سفر زمان یاد گرفتیم. دونیم می
  ".زنه یا پیانو می. کنه یا شمشیر بازي می. رقصه می

  .ئون تقریبا به او رسیدگید
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اون به طرز ترسناکی در هر کاري ": شارلوت با حالتی رویایی گفت
و  ".تونه به هشت زبون ابراز عشق کنه اوه، و می. کنه خوبه که می

براي اولین بار در زندگیم دیدم که اشک در چشمان شارلوت جمع 
! نهاوه،  - نه اینکه تا حاال نسبت به من ابراز کرده باشه ". شد

  ".ي احمق منه چشمش فقط دنبال دختر خاله

داد و هیچ  ها بوي قلب شکسته را می این حرف .لبم را گاز گرفتم
چه کسی . کرد کس در دنیا بهتر از من قلب شکسته را درك نمی

شد که شارلوت اصال قلب دارد؟ یک بار دیگر آرزو کردم  باورش می
درد هم قلب خودم  هر چند. تئوري قلب مارزپانی لزلی درست باشد

گرفت و مجبور بودم به سختی تالش کنم تا امواج حسادتی را که مرا 
  .کرد فرو بنشانم به غرق شدن تهدید می

  ".بیا بریم". گیدئون دستش را به طرف شارلوت گرفت

ي یک ماشین کمباین احساسات داشت  گوردون که دقیقا به اندازه
  .فسشان را حبس کرده بودندها ن ي مهمان ولی بقیه "!هوووو": داد زد

. کمی نوسان داشت ".من رو تنها بگذار": شارلوت به گیدئون گفت
  ".من هنوز حرفم تموم نشده"
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اي بعد به زور میکروفون را  گیدئون با یک خیز روي میز پرید و لحظه
بیا شارلوت، . نمایش تموم شد": اعالم کرد. از چنگش بیرون کشید

  ".برمت خونه من می

اگه به من دست ". ي خشمگین به او پرید مثل یک گربهشارلوت 
  "!دونی که کراو ماگا بلدم می. شکنم بزنی گردنت رو می

شارلوت . دوباره دستش را به طرف او گرفت "منم همینطور، یادته؟"
با تردید آن را گرفت و حتی اجازه داد گیدئون او را از میز پایین 

توانست روي  ه سختی میبیاورد؛ یک پري خسته و مست که دیگر ب
  .پایش بایستد

مثل . گیدئون بازویش را دور کمر او انداخت و به طرف ما برگشت
خیلی . کند داد به چه چیزي فکر می اش نشان نمی اکثر اوقات، چهره

برین شما دخترا با رافائل . کنم من این رو حل می": کوتاه گفت
  ".بینیم اونجا همدیگه رو می. ي من خونه

  .نگاهمان به هم افتاد یک لحظه

  ".بینمت به زودي می": به من گفت

  ".بینمت به زودي می". سرم را پایین آوردم
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  . ي دیگر هم حرف نزد شارلوت یک کلمه

و من فکر کردم، شاید ، سیندرال هم وقتی با شاهزاده سوار بر اسب 
  .کرد شد، کمی احساس گناه می سفیدش دور می
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  .ده استها تشکیل ش همیشه، از اکنون

  

  امیلی دیکنسون

  

  چهارده
دوري الکل از یه دلیل دیگه براي اینکه ": لزلی غرغر کنان گفت

به این موضوع نگاه کنی، وقتی زیادي مشروب هم هر جوري . کنیم
کنی یه احمق  بخوري و خودت رو به نمایش بگذاري، احساس می

من که دوست ندارم دوشنبه تو مدرسه جاي شارلوت . کامل هستی
  ".اشمب

 رفتیم دیدیم که دختر وقتی بیرون می ".یا جاي سینتیا": گفتم
تر بود  در اتاق رختکن با پسري که دو سال از ما پایین صاحب تولد

تحت این شرایط، به خودم زحمت ندادم . (در حال ماچ و بوسه است
با سینتیا خداحافظی کنم به خصوص که حتی سالم هم نکرده 

  .)بودیم
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من هم دوست ندارم جاي اون بدبختی باشم که روي  و": رافائل گفت
  ".دار آقاي دیل باال آورده اي خنده پاهاي قورباغه

واقعا گل سر ولی شارلوت ". به طرف خیابان چلسی مانور پیچیدیم
ي فروشگاه پارچه مبلی ایستاد ولی  لزلی بیرون پنجره ".سبدشون بود

. کرد میتحسین  به جاي نگاه کردن به ویترین، تصویر خودمان را
  ".سوزه زیاد دوست ندارم این رو بگم ولی واقعا دلم براش می"

دانستم  هر چه نباشد، من دقیقا می ".منم همینطور"  :آهسته گفتم
دانستم  و متأسفانه این را هم می. عاشق گیدئون بودن چه حسی دارد

که وقتی جلوي همه خودم را به نمایش بگذارم هم چه احساسی 
  .دارد

رافائل  ".ها رو فراموش کرده ي این ه شانس بیاره فردا صبح همهاگ"
. در جلویی آپارتمان گیدئون در یک ساختمان آجري قرمز را باز کرد

ي خانواده دیل در خیابان فالد خیلی نزدیک بود، براي همین  خانه
ي گیدئون منطقی به نظر  لباس عوض کردن براي مهمانی در خانه

  .رسید می

قبال، بعد از مالقات با لوسی و پل . قیق به آنجا نگاه کردمد حاالتازه 
، آنقدر از نظر احساسی به هم ریخته بودم که متوجه 1912در سال 
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هاي  مطمئن بودم که گیدئون در یکی از آن آپارتمان. چیزي نشدم
کند که چند صد متر فضاي خالی  خیلی کالس باالیی زندگی می
د ساخته شده و یک تلویزیون تخت دارند و همه جا از شیشه و فوال
 یراهروي باریک. کردم ولی اشتباه می. به اندازه یک زمین فوتبال دارد

از در و از کنار یک پلکان کوچک به اتاق نشیمن پر نوري منتهی 
تا سقف ي دیوارها  بقیه. ي عظیم بود شد؛ دیوار پشتی یک پنجره می

پوشه بود و همینطور  دي و چند وي هایی که پر از کتاب، دي با قفسه
روي هم انبار شده بود پوشیده شده و جلوي پنجره یک مبل بزرگ 

  .خاکستري با تعدادي زیادي کوسن قرار داشت

ولی قلب اتاق، یک پیانوي بزرگ بود، هر چند میز اتویی که به آن 
و کاله سه گوشی که . کرد تکیه داده بود کمی از ابهت آن کم می

بود هم به این تصویر   ر پیانو آویزان شدههاي د روي یکی از گوشه
. گشت مادام روسینی احتماال نومیدانه دنبال این کاله می. خورد نمی

  .ي گیدئون در مورد دکوراسیون منزل این طور بود ولی شاید سلیقه

چی ": رافائل نقش یک میزبان خوب را بر عهده گرفت و پرسید
  "دوست دارین بخورین؟
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که انداخت و نگاه مشکوکی به آشپزخانه  "ي؟چی دار": لزلی پرسید
هایی بود که با  و ظرف ها در آن سینک ظرفشویی لبالب از بشقاب

یا . پوشیده شده بودند احتماال قبال سس گوجه فرنگی بود چیزي که
  .شاید این هم یک آزمایش پزشکی و جزئی از تحصیل گیدئون بود

شیر داریم ولی . بینمبگذار ب. هومم". رافائل در یخچال را باز کرد
میشه آب . اوه... آب پرتقال . تاریخ انقضاش چهارشنبه گذشته بود

آهان، این به نظر . پرتقال جامد بشه؟ یه جورایی تو پاکت صدا میده
  "...اگه با یه چیزي قاطیش کنیم . خوبه، ممکنه یه جور لیموناد باشه

ن روي مبل لزلی در حال افتاد ".خوام، لطفا من فقط یه کم آب می"
بزرگ خاکستري بود ولی در آخرین لحظه به یاد آورد که لباس 

ي مبل  گریس کلی براي لم دادن مناسب نیست و با دقت روي لبه
  .من با یک آه عمیق خودم را کنارش انداختم. نشست

حتما ! چه روزي بود". ام رانوازش کرد با محبت گونه ".گوئنی بیچاره"
  "حالت بهتر میشه؟ ياغون به نظر نمیااگه بگم اصال د. داغون شدي

  ".یه کم". شانه ام را باال انداختم

رافائل با لیوان و یک بطري آب برگشت و چند مجله و کتاب از جمله 
  .کتاب مصوري در مورد مردان عصر روکوکو را از روي میز کنار زد
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میشه چند متر از اون دامن ": گفتلبخند شیطنت آمیزي به من با 
  "نار تا براي من هم روي مبل جا باز بشه؟رو بکشی ک

سرم را به عقب تکیه دادم و  ".مهم نیست، روي دامن بشین": گفتم
  .هاي را بستم چشم

بعد دیگه  کنیم یه چیزي رو پاره می! نه، نه، نشین". لزلی از جا پرید
بیا، بلند  .بهمون اجازه نمیدن از مادام روسینی لباس قرض بگیریم

دست مرا کشید و دوباره  ".کنم و برات باز میشو، من بندهاش ر
. بلندم کرد و به کمک کرد لباس ملکه الکساندرا را بیرون بیاورم

کنیم تو یه طرف دیگه رو نگاه کن  وقتی ما داریم این کار رو می"
  ".رافائل

باشه، این ". رافائل تمام قد روي مبل دراز کشید و به سقف زل زد
  "؟خوبه جوري

لوز و شلوارم را پوشیدم و چند قلپ آب خوردم احساس وقتی دوباره ب
  .کردم بهتر شدم

دیدن ": بعد از اینکه دوباره روي مبل نشستیم لزلی آهسته پرسید
  "یعنی لوسی و پل چه حسی داشت؟... ماد 
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حتما خیلی ناجوره که مادر و ". رافائل با همدردي به من نگاه کرد
  ".پدرت همسن خودت باشن

اعصاب خورد کن ... عجیب و غریب و ... یه کم ". دمبا سر تأیید کر
و بعد ماجرا را براي آنها تعریف کردم؛ از جریان سرپیشخدمت  ".بود

ي خون را با کرونوگراف دزدي  دم در تا اعتراف ما به اینکه قبال حلقه
یا به قول دوست  - وقتی فهمیدن ما واقعا سنگ کیمیا ". ایم بسته

به . رو داریم رسما قاطی کردن - برقی  قگارگویلم زمریوس، نمک بر
کنه حتی از من هم  شدت آشفته شدن و وقتی لوسی قاطی می

کردن که ما چه کار  زنه، باورت میشه؟ دائم تکرار می بیشتر حرف می
ي فامیلی  اممم، رابطه... وحشتناکی کردیم تا اینکه بهشون گفتم از 

  ".دقیقمون خبر دارم

  "؟خب". هاي لزلی گرد شد چشم

مون  بعدش همه  یه لحظه هتا این ک. خب بعدش ساکت شدن": گفتم
ي  زنم همه حدس می". ام را مالیدم هایم خسته چشم ".زدیم زیر گریه

تونست یه زمین خشک  هایی که این چند روزه ریختم می اون اشک
  ".تو آفریقا رو سیراب کنه

  .لزلی با بیچارگی بازوي مرا نوازش کرد ".واي، گوئنی"
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آره، و بعد بهشون این خبر خوب رو دادیم ". ی کردم لبخند بزنمسع
. تونه من رو بکشه چون ظاهرا من فناناپذیرم کنت نمیکه در واقع 
شد براي همین  ها باور نکردن و زمانمون داشت تموم می البته اون

نتونستیم بگیم استیلمن سعی کنه یه حرکت سریع بزنه و من رو 
مجبور شدیم . ها ثابت بشه این تا به اون خفه کنه یا یه چیزي مثل

ع به کلیسا قها رو مات و مبهوت ول کنیم و بدوییم تا به مو اون
  ".برسیم و برگردیم

  "خب حاال چی؟"

ها بریم و بعد گیدئون  قراره فردا صبح دوباره به دیدن اون" :گفتم
 تنها مشکل اینه که هنوز باید. ها بگه ش رو به اون ي هوشمندانه نقشه

و اگه نصف من هم خسته باشه . ش کار کنه تمام شب روي نقشه
  ".تونه درست فکر کنه حتی نمی

لزلی  -و من هم براي همین اینجام . خب، قهوه براي همینه دیگه"
. بعد آهی کشید. اي به من زد لزلی لبخند دلگرم کننده ".هی باهوش

که منظورم اینه . ولی تو درست میگی، به این راحتی هم نیست"
عالیه که شما دو تا یه کرونوگراف براي سفر در زمان دست خودتون 

تونین ازش استفاده کنین هم حد و  دارین ولی مدت زمانی که می



  نجال محقق  زمرد سبز
 

۵۶۴  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

به خصوص که باید یادمون باشه فردا قراره برین و . حدودي داره
دوباره کنت رو ببینین که در این صورت فقط دو ساعت یا کمتر از 

  ".مونه اقی میحد مجاز ترابردتون ب

  "چی؟": توجه گفتم بی

تونی در  اون قسمتش رو تو آنا کارنینا نخوندي؟ نمی". لزلی آه کشید
 ".روز بیشتر از پنج و ساعت و نیم ترابرد کنی، وگرنه عوارض داره

ي صورت رافائل نشده  لزلی وانمود کرد متوجه حالت تحسین کننده
یه رو دارین خوشم میاد دونم که از اینکه اون چیز نمک و نمی". است
امیدوارم حداقل اون رو جایی مخفی کرده . خطرناکه... اون . یا نه

  ".باشین که کسی نتونه پیداش کنه

هنوز در جیب کت چرمی گیدئون بود  بطريدانستم  تا جایی که می
پل حداقل بیست بار به ما گفت باید اون ". ولی این را به لزلی نگفتم

  ".رو از بین ببریم

  "!اون احمق نیستو "

ي ما  کنه اون برگ برنده گیدئون فکر می". سرم را تکان دادم "!نه"
  ".میشه
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تونی محض شوخی تو  البته همیشه می. چندش": رافائل گفت
. ر فناناپذیري، فقط یک بار مصرف شوددپو. اینترنت حراجش کنی
  ".حداقل قیمت، یک پوند

شناسم که دوست  من که به جز کنت کسی رو نمی": به تلخی گفتم
من که اصال از اینکه زنده بمونم و همه . داشته باشه فناناپذیر باشه

ترجیح میدم خودم رو از یه . اطرافم بیفتن و بمیرن خوشم نمیاد
با این فکر آه  "!صخره پرت کنم پایین تا اینکه توي دنیا تنها بمونم

یري من کنین این جریان فناناپذ شما فکر می". دیگري را فرو نشاندم
ممکنه یه مشکل ژنتیکی باشه؟ هر چی نباشه من فقط یه ژن سفر 

  ".زمان ندارم، دو تا ژن دارم

و اینکه حلقه از همه . ممکنه یه ارتباطی داشته باشه": لزلی گفت
  ".لحاظ با تو بسته میشه

براي مدتی غرق در افکارمان نشستیم و به دیوار رو به رو خیره 
  .با رنگ سیاه روي آن نوشته شده بودچند کلمه به التین . شدیم

اونجا چی نوشته؟ یادت نره یخچال رو پر ": باالخره از لزلی پرسیدم
  "کنی؟
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ي دو  یه نقل قول از لئوناردو داوینچیه، و خانواده. نه": رافائل گفت
ویلر از اون دزدیدن تا به عنوان شعار خانوادگی خودشون استفاده 

  ".کنن

ما ": هاي اینه یسیش یه چیزي تو مایهپس حتما انگل": لزلی گفت
ما همه چیز رو "یا   ".فقط پز نمیدیم، واقعا فوق العاده هستیم

  ""!دونیم، و همیشه حق با ماست می

  .خندیدم

کسی که بر یک ستاره تمرکز کرده باشد، "میگه ": رافائل گفت
چطوره یه کم ". گلویش را صاف کرد "".دهد اش را تغییر نمی عقیده

لبخند  "قلم پیدا کنم؟ که بهمون کمک کنه بهتر فکر کنیم؟کاغذ و 
شاید یه جورایی نامناسب باشه، ولی باید بگم ". عجیب و غریبی زد

  ".برم من از این بازي مرموز شما لذت می

لبخندي به آهستگی روي صورتش پخش شد و . لزلی راست نشست
ن م": گفت. اش شروع به رقصیدن کردند هاي روي بینی کک و مک
ي  دونم واقعا بازي نیست و مسأله منظورم اینه که می. هم همینطور

ي این دو  م به اندازه مرگ و زندگیه ولی من هیچ وقت تو زندگی
. اي به من انداخت نگاه عذرخواهانه ".ي گذشته حال نکردم هفته
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ببخشید گوئنی ولی خیلی خیلی باحاله که دوستت یه مسافر زمان "
  ".تر از اینکه خودت باشی زنم خیلی باحال میحدس . فنانپذیر باشه

اگه جامون عوض . راست میگی". ام را بگیرم نتوانستم جلوي خنده
  ".کردم میشد من هم بیشتر کیف می

بعد از اینکه رافائل با کاغذ و مداد رنگی برگشت، لزلی بالفاصله شروع 
اون جریان مربوط به ". هاي کوچک و فلش کرد به کشیدن مستطیل

ست کنت در بین محافظانه که واقعا اعصاب من رو به هم همد
هر چند این خودش هم یه جور ". مدتی ته مداد را جوید".ریزه می

تونه هر کسی باشه، نه؟ وزیر  عمال می. ست ولی مهم نیست فرضیه
بهداشت، اون دکتر خل و چل، آقاي جورج مهربون، آقاي ویتمن، 

  "بود؟اون احمق موقرمز، اسمش چی ... فالک 

  ".کنم اون به این جور کارها بخوره ولی فکر نمی. مارلی": گفتم

و همیشه کسی که کمترین . در هر صورت، از اعقاب راکوزیه"
احتمال نسبت بهش میره این جور کارها رو انجام میده، خودت که 

  "!دونی می
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خطر به نظر میان معموال  کسایی که بی. درسته": رافائل موافقت کرد
کنن  هایی که تته پته می به خصوص باید مراقب احمق. خالفکارن
  ".باشین

تونه قاتل  این همدست کنت، بگذار فعال بهش بگیم آقاي ایکس، می"
لزلی با جدیت روي تکه کاغذش یادداشت  ".پدربزرگ گوئنی باشه

و احتماال همونی خواهد بود که قراره وقتی کنت اکسیرش رو ". کرد
. نگاه محبت آمیزي به من انداخت ".شهبه دست آورد گوئنی رو بک

حداقل از وقتی فهمیدم تو فناناپذیر هستی یه کم کمتر در این "
  ".مورد نگرانم

ي ما از جا پریدیم و  همه ".فناناپذیر، نه آسیب ناپذیر": گیدئون گفت
بدون سر و صدا به آپارتمان برگشته بود و . با تعجب به او نگاه کردیم
هنوز لباس قرن . چارچوب در تکیه داده بود حاال دست به سینه به

هجدهمش را به تن داشت و مثل همیشه با دیدن او قلبم به طرز 
  .دردناکی تپید

تفاوت به  کردم لحنم همانطور که قصد داشتم بی در حالی که آرزو می
  "شارلوت چطوره؟": نظر برسد پرسیدم
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نم باید ز حدس می". هایش را باال انداخت گیدئون با خستگی شانه
شماها چی کار ". جلوتر آمد ".فردا صبح چند تا آسپرین بخوره

  "کنین؟ می

لزلی زبانش را از گوشه دهانش بیرون آورده بود و  ".کشیم نقشه می"
و نباید جادوي ". داد مدادش را به سرعت در باالي کاغذ تکان می

  .زد تا با ما بیشتر با خودش حرف می ".کالغ رو فراموش کنیم

کنی همدست سري کنت بین  ، تو فکر می1گید": ل گفترافائ
من به عمو ". جوید هایش را می ناخن "تونه باشه؟ محافظان کی می
کردم خیلی عجیب و غریبه، حتی  همیشه فکر می. فالک مشکوکم

  ".وقتی کوچیک بودم

گیدئون به طرف من آمد و قبل از اینکه روي مبل راحتی  ".بیخود"
هایش را  آرنج. رویی بیفتد موهاي مرا بوسیدي رو به  چرمی فرسوده

من ". روي زانوهایش گذاشت و یک رشته مو را از صورتش کنار زد
در مورد . تونم حرفی رو که االن لوسی گفت از فکرم بیرون کنم نمی

اینکه کنت به محض به دنیا اومدن گوئنت داره فناناپذیریش رو از 
  ".دست میده

                                                             
1Gid مخفف گیدئون 
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ولی برحذر ": گفت. و سر تکان دادلزلی از نمودارهایش دل کند 
اش  کند، زندگی وقتی ستاره دوازدهم نیروي خود را نمایان می: باشید

و من باز هم عصبانی  ".رسد بر روي زمین به پایان طبیعی خود می
و ". تواند مرا از عمق وجود بلرزاند شدم که این شعر کوتاه مسخره می

ماند، و تا انتهاي زمان به  اگر جوان نابود شود، درخت بلوط پایدار می
  ".دواند سرعت در زمین ریشه می

  "ها رو حفظی؟ ي این همه": رافائل پرسید

ولی خیلی از . ش رو نه همه": لزلی که کمی خجالت کشیده بود گفت
بعد به طرف گیدئون  ".این شعرها یه جورایی تو مغزم گیر کرده

ر رو در گذشته اگه کنت اون پود: کنم من این طور فکر می". برگشت
ي دوازدهم طلوع  ولی فقط تا زمانی که ستاره. بخوره، فناناپذیر میشه

بعد خداحافظ . تا وقتی گوئنت به دنیا بیاد... امم ... کنه، یعنی 
مگر اینکه گوئنت رو . اي پیر میشه فناناپذیري؛ مثل هر کس دیگه
ز همه ولی قبل از اون، باید اول ا. بکشه تا این روند رو متوقف کنه

و اگه . گوئنت یه موقعیتی فراهم کنه تا اکسیر به دست اون برسه
. هیچ وقت دستش به اکسیر نرسه، دیگه فناناپذیر نخواهد بود

  "رسونم؟ منظورم رو می
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و به پل و سیستم مترویی که در مغز ما ساخته  ".یه جورایی": گفتم
  .شد فکر کردم می

ولی فرض ": انه پرسیدمتفکر. گیدئون به کُندي سرش را تکان داد
کردیم؟ فرض  کنیم ما تمام این مدت تو استدالالتمون اشتباه می

  "ها پیش تونسته پودر رو به دست بیاره؟ کنیم کنت مدت

  .ولی به موقع جلوي خودم را گرفتم "چی؟"تقریبا دوباره گفتم 

ها هنوز بسته  ي خون یکی از کرونوگراف این امکان نداره چون حلقه"
  ".یدوارم اکسیر اون یکی یه جاي امن پنهان شده باشهنشده و ام

بله، دقیقا در همین لحظه این . بله": گیدئون، هنوز به کُندي، گفت
ولی لزوما به این معنی نیست که همینطور باقی . حرف درسته

به این ". هاي ما را دید آهی کشید وقتی حالت مبهم چهره ".بمونه
اي از زمان در قرن هجدهم،  رههامکان داره که در یه ب: فکر کنین

اکسیر رو به دست آورده باشه و  -اي که شده  به هر وسیله - کنت 
  ".فناناپذیر شده باشه

موهاي بدن من بدون اینکه دقیقا . ي ما به او خیره شدیم هر سه
  .بدانم چرا سیخ شده بود
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که خودش یعنی ممکنه در همین لحظه هنوز ": گیدئون ادامه داد
ممکنه یه جایی ". هاي من نگاه کرد مستقیم به چشم ".زنده باشه

اون بیرون بگرده و فقط منتظر باشه که ما اکسیر رو در قرن هجدهم 
و بعد منتظر فرصت بمونه که تو رو بکشه، . به دستش برسونیم

  ".گوئنت

نمیگم دقیقا ": بعد لزلی گفت. اي سکوت حاکم شد چند ثانیه
هر دلیلی شما دو تا نظرتون رو  فهمم چی میگی ولی حتی اگه به می

یه مشکل کوچیکی ... عوض کنین و اکسیر روي براي کنت ببرین 
  ".تونه گوئنی رو بکشه اون نمی". با خوشحالی خندید "نداره؟

و در هر حال، حاال که شما دو ". رافائل مدادش را روي میز چرخاند
  "نین؟دونین، چرا باید نظرتون رو عوض ک تا هدف واقعی کنت رو می

اش وقتی باالخره جواب  گیدئون بالفاصله جواب نداد، و حالت چهره
  ".براي اینکه ممکنه به زور وادارمون کنن". تفاوت بود داد بی

***  

وقتی بیدار شدم احساس کردم چیز سرد و مرطوبی روي صورتم 
  ".زنه ده دقیقه دیگه ساعتت زنگ می": است و زمریوس گفت
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  . رم کشیدمغرغر کنان، پتو را روي س

کردي که  دیروز شکایت می! هیچ جور نمیشه تو رو راضی کرد"
رسید احساسات زمریوس را جریحه دار  به نظر می ".بیدارت نکردم

  .ام کرده

و االن خیلی خیلی . دیروز ساعت کوك نکرده بودم": زیر لب گفتم
  ".زوده

بین  خواي دنیا رو از شر یک خود بزرگ اگه می": زمریوس گفت
توانستم  می ".اپذیر نجات بدي باید یه کم از خود گذشتگی بکنیفنان

خود ". کرد بشنوم اش را همانطور که دور اتاق پرواز می صداي زمزمه
بدو، از . بینی که امروز عصر باید ببینیش؛ اگه یادت نرفته باشه بزرگ

  ".خواب پاشو، مثل گل وا شو

فناناپذیر چه نه،  که کار سختی نبود، چون چه. ام وانمود کردم مرده
رسید زمریوس  در هر حال، به نظر نمی. ها را داشتم احساس مرده

با خوشحالی بال بال . هاي من قرار گرفته باشد زیاد تحت تأثیر تالش
ها نصیحت  رفت و مثل پیرزن زنان جلوي تخت من باال و پایین می

هایی مثل سحرخیز باش تا کامروا باشی  کرد و ضرب المثل می
  . تگف می
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ولی  ".تونن تا دلشون بخواد کامروا باشن سحرخیزها می": گفتم
با اوقات تلخی، از تختخواب بیرون آمدم . باالخره زمریوس موفق شد

  .و در نتیجه رأس ساعت هفت صبح در ایستگاه متروي معبد بودم

تر بگویم، هفت و شانزده دقیقه ولی ساعت موبایل من  خب، دقیق
  .کمی جلوتر بود

ه زودتر از من در ایستگاهی که قرار گذاشته بودیم منتظر من لزلی ک
در آن ساعت  ".تو هم که عین من خسته به نظر میاي": بود، غر زد

روز یکشنبه در ایستگاه خبري نبود ولی فکر کردم گیدئون چطور 
انتظار دارد بدون اینکه توجه کسی را جلب کند وارد یکی از این 

جا پر از   ه کامال روشن بود و همهایستگا. هاي مترو شود تونل
  .هاي مدار بسته بود دوربین

کیف سفري سنگینم را که پر از وسایل بود زمین گذاشتم و با 
ي اسکی مارپیچ داشته  بدخلقی نگاهی به زمریوس که انگار مسابقه

. تقصیر زمریوسه". کرد انداختم ها پرواز می باشد با سر بین ستون
حتی . استفاده کنم؛ گفت خیلی دیر شده نذاشت از کانسیلر مامان

  ".نگذاشت سر راه یه سر به استارباکس بزنم
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تو خونه ": لزلی با نگاه مشتاقی سرش را به یک طرف خم کرد
  "خوابیدي؟

  "خوابیدم؟ آره، معلومه، کجا باید می": صبرانه پرسیدم بی

خب، من فکر کردم شما دو تا ممکنه بعد از رفتن من و رافائل یه "
تراحتی به خودتون داده باشین و نقشه کشیدن رو کنار گذاشته اس

به خصوص که من از قصد، خداحافظی با ". اش را مالید بینی ".باشین
مبل به روي رافائل رو کلی طول دادم تا شما وقت داشته باشین از 

  ".اتاق برین

  "!اي از قصد؟ واي، چقدر تو از خود گذشته": به کُندي گفتم

. حتی سرخ هم نشد "نیستم؟! آره": یطنت آمیزي زدلزلی لبخند ش
ي  تونستی به مامانت بگی میاي خونه می. ولی موضوع رو عوض نکن"

  ".خوابی ما می

. خواستم این کار رو بکنم راستش، من می". لبخند کج و معوجی زدم
با کمی ناراحتی  ".ولی گیدئون اصرار داشت براي من تاکسی بگیره

  ".کردم وسوسه کننده نبودم اونقدري که فکر میظاهرا ": اضافه کردم

  ".کنه مسؤولیت می... امم ... اون فقط احساس ". لزلی مرا دلداري داد
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تونی این اسم  می": زمریوس که پرواز مارپیچش تمام شده بود گفت
. نفس نفس زنان کنار من روي زمین فرود آمد ".رو هم روش بذاري

بی حس و حال، ترسوي  تونی بهش بگی خسته کننده، یا می"
عرضه، یه  بی جربزه، بی"مکثی کرد تا نفسش جا بیاید،  "...بدبخت 
  "...ي محض  جوجه

مجبور بود براي اینکه صدایش با وجود سر . لزلی به ساعتش نگاه کرد
و ظاهرا ". و صداي متروي خط مرکزي به گوش برسد فریاد بزند

ه چند مسافري ب ".بیست دقیقه گذشته. خیلی هم خوش قول نیست
هایش  بعد، ناگهان چشم. شدند نگاه کرد که از مترو پیاده می

  ".آها، اومدن". درخشید

آن روز صبح، دو شاهزاده ": زمریوس با زبان چرب و نرمی دکلمه کرد
هاي سفید خود را براي  اي که مشتاقان زیادي داشتند، اسب افسانه

ها،  با دیدن آن. نداولین بار در اصطبل گذاشتند و با مترو سفر کرد
ي متمرکز  هاي دو شاهزاده خانم درخشید و وقتی دو مجموعه چشم

هاي  ها با هم برخورد کردند و خود را به صورت بوسه از هورمون
هاي احمقانه بروز دادند، جن باهوش و خوشتیپ  شرمگینانه و لبخند

  ".رقیب متأسفانه مجبور شد در سطل آشغال باال بیاورد بی
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اي  هیچ کدام از ما لبخند احمقانه -کرد  آوري اغراق می مبه طرز شر
و هیچ . زدیم اي می مندانه در نهایت، لبخند سعادت. بر چهره نداشت

کس هم شرمگین نبود، شاید به جز من، چون یادم آمد چطور 
: دیشب گیدئون بازوهاي مرا از دور گردنش باز کرده و گفته بود

قراره فردا روز پرکاري داشته . بهتره برات یه تاکسی خبر کنم"
از آن بدتر این بود که . کمی احساس اضافه بودن کرده بودم ".باشیم

نه . "دوستت دارم"شدم که بگویم  در همان لحظه داشتم آماده می
خب، هنوز در عمل ... دانسته ولی  ها پیش این را نمی اینکه از مدت

خواهد  او واقعا میو حاال کامال مطمئن نبودم که . آن را نگفته بودم
  .این حرف را بشنود یا نه

تونم  گوئنی، من می". ي مرا نوازش مختصري کرد گیدئون گونه
فقط باید مراقب محافظی که . دونی که تنهایی این کار رو بکنم، می

ست باشم و وقتی در راه رفتن به لژه نامه رو  در حال انجام وظیفه
  ".دوباره ازش پس بگیرم

با وجودي که هنوز تا رسیدن به  ".رو خوب اومديفقط ": لزلی گفت
هاي واقعا عالی خیلی فاصله داشتیم، چهار نفري چیزي را که  ایده

. گفت طراحی کرده بودیم می "ي عملیاتی خام یک نقشه"لزلی به آن 
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دیدیم و باید قبل از  در هر صورت، باید دوباره لوسی و پل را می
همچنین، باید . دادیم را انجام میمالقات امروز عصر با کنت این کار 

برده  1912ي پیش به سال  اي که گیدئون هفته کاري در مورد نامه
این نامه به . کردیم اند، می گفت لوسی و پل کجا پنهان شده بود و می

هیچ وجه نباید به دست استاد اعظم آن زمان و دوقلوهاي دو ویلر 
ي سفر زمان پنهانی با توانستیم برا در مورد زمانی که می. افتاد می

اگر  ؛مان صرف کنیم، محاسبه کرده بودیم کرونوگراف خصوصی
ي فیزیکی جدي  خواستیم ریسک کنیم و به خودمان صدمه نمی

حداکثر یک ساعت ) مثال تقلید کردن از زمریوس و باال آوردن(بزنیم 
ي آن به خوبی استفاده  و اینکه چطور از هر دقیقه داشتیمو نیم وقت 

  . براي خودش دردسري بود کنیم،

توانیم کرونوگراف را  اول، رافائل خیلی جدي پیشنهاد داده بود که می
قاچاقی وارد مقر فرماندهی محافظان کنیم و یک راست از آنجا سفر 
کنیم، ولی حتی برادر بزرگترش هم جرأت انجام چنین کاري را 

  .نداشت

شده از یکی از گیدئون پیشنهاد دیگري داده بود و چند کاغذ لوله 
هاي کتابش بیرون کشیده و از بین آناتومی سه بعدي انسان و  قفسه
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هاي مترو زیر زمینی  اي از تونل سیستم ساختار دست انسان، نقشه
به خاطر این نقشه بود که االن در . ي معبد بیرون آورده بود منطقه

  .کردیم ایستگاه مترو با هم مالقات می

ما این کار رو انجام بدي؟ ولی ما توافق خواي بدون  می". اخم کردم 
  ".کردیم در آینده همه کارها رو با هم بکنیم

در غیر این صورت آخرش میگی خودت تنهایی . دقیقا": رافائل گفت
قرار بود رافائل و لزلی باالي سر کرونوگراف  ".دنیا رو نجات دادي

د نگهبانی بدهند و با اینکه زمریوس کمی رنجیده بود و گفته بو
تواند به همان خوبی این کار را انجام دهد، دانستن اینکه در  می

توانستند  شدیم جاي دیگري برگردیم، آنها می صورتی که مجبور می
  .ي آرامش بود کرونوگراف را بردارند و با خودشان ببرند مایه

در هر صورت، تو قطعا بدون ما حسابی تو ": لزلی به گیدئون پرید
  ".دردسر میفتی

کیف  ".باشه، باشه، فهمیدم". هایش را در هوا بلند کرد ن دستگیدئو
. خب، دقت کنین". سفري مرا برداشت و نگاهی به ساعت انداخت
بعد از اون، دقیقا . رسه قطار بعدي ساعت هفت و سی و سه دقیقه می
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اي بیاد به اولین  چهار دقیقه وقت داریم که قبل از اینکه قطار دیگه
  ".هاتون رو روشن نکنین تی نگفتم چراغ قوهتا وق. گذرگاه برسیم

به دستور دادن اعتیاد . حق داري": لزلی در گوش من پچ پچ کرد
  ".داره

***  

  "!نزدیک بودا! 1مغد": رافائل از ته دل فحش داد

هاي ما از روي دیوارهاي موزاییک  نور چراغ قوه. من هم موافق بودم
هاي  واگن. کرد مان را روشن هاي رنگ پریده شده گذشت و صورت

  .کردند مترو پشت سر ما صدا می

دانستیم چهار دقیقه، براي باال رفتن از مانع انتهاي  حاال دیگر می
ایستگاه، پایین پریدن و دویدن در طول تونل و فاصله گرفتن از 
. مسیرهاي مجهز به الکتریسیته، پنجره زمانی خیلی کوچکی است

ا بعد از پنجاه متر آخر به تازه، نباید زمانی را که صرف کردیم ت
گیدئون برسیم و نفس نفس زنان با بدبختی جلوي در آهنی منتهی 
به در سمت راست تونل ایستادیم را فراموش کنیم؛ گیدئون کلید 

در . اسکلتی را از جیبش بیرون آورد و شروع به باز کردن قفل کرد
                                                             

1Merde ندگ  
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و صدا و همراه با سر  همین لحظه بود که لزلی، زمریوس و من یک
زود "شد، شروع به جیغ زدن کردیم،  صداي قطاري که نزدیک می

  "!باش، زود باش، زود باش

تر  روي نقشه نزدیک": گیدئون عذرخواهانه نگاهی به ما کرد و گفت
  ".رسید به نظر می

نور چراغ قوه را . لزلی اولین کسی بود که خودش را جمع و جور کرد
ي را که با آن راهرو حدود به فضاي تاریک رو به رو انداخت و دیوار
نقشه را چک . شد روشن کرد سه متر جلوتر از ما ناگهان تمام می

هنوز ساخته نشده  1912این دیوار تو سال . خب، اینجا درسته". کرد
  ".ي گذرگاه پشت دیواره بقیه. بود

 من ؛گیدئون زانو زد، کرونوگراف را باز کرد و تنظیمات را وارد کرد
ان را از کیف بیرون آوردم و آماده شدم شلوارم م1912هاي  لباس هم

  . را در آورم

خواي با  چی تو فکرته؟ می": به من نگاه کرد یگیدئون با حواس پرت
  "یه لباس بلند تو این راهروها بدوي؟

  "...منظورم اینه به خاطر سندیت ... من فقط فکر کردم "
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  ".گور پدر سندیت": گیدئون گفت

کامال ": با ذوق و شوق گفت. هم زد هایش را به زمریوس پنجه
رفیق ناباب روت اثر ". بعد به طرف من برگشت "!درسته، گور باباش

  "!درست هم به موقع. گذشته

  ".اول تو گوئنی". گیدئون به طرف من سر تکان داد

ناپدید شدن جلوي چشمان مجذوب لزلی . جلوي کرونوگراف زانو زدم
متوجه شده بودم که کل این  و رافائل، کمی عجیب بود ولی تا االن

هر لحظه ممکن بود به دنبال چند نان . (جریان، یک روند آشنا دارد
  .)تازه براي صبحانه از قرن گذشته سر در بیاورم

. اش را به رو به رو تاباند گیدئون کنار من فرود آمد و نور چراغ قوه
ر دیواري در کار نبود؛ نو 1912همانطور که انتظار داشتیم در سال 

شد ادامه  چراغ تا زمانی که در یک راهروي بلند و باریک ناپدید می
  . داشت

  "حاضري؟": با لبخند شیطنت آمیزي پرسیدم

  ".هر وقت تو حاضر باشی": گیدئون هم با لبخند جواب داد
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ي کافی ترسناك بود  تونل مترو به اندازه. دانستم حاضرم یا نه من نمی
افتادم احتماال براي درمان  و اگر مدت طوالنی اینجا گیر می

  .حاد به روان درمانی نیاز داشتم 1کالستروفوبیاي

ها  تر و تعداد انشعاب رفتیم سقف راهروها کوتاه هر چه جلوتر می
هایی رو به پایین وجود داشت و  اینجا و آنجا، پله. شد بیشتر می

بار هم با راهرویی مواجه شدیم که سقف آن ریخته بود و مجبور  یک
هیچ صدایی به جز صداي نفس کشیدن ما و تق تق . برگردیم شدیم

ضعیف پایمان و هر از گاهی صداي کاغذ وقتی گیدئون مجبور بود به 
کردم از جاي دیگري هم صداي خش  تصور می. نقشه نگاه کند نبود

ها در این هزارتو  احتماال یک ارتش کامل از موش. شنوم خش می
کر کردم اگر من یک عنکبوت کرد و در همان تخیلم ف زندگی می

  .آلی براي زندگی و شکار کردن بود غول پیکر بودم، اینجا مکان ایده

خب، باید اینجا یه پیچ به سمت ": گیدئون با تمرکز زمزمه کرد
  ".راست باشه

ي راهروها مثل  همه. کردم براي چهلمین بار پیچیدیم احساس می
چیزي که جهت  هیچ. سیبی که از وسط نصف کنیم شبیه هم بودند

                                                             
1Claustrophobia      ترس از فضاي بسته 



  نجال محقق  زمرد سبز
 

۵٨۴  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

دانست آیا این نقشه  و چه کسی می. را مشخص کند وجود نداشت
! درست است یا نه؟ فرض کنیم ابلهی مثل مارلی آن را کشیده باشد

به صورت دو  2250در این صورت، احتماال من و گیدئون را در سال 
واي، نه، . آوردند اسکلتی که دست یکدیگر را گرفته بودند بیرون می

افتاد فقط گیدئون اسکلت  اگر این اتفاق می. کردم اموش میداشتم فر
هاي او چسبیده بودم که زیاد  شد، و من زنده و سالم به استخوان می

  .هم تصویر بهتري نبود

  .گیدئون ایستاد، نقشه را تا کرد و در جیب شلوارش گذاشت

گم شدیم؟ شاید اون نقشه به درد نخور ". سعی کردم خونسرد باشم
  "...ه هیچ وقت اگ. باشه

از اینجا به بعد، من راه رو . گوئنت": صبرانه حرف مرا قطع کرد بی
  ".بیا. زیاد دور نیست. بلدم

امروز صبح واقعا کمی، . از خودم خجالت کشیدم ".فهمیدم. آهان"
براي . با عجله به راهمان ادامه دادیم. رفتار کرده بودمخب، دخترانه 

کرد راهش را در این  فکر میمن یک راز بود که چطور گیدئون 
  .هزارتو بلد است
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و درست کنار چاله، یک . پایم در یک چاله آب فرو رفت "!لعنتی"
ي  هاي قرمزش را در نور چراغ قوه اي نشسته بود و چشم موش قهوه

احتماال جیغ من به زبان . با صداي بلند جیغ زدم. زد من به هم می
ن موش روي پاهاي عقبش داد چو معنی می"!چقدر تو نازي"ها  موش

  .نشست و سرش را به یک طرف خم کرد

  "!برو گمشو! تو اصال هم ناز نیستی": جیر جیر کردم

  "کجایی؟": گیدئون که در پیچ بعدي ناپدید شده بود صدا زد

آب دهانم را فرو دادم و کل جرأتم را جمع کردم و از کنار موش 
بود دنبال من ها نبودند، نه؟ اگر سگ  ها مثل سگ موش. دویدم
تر باشم نور چراغ قوه  براي اینکه مطمئن. دوید تا پایم را گاز بگیرد می

هاي موش تاباندم تا حواسش را پرت کنم و به جایی که  را به چشم
بعد نور را به جلو برگردانم و دوباره جیغ . گیدئون منتظرم بود برسم

  .شد ي یک مرد در انتهاي راهرو دیده می سایه. زدم

ها  گیدئون به سرعت نور مرا گرفت و به طرف سایه "!لعنتیاه، "
حتی اگر جیغ هم نزده بودم، نور چراغ . ولی دیر شده بود. کشید
  .ام مرا لو داده بود قوه

  ".فکر کنم من رو دید": زیرلب گفتم
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چه احمقی ! اون منم. بندم دید شرط می"  :گیدئون عبوسانه گفت
و با این حرف، مرا به  ".من مهربون باشبا . زود باش، تو اول برو! بودم

  .جلو هل داد تا دوباره تلو تلو خوران وارد راهرو شوم

ي  و دوباره زیر نور چراغ قوه "...کنی  میچه غلطی ": زیر لب گفتم
  .دیگري گیر افتادم

ولی این بار،  "گوئنت؟": صداي گیدئون را شنیدم که با ناباوري گفت
بعد . اي طول کشید تا بفهمم ثانیه نیم. آمد صدا از جلوي من می

رفت نامه را به  متوجه شدم که مسیرمان به گیدئون قبلی که می
ام را  نور چراغ قوه. بدهد برخورد کرده است 1912استاد اعظم سال 
و در چند متري ! واي، خدا، بله، این هم گیدئون بود. روي او انداختم

راي دو ثانیه، با نور ب. من ایستاد و با حیرت محض به من نگاه کرد
چطور اومدي ": بعد او گفت ،هایمان همدیگر را کور کردیم چراغ قوه
  "اینجا؟

خب، توضیحش یه کم ": گفتم. نتوانستم جلوي لبخندم را بگیرم
هی، تو یه ذره هم ": هر چند دوست داشتم بگویم ".ست پیچیده

پشت آن بخشی از دیوار که در آنجا پنهان شده  "!عوض نشدي
  .کرد یم، آن یکی گیدئون در هوا ایما و اشاره میبود
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  "!زود باش، توضیح بده": تر جلوتر آمد و گفت گیدئون جوان

. داد هایش را تکان می وار دست یک بار دیگر، آن یکی گیدئون دیوانه
  .من نفهمیدم سعی دارد چه عالمتی براي من بفرستد

. ترش زدم اني جو اي به نسخه لبخند دوستانه ".یه دقیقه، لطفا"
  ".گردم االن بر می. باید یه چیزي رو روشن کنم"

اي  تر او عالقه ي مسن تر گیدئون و نه نسخه ولی ظاهرا نه نسخه جوان
تر دنبل من راه افتاد و سعی کرد  گیدئون جوان. به توضیح نداشتند

تر صبر نکرد که او  بازوي مرا بگیرد و در همان زمان، گیدئون مسن
اش روي  ا ببیند، جلو پرید و با کل وزن چراغ قوهاین طرف پیچ ر

تر مثل یک گونی سیب زمینی  گیدئون جوان. پیشانی خودش کوبید
  .روي زمین افتاد

زانو زدم و با وحشت به زخمش که خونریزي  "!داغونش کردي"
  .کرد نگاه کردم می

قبال نامه ! بیا، وقت نداریم. مونه زنده می": احساس گفت گیدئون بی
وقتی تو رو ... ": لگد مالیمی به خودش زد "... اون. حویل دادهرو ت

  ".دید در حال برگشتن بود
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تو ". توجهی به او نکردم و موي گیدئون بیهوش را نوازش کردم
یادته چقدر سر این موضوع با من بد ! خودت زدي توي سر خودت

  "رفتار کردي؟

ولی کی . مو واقعا متأسف. بله، یادمه". گیدئون لبخند ضعیفی زد
قبل از اینکه اون احمق دوباره ! انتظار همچین چیزي رو داشت؟ بیا

بعد چیزي به  ".خیلی وقته که نامه رو تحویل داده. بیدار بشه
هاي آبداري باشد چون مثل  زدم فحش حدس می. فرانسوي گفت

  .ي مغد چند بار تکرار شد چیزي که رافائل گفته بود کلمه

شاید . خب، خب، خب، مرد جوان": گفت صدایی کامال نزدیک به ما
این پایین نزدیک سیستم فاضالب باشیم، ولی دلیلی نداره به این 

  ".راحتی ادبیات فاضالبی به کار ببریم

وارد  رسید که قصد داشته باشد تازه گیدئون چرخید ولی به نظر نمی
شاید چون این صدا مهربان و . را هم به راحتی خودش بزند

ي یک  ام را باال آوردم و آن را روي چهره چراغ قوه. طبعانه بود شوخ
نجا روي به پایین تا ببینم ي میان سال تاباندم و بعد از آ غریبه
  .نرفته بود. اي به سمت ما نشانه نرفته باشد اسلحه
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با تعظیم کوچکی خودش را معرفی  ".من دکتر هریسون هستم"
دئونی که هایش با کنجکاوي بین صورت گیدئون و گی کرد؛ چشم

ات را از  و من همین االن نامه". روي زمین افتاده بود در حرکت بود
پاکتی را که  ".داد گرفتم کارآموزي که در پست سربروس نگهبانی می

لیدي تیلنی به ". مهر قرمز بزرگی داشت از جیب کتش بیرون آورد
من اطمینان داد که این نامه نباید تحت هیچ شرایطی به دست 

البته به جز . ي داخلی بیفتد یا هیچ یک از اعضاي حلقه استاد اعظم
  ".من

ما تو راه ". اش را با پشت دستش مالید گیدئون آهی کشید و پیشانی
بودیم که دقیقا جلوي همین رو بگیریم ولی گذشتن از این راهروها 

و بعد انقدر احمق بودم که سر راه خودم سبز ... خیلی وقت گرفت 
  ".ممنون". و در جیب کتش چپاندنامه را گرفت  ".شدم

خب، این ". آهسته خندید "یه دو ویلر به اشتباهش اعتراف کرد؟"
به دست گرفته و من  اولی خوشبختانه لیدي تیلنی کارها ر. جدیده

. هایش تا به حال شکست خورده باشد به یاد ندارم هیچ کدام از نقشه
ه گیدئونی که ب ".فایده است به عالوه، بحث کردن با او به کلی بی

  "کمک نیاز داره؟". روي زمین افتاده بود اشاره کرد
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ضرري نداره اون زخم رو ضدعفونی کنیم و یه چیز نرمی زیر ": گفتم
چیزیش ! بیخود". ولی گیدئون حرف مرا قطع کرد ".سرش بگذاریم

باید ". هاي من نکرد و مرا بلند کرد توجهی به اعتراض "!نمیشه
و . رو به لیدي تیلنی برسونین دکتر هریسون لطفا سالم ما. برگردیم

  ".به اون بگین من خیلی ممنون ایشون هستم

در حال برگشتن و دور  ".باعث افتخار است": دکتر هریسون گفت
  .شدن بود که فکر دیگري به ذهن من رسید

اوه، دکتر هریسون، میشه به لیدي تیلنی بگین اگه در آینده ": گفتم
  "رفتم نترسه؟موقع ترابرد به دیدنش 

: براي ما دست تکان داد و گفت ".حتما". دکتر هریسون تأیید کرد
  . و بعد با عجله دور شد "!موفق باشید"

که گیدئون دوباره به طرف دیگر  "!خداحافظ": گفتم داشتم می
  .خودش را بیهوش و تنها روي زمین رها کرد. کشید

ش به طرف و مو. مطمئنم این جا پر از موشه": با دلسوزي گفتم
  ".خون جذب میشه
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ولی بعد ناگهان  ".ها رو با کوسه قاطی کردي اون": گیدئون گفت
در میان موهاي . ایستاد، به طرف من برگشت و مرا در آغوش گرفت

حقم بود اگه ! چقدر احمق بودم! من خیلی متأسفم": من زمزمه کرد
  ".زد یه موش میومد و یه گازي به من می

در واقع، در (که اطرافمان بود فراموش کردم بالفاصله هر چیزي را 
، بازوهایم را دور گردنش انداختم و )کل همه چیز را فراموش کردم

شروع به بوسیدن او کردم، اول فقط هر جایی را که در آن لحظه به 
تر کشید ولی بعد  او هم مرا نزدیک. هایش را رسیدم و بعد لب آن می

  .از سه ثانیه عقب زد

و دست  "!ما واقعا براي این کارها وقت نداریم گوئنی": به تندي گفت
  .مرا گرفت و دنبال خودش کشید

دو . ولی گیدئون چیزي نگفت. خیل عمیق. چندین بار. آهی کشیدم
راهرو بعد، وقتی ایستاد و نقشه را بیرون آورد، دیگر نتوانستم طاقت 

  "بوسم؟ براي اینه که من درست نمی" : بیاورم و پرسیدم

  .گیدئون مات و مبهوت از باالي نقشه به من نگاه کرد "چی؟"

سعی کرم حالت  "ي کاملم، درسته؟ من تو بوسیدن یه فاجعه"
دونی، قبل از این  می". هستریک صدایم را کم کنم ولی موفق نشدم
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. یعنی درست بوسیدن حتما زمان و تجربه الزم داره... هیچ وقت 
و وقتی تو من رو ! دونی که یها همه چی رو به آدم یاد نمیدن، م فیلم

  ".زنی یه جورایی احساساتم جریحه دار میشه پس می

. اش به زمین افتاد گیدئون نقشه را پایین آورد و نور چراغ قوه
  "...گوئنی، گوش کن "

. گفتم ولی باید می. دونم عجله داریم آره، می". حرفش را قطع کردم
یا اینکه تاکسی .. .هر چیزي بهتر از اینه که من رو پس بزنی یا 

  ".کنم یا دست کم، اگه خوب بگی قبول می. من انتقاد پذیرم. بگیري

بعد نفس . گیدئون سرش را تکان داد "...گاهی اوقات تو واقعا "
گوئنت، وقتی تو من رو ": عمیقی کشید و کامال جدي گفت

. کنم تماسم رو با زمین از دست میدم بوسی، احساس می می
اگه از یه . کنی یا از کجا یاد گرفتی کار رو می دونم چطور این نمی

اي  لحظه ".فیلم بوده، خب، ما باید بریم و با هم اون فیلم رو ببینیم
بوسی،  خوام بگم اینه که وقتی تو منو می چیزي که می". مکث کرد

خوام اینه که تو رو در آغوشم بگیرم و احساست  تنها چیزي که می
کنم یه نفر یه قوطی  توام که حس میلعنتی، من اینقدر عاشق . کنم

ولی در حال ! بنزین یه جایی درون من ریخته و اون رو آتش زده



  نجال محقق  زمرد سبز
 

۵٩٣  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

یا یکی از ما . باید حواسمون جمع باشه... تونیم  ما نمی... حاضر، 
نگاهی که به من کرد باالخره به تردیدهایم  ".حواسش جمع باشه

بدون تو، دیگه . ترسونه گوئنی، این چیزها من رو می". پایان داد
خوام  اگه اتفاقی براي تو بیفته من هم می... زندگی من معنی نداره 

  ".بمیرم

شروع . سعی کردم به او لبخند بزنم ولی ناگهان بغض گلویم را گرفت
  .ولی اجازه نداد حرفم را تمام کنم "...گیدئون ": کردم

چون کنت . خب، تو نباید مثل من باشی، گوئنی... خوام  من نمی"
  "!کنه و می. تونه از همچین احساساتی علیه ما استفاده کنه می

. من عاشق توام. خیلی براي گفتن این حرف دیر شده": زمزمه کردم
  ".خوام بدون تو زندگی کنم و نمی

دست . رسید گیدئون ممکن است هر لحظه زیر گریه بزند به نظر می
میدوار باشیم تونیم ا پس فقط می". مرا گرفت و تقریبا آن را له کرد

  ".که کنت هرگز هرگز هرگز این رو نفهمه

ي هوشمندانه  و امیدوار باشیم که هنوز بتونیم یه نقشه": گفتم
  ".ما عجله داریم. پس بیا دیگه اینجا صبر نکنیم. بریزیم
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***  

روي زیراندازي  "!یک ربع، نه حتی یک دقیقه بیشتر": گیدئون گفت
بودیم، جلوي کرونوگراف زانو  هاي هاید پارك انداخته که روي چمن

فاصله نداشتیم و به دریاچه و پل  1زده بود؛ زیاد از گالري سرپنتین
رسید امروز هم مثل دیروز روز بهاري  با اینکه به نظر می. دید داشتیم

. ها خیس شبنم بودند خوبی باشد، هنوز به شدت سرد بود و چمن
ن آمده بودند از هایشا کسانی که براي دویدن یا به گردش بردن سگ

شدند و بعضی از آنها با کنجکاوي به گروه کوچکمان  کنار ما رد می
  .کردند نگاه می

همانطور که بندهاي زیردامنی را که در ناحیه باسن الیی داشت 
با این زیردامنی، لباسم  "!ولی یک ربع کافی نیست": بستم گفتم می

باشد موج  هایش را برافراشته دور من مثل یک کشتی که بادبان
شد و به همین دلیل بود که امروز  زد و روي زمین هم کشیده نمی می

اگه دیر ". به جاي کوله پشتی آن ساك سفري بزرگ را آورده بودم
من ". پنهانی از این مسأله وحشت داشتم. یا اصال نرسد "برسه چی؟

  ".کردن ها در قرن هجدهم خیلی دقیق کار نمی مطمئنم ساعت

                                                             
1Serpentine Gallery 
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ي  در هر صورت ایده. پس بدشانسی میاریم"  :گیدئون غرید
  "!اون هم امروز. واریه دیوانه

داخل  ".یه بار هم شده درست میگه": زمریوس با خستگی گفت
هایش گذاشت و خمیازه گل  ساك سفري پرید و سرش را روي پنجه

من امروز خیلی زود . وقتی برگشتین منو بیدار کن". و گشادي کشید
ی بعد، صداي خرخرش را از داخل کیف مدت کوتاه ".بیدار شدم
  .شنیدم

همان لباس آبی گلداري . لزلی با دقت لباس را روي سر من کشید
بود که براي اولین مالقاتم با کنت پوشیده بودم و از آن زمان در 

. بعدا خیلی وقت داریم جیمزبراي دیدن ": گفت. کمدم آویزان بود
هر وقتی که تو اینجا  براي اون، همیشه همون زمان تو همون روزه،

  .هاي کوچک پشت من کرد شروع به بستن قالب ".بري به دیدنش

همین قانون در مورد جلوگیري از تحویل اون ". با او مخالفت کردم
گیدئون . اون هم الزم نبود همین امروز باشه. نامه هم صادقه

. تونست مثال سه شنبه بزنه تو سر خودش یا آگوست سال دیگه می
تازه، در نهایت لیدي تیلنی کارها رو به . شد همون میش  نتیجه

  ".دست گرفت
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زنین  وقتی شماها در مورد این چیزها حرف می ": رافائل شکایت کرد
  ".گیرم من همیشه سرگیجه می

خواستم قبل از اینکه لوسی و پل رو  من فقط می": گیدئون گفت
سخت  قطعا فهمیدنش خیلی. ببینیم تموم شده باشه و راحت باشیم

  ".نیست

خوام واکسینه کردن جیمز تموم بشه و راحت  و من هم می"  :گفتم
اون وقت اگه اتفاقی براي ما ": و با لحنی پر ابهت اضافه کردم ".بشیم

  "!بیفته، دست کم زندگی اون رو نجات دادیم

خواین جلوي این همه آدم غیب و  شما دو تا واقعا می"  :رافائل پرسید
کنین کار به روزنامه بکشه و مردم بخوان با  یظاهر بشین؟ فکر نم

  "شما تو تلویزیون مصاحبه کنن؟

ما از مسیر اصلی . بیخود": لزلی سرش را تکان داد و با جدیت گفت
ها متوجه  فقط سگ. فاصله داریم و مدت زیادي هم غیب نیستیم

  .صداي خرخر زمریوس عوض شد ".میشن

در همون جایی که فرود ولی یادت باشه دقیقا ": لزلی ادامه داد
میگم چی کار کنین، با یکی از این کفشاي قشنگ . اومدین برگردین

هایی را که رافائل پوشیده  یکی از کفش ".جاتون رو عالمت بگذارین
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خوام  من می! خیلی حال میده". بود به من داد و لبخند درخشانی زد
  "!از این به بعد هر روز این کار رو بکنم، لطفا

هایش نگاه کرد و با  اي به جوراب لحظه ".خوام من نمی": ترافائل گف
هاي پایش را تکان داد و بعد دوباره به مسیر اصلی  دلتنگی انگشت

چند دقیقه پیش تو مترو، . اعصابم کامال به هم ریخته". خیره شد
خیلی منطقیه که محافظان یکی رو . مطمئن بودم یکی دنبال ماست

اگه یه نفر بیاد تا کرونوگراف رو از من و  و. بفرستن که مراقب ما باشه
تونم بدون کفش حتی یه لگد درست و حسابی  لزلی بگیره، من نمی

  ".بهش بزنم

  ".یه کم بدبینه": لزلی زیر گوش من گفت

  ".من فقط محتاطم. و درست نیست. شنیدم": رافائل گفت

تونم  و من نمی": گیدئون کوله پشتی لزلی را پشتش انداخت و گفت
ابزار واکسن را در  ".کنم همم چطور دارم واقعا همچین کاري میبف

بیا، . شکنیم جا می ي قوانین طالیی رو یک ما همه". آن انداخت
  ".گوئنت، اول تو

آبی قرن  هاي سبز حاضر نشد لباس. کنار او زانو زده و به او لبخند زدم
هجدهمش را براي این سفر بپوشد، هر چند سعی کردم برایش 
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یا . هاي معمولی جیمز را خواهد ترساند بدهم با این لباستوضیح 
  .حتی بدتر، جیمز ما را جدي نخواهد گرفت

و  ".کنی ممنون که این کار رو براي من می"  :با این حال گفتم
  . ي زیر یاقوت گذاشتم انگشتم را در محفظه

عد صورتش در مقابل چشمانم بو  ".کنم خواهش می": گیدئون گفت
هاي خیس  ی موفق شدم دوباره درست ببینم، روي برگوقت. محو شد

به سرعت . هایی که روي زمین ریخته بود زانو زده بودم در بین بلوط
  .ایستادم و کفش رافائل را در جایی که فرود آمدم گذاشتم

فقط یک سنجاب سراسیمه . شد آمد و هیچ کس دیده نمی باران می
  .اه کردبه باالي درخت رفت و با کنجکاوي به ما نگ

باران را از روي . گیدئون در کنار من فرود آمد و به اطراف نگاه کرد
هومم، من که میگم آب و هوا براي ": صورتش پاك کرد و گفت
  ".سواري و واکسیناسیون عالیه

براي اولین بار، من  ".پشت این بوته منتظر بمونیم": پیشنهاد دادم
  .کردم بودم که دست گیدئون را گرفتم و او را هدایت
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اگه تا اون موقع پیداش نشد، . فقط ده دقیقه": اصرار کرد. مردد بود
  ".گردیم سراغ کفش رافائل بر می

  ".باشه، باشه"  :گفتم

در این زمان هم، روي بخش باریک دریاچه یک پل وجود داشت، هر 
اي در  کالسکه. شناختم نبود چند اصال شبیه چیزي که من می

و یک اسب سوار از ساحل مقابل . کرد ي کنار پارك حرکت می جاده
  .سوار بر یک اسب خاکستري. آمد یورتمه به سمت پل می

. و شروع کردم با تمام قوا دست تکان دادن ".اوناهاش": فریاد زدم
  "!من اینجام! جیمز"

  "چطوره یه کم بیشتر خودت رو تو چشم بکنی؟": گیدئون پرسید

اله سه گوش پوشیده جیمز که کتی با چندین الیه شنل و نوعی ک
ي  باران از لبه ،اسبش را چند متري دورتر از ما متوقف کرد؛بود

ي  هایم روي موهاي خیس من و حاشیه چشم. چکید، کالهش می
  .لباسم چرخید و بعد گیدئون را برانداز کرد

با لحن مشکوکی از گیدئون که در کوله پشتی لزلی مشغول کند و 
  "ستی؟تو دالل اسب ه": کاو بود پرسید
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ي  جیمز را دیدم که به نوشته ".تقریبا. نه، اون دکتره": توضیح دادم
شروع . نوشته بود هلو کیتی باید بمیرد. روي کوله پشتی زل زده بود

و  - تو این هوا و اینا . واي جیمز، خیلی خوشحالم اومدي": کردم
دونی،  می. دیروز تو مهمونی رقص منظورم رو خوب توضیح ندادم

خوام در مقابل یه بیماري که قراره توي یه سال آینده  می. هجریان این
از تو  ،یعنی آبله ،میري تو رو مریض کنه و متأسفانه به خاطرش می

اسم اون مردي که این بیماري رو بهت میده یادم . محافظت کنم
خبر خوب اینه که ما یه چیزي آوردیم که تو . رفته ولی مهم نیست

فقط ". لبخند درخشانی به او زدم ".نجات میدهاز ابتال به آبله  کالرو 
باید از اسبت بیاي پایین و آستینت رو باال بزنی و بعد ما اون رو بهت 

  ".کنیم تزریق می

که واقعا (هکتور . هاي جیمز گرد و گردتر شد طی سخنرانی من چشم
با حالتی عصبی یک قدم به عقب ) اسب خاکستري باشکوهی بود

خواهی تو  تو از من می. ین یک رسوایی استا": جیمز گفت. برداشت
را در پارك مالقات کنم و بعد سعی داري یک داروي مشکوك و یک 

تر را به من بفروشی؟ و همراهت به نظر من بسیار  داستان مشکوك
ي کتش را عقب زد تا  دنباله "!شبیه به یک سارق یا راهزن است
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به شما اخطار ". یمبتوانیم شمشیري را که در کنارش آویخته بود ببین
  "!توانم از خودم دفاع کنم دهم، من مسلح هستم و می می

  .کشید گیدئون آه

من ". جلوتر رفتم و افسار هکتور را گرفتم "!واي، جیمز، گوش کن"
پس . خوام به تو کمک کنم و متأسفانه وقت زیادي نداریم فقط می

  ".لطفا از اسبت پیاده شو و کتت رو در بیار

و این گفتگو . کنم من چنین کاري نمی": نیت گفتجیمز با عصبا
امیدوارم این آخرین ! از سر راه من برو کنار، دختر غریبه. تمام شد

خواهد مرا با شالق  رسید می و به نظر می  "!برو کنار! شدامالقات ما ب
ولی به این کار نرسید، چون گیدئون او را گرفت و از . اش بزند سواري

  .اسب پایین کشید

ما وقت بازي ": دو بازوي جیمز را پشت او پیچاند و پرخاش کردهر 
  ".کردن نداریم

! ها گردن کلفت": جیمز مثل یک ماهی به خودش پیچید و ناله کرد
  "!به من حمله شده
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ولی طوري  ".ي اینها به صالح توئه جیمز، همه": به او اطمینان دادم
دونی  تو نمی". به من نگاه کرد که انگار خود شیطان را دیده است

دوستاي . ولی از جایی که من اومدم، من و تو با هم دوستیم... ولی 
  "!خیلی خوب

و با ناامیدي به  "!به من حمله شده! ها دیوانه! کمک": جیمز فریاد زد
خاکستري تمایلی  رسید اسب ولی به نظر نمی. هکتور خیره شد

اي به ج. داشته باشد که مثل اسب سیاه وحشی به نجاتش بیاید
اینکه قهرمانانه به ما حمله کند، سرش را خم کرد و با متانت شروع 

  .کردبه چریدن

  "...من . من دیوانه نیستم": سعی کردم توضیح بدهم

خفه شو و شمشیرش رو ": گیدئون بی صبرانه حرف مرا قطع کرد
و بعد سوزن و سرنگ واکسن رو براي من . بردار گوئنی گردن کلفت

  ".از کوله در بیار

. او حق داشت. هی کشیدم و کاري را که گفته بود انجام دادمآ
  .اي نداشت انتظار داشته باشیم جیمز درك کند فایده
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. درست شد": گیدئون آمپول را با دندان باز کرد و غرغر کنان گفت
ي بعد یه تکون کوچک بخوري اون گلوت رو پاره  اگه تو دو دقیقه

  ".کمک بخوايکنه، روشن شد؟ و حق نداري دوباره  می

صادقانه میگم، جیمز، ". نوك شمشیر را به طرف گلوي جیمز گرفتم
تا جایی که به من مربوط ! کردم کار به اینجا بکشه، باور کن فکر نمی
خدایا، دلم  -ي ما بگردي  ر وقت بخواي تو مدرسهتونی تا ه میشه، می

 اگه درست فکر کرده باشم، این آخرین باریه! خیلی برات تنگ میشه
  .اشک در چشمانم جمع شد ".بینیم که همدیگه رو می

رسید که انگار ممکن است هر لحظه از ترس  جیمز طوري به نظر می
توانید کیف مرا  اگر به پول نیاز دارید می": زمزمه کرد. غش کند

  ".کنم خواهش می! بردارید، ولی از جان من بگذرید

هن کتی را که ي پ یقه "!باشه، باشه، نگران نباش": گیدئون گفت
. جیمز پوشیده بود عقب زد و سوزن را مستقیم روي گردنش گذاشت

  . ي ضعیفی کرد جیمز وقتی فشار سوزن را حس کرد ناله

  "زنن؟ معموال باالي بازو نمی": پرسیدم

 ".معموال الزم نیست اول بازوي مریض رو بپیچونیم": گیدئون غر زد
  .و جیمز دوباره ناله کرد
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ام را باال  بینی ".اي براي خداحافظی کردنه هروش مسخر": گفتم
دادم بغلت کنم تا اینکه شمشیر بگیرم  بیشتر ترجیح می". کشیدم

تو همیشه بعد از لزلی بهترین دوست من تو مدرسه ! روي گلوت
و بدون تو، من ". اولین قطره اشک روي صورتم سرازیر شد ".بودي

رت و اینا رو هیچ وقت فرق بین عالجناب، واالحضرت، اعلی حض
  "...فهمیدم  نمی

جیمز را رها کرد و او هم چند قدمی  ".تموم شد": گیدئون گفت
در اصل بهتره یه پانسمان روش ". عقب رفت و به گلویش چنگ زد

 ".مراقب باشه آلوده نشه. بگذاري ولی بدون اون هم مشکلی نداره
ون حاال، سوار اسبت شو و بد". گیدئون شمشیر را از دست من گرفت

  "اینکه به پشت سرت نگاه کنی برو، فهمیدي؟

هایش هنوز از ترس  چشم. جیمز سرش را به نشانه تأیید پایین آورد
  .توانست باور کند ماجرا تمام شده است گشاد بود انگار نمی

خداحافظ جیمز آگوستوس پرگرین . خداحافظ": هق هق کنان گفتم
  "!م به حال دیدهتو بهترین روحی بودي که من تا ! بوتام- پیمپول

  .هاي سنگین و کمی نامتعادل سوار اسبش شد جیمز با نفس
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 ".خواي زیر درخت بلوطه اگه شمشیرت رو می": گیدئون اضافه کرد
تا وقتی . مهمیزهایش را در پهلوي هکتور بیچاره فرو کردولی جیمز 

  .که در پشت درختان ناپدید شدند به آنها نگاه کردم

  "راضی شدي؟": کرد پرسید جمع میگیدئون که وسایل ما را 

واقعا ! ممنون". هایم پاك کردم و به او لبخند زدم هایم را از گونه اشک
  ".خیلی باحاله که دوست پسرت دانشجوي پزشکی باشه

خورم بار آخریه که به  قسم می": گیدئون لبخند شیطنت آمیزي زد
  "!بیمارها خیلی قدر نشناسن. زنم کسی واکسن می
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  ...به مردن نیست، چون عشق، خود، فناناپذیري است  معشوق قادر

  

  امیلی دیکنسون

  

  پانزده
وقتشه به اون آدم بده ! پاتو بذار رو گاز پیرمرد": زمریوس داد زد

  "!نشون بدیم

. در صندلی کمک راننده نشسته بودمدر ماشین گیدئون من 
زمریوس روي پاهایم بود و گیدئون راهش را در بین ترافیک 

  .کرد خیابان استراند باز می عصرگاهی

تا جایی که به من مربوطه . ساکت شو": زمریوس را ساکت کردم
  ".تونه تا ابد منتظر بمونه کنت می

  "چی گفتی؟". اي به من انداخت گیدئون نگاه پرسشگرانه

گیدئون، تو واقعا فکر ". به بیرون پنجره خیره شدم ".اوه، هیچی"
ل و هواي شاد امروز صبحم از بین حا "؟جواب میدهمون  کنی ایده می
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رفته بود و جاي آن را ناآرامی و جویدن ناخن گرفته بود که باعث 
  .شد احساس لرز کنم می

چی بهش  - دست کم بهتر از اون ".هایش را باال انداخت گیدئون شانه
  ".ي عملیاتی خامیه که قبلش داشتیم برنامه -گفتی؟ 

اي هر دو در  لحظه ".بود من نگفتم، لزلی". حرفش را تصحیح کردم
مالقاتمان با لوسی و پل هر دوي ما را تکان . افکارمان غرق شدیم

تواند چقدر  و من هیچ وقت متوجه نشده بودم سفر زمان می. داده بود
درست وسط تمرین یک گروه  در راه برگشت. صرف کندانرژي م

له سرود فرود آمدیم و مجبور شدیم در حالی که خوانندگان هفتاد سا
ولی دست کم االن براي مالقات با . کردند فرار کنیم ما را تعقیب می

لوسی  اي ناگهانی به ذهن ایده. سن ژرمن آمادگی داشتیمکنت 
خطور کرد و همین ایده بود که بعدا باعث ناآرامی و جویدن ناخن 

  .شد

 "!کنی رفیق مراقب باش داري چی کار می": زمریوس فریاد زد
  "!چراغ قرمز بودا". هایش پوشاند هایش را با پنجه چشم

گیدئون پایش را روي گاز فشار داد و راه یک تاکسی را بست و به 
کمی بعد، . سمت راست به طرف مقر فرماندهی محافظان پیچید
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داد، در محوطه پارکینگ توقف هاي ماشین صدا  که الستیک طوري
. هاي من گذاشت هایش را روي شانه به طرف من برگشت دست. کرد

خوام  گوئنت، هر چیزي هم که بشه، می": با لحنی جدي شروع کرد
  "...بدونی که 

. در همان لحظه، در سمت من با شدت باز شد. نتوانست ادامه بدهد
نزدیک بود برگردم و آقاي مارلی نفرت انگیز را حسابی گوشمالی 
بدهم که دیدم آقاي جورج است که با حالتی مضطرب دستش را 

: با لحن سرزنش آمیزي گفت. کشد ش میروي سر طاس براق
  ".شما یه ساعت دیر کردین! گیدئون، گوئنت، باالخره اومدین"

هر چی دیرتر ": چه زد زمریوس از روي پاي من پایین پرید و چه
دم و ینگاهی به گیدئون انداختم، آهی کش ".تره بشه، مهمونی باحال

  .بیرون آمدم

همه چیز . ها بیاین بچه": آقاي جورج بازوي مرا گرفت و اصرار کرد
  ".براي شما آماده شده

هاي کرم رنگ و  گلدوزي بابه معنی یک لباس رویایی  "همه چیز"
و یک براي من اي از رنگ طالیی  حریر و مخمل و زربافت با سایه

  .ي رنگارنگ براي گیدئون بود کت گلدوزي شده
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ي هاي رو به گلدوزيطوري گیدئون  "ها، میمونن؟ روي کت؟ اون"
  . خیره شده بود که انگار اسید رویش ریخته باشدکت 

مادام  ".هستن 1هاي کبوشی ها میمون تر بگیم اون بله، اگه دقیق"
روسینی لبخند درخشانی به گیدئون زد و به او اطمینان داد گلدوزي 

مادام روسینی . بوده است 1782حیوانات غیر بومی آخرین مد سال 
د تا به ما بگوید چقدر زمان صرف بحث هیجان انگیزي را شروع کر

هاي اصلی تولید کند تا  هاي گلدوزي را از روي مدل کرده تا فایل
اش بتواند بر اساس آنها طرح بزند ولی آقاي جورج  چرخ خیاطی

دم در منتظر ما بود و به ساعت طالیش نگاه . حرف او را قطع کرد
ر حال، براي در ه. دانستم چرا اینقدر عجله دارد اصال نمی. کرد می

  .کرد اینجا چقدر دیر شده باشد کنت که فرقی نمی

امروز ": رفت اعالم کرد آقاي جورج که براي اولین بار جلوتر از ما می
چشممان هم به فالک و سایر  ".کنین از اتاق مستندات ترابرد می

زدم در تاالر اژدها نشسته باشند و  حدس می. محافظان نیفتاده بود
در زمان ورود به لژ خورده بودند تجدید کرده یا  سوگندهایی را که

مشغول نوشیدن به سالمتی قوانین طالیی باشند یا هر کار دیگري 
  .دادند رسیدند انجام می که محافظان وقتی به هم می

                                                             
1capuchin monkeys 
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 محض - ي کلفت با عجله رد شد  فقط خانم جنکینز با یک پوشه
  .ن دادو براي ما دست تکا -! کرد تنوع در روز یکشنبه کار می

امروز چیه؟ جزئیات آقاي جورج، دستور العمل ": گیدئون پرسید
  "خاصی هست که باید یادمون بمونه؟

خب، براي کنت سن ژرمن هم دقیقا " :آقاي جورج بالفاصله گفت
با این حال، . یعنی دو روز-ه مشابه شما از زمان مهمونی سپري شد

داده بود گیج ش  ما خودمون هم یه کمی از دستوراتی که توي نامه
طبق چیزي که نوشته، گوئنت سه ساعت و نیم با اون وقت . شدیم
. ست گیدئون گذرونه در حالی که مالقات تو فقط پونزده دقیقه می

اي براي تو در نظر گرفته چون  ولی ما فرض کردیم که کار دیگه
اي داشته  صریحا گفته که هیچ کدوم از شما نباید امروز ترابرد دیگه

ي بلند به کلیساي معبد نگاهی  کث کوتاهی کرد و از پنجرهم ".باشه
دونستیم از  ما دقیقا نمی". شد نماي خوبی از اینجا دیده می. انداخت

... اشارات خاصی که توي نامه شده بود چه برداشتی بکنیم ولی 
نوشته باید . ي خون بسته بشه ظاهرا کنت مطمئنه که نزدیکه حلقه

  ".اش باشیمي ما در حال آماده ب همه

  "!اوهو" :زمریوس گفت
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به نظر . من هم فکر کردم اوهو، و نگاه سریعی به گیدئون انداختم
رسید انگار با اینکه عملیات یاقوت کبود و کهرباي سیاه در واقع  می

براي دیروز برنامه ریزي شده بود، کنت انتظار داشته آنها شکست 
  . ي ما در آستین داشتهاي دیگري برا و انگار تمام وقت نقشه. بخورند

  .ي ما تري نسبت به نقشه ي هوشمندانه احتماال نقشه

فکر تنها . ناآرامی و ناخن جویدن من تبدیل به وحشت محض شد
گیدئون، انگار که . بودن با کنت باعث شد موهاي تنم سیخ شود

کرد و توجهی هم بخواند، ایستاد و مرا محکم بغل  توانست فکر مرا می
  . نکردبه آقاي جورج 

تونه  فراموش نکن، اون نمی. چیزي نیست": در گوش من زمزمه کرد
  ".تا وقتی این رو ندونه، جات امنه. کاري بکنه که به تو صدمه بزنه

  .هاي کبوشی روي کتش به او آویزان شدم مثل یکی از همان میمون

بینم  خب، من خوشحالم که می". آقاي جورج گلویش را صاف کرد
اش را  اي چهره لبخند موذیانه ".فاتتون رو حل کردینشما دو تا اختال

  ".اما در هر صورت، باید راه بفتیم". پوشاند

***  
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: زد فقط وقت داشتم صداي زمریوس را بشنوم که فریاد می
اولین چیزي . شدم 1782و بعد وارد سال  "!مواظبش باش، خنگه"

بیست که بعد از فرود آمدن دیدم صورت راکوزي بود که تنها حدود 
خود . جیغ کوچکی کشیدم و کنار پریدم. سانت با من فاصله داشت

  .راکوزي هم با وحشت از جا پرید

ي  اي شنیدم و با اینکه خوشایند و موزون بود، همه صداي خنده
  ".گفتم کنار بایست، میرو". موهاي کوچک پشت گردنم سیخ شد

رمن، کنت سن ژ. وقتی گیدئون کنار من فرود آمدم، آهسته برگشتم
مثل ي مخمل خاکستري تیره و کاله گیس سفید با کت ساده

به عصایش تکیه داده بود و براي یک لحظه، . ، ایستاده بودهمیشه
  . سال در واقع، کهن - رسید  شکننده و پیر به نظر می

هایش تکان خورد و  ولی بعد صاف ایستاد و زیر نور شمع دیدم که لب
بینم سالمت  خوشحالم که می .خوش آمدید عزیزانم". پوزخندي زد

هاي آالستر در مورد مرگ  زنم رجزخوانی و حدس می - هستید 
یک قدم  ".گوئنت تنها تخیالت مردي در حال احتضار بوده است

اي  تر آمد و انگار منتظر چیزي باشد به من نگاه کرد و لحظه نزدیک
. طول کشید تا به ذهنم برسد که احتماال منتظر تواضع من است
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وقتی دوباره بلند شدم توجه کنت به . همین تواضع کردمبراي 
  . گیدئون جلب شده بود

آیا از طرف استاد اعظم . امروز وقتی براي تعارفات نداریم": پرسید
اي را  ي مهر و موم شده و گیدئون نامه "خود براي من پیغامی داري؟

  .که آقاي جورج به ما داده بود به او داد

شکست و شروع به خواندن نامه کرد، نگاه همانطور که کنت مهر را 
صندلی در اتاق بود که یک میز و چندین . مختصري به اتاق انداختم

هاي دور اتاق پر از  قفسه. اي داشتند بعضی از آنها روکش پارچه
ن خودمان در اهاي کاغذ بود و درست مثل زم کتاب، طومار، و بسته

ولی . آویزان شده بود اتاق مستندات یک تابلوي نقاشی باالي شومینه
یک تابوي جذاب طبیعت . ي کنت سن ژرمن نبود پرتره این یکی

راکوزي، بدون اینکه . بیجان از کتاب، طومار، یک قلم پر و دوات بود
هایش را روي میز  از او دعوت شود روي یک صندلی افتاد و چکمه

تواند  شمشیرش را بدون غالف مثل یک اسباب بازي که نمی. گذاشت
هاي عجیب و  چشم. خیالی در دست گرفته بود آن جدا شود، با بیاز 
اگر هم . هایش را جمع کرد جانش از من رد شد و با تحقیر لب بی
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ندارد به آورد، مشخص بود اصال قصد  آخرین مالقاتمون را به یاد می
  .کندعذرخواهی خاطر رفتارش 

دوخت و  نگاه نافذش را به من. کنت خواندن نامه را تمام کرده بود
جادوي ، 1یاقوت سرخ به آواز جی ماژور". بعد سرش را تکان داد

چطور از  .رساند کالغ، که حلقه دوازده را به سر منزل مقصود می
ها را تصور  ي این رحم لرد آالستر گریختی؟ آیا او همه شمشیر بی
  "کرده بود؟

تعجب کردم که  ".او واقعا گوئنت را زخمی کرد": گیدئون گفت
خطر  ولی فقط یک زخم بی". استایش خونسرد و دوستانه چقدر صد

  ".اون واقعا خوش شانس بود - بود 

متأسفم که شما دو نفر خود را در چنین موقعیتی ": کنت گفت
من به شما قول داده بودم که کسی به شما صدمه نخواهد زد . یافتید

ولی دوستم راکوزي نیز آن . کنم خودم عمل می لو همیشه به قو
ی وظایف خود را فراموش کرده بود، اینطور نیست، میرو؟ که شب کم

باعث شد که من باز هم متوجه شوم گاهی انسان بیش از حد به 
اگر لیدي الوینیاي دلفریب سراغ من نیامده . کند دیگران تکیه می

                                                             
 .صحیح آن نت سل است ولی چون از اول ترجمه به اشتباه اینطور نوشته شد تغییر داده نشده است1
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و لرد آالستر ... بود، دبیر اول من ممکن بود به هوش آمده و فرار کند 
  ".مرد یزي میتنهایی از فرط خونردر 

این، لیدي الوینیاي دلفریب بود که اول کار ما ": با لحن تندي گفتم
  "...اون . رو فریب داد

آلکوت . دانم، فرزند خودم همه را می". کنت یک دستش را بلند کرد
  ".فرصت زیادي براي اعتراف به گناهانش داشت

  .ي خشنی کرد راکوزي خنده

فتن داشت، با وجودي که در هاي زیادي براي گ و آالستر هم حرف"
گویم  رسید، درست نمی انتها سخنانش کمی نامفهوم به گوش می

توانیم در این  ولی بعدا می". کنت لبخند ناخوشایندي زد "میرو؟
حاال ". نامه را برداشت ".امروز وقت کمی داریم. مورد صحبت کنیم

که اصل و نسب واقعی گوئنت مشخص شده، نباید کار سختی باشد 
. پدر و مادرش را راضی کنیم کمی از خون خود را به ما بدهند که

تمام دستورات من در نامه پیروي کرده باشید، اینطور از امیدوارم 
  "نیست؟

صورتش رنگ پریده و عصبی بود و سعی . گیدئون با سر تأیید کرد
ولی تا االن همه چیز مطابق پیش بینی ما . کرد به من نگاه نکند می
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عملیات کهرباي ": گیدئون گفت. البته، به طور کلی. پیش رفته بود
اگر ساعت روي دیوار درست . شود سیاه و یاقوت کبود امروز انجام می

بر  2011ي آینده، من دوباره به سال  باشد، در عرض چند دقیقه
. و آنجا همه چیز براي مالقات لوسی و پل آماده شده است. گردم می

"  
پاکتی از جیب کتش بیرون آورد و  ".دقیقا": کنت با خشنودي گفت

خواهم هیچ  نمی. ي من در اینجاست طرح کلی نقشه". به گیدئون داد
کدام از محافظانم در آینده حتی به فکر مداخله در حرکات تو 

  ".دنبیفت

. به طرف شومینه رفت و مدتی متفکرانه به آتش خیره شد
ن به نظر زد و ناگها اش برق می هایش در باالي بینی عقابی چشم
: ریاد زدف. اش کل اتاق را فرا گرفته است رسید حضور مقتدرانه می

همین امروز، . ها محقق خواهند شد یگوی ي پیش همین امروز، همه"
اي که تا امروز مانند آن  ها و دردها، معجزه ي بیماري درمان همه

مکث کوتاهی کرد و  ".شناخته نشده است، به بشریت اهدا خواهد شد
اي فکر کردم  براي لحظه. ه منتظر تشویق باشد به ما نگاه کردانگار ک

ولی در حال حاضر  "!واي، چه عالی"با حالت تحسین آمیزي بگویم 
گیدئون هم تنها در . ام اطمینان نداشتم چندان به توانایی بازیگري
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و راکوزي آنقدر جرأت داشت که در همان . سکوت به او نگاه کرد
  .لحظه آروغ بزند

کنم  فکر می". به کُندي اضافه کرد. نچ کرد تلخی نچ تاوقا کنت با
ام  به طرف من آمد و دستش را روي شانه ".همین کافی باشد

همانطور که یک رطیل را پس دست او را خیلی تالش کردم . گذاشت
در این فاصله، فرزند ": با لحن چرب و نرمی گفت. زنم پس نزنم می

پذیري را با هم خواهیم گذراند، دوست داشتنی من، من و تو زمان دل
کنی که باید کمی بیشتر از  اینطور نیست؟ من مطمئنم تو درك می

سري تکان دادم و فکر کردم شاید  ".گیدئون جوان همراه من باشی
اگر فرض . کرده استاصالح در مورد زنان را اش  هدعقی کم کمکنت 
اي که او  زهتوانم به اندا کنم پس نمی ها را درك می کند من این می

کند احمق باشم، مگر نه؟ با این حال، باز هم به  معموال تصور می
هر چه نباشد، دوست جوان ما ". خودش برگشت ي بنده نوازانهحالت 

گیدئون باید به کهرباي سیاه و یاقوت کبود بباوراند که اگر خون خود 
به  ".ندهند دخترشان خواهد مردتحویل را همان وقت و همان جا 

توانی اگر دوست داري  می". ی خندید و به طرف گیدئون برگشتآرام
ي راکوزي براي  لیقهکمی رنگ و لعابش را بیشتر کنی، در مورد س

بیرون آوردن در رابطه با ها و رسوم قدیمی ترانسیلوانیایی  خون باکره
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ولی من مطمئنم لزومی به این کارها . هاي زنده به آنها بگو قلب انسان
گر آن زوج جوان احمق را شناخته باشم، آنها بالفاصله ا. نخواهد بود

  ".خون خود را خواهند داد

. اي شبیه پارس سگ کرد و کنت هم به او پیوست راکوزي خنده
  "، موافق نیستید؟بازي دادها را به راحتی  توان آدم می"

شما که ... ولی در مورد گوئنت ": گیدئون شروع به حرف زدن کرد
هنوز هم به . اش کمی جا به جا شد و نگاه خیره "...خواهید  واقعا نمی

  .کرد من نگاه نمی

کنی پسر عزیز  نگران نباش، واقعا چه فکري می". کنت لبخند زد
تنها مدتی گروگان . من؟ حتی یک مو هم از سر او کم نخواهد شد

منظورم این است تا زمانی که تو با خون از سال . من خواهد بود
صدایش را  ".ببري 2011مستقیما به سال  برگردي و آن را 1912
زمانی فرا  و آید و در زمانی که انجمن اخوت گرد هم می". باال برد
این تاالرهاي  ،شود رسد که حلقه ي خون در کرونوگراف بسته می می

آه، چقدر آرزو داشتم که بتوانم ". آهی کشید ".مقدس خواهد لرزید
اید همه جزئیات را براي ب. ي جادویی حضور داشته باشم درآن لحظه
  ".من بگویید



  نجال محقق  زمرد سبز
 

۶١٩  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

متوجه . چه مزخرفاتی. همین آرزو را دارد بندم آره، حتما، شرط می
فکم درد گرفته . دهم هایم را به هم فشار می شدم که ناخواسته دندان

در این فاصله کنت به طرف گیدئون رفته بود و آنقدر نزدیک به . بود
گیدئون . خورد قریبا به هم میهایشان ت او ایستاده بود که نوك بینی

بعد اکسیر در ". اش را بلند کرد کنت انگشت اشاره. حتی پلک هم نزد
ي تو این خواهد بود  شود و وظیفه می پیداپر  زیر نشان ستاره دوازده

ي گیدئون را  هر دو شانه ".که آن را بدون تأخیر براي من بیاوري
  ".بدون تأخیر". هایش نگاه کرد گرفت و به چشم

خواهید  تنها در این فکرم که چرا می": گفت. گیدئون با سر تأیید کرد
اکسیر را براي شما به این سال بیاورم؟ در قرن بیست و یکم، زمان 

  "خود ما، براي بشریت سودمندتر نیست؟

یک سؤال ": کنت گیدئون را رها کرد و با لبخند جواب داد
ولی زمانی . یديخوشحالم که آن را پرس. هوشمندانه و فیلسوفانه
ات به  ی که وظیفهشوم زمان خوشحال می. براي این مکالمات نداریم

تا آن . ام برایت توضیح بدهم هاي پیچیده در مورد نقشه پایان رسید
  "!زمان، تنها باید به من اعتماد کنی



  نجال محقق  زمرد سبز
 

۶٢٠  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

سعی کردم نگاه گیدئون را به . تقریبا. تقریبا با صداي بلند خندیدم
ینکه مطمئن بودم متوجه شده است، خودم جلب کنم ولی با ا

  . کرد کماکان به من نگاه نمی

لوسی و پل کرونوگراف : یک چیز دیگر هم هست": گیدئون گفت
توانند سعی کنند امروز یا شاید قبل از آن به  می. خودشان را دارند

از جمله تحویل  اتفاقات ي این بیایند و مانع از همه مالقات شما
  ".اکسیر شوند

قوانین پیوستگی زمان  در موردي کافی  تا حاال به اندازه آه، حتما"
هاي  ها تا کنون موفق به خراب کردن نقشه اي که بدانی آن آموخته
اند، در غیر این صورت ما االن اینجا با هم نبودیم، این طور  من نشده
و البته، من اقدامات امنیتی خاصی را براي ". کنت لبخند زد "نیست؟

تا زمانی که اکسیر در دستان من قرار گیرد تدارك چند ساعت آینده 
راکوزي و مردانش هر فردي را که بدون اجازه نزدیک ما بیاید . ام دیده
  ".د کشتنخواه

: گفت. گیدئون سري تکان داد و دستش را روي شکمش گذاشت
به زودي با اکسیر بر ". و باالخره نگاهمان به هم افتاد "شروع شد،"
  ".گردم می
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مطمئنم که مأموریت خود را در حد عالی ": وشحالی گفتکنت با خ
من و گوئنت در زمانی که تو . سفر به خیر. انجام خواهی داد، پسرم

  ".گذرانیم نیستی با یک گیالس کوچک شراب پورت وقت خود را می

هایم  نگاهم را به گیدئون دوختم و سعی کردم تمام عشقم را در چشم
خواهم زیر  کردم می احساس می. نمایش دهم و بعد او ناپدید شد

هایم را به هم فشار دادم و خودم را وادار کردم  گریه بزنم ولی دندان
  .به لوسی فکر کنم

در سالن منزل لیدي تیلنی در حال خوردن چاي و ساندویچ، بارها و 
خواهیم کنت را  دانستم که اگر می می. بارها این را مرور کرده بودیم

ي خود کنت با او  کست بدهیم باید با اسلحهیک بار و براي همیشه ش
رسید؛ دست کم اگر فرضیات  اي می و به نظر کار ساده. مواجه شویم

او این نقشه را کشیده بود و در ابتدا ما آن را رد . لوسی درست بود
بله، ": بعد، پس از کمی فکر، گیدئون سري تکان داد و گفت. کردیم

  .باال و پایین رفتن در اتاقکرد و دوباره شروع به ".ممکنه درست بگی

خواد انجام  یفرض کنیم ما کاري رو که کنت م": لوسی ادامه داد
ي خون رو  تونه حلقه بعد اون می. بدیم و خونمون رو به گیدئون بدیم
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در کرونوگراف دوم ببنده و اکسیر رو به کنت تحویل بده و بعد کنت 
  ".دوباره فناناپذیر میشه

ها سعی داشتیم مثل  مون چیزیه که ما سالکه دقیقا ه": پل گفت
  "طاعون ازش دوري کنیم، درسته؟

  ".بذار فکر کنیم. یه دقیقه صبر کن". لوسی دستش را بلند کرد

اي  خواهد به چه نتیجه دانستم دقیقا می نمی. من هم تأیید کردم
برسد ولی جایی در پس ذهنم به آرامی عالمت سؤالی شکل 

پس کنت ". بدیل به یک عالمت تعجب شدتر شد و ت بزرگ. گرفت می
  "تا وقتی من به دنیا بیام؟ -فناناپذیر میشه 

 و این یعنی". در وسط راه رفتنش ایستاد ".درسته": گیدئون گفت
به خصوص . یخ جهان در حال سفره، زنده و سالمرهنوز هم در تا اون

  ".در زمان خودمون

  "...منظورت اینه که ". پل اخم کرد

منظورمون اینه که کنت ". به عالمت تأیید پایین آورد لوسی سرش را
تمام این مدت داشته این برنامه رو با پخش زنده و تمام رنگی تماشا 
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زنم تو ردیف اول هم  و حدس می". اي مکث کرد لحظه ".کرده می
  ".نشسته بوده

  ".ي داخلی یکی از اعضاي حلقه": حدس زدم

  ".کنت یکی از محافظانه. ي داخلی حلقه". بقیه هم تأیید کردند

کدام یک از آنها . حاال که با کنت نشسته بودم به صورتش نگاه کردم
تا زمان . کرد بود؟ ساعت باالي شومینه با صداي بلند تیک تیک می

  . کشید ي یک ابدیت طول می برگشتم به اندازه

 روکش گلدار که یهای یکی از مبل رويکنت به من اشاره کرد که 
و گیالس شراب قرمز تیره براي هر دوي ما ریخت و بنشینم، د داشت

بعد روي مبل مقابل من نشست و گیالسش را به . یکی را به من داد
دو هفته پیش در چنین ! به سالمتی تو گوئنت". طرف من بلند کرد

خب، از نقطه نظر  - را براي اولین بار مالقات کردیم  روزي یکدیگر
دریافتی که از تو داشتم چندان متأسفانه اولین . من که اینطور بود

   "ولی حاال دوستان خوبی هستیم، موافق نیستی؟. مطلوبم نبود

شما در اولین مالقاتمان "  :شرابم را چشیدم و بعد گفتم! بله، حتما
بعد تقریبا شجاعانه . کمی دیگر نوشیدم ".مرا خفه کردیدتقریبا 



  نجال محقق  زمرد سبز
 

۶٢۴  Telegram.me\ShamisaBookClub 
 

افکار را تواند  کردم شما می در آن زمان فکر می". اضافه کردم
  ".کردم کنم در این مورد اشتباه می ولی فکر می. بخوانید

هاي  خب، من قادرم جریان". کنت با حالتی از خود راضی خندید
در واقع، . اصلی افکار افراد دیگر را بفهمم ولی جادویی در کار نیست

وقتی قبال با هم مالقات . تواند این کار را یاد بگیرد هر کسی می
ر مورد سفرهایم به آسیا و اینکه چطور دانش و کردیم به تو د

  ".ام گفته بودم را آموخته  هاي راهبان تبتی توانایی

در واقع، همین حاال هم . و من خوب گوش نداده بودم. بله گفته بود
ناگهان به طرز . توانستم کلماتش را تشخیص بدهم به سختی می

ند و بعد انگار رسیدند، گاهی کشیده و کُ عجیبی نامفهوم به گوش می
هایی از مه  پرده "...چه کوفتی ": زمزمه کردم. خواند که کسی آواز می

زدم از بین  شد و هر چه پلک می صورتی جلوي چشمانم جمع می
  .رفت نمی

کنی، نه؟ و حاال  احساس گیجی می". اش را قطع کرد کنت سخنرانی
  "گویم؟ دهانت خشک شده است، درست می
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دانست؟ و چرا صدایش انقدر  کدام جهنمی میاز ! بله، همینطور بود
رسید؟ از پشت مه صورتی عجیب به او خیره  خشک به گوش می

  .شدم

راکوزي به . شود به زودي تمام می. ترسی نداشته باش، فرزندم": گفت
ها  قبل از اینکه تشنج. من قول داده که دردي احساس نخواهی کرد

وش شانس باشی تا و بعد اگر خ. شروع شود به خواب خواهی رفت
  ".بیدار نخواهی شد ي کارانتها

بود که در تونل  صداهاییشبیه . ي راکوزي را شنیدم صداي خنده
: سعی کردم حرف بزنم. کنند می پخشوحشت به جاي صداي ارواح 

  . حس شده بود هایم بی ولی ناگهان لب "...ولی چرا "

ولی  .این جریان را شخصی تلقی نکن"  :کنت با لحن سردي گفت
این  ها پیشگویی. انه باید تو را بکشمهایم متأسف براي رسیدن به نقشه

  ".اند را نیز بیان کرده

ام روي  چانه. توانستم هایم را باز نگه دارم ولی نمی خواستم چشم می
هایم  ام افتاد و بعد سرم به یک طرف خم شد و باالخره چشم سینه

  .تاریکی مرا فرا گرفت. بسته شد

***  
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فکري که بعد از به هوش آمدن به ذهنم رسید این بود که اولین 
ها را به صورت  ولی من واقعا فرشته. شاید این بار واقعا مرده باشم

اي که چیزي به جز چند الیه چربی و یک  هاي کوچک برهنه بچهپسر
موجوداتی که همین لبخند مسخره نداشتند تصور نکرده بودم؛ شبیه 

به نظر  در هر حال،. گ زدن بودنداالن باالي سر من مشغول چن
هایم  دوباره چشم. هستندهاي روي سقف  ها تنها نقاشی آن رسید می

توانستم آب دهانم  گلویم آنقدر خشک بود که به سختی می. را بستم
روي چیز سفتی دراز کشیده بودم و به شدت احساس . را فرو ببرم
وردن نخواهم ، انگار که دیگر هرگز قادر به تکان خمکرد خستگی می

  .بود

مارش . شنیدم موزونی راي  صداي زمزمه ت گوش راستمجایی پش
بود؛ اپراي محبوب لیدي  1عزاي گرگ و میش خدایان اثر واگنر

بی زمزمه صداي کسی که آن را با حالت خودنمایانه و نامناس. آریستا
توانستم تشخیص بدهم چه  مد ولی نمیآ کرد به نظر آشنا می می

توانستم نگاه کنم که ببینم چه کسی است چون  میو ن. کسی است
  .خواستند باز شوند هایم نمی چشم

                                                             
1Wagner’s The Twilight of the Gods 
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ي  جیک، جیک، من هرگز انتظار نداشتم تو، از بین همه"  :صدا گفت
اي  ولی دانش پزشکیت االن فایده. بگیري ن روها، بتونی رد م این آدم

بشی، تا زمانی که بیدار ". ي آرامی کرد صدا خنده ".به حالت نداره
تو هوا دونی، این وقت سال  می. م م و دور شده ها گذشته من از تپه

از سال . من چندین سال اونجا زندگی کردم. برزیل خیلی خوبه
صدا  ".آرژانتین و شیلی هم خیلی دیدنی هستن. به بعد 1940
من ". اي مکث کرد تا چند نت موسیقی واگنر را با سوت بزند لحظه

و برزیل بر حسب . جنوبی کشیده میشمهمیشه به طرف آمریکاي 
هاي  ها پلک اون. دارهدر جهان هاي پالستیک رو  اتفاق بهترین جراح

ي عقبم رو درست  ي اعصاب خورد کن، دماغ عقابی و چانه افتاده
ي خودم  که براي همینه که خوشبختانه دیگه زیاد شبیه پرتره. کردن
  ".نیستم

. ولی خودم را کنترل کردم کردند حسم گزگز می بازوها و پاهاي بی
  .حرکت باشم براي مدتی بی فعالاحتماال بهتر بود 

ولی حتی اگه کسی اینجا در لژ هم من رو ": ادامه داد. صدا خندید
شناخت، مطمئنم هیچ کدوم از شما اونقدر عقل نداشتین که  می

به جز اون موجود آزار دهنده، لوکاس . نتیجه گیري صحیحی بکنین
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واي، جیک، و حتی تو ... درست در مرز لو دادن من بود مونتروز، که 
ي قلبی نمرده و مرگش به خاطر  هم نفهمیدي که اون به خاطر سکته

هاي عادي  چون شما انسان. پدر بوده ي مارلیِ زهرهاي ماهرانه
  ".خواین ببینین بینین که می همیشه اون چیزي رو می

تو یه آدم ": شد اي از جایی در پشت سر من بلند زده صداي وحشت
توانستم نسیم  می "!تو باباي منو زدي. بدجنس وحشتناك احمقی

  "با گوئنت چی کار کردي؟". سردي را احساس کنم

و چرا گیدئون هیچ . بله، چی کار کردي؟ سؤال اصلی همین بود
  آورد؟ صدایی در نمی

همیشه ". ی مثل بسته شدن یک جعبهیتقی آمد و بعد صدا صداي تق
درمانی  !ي شما که مقاصد محافظان رو پیش ببرین، همهاین  آماده

خرناسی از روي  "!هاي بشریت، چه مسخره ي بیماري براي همه
خب، اول از همه، ! انگار که بشریت لیاقتش رو داره". تحقیر کشید
صدا در اتاق حرکت  ".تونین دیگه به گوئنت کمک کنین شما نمی

و من با . چه کسی باشد زدم متعلق به کم حدس می کرد و من کم می
اون درست ". شد چه کسی طرف هستم، هر چند به سختی باورم می
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. کنی مرده هایی که همیشه تو آزمایشگاه تشریح می ي موش به اندازه
  ".و اتفاقا این یه تشبیهه نه یه استعاره

تونین به  ولی می"  :پرسیدم. هایم را باز کردم و سرم را باال بردم چشم
  "اد هم اون رو به کار ببرین، نه آقاي ویتمن؟عنوان یه نم

اثري از . ام پشیمان شدم یک لحظه بعد از اینکه خودم را لو داده
فقط دکتر وایت، بیهوش روي زمین دراز کشیده بود و ! گیدئون نبود

رابرت کوچولو . کستري بودي کت و شلوارش خا صورتش هم به اندازه
  .پدرش چمباتمه زده بود ، کناراستبه شدت آشفته  که مشخص بود

دادم؛ از وحشت جیغ  باید این امتیاز را به آقاي ویتمن می ".گوئنت"
فقط زیر تابلوي کنت سن ژرمن ایستاد . هیچ احساسی بروز نداد. نزد

یک چرخ حمل بار بود که روي آن یک و در حالی که دستش روي 
ده یک کت خاکستري برازن. تاپ قرار داشت به من خیره شد کیف لپ

با دستمال گردن ابریشمی پوشیده بود و یک عینک دودي را طوري 
هیچ . روي موهایش باال زده بود که انگار برد پیت در ساحل باشد

  .شباهتی به کنت تابلوي باالي سرش نداشت

دامن عظیم لباسم سر راه (توانستم نشستم  با حداکثر وقاري که می
   .و دیدم که روي میز دراز کشیده بودم) بود
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اخت و بعد چرخ دنچ کرد، نگاهی به ساعت ان آقاي ویتمن نچ
ب خرد اخب، خب، خب، چقدر اعص": گفت. اش را رها کرد دستی
  ".کن

آره، اینطور ". با او موافق بودم. نتوانستم جلوي پوزخندم را بگیرم
  "نیست؟

ي  جلوتر آمد و ناگهان، انگار که شعبده بازي کرده باشد یک اسلحه
چطور این اتفاق افتاد؟ ". جیب کتش بیرون کشید کوچک سیاه از

  "ي کافی قوي درست نکرده بود؟ مگه راکوزي سم رو به اندازه

  .سرم را تکان دادم

  .آقاي ویتمن اخم کرد و اسلحه را به طرف قلب من نشانه گرفت

اي از گلویم بیرون  خواستم بخندم ولی فقط خرخر وحشت زده می
و حداکثر  "خواي دوباره سعی کنی؟ یم"  :با این حال پرسیدم. آمد

یا متوجه ". هایش نگاه کنم تالشم را کردم تا با شجاعت به چشم
ي ما گرفته بود  نقشه! آهان "تونی به من صدمه بزنی؟ شدي که نمی

  .تر بودم خیلی خوشحال داشتهر چند اگر گیدئون هم حضور  - 
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انه به اش کشید و متفکر ي اصالح شده آقاي ویتمن دستی به چانه
با لحن آشناي یک معلم . اش را کنار گذاشت بعد اسلحه. من نگاه کرد

تر  ي قدیمی و ناگهان باالخره چیزي از نسخه ".نه": قابل اعتماد گفت
نچ  دوباره نچ ".اي نداشته باشه کنم فایده فکر می". کنت در او دیدم

ر چقد... جادوي کالغ . م اشتباهی مرتکب شدماتحتما در تفکر". کرد
از بین این ! ست که تو با موهبت فناناپذیري به دنیا بیاي ناعادالنه

اي داره، چون هر دو شاخه در تو جمع  در هر حال، نکته! همه آدم، تو
  "...شدن 

نگاهی به او کردم ولی صورتش هنوز . دکتر وایت آهسته ناله کرد
اي  ن وحشت زدهبا لح. رابرت کوچولو از جا پرید. خاکستري بود

ي  اون مرد وحشتناك نقشه ممطمئن! وئنتمواظب باش، گ": گفت
  ".بدي داره

  ؟یولی چ. من هم همینطور

با مرگ ستاره، عقاب با قدرت بر ": تکرار کردآقاي ویتمن به آرامی 
زیرا . بخشد خیزد، و رویاي باستانی و جادویی خود را تحقق می می

ب کند که به شود اگر با اختیار انتخا اي از آسمان خارج می ستاره
هنوز هم . چرا بالفاصله به فکرش نیفتادم؟ خب .خاطر عشق بمیرد
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اي کوچک  نقرهي  چند قدم به من نزدیک شد، یک جعبه ".دیر نشده
  . از جیبش بیرون آورد و روي میز کنار من گذاشت

کردم به  کم احساس می کم "توتونی چیزیه؟": با تعجب پرسیدم
. رفت چیزي غلط پیش می. ستممان مضطرب ه شدت در مورد نقشه
  .خیلی خیلی غلط

: شناختم گفت کنت سن ژرمن که قبال او را به نام آقاي ویتمن می
ي کوچیک حاوي  این جعبه. البته، یه بار دیگه سرعت درکت پایینه"

همراه خودم  رو ها تونم بهت بگم که چرا اون می. هاي سیانیده کپسول
دارم براي همین یه کم وقتم  دارم ولی دو ساعت و نیم دیگه پرواز

تونستی خودت رو زیر مترو بندازي یا از  می ، تحت شرایط دیگه. کمه
ولی همین رو قبول کن، در اصل . یه آسمون خراش بپري پایین

فقط کافیه یه کپسول رو بذاري توي . تریه سیانید روش خیلی انسانی
جعبه . کنه بالفاصله عمل می. هات خردش کنی دهنت و بین دندون

  "!رو باز کن

  "؟من خودم رو بکشم... خواي  تو می". قلبم ریخت

اي براي  چون راه دیگه". اش را نوازش کرد عاشقانه اسلحه ".دقیقا"
بذار بگیم، بهت کمک کنم ... و براي اینکه . کشتن تو نیست
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اي که  تصمیمت رو بگیري، قصد دارم دوستت گیدئون رو در لحظه
. ي دیگه که میشه پنج دقیقه". عت نگاه کردبه سا ".وارد میشه بکشم

خواي جونش رو نجات بدي بهتره بالفاصله اون  براي همین اگه می
تونی صبر کنی تا جلوي چشمت دراز به  یا می. کپسول رو بخوري

ي خیلی  ی انگیزهیچنین چیزهاتجربه نشون داده . دراز بیفته
  ".کن به رومئو و ژولیت نگاه. کنن قدرتمندي رو فراهم می

سعی . و زد زیر گریه "!تو خیلی وحشتناکی" :رابرت کوچولو گفت
. اي به او بزنم و به طرز دردناکی نتوانستم کردم لبخند دلگرم کننده

  .کنار او بنشینم و گریه کنمخودم هم کردم دوست دارم  احساس می

  "...آقاي ویتمن ": شروع کردم

  ".ی ترجیح میدمدون من اون عنوانی رو که می": با سرخوشی گفت

  .صدایم شکست "....شما نباید ... کنم  خواهش می"

باور کن ". آهی کشید "ي احمق؟ چرا تو منطق سرت نمیشه بچه"
. گردم باالخره سر زندگیم بر می. ها منتظر این روز بودم من مدت

هایی که تو  ي فعالیت لنوکس؟ بین همه تمعلمی تو دبیرستان سن
شتم، این از همه بیشتر به من فشار دویست و سی سال گذشته دا

ولی نه، به . ها نزدیک به نبض قدرت زندگی کرده بودم قرن. آورد
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دادم و از اون گذشته  جاي اون باید به لوس و ننرهاي خنگ درس می
هایی  سال. کردم ي داخلی لژ خودم باز می راهم رو از کارآموز تا حلقه

نه فقط براي اینکه . بودکه از زمان تولد تو گذشت براي من هولناك 
بدنم دوباره شروع به پیر شدن کرده بود و عالئمی از زوال رو نشون 

 -از خود متشکر و مغرور لبخند زد  با حالتی در اینجا - "داد، می
ها بدون  قرن. خیلی آسیب پذیر بودم... بلکه براي اینکه من خیلی "

ن غوغاي هاي جنگ در میا در میدان. هیچ ترسی زندگی کرده بودم
کنی  در معرض هر خطري که فکر وها رژه رفته بودم، خودم ر گلوله

. نستم که هیچ اتفاقی براي من نمیفتهدو قرار داده بودم، همیشه می
تونست کار من رو  ولی حاال؟ تو این چند سال اخیر هر ویروسی می

تونست من رو زیر بگیره، هر آجر  اي می تموم کنه، هر اتوبوس لعنتی
  "!تونست بخوره توي سر من و من رو بکشه لقی می

در این لحظه، صداي تق تقی شنیدم و زمریوس با حداکثر سرعت از 
  .درست کنار من روي میز فرود آمد. دیوار داخل شد

تواند صدایم را بشنود  بدون اینکه به خودم نگرانی بدهم که کنت می
نت ولی ظاهرا ک "محافظان کدوم جهنمی هستن؟": از او پرسیدم

  .سؤال مرا به خودش گرفته بود
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  ".تونن به تو کمک کنن االن دیگه نمی": گفت

. متأسفانه درست میگه". وار به هم زد هایش را دیوانه زمریوس بال
ي خون رو بستن و اون وقت  وقتی گیدئون برگشت، اون احمقا حلقه

خاصیت ابله رو گروگان  که اینجاست مارلی بی سوسولاین مردك 
. گراف حبس کردمحافظان رو تو اتاق کرونو ،زور اسلحه گرفت و به
  ".ادبیاشون اتاق رو سیاه کردن ان و با بی ا زندانیج شون اون االن همه

و ! شد نه، قطعا این براي من زندگی نمی". کنت سرش را تکان داد
تونه به دنیا عرضه  یه دختر کوچک مثل تو چی می. شد باید تموم می

  "...هاي عالی  برنامه. هاي زیادي دارم برنامه کنه؟ در عوض من هنوز

فقط حواسش رو پرت کن، ! حواسش رو پرت کن": زمریوس داد زد
  ".مهم نیست چه جوري

چطوري تونستین این مدت ترابرد ... چطوري ": به سرعت پرسیدم
حتما خیلی  - کنین؟ منظورم اینه  که سفر زمان کنترل نشده 

  ".ناراحت کننده بوده

ون زندگی عادي من تموم شده بود و از هم! ترابرد؟ هاها". خندید
الزم نبود نگران دردسرهاي سفر  مردم، دیگه اي که باید می لحظه

  ".زمان باشم
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 "بابابزرگم چی؟ تو اون رو کشتی و دفترچه خاطراتش رو دزدیدي؟"
چقدر به کشف کل . بابا بزرگ بیچاره. هایم جمع شد اشک در چشم

  .دجریان نزدیک شده بو

دوست باهوش ما لوکاس مونتروز باید ". کنت سرش را پایین آورد
اعقاب بارون . پدر به این کار رسیدگی کرد مارلیِ. شد ساکت می

ها به من خدمت کرده بودند، هر چند آخري  راکوزي در طی قرن
اون مردك رویایی موقرمز فضل فروش هیچ چیزي از . ي ناامیدیه مایه

دوباره به ساعتش نگاه کرد و بعد  ".ث نبردههوش پلنگ سیاه رو به ار
خب، ". منتظر، به چند مبلی که در اتاق مستندات بود خیره شد

خواي ببینی  مشخصه که می. هر لحظه ممکنه برسهدیگه اون ژولیت، 
. اش را آزاد کرد ضامن اسلحه "!یدهتکه رومئوت در خون خودش غل

  ".زیادي دارههاي  قابلیت. از پسره خوشم میاد. جاي تأسفه"

ولی در همان  ".کنم خواهش می"  :براي آخرین بار زمزمه کردم
لحظه، گیدئون در حالی که کمی زانوهایش را خم کرده بود تا به 

وقتی آقاي ویتمن اولین گلوله را  .آرامی فرود بیاید کنار در فرود آمد
و . ي بعدي و بعد گلوله. حتی فرصت نکرده بود بایستد شلیک کرد
  .اش خالی شد بعدي تا وقتی که کل خشاب اسلحه بعدي و
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ها، همانطور که به سینه و شکم گیدئون برخورد  صداي شلیک گلوله
هاي  شمچ. اي در اتاق پژواك پیدا کرد کنندهد، به طرز کر دنکر می

  .سبزش، کامال باز، در اتاق گشت تا به من افتاد

  . اسم او را فریاد زدم

هسته، روي در لغزید و رد پهنی از خون گیدئون، انگار که با حرکت آ
باالخره به طرز عجیبی در هم پیچیده، . را پشت سرش به جا گذاشت
  .روي زمین دراز به دراز افتاد

با فریاد دیگري به طرف او دویدم و بدن بیجانش را در  "!نه! گیدئون"
  .آغوش گرفتم

ش و آب از دهان "!واي خدا، واي خدا، واي خدا": زمریوس داد زد
ولی اون . تون بوده کنم بگو اینا جزء برنامه خواهش می". بیرون پاشید
  "!چقدر خون! واي خدا. ي ضد گلوله نپوشیده که جلیقه

ي لباس  لبه. خون گیدئون همه جا پخش شده بود. گفت درست می
اي  رابرت کوچولو در گوشه. کرد من مثل اسفنج آن را جذب می

  . زد تش گذاشته بود و زار میهایش روي صور چمباتمه زده و دست

  "تو چی کار کردي؟": زیر لب گفتم 
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خواستی جلوش  و چیزي که تو مشخصا نمی! کردم کاري که باید می"
ي  آقاي ویتمن اسلحه را روي میز گذاشت و جعبه ".رو بگیري

صورتش کمی . هاي سیانید را به طرف من گرفت کوچک کپسول
و حاال وقتشه که ". کشید نفس میتر از معمول  برافروخته بود و سریع
خواي با بار گناه مرگش که روي وجدانت  می! تو تردید رو کنار بذاري

خواي بدون اون زندگی  کنه زندگی کنی؟ اصال می سنگینی می
  "کنی؟

و آب دهانش روي صورت دکتر  "!این کارو نکن": زمریوس داد زد
  .وایت فواره زد

  .من آهسته سرم را تکان دادم

و  "!پس لطف کن و صبر من رو امتحان نکن": یتمن گفتآقاي و
دیگر . براي اولین بار شنیدم که صدایش کنترل خود را از دست داد

چون اگه باز ". حالت آرامش یاطعنه نداشت بلکه تقریبا دیوانه وار بود
هاي بیشتري بهت بدم که  هم من رو منتظر بذاري، باید انگیزه

کشم، یکی یکی؛ مادرت،  رو می شون همه! زندگیت رو تموم کنی
باور ... ت  دوست عذاب آورت لزلی، برادرت، خواهر کوچولوي بامزه

  ".گذارم کن، حتی یکیشون رو هم زنده نمی
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ي چشم دیدم که  از گوشه. ي کوچک را گرفتم با دست لرزان جعبه
. ي میز چنگ زد و با زحمت خودش را باال کشید دکتر وایت به لبه
  .خیس خیس بود

دختر ": گفت. دا را شکر که چشم آقاي ویتمن فقط به من بودخ
و به محض اینکه به برزیل . شاید باالخره بتونم به پروازم برسم. خوب

ولی موفق نشد بگوید در برزیل چه کار خواهد کرد چون  "...رسیدم 
صداي زشت . دکتر وایت با قنداق اسلحه به پشت سرش کوبید

قاي ویتمن مثل یک درخت بلوط قطع و بعد آ به گوش رسیداي  خفه
  .روي زمین افتاد هشد

به اون حرومزاده نشون دادي که ! دمت گرم! آره": زمریوس داد زد
ولی این تالش براي دکتر وایت زیادي  ".دکتر پیر هنوز هم جون داره

اي به آن همه خون انداخت و با آه ضعیفی  نگاه وحشت زده. بود
  . مین افتادبر ز آقاي ویتمندوباره کنار 

بنابراین فقط من، زمریوس و رابرت کوچولو دیدیم که گیدئون ناگهان 
صورتش همچنان مثل روح سفید بود ولی . سرفه کرد و نشست

لبخندي آهسته روي صورتش . درخشید هایش پر از زندگی می چشم
  "تموم شد؟" :پرسید. پخش شد
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عجبش در اوج ت "!ي حقه باز تو فالن فالن شده": زمریوس گفت
  "اون چه جوري این کار رو کرد؟". ناگهان صدایش را پایین آورد

خودم را در آغوش او انداختم و به  "!آره، تموم شد گیدئون"
دونم چطور  آقاي ویتمن بود و من نمی". هایش توجهی نکردم زخم

  "!نتونستیم اون رو تشخیص بدیم

  "آقاي ویتمن؟"

خیلی ترسیده بودم که ". دمتر به او چسبی سرم را تکان دادم و نزدیک
چون آقاي ویتمن در مورد یه چیز کامال . این کار رو نکرده باشی

خوام بدون تو زندگی کنم، حتی براي یک  من نمی. گفت درست می
  "!روز

گیدئون چنان محکم مرا بغل کرد که نفسم بند  "!عاشقتم گوئنی"
ساده خب، وقتی لوسی و پل باالي سرم وای. البته که کردم". آمد

و اي داشتم؟ اون ماده رو تو آب حل کردن  ي دیگه بودن چاره
  ".خورمش ي آخر می مطمئن شدن که من تا قطره

ي شما این  پس نقشه هوشمندانه! حاال گرفتم": زمریوس فریاد زد
سنگ کیمیا رو به خورد گیدئون بدین و حاال اون هم فناناپذیر ! بود
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ر این صورت ممکن بود فکر بدي نبود، به خصوص که در غی! شده
  ".گوئنی یکی از این روزها احساس تنهایی بکنه

هایش را از روي صورتش برداشته بود و با  رابرت کوچولو دست
همه چی درست ": به او گفتم. کرد هاي گشاد به ما نگاه می چشم

چه حیف که هنوز روانکاوي براي ارواح وجود  ".میشه رابرت عزیزم
شد و الزم بود به آن رسیدگی  حساس میواقعا خالء آن ا. نداشت
  ".و اون یه قهرمانه. پدرت به زودي خوب میشه". شود

  "زنی؟ با کی حرف می" :گیدئون پرسید

او هم با  ".یک دوست کوچولوي شجاع" :به رابرت لبخند زدم و گفتم
  .تردید لبخند زد

  ".اوهو، فکر کنم داره به هوش میاد": زمریوس گفت

مرا رها کرد، بلند شد و به آقاي ویتمن . ده بودگیدئون هم متوجه ش
و زخم دکتر . فکر کنم بهتره ببندمش": آهی کشید و گفت. نگاه کرد

  ".وایت هم باید پانسمان بشه

ولی اول . آره، و بعد باید بقیه رو از اتاق کرونوگراف آزاد کنیم": گفتم
  ".ها بگیم بهتره فکر کنیم ببینیم چی باید به اون
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  ".و قبل از اون من باید حتما ببوسمت": تگیدئون گف

انگار شما دو تا تا آخر دنیا براي ! اه، واقعا که". زمریوس غرغر کرد
  "!اینجور کارا وقت ندارین

***  

خب، تقریبا همه . شه بوددوشنبه، در مدرسه همه چیز مثل همی
  .چیز

علی رغم هواي بهاري، سینتیا یک شال ضخیم دور گردنش پیچیده 
دون اینکه به راست و چپ نگاه کند به سرعت از سالن بود و ب

  .وروردي ساختمان گذشت

 بابا،اه، ": با صداي بمی غرید. گوردن گلدرمن درست پشت سر او بود
و من تنها . تونی تا آخر عمر با من لج باشی متأسفم ولی نمی! سینتیا

تر  خب، الزمه یه کم سرحال... کسی نبودم که فکر کردم مهمونی تو 
من دیدم دوست پسر مدیسون گاردنر یه بطري دیگه ودکا توي . بشه

و سارا باالخره اعتراف کرد اون دسر سبز تا نود درصد . پانچ خالی کرد
  ".مشروب خونگی مادربزرگش بوده
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کرد گروهی از  به سختی سعی می "!برو پی کارت": سینتیا گفت
ز ریز کردند و ری هاي سال هشتمی را که به او اشاره می بچه
تو باعث شدي من جلوي کل ... تو ". دیده بگیرداخندیدند ن می

  ".!بخشمت هیچ وقت نمی! ي خنده بشم مدرسه مایه

روي  "!فکر کن، من اون مهمونی رو از دست دادم": زمریوس گفت
یک تکه از بینی . ي ویلیام شکسپیر نشسته بود تنه ي نیم مجسمه

مدیر مدرسه بعد از ي کوچکی که آقاي گیلیس  شاعر طی حادثه
اي به مدرسه داده بود تا  ي سخاوتمندانه اینکه پدر گوردون هدیه

دف کوچک تأسف بار ایک تص"سالن ورزش را بازسازي کنند به آن 
قبل از آن آقاي مدیر گفته بود این حادثه . ناپدید شده بود "گفته بود

  .است "ي بخش ارزشمندي از یک اثر فرهنگی تخریب خودسرانه"

احتماال هیچ وقت  "!مزخرفه !سین": دون جیرجیر کردگور
هیچ کس ". ي تغییر صداي دوران بلوغ بگذرد توانست از مرحله نمی
ي چهارده ساله چی  اي به اینکه تو موقع ماچ بوسه با اون پسره عالقه

ي دیگه میره و در هر  کردي نداره؛ جاي گاز گرفتنا تا هفته کار می
کف دست سینتیا با صداي بلندي  "!آخ -حال خیلی جذاب بودن 

  "!درد داشت". ي گوردون فرود آمد روي گونه
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وقتی بفهمه آقاي ویتمن محبوبش ! سینتیاي بیچاره": زیر لب گفتم
  ".کارش رو ول کرده حتما داغون میشه

هو  ممکنه حتی یک. آره، بدون آقاي سنجاب یه جورایی عجیبه"
لزلی بازویش را در  ".یادببینیم داره از ادبیات و تاریخ خوشمون م

هر چند اگه منصف ". ها رفتیم بازوي من انداخت و به سمت پله
تونستم  با اینکه من هیچ وقت نمیهاش بد نبودن؛  کالسباشیم 

  ".دارم اي قوي حس ششمزنم  حدس می - تحملش کنم 

زمریوس  ".رو به صورت زنده تماشا کرده  همه. تعجبی نداره": گفتم
ي باال، احساس غم من  در راه رفتن به طبقه. کرد ز میدر کنار ما پروا

  .شد بیشتر و بیشتر می

امیدوارم تو سیاهچاالي . شاید، ولی دلیل نمیشه": لزلی گفت
کنه  سینتیا داره زار زار گریه می. اوه، اونجا رو ببین. محافظان بپوسه

یکی باید جریان شارلوت ". خندید "!دوه طرف دستشویی دخترا و می
راستی ! بندم اون موقع حالش بهتر میشه شرط می. هش بگهرو ب

  .لزلی به این طرف و آن طرف نگاه کرد "شارلوت کجاست؟

ما سعی کردیم به خاله گلندا بفهمونیم ! رفته پیش دکتر غدد": گفتم
ممکنه این که شارلوت انقدر حالش بده، صورتش سبز شده، اخالقش 
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ولی  اي داشته باشه دیگه اي داره دالیل افتضاحه و سردرد کشنده
به  ؛حتی فکر خماري بعد مستی براي خاله گلندا قابل درك نیست
کامال . خصوص وقتی پاي دختر بی عیب و نقصش در میون باشه
و امروز . متقاعد شده شارلوت یا سرطان خون داره یا تومور مغزي

صبح هم آمادگی نداشت باور کنه که شارلوت به طرز معجزه آسایی 
ده حتی وقتی عمه مدي با ظرافت یه بروشور در مورد خوب ش

  ".دوران بلوغ رو درست جلوي اون گذاشتمصرف الکل در 

تونم جلوي  ها ولی نمی دونم بدجنسیه می". ي ریزي کرد لزلی خنده
یه وقت . فقط یه کم. کنم یه کم حقشه احساس می. خودم رو بگیرم

ره با شارلوت خیلی از فردا دوبا. سر خودم نیاد؟ فقط همین امروز
کنیم، باشه؟ حتی شاید بتونیم براي پسر عموم  خوب برخورد می

  ".جورش کنیم

گردن  ".خواي بري جهنم این کار رو بکن اگه واقعا می. شاید"
هایی که جلوي من بودند نگاهی به  کشیدم تا از باالي سر بچه

مین با وجودي که ه. خالی بود. ایستاد بیندازم اي که جیمز می گوشه
  .انتظار را داشتم، ناراحت شدم

  "دیگه اونجا نیست، نه؟". لزلی دست مرا فشار داد
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  .سرم را تکان دادم

گیدئون هم یه روزي . ت جواب داده این یعنی نقشه": لزلی گفت
  ".دکتر میشه

خواي به خاطر اون از  نمی". زمریوس باالي سر من پشتک وارو زد
به لطف تو، یه زندگی  خر احمق گریه کنی که؟ خود راضی کله

بندم در طول اون  داشته هر چند شرط می سعادتمندانهطوالنی و 
  ".زندگی چندین نفر رو دیوونه کرده باشه

لزلی یک  ".دونم آره می" :ام را پاك کردم و گفتم یواشکی بینی
  . بعد رافائل را دید و براي او دست تکان داد. دستمال به من داد

ي  زمریوس بوسه ".ي زندگی ابدیت اي بقیهبر. تو هنوز منو داري"
من خیلی از اون دوستت جیمز ". ي من کرد مرطوبی از گونه

و اگه اون دوست پسر فناناپذیرت . و مفیدتر. تر و خطرناك. ترم باحال
اي بگرده  بعد یکی دو قرن نظرش رو عوض کنه و دنبال کس دیگه

ترین  باهوشترین و  من وفادارترین، خوشگل. ونمم من کنارت می
  ".کنه آرزوش رو می یآدم هر دوستی هستم که
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ي همدیگه رو بوسیدند  همانطور که به لزلی و رافائل که سه بار گونه
ها براي سالم کردن بود  ل فرانسويي رافائل روش معمو طبق گفته - 
  ".دونم آره می": کردم دوباره گفتم نگاه می - 

ند اگه احساس تنهایی هر چ". اي به من زد زمریوس لبخند موذیانه
  "کنی، نظرت چیه یه گربه بگیریم؟ می

و اگه  کردم زندگی نمیوقتی دیگه تو این خونه . بعدا شاید ": گفتم
جلوي من، یک هیکل تیره درست . ایستادم "...رفتارت خوب باشه 

یک گردن الغر باالي یک رداي . جلوي کالس خانم کانتر ظاهر شد
ي کنت دي مادرونه  ي سیاه پر کینهها مخملی و باالي گردن، چشم

  .یا همان دارت ویدر به من زل زده بود

پس اینجا پیدایت ". هایش را شروع کرد بالفاصله مزخرف گویی
کردم،  ها جستجو می قرن! هاي یاقوت کبود کردم، شیطانی با چشم

هرگز استراحت نکردم، همه جا به دنبال تو و امثال تو بودم براي 
ام و یک مادرونه هرگز قول خود را  ا سوگند خوردهاینکه بر مرگ شم

  "!شکند نمی

  .از تعجب میخکوب شده بودم "دوستته؟" :زمریوس پرسید
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شمشیرش را کشید و با  "!آااااااه": روح با صدایی از بیخ گلو گفت
خون تو زمین را سیراب خواهد ". سرعت به طرف من هجوم آورد

 "...نتین از درون تو شمشیر مقدرس ائتالف فلور! کرد، شیطان
اي بزند که اگر شمشیر واقعی بود و  شمشیر را بلند کرد تا ضربه

با این حال خودم را جمع . کرد روحی نبود قطعا بازوي مرا قطع می
  .کردم

هی، ولش کن ": زمریوس درست جلوي من فرود آمد و به روح گفت
هیچی  مشخصه که تو. تونیم اینجا ضرر و زیانی بزنیم ما نمی! رفیق

و  - البته یه کم غیرعادیه  -این یه انسانه . دونی در مورد شیاطین نمی
اگه . اي بزنه تونه بهش صدمه ي روحیت نمی اون شمشیر مسخره

  ".خواي شیطان بکشی، راحت باش، شانست رو با من امتحان کن می

من تا زمانی که ": بعد غرید یاي ناراحت شد ول دارت ویدر لحظه
ام هیچگاه از کنار این موجود شیطانی  انجام نرسانده ام را به وظیفه

  ".کشد نفرین خواهم کرد من هر نفسی را که می. دور نخواهم شد

تصور کردم دارت ویدر براي . چه چشم انداز ترسناکی. آهی کشیدم
اگر . ام به من چسبیده باشد و تهدیدهاي خونین بکند دگینباقی ز

ي امتحاناتم را رد  همهتمام مدت زیر گوشم نفس بکشد حتما 
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کند، روز عروسیم را به  ام را خراب می شوم، جشن فارغ التحصیلی می
  ...ریزد، و  هم می

معصومانه . ظاهرا زمریوس هم به چنین چیزهایی فکر کرده بود
  "لطفا میشه بخورمش؟ خیلی لطفا؟". نگاهی به من کرد

چطوري کنی  وقتی انقدر مؤدبانه خواهش می". لبخندي به او زدم
  "تونم بگم نه؟ می
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بوتام نامزدي پسر ارشد خود، -آخر این هفته، لرد و لیدي پیمپول
ترین  ، کوچک1جیمز پیمپول بوتام، با دوشیزه محترمه آملیا بتون

این نامزدي براي کسی . را اعالم کردند 2بتون دختر ویکنت مونت
 تي محب ها در مورد رابطه مندان ماه ي شگفتی نبود زیرا عالقه مایه

کردند و طبق شایعات، آنها در  آمیز بین این زوج جوان صحبت می
در حالی ) به گزارش قبلی ما مراجعه نمایید(مهمانی منزل کالریج 
. زدند دیده شده بودند در باغ قدم می هم که دست در دست

نقصش  بوتام که ظاهر دلپسند و رفتار بی- همچنین، جیمز پیمپول
اي  جمعیت متأسفانه کوچک مردان شایسته این روزها او را در بین

سازد، سوارکار  در جوامع اشرافی در سن ازدواج هستند متمایز میکه 
ي  همسر ایشان نیز با سلیقه. باشد و شمشیر باز ماهري نیز می

هاي خیریه  خود در فعالیت  نظیرش در آخرین مد و تمایل ستودنی بی
الي در ملک ییالقی عروسی این زوج در ماه جو. شناخته شده است

  .بوتام برگزار خواهد شد- پیمپول

  

  ي اجتماعی لندن روزنامه

                                                             
1Amelia Batton 
2Viscount Mountbatton 
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  گزارش لیدي دانبري

  1785آوریل  24

  

  مؤخره
  بلگراویا، لندن

  1919ژانویه  14

هاي مات در عین برازندگی،  آن رنگ. بسیار زیباست عزیز من"
از ایتالیا را اي  ي پرده ارزشش را داشت که پارچه. خوشایند است

خانه قدم  لیدي تیلنی در اتاق مهمان "سفارش بدهیم، موافق نیستی؟
پس از آن به سراغ سربخاري . زده و همه چیز را بررسی کرده بود

اي روي آن قرار  هایی را که در قاب نقره وسیع اتاق رفت و عکس
 ترسید مبادا انگشتش را در لوسی مخفیانه می. داشت مرتب کرد

د و به او بگوید با دقت کافی بر کار دستکش بر روي سربخاري بکش
  .که قطعا درست بود. خدمه نظارت نکرده است
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. بله، باید بگویم مبلمان واقعا با سلیقه است": لیدي تیلنی ادامه داد
و هر کسی  اي است خانه، نمایشگر هر خانه دانی که اتاق مهمان می
  ".وبی داردي خ تواند در اینجا بالفاصله ببیند که خانم خانه سلیقه می

دي تیلنی را محکم یپل نگاه شیطنت آمیزي به لوسی انداخت و ل
ها کار لوسی  وانمود نکن این. واي مارگارت": با خنده گفت. بغل کرد

تازه . ها را انتخاب کردي ها و کوسن ي چراغ تو خودت همه. بوده
و ما حتی . بگذریم از این که به انتخاب خیاط هم نظارت کردي

رو سر هم کنی تا  1هت کمک کنیم یه قفسه ایکیام بیتون نمی
  ".اینجوري لطفت رو جبران کرده باشیم

  .پیشانی لیدي تیلنی چین خورد

پل خم شد و یک تکه چوب  ".ببخشید یه شوخی بین خودمونه"
  .دیگر در آتش انداخت

لیدي تیلنی به تابلویی که روي دیوار رو به رو آویزان بود اشاره کرد و 
فقط حیف است که آن تابلوي وحشتناك نامتناسب ". شکایت کرد

توانستید  نمی. تأثیر ترکیب زیبایی شناختی مرا خراب کرده است
  "دست کم آن را در اتاق دیگري آویزان کنید؟

                                                             
1Ikea 
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صد  1.مارگارت، اون تابلو یه اثر اصل مودلیانیه": پل صبورانه گفت
د نیم لوسی وقتی تو پاریس پیداش کر. سال دیگه، یه دنیا میرزه

  ".کشید ساعتی جیغ می

در هر حال اون . فوقش یه دقیقه. نخیرم": لوسی با او مخالفت کرد
اون و تابلوي . کنه هامون رو تضمین می ها و نوه ي بچه تابلو آینده

  ".که توي راه پله آویزونه 2شاگال

مطمئنم . انگار که به آن نیازي خواهید داشت": لیدي تیلنی گفت
دانم که اداره اطالعات به شما  اهد بود پل، و میکتاب تو پرفروش خو

که البته با توجه به . کند حقوق واقعا قابل توجهی پرداخت می نفردو 
سرش را تکان  ".خدمتی که براي کشور انجام دادید حق شماست

هر چند به نظرم درست نیست لوسی چنین شغل خطرناکی را ". داد
ساکن شود و کمی بیشتر به شدت منتظرم ببینم جایی . دنبال کند

  ".خواهد شد طورکه شکر خدا به زودي همین. خانه بپردازدامور به 

لوسی در حالی که  ".که شوفاژ اختراع بشه مو من به شدت منتظر"
و چیزهاي ". هاي راحتی کنار آتش افتاد لرزید روي یکی از مبل می
 :با لحن عصبی گفت. به ساعت روي سربخاري نگاهی انداخت ".دیگه

                                                             
1Modigliani    عروف ایتالیایینقاش م
2Chagall    نقاش معروف فرانسوی
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تونه شروع کنه به چیدن  لوییزا می. رسن اینجا ده دقیقه دیگه می"
گوئنت وقتی بشنوه قراره یه برادر یا خواهر کوچولو  کنی میفکر . میز

داشته باشه چه عکس العملی نشون بده؟ منظورم اینه حتما حس 
اگه فرض کنیم ". برجستگی کوچک شکمش را نوازش کرد ".عجیبیه
ها قبل از اینکه گوئنت به دنیا بیاد پیر  ، اوندار بشه ي ما بچه بچه

هر چی نباشه، ما اون رو وقتی نوزاد . و شاید حسودیش بشه. میشن
  "...بود رها کردیم و حاال اگه ببینه 

دستش را  ".مطمئنم خیلی خوشحال میشه": پل حرفش را قطع کرد
گوئنت هم ". اش را بوسید ي لوسی گذاشت و عاشقانه گونه روي شانه

گلویش را صاف کرد تا  ".رست مثل تو بخشنده و دوست داشتنیهد
من بیشتر از وقتی ": ادامه داد. اش را پنهان کند احساسات ناگهانی

ترسم که گوئنت و اون مرد جوون به من بگن قراره پدربزرگ  می
  ".امیدوارم یه مدتی عقب بندازنش. بشم

ز را در اتاق فراموش کردم؛ می". خدمتکار به اتاق آمد ".ببخشید"
  "ناهارخوري بچینم یا اینجا خانم برنارد؟

قبل از اینکه لوسی بتواند جواب بدهد، لیدي تیلنی با آزردگی نفس 
. اوال، لوییزا، باید اول در بزنی":  خیلی جدي گفت. عمیقی کشید
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ثالثا، نباید با این . ثانیا، باید صبر کنی تا کلمات بیا داخل را بشنوي
و رابعا، نباید به . خانم و آقاي خانه ظاهر شوي موي نامرتب جلوي

  ".ها بگی آقا و خانم برنارد، فقط آقا و خانم اون

پس من االن میرم و . بله، بانوي من": خدمتکار وحشت زده گفت
  ".کیک رو میارم، خانم

کرد  لوسی آهی کشید و در حالی که بیرون رفتن او را تماشا می
  ".جور چیزا عادت کنمفکر نکنم هیچ وقت به این": گفت

  


