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 " رمانسرا همراهان با سخنی"
 با سالم 

چند وقتیست که مدیران برخی سایت ها و کانال های تلگرامی، اقدام به انتشار رمان 
طمه ی جبران ناپذیری به سایت های رمانسرا در کانال های خود نموده و با این عمل  ل

 وارد می کنند.
کانال های فوق بدون قائل بودن احترام برای سایت و کاربران تنها به فکر منافع خویش 
بوده و این در صورتیست که اگر سایت از بین برود منبع و مرجع رمان های کانال های 

 بود.مذکور نیز از بین رفته و شما خوانندگان  عزیز متضرر خواهید 
یقینًا  شما به دنبال رمان خوب  و ایضًا دسترسی راحت و آسان به رمان هستید و این 

 امر میسر نمی شود مگر از طریق سایت .
برای ساخت تمامی رمان ها زمان و هزینه صرف می شود، پس با دانلود مستقیم رمان 

 از سایت به زحمات دوستان خود در سایت بها دهید . 
http://romansara.org 

 با تشکر،مدیریت سایت رمانسرا.
 
 

 پيش گفتار
 لندن 

 4061مي  41
تاريك و خلوت بود. هوا بوي خزه، فاضالب و ماهي مرده  4واركهاي ساوتخيابان

تر گرفت. زيرلب گفت: "بايد داد. پسر جوان از روي غريزه دست دخترك را محكممي
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هاي پيچ و واپيچ آدم خيلي راحت تو اين كوچه رفتيم.مستقيم از كنار رودخونه راه مي
 گم ميشه."

رسيد خوشحال اي ممكنه يه دزد يا قاتل قايم شده باشه." به نظر مي"بله، و هر گوشه
باشد. "عاليه، نه؟ خيلي خيلي بهتر از نشستن تو اون اتاق خفه تو معبد و نوشتن 

 ا عجله به راهش ادامه داد. ست!" دامن سنگين لباسش را بلند كرد و بتكاليف مدرسه
نتوانست جلوي لبخندش را بگيرد. لوسي اين موهبت را داشت كه هميشه جنبه 

ديد؛ حتی انگلستان عصر شكسپير، كه مثبت هر اتفاقي در هر دوره تاريخي را مي
رسيد هم هيچ آلود به نظر ميبايست يك عصر طاليي باشد ولي در حال حاضر وهممي

 كرد؛ حتی برعكس بود.اد نميوحشتي در او ايج
وقتي به او رسيد، لوسي گفت: "چه حيف كه بيشتر از سه ساعت وقت نداريم. اگر 

نار بردم." با ظرافت از كمجبور نبودم هملت رو تيكه تيكه ببينم خيلي بيشتر لذت مي
يك چاله گل چسبناک رد شد. دست كم، پل اميدوار بود فقط گل باشد. لوسي چند گام 

... عالي 1و دور خودش چرخيد. "و این آگاهی است که ما همه را جبون ساخته رقصيد
 نبود؟"

سرش را به نشانه تأييد پايين آورد، خيلي تالش كرد تا دوباره لبخند نزند. وقتي با 
ها زد. اگر مراقب نبود، به زودي شبيه به خنگ و خللوسي بود بيش از حد لبخند مي

 رسيد. به نظر مي
تر وارك كه خيلي راحتپل لندن رفتند. جاي تأسف بود كه پل ساوتبه طرف 

سي خواستند كتوانستند از روي آن عبور كنند، هنوز ساخته نشده بود. ولي اگر نميمي
اند در خانه متوجه شود كه آنها اين سفر مخفيانه را به اوايل قرن هفدهم انجام داده

دار سفيد خشك را در اين يقه چين شد كهكردند... چقدر خوب ميبايد عجله مي
ها در زمان عمل به آورد! انگار يك يقه پالستيكي بزرگ، شبيه چيزي كه براي سگمي

 برند، دور گردنش بسته بود.كار مي
پل، به كند. "رسيد هنوز به شكسپير فكر ميلوسي به سمت رودخانه پيچيد. به نظر مي

 راه بده؟" 3گلوباون مرده چقدر دادي كه ما رو به تئاتر 
ها، ازم نپرس ارزششون چقدره." خنديد. "براي اون كه در "چهار تا از اون سكه سنگين
 حد درآمد يك سالش بود."

 "در هر حال، جواب داد. جامون عالي بود."
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رفتند به پل لندن رسيدند. لوسي، مثل زمان رفتن به تئاتر، در حالي كه به سرعت راه مي
هايي را كه درست روي پل ساخته شده بود نگاه كند. ولي پل او را به هايستاد تا به خان

دوني كه آقاي جورج چي گفت: اگر زياد زير يه پنجره بايستي، حتما جلو هل داد. "مي
 كني."كنه. و توجه بقيه رو جلب مييه نفر كاسه توالت رو روي سرت خالي مي

نه؟ شبيه يه خيابون كامال معموليه. كنه روي يه پل ايستاده، "آدم اصال احساس نمي
 واي، نگاه كن چه ترافيكي شده! فكر كنم ديگه وقتشه چند تا پل ديگه هم بسازن."

ي هايها و ارابهها، كالسكههاي كناري، پل به شدت شلوغ بود و درشكهبر خالف خيابان
ه جلو بتوانستند كه سعي داشتند به ساحل مقابل رودخانه تيمز بروند به سختي مي

حركت كنند. لوسي و پل از انتهاي مسير، صداي صحبت، ناسزا و شيهه اسب 
توانستند ببينند دقيقا چه چيزي باعث اين شلوغي شده است. شنيدند ولي نميمي

اي كه كنار آنها ايستاده بود به بيرون خم شد. يقه مردي با كاله سياه از پنجره كالسكه
هايش باال آمده بود. به زبان اش تا گوشوزي شدهدار سفيد آهار زده و يراق دچين

آور فرانسوي به طرف كالسكه چي فرياد زد: "راه ديگري براي عبور از اين رودخانه نفرت
 وجود ندارد؟"

ايم! توانيم برگرديم، گير افتادهچي سرش را تكان داد. "حتي اگر باشد هم نميكالسكه
فاقي افتاده. مطمئنم به زودي دوباره حركت روم تا ببينم چه اتمن پياده جلوتر مي

 كنيم موسيو."مي
مرد زيرلب غرغري كرد و سرش را به همراه كاله و يقه دوباره به داخل كالسكه برگرداند؛ 

 چي هم پياده شد و در ميان جمعيت به راه افتاد.كالسكه
 ان. توريستن!"لوسي با شادي زمزمه كرد: "شنيدي پل؟ فرانسوي

 آورد جايياليه، ولي ما بايد بريم جلو. زياد وقت نداريم." به طور مبهم به ياد مي"آره، ع
تر ساخته شده خوانده بود كه اين پل قبال تخريب شده و دوباره پانزده متر آن طرف

 است؛ پس جاي خيلي خوبي براي سفر زمان نبود.
ه مردم و وسايل نقليآنها به دنبال كالسكه چي فرانسوي راه افتادند ولي پس از مدتي 

 بودند كه جايي براي عبور نبود.  چنان به هم فشرده شده
." برده آتيش گرفتهزني كه درست جلوي آنها بود گفت: "شنيدم يه درشكه كه روغن مي

 ور ميشه."كرد. "اگه مراقب نباشن كل پل شعلهبا فرد خاصي صحبت نمي
م امروز نه." بازوي لوسي را گرفت. "بيا دونيپل زيرلب گفت: "البته تا جايي كه ما مي

 برگرديم و اون طرف رودخونه منتظر سفر برگشتمون باشيم."
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 دوني؟ اگه احيانا به موقع نرسيم الزمه.""رمز عبور رو مي
 "يه چيزي در مورد كراوات و اينا بود، نه؟"

مانطور دهند." ه، احمق جون. قطرات آب، سنگ را فرسايش مي1"گوتا كاوات الپيدم
درخشيد و ناگهان پل به اش از خوشحالي ميخنديد به او نگاه كرد، چشمان آبيكه مي

خواست ياد آورد كه وقتي از برادرش فالك در مورد بهترين زمان براي كاري كه مي
انجام دهد پرسيده بود، چه جوابي داده بود. فالك توصيه كرده بود: "اگه من جاي تو 

زنه تو صورتت، دادم. فوقش دختره ميكردم. فقط انجام ميبودم زياد سخنراني نمي
 فهمي كجاي كاري."دست كم مي

البته فالك با صداي بلند در مورد اينكه دختر مورد نظر دقيقا چه كسي است 
هايي را كه با جمالتي مثل "حتما هايي زده بود ولي پل اصال حوصله سخنرانيحدس

نواده دو ويلر و خانواده مونتروز صرفا يك رابطه دوني كه هر گونه رابطه بين خامي
كاري محسوب ميشه؟" شروع شده و با "به عالوه، همه دختراي خانواده مونتروز، اول 

دند ششن." تمام ميمثل گاو احمق هستن و بعد مثل ليدي آريستا تبديل به اژدها مي
 را نداشت. 

ير دخترهاي خانواده مونتروز گاو احمق، واقعا كه! ممكن بود اين حرف در مورد سا
صادق باشد ولي قطعا در مورد لوسي اينطور نبود. لوسي، كه پل هر روز بيشتر از قبل 

شد، كسي كه همه رازهايي را كه تا به حال به هيچ احدي نگفته بود با او عاشقش مي
 توانست...در ميان گذاشته بود. لوسي، كسي كه مي

 نفس عميقي كشيد.
"چرا وايساديم؟" ولي پل قبل از تمام شدن جمله او خم شده بود تا او را لوسي پرسيد: 

ترسيد كه لوسي او را عقب براند ولي بعد به نظر رسيد لوسي ببوسد. براي سه ثانيه، مي
 بر تعجبش غلبه كرده است. لوسي هم او را بوسيد، اول با احتياط و بعد با دل و جان.

اسبي نبود و در واقع آنها به شدت عجله داشتند چون در واقع، اين لحظه اصال زمان من
 ممكن بود هر لحظه به آينده برگردند و در واقع...

پل سومين در واقع را فراموش كرد. هيچ چيز به جز لوسي اهميتي نداشت؛ ولي بعد 
چشمش به فردي با رداي تيره افتاد و با وحشت يك قدم به عقب برداشت. لوسي قبل 

اي با اوقات تلخي به او نگاه كرد. با ود و نگاهش را پايين بياورد، لحظهاز اينكه سرخ ش
بوسم خجالت گفت: "متأسفم. لري كولمن هم همين حس رو داره. گفت من جوري مي

 كه انگار يكي داره يه مشت انگور نرسيده رو تو صورتت فشار ميده."
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 پل سري تكان داد. "انگور؟ اين لري كولمن ديگه كيه؟"
رسيد لوسي كامال گيج شده باشد و تقصيري هم نداشت. سعي كرد  به نظر ميحاال

ها كشيد، شانه طوفاني را كه در سرش بود به نحوي آرام كند. لوسي را زير نور مشعل
بوسي كه... هايش نگاه كرد. "خب، لوسي: اوال، تو جوري مياش را گرفت و به چشم

يه وقت دستم به اين لري كولمن برسه، با  تقريبا مزه توت فرنگي ميده. ثانيا، اگر
زنم تو صورتش. سوم اينكه يادت نره كجا بوديم ولي االن يه مشكل كوچولو مشت مي

 داريم."
آمد و بدون يك كلمه حرف، به طرف مرد بلند قدي كه از پشت يك درشكه بيرون مي

رانسوي تكيه داد. وارد به پنجره كالسكه مرد فرفت اشاره كرد. تازهقدم زنان راه مي
 هاي لوسي از وحشت گشاد شد.چشم

كرد و با شنيدن مرد گفت: "شب به خير، بارون." او هم به زبان فرانسوي صحبت مي
ينم. بصداي او انگشتان لوسي در بازوي پل فرو رفت. "باعث مسرت است كه شما را مي

 ايد." و كاله ردايش را عقب زد.خيلي دور شده 5از فالندر
ساختگي! چطور توانستي به  0داخل كالسكه فريادي از روي تعجب كشيد. "ماركي مرد

 اينجا بيايي؟ معني اين كار چيست؟"
 دونستم."لوسي آهسته گفت: "كاش منم مي

مرد بلندقد با خوشرويي پاسخ داد: "اين چه طرز صحبت با نواده خودت است؟ من 
، شناسندعنوان مردي كه نامي ندارد مي نوه نوه نوه شما هستم و با اينكه مردم مرا به

دهم، نه تنها يك نام بلكه چندين نام دارم. ممكن است در كالسكه به شما اطمينان مي
به شما ملحق شوم؟ ايستادن در اينجا چندان راحت نيست و اين پل تا مدتي غير 

ا باز در ر قابل عبور خواهد بود." بدون اينكه منتظر پاسخي شود يا به اطراف نگاه كند،
 كرد و سوار كالسكه شد.

ها دور شده بودند. "واقعا لوسي پل را دو قدم كنار كشيده بود و از زير نور مشعل
 خودشه! فقط خيلي جوونتره. بايد چي كار كنيم؟"

پل آهسته گفت: "هيچي. نمي تونيم بريم سراغش و سالم و احوال پرسي كنيم! اصال 
 قرار نبوده كه اينجا باشيم."
 "ولي اون چرا اينجاست؟"

 "فقط يه تصادف مسخره. هر چي بشه هم نبايد ما رو ببينه. بيا، بايد برگرديم 
 به ساحل."
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با اين حال، هيچ كدام از جايشان تكان نخوردند. انگار كه جادو شده باشند، به پنجره 
يشتر م بكردند هكالسكه خيره شدند؛ حتي از زماني كه به صحنه تئاتر گلوب نگاه مي

 تحت تأثير قرار گرفته بودند. 
"در مالقات آخري كه داشتيم نظرم را در مورد شما به وضوح گفتم." صداي بارون از 

 شد. پنجره كالسكه شنيده مي
"بله، گفتيد." خنده ماليم مرد ديگر باعث شد موهاي دست پل سيخ شود، هرچند 

 توانست بگويد چرا. نمي
لرزيد. "هر ابزار شومي هم كه ست!" صداي بارون كمي مي"تصميم من هنوز همان ا

. من دهمبراي تغيير عقيده من به كار ببري، من آن وسيله شيطاني را به اتحاديه نمي
 دانم كه تو با شيطان همدست هستي."مي

 زنن؟"لوسي زيرلب گفت: "در مورد چي حرف مي
 پل فقط سرش را تكان داد.
و  -فكر من! چقدر زندگي تو ماليمي را شنيدند. "جد كور كوتهيك بار ديگر، صداي خنده 

نواي شد اگر به جاي اينكه به حرف كشيش يا آن متهجرهاي بيتر ميساده -من!
كردي. كاش به جاي ذكر گفتن، به صداي اتحاديه توجه كني، به حرف من گوش مي

تر از ظيمفهميدي كه تو جزئي از چيزي بسيار عدادي. كاش ميمنطق گوش مي
 هاي كشيشت هستي!"وعظ

رسيد پاسخ بارون بخشي از يك دعا باشد. لوسي و پل صداي او را كه زير به نظر مي
 شنيدند. كرد ميلب چيزي زمزمه مي

 اش با آهي عميق گفت: "آمين! پس اين حرف آخر توست؟"مالقات كننده
يگر هرگز جلوي چشمم بارون گفت: "تو شيطان مجسمي! از كالسكه من خارج شو و د

 ظاهر نشو!"
"هر چه شما بخواهيد. فقط يك چيز كوچك ديگر مانده است. قبال به شما نگفته بودم 

ام، دليل پريشان نشويد ولي روي سنگ قبرتان كه آن را با چشمان خودم ديدهتا بي
 نوشته شده است." 4061مي  41تاريخ مرگ 

 بارون گفت: "ولي اينكه... اينكه..."
 امروز است. دقيقا... و تقريبا نيمه شب شده است.""

 تنها صدايي كه شنيدند صداي بارون بود كه نفس خود را حبس كرد. 
 كنه؟"لوسي آهسته گفت: "داره چي كار مي
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شكونه." موهاي پل تا پشت گردنش سيخ شده بودند. "داره در "قوانين خودش رو مي
اس آشناي تهوع آور در بدنش پخش مورد..." حرفش را قطع كرد چون يك احس

 شد.مي
 گردد." صدايش كامال وحشت زده بود.چي االن برميبارون گفت: "كالسكه

داد كسل شده است پاسخ داد: "بله، مطمئنم بر اش با لحني كه نشان ميمالقات كننده
 دهم."گردد. براي همين زياد طول نميمي

 پل!"لوسي دستش را به طرف شكمش برده بود. "
خوايم وسط رودخونه بيفتيم بايد كنم. لعنتي... اگه نميدونم، منم احساس مي"مي

بدويم." بازويش را گرفت و او را جلو كشيد، مراقب بود صورتش را به سمت پنجره 
 كالسكه برنگرداند. 

شدند صداي مرد را شنيدند."در واقع قرار بود تو در سرزمين وقتي از كنار كالسكه رد مي
هاي قبلي ما در ادري خودت بر اثر آنفوالنزاي شديد بميري. ولي از آنجايي كه مالقاتم

نهايت منجر به حضور تو در لندن شده و ظاهرا در سالمت كامل هم هستي، تعادل 
ظريف يك سلسله اتفاقات در خطر قرار گرفته است... و چون من انسان دقيقي هستم، 

 رگ كمك كنم."كنم وظيفه دارم به دست ماحساس مي
كرد تا ساحل رودخانه چقدر پل بر روي احساس تهوعش تمركز كرده بود و حساب مي

ها اهميت اين كلمات به ذهنش رسوخ كرد و دوباره ايستاد. رغم اينراه است ولي علي
اي به پهلويش زد. زيرلب گفت: "زود باش!" و شروع به دويدن كرد. "فقط لوسي سقلمه

 يم!"چند ثانيه وقت دار
دويد و كرد و همانطور كه ميپل دوباره راه افتاد. در زانوهايش احساس ضعف مي

شد، صداي فرياد خفه وحشتناك و به دنبال آن ساحل در جلوي چشمانش محو مي
 گباري ساكت شد."شيطان!" را از داخل كالسكه شنيد... و بعد همه چيز به طرز مر

فرستاده شدند.  4411اي ترابرد به سال ، لوسي و پل بر45661امروز رأس ساعت 
روي پنجره تاالر اژدها فرود ، وسط باغچه گل سرخ روبه4466هنگام بازگشت در ساعت 

هاي اوايل قرن هفدهم را بر تن داشته و تا مغز استخوان خيس بودند. آمدند و لباس
 هكردند و در نتيجرسيدند؛ به تندي صحبت ميآن دو به شدت آشفته به نظر مي

مجبور شدم بر خالف تمايلشان به لرد مونتروز و فالك دو ويلر اطالع دهم. با اين 
اي داشت. لرد مونتروز گفت به وضوح به ياد وجود، همه اين اتفاقات توضيح ساده

يك مهماني مجلل در باغ معبد برگزار شده بود كه متأسفانه  4411آورد كه در سال مي
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اند، پس از مصرف ا لوسي و پل هم جزء آنها بودهدر طي آن چندين مهمان، كه ظاهر
 اند.بيش از حد الكل داخل استخر افتاده

لرد مونتروز مسئوليت اين واقعه را پذيرفت و قول داد دو بوته گل سرخي را كه از بين 
 هاي الكليرفته بود، مجددا احيا كند. به لوسي و پل اخطار جدي داده شد از نوشيدني

 ي اجتناب كنند.در هر دوره زمان
 شمار محافظانگاه
 4441دسامبر  41

 1، كارآموز درجه 1گزارش از: جي. مونتجوي
 يك

 ها، اينجا كليساست! اجازه ماچ و بوسه ندارين!""جوون
هايم را باز كردم و به سرعت راست نشستم؛ انتظار در حالي كه يكه خورده بودم چشم

ي زند، آماده سخنرانيي كه پشت سرش موج ميداشتم كشيش پيري را ببينم كه با ردا
آيد. ولي كشيش اين كليساي محلي نبود كه و نصيحت، به سرعت به طرف ما مي

مزاحم بوسه ما شده بود. اصال انساني در كار نبود. گوينده، گارگويل كوچكي بود كه 
عجب هايش چمباتمه زده و درست به اندازه من متدقیقا كنار اتاق اعتراف روي پنجه

بود؛ البته اين مسأله تقريبا ممكن نبود. چون احساس من در آن زمان تنها تعجب و 
 غافلگيري نبود. صادقانه بگويم توانايي تفكرم را به كلي از دست داده بودم.
 من، –همه چيز هم از آن بوسه شروع شده بود. گيدئون دو ويلر مرا بوسيده بود 

كردم كه چرا اين فكر اين طور ناگهاني به سرش مي فكر اين به بايد البته! شپرد گوئنت
درست بعد از اينكه با  - 4441در اتاقك اعتراف كليسايي در بلگراويا در سال  -زده است 

يچ اش دائم در پايم پتمام قوا دویده بودیم و لباس تنگ بلند من با يقه ملواني مسخره
اي هايي كه با پسرها ساير بوسهتوانستم اين بوسه را تحليل و بخورده بود؛ شايد مي

ام مقايسه كنم تا بفهمم چرا گيدئون اينقدر بهتر بود؛ حتی ممكن بود اگر ديگر داشته
تالش كنم به ياد بياورم بين ما یک ديوار و يك پنجره اتاقك اعتراف وجود دارد كه 

 سيدنآلي براي بوگيدئون دست و سرش را از آن بيرون آورده بود و اصال شرايط ايده
ها به كنار، بعد از اينكه فقط دو روز پيش كشف كرده بودم كه من ژن نبود. همه اين

دگام، نيازي به آشفتگي بيشتري در ام را به ارث بردهسفر زمان خانواده ام يزن
 نداشتم.
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با اين وجود، حقيقت اين بود كه من اصال فكري نكرده بودم؛ البته به جز چند آه، واي 
پيچه درونم هم نشدم و تازه حاال، ر! به همين دليل، متوجه احساس دلو چيزهاي ديگ

هايش به من خيره شد، و وقتي گارگويل كوچك دستش را به سينه زد و از باالي پنجه
 اي استوقتي ديدم پرده اتاقك اعتراف كه تنها چند لحظه پيش سبز بود حاال قهوه

 يم.افهميدم در اين فاصله ما به زمان حال برگشته
 "لعنتي!" گيدئون به سمت خودش در اتاقك اعتراف برگشت و پشت سرش را ماليد.
لعنتي؟ از آسمان هفتم به پايين پرت شدم و گارگويل را فراموش كردم. در حالي كه 

كردم تا جاي ممكن عادي به نظر برسم گفتم: "خب، من فكر نكردم اينقدرا هم سعي مي
. بردآورده بودم كه اثر حرفم را تا حدي از بين مي بد بوده." متأسفانه كمي نفس كم

استر هاي گيدئون نگاه كنم، براي همين به جاي آن به پرده پليتوانستم به چشمنمي
 اي در اتاقك اعتراف خيره شده بودم. قهوه

خداي بزرگ! من بدون اينكه متوجه باشم، تقريبا صد سال را در زمان سفر كردم چون 
و حقيقتا... خب، مرا غافلگير كرد. منظورم اين است كه، اولش اين آن بوسه كامال 

وار براي فرار از دست كرد، بعد در ميان يك تعقيب و گريز ديوانهريز غرغر ميپسره يك
العاده هستي به من گفت فوق -خبر از همه جابي -مردان مسلح گير افتاديم و ناگهان 

بوسيد! بالفاصله احساس كردم به ن خوب ميو مرا بوسيد. و... واي، چقدر هم گيدئو
 كنم.شدت به دختراني كه قبال بوسيده بود حسادت مي

"كسي اينجا نيست." گيدئون با احتياط نگاهي به بيرون اتاقك كرد و بعد وارد كليسا 
 تونيم با اتوبوس به معبد برگرديم. بيا، منتظرمون هستن."شد. "خوبه! مي

دم؛ يعني قصد داشت طوري رفتار كند كه انگار هيچ اتفاقي از پشت پرده به او زل ز
نيفتاده است؟ آدم انتظار دارد بعد از يك بوسه )يا در اين حالت، قبل از يك بوسه؛ البته 

ها ديگر دیر شده بود( چند مسأله اصلي روشن شود، اينطور براي اين حساب و کتاب
ط يك ماچ و بوسه معمولي بوده اي از عشق بوده؟ يا فقنيست؟ آيا اين بوسه نشانه

 چون كار بهتري نداشتيم كه انجام بدهيم؟
ا وقار توانستم بمحكم گفتم: "من با اين لباس سوار اتوبوس نميشم." و تا جايي كه مي

دادم زبانم را گاز بگيرم ولي سؤاالتي را كه در ذهنم از جايم بلند شدم. ترجيح مي
 گذشت از او نپرسم.مي
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هاي ساتني به رنگ آبي آسماني بر روي كمر شيده بودم سفيد بود و روبانلباسي كه پو
بود ولي براي وسايل  4441اش داشت؛ با وجودی که احتماال آخرين مد سال و يقه

 نقليه عمومي قرن بيست و يكم چندان مناسب نبود. "بهتره تاكسي بگيريم."
رسيد حتما او هم احساس گيدئون به طرف من برگشت ولي مخالفتي نكرد. به نظر مي

دارش، لباس مناسبي براي اتوبوس كرد با آن كت اوايل قرن بيستمي و شلوار چينمي
رسيد به سواري نپوشيده است. اگرچه در لباس آن زمان كامال جذاب به نظر مي

خصوص االن كه موهايش را مثل دو ساعت پيش پشت گوشش نبسته بود. چند 
 اش ريخته بود.يحلقه موي نامنظم روي پيشان

از اتاقك بيرون آمدم تا همراه او وارد رواق كليسا شوم و از سرما لرزيدم. هواي اينجا 
لرزیدم كه در سه روز گذشته تقريبا اصال خيلي سرد بود؛ شايد هم براي اين می

آمد. نخوابيده بودم... يا شايد به خاطر  اتفاقي كه االن افتاده بود هوا به نظرم سرد مي
زدم بدنم در اين سه روز بيشتر از تمام شانزده سال عمرم آدرنالين توليد كرده س ميحد

باشد. اتفاقات زيادي افتاده بود و من زمان خيلي كمي داشتم كه در مورد آن فكر كنم. 
كردم سرم از فرط زيادي اطالعات و احساسات در مرز انفجار است. اگر يك احساس مي

يك حباب بزرگ فكر با يك عالمت سؤال بزرگ روي سرم  شخصيت كارتوني بودم، االن
 قرار داشت. شايد حتي چند جمجمه هم در حباب بود. 

 -تكاني به خودم دادم. اگر قرار بود گيدئون طوري رفتار كند كه انگار اتفاقي نيفتاده 
كنم. با خوشرويي گفتم: "باشه، پس خب، خيلي هم ممنون، من هم همين كار را مي

 ن سردمه."بريم. م
سعي كردم از كنارش رد شوم ولي او بازوي مرا گرفت و مرا نگه داشت. "گوش كن، در 
مورد اين اتفاقاتي كه االن افتاد..." حرفش را قطع كرد؛ احتماال اميدوار بود من چيزي 

من، خواهد بگويد. در ضبگويم كه قطعا نگفتم. خيلي مشتاق بودم ببينم چه چيزي مي
 شد.ديك من ايستاده بود نفس كشيدن برايم سخت ميوقتي اينقدر نز

اش را نصفه رها كرد. ولي من بالفاصله "اون بوسه... منظورم اين نبود..." باز هم جمله
 آن را در ذهنم تمام كردم.

 منظورم اين نبود كه جدي بگيري.
كرد، نه؟ مثل خب، منظورش مشخص بود؛ ولي در اين صورت نبايد چنين كاري مي

ن بود كه يك پرده را آتش بزني و بعد تعجب كني كه چرا كل خانه آتش گرفته است. اي
اي بود.( قصد نداشتم كار را برايش راحت كنم. با خونسردي )قبول دارم، تشبيه مسخره
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به او نگاه كردم و منتظر ادامه حرفش شدم؛ البته بهتر است بگويم سعي كردم با 
 4گفت: من بامبيماال حالت صورتم فقط ميخونسردي به او نگاه كنم، ولي احت

كنم منو نكش! و هيچ كاری در مورد این مسأله كوچولوي نازم، خواهش مي
 توانستم بكنم. فقط همين كم بود كه لب پايينم هم شروع به لرزيدن كند.نمي

 منظورم اين نبود كه جدي بگيري! زود باش، بگو!
موهاي آشفته من بيرون كشيد )مدل موي ولي گيدئون چيزي نگفت. يك سنجاق را از 

اند(، يك حلقه پيچيده و مرتب من االن طوري بود كه انگار چند پرنده در آن النه كرده
آن را گرفت و دور انگشتش پيچيد. با دست ديگرش شروع به نوازش صورت من كرد 

اره و دوب -و بعد خم شد و مرا دوباره بوسيد، اين بار با احتياط كامل. چشمانم را بستم 
همه چیز مثل دفعه قبل تكرار شد: مغزم همان احساس شيرين توقف مخابره اطالعات 

 كرد اوه، اممم و بيشتر بود!(را تجربه كرد. )خب، تنها چيزي كه مخابره مي
ولي اين بار فقط ده ثانيه طول كشيد چون بعدش صدايي درست پشت سر ما با 

 رو شروع نكردين؟" آزردگي گفت: "دوباره كه اين كاراتون
با وحشت گيدئون را كمي عقب زدم و درست توي صورت گارگويل كوچك كه االن سر و 

تر بگويم، روح يك گارگويل کوچک. گيدئون ته از سقف آويزان بود نگاه كردم. دقيق
تفاوتي داشت. واي، خدايا! االن در مورد موي مرا رها كرده بود و صورتش حالت بي

شد؛ در نهايت كمي ند؟ از چشمان سبزش چيزي مشخص نميكمن چه فكري مي
 و آزردگي؟ -تعجب 

 من و من كردم: "من... من فكر كردم صدايي شنيدم."
 به كندي ولي كامال دوستانه گفت: "باشه."

گارگويل گفت: "صداي من رو شنيدي. تو صداي من رو شنيدي، شنيدي!" تقريبا اندازه 
بزرگ  هايها بود با اين تفاوت كه عالوه بر گوشه گربهيك گربه بود و صورتش هم شبي

هايي كوچك روی پشتش و يك دم دراز تيزش، دو شاخ گرد بر روی سرش، بالو نوك
سوسماري با انتهاي مثلثي داشت. دمش را از فرط هيجان به اين طرف و آن طرف 

 توني من رو ببيني!"كرد. "و ميپرتاب مي
 جوابي ندادم.

 ت: "بهتره بريم."گيدئون گف
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توني منو ببينی و صدام رو بشنوي!" از گارگويل كوچك با خوشحالي فرياد زد: "تو مي
ت، اي داشها افتاد و روي آن باال و پايين پريد. صداي گرفتهسقف روي يكي از نيمكت

 اي كه سرما خورده باشد. "من بالفاصله فهميدم!"مثل صداي بچه
. اگر االن يك 4441هم او را ديده بودم. در آن كليسا در سال كردم قبال فكرش را كه مي
شدم. همانطور كه به طرف در داشتم هيچ وقت از دستش خالص نميقدم اشتباه برمي

ها چرخاندم. گيدئون در را تفاوتي كامل روي نيمكترفتم، مخصوصا نگاهم را با بيمي
 برايم باز نگه داشت.

 ليسا ُسر خورد و گفت: "خيلي ممنون، لطف داري!"گارگويل همراه ما روي رواق ك
شد ولي رو كه شديم به آسمان نگاه كردم. ابري بود و خورشيد ديده نميوارد پياده

 شد حدس زد عصر شده است.مي
گارگويل داد زد: "صبر كنين منم بيام، صبر كنين!" و دامن مرا كشيد. "ما بايد با هم 

توني كني... وانمود نكن نميداري پاي من رو له ميحرف بزنيم! خيلي ضروريه! هي، 
هاي دكمه توني." كمي آب از دهانش فواره زد و دور چكمهدونم كه ميمنو ببيني. مي

دارم جمع شد. "اوووپس! ببخشيد. فقط وقتي خيلي هيجان زده ميشم اينطوري 
 ميشه."

رنگي و دو مناره زيباي  هايزدم با توجه به پنجرهبه نماي كليسا نگاه كردم. حدس مي
كاري راه راه كرم رنگ. ولي هر دارش، معماري ويكتوريايي باشد. نماي آجري با گچنقش

چقدر هم باال را نگاه كردم، نتوانستم حتي يك مجسمه در كل ساختمان ببينم. چه 
 برسد به يك گارگويل ديگر. عجيب بود كه يك روح در اينجا ساكن بود.

توانست من اينجام!" درست جلوي دماغم به ديوار چسبيده بود. ميگارگويل داد زد: "
 اي به آجر كنارتوانستند. لحظهشان ميمثل يك مارمولك از ديوار باال برود؛ البته همه

توانم او را سرش نگاه كردم و سرم را برگرداندم. حاال ديگر چندان مطمئن نبود كه مي
بتونم يه بار هم شده با يكي حرف بزنم. يه  كنم. خيلي خوبهببينم. گفت: "خواهش مي

 ."46نفر به جز روح سر آرتور كانن دويل
دانستم سوخت ولي ميخيلي هوشمندانه بود، ولي من گول نخوردم. دلم برايش مي

ها چه موجودات مزاحم كوچكي خواهند شد. به عالوه، اين يكي وسط بوسه مزاحم اين
كرد من دخترك احمقي هستم گيدئون االن فكر ميمن شده بود و به خاطر او احتماال 

 خواهد.داند چه ميكه خودش هم نمي
 گارگويل التماس كرد: "لطفا، لطفا، لطفااا!"
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سرسختانه او را ناديده گرفتم. انگار كه همين االن هم به اندازه كافي مشكل نداشتم! 
الي صله يك تاكسي خگشت. بالفارو رفته بود و دنبال تاكسي ميگيدئون كنار پياده

شانس هستند يا شايد هم نوعي اقتدار ذاتي ها واقعا خوشپيدا شد. بعضي از آدم
دارند. مثال مادربزرگم ليدي آريستا. فقط كافي بود كه كامال جدي در كنار خيابان بايستد 

 هاي تاكسي بالفاصله جلوي پايش ترمز بزنند.و راننده
 "گوئنت، مياي؟"

اش بغض آلود و ي گرفتهگانهوري بذاري بري كه!" صداي بچهتوني همينج"نمي
 ست كه همديگه رو پيدا كرديم."شكسته بود. "ما فقط يه دقيقهدل

اش كارگر شود و با او حرف دادم وسوسهبه احتمال زياد اگر تنها بوديم، اجازه مي
احتماال زياد با  دارش، بانمك بود وتيز و پاهاي پنجههاي نوکزدم. با وجود دندانمي

تري از بندم روح سر آرتور كانن دويل كارهاي جالبكرد. )شرط ميكسي معاشرت نمي
كرد؟( ولي اگر آدم ها داشت. اصال روح سر آرتور در لندن چه كار ميصحبت با گارگويل

گويي يا كنند كه دروغ ميجلوي مردم در مورد روح و اين چيزها صحبت كند، فكر مي
ست كه شانس بياوري. اگر نه، كه د نمايي داري. تازه اين در صورتيفقط قصد خو

اي. به عالوه، آخرين گارگويلي كه با كنند كامال ديوانهاغلب هم همينطور است، فكر مي
ي توانستم حتمن صحبت كرده بود آنقدر احساساتي و "آويزون" بود كه به سختي مي

 تنها به دستشويي بروم.
تفاوت سوار تاكسي شدم و درست به روبه رويم خيره ي و بيبراي همين خيلي جد

ي از كرد. راننده تاكسشدم؛ گيدئون در كنار من نشسته بود و از پنجره به بيرون نگاه مي
هاي ما انداخت و ابروهايش را باال برد، ولي خوشبختانه آينه عقب نگاهي به لباس
 لطف كرد و چيزي نگفت.

شش و نيمه." مشخص بود كه قصد دارد يك صحبت  گيدئون گفت: "ساعت تقريبا
 ميرم."عادي را شروع كند. "بيخود نيست دارم از گرسنگي مي

به محض اينكه اين حرف را زد متوجه شدم كه خودم هم همين احساس را دارم. به 
ام را خورده بودم و مثل هميشه ناهار خاطر جو عصبي خانه، به زور نصف صبحانه

هاي اشتهاآور روي ميز ها و كلوچهن نبود. با حسرت به ساندويچمدرسه قابل خورد
 ليدي تيلني فكر كردم. آنها را هم از دست داديم.

ليدي تيلني! تازه به ذهنم رسيد كه بهتر بود من و گيدئون در مورد ماجراهايي كه در 
كرديم. هرچه باشد، مالقاتمان با ليدي تيلني به طرز داشتيم بحث مي 4441سال 
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دانستم محافظان، كه به واري بر خالف برنامه پيش رفته بود و من اصال نميديوانه
كردند. من و وجه با مسأله سفر زمان شوخي نداشتند، در اين مورد چه فكر مي هيچ

سفر كرده بوديم و مأموريت داشتيم ليدي تيلني را وارد  4441گيدئون به سال 
به  فهميدم وليهنوز كامال داليل اين كار را نميكرونوگراف كنيم. )راستش را بگويم من 

رسيد اين مسأله به شدت مهم است. تا جايي كه من فهميده بودم، امنيت خود نظر مي
دنيا به اين موضوع بستگي داشت!( ولي قبل از اينكه بتوانيم كاري بكنيم، سر و كله 

ستان بودند؛ البته به دختر دايي من لوسي و پل دو ويلر پيدا شد. آنها خالفكارهاي دا
نظر خانواده گيدئون و خود گيدئون. ظاهرا لوسي و پل، كرونوگراف ديگر را دزديده و با 

ها نشنيده ها چيزي در مورد آنكس سالآن جايي در گذشته پنهان شده بودند. هيچ
باره در خانه ليدي تيلني ظاهر شدند و مهماني كوچك ما را خراب بود تا اينكه يك

از شدت ترس دقيقا متوجه نشدم چه زمانی اسلحه به روي هم كشيدند، ولي  كردند.
ق تر بگوييم حاي كه اگر دقيقدر نهايت گيدئون سر لوسي را نشانه گرفت؛ با اسلحه

نداشت با خودش بياورد. )مثل زماني كه من موبايلم را با خودم به گذشته بردم ولي 
ي را بكشد!( بعد ما فرار كرديم و در تواند با موبايل كس ديگر دست كم كسي نمي

توانستم اين فكر را از ذهنم خارج كنم كليسا پناه گرفتيم؛ ولي در تمام اين مدت، نمي
كردند سياه و سفيد دو ويلر وانمود مي اي كه خانوادهكه موقعيت لوسي و پل به اندازه

 نبود.
 پرسيدم: "در مورد ليدي تيلني چي به اونا ميگيم؟"

يم كنم كه واقعا دروغ بگاش را ماليد. "پيشنهاد نمي" گيدئون با خستگي پيشاني"امم.
بار، بهتر باشه كه بعضي چيزها رو تغيير بديم. بهتره بگذاري ولي شايد؛ فقط همين يه 

 من حرف بزنم."
دوباره شروع شد، لحن آمرانه آشناي گيدئون. گفتم: "باشه، حتما. من هم مثل دختراي 

 بندم."تكون ميدم و دهنم رو مي خوب فقط سر
هاي تواند مثل آدمناخودآگاه، با عصبانيت دست به سينه نشستم. چرا گيدئون نمي

ند كبار!(، بعد دوباره شروع ميبوسد )آن هم بيشتر از يكعادي رفتار كند؟ اول مرا مي
هاي همثل استاد اعظم اشرافي لژ محافظان حرف زدن. چه هدفي دارد؟ هر دو از پنجر

طرف خودمان به بيرون زل زديم. باالخره، گيدئون سكوت را شكست كه باعث شد 
حس رضايت خوبي به من دست بدهد. "چي شده؟ موش زبونت رو خورده؟" لحنش 

 موقع پرسيدن اين سؤال تقريبا شرمنده بود. 
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 "چي؟"
قيم زد؛ يعني وقتي مست"وقتي من بچه بودم مادرم هميشه اين حرف رو به من مي

 گفتم؛ مثل االِن تو."كردم و چيزي نميجلو رو نگاه مي
اي "تو مادر داري؟" به محض اينكه اين حرف را زدم متوجه شدم چه سؤال احمقانه

 ام! محض رضاي خدا، اين چه حرفي بود؟كرده
رسيد اي داشتي؟" به نظر ميگيدئون يكي از ابروهايش را باال برد. "انتظار ديگه

ام كه عمو فالك و آقاي جورج سر است. "نکنه فكر كردي من يه آدم آهنيخوشش آمده 
 هم كردن؟"

هات عكس داري؟" سعي كردم گيدئون "خب، زياد هم دور از ذهن نيست. از بچگي
كوچكي را با صورت گرد تپل و كله كچل مجسم كنم و لبخند زدم. "پس مادر و پدرت 

 كنن؟"ها هم تو لندن زندگي ميكجان؟ اون
، جنوب فرانسه زندگي 44گيدئون سرش را تكان داد. "پدرم ُمرده، و مادرم تو آنتيب

كردم هايش را به هم فشار داد و درست زماني كه فكر ميكنه." چند لحظه لبمي
دوباره سكوت خواهد كرد ادامه داد. "با برادر كوچك من و شوهر جديدش، موسيو 

هاي الكترونيكي كتيه كه براي دستگاه. اون صاحب شر 41بابا برتلينبگومنبه
زنه. دست كم، اسم قايق سازن و تو پول غلت ميهاي مسي و پالتيني ميريزقطعه
 ."43ش رو كه گذاشته كراسوستفريحي

آمد. جا؛ اصال به گيدئون نميواقعا تعجب كرده بودم. اين همه اطالعات شخصي يك
 اونجا، نه؟" "واي، حتما خيلي باحاله كه تعطيالت رو ميري

ون هاي آب ابا تمسخر گفت: "قطعا. يه استخر دارن كه اندازه سه تا زمين تنيسه و شير
 ش روكش طال داره."قايق احمقانه

به نظر مياد." خانواده ما  41"در هر حال بهتر از يه كلبه بدون وسيله گرما تو پيبل
 م جنوبي تو بودم و خانوادهگذراندند. "اگه من جامعموال تابستان را در اسكاتلند مي

رفتم اونجا؛ حتی اگه استخر و قايق هم كردن، هر هفته مثل برق ميفرانسه زندگي مي
 نداشتن."

گيدئون نگاهي به من كرد و سرش را تكان داد. "آره؟ اون وقت اگر مجبور بودي هر 
 كه داريكردي؟ اگه موقعي چند ساعت يه بار يه سفر زمان هم داشته باشي چي كار مي

 روني اتفاق بيفته چندان هم هيجان انگيز نيست."تو جاده مي 416با سرعت 
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توانستم تمام عواقبش را در "اوه." اين جريان سفر زمان هنوز براي من جديد بود و نمي
نظر بگيرم. فقط دوازده حامل ژن وجود داشت که در چندین قرن پراکنده شده بودند 

قتا درک کنم که من هم یکی از این افراد هستم. قرار بود توانستم حقیو من هنوز نمی
ام شارلوت مسافر زمان باشد و او با ذوق و شوق خودش را برای این نقش دختر خاله

توانست بفهمد، مادر من تاریخ تولد آماده کرده بود. ولی به دالیلی که هیچ کس نمی
ود. من هم مثل گیدئون، من را عوض کرده بود و حاال اوضاع واقعا به هم ریخته ب

توانستم بین  سفر با کمک کرونوگراف و سفر غیر منتظره و بدون برنامه به گذشته می
دانستم دومی چندان جالب یکی را انتخاب کنم. و با توجه به تجربیات اخیرم می

 نیست.
"خب، قطعا باید کرونوگراف رو با خودت ببری تا بتونی به یه سال امن سفر کنی." 

 کردم.م با صدای بلند فکر میداشت
تونم گیدئون پوزخندی زد: "آره، اینطوری میشه یه سفر راحت خوب داشت و تازه می
کلی جاهای تاریخی رو هم ببینم. ولی جدا از اینکه امکان نداره به من اجازه بدن 

م و راه بیفتم دور دنیا، وقتی من سفر باشم، تو کرونوگراف رو بگذارم تو کوله پشتی
خوای بدون کرونوگراف چی کار بکنی؟" به جایی پشت سر من بیرون از پنجره نگاه می
کرد. "یادته که به لطف لوسی و پل، فقط یه کرونوگراف داریم؟" لحنش دوباره مثل می

 زد، برافروخته بود.ی مواقعی در مورد لوسی و پل حرف میهمه
بیرون نگاه کردم. تاکسی با سرعت  ام را باال انداختم و از پنجره طرف خودم بهشانه

رفت. زمان اوج ترافیک شهری بود. احتماال اگر پیاده حلزون به سمت پیکادیلی می
 رسیدیم.رفتیم زودتر میمی

"گوئنت، مشخصه که تو هنوز نفهمیدی که دیگه فرصت زیادی برای خارج شدن از 
تی خارج شدن از این انگلستان نداری." لحن حرف زدن گیدئون کمی تلخ بود. "یا ح

دادن، نه فقط اسکاتلند. االن دیگه دیر ت باید کل دنیا رو به تو نشون میشهر. خانواده
رو  تونی جاهاییشده. باید این واقعیت رو قبول کنی که از این به بعد تنها راهی که می

 ه."45که آرزوشون رو داری ببینی با گوگل ارت
اش تکیه داد و بدون وده را برداشت، به صندلیراننده تاکسی یه کتاب کامال فرس

 احساس خاصی شروع به خواندن کرد.
گفتم: "ولی... ولی تو بلژیک و پاریس رفتی. برای اینکه از اونجا به گذشته سفر کنی و 

 دونم کیا رو بگیری و وارد..."یه کمی از خون اون نمی
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افظ و یه طراح لباس. چقدر حرف مرا قطع کرد: "آره، رفتم. همراه عموم، سه تا مح
خوش گذشت! بلژیک چه کشور هیجان انگیز جذابیه. همه آرزو دارن یه وقتی سه روز 

 رو تو بلژیک بگذرونن!"
اش کمی ترسیده بودم آهسته پرسیدم: "پس اگه در حالی که از تلخی ناگهانی

 رفتی؟"تونستی خودت انتخاب کنی کجا میمی
 دونمسفر زمان نفرین شده رو نداشتم؟ خب، خدایا، نمی "منظورت اینه که اگه این ژن

از کجا شروع کنم. شیلی، برزیل، کاستاریکا، نیکاراگوئه، کانادا، آالسکا، ویتنام، نپال، 
استرالیا، نیوزلند..." لبخند کمرنگی زد. "خب، تقریبا همه جا به جز ماه. ولی فایده نداره 

نجام بدی فکر کنی. باید خودمون رو با تونی ادر مورد کارهایی که هیچ وقت نمی
 زندگی نسبتا کسل کننده بدون سفرمون تطبیق بدیم."

"البته به جز سفر زمان." سرخ شدم، چون گیدئون گفت زندگیمون و این حرف تقریبا... 
 رسید.خیلی صمیمانه به نظر می

جبران گیدئون گفت: "حداقل سفر زمان همه این تحت کنترل بودن و اسیر شدن رو 
ها پیش از کسالت مرده بودم. متناقضه کنه. اگر به خاطر سفر زمان نبود، من مدتمی

 ولی حقیقت داره."
 "راستش. همین که هر از گاهی یه فیلم هیجان انگیز ببینم برای من کافیه."

شد نگاه کردم. دلم الی ترافیک رد میبا حسرت به یک دوچرخه سوار که از البه
کردند و های جلوی ما حتی یک سانت هم حرکت نمیدم خانه! ماشینخواست برگرمی

رسید راننده ما که در کتابش غرق شده بود، هیچ مشکلی با این مسأله به نظر می
 ندارد.

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

ولی به جز برای حمام کردن و خوابیدن تقریبا اونجا  ،40"االن تو یه آپارتمان تو چلسی
نیستم. تازه اگر همون رو هم برم." نفس عمیقی کشید. مسلما در سه روز گذشته او هم 

مانند من چندان نخوابیده بود. شاید حتی کمتر از من. "قبل از اینکه برای خودم تنها 
کردم. وقتی مادرم با زندگی می 41ویچزندگی کنم، از یازده سالگی با عمو فالک تو گرین

موسیو گند اخالق آشنا شد و خواست از کشور بره، محافظان مخالفت کردن. خب، 
فقط چند سال تا سفر ابتدایی من مونده بود و من هنوز باید خیلی چیزها رو یاد 

 گرفتم." می
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من توانست چنین کاری را بکند، "و مادرت تو رو ول کرد؟" مادر من هیچ وقت نمی
 مطمئن بودم.
اش را باال انداخت. "من از عموم خوشم میاد. وقتی ادای استاد اعظم لژ رو گیدئون شانه

در نمیاره خوبه. در هر حال، من هزار بار بیشتر ترجیح میدم با اون باشم تا با ناپدری 
 عزیزم."

 دلت براشکردم این سؤال را بپرسم برای همین زیر لب گفتم: "ولی "ولی..." جرأت نمی
 شه؟"تنگ نمی

 تونستم با امنیت سفرباز هم شانه باال انداخت. "تا وقتی پونزده سالم بشه، هنوز می
گذروندم. و مادرم هم حداقل دو بار در کنم و همیشه تعطیالت رو تو فرانسه با اون می

 یسال میاد لندن، به ظاهر برای اینکه من رو ببینه ولی در اصل برای خرج کردن پوال
رسه دست و پاش موسیو برتلین. وقتی به لباس و کفش و جواهرات آنتیک می

 های چهارستاره ارگانیک."لرزه. و البته رستورانمی
 رسید. "برادرت چی؟"های مصور به نظر میمادرش شبیه مادرهای دلچسب کتاب

ه ابا و قرار؟ اون االن دیگه یه فرانسوی واقعی شده. به گنداخالق خان میگه ب41"رافائل
سه ریه روزی کل امپراطوری قطعات پالتینی رو به ارث ببره؛ البته االن که به نظر می

حتی تو امتحانای آخر ترمش هم قبول نشه، بچه تنبل. بیشتر ترجیح میده با دخترا 
بگرده تا درس بخونه. " گیدئون دستش را پشت صندلی من انداخت و تنفس من 

 کنی؟"انقدر شوکه شدی؟ برای من که احساس تأسف نمیتر شد. "چرا ناگهان سریع
ر ای که در انگلستان تنها مانده بود فکصادقانه گفتم: "یه کمی." به پسربچه یازده ساله

کردند کالس شمشیر بازی برود و ویلون های اسراری که مجبورش میکردم. با داللمی
عی تو نیست، فقط یه فامیل زدن یاد بگیرد؛ و اسب سواری! "فالک که حتی عموی واق

 دوره."
ماشین پشت سر ما بوق بلندی زد. راننده تاکسی بدون اینکه حتی توجهش را کامال از 

کتابش بردارد، فقط کمی سرش را بلند کرد تا ماشین را چند متری جلو ببرد. امیدوار 
 بودم وسط فصل خیلی هیجان انگیزی نبوده باشد.

هی به او کرده باشد. "فالک همیشه برای من مثل یه پدر رسید گیدئون توجبه نظر نمی
بوده." با لبخند کجی به من نگاه کرد. "واقعا الزم نیست جوری به من نگاه کنی که انگار 

 رو دیدی." 44دیوید کاپرفیلد
 جریان چی بود؟ چرا باید فکر کنم گیدئون، دیوید کاپرفیلد است؟
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استان دیکنزه، نه اون شعبده بازه. تا حاال ای کرد: "منظورم شخصیت دگیدئون ناله
 کتاب نخوندی؟"

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

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

 زد؛ سرگرم شده بود. "مثال چی؟" های گیدئون برق می"واقعا؟" چشم
هاست که دائما همین سؤال را از من ام شارلوت سالگیدئون خبر نداشت که دختر خاله

های زیادی خوانده بودم و هم متکبرانه. در واقع، من کتابپرسد و به همین اندازه می
همیشه هم آماده بودم در موردشان صحبت کنم ولی از آنجایی که شارلوت همیشه 

های مسخره دخترانه کرد و به آنها سطحی و کتابخواندم تحقیر میچیزهایی را که می
را گرفتم. گاهی باید با بار برای همیشه حالش گفت، باالخره طاقتم تمام شد و یکمی

مردم درست شبیه خودشان برخورد کرد. نکته مهم این بود که موقع حرف زدن هیچ 
تردیدی نداشته باشی و مکث نکنی و وسط حرفت اسم حداقل یک نویسنده مشهور 
پرفروش واقعی را ببافی، ترجیحا کسی که کتابش را خوانده باشی. آهان، و به عالوه، 

 تر باشند، بهتر.تر و خارجیهر چه اسامی عجیب
های گیدئون نگاه کردم. "خب، مثال من جورج ام را باال گرفتم و توی چشمچانه

کنم ماتوسک، والی لمب، پیوتر سلوینیکی، لیسا تیکانن رو دوست دارم، در واقع فکر می
ها واقعا خاصه. بعدش من همه های فنالندی عالین، روش طنز نویسی اوننویسنده

های جک آگوست مری ودر رو خوندم؛ البته از آخرین کتابش زیاد خوشم نیومد. کتاب
هلن ماروندی رو هم که دوست دارم و تاهورو یاشاموتو، الرنس دالنی و گریمپهود، 

 چرکونسکی، پیت..."
 گیدئون واقعا جا خورده بود. 

 هایم را گرد کردم. "البته رودولف پیت، نه برد پیت!"چشم
 بش کمی باال رفت. های لگوشه

خوشم نیومد. زیادی استعاره به  16به سرعت ادامه دادم: "اگرچه چندان از برف ارغوانی
ر خوندم فککار برده، به نظرت این طور نیست؟ تمام مدتی که داشتم این کتاب رو می

 کردم حتما اون گفته و یکی دیگه براش نوشته."می
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زد. "آره، درسته، من هم ال دیگر قطعا لبخند میگیدئون تکرار کرد: "برف ارغوانی؟" حا
 واقعا خوب بود." 14فکر کردم زیادی قلمبه سلمبه نوشته. اگرچه به نظرم بهمن کهربایی

 اتادبی جایزه لیاقت واقعا آره،. "زدم لبخند ناخودآگاه–نتوانستم جلوی خودم را بگیرم 
 رد تاکوشی موهارو چیه؟"مو در نظرت. داشت کهربایی بهمن برای رو اطریش ایالتی

گرده در مورد گیدئون گفت: "کارهای اولش خوبه ولی دیگه دارم از اینکه هی برمی
های ژاپنی، زنه خسته میشم. از بین نویسندهش حرف میمصائب دوران کودکی

 رو ترجیح میدم." 11یاماموتو کاواساکی یا هاروکی موراکامی
 اکامی واقعیه."خندیدم. "ولی موراالن دیگر رسما می
هاش رو به من داد. دفعه بعدی که در دونم. شارلوت یکی از کتابگیدئون گفت: "می

کنم برف ارغوانی رو بخونه،... اسم زدیم، بهش توصیه میمورد ادبیات حرف می
 ش چی بود؟"نویسنده

"رودولف پیت." پس شارلوت به او کتاب داده؟ چقدر هم، لطف کرده! جالب بود و 
دادند؟ به که به جز بحث کردن در مورد ادبیات، دیگر چه کارهایی با هم انجام میاین

توانستم به همین راحتی اینجا بنشینم و با ام بند آمد. چطور میهمین راحتی خنده
گیدئون حرف بزنم انگار که هیچ چیزی بین ما اتفاق نیفتاده است؟ ما باید اول چند 

به او نگاه کردم و نفس عمیقی کشیدم؛ دقیقا کردیم. مورد را با هم روشن می
 خواهم از او بپرسم.دانستم چه چیزی مینمی

 چرا مرا بوسیدی؟
 گیدئون گفت: "رسیدیم."

فکرم را کنار گذاشتم و از پنجره بیرون را نگاه کردم. ظاهرا جایی در بین مبارزه کالمی 
مه بود و حاال داشت به کراون ما، راننده تاکسی کتابش را کنار گذاشته و به راهش ادا

در منطقه معبد، جایی که مقر اصلی انجمن مخفی محافظان قرار داشت،  13آفیس رو
های جلوی معبد کنار یک بنتلی شد. کمی بعد، ماشین را در یکی از جای پارکوارد می

 براق پارک کرد.
 "مطمئنین اجازه داریم اینجا پارک کنیم؟"

د: "مشکلی نیست،" و پیاده شد. وقتی داشتم از ماشین به گیدئون به او اطمینان دا
شدم گفت: "نه، گوئنت، تو اینجا تو ماشین بمون تا من برم پول دنبال او پیاده می

 گردم." بیارم. و یادت نره، هر چی ازمون پرسیدن بگذار من جواب بدم. االن برمی
 "متر هنوز روشنه.رویی گفت: "تاکسیراننده تاکسی با ترش
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من و راننده، گیدئون را نگاه کردیم که بین ساختمان های باشکوه معبد ناپدید شد و 
تازه آن موقع بود که فهمیدم مرا به عنوان گرویی گذاشته تا راننده مطمئن شود پولش 

 گیرد.را می
 "شما از تئاتر اومدین؟"  پرسید:

 لرزید چه بود؟ "چی؟" آن سایه که باالی سرمان می
 دارتون گفتم."های خندهخاطر لباس"به 

آمد. انگار که یک پرنده "نه. از موزه." صداهای خراشیدن عجیبی از سقف ماشین می
 روی آن نشسته باشد. یک پرنده بزرگ. "این چی بود؟"

 راننده تاکسی پرسید: "چی چی بود؟"
ن قف ماشیبا امیدواری گفتم: "فکر کردم صدای یک کالغی چیزی رو شنیدم که روی س

نشست." ولی مسلما چیزی که سر و ته از سقف ماشین آویزان شده بود و از پنجره به 
کرد کالغ نبود. بلکه گارگویل کوچک بلگراویا بود. وقتی چهره وحشت زده من نگاه می

ای از آب از دهانش ای چهره گربه مانندش را پوشاند و فوارهمرا دید، لبخند پیروزمندانه
 ین ریخت.روی شیشه ماش

 
 ایشناسد، هیچ قفل یا نردهعشق واقعی محدودیتی نمی

 کند.از پس هر مانعی راه خود را باز می
 گشایدهای خود را در پرواز به سوی ستارگان میبال

 تواند آن را باز دارد. و هیچ نیروی زمینی نمی
 ماتیاس کالدیس

 دو
ز!" از وقتی از ماشین پیاده شدم بودم، گارگویل کوچک فریاد زد: "سورپرایز، سورپرای

 تونی به همین راحتی از دست من خالص بشی!"زد. "تو نمیبدون توقف حرف می
دونم. گوش کن..." با نگرانی به تاکسی نگاه کردم. به راننده گفته بودم "آره، باشه، می

های حالم زیاد خوب نیست و به شدت به هوای تازه احتیاج دارم و حاال او نگاه
زنم. هنوز کرد چرا من با دیوار حرف میانداخت و با خودش فکر میمشکوکی به ما می

 هیچ اثری از گیدئون نبود.
هایش را باز کرد. "من تونم پرواز هم بکنم!" برای اثبات حرفش، بال"تازه من می

 ای سریعتر."تونم مثل یه خفاش پرواز کنم. از هر تاکسیمی
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 تونم تو رو ببینم معنیش این نیست که...."کن. اینکه من می کنم گوش"خواهش می
دونی چقدر کم پیش میاد؟ گارگویل حرفم را قطع کرد. "هم ببینی هم بشنوی! می

بود که  11تونست منو ببینه و صدام رو بشنوه مادام توسادآخرین کسی که می
پاشید و من میدونست. معموال فقط آب مقدس روی متأسفانه اصال قدر من رو نمی

هایش را گرد کرد. کرد به دعا خوندن. زن بیچاره، خیلی حساس بود." چشمشروع می
تونی درک کنی چرا! بعد اون همه سری که دیده بود با گیوتین قطع کردن..." "خب، می

 دوباره یک فواره آب از دهانش درست جلوی پای من ریخت.
 "این کار رو نکن!"

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

دانستم شانس زیادی ندارم که دوباره از سرم بازش کنم ولی باید یک بار دیگر می
هایمان در یک سطح کردم. صدایم را مهربان کردم و خم شدم تا چشمامتحان می

تونی پیش من بمونی! ی هستی، ولی نمیباشد. "من مطمئنم تو پسر خیلی خوب
هایی که زندگی من االن هم به اندازه کافی پیچیده هست، و راستش رو بخوای، روح

 شناسم از سرم هم زیادن. بنابراین، میشه لطفا بری؟"می
گارگویل گفت: "من روح نیستم." به او برخورده بود. "من یه جنم. یا چیزی که از یه 

 "مونده. باقی 15جن
شناسم از سرم هم هايي كه االن ميها و جنبا بيچارگي پرسيدم "فرقش چيه؟ روح

 زيادن. فهميدي؟ براي همين تو بايد برگردي به كليسات."
اي هستن كه به هر دليلي اين ها فقط بازتاب آدماي مرده"فرقش چيه؟ واقعا كه! روح

توني من رو وسط دم. نميكنن. ولي من وقتي زنده بودم هم جن بودنيا رو ول نمي
ارواح معمولي جا بزني. در هر حال، اونجا هم كليساي من نبود. من فقط دوست دارم 

 اونجا بچرخم."
راننده تاكسي با دهان باز به من زل زده بود. احتماال تك تك كلمات ما را از پنجره 

 تك تك كلمات مرا. -ماشين شنيده بود 
توني اينجا پيش من ام مهم نيست. در هر حال، نميام را ماليدم. "اصال برپيشاني
 بموني."
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خواهد حرف ترسي؟" گارگويل جلوتر آمد و سرش را با حالتي كه انگار مي"از چي مي
اي بزند به يك طرف كج كرد. "اين روزا كه كسي رو به خاطر اينكه از مردم محرمانه

 سوزونن."نميفهمه به جرم جادوگري بينه و ميعادي يه كم بيشتر مي
فرستن زنن رو ميحرف مي -ها امم، و جن -گفتم: "ولي اين روزا آدمايي كه با ارواح 

اي نداشت. روش توني بفهمي..." حرفم را قطع كردم. هيچ فايدهبيمارستان رواني. نمي
تم توانسداد. براي همين اخم كردم و تا جايي كه ميدوستانه با اين گارگويل جواب نمي

ني تند گفتم: "ممكنه من بتونم تو رو ببينم؛ از بدشانسي منه؛ ولي معنيش اين با لح
 نيست كه تو این حق رو داري که هميشه همراه من باشي."

رسيد گارگويل حتي يك ذره تحت تأثير قرار گرفته باشد. "ولي تو این حق رو به نظر نمي
 داري که همراه من باشي، دختر خوش شانس..."

 زيرلبي گفتم: "بذار روشنت كنم: تو يه مزاحمي! لطفا برو پي كارت!" با عصبانيت
"نميرم! تو هم بعدا پشيمون ميشي. در ضمن، دوست پسرت داره مياد. موچ مووچ!" و 

 هايش را به هم فشار داد و با صداي بلند اداي بوسيدن درآورد.لب
شد. "و از اينجا برو." اين يهاي بلند نزديك م"اه، خفه شو!" گيدئون را ديدم كه با قدم

هايم تكان بخورد گفتم. ولي البته گارگويل هنوز هم تحت قسمت آخر را بدون اينكه لب
تأثير قرار نگرفته بود. با لحني كه معلوم بود از خودش راضي است گفت: "الزم نيست 

اينجوري حرف بزني، خانم جوان! فراموش نكن كه وقتي فرياد بزني، انعكاسش به 
 گرده."ون شدت برميهم

گيدئون تنها نبود. هيكل درشت آقاي جورج را ديدم كه هن و هن كنان دنبال او 
بينم توانستم بدويد تا به گيدئون برسد. ولي حتي از اين فاصله هم ميآمد. بايد ميمي

 زند. كه به من لبخند مي
 بلند شدم و لباسم را مرتب كردم. 

كرد گفت:"گوئنت، خدا رو اش را با يك دستمال پاك مييآقاي جورج در حالي كه پيشان
 شكر! همه چي رو به راهه عزيزم؟"

 گارگويل گفت: "اين چاقالوئه نفسش بند اومده."
 "خوبم، ممنون آقاي جورج. فقط يه كم... ام، مشكل داشتيم..."

ين ماشداد از باالي سقف گيدئون در حالي كه چندين اسكناس را به راننده تاكسي مي
 اي به من انداخت.نگاه هشدار دهنده
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داد زير لب گفتم: "از نظر زمان بندي." راننده تاكسي در حالي كه سرش را تكان مي
 پيچيد و وارد خيابان شد.

. سهايي پيش اومده. اين مسأله خارق العاده"آره، گيدئون به من گفت كه پيچيدگي
ايد كامال تجزيه و تحليل كنيم و شايد يه جايي يه ايرادي تو سيستم وجود داره. ب

مجبور بشيم دوباره روي کل اين مسأله فكر كنيم. ولي چيزي كه مهمه اينه كه هيچ 
اتفاقي براي شما دو تا نيفتاده." آقاي جورج بازويش را به من داد كه به نظرم عجيب 

 م."رسيد چون من چند سانتي از او بلندتر بودم. "بيا عزيزم. كلي كار داريمي
خواد هر چه زودتر برم خونه." گارگويل از يك لوله باال رفت و از گفتم: "من واقعا دلم مي

كنار ناودان دنبال ما آمد؛ در تمام مدت با صداي خيلي بلند آهنگ "دوست هميشه 
 خوند.مونه" رو ميدوست باقي مي

ذشته بودي. آقاي جورج گفت:"بله، معلومه كه ميري. ولي امروز فقط سه ساعت تو گ
محض اطمينان كه خيالمون تا فردا بعد از ظهر راحت باشه بايد يكي دو ساعت ديگه 

ها هم ترابرد كني. نگران نباش، دردسري پيش نمياد. يه اتاق خوب راحت تو سرداب
 هات رو انجام بدي."كه بتوني تكليف

وز چهارشنبه بود و تر امر"ولي... حتما مامانم االن منتظر منه و نگرانه!" از آن مهم
خورديم. تازه اگر بخواهيم ها مرغ سوخاري و سيب زميني سرخ كرده ميچهارشنبه

 خوابی را كه در خانه منتظرم بود نادیده بگیریم! حمام و تخت
و اينكه در چنين موقعيتي مرا با تكليف مدرسه هم اذيت كنند ديگر زيادي بود! يك نفر 

م هاي مهاز آنجايي كه اين روزها گوئنت درگير مأموريت بايد براي مدرسه نامه بنويسد.
 سفر زمان است، بايد در آينده از انجام تكاليف معاف شود.

كردم كه چیزی به او زد و بايد تالش زيادي ميچه ميگارگويل هنوز روي سقف چه
در خانه دوستم لزلي، شعر تمام  10هاي آوازخواني و كارايوكينگویم. به لطف شب

دانستم كه صحبت از هيچ نوع را از حفظ بودم و دقيقا مي 11هاي معروف كوييننهترا
 خياري در اين آهنگ نبود!

هاي بلندي برداشت كه من و آقاي گيدئون گفت: "دو ساعت بسه." و دوباره چنان قدم
 تونه بره خونه و يه خواب راحت بكنه."رسيديم. "بعدش ميجورج به سختي به او مي

زد. متنفر بودم از اينكه جلوي من به صورت سوم شخص از من حرف ميبه شدت 
 س."گفتم: "بله، و خيلي هم خوشحال ميشه چون خيلي خسته
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زنيم و توضيح ميديم كه نهايتا تا ده شب تو آقاي جورج گفت: "ما به مادرت زنگ مي
 رو بر مي گردونيم."

بندم برادر وقت شدم. شرط ميشتا ده شب؟ بدرود مرغ سوخاري، از آشنايي با تو خو
 حريص كوچكم تا آن موقع سهم مرا هم بلعيده باشد.

خواند: آمد آواز میگارگويل در حالي كه پرواز كنان و قدم زنان از ديوار آجري پايين مي
رسه و همه اميدها نااميد ميشه." خيلي مرتب كنار من در "وقتي زندگي به پايان مي

 پياده رو فرود آمد.
زد تا با ما. قاي جورج گفت: "ميگيم هنوز درس داشتي." بيشتر با خودش حرف ميآ

كرد ما تو رو نگي. اون فكر مي 4441"شايد بهتر باشه چيزي از سفرت به سال 
 ."4450فرستاديم سال 

شد. ها بود كه سفر زمان از اينجا كنترل ميبه مقر فرماندهي محافظان رسيديم. قرن
ويلر مستقيما از نسل كنت سن ژرمن، يكي از مشهورترين مسافران  ظاهرا خانواده دو

زمان بودند. ما مونتروزها، شاخه مؤنث مسافران زمان بوديم كه از ديد مردان دو ويلر 
 به اين معني بود كه اهميتي نداشتيم.

اين، كنت سن ژرمن بود كه كشف كرده بود چطور با استفاده از كرونوگراف سفر زمان را 
ل كند. و او بود كه دستور داده بود كه هر دوازده مسافر زمان بايد وارد كرونوگراف كنتر 

 شوند.
االن، تنها كساني كه باقي مانده بودند لوسي، پل، ليدي تيلني، و يك زن ديگر از بانوان 

كرديم تا چند قطره آمد بودند. ما هنوز بايد برنامه ريزي ميدرباري كه اسمش يادم نمي
 چهار نفر را بگيريم.خون اين 

د شدنترين سؤال اين بود كه وقتي هر دوازده نفر مسافر زمان وارد كرونوگراف ميو مهم
چ رسيد هيشد، دقيقا چه اتفاقي قرار بود بيفتد؟ به نظر ميو حلقه دوازده بسته مي
داند. محافظان كه وقتي چیزی به كنت مربوط بود شبيه يك كس به طور قطعي نمي

افتادند. سرسپردگي كوركورانه توصيف ماليمي از رفتار آنها ك دنبال او راه ميمشت ارد
 بود.

خود من، فقط كافي بود به كنت سن ژرمن فكر كنم تا احساس خفگي بكنم، چون تنها 
 ديداري كه با او در گذشته داشتم اصال خوشايند نبود.

رفت. هيكل گرد و كوچكش ها باال ميآقاي جورج هن و هن كنان جلوتر از من از پله
كرد. دست كم، او تنها كسي بود كه در هميشه احساس آرامش بخشي را منتقل مي
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شد گرچه، نه، نمي -اي به او اعتماد داشتم. به جز گيدئون بين كل اين جماعت ذره
 گفت كه من واقعا به گيدئون اعتماد دارم.

هاي باريك دور كليساي خيابان هاياز بيرون، ساختمان لژ كامال شبيه بقيه ساختمان
هاي اساتيد حقوق بودند. ولي من معبد بود كه اكثر آنها دفاتر حقوقي و اتاق

تر از آن چيزي است كه از خيابان به تر و باشكوهدانستم كه اين محل بسيار بزرگمي
 رسد و فضاي عظيمي به خصوص در زير زمين دارد.نظر مي

را نگه داشت و در گوشم پچ پچ كرد: "من گفتم تو به وقتي به در رسيديم، گيدئون م
خواي امشب زود بري خونه سعي كن آشفته شدت ترسيده بودي براي همين اگه مي

 به نظر برسي."
 كردم همين االن هم آشفته به نظر ميام."زيرلب گفتم: "فكر مي

منتظر شمان. ها گفت: "اونا تو تاالر اژدها آقاي جورج نفس نفس زنان از باالي پله
بهتره يه راست برين تو؛ منم ميرم خانم جنكينز رو پيدا كنم و بگم براتون يه چيزي 

 اين. چيز خاصي هست كه بخواين؟"آماده كنه بخورين. حتما گرسنه
قبل از اينكه بتوانم چيزي بگويم گيدئون بازوي مرا گرفت و مرا به طرف جلو کشید. 

راهروي وسيعی بكند، با صداي بلند پشت سرم به پیش از اينكه مرا از يك در وارد 
توانستم مواظب باشم آقاي جورج گفتم: "از همه چيز زياد بيارين لطفا!" به سختي مي

 كه روي حاشيه دامن بلندم سر نخورم.
پريد. "فكر نكنم دوست پسرت چندان آداب گارگويل به چابكي كنار ما باال پايين مي

 برن بازار."سفند رو اينجوري ميمعاشرت سرش بشه. معموال گو
 به گيدئون گفتم: "ميشه يه كم يواشتر بري؟"

توني بري خونه." واقعا نگران "ببين، هر چه زودتر اين جريان رو تموم كنيم زودتر مي
 خواست از شر من خالص شود؟من بود يا فقط مي

موضوع فكر كردي؟  اصال به اين -"آره، ولي... شايد من هم بخوام تو اين جلسه باشم 
 من هم سؤاالت زيادي دارم و خسته شدم از اينكه هيچ كس جوابي به من نميده."

گيدئون كمي سرعتش را كم كرد. "در هر صورت امروز هم كسي به تو جوابي نميده. اونا 
خوان بدونن لوسي و پل چه جوري براي ما كمين كرده بودن. و من فكر فقط مي

 ديف اول ما هستي."كنم تو هنوز متهم رمي
 اين "ما" قلبم را شكافت. از آن متنفر بودم.

 دونه!""ولي من تنها كسي هستم كه اصال در مورد كل اين ماجرا چيزي نمي
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گيدئون آهي كشيد. "من قبال هم سعي كردم برات توضيح بدم. ممكنه تو االن چيزي 
آينده چي كار بكني. فراموش دونه ممكنه در گناه باشي، ولي كسي نميندوني و... و بي

ها در مورد سفرمون بگي." توني به گذشته سفر كني و به اوننكن، تو خودت مي
 حرفش را قطع كرد. "خب، يعني امكانش رو داري."

هايم را گرد كردم: "خودت هم همينطور! اصال چرا بايد يكي از ما باشه؟ نميشه چشم
ها ر گذشته بگذاره؟ يا محافظان؟ اونخود مارگارت تيلني براي خودش يه پيغام د

 تونن به هر مسافر زماني يه نامه بدن تا ببره يه زمان ديگه..."مي
 زنين؟ من سر در نميارم."گارگويل پرسيد: "ها؟ چی؟ ميشه بگين در مورد چي حرف مي

گيدئون گفت: "خب؛ البته خيلي چيزها ممكنه." االن ديگر قطعا سرعتش را كم کرده 
ولي امروز من احساس كردم لوسي و پل يه جورايي... بگذار بگيم تو رو تحت بود. "

تأثير قرار دادن." ايستاد، بازوي مرا رها كرد و با جديت به من خيره شد. "اگه من اونجا 
هاشون گوش بدي و حتي نبودم، تو ممكن بود با اونا صحبت كني، ممكن بود به دروغ

 دادي."اون كرونوگراف دزدي به اونا ميشايد داوطلبانه خونت رو هم براي 
خوان به ما بگن. به نظر من دادم. ولي واقعا دوست دارم ببينم چي ميگفتم: "نه نمي
 رسيدن."هاي بدي به نظر نميچندان هم آدم

بيني؟ دقيقا منظورم همينه. گوئنت، گيدئون سرش را به عالمت تأييد تكان داد. "مي
رو كه صدها سال با امنيت ازش محافظت شده از بين ببرن.  اون دو تا قصد دارن رازي

ها نيست. و براي همين به خون ما احتياج دارن. خوان كه متعلق به اونچيزي رو مي
گردان باشن." يك حلقه موي كنم براي به دست آوردنش از هيچ كاري رويو فكر نمي

 اه نفسم را حبس كردم.اش كنار زد و من ناخودآگاي را از روي پيشانيمجعد قهوه
ها، پوست هاي سبز، شكل لبرسيد! آن چشمواي، خدايا، چقدر عالي به نظر مي

داد كه براي يك لحظه همه چيز او عالي بود. و آنقدر بوي خوبي مي -اش پريدهرنگ
 اش تكيه بدهم؛ البته مسلم است كه اين كار را نكردم.خواست سرم را به سينهدلم مي

خواستيم. و تو بودي كه روي سر يد يادت رفته كه ما هم خون اونا رو ميگفتم: "شا
 روي سر تو. اون اصال اسلحه نداشت." لوسي اسلحه گذاشتي نه اون

كنم انقدر ابله نباش. ابروهاي گيدئون از عصبانيت در هم رفت. "گوئنت، خواهش مي
ي مسلح داشتن. حداقل ما به تله افتاده بوديم، مثل هميشه. لوسي و پل نيروي كمك

 چهار به يك بود!"
 با عصبانيت گفتم: "دو! من هم اونجا بودم!"
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"پنج اگر ليدي تيلني رو هم حساب كنيم. اگر به خاطر اسلحه من نبود االن مرده بوديم. 
يا دست كم به زور خون ما رو گرفته بودن، چون دقيقا دنبال همين بودن. و تو 

 ي؟"خواستي باهاشون حرف بزنمي
 لبم را گاز گرفتم.

گارگويل گفت: "ببخشيد؟ كسي اينجا براي من هم وقت داره؟ چون من اصال چيزي 
 فهمم!"نمي

کنم چرا گيج شدي." ولي هنوز آن لحن تر از قبل گفت: "درک میگيدئون، خيلي ماليم
خود برتربيني در صدايش بود. "تو، تو اين چند روز گذشته تجربيات جديد زيادي 

توني بفهمي كه جريان چيه؟ تو بايد ها آماده نبودي. چطور ميشتي و اصال براي اوندا
االن خونه تو رختخوابت باشي. براي همين بگذار به سرعت كارمون رو تموم كنيم." 

زنم و تو داستان منو دوباره بازويم را گرفت و مرا همراه خودش كشيد. "من حرف مي
 تأييد كن، باشه؟"

جواب دادم: "باشه، حداقل بيست بار اينو گفتي!" جلوي تابلويي كه نوشته با ناراحتي 
 4441تونين بدون من شروع كنين. از سال بود دستشويي زنانه ايستادم. "شما مي

 رفتم توالت."بايد مي
 توني راه باال رو پيدا كني؟"گيدئون مرا رها كرد. "خودت مي

ام حساب كنم جواب دادم: يابيروی جهت توانمبا اينكه اصال مطمئن نبودم كه مي
 "معلومه." اين خانه چندين و چند راهرو، پلكان، در و سوراخ سمبه داشت.

 توني به من بگيگارگويل گفت: "عاليه! باالخره از شر اون مزاحم خالص شديم. حاال مي
 جريان چيه."

ه را باز كردم و به صبر كردم تا گيدئون در راهرو ناپديد شود، بعد در دستشويي زنان
 گارگويل پرخاش كردم: "باشه، بيا تو!"

 كنم كار زش...""چي؟" بهش برخورده بود. "تو توالت زنونه؟ فكر مي
كني. جاهاي زيادي نيست كه توش آدم بتونه با آرامش "برام مهم نيست چه فكري مي

بشنوه. براي  خوام ريسك كنم که كسي حرف ما روبا يه جن حرف بزنه، و من اصال نمي
 همين بيا تو."

گارگويل دماغش را باال گرفت و با اكراه به دنبال من وارد دستشويي كه بوي ماليم ضد 
ها انداختم. همه خالي داد شد. به سرعت نگاهي به توالتعفوني كننده ليمويي مي

از تونم تو رو به اين زوديا دونم كه احتماال نميبودند. "خب. حاال گوش كن. من مي
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خواي دور و بر من باشي بايد چند تا قانون رو رعايت كني، سرم باز كنم، ولي اگر مي
 فهميدي؟"

 ها رو نترسون."گارگويل آوازخوانان گفت: "دست تو دماغت نكن، حرف بد نزن، سگ
خوام اينه كه قبول كني بعضی وقتا من رو تنها بذاري. من "چي؟ نه! چيزي كه من مي

بوسه..." نها باشم، و توی دستشويي و موقعي كه يه نفر منو ميها تخوام شبمي
خوام تماشاچي داشته باشم. مجبور شدم آب دهانم را قورت بدهم، "اون موقع هم نمي

 روشنه؟"
 زنه كه منو به زور آورده تو دستشويي زنونه!""نچ نچ. اين حرفا رو كسي مي

 يذاري؟""خب، توافق كرديم؟ به حريم خصوصي من احترام م
 –! نياره خدا اييي، –خوام موقع حموم يا گارگويل با حرارت گفت:"اصال هم دلم نمي

 ايتماش من نظر به تازه، و. باشي نگران نيست الزم اصال! ببينم رو تو بوسه، و ماچ
 تازه و آويزون دهن آب و خرخر همه اون. سكننده كسل مرگ حد سر تا آدما خوابيدن

 ديگه كه چيزي نميگم..." چيزاي اون مورد در
زنم هي وراجي كني، و م يا با كسي حرف ميخوام وقتي تو مدرسه"به عالوه، من نمي

 كنم اگه الزمه حتما آواز بخوني، بذار براي وقتي كه من دور و برت نيستم."خواهش مي
گارگويل گفت: "من انقده خوب صداي ترومپت رو در ميارم و صداي شيپور. تو سگ 

 "داري؟
"نه!" نفس عميقي كشيدم. براي سر و كله زدن با اين فسقلي بايد اعصاب پوالدين 

 داشتم.مي
ار گيرن و سر كشه يكي بگيري؟ يا يه گربه، اونا هميشه خودشون رو براي آدم مي"نمي

 بينن.هاي زيادي هم منو ميها راحت نيست ولي از هيچي بهتره. پرندهگذاشتن گربه
 تو پرنده داري؟"

"مادر بزرگ من تحمل حيوون خونگي رو نداره." نزديك بود بگويم احتماال وقت زيادي 
براي حيوانات خانگي نامريي هم ندارد ولي باز هم حرفم را خوردم." باشه، حاال بذار از 

 اول شروع كنيم: اسم من گوئنت شپرده. از ديدنت خوشحالم."
. من هم از مالقاتتون 11يوسگارگويل با تمام صورتش لبخند زد و گفت: "زمر

هاي من نگاه كرد. "واقعا! خوشوقتم." از سينك دستشويي باال رفت و با دقت به چشم
 خري؟"خيلي خيلي خوشوقتم! برام يه گربه مي

 "نه. حاال هم برو بيرون. من بايد برم توالت."
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م كه "اخخخ!" زمريوس با عجله و بدون باز كردن در بيرون رفت و صدايش را شنيد
 خواند. مونه" را ميدوباره در راهرو زده بود زير آواز و" دوست هميشه دوست باقي مي
 هايم را كامل شستممن بيشتر از چيزي كه الزم بود در دستشويي وقت گذراندم. دست

و به اين اميد كه فكرم باز شود، كلي آب سرد به صورتم پاشيدم. ولي اين كار نتوانست 
چرخيدند را متوقف كند. تصويرم در آينه جوري خ و فلك در سرم ميافكاري كه مثل چر 

بود كه انگار كالغ در موهايم النه كرده؛ انگشتانم را الي موهايم كشيدم تا آن را صاف 
كنم و همزمان سعی کردم به خودم قوت قلب بدهم. همانطوري كه اگر دوستم لزلي 

 داد.اينجا بود به من قوت قلب مي
ساعت ديگه گوئنت، بعدش تموم ميشه. و راستي، با وجود اين همه "فقط يكي دو

 خستگي و گرسنگي خيلي هم بد قيافه نيستي."
هاي بزرگ كه هاله سياهي دورش بودنگاه سرزنش آميزي به عكسم در آينه، با آن چشم

 كرد. من 
م دتر هدوني كه از اين بت افتضاحه. ولي مياعتراف كردم: "باشه، دروغ گفتم. قيافه

بودي. مثال اون موقعي كه آبله مرغون گرفته بودي. براي همين سرت رو باال بگير! تو از 
 پسش بر مياي."

در راهرو، زمريوس را ديدم كه مثل يك خفاش از لوستر آويزان بود. گفت: "اينجا يه كم 
 ترسناكه. يه شواليه قرون وسطايي يه دست همين االن از اينجا رد شد. دوستته؟"

 گفتم: "نه. خدا رو شكر نيست. بيا، بايد از اينور بريم."
 "سفر زمان رو براي من توضيح ميدي؟"

 فهمم چيه.""خودم هم نمي
 خري؟""برام يه گربه مي

 "نه."
توني گربه مجاني گير بياري. هي، دونم از كجا ميبينم ميكنم، مي"فكرش رو كه مي

 ده."خوببين يه نفر توي اون زره و كاله
خود يواشكي به زره نگاه كردم. احساس كردم يك جفت چشم را ديدم كه پشت كاله

اش زده بودم؛ طبيعتا ي بود كه ديروز با خوشحالي روي شانهزد. اين، همان زرهبرق مي
 كردم آن را به عنوان دكور آنجا گذاشته بودند.  فكر مي

 وده است.ها پيش برسيد ديروز، ساليك جورهايي به نظر مي
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خانم جنكينز، منشي معبد را پشت در تاالر اژدها ديدم. يك سيني در دست داشت و 
 خوشحال شد كه در را برايش باز كردم.

اي گفت: "فعال فقط چاي و بيسكوييت داريم عزيزم. خانم با لبخند عذرخواهانه
تونم نم ميخيلي وقته رفته خونه و من بايد كل آشپزخونه رو بگردم تا ببي 14مالوري

 ها آماده كنم."چيزي براي شما بچه
توانست كرد ميمؤدبانه سر تكان دادم، ولي مطمئن بودم اگر كسي كمي دقت مي

كرد: "بفرست برامون از بيرون غذاي چيني صداي شكم مرا بشنود كه التماس مي
 بگيرن!"

موهاي يال مانند  آنها در تاالر اژدها منتظر ما بودند: عموي گيدئون، فالك كه با آن
انداخت؛ دكتر وايت با كت و هاي كهربايي، هميشه مرا ياد گرگ ميخاكستري و چشم
اش؛ و در كمال تعجب، معلم تاريخ و ادبيات من، آقاي ويتمن شلوار مشكي ابدي

 ملقب به آقاي سنجاب.
سم ابالفاصله احساس ناراحتي من دوبرابر شد و با حالتي عصبي پاپيون آبي آسماني لب

را كشيدم. همين امروز صبح بود كه آقاي ويتمن مچ من و دوستم لزلي را كه از كالس 
در رفته بوديم گرفت و برايمان سخنراني كرد. در ضمن تمام تحقيقات لزلي را هم 

توقيف كرده بود. تا به حال فقط به شدت شك داشتيم كه او هم جزء حلقه داخلي 
 شد. محافظان باشد ولي االن رسما تأييد

فالک دو ویلر با لحني دوستانه ولي بدون اینکه لبخند بزند گفت: "آها، باالخره اومدی 
رسید به یک اصالح حسابی احتیاج دارد ولی شاید هم از آن گوئنت!" به نظر می

کنند و تا عصر انگار که سه روز است ریش در مردهایی بود که صبح اصالح می
رسید فالک خیلی ه سیاه دور دهانش بود ولی به نظر میاند. احتماال به خاطر سایآورده

 ها!تر از دیروز یا حتی امروز ظهر باشد. رهبر عصبی گله گرگتر و جدیعصبی
با این حال، آقای ویتمن به من چشمک زد. دکتر وایت چیز نامفهومی زیر لب گفت که 

 ها و وقت شناسی را فهمیدم.من از آن فقط زن
رابرت هم مثل همیشه کنار دکتر وایت ایستاده بود. او تنها کسی  روح پسربچه موبور

بود که از دیدن من خوشحال شد چون لبخند درخشانی به من زد. رابرت پسر دکتر 
وایت بود که در سن هفت سالگی در استخر غرق شده بود و حاال که روح بود دائم به 

ه و را ببیند و به دلیل اینکتوانست اچسبید؛ البته، هیچ کس به جز من نمیپدرش می
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دکتر وایت همیشه با او بود هنوز نتوانسته بودم یک صحبت درست و حسابی با 
 رابرت داشته باشم.

گیدئون به یکی از دیوارهای منقش مجلل تکیه داده بود. نگاه گذرایی به من کرد و 
یم و دآورهای روی سینی خانم جنکینز خیره شد. شاید شانس میبعد به بیسکوییت

 کرد. شکم او هم به بلندی شکم من قار و قور می
کرد. گفت: زمریوس جلوتر از من وارد اتاق شده بود و با تحسین به دور و بر نگاه می

های ها!" یک بار دور اتاق چرخید و منبت کاری"به به، این جا هم واسه خودش باحاله
ها خسته از دیدن آن با شکوه روی دیوارها را تحسین کرد. خود من هیچ وقت

کرد خیلی دوست داشتم. ای را که باالی مبل شنا میشدم. به خصوص پری دریایینمی
و  هاي آبیهایش با انواع سايههایش با دقت کنده کاری شده بود و بالهتک تک فلس

درخشید. ولی اسم تاالر به خاطر اژدهای ای قابل تصور، رنگ آمیزی شده و میفیروزه
ید رسکرد و آنقدر طبیعی به نظر میها پرواز مید که روی سقف بین چلچراغعظیمی بو

 هایش را باز کرده و پرواز کند. که انگار هر لحظه ممکن است بال
های روح پسربچه با دیدن زمریوس از تعجب گشاد شد و خودش را پشت چشم

 پاهای دکتر وایت پنهان کرد. 
خواد بازی کنه." )امیدوار بودم ت نداره. فقط میدوست داشتم بگویم: "اون کاری باها

هایی این طور باشه( ولی حرف زدن با یک روح در مورد یک جن در اتاقی که پر از آدم
 توانستند هیچ کدام از آنها را ببینند کار درستی نبود.بود که نمی

نه پیدا خوای برای خوردن تو آشپزتونم چیز دیگهخانم جنکینز گفت: "من برم ببینم می
 کنم یا نه."

ا خیلی هفالک دو ویلر گفت: "خانم جنکینز، شما باید تا حاال رفته باشین خونه. تازگی
 کنین."اضافه کاری می

 میره."دکتر وایت ناگهان پرخاش کرد: "آره، برو خونه. کسی اینجا از گرسنگی نمی
کند. وقتی نگاهمان به میمیره! و مطمئن بودم گیدئون هم دقیقا همین فکر را چرا، می

 هم افتاد لبخند زد. 
 ها شامخانم جنکینز اعتراض کرد، ولی زیر لبی. "به نظر من بیسکوییت برای بچه

مناسب و سالمی نیست." البته من و گیدئون دیگر بچه نبودیم ولی ما هم به یک 
قیده ع غذای خوب احتیاج داشتیم. باعث تأسف بود که کس دیگری با خانم جنکینز هم

توانست اعمال نظر کند. دم در تقریبا با آقای جورج که نبود چون متأسفانه زیاد نمی
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کرد برخورد زد و دو جلد پوشه جلد چرمی بزرگ را حمل میهنوز هم نفس نفس می
 کرد.

"آهان، خانم جنکینز، ممنون به خاطر چایی. لطفا همین االن دفتر آقای جورج گفت:  
 ن خونه."رو قفل کنین و بری

 بینمتون."جواب داد: "فردا صبح می خانم جنکینز صورتش را در هم برد ولی مؤدبانه
های کلفتش را روی میز آقای جورج در را با خرناسه بلندی پشت سر او بست و کتاب

تونیم شروع کنیم. چون فعال فقط چهار عضو حلقه گذاشت. "خب، من هم اومدم. می
نصاب الزم برای تصمیم گیری نرسیدیم ولی فردا تقریبا با  داخلی حضور دارن، به حد

در دسترس نیستن  36تمام قوا هستیم. همانطور که انتظار داشتیم، سینکلر و هاوکینز
 ریزیم."شون رو به من دادن. امروز فقط یه نقشه کلی برای کارمون میو هر دو حق رأی

 اژدها اشاره کرد و همه ما نشستیم. های دور میز زیر"بهتره بنشینیم." فالک به صندلی
هایش اش آویزان کرد و آستینخودش را پشت صندلی 34گیدئون کت عصر ادواردی

را باال زد و روبه روی من نشست. "بازم میگم، گوئنت الزم نیست تو این جلسه باشه. 
 ست. باید ترابرد کنه و بعد یکی ببردش خونه."زدهاون خسته و وحشت

 باید یک پیتزا به او بدهد. با پنیر اضافه. اولش هم یکی
آقای جورج گفت: "نگران نباش. گوئنت فقط یه گزارش کوچیک از نظراتش به ما میده 

 برمش به اتاق کرونوگراف."و بعد من خودم می
پوش زیر لب گفت: "به نظر من که چندان وحشت زده نمیاد." رابرت، دکتر وایت سیاه

ای به مبل که االن های کنجکاوانهاو ایستاده بود و نگاه روح پسربچه، پشت صندلی
 انداخت. زمریوس رویش خوابیده بود می

 رابرت از من پرسید: "اون چیزه چیه؟"
 جوابی ندادم.

م." و زمریوس به جای من جواب داد: "من چیز نیستم. من دوست خوب گوئنت
 واد برام یه سگ بخره."خزبانش را بیرون آورد. "شاید هم بهترین دوستش. می

 نگاه خشنی به مبل انداختم.
فالک شروع کرد: "غیر ممکن، اتفاق افتاده. وقتی گیدئون و گوئنت با لیدی تیلنی 

کنن که ما زمان و مالقات کردن، منتظرشون بودن. همه کسایی که اینجان تأیید می
و پل منتظرشون  تاریخ مالقات رو کامال تصادفی انتخاب کردیم. با این حال لوسی

 بودن. امکان نداره اتفاقي باشه."
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زد گفت: "که معنیش اینه یه نفر در مورد ها را ورق میآقای جورج که یکی از كتاب
 ها خبر داده. تنها سؤال اینه که چه کسی."مالقات به اون

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

ها به خون ما احتیاج دارن تا اون رو وارد گیدئون اخم کرد: "دلیلش مشخصه. اون
 کرونوگرافی که دزدیدن بکنن. برای همین نیروی کمکی آورده بودن."
شمار ننوشته. با آقای جورج گفت: "ولی حتی یه کلمه هم در مورد مالقات شما تو گاه

ر از محافظان اون زمان در تماس بودين، تازه اينكه شما دو تا دست كم با سه نف
 هايي كه دم در ايستاده بودن. اسمشون رو يادتون مياد؟"بگذريم از نگهبان

با ما مالقات كرد.  31گيدئون يك حلقه مو را از روي صورتش كنار زد: "خود دبير اول
تي، يا يه همچين چيزي. گفت منتظر برادرهاي دو ويلر، جاناتان و تيمو 33برگس

هستن كه اون روز عصر ترابرد كنن و ليدي تيلني هم صبح اول وقت ترابرد كرده. 
ما رو با كالسكه كرايه به بلگراويا برد. قرار بود  31بعدش يه مردي به اسم وينسلي

پشت در منتظر ما بمونه ولي وقتي از خونه اومديم بيرون، اثري ازش نبود. بايد پياده 
كرديم تا دوباره كرديم كه پنهان بشيم و صبر مييدا ميكرديم، يه جايي پفرار مي

 برگرديم."
شوم. به احساس كردم با به ياد آوردن جايي كه در آن پنهان شده بوديم، سرخ مي

 سرعت يك بيسكوييت برداشتم و سعي كردم موهايم روي صورتم بريزد.
نوشته. فقط چند  35"گزارش اون روز رو محافظي از حلقه داخلي به نام فرانك ماين

پيمايي اعتصاب زنان در شهر اشاره خطه، يه كم در مورد آب و هوا نوشته و بعد به راه
كرده و گفته ليدي تيلني به موقع براي ترابرد حاضر شده. همين. و اضافه كرده هيچ 

ها اون اتفاق غير معمولي پيش نيومده. حرفي از دوقلوهاي دو ويلر نيست ولي اون
ه داخلي بودن." آقاي جورج آهي كشيد و كتاب را بست. "خيلي عجيبه. زمان عضو حلق

 همه چيز به يه توطئه داخل اعضاي خودمون اشاره داره."
 دونستن كه شمادكتر وايت گفت: "و هنوزم سؤال اصلي اينه كه چطور لوسي و پل مي

 دو تا در اون روز و اون زمان به خونه ليدي تيلني ميرين."
 ي مبل گفت: "واي خدا! اين همه اسم. آدم رو به سرگيجه ميندازه."زمريوس از رو

 دكتر وايت كه نگاهش مجددا به من بود گفت: "و جوابش كامال مشخصه."
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همه ما متفكرانه و عبوسانه به افق خيره شده بوديم، حتي من. من كاري نكرده بودم، 
ه ي كه تا به حال ناشناختكنند من در آينده، به دليلولي مشخص بود كه بقيه فكر مي

بود، احساس خواهم كرد بايد به لوسي و پل بگويم كه ما قرار است چه زماني با ليدي 
ها به شدت گيج كننده بود و هر چه بيشتر به آن فكر تيلني مالقات كنيم. همه اين

 رسيد. ناگهان احساس كردم بسيار تنها هستم.كردم، به نظرم بيشتر غير منطقي ميمي
هاي عظيم آويزان شد. "شما ريوس از روي مبل پريد و سر و ته از يكي از چلچراغزم

سفر زمان! من خيلي  -ديگه چه جور موجوداتي هستين؟ به حق چيزهاي نديده 
 چيزها رو تو عمرم ديدم ولي اين يكي حتي براي من هم جديده."

در مورد مالقات ما فهمم. چرا انتظار داشتين چيزي گفتم: "يه چيزي هست كه من نمي
شمار پيدا كنين آقاي جورج؟ منظورم اينه كه اگر بود كه تا حاال بايد اون رو توي گاه

ا افته. يدونستين كه ما قراره تو اون روز بريم و چه اتفاقي برامون ميديدين، و ميمي
ا از ه؟ و هر دفعه يكي از م31اي، اثر پروانه30اينكه اين هم مثل اون فيلم اشتون كوچر

 كنه؟"گرده كل آينده تغيير ميگذشته بر مي
هايش بوديم، گفت: "اين سؤال جالب و بسيار آقاي ويتمن، انگار كه در يكي از كالس

زني نديدم، ولي بر حكيمانه ايه گوئنت! من اين فيلمي رو كه تو در موردش حرف مي
ر آينده اثر بزرگي بتونه اساس قوانين منطق درسته كه كوچكترين تغيير در گذشته مي

 هست كه..." 31داشته باشه. يه داستان كوتاه نوشته ري بردبري
هاي حكيمانه رو به يه زمان ديگه فالك حرفش را قطع كرد: "شايد بهتر باشه بحث

موكول كنيم. در حال حاضر دوست دارم جزئيات كمين توی خونه ليدي تيلني رو 
 بشنوم و اينكه چطور فرار كردين."

ه گيدئون نگاه كردم. خب، وظيفه اون بود كه نسخه بدون اسلحه داستان را من ب
 تعريف كند. من يك بيسكوييت ديگر برداشتم.

گيدئون گفت: "ما شانس آورديم." صدايش مثل قبل آرام و خونسرد بود. "من بالفاصله 
ي فهميدم يه اشكالي وجود داره. ليدي تيلني اصال از ديدن ما تعجب نكرد. ميز چا

عصرانه آماده بود و وقتي سر و كله پل و لوسي پيدا شد و سرپيشخدمت جلوي در 
وايساد، من و گوئنت به اتاق بغلي فرار كرديم و از راه پله خدمتكارها پايين اومديم. 

تن رسيد دروغ گفاثري از كالسكه كرايه نبود براي همين پياده فرار كرديم." به نظر نمي
ه زد، نداد؛ نه صورتش سرخ شد، نه پلك ميز او را لو نميبرايش سخت باشد. هيچ چي
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ها، من كرد، و هيچ نشاني از ترديد در صدايش نبود. با همه اينالكي باال را نگاه مي
 كردم اين داستان او چيزي براي تأييد اعتبارش كم دارد. هنوز احساس مي

كمين كرده بودن، بايد دكتر وايت گفت: "عجيبه. اگر برنامه ريزي درستي براي اين 
 تونين در برين."شدن شما دو تا نميبودن و مطمئن ميمسلح مي

يوونه هاي دزمريوس كه دوباره روي مبل برگشته بود گفت: "سرگيجه گرفتم. از اين فعل
برن تا چيزي رو كه تو آينده و گذشته اتفاق كننده متنفرم، يه قيد شرطي به كار مي

 افتاده قاطي كنن."
گيدئون نگاه كردم. منتظر بودم جوابي بدهد. اگر قرار بود به نسخه بدون اسلحه  به

 كرد. داستان بچسبد بايد همين االن يك ايده عالي را رو مي
 گيدئون گفت: "فكر كنم فقط غافلگيرشون كرديم."

رسيد بقيه هم قانع شده باشند. تعجبي نداشت! فالك گفت: "اوهوم." به نظر نمي
اي مبل كاري كرده بود. اگر قرار باشد آدم دروغ بگويد بايد جزئيات گيج كنندهگيدئون س

 را كه براي كسي جالب نيست سر هم كند.
ها با عجله گفتم: "ما واقعا سريع راه افتاديم. مشخص بود كه تازه به راه پله خدمتكار

ها ها روي اونهواكس زدن و من تقريبا ليز خوردم، در واقع تقريبا به جاي دويدن از پل
با گردن شكسته دراز به دراز  4441سر خوردم. اگر نرده رو نگرفته بودم، االن تو سال 

كنم، واقعا اگر وقتي در حال سفر زمان هستيم، بميريم چه افتاده بودم. فكرش رو كه مي
گرده؟ خب، حاال هر چي، ما افته؟ جسد خود به خود به زمان حال بر مياتفاقي مي
ها باز بود، چون درست همون موقع يه خدمتكار با سبد رديم كه در پايين پلهشانس آو

زنه كردم گيدئون االن ميخريد داشت ازش بيرون ميومد. يك موبور چاق. من فكر مي
به اون؛ و توي سبدش هم تخم مرغ بود كه در اون صورت افتضاح به بار ميومد ولي ما 

تونستيم توي خيابون كثر سرعتي كه ميموفق شديم از كنارش رد بشيم و با حدا 
 دويديم. انگشت پام تاول زده."

 توانستماش تكيه داده بود. نميهايش را به سينه زده و به صندليگيدئون دست
 رسيد قدردان و متشكر باشد.چيزي از حالت صورتش بفهمم، ولي به نظر نمي

ك پوشم." بعد يرزشي ميدر سكوتي كه اتاق را گرفته بود گفتم: "دفعه بعد كفش و
 خواست از آنها بخورد.بيسكوييت ديگر برداشتم. كس ديگري نمي
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ت: كرد گفآقاي ويتمن در حالي كه با انگشتر خاتمي كه در دست راستش بود بازي مي
كنم، بيشتر مطمئن ميشم كه "من يه تئوري دارم. و هر چي بيشتر بهش فكر مي

 درسته. اگر..."
كنم. در كه اين حرف رو تكرار كردم كم كم دارم احساس حماقت ميگيدئون گفت: "انق

 ولي اون نبايد تو اين جلسات حضور داشته باشه."
احساس كردم حس بدي كه داشتم تبديل به چيز بدتري شد. ديگر فقط به من 

 برنخورده بود، االن كامال عصباني بودم.
به اون اجازه بديم تو جلسات دكتر وايت تأييد كرد: "درست ميگه. حماقت محضه كه 

 مشورتي ما حضور داشته باشه."
آقاي جورج گفت: "ولي ما بايد چيزهايي كه گوئنت به ياد مياره رو هم بدونيم. هر 

چي پوشيده بودن، چي گفتن، چه جوري به نظر  -برداشتي، هر چقدر هم كوچيك 
 ه زماني هستن."تونه به ما كمك كنه بفهميم لوسي و پل االن در چمي -ميومدن 

فردا هم به ياد مياره. من فكر كنم بهتر ها رو فردا و پسفالك دو ويلر گفت: "همه اين
 باشه االن ببريش پايين تا ترابرد كنه توماس."

 هايش را روي شكم چاقش جمع كرد و چيزي نگفت.آقاي جورج دست
نوگراف و روي برمش اتاق كرواش را عقب زد و گفت: "من ميآقاي ويتمن صندلي
 كنم."سفرش نظارت مي

تونه منتظرش فالك گفت: "خوبه. دو ساعت زياد هم هست. يكي از كارآموزها مي
 بمونه تا برگرده. ما اين باال به تو احتياج داريم."
 اي باال انداخت. به آقاي جورج نگاه كردم. به حالت تسليم شانه

تر اين كار رو بكني، زودتر ميري تو آقاي ويتمن بلند شد. "بيا گوئنت. هرچه زود
ت تري. من مشتاقم كه مقالههاي فردات آمادهرختخواب و اونوقت حداقل براي كالس

 در مورد شكسپير رو بخونم."
خداي بزرگ! اين ديگر چه رويي داشت! مقاله شكسپير در اين موقعيت... ديگر زيادي 

 بود!
تصميم گرفتم اين كار را نكنم. واقعا دلم يك لحظه فكر كردم كه اعتراض كنم ولي بعد 

خواستم به خانه بروم و كل خواست بيشتر به اين مزخرفات احمقانه گوش كنم. مينمي
ماجراي سفر زمان را فراموش كنم، به خصوص گيدئون را. بگذار آنها در تاالر اژدهاي 

مه ند. بيشتر از هشان آنقدر روي اين اسرار فكر كنند تا از خستگي از پا در بيايمسخره
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ي يك كابوس بعد از اينكه دوش گرفت و به براي گيدئون اين آرزو را داشتم؛ به عالوه
 رختخواب رفت!

 ها همه جانوراني غيرعادي بودند، همه آنها.گفت، اينزمريوس درست مي
ها، نتوانستم جلوي خودم را بگيرم و به گيدئون نگاه احمقانه بود ولی با همه اين حرف

بار لبخند بزند او را براي همه چيز واري در مايه اينكه اگر فقط يككنم و به چيز ديوانهن
 بخشم فكر نكنم.مي

مسلما او لبخند نزد. در عوض، كامال بدون احساس به من نگاه كرد. تشخيص اينكه در 
گذرد غير ممكن بود. براي يك لحظه، فكر اينكه همديگر را بوسيده بوديم سرش چه مي

دانم به چه دليلي ناگهان به ياد شعري كه سينتيا ديل، يلومترها دور بود و نميك
متخصص امور عاشقانه مدرسه ما، هميشه دوست داشت بخواند افتادم. "چشماش 

 دونه عشق دلپسنده."سبزه، مثل يخ سرده، هيچ نمي
 با وقار گفتم: "شب به خير."

همه به جز گيدئون. او گفت: "يادتون نره  همه افراد اتاق زمزمه كردند: "شب به خير."
 چشماش رو ببندين آقاي ويتمن."

بست و مرا به آقاي جورج با بدخلقي صدايي درآورد. همانطور كه آقاي ويتمن در را مي
گفت: "تا حاال فكر كردين اين سياست حذف داد شنيدم آقاي جورج ميراهرو هل مي

كه چيزها به صورتي كه قراره پيش بره پيش  كردن اون ممكنه دقيقا همون دليلي باشه
ميره؟"نفهميدم كسي به اين حرف جوابي داد يا نه. در بزرگ بسته شد و صداي آنها را 

 قطع كرد.
ترين انجمن و غريب زمريوس مشغول خاراندن سرش با نوك دمش بود. "اين عجيب

 ايه كه تا حاال به تور من خورده!" مخفي
دل نگير گوئنت!" يك دستمال سياه از جيب كتش بيرون آورد و  آقاي ويتمن گفت: "به

آن را زير دماغ من گرفت. "جريان فقط اينه كه تو عامل جديد اين بازي هستي. 
 مجهول بزرگ در معادله!"

توانستم بگويم؟ سه روز پيش، من كوچكترين خبري در در جواب اين حرف چه مي
، زندگي من هنوز كامال عادي بود. خب، مورد وجود محافظان نداشتم. سه روز پيش

نسبتا عادي. "آقاي ويتمن، قبل از اينكه چشمام رو ببندين... ميشه بريم اتاق خياطي 
م رو اونجا مادام روسيني و وسايل من رو برداريم؟ تا حاال دو دست لباس فرم مدرسه

 "نجاست.م هم اوگذاشتم و فردا بايد يه چيزي داشته باشم كه بپوشم. كيف مدرسه
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رفتيم دستمال را با خوشحالي در هوا تكان داد. "حتما." آقاي ويتمن همانطور كه راه مي
هات رو همونجا عوض كني. قرار نيست كسي رو در گذشته توني لباس"در واقع، مي

 ببيني. كدوم سال بفرستيمت؟"
 كنه؟"گفتم: "اگر قرار باشه تو يه سرداب حبس بشم چه فرقي مي

بينم، بايد يه سالي باشه كه بتوني بدون هيچ مشكلي تو... ام، سرداب مذكور "بذار ب
ها به خوبه، چون چند سال قبل از اون از سرداب 4415فرود بياي. پس بعد از سال 

چطوره؟ سالي كه من به دنيا  4411كردن. عنوان پناهگاه بمباران هوايي استفاده مي
رو يه امتحاني بكنيم؟ وقتي  4400ي جوال 36اومدم، سال خوبيه." خنديد. "يا 

انگليس تو فينال جام جهاني آلمان رو شكست داد. ولي فكر نكنم تو چندان به فوتبال 
 مند باشي، نه؟"عالقه
حوصلگي گفتم: "نه، به خصوص زماني كه تو يه سرداب بدون پنجره، زيرزمين گير با بي

 افتاده باشم."
 كنيم."يت خودت اين كارها رو ميآقاي ويتمن آهي كشيد. "براي امن

كرد گفت: "من خوب نفهميدم چي شد. يعني االن تو زمريوس كه كنار من پرواز مي
 ميري توي يه ماشين زمان و غيب ميشي ميري به گذشته؟"

 به او گفتم: "بله، دقيقا."
هاي رو امتحان كنيم. سال بازي 4411آقاي ويتمن با خوشحالي گفت: "پس بذار سال 

 المپيك لندن."
 رفت، براي همين نديد كه من چشمانم را گرد كردم.جلوتر از من راه مي

زمريوس گفت: "سفر زمان! واي، عاليه! چه دوست دختر جالبي براي خودم پيدا كردم!" 
 و براي اولين بار احساس كردم كمي احترام در صدايش وجود دارد.

*** 
شد كامال زير زمين قرار داشت و با اينكه ياتاقي كه كرونوگراف در آن نگهداري م

گرداندند، حاال ديگر تا حدي بردند و بر ميهاي بسته به آن زير ميهميشه مرا با چشم
دانستم در كجا قرار دارد. وقتي آقاي ويتمن چشمان مرا بست و از اتاق خياطي مي

م آشنا بود و تازه در ها هدايت كرد، راه تقريبا برايمادام روسيني به راهروها و پلكان
انتهاي راه بود كه احساس كردم آقاي ويتمن براي گمراه كردن من يه دور اضافي زده 

 است.
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زمريوس گفت: "دوست داره تعليقش رو زياد كنه، نه؟ چرا اين ماشين زمان رو تو يه 
 سرداب تاريك و عميق قايم كردن؟"

بعد يك در سنگين باز شد و صداي آقاي ويتمن را شنيدم كه با كسي صحبت كرد و 
 بند مرا برداشت. دوباره پشت سر ما بسته شد و آقاي ويتمن چشم

نور چشمم را زد. مرد موقرمزي با كت و شلوار مشكي كنار آقاي ويتمن ايستاده بود. 
ريخت. دور و بر اتاق را به دنبال رسيد و از هيجان عرق ميكمي عصبي به نظر مي

را محض تفريح از در بسته بيرون برده بود و بقيه بدنش در  زمريوس نگاه كردم. سرش
 اتاق پيش ما بود.

ترين ديواريه كه تا حاال ديدم. انقدر كلفته كه وقتي دوباره ظاهر شد گفت: "ضخيم
 فهمي كه چي ميگم!"توني يك فيل رو كجكي الي ديوار جا بدي، ميمي

هستن، كارآموز درجه اول. اينجا  34آقاي ويتمن گفت: "گوئنت، ايشون آقاي مارلي
مونه تا برگردي و بعد دوباره تو رو مياره باال. آقاي مارلي، ايشون گوئنت منتظر تو مي

 شپرده، ياقوت."
 موقرمز تعظيم كوچكي به من كرد: "مالقات با شما باعث افتخاره، خانم شپرد."

 وشوقتم."كمي خجالت زده شده بودم؛ به او لبخند زدم: "امم... من هم خ
رفت. در آقاي ويتمن به يك گاو صندوق فوق مدرن با صفحه نمايش درخشان ور مي

ام در اين اتاق متوجه آن نشده بودم. آن را پشت يك پرده دو مالقات گذشته
هاي قرون وسطايي هايي از افسانهديواركوب پنهان كرده بودند كه رويش صحنه

هاي نوك خود و بانواني با كالهدر زره و كاله هاي اسب سوارگلدوزي شده بود؛ شواليه
تيز و روبند كه مشغول تحسين يك مرد نيمه ب*ره*نه كه اژدهايي را كشته بود، 

بودند. آقاي ويتمن مشغول وارد كردن چندين عدد در صفحه كليد گاو صندوق شد و 
هميد شد چيزي فكرد.ولي در هر صورت نميآقاي مارلي محتاطانه به زمين نگاه مي

چون پشت عريض آقاي ويتمن صفحه نمايش را پنهان كرده بود. در گاو صندوق به 
آرامي باز شد و آقاي ويتمن كرونوگراف را كه در پوشش مخمل قرمزش قرار داشت 

 بيرون آورد و روي ميز گذاشت.
 آقاي مارلي با تعجب نفسش را حبس كرد.

بينه." رلي طرز كار كرونوگراف رو ميآقاي ويتمن به من گفت: "اولين باره كه آقاي ما
زد. با چانه به چراغ قوه روي ميز اشاره كرد. "محض احتياط اون رو چشمانش برق مي

 هم با خودت ببر، ممكنه برق مشكلي داشته باشه. مجبور نباشي تو تاريكي بموني."
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كش هم بخواهم. يك سرداب قديمي حتما "ممنون." فكر كردم بهتر نيست يك حشره
ها چي؟ عادالنه نبود كه مرا تك و تنها پر از حشرات خزنده ترسناك بود. موش

 بفرستند. "ميشه لطفا يه چماق محكم هم به من بدين؟"
 "چماق؟ قرار نيست اونجا كسي رو ببيني گوئنت."

 "ولي ممكنه موش باشه..."
 رونوگراف را ازترسن تا برعكسش، باور كن." آقاي ويتمن كها ميها بيشتر از آدم"موش

 كنين آقاي مارلي؟"پوشش مخملش بيرون آورد. "تحسين برانگيزه. اين طور فكر نمي
"بله، قربان، خيلي تحسين برانگيزه قربان." آقاي مارلي با ترس و احترام به دستگاه 

 خيره شده بود.
 كنن، مگه نه؟"زمريوس گفت: "چاپلوس! موقرمزها هميشه چاپلوسي مي

تر باشه. و انتظار نداشتم يه ماشين زمان ش، من انتظار داشتم از اين بزرگگفتم: "راست
 شكل ساعت سربخاري باشه."

هاي گنده عالي رو ببين! اگه واقعي هايش سوت زد. " اون سنگزمريوس از الي دندان
 هاي گرانبهايدارن." حقيقتا سنگباشن تعجبي نداره اين رو تو گاو صندوق نگه مي

كرونوگراف كار گذاشته شده بود كه مانند جواهرات تاج سلطنتي،در بين بزرگي روي 
 درخشيدند.هاي روي سطح اين دستگاه عجيب ميها و نوشتهنقاشي

هاي كوچك را به كار دندهكرد و چرخها را باز ميآقاي ويتمن در حالي كه زبانه
لندن چه خبر بود  برود.آن زمان در 4411انداخت گفت: "قرار است گوئنت به سال مي

 دونين؟"آقاي مارلي، مي
 هاي المپيك قربان."آقاي مارلي گفت: "بازي

 زمريوس گفت: "خود نما. موقرمزها هميشه پز ميدن."
آقاي ويتمن بلند شد. "خوبه. گوئنت در ساعت دوازده ظهر روز دوازده آگوست وارد 

 اي؟"آمادهمونه. گوئنت، ميشه و دقيقا صد و بيست دقيقه اونجا مي
دونستم... مطمئنين كسي رو اونجا خواست ميآب دهانم را قورت دادم. "واقعا دلم مي

بينم؟" موش و عنكبوت به كنار. "دفعه قبلي كه تنها بودم، آقاي جورج انگشترش رو نمي
 اي به من نزنه..."به من داد تا كسي صدمه

گرفت. مورد استفاده قرار مي"اون دفعه تو به اتاق مستندات سفر كردي كه هميشه 
كه البته در هر حال  -ولي اين اتاق خاليه. اگر سر و صدا نكني و از اتاق بيرون نري 

هاي بعد از جنگ تقريبا كسي به اين بيني. تو سالقطعا كسي رو نمي -درش قفله 
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هاي روي زمين در سراسر ها مشغول بازسازي ساختماناومد. اونقسمت انبارها نمي
 ن بودن." آقاي ويتمن آهي كشيد. "چه دوره هيجان انگيزي."لند

"ولي فرض كنين، همينطوري اتفاقي، يه نفر در اون زمان به اين اتاق بياد و من رو 
 ببينه. من بايد دست كم رمز عبور اون روز رو بدونم."

از ب اش سر رفته بود ابروهايش را باال برد. "كسي نمياد گوئنت.آقاي ويتمن كه حوصله
موني و بعد دقيقه اونجا مي 416هم ميگم: تو توي يه اتاق در بسته فرود مياي و 

فهمه. اگر چيزي در اين مورد نمي 4411گردي و هيچ كس در سال دوباره بر مي
نوشتن.االن هم وقت نداريم رمز عبور اون روز رو شمار ميفهميدن در موردش تو گاهمي

 پيدا كنيم."
 مرويي گفت: "برنده شدن مهم نيست، مشاركت است كه اهميت دارد."آقاي مارلي با ك

 "چي؟"
ترين مسأله گرفته شده: مهم 16هاهاي المپيك. از مسلك بازي"رمز عبور در طول بازي

هاي المپيك برد نيست، بلكه مشاركت است." آقاي مارلي ناشيانه به زمين نگاه در بازي
 گذارن."موال به التين رمز ميكرد. "توجهم رو جلب كرد چون معمي

ی آقاي ويتمن هم طوري بود كه انگار دوست هايش را گرد كرد و قیافهزمريوس چشم
دارد او هم همين كار را بكند. "واقعا؟ خب، پس درست شد گوئنت. نه اينكه الزم بود 

 بدوني، ولي خوب اگر باعث ميشه حالت بهتر باشه...حاال مياي اينجا؟"
كرونوگراف رفتم و دستم را به آقاي ويتمن دادم. زمريوس پرواز كرد و كنار من به طرف 

 من روي زمين نشست.
 هيجان زده پرسيد: "حاال چي ميشه؟"

اي را روي كرونوگراف باز كرد و شد. آقاي ويتمن زبانهحاال قسمت ناجورش شروع مي
 انگشت سبابه مرا در آن گذاشت.

ه تو آويزون بشم." و مثل يك ميمون از پشت به گردن زمريوس گفت: "فكر كنم بهتره ب
كردم ولي در واقع احساسي مثل زماني كه من آويزان شد. اصوالنبايد چيزي حس مي

 پيچد داشتم.كسي يك دستمال خيس دورم مي
 هاي آقاي مارلي از شدت توجه و عالقه گشاد شده بود.چشم

يك سوزن تيز به انگشتم فرو رفت صورتم به او گفتم: "ممنون براي رمز عبور." و وقتي 
هاي ها و شكلرا در هم كشيدم و اتاق پر از نور قرمز شد. به چراغ قوه چنگ زدم، رنگ

 هايم چرخيد و شوكي به بدنم وارد شد.ها در جلوي چشمآدم
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، فلورانس. رهبر انجمن مسيحيان از من خواسته است پيرامون 4511ژوئن  13
بيني دارد تحقيق نمايم. به عالوه، اين مسأله ه نهايت بصيرت و باريكموردي كه نياز ب

كه در ده سال گذشته در  11ترين دختر م.، جوان14به شدت نادر و غريب است. اليزابتا
زيسته، از شيطان باردار است و به زودي يك انزواي كامل پشت ديوارهاي صومعه مي

از صومعه، موفق شدم به شخصه از بارداري عفريت به دنيا خواهد آورد. هنگام بازديد 
احتمالي دختر و ذهن نسبتا مشوش او اطمينان حاصل كنم. علي رغم اينكه بانوي 

رسد زني با ذهن سالم و درك رئيس صومعه، كه به او اطمينان كاملي دارم و به نظر مي
ان به مكند، پدر دختر گصحيح باشد، وجود توضيحي طبيعي براي اين پديده را رد نمي

برد. او ادعا دارد با چشمان خود، شيطان را در قالب مرد جواني ديده است كه جادو مي
دختر را در باغ صومعه در آغوش كشيده است و سپس در ابري از دود ناپديد شده و 

رسد دو دختر . به نظر مي13در پس خود ردي از بوي سولفور به جاي گذاشته است
اند اند چندين مرتبه شيطان را در معيت اليزابتا ديدهدهديگر در صومعه نيز شهادت دا

كه به او هدايايي در قالب جواهرات ارزشمند داده است. علي رغم اينكه اين داستان 
و دوستان متعدد وي  11رسد، با توجه به ارتباط نزديك م. با ر.م.نامحتمل به نظر مي

ر سالمتي عقل وي ترديد در واتيكان، براي من دشوار است كه به صورت عمومي ب
عفتي متهم نمايم. به همين منظور، از صبحگاه افكنده و دخترش را به سادگي به بي

 هاي خود را از افراد درگير در ماجرا شروع خواهم كرد.فردا، بازجويي
 

 هااز فرقه دومنيكن 15هاي بازجويي انجام شده توسط پدر ژان پترو باريبياز يادداشت
بخانه دانشگاه، پادوا )رمزگشايي، ترجمه و ويرايش توسط دكتر م. بايگاني كتا

 (10جوردانو
 

 سه
"زمريوس؟" حس دستمال خيس دور گردنم از بين رفته بود. چراغ قوه را روشن كردم. 

سو كه از سقف آويزان بود ولي اتاقي كه در آن فرود آمده بودم با يك چراغ الكتريكي كم
 روشن شده بود.

 فت: "سالم."يك نفر گ
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اي به پريده چرخيدم. اتاق پر از آت و آشغال و مبلمان و وسايل بود و مرد جوان رنگ
 ديوار كنار در تكيه داده بود.

 تته پته كنان گفتم: " برنده شدن مهم نيست، مشا... مشاركت است كه اهميت دارد."
 او هم تته پته كرد: "گوئنت شپرد؟"

 دونين؟"ين آوردم. "از كجا ميسرم را به عالمت تأييدپاي
مرد جوان يك تكه كاغذ مچاله را از جيبش درآورد و به طرف من گرفت. به همان 

رسيد. بند شلوار داشت اي كه من هيجان زده بودم، او هم هيجان زده به نظر مياندازه
 و عينك گردي به چشم زده بود؛ فرق موهاي روشنش را از يك طرف باز كرده و با مقدار

 هايتوانست به راحتي در يكي از آن فيلمزيادي كرم مو به عقب شانه كرده بود. مي
را  گير سيگاريآزار يك كاراگاه سختگانگستري قديمي نقش دستيار باهوش ولي بي

شود؛ از آن دخترهايي كه شال پر دارند و بازي كند كه عاشق مع*شوقه گانگسترمي
 . خورندهميشه در انتهاي فيلم تير مي

كمي آرام شدم و به اطراف نگاه كردم. كس ديگري در اتاق نبود و هيچ اثري هم از 
شد. ممكن بود بتواند از ديوار رد شود ولي مشخص بود كه زمريوس ديده نمي

 توانست در زمان سفر كند.نمي
كاغذي بود كه با عجله از يك دفترچه كنده  كمي مكث كردم و بعد كاغذ را برداشتم. برگه

بودند و به مرور زرد شده بود. پيامي با خط خرچنگ قورباغه آشنايي روي آن نوشته 
 شده بود:

 مهم! -قابل توجه لرد لوكاس مونتروز 
 ظهر، آزمايشگاه شيمي. لطفا تنها بياييد. 41، 4411آگوست  41

 گوئنت شپرد
د ه سالم بوضربان قلبم تند شد. لرد لوكاس مونتروز پدربزرگ من بود! او وقتي من د

فوت كرده بود. به انحناي دو حرف ل نگاه كردم. متأسفانه شكي وجود نداشت: خط 
 خرچنگ قورباغه دقيقا شبيه خط من بود. ولي چطور ممكن است؟

 به مرد جوان نگاه كردم. "اينو از كجا آوردين؟ شما كي هستين؟"
 "اينو تو نوشتي؟"

رخيدن و چرخيدن كرد. اگر من آن گفتم: "شايد." و افكارم به شدت شروع به چ
 آوردم؟ "از كجا آوردينش؟"يادداشت را نوشته بودم، چرا به يادم نمي
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"االن پنج ساله كه دارمش. يك نفر اون رو همراه با يه نامه تو جيب كت من گذاشته 
بود. در روز جشن پذيرش درجه دوم... تو نامه نوشته بود كسي كه اسرار را حفظ 

تواند ساكت بماند از در پس راز را نيز بداند. نشان دهد كه نه تنها ميكند بايد رمي
تواند تعقل نيز بنمايد. امضايي نداشت. دستخطش با اين يادداشت فرق بلكه مي

 هاي قديمي زيبا بود."از آن دستخط -داشت، ام 
 فهمم."لب پايينم را گاز گرفتم. "نمي

كردم يه جور امتحانه. به عبارتي سال، فكر ميمرد جوان گفت: "منم همينطور. اين همه 
يك آزمون ديگه. هيچ وقت با كسي در موردش حرف نزدم. هميشه منتظر بودم يه نفر 

هاي بيشتري بكنه. ولي همچين اتفاقاتي نيفتاد و در موردش يادآوري كنه يا راهنمايي
شتم. ولي بعد يهو امروز يواشكي اومدم اينجا و منتظر شدم. واقعا انتظار چيزي رو ندا

تو از غيب جلوي من ظاهر شدي. دقيقا سر دوازده ظهر. چرا اين يادداشت رو براي من 
 كنيم؟ و تو از چه سالي مياي؟"نوشتي؟ چرا ما تو اين سرداب دور افتاده مالقات مي

ها رو خودم هم گفتم: "دو هزار و يازده. ببخشيد، ولي متأسفانه جواب بقيه سؤال
 گلويم را صاف كردم. "پس شما كي هستي؟"دونم." نمي

 "اوه، متأسفم. اسم من لوكاس مونتروزه. لرد نيستم. كارآموز درجه دو."
 ؟"11بوردون پليس 14دهانم ناگهان خشك شده بود. "لوكاس مونتروز از پالك 

 كنن."مرد جوان سر تكان داد: "بله، پدر و مادرم اونجا زندگي مي
او نگاه كردم و نفس عميقي كشيدم. "در اين صورت، شما "در اين صورت..." به 

 پدربزرگ من هستين."
"واي، نه! بازم؟" آه عميقي كشيد. بعد خودش را جمع و جور كرد، از ديوار دور شد، يكي 

هايي را كه گوشه ديوار روي هم گذاشته بودند برداشت و به من تعارف كرد. از صندلي
 كه جون نداره.""بهتره بنشينيم، نه؟ پاهاي من 

اعتراف كردم: "مال من هم همينطور." و روي صندلي نشستم. لوكاس يك صندلي ديگر 
 برداشت و رو به روي من نشست.

 داره.دوني كه اين حرف براي من خندهلبخند كمرنگي زد: "پس تو نوه من هستي؟ مي
 "تر بگم، حتي با كسي نامزد هم نكردم.من حتي ازدواج هم نكردم. دقيق

، كه تو سال 4411دونستم. متولد "مگه چند سالتونه؟ آخ، ببخشيد، خودم بايد مي
 ميشه بيست و چهار ساله." 4411

 "بله، سه ماه ديگه بيست و چهار سالم ميشه. و تو چند سالته؟"
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 "شونزده."
 "عين لوسي."

ياد ن فرلوسي. به چيزي كه وقتي در حال فرار از خانه ليدي تيلني بوديم پشت سر م
 زده بود فكر كردم.

ين ام. به دنبال شباهتي بهنوز هم نمي توانستم باور كنم مقابل پدربزرگ خودم نشسته
هاي ام، برايم داستاناين مرد و مردي كه عادت داشت وقتي روي زانويش نشسته

هيجان انگيز بگويد گشتم. كسي كه وقتي شارلوت گفت من قصد دارم با گفتن 
واح خودنمايي كنم از من حمايت كرد. ولي صورت صاف لوكاس مونتروز هاي ارداستان

شناختم نداشت؛ جوان اصال شباهتي به صورت پر چين و چروك پيرمردي كه من مي
هاي آبي، انحناي سخت چانه، جوري كه چشم -هايي داشت البته، به مادرم شباهت

جريان... خب، ديگر برايم  هايم را بستم، احساس كردم كه اينزد. چشماالن لبخند مي
 زيادي است.

 ام؟"لوكاس آهسته گفت: "خب، درست شد. حاال من... ام... بابابزرگ خوبي
 سوخت. فقط سرم را به عالمت تأييد تكان داد.ام ميهايم نريزد؛ بينيسعي كردم اشك

 لوكاس گفت: "بقيه مسافران زمان، همگي به صورت رسمي با كرونوگراف و با آرامش
شدن. چرا تو اين آزمايشگاه قديمي دلگير رو وارد تاالر اژدها يا اتاق مستندات مي

 انتخاب كردي؟"
دونستم اينجا ام را با پشت دستم پاك كردم. "من انتخاب نكردم؛ حتی نميبيني

آزمايشگاهه. تو زمان من فقط يه سرداب معموليه؛ با يه گاوصندوق كه كرونوگراف رو 
 "توش نگه ميدارن.

لوكاس گفت: "واقعا؟ خب، االن هم خيلي وقته آزمايشگاه نيست. ولي در اصل اين 
ترين شده. يكي از قديمياتاق به عنوان يك آزمايشگاه شيمي سري استفاده مي

ها و ساحران مشهور لندن صدها سال قبل از اينكه لژ دانهاي ساختمونه. شيمياتاق
توني ال سنگ كيميا بودن. هنوزم ميكنت سن ژرمن تأسيس بشه، اينجا به دنب

هاي مرموزشون رو روي بعضي از ديوارها ببيني؛ و ميگن آور و فرمولهاي وهمنقاشي
براي اين، ديوارها اينقدر ضخيمه كه توش اسكلت و جمجمه قرار دادن." حرفش را 

قطع كرد و او هم لب پايينش را گاز گرفت. "پس تو نوه مني. ميشه بپرسم كدوم يكي 
 هاي من مادر يا پدر توئه؟"از .. ام... بچه

 ه. شبيه شماست."گفتم: "اسم مامان من گريس
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ن." "لوسي به من در مورد گريس گفته بود. ميگه بهترين بچه منه، بقيه كسل كننده
هاي كسل كننده داشته باشم. يا تونم تصور كنم بچهلبخند كجي زد. "من كه نمي
 ه باشم."راستش اينكه كال بچه داشت

 زيرلبي گفتم: "شايد از همسرتون به ارث بردن، نه شما."
م كردن چون لوكاس آه كشيد. "از دو سه ماه پيش كه لوسي پيداش شد، همه كالفه

اون موقرمزه، عين يه دختري كه من... ام، بهش عالقه دارم. ولي لوسي به من نميگه 
نه نظرم رو عوض كنم و بعد هيچ كنه ممكمن قراره با كي ازدواج كنم، چون فكر مي

 كدوم از شماها به دنيا نياين."
تر از ها منتقل كنه بيشتون بايد به بچهگفتم: "فكر كنم ژن سفر زماني كه همسر آينده

 تونين تشخيص بدين كيه."رنگ موهاش اهميت داشته باشه. از اين راه هم مي
همينه. دو تا دختر از شاخه  دارلوكاس كمي بيشتر به طرف من خم شد. "نكته خنده

ها را به عنوان يشم هستن كه هر دو به نظر من... خب، جذابن. محافظان اون
دوني، واقعيت اينه كه در حال حاضر مشاهدات چهار و هشت دسته بندي كردن. مي

 تونم تصميم بگيرم. شايد يه راهنمايي كوچيك بتونه به من كمك كنه."من نمي
داختم. "هر چي شما بگين. مادربزرگ من، كه همسر شما ميشه، اي باال انمن شانه

 ليد..."
لوكاس فرياد زد: "نه!" هر دو دستش را بلند كرد تا جلوي حرف زدن مرا بگيرد. "نظرم 

 ه، نه؟ از تاجعوض شد." ناشيانه سرش را خاراند. "اين لباس فرم مدرسه سنت لنوكس
 ها تشخيص دادم."روي دكمه

كردم گفت: "بله، درسته." مشخص بود مادام ام نگاه ميه ژاكت آبي تيرهدر حالي كه ب
هايم را شسته و اتو زده است. دست کم االن شبیه لباس نو بودند و بوی روسيني لباس

ای هم با ژاکت هم کرده بود چون االن دادند. حتما کار هوشمندانهمالیم بنفشه می
 تر به تنم ایستاده بود. خیلی شکیل

هم به مدرسه سنت لنوکس میره. ولی به خاطر جنگ، تا آخر  11واهرم مدلین"خ
 امسال فارغ التحصیل نمیشه."

 دونستم.""عمه مدی؟ نمی
"همه دخترای مونتروز به مدرسه سنت لنوکس میرن. لوسی هم همینطور. لباس فرم 

اس اون هم شبیه مال تو بود. مال مدی سبز تیره و سفیده و دامنش هم..." لوک
مند باشی... ولی بهتره روی این گلویش را صاف کرد. "البته اگه به این مسائل عالقه
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تمرکز کنیم که بفهمیم چرا اینجا با هم مالقات کردیم. خب، اگه فرض کنیم تو این 
 یادداشت رو نوشتی..."
 "بعدا خواهم نوشت!"

چرا این کار رو  کنیت به دست من می رسونی. فکر می"و تو یکی از سفرهای آینده
 کردی؟"

"منظورت اینه چرا این کار رو خواهم کرد؟" آه کشیدم. "حتما یه دلیل منطقی داره. 
رسیم به اینکه من نمی تونین به من اطالعات زیادی بدین. ولی بازم میحتما شما می

 دونم..." گیج و مات به پدربزرگ جوانم نگاه کردم. "لوسی و پل رو خوب می شناسین؟"
پل دو ویلر از ژانویه برای ترابرد میاد اینجا. تو این مدت دو سال بزرگ شده که یه "

کمی ترسناکه. و لوسی هم برای اولین بار تو ماه ژوئن اومد. من معموال به مالقات هر 
ون تونم تو تکالیفشون بهشس. میکنم. در کل خیلی سرگرم کنندهدوتاشون نظارت می

ه که تو عمرم ازش خوشم اومده." دوباره گلویش را ا دوویلریکمک کنم. باید بگم پل تنه
شناسی. اومدی حتما هر دوی اونا رو می 1644صاف کرد. "ولی اگه تو از سال 

داره، االن هر دوشون باید حدود چهل سال داشته باشن... از طرف من بهشون خنده
 سالم برسون."

ان چقدر پیچیده است. و احتماال باید تونم این کار رو بکنم." وای خدا، این جری"نمی
دانم چه خبر است. حرف زنم، وقتی خودم هم کامال نمیمواظب باشم که چه حرفی می

ای نبود و باید باالخره به مادرم هنوز در گوشم بود. به هیچ کس اعتماد نکن! ولی چاره
 م را رویکردم و چه کسی بهتر از پدر بزرگم؟ تصمیم گرفتم همه چیزکسی اعتماد می

تونم به لوسی و پل سالم برسونم. اونا کرونوگراف رو یک کارت شرط بندی کنم. "نمی
 دزدیدن و با اون به گذشته سفر کردن."

های لوکاس پشت عینکش گشاد شد. "چرا باید همچین کاری بکنن؟ "چی؟" چشم
 باورم نمیشه. اونا هیچ وقت... این جریان قراره کی اتفاق بیفته؟"

 "هزار و نهصد و نود و چهار. همون سالی که من به دنیا اومدم." گفتم:
، پل بیست سال و لوسی هجده سالشه." بیشتر با 4441لوکاس گفت: "تو سال 

خودش حرف می زد تا با من. "پس دو سال دیگه میشه. چون االن لوسی شونزده 
ه االن نیست؛ ای زد. "خب، منظورم کس." لبخند عذرخواهانهساله و پل هجده ساله

 هاست وقتی برای ترابرد میان اینجا."منظورم االن اون
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زم کنم مغگفتم: "دو سه شب گذشته نتونستم خوب بخوابم، برای همین احساس می
 من افتضاحه." مثل پشمک شده. در هر صورت هم ریاضی

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

"ولی کردن. فکر کردم شاید شما بتونین به من بگین چرا. تو زمان من، همه هی به من 
ن. یا هر دو. در هر حال، خطرناکن. وقتی لوسی رو میگن که اونا تبهکارن. یا دیوونه

 "دیدم گفت باید از شما در مورد سوار سبز بپرسم. خب. حاال سوار سبز کیه یا چیه؟
لوکاس مات و مبهوت به من خیره شد. "تو لوسی رو دیدی؟ ولی تو که همین االن 

گفتی اون و پل همون سالی که تو به دنیا اومدی ناپدید شدن." بعد انگار که چیزی به 
ذهنش رسیده باشد گفت: "اگه اونا کرونوگراف رو با خودشون بردن، تو چطور در زمان 

 کنی؟"سفر می
دیدم. منزل لیدی تیلنی. و یه کرونوگراف دیگه هم وجود  4441سال  "من اونا رو تو

 برن."داره که محافظان برای ما به کار می
 کنه.""لیدی تیلنی؟ ولی اون که چهار سال پیش مرد. و کرونوگراف دوم کار نمی

این کلمه باعث شد لوکاس از  -آهی کشیدم. "االن کار می کنه. گوش كن بابا بزرگ" 
"همه این ماجراها برای من از شما هم پیچیده تره چون تا چند روز  -پرد جایش ب

تونم چیزی رو براتون پیش، کوچکترین تصوری در مورد این جریان نداشتم. من نمی
 دونمتوضیح بدم. محض رضای خدا، من رو برای ترابرد اینجا فرستادن. من حتی نمی

دیروز برای اولین بار شنیدم. امروز تازه تازه  -نویسن این کلمه لعنتی رو چه جوری می
ه که با کرونوگراف به گذشته اومدم. قبل از اون سه بار سفر کنترل نشده بار سومی

م کردن دختر خالهداشتم. که خیلی هم جالب نبود. ولی واقعیت اینه که همه فکر می
خ تولدم شارلوت حامل ژنه چون تو روز درست متولد شده و مامان من در مورد تاری

دروغ گفته. برای همین شارلوت به جای من رقص یاد گرفته و همه چیز رو در مورد 
وری روي اسب بشينه و تونه شمشیربازی کنه و یهدونه و میطاعون و شاه جورج می

دونه تو اون جلسات معرفی به اسرارش دیگه چه چیزایی و فقط خدا مي -پیانو بزنه 
شدند. "در هر تر از دهانم خارج میزدم، کلمات سریعف مییاد گرفته." هر چه بیشتر حر

دونم و اون هم چیز زیادی حال، من به جز چیزایی که تا حاال بهم گفتن هیچی نمی
كنه. و بدتر اینکه حتی وقت نداشتم بفهمم این نیست و چيز زيادي رو هم روشن نمي

رده ولی آقای ویتمن جریان چیه. لزلی، که بهترین دوستمه، تو اینترنت جستجو ک
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مدارکش رو توقیف کرد و من فقط نصف چیزایی که پیدا کرده بود رو کپی کرده بودم. 
 به نظر میاد همه انتظار داشتن که من یه جورایی خاص باشم، و حاال ناامید شدن."

لوکاس زیرلب گفت: "یاقوت سرخ، در آواز سل ماژور، جادوی کالغ، که حلقه دوازده را 
 ل مقصود می رساند."به سر منز 

جادوی کالغ و از این چرت و پرتا. ولی من اون آدم نیستم. کنت  -"بله، خب، همین 
سن ژرمن با اینکه چندین متر از من دورتر وایساده بود تونست گلوي منو فشار بده و 

تونستم صداش رو توی سرم بشنوم و بعد اون مردا با اسلحه و شمشیر اومدن من می
زدم به یکی از اونها چون در غیر این صورت ک و من باید با شمشیر میتو هاید پار 

کشت که اونم... اونم..." نفس عمیقی کشیدم تا بتوانم دوباره شروع به گیدئون رو می
کنه انگار من یه حرف زدن کنم. "گیدئون واقعا اعصاب خوردکنه، یه جوری رفتار می

، ششارلوت رو بوسید، خب، روی گونه سنگم که به گردنش آویزون شدم و امروز صبح
ولی ممکنه منظوری داشته باشه. من هیچ وقت نباید قبل از اینکه اول در مورد اون 

 شناسمشپرس و جو کنم گیدئون رو می بوسیدم، هر چی نباشه فقط یکی دو روزه می
 فکرولی بعد یهو مهربون شد و بعد... اوه، همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد... و همه 

کنن من به لوسی و پل گفتم کی میریم خونه لیدی تیلنی چون ما به خون اون می
ها هم به خون احتیاج داریم و یه کم از خون لوسی و پل رو هم الزم داریم ولی اون

گیدئون و من احتیاج دارن چون هنوز وارد کرونوگراف اونا نشده.و هیچ کس به من 
کنم ف بشه قراره چه اتفاقی بیفته و گاهی فکر مینمیگه وقتی خون همه وارد کرونوگرا

 دونن. و لوسی به من گفت از شما در مورد سوار سبز بپرسم."خودشون هم درست نمی
لوکاس تقریبا چشمهایش را پشت عینک بسته بود و مشخص بود با بیچارگی سعی 

سبز چی دونم معنی سوار های من سر در بیاورد. "من اصال نمیکند از سيل حرفمی
؟ شنوم. شاید اسم یه فیلم باشهتونه باشه. متأسفم ولی اولین باره که در موردش میمی

 بپرسی." 1644تونی راحت از خودم تو سال پرسی؟ میچرا از خودم نمی
 با وحشت به او نگاه کردم.

 متونی چون من تا اون موقع مردهلوکاس به سرعت گفت: "وای، خدا، فهمیدم. تو نمی
کنم، زنم... نه، نه، خواهش میپیر و کور و کر تو یه خونه سالمندان چرت مییا 

 خوام بدونم."نمی
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هایم را بگیرم. حداقل نیم دقیقه هق هق کردم چون با این دفعه نتوانستم جلوی اشک
رسيد، ولي ناگهان به شدت دلم برای پدربزرگم تنگ شده بود. اینکه عجیب به نظر می

 ن واقعا شما رو دوست داشتم."آخر سر گفتم: "م
لوکاس دستمالی به من داد و با همدردی به من نگاه کرد. "مطمئنی؟ من حتی از 

ان.... ولی شاید تو ها خوشم هم نمیاد. اگه از من بپرسی، جونورهای کوچیکیبچه
 خیلی بچه خوبی بودی. در واقع، مطمئنم که بودی."

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

مدتي چيزي نگفتيم. بعد لوكاس ساعتي را از جيبش در آورد و گفت: "چقدر وقت 
 داريم؟"

 "من رو دقيقا براي دو ساعت فرستادن اينجا."
ن خودكار و "پس زياد وقت نداريم. تا االن هم خيلي وقت تلف كرديم." بلند شد. "م

كنيم يه نظم و ترتيبي رو از وسط اين همه آشوب پيدا كنيم. كاغذ ميارم و ما سعي مي
 بهتره همينجا بموني. تكون نخور."

من فقط سر تكان دادم. وقتي لوكاس رفت صورتم را در دستهايم پنهان كردم و 
 هايم را بستم. او حق داشت. الزم بود حواسمان جمع باشد.چشم

توانم پدربزرگم را ببينم؟ در مورد چه چيزهايي كه داند من دوباره كي ميميكسي چه 
هنوز اتفاق نيفتاده بايد به او بگويم و در مورد چه چيزهايي باید ساكت باشم؟ و از 

کردیم، من هم به شدت به هر اطالعاتي كه او بتواند به من جهت ديگر كه نگاه می
در اصل، او تنها همدست من بود. ولي در زمان  بدهد و شايد مفيد باشد نياز داشتم.

توانست از اينجا به حل معماهاي شومي كه در كرد. و چطور مينادرستي زندگي مي
 پيش روي من قرار داشت كمك كند؟

لوكاس مدتي بيرون ماند و با گذشت زمان من به احساسات خودم شك كردم. شايد او 
سي و پل و يك چاقوي بزرگ برگردد كه از گفت و هر لحظه ممكن بود با لودروغ مي

من خون بگيرد. در نهايت، با نگراني بلند شدم و در اطراف به دنبال يك وسيله دفاعي 
اي افتاده بود ولي وقتي آن را اي كه يك ميخ زنگ زده در آن بود گوشهگشتم. تخته

جوانم با برداشتم در دستانم خرد شد. دقيقا در همان لحظه در باز شد و پدربزرگ 
 اي در يك دست و موزي در دست ديگر برگشت.دفترچه

 نفس راحتي كشيدم.
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"بيا. براي رفع گرسنگي." لوكاس موز را به طرف من انداخت، يك صندلي ديگر از گوشه 
اتاق برداشت و آن را بين خودمان قرار داد و دفترچه را روي آن گذاشت. "ببخشيد 

احمق طبقه باال بود و سر راه من سبز شد. اصال  14رخيلي طول كشيد. اين ِكِنت دو ويل
تونم اين خانواده دو ويلر رو تحمل كنم. بايد هميشه اون دماغ درازشون رو تو نمي

همه چي داخل كنن و كنترل همه چيز رو داشته باشن و تصميم بگيرن و هميشه فكر 
 دونن!"كنن از همه بيشتر ميمي

 "زيرلب گفتم: "دقيقا درست ميگي.
لوكاس مچ دستش را تكان داد تا آماده نوشتن شود. "خب، شروع كنيم نوه! تو ياقوت 

هستي، دوازدهمين نفر در حلقه. الماس خانواده دو ويلر دو سال قبل از تو به دنيا 
 اومده. پس در زمان تو بايد حدودا نوزده ساله باشه. اسمش چي بود؟"

باعث شد احساس گرمي داشته باشم.  "گيدئون." فقط گفتن اسم او با صداي بلند
 "گيدئون دو ويلر."

شون اعصاب كرد. "و اون هم مثل بقيهخودكار لوكاس به سرعت روي كاغذ حركت مي
هاي االنتو ه ولي با اين حال تو اون رو بوسيدي؛ تا اونجايي كه من از حرفخوردكن

 فهميدم. تو هنوز براي اين جور چيزها جوون نيستي؟"
من تازه عقب هم هستم. همه دختراي كالس ما به جز من  -چي؟ نه بابا! اصال گفتم: "

 خورن."دارن قرص مي
هاي ؛ ولي پدر و مادر آيشاني هندي56خب، همه به جز آيشاني، مگي و كسي كالرك

كشتند، مگي تو خط پسرها كرد او را ميگيري بودند و اگر به يک پسر نگاه ميسخت
روند و بعد او با مردم ها خودشان از بين مييك روز آن جوش مطمئنم –نبود و َكسي 

د كرد فرياكند. هر وقت كسي به طرف او نگاه ميشود و ديگر پرخاش نميتر ميمهربان
 زد: "اينطوری به چي زل زدي احمق؟"مي

"اوه، و البته شارلوت هم كاري با رابطه و اين حرفا نداره. براي همينه گوردون گلدرمن 
..." ش باشهميگه ملكه يخي. ولي االن خيلي هم مطمئن نيستم اين اسم برازنده بهش
هايم را به هم فشار دادم چون به نگاهي كه شارلوت به گيدئون و گيدئون به او دندان

كردم. با در نظر گرفتن اينكه گيدئون چقدر به سرعت در دومين روزي كرده بود فكر مي
و و توانستم تصور كنم بين ان من افتاده بود؛ حتي نميكه مرا ديده بود به فكر بوسيد

 شناختند چه گذشته است.هايي كه همديگر را ميشارلوت در تمام اين سال
 لوكاس گفت: "چه جور قرصي؟"
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از اين چيزها نبود؟ پس چه كار  4411"چي؟" محض رضاي خدا، يعني تو سال 
بدانم. "راستش، ترجيح ميدم در  خواست در اين مورد چيزيكردند؟ اصال دلم نميمي

 مورد رابطه و اينا با شما حرف نزنم بابا بزرگ."
لوكاس به من نگاه كرد و سرش را تكان داد. "منم ترجيح ميدم اين حرفا رو از زبون تو 

 نشنوم. و منظورم اين نيست كه به من نگي بابابزرگ."
وست كندم. "شما به جاش "باشه." همانطور كه لوكاس مشغول نوشتن بود، موز را پ

 چي ميگين؟"
 "به جاي چي؟"
 "رابطه و اينا."

زنيم." لوكاس روي يادداشتش تمركز كرد. "يا در هر صورت، "ما در موردش حرف نمي
زنن. خب، ادامه بديم. لوسي و پل قبل از اينكه دختراي شونزده ساله حرف نمي

ونوگراف بكنن، اون رو دزديدن. محافظان بتونن خون دو مسافر زمان آخر رو وارد كر
بعد كرونوگراف دوم مورد استفاده قرار گرفت ولي خوب قطعا خون بقيه مسافرها توي 

 اين يكي نبود."
ها هم خون خودشون رو به اون شون رو پيدا كرده و اون"قبال نبود. گيدئون تقريبا همه

 چي."دونم چيدادن. فقط ليدي تيلني مونده و اپال، اليس نمي
هاي دربار ملكه اليزابت. تو سن هجده سالگي لوكاس گفت: "الين برگلي. يكي از نديمه

 موقع زايمان فوت كرد."
"درسته. و البته، خون لوسي و پل هم مونده. پس هم مال دنبال خون اوناييم و هم 

 اونا دنبال خون ما. به هر حال من اينجوري فهميدم."
 س!"العادهه ممكنه حلقه رو كامل كنه. واقعا فوق"و االن دو تا كرونوگراف هست ك

 افته؟""وقتي حلقه كامل بشه چه اتفاقي مي
 لوكاس خيلي جدي گفت: "راز آشكار ميشه."

"واي، نه، شما ديگه نگو!" سرم را باعصبانيت تكان دادم. "براي يك بار هم كه شده، 
 اي در كار نيست؟"هيچ اطالعات محكم ديگه

زنن، پيروزي بشر بر بيماري و مرگ و طلوع ها از ظهور عقاب حرف ميي"خب، پيشگوي
 يك عصر جديد."

 گفتم: "اوه!" چيز جديدي دستم نيامده بود. "پس چيز خوبيه، نه؟"
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"خيلي خوبه. براي همه بشريت سودمنده. براي همينه كه كنت سن ژرمن انجمن 
قدرتمندترين افراد جهان به  محافظان رو تأسيس كرد. براي همينه كه هوشمندترين و

ما پيوستن. همه ما سعي مي كنيم كه راز رو حفظ كنيم تا بتونه در زمان درست آشكار 
 بشه و دنيا رو نجات بده."

ترين چيزي كه از وقتي صحيح. باالخره يك نظريه واضح و روشن. يا دست كم، واضح
"ولي چرا لوسي و پل قاطي اين ماجراهاي مرموز شده بودم كسي به من گفته بود. 

 خوان حلقه بسته بشه؟"نمي
 دونم. گفتي كي اونا رو ديدي؟"لوكاسي آهي كشيد. "اصال نمي

. ژوئن. فكر كنم بيست و دوم ژوئن. يا بيست و چهارم. دقت 4441گفتم: "سال 
يد شد. "يا شاكردم به ياد بياورم، اطمينانم كمتر مينكردم." هر چقدر بيشتر سعي مي

زدهم؟ يادمه يه روز زوج بود. هجدهم؟ در هر حال، بعد از ظهر بود. ليدي تيلني هم دوا
ام و دستم را روي دهانم گذاشتم. ميز چاي چيده بود." بعد ناگهان فهميدم چه گفته

 "واي، نه!"
 "چي شده؟"

جا ها اون"حاال ديگه به شما گفتم و شما هم به لوسي و پل ميگي و براي همينه كه اون
ما بودن. پس در اصل شما اون كسي هستي كه ما رو لو ميده، نه من؛ البته، در  منتظر

 ش به يه نتيجه ختم ميشه."نهايت همه
كنم. من اصال "چي؟ نه، نه!" با حرارت سرش را تكان داد. "من همچين كاري نمي

ه ي م؟ اگر فردا بهشون بگم كه شما قرارهچيزي در مورد تو به اونا نميگم. مگه ديوونه
روزي كرونوگراف رو بدزدين و با اون تو گذشته ناپديد بشين، همونجا از فرط تعجب 

خواد به مردم در مورد آينده بگه ميرن. آدم بايد در مورد چيزهايي كه ميافتن ميمي
 خيلي دقت كنه، فهميدي؟"

"خب، درسته، شايد فردا بهشون نگين ولي چندين و چند سال فرصت دارين كه اين 
ها با كرونوگراف به چه زماني و بكنين." متفكرانه موزم را جويدم. "از طرف ديگه، اونكار

تونستن روي دوستي شما حساب كنن. شايد رفتن؟ چرا به اين زمان نيومدن؟ مي
ها همين االن پشت اون در منتظرن تا چند قطره از دارين به من دروغ ميگين و اون

 خون من رو بگيرن."
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ها كجا رفتن ندارم؛ حتی اي در مورد اينكه اونترين ايده: "من كوچكلوكاس آه كشيد
واري رو انجام بدن. يا اينكه چرا اين كار رو بكنن! تونم تصور كنم همچين كار ديوانهنمي

 "مأيوسانه اضافه كرد: "من اصال هيچ نظري ندارم!"
اين لحظه هيچ  من هم به همان اندازه نااميد شده بودم. "پس هيچ كدوم از ما در

 نظري نداريم."
اش نوشت سوار سبز، كرونوگراف دوم و ليدي تيلني و به همه آنها لوكاس در دفترچه

يك عالمت سؤال بزرگ اضافه كرد. "چيزي كه ما الزم داريم اينه كه باز هم بعدا همديگه 
 تونم خيلي چيزا پيدا كنم..."رو ببينيم. تا اون موقع من مي

بفرستن.  4450ذهنم رسيد. "اولش قرار بود منو براي ترابرد به سال  يك ايده خوب به
 شايد بتونيم فردا بعدازظهر همديگه رو ببينيم."

براي تو فردا باشه، ولي براي من... ولي باشه، اگر  4450لوكاس گفت: "هاهاها! ممكنه 
 مياي؟"تو براي ترابرد به هر زماني بعد از امروز بفرستن، باز هم تو همين اتاق 

ساعته اينجا منتظر من بموني. به عالوه، هر لحظه  11توني "فكر كنم. ولي شما كه نمي
 ممكنه سر و كله گيدئون هم پيدا بشه. اون هم باالخره بايد ترابرد كنه."

دونم چي كار كنيم. اگر دفعه بعد تو اين اتاق اومدي، بيا لوكاس با هيجان گفت: "مي
دومه. فقط بايد از جلوي دو تا نگهبان رد بشي، ولي اگه بگي سراغ من! دفتر من طبقه 

از  54راهت رو گم كردي مشكلي پيش نمياد. تو دختر عموي مني. دختر عمو هيزل
 زنم."كنم در موردت با همه حرف ميشهرستان. از امروز شروع مي

 ."دونم دقيقا كجا هستيم"ولي آقاي ويتمن ميگه اين اتاق هميشه قفله و من نمي
"خب؛ البته كليد الزم داري. و رمز عبور اون روز رو." لوكاس به دور و اطراف نگاه كرد. 

كنم. با رمز عبور. روي يه تيكه كاغذ سازم و يه جايي اينجا قايم مي"يه كليد برات مي
مون ميذارم. يه جايي وسط آجرها عاليه. اونجا آجرها يه نويسم و تو محل مخفيمي

بيني؟ شايد بتونيم يه جايي پشت اونا درست كنيم." بلند شد و از كم شل شدن، مي
هاي سرداب به طرف ديوار رفت و جلوي آن زانو زد. "ببين، اينجا. وسط آت و آشغال

كنم. دفعه بعدي كه برگشتي، فقط گردم و يه مخفيگاه عالي درست ميمن با ابزار برمي
 ر رو برداري."بايد اين آجر رو بيرون بكشي و كليد و رمز عبو

 گفتم: "ولي آجرها خيلي زيادن."
"همين يكي رو يادت باشه. رديف پنجم از پايين، تقريبا وسط اتاق. لعنتي، ناخنم 

 كنم نقشه خوبيه."شكست! مهم نيست، نقشه من اينه و فكر مي
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گفتم: "ولي اينجوري بايد هر روز بياي پايين و رمز عبور رو عوض كني. چه جوري از 
 بر مياي؟ مگه تو آكسفورد درس نمي خوني؟"پسش 

كنن. گاهي چندين هفته از يه رمز لوكاس جواب داد: "رمز عبور رو كه هر روز عوض نمي
كنن. در هر حال، اين تنها شانس ما براي قرار گذاشتنه. اون آجر رو يادت استفاده مي

دا كني. اينجا كشم كه بتوني راهت رو به طبقه باال پيباشه. من يه نقشه هم مي
اي داره كه تا نصف لندن رو پوشش ميده." به ساعتش نگاه كرد. راهروهاي مخفي

"خب، بذار دوباره بنشينيم و يادداشت كنيم. به ترتيب. حاال صبر كن، آخرش هر دو 
 فهميم."بهتر مي

"يا شايد هم دو تا آدمي ميشيم كه كوچكترين نظري ندارن و تو يه سرداب نمور 
 نشستن."

لوكاس سرش را به يك طرف خم كرد و به من لبخند زد: "شايد، همينطوري گذري، 
 بتوني به من بگي اسم مادربزرگت با آ شروع ميشه يا ك؟ "

 ناخودآگاه لبخند زدم: "خودت كدوم رو ترجيح ميدي؟"
 

 حلقه دوازده
 لنسلوت دو ویلردرختحیوانفرایند شیمیاییجواهرنام

 الن برگلیچنارقورباغهتکلیسکهربا4506-4061
 ویلیام دو ویلرگردوجغد پوسیدگیاپال4501-4516
 سسلیا وودویلکاجخرستصعیدعقیق4010-4011
 رابرت لئوپولد، کنت سن ژرمنافرااسبتسویهآکوامارین4011-4011
 کاغه، مادام دوفرهژان دوپونتهبلوطعقابتقطیرزمرد4163-4111
 جاناتان و تیموتی دو ویلر51ژنگومارانعقادسیترین4165-4115
4115-4411 
 مارگارت تیلنیسیبشاهینعصاره گیریعقیق سرخ4115-4436
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 چهار
 "گوئنی! گوئنی، بیدار شو!"

به سختی تالش کردم تا از خوابی عمیق بیدار شوم. خواب دیده بودم که یک پیرزن 
ام و رسید نشستهالعاده به نظر میقوزی چروکیده هستم و رو به روی گیدئون که فوق 

ام. االن داشتم به صورت آمده 1616کنم اسمم گوئنت شپرد است و از سال ادعا می
 کردم.ای خواهرم کوچکم کارولین نگاه میآشنا و دماغ کوفته

تونم بیدارت کنم. وقتی کارولین گفت: "باالخره بیدار شدی! فکر کردم هیچ وقت نمی
خواب بودم؛ البته خیلی سعی کرده بودم بیدار بمونم. دوباره  دیشب برگشتی خونه

 یکی از اون لباس خوشگال رو با خودت آوردی؟"
بلند شدم و نشستم. "این بار نه. وقتی اونجا رسیدم فرصت داشتم که لباس عوض 

 کنم."
"یعنی همیشه دیگه همینطوریه؟ تو تا بعد از اینکه من بخوابم نمیای خونه؟ مامان از 

وقتی تو اینجوری شدی خیلی عجیب غریب شده. و من و نیک دلمون برات تنگ 
 میشه. وقتی تو نیستی شام مثل همیشه نیست."

 ای نبود." و دوباره روی بالش افتادم.به کارولین اطمینان دادم: "قبال هم تحفه
 مارلی شناختم ولی آقایدیروز عصر یک لیموزین مرا به خانه برگرداند. راننده را نمی

 موقرمز درست تا دم در خانه با من آمده بود.
دیگر گیدئون را ندیده بودم که خوب بود. ولی با اين حال تمام شب خواب او را دیده 

 بودم.
احساس در را سرپیشخدمت مادربزرگم، آقای برنارد، مثل همیشه مؤدبانه و کامال بي

پایین آمد و انگار که همین االن از  برایم باز کرد. مادرم برای استقبال از من به طبقه
سفر اکتشافی قطب جنوب برگشته باشم، مرا محکم بغل کرد. من هم از دیدن او 

خوشحال بودم؛ البته هنوز کمی هم از دستش عصبانی بودم. خیلی عجیب است آدم 
گفت چرا. به جز چند بفهمد مادر خودش به او دروغ گفته است. و هنوز هم به من نمی

ها، چیزی رمزی که  به کسی اعتماد نکن... خطرناکه... مرموزه... و از این مزخرفاخطار 
به من نگفته بود که این رفتارش را توضیح دهد. با توجه به این مسائل و این واقعیت 

که از خستگی در حال مرگ بودم، فقط یک تکه کوچک مرغ خوردم و بدون اینکه 
خواست با درم بگویم خوابم برد. و تازه او میچیزی در مورد ماجراهای این روز به ما
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این اطالعات دقیقا چه کاری بکند؟ همین حاال هم زیادی نگران بود. من فکر کردم او 
 رسد.هم به اندازه من خسته به نظر مي

 کارولین دوباره دستم را تکان داد. "هی، دوباره خوابت نبره!"
و متوجه شدم علی رغم تلفن طوالنی قبل از  "باشه." پاهایم را از لبه تخت آویزان کردم

جا ام. ولی زمریوس ککنم به اندازه كافي استراحت کردهخوابدیشبم با لزلی، احساس می
 بود؟ دیشب، وقتی به حمام رفتم غیبش زد و دیگر او را ندیدم.

 وزیر دوش، با شامپوی گران مامان که اجازه استفاده از آن را نداشتم، موهایم را شستم 
اش كه آن هم ممنوع بود زدم؛ حتی با اینکه ممکن بود بوی عالی کمی هم از نرم کننده

فروت نرم کننده مرا لو بدهد. همانطور که موهایم را با حوله خشک گل سرخ و گریپ
کردم، ناخودآگاه فکر کردم آیا گیدئون گل سرخ و گریپ فروت دوست دارد یا نه و می

 س کنم.بعد به خودم نهیب زدم که ب
کردم! و تازه چه به سختی یکی دو ساعت خوابیده بودم و باز هم داشتم به او فکر می

ای در مورد اتفاقی که افتاده بود وجود داشت؟ ما فقط کمي در اتاقک چیز فوق العاده
اعتراف ماچ و بوسه کردیم، ولی درست بعد از آن دوباره همان گیدئون غیر قابل تحمل 

آسمان هفتم پایین افتادم. و این چیزی نبود که چه خواب کافی قبلی شد و من از 
 کرده باشم و چه نه، بخواهم به یاد بیاورم.

ها پایین رفتم و به اتاق غذاخوری وارد موهایم را سشوار کشیدم، لباس پوشیدم، از پله
 کردیم. بر خالف بقیهشدم. من و کارولین و نیک و مامان در طبقه سوم خانه زندگی می

های این خانه که از زمان شروع جهان )یا شاید هم بیشتر( در دست خانواده ما قسمت
 بود، طبقه سوم تقریبا راحت بود.

های خانه پر از وسایل عتیقه و تابلوهای نیاکان محترم ما بود که بعضی از سایر قسمت
ها در آنها واقعا دیدنی بودند. و یک سالن رقص داشتیم که چون این روزها ماشین

کردند، من در آنجا به نیک دوچرخه بخش مرکزی لندن خیلی خطرناک رانندگی می
 سواری یاد داده بودم؛ البته مخفیانه.

توانستیم در طبقه سوم که همیشه، آرزو داشتم من و نیک و کارولین و مامان می
همه ما های خودمان بود غذا بخوریم ولی مادر بزرگم، لیدی آریستا، اصرار داشت اتاق

در زمان غذا خوردن در اتاق غذاخوری دلگیرمان جمع شویم. کفپوش و دیوارهای اتاق 
ها بیهرسد. بقیه تشبه رنگ شیر کاکائو بود؛ این بهترین تشبیهی است که به ذهنم می

 زیاد اشتها برانگیز نيستند.
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است. به محض ورود متوجه شدم امروز جو اتاق به طرز قابل توجهی از دیروز بهتر 
 خب، دست کم این یک پیشرفت بود.

رسید که هر لحظه ممکن ای به نظر میهای بالهلیدی آریستا، که همیشه شبیه مربی
ای گفت: "صبح به خیر." و شارلوت و است به انگشتانت ضربه بزنند، با لحن دوستانه

ر عی ددانند که من کوچکترین اطالمادرش جوری به من لبخند زدند که انگار چیزی می
 موردش ندارم.

زد )مگر اینکه پیچش از آنجایی که خاله گلندا معموال هیچ وقت به کسی لبخند نمی
های لبش را لبخند حساب کنی( و شارلوت همین دیروز چیزهای ترشرویانه گوشه

 وحشتناکی در مورد من گفته بود، بالفاصله مشکوک شدم.
 پرسیدم: "اتفاقی افتاده؟"

ام، نیک، به من لبخند زد و مامان یک لین نشستم، برادر دوازده سالهوقتی کنار کارو
م اای که به بینیبشقاب پر از نیمرو و نان تست را به طرف من هل داد. بوی خوشمزه

 خورد باعث شد تقریبا از شدت گرسنگی غش کنم. 
اه خوای دخترت یه روزه سهمیه یه مخاله گلندا گفت: "اوه، خدای من! فکر کنم می

 چربی و کلسترولش رو مصرف کنه، گریس، نه؟"
 مامان بدون اینکه اعتنایی کند گفت: "درسته."

خاله گلندا باز هم لبخند زد و گفت: "بعدا برای اینکه بیشتر از اندامش مراقبت نکردی 
 ازت متنفر میشه."

 نقصه."مامان گفت: "اندام گوئنت بی
 زد.لبخند میخاله گلندا گفت: "فعال، شاید." هنوز 

 زیر لبی از کارولین پرسیدم: "شما دو تا چیزی تو چایی خاله گلندا ریختین؟"
کارولین هم پچ پچ کرد: "یه نفر چند دقیقه پیش زنگ زد و از اون موقع خاله گلندا و 

 کنه یه نفر جادوشون کرده."کنن. آدم فکر میشارلوت دارن تو آسمونا سیر می
هایش را بست و از شیشه ی لبه بیروني پنجره نشست، بالهمان موقع، زمریوس رو

 پنجره وارد اتاق شد. 
 "صبح به خیر." با خوشحالی گفتم:

زمریوس جواب داد: "صبح به خیر." و از لبه پنجره پایین پرید و از یک صندلی باال 
 رفت.
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مش ه شککردند، به زمریوس نگاه كردم كدر حالی که بقیه کمی متعجب به من نگاه می
ت تقریبا بزرگه ها. هنوز نتونستم بفهمم کی به کیه ولی اینو خاراند. "خانوادهرا مي

فهمیدم که تعداد زنای این خونه زیاده. اگر از من بپرسی اضافيه. و بیشتر مواقع، به 
ها هایش را تکان داد. "باباهای این بچهنظر میاد نصفشون قلقلک الزم دارن." بال

ای به این بزرگی حتی یه قناری هم نیست! خونگی کجان؟ تو خونهکجان؟ حیوونای 
 ناامید شدم."

 "عمه بزرگ مدی کجاست؟"لبخند زدم. با خوشحالی شروع به خوردن کردم و پرسیدم: 
تر از لیدی آریستا با وقار تمام گفت: "متأسفانه نیاز خواهر شوهر من به خواب قوی

ها صاف نشسته بود و با انگشتانی که با حس کنجکاویشه." مثل عصا قورت داده
خورد. )من هیچ وقت در مالی شده را می ظرافت باز شده بود یک نصفه نان تست کره

حالت غیر عصا قورت داده او را ندیده بودم.( " صبح زود بیدار شدن دیروز باعث شد 
 تمام روز اخالقش بد باشه. فکر نکنم امروز قبل از ساعت ده ببینیمش."

های هاش در مورد تخم مرغشنوم. این حرفاله گلندا گفت: "خوشحالم اینو میخ
یاقوت كبود و ساعت روی برج واقعا روی اعصاب منه. خب، تو حالت چطوره گوئنت؟ 

 فکر کنم این جریانات برای تو خیلی گیج کننده بوده."
 زیرلب گفتم: "اوهوم."

ونی ترج باالتری به دنیا اومدی و نمی"حتما خیلی وحشتناکه که یهو بفهمی برای مدا
انتظاراتی که ازت میره رو برآورده کنی." خاله گلندا یک تکه کوچک گوجه فرنگی را با 

 چنگال از بشقابش برداشت. 
لیدی آریستا گفت: "آقای جورج میگه گوئنت تا االن خیلی خوب از عهده بر اومده." 

م اضافه کرد: "البته با در نظر گرفتن قبل از اینکه بتوانم از این حرف خوشحال شو
برن. این بار شرایط. گوئنت، امروز دوباره میان دنبالت و تو رو از مدرسه به معبد می

 شارلوت هم با تو میاد." کمی از چایش نوشید.
توانستم بدون اینکه نیمرو از دهانم بیرون بریزد دهانم را باز کنم برای همین فقط نمی

 زدم و نیک و کارولین به جای من حرف زدند. "چرا؟" با وحشت به او زل
خاله گلندا سرش را با حالت خاصی تکان داد و گفت: "چون شارلوت همه چیزهایی رو 

لت دونه. و به عکه اگه گوئنت بخواد با موفقیت از پس کارهاش بربیاد باید بدونه، می
ادمونه که چقدر این و مطمئنم همه به وضوح ی -های این چند روز گذشته نظمیبی

ش کمک کنه که برای محافظان از شارلوت خواستن به دختر خاله -نظم بوده چندروز بی
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زد که انگار دخترش همین االن بقیه سفرهای زمانش آماده بشه." طوری حرف می
 برنده مدال طالی المپیک شده است. 
 بقیه سفرهای زمانم؟ جریان چی بود؟

زین موقرمز استخونی با زبون تیز کیه؟ به خاطر خودت زمریوس پرسید: "اون تبر
 امیدوارم یکی از فامیالی دورتون باشه."

"نه اینکه این درخواست باعث تعجب ما شده باشه، ولی باز هم مطمئن نبودیم که باید 
. با ها ندارهقبول کنیم یا نه. هر چی باشه، االن که شارلوت دیگه تعهدی نسبت به اون

آهی نمایشی  -امم، خاله گلندا  -" در اینجا، تبرزین موقرمز استخون... این حال،...
کشید. "... شارلوت هم کامال از اهمیت این مأموریت آگاهه و برای همین حاضره از 

 خود گذشتگی کنه و هر کاری از دستش بر میاد برای موفقیت اون انجام بده."
شارلوت یك دسته از موی قرمز  مادرم هم آه کشید و با همدردی به من نگاه کرد.

 هایش را در جهت من به هم زد.براقش را پشت گوشش زد و مژه
 نیک گفت: "چی؟ پس شارلوت باید به گوئنی یاد بده چی کار کنه؟"

های خاله گلندا از شدت هیجان گل انداخته بود. "وای، خدا!خیلی چیزها هست گونه
م تونه تو این مدت کفکر کنی گوئنت می که باید در موردش آموزش ببینه ولی اینکه

هایی رو که شارلوت در این چند سال به دست آورده یاد بگیره مضحکه؛ همه مهارت
ها بگذریم. به خصوص، های ذاتی کامال نابرابر اونتازه اگه تو این مورد از... امم، مهارت

مناسب در ست و هیچ چیزی در مورد رفتار نقص دانش عمومی گوئنت واقعا فاجعه
 من که اینطور شنیدم." -دونه های تاریخی مختلف نمیدوره

 ها رو شنیده؟چه رویی داره! و از کی این حرف
ها باید تنهایی تو یه گفتم: "آره، آدم باید واقعا مواظب رفتارش باشه، چون ساعت

سرداب قفل شده بشینه. منظورم اینه ممکنه یه سوسکی چیزی ببینه داره دست تو 
 کنه."ماغش مید

 کارولین زد زیر خنده.
"وای، نه گوئنی. متأسفم که باید اینو بهت بگم ولی قراره تو آینده نزدیک اوضاع برای 

تر بشه." شارلوت نگاهی به من کرد که احتماال قصد داشت از سر تو یه کم پیچیده
 همدردی باشد ولی پیروزمندانه و با بدجنسی از آب درآمد.
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ترسیدم ت درست میگه." من همیشه کمی از نگاه نافذ لیدی آریستا می"دختر خاله
ولی این بار واقعا تکانم داد. "طبق دستورات مقامات باال، قراره زمان زیادی رو تو قرن 

 هجدهم بگذرونی."
شارلوت اضافه کرد: "و همراه افرادی که اگر اسم پادشاه اون زمان رو بلد نباشی یا 

 ، خیلی متعجب میشن."چیه 51ندونی رتیکول
 رتی چی؟

 کارولین پرسید: "رتیکول چیه؟"
 شارلوت لبخند ظریفی به او زد: "از خواهرت بپرس."

با اوقات تلخی به او نگاه کردم. چرا اینقدر از احمق یا نادان جلوه دادن من لذت 
 برد؟ خاله گلندا آهسته خندید.می

وال پر از چیزهای به درد نخوره. لوازم س که معمزمریوس گفت: "یه کیف دستی مسخره
 ."55های کوچیک محلول نمکخیاطی. دستمال. و شیشه

 آها!
بدون اینکه نگاهم را از شارلوت بردارم گفتم: "رتیکول یه اسم قدیمی برای کیف دستیه 

 کارولین." شارلوت به شدت تعجب کرده بود ولی لبخند ظریفش را حفظ کرد.
ستا کرد: "دستور مقامات باال؟ این یعنی چی؟ فکر کردم توافق مادرم رو به لیدی آری

کردیم گوئنت تا جای ممکن از کل این ماجرا دور نگه داشته بشه. قرار بود فقط اون رو 
های امن. چرا حاال نظرشون عوض شده و تصمیم گرفتن برای ترابرد بفرستن به سال

 گوئنت رو در خطر قرار بدن؟" 
دی گفت: "به تو ربطی نداره گریس. تا همین االن هم به اندازه مادربزرگم با خونسر

 کافی خرابکاری کردی."
مادرم لب پایینش را گاز گرفت. نگاه خشمناکش از من به لیدی آریستا رفت و برگشت 

اش را عقب زد و بلند شد. "باید برم سر کار." سر نیک را بوسید و نگاهی و بعد صندلی
مدرسه خوش بگذره. کارولین، یادت نره قبل از رفتن موهات رو به من و کارولین کرد. "

 بینمتون."شونه بزنی. بعدا می
کارولین بعد از رفتن مامان در گوش من زمزمه کرد: "بیچاره مامان، دیروز عصر گریه 

کرد. فکر نکنم یه ذره هم از اینکه تو این ژن سفر زمان رو به ارث بردی خوشش می
 اومده باشه."

 "نه. منم متوجه شدم." قت کردم:مواف
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نیک گفت: "فقط اون نیست." و نگاه معنی داری به خاله گلندا و شارلوت که هنوز 
 زدند کرد.لبخند می

*** 
وقت موقع ورود به کالس اینقدر مورد توجه قرار نگرفته بودم. توجه به تا به حال هیچ

ر حال سوار شدن به لیموزین دیده این دلیل بود که نصف کالس دیروز بعد از ظهر مرا د
 بودند.

گوردون گلدرمن گفت: "شرطبندی هنوز برقراره. بیشترین شانس رو احتمال شماره یک 
داره: که اون پسره خوش قیافه دیروزی، همون اوا خواهره، یه تهیه کننده تلویزیونیه و 

خاب وئنت انتگرفته و گداشته از گوئنت و شارلوت برای یه برنامه تست بازیگری می
شده. احتمال شماره دو: اون پسره، عموزاده اواخواهر شماست و راننده لیموزین 

 ایه. احتمال شماره سه..."کرایه
 شارلوت به او پرید: "وای، خفه شو گوردون!" موهایش را به عقب انداخت و نشست.

ه با تو رسینتیا دیل با چرب زبانی پرسید: "شارلوت، میشه توضیح بدی چطور اون پس
ماچ و بوسه کرد ولی بعد با گوئنت سوار ماشین شد؟ لزلی سعی داره ثابت کنه اون یه 

 معلمه که بعد از مدرسه به گوئنت درس خصوصی میده."
ای به لزلی کرد و گفت: "آره، اون وقت معلم خصوصی با لیموزین گوردون نگاه موذیانه

رسی داستان مزخرف و ترحم دست در دست ملکه یخی ظاهر میشه؟ اگه از من بپ
 برانگیزیه."
ای باال انداخت و به من پوزخند زد: "نتونستم تو اون عجله چیز بهتری سر لزلی شانه

 اش نشست. هم کنم." سر جای همیشگی
دنبال زمریوس به اطراف نگاه کردم. آخرین باری که او را دیدم، روی سقف مدرسه 

داد. دستور داشت در زمان کالس تکان می نشسته بود و با خوشحالی برای من دست
 کردم رعایت کند.از من دور بماند ولی فکر نمی

بست باشه." بر خالف من، شب گذشته لزلی زیر لب گفت: "به نظر میاد سوار سبز بن
زیاد نخوابیده بود. دوباره چندین ساعت پای اینترنت بود. "اسم یه پیکره مشهور از 

سوار سبزه ولی تو یه موزه تو پکن نگهداری 51ه مینگمربوط به سلسل50سنگ یشم
نصب  51میشه و یه مجسمه از یه سوار سبز تو بازار یه شهر آلمانی به نام کالپنبرگ

چاپ شده و اون  4410شده و اسم دو تا کتاب هم هست، یکیش رمانی که تو سال 
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دا همینا رو پییکی یه کتاب کودکان كه بعد از فوت پدربزرگ تو نوشته شده. تا االن 
 کردم."

ک ها همیشه رازها پشت یگفتم: "من فکر کردم ممکنه یه تابلوی نقاشی باشه." در فیلم
 تابلو پنهان شده بودند.

لزلی گفت: "ما از این شانسا نداریم. اگه سوار آبی بود، خب، فرق داشت ولي نيست. 
ب، چيز به درد زدم. ولي خ 54بعد س.و.ا.رس.ب.ز رو تو يه سايت ساخت آناگرام

بخوري از آب در نيومد. اونجا هم شانس نياورديم. چند تا رو چاپ كردم. چيزي كه 
 اي را به دست من داد.بيني؟" برگهبرات آشنا باشه مي

 از روي آن خواندم: "باز سورس. سرو بساز. بذار يه دقيقه فكر كنم..."
 ، آقاي سنجاب داره مياد."ه. وايسالزلي خنديد: "كلمه مورد عالقه من ساز و سرب

منظورش آقاي ويتمن بود. آن زماني كه اين لقب را برايش گذاشتيم نمي دانستيم 
 واقعا چه كسي است. 

ش انتظار دارم ما رو به دفتر مدير بخوان و به خاطر ديروز توبيخ كنن." ولي گفتم: "همه
ره آقاي گيلز بدونه كني اون دوست دالزلي سرش را تكان داد."نگران نباش. فكر مي

معلم ادبيات و تاريخش يكي از اعضاي مهم يه انجمن فوق مخفيه؟ چون اگه ما رو لو 
بده، من هم اينو ميگم. آخ، لعنتي، داره مياد این طرف. و بازم خيلي از خود متشكر به 

 رسه."نظر می
وز در اي را كه ديردر واقع، آقاي ويتمن واقعا به طرف ما آمد. پوشه چاق و چله

دستشويي دخترانه توقيف كرده بود جلوي لزلي گذاشت. با كمي طعنه گفت: "فكر 
 تونين اين .. مجموعه كاغذهاي بسيار جالب رو نگه دارين."كردم مي

لزلي كمي سرخ شد و گفت: "ام، ممنون!" مجموعه كاغذها، پوشه بزرگ تحقيقات لزلي 
كه ما دو نفر )البته، در اصل لزلي( تا به  در مورد سفر زمان بود. تقريبا همه چيزهايي را

حال در مورد محافظان و كنت سن ژرمن پيدا كرده بوديم هم در اين پوشه بود. در 
كينسيس وجود داشت، صفحه سي و چهار، درست بعد از مطالبي كه تحت عنوان تله

يادداشتي در مورد خود آقاي ويتمن بود. سنجاب هم عضو لژ هست؟ انگشتر، معني؟ 
ها را با خودش نفهميده توانستيم اميدوار باشيم كه آقاي ويتمن ارتباط اينفقط مي

 باشد. 
ت رو صرف كنم بهتره انرژي"لزلي، دوست ندارم اين حرف رو بزنم ولي فكر مي

زد ولي چيزي بيشتر از طعنه در ت بكني." آقاي ويتمن لبخند ميهاي مدرسهدرس
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رسن لزوما براي آدم چيزهايي كه جالب به نظر مي تر گفت: "همهصدايش بود. آهسته
 خوب نيستن."

يعني اين حرف تهديد بود؟ لزلي در سكوت پوشه را برداشت و آن را در كيف 
 اش گذاشت.مدرسه

ي پرسند آقاكردند. مشخص بود از خودشان ميها با كنجكاوي به ما نگاه ميبقيه بچه
ند. شارلوت آنقدر به ما نزديك بود كه صداي زويتمن در مورد چه چيزي با ما حرف مي

او را بشنود و قطعا حالت صورتش پيروزمندانه بود. وقتي آقاي ويتمن گفت: "و 
گوئنت! تا حاال بايد درك كرده باشي كه رازداري نه تنها مطلوبه بلكه ضروريه." شارلوت 

 رو نداري."سرش را به عالمت تأييد تكان داد. "باعث تأسفه كه ظاهرا تو لياقتش 
اي در چقدر ناعادالنه! تصميم گرفتم مثل لزلي رفتار كنم و آقاي ويتمن و من چند ثانيه

تر شد و ناگهان گونه مرا نوازش كرد. سكوت به هم خيره شديم. بعد لبخند او عميق
توني ياد بگيري." و از ما "سرت رو باال بگير! مطمئنم هنوز خيلي چيزها هست كه مي

 دور شد
 ت رو دوباره از اينترنت كپي كردي؟ از سير تا پيازش رو؟"خب، حاال گوردون! مقاله. "

تونيم گوردون از خودش دفاع كرد: "شما هميشه به ما ميگين از تمام منابعي كه مي
پيدا كنيم استفاده كنيم." در همين يك جمله صدايش از بم كامل به جير جير تغيير 

 كرد.
اون  گفت؟د و به ما نگاه كرد: "ويتمن به شما دو تا چي ميسينتيا ديل به عقب خم ش

 پوشه چي بود؟ چرا تو رو نوازش كرد گوئنت؟"
لزلي گفت: "الزم نيست حسودي كني، سين. ما رو يه ذره هم بيشتر از تو دوست 

 نداره."
 كنن منكنم. منظورم اينه كه... اصال چرا همه فكر ميسينتيا گفت:"من حسودي نمي

 اين يارو ام؟"عاشق 
من پيشنهاد كردم: "شايد به خاطر اينكه تو رئيس كلوپ طرفداران ويليام ويتمن 

 هستي؟"
لزلي گفت: "يا چون تو رو ديدن كه بيست بار رو كاغذ نوشتي سينتيا ويتمن و گفتي 

 خواي ببيني چه حسي داره؟"مي
 "يا چون..."

 ها پيش."ار بود، اون هم سالسينتيا به ما پريد: "باشه، بسه ديگه. فقط يه ب
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 لزلي گفت: "پريروز بود."
تر شدم." سينتيا آهي كشيد و به اطراف كالس نگاه كرد. تر و عاقل"من االن بالغ

ني كوچولوهاي احمق گنده! اگه فقط چند تا پسر ش به خاطر اين پسرهاست، ني"همه
 ها خوشش بياد. راستي،نسبتا معقول تو اين كالس داشتيم، الزم نبود كسي از معلم

برامون از اون پسر باحاله كه ديروز با ليموزين اومده بود دنبالت بگو، گوئني. چيزي 
 بين شما دو تا هست؟"

اي از روي مسخره كشيد و بالفاصله توجه سينتيا را جلب كرد. "آها، ما شارلوت خرناسه
 يا بين گوئني و اون؟" رو منتظر و مشتاق نگه ندار شارلوت. بين تو و اون چيزي هست

در اين فاصله، آقاي ويتمن به ميزش رسيد و به ما گفت حواسمان به شكسپير و 
 هايش باشد.غزل

براي يك بار هم شده واقعا از او ممنون بودم. شكسپير بهتر از گيدئون بود! صداي 
ها پچ اطراف ما ساكت شد و جاي آن را صداي ورق زدن كتاب و آه كشيدن بچهپچ

 رفت. ولي من صداي شارلوت را شنيدم كه گفت: "خب، با گوئني كه قطعا نه."گ
دونه. واقعا، لزلي با همدردي به من نگاه كرد. زير لب به من گفت: "اون چيزي نمي

 فقط بايد براش متأسف باشي."
من هم آهسته گفتم: "آره، درسته." ولي در واقع براي هيچ كس به جز خودم متأسف 

توانستم حس كنم كه امروز بعد از ظهر به همراه شارلوت قرار است حسابي نبودم. مي
 خوش بگذرد.

*** 
يابان تر در خاين بار ليموزين جلوي در مدرسه منتظر ما نبود بلكه محتاطانه كمي پايين

ما  رفت. وقتي ديدپارك شده بود. آقاي مارلي مو قرمز با نگراني كنار آن باال و پايين مي
 تر شد.رويم از قبل هم عصبيو ميبه طرف ا

شارلوت گفت: "اه، شمايين!" مشخص بود خوشش نيامده و آقاي مارلي سرخ شد. 
شارلوت نگاهي به داخل ليموزين كرد. به جز راننده و... زمريوس كسي در آن نبود. به 

 رسيد تو ذوق شارلوت خورده است. اين مسأله روحيه مرا باال برد.نظر مي
افتاد و زمريوس كه با رضايت روي صندلي خودش پخش شده بود گفت:  ماشين راه

"دلت برام تنگ شده بود؟" آقاي مارلي در صندلي جلو نشسته بود و شارلوت در كنار 
 كرد.من در سكوت از پنجره بيرون را نگاه مي
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شنوم. ولي مطمئنم زمريوس بدون اينكه منتظر جواب باشد گفت: "خوشحالم اينو مي
 ش مراقب تو باشم."تونم همهاي هم دارم. نميكني كه من كارهاي ديگهك ميتو در
 هايم را گرد كردم و زمريوس نخودي خنديد. چشم

ها خيلي طول كشيد و از همان وقتيكه در اصل واقعا دلم برايش تنگ شده بود. كالس
 اي زمريوس وخانم كانتر شروع به سخنراني كشداري در مورد منابع معدني كرد، دلم بر

 به -تا جايي كه امكان داشت -اظهار نظرهايش تنگ شد. به عالوه، دوست داشتم او را 
هاي من در مورد كشيدن جن گارگويلي خيلي لزلي هم معرفي كنم؛ حتی با اينكه تالش

وي هاي رجالب از آب در نيامد، لزلي باشنيدن توصيفات من عاشق او شد. لزلي به شاخ
 ها براي چيه؟"و پرسيده بود: "اين ميخ طويلهسرش اشاره كرده 

بعد از آن لزلي با هيجان گفت: "باالخره! يه دوست نامريي كه ممكنه به درد بخوره! فكر 
كنه و در مورد ايسته و هيچ كاري نميكن: بر خالف جيمز كه فقط يه گوشه ديوار مي

وري بزنه و برات جاسوسي تونه يه دزنه، اين گارگويل ميرفتارهاي نامناسب تو غر مي
 تونه به تو بگه پشت درهاي بسته چه خبره."كنه و مي

گفت؛ سر جريان امروز صبح در مورد قبال اين فكر به ذهنم نرسيده بود. ولي راست مي
 چيز... لغت قديمي كيف دستي، زمريوس واقعا به درد خورده بود. رتي.. رتي

برگ برنده تو آستينت داري. نه فقط يه روح به  نظر لزلي اين بود: "با وجود زمريوس يه
 خوره."ش بهش بر ميدرد نخور كه مثل جيمز همه

خب، دقيقا جيمز چه جوري  -گفت. جيمز كمي متأسفانه در اين مورد هم درست مي
توانست رسما روح مدرسه ما داد ميكرد و لوسترها را تكان ميبود؟ اگر زنجير پاره مي

 گوستوس پرگرينه پيمپول بوتام شريف، مرد جوان خوش قيافهباشد. ولي جيمز آ 
دار گذاشت و كت گلاي بود كه كاله گيس سفید پودر زده به سر ميحدودا بيست ساله

سال پيش مرده بود. مدرسه ما، زماني خانه پدري او بود و مانند  114پوشيد و مي
ها زندگي او به عنوان قرن توانست درك كند كه مرده است. از نظر اواغلب ارواح، نمي

يك روح، تنها يك كابوس عجيب بود و هنوز انتظار داشت كه بيدار شود. لزلي حدس 
زد او در آن قسمت فرآيند مرگ كه بايد نور سفيدي در انتهاي يك تونل ببيند و به مي

 طرف آن برود، خواب بوده است.
ديروز بود كه به اين نتيجه فايده نيست." همين مخالفت كردم: "جيمز به كلي هم بي

تواند كامال براي من مفيد رسيده بودم به عنوان فردي كه از قرن هجدهم آمده مي
باشد، مثال به عنوان مربي شمشير بازي. چند ساعتي، از روياي اينكه بتوانم به كمك 
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جيمز به خوبي گيدئون شمشير بازي كنم غرق در شادي بودم. متأسفانه در اين مسأله 
 اه بزرگي مرتكب شدم.اشتب

اولين )و احتماال آخرين( جلسه آموزش شمشيربازي ما كه در يك كالس خالي در زمان 
ناهار برگزار شد، باعث شد لزلي از شدت خنده كف كالس پخش شود؛ البته او نمي 

اي بود ببيند يا دستوراتش را به من توانست حركات جيمز را كه به نظر من كامال حرفه
كش ديد كه با بيچارگي خطقط حمله! دفاع! كوارت!( بشنود. او فقط مرا مي)گوئنت، ف

دهم و يك شمشير نامريي را كه مثل هوا قابل بريدن خانم كانتر را در هوا تكان مي
 كنم. بي فايده! و مسخره!است دفع مي

 كند بهتر است جيمز چيز ديگري را بهلزلي، بعد از اينكه حسابي خنديد، گفت فكر مي
عقيده بود. او گفت شمشير من آموزش دهد و براي اولين بار خود جيمز هم با او هم

ن گلدوزي خطرناك ترين بازي و ساير انواع مبارزه كاري مردانه است. به نظر او، سوز
 بايست بردارند.اي بود كه زنان مياسلحه

اي بهتري ميشه. لزلي گفت: "به نظرم اگه مردها هم اين قانون رو رعايت كنن، دنيا ج
ها بايد آماده باشن." و وقتي يك چاقو با تيغه كنن، زنولي چون اونا اين كارو نمي

اش بيرون آورد، جيمز تقريبا از حال رفت. "اينجوري اگه بيست سانتي را از كيف مدرسه
ني از توهاي حقير و ناچيز گذشته به تو حمله كرد بهتر ميدوباره يكي از اون شخصيت

 فاع كني."خودت د
 "اين شبيه يه..."

 بره.""كارد آشپزخونه ژاپنيه، آره. ماهي و سبزيجات رو مثل كره مي
 لرزشي سر تا پايم را گرفت.

لزلي اضافه كرد: "فقط براي مواقع ضروري. كه كمك كنه احساس امنيت بيشتري 
 رم."اداشته باشي. بهترين سالحي بود كه تونستم بدون مجوز با اين عجله گير بي

کارد االن در جا عينكي قديمي مادر لزلي كه به صورت غالف در آمده بود، به همراه يك 
كردي، قرار بود به دردم بخورد، در كيف حلقه نوارچسب كه اگر حرف لزلي را قبول مي

 مدرسه من بود.
راننده پيچيد و زمريوس كه محكم ننشسته بود روي روكش چرمي نرم ليز خورد و با 

 ت برخورد كرد. با دستپاچگي دوباره خودش را جمع و جور كرد.شارلو
"عين ستون كليسا سفت و سخته." بالهايش را تكان داد. شارلوت را چپ چپ بررسي 

 كرد و گفت: "حاال قراره تمام روز گير اين يكي بيفتيم؟"
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 "بله، متأسفانه!"
 شارلوت پرسيد: "بله متأسفانه چي؟"

 ناهار نخوردم."گفتم: "متأسفانه بازم 
شارلوت جواب داد: "تقصير خودته؛ البته صادقانه بگم، بد نيست چند كيلو وزن كم 

كني. باالخره كه بايد توي لباسايي كه مادام روسيني براي من دوخته جا بشي." چند 
لحظه لبهايش را به هم فشار داد و من دلم كمي برايش سوخت. احتماال از ته دل 

اي مادام روسيني را بپوشد و بعد سر و كله من پيدا شده بود كه هاميدوار بود لباس
 همه چيز را خراب كنم؛ البته، نه از روي عمد، ولي به هر حال...

ه. پوشيدم تو خونه توي كمدمگفتم: "لباسي كه بايد براي مالقات با كنت سن ژرمن مي
بعدي سينتيا توني تو مهموني لباس مجلسي اگه بخواي اون رو ميدم به تو. مي

 مطمئنم همه رو تحت تأثير قرار ميدي!"  -بپوشي 
ه. شارلوت با لحن تندي گفت: "اون لباس مال تو نيست كه ببخشي. دارايي محافظان

 و اصال نبايد تو كمد تو توي خونه باشه." دوباره از پنجره بيرون را نگاه كرد.
 زمريوس گفت: "غر، غر، غر."

به راحتي بتواني او را دوست داشته باشي. هيچ وقت اينطور  كرد كهشارلوت كاري نمي
 نبود. با اين حال، من اين جو سرد را دوست نداشتم. باز هم تالش كردم. "شارلوت..."
حرف مرا قطع كرد: "تقريبا رسيديم. خيلي دوست دارم بدونم از حلقه داخلي كسي رو 

. "منظورم اينه به جز اونايي كه بينيم يا نه." حالت بدخلق صورتش ناگهان باز شدمي
. هاي زنده ميشهشناسيم. خيلي هيجان انگيزه! معبدتو چند روز آينده پر از افسانهمي

هاي جايزه نوبل؛ دانشمندان طراز باال، همه تو تاالرهاي سياست مدارهاي مشهور، برنده
اينجا مياد  06مقدس معبد جمع ميشن و دنيا هيچ وقت خبردار نميشه. كوپ يوتلند

خواد با اون دست بدم." شارلوت، ... چقدر دلم مي04هاويلند -و واي، جاناتان ريوس
 رسيد.واقعا هيجان زده به نظر مي

زند. با اميدواري به زمريوس نگاه كردم، دانستم در مورد چه كساني حرف مياصال نمي
اين مترسكا  اي باال انداخت. "ببخشيد، هيچي از هيچ كدوم ازولي او هم فقط شانه

 نشنيدم."
 دونه."من لبخندي از روي تفاهم زدم: "هيچ كس همه چيز رو نمي
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شارلوت آهي كشيد. "نه، ولي ضرري نداره هر از گاهي يه روزنامه جدي بخوني يا به 
هاي خبري نگاه كني تا در مورد وقايع سياسي يه اخباري دستت بياد؛ البته، براي مجله

 بذاري تو دنده... اگر كالمغزي در كار باشه."اين كار بايد مغزت رو 
 كرد كه بتواني او را دوست داشته باشي.همانطور كه گفتم، شارلوت كاري نمي

ليموزين توقف كرد و آقاي مارلي در ماشين را باز كرد. متوجه شدم از طرف شارلوت در 
 را باز كرده است.

رخوري قديمي منتظر شماست." توی سالن ناها 01آقاي مارلي گفت: "آقاي جوردانو
احساس كردم تقريبا بعد از حرفش اضافه كرد "قربان." ادامه داد: "من بايد شما رو ببرم 

 اونجا."
زمريوس متفكرانه گفت: "يه چيزي تو وجودت هست كه باعث ميشه همه بخوان 

 بهت دستور بدن. دوست داري منم با شما بيام؟"
رفتيم گفتم: "بله، لطفا. اگه تو هم نطقه معبد راه ميهاي باريك مهمانطور كه در كوچه

 باشي احساس بهتري دارم."
 خري؟""برام يه سگ مي

 "نه!"
 "ولي من رو دوست داري، نه؟ فكر كنم بايد بيشتر خودمو گم و گور كنم."

"يا بيشتر خودت رو مفيد جلوه بدي." ياد حرف لزلي افتاده بودم. با وجود زمريوس يه 
گفت. چه كس ديگري دوستي داشت كه نده تو آستينت داري. درست ميبرگ بر

 توانست از ديوار رد شود؟ مي
شارلوت گفت: "وقت تلف نكن." آقاي مارلي و شارلوت چند متر جلوتر از ما كنار هم راه 

 رفتند و تازه االن به ذهنم رسيد چقدر شبيه به هم هستند.مي
 گفتم: "چشم، خانم آداب معاشرت!"

 
 بگذاريد بازپس گرديم؛ و زمان را آنگونه كه به دنبال ماست مالقات نماييم.

 
 ويليام شكسپير،  تراژدي كمبلين

 
 پنج
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خالصه بگويم، آموزش ديدن توسط شارلوت و آقاي جوردانو از آن چيزي كه انتظار 
ن ان به مكردند همه چيز را همزمداشتم بدتر بود. دليل اصلي اين بود كه آنها سعي مي

بودم )در يك دامن  03هاي رقص مينوتآموزش بدهند. همانطور كه در حال تمرين گام
ام كه رنگ پوره سيب زميني فنردار با نوارهاي قرمز كه اصال با بلوز لباس فرم مدرسه

، نحوه نگه 01بود، هماهنگي نداشت( بايد تفاوت عظيم نظرات سياسي ويگز و توريس
بين عالي جناب، اعلي حضرت، واالحضرت و حتي حضرت  داشتن بادبزن، و تفاوت

گرفتم. بعد از يك ساعت تمرين و هفده روش مختلف براي باز كردن اجل را هم ياد مي
توانستم راست و چپ را از هم تشخيص اي گرفتم و حتي نميبادبزن، سردرد كشنده

م؟ من احت كني"نميشه يه كم استر-بدهم. تالشم براي بهبود فضا با يك شوخي كوچك 
م." مثل بادكنكي كه از سرب پر كرده عالي جنابانه، واالحضراتانه و حضرت اجالنه خسته

 باشند متالشي شد.
 جوردانو با صداي تودماغي گفت: "شوخي نيست. دختره احمق."

هاي بلندي رو به سالن ناهارخوري قديمي، اتاق بزرگي در طبقه همكف بود كه پنجره
مبلمان و وسايلي به جز يك پيانوي بزرگ و چند صندلي كه در حياط داشت. هيچ 

گوشه ديوار گذاشته بودند در آن وجود نداشت. زمريوس سر و ته از يك چلچراغ 
 آويزان شده و مثل اغلب اوقات بالهايش را مرتب پشتش تا كرده بود.

دان يخآقاي جوردانو خودش را با اين كلمات معرفي كرد: "فقط جوردانو، لطفا. تار
، طراح خالق جواهرات، طراح و مربي رقص 05معتبر، طراح مد مشهور، استاد ريكي

 مشهور، كارآموز درجه سوم، متخصص در قرون هجده و نوزده."
 زمريوس گفت: "اووه، واي. حتما وقتي بچه بوده يه نفر اونو با كله انداخته زمين."

 -ببخشيد، فقط جوردانو  -اي جوردانو من با او كامال موافق بودم، هر چند در سكوت! آق
هاي فروش تلويزيون داشت كه هاي ديوانه كانالشباهت تأسف باري به يكي از مجري

اند و يك سگ كوچولو زنند انگار گيره لباس به دماغشان زدههميشه طوري حرف مي
كرد. من منتظر بودم هر لحظه با پينشر هم زير ميز نزديك ساق پايش واق واق مي

هاي درشتش )يعني بوتاكس كرده بود؟( لبخند بزند و بگويد: "و حاال، بينندگان بل
عزيز، نگاهي به تزيينات آبنماي داخلي ما بندازين، مدل بريجيت، بهترين كيفيت، 

ن ست. بدوالعادهاي كوچك از خوشبختي، فقط بيست و هفت پوند، قيمتش فوقواحه
 تا تو خونه دارم..." تونين سر كنين، من خودم دوها نمياين
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در عوض، او بدون هيچ لبخندي گفت: "شارلوت عزيز من، سالم، سالم، سالاام!" و 
هواي كنار گوش چپ و راست او را بوسيد. "شنيدم چه اتفاقي افتاده، واقعا 

باورنكردنيه! اون همه سال آموزش، چه استعدادي كه به هدر رفت. وحشتناكه، شرم 
ه... خب، پس دختره اينه، نه؟ كارآموز تو." همانطور كه مرا از سر آوره، و چقدر ناعادالن

كرد، لبهايش كلفتش را به هم فشار داد. من نتوانستم جلوي خودم را تا پا برانداز مي
مجذوب او شده بودم. مدل موي آشفته عجيب و غريبي  -بگيرم و به او زل نزنم 

در جاي خودش ثابت شده بود. داشت كه بدون شك با مقدار زيادي ژل و اسپري مو 
اي هنوارهاي باريكي از ريش به صورت ضربدري نيمه پاييني صورتش را مثل رودخانه

روي نقشه پوشانده بود. ابروهايش را برداشته و مدل داده و بعد با نوعي مداد ابروي 
 اش هم پودر زده بود.كردم به نوك بينيمشكي آن را كشيده بود و اگر اشتباه نمي

شركت كنه؟"  4111سال  00سيد: "و قراره اين در آينده نزديك توي يه سوارهپر
مشخص بود منظورش از اين من بودم. و از سواره هم حتما منظوري داشت. سؤال 

 اين بود كه چه منظوري؟
قلمبه احساستت رو جريحه دار كرد. اگه دنبال يه زمريوس گفت: "هي، به نظرم لب

 به اون بگي، با خوشحالي در خدمتم."گردي كه ادبي مياسم بي
 قلمبه براي شروع بد نبود.لب

دوني س. گفتم كه اگه نميزمريوس ادامه داد: "سواره، يه مهموني عصر كسل كننده
نن كزنن و تالش ميبدوني. آدما بعد از شام دور هم ميشينن و قطعات كوتاه پيانو مي

 خوابشون نبره."
 گفتم: "اا، ممنون."

وت كتش را به يك صندلي آويزان كرد و گفت: "من هنوزم باورم نميشه اونا واقعا شارل
خوان اين ريسك رو قبول كنن. خالف تمام قوانين رازداريه كه اجازه بدن گوئنت به مي

 مهموني بره. فقط كافيه بهش نگاه كني تا بفهمي يه جاي كار ايراد داره."
! ولي نظريات نامتعارف كنت مشهوره. و قلمبه گفت: "دقيقا نظر من هم همینهلب

همين االن هم اونجا يه داستاني براي اون سر هم كردن. موي آدم سيخ ميشه. يه نگاه 
 بكن."

اي را كه روي پيانو بود ورق زد. "اون بايد نقش تحت الحمايه ويكونت شارلوت پوشه
 كم خطرناك نيست؟ رو بازي كنه؟ و گيدئون قراره وانمود كنه پسر ويكونته. يه 01بتن
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ش رو بشناسه. چرا يه ويكونت ممكنه يه نفر تو سواره باشه كه ويكونت و خانواده
 فرانسوي تبعيدي رو انتخاب نكردن؟"

هاي خارجي. احتماال كنت داره ما جوردانو آه كشيد. "به خاطر عدم تسلط اون به زبان
ه طرز معجزه آسايي اين تونيم بكنه. خب، ما بهش نشون ميديم كه ميرو امتحان مي

ه هايش را بدختر رو به يك بانوي قرن هجدهمي تبديل كنيم. ما بايد بتونيم!" دست
 ماليد.هم مي

بتونه اين كار رو بكنه، منم مي  01با اعتماد به نفس گفتم: "فكر كنم اگه كايرا نايتلي
اين  يا بود و باتونم." منظورم اين است كه كايرا نايتلي يكي از متجددترين دختران دن

هاي وحشتناك عالي به نظر هاي قديمي، حتي با وجود كاله گيسحال در فيلم
 رسيد.مي

اش تقريبا به موهايش رسيدند. "ممكنه تو فيلم خوب از "كايرا نايتلي؟" ابروهاي مشكي
آب در اومده باشه ولي كايرا نايتلي بدون اينكه خودش رو به عنوان يه زن امروزي لو 

ده دقيقه هم تو قرن هجدهم دووم نمياره. همين كه دائم اون جوري بده، 
هاش رو موقع لبخند زدن نشون ميده كافيه، يا اون جوري كه موقع خنديدن دندون

كنه! هيچ زني تو قرن هيجدهم از اين كارها سرش رو ميندازه عقب و دهنش رو باز مي
 كنه!"نمي

 تونين مطمئن باشين كه."گفتم: "نمي
 بخشيد، چي گفتي؟""ب

 تونين مط...""گفتم نمي
قلمبه به من چشم غره رفت. "بهتره همين االن يه چيزي رو روشن كنيم: چيزي رو لب

 بري."كه استاد بهت ميگه زير سؤال نمي
 .خنده زير زد زمريوس و شدم قرمز كمي." شمايي. فهميدم آهان، –گفتم: "و استاد كيه 

خنده نشون نميدم. اينجاش رو فهميدم." انتظار نداشتم در  موقع رو دندونام باشه،"
اين زمينه مشكلي پيش بيايد. احتمال اينكه چيزي در مورد اين سواره پيدا كنم كه 

 بخواهم به آن بخندم كم بود.
قلمبه كه كمي آرام شده بود، ابروهايش را دوباره پايين آورد و چون استاد لب

زد "احمق پير زير سقف از ته حلق فرياد مي توانست صداي زمريوس را كهنمي
خواست بفهمد من در مورد سياست، مسخره!" بشنود شروع به سؤال و جواب كرد. مي

دونم اون موقع چه دانم و پاسخ من )"ميچه مي 4111ادبيات و آداب و رسوم سال 
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ه چيزايي نداشتن، مثال توالت فرنگي و حق رأي زنان."( باعث شد براي چند دقيق
 هايش پنهان كند.صورتش را در دست

اش به من هم افتم پايين." و متأسفانه خندهزمريوس گفت: "من دارم از خنده مي
اي را كه در اعماق وجودم جمع شده كردم كه خندهسرايت كرده بود. خيلي تالش مي

 بود خفه كنم.
ه نيست، شارلوت با ماليمت گفت: "فكر كردم برات توضيح دادن كه اصال آماد

 جوردانو."
هايش بيرون آمد. "ولي من... دست كم اصول اوليه..." صورت استاد از بين دست

 جرأت نكردم نگاه كنم چون اگر آرايشش به هم ريخته بود كارم تمام بود.
توني آواز بخوني؟ چنگ بنوازي؟ و هاي موسيقي چي؟ بلدي پيانو بزني؟ مي"مهارت

يوئه تا زنم بتوني از پس يه ميناكت مرسومه. حدس ميهايي هم در جوامع با نزرقص
 ساده بر بياي ولي بقيه رقصا چي؟" 04دو

 يوئه تا دو؟ آره، حتما! ديگر نتوانستم خودم را كنترل كنم. و زدم زير خنده.چنگ؟ مين
" و گذره.بینم حداقل به یکیمون داره خوش میقلمبه مبهوت گفت: "خوشحالم میلب

حظه بود که تصمیم گرفت مرا شکنجه دهد تا زمانی که دیگر اصال حتما همان ل
 نخواهم بخندم.

ترین کردم بزرگدر واقع هم زیاد طول نکشید. فقط پانزده دقیقه بعد، احساس می
احمق و بدترین شکست روی زمین هستم؛ حتی با وجود اینکه زمریوس، آن باال 

یق و دلگرم کند. "بیا، گوئنت، به او دو کرد که مرا تشونزدیک سقف، تمام تالشش را می
 تونی از پسش بر بیای!"تا روانی نشون بده می

 توانستم.من از صمیم قلب دوست داشتم بتوانم. ولی متأسفانه نمی
، کورنوالیس 4114ی احمق، حاال بچرخ به راست، در سال "بچرخ، دست چپ، دختره

 فتمگ نه، راست، به بچرخ –این شد که تسلیم شد و لرد نورث استعفا کرد که منجر به 
 !"بکنه رو کار این باید جوری چه بده نشون دوباره لطفا شارلوت،! خداوندا! راست

شارلوت دوباره به من نشان داد چه طوری این رقص را انجام دهم. باید اعتراف کنم 
 رسید.رقصید به نظر خیلی آسان میرقصید. وقتی او میخودش عالی می

رفتی، رفتی، بعد آن طرفی میصل هم زیاد سخت نبود. باید اول این طرفی میو در ا
هایت را نشان بدهی یک بند لبخند زدی و بدون اینکه دندانبعد یه دایره را دور می

زدی. موسیقی از بلندگوهایی که زیر دیوارهای کاذب کار گذاشته شده بود پخش می
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هایی نبود که پایت را برای رقص به خارش شد و باید بگویم از آن مدل موسیقیمی
 بیندازد.

کرد قلمبه آنقدر تمام مدت با اطالعات تاریخی به من حمله نمیشاید اگر لب 
... 4114توانستم ترتیب رقص را حفظ کنم. "خب پس! در جنگ با اسپانیا در سال می

ا  دوباره بیحاال یه دور، لطفا، خم شو، با شور و شوق بیشتر اگه سختت نیست. حاال
جلو، لبخند رو فراموش نکن، سر باال، گردن صاف. بریتانیای کبیر تازه مستعمراتش رو 

تو آمریکای شمالی از دست داده بوده، خداوندا! نه، راست، بچرخ به راست، بازو 
کشیده در راستای سینه.خیلی ضربه سختی بود، و هیچ کس در مورد فرانسه نظر 

ها تونی تو اون لباسه نبود... به پاهات نگاه نکن. نمیخوبی نداشت؛ میهن پرستان
 پاهات رو ببینی که."

شارلوت ناگهان خودش را داخل کرد و سؤال عجیب و غریبی پرسید )"پادشاه 
داد. این کارش کی بود؟"( و تمام مدت سرش را تکان می 4111در سال 16بوروندی

 حتی بیشتر از قبل اعتماد به نفس مرا کم کرد.
عد از یک ساعت، حوصله زمریوس سر رفت. از لوستر به پایین پرواز کرد، برای من ب

دست تکان داد و از دیوار گذشت و ناپدید شد. دوست داشتم به او بگویم برود و 
دنبال گیدئون بگردد ولی لزومی به این کار نبود چون بعد از پانزده دقیقه دیگر شکنجه 

آقای جورج وارد سالن غذاخوری شد. آنها درست با مینوت، گیدئون خودش همراه با 
قلمبه، من و یک رقاص خیالی در حال اجرای همان موقعی رسیدند که شارلوت، لب

بایست دستم را به گفت و من میمی 14قلمبه به آن له چینژستی بودیم که لب
 دادم. متأسفانه دست اشتباهی را به او دادم.رقص نامریی خودم میهم
با عصبانیت داد زد: "دست راست، شونه راست، دست چپ، شونه چپ.  قلمبهلب

 نقصه."کنه. اونجوری بیحفظ کردنش انقدر سخته؟ ببین شارلوت چطور اجرا می
نقص خودش شارلوت تا مدتی بعد از اینکه متوجه حضور مهمانان ما شد، به رقص بی

کردم زمین دهن و آرزو میادامه داد، در حالی که من خجالت زده آنجا ایستاده بودم 
 باز کند و مرا ببلعد. 

باالخره شارلوت وانمود کرد که تازه آقای جورج و گیدئون را دیده است و گفت: "اوه!" 
دانستم باید در ابتدا و انتهای رقص هایی که میتواضع دلچسبی کرد؛ از آن مدل

به  رسیدبه نظر می مینوت و گهگاه وسط آن اجرا شود. اصوال این حرکتش باید مسخره
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اش را پوشیده بود ولی او توانست کاری کند که شیرین و خصوص که لباس فرم مدرسه
 دوست داشتنی به نظر برسد.

بالفاصله احساس بدم دو برابر شد؛ یکی به دلیل دامن فنرداری که نوارهای قرمز و 
های عالمتام پوشیده بودم )شبیه یکی از آن سفید داشت و روی لباس فرم مدرسه

گذارند شده بودم( و ها میها و ساختمانترافیک مخروطی که زمان تعمیرات، کنار جاده
قلمبه اصال برای شکایت از من وقت تلف نکرد: "... دست یکی هم برای اینکه لب
ترین موجودیه که من تو عمرم دیدم شناسه... دست و پا چلفتیراست و چپش رو نمی

تونم اردک رو به قو تبدیل کنم... گم... این کار غیر ممکنه... نمیگیره چی می.. زود نمی
امکان نداره بدون جلب توجه بتونه به اون سواره بره... منظورم اینه که، بهش نگاه 

 کنین!"
آقای جورج همین کار را کرد. گیدئون هم. سرخ شدم. همزمان احساس کردم خشم 

های دامن فنردار و سرعت دکمهدرونم شعله ور شده است. دیگر بس بود! به 
قلمبه زیر آن دور کمرم بسته بود باز کردم و همانطور که این کار را بندی را که لبشکم
دونم چرا باید تو قرن هجدهم در مورد کردم به آنها پرخاش کردم: "من واقعا نمیمی

 زنم. هیچ چیزی درسیاست حرف بزنم. من حتی االن هم در مورد سیاست حرف نمی
دونم! خوب که چی؟ اگه کسی در مورد مارکی فالنی از من بپرسه، فقط این مورد نمی

میگم سیاست برام جالب نیست و اگه کسی خیلی مشتاق باشه با من مینوت برقصه، 
 زنم و میگم نهکه فکر نکنم یه درصد هم احتمال داشته باشه، یه لبخند مؤدبانه می

هام از پس این کار تونم بدون نشون دادن دندونممنون، پام پیچ خورده. فکر کنم می
 بر بیام."

بینین چی میگم؟" به نظر قلمبه دوباره دست هایش را به هم مالید و گفت: "میلب
رسید عادت دارد این کار را بکند. "حتی حاضر نیست عالقه نشون بده! جهل می

نکه اسم لرد ساندویچ ها. بعدش هم فقط برای ایآور و عدم مهارت در همه زمینهشگفت
 زنه زیر خنده."به میون میاد، مثل بچه های پنج ساله می

 آهان، آره، لرد ساندویچ! فکرش را بکن، واقعا اسمش ساندویچ بوده! مرد بیچاره!
 قلمبه حرفش را قطع کرد.تونه..." ولی لبآقای جورج شروع کرد: "اون قطعا می
 نداره!" 11سپیگلوغی"بر خالف شارلوت، این دختر هیچ... ا

 شدم که نداشته باشم.هر چه که بود، اگر شارلوت داشت، من خوشحال می
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های موسیقی را روی پیانو گذاشته بود و لبخند توطئه آمیزی به شارلوت برگه نت
 زد. او هم لبخند زد.گیدئون می

ی حرف در مورد من هم به این کفایت کرد که نگاهی به من بیندازد؛ که البته خیل
ی های خوبی هم نداشت. احتماال خجالت زده بود که با مایهداشت و حرف

ب رسید خوای مثل من در یک اتاق باشد، به خصوص وقتی که به نظر میسرافکندگی
شرت مشکی چسبان چقدر خوب به داند که خودش با آن شلوار جین کهنه و تیمی

هایم را روی هم تر کرد. تقریبا دندانیدانم چرا این مسأله مرا عصبانرسد. نمینظر می
 ساییدم.می

قلمبه و دوباره به من نگاه کرد. بعد با حالتی نگران آقای جورج با ناراحتی از من به لب
اخم کرد و گفت: "مطمئنم از پسش بر میای جوردانو. و دستیار ماهری مثل شارلوت 

 هم داری. در هر حال، هنوز دو سه روز وقت داریم."
قلمبه گفت: "حتی اگه چند هفته هم وقت داشته باشیم برای آماده کردن اون برای لب

یه مجلس رقص مجلل کافی نیست. سواره، شاید! اگه شانس بیاریم و مهمونای زیادی 
در اون حضور  13نباشن ولی یه مجلس رقص که احتمال داره حتی دوک و دوشس

تونم این فرض رو بکنم که کنت میاصال حرفش رو هم نزنین. من فقط  -داشته باشن 
 خواسته شوخی کنه."

نگاه آقای جورج سرد بود. "قطعا این طور نیست. و شما در جایگاهی نیستی که بتونی 
 در مورد تصمیمات کنت تردید کنی. گوئنت از پسش برمیاد، اینطور نیست گوئنت؟"

 ده بود. اگر فقط قرارجواب ندادم. اعتماد به نفسم در دو ساعت گذشته خیلی پایین آم
توانستم از عهده آن بر بیایم. بود که چهره نامناسبی از خودم نشان ندهم، فکر کنم می

دادم. یا احتماال بادبزنم را هم تکان ایستادم و بادبزنم را تکان میای میفقط گوشه
ایستادم و بدون اینکه داد. فقط میای میداند چه معنیدادم چون خدا مینمی
زدم. به شرط اینکه کسی مزاحمم نشود و در مورد هایم را نشان بدهم لبخند میاندند

 مارکی استافورد چیزی نپرسد و از من نخواهد که برقصم.
شارلوت شروع به بازی با کلیدهای پیانو کرد. آهنگ کوتاه زیبایی شبیه به چیزی که 

د بایستد و شارلوت سرش را بلنزد. گیدئون رفت تا کنار او رقصیدیم را میقبال با آن می
قلمبه داشت با صدای بلند آه کرد و چیزی به او گفت که نتوانستم بفهمم چون لب

 کشید.می
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های اصلی رقص مینوت رو با روش عادی و مرسوم بهش یاد بدیم "ما سعی کردیم گام
 های غیر معمول متوسل بشیم."ترسم که مجبور بشیم به روشولی می

توانستم جلوی خودم را بگیرم و توانایی شارلوت در صحبت، نگاه م، نمیبر خالف میل
های جذاب گونه و نواختن پیانو به صورت کردن به چشمان گیدئون، نمایش چال

 همزمان را تحسین نکنم.
قلمبه هنوز در حال غرغر بود: "ممکنه بتونیم براش شکل بکشیم یا روی زمین با گچ لب

 ..."تونیمدایره بکشیم، می
هاتون رو ادامه بدین. گوئنت االن تونین فردا درسآقای جورج حرفش را قطع کرد: "می

 باید ترابرد کنه. گوئنت، میای؟"
ام را نفس راحتی کشیدم و سرم را به عالمت تأیید تکان دادم. کت و کیف مدرسه

به ام بالفاصله جای خود را برداشتم. بالخره خالص شده بودم! احساس ناامیدی
رفت، امروز به تاریخی بعد از مالقات هیجان خاصی داد. اگر همه چیز خوب پیش می

 رفتم.کردم و بعد باید سراغ کلید و رمز در جای مخفی میبا پدربزرگم ترابرد می
 ای"بده من برات بیارم." آقای جورج کیف مدرسه را از من گرفت و لبخند دلگرم کننده

تونی بری خونه. به اندازه دیروز خسته به و بعدش می به من زد. "فقط چهار ساعت،
چطوره؟ گیدئون میگه  4453 -کنیم رسی. یه سال خوب آروم برات پیدا مینظر نمی

 آزمایش... اتاق کرونوگراف خیلی راحته. میگه حتی یه مبل راحتی هم داره."
د و پنجاه کردم خیلی مشتاق به نظر نرسم گفتم: "هزار و نهصدر حالی که سعی می

شد انتظار داشت که حتما در وسه عالیه." پنج سال بعد از مالقات قبلیم با لوکاس! می
 این همه وقت چیزی پیدا کرده باشد.

تونی باقی امروز رو آزاد "راستی شارلوت، خانم جنکینز برات یه ماشین گرفته. می
 باشی."

آقای جورج." بعد سرش را به شارلوت دست از پیانو زدن کشید. مؤدبانه گفت: "ممنون 
 یک طرف خم کرد و به گیدئون لبخند زد. "تو هم بقیه امروز رو آزادی؟"

خواهد بپرسد که گیدئون دوست دارد با او سینما برود یا نه؟ نفسم ببخشید؟ نکند می
 را حبس کردم.

 ولی گیدئون سرش را تکان داد. "نه، من قراره با گوئنت ترابرد کنم."
 رسیدیم.لوت و من به یک اندازه متعجب به نظر میحتما شار

 آقای جورج گفت: "قرار نیست. تو امروز به اندازه کافی ترابرد کردی."
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شارلوت گفت: "و خسته به نظر میای. که تعجبی هم نداره. باید از این فرصت استفاده 
 کنی و یه کم بخوابی."

آمد، م. اگر گیدئون با من میبرای یک بار هم شده کامال به شارلوت موافق بود
 توانستم کلید را بردارم یا دنبال پدربزرگم بروم.نمی

گیدئون گفت: "اگه گوئنت تنها باشه، چهار ساعت رو بیخودی توی سرداب هدر میده. 
تونه وقتی اونجاست یه چیزی یاد بگیره." با لبخند محوی اضافه اگه من با اون برم می

 تونه لم رقص مینوت رو یاد بگیره."است و چپ. مطمئنم میکرد. "مثال، تفاوت بین ر
 وای، به خاطر خدا! دیگه کالس رقص بسه!

با لحنی که تا جای ممکن غیردوستانه بود گفتم: "من تکلیف دارم. و مهلت مقاله 
 شکسپیرم تا فرداست."

تونم در اون مورد هم کمکت کنم." تشخیص گیدئون به من نگاه کرد و گفت: "می
شناخت، معصومانه به اش سخت بود. ممکن بود برای کسی که او را نمیحالت چهره

 دانستم.نظر برسد ولی من بهتر می
 های کوچک روی گونه.زد ولی حاال بدون چالشارلوت هنوز لبخند می

اي باال انداخت. "خب، هر چي تو بگي. اينطوري گوئنت هم تنها آقای جورج شانه
 يست كه ازش بترسه."مونه و چيزي ننمي

با نااميدی گفتم: "من دوست دارم تنها باشم. به خصوص وقتي مثل االن، تمام روز با 
 ی كامال احمق.یه عده بودم." با یه عده

شارلوت با تمسخر پرسيد: "ااا، آره؟ ولي تو كه هيچ وقت واقعا تنها نيستي، چون 
 ت با تو هستن، نه؟"دوستاي نامريي

 ! گيدئون، تو فقط مزاحم ما ميشي."گفتم: "دقيقا
با شارلوت برو سينما. يا يك گروه كتابخواني پيدا كن يا هر چي. چرا اين كار را 

كردم. ولي واقعا از ته دل آن را مي خواستم؟ از كني؟ خب، اين فكري بود كه مينمي
زي در ييك طرف هيچ چيزي را بيشتر از اينكه با پدربزرگم صحبت كنم و از او بپرسم چ

خواستم. از طرف ديگر، خاطرات مبهمي از آن مورد سوار سبز پيدا كرده يا نه نمي
شد. لعنت بر شيطان! بايد خودم را چيزهاي مربوط به ديروز جلوي چشمم ظاهر مي
شد از گيدئون متنفر باشم؛ ولي او جمع كنم و به آن چيزهايي فكر كنم كه باعث مي

د. در را براي من و آقاي جورج نگه داشت. "بيا گوئنت! فرصتي براي اين كار به من ندا
 ."4453پيش به سوي سال 
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  كرد.توانست پشت سرم را سوراخ ميتقريبا مطمئن بودم كه نگاه شارلوت اگر مي
*** 

 -هاي مرا بست در مسير رفتن به آزمايشگاه قديمي شيمي، آقاي جورج دوباره چشم
د آهي كشيد و دست مرا گرفت. گيدئون بايد كيف و بع -البته قبلش عذرخواهي كرد 

 آورد.مدرسه مرا مي
دونم كار كردن با آقاي وقتي از پلكان مارپيچ پايين رفتيم، آقاي جورج گفت: "مي

 جوردانو راحت نيست. ولي شايد بتوني يه كمي به خاطر اون تالش كني."
استاد ريكي، طراح خالق  تونه يه كمي به خاطر من تالش كنه!پوزخندي زدم: "اون مي

كردم همه محافظان، كنه؟ فكر ميجواهرات، طراح مد،... اون توي لژ چه غلطي مي
 دانشمندان و سياست مداران تراز اول هستن."

توني بگي آقاي جوردانو گربه سياه محافظانه. ولي ذهن آقاي جورج اعتراف كرد: "مي
ي... خب، تقريبا عجيب و غريب خودش رو هااي داره. عالوه بر اينكه حرفهالعادهفوق

 دان خوبي هم هستكنه كه اتفاقا باعث شده مولتي ميليونر هم بشه، تاريخدنبال مي
 و..."

 اي در رابطه با يك لژ مخفي"و پنج سال پيش، وقتي بر اساس منابعي ناشناخته مقاله
سن ژرمن اي كنت كه در لندن تأسيس شده و با فراماسونرها و شخصيت افسانه

ارتباط داره منتشر كرد، محافظان تصميم گرفتن بايد به صورت فوري و اورژانسي با 
آمد و در بين ديوارهاي سنگي اون آشنا بشن." صداي گيدئون از جايي جلوتر از ما مي

 شد.منعكس مي
آقاي جورج گلويش را صاف كرد. "امم، بله، اون هم بود. مواظب باش، يه پله 

 اينجاست."
تم: "گرفتم چي شد. مجبور شدن جوردانو رو عضو محافظان بكنن تا بقيه رو لو نده. گف

 اون منابع ناشناخته چي بودن؟"
تر بكنه." در واقع به آقاي جورج گفت: "هر عضو چيزي به انجمن مياره كه اون رو قوي

 هاي آقاي جوردانو خيلي متنوع هستن."سؤال من پاسخي نداد. "و توانايي
شناسين كه اي رو ميبندم همينطوره. شما چه كس ديگهكردم: "شرط مي موافقت

 بتونه يه سنگ به ناخن خودش بچسبونه؟"
اش را پنهان كند شنيدم. مدتي در صداي سرفه آقاي جورج را كه سعي داشت خنده

شنيدم حتي صداي پايش را، براي همين سكوت راه رفتيم. هيچ صدايي از گيدئون نمي



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – یاقوت کبود

R o m a n s a r a . o r g 

 

8 3 

 

بند من به اين معني بود كه با سرعت جلوتر از ما رفته است )چشم حدس زدم كه
رفتيم(. باالخره جرأتم را جمع كردم و با صداي آهسته پرسيدم: "دقيقا حلزون پيش مي

 چرا بايد به اين سواره و بعدش مهموني رقص برم آقاي جورج؟"
نت ن براي ديدن ك"اوه، كسي به تو چيزي نگفته؟ ديروز عصر، يا تقريبا ديشب، گيدئو

اي برگشت كه رفت تا جريان... ماجراجويي اخير شما دو تا رو براي اون بگه و با نامه
اي كه خواد تو و گيدئون همراه اون در سوارهتوي اون كنت صراحتا نوشته بود مي

ليدي برامپتون ترتيب داده و چند روز بعدش در يك مهماني رقص شركت كنين. عالوه 
خواد تو يد يك بعد از ظهر هم در معبد به ديدنش بري. در اصل كنت ميبر اون، تو با

 رو بهتر بشناسه."
تونم درك كنم بخواد بهتر من رو به اولين مالقاتم با كنت فكر كردم و لرزيدم. "مي

 خواد من رو با كلي آدم غريبه قاطي كنه؟ يعني يه جور امتحانه؟"بشناسه. ولي چرا مي
خبر اي نداره كه تو رو از جريان بيز هم نشون ميده كه هيچ فايده"خب، اين مسأله با

نگه دارن. راستش، من از چيزهايي كه توي اين نامه نوشته بودخوشحال شدم. نشون 
ميده كنت از خيلي از دوستان محافظ ما كه عقيده دارن تو توي اين ماجرا فقط يه 

 رهگذري، بيشتر به تو اطمينان داره."
كنن من خائن هم ها فكر ميكردم گفتم: "و اونبه دكتر وايت فكر ميدر حالي كه 

 هستم."
كنن يه خائني. نظرات متفاوته. خب، آقاي جورج خيلي راحت گفت: "يا فكر مي

 بندت رو برداري."توني چشمرسيديم عزيزم. مي
 دگيدئون منتظر ما بود. براي آخرين بار سعي كردم از دستش خالص شوم و گفتم باي

توانم اين كار را انجام دهم كه هاي شكسپير را حفظ كنم و فقط وقتي مييكي از غزل
پادش را هايش را باال انداخت و گفت آيآن را بلند بخوانم؛ ولي گيدئون فقط شانه

آورده و براي همين به صداي من گوش نخواهد داد. آقاي جورج كرونوگراف را از 
دآوري كرد كه چيزي در گذشته جا نگذاريم. "حتي يه گاوصندوق بيرون آورد و به ما يا

ت رو به اين اتاق بر شنوي گوئنت؟ كل محتويات كيف مدرسهتيكه كاغذ، مي
 گردوني و البته خود كيف رو. فهميدي؟"مي

سري تكان دادم، كيفم را از گيدئون گرفتم و محكم به آن چنگ زدم. بعد انگشتم را به 
ام به اندازه بار انگشت كوچكم را گرفتم، انگشت اشاره طرف آقاي جورج گرفتم. اين

 كافي سوراخ شده بود. "اگه وقتي اونجاييم كسي اومد تو اتاق چي؟"
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 افته. اونجا نصف شبه."گيدئون به من اطمينان داد: "همچين اتفاقي نمي
"خب كه چي؟ شايد يكي به سرش بزنه نصف شب يه مالقات براي نقشه چيني داشته 

 "باشه.
 گيدئون گفت: "توطئه چيني؛ حتی در اون صورت."

 "حتي در اون صورت چي؟"
آقاي جورج گفت: "نگران نباش." و انگشت مرا در شيار باز كرونوگراف گذاشت. 

احساس پيچش آشنا در دلم شروع شد، لبم را گاز گرفتم و سوزن در گوشت انگشتم 
 يكي مطلق فرود آمدم.فرو رفت. اتاق در نور سرخي غرق شد و بعد در تار

آهسته پرسيدم: "سالم؟" جوابي در كار نبود، ولي يك لحظه بعد، گيدئون در كنار من 
 فرود آمد و بالفاصله چراغ قوه را روشن كرد.

بيني، چندان هم جاي زد گفت: "ميرفت و كليد چراغ را ميهمانطور كه به طرف در مي
هاي اتاق ويزان بود ولي باقي قسمتبدي نيست." هنوز هم يك المپ لخت از سقف آ
اي داشت. اول از همه نگاهي به از زمان مالقات قبلي من پيشرفت قابل مالحظه

ديواري كه لوكاس قرار بود در آن جايگاه مخفي ما را بسازد انداختم. جلوي آن صندلي 
ود. بتر بود. ديگر آت و آشغالي روي زمين نريخته چيده بودند، ولي از دفعه قبل مرتب

هاي كنار ديوار، تنها مبلمان اتاق يك ميز و يك مبل راحتي بود كه روكش به جز صندلي
 اي داشت.مخمل سبز كهنه

گفتم: "بله، قطعا از دفعه قبلي كه من اينجا بودم بهتره. اون موقع دائم نگران بودم يه 
 موش بياد و گازم بگيره."

 اد. مشخص بود كه قفل است.گيدئون دستگيره در را گرفت و يك بار تكان د
با لبخند شيطنت آميزي گفت: "فقط يه بار اين در باز بود. بعد از ظهر واقعا خوبي بود. 

م تر هيه راهروي مخفي از اينجا تا زير تاالرهاي دادگاه سلطنتي وجود دارد؛ حتی پايين
كه  هاي استخوان و جمجمه... و يه سرداب شراب هم هستهاي دخمهميره تا نزديك

 كه اينطور بود." 4453چندان با اينجا فاصله نداره. حداقل سال 
"كليد الزم داريم." دوباره يواشكي به ديوار نگاه كردم. جايي پشت يك آجر لق، كليدي 

خورد. ولي باز هم وجود داشت. آهي كشيدم. چه حيف كه االن به درد من نمي
م كه گيدئون از آن خبر ندارد. بار هم شده، چيزي را بداناحساس خوبي بود كه يك

 ها خوردي؟""چيزي هم از اون شراب
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هاي كنار ديوار را برداشت و آن را كني؟" گيدئون يكي از صندلي"خودت چي فكر مي
 ها خوش بگذره."ست. با تکلیفپشت میز گذاشت. "بفرمایین، آماده

ردم در کتابی غرق "خیلی ممنون." نشستم، وسایلم را از کیفم در آوردم و وانمود ک
پادش را از جیب شلوارش بیرون آورد و ام. گیدئون هم روی مبل دراز کشید، آیشده

هایش را در گوشش گذاشت. چند دقیقه بعد، یواشکی نگاهی به او انداختم و گوشی
هایش بسته است. یعنی خوابش برده بود؟ البته، اگر به این فکر دیدم که چشم

 در زمان سفر کرده است، تعجبی هم نداشت. کردی که دیشب دوبارهمی
های لطیف و آن پریده، لبمدتی غرق نگاه کردن به بینی صاف کشیده، پوست رنگ

تر از معمول طور آرامش داشت، خیلی جوانهای ضخیم و بلند او شدم. وقتی اینمژه
انمک برسید و ناگهان توانستم او را به شکل یک پسربچه تصور کنم. خیلی به نظر می

 -رفت و فکر کردم آیا ریسک کنم و شد. سینه اش به صورت منظم باال و پایین میمی
تم خواسنه، خیلی خطرناک بود. و دیگر هم نباید به دیوار نگاه کنم، به خصوص اگر می

 رازی را که با لوکاس دارم بین خودمان نگاه دارم.
این چهار ساعت را به دیدن  توانستم تماماز آنجایی که کار دیگری نداشتم و نمی

خوابیدن گیدئون بگذرانم )هرچند فکر خیلی بدی هم نبود(، باالخره سراغ تکالیفم رفتم؛ 
 هایقاعده فرانسوی. مقاله زندگی و فعالیتاول از همه منابع معدنی، و بعد افعال بی

ه تیجای کردم و نگیری احتیاج داشت. تالش حساب شدهشکسپیر فقط به نوعی نتیجه
گیری مقاله را در یک جمله نوشتم: شکسپیر پنج سال آخر عمرش را در استراتفورد آپان 

دیده از جهان فرو بست. تمام! حاال تنها کاری که باید  4040گذراند و در سال  11آون
دادم این بود که یک غزل را حفظ کنم. چون همه آنها یک اندازه بودند، یکی انجام می

ها و قلب من در جنگ مرگباری تخاب کردم. زمزمه کردم: "چشماز آنها را تصادفی ان
 هستند، چگونه بر فتح رخسار تو غلبه کنم."

 هایش را از گوشش بیرون آورد.گیدئون پرسید: "منظورت منم؟" نشست و گوشی
 متأسفانه نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و سرخ شدم. گفتم: "شکسپیره."

کشد، قلب من، چشم قلب من، تصویر تو را در بند می گیدئون لبخند زد. "چشم من،
 ها."من، آزادی این حق را دارد. یا یه چیزی تو همین مایه

 گفتم: "نه، دقیقا همینی که گفتی!" و کتاب را محکم بستم.
 گیدئون گفت: "هنوز که حفظ نشدی."
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مدرسه حفظ کنم. "در هر حال تا فردا یادم میره. بهتره فردا اول صبح قبل از رفتن به 
 وقت احتمال بیشتری داره که تو کالس ادبیات آقای ویتمن یادم بمونه."اون

تونیم مینوت رو تمرین کنیم. اینجا حسابی جا برای گیدئون ایستاد."خوبه، حاال می
 تمرین ما هست."

 کنم نکنیم!""وای، نه! خواهش می
قص رو داشته باشم، دوشیزه ولی گیدئون به من تعظیم کرد. "ممکنه افتخار این ر

 شپرد؟"
زدم به او اطمینان دادم. "بسیار های شکسپیر باد میدر حالی که خودم را با کتاب غزل

م که تمایل دارم، آقا! ولی متأسفانه قوزک پایم پیچ خورده. شاید بهتر باشه از دختر خاله
شحال میشه آنجاس بپرسین. بانویی که سبز پوشیده." به مبل اشاره کردم. "خو

 مهارتش در رقص رو به شما نشون بده."
ها تون در رقص از مدتخالهدر مورد مهارت دختر -خواهم با شما برقصم "ولی من می

 پیش اطالع دارم."
تونم بهتون اطمینان م شارلوت. میم مبل بود، نه دختر خالهگفتم: "منظورم دخترخاله

ا با شارلوت. مبل ممکنه به اون زیبایی نباشه گذره تبدم با مبل بیشتر بهتون خوش می
 تری داره."تره و اخالق مهربانتر و جذابولی لطیف

مندم. این گیدئون خندید. "همانطور که گفتم، من مخصوصا به رقص با شما عالقه
 افتخار رو به من بدین!"

ن نشو ی بیشتری"حتما جنتلمنی مثل شما در مورد قوزک پای پیچ خورده من مالحظه
 میده؟"

پاد را از جیب شلوارش بیرون آورد. "یه دقیقه صبر کن، "نه، متأسفم." گیدئون آی
 ها را در گوش من گذاشت و مرا بلند کرد.موسیقی هنوز به گوشت نرسیده." گوشی

ناگهان گیدئون آنقدر به من نزدیک شده بود که ضربان قلبم بالفاصله باال رفت. گفتم: 
 ."15کین پارک"اوه، خوبه، لین

کنم." انگشتانش روی صفحه "چی؟ ببخشید، یه دقیقه، االن آهنگ درست رو پیدا می
پاد را به من داد. "نه، بگذارش تو حرکت کرد. "درست شد، موتزات، این خوبه." آی

 جیب دامنت. باید هر دو تا دستت آزاد باشه."
 "ولی تو که صدای موسیقیشد گفتم: همانطور که موسیقی ویلون در گوشم نواخته می

 شنوی."رو نمی
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کنیم این رقص برای شنوم، الزم نیست داد بزنی. خب، فرض می"به اندازه کافی می
هشت زوج طراحی شده. یه آقای محترم طرف چپ منه و دو نفر دیگه هم طرف 

 ها. لطفا تواضع بفرمایین."راست. روبه روی ما هم همینطوره ولی برای خانم
دم و با تردید دستم را در دست او گذاشتم. "ولی به محض اینکه بگی تواضع کر

 ی خنگ تمومه!"دختره
گیدئون گفت: "که هیچ وقت نمیگم." مرا از کنار مبل هدایت کرد. "و باید در حین 

رقص با هم با نزاکت صحبت کنیم، خیلی مهمه. ممکنه از شما بپرسم چطور نسبت به 
 نوان جوان رقص را دوست دارن."عالقه شدین؟ اکثر بارقص بی

"هیس، باید تمرکز کنم." تا اینجا واقعا خوب پیش رفته بود. از خودم تعجب کرده 
بودم. چرخش اصلی عالی از آب در آمد، یک بار به چپ و یک بار به راست. "میشه این 

 یه تیکه رو دوباره انجام بدیم؟"
هات نگاه کن. نباید هیچ وقت چشم طوری. و به منت رو بده باال، آهان همین"چونه

 رو از من برداری، اصال اهمیتی به اینکه بغل دستی من چقدر جذابه نده."
مجبور شدم لبخند بزنم. جریان چه بود؟ دنبال تعریف و تمجید بود؟ خب، من 

کردم گیدئون خیلی خوب خواستم با او بازی کنم. با وجود اینکه باید اعتراف مینمی
ا هرسید گامقلمبه نبود. به نظر میتی یک ذره هم شبیه رقص با لبرقصید؛ حمی

روند. ممکن بود حتی با این ماجرای مینوت به من خوش خودشان به نرمی پیش می
 هم بگذرد.

تونی برقصی! دست بینی، پس در نهایت میگیدئون هم متوجه شد. "آهان، می
 راست، شونه راست، دست چپ، شونه چپ، خیلی خوبه."

توانستم برقصم! واقعا خیلی آسان بود. پیروزمندانه با یکی از گفت. میدرست می
آقایان محترم نامرئی چرخی زدم و بعد دوباره دستم را در دست گیدئون گذاشتم. 

 "بفرما! حاال کی میگه من مثل آسیاب بادی خشکم؟" 
ای بهتر بادی"به حرف جوردانو توجه نکن، خیلی مقایسه زشتیه. تو از هر آسیاب 

 رقصی."می
 دوباره برگشتیم به لینکین پارک." -زدم زیر خنده. بعد از جا پریدم. "اوخ

در گوشم طنین انداخته بود، مرا  10"مهم نیست." گیدئون، همانطور که آهنگ پیپرکات
بدون مشکل در آخرین حرکت هم هدایت کرد و باالخره تعظیم کرد. تقریبا متأسف 

 ه است. بودم که تمام شد
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ها را از گوشم بیرون آوردم. "بیا. خیلی لطف کردی رقص رو به من تواضع کردم و گوشی
 یاد دادی."

گیدئون گفت: "کامال انگیزه شخصی داشتم. هر چی نباشه، اگه یاد نگیری موقع رقص 
 کنم. یادت رفته؟"ها جلوه میبا تو عین احمق

از اینکه بتوانم جلوی خودم را بگیرم، نگاهم  "نه." حال خوبم بالفاصله از بین رفت. قبل
 ها را در کنارش چیده بودند رفت. به طرف دیواری که صندلی

گیدئون گفت: "هی، هنوز تموم نشده. درسته کارمون خیلی خوب بود، ولی هنوز عالی 
 کنی؟"هو داری انقدر بد به من نگاه مینشده. چرا یک

ر مشتاقه من به سواره و مهمونی رقص برم؟ کنی چرا کنت سن ژرمن انقد"فکر می
تونست فقط بگه اینجا توی معبد بمونم و اینجوری دیگه این خطر هم وجود می

نداشت که جلوی اون همه آدم غریبه خودم رو احمق جلوه بدم. هیچ کس در مورد من 
هاش از رفتار عجیب و غریب من خاطره کرد و احتماال برای نوه و نتیجهفکری نمی

 گفت."مین
 هاشگیدئون، قبل از اینکه جوابی بدهد، کمی به من نگاه کرد. "کنت دوست داره مهره

هاش برنامه ریزی دقیق و فوق رو نزدیک خودش نگه داره، ولی پشت هر کدوم از ایده
ای داره. اون در مورد اینکه افرادی که توی هاید پارک به ما حمله کردن کی العاده

خواد کاری کنه که هر کس پشت این کنم مییقین داره و فکر میهستن، ظن قریب به 
 حمله بوده خودش رو تو مجامع عمومی نشون بده."

 گفتم: "آهان. منظورت اینه که قراره دوباره چند تا شمشیر زن دنبال ما بیفتن؟"
یش هاگیدئون گفت: "نه وقتی توی یه جمع هستیم." روی دسته مبل نشست و دست

 دست کم برای تو." -کنم واقعا خطرناکه زد. "در هر صورت، من فکر می را به سینه
کنی لوسی و پل هم ممکنه تو حمله هاید پارک دست به میز تکیه دادم. "فکر نمی

 داشته باشن؟"
ش دشمنان زیادی گیدئون گفت: "بله و نه. مردی مثل کنت سن ژرمن در طول زندگی

شمار گزارش شده. وء قصد به جان کنت در گاهبرای خودش جمع کرده. چندین مورد س
من فقط شک دارم که ممکنه لوسی و پل به خاطر منافع خودشون با یکی از دشمنان 

 کنت همدست شده باشن. یا با چندین نفر از دشمنان."
 کنه؟""کنت هم همین فکر رو می

 ای باال انداخت. "امیدوارم."گیدئون شانه
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کردم. پیشنهاد کردم: "من موافقم باز هم قوانین رو  ها فکرمدتی به این صحبت
های جیمز باندی رو با خودت بیار. اینجوری یه درسی هم بشکنیم. یکی از اون اسلحه

به اون شمشیر بازها میدیم! راستی، اون رو از کجا آوردی؟ اگر منم یه چیزی مثل اون 
 داشتم حالم بهتربود."

نه ضد خودت به کار بره، به خصوص اگه ندونی توگیدئون گفت: "معموال اسلحه می
 چطوری ازش استفاده کنی."

 به کارد آشپزخانه ژاپنی فکر کردم. تصور خوبی نبود که از آن علیه من استفاده شود.
 تونه از اسلحه هم استفاده کنه؟""شمشیربازی شارلوت خوبه؟ می

دیده، معلومه ر بازی میباز هم شانه باال انداخت. "از دوازده سالگی آموزش شمشی
 خوبه."

ها خوب بود. به جز اخالق. گفتم: "مطمئنم کنت ازش معلومه! شارلوت در همه زمینه
 ش نیستم."خوشش میومد. مشخص بود من مورد عالقه

تونی نظرش رو نسبت به خودت عوض کنی. دلیل گیدئون خندید. "خب، تو هنوز می
 ها در موردگوییسه اینه که ببینه آیا پیشخواد تو رو بهتر بشنااصلی اینکه می

 هایی که مربوط به تو هستن درسته یا نه."چیز
"جادوی کالغ و این چیزها؟" احساس ناراحتی کردم. همیشه وقتی در مورد این مسأله 

 ها گفتن این جادو چی هست؟"گوییزدند همین احساس را داشتم. "پیشحرف می
هایی از یاقوت، راه خود را رامی گفت: "کالغ سرخ، با بالگیدئون مکثی کرد و بعد به آ

شنود. به سختی پیماید و صدای آواز خواندن درگذشتگان را میدر بین دو جهان می
خیزد و حلقه بسته داند ولی قدرت آن برمیشناسد و بهای آن را نمیقدرت خود را می

 شود." گلویش را صاف کرد. "موهای بدنت سیخ شده."می
خیلی وهم آور و ترسناکه. به خصوص اونجایی که در مورد آواز خوندن درگذشتگانه." "

 بازوهایم را مالش دادم. "ادامه هم داره؟"
 "نه، تقریبا همینه. باید قبول کنی که زیاد شبیه تو نیست."

 ها هست؟"گوییگفت. "در مورد تو هم چیزی تو پیشاحتماال درست می
گویی هست. من شیری با در مورد همه مسافران زمان پیش گیدئون گفت: "معلومه.

هایی از الماس هستم که خورشید با دیدن او..." برای یک لحظه به نظر رسید یال
خجالت کشیده است. بعد با لبخند ادامه داد. "و از این مزخرفات. آهان، و مادر مادر 
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شه. یک روباه برازنده مون لیدی تیلنی، یه روباهه. خیلیمادربزرگت، دوست کله شق
 یشمی که زیر یک درخت زیرفون پنهان شده."

 ها سر در میاره؟"گویی"کسی هم از این پیش
س. فقط سؤال اينجاست كه چه جوري تحليلشون كنن." به پر از نشونه -"آره خب 

 ساعتش نگاه كرد. "هنوز وقت داريم. فكر كنم بايد كالس رقصمون رو ادامه بديم."
 واره هم رقص هست؟""توي س

گيدئون گفت: "احتماال نه. فقط خوردن و نوشيدن و موسيقي. شاید هم ازت بخوان كه 
 يه چيزي بنوازي يا بخوني."

هاپ با لزلي، كالس پيانو هاي رقص هيپگفتم: "اوهوم. پس بايد به جاي اون كالس
ا ه كارايوكي رو برفتم. ولي خوندنم خوبه. پارسال تو مهموني سينتيا جايزه مسابقمي

اختالف زیاد برنده شدم. آهنگ جايي بر فراز رنگين كمان رو با تغييرات خودم خوندم؛ 
 حتی با اينكه لباس مبدلم شكل ايستگاه اتوبوس بود و به من نميومد."

"ام.. آره. اگه كسي از تو خواست آواز بخوني، فقط بگو وقتي توي جمع هستي صدات 
 در نمياد."
 م اين رو بگم ولي نمي تونم بگم قوزك پام پيچ خورده؟"تون"پس مي

 كنيم." به من تعظيم كرد.ها رو بذار. دوباره اجرا مي"بيا، گوشي
"اگه كس ديگه اي به جز تو از من تقاضاي رقص يا آواز يا هر چي كرد چي كار كنم؟" 

 من هم تواضع كردم.
كه اگه من تقاضا كنم انجام  گيدئون دست مرا گرفت و گفت: "دقيقا همون كاري رو

دونيم، در قرن هجدهم همه چيز خيلي رسمي بوده. اگر ميدي. ولي تا اونجايي كه مي
دختري رو نشناسن و به صورت رسمي به اون معرفي نشده باشن، ازش تقاضاي رقص 

 كنن."نمي
 هايكم به صورت طبيعي گام"مگه اينكه با بادبزنش يه حركت زشت انجام بده." كم

دم، دادادم. "طبقه باال كه بوديم، هر بار بادبزنم رو يه سانت تكون ميرقص را انجام مي
داد و شارلوت هم مثل يه يه سگ پشمالوي ناراحت به جوردانو حمله عصبي دست مي

 داد."هاش رو تكون ميده سر تكون ميكه گوش
 خواد به تو كمك كنه."گيدئون گفت: "شارلوت فقط مي

دم: "آره، زمين هم صافه." مطمئن بودم پوزخند هنگام رقص مينوت مجاز پوزخندي ز
 نيست.
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 جوري ممكنه كسي فكر كنه شما دو تا زياد از هم خوشتون نمياد.""اين
 واقعا؟!

كنم كسي از شارلوت خوشش هامون، فكر نمي"به جز خاله گلندا، ليدي آريستا و معلم
 بياد."

 كنم."گيدئون گفت: "من كه باور نمي
هام رو گرد كردم. شرط "آخ؛ البته تو و جوردانو رو يادم رفت. اوخ، االن هم چشم

 بندم اين هم تو قرن هجدهم ممنوع بوده."مي
 "امكان داره يه ذره به شارلوت حسوديت بشه؟"

شناختي مجبور شدم بخندم. "حرف من رو قبول كن، اگه تو هم به اندازه من اون رو مي
 پرسيدي."اي نميمسخرههمچين سؤال 

 شناسمش."گيدئون دوباره دست مرا گرفت و آهسته گفت: "من خوب مي
دوست داشتم بگويم: بله، ولي اون طرفي رو كه شكالتيه، ولي بعد فهميدم اين حرف او 

اي دارد و ناگهان واقعا به شدت به شارلوت حسودي كردم. "خب پس، دقيقا چه معني
شناسين؟" دستم را از دست گيدئون كشيدم و به همسايه چقدر خوب همديگه رو مي

 اش در گروه دادم.نامريي
گذرونن همديگه رو ها وقتي زياد با هم وقت ميتونم بگم همونقدري كه آدم"مي
شد لبخند تمسخر آميزي به من زد. "و هيچ كدوم از ما شناسن." همانطور كه رد ميمي

 ها نداشتيم."وقت زيادي براي ساير... ام، دوستي
توانستم يک لحظه ديگر "فهميدم. بايد از هر چي دم دستت مياد استفاده کنی." نمي

 بوسه؟"هم تحمل كنم. "و شارلوت چطور می
گيدئون دست مرا كه حداقل بيست سانت از جايي كه بايد باشد باالتر بود گرفت. 

در هر صورت، يه آقاي ولي  -كني اي مي"داري تو هنر مكالمه پيشرفت قابل مالحظه
 زنه."محترم در مورد اين چيزها حرف نمي

 كردم.""اگر آقاي محترمي بودي اين حرف رو به عنوان بهانه قبول مي
كنم، "اگه تا حاال دليلي به دستت دادم كه فكر كني من مثل آقايون محترم رفتار نمي

 پس..."
يه ذره هم اهميت نداره. ولي "آخ، خفه شو! هر چي بين تو و شارلوت هست براي من 

اين ديگه زياده از حده كه فكر كني اگه من رو هم همزمان ماچ كني بیشتر بهت خوش 
 گذره."مي
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ظرافتي! ممنون ميشم اگه به من بگي چرا انقدر اخالقت بد "ماچ كنم؟ چه عبارت بي
 باشن."هات هم فكر كن. بايد تو اين حركت به سمت پايين و همزمان به آرنج -شده 

دادم من رو ببوسي، اگه کنم! من هيچ وقت بهت اجازه نميبه او پريدم: "شوخي نمی
دونستم تو و شارلوت..." اه، موتزارت تمام شد و دوباره به لينكين پارك برگشت. مي

 تر بود.خوبه. براي حال و هواي االن من مناسب
 "من و شارلوت چي؟"

 "بيشتر از دوست هستين."
 ؟""كي گفته

 "تو؟"
 "من نگفتم."

"آها. پس شما دو تا هيچ وقت... بذار بگيم همديگه رو نبوسيدين؟" تواضع را انجام 
 ندادم و در عوض با عصبانيت به او خيره شدم.

پاد را در بياورد. "اين رو هم نگفتم." تعظيم كرد و دستش را داخل جيب من كرد تا آي
هات چي كار كني، ولي به جز اون عالي ني با آرنج"يه بار ديگه بايد تمرين كني كه بدو

 بود."
تونم در مورد مكالمه تو همين نظر رو داشته باشم. چيزي بين تو و شارلوت گفتم: "نمي

 هست يا نه؟"
 گذره؟""فكر كردم يه ذره هم برات مهم نيست بين من و شارلوت چي مي

 ه!"كردم: "كامال درستهنوز با عصبانيت به او نگاه مي
 11جويپاد را به دست من داد. از گوشي صداي هاللوياي بن"پس حله." گيدئون آي

 آمد.مي
 گفتم: "آهنگش درست نيست."

 گيدئون نيشخندي زد: "نه، نه. فكر كردم به يه چيز آرامش بخش احتياج داري."
 "تو .. تو خيلي..."

 "بله؟"
 "خيلي گندي."

فاوت بيني، تقط دو سانت بين ما فاصله بود. "بيا، ميتر آمد؛ تقريبا فيك قدم نزدیك
 زنه."بين تو و شارلوت همينه. اون هيچ وقت همچين حرفي نمي

 نه."كنی كه بزناگهان نفس كشيدن برايم سخت شد. "شايد براي اينكه تو كاري نمي
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 زنم كال رفتار بهتري داره.""نه، اين نيست. حدس مي
هاي گيدئون نگاه نكنم. "و در توانستم به لبه هر دليلي، نميتر." ب"آره، و اعصاب قوي
كني اگر دوباره تو يه اتاقك اعتراف گير افتاديم و كاري نداشتيم صورتي كه فكر مي

تونی این کار رو تكرارکنی، باید بگم به تو اجازه نميدم دوباره من رو غافلگير بكنيم، می
 كني."

 ه ببوسمت؟""منظورت اينه اجازه نميدي دوبار
 در حالي كه نمي توانستم حركت كنم زير لب گفتم: "خوب فهميدي!"

توانستم گيدئون گفت: "باعث تأسفه." و دهانش آنقدر به من نزديك شد كه مي
كنم كه مشخص هايم احساس كنم. متوجه شدم طوري رفتار نمينفسش را روي لب

هايم را دور م خوب است دستزنم. و جدي نبودم. فكر كردم باز هشود جدي حرف مي
ام. ولي در هر حال، فرصت اينكه خودم را رها كنم و او را به گردن گيدئون نينداخته

 ها پيش از دست داده بودم.عقب برانم را مدت
مشخص بود گيدئون هم متوجه شده است. دستش موهاي مرا نوازش كرد و بعد 

 باالخره، با ماليمت مرا بوسيد.
كشيم حمد و سپاس است." من هميشه خواند: "هر نفسي كه ميم ميجوي در گوشبن

توانستم پانزده بار هايي بود که مييكي از آن آهنگ -اين آهنگ را دوست داشتم 
ولي فكر كنم از اين به بعد براي هميشه و هميشه با خاطره  -پشت سر هم گوش كنم

 گيدئون پيوند خواهد خورد.
 هاللويا!
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 شش

این بار کسی مزاحم ما نشد، نه سفر در زمان و نه یک جن گارگویل گستاخ. همانطور 
ی ما ادامه داشت ولی بعد شد، بوسه مالیم و محتاطانهکه آهنگ هاللویا پخش می

گیدئون هر دو دستش را در موهای من فرو کرد و مرا نزدیک به خودش نگاه داشت. و 
در کار نبود، و عکس العمل من، خودم را هم شگفت زده  وقت دیگر بوسه مالیمیآن

کرد. ناگهان احساس نرمی و سبک وزنی کردم و دستانم به میل خودشان دور گردن 
ی بعد، در حالی که هنوز دانم چطور ولی در چند دقیقهگیدئون حلقه زدند. اصال نمی

مه نجا به بوسیدن ادابوسیدیم، روی مبل سبز افتادیم و در آبدون توقف یکدیگر را می
 دادیم تا وقتی که گیدئون ناگهان ایستاد و به ساعتش نگاه کرد.

زد گفت: "همونطور که گفتم، واقعا جای تأسفه که در حالی که کمی نفس نفس می
رسید و دیگه اجازه ندارم تو رو ببوسم." مردمک چشمانش خیلی بزرگ به نظر می

 هایش قطعا سرخ شده بود.گونه
ام. از آنجایی که به صورت موقت تبدیل به نوعی ژله ردم خودم چه شکلی شدهفکر ک

توانستم از حالت نیمه درازکش تغییر وضعیت بدهم. و با انسانی شده بودم، اصال نمی
جوی خواندن هاللویا را وحشت متوجه شدم که هیچ تصوری از اینکه چقدر از وقتی بن

 قه؟ نیم ساعت؟ هر چیزی امکان پذیر بود. متوقف کرده، گذشته است ندارم. ده دقی
گیدئون به من نگاه کرد و من احساس کردم چیزی مانند بهت و سردرگمی را در 

 هایش دیدم.چشم
باالخره گفت: "بهتره وسایلمون رو جمع کنیم. و تو هم باید یه فکری به حال موهات 

اون فرو برده و تو رو یه جوریه که انگار یه احمقی هر دو تا دستش رو توی  -بکنی 
 -تونه دو دو تا چهارتا کنه و سمت مبل کشیده. هر کسی که اونجا منتظر ما باشه می

 آخ، به خاطر خدا اونجوری به من نگاه نکن."
 "چه جوری؟"

 تونی تکون بخوری.""یه جوری که انگار نمی
 ی."م. تو منو تبدیل به ژله کردتونم. من ژلهخیلی جدی گفتم: "ولی نمی

لبخند زودگذری صورت گیدئون را روشن کرد و بعد از جایش پرید و شروع کرد به 
 ای چیزی داری؟"چپاندن وسایل من در کیفم. "بدو بیا، ژله کوچولو، بلند شو. شونه

 "یه جایی اون توئه."حواس گفتم: بی



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – یاقوت کبود

R o m a n s a r a . o r g 

 

9 5 

 

 گیدئون جعبه عینک مادر لزلی را باال گرفت. "تو این؟"
ای من ناگهان به پایان برسد. پریدم، " و ترس باعث شد که ماهیت ژلهفریاد زدم: "نه!

جعبه حاوی کارد ژاپنی را از دست گیدئون قاپیدم و آن را دوباره در کیفم پرت کردم. 
اگر گیدئون تعجب هم کرده بود، چیزی نشان نداد. صندلی را به کنار دیوار برگرداند و 

 ز کیفم بیرون آوردم.دوباره به ساعتش نگاه کرد. شانه را ا
 "چقدر وقت داریم؟"

دانستم چطور آنجا افتاده پاد را از زمین برداشت. نمیگیدئون گفت: "دو دقیقه." و آی
 بود؛ یا اینکه چه وقتی افتاده بود.

 با عجله موهایم را شانه کردم.
 کرد. "گوئنت؟"گیدئون با حالتی جدی مرا نگاه می

توانستم با خونسردی به او نگاه کردم. دم و تا جایی که می"هان؟" شانه را پایین آور
العاده بود و بخشی از وجود من سعی داشت که دوباره به ژله چقدر فوق -وای، خدایا 
 تبدیل شود.

 "تو..."
 منتظر شدم. "چی؟"

 "هیچی."
 گردیم."شد. گفتم: "فکر کنم داریم برمیپیچه آشنا در بدنم پخش میاحاس دل

 تر وگرنهت رو محکم بچسب. هر چی هم که شد ولش نکن. و یه کم بیا این طرف"کیف
 روی میز فرود میای."

ای بعد، رفتم، همه چیز جلوی چشمانم محو شد. لحظههمانطور که به طرف او می
درست جلوی آقای مارلی حیرت زده، به نرمی روی پاهایم فرود آمدم. گارگویل از باالی 

 کرد.خند به من نگاه میهای او با لبشانه
زمریوس گفت: "باالخره اومدی. تو یه ربع گذشته مجبور بودم به حرف زدن موقرمز با 

 خودش گوش بدم."
 آقای مارلی یک قدم عقب رفت و پرسید: "حالتون خوبه دوشیزه شپرد؟"

گیدئون که درست پشت سر من فرود آمده بود و حاال داشت سر تا پای مرا برانداز 
 رد گفت: "حالش خوبه." وقتی به او لبخند زدم به سرعت کنار رفت.کمی
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آقای مارلی گلویش را صاف کرد. "باید به شما اطالع بدم که در تاالر اژدها منتظر شمان، 
خواد شما رو ببینه. اگر اجازه بدین، من شماره هفت وارد شده و می -قربان. حلقه داخ

 م."رسوندوشیزه شپرد رو به ماشینشون می
 زمریوس گفت: "دوشیزه شپرد ماشین نداره؛ حتی گواهینامه  هم نداره، خنگ خدا."

 بند را برداشت.برمش باال." گیدئون چشم"الزم نیست، من با خودم می
 "واقعا باید این رو ببندم؟"

د، چند کر"بله، باید ببندی." گیدئون چشم بند را دور سر من بست. وقتی این کار را می
خواستم سر و صدا کنم برای همین موی من در گره گیر کرد و کشیده شد، ولی نمیتار 

تونی جای اون رو گذارن، نمیفقط لبم را گاز گرفتم. "اگه ندونی کرونوگراف رو کجا می
 لو بدی و وقتی دفعه بعد توی این اتاق فرود بیایم، کسی منتظر ما کمین نکرده."

های ورود و خروجش همیشه نگهبان محافظانه و راه گفتم: "ولی این سرداب متعلق به
 داره."

های منطقه معبد هم بیشتره و کوچه"اوال، راهروهای مخفی این قسمت از کوچه پس
مند به یه تونیم احتمال اینکه کسی در بین خودمون عالقهثانیا، ما هیچ وقت نمی

 مالقات غافلگیرانه باشه رو نفی کنیم."
هیچ کس اعتماد نکن؛ حتی به احساسات خودت." اینجا همه شکاک  زیر لب گفتم: "به

 بودند.
 گیدئون دستش را روی کمر من گذاشت و به جلو هدایت کرد. "دقیقا."

صدای آقای مارلی را شنیدم که شب به خیر گفت و بعد در پشت سر ما بسته شد. در 
تم از دانسیم ولی نمیسکوت کنار هم راه رفتیم. خیلی چیزها بود که دوست داشتم بگو

 کجا شروع کنم. 
م و چشمای م بهم میگه شما دو تا دوباره مشغول بودین. غریزهزمریوس گفت: "غریزه

 تیزبینم."
 گفتم: "بیخود." و زمریوس زد زیر خنده.

دونم وقتی یه "حرف من رو قبول کن، من از قرن یازدهم توی این دنیا بودم، و می
 زنه چه شکلی میشه."غلت می دختر تو یه انبار کاه

 با اوقات تلخی تکرار کردم: "کاه؟"
 زنی؟"گیدئون پرسید: "با من حرف می
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 تونم یه اسب رومیرم، میخواستم بگم آه، دارم از گرسنگی میگفتم: "پس با کی؟ می
 بخورم. ساعت چنده؟"

کترونیکی متعددی های ال"تقریبا هفت و نیم." گیدئون ناگهان مرا رها کرد. صدای بوق
 ی من به دیوار برخورد کرد. شنیده شد. و بعد شانه

 "چی شد؟"
 ی واقعی یه جنتلمن!"زمریوس دوباره از خنده غش کرد. "نمونه

داد. وقتی نبودم بهم سی و چهار تا "ببخشید. این موبایل لعنتی این پایین آنتن نمی
" گیدئون آه عمیقی کشید. "یازده بار به تونه،... خدایا، مادرم!زنگ زدن، عالیه! فقط می

 من زنگ زده."
کردم. "ببین، یا این چشم بند داشتم با کمک دست راهم را از کنار دیوار پیدا می

 مسخره رو باز کن یا باید راهنماییم کنی."
 "باشه." دستش دوباره برگشت.

مردایی که چشم  تونم یکی دو کلمه هم در موردزمریوس دوباره اظهار نظر کرد: "می
بندن تا بتونن با خیال راحت موبایلشون رو چک کنن حرف دوست دخترشون رو می

 بزنم."
 مند نبودم. "اتفاق بدی افتاده؟"من هم خیلی به این وضعیت عالقه

 زنیم. هنوز آنتن نمیده."باز هم آه. "فکر کنم. ما معموال به هم زنگ نمی
 س."باش، پلهزمریوس به من هشدار داد. "مواظب 

گفتم: "شاید یکی مریض شده. یا چیز مهمی رو یادت رفته. چند روز پیش مامانم خدا 
 دونه چند بارمی

 م کارت تولد مبارک بفرستم. آخ."زنگ زد تا به من یادآوری کنه برای دایی هری 
رفت. ها وسط شکمم فرو میاگر زمریوس به من هشدار نداده بود، دستگیره آخر نرده

توانستم با دست راهم را در کرد. تا جایی که میگیدئون هنوز هم به من توجهی نمی
 کردم.راه پله مارپیچ پیدا می

"نه، این نیست. من هیچ وقت تولد کسی یادم نمیره." از صدایش مشخص بود به 
 ستوه آمده است. "حتما به رافائل مربوطه."

 ت؟""برادر کوچیکه
رانندگی بدون گواهینامه، پرش از صخره، کوهنوردی  -کنه ی"همیشه کارای خطرناک م

خواد تحت تأثیر قرار بده. پارسال با دونم کی رو میبدون تجهیزات امنیتی. اصال نمی
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پاراگالیدر تصادف کرد و ضربه مغزی شد و سه هفته بیمارستان بستری بود. آدم فکر 
ق برتلین رو مجبور کرد برای کنه باید درس گرفته باشه، ولی نه، موسیو گنداخالمی

تولدش یه قایق موتوری بهش بده. اون احمق هم هر کاری که رافائل بخواد انجام 
ها رسیدیم، گیدئون سرعتش را زیاد کرد و من چند بار میده." وقتی به باالی پله

رفتیم به سکندری خوردم. "آهان، باالخره! درست شد." ظاهرا همانطور که راه می
 توانستم چیزی بشنوم.داد. متأسفانه نمیاش گوش میصوتیهای پیام

شنیدم چندین بار گفت "اه، گندش بزنن." فقط همین. دوباره مرا رها کرده بود و 
 کردم.کورکورانه راهم را پیدا می
خوای به دیوار بخوری، بهتره االن بپیچی سمت چپ. آها، زمریوس گفت: "اگه نمی

 فهمیدن تو رادار توکار نداری."مثل اینکه باالخره ایشون 
هایش صورت من و بعد پشت سرم را لمس گیدئون زیر لب گفت: "خب!" با دست

آمد ولی به شدت شک کرد. "گوئنت، متأسفم." واقعا در مورد چیزی متأسف به نظر می
تونی خودت از اینجا راه برگشت رو پیدا کنی؟" داشتم که در مورد من باشد. "می

باز كرد و نور چشمانم را زد. بيرون اتاق خياطي مادام روسيني ايستاده بند را چشم
 بوديم. 

گيدئون گونه مرا نوازش زودگذري كرد و لبخند كجي به من زد. "راه رو كه بلدي، 
 بينمت."درسته؟ ماشين منتظرته. فردا مي

 قبل از اينكه بتوانم چيزي بگويم برگشت و رفت.
 اي نبرده."ن. اگه از من بپرسي از احساسات لطيف بهرهزمريوس گفت: "و تشريف برد

 پشت سر گيدئون داد زدم: "ولي چه اتفاقي افتاده؟"
تر كند داد زد: "برادرم از خونه فرار كرده. سه تا بدون اينكه برگردد يا حركتش را آهسته

ي دحدس بزن كجا داره ميره!" ولي قبل از اينكه بتوانم يك حدس هم بزنم در پيچ بع
 ناپديد شده بود.

 بندم فيجي نبوده."زيرلب گفت: "خوب شرط مي
زمريوس گفت: "اگه از من بپرسي، بهتر بود اصال با اون تو هيچ انبار كاهي غلت نزني. 

 خوره."هاش هستي و اصال با تو به مشكلي بر نميكنه تو از اون راحتحاال فكر مي
ر مورد انبار كاه اعصابم رو به هم هات د"ساكت شو زمريوس. داري با اين حرف

 ريزي. ما فقط يه كم همديگه رو بوسيديم، همين."مي
 "الزم نيست مثل چغندر قرمز بشي عزيز جان."
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هاي سوزانم گذاشتم؛ از دست خودم عصباني بودم. "بيا بريم. هايم را روي گونهدست
د. و شايد هم تو راه مه. دست كم امشب ممكنه شانس بيارم و شام گيرم بيامن گرسنه

 بتونيم يه نگاهي به اين مردان مرموز حلقه داخلي بندازيم."
دادم. تمام بعد از ظهر داشتم به زمريوس گفت: "اگه جاي تو بودم به خودم زحمت نمي

 دادم."هاشون گوش ميحرف
 "ااا، چه خوب! بگو!"

ورن خجمجمه خون ميكردم از توي "خسته كننده، خسته كننده، خسته كننده. فكر مي
كنن. ولي ما از اين شانسا نداريم. هاي مرموز نقاشي ميو روي بازوهاشون طلسم

 زدن."شون با كت شلوار و كراوات نشسته بودن و حرف ميهمه
 "در مورد چي؟"

"بذار ببينم هنوز يادم مياد." گلويش را صاف كرد. "اصل حرفشون در مورد اين بود كه 
طاليي خودشون رو براي گير انداختن كهرباي سياه و ياقوت كبود آيا بايد قوانين 

بشكنن يا نه. بعضياشون گفتن فكر خيلي خوبيه. بقيه گفتن نچ، اصال راه نداره. بعد 
تونيم دنيا رو نجات گروه اول گفتن ولي ما مجبوريم ترسوها، وگرنه هيچ وقت نمي

هم هست، پس پيوستگي و بديم و گروه دوم گفتن نه، كار وحشتناكيه، خطرناك 
اخالق چي ميشه، و گروه اول گفتن آره ولي اگه به معني نجات دنيا باشه مهم نيست. 

شون بعد كلي مزخرفات گفتن. فكر كنم سر بيشترش خوابم برده بود. ولي بعد همه
رسه توافق كردن كه متأسفانه الماس تمايل داره كه خودش تنهايي كار كنه و به نظر مي

هاي سفر زمان عمليات اپال و عمليات يشم كم خنگه و براي مأموريت ياقوت يه
 مناسب نيست چون زيادي احمقه. تا االن گرفتي چي گفتم؟"

 "اممم..."
گفتن بايد تا دادن. ميها به حرف من گوش نمي"البته من ازت دفاع كردم ولي اون

كردن جهالت و ناآگاهي جاي ممكن همه اطالعات رو از تو پنهان كنن. اون ها فكر مي
تو كه نتيجه آموزش نامناسب بوده، در حال حاضر هم يه خطر امنيتيه و شخصيت تو 

 هم رازنگهدار نیست. آهان، و قراره مراقب دوستت لزلي هم باشن."
 "لعنتي."

دونن. دوستاي دالل كفايتي تو مقصر ميها مادرت رو براي بي"خبر خوب اينه كه اون
ها براي همه چيز مقصرن. و بعد شون توافق كردن كه هميشه زنمهرمز و رازمون ه

ها، درك هاي لباس، نامهشروع كردن به حرف زدن در مورد مدارك، صورت حساب
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متقابل انساني و بعد از کلی حرف زدن به اين نتيجه رسيدن كه لوسي و پل با 
ه البته براي اين مورد كنن. كرفتن و االن هم اونجا زندگي مي 4441كرونوگراف به سال 

خاص االن كلمه مناسبي نيست." زمريوس سرش را خاراند. "ولش كن. در هر حال اون 
جا هستن، دوستامون از اين بابت مطمئنن و در فرصت بعدي، قهرمان قوي دو تا اون

ها رو بگيره، خونشون رو به دست بياره و حاال كه گرم شده العاده تو قراره رد اونفوق
راف اولي رو هم پس بگيره. بعد دوباره رفتن از اول شروع كردن به چرت و پرت كرونوگ

 گفتن، قوانين طاليي، و اين حرفا."
 گفتم: "جالبه."

كني به خاطر روش جذاب و هوشمندانه كني؟ خب، اگه اين فكر رو مي"اينطور فكر مي
 ها بوده."هاي كسل كننده اونمن تو خالصه كردن چرت و پرت

دادم كه صدايي شنيدم. اهروي بعدي را باز كردم و داشتم به زمريوس جواب ميدر ر
 قبل از خود راضي هستي." "هنوز هم به همون اندازه

هاي صداي مادرم بود. و همانطور كه انتظار داشتم وقتي پيچيدم مادرم با مشت
 كرده در مقابل فالك دو ويلر ايستاده بود.گره

تراش هستي. با كارهات ضرر ثل هميشه كله شق و اشكالگفت: "تو هم مفالك مي
 در رو حقايق و - بيار براش خوايمي كه دليلي هر حاال–قابل توجهي به آرمان ما زدي

 ."كردي پنهان گوئنت تولد مورد
مادرم به او پريد: "آرمان! آرمان ارزشمند شما هميشه براتون از هر انساني كه درگير اين 

 ر بوده!"تماجرا میشه مهم
 توانستم بدون صدا بستم و آهسته به طرف آنها رفتم.در را تا جايي كه مي

 رفت: "واي، چقدر عصبانيه."گذاشت و جلو ميزمريوس باالي ديوار دست رو دست مي
هايش سرخ شده بود و صدايش به زد، گونههاي مادرم برق ميگفت. چشمدرست مي

كرديم گوئنت از اين جريان دور نگه داشته بشه. در  طرز غيرعادي بلند بود. "ما توافق
خواي اون رو توی سيني به كنت تقديم كني. معرض هيچ خطري قرار نگيره! و حاال مي

 دفاعه."با اينكه اون... كامال بي
 فالك دو ويلر به سردي گفت: "اين تقصير خودته."

 ئولي!"مادرم لبش را گاز گرفت: "به عنوان استاد اعظم لژ، تو مس
"اگه تو از اول دستت رو نشون داده بودي، گوئنت االن آماده بود. محض اطالعت، 

اي هدغدغخواستي دخترت كودكي بيممكنه بتوني آقاي جورج رو با داستان اينكه مي
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دم منتوني كاله بذاري. من هنوز خيلي عالقهداشته باشه گول بزني ولي سر من نمي
 ه ما بگه."بدونم اون قابله چي داره ب

 "هنوز پيداش نكردين؟" صداي مادرم آنقدرها هم جيغ مانند نبود. 
جا پخش شدن." در اين زمان بره، گريس. عوامل ما همه"فقط چند روز زمان مي

 متوجه شد من هم آنجا هستم و حالت سرد و عصباني صورتش ناپديد شد.
 "چرا تنهايي گوئنت؟"

و مرا بغل كرد. "فكر كردم قبل از اينكه مثل ديشب  "عزيزم!" مادرم به طرف من دويد
 دير بشه بيام دنبالت."

فالك با لبخند محوي اضافه كرد: "و از فرصت استفاده كني و سر من داد بزنی. چرا 
 آقاي مارلي با تو نيست گوئنت؟"

 تونم آخر راه رو تنهايي برگردم. شما سر چياز جواب دادن طفره رفتم: "به من گفتن مي
 كردين؟"جر و بحث مي

كنه سفرهاي اكتشافي تو به قرن هجدهم خيلي خطرناك فالك گفت: "مادرت فكر مي
 هستن."

ای از خطرات را هم توانستم او را مقصر بدانم. و تازه حتي ذرهخب، من نمي
دانست. هيچ كس چيزي در مورد مرداني كه در هايد پارك به ما حمله كرده بودند نمي

دادم زبانم را گاز بگيرم تا چيزي به او بگويم. در ته بود. من يكي كه ترجيح ميبه او نگف
دانست. و در مورد كنت سن ژرمن و روش مورد ليدي تيلني و اسلحه هم چيزي نمي

كس به جز لزلي در اين مورد اش براي تهديد من، خب، تا به حال به هيچشيطاني
 رگم.چيزي نگفته بودم. اوه، و البته به پدربز

كم لم باد زدن خودم و رقص فالك را با دقت برانداز كردم. با لحني عادي گفتم: "داره كم
كنم تنها خطر اينه كه مينوت دستم مياد. واقعا خطري نداره مامان. فكرش رو كه مي

 ممكنه بادبزن رو تو سر شارلوت خرد كنم."
 زد. فالك گفت: "بفرما گريس."چشمانش برق مي

زني فالك؟"مامان نگاه خشمناك ديگري به او انداخت، كي رو داري گول مي "فكر كردي
بعد بازوي مرا گرفت و دنبال خودش كشيد. "بيا، بقيه منتظر ما هستن تا شام رو 

 شروع كنن."
بينمت گوئنت. و... ام... شاید تو رو فالك با صداي بلند پشت سر ما گفت: "فردا مي

 ببینم گريس."
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بينمتون." مادرم هم چيزي زيرلب گفت ولي نتوانستم تشخيص ميزيرلب گفتم: "
 بدهم چه چيزي.

ن تونزمريوس گفت: "اگه از من بپرسي، بازم جريان انبار كاهه. اونا با دعواهاشون نمي
م بينهايي رو كه دوست دارن تو انبار كاه غلت بزنن ميمنو گول بزنن. من وقتي آدم

 شناسم."مي
هم آه كشيد و همانطور كه آخر مسير به سمت در ورودي را  آهي كشيدم. مادرم

تر كرد. اول كمي خشكم زد ولي بعد سرم را روي رفتيم مرا به خودش نزديكمي
اش گذاشتم. "الزم نيست سر من با فالك جر و بحث كني. تو خيلي نگراني شانه

 مامان."
كني همه چيز رو غلط "براي تو گفتن اين حرف راحته... احساس خوبي نيست كه فكر 

تونم بفهمم از دست من عصباني هستي." دوباره آه كشيد. "و حق انجام دادي. مي
 داري؛ واقعا."

 گفتم: "ولي در هر صورت دوستتون دارم."
کرد گریه نکند. زمزمه کرد: "و من هم تو رو بیشتر از اونی که بتونی مامان سعی می

از ساختمان رسیدیم و مامان طوری به اطراف  تصور کنی دوست دارم." به خیابان خارج
ترسد کسی در تاریکی منتظر ما کمین کرده باشد. "حاضرم هر چی کرد انگار مینگاه می

 دارم بدم که ما هم یه خانواده کامال عادی باشیم که یه زندگی کامال عادی دارن."
 گفتم: "عادی دقیقا چیه؟"
 "در هر حال، ما نیستیم."

 فتم: "به نظر من که بستگی به نظر خود آدم داره. امروز چطور بود؟"با کنایه گ
مامان لبخند کمرنگی زد: "مثل همیشه. اول با مادرم یه جر و بحث كوچيك کردم، بعد 

یه جر و بحث بزرگتر با خواهرم کردم، یه ذره هم با رئیسم سر کار جر و بحث کردم و 
استاد اعظم اون لژ فوق العاده مخفیه جر آخرش هم با... دوست پسر سابقم که اتفاقا 

 و بحث کردم."
 زدن!"زمریوس با خوشحالی گفت: "دیدی گفتم. تو کاه غلت می

 "آهان، ديدي مامان؟ کامال عادی."
 مامان لبخند زد. "و روز تو چطور بود عزیزم؟"

 ه"اوه، چیزی که ارزش گفتن داشته باشه نبود. یه کم تو مدرسه با آقای سنجاب ب
مشکل برخوردیم، بعدش یه کم درس رقص و آداب معاشرت با اون انجمن مخفی 
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مشکوک که دنبال سفر زمان هستن داشتم، و بعدش درست قبل از اینکه به خفه کردن 
برای انجام تکالیفم در  4453دختر خاله عزیزم برسم، یه گشت و گذار مختصر تو سال 

 آقای سنجاب به دردسر نیفتم."آرامش و سکوت داشتم تا فردا تو مدرسه با 
کرد. دوباره به اطراف نگاه رو صدا میهای مامان در پیاده"خیلی هم بد نبوده!" پاشنه

 کرد.
كنم كسي ما رو تعقيب كنه. سرشون خيلي شلوغه. به او اطمينان دادم: "واقعا فكر نمي

 زنن."هاي مخفي باحالي تو معبد وول ميآدم
يزي نيست كه زياد اتفاق بيفته. آخرين باري كه همه با هم چ -"جلسه حلقه داخلي 

ها معموال جلسه داشتن اون موقعي بود كه لوسي و پل كرونوگراف رو دزديدن. اين آدم
 تو همه جاي دنيا پخش شدن."

اي براي هيچ دوني؟ هيچ فايدهكني وقتش شده به من بگي چي مي"مامان. فكر نمي
 نگه دارين."خبر كس نداره كه من رو بي

 زمريوس گفت: "خدا از دهنت بشنوه."
دونم به گيري! چيزهاي كمي كه من ميمامان ايستاد. "تو خيلي من رو دست باال مي

كنه. يا بدتر، ممكنه باعث بشه خوره. احتماال فقط بيشتر گيجت ميهيچ درد تو نمي
 واقعا تو خطر بيفتي."

شدم. "سوار سبز كيه؟ يا چيه؟ چرا لوسي و نمي سرم را تكان دادم. به اين راحتي تسليم
خوان بسته بشه ولي فقط براي اينكه خودشون خوان حلقه بسته بشه؟ يا ميپل نمي

 از راز استفاده كنن؟"
شنوم. و در مورد اش را ماليد. " اولين باريه كه اسم سوار سبز رو ميمامان پيشاني

تن. خودت كنت سن ژرمن رو ديدي. لوسي و پل هم مطمئنم كه انگيزه شخصي نداش
ها و ابزارهايي داره كه..." حرفش را قطع كرد. "واي، عزيزم، باور كن من اون روش

 تونم چيزي بگم كه به درد تو بخوره."نمي
كنن و به من اعتماد ها انقدر مرموز رفتار ميكنم! اينكه اون آدم"مامان، خواهش مي

 ي شما مادر مني!"ندارن به اندازه كافي بد هست، ول
هايش دوباره پر از اشك شد. "بله، هستم." ولي مشخص بود كه اين "بله." چشم

اي نخواهد داشت. "بيا، تاكسي نيم ساعته منتظره. احتماال ها براي من فايدهصحبت
 داره."نصف حقوق اين ماهم خرج بر مي

 تونستيم با مترو بريم."آهي كشيدم و به دنبالش رفتم. "مي
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"نه، تو بايد هر چه زودتر يه غذاي گرم بخوري. و نيك و كارولين هم خيلي دلشون 
 برات تنگ شده. خيلي ناراحت ميشن باز هم بدون تو شام بخورن."

*** 
با اينكه عجيب بود ولي شب آرام و راحتي را گذرانديم، چون مادربزرگ و خاله گلندا و 

 شارلوت به اپرا رفته بودند.
هاي موي بورش را تكان " و حلقه11ي با خوشحالي گفت: "اپراي توسكاعمه بزرگ مد

گردن خونه از نظر اخالقي پيشرفت كرده باشن." داد. "بياين اميدوار باشيم وقتي برمي
 اي به من زد. "چه شانسي كه ويولت بليط داشت." چشمك موذيانه

)يك خانم مسن  با تعجب به بقيه نگاه كردم. معلوم شد كه دوست عمه بزرگ مدي
كه هميشه موقع كريسمس براي ما  14پالممهربان با اسم زيباي خانم ويولت پرلپل

اش به اپرا برود ولي بافت(  قرار بوده كه با پسر و عروس آيندهگردن و جوراب مي شال
 حاال معلوم شده كه عروس آينده، قرار است عروس آينده كس ديگري بشود.

يدي آريستا و خاله گلندا بيرون از خانه بودند، همه ما هايي كه لمثل ساير وقت
بالفاصله احساس آرامش كرديم. كمي شبيه زماني بود كه در دبستان معلم از كالس 

پریدم تا به خواهر و برادرم، عمه بزرگ شد؛ حتی در بين شام هم از جایم میخارج مي
چطور به من رقص مينوت قلمبه و شارلوت مدي، مامان و آقاي برنارد نشان بدهم لب

كردم به من دادند. و زمريوس هم اگر چيزي را فراموش ميو حركت بادبزن را ياد مي
 كرد. يادآوري مي

آيد تا ناراحت كننده، و فكر كردم، حاال كه گذشته، بيشتر خنده دار به نظر مي
 تي، همه درتوانستم درك كنم چرا اين جريان آنقدر براي بقيه جالب بود. بعد از مدمي

حال رقصيدن بودند )به جز آقاي برنارد ولی حتي او هم با نوك كفشش با ريتم ما 
گفتند: زدند و به همديگر ميزد( و مثل آقاي جوردانو تو دماغي حرف ميضربه مي

ي خنگ! ببين شارلوت چطور انجام ميده!" و "راست! نه، راست اون طرفه كه "دختره
 !"پرستانه نيستبينم! اين حركت ميهندندونات رو ميانگشت شستت طرف چپه!" و "

كالم از طريق باد زدن خودش با دستمال نشان داد. نيك بيست و سه روش ارتباط بي
"اين يكي يعني اوخ، زيپ شلوارت بازه آقا، و اگه يه كم بادبزن رو بياري پايين و از 

با شما ازدواج كنم. ولي  باالش به كسي نگاه كني معنيش اينه كه واي، من دوست دارم
 اگه برعكسش رو انجام بدي يعني هاها، ما االن با اسپانيا وارد جنگ شديم."
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كردم نيك مهارت زيادي در هنرپيشگي داشت. باالخره كارولين موقع بايد اعتراف مي
كه  -بيشتر شبيه رقص ديسكو بود تا مينوت -رقص چنان پايش را در هوا پرتاب كرد 

ايش پرتاب شد و در باقيمانده كرم كاراملي كه به عنوان دسر خورده هيكي از كفش
 بوديم فرود آمد.

اين جريان كمي حال ما را سر جايش برگرداند؛ تا وقتي كه آقاي برنارد كفش را از داخل 
ظرف شكار كرد، در بشقاب كارولين گذاشت و با حالتي كامال جدي گفت: "خوشحالم كه 

ها بعد از اپرا به باقي مونده. وقتي دوشيزه شارلوت و خانم مقدار زيادي از اين دسر
 خوان."خونه برگردن حتما يه چيزي براي خوردن مي

عمه بزرگم به او لبخند درخشاني زد: "شما هميشه آدم بافكري بودين، آقاي برنارد 
 عزيز."

 برادرتونآقاي برنارد گفت: "وظيفه من اينه كه مراقب همه شما باشم. من قبل از فوت 
 به ايشون قول دادم."

متفكرانه به آن دو نفر نگاه كردم. "ممكنه بابا بزرگ چيزي در مورد يه سوار سبز به شما 
 گفته باشه، آقاي برنارد؟ يا شما، عمه مدي؟"

 عمه مدي سرش را تكان داد. "سوار سبز؟ معنيش چيه؟"
 ين."دونم بايد پيداش كنم، همدونم. فقط ميگفتم: "اصال نمي

آقاي برنارد گفت: "اگه من بخوام دنبال چيزي بگردم، معموال به كتابخونه پدربزرگتون 
زدند. "من هميشه چيزي رو كه هاي جغد مانندش از پشت عينك برق ميميرم." چشم

م شناسكنم. اگه كمك خواستين، كتابخونه رو خيلي خوب ميخوام اونجا پيدا ميمي
 كنم."گيري ميچون من هميشه اونجا رو گرد 

 عمه بزرگ مدي گفت: "فكر خوبيه، آقاي برنارد عزيز."
"هميشه در خدمت شما هستم خانم." آقاي برنارد قبل از شب به خير گفتن چوب 

 بيشتري در شومينه ريخت.
خوابه عينكش رو در مياره يا نه. و اگه خوام ببينم وقتي ميزمريوس دنبال او رفت. "مي

 متال گيتار بزنه بهت خبر ميدم."يم بشه تا بره توي يه گروه هوينصفه شب از خونه ج
رفتند ولي امروز مادرم ها زود به رختخواب ميبرادر و خواهرم بايد در طول هفته شب

به آنها اجازه داد بيدار بمانند. بعد از اينكه تا وقتي از حال رفتيم خنديديم، جلوي آتش 
امان جا كرد، نيك به من تكيه داد و عمه بزرگ نشستيم. كارولين خودش را در بغل م
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مدي در مبل مخصوص ليدي آريستا نشست، يك حلقه موي بورش را از روي صورتش 
 فوت كرد و با رضايت به ما نگاه كرد.

كني عمه مدي؟ وقتي دختر جووني كارولين پرسيد: "در مورد قديما برامون تعريف مي
 ر عمو هيزل وحشتناك؟"رفتي روستا ديدن دختبودي و بايد مي

اش را روي چهارپايه گذاشت و گفت: "اوه، تا حاال هاي پشمي صورتيعمه مدي دمپايي
يي هاچند بار اون رو شنيدين كه!" ولي راضي كردنش خيلي طول نكشيد. همه داستان

شد. "هيزل از كه در مورد دختر عموي وحشتناكش هيزل بود با اين جمله شروع مي
گفتيم: صدا ميدختري بود كه ميشه تصور كرد." و بعد همه ما يك ترينخودراضي

گفت: "نه، هيزل داد و مي"دقيقا مثل شارلوت!" و عمه بزرگ مدي سرش را تكان مي
 چرخوند."گرفت و دور سرش ميها رو از ُدم ميخيلي خيلي بدتر بود. اون گربه

ساله اني كه در آن عمه مدي دهام را روي سر نيك گذاشتم و همانطور كه به داستچانه
هاي شكنجه شده گلوسستر شاير را گرفت و دخترعمو هيزل را به داخل انتقام تمام گربه

كردم، فكرم سراغ گيدئون رفت. االن كجا اي از كود مايع هل داد گوش ميحوضچه
كرد؟ چه كسي با او بود؟ ممكن بود او هم با همين احساس گرم بود؟ چه كار مي

 رونش در مورد من فكر كند؟ احتماال نه.عجيب د
اي كه بيرون از اتاق خياطي مادام روسيني از هم جدا شديم فكر كردم به وقتي به لحظه

سختي آه عميقم را فرو خوردم. گيدئون ديگر به من نگاه هم نكرده بود حتي با اينكه 
 چند دقيقه قبل از آن مشغول بوسيدن هم بوديم. 

ينكه ديشب پشت تلفن براي لزلي قسم خورده بودم كه ديگر هرگز بوسیدن مجدد! با ا
 افتد. "نه تا وقتي كه باالخره تصميم بگيريم جريان رابطه ما دو تا چيه."اين اتفاق نمي

زني؟ مشخصه جريان لزلي فقط خنديده بود. "برو بابا، فكر كردي كي رو داري گول مي
 ي!"چيه. تو يك دل نه صد دل عاشق اون پسره شد

شناختم؟ توانستم عاشق پسري باشم كه فقط چند روز بود او را ميولي چطور مي
پسري كه رفتارش اغلب اوقات غير قابل تحمل بود؟ با اينكه در مواقعي كه اينطور نبود، 

 خيلي خيلي...
زمریوس داد زد "من اومدم!" و روی میز غذاخوری فرود آمد و تا نزدیکی شمعی که 

ای خورد و ر خورد. کارولین که روی پای مامان نشسته بود ناگهان یکهروی میز بود س
 به طرف او نگاه کرد.

 آهسته پرسیدم: "چی شده کارولین؟"
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 گفت: "هیچی. فکر کردم یه سایه ای دیدم، همین."
 "واقعا؟" با تعجب به زمریوس نگاه کردم.

 16تقریبا کامل شده. ای باال انداخت و لبخند گشادی زد. "ماهزمریوس فقط شانه
بینن، اغلب اوقات فقط از گوشه چشم. بعد آدمای حساس گاهی اون موقع ما رو می

تر نگاه کنن، ما دیگه اونجا نیستیم." دوباره از لوستر آویزان شده بود. "اون اگه دقیق
 بینه وکنه میپیرزنه که موهای حلقه حلقه طالیی داره بیشتر از اون چیزی که رو می

ش گذاشتم، فقط برای اینکه ببینم چی میشه، م رو روی شونهکنه. وقتی پنجهیحس م
 ."شما نداشته باشم ش... نه اینکه انتظارش رو تو خانوادهدستش رو برد به طرف شونه

البته مهارت الهامات عمه بزرگ مدی  -ي حساس! با محبت به کارولین نگاه کردم. بچه
 را به ارث نبرده بود.

زد. و عمه هایش برق مین گفت: "اینجای داستان، جای مورد عالقه منه." چشمکارولی
اش را بزرگ مدی شروع کرد به تعریف داستان هیزل روانی که بهترین لباس روز یکشنبه

زد: "صبر کن مدالین، پوشیده بود و تا گردن وسط کود مایع فرو رفته بود و جیغ می
 رسم!"حسابت رو می

 فت: "و این کار رو کرد. چندین بار!"عمه بزرگ مدی گ
ها باید شنویم. شما بچهمامان محکم گفت: "ولی اون داستان رو یه وقت دیگه می

 برین بخوابین. فردا مدرسه دارین."
 همه ما آه کشیدیم، عمه بزرگ مدی از همه بلندتر.

*** 
پیتزا تقریبا تنها  داد.کس ناهار مدرسه را از دست نميها روز پیتزا بود و هیچجمعه

دانستم که لزلی برای آن پیتزا دادند. میغذای قابل خوردنی بود که در مدرسه می
 میرد برای همین اجازه ندادم با من در کالس بماند. من آنجا با جیمز قرار داشتم.می

 گفتم: "برو ناهارت رو بخور. من اصال دوست ندارم به خاطر من پیتزا رو از دست بدی."
خوام بیشتر در وقت دیگه کسی نیست که اینجا مراقب بیرون باشه. و میلی اون"و

 مورد دیروز بدونم، در مورد تو و گیدئون و مبل سبز..."
 تونم چیزی بیشتر از اونی که تا االن گفتم بهت بگم.""ببین، از صمیم قلب میگم، نمی

 "پس دوباره بگو. خیلی رومانتیکه!"
 ""برو پیتزاتو بخور!
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لزلی گفت: "باید حتما شماره موبایلش رو بگیری. منظورم اینه که این یه قانون طالییه: 
 اگه شماره تلفن پسری رو نداری، هیچ وقت اون رو نبوس."

 گفتم: "پپرونی و پنیر خوشمزه..."
 "ولی..."

گفتم: "زمریوس با من هست." به لبه پنجره که زمریوس در آنجا نشسته بود و انتهای 
 اش سر رفته است.آمد حوصلهجوید اشاره کردم؛ به نظر میتیزش را میدم نوک

لزلی تسلیم شد."باشه. ولی حتما امروز یه چیزی بخور. این همه تکون تکون دادن 
ای برای هیچ کس نداره! و اگه کسي تو این حال تو رو کش خانم کانتر هیچ فایدهخط

 ه، یادت باشه."فرستنت به دیوونه خونببینه، سریع می
شد لزلی را به بیرون "وای، برو دیگه." و درست همان زمانی که جیمز وارد کالس می

 هل دادم.
های ی کک مکی با دخالتجیمز خوشحال بود که این بار تنها هستیم. "اون دختره

 کند."ریزد! و با من مثل هوا رفتار میش اعصابم را به هم میدائمی
 یی که به اون مربوط میشه، تو... وای، فراموش کن!""برای اینکه تا جا

 "خب، امروز چه کمکی از من برمیاد؟"
 ."کنن"فکر کردم شاید بتونی به من بگی تو یه سواره در قرن هجدهم چطور سالم می

 "سالم؟"
دیدن چی دونی مردم قبال وقتی همدیگه رو می"بله. سالم؟ روز به خیر. حتما می

بوسی، تعظیم، تواضع، عالیجناب، کردن. دست دادن، دستکار میگفتن. و چی می
 ست و ممکنه خیلی جاها اشتباه کنم."ی اینها خیلی پیچیدهحضرت عالی،... همه

جیمز حالت از خود متشکری به خودش گرفت. "اگه کاری که من بهت میگم رو بکنی، 
 ور به یه آقای محترم دراشتباهی پیش نمیاد. اولین چیزی که باید بدونی اینه که چط

 رده اجتماعی خودت تواضع کنی."
زمریوس گفت:  "اوه، عالیه. تنها مشکل اینه که گوئنت از کجا بفهمه رده اجتماعی طرف 

 چیه؟"
 جیمز به او زل زد. "اون چیه؟ پیشته، گربه، پیشته! برو!"

 زمریوس با ناباوری خرناس کشید. "چی گفتی؟"
تر نگاه کن. این دوست من زمریوسه، جن گارگویل. کم دقیقگفتم: "آخ، جیمز، یه 

 زمریوس، این جیمزه، یکی دیگه از دوستان من."
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جیمز دستمالی را از آستینش بیرون آورد، عطر زنبق در هوا پخش شد. "هر چی که 
خوام بره. اون باعث میشه یادم بيفته وسط یه کابوس وحشتناک هست، من می

ود که در آن به یک دختر گستاخ آموزش رفتار اجتماعی آلهستم، یه رویای تب
 دهم."می

خوای با حقیقت رو به رو بشی؟ ممکنه بیشتر از دویست آه کشیدم. "جیمز، کی می
آلود داشتی، ولی از اونجایی که تو... خب، تو و زمریوس هر سال پیش یه رویای تب

 دو... شما..."
دونی که را به یک طرف خم کرد. "می زمریوس گفت:  "مردیم. راحت بگم." سرش

 کنی؟"حقیقت داره. چرا قبول نمی
 زنن."ها حرف نمیخوام بشنوم. گربهجیمز دستمالش را تکان داد. "نمی

 م؟ روح احمق؟"زمریوس داد زد: "من شبیه گربه
ا و هها شاید و شاخجیمز بدون اینکه به او نگاه کند گفت: "بله، تا حدی. به جز گوش

 آلود متنفرم!"ها و دم مسخره... آه، چقدر از این خیاالت تبالب
رفت. "من زمریوس جلوی جیمز رفت. دمش با عصبانی این طرف و آن طرف می

م." از فرط عصبانیت یک فواره آب روی زمین ریخت. "یه خیاالت نیستم. من یه جن
ه از ساختمون جن قدرتمند. که جادوگرها و مهندسای قرن یازدهم درست کردن. ک

کلیسایی که این روزها دیگه وجود نداره، محافظت کنم. وقتی چند صد سال پیش، 
ای از وجود سایه -م خراب شد، اینی که االن هست از من باقی موند جسم سنگی

کنم قبلیم، که محکومه تا وقتی دنیا از هم بپاشه روی این زمین پرسه بزنه. که فکر می
 دیگه طول بکشه."ممکنه چند میلیون سال 

 کنم."جیمز گفت: "الالالالال. من گوش نمی
ای ندارم. من با یه طلسم دیگه زمریوس گفت: "ای بیچاره. برخالف تو، من چاره

تونی ماهیت روحی رقت انگیزت رو ول جادوگری به این زمین بسته شدم. ولی تو می
 میرن میرن."کنی و بری هر جایی که آدما وقتی می

فریاد زد: "من نمردم، گربه لوس احمق! من فقط تو بستر بیماری افتادم و به جیمز 
 خاطر تب توهم دارم. و اگر همین االن صحبت رو عوض نکنی، میرم!"

کن گردم چاله آبی را که زمریوس ایجاد کرده بود با تخته پاکدر حالی که سعی می
محترم با طبقه اجتماعی  خشک کنم گفتم: "باشه، ادامه میدیم. تواضع به یه آقای

 یکسان..."
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زمریوس سرش را تکان داد و از باالی سر ما به سمت در پرواز کرد. "من این بیرون 
مراقب وایسادم. فکر کن اگه کسی تو رو اینجا در حال تواضع پیدا کنه چقدر خجالت 

 آوره."
من یاد بدهد خواست به هایی که جیمز میزنگ ناهار برای یاد گرفتن تمام فوت و فن

کافی نبود ولی در نهایت، توانستم به سه روش متفاوت تواضع کنم و دستم را برای 
بوسیده شدن جلو ببرم. )اگر از من بپرسید همان بهتر که این رسم از مد افتاد.( وقتی 

آموزان برگشتند، جیمز به من تعظیم کرد و در حالی که من زیرلب به سایر دانش
 فت.کردم رسرعت تشکر می

 لزلی پرسید: "خب؟"
آلودشه. س که جزئی از خیاالت تبکنه زمریوس یه نوع گربه مسخره"جیمز فکر می

فقط امیدوارم اون چیزهایی که به من یاد داده هم به خاطر تب مخدوش نشده باشه. 
معرفی شدم باید  14شایرکنم االن بدونم اگه به دوک دووندر غیر این صورت، فکر می

 نم."چی کار ک
 کنی؟"لزلی گفت: "چه خوب. حاال چی کار می

مونم. تقریبا به کنم و مدت طوالنی همونطور میگفتم: "یه تواضع خیلی عمیق می
کشه و بیشتر از وقتی که برای یه مارکی یا ای که برای پادشاه طول میهمون اندازه

 خوب دستم ست و همیشه باید مثل دخترایکشه. راستش، خیلی سادهکنت طول می
 رو جلو بیارم تا ببوسن و لبخند بزنم."

کردم جیمز یه روز به درد بخوره." لزلی با "خب، جای تعجب داره! هیچ وقت فکر نمی
 ها رو تحت تأثیر قرار میدی."تحسین به اطراف نگاه کرد. "تو قرن هجده، حسابی اون

ا حال خوب مرا خراب هتوانست تا آخر کالسگفتم: "امیدوارم."ولی هیچ چیزی نمی
جناب و حضرت دیدند من حتی تفاوت بین عالیقلمبه وقتی میکند. شارلوت و لب

شدند؛ هر چند تمام تالششان را کرده بودند دانم حسابی شگفت زده میعالی را هم می
 که آن را تا جای ممکن سخت و پیچیده جلوه بدهند.

رفتیم گفت: "راستی، من یه ایمان میلزلی بعد از مدرسه وقتی از کالس به سمت کمده
ست که تا حاال کسی بهش فکر نکرده. تئوری در مورد جادوی کالغ دارم. انقدر ساده

فردا صبح میام خونه شما و هر چی تا حاال پیدا کردم رو هم میارم. تا مامانم تصمیم 
 مون دستکش پالستیکی نداده..."نگرفته دوباره روز خونه تکونیه و به همه
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آمد به پشت من زد. "رجینا کورتیس رو یادته "گوئنی؟" سینتیا دیل که پشت سر ما می
گرفته و بیمارستانه. تو هم  11که پارسال با خواهر من همکالسی بود؟ االن آنورکسیا

 خواي کارت به اونجا برسه؟"می
 مات و مبهوت گفتم: "نه."

رف من انداخت. آن را گرفتم و "باشه، پس اینو بخور! همین االن!" یک کارامل به ط
مطیعانه درش را باز کردم. ولی به محض اینکه خواستم در دهانم بگذارم، سینتیا بازوی 

 خوای بخوریش؟ پس رژیم نگرفتی؟"مرا گرفت. "وایسا! واقعا می
 دوباره گفتم: "نه."

 خوای بهش از سر ناهار در میری چون میگفت. گفت تو همه"پس شارلوت دروغ می
اندازه اون الغر بشی. کاراملم رو پس بده. تو که آنورکسیا نداری." سینتیا کارامل را 

دردهان خودش گذاشت. "بیا، کارت دعوت تولدم. قراره دوباره لباس مجلل بپوشيم و 
 تونی دوست پسرت رو هم با خودت بیاری."ه. می13امسال تم مهمونی، گرین اسلیوز

 "امم..."
لوت هم همین رو گفت. برام مهم نیست کدومتون اون پسره رو دار، شار"چه خنده

 خوام تو مهمونی من باشه."میارین، فقط می
 س."لزلی در گوش من گفت: "دیوونه

 تونی مکس رو بیاری لزلی."سینتیا گفت: "شنیدم چی گفتی. تو هم می
 "سین، من و مکس شش ماهه که با هم نیستیم."

. انگار امسال پسرا خیلی کمن. یا شماها باید چند تا پسر با سینتیا گفت: "وای، چه بد
خودتون بیارین یا مجبور میشم دعوتم رو از چند تا از دخترا پس بگیرم. مثال آیشانی، 

دن مهمونی هر چند اون احتماال در هر صورت نمیاد چون پدر مادرش اجازه نمی
 ون بگیره!"نیشگ منو یکی لطفا کیه؟ اون! مختلط بره... وای، خدا

"اون" پسر قدبلندی با موهای روشن کوتاه بود. بیرون دفتر مدیر با آقای ویتمن 
 رسید.ایستاده بود. به طرز عجیبی آشنا به نظر می

 "آااخ!" سینتیا جیغ کشید چون لزلی حرفش را جدی گرفته بود و او را نیشگون گرفت.
های بلند تیره به طرف زیر مژههای سبز آقای ویتمن و پسر برگشتند. وقتی آن چشم

من نگاه کرد، بالفاصله فهمیدم پسر جوان چه کسی است. خداوندا! شاید لزلی باید مرا 
 گرفت.هم نیشگون می
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آقای ویتمن گفت: "آهان، دقیقا سر وقت رسیدین. رافائل، این سه تا دخترا با تو 
آشنا  با رافائل برتلین همکالسی هستن. سینتیا دیل، لزلی هی و گوئنت شپرد. دخترها،

 بشین. از دوشنبه میاد کالس شما."
 لزلی و من آهسته گفتیم: "سالم" و سینتیا گفت: "جدی میگین؟"

رافائل به ما لبخند زد، دستهایش را با حالتی عادی در جیب شلوارش فرو کرده بود. 
یش هارسید. لبواقعا خیلی شبیه گیدئون بود هر چند کمی جوانتر به نظر می

تر بودند و پوستش برنزه بود انگار که همین االن از سفر یک ماهه دریای درشت
های خوش شانس جنوب فرانسه برنزه کنم همه آدمکارائیب برگشته باشد. فکر می

 بودند.
ت رو عوض کردی؟ یه کاری کردی که از مدرسه لزلی پرسید: "چرا وسط سال مدرسه

 قبلی بندازنت بیرون؟"
ائل بیشتر شد. "بستگی داره چه جوری بهش نگاه کنی. در اصل من اينجا لبخند راف

 اومدم برای اینکه از دست مدرسه به اینجام رسیده. ولی به هر دلیلی..."
آقای ویتمن حرفش را قطع کرد: "رافائل از فرانسه به اینجا نقل مکان کرده. بیا رافائل، 

 آقای گیلز منتظره."
 بینمتون." و احساس کردم روی صحبتش با لزلی بود.رافائل گفت: "دوشنبه می

سینتیا صبر کرد تا آقای ویتمن و رافائل وارد دفتر مدیر شوند و بعد هر دو دستش را به 
آسمان برد و با صدای بلند گفت: "خدایا شکرت، شکرت که دعای من رو مستجاب 

 کردی!"
 اتوبوس از روی پات رد شده." های من زد. "یه جوری شدی انگارلزلی با آرنج به دنده

در گوشش گفتم: "صبر کن تا بهت بگم این پسره کیه. اونوقت تو هم شکل من 
 میشی."

 
است که به محض اینکه معمایش حل شود خود را  11ای از زمان یک ابوالهولهر دوره

 اندازد. مغاک می
 هنریش هین

 
 هفت
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ام با لزلی )ده بار ی فوری و باعجلهمکالمه تر گیدئون و بعد از آنبه خاطر برادر کوچک
پرسید: "مطمئنی؟" و ده بار جواب دادم: "کامال مطمئنم." و بعد هر دو با هم حدود صد 

بار گفتیم: "دیوونگیه!" و "من که باورم نمیشه!" و "چشماش رو دیدی؟"(، خب، به 
سیدم. باز هم آقای ها، چندین دقیقه بعد از شارلوت به لیموزین ری این حرفخاطرهمه

 رسید. زمریوستر به نظر میمارلی را فرستاده بودند که ما را ببرد و از قبل هم عصبی
داد. روی سقف ماشین چمباتمه زده بود و دمش را به این طرف و آن طرف تکان می

رسید از دست من ناراحت باشد. به من شارلوت در لیموزین نشسته بود. به نظر می
ین همه مدت کدوم گوری بودی؟ آدم، مردی مثل جوردانو رو منتظر پرخاش کرد: "ا

 کنم متوجه باشی چه افتخاریه که اون به آدم درس بده."گذاره. فکر نمینمی
رسید به من کمک کرد که سوار ماشین شوم و در آقای مارلی که خجالت زده به نظر می

 رابست.
همی خبر ندارم و حالت چهره گفت از موضوع م"مشکلی هست؟" حس بدی به من مي

 کرد. شارلوت این نظر مرا تأیید می
وقتی ماشین راه افتاد، زمریوس از سقف به داخل ماشین سر خورد و روی صندلی کنار 

 من افتاد. مثل دفعه قبل، آقای مارلی روي صندلی جلو کنار راننده نشسته بود. 
 دونیبه خودت زحمت بدی. میکنی اگه امروز یه کم بیشتر شارلوت گفت: "لطف می

 ی منی."که این جریان برای من خیلی خجالت آوره. هر چی نباشه، تو دختر خاله
با صدای بلند خندیدم. "برو بابا شارلوت! الزم نیست جلوی من هم وانمود کنی! تو 

 عاشق اینی که ببینی من خودم رو احمق جلوه بدم!"
ست. معلومه که تو باید همچین فکری بکنی! شارلوت سرش را تکان داد. "این طور نی

خوایم به تو ی ماها فقط میبینی. بقیهای، خودت رو مرکز همه چی میتو خیلی بچه
کمک کنیم تا به خاطر اینکه برای این کار مناسب نیستی، همه چیز رو خراب نکنی؛ 

 ..."نزنم که کل قضیه رو کنسل کنالبته شاید این اتفاق کال پیش نیاد. حدس مي
 زنی؟""چرا این حرف رو می

شارلوت مدتی در سکوت به من نگاه کرد. بعد تقریبا با خوشحالی گفت: "فکر کنم 
 فهمی."خودت به زودی می

کردم نه از شارلوت. احمق که پرسیدم: "چیزی شده؟" ولی این سؤال را از زمریوس می
 یزی گفت؟"نبودم. "قبل از اینکه من سوار ماشین بشم آقای مارلی چ
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هایش را به هم فشار داد و از پنجره زمریوس گفت: "فقط چیزای رمزی!" شارلوت لب
بیرون را نگاه کرد. "مشخصه که امروز صبح یه اتفاقی افتاده و اون، اسمش چی بود، 

 دوست پسرت، اون چیز جواهری برق برقی..." با نوک دمش ابرویش را خاراند.
 زیر زبونت بکشم بیرون!" "من رو مجبور نکن به زور از

زنم و حق هم داشت، گفت: "اگه دیر نکرده بودی، کرد با او حرف میشارلوت که فکر می
 فهمیدی."می

چطور بگم؟ به  -زمریوس گفت: "آهان، الماس. خب، اون امروز رفته سفر زمان و یکی 
 نظر میاد یکی زده تو سرش."

 دند. "چی؟"های شکمم به طرز دردناکی منقبض شماهیچه
مونه. از حرفای موقرمز که اونجا زمریوس گفت: "خودت رو ناراحت نکن. زنده می

 خوایکرد این طور فهمیدم. وای، خدایا، عین گچ سفید شدی! نمیداشت تته پته می
 که باال بیاری، نه؟ خودت رو جمع کن!"

 تونم." واقعا احساس وحشتناکی داشتم.زیر لب گفتم: "نمی
 گیره اینه کهتونی چی؟ اولین چیزی که یه حامل ژن یاد میبه من پرید: "نمیشارلوت 
های خودش رو کنار بگذاره و چیزی رو که برای آرمان بهتره انجام بده و تو خواسته

 دقیقا برعکسی."
دیدم که غرق در خون روی زمین افتاده است. نفس کشیدن در ذهنم، گیدئون را می
 برایم سخت شده بود.

کنن که کسی مثل جوردانو بهشون درس بده و تو یه های دیگه هر کاری میآدم"
 ت بدیم."کنی انگار ما قصد داریم شکنجهجوری رفتار می
 بار هم شده خفه شو، شارلوت."گفتم: "وای، یک

 شارلوت به طرف پنجره برگشت. من شروع به لرزیدن کردم.
روی زانوی من گذاشت. "گوش کن، من  زمریوس یکی از پنجه هایش را برای دلداری

کنم گریه کنم و بهت گزارش میدم، باشه؟ ولی خواهش میدوست پسرت رو پیدا می
جای این روکش چرمی شیک و پیک آب نکن، وگرنه منم ناراحت میشم و همه

 کنه خودت رو خیس کردی!"ت فکر میخالهوقت دخترپاشم، و اونمی
رون رفت و پرواز کرد و دور شد. یک ساعت و نیم با یک پرش، از سقف ماشین بی

وحشتناک گذاشت تا باالخره دوباره برگشت. یک ساعت و نیمی که در آن بدترین 
ام تا زنده. وقتی به معبد جایی کردم مردهکردم و بیشتر احساس میها را تصور میچیز
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 در شرایطيکه جوردانوی سنگدل منتظر من بود، برگشتیم هم اوضاع بهتر نشد. من 
گفت بفهمم یا نبودم که چیزهایی را که در مورد سیاست مستعمراتی قرن هجدهم می

ها به گیدئون حمله کرده های رقص شارلوت را تقلید کنم. اگر دوباره شمشیرزنگام
باشند و این بار موفق نشده باشد از خودش دفاع کند چه؟ وقتی او را غرق در خون 

ای که به های ویژه با صدها لولهاو را در بخش مراقبتکردم، روی زمین تصور نمی
دیدم. چرا کسی رسد، میبدنش وصل شده و ازملحفه روی تختش سفیدتر به نظر می

 اینجا نبود که به من بگوید او چطور است؟
 بعد، باالخره، زمریوس پرواز کنان درست از وسط دیوار وارد تاالر غذاخوری شد.

و و شارلوت محل بگذارم، پرسیدم: "خب؟" آنها داشتند به من ياد بدون اینکه به جوردان
دادندهنگام تشویق کسی در قرن هجدهم چطور دست بزنم. قطعا، آن طوری که مي

 زدم درست نبود.من دست می
زنی، موجود مان نبارا دودو اسكاچي دست میگفت: "تو داری مدل آنجوردانو می
زنن. وای، زی خوشحال میشن، اینطور دست میهای فسقلی وقتی تو بااحمق! بچه

 کنه؟ من دیگه دارم دیوونه میشم."االن داره به چی نگاه می
زد گفت: "الزم نیست برای چیزی نگران باشی، زمریوس که با خوشحالی لبخند می

ی دوستت فرود اومده و یکی دوساعتی دختر انبار کاه! یه چیزی بامپی روی کله
حتی ضربه مغزی هم  -ش به سختی خود الماسه حتما جمجمهبیهوشش کرده. ولی 

ش یه جورایی... ااا، وای، نه، دوباره رنگت نپره. بهت گفتم نشده. و زخم روی پیشونی
 حالش خوبه."

 کردم.نفس عمیقی کشیدم. از فرط آرامش احساس گیجی می
ی م همه"اینجوری بهتره. الزم نیست غش کنی. پسرک عاشق هنوز هزمریوس گفت:

دندونای سفید قشنگش رو داره. و یه سره داره زیرلب فحش میده که فکر کنم 
 ی خوبیه."نشونه

 خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر.
کرد جوردانو بود. فکر کردم زود باش، چرا غش در واقع، کسی که داشت غش می

ایم سرگرم کننده بود کرد. برعکس، برکنی؟ جیغ و دادهایش دیگر مرا ناراحت نمینمی
که ببینم صورتش در بین آن خط و خطوط ریش، از صورتی تیره به بنفش تغییر رنگ 

 دهد.می
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قلمبه عصبانی را بگیرد تا به من آقای جورج درست به موقع وارد شد تا جلوی لب
 سیلی نزند.

چک "اگه همچین چیزی ممکن باشه، امروز بدتر هم بود." جوردانو روی یک صندلی کو
ظریف افتاد و عرق صورتش را با دستمالی که به بنفشی رنگ فعلی صورتش بود پاک 

واد کردم مدونستم حتما فکر میاگه بهتر نمی -کرد. "فقط با نگاه خیره یه جا وایساده 
 مصرف کرده!"

کنم. هیچ کدوم ما امروز روز خیلی خوبی آقای جورج گفت: "جوردانو، خواهش می
 نداشتیم..."

 کرد، آهسته پرسید: "حالش... چطوره؟"لوت در حالی که زیرچشمی به من نگاه میشار
آقای جورج خیلی جدی جواب داد: "همون طوری که تحت چنین شرایطی انتظار 

 میره."
ای به من انداخت. من هم نگاه بدی به گرانهیک بار دیگر شارلوت نگاه کوتاه و پرسش

مطمئن باشد برای من بسیار مهم است بداند و من  او کردم. آیا از اینکه چیزی راکه
 کند؟ای میندانم احساس رضایت بیمارگونه

زمریوس گفت: "اه، مزخرف میگه. حالش خوبه، به من اعتماد کن، عزیز جان! همین 
زمینی سرخ کرده و سبزیجات خورد. به نظرت االن یه شنیتسل گوشت گنده با سیب

 یط انتظار میره؟"این شبیه چیزیه که تو این شرا
اش را داد. صندلیکس به حرف او گوش نمیشد چون هیچجوردانو داشت عصبانی می

عقب داد و با صدای تیزی گفت: "فقط امیدوارم بعدا کسی من رو مقصر ندونه! من با 
استعدادهای ناشناخته کار کردم، من با مردان واقعا بزرگ این دنیا کار کردم، ولی هرگز، 

 ندگیم چیزی مثل این سر راه من پیدا نشده."هرگز تو ز
دونی ما چقدر برای تو ارزش قائلیم. و هیچ کس برای آموزش "جوردانوی عزیز من، می

تر نیست..." در اینجا آقای جورج ساکت شد چون جوردانو لب گوئنت از تو مناسب
مانند  های بداخالق جلو داد و سرش را با آن مدل موی سیمانپایینش را مثل بچه

 عقب انداخت.
 خوام."با خشونت گفت: "فقط نگین بهتون هشدار ندادم. فقط همین رو می

آقای جورج آهی کشید و گفت: "خیلی خب، من... بله، خب، این پیغامت رو 
 رسونم. گوئنت، میای؟"می
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 من قبال دامن فنردار را درآورده و روی چهارپایه پیانو آویزان کرده بودم. به جوردانو
 بینمتون."گفتم: "احتماال دوبارهمی

 ای ندارم!"هنوز هم لبش را جلو داده بود. "متأسفانه چاره
*** 

 بند تقريبا آن را از حفظدر راه رفتن به آزمايشگاه قديمي شيمي، كه حتي با وجود چشم
بودم، آقاي جورج به من گفت صبح چه اتفاقي افتاده است. كمي تعجب كرده بود كه 

اي مارلي اخبار را به من نگفته است و من هم زحمت توضيح دادن آن را چرا آق
 نكشيدم.

آنها گيدئون را به وسيله كرونوگراف به گذشته فرستاده بودند )آقاي جورج به من نگفت 
چه سالي( تا كار كوچكي را انجام دهد )آقاي جورج اين را هم نگفت كه چه كاري( و دو 

ي از راهروهاي نزديك اتاق كرونوگراف پيدا كرده بودند. ساعت بعد او را بيهوش در يك
اش كه مسلما توسط جسمي سنگين و سخت ايجاد با زخمي دلخراش روي پيشاني

آورد ولي ضارب حتما براي او كمين شده بود. گيدئون چيزي در اين مورد به ياد نمي
 كرده بوده است.

 "ولي كي...؟"
ست. ما حسابي شرايط فعلي نگران كننده دونيم. اين موضوع به خصوص در"نمي

اي از جاي سوزن نبود كه معلوم كنه از اون خون ش كرديم و هيچ نشانهمعاينه
 گرفتن..."

 ش كافي نبوده؟"لرزيدم پرسيدم: "ولي خون پيشونيدر حالي كه كمي مي
ن ا ايخواسته مطمئن بشه، بآقاي جورج موافق بود. "احتماال. ولي اگه كسي... خب، مي

گرفته. انواع و اقسام توضيحات وجود داره. هيچ كس روش از گيدئون خون نمي
دونسته گيدئون قرار بوده اون بعد از ظهر اونجا باشه، براي همين احتمال اينكه نمي

كسي از روي قصد براش كمين كرده باشه كمه. بيشتر احتمال داره كه تصادفي همديگه 
هاي سطح پايين مثل ها پر از شورشيين سردابها، ارو ديده باشن. بعضي سال

هاي زير زميني بوده. نظر شخصي من اينه كه يه تصادف از روي دزدها، مجرمان، و آدم
رسه گيدئون از اين بدشانسي بوده..." گلويش را صاف كرد. "در هر صورت، به نظر مي

ي پيدا نكرده. اي جديدست كم، دكتر وايت كه صدمه -ماجرا جون سالم به در برده 
تونين يكشنبه وسط روز مطابق برنامه توي اون سواره شركت بنابراين شما دو تا مي

 دار: يه سواره، وسط روز يكشنبه."كنين." خنده كوتاهي كرد. "چه خنده
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 بله، هاهاها، مضحكه. بي صبرانه پرسيدم. "االن گيدئون كجاست؟ بيمارستان؟"
ه اميدوارم اينطور باشه. فقط براي عكس برداري رفت البت-كنه "نه، داره استراحت مي

بيمارستان و چون خدا رو شكر چيزي نشون نداد، خودش خودش رو مرخص كرد. 
 واقعيت اينه كه ديشب برادرش سرزده اومد ديدنش."

 دونم. امروز آقاي ويتمن رافائل رو تو مدرسه ما ثبت نام كرد."گفتم: "مي
ه آه عميقي كشيد. "پسره بعد از اينكه همراه دوستاش صداي آقاي جورج را شنيدم ك

آميزي داره كه رافائل رو تو توی يه دردسري افتاده از خونه فرار كرده. فالك ايده جنون
 كارهاي -به خصوص گيدئون -ي ما انگلستان نگه داره. توي اين شرايط متالطم، همه

م. دار بشيهاي يه پسر مشكلبهتري داريم كه انجام بديم و وقت نداريم مشغول دردسر
رسه اين تنها جواب رد بده و به نظر مي 15ولي فالك هيچ وقت نتونسته به سلينا

شانس رافائل براي اينه كه دبيرستان رو با ديپلمي چيزي تموم كنه و از دوستاني كه 
 اين همه روي اون تأثير منفي دارن دور بمونه."

 ه؟""سلينا... اسم مادر گيدئون و رافائل
شون رو از مادرشون كنندههاي سبز خيرهها چشمآقاي جورج گفت: "بله. هر دوي اون

 بند رو دربياري."توني چشمبه ارث بردن. رسيديم. مي
 اين بار در اتاق كرونوگراف تنها بوديم.

با اميدواري گفتم: "شارلوت گفت تحت شرايط فعلي، برنامه مالقاتمون به قرن 
كنين. يا عقب ميندازين؟ فقط براي اينكه گيدئون وقت داشته يهجدهم رو كنسل م

 باشه بهتر بشه، و شايد من هم بتونم بيشتر تمرين كنم..."
هاي شما بندي مالقاتآقاي جورج سرش را تكان داد. "نه، اين كار رو نمي كنيم. زمان

ال طعيه. سق اين –براي كنت خيلي مهمه. تو و گيدئون پس فردا به اون سواره ميرين 
 خاصي هست كه دوست داشته باشي امروز اونجا ترابرد كني؟"

كنم اگه توي يه سرداب تفاوت به نظر برسم. "فكر نميگفتم: "نه." مراقب بودم بي
 حبس شده باشم فرقي بكنه، نه؟"

اش بيرون آورد. "نه، فرقي نداره. ما آقاي جورج با دقت كرونوگراف را از پوشش مخملي
فرستيم، سال آرومو خوبيه. فقط بايد مراقب مي 4453يدئون رو به سال معموال گ

باشيم خودش رو نبينه." لبخند زد. "فكر كنم يه كم ترسناك باشه كه يه جايي با نسخه 
دوم خودت گير افتاده باشي." به شكم گرد كوچكش دستي كشيد؛ در فكر بود. "سال 

 چطوره؟ يه سال آروم ديگه." 4450
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 يه."گفتم: "عال
اش را درآورد. "محض احتياط... ولي آقاي جورج چراغ قوه را به دست من داد و حلقه

 نگران نباش، كسي تو اين ساعت روز اونجا نيست، دو و نيم نصفه شبه."
م توانستم پدربزرگبا وحشت تكرار كردم. "دو و نيم نصفه شب؟" چطور نصفه شب مي

ساعت دو و نيم نصفه شب راهم در در بين کرد در را پيدا كنم؟ هيچ كس باور نمی
ها گم كرده باشم. ممكن است اصال كسي در ساختمان نباشد. در اين صورت سرداب

كنم من رو نصفه شب تنهايي ريزد. "واي، آقاي جورج، خواهش ميما به هم مي نقشه
 هاي ترسناك نفرستين."به اون دخمه

 كنه."ن هستي، هيچ فرقي نمي"گوئنت، وقتي تو يه اتاق قفل شده زير زمي
كنم من رو تنهايي تو تاريكي نفرستين." ترسم! خواهش ميها مي"ولي من... من شب

 آنقدر مستأصل بودم كه اشك در چشمانم جمع شد؛ اصال الزم نبود تالش كنم.
هاي ريزش با مالحظه به من نگاه كردند. "يادم آقاي جورج گفت: "خيلي خب." چشم

 ... خب، بذار يه وقت ديگه رو انتخاب كنيم. سه بعد از ظهر چطوره؟"رفته بود تو
 گفتم: "بهتره. ممنونم آقاي جورج."

اي سرش را از كرونوگراف بلند كرد و به من "نيازي به تشكر نيست." آقاي جورج لحظه
لبخند زد. "ما واقعا توقع زيادي از تو داريم. فكر كنم من هم اگه جاي تو بودم تنهايي 

ه بیني كه بقيتوي يه سرداب برام سخت بود. به خصوص كه تو گاهي چيزهايي رو مي
 بينن..."مردم نمي

گفتم: "بله، ممنون يادم انداختين." زمريوس با ما نبود. احتماال از اينكه با كلمه چيز 
هاي پر از استخوان و جمجمه كه آن شد. آن مقبرهتوصيف شود خيلي عصباني مي

 د، چه؟طرف راهرو بو
 هات رو اضافه كنم."آقاي جورج گفت: "آخ، عزيزمن. نمي خواستم نگراني

م تونن به آدترسم. طبق تجربه من، اونها نميها نميگفتم: "نگران نيستم. من از مرده
ها." ديدم آقاي جورج ابروهايش را باال برد و به سرعت بر خالف زنده -آسيب بزنن 

ها به طرز ترسناكي غيرطبيعي هستن و كنم اونفكر مي اضافه كردم. "با اينكه قطعا
خواد نصفه شبي اينجا كنار دخمه و مقبره بشينم." دستم را به او دادم و مسلما دلم نمي

كيف مدرسه را با دست ديگرم گرفتم. "اين بار انگشت چهارم رو بذارين. اين يكي هنوز 
 سوراخ نشده."

*** 
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آوردم و يادداشتي را كه لوكاس پشت آجرها بيرون مياش وقتي كليد را از جاي مخفي
تپيد. رمز عبور آن روز به نظرم به وار ميكردم، قلبم ديوانههمراه آن گذاشته بود باز مي

طرزي غير عادي طوالني بود و حتي سعي نكردم آن را حفظ كنم. يك خودكار از كيفم 
اي از راهروهاي سرداب را هم شهبيرون آوردم و آن را كف دستم نوشتم. لوكاس برايم نق

كشيده بود. طبق اين نقشه، بايد بعد از خارج شدن از در، اول به سمت راست و بعد 
پله بزرگ كه اولين نگهبانان آنجا پيچيدم تا به يك راهسه بار به سمت چپ مي

قرارداشتند برسم. وقتي كليد را در قفل چرخاندم، در به سادگي باز شد. يك لحظه فكر 
ردم و بعد تصميم گرفتم محض احتياط آن را دوباره قفل نكنم؛ شايد موقع برگشتن ك

ه دادند كداد و ديوارها مشخصا نشان ميعجله داشته باشم. اين پايين بوي كپك مي
ها چقدر قديمي هستند. سقف كوتاه بود و راهروها بسيار تنگ. هر چند اين سرداب

دري در ديوار كار گذاشته شده بود؛ حتی شد يا متر، يك راهروي ديگر منشعب مي
باوجود اينكه اين پايين به طرز عجيبي آشنا بود، بدون چراغ قوه خودم و نقشه 

پيچيدم، شدم. همانطور كه در آخرين راهرو به سمت چپ ميلوكاس، احتماال گم مي
 صداي حرف زدن شنيدم. نفس عميقي كشيدم.

كه دليل خوبي وجود دارد تا مرا به داخل راه كردم ها را قانع ميحاال بايد نگهبان
آمدند. بدهند. بر خالف نگهبانان قرن هجدهم، اين دو نفر اصال خطرناك به نظر نمي

كردند. وقتي مرا ديدند، يكي از آنها ها نشسته بودند و ورق بازي ميآنها در پايين پله
نبال شمشيرش كه به ديوار وار به دهايش را انداخت و ديگري از جا پريد و ديوانهكارت

 تكيه داده بود گشت.
 با شجاعت گفتم: "عصر به خير. مزاحمتون نميشم."

نگهبان اول تته پته كرد: "چي... كي... چطور؟" نگهبان دوم شمشيرش را برداشته بود و 
 كرد.مردد به من نگاه مي

اشه؟ اگه ارفي بي نامتعكنين شمشير براي قرن بيستم اسلحهمبهوت پرسيدم: "فكر نمي
 كنين؟ يا با تيربار؟"يه نفر با نارنجك دستي بياد طرفتون چي كار مي

ها نميان." لبخند نامطمئني زد. نگهبان شمشير به دست گفت: "مردم اصال اين طرف
ت گف"بيشتر يه جور اسلحه سنتيه كه..." سرش را تكان داد، انگار كه به خودش مي

 مرتب ايستاد و پرسيد: "رمز عبور؟"خودش را جمع و جور كند؛ بعد 
به كف دستم نگاه كردم. "نام کوآد این یونتوس نان دیسیتور، این ماتورا آیتیت 

 "10نسیتور.
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ها نشسته بود گفت: "درسته. ولي ممكنه بپرسم از كجا نگهباني كه هنوز روي پله
 اومدي؟"

رد بخور هست. اگه بخواين بر به دگفتم: "دادگاه سلطنتي. از اونجا به اينجا يه ميون
 تونم يه روز بهتون نشون بدم. ولي االن يه قرار خيلي مهم با لوكاس مونتروز دارم."مي

دونم امروز تو ساختمون هست يا نگهباِن شمشير به دست گفت: "آقاي مونتروز؟ نمي
 نه."

گين. به من ببريمتون باال، دوشيزه...؟ بايد اول اسمتون رو نگهبان ديگر پرسيد: "ما مي
 براي ثبت در پرونده."

 من اولين اسمي را كه به ذهنم آمد گفتم. شايد عجله كردم.
 پالم؟" نگهبان ديگر بهنگهباِن شمشير به دست با ناباوري تكرار كرد: "ويولت پرپل

هاي لباس فرم مدرسه ما، در سال زنم کوتاهی دامنپاهاي من زل زده بود. حدس مي
 ت. مهم نيست، بايد با آن كنار بيايد.مد نبوده اس 4450

طور با لحني كمي عصباني گفتم: "بله." از دست خودم ناراحت بودم. "الزم نيست اين
 پوزخند بزنيد. اسم همه كه اسميت و جونز نيست. ميشه بريم سر كارمون؟"

دو مرد بحث كوتاهي كردند كه كدام يك بايد همراه من باال بيايد و بعد نگهبان 
ها پخش تواند برود و خودش دوباره پايين پلهير به دست گفت دوستش ميشمش

. ام يا خيرشد. در مسير باال رفتن، نگهبان ديگر از من پرسيد آيا قبال هم اينجا آمده
گفتم بله، چندين بار، و اينكه آيا تاالر اژدها زيبا نيست؟ اضافه كردم نيمي از خانواده 

نگهبان، ناگهان فكر كردم كه مرا از آخرين مهماني من عضو محافظان هستند و بعد 
 آورد.باغ در معبد به ياد مي

 ؟"11ريختي؟ همراه لیدي گينسلي"تو همون دختري نبودي كه ليموناد مي
رخ هاي سگفتم: "بله، درسته." و بعد شروع كرديم به غيبت شادي در مورد مهماني، گل

اينكه اجازه بدهم اين مسأله مانع شود در  شناختم. نهو يك مشت افرادي كه اصال نمي
مورد بلندي كاله خانم الموت و اين واقعيت كه بين اين همه آدم، آقاي ميسون، با 

 اظهار نظر كنم. -كرد؟ چه كسي فكرش را مي -دختري از دفترش راب*طه برقرار كرده
ز همه چي -دم گذشتيم با كنجكاوي بيرون را نگاه كرها ميوقتي از كنار اولين پنجره

رسيد. ولي كمي عجيب بود كه بداني بيرون اين ديوارهاي خيلي آشنا به نظر مي
كردم دوست دارم همين االن مقدس، شهر با زمان من كامال فرق دارد. احساس مي

 بيرون بدوم و آن را ببينم تا بتوانم باور كنم.
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پالكي كه بيرون دفتر بود  در طبقه اول، نگهبان در دفتري را زد. اسم پدربزرگم را روي
 خواندم و غرور سراپايم را فرا گرفت. واقعا توانستم تا اينجا برسم!

 پالم براي مالقات آقاي مونتروز."نگهبان كمي الي در را باز كرد و گفت: "دوشيزه پرپل
شدم گفتم: "ممنون كه من رو تا اينجا گذشتم و وارد دفتر ميهمانطور كه از كنار او مي

 بينمتون."دين. تو مهموني بعدي باغ ميآور
نگهبان گفت: "مشتاقانه منتظرم." ولي من ديگر در را رويش بسته بودم. پيروزمندانه 

 چرخيدم. "ديدي؟ حاال چي ميگي؟"
هاي گشاد به من خيره شد. پالم؟" مرد پشت ميز با چشم"دوشيزه... ام... پرپل

ه كردم. او خيلي جوان بود، در واقع پسر پدربزرگم نبود. من هم با وحشت به او نگا
جواني بود و صورت گرد صافي داشت با يك جفت چشم كوچك درخشان دوستانه كه 

 زیادی برايم آشنا بودند.
 ناباورانه پرسيدم: "آقاي جورج؟"

 آقاي جورج جوان بلند شده بود. "قبال همديگه رو ديديم؟"
هاي درهم و كردم و كوهي از فكرتته پته مي"بله؛ البته. توي... آخرين مهموني باغ." 

زد. "من همون دختري بودم كه ليمو... ولي پد... لوكاس برهم در سرم دور مي
 كجاست؟ به شما نگفته بود امروز با من قرار داره؟"

آقاي جورج با كمرويي گفت: "من دستيارش هستم ولي خيلي وقت نيست كه اينجا 
گرده. ر مالقات به من نگفته ولي االن ديگه برمياومدم. نه، چيزي در مورد قرا

 خواين بنشينين و منتظرش بمونين؟ دوشيزه... ام..."مي
 پالم!""پرپل

"البته. بگم براتون يه قهوه بيارن؟" از پشت ميز بيرون آمد و يك صندلي براي من آورد. 
 لرزيد. خيلي خوشحال شدم؛ پاهايم كامال مي

 خوام."ه نميگفتم: "نه، ممنون. قهو
 مردد به من نگاه كردم. من هم در سكوت به او نگاه كردم.

 هستين؟" 11"شما... شما از دختران پيشاهنگ
 "چي؟"

 "منظورم اينه كه... به خاطر لباس فرم."
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توانستم جلوي خودم را بگيرم و به آقاي جورج خيره نشوم. شكي نبود كه "نه." نمي
ما پنجاه و پنج سال پيرتر شده بود، هنوز هم تقريبا همين خود اوست! با اینکهدر زمان 

 زد و طول و عرضش يكي شده بود.شكل بود؛ به جز اينكه مويي نداشت، عينك مي
برعكس، آقاي جورج جوان، موي زيادي داشت كه مرتب از وسط باز شده و با نوعي 

ه خوشش كرم مو در جاي خودش ثابت شده بود و كامال الغر بود. مشخص بود ك
آمد كسي به او خيره شود چون سرخ شد، دوباره پشت ميز نشست و شروع كرد نمي

ها. فكر كردم اگر انگشتر خاتمش را از جيبم بیرون بياورم و به او به ورق زدن پرونده
 گويد.نشان بدهم چه مي

 حداقل پانزده دقيقا همانطور در سكوت نشستيم تا اينكه در دفتر باز شد و پدربزرگم
وارد شد. وقتي مرا ديد، براي يك لحظه چشمانش تقريبا از حدقه بيرون زد ولي به 

ي ي كوچولوعموزاده -سرعت خودش را كنترل كرد و گفت: "خب، ببينين كي اينجاست 
 من!"

تر شده بود. كت و شلوار از جايم پريدم. لوكاس مونتروز از مالقات قبلي ما قطعا مسن
ر آمد. وقتي هيون زده بود و سبيلي داشت كه زياد به او نمياي پوشيده و پاپبرازنده

 ام را بوسيد، سبيلش قلقلكم داد.دو گونه
بينمت، هيزل! چند وقته اومدي لندن؟ پدر و مادر عزيزت هم "چقدر خوشحالم مي

 اومدن؟"
ن، هها خونتته پته كنان گفتم: "نه." قرار بود وانمود كنم هيزل وحشتناك هستم؟ "اون

 ها..."با گربه
"در ضمن، ايشون دستيار جديد من توماس جورج هستن. توماس، اين هيزل مونتروز 

 ه. يهت گفته بودم احتماال براي مالقات با من مياد."14از گلوسسترشاير
 پالمه."آقاي جورج گفت: "فكر كردم اسمشون پرپل

پالم، ولي كي اين لگفتم: "بله. هست. يه بخشي از اسمم. هيزل ويولت مونتروز پرپ
 مونه؟"همه چرنديات يادش مي

لوكاس با اخم به من نگاه كرد. بعد به طرف آقاي جورج برگشت و گفت: "من و هيزل 
ميريم يه قدم كوتاه بزنيم. خب؟ اگه كسي با من كار داشت بگو با يكي از موكلينم قرار 

 داشتم."
وت باشد گفت: "بله، آقاي تفااش بيكرد چهرهآقاي جورج در حالي كه سعي مي

 مونتروز، قربان."
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 بينمتون."به او گفتم: "بعدا مي
زديم و تا وقتي لوكاس بازوي مرا گرفت و مرا از اتاق بيرون برد. هر دو به زورلبخند مي

كه از ساختمان خارج نشديم و درهاي سنگين ورودي پشت سرمان بسته نشد چيزي 
 نگفتيم.

خوام اون هيزل وحشتناك باشم." به اطراف نگاه م: "من نميبا لحن سرزنش آميزي گفت
رسيد منطقه معبد هم در پنجاه و گرفتيم، به نظر نميها را نديده ميكردم. اگر ماشين

ها رو ربهام كه گپنج سال گذشته تغيير چنداني كرده باشد. "به نظرتون من شبيه كسي
 چرخونه؟"گيره و تو هوا مياز دم مي

پالم! فكر كنم نتونستي چيزي تو با همان لحن سرزنش آميز گفت: "پرپل لوكاس هم
هاي مرا گرفت و صورتم را بررسي كرد. "بگذار يه تر از اين پيدا كني؟" بعد شانهچشم

نگاهي بهت بكنم، نوه! جالبه، تو درست همون شكلي هستي كه هشت سال پيش 
 بودي."

 "بله، ولي براي من همين پريروز بود."
كردم شايد كل اين جريان رو خواب س. اين همه سال فكر ميوكاس گفت: "فوق العادهل

 ديده باشم."
 ترابرد كردم. ولي تنها نبودم." 4453گفتم: "من ديروز به سال 
 "امروز چقدر وقت داريم؟"

 گردم.""من به ساعت شما، ساعت سه رسيدم، يعني ساعت ششو نيم بر مي
اي اون گوشه هست وقت براي حرف زدن داريم. بيا. يه كافه "پس، دست كم يه مقدار

تونيم توي اون يه فنجون چايي بخوريم." لوكاس بازوي مرا گرفت و به طرف كه مي
رفتيم گفت: "باورت نميشه، ولي حركت كرديم. همانطور كه راه مي 46خيابان استراند

يستا هم انتخاب خوبي كنم آرم! بايد بگم حس خوبيه. و فكر ميمن االن پدر شده
خوره؛ حتی بوده. اندام كالدين سيمور تقريبا به هم ريخته و ميگن مشروب مي

ها." از كوچه باريكي گذشتيم و بعد به دروازه ورودي خيابان رسيديم. مطابق صبح
ها مدل قديمي بودند؛ حتی معمول ترافيك شديدي در خيابان استراند بود ولي ماشين

رسيدند و ي قرمز پر سر و صدا هم شبيه وسايل موزه به نظر ميهاي دوطبقهاتوبوس
مردان، زنان و حتي  -رفتند كاله به سر داشتند روها راه مياكثر مردمي كه در پياده

با  44ها! پوستر فيلمي روي ديوار ساختمان كنار خيابان بود كه فيلم طبقه مرفهبچه
كرد. با ي بسيار زشت را تبليغ مي43بسيار زيبا و فرانك سيناترا 41شركت گريس كلي
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توانستم يك قدم بردارم. كردم و به سختي ميدهان باز به چپ و راست نگاه مي
انگيز در سبك قديمي بود؛ فقط خيلي چيز شبيه يك كارت پستال خاطرههمه

 تر.رنگارنگ
سنه گر ی زيبا برد و چاي و كلوچه سفارش داد. "يادمه دفعه قبللوكاس مرا به يك كافه
 كنن."هاي خوبي هم درست ميبودي. اينجا ساندويچ

كنه ، يه جوري رفتار مي1644گفتم: "نه، ممنون. بابابزرگ، در مورد آقاي جورج! تو سال 
 انگار قبال من رو نديده!"

اي باال انداخت. "نگران اون پسر نباش. پنجاه و پنج سال مي گذره تا لوكاس شانه
 احتماال تا اون موقع يادش رفته."دوباره تو رو ببينه. 

نار كشيدند. درست كگفتم: "بله، شايد." با ناراحتي به اطراف نگاه كردم، همه سيگار مي
ما، مرد چاقي پشت يه ميز به شكل کلیه که يك زيرسيگاري به اندازه جمجمه روي آن 

رطان هنوز كسي در مورد س 4450كشيد. در سال قرار داشت نشسته بود و سيگار مي
 ريه چيزي نشنيده بود؟ "از اون دفعه، چيزي در مورد سوار سبز فهميدين؟"

دونم چرا لوسي و پل تونم چيز خيلي مهمتري رو بهت بگم. االن مي"نه، ولي مي
اش را كمي دزدن." لوكاس نگاه كوتاهي به دور و بر انداخت و صندليكرونوگراف رو مي

مالقات اول تو، لوسي و پل چندين بار براي ترابرد تر كرد. "بعد از زمان به من نزديك
هاي خورديم، ازشون فعلاينجا اومدن و چيز خاصي اتفاق نيفتاد. با هم چايي مي

ها گذرونديم. اوناي رو با هم ميهاي كسل كنندهپرسيدم و ساعتفرانسه رو مي
ه ويلر خبرچين يتونستن ساختمون رو ترك كنن، اين يه قانون بود و اون ِكِنت دو نمي

كنيم. من يه بار لوسي و پل رو كرد كه مطمئن بشه ما قانون رو رعايت ميكاري مي
اي گير يواشكي بيرون بردم كه بتونن يه فيلم ببينن و يه كم بگردن، ولي به طرز مسخره

افتاديم. من رو توبيخ كردن و براي شش ماه، هر وقت لوسي و پل با ما بودن، يه 
داد. اين جريان ادامه داشت تا من به رتبه تاالر اژدها نگهباني مي نگهبان پشت در

كارآموز درجه سه رسيدم. آها، خيلي ممنون." اين را به پيشخدمت گفت كه دقيقا 
بود. موهاي طاليي رنگ  45دانستدر فيلم مردي كه زياد مي 41شبيه دوريس دي

اد پوشيده بود. سفارش ما را اش را كوتاه کرده و پيراهن زيباي سبكي با دامن گششده
"، 40سرا سرازد زير آواز "كي با لبخند درخشاني جلوي ما گذاشت و اگر همان موقع مي

 كردم.حتي يك ذره هم تعجب نمي



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – یاقوت کبود

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 2 6 

 

لوكاس صبر كرد تا او از صدارس ما خارج شود و بعد ادامه داد. "البته، اول فقط 
بخوان با كرونوگراف فرار كنن ها خواستم كشف كنم چه دليلي باعث شده كه اونمي

وار عاشق هم بودن. ها اين بود كه ديوانهکردم. تنها مشكل اونولي کال اشتباه می
ظاهرا هيچ كس در زمان خودشون نظر مثبتي نسبت به اين ارتباط نداشت، برای 

گفتن، فقط افراد کمی در مورد این طور که می همین اون رو مخفی نگه داشتن. اون
 دونستن که ظاهرا من و مادرت گریس هم جزءشون بودیم."یموضوع م
تونستن با هم باشن؟ مثل رومئو و ژولیت؟ ها به گذشته فرار کردن چون نمی"پس اون

 وای، چه رومانتیک!"
لوکاس گفت: "نه! نه، دلیلش این نبوده." چایش را هم زد؛ من حریصانه به سبد 

داد، ای قرار داشت و بوی اشتها آوری میهکوچک کلوچه گرم که زیر یک دستمال پارچ
 نگاه کردم. 

 لوکاس ادامه داد: "دلیلش من بودم."
 "چی، شما؟"

 ی خیلی احمقانه بهدونی، یه روز یه ایده"خب، مستقیم که نه. ولی تقصیر من بود. می
 تر بفرستم."ذهنم رسید که لوسی و پل رو توی گذشته یه کم به عقب

 ولی چطور...""با کرونوگراف؟ 
"گفتم که، خیلی احمقانه بود. ولی ما اونجا بودیم و چهار ساعت در روز توی اون تاالر 

شدیم. برای همین زیاد جای تعجب اژدهای لعنتی، همراه با کرونوگراف حبس می
های قدیمی نگاه زد. به نقشهای به سر من مینداشت اگه همچین فکرهای احمقانه

ها شمار محافظان رو کامل خوندم و بعد لباسخفی کنت و گاههای مکردم، یادداشت
مبدل رو از انبار برداشتم و در نهایت خون لوسی و پل رو توی این کرونوگرافی که اینجا 

 4546بود وارد کردم. بعد اون دو تا رو برای یه سفر امتحانی دو ساعته به سال 
 4411م شد، دوباره به سال فرستادم. بدون اشکال موفق شدیم. وقتی دو ساعت تمو

ها جایی رفتن. و نیم ساعت بعد، پیش من برگشتن و هیچ کس اصال نفهمید که اون
 دردسر."برگشتن. کامال آروم و بی 4441دوباره به سال خودشون در 

جویدم بهتر فکر یک کلوچه را که رویش پر از خامه بود در دهانم گذاشتم. وقتی می
 - 4546به ذهنم رسیده بود و اولین سؤال را پرسیدم. "ولی کردم. سؤاالت زیادی می

 اون موقع محافظان نبودن، نه؟"
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لوکاس گفت: "دقیقا؛ حتی این ساختمون هم هنوز وجود نداشت. و این شانس خوب 
ما بود. یا شانس بدمون، بسته به اینکه چطور بهش نگاه کنی." چایش را نوشید. هنوز 

کردم که چطور آن چند کیلویی را که من به یاد م فکر میکچیزی نخورده بود و من کم
های قدیمی نگاه کردم، فهمیدم که ساختمونی آوردم زیاد کرده بود. "وقتی به نقشهمی

که تاالر اژدها در اون قرار داشت در زمینی بود که از اواخر قرن شونزدهم تا آخر قرن 
 ه."هفدهم، فقط یه میدون کوچیک با یه فواره وسطش بود

 فهمم.""درست نمی
ر به تونستن با سف"یه دقیقه صبر کن. این کشف، بلیط سفر ما بود. لوسی و پل می

تر از تاالر اژدها به اون میدون برن و بعد فقط باید در زمان مناسب زمان گذشته
گیری چی کردن تا به صورت خودکار به تاالر اژدها برگردن. میراهشون رو پیدا می

 میگم؟"
اومدن؟ به جرم جادوگری ها وسط روز روشن تو میدون فرود میولی فرض کنین اون"

 زدن؟"شدن و اونها رو آتیش نمیدستگیر نمی
رفتن و میومدن. "جای کوچیک آرومی بوده؛ معموال بدون اینکه کسی متوجه بشه می

کرد میمالید و فکر هاش رو میدید احتماال با تعجب چشمها رو میو اگر کسی اون
برای یه لحظه چشماش خوب ندیده؛ البته، هنوز هم خیلی خطرناک بود ولی ما فکر 

کردیم یه ایده فوق العاده عالیه. ما به خودمون تبریک گفتیم که همچین چیزی به 
فکرمون رسیده و تونستیم همه رو گول بزنیم و به لوسی و پل حسابیخوش 

همیشه تو تاالر اژدها در هیجان و گذشت. به من هم همینطور، با اینکه من می
ها برگردن. فکر کن اگه کسی درست همون موقع اضطراب بودم و منتظر بودم که اون

 میومد..."
 گفتم: "خیلی شجاعانه بوده."

رسید. "آدم فقط وقتی جوونه ازین جور لوکاس تصدیق کرد؛ کمی گناهکار به نظر می
کنم. ولی فکر کردم اگه واقعا ور کارها نمیکنه. قطعا امروز دیگه از این جکارها می

 فهمی؟"کنه، میخطرناک بشه، خوِد پیر عاقلم در آینده میاد و دخالت می
 "کدوم خوِد پیر عاقل در آینده؟"

لوکاس داد زد: "خب، من!" و بالفاصله صدایش را پایین آورد. "منظورم اینه که فکر 
چه کار  4411و لوسی و پل در سال  آورم منهنوز به یاد می 4441کردم در سال 
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ها هشدار بدم که به حرف تونستم به اونشد، میکردیم و بعد، اگه جایی اشتباه میمی
 کردم."مالحظه توجه نکنن... خوب، اینطوری فکر میمن جوون بی

یک کلوچه دیگر برداشتم و آهسته گفتم: "گرفتم. ولی این کار رو نکردین؟" کلوچه، 
 رای مغز بود.غذای خوبی ب

لوکاس سرش را تکان داد: "ظاهرا که نه، احمق بزرگی بودم. و ما بیشتر و بیشتر 
 4061خوند، اونها رو به سال مالحظه شدیم. وقتی لوسی توی مدرسه هملت رو میبی

ها در سه روز پشت سر هم، اولین اجرای تئاتر هملت توسط افراد لرد فرستادم. اون
 ئاتر گلوب دیدن."چمبرلین رو در سالن ت

 وارک؟""تو ساوت
بی شدن تا به ساحل جنولوکاس تأیید کرد. "بله، کار سختی بود. باید از پل لندن رد می

تونن نمایش رو ببینن و قبل از اینکه دوباره به تیمز برسن و سعی کنن تا جایی که می
ی روز سوم، زمان خودشون برگردن، بیان اینجا. دو روز اول به خوبی پیش رفت، ول

حادثه ای روی پل لندن اتفاق افتاد و لوسی و پل شاهد یک جرم بودن. اون ها به 
برگشتن که  4411وارک سال موقع به ساحل شمالی برنگشتن، برای همین به ساوت

شدم." هنوز نصفش توی رودخونه بود و من هم اینجا داشتم از نگرانی دیوونه می
اش های بینیآورد چون پرهریان را به یاد میمشخص بود که هنوز به وضوح این ج

های قرن ها فقط برای یک ثانیه اینجا اومدن و لباسسفید شده بود. "اون
سفر کردن. تا زمان  4441شون خیس آب بود و باالفاصله دوباره به سال هفدهم

 ها نفهمیدم چه اتفاقی افتاده."مالقات بعدی اون
 ف به دوران افتاده بود. "شاهد چه جور جرمی بودن؟"های مختلسرم از این همه تاریخ

هایش پشت عینک تیره و جدی تر آورد. چشماش را نزدیکلوکاس دوباره کمی صندلی
 بودند."نکته همینه! لوسی و پل دیدن کنت سن ژرمن یه نفر رو به قتل رسونده."

 "کنت؟"
ن بودن خودشه. بعد از "لوسی و پل قبال فقط دو بار کنت رو دیده بودن، ولی مطمئ

به اون معرفی شده بودن. خود کنت تاریخش رو تعیین  4111شون، در سال سفر اولیه
های خواست مسافران زمانی رو که بعد از خودش به دنیا اومدن، نزدیککرده بوده؛ می

کنم اگه در مورد تو هم همینطور بوده باشه." آخر عمرش مالقات کنه. تعجب نمی
کرد. "همینطور باشه. هر زمانی که هست. در هر حال، محافظان با  گلویش را صاف

های آخر عمرش رو اونجا لوسی و پل و کرونوگراف به شمال آلمان که کنت سال
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ها بودم. خواهم بود. به عنوان استاد اعظم گذروند سفر کردن. من خودم هم با اونمی
 لژ، باورت میشه؟"

 اخم کردم. "میشه واقعا...؟"
کنم یک باره به خیلی چیزها فکر کنم، نه؟ هنوز بیشتر از اونیه که بتونم سعی می "من

ها هنوز قراره اتفاق بیفته با وجودی که خیلی درک کنم، اینکه بدونم همه این ماجرا
 وقت پیش اتفاق افتاده. کجا بودیم؟"

یکی از مرتکب قتل بشه .. آهان، فهمیدم! توی  4061تونسته تو سال "کنت چطور می
 سفرهای زمان خودش به گذشته این کار رو کرده."

تر بوده. تصادف خیلی عجیبی بوده که لوسی و پل "بله، دقیقا. و وقتی که خیلی جوون
جا بودن؛ البته اگه اصال بشه تو این همه ارتباطات در مورد اتفاقا در همون زمان همون

وشته، کسانی که به تصادف تصادف حرف زد. خود کنت توی یکی از چندین کتابش ن
 اند."باور دارند، هنوز نیروی تقدیر را درک نکرده

 "کی رو به قتل رسونده؟ و چرا؟"
لوکاس دوباره به اطراف کافه نگاه کرد. "این چیزیه که، نوه عزیزم، ما خودمون هم اول 

 دونستیم. چندین هفته گذشت تا بفهمیم. قربانی اون کسی نبود به جز لنسلوتنمی
 دو ویلر. کهربا. اولین مسافر زمان در حلقه."

 "جد خودش رو کشت. ولی چرا؟"
به  4061ش در سال "لنسلوت دو ویلر یک بارون فالندرزی بود که با کل خانواده

های کنت سن ژرمن که برای انگلستان نقل مکان کرد. تاریخچه محافظان و یادداشت
مرده که برای مدتی ما رو گمراه  4061ل محافظان به جا گذاشته میگه لنسلوت در سا

گلوی بارون رو  -گذرممون میاز جزئیات عملیات کارآگاهی -کرد. ولی واقعیت اینه که 
 ش نشسته بوده، بریدن..."در کالسکه 4061وقتی که در سال 
 فهمم."زیرلب گفتم: "نمی

. "من خودم هم لوکاس، یک بسته سیگار را از جیبش بیرون آورد و یکی را روشن کرد
هنوز نتونستم تمام قطعات این پازل رو مرتب کنم.به عالوه، این حقیقت هم هست 

زنم کرونوگراف دیگه لوسی و پل رو ندیدم. حدس می 4414سپتامبر  11که من بعد از 
رو برداشتن و به زمانی قبل از زمان من سفر کردن، وگرنه تا حاال به دیدن من اومده 

 . اون طرف رو نگاه نکن!"بودن. آخ، لعنتی..
 کشی؟""چی شده؟ چند وقته سیگار می
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ش داره میاد این طرف." لوکاس سعی کرد پشت منوی "ِکِنت دو ویلر با خواهر فوالد زره
 کافه پنهان شود.

 خوایم کسی مزاحممون بشه."آهسته گفتم: "فقط بگین نمی
اون صاحب دفاتر حقوقیه... اگه  تونم... رئیسمه. هم تو لژ هم تو زندگی روزمره."نمی

 بینه."شانس بیاریم، ما رو نمی
ای همراه با خانمی که یک کاله شانس نیاوردیم. مرد بلند قد حدودا چهل و چند ساله

آمدند. بدون اینکه از آنها دعوت کنیم ای به سر داشت، مستقیم به سمت ما میفیروزه
 روی دو صندلی خالی نشستند.

ی لوکاس زد و با لحن محبت آمیزی گفت: "هر دوی ما این بعد ه شانهکنت دو ویلر ب
از ظهر رو در رفتیم، نه لوکاس؟ البته بعد از اینکه تو دیروز اون پرونده پارکر رو با اون 

گیرم. باز هم تبریک میگم. شنیدم که نتیجه عالی به پایان بردی، معلومه که ندیده می
اش مرا با دقت برانداز کردند. سعی کردم ی کهرباییهااز شهرستان مهمون داری." چشم

 هایتا جای ممکن طبیعی به او نگاه کنم. شباهت مردان خانواده دو ویلر، با استخوان
ی گونه و بینی اشرافی صاف در طول این چند نسل بسیار عجیب بود. ِکِنت برجسته

دو ویلر در زمان من ی مثال فالک هم موجود تحسین برانگیزی بود، هرچند به اندازه
 خوشتیپ نبود.

لوکاس مرا معرفی کرد. "هیزل مونتروز، دختر عموم. هیزل، با آقا و دوشیزه دوویلر آشنا 
 شو."

دوشیزه دو ویلر خنده ریزی کرد و گفت: "ما خواهر و برادریم. وای، چه خوب، شما 
 سیگار دارین، من واقعا یکی الزم دارم."

او داد و آن را برایش روشن کرد. "متأسفانه ما داشتیم  لوکاس با وقار سیگاری به
 رفتیم. باید چند تا پرونده رو بررسی کنم."می

 های رئیسش بود."امروز نه، دوست من، امروز نه!" برقی دوستانه در چشم
اش بیرون داد و گفت: "اگه فقط ِکِنت دوشیزه دو ویلر دود سیگارش را از سوراخ بینی

تونه در مورد چیزی به جز سیاست با اون حرف میشه. آدم نمی کنندهباشه خیلی کسل 
 بزنه. ِکِنت، لطفا برامون چایی سفارش بده. از كجا اومدي عزيزم؟"

 سرفه مختصري كردم. "گلوسسترشاير."
لوكاس با حالت تسليم آهي كشيد. "عموی من، پدر هيزل، اونجا يه مزرعه بزرگ و 

 تعداد زيادي حيوون داره."
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دوشيزه دو ويلر با شوق و ذوق گفت: "واي، من عاشق زندگي تو روستام. و حيوونا رو 
 هم خيلي دوست دارم."

 ها." گفتم: "منم همينطور. به خصوص گربه
 

 44، كه گزارش شده بود در طي آزمون آريادني41: نوآموز كانترل416166ساعت 
دا كرد در حالي كه روي پاي شبانه گم شده است، هفت ساعت ديرتر راه خروج را پي

داد و اعالم كرد با وجودي كه در آزمون مردود شده، خود بند نبود و بوي الكل مي
بار، رمز عبور ديروز را به او دادم. شده را پيدا كرده است. استثنائا اينسرداب شراب گم

 به جز اين، اتفاق غيرعادي ديگري رخ نداده است.
 وز، شيفت صبحگزارش از: جي. اسميت، نوآم

: يك موش ديديم. من تمايل دارم آن را با شمشيرم سوراخ كنم ولي 4341ساعت 
 ليروي بقيه ساندويچش را به او داد و او را آدري ناميد. 

پالم پس از طي مسيري كه براي ما ناشناخته بود، : دوشيزه ويولت پرپل4545ساعت 
دانست. . رمز عبور را كامال دقيق ميبري از دادگاه سلطنتي، به راه خروجي رسيدميان

 بنا به درخواست ايشان، ليروي او را به دفاتر طبقه باال برد.
 : آدري برگشت. به جز اين، اتفاق غيرعادي ديگري رخ نداده است.4511ساعت 

 گزارش از: پ. وارد. نوآموز، شيف بعد ازظهر
 : اتفاق غيرعادي رخ نداده است.6666تا  4166ساعت 

 رش از: ن. كانترل، نوآموز، شيفت شب.گزا
 : اتفاق غيرعادي رخ نداده است.6066تا  6666ساعت 

 گزارش از: ك. البرت، م. وارد، نوآموزان.
 

 شمار محافظانگاه
 "466هاي نگهبانان سربروس"يادداشت

 4450جوالي  11-15
 

 هشت
 تكيه داده بود. ها، در خواب عميقي بود و سرش را به نردهنگهبان پاي پله
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پچ كنان گفت: "كانترل بيچاره. شديم لوكاس پچهمانطور كه دزدكي از كنار او رد مي
ترسم اگه همينطور به مشروب خوردن ادامه بده هيچ وقت نتونه به رتبه كارآموزي مي

 برسه؛ البته، فعال كه به نفع ماست. بيا، زود باش!"
برگشت از كافه را بدويم. ِكِنت دو ويلر و زدم. مجبور شديم تمام راه نفس نفس مي

ها در مورد زندگي خواهرش ما را براي مدتي طوالني آنجا نگه داشتند و ساعت
روستايي به طور كلي، زندگي روستايي در گلوسستر شاير به صورت اختصاصي )در اينجا 

 متوانستم صحبت را به داستاني در مورد دختر عمويم مدالين و يك گوسفند به نا
كالريسا بكشانم(، پرونده پاركر )تنها چيزي كه در مورد آن فهميدم اين بود كه پدربزرگم 

برنده شده است(، آن پسرك بامزه چارلز كه وارث تاج و تخت بود )ببخشيد؟(، و در 
هاي گريس كلي و ازدواج اين هنرپيشه با شاهزاده موناكو صحبت مورد تمام فيلم

كردم توجه آن را به خطرات سيگار كردم و سعي مياي ميكردند. هر از گاهي من سرفه
اي نداشت. وقتي باالخره توانستيم از كافه بيرون براي سالمتي جلب كنم ولي فايده

بياييم آنقدر دير شده بود كه حتي وقت دستشويي رفتن نداشتم با وجود اينكه چندين 
 ام جمع شده بود.ليتر چاي در مثانه

خواستم گفت: "سه دقيقه ديگه. چقدر حرف داشتم كه مي لوكاس نفس نفس زنان
 م پيدا نشده بود..."بهت بگم. اگه سر و كله اون رئيس لعنتي

كنين. آخه شما لرد مونتروز دونستم شما براي خانواده دو ويلر كار ميگفتم: "من نمي
 آينده هستين و بعدا يكي از اعضاي مجلس سنا ميشين."

م ت: "بله، ولي تا وقتي ارثم رو از پدرم بگيرم، بايد براي خانوادهلوكاس با ناراحتي گف
درآمد داشته باشم. و اين شغل بهم پيشنهاد شد... مهم نيست، گوش كن! كنت سن 

ژرمن، قبل از مرگش، همه چيزهايي رو كه براي محافظان به جا گذاشته سانسور كرده: 
چي. هر چيزي كه محافظان  شمار، همهها، گاههاي مخفي خودش، نامهيادداشت

ها بدونن و همه اطالعاتي كه دونن، همون چيزهاييه كه كنت مناسب ديده كه اونمي
هاي بعدي تمام تالششون رو براي بستن حلقه ما داريم مشخصا با اين هدفه كه نسل

 دونن."به كار ببرن. ولي محافظان كل راز رو نمي
 دونين؟"داد زدم: "پس شما مي

 دونم."نه، من هم نمي"هيسس! 
از آخرين پيچ هم گذشتيم و من در آزمايشگاه شيمي قديمي را با شدت باز كردم. 

 ها را گذاشته بودم روي ميز پخش بود.جايي كه آنوسايلم همان
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دونستن. آخرين باري كه همديگه رو "ولي من متقاعد شدم كه لوسي و پل راز رو مي
 ات گمشده بودن." به ساعتش نگاه كرد. "لعنتي."ديديم، در مرز پيدا كردن مستند

ام را چنگ زدم. در آخرين لحظه التماس كردم. "ادامه بده!" و كيف مدرسه و چراغ قوه
پيچه آشنا در حال پخش شدن در به ياد آوردم كه كليد را به او پس بدهم. حس دل

 كنم اون سبيل رو بزن، بابابزرگ!"بدنم بود. "راستي، خواهش مي
لوكاس با حداكثر سرعت ممكن گفت: "كنت دشمناني داره كه در تاريخچه محافظان 

اشاره مختصري بهشون شده. به خصوص، يك انجمن مخفي قديمي كه ارتباط 
 464نزديكي با كليسا داشته خيلي با كنت خصومت داشته. اسمش ائتالف فلورنتين

د، ائتالف تونست بعضي ، همون سالي كه لژ در لندن تأسيس ش4115بوده و در سال 
كني پس فكر مي -از مستنداتي رو كه كنت سن ژرمن به جا گذاشته بود به دست بياره 

 سبيل به من نمياد؟"
 اتاق شروع به چرخيدن كرد.

 داد زدم: "دوستت دارم بابابزرگ!"
گفت: "بعضي از قبل از اينكه زير پايم خالي شود، صداي لوكاس را شنيدم كه مي

عالوه بر چيزهاي ديگه نشون ميده وارد كردن خون همه دوازده مسافر زمان مستندات 
 به كرونوگراف كل ماجرا نيست! راز وقتي آشكار ميشه كه..."

سينه يك پيراهن سفيد بودم. اي بعد، نور چشمانم را زد. و من نزديك به پيشلحظه
 آمدم.مي تر قرار داشتم، دقيقا روي پاي آقاي جورج فروداگر دو سانت چپ

 وحشت زده فرياد كوتاهي كشيدم و چند قدم عقب رفتم.
آقاي جورج سري تكان داد و گفت: "بايد يادمون باشه دفعه بعد بهت يه تيكه گچ 

بديم كه جايي رو كه فرود اومدي عالمت بزني." چراغ قوه را از دست من گرفت. تنها 
ه بود؛ دكتر وايت روي صندلي پشت منتظر من نمانده بود. فالك دو ويلر كنار او ايستاد

ميز نشسته بود؛ روح پسربچه كوچولو، رابرت، از پشت پاهاي پدرش دزدكي به من 
ار در اش بود، به ديوار كنكرد؛ و گيدئون كه پانسمان سفيد بزرگي روي پيشانينگاه مي

 تكيه داده بود.
 با ديدن او نفس عميقي كشيدم.

ولي صورتش  -ها حلقه شده روی سينه دست - گیدئون حالت عادي خودش را داشت
ي زيرچشمش باعث شده بود به اندازه پانسمان سرش رنگ پريده بود و حلقه تيره

چشمانش به طرزي غير طبيعي سبز به نظر برسد. احساس مقاومت ناپذيري داشتم كه 
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 ؛اش را ببوسم تا خوب شودبه طرف او بدوم، بازوهايم را دورش حلقه كنم و پيشاني
 بوسيدم. همانطور كه هميشه وقتي نيك خودش را زخمي مي كرد او را مي

 فالك دو ويلر پرسيد: "همه چي رو به راهه گوئنت؟"
بدون اينكه چشم از گيدئون بردارم گفتم: "بله." واي، خدايا، دلم برايش تنگ شده بود. 

ز پيش بود؟ نه فهميدم چقدر! واقعا آن بوسه روي مبل سبز فقط يك روتازه االن مي
 اينكه بشود آن را به عنوان فقط يك بوسه توصيف كرد.

تفاوت، انگار كه اولين بار است مرا گيدئون بدون احساس به من نگاه كرد، تقريبا بي
 هايش نبود.بيند. هيچ نشاني از ديروز در چشممي

ستش را برم باال كه بره خونه." دآقاي جورج با خونسردي گفت: "من گوئنت رو مي
پشت من گذاشت و با ماليمت از كنار فالك به طرف در هدايت كرد. و درست از كنار 

 گيدئون. 
 پرسيدم: "تو... تو خوب شدي؟"

كرد مشكل گيدئون جوابي نداد. فقط به من نگاه كرد. ولي در نگاهي كه به من مي
معمولي و  بزرگي وجود داشت. انگار كه من اصال انسان نبود، يك شيء بودم. چيزي

بي اهميت، چيزي مثل... يك صندلي. شايد در نهايت ضربه مغزي شده بود و حاال 
 دانست من كه هستم. ناگهان احساس سرما كردم.نمي

دكتر وايت با لحن تندي توضيح داد: "گيدئون بايد تو رختخواب باشه ولي اگه 
خيلي  رابرد كنه. وليخوايم خطر سفر كنترل نشده رو بپذيريم مجبوره چند ساعتي تنمي

 س كه بذاريم تنهايي بره..."مسخره
 4453فالك حرفش را قطع كرد: "فقط براي اينكه دو ساعت رو تو يه اتاق آروم در سال 

 مونه."بگذرونه جيك. روي مبل! زنده مي
تر شد. ناگهان گيدئون گفت: "كامال درست ميگين." و نگاهش از قبل هم خصمانه

 اشتم.احساس وحشتناكي د
 آقاي جورج در را باز كرد. "بيا گوئنت."

گيدئون بازوي مرا گرفت. "يه لحظه، آقاي جورج. يه چيزي هست كه مي خوام بدونم. 
 گوئنت رو به چه سالي فرستادين؟"

 . چرا؟"4450آقاي جورج گفت: "منظورت االنه؟ هزار و نهصد و پنجاه وشش. جوالي 
سيگار ميده." فشار دستش روي بازويم بيشتر چون بوي دود  -گيدئون گفت: "خب 

ام را انداختم. ناخودآگاه، آستين ژاكتم را شد، تا جايي كه درد گرفت. تقريبا كيف مدرسه
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گفت. اين همه ساعت در آن كافه دودآلود اثر مشخصي به جا بو كردم. راست مي
 توانستم توضيح قابل قبولي پيدا كنم؟گذاشته بود. از كدام جهنمي مي

ها در اتاق به من بود، و متوجه شدم كه بايد به سرعت بهانه خوبي سر هم تمام چشم
 كنم.

كنم. من سيگار كشيدم، يه كردم گفتم: "باشه، اعتراف ميدر حالي كه به زمين نگاه مي
 كم. فقط سه تا. راست میگم!"

 تونيو نميآقاي جورج سرش را تكان داد. "گوئنت، مطمئنم برات كامال روشن كردم. ت
 چيزي..."

ار ست و سيگحرفش را قطع كردم. "متأسفم. ولي يه سرداب تاريك خيلي كسل كننده
كردم كه خجالت زده به نظر بيايم. كنه كه نترسم." بيشترين تالشم را ميبهم كمك مي

"من با دقت ته سيگارها رو جمع كردم و همه رو برگردوندم. الزم نيست نگران باشين 
 بسته مارلبورو پيدا كنه و متعجب بشه." كه كسي يه

 فالك خنديد.
دكتر وايت گفت: "به نظر مياد اين شاهزاده خانم كوچولوي ما اونقدري كه نشون ميده 
دختر خوبي نيست." و من نفس راحتي كشيدم. "انقدر شوكه نشو توماس. من اولين 

 سيگارم رو تو سيزده سالگي كشيدم."
و آخرين." فالك دو ويلر دوباره روي كرونوگراف خم شده بود. "من هم همينطور. اولين 

"سيگار كشيدن واقعا فكر خوبي نيست گوئنت. مطمئنم اگه مادرت بدونه شوكه 
 ميشه."

 حتي رابرت كوچولو هم به شدت سرش را تکان داد و با سرزنش به من خيره شد.
ستت خراب ميشه و كنه. پودكتر وايت اضافه كرد. "تازه ظاهرت رو هم خراب مي

 دندونات هم سياه ميشه."
گيدئون چيزي نگفت. ولي هنوز فشار دستش روي بازوي من كم نشده بود. خودم را 

مجبور كردم تا جايي كه مي توانستم با حالت عادي به چشمانش نگاه كنم و لبخند 
 اي بزنم. با چشمان تنگ شده به من نگاه كرد و سرش را تكان مختصريعذرخواهانه

 داد. آب دهانم را به سختي قورت دادم چون ناگهان چيزي در گلويم گير كرده بود.
كرد؟ يك لحظه با من خوب و مهربان و با محبت بود و چرا گيدئون اينطور رفتار مي

ی بعد سرد و غير قابل نفوذ؟ بيش از توان تحمل هر كسي بود. خب، دست كم لحظه
آن پايين بين من و او اتفاق افتاد احساسي توانستم تحمل كنم. آنچه من كه نمي
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توانست بكند اين بود كه مرا در اولين واقعي بود؛ و درست. و حاال تنها كاري كه مي
 كرد؟فرصتي كه پيدا كرده جلوي كل گروه رسوا كند؟ چه فكري مي

 آقاي جورج دوباره به من گفت: "بيا بريم."
 ئنت. روز بزرگ تو."بينمت گوفالك دو ويلر گفت: "پس فردا مي
هاش رو ببندي." و شنيدم گيدئون خنده كوتاهي كرد دكتر وايت گفت: "يادت نره چشم

اي كرده باشد. بعد در سنگين پشت سر من و آقاي مزهانگار كه دكتر وايت شوخي بي
 جورج بسته شد و ما در راهرو راه افتاديم.

كنه از ، آهسته گفتم: "آدم فكر ميخواست یک دامن اشك بريزمبا اينكه بيشتر دلم مي
 سيگاريا خوشش نمياد."

ا بند رآقاي جورج گفت: "بگذار چشمات رو ببندم لطفا." و من آرام ايستادم تا او چشم
ام را از من گرفت و با مالیمت به من كمك كرد پشت سر من گره زد. بعد كيف مدرسه

 اط كني."كه جلو بروم. "گوئنت... تو واقعا بايد بيشتر احتي
 كشه آقاي جورج.""چند تا دونه سيگار كه همين االن من رو نمي

 "منظورم اين نبود."
 "پس منظورتون چي بود؟"

 "منظورم اينه بايد در نشون دادن احساساتت بيشتر احتياط كني."
 "چي؟ چه احساساتي؟"

تونه هم مي صداي آه كشيدن آقاي جورج را شنيدم. "فرزند عزيز من، حتي يه آدم كور
 ببينه كه تو... تو واقعا بايد در مورد احساساتت به گيدئون مراقب باشي."

"ولي من..." حرفم را قطع كردم. مشخص بود آقاي جورج بيشتر از آنچه از او انتظار 
 فهمد.داشتم مي

"رابطه بين دو مسافر زمان هيچ وقت خوب از آب درنيومده. از اون هم بگذريم، رابطه 
يچ دو ويلرومونتروزي هم به سرانجام نرسيده.در مواقعي مثل اين، بايد دائما به بين ه

دم كرخودمون يادآوري كنيم كه در اصل، هيچ كس قابل اعتماد نيست." شايد خيال مي
 لرزد.ولي احساس كردم دستش كه پشت من قرار داشت مي

عشق از در وارد "متأسفانه، این یه حقیقت بدون چون و چراست که به محض اینکه 
کنه و میره. و عقل سلیم چیزیه که در حال حاضر تو بشه، عقل سلیم از پنجره پرواز می

 بیشتر از هر چیزی بهش نیاز داری. مواظب باش، یه پله اینجاست."
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بند را باز در سکوت به راهمان از اتاق کرونوگراف ادامه دادیم و بعد آقای جورج چشم
تونی گوئنت. من به شدت به تو و اه کرد. "تو میکرد. خیلی جدی به من نگ

 هات باور دارم."توانایی
صورت گردش دوباره با قطرات کوچک عرق پوشیده شده بود. چیزی به جز نگرانی 

کرد همینطور مادرم هم وقتی به من نگاه می -برای خودم در چشمان روشنش ندیدم 
 بود. احساس محبت عمیقی وجودم را فرا گرفت.

تون. آقای جورج، شما چند سالتونه؟ اگه ناراحت تم: "بفرمایین، انگشتر خاتمگف
 پرسم."نمیشین که می

 "هفتاد و شش. رازی در کار نیست."آقای جورج گفت: 
ه زدم حداقل دبه او نگاه کردم. با اینکه قبال هیچوقت به آن فکر نکرده بودم، حدس می

 ما...؟"ش 4450تر باشد. "پس تو سال سال جوان
ساله بودم. همون سالی بود که کارم رو به عنوان یه منشی حقوقی تو "بیست و یک

 دفاتر اینجا شروع کردم و عضو لژ شدم."
 شناسین آقای جورج؟ یکی از دوستان عمه بزرگ منه."پالم رو می"شما ویولت پرپل

م برمت. مطمئنشین میکنم. بیا، تا ماآقای جورج یک ابرویش را باال برد. "نه، فکر نمی
 مادرت نگرانه که زودتر تو رو ببینه."

 کنم. آقای جورج...؟""بله، منم همین فکر رو می
ای نداشتم جز اینکه او را دنبال کنم. ولی آقای جورج برگشته بود تا برود. هیچ چاره

ون "فردا میان در خونه دنبالت. مادام روسینی برای پرو لباس کارت داره و بعد از ا
 کنه چند تا چیز یادت بده و بعدش باید ترابرد کنی."جوردانو سعی می
 "به نظر میاد خیلی روز خوبی بشه."با خستگی گفتم: 

*** 
 در حالی که شوکه شده بودم زمزمه کردم: "ولی این... این که جادو نیست!"

د نباشه، های مراسم جادویی اجی مجی نیست، شایلزلی آه کشید. "نه، از اون مدل
 ولی یه توانایی جادوییه. جادوی کالغ."

گفتم: "اگه از من بپرسی بیشتر شبیه یه اختالل عجيب و غريبه. چیزی که باعث میشه 
 تونم این کار رو بکنم."کنه که میمردم به من بخندن و در هر صورت کسی هم باور نمی

نیست. یه موهبته. تو  "گوئنی، اینکه مشاهدات ماوراءالطبیعه داشته باشی اختالل
 تونی ارواح رو ببینی و باهاشون حرف بزنی."می
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 ها."زمریوس یادآوری کرد: "و جن
ها و ها بین زندهه. کالغها، کالغ نماد ارتباط بین انسان و دنیای خدایان"در افسانه

را  یاش را به طرف من برگرداند تا بتوانم چیز کنن." لزلی پوشهها پیام رسانی میمرده
که در اینترنت در مورد کالغ پیدا کرده بود بخوانم. "باید اعتراف کنی که توانایی تو 

 خیلی با این تناسب داره."
 های کالغ."زمریوس گفت: "موهات هم همینطور. به سیاهی بال

دونم، خیلی مهم و قوی و ها خیلی... نمیگوییلب پایینم را گاز گرفتم. "ولی تو پیش
 ی مخفیه."به نظر میاد. انگار که جادوی کالغ یه جور اسلحه هااین حرف

تونه باشه. تو ديگه نبايد اين فكر روبكني كه يه جور اختالل عجيب و لزلی گفت: "مي
 غريب باعث ميشه بتوني ارواح رو ببيني."

 ها."زمريوس تكرار كرد: "و جن
ميگن. خيلي جالب ميشه  ها دقيقا چيگوييلزلي گفت: "دوست دارم بدونم اون پيش

 اگه كل متنش رو داشته باشيم."
ش رو از حفظ بلغور كنه. فكر كنم وقتي داشتن اسرار تونه همهگفتم: "شارلوت حتما مي

ها رو هم ياد گرفته. و همه با شعر و قافيه در موردش حرف دادن اونرو بهش ياد مي
 زنن. محافظان؛ حتی مامانم. و گيدئون."مي

سرم را برگردانم كه لزلي نبيند ناگهان اشك در چشمانم جمع شده، ولي دير  به سرعت
 شده بود.

"واي، عزيزم، دوباره گريه نكن." يك دستمال كاغذي به من داد. "داري خيلي قضيه رو 
 كني!"بزرگ مي

كنم. يادته خودت چطوري چندين روز بعد از تموم شدن فين كنان گفتم: "نه، نميفين
 ا مکس گريه كردي؟"ت برابطه

 لزلي گفت: "معلومه، فقط شش ماه پيش بود."
هو درك تونم تصور كنم اون موقع چه احساسي داشتي. و يك"خب، االن من مي

 كردي بميري."كنم چرا آرزو ميمي
"پس چقدر احمق بودم! تو تمام مدت با من نشستي و به من گفتي مكس ارزش نداره 

خصوص بعد از اون رفتاري كه با من كرده. و به من گفتي  كه ديگه بهش فكر كنم؛ به
 برم مسواك بزنم و..."
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گوش  461"آره، و دائم پشت سر هم به آهنگ برنده همه چيز رو به دست مياره از آبا
 كرديم."مي

 تونم اون آهنگ رو برات بگذارم."كنه، ميلزلي پيشنهاد داد: "اگه حالت رو بهتر مي
 كنم." 463خوام هاراگيريتوني اون چاقو ژاپنيه رو بهم بدي. ميكنه. ولي مي"نمي

زمريوس گفت: "دخترا هميشه خيلي احساساتي بازي در ميارن. پسره اوقات نداشته، 
 كني آخر دنياست."بداخالق بوده چون يه نفر زده تو سرش؛ اون وقت تو فكر مي

 ."با بيچارگي گفتم: "به خاطر اينه كه من رو دوست نداره
دونستم چون نيم دوني؟ در مورد مكس، متأسفانه من ميلزلي گفت: "از كجا مي

كرد. تو كه ساعت بعد از اينكه من رو ول كرد، تو سينما با اون آنا ماچ و بوسه مي
توني گيدئون رو به همچين كاري متهم كني. اون فقط يه كم... دمدمي مزاجه، نمي

 همين."
كرد! انگار ازم بيزار باشه. انگار كه ه جوري به من نگاه ميديدي چ"ولي چرا؟ بايد مي

 تونم تحمل كنم."ام! نميمن يه... يه خرخاكي
لزلي سرش را تكان داد: "يه لحظه پيش گفتي صندلي بودي. بيا بابا، خودت رو جمع 

كنه و ميره. كن. آقاي جورج درست ميگه: عشق از پنجره مياد و عقل سليم پرواز مي
 العاده هستيم."، ما در مرز يه اكتشاف فوقگوش كن

آن روز صبح، وقتي لزلي تازه رسيده بود و راحت و آسوده با هم روي تخت من نشسته 
و يك سيني چايي  -دادكاري که معموال انجام نمي -بوديم، آقاي برنارد در اتاق مرا زد 

 روي ميز من گذاشت.
 انوان جوان."گفت: "يه چیز كوچيك براي رفع خستگی شما ب

آمد كه هيچ وقت او را در اين طبقه ديده من با تعجب به او نگاه كردم. يادم نمي
 باشم.

آقاي برنارد ادامه داد: "از اونجايي كه شما اخيرا در این مورد از من سؤال كرديد، من به 
هاي جغد مانندش از باالي خودم اجازه دادم و توي كتابخونه جستجو كردم." با چشم

 خواستمينك ما را به دقت برانداز كرد. "و همونطور كه انتظار داشتم، چيزي رو كه ميع
 پيدا كردم."

 پرسيدم: "چي؟"
اي روي سيني را برداشت و مشخص شد یک كتاب زير آن آقاي برنارد دستمال پارچه

 گشتين، نه؟"قرار دارد. "سوار سبز. اگه درست يادم باشه، دنبال اين مي
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ايش پريد و كتاب را برداشت و گفت: "ولي من قبال اين كتاب رو تو كتابخونه لزلي از ج
 ديده بودم. چيز خاصي نيست."

ه زنين اينه ككنم دليل اينكه همچين حرفي ميآقاي برنارد لبخند ماليمي زد. "فكر مي
اي كه شما تو كتابخونه عمومي پيدا كردين هيچ وقت متعلق به لرد مونتروز نسخه
در عين حال، اين يكي ممكنه براتون جالب باشه." بعد با تعظيمي كوچك اتاق را  نبوده.

اي كاغذ كه كسي چندين سري ترك كرد و لزلي و من بالفاصله روي كتاب افتاديم. تكه
زلي هاي لاعداد را با دستخط ريزي روي آن نوشته بود، از الي كتاب به زمين افتاد. گونه

 از فرط هيجان سرخ شده بود.
فرياد زد: "واي، خداي من، اين يه كده! چقدر عالي و شگفت انگيزه! من هميشه 

خوام بكنم اينه كه خواستم يه چيزي مثل اين پيدا كنم. و حاال تنها كاري كه ميمي
 بفهمم معنيش چيه."

زمريوس كه از ميل پرده من آويزان بود گفت: "درسته. من قبال هم اين حرف رو 
 "461گيره...و دسته بندي آخرين كلمات مشهور قرار ميشنيدم. فكر كنم ت

ولي پنج دقيقه هم طول نكشيد كه لزلي كد را کشف رمز كرد و فهميد كه اين اعداد 
ه صفح اي در متن كتاب هستند. "هميشه، اولين عدد شمارهمربوط به كلمات جداگانه

ارده، بيست و ست، دومي شماره خط، سومي كلمه و چهارمي هم حرف، فهميدي؟ چه
يعني صفحه چهاردهم، خط بيست و دوم، كلمه ششم و حرف سوم  -دو، شش، سه 

اون كلمه." سرش را تكان داد. "چه پيش پا افتاده! تا جايي كه يادم مياد اين كد رو 
 برن. مهم نيست، يعني حرف اول ف ست."ها هم به كار ميتوي كتاباي بچه

تأييد تكان داد و به من گفت:  ود سري به نشانهزمريوس كه تحت تأثير قرار گرفته ب
 "به دوستت گوش كن!"

 كني من حاضرملزلي گفت: "يادت نره، اينجا مسأله مرگ و زندگي در میونه. تو فكر مي
 تونه درست فكردوستم رو از دست بدم؟ اونم براي اينكه بعد يه كم ماچ و بوسه نمي

 كنه؟"
 زمريوس بود. "نظر منم دقيقا همينه!" اين يكي

لزلي با تحكم ادامه داد: "اين مهمه. بايد گريه رو بس كني و بفهمي لوسي و پل چي 
و فقط  - 4450كشف كرده بودن. اگه دوباره امروز براي ترابرد تو رو بفرستن سال 

 بايد حتما بري يه صحبت خصوصي -کافیه به آقاي جورج بگي تا اين كار رو برات بكنه 
اي كه برين كافه! و اين بار بايد هر چي بهت ته باشي! چه فكر مسخرهبا پدربزرگت داش
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ميگه رو بنويسي، تمام جزئيات رو، فهميدي؟" آهي كشيد. "مطمئني گفته ائتالف 
فلورنتين؟ نتونستم تو اينترنت چيز به درد بخوري در اين مورد پيدا كنم. بايد يه 

براي محافظان گذاشته بندازيم. هاي مخفي كنت سن ژرمن كه نگاهي به اون يادداشت
تونست بره آرشيوها رو بگرده تونست اشيا رو تكون بده عالي بود، مياگه زمريوس مي

 تونست از ديوار رد بشه و همه چيز رو بخونه."راحت مي -
به زمريوس برخورد. "درسته! من به درد نمي خورم. زود باش، به رخم بكش، راحت 

تونم حتي يه صفحه كتاب رو هم عادت كنم ديگه نمي باش! هفت قرن طول كشيد كه
 ورق بزنم."

در اتاقم را زدند و كارولين به داخل اتاق سرك كشيد. "ناهار حاضره! گوئني، يه ساعت 
 ديگه ميان دنبال تو و شارلوت."

 اي كردم. "شارلوت هم مياد؟"ناله
نن كرلوت بيچاره تحميل ميها دارن به شا"آره، خاله گلندا كه اين طور گفت. گفت اون

 ها."هايي كه هيچ استعدادي ندارن چيز ياد بده. يا يه چيزي تو همين مايهكه به آدم
 گفتم: "من گرسنه نيستم."

عدا توني بهاي من زد. "بيا گوئني. مياي به دندهلزلي گفت: "االن ميايم پايين." ضربه
 !"براي خودت غصه بخوري. االن بايد يه چيزي بخوري

اي خاله هام را گرفتم. "اعصابم اونقدر قوي نيست كه به نيش و كنايهنشستم و بيني
 گلندا گوش بدم. و تازه كارمون رو روي كد شروع كرده بوديم!"

"من خودم ادامه ميدم، نگران نباش. در ضمن، براي آينده نزديك به اعصاب قوي 
ت تمرين خوبي هستن براي موقعي هاحتياج داري." لزلي مرا بلند كرد. "شارلوت و خال

كه اوضاع بدتر ميشه. اگه بتوني تو ناهار دووم بياري، مي توني بدون مشكل از پس 
 سواره هم بر بياي."

 زمريوس گفت: "اگه نشد هم هميشه براي هاراگيري وقت هست."
*** 

ي وقتي وارد شدم، مادام روسيني مرا به سينه فراخش چسباند. "زيباي گردن آهوي
 كوچولوي من. باالخره اومدي. دلم برات تنگ شده بود."

گفتم: "من هم دلم براي شما تنگ شده بود." و واقعا همينطور بود. صرِف حضور مادام 
اش )زيباي گردون آهويي العادهدريغ و لهجه فرانسوي فوقروسيني، با مهرباني بي
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و اطمينان بخش بود. او شنيد!( همزمان نيروبخش كوچولو! اگر گيدئون اين را مي
 مرهمي براي عزت نفس زخم خورده من بود.
ميشي. موسيو جوردانو وقتي لباس  465"وقتي ببيني برات چي درست كردم آنشانته

 تو رو ديد تقريبا گريه كرد، انقدر كه زيباست."
 تواند لباس را بپوشد همكنم." جوردانو حتما به خاطر اينكه خودش نميگفتم: "باور مي

كرد. با اين حال، امروز رفتارش نسبتا دوستانه بود كه تا حدي به خاطر اين گريه مي
های زمريوس، توانستم بار رقصم را تقريبا خوب انجام دادم و به لطف کمکبود كه اين
کرده و کدام از ها حمایت میيك از لردهاي بزرگ آن زمان از حزب توریبگويم كدام

ها را برایم راحت از پشت شانه شارلوت نگاه کرد و نوشته . )زمریوس خیلی460هاویگ
، متولد 461پنلوپه مری گری -خواند.( همچنین، به لطف زمریوس، داستان خودم 

شد، کلمه به کلمه از حفظ بودم. ام هم میرا که شامل نام پدر و مادر درگذشته- 4105
 ای داد که اصالشنهاد سازندهدر کار با بادبزن هنوز هم زیاد خوب نبودم ولی شارلوت پی

 لزومی ندارد که با خودم بادبزن ببرم.
در انتهای کالس، جوردانو فهرست دیگري از کلماتی که تحت هیچ شرایطی نباید به کار 

ها رو برای فردا از حفظ کن. یادت اش گفت: "اینببرم به من داد. با صدای تو دماغی
، گزارشگر تلویزیونی نداشتن، جاروبرقی نبوده، باشه، قرن هجدهم اتوبوسی در کار نبوده

هیچ چیزی محشر، باحال و چندش نبوده، و چیزی در مورد شکافت اتم، کرم کالژن 
 دونستن."پوست یا سوراخ الیه اوزون نمی

کرد؟ سعی کردم تصور کنم محض رضای خدا، چرا وقتی در چه کسی فکرش را می
ای در مورد گزارشگر، سوراخ الیه اوزون و های در قرن هجدهم هستم باید جملسواره

کرم کالژن پوست بگویم. با این حال، مؤدبانه گفتم: "باشه" که باعث شد جوردانو جیغ 
 ی احمق."بزند: "نهههه! باشه نه. تو قرن هجدهم باشه نبوده، دختره

ت حمادام روسینی بندهای ابریشمی را پشت من بست. یک بار دیگر از اینکه اینقدر را
ایستاد. یک بود، تعجب کردم. با پوشیدن چنین چیزی، آدم ناخودآگاه راست می

چارچوب سیمی با پوشش اضافه دور ب*ا*س*ن من بست )حتما قرن هجدهم برای 
ی ایده آلی بوده است( و بعد زنانی که س*ین*ه بزرگ و ب*ا*س*ن پهن داشتند دوره

ها را ها و قزندیف بلندی از دکمهپیراهن قرمز پررنگي را روی سر من کشید.وقتی ر
بست، با تحسین به ابریشم گلدوزی شده سنگین دست پشت لباس من می

 کشیدم. وای، عالی بود!می
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ای روی صورتش پخش مندانهمادام روسینی آهسته دور من راه رفت و لبخند رضایت
 ."461س. مانیفیکشد. "مجذوب کننده

 پرسیدم: "این لباس مهمونی رقصه؟"
های ابریشمی ریز زیبایی را دور تا دور س." مادام روسینی گل سرخ"نه، پیراهن سواره

 هایشیقه باز پیراهنم سنجاق کرد. از آنجایی که دهانش پر از سوزن بود، از الی دندان
طور تونی موهات رو بدون پودر درست کنی.همونزد. "بفرما، مینامشخص حرف می

ه با رنگ قرمز پیراهن عالی شده!" چشمک شیطنت آمیزی کردم موهای تیرکه فکر می
البته  - 464پاکنی زیبای گردن آهویی من، نسبه من زد. "توجه همه رو جلب می

هایش را به هم مالید ولی تونم بکنم؟" دستقصدمون این نبوده، ولی من چی کار می
ی گرد کوچولو مالید، مادام روسینهایش را به هم میبر خالف وقتی جوردانو دست

رسید. "تو یه زیبای کوچولو هستی، هیچ شکی توش نیست؛ اینکه بامزه به نظر می
ای نداره. بفرما، گردن آهویی کوچولو، های رنگ و رو پریده بهت بپوشونیم فایدهلباس

 و این هم پیراهن مهمونی رقص."
و دقیقا مانند های کرم رنگ بود پیراهن مهمانی رقص آبی کمرنگ با گلدوزی و حاشیه

ي این لباس، حتی از پیراهن قرمز هم به طرز ام بود. یقهپیراهن قرمز کامال اندازه
گیری بازتر بود و دامنش چندین و چند متر دور من گسترده شده بود. مادام چشم

روسینی، موهای مرا که امروز بافته بودم، با هر دو دست باالی سرم جمع کرد؛ نگران به 
گیس راحت "مطمئنم نیستم موهات رو باید چطور درست کنیم. کاله رسید.نظر می

نیست، مخصوصا که این همه موی خودت رو باید زیرش قایم کنیم. ولی موهات 
" اخم 446ست، با پودر احتماال یه خاکستری ترسناک میشه. گو گتستغوف!خیلی تیره

 وحشتناکی!"کرد. "مهم نیست. با پودر آالمد میشی، ولی خداوندا، عجب مد 
برای اولین بار در آن روز، نتوانستم جلوی لبخندم را بگیرم. ترسناک! وحشتناک! چقدر 

گفت. موضوع، فقط مدل موی پودر زده نبود، تا جایی که به من مربوط درست می
شد گیدئون هم ترسناک و وحشتناک بود، و از حاال به بعد، من هم همینطور به او می

 کردم، همین!نگاه می
رسید مادام روسینی بداند وجودش چقدر برای آرامش فکر من خوب بوده به نظر نمی

است. اوقاتش هنوز هم در مورد قرن هجدهم تلخ بود. "دخترا، پسرا، مجبور باشن 
وحشتناکه. حاال  -موهاشون رو پودر بزنن تا شکل مادربزرگ و پدربزرگشون بشن 
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ها برقصی، هنوز وقت داریم که این ها رو امتحان کن. یادت باشه باید باکفش
 تغییرشون بدیم."

ها هم که برای پیراهن قرمز، گلدوزی قرمز داشت و برای مثل ک*ر*س*ت، کفش
د رسیهای طالیی بود، با اینکه به نظر میپیراهن مهمانی رقص، آبی روشن با سگک

ها ن"ایین گفتم: اند به طرز عجیبی راحت بودند. با تحسهمین االن از موزه بیرون آمده
 م پوشیدم."هایی هستن که تو زندگیترین کفشراحت

مادام روسینی با تمام صورت خندید و گفت: "امیدوارم اینطور باشه. بیا، فرشته 
ست. حواست باشه امشب خوب بخوابی. فردا روز کوچولوی من، همه چیز آماده

ام را ور آبی تیره مورد عالقههیجان انگیزی در پیش داری." دوباره شلوار جین و پولی
اش کرد. بعد، به های خیاطیها را تن مانکنپوشیدم و مادام روسینی هم پیراهن

 مسئولیت! بایدساعت روی دیوار نگاه کرد و با اوقات تلخی اخم کرد. "آخ، اون پسره بی
 پونزده دقیقه پیش میومد اینجا."

 نبضم بالفاصله تند شد. "گیدئون؟"
 کنه مهم نیست شلوارشگیره، فکر میینی تأیید کرد. "اصال این رو جدی نمیمادام روس

 چطور باشه. ولی اندازه شلوار خیلی خیلی مهمه."
ای به در زدند. تنها یک صدای ترسناک! وحشتناک! شعار جدیدم را امتحان کردم. ضربه

توانستم نمیهای خوب مرا محو و نابود کرد. ناگهان دیگر آهسته بود ولی تمام نیت
دم. ترسیصبر کنم که دوباره گیدئون را ببینم. و همزمان، تا سر حد مرگ از دیدنش می

 های شوم را نداشتم.دیگر طاقت آن نگاه
 مادام روسینی گفت: "آها. اومد. بیا تو."

تمام بدنم منقبض شد ولی کسی که از در وارد شد گیدئون نبود، آقاي مارلي موقرمز 
ه عصبي و ناشيانه تته پته كنان گفت:"من بايد ياقوت، .. ام، دوشيزه بود. مثل هميش

 گوئنت رو براي ترابرد ببرم پايين."
گفتم: "باشه. االن كارمون تموم ميشه." زمريوس از پشت سر آقاي مارلي به من لبخند 

 گشادي تحويل داد. قبل از پرو لباس او را بيرون فرستاده بودم. 
 همين االن از توي يه وزیر کشور زنده پرواز كردم. با حال بود!" با خوشحالي گفت: "من

 مادام روسيني با عصبانيت پرسيد: "پسره كجاست؟ بايد براي پرو ميومد!"
آقاي مارلي گلويش را صاف كرد. "من همين االن الم... آقاي دو ويلر رو با اون يكي 

 ياق... دوشيزه شارلوت ديدم. با برادرش بود."
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 ! اصال برام مهم نيست."444يناي گفت: "تيروسيني با لحن آزردهمادام 
زدم. فقط يك كلمه: ولي فكر كنم براي من مهم بود. در فكرم به لزلي پيامك مي

 هاراگيري.
م. كنمادام روسيني گفت: "اگه همين االن نياد اينجا، شكايتش رو به استاد اعظم مي

 تلفن من كجاست؟"
 طرفطرف و آنفت: "متأسفم." چشم بند مشكي را در دستش اينآقاي مارلي زيرلب گ

 كرد. "ممكنه...؟"مي
 آهي كشيدم و گفتم: "باشه." و اجازه دادم چشمم را ببندد.

زمريوس گفت: "با كمال تأسف بايد بگم اين جوون اميدوار راست ميگه. دوست جواهر 
زنه. برادر خوشگلش هم ميت ل*ا*س خالهت، داره با تمام وجود با دختربرقيبرق

بينن؟ فكر كنم همگي دارن ميرن سينما. من همينطور. اين پسرا تو موقرمزا چي مي
 خواستم خودم بهت بگم چون ترسيدم دوباره بزني زير گريه."نمي

 سرم را تكان دادم.
 تونم به خاطر تو مواظبشون باشم. دوست داري؟"زمريوس به سقف نگاه كرد. "مي

 ه شدت به نشانه تأييد تكان دادم.سرم را ب
تمام راه پايين رفتن به سمت سرداب، آقاي مارلي مصرانه ساكت بود و من هم غرق در 

را باز بند مافكار غمناكم بودم. تازه وقتي به اتاق كرونوگراف رسيديم و آقاي مارلي چشم
 فرستين؟"كرد، پرسيدم: "امروز من رو كجا مي

هاي نه هستيم، منظورم آقاي ويتمنه." به جاي اينكه به چشم "من... ما منتظر شماره
من نگاه كند به زمين خيره شده بود. "من اجازه ندارم كه خودم كرونوگراف رو تنظيم 

 كنم. لطفا بنشينين."
ولي به محض اينكه روي صندلي نشستم، در دوباره باز شد و آقاي ويتمن وارد شد. و 

 لبم يك لحظه ايستاد.گيدئون دقيقا پشت سرش بود. ق
اش گفت: "سالم گوئنت! خوشحالم دوباره ترين لبخند سنجابيآقاي ويتمن با جذاب

كرد كنار زد. "خوبه، پس االن تو بينمت." پرده منقشي را كه گاوصندوق را پنهان ميمي
 فرستيم."رو براي ترابرد مي

ريده بود ولي از گويد. گيدئون هنوز خيلي رنگ پشنيدم كه چه ميبه سختي مي
رسيد. پانسمان سفيد ضخيم ناپديد شده بود و ديشب خيلي بهتر به نظر مي
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توانستم زخمي را كه تا موهايش ادامه داشت ببينم. تقریبا ده سانت بود. منتظر مي
 شدم چيزي بگويد ولي فقط به من نگاه كرد.

ن فرود آمد. از زمريوس جست و خيز كنان از توي ديوار رد شد و درست كنار گيدئو
 ترس نفسم را حبس كردم.

خواستم بهت خبر بدم، عزيز جان، ولي زمريوس گفت: "اوخ. اين كه خودش رسيد. مي
نتونستم تصميم بگيرم كه كدوم رو تعقيب كنم. ظاهرا شارلوت اين بعد از ظهر، 

ش دي گيدئون رو به عهده گرفته. قراره برن بستني بخورن و بعپرستاري برادر كوچيكه
 برن سينما. به نظر من مياد كه سينما، انبار كاه عصر جديده."

گيدئون يك ابرويش را باال برد و پرسيد: "همه چي مرتبه گوئنت؟ عصبي به نظر 
ت چي بود؟ خواي اعصابت رو آروم كنه؟ گفتي مارك مورد عالقهرسي. سيگار ميمي

 مارلبورو؟"
 ك كلمه حرف به او خيره شدم.توانستم بگویم؛ فقط بدون يهیچ چیزی نمی

ش هم به بيني تو عشق شكست خورده، كودن؟ همهزمريوس گفت: "ولش كن. نمي
 كني؟"خاطر تو! اصال تو اينجا چي كار مي

آقاي ويتمن كرونوگراف را از گاو صندوق درآورد و روي ميز گذاشت. "خب، بذار ببينيم 
 امروز تو رو كجا بفرستيم؟"

ف گيدئون برگشت و گفت: "مادام روسيني براي پرو منتظر شماست، آقاي مارلي به طر
 قربان."

گيدئون گفت: "لعنتي." حواسش پرت شد. به ساعتش نگاه كرد. "كامال يادم رفته بود. 
 خيلي عصباني بود؟"

آقاي مارلي گفت: "يه كم بداخالق بود." در همان زمان در دوباره باز شد و آقاي جورج 
كرد، كله طاسش از عرق زد و مثل بقيه اوقاتي كه تالش ميس ميوارد شد. نفس نف

 پوشيده شده بود. "اينجا چه خبره؟"
آقای ویتمن اخم کرد. "توماس؟ گیدئون گفت هنوز به شدت غرق صحبت با فالک و 

 وزیر کشور هستی."
آقای جورج گفت: "بودم. تا وقتی که مادام روسینی با من تماس گرفت و شنیدم که 

دن گوئنت رو برای ترابرد از اونجا بردن." اولین بار بود که او را واقعا عصبانی اوم
 دیدم.می



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – یاقوت کبود

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 4 7 

 

گیدئون گفت تو از ما  -آقای ویتمن که مشخص بود گیج شده است گفت: "ولی 
 خواستی..."

های "من همچین کاری نکردم! گیدئون، جریان چیه؟" هر گونه اثر مهربانی از چشم
 شده بود. کوچک آقای جورج محو

هایش را به سینه زد. با لحن آرامی گفت: "فکر کردم شاید خوشحال گیدئون دست
 تون برداشته بشه."بشین که این مسئولیت از دوش

آقای جورج عرقش را با دستمال پاک کرد. با لحنی که مشخصا طعنه آمیز بود گفت: 
ت بری سراغ مادام "چقدر بامالحظه! ولی لزومی به این کار نبود. بهتره یه راس

 روسینی."
گیدئون گفت: "خوشحال میشم اگه با گوئنت ترابرد کنم. بعد اتفاقات دیروز، بهتره که 

 تنها نباشه."
کنه، نه تا آقای جورج گفت: "مزخرفه. دلیلی نیست فکر کنیم خطری تهدیدش می

 زمانیکه زیاد عقب نرفته."
 آقای ویتمن گفت: "کامال درسته."

های آقای جورج نگاه ؟" به چشم4450لحن کشداری گفت: "مثال به سال  گیدئون با
سال آرومی به  4450زدم، باید بگم سال شمار رو ورق میکرد. "امروز صبح داشتم گاه

نظر میومده. توی گزارشات نگهبانان بیشتر از همه چیز گفته اتفاق غیر عادی نیفتاده. 
 مونه، نظر شما این نیست؟"سیقی میهای ما مثل موگزارشی مثل این برای گوش

داد حتما کشف کرده در اینجا دیگر قلب من در دهانم بود. طرز رفتار گیدئون نشان می
دانست؟ من فقط بوی دود کردم. ولی از کدام جهنمی میکه من دیروز واقعا چه کار می

ه باشد کدادم که ممکن است مشکوک باشد ولی امکان ندارد به او فهمانده سیگار می
 چه اتفاقی افتاده است. 4450واقعا در سال 

رسید. آقای جورج بدون اینکه مژه بزند به گیدئون نگاه کرد. کمی آزرده به نظر می
 تونی بری.""گیدئون، ازت خواهش نکردم. مادام روسینی منتظره. مارلی، تو هم می

 هایش را به هم کوبید.پاشنه"بله، آقای جورج، قربان." تقریبا  آقای مارلی زیر لب گفت:
زدند به هایش برق میوقتی در پشت سر مارلی بسته شد، آقای جورج که چشم

 کرد.گیدئون نگاه کرد. آقای ویتمن هم با تعجب به او نگاه می
 آقای جورج با خونسردی پرسید: "منتظر چی هستی؟"
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روشن فرود بیاد؟ خالف  "چرا اجازه دادین گوئنت بعد از ظهر، توی روزگیدئون پرسید:
 قوانین نیست؟"

 هو!"زمریوس گفت: "اوه
 آقای ویتمن شروع کرد: "گیدئون، تو در جایگاهی..."

آقای جورج حرفش را قطع کرد. "فرقی نداره چه موقعی از روز یا شب فرود بیاد. اون به 
 ها سفر کرده."یه اتاق قفل شده توی سرداب

تم خواسشاید صدایم کمی بیش از حد نازک بود. "نمیترسیدم." به سرعت گفتم: "می
 ها..."نصفه شب توی سرداب تنها باشم، درست کنار مقبره

ای نگاهش را به طرف من برگرداند و یکی از ابروهایش را باال برد. "آهان، گیدئون لحظه
 دست و پایی هستی. یادم رفته بود." خنده مالیمیآره، تو موجود کوچولوی ترسوی بی
همون سالی که شما عضو لژ شدین، اینطور  -کرد. "هزار و نهصد و پنجاه و شش 

 نیست آقای جورج؟ چه تصادف عجیبی."
 آقای جورج اخم کرد.

ها چیه، گیدئون. ولی پیشنهاد آقای ویتمن گفت: "متوجه نمیشم هدفت از این حرف
گوئنت رسیدگی کنم همین االن برو سراغ مادام روسینی. من و آقای جورج به می
 کنیم."می

گیدئون دوباره به من نگاه کرد. "بگذارین بهتون یه پیشنهادی بدم: من میرم پرو لباسم 
تونین من رو بفرستین پیش گوئنت، مهم نیست کی و کنم، و بعد شما میرو تموم می

 کجا. بعدش حتی اگه شب هم باشه، الزم نیست از چیزی بترسه."
 ."زمریوس گفت: "به جز تو

آقای ویتمن گفت: "تو قبال سهم امروزت رو کامل کردی. با این حال، اگه گوئنت 
 ترسه..." با دلسوزی به من نگاه کرد.می

زنم واقعا وحشت زده به توانستم برای این کار از دستش ناراحت باشم. حدس مینمی
دست داده  رسیدم. قلبم هنوز هم در دهانم بود و کامال قدرت حرف زدن را ازنظر می

 بودم.
ای باال انداخت. "خب، برای من مهم نیست این کار رو بکنیم. آقای ویتمن شانه

 مخالفتی نداری، توماس؟"
خواهد رسید واقعا دلش میآقای جورج آهسته سرش را تکان داد، با اینکه به نظر می

 مخالفت کند.
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منقبضی که کنار در  لبخند رضایتی روی صورت گیدئون ظاهر شد و باالخره از حالت
د بینمت." شبیه تهدیایستاده بود بیرون آمد. پیروزمندانه به من گفت: "پس بعدا می

 آمد.به نظر می
وقتی در پشت سر او بسته شد، آقای ویتمن آهی کشید. "از وقتی توی سرش زدن 

 کنی توماس؟"کنه، اینطور فکر نمیخیلی عجیب رفتار می
 لی عجیب."آقای جورج گفت: "قطعا خی

آقای ویتمن گفت: "شاید باید با اون حرف بزنیم، یادآوری کنیم مواظب طرز صحبتش 
با اعضای ارشد لژ باشه. به نسبت سنش، خیلی... اه، خب، تحت فشار زیادیه. باید این 

 ای گوئنت؟"ای به من کرد. "خب، تو آمادهرو هم در نظر بگیریم." نگاه تشویق کننده
 گفتم."بله." کامال دروغ می ایستادم. گفتم:

 
 

 هایی از یاقوت کالغ سرخ، با بال
 پیماید راه خود را در بین دو جهان می

 شنود.و صدای آواز خواندن درگذشتگان را می
 داند شناسد و بهای آن را نمیبه سختی قدرت خود را می 

 شودخیزد و حلقه بسته میولی قدرت او برمی
 به درخشش الماسشیر، با غروری 

 اگرچه طلسم ممکن است آن نور درخشان را پنهان کرده باشد
 شوددر مرگ خورشید، آنچه اشتباه است تصحیح می

 زند.در حالی که کالغ با مرگ خود، پایان را رقم می
 

 های مخفی کنت سن ژرمناز یادداشت
 
 نه

کرد. درحقیقت، قی هم نمیفرستند چون در هر صورت فرنپرسیدم مرا به چه سالی می
ام بود. مبل سبز هنوز در وسط اتاق بود و من نگاه خشمناکی اتاق شبیه مالقات قبلی

ار ها مثل دفعه قبل کنبه آن انداختم انگار که همه چیز تقصیر مبل بوده است. صندلی
دیوار، همان جایی که لوکاس جایگاه مخفی را برای کلید ساخته بود روی هم قرار 
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رفتم. آیا باید مخفیگاه را خالی کنم؟ اگر گیدئون به ند و من با خودم کلنجار میداشت
د رسپس اولین کاری که به فکرش می -که قطعا کرده بود  -وجود آن شک کرده باشد 

توانستم محتویات سوراخ پنهان پشت آجر را جستجوی اتاق است، اینطور نیست؟ می
 قبل از اینکه گیدئون برسد برگردم. بیرون اتاق، جایی در راهرو بگذارم و

ها کردم ولی بعد نظرم عوض شد. اوال، وار شروع به کنار زدن صندلیدیوانه
انیا کردم و ثتوانستم کلید را بیرون اتاق پنهان کنم چون باید دوباره در را قفل مینمی

 منخواست ثابت کند که برای کرد چطور میحتی اگر گیدئون مخفیگاه را پیدا می
 دادم.ساخته شده است؟ فقط خودم را احمق جلوه می

ها را سر جایشان چیدم و هر اثری را که بر روی گرد و خاک با دقت دوباره صندلی
 گذاشته بودم پاک کردم. بعد مطمئن شدم در واقعا قفل است و روی مبل سبز نشستم.

که باغه داشتم. وقتیتقریبا همان احساسی را داشتم که چهار سال پیش سر ماجرای قور
شدیم تا ما را توبیخ کند. ما واقعا من و لزلی باید در دفتر مدیر، آقای گیلز، منتظر می

اش از روی قورباغه رد شده بود. و کار اشتباهی نکرده بودیم. سینتیا بود که با دوچرخه
 "اون فقط یه قورباغه -آمد اصال وجدانش از این بابت ناراحت باشد به نظر نمی

برای همین من و لزلی عصبانی شدیم و تصمیم گرفتیم انتقام  -مسخره پیر بود" 
قورباغه را بگیریم. قصد داشتیم آن را در پارک دفن کنیم ولی چون قبال مرده بود، فکر 
کردیم شاید اگر سینتیا آن را در سوپش ببیند کمی تکان بخورد و در آینده  نسبت به 

توانست حدس بزند که دیدن این هیچ کس نمی تر شود.ها کمی حساسقورباغه
های عصبی و هیستریک سر بدهد... به هر حال، ها جیغشود مدتصحنه باعث می

آقای گیلز ما را مانند یک جفت مجرم واقعی تهدید کرد و متأسفانه هرگز این واقعه را 
گفت: دید میفراموش نکرد. همیشه، حتی امروز هم اگر جایی ما را در راهروها می

 شد.ای" و بعد ما باز هم حالمان بد میهای بداندیش قورباغه"آهان، دختر
ای چشمانم را بستم. دلیل نداشت که گیدئون بخواهد با من اینطور رفتار کند. لحظه

هایم را گفتند من قابل اعتماد نیستم، چشممن کار بدی نکرده بودم. همه دائما می
پس طبیعی بود که من خودم به  -داد ن جواب نمیبستند، هیچ کس به سؤاالت ممی

 تنهایی دنبال این باشم که بفهمم جریان چیست، نه؟
کرد؛ نور آن برای یک لحظه سوسو در هر حال، گیدئون کجا بود؟ المپ سقف وزوز می

های سرد بعد از جنگ زد. اینجا خیلی سرد بود. شاید مرا به یکی از آن زمستان
هایی زد. عالی بود! زمستانمه مدی همیشه در مورد آن حرف میفرستاده بودند که ع
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ها افتاده بودند. ی منجمد در خیابانزدند و حیوانات مردههای آب یخ میکه لوله
یا نه.  شودامتحان کردم که آیا نفسم به صورت بخار سفید کوچکی جلویم تشکیل می

 ولی نشد.
فرض کنیم ناگهان اینجا تاریک شود؟ این بار ترسیدم. کم میالمپ دوباره وزوز کرد. کم

ا شد گفت اصال بدر واقع نمی -به فکر هیچ کس نرسیده بود که چراغ قوه به من بدهد 
ها در تاریکی از سوراخ هایشان بیرون اند. مطمئن بودم موشمالحظه با من رفتار کرده

هم خواهد بود.  خواهند آمد. شاید گرسنه بودند... و هر جایی که موش باشد، سوسک
بعد هم روح آن شوالیه یک دست بود، همان که زمریوس گفته بود. شاید دوست 

 داشت یک سری هم به اینجا بزند.
 وزززز.

 المپ بود.
. و روح است رسیدم که حضور گیدئون دست کم بهتر از موشکم به این نتیجه میکم

 کرد.میولی گیدئون نیامد. در عوض، المپ در تقالی مرگ وزوز 
ترسیدم، همیشه عادت داشتم آواز بخوانم، و حاال هم وقتی بچه بودم و از تاریکی می

ناخودآگاه همین کار را کردم. اول خیلی آهسته، بعد بلندتر و بلندتر. در هر حال، کسی 
 اینجا نبود که صدای مرا بشنود.

بعد از چند دقیقه،  کردم.آواز خواندن کمک کرد. دیگر آنقدر احساس ترس یا سرما نمی
 441حتی المپ هم وزوزش را متوقف کرد. وقتی شروع به خواندن آهنگ های آدل

هم خوشش بیاید. در  443رسید از کیتی پریکردم، دوباره شروع کرد و به نظر نمی
های آبا را امتحان کردم، با یک پرتوی ثابت و منظم مرا تشویق عوض، وقتی آهنگ

آمد. به خصوص کلماتشان را. ولی بیشتر از آبا یادم نمی هایکرد. چه حیف که آهنگ
 المپ حاضر بود الالالال را هم قبول کند: یک شانس در یک زندگی، الالالال.

آمد. بعد از برنده همه چیز را به ها آواز خواندم، یا دست کم اینطور به نظرم میساعت
ه من در شگفت ترین آهنگ عاشقانه لزلی، دوبار، محبوب441آورددست می

را شروع کردم. همزمان دور اتاق شروع به رقصیدن کردم که زیاد سردم 445هستم
، مطمئن شدم که قرار نیست سر و کله 440نشود. بعد از سومین اجرای مامامیا

 گیدئون پیدا شود. 
توانستم از اتاق فرار کنم و به طبقه باال بروم. وقتی به آهنگ وقتم را لعنتی. پس می

 رسیدم، ناگهان گیدئون کنار مبل ایستاده بود.  441ردمتلف ک
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 دهانم را بستم و نگاه بدی به او کردم. "چرا انقدر دیر کردی؟"
 زنم به نظر تو طوالنی اومده.""حدس می

نگاهش هنوز مثل مدتی پیش، سرد و خاص بود. به طرف در رفت و دستگیره را تکان 
دونستی من ممکنه کی بیام اتاق بیرون نری. نمی داد. "حداقل انقدر عقلت رسیده که از

 سراغت."
 گفتم: "هاهاها، این قرار بود جوک باشه؟"

گیدئون به در تکیه داد. "گوئنت، الزم نیست به خودت زحمت بدی و جلوی من ادای 
 گناها رو در بیاری."بی

 در دوستهای سبزی که معموال آنقتوانستم رفتار سردش را تحمل کنم. آن چشمنمی
داشتم رنگ سوپ نخود فرنگی شده بود، از آن مدل سبزهای بدرنگی که در غذاخوری 

 دادند.مدرسه می
کنی؟" المپ دوباره وزوز کرد. احتماال پرسیدم: "چرا انقدر با من... وحشتناک رفتار می

های آبای من تنگ شده بود. "فکر نکنم اتفاقا یه المپ با خودت دلش برای آهنگ
 باشی، نه؟"آورده 

 کرد.ای که در دستش داشت بازی می"بوی سیگار تو رو لو داد." گیدئون با چراغ قوه
 رو کنار هم گذاشتم." 1و  1"برای همین بعدش یه کم تحقیق کردم و 

 آب دهانم را قورت دادم. "چه چیز سیگار کشیدن انقدر بده؟"
نی هم تو دروغ گفتن ماهر ک"تو سیگار نکشیده بودی. و نصف اون چیزی که فکر می

 نیستی. کلید کجاست؟"
 "کدوم کلید؟"

و پدربزرگت رو ببینی."  4450"کلیدی که آقای جورج بهت داده تا بتونی بری تو سال 
ش یک قدم به طرف من برداشت. "اگه آدم باهوشی باشی یه جایی همین جا مخفی

ها را رفت، کوسن کردی، اگه نه، پس هنوز پیش خودته." یک راست به طرف مبل
 ها را یکی یکی روی زمین انداخت. "خب، اینجا که نیست."برداشت و آن

با وحشت به او خیره شدم. "آقای جورج به من کلیدی نداده! واقعا نداده. و اون بوی 
 سیگار هم، کامال..."

 رافکشیدن." به اطآرام گفت: "فقط بوی سیگار نبود. تو جایی بودی که سیگار برگ می
هایی که جلوی دیوار چیده شده بود ثابت هایش روی صندلیاتاق نگاه کرد و چشم

 ماند. 
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آمد حتی المپ هم در همدردی کردم خیلی سردم شده و به نظر میدوباره احساس می
 لرزد. نامطمئن شروع کردم. "من... "با من، بدتر از همیشه می

تو هم یه سیگار برگ کشیدی، نه؟ عالوه "بله؟" حاال لحن گیدئون کامال دوستانه بود. "
 خواستی همین رو بگی؟"بر سه تا مارلبورو؟ می

 چیزی نگفتم.
گیدئون خم شد تا نور چراغ قوه را زیر مبل بیندازد. " آقای جورج رمز عبور رو برای تو 
روی یه تیکه کاغذ نوشت یا حفظش کردی؟ و موقع برگشتن چطور از پست نگهبانی 

 ها چیزی ننوشته بود."ی؟ توی پروندهسربروس رد شد
کنی داری چه مزخرفاتی میگی؟" قصد داشتم عصبانی به نظر برسم ولی گفتم: "فکر می

 زده بود.متأسفانه صدایم بیشتر وحشت
چه اسم خاصی، موافق نیستی؟ قبال شنیده بودی؟" گیدئون دوباره  -پالم "ویولت پرپل

نه، ژله کیوی مقایسه مناسبی برای رنگ  کرد.ایستاده بود و به من نگاه می
 هایش نبود. آنها به رنگ زهر سبز بودند.چشم

 آهسته، سرم را تکان دادم.
ست. اون دوست خانوادگی شماست. وقتی اتفاقی اسمش رو جلوی گفت: "بامزه

نی ی شما شال بافتپالم مهربون همیشه برای همهشارلوت بردم، به من گفتم خانم پرپل
 بافه."زبر می

تواند هیچ وقت دهانش را بسته نگه دارد؟ گفتم: "نه، اشتباه اه، لعنت به شارلوت! نمی
 ی ما نرم و خوبه."بافه. برای بقیهکنه. اون زبرها رو اختصاصی برای شارلوت میمی

گیدئون به مبل تکیه داد و دست به سینه ایستاد. نور چراغ قوه را به سقف، جایی که 
 کرد انداخت. "برای آخرین بار، کلید کجاست گوئنت؟"ی عصبی وزوز میالمپ به طرز 

 کردم کهای میخورم." تالش مذبوحانهگفتم: "آقای جورج کلیدی به من نداده. قسم می
 ضرر را به حداقل برسانم. "اون هیچ ربطی با ماجرا نداره."

ی." نور چراغ قوه را به کنم دروغگوی خوبی باش"اا، نداره؟ قبال هم بهت گفتم، فکر نمی
ها انداخت. "اگه من جای تو بودم کلید رو یه جایی پشت یه کوسن مخفی صندلی

 کردم."می
ها را بگردد. دست کم این طوری تا زمان برگشتنمان کاری دارد باشد، پس بگذار کوسن

 که سرگرمش کند. نباید دیگر خیلی طول بکشد.
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قوه را درست روی صورت من انداخت "از طرف "از طرف دیگه..." گیدئون نور چراغ 
 باشه." 441بار سیزیفدیگه، این ممکنه فقط کار مشقت

 کنار رفتم و با عصبانیت گفتم: "بس کن!"
گیدئون ادامه داد. "و ما نباید همیشه از روی کارهایی که خودمون انجام میدیم نتیجه 

شد و ناگهان از او تر میتیرهتر و هایش در سوسوی نور المپ تیرهگیری کنیم." چشم
ترسیدم. "شاید خیلی راحت کلید رو تو جیب شلوارت گذاشتی. بده به من." دستش را 

 جلو آورد.
 "من کلید ندارم لعنتی!"

گیدئون آهسته به طرف من آمد. "باز هم، اگه من جای تو بودم، خودم کلید رو تحویل 
 س به نفس بکنیم."دادم. ولی همونطور که گفتم، ما نباید قیامی

 در آن لحظه، المپ باالخره وزوزی کرد و خاموش شد.
تابید. به جز آن نور گیدئون درست جلوی من بود، نور چراغ قوه جایی روی دیوار می

 کرد، همه جا تاریک بود. "خب؟"که مثل نورافکن صحنه نمایش عمل می
عقب رفتم تا جایی که پشتم  تر بیای." چند قدم به"حق نداری یه قدم دیگه هم نزدیک

شد کافی نبود. ولی االن احساس به دیوار خورد. پریروز هر چقدر هم به من نزدیک می
کردم با یک غریبه مواجه شدم. ناگهان کنترلم را از دست دادم. "تو چه مرگته؟ من می

نفر تتونی یه روز من رو ببوسی و روز بعدش ازم مفهمم چطور میکاری با تو نکردم! نمی
توانستم مانع ریختن آن روی آمد که نمیهایم چنان با سرعت میباشی. چرا؟" اشک

 توانست در تاریکی چیزی ببیند.هایم بشوم. خوب بود که نمیگونه
"شاید برای اینکه دوست ندارم بهم دروغ بگن." با وجود اخطاری که داده بودم، 

تر بروم. "به خصوص انستم عقبتوشد و این بار نمیگیدئون به من نزدیک تر می
 زنن توی سرم."کنن و روز بعد میدخترایی که یه روز خودشون رو آویزون من می

 "چی داری میگی تو؟"
 "من دیدمت، گوئنت."

 "چی؟ کجا من رو دیدی؟"
دادم ولی هنوز بیست متر "وقتی دیروز صبح سفر کردم. یه کار کوچیک باید انجام می

هو جلوم سبز شدی، عین سراب. به من نگاه کردی و لبخند تو یکهم نرفته بود که 
 بینی. بعد برگشتی و تو پیچ بعدی ناپدید شدی."زدی انگار خوشحالی که من رو می

 "این جریان قرار بود کی باشه؟" آنقدر گیج شده بودم که چند ثانیه یادم رفت گریه کنم.
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بعد من هم به همون پیچ رسیدم،  گیدئون سؤال مرا نادیده گرفت. "وقتی یه لحظه
یکی زد توی سرم، برای همین متأسفانه وقت نداشتم که با تو صحبت کنم تا موضوع 

 روشن بشه."
 ها دوباره سرازیر شدند.کنی من زدم تو سرت؟" اشککنی... تو فکر می"تو فکر می

و  ت نبودکنم. وقتی تو رو دیدم چیزی توی دستگیدئون گفت: "نه، این فکر رو نمی
شک دارم بتونی به اون محکمی بزنی. نه، تو فقط من رو فریب دادی تا بیام اونجا 

 چون یه نفر اونجا منتظر من بود."
 غیر ممکن بود. کامال و قطعا غیر ممکن.

 کنم. هیچباالخره توانستم نسبتا مفهوم حرف بزنم. "من هیچ وقت همچین کاری نمی
 وقت."

تی گفت: "آره، من هم خودم یه کم تعجب کرده بودم. اون هم تفاوگیدئون با لحن بی
کردم ما با هم... دوستیم. ولی وقتی تو دیروز بعدازظهر از ترابرد برگشتی وقتی فکر می

گفتی. دادی، متوجه شدم که شاید تمام این مدت به من دروغ میو بوی سیگار می
 حاال، کلید رو بده به من!"

یم پاک کردم. بدبختانه باز هم سرازیر شدند. فقط موفق شدم هاهایم را از گونهاشک
م را بگیرم و به خاطر گریه کردن از خودم بیشتر متنفر شدم. "اگه راست هقجلوی هق

 میگی، چرا به بقیه گفتی ندیدی کی زده توی سرت؟"
 "برای این که حقیقت داره. من ندیدم کی بود."

 ا؟""ولی چیزی هم در مورد من نگفتی. چر
کنی؟" نور چراغ قوه دوباره کنی، میخواستم آقای جورج... تو که گریه نمی"چون نمی

هایم را ببندم. احتماال شبیه یک توی صورت من تابید و چشمم را زد، مجبور شدم چشم
 خرمای راه راه شده بودم. چرا به خودم زحمت دادم و ریمل زدم؟موش

 ئنت."گیدئون چراغ قوه را خاموش کرد. "گو
 حاال چی؟ جستجوی بدنی در تاریکی؟

خورم. و هر کی که هق گفتم: "برو گمشو. من کلیدی با خودم ندارم، قسم میبا هق
 دیدی، من نبودم. من هیچ وقت، هیچ وقت اجازه نمیدم کسی به تو صدمه بزنه."

 .توانستم چیزی ببینم، احساس کردم گیدئون درست جلوی من ایستادهبا اینکه نمی
حرارت بدنش در تاریکی مثل یک بخاری بود. وقتی دستش به گونه من خورد، خودم 

 را جمع کردم. به سرعت دستش را عقب کشید.
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من  رسید ولیشنیدم که زیرلب گفت: "متأسفم. گوئن، من..." ناگهان بیچاره به نظر می
 توانستم احساس رضایت کنم.آنقدر ناراحت بودم که نمی

زمان گذشت و ما همانطور آنجا ایستاده بودیم. من هنوز به شدت دانم چقدر نمی
 توانستم ببینم.کرد، نمیریختم. او هر کاری هم که میاشک می

بعد از مدتی، دوباره چراغ قوه را روشن کرد، گلویش را صاف کرد و نور آن را به 
از اون  ساعتش انداخت. با لحنی عادی گفت: "سه دقیقه مونده که برگردیم. بهتره

گوشه بیای کنار وگرنه روی صندوق اتاق کرونوگراف فرود میای." به طرف مبل برگشت و 
دونی، بین همه محافظان، کوسن هایی را که روی زمین انداخته بود برداشت. "می

شون بوده. کسی که هر چی بشه هم میشه آقای جورج همیشه به نظرم وفادارترین
 بهش اعتماد کرد."

ای که ایستاده ورج واقعا هیچ ربطی به این جریان نداره." مردد از گوشه"ولی آقای ج
هایم را با پشت دست از صورتم پاک بودم فاصله گرفتم. "اصال اینجوری نبود." اشک

کرد. بهتر بود حقیقت را به او بگویم تا دست کم به عدم وفاداری آقای جورج بیچاره 
رابرد فرستادن اینجا، شانسی پدربزرگم رو شک نکند. "وقتی اولین بار من رو برای ت

دیدم." خب، شاید حقیقت تمام و کمال هم نه. "اون دنبال سرداب شرا... خب، مهم 
نیست. مالقات خاصی بود، به خصوص وقتی فهمیدیم ما دو نفر کی هستیم. اون 
از ببرای من کلید و رمز عبور رو توی این اتاق مخفی کرد که توی مالقات بعدیم بتونیم 

ه، وقتی برگشتم 4450هم با هم حرف بزنیم. و برای همین بود که دیروز، منظورم سال 
پالم استفاده کردم. برای اینکه پدربزرگم رو ببینم! االن چند اینجا از اسم ویولت پرپل

تونستی همین کار رو ساله مرده و دلم خیلی خیلی براش تنگ شده. خودت اگه می
 ن خیلی..." دوباره ساکت شدم.کردی؟ حرف زدن با اونمی

 گیدئون چیزی نگفت. در تاریکی به او نگاه کردم و منتظر شدم.
 باالخره گفت: "پس آقای جورج چی؟ اون موقع دستیار پدربزرگت بود."

"بله، دیدمش؛ البته خیلی طول نکشید. و پدربزرگ به اون گفت من دختر عموش 
اهمیت بوده که برای اون یه مالقات بی -ها پیش یادش رفته هیزل هستم. حتما سال

 نم..."کام گذاشتم. "فکر میپنجاه و پنج سال پیش اتفاق افتاده." دستم را روی سینه
گیدئون گفت: "من هم همینطور." دستش را دراز کرد ولی ظاهرا نظرش عوض شد. از 

 سر ناچاری گفت: "هر لحظه ممکنه بریم. یه قدم بیا جلوتر."



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – یاقوت کبود

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 5 7 

 

هایم را کرد به چرخیدن و چرخیدن و بعد من در مقابل نوری روشن چشماتاق شروع 
 بستم و کمی تلو تلو خوردم. آقای ویتمن گفت: "آهان، شما دو تا برگشتین."

گیدئون چراغ قوه را روی میز گذاشت و نگاه کوتاهی به من انداخت. شاید تصور 
بود. یواشکی دوباره کردم ولی به نظر این بار چیزی مثل همدردی در نگاهش می

توانست ببیند که من گریه صورتم را پاک کردم ولی در هر صورت آقای ویتمن می
 ام. کس دیگری نبود. احتماال زمریوس کسل شده و رفته بود.کرده

خواست نشان دهد معلم قابل اعتمادی ای که وقتی میآقای ویتمن با لحن دوستانه
گوئنت؟ مشکلی پیش اومده؟" اگر تجربه نداشتم برد پرسید: "چی شده است به کار می

ممکن بود وسوسه شوم و دوباره بزنم زیر گریه و دلم را پیش او خالی کنم. )"گیدئون 
شناختم. هفته پیش نامرد خیلی خیییلی با من بد رفتار کرد!"( ولی من او را خوب می
کشیده دقیقا با هم وقتی از ما پرسید چه کسی کاریکاتور خانم کانتر را روی تخته 

کرد. با لبخندی از سر تحسین گفت:"به نظر من که قطعا همین لحن صحبت می
هنرمند ماهری بوده." برای همین سینتیا )معلومه!( به او گفت کار مگی بوده و آقای 

اش را تمام کرد و در دفتر کالس جلوی اسم مگی نمره بدی را نوشت. و ویتمن خنده
در مورد مهارت، این بود که مهارتت در اینکه خودت رو به بعد اضافه کرد: "منظورم 

 دردسر بندازی واقعا قابل تحسینه، مگی."
االن هم با همان لبخند دلسوزانه و اطمینان بخش گفت: "خب؟" ولی من قطعا گول 

 خوردم.نمی
زیر لب گفتم: "موش بود. شما گفتی موش نیست ... بعدش المپ سوخت و به من 

ده بودین و من مجبور شدم تو تاریکی با اون موش وحشتناک تنها چراغ قوه ندا
 بمونم." تقریبا اضافه کردم: "به مامانم میگم،" ولی به موقع جلوی خودم را گرفتم.

مونه." بعد دوباره به آقای ویتمن کمی ناراحت شد. "متأسفم. دفعه بعد یادمون می
برن خونه و توصیه و میلحن آموزشی معلمی معمول خودش برگشت. "االن تو ر

 کنم شب زود بخوابی. فردا برای شما روز پر تالشیه."می
ت و بردند برداشبند سیاهی را که معموال برای بستن چشم من به کار میگیدئون چشم

 برمش. آقای جورج کجاست؟""من تا ماشین میگفت: 
در مورد لحن حرف کنم باید آقای ویتمن اخم کرد. "توی یه جلسه. گیدئون، فکر می
دونیم فعال در کنیم چون میزدنت تجدید نظر کنی. ما در مورد تو خیلی اغماض می
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شرایط سختی هستی ولی تو هم باید برای اعضای حلقه داخلی احترام بیشتری قائل 
 بشی."

داد ولی مؤدبانه گفت: "درست میگین، آقای صورت گیدئون چیزی را نشان نمی
 دستش را به طرف من گرفت. "میای؟" ویتمن. متأسفم." بعد

تقریبا دستش را گرفتم. یک عکس العمل غیر ارادی. و واقعا قلبم گرفت وقتی دیدم 
توانم بدون اینکه خودم را لو بدهم این کار را بکنم. دوباره در مرز اشک ریختن نمی

 بودم.
 .ن نگاه کردمتوانستم به زمیبه آقای ویتمن گفتم: "شب به خیر." و تا جایی که می

 گیدئون در را باز کرد. 
بینمت. و هر دو تای شما یادتون باشه که خواب زیاد آقای ویتمن گفت: "فردا می

 بهترین آمادگیه."
 در پشت سر ما بسته شد.

گیدئون لبخند گشادی تحویل من داد و گفت: "تنها توی سرداب تاریک با یه موش 
 وحشتناک، آره؟"

های سرد در كار نبود م درک کنم. دو روز تمام هیچ چیز به جز نگاهتوانستبه سختی می
هایی که مرا مانند آن حیوانات بیچاره در و در واقع در دو ساعت گذشته، نگاه -

کند انگار که کردند. و حاال این؟ طوری شوخی میپوسترهای زمستاني در جا خشک می
توانست بدون اینکه اول با همه چیز مثل گذشته است؟ شاید سادیسم داشت و نمی

 من رفتار زشتی داشته باشد لبخند بزند؟
های مسخره او را نداشتم و خوای چشمای من رو ببندی؟" اصال حوصله شوخی"نمی

 خواستم او هم این را بداند.می
زنم تا االن دیگه راه رو بلد شده باشی. ای باال انداخت. "حدس میگیدئون شانه

 ی دیگر.رو فراموش کنیم. بیا." یک لبخند دوستانه بندتونیم چشممی
های کاریدیدم. گچاولین باری بود که راهروهای زیرزمینی را در زمان خودمان می

تمیزی داشت و در دیوارها چراغ کار گذاشته شده بود که بعضی از آنها حسگر حرکتی 
 داشتند. راه طبقه باال هم به خوبی روشن شده بود.

ها خارج ي راهروهایی از سردابالعاده نیست، نه؟ همهت: "خیلی هم فوقگیدئون گف
میشن درهای مخصوص و سیستم اعالم خطر دارن و این روزها این پایین به اندازه 
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نصب نشده  16های امنیتی تا دهه بانک انگلیس امنه. ولی هیچ کدوم از این سیستم
 نجا زیر زمین بگردی."تونستی نصف لندن رو از ایبود. قبل از اون، می

 رویی گفتم: "برام مهم نیست."با ترش
 "پس دوست داری در مورد چی حرف بزنیم؟"

توانست طوری رفتار کند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است؟ لبخند "هیچی." چطور می
اهمیتش مرا واقعا عصبانی کرده بود. تندتر راه های بیاش و تمام این حرفمسخره
دادم، نتوانستم جلوی خودم را بگیرم هایم را محکم به هم فشار میا اینکه لبرفتم و ب

تونم درک کنم چطور تونم گیدئون! من نمیو کلمات از دهانم بیرون ریختند. "من نمی
 کنی انگار که مثل زهر از من متنفری!"بوسی و بعدش طوری رفتار مییه لحظه منو می

"من که بیشتر ترجیح میدم تمام مدت ببوسمت تا  گیدئون بعد از مکثی کوتاه گفت:
 کنی."اینکه ازت متنفر باشم ولی تو این کار رو برام راحت نمی

 گفتم: "من کاری با تو نکردم."
کنی من اون داستاني كه در مورد خیال گوئنت! تو که واقعا باور نمیایستاد. "وای، بی

هو اتفاقی موقع ترابرِد تو، توی یکپدربزرگت گفتي رو قبول کردم؟ انگار که میشه 
دن ی لیدی تیلنی بوهمون اتاق باشه! درست مثل اينكه لوسی و پل اتفاقی توی خونه

 و اون مردا تصادفی تو هاید پارک به ما حمله کرده باشن."
خواست ها رو من تنهایی برنامه ریزی کردم، چون همیشه دلم می"آها؛ البته، همه این

م خواسته بدونمشیر سوراخ کنم. در ضمن فراموش نکن همیشه دلم مییه نفر رو با ش
 یه مردی که نصفه صورتش با گلوله رفته چه شکلیه!"
 "کاری که تو در آینده ممکنه انجام بدی و اینکه چرا..."

با عصبانیت داد زدم: "آخ، ساکت شو! من از همه اینها خسته شدم و حالم به هم 
ر کنم که قراکنم دارم توی کابوسي زندگی مییش، احساس میي پخوره. از دوشنبهمی

کنم هنوز هم دارم خواب نیست هیچ وقت تموم بشه. وقتی بیدار میشم فکر می
ها نمیده و همین طور توی ها سؤال دارم که هیچ کس جوابي به اونبینم. میلیونمی

فهمم تمام نمی زنه. و همه انتظار دارن من برای چیزی که هیچی ازشسرم چرخ می
دویدم ولی گیدئون راحت پا به پای من تالشم رو بکنم!" دوباره راه افتادم، تقریبا می

آمد. هیچ کسی روی پله ها نبود که رمز عبور را از ما بخواهد. چرا به خودشان می
ها های ورود و خروج اینجا به اندازه دژ نظامی امنیت دارد؟ پلهزحمت بدهند وقتی راه

خوام درگیر این ماجرا بشم یا تا یکی باال رفتم. "هیچ کس از من نپرسیده اصال میرا دو 
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خاله عزیزم تمام چیزهایی رو که رقص دیوونه دائم زجرم میده و دختر نه. یه استاد
 کشه و تو... تو..."تونم یاد بگیرم رو به رخم میتونه انجام بده و من هیچ وقت نمیمی

بار هم خودت رو جای من بگذاری؟" تونی یکاد. "هی، نمیگیدئون سرش را تکان د
داد. "برای من هم همین شرایطه! تو چی کار حاال او هم داشت کنترلش را ازدست می

کردی اگه مطمئن بودی که دیر یا زود، قراره من یک نفر رو بفرستم که بهت حمله می
ر کنم هنوزم فکر نمیکنه و با یه چیز سنگین بزنه توی سرت؟ تحت این شرایط، فک

 کردی؟"گناهم، میکردی من دوست داشتنی و بیمی
دونی چی؟ االن دیگه راحت کنم! میمحکم گفتم: "در هر صورت این فکر رو نمی

 تونم تصور کنم خودم با یه چیز سنگین توی سرت بزنم."می
 گیدئون دوباره لبخند زد. "خب، دیدی؟"

وردم. از جلوی اتاق خیاطی مادام روسینی رد شدیم. فقط صدایی از روی عصبانیت در آ
 کرد.های ما کار میتابید، احتماال هنوز هم روی لباساز زیر در نور به راهرو می

گیدئون گلویش را صاف کرد. "همونطور که گفتم، متأسفم. میشه دوباره با هم عادی 
 حرف بزنیم؟"

 کرد!عادی! شوخی می
 ت چیه؟" توانست پرسید:"خب امشب برنامهدی که میبا بهترین لحن دوستانه عا

با طعنه گفتم: "اوه، قطعا تمرین رقص مینوت و درست قبل از اینکه برم بخوابم باید به 
ای فکر کنم که کلماتی مثل جاروبرقی، چندش، و پیوند قلب توش نباشه. تو جمله

 چطور؟" 
کوچیکم رو ببینم و بعدش... خب،  گیدئون به ساعتش نگاه کرد. "قراره شارلوت و برادر

 کنیم. باالخره شنبه شبه دیگه."ببینیم چی کار می
 خواهند بکنند. دیگر تحمل نداشتم.توانند هر کاری میالبته. آنها می

ونم خودم تتوانستم گفتم: "ممنون که تا باال دنبالم اومدی. میبا سردترین لحنی که می
 ماشین رو پیدا کنم."

تر راه بری. من تونی یواشت: "اتفاقا من هم همون طرف میرم و تو هم میگیدئون گف
 نباید زیاد به خودم فشار بیارم. بنا بر توصیه دکتر وایت."

با اینکه خیلی از دستش عصبانی بودم، وجدانم ناراحت شد؛ فقط یک لحظه. 
نری بگی  زیرچشمی به او نگاه کردم. "خب، اگر جلوتر یه نفر با چیزی زد توی سرت،

 من گولت زدم و بردم اون طرف."
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 کنی."گیدئون لبخند زد. "نه، هنوز همچین کاری نمی
 کنم. هر فکری که از سرم گذشت این بود که من هیچ وقت چنین کاری نمی

 دهم کسی به او صدمه بزند. چقدر هم بد با من رفتار کند. هیچ وقت اجازه نمی
هی با نور فلش یک دوربین روشن شد. با اینکه هوا دروازه ورودی جلوی ما مدت کوتا

تاریک بود، هنوز هم تعدادی توریست در اطراف معبد حضور داشتند. لیموزین مشکی 
اش توقف کرده بود. راننده وقتی ما را دید که نزدیک آشنا در جای پارک همیشگی

م سوار ماشین شدشویم، پیاده شد و در را برای من باز کرد. گیدئون صبر کرد تا من می
 و بعد به طرف من خم شد. "گوئنت؟"

 دیدم."بله." هوا تاریک بود و صورتش را خوب نمی
کردی." آنقدر جدی و صادقانه این حرف را زد که یک "کاش بیشتر به من اعتماد می

 لحظه نتوانستم حرفی بزنم.
ه افتاد تازه ببعد گفتم: "کاش می تونستم." وقتی گیدئون در را بست و ماشین راه 

 تونستی به من اعتماد کنی."گفتم: "کاش تو هم میفکرم رسید که بهتر بود می
*** 

های مادام روسینی با شوق و ذوق برق زد. دست مرا گرفت و به طرف آینه قدی چشم
روی دیوار برد تا بتوانم نتیجه زحماتش را ببینم. در نگاه اول، به سختی خودم را 

خاطر موهایم بود که با اینکه معموال صاف بود، االن به شکل  شناختم. بیشتر به
های متعددی درآمده و در باالی سرم به شکل یک کوه سنجاق شده بود؛ همان حلقه

اش موهای خود را درست کرده بود. ام جانت در جشن عروسیمدلی که دختر دایی
گ قرمز تیره لباس، ام ریخته بود. رنهای ب*رهنهچند رشته موی رها شده روی شانه

داد ولی نه به صورتی که انگار تر نشان میپوست مرا از حالت عادی هم رنگ پریده
ی ام پودر زد و کمدرخشیدم! مادام روسینی با دقت به بینی و پیشانیمریض باشم؛ می
هایم مالید. به لطف مهارت او در آرایش، با اینکه دیشب تا دیر وقت رژگونه روی گونه

 شد.ای در زیر چشمانم دیده نمیانده بودم حلقه تیرهبیدار م
ای پارچه پاک کرد و گفت: "مثل سفیدبرفی توی هایش را با تکهمادام روسینی چشم

ها ازدست من ها شدی. به سرخی خون، به سفیدی برف، به سیاهی آبنوس. اونقصه
 -ون بده هات رو به من نششدن اگرشکل غذای سگ در میومدی. ناخنعصبانی می

تر تکون بده. این ، تمیز و کوتاه. حاال، سرت رو تکون بده. نه، محکم444اویی، تغه بین
 مدل مو باید تمام شب دووم بیاره."
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 کنم کاله سرم کردم.""احساس می
کنی." "بهش عادت میمادام روسینی باز هم اسپری بیشتری به موهایم زد و گفت:

ای که برای نگه داشتن مویم به کار برده ق سر عادیعالوه بر حدود یازده کیلو سنجا
های کوچکی که روی یقه لباسم بود برای تزیین به بود، چند تایی هم با همان گل سرخ

سرم زده بود. خیلی ناز بودند! "بیا. حاضره. زیبای گردن آهویی کوچولوی من! این بار 
 هم ازت عکس بگیرم؟"

بایلم در آن بود به اطراف نگاه کردم. "اگه این صحنه "آخ، بله لطفا!" دنبال کیفم که مو
 کشه!"رو ثبت نکنم لزلی منو می

مادام روسینی بعد از این که ازهمه جهات ده بار از من عکس گرفت گفت: "دوست 
ی بدرفتار، فقط برای اینکه نشون دارم چند تا هم از هر دوتاتون بگیرم. تو و اون پسره

ق و عالی با هم ست شدن! دیگه حاضر نشدم در مورد هاتون دقیبدم چقدر لباس
 جوراب رنگی بحث کنم. دیگه بسه!"

 هایی که من پوشیدم که اصال بد نیستن."گفتم: "جوراب
های اون زمانن ولی جنسشون االستینه مادام روسینی گفت: "برای اینه که شبیه جوراب

های این شکلی بند جورابتر باشن. در زمان های قدیم، که باعث میشه خیلی راحت
کردن؛ البته امیدوارم کسی زیر دامن تو رو نگاه نکنه، ولی اگر ت رو نصف میاحتماال ران

؟" دستانش را به هم زد. 416پاتونه شکایتی داشته باشه، نسهم کرد، نمی
 کنم بیان باال و میگم تو حاضری."، حاال اون ها رو صدا می414ین"بی

زد، دوباره جلوی آینه ایستادم. هیجان زده بودم. از امروز تلفن می وقتی مادام روسيني
صبح سرسختانه سعی کردم گیدئون را از ذهنم بیرون کنم و تقریبا موفق بودم ولی به 

کردم. وحشتم از مالقات مجدد با این قیمت که تمام مدت به کنت سن ژرمن فکر می
اقانه به فكرسواره بودم، احساسی که کنت سن ژرمن، حاال با هیجان آمیخته بود و مشت

 توانستم برای خودم هم تفسیر کنم.نمی
مامان اجازه داده بود لزلی دیشب با ما بخوابد، در نتیجه دیشب به نوعی تبدیل به 
شب دلپذیری شد. تحلیل چیزهایی که اتفاق افتاده بود با جزئیات به همراه لزلی و 

زدند که روحیه مرا باال ببرند ولی حرف را می زمریوس برایم خوب بود. شاید فقط این
دیدند که من به خاطر عشق نافرجام، خودم را از روی پل به هیچ کدام از آنها دلیلی نمی

رودخانه تیمز پرت کنم. هر دوی آنها گفتند با در نظر گرفتن شرایط، دالیل گیدئون برای 
ری جنسیتی، باید به پسرها رفتاری که داشته موجه بوده و لزلی گفت محض خاطر براب



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – یاقوت کبود

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 6 3 

 

کرد مطمئنا گیدئون در درون هم اجازه داد گاهی اخالق بد داشته باشند و احساس می
 وجودش واقعا پسر خوبی است.
ی دونزنی برای اینکه میشناسی! فقط این حرف رو میسرم را تکان دادم: "تو اونو نمی
 من دوست دارم این رو بشنوم!"

خواد حرفم درست باشه! اگه در نهایت یه ح*ر*و*م*ز*ا*د*ِه لم می"بله، و برای اینکه د
 زنمش! قول میدم!"کامل از آب در بیاد، خودم میرم و شخصا می

زمریوس دیر به خانه برگشته بود، چون از او خواسته بودم اول مثل سایه شارلوت، 
 کردیمنمی رافائل و گیدئون را تعقیب کند. بر خالف زمریوس، من و لزلی اصال فکر

 شنيدن اینکه رافائل چطور آدمی است، کسل کننده باشد.
و  ست.زمریوس با انتقاد گفت: "اگه از من بپرسی، این یارو یه کم زیادی خوش قیافه

 دونه!!"خودش هم که اصال نمی
ی یخی ما موفق لزلی با رضایت گفت: "خب، با شارلوت جاش خوبه. تا حاال که ملکه

 رو توی همه از بین ببره."شده لذت زندگی 
ی من نشسته بودیم و زمریوس روی میز دمش را ی جلوی پنجرهما دو تا روی طاقچه

 داد.مرتب دور خودش جمع کرده بود و گزارش می
اول شارلوت و رافائل رفته بودند بستنی بخورند، بعد به سینما رفتند و باالخره در یک 

تک جزئیات ریز را خواستیم تک. لزلی و من میرستوران ایتالیایی گیدئون را دیدند
ه تک کلماتی که گفته بودند. طبق گفتبدانیم، از اسم فیلم تا نوع پیتزا، به عالوه تک

ربط بزنند. با اينكه های بیزمریوس، شارلوت و رافائل اصرار داشتند تمام مدت حرف
سوی بداند و بفهمد خواست در مورد تفاوت بین دخترهای انگلیسی و فرانرافائل می

ها در مورد برندگان دخترهای انگلیسی حاضرند تا کجا پیش بروند، شارلوت مدت
جایزه نوبل ادبیات در ده سال گذشته داد سخن داده بود که در نتیجه حوصله رافائل 
خیلی واضح سر رفته بود و سر خودش را با دید زدن دخترهای دیگر گرم کرده بود. و 

ل تعجب زمریوس، رافائل حتی سعی هم نکرده بود به شارلوت دست در سینما، در کما
بزند. بر عکس. بعد از حدود ده دقیقه خوابش برده و همانطور هم ادامه داده بود. 

ها شنیده و من هم کامال با او موافق لزلی گفت این بهترین چیزی است که بعد از مدت
گیدئون، شارلوت و رافائل در آن خواستیم بدانیم آیا بودم. بعد، معلوم است که می

ما را با  -میلی با کمی بی -رستوران ایتالیایی در مورد من حرف زدند یا نه و زمریوس 
 این مکالمه محظوظ کرد. من نوعی ترجمه همزمان برای لزلی انجام دادم.
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 ترسه گوئنت فردا همه چیز رو خراب کنه.شارلوت: جوردانو خیلی می
 زیتون رو بده. گیدئون: لطفا روغن

ها متونه حتی اسست. نمیشارلوت: سیاست و تاریخ برای گوئنت مثل یه کتاب بسته
از این گوشش میرن تو و از اون یکی میان بیرون. کاری از دستش   -رو به خاطر بسپره 

های موسیقی پسرونه و فهرست طوالنی بر نمیاد، مغزش ظرفیت نداره. پر از اسم گروه
 های رمانتیک سطح پایینه.های فیلمرپیشهطوالنی از هن

ی مسافر زمان توئه، درسته؟ دیروز تو مدرسه دیدمش. رافائل: گوئنت همون دختر خاله
 های آبی داره؟همونی نیست که موهای بلند تیره و چشم
 ش، اونی که شبیه یه موز کوچیکه.شارلوت: بله، و اون ماه گرفتگی روی شقیقه

 هالل ماه کوچیک.گیدئون: شبیه یه 
 رافائل: اسم دوستش چیه؟ اون موبور کک و مکی؟ لیلی؟

ه هاییه کای از آدمتره ولی نمونه فوق العادهشارلوت: لزلی ِهی. یه کم از گوئنت باهوش
 .ههاشون شدن. سگ اون یه شکاری دورگه طالیی پشمالو به اسم برتیشبیه سگ

 رافائل:  چه بامزه!
 ست داری؟شارلوت: تو سگ دو

 های شکاری دورگه کک مکی.رافائل: آره، به خصوص سگ
تونی شانست رو امتحان کنی. خواهی دید که خیلی هم شارلوت: فهمیدم. خب، می

 سخت نیست. لزلی از گوئنت هم بیشتر با پسرا بوده.
 گیدئون: واقعا؟ گوئنت چند تا... ام، دوست پسر داشته؟

خوام در موردش بد بگم، فقط ایی خجالت آوره. نمیشارلوت: وای خدای من! یه جور
ه خوره. تقریبا یاینکه اون خیلی قوه تشخیص نداره. به خصوص وقتی نوشیدنی می

دور با همه پسرای کالس ما و کالس باالیی گشته... فکر کنم حسابش یه جایی دیگه از 
 کنن.دستم در رفت. ترجیح میدم تکرار نکنم تو مدرسه چی صداش می

 تشک مدرسه؟ رافائل:
 گیدئون: نمک رو بده لطفا.

وقتی زمریوس به اینجای داستان رسید، من بالفاصله از جایم پریدم تا به اتاق شارلوت 
در طبقه پایین بروم و او را خفه کنم ولی لزلی به من اجازه نداد. او به من یادآوری کرد 

و وقتی گفتم نیت من انتقام که انتقام غذایی است که بهتر است سرد خورده بشود 
نیست و صرفا نیاز غ*ریزی به خونریزی و قتل است، حرفم را قبول نکرد. و اضافه کرد 
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اگر گیدئون و رافائل حتی یک چهارم خوش قیافه بودنشان، باهوش باشند، حتی یک 
 کنند.های شارلوت را باور نمیکلمه از حرف

ی ست." و وقته کم شبیه اون سگ طالییهکنم لزلی واقعا یزمریوس گفت: "من فکر می
ها رو دوست دارم، خودت نگاه سرزنش آمیزی به او کردم سریع اضافه کرد: "من سگ

 ان!"دونی دوست دارم! چه حیوونای باهوشیمی
و لزلی واقعا باهوش بود. او معمای کتاب سوار سبز را حل کرده بود، هر چند نتیجه 

ود. کل چیزی که به دست آورده بود یه سری اعداد هایش کمی ناامید کننده بتالش
های کوچک مسخره بود. پنج یک صفر سه صفر چهار رمزی دیگر با دو حرف و عالمت

 یک نقطه هفت هشت ش کاما صفر صفر صفر هشت چهار نه نقطه نه یک غ.
 ،تقریبا نیمه شب بود که ما دزدکی در خانه راه افتادیم و به کتابخانه رفتیم. دست کم

 من و لزلی دزدکی در خانه راه افتادیم. زمریوس جلوتر پرواز کرده بود.
ها به دنبال سرنخ بیشتر گشتیم. پنجاه ویکمین کتاب در حداقل یک ساعت در قفسه

ردیف سوم...، سومین کتاب در ردیف پنجاه و یکم، صفحه چهارم، خط هفتم، کلمه 
یم، چیز معنی داری به دست نیامد. هشتم... ولی از هر جایی که شروع به شمارش کرد

آوردیم و به امید اینکه یادداشت ها را از قفسه بیرون میدر نهایت، فقط تصادفی کتاب
دادیم. ولی لزلی در هر صورت مطمئن بود. کد را دیگری از آن به زمین بیفتد تکان می

آن نگاه  آورد و بهروی یک تکه کاغذ نوشته بود و دائما از جیب شلوارش بیرون می
 فهمم چیه."ای داره. و من حتما میزد: "حتما یه معنیکرد. با خودش حرف میمی

بعد از آن باالخره به رختخواب رفتیم. صبح، با زنگ ساعتاز یک خواب بدون رویا بیدار 
 شدم و از آن لحظه به بعد به چیزی به جز سواره فکر نکردم.

رگرداند. "آقای جورج اومده تو رو ببره." یک مادام روسینی مرا دوباره به زمان حال ب
به من داد و با خودم فکر کردم باالخره در  -که احتماال همون رتیکول بود  -کیف کوچک 

با  گفت آن راآخرین لحظه کارد آشپزخانه را با خودم ببرم یا نه. پیشنهاد لزلی را که می
 تم، احتماال به هیچ کس بهچسب به ران پایم بچسبانم رد کردم. با شانسی که من داش

های ضروری بتوانم آن را از زیر آن زدم و اینکه چطور در موقعیتجز خودم صدمه نمی
ای بود. مادام روسینی هر دو گونه مرا بوسید دامن عظیم بیرون بیاورم هم برایم مسأله

و گفت: "موفق باشی، زیبای گردن آهویی کوچولوی من. حتما سالم و سالمت اون رو 
 رگردونین پیش خودم موسیو جورج."ب
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ی همیشه دوستانه به نظر آقای جورج لبخندی نسبتا زورکی تحویل داد. به اندازه
رسید. "متأسفانه از دست من خارجه، مادام روسینی. بیا گوئنت. چند نفری هستن نمی

 خوان تو رو ببینن."که می
دیگر بعد از ظهر شده بود. آقای  وقتی یک طبقه باالتر رفتیم و وارد تاالر اژدها شدیم

ها پایم روی جورج به طرز غریبی ساکت بود و من فقط تمرکز کرده بودم که در پله
دامن لباسم پیچ نخورد. آخرین سفرمان به قرن هجدهم را به یاد آوردم و فکر کردم 

تر های حجیم چقدر سختفرار کردن از دست مردان مسلح به شمشیر با این لباس
 بود. خواهد 

تونین لطفا در مورد ائتالف بر اساس یک تصمیم ناگهانی پرسیدم: "آقای جورج، می
 فلورنتین به من چیزی بگین؟"

 آقای جورج ایستاد. "ائتالف فلورنتین؟ کی این اسم رو به تو گفته؟"
ور شنیدم در موردش حرف ور و اونکس. ولی اینآهی کشیدم و گفتم: "راستش هیچ

ترسم. آدمای ائتالف بودن که تو هاید پرسم که... خب، میبرای این می زدن. فقطمی
 پارک به ما حمله کردن، نه؟"

آقای جورج خیلی جدی به من نگاه کرد. "بله، شاید. در واقع احتماال همینطور بوده. 
کنم الزم باشه شما دو تا امروز نگران ولی لزومی نداره از چیزی بترسی. من فکر نمی

شین. ما به همراه کنت و راکوزی، هر نوع اقدام امنیتی که بشه تصور کرد رو حمله با
 انجام دادیم."

دهانم را باز کردم که چیزی بگویم ولی آقای جورج زودتر حرف زد. "اه، خیلی خب. اگه 
گذاری: ما در واقع مجبوریم این طور فرض کنیم که در سال نگم که منو راحت نمی

های قبلش ین محافظان بوده، شاید همون فردی که در سالکار ب، یه خیانت4111
اطالعاتی رو نشت داد که منجر به سوء قصد به جان کنت سن ژرمن در پاریس، دوور، 
آمستردام و آلمان شد." دستش را روی سر طاسش کشید. "ولی هیچ اسمی از این فرد 

ه، ورنتین رو نابود کنشمار برده نشده. با اینکه کنت موفق شده بود ائتالف فلدر گاه
 4111خائن بین محافظان هیچ وقت شناخته نشد. هدف از سفرهای شما به سال 

 اینه که این جریان رو درست کنه."
 کنه لوسی و پل هم یه جورایی به این جریان مربوط میشن.""گیدئون فکر می

." آقای راه نیستای خیلی هم بیهایی وجود داره که چنین عقیده"در واقع نشانه
جورج به در تاالر اژدها اشاره کرد. "ولی فعال وقت نداریم وارد جزئیات بیشتری بشیم. 
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هر اتفاقی هم که افتاد، نزدیک گیدئون بمون، و اگه اتفاقی از هم جدا شدیم، یه جایی 
 امنی پنهان شو تا دوباره برگردی."

 شده بود.سرم را به نشانه تأیید تکان دادم. ناگهان دهانم خیلی خشک 
توانستم با آن آقای جورج در را باز کرد و اجازه داد اول من وارد شوم. به سختی می

دامن فنردار از کنار او رد شوم. اتاق پر از افرادی بود که به من خیره شده بودند و من 
آنقدر خجالت کشیدم که خون به صورتم دوید. به جز دکتر وایت، فالک دو ویلر، آقای 

ی مارلی، گیدئون، و جوردانوی وحشتناک، پنج مرد دیگر با کت و شلوار تیره ویتمن، آقا
ای جدی هم حضور داشتند که همگی در زیر اژدهای عظیم روی سقف ایستاده و چهره

بودند. آرزو کردم کاش زمریوس اینجا بود که به من بگوید وزیر کشور و برنده جایزه 
ه یک مأموریت دیگر فرستاده بودم. )البته نوبل کدام یک از آنهاست ولی زمریوس را ب

 من نه، لزلی فرستاده بود ولی االن وقت این موضوع نبود.(
"آقایان، ممکنه گوئنت شپرد رو به شما معرفی  آقای دو ویلر با لحنی خیلی جدی گفت:

کنم؟" احتماال سؤالش فرمالیته بود چون بالفاصله ادامه داد. "ایشون یاقوت ماست. 
 افر زمان که بعد از امروز به عنوان بانوی بدون بادبزن شناخته خواهد شد."آخرین مس

 اش واقعا خیلی با لباسنگاه سریعی به گیدئون انداختم؛ کت گلدوزی شده قرمز تیره
گیس ندارد خیالم راحت شد چون با این من هماهنگی داشت. وقتی دیدم کاله

کردم. ی هیستریکی را شروع میهوضعیت روحی عصبی من، احتماال با دیدن آن خند
ولی هیچ چیز خنده داری در مورد گیدئون وجود نداشت. فقط عالی بود. موهای 

اش اش را پشت سرش بافته بود؛ یک حلقه مو، مثال اتفاقی، روی پیشانیایقهوه
 توانستم حالتپوشاند. مثل اغلب اوقات، نمیافتاده بود و هوشمندانه جراحتش را می

 را تعبیر کنم. اشچهره
مجبور شدم با آن مردان ناشناس یکی یکی دست بدهم. همه آنها اسمشان را به من 
گفتند )که از یک گوشم وارد شد و یک راست از گوش دیگرم بیرون رفت؛ شارلوت در 
مورد ظرفیت مغز من حق داشت(، و من چیزی شبیه "حالتون چطوره؟" و "عصر به 

رسیدند. ای به نظر میگفتم. در کل، گروه خیلی جدیا میخیر آقا" به هر کدام از آنه
کردند انگار که قرار است پایشان را قطع فقط یکی از آنها لبخند زد. بقیه طوری نگاه می

خند مدارها بیشتر از بقیه لبکنند. مردی که لبخند زده بود حتما وزیر کشور بود. سیاست
 زنند، جزئی از شغلشان است.می
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تا پای مرا نگاه کرد و انتظار داشتم اظهار نظری بکند ولی در عوض فقط آه  جوردانو سر
زد، با این وجود گفت: "این لباس واقعا عمیقی کشید. فالک دو ویلر هم لبخند نمی

شد اگر به همین زیبایی بود. خیلی بهت میاد گوئنت. پنلوپه گری واقعی خوشحال می
 کار مادام روسینی عالیه!"

من تصویری از پنلوپه گری واقعی  -نتوانست خودش را کنترل کند. "درسته  آقای مارلی
دیدم. تعجبی نداره هیچ وقت ازدواج نکرد و کل زندگیش رو تو مناطق وحشی 

گذروند." یک لحظه بعد صورتش به شدت سرخ شد و با خجالت به  411شایردربی
 زمین زل زد.

زدم شکسپیر باشد. من حدس می دست کم -آقای ویتمن از شکسپیر نقل قول کرد 
ی این مرد بود. چیزی شبیه آه آنگاه، چه شکوهی در عشق من آقای ویتمن دیوانه
تواند بهشت را به جهنم تبدیل کند؟ و اضافه کرد: "الزم نیست سرخ وجود دارد، که می

 بشی گوئنت."
چ دم، قطعا هیخلقی به او نگاه کردم. آقای سنجاب مسخره! اگر قبال سرخ شده بوبا کج

ربطی به او نداشت. در ضمن، عالوه بر اینکه معنی نقل قولش از شکسپیر را کامال 
 شد این جمله را هم به عنوان تعریف و هم تقبیح برداشت کرد.شدم، میمتوجه نمی

ن ای به آقای ویتمبا اینکه انتظار نداشتم، گیدئون به کمک من آمد. با لحن دوستانه
 گیرد. ارسطو."د شایستگی خود را دست باال میگفت: "فرد خودپسن

 لبخند آقای ویتمن کمی مصنوعی شد.
 رسی." و خونگیدئون به من گفت: "منظور آقای ویتمن اینه که فوق العاده به نظر می

 های من هجوم آورد.دوباره به گونه
اه و نگگیدئون وانمود کرد متوجه نشده است. ولی وقتی چند ثانیه بعد دوباره به ا

زد. از طرف دیگر، حالت آقای ویتمن ای میمندانهکردم، برای خودش لبخند رضایت
تواند جلوی خودش را بگیرد و جمله دیگری از طوری بود که انگار به سختی می

 شکسپیر نگوید.
دکتر وایت ساعتش را نگاه کرد. رابرت کوچولو پشت پاهای او پنهان شده بود و با 

کرد. پدرش دوباره به ساعت نگاه کرد. "وقتشه شروع نگاه می چشمان گشاد به من
 کنیم. کشیش برای ساعت چهار یه مراسم غسل تعمید داره."

 کشیش؟
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کنین. در عوض از ها به گذشته سفر نمیآقای جورج توضیح داد: "امروز از سرداب
انه لرد کنین. اینجوری برای رفتن به خسفر می 413کلیسایی در خیابان آدلی شمالی

 برامپتون در زمان صرفه جویی میشه."
رسونه." این حرف "و در ضمن خطر حمله در مسیر رفت و برگشت رو هم به حداقل می

 هایی که دیده بودم زد و باعث شد فالک دو ویلر نگاه بدی به او بکند.را یکی از غریبه
شاره کرد و گفت: ای که روی میز قرار داشت اهای نقرهای با دستهفالک به جعبه

 س. دو تا لیموزین هم بیرون منتظرن. خب، آقایان...""کرونوگراف آماده
کردم وزیر کشور باشد گفت: "موفق باشید." جوردانو دوباره آه عمیقی مردی که فکر می

 بیرون داد.
کرد )برای چه؟(، در را باز کرد. آقای مارلی و دکتر وایت که یک کیف پزشکی را حمل می

ی جعبه کرونوگراف را گرفتند و انگار که صندوق ی ویتمن هر کدام یک دستهآقا
 کنند با جدیت آن را بیرون بردند. را حمل می 411گمشده

ه ی جوان، بگذار تو را بگیدئون کنار من آمد و بازویش را به من داد و گفت: "بیا، پنلوپه
 ای؟"منتخبان جامعه لندن معرفی کنیم. آماده

 ای نداشتم. وقتی بهآماده نبودم. و پنلوپه هم اسم وحشتناکی بود. ولی چاره نه. اصال
گیدئون نگاه کردم سعی کردم تا جای ممکن آرام به نظر برسم. "هر وقت تو آماده 

 ام."باشی، منم آماده
 

 مند باشم،بندم محترم و شرافتعهد می
 نجابت و شفقت از خود نشان دهم،

 ،ها را اصالح کنمبدی
 به ضعفا کمک کنم،

 و رازها را پاس بدارم،
 در قالب قوانین طالیی،

 از امروز تا روز مرگم.
 

 : پاسداران راز4نامه کارآموزان، تاریخچه محافظان، جلد از قسم
 

 ده
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ترسیدم دیدار مجدد کنت سن ژرمن بود. آخرین باری چیزی که از همه بیشتر از آن می
یم، صدایش را در سرم شنیدم و با اینکه چندین متر دورتر از من که همدیگر را دیده بود

دانم تو چه نقشی بازی ایستاده بود، دستش گلوی مرا فشار داد. دختر، دقیقا نمی
کنم کسی قوانین مرا کنی یا آیا اصال اهمیتی داری یا نه. ولی من تحمل نمیمی

 بشکند.
 وجود اب و–ادی از قوانین او را شکسته بودمکردم که از آن موقع تعدالبته، باید قبول می

 احساس کمی بود شده باعث ولی بودند چه قوانین این دانستمنمی اصل در اینکه
 را اآنه وجود دالیل یا قوانین این که دادنمی زحمت خودش به کسی اگر. کنم گرییاغی
 .کند تعجب کردمنمی رعایت را آنها اینکه از نباید دهد، توضیح من برای

ترسیدم. پنهانی قانع شده بودم که جوردانو و ولی از خیلی چیزهای دیگر هم می
کردم و همه شارلوت حق دارند: حتما در ایفای نقش پنلوپه گری حسابی خرابکاری می

فهمیدند که مشکلی در مورد من وجود دارد. برای یک لحظه، حتی اسم جایی را که می
د یا شد فراموش کردم. چیزی بود که با ب شروع میکرشایر زندگی میپنلوپه در دربی

 پ یا د یا...
ها رو حفظ رفت با پرسیدن اینکه "فهرست مهمونآقای ویتمن هم که کنار من راه می

کردم؟ سرم را تکان ها را حفظ میکردی؟" کمکی نکرد. آخر چرا باید فهرست مهمان
 دادم. آقای ویتمن در جواب آه کوتاهی کشید.

ن گفت: "من هم حفظ نیستم." جلوی من در لیموزین نشسته بود. "اگه از قبل گیدئو
 ش از بین میره."بدونی کی رو قراره ببینی، مزه

های او خیلی دوست داشتم بدانم که او هم مثل من عصبی هست یا نه. آیا کف دست
بود  زد؟ یا آنقدر به قرن هجدهم سفر کردههم عرق کرده بود، قلبش به تندی من می
 که حاال چیز خاصی برایش وجود نداشت؟

 هات رو گاز بزنی خون میاد."گیدئون گفت: "اگه اینجوری لب
 ام.""من... یه کم عصبی

 کنه؟"بینم. اگه دستت رو بگیرم کمکی می"می
 سرم را با شدت تکان دادم.

چرا با من  فهمیدمکند، احمق جان! اینکه من اصال نمینه، فقط همه چیز را بدتر می
گیرم. عالوه بر کلی خودمان را در نظر نمی کنی، به کنار! تازه رابطهاینطور رفتار می

 کرد!ها، آقای ویتمن هم مثل یک جور سنجاب همه چیز دان به ما نگاه میاین



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – یاقوت کبود

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 7 1 

 

 کنم احساس بهتریگفتم چه فکری میتقریبا با صدای بلند ناله کردم. اگر به او می
 حظه فکر کردم که این کار را بکنم، ولی نکردم.داشتم؟ برای یک ل

کرد که از ماشین خارج شوم باالخره به کلیسا رسیدیم. وقتی گیدئون به من کمک می
)با لباسی مثل لباس من برای این کار حتما به کمک یک نفر احتیاج بود، حتی دو نفر(، 

 احتیاط!متوجه شدم این بار شمشیر ندارد. چقدر بی
کردند. آقای ویتمن در رواق کلیسا ایستاده و در را کنجکاوی به ما نگاه می عابران با

خوایم توجه جلب کنیم." نه بابا، برای ما باز نگه داشته بود. "لطفا عجله کنین. نمی
حتما! دو تا لیموزین مشکی که در روز روشن در خیابان آدلی شمالی پارک کرده باشند 

نند صندوقچه گمشده را از صندوق عقب یکی از آنها تا مردانی کت و شلوار پوش بتوا
بیرون بیاورند و از پیاده رو به داخل کلیسا ببرند، قطعا توجه هیچ کسی را جلب 

اعث رسید... این فکر بکرد! البته، از دور صندوق شبیه یک تابوت کوچک به نظر مینمی
 شد موهای تنم سیخ شود.

 داقل یادت مونده باشه اسلحه بیاری."زیرلبی به گیدئون گفتم: "امیدوارم ح
های من ست." شال را روی شانهبا لحنی عادی گفت: "نظرت در مورد سواره، بامزه

خوایم وسط اجرای موسیقی مرتب کرد. "کسی توی کیف تو رو کنترل کرده؟ ما که نمی
 موبایلت شروع کنه به زنگ زدن."

حاضر زنگ موبایلم صدای قور قور ام را بگیرم چون در حال نتوانستم جلوی خنده
 قورباغه بود. گفتم: "اونجا به جز تو کسی نیست که بخواد به من زنگ بزنه."

 "من حتی شماره تو رو بلد نیستم. میشه لطفا یه نگاهی تو کیفت بکنم؟"
 ای باال انداختم و گفتم: "بهش میگن رتیکول." و کیف کوچک را به او دادم.شانه

حلول نمک، دستمال، عطر، پودر،... عالیه. همه چیزهایی که باید باشه. گیدئون گفت: "م
بیا." رتیکول را به من پس داد، دستم را گرفتم و مرا از رواق کلیسا هدایت کرد. آقای 
ویتمن دوباره در را پشت سر ما بست. وقتی وارد کلیسا شدیم، گیدئون فراموش کرد 

این صورت در لحظه آخر وحشت زده  دست مرا رها کند که خوب بود چون در غیر
 کردم.شدم و فرار میمی

جلوی محراب و زیر نگاه مشکوک کشیش )با لباس رسمی و آماده برای اجرای مراسم 
اش مذهبی(، فالک دو ویلر و آقای مارلی کرونوگراف را از صندوقچه گمشده، یعنی جعبه

ا را اندازه بگیرد گفت: "یازده زد تا فضبیرون آوردند. دکتر وایت که در اطراف قدم می
 قدم به سمت چپ از ردیف چهارم. همینجا خوبه."
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"مطمئن نیستم بتونم تضمین کنم که ساعت شش و نیم کلیسا خالی باشه. نوازنده 
ارگ دوست داره یه کم بیشتر بمونه و بعضی اعضای کلیسا هم دوست دارن موقع 

 تونم..."یرفتن دم در بایستن و با من صحبت کنن و من نم
فالک دو ویلر گفت: "نگران نباش." کرونوگراف در رواق قرار داشت. نور آفتاب عصرگاهی 

شد جواهرات آن عظیم به نظر تابید و باعث میهای رنگی کلیسا روی آن میاز پنجره
کنیم از شر جمعیت خالص بشی." به ما مونیم و بهت کمک میبرسند. "ما اینجا می

 این؟"و تا آمادهنگاه کرد. "شما د
گیدئون باالخره دست مرا رها کرد و گفت: "من اول میرم." وقتی کشیش دید که 

ای از نور درخشان و روشن چرخید و ناپدید شد، دهانش باز گیدئون به راحتی در هاله
 ماند.

"گوئنت." وقتی فالک دست مرا گرفت و انگشتم را در کرونوگراف فرو کرد، لبخند 
 بینیم."ای به من زد. "بعد از دقیقا چهار ساعت دوباره همدیگه رو میتشویق کننده

زیرلبی گفتم: "امیدوارم درست بگین." و بعد سوزن در گوشتم فرو رفت، اتاق با نور قرمز 
 پر شد و من چشمانم را بستم. 

وقتی دوباره چشمانم را باز کردم کمی تلو تلو خوردم و کسی شانه های مرا گرفت تا 
 دارد. گیدئون در گوشم گفت: "همه چی رو به راهه." نگهم

 کرد و بقیه کلیسا بهدیدم. فقط یک شمع جایگاه کشیش را روشن میچیز زیادی نمی
 طرز وهم انگیزی تاریک بود.

صدای خشنی در تاریکی گفت: "سویز لس بین ونوس،" و با اینکه انتظار آن را داشتم، 
ها بیرون آمد و در زیر نور شمع ی یکی از ستونیهاز جایم پریدم. هیکل مردی از سا

ی دوست کنت، راکوزی را تشخیص دادم. همانطور که در اولین صورت رنگ پریده
انداخت؛ هیچ نوری در چشمان ها میمالقاتمان به نظرم رسیده بود، مرا یاد خون آشام

ه غیرطبیعی بهای سیاه سیاهش نبود و در تاریک و روشن کلیسا باز هم شبیه سوراخ
 رسیدند.نظر می

گیدئون مؤدبانه تعظیم کرد و به فرانسوی گفت: "موسیو راکوزی. خوشحالم شما رو 
 بینم. شما قبال با همراه من آشنا شدین."می

 راکوزی هم تعظیمی کرد. "البته. در این بعد از ظهر، مادموازل گری. باعث خوشوقتیه."
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منصرف شدم. در هر حال، معلوم نیست آدم ممکن  زیر لب گفتم: "آه، تریس..." و بعد
است به زبان خارجی چه چیزهای اشتباهی بگوید به خصوص وقتی که احتمال تپق 

 زدن زیاد باشد. 
 کنیم."راکوزی گفت: "من و مردانم شما را تا منزل لرد برامپتون همراهی می

را این بود که وقتی شد ولی قسمت ترسناک ماجاثری از این مردان راکوزی دیده نمی
توانستم رفتیم میشدیم و به طرف در میبه دنبال راکوزی از صحن کلیسا خارج می

کنند. در خیابان هم با کشند و حرکت میصدای آنها را بشنوم که در تاریکی نفس می
اینکه چندین بار به اطراف نگاه کردم نتوانستم کسی را ببینم. هوا خنک بود و باران 

ها وجود داشت، امشب همه ارید و اگر هم در این دوره چراغی در خیابانبریزی می
آنها خراب شده بودند. آنقدر تاریک بود که حتی صورت گیدئون را هم در کنارم 

فس اند، نها زنده شدهرسید که همه سایهتوانستم به خوبی ببینم و به نظرم مینمی
. امیدوار بودم االن دیگر مرا رها کنند. دست گیدئون را چسبیدمکشند و صدا میمی

 نکند!
خوب و جنگ آزموده،  415هایها مردان من هستن. کروکراکوزی زمزمه کرد: "این

 شان. مطمئنم که در مسیر برگشت هم شما را همراهی خواهیم کرد."همه
 چقدر اطمینان بخش!

تاریکی مالل انگیز شدیم تر میتا منزل لرد برامپتون راه زیادی نبود، و هر چه نزدیک
شد. وقتی به خیابان ویگمور رسیدیم، خانه مجلل لرد کامال روشن بود و جذاب کمتر می

ها باقی ماندند و رسید. مردان راکوزی در عقب بین سایهو تقریبا دنج به نظر می
خودش ما را به خانه برد؛ لرد برامپتون شخصا در سرسرای ورودی بزرگ خانه منتظر ما 

شد. لرد برامپتون به های خمیده به طبقه اول منتهی میانی عظیم با نردهبود. پلک
 زد.آوردم و در زیر نور شمع، صورتش از چربی برق میهمان چاقی بود که به یاد می

در سرسرا فقط خود جناب لرد و چهار پادو که مرتب در کنار در صف کشیده و منتظر 
ای که قرار بود در آن بری از مهمانیدستورات بعدی بودند حضور داشتند. هیچ خ

و چند نوت موسیقی که روی  توانستم صدای خفه همهمهشرکت کنیم نبود ولی می
 شد را از دور بشنوم.یک ارگ زده می

بعد از این که راکوزی تعظیم کرد و رفت، متوجه شدم لرد برامپتون در اینجا از ما 
از  با ما صحبت کند ما را ببیند. او گفت چقدراستقبال کرده تا قبل از اینکه کسی بتواند 
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ام،  -مان لذت برده ولی اضافه کرد دیدن ما خوشحال است و چقدر از مالقات گذشته
 خب، بهتر نیست از آن مالقات جلوی همسرش چیزی نگوییم.

گفت: "برای رفع هر گونه سوء تفاهم." انگار که چیزی در چشمش باشد، دائم به ما 
حداقل سه بار دست مرا بوسید. "کنت به من گفته شما متعلق به  زد وچشمک می

های انگلستان هستین، دوشیزه گری، و امیدوارم ترین خانوادهیکی از متشخص
جسارت مرا در مکالمه مفرحمون در مورد قرن بیست و یکم عفو کنید و همچنین نظر 

 زد. قوا چشمک میمضحکم در مورد اینکه شما هنرپیشه هستین." هنوز هم با تمام 
ایم. کنت تمام گیدئون با مالیمت گفت: "مطمئنم تا حدی خودمان هم مقصر بوده

تالششان را کردند که شما را گمراه کنند. و از آنجایی که االن تنها هستیم، شما فکر 
ام به کنید کنت پیرمرد محترم جالب توجهی هستند؟ من و خواهر خواندهنمی

شناسند داریم ولی کسانی که به این خوبی ایشان را نمیهای ایشان عادت شوخی
 هایم برداشت و به یکیکنندانسان عجیبی هستند." شال مرا از روی شانهاغلب فکر می

و  العادهاز پادوها داد. "خب، در هر صورت ما شنیدیم سالن شما پیانویی فوق
ا را دعوت کردند آکوستیکی عالی دارد. از اینکه لیدی برامپتون لطف کردند و م

 خوشحال شدیم."
لرد برامپتون چند ثانیه دیگر را هم صرف کرد تا به یقه باز من زل بزند و بعد گفت: "و 

اند." ها رسیدهما هم به همان اندازه از حضور شما خوشحالیم. بفرمایید. همه مهمان
 بازویش را برای من جلو آورد. "دوشیزه گری؟"

 ای به من زد و به دنبال ما بهگاه کردم و او لبخند دلگرم کننده"جناب لرد." به گیدئون ن
سالن که در سمت دیگر یک جفت در بسیار زیبا در انتهای سرسرای ورودی قرار داشت 

 آمد.
کردم سالن جایی شبیه به اتاق نشیمن باشد ولی اتاقی که به آن وارد شدیم فکر می

بوردون پلیس رقابت کند. آتش در توانست تقریبا با سالن رقص خانه ما در می
شومینه بزرگی داخل یکی از دیوارهای بلند، روشن بود و یک پیانو در جلوی 

خورد. نگاهم از های سنگین پوشیده شده بود، به چشم میهایی که با پردهپنجره
های خمیده که به چیزی شبیه پاهای حیوانات ختم میزهای کوچک ظریف با پایه

ال های مطهایی با دستههای نقشدار رنگارنگ تا صندلییی با روکشهاشد، به مبلمی
حرکت کرد. کل اتاق با صدها شمع که در همه جا آویزان شده یا قرار داده شده بود 

روشن شده و اتاق چنان تأللوی سحرانگیزی داشت که برای یک لحظه از شادی زبانم 
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کرد و تحسین من از این ا روشن میها چهره چندین غریبه ربند آمد. متأسفانه نور شمع
هایم را محکم بسته نگه داشتم تا دهانم صحنه )با یادآوری تذکرات جدی جوردانو، لب

اشتباهی از تعجب باز نماند( مجددا با ترس آمیخته شده بود. این قرار بود یک 
 مهمانی کوچک عصرانه باشد؟ اگر این طور بود، پس مهمانی رقص چطور بود؟

تري بكنم چون گيدئون محكم مرا گرفته بود و به سمت بچرخم و نگاه دقيق نتوانستم
اي بعد، برد. چندين جفت چشم با كنجكاوي ما را برانداز كردند و لحظهجمعيت مي

 زني كوچك و تپل كه معلوم شد ليدي برامپتون است با عجله به سمت ما آمد.
كه حاشيه مخملي داشت و اي روشني پوشيده بود ليدي برامپتون پيراهن قهوه

 هاي اينجا، خطرگيس حجيم پنهان شده بود كه با توجه به شمعموهايش زير يك كاله
مد آآتش سوزي بااليي داشت. ميزبان ما لبخند زيبايي داشت و با گرمي به ما خوش

گفت. من به صورت خودكار تواضع كوتاهي كردم و گيدئون از اين فرصت استفاده كرد 
گذاشت يا بهتر بگويم به لرد برامپتون اجازه داد او را وسط جمعيت ببرد. قبل و مرا تنها 

از اينكه بتوانم تصميم بگيرم آيا بايد از اين موضوع عصباني شوم يا نه، ليدي برامپتون 
پنلوپه گري  -كردم غرق صحبت با من شد. خوشبختانه اسم جايي را كه زندگي مي

هاي مشتاقانه خانم ردم. من كه با سر تكان دادنبه موقع به ياد آو -كردزندگي مي
ام جايي بسيار آرام و برامپتون تشويق شده بودم، به او اطمينان دادم كه محل زندگي

هاي جذابي را كه اينجا در جامعه لندن مرا تحت تأثير قرار ساكت است ولي سرگرمي
 داده، ندارد.

ز دوباره مجموعه كامل فرصت پيدا كند كه امرو 410"اگر جنوويوا فيرفكس
اش را روي پيانو بنوازد، ديگر اين فكر را نخواهي كرد." بانويي با لباس زرد موسيقي

كمرنگ به ما نزديك شد. "در واقع، مطمئن هستم كه دوباره آرزوي تفريحات ساده 
 زندگي روستايي را خواهي داشت."

در نامهرباني، ليدي برامپتون گفت: "اوه، هيس!" ولي خنده ريزي كرد. "چق
!" با حالتي كه انگار همدست هستيم به من لبخند زد و ناگهان به نظرم 411جورجيانا

 رسیدخیلی جوان است. چطور با آن مرد پير چاق ازدواج كرده بود؟
"نامهربان، ممكن است، ولي حقيقت دارد!" بانوي زرد پوش )چه رنگ نازيبايي، حتي 

و به من گفت كه در سواره قبلي كه دوشيزه  زير نور شمع( صدايش را پايين آورد
 فيرفكس اجرا داشته، شوهرش خوابش برده و با صداي بلند خرخر كرده بود.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – یاقوت کبود

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 7 6 

 

افتد. هر چه نباشد، ما ليدي برامپتون به من اطمينان داد: "امروز چنين اتفاقي نمي
با  كنت سن ژرمن مرموز و شگفت آور را در بين ميهمانان داريم. او قرار است بعدا

صبرانه منتظر است با همراهي هم بي 411نواختن ويلون ما را سرگرم كند و الوينيا
 عزيز ما آواز بخواند." 414آقاي مرچنت

بانوي زرد پوش گفت:"خب، اول بايد مطمئن شويد كه آقاي مرچنت نوشيدني زيادي 
اد. من هايش را نشان داي ترديد دندانخورده باشد."لبخندي به من زد و بدون لحظه

دانستم! جوردانو فقط يك همه هم ناخودآگاه به همان صورت لبخند زدم. بفرما، مي
 چیز دان احمق بود!

 كردند.تر رفتار ميهر دو خانم از آن چيزي كه انتظار داشتم طبيعي
گيسش كمي لرزيد. "چه توازن دقيق و دشواري!" ليدي برامپتون آهي كشيد و كاله

مرچنت اصال پيانو نخواهد نواخت؛ شراب زياد باشد، خودش زير "شراب كم باشد، آقاي 
هاي نامناسب ملوانان را خواهد خواند. عزيزم، تو كنت سن ژرمن آواز خواهد زد و ترانه

 شناسي؟" اين را از من پرسيد.را مي
اين سؤال بالفاصله مرا از ابرها پايين كشيد و به طور غير ارادي اطراف را نگاه كردم. در 

دادم كه به هم نخورند گفتم: "چند روز پيش به هايم را به هم فشار ميالي كه دندانح
شناسد." گيدئون را ديدم كه م،... امم، ايشان را ميايشان معرفي شدم. برادر خوانده

نزديك آتش شومينه ايستاده و با زن جوان بلند و باريكي كه لباس سبز بسيار زيبايي 
هاست همديگر را کردند كه انگار مدت. طوري رفتار میكردپوشيده بود صحبت مي

هاي هايش را دید. دندانشد دندانخنديد كه میشناسند. زن جوان آنقدر ميمي
ای كه بين آنها چندتايي هم افتاده هاي پوسيدهزيبايي هم داشت،نه از آن مدل دندان

دوره به اين شكل هاي اين باشد و جوردانو سعي داشت مرا قانع كند تمام دندان
 هستند. 

بانوي زردپوش پس از اينكه به من اطالع داد كه دخترعموي ليدي برامپتون است 
توانم كند ميهايش را تعريف ميگفت: "كنت فوق العاده نيست؟ وقتي داستان

 گويد لذتهايي كه در مورد فرانسه ميها به او گوش كنم. به خصوص از داستانساعت
 برم!"مي

صوم هاي معهاي شيطنت آميز؛ البته، براي گوشبرامپتون گفت: "بله، آن داستانليدي 
 دختران جوان مناسب نيست."
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اي نشسته و با دو مرد با نگاه اتاق را به دنبال كنت گشتم و او را ديدم كه در گوشه
 هرسيد و انگار كه حس كرده باشد بزند. از اين فاصله، برازنده به نظر ميديگر حرف مي

 اش را به سمت من برگرداند.هاي تيرهكنم، چشماو نگاه مي
لوار دار، شگيس، كت دنبالهكاله -كنت مانند مردان ديگر در سالن لباس پوشيده بود 

دار. ولي بر خالف بقيه، نحوه نگاه دار خندههاي سگكنسبتا مسخره تا سر زانو و كفش
 هاي مبدليك نمايش تئاتر با لباس كردنش به صورتي نبود كه انگار همين االن از

بيرون آمده باشد و براي اولين بار، به طور كامل درك كردم كه خودم را در چه ماجرايي 
 ام.انداخته

کنت نیشخندی زد و من سرم را به نشانه احترام خم كردم و احساس كردم موهاي تنم 
م را ور غير ارادي دستتوانستم خودم را كنترل كنم و به طسيخ شده است. به سختي مي

 خواستم فكرش را به سر كنت بيندازم.به طرف گلويم نبرم. نمي
ی شما، مرد جوان بسيار خوش سيمايي است ليدي برامپتون گفت: "برادر خوانده

 عزيزم. بر خالف شايعاتي كه شنيده بوديم."
. او واقعا نگاهم را از كنت گرفتم و دوباره به گيدئون نگاه كردم. "بله، درست است

رسيد زن سبزپوش هم همين نظر را داشته باشد. خيلي... خوش سيماست." به نظر مي
گرانه مشغول صاف كردن كراوات او بود. احتماال جوردانو براي چنين با لبخندي عشوه

زند رساند. "اون خانمي كه با او ل*ا*س... با او حرف ميرفتاري مرا به قتل مي
 كيست؟"

 ترين بيوه در لندن."، جذاب436ند"الوينيا روتل
ها پيش، خانم زردپوش اضافه كرد: "ولي نيازي نيست براي او متأسف باشي. از مدت

تسلي پيدا كرده، و  434علی رغم نارضايتي شديد دوشس، در آغوش دوك لنكشاير
دهد. برادرت به همزمان به سياست مداران جوان در حال ترقي هم عالقه نشان مي

 مند است؟"قهسياست عال
لیدي برامپتون گفت: "فكر نكنم در اين لحظه به خصوص در مورد سياست حرف بزنند. 

اي گرفته كه بايد بازش كند." رسد كه انگار همين االن هديهالوينيا طوري به نظر مي
گفت او ظاهر يك بار ديگر سر تا پاي گيدئون را برانداز كرد. "خب، شايعات كه مي

دارد و اندامش فربه و زمخت است. چه دلپذير كه اين شايعات نادرست اي بيمارگونه
 اي!"زده شد. "اوه، ولي تو هنوز چيزي ننوشيدهبودند!" ناگهان حالت صورتش وحشت



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – یاقوت کبود

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 7 8 

 

دختر عموي ليدي برامپتون به اطراف نگاهي كرد، مرد جواني را كه نزديك ما ايستاده 
كنم مفيد واقع شويد و نت؟ خواهش مياي زد. "آقاي مرچبود ديد و به پهلويش ضربه

مخصوص ليدي برامپتون براي ما بياوريد. و يك گيالس هم  431دو گيالس از پانچ
 خواهيم امروز اجراي شما را بشنويم."براي خودتان. مي

تم توانسليدي برامپتون گفت: "و ايشان هم دوشيزه پنلوپه گري دلربا هستند. مي
قابل توجهي ندارد و تو به  كنم مرچنت، ولي او جهيزيه تر شما را به هم معرفيدقيق

توانم اميدي به جفت كردن شما با هم داشته براي همين نمي -دنبال ثروت هستي 
 باشم."

در واقع مانند  -تر بود رسيد آقاي مرچنت كه يك سر و گردن از من كوتاهبه نظر نمي
د به او توهين شده است؛ تعظيم احساس كرده باش -بسياري ديگر از مردان اين اتاق 

ل شود كه در مقابجذابي كرد و با جدیت به يقه لباسم خيره شد. "اين مسأله باعث نمي
 هاي چنين بانوي دلربايي كور باشم."جذابيت

با ترديد گفتم: "براي... براي شما خوشحالم." و ليدي برامپتون و دختر عمويش زير 
 خنده زدند.

لرد برامپتون و دوشيزه  -را چرخاند و گفت: "اوه، نه  هايشآقاي مرچنت چشم
 شوند! انتظار بدترين اتفاق را دارم!"فيرفكس به پيانو نزديك مي

 تواند درهاي پانچ ما. هيچ كس نميليدي برامپتون دستور داد: "زود باشيد، گيالس
 هشياري كامل اين را تحمل كند!"

اش عالي بود. بيشتر طعم ميوه با دم ولي مزهمن در ابتدا با كمي ترديد پانچ را چشي
كمي دارچين داشت و چيزي ديگري هم در آن بود. باعث شد درونم حس گرم و خوبي 

كم از ديدن اين اتاق كه با داشته باشم. براي يك لحظه، كامال در آرامش فرو رفتم و كم
عد بردم. بلذت ميلباس بود نور شمع به طرز زيبايي روشن شده بود و پر از افراد خوش

آقاي مرچنت سعي كرد از پشت دستش را به يقه لباس من برساند و من تقريبا پانچ را 
 ريختم.

هاي زيباي نازنين از جايش بيرون اي ادعا كرد: "يكي از آن گل سرخبا لبخند موذيانه
هايي آماده لغزيده بود." مبهوت به او خيره شدم. جوردانو مرا براي چنين موقعيت

كرده بود، براي همين طرز رفتار مناسب براي برخورد با افراد ه*ر*ز*ه عصر روكوكو را ن
جوان  يدانستم. براي كمك به گيدئون نگاه كردم ولي او چنان غرق صحبت با بيوهنمي

ها لغزيده بودند سرخبود كه حتي متوجه هم نشد. اگر در قرن خودمان بوديم، چه گل
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هاي كثيفش را براي خودش نگه دارد يا او را گفتم پنجهيو چه نه، به آقاي مرچنت م
نزاكتي است. العمل كمي... بيزدم. ولي در اين شرايط، احساس كردم اين عكسمي

 براي همين لبخندي به او زدم و گفتم: "اوه، ممنون، لطف داريد. متوجه نشده بودم."
رويي داشت! ولي در  آقاي مرچنت تعظيم كرد. "هميشه در خدمت هستم، خانم." چه

زماني كه زنان حق رأي نداشتند، فكر كنم چندان عجيب نبود كه هيچ نوع احترام 
 ديگري هم به آنها گذاشته نشود.

. ها به تدريج خاموش شدبا نزديك شدن دوشيزه فيرفاكس به پيانو، گفتگوها و خنده
د، دامنش يده بودوشيزه فيرفاكس، خانمي با بيني استخواني كه لباس سبز لجني پوش

هايش را روي كليدهاي پيانو گذاشت. در اصل، نواختنش بد را مرتب كرد و دست
آمد. صدايش به شدت... نبود. آواز خواندنش بود كه كمي آزاردهنده به حساب می
كردي صداي سوت سگ خب، زير بود. اگر كمي از اين زيرتر بود، كامال احساس مي

 دهد.مي
ا پر كرد و گفت: "پانچ نيروبخشي است، اين طور نيست؟" در آقاي مرچنت گيالس مر

كمال تعجب )و تا حدي راحتي خيال( من، این بار با اين توجيه كه مويي بر روي سينه 
 رسيد ليدي برامپتونليدي برامپتون ديده است، دستي هم به او كشيد. به نظر نمي

اي زن به انگشتانش ضربهناراحت شده باشد، فقط به او گفت چموش بدذات و با بادب
زد. )پس بادبزن در حقيقت براي اين كار بود!( بعد او و دختر عمويش مرا به سمت 

 ها بردند و مرا بين خودشان نشاندند.مبلي با روكش آبي گلدار نزديك پنجره
ليدي برامپتون زانوي مرا با حالتي مادرانه نوازش كرد و گفت: "اينجا از انگشتان 

 هايت هنوز هم در خطر است."ان هستي. فقط گوشچسبناك در ام
دختر عمويش مرا نصيحت كرد: "نوشيدني را بخور! به آن احتياج داري. دوشيزه 

 فيرفاكس تازه شروع كرده است."
مبل به طرز غير معمولي سفت بود و پشتي آن آنقدر به عقب خم شده بود كه 

ر آن فرو روم تكيه بدهم. مشخص توانستم بدون اينكه با آن همه دامن كامال دنمي
 ها لم بدهند. بود قرار نبود در قرن هجدهم روي مبل

اي كه از الكل دانم، من به الكل عادت ندارم." تنها تجربهبا شك و ترديد گفتم: "نمي
گشت. يك مهماني شبانه با لباس خواب در خانه داشتم به دقيقا دو سال پيش بر مي

ضرر. بدون حضور پسرها، با كلي چيپس و امال بيسينتيا بود. يك مهماني ك
هاي فیلم دبيرستان موزيكال. و يك كاسه ساالد بزرگ پر از بستني وانيلي، ديويدي
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د كه شآب پرتقال و ودكا... مشكل ودكا اين بود كه طعم بستني وانيلي مانع از اين مي
تي داشت. بعد از سه مزه آن را حس كنيم وظاهرا اين نوشيدني روي هر كس اثر متفاو

، 433ليوان، سينتيا پنجره را باز كرد و به کل منطقه چلسي اعالم كرد: "زاك افرون
آورد، و سارا دوستت دارم!" در حالي كه لزلي در كاسه توالت خم شده بود و باال مي

ريخت. اثر آن روي من از همه بدتر بود. من بدون اين كه بداند چرا زار زار اشك مي
زدم. وقتي سينتيا پريده بودم و پشت سر هم آهنگ "رها شدن" را عربده مي روي تخت

پدر سينتيا وارد اتاق شد، برس موي سينتيا را مثل ميكروفون طرف او گرفتم و فرياد 
زدم: "تو هم بخون كچل! اون ب*ا*س*ن رو بچرخون!" با اينكه فرداي آن روز حتي 

 !توانستم براي خودم هم توضيح بدهم چرانمي
بعد از آن واقعه خجالت آور، من و لزلي تصميم گرفتيم در آينده فاصله خود را با اين 

نوشيدني شيطاني حفظ كنيم )تا يكي دو ماه فاصله خودمان را با پدر سينتيا هم حفظ 
كرديم( و به اين تصميم وفادار مانده بوديم. هر چند گاهي اوقات عجيب بود كه مي

 كه همه كمي مست هستند باشيم. براي مثال، همین االن. تنها فرد هوشيار در جايي
احساس كردم چشم كنت سن ژرمن از سمت مقابل اتاق، باز هم روي من است و 

 پشت گردنم با ناراحتی گزگز کرد. 
داند،" و من گویند او هنر خواندن افکار را میلیدی برامپتون کنار من پچ پچ کرد: "می

الکل را بردارم. فقط برای امشب. برای اینکه به من کمک  تصمیم گرفتم فعال ممنوعیت
 ی چیزهای دیگر.ترسم. و همهکند فراموش کنم چقدر از کنت سن ژرمن می

پانچ مخصوص لیدی برامپتون به طرز عجیبی سریع اثر کرد و فقط روی من تأثیر 
کس کردند آواز خواندن دوشیزه فیرفا نگذاشت. بعد از گیالس دوم، همه فکر می

آنقدرها هم وحشتناک نیست. بعد از گیالس سوم، شروع کردیم به تکان تکان دادن 
پاهایمان و من به این نتیجه رسیدم که تا به حال هیچ وقت در مهمانی به این خوبی 

تر ام. واقعا مردم این زمان از آن چیزی که انتظار داشتم خیلی آزادتر و راحتنبوده
تر بینم حتی از قرن بیست و یکم هم آزادتر و راحتکنم میبودند. حاال که فکرش را می

ود شهستند. و نورپردازی عالی بود. چرا قبال متوجه نشده بودم صدها شمع باعث می
های مردم طوری به نظر برسد که انگار با برگ طال پوشیده شده است؟ حتی صورت

 زد.ن لبخند میصورت کنت که در انتهای اتاق ایستاده بود و هر از گاهی به م
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گفت: "هوشیار باش! به کسی چهارمین گیالس باالخره ندای هشدار درونی مرا که می
رسید چشم گیدئون فقط زن اعتماد نکن!" ساکت کرد. تنها این مسأله که به نظر می

 کرد.بیند هنوز ناراحتم میسبزپوش را می
 هایمان به اندازه کافیگوش در نهایت لیدی برامپتون به این نتیجه رسید: "حاال دیگر

زد از جایش بلند شد و به سمت پیانو رفت. اند." در حالی که دست میآموخته شده
نظیری عالی بودید." هر دو بار دیگر به طرز بی"دوشیزه فیرفاکس عزیز عزیز من. یک

 ترین صندلیی دوشیزه فیرفاکس را بوسید و با قاطعیت او را به سمت نزدیکگونه
آمد خواهم به آقای مرچنت و لیدی الوینیا خوشی شما میکرد. "حاال از همه هدایت

دانیم هر دو پنهانی تمرین کدامتان، ما میبگویید. نه، نه، اعتراض نکنید، هیچ
 اید."کرده

های موسیقی سریعی را با شور و حرارت ه*ر*ز پشت پیانو نشست و نتآقای دست
های ون در کنار من مانند یکی از طرفداران گروهنواخت و دختر عموی لیدی برامپت

موسیقی پسران نوجوان جیغ زد. لیدی الوینیای دوست داشتنی لبخند درخشانی به 
توانستم زد جلو آمد. االن میگیدئون زد و در حالی که دامن لباس سبزش موج می

نا بود! شبیه آکردم جوان نبود. ولی آواز خواندنش عالی ای که فکر میببینم به اندازه
 435خواند که دو سال پیش در خانه اپرای سلطنتی در کاونت گاردنمی 431نتربکو

صدایش را شنیده بودیم. خب، شاید آواز خواندنش به خوبی آنا نتربکو نبود ولی گوش 
های اپرای خوانیبخش بود؛ البته اگر کسی تکدادن به صدایش به همان اندازه لذت

اشته باشد. که صادقانه بگویم، من معموال دوست نداشتم، ولی به ایتالیایی را دوست د
خوانی اپرای ایتالیایی در قرن هجدهم لطف پانچ امروز از آن خوشم آمد. و ظاهرا، تک

 بردند. فقط سوتبه شدت محبوبیت داشت. افرادی که در اتاق حضور داشتند لذت می
 رسید.به نظر می سگ بیچاره... منظورم دوشیزه فیرفاکس است، عصبانی

تونم یه لحظه وقت شما را بگیرم؟" گیدئون پشت سر ما آمده بود و به من لبخند "می
زد. معلوم است! حاال که بانوی سبزپوش جای دیگری مشغول بود، دوباره یاد من می

 افتاده بود. "کنت خوشحال میشه که کمی از مصاحبت با تو لذت ببره."
نفس عمیقی کشیدم، گیالسم را برداشتم و محتویاتش را  اوه. این، چیز دیگری بود.

یک راست در گلویم ریختم. وقتی بلند شدم، احساس گیجی دلپذیری در سرم داشتم. 
 های کوچکگیدئون گیالس خالی را از دستم گرفت و روی یکی از آن میزهایی که پنجه

 بامزه داشتند گذاشت.
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 زی که تو این نبوده؟"پچ پچ کنان گفت: "بر حسب اتفاق الکلی چی
من هم پچ پچ کردم: "نه، فقط پانچ." اوخ، اینجا زمین یک جورهایی ناصاف بود. "من 

 تونهخورم، فهمیدی؟ یکی از اصول آهنینم. آدم میبر اساس اصولی که دارم الکل نمی
 بدون الکل هم خوش بگذرونه." 

"خوشحالم که بهت خوش گیدئون یک ابرویش را باال برد و بازویش را به من داد. 
 گذره."می

های قرن هجدم واقعا ست." وای، این زمینبه او اطمینان دادم: "احساسمون دو طرفه
لرزیدند. چه مسخره که قبال نفهمیده بودم. "منظورم اینه که ممکنه برای تو یه کم می

 ک بهشجائپیر باشه ولی اجازه نده این موضوع ناراحتت کنه. یا اینکه که دوک فالن
ها از اون چیزی که انتظار داشتم خیلی تسلی میده. این مهمونی واقعا عالیه. آدم

ز*ی که ه*ر*بهترن. خیلی مشتاقن با آدم ارتباط برقرار کنن... ارتباط فیزیکی." به دست
ی دو نگاه کردم. "و مشخصه دوست دارن پشت پیانو نشسته بود و نتربکوی درجه

اعث میشه آدم دلش بخواد بپره وسط و بهشون ملحق آواز بخونن. خیلی خوبه. ب
 بشه."

"به هیچ وجه!" و مرا به سمت مبلی که کنت رویش نشسته گیدئون زیر گوشم گفت:
تر از سنش از جای بود هدایت کرد. وقتی کنت ما را دید با انعطاف مردی خیلی جوان

 بلند شد و لبخندی متوقعانه زد.
وگل دانم در گکردم، باشه. بگذار طوری رفتار کنیم که انگار نمی ام را باال دادم و فکرچانه

نوشته تو اصال یک کنت واقعی نیستی. بگذار طوری رفتار کنیم که انگار لقب اشرافی 
داری و آدم متقلبی با نسب نامعلوم نیستی. بگذار طوری رفتار کنیم که انگار دفعه قبل 

نکرده بودی. و بگذار طوری رفتار کنیم انگار که همدیگر را دیده بودیم تقریبا مرا خفه 
 من کامال هوشیار هستم.

دست گیدئون را رها کردم، دامن ابریشمی قرمز سنگینم را بلند کردم و دورم ریختم و 
تواضع عمیقی کردم. زمانی که کنت دستش را با انگشترهای متعددی که روی همه آنها 

 سر بلند کردم. جواهر کار گذاشته شده بود جلو آورد، تازه
زد، برقی از سرگرمی کنت گفت: "فرزند عزیزم." و همانطور که با مالیمت روی دستم می

کنم. سایر افراد بعد از اش درخشید. "ظرافتت را تحسین میای تیرههای قهوهدر چشم
توانند اسم خودشان را چهار گیالس از پانچ مخصوص لیدی برامپتون حتی نمی

 بگویند."
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س شمرده بود. با احساس گناه، نگاهم را پایین آوردم. در واقع، پنج گیالس بود اوه، پ
ام احساس مبهم توانستم از اینکه موفق شدهولی ارزشش را داشت، واقعا داشت! نمی

ی اضطراب را از بین ببرم متأسف باشم. و دلم برای عقده حقارتی که و ناراحت کننده
آمد؛ حتی با اینکه کمی مست بودم خوشم می شد. ازکردم هم تنگ نمیاحساس می

 لرزد.کردم پاهایم کمی میوجود اینکه احساس می
 ."430زیر لب گفتم: "مغسی پور له کومپلیمان

 کنت گفت: "چه دلپذیر!"
 کردم."گیدئون گفت: "متأسفم. باید با دقت بیشتری از او مراقبت می

یگری مشغول بودی. و در هر صورت، کنت به نرمی خندید. "پسر عزیز من، تو جای د
امروز اولین و مهمترین قصد ما تفریح است، این طور نیست؟ به خصوص که لرد 

، که به شدت مشتاق بودم این بانوی جوان دلربا را به او معرفی کنم، هنوز 431آالستر
 نرسیده است. با این وجود، به من خبر رسیده که در راه است."

 "گیدئون پرسید: "تنها؟
 کند."کنت لبخند زد. "تفاوتی نمی

خوانی را با یک نت نهایی به پایان بردند و ه*ر*ز تکآنا نتربکوی بنجل و مردک دست
کنت دست مرا رها کرد تا بتواند تشویق کند. "این خانم عالی نیست؟ مهارت خوبی 

 دارد و زیبا نیز هست."
دم مدل آن مان نبارا نباشد. زدم و مراقب بوآهسته گفتم: "بله"، من هم دست می

خواهد که چلچراغ را به این صورت به لرزه بیندازد." دست زدن باعث "واقعا مهارت می
 شدن تعادلم به هم بخورد و کمی تلوتلو خوردم.

هایش را به گوش من نزدیک کرد و با عصبانیت گفت: "من گیدئون مرا گرفت. لب
جا هستیم و تو سرتاپا مستی! معلوم هست فهمم. ما هنوز دو ساعت نیست که ایننمی

 کنی؟"چه فکری می
نست تواخنده ریزی کردم. "گفتی سرتاپا. به جوردانو میگم." در آن سر و صدا کسی نمی

ای نداره حاال که اسب فرار صدای ما را بشنود. "در هر حال، دیگه دیر شده. هیچ فایده
طع کرد. "ببخشید." به اطرافم نگاه ای حرفم را قکرده در اصطبل رو ببندی." سکسکه
ت رو بگذار ترن، برای همین این ابراز خشم اخالقیکردم. "ولی بقیه، همه از من مست

تونی دوباره من رو ول کنی. من اینجا مثل یک کنار، باشه؟ همه چیز تحت کنترلمه. می
 م."سنگ وسط امواج، محکم ایستاده
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 ." ولی مرا رها کرد.گیدئون زیر لب گفت: "بهت اخطار میدم
برای اینکه حاشیه امنیتم بیشتر شود، کمی پاهایم را از هم باز کردم. خب، کسی که 

 توانست ببیند، آن هم زیر دامن به این حجیمی.نمی
رسید سرگرم شده است. حالت صورتش چیزی به جز کرد؛ به نظر میکنتبه ما نگاه می

چشمی نگاهی به او کردم و در پاسخ لبخندی به داد. زیرنوعی غرور پدرانه را نشان نمی
ی توانستم چیز من زد که قلبم را گرم کرد. چرا اینقدر از او ترسیده بودم؟ به سختی می

اینکه همین مرد چطور گلوی جد خودش  -را که لوکاس به من گفته بود به یاد بیاوردم 
 را بریده است...

و رفت تا از آقای مرچنت و لیدی الوینیا لیدی برامپتون دوباره به سرعت به طرف پیان
قبل از اینکه دوشیزه فیرفاکس بتواند مجددا بلند شود  -برای اجرایشان تشکر کند. بعد 

از حضار درخواست کرد مهمان افتخاری امروز، کنت سن ژرمن مشهور و جهانگرد،  -
گفت: مردی که با اسرار احاطه شده است را تشویق گرمی بکنند. لیدی برامپتون 

"ایشان به من قول داده است که امروز برایمان ویلون بنوازد." و لرد برامپتون با یک 
داد دوان دوان آمد. حضار اش اجازه میجعبه ویلون، با حداکثر سرعتی که شکم گنده

که همه نشئه پانچ بودند، با هیاهو هیجان خود را نشان دادند. این مهمانی، واقعا 
 باحال بود.
 کرد لبخند زد. باآورد و آن را تنظیم میاش بیرون میالی که ویلون را از جعبهکنت در ح

کنم که شما را مأیوس کنم، گاه حتی فکر این را هم نمیصدای مالیمی گفت: "من هیچ
 431لیدی برامپتون. ولی انگشتان پیر من مانند گذشته، زمانی که با جیاکومو کازانوای

کردم، چابک نیست... و این روزها نقرس هم مرا اجرا می بدنام در دربار فرانسه دوئت
 دهد."آزار می

 پچ و آه دسته جمعی در اتاق پیچید.صدای پچ
کنت ادامه داد: "برای همین امشب دوست دارم ویلون را به دوست جوانم در اینجا 

 واگذار کنم."
را باال برد و گیدئون کمی شوکه شد و سرش را تکان داد. ولی وقتی کنت ابروهایش 

 کنم!" تعظیم کرد و ساز و کمان را گرفت و به طرف پیانو رفت. گفت: "خواهش می
بریم. نشینیم و از موسیقی لذت میکنت دست مرا گرفت. "و ما دو نفر روی مبل می
دانی ولی از دیروز بعد از ظهر ما لزومی ندارد بلرزی! بنشین، فرزندم. تو هنوز نمی
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ای خیلی خیلی خصوصی داشتیم دیگر هستیم، تو و من. ما مکالمهبهترین دوستان یک
 و توانستیم اختالفاتمان را حل کنیم."

 چی؟
 تکرار کردم: "دیروز بعد از ظهر؟"

گیرد." خندید. "من کنت گفت: "از دید من. از دید شما، این مالقات در آینده صورت می
 دوست دارم پیچیده باشد، متوجه هستی!"

او خیره شدم. ولی در همان موقع گيدئون شروع به نواختن كرد و من به  مبهوت به
خواستم چه چيزي از كنت بپرسم. واي، خدايا! شايد اثر پانچ كلي فراموش كردم مي

اي گه گيدئون آن را بلند ولي عالي بود! آن ويلون واقعا جذاب بود! حتي نحوه -باشد 
ود كار بيشتري انجام دهد تا مرا به كلي شيفته اش گذاشته بود! الزم نبكرده و زير چانه

هايش سايه انداخته بود و وقتي شروع به هايش بلندش روي گونهخودش كند. مژه
هايي كه در ها كرد يك حلقه مو روي صورتش افتاد. اولين نتكشيدن كمان روي سيم

ه ي بود كاتاق طنين انداخت تقريبا نفسم را بند آورد، چنان موسيقي لطيف و دلنواز 
هايم جمع شد. تا حاال، ويلون در پايين فهرست آالت موسيقي ناگهان اشك در چشم

م هاي فيلمحبوب من قرار داشت و من فقط براي موسيقي پس زمینه بعضي از صحنه
همه چيز آن: ملودي تلخ و شيرين  -نظير بود آمد. ولي اين، عالي و بياز آن خوشم مي

هاي حبس نواخت. همه افراد حاضر در اتاق با نفسميو پسري كه ساحرانه آن را 
دادند و گيدئون غرق در موسيقي، انگار كس ديگري آنجا نباشد، به شده گوش مي

 داد.نواختن ادامه مي
تاوقتي كه كنت گونه مرا لمس كرد و با ماليمت يك قطره اشك را با انگشتانش گرفت، 

 ايم پريدم.كنم. با وحشت از جمتوجه نشدم كه گريه مي
اش ديدم. آهسته اي تيرهزد و من برق گرمي را در چشمان قهوهكنت به من لبخند مي

گفت: "چيزي نيست كه از آن خجالت بكشي. اگر غير از اين بود، به شدت نااميد 
 شدم."مي

توانستم؟ اين همان واقعا كه! چطور مي -زنم با تعجب متوجه شدم كه به او لبخند مي
 كه سعي كرده بود مرا خفه كند!مردي بود 

 پرسيدم: "اين آهنگ چيه؟"
 زنم هنوز نوشته نشده باشد."دانم. حدس مياي باال انداخت. "نميكنت شانه
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وقتي گيدئون به انتهاي قطعه رسيد، طوفاني از تشويق اتاق را پر كرد. گيدئون با لبخند 
بته در فرار از آغوش ليدي تعظيم كرد و موفق شد نواختن يك آنكور را رد كند؛ ال

 ايالوينياي دلربا چندان موفق نبود. الوينيا به بازوي او آويزان شد و گيدئون چاره
 نداشت به جز اينكه او را به طرف مبل ما بياورد.

ه ها را ديدم، بالفاصلليدي الوينيا فرياد زد: "اعجاب انگيز نبود؟ البته وقتي آن دست
 ه كنند."توانند معجزفهميدم كه مي

بندم فهميدي!" فقط براي اينكه الوينيا آن طور از باال به من نگاه زيرلب گفتم: "شرط مي
نكند هم كه شده بود دوست داشتم از روي مبل بلند شوم ولي از توانم خارج بود. پانچ 

 هايم گذاشته بود.اثر نامطلوبي روي ماهيچه
 نظيري است، قربان."وسيقي بيگيدئون ويلون را به كنت پس داد و گفت: "آلت م

است. خود استاد به طور خاص  434كنت با لحني رويايي پاسخ داد: "استراديوريوس
براي من ساخته است. دوست دارم تو آن را داشته باشي، پسرم. امشب احتماال زمان 

 مناسبي است كه آن را رسما به تو هديه بدهم."
توانم..." به باشد. "اين... اوه، من نمي گيدئون كمي سرخ شد. حدس زدم از خوشحالي

هاي تيره كنت نگاه كرد، بعد چشمانش را پايين انداخت و اضافه كرد: "افتخار چشم
 بزرگي به من داديد، قربان."

 كنت با جديت پاسخ داد: "افتخار از آن من است."
پ هواداري آمد دو نفري يك كلوزيرلبي با خودم گفتم: "واقعا همينطوره." به نظر مي

 اند. دوطرفه ترتيب داده
تان طبع موسيقي داريد، دوشيزه ليدي الوينيا پرسيد: "و شما هم به اندازه برادر خوانده

 گري؟"
ي تو داشته باشم. گفتم: "من بندم به اندازهفكر كردم، نه، احتماال ندارم. ولي شرط مي
 فقط آواز خواندن را دوست دارم، همين."

 اي به من انداخت. هشدار دهندهگيدئون نگاه 
 

ليدي الوينيا فرياد زد: "آواز خواندن را دوست داريد! حقيقتا من هم دوست دارم و 
 همينطور دوشيزه فيرفاكس عزيزمان."
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ه اين هايي بتوانم به خوبي دوشيزه فيرفاكس نتبا جديت گفتم: "متأسفانه من نمي
هاي من ظرفيت شما را ودم، بودم؟ "و ريهبااليي را اجرا كنم." خب، من كه خفاش نب

 ندارد. ولي در هر صورت، آواز خواندن را دوست دارم."
 ايم."كنم براي امشب به اندازه كافي از موسيقي بهره بردهگيدئون گفت: "فكر مي

 به نظر رسيد ليدي الوينيا رنجيد.
شويم اگر شما يگيدئون نگاه بدي به من كرد و سريع اضافه كرد: "البته مشعوف م

آوري مست بودم كه براي اولين بار، دوباره به ما افتخار دهيد." من چنان به طرز شادي
 اصال اهميتي ندادم.

 زدي. من را به گريه انداخت! واقعا اينطور بود."گفتم: "تو... تو عالي مي
 اش گذاشت.انگار كه شوخي كرده باشم لبخندي زد و استراديوريوس را در جعبه

لرد برامپتون نفس نفس زنان به طرف ما آمد و دو گيالس پانچ براي ما آورد و به 
ي مهمانش كامال خرسند است. و اضافه گيدئون اطمينان داد كه از اجراي هنرمندانه

كرد باعث تأسف است كه آالستر بيچاره اين بخش را كه قطعا گل سرسبد سواره بوده از 
 دست داده است.

كنيد هنوز هم ممكن است گذر آالستر امشب ات تلخي پرسيد: "فكر ميكنت با كمي اوق
 به اينجا بيفتد؟"

ها را به من داد و گفت: "از این بابت مطمئن هستم." لرد برامپتون یکی از گیالس
مشتاقانه یک جرعه نوشیدم. چقدر این چیز خوب بود! فقط کافی بود آن را بو بکشم و 

ن یک برس مو، پریدن روی تخت و خواندن آواز "رها مست شوم. آماده برای قاپ زد
 شدن" چه با زاک افرون و چه بدون او!

لیدی الوینیا گفت: "جناب لرد، شما واقعا باید دوشیزه گری را ترغیب کنید یکی از 
 آوازهایشان را برای ما بخوانند. ایشان خیلی دوست دارد آواز بخواند!"

هایم را تیز کنم. به نوعی، مرا به یاد شد گوش منظور خاصی در صدایش بود که باعث
انداخت. درست است که شبیه او نبود ولی شارلوت دیگری در اعماق آن شارلوت می

هایی که همیشه لباس سبز روشن پنهان شده بود؛ مطمئن بودم.از آن نوع آدم
های متوسطتان خودش چقدر خواست متوجه باشی در مقایسه با شما و مهارتمی

 العاده و منحصر به فرد است. فوق
کردم از روی مبل بلند شوم گفتم: "خیلی خب." این بار در حالی که دوباره سعی می

 خوانم."توانستم روی پاهایم بایستم. "پس میموفق شدم؛ حتی می
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متأسفانه  -خوانند گیدئون گفت: "چی؟" سرش را تکان داد. "ایشان به هیچ وجه نمی
 فکر کنم پانچ..."

شویم اگر برایمان بخوانید." با لرد برامپتون گفت: "دوشیزه گری، بسیار مشعوف می
وار شروع به اش دیوانهزد که غبغب پانزده طبقهچنان شدتی به من چشمک می

لرزیدن کرد. "و اگر این را مدیون پانچ باشیم، چه بهتر! با من بیایید تا شما را معرفی 
 کنم."

نم کگرفت. "این فکر خوبی نیست. لرد برامپتون خواهش می گیدئون محکم بازوی مرا
 م قبال هیچ وقت در انظار عمومی اجرا نکرده است."خواهر خوانده -

لرد برامپتون مرا هدایت کرد و گفت: "هر چیزی اولین باری هم دارد. ما همه اینجا با 
 هم دوست هستیم. تفریحمان را خراب نکنید!"

و گفتم: "دقیقا. انقدر خرابش نکن. احیانا یک برس با  دست گیدئون را پس زدم
 خونم."خودت نداری؟ من وقتی برس دستمه بهتر می

رسید گیدئون به کلی مأیوس شده باشد. گفت: "قطعا نه." و به دنبال من و به نظر می
 لرد برامپتون به سمت پیانو آمد.

 صدای خنده آهسته کنت را در پشت سرمان شنیدم.
 کنم این مزخرفات رو بس کن."زمزمه کرد: "گوئن، خواهش می گیدئون

حرفش را تصحیح کردم: "پنلوپه،" و بقیه پانچم را در یک جرعه خالی کردم وگیالس 
کنی برفراز رنگین کمان رو دوست داشته باشن؟ یا..." با خالی را به او دادم. "فکر می

 خنده ریزی اضافه کردم: "هاللویا؟"
 تونی این کار رو بکنی. همین االن با من بیا!"ای کرد. "واقعا نمیگیدئون ناله

را  ام"نه، هاللویا خیلی مدرنه، نیست؟ بگذار ببینم..." در ذهنم کل فهرست موسیقی
مرور کردم و در همان حال لرد برامپتون با عباراتی پرشکوه مرا به جمع معرفی کرد. 

تا به ما ملحق شود. پرسید: "دوشیزه ه*ر*ز به سمت پیانو آمد آقای مرچنت دست
 خانم به همراهی ماهر برای نواختن پیانو احتیاج ندارند؟"

گیدئون گفت: "نه، دوشیزه خانم به چیزی... کامال متفاوت احتیاج دارند." و خودش 
 کنم..."پشت پیانو نشست. "گوئن، خواهش می

. 414من گریه نکن آرژانتینخوام بخونم! برای دونم چی می، لطفا. می416گفتم: "پن
تمام کلماتش را حفظم و تئاترهای موزیکال هیچ وقت قدیمی نمیشن، موافق نیستی؟ 

 ولی شاید اینا چیزی در مورد آرژانتین ندونن..."
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 خوای جلوی این همه آدم از خودت یه احمق بسازی، نه؟""تو واقعا می
ای نداشت. با صدای فایده تالش خوبی برای ترساندن من بود ولی در شرایط فعلی

ها اصال برام مهم نیستن. اوال، دویست ساله آهسته و حالت محرمانه گفتم: "این آدم
 ها هم همه مست و پاتیلن؛ البته به جز تو."ن و ثانیا اونکه مرده

های ای از نتاش را به کف دستش تکیه داد و مجموعهگیدئون غرغر کنان پیشانی
 ای پیانو نواخت.مختلف را روی کلیده

ی... بله، خاطره رو بلد نیستین؟ از نمایش از آقای مرچنت پرسیدم: "احتماال ترانه
 ؟"411هاگربه

 متأسفم." -آقای مرچنت گفت: "اوه، نه 
خونم."به طرف حضار برگشتم و با اعتماد به نفس گفتم: می 413"مهم نیست، اکاپال

ایست که در عشق خود ناکام در مورد گربه "نام این ترانه خاطره است و در مورد...
 کند. در معنای عام."ها هم صدق میاست ولی در اصل برای ما انسان

رد. کرد. تالش دیگری کگیدئون دوباره سرش را بلند کرده بود و ناباورانه به من نگاه می
 کنم.""خواهش می

 شه راز ما."گفتم: "کافیه چیزی به کسی در این مورد نگیم. باشه؟ این می
رسد! بانوی شگفت، منحصر به فرد و لرد برامپتون فریاد زد: "و حاال، لحظه مهم فرا می

 خواند! اولین اجرای ایشان در انظار عموم!"زیبا، دوشیزه گری، برای ما آواز می
ها به کردم چون تمام گفتگوها ساکت شد و همه چشمقاعدتا باید احساس ترس می

نظیر بود! باید قطعا دستور تهیه آن را ی نکردم. آن پانچ بیسمت من برگشت، ول
 بگیرم.

 خوانم؟ای را میگفتم چه ترانه
گیدئون چند نت را روی صفحه کلید نواخت و من شروع موسیقی را تشخیص دادم. 
خاطره. بله، درست است، این بود. لبخندی از روی تشکر به گیدئون زدم. چقدر لطف 

های این العمل نشان داد و با من همراهی کرد. اولین نتداشت که سریع عکس 
زدی. کردی، بهتر بود کال قید آن را میموسیقی اهمیت خاصی داشت. اگر خراب می

شد و همزمان در کل اتاق طنین کلمه نیمه شب باید به شفافیت شیشه بیان می
 انداخت.می
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 411بارا استرایسلندخوشحال بودم، چون صدایم دقیقا شبیه زمانی بود که بار
آید، آیا ماه خاطرات خود را فراموش کرده خواند."هیچ صدایی در پیاده رو نمیمی

 زند."است؟ او به تنهایی لبخند می
کرد؟ ظاهرا گیدئون نواختن پیانو را هم بلد بود. و بد هم چه کسی فکرش را می

وار عاشق او نبودم، حاال زد. وای خدا، اگر همین االن هم با تمام وجود و دیوانهنمی
شدم؛ حتی الزم نبود به کلیدها نگاه کند، فقط به من نگاه دیگر حتما عاشقش می

رسید کمی تعجب کرده باشد، مثل کسی که تازه یک کشف غیر کرد. و به نظر میمی
 تواند لبخند بزند؟منتظره کرده باشد. شاید كشف كرده بود ماه می

ی تنها در نور ماه، رویای روزهای قدیم را دارم." این سالن فقط برای او خواندم: "تنها
خواندم. ای داشت، تقریبا مثل این بود که با میکروفون میالعادهحقیقتا آکوستیک فوق

آمد. "بگذار که این خاطره باز هم یا شاید برای این بود که صدایی از کسی در نمی
بود. و حتی اگر کل این جریان یک زندگی کند." خیلی مفرح بود. واقعا واقعا عالی 

رویای دوست داشتنی بود و هر آن امکان داشت پدر سینتیا وارد اتاق شود و داد و 
 بیداد راه بیندازد، این لحظه ارزشش را داشت. 

 
 گاه مرا باور نکردکس هیچهیچ

 زمان چیزی جز زمان نیست
 شعری بدون قافیه است

 .شودپسر، همه چیز به تو ختم می
 

 جوی، "نزدیک به صد سال"بن
 

 یازده
تنها چیز احمقانه این بود که این آهنگ زیادی کوتاه بود. وسوسه شدم که بیت دیگری 

از خودم بسازم ولی ممکن بود اثر مثبت کلی آن را از بین ببرد برای همین این کار را 
"اگر مرا لمس  -واندم ام را دوباره خنکردم. در عوض، با کمی تأسف، ابیات مورد عالقه

و  -فهمی خوشبختی چیست. نگاه کن، روز جدیدی شروع شده است" کنی آنگاه می
ها نوشته شده باشد. شاید اثر پانچ مجددا فکر کردم، این ترانه ممکن نیست برای گربه

رسید مهمانان این سواره از اجرای ما ولی به نظر می -در واقع قطعا اثر پانچ بود  -بود 
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خوانی اپرای ایتالیایی قبلی خوششان آمده باشد. دست کم، تشویق ندازه تکبه ا
آمد، به طرف پرشوری کردند و من همانطور که لیدی برامپتون با عجله به سمت ما می

گیدئون خم شدم و از ته قلب گفتم: "ممنونم! خیلی لطف کردی! و خیلی هم خوب 
 زدی!"

توانست باور کند چه کاری انجام داده ر که نمیدوباره سرش را به دستش تکیه داد انگا
 است.

لیدی برامپتون مرا در آغوش گرفت و آقای مرچنت با شور و شوق هر دو گونه مرا 
 بوسید و مرا "افسونگری با صدای طالیی" ناامید و تقاضای اجرای مجدد کرد.

لحظه  ی خوبی داشتم که ممکن بود بالفاصله شروع کنم ولی در اینچنان روحیه
گیدئون به زندگی برگشت، بلند شد و مچ مرا گرفت. "من اطمینان دارم اندرو لوید 

اش در اینجا مورد استقبال واقع شده فهمید موسیقیدر صورتی که می 415وبر
شد ولی خواهر من باید استراحت کند. تا همین هفته پیش، گلودرد مشعوف می

صیه پزشکی مراقب صدایش باشد یا ممکن بسیار بدی داشت و حاال هم باید بنا بر تو
 است برای همیشه آن را از دست بدهد."

 لیدی برامپتون فریاد زد: "آه، محض رضای خدا! چرا زودتر نگفتید؟ دختر بیچاره!"
ساید را زمزمه کنم زیبا هستم از داستان وستمن با خوشحالی ترانه احساس می

 کردم.می
شود جانب کنم باعث مییز خاصی است. فکر میگیدئون گفت: "قطعا پانچ شما چ

 احتیاط را فراموش کنیم."
لیدی برامپتون با تمام صورت لبخند زد و گفت: "قطعا همینطور است!" صدایش را 

پایین آورد و ادامه داد: "شما راز موفقیت من به عنوان یک میزبان را برمال کردید. تمام 
خورد. مردم برای دعوت شدن سر و دست های معروف ما غبطه میلندن به مهمانی

ها طول کشید تا من دستور تهیه آن را به این حد عالی برسانم و شکنند. ولی سالمی
 قصد ندارم تا بستر مرگم آن را فاش کنم."

گویید. سواره شما از آن چیزی که انتظار داشتم گفتم: "چه حیف. ولی درست می
 ر است کسل کننده، خشک و..."تر بود! به من گفته بودند قرامفرح

توانیم اش خیلی سنتی است. و واقعا میگیدئون حرف مرا قطع کرد: "معلم سرخانه
 است." شایر کمی از زمان عقببگوییم زندگی اجتماعی در دربی
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لیدی برامپتون خنده ریزی کرد. "عزیز من، بله، مطمئنم این طور است. اوه، باالخره لرد 
سمت در، جایی که لرد برامپتون به مهمان تازه وارد خوش آمد  آالستر رسید!" به

گیس گفت نگاه کرد. مهمان احتماال میانسال بود )تشخیص آن به دلیل کالهمی
ه های سنگینی داشت کداری که پوشیده بود گلدوزیسفیدش سخت بود( و کت دنباله

رسید به نظر میهای کوچک و براقی روی آن دوخته شده بود و از این فاصله سنگ
دست مشکی درخشد. اثر درخشش او در مقایسه با همراهش، مردی با لباس یکمی

شد. مرد، خودش را در ردای سیاهی پیچیده بود، که کنار او ایستاده بود، بیشتر می
موهایی کامال مشکی و پوستی زیتونی رنگ داشت و حتی از این فاصله هم 

می های سیاه عظیا مثل راکوزی، شبیه به چالهتوانستم ببینم که چشمانش، دقیقمی
دادند شبیه فردی بود. در جمع رنگارنگ اطرافش که جواهرات خود را نمایش می

 آمد.خارجی به نظر می
کردم که آالستر قصد ندارد لیدی برامپتون به من گفت: "همین االن داشتم فکر می

بپرسید چندان هم باعث تأسف امروز افتخار دهد و به ما ملحق شود. که اگر از من 
شود. سعی کردم او را نبود. معموال حضور او موجب آرامش و شادمانی حاضران نمی

کنند قانع کنم که یک گیالس پانچ بخورد و بعد او را به اتاق بغل جایی که ورق بازی می
 ببرم..."

ی آواز مکنیم با کآقای مرچنت که دوباره پشت پیانو نشسته بود گفت: "پس سعی می
 ؟"410ای از کوزی فن توتهدهید لیدی الوینیا؟ ترانهاو را شاد کنیم. به من افتخار می

گیدئون دست مرا روی بازویش گذاشت و به کناری کشید. "محض رضای خدا، چقدر 
 نوشیدنی خوردی؟"

ی سری الکل نبوده. شاید یه جور اعتراف کردم: "یکی دو تا گیالس. مطمئنم اون ماده
بازی کرده، مولن  411یدنی دیگه؟ مثل اون فیلم غمگینی که نیکول کیدمننوش
گیری اینه که دوست داشته باشی . " آهی کشیدم. "مهمترین چیزی که یاد می411روژ

 تونی بزنی."بندم اون رو هم میو در مقابل دوست داشته بشی. شرط می
های موزیکال متنفرم. فکر گیدئون گفت: "بگذار یه چیزی رو روشن کنیم: من از فیلم

تونی چند دقیقه دیگه طاقت بیاری؟ لرد آالستر باالخره رسید و همین که کنی میمی
 تونیم بریم."بهش معرفی بشیم، می

 گفتم: "به این زووودی؟ چه حیف!"
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گیدئون به من نگاه کرد و سرش را تکان داد. "ظاهرا تو کال زمان رو فراموش کردی. اگه 
 گرفتم زیر آب سرد."رت رو میتونستم سمی

کنت سن ژرمن به طرف ما آمد و گفت: "اجرای... خیلی جالب توجهی بود." ابروهایش 
 کرد.را باال برده بود و به گیدئون نگاه می

تر گیدئون آهی کشید و گفت: "متأسفم." به دو تازه وارد نگاه کرد. "لرد آالستر کمی چاق
 رسد."از گذشته به نظر می

ت خندید. "امید واهی نداشته باش! دشمن من هنوز در آمادگی کامل است. راکوزی کن
کدام از هیچ -امروز بعد از ظهر، او را در حال شمشیر بازی در سالن گالیانو دیده است 

برانه صتوانستند با او رقابت کنند. دنبال من بیایید. بیلباس نمیآن جوانان خوش
 اش را ببینم."منتظرم چهره

رفتیم با صدای آهسته به گیدئون گفتم: "امروز چه مهربون همانطور که دنبال کنت می
کنم تقریبا پدربزرگی دونی، دفعه قبل من رو ترسوند، ولی امروز احساس میشده. می

ه. تقریبا ازش خوشم میاد. و چقدر محبت کرد که استرادیوریوس رو داد به تو. چیزی
راجش کنی، کلی میرزه. اوخ، زمین اینجا هنوز خیلی بی حمطمئنم اگه تو سایت ای

 لرزونکیه." 
خورم وقتی اینجریان گیدئون دستش را روی کمر من گذاشت. زیر لب گفت: "قسم می

 کشم."تموم بشه تو رو می
 "دارم چرت و پرت میگم؟"

 کنی."بندم به زودی شروع می"هنوز نه. ولی شرط می
است پیدایشان بشود؟" لرد برامپتون یک دستش را  "به شما نگفتم هر لحظه ممکن

 ی کنتهای براق پوشیده بود و دست دیگرش را روی شانهی مردی که لباسروی شانه
شناسید. لردآالستر، به من اند شما دو نفر از قبل همدیگر را میگذاشت. "به من گفته

 نگفته بودید که شخصا با کنت سن ژرمن مشهور آشنا هستید."
پوشی آالستر متکبرانه پاسخ داد: "چیزی نیست که باعث افتخار باشد." و مرد سیاه لرد

ی خراشتر از او ایستاده بود با صدای گوشکه پوست زیتونی رنگ داشت و کمی عقب
های سیاهش تقریبا طوری به صورت کنت نگاه گفت: "کامال صحیح است!" چشم

و هیچ شکی از نفرت عمیقش به او برای خواست آن را سوراخ کند کرد که انگار میمی
ای شک کردم که شاید شمشیری در زیر آن ردای مشکی گذاشت. لحظهکسی باقی نمی

ند ای مانپنهان کرده باشد و هر لحظه آن را بیرون بکشد. اینکه چرا ردای کلفت و تیره
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ا، گرم بود، و ثانیکافی  آن را پوشیده بود، برای من مثل یک راز بود. اوال، اینجا به اندازه
 رسید.نزاکت به نظر میدر محیط مجلل اینجا عجیب و بی

لرد برامپتون به اطراف خود نگاه کرد و با خوشحالی لبخند زد، انگار که اصال متوجه جو 
 خصمانه نشده باشد.

کنت یک قدم جلوتر آمد. "لرد آالستر، مایه مسرت است! با اینکه آشنایی ما به چندین 
 گاه شما را فراموش نکرده بودم."گردد، هیچبر میسال پیش 

توانستم صورت او را من پشت سر کنت سن ژرمن ایستاده بودم، برای همین نمی
زند. صدایش دوستانه و شاد ببینم. ولی لحن صدایش طوری بود که انگار لبخند می

آورم؛ فکر می داری و اخالقیات را به یادبود. "من هم هنوز مکالماتمان در مورد برده
 -آور است که شما قادرید به این خوبی این دو را تفکیک کنید کردم چقدر شگفتمي

 درست مثل پدرتان."
کند. مغز ایشان یک لرد برامپتون با تحسین گفت: "کنت هرگز چیزی را فراموش نمی

ای ام چیزهام از کل زندگیپدیده است! در این چند روزی که با ایشان معاشرت داشته
تواند جواهرات مصنوعی دانستید کنت میام. برای مثال، شما میبیشتری یاد گرفته

 بسازد؟"
ی لرد آالستر از قبل هم سردتر شد و همراهش چنان "بله، اطالع داشتم." چهره

 کشید که انگار دیوانه شده است.های عمیقی مینفس
ه تفریحات لرد آالستر نیست. آه، کنت گفت: "اگر درست به یاد بیاورم علوم لزوما در زمر

مباالت هستم!" به کناری رفت و اجازه داد لرد آالستر من و گیدئون را به طور من چه بی
کامل ببیند. "تمایل دارم این دو جوان دوست داشتنی را به شما معرفی کنم. صادقانه 

ع پرهیز بگویم، این تنها دلیل من برای حضور در اینجا بود. مردی به سن من از جم
 رود."کند و زود به خواب میمی

 های لرد آالستر با دیدن گیدئون ناباورانه گشاد شد.چشم
اش را به زور بین من گیدئون جا کرد. "لرد آالستر، ممکن است لرد برامپتون هیکل گنده

ی ویکنت، دوشیزه گری را به شما معرفی کنم؟ و تحت الحمایه 414پسر ویکنت باتن
 دلربا؟"

تر از احترامی که در آداب معاشرت تعیین شده، بود. دو دلیل واضع من کمی کوتاهت
ترسیدم تعادلم را از دست بدهم و ثانیا، لرد آالستر چنان متکبر به نظر داشت: اوال، می

پول ویکنت باتن را بازی ی بیالحمایهرسید که من فراموش کردم که نقش تحتمی
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ن نوه لرد لوکاس مونتروز بودم، نه؟ اعقاب من جد اندر کنم. منظورم این است که ممی
تر، اصل و نسب در زمان من که همه برابر هستند جد، مشهور بودند و از آن مهم

 کند، درست است؟چندان تفاوتی ایجاد نمی
کرد ولی پانچ های من منجمد میهر وقت دیگری بود، نگاه لرد آالستر خون را در رگ

توانستم مغرورانه به او نگاه کردم. ، برای همین تا جایی که میضد انجماد خوبی بود
در هر صورت مدت طوالنی به من نگاه نکرد. در عوض، همانطور که لرد برامپتون 

 داد، نگاهش را به گیدئون برگرداند. شادمانه به گفتگوی خود ادامه می
ند و کسی هم کسی به خودش زحمت نداد همراه سیاه پوش لرد آالستر را معرفی ک

"تو!  متوجه نشد که از باالی شانه لرد آالستر به من نگاه کرد و غرش کنان گفت:
 هایی از یاقوت کبود! به زودی به جهنم خواهی رفت!"شیطانی با چشم

ببخشید؟ این دیگر خیلی زیاده از حد بود! به دنبال کمک، به گیدئون نگاه کردم که تنها 
زد. ولی او هم تا وقتی که لرد برامپتون گفت می ا عصبیبرای حفظ ظاهر لبخندی نسبت

 رود همسرش را با چند گیالس پانچ بیاورد، چیزی نگفت.می
گیدئون گفت: "لطفا زحمت نکشید لرد برامپتون. ما باید به زودی برویم. خواهرم پس 

 ویشاش هنوز کمی ضعیف است و عادت ندارد زیاد بیدار بماند." بازاز بیماری طوالنی
بینید را دوباره دور کمر من انداخت با دست دیگرش ساعد مرا گرفت. "همانطور که می

 کمی متزلزل است."
لرزید. با گفت! زمین هنوز هم به طرز ناخوشایندی زیر پای من میکامال درست می

 قدرشناسی به گیدئون تکیه دادم.
تواند دم! مطمئنم همسرم میگرلرد برامپتون فریاد زد: "اوه، من یک لحظه دیگر برمی

 شما را قانع کند که بمانید."
ای که قلبی! با عالقهکنت سن ژرمن با لبخندی رفتن او را تماشا کرد. "چه انسان خوش

 به صلح دارد، هرگز تحمل جدل ما را نخواهد داشت."
من ی کرد. "اگر حافظهلرد آالستر هنوز هم گیدئون را با خصومت آشکاری برانداز می

 456درست عمل کند، وقتی قبال یکدیگر را دیدیم، این مرد جوان با نام مارکی ولدون
زنم دوست جوانتان هم مانند کرد. و حاال، پسر یک ویکنت است. حدس میسفر می

 شما، کنت سن ژرمن، به ادعاهای پوچ تمایل داشته باشد. باعث تأسف است!"
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وییم. با گن مسأله، نام مستعار دیپلماتیک میزد گفت: "ما به ایکنت که هنوز لبخند می
تمام این احواالت، شنیدم که وقتی یازده سال پیش او را مالقات کردید، از مسابقه 

 شمشیر بازی کوچکتان بسیار لذت بردید."
رد کبرم." طوری رفتار میی مسابقات شمشیربازی لذت میلرد آالستر گفت: "من از همه

گفت: "دشمنان را با شمشیرهای پچ کنان میهش را که پچهای همراکه انگار حرف
تفاوت ادامه داد: "و ما از آن شنود. لرد آالستر بیفرشتگان و مالئک نابود کنید!" نمی

رسد دوست جوان شما در ایم. در حالی که به نظر میزمان کارهای جدیدی یاد گرفته
ام که زمانی برای اخیرا قانع شدهتر شده باشد و من این یازده سال تنها چند روز مسن

 بهبود بخشیدن مهارت خود نداشته است."
اید؟ برای این امر باید خودتان حضور گیدئون با لبخند استهزاء آمیزی گفت: "قانع شده

داشتید. ولی شما مردانتان را فرستادید و مهارت من برای برخورد با آنها عالی و می
خواهید کاری انجام شود باید خودتان ر اینکه اگر میکامل بود. که دلیلی دیگر است ب

 آن را انجام دهید."
هایش را تنگ کرد. "آه، از حادثه دوشنبه گذشته در "منظورتان...؟" لرد آالستر چشم

پرداختم. در هر صورت، کنید. درست است، باید خودم به آن میهاید پارک صحبت می
فکرمان رسیده بود. ولی بدون کمک جادوی ای بود که در آخرین لحظه به فقط ایده

 سیاه... و یک دختر، امکان نداشت زنده بمانی."
کنی. برای اینکه سوء بینم به این صراحت صحبت میکنت گفت: "خوشحالم که می

قصد مردان شما به جان دوستان جوان من باعث شده که کمی... خب، آزرده شوم. 
ل به من بوده است. مطمئن هستم درک برداشتم این است که این تهاجم در اص

 کنم."کنید که من چنین چیزی را تحمل نمیمی
کنی باید انجام دهی، انجام بده و من هم آنچه لرد آالستر گفت: "تو آنچه را که فکر می

باید انجام دهم." و همراهش با چنان حالت عجیبی غرید: "مرگ! مرگ بر شیطان!" که 
مال را که یک شمشیر لیزری زیر ردایش پنهان کرده توانستم این احتدیگر نمی

 رد کنم. فکر کردم دیگر نباید این رفتار خاص را تحمل کنم. 454باشد
 ایم و اعترافدانم ما به هم معرفی نشدهمستقیم به صورت او نگاه کردم و گفتم: "می

بپرسید، کنم من هم برای رفتار صحیح در این دوره نواقصی دارم. ولی اگر از من می
 ها در مورد شیطان و مرگ قطعا مناسب نیست."این صحبت
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با خشونت گفت: "با من سخن مگو، شیطان! من در برابر چشمان  451دارت ویدر
 تواند صدای مرا بشنود."هایت نمییاقوتی تو نامریی هستم! و گوش

ا خانه بروم. یخواست به گفتم: "ما که از این شانسا نداریم." و ناگهان به شدت دلم می
دست کم برگردم و روي مبل بنشينم، هر چند راحت نبود. کل اتاق مانند کشتی روی 

 چرخید.دریا دور من می
اند. رسید گیدئون، کنت و لرد آالستر رشته کالم خود را از دست دادهبه نظر می

من  هایی مبهوت بهفراموش کردند که اتهامات مرموز و مبهم به هم بزنند و با چهره
 خیره شدند.

دارت ویدر بدون اینکه روی سخنش با فرد خاصی باشد گفت: "شمشیر نوادگان من 
بدنت را سوراخ خواهد کرد، ائتالف فلورنتین انتقام آنچه در حق خانواده من روا 

 گیرد و آنچه را نامطلوب است از چهره زمین پاک خواهد کرد."اید میداشته
 زنی؟"رف میگیدئون زیرلب گفت: "با کی ح

تر گرفتم و به دارت ویدر اشاره کردم. گفتم: "اونی که اونجاست." گیدئون را کمی محکم
"یکی باید بهش بگه اون ردا گند... آخرین مد محسوب نمیشه. و اینکه من شیطان 

هاش سوراخ بشم و از چهره زمین پاک خواد با شمشیر نوادهنیستم و اصال هم دلم نمی
 بشم. آخ!"

 گیدئون بازوی مرا به شدت فشار داد. دست
لرد آالستر سنجاق پر زرق و برقی را روی کراواتش مرتب کرد و پرسید: "این لودگی چه 

 معنایی دارد کنت؟"
های سنگین روی من باقی مانده بود. کنت به او توجهی نکرد. نگاهش در زیر آن پلک
تقیما روح سیاه تو را ببیند، تواند مسبه آرامی گفت: "جالب است. روشن است او می

 آالستر عزیز من."
کند." و بعد در گیدئون گفت: "متأسفانه آنقدر شراب خورده که چیزهایی را تصور می

 گوش من پچ پچ کرد: "به خاطر خدا، خفه شو!"
شکمم به طرز دردناکی از شوک منقبض شد چون ناگهان متوجه شدم که بقیه 

ن است تواننداینند و صدایش را بشنوند و دلیل اینکه نمیتوانند دارک ویدر را ببینمی
رسید. چقدر آدم که او روح است. اگر اینقدر مست نبودم، این فکر زودتر به ذهنم می

خورد و هایش، نه مدل مویش به قرن هجدهم نمیتواند احمق باشد؟ نه لباسمی
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های پر حرارتش یحتی اگر زودتر هم نفهمیده بودم، وقتی که شروع به مرخرف گوی
 شدم چه کسی در مقابل من است، یا چه چیزی.کرد باید متوجه می

دانیم که روح چه کسی به لرد آالستر سرش را عقب داد و گفت: "هر دوی ما می
کنم این... این شیطان تعلق دارد کنت، و با کمک خدا، من اطمینان حاصل می

 آیند!"موجودات هرگز به دنیا نمی
 کالم را ختم کرد: "سوراخ شده توسط شمشیر ائتالف مقدس فلورنتین." دارت ویدر

فهمی آالستر. صرف این حقیقت که این دو کنت خندید. "تو هنوز قوانین زمان را نمی
کند نقشه تو موفق نخواهد شد. در نتیجه، شاید اند ثابت مینفر جلوی تو ایستاده

ا حساب کنید. یا بر تداوم شکیبایی من." شما نباید در این مسأله زیاد بر روی کمک خد
ها و صدایش حس کردم و دیدم که لرد آالستر ای در چشمناگهان سردی منجمد کننده

اش برطرف شد و حالت خودش را جمع کرد. برای کسری از ثانیه، نخوت از چهره
 ا*ی را نشان داد.صورتش ترس ب*ر*ه*ن*ه*

مان به کار زده کردن من در مالقات قبلی کنت دقیقا با همان صدایی که برای وحشت
بار دیگر اید." ناگهان یکبرده بود گفت: "با تغییر قوانین بازی، زندگی خود را به باد داده

 های خودش پاره کند.قانع شدم کنت قادر است گلوی دشمنش را با دست
ش الی چهرهلرد آالستر با صدای آهسته گفت: "تهدیدهای تو برای من معنایی ندارد." و

ها رنگ پریده شده بود، دستش را به کرد. در حالی که مثل مردهدروغش را بر مال می
 طرف سیب آدمش برد.

کرد با زد و با خوشحالی به ما نگاه میلیدی برامپتون در حالی که دامنش موج می
 خواهید به این زودی ما را ترکعجله به سمت ما آمد. "اوه، عزیزان من، قطعا نمی

 کنید؟"
شد. چهره کنت سن ژرمن مجددا آرام شد و چیزی به جز خیرخواهی در آن دیده نمی

"آه، میزبان دلنشین ما اینجاست. باید بگویم شهرت شما حقیقتا برازنده شماست، 
 بودم." بانوی من. مدت زمان زیادی بود که چنین شب دلپذیری نداشته

 گشت.هایش برمیه گونهکم رنگ بلرد آالستر گلویش را مالید. کم
دارک ویدر با عصبانیت گفت: "ابلیس! ابلیس! ما شما را نابود خواهیم کرد، ما زبان 

 های خود بیرون خواهیم کشید..."دروغگوی شما را با دست
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کنت با لبخند ادامه داد: "دوستان جوان من به اندازه خودم متأسف هستند که 
ودی مجددا آنها را در میهمانی رقص لرد و لیدی مجبوریم شما را ترک کنیم. ولی به ز

 پیمپول بوتام خواهید دید."
لیدی برامپتون گفت: "جذابیت یک میهمانی به جذابیت میهمانان آن است. به همین 

دلیل باعث خوشحالی من است که به زودی مجددا حضور شما را در اینجا خوشامد 
 ما موجب مسرت بود."بگویم؛ و دوستان جوان جذابتان را. برای همه 

گیدئون گفت: "برای ما نیز موجب مسرت بود." با احتیاط دست مرا رها کرد، انگار که 
توانم روی پای خودم بایستم یا نه. با وجودی که اتاق هنوز مثل مطمئن نبود می

کردند، موفق شدم کشتی دوران داشت، و افکارم نیز آشوب سفر دریایی را تجربه می
ظی خودم را جمع کنم و حق زحماتی را که جوردانو و از او بیشتر جیمز هنگام خداحاف

کشیده بود، به جا بیاورم. قصد نداشتم حتی نگاهی به سمت لرد آالستر و روح که هنوز 
کرد، بکنم. ولی به سمت لرد و لیدی برامپتون تواضع کرده و ای میتهدیدهای وحشیانه

 ی مرطوبی را رویو وقتی لرد برامپتون بوسه از آنها برای این شب دلپذیر تشکر کردم
 دستم به جا گذاشت، حتی پلک هم نزدم.

تواضع عمیقی جلوی کنت کردم ولی جرأت نکردم دوباره به صورت او نگاه کنم. وقتی 
آهسته گفت: "پس یکدیگر را در دیروز بعد از ظهر خواهیم دید،" فقط سر تکان دادم و 

تا گیدئون دوباره کنار من برگردد و بازویم را بگیرد. این با نگاهی به زمین منتظر شدم 
 بار به او اجازه دادم مرا به بیرون از سالن هدایت کند.

*** 
ت نبود! چطور تونستی؟" گیدئون "به خاطر خدا گوئنت، این مهمونی دوستای مدرسه

 ان بدهد.خواهد مرا تکرسید میهایم پیچید. به نظر میصبرانه شالم را دور شانهبی
 برای هزارمین بار گفتم: "متأسفم."

راکوزی مثل جن از پشت گیدئون ظاهر شد و آهسته گفت: "فقط یک پادو و 
 هایی ورودیچی همراه لرد آالستر هستند. مسیر و کلیسا امن هستند. از همهکالسکه

 شود."کلیسا محافظت می
 گیدئون دست مرا گرفت و گفت: "پس برویم."

تواند رسد نمیتوانم بانوی جوان را بیاورم. به نظر مییشنهاد داد: "من میراکوزی پ
 روی پایش بایستد."
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تواند این فاصله کوتاه را به تنهایی ست ولی نه، ممنون. میگیدئون گفت: "ایده جذابی
 توانی؟"بیاید، نمی

 سرم را با قدرت به نشانه تأیید تکان دادم.
د از سالن درخشان و روشن خانه برامپتون، مسیر برگشت به باران شدیدتر شده بود. بع

ها رسید سایهانگیزتر بود. بار دیگر به نظر میکلیسا در تاریکی، از زمان رفتن هم وهم
کردم ممکن است از هر گوشه و کناری کسی به ما اند و بار دیگر گمان میزنده شده

"... هر چه را نامطوب است از چهره  کنند:ها زمزمه میآمد سایهحمله کند. به نظر می
 زمین پاک خواهند کرد."

رفت که آمد. آنقدر سریع راه میظاهرا گیدئون هم از مسیر پیش رویمان خوشش نمی
توانستم به او برسم و حتی یک کمه هم حرف نزد. متأسفانه باران هم به سختی می

. در نتیجه وقتی به کمکی به هوشیار شدن من یا قطع چرخش زمین زیر پایم نکرد
های جلوی محراب نشاند خیالم به کلیسا رسیدیم و گیدئون مرا روی یکی از نیمکت

کرد، چشمانم را ای با راکوزی رد و بدل میشدت راحت شد. همانطور که او چند کلمه
بستم و بر حماقتم لعنت فرستادم. درست است که پانچ اثرات جانبی مثبتی هم 

گرفتن جمیع شرایط، بهتر بود به تعهد ممنوعیت الکلی که با لزلی  داشت، ولی با در نظر
ماندم؛ البته، عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد؛ بعدش فایده ای کرده بودیم وفادار می

 ندارد.
مانند وقتی که آمدیم، تنها یک شمع روی محراب کلیسا روشن بود و به جز سوسوی 

گشت "تا زمان بر  -فرو رفته بود. وقتی راکوزی رفت نور کم شمع، باقی کلیسا در تاریکی 
 پر را وجودم ترس –ها محافظت خواهند کرد،"شما، مردان من از همه درها و پنجره

 .کردم نگاه بود برگشته من نیمکت سمت به که گیدئون به. کرد
 "اینجا هم به اندازه بیرون ترسناکه. چرا پیش ما نموند؟"

زنم. ولی نگران نباش، صدای من رو بشنوه که سر تو داد میخواست "از روی ادب. نمی
 ما تنها هستیم. مردان راکوزی همه گوشه و کنارها رو گشتن."

 "چقدر مونده تا برگردیم؟"
کنم متوجه شدی که تقریبا درست بر خالف اون چیزی که "زیاد نمونده گوئنت. فکر می

 کنم مثل همیشه."یدادی رفتار کردی؟ فکرش رو که مباید انجام می
بندم این هم تقریبا درست بر خالف چیزی شرط می -گذاشتی "تو نباید من رو تنها می

 دادی؟"بود که باید انجام می
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های موزیکال مدرن آواز "تقصیر رو گردن من ننداز! اول که مست کردی، بعد از فیلم
ها رفتار کردی! وونهکس نه، جلوی لرد آالستر مثل دیخوندی، و آخرش هم جلوی هیچ

 اون مرخرفات در مورد شمشیر و شیاطین چی بود؟"
"من شروع نکردم. تقصیر اون روح سیاه پوش ترسناک..." ولی زبانم را گاز گرفتم. 

بینم بگویم. همین االن هم هایی که میتوانستم همینطور راحت به او در مورد روحنمی
 کرد آدم عجیبی هستم.فکر می

کنم باال نیار! یا اگه ت ناگهانی مرا بد برداشت کرد. "وای، نه! خواهش میگیدئون سکو
مجبوری از من حسابی فاصله بگیر." با کمی نفرت خودش را از من عقب کشید. 

فهمم مست کردن تو مهمونی ممکنه جذاب به نظر بیاد، "محض رضای خدا گوئنت، می
 ولی نه اون مهمونی!"

، االن ندارم. "و هر چی هم که شارلوت بهت گفته باشه، "حالت تهوع ندارم." دست کم
 خورم."من هیچ وقت تو مهمونی مشروب نمی

 گیدئون گفت: "اون چیزی به من نگفته."
خندیدم. "نه، حتما! هیج وقت هم ادعا نکرده من و لزلی با همه پسرهای کالس 

 خودمون و تقریبا همه پسرهای کالس باالیی بیرون رفتیم، نه؟"
 چرا باید همچین چیزی بگه؟""

بگذار فکر کنم... شاید برای اینکه یک جادوگر بدجنس و موذی و موقرمزه؟ سعی کردم 
شد. برای همین یک ي مو رد نمیسرم را بخارانم ولی انگشتانم از بین آن همه حلقه

 تونیسنجاق را بیرون کشیدم و با آن سرم را خاراندم. "خب، متأسفم، واقعا ميگم! می
هر چی دوست داری در مورد شارلوت بگی ولی من مطمئنم اون هیچ وقت اون پانچ 

 کرد."رو بو هم نمی
وقت ها هیچگیدئون گفت: "درسته." و ناگهان لبخند زد. "البته اون وقت مهمون

 شنیدن و این واقعا جای تأسف داشت."دویست سال جلوتر کار اندرو لوید وبر رو نمی
فردا احتماال بخوام از خجالت آب بشم برم توی زمین." صورتم را در "درسته... اگرچه 

هایم مخفی کردم. "در اصل، فکرش رو که بکنی، االن هم همین احساس رو دست
 دارم."

گیدئون گفت: "خوبه. یعنی اثر الکل داره از بین میره. راستی، یه سؤال: برس مو برای 
 خواستی؟"چی می
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خواستم جای میکروفون بگیرم دستم. وای خدا! من ردم: "میاز الی انگشتانم زمزمه ک
 چقدر وحشتناکم."

گیدئون گفت: "ولی صدای قشنگی داری؛ حتی من هم خوشم اومد و گفته بودم که از 
 های موزیکال متنفرم."فیلم

هایم را روی پایم هاشون رو انقدر خوب بزنی؟" دستتونی آهنگ"پس چطور می
ه کردم. "کارت عالی بود! کاری هم هست که نتونی بکنی؟" محض گذاشتم و به او نگا

 زدم.رضای خدا، شبیه این طرفدارهای احساساتی حرف می
تونی فکر کنی من یه جورایی خدا م." حاال دیگر لبخند "نه. ادامه بده، راحت باش، می

ست گردیم. بهتره سر جای درزد. "واقعا لطف داری! بیا، چند لحظه دیگه برمیمی
 بایستیم."

 بلند شدم و سعی کردم تا جای ممکن صاف بایستم.
گیدئون به من گفت: "اونجا. انقدر شرمنده نباش. در واقع امشب موفقیت آمیز بود؛ 

حتی اگر کامال طبق برنامه هم نبود، در راستای برنامه پیش رفتیم. هی، صاف وایسا." 
ودش کشید تا جایی که پشتم هر دو دستش را روی کمر من گذاشت و مرا نزدیک خ

تونی به من تکیه بدی." مکثی کرد و خوای میبه سینه اش تکیه داده بود. "اگه می
 بعد گفت: "ببخشید االن انقدر بد باهات حرف زدم."

شنیدم "فراموشش کردم." البته کامال حقیقت نداشت ولی اولین باری بود که می
شاید به خاطر الکل بود یا این حقیقت که کند و گیدئون برای رفتارش عذرخواهی می

 اثر آن در حال از بین رفتن بود ولی واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم.
رویمان نگاه کردیم. به مدتی در سکوت آنجا ایستادیم و در سوسوی نور شمع به روبه

ای کنند و اشکال تیرهها هم مانند نور شمع حرکت میهای بین ستونآمد سایهنظر می
اندازند. گفتم: "اون مرده، آالستر،چرا اینقدر از کنت وی زمین و سقف کلیسا میر

 متنفره؟ مشکل شخصی داره؟"
ام افتاده بود کرد. های مویی که روی شانهگیدئون شروع به بازی با یکی از حلقه

"بستگی داره چه جوری بهش نگاه کنی. سازمانی که متکبرانه اسم خودش رو ائتالف 
هاست که یه جور شرکت خانوادگیه. کنت اتفاقی در گذاشته، در اصل قرن فلورنتین

رو در فلورانس  453یکی از سفرهاش به قرن شانزدهم خانواده کنت دی مادرونه
های کنت کال برداشت مالقات کرده. در نتیجه... خب، اینطور بگیم که اون ها از توانایی

رونه، حتی ایده سفر زمان رو هم رد های متعصبانه کنت دی مادغلطی کردن. دیدگاه
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در هر  -کرد. به عالوه، به نظر میاد یه مشکالتی هم با دخترش پیش اومده بوده می
کرد وظیفه و حال، کنت مطمئن بود که با یک شیطان رو به رو شده و احساس می

کنه از جهنم نشأت گرفته خالص کنه، مأموریت اینکه جهان رو از شر چیزی که فکر می
ه اون واگذار شده." ناگهان صدای گیدئون به گوش من خیلی نزدیک شد، و قبل از ب

هایش گردن مرا لمس کرد. "وقتی کنت دی مادرونه از دنیا اینکه ادامه بدهد ل*ب
رفت، پسرش این مأموریت رو به ارث برد و بعدش پسر اون و همینطور تا آخر. لرد 

 ن متعصب شیاطینه. میشه اینطوری گفت."آالستر آخرین نفر در یک شاخه از شکارچیا
را  رسید کمی از چیزهایی"فهمیدم." که البته کامال هم درست نبود. ولی به نظر میگفتم:

 بوسی؟"داد. "ام... در این لحظه، داری منو میکه اخیرا دیده و شنیده بودم توضیح می
من فاصله داشت. هایش کمی با پوست گیدئون زمزمه کرد: "نه، فقط یه کم." ل*ب

خوام از این که تو مستی و ممکنه االن من رو با یه جور "منظورم اینه به هیچ وجه نمی
 خدا اشتباه بگیری سوء استفاده کنم. ولی کار راحتیه..."

 تر کرد.چشمانم را بستم و سرم را به شانه اش تکیه دادم و او مرا به خودش نزدیک
کنی. همیشه تو کلیسا فکرهای من رو راحت نمی "همونطور که گفتم، تو واقعا کار

 نادرست به سرم میندازی..."
دونی. گاهی من... "یه چیزی هست که در مورد من نمیهای بسته گفتم:با چشم

بینم و صداشون رو هایی رو که خیلی وقته مردن میتونم...خب، من گاهی آدممی
کنم اون مردی که با لرد آالستر فکر میتونم بفهمم چی میگن. مثل االن. شنوم. و میمی

 تونه همون کنت دی مادرونه ایتالیایی باشه."دیدم می
پزشک کرد چطور با ظرافت یک روانگیدئون چیزی نگفت. احتماال داشت فکر می

 خوب به من معرفی کند.
ی چیزهای داشتم. حاال، عالوه بر همهآهی کشیدم. باید حرفم را برای خودم نگه می

 کرد من دیوانه هم هستم. یگر، حتما فکر مید
 "داریمگیدئون مرا کمی از خودش دور کرد و چرخاند تا بتوانم به او نگاه کنم و گفت:

توانستم دیدم ولی میاش را نمیمیریم گوئنت." آنقدر تاریک بود که حالت چهره
ه همینجا زند. "اگه بتونی بعد از رفتن من چند ثانیتشخیص بدهم که لبخند می

 ای؟"وایسی خیلی خوب میشه. آماده
 سرم را تکان دادم. "راستش نه."
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ی آن کنم." و در همان لحظه، ناپدید شد. من در کلیسا با همهگفت: "االن ولت می
پیچه در درونم شروع های سیاه تنها بودم. ولی تنها چند ثانیه بعد، احساس دلسایه

 ند.ها شروع به چرخیدن کردشد و سایه
صدای آقای جورج گفت: "اومد." نور چشمم را زد. کلیسا کامال روشن بود و بعد از 

 ها در سالن لیدی برامپتون، نور هالوژن برای چشمم تیز بود.درخشش طالیی شمع
ن رو توتونین کیف پزشکیگیدئون سریع مرا برانداز کرد و گفت: "همه چی مرتبه. می

 ببندین دکتر وایت."
ت غرغر کنان چیزی گفت که من متوجه نشدم. در واقع همه نوع ابزاری که دکتر وای

 شد.ممکن است روی میز اتاق عمل مشاهده کرد، روی محراب دیده می
ها پنس هستن؟ واقعا چه فکری گیدئون خندید. "محض رضای خدا، دکتر وایت، اون

 کنین؟!"ی قرن هجدهمی میدر مورد سواره
دارم برای همه احتماالت آماده باشم." و وسایل را به کیفش  دکتر وایت گفت: "دوست

 برگرداند.
 "مشتاقانه منتظر شنیدن گزارش شما هستیم."فالک دو ویلر گفت:

 خوام چند تا از این چیزها رو در بیارم."گیدئون کراواتش را باز کرد: "اول می
.. خوب پیش آقای جورج نگاهی عصبی به طرف من انداخت و پرسید: "همه چی.

 رفت؟"
گیدئون کراواتش را کناری انداخت و گفت: "بله. همه چیز طبق برنامه پیش رفت. لرد 

آالستر یه کم دیرتر از زمانی که انتظار داشتیم رسید ولی کامال وقت داشت که ما رو 
 یببینه." به من پوزخند زد. "و گوئنت هم نقشش رو عالی بازی کرد. تحت الحمایه

 تونست بهتر اجرا کنه."ت باتن هم نمیواقعی ویکن
 نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و سرخ شدم.

آقای جورج با غرور گفت: "خوشحال میشم این رو به جوردانو بگم؛ البته انتظار چیزی 
 جز این رو نداشتم."

 زمزمه کردم: "نه؛ البته که نه."
*** 

ن، آواز نخون! خجالت داره! باید پچ کارولین بیدار شدم: "گوئنی، بس کبا صدای پچ
 بری مدرسه."

 خوندم؟"ناگهانی بلند شدم و به او زل زدم. "داشتم آواز می
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 "چی؟"
 "به من گفتی آواز نخون."

 "بهت گفتم بیدار شو!"
 خوندم؟""پس آواز نمی

"تو خواب بودی. بجنب، همين االنش هم دير کارولین سرش را تکان داد و گفت:
 امان گفته به هيچ وجه حق نداري از شامپو بدنش استفاده كني."كردي. و م

زير دوش سعي كردم خاطراتم از ديروز را تا جاي ممكن عقب بزنم. ولي چندان موفق 
ام را به در حمام فشار نبودم، براي همين چندين دقيقه وقتم را تلف كردم تا پيشاني

! همين!" سر دردم هم كمكي به ش خواب بودهبدهم و زير لب به خودم بگويم: "همه
 كرد.اينكه حس بهتري داشته باشم نمي

خوشبختانه وقتي باالخره به اتاق غذاخوري رفتم، صبحانه تمام شده بود. زمريوس سر 
 و ته از لوستر آويزان بود. "مستي از سرت پريد، پاتیل كوچولو؟"

ك چشمت رو آرايش ليدي آريستا نگاهي به سر تا پاي من انداخت. "مخصوصا فقط ي
 كردي؟"

گشتم كه به اتاقم برگردم ولي مادرم گفت: "اول صبحانه! "امم، نه." داشتم برمي
 توني بعدا ريمل بزني."مي

 ترين وعده غذايي روزه."خاله گلندا به ما اطالع داد: "صبحانه مهم
و  هعمه مدي گفت: "مزخرفه!" با لباس خواب روي صندلي راحتي كنار شومينه نشست

توني صبحانه رو حذف كني پاهايش را مثل يك دختربچه جمع كرده بود. "هميشه مي
و كالريش رو با يه گيالس كوچيك شراب تو عصر جبران كني. يا دو سه تا گيالس 

 كوچيك."
 تون ارثيه."زمريوس اظهار نظر كرد. "مثل اينكه عالقه به بطري تو خانواده

 كلش معلومه."خاله گلندا زير لب گفت: "از هي
 عمه مدي گفت: "ممكنه من يه كم تپل باشم گلندا، ولي رو اعصاب نيستم."

موندي. اگر تو خواب صبحگاهیت رو بكني، ليدي آريستا گفت: "بايد تو رختخواب مي
 آرامش صبحانه براي همه بيشتره."

 عمه مدي گفت: "متأسفانه بدشانسي آوردم."
 يشب دوباره الهامات داشته."كارولين براي من توضيح داد: "د
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عمه مدي گفت: "بله، داشتم و وحشتناك بود. خيلي غمگین. واقعا ناراحتم كرد. يه 
ه هاي لبدرخشيد... روي سنگياقوت سرِخ تراش خورده زيبا بود كه تو نور خورشيد مي

 يه پرتگاه بود."
 مطمئن نبودم دوست دارم بدانم بعدش چه اتفاقي افتاده است.

ن به من لبخند زد. "يه چيزي بخور عزيزم. حداقل يه كمي ميوه. و به حرفاش ماما
 گوش نده."

 عمه مدي آه كشيد. "و بعد يه شيري اومد. با يال طاليي دوست داشتني."
 هاي سبز درخشان."بندم، با چشمزمريوس گفت: "اوهو! شرط مي

 به نيك گفتم: "صورتت خودكاري شده."
 ينجاش تازه جالب ميشه."جواب داد: "هيسس. ا

ش هلش داد و اون افتاد و "و وقتي شير قلبي رو كه اونجا افتاده بود ديد، با پنجه
اش گذاشت. "وقتي به رفت ته دّره." عمه مدي با حالتي دراماتيك دستش را روي سينه

تر نگاه كردم ديدم همه زمين خورد، به صدها تيكه كوچك خرد شد و وقتي دقيق
 رات خون هستن."ها قطاون

 كردم.آب دهانم را قورت دادم. ناگهان احساس تهوع می
 زمريوس گفت: "اوخ!"

 شارلوت پرسيد: "بعد چي شد؟"
 عمه مدي گفت: "هيچي. همين بود و همينش هم به اندازه كافي بد بود."

 نيك كه توي ذوقش خورده بود گفت: "اه. خيلي خوب شروع شده بود كه."
 نويسم."نامه نميمدي با عصبانيت برق زد: "مرد جوان، من كه فيلمهاي عمه چشم

خاله گلندا زيرلب گفت: "خدا رو شكر." بعد به طرف من برگشت، دهانش را باز كرد و 
 دوباره بست. 

شارلوت به جاي او حرف زد: "گيدئون ميگه تو سواره كارت خوب بوده. بايد بگم خيالم 
 همه راحت شد." خيلي راحت شد. فكر كنم خيال

 محلي به او نگذاشتم و نگاه سرزنش آميزي به لوستر انداختم.
ت خونه ي ازخودراضيخواستم بهت بگم كه اين دخترخالهزمريوس گفت: "ديشب مي

 چطور بگم؟ يه كم حالت ناجور بود." -گيدئون شام خورده. ولي تو 
 صدايي از روي عصبانيت درآوردم.
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ت اون رو براي برقيم كاري كنم كه اين دوست الماسي برقتونست"خب، من كه نمي
تونستم؟" زمريوس بلند شد و از روي ميز تا جاي خالي عمه مدي شام دعوت نكنه، مي

اش را مرتب دور پاهايش حلقه پرواز كرد و بعد روي صندلي او نشست و دم مارمولكي
ردم. اوال كه تمام روز داشت از ككرد. "منظورم اينه كه منم جاي اون بود همين كار رو مي

و هاش رو اتكرد، و بعد هم آپارتمانش رو تميز كرد و لباسبرادر كوچيكترش مراقبت مي
 كشيد."
 "چي؟"

اومد. در هر حال، انقدر ممنون شارلوت بود كه تصميم "گفتم، كاري از دست من بر نمی
گتي درست كنه... تونه براي سه نفر اسپا گرفت بهش نشون بده با چه سرعتي مي

ش خيلي خوب بود. انگار كه امتيازي چيزي گرفته. حاال دهنت رو ببند. اوووه، روحيه
 كنن."همه دارن بهت نگاه مي

 همينطور هم بود.
 گفتم: "من ميرم اون يكي چشمم رو هم آرايش كنم."

 س."شارلوت گفت: "شايد يه كم رژگونه هم بد نباشه. فقط يه راهنمايي دوستانه
*** 

 گفتم: "ازش متنفرم! ازش متنفرم! ازش متنفرم!"
شو اتو كرده؟" لزلي به من نگاه كرد هاي مسخره"اووه، بسه بابا. فقط براي اينكه لباس

 و سرش را تكان داد. "منظورم اينه، كار خيلي لوس و احمقانه اي بوده!"
 ي اين بوده."ناله كردم: "براش غذا درست كرده! اون هم تمام روز توی خونه

 لزلي آهي كشيد و گفت: "آره، ولي با تو توي كليسا ماچ و بوسه كرد."
 "نكرد."

 "خب، نه، ولي دوست داشت ماچ و بوسه بكنه."
 "اون شارلوت رو هم بوسيده!"

ش! اگه زمريوس درست توي گوش من فرياد زد: "فقط براي خداحافظي. روي گونه
بهت بگم منفجر ميشم. اصال من ميرم. اين همه چرت  مجبور بشم يه بار ديگه اين رو

هايش را چند بار به هم زد، به طرف سقف و پرتاي دخترونه بيشتر از تحمل منه." بال
 مدرسه پرواز كرد و راحت و آسوده آنجا نشست.
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خوام يه كلمه ديگه هم در اين مورد بشنوم. االن، مهمترين مسأله لزلي گفت: "من نمي 
ي چيزهايي رو كه ديروز شنيدي به ياد بياري. و منظورم چيزهاي مهمه. هاينه كه هم

 مربوط به مرگ و زندگي!"
ام را به او اطمينان دادم: "همه چيزهايي رو كه مي دونستم بهت گفتم." پيشاني

ماليدم. سر دردم به لطف سه تا مسكن برطرف شده بود، ولي پشت شقيقه هايم ذق 
 كرد.ذق مي

هايش خم شده بود. "چرا از گيدئون نپرسيدي يازده سال زلي روي يادداشت"اوهوم." ل
پيش چطور اين لرد آالستر رو مالقات كرده و در مورد كدوم مسابقه شمشير بازي حرف 

 زدن؟"مي
 "خيلي چيزهاي ديگه هم هست که ازش نپرسيدم، باور كن!"

توني هر از چند گاهي يه ميكنم. لزلي دوباره آه كشيد. "من برات يه فهرست تهيه مي
هات بهت سؤال معمولي بپرسي، وقتي يه لحظه استراتژيك خوب رسيد و هورمون

اجازه داد." دفترچه يادداشتش را كنار گذاشت و به در ورودي مدرسه نگاه كرد. "بيا، 
اي رو كه رافائل برتلين خواد لحظهبايد بريم باال وگرنه ديرمون ميشه. و من دلم نمي

 كنهاحتماال احساس مي -اولین بار وارد كالس ميشه از دست بدم. پسر بيچاره  براي
 لباس فرم مدرسه مثل لباس زندانه."
ي جيمز برويم. در بين اين همه تالش و هل كمي راهمان را دور كرديم تا به گوشه

زنم به خصوص اگر شد من با جيمز حرف ميهاي صبح مدرسه، كسي متوجه نميدادن
 كنم.كرد كه انگار با او صحبت ميطوري رفتار ميلزلي 

اش برد و با احتياط به ما نگاه كرد. "آه، جيمز دستمال عطرآگينش را به طرف بيني
 نزاكت را با خودت نياوردي."بينم امروز آن گربه بيمي

ي ليدي برامپتون بودم. و گفتم: "حدس بزن چي شده جيمز، من ديشب تو سواره
 ه به من ياد دادي تواضع كردم."همون طوري ك

ی حضور در مجامع جيمز گفت: "ليدي برامپتون، هممم. لزوما شهرت ايشان به واسطه
 هايش ممكن است خيلي آزاد و راحت باشد."گويند مهمانيسطح باال نيست. مي

"اگه اين رو ميگن، درست ميگن. اميدوارم بودم اين رفتارا تو جامعه با كالس قرن 
 عادي باشه."هجدهم 

رسيد به او برخورده جيمز لبهايش را به هم فشار داد، "خدا رو شكر، نه!" به نظر مي
 است. 
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"خب، در هر حال، فكر كنم به يه مجلس رقص تو خونه پدر و مادرت، لرد و ليدي 
 م."بوتام هم دعوت شده-پيمپول

 عي مهمانانش دارد."كنم. مادرم توجه زيادي به جايگاه اجتماجيمز گفت: "تصور نمي
 اي هستي!""خب، خيلي ممنون." برگشتم كه بروم. "چقدر افاده

 اي يعني چه؟"جيمز پشت سرم داد زد: "قصدم توهين نبود. و افاده
وقتي به كالسمان رسيديم، رافائل به در كالس تكيه داده بود. آنقدر افسرده به نظر 

 رسيد كه ما سر جايمان خشكمان زد.مي
گفت: "سالم. من لزلي ِهي هستم و اين هم دوستم گوئنت شپرده. جمعه بيرون لزلي 

 دفتر مدير همديگه رو ديديم، يادته؟"
لبخند كمرنگي صورتش را روشن كرد. "خب، خوشحالم كه من رو شناختين. من که 

 وقتي االن خودم رو تو آينه ديدم نتونستم بشناسم."
هاي مسافرتي شدي. ولي مهم نيست. شتيهاي كلزلي گفت: "اوهوم. شبيه ملوان

 كني."عادت مي
 لبخند رافائل گشادتر شد.

گفتم: "فقط بايد مواظب باشي كراوات مدرسه توي سوپت فرو نره. براي من كه 
 ش پيش مياد."همه

 لزلي تأييد كرد.
"در ضمن، مزه ناهار مدرسه معموال وحشتناكه. به جز اين، اينجا زياد هم بد نيست. 

 ي خودته."كني خونهطمئن باش خيلي زود احساس ميم
 "هيچ وقت جنوب فرانسه نبودين، نه؟"رافائل با لحني كمي تلخ پرسيد:

 لزلي گفت: "نه."
كنم مملكتي كه بيست و چهار ساعته داره بارون وقت احساس نمي"مشخصه. من هيچ

 ي خودمه."مياد خونه
د كسي در مورد آب و هوامون اينطوري حرف لزلي گفت: "ما انگليسيا خوشمون نميا

ست و اگه بزنه. اه، نگاه كن، خانم كانتر داره مياد. شانس آوردي، اون عشق فرانسه
 هات بكني، عاشقت ميشه."اشتباهي يه چند تا لغت فرانسوی قاطي مقاله

 ."451رافائل گفت: "تو ئه مينون
 دونم. ولي من عشق فرانسه نيستم."لزلي گفت: "مي

 گذاشتم گفتم: "ازت خوشش مياد."هايم را روي ميزمان ميوقتي كتاب
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 لزلي گفت: "شايد، ولی متأسفانه از اون تيپايي نيست كه من دوست داشته باشم."
 نتوانستم جلوي خنده ام را بگيرم. "نه؛ البته كه نيست!"

كافي بد هست.  "اه، بس كن گوئني. اينكه يكي از ما عقلش رو از دست داده به اندازه
كنن. در هر حال، اون فقط شناسم. فقط دردسر درست ميمن اين تيپ آدما رو مي

 مند شده كه شارلوت گفته من خيلي ولم."براي اين به من عالقه
 گفتم: "و براي اينكه شبيه سگت برتي هستي."

يا لزلي خنديد. "آره، دقيقا؛ براي اين هم هست. در هر حال، به محض اينكه سينت
كنه. ببين، سینیتا رفته آرايشگاه خودش رو پرت كنه طرفش، من رو فراموش مي

 موهاش رو هاياليت كرده."
اي به حرف زدن با سينتيا ندارد. كرد. مشخص بود رافائل عالقهولي لزلي اشتباه مي

وقتي زنگ تفريح روي نيمكت زير درخت بلوط نشسته بوديم و لزلي داشت دوباره كد 
كرد، رافائل قدم زنان به طرف ما آمد و بدون دعوت نشست و را بررسي مي سوار سبز

 ."455يابيگفت: "اوه، چه باحال، گنج
 لزلي با اوقات تلخي به او نگاه كرد. "چي؟"

يابي بلد نيستي؟ يه جور شكار گنج مدرن رافائل به كاغذ يادداشت اشاره كرد. "مگه گنج
 اعداد شبيه مختصات جغرافيايي هستن." اس جديده. اينپيبا ابزارهاي جي

 "نه، اونا فقط... اوه! واقعا؟"
ها "بگذار ببينم." رافائل كاغذ را از دستش گرفت. "آره، اگه فرض كنيم چند تا ازين صفر

ها هم دقيقه و در اصل باالنويس هستن يعني عالمت درجه ميشن و اون خط
 ن."ثانيه

 ها ايستاده بود وبه گوش رسيد. سينتيا روي پله صداي جيغ مانندي از آن طرف حياط
كرد كه باعث شد شارلوت با ديوانه وار با حركات سر و دست با شارلوت صحبت مي

 حالت بدي به طرف ما نگاه كند. 
دقيقه و  36درجه و  54لزلي كامال هيجان زده بود. "واي، خدايا! پس اين يعني 

 ثانيه غربي؟" 14.44قيقه و د 61ثانيه شمالي و صفر درجه و  14.11
 رافائل با سر تأييد كرد.

 پرسيدم: "پس نشوني يه محله؟"
متر مربعه، تقریبا جای  1ش حدود رافائل گفت: "درسته. با توجه به اينكه اندازه
 کوچیکیه. قراره اونجا چی پیدا کنین؟ گنج؟"
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 دونیم اینجا کجاست."دونستیم. ما حتی نمیلزلی گفت: "کاش می
 اش را باال انداخت. "خب، اینکه پیدا کردنش راحته."رافائل شانه

اسی الزم داریم؟ چه پی"چطوری؟ یه دونه از اون چیزای جی لزلی هیجان زده گفت:
 دونم."کنن؟ من اصال چیزی در مورد اون ها نمیجوری کار می

 ."450تونم بهت کمک کنم، مینوندونم. میرافائل گفت: "ولی من می
ها نگاه کردم. حاال سارا هم به سینتیا و شارلوت اضافه شده بود و هر سه دوباره به پله

 کردند. لزلی متوجه نشده بود.های خطرناکی به ما مینگاه
 گفت: "باشه. ولی باید همین امروز بعد از ظهر باشه. وقت من خیلی کمه."

رو توی پارک ببینیم. من باید تا "منم همینطور. امروز ساعت چهار همدیگه  رافائل گفت:
 اون موقع یه جوری شارلوت رو از سرم باز کنم."

 با همدردی به او نگاه کردم. "بهتره انتظار نداشته باشی کار آسونی باشه."
 رافائل نیشخندی زد. "فکر کنم من رو دست کم گرفتی، دختر کوچولوی مسافر زمان."

 
غلتد، ایستد؛ میگاه از حرکت باز نمیان که هیچماهیتی نامحدود و خاموش به نام زم

رود، نرم، آهسته مانند موجی فراگیر از اقیانوس که ما و تمام کائنات مانند به جلو می
بخار روی آن شناور هستیم، مانند خیاالتی که هستند و بعد دیگر وجود ندارند: این 

ای کند و کلمهوت میماهیت، همیشه و همواره یک معجزه است؛ چیزی که ما را مبه
 برای توصیف آن نداریم.

 توماس کارالیل
 

 دوازده
م: کرد، گفتوقتي مادام روسینی لباسی را که رویای هر دختر کوچولویی بود تن من می

های مجللی به تونستم همون لباس هفته پیش رو بپوشم." اين لباس، گلدوزی"می
ست. توی کمد خونه باس آبی گلدارههای سرخ داشت."منظورم اون لرنگ کرم با گل

 فقط کافی بود بهم بگین." -آویزونه 
کنی اینجا مادام روسینی گفت: "هیسس، زیبای گردن آهویی کوچولوی من. فکر می

برای چی به من پول میدن؟ برای اینکه تو یه لباس رو دو بار بپوشی؟" روی بستن 
سفم که مدل موهات رو خراب های کوچک پشت لباس تمرکز کرد. "من فقط متأدکمه
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ها آورد. خانمای مثل اون باید چندین روز دووم میکردی. در عصر روکوکو، کار هنری
 خوابیدن."مخصوصا نشسته می

تونستم برم مدرسه." احتماال الی در اتوبوس گیر گفتم:"خب، من با اون مدل مو نمی
 کنه؟"یکردم. "جوردانو برای لباس پوشیدن به گیدئون کمک ممی

خواد دوباره مادام روسینی نچ نچ کرد. "هاه! اون پسره میگه کمک الزم نداره. یعنی می
های یکنواخت بپوشه و به کراواتش توجه نکنه. ولی من دیگه از اون قطع امید رنگ

تونیم بکنیم؟ فر مو رو میارم و بعد خیلی ساده یه کردم! حاال، با موهات چی کار می
 !"451دیم، ِا بینبنروبان بهش می

کرد، پیامکی از لزلی گرفتم. "فقط دو وقتی مادام روسینی با فر مو روی موهایم کار می
تونه تا اون موقع اینجا نباشه، می 451مونم. اگه لو پتی فغانسهدقیقه دیگه منتظر می

 رو فراموش کنه." 454مینون
بشه. حداقل ده دقیقه بهش برایش پیامک دادم: "هنوز یه ربع مونده تا وقت قرارتون 

 وقت بده!"
ولی جوابی از لزلی نگرفتم چون مادام روسینی موبایل را از دستم گرفت و شروع کرد به 

های یادگاری که حاال جزئی از برنامه ما شده بود. رنگ صورتی بیشتر از گرفتن عکس
ت نداشتم( آمد )در زندگی واقعی این رنگ را دوسکردم به من میآن چیزی که فکر می

ام. به نظر ولی موهایم طوری بود که انگار تمام شب انگشتم را در پریز برق فرو کرده
 ایرسید روبان صورتی رنگی که در البه الی آن پیچیده شده بود تالش بیهودهمی
ها جلوگیری کند. وقتی گیدئون برای بردن من آمد، زد زیر کند که از انفجار حلقهمی

 خنده.
تونیم به تو بخندیم! هاها! فکر ینی به او پرخاش کرد: "بس کن! ما هم میمادام روس

 کردی خودت چه شکلی شدی؟"
تیپی ممنوع اوه، وای، او چه شکلی شده بود؟ باید قانونی بگذارند که این حد خوش

ی که ای مسخره تا سر زانو و کت سبز لجنی گلدوزی شدهحتی با شلوارک تیره -باشد 
 هایش بدرخشد.شمشد چباعث می

فهمی مرد جوان! وگرنه سنجاق سینه زمردی رو که با اون "تو هیچ چیزی از مد نمی
تو قراره یه آقای محترم باشی، نه یه  -زدی. و اون شمشیر لباس هماهنگی داره می

 سرباز!"
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"مطمئنم درست میگین. ولی دست کم موهای من خندید گفت:گیدئون که هنوز می
 ت."کنم نیسهام استفاده میهایی که برای سابیدن قابلمهظرفشویی شبیه اون سیم

ی هایی که براحداکثر تالشم را کردم تا مغرور و با وقار به نظر برسم. "سیم ظرفشویی
 کنی؟ خودت رو با شارلوت قاطی نکردی؟"سابیدن قابلمه هات استفاده می

 "چی؟"
 کنه."تمیز می کردم این روزها اون آپارتمان تو رو"فکر می

 گیدئون کمی شرمنده شد. من و من کرد: "این... این کامال هم درست نیست."
گفتم: "آها. من هم اگه جای تو بودم احساس بدی داشتم. لطفا کاله رو بدین به من، 
مادام روسینی." کاله، موجودی هیوالوار که با پرهای صورتی کمرنگ آراسته شده بود، 

بهتر بود. یا من اینطور فکر کرده بودم. یک نگاه به آینه به من دست کم از آن موها 
 ام.نشان داد که اشتباه تأسف باری کرده

 خندید.گیدئون هنوز می
 با اوقات تلخی گفتم: "میشه دیگه راه بیفتیم؟"

 شنوی چی میگم؟""مواظب زیبای گردن آهویی کوچولوی من باش، می
 "همیشه نیستم مادام روسینی؟"

بند سیاهی که در دستش بود اشاره کنی." به چشم"حتما شوخی میر راهرو گفتم:د
 بندی در کار نیست؟"کردم. "امروز چشم

دونیم. و به خاطر اون تونیم ازش صرف نظر کنیم. به دالیلی که هر دومون می"نه، می
 کاله."

 زی بزنم توی سرت؟"ای بکشم و با یه چیکنی من قراره تو رو یه گوشه"هنوز هم فکر می
کالهم را مرتب کردم. "و در ضمن، من باز هم در موردش فکر کردم و عقیده من اینه که 

 یه توضیح خیلی ساده برای کل این جریان وجود داره."
 گیدئون ابروهایش را باال برد. "که چی باشه؟"

ده بودی، ها رو بعد از اون جریان تصور کردی. وقتی بیهوش اونجا افتای این"همه
ی کردی و بعدش به این نتیجه رسیدی که همهداشتی در مورد من رویاپردازی می

 جریان تقصیر من بوده."
در کمال تعجب من گفت: "آره، این احتمال به ذهن خودم هم رسیده بود." بعد دست 

 دونم چی دیدم."مرا گرفت و به راه افتادیم. "ولی نه، من می
 "انداختم؟ تله به رو تو من - ظاهرا –ه "پس چرا به کسی نگفتی ک
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خواستم فکرشون نسبت به تو از اینی که االن هست هم بدتر بشه."لبخند زد. "نمی
 "خب،... سردرد داری؟"

 گفتم: "من واقعا اون قدرها هم نوشیدنی نخوردم."
 گیدئون گفت: "نه، اصال. هوشیار هوشیار بودی."

 یه چیز دیگه صحبت کنیم؟"دستش را پس زدم. "میشه در مورد 
"ول کن بابا! من حتما اجازه دارم یه کم تو رو دست بندازم! دیشب خیلی بامزه بودی. 

 وقتی خوابت برد آقای جورج واقعا فکر کرده بود از خستگی بوده."
با شرمندگی گفتم: "نهایتا دو دقیقه." احتما آب دهانم سرازیر شده بود یا کار وحشتناک 

 بودم.دیگری کرده 
 "امیدوارم یه راست رفته باشی تو رختخواب."

 یآوردم این بود که مامان همهگفتم: "اوهوم." تنها چیزی که به صورت مبهم به یاد می
آن چهارصد هزار سنجاق را از موهای من بیرون آورد و من به محض اینکه سرم به 

ویم. هر چه نباشد، او خواستم این را به گیدئون بگبالش رسید خوابم برد. ولی نمی
 رفته بود و با شارلوت، رافائل و اسپاگتی خوش گذرانده بود.

گیدئون چنان ناگهانی ایستاد که با او برخورد کردم و بالفاصله نفس کشیدن یادم 
 رفت.

خواستم دیروز این رو بگم چون فکر به طرف من برگشت. زمزمه کرد: "گوش کن. نمی
زنی..." که هوشیاری و مثل همیشه زخم زبون میکردم زیادی مستی ولی االن 

انگشتانش با احتیاط پیشانی مرا نوازش کرد و نزدیک بود به نفسم بند بیاید.  به جای 
اینکه حرفش را ادامه بدهد، مرا بوسید. قبل از اینکه لبهایش به من برسد چشمانم را 

زانوهایم سست  تر بود. باعث شدبستم. این بوسه از پانچ دیشب هم مست کننده
 شود و هزارها پروانه در شکمم پرواز کنند.

 خواسته بگوید.رسید فراموش کرده چه میوقتی گیدئون دوباره مرا رها کرد، به نظر می
یکی از بازوهایش را روی دیوار کنار سر من گذاشت و خیلی جدی به من نگاه کرد. "ما 

 تونیم اینطوری ادامه بدیم."نمی
 م را تحت کنترل بگیرم.سعی کردم تنفس

 "گوئن..."
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آمد. گیدئون به سرعت بازویش را پس کشید و پشت سر ما در راهرو صدای پا می
برگشت. یک لحظه بعد آقای جورج جلوی ما ایستاده بود. "پس شما اینجایین. ما 

 های گوئنت رو نبستی؟"منتظر شما بودیم. چرا چشم
 بند مشکی را به آقایفا شما ببندید." و چشمگیدئون گفت: "کامال فراموش کردم. لط

 جورج داد. "من جلوتر میرم..."
وقتی گیدئون رفت آقای جورج آهی کشید. بعد به من نگاه کرد و دوباره آه کشید. 

بست گفت: "فکر کردم بهت اخطار دادم، همانطور که پارچه را روی چشمان من می
 باشی." محتاطگوئنت. باید وقتی به احساساتت مربوط میشه 

داد دست زدم و گفتم: "هومم، پس نباید اجازه های سرخم که مرا لو میبه گونه
 دادین این همه با اون وقت بگذرونم..."می

خواستند من عاشق گیدئون نشوم، باید مطمئن باز هم منطق بارز محافظان! اگر می
ی کثیف و مشکل هاشدند که او یک ابله زشت با موهای مسخره وزوزی، ناخنمی

 توانستند از جریان ویلون هم صرف نظر کنند. گفتاری است. و می
آقای جورج مرا در تاریکی هدایت کرد. "شاید خیلی از وقتی که من شانزده ساله بودم 

 گیره."گذشته. ولی یادم میاد که توی سن تو آدم چقدر راحت تحت تأثیر قرار می
 بینم؟"من روح می "آقای جورج، شما به کسی گفتین که

"نه؛ البته باید بگم تالشم رو کردم ولی کسی به حرف من گوش نکرد.  آقای جورج گفت:
دونی، محافظان دانشمند و عارف مسلک هستن ولی با فراروانشناسی کاری ندارن. می

 مواظب باش، یه پله اینجاست."
... کنه تواناییلی فکر میخب، لز -دونین اون بهترین دوستمه، ولی احتماال می -"لزلی 

 توانایی من، همون جادوی کالغه."
 کنم."آقای جورج مدتی چیزی نگفت. بعد جواب داد: "بله، من هم همین فکر رو می

 "و این جادوی کالغ قراره دقیقا چه جوری به من کمک کنه؟"
نی کدونستم. من امیدوارم بیشتر روی منطق انسانی تکیه "فرزند عزیز من، کاش می

 ولی..."
گيرم. ام را بخواستين بگين؟" نتوانستم جلوي خنده"ولي اميدي به من نيست، اينو مي

 گين.""احتماال درست مي
گيدئون به همراه فالك دو ويلر در اتاق كرونوگراف منتظر ما بودند؛ فالك همانطور كه 

 من تعريف كرد. پرتي از لباسانداخت باحواسهاي كرونوگراف را به كار ميچرخ دنده
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"درست شد! گوئنت، امروز وقت مكالمه تو با كنت سن ژرمنه. بعد از ظهر روز قبل از 
 سواره."

 دونم."پنهاني نگاهي به گيدئون كردم و گفتم: "مي
ت هاي كنفرسايي نيست. گيدئون تو رو به اتاقفالك گفت: "كار خيلي خاص و طاقت

 گردونه."بره و بعد دوباره بر ميمي
 ماندم. بالفاصله احساس اضطراب كردم.اين يعني من با كنت تنها مي

گيدئون انگشتش را در كرونوگراف گذاشت. "نگران نباش. ديروز كه خوب با هم كنار 
 اي؟"اومدين، يادته؟" به من لبخند زد: "آماده

شد و م." اتاق از نور سفيدي پر به آرامي گفتم: "هر وقت تو آماده باشي منم آماده
 گيدئون جلوي چشمانم ناپديد شد.

 يك قدم جلو رفتم و انگشتم را به فالك دادم.
كرد گفت: "رمز عبور امروز اينه: كويي فالك همانطور كه سوزن را در انگشت من فرو مي

." ياقوت روشن شد و همه چيز در اطرافم در موج 406نشيت ديسيموالره نيشيت نياره
 شد. قرمز رنگي چرخید و ناپديد

 قبل از فرود آمدن، رمز عبور را فراموش كرده بودم.
 صداي گيدئون درست از كنار من گفت: "همه چي مرتبه."

كرد حداقل يه شمع "چرا اينجا انقدر تاريكه؟ كنت که منتظر ماست. بايد لطف مي
 كرد."برامون روشن مي

 دونه ما دقيقا كجا فرود ميايم."گيدئون گفت: "بله، ولي نمي
 دونه؟""چرا نمي

هايش را باال انداخت. "هيچ وقت توانستم او را ببينم ولي احساس كردم شانهنمي
نپرسيده و يه احساس مبهمي به من ميگه زياد خوشحال نميشه اگه بدونه ما از 

آزمايشگاه كيمياگري محبوبش به عنوان محل عبور و مرور استفاده مي كنيم. مواظب 
 ايل شكستنيه."باش، اينجا پر از وس

با دست راهمان را تا در پيدا كرديم. بيرون در راهرو، گيدئون مشعلي را روشن كرد و آن 
انداخت و هاي ترسناك متحركي روي ديوار ميرا از جايگاهش بيرون آورد. نور آن سايه

من ناخودآگاه يك قدم به گيدئون نزديك شدم. "اون رمز عبور لعنتي چي بود؟ فقط 
 ط اگه يه نفر دوباره زد توي سرت."محض احتيا

 "كويي نشيت ديسيموالره نيشيت نياره."
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 "چرا نميشيني ديس ميوه رو بياره؟"
 گيدئون خنديد و مشعل را دوباره سر جايش گذاشت.

 كني؟""چي كار مي
خواستم... منظورم اينه كه همين االن، وقتي آقاي جورج حرفمون رو قطع كرد "فقط مي

 يه چيز مهمي به تو بگم."خواستم مي
كنم اگه فكر كني چون من "در مورد اون چيزيه كه ديروز تو كليسا بهت گفتم؟ درك مي

اي به حال من م. ولي روانپزشك رفتن هم فايدهبينم ديوونهاين موجودات رو مي
 نداره."

م نگيدئون اخم كرد. "فقط يه لحظه ساكت باش، ميشه؟ من بايد تمام جرأتم رو جمع ك
 اي تو اين جور چيزها ندارم."تا بتونم به تو ابراز عشق كنم... به هيچ وجه تجربه

 "چي؟"
 م."خيلي جدي گفت: "گوئنت، من عاشق تو شد

هاي شكمم منقبض شدند. ولي از انگار كه شوكي به من وارد شده باشد، ماهيچه
 خوشحالي بود. "واقعا؟"

كنم ما كمتر از يك دئون را ديدم. "من درك مي"بله، واقعا!" در نور مشعل لبخند گي
اي و كردم تو يه كم... بچهشناسيم و اولش من فكر ميست كه همديگه رو ميهفته

 دونماي و من هيچ وقت نمياحتماال با تو بدرفتاري كردم. ولي تو به شدت پيچيده
مم... ساده زايي... ادفعه بعد چه كاري انجام ميدي و از بعضي جهات به طرز وحشت

 خوام بگيرم تكونت بدم."هستي. گاهي فقط مي
 ."گفتياي تو اظهار عشق نداري درست مي"باشه، متوجه شدم كه در مورد اينكه تجربه

گيدئون انگار كه حرف مرا نشنيده باشد ادامه داد: "ولي از طرفي هم جالب و باهوش و 
 كه فقط كافيه تو توي اتاق باشي ونظيري شيرين هستي. و بدتر از همه اينه به طرز بي

 خوام تو رو لمس كنم و ببوسم و..."بعد من دلم مي
آهسته گفتم: "بله، اين واقعا بده." و گيدئون سنجاق كاله را از موهايم بيرون آورد، آن 

تر روي زمين بيفتد و مرا نزديك خودش هيوالي پردار را به هوا پرت كرد تا آن طرف
تقريبا از حركت ايستاد. حدود سه دقيقه بعد، من به ديوار تكيه  كشيد و بوسيد؛ قلبم

 كردم بتوانم سر پا بايستم.داده بودم و نفسم به كلي بريده بود و تالش مي
 طبعي گفت: "هي گوئنت، سعي كن با حالت عادي نفس بكشي."گيدئون با شوخ

 "او را هل دادم. "بس كن! باورم نميشه انقدر از خود راضي باشي.
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"ببخشيد. فقط اينكه... احساس هيجان انگيزيه كه فكر كنم تو به خاطر من فراموش 
كردي نفس بكشي." دوباره مشعل را از جايش برداشت. "بيا. مطمئنم كنت منتظر 

 ماست."
وقتي به راهروي بعدي رسيديم تازه به ياد كالهم افتادم ولي حوصله نداشتم برگردم و 

 آن را بردارم.
كردم بدم نمياد اون بعد از ظهر داره ولي همين االن داشتم فكر ميفت: "خندهگيدئون گ

ترابرد كرديم، دوباره تكرار كنيم. فقط من و تو و  4453اي رو كه به سال كسل كننده
 دخترخاله مبل راحتي."

پيچيد و من به تدريج از حال و هواي صداي پاهايمان در راهروهاي دور و دراز مي
رفتن روي ابرها بيرون آمدم و به خودم يادآوري كردم كه كجا هستيم. يا به مطبوع راه 

عبارت ديگر، در چه زماني هستيم. پيشنهاد دادم: "اگه من مشعل رو بگيرم، تو 
توني شمشيرت رو بكشي كه خيالمون راحت باشه. آدم از كجا بدونه. كدوم سال مي

بود كه لزلي براي من نوشته بود  بود كه زدن توي سرت؟" )اين يكي از چندين سؤالي
 هام اجازه داد در بين صحبتهايم از او بپرسم.(كه وقتي هورمون

گيدئون گفت: "من همين االن متوجه شدم كه من به تو ابراز عشق كردم، ولي تو به 
 من ابراز عشق نكردي."

 "نكردم؟"
اب بياد. اي هم به حس"حداقل به كالم كه نكردي، و مطمئن نيستم چيز ديگه

 هيسس!"
اي چاقي در كمال آرامش من جيغ كوتاهي زده بودم چون درست جلوي ما موش قهوه

هايش در زير نور مشعل كرد و به هيچ وجه هم از ما نترسيده بود. چشمحركت مي
رفتيم پرسيدم: "به ما واكسن طاعون درخشش سرخي داشتند. همانطور كه راه مي

 تر گرفتم.زدن؟" و دست گيدئون را محكم
*** 

اتاقي كه كنت سن ژرمن در طبقه اول به عنوان دفتر كارش در معبد انتخاب كرده بود 
ياستاد اعظم لژ محافظان نبود؛ حتي اگر زمان زيادي را در كوچك بود و اصال برازنده

هاي جلد چرمي هايي از كتابگذراند. يكي از ديوارها تا سقف كامال با قفسهلندن نمي
شده بود و جلوي آنها ميزي با دو صندلي راحتي كه روكشي از همان پارچه  پوشيده

ها داشتند، قرار داشت. هيچ مبلمان ديگري در كار نبود. بيرون، آفتاب سپتامبر پرده
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درخشيد و آتشي در شومينه روشن نبود؛ حتی بدون آتش هم اتاق به اندازه كافي مي
شد كه در زمان نمايي باز ميكوچك و آبگرم بود. پنجره به سمت همان حياط خلوت 

خودمان هم وجود داشت. هم جلوي پنجره و هم روي ميز پوشيده از كاغذ، قلم پر، 
ها آنقدر بلند هايي بود كه بعضي از آنشمع براي ذوب كردن مهر موم و انواع كتاب

 ي كههايخوردند، دواتروي هم تلنبار شده بودند كه خطر ريزش داشت. اگر تكاني مي
شد. اتاق كوچك راحتي بود و در ميان آن آشفته بازار روي ميز قرار داشتند واژگون مي

احدي در آن نبود ولي با اين حال وقتي وارد شدم، به هر دليل، موهاي نازك پشت 
 گردنم سيخ شدند.

گيس مدل موتزارت مرا به اتاق كنتبرد و با گفتن "مطمئن يك منشي عبوس با كاله
گذارد،" در را پشت سر من بست. دوست نداشتم از زياد شما را منتظر نميهستم كنت 

گيدئون جدا شوم ولي او بعد از اينكه مرا تحويل منشي بداخالق داد، با خوشحالي و 
ترين در خارج شناسد از نزديكمثل كسي كه خيلي خوب راهش را در اين محل مي

 شد. 
د رسيچيز خيلي آرام به نظر ميكردم. همهبه طرف پنجره رفتم و به حياط خلوت نگاه 

 توانستم از شر اين احساس ناراحت كننده كه تنها نيستم خالص شوم.ولي من نمي
مدتي، با احساسي نامطبوع فقط همانجا ايستادم ولي بعد فكر كردم اگر فقط بايستم 

ه ك كند متوجه شودو گيج و آشفته به نظر بيايم، ممكن است كسي كه مرا نگاه مي
هاي روي ام تحت نظر هستم. براي همين اولين كتاب باالي انبوه كتاباحساس كرده

. آهان. 404طاقچه جلوي پنجره را برداشتم و باز كردم. مارسلوس، دي مديكامنتيس
ظاهرا نوعي روش درماني غيرمعمول را كشف كرده بود  -هر كسي كه بود  -مارسلوس 

 دادكرد. يك متن خوب پيدا كردم كه توضيح ميو اثر آن را در اين كتابچه ثبت مي
دادي اين بود كه يك چطور بايد بيماري كبد را درمان كرد. تنها كاري كه بايد انجام مي

مارمولك سبز را گير بياوري، كبدش را خارج كني، كبد را به يك پارچه قرمز يا مشكي 
ر سمت راست فرد طبيعي )منظورش از مشكي طبيعي چه بود؟( ببندي و پارچه را د

بيمار آويزان كني. بعد اگر بگذاري كه مارمولك فرار كند و كلمات اكه ديميتو تي ويوام يا 
شود. به نظر من تنها سؤال اين بود چند كلمه التين مثل اين رابگويي، بيمار درمان مي

ا بستم. ب رتواند فرار كند يا نه. كتاكه آيا بعد از اينكه كبد مارمولك را بيرون آورديم، مي
 اين مارسلوس حتما عقلش را از دست داده بود. 
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اي تيره داشت و خيلي حجيم و ها، جلد چرمي قهوهكتاب بعد از آن روي انبوه كتاب
سنگين بود براي همين همانطور كه آنجا افتاده بود آن را ورق زدم. حروف طالكوب 

ه رساني آنها بنحوه ياريگفت اسم كتاب، رفتارشناسي اجنه و شياطين و روي جلد مي
جادوگران و عامه مردم است. با وجودي كه من نه جادوگر بودم و نه جزء "عامه مردم"، 

كنجكاو شدم و كتاب را از وسط باز كردم. تصوير يك سگ زشت از ميان صفحات به 
من نگاه كرد و زيرش توضيح داده بود اين سگ،ِجستان، شيطاني از هندوكش است 

آورد. از قيافه جستان خوشم نيامد براي بيماري به دنبال خود مي كه مرگ، جنگ و
هاي شاخ مانند بر روي همين باز هم كتاب را ورق زدم. چهره عجيب و نافرمي با زائده

( در صفحه بعد به من زل 401هاي استار تركها در فيلماش )شبيه كلينگونجمجمه
هايش را كردم، كلينگون چشمه ميزده بود و در حالي كه من هم با تنفر به او نگا

رود از كاغذ بلند شد و به آرامي تبديل به بست، مانند دودي كه از دودكش باال مي
موجودي كامل شد كه در پوشش قرمز رنگي پوشيده شده بود. موجود روي من سايه 

كرد. با صداي بلندي گفت: "چه كسي هاي سوزان به من نگاه ميانداخته بود و با چشم
 بزرگ و مقتدر را فرا بخواند؟" 403أت داشته كه بريتجر

ارواح  دانستم با اینکهطبیعی بود که کمی احساس تهوع پیدا کنم، ولی طبق تجربه می
ممکن است موجوداتی خطرناک، تهدید کننده و ترسناک به نظر برسند، ولی اصوال 

از ته دل آرزو کردم  توانند چیزی را لمس کنند یا حرکت بدهند حتی هوا را. و مننمی
این بریت چیزی به جز یک روح نباشد، یک نسخه از شیطاني واقعی که بین صفحات 

این کتاب گیر افتاده بود و باز هم امیدوار بودم که خود شیطان واقعی دیگر وجود 
 نداشته باشد.

 تفاوت گفتم: "کسی تو رو احضار نکرده."برای همین مؤدبانه ولی بی
دار خودش را معرفی کرد: "بریت، شیطان دروغ، دوک اعظم جهنم، زنگ بریت با صدایی
 شود."هم شناخته می 401که با نام بولفری

مجددا نگاهی به کتاب کرده و حرفش را تصدیق کردم. "بله، اینجا هم همین رو نوشته. 
کنی." این یکی خوب بود. در عین حال، وقتی ها رو هم تقویت میتو صدای خواننده

آمد چون ظاهرا کرد )که کار سختی به نظر میاو را با اذکار مخصوص احضار می کسی
خواست صدایش را تقویت کند باید به زبان باستانی نوشته شده بود(، اگر می

داد که شامل زنده زنده سوزاندن و کشتن های مناسبی برای او انجام میقربانی
ه آن ک -ان فلزات را تبدیل به طال کند خواستند برایششد. تازه اگر میحیوانات هم می
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ها دادند که در مقایسه با اینتوانست انجام دهد کارهایی باید انجام میرا هم می
 را بریت – بودند که هركسي –چیزی نبود. به همین دلیل، قوم سیچمایت 

 دم از را سیچم مردان همه و آمدند فرزندانش و یعقوب که این تا پرستیدند،می
 ها را به بدترین وجه شکنجه دادند. تا اینجا که خوب بود.گذراندند و آن شمشیر

 با افتخار اعالم کرد. "بریت، بیست و شش سپاه تحت فرمان دارد."
کنم "من فکر میتر شدم. گفتم:ولی تا االن که کاری با من نکرده بود، و من شجاع

، موجودات عجیب و زننکسانی که در مورد خودشون به صورت سوم شخص حرف می
غریبی هستن." و صفحه را ورق زدم. همان طور که امید داشتم، بریت مانند دودی که 

 باد به آن بوزد، دوباره در کتاب ناپدید شد. نفس راحتی کشیدم.
صدای آرامی پشت سر من گفت: "انتخاب جالبی برای مطالعه است." چرخیدم. کنت 

د. به عصایی با شکوه با دسته منبت کاری شده سن ژرمن، بدون خبر وارد اتاق شده بو
اش های تیرهتکیه داده بود، و اندام الغر و بلندش مانند همیشه تأثیر گذار و چشم

 درخشان و هوشیار بودند. 
"بله، خیلی جالبه." ولی بعد خودم را جمع و جور کردم، کتاب را بستم و زیرلب گفتم:

 زد.ن عظیمم بیرون آمدم، کنت لبخند میتواضع عمیقی کردم. وقتی از میان دام
هایش برد. به سختی تماس "از آمدن شما خوشوقتم." دست مرا گرفت و به طرف لب

آن را حس کردم. "به نظر من، صالح این است که ما یکدیگر را بهتر بشناسیم، چون 
 اولین مالقات ما کمی... مایه تأسف بود، اینطور نیست؟"

مالقاتمان من عمدتا بر روی خواندن سرود ملی در ذهنم تمرکز  چیزی نگفتم. در اولین
کرده بودم، کنت اظهارات توهین آمیزی در مورد ضریب هوشي پایین زنان به صورت 

عمومی و ضريب هوشي من به صورت خاص کرده بود و در نهایت مرا تقریبا خفه کرده 
: کل این جریان بیشتر گفتو به صورت غیر مرسومی تهدید کرده بود. کامال درست می

 از کمی مایه تأسف بود.
دت توانم م"چقدر دستت سرد است. بیا، بنشین. من مرد پیری هستم. نمیکنت گفت:

زیادی بایستم." لبخندی زد، دستم را رها کرد و روی صندلی کنار میز نشست. با وجود 
ردی بدون های کتاب در زمینه پشت سرش، باز هم شبیه خودش شده بود، مآن قفسه

تردید با گیس سفید که بیهای زنده، و کالهای متمایز، چشمسن مشخص، با چهره
ای نداشتم جز اینکه روی صندلی دیگر ای از رمز و راز و خطر احاطه شده بود. چارههاله

 بنشینم.
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 مندی؟""به جادو عالقهها اشاره کرد و پرسید:به انبوه کتاب
 تا دوشنبه گذشته، اصال نبودم."سرم را تکان دادم. "راستش 

"بله، موقعیت کمی عجیب است، موافق نیستی؟ این همه سال، مادرت باعث شده که 
تو خود را به عنوان دختری عادی تصور كني. و از حاال به بعد، باید به یاد بیاوری که 

 یتوانی حدس بزنی برانقش مهمی در تاریخ یکی از بزرگترین رازهای بشریت داری. می
 چه این کار را کرده است؟"

خواستم این جمله را شبیه سؤال بیان کنم، ولی مانند یک "چون عاشق من است." می
 جمله خبری درآمد.

کنت خندید. "بله، این طرز فکر زنان است! عشق! جنس لطیف واقعا این کلمه را دست 
جواب تکان من همیشه با شنیدن این  -گیرد. عشق پاسخ ]همه چیز[ است باال می

فهمند این گاه نمیشوم. چیزی که زنان هیچخورم. یا بسته به شرایط، سرگرم میمی
 است که مردان و زنان درک کامال متفاوتی از عشق دارند."

 جوابی ندادم.
کنت سرش را کمی به یک طرف خم کرد. "در صورتی که زنان با تمام قلب به عشق 

بردار یک مرد خود را از همه جهت تسلیم و فرمانتوانند متعهد نباشند، به سختی می
 کنند."

تفاوت نگه دارم. "در واقع، این مسأله در زمان ما تغییر ام را بیسعی کردم حالت چهره
کرده است." )فکر کردم، خدا را شکر!( "در قرن بیست و یکم، مردان و زنان حقوق 

 دیگری دارد." کند ارزش کمتری ازیکسانی دارند. هیچ کسی احساس نمی
داری برایش تر، انگار که من جوک خیلی خندهکنت دوباره خندید و این بار طوالنی

ی اند. ولی باور کن، هر حقوقگفته باشم. باالخره گفت: "بله، قبال هم این را به من گفته
 کند."که به زنان داده شود، در طبیعت انسانی تفاوتی ایجاد نمی

توانستم بدهم؟ احتماال هیچ جوابی مناسب نبود. همانطور چه جوابی به این حرف می
که کنت همین االن اعالم کرد، تغییر طبیعت انسان سخت است. این حرف به راحتی 

 در مورد طبیعت خودش هم صادق بود.
مدتی به من نگاه کرد و دهانش حالتی از تمسخر داشت. بعد ناگهان گفت: "ولی 

اید چیزی در این مورد بدانی. یاقوت سرخ، در آواز سل ها، تو بجادو... طبق پیشگویی
 ماژور، جادوی کالغ، که حلقه دوازده را به سر منزل مقصود می رساند."
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م. ولی کسی نتونسته به من بگه جادوی کالغ واقعا "بله، قبال هم بارها این رو شنیده
 چیه."

پیماید و صدای آواز جهان میهایی از یاقوت، راه خود را در بین دو "کالغ سرخ، با بال
شناسد و بهای آن را شنود. به سختی قدرت خود را میخواندن درگذشتگان را می

 شود."خیزد و حلقه بسته میداند ولی قدرت آن برمینمی
 توانست از این اشعار مرموز سر در بیاورد.هایم را باال انداختم. کسی نمیشانه

یی با منبع نامعلوم است. لزوما صحیح نیست." گوکنت گفت: "این، تنها یک پیش
تکیه داد و باز هم به دقت مشغول برانداز کردن من شد.  "در مورد پدر و مادر و 

 ات به من بگو."خانه
"پدر و مادرم؟" کمی تعجب کرده بودم. "چیز زیادی برای گفتن نیست. وقتی هفت 

مریض بشه، سخنران دانشگاه  سالم بود پدرم از سرطان خون فوت کرد. قبل از اینکه
کردیم. بعد مامانم با من و خواهر و دورهام بود. تا زمان مرگش در دورهام زندگی می

برادر کوچکترم، دوباره به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگم در لندن برگشت. ما با خاله و 
 انه."کنیم. مادرم مدیر اجرایی بیمارستم و عمه بزرگ مدی اونجا زندگی میدخترخاله

ی دختران مونتروز، اين طور نیست؟ مثل برادر و "و موهای قرمز دارد، مثل همه
 گویم؟"خواهرت، درست می

ها به جز من موی قرمز دارن." چرا روی این مسأله اصرار داشت؟ ی اون"بله، همه
 "موهای پدرم تیره بود."

نستی؟ تا همین چند سال دااند. می"همه زنان دیگر در حلقه دوازده موی قرمز داشته
پیش، داشتن مویی به این رنگ کافی بود تا در بسیاری از کشورها به جرم جادوگری 

ها، مردم جادو را همزمان مسحور سوزانده شوی. در همه اعصار و در همه فرهنگ
اند. یکی از دالیل اینکه من آنقدر عمیق در مورد آن مطالعه کننده و تهدید کننده یافته

همین است. وقتی در مورد چیزی اطالع داشته باشی، دلیلی برای ترسیدن از  امکرده
آن وجود ندارد." به جلو خم شد و سر انگشتانش را به هم چسباند. "من به طور 

های شرق دور دارم. در سفرهایم به چین و خاص، اشتیاق سوزانی به جادوی فرهنگ
اده انتقال دانش خود بودند. من با ام که آمهند، شانس مالقات با اساتیدی را داشته

آشنا شدم و چیزهای زیادی آموختم که فراتر از ظرفیت عقالنی  405اسرار تاریخ آکاشا
حتی  400شد دادگاه تفتیش عقایدهای غربی است. دانشی که موجب میاکثر فرهنگ

ن ای ای در برابر من اتخاذ کند. هیچ چیزی کلیسا را بیشتر ازامروز هم رفتار وحشیانه
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است که  ها در بهشت ننشستهترساند که مردم کشف کنند خدا آن دوردستنمی
سرنوشت ما را رقم بزند، بلکه در درون ماست." با دقت به من نگاه کرد و بعد لبخند 
زد. "بحث در مورد این اظهارات کفرآمیز با شما فرزندان قرن بیست و یکم که در برابر 

 "401ید، همیشه جذاب است.زناین الحاد حتی پلک هم نمی
دانستیم دقیقا در مورد چه چیزی حرف خب، فکر نکنم برای ما مهم باشد، حتی اگر می

 زند!می
کنت گفت: "استادان آسیایی در مسیر پیشرفت معنوی بسیار جلوتر از ما هستند. من 

ه مان بلیهای کوچکم مانند چیزی که در مالقات قباز آنها بود که بسیاری از... توانایی
ی مخفی تو نشان دادم را آموختم. استاد من یک راهب بود، یکی از اعضای یک فرقه

در اعماق هیمالیا. او به همراه برادران راهبش بدون استفاده از تارهای صوتی خود با 
توانستند بدون اینکه انگشت خود را بلند کنند دشمنانشان را کردند و میهم گفتگو می

 مند بود."رت و تخیل ذهن آنها در این حد قدرتشکست بدهند؛ قد
خواستم به فکر بیفتد که دوباره آن را محتاطانه گفتم: "حتما مهارت مفیدی است." نمی

کنم در سواره دیشب هم این توانایی خودتان را به لرد به من نشان بدهد. "فکر می
 آالستر نشان دادید."

افتد. چقدر مسرور شدم دگاه من، تا فردا اتفاق نمی"آه، سواره." دوباره لبخند زد. "از دی
که فهمیدم ما واقعا لرد آالستر را در آنجا مالقات خواهیم کرد. از نمایش کوچک من 

 خوشش آمد؟"
رسید تحت تأثیر قرار گرفته باشد. ولی چندان جواب دادم: "در هر حال، به نظر می

دئون هرگز به دنیا نیاییم. و به ما نترسیده بود. گفت ترتیبی خواهد داد که من و گی
 گفت این موجودات."

واند با ت"بله، او تمایل تأسف باری به گفتار غیر متمدنانه دارد. هرچند در این رابطه نمی
تم. کشجد خود کنت دی مادرونه رقابت کند. باید وقتی فرصتش را داشتم کنت را می

بودم... خب، این اشتباهی نیست که لوح در هر حال، آن زمان جوان و متأسفانه ساده
بار دیگر مرتکب شوم؛ حتی اگر نتوانم با دست خودم او را به قتل برسانم، و هر تعداد 

مردانی که دور خود به منظور محافظت جمع کند و هر اندازه که در شمشیر بازی 
ودم خ مهارت داشته باشد، زندگی لرد آالستر به انتها رسیده است. اگر مرد جوانی بودم،

توانند این نقش را بر عهده بگیرند. کشیدم. ولی حاال اعقابم میاو را به چالش می
 مهارت گیدئون در شمشیر بازی قابل توجه است."
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ام. به چیزی که کمی وقتی نام گیدئون را برد، احساس کردم مانند همیشه گرم شده
 پیش گفته بود فکر کردم و احساس گرمای بیشتری کردم.

 آگاه به در نگاه کردم. "گیدئون کجا رفته؟"ناخود
کنم برای کمی گشت و گذار رفته است. وقت کنت با حالتی عادی گفت: "اوه، فکر می

کافی دارد که به بانوی جوان جذابی از آشنایان من سر بزند. ايشان در همین نزدیکی 
 او باشد." تواند در عرض چند دقیقه باکند و اگر با کالسکه برود، میزندگی می

 چی؟
 کنه؟""زیاد این کار رو می

کنت باز هم لبخند زد، یک لبخند گرم و دوستانه ولی چیز دیگری هم در این لبخند 
ه شناسد. بتوانستم تفسیر کنم. "مدت زیادی نیست که او را میبود. چیزی که نمی

بی است و من ی جوان باهوش و بسیار جذاام. بیوهتازگی آنها را به هم معرفی کرده
عقیده دارم ضرری ندارد یک مرد جوان مدت زمانی را در همراهی... خب، بگذار بگوییم 

 یک زن باتجربه بگذراند."
 رفت حرفی بزنم.قادر نبودم حتی یک کلمه هم بگویم ولی ظاهرا انتظار نمی

د به و"الوینیا روتلند یکی از آن زنان دلربایی است که از انتقال تجربه خ کنت گفت:
 برند."جنس مخالف لذت می

بندم همینطور بود. خودم هم همین فکر را کرده بودم. با ناراحتی به دستانم شرط می
که خود به خود مشت شده بودند، خیره شدم. الوینیا روتلند، زن سبز پوش! پس برای 

 همین بود که دیشب انقدر با هم راحت بودند.
کنم که تو چندان از این مسأله خوشت اس میکنت با صدای مالیمی گفت: "من احس

 نیامده است."
آمد. تالش زیادی الزم بود تا بتوانم گفت. یک ذره هم خوشم نمیقطعا درست می
 های کنت نگاه کنم.دوباره به چشم

زد. "عزیز من، مهم است که به همین زودی هنوز هم همان لبخند گرم و مهربان را می
تواند در مورد یک مرد هیچ گونه احساس حقی داشته باشد. یاد بگیری هیچ زنی نمی

تر مانند. زن هر چه باهوشکنند، در نهایت تنها و بدون عشق میزنانی که این کار را می
 رسد."باشد، زودتر به درک طبیعت مردان می

 ای!چه مزخرفات احمقانه
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تر از ظر من، خیلی جوان"آه، ولی البته تو هنوز خیلی جوان هستی، اینطور نیست؟ به ن
 ای."سن خودت. احتماال تازه برای اولین بار عاشق شدهسایر دختران هم

 "نه." زیرلب گفتم:
کردم اولین بار است. خیلی خاص. خیلی ولی، بله. بله! یا دست کم احساس می
 ضروری. خیلی دردناک. خیلی شیرین.

باشی. اگر غیر از این بود کنت آهسته خندید. "چیزی نیست که برایش شرمنده 
 شدم."مأیوس می

دقیقا همین حرف را در سواره هم زده بود، وقتی با شنیدن صدای ویلون گیدئون به 
 گریه افتاده بودم.

کنت گفت: "اساسا خیلی ساده است: یک زن عاشق در قرباني كردن خود برای 
 دهی؟"کند. آیا تو جانت را برای گیدئون میمحبوبش درنگ نمی

دهم ندهم. گیج و مبهوت گفتم: "من هیچ وقت به این مسأله فکر خب، ترجیح می
 بودم." نکرده

های مشکوک مادرت درمحافظت کنت آهی کشید. "جای تأسف دارد که به لطف انگیزه
اید ولی من در حال حاضر هم از از تو، تو و گیدئون هنوز زمان زیادی را با هم نگذرانده

ام. چشمان تو به ب نقشش را بازی کرده تحت تأثیر قرار گرفتهاینکه او چقدر خو
 درخشد. عشق و حسادت!"وضوح از عشق می

 چه نقشی بازی کرده؟
های یک زن عاشق بینی عکس العملتر از پیشکنت ادامه داد: "هیچ چیزی ساده

نیست. هیچ کسی به سادگِی زنی که اعمالش تحت تأثیر احساساتش به یک مرد 
شود. من در اولین مالقاتی که با گیدئون داشتم این را برایش توضیح نترل نمیاست ک

ات تلف کرد. خالهدادم؛ البته، کمی متأسف هستم که او این همه انرژی برای دختر
 اسمش چه بود؟ شارلوت؟"

حاال دیگر به او خیره شده بودم. ناگهان، به یاد الهام عمه مدی در مورد قلب یاقوتی که 
یک لبه سنگی در باالی صخره قرار داشت افتادم. دوست داشتم دستانم را روی روی 
 هایم بگذارم تا صدای مالیمش را متوقف کنم.گوش

"دست کم، در این زمينه، گيدئون از زمانی که من همسن او بودم،  کنت گفت:
ه کرد تر است. و باید اعتراف کرد که طبیعت هم او را به مزایای متعددی مجهزپیچیده

های متعدد! ای دلپذیر، جذابیت، موهبتجوان! چهره 401است! اندام یک ادونیس
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غرد، یالش از لزومی ندارد براي جذب دختران تالش زیادی بکند. شیر در آواز فا می
اش خورشید است که نور الماس درخشان است، تکثیر متعلق به اوست، ستاره

 بخشد."می
مم بخورد، بر من ظاهر شد. هر چه گیدئون انجام داده حقیقت، مانند مشتی که به شک

اش، همه و همه برای این هایش، سخنان عاشقانههایش، رفتارهایش، بوسهبود، تماس
بود که مرا تحت تسلط بگیرد. تا من عاشق او شوم، مثل شارلوت قبل از من. تا بتواند 

 تر ما را تحت کنترل بگیرد.راحت
زم نبود گیدئون کار زیادی بکند. قلب احمق من به انتخاب و کنت کامال حق داشت. ال

 خودش به طرف او رفته و به پایش افتاده بود.
رود و آن را با یک در ذهنم، شیر را دیدم که در باالی صخره به طرف قلب یاقوت می

ورد خافتد و به ته دره میاندازد. قلب با حرکت آهسته میاش به طرفی میضربه پنجه
 شکند.هزاران قطره خون کوچک میو به 

وی کنم که بشنای؟ اگر نه، اطمینان حاصل می"آیا تا به حال ویلون نواختنش را شنیده
چیزی بهتر از موسیقی برای فتح قلب یک زن وجود ندارد." کنت، غرق در خیال به  -

 های کازانوا بود. موسیقی و شعر."سقف نگاه کرد. "این هم یکی دیگر از مهارت
مردم. از این موضوع مطمئن بودم. جایی که همین االن قلبم بود، سرمای حتما می

هایم و آخر از شد. سرما به شکمم، پاهایم، بازوها و دستای پخش میمنجمد کننده
همه سرم نفوذ کرد. مثل تبلیغ یک فیلم، وقایع چند روز اخیر با موسیقی متن برنده 

چشمانم گذشت. از اولین بوسه در آن اتاقک آورد جلوی همه چیز را به دست می
اعتراف تا اظهار عشقی که همین االن در سرداب به من کرده بود. همه آنها نمایشی در 

باالترین سطح بود و به جز چند وقفه که احتماال در آن شخصیت اصلی خودش را 
حرکت نشان داده بود، همه چیز به خوبی اجرا شده بود. و آن ویلون لعنتی، آخرین 

 بود.
با اینکه بعدها سعی کردم به یاد بیاورم، هیچ ایده مشخصی در مورد باقی گفتگویم با 

کنت نداشتم چون همین که سرما وجودم را فرا گرفت دیگر چیزی اهمیت نداشت. 
داد. با ها را انجام مينكته مثبت كنت اين بود كه خودش به تنهايي اكثر صحبت

اش در توسكاني، شرمش از تولد در مورد كودكي صداي ماليم و خوشايند خود،
اش و اينكه چطور حتي در سنين هاي يافتن پدر واقعينا*م*ش*ر*و*ع، دشواري

هاي باستاني مطالعه كرده بود، براي من گوييجواني در مورد اسرار كرونوگراف و پيش
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 دليلهايش گوش كنم حتي اگر فقط به اين توضيح داد. واقعا تالش كردم به حرف
فكارم اي نداشت. اكردم. ولي فايدهباشد كه بايد آنها را كلمه به كلمه براي لزلي تكرار مي

خواستم تنها باشم تا با تمام وجود چرخيد. و به شدت ميفقط حول حماقت خودم مي
 گريه كنم.

 اي به در زد و آن را باز كرد. "نماينده اسقف اعظم اينجاست."منشي بدخلق ضربه
شد گفت: "آه، خوب است." چشمكي به من زد. "سياست در ر حالي كه بلند ميكنت د

 اين زمان هنوز به شدت تحت تأثير كليساست."
 من هم بلند شدم و به او تواضع كردم.

 م."مان هستكنت گفت: "از صحبت با شما لذت بردم. و مشتاقانه منتظر مالقات بعدي
 من هم زيرلبي چيزي در تأييد او گفتم.

"لطفا سالم مرا به گيدئون برسان و بگو متأسفم كه امروز او را نديدم." كنت عصايش را 
خواهم نصيحتي بكنم: يك زن باهوش در برداشت و به طرف در رفت. "و اجازه مي

پنهان كردن حسادت خود موفق است. در غير اين صورت ما مردان اعتماد به نفس 
 كنيم..."بااليي پيدا مي

و ماليمش را براي آخرين بار شنيدم و باالخره تنها شدم. ولي زياد طول خنده نرم 
نكشيد چون چند دقيقه بعد، منشي عبوس برگشت و گفت: "لطفا به دنبال من 

 بياييد."
هايم سرازير ام افتاده بودم و با چشمان بسته منتظر بودم اشكدوباره روي صندلي

بهتر بود. در سكوت، به دنبال منشي تا  شوند ولي اشكي در كار نبود. شايد اينطوري
 كردم االنطبقه پايين رفتم و بعد مدتي باز هم در سكوت ايستاديم )دائما فكر مي

ميرم( تا اينكه منشي به ساعت روي ديوار نگاه كرد. با اخم گفت: "دير افتم و ميمي
 كرده است."

فراموش كرد كه شكسته و در همان لحظه، در باز شد و گيدئون وارد اتاق شد. قلب من 
تكه در پايين يك دره سنگالخي افتاده است و چند باري تند زد. اضطراب تكه

ها، موهاي اي جاي سرما را در بدن من گرفت. عالوه بر وضعيت آشفته لباسوحشيانه
آلود چشمانش)كه ممكن بود هاي سرخ و درخشش تقريبا تبكرده، گونهدرهم و عرق

 شد وينيا نسبت بدهم(، شكاف بلندي هم در آستينش ديده ميهمه را به ليدي الو
 هايش غرق در خون بود.حاشيه يقه و آستين
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ايد، آقا!" )خب، به زده حرف دل مرا فرياد زد: "شما زخمي شدهمنشي عبوس، وحشت
 گويم دكتر خبر كنند."جز كلمه آقا(. "مي

ه دلم رسيد كماد به نفس به نظر ميگيدئون گفت: "نه، اين كار را نكنيد." آنقدر با اعت
اش خون من نيست. بيا خواست او را بزنم. "خون من نيست. يا در هر حال، همهمي

 گوئن. بايد عجله كنيم. كمي معطل شدم."
ها پايين آمد و چند باري دست مرا گرفت و به دنبال خود كشيد. منشي دنبال ما از پله

ه، قربان؟ نبايد به كنت خبر بدهيم...؟ " گيدئون فقط تته پته كرد: "ولي چه اتفاقي افتاد
گويد كند و به او ميگفت كه زماني نداريم و به محض اينكه بتواند كنت را مالقات مي

 چه اتفاقي افتاده است.
ا رويم." دو نگهبان بها رسيديم گفت: "از اينجا به بعد خودمان ميوقتي به پايين پله

ايستاده بودند. "سالم مرا به كنت برسانيد! كويي نشيت  هاشمشير كشيده پايين پله
 ديسيموالره نيشيت نياره."

ها به ما اجازه عبور دادند و منشي براي خداحافظي تعظيم كرد. گيدئون نگهبان
مشعلي را از جايگاهش برداشت و مرا به جلو هدايت كرد. "بيا، حداكثر دو دقيقه وقت 

د نامرتب بودن كامال سرحال باشد. "باالخره فهميدي رسيد با وجوداريم!" به نظر مي
 معني رمز عبور چيه؟"

گفتم: "نه." از خودم تعجب كرده بودم؛ قلبم دوباره رشد كرده بود و حاضر نبودبه ته دره 
كرد انگار همه چيز مرتب است و و اين اميد كه در نهايت قلب بيفتد. طوري رفتار مي

د از تحملم خارج بود. "ولي يه چيز ديگه رو فهميدم. من ممكن است اشتباه نكرده باش
 خون كيه روي شمشيرت؟"

گيدئون مشعل را باالتر گرفت تا مسير را روشن كند. "كسي كه پنهان كاري نداند، 
 حكمراني را نيز نخواهد دانست. لويي چهاردهم."

 گفتم: "مطمئنم خيلي مناسبت داره."
ها ريخته اسم مردي كه خونش روي اين لباس اي ندارم كه"راستش كوچكترين ايده

كنه." گيدئون در آزمايشگاه را باز كرد و مشعل را در چيه. مادام روسيني حتما قاطي مي
جايگاهي روي ديوار گذاشت. زير نور آن، ميز بزرگي را ديدم كه با ابزارهاي عجيب و 

ايعات و هاي مملو از مهاي كوچك و جاماي، فالسكهاي شيشهغريب، بطري
هاي مختلف، پوشيده شده بود. روي ديوارها سايه افتاده بود ولي پودرهايي با رنگ

توانستم ببينم كه تقريبا تمام آن با نوشته و نمودار پوشيده شده و درست در باالي مي
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خورد به طرز پر به چشم ميهايش ستاره پنجمشعل، يك جمجمه كه به جاي چشم
 زد.به ما لبخند ميناشيانه طراحي شده بود و 

گيدئون گفت: "بيا اين طرف." و مرا به طرف ديگر ميز برد. بعد باالخره دستم را رها 
كرد. ولي تنها براي اينكه هر دو دستش را روي كمر من بگذارد و مرا به طرف خودش 

 بكشد. "صحبتت با كنت چطور پيش رفت؟"
زد ثل يك پرنده كوچك بال و پر ميام مگفتم: "روشنگرانه بود." قلب خيالي درون سينه

و من بغض گلويم را فرو دادم. "كنت توضيح داد كه چطور تو... تو و اون، نظر عجيب 
تر ميشه و غريب مشتركي در اين مورد داريد كه وقتي يه زن عاشق ميشه راحت

كنترلش كرد. حتما خيلي ناراحت كننده بوده كه اون همه روي شارلوت تالش كردي و 
 جبور شدي با من دوباره از اول شروع كني، نه؟"بعد م

 زني؟"گيدئون اخمي كرد و به من نگاه كرد: "در مورد چي حرف مي
ادامه دادم: "در هر صورت كارت رو خيلي خوب انجام دادي. در ضمن، كنت هم 

دادي... كنه؛ البته، زياد هم در مورد من نبايد به خودت زحمت ميهمينطور فكر مي
كنم چقدر كار رو برات راحت كردم خيلي خجالت اي من، وقتي فكر ميواي، خد

 توانستم به او نگاه كنم.كشم." ديگر نميمي
ين گرديم. شايد بايد ا"گوئنت..." حرفش را قطع كرد. "ببين، ما تا يه دقيقه ديگه بر مي

 .."فهمم منظورت چيه.صحبت رو بعدا ادامه بديم. در آرامش و سكوت. من اصال نمي
ميد دانند كه اخوام بدونم راسته يا نه." البته كه راست بود ولي همه ميگفتم: "فقط مي

ميرد. احساس آشناي سفر در زمان دوباره به سراغم آمده بود. "اينكه به سختي مي
همانطور كه قبل از من براي شارلوت  -واقعا برنامه ريزي كردي كه من عاشقت بشم 

 ."برنامه ريزي كرده بودي
گيدئون مرا رها كرد. "االن وقتش نيست. گوئنت. وقتي برگشتيم در موردش حرف 

 زنيم. بهت قول ميدم."مي
 -هايم سرازير شد. "فقط بگو آره يا نه اي كه در گلويم بود باز شد و اشك"نه! االن." گره

 همين كافيه. برنامه ريزي كرده بودي؟"
 ..."ماليد. "گوئناش را ميگيدئون پيشاني

 هق هق كنان گفتم: "آره يا نه؟"
 كنم گريه نكن."گيدئون گفت: "آره، ولي... واي خواهش مي
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اين بار نسخه دوم آن، قلبي خيالي كه فقط از روي  -و براي دومين بار در آن روز، قلبم 
از صخره افتاد و به هزاران تكه كوچك در ته دره، خرد شد.  -اميد به وجود آمده بود 

 خواستم بدونم. ممنون كه صادق بودي."فقط همين رو مي "باشه،
خوام توضيح بدم..." گيدئون در جلوي چشمانم ناپديد شد. چند لحظه، "گوئن. من مي

گشت، به نور لرزان مشعل و جمجمه نگاه كردم و همانطور كه سرما به بدنم باز مي
 حو شد.هايم را عقب بزنم و بعد همه چيز جلوي چشمم مسعي كردم اشك

اي طول كشيد تا چشمم به نور اتاق كرونوگراف در زمان خودم عادت كرد ولي چند ثانيه
 ي دكتر وايت و صداي پاره شدن پارچه را شنيدم.زدهصداي وحشت

گيدئون گفت: "چيزي نيست. فقط يه زخم كوچيكه. اصال خونريزي نكرده. من حتي 
 ها رو كنار بگذارين؟ چيزي نشده."پنس پانسمان هم الزم ندارم دكتر وايت، ميشه اون

توني حدس بزني چي كشف كرديم! واي، نه! زمريوس گفت: "سالم دختر انبار كاه! نمي
 دوباره كه گريه نكردي، نه؟"

آقاي جورج مرا با هر دو دست گرفت و دور خودم چرخاند. با لحني كه معلوم بود 
 اي نديده!"خيالش راحت شده گفت: "صدمه

 اي نديدم، نه، به جز قلبم. صدمه
خراب و دوستت لزلي چيز خيلي زمريوس گفت: "بيا از اينجا بريم بيرون. برادر اين كله

ها جايي رو كه مختصات كد سوار سبز جالبي بايد بهت بگن! حدس بزن چي؟ اون
 داد پيدا كردن. باورت نميشه!"نشون مي

ترسد نكند خودم را زير اولين انگار ميكرد كه "گوئنت؟" گيدئون طوري به من نگاه مي
 هم به خاطر او!رسد بيندازم، آناتوبوسي كه از راه مي

بدون اينكه به چشمانش نگاه كنم گفتم: "من خوبم. آقاي جورج ميشه لطفا من رو 
 ببرين باال؟ بايد برم خونه. خيلي فوريه."

 آقاي جورج سر تكان داد: "حتما."
ند ولي دكتر وايت او را نگه داشته بود. "واي، به خاطر خدا گيدئون سعي كرد حركت ك

تكون نخور!" آستين كت و پيراهني كه گيدئون زير آن پوشيده بود را پاره كرده بود. 
ي گيدئون اش غرق در خون بود و من زخم كوچكي را نزديك شانهبازوي ب*رهنه

 ه بود.ديدم. روح پسربچه كوچولو، رابرت، با وحشت به خون خيره شد
 دكتر وايت با ناراحتي پرسيد: "كي اين كار رو كرد؟ بايد ضدعفوني بشه و بخيه بخوره."
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ي خوبي كه گيدئون گفت: "حرفش رو هم نزنين." رنگش پريده بود و چيزي از روحيه
تونيم بعدا بهش رسيدگي شد. "ميدر قرن هجدهم نشان داده بود در او ديده نمي

 وئنت حرف بزنم."كنيم. من بايد اول با گ
دونم. و حاال بايد برم خواستم بدونم ميگفتم: "لزومي نداره. من چيزي رو كه مي

 خونه."
 كنم!"زمريوس گفت: "منم دقيقا همين فكر رو مي

بند مشكي را برداشت. "و آقاي جورج به گيدئون گفت: "فردا هم روز خداست." و چشم
 ح بره مدرسه."گوئنت خسته به نظر مياد. بايد فردا صب

زمريوس گفت: "دقيقا! و امشب هم بايد بره شكار گنج. يا شكار هر چي كه اون 
 مختصات نشون ميدن."

هاي گيدئون بود كه در آقاي جورج چشمهايم را بست. آخرين چيزي كه ديدم چشم
 اش به طرزی غير طبيعي سبز بود.پريدهصورت رنگ

ورج مرا از اتاق بيرون برد. هيچ كس هم جواب گفتم: "شب همه به خير." و بعد آقاي ج
 مرا نداد، به جز رابرت كوچولو.

زمريوس گفت: "باشه، من از انتظار بيرونت ميارم. امروز عصر به لزلي و رافائل خيلي 
خوش گذشت، اينطور كه از ظاهرت معلومه بر خالف تو. خب، حاال هرچي. اون دو تا 

تا  توني سهشده بود دقيق پيدا كنن. مي تونستن محلي رو كه با مختصات مشخص
 حدس بزني."

 پرسيدم: "اينجا تو لندنه؟"
 زمريوس داد زد: "زدي تو خال!"

 آقاي جورج از من پرسيد:"چیزی گفتی؟"
 گفتم: "هيچي، ببخشيد آقاي جورج."

هات با كنت سن ژرمن خوب پيش رفته آقاي جورج آهي كشيد. "اميدوارم صحبت
 باشه."
 ن تلخي گفتم: "اوه، بله. از همه جهت آموزنده بود."با لح

زمريوس گفت: "آهای! من هنوز اينجام ها!" و احساس كردم هاله نمناكش مثل يك 
هايش را دور گردنم حلقه كرد. "و خبرهاي خيلي ميمون به پشتم آويزان شد و دست

تو لندنه. و گرديم اينجا اي كه دنبالش ميخيلي جالبي دارم. گوش كن: جاي مخفي
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تر از ه. و حتي دقيقفايره. دقيقش رو بخواي، تو بوردن پليسحتي بهتر از اون، تو مي
 ه. حاال چي ميگي؟"بوردون پليس 14اون در پالك 

داد؟ محض رضای خدا، در خانه خودم؟ مختصات، جايي را در خانه خودمان نشان مي
يك كتاب ديگر؟ كتابي مصور كه پدر بزرگ چه چيزي را آنجا پنهان كرده بود؟ شايد 

 باالخره به ما كمك كند به جايي برسيم؟
م من كنزمريوس گفت: "تا االن دختر سگيه و پسر قورباغه خوره گل كاشتن. اعتراف مي

تونم حسابي به درد خودم اصال از مختصات سر در نميارم. ولي از اينجا به بعدش مي
تونه ي بسيار باهوشه كه ميالعادهوقبخورم. چون فقط زمريوس منحصر به فرِد ف

سرش رو از توي ديوار رد بكنه و ببينه چي پشتش مخفي شده. ما دو تايي امشب 
 ميريم شكار گنج."

 آقاي جورج پرسيد: "دوست داري در موردش صحبت كني؟"
سرم را تكان دادم. "نه، بمونه براي فردا." روي صبحتم هم با زمريوس و هم با آقاي 

 ود.جورج ب
خواستم در ترحم به حال ام بيدار بمانم. ميخواستم در عزاي قلب شكستهامشب مي

خودم با استعارات پرطمطراق سوگواري كنم. هر چه كه باشد، هر كسي براي وضعيت 
 تراژيكي مثل اين به يك آهنگ غمناك احتياج دارد.

 
 سخن آخر

 لندن
 4111سپتامبر  14

 
ار بود فرود آمد، دستش را روي قبضه شمشيرش گذاشت و در حالي كه پشتش به ديو

كس در حياط به اطرافش نگاه كرد. همانطور كه لرد آالستر قول داده بود، هيچ
هاي سفيدي كه خانه نبود. از ديوار تا ديوار بند رخت كشيده شده بود و مالفهمهمان

 خورد.روي آن آويزان بود در باد به آرامي تكان مي
ي اي روی لبهكردند نگاه كرد. گربههايي كه نور عصرگاهي را منعكس ميرهپل به پنج

هايش از لبه آويزان بود، ها دراز كشيده بود و در حالي كه يكي از پنجهيكي از پنجره
 كرد. گربه او را ياد لوسي انداخت.نگاه تمسخر آميزي به او مي
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تين دور مچش را تكان داد. دستش را از روي قبضه شمشير برداشت و تورهاي لب آس
هاي عصر روكوكو همه شبيه هم بودند، شلوارهاي تا زانوي مسخره، به نظر او اين لباس

دار عجيب و بلند، همه جا تور و گلدوزي. ترسناك بود. قصد داشت هاي دنبالهكت
باقي مانده بود بپوشد  4115هايش به سال هايي را كه از مالقاتگيس و لباسكاله

وسي و ليدي تيلني اصرار داشتند يك دست لباس كامل جديد برايش دوخته ولي ل
راه بيفتد، همه متوجه  4115هاي سال با لباس 4111شود. آنها گفتند اگر در سال 

شوند و وقتي او گفته بود چه اهميتي دارد، او فقط براي مدت كوتاهي به يك مي
كند و كاغذها را رد و بدل كنند، آنها رود تا لرد آالستر را مالقات حياط دورافتاده مي

حاضر نشدند حرفش را گوش كنند. دستش را بين پيراهن و كتش، جايي كه 
 اي قرار داشتند، برد.هاي تا شده در پاكتي قهوهنسخه
 ست. وقت شناس هستي.""عالي

هاي كرد، باعث شد برگردد. لرد آالستر از سايهصدايي كه با خونسردي صحبت مي
حياط بيرون آمد؛ مثل هميشه، با ظرافت لباس پوشيده بود؛ حتي با وجودي ورودي 

ها و جواهراتش در نور خورشيد هايش رنگارنگ بودند و گلدوزيكه لباس
ها جذاب و هيجان انگيز به چشم ي سفيدرنگ مالفهدرخشيدند. در برابر پس زمينهمي
خالص بوده و در آن رسيد حتي دسته شمشيرش هم از طالي آمد. به نظر ميمي

جواهرات كار گذاشته شده باشد که باعث شده بود اسلحه ظاهري بدون ضرر و تقريبا 
 مضحک داشته باشد. 

پل به سرعت به دروازه، جايي كه چمن سبز كنار جاده تا لب رودخانه تيمز ادامه داشت، 
ا آالستر ب ها را بشنود براي همين حدس زد لردتوانست صداي شيهه اسبنگاه كرد. مي

 كالسكه آمده باشد.
زد انگار مشكل حاد جناب لرد پرسيد: "تنها هستي؟" با وجود اينكه طوري حرف مي

تنفسي دارد، لحن صدايش به شدت متكبرانه بود. جلوتر آمد. "افسوس! دوست 
داشتم دوباره همراه موقرمز زيبايت را ببينم. او روش... نامعمولي براي بيان نظراتش 

 دارد."
"او فقط متأسف شده بود كه چرا شما از مزيتي كه اطالعات قبلي ما به شما داده بود 

 خواهيد با آن بكنيد مشكوك بود."ايد. و در مورد كاري كه مياستفاده نكرده
 "اطالعات شما ناقص بود."
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هایش کار نکرده بود! در "به اندازه کافی کامل بود! ائتالف فلورنتین خوب روی نقشه
چهل سال، پنج سوء قصد ناموفق به جان کنت داشتند و شما خودت مسئول دو تا طی 

رسید خیلی به خودت به نظر می -که یازده سال پیش بود  -از آنها بودی. آخرین بار 
 مطمئن باشی!"

 خورد! تا حاال،لرد آالستر گفت: "ترس به خودت راه مده! سوء قصد بعدی شکست نمی
کردیم که با این به اصطالح کنت مانند یشه این اشتباه را مینیاکان من و خود من هم

ي او برداریم، شایعات افترا یک انسان عادی مبارزه کنیم. ما سعی کردیم نقاب از چهره
آمیز در مورد او پخش کنیم، شهرت او را خراب کنیم. ما همچنین تالش کردیم به 

برگردند، قبل از اینکه متوجه ای مثل تو کمک کنیم به راه راست های گمشدهانسان
چون شما خون شیطانی او را به ارث  -ها پیش از بین رفته است شویم همه چیز مدت

 اید."برده
پل با اوقات تلخی اخم کرد. او هیچ وقت موفق نشده بود از اظهارات متکبرانه و 

 پرطمطراق جناب لرد یا سایر مردان ائتالف فلورنتین سر در بیاورد.
ستر ادامه داد. "ما سعی کردیم او را همانند هر انسان عادی دیگری با زهر، لرد آال

ی خشنی کرد. "ولی هر چه کردیم، به شمشیر و گلوله نابود کنیم. چه مضحک!" خنده
رفتیم، همیشه اول رسید او همیشه یک قدم از ما جلوتر بوده است. هر جا مینظر می

رسید. او دوستان بانفوذ و پشتیبانانی در همه میاو آنجا بود. او شکست ناپذیر به نظر 
جا دارد و مانند او، آنها هم در جادوی سیاه مهارت دارند. اعضای لژ او از قدرتمندترین 

توان یک شیطان مردان عصر ما هستند. چندین سال وقت صرف کردم تا فهمیدم نمی
 دانم."های انسانی از بین برد. ولی حاال بهتر میرا با روش

شنوم." نگاه سریعی به یک طرف انداخت. دو مرد دیگر، پل گفت: "خوشحالم این را می
 -پوشیده در لباس سیاه و با شمشیرهای کشیده در ورودی ظاهر شده بودند. لعنتی 

ها همراهت گفت! آالستر اصال قصد نداشت سر حرفش بماند. "نامهلوسی درست می
 است؟"

ی کاغذ کلفتی را که با بند قرمزی به هم بسته شده بود از هلرد آالستر گفت: "البته." بست
بدون کوچکترین کمکی از تو و اطالعات  -جیب کتش بیرون کشید. "این روزها 

های باالی محافظان کنم. او ام یکی از دوستان خوبم را وارد رتبهموفق شده -نظيرت بي
تی در این لحظه کنت به شهر دانسرساند. آیا میاکنون هر روز اخبار مهمی به من می
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دانستی!" بسته را در دستش سبک و سنگین کرد و برگشته است؟ آه، ولی البته که می
 بعد آن را به طرف پل انداخت.

 پل به راحتی با یک دست آن را گرفت. "ممنون. مطمئنم از آنها نسخه برداشتی."
آیا چیزی را که خواسته  جناب لرد با نخوت معمولش گفت: "لزومی ندارد. و تو چطور؟

 بودم برایم آوردی؟"
ای را بلند کرد. "پنج صفحه از ها را زیر کتش پنهان کرد و پاکت قهوهپل بسته نامه

شجره خانواده دو ویلر که در قرن شانزدهم با لنسلوت دو ویلر اولین مسافر زمان 
پایان رسیده  آید بهشروع شده و باگیدئون دو ویلر که در قرن بیستم به دنیا می

 است."
 رسید.لرد آالستر پرسید: "و شجره زنان؟" حاال تقریبا هیجان زده به نظر می

ی آنها هم اینجاست. با الین برگلی شروع شده و با اسم گوئنت شپرد تمام "همه
شود." گفتن این نام قلب پل را سوزاند. نگاه سریعی به دو مرد انداخت. آنها زیر می

هایشان روی قبضه بودند و انگار که منتظر چیزی بودنددست دروازه ایستاده
داد با خودش هایش را به هم فشار میشمشیرشان قرار داشت. همانطور که دندان

 توانست حدس بزند منتظر چه هستند. اعتراف کرد که می
 "خوب است. پس بده به من."

ه زمان به دست بیاورد. ب کردپل مکثی کرد. "تو به توافقمان پایبند نبودی." سعی می
 دو مرد اشاره کرد. "قرار بود تنها بیایی."

گاه تفاوتی مسیر نگاهش را دنبال کرد. "مردی با رتبه اجتماعی من هیچلرد آالستر با بی
تنها نیست. نوکران من همه جا همراه من هستند." یک قدم دیگر به جلو برداشت. 

 بقیه کارها رسیدگی خواهم کرد.""حاال، کاغذها را به من بده! خودم به 
 باشم؟" "و فرض کنیم نظرم را عوض کرده

ای از دستانت بیرون "برای من فرقی ندارد که آن کاغذها را وقتی زنده جناب لرد گفت:
ای." و دستش به طرف قبضه جواهرنشان شمشیرش رفت. "به بکشم یا وقتی مرده

 عد از اینکه آنها را گرفتم تو را بکشم."عبارت دیگر، برای من فرقی ندارد قبل یا ب
 پل دستش را روی دسته شمشیر خودش گذاشت. "تو قسم خوردی."

تواند با استفاده از لرد آالستر شمشیرش را کشید و فریاد زد: "هاه! یک مرد نمی
 اخالقیات، شیطان را شکست بدهد! پس آن کاغذها را بده به من!"
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ر خودش را کشید. یکی از ابروهایش را تا جایی که پل دو قدم به عقب رفت و شمشی
ا را با ای ندارد سعی کنید متوانست با استهزاء باال برد و پرسید: "نگفته بودی فایدهمی

 های عادی شکست بدهید؟"اسلحه
 جناب لرد گفت: "خواهیم دید. آن گارد، شیطان!"

فقط منتظر فرصت بود. حمله  داد باز هم حرف بزند ولی ظاهرا لرد آالسترپل ترجیح می
گری و استعدادش به عنوان کرد و مشخص بود قصد دارد پل را بکشد. خوی وحشی

 آلی نبود.یک شمشیرباز ترکیب ایده
دو دقیقه بعد که پشت پل به دیوار چسبیده بود، این را به خوبی فهمید. تا جایی که 

ها جا خالی داده و سعی یر مالفهتوانست با مهارت در برابر حمالت دفاع کرده و از زمی
 ای نداشت.ای بکشاند. ولی فایدهکرده بود لرد آالستر را به گوشه

ی جلوی پنجره، هیسی کرد و پایین پرید و از دروازه ورودی فرار کرد. همه چیز در گربه
ها ساکن و آرام بود. لعنتی! چرا وقتی لوسی به او التماس کرده بود که پشت پنجره

متری را در کرونوگراف تنظیم کند، به حرف او گوش نکرده بود؟ شاید زمان ک
 های جناب لرد غیب شود.توانست آنقدر طاقت بیاورد که در جلوی چشممی

ی بعدی او آنقدر پرقدرت و سخت بود زد. حملهاسلحه آالستر در نور خورشید برق می
 که تقریبا شمشیر پل را از دستش خارج کرد.

زد. "تو بردی! کاغذها را به تو "صبر کن!" بیش از آنچه باید نفس نفس می فریاد زد:
 دهم."می

 لرد آالستر شمشیرش را پایین آورد. "تصمیم معقولی است."
ای کشید خودش را از دیوار کنار کشید و پاکت قهوهپل در حالی که به سختی نفس می

طرف لرد حمله کرد ولی به نظر زمان خودش هم به را به طرف لرد آالستر انداخت. هم
رسید لرد آالستر برای این حرکت آماده بوده است. پاکت را رها کرد تا روی زمین می

 بیفتد و به راحتی حمله پل را دفع کرد.
بینی کنم! و های هر شیطانی را پیشتوانم حقهجناب لرد خندید و فریاد زد: "من می

حمله تمیزی کرد و پل احساس کرد تیغ  حاال بگذار نگاهی به رنگ خونت بکنیم."
شمشیر لرد آالستر آستین کت و زیر آن پوستش را شکافت. خون گرم روی بازویش به 
راه افتاد. زیاد درد نداشت برای همین فرض کرد که تنها یک خراش جزئی است ولی 

 رنیشخند بدخواهانه حریفش و این واقعیت که لرد آالستر اصال نفس کم نیاورده بود د
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شد موقعیت چندان امیدبخش زد، باعث میحالی که خودش به شدت نفس نفس می
 به نظر نرسد. 

اش رو به دو نوکرش فریاد زد: "منتظر چه هستید؟ نباید به او لرد آالستر از باالی شانه
خواهید مانند بار آخری که مبارزه کردید جلوی چشمتان ناپدید فرصت بدهیم. یا می

 شود؟"
پوش بالفاصله عکس العمل نشان دادند. وقتی آنها را دید که از بین اهمردان سی

دویدند، پل فهمید که شکست خورده است. این فکر از ذهنش ها به طرف او میمالفه
گذشت که دست کم جای لوسی امن است. اگر لوسی هم با او آمده بود، او هم کشته 

 شد.می
" و پل فکر کرد شمشیرش را بیاندازد، زانو بزند لرد آالستر گفت: "آخرین کلماتت را بگو.

و شروع به دعا خواندن بکند. شاید این لرد به ظاهر متعبد از روی ترحم قبل از به قتل 
رساندن او کمی صبر کند. یا شاید هم حتی قبل از اینکه زانوهایش به زمین برسد 

 کشته شود.
ها دید و قبل از اینکه بتواند فهدر همان لحظه، از گوشه چشم حرکتی را در آن طرف مال

به آن طرف برگردد یکی از مردان لرد آالستر بدون کوچکترین صدایی بر زمین افتاد. نفر 
وارد حمله کرد؛ مرد دوم، کسری از ثانیه با وحشت مکث کرد و بعد با شمشیر به تازه

با شمشیر ها بیرون آمد و با حالتی عادی حمله را جوانی با کت سبز از پشت مالفه
 خودش دفع کرد.

ای گرفته بود گفت: "گیدئون دو ویلر!" و سعی کرد در برابر شمشیر پل که نیروی تازه 
کردم انقدر از دیدنت خوشحال وقت فکر نمیلرد آالستر از خودش دفاع کند. "هیچ

 بشم، پسر."
روی  ر"کنجکاو شده بودم، فقط همین. کالسکه رو که نشان لرد آالست گیدئون گفت:

درش حک شده بود دیدم که تو خیابون ایستاده و فکر کردم ببینم تو این حیاط 
 گذره..."دورافتاده و خلوت چی می

"جناب لرد، این همان شیطانی است که جنکینز را در  نوکر لرد آالستر با وحشت گفت:
 هاید پارک به قتل رساند!"

و برابر کرده است به او پرخاش کرد: رسید نیروی خودش را دلرد آالستر که به نظر می
ای انجام بده." پل مجددا احساس کرد همان بازویش "کاری را که برایش پول گرفته

 این بار کمی باالتر از دفعه قبل زخمی شده است. این بار درد وجودش را فرا گرفت.
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 ظاهرا نوکر به مشکل برخورده بود. "جناب لرد..."
 کنم!"یاد زد: "تو به این یکی برس! من با دیگری مبارزه میلرد آالستر با عصبانیت فر

وقتی جناب لرد دور شد، پل با خیال راحت نفس عمیقی کشید. نگاه کوتاهی به 
 توانست شمشیر را نگه دارد. کرد ولی هنوز میخونریزی می -بازویش انداخت 

یرش ایستاده و تیغه شمش"ما قبال یکدیگر را دیده بودیم!" لرد آالستر در مقابل گیدئون 
 از خون پل تیره شده بود.

خونسردی و اعتماد به  -با کمی اکراه  -گیدئون جواب داد: "کامال درست است." و پل 
نفس او را تحسین کرد. این پسر هیچ ترسی نداشت؟ "یازده سال پیش، کمی از بعد از 

ر گالیانو یکدیگ سوء قصد ناموفق شما به جان کنت سن ژرمن، در مدرسه شمشیربازی
 را دیدیم."

آورم. برای من جناب لرد با استهزاء گفت: "مارکی ولدون، اینطور نبود؟ به یاد می
 پیغامی از خود شیطان آورده بودی."

"برای شما هشداری آورده بودم که متأسفانه نادیده گرفتید." برق خطرناکی در چشمان 
 شد.سبز گیدئون دیده می
به محض اینکه چشمم به تو افتاد فهمیدم. و تو نمایش خوبی "مزخرفات شیطانی! 

 آوری که من در مسابقه شمشیر بازی کوچکمان برنده شدم."داشتی، ولی به یاد می
اش را طوری تکان های توریآورم." و سرآستینگیدئون گفت: "خیلی خوب به یاد می

اشد. که در واقع، از نقطه نظر داد که انگار مزاحمش بودند. "انگار که همین دیروز بوده ب
 من بوده است. آن گارد!"

فلز با فلز برخورد کرد ولی پل نتوانست ببیند که کدام برتر است چون نوکر باقیمانده 
 ور شد. اش به او حملهعقلش را جمع کرد و با شمشیر کشیده

ل پ جنگید ولی قدرت زیادی داشت واین مرد نسبت به اربابش با ظرافت کمتری می
اش به سرعت کم احساس کرد که با وجود این استراحت کوتاه، توان بازوی زخمی

 شود.می
هایش را به هم فشار داد و گشت؟ دیگر زمان زیادی نمانده بود! دندانپس کی برمی

فقط صدای برخورد شمشیرها و  -حمله کرد. چندین دقیقه، هیچ کس حرفی نزد 
بعد، پل از گوشه چشم دید شمشیر گرانبهای و  -شد تنفس سخت مردان شنیده می

 لرد آالستر در هوا به پرواز درآمد. و با صدای خشکی روی سنگفرش حیاط فرود آمد. 
 خدا را شکر!
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 نوکر، چند قدمی را به عقب برداشت. "جناب لرد؟"
"حقه کثیفی بود شیطان! بر خالف تمام قوانین! من در  جناب لرد با عصبانیت گفت:

 رد بودم!"حال بُ 
ی بدی هستی." او هم از زخمی روی بازویش گیدئون گفت: "به نظر من که بازنده

 کرد. خونریزی می
 سوخت. "اگر جرأت داری مرا بکش!"چشمان لرد آالستر از خشم می

 گیدئون شمشیرش را در غالف گذاشت وگفت: "امروز نه."
وکرش عضالتش را منقبض کرد. پل متوجه حرکت مختصر سر لرد آالستر شد و دید که ن

پل با سرعت برق، خودش را بین آنها انداخت و قبل از اینکه نوک شمشیر نوکر بین 
های گیدئون را بشکافد ضربه را دفع کرد. در همان لحظه، گیدئون دوباره دنده

شمشیرش را کشید و آن را در سینه مرد فرو کرد. خون از زخم فواره زد و جاری شد، در 
 پل مجبور شد سرش را برگرداند.حدی که 

که ای را لرد آالستر از این فرصت استفاده کرد تا شمشیر خودش را بردارد و پاکت قهوه
روی سنگفرش افتاده بود با نوک آن بلند کند. بدون یک کلمه دیگر، برگشت و دوان 

 دوان از دروازه ورودی حیاط بیرون رفت.
 به طرف گیدئون برگشت. "زخمی شدی، پسر؟" پل با عصبانیت فریاد زد: "ترسو!" بعد

گیدئون گفت: "نه، فقط یه خراشه. ولی تو ظاهرا خوب نیستی. بازوت .. این همه 
هایش را به هم فشار داد و شمشیرش را برداشت. "اون کاغذهایی که به خون..." لب

 لرد آالستر دادی چی بود؟"
های خانوادگی مسافران زمان مذکر و نامه خانوادگی. شاخهپل با نارحتی گفت: "شجره

 مؤنث."
دونستم شما دو تا خائن هستین ولی انتظار نداشتم گیدئون با سر تأیید کرد. "می

انقدر احمق باشین! اون سعی کرده همه نوادگان کنت رو بکشه! و حاال اسامی شاخه 
 دونه. اگه موفق بشه، ما هیچ وقت به دنیا نمیایم."مؤنث رو هم می

کشتی. اون به ما ا لحن تلخی گفت: "باید وقتی فرصتش رو داشتی اون رو میپل ب
کلک زد. گوش کن، من خیلی وقت ندارم. هر لحظه ممکنه برگردم ولی خیلی مهمه 

 حرف من رو گوش کنی."
 دونستمکردند. "اگه میهای سبز با برقی از خشم به او نگاه می"امکان نداره!" آن چشم

 کنم، حتما یه لوله آزمایشگاهی با خودم میاوردم."ت میامروز اینجا پیدا
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پل به سرعت گفت: "تماس گرفتن با ائتالف اشتباه بود. لوسی از اول مخالفت کرد. ولی 
من فکر کردم اگه ما بتونیم بهشون کمک کنیم کنت رو وادار به تسلیم بکنن..." دستش 

 هایی که زیربه بسته نامه را روی شکمش گذاشت. وقتی این کار را کرد، انگشتانش
 کتش پنهان کرده بود خورد. "لعنتی! بیا، این رو بگیر پسر!"

 گیدئون با تردید بسته را گرفت. "انقدر به من نگو پسر. من از تو بلندترم."
هاییه که کنت همیشه از محافظان مخفی کرده. خیلی گوییها بخشی از پیش"این

سرایی ری سراغ دوستت کنت و در مورد ما داستانمهمه که قبل از اینکه یه راست ب
 کشه!"کنی اینها رو بخونی. گندش بزنن، اگه لوسی بفهمه من رو می

 "از کجا بدونم جعلی نیست؟"
فهمی چرا ما کرونوگراف رو دزدیدیم. و چرا مانع این شدیم که "فقط بخونش! بعد می

 به سرعت گفت: "گیدئون، توکشید. ی خون رو ببنده." به سختی نفس میکنت حلقه
 باید مراقب گوئنت باشی. و باید از اون در برابر کنت محافظت کنی."

های ای در چشمکنم!" برق خودپسندانه"من از گوئنت در برابر هر کسی محافظت می
 دونم به تو چه ربطی داره."گیدئون بود. "ولی نمی

کرد که با این خودش را کنترل می "خیلی زیاد به من ربط داره، پسر!" پل باید خیلی
 دانست!جوانک دست به یقه نشود. خدایا، فقط اگر می

گیدئون دست به سینه ایستاد. "مردان آالستر چند روز پیش تقریبا من و گوئنت رو تو 
تونی انتظار داشته ش به خاطر خیانت شما! پس نمیهاید پارک به قتل رسوندن، همه

 انیت برای سالمت اون رو هضم کنم!"باشی که این نگرانی ناگه
دونی..." پل حرفش را قطع کرد. وقت زیادی نداشت. "مهم نیست. "تو هیچی نمی

گوش کن." به چیزی که لوسی گفته بود فکر کرد و سعی کرد تمام اضطرابش را در 
 صدایش انعکاس بدهد. "یه سؤال ساده، یه جواب ساده: تو عاشق گوئنت هستی؟"

هایش را از او برنداشت. ولی چیزی در نگاهش جرقه زد و پل آن را به گیدئون چشم
توانست از شمشیر استفاده کند ولی این پسر می -وضوح دید. آیا تردید بود؟ عالی بود 
 ظاهرا در امور احساسی تازه کار بود.

 "گیدئون من باید جواب رو بدونم!" صدایش تیز بود.
 و شد. "بله." فقط همین را گفت.کمی از عصبانیت از چهره پسرک مح

دانست. چطور او شود. لوسی میپل احساس کرد خشم خودش ناپدید می
توانست به لوسی شک کند؟ به سرعت گفت: "پس اون کاغذها رو بخون. تنها می
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تونی نقش واقعی گوئنت رو بفهمی و درک کنی واقعا چه خطری اون رو راهیه که می
 کنه."تهدید می
 ه او خیره شد. "منظورت چیه؟"گیدئون ب

میره. تو تنها کسی هستی که پل به جلو خم شد. "اگر تو جلوش رو نگیری، گوئنت می
 تونه. و ظاهرا، تنها کسی که اون بهش اعتماد داره."می

تر فشار داد. گیرد و بازوی گیدئون را محکماحساس کرد حالت تهوع وجودش را می
 یک یا دو دقیقه تأخیر بدهد!حاضر بود همه چیزش را برای 

 نومیدانه گفت: "گیدئون به من قول بده!"
ولی نتوانست جواب گیدئون را بشنود. همه چیز در اطرافش محو شد. زیر پایش خالی 

 شد و در زمان و مکان به پرواز درآمد. 
4Southwark 
 هملت، پرده سوم1
3Globe Theatre 
1Guttacavatlapidem تواند سنگ را سوراخ كند.معني يك قطره ميجمله التين به 
5Flandersاي در كشور فرانسهمنطقه 
0Marquisيكي از القاب اشرافي 
 نوعي اعالم ساعت نظامي1
1J. Mountjoy 
4Bambi آهوي كارتوني محبوب 

46Sir Arthur Conan Doyle نويسنده شرلوك هلمز 
44Antibes 
41Monsieur Do-Call-Me-Papa Bertelin 
43Croesusايثروتمند مشهور اسطوره 
41Peebles 
45Google Earth 
40Chelsea 
41Greenwich 
41Raphael 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – یاقوت کبود

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 4 3 

 

44David Copperfield  شخصیت یکی از کتابهای معروف چارلز دیکنز. و همچنین
 اسم یکی از شعبده بازهای معروف 

16Amethyst Snow 
14The Amber Avalanche 
11Haruki Murakami 
13Crown Office Row 
11Madame Tussaud 
15Demon 
10Karaokeهاي معروف نوعي آواز خواندن با موسيقي ترانه 
11Queen  16گروه معروفي از خوانندگان دهه 
11Xemerius 
14Mrs. Mallory 
36Sinclair and Hawkins 
34Edwardian 
31First Secretary 
33Burgess 
31Winsley 
35Frank Mine 
30Ashton Kutcher 
31The Butterfly Effect 
31Ray Bradbury 
34Mr. Marley 
16Creed of the Games (Creed of Olympic Games) 
14Elisabetta 
توان با احتمال غريب به يقين فرض كرد كه "م" به جيواني )زيرنويس كتاب( مي11

هاي مشهور اشرافي ز يكي از خانواده،  ا4511-4561آلساندرو، كنت دي مادرون، 
 ايتاليا اشاره دارد.

)زيرنويس كتاب( احتماال اين بخش زاييده تخيالت كنت بوده تا به داستان خود 13
 اعتبار بيشتري ببخشد.
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)زيرنويس كتاب( احتماال منظور رودولفو، يكي از اعضاي خانواده مديچي است كه با 11
 ي را به وجود آورد.، جوشش عظيم4554خودكشي در سال 

15GIAN PETRO BARIBI 
10DR. M. GIORDANO 

1114 Bourdon Place 
11Madeleine 
14Kenneth de Villiers 
56Aishani, Maggie, and Cassie Clarke 
54Hazel 
51Jinkgo  
53Mountain ash tree 
51reticule 
غش کردن افراد استفاده نوعی محلول آمونیاک که در گذشته برای جلوگیری از 55
 ها آن را به همراه داشتند.شده و اغلب خانممی
50jade figurine 
51Ming Dynasty 
51Cloppenburg 
54Anagram  ساخت كلمات مقلوب از حروف يك كلمه ديگر مانند نامي و ماني 

 Tom Marvolo Riddle -> I am Lord Voldemortآناگرام معروف هري پاتر : 
06Koppe Jötland 
04Jonathan Reeves-Haviland 
01Mr. Giordano 
03minuet 
01Whigs and the Tories 
05Reiki master 
00Soiréeنشيني كلمه فرانسوي به معني شب 
01Viscount Batten 
01Keira Knightleyهنرپيشه مشهور انگليسي فيلمهايي مانند غرور و تعصب 
04menuet à deux و نفرهمینوت د 
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16Burundi 
14le chain 
11Espièglerieلوندی 
 منظور ولیعهد انگلستان و همسرش است.13
11Stratford-upon-Avon 
15Linkin Park گروه موسیقی راک معروف 
10papercut 
11HallelujahBon Jovi version 
11Tosca 
14Mrs. Violet Purpleplum بنفشه آلوقرمز 
و آمریکا، اغلب اتفاقات غیر طبیعی و ماورایی در ماه کامل اتفاق  در فرهنگ اروپا16
 افتد.می
14Duke of Devonshire 
11Anorexiaشود. بیماری کم اشتهایی خطرناک که موجب الغری بیش از حد می 
13Greensleevesموسیقی فولک مشهور انگلیسی 
بدن شیر است که در  ای با سر یک زن وابوالهول یا اسفینکس موجودی افسانه11

ایستاده و برای هر که قصد عبور داشته معمایی طرح اساطیر یونان بر سر راهی می
دادند توسط این موجود کشته کرده است. کسانی که معمای او را پاسخ نمیمی
گویند در نهایت کسی به معمای ابوالهول پاسخ داده و او ها میشدند. برخی افسانهمی

 مغاکی عمیق انداخته و از بین برده است. خود را به دره و
15Selina 
10Nam quod in iuventus non discitur, in matura aetate nescitur. 
11Lady Gainsley 
11Girl Guides 
14Gloucestershire 
46Strand 
44High Society 
41Grace Kelly 
43Frank Sinatra 
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41Doris Day 
45The Man Who Knew Too Much 
40Que Sera, Sera آواز قديمي بسيار مشهوري كه دوريس دي در فيلم مردي كه زياد
دانست خوانده است. معني اين عبارت اين است كه هر چه مي خواهد بشود، مي

 بشود.
 اعالم ساعت نظامي41
41Cantrell 
44Ariadne test 

466THE CERBERUS WATCH 
464Florentine Alliance 
461Abba’s ‘The Winner Takes It All’ 
 نوعی خودکشیتشریفاتی ژاپنی با روش َدریدن شکم.463
 اند.منظورش آخرين جمالتي است كه افراد مشهور قبل از مرگ خود گفته461
465Enchantéeمسحور، شيفته 
460the Tories and the Whigs 
461Penelope Mary Gray 
461Magnifique باشکوه 
464n’est-ce pas اینطور نیست؟ 
446Quelle catastropheای!!چه فاجعه 
444Tiens 
441Adele 
443Katy Perry 
441The Winner Takes It All 
445I Wonder 
440Mamma Mia 
441Wasting My Time 
در اساطیر یونان، سیزیف فردی بود که محکوم شد تا ابد سنگ بزرگی را تا باالی 441

 غلتید و پایینرسید دوباره میو درست زمانی که سنگ به باالی کوه می کوهی ببرد
 آمد. کنایه از رنج و زحمت بدون نتیجه.می
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444oui, très bien .بله، خیلی خوبه 
 اینطور نیست؟ 416
 خوبه414
411Derbyshire 
413North Audley Street 
411Lost Arkنام اشاره به یک بازی آنالین محبوب با همین 
415Kruks  
410Genoveva Fairfax 
411Georgiana 
411Lavinia 
414Mr. Merchant 
436Lavinia Rutland 
434Duke of Lancashire 
 نوعي نوشيدني كه از مخلوط شراب، آب ميوه و ادويه درست شده است.431
433Zac Efron بازيگر فيلم دبيرستان موسيقي 
431Anna Netrebkoپرای روس خواننده ا 
435Royal Opera House in Covent Garden 
430Merci pour le compliment .از تعریفتون ممنونم 
431Lord Alastair 
431Giacomo Casanova 
434Stradivariusآالت موسيقي ساخت خانواده ايتاليايي استراديوري 
416Penمخفف پنلوپه 
414Don’t Cry for Me, Argentina 
 هااتر موزیکال گربهتئ411
 بدون همراهی دستگاه موسیقی413
411Barbra Streisand 
415Andrew Lloyd Webber یکی از مشهورترین سازندگان موسیقی که برای
 های مشهور زیادی موسیقی ساخته است.فیلم
410Così Fan Tutteيكاپرايايتالياييمعروفكهتوسطموتزارتتنظيمشدهاست 
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411Nicole Kidman 
411Moulin Rouge 
414Viscount Batten 
456Marquis Weldon 
 اشاره به شخصیت دارت ویدر از مجموعه جنگ ستارگان454
451Darth Vader 
453Conte di Madrone 
451Tu es mignonneشمازيبا هستيد 
455Geocaching نوعي سرگرمي كه در آن بر اساس مختصات جغرافيايي محلي را كه

 كنند.ن پنهان شده است را رديابي ميچيزي در آ
450Mignonneزیبا 
451et bienخوب 
451le petit français  فرانسوی کوچولو 
454Mignonne زیبا 
406qui nescit dissimulare nescit regnare داند با چشم پوشي او هر چه مي
 داندمي

404Marcellus, De Medicamentis 
401Klingons in the Star Trek 
403Brit 
401Bolfri 
405Akasha Chronicle 
400Inquisition دادگاه تفتیش عقاید در مسیحیت باستان که مخالفان خود را به

 های تفتیش عقاید محاکمه گالیله است.سوزاند. از مهمترین دادگاهجرم ارتداد می
امع جدید و این اظهارات طبق نظر مسیحیان زمان کنت کفرآمیز بوده و در جو401

 شود.دین اسالم کفر محسوب نمی
401Adonisهای یونان باستان مورد عالقه آفرودیت الهه جوان زیبایی که در افسانه

 عشق بود.
--------------- 
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