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موریـگان کـرو1 از ریـل چتـری پایین پریـد، دندان  هایش به هـم می  خورد و 
دسـت  هایش دور چتر برزنتی  اش یخ بسـته بود. باد مثل شالق به موهایش 
زده و بدجور آشـفته  اش کرده بود. نهایت سـعی اش را کرد تا مویش را مرتب 
کنـد و هم زمـان بـدو بـدو رفـت تا از پشـتیبانش که چنـد متـر از او جلو زده 
بـود و بـا شـتاب در خیابـان اصلی و شـلوغ محله ی بوهمـی2 پیش می  رفت 

جا نماند. 
موریـگان صدایـش زد: »صبـر کـن!« و بـا زور و فشـار از میان یـک گُله زن 
که پیراهن  های سـاتن و شـنل  های مخملی باشـکوه به تن داشـتند گذشـت. 

»ژوپیتر، یواش  تر برو.«
ژوپیتر نورث3 رویش را برگرداند اما از حرکت نایسـتاد. »نمی  تونم یواش  تر 

برم، موگ. از دست من خارجه. برسون خودت رو.«
و بـا کلـه دویـد وسـط انبوه عابریـن پیاده و گاری و کالسـکه  های اسـبی و 

درشکه  های موتوردار و دوباره غیبش زد. 

1- Morrigan Crow 2- Bohemian District
3- Jupiter North

فصل یک

بال دار لیفارسای 
شب آخرِ زمستان یکم

موریـگان کـرو1 از ریـل چتـری پایین پریـد، دندان  هایش به هـم می  خورد و 
دسـت  هایش دور چتر برزنتی  اش یخ بسـته بود. باد مثل شالق به موهایش 

فصل یک

بال دار لیفارسای 
شب آخرِ زمستان یکم
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موریـگان تنـد و تنـد دنبالش رفت و بـه ابـری از دود الجوردی  رنگ با بوی 
شـیرین و حال  خراب  کـن برخورد که زنی با سرانگشـت  های آبـی   و یک لیوان 

نوشیدنی در دستش، مستقیم توی صورت او فوت کرده بود. 
موریگان سـرفه کرد و با دسـت دود را کنار زد. »َاه، گندش بزنن.« برای یک 
لحظه، پشت غبار دود ژوپیتر را گم کرد، اما بعد چشمش خورد به نوک کله  ی 

سرخش که میان جمعیت باال و پایین می  شد. دوید تا به او برسد. 
پشت سرش صدای جیغ زن انگشت  آبی را شنید: »بچه! عزیزم، نگاه کن... 

یه بچه، اون هم اینجا توی بوهمیا. وحشتناکه!«
»نگران نباش عزیزم. احتمااًل  بخشی از یه نمایشه.«

»اوه، البته. چه نوآورانه!«
موریگان دلش می  خواسـت لحظه  ای بایسـتد و نگاهی به دور و بر بیندازد. 
تـا قبـل از آن هیچ  وقـت آن قسـمت از نِِورمـور1 را ندیـده بود. اگـر از گم کردن 
ژوپیتـر تـوی جمعیت نمی  ترسـید، با دیدن خیابان  های پهنی که دو طرفشـان 
پـر بـود از تـاالر و تماشـاخانه و سـالن کنسـرت و کپه کپه چراغ  های روشـن و 
نئونـی، ذوق می  کـرد. مـردم بـا لباس  هـای پلوخوریشـان از داخل کالسـکه  ها 
بیـرون ریختنـد و از درهـای تماشـاخانه  ی بـزرگ بـه داخل راهنمایی   شـدند. 
جارزن  هـا داد می  زدنـد و آواز می  خواندنـد و مشـتری  ها را بـه قهوه  خانه  هـای 
پرجنجـال دعـوت می  کردنـد. بعضی رسـتوران  ها از بس مشـتری داشـتند که 
میزهایشـان تا پیاده  رو هم کشـیده شـده و تمام صندلی  هایشان ُپر بود، حتی 

در آن شب یخبندان، آخرین شب زمستان. 
موریگان باالخره خودش را رسـاند به ژوپیتر که دِم شـلوغ  ترین و زیباترین 
ساختمان خیابان منتظرش ایستاده بود. ساختمان درخشانی از جنس مرمر 
سفید و طال که به نظر موریگان هم به کلیسای جامع شبیه بود و هم به کیک 

عروسی. بر تابلوی روشن سردرش نوشته بود: 

1- Nevermoor
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تاالرموسیقیدلفیاننو1 تقدیممیکند
جیجیگرند2

و
پنجفقیرزاده

موریـگان نفس  نفس  زنـان گفـت: »می خوایـم بریـم... این تـو؟« پهلویش 
بدجوری تیر کشید. 

ژوپیتر گفت: »کجا، اینجا؟« نگاه تحقیرآمیزی به باال انداخت. »معلومه که 
نه. از جونم که سیر نشدم.«

پشـت سـرش را پایید و موریگان را برد داخل کوچه  ای که پشـت دلفیان نو 
بـود و از جمعیـت دور شـدند. کوچـه از بس باریک بود که مجبور بودند پشـت 
هم راه بروند و از روی آت وآشغال  هایی که معلوم نبود چه هستند و آجرهایی 
که از دیوارها شـل شـده و افتاده بودند رد شـوند. کوچه اصاًل نور نداشـت. بوی 
شـدید چیز ناجـوری می  آمد که هرچه جلو  تر می  رفتند شـدیدتر می  شـد، مثل 

بوی تخم  مرغ گندیده یا الشه  ی آنیمال، یا شاید هم هر دو. 
موریگان دهان و دماغش را با دست پوشاند. بو از بس زننده بود که باید به زور 
جلوی اسـتفراغش را می  گرفت. بیش از هر چیزی دلش می  خواسـت دور بزند 

و برگردد، اما ژوپیتر همان جور پشت سرش راه می  آمد و او را جلو می  فرستاد. 
به انتهای کوچه که نزدیک شـدند ژوپیتر گفت: »وایسـا، این...؟ نه. وایسـا، 

این یکی...؟«
موریـگان سـرش را برگردانـد و دید ژوپیتر دارد قسـمتی از دیوار را وارسـی 
می  کنـد کـه هیـچ فرقی با بقیه  ی قسـمت  ها ندارد. آرام با نوِک انگشـت مالِط 
بین آجرها را فشار داد، خم شد و بو کشید، بعد برای امتحان به آن زبان زد. 
موریگان با آشفتگی نگاهی به او انداخت و گفت: »اه اه، نکن. این چه کاریه؟«

1- New Delphian 2- Gigi Grand
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ژوپیتـر اولـش چیـزی نگفت. لحظه  ای به دیوار خیره شـد، پیشـانی  اش را 
چیـن انداخـت و بعد به باریکه  ی آسـمان پرسـتاره    ی بین دو سـاختمان نگاه 

کرد. »هممم. حدسم درست بود. تو حسش می  کنی؟«
»چی رو؟«

ژوپیتر دست موریگان را گرفت و به دیوار فشار داد. »چشم  هات رو ببند.«
موریگان چشمانش را بست. حس حماقت می  کرد. گاهی نمی  شد درست 
تشـخیص داد کـه ژوپیتـر شـوخی  اش گرفتـه یا جدی اسـت. اما در آن شـِب 
به خصوص حدس زد که دارد سربه سـرش می  گذارد. ناسـالمتی شب تولدش 
بود. درست است که ژوپیتر قول داده بود خبری از غافلگیری نباشد، اما هیچ 
از او بعید نبود شـیرین  کارِی مفصل و خجالت آوری راه بیندازد که ختم شـود 
به سـالنی پر از آدم درحال خواندن آواز »تولدت مبارک«. موریگان تا خواسـت 

این حدسش را به زبان بیاورد... 
»اوه!« نـوک انگشـتش گزگـز ریز و نامحسوسـی کرد و همهمـه  ی گنگی در 

گوشش پیچید. »اوه.«
ژوپیتر مچش را گرفت و کمی از دیوار عقب کشید. موریگان حس کرد دستش 

مقاومت می  کند، انگار آجرها آهنربا داشتند و نمی  خواستند او را رها کنند. 
موریگان پرسید: »این دیگه چیه؟«

ژوپیتـر زیـر لـب گفت: »یه جـور حّقه. دنبالـم بیا.« به عقب خم شـد و یک 
پایـش را روی آجر دیوار گذاشـت، بعد پای دیگـرش را. بعد، عین آب خوردن 
قانـوِن گرانـش را نقـض کـرد   و رو بـه بـاال روی دیـوار بـه راه رفتن ادامـه داد. 

خودش را خم کرده بود تا سرش به آن  طرف کوچه نخورد. 
موریـگان یـک لحظه در سـکوت هـاج و واج نگاهش کـرد. بعد به خودش 
تکانی داد. هرچه نباشد، حاال دیگر یک نورموری به حساب می  آمد. از ساکنین 
دائمـی هتـل دئوکالیون1 و تازه عضو کانون وانـدروس2 هم بود. دیگر واقعًا هر 

1- Hotel Deucalion 2- Wundrous Society
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وقت اوضاع آن روی عجیب وغریبش را نشان می  داد نباید تعجب می  کرد. 
نفـس عمیقی کشـید (باز هم نزدیک بود از بـوی گند باال بیاورد) و حرکات 
ژوپیتـر را موبه مـو تقلیـد کـرد. همین  که هر دو پایـش روی دیوار قـرار گرفتند 
تعـادل دنیـا در هـم ریخـت و بعـد دوباره راسـت و مسـتقیم شـد، جـوری که 
موریگان کاماًل احسـاس راحتی می  کرد. آن بوی وحشـتناک بالفاصله از بین 
رفـت و جایـش را هـوای سـرد و تازه  ی شـب گرفـت. یک دفعه، قـدم زدن در 
کوچه  ای که آسـمان پیش رویش گسـترده می  شـد تبدیل شـد به عادی  ترین 

کار دنیا. موریگان خنده  اش گرفت. 
وقتـی از کوچـه  ی عمـودی بیرون آمدند، دنیا دوباره تکان شـدیدی خورد و 

یک بار دیگر مثل اولش راست شد. 
آن  جـور کـه موریـگان انتظـار داشـت بـه پشـت  بام نرسـیدند، بلکـه از یک 
کوچـه  ی دیگـر سـر در آوردنـد. ایـن یکی شـلوغ و پرصـدا و غرق در نور سـبِز 
چرکیـن بـود. موریگان و ژوپیتر ایسـتادند ته صـِف درازی از آدم  های ذوق  زده 
که یک طناب مخملی جلویشـان را گرفته بود. حس و حالشـان واگیر داشت؛ 
موریـگان هـم کمی هیجان برش داشـت و روی نوک پا ایسـتاد تا ببیند برای 
چه صف بسـته  اند. آن جلو جلوها، به درِ آبی رنگ  پریده و کهنه  ای یک تابلوی 

دست  نویس شلخته   وصل بود: 

تاالر موسیقی دلفیان قدیم
ورودِی پشت صحنه
امشب: لیفارسایبالدار

موریگان پرسید: »لیفارسای بال دار کیه؟«
ژوپیتـر جوابـش را نـداد. بـا تکان سـر به موریـگان حالی کرد کـه دنبالش 
بـرود. بعـد راهش را کشـید و یک راسـت رفت جلـوی صف، جایی کـه زنی با 
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قیافه  ای بی  حوصله داشـت اسـامی را از روی فهرسـت خط می  زد. زن سر تا پا 
سیاه پوشیده بود، از چکمه  های سنگینش گرفته تا گوش  گیر پشمینی که دور 

گردنش آویزان بود. (موریگان از تیپش خوشش آمد.)
زن بی  آن  که سـرش را بلند کند گفت: »صف اونجاسـت. عکاسی ممنوع. در 

ضمن تا اجرا تموم نشه از امضا خبری نیست.«
ژوپیتر گفت: »متأسـفانه من نمی  تونـم این همه منتظر بمونم. موردی نداره 

االن همین جور یواشکی برم داخل؟«
زن آه کشـید و نـگاه سرسـری و بی  تفاوتی به او انداخت. بـا دهان نیمه  باز 

آدامس می  جوید: »اسم؟«
»ژوپیتر نورث.«

»نیستی توی فهرست.«
»نـه. منظـورم اینه که، بله. می  دونم. امیدوار بودم شـما بتونید برام چاره  ای 
پیدا کنید.« این را که گفت از الی ریش قرمزش نیشش را باز کرد و به سنجاق 

کوچولوی و روی یقه  اش ضربه  ی ریزی زد. 
موریـگان جـا خـورد. خبر داشـت که مردم نورمـور اعضای کانـون درجه  یک 
واندروس را تحسین می  کنند و اغلب رفتاری که با آن  ها می  شود جوری است 
که شهروندان عادی باید به خواب ببینند، ولی قباًل هیچ  وقت ندیده بود ژوپیتر 
سعی کند آن قدر تابلو از »امتیاز سنجاقی  «اش استفاده کند. برایش سؤال شد 

که یعنی ژوپیتر زیاد از این کارها می  کند؟
زن خوشش نیامد، که به نظر موریگان کاماًل قابل درک بود. اول نگاه چپی 
به و کوچولوی طالیی انداخت و بعد چشـم  هایش را با آن خط چشـم   کلفت و 

براق به صورت امیدوار ژوپیتر دوخت. »نیستی توی فهرست.«
ژوپیتر گفت: »خودش دوست داره من رو ببینه  ها.«

لب باالی زن تابی برداشت و دهانی پر از دندان  های الماس  نشان را نمایان 
کرد. »ثابت کن.«
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ژوپیتـر سـرش را کـج کـرد و یـک ابرویـش را بـاال انداخـت. زن هـم بـا 
بی  حوصلگی عینًا ادای ژوپیتر را درآورد. آخرسـر ژوپیتر آهی کشـید و دسـت 
کرد توی پالتویش و یک پرِ مشـکی که رگه  های طالیی داشـت بیرون کشـید 

و الی انگشتانش یک  بار و دوبار چرخاند. 
چشـم  های زن کمـی گـرد شـد. دهانش باز مانـد و موریگان توانسـت تکه 
آدامس بادکنکی آبی کمرنگ را الی دندان  هایش ببیند. زن به صفی که پشت 
سـر ژوپیتر دراز و درازتر می  شـد نگاه مضطربی انداخت و درِ رنگ و رو رفته  ی 
آبی را فشار داد و باز کرد. سرش را جنباند و اشاره کرد که هر دو بروند داخل. 

»بجنبید پس. پنج دقیقه به اجرا مونده.«

پشـت صحنه  ی دلفیـان قدیم تاریک بود. همان جور که عوامل سـیاه  پوش 
پشـت  صحنه بی    صـدا و فعـال این  طـرف و آن  طـرف می  رفتنـد،  جـو سـاکت و 

پرانتظاری حاکم بود. 
موریگان پچ  پچ  کنان پرسید: »اون َپره چی بود؟«

ژوپیتر قدری دلخور زیر لبی گفت: »ظاهرًا که یه چیز قابل قبول  تر از سنجاق.« 
یکی از گوش  گیرهایی را که از صندوقی با برچسب عوامل صحنه کش رفته بود 

به موریگان داد. »بگیر، این هارو بذار روی گوِشت. می  خواد بخونه.«
موریگان پرسید: »کی؟ منظورت اون  ... آقا بال داره ست؟«

»لیفارسا، بله.« یک دستش را الی موهای قرمزش کشید و موریگان از این 
حرکتش فهمید که مضطرب است. 

»خب می  خوام بشنوم.«
»نه باور کن که بهتره نشـنوی.« ژوپیتر از همان   جا که ایسـتاده بودند از الی 
پرده به تماشاگران آن سمت نگاه کرد و موریگان هم دزدکی نگاهی انداخت. 

»بهتره هیچ  وقت صدای آواز امثال اون رو نشنوی، موگ.«
»چرا نه؟«
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ژوپیتر گفت: »چون قشـنگ  ترین صداییه که به عمرت می شـنوی. صداش 
قسـمتی از مغـز آدم رو تحریـک می  کنـه که یـه آرامش کامل و خدشـه  ناپذیر 
بـه وجـود می آره، یعنی بهتریـن حس ممکن. یادت می  ندازه که تو یه انسـان 
به تمام معنایی، کامل و بی  نقص و هر چی رو که می  خوای و نیاز داری خودت 
داری. تنهایی و غم تبدیل می  شـن به خاطره  ای دور. قلبت لبریز می  شـه و این 

احساس بهت دست می  ده که دنیا دیگه هرگز ناامیدت نمی  کنه.«
موریگان با لحن یکنواختی گفت: »وای که چقدر ترسیدم!«

ژوپیتـر کـه قیافـه  اش جـدی شـده بود سـر حرفـش مانـد و گفـت: »جدًا 
ترسـناکه. چـون زودگـذره. چون لیفارسـا نمی  تونـه تا ابد به خونـدن ادامه بده 
و وقتـی دسـت از خوندن بکشـه باالخـره اون حس خوشـبختی تمام و کمال 
محو می  شـه. اون وقت تو، اینجا توی دنیای واقعی با این همه سـختی و نقص 
و آلودگی رها می  شـی. خیلی غیرقابل  تحمل می  شـه و بدجور احساس پوچی 
بهـت دسـت می  ده. حـس می کنی زندگیت از حرکت ایسـتاده. انـگار توی یه 
حباب  گیر افتادی درحالی که بقیه  ی مردم دنیا دور و برت دارن به زندگیشون 
می  رسـن. آدم  های اون بیرون رو می  بینی؟« کمی پرده را کنار کشـید و دوباره 

به تماشاچیان نگاه کردند. 
دریایـی از صورت  هایـی کـه بـا نـور جایگاه ویـژه  ی خالی نوازندگان روشـن 
شـده بود و همه یک حالت داشـتندـ  مشـتاق اما یک  جورهایی توخالی. انگار 
چیزی کم داشـتند. ناقص بودند. ناقص. ژوپیتر حرفش را از سـر گرفت: »اونا 
حامـی هنـر نیسـتن. اینجا نیومـدن که از یه اجرای اسـتادانه لـذت ببرن.« به 
موریـگان نـگاه کرد و یواش گفت: »معتادن، موگ. دونه به دونه  شـون. اومدن 

اینجا به خاطر اعتیاد به صدای اون.«
موریگان با دقت به آن چهره  های گرسـنه   نگاه کرد و حس کرد سـرمایی در 

وجودش می  خزد. 
صدای زنانه  ای فضا را در هم شکست. تماشاچیان ساکت شدند. 
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»خانم  ها و آقایان! این شما و این صدمین شب اجرای فوق  العاده و پرشکوه 
او در دلفیان قدیم... یکه و بی  همتا، آسمانی و ملکوتی...« صدای بلندش در حد 

زمزمه  ای نمایشی فرو افتاد. »لیفارسا! تشویقش کنید!«
سـکوت بالفاصله از هم پاشـید. تاالر موسـیقی با کف و سوت و جیغ مردم 
از سـروصداهای شـادمانه منفجر شد. ژوپیتر با آرنج به پهلوی موریگان کوبید 
و موریـگان فـوری گوش  گیـرش را محکـم روی گوشـش گذاشـت. گوش  گیر 
ریزتریـن صداهـا را هـم خفـه کـرد، بـرای همیـن تنهـا چیـزی کـه موریـگان 
می  توانسـت بشـنود صدای جریان خون در گوش  هایش بود. می  دانست برای 
تماشـای نمایـش نیامده  اند. کار خیلی مهم  تری داشـتند، ولـی با وجود این... 

راستش یک ذره اعصاب  خردکن بود.
جـای تاریکـِی تـاالر را پرتویـی طالیی رنگ گرفت. نور چشـِم موریگان را زد. 
باالی سـر جمعیت، آن باالها سـمت سـقف، وسـط جایگاه ویژه، نور نورافکن 
روی مردی افتاد با چنان زیبایِی فرازمینی   و عجیبی که راسـتی راسـتی نفس 

موریگان را بند آورد. 
لیفارسـا بـا دو بـال قدرتمنـد و پرزور باالی سـر همه وسـط هـوا معلق بود  ؛ 
پرهایـی به سـیاهی شـب، بـا رگه  هایی از طـالی رنگ  رنگ و درخشـنده که از 
میان دو کتفش بیرون زده بودند و آرام و موزون باز و بسـته می  شـدند. پهنای 
بالـش کِم کم به سـه متر می  رسـید. بدنـش قوی و عضالنی امـا انعطاف  پذیر 
بود. و پوسـت سرمه  ای تیره  اش رگه  های طالیی  رنگ داشت، مثل گلدان سیاه 

شکسته  ای که تکه هایش را با فلزات گرانبها دوباره به هم چسبانده باشند. 
لیفارسـا رو به پایین به تماشـاچیان نگاه کرد و کنجکاوِی نگاهش هم زمان 
هـم سـرد بـود و هم مهربان. آدم  ها در سـر تا سـر تاالر، سـرها را بـاال گرفته و 
بـه لیفارسـا چشـم دوختـه بودند. گریه می  کردنـد و می  لرزیدنـد و برای حفظ 
آرامششان سفت همدیگر را چسبیده بودند. چند تایی از تماشاچیان درجا کف 
تاالر موسـیقی غش کردند. موریگان بی  اختیار فکر کرد دیگر دارند پیازداغش 
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را زیاد می  کنند. آخر او هنوز حتی دهانش را هم باز نکرده بود که آواز بخواند. 
بعد دهان باز کرد. 

تماشاچی  ها خشکشان زد. 
و به نظر آمد که ممکن است دیگر هیچ  وقت دوباره تکان نخورند. 

آرامشی ساکن و جاودان مثل برف فرود آمد. 
***

موریـگان می  توانسـت تمام شـب همـان   جا کنـار صحنه چمباتمـه بماند و 
ایـن منظـره  ی عجیـب و آرام را تماشـا کنـد... امـا ژوپیتـر بعـد از چنـد دقیقه 

حوصله  اش سر رفت. (موریگان پیش خودش فکر کرد، طبق معمول.(
آن ته ته  های پشـت  صحنه  ی تاریک و دودآلود، ژوپیتر اتاق گریم لیفارسـا را 
پیـدا کـرد و دوتایی با موریگان خودشـان را دعوت کردنـد داخل تا آنجا منتظر 
لیفارسا بمانند. وقتی درِ فوالدِی اتاق کامل بسته شد ژوپیتر تازه اشاره داد که 

دیگر خطری نیست و می  توانند گوش  گیر  ها را بردارند. 
موریگان دورتادور اتاق گریم را ورانداز کرد و دماغش را چین انداخت. از در 
و دیوارش آت وآشغال می  ریخت. قوطی و بطری  های خالی همه جا پخش و پال 
بـود. جعبه  های شـکالت نیم  خـورده و یک عالم گلدان پـر از گل  های پژمرده و 
نیمه  پژمـرده روی زمیـن، روی مبل، روی میز گریم و روی صندلی تلنبار شـده 
بودند و بوی نای لباس  های نُشسـته   می  آمد. لیفارسـا موجود کر و کثیفی بود. 

موریگان از تعجب پوزخند زد. »تو مطمئنی اتاق رو درست اومدیم؟«
»هممم. بله متأسفانه.«

ژوپیتـر بـا احتیـاط چنـد قلـم از آشـغال  ها   را برداشـت و توی سـطل زباله 
  انداخـت تـا روی مبـل برای نشسـتن موریـگان جا بـاز کنـد... آن   وقت دیگر 
نتوانسـت جلـوی خودش را بگیرد و چهـل دقیقه  ی بعد را به تمیزکاری و رفت 
و روب گذراند و تا جایی که از دستش برمی  آمد توانست آنجا را قابل سکونت 
کند. از موریگان کمک نخواست و موریگان هم تعارف نکرد. حاضر نبود در آن 
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منشأ خطر و مرض دست به سیاه و سفید بزند. 
 ژوپیتـر همان جـور کـه کار می  کرد گفت: »گوش کن مـوگ. حالت چطوره؟ 

خوبی؟ خوشحالی؟ آرومی؟«
موریگان اخمش توی هم رفت. تا قبل از اینکه ژوپیتر بپرسـد آرام اسـت یا 
نه کاماًل آرام بود. هیچ  وقت هیچ  کس از کسـی نمی پرسـد که آرام اسـت یا نه، 
مگر اینکه دلیلی برای آرام نبودن وجود داشـته باشـد. چشـمش را تنگ کرد. 

»چطور؟ چیزی شده؟«
ژوپیتر جواب داد: »هیچی نیست.« اما صدایش یک مقدار نازک و تدافعی 
شده بود. »هیچِی هیچی. فقط... وقتی کسی مثل لیفارسا رو مالقات می  کنی، 

مهمه که حالت خوب باشه.«
»چرا؟«

»چون آدم  هایی مثل لیفارسا احساسات آدم  های دیگه رو... جذب می  کنن. 
اممم، واقعًا زشـته که وقتی غمگین و عصبانی هسـتی بیای دیدن این آدم  ها، 
چون به  هرحال باعث می  شی حالشون بد شه و روزشون خراب شه. و صاف و 
پوست  کنده بگم که ما نمی  خوایم لیفارسا حالش بد باشه. خیلی خیلی مهمه. 

پس، اممم.... حالت چطوره؟«
موریگان نیشش را گوش تا گوش باز کرد و دو انگشت شستش را باال گرفت. 
ژوپیتر کمی نگران شد و آهسته گفت: »پس این  طور. باشه. از هیچی بهتره.«

صدایی از سیسـتم صوتی پشـت صحنه در آمد و وقفه  ای بیسـت  دقیقه  ای 
اعـالم کـرد و چنـد لحظه   بعـد درِ اتاق گریم محکم باز شـد. سـتاره  ی نمایش 
بـا غـرور بـه داخل قـدم برداشـت. خیِس عـرق بـود و بال  هایش را پشـتش 
جمـع کـرده بود. مسـتقیم رفت طرف چرخ  دسـتی پـر از شیشـه  های قهوه  ای 
جرینگ  جرینگ  کـِن نوشـیدنی و بـرای خـودش لیـوان کوچکـی از چیـزی 
کهربایی  رنـگ ریخـت. بعد یـک لیوان دیگـر. نیمه  های لیـوان دومش بود که 

باالخره دوزاری  اش افتاد در اتاق تنها نیست. 
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زل زد به ژوپیتر و تِه لیوانش را سر کشید. 
باالخره پرسـید: »گمشـده پیدا کرد  ی عزیز؟« سـرش را رو به موریگان کج 
کـرد. حتـی وقت صحبـت کردن هـم صدایش بـم و آهنگین بود. شـنیدنش 
باعث شد چیزی مثل دلتنگی یا غربت یا حسرت درست تِه گلوی موریگان را 

بسوزاند. موریگان آب دهانش را به زحمت قورت داد. 
ژوپیتر پوزخند زد. »موریگان کرو، ایشـون لیفارسای بال داره. آواز خوندنش 

محشره.«
موریگان زبان باز کرد: »باعث افت...«

لیفارسـا جلویش درآمد و گفت: »افتخار از ماسـت.« دسـتش را بی  هوا دور 
اتاق تکان داد. »نمی  دونسـتم امشـب قراره مهمون بیاد. شرمنده که اینجا چیز 

زیادی ندارم، ولی...« به چرخ  دستی اشاره کرد. »از خودتون پذیرایی کنید.«
ژوپیتـر گفـت: »مـا نیومدیم مهمونـی، دوسـت قدیمی. یه خواهشـی ازت 

داشتم. یه مقدار اضطراریه.«
لیفارسـا خـودش را تلپـی انداخـت روی یک مبل تک نفـره و پاهایش را از 
روی دسـته  اش آویـزان کـرد و تاب داد. با اوقات  تلخی به لیوان توی دسـتش 
خیره شد. بال  هایش جنبیدند و دوباره خودبه خود مرتب شدند و مثل شنِل پِر 
بزرگی پشـت مبل پهن شـدند. صاف و نرم بودند و پرهای زیرشـان کرک  مانند 
بـود. موریـگان به زور توانسـت جلـوی خودش را بگیـرد که دسـت دراز نکند و 

نوازشش نکند. با خودش فکر کرد، ضایع می  شم. 
لیفارسـا گفـت: »حـدس می  زدم بـرای احوالپرسـی نیومده باشـی. کم  پیدا 
شـدی، دوست قدیمی. از تابسـتان یازدهم تا حاال گذرت این طرف  ها نیفتاده. 

می  دونی که شب افتتاحیه  ی باشکوه من رو از دست دادی؟«
»شرمنده  م. گل  هایی که برات فرستادم به دستت رسید؟«

لیفارسـا با بداخالقی شـانه باال انداخت. »نخیر. نمی  دونم. شـاید. خیلی  ها 
برام گل می  فرستن.«
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موریگان شـک نداشـت که لیفارسـا از عمد می  خواهد حال ژوپیتر را بگیرد، 
امـا خـود موریـگان هـم بی  اختیار حالش گرفته شـد. هیچ  وقـت توی عمرش 
لیفارسـا را ندیـده بود اما حتـی تصور ناراحتی اش هم برایـش غیرقابل تحمل 
بـود. عجیب دلش می  خواسـت به لیفارسـا چیـزی بدهد، بیسـکویت، یا یک 

هاپوی بامزه. یا هرچیزی که دلش را شاد کند. 
ژوپیتـر طومار کاغذی پاره  پوره و خـودکاری از جیب پالتویش بیرون آورد و 
آن  ها را بدون هیچ حرفی رو به دوسـتش گرفت. لیفارسـا توجه نکرد. ژوپیتر 

گفت: »می  دونم نامه  م به دستت رسیده.«
لیفارسا لیواِن توی دستش را چرخاند و حرف نزد. 

ژوپیتـر سـاده  دالنه با دسـت   دراز خواهش کرد: »می  شـه ایـن لطف رو بهم 
بکنی؟ لطفًا.«

لیفارسا شانه باال انداخت. »چرا باید همچین کاری بکنم؟«
ژوپیتر اعتراف کرد: »هیچ دلیل منطقی  ای به ذهنم نمی  رسـه. اما امیدوارم 

به  هرحال انجامش بدی.«
لیفارسـا حاال دیگر داشـت موریـگان را برانداز می  کرد. چهـره  اش محتاط و 
گرفته بود. »فقط یک چیز به ذهنم می  رسـه که بتونه ژوپیتر نورث بزرگ رو به 
فکر پشـتیبان شـدن بندازه.« یک قلپ از نوشـیدنی  اش خورد و نگاه خیره  اش 
را رو به ژوپیتر برگرداند. »خواهش می  کنم اگر اشتباه می  کنم بی  تعارف بگو.«

موریگان هم به پشتیبانش نگاه کرد. سه تایی در سکوتی ساکن و عذاب  آور 
نشستند. سکوتی که ظاهرًا لیفارسا آن را یک  جور تأیید برداشت کرد. 

زمزمه کرد: »واندرسـمیت.« آه عمیقی سـر داد و با خسـتگی دسـتی روی 
صورتـش کشـید و طومـار را از دسـت ژوپیتـر قاپید. خـودکار را ندیـده گرفت. 
»تـو عزیزترین دوسـت منـی و بزرگ  ترین احمقی که به عمرم شـناختم. پس 
بله، معلومه که قولنامه  ی امنیتی مسـخره  ت رو امضا می  کنم. هرچند که چیِز 

به دردنخوریه. واندرسمیت، چه غلطا. مضحک.«


