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1
 سرن رِیس نگران است و دلواپس

هدیه  ای بخر ارزان... شیرینی یا روبان...
جعبه  ای دربسته... با آرزویی پنهان

»نگاه کنین! چقدر دکه! قایق های روی رودخونه رو!«
توماس از شدت هیجان روی گاری ای که یک اسب کوچک آن را می  کشید، 
سـر پا ایسـتاده بود. گاری که تکان خورد، خانم ویلیرز یکهو از ترس توماس را 
گرفت. »ارباب توماس لطفًا آروم بگیر! االن همه مون رو چ په می کنی توی جاده!«
دنزل که گاری را می راند به نشانه  ی تأیید اوهومی گفت و افسار را تکانی داد 
تا اسب سریع تر حرکت کند. گرما مثل موج از زمین های اطراف برمی  خاست. 

توماس آهسته پایین آمد. »مامان لطفًا، می شه سوار قایق بشیم؟«
لیدی ِمیر داشـت تور کالهش را وصل می کرد تا گردوخاک روی صورتش 
ننشیند. »چیزی نمونده برسیم عزیزم، بذار ببینیم چی می شه. فعالً آروم بگیر. 

سرن رو نگاه! ببین رفتارش چقدر عاقالنه ست.«
سـرن که روی صندلی چرمی و داغ نشسـته بود نگاهی به باال انداخت و 
پلک زد. چنان غرق افکارش بود که حتی نفهمیده بود رسیده اند. اما تقالکنان 

بلند شد و کنار توماس ایستاد و حسابی ذوق زده شد. 
»وای، چقدر قشنگه!«

در و دیـوار شـهر کوچـک بـرای جشـنواره ی تابسـتانه آذین بندی شـده بود. 
ریسـه های آبـی و طالیـی از پنجره ها و دودکش ها آویـزان بودند و روی میله ی 
پرچم کلیسـا اژدهایی قرمز و بزرگ در باد تکان می  خورد. از خیابان  های شـلوغ 
همه جـور بـو و صدای هیجان انگیـزی می آمد؛ دسـت فروش هایی که با صدای 

 سرن رِیس نگران است و دلواپس
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بلند اجناسشـان را تبلیغ می  کردند، صدای بع بع بی وقفه ی گوسـفندها، موموی 
گوساله ها و صدای بلند ساز هاردی گاردی1 که ناشیانه نواخته می شد. 

توماس با ذوق و شوق گفت: »سیب کاراملی که می شه بخورم، نه؟«
لیدی میر خندید. انگار او هم به اندازه ی پسرش هیجان زده بود. »آره! من 

هم می خورم.«
خانم ویلیرز زیرکانه نگاهی به سـرن انداخت. »دخترم چرا این  قدر سـاکتی، 
تو که همیشه زیاد حرف می  زدی. ناخوشی؟ یه کم پاستیل  زنجبیلی دارم   ها...«
سرن فوری گفت: »چیزی م نیست، جدی می  گم... اوممم... چه بوی یاسی!«
دنزل ماهرانه گاری را در امتداد جاده ی ناهموار و شیب دار می راند و ارتفاع 
بوته هـا حـاال دیگر از هر دو طرف تا باالی گاری می رسـید. ناگهان گاری رفت 
روی یـک دسـت انداز؛ خانـم ویلیرز صندلی را محکم گرفـت. »وای خدا! این 

جاده چقدر خشک و داغونه!«
راست می گفت. هفته ها می شد که بارانی نباریده بود. بااینکه فصل برداشت 
امسـال خـوب می شـد و بوته هـای پرچین غـرق گل بودند، ارتفـاع آب در چاه 
ـ فران2 خیلی پایین رفته و کاپیتان جونز نگران دام های تشنه اش بود.  ـ اِ  ِپَلس 

توماس آرام به سرن نزدیک شد و آهسته گفت: »چی شده؟«
»هیچی.«

»چرا! یه چیزی شـده. تو چند هفته واسـه دیدن این جشنواره ذوق وشوق 
داشتی.«

»االن هم دارم!«
»نه به اندازه ی دیروز.«

سرن اخمی کرد. درستش این بود که توماس بداند. »خب، شاید. می دونی، 
قضیه ی کالغه.«

1. نوعی ساز زهی
2. PlasـyـFran
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توماس نگاهی به دور و بر انداخت. کمی نزدیک تر شد. »نگو که پرواز کرده 
و رفته یا دوباره جایی ش رو شکونده، ها؟«

»نه. بدتر از این حرف هاست. اون نامه ای رو که دیروز اومد یادته؟ که واسه 
من بود؟« 

توماس به نشانه  ی تأیید سر تکان داد. »آره! هیچ وقت واسه  تو نامه نمی آد. 
گفتی از طرف یکی از دخترهای یتیم خونه ست که می شناختی ش و...«

سرن قرمز شد. »خب اون یه دروغ کوچولو بود... راستش، یه دروغ گنده. 
اون نامه در اصل این بود.«

نامه را از جیبش بیرون آورد و به دست توماس داد؛ توماس هم تا خانم 
ویلیرز مشغول دور کردن مگس ها بود تندتند آن را خواند. 

توی پاکت کثیف یک تکه کاغذ بود که به نظر می رسید از پاییِن یک کاغذ چاپی 
پاره شده. رویش با خطی خرچنگ قورباغه و باعجله پیغامی نوشته شده بود: 

دوشیزه سرن عزیز

بی نهایت سپاسگزار می شوم اگر که نامه ی پیوست شده را به برادرم بدهی. 

خبر خوشـی نیسـت. از آنجا که در حال حاضر بنا به مشـکالت خاص، اممم... 

شـخصی نمی توانم خودم بیایم، لطفًا تـو مراقب برادرم باش. به محض اینکه 

اجازه بدهند به آنجا می آیم. 

قربان تو

ارادتمند
ایناک مارچ مین1

توماس سوتی زد. »برادرِ کالغ؟ همون مرد قدبلند و الغر؟«
سرن سر تکان داد که بله. 

1. Enoch Marchmain
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»خب حاال این یعنی چی؟«
سـرن کاغذ را از توماس گرفت و سـعی کرد شـبیه کارآگاه محبوبش به نظر 
بیاید. »واتسون، روش کارم رو که می دونی. اول باید پاکت نامه رو بررسی کنی.« 
و پاکت را برگرداند. »مالحظه کن. آدرس با یه مداد نوشته شده و نوشته خیلی 
بدخطه. به حرف ش که با عجله نوشـته شـده توجه کن و همین طور حرف  ی 

که تقریبًا ناخواناست...«
»سرن، شرلوک هولمزبازی درنیار و فقط...«

»بنابراین برداشت من اینه که این نامه مخفیانه، توی یه جای تنگ، با یه 
مداد کوچک و کُند نوشته شده و نویسنده  ش یه مرد چپ دست بوده که خیلی 

هم اضطراب داشته. در ضمن مهر پست هم روی پاکت هست...«
»خب پس...«

»و این.« سرن نامه را برگرداند و حاشیه ی پشت کاغذ چاپی را به توماس 
نشان داد. »یه چیز کم رنگی اینجا هست. من روی حروف رو یه دور با خودکار 
پررنـگ کـرده  ام. مجبور شـدم از یه ذره بین اسـتفاده کنم تا ببینمشـون، ولی 

چیزی که حروف می گن اینه...«
انگار مهری با جوهر کم رنگ حروف را روی کاغذ زده بود؛ جوهر بعضی  از 

حرف  ها به حدی کم رنگ بود که از روی کاغذ محو شده بودند. 
ز د ن ارشال  ی 

توماس شانه باال انداخت. »معنی نداره که!«
سـرن سـعی کرد رئیس بازی درنیاورد. »اگه داسـتان های جناب دیکنز رو 

خونده بودی برات معنی داشت.«
»تصمیم دارم بخونمشون. یه روزی.«

»ببین. بذار اینجا بنویسم...« سرن مدادی بیرون آورد و همان  طور که گاری 
تلق و تلوق کنان وارد سنگ فرش شهر می  شد، حروف ن، ا، م، س را نوشت. 

توماس زل  زد و گفت: »آها! فهمیدم!«
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حاال کلمات کامالً واضح بودند. 
زندان مارشال سی

»آفرین سرن، خیلی باهوشی. ولی زندان! یعنی یه قتل فجیع مرتکب شده؟«
سـرن سـری تـکان داد. »نـه، خنگـول. مارشال سـی جاییـه که اگـه نتونی 
بدهی هـات رو بـدی می برنت اونجا. بنده خدا آقـای ایناک حتمًا پول  هاش ته 
کشیده. شاید هم برای همین واسه برادرش نامه نوشته.« سرن دوباره نشست 
و بعد گفت: »داخل پاکت  یه نامه ی مهروموم شـده بود و من هم دادمش به 

کالغ. اون هم عینکش رو زد و خوندش.«
»توش چی نوشته بود؟«

سرن اخمی کرد. »نمی دونم. تا نامه رو خوند رفت توی کمد و هنوز هم از اونجا 
بیرون نیومده. تنها چیزی که می گه اینه: از اینجا برو دختره ی احمق، من رو با 

بدبختی هام تنها بذار و بذار در آرامش بمیرم. «
توماس گفت: »ای وای من!«

گاری تلق  وتلوق کنان از زیر طاق حیاط مهمان خانه رد شد و ایستاد. 
اسب کوچولو شیهه ای کشید و نفسش را محکم بیرون داد. دنزل از گاری 

پایین پرید و بدنش را کش و قوسی داد. 
لیدی میر به توماس و سرن نگاهی انداخت. »خب، برنامه ی من اینه: قبل 
از اینکه بریم خونه، سـر سـاعت چهار برای خوردن چای همدیگه رو همین جا 
توی مهمون خونه می بینیم. کاپیتان هم با ما برمی گرده خونه. اون االن با َانِگس 

اینجاست. وای واقعًا امیدوارم انگس جایزه ی بزرگ رو ببره!«
ـ فران بود. »باید  ـ ا  توماس لبخندی زد. انگس گاِو نرِ مسابقه ای آغل پلس 

ببره. اون خیلی گنده و قویه!«
دنزل که داشت به خانم ویلیرز کمک  می کرد از گاری پایین بیاید با لحن 
تلخی زیرلب گفت: »از کجا معلوم... می  گن امسال کلی گاو هیکلی و روفرم 

دیگه هم توی مسابقه شرکت کرده  ان.«



14

سـرن پرید روی سنگ فرشـی که رویش کاه پخش شـده بود. یکهو تنها 
چیـزی کـه دلش خواسـت ایـن بود کـه نگرانی  اش دربـاره ی نامـه  ی کالغ را 
فراموش کند و در جشنواره برای خودش بچرخد. »می شه بریم؟ همین االن؟«
»صبر کنین.« لیدی میر کیسـه ی  پول کوچکش را درآورد و به هر کدامشـان 
یک سکه ی شش پنسی داد. »همه ش رو خرج چیزهای چرت وپرت نکنین  ها.«

خانم ویلیرز به تندی گفت: »معلومه که نمی کنن.«
»اگـه هـم دلتون می خـواد ببینین که چطور بین میش هـا داوری می کنم، 
مسـابقه سـاعت سـه برگزار می شه.« لیدی میر آهی کشـید. »برای من باعث 
افتخاره و دلم می خواد درسـت انجامش بدم، ولی خیلی اضطراب دارم! اگه 
یه وقت میش برنده رو درسـت انتخاب نکنم و به بعضی از اون کشـاورزهای 

قلچماق بربخوره چی!«
توماس سرن را دنبال خودش کشید و گفت: »این اتفاق نمی افته مامان. 

تازه دنزل هم راهنمایی ت می کنه.« 
سـرن خواسـت همراه توماس بـرود، اما دنزل فوری آسـتینش را گرفت. 
دنزل ریزنقش درِ گوش سرن گفت: »حواست باشه دختر جون. مراقب پسره 

باش. همه جور آدمی به جشنواره می آد. حتی اون ها.«
سرن مات ومبهوت به دنزل نگاه کرد. 
بعد به نشانه  ی تأیید سر تکان داد. 

جشـنواره ی تابسـتانه جایـی مفـرح و شـلوغ و پـر از رنـگ و صدا بـود. توی 
خیابان هایی که در حالت عادی سـاکت و خلوت بودند، جمعیت موج می زد. 
کلی دکه مشـغول فروختن زلم  زیمبو و شـیرینی  و دیگ و قابلمه و روبان و 
عسـل و مربـا بودند. بازی هایی هم بـه راه بود: تیراندازی، مردان قوی هیکلی 
کـه روی چکشـی می کوبیدنـد تا زنگی را به صدا دربیاورند، طناب کشـی، دو؛ 
بعضی  ها هم در چادر کنار کلیسا شعرهایی به زبان ولزی می سرودند و آن ها 
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را با آواز می خواندند. آوایش چنان سـرن را میخکوب کرد که توماس مجبور 
شـد او را بکشـد تا به راهشـان ادامه بدهند. مسـابقاتی برای معرفی بهترین 
گل و میوه و پودینگ و پای در حال برگزاری بود. سر کوچه  ها مردم مشغول 
پایکوبی بودند و ویلن  زن  ها ترانه  های شـاد محلی می  نواختند و از لیوان  های 

بزرگ شربت می  نوشیدند. 
در میـدان اصلـی روی صفحـه ای گرد و چوبی که جیرجیر صدا می داد و از 

موتورش بخار بلند می شد چند اسب  باالوپایین می رفتند. 
سرن گفت: »بریم سوار بشیم؟«

توماس سرش را تکانی داد. »نه. من رو یاد اون چرخ وفلک نفرت انگیز و 
اون ها می ندازه. بیا به جاش به آینه ها نگاه کنیم.«

سـرن یاد هشـدار دنزل افتاد و سـگرمه هایش در هم رفت. آن ها خاندان 
تالویث تگ1 بودند؛ خاندان مو  بورها؛ موجوداتی مرموز، نقره فام و نامیرا که یا 
زیر زمین بودند یا باالی تپه ها. تا االن دو بار سعی کرده بودند توماس را بدزدند 
و ببرند، کالغ را هم همین طور. سرن مصمم و قاطع به اطراف نگاهی انداخت. 

حسابی حواسش جمع بود. اگر موبورها اینجا بودند، آن ها را پیدا می  کرد. 
تومـاس گفـت: »نگـران اون کالغ پیـرِ احمـق هـم نباش!« و دوید سـمت 

نزدیک ترین چادر. »واسه ش یه هدیه بخر! سرحال می شه.«
سرن که دنبال توماس می دوید با خودش گفت چه فکر بکری، اما کالغ که 
نمی توانست چیزی بخورد و مطمئنًا هیچ وقت هم روبان به سرش نمی بست. 
خب شاید می توانست چیزی پیدا کند که او را از آن بدعنقی بیرون بیاورد. 

امـا جشـنواره آن قدر دیدنی بـود که خیلی زود چیزهـای دیگر را فراموش 
کرد. دوتا آب نبات شیرین بیان خورد و یک نوشمک بزرگ. تافی ترد دورِ یک 
سیب کاراملی را گاز زد تا به میوه ی نرم و سفیدش رسید. به سمت نارگیل ها 
و اردک های زرد و کوچک چوبی توپ انداخت. از میان تاالر آینه ها جیغ  زنان 

1. Tylwyth Teg
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و دوان  دوان گذشـت و ردیفی سـرن به شکل  های کشیده، چاق، کوتاه و تپل، 
موج  دار و خیلی قدبلند دید. 

برای لیلِی پیش خدمت، یک روبان قرمز خرید؛ لیلی از اینکه نمی  توانست 
همراهشان بیاید حسابی پکر شده بود. برای گوئین، خدمتکار اسطبل هم یک 

بیسکویت عروسکی زنجبیلی خرید. 
این طور شد که وقتی ساعت کلیسا دو و نیم را نشان داد، سرن هم گرمش 
بود، هم تشنه و خیس عرق و هم حسابی زیر نور آفتاب قرمز شده بود. ضمنًا 

توماس را هم گم کرده بود. 
یکهو دلش شور زد و به اطراف نگاه کرد. 

وسـط میدان بازار ایسـتاده بود و گّله ی بزرگی میش داشـتند به سـمتش 
می آمدند. عقب رفت، بین دکه ای که کتری مسی می فروخت و یک ردیف سبد 
پر از صدف حلزونی و صدف راه راه ایسـتاد که بدجوری بوی ماهی می  دادند، 
اما میش ها بع بع کنان و تنه  زنان از کنارش رد شدند و سرن تلوتلوخوران باز هم 

عقب تر رفت و یکهو وارد فضایی شد که خبر نداشت آنجاست. 
برگشت. 

پشت سرش کوچه ای تنگ و تاریک قرار داشت. 
کوچه ای باریک بین دو خانه که شیب عجیبش باعث شد سرن چندقدمی 
به آن نزدیک تر شـود. دیوارهایش تارعنکبوت بسـته و سنگ فرشش براق بود. 
 یک جای کارِ این کوچه می  لنگید، انگار که آدم را از آن روز آفتابی و خوش دور 
 می  کرد؛ سرن هم داشت رویش را از آن برمی  گرداند که چشمش به آخرین 

دکه افتاد. 
گفت: »وای خدا!«

دکه کمی داخل کوچه و کنار یک دیوار قرار داشت. کنار پایه  های نامتقارنش 
پر بود از قوری   و کتاب  های    به دردنخور و قدیمی که رنگ ورورفته و پاره و پوره به 
نظر می رسیدند و بدجوری بوی کپک می دادند. سرن لحظه ای دودل شد. بعد 
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دویـد بـه دل تاریکی. هیچ کس آنجا نبود. باالی سـتونی از نعلبکی  های چینی 
فانوسی کوچک و کنارش فنجانی شربت زنجبیلی سرخالی قرار داشت. 

سرن آهسته گفت: »سالم!«
صدایش میان دیوارهای سنگی و بام های پیش آمده پیچید. انگار جشنواره 

خیلی دور شده بود و سروصدایش از دوردست به گوش می  رسید. 
کنار فانوس تابلویی با این نوشته بود: 

همه ی اجناس یک پنی 
سرن نفس راحتی کشید، چون فقط یک پنی برایش مانده بود. 

کتاب ها خیلی قدیمی بودند؛ کتاب  هایی پر از گرد و خاک که روی هم کپه 
شـده و روی بعضی هایشـان لکه  های کپک بود. جلدهایشان از چرم و پوست 
گوسـاله و عنوان  هایشـان با حروف طالیی و رنگ ورورفته نوشـته شده بودند. 
چندتایشان چفت و قفل فلزی داشتند و وقتی سرن زورکی بازشان کرد دید 
به زبان هایی نوشته شده  اند که کامالً برایش ناآشنایند. یکی شان را که ورق زد، 
صفحاتش از هم وارفت؛ یک لحظه چشمش به اسب تک شاخ و نقاشی  های 
سـبک ماَنوی1 و دیوهای شـگفت انگیز افتاد اما بااینکه موقع ورق زدن حتی 
سـعی کرد نفس هم نکشـد، باز هم کاغذهای کتاب به مشـتی خاک تبدیل 
شدند. حاال دیگر قابل خواندن نبودند. سرن با ناامیدی کتاب  ها را کنار زد و از 

انتهای کپه   چیز دیگری را بیرون کشید. 
صندوقچه ای کوچک که از فلزی تیره ساخته شده بود. 

روی کناره  های صندوقچه هزاران ستاره ی کوچک می درخشیدند. 
روی درش چهره  ی یک قو به زیبایی نقاشـی شـده بود. قو داشت به سرن 
نگاه می  کرد. سـرن از تعجب نفس بلندی کشـید. نگاه خیره ی قو چنان نافذ 
بود که سرن یک لحظه فکر کرد واقعًا زنده است، مخصوصًا که چشم هایش 

با نوعی زرورق نقره ای و براق مزین شده بودند. 

1. نقاشی های منسوب به مانی، نقاش ایرانی
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قویی سـیاه با گردن بندی از الماس. دورتادور نقاشـی کلماتی نوشـته شده 
بود. سرن ناچار شد برای خواندنشان صندوقچه را برگرداند. 

     صندوقچه ی قوی نیمه شب
     گر باز کنی قفل این درِ بسته
     مراد دلت به انتظار نشسته

چشـم  های سـرن از تعجب گرد شـد. ایـن صندوقچه حتمـًا همان  چیزی 
بـود کـه کالغ دنبالـش می  گشـت! به هرحـال، آرزوی قلبـی کالغ ایـن بود که 
طلسمش شکسته شود و دوباره به شکل انسان دربیاید. یعنی می  شد او به 
 آرزویش برسد، آن هم فقط با یک پنی؟ شرایط آن قدر خوب بود که نمی  شد 

باورش کرد.
سـرن سـعی کـرد درِ صندوقچـه را باز کند اما تکان نمی  خـورد. آن را محکم 
کشـید و خـوب نـگاه کـرد تا ببیند شـاید چسـبیده یا گیـر کرده، امـا نه، هیچ 
مشـکلی نداشـت و هیـچ سـوراخ کلیدی هـم رویش نبـود. حتمًا یـک ِقلقی 

داشـت، یا... 
چیزی هیس  هیس کرد. 

سرن فوری برگشت. 
سر نبش نزدیک  ترین خانه یک گارگویل1 سنگی تراشیده شده بود. صورت 
زشت و دیومانندی داشت، زبانش بیرون، چشم  هایش بازِ باز و گوش  هایش 
شبیه بال  های خفاش بود. زیر آن گارگویل دیگری قرار داشت که عصبانی به 
نظر می  رسید و با چشم  های بزمانند از پشت یک ستون به دقت نگاه می  کرد. 

سرن عقب  عقب رفت. 

1. در معماری سنتی اروپایی و ژاپنی گاه در انتهای ناودان ها یا فواره ها مجسمه های کوچکی به شکل جانوران 
زشت چهره یا عجیب درست می کنند که در معماری به آن ها آب َپران یا دهانه َاژَدر هم می گویند.
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باز هم بود. یک گارگویل پررو الی یک جور گیاه پیچک  مانند، یک بدجنس 
دیگر هم زیر لبه  ی بام. سرن قدم دیگری برداشت، بعد سکه  اش را از جیبش 

بیرون آورد و باال گرفت. 
»این رو می  ذارم واسه این جعبه. امیدوارم اشکالی نداشته باشه.«

سـرن سـکه را روی دکـه گذاشـت. صندوقچـه را زد زیـر بغلـش و باعجلـه 
عقب  عقب برگشـت؛ حس خیلی بدی بهش می  گفت نباید پشـتش را به این 

چهره  ها بکند. بعد چیزی سرد و ریز مثل نوک سوزن خورد به دستش. 
یک قطره  ی باران. 

ولی چند هفته  ست   که بارون نیومده!
تا سرن این را با خودش گفت، رگباری سنگین و تابستانی آغاز شد و بر 
کوچـه    ی تاریـک بارید؛ باران تلق  تلق به لوله  ها و ناودان  ها   خورد، مثل فواره از 
دهان گارگویل  ها بیرون   پاشـید و روی سـنگ فرش کوچه جاری شد. سرن از 
ترس نفس عمیقی کشـید؛ برگشـت و دوید. نمی  دانست صدایی که از پشت 
سـرش می  آمد شرشـر باران بود یا تپ  تپ پاهایی که با عصبانیت به دنبالش 
می  آمدند. خیس آب شـده بود. پیراهنش به تنش چسـبیده بود و موهایش 
روی چشم  هایش آمده بودند؛ بعد دست هایی کوچک از میان طوفان بیرون 
آمدند و به موهایش چنگ انداختند و پیراهنش را گرفتند. سـرن جیغی زد 
و خودش را عقب کشید. داد زد: »ولم کنین!« از کوچه بیرون پرید و وارد نور 

کورکننده  ی آفتاب شد و صاف خورد به توماس. 
صندوقچه روی سنگ فرش افتاد. 

سرن به عقب تلوتلو خورد. 
»پـس اینجایـی! همه  جـا رو دنبالـت گشـتم.« تومـاس یـک دسـتمال  گردن 
خوش   آب  ورنـگ دور گردنـش داشـت و دور دهانش شـکالتی بود. »وقتشـه بریم 
داوری مامان رو ببینیم. یاال!« توماس خم شد و صندوقچه را برداشت و با کنجکاوی 

نگاهش کرد. »این چیه؟ خوراکت پیدا کردن خرت  وپرت  های قدیمیه  ها.«
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سـرن دوباره صندوقچه را از دسـت توماس گرفت. »واسـه خودم نیسـت. 
واسه کالغه. از اون دکه  ای که اونجا بود...«

برگشت و کلمات روی لب  هایش ماسید. 
بین دکه  ی کتری فروشی و سبدهای صدف فقط دیواری سنگی قرار داشت. 

نه کوچه  ای بود. 
نه گارگویلی. 
و نه دکه  ای. 

تـازه فقـط ایـن نبود، هـوا هم آفتابی بـود و تنها موِش آب  کشـیده  ی آنجا 
خودش بود. 

توماس حواسـش به حرف  های سـرن نبود. »ماجراش رو بعدًا برام تعریف 
کن.« سرن را دنبال خودش کشید. »االن هم بجنب، وگرنه به مراسم نمی  رسیم!«
سرن مقاومتی نکرد و همراه توماس رفت. صندوقچه را محکم گرفته بود 
و با بهت و ترس دوباره به پشـت سـر نگاهی انداخت؛ به همان جایی که آن 

کوچه باید می  بود. 
آن  ها عصبانی بودند. این صندوقچه انگار رازی مخفی بود، چیزی که آن  ها 

نمی  خواستند به دست سرن بیفتد. 
اما دیگر کار از کار گذشته بود. 
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2
 پرسش  هایی نگران  کننده

روی درهای خانه گیاه و نعل اسب است
مپرس از سرگذشتم، که بر من چه گذشته ست

صبح روز بعد سرن توی تختش نشست و پرده  ی دور تخت را کنار زد. 
پرتویی از نور خورشید به داخل اتاق تاریک می  تابید و برق طالیی    اش روی 
پنجه  ی چپ َسم، گربه  ی خانه، افتاده بود. گربه روی میز آرایش ولو شده بود 

و سرن را تماشا می  کرد. 
سرن خواب  آلود گفت: »ُبورِ دا1، سم.«

ساعت یک ربع به هشت را نشان می  داد. 
سـرن به لباس  هایش روی زمین نگاه کرد. دیشـب وقتی برگشتند آن  قدر 
خسته بود که فقط لباسش را عوض کرده و به زحمت آمده بود توی تخت. حاال 
لبخندی روی لب  هایش نقش بست، یاد لیدی ِمیر افتاد که جایزه  ی بهترین 
میش را به مردی ریزنقش و خمیده به اسـم دای هیوز داده بود؛ البته همه 
می  دانستند او برنده می  شود چون میشش، آنِون، حسابی سفید و چاق وچله 
بود. گاو مسـابقه    ای خودشـان، انگس، هم برنده  ی بهترین نمایش شـده بود 

و مدالی از جنس روبان تقدیمش کرده بودند تا آن را پشت گوشش بزند!
سرن با خودش بلندبلند خندید. 

از تـِه اتـاق صـدای فین  فین آمد. آن هم به نشـانه  ی بدعنقی و نارضایتی. 
»انگار حسابی بهت خوش گذشته، مگه نه؟«

Bore da .1؛ در زبان ولزی یعنی صبح به خیر

 پرسش  هایی نگران  کننده
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»وای آره! خیلی خوش گذشت!«
»خیلی خوشحالم.« از صدایش معلوم بود اصالً هم خوشحال نیست. 

سرن آهسته گفت: »کجایی؟«
سم پرید روی پتوی سرن و خرخری کرد. 

سـرن سـر گربـه را نوازش کـرد و گفت: »نه، تـو رو نمی  گم... با تو هسـتم، 
کالغ کوکی.«

سکوت برقرار شد. از داخل کمد صدای خش  خشی آمد. 
»هنوز هم قهری؟«

کالغ پرید بهش. »من قهر نیستم دختره  ی احمق. دارم تفکر می  کنم.«
»خب بیا بیرون تفکر کن.«

دوباره صدای جیرجیر آمد، این   بار بلندتر. صدای تلق  وتلوق و بعد، صدای 
کالغ که گفت: »نمی  تونم. انگار این درِ وامونده خودش رو روم قفل کرده.«

سرن پوزخندی زد. سم را کناری گذاشت و صاف نشست. پاهایش را لبه  ی 
تخت تابی داد. بعد رفت و پرده  ها را کنار کشید تا آفتاب، که حاال دیگر گرم شده 
بود، به اتاق بتابد. پنجره را باز کرد و گذاشت هوای لطیف و دلپذیر تابستان وارد 

اتاق شود. بعد قفل کمد را باز کرد و عقب ایستاد. 
کالغ کوکی با گام  های بلند بیرون آمد. 

تنش بیدزده، منقارش خمیده و پرهای سیاهش حسابی ژولیده بودند، اما 
سرش را با غرور باال گرفته بود. پرید روی طاقچه  ی پنجره، بال به سینه ایستاد 
و بـه چمنزارهـای آفتابـی و دریاچه  ی آبی زل زد. »یه روز تابسـتونی باشـکوه 

دیگه! چقدر قشنگه!«
سرن آهی کشید. »تو هنوز هم بدعنقی.«

کالغ حتی به خودش زحمت نداد جواب بدهد. 
سـرن از این وضع خوشـش نمی  آمد. طبیعتًا االن کالغ باید با تشـر به او 
می  گفت که توی تخت بماند و بعد کلی سـؤال خاله  زنکی درباره  ی جشـنواره 



23

ازش می  پرسـید، اینکه چه کسـانی به جشـنواره آمده بودند، چه کارها کردند، 
چه  ها خوردند، کی چه جایزه  ای برد. 

بایـد تحقیرآمیـز حرف می  زد و چاخان می  کرد و به روی خودش نمی  آورد 
که چقدر مشتاق شنیدن است. 

سرن دلش می  خواست کالغ حداقل او را سرزنش کند. حتی سرکوفت هم 
بهتر از سکوت بود. روی تخت نشست. 

»خب حاال توی نامه  ی برادرت چی نوشته بود؟«
»به تو ربطی نداره.«

»چـرا داره.« سـرن چهارزانـو نشسـت. »به هرحـال خودم می  دونـم. ایناک 
نمی  تونه بیاد اینجا، چون توی زندانه.«

»چی؟!« کم مانده بود کالغ خفه شود. 
سرن سعی کرد فروتن به نظر برسد. »خودم به این نتیجه رسیدم. فهمیدنش... 

خیلی آسون بود.«
کالغ هنوز داشت بریده  بریده حرف می  زد. »باورم نمی  شه...«

»می  دونم واسه خانواده    تون یه کمی مایه  ی آبروریزیه. ولی اگه فقط به  خاطر 
بدهی افتاده باشه زندان...«

»بسـه. بسـه!« کالغ یکـی از بال  هایـش را بـا عصبانیـت جلو گرفـت. »فورًا 
تمومش کن!«

سرن ساکت شد. 
کالغ شق  ورق ایستاد. »چطور جرئت می  کنی همین  طور بشینی و بگی ایناک 

افتاده زندان!«
»خب... روی پاکت  نامه...«

کالغ با ژستی نمایشی نامه را جلو گرفت. »خودت بخونش، خانم کارآگاه. 
چون نمی  خوام فکر کنی دارم دروغ می  گم!«

سرن نامه را گرفت و خواند و حس کرد صورتش دارد قرمز و قرمزتر می  شود. 
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نوشته بود بزیلدون، خیابان 16مارشال  سی. 
با ناامیدی زیرلب گفت: »ب زیلدون، نه زندان!« بعد نامه را خواند. 

برادر عزیزم

مـن را ببخـش کـه به خاطر اشـتباه احمقانـه  ی خودم نمی  توانـم در حال 

حاضـر بـه دیدنـت بیایـم؛ از تراموای در حـال حرکت 1 پیاده شـدم و ظاهرًا 

شست پایم شکسته )پای چپ(. فعالً داخل گچ است و مجبورم چند روزی 

آن را حرکت ندهم. 

لطفًا ناراحت نشو. خیلی مطمئن بودم که آن کیمیاگر در شهر ولور همپتون2 

مشکلت را حل می  کند و چه حیف که درست قبل از اینکه بتوانم با او حرف 

بزنم، او خودش را ترکاند. اما ناامید نشـو برادرجان! ما تو را دوباره به شـکل 

انسان درمی  آوریم! لطفًا کار عجوالنه   و نسنجیده  ای نکن و مراقب آنها باش 

چون همان  طور که می  دانی به هیچ چیزشان نمی  شود اعتماد کرد. 

دوستدار تو

برادرت

ایناک

»ای داد.« سرن احساس حماقت کرد. »زندان... بزیلدون... راحت می  شه 
با هم اشتباه گرفتشون.«

»سـرن، مـن می  خوام تمـام کتاب  های کارآگاهی رو کـه داری ازت بگیرم. 
اون  ها یه مشت آشغالن و قشنگ معلومه که روی قوه  ی تخیلت تأثیر خیلی 

بدی گذاشته ا  ن.«
نه! سرن این یکی را نمی  توانست تحمل کند!

1. قطار شهری که امروزه با برق کار می کند اما روزگاری یک واگن داشت و اسب ها آن را می کشیدند.
2. Wolverhampton


