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کلیدسیاهتیغ1

گیرش آوردم!
اسـتاد بندیکت2 گفت هیچ تعجب نکرده. می گفت در سـه سـال گذشـته 
چندبـار مطمئن شـده که باالخره پیدایـش می کنم. بااین حال یک روز قبل از 
تولد چهارده سالگی ام بود که جوری جواب را واضح فهمیدم که انگار خود خدا 

آن را توی گوشم زمزمه کرده باشد. 
اسـتادم معتقد اسـت که این جور رویدادها را باید به خاطر سپرد. پس به 

دستور او فرمولم را یادداشت کردم. او این عنوان را برایش پیشنهاد کرد:

احمقانه ترین ایده ی دنیا
اثر کریستوفر رووه3 

کارآموز استاد بندیکت سیاه تیغ، داروساز

روش تهیه:

کنـدوکاو در نوشـته های خصوصـی اسـتادتان، یافتـن یـک دسـتورالعمل 
رمزگذاری شـده و رمزگشـایی آن. سـرقت مـواد اولیـه مـورد نیازتـان از انبار 
اسـتاد و در نهایت ـ و مهم تر از همه  ـ مراجعه به بهترین دوسـتتان، پسـری 
قوی هیـکل و بـی اراده درسـت مثل خودتـان و مطرح کردن این ایـده: بیا یه 

خمپاره بسازیم. 

The Blackthorn Key -1
Master Benedict -2

Christopher Rowe -3
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فصل

1

من گفتم: »بیا یه خمپاره درست کنیم.«
تـام1 بـه حرفـم گوش نمـی داد. حسـابی تمرکز کـرده بـود و در حالی که 
زبانـش را گاز می گرفـت، خودش را برای مبارزه با خرس پوشـالی سـیاهی 
آمـاده می کـرد کـه جلوی مغازه ی اسـتادم جا خوش کرده بـود. تام پیراهن 
کتانـش را درآورد و آن را خیلـی قهرمانانه روی لیوان های آنتیموانی2 انداخت 
کـه روی میز شیشـه ای کنـار آتش برق می زدند. از روی یک قفسـه ی چوب 
بلوط که کنار دستش بود، دِر لعابی یکی از بطری های دارویی را برداشت که 
بر اساس نوشته ی روی برچسبش، »زگیل محوکن سیاه تیغ« بود و آن را مثل 
یک سـپر سـرامیکی خیلی کوچک در دست چپش گرفت. با دست راستش 

هم وردنه ای را تهدیدآمیز تکان تکان می داد. 
تـام ِبیلـی، پسـر ویلیام نانـوا، بهترین سـرباز قالبی بود که بـه عمرم دیده 
بـودم. تنهـا دو ماه از مـن بزرگ تر بود اما قدش دو وجبی از من بلندتر بود و 

Tom -1
2- یکی از عناصر جدول تناوبی
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هیکل آهنگرها را داشـت، البته یک آهــنگر خپل، و خوب دلیلش هم کش 
رفتن هـای گاه و بیـگاه از کیـک های پدرش بود. و در امنیت مغازه ی اسـتاد 
مـن،  دور از ترس هـای یـک میدان نبرد واقعی مثل مـرگ، درد یا حتی یک 

خراش ساده، شجاعت تام بی رقیب بود. 
به خرس بی حرکت نگاهی کرد و در حالی که تخته های کفپوش جیرجیر 
صدا می کردند، به پنجه های خرس که با حالت شرارت آمیزی خم شده بودند، 
نزدیـک شـد. تـام کمد عتیقـه را هل داد کنار و سـروصدای ترازوهـای برنزی 
داخلـش را درآورد و در همیـن حـال، گـرز آغشـته به خمیرش را به نشـانه ی 
احتـرام بـاال آورد. هیـوالی بی حرکـت، در جوابـش بی صـدا غریـد. دندان های 
بلندش خبر از مرگ می دادند، یا دست کم خبر از چند دقیقه ی خسته کننده ای 

که برای برق انداختنشان صرف شده بود. 
من عقب تر روی پیشـخوان نشسـته بودم، پاهایم آویزان بود و پاشنه های 
چرمـی کفشـم را به دیواره ی سـدری کنده کاری شـده اش مـی زدم. باید صبر 
می کـردم. بـا وجود تام که مغزش هرطور که دلش می خواسـت کار می کرد، 

گاهی مجبور بودی صبور باشی. 
او گفت: »فکر کردی می تونی گوسفندم رو بدزدی آقای خرس؟ امروز یه 
کوارتر1 هم بهت نمی دم! « اما ناگهان ایسـتاد و وردنه اش در هوا معلق ماند. 
اگر خوب گوش می دادى، حتی می توانستی صدای چرخ دنده های مغزش را 
هم بشـنوی که کم کم شـروع به کار می کردند. باالخره برگشت، عقب را نگاه 

کرد و با تعجب پرسید: »چی؟ چی گفتی؟«
»بیا یه خمپاره بسازیم.«

»منظورت چیه؟«
»درسـت همـون چیـزی کـه فکـر می کنـی. مـن و تـو بـا هـم یـه خمپاره 
می سـازیم.« برای این که بهتر بفهمد، دسـت هایم را از هم باز کردم و گفتم: 

1- نوعی سکه در انگلستان، معادل یک چهارم پوند
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»بووووووم.«
تام اخم کرد و گفت: »ما نمی تونیم همچین کاری بکنیم!«

»چرا نمی تونیم؟«
»چون آدم ها نمی تونن همین طوری یه خمپاره بسـازن کریسـتوفر!« این را 
طوری به من گفت که انگار می خواهد به یک بچه ی نادان بفهماند دست زدن 

به آتش خطرناک است. 
»اما همه ی خمپاره ها رو آدم ها می سازن. فکر کردی خمپاره های لِنت1 رو 

خدا براش از آسمون فرستاده؟«
»می دونی منظورم چیه.«

دست به سـینه شـدم و گفتـم: »نمی دونم چرا به انـدازه ی من به خاطرش 
هیجان زده نشدی.« 

»شاید چون تو نیستی که بدترین بالهای نقشه هات سرش میان؟«
»چه نقشه هایی؟ من نقشه ای ندارم.«

»مـن همه ی شـب داشـتم اون “معجـون قدرتـی” رو باال مـی آوردم که تو 
اختراع کردی.«

واقعًا زیر چشم هایش گود افتاده بود. 
»اوه آره! بابت اون معذرت می خوام! فکر کنم توش زیادی حلزون سـیاه 

ریختم. حلزون کمتری الزم داشت.« 
»تام کمتری الزم داشت.« 

»این قدر بچه نباش. تازه باال آوردن برات خوبه، مزاجت رو تنظیم می کنه.« 
»من مزاجم رو همین طوری که هست دوست دارم.«

»امـا این بـار مـن یـه دسـتورالعمل دارم.« کاغذ پوسـتی را که بـه ترازوی 
صفحه ای روی پیشـخوان تکیه داده بودم، برداشـتم و به سمتش تکان دادم. 

»یه دستور واقعی از استاد بندیکت.«

Lent -1
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»چطوری درست کردن یه خمپاره دستورالعمل داره؟«
»همه ی خمپاره که نه. فقط باروتش.« 

تام بی  هیچ حرکتی ایسـتاد و به تک تک کوزه ها و شیشـه های دورروَبرش 
نـگاه کـرد، انگار که میان این صدها معجون، گَـرد و گیاه دارویی که مغازه را پر 
کرده بود، می توانسـت چیزی پیدا کند تا او را از این مخمصه نجات دهد. »این 

کار غیرقانونیه.«
گفتم: »دونستن یه دستورالعمل جرم نیست.«

»ساختنش که هست.«
این حرفش درسـت بود. تنها اسـتادها، و تنهای تنها کسـانی که پروانه ی 
سـلطنتی داشـتند، می توانسـتند باروت تهیه کنند. من با هر دو این شـرط ها 

فاصله ی زیادی داشتم. 
تام گفت: »تازه لرد اشکمب1 هم امروز تو خیابونه.« 

این یکی راست راستکی باعث شد دست نگه دارم. »خودت دیدیش؟«
تام به نشـانه ی تأیید سـر تکان داد. »تو چیپ سـاید2، بعد از کلیسا. دوتا از 

افراد پادشاه هم همراهش بودند.« 
»چه شکلی بود؟«

»بدجنس.«
»بدجنـس« درسـت همـان کلمـه ای بـود کـه تصـورش را می کـردم. لـرد 
ریچـارد اشـکمب، باروِن3 چیلینگهام4، ژنرال وفادار شـاه چارلـز 5و نماینده ی 
اعلیحضرت، این جا در لندن بود. او برای شـکار یک داروَدسـته ی جنایتکار به 
شهر آمده بود. در چهار ماه گذشته، پنج مرد در خانه شان سالخی شده بودند. 
تک  تک آن ها را بسـته بودند، شـکنجه کرده بودند، شکمشان را دریده بودند و 

Lord Ashcombe -1Cheapside -2    
3Chillingham -4- از القاب پادشاهی بریتانیا    

King Charles’s -5
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رهایشان کرده بودند تا از خونریزی بمیرند. 
سـه تا از قربانی هـا داروسـاز بودنـد، دلیلـی که باعث شـده بود هر شـب در 
تاریکـی، خیـال کنم هر سـایه ای یک آدم کش اسـت. هیچ کس نمی دانسـت 
جانی ها چه می خواهند، اما فرسـتادن لرد اشـکمب نشـان می داد که پادشـاه 
مصمـم اسـت جلـوی آن ها را بگیرد. لرد اشـکمب بابت سـرکوب کسـانی که 
خصومتی با تاج وتخت داشتند ـ معموال هم با زدن سرشان روی نیزه در انظار 

عمومی ـ معروف بود. 
بـا این حـال آن قدرهـا هـم الزم نبود محتاط باشـیم. »لرد اشـکمب این جا 
نمیاد.« این را همان قدر به تام گفتم که به خودم. »ما که کسـی رو نکشـتیم. 

نماینده ی شاه هم بعیده بابت خریدن شیاف این طرف ها بیاد، نه؟«
»پس استادت چی می شه؟«

»اونم شیاف الزم نداره.« 
تـام برایم شـکلکی درآورد. »منظورم اینه کـه برنمی گرده؟ چیزی به وقت 

شام نمونده.« 
»وقت شام« را با اشتیاق خاصی گفت. 

»اسـتاد بندیکت همین تازگی ها نسخه ی جدید گیاهان دارویی کولِپِپر1 رو 
خریده. االن با هیو2 نشسته تو قهوه خونه و حاال حاالها هم پیداش نمی شه.«
تام سپر سرامیکی اش را به سینه اش فشار داد و گفت: »این واقعًا فکر بدیه.«

از پیشخوان پایین پریدم و لبخند زدم. 

***

برای داروساز بودن باید این را خوب درک کنید: »دستورالعمل همه چیزه.«

Culpeper’s herbal -1
Hugh -2
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داروسـازی مثل پختن کیک نیست. معجون ها، پمادها، ژله ها و گَردهایی 
که استاد بندیکت ـ با کمک من ـ می ساخت، به دقت و ظرافت خیلی زیادی 
نیاز داشـتند. تنها یک قاشـق شـوره ی اشـنان1 کمتر، یا یک سـر سوزن تخم 
رازیانـه ی بیشـتر، کافـی بـود تـا داروی بی نظیـر جدیدتان بـرای ورم، به یک 

توده ی سبز لزج و چسبناک تبدیل شود. 
اما دستورالعمل های جدید همین جوری از آسمان پایین نمی افتادند. باید 
آن ها را کشـف می کردی و این به هفته ها، ماه ها و حتی سـال ها کار سـخت 
نیـاز داشـت. به عـالوه خرج زیـادی هم می برد: مـواد اولیه، تجهیـزات، ذغال 
بـرای روشـن نگه داشـتن آتـش، یخ برای خنک کـردن حمام هـا2. و بدتر از 
همـه، خطرناکی این مسـیر بـود. آتش گداخته، فلزهای مذاب، اِکسـیرهایی 
بـا بوهایی شـیرین که معـده و روده ات را می خوردنـد و محلول های کم رنگی 
که به نظر می رسـید مثل آب بی خطرند، اما گازهایی نامرئی و کشـنده  ایجاد 
می کردنـد. در هـر آزمایـش با جانت بـازی می کردی و بـه خاطر همه ی این 

دالیل، یک دستورالعمل تأیید شده حکم طال را داشت. 
 البته اگر می توانستید آن را بخوانید. 

تام صورتش را خاراند. »فکر می کردم بیشتر کلمه و این جور چیزها داشته باشه.«
»رمزگذاری شده.« 

1- نام قدیمی نیترات سدیم که به علت استخراجش از گیاه اشنان، این گونه نام گرفته است. 
2- حمام  به ظرفی مملو از آب و یخ گفته  می شود که مواد را برای سرد کردن در آن  می گذارند. 

Mo8 →

o2I6O9IIIOI82526I3IOO926II22I3I524O322I324IO22O7IOO9

26II22I3I5I4I6O7OII6I3OIO41726II22I3I5I4I422O7I5II26I526I

3O2I3O4O9251426II22I322I526O72OO8O4I9

→
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تام آهی کشید. »چرا همیشه باید رمزگذاری شده باشن؟«
»چون بقیه ی داروسازها هرکاری می کنن تا دستورالعمل هات رو بدزدن.« با 
غرور اضافه کردم: »وقتی مغازه ی خودم رو باز کردم، همه چیز رو رمزگذاری 

می کنم. هیچ کس دستورالعمل های من رو کش نمی ره.«
»هیچ کـس دسـتورالعمل های تـو رو نمی خـواد. البتـه به جـز اون هایی که 

می خوان سم بسازن.«
»من که گفتم ببخشید.«

تام گفت: »شـاید این دسـتورالعمل رمزگذاری شـده، چون استاد بندیکت 
نمی خواد کسی اون رو بخونه. و منظورم هم از “کسی” تویی!«

»اون هر هفته به من حروف رمزی جدید یاد می ده.« 
»این یکی رو هم یادت داده؟«
»مطمئنم تو برنامه اش بوده.« 

»کریستوفر!«
»امـا مـن حلش کردم. نگاه کن.« و به عبارت M08 اشـاره کردم. »به این 
می گـن رمـز جانشـینی . هر دو عدد جانشـین یـک حرف شـدن. 08M به ما 
نشـون می ده که کدوم عدد رو با کدوم حرف جا به جا کنیم. اگر با 8 شـروع 
کنیـم و بـه جـاش M بذاریـم، 9 می شـه N و... آخـرش یـه همچیـن چیزی 

می شه.« 
جدولی را که حاضر کرده بودم، نشانش دادم. 

  A     B    C     D     E     F     G    H      I     J     K     L     M

   22   23   24   25    26    01    02    03    04   05    06    07    08

N   O    P     Q     R     S    T     U     V    W     X     Y     Z
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تام به جدول حروف رمزگشایی شده ی من نگاه کرد. »پس اگه عددها رو 
با این حروف عوض کنیم، اون وقت...«

»...جواب رو پیدا می کنی.« ورق را برگرداندم تا نتیجه ی رمزگشـایی ام را 
که به برگه چسبانده بودم، نشانش بدهم. 

باروت:
گوگرد ١ سهم
زغال ١ سهم

شوره ی تنباکو1 ٥ سهم

جداجدا سابیده شده و سپس مخلوط شوند. 

همیـن کار را کردیـم. بـه توصیه ی عاقالنـه ی تام دربـاره ی این که آتش و 
بـاروت دوسـتان خوبـی نیسـتند، وسـایلمان را روی میز شیشـه ای که دورتر 
از آتش بود، چیدیم. تام قاشـق ها را از روی میز برداشـت و هاون را از کنار 
پنجـره ی نزدیـک خـرس، بـا خـودش آورد. من هم بطـری مواد اولیـه را از 

قفسه ها بیرون آوردم. 
زغـال را سـابیدم. دوده هـای ابرمانندی به وجود آمدند که با بوی ریشـه ها 
و گیاه های خشـک آویزان شـده از تیر سـقف مخلوط می شدند. تام در حالی 
کـه نـگاه مضطربش را به در دوخته بود که نکند اسـتادم سـر برسـد، ترتیب 
شـوره های تنباکو را داد که دانه های بلوریشـان فرقی با نمک طعام نداشـت. 
گوگرد هم از قبل به شـکل یک گَرد زردرنگ یکنواخت سـابیده شده بود. تام 
مشـغول مخلـوط کـردن مواد شـد و من به کارگاه پشـت مغـازه رفتم و یک 

1- نام قدیمی نیترات پتاسیم که به علت استخراجش از برگ تنباکو، این گونه نام گرفته است
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لوله ی برنجی را که یک سـرش بسـته شـده بود، آوردم. با میخ، یک سـوراخ 
در نزدیکـی سـمت بسـته ی لولـه ایجاد کـردم و از توی آن، یک حلقه سـیم 

خاکستری رنگ تابیده را رد کردم. 
تام ابروهایش را باال برد و پرسید: »استاد بندیکت فتیله ی خمپاره هم داره؟« 

»ازش برای آتیش زدن چیزها از راه دور استفاده می کنیم.« 
»می دونـی، آدم بهتـره چیزهایـی رو کـه بایـد از راه دور آتیـش بگیـرن، 

هیچ وقت آتیش نزنه.«
ترکیبـی که سـاخته بودیم کاماًل بی خطر به نظر می رسـید، یک گَرد سـیاه 
ساده. من لوله را نگه داشتم و تام گَرد را از سمت باز آن تویش ریخت. نوار 
باریکـی از گَـرد، از گوشـه ی لوله بیرون ریخت و روی زمین پخش شـد. من 

گَرد را با یک پارچه ی کتانی داخل لوله چپاندم. 
تام پرسید: » به  جای گلوله از چی استفاده کنیم؟«

در مغـازه ی اسـتاد بندیکـت هیـچ چیزی پیدا نمی شـد که کامـاًل اندازه ی 
لولـه ی مـا باشـد. بهترین چیـزی که پیدا کردم چندتا سـاچمه ی سـربی بود 
که از آن ها برای تراشـیدن مواد قبل از اضافه کردنشـان به داروها اسـتفاده 
می کردیم. آن ها دیواره ی داخلی لوله ی برنجی را   خراشـیدند و با یک صدای 

دامپ توخالی روی پارچه  افتادند. 
حاال ما به یک هدف احتیاج داشـتیم، و خیلی هم سـریع. سـر هم کردن 
تمام قسـمت ها خیلی بیشـتر از چیزی که فکرش را می کردم طول کشـیده 
بود و با این که به تام اطمینان داده بودم که سروکله ی استادم پیدا نمی شود، 

رفت وآمدهای او خیلی قابل پیش بینی نبود. 
تام گفت: »بیرون که شلیکش نمی کنیم!« 

تـام حـق داشـت. بـدون شـک همسـایه ها خوششـان نمی آمد تـوی اتاق 
نشیمنشـان سـاچمه های سربی به پرواز دربیایند. و با وجود این که سگ آبی 
خشک شـده روی طاقچـه ی بـاالی بخاری هدف وسوسـه انگیزی بود، اسـتاد 
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بندیکـت هـم قطعًا از این که به جنگ حیواناتـی برویم که مغازه اش را تزیین 
کرده بودند، هیچ خوشحال نمی شد. 

»اون چطوره؟« یک دیگ فلزی کوچک نزدیک شـومینه از سـقف آویزان 
بود. »می تونیم به زیرش شلیک کنیم!«

تـام لیوان هـای آنتیموان را روی یک میز دیگر گذاشـت تـا جا برای دیگ 
آهنی باز شـود. من خمپاره مان را برداشـتم و به شـکمم فشـار دادم تا ثابت 
بماند. تام تکه ای از کاغذ رمزگشایی شده مان را کند و در آتش نگه داشت تا 
شـعله ور شـود. بعد فتیله ی خمپاره را آتش زد. جرقه ها فش فش کنان مثل 
یک زنبور آتشین به سمت لوله رفتند. تام پشت پیشخوان پرید و از آن پشت 

زیرچشمی کار را دنبال کرد. 
گفتم: »تماشا کن!« 

انفجار تقریبًا گوش هایم را از جا کند. یک جرقه ی بزرگ آتش و یک تپه دود 
دیدم. بعد لوله مثل یک گاو نر وحشی به من لگد زد؛ درست هم میان پاهایم!
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مثـل یـک گونـی گندم افتـادم روی کفپوش چوبـی. خمپاره با 
صـدای بلنـدی بـا چوب کنار مـن برخورد کرد و درحالی کـه دود زیادی از آن 

بیرون می آمد، روی زمین قل خورد. از دوردست ها صدایی شنیدم. 
»حالت خوبه؟« 

خودم را مثل یک توپ گلوله کردم، ران هایم را بغل کردم و سـعی کردم 
باال نیاورم. 

دود طوری در فضا موج می زد که انگار خود هوا خاکسـتری شـده باشـد. 
تـام که سـرفه کنان دسـت هایش را تکان مـی داد، از میان مه پیدایش شـد: 

»کریستوفر، حالت خوبه؟«
گفتم: »منمنمککگمن.« 

تام مغازه را به دنبال دارویی که شاید بتواند به من کمک کند زیرورو کرد، 
اما متأسفانه هیچ »پماد سیاه تیغی ُمسکن درد قسمت های خصوصی« در کار 

نبود. ناگهان تام با صدایی خفه گفت: »کریستوفر؟«
نگاهی به باال انداختم و بالفاصله فهمیدم مشکل کجاست. من تنها قربانی 

2فصل
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حادثـه نبـودم و دیـگ آهنی که با آن دقت به سـمتش هدفگیری کرده بودم، 
حتـی یـک خط هم بر نداشـته بـود. اما خرس بیچاره ی کنـار اتاق حاال دلیل 
خیلی خوبی برای عصبانی بودن داشـت. گلوله ی سـربی خمپاره ما خز میان 
پاهایش را پاره کرده بود و درحالی که که داشت با خشمی خاموش می غرید، 

دل وروده ی کاهی اش زیر پایش تپه می ساختند. 
تام صورتش را میان دست هایش گرفت و گفت: »استادت می کشدمون.«

»صبر کن.« دردم کم کم داشت جایش را به ترس شدیدی می داد. »صبر 
کن، ما می تونیم درستش کنیم.« 

تـام بـه صورتـش چنـگ زد و ناله کنـان گفـت: »چطـوری؟ تو اتاق پشـتی 
خشتک خرسی یدکی داری؟«

»فقـط... بـذار مـن چند لحظه فکر کنم.« و طبیعتـًا در همین لحظه بود که 
استاد بندیکت وارد شد. 

هنـوز یـک قدم هـم نیامده بود تو، که ایسـتاد. اسـتاد من، با قـدی آن قدر 
بلنـد کـه بـرای وارد شـدن از در باید خم می شـد، با پشـتی قوز کـرده کنار در 
خشـکش زده بود و موهای فرفری بلند کاله گیسـش در نسـیم بعدازظهر تاب 
می خوردنـد. کتابـی جلدچرمی را با دسـت های دراز و الغـرش بغل کرده بود، 
گیاهان دارویی کولپپر جدید. از میان کت مخمل تیره اش، شال کمری برزنتی 
سـرخش دیده می شـد که سـی سانتی متر پهنا داشـت و دور کمرش پیچیده 
شده بود. روی شال جا به جا جیب هایی بود که هیچ کدام بزرگ تر از شست یک 
انسـان نبودند. توی هر جیب یک شیشـه ی کوچک بود که با موم یا چوب پنبه 
سـر جایـش محکم شـده بود. البته جیب هـای دیگری هم بودند کـه در آن ها 
انواع وسـایل به درد بخور پیدا می شـد. آتش زنه، موچین، یک قاشق بلند نقره 
و... اسـتادم خـودش این شـال کمـری را طراحی کرده بود تـا وقتی به دیدن 
مریض ها در خانه شان می رفتیم، بتواند داروها و مواد اولیه اش را همراه داشته 

باشد، دست کم آن هایی را که من مجبور نبودم دنبالش به کول بکشم. 


