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۱
سرن رِیس۱ وارونه

زمین باالست، آسمان پایین
وارونه شد دنیا، بیا و ببین

سـرن پاهایش را توی محل اتصال شـاخه ای به تنه گیر داد. دیگر می توانست 
بی آنکه بیفتد هر دو دستش را ِول کند.

این کار را کرد.
دنیا دور سرش چرخید.

سرن وارونه شد و ترس برش داشت. علف های سبزی که توماس رویشان 
نشسـته بود دور سـرش تاب می خوردند. ابرها باالی پایش حرکت می کردند. 

انگشت هایش را تکانی داد و آویزان ماند.
»من رو نگاه!«

»مواظب باش سـِرن.« توماس نگران به نظر می رسـید. »تو قراره بلوط پیدا 
کنی. آخه مگه این طوری می شه بلوط پیدا کرد؟«

»وای عالیه! باید امتحانش کنی.« سرن پیراهنش را دور زانوهایش گره زده 
بود، و چه خوب که این کار را کرده بود، وگرنه اصاًل نمی توانسـت چیزی ببیند. 
اما حاال ِپَلس ـ اِ ـ فران2 را می دید که کاًل وارونه شده، دود از دودکش هایش 
بیـرون می آمـد، نـور خورشـید روی پنجره هایـش افتـاده بـود و پرنده ها روی 

بامش نشسته  بودند. در ورودی باز شد و یک  نفر بیرون آمد...
توماس آهسته گفت: »خانم ویلِیرزه3!«

1. Seren Rhys 2. Plas-y-Fran
3. Villiers

سرن رِیسسرن رِیس
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سـرن نفسـش بند آمد. با زحمت زیاد خودش را تابی داد به باال، شـاخه ی 
پوشـیده از گلسـنگ را گرفت، پایش را با لگد آزاد کرد و نزدیک بود بیفتد توی 

کپه ی برگ های ریخته شده روی چمن.
نفس نفس زنان شاه بلوطی قاپید. »سوزن کجاست؟ نخ کو؟«

توماس نیشخندی زد. »نگران نباش. چشم هاش خیلی نزدیک بینه. نمی فهمه 
تو بودی.«

»واقعًا؟«
»آره. تازه عینک هم نمی زنه.«

خانم ویلیرز روی پله ایستاد. دستش را روی پیشانی اش گذاشت تا آفتاب 
توی چشمش نیفتد و گفت: »سرن؟«

سـرن معصومانـه ایسـتاد. »تومـاس داره یـادم می ده چطـوری بلوط ها رو 
سوراخ کنم، مادام.«

سرپیشـخدمِت قدبلنـد اخمـی کـرد. »خیلـی  خب، لباسـت رو کثیـف نکن. 
عجیبه... حاضرم قسم بخورم یه چیز غیرعادی رو روی اون درخت دیدم. یه جور 

پرنده ی بزرگ که داشت بال می زد...«
توماس و سرن با تعجب به شاخه های درخت زل زدند.

توماس آهسـته گفت: »االن که هیچی اونجا نیسـت، خانم وی.« سـرن با 
دهان بسته خندید.

خانم ویلیرز رفت داخل. »روی چمن خیس نشینین.«
»این طوری باید انجامش بدی.« توماس ماهرانه سوزن را وسط بلوط سفت 
و قهوه ای فرو کرد، نخ را محکم کشید و آن را چرخاند؛ بلوط که  چرخید صدای 

زوزه ی آرامی را توی هوا ایجاد کرد. »دیدی؟ آسونه.«
سـرن اخمی کرد. سـوزنش را تا نصفه فرو کرده بود، اما نمی توانسـت آن را 

به جلو یا عقب تکان بدهد.
»گیر کرده!«
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»محکم تر فشارش بده. می ره داخل.«
سرن بلوط را روی سنگ گرِم پله گذاشت و با تمام قدرت سوزن را توی بلوط 
فرو کرد. سوزن رفت داخل و، بلوط از وسط به دو قسمت مساوی تقسیم شد.

سرن زیر لب گفت: »َاه، گندش بزنن!«
خانـم ویلیـرز دوباره سـرش را از توی خانه بیرون آورد. »سـرن ریس! چی 

گفتی؟«
سرن چشم هایش را باز و بسته کرد. »چیزه... گفتم گورکن، مادام.«

خانـم ویلیـرز با عصبانیت سـری تـکان داد. »توی پلـسـ  اـ  فران گورکنی 
وجود نداره، از این بابت خیالت راحت!«

سـرن ُهول کرد. »نه، منظورم گورکن واقعی نیسـت. چیزه، منظورم یه جور 
گورکن خیالیه.«

و به توماس که داشت نخودی می خندید چپ چپ نگاه کرد.
»تخیالت تو زیادی قویه سرن. هیچ وقت نمی فهمم چی تو سرت می گذره. 

ببینم کارت تولد ارباب توماس رو درست کردی؟«
»بله، خانم ویلیرز.« سرن به بلوط شکسته اش نگاه کرد. این سومین باری 
بود که سـعی می کرد نخ را از توی بلوط رد کند، اما موفق نمی شـد. توماس تا 
آن موقع چهارتا بلوط درست کرده بود؛ چهارتا موشک درشت و قهوه ای و براق.

سرن زیر لب گفت: »خب حاال دقیقًا باهاشون چی کار می کنی؟«
»می زنمشون به بلوط های رقیب. بلوط هر کی سالم بمونه اون برنده ست.«

سرن انگار قند توی دلش آب شد. »باحال به نظر می آد.«
توماس خندید و به درخت شاه بلوط تکیه زد. خورشید روی موهای قهوه ای 

و چشم های بشاشش می تابید. »اصاًل تا حاال کانکر1 بازی کردی؟«
»تو یتیم خونه درخت نداشتیم. خیلی هم خبری از بازی نبود.« سرن با خودش 

1. بازی كانكر یكی از بازی های قدیمی است كه بچه های جزایر بریتانیا آن را در فصل پاییز بازی می كردند 
و در آن دانه های شاه بلوط هندی را سوراخ می کردند و نخ را از آن عبور می دادند. هر کس که موفق می شد 

بلوط حریف را بشکند برنده ی بازی می شد.
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فکـر کـرد دراصل همه ی بازی هایی را که بلد اسـت همین  جا یاد گرفته. داشـت 
جانش درمی آمد که این یکی بازی را هم امتحان کند. »می شه االن بازی کنیم؟«

»با بلوط های من نه!«
»ولی تو توی ساختن اون ها ماهری. توی ساختن همه چی ماهری.«

»آره.«  توماس انگار کمی خجالت کشـید. »راسـتش سـرن، یه چیزی برات 
درست کردم.«

تومـاس شـی ء کوچکـی را از جیب داخلی کتش بیرون آورد و رو به سـرن 
گرفت و سـرن ذوق زده به آن خیره شـد. دسـتبندی ظریف از مهره های قرمز 
و براق که با نخی کنار هم وصل شـده بودند و وسـط دسـتبند یک دانه ی بلوط 
واقعـی قرار داشـت که طالیی رنگ بود. سـرن لحظه ای هـاج وواج ماند. »وای 

توماس! خیلی قشنگه!«
توماس فوری گفت: »این ها واقعًا مهره نیستن. زالزالِک قرمزِ خشک شده ان. 

ولی ظاهرشون خوبه.«
سرن دستبند را گرفت و دور مچش بست. »ولی تولد توئه، نه من.«

توماس شـانه باال انداخت. »آره، می دونم. این فقط یه هدیه سـت که نشون 
می ده همیشه با هم دوستیم. تازه پشت اون بلوط هم یه عالمت رمزی با آب 
چشمه نوشتم. عالمت س به نشانه ی سرن. نامرئیه. کاری کردم تا فقط وقتی 

که ماِه کامل روش می تابه دیده بشه. این جادوی منه.«
سـرن اصـاًل نمی توانسـت عالمـت را ببیند، اما سـر تکان داد و آن دسـتبند 
مهره  ای ُشل وول دور مچش را تحسین کرد. »خیلی قشنگه. بهترین دستبندیه 

که تا حاال دیدم.«
توماس یکهو از جایش پرید. »خوبه! حاال بیا بدویم!«

پسرک با بی قراری به سمت دریاچه دوید. ِمهی خفیف توی هوای دریایچه 
پیچیـده بـود. همین  که توماس دوان دوان رفت توی مه، انگار که ناپدید شـد. 

خانم ویلیرز داد زد: »سرن! برو دنبالش. فورًا«
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سرن خودش را جمع و جور کرد و داد زد: »صبر کن منم بیام.«
رد پاهای توماس به رنگ سیاه روی چمن نم زده جا مانده بود.

یـک لحظـه ترس وجود سـرن را پر کرد؛ آخر اصاًل نمی توانسـت توماس را 
ببینـد. امـا بعد دید که صاف جلویش دست به سـینه ایسـتاده و انـگار ناراحت 
اسـت. پریـد به سـرن: »من طوری م نمی شـه! حالم به هم می خـوره از اینکه 

آدم ها همه ش این قدر نگران منن. من می تونم مراقب خودم باشم.«
سـرن نفس نفس زنان سـری تـکان داد. »بعد از اون اتفاقـی که افتاد نباید 

سرزنششون کنی.«
پارسـال، توماس یک سـال و یک روز غیبش زد. خانه خالی و مصیبت زده 
شـده بـود و پـدر و مـادرش، کاپیتان جونز1 و لیدی ِمیر2، از شـدت غم و غصه 
به جای دیگری پناه برده بودند. هیچ کدامشـان نمی دانستند که توماس اسیر 
قبیلـه ی موبورها شـده و تـوی قلمرو زیرزمینی برفی و مرموزشـان گیر افتاده؛ 

هیچ کس به جز سرن، و کالغ.
»تو نمی دونی وقتی اینجا نبودی چه اوضاعی بود.« سرن برگ روی سرش را 
برداشت و آن را انداخت روی زمین. »وحشتناک بود. همه چه عذابی کشیدن!«

»خب من االن جام امنه.« توماس سـرن را وادار کرد کمی بچرخد. »و فردا 
هم تولدمه!«

فریـاد تومـاس آن قدر بلند بود که همه ی زاغچه ها3 جا خوردند و قارقارکنان 
از روی درخت های نارون پریدند. همان موقع، پرتوهای خورشـید تابیدند و مه 
از بیـن رفـت، و خانه معلوم شـد؛ عمـارت پلس ـ ا ـ فران این بـار وارونه نبود، 
زیـر نـور طالیی رنـگ پاییز تمـام پنجره هایش می درخشـیدند و دود به شـکل 
سـتون هایی باریک از دودکش هایش بیـرون می آمد؛ دودکش هایی که چندتا 

چندتا کنار هم قرار گرفته بودند. سرن ایستاد و به خانه زل زد.

1. Jones 2. Lady Mair
3. پرنده ای شبیه به گنجشک از خانواده ی کالغ ها
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هنوز هم باورش نمی شد که توی این عمارت زندگی می کند. بعضی وقت ها، 
نیمه های شب، از خواب بیدار می شد و فکر می کرد که برگشته به یتیم خانه ی 
سنت ماری با آن دخترهای بدجنس و کینه ای توی خوابگاه. اما بعد پرده های 
دور تختـش و آن اتـاق گرم ونـرم بـا شـومینه و کمد لبـاس را می دید و یادش 
می آمد که هنوز توی پلس ـ ا ـ فران است؛ توماس را نجات داده و حاال دیگر 
یک خانواده دارد. آن  لحظه به سـه گوش های شـیروانی خانه زل زده بود و به 
نشانه ی تأیید با خودش سر تکان می داد. اینجا خانه اش بود. دیگر هیچ وقت، 

هیچ کس او را از اینجا بیرون نمی کرد.
از پشت سر فریاد شادی شنید.

تومـاس کپـه ای برگ قرمز و طالیی هم قد خودش پیدا کرده بود. محکم به 
برگ ها لگد زد؛ دست هایش را باز کرد و با کله پرید توی برگ ها. »بیا سرن!«

بعـد از او سـرن پریـد. یکهو مشت هایشـان را پر از برگ کردنـد و برگ ها را 
به سمت هم انداختند؛ برگ ریخت روی موها و چشم های سرن و حتی توی 
یقـه اش هـم رفـت، جوری کـه جیغ کشـید و آن هـا را از یقه اش بیـرون آورد. 
تومـاس دسـت هایش را پـر از بـرگ کرد و پرت کرد توی هـوا. »من جام امنه! 

اون ها دیگه هیچ وقت دستشون به من نمی رسه! هیچ وقت!«
همیـن  کـه داد زد و ایـن حـرف را گفـت، از یـک  جا باد سـردی وزیـد. باد 
شـالقش را بـه برگ هـا کوبید. برگ هـا را مثل تکه پارچه هـای قرمز روی چمن 

پخش کرد و آن ها را با خشم انداخت یک طرف.
سرن به خودش لرزید. باد سرد، عجیب بود. بوی خطر می داد.

»توماس، به نظرم تو نباید...«
»مـا قبیله ی موبورها رو شکسـت دادیم سـرن!« تومـاس صورتش را رو به 
آسـمان گرفتـه بود و می خندید و برگ ها همان طـور روی صورتش می افتادند. 
»من و تو و کالغ! االن دیگه از دست اون ها در امانیم! در امان. واسه همیشه!«
باد برگ ها را بلند کرد و برگ ها توی آسمان به شکل هایی عجیب چرخیدند 
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و مثل طاقی بزرگ روی راه ورودی خانه، کنار دروازه ی ورودی، فرود آمدند.
سرن چشم هایش را باز و بسته کرد؛ برگ های قرمز و مسی و طالیی تکان 
خوردند و تغییر شکل دادند، کنار هم جمع شدند و به شکل توده ای درخشان و 
عجیب درآمدند؛ به شکل کالسکه ای قرمز با چهار چرخ و دو اسب خرمایی رنگ 

و براق که از میان گردباد برگ ها چهارنعل به سمت سرن می تاختند.
»آهای!«

ایـن فریـاد خشـمگین را مـردی ریزه میزه زد که از کنار خانـه با یک جارو و 
یـک فرغون آمـده بود. مرد داد زد: »همین االن تمومـش کن! همون طور اونجا 
وایسادی و داری با دادوهوار از اون ها حرف می زنی. داری به جنگ دعوتشون 

می کنی! دیوونه شده ای پسر؟ عقل از سرت پریده؟«
توماس برگ هایی را که توی دست هایش بود با شرمندگی انداخت پایین. 

»ببخشید دنزل1... ولی اون ها که صدای من رو نمی شنون...«
»معلومـه کـه می شـنون! مثـل اینکه درسـت شـیرفهم نشـده ای!«  دنزل با 
انگشـتش به سـمت جنگل اشـاره کرد. »قبیله ی موبورها همه جا هستن. قایم 
می شـن، گـوش  می دن، خبرچینی می کنـن و آدم رو می پان. روی تپه و توی 
دره، تـوی جنگل یا توی بیشـه.« دنـزل نزدیک تر آمد و کمی از عصبانیتش کم 
شـد. سـرن ترس را واقعًا توی چشم های دنزل دید. »توماس، پسر، سربه سر 

اون  ها نذار. هیچ وقت.«
توماس انگار ناراحت شد. او و دنزل همیشه دوست های خیلی خوبی برای 
همدیگر بودند. جارو را گرفت. »خیلی  خب دنزل. قول می دم دیگه این کار رو 

نکنم. این برگ ها رو هم جارو می کنیم.«
سرن دسته های فرغون را گرفت و با اینکه سنگین بود آن را کشید نزدیک 
خودش. دست هایش را پر کرد از برگ های طالیی و کهربایی خیس که صدای 
خش خـش ازشـان می آمـد. آن ها را ریخـت توی فرغون، تومـاس هم بقیه ی 

1. Denzil



16

برگ ها را جارو زد. سـرن از روی شـانه اش دید همان کالسکه ی قرمزی که به 
شـکلی مرموز از دل برگ ریزان بیرون آمده بود داشـت تلق و تلوق کنان به سمت 
خانه می رفت. باد سـرد همان قدر که ناگهانی وزیدن گرفته بود آرام شـد؛ انگار 
فقط سـرن متوجهش شـده بود. باد توی دِل سـرن دلشوره ای به جا گذاشت. 

توماس نباید آن طور داد می زد. این پسر امروز خیلی بی قرار بود!
دنزل فوری چرخید. »این دیگه کیه؟ تا حاال اون کالسـکه رو این دوروبرها 

ندیده ام.«
کاپیتان جونز از خانه بیرون آمده و جلوی در منتظر ایستاده بود.

 تومـاس زیـر لب گفـت: »مهمون اومده! بجنبین.« جـارو را انداخت زمین و 
با سـرعت رفت آن طرف محوطه ی چمن. سـرن ابروهایش را رو به دنزل باال 

برد و پشت سر توماس دوید و فرغون را همان  جا رها کرد.
رسـیدند به پله های جلوی در ورودی و همان موقع هم کالسـکه ایسـتاد و 
اسب های سرکش شیهه کشیدند. سرن خواست دماغ نرمشان را نوازش کند، 
اما آن قدری فرصت نداشـت؛ چون کالسـکه چی از کالسـکه پایین پرید و در را 
باز کرد. او مردی ریزنقش با کت شـکاری بر تن بود. مرد دسـتش را دراز کرد 

و دستی با دستکش مخمل قرمز بیرون آمد و آن را گرفت.
کالسـکه یکهو پایین رفت و خانمی درشـت هیکل از آن پیاده شـد. شـنلی 
کاله دار به تن داشت و دست هایش را توی دست پوش1 گذاشته بود، پیراهنش 
هـم مثـل برگ هـای پاییزی حنایی رنگ و بـراق بود. وقتی سـرش را باال آورد 
سرن دید آن زن صورتی گرد و تپل دارد، با چشم هایی روشن و ریز و موهایی 
فرفری که به شکل گوجه پشت سرش جمعشان کرده. روی سرش هم کالهی 

کوچک گذاشته بود.
خانم گفت: »وای، عزیزهای من! چه خونه ی محشری! چه قصری!«

دامنـش را تـکان داد؛ پارچـه اش چیـن دار بـود و برق می زد. »چه سـفری! 

1. دستکش لوله مانند از پشم یا خز که دو دست را از دو طرف داخل آن می کنند.
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قطارها چه گرم ونرم بودن. با اون بلیت درجه یکی که برام فرسـتادین حسـابی 
خوش به حالم شد، کاپیتان جونز عزیز.«

کاپیتان جونز اخمی کرد. انگار کمی گیج شده بود. »من فرستادم؟ ببخشید، 
من شما رو نمی...«

»مـن خانم هانی ُبورن1 هسـتم.« لبخنـدی زد و گفت: »اوه، ولی االن من رو 
یادتون می آد، نه؟«

کاپیتان جونز لحظه ای مات ومبهوت ماند. بعد برقی در صورت و چشمانش 
دوید و فورًا تعظیم کرد. »آها، بله! االن خوب یادم اومد. هفته ی پیش همدیگه 

رو مالقات کردیم، توی... اوم؟«
»لندن.«

»بله، البته! من شما رو استخدام کردم تا...؟«
»معلم  سرخونه ی توماس باشم.«

سـرن چشـم هایش را بـاز و بسـته کـرد. معلم سـرخانه! اصـاًل انتظارش را 
نداشت! اما درهر حال، توماس خیلی زود باید به مدرسه می رفت و باید آماده 
می شـد. یعنـی خـودش هم به مدرسـه می رفت؟ تـِه دلش کمـی ذوق کرد و 

هیجان زده شد.
توماس همیشه بیش  از حد مؤدب بود. حتمًا خیلی جا خورده بود، اما به روی 
خودش نیاورد. دستش را دراز کرد. »سالم. من توماس جونزم. به پلسـ  اـ  فران 

خوش اومدین.«
خانـم هانی بورن خیلی رسـمی با توماس دسـت داد و زیـر لب گفت: »چه 

پسر شیرینی!«
کاپیتان جونز چرخید. »خب، ... و این هم دخترخونده ی عزیزم، سرن، که 

تحت سرپرستی منه.«
سرن تعظیم کوتاهی کرد. »سالم.«

1. Honeybourne
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»سـالم، عزیـز دلـم.« خانم هانی بورن با نـگاه فورًا صورت و لباس سـرن را 
ورانـداز کرد. »پس تو فرزندخونده ای! وای خدا، اون طوری که داشـتی برگ ها 

رو کپه می کردی فکر کردم دختر باغبونی، چقدر احمقم من!«
همـه خندیدنـد، ولی سـرن کمی دلخور شـد. خانـم ویلیرز از خانـه بیرون 
آمده بود و مادر توماس، لیدی میر، هم داشت با عجله پشت سرش می آمد؛ 
خوشـامد گفتنـد، دسـت دادنـد و از سـفر پرسـیدند. لیـدی میر هـم گفت که 
روحش خبر نداشته معلم سرخانه دارد به اینجا می آید؛ کاپیتان جونز هم کلی 
عذرخواهـی کـرد و گفت پـاک این موضوع را فراموش کـرده. بعد باید چمدان 

بزرگ خانم هانی بورن را پایین می آوردند و وسایلش را می بردند داخل.
سـرن آهسـته به توماس گفت. »این یعنی درس و مشق شروع شد. دیگه 

کانکربازی تعطیل.«
توماس شـانه باال انداخت. »می تونسـت خیلی از این بدتر باشـه. راسـتش 

این معلمه خیلی شوخ و سرحال به نظر می آد.«
سـرن سـر تکان داد. آن قدر درباره ی معلم سرخانه های بداخالقی که بچه ها 
را کتک می زنند و بهشان ناسزا می گویند قصه خوانده بود که فکر می کرد حق 
بـا توماس اسـت. با خـودش گفت خانم هانی بورن حتمًا خوش اخالق اسـت. 
حتمًا توی اتاق درسـی که باالی پله هاسـت کتاب هایی از تاریخ و پادشـاهان و 
کشـورهای دور و حیوانات وحشـی می خوانند، شـاید هم  سـاز بزنند و نقاشی 
بکشـند. نقاشـی توماس خیلی خوب بود. خیلی بهتر از نقاشـی خودش. تازه 
همیشـه دلش می خواسـت زبان التین و یونانی و فرانسـه یاد بگیرد، و البته 

همه جور مطلب دیگر...
کیفی بزرگ و نرم یکهو افتاد روی دسـت هایش. خانم هانی بورن آهسـته 
گفـت: »این هـا وسـایل بافتنـی  منه، عزیزم. مراقبشـون باش. مـن هیچ وقت 

بدون این ها جایی نمی رم.«
لیدی میر گفت: »همه چیز رو برداشـتیم؟ خب دیگه بفرمایید داخل، خانم 
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هانی بورن. حتمًا بدجور دلتون یه فنجون چای می خواد.«
همگی رفتند داخل. توی اتاق مهمان میزی قرار داشت و آتشی کوچک توی 
شومینه اش ترق و تروق کنان می سوخت. اتاق با آن ظروف چینی و کریستالی 
که توی گنجه هایش بود پرزرق وبرق و باشکوه به نظر می رسید، خیلی بهتر از 
اولین باری که سـرن آنجا را دیده بود. آن موقع این اتاق سـرد و تاریک بود و 
تمام وسـایلش زیر مالفه های سـفید پنهان بودند. اما حاال کل خانه شـاداب و 

سرزنده بود و سرن به این موضوع افتخار می کرد.
خانـم هانی بـورن متفکرانه توی مبل راحتی فرو رفت. کالهش را برداشـت 
و موهـای فرفـری اش بیرون زدند، اما دسـتکش های قرمـزش را درنیاورد. به 
اطـراف اتـاق خیـره شـد. »اوه، بانـوی من، چه اتـاق زیبایی! چه باشـکوه! چه 

ظرف های قشنگی!«
»سـرویس جهیزیـه ی مـادرم بـوده.« لیـدی میـر چـای ریخـت و بـه همه 
تعارف کرد؛ سـرن خوشـش می آمد که لیدی میر هیچ وقت از پیش خدمت ها 
نمی خواسـت این کار را انجام دهند. »ما خیلی خوشـحالیم که شـما تشـریف 
آوردین اینجا، خانم هانی بورن. همسـرم می گن که شما برای فرزندانمون فرد 

کاماًل مناسبی هستین.«
چشـم های سـرن برقـی زد. فرزندانمـون! حتی از شـنیدن ایـن حرف هم 

خوشحال شد.
خانم هانی بورن یک قلپ چای داغ هورت کشید. »بله، بانوی من، من هم 

می دونم که اینجا برای من جای مناسبیه.«
سـکوتی کوتاه و ناخوشـایند حاکم شـد. بعد کاپیتان جونز با روی باز گفت:   
»خـب دیگـه، من شـماها رو تنهـا می ذارم تا باهـم  صحبت کنیـن.« و از در زد 
بیرون. خانم ویلیرز گفت: »منم می رم یه اتاق براتون آماده کنم بانوی من.«

»بله حتمًا.«
وقتـی هـر دو نفر رفتند، لیـدی میر دسـت هایش را دور توماس حلقه کرد. 
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»مـا به بچه هامون خیلی افتخـار می کنیم خانم هانی بورن. توماس یه هنرمند 
فوق العاده ست و سرن... خب، سرن یه کتاب خون درجه یکه! فکر کنم تا االن 

نصف کتاب های کتابخونه رو خونده.«
»تا االن؟« چشم های روشن خانم هانی بورن روی سرن قفل شد.

سرن با بی میلی گفت: »من کریسمس اومدم اینجا.«
»واقعًا؟ قبلش چی پس؟«

»یتیم خونه بودم.«
خانم هانی بورن با مالیمت گفت: »وای طفلک، چقدر برات سخت بوده!«

سرن شانه باال انداخت. »مشکلی نبود، گذشت.«
»چـه شـجاعتی!« خانـم هانی بـورن چایـش را تمام کـرد و فنجـان را توی 

نعلبکی گذاشت. »پس من باید به هر دو بچه درس بدم لیدی میر؟«
لیدی میر با آن موهای مشکی اش قاطعانه سر تکان داد و گفت: »اوه، بله. 
ما می خوایم سـرن هم از آموزش بهره مند بشـه. ما معتقدیم دخترها هم باید 

از بهترین آموزش ممکن برخوردار باشن.«
معلم سـرخانه لبخنـدی گرم به روی سـرن زد. »توماس عزیـز باید التین و 

یونانی یاد بگیره ها.«
سرن فورًا گفت: »منم از پسش برمی آم.«

خانـم هانی بـورن چیـزی نگفت. درعـوض پیچ وتابی خورد و سـاک هایش 
را زیـرورو کـرد و همان طور که مشـغول بود دسـته هایی از موهایش از پشـت 
سـرش باز شـدند. »یه چیزی دارم مخصوص توماس. کجا گذاشـتمش... چه 

حواس پرتی ام من... آها، ایناهاش!«
از تـوی بزرگ ترین سـاک با احتیـاط جعبه ای به رنگ طالیـی بیرون آورد. 
رو کرد به توماس و گفت: »می دونم فرداسـت... ولی تا پشـت ویترین یکی از 
مغازه های لندن چشمم به این خورد نتونستم جلوی خودم رو بگیرم! تولدت 

مبارک، توماس عزیز!«
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و جعبه را توی دست های توماس گذاشت.
توماس مات ومبهوت به جعبه نگاه کرد.

لیدی میر زیر لب گفت: »چی باید بگی؟«
»ممنونم! یعنی، ازتون خیلی ممنونم خانم هانی بورن.«

جعبـه زیـر نـور آفتاب بـرق زد، جعبه ای طالیـی و وسوسـه انگیز. »می تونم 
بازش کنم؟«

سرن گفت: »باید تا فردا صبر کنی.«
»اوه، بذار بازش کنه.« خانم هانی بورن انگشت هایش را زیر آن دستکش های 
قرمـز محکـم تـوی هم گره کـرد. »فقط همین یه بار. خیلـی دلم می خواد اون 

صورت کوچولوی شادش رو ببینم!«
لیـدی میـر لبخنـدی زد. »خانـم هانی بورن، اصـاًل راضی به  زحمـت نبودم. 
توماس همین طوری هم کلی لوس شده. ولی به گمونم، فقط همین یه بار...«
توماس بی معطلی در جعبه را برداشت. سرن رفت نزدیک تر و گردن کشید 
تـا تـوی جعبه را ببینـد. حتی لیلی، خدمتگزار خانه هم که داشـت فنجان ها را 

تمیز می کرد، از روی کنجکاوی نگاهی انداخت.
تومـاس بـه داخل جعبه زل زد. لحظه ای چشـم هایش از تعجب گرد شـد. 

بعد ذوق زده و خوشحال سوت کشید و زیر لب گفت: »فوق العاده ست.«
دستش را برد توی جعبه و با احتیاط یک شیِء استوانه ای بزرگ را بیرون 

آورد و روی میز گذاشت.
لیدی میر که داشت دست هایش را به هم گره می زد گفت: »وای!«
خانم هانی بورن آهسته گفت: »می دونستم ازش خوشت می آد.«

لیلی گفت: »چون دوست داشتنیه.«
سرن شگفت زده به شیء زل زد.

عکـس چنیـن چیـزی را تـوی کتاب هـا دیـده بـود، بـا اینکـه هیچ وقت به 
شهربازی نرفته بود. می دانست به این ها چه می گویند.
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چرخ وفلک.
پایه اش قرمز و طالیی بود و میله ای راه راه وسطش قرار داشت که باالیش 
یک گوِی طالیی بود. چرخ وفلک هایی که توی عکس دیده بود همه اسب های 
چوبی داشـتند که بچه ها سوارشـان می شـدند و باال و پایین می رفتند. اما این 
یکی کوچک تر از آن بود که بشود سوارش شد. فقط سه اسب داشت که روی 

هر کدامشان یک سوار نشسته بود.
تومـاس دسـتش را دراز کـرد و دسـتگیره ی کوچکـی را چرخانـد کـه کنـار 
چرخ وفلک بود، و با آهنگی ضعیف، زنگ دار و جادویی چرخ وفلک به چرخیدن 
افتاد و اسـب ها با سوارهایشـان حرکت کردند. یک سـرباز با کت نظامی قرمز 
همان طور که سـوار بر اسـب حرکت می کرد روی طبلی می زد که جلویش بود. 
یـک شـعبده باز کـه توپ های براقـی را می انداخت تـوی هـوا و ماهرانه دوباره 
می گرفتشـان و در مرکز چرخ وفلک، َنه سـوار بر اسـب، روباهی قرمز و کوچک 

کز کرده بود و داشت با چشم های زیرکش همه شان را تماشا می کرد.
»محشـره!« تومـاس از هیجـان و خوشـحالی تـوی پوسـتش نمی گنجید. 

»حتمًا خیلی گرون بوده!«
خانم هانی بورن با خونسردی لبخندی زد. دستش را دراز کرد و با دست 
دستکش پوشش روی موهای توماس دست کشید. »ارزشش رو داره، عزیزکم.«

بعد از روی صندلی بلند شد و شنل و کالهش را برداشت. »خب دیگه، من 
باید برم و اتاقم رو پیدا کنم، عزیز ان. همراهم بیاین.«

لیدی میر و سرن که داشتند وسایل خانم هانی بورن را جمع  می کردند سر 
پا ایسـتادند، اما توماس کنار چرخ وفلک ماند انگار که نمی توانسـت از آن دل 
بکند؛ و تا آهنگش قطع شـد دوباره فوری کوکش کرد. معلم سـرخانه لبخندی 
زد، و رفـت تـوی سـالن تا اینکه رسـید به پله ها. سـرن که کیف لـوازم بافتنی 
دسـتش بود و با عجله پشـت سر خانم هانی بورن قدم برمی داشت، سرش را 

باال برد و سم را دید.



23

گربه ی سـفید روی پاگرد نشسـته بود، انگار که آمده بود تا مهمان جدید را 
ورانداز کند.

خانـم هانی بـورن مکثـی کـرد. خیلـی کوتـاه، اما درسـت همان موقـع گربه 
چشم هایش را گرد کرد و مثل یک قارچ پفی موهایش را پف داد. گوش هایش 

را پایین آورد و غرید.
بعد از ترس در رفت.

سرن که تعجب کرده بود، گفت: »چش شد؟«
خانم هانی بورن با آن چشـم های نافذ نگاهی زیرچشـمی و سریع به سرن 
انداخـت. بـرای یـک لحظـه، معلم سـرخانه کاًل آدم دیگـری بـه نظر رسـید که 

تصویرش به صورت مایل و زاویه داری توی آینه روی دیوار افتاده بود.
خانم هانی بورن گفت: »گربه ها چه حیوون های احمقی ان.«

بعـد چنان سرخوشـانه خندید که لیـدی میر هم خنده اش گرفت و باهم به 
باالی پله ها رفتند.

اما سرن روی پله ی پایینی ماند، توی دست هایش پر بود از وسایل بافتنی 
و یـک جعبـه ی دوخـت و دوز و همان طـور کـه با نگاه دنبال سـم می گشـت با 

خودش فکر کرد: نخیر هم، نیستن، گربه ها خیلی هم باهوشن.
بعـد صدایـش زدند و ناچار شـد دنبالشـان بدود و کامـوا و میل بافتنی ها را 

روی زمین پخش وپال کرد.
 




