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۱
ِسِرن رِیس۱

در شب یخی

تیک تاک ساعت، سفیدی برف
ستاره ها سفر می کنند در دل شب

ایسـتگاه راه آهن خالی بود. تنها چیزی که در تاریکی محض ایسـتگاه حرکت 
می کرد، عقربه ی دقیقه شمار ساعت بود که به عدد هشت نزدیک   شد. 

سـرن بـا نگاهـی خسـته و مبهوت به سـاعت ُزل زد. چرا این قـدر کُند جلو 
می رفت؟ یعنی واقعًا فقط نیم سـاعت را به انتظار گذرانده بود؟ انگار یک عمر 

گذشته بود. 
بـا این کـه پالتـوی گـرم، کاله پشـمی، شـال گردن و شـنل به تن داشـت، اما 
در تمـام زندگـی اش هیچ وقـت این همـه احسـاس سـرما نکـرده بـود. حتـی با 
این کـه دسـتکش های ضخیـم پوشـیده و دسـت هایش را تـوی جیب هایـش 
فـرو کـرده بـود انگشـت هایش بی حـس شـده بودنـد. انگشـت های پایش هم 
همین طـور. درواقـع، اگـر همـان لحظه تکان نمی خـورد احتماالً سـر جایش یخ 
مـی زد، بـرای همیـن بلنـد شـد و بـا قدم هـای سـنگین سـکوی خالـی را باال و 
پاییـن کـرد، طنیـن ِتپ ِتِپ چکمه های بزرگ و سـنگینش در سـکوت آن شـِب 

سـرد و سـوزدار می پیچید. 
چهارده قدم به سمت دیوار برداشت. 

Seren Rhys -1؛ سرن در زبان ولزی به معنای ستاره است.

ِسِرن رِیس
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با چهارده قدم برگشت. 
دوباره به سمت دیوار. 

و دوباره برگشت. 
ایسـتگاه،  تـوی  پوسـترهای  و  بـام  لبـه ی  و  نیمکت هـا  همه چیـز،  روی 
الیـه ی نازکـی از یخ نشسـته بود که زیر نـور چراغ مثل الماس های ُخردشـده 
می درخشـید. سـکوت شب آن قدر سنگین بود که ِسِرن را ترساند. بخارِ سردی 
از دهانـش بیـرون داد و وقتی درِ اتاق رئیس ایسـتگاه باز شـد فورًا برگشـت. 

مرد هیکلی اونیفورم پوشی از اتاق بیرون آمد و به ِسِرن ُزل زد. 
»خانم، شما تنها هستین؟«

سـؤال احمقانه ای بود و سـرن را آزرد. جواب های دندان شـکن زیادی نوک 
زبانش بود، اما همه را قورت داد و فقط گفت: »بله.«

»منتظر قطار ساعت 8:40 هستین، درسته؟«
»مگه قطار دیگه ای هم هست؟«

»ُخب، نه. این موقع شب نیست.«
رئیس ایسـتگاه مردی بود سـرخ رو و کالهی لبه دار به سـر داشـت؛ کالهی 
کـه انـگار قبـاًل یکـی رویش نشسـته بـود، آن هم نه فقـط یک بـار. جوری به 
سرن زل زد که انگار دخترک گیجش کرده بود. باالخره گفت: »سرمای امشب 
بی سابقه سـت. می تونیـن بریـن به اتاِق انتظـار، البته مـاِل آدم هاییه که بلیت 

درجه یک دارن. بلیت شما هم درجه یکه؟«
سـرن می دانسـت که بلیتش درجه یک نیست. هیچ کس تا به حال چنین 
پولـی برایـش خـرج نکرده بود، با این حال بلیت را بیرون آورد و نگاهی به آن 
انداخت. رویش با حروف درشت نوشته بود: درجه سه. پیش از آن که رئیس 
ایستگاه آن را ببیند بلیت را برگرداند توی جیبش، صاف ایستاد و گفت: »بله. 

درسته. درجه یکه. لطفًا اتاق انتظار رو نشونم بدین.«
لحظـه ای با خودش فکر کرد رئیس ایسـتگاه حرفش را باور نکرده. شـاید 
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هـم بـاور نکـرده بود، اما لبخنـدی زد، چمداِن دخترک را برداشـت و در امتداد 
سـکو بـه راه افتـاد. با این که به نظر ِسـِرن چمدان خیلی سـنگین بـود، اما در 
دسـت های آن مـرد کوچک به نظر می رسـید. سـرن با عجله دنبـال او رفت تا 
به دری رسـید که روی شیشـه ی یخ زده اش نوشته بود: اتاِق انتظار درجه یک؛ 
مـرد در را بـاز کـرد و گفت: »بفرمایین. رسـیدیم. این جا کمی گـرم  و نرم تره. تا 

وقتی قطار برسه این جا مثل نون برشته می شین.«
سـرن پشـت سـر او وارد اتـاق شـد و گرمایـی مطبـوع را حس کـرد؛ چنان 

مطبوع و دل انگیز که می خواست از سرِ آسودگی  خیال فریاد بزند. 
اتـاق انتظـار کوچـک بـود؛ کنار هر دیوارش یک نیمکت قرار داشـت، وسـِط 
آن میز بزرگی بود با چراغی نفتی رویش، و بهتر از همه آتشـی در آتشـدان با 

کپه ای زغال که زیر الیه ای از خاکستر، به سرخی و درخشانی می سوخت. 
سرن مستقیم رفت و روی آتش خم شد. 

»انگار خیلی سردتونه.« رئیس ایستگاه به عقب قدم برداشت و با کنجکاوی 
به سرن نگاه کرد. »قباًل این دوروبرها ندیده بودمتون. از راه دوری اومدین، نه؟«

»من هندوستان زندگی می کردم.«
»عجب! حدس می زنم اون جا هوا گرم تر بوده، نه؟«

سـرن برخالِف میلـش اجازه داد لبخنـد کوچکی روی لب هایش بنشـیند. 
»یه کمی.«

»مـن به شـخصه نمی تونـم اون جـا رو تحمل کنم، اون همه مگس و پشـه و 
ببر رو. خیلی ُخب دیگه، بشـینین و راحت باشـین. کسـی مزاحمتون نمی شه. 

صدای قطار هم اون قدر بلند هست که به گوشتون برسه.«
رئیس ایسـتگاه از اتاق بیرون رفت و پشـت سـرش سـوز سـرما وارد شد. 
سرن دستکش هایش را درآورد و دید انگشت هایش کبود و بی حس شده اند. 
نیمکت سـنگین را کشـید نزدیک کپه ی زغال و روی آن نشسـت، پاهایش را 

باال گرفت و پالتو و شنلش را دورش محکم تر پیچید. 
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اوضـاع خیلـی بهتر شـد! گرما کم کـم یخ بینی  و گوش ها و انگشـت هایش 
را باز کرد؛ دردناک بود، اما ارزشـش را داشـت. خمیازه ای کشـید، در دل آرزو 
کـرد کاش می توانسـت بخوابـد، اما باید حواسـش را جمع می کـرد تا از قطار 

جا نماند. 
آتـش ترق و تروق کنـان می سـوخت و سـرن تماشـایش می کـرد. البتـه که 
آن چـه بـه رئیس ایسـتگاه درباره ی هندوسـتان گفت حقیقت داشـت؛ زمانی 
آن جا زندگی می کرد، اما وقتی خیلی کوچک بود، و واقعًا هیچ چیزی از آن جا 
یـادش نمی آمد، به جز تصویری وهم آلود از هوای گرم و روشـنایی خیره کننده  

و آبی رنِگ آسمان. 
و کسی که رویش خم می شد و او را می بوسید. 

شـانه ای بـاال انداخـت تا این تصویر ذهنی را دور کنـد. پدر و مادرش هر دو 
آن جا از دنیا رفته بودند. او را سوار بر کشتی به خانه برگردانده بودند و دوازده 
سـال در یتیم خانـه ی سـنت ماری1 زندگـی کـرده بـود. حتی حاال هـم باورش 
نمی شـد از آن  جـا بیـرون آمده. عمه ی بزرگـش، ِگِریس2، او را پیـدا کرده و از 
یتیم خانـه بیـرون آورده بود، اما فقط برای شـش ماه، چـون حاال عمه گریس 
هم از دنیا رفته بود. او زنی بود مسـن و در بسـتر بیماری که در طبقه ی باالی 
خانه ای مجلل، قدیمی و دلگیر در حومه ی لندن زندگی اش را در انزوا سپری 
می کرد و کم پیش آمده بود ِسِرن او را ببیند. چون اغلب اوقات در آشپزخانه 
کنار مارتای3 پیشـخدمت و سـاموئل4 ـ گربه ی سـفید ـ می ماند. همین حاال 
هم دلش برایشان تنگ شده بود. شاید توی ِپَلس ـ اِ ـ ِفران۵ هم گربه  باشد. 
نامـه ای کـه توی جیبـش بود خش خش کرد؛ نامه را بیـرون آورد و نزدیک 

چراغ برد تا دوباره آن را بخواند. 

1- St Mary 2- Grace
3- Martha 4- Samuel

Plas-y-Fran -۵؛ در زبان ولزی یعنی عمارِت کالغ.



13

سرن عزیز، 
ایـن بلیـت قطـار توسـت. همان طـور کـه در مراسـم ختـم عمـه ات گفتـم، 
قدیمی ترین دوست پدرت، کاپیتان آرتور جونز1، پیشنهاد داده تو را در منزلش 
بپذیـرد. کاپیتـان جونز پدرخوانده ی توسـت. عجیب اسـت که تا بـه حال او را 
ندیـده ای. او همسـری دارد بـه نـام ِلیـدی ِمیر2 و پسـری به نـام توماس3، و 
خانه اش در سـرزمین ِولز4 قرار دارد. این خانه قصری اسـت بزرگ و قدیمی 
بـه نـام ِپَلـسـ  اـِ  ِفران. قطار تو را به ترِفیل۵، نزدیک ترین ایسـتگاه، می برد و 

آن جا یک نفر به استقبالت می آید. 
امیدوارم از زندگی در آن جا راضی باشی. 

ارادتمند تو، 
جی. آر. فری َمن6

مشاور حقوقی
ساختمان اِسِتپل این7

لندن
سـرن متفکرانه نامه را در دسـتش فشـرد. یک خانه ی بزرگ! زانوهایش را 
بغـل کـرد و غرق رویا شـد. آن جا حتمًا حمـاِم آب داغ و یک اتاق خواب بزرگ 
هسـت بـا تختخوابی که دورتـادورش پرده دارد. حتمًا پیشـخدمت و فراش و 
لوسـترهای پر زرق وبرق و کیک های خوشـمزه هم هسـت. و البته لباس های 
جدید. حتمًا کاپیتان جونز مردی اسـت خوشـتیپ و قدبلند که سـبیل دارد و 
لیـدی میـر هم بانوی زیبایی اسـت و آن ها روی پله های جلـوی در بی صبرانه 
انتظار دیدنش را می کشند. و توی آن خانه یک پسر هم هست! آقاتوماس. او 

1- Captain Arthur Jones 2- Lady Mair
3-Tomos 
4- ولز سرزمینی است که امروزه به همراه انگلستان و اسکاتلند و ایرلند شمالی پادشاهی متحد بریتانیا 

را تشکیل می دهند. 
5- Trefil 6- G. R. Freeman
7- Staple Inn
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را پسـری تصور کرد با موهایی سـیاه و چهره ای زیرک و بشاش که دستش را 
دراز کرده و می گوید: »سالم سرن، از این که اومدی این جا خیلی خوشحالم!«
این تصویر آن قدر خوب به نظر می رسید که سخت می شد باور کرد واقعی باشد. 
امـا شـاید هم بود. یا شـاید هم ایـن آقاتومـاس از آن بچه ننه های لوس و 
ننـر بود که تا سـرن می رسـید آن جا می خواسـت دوباره بـرش گرداند و با هم 

دعوایشان می شد و او موهایش را می کشید. ُخب، بگذار بِکشد!
سـرن خمیازه ی دیگری کشید. آتش ترق و تروق می کرد، آن قدر گرم و آرام 

که سرن چشم هایش را بست. برای لحظه ای همه چیز آرام بود. 
تا این که کسی سرفه کرد. 

صدایش آهسـته و خیلی ضعیف بود، اما باعث شـد سـرن از ترس ناگهان 
چشـم هایش را بـاز کنـد. بـه آن طرف میـز نگاه کـرد و چنان جا خورد که سـر 

جایش سیخ نشست. 
یک مرد توی اتاق بود!

در گوشـه ای از نیمکـِت روبـه رو که توی سـایه بود، درسـت تـوی تاریکی به 
عقـب تکیـه داده بـود، به همین خاطر سـرن نمی توانسـت درسـت او را ببیند. 
مردی قدبلند و الغر با لباس هایی به سـیاهی شـب. کالهی به سـر داشـت که 
چشـم هایش را پوشـانده بـود، و با وجود این سـرن می دانسـت کـه مرد دارد 
نگاهـش می کنـد. روی پایـش بسـته ای بـزرگ قرار داشـت که تـوی روزنامه 
پیچیده و با طناب بسـته شـده بود. بسـته را با هر دو دسـتش محکم گرفته 
بود؛ انگشـت هایش بلند و باریک بودند و روی یکی شـان حلقه ای داشـت که 

زمرد سبزرنِگ رویش می درخشید. 
سرن از شدت ترس سر جایش خشکش زد. او دیگر از کجا پیدایش شده بود؟ 
امـکان نداشـت تمـام این مدت این جا بوده باشـد. وقتی سـرن وارد شـد 
اتاق خالی بود. در اصاًل باز نشـده بود. و حتی اگر خوابش هم برده فقط یک 

ثانیه طول کشیده بود. 
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مرد آهسته گفت: »سالم.«
سـرن هـم بـه نشـانه ی ادب گفـت: »سـالم.« بـه پاییـن نـگاه کـرد و دیـد 
انگشـت هایش در هـم گـره خورده انـد. پاهایـش را پاییـن انداخـت و صـاف 
نشسـت. چرا باید می ترسـید؟ این جا اتاق انتظار بود. هر کسـی می توانسـت 

بیاید و منتظر بماند. اما با وجود این، از این وضعیت خوشش نمی آمد. 
یکی از زغال ها توی آتش لغزید. 

مرد با صدایی نه چندان بلندتر از پچ پچ گفت: »تو هم منتظر قطاری؟«
»بله.«

مرد صاف نشست. به نظر می آمد خیلی بی قرار است. »من هم همین طور. 
شاید قطارمون یکی باشه. ولی دیر کرده، مطمئنم دیر کرده.«

با همه ی این اوصاف، او چندان هم ترسـناک نبود. سـرن تا به حال آدمی 
به این الغری و به این مضطربی ندیده بود. 

سرن گفت: »هنوز وقت رسیدن قطار نشده.«
مـرد فـورًا نگاهـی به در انداخت و سـرن چشـم های او را دید؛ چشـم های 
سیاه و محتاطش را که زیر پرتوهای چراِغ بیرون می درخشیدند. »شنیدی؟«

سرن به او ُزل زد. »چی رو؟«
»اون صدا... گوش بده!«

سـرن گوش داد. صدای باد را شـنید؛ صدای تیک تاِک سـاعت را؛ و شـاید 
هم صدایی مبهم در دوردست، مثل فریادی از دور. 

تأثیـر صـدا روی مرد حیرت آور بـود. از ترس از جایش پرید. »خودشـونن! 
مـن مطمئنـم خودشـونن. فکـر می کنی بتونیـم در رو قفل کنیـم؟« و با عجله 
رفـت بـه سـمت در. اما هیچ کلیـدی روی در نبود، الی در را بـاز کرد و دزدکی 

نگاهی به بیرون انداخت. »نمی تونم چیزی ببینم. خیلی تاریکه!«
برگشت. سراسیمه تر از آن بود که بنشیند، پس قدم زد. 

چه قد بلندی داشت. سرن شگفت زده تماشایش کرد. دست هایش که محکم 
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به بسته چسبیده بودند، ظریف بودند و کشیده، مثل دست ِ یکی از شاهزاده های 
تـوی کتاب هـای قصـه اش. هرچیزی که توی آن بسـته بود حتمـًا ارزش زیادی 
داشت؛ جوری آن را محکم چسباند به خودش که روزنامه خش خش صدا داد. 
کسی نیامد توی اتاق. فقط باد بود که الی در زوزه می کشید. سرن خداخدا 

کرد رئیس هیکلی و سرخ روی ایستگاه برگردد، اما هیچ خبری از او نبود. 
دوبـاره صـدا را شـنید، این بار تقریبًا واضـح و شـفاف. و نزدیک تر. فریادی 
مرموز، سـرد و تیز و خشـمگین. انگار پرنده ای قطبی بر فراز آسـمان یخ زده ی 

شب می چرخید. 
غریبه از ترس زیر لب زمزمه ای کرد و بی حرکت ایستاد. 

صورتش را به شیشـه چسـباند و به بیرون نگاه کرد، اما جز تاریکی چیزی 
نبود. سـرن حالت صورتش را می دید که زیر آن کالِه کج، رنگ پریده و خسـته 
به نظر می رسـید. بعد کرکره را پایین کشـید و برگشـت؛ چنان سـریع که سرن 

را از جایش پراند. 
»شنیدی؟«

سرن گفت: »بله، مرغ دریاییه؟«
مـرد خندیـد. خنده ای مبهم و توخالی. »نه، مرغ دریایی نیسـت.  ای کاش 
بود... ببین...« به پایین و به بسـته، و بعد سـریع به سـرن نگاه کرد. »من باید 

برم بیرون. باید ببینم خودشونن یا نه. می تونم بهت اعتماد کنم؟«
سرن شانه باال انداخت. »ُخب، بله، ولی من...«

»ببینـم تـو دختر راسـتگویی هسـتی؟ به نظر مـی آد که باشـی.« با حرکتی 
قاطع و ناگهانی، بسته را رو به سرن گرفت. »ازت می خوام مواظب این باشی. 

فقط یه لحظه.«
»ولی قطارم چی!«

»دیـر نمی کنـم. متوجـه نیسـتی؟ جرئـت نمی کنـم ایـن رو با خـودم ببرم 
بیرون، یه وقت اون ها می بیننش! فقط چند لحظه، همین. لطفًا.«
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سـرن با اکراه بسـته را گرفت. مرد انگار خیالش خیلی راحت شـد. نزدیک 
در کـه رسـید گفـت: »تکون نخور. سـریع برمی گـردم.« اما قبـل از آن که بدود 
بیرون برگشـت و با انگشـت های کشـیده اش چهارچوب چوبی در را گرفت. در 
صدایـش رنجی ناشـی از نگرانی مـوج می زد. »اگه مـن رو گرفتن، هر اتفاقی 

که افتاد، این بسته رو این جا تنها نذار. قول می دی؟«
سرن مات و مبهوت سر تکان داد. 

و بعد مرد رفت. 
سـرن بـه بسـته ای نگاه کرد که توی دسـت هایش بود. سـنگین بـود، و به 
بزرگی یک قرِص نان. لحظه ای حس کرد از داخل بسته صدای قارقار می آید. 
چنان جا خورد که فورًا بسـته را انداخت روی میز و نشسـت، آرامشـش به هم 

خورد و جایش را ترس و اضطراب گرفت. 
ساعت تیک تاک کنان زمان را پیش می برد. یک دقیقه. 

دو. 
پنج. 
ده. 

غریبه برنگشت. 
سـرن بلند شـد و با عجله رفت سـمت در، آن را باز کرد و دزدکی به بیرون 

نگاهی انداخت. »آهای... شما اون جایین؟«
اما ایستگاه یخ زده و ساکت بود. 

سـاعت 8:40 دقیقه شـد و مرد هنوز برنگشـته بود. سرن کنار میز ایستاد و 
به بسته ی کاغذی ُزل زد. اگر قطارش می رسید چه؟

ناگهـان، انـگار مویـش را آتـش زده و قطـار را خبر کـرده بود؛ صـدای جیِغ 
سوِت قطار سکوت شب را شکست. 

بایـد چـه کار می کـرد؟ بسـته را همان جـا می گذاشـت؟ جایی که هر کسـی 
ممکن بود آن را بدزدد؟ رئیس ایستگاه را صدا می زد؟ بله! این بهترین کار بود!
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چمدانش را برداشت و کشان کشان برد به سمت در. 
قطار داشت غرش کنان از دل تاریکی بیرون می آمد و با صدای هیس هیسی 
طوالنی توی ایسـتگاه می ایسـتاد، واگن ها و لوکوموتیوش تلق و تلوق می کردند 
و از برخورد قطار با ریل جرقه هایی ایجاد می شد که در تاریکی می درخشیدند.
ترمزها جیغ کشیدند. بخار به شکل ابرهایی پنبه ای و بزرگ با فشار بیرون 

زد. بوی تند نفت و زغال توی هوا پیچید. 
درهای قطار باز شد. مسافرها از پله های قطار پایین آمدند. 

یک دفعـه ایسـتگاه پر شـد از آدم هایی که پچ پچ می کردنـد، بلندبلند حرف 
می زدند و سـاک و چمدان هایشـان را از قطار بیرون می آوردند؛ سـرن با عجله 
دنبال رئیس ایسـتگاه گشـت، اما او پشـت به سرن در انتهای سکو ایستاده و 

روی بارگیری دبه های بزرگ حمل شیر نظارت می کرد. 
سرن داد زد: »ببخشید! ِهی! آهای!«

او صدایش را نمی شنید. سرن به اطراف نگاه کرد. هنوز هم هیچ خبری از 
غریبه ی الغر نبود. اما هیچ کجای این ماجرا به او ربطی نداشـت، نه؟ او فقط 
باید سـوار قطار می شـد. با زور درِ یکی از واگن ها را باز کرد و از پله های قطار 
باال رفت و چمدان سـنگینش را هم پشـت سـر خودش به داخل کشـید و آن 

را با خیال راحت روی صندلی قرمز رنگ ورورفته انداخت. 
بعد همان طور که در را محکم گرفته بود به بیرون خم شد. 

آن سـوی سـکو اتـاق انتظـار زیـر نـور مالیـم چـراغ روشـن بـود. بسـته ی 
روزنامه پیچ را می دید که بی محافظ و تنها روی میز افتاده. 

دیوانه وار دست تکان داد. »آهای! صدای من رو می شنوین؟«
رئیـس ایسـتگاه از آن دور در سـوتش دمیـد. در جواب دسـت تکان داد و 

پرچم سبزرنگی را باال برد. 
هر اتفاقی که افتاد این بسـته رو این جا تنها نذار. این را غریبه گفته بود. و 

حتی التماس کرده بود. انگار محتوای بسته ارزش زیادی داشت. 
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باید کاری می کرد. 
در یک چشـم به هم زدن پرید پایین، دوید به آن طرف سـکو، شیرجه زد توی 
اتاق انتظار، بسـته را برداشـت و دوید بیرون. قطار داشـت حرکت می کرد؛ در 

امتداد قطار دوید و میله ی در را گرفت. 
یکی از مسـافرها از ترس فریاد زد. سـرن برای لحظه ای وحشـت زده فکر 
کرد پاهایش به قطار نمی رسـند، اما بعد با تقال از پله ها باال رفت و خودش را 
انداخت داخل. در سـنگین پشـت سرش کوبیده شـد و وقتی روی کف کثیف 

قطار و روی بسته افتاد، قطار سوت بلند و گوش خراشی کشید. 
از کنار شیشه جرقه به هوا بلند می شد. 

حاال قطار یک کیلومتری از ایستگاه دور شده بود. 
و در دل شب غرش کنان می تاخت. 
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۲

بسته ی

روزنامه پیچ

پنهانم زیرِ این ستاره های کاغذی 
ببر مرا به هر کجا که می روی 

ِسـرن از روی زمین بلند شـد و خودش را روی صندلی انداخت. ازنفس افتاده 
و رنجیـده بـود. نـه فقط تمام پالتویشـ  تنها پالتویـشـ  که احتمااًل صورتش 
هـم پـر از لکه های سـیاِه دوده بـود. ناراحت و عصبانی بسـته ی روزنامه پیچ را 
انداخت پایین، یک دسـتمال جیبی درآورد و سـعی کرد خودش را تمیز کند، 

اما بی فایده بود. لکه ها فقط پخش تر و بدتر شدند. 
و سرن می خواست وقتی می رسد سر و وضعش خیلی مرتب باشد!

دسـتمال جیبی را مچاله کرد و دور انداخت و با نگرانی و ناامیدی به بسـته 
خیـره شـد. باید با آن چه کار می کرد؟ قطار کـه تلق و تلوق کنان حرکت می کرد، 

کل واگن به چپ و راست تکان  می خورد و بسته کمی روی صندلی لغزید. 
فقـط بایـد آن را بـه مسـئولی در ایسـتگاه ترفیـل تحویل مـی داد. به عنوان 
اشیاء گمشده. و بعد از شرش خالص می شد و صاحب بسته هم می توانست 

بیاید و آن را تحویل بگیرد. 
همین که این تصمیم را گرفت، حس خیلی بهتری پیدا کرد. به صندلی اش 
تکیه داد و به پنجره خیره شـد، اما زیر نور لرزان چراغ گازی، توی پنجره فقط 
بازتـاب چهـره ی کوچک و ژولیده ی خودش و همین طور کوپه را می دید که دو 

بسته ی
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پوستر از االغ  هایی در ساحل روی دیوارش بودند. 
آهـی کشـید. چه قـدر راه تـا ترفیل مانده بود؟ شـاید قد یک عمـر. وای که 

چه قدر گرسنه   بود! 
به بسته نگاهی انداخت و متوجه شد در تقالیش برای سوار شدن به قطار 
گوشـه ای از روزنامـه پـاره شـده. چیزی کوچک و درخشـان داخل بسـته برق 

می زد. درخشان مثل جواهر. 
سـرن با انگشـت هایش تپ تـپ زد روی میز. واقعًا نبایـد فضولی می کرد. 
بسـته کـه مـاِل او نبـود. اما حس کنجـکاوی بر او غلبه کرد و یـک نگاه هم که 
اشـکالی نداشـت. بـه جلو خم شـد و بـا احتیاط طنابـی را باز کرد کـه دور کل 

بسته پیچیده شده بود. 
گره ها محکم بودند، به شـکلی که مجبور شـد دسـتکش هایش را دربیاورد 
و بـا ناخن هایـش با آن ها ور برود. باالخره موفق شـد، آخرین گره را ُشـل کرد 

و طناب از دورِ بسته افتاد. 
روزنامه را از دور بسته درآورد. 

دیگر بسته باز بود و محتویاتش حیرت انگیز. 
چـرخ و چرخ دنـده. پیـچ و مهـره. کلـی فنرِ ریز. چیزی شـبیه منقـار که به 
کمک دو تکه چرم باز و بسـته می شـد. کلی پرِ سـیاه. دو چنگاِل تیز و کپه ای 

درهم و برهم که به نظر می رسید تکه های بال باشند. 
سرن انگشت های یخ زده اش را با احتیاط روی همه ی آن ها کشید. 

درسـت تِه بسـته، جواهری درخشـان بود که انگار داشـت یک وری سـرن 
را نـگاه می کـرد. سـرن هـم نگاهش کرد؛ سـنگی آبی رنگ کـه از خالص ترین 
کریسـتال به شـکل یک چشـم تراشیده شـده بود. و یکی دیگر هم بود. قطار 
کـه بـه چپ و راسـت تـکان خورد سـنگ روی میـز غلتید؛ سـرن آن را گرفت 
و وقتـی بلنـدش کـرد احتمـااًل پرتوی نـوری از بیـرون به آن تابیـد چون برای 

لحظه ای سنگ درخشید و مثل ستاره  ای کوچک به سرن چشمک زد. 
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سرن زیر لب گفت: »تو چی هستی؟«
قطار تلق وتلوق کنان حرکت می کرد. سـرن سـنگ را پایین گذاشـت و توی 
بسـته تکـه ای کاغـذ سـفیِد تاشـده دید. کاغـذ را باز کـرد و کلیـدی از توی آن 

بیرون افتاد. نوشته ی روی کاغذ را خواند. 

کالِغ کوکی
خطر!

قطعات را سر هم نکنید
چون این سفر طوالنی و انتهای این راه تاریکی است. 

پس این یک جور اسباب بازی بود. شاید یک پازل؟ اگر نمی شد سر همش 
کرد پس به چه دردی می خورد؟ سـرن خیلی احسـاس ناامیدی کرد. آن مرِد 
سیاه پوش برای محافظت از این بسته واقعًا وحشت زده و درمانده بود، اما چرا 
یک اسـباب بازی این قدر برایش اهمیت داشـت؟ یعنی هدیه ای بود برای پسر 

کوچکش؟ احتمالش وجود داشت، چون کریسمس نزدیک بود. 
سـرن کاغذ را روی میز گذاشـت و به عقب تکیه داد، چشـم هایش را بست 
و بـه ایـن فکـر کرد که حال و هـوای کریسـمس در ِپَلس ـ اِ ـ ِفـران چه جوری 
اسـت. آن جـا بی شـک یـک درخـت بزرگ پر از شـمع های روشـن هسـت، و 
گوشـت غاز و پودینگ کریسـمس1 و شـاید هم پرتقال. و هدیه ای پیچیده در 
کاغـذ کادوی طالیـی و براق که لیدی میر جلـوی او می گیرد. »این هدیه برای 
توئـه سـرن، بـا عشـق از طرف مـا.« داخلش حتمـًا زیباترین زنجیـر نقره قرار 

گرفته، با پالکی ظریف به شکل هالل ماه که در انتهایش می درخشد. 
کریسـمس ها در یتیم خانه خیلی دلگیر و خسـته کننده می گذشـت. سرن 
هر سـال فقط یک بسـته ی کوچک دستمال جیبی هدیه می گرفت که رویشان 
حـرف س گلـدوزی شـده بـود. تنهـا درخت هـای کریسـمس واقعی کـه تا به 

1- نوعی پودینگ که در آن از میوه های خشک استفاده شده و به عنوان بخشی از شام کریسمس سرو می شود.




