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»شوربخت کسی است که خاطرات کودکی  اش،
جز وحشت و غم، برایش تداعی نکند.«

اچ. پی. الوکرافت
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مقدمه

پیرمـرد خس  خس  کنان گفت: »چرا این  قـدر طولش دادی؟« ِبِدلیا ِگِریوز1 وارد 
اتاق مطالعه  ی تاریک شـد. کارفرمایش، درسـت کنار پرتوی نوری که از راهرو 
به داخل می تابید، روی ویلچرش نشسته بود و بدن درهم  رفته  اش در تاریکی 

مانند سایه  ای برآمده به نظر می  رسید.
خانم گریوز گفت: »پوزش من رو بپذیرین، قربان. نمی  خواسـتم معطلتون 

کنم ولی َالِجرنون2 خوابش نمی  ُبرد.«
»از اینکه می  خواد بره آمریکا هیجان  زده  ست؟«

خانـم گریـوز نگاهش را پایین انداخت و گفت: »بدون شـک، قربان.« دروغ 
می  گفـت. الجرنـون کابـوس دیده بود ـ یا الاقـل خانم گریوز کـه این  طور فکر 
می  کرد. پسـرک تقریبًا دو سـال لب به صحبت باز نکرده بود، حدسش سخت 
بود که بر او چه می گذشت. با این وجود، خانم گریوز از یک چیز مطمئن بود: 

الجرنون از فکر رفتن به آمریکا هم متنفر بود.
اما کسی جرئتش را نداشت که به مردی مثل اسکار اِسنوکت3 گله کند.

آقـای اسـنوکت گفت: »شـاید بـه  خاطر اون عروسـکش باشـه... همون که 
اسـمش رو ِکنی گذاشـته. نگران وابستگی مضحکش به اون چیز نباش، فقط 

بوی گندش کافیه که مرده رو هم زنده کنه.«
خانـم گریـوز نمی  توانسـت در تاریکـی صورت پیرمـرد را ببیند ولـی از لحن 

1. Bedelia Graves 2. Algernon
3. Oscar Snockett



12

صدایش فهمید که او لبخند به لب دارد. خانم گریوز سـری تکان داد و لبخند 
زد. واقعیت، وابستگی یک پسربچه  ی دوازده ساله به »آن چیز« مضحک   بود. 
از ایـن گذشـته، کنی، بی  تعـارف، واقعًا بوی شـیر ترش مـی  داد. لباس  هایش 
پاره  پـوره و موهایـش به  هم  ریختـه بود و نوک دماغش هم کنده شـده بود. اما 

خانم گریوز فکر می کرد شاید الجرنون هیچ وقت بدون کنی خوابش نبرد.
آقای اسنوکت گفت: »اون یکی چی؟ اون دختره  ی  متلک گو چی؟«

خانم گریوز با آرامش گفت: »آگاتا، قربان. اون سریع خوابش برد.«
آقای اسـنوکت خس  خس  کنان آهی کشـید و گفت: »یه بچه باید همین  طور 
باشـه. آروم، محترم و حرف گوش  کن. صرف  نظر از عروسـک  های بوگندو، این یه 

سال گذشته رو خوب بهشون رسیدی.«
خانم گریوز لب  هایش را سفت به هم فشرد. تقریبًا دو سالی می  شد که پرستار 
دوقلوهای کوجیما1 بود ولی کسـی جرئتش را نداشـت حرف مردی مثل اسـکار 

اسنوکت را تصحیح کند.
ویلچـر پیرمـرد بـه غژغـژ درآمـد و گفـت: »خود شـما چطور، خانـم گریوز؟ 
از اینکـه قـراره وطنـت، انگلسـتان، رو ترک کنـی و به عمارت بلک  فـورد2 بری، 

هیجان  زده ای؟ من که قطعًا دستمزد خوبی در ازاش بهت می  پردازم.«
آقـای اسـنوکت حـاال به جلو خم و به نور نزدیک  تر شـده بود. صـورت گودرفته 
و چروکیـده  اش، در تاریکـی، شـبیه جمجمه شـده بـودـ  گونه  هایـش فرو  رفته و 
چشم  هایش خالی و سیاه و درعین حال نافذ بود. خانم گریوز آب دهانش را قورت 
داد. حتی اینجا، در این اتاق مطالعه  ی تاریک، احسـاس می  کرد اسـکار اسنوکت 
می  تواند تا اعماق روحش را ببیند. آقای اسـنوکت دسـتمزد خوبی به او پرداخت 
می  کرد. از این گذشـته، بدلیا گریوز همیشـه مخفیانه آرزو داشت روزی به آمریکا 

برود. ولی دلیل موافقتش با ترک آنجا این نبود.
خانم گریوز گفت: »من خوشـحال می  شـم بتونم از دوقلوها، هر جا که شما 

1. Kojima 2. Blackford
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بفرماییـن، مراقبـت کنم، قربان. مـا خیلی به همدیگه عالقه  مند شـده ایم و... 
خب، اون  ها هم به من احتیاج دارن.«

آقای اسنوکت غرید: »خب، برنامه هم همینه دیگه، نه؟« قلب خانم گریوز به 
تپش افتاد. کسی جرئت نداشت مردی مثل اسکار اسنوکت را عصبانی کند.

پرسـتار بچه  ها گفت: »قصد بی  احترامی نداشـتم، قربان. فقط خواستم بگم از 
اینکه من رو قابل دونستین تا در خدمت شما و خانواده  تون باشم چقدر ممنونم.«

آقای اسنوکت پوزخندی زد و با لحنی طعنه  آمیز گفت: »خانواده  ی من! دختر 
و پسـر خواهرزاده    م، که تا وقتی پدر و مادرشـون مردن، ندیده بودمشون. عجب 
خانـواده  ای. اگه می  خواسـتم بچه  ای دوروبرم باشـه، خـودم چند دهه ی پیش 

بچه  دار می  شدم.«
بدلیـا گریـوز چیز زیادی از چند دهه ی پیش به  خاطر نمی  آورد. درسـت بود 
که فقط سـی  و  دو سـال داشت، اما احساس می  کرد سنش بیشتر است. شاید 
چـون زمـان زیادی را صـرف فراموش کردن کودکی  اش کـرده بود و خاطراتش 
دورتر از آنچه واقعًا بود به نظر می  رسـید. و خب، چه چیزی را می  خواسـت به 
 خاطر بیاورد؟ تنهایی؟ یک آپارتمان قدیمی و کثیف در لیدز1 و نا  امیدی از فرار از 
دست پدری که بیشتر مثل کلفت ها با او رفتار می کرد تا دخترش؟ وقتی بدلیا 
ده سـال داشـت، مادرش ترکشـان کرده بود و خاطرات بعدش... خب، ارزش 

یادآوری نداشت.
هرچنـد کـه وقتـی بدلیـا در نوزده سـالگی به مؤسسـه آمد تا آنجـا کار کند، 
شـرایط بـه   کل تغییـر کرد. البته او از بچه  های دیگری هـم نگه داری کرده بود، 
ولی هیچ  کدامشـان مثل آگاتا و الجرنون کوجیما نبودند. در این دو سـالی که 
اسکار اسنوکت او را استخدام کرده بود تا در عمارت تاریک و دلگیرش از آن  ها 
مراقبت کند، بدلیا گریوز قانون اصلی مؤسسـه را زیر پا گذاشـته بود: او عاشـق 

آن بچه  ها شده بود.

1. Leeds
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پرستار گلویش را صاف کرد و راست ایستاد. »شما خیلی سخاوتمند بودین، 
قربان. بچه  ها تا ابد مدیونتون هستن. من هم همین  طور.«

»که این  طور!«
سکوت سنگینی اتاق را دربرگرفت و بعد، ویلچر آقای اسنوکت غژغژی کرد 

و صورتش دوباره در تاریکی ناپدید شد.
او گفت: »به هرحال، عمارت بلک  فورد متعلق به دوقلوهاسـت. من هیچ  وقت 
از پدرشون خوشم نیومد. پنهانش هم نکردم. مردک مدام با اون عروسک  های 
مسخره  ش َور می  رفت. ولی با اینکه دختر خواهرم، برخالف میلم، با اون احمق 
ازدواج کرد، همیشـه دوسـتش داشـتم. خانواده  سـت دیگه. گاهی شـرایطش 
پیچیده می  شـه. ولی در نهایت، ما اسـنوکت  ها هوای همدیگه رو داریم... مهم 

نیست شرایط چقدر ناخوشایند بشه.«
پیرمـرد طـوری »د« آخرِ ناخوشـایند را محکم ادا کرده بود که شـبیه صدای 

شکستن شاخه شده بود. خانم گریوز یک لحظه جا خورد.
آقای اسنوکت ادامه داد: »من خودم شخصًا ترتیب تمام کارهای الزم رو داده  ام. 
جزئیات مهاجرت، حساب  های بانکی، پرداخت حقوق و این  طور چیزها. هر چیزی 
تو و دوقلوها الزم داشته باشین براتون آماده  ست ولی خوشم نمی  آد دیگه مزاحمم 

بشین. متوجه هستی، خانم گریوز؟«
»کاماًل، قربان.«

آقـای اسـنوکت گردنبندی بزرگ بـا جواهر قرمز را جلوی پرتـوی نور آویزان 
نگه داشـته بود و طوری جلو و عقبش می  برد انگار داشـت کسـی را هیپنوتیزم 
می  کـرد و خانـم گریـوز هم یک لحظه هیپنوتیزم شـد. او، پلک  زنان و با دهان 

نیمه  باز، فقط همان  جا ایستاد.
تک سنگ قرمز گردنبند می  درخشید.

آقای اسنوکت گفت: »تو سفر براتون خوش  شانسی می  آره.«
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پرستار به ِمن  ِمن کردن افتاد: »من... اومم... نمی  تونم همچین هدیه  ای رو 
قبول کنم، قربان.«

پیرمـرد بـا عصبانیـت گفـت: »بگیرش! « و خانـم گریوز اطاعت کرد. سـنگ 
قرمـز کـه انـدازه  ی یـک سـکه  ی پنجاه ِپنی بـود، دیگر نمی  درخشـید. درسـت 
برعکس قبل، حاال دیگر سـنگ در دسـت خانم گریوز سـیاه به نظر می  رسید و 

عین یخ، سرد بود.
پرستار به خودش لرزید.

آقـای اسـنوکت، مثـل شـعبده  باز  ها، دسـتی تـکان داد و گفـت: »همیشـه 
بنـدازش گردنـت.« خانـم گریوز احسـاس کرد سـرش گیج می  رود. سـرش را 
تکان داد، پلکی زد و لحظه  ای بعد، سـرگیجه  اش برطرف شـد و زنجیر گردنبند 

را دور گردنش بست. چاره  ای نداشت.
به هرحال، کسـی جرئتش را نداشـت که حرف مردی مثل اسـکار اسـنوکت 

را نپذیرد.
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فصل اول

ورثه  ی حقیقی

لوسی داد زد: »پسش بگیر!« بیلی ماهونی از درد فریاد   کشید.
لوسـی روی او نشسـته، پسـرک را َدَمر به زمین دوخته و بازویش را پشـت 
کمـرش پیچانـده بود. بیلـی می  لولید و تـالش می  کرد خـودش را خالص کند 
ولی لوسی رانش را زیر آرنج خپل او قفل کرده بود و وزنش را جابه  جا می  کرد، 
طوری که بازوی پسر بیچاره در وضع بدتری قرار می  گرفت. ناله  ی بیلی درآمد.
برادرش، ُالیور، داد زد: »لوسی، بس کن!« ولی لوسی به او اعتنایی نکرد.

»بیلی ماهونی! یا حرفت رو پس می  گیری یا دستت رو می  شکنم!«
»باشه، باشه، پسش می  گیرم!«

»چی رو پس می  گیری؟«
»قورباغه! قیافه  ت شبیه قورباغه نیست!«

لوسـی، بیلی را ول کرد و سـرپا ایستاد، مشـت  هایش را آماده نگه داشت تا 
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اگر پسـرِک دهان  گشـاد باز هم کتک خواسـت، به حسـابش برسـد. ولی بیلی 
که کمی گیج شـده بود و می  نالید، فقط غلتی زد، نشسـت و بازویش را مالید. 
جلوی تی  شرت کاپیتان آمریکایی1 که به تن داشت، کثیف شده بود و گونه  های 
تپل و کک  مکی  اش مثل َلبو سرخ بود. الیور سعی کرد کمکش کند تا از جایش 

بلند شود ولی بیلی او را کنار زد و نامتعادل روی پای خودش ایستاد.
الیور پرسـید: »حالت خوبه؟« بیلی مچ دسـتش را زیر دماغش کشـید. به 
 سـختی نفس می  کشـید و لوسـی می  دانست او داشت سـعی می  کرد جلوی 
خـودش را بگیـرد تا زیـر گریه نزند. مدتی ُپرتنش و طوالنی، فقط صدای ِوزِوز 
حشـرات و جریـان آرام رودخانـه در جنـگل بـه گوش می  رسـید و بعـد، بیلی 

چشم  هایش را تنگ کرد، نگاهی به لوسی انداخت و گفت:
»باید به  جاش بهت می  گفتم روانی.«

لوسی دندان  هایش را به هم فشرد و   به سمت او خیز برداشت ولی الیور خودش 
را سد راه کرد و شانه  های او را گرفت. چشم  هایش از پشت عینکش گشاد شده 

بود و ملتمسانه لوسی را می  پایید و می  گفت، این کار رو نکن! اینجا نه!
لوسی لحظه  ای خیره ماند و بعد آهی کشید و مشت  هایش را رها کرد.

الیور لوسی را رها کرد و عینکش را باال داد.
  رو به بیلی کرد و گفت: »بیا فراموشش کنیم، باشه؟« ولی بیلی دیگر داشت 

خودش را به سمت دوچرخه  اش می  کشاند. الیور پرسید: »کجا می  ری؟«
بیلی آهسـته گفت: »باید برگردم مغازه.« دسـته  ی دوچرخه  اش را گرفت و 
شروع کرد به هل دادنش به سمت باالی رودخانه. الیور نگاهش را بین لوسی 

و بیلی چرخاند و بعد از سکوتی عجیب  وغریب، گفت:
»پس، فکر کنم فردا می  بینمت دیگه؟«

بیلی شانه  ای باال انداخت و لحظه  ای بعد، پشت انبوهی از درخت  ها ناپدید شد.
لوسـی، کمـی بعـد از رفتنـش، نگاهش می  کـرد، الیور چیـزی از روی زمین 

Captain America .1؛ ابرقهرمانی خیالی در کتاب های کمیک منتشرشده توسط مارِول کامیکس
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برداشـت. یک بسـته  ی مچاله   شده  ی اسمارتیز. لوسـی با خودش فکر کرد، به 
احتمال زیاد، موقع گالویز شدن با بیلی، اسمارتیز از دست او افتاده بود، و یک 
لحظه، بدجوری احسـاس گناه کرد. بیلی دوازده سـالش می  شـد؛ یک سـالی 
بزرگ  تر از لوسـی بود، اما، درسـت مثل خودش، قدش نسـبت به سنش کوتاه 
بود. مشـخص بود چیزی هم از دعوا کردن نمی  دانسـت که شرایط را نامنصفانه 
می  کرد. لوسی حسابی اهل دعوا بود. جالب این بود که لوسی، تا قبل از اینکه 

بیلی بگوید شبیه قورباغه   است، واقعًا از او خوشش می  آمد.
چه اتفاقی افتاد؟ تا قبلش، سه  تایی شـان داشـتند با همدیگر می  خندیدند 

و دنبال الک  پشت می  گشتند و بعدش، یک  دفعه...
الیـور خـاک را از روی بسـته  ی اسـمارتیز تکانـد و گفـت: »نباید ایـن کار رو 

می  کردی. بیلی فقط داشت مثل خودت کَل  کَل می  کرد.«
لوسـی دهانش را باز کرد و دوباره آن را بسـت. خودش کَل  کَل را شروع کرده 
بود. پارگی درز شلوار بیلی را که موقع خم شدن معلوم شده بود، مسخره کرده 
بود، البته واقعیت داشت و به بدی این نبود که به کسی بگویند صورتش شبیه 

قورباغه   است. ولی بااین حال، لوسی خودش را خیلی هم بی  تقصیر نمی  دید.
الیور گفت: »به هرحال، دیگه این کار رو نکن. بیلی دوست منه.«

لوسـی اخـم کـرد. الاقـل الیور توی واچ هالو1 یک دوسـت داشـتـ  لوسـی 
همیـن را هم نداشـت. پدر بیلی صاحب ابزارویراق فروشـی شـهر بـود و در دو 
مـاه گذشـته، الیـور و بابـا با آن  ها صمیمی شـده بودنـد. پدر بیلی حتـی بابا را 
عضو باشـگاه روتاری2 کرده بود. لوسـی دقیقًا نمی  دانسـت باشگاه روتاری چه 
بـود، فقط می  دانسـت که از نظر پدرش ایـن عضویت، کم چیزی نبود و بچه ها 

اجازه ی ورود به آن را نداشتند.

1. Watch Hollow
2. روتاری بین الملل یا باشگاه روتاری، یک باشگاه بین المللی است که هدفش کنار هم آوردن رهبران حرفه ای 
و تجاری برای فراهم کردن خدمات انسان دوستانه، تشویق معیارهای عالی اخالقی و کمک به ایجاد صلح در 

دنیاست.
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لوسـی نگاهش را به سـمت رودخانـه برگرداند. حق با الیـور بود. بیلی فقط 
داشـت کَل  کَل می  کـرد و قطعـًا حرفـش به بـدی حرف احمق  هایـی مثل بتی 
بیگزبی1 در محل زندگی قبلی  شان، یعنی ماساچوست2، نبود. ولی حاال لوسی 
تـوی واچ هالـو در رود  آیلند3 زندگی می  کرد. و بنـا به دالیلی، کَل  کَل کردن بیلی 
بـا او یکـی از مسـائلی بود که باعث می  شـد نسـبت بـه آنجا... خـب... حس 
دوگانه  ای داشـته باشـد. تنها کلمه  ای که برای توصیف آنجا آن موقع به ذهنش 

خطور می  کرد همین بود.
لوسی یک لحظه دل شوره گرفت. ناغافل، فکری به ذهنش خطور کرده بود 
و بااین حال، یک جورهایی می  دانست این فکر مدتی می  شد، بی  آنکه حواسش 
باشد، انگار درست زیر سطح ذهنش، باالوپایین می  رفت، مثل الک  پشت  هایی 
که گاهی، در قسمت کم  عمق رودخانه، آن  ها را می  قاپید. مدرسه هفته  ی آینده 
شـروع می  شـد. اگر بچه  های واچ هالو از او خوششـان نمی  آمد، چه؟ اگر آن  ها 

هم می  گفتند قیافه  اش شبیه قورباغه   است، چه؟
تمام این  ها یک لحظه از ذهن لوسـی گذشـت ولی وقتی چشـمش دوباره 
بـه بـرادرش افتـاد، او رویـش را بـه   طـرف دیگـری برگردانـد و بـا پشـت مچ 

دستش، پیشانی و ابرویش را پاک کرد.
الیور این روزها حس دوگانه  ای نداشـت. درسـت برعکس او. دو ماه پیش، 
جوش کل پیشانی و چانه  اش را پر کرده بود ولی حاال پوستش صاف و برنزه 
شـده بود. تمام سـاعت  هایی که بیرون از خانه گذرانده بودند حسابی پوستش 
را سـرحال آورده بـود. ایـن تمـام ماجـرا نبـود؛ بازوهایـش هـم دیگـر تقریبـًا 
عضالنـی بـه نظر می  رسـید. دیگر به انـدازه  ی قبل، خـودش را با کمیک  هایش 
داخـل خانـه زندانی نمی  کرد. درواقع، لوسـی به یاد نمی آورد برادرش را تا این  

حد خوشحال دیده باشد ـ البته، تا همین حاال که خراب  کاری کرده بود.

1. Betty Bigsby 2. Massachusetts
3. Rhode Island
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لوسـی دسـتپاچه انگشتش را توی موی سیاه و بلنِد بافته  اش می  چرخاند. 
قلبش ده کیلویی سنگین  تر شده بود. گفت: »متأسفم.« الیور بسته  ی اسمارتیز 

را در جیبش فروکرد.
»بهتره فراموشش کنیم.«

ولی به محض اینکه مسیر را برگشتند و از رودخانه رد شدند، لوسی متوجه 
شـد کـه الیـور هنوز آن ماجـرا را فراموش نکرده بود. او یـک کلمه هم  صحبت 
نکرده بود. حتی وقتی مسیر کثیف ماشین  رو به سمت عمارت بلک  فورد را باال 
می  رفتند، به او یک نگاه هم نینداخته بود. این سمت رودخانه خبری از جنگل 
نبـود؛ فقـط دسته  دسـته درخت  هایی به چشـم می  خورد که تازه شـکوفه داده 
بودند و چمن  هایی که نرم و آرام در سراشیبی روییده بودند. لوسی با خودش 
فکر کرد شاید به همین دلیل بود که این بیرون، زیر نور آفتاب، عصبانیت الیور 

واقعی  تر هم به نظر می  رسید.
بغضـی راه گلـوی لوسـی را بسـت و لبـش را گزید. کاش می  شـد بفهمد چرا 
همه  چیز این اواخر این  قدر برایش حس دوگانه داشت. از این گذشته، چیزهای 
زیـادی دربـاره  ی واچ هالو بود که لوسـی از آن  هـا سـر در نمی آورد و نفهمیدن این 
مسـائل همیشـه به دردسر ختم می  شد. ببین بر سر مورتیمر کوییگلی1 چه آمده 
بود! او فکر می  کرد از واچ هالو سر درمی  آورد، اما خیلی اتفاقی کیمیاگری، شیطانی 
به اسم ادگار بلک  فورد2 را از دنیای مردگان برگردانده بود. درنتیجه  اش هم، ساعت 
غول  پیکر عمارت بلک  فورد از کار افتاده بود. آقای کوییگلی پدر لوسی را آورده بود 
تا آن را تعمیر کند ولی درواقع ادگار بلک  فورد، همان هیوالی درختی شرور، پشت 

ماجرا بود. حیوان  های ساعت که این اسم را رویش گذاشته بودند: گار.
حیوان  های ساعت.

بغض لوسی بیشتر شد. هنگامی که به واچ هالو آمده بود، حیوان  های ساعت 
می  توانستند زنده شوند ولی حاال که  گار از بین رفته و ساعت هم تعمیر شده بود، 

1. Mortimer Quigley 2. Edgar Blackford
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مجبور بودند، به  شـکل مجسـمه  های چوبی، در صفحه  ی ساعت باقی بمانند. کاًل 
سیزده تا می  شدند ـ یکی برای هر شماره و پرنده  ی کوکوی داخل ساعت به اسم 
تمپوس کرو1ـ  لوسی، بیشتر از همه، دلش برای تورستن2 سگه، فنیش3 موشه ی 
یک  چشم و مریدین4 گربه تنگ شده بود. آن  ها بهترین دوست  هایی بودند که تا به 
حال داشت، ولی، بدون وجودشان داخل ساعت، جادوی عمارت بلک  فورد اثرش 

را از دست می  داد.
لوسـی، همان  طـور کـه به اطـراف نـگاه می  انداخـت، با خودش گفت شـاید 
مشـکل همین بود. با اینکه واچ هالو به حالت طبیعی برگشـته بود، همه  چیز... 
زیادی طبیعی به نظر می  رسـید. واچ هالو حاال مثل هر شـهر احمقانه  ی دیگری 
شـده بود. لوسـی با خودش فکر کرد کاش تورسـتن دوباره زنده می  شـد. سگ  

کوچولو همیشه می  دانست چطور لبخند را به لب  هایش برگرداند.
همان موقع، لوسی صدای ماشینی را شنید که از مسیر ماشین  رو باال می  آمد. 
 زمانـی فهمیـد کـه یک بـی. اِم. ِو نقره  ای دیده که ماشـین دیگر تقریبًا داشـت 
از کنارشان می گذشت. بچه  ها از سر راه کنار رفتند و ماشین به   سرعت از بغلشان 
رد شـد. چنـان گردوغبـاری راه انداخـت کـه لوسـی نتوانسـت داخـل ماشـین و 

سرنشینانش را ببیند.
لوسـی و الیور شـتابان به دنبالشـان رفتند، وقتی به خانه رسـیدند، ماشـین 
را کنـار وانـت قراضـه  ی پدرشـان دیدنـد. همان  طـور که لوسـی به خانـه نزدیک 
می  شـد، زنی خوش  پوش و دو بچهـ  یک پسـر و یک دختر با طره موهای بلند 
و پرکالغی ـ را دید که بین دو ماشـین ایسـتاده بودند. دختر، شـبیه دخترهای 
افاده  اِی محله  ی قبلی شـان، یونیفرم مدرسـه  های خصوصی به تن داشت. ولی 
پسـر شـلوارک و جلیقه  ای پشـمی پوشـیده و پاپیـون زده بـود. موهای چتری 
بلندش مثل پرده روی چشـم  هایش آمده بود و جوراب  های طرح لوزی  اش را 

1. Tempus Crow 2. Torsten
3. Fennish 4. Meridian
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تا زیر زانوهایش باال کشیده بود. آن دو نفر عجیب  و  غریب  ترین بچه  هایی بودند 
که لوسی در تمام عمرش دیده بود، از آن عجیب  تر این بود که پسرک عروسک 

سامورایی ترسناکی همراه خودش داشت که تقریبًا نصف قدش بود.
نگاه زن بین وانت و لوسی چرخید و پرسید: »شما کی هستین؟« زن موهایش 
را گوجه ای و سفت بسته بود. موهایش سرخ بود، اما نه به سرخی یاقوت بزرگ 
گردنبنـدی کـه دور گردنـش انداخته بود. یاقـوت زیر نور آفتاب برقی زد. لوسـی 

احساس می کرد هیپنوتیزم شده و فقط همان  طور، خیره به زن، پلک می  زد.
زن به آرامـی گفـت: »نتـرس، دخترخانم. همون قدر که شـما از دیدن ما جا 

خوردین، ما هم از دیدن شما جا خوردیم.«
لهجه  ی زن شبیه انگلیسی  ها بود. لوسی یاد آقای کوییگلی افتاد و موهای 
پشـت گردنـش از ترس سـیخ شـد. آب دهانش را قـورت داد و با نگاهش از 

الیور کمک خواست.
الیـور گفـت: »اومم... مـن الیور تینکرم1و این هم خواهرم لوسـیه. ما اینجا 

زندگی می  کنیم. البته با پدرمون.«
زن پرسید: »اینجا؟ توی عمارت بلک  فورد؟«

لوسی گفت: »اوهوم. ما... می  دونین... نگهبانیم.«
زن که گیج شـده بود، گفت: »نگهبان؟« لوسـی با سـر تأیید کرد، زن از نوک 
بینـی باریـک و بلنـدش با شـک نگاهی بـه او انداخت. صاف ایسـتاد و گفت: 

»بسیارخب. بهتره ته  و  توی ماجرا رو دربیاریم. پدرت االن کجاست؟«
پـدرش، از داخـل ایـوان، بـا صـدای بلند، گفـت: »همین جام.« تی  شـرتش 
روغن   گرفته و موهای فرفری سـرخش خیس عرق بود. با اینکه سـاعت حاال 
دیگر کاماًل درسـت کار می  کرد، پدر لوسـی، دو ماه گذشـته، روز و شـب، روی 
سیستم اضطراری کار می  کرد تا نگذارد دوباره همه چیز به هم بریزد. هیچ  کس 

دلش نمی  خواست آن ماجراها دوباره تکرار شود.

1. Tinker




