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این کتاب پانوشت هایی دارد که پای اردکی 
جهان دیده و روسی آن ها را نوشته است.

برای فرانسیس
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ِایدا با کفش های راحتی سیاه و ظریف بندبازی اش به نرمی پرید روی هفت 
کالهک کوچک دودکش. لحظه ای مکث کرد تا تعادلش را به دســت 
بیاورد، بعد رفت روی کالهک دودکش سفید مرمری بلنِد انتهای ردیف.
حلقه ی نقره ای رنگ دوِر دستمال، توی آسمان شب به پرواز درآمد. 
مهتاب از سطح صاف و صیقلی اش منعکس می شد. ایدا تعادلش را روی 
یک پا حفظ کرد، به جلو خم شــد و حلقه ی دستمال را ماهرانه با نوک 
چتر دوئلش گرفت. ســه حلقه ی دستمال دیگر توی هوا به پرواز درآمد 
و ایدا رقصان در امتداد ردیف کالهک های دودکش برگشت و به ترتیب 

گرفتشان، و بعد تعظیم کرد.
معلم سرخانه اش، لوســی بورجا، با صدای مالیم و خوش آهنگی که 
ته لهجه داشت، گفت: »آفرین! عالیه عزیزم! می بینم که داری تکلیفت 

رو انجام می دی.«
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در  سیصدساله،  خون آشاِم  لوسی، 
هوا معلق بود، و لبه ی شنل سیاهش توی 
نسیم تکان تکان می خورد. چتر دوئلش را توی 
دســت گرفته بود، برای ایمنی روی نوِک تیِز مثل 

تیغش چوب پنبه ی دِر بطری گذاشته بود.
همان طور که ایدا تماشا می کرد، معلم سرخانه اش 
ســریع پایین آمد و روی دودکِش زینتِی معروف 

هفت  و  »ســفیدبرفی  به 
ایدا  کنــار  کوتوله« 
ایستاد. این فقط یکی 

از صدها دودکش 

زینتــی بود کــه از بام های 
مخوف  غم کــده ی  عمارت 
سبز شــده بودند و هر کدام با آن یکی 

فرق داشتند.
لوســی بورجا چتــرش را باال 
گرفت. گفــت: »حاال کمی تمرین 

شمشیربازی.« و به طرف شاگردش 
رفت.



ایدا گات تنها دختر ُلرد گات بود، سرشناس ترین شاعِر دوچرخه سوار 
انگلستان. با اینکه هنوز خیلی کم سن و سال بود )هفته ی بعد تولدش بود(، 

تحت نظر شش معلم سرخانه آموزش دیده بود...

موراگ مک فی به ایدا یاد داد 
شال های چهارخانه ببافد.

ِجین ایی یِر به ایدا یاد داد 
یواشکی فال گوش بایستد.

بِکی بلانت به ایدا یاد داد 
کارت بازی کند.

ماریان دولاکروا به ایدا 
یاد داد سنگر بسازد.

ننه دارلینگ به ایدا یاد 
داد بلند واق واق کند.

هیبی پاپینز به ایدا یاد داد آوازهایی بخواند 
که کلمه هایش موقع تلفظ خوب توی دهان 

نمی چرخید.

فی به ایدا یاد داد 

لوسی هفتمین و محبوب ترین معلمش بود.
لوسی بورجا عالوه بر اینکه از نرده های پله ها ُسر می خورد باال و فقط 
بعد از تاریکی هوا درس می داد، متخصص شمشیربازی با چتر هم بود و 

هرچه بلد بود به ایدا یاد می داد.

نوک چترهای شمشیربازی شــان به هم خورد و ایدا قدمی جلو رفت، 
سعی کرد از پهلو ضربه بزند، اما معلم سرخانه اش ضربه  را دفع کرد.
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لوســی بورجا گفت: »دقت!« با یک حرکِت چتر، ایدا را وادار کرد در 
امتداد ردیف دودکش ها عقب نشینی کند.

ادامه داد: »تعادل!« به حمله   ی ناگهانی چتر ایدا اعتنایی نکرد و با چتر 
خودش آرام به شکم شاگردش سیخونک زد. 

ایدا پرید پایین روی بام.
لوسی گفت: »و از همه مهم تر...« با یک چرخِش مچ لوسی، چتر ایدا 

از دستش درآمد و پرت شد توی هوا. »ظرافت!«
لوسی دست دراز کرد و چتر ایدا را که داشت می افتاد پایین، گرفت. 

چتر را داد دست ایدا.
صدای مالیم و متشخصی گفت: »شما شاگرد خوش آتیه ای دارید، 

خانم بورجا.« 
صدا از پشــت دودکش آجری قطور و مستحکمی می آمد که رویش 

شش کالهک دودکش باریک داشت.
لوسی بورجا با یک دســت ایدا را کشید الی چیِن شنلش و با دست 

دیگر چوب پنبه را از سِر چترش برداشت. 
آدم بلـندقدی که کـالِه به مراتب بلندتری بر سـر و کت بلند تیـره ای 
بر تن داشت، از پشِت »دودکِش شش کالهـکِی ِهنری هشـتم« بیرون 

آمد.
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چشم های لوسی تنگ شد. آرام گفت: »فکر نکنم به هم معرفی شده 
باشیم.«

آن شخص یکی دو قدم به سمتشــان برداشت و گفت: »لرد سیدنی 
ویمزی در خدمت شماست.« این را که گفت، لوسی چترش را باال گرفت.
لرد سیدنی گفت: »مزاحمتم رو ببخشید بانوی عزیزم.« کالهش را 
برداشــت و موهای بور و نقره ای رنگش که طبق مد آراسته بود، نمایان 

شد.
همان طور کــه از پایین نگاهشــان می کرد، مهتــاب روی عینک 
یک چشمی اش می درخشید. گفت: »من دوست قدیمی و هم کالسی لرد 
گات در دانشگاه هستم. ایشون محبت کردند و قبول کردند امسال من 
جشِن ماِه َبدر رو برگزار کنم.« عینک یک چشمی اش را برداشت و آن را 
متفکرانه با گوشه ی دستمال گردنش پاک کرد. ایدا متوجه شد ابروها و 

سبیل لرد سیدنی مثل موهایش مرتب و آراسته است.
تعجب کرده بود که چطور آقای خوش لباســی مثل لرد ســیدنی به 
جشــن ماِه َبدر، که در کل رویداد کسل کننده ای بود، عالقه مند است. 
هر ســال اهالی دهکده ی کوچک پخمه آباد مشعل به دست و گروه گروه 
از مسیر منتهی به عمارت باال می آمدند، آنجا حلقه می زدند و ناموزون 
و ناهماهنگ ســرودهای چله ی تابستان را می خواندند. صورت هایشان 

را رنــگ آبــی می زدند، دامن های پوشــالی 
می پوشــیدند و زیِر قرص کامل ماه حرکات 
عجیبی می کردند که کتک کاری با بالش را هم 
نمی دانست  درست  هیچ کس  می شد.  شامل 
چرا. »چه روزهای خوبی بود... َبَلم رونی روی 
و  بازی کریکِت کاله اســتوانه ای*  رودخونه، 
کریکت با دوچرخه چوبی... گات، سایمون و 
من... اســممون رو گذاشته بودند دو رفیق و 

نصفی...«
ایدا پرسید: »دو رفیق و نصفی؟« و از الی 

چین شنل لوسی به لرد سیدنی زل زد.
لرد ســیدنی توضیح داد: »سایمون خیلی 
قد کوتاه بود.« عینک یک چشمی را دوباره به 

چشمش زد و به ایدا نگاه کرد.
با لبخندی گفــت: »ایدا، می دونی از وقتی 
کوچولو بودی دیگه ندیدمت؟ بعد از اون...«

لرد سیدنی ویمزی مکث کرد، بعد گلویش 
را صاف کرد. »بعد از اون شب وحشتناک.«

* کریکــِت کاله - 
بهانه ای  استوانه ای 
بود بــرای خوردن 
و  کـــیک  و  چای 

ساندویچ.
با  بـازیـکـن هـــا 
استفاده از کاله های 
نه ای شـان  اسـتوا
کریکتی  توپ های 
که  مـی گـیـرند  را 
که  چوگان زن هـایی 
»روکـــش قوری« 
دارند،  ســر  روی 
پـرت  را  آن هـــا 
روکش  می کننــد. 
قوری کاله هـــایی 
برای  است  بافتنی 
گرم نگه داشـتـــن 

قوری.

پانوشت های 
پا اردکی:
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ایدا می دانست منظور لرد سیدنی کدام 
شب است. شبی که مادرش، پارتِه نوپه، 

بندباِز زیبا، موقِع طوفان و تندِر ناگهانی، 
عمارت  بام های  روی  داشــت  وقتی 
غم کــده ی مخوف تمریــن می کرد، 

سقوط کرد و ُمرد.
از آن موقــع به بعد، 

ایدا  کودکی  دوران  بیشتِر 
این جوری گذشــت که لرد 

گات خودش را توی اتــاق مطالعه اش حبس کرده 
بود و اشعار به شدت غمناک می نوشت. اما 
تازگی ها، بعد از ماجراهای ایدا با ایشمعیل 
سبیلو، شــبح موش، لرد گات آدم دیگری 
شــده بــود. دیگر تــوی اتاق 
غصه  نمی  نشست  مطالعه اش 
بخورد و بیشــتر و بیشتر بیرون 
همان  درست  راســتش،  می رفت. 
بود  رفته  لرد گات  موقع هم 

ِلیک دیســتیریْکت برای معرفی و تبلیغ آخرین جلد اشــعار بی سر و تِه 
فاخرش به اسِم او چون شوالیه ای به زیبایی گام برمی دارد.

لوسی بورجا ایدا را رها کرد و توی چشم های لرد سیدنی دقیق شد.
پس از ســکوتی معذب کننده، ایدا گفت: »متأســفانه پدرم اینجا 

نیست.«
لرد سیدنی، که او هم توی چشم هـــای لوسی بورجا دقیق شده بود، 

انداخت.  نگـــاهی  ایدا  به 
گفت: »چــی؟... اوه، بله، 
زد.  لبخند  همین طــوره.« 
رفته  کتابش  معرفی  »برای 
سفر. االن که داریم صحبت 
می کنیم اون با سه تا چوپان 
ارتفاعات  در  کـلبه  ای  توی 
النگ ِدیل داره برای شــام 

آبگوشت می خوره.«
لرد  اطالعات  از  که  ایدا 
ســیدنی حیرت کرده بود، 

گفت: »از کجا می دونید؟«
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لرد ســیدنی گفت: »یک پرنده ی کوچولو بهــم گفت.« و دوباره به 
شــما، لوسی بورجا نگاه کرد و لبخند زد. »و یکی دیگه بهم  که  گفت 

خانم بورجا، یک خون آشام سیصد ساله 
و  هستید،  بی عیب و نقص  رفتاری  با 
بسیار  اون چترشمشیرباز  بر  عالوه 
قابلی هم هستید. از آشنایی با شما 

خوشوقتم.«
درست همان موقع کبوتر سفیدی 
بال بال زنان از آســمان فرود آمد. 

از کنار »شش پنسِی کج و کوله« 
باالی  از  رفت،  مـارپـــیچ 
»تاِمس و ِجِرمی« ُسر خورد و 
َپر زد و نشست روی دستی 
که لرد سیدنی دراز کرده بود.

لرد سیدنی کاغذ لوله شده ی کوچکی را که به 
پای راست کبوتر بسته شده بود، با دقت و احتیاط باز کرد. 

گفت: »کبونامه. توی کار من این جدیدترین خدماته.« کاغِذ لوله شده را 
باز کرد و یادداشتی را که رویش نوشته شده بود، خواند. دست دراز کرد 

و ته مدادی را از پشت گوشش برداشت و پشت کاغذ پاسخی نوشت و 
دوباره بست دوِر پای کبوتر.

آهسته توی گوش کبوتر زمزمه کرد: »زود باش، ِپنِی َپرسفید.« بعد 
پرنده را ول کرد توی هوا.

لوسی بورجا پرســید: »کاری از دســت مــا برمی آد لرد سیدنی؟« 
صدایش مالیم و خوش آهنگ بود.

لرد سیدنی ویمزی گفت: »راستش آره.« 
دست کرد توی جیب کت بلندش و ظرفی شیشه ای را درآورد. روی 
پاکتی که با روبان قرمز به درش بســته بودند، با حروف دراز و باریک 

نوشته شده بود: »مریلبون«.
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»می تونید این رو تحویل بدید.«
مریلبون اســم ندیمه ی ایدا بود. در اصل ندیمــه ی مادر ایدا بود و 
اسمش را گذاشته بودند »مریلبون«، چون او را در مسافرخانه  ی بین راهِی 
مریلبون پیدا کرده بودند، همراِه یادداشتی که می گفت از بولیوی تا آنجا 
کلی راه آمده. ایدا درباره ی ندیمه اش فقط همین را می دانســت، چون 
راستش تا آن موقع ندیده بودش. مریلبون از بس خجالتی بود تمام مدت 
توی کمد اتاق رخت َکن ایدا قایم می شــد و فقط شب ها بیرون می آمد. 
وقتــی ایدا خواب بود، بیرون می آمد و لباس هــای ایدا را روی کاناپه ی 

خال خالی می گذاشت.
ایدا گفت: »خاطرجمع می شم که حتمًا برسه به دستش.« و ظرف را 

که مایع طالیی رنگی تویش بود، گرفت.
لرد سیدنی گفت: »ممنونم. این رو هم بگیر.« و از جلیقه اش بسته ی 
کوچکی پر از دانه ی پرنده درآورد و داد دســت ایدا. »هر وقت احتیاج 
داشــتی باهام تماس بگیری، فقط یک ذره از این دونه ها رو بپاش روی 

زمین.«
لرد ســیدنی تعظیم کوتاهی کرد و بعد برگشت توی سایه های پشِت 
»دودُکِن قدیمی«. »دودُکِن قدیمی«، برخالف اسمش، دیگر دود نمی کرد. 
انتهایش به سردابه ها و کوره ای قدیمی می رسید که دیگر استفاده نمی شد، 

* خون آشام ها وقتی 
نیاز داشــته باشند 
که سریع فرار کنند 
از  بی ســر و صدا  یا 
پنجره ی اتاق خواب 
دربروند، خودشـان 
را تبدیل به خفاش 

می کنند.

اما قدیمی ترین و کج و کوله ترین دودکش زینتی و دودکِش مورد عالقه ی 
ایدا بود.

معلم ســرخانه ی ایدا میخکوب همان جا ایســتاد. خیره مانده بود 
به پشت ســِر لرد ســیدنی. غرِق خیال گفت: »لرد سیدنی من رو یاد 
هنرمندی می ندازه کــه یک زمانی می شــناختم.« لهجه اش غلیظ تر 
شد. »فکر می کنم درســت مثل لئوناردو، خوش قیافه و با استعداده، اما 

شــاید...« همان لبخندی را زد که همیشه ایدا 
را یاد یکــی از تابلوهای قدیمی بخش خرابه های 
عمارت غم کده ی مخوف می انداخت. »... یک 

ذره آشفته ست.«
معلم ســرخانه با خودش خندید، بعد گفت: 
»فکر کنم برای امشــب تمرین شمشــیربازی 
بّسه. فردا دم غروب می بینمت. خوب بخوابی 
عزیزم.« َردایش را دور شانه اش باال کشید، بعد 
دســت هایش را باالی ســرش برد و چرخی زد 
و خودش را تبدیل کرد به خفاشــی بزرگ.* ایدا 
معلم ســرخانه اش را تماشا کرد که مقابل ماه که 
هنوز کامل نبود بال زد، و بعد شیرجه زد و توی 

پانوشت های 
پا اردکی:
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باالترین پنجره ی گنبِد بزرِگ عمارت غم کده ی مخوف ناپدید شد.
 ایدا لحظه ای ایستاد و به جنگل دودکش های زینتی نگاه کرد، مهتاِب 
نقره فام روی کله های سنگی باالی ناودان، کالهک های دودکش کنگره دار 
و آجرکاری های ماهی نشان می تابید. ایدا چرخید و روی پشت بام به راه 
افتاد و رفت داخل اتاقک زیرشیروانی، با یک دست، محکم چترش را گرفته 

بود، و با دست دیگر، ظرف مرغوب ترین عسل بولیوی.



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبك تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایى سبزتر و سالم تر


