
که مارکی  زیبــا بود. به چشــم می آمــد. تک بود. دلیلی بــود 
گــرد،  کارابــاس به خاطــر آن بــه میلــه ای فلــزی در اتاقــی  د 
 زیــر زیرهــای زمین، زنجیر شــده بود. ســطح آب آهســته باال

و باالتر می آمد.
ســی جیب داشــت. هفت تايش معلوم بــود. نوزده تايش مخفی بود. 
کــردن آن چهارتــای ديگر حتــی بعضی وقت ها برای خــود مارکی هم  پیــدا 

کم وبیش غیرممکن بود.
 يک بـــار خـــود ويکتوريا )به موقعش دوبـــاره به میله و اتـــاق و باال آمدن
آب برمی گرديـــم( بـــه مارکـــی ذره بینی داد. البتـــه در این جـــا واژه ی »داد« 
کـــرد. ذره بیـــن  کـــرد( مبالغـــه قلمـــداد  گـــر بشـــود توجیهـــش  را می تـــوان )ا
کوچـــک و  اثـــر شـــگفت انگیزی بـــود. قلم زنی شـــده و مطـــال، بـــا زنجیـــری 
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گارگویـــل2 ریـــز و عدســـی اش قابلیـــت  نقش برجســـته ی چنـــد شـــروب1 و 
کنی، شـــفاف  که با آن نگاه  که می توانســـت هر چیـــزی را  عجیبی داشـــت 
کـــش رفتـــن ذره بیـــن جـــای مـــزدش، نمی دانســـت  کنـــد. مارکـــی قبـــل از 
کجا به دســـت آورده اســـت. چون دســـتمزدی  ويکتوريـــا آن را در اصـــل از 
کـــرده بودند.  که اول طـــی  گرفتـــه بـــود به نظـــرش همانی نبـــود  کـــه مارکـــی 
کـــف آوردن خاطرات  که بیشـــتر نداشـــتیم: نـــه بـــه  به هرحـــال يـــک فیـــل 
کف رفتن  کار ســـاده ای بـــود و نـــه فرار از دســـت فیـــل و قلعه بعـــد از  فیـــل 
که  خاطـــرات. مارکی ذره بیـــن ويکتوريا را درون يکی از چهارجیبی ُســـر داد 
گفت همیشـــه همان جا سرجايشـــان هســـتند و بعد از  در عمـــل نمی شـــد 

کند.  آن هـــم ديگـــر نتوانســـته بود پیدايـــش 
کــت مارکــی عالوه بر جیب های نامتعارفش، آســتین هایی باشــکوه، با 
کی هم در پشــت داشــت. جنســش يک جــور چرم،  يقــه ای پرابهــت و چا
 به رنــگ خیابــان خیــس در نیمه شــب و مهم تــر از همــه ی این هــا، برازنــده

بود. 
بعضی آدم ها می گويند لباس است که آدم را می سازد که بیشتر وقت ها 
کــه بعدها  گفت وقتی پســری  در اشــتباهند. بــا این همــه بــا يقین می شــود 
کرد و در آينــه نگاهی به خــودش انداخت،  کت را تــن  مارکــی شــد بــار اول 
صاف تر ايســتاد و طرز ايســتادنش عوض شد، چون با ديدن تصویرش در 

گلگون تصویر می شــوند و در نقاشــی های  گونه های  کودکی بال دار با  که به صورت  1. يکی از رده های فرشــته های الهیات جودوکريســتین 
کسانی مثل رافائل حضور پرشماری دارند. م. دوره ی رنسانس، به خصوص آثار 

شــکال معمــول حیوانــات و 
َ
کــه بــا تحريــف و تخريــب ا گروتســک. »گروتســک )زشــت نمايه( ســبکی از هنــر در ژانــر فانتــزی  2. هیبت هــای 

که آراســته به زیورآالت باشــد،  گروتســک ترکیبی اســت از زشــت نمايه هایی  گــر بخواهیــم انتزاعی تــر بگوییم،  شــخصیت ها پديــد می آيــد. ا
گوتیک خودنمایی می کند؛  کلیساهای   در 

ً
گروتسک معموال شکال عجیب وغريب تمسخرآور اغراق شده و غیرواقعی. در مجسمه سازی، 

َ
ا

کوويچ، این سبک را در موسیقی خود  کلیسای ُنِتردام بهترین نمونه از این سبک هستند. ديمیتری شوستا گارگویل ها بر فراز  مجسمه های 
گروتسک؛ زشت نمايه های جذاب، بهزاد قديمی، 1391، مجله ی شگفت زار. کار می برد.«،  به 
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کتی را می پوشــد، جوانکی معمولی و دله دزد  که چنین  آينه فهمید، آدمی 
کت  که  گردن ديگران باشد. پسری  کارش دادوستد حق  که فقط  نیست 
را پوشــید، هرچنــد آن موقع هــا هنوز برايش بــزرگ بود، در آينــه به خودش 
گربه ی آسیابانی  کتابی ديده بود،  که در  لبخندی زد و ياد نقاشی ای افتاد 
ُکتی حســابی و بــزرگ، با  که  گســتاخ  گربه ای  کــه روی دو پــا ايســتاده بــود. 

گذاشت. که اسمش را  چکمه هایی شیک پوشیده بود. همان جا بود 
کــه فقط بــه تــن مارکی د  ُکتی اســت  ُکتــی مثــل ایــن،  کــه  می دانســت 
کارابــاس مــی رود. نــه همان موقــع و نــه بعدهــا، هیچ وقــت نفهمیــد چطور 
کاراباس را تلفظ می کنند. بعضی روزها يک جور تلفظش می کرد و  مارکی د 

بعضی روزها جور ديگر. 
کتم را داشــتم  گر هنوز  کرد: ا ســطح آب به زانوهايش رســیده بود. فکر 

این بال يک در هزار هم سرم نمی آمد.
کاراباس بود و اوضاع  اولین روز بازار بعد از بدترین هفته ی عمر مارکی د 
گلوی بريده اش  به نظر رو به بهبودی نمی رفت. دست کم ديگر مرده نبود و 
که بــه صدايش  هــم به ســرعت داشــت خوب می شــد. حتی خشــی هــم 
افتاده بود به نظرش خیلی جذاب می رسید. این دو مورد، مزايایی بنیادی 

بودند. 
امــا مرده بودن، يا دســت کم همین تازگی مرده بــودن، معایبی بنیادی 

کتش از همه بدتر بود.  گم شدن  هم داشت و 
که خیری به مارکی نرسیده بود. از مردم فاضالب نشین هم 

که اتفاق می افته. وسایل  گفت: »شماها جسد من رو فروختید.  مارکی 
من رو هم فروختید. می خوامشون. پولشون رو هم می دم.«
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گفـت:  دانیکـــین رهـبر مردم فاضالب نشین شـــانــه ای بــاال انداخت و 
کــه  کــه فروختیــم. نمی شــه بريــم چیزایــی  »فروختیمشــون. مثــل خــودت 

فروختیم رو پس بگیريم. اعتبار بازار خراب می شه.«
کتمه. اراده ی قاطعم بر  گفت: »حرف من در مــورد  کارابــاس  مارکــی د 

که اون رو پس بگیرم.« اينه 
دانیکین شانه باال انداخت.

کی فروختینش؟« مارکی پرسید: »به 
کــه حرف مارکی را  کام حــرف نزد. انگار نه انگار  فاضالب نشــین الم تــا 

شنیده.
گفت:  کالفگــی اش را مخفی می کــرد،  که  مارکــی بــا لحن چرب ونرمــی 
گندبو. خودت می دونی  »براتون عطر می آرم. عطرای باشکوه و پرجالل و 

که همه رو می خوای.« 
گلويش  دانیکین مثل برج زهرمار به مارکی زل زد. بعد انگشتش را روی 
کشــید. به نظر مارکی، با ادا و اشــاره، از این حال به هم زن تر نمی شــد حرف 
گذاشــت. بی خیال پرس وجو شــد. از  زد. ولــی به هرصــورت اثر موردنظر را 

گرم نمی شد.  این ها آبی 
مارکــی به ســمت صحن اغذيه فروشــی ها1 رفت. آن شــب، بــازار پرنده 
گالــری تیت برپا شــده بود. صحــن غذا در تاالر آثــار پیش رافائلی2 بود و  در 
 ديگر دکه ای نمانده بود. 

ً
کرده و رفته بودند. تقریبا ديگر بیشتر دکه ها جمع 

کورت. م. 1. االن همه می گویید فود 
 )Pre-Raphaelites( معروف به پیشــارافائلی ها )The Pre-Raphaelite Brotherhood :2. انجمن برادری پیشــارافائلی )به انگلیســی
که در ســال 18۴8 توسط ويلیام هولمن هانت، جان ِاورت میاليس و دانته  گروهی متشــکل از نقاشــان، شــاعران و منتقدان بريتانیایی بود 
کلینسون، فردريک جورج استفانس و توماس وولنر نیز به  کوتاهی ويلیام میکائیل روستی، جیمز  گابریل روســتی تشــکیل شــد. پس از مدت 
گروه پیوســتند تا »انجمن برادری« هفت عضو داشــته باشد. )ويکی پديای فارسی(. ويلیام موريس نخستین نويسنده ی  بنیان گذاران این 

فانتزی، عضوی از این انجمن بود. م.


