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 خالصه:

رند که گذشته، قدرت برگشت را نویسم. برای آیندگانم. برای گذشتگانم. برای تمام کسانی که باور نداامروز را در دفترم می

توانی حتی آرزویش را داشته باشی. میتواند برگردد اگر شرایطش باشد. اگر ذهنت بخواهد. اگر عمیقاً دارد! آری. گذشته می

توانی تاریخ را عوض کنی. توانی تغییر بدهی. میچیز را ببینی. زندگی کنی. تو... میتا هزار سال هم به عقب برگردی. همه

این میان  ای. البته...های روزگار مدرن زندگی نکردهای که گویی هرگز در ناجوانمردیگونهای دیگر بسازی. بهتوانی آیندهمی

ی زمان را هم داشته باشی. مبادا که در این حلقه، گیر کنی و هرگز بیرون نیایی. حتی اگر خودت باید شانس خروج از حلقه

 بخواهی برگردی.
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 مقدمه:

 گویند:می

 گذشته، گذشته.

 شد.تو زنده نمیگاه در خاطر من و اما من باور ندارم. تو هم باورش نکن. گذشته اگر گذشته بود، هیچ
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کوبید، ها میپارهکشید به بدن محکم آهنتوجه به زمان و مکان، هرگاه دلش میی پدرم که بیرحمانههای بیبا صدای چکش

گذاشت و قوسی به بدنم دادم. اگر  الی دو پلکم را باز کردم. به گمانم امروز هم تعمیرات دارد. به صورتم دست کشیدم و کش

 امروز تعطیلم را کمی بیشتر از روزهای دیگر بخوابم.

ها هم خوابیده بودند! ای زیر لب گفتم و از تخت پایین آمدم. پرده را کنار زدم و به خیابان خلوت نگریستم. حتی پرندهلعنتی

 .آمدمی زمین زیر از ها پایین رفتم. صدااش از پلهپی در و اتاق از پوفی کشیدم 

 داد زدم:

 کنم تمومش کن.پدر! خواهش می -

 !کارن نکن، دخالت نیست مربوط بهت که کاری توی - 

سری تکان دادم و به ساعت نگاه کردم. اوه. قرار امروزم را با مایک از یاد برده بودم. به آشپزخانه رفتم و دست و رویم را آب 

 و ی مفصلی برای خود درست کردهآمد. صبحانهیزدم. عادت به شستشو در سرویس بهداشتی را نداشتم. در نظرم کثیف م

 در چهارچوب در اششده کشیده گند به کار لباس و روغنی روی و سر با پدر آشپزخانه، از خروج حین. کردم جان نوش

 دیدم.اش میر چهرهد را خوشحالی هامدت از بعد! من پیر پدر. شد حاضر

 باالخره رضایت دادی تمومش کنی؟ -

 اش را پاک کرد و گفت:پیشانیعرق روی 

 برو پایین ببین پدر دانشمندت چی ساخته؟! -

ی و دستگاه با آن قیافه های زیرزمین پایین رفتم. ماشین بزرگش با کلی دمتفاوتی باال انداختم و جلوتر، از پلهام را با بیشانه

زده شده ام در دل شگفتتفاوتی ظاهریف بیدر پنج زیرزمین کرده بود. برخالخشنش رویش را به سمت درب اتاقک پنج 

کردم. سفر به کرد را از پایه و اساس رد میبودم. هرچند که من اصوالً مبحثی که پدر راجع به آن تحقیق و بررسی می

دانستند که پدر خرافی من این مسئله را باور داشت؟ تنها عمر گذشته؟ در کجای تاریخ چنین چیزی را ممکن و عملی می

 داد.د را هدر میخو

 پدر با شعف گفت: 

 اد؟نمی العادهفوق نظرت به. جلو برو -

نه پدر! من گذشته رو رها کردم. هیچ برام جالب نیست که بتونم دوباره برگردم به گذشته. این فقط برای شما و امثال  -

 العاده ست.شما فوق

 کامپیوترها ها،سیم با برداری را از یک ناکجا آباد خریده بود و حالعکسحال جلو رفتم و دور ماشین چرخ زدم. اتاقک  با این

 .کردندمی آشفته هم مرا ذهن و بودند پیچیده هم در نظمیبی با هاسیم. بود داده پوشش را آن زیادی هایدستگاه و

 با تعجب گفت: پدر
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گو ذارم پای دروغتونه برای تو جالب نباشه؟ این حرفت رو میولی تو خیلی به تاریخ عالقه داری کارن. چطور گذشته می -

 بودنت عزیزم. این اخالق زشت رو بذار کنار.

 گم.من مثل تو دروغ نمی -

برای من پدر یک موجود  توانستم درکش کنم.وقت نمیی چشمانش چرخاند. هیچهایش را در کاسهپوزخند زد و مردمک

 مرموز و خودپرست است.

 اش کشیدم و گفتم:ی ماشین زمان خیالیدستی به روی بدنه

 حاال قراره با این چیکار کنی پدر؟ -

 .بگیر یاد رو این. کارن بابا، - 

 شه بدونم این قراره چیکار کنه؟بابا! می -

 نش شروع به گردش کرد.اش را به هم کوبید و دور ماشیهای آلودهزده دستهیجان

خواست. من این رو برای این ماشین؟ معلوم نیست؟ قراره تو توی این بشینی و بری به همون جایی که همیشه دلت می -

 تو ساختم کارن. به مناسبت تولدت دخترم.

 سینه گفتم:بهها رد شدم. دستاز ماشین فاصله گرفتم و از الی سیم

 وز سوم ژانویه ست. در ضمن... من چرا باید به غول آهنی تو اعتماد کنم؟تولد من دوم مارسِ بابا. امر -

 ی یکی از مانیتورها با پیراهن روغنی خودش برداشت و خیره نگاهم کرد.مبهوت دست از تمیز کردن کثیفی شیشه

 من موهای تک تک خاطرش به پیش سال دو همین تا بچگی از تو که محض رضای مسیح دختر! این دقیقاً همون چیزی -

 کردی. مگه تو دوست نداشتی مارگارت رو ببینی؟ سفید رو

 با یادآوری مادرم، ابروهایم را درهم کشیدم و رویم را برگرداندم. اینجا واقعاً شلوغ و نامرتب بود.

 گردن. تو هم این رو باید بپذیری بابا.وقت برنمیها هیچاین ممکن نیست. گذشته -

دم که اگه توی شرایطش قرار بگیری باز مثل دو وجد بیارِ. این اطمینان رو بهت می به رو تو تونهیم امتحانش. دخترم آه - 

 شی عزیزم.سال پیش جو گیر می

 اش کشیدم. ملتمسانه گفت:ی بابا و صورت چروکیدهها و مانیتورها تا روی پاهای برهنهنگاهم را آرام از روی سیم

 فقط امتحانش کن. -

کرد. بگذار برای اثباتش به این پیرمرد قدمی بودم که تصمیم آخرم را گرفتم. این دستگاه قطعاً عمل نمی مردد، در تأمل

 جلو بگذارم. شاید خودش کوتاه بیاید.

 با سر تأیید کردم و نگاه از شوق چشمانش گرفتم.

 گفت: پدر
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 خوبه. حاال برو توی این اتاقک. به هیچی دست نزن کارن. باشه؟ به هیچی. -

 باشه. -

ها جای گذاری شده بودند. ی اتاقک را کنار زدم و داخل شدم. انواع قطعات الکترونیکی و منابع فنی در دورتادور دیوارهپرده

 رنگی قرار داشت.وسط آن اتاقک تنگ و خفه صندلی کوچک و نارنجی

 نشستی؟ -

 عمل نکردن ماشین عجیبش شدم. سینه لم دادم و منتظربهروی صندلی جاگیر شدم و نفس عمیقی کشیدم. دست

 من آماده م. -

جا تاریک شد نترس. اگه فکر کردی عالیه. نگران نباش. درد نداره. فقط اگه صدای عجیب غریبی شنیدی نترس. اگه همه -

 کنه نترس. اگه...جا میکسی داره تو رو با سرعت جابه

 .شه زودتر شروعش کنی؟ امروز قرار خیلی مهمی دارمبابا! می -

 .بدونی رو این خواستم. کارن ایکنندهکسل واقعاً تو -

ام بلند ی سر رفتهام انداختم. پس از چند دقیقه به خاطر حوصلهطرف شانهام را باال دادم و موهایم را در یکقیدی شانهبا بی

 صدا زدم:

 بابا! تو هنوز اونجایی؟ -

دم. مشکوک پرده را کمی کنار زدم. با دیدن همان اتاق زیرزمین، نفس جوابی نگرفتم. باز صدا زدم؛ و باز پاسخی دریافت نکر

 راحتی کشیدم و برای سومین بار صدا کردم:

 جای من تو ناپدید شدی.پدر! نگو که به -

 نگاهی به داخل اتاقک انداختم و بیرون آمدم.ای به گوشم رسید. نیمای ریز و خفه، از گوشهناله

 پدر! حالت خوبه؟ -

 ها بیرون کشید و نفس گرفت.از داخل یکی از دستگاهسرش را 

 خاکی یکره این کجای اآلن تو نبود معلوم وگرنه. نکرد عمل خطا همین با شد خوب. شده مواجه خطا با لعنتی این امروز -

 .زدیمی غر من جون به داشتی

 ی تمسخر خندیدم و در حال خروج از زیرزمین گفتم:به نشانه

 کنه.معتقده این ماشین گنده کار میو پدر هنوز  -

 رفتم که صدایش با حرص و دعوا به گوش رسید:ها باال میاز پله

 کنم کامالً در اشتباهی.کنیم کارن. بهت ثابت میفردا هم امتحانش می -

 زیر لب زمزمه کردم:
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 طور پدر.منم همین -

ام قرار گرفتم. روی سوم ژانویه یک ضربدر قرمز رسم کردم یبه اتاق بازگشتم و با برداشتن ماژیک، رو به روی تقویم دیوار

 و ابروهایم را باال انداختم.

 یک روز دیگه هم گذشت دختر کوچولو. تا کی قراره زنده بمونی؟ -

شرت جذب سفید همراه ام یک تیدادند، از کمد لباسیهایی که روی نه مانور مینگاه دیگری به ساعت کردم. با دیدن عقربه

رنگی را رنگم زدم و رژ صورتی خوشای به موهای طالییهایم، شانهیک شلوار جین بیرون کشیدم. پس از تعویض لباسبا 

ام را با موبایل و هندزفری برداشتم و از خانه بی خداحافظی بیرون زدم. پدر حتماً نفرین دستیهایم کشیدم. کیفهم به لب

 کرد.می

شدم که ناگهان ی راه را گرفتم. از رو به روی یک فروشگاه رد میها ادامهو از کناره قدم در خیابان بیست و سوم گذاشتم

هایم را از هم باز کردم و به های کف خیابان را به رویم پاشید. ایستاده و مبهوت، دستچاله رنگی تمام آب اتومبیل مشکی

ای، ی تمسخر آمیز پسربچهی کردم تا اینکه با خندهای را گنگ و مبهم سپرام خیره شدم. چند لحظهقامت گِل ریخته شده

 کرد توپیدم:درپی عذرخواهی میهایم رو هم سابیدم و به راننده که پیبه خود آمدم. دندان

 هی آقا! مگه کوری؟ ببین از من چی ساختی! -

 راننده: واقعاً شرمندم خانم. اصالً نفهمیدم چی شد.

 پدر سرعت به خانه برگشتم. هم چنان زیر لب به زمین و زمان، ای محکم و بلند بهههم فشردم و با قدمهایم را رویلب

 و کشیدم آب را امشده کثیف پوست. گفتممی ناسزا ادببی یپسربچه و سفید شرتتی و پرتحواس یراننده خرافاتی،

موهایم کشیدم و باز از خانه خارج لوار طوسی تعویض کردم. دستی به ش و رنگ صورتی بلند آستین یک با را هایملباس

هایم در جیب پشتی شلوار جین سالمت خود را تا اول خیابان مرکزی برسانم؛ اما با یادآوری پول شدم. این بار توانستم به

 بر سر خود ناله کردم:

 لعنتی! خدای من! این واقعاً افتضاحه. -

، پیاده راه را تا سر قرار کز کردم. دقیقاً نود دقیقه از زمان ارزشمندم های آویزانهایم گذراندم و با لبموهایم را از چنگ ناخن

 کردم که صدا زد:ام. از کنار زن سالمندی گذر میهای امروز کردهرا حرام بدشانسی

 خانم جوان! -

 اش زُل زدم. پیرزن انگار اتو الزم داشت.صورت چروکیده و مچاله شدهرویم را برگرداندم و به

 دین؟با من بو -

 همه تنهایی تونمنمی! دوره راهمم. کنهمی درد کمرم و پاها برسونم؟ خونه تا رو هاکیسه این کنی کمک شهمی. بله اوه - 

 .برسونم بیستم خیابون آخر تا اینارو

 .خیابون بیستم؟ ولی خانم... من.. -
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 .کنممی خواهش -

هایش را با همان سرعت آرامش تا آخر خیابان با اکراه، کیسهبرخالف تمام زحماتم، دل به حال پیرزن فرتوت سوزاندم و 

ام تشکر و دعا گفت. سری تکان دادم و باز که به مقصد رسیدیم پیرزن به جان خسته و دیوانهبیستم حمل کردم. هنگامی

نه! مایک از بدقولی و  رنگم روی یازده و سی دقیقه ایستاده بودند. اوههای ساعت یاسیتمام راه بازگشته را بازگشتم! عقربه

درپی اش را گرفتم. با چند بوق پیشد. موبایلم را از کیف خارج کردم و شمارهتأخیر متنفر بود. آه خدای من! از این بدتر نمی

 آخرش پاسخ داد:

 کارن! -

 سالم مایک. برای تأخیرم خیلی متأسفم عزیزم. کاری برام... -

تریا منتظرت نشسته بودم؛ ولی بعد کار  اراحت نکن. تا یک ساعت پیش توی کافهخودت رو ن کارن، نداره اشکال. نه نه - 

 کنم امروز بتونیم همدیگه رو ببینیم.مهمی برام پیش اومد که فکر نمی

 از قدم باز ایستادم. ناامید روی نیمکت پارک سرِ راه نشستم و گفتم:

 خواستم...ولی مایک من امروز می -

 خوام کارن عزیزم؛ ولی دیگه باید برم. بعداً باهام تماس بگیر، بای.ازت عذر می -

ی موبایل خیره شدم. ابروهایم را به هم گره زدم و از جای بلند شدم. عصبی و گیج و منگ به تصویر جذابش روی صفحه

من برای مایک وجود دارد. مایک گفت با من تر از ی پارک تا خانه را دویدم. مهمرنجور از بوی گند شانس امروز، تمام فاصله

 گیرم. مایک از من دلخور است. من نیز از امروز دلخورم!تماس بگیر. نگفت با تو تماس می

 و پدر دست از یا کردم،می خودخوری خود دست از یا شب تا. خزیدم با خستگی و درد پاهایم، روی تخت و سپس زیر پتو

کننده و کردم. به آخرهای شبِ یک روز کسلگرسنگی شام دیشب را میل می رفع برای یا و خوردممی حرص هایشتقتق

 ی خاصی را باز کردم.خانه گزیدم و از فهرست، صفحههای تاریخ را از کتابتکراری که رسیدم، یکی از کتاب

دانم تا چه اندازه ؛ و نمیکردند. برایم جالب آمدها! گروهی که برای به دست آوردن انگلستان و اروپا جنگ میوایکینگ

 درگیرش شده بودم که از خستگی، به خواب رفتم.

 رسید.هایم را از هم باز کردم. صورتش شاد و خرسند به نظر میبا شنیدن نامم از زبان پدر، چشم

 چی شده بابا؟ باالخره قراره از دست من راحت بشی؟ -

 پاشو. کنه.بلند شو دخترم. ماشین روشن شد. ماشین کار می -

 هایم را مالیدم و نق زدم:پتو را از رویم کشید و بدنم را تکان تکان داد. چشم

 به خاطر دستگاه تو من باید از خواب شیرینم بگذرم بابا؟ یکی دیگه رو برای امتحانش پیدا کن. خودت امتحانش کن. -
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 هایم را رویی راه پلکمقاومت نکنم و میانه شدطرف زیرزمین دنبال خودش دواند. آثار خواب باعث می دستم را کشید و به

رفته، به اطراف نگریستم. صدای خرخر ماشین، ی درهمهم بگذارم. بوی آهن و روغن مشامم را پر کرد. با چندش و چهره

 داد.نشان از کار کردنش می

ایی که به خاطرش این رو تونی سوار شی و بری همون جگم بابا. پس باالخره به آرزوت رسیدی. حاال میتبریک می -

 دونم که این برای من نیست.ساختی. می

 قصد برگشت را داشتم که بازویم را کشید و تا داخل اتاقک هل داد.

 حرف نزن و فقط حرفای دیروزم رو با خودت مرور کن. -

 عصبی و از روی غضب داد زدم:

 جایی سفر کنم. من امروز باید برم جایی. خوام بهپدر! من نمی -

 ای کارن؟آماده - 

 سینه و اخمالو جوابش را ندادم. تکرار کرد: به دست

 ای؟ روشنش کنم؟آماده -

 هر جور مایلی. مگه اهمیتی هم داره؟ -

 کمربندت رو بستی؟ -

 بااینکه نبسته بودم؛ اما پاسخ مثبت دادم. چرا که از کار نکردنش مطمئن هستم.

 .سه... دو... یک. کنیممی شروع پس... خب بسیار - 

قدر جیغ بکشد تا در آخر مادرش خراشی در فضا پیچید. انگار دخترکی قصد داشت آنی پدر، صدای گوشی سهبا شماره

خورد های بدی میهایم را بستم. دستگاه تکانهایم را گرفتم و چشماش راضی شود. گوشبرای خرید اسباب بازیه موردعالقه

 درصدی عمل کردنش، کمربند را بستم.مال یککه به سببش از روی ترس و احت

ی پدر در فضا طنین شده بود و در عوض صدای نعره ای نگذشته بود که از حرکت ایستاد. صدای جیغ قطعاما چنددقیقه

انداخت. فوری کمربند را از دور بدن باز کردم و بیرون جهیدم. پدر لگدی به یک جای ماشین کوبید و مشتش را روی دیوار 

 لی کرد.خا

 طوری شده؟ -

 لعنتی! سوخت. -

 چی؟ کالً سوخت؟ -

 زنان روی زمین نشست. سرش را در دست گرفت و جواب داد:نفسنفس

 ترین قطعاتش رو از دست داد.نه... ولی یکی از اصلی -
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 اش زدم و گفتم:داشتم بر روی شانهپله قدم برمیطرف راه طور که از کنارش بهپوفی کشیدم و همان

 شه پدر. به تالشت ادامه بده.درست می -

 .بزن رو حرفت ساده خیلی فقط نزنی؟ صدام پدر بگی خواستی اگه شهمی - 

. دیدمشمی باید حتماً امروز. برگشتم اتاق به جواببی و دوختم های مشکینشهای جایخی نگاهم را به گویهمچون یخ

 و کشیدم بیرون دیروزم دستیکیف داخل از را موبایل. شنیدمی گرفته شکل تازه یرابطه این در را من شروط باید مایک

 فتم و این بار با کالفگی پاسخ داد:گر را اششماره دیگر بار. نداد جواب او و پیچید گوشی در بوق چند. گرفتم را اششماره

 تونی تا چند وقت به من زنگ نزنی؟ اینجا واقعاً اوضاع شلوغه.کارن! می -

تخت نشستم و با دلخوری گوشی را به رویش قطع کردم. بغضم را فروخوردم و با ماژیک قرمز، روی چهارم ژانویه رنجور روی 

 را ضربدر کشیدم.

کس حاضر به دوست داشتنت جوری پیش بره دیگه هیچانگار یه روز دیگه هم از عمرت کم شده. فکر کنم اگه همین -

اد. چون تو برای و فرق دارن. پدر سرش به اختراع عجیبش گرمه و از تو بدش میشه. کارن! مشکل از تو نیست. بقیه با تنمی

جوره تأمینت کنه. مایک هم... آه کارن... ای که طبق قانون موظفه خرجت رو بده و همهحساب میاون یک موجود اضافی به

جنی هم حوصله ش از رفتار بی شور ده. پس خودت موندی و جنیفر. شاید انگار مایک هیچ زمانی رو برای تو اختصاص نمی

 ره.و شوق تو سر می

ها عجب مردمان اش را بخوانم. وایکینگماژیک را روی میز گذاشتم و کتاب تاریخ دیشب را از روی تخت برداشتم تا ادامه

 جالبی بودند!

ستان گذراندم. امروز نیز گذشت های تاریخم و نبردهای باستانی کشورم انگلهدفم را با کتابیکنواختی روز دیگری از عمر بی

ی زندگی چیست؟ خود شجاعتی برای خودکشی ام برای ادامهراستی انگیزهام همین اطالعات تاریخی شدند. بهو تنها آموخته

 انگیزگی است، جانم را بستاند.هدفی و بیخواهم اگر قرار بر همین یکنواختی است، اگر قرار بر همین بیندارم؛ اما از خدا می

 آور پدر، بالشت را روی سرم گذاشتم و جیغ کشیدم:با شروع روز سوم و فریادهای سرسام

 بسه. برای این هفته کافیه. تمومش کن. -

خطی اما انگار قصد آرام گرفتن نداشت. از جا برخاستم و به سراغ تقویم رفتم. با حرص و خشم روی پنجم ژانویه را خط

های سریع و محکم خود را به زیرزمین رساندم. تقریباً ه روی میز پرت کردم. با قدمکردم و ماژیک را همچون یک آشغال ب

 بر سر پدر فریاد زدم:

 خیالش شو بابا. فقط امروز.امروز بی -

اش حس شوق را در خود های شبنم گونههای خیسش رویش را از ماشینش گرفت و به من دوخت. قطرهاما بابا با چشم

 کردند. لب زد:حمل می

 امروز نه. امروز روز موعوده. بشین. بشین کارن. -
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 آمد.مردد نگاه دقیقی به دستگاه انداختم. سالم به نظر می

 کنه؟خوای بگی امروز قطعاً کار مییعنی می -

وبرهم لمس کرد. من که سر از کارهایش با آن صفحات الکترونیکی سرش را با شدت تکان داد و روی مانیتورها را درهم

 آوردم.درنمی

 .بشین هستی؟ چی منتظر - 

 ی ضخیم را کنار زد و گفت:جان شوم. داخل اتاقک نشستم و اعالم آمادگی کردم. پدر پردهوسیله بی خواهم بدیناز خدا می

خوام خونسردی خودت رو حفظ کنی. من کنه. پس ازت میاحتمال خیلی قوی بدون مشکل کار میکارن، عزیزم! امروز به -

تونی یک دل سیر باهاش حرف بزنی و نگاهش کنی و در آخر، خداحافظی کنی. برم پیش مادرت مارگارت؛ و تو مییتو رو م

 دم.خوای برگردی تا بتونی از من تشکر کنی. بهت قول میشی و از خدا میتو مدیون من می

زد. کرد. عقلم اما حرف دیگری مییتفاوت تنها سرم را تکان دادم و نفس عمیقی کشیدم. احساسم نظر پدر را تأیید مبی

 کدام آدم دانشمندی ماشین زمان اختراع کرده است که حال پدر من...

هایم را بستم. کاش ماشین از داخل آتش ای اتاقک، چشمهای نرم و گهوارهبا صدای جیغ همان دخترک سمج و شروع تکان

ای اتاقک رسید. حرکات گهوارهدر پنجم ژانویه به پایان می جابگیرد و من تالشی برای نجات یافتن نکنم. کاش عمرم همین

آور آن، باعث شد ناخودآگاه پدر را صدا طور تاریک شدن فضا و هوای خفقانهای قرمز داخلش، همینو روشن شدن چراغ

تر نشان داد. حس های روشنرنگ با خططور ناگهانی مانیتور رو به رویم تصاویر بسیار گنگی را از یک تونل آبیبزنم. به

جا خواهم ام ایستاده و به جلو هلم می دهد، مسبب حبس شدن نفسم شد. همینبالی و اینکه یک نفر در پشت صندلیسبک

های قرمز را ندیدم. شد. رویم را که برگرداندم دیگر آن مانیتور و چراغکس دیده نمیمرد! نگاهی به پشت سر انداختم. هیچ

ام گیرکرده بود و خیال آزاد شدن رنگ خیره شدم. نفس در سینهجایی پرسرعتم در تونل آبیجابهزده به ترسیده و حیرت

وزنی و در باور نگنجیدن های تونل حالت تهوعی را به جانم انداخته بود. بیکشید. پیچنداشت. سرعتم موهایم را به عقب می

شد هایم وارد میهای تونل به ریهای تنگی را که از سرعت و پیچها، برایم جا نیفتاده بود. در شوک مانده، هوتمام این صحنه

 را بلعیدم. در آخرین لحظاتم به یاد دارم که قدرت تکلم را به دست آوردم و جیغ کشیدم:

 پدر. -

 های صورتی اتاقدیدند. دیوارههایم تار میزنان از روی تخت به پایین پرت شدم. چشمنفسبا جیغ خود عرق کرده و نفس

 کردند. به صورتم دست کشیدم و به گریه افتادم.گردیدند و حالت تهوعم را بیشتر میهایم میی چشمدر کاسه

 خدای من! کابوس بود. کابوس بود. -

های ترسناک را برد. صحنهداد همچنان در تعمیرات به سر میهای پدر نشان میتقهایم را پاک کردم و بلند شدم. تقاشک

ها پایین رفتم و سمت پدر داد پلهماژیک قرمز، روی سوم ژانویه را ضربدر کشیدم. از اتاق و به دنبالش از راه کنار زدم و با

 زدم:

 ؟شه تمومش کنیپدر! می -
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 !کارن نکن، دخالت نیست مربوط بهت که کاری توی -

امروز با مایک قرار داشتم و حتماً ی کاملی میل کردم. پوزخندی زدم و به آشپزخانه رفتم. دست و رویم را شستم و صبحانه

دادم. قصد خروج از آشپزخانه را داشتم که پدر سراپا مشکی شده و آلوده، جلوی رویم قرار باید شروطم را برایش شرح می

 گرفت.

 باالخره دست از سرش برداشتی؟ -

 اش را پاک کرد و گفت:عرق روی پیشانی

 برو پایین ببین پدر دانشمندت چی ساخته؟! -

ی ودستگاه با آن قیافهرفتم. ماشین بزرگش با کلی دم های زیرزمین پایینتفاوتی باال انداختم و جلوتر، از پلهام را با بیانهش

زده شده ام در دل شگفتتفاوتی ظاهریخشنش رویش را سمت درب اتاقک پنج در پنج زیرزمین کرده بود. برخالف بی

کردم. سفر به کرد را از پایه و اساس رد میدر راجع به آن تحقیق و بررسی میبودم. هرچند که من اصوالً مبحثی که پ

دانستند که پدر خرافی من این مسئله را باور داشت؟ تنها عمر گذشته؟ در کجای تاریخ چنین چیزی را ممکن و عملی می

 داد.خود را هدر می

 پدر با همان لحن شوق زده اش گفت:

 ده نمیاد؟العابرو جلو. به نظرت فوق -

خوام به گذشته توجهی گم. من دیگه نمیبار دیگه میقبالً به این سؤالت جواب دادم پدر؛ اما چون توی خواب بود، یک -

 خیالش شدم.داشته باشم. من بی

 نداری؟ که رفتن طفره قصد مطمئنی؟ - 

ها، کامپیوترها اد خریده بود و حال با سیمبرداری را از یک ناکجاآببدون پاسخ جلو رفتم و دور ماشین چرخ زدم. اتاقک عکس

 کردند.پیچیده بودند و ذهن مرا هم آشفته مینظمی درهمها با بیهای زیادی آن را پوشش داده بود. سیمو دستگاه

 پدر با کمی تعجب گفت: 

 ه این ماشین زمان برات جالب نباشه؟تونمی چطور. عزیزم داری زیادی یعالقه تاریخ به تو -

 گم.ی سؤاالتت روی توی خواب دیشب شنیدم. شاید باورت نشه ولی دارم حقیقت رو میامروز همه -

 اش کشیدم و گفتم:ی ماشین زمان خیالیی چشمانش چرخاند. دستی به روی بدنههایش را در کاسهپوزخند زد و مردمک

 حاال قراره با این چیکار کنی بابا؟ -

 اوه. پس باالخره یاد گرفتی. -

 با تشری که تو توی خوابم زدی... معلومه که یاد گرفتم. -

 اش را به هم کوبید و دور ماشینش شروع به گردش کرد.های روغنیزده دستخیال و هیجانبی
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 ا بهتره بگم ساختم؟ی کردم؟ پیدا رو مارگارت به تو رسیدن راه آخرش دیدی. تولدت کادوی اینم! کارن خب - 

 سینه گفتم:بهها رد شدم. دستاز الی سیماز ماشین فاصله گرفتم و 

 تولد من دوم مارسِ بابا. امروز سوم ژانویه ست. در ضمن... من چرا باید به غول آهنی تو اعتماد کنم؟ -

 ی یکی از مانیتورها با پیراهن کثیف خودش برداشت و خیره نگاهم کرد.مبهوت دست از تمیز کردن کثیفی شیشه

تک موهای من این دقیقاً همون چیزیه که تو از بچگی تا همین دو سال پیش به خاطرش تکمحض رضای مسیح دختر!  -

 رو سفید کردی. مگه تو دوست نداشتی مارگارت رو ببینی؟

 هایم را درهم کشیدم و سرم را پایین انداختم. چرا اصرار به بردن نام مادرم داشت؟اخم

 بابا؟گردن ها برنمیخوای قبول کنی که گذشتهکی می -

 .عزیزم شیمی گیر جو پیش سال دو مثل باز بگیری، قرار شرایطش توی اگه که دممی بهت رو اطمینان این اما - 

 ملتمسانه ادامه داد:

 فقط امتحانش کن. -

 کنم.کرد. برای اثباتش هر کاری میتصمیم آخرم را گرفتم. این دستگاه عمل نمی

 گرفتم. با سر تأیید کردم و نگاه از شادی چشمانش

 خوبه. حاال برو توی این اتاقک. به هیچی دست نزن کارن. باشه؟ به هیچی. -

 دونم.دونم، میمی -

انداخت آور میی اتاقک را کنار زدم و داخل شدم. روی صندلی نشستم و به مانیتوری که من را به یاد همان تونل وحشتپرده

 خیره شدم.

 نشستی؟ -

 بله. -

 درد نداره. فقط اگه...عالیه. نگران نباش.  -

جا جا تاریک شد نترسم. اگه فکر کردم کسی داره من رو با سرعت جابهفقط اگه صدای جیغ شنیدم نترسم. اگه همه -

 کنه نترسم. اینارو یادم میاد بابا.می

 دونی کارن؟اوه خدای من! تو اینارو از کجا می -

 بار بهم گفتی. البته توی خواب.خودت یک -

 رو بدون.کننده شدی. قبل رفتنت اینعاً کسلتو واق -

 حوصله از زمانی که در حال گذر بود داد زدم:بی
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 ده؟بابا! ببینم نکنه دوباره خطا می -

یکی هم دیده بودم. انگار خواب دیشب، در حال تعبیر بود. تا اآلن تمامشان اتفاق افتاده و قطعاً اینچیز را در خوابهمه

 اتاقک بیرون آمدم و پدر را در حال بررسی یک دستگاه دیدم.مشابه همان است. از 

 زدم.حدسش رو می -

 ای کشید.ها بیرون آورد و نفس خستهسرش را از داخل یکی از دستگاه

ی خاکی امروز این لعنتی با خطا مواجه شده. خوب شد با همین خطا عمل نکرد. وگرنه معلوم نبود تو اآلن کجای این کره -

 زدی.جون من غر میداشتی به 

 خندیدم و در حال خروج از زیرزمین گفتم:

 رسن. عجیبه!تازگی خیلی دقیق به نظر می های من بهخواب -

 رفتم که صدایش با تمسخر به گوش رسید:ها باال میاز پله

 کنم کامالً در اشتباهی.کنیم کارن. بهت ثابت میفردا هم امتحانش می -

 زیر لب زمزمه کردم:

 رو هم گفتی.ن ای -

های بعدی خواب در ذهنم تداعی شد. طبق هایی که روی نه ایستاده بودند، صحنهبه ساعت نگاه کردم. با دیدن عقربه

رنگی را برداشتم ام لباس تیرهحال درست درآمده بودند، احتماالً مابقی هم درست خواهند بود. از کمد لباسیاتفاقاتی که تابه

 و به تن کردم.

های ماشینی به رویم نپاشد. با دیدن همان وسیله چرخای آبکی بهوقت گلی از چالهر حواسم را جمع کرده بودم تا یکاین با

هایم خطر ماشین، به مناسبت موفقیتم مشتای زدم و به درب فروشگاه نزدیک شدم. با گذشت بیماشین لبخند پیروزمندانه

هایم را از جیب پشتی شلوار به خیابان مرکزی که رسیدم با همان لبخندم پول ی راه را گرفتم.را به هوا فرستادم و ادامه

ای گرفتم. در راه با دیدن همان خانم مسن، از راننده درخواست کردم تا بعد از رساندن ام بیرون کشیدم و تاکسیمشکی

 .هایش را در بغل گرفتمن، این پیرزن را نیز به مقصد برساند. پیرزن سوار شد و کیسه

 دم.آقا! بعد از رسوندن من این خانم رو به خیابون بیستم ببرید. من پولش رو می -

 شد. لبخند کوچکی تحویلش دادم و گفتم:های ریز و عینکی پیرزن دیده میهای راننده و هم در چشمتعجب هم در چشم

 تونین به راننده بگین.برین میالبته اگه جای دیگه ای تشریف می -

 شناسی؟وه... تو من رو مینه نه. ا -

 و بیش بله. کم -

 شه بدونم از کجا؟می -
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 شه؛ اما اگه خیلی کنجکاوین، دیشب شما رو توی خوابم دیدم.باورتون نمی -

های غریب من پرت شد و کنترل فرمان را از دست داد. در طی به دست آوردن کنترل ماشین، آن راننده حواسش به حرف

 ام، با یک ماشین دیگر تصادف کردیم...را منحرف کرد و سرانج

رسد. ساعت به گذرم. باالخره در روز یک بدشانسی عادی به نظر میاز اینکه چطور توانستم از آن مخمصه خالص شوم می

ها های تصادف، غر های پیرزن، عذرخواهیتوانستم مایک را ببینم. خوشحال و خسته از دغدغهده و نیم رسیده بود و حاال می

های راننده برای ندادن خسارت به ماشین جلویی، در کافه را باز کردم و داخل شدم. چشم چرخاندم و مایک را پیگیریو 

در حال بلند شدنِ باعجله از روی صندلی دیدم. لبخندم را کمرنگ کردم و جلو رفتم. با دیدنم پشت سرش را خاراند و با 

 ی موبایلش رو به رویم ایستاد.نگاهی به صفحه

 کاری برات پیش اومده درسته؟ -

 بینمت.شرمنده م عزیزم ولی مجبورم برم. بعداً می -

 طرفبه و کوبیدم هم به محکم را کافه درب رسیدنم، دیر از شده حرصی و و از کنارم گذشت. دمغ دستی به سرم کشید

 .نیست کافی رابطه یک برای واقعاً  مایک انگار. نکرد من رساندن برای تعارفی حتی. افتادم راه خانه

 به را سرم سردرد، شدت از و خوردندمی تاب هم در هایماخم قدر شبیه بود. طوری که در بعضی دقایقروز دوم هم همان

 هایمخواب در من رفتمی پیش طورهمین اگر. بودم دیده خواب در را چیزهمه. بود دادهرخ قبالً چیزهمه. دادممی تکیه دیوار

دانستم. با مایک تماس نگرفتم چون جوابش را می با. زدمی ورق را خاطراتم دفتر گویی واقعیت. واقعیت تا کردممی زندگی

هایم را باور چیز را برایش تعریف کردم؛ اما او مرا یک دیوانه خواند و حرفسوختن همان قطعه از ماشین پدر، پریشان همه

 نکرد.

چیز درست پیش آمد؛ و اگر عمل کردن ماشین زمان هم راست جا همهتا همینبلعید. ذره میدر روز سوم ترس جانم را ذره

افتاد و مطمئناً رخداد پیش رویم شدم؛ اما این بار در واقعیت اتفاق میها مواجه میبود... اوه نه... حتماً با همان صحنهمی

 ناگوار خواهد بود.

 منتظر چی هستی؟ بشین. -

 هایش را بکند و برود.پدر ماندم تا توصیهبا نشستنم به روی صندلی، منتظر 

خوام خونسردی خودت رو حفظ کنی. کنه. پس ازت میاحتمال خیلی قوی بدون مشکل کار می ، عزیزم! امروز بهکارن - 

تونی یک دل سیر باهاش حرف بزنی و نگاهش کنی و در آخر، خداحافظی برم پیش مادرت مارگارت؛ و تو میمن تو رو می

 دم.خوای برگردی تا بتونی از من تشکر کنی. بهت قول میشی و از خدا میمدیون من میکنی. تو 

 درپی کشیدم.های عمیق پیحوصله و پریشان سرم را تکان دادم و نفسهایش را از بر بودم. بیحرف

 ترسم شدن کم توانستممی سری، این در ها بار دیگر به وقوع پیوست. منتهیکاریچیز با همان توصیفات و همان ریزه همه

 ی خواب را برایم روشن سازد...ای که ادامهی جدیدی بودم. واقعهراحتی تنفس کنم. منتظر واقعهبه توانستمنمی. کنم حس را
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گذرد؟ برای چه هنوز فهمم. اینجا چه میفهمم... نمیسرعت از جا برخاستم. نمیبا درد بدی که در ستون فقراتم پیچید، به

ام را تشدید های آهنین پدر سرگیجهشود؟ صدای چکشام غیب میخواب هستم؟ پس آن تونل در کجای زندگی در رخت

 کنم مسیح! کمک کن.کرد. دوباره نه. خواهش می

های تندشده به طرف تقویم رفتم. چرا؟ چرا هنوز روی سوم ژانویه خالی بود؟ امروز دیگر باید ششم ژانویه باشد. با قدمبه

 رفتم. زیرزمین

 بابا! بابا! -

 قدر زود یاد گرفتی بگی بابا متشکرم.اوه کارن! صبح بخیر دختر عزیزم. از اینکه این -

 خیال بابا. به من بگو امروز چندمه؟بی -

 ...تموم... حاال و کنم تمومش امروز تولدت مناسبت به کردم سعی. ببین. تو تولد و ژانویه سوم - 

 داد:سیمی را متصل کرد و ادامه 

 شد. بفرما... اینم ماشین زمانی که دوست داشتی! -

 بابا! لطفاً به من گوش بده. -

 از لبخندش کاست و پرسید:

 چی شده؟ چرا کالفه به نظر میای؟ -

 شه.چیز داره تکرار میبابا! همه -

 گفتی؟ چی - 

 موهایم را در چنگ گرفتم و دور خود چرخیدم.

 دیوونه نیستم. کنم باور کن بابا. منخواهش می -

 هایم را گرفت و ساکنم کرد. جدی پرسید:شانه

 درست حرف بزن کارن! آروم باش. -

 شه. من امروز رو دو بار دیگه هم تجربه کردم.پدر! بابا! امروز برای سومین بار داره برای من تکرار می -

ام گذاشت. همانند روزهایی که برایش خرج هایم انداخت و بعد، پشت دستش را روی پیشانیها و چشمنگاه مشکوکی به لب

 کردم اخم کرد و دعوا گونه گفت:درست می

سری کردی و خوردی. چند بار بهت کنی؛ و باز خیرهمزه آلرژی داری و تب میهای بیدونی به خوردن اون پاستیلتو می -

 کنی.بگم کارن؟ با این لجبازیا فقط از دخلمون کم می

 د:فاصله گرفت و ادامه دا

 عنوان تنبیه باید بشینی توی ماشین و امتحانش کنیم. زود باش.حاال هم به -
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 هایم فوراً گفتم:ناالن از باور نکردن حرف

 ده.کنه بابا. خرابه. امروز اِرور میکنه. کار نمیکار نمی -

 با زور من را وادار به نشستن در آن اتاقک ترسناک کرد. نه... من از اینجا تنفر دارم.

 با تکرار همان قضایا و بازگو شدن تمام اتفاقات از زبان من، پدر کنترل خودش را از دست داد و بر سرم فریاد زد:

اری. اینکه تو ها در میکنی و دست از این دیوونه بازیری توی اتاقت استراحت میشه تمومش کنی؟ همین اآلن میمی -

دونی چی قراره بشه. پس درآورده و این به این معنی نیست که تو می شم حدست رو درست از آبباور نداری من موفق می

 برو و تا حالت خوب نشده بیرون نیا. فهمیدی؟

کنم تا بفهمم آن ام، از خانه بیرون زدم. امروز تعقیبش میدستیهایم و برنداشتن کیفکرده از فریادش، با همان لباسبغض

 تر از من چیست؟کار مهم

 خواست سفارش دهد. باعجله خود را به او رساندم و گفتم:موقع رسیدم. مایک تازه میپیرزن گذشتم و بهاین بار از خیر 

 خوام.برای تأخیرم عذر می -

 های تاریکش خیره شدم. لبخند عمیقی زد و گفت:رو به رویش روی صندلی چوبی بلند نشستم و به تیله

 خوری؟تو چی میموقع رسیدی. خب... نه نه... اتفاقاً خیلی به -

رسید. در این بازه توانستم تمام شروطم را با او شرح دهم. با چندتایشان از قبیل نداشتن یک ساعت دیگر قرار مهمش فرامی

مورد موافقت های بی؛ و با چند مورد بخصوص هم از جمله اعتماد به یکدیگر در هر شرایطی و حساسیتنزدیکی مخالفت کرد

ای نخورده بودم و این نفعش بود. کمی دیگر باهم آشنا شدیم و قهوه و کیکی میل کردیم. صبحانههایی که به کرد. همان

ای کرد و پس وجور کردم. سرفهآورد. با زنگ خوردن موبایلش کیفم را در دست گرفتم و خود را جمعحال من را سر جا می

 جا بلند شد و با گفتن:رفت از طور که انتظار میاز نگاه کوتاهی به من، پاسخ داد. همان

 متأسفم کارن اما... -

 به میان حرفش پریدم. من هم بلند شدم و گفتم:

 کار خیلی مهمی داری و باید به اون رسیدگی کنی. باشه. فعالً! -

ی درختی پناه گرفتم. با خروج سریع و نشستنش در ماشین، توجه به صورت متعجبش از کافه بیرون آمدم و زیر سایهبی

 ای بلند کردم. او حرکت کرد و من در تاکسی نشستم.را برای تاکسیدستم 

 کنم متوجه ی ما نشه.لطفاً اون ماشین رو دنبال کنین. فقط خواهش می -

گشت. آه... کشاند به محل کارش برمیچشمی گفت و با احتیاط تعقیبش کرد. آدرسی که مایک ما را به دنبال خودش می

داشتن مایک، تاکسی هم پشت ماشین دیگری ودم. مایک تنها این روزها سر شلوغی دارد. با نگهانگار کمی بد قضاوت کرده ب

سعی در قایم کردن خودش کرد. مایک بوقی زد و دستش را برای فردی در آن سر خیابان که درست از در ورودی شرکت 

با دیدنش، ناخودآگاه دست روی دستگیره آمد تکان داد. دختر لوند و زیبایی که سنش بیشتر از من بود. مایک بیرون می
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ها که دوست داشتم برای اولین بار با پرسی بسیار گرمی کرد. از همانگذاشتم. مایک از ماشین پیاده شد و با دختر احوال

 ام کرد و گفت:پریدهمایک تجربه کنم. راننده نگاهی از آینه به روی رنگ

 شید؟جا پیاده میخانم! همین -

های داخلی لبم را کندم. از اینکه بازیچه شده بودم، سخت خشمگین بودم. هایم پوستتکیه زدم. با دندان امبه صندلی

 هایم را در روکش صندلی فروکردم و غریدم:ناخن

 رم خیابون بیست و سوم.نخیر. لطفاً من رو برگردونید. می -

 داد، اتمام همان کتاب تاریخی بود.ام نشان میتکراری با رسیدن روز دوم، تنها عملی که روزم را متمایز از سایر روزهای

ی پدر! باز من را از خواب بیدار کرد و باز، قصد کرد من را در آن ماشین هیوال بنشاند. سخت زدهروز سوم و فریادهای شوق

روزت را با سوم ژانویه کننده شده بودم. هر بار اولین خواست تمامشان را از نو طی کنم. خستهمخالفت کردم. دیگر دلم نمی

روزه قصد ی گردش سهرسانی؛ و باز شروعی دوباره. انگار این دورهکنی، چهارم ژانویه و با پنجم ژانویه به اتمام میشروع می

ام به حوصلهترک کردن زندگی کابوس مانندم را نداشت. تمامشان همانند کابوسی است که به هدف تغییر حال و هوای بی

گذاشته است. پدر اصرار بر نشستن من روی آن صندلی بدرنگ نارنجی داشت و من از اطاعت شانه خالی  ام قدمزندگی

 کردم.می

 ای، با خشونت مرا جاگیر کرد و گفت:تر از هرلحظهسرانجام پدر خشمگین

 بینی.بار دیگه این مزخرفات رو تحویل من بدی بد مییک -

 داری؟نگه مدرک عنوانبه و کنی ضبط رو من صدای چطوره. یمبکن کاری یه بیا پس. باشه باشه بابا، -

 !سمج. مورده یک همین توی مارگارت به تو شباهت تنها. لجباز دختر جات سر بشین - 

 کنم.بار دیگه اسم مادر من رو به زبونت بیاری، کل این ماشین زشتت رو داغون مییک -

 و رفت. سیلیِ نسبتاً محکمی روی طرف راست صورتم خواباند

 کنم.خدای من نه! دوباره نه! خواهش می -

 ها و...اما همان اتفاق

برم. بی نگاه به تقویم خود را به زیرزمین رساندم. پدر بازهم مشغول دانستم در سوم ژانویه به سر میاز خواب برخاستم. می

 بود.

 بابا! به من گوش کن. -

 را داشت که گفتم:چکش را پایین آورد و خوشحال قصد گفتن همان حرف 

 کنه.آره یاد گرفتم. بابا! ماشینت کار می -

 ای از تعجبش کاست و گفت:ذره
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 دونستم.پس باالخره قبولش کردی. می -

 و به کارش ادامه داد.

 ری توی این )به همان دستگاه اشارهشه. بعد تو تا گردن میرو میبذار حرفم تموم بشه. امروز ماشینت با خطای فنی روبه -

ای که ام و این )به قطعهکنی. فردا دوباره من برای تست این ماشین میشی و تا فردا روش کار میکردم( بعد عصبانی می

یکی از قطعات اصلیه مگه نه؟ خودت گفتی. روز سوم دونم اینسوزه. تا اونجایی که من میسوخت اشاره کردم( میفردا می

های داخل این اتاقک بینم. چراغشینم و یک تونل آبی توی مانیتور اتاقک میوش میکنه. من تافته. عمل میماشینت راه می

شم. بعدش معلوم شه. بعد با سرعت با همون صندلی نارنجی وسط اتاقک داخل تونل میجا تاریک میشن. همهقرمز می

دم همه کنم و احتمال میهارم تجربه میروزه رو دارم برای بار چی سهشه. من این بازهچیز داره تکرار مینیست بابا. همه

 ش تقصیر همین ماشین باشه.

 کاش باورم کند.هایم در پدر شدم. ایزنان منتظر باور حرفنفسنفس

کرد. با اتمام توصیفاتم، گنگ و نامفهوم هایم گوش میبینیرفته بودند و متفکر و حیران و با دقت به پیشهایش درهماخم

 . سپس بلند گفت:کلماتی را زمزمه کرد

 حلقه. -

 کنم.خیال بابا من شوخی نمیچی؟ بی -

هایش هایی را فشرد. مردمکسرعت دکمه اش یورش برد و بهطرف مانیتور اصلیزد. بههایی میزیر لب تند تند حرف

طرفم آمد و در زد. انگار که سرنخی به او داده باشم، با خوشحالی به لرزیدند و همچنان زیر لب با خودش حرف میمی

 آغوشم گرفت.

 .کردم پیداش. کردم پیداش - 

 شه بگی منظورت از حلقه چیه؟چی رو پیدا کردی؟ می -

 بازی کرد._طرف همان کامپیوتر برگشت و با کیبورد بازیآمد. بهاز حد خوشحال به نظر می چرخید. بیشدور خود می

شده. کارن... اگه ای که قراره توش سفر کنی فراموش کردم. اشتباهاً روی سه روز تنظیمی زمانیاینجا من از تعیین بازه - 

ای که براش مشخص تونه دقیقاً توی همون بازهگی حقیقت داشته باشه... این یعنی، یعنی این ماشین میچیزی که تو می

 العاده ست. عالیه!ن فوقشه زمان رو به عقب ببره و بعد... ایمی

 شه دوباره مادر رو دید؟یعنی می -

 .ترعقب خیلی خیلی. ترعقب هم اون از حتی - 

 اختیار کوبید.هایی را بیهایی با خود گفت و دکمهباز در کامپیوترش چشم چشم کرد و زیر لب زمزمه

 تونی تا... تا قبل از میالد هم پیش بری.های من، تو میطبق فرضیه -

 زده بلند تکرار کردم:حیرت
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 قبل از میالد؟ این غیر ممکنه. -

وقت به این ماشین اعتقاد نداشتی؛ ولی حاال بیشتر از پدر: عزیزم! دیدی که غیر ممکنه تو به ممکن تبدیل شد. تو هیچ

 قدر نگو این غیر ممکنه. باشه؟هرکسی باورش داری. پس این

 بینم. درسته؟اونوقت روز چهارم رو می پس کافیه دیگه توی این ماشین نشینم. -

 نه. -

 چرا؟ -

 چون گیر کردی. -

 چی؟ -

تونم تا سه زنی. این حتماً یک اشتباه فنیه که میگیر افتادی و مدام داری دور میی زمان ببین دخترم. تو توی یک حلقه -

 تونی بیای بیرون.روز آینده رفعش کنم. می

 ی زمان؟ مسخره ست.شد. حلقهآه خدای من! از این بدتر نمی -

 ها تو رو به دام انداختن کارن. فراموش نکن.همین مسخره -

 زمان گفتم:رفتم که همها باال میاز پله

تونم با خیال راحت مامانم رو ببینم. کنیم بابا. تا اون موقع تو دستگاهت رو درست کردی و من میپس تا پنجم صبر می -

 درسته؟

 .باش مطمئن - 

 تونم امیدوار باشم.فقط می -

حساب به سرگرمیام بیرون انداخته بودم. او مناسب من نبود و من قطعاً برای او صرفاً یک موجود برای مایک را از زندگی

 آمدم.می

برای خواستم از این حلقه بیرون بیایم و اگر دلم به روز سوم رسیده بودیم. خود به زیرزمین رفتم و در اتاقک نشستم. اگر می

طور شدم. پدر نیازی برای توصیه ندید. دستگاه همانکشید، باید خود برای تست این ماشین داوطلب میدیدن مادرم پر می

 که بارهای پیش به حرکت درآمده بود، به حرکت درآمد؛ اما قبل از آن پدر دفتر و خودکاری به دستم داد و گفت:

 وندگارن.ها مهر چی دیدی رو توی این بنویس. نوشته -

 کشتم...شد خود، خود را میکردم. اگر بازهم تکرار میبعد از آن مسیح و مادرم را زیر لب صدا می

داد. با کشیده شدن چیزی هایم را نداشتم. سفتی و سختی زمینی که روی آن خوابیده بودم آزارم میجرئت باز کردن چشم

اش موهایم های گرد شدهآوری با آن چشمادم. صورت کثیف و چندشهایم را از هم فاصله دروی موهایم، با تندی الی پلک

 ی پسر بچه بودنش شدم. پسربچه؟کرد. با نگاهم به سرتاپایش، متوجهرا وارسی می
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ی روی جیغ خفیفی کشیدم و از جا برخاستم. درد عمیقی در کمرم ایجاد شد. صورتم را جمع کردم و موهای آویزان شده

 اثری از پسربچه نبود. اطرافم را نگریستم. اینجا... اینجا کجا بود؟صورتم را کنار زدم. 

سر داد. در یک چادر به ها به هم نشان از وجود انسان میها و چنگالپیچید. برخورد قاشقو برهمی می صداهای درهم

راحتی برخیزم. گذاشت بهد و همان نمیای را به پایم متصل کرده بودنبردم و اطرافم را پتو و بالشت پر کرده بود. انگار وزنهمی

راستی من زده بود، چشم گرد کردم. بهفکر کنم دررفته است. نگاه به پایم دوختم. با دیدن زنجیری که پاهایم را به هم گره

 جیرهازن همان با ترسختی برخاستم و سختخورده بود. بهای سفید گرهکجا بودم؟ شلوارم زخمی شده بود و دور زانویم پارچه

 کردم.ر نمیباو دیدممی رویم پیش که را چیزی چادر، آویزان یپرده زدن کنار با. رساندم چادر درب به را خود

های عجیب و مردمی بالباس طرف رفتنِطرف آنشده بود. هیاهوی این ها به شمشیر و نیزه تبدیلها و چنگالصدای قاشق

ها به خوردن گوشت از پیش ترس را به دلم انداخت. نگاه چندی از افرادی که در آن نزدیکی های ترسناک، بیشقیافه

ها برای طور که آنآمدم. همانپرداختند روی من ثابت مانده بود. به گمانم در نظرشان زیاد از حد عجیب و غریب میمی

 من.

زد که آشنایی بسیار زیادی نامفهوم بیخ گوش چپم شنیده شد. رویم را به طرفش گرداندم. به زبانی حرف می ایصدای زنانه

 با آن داشتم... زبان نوردیک.

 ؟شدی بلند جات از چی برای! تو هی - 

دانستم نوز نمیپوشی کرد؟ من هشود به همین راحتی از تمام این پیشامدها چشمبرد. مگر میهنوز زبانم در بند به سر می

انتها چه دهد؟ و در این دشت بیها چه کسانی هستند؟ این لوازم برای چه در بساطشان جوالن میکجا هستم؟ و اصالً این

 کنند؟می

 با سکوت من گفت: زن

 دی؟ها قطع کردن؟ چرا جواب نمیزبونت رو رومی -

 اندام جلو آمد و با غلظت اخم پرسید:ت و خوشسالی با ظاهری کامالً متفاوها؟ مرد بسیار پخته و میانرومی

ای رو ندیدم که این مدل کنی و... این چه قیافه ایه که تو داری؟ تا حاال قبیلهتو از کجا اومدی؟ برای کدوم قبیله کار می -

 لباس بدوزه.

توانستم لب به تر میراحتای نداشت؛ مانند خودش اخم کردم. حاال اش اخالق درست حسابیهای مردانهبا تمام جذابیت

 سخن بازکنم.

 کنم؟بهتره اول شما به سؤاالی من جواب بدین آقا. اینجا کجاست؟ شما کی هستین؟ و من اینجا چیکار می -

 با تشر گفت: زن

 زنی؟دونی داری با کی حرف میهی دختر گستاخ! اصالً می -

 با کی؟ -
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 داخل چادر رفت.زن مشتی به بازویم زد و با عذرخواهی از مرد به 

 با غرور لب زد: مرد

 شن.هر وقت به سؤاالی من جواب دادی اون زنجیرها باز می -

پشتش را به من کرد و استوار قدم برداشت. نگاه پر دقت تری به اطراف انداختم. مردان چقدر شبیه جنگاوران بودند؛ و زنان، 

 کردند!عجیب مانند زنان جنگجویان سپاه رفتار می

شان جلو آمدند و سرتاپایم را با ریزبینی خاصی از نگاه متعجبشان های چربیکه لباس رزم بر تن داشتند با همان لبدو مرد 

 دادند؟ها پاسخ سؤاالتم را میگذراندند. این

 ببخشید آقایون. -

ک نفرشان لبخندم هایم گره زدند. لبخندی بر روی لب نشاندم و موهایم را به پشت گوش فرستادم. ینگاهشان را به چشم

 را پاسخ گفت.

 شه بدونم ما اآلن کجاییم؟می -

 همان فرد فوری جواب داد:

 ایسلند! -

 هایم را تا جایی که در توانم بود گشاد کردم. نه... این غیرممکن است!با نام ایسلند، چشم

 بپرسم؟ دیگه سؤال یه تونممی... ببخشید کردی؟ چیکار تو! پدر آه خب... خب -

 به دیگری گفت: یکیآن

 زنه.وای پسر! این دختر چقدر بامزه حرف می -

 یکی گفت:هر دو خندیدند و آن

 عالوه بر این خیلی زیباست. خیلی خیلی زیبا! -

 آمده پرسیدم:خسته از مجهوالت پیش

 شه به من بگین کی هستین؟می -

 کرد:قبل از پاسخ یکی از این دو نفر، صدای مرد جوانی من را به خودش جذب 

 اول شما خودتون رو معرفی کنین خانم جوان. -

وشلوار رسمی به نظر تر از مایک در کتتیپ ای که در لباس رزم، بسیار خوشو چندساله مرد بلند قامت و حدوداً بیست

های مردمکزد و هیچ نظم خاصی نداشت. صورت سفیدش کشیده بود و فرم جالبی داشت. آمد. موهایش به شلختگی میمی

انداخت. با باال آوردن جام و لبخند شیرین روی اش من را یاد دنیل، دوست و همکالسی دوران مدرسه میبه رنگ عسلی

 لبش، سرم را تکان ریزی دادم و به خود آمدم. حواست را به اطرافت جمع کن کارن!
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 جوان با شیطنت گفت: مرد

 اوه! انگار یک نفر اینجا عاشقم شده. -

 روی پیشانی نشاندم و گفتم:اخمی 

 کنم.شه یکی به من جواب بده؟ خواهش میاون یک نفر من نیستم. می -

ام قرار گرفت. یک دستش به کمربند و غالف شمشیرش بود که همان متریمرد قدم قدم جلو آمد و درست در چند سانتی

 را باال آورد و روی صورتم کشید.

 هات هم متفاوته؟همچین دختر زیبایی رو به دنیا آورده باشه. از کجا اومدی که لباسحال ای تابهبه یاد ندارم قبیله -

 باخشم پیراهنم را از دستش کشیدم و داد زدم:با کنجکاوی وارسی کرد. رنگم را  پیراهن کرم

 ده؟ شما کی هستین؟کس جواب من رو نمیچرا هیچ -

 د:ای بلند شای با متانت و آرامی از گوشهصدای زنانه

 آروم باش دختر جوان. -

 کرد.به سمت صدا برگشتم. خانم بسیار بسیار باوقار و زیبایی در لباس بلند و ارغوانی رنگی با لبخند نگاهم می

 دم... جواب من رو بدین.خانم شما رو به مسیح قسم می -

 با آوردن نام مسیح فوراً پاسخ داد:

 داخل و استراحت کنی. تو هم باید به سؤاالی زیادی پاسخ بدی.ها. حاال بهتره بری گن وایکینگبه ما می -

 ها؟کردم. وایکینگدر جای خود مبهوت ایستاده بودم و رفتنش را تماشا می

 با لحنی دستوری گفت: مرد

 حاال که فهمیدی، برو داخل. -

 چه؟ تقریب هزار سال عقب برد؟ چرا؟ برای خدای من! اینجا چه خبر بود؟ یعنی پدر من را به

 شما کی قصد رفتن به جزایر فارو رو دارین آقا؟ -

 ابروهایش را باال انداخت و مشکوک بار دیگر از نوک پا تا روی موهایم را رسد کرد. پرسید:

 دونی ما قراره به فارو بریم؟تو از کجا می -

 اوه... گند زدی کارن!

 .ندارین خبر ازش هرگز شما که دونممی رو چیزا خیلی من که اینه حقیقت... خب من -

 طور لب زد:هایم ریز شد. همانپروا درون چشمبی

 از چه چیزایی خانم جوان؟ تو جاسوسی؟ -
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 انداخت. کمی فاصله گرفتم و گفتم:های گرمش گردنم را به خارش میبازدم

 نه من جاسوس نیستم. من از... -

 اختیار دست روی دهان گذاشتم.چنان فریاد زد که بیآن

 همین اآلن این دختر رو ببرید پیش فرمانده. حواستون رو جمع کنین اون یک جاسوس. -

آمد. پدر! من را نجات چیز توهم به نظر میچیز خیالی بیش نبود. همهخورد. همهها در گوشم زنگ میپچها و پچهمهمه

 بده.

 هایشان من را وادار به حرکت کردند.چهار سرباز جلو آمدند و با نیزه

 من جاسوس نیستم. من فقط از آینده اومدم. حرف من رو باور کنین. -

 رو به بقیه گفت:کردند به قهقهه افتادند. همان مرد با خنده خیره نگاهم میبا جمالتم چند نفری که خیره

 شنیدین چی گفت؟ از آینده. احمقانه ست! -

کردی. حال زیستی پدر را انکار میو که در دنیای مدرن میشان خندیدند. درست است. باید هم احمقانه باشد. تو باز همگی

آمد که تو را دیوانه بخوانند. کمی بعد تو را افسونگر هم خواهند های قرن نهم میالدی، عجیب هم نمیها در اواخر سالاین

که همان کنار ایستاده گفت... با نزدیک شدن به چادری شاهانه و مجزاتر از چادر قبلی، آب دهانم را قورت دادم. سربازی 

ی ضخیم چادر را اعالم کرد. پرده اخل شدنبود نگاهی به ما کرد و داخل چادر شد. پس از چند لحظه بیرون آمد و اجازه د

هایی خشن حلقه بسته شد. دورتادور چادر مردانی با قیافهها تأمین میها و فانوسرا کنار زدم و وارد شدم. نور چادر با شمع

 سینه زد و پرسید:بهای دستسال پشت میزی چوبی نشسته بود. با لبخند پیروزمندانهها، همان مرد میانرأس آنبودند. در 

 زدی؟ تو جاسوسی؟ها ما رو دید میای؟ پشت اون تپهخب دختر جوان! تو از کدوم قبیله -

 از خشم غریدم:

 نه! من جاسوس... -

 فشرد بلند شد:میکه بازویم را در چنگ صدای مرد جوان درحالی

 .فاروئه ما بعدی هدف که دونهمی معلوم قرار از و بله. این دختر جاسوسِ -

 ها از هر گوشه بلند شد.زمزمه

دونم. من چیز رو میای هستم و نه جاسوسم. من فقط همهنه! این دروغه. من اطالعات زیادی دارم ولی نه متعلق به قبیله -

راع کرده. کنم. پدرم یک مخترعه و ماشین زمان اختبیست و یکم و توی شهر لندن زندگی میاز آینده اومدم، من توی قرن 

من سوارش شدم و از شانس مزخرفم هزار سال اومدم عقب. البته هزار و دویست سال! لطفاً به حرفای من توجه کنین من 

 گم.وقت دروغ نمیگم. هیچدروغ نمی

 دامم وارد آمد ساکت شدم. زیر لب ناسزایی به او گفتم.با تکان شدیدی که توسط مرد جوان به ان
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ترساند. آب دهانم در گلویم پرش زد و باعث سال از روی صندلی بلند شد و قدم قدم جلو آمد. هیبتش من را میمرد میان

 هایم شد. رو به رویم با آن قد و هیکل ورزیده ایستاد.سرفه

 ای... یا جادوگر.پس تو یا دیوانه -

 هایم انداخت و ادامه داد:به لباسنگاهی 

 تونن متعلق به یک گروه باشن.ها هم فقط میاین لباس -

 اش خیره شدم که گفت:منتظر در صورت وحشی

 پوشند.ی خودشون لباس میجادوگرهایی که به سلیقه -

 به سرعت گفت: مرد جوان

 اما قربان... -

 به میان حرفش پرید: سالمرد میان

 خوبی پذیرایی کنین. به نظر مفید میاد.رومَن! از این دختر به -

(دیگر حرفی نزد و با تندخویی مرا تا دم چادری دیگر دنبال خود کشاند. چند باری از قفل و زنجیر شدن romanرومن)

 پاهایم نزدیک بود تعادل خود را از دست بدهم و مانند پتوهای روی زمین، پخش بشوم.

 نظورش از پذیرایی چی بود؟اون پیرمرد! م -

 جواب پرده را کنار زد و به داخل هلم داد.بی نگاه و بی

 تونی یکم بالطافت برخورد کنی؟هی! مادرت به تو ادب یاد نداده؟ نمی -

با  سینه ی ستبرش را بیشتر به رخ کشید وی چادر ایستاده بودم قدم برداشت. آرام تا من که میانهپوزخندی زد و آرام

 های عجیب و جذابش گفت:چشم

 لطافت هم بلدم. -

 ش رو نداری.عرضه -

 طور.که این -

با  مردمک هایش میان اجزای صورتم در گردش بود.چند بار پلک زدم تا موقعیت را درک کنم.  یک قدم دیگر جلو آمد.

 متمایل کرد.به زیر ای از موهایم را که روی پیشانی ریخته بود کنار زد و صورتش را دست دیگرش تکه

 کنی؟چیکار می -

 آرام در حد زمزمه لب زد:

 می ترسی؟ -
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 صورتم را عقب کشیدم و پوزخند دیگری زدم.

 از تو؟ -

ای، رومن را از من جدا کرد. نفس عمیق و راحتی کشیدم و به زن چاق و سینی به دستی خیره شدم. رومن صدای سرفه

سرعت غیب شد. با دیدن مرغ و ای گذاشت و بهتوجهی سینی را گوشهینگاه معناداری به رویم انداخت و رفت. زن با ب

 ها به جانشان افتادم.زدهنوشیدنی و سبزی نتوانستم خود را کنترل کنم و همانند جنگ

ام آور بود. تن شل شدههایم مشغول کنم اما اینجا... برایم کسالتتوانستم خود را با کتاباز بیکاری بیزار بودم. در خانه می

رفته بودند. ی چادر جمع کردم و از آن بیرون رفتم. شب شده بود و سربازها روی زمین و در زیر پتوها به خوابرا از گوشه

اجازه پرده را کنار زدم و رو به روی میزش ایستادم. زخم مچ نور آن چادر مجهز معلوم بود. به سمت آن قدم برداشتم. بی

ای عصبانیت دردناک بود. نگاهش را از کاغذش به روی صورتم باال آورد. بدون ذره پاهایم که به سبب زنجیر ایجادشده

 پرسید:

 خوای بگی؟چیزی می -

 ده.بله. زنجیر پاهام رو باز کنین. خیلی آزاردهنده ست. حس اسارت بهم می -

 و تو اسیر ما هستی. -

 خوام باشم.نه نیستم. نمی -

 .کنی همکاری ما با بهتره پس. خب بسیار - 

 فهمین چی در انتظارتونه.زنم نه شما میها باز بشن. وگرنه نه من حرفی میکنم. ولی قبلش باید ایناین کار رو می -

 وانمود کردن به جادوگر بودن روشی بود بس سیاست مندانه برای آزادی بیشتر.

دیک آمد. بر روی زمین نشست و با مشکوکانه سعی در خواندن ذهنم داشت. سر آخر از پشت میز بلند شد و با چکشی نز

ای چکش را روی زنجیر پایین آورد. از ترس در جای خود درجا زدم و نگاهم را به پاهایم ی بسیار محکم و ناگهانیضربه

 هایم باز کرد و بلند شد.های قفل را از دور مچکشیدم. حلقه

 ممنون. -

 .شنوممی... خب - 

 به حرف آمدم.اش زدههای یخبدون نگاه به تیله

 تونم بگم در آینده چی قراره بشه.بینی آیدنست. من میکنم. کار من پیشمن جاسوسی نمی -

 خوبه؛ و قراره چی بشه؟ -

... آخرش و رینمی آمریکا قاره شمال به موقتاً هم اون از بعد. رینمی اسکاتلند توی شما به جزایر فارو و بعدش به کیثنس -

 هستین؟ هاوایکینگ از دسته کدوم شما. نشیمی منطقه همون ساکن
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 دونی؟این رو نمی -

 های نروژی؟برای اطمینان... وایکینگ -

 .شدن ترکیب باهم هاموندسته - 

دونم که اینگفر اولین کسی بود رو هم میصد و هفتاد پیدا کردن. این های نروژی ایسلند رو حدوداً سال هشتوایکینگ -

 کشتزار نزدیک دریا تموم شده؟که کوچ کرد و... ساخت 

 .گوییپیش یک واقعاً تو پس... کن صبر. وقته خیلی - 

 بله. -

 اسمت چیه؟ -

 کارن! -

خوام افته؟ میتونی بگی جنگ بعدی کی اتفاق می. خب کارن... تو میکارن؟! اسمت هم مثل لباسات مخصوص خودتِ -

 بازنده رو بدونم.

 بگم. تونم چیزیدر این مورد اآلن نمی -

 بسیار خب. تا فردا استراحت کن. روز بزرگی در پیش داری کارن پیشگو. -

برد. با نفسم را باال میناخواه اعتماد به_کردم که خواهلبخندی زدم و از چادر بیرون آمدم. قدرتی را در وجودم حس می

 توانستم پیدایش کنم...گر نمیای از نهادم سر برآورد. دیهایم را بستم و نالهیادآوری دفتر و خودکار، چشم

 کرد از جایم بلند شدم. عصبی گفتم:که رومن تند و تند صدایم می روز بعد در حالی

 بس کن رومن. من بیدارم. -

 .مشخصه کامالً چشمات از - 

و به مردهایی  هایم را مالیدم و از جا برخاستم. پوفی کشیدم و دستم را در هوا تاب دادم. پایم را بیرون چادر گذاشتمچشم

 زمینی خوردن دور یک آتش بودند خیره شدم.که در حال سیب

 با کنجکاوی گفت: رومن 

 شنیدم پیشگویی. -

 درست شنیدی. -

 تونی بگی امروز چی به سرمون میاد؟ در مورد یورش به اروپا.خب پس... تو می -

 سرم را تکان دادم و گفتم:

 رو ببینم.کاره خوام اون پیرمرد همهالبته! می -
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 !کاره؟همه پیرمرد - 

 چی باید صداش کنم؟ -

 .قربان بگو تو - 

 مثل تو. -

 مثل من. -

 کردم.آمد. من برای کسی کار نمیخندیدم و خود را به مقر قربانشان رساندم. قربان گفتن از من برنمی

 اسم این آقای مسن و باابهت چیه؟ -

 اینگفر آرناسون. -

 ایستاده از قدم پرسیدم:

 اینگفر؟ -

 متعجب سرش را تکاند و منتظر حرفی از جانب من شد.

 اوه... باز گند زدی کارن. -

 ی راه پرداختم که رومن پرسید:به ادامه

 به چی؟ -

 کردم. من برای این مرد احترام زیادی قائلم.وقت باهاش بد رفتار نمیدونستم این قربان همون اینگفر معروفِ هیچاگه می -

 پس انگار واقعاً گند زدی! -

 درسته. -

ای که همان دربان به ما داد، پرده را کنار زدیم و داخل شدیم. این سقوط زمان تنها شگفتی و لذتی که برایم با اعالم اجازه

از ها را به چشم خود ببینم و بعدها هنگام خواندن کتاب تصورشان کنم؛ و توانستم تمامی چهرهداشت این بود که حال می

 کنم. این برای من غیرقابل درک بود.انگیزتر این است که خود در این تاریخ زندگی میآن شگفت

 کشیدند.ای میهای فرضیکردند و با انگشت روی آن را خطای کار میاینگفر و مرد دیگری روی نقشه

 مقتدرانه گفت: رومن

 قربان! کارن رو آوردم. -

  یه چیزی رو بهتون گوشزد کنم.من خودم خواستم بیام. باید حتماً -

 اینگفر سرش را باال گرفت و گفت:

 ها سرکشی کن.رومن! برو و به کار کشتی -



 

 

مهدیه سادات ابطحی کاربر نودهشتیا _زمانبازگشت   WWW.98IA3.IR 30 
 

 هیچ حرفی بیرون رفت.شود، اخم کرد و بیرومن که فهمیده بود به دنبال نخود سیاه فرستاده می

 اینگفر بی اتالف وقت گفت: 

 .منتظریم... کارن خب -

 رنگم را در مشت گرفتم و گفتم:های پیراهن کرمکرد. چینکنجکاوی خاصی نگاهم مییکی مرد هم با آن

 واگ ها. -

 شان بیرون آمدند.دو مرد نگاهی به یکدیگر انداختند و از حالت خمیده

 کارن؟ چی ها واگ - 

 شین پادشاهی رو باهاشون شریک بشین.اگه زودتر برای یورش به اروپا اقدام نکنین مجبور می -

 مرد غریبه گفت:

 ما قبالً در این مورد باهم توافق کردیم. -

 کاوید. نکند که او از واگ ها باشد؟نگاهم مرد را می

 ببخشید؟ -

 اینگفر به میان بحث پرید و گفت: 

 حرف دیگه ای هست؟ -

 ام، من منی کردم و گفتم:دستپاچه از سوتی

داشت پیروز میدون هستین. جناب اینگفر، مردم اروپا در حال حاضر  ای که به اروپا خواهیدخب... بله. شما در پی حمله -

 دم انرژی زیادی توی این راه خرج نکنین.از ضعف زیادی برخوردارن. توان مقابله با شما رو ندارن. پیشنهاد می

 پرسید: مرد

 کم گرفتی.زنی؟ انگار پادشاهی کارولنژیان رو دستچطور این حرف رو می -

 د:سوال کر اینگفر

 دونی کارن؟تو چی می -

 نفس، گفتم:با اعتمادبه

های داخلیشون هستن و شرایط تسلیم شدن در مقابل شما رو پاشه. اون ها اآلن درگیر جنگکارولنژیان داره از هم می -

 دارن.

 مرد با لحنی مشکوک پرسید: 

 مطمئنی؟ -
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 خورن.راحتی شکست میکه بههای کوچیکی به وجود اومده بله. در ضمن در کل اروپا پادشاهی -

 اینگفر گفت: 

 بار دیگه با جزئیات بازگو کن.شه. خب کارن... پیشنهادت رو یکبا ما برای بزرگی امتیاز تونهمی این -

ریزی کردین رو به کار بگیرین. فکر پیشنهاد من برای یورشی که در راهه اینِ که نصف انرژی و تدارکی که براش برنامه -

 بهترین روش برای نشون دادن اینکه شما قدردان و دوست دار مردمتون هستین، پاداش به اون هاست.کنم می

 گفت: مرد

 چه پاداشی؟ -

ای رو ها شرایط ویژهها در بعضی موارد آزادی بیشتری بدین و برای بچهبه مردها ابزار جنگی نوساز هدیه بدین. به زن -

کنم اون ها کنین گاهی اوقات، فقط گاهی اوقات بین مردم پخش کنین. فکر میمیبسازین. از غذایی که خودتون مصرف 

 هم آدم هستند جناب.

 کرد.وجوی حقیقت میاینگفر شبیه متأثرها شده بود. مرد اما شک برانگیزانه در چشمانم جست

 اینگفر گفت: 

 بگی؟ ما به بخوای که داری چیزی آینده از. عزیز کارن کنیممی فکر روش -

 مونید آقای آرناسون.شما جاویدان نمی -

 پرسید: اینگفر

 منظورت چیه؟ -

جای ادامه دادن راه شما، تمام ارند؛ اما اشراف نورسی بههای دانمارک، نروژ و سوئد رو پدید مینوادگان شما، پادشاهی -

 کنن.های جدید میی این پادشاهیاستعداد خودشون رو صرف اداره

 وهگین گفت:با لحنی اند اینگفر

 این غم انگیزه. -

 تونم برم؟بله. من می -

 یافته بیرون آمدم. نفس افزایشی موافقت تکان داد. با اقتدار و اعتماد بهسرش را همراه دستش به نشانه

 رومن از دور خودش را به من رساند و گفت:

 چی شد؟ -

 کرد.نمیکنم اگه قرار بر فهمیدن تو بود آقای اینگفر بیرونت فکر می -

 تونی جای من رو بگیری.هه... ببین خانم پیشگو... تو هرچقدر هم مورداحترام قربان باشی نمی -
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 شه یک کاغذ و قلم به من بدی؟حق با توئه. حاال می -

 چشم گرد کرده مبهم نگاهم کرد.

 کنی؟جوری نگاهم میچرا این -

 تونم پیدا کنم؟تر کجا میاز تو عجیب -

 تو آینه. -

 چی؟ -

 ده.تر از من رو بهت نشون میآینه! یه نگاه به اون، عجیب -

 لبخندم را با پوزخند پاسخ گفت و بازویم را در چنگ گرفت.

 نخیر... انگار تو حالت خوب نیست. فکر کنم یکم لطافت بد نباشه. نه؟ -

عنوان به گرد پایش هیچداشتند! مایک بهکرد خیره شدم. عجب حالتی هایش که حال لرزان دل را نیز مرتعش میبه مردمک

 رسید. آرام لب زد:هم نمی

 .نداشتن کم چیزهیچ زیبایی از بودن هرکسی تو مادر پدر - 

تر شد دانستم تعریف و تمجید غیرمستقیمش را چطور پاسخ بدهم. پس به لبخندی مالیم اکتفا کردم. فشار دستش کمنمی

 صله گرفت.ای فای مصلحتیو خودش نیز با سرفه

 خب... آم... تو چی خواسته بودی؟ -

 کاغذ و قلم. -

 خوای وِرد بنویسی؟ دعا؟می -

 جوری فکر کن رومن.تو این -

های بدنم را به دو نیم کرد و بعد، با تکان مثبت سرش دور شد. نفس عمیق و راحتی ای را با نگاه سوزانش سلولچند لحظه

 کرد گفتم:با یک سینی پر از غذا عبور میای که از کنارم کشیدم و به زن فربه

 شه برای منم کمی غذا بیارین؟ تا کی قراره گشنه بمونم؟خانم! می -

 تحقیرآمیز رویم را نگریست و سپس، بدون دادن جواب راه خودش را ادامه داد.

 خوام.یعنی چی؟ من غذا می -

 .داری دوست اگه البته. بیای من با تونیمی. شکار رممی دارم من - 

ها را گرفتم. در جواب پیشنهادش رخم را به سمتش چرخاندم و کاغذ و قلم را در دستش مالحظه کردم. جلو رفتم و آن

 گفتم:
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 شکار؟ شکار گوزن درسته؟ -

 اینجا گوزن زیاد داره. -

 تو شکارچی بزرگی خواهی شد رومن. -

 ابروهایش باال پریدند و گفت:

 خوبه. -

ای که برای خود با سنگ و خواستم دلش را خوش کنم. از دهکدهن چیزی ننوشته بود. کمی میکتاب هرگز راجع به روم

 جا کرد و گفت:دست به آن دست دیگرش جابهای باال رفتیم. تیر کمانش را ازاینچوب ساخته بودند خارج شدیم و از تپه

 تونی به من بگی مرگ من چطوریِ؟خب کارن! تو می -

 نه. -

 برای چی؟ -

شن و برای آیندگان های دور ثبت میگویی کنم. چیزهایی که در آیندهتونم پیشمن فقط توی یک سری شرایط خاص می -

 مونن.جا میبه

 رم.پس من از یادها می -

 رسه.طور به نظر میاین -

 نشستم و گفتم:سنگی کند. بر روی تختهها را نظاره میاش گذاشت که گویی دور دستدستش را طوری روی پیشانی

 کنی اینجا چیزی گیرت بیاد رومن؟فکر می -

 کنم؟ مطمئنم.فکر می -

 موفق باشی. -

ام را باال انداختم و با همان قلمی که روی سرش پر پوزخندی زد و با نگاهش، فهماند که نیازی به دعای من ندارد. شانه

ام. شده نشستهای که به انتظار گوزن پختهآمدنم تا همین لحظههایم را شروع کردم. از زمان بهوش مرغابی آویزان بود، نوشته

شد چشم سر که باال گرفتم، رومن را ندیدم. از جایم برخاستم و در دشتی که انتهایش به دریای مواج و خروشان ختم می

خورد، ایم نمیهوجو کردم. چیزی به چشمچرخاندم. دریا عجیب خشمگین بود. به پشت چرخیدم و در جنگل ردّش را جست

نگاهی به مردهای انتها. پشتم را با دست از خاک تکاندم و از تپه پایین رفتم. نیمهای بیهای تنومند و سرسبزیمگر درخت

 کشاورز انداختم و پا در جنگل گذاشتم.

 رومن! -

 صدایش از جلوتر بلند شد:

 تکون نخور کارن! -
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 سفت در جای خود ایستادم.

 چیزی شده؟ -

 د و تیر کمانش را باال آورد.هیسی کر

 کنی؟چیکار می -

 خواست بشود؟ کمان را برای چه به سمت من گرفته بود؟هایم را از فرط تعجب گشاد کردم. چه میترسیده چشم

 هی با توام رومن. کمان رو بگیر اونور. شوخی خطرناکیه. -

 .نزن هم حرف. نخور تکون جات از گفتم - 

 چی؟ -

هم گذاشتم. لبم هایم را محکم بر رویطور که به طرفم نشانه گرفته بود رها کرد. هینی کشیدم و چشمنناگهان تیر را هما

 ی ضعیفی از جایی بلند شد و بعد، صدای خوش رومن:را به دندان گرفتم و نفسم را در سینه حبس نگه داشتم. ناله

 طور نیست کارن ترسو؟ ام. اینیوهو! من واقعاً شکارچی ماهری -

جان روی زمین به خود بسته نیمههایم را فاصله دادم و در همان حالت خشکیده به عقب برگشتم. حیوان زبانآرام الی پلک

ی ام بیرون کشیدم و نفس راحتم را بیرون دادم. عصبی از رفتار نامحتاط گونههای جلوییپیچید. لبم را از حصار دندانمی

 اش کوفتم.ام مشتی به سینهی نیم مترین بافاصلهزمارومن، به طرفش قدم برداشتم و هم

 خواستی چیکار کنی؟ رومن! کارت خیلی خطرناک بود.زدی میاگه اشتباهی من رو می -

 لبخند زد و از کنارم عبور کرد.

 گیریم عالیه.ام؟ پس جای نگرانی نیست. هدفمگه تو نگفتی من شکارچی بزرگی -

جان زانو زد و با ظرفیت باشد. کنار گوزن نیمهکردم تا این حد بیبودم! فکر نمیعجب غلطی در گفتن آن حرف کرده 

 حرکتی غافلگیرانه، آرنجش را روی گلوی حیوان پایین آورد.

 مرد؟ کشتیش؟ -

 موند. راحتش کردم.زنده نمی -

 سرم را به طرفین تکان دادم و از کنار او و شکارش رد شدم.

 ری؟ مگه گشنه ات نبود؟کجا می -

 رم یکم استراحت کنم.خستم. می -

 چی؟ - 

 خندیدم و دستم را برایش در هوا تکان دادم.
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 .نیست خبری غذا از نکنی همکاری اگه! هی - 

م. دغدغه تا دهکده و سپس به چادر خود پناه برداش زدم و آرام و بیی حرص خوردهام نگاه پر تمسخری به چهرهاز شانه

 قبل از ورود به چادر، مردی بالباس زرهی نزدیک شد و صدایم زد.

 خواد تو رو ببینه. بهتره بیشتر از این منتظرش نذاری.جناب آرناسون می -

و رفت. سرم را خاراندم و دستی به شکم کشیدم. قاروقور شکم آزاردهنده بود. رومن را دیدم که گوزن را بر دوش انداخته 

هایش را ی کناری که متعلق به خود او بود. با دیدن من اخمطرف کلبهطرف من، بهآمد. نه دقیقاً بهمی بود و به این سمت

توانستم پیش از اینکه در محضر اینگفر حاضر شوم دلی از عزا دربیاورم. در درهم کشید و توجهش را برداشت. کاش می

 ی رومن را باز کردم و گفتم:کلبه

 گردم.ی دیگه برمیچند دقیقه دار. تابرای منم نگه -

 فرصتی برای پاسخگویی ندادم و تا قرارگاه اینگفر دویدم.

 ای که دربان اعالم کرد داخل شدم. این بار اینگفر تنها بود. با ورود من سرش را باال آورد و گفت:با اجازه

 کنی چقدر کشتی الزم داریم؟فکر می -

 ریبی درجواب گفتم:طور تقمحاسباتی در ذهن انجام دادم و به

 کمتر از هشت کشتی آقای اینگفر. -

 قربانی عنوانبه که دونیمی حتماً... باشی داده غلط اطالعات ما شکست برای و باشی کارولنژیان یسرکرده تو اگر! کارن - 

 درسته؟. شیمی کش پیش دریا به

 بله. مطمئن باشین. -

 ها چیکار کنیم؟رومی خطر با - 

 کنه.ها پیروز میدان هستین آقا. تنها شرایط طبیعی و اجتماعی شما رو نابود میدر تمام جنگ شما تقریباً -

 واگ ها! به نظرت شراکت با اون ها خطرآفرینه؟ -

 تونه باشه.می -

 .کارن هستن ما قدیمی رفقای ها اون اما - 

 تونم بگم.تونه هم نباشه. در این مورد چیزی نمیو می -

 و با دستمال مشغول برق انداختن شمشیرش شد.نفس عمیقی کشید 

 متوجهی؟. ببرنت بین از و بشن باخبر تو یقاطعانه هایپیشگویی از دشمن افراد ممکنه. کارن باشی خودت مراقب بهتره - 

 بله. -

 خوردی؟ چیزی - 
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 تنه بخوره.ش رو یککنم بتونه همهنخیر؛ اما رومن گوزنی شکار کرده که فکر نمی -

 زد و سرش را تکان داد.لبخند 

 به پیشنهادم فکر کردین؟ راجع به پاداش به اهالی دهکده. -

 .بینیمی شب توی رو موافقتم - 

هایم را در هوا ای بیرون رفتم. مشتخوشحال از اینکه توانسته بودم کمی آدمش کنم لبخند عمیقی زدم و با گفتن با اجازه

 چرخاند. با حضور من گفت:تکه کرده بود و حال داشت روی آتش میزن را تکهخالی کردم و با دو، پیش رومن برگشتم. گو

 مشاوره ت تموم شد؟ -

 تونم مثل اون ها توی شکار یا کارهای مردونه همکاری داشته باشم.من با دخترها و زنان اینجا متفاوتم رومن. نمی -

 کنن؟یک مرد زندگی نمی تو از کجا اومدی؟ از آسمون؟ کجای این دنیا زنانی داره که مثل -

 سرزمین پارس. -

 کجا؟ - 

 کنن یا بچه به دنیا میارن.شینن و یا همسرداری میهاشون میسرزمین پارس در آسیا. زنانی داره که فقط توی خونه -

 پس تو از اونجایی. -

 نه. -

 چی؟ پس - 

 پرسی رومن.خیلی سؤال می -

 چنگ در موهایش انداخت و گفت:

 خوار هم سیر بشن.های گوشتهای گوزن رو جمع کن. بریزشون توی دریا تا ماهیالشهپس حداقل  -

ی حال الشهام را درهم کردم. تابهاش رفتم و چهرههای ولو شده در کنار دیوار کلبهطرف الشهجرئت مخالفت نداشتم. به

ها را باال ای برداشتم و الشه. چوبی از گوشهکردمحیوان را جمع نکرده بودم که حال به لطف بسیار رومن این کار راهم می

 و پایین کردم.

 کنی؟بجنب کارن. داری چیکار می -

 تونم انجامش بدم.نمی -

 چی؟ -

 من از این کار بدم میاد. چندش. -

 طرف پرت کرد. روی زمین نشست و گفت:ی تمسخر و تحقیر خندید و بلند شد. چوب را از دستم چنگ زد و به آنبه نشانه
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 بشین. -

ها قرارداد. جیغ ها را روی الشهای آناش گرفت و به طرز ناگهانیکردههایم را در دو دست داغحرف اطاعت کردم. دستبی

کشید و هایم را روی الشه میخندید. دستداشته بود و میهایم داشتم؛ اما او سفت نگهکشیدم و سعی در کشیدن دست

 زد.انگشتانم را دورشان گره می

 خوره. رومن احمق! دستام رو ول کن.ولم کن. حالم داره به هم می -

 اش کم کرد و گفت:از شدت خنده

دونم تو از کجا اومدی؛ ولی از هرکجا که هستی اآلن اینجایی و باید طبق آداب و رسوم وپا! ببین... من نمیدستدختر بی -

 اینجا زندگی کنی. مثل کنار گذاشتن این اداها.

 ی در مشتم برگرداندم و داد زدم:هایم و الشهز دستسرم را ا

 یکی کمک کنه. ولم کن رومن. اآلن همه محتویات معده م رو روت باال میارم. اینگفر! اینگفر! -

 رومن به شکوه گفت:

 هی! دختر نفهم! -

نگریستم. لبخندش به  هایم را رها کرد و از من فاصله گرفت. متعجب از جایم بلند شدم و به همان زن زیبا چهرهدست

 .پهنای صورتش باز شده بود

 .بشه شریک کسی با بهابی رو چیزهیچ نداره عادت فقط اون. نگیر دل به ازش -

 هایم.خورد؛ بابت دستحالم از خود به هم می

 تونم دستام رو بشورم خانم؟کجا می -

 شه پیشرفت کنی.دقت باعث می -

 و تحلیلش خرج نکردم. هم برای تجزیهمتوجه ی منظور کالمش نشدم. زمانی 

 خوام. فکر کنم دریا منتظر منه.عذر می -

کردم از غلظت چربی هایم که حس میای نگاه به دستابروی راستش را به باال فرستاد و هیچ حرفی نزد. بدون ذره

توانستم خون را توانستم، نمیمیهایم را بستم. نچسبند تا دریا دویدم. روی زمین زانو زدم و چشمهایم به هم میانگشت

 هایم تماشا کنم و بعد با خیالی آسوده غذا بخورم.روی دست

ی رومن کشیدم تا خشک شوند، به کلبهها را به پیراهنم میطور که آنو شویشان با خستگی و عصبانیت همان پس از شست

سر سنگی  پایین انداخته بود و با پایش سر به زدند. طوری که رومن سرش رابرگشتم. همان خانم و رومن باهم حرف می

 گذاشت. با حضور من زن لبخندی زد و دور شد. رومن نگاه آرامش را از من گرفت و نزدیک آتشش نشست.کوچک می

 تونم غذا پیدا کنم؟من از کجا می -
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 ر و خوددوست بود.حال این حالت را از او ندیده بودم. از او که مردی مغرونگاهش همچنان آرام بود. تابه

 این برای من زیاده. -

 ای گوشت پخته و تازه و داغ به طرفم گرفت و با لبخند گفت:تکه

 کس جز تو همراهم نبود.و امروز هیچ -

لبخندش را متقابالً پاسخ دادم و کنارش بر روی زمین دو زانو نشستم. گوشت را با احتیاط گرفتم و تشکر کردم. بخار از روی 

 کرد.رفت و تصویر جالبی روی آن رسم میا میگوشت به هو

 رومن آرام گفت:

 جالبه! -

 چی؟ -

 چیز شبیه نیستی. یک جورایی انگار از این دنیا نیستی.کس و هیچتو به هیچ -

 جوری فکر کرد.شه اینمی -

بااشتهای بیشتری ادامه دادم. مزه و لذیذ بود؛ پس روی قسمتی از گوشت را فوت کردم و سپس گاز بزرگی به آن زدم. خوش

اش چرخاندم که چاهی طرف کلبهگفت. رویم را بهکرد و چیزهایی را زیر لب میرومن تنها با تعجب و گاه خنده نگاهم می

 را در همان نزدیکی دیدم. مبهوت گفتم:

 این کجا بود؟ -

 رومن رد نگاهم را گرفت و گفت:

 جایی که اآلن هست.همین -

 ور آن زن بردم. دقت برای من الزم بود.منظتازه پی به

ی کوچک اما بزرگ خورشید تقریباً به باالی آسمان رسیده بود و سعی داشت درخشانی و یکتایی خودش را به مردم دهکده

دا. شدند. نه برای امروز، برای فری نبرد میایسلند به رخ بکشد. اینگفر و آن مرد از واگ ها در هیاهو افتاده بودند و آماده

 ساختند.کردند و تجهیزات الزم را مهیا میها را بازرسی میدادند. کشتیامروز اقدامات نهایی را انجام می

 اینگفر صدا زد: 

 !کارن -

 کشید گرفتم و به اینگفر دوختم.ای که با گریه پیراهن بلند مادر مشغولش را مینگاه از بچه

 بله؟ -

 مطلبی مونده که بخوای هشدارش رو بدی؟ -

 ها ندارم.ها ریسک زیادی داره. حس خوبی راجع به اونکنم همکاری با واگمن همچنان فکر می -
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 هایش را ریز کرد و متفکر به ریش جوگندمی اش دست کشید.چشم

کنیم. کارن! اگه در تجارت همکاری میداریم و  اجتماعیها و حضورشون نیاز داریم. پیوندهای ما در حال حاضر به واگ -

 شه؟به هشدار تو گوش نکنم چی می

 تونین پادشاهی رو تنها برای خودتون داشته باشین.افته. فقط نمیاتفاق خاصی نمی -

 دمی گرفت و سری تکاند. رومن از راه رسید و گفت:

 .ها منتظر بازرسی شما هستنقربان! کشتی -

 چه. مردم تمام... رومن کنممی تأکید. بشه ایجاد ایاساسی تغییرات قراره. کن خبر امشب نیمیهما برای رو مردم یهمه -

 باشه؟. رعیت چه و غنی

 اطاعت. -

 با رفتن اینگفر تعجبش را بر سر من نشانه گرفت و گفت:

 دونی این میهمانی برای چیه؟تو می -

 اصالحات. -

 چی؟ -

شده بود را باز کردم. برای آن زن جالب بود و برای بیکار نبودن به من هدیه دادهبا لبخند به چادر برگشتم و کتابی را که 

و هفت اولین یورش خود را به بریتانیا انجام دادند.  ادها در سال هفتصد و هشتها بود. آنی وایکینگدر مورد نخستین حمله

ند تنها پادشاهی ساکسونی بود که زیر کردمهاجمان اهل دانمارک بودند و در ظرف ده سالی که در آنجا حکومت می

 شان قرار نداشت.سلطه

شان آشنا شدم. با همان تقریباً به شب رسیده بودیم. در این مدت کمی با زنان دهکده حرف زدم و بیشتر با سبک زندگی

خواست و من نیز ی کتاب نظرم را سیما صحبتی کردم و متوجه شدم که او همسر یکی از فرماندهان است. درباره زن خوش

ام به تاریخ گفتم. هیچ دلم برای خانه تنگ نشده بود و گمان نکنم بشود. چه داشتم در آنجا؟ پدری به او با رضایت از عالقه

کوبید و بعد رویم تف هایش را در تصویرم میکرد. مشتعنوان یک تندیس برای بوکس استفاده میکه از من برای خود به

اش نبوده و نیست. داده بود. مادرم هرگز معشوقه اش را به خاطر من از دستدلیل این بود که معشوقهانداخت. نفرتش به می

همه زنم به همین خاطر پدر من را اینپدر فرد دیگری را دوست دارد و آن فرد به حضور من گویا آلرژی دارد. حدس می

 انگیز نباشم.فرتاش با آن زن نعقب انداخت تا دیگر مزاحم او و زندگی عاشقانه

نه مردی که تنها به فکر سرگرمی ها و عالفی های خویش بود و احساسات من را به پشیزی ارزش نمی گذاشت. مایک... 

ها با رفیق گذشت که او هم تازگیام جنیفر میها و دوست قدیمیای. تمام اوقاتم با کتابای داشتم و نه کار و زندگیمدرسه

ی من را ندارد. با صدای رومن از زندگی تکرار شونده و حال به هم زنم فاصله گرفتم و نگاهش هپسرش مشغول است و حوصل

 کردم.
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 وارد. کنم خیلی زشت باشه تازهحواست رو جمع کن که دیر نکنی. فکر می -

ن را در چادری وارد و فرد مهمی چون مآزادانه خندید و رفت. پوفی کشیدم و از چادر بیرون رفتم. زشت این بود که تازه

 گویند.های محکمشان ساکن باشند. زشت به این میدارند و خود در کلبهکهنه نگه

شد. مسیرشان را دنبال کردم. مردی رفتند که قطعاً به کاخ اینگفر ختم میجایی میزنان و مردان همراه با فرزندانشان به

 جلو آمد و گفت:

 تونم همراهیتون کنم؟خانم جوان! می -

حال  کاوید نداشتم. با اینهایش میام را با مردمکوجوگرانه چهرهداد. حس خوبی به او که جستگاهش آزارم میرنگ ن

 ام را باال انداختم و به راه خود ادامه دادم. در گوشم گفت:شانه

 شه بدونم اهل کجا هستین؟حال به زیبایی شما ندیدم بانو. میتابه -

 آینده. -

 چی؟ -

 ام؟خواست از جان خستهسرم را با تأسف تکان دادم. چه می پوزخند زدم و

 من آنتونی هستم. -

 باشه. -

 اوه. شما واقعاً مرموزین خانم! -

 طوره.همین -

دانستم منحرف کرد. جلوی دهانم را سفت و مسیرم را به سویی که مقصدش را نمی بازویم را به طرز خشن و محکمی گرفت

فهمیدم چه در انتظارم است. آمده هراسان بودم و نمیکرد. از موقعیت پیشقالهایم را خنثی میداشته بود و ت با دست نگه

 خواست بشود؟ این مرد کیست؟چه می

 خفه شو... آروم بگیر. -

توانستم مخترع خمیردندان و مسواک باشم مرد بو ای محکم بزنم و بگویم کاش میدوست داشتم با لگد در شکمش ضربه

 گندو!

هایم را در کف دستش بیرون دادم که در پشت گردنم سوزشی عمیق حس کردم پرانی کردم و جیغ قدر جفتکسرانجام آن

 آید.و بعد... یادم نمی

هایم را گشودم و اطرافم را از نگاهم گذراندم. اینجا دیگر کجا جا شدم. با سوزش چشمای خشک کردم و درجایم جابهسرفه

 بود؟



 

 

مهدیه سادات ابطحی کاربر نودهشتیا _زمانبازگشت   WWW.98IA3.IR 41 
 

فرستادی بهتر نبود؟ رومن! ذره میفرستی؟ ذرههمه اتفاق رو یکجا برام میو اونجایی؟ آه خدای من... اینرومن! رومن! ت -

 اینگفر! کسی نیست؟

پوسته شده بودم مالیدم تا شاید گشایشی شود و پوستهای که به آن بستهی دور مچم را به ستون چوبیشدهطناب بسته

 ها.کلفت این های سفت وگردد؛ اما امان از ریسمان

کردن آب دهانم شد. با لبخند در باز شد و همان مرد مشکوک داخل شد. با دیدنش خشم بر من غلبه کرد و باعث جمع

 آرام نزدیک شد.آرام

 چیه؟ برای شلوغی همهاین کارن؟ - 

 بزاق جمع شده را روی صورتش خالی کردم و با پوزخند گفتم:

 به تو هیچ ربطی نداره. -

 ای کاستی از لبخندش گفت:ی آستینش پاک کرد و بدون ذرهواسطهخونسردی صورتش را بهبا 

 بهتره سرکش نباشی. به نفع خودته. -

 من کجام؟ تو کی هستی؟ -

 ای خودسرانه بیرون داد و گفت:قهقهه

 توقع نداشته باش هنوز توی ایسلند باشی عزیزم. -

 تم:اش را پیش خود تجزیه کردم و گفحیران گفته

 پس... -

 احتیاطی اینگفر و مردم کودنش رو به خطر انداختی.بودی پیشگوی جوان. با این بیباید بیشتر مراقب خودت می -

 گی؟ تو کی هستی؟ با من چیکار داری؟چی داری می -

 ای از موهایم را گرفت و کمی کشید.دسته

 شه؟ها چند کشتی استفاده میکنی. در یورش فردای وایکینگاز حاال به بعد به ما خدمت می -

 دونم. از هیچی خبر ندارم.من هیچی نمی -

 بیشتر کشید.

 کشتی؟ چند. کارن بگو رو حقیقت - 

 از درد موهایم چشمانم را بستم و گفتم:

 دونه؟یک اسیر چی می -

 چرخه.یک اسیر آزادانه نمی -
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 در گوشم فریاد زد:

 چند کشتی؟ -

 اختیار به میزان خودش داد زدم:در هم کشیدم و بی ام رااز شدت ولوم صدایش چهره

 کشتی. چهار -

 آرام گرفت و باز پرسید:

 کنن؟فردا چه موقع از ایسلند حرکت می -

 دونم.نمی -

 ی؟کِ -

 دونم.نمی -

گرفتم. بینی بود. از درد لبم را به دندان وحشیانه چنگ در موهایم انداخت و جوری کشید که کنده شدنشان قابل پیش

 غرید:

 حرف بزن. -

 دونم.نمی -

 چیز تمام است.کن. فردا همهها با تو مهربان بودند و تو باید در جواب وفادار باشی. تحملمقاومت کن کارن. آن

 لگدی به شکمم زد و فریاد کشید:

 بگو. -

 توانستم با آن ستون مزاحم از درد خم شوم. تنها نفسم را در سینه حبس کردم.نمی

 دونم.ینم -

طلب عجب قدرتی  های پدر، روی صورتم پایین آورد. این مردان جنگتر از سیلیبرای سیلی دستش را باال گرفت و محکم

ام حس هایش خیره شوم و ناسزا بگویم. گرمای خون را روی چانهتر از آن بودم که در سبزی کثیف چشمجانداشتند! بی

ام را بین دو انگشتش فشرد و سرم را باال چکیدند. چانهی زمین از جانب من میکردم و بعد این قطرات سرخ بودند که رو

 اش گفت:های زردش با صدای بم و وحشیگرفت. از الی دندان

 اگه دوست نداری خوراک دریا بشی پس... حرف بزن. -

 وپا بدهی.تدسنه کارن. تو حق نداری پاسخ مهر اینگفر و مردمش را با دادن جواب درست به این مرد بی

 ام را با شدت رها و کرد و گفت:ای که چانهگونههایم را تا توانستم سفت بستم. بههم فشردم و پلکهایم را رویلب

 خیله خب. یادت باشه که خودت انتخاب کردی. حسرت دیدن طلوع بعدی رو از دست دادی خانم پیشگو. -
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کشیدم دل صورتم پاسخ داد و از محیطی که من در آن اسارت می ام را با پرت کردن آب دهانش رویجواب آن آب دهانی

 کند.

شده باشم رومن. کنم من رو به یاد بیار. نبود من رو توی جشن حس کن. احتمال بده که دزدیده رومن! خواهش می -

 کنم.خواهش می

سپردم تا به گوش او برسانند، اف میهایم را به دست هوای اطرزدم و التماسهایم حرف میطور که با رومن در زمزمههمان

 اش را در شب سپری کردم...هایم سنگین شدند و مابقیپلک

هایم باز کند. رویش هایم سرم را تکانی دادم و چشم گشودم. کسی سعی داشت آن ریسمان سمج را از دور مچبا لمس دست

 لب زدم: حالتوانستم تشخیصش بدهم. بااینای بسته بود و من نمیرا با پارچه

 تو کی هستی؟ -

ی طناب را باز کرد و با کشیدن زدند. چیزی نگفت؛ در عوض گرههایش عجیب آشنا میسرش را به طرفم مایل کرد. چشم

شک هر که بود، قصد ی انگشت سبابه و لبش ایجاد شده بود، دهانم را مهر خاموشی نهاد. بیوسیلهمن و نشان سکوت که به

گذاشت. متعجب به او که پایید و سربازها را قال میراکه همانند یک مرد مجرم و دزد اطراف را مینجات جان مرا داشت. چ

شد خیره شدم. دو سربازی ها رد میآنکه کسی متوجهش بشود از الی بوتهداشت و بیخیز برمی ،چون فرد گریزان از قانون

بودند و سربازهای هوشیار بیرون ساختمان قلعه با تیزبینی دادند خواب افتاده روی زمین ولو شده که در جلوی در کشیک می

قلعه قالب گرفت.  کمی بلندِ  جوییدند. مرد ناآشنا برای پرش از دیوارِجغد دید در شب به دنبال ردی غریبه تاریکی را می

طرف روی زمین غلتیدم. هیجان و اضطراب، ترس فهمیدم که بدانم اکنون چه باید بکنم. پس باال رفتم و از آنقدری می آن

دادند که از گفتن هر حرف و واکنشی عاجز شده بودم. مرد که حاال خودش قدری در وجودم جوالن میو کمی کنجکاوی به

زنان نفسدستم را گرفت و به دنبال خود کشید. تا لب دریا مرا همراه خودش دواند. در آخر نفس طرف رسانده بودرا به این

 زانوانم را خم کردم و گفتم:

 یه ذره... فقط یه ذره اجازه بده بشینم. -

 ی درخت بود شتافت.چیزی نگفت و در پی به آب انداختن قایقی کوچک که در همان اطراف بسته به تنه

 خوای؟دونستی من اینجام؟ چی از من میی؟ چرا من رو نجات دادی؟ از کجا میتو کی هست -

باز جوابی نداد. قایق را به آب انداخت و با کشیدن دست من، مرا وادار به بلند شدن و مستقر شدن در قایق کرد. خودش 

 نیز نشست و پارو به دست مشغول شد.

 من با تو بودم آقای غریبه. تو کی هستی؟ -

گویای هر حسی بود جز احساسات منفی. با تصمیم نهایی، بسیار ناگهانی و متبحرانه روبند را از دور صورتش کشیدم.  نگاهش

شد رنگ باخت و خودش را به آرامش تسلیم اش گویی هرچه ترس و دلهره تا به اآلن در وجودم حکاکی میبا دیدن چهره

 کرد. لبخندی زد و گفت:

 ما مراقب اسرامون هستیم. -
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زد راحتی بیرون فرستادم و از خدا بابت توجهش به درخواستم تشکر کردم. رومن همچنان که با سرعت پارو مینفسم را به

هایم چشم دوخته بود. زیر این نور عجیب ریخت، زیر نور مهتاب و روشنایی محوش، به مردمکو عرق از روی پیشانی می

رقابت با او نیمی از جانش را باخته بود. لبخند خاصش را عمق داد و  رسید. طوری که ماه به دلیلخوش رخ به نظر می

 گفت:

 اذیتت کردن؟ -

 توانستم بلند و رسا پاسخش را بدهم.اش شده بودم که نمیقدر محو زیباییآن

 زیاد نه. اآلن خوبم. -

یتمش از همیشه ربود. صدای خوش رهایش همچون برق ساعت مچی مایک، نظرم را میزینت لبخند روی سرخی لب

 .ریتمیک تر شد

هاش به هم ریخت و به ی اینگفر آرناسون بودی و... نبودی. نقشهریختی. امشب تو میهمان ویژهمیهمانی امشب رو به هم  -

گشتن. اینگفر از جاسوس بودن تو مطمئن شده و به همه دستور داد دنبالش میهمانی هم به هیاهو افتاد. همه دنبال تو می

 زیرورو کنند. و من... دهکده رو

آلود، سعی داشتم در آخرین لرزاند و هم دل من را. آب دهانم را پایین فرستادم. گر گفته و خوابسکوتش هم دل دریا را می

 ی گیرایش خیره باشم. لحظات امشب، بازهم به چهره

 آمد! بهبود که برایم آشناترین میها این صدای خاموش رومن چرخیدند. از میان آنصداهای گنگ و نامفهوم دور سرم می

 تشخیص شد: مرور زمان صدای اینگفر قابل

 همین اآلن خودتون رو برای حمله آماده کنین. جواب گستاخی رو باید داد. -

خیز شدم. متعجب به شمار افراد داخل اتاق خیره گشتم. الیویا )همان خانم زیبارو(،  ای کردم و همراه با خمیازه نیمسرفه

پوش و مسلح و در آخر، رومن که تکیه به دیوار و مردی که از واگ ها بود، اینگفر آرناسون، تعدادی زن و مرد زره آن

 کرد. الیویا نگران کف دست نرمش را روی بازویم گذاشت.سینه مغموم نگاهم میبهدست

 خوبی؟! کارن - 

کردم. پس چطور گویی تازه دردهای دیشب را حس میی بیداری من شد جلو آمد و در کنارم ایستاد. اینگفر که متوجه

 فهمیدم؟همان دیشب نمی

 کنه.ذره بدنم درد می نه! یک -

 با عصبانیت گفت: اینگفر

 ی بدنت کبود و زخمیِ. گویا خیلی کتکت زدن.همه -

 الیویا ادامه داد: 

 .شده پاره هم لبت یگوشه -
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 رومن با لحنی غیر معمول و بم گفت: 

 .بدن پس خونینی تقاص باشه بهتر کنممی فکر! قربان -

 نه. امروز نه. -

 با عجله پرسید: اینگفر

 چیز رو...چی شده کارن؟ نکنه تو همه -

 کنم بود.ها بهشون نگفتم. اون هم به خاطر فشاری که نتونستم تحملنه. من چیزی جز تعداد غلط کشتی -

 سوال کرد: الیویا

 ت؟پس چی کارن؟ امروز با ما نیس -

 سرم را به طرفین تکاندم و گفتم:

 امروز استراحت کنین، نقشه بکشین؛ ولی جنگ نه. -

کرده تکیه از دیوار اینگفر که سردرگم شده بود نگاهی به افراد متفرقه انداخت و دستور خروج را صادر کرد. رومن اخم

 برداشت و جلوتر آمد.

 اینگفر گفت: 

 انتظارمونه؟ در چی. کارن بگی تونیمی حاال -

 باخت. -

 الیویا با صدایی تقریبا بلند گفت: 

 چی؟ -

 کنه.اگه امروز حمله کنید، مرگ به شما غلبه می -

 فر درمانده گفت:اینگ

 این افتضاحه. -

 الیویا آشفته دستی به صورتش کشید و لب زد: 

 .من خدای -

 پرسشی نگاهم کرد و گفت: رومن

 تو مطمئنی کارن؟ -

 هایم تأیید را ارسال نمودم و رو به اینگفر گفتم:شم دوختم. با بسته شدن پلکهایش چبه مردمک

 فردا! برد با فرداست. -
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 گفت: رومنسرش را آرام تکان داد و رو به 

ها اطالع بده. واگ ها رو در جریان بذار؛ اما از دلیل این تعویق چیزی نگو. فهمیدی ها و فرماندههمین حاال برو به ملوان -

 رومن؟

 نگاهی به من اتاق را ترک گفت.تعظیم کوتاهی کرد و با گفتن بله قربان و نیم

طبق گفته، دستور و مشورت اینگفر تصمیم بر این شد که جشن دیشب را به امشب موکول کنند و من از کنارش تا شعاع 

ه به اجباری شیرین مأموریت دانست که من از مأموریت رومن خبردار هستم. رومنی کچند متری بیشتر فاصله نگیرم. نمی

 حفاظت من را از دور بر عهده داشت.

ای نشاند. خندهاش میام خستگی را روی چهرهخدمتکار مخصوص الیویا سعی بر زیبا نشان دادن من داشت. موهای طالیی

 کردم و گفتم:

 نه.قدر خاص رسیدگی بشه. اجازه بده باز بموخیال خانم! الزم نیست به یک اسیر اینبی -

شد این بود هایش گویای جبر بودند. مفهومی که از نگاهش استنباط میهایم نگاه کرد. یخبندان گرم گویاز آینه به چشم

 که او هیچ راهی جز این ندارد.

 زنم.نگران نباش. من با الیویا حرف می -

ام طرف شانهحالتی همیشگی یک شده بههایش را از موهایم فاصله داد. خود دستی به گیسویم کشیدم و صافمردد دست

 ام را از سمتی به سمت دیگر پشت گوش بند کردم و لبخند زدم.های تازه بلند شدهجمعشان کردم. چتری

 طور نیست؟جوری بهتر باشه. اینکنم اینفکر می -

 نظری نداد و با تعظیم بیرون رفت. خندیدم و به کارن درون آینه گفتم:

اومد خرج خورد و خوراکت رو بده؛ اما اینجا، کنی؟ پدر که تو دخترش بودی ننگش میرو حس میبینی کارن؟ تفاوت می -

زارن. هنوز هم دنبال راهی کنند و تعظیم وار بهت احترام میبا اینکه تو یک اسیری با تو مثل همسر یک فرمانده رفتار می

 برای برگشتی؟ عقلت رو از دست دادی دختر جون.

کاوید. رنگم را مرتب کردم. برق تیز نگاهش سرتاپایم را میایز روی صندلی برخاستم و دامن بلند لباس قهوهبا ورود الیویا ا

 لبخندش گویای تحسین بود.

 .نیای چشم توی من از بیشتر که کن جمع رو حواست! کارن اوه - 

 کاست. لبخندی زدم و گفتم:اش از جدیت کالمش میخنده

 کم نگیرید.زیبایی شما بشم بانو. خودتون رو دست تونم بهوقت نمیمن هیچ -

 لبخندی زد و گفت:هایم را گرفت. های نرم جلو آمد و شانهبا قدم

 .رومن خیلی باید خوددار باشه که بتونه جلوی حسش رو بگیره -
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 ابرویی باال انداختم و مشکوک و جست و جو گرانه مردمک هایش را رصد کردم.

 و با نفسی عمیق، از اتاق خارج شد.ضربه ای به شانه ام زد 

خواهم مانند همیشه مراقبم باشد. از مسیح میدر حرف هایش ریز نشوم و با آرامش بیرون رفتم. از آن، سعی کردم  پس

ام برگرداندم و راه سالن بزرگشان را در پیش گرفتم. چیزی مانند همان سالن اجتماعات خودمان. با ورودم لبخند را به چهره

درست از آب درآمد. از مردم رعیت و ساده گرفته تا رومن و اینگفر کبیر، همگی با دیدنم گویی به دنبال نقاش  حدسم

ام را در تابلویی بزرگ ثبت کند. ترس برداشته به اینگفر نزدیک شدم. او حاال به سرش تکان گشتند تا زیباییبزرگشان می

 رش ایستادم که زمزمه کرد:کرد. در کناداد و لبخندش را تمدید میریزی می

 دادن کارن. کمی هم به فکر رومن باش.فرد نشونت نمی های مسخره تا این حد منحصر بهاون لباس -

توجه به نگاه کنجکاو من که به دنبال ردی از معنای آن قسمت سخنش که در مورد رومن بود، رو به جمع با و بعد بی

 صدایی بلند و رسا گفت:

من، در شب گذشته به دالیلی خاص نتونست توی میهمانی حضور پیدا کنه و... اون قضایا پیش اومد؛ اما  یمیهمان ویژه -

ها و ی شما به خاطر تمام مقاومتها، من به همهتأمل کارن، پیشگوی وایکینگدر همین شب، به پیشنهاد قابل

 ین... پاداشی خواهم داد.هایی که صبر و تحمل به خرج دادی زمانهاتون... به خاطر همههمراهی

گشتند. اینگفر نگریستند و ثروتمندان با شوق به اینگفر خیره میها در سینه حبس شده بود. مردم رعیت به یکدیگر مینفس

 ادامه داد:

ران حق ساز توزیع خواهد شد. به زنان و دختپس، به تعداد زنان و مردان رزمنده سالح و به مردان کشاورز ابزار تازه از این -

ای باهم پیوند تونن از این زمان به بعد از هر قبیلهمعاشرت با افراد باال مرتبه خواهیم داد. دختران و پسران جوان، می

 ببندن. اجتماعی

 یک دستش را باال گرفت و گفت:

 ی جنگاوران، از این میهمانی کمال خوشی رو ببرید.و حاال به مناسبت تمام تغییرات و تجدید روحیه -

 خورد. حیرت و بهت، شوک و شوق، قدردانی و سپاس.در نگاه یکایک افراد حاضر، چند حس و هزار حرف به چشم می

ام شد. در میان جمع وجوگرانهی جشن به روال عادی خودش بازگشت. دلم هوای رومن را کرد و مسبب نگاه جستهمهمه

گاهش این سمت و روی من زوم بود؛ اما روی صحبتش با پوش یافتمش. نچشم گرداندم و سرانجام در کنار دختری ساده

ای کردم و به افرادی که برای سپاس و خنده لبخند زد.آن دخترک. دستم را برایش تکاندم که ابروهایش را باال انداخت و 

 کردند خیره شدم...ی نگاهم را پاره میاظهار محبت رشته

تعارف در طرف دیگر میز جا خوش کرد. متوجه شسته بودم که مردی بیوتنها نها و پشت میزی گرد تکروی یکی از صندلی

اش حسی عجیب های تیرهی رومن شدم و رو به مرد لبخند زدم. مردی با ریش و موی قهوه ای. مردمکی نگاه تیز شده

 ام.ها دیدهنگهایی که از زمان سقوط به عصر وایکیآمد. متمایز از تمام آدماش متمایز به نظر میداشت. کمی چهره
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 گفتن شمایید خانم. من ادوارد جکسون هستم.واردی که میسیما و تازهپس اون پیشگوی خوش -

آمد. گنگ با او که دستش را جلو آورده بود دست ها نمیکدام به قرن نهمی اش... هیچی اظهار آشناییو رسمش، شیوه اسم

 دادم و گفتم:

 من هم کارن... -

 چیز هنوز نامشخصِ. گفر کبیر معرفی کرد. این وسط یکاوه البته. این -

 آب دهانم را قورت دادم و پرسیدم:

 چی آقا؟ -

 ها به اینجا پناه آوردید؟کس از اینکه شما از کجا اومدین خبر نداره. از ترس رومیتقریباً هیچ -

 نه، آم... چرا. -

 هایش را ریز کرد و گفت:مشکوک چشم

 تونی تصور کنی.عجیبی وجود نداره کارن جان. من با چیزهایی مواجه شدم که تو حتی نمیچیز برای من هیچ -

 خطر است و کسی باورش ندارد.کردم. گرچه که گفتنش بیعنوان چنین رازی را مطرح نمی هیچزد بهاگر این حرف را نمی

 دونید آقای جکسون؟ من از سرزمینی اومدم که وجود خارجی نداره.خب می -

 گذارم. خندید و گفت:زدم تا اطمینان پیدا کند سر به سرش میبخند میل

 طبع شوخی دارین خانم. -

 داد پرسیدم:های عجیب غریبش میای کردم و به یاد کالمی که نشان از تجربهکجیدهان

 چه چیزی توی زندگی شما وجود داره که قدرت مبهوت کردن من رو داشته باشه؟ -

 داد و در پاسخ گفت: ی لبش را باالگوشه

 واردی وجود نداره که با من آشنا نشده باشه. هیچ تازه -

 این چه چیز عجیبی را در خود داشت؟ گویا از نگاهم پی به تعجب درونم برد که ادامه داد:

ارد خاص و گه شما همون تازهگردم؛ و همین حاال یه حسی به من میوارد خاص می منظورم اینه که من دنبال یه تازه -

 هستید خانم.

 وارد خاص؟ فهمم آقای ادوارد. تازههیچ نمی -

 صدایش را کمی پایین آورد و با نگاهی به اطراف گفت:

 دونم که تو از کجا اومدی.من می -

 روم؟ -
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 های یک دستش روی میز ضرب گرفت.اش تکیه زد و با انگشتبه صندلی

 خیر کارن، قرن بیست و یک. -

ادوارد خود را به حالت عادی  تِای کردم که با لیوان آبی در دسدهانم در گلویم پرش زد. چند سرفه باره آب یک به

 برگرداندم. لیوان را روی میز گذاشتم و گفتم:

 ...شما... این ببخشید؟ -

 خونسرد میان سخنم پرید و گفت:

 ساله که منتظر توییم.آروم باش کارن آلِن. ما حدود ده -

ام را با هایم شده بود. گلوی خشک و لبان لمس شدههای مردمکریتم با دو، دو زدن ب و نبض من همضربان پرتنش قل

شناسد؟ چه شناختی از من دارد؟ گفت این مرد؟ مرا از کجا میبزاق دهانم خیس کردم و نفس عمیقی کشیدم. چه می

 داند؟رسمم را... رسمم را چطور می

 تو... تو کی هستی؟ -

 شد و جدی گفت:باز نزدیک 

 کسی که محتاج کمک توئه. -

 تونم انجام بدم؟کاری میمن؟ من چه -

 شده گفت:زدم که از جای خود برخاست. کف دو دستش را رو میز گذاشت و خمو پا می همچنان در شوک دست

 خوای از این آشغال دونی نجات پیدا کنی باید همراه من بیای.کارن! اگه می -

 کج... کجا؟ -

 .آلِن کنی همراهم و پاشی اآلن همین اگه گممی. گممی بهت - 

 صبرانه بلند شدم و گفتم:بی

 خوام بدونم تو چه ربطی به من داری.من فقط می -

ی ریزی از پوست لبش سرش را تکان داد و با گرفتن دست راستم مرا ی چشمانم شد و بعد با کندن تکهچندی خیره

 نگریست.کرده رفتن من را می زنان به عقب برگشتم و رومن را دیدم که اخمفسنطرف در خروجی کشید. نفسبه

 رومن! -

 زد.آخرین نگاهش کنجکاوی را فریاد می

 رفتیم. دریا؟سوی دریا میشده بودیم. بهی بعد از دهکده خارجچند دقیقه

 شم آقا؟میاعتماد به نظر میای؛ ولی من نباید بدونم دارم کجا برده  هی! درسته قابل -
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 برگشت جواب داد:بی

 باید با قایق بریم اونجا. درست همون جا. -

 ای تاریک و پردرخت رسیدم.رد انگشتش را که گرفتم به جزیره

 چرا اونجا؟ -

 در زمین فروشده را به آب انداخت. شده به چوبِ بسته دستم را رها کرد و قایقِ

 .اون هم... من هم. کشهمی رو زمانی چنین ارانتظ که سالهده. گردونهبرمی رو ما سوفیا - 

 قایق را هل داد و اشاره به نشستن کرد. در قایق جاگیر شدم و گفتم:

 اومدی؟ سوفیا؟ اون هم... صبر کن. تو هم از قرن بیست و یک -

 پارو را برداشت و شروع به پارو زدن کرد.

 درسته. طی یک طلسم. - 

 طلسم؟ سوفیا هم... -

 کالفه گفت:

 فهمی کارن. باشه؟فهمی. باالخره خودت همه چی رو میمی -

شد در جشن؟ کرد با خود؟ چه میگر دور شدنمان بود. چه فکر میمسکوت شدم و به پشت برگشتم. رومن در ساحل نظاره

 چه تصوری خواهند داشت اینگفر و مردمانش؟

 کنم برگرد.رومن! خواهش می -

 ب شنیدم:این را با صدای بلند گفتم و در جوا

 کنی کارن؟ دریا مغز خالیت رو خورده؟داری چیکار می -

 برو. برو رومن. -

 حرکت ماندنش بود.العملش همان بیتنها عکس

 بشین. -

 دمی گرفتم و از رومن چشم گرفتم. سر جای خود نشستم و گفتم:

 رسیم؟چقدر دیگه می -

 ی دیگه.ده دقیقه -

ام، خود را در آغوش های برهنهبرانگیز نبود. از سرمای استخوان سوز و شانه تعجب اطالعش از واحدهای زمان، دیگر برایم

 گرفتم و پرسیدم:
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 خب... طلسم؟ -

 پاروی دیگری زد و جواب داد:

 سوفیا به شوهرش خیانت کرد. -

 همین؟ -

 ختر. اجازه بده ادامه بدم.د باش داشته صبر - 

 ت:ی تعریفش گفنگاه منتظرم را دید و در ادامه

ی زیادی به سوفیا داشت و با فهمیدن این موضوع، به فکر انتقام افتاد. از اونجایی که رافائل عالقه و شوهر سوفیا عالقه -

خواست کمی سوفیا رو تنبیه کنه. همین؛ اما... دونی؟ اون فقط میتبحر خاصی توی احضار ارواح و اجنه داشت، خب می

شب شد کارش رو درست انجام بده و اشتباهاً سوفیا رو درگیر طلسم کرد. سوفیا ای که متحمل مینتونست با فشار روحی

کنه. آه کارن! من واقعاً از اینجا خسته شدم. دلم برای موبایل و و صبح چشماش رو توی این کثافت بازار باز میمی خوابه 

خواد. تو خیلی دیر اومدی، و وان می شده. دلم حمامی نزدیک خونه تنگی داغ کافهشده. دلم برای قهوهتاپم تنگپ ل

 خیلی.

 ها، لب به سخن باز کردم.پس از چندی سکوت در دل فریاد جیرجیرک

 باورپذیری داستان سوفیا کمی سخته؛ اما... تو چی؟ تو چطور اینجا گیر افتادی؟ -

 ی کجی کرد و پاروی محکمی به آب زد.نیم خنده

 دوست ندارم حماقتم رو برای کسی بازگو کنم. -

 زد.ذهنم را به هزاران سؤال مشغول کرده بود و حال از پاسخ سر باز می

 بلند شو. رسیدیم. -

 قایق را به درختی بست و با گرفتن دست من از الی درختان سر به فلک کشیده خیز برداشت. در همان حال پرسیدم:

 برای پرسیدن دارم. کی قراره به من جواب بده آقای ادوارد؟من سؤاالی زیاد دیگه ای  -

 هستی؟ صبریکم و عجول دختر گفته بهت کسی حاال تا - 

 پوزخند زدم و گفتم:

 گه.رو به من میخب آره. پدر همیشه این -

 کردیم.وقت از این معرکه نجات پیدا نمیبود ما هیچمن از پدرت ممنونم. اگه نمی -

 رگشت ندارم.ولی من قصد ب -

 ای ایست کرد و ناباور گفت:رو به روی کلبه

 گفت. مغز خالیت رو دریا بلعیده!رومن درست می -
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 ای آرام بر سرم زد و بعد بلند صدا کرد:ضربه

شه. سوفی! آه خدای من. سوفی بازکن. من که ازت عذرخواهی سوفی! سوفی بازکن ببین کی اینجاست؟ اگه بگم باورت نمی -

 کردم.

 چی شده؟ -

 دست در موهایش کرد و گفت:

 کنه.ذاره و بعد گوش کرش رو به در میشه توی گوشش پارچه میسوفیا هر وقت از دست من عصبانی می -

 هان؟ -

 تقریباً هیچ از کالمش متوجه نشدم.

 .بشیم کاربهدست خودمون باید انگار خب - 

 با خودش گفت: ی درخت، به این سمت بازگشت.تنهنگاهی به اطراف کرد و با برداشتن تبری فرورفته در 

 دیگه شکستن در مهم نیست ادوارد. -

 تبر را باال برد و صدای بسیار بلندی از شکستن در ایجاد کرد.

 .تو برو - 

اطاعت امر کردم و داخل شدم. از آنالیز دکوراسیون دست کشیدم و به پیرزن فرتوت خوابیده در صندلی خیره شدم. ادوارد 

 ها را از گوش پیرزن بیرون کشید و صدا کرد:و رفت و پارچهجل

 هی سوفی! بلند شو ببین کی اینجاست؟ انگار حست بهت درست گفته. بیدار شو پیرزن. -

 هایش را تیز و عقاب گونه روی من زوم کرد. مگر از من کینه به دل داشت؟سوفیا چشم

 سالم. من کارن هستم. -

 شه؟می باورت. هممون. برگردیم تونیممی حاال. کشیدیممی رو انتظارش تمام سال ده که خترید همون. سوفیا آلن کارن - 

 آره؟

 با کالفگی گفت: سوفیا

 تونی خفه شی ادوارد؟ لطفاً.می -

 با پوزخند گفت: ادوارد

 ذوقی.آه مسیح! تو یک پیرزن بی -

 شه اول به سؤاالت من جواب بدین؟ببخشید؟ می -

 آمد. نه هیجان و حیرت ادوارد را داشت... و نه نگاه پرسشگر و خود کاو من را.خونسرد میسوفیا چقدر 
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 ا رو به من گفت:سوفی

 شدم.کم داشتم از پدر احمقت ناامید میخب دختر جون. پس باالخره اومدی. دیگه کم -

 شناسین؟چطور؟ شما چطور من رو می -

 جواب داد: سوفیا

که ازش پرسیدم کی قراره طلسم من رو بشکونه. ببینم رو به من معرفی کرد. اون هم وقتی خدای زمان، کارن. اون تو -

 چیز رو از زیر زبون لغت بکشه بیرون. درسته؟ تونست همهکارن ادوارد... 

 جواب داد: ادوارد

 چه توقعی داری؟ خودت رو بذار جای من. -

 ش مشتی خرافه ست.خدای زمان وجود نداره. اینا همه -

 با تمسخر گفت: فیاسو

گی خرافه. تو خودت داری توی خرافات خیلی جالبه که با وجود تمام اتفاقاتی که برات افتاده بازم به چیزای غیرممکن می -

 کنی دختر کوچولو.زندگی می

 برگردیم؟ قراره چجوری بگو من به. خب خیلی خب، خیلی -

 پاسخ داد: سوفیا

 به کمک رافائل. -

 چی؟ -

 ارزشی را بیرون ریخت.ی نسبتاً بزرگی ابزار بی کاربرد و بیبه صورتم انداخت و بعد از درون صندوقچه نگاه عمیقی

 ادوارد پرسشگر گفت:

 اینارو برای چی بیرون میاری سوفی؟ اینا که... -

 به میان حرفش آمد و عصبی گفت: سوفیا

 من از تو چیزی پرسیدم ادوارد؟ -

 تحملش گرفتم و پرسیدم:ای از کلبه و در تاریکی سکوت کرد. نگاه از رخ کمادوارد دستش را مشت کرد و گوشه

 گردم؟با شکسته شدن طلسم شما... من... من هم برمی -

 آوردم.دانم؟ من که از اعمال و رفتار او سر درنمیکاری کرد. چه میکف زمین نشست و ابزارش را باحوصله دست

 سوفیا جواب داد: 

 .البته -
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های مکرر دنیای مدرن. جای ها و روزمرگیحوصلگیی بیخوام برگردم. من اینجا رو دوست دارم. دور از همهنمیولی من  -

 من اینجاست.

 گفت: سوفیا

ها و ی واگها رو بیشتر کردی. رابطهده. دشمنی کارولنژیان و وایکینگتو تا اآلن کارایی رو کردی که تاریخ رو تغییر می -

طلب های خشن و جنگتر... مسبب ایجاد قوانینی شدی که سرنوشت وایکینگه تزلزل انداختی. از همه مهمها رو بوایکینگ

 ده.رو تغییر می

 کنم سرانجام بدی رو در انتظارشون قرار بده.اما... خب... این آخری به نفع مردمِ. فکر نمی -

 ادوارد با مسخرگی گفت: 

 تو. توئه دست به اومده وجود به تغییرات بدون زنیمی حرف ازش تو که ایآینده! قالبی پیشگوی کنی؟می فکر طوراین -

 شه. شاید اصالً پدر مخترعی برای تو نباشه.ییر تاریخ اروپا بشی. با این کار خیلی چیزا عوض میتغ مسبب نباید

 ومدن نیست.جوری شاید مادرم هم زنده بمونه. چون دیگه منی برای به دنیا ااین خیلی بهتره. این -

 سوفیا تالش کرد من را قانع کند: 

تونه قرار وقت مورد تصمیم تو نمی یچه_وقتِ  هیچ خدایان یاراده. نیست تغییرپذیر هرگز سرنوشت. کارن کن گوش -

شه. خوب فکر کن کارن. درست تصمیم ای بشه وگرنه باعث اتفاقات بدتری میترین دگرگونیبگیره. آینده نباید مورد کوچک

 طلب وایکینگی.بگیر. جای تو اینجا نیست. تو دختر متمدن و شهرنشین لندنی. نه یک پیشگوی صلح

 در ادامه ی سخنان سوفیا گفت: ادوارد

 کنی؟ هه. باوجود تو اون آینده دیگه وجود نداره.گویی میتو داری آینده رو بر اساس اون کتاب کوفتی پیش -

 سرزنشگر گفت: سوفیا

 کنم.چیز زندگیش خبرداریم؟ خواهش میبیشتر از این به این دختر نفهمونی از همه شهادوارد! می -

 فورا جواب داد: ادوارد

 تو خودت... -

 بس کنید. لطفاً تمومش کنید. -

هم فشردم. چه کنم؟ ی ادوارد رویتر از دست مشت شدههایم را محکمصدایشان را بریدند. سرم را در دست گرفتم و چشم

 چیزی بگو.ک نفر بی حاشیه راهنمایم شود. چه کنم مسیح تو یکچه کنم؟ ی

 سوفیا آرام و با طمأنینه گفت: 
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ن زن او و اینگفر و رومن از تونیمی تو. گذرونیممی صبر به هم رو امشب. کردیم صبر برگشت برای سال ده ما! آلِن کارن -

. به لندن... شهری که تاریخ کشورش به ما خواهیم برگشتجا و گردونه همینمبتذل خداحافظی کنی. فردا ادوارد برت می

 تصمیم تو بستگی داره.

 آب دهانم را قورت دادم و نفس بلندی کشیدم. خطاب به ادوارد گفتم:

 کنم؛ اما قبلش باید با رومن حرف بزنم.باشه. من قبول می -

 سوفیا گفت: 

 کارن؟ فهمیدی. بشه طلسم شکستن توی اختالل باعث شاید. نشه آگاه تو هویت از کسهیچ بهتره -

 بله. -

 هنگام خروج چرخیدم و پرسیدم:

 تونم بپرسم؟فقط... یه سؤال دیگه می -

 سوفیا جواب داد: 

 .بپرس -

 بعد از بازگشت ما به لندن... چه بالیی سر تغییرات به وجود اومده میاد؟ -

 پاسخ گفت: سوفیا

 ای وجود نداره.گردن. راجع به این مسئله هیچ نگرانیچیز به حالت اول خودشون برمیهمه -

سرم را تکان دادم و همراه ادوارد به جشن اینگفر برگشتم. حال خوشی نداشتم. سردرد و گرفتگی گلو هم شده بود هیزم 

هل دقیقه چطور کسی نبود من را حس ی حال ناخوشم. طوری که کسی متوجه نشود به میز خود برگشتم. این چاضافه

 نکرد؟

 ی رومن در کنار میزم با خود زمزمه کردم:با حضور غافلگیرانه

 کنی.البته که تو جای خالی من رو حس می -

 بودی؟ کجا - 

 به صورتم دست کشیدم. چقدر دلم برای اسپیلت عزیزم تنگ شده بود.

 بشین رومن. -

 باخشم روی صندلی نشست و تکرار کرد:

دونی چقدر برای من خطرآفرینه؟ برو و از دریا به خاطر با ادوارد کجا رفتی؟ خروج تو از میهمانی بدون هماهنگی، می -

 طرف بودن ادوارد تشکر کن. تو نزدیک بود من رو زیر سؤال ببری. ابله!بی

 آروم باش رومن. ادوارد فقط... فقط... -
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 چی؟ فقط - 

ها پیداش کردم. ما نیاز داشتیم از خاطرات کودکیمون برای هم تعریف کنیم. سالفقط یک دوست قدیمیِ که پس از  -

 خب... ما از کودکی باهم بزرگ شدیم.

 .بگی من به تونستی می تو ولی نیست؛ مشکلی خب بسیار - 

 زده شده بودم که تو رو از یاد بردم.قدری شگفتمن رو ببخش. از دیدنش به -

دیدم، مانده بود. سپس دیگر نه او را میکرد و به جمعیت چشم دوخت. تنها چند ساعت دیگر باقیاخم میان ابروهایش را باز 

نه اینگفر و نه الیویا را. تصمیم گرفتم خداحافظی مفصلم را از همین لحظات شروع کنم. از جایم برخاستم که رومن نیز بلند 

 شد و پرسید:

 ری؟کجا می -

 ود کشیدم.با لبخند بازویش را گرفتم و با خ

 خوام کمی با جناب اینگفر صحبت کنم.می -

اش نجوایی کرد و به طرفمان قدم برداشت. دست از دور بازوی رومن کشیدم و اینگفر با دیدنمان در گوش خانم کناری

 گفتم:

 گزارم.نهایت سپاسجناب آرناسون! بابت قبول پیشنهادم بی -

 طور خوشحال ندیده بودم کارن.وقت مردمم رو ایننه، من از تو ممنونم... به مردم نگاه کن. من هیچ -

 مغموم به تمامشان خیره شدم. حیف و صد حیف که توهمی پوشالی بیش نیست.

 گم؟می درست. باشه چیزهایی ما جوان پیشگوی و تو بین زنممی حدس... رومن خب - 

 رود؟چیز از یاد میباره همهیککرد و من نیز لبخند کوتاهی زدم. چه فایده که بهای بسنده رومن به خنده

هاتون ممنونم. از اینکه حرف من رو باور کردین و اجازه دادید ها و رسیدگیی مراقبتآقای اینگفر... من به خاطر همه -

شد. حاال شگر از شما توی ذهنم تجسم میها شخصیتی خشن و پرخارتبه زندگی کنم. من تا قبل از اینمثل درجات عالی

 اما...

 ماند؟چیز در سر جای خود باقی نمیتوانستم در همین فرصت کم زحماتشان را جبران کنم وقتی هیچادامه ندادم. چطور می

 انی استفاده کن.میهم این از. بگذرون خوش رومن با برو... برو. نشو احساساتی لطفاً! کارن اوه - 

 ن. خیلی ممنون.بازهم ممنو -

 از اینگفر فاصله گرفتیم.

 الیویا کجاست؟ -

 نگاهی مصنوعی به اطراف انداخت و سپس بی تفاوت شانه ای باال انداخت و گفت:
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 نمی دونم! -

 در دل گفتم:

 شد که از تو هم ممنون باشم. تو زن مهربونی هستی الیویا.تونستم و میکاش میای -

 زدم. نوبتی هم اگر باشد نوبت این مرد است. مردی با زیبایی ماه، شاید هم دوچندان آن.ی رومن کوک رویم را به چهره

 داد. آخر من چطور از مِهر لبخندش دل بردارم؟ی مرا تسکین میبسته هایش، روی یخی گرم مردمکنسکافه

یقت جای هرگونه ساز و سرودند و در حقبا فشار دستش به وسط سالن راهنمایی شدم. گروهی با صدایشان آوازی می

 کردند.ای را پر میموسیقی

 رومن؟ -

 بله؟ - 

 ممنونم که توی این مدت هوام رو داشتی. -

 تر شده بود.تر و مردانهاش لطیفایهای گهوارهتکان

 زودی بمیری؟دختر لجوج! چرا امشب از همه متشکری؟ قراره به -

 احتمالش هست. -

 چی؟ چطور ممکنه؟ -

 ای راجع بهش ندارم رومن.احتمالِ. هیچ نظر قطعیفقط یک  -

رحم بنشینه. ی تو به دل یک مرد جنگجو و بیاندازهتونه بهچیز نمیای کارن. زیبایی غیرعادی تو... هیچالعاده تو فوق -

 هات غیرطبیعی ان.تیرگی چشم

 تونه با تو رقابت کنه.سختی میتو مرد ایدئالی هستی رومن. قرص ماه به -

 اگرنه من چه دلیلی برای تعریف و تمجید از او داشتم؟ جو سالن رویمان تأثیر فراوانی گذاشته بود.به گمانم 

 زیر لب و بی صدا گفتم:

 شد من بمونم. کاش، کاش، کاش...شد باهم بریم. کاش میشد که فراموشم نکنی. کاش میکاش می -

 پیوستند...هایم به حقیقت میرقصاند. کاش، کاشرام مرا با خودش میـ آ تنها آرام شنیدهایم نمیاو که چیزی از حرف

 نوشتم:توانست ماندگار بماند کوتاهشب پیش از همراه شدن با ادوارد، در پوست گوزنی که مینیمه

خواهم، تو میچیز از من در خاطر تو باقی نمانده. تنها از دانم هیچدانم این نوشته برای تو گنگ است. میرومن عزیز! می -

 داری و به نوادگانت هدیه دهی.این ورق را پیش خود نگه

 دوستدار تو:
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 کارن، پیشگوی جوان.

دغدغه زیر پتویی نازک خزیده بود. پتویی که همراه خود آورده بودم اش رفتم. آرام و بیی سنگیآهی کشیدم و به شبه خانه

انگیز پوست را کنار رختش گذاشتم و اش کنار زدم. با لبخندی غمپیشانیرا رویش انداختم و چند الخ سرکشش را از روی 

اش را آرام بستم و همراه ادوارد که شود. در خانهی خروج نگاهش کردم. این چهره دگر هیچ جای دنیا یافت نمیتا لحظه

 ی سوفیا شدیم.منتظر به من چشم دوخته بود راهی کلبه

 تم و به سوفیا گفتم:هایم را زیر بغل گذاشدفتر نوشته

 خب... من آمادم. -

 پرسید: سوفیا

 مطمئنی؟ -

 با لحنی گالیه وار گفت: ادوارد

 خوای نظرش رو برگردونی؟ کارت رو شروع کن.می -

آوردم، گیج شده بودم. فهمیدم، سر درنمیجا کرد. نمیاش را جابهای به ادوارد رفت و وسایل چیده شدهغره سوفیا چشم

هایش را شد. دستگیرم نمیچیز از آن دستکرد که هیچآورد، لغات و جمالتی را بلندبلند تکرار میخود درمی اداهایی از

گذاشت هایش را روی کف چوبی کلبه میفشرد، کف دستهم میهایش را رویکوبید، چشممالید، ابزار را به هم میبه هم می

 وضوح گفت:و بعد... به

ها و مردم و یاد مسیح سوگند، به آتش، آب، خاک و هوا سوگند، به دریا و قربانیانش، به وایکینگای خدای زمان! به نام  -

 ساده طلبش سوگند، به ادوارد، کارن و من سوگند. ای خدای زمان! در جواب توهین...

ماورایی، هر چه که  هایم و یا حضور نیروییتواند دلیل آن باشد. سنگینی پلکدانم چه میاش در خاطرم نیست. نمیمابقی

 بود، دیگر از آن قرن چیزی را به همراه ندارم.

 رفت.ای بانگی آشنا به شمار میپیچید خود را در خود جمع کردم. صدای مردانههایم میاز سرمایی که در سلول

 خوای آشغال برها جمعت کنند؟هی خانم! بلند شو. اینجا جای خوابیدن نیست. می -

 بسته لبخند زدم و گفتم:طور چشماز ریتم صدایش همان

 دونستم.دونستم برگشت غیر ممکنه رومن. میمی -

 دو ثانیه سکوت کرد و بعد گفت:

 شم به رانندگی ادامه بدم و از روی شما رد بشم. خانم... اَه لعنتی!خانم بهتره از وسط خیابون بلند بشی. وگرنه مجبور می -

 این صدای رومن مانند؟گفت هایش را مزه کردم. چه میحرف
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کرده و عصبی بالتکلیف باالی سرم ایستاده بود خیره شدم. سختی از هم گشودم و به رخ رومن که اخمهایم را بهالی پلک

 تر شده بود.رنگاش بازتر و خوشچقدر چهره

 ؟تونم بابت رفتار گستاخانه و نا مالحظه گونت به اینگفر شکایت کنمدونستی که میرومن! می -

 هایش گرد شده بودند و لبانش این کلمات را از میان خود بیرون دادند:از حرکت بازایستاد. چشم

 مونم.گی؟ بلند شو خانم... اآلن از کارم جا میچرا هذیون می -

 اخمی بسیار ریز و موشکافانه روی پیشانی نشاندم. نگاهی به اطراف و تیپ رومن انداختم.

 چی؟ -

 م و از همین رو رومن ترسان عقب کشید.تقریباً داد زده بود

 آروم باش خانم. چقدر شما نامتعادلین! -

های های بلند و تابلویساز و گل و گیاه کنار آن، ساختمانباال و مشکین رنگش خیره شدم. خیابان تازهبه ماشین مدل

 شده بر روی آن. آرام از جای خود بلند شدم. اینجا... اینجا لندن بود؟نصب

 نم! حالتون خوبه؟خا -

الخلقه خبری نبود اما، این همان رومن است... چهره و صدایش همان مرد های عجیببه رومن نگریستم. گرچه از آن لباس

 کرد.را در خاطرم زنده می

 کنی؟رومن! تو... تو اینجا چیکار می -

 ای کوفت و پرسید:به دنبال اتمام سخنم بر پیشانی خودش ضربه

 یم دکتر؟خواید برمی -

 تو رومن نیستی؟ -

 نه خانم، نه. -

سرعت از کنارم عبور کرد و کمی بعد، در کسری از ثانیه محو شد. دیگر نماند و سوار بر ماشینش پا روی پدال گاز فشرد. به

بورش، خواندند؟ اگر او رومن نبود... پس موهای خدای من! اگر او رومن نبود... پس چرا چهره و نوای صوتش او را می

 کردند؟ها در این مرد چه میدار سفید، اینهای کشیده و سرخ، صورت زاویههای عسلی، لبگوی

 هایم هم برگشته بودند؟سردرگم و آشفته به خود نگاه کردم. همان پیراهن کرمی، همان ساپورت قرمز... لباس

 ی آخر دفترم را خواندم:م. صفحهی خیابان قفل شد. از روی زمین جمعشان کردنگاهم روی دفتر و کتاب گوشه

 تو را از یاد نخواهم برد اما با خود چرا. -

ساختم. ام را از صفر و از نو میی جنیفر کج کردم. به گمانم باید زندگیطرف خانهآه سوزناک و عمیقی کشیدم و راهم را به

 دگی عوض کنش... بدون مایک و بدون... رومن!دادم. بدون پدر... بدون ماشین زمان زنکردم و خرجی خود را میخود کار می
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ای طول کشید تا باالخره درب سفیدرنگش باز شد. جنی با دیدن ی جنیفر را زدم. چنددقیقهحوصله و پکر، زنگ خانهبی

 ای زد و گفت:من لبخند عادی

 اوه کارن! تو واقعاً یاد من افتادی؟ -

 ی گرم باشم.اش داخل شدم و سعی کردم که کمطعنه توجه بهبی

 خواستم ببینمت. شرایطش پیش نیومد عزیزم.خیلی وقت بود که می -

 کارن! -

 اش به طرفش چرخیدم. جلو آمد و با گرفتن دست چپم گفت:پیش از پا گذاشتن به سالن پذیرایی

 تونی بری و بعداً بیای؟می -

 چطور؟ -

 کنم برو.من امروز مهمون دارم و خیلی برام عزیزه. پس خواهش می -

 برم.ایرادی نداره جنیفر. من آبروی تو رو نمی -

 تنگش بودم مو بر تنم صاف کرد. نه... این حقیقت ندارد کارن! توهمی بیش نیست:از اندازه دل شنیده شدن صدایی که بیش

 یام.تونم بعداً بجنیفر! اگه مهمون داری می -

 طرف جنی بود و قدرت چرخش نداشتم. جنی اما لبخندش را تمدید کرد و گفت:همچنان رویم به

 شه. لطفاً با نسکافه از خودت پذیرایی کن.نه آدام. یک کار کوچیکه و زود تموم می -

 آب دهانم را قورت دادم و آرام رو به جنیفر گفتم:

 تونم بدونم این آقا کیه جنی؟می -

 ه بری.گم اگمی -

 باشه. فقط بگو کیه و چه نسبتی با تو داره؟ -

 دستش را به کمرش زد و پاسخ داد:

 آدام بیکِر، پسرخاله مِری. حاال دیگه بهتره تنهامون بذاری کارن! برو. -

 دانستم.کاش رسم رومن را میآدام بیکر! آدام بیکر! ای

 اجازه بده باهاش صحبت کنم. -

 ون مهمون منه. اون هم بعد از چند سال.گی کارن؟ افهمی چی میمی -

 دم زیاد طولش ندم.کنم. قول میخواهش می -

 با اکراه نفسش را بیرون داد و پشت سرش را خاراند. یک دستش را در هوا تاب داد و گفت:
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 خیلی خب. اما قول بده خیلی زود بری. باشه؟ -

ام چسباندم و با نام مسیح و مادرم، گفتم. کتاب و دفتر را به سینهاش را بوسیدم و با تکان سر امرش را اطاعت با لبخند گونه

زد. آرام و شمرده قدم اش را هم میبه یک حرکت رویم را به سمت پذیرایی کردم. آدام روی مبل نشسته بود و نسکافه

وحسابی مشهود اش را درستمبل دیگری نشستم. سرش همچنان تا یقه پایین بود و چهره یبرداشتم و رو به رویش رو

ی پاک کردم. سرانجام سرش را باال گرفت و با همان چهرهای کردم و از گرما، عرق پشت گردنم را با دست ساخت. سرفهنمی

 ی صورت حیرانم شد. این همان مرد وسط خیابان نبود؟ماه گونش خیره

 هایش رنگ تعجب بخشید و گفت:او هم همچون صورت مبهوت رومن به چشم

 گفت؟و پرت می همون دختری نیستی که اول صبح با خودش چرت تو؟ تو -

 و پرت نبودن. ها چرتخودم هستم آقا و باید بگم اون -

 اش را نوشید.نسکافه از ایپوزخندی زد و جرعه

 شه برای من هم کمی نسکافه بیاری؟جنی عزیزم! می -

 ارم.چی؟ آم... باشه... اآلن می -

 من و آدام را تنها گذاشت. چقدر دوست داشتم صدایش بزنم: رومن گون!فوری به آشپزخانه رفت و 

 خب... شما تنها هستین؟ -

 چطور؟ -

 آخه جنی نامزد داره و به من سپرده که مراقبش باشم. -

 ی خودم ندارم.جای نگرانی نیست. من تنهام ولی نظری روی دخترخاله -

 د:ی دوم نسکافه ادامه دانگاهی دیگر و جرعهبا نیم

 اما روی دوستاش شاید. -

ام را از جنیفر با تشکری کوتاه گرفتم. جنی روی مبلی جدا، بین ابروهای باالپریده ام را به حالت عادی برگرداندم و نسکافه

 من و آدام نشست و با خنده گفت:

ونی؟ غافلگیر شدم. این دخبر اومدن تو... خب میخرم و با بیببخش آدام. چند روزی هست که برای خونه خوراکی نمی -

 شده که چیز زیادی برای پذیرایی ندارم.

 عیبی نداره عزیزم خودت رو ناراحت نکن. -

 دونم خاله مری اصالً انگلستان نیست.ببخشید... شما خونه ی مستقلی دارین؟ چون تا جایی که من می -

 کنن.آدام و جان باهم دوستن و باهم زندگی می !عزیزم -

 آهان. خوبه. -
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 آدام رو به من پرسید: 

 تونم اسمتون رو بدونم؟می -

 کارن... کارن آلنِ. -

 تر؟ام بنویسم؟ از این بدشانسی بزرگام را نیز زیر یادگاریاوه خدای من! خدای من! چطور به یاد نداشتم که نام خانوادگی

مقابل نگاه کنجکاو ما سرش را تکان داد و های آدام کمی ریز شدند. زیر لب نام مرا چندین بار تکرار کرد و سپس در چشم

ی استکانش را هم نوشید و پا روی پا انداخت. گویی منتظر رفع زحمت کردن من بود تا دو کالم با ماندهخندید. ته

 اش اختالط کند.دخترخاله

 شه چند لحظه باهم خصوصی صحبت کنیم؟جنیفر! می -

 اش رفت.طرف راهروی تک اتاقهد شد و بهنگاهی به آدام کرد و با عذرخواهی از آدام بلن

 جان به من نگفته بود تو مسئول چک کردن منی. -

 تری وجود داره.ی مهمخیال مهم نیست. اآلن مسئلهبی -

 ی مهمی جز مهمون داری من؟چه مسئله -

که بتونم برای خودم  ببین دوست من! پدر من رو برای همیشه از خونه بیرون کرده و خواستم اگه اجازه بدی تا مدتی -

 خونه ای اجاره کنم پیش تو زندگی کنم.

 تأمل گفت:بی

 باشه ایرادی نداره. من که همیشه پیش جانم... اینجا رو تو اداره کن. -

رفتم؟ با این دفتر و کتاب... اش را ترک کردم. حال کجا میاش را بوسیدم و با تشکر و خداحافظی از هردوشان خانهگونه

ای از پارک و روی نیمکتی سرد و گشتیم. آنگاه من تنها نبودم. در گوشهجا... کاش با سوفیا و ادوارد یکجا برمیبیپول... بی

های نازک الی دفتر را باز کردم. از همان روز اول تا روز آخر را با جزئیات و کامل نوشته بودم. زردرنگ، با همان لباس

هایی که روزش بر وفق مرادم بود. از تر از شبگذراندم چقدر آرام بودم. آراملحظاتی که با مرد جوان و شجاع همسایه می

ام، قطره اشک سر به هوایی زیر پایش خالی شد و از هایش پیداکردههای عسلی چشمای که به رگهتنگی و عالقهروی دل

 ی آخر دفتر سقوط کرد. آهی کشیدم و دفتر را بستم.پلکم تا روی برگه

سرپناه و مثل یک دختر بد توی خیابون های لندن نچرخم. خدای قدر خوب بود که امشب بیاجتماعیم اینکاش روابط  -

 شه یه منجی سر راهم بذاری؟من! می

کامل خیره شدم. یاد آن شب نجات از دست مزدور دشمن و ای و ماه نیمهاز روی نیمکت بلند شدم و به آسمان سورمه

آرام ها آرامی فروشگاهطور که از کنارهانگیزم را تمدید کردم و همانرایم زنده شد. لبخند غمی تماس رومن، بار دیگر بلحظه

 زدم.داشتم با خودم حرف میقدم برمی
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اد. چرا باید خودش رو درگیر نوشته جا گذاشتی کارن؟ اون که اصالً تو رو یادش نمیبه چه امیدی اون نوشته رو براش به -

الً چطور ها نشده باشه؟ اصهاش بسپره؟ از کجا معلوم که تا اآلن خوراک موریانهوی گوزن رو به بچهبکنه و اون پوست بدب

ی این احتماالت توهمی تو به وقوع پیوسته باشه، کیه ممکنه که هزار سال یک نوشته قدمت داشته باشه؟ تازه اگر هم همه

و نوشته و قصدش چی بوده؟ اوه کارن! حق با رومنِ... عقلت که براش عجیب باشه اون اسم متعلق به کیه و چرا اون نامه ر

 خوار کردی. پیشگوی دیوانه!های گوشترو دریا خورده... همون شب که به حرف ادوارد کردی عقلت رو قربانی ماهی

ابان و سر گذاشتن خود، گذران زمان بود و متوجه ی تاریکی خوفناک شهر نشدن. وگرنه کدام کودنی در خی هدف از سر به

 زند؟!جلوی هزار نفر با خود حرف می

اش رو شدم که با بستنیای روبههایم را از هم باز کردم، با دختربچهها الی پلکصبح که با صدای بوق سنگین ماشین

ر کرد و این به خاطجا شدم و سعی در درک موقعیت کردم. کمی بدنم درد میکرد. اخمالو درجایم جابهخیره نگاهم میخیره

کنجی تاریک و غیرقابل دید ساختمانی در حال ساخت بود. دختربچه با بیدار شدن من سرش را  مچاله خوابیدن در سه

کند؛ اما بعد متوجه شدم رد برگرداند و مادرش را صدا زد. ابتدا گمان کردم همین اآلن در مورد من مادرش را خبر می

 گیرد.اش را میشدهاسباب بازی گم

و قوسی برای رفع خشکی دادم. خمیازه و سپس دستی به صورتم  با هزار آه و ناله برخاستم و به بدن کشاز جای خود 

ی جنیفر کشید اخمی به ابرو نشاندم و راهم را به سمت خانههای ممتدی که پلیس برای کنترل ترافیک میکشیدم. با سوت

اش را فشردم. ی دهان، زنگ خانهبا همان خشکی و تلخی مزه حال زحمت را کم کرده بود. کج کردم. مطمئناً مهمانش تا به

 کمی که گذشت درب تازه سازش باز شد.

 ببخشید؟ -

 کرده به داخل سرک کشیدم و گفتم:سینه یک تای ابرویش را باال انداخت. اخم به خونسرد به چهارچوب در تکیه زد و دست

 پس جنی... -

 ه.قراره تا آخر هفته با جان زندگی کن -

شد؟ من باید تا آخر هفته ام چسباندم. پس تکلیف من چه میتر به سینهدست از سرکشی برداشتم و کتاب و دفتر را محکم

 کردم؟چه می

 اما... جنیفر گفت... -

 اش را برداشت و با لبخند کنار رفت.تکیه

 ه الزمه اینجا بمونید.تونید طبق برنامه تون تا هر زمانی کشم خانم. میالبته! من مزاحم شما نمی -

 زیر داخل شدم و او در را پشت سرم بست. کردم. سر بهات هم بداند تو را از او سوا نمیخواستم پسرخالهاوه جنیفر! اگر می

 چیزی خوردی؟ -

 نه. -
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 رفت گفت:طور که به آشپزخانه میاش چشمک ریزی زد و همانبا همان لبخند رومن گونه

 تره با یک نوتال شروع کنیم. چطوره؟طور. پس بهمنم همین -

 خوبه. -

روی مبل نشستم و دفتر و کتاب را روی میز گذاشتم. تی وی در حال پخش تبلیغات بود و دختری ریزاندام در آن موهایش 

 ی چشمانم را دست کشیدم.رقصاند. نفس عمیقی کشیدم و گوشهرا به دست باد می

 آدام گفت:

 تخت داره. اینجا فقط یک -

 چی؟ -

 ها روی میز آزاد کرد.با یک سینی و چند ظرف برگشت و دستانش را با رها کردن آن

 ها روی کاناپه بخوابم.من عادت ندارم شب -

 ی پر نوتالیش را نگریستم و گفتم:مشکوک و مبهم لقمه

 خب من هم عادت ندارم روی... آه خدای من. جنیفر یک احمقِ. -

 ای برای خود گرفتم.م سابیدم و لقمهههایم را رویحرصی شده دندان

 ی کافی بزرگ هست.اندازهاما من با این وضعیت مشکلی ندارم. تخت جنیفر به -

 ی جویده شده را پایین فرستادم و گفتم:هایم را در کاسه چرخاندم. لقمهپوزخند زدم و مردمک

 البته اگه آدمش هم... -

 این چیه؟ -

ی وارده بر بدنم را با نفس عمیقی فوری و غیر عمد دست روی دستش گذاشتم. رعشهکنجکاو دست روی دفتر گذاشت که 

 ـ خیره نگاهم کرد و گفت: کنترل کردم و دستم را عقب کشیدم. خیره

 اجازه هست؟ -

نگاهم بین دو چشم او و دفترِ خاطرات خوش و تلخم در نوسان بود. صاف نشستم و سرم را به معنای منفی تکاندم. دستش 

 مشت کرد و گفت: را

 خب... این کتاب؟ -

 شد.کتاب مشکلی نداشت. هرچه بود مربوط به من نمی

 بله. -

 زده کتاب را برداشت و الیش را باز کرد.ذوق
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 العاده عجیب از سرگذشت جدم. این واقعاً شگفت انگیزه.ی فوقمن عاشق تاریخم. یه مجموعه -

 بین نگاهم گذراندم. در دل خطاب قرارش دادم:را از زیر ذرهتنگی رومن، صورتش لبخند کوچکی زدم و به دل

دونستم کی اآلن پارتنر تو برای خوردن یک گوزن بزرگِ. دختری که از کارهای مردونه بدش نیاد یا مردی که کاش می -

 دو برابر تو بخوره؟!

 آمد. سرش را باال گرفت و گفت:تر به نظر میصورتش از لذت کمی روشن

 شه.داری میها نگهین کاغذ تقریباً از همون جنسیِ که توی موزهعجیبه! ا -

 خب... حقیقتش این یکم... چجوری بگم؟ این یه عتیقه ست که به من هدیه دادن. -

 ها باال کشید و گفت:حیران سرش را از الی برگه

 هدیه؟! عتیقه؟! شوخی نکن! -

 ی دیگری گرفتم.چیزی نگفتم و لقمه

ی عجیب و... بیخوده. فقط چون پاپا تأکید کرد مراقبش باشم و براش اتفاقاً من هم تنها ارثی که از پدرم دارم یک عتیقه -

 های خیابون پارش کرده بودن.ارزش قائل بشم هنوز نگهش داشتم. وگرنه اآلن گربه

 جفت ابروهایم را باال فرستادم و گفتم:

 تونم بدونم اون عتیقه چیه؟می -

 اه مهربان و آشنایی به رویم انداخت و بعد از جای خودش بلند شد.نگ

گاه و صدایش هایش، لبخندهای گاهانگیز شد. چقدر اداها و نگاهبا رفتنش به تک اتاق خانه، لبخندم تبدیل به تلخندی غم

همراه با بغض فرودادم و اشک  ی دیگرم راتنگی بیشتر. لقمهداد از نبودنش و دلبه سبک رومن بود؛ و همین من را آزار می

 ی چشمانم را با سر انگشت خشک کردم.حلقه بسته در کاسه

ای کلفت و لول شده! روی ای لوله شده، یا پارچهشود جسم در دستش را توصیف کرد! برگهدانم چطور میآدام با یک... نمی

 مبل نشست و گفت:

 تونست بخونه.نیست. خب اگر هم بود با خطی که داره کسی نمیهای عجیب روش خوانا این پوست یک حیوونه که نوشته -

آورش را به مشام پوست را از دستش گرفتم و پرهیجان بازش کردم. کمی دور پوست سیاه شده بود و بوی کهنگی و عذاب

 رساند.انسان می

 این پوست گوزن نیست؟ -

 درسته! اما تو از کجا فهمیدی؟ -

 لبخند زدم و پاسخ دادم:

 ربه آقای بیکر. تجربه.تج -
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 به پشتی مبل تکیه دادم و پا روی پا انداختم. آدام سرش را کج کرد و متعجب گفت:

 چیزی تونستی بفهمی خانم باتجربه؟ -

 تر کردم.ام را جمعهای غنچه شدههایم را کمی ریز و از روی تمرکز لبچشم

 تونم تشخیص بدم.آم، آره. یه چیزایی می -

ای که من رویش نشسته بودم عوض کرد و سرش را نزدیک پوست آورد. عطر سردش را دیگر مبل دونفرهجایش را با طرف 

گر او داد؛ اما حضورش چرا. تداعیهایم کشیدم. اگرچه عطری که زده بود بوی رومن را نمینامحسوس و ناخودآگاه به ریه

 بود.

 دی؟چی کارن؟ تو از یک پوست بدبو و کهنه چی تشخیص می -

 کرد فاصله دادم و در جواب گفتم:دم را کمی از او که با روانم همچون اخم و لبخند رومن بازی میخو

ی منه که موجب شد دنبالش ی زیادی دارم و این خط از اون دسته خطوط موردعالقهخب... من به خطوط باستانی عالقه -

 ی زبان نوردیک شنیدی؟برم و یادش بگیرم. تا حاال چیزی درباره

 پوست را از دست من گرفت و زیروزبرش را زیرورو کرد.

ی قدر باارزشِ که پدرانم به حفظش توصیهنه. تنها چیزی که برای من سؤالِ مقدار ارزش این پوسته. چه چیز این این -

 اکید داشتن؟

 زمان با کنار پنجره رفتن گفتم:پوست را از دستش گرفتم و هم

 تونیم یکم فضولی کنیم. موافقی؟رو هم به کنجکاوی انداختی، می قدر کنجکاوی و منحاال که این -

 توجه به واکنش اجزای صورتش پوست را زیر نور خورشید گرفتم.بی

 اوه! اینجا رو ببین. -

 بینی؟ متنش حاال واضح تره.می -

 تونی بگی چی نوشته؟تو بلدی بخونی کارن؟ می -

آدام در نزدیکی ام سرم را با لبخند تکاندم و با دقت بیشتری سعی در خواندن متن ناخوانا و کمی محوش کردم. حضور 

 رو گفتم: از اینتمرکزم را به هم می ریخت. 

 شه بری بشینی تا من...آدام! می -

 اوه البته. -

 ت.ای را به کتفم زد و تا روی مبل بازگشخودش با همان شعورش چند ضربه

 هایش را بر لبانم جاری ساختم.ذره نوشتهبار دیگر به متن روی پوست توجه کردم. زیر لب ذره

 شده است. به دستور اینگفر بزرگ...چند روزی است دختری زیبارخ و سرکش، خودرأی و مغرور به جمع ما اضافه -
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 اینگفر؟! اینگفر؟!

 دام.ها آشه به عصر وایکینگاین... این نامه مربوط می -

 اوه خدای من! پس این نامه بیش از چند صدسال عمر داره. -

ی های این دختر برای همهام. نام و لباسکند شدهبه دستور اینگفر بزرگ من مأمور حفاظت از اویی که ادعای آزادی می -

 گوید نامش...برانگیز و عجیب است. او میمردم تعجب

از ترس هینی م ایستاده بود. سوی آدام چرخیدم که در کمال بهت دقیق در پشت سرای در کار نبود. پکر و ناامید بهادامه

 گفت.گرفت ناسزا میتفاوت نامه را در دستش میام او را که بیکشیدم و به قاب پنجره چسبیدم. نفس حبس شده

 چرا باید جای حساس نامه تموم بشه؟ لعنتی! -

ی رومن، زمان اش من را یاد شیطنت گل کردهز شد. شیطنت چهرهنگاهش با دیدن من خندید و لبش به ریشخند با

 انداخت.ها میکردن الشهجمع

 جا بشم. سر و صدا جا بهترسیدی؟ من از بچگی عادت داشتم بی -

 ای سنگین رویم را به سمت پنجره گرداندم.غرهنفسم را با شدت بیرون دادم و نامه را تقریباً از دستش چنگ زدم. با چشم

 عادت خیلی زشتیِ. شاید یک نفر مریضی قلبی داشته باشه. -

 دم. نگران بیمارهای قلبی نباش.شناسم بعد روشون اعمال شیطانی انجام میها رو میولی من قبلش آدم -

 کجی کردم و متن زیر نامه را بلندبلند خواندم:دهان

خواهم، چیز از من در خاطر تو باقی نمانده. تنها از تو میدانم هیچدانم این نوشته برای تو گنگ است. میرومن عزیز! می -

 داری و به نوادگانت هدیه دهی.این ورق را پیش خود نگه

 دوستدار تو:

 کارن، پیشگوی جوان.

زمان بر من غالب شد. صدایم که دیگر در آخرین کلمات متن به تحلیل رفته بود لرزان شد و نتوانست با چندین حس هم

ی اشک تار شده بود و این بار قدرت گرفتن واسطهنم در به زبان آوردن پیشگوی جوان همکاری کند. نگاهم بهی سوزاحنجره

ی ی قفسهشده بود و قلبم کوبنده و دیوانه به دیوارهاش را با سرانگشت نداشتم. ضربان قلبم از روال عادی خودش خارجقطره

وردم و روی زمین چمباتمه زدم. صدای بسیار محوی از صدای رومن در کوبید. شوکه از دیدن متن خود، سر خام میسینه

هایم متوقف کرد. لیوان های دودو زنش را روی لبزد که لیوانی آب برایم آورده بود. نگران و دلهره زده مردمکسرم چرخ می

 ام نگریستم و آرام لب زدم:زده به نامهسره سر کشیدم. غمآب را از دستش گرفتم و یک

 چطور ممکنه؟ -

 کرد، لیوان را از دستم گرفت و گفت:آدام که با هر بار دیدنش خاطر رومن را در ذهنم مجدداً رونمایی می
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 قدر تحت تأثیر قرار گرفتی؟ی توی اون دیدی که اینچتو خوبی کارن؟ چی شد؟  -

 ن خسته شده بودم.دوست داشتم ماجرای بازگشت زمان را حداقل برای یک نفر بازگو کنم. از در دل ریخت

بردم نامه را بار دیگر بازخوانی کردم. عجب! پس مردی که از حرف، همچنان که در شوک و بهت به سر میحال بی با این

 ی نامه احترام قائل شد و به درخواستش توجه کرده است.چیز خبر ندارد برای نویسنده هیچ

خورد و این برایم ی خود بازگشتم. آدام اما در نگرانی غوطه میاولیهشده به حالت با چند نفس عمیق و آب دهان قورت داده

 هضم نبود.قابل

 خوبم. خوبم. -

 تو... مریضی؟ -

 نه، نه. فقط یاد چیزی افتادم که با خوندن این متن غمش توی دلم زنده شد. -

 چشم ریز شده سرش را به راست مایل کرد و گفت:

 و اون چیز چیه؟ -

 قدر شعور داشته باشد که در صورت باور نکردن مرا دیوانه نخواند؟انست آنتومردد بودم. می

 بگو کارن. شاید من بتونم کمکت کنم. -

توانستم حرفم را اثبات کنم و نه وزنم را حمل کردم. چه مأیوسانه که نه میاز جایم برخاستم و وارفته تا روی مبل بدن بی

 گویم.آمده را در خود بریزم و هیچ نوقایع پیش

 هایم چشم دوخت.آدام نیز در طرف دیگر مبل نشست و منتظر به لب

 خوام تعریف کنم بین خودمون بمونه؟دی چیزی که میقول می -

 ها نیست؟ی لبش را به دندان گرفت. نکن! حیف نرمی و لطافت آنسرش را با اطمینان باال و پایین کرد و گوشه

ی. چیزی که اآلن قراره بشنوی چیزی نیست که خیلی راحت بشه درکش کرد و توی امیدوارم من رو یک دیوونه تلقی نکن -

 ذهن بمونه.

ها این دل عجیب اش را کمتر کرد و نزدیک نشست. ابروهایم از این نزدیکی در هم پیچ خوردند. تازگیبا هیجان کمی فاصله

سوم ژانویه تا... بازگشتم به زمان حال کردم. حین  ظرفیت شده بود. با کمی من و من شروع به تعریف وقایع ازجنبه و بیبی

رفت. اش به نسبت بیشتر در بهت فرومیرفتم چهرههایش شدم. هر چه جلوتر میهایم متوجه ی حیرت درون مردمکصحبت

را  درمانمهای بیکرد. سعی داشتم جلوی ریزش اشکام با مرور خاطرات بیشتر شده بود و بغض به جانم رخنه میتنگیدل

هایم الی دفترم را باز های حرفداد. در میانهشدت در دلم بنشسته بود و برای آسوده زیستن امان نمیبگیرم؛ اما رومن به

تر با تکه گچی در ام که دیشب برای خسته کردن خود و خواب راحتهای ذهنیهایم را نشانش دادم. نقاشیکردم و نقاشی

های من باال ها و تصویر رومن، آرام سرش را تا روی چشماده کرده بودم. با دیدن نقاشیکنار پای یک کارگر بر روی کاغذ پی

 آورد.
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 این... -

العاده شبیه رومنی. به خاطر همین اون روز وسط خیابون تو رو با رومن اشتباه گرفتم. حتی صداتون هم باهم مو تو فوق -

 زنه.نمی

 !من خدای - 

 هاش خیلی کوتاه بود.هاتونه. رومن مژهومن، توی مژهتنها تفاوت ظاهری بین تو و ر -

 پس این نامه هم... تو نوشتی؟ -

 درسته. خیلی عجیبه که حاال به دست تو رسیده. تویی که شباهت بسیار باالیی به رومن داری. -

توی زندگی یک دونی؟ من معتقدم هر چیزی رو شدن ماست. فامیل بودن من و جنیفر، خب میتر از اون روبهو عجیب -

 نشونه ست.

 نشونه؟ -

 طوری این نامه به دست تو برسه.شدم و تو دوست جنیفر، تا اینی جنیفر میبله. شاید من باید پسرخاله -

 با کمی مکث ادامه داد:

 و شاید هم قراره تو دلت با کسی که بهش دل بستی آروم بگیره. -

 گیج و سردرگم پرسیدم:

 آدام؟زنی چرا واضح حرف نمی -

 نفس بلندی کشید و با سری پایین جواب داد:

 دونم. این فقط یک احتمالِ.نمی -

 احتمال چی؟ -

 چنگ در موهایش انداخت و در همان حالت گفت:

 خودم هم هنوز مطمئن نیستم. -

 اش گذاشتم و گفتم:غیرارادی دست روی شانه

 به من بگو آدام. این بیشتر از هرکسی به من مربوطه. -

ام حاصل از پیچههای من شد. دلی مردمکی رنگ تیرهاش خیرهی گرم دو گوی عسلیا آرام باال گرفت و با قهوهسرش ر

 نفوذ نگاهش بود یا گشنگی؟

تونه . این آشنایی و این شرایط نمیباشه دلیلبی تونهنمی شباهت این. هستم تو رومن همون من که اینِ من یفرضیه -

 اتفاقی باشه.
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 ام عبور دادم و با صدای پس رفته گفتم:شدهسختی از گلوی خشکرا به آب دهانم

 تو رومن من نیستی. تو فقط شبیه اونی. تو فقط از نسل اونی. تو اون نیستی. -

هات رو طور نیست کارن. چشمی اتفاقی پیش رفته؟ اینخیل چی همه گیمی تو. بنداز روز دو این به نگاه یه ولی! درسته - 

 باز کن.

 خوای از شرایط سوءاستفاده کنی. من و تو هیچ ربطی به هم نداریم.های من بازن. این تویی که میچشم -

خواهم از او که سعی در استفاده کنی کارن؟ میطرف درب خانه قدم برداشتم. چه میدرنگ کتاب و دفترم را برداشتم و بهبی

 از شباهتش دارد دور شوم. شباهت؟

آشنای غریبه فرو رفتم. این بار  میان حلقه بازوهایش اسیر شدم. م کشیده شد و در حرکتی غافلگیرانه درنرسیده به در بازوی

 شده بود.اش رومنی بود که در غالب آدام پنهانشد و تنها شگفتیسومی بود که تجربه می

 اسمش رو سوءاستفاده نذار کارن. -

 سازی؟تونی از روی چند تا نشونه آیندت رو بتو چطور می -

 داشته است.آب دهانم را قورت دادم. رومن عزیزم! این تن عجیب تو را در خود محفوظ نگه

 خودش را کمی عقب کشید و به چشم هایم خیره شد.

 .شدم اسیر جنیفر نامزدی جشن از من. نیستن ها نشونه فقط - 

 اسیر؟! -

 و لب زد: چشم هایش را آرام باز و بسته کرد

 کردم که چرا باید یک دختر تا این حد زیبا و دلبر باشه؟ این انصاف نیست.خودم فکر میاز همون روز با  -

گویی کنار شومینه و پیچیده در پتویی نرم و گرم نشسته  گرمای بیش از حدی من را به احاطه ی خودش در آورده بود؛

 کردم.ای گرم از خود پذیرایی میبودم و با قهوه

 چی؟ -

 :با نگاه پر مهرش گفت

 پس شناسمت؛می من بشی متوجه که نذاشتم و نخواستم دیروز. بشی من مال باید تو کنممی حس که وقته خیلی من - 

 حرفات شنیدن با. کرد آسون خیلی رو کار نامه این. بزنم حرف باهات بتونم تا کنه جور رو شرایط هفته یک خواستم جنی از

خواد به کنم. اینکه من شبیه رومن هستم و از نسل اونم مینداره و باورت میچیز غیرممکنی وجود  یچه من برای... کارن

 کنه جواب بله بدی.تو بفهمونه به کسی که امروز اعتراف می

کنی؟ چیز را باهم بر سرم نازل میتحمل بود. خدای من! چرا همیشه در مواقع سورپرایز همهاین حجم از شوک برایم غیرقابل

 اند؟ها نشانهبه قول آدام... این
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کرد. کشید و دلم را ریش میدارش در گوشم سوت میکشید. صدای خشام ناخن میام به گلوی خشکیدهبغض وحشی

 هایم پیدا کردند.ای بالغ راه خودشان را با سقوط آزاد بر روی گونهی چشمانم همچون پروانهقطرات اشک پیله بسته در کاسه

 داد.فرستادن سخت آب دهانش میسیب گلویش نشان از پایین 

 تونم؟تونم جای اون رو برات پرکنم. نمیشده و من می تو دلت برای رومن تنگ -

 قدر اونی؟کاش هیچ چیزتون شبیه هم نبود. کاش حداقل عطر تنت یا اخالقت با اون فرق داشت. تو چرا این -

 ی اینا، جوابت؟با همه -

 طور نیست؟ر کنار خود داشته باشم. اینتوانم تو را درومن خاص من! من می

 لبخندی زدم و با دمی عمیق گفتم:

 رومن من باش. -

افتاد تا من و ی این اتفاقات اتفاق میها چینشی بود برای گره خوردن سرنوشت من و آدام. شاید باید همهشاید تمام این

زمان، آشنایی و مهر رومن، برگشت به حال با کوله  ی ماشین زمان، بازگشتِ آدام همدیگر را جذب کنیم. پدر مخترع، ایده

توانستند دو ها تنها میدانست. اینبازی از خاطره و در آخر مردی بس رومن گونه که از خیلی وقت قبل مرا برای خود می

 جمله را به ذهن کوچک من القا کنند:

 خورده به سرنوشت.ها سراسر گرهزندگی سراسر نشانه است و نشانه -

*** 
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 توجه: 

ها، واگ ها و اوضاع اروپا و کارولنژیان، همچنین نام اینگفر شده در مورد قرن نهم، وایکینگتمامی مطالب و اطالعات داده

ی کارن تغییر پیداکرده است.) با وسیلههایی که بهباشند. مگر قسمتشده و درست میآرناسون و ساخت کشتزار، تحقیق

 به چشم خورد، پوزش!(این حال اگر غلطی 

افتم که چقدر درنهایت مرام و کنم، یاد بعضی رفقام میکس فکر میچیز و همهپتو به همهها همون طور که زیر بعضی شب

معرفتِ رفاقت توی نوشتن این داستان کمکم کردن. دوستانی که شاید آشنایی باهاشون به یک سال هم نرسیده؛ اما جوری 

شی. یکی از بهترین رفیقایی که من توی این چند کنن که بیشتر از هر کسی وابستشون میمیخودشون رو توی دلت جا 

ی داستان رو داشت و هر کمکی که در سال کوتاه عمرم داشتم الیا جان گل محمدیِ که به طرز عجیبی مثل من دغدغه

مریم خانم سنگ سفیدی، فاطمه خانم عرب توانش بود برام انجام داد. همچنین باقی دوستان ازجمله: فاطمه خانم جبروتی، 

ی من رو برای ادامه دادن داستان باال بردن. دم همتون هاشون انگیزهقدیمی و... که با کالمشون روحیه دادن و با تعریف

 گرم!

 پایان

 مهدیه سادات ابطحی

 ی بامداد!دقیقه 1:24

25/ 12/ 1398 
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