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خالصه:
امروز را در دفترم مینویسم .برای آیندگانم .برای گذشتگانم .برای تمام کسانی که باور ندارند که گذشته ،قدرت برگشت را
دارد! آری .گذشته میتواند برگردد اگر شرایطش باشد .اگر ذهنت بخواهد .اگر عمیقاً آرزویش را داشته باشی .میتوانی حتی
تا هزار سال هم به عقب برگردی .همهچیز را ببینی .زندگی کنی .تو ...میتوانی تغییر بدهی .میتوانی تاریخ را عوض کنی.
میتوانی آیندهای دیگر بسازی .بهگونهای که گویی هرگز در ناجوانمردیهای روزگار مدرن زندگی نکردهای .البته ...این میان
باید شانس خروج از حلقهی زمان را هم داشته باشی .مبادا که در این حلقه ،گیر کنی و هرگز بیرون نیایی .حتی اگر خودت
بخواهی برگردی.
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مقدمه:
میگویند:
گذشته ،گذشته.
اما من باور ندارم .تو هم باورش نکن .گذشته اگر گذشته بود ،هیچگاه در خاطر من و تو زنده نمیشد.
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با صدای چکشهای بیرحمانهی پدرم که بیتوجه به زمان و مکان ،هرگاه دلش میکشید به بدن محکم آهنپارهها میکوبید،
الی دو پلکم را باز کردم .به گمانم امروز هم تعمیرات دارد .به صورتم دست کشیدم و کش و قوسی به بدنم دادم .اگر گذاشت
امروز تعطیلم را کمی بیشتر از روزهای دیگر بخوابم.
لعنتیای زیر لب گفتم و از تخت پایین آمدم .پرده را کنار زدم و به خیابان خلوت نگریستم .حتی پرندهها هم خوابیده بودند!
پوفی کشیدم از اتاق و در پیاش از پلهها پایین رفتم .صدا از زیر زمین میآمد.
داد زدم:
 پدر! خواهش میکنم تمومش کن. توی کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن ،کارن!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
زدم .عادت به شستشو در سرویس بهداشتی را نداشتم .در نظرم کثیف میآمد .صبحانهی مفصلی برای خود درست کرده و
نوش جان کردم .حین خروج از آشپزخانه ،پدر با سر و روی روغنی و لباس کار به گند کشیده شدهاش در چهارچوب در
حاضر شد .پدر پیر من! بعد از مدتها خوشحالی را در چهرهاش میدیدم.
 باالخره رضایت دادی تمومش کنی؟عرق روی پیشانیاش را پاک کرد و گفت:
 برو پایین ببین پدر دانشمندت چی ساخته؟!شانهام را با بیتفاوتی باال انداختم و جلوتر ،از پلههای زیرزمین پایین رفتم .ماشین بزرگش با کلی دم و دستگاه با آن قیافهی
خشنش رویش را به سمت درب اتاقک پنج در پنج زیرزمین کرده بود .برخالف بیتفاوتی ظاهریام در دل شگفتزده شده
بودم .هرچند که من اصوالً مبحثی که پدر راجع به آن تحقیق و بررسی میکرد را از پایه و اساس رد میکردم .سفر به
گذشته؟ در کجای تاریخ چنین چیزی را ممکن و عملی میدانستند که پدر خرافی من این مسئله را باور داشت؟ تنها عمر
خود را هدر میداد.
پدر با شعف گفت:
 برو جلو .به نظرت فوقالعاده نمیاد؟ نه پدر! من گذشته رو رها کردم .هیچ برام جالب نیست که بتونم دوباره برگردم به گذشته .این فقط برای شما و امثالشما فوقالعاده ست.
با این حال جلو رفتم و دور ماشین چرخ زدم .اتاقک عکسبرداری را از یک ناکجا آباد خریده بود و حال با سیمها ،کامپیوترها
و دستگاههای زیادی آن را پوشش داده بود .سیمها با بینظمی در هم پیچیده بودند و ذهن مرا هم آشفته میکردند.
پدر با تعجب گفت:
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 ولی تو خیلی به تاریخ عالقه داری کارن .چطور گذشته میتونه برای تو جالب نباشه؟ این حرفت رو میذارم پای دروغگوبودنت عزیزم .این اخالق زشت رو بذار کنار.
 من مثل تو دروغ نمیگم.پوزخند زد و مردمکهایش را در کاسهی چشمانش چرخاند .هیچوقت نمیتوانستم درکش کنم .برای من پدر یک موجود
مرموز و خودپرست است.
دستی به روی بدنهی ماشین زمان خیالیاش کشیدم و گفتم:
 حاال قراره با این چیکار کنی پدر؟ بابا ،کارن .این رو یاد بگیر. بابا! میشه بدونم این قراره چیکار کنه؟هیجانزده دستهای آلودهاش را به هم کوبید و دور ماشینش شروع به گردش کرد.
 این ماشین؟ معلوم نیست؟ قراره تو توی این بشینی و بری به همون جایی که همیشه دلت میخواست .من این رو برایتو ساختم کارن .به مناسبت تولدت دخترم.
از ماشین فاصله گرفتم و از الی سیمها رد شدم .دستبهسینه گفتم:
 تولد من دوم مارسِ بابا .امروز سوم ژانویه ست .در ضمن ...من چرا باید به غول آهنی تو اعتماد کنم؟مبهوت دست از تمیز کردن کثیفی شیشهی یکی از مانیتورها با پیراهن روغنی خودش برداشت و خیره نگاهم کرد.
 محض رضای مسیح دختر! این دقیقاً همون چیزی که تو از بچگی تا همین دو سال پیش به خاطرش تک تک موهای منرو سفید کردی .مگه تو دوست نداشتی مارگارت رو ببینی؟
با یادآوری مادرم ،ابروهایم را درهم کشیدم و رویم را برگرداندم .اینجا واقعاً شلوغ و نامرتب بود.
 این ممکن نیست .گذشتهها هیچوقت برنمیگردن .تو هم این رو باید بپذیری بابا. آه دخترم .امتحانش میتونه تو رو به وجد بیارِ .این اطمینان رو بهت میدم که اگه توی شرایطش قرار بگیری باز مثل دوسال پیش جو گیر میشی عزیزم.
نگاهم را آرام از روی سیمها و مانیتورها تا روی پاهای برهنهی بابا و صورت چروکیدهاش کشیدم .ملتمسانه گفت:
 فقط امتحانش کن.مردد ،در تأمل بودم که تصمیم آخرم را گرفتم .این دستگاه قطعاً عمل نمیکرد .بگذار برای اثباتش به این پیرمرد قدمی
جلو بگذارم .شاید خودش کوتاه بیاید.
با سر تأیید کردم و نگاه از شوق چشمانش گرفتم.
پدر گفت:
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 خوبه .حاال برو توی این اتاقک .به هیچی دست نزن کارن .باشه؟ به هیچی. باشه.پردهی اتاقک را کنار زدم و داخل شدم .انواع قطعات الکترونیکی و منابع فنی در دورتادور دیوارهها جای گذاری شده بودند.
وسط آن اتاقک تنگ و خفه صندلی کوچک و نارنجیرنگی قرار داشت.
 نشستی؟روی صندلی جاگیر شدم و نفس عمیقی کشیدم .دستبهسینه لم دادم و منتظر عمل نکردن ماشین عجیبش شدم.
 من آماده م. عالیه .نگران نباش .درد نداره .فقط اگه صدای عجیب غریبی شنیدی نترس .اگه همهجا تاریک شد نترس .اگه فکر کردیکسی داره تو رو با سرعت جابهجا میکنه نترس .اگه...
 بابا! میشه زودتر شروعش کنی؟ امروز قرار خیلی مهمی دارم. تو واقعاً کسلکنندهای کارن .خواستم این رو بدونی.با بیقیدی شانهام را باال دادم و موهایم را در یکطرف شانهام انداختم .پس از چند دقیقه به خاطر حوصلهی سر رفتهام بلند
صدا زدم:
 بابا! تو هنوز اونجایی؟جوابی نگرفتم .باز صدا زدم؛ و باز پاسخی دریافت نکردم .مشکوک پرده را کمی کنار زدم .با دیدن همان اتاق زیرزمین ،نفس
راحتی کشیدم و برای سومین بار صدا کردم:
 پدر! نگو که بهجای من تو ناپدید شدی.نالهای ریز و خفه ،از گوشهای به گوشم رسید .نیمنگاهی به داخل اتاقک انداختم و بیرون آمدم.
 پدر! حالت خوبه؟سرش را از داخل یکی از دستگاهها بیرون کشید و نفس گرفت.
 امروز این لعنتی با خطا مواجه شده .خوب شد با همین خطا عمل نکرد .وگرنه معلوم نبود تو اآلن کجای این کرهی خاکیداشتی به جون من غر میزدی.
به نشانهی تمسخر خندیدم و در حال خروج از زیرزمین گفتم:
 و پدر هنوز معتقده این ماشین گنده کار میکنه.از پلهها باال میرفتم که صدایش با حرص و دعوا به گوش رسید:
 فردا هم امتحانش میکنیم کارن .بهت ثابت میکنم کامالً در اشتباهی.زیر لب زمزمه کردم:
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 منم همینطور پدر.به اتاق بازگشتم و با برداشتن ماژیک ،رو به روی تقویم دیواریام قرار گرفتم .روی سوم ژانویه یک ضربدر قرمز رسم کردم
و ابروهایم را باال انداختم.
 یک روز دیگه هم گذشت دختر کوچولو .تا کی قراره زنده بمونی؟نگاه دیگری به ساعت کردم .با دیدن عقربههایی که روی نه مانور میدادند ،از کمد لباسیام یک تیشرت جذب سفید همراه
با یک شلوار جین بیرون کشیدم .پس از تعویض لباسهایم ،شانهای به موهای طالییرنگم زدم و رژ صورتی خوشرنگی را
هم به لبهایم کشیدم .کیفدستیام را با موبایل و هندزفری برداشتم و از خانه بی خداحافظی بیرون زدم .پدر حتماً نفرین
میکرد.
قدم در خیابان بیست و سوم گذاشتم و از کنارهها ادامهی راه را گرفتم .از رو به روی یک فروشگاه رد میشدم که ناگهان
اتومبیل مشکی رنگی تمام آب چالههای کف خیابان را به رویم پاشید .ایستاده و مبهوت ،دستهایم را از هم باز کردم و به
قامت گِل ریخته شدهام خیره شدم .چند لحظهای را گنگ و مبهم سپری کردم تا اینکه با خندهی تمسخر آمیز پسربچهای،
به خود آمدم .دندانهایم رو هم سابیدم و به راننده که پیدرپی عذرخواهی میکرد توپیدم:
 هی آقا! مگه کوری؟ ببین از من چی ساختی!راننده :واقعاً شرمندم خانم .اصالً نفهمیدم چی شد.
لبهایم را رویهم فشردم و با قدمهای محکم و بلند به سرعت به خانه برگشتم .هم چنان زیر لب به زمین و زمان ،پدر
خرافاتی ،رانندهی حواسپرت و تیشرت سفید و پسربچهی بیادب ناسزا میگفتم .پوست کثیف شدهام را آب کشیدم و
لباسهایم را با یک آستین بلند صورتی رنگ و شلوار طوسی تعویض کردم .دستی به موهایم کشیدم و باز از خانه خارج
شدم .این بار توانستم به سالمت خود را تا اول خیابان مرکزی برسانم؛ اما با یادآوری پولهایم در جیب پشتی شلوار جین
بر سر خود ناله کردم:
 لعنتی! خدای من! این واقعاً افتضاحه.موهایم را از چنگ ناخنهایم گذراندم و با لبهای آویزان ،پیاده راه را تا سر قرار کز کردم .دقیقاً نود دقیقه از زمان ارزشمندم
را حرام بدشانسیهای امروز کردهام .از کنار زن سالمندی گذر میکردم که صدا زد:
 خانم جوان!رویم را برگرداندم و بهصورت چروکیده و مچاله شدهاش زُل زدم .پیرزن انگار اتو الزم داشت.
 با من بودین؟ اوه بله .میشه کمک کنی این کیسهها رو تا خونه برسونم؟ پاها و کمرم درد میکنه .راهمم دوره! نمیتونم تنهایی همهاینارو تا آخر خیابون بیستم برسونم.
 -خیابون بیستم؟ ولی خانم ...من...
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 خواهش میکنم.برخالف تمام زحماتم ،دل به حال پیرزن فرتوت سوزاندم و با اکراه ،کیسههایش را با همان سرعت آرامش تا آخر خیابان
بیستم حمل کردم .هنگامیکه به مقصد رسیدیم پیرزن به جان خسته و دیوانهام تشکر و دعا گفت .سری تکان دادم و باز
تمام راه بازگشته را بازگشتم! عقربههای ساعت یاسیرنگم روی یازده و سی دقیقه ایستاده بودند .اوه نه! مایک از بدقولی و
تأخیر متنفر بود .آه خدای من! از این بدتر نمیشد .موبایلم را از کیف خارج کردم و شمارهاش را گرفتم .با چند بوق پیدرپی
آخرش پاسخ داد:
 کارن! سالم مایک .برای تأخیرم خیلی متأسفم عزیزم .کاری برام... نه نه .اشکال نداره کارن ،خودت رو ناراحت نکن .تا یک ساعت پیش توی کافه تریا منتظرت نشسته بودم؛ ولی بعد کارمهمی برام پیش اومد که فکر نمیکنم امروز بتونیم همدیگه رو ببینیم.
از قدم باز ایستادم .ناامید روی نیمکت پارک سرِ راه نشستم و گفتم:
 ولی مایک من امروز میخواستم... ازت عذر میخوام کارن عزیزم؛ ولی دیگه باید برم .بعداً باهام تماس بگیر ،بای.گیج و منگ به تصویر جذابش روی صفحهی موبایل خیره شدم .ابروهایم را به هم گره زدم و از جای بلند شدم .عصبی و
رنجور از بوی گند شانس امروز ،تمام فاصلهی پارک تا خانه را دویدم .مهمتر از من برای مایک وجود دارد .مایک گفت با من
تماس بگیر .نگفت با تو تماس میگیرم .مایک از من دلخور است .من نیز از امروز دلخورم!
با خستگی و درد پاهایم ،روی تخت و سپس زیر پتو خزیدم .تا شب یا از دست خود خودخوری میکردم ،یا از دست پدر و
تقتقهایش حرص میخوردم و یا برای رفع گرسنگی شام دیشب را میل میکردم .به آخرهای شبِ یک روز کسلکننده و
تکراری که رسیدم ،یکی از کتابهای تاریخ را از کتابخانه گزیدم و از فهرست ،صفحهی خاصی را باز کردم.
وایکینگها! گروهی که برای به دست آوردن انگلستان و اروپا جنگ میکردند .برایم جالب آمد؛ و نمیدانم تا چه اندازه
درگیرش شده بودم که از خستگی ،به خواب رفتم.
با شنیدن نامم از زبان پدر ،چشمهایم را از هم باز کردم .صورتش شاد و خرسند به نظر میرسید.
 چی شده بابا؟ باالخره قراره از دست من راحت بشی؟ بلند شو دخترم .ماشین روشن شد .ماشین کار میکنه .پاشو.پتو را از رویم کشید و بدنم را تکان تکان داد .چشمهایم را مالیدم و نق زدم:
 -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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دستم را کشید و به طرف زیرزمین دنبال خودش دواند .آثار خواب باعث میشد مقاومت نکنم و میانهی راه پلکهایم را روی
هم بگذارم .بوی آهن و روغن مشامم را پر کرد .با چندش و چهرهی درهمرفته ،به اطراف نگریستم .صدای خرخر ماشین،
نشان از کار کردنش میداد.
 تبریک میگم بابا .پس باالخره به آرزوت رسیدی .حاال میتونی سوار شی و بری همون جایی که به خاطرش این روساختی .میدونم که این برای من نیست.
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:
 پدر! من نمیخوام به جایی سفر کنم .من امروز باید برم جایی. آمادهای کارن؟دست به سینه و اخمالو جوابش را ندادم .تکرار کرد:
 آمادهای؟ روشنش کنم؟ هر جور مایلی .مگه اهمیتی هم داره؟ کمربندت رو بستی؟بااینکه نبسته بودم؛ اما پاسخ مثبت دادم .چرا که از کار نکردنش مطمئن هستم.
 بسیار خب ...پس شروع میکنیم .یک ...دو ...سه.با شمارهی سهی پدر ،صدای گوشخراشی در فضا پیچید .انگار دخترکی قصد داشت آنقدر جیغ بکشد تا در آخر مادرش
برای خرید اسباب بازیه موردعالقهاش راضی شود .گوشهایم را گرفتم و چشمهایم را بستم .دستگاه تکانهای بدی میخورد
که به سببش از روی ترس و احتمال یکدرصدی عمل کردنش ،کمربند را بستم.
اما چنددقیقهای نگذشته بود که از حرکت ایستاد .صدای جیغ قطع شده بود و در عوض صدای نعرهی پدر در فضا طنین
انداخت .فوری کمربند را از دور بدن باز کردم و بیرون جهیدم .پدر لگدی به یک جای ماشین کوبید و مشتش را روی دیوار
خالی کرد.
 طوری شده؟ لعنتی! سوخت. چی؟ کالً سوخت؟نفسنفسزنان روی زمین نشست .سرش را در دست گرفت و جواب داد:
 -نه ...ولی یکی از اصلیترین قطعاتش رو از دست داد.
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پوفی کشیدم و همانطور که از کنارش به طرف راهپله قدم برمیداشتم بر روی شانهاش زدم و گفتم:
 درست میشه پدر .به تالشت ادامه بده. میشه اگه خواستی بگی پدر صدام نزنی؟ فقط خیلی ساده حرفت رو بزن.همچون یخهای جایخی نگاهم را به گویهای مشکینش دوختم و بیجواب به اتاق برگشتم .امروز حتماً باید میدیدمش.
مایک باید شروط من را در این رابطهی تازه شکل گرفته میشنید .موبایل را از داخل کیفدستی دیروزم بیرون کشیدم و
شمارهاش را گرفتم .چند بوق در گوشی پیچید و او جواب نداد .بار دیگر شمارهاش را گرفتم و این بار با کالفگی پاسخ داد:
 کارن! میتونی تا چند وقت به من زنگ نزنی؟ اینجا واقعاً اوضاع شلوغه.رنجور روی تخت نشستم و با دلخوری گوشی را به رویش قطع کردم .بغضم را فروخوردم و با ماژیک قرمز ،روی چهارم ژانویه
را ضربدر کشیدم.
 انگار یه روز دیگه هم از عمرت کم شده .فکر کنم اگه همینجوری پیش بره دیگه هیچکس حاضر به دوست داشتنتنمیشه .کارن! مشکل از تو نیست .بقیه با تو فرق دارن .پدر سرش به اختراع عجیبش گرمه و از تو بدش میاد .چون تو برای
اون یک موجود اضافی بهحساب میای که طبق قانون موظفه خرجت رو بده و همهجوره تأمینت کنه .مایک هم ...آه کارن...
انگار مایک هیچ زمانی رو برای تو اختصاص نمیده .پس خودت موندی و جنیفر .شاید جنی هم حوصله ش از رفتار بی شور
و شوق تو سر میره.
ماژیک را روی میز گذاشتم و کتاب تاریخ دیشب را از روی تخت برداشتم تا ادامهاش را بخوانم .وایکینگها عجب مردمان
جالبی بودند!
یکنواختی روز دیگری از عمر بیهدفم را با کتابهای تاریخم و نبردهای باستانی کشورم انگلستان گذراندم .امروز نیز گذشت
و تنها آموختهام همین اطالعات تاریخی شدند .بهراستی انگیزهام برای ادامهی زندگی چیست؟ خود شجاعتی برای خودکشی
ندارم؛ اما از خدا میخواهم اگر قرار بر همین یکنواختی است ،اگر قرار بر همین بیهدفی و بیانگیزگی است ،جانم را بستاند.
با شروع روز سوم و فریادهای سرسامآور پدر ،بالشت را روی سرم گذاشتم و جیغ کشیدم:
 بسه .برای این هفته کافیه .تمومش کن.اما انگار قصد آرام گرفتن نداشت .از جا برخاستم و به سراغ تقویم رفتم .با حرص و خشم روی پنجم ژانویه را خطخطی
کردم و ماژیک را همچون یک آشغال به روی میز پرت کردم .با قدمهای سریع و محکم خود را به زیرزمین رساندم .تقریباً
بر سر پدر فریاد زدم:
 امروز بیخیالش شو بابا .فقط امروز.اما بابا با چشمهای خیسش رویش را از ماشینش گرفت و به من دوخت .قطرههای شبنم گونهاش حس شوق را در خود
حمل میکردند .لب زد:
 -امروز نه .امروز روز موعوده .بشین .بشین کارن.
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مردد نگاه دقیقی به دستگاه انداختم .سالم به نظر میآمد.
 یعنی میخوای بگی امروز قطعاً کار میکنه؟سرش را با شدت تکان داد و روی مانیتورها را درهموبرهم لمس کرد .من که سر از کارهایش با آن صفحات الکترونیکی
درنمیآوردم.
 منتظر چی هستی؟ بشین.از خدا میخواهم بدین وسیله بیجان شوم .داخل اتاقک نشستم و اعالم آمادگی کردم .پدر پردهی ضخیم را کنار زد و گفت:
 کارن ،عزیزم! امروز بهاحتمال خیلی قوی بدون مشکل کار میکنه .پس ازت میخوام خونسردی خودت رو حفظ کنی .منتو رو میبرم پیش مادرت مارگارت؛ و تو میتونی یک دل سیر باهاش حرف بزنی و نگاهش کنی و در آخر ،خداحافظی کنی.
تو مدیون من میشی و از خدا میخوای برگردی تا بتونی از من تشکر کنی .بهت قول میدم.
بیتفاوت تنها سرم را تکان دادم و نفس عمیقی کشیدم .احساسم نظر پدر را تأیید میکرد .عقلم اما حرف دیگری میزد.
کدام آدم دانشمندی ماشین زمان اختراع کرده است که حال پدر من...
با صدای جیغ همان دخترک سمج و شروع تکانهای نرم و گهوارهای اتاقک ،چشمهایم را بستم .کاش ماشین از داخل آتش
بگیرد و من تالشی برای نجات یافتن نکنم .کاش عمرم همینجا در پنجم ژانویه به پایان میرسید .حرکات گهوارهای اتاقک
و روشن شدن چراغهای قرمز داخلش ،همینطور تاریک شدن فضا و هوای خفقانآور آن ،باعث شد ناخودآگاه پدر را صدا
بزنم .بهطور ناگهانی مانیتور رو به رویم تصاویر بسیار گنگی را از یک تونل آبیرنگ با خطهای روشنتر نشان داد .حس
سبکبالی و اینکه یک نفر در پشت صندلیام ایستاده و به جلو هلم می دهد ،مسبب حبس شدن نفسم شد .همینجا خواهم
مرد! نگاهی به پشت سر انداختم .هیچکس دیده نمیشد .رویم را که برگرداندم دیگر آن مانیتور و چراغهای قرمز را ندیدم.
ترسیده و حیرتزده به جابهجایی پرسرعتم در تونل آبیرنگ خیره شدم .نفس در سینهام گیرکرده بود و خیال آزاد شدن
نداشت .سرعتم موهایم را به عقب میکشید .پیچهای تونل حالت تهوعی را به جانم انداخته بود .بیوزنی و در باور نگنجیدن
تمام این صحنهها ،برایم جا نیفتاده بود .در شوک مانده ،هوای تنگی را که از سرعت و پیچهای تونل به ریههایم وارد میشد
را بلعیدم .در آخرین لحظاتم به یاد دارم که قدرت تکلم را به دست آوردم و جیغ کشیدم:
 پدر.با جیغ خود عرق کرده و نفسنفسزنان از روی تخت به پایین پرت شدم .چشمهایم تار میدیدند .دیوارههای صورتی اتاق
در کاسهی چشمهایم میگردیدند و حالت تهوعم را بیشتر میکردند .به صورتم دست کشیدم و به گریه افتادم.
 خدای من! کابوس بود .کابوس بود.اشکهایم را پاک کردم و بلند شدم .تقتقهای پدر نشان میداد همچنان در تعمیرات به سر میبرد .صحنههای ترسناک را
کنار زدم و با ماژیک قرمز ،روی سوم ژانویه را ضربدر کشیدم .از اتاق و به دنبالش از راهپلهها پایین رفتم و سمت پدر داد
زدم:
 -پدر! میشه تمومش کنی؟
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 توی کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن ،کارن!پوزخندی زدم و به آشپزخانه رفتم .دست و رویم را شستم و صبحانهی کاملی میل کردم .امروز با مایک قرار داشتم و حتماً
باید شروطم را برایش شرح میدادم .قصد خروج از آشپزخانه را داشتم که پدر سراپا مشکی شده و آلوده ،جلوی رویم قرار
گرفت.
 باالخره دست از سرش برداشتی؟عرق روی پیشانیاش را پاک کرد و گفت:
 برو پایین ببین پدر دانشمندت چی ساخته؟!شانهام را با بیتفاوتی باال انداختم و جلوتر ،از پلههای زیرزمین پایین رفتم .ماشین بزرگش با کلی دمودستگاه با آن قیافهی
خشنش رویش را سمت درب اتاقک پنج در پنج زیرزمین کرده بود .برخالف بیتفاوتی ظاهریام در دل شگفتزده شده
بودم .هرچند که من اصوالً مبحثی که پدر راجع به آن تحقیق و بررسی میکرد را از پایه و اساس رد میکردم .سفر به
گذشته؟ در کجای تاریخ چنین چیزی را ممکن و عملی میدانستند که پدر خرافی من این مسئله را باور داشت؟ تنها عمر
خود را هدر میداد.
پدر با همان لحن شوق زده اش گفت:
 برو جلو .به نظرت فوقالعاده نمیاد؟ قبالً به این سؤالت جواب دادم پدر؛ اما چون توی خواب بود ،یکبار دیگه میگم .من دیگه نمیخوام به گذشته توجهیداشته باشم .من بیخیالش شدم.
 مطمئنی؟ قصد طفره رفتن که نداری؟بدون پاسخ جلو رفتم و دور ماشین چرخ زدم .اتاقک عکسبرداری را از یک ناکجاآباد خریده بود و حال با سیمها ،کامپیوترها
و دستگاههای زیادی آن را پوشش داده بود .سیمها با بینظمی درهمپیچیده بودند و ذهن مرا هم آشفته میکردند.
پدر با کمی تعجب گفت:
 تو به تاریخ عالقهی زیادی داری عزیزم .چطور میتونه این ماشین زمان برات جالب نباشه؟ امروز همهی سؤاالتت روی توی خواب دیشب شنیدم .شاید باورت نشه ولی دارم حقیقت رو میگم.پوزخند زد و مردمکهایش را در کاسهی چشمانش چرخاند .دستی به روی بدنهی ماشین زمان خیالیاش کشیدم و گفتم:
 حاال قراره با این چیکار کنی بابا؟ اوه .پس باالخره یاد گرفتی. با تشری که تو توی خوابم زدی ...معلومه که یاد گرفتم.بیخیال و هیجانزده دستهای روغنیاش را به هم کوبید و دور ماشینش شروع به گردش کرد.
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 خب کارن! اینم کادوی تولدت .دیدی آخرش راه رسیدن تو به مارگارت رو پیدا کردم؟ یا بهتره بگم ساختم؟از ماشین فاصله گرفتم و از الی سیمها رد شدم .دستبهسینه گفتم:
 تولد من دوم مارسِ بابا .امروز سوم ژانویه ست .در ضمن ...من چرا باید به غول آهنی تو اعتماد کنم؟مبهوت دست از تمیز کردن کثیفی شیشهی یکی از مانیتورها با پیراهن کثیف خودش برداشت و خیره نگاهم کرد.
 محض رضای مسیح دختر! این دقیقاً همون چیزیه که تو از بچگی تا همین دو سال پیش به خاطرش تکتک موهای منرو سفید کردی .مگه تو دوست نداشتی مارگارت رو ببینی؟
اخمهایم را درهم کشیدم و سرم را پایین انداختم .چرا اصرار به بردن نام مادرم داشت؟
 کی میخوای قبول کنی که گذشتهها برنمیگردن بابا؟ اما این اطمینان رو بهت میدم که اگه توی شرایطش قرار بگیری ،باز مثل دو سال پیش جو گیر میشی عزیزم.ملتمسانه ادامه داد:
 فقط امتحانش کن.تصمیم آخرم را گرفتم .این دستگاه عمل نمیکرد .برای اثباتش هر کاری میکنم.
با سر تأیید کردم و نگاه از شادی چشمانش گرفتم.
 خوبه .حاال برو توی این اتاقک .به هیچی دست نزن کارن .باشه؟ به هیچی. میدونم ،میدونم.پردهی اتاقک را کنار زدم و داخل شدم .روی صندلی نشستم و به مانیتوری که من را به یاد همان تونل وحشتآور میانداخت
خیره شدم.
 نشستی؟ بله. عالیه .نگران نباش .درد نداره .فقط اگه... فقط اگه صدای جیغ شنیدم نترسم .اگه همهجا تاریک شد نترسم .اگه فکر کردم کسی داره من رو با سرعت جابهجامیکنه نترسم .اینارو یادم میاد بابا.
 اوه خدای من! تو اینارو از کجا میدونی کارن؟ خودت یکبار بهم گفتی .البته توی خواب. تو واقعاً کسلکننده شدی .قبل رفتنت اینرو بدون.بیحوصله از زمانی که در حال گذر بود داد زدم:
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 بابا! ببینم نکنه دوباره خطا میده؟همهچیز را در خوابدیده بودم .انگار خواب دیشب ،در حال تعبیر بود .تا اآلن تمامشان اتفاق افتاده و قطعاً اینیکی هم
مشابه همان است .از اتاقک بیرون آمدم و پدر را در حال بررسی یک دستگاه دیدم.
 حدسش رو میزدم.سرش را از داخل یکی از دستگاهها بیرون آورد و نفس خستهای کشید.
 امروز این لعنتی با خطا مواجه شده .خوب شد با همین خطا عمل نکرد .وگرنه معلوم نبود تو اآلن کجای این کرهی خاکیداشتی به جون من غر میزدی.
خندیدم و در حال خروج از زیرزمین گفتم:
 خوابهای من به تازگی خیلی دقیق به نظر میرسن .عجیبه!از پلهها باال میرفتم که صدایش با تمسخر به گوش رسید:
 فردا هم امتحانش میکنیم کارن .بهت ثابت میکنم کامالً در اشتباهی.زیر لب زمزمه کردم:
 این رو هم گفتی.به ساعت نگاه کردم .با دیدن عقربههایی که روی نه ایستاده بودند ،صحنههای بعدی خواب در ذهنم تداعی شد .طبق
اتفاقاتی که تابهحال درست درآمده بودند ،احتماالً مابقی هم درست خواهند بود .از کمد لباسیام لباس تیرهرنگی را برداشتم
و به تن کردم.
این بار حواسم را جمع کرده بودم تا یکوقت گلی از چالهای آبکی بهوسیله چرخهای ماشینی به رویم نپاشد .با دیدن همان
ماشین لبخند پیروزمندانهای زدم و به درب فروشگاه نزدیک شدم .با گذشت بیخطر ماشین ،به مناسبت موفقیتم مشتهایم
را به هوا فرستادم و ادامهی راه را گرفتم .به خیابان مرکزی که رسیدم با همان لبخندم پولهایم را از جیب پشتی شلوار
مشکیام بیرون کشیدم و تاکسیای گرفتم .در راه با دیدن همان خانم مسن ،از راننده درخواست کردم تا بعد از رساندن
من ،این پیرزن را نیز به مقصد برساند .پیرزن سوار شد و کیسههایش را در بغل گرفت.
 آقا! بعد از رسوندن من این خانم رو به خیابون بیستم ببرید .من پولش رو میدم.تعجب هم در چشمهای راننده و هم در چشمهای ریز و عینکی پیرزن دیده میشد .لبخند کوچکی تحویلش دادم و گفتم:
 البته اگه جای دیگه ای تشریف میبرین میتونین به راننده بگین. نه نه .اوه ...تو من رو میشناسی؟ کم و بیش بله. -میشه بدونم از کجا؟
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 باورتون نمیشه؛ اما اگه خیلی کنجکاوین ،دیشب شما رو توی خوابم دیدم.راننده حواسش به حرفهای غریب من پرت شد و کنترل فرمان را از دست داد .در طی به دست آوردن کنترل ماشین ،آن
را منحرف کرد و سرانجام ،با یک ماشین دیگر تصادف کردیم...
از اینکه چطور توانستم از آن مخمصه خالص شوم میگذرم .باالخره در روز یک بدشانسی عادی به نظر میرسد .ساعت به
ده و نیم رسیده بود و حاال میتوانستم مایک را ببینم .خوشحال و خسته از دغدغههای تصادف ،غر های پیرزن ،عذرخواهیها
و پیگیریهای راننده برای ندادن خسارت به ماشین جلویی ،در کافه را باز کردم و داخل شدم .چشم چرخاندم و مایک را
در حال بلند شدنِ باعجله از روی صندلی دیدم .لبخندم را کمرنگ کردم و جلو رفتم .با دیدنم پشت سرش را خاراند و با
نگاهی به صفحهی موبایلش رو به رویم ایستاد.
 کاری برات پیش اومده درسته؟ شرمنده م عزیزم ولی مجبورم برم .بعداً میبینمت.دستی به سرم کشید و از کنارم گذشت .دمغ و حرصی شده از دیر رسیدنم ،درب کافه را محکم به هم کوبیدم و بهطرف
خانه راه افتادم .حتی تعارفی برای رساندن من نکرد .انگار مایک واقعاً برای یک رابطه کافی نیست.
روز دوم هم همانقدر شبیه بود .طوری که در بعضی دقایق اخمهایم در هم تاب میخوردند و از شدت سردرد ،سرم را به
دیوار تکیه میدادم .همهچیز قبالً رخداده بود .همهچیز را در خواب دیده بودم .اگر همینطور پیش میرفت من در خوابهایم
زندگی میکردم تا واقعیت .واقعیت گویی دفتر خاطراتم را ورق میزد .با مایک تماس نگرفتم چون جوابش را میدانستم .با
سوختن همان قطعه از ماشین پدر ،پریشان همهچیز را برایش تعریف کردم؛ اما او مرا یک دیوانه خواند و حرفهایم را باور
نکرد.
در روز سوم ترس جانم را ذرهذره میبلعید .تا همینجا همهچیز درست پیش آمد؛ و اگر عمل کردن ماشین زمان هم راست
میبود ...اوه نه ...حتماً با همان صحنهها مواجه میشدم؛ اما این بار در واقعیت اتفاق میافتاد و مطمئناً رخداد پیش رویم
ناگوار خواهد بود.
 منتظر چی هستی؟ بشین.با نشستنم به روی صندلی ،منتظر پدر ماندم تا توصیههایش را بکند و برود.
 کارن ،عزیزم! امروز به احتمال خیلی قوی بدون مشکل کار میکنه .پس ازت میخوام خونسردی خودت رو حفظ کنی.من تو رو میبرم پیش مادرت مارگارت؛ و تو میتونی یک دل سیر باهاش حرف بزنی و نگاهش کنی و در آخر ،خداحافظی
کنی .تو مدیون من میشی و از خدا میخوای برگردی تا بتونی از من تشکر کنی .بهت قول میدم.
حرفهایش را از بر بودم .بیحوصله و پریشان سرم را تکان دادم و نفسهای عمیق پیدرپی کشیدم.
همه چیز با همان توصیفات و همان ریزهکاریها بار دیگر به وقوع پیوست .منتهی در این سری ،میتوانستم کم شدن ترسم
را حس کنم .نمیتوانستم بهراحتی تنفس کنم .منتظر واقعهی جدیدی بودم .واقعهای که ادامهی خواب را برایم روشن سازد...
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با درد بدی که در ستون فقراتم پیچید ،بهسرعت از جا برخاستم .نمیفهمم ...نمیفهمم .اینجا چه میگذرد؟ برای چه هنوز
در رخت خواب هستم؟ پس آن تونل در کجای زندگیام غیب میشود؟ صدای چکشهای آهنین پدر سرگیجهام را تشدید
کرد .دوباره نه .خواهش میکنم مسیح! کمک کن.
بهطرف تقویم رفتم .چرا؟ چرا هنوز روی سوم ژانویه خالی بود؟ امروز دیگر باید ششم ژانویه باشد .با قدمهای تندشده به
زیرزمین رفتم.
 بابا! بابا! اوه کارن! صبح بخیر دختر عزیزم .از اینکه اینقدر زود یاد گرفتی بگی بابا متشکرم. بیخیال بابا .به من بگو امروز چندمه؟ سوم ژانویه و تولد تو .ببین .سعی کردم به مناسبت تولدت امروز تمومش کنم و حاال ...تموم...سیمی را متصل کرد و ادامه داد:
 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؟ بابا! همهچیز داره تکرار میشه. چی گفتی؟موهایم را در چنگ گرفتم و دور خود چرخیدم.
 خواهش میکنم باور کن بابا .من دیوونه نیستم.شانههایم را گرفت و ساکنم کرد .جدی پرسید:
 درست حرف بزن کارن! آروم باش. پدر! بابا! امروز برای سومین بار داره برای من تکرار میشه .من امروز رو دو بار دیگه هم تجربه کردم.نگاه مشکوکی به لبها و چشمهایم انداخت و بعد ،پشت دستش را روی پیشانیام گذاشت .همانند روزهایی که برایش خرج
درست میکردم اخم کرد و دعوا گونه گفت:
 تو میدونی به خوردن اون پاستیلهای بیمزه آلرژی داری و تب میکنی؛ و باز خیرهسری کردی و خوردی .چند بار بهتبگم کارن؟ با این لجبازیا فقط از دخلمون کم میکنی.
فاصله گرفت و ادامه داد:
 -حاال هم بهعنوان تنبیه باید بشینی توی ماشین و امتحانش کنیم .زود باش.
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ناالن از باور نکردن حرفهایم فوراً گفتم:
 کار نمیکنه .کار نمیکنه بابا .خرابه .امروز اِرور میده.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:
 میشه تمومش کنی؟ همین اآلن میری توی اتاقت استراحت میکنی و دست از این دیوونه بازیها در میاری .اینکه توباور نداری من موفق میشم حدست رو درست از آب درآورده و این به این معنی نیست که تو میدونی چی قراره بشه .پس
برو و تا حالت خوب نشده بیرون نیا .فهمیدی؟
بغضکرده از فریادش ،با همان لباسهایم و برنداشتن کیفدستیام ،از خانه بیرون زدم .امروز تعقیبش میکنم تا بفهمم آن
کار مهمتر از من چیست؟
این بار از خیر پیرزن گذشتم و بهموقع رسیدم .مایک تازه میخواست سفارش دهد .باعجله خود را به او رساندم و گفتم:
 برای تأخیرم عذر میخوام.رو به رویش روی صندلی چوبی بلند نشستم و به تیلههای تاریکش خیره شدم .لبخند عمیقی زد و گفت:
 نه نه ...اتفاقاً خیلی بهموقع رسیدی .خب ...تو چی میخوری؟یک ساعت دیگر قرار مهمش فرامیرسید .در این بازه توانستم تمام شروطم را با او شرح دهم .با چندتایشان از قبیل نداشتن
نزدیکی مخالفت کرد؛ و با چند مورد بخصوص هم از جمله اعتماد به یکدیگر در هر شرایطی و حساسیتهای بیمورد موافقت
کرد .همانهایی که به نفعش بود .کمی دیگر باهم آشنا شدیم و قهوه و کیکی میل کردیم .صبحانهای نخورده بودم و این
حال من را سر جا میآورد .با زنگ خوردن موبایلش کیفم را در دست گرفتم و خود را جمعوجور کردم .سرفهای کرد و پس
از نگاه کوتاهی به من ،پاسخ داد .همانطور که انتظار میرفت از جا بلند شد و با گفتن:
 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!بیتوجه به صورت متعجبش از کافه بیرون آمدم و زیر سایهی درختی پناه گرفتم .با خروج سریع و نشستنش در ماشین،
دستم را برای تاکسیای بلند کردم .او حرکت کرد و من در تاکسی نشستم.
 لطفاً اون ماشین رو دنبال کنین .فقط خواهش میکنم متوجه ی ما نشه.چشمی گفت و با احتیاط تعقیبش کرد .آدرسی که مایک ما را به دنبال خودش میکشاند به محل کارش برمیگشت .آه...
انگار کمی بد قضاوت کرده بودم .مایک تنها این روزها سر شلوغی دارد .با نگهداشتن مایک ،تاکسی هم پشت ماشین دیگری
سعی در قایم کردن خودش کرد .مایک بوقی زد و دستش را برای فردی در آن سر خیابان که درست از در ورودی شرکت
مایک بیرون میآمد تکان داد .دختر لوند و زیبایی که سنش بیشتر از من بود .با دیدنش ،ناخودآگاه دست روی دستگیره
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گذاشتم .مایک از ماشین پیاده شد و با دختر احوالپرسی بسیار گرمی کرد .از همانها که دوست داشتم برای اولین بار با
مایک تجربه کنم .راننده نگاهی از آینه به روی رنگپریدهام کرد و گفت:
 خانم! همینجا پیاده میشید؟به صندلیام تکیه زدم .با دندانهایم پوستهای داخلی لبم را کندم .از اینکه بازیچه شده بودم ،سخت خشمگین بودم.
ناخنهایم را در روکش صندلی فروکردم و غریدم:
 نخیر .لطفاً من رو برگردونید .میرم خیابون بیست و سوم.با رسیدن روز دوم ،تنها عملی که روزم را متمایز از سایر روزهای تکراریام نشان میداد ،اتمام همان کتاب تاریخی بود.
روز سوم و فریادهای شوقزدهی پدر! باز من را از خواب بیدار کرد و باز ،قصد کرد من را در آن ماشین هیوال بنشاند .سخت
مخالفت کردم .دیگر دلم نمیخواست تمامشان را از نو طی کنم .خستهکننده شده بودم .هر بار اولین روزت را با سوم ژانویه
شروع میکنی ،چهارم ژانویه و با پنجم ژانویه به اتمام میرسانی؛ و باز شروعی دوباره .انگار این دورهی گردش سهروزه قصد
ترک کردن زندگی کابوس مانندم را نداشت .تمامشان همانند کابوسی است که به هدف تغییر حال و هوای بیحوصلهام به
زندگیام قدم گذاشته است .پدر اصرار بر نشستن من روی آن صندلی بدرنگ نارنجی داشت و من از اطاعت شانه خالی
میکردم.
سرانجام پدر خشمگینتر از هرلحظهای ،با خشونت مرا جاگیر کرد و گفت:
 یکبار دیگه این مزخرفات رو تحویل من بدی بد میبینی. باشه بابا ،باشه .پس بیا یه کاری بکنیم .چطوره صدای من رو ضبط کنی و بهعنوان مدرک نگهداری؟ بشین سر جات دختر لجباز .تنها شباهت تو به مارگارت توی همین یک مورده .سمج! یکبار دیگه اسم مادر من رو به زبونت بیاری ،کل این ماشین زشتت رو داغون میکنم.سیلیِ نسبتاً محکمی روی طرف راست صورتم خواباند و رفت.
 خدای من نه! دوباره نه! خواهش میکنم.اما همان اتفاقها و...
از خواب برخاستم .میدانستم در سوم ژانویه به سر میبرم .بی نگاه به تقویم خود را به زیرزمین رساندم .پدر بازهم مشغول
بود.
 بابا! به من گوش کن.چکش را پایین آورد و خوشحال قصد گفتن همان حرف را داشت که گفتم:
 آره یاد گرفتم .بابا! ماشینت کار میکنه.ذرهای از تعجبش کاست و گفت:
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 پس باالخره قبولش کردی .میدونستم.و به کارش ادامه داد.
 بذار حرفم تموم بشه .امروز ماشینت با خطای فنی روبهرو میشه .بعد تو تا گردن میری توی این (به همان دستگاه اشارهکردم) بعد عصبانی میشی و تا فردا روش کار میکنی .فردا دوباره من برای تست این ماشین میام و این (به قطعهای که
فردا میسوخت اشاره کردم) میسوزه .تا اونجایی که من میدونم اینیکی از قطعات اصلیه مگه نه؟ خودت گفتی .روز سوم
ماشینت راه میافته .عمل میکنه .من توش میشینم و یک تونل آبی توی مانیتور اتاقک میبینم .چراغهای داخل این اتاقک
قرمز میشن .همهجا تاریک میشه .بعد با سرعت با همون صندلی نارنجی وسط اتاقک داخل تونل میشم .بعدش معلوم
نیست بابا .همهچیز داره تکرار میشه .من این بازهی سهروزه رو دارم برای بار چهارم تجربه میکنم و احتمال میدم همه
ش تقصیر همین ماشین باشه.
نفسنفسزنان منتظر باور حرفهایم در پدر شدم .ایکاش باورم کند.
اخمهایش درهمرفته بودند و متفکر و حیران و با دقت به پیشبینیهایم گوش میکرد .با اتمام توصیفاتم ،گنگ و نامفهوم
کلماتی را زمزمه کرد .سپس بلند گفت:
 حلقه. چی؟ بیخیال بابا من شوخی نمیکنم.زیر لب تند تند حرفهایی میزد .بهطرف مانیتور اصلیاش یورش برد و به سرعت دکمههایی را فشرد .مردمکهایش
میلرزیدند و همچنان زیر لب با خودش حرف میزد .انگار که سرنخی به او داده باشم ،با خوشحالی به طرفم آمد و در
آغوشم گرفت.
 پیداش کردم .پیداش کردم. چی رو پیدا کردی؟ میشه بگی منظورت از حلقه چیه؟دور خود میچرخید .بیش از حد خوشحال به نظر میآمد .بهطرف همان کامپیوتر برگشت و با کیبورد بازی_بازی کرد.
 اینجا من از تعیین بازهی زمانیای که قراره توش سفر کنی فراموش کردم .اشتباهاً روی سه روز تنظیمشده .کارن ...اگهچیزی که تو میگی حقیقت داشته باشه ...این یعنی ،یعنی این ماشین میتونه دقیقاً توی همون بازهای که براش مشخص
میشه زمان رو به عقب ببره و بعد ...این فوقالعاده ست .عالیه!
 یعنی میشه دوباره مادر رو دید؟ حتی از اون هم عقبتر .خیلی خیلی عقبتر.باز در کامپیوترش چشم چشم کرد و زیر لب زمزمههایی با خود گفت و دکمههایی را بیاختیار کوبید.
 طبق فرضیههای من ،تو میتونی تا ...تا قبل از میالد هم پیش بری.حیرتزده بلند تکرار کردم:
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 قبل از میالد؟ این غیر ممکنه.پدر :عزیزم! دیدی که غیر ممکنه تو به ممکن تبدیل شد .تو هیچوقت به این ماشین اعتقاد نداشتی؛ ولی حاال بیشتر از
هرکسی باورش داری .پس اینقدر نگو این غیر ممکنه .باشه؟
 پس کافیه دیگه توی این ماشین نشینم .اونوقت روز چهارم رو میبینم .درسته؟ نه. چرا؟ چون گیر کردی. چی؟ ببین دخترم .تو توی یک حلقهی زمان گیر افتادی و مدام داری دور میزنی .این حتماً یک اشتباه فنیه که میتونم تا سهروز آینده رفعش کنم .میتونی بیای بیرون.
 آه خدای من! از این بدتر نمیشد .حلقهی زمان؟ مسخره ست. همین مسخرهها تو رو به دام انداختن کارن .فراموش نکن.از پلهها باال میرفتم که همزمان گفتم:
 پس تا پنجم صبر میکنیم بابا .تا اون موقع تو دستگاهت رو درست کردی و من میتونم با خیال راحت مامانم رو ببینم.درسته؟
 مطمئن باش. فقط میتونم امیدوار باشم.مایک را از زندگیام بیرون انداخته بودم .او مناسب من نبود و من قطعاً برای او صرفاً یک موجود برای سرگرمی بهحساب
میآمدم.
به روز سوم رسیده بودیم .خود به زیرزمین رفتم و در اتاقک نشستم .اگر میخواستم از این حلقه بیرون بیایم و اگر دلم برای
دیدن مادرم پر میکشید ،باید خود برای تست این ماشین داوطلب میشدم .پدر نیازی برای توصیه ندید .دستگاه همانطور
که بارهای پیش به حرکت درآمده بود ،به حرکت درآمد؛ اما قبل از آن پدر دفتر و خودکاری به دستم داد و گفت:
 هر چی دیدی رو توی این بنویس .نوشتهها موندگارن.بعد از آن مسیح و مادرم را زیر لب صدا میکردم .اگر بازهم تکرار میشد خود ،خود را میکشتم...
جرئت باز کردن چشمهایم را نداشتم .سفتی و سختی زمینی که روی آن خوابیده بودم آزارم میداد .با کشیده شدن چیزی
روی موهایم ،با تندی الی پلکهایم را از هم فاصله دادم .صورت کثیف و چندشآوری با آن چشمهای گرد شدهاش موهایم
را وارسی میکرد .با نگاهم به سرتاپایش ،متوجهی پسر بچه بودنش شدم .پسربچه؟
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جیغ خفیفی کشیدم و از جا برخاستم .درد عمیقی در کمرم ایجاد شد .صورتم را جمع کردم و موهای آویزان شدهی روی
صورتم را کنار زدم .اثری از پسربچه نبود .اطرافم را نگریستم .اینجا ...اینجا کجا بود؟
صداهای درهم و برهمی میپیچید .برخورد قاشقها و چنگالها به هم نشان از وجود انسان میداد .در یک چادر به سر
میبردم و اطرافم را پتو و بالشت پر کرده بود .انگار وزنهای را به پایم متصل کرده بودند و همان نمیگذاشت بهراحتی برخیزم.
فکر کنم دررفته است .نگاه به پایم دوختم .با دیدن زنجیری که پاهایم را به هم گرهزده بود ،چشم گرد کردم .بهراستی من
کجا بودم؟ شلوارم زخمی شده بود و دور زانویم پارچهای سفید گرهخورده بود .بهسختی برخاستم و سختتر با همان زنجیرها
خود را به درب چادر رساندم .با کنار زدن پردهی آویزان چادر ،چیزی را که پیش رویم میدیدم باور نمیکردم.
صدای قاشقها و چنگالها به شمشیر و نیزه تبدیل شده بود .هیاهوی اینطرف آنطرف رفتنِ مردمی بالباسهای عجیب و
قیافههای ترسناک ،بیش از پیش ترس را به دلم انداخت .نگاه چندی از افرادی که در آن نزدیکیها به خوردن گوشت
میپرداختند روی من ثابت مانده بود .به گمانم در نظرشان زیاد از حد عجیب و غریب میآمدم .همانطور که آنها برای
من.
صدای زنانهای نامفهوم بیخ گوش چپم شنیده شد .رویم را به طرفش گرداندم .به زبانی حرف میزد که آشنایی بسیار زیادی
با آن داشتم ...زبان نوردیک.
 هی تو! برای چی از جات بلند شدی؟هنوز زبانم در بند به سر میبرد .مگر میشود به همین راحتی از تمام این پیشامدها چشمپوشی کرد؟ من هنوز نمیدانستم
کجا هستم؟ و اصالً اینها چه کسانی هستند؟ این لوازم برای چه در بساطشان جوالن میدهد؟ و در این دشت بیانتها چه
میکنند؟
زن با سکوت من گفت:
 زبونت رو رومیها قطع کردن؟ چرا جواب نمیدی؟رومیها؟ مرد بسیار پخته و میانسالی با ظاهری کامالً متفاوت و خوشاندام جلو آمد و با غلظت اخم پرسید:
 تو از کجا اومدی؟ برای کدوم قبیله کار میکنی و ...این چه قیافه ایه که تو داری؟ تا حاال قبیلهای رو ندیدم که این مدللباس بدوزه.
با تمام جذابیتهای مردانهاش اخالق درست حسابیای نداشت؛ مانند خودش اخم کردم .حاال راحتتر میتوانستم لب به
سخن بازکنم.
 بهتره اول شما به سؤاالی من جواب بدین آقا .اینجا کجاست؟ شما کی هستین؟ و من اینجا چیکار میکنم؟زن با تشر گفت:
 هی دختر گستاخ! اصالً میدونی داری با کی حرف میزنی؟ -با کی؟
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زن مشتی به بازویم زد و با عذرخواهی از مرد به داخل چادر رفت.
مرد با غرور لب زد:
 هر وقت به سؤاالی من جواب دادی اون زنجیرها باز میشن.پشتش را به من کرد و استوار قدم برداشت .نگاه پر دقت تری به اطراف انداختم .مردان چقدر شبیه جنگاوران بودند؛ و زنان،
عجیب مانند زنان جنگجویان سپاه رفتار میکردند!
دو مرد که لباس رزم بر تن داشتند با همان لبهای چربیشان جلو آمدند و سرتاپایم را با ریزبینی خاصی از نگاه متعجبشان
گذراندند .اینها پاسخ سؤاالتم را میدادند؟
 ببخشید آقایون.نگاهشان را به چشمهایم گره زدند .لبخندی بر روی لب نشاندم و موهایم را به پشت گوش فرستادم .یک نفرشان لبخندم
را پاسخ گفت.
 میشه بدونم ما اآلن کجاییم؟همان فرد فوری جواب داد:
 ایسلند!با نام ایسلند ،چشمهایم را تا جایی که در توانم بود گشاد کردم .نه ...این غیرممکن است!
 خب ...خب آه پدر! تو چیکار کردی؟ ببخشید ...میتونم یه سؤال دیگه بپرسم؟آنیکی به دیگری گفت:
 وای پسر! این دختر چقدر بامزه حرف میزنه.هر دو خندیدند و آنیکی گفت:
 عالوه بر این خیلی زیباست .خیلی خیلی زیبا!خسته از مجهوالت پیشآمده پرسیدم:
 میشه به من بگین کی هستین؟قبل از پاسخ یکی از این دو نفر ،صدای مرد جوانی من را به خودش جذب کرد:
 اول شما خودتون رو معرفی کنین خانم جوان.مرد بلند قامت و حدوداً بیست و چندسالهای که در لباس رزم ،بسیار خوش تیپتر از مایک در کتوشلوار رسمی به نظر
میآمد .موهایش به شلختگی میزد و هیچ نظم خاصی نداشت .صورت سفیدش کشیده بود و فرم جالبی داشت .مردمکهای
به رنگ عسلیاش من را یاد دنیل ،دوست و همکالسی دوران مدرسه میانداخت .با باال آوردن جام و لبخند شیرین روی
لبش ،سرم را تکان ریزی دادم و به خود آمدم .حواست را به اطرافت جمع کن کارن!
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مرد جوان با شیطنت گفت:
 اوه! انگار یک نفر اینجا عاشقم شده.اخمی روی پیشانی نشاندم و گفتم:
 اون یک نفر من نیستم .میشه یکی به من جواب بده؟ خواهش میکنم.مرد قدم قدم جلو آمد و درست در چند سانتیمتریام قرار گرفت .یک دستش به کمربند و غالف شمشیرش بود که همان
را باال آورد و روی صورتم کشید.
 به یاد ندارم قبیلهای تابهحال همچین دختر زیبایی رو به دنیا آورده باشه .از کجا اومدی که لباسهات هم متفاوته؟پیراهن کرم رنگم را با کنجکاوی وارسی کرد .باخشم پیراهنم را از دستش کشیدم و داد زدم:
 چرا هیچکس جواب من رو نمیده؟ شما کی هستین؟صدای زنانهای با متانت و آرامی از گوشهای بلند شد:
 آروم باش دختر جوان.به سمت صدا برگشتم .خانم بسیار بسیار باوقار و زیبایی در لباس بلند و ارغوانی رنگی با لبخند نگاهم میکرد.
 خانم شما رو به مسیح قسم میدم ...جواب من رو بدین.با آوردن نام مسیح فوراً پاسخ داد:
 به ما میگن وایکینگها .حاال بهتره بری داخل و استراحت کنی .تو هم باید به سؤاالی زیادی پاسخ بدی.در جای خود مبهوت ایستاده بودم و رفتنش را تماشا میکردم .وایکینگها؟
مرد با لحنی دستوری گفت:
 حاال که فهمیدی ،برو داخل.خدای من! اینجا چه خبر بود؟ یعنی پدر من را به تقریب هزار سال عقب برد؟ چرا؟ برای چه؟
 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:
 تو از کجا میدونی ما قراره به فارو بریم؟اوه ...گند زدی کارن!
 من خب ...حقیقت اینه که من خیلی چیزا رو میدونم که شما هرگز ازش خبر ندارین.بیپروا درون چشمهایم ریز شد .همانطور لب زد:
 -از چه چیزایی خانم جوان؟ تو جاسوسی؟
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بازدمهای گرمش گردنم را به خارش میانداخت .کمی فاصله گرفتم و گفتم:
 نه من جاسوس نیستم .من از...آنچنان فریاد زد که بیاختیار دست روی دهان گذاشتم.
 همین اآلن این دختر رو ببرید پیش فرمانده .حواستون رو جمع کنین اون یک جاسوس.همهمهها و پچپچها در گوشم زنگ میخورد .همهچیز خیالی بیش نبود .همهچیز توهم به نظر میآمد .پدر! من را نجات
بده.
چهار سرباز جلو آمدند و با نیزههایشان من را وادار به حرکت کردند.
 من جاسوس نیستم .من فقط از آینده اومدم .حرف من رو باور کنین.با جمالتم چند نفری که خیرهخیره نگاهم میکردند به قهقهه افتادند .همان مرد با خنده رو به بقیه گفت:
 شنیدین چی گفت؟ از آینده .احمقانه ست!و باز همگیشان خندیدند .درست است .باید هم احمقانه باشد .تو که در دنیای مدرن میزیستی پدر را انکار میکردی .حال
اینها در اواخر سالهای قرن نهم میالدی ،عجیب هم نمیآمد که تو را دیوانه بخوانند .کمی بعد تو را افسونگر هم خواهند
گفت ...با نزدیک شدن به چادری شاهانه و مجزاتر از چادر قبلی ،آب دهانم را قورت دادم .سربازی که همان کنار ایستاده
بود نگاهی به ما کرد و داخل چادر شد .پس از چند لحظه بیرون آمد و اجازه داخل شدن را اعالم کرد .پردهی ضخیم چادر
را کنار زدم و وارد شدم .نور چادر با شمعها و فانوسها تأمین میشد .دورتادور چادر مردانی با قیافههایی خشن حلقه بسته
بودند .در رأس آنها ،همان مرد میانسال پشت میزی چوبی نشسته بود .با لبخند پیروزمندانهای دستبهسینه زد و پرسید:
 خب دختر جوان! تو از کدوم قبیلهای؟ پشت اون تپهها ما رو دید میزدی؟ تو جاسوسی؟از خشم غریدم:
 نه! من جاسوس...صدای مرد جوان درحالیکه بازویم را در چنگ میفشرد بلند شد:
 بله .این دختر جاسوسِ و از قرار معلوم میدونه که هدف بعدی ما فاروئه.زمزمهها از هر گوشه بلند شد.
 نه! این دروغه .من اطالعات زیادی دارم ولی نه متعلق به قبیلهای هستم و نه جاسوسم .من فقط همهچیز رو میدونم .مناز آینده اومدم ،من توی قرن بیست و یکم و توی شهر لندن زندگی میکنم .پدرم یک مخترعه و ماشین زمان اختراع کرده.
من سوارش شدم و از شانس مزخرفم هزار سال اومدم عقب .البته هزار و دویست سال! لطفاً به حرفای من توجه کنین من
دروغ نمیگم .هیچوقت دروغ نمیگم.
با تکان شدیدی که توسط مرد جوان به اندامم وارد آمد ساکت شدم .زیر لب ناسزایی به او گفتم.
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مرد میانسال از روی صندلی بلند شد و قدم قدم جلو آمد .هیبتش من را میترساند .آب دهانم در گلویم پرش زد و باعث
سرفههایم شد .رو به رویم با آن قد و هیکل ورزیده ایستاد.
 پس تو یا دیوانهای ...یا جادوگر.نگاهی به لباسهایم انداخت و ادامه داد:
 این لباسها هم فقط میتونن متعلق به یک گروه باشن.منتظر در صورت وحشیاش خیره شدم که گفت:
 جادوگرهایی که به سلیقهی خودشون لباس میپوشند.مرد جوان به سرعت گفت:
 اما قربان...مرد میانسال به میان حرفش پرید:
 رومَن! از این دختر بهخوبی پذیرایی کنین .به نظر مفید میاد.رومن()romanدیگر حرفی نزد و با تندخویی مرا تا دم چادری دیگر دنبال خود کشاند .چند باری از قفل و زنجیر شدن
پاهایم نزدیک بود تعادل خود را از دست بدهم و مانند پتوهای روی زمین ،پخش بشوم.
 اون پیرمرد! منظورش از پذیرایی چی بود؟بی نگاه و بیجواب پرده را کنار زد و به داخل هلم داد.
 هی! مادرت به تو ادب یاد نداده؟ نمیتونی یکم بالطافت برخورد کنی؟پوزخندی زد و آرامآرام تا من که میانهی چادر ایستاده بودم قدم برداشت .سینه ی ستبرش را بیشتر به رخ کشید و با
چشمهای عجیب و جذابش گفت:
 لطافت هم بلدم. عرضهش رو نداری. که اینطور.یک قدم دیگر جلو آمد .چند بار پلک زدم تا موقعیت را درک کنم .مردمک هایش میان اجزای صورتم در گردش بود .با
دست دیگرش تکهای از موهایم را که روی پیشانی ریخته بود کنار زد و صورتش را به زیر متمایل کرد.
 چیکار میکنی؟آرام در حد زمزمه لب زد:
 -می ترسی؟
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صورتم را عقب کشیدم و پوزخند دیگری زدم.
 از تو؟صدای سرفهای ،رومن را از من جدا کرد .نفس عمیق و راحتی کشیدم و به زن چاق و سینی به دستی خیره شدم .رومن
نگاه معناداری به رویم انداخت و رفت .زن با بیتوجهی سینی را گوشهای گذاشت و بهسرعت غیب شد .با دیدن مرغ و
نوشیدنی و سبزی نتوانستم خود را کنترل کنم و همانند جنگزدهها به جانشان افتادم.
از بیکاری بیزار بودم .در خانه میتوانستم خود را با کتابهایم مشغول کنم اما اینجا ...برایم کسالتآور بود .تن شل شدهام
را از گوشه ی چادر جمع کردم و از آن بیرون رفتم .شب شده بود و سربازها روی زمین و در زیر پتوها به خوابرفته بودند.
نور آن چادر مجهز معلوم بود .به سمت آن قدم برداشتم .بیاجازه پرده را کنار زدم و رو به روی میزش ایستادم .زخم مچ
پاهایم که به سبب زنجیر ایجادشده دردناک بود .نگاهش را از کاغذش به روی صورتم باال آورد .بدون ذرهای عصبانیت
پرسید:
 چیزی میخوای بگی؟ بله .زنجیر پاهام رو باز کنین .خیلی آزاردهنده ست .حس اسارت بهم میده. و تو اسیر ما هستی. نه نیستم .نمیخوام باشم. بسیار خب .پس بهتره با ما همکاری کنی. این کار رو میکنم .ولی قبلش باید اینها باز بشن .وگرنه نه من حرفی میزنم نه شما میفهمین چی در انتظارتونه.وانمود کردن به جادوگر بودن روشی بود بس سیاست مندانه برای آزادی بیشتر.
مشکوکانه سعی در خواندن ذهنم داشت .سر آخر از پشت میز بلند شد و با چکشی نزدیک آمد .بر روی زمین نشست و با
ضربهی بسیار محکم و ناگهانیای چکش را روی زنجیر پایین آورد .از ترس در جای خود درجا زدم و نگاهم را به پاهایم
کشیدم .حلقههای قفل را از دور مچهایم باز کرد و بلند شد.
 ممنون. خب ...میشنوم.بدون نگاه به تیلههای یخزدهاش به حرف آمدم.
 من جاسوسی نمیکنم .کار من پیشبینی آیدنست .من میتونم بگم در آینده چی قراره بشه. خوبه؛ و قراره چی بشه؟ شما به جزایر فارو و بعدش به کیثنس توی اسکاتلند میرین .بعد از اون هم موقتاً به شمال قاره آمریکا میرین و آخرش...ساکن همون منطقه میشین .شما کدوم دسته از وایکینگها هستین؟
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 این رو نمیدونی؟ برای اطمینان ...وایکینگهای نروژی؟ دستههامون باهم ترکیب شدن. وایکینگهای نروژی ایسلند رو حدوداً سال هشتصد و هفتاد پیدا کردن .این رو هم میدونم که اینگفر اولین کسی بودکه کوچ کرد و ...ساخت کشتزار نزدیک دریا تموم شده؟
 خیلی وقته .صبر کن ...پس تو واقعاً یک پیشگویی. بله. اسمت چیه؟ کارن! کارن؟! اسمت هم مثل لباسات مخصوص خودتِ .خب کارن ...تو میتونی بگی جنگ بعدی کی اتفاق میافته؟ میخوامبازنده رو بدونم.
 در این مورد اآلن نمیتونم چیزی بگم. بسیار خب .تا فردا استراحت کن .روز بزرگی در پیش داری کارن پیشگو.لبخندی زدم و از چادر بیرون آمدم .قدرتی را در وجودم حس میکردم که خواه_ناخواه اعتماد بهنفسم را باال میبرد .با
یادآوری دفتر و خودکار ،چشمهایم را بستم و نالهای از نهادم سر برآورد .دیگر نمیتوانستم پیدایش کنم...
روز بعد در حالی که رومن تند و تند صدایم میکرد از جایم بلند شدم .عصبی گفتم:
 بس کن رومن .من بیدارم. از چشمات کامالً مشخصه.چشمهایم را مالیدم و از جا برخاستم .پوفی کشیدم و دستم را در هوا تاب دادم .پایم را بیرون چادر گذاشتم و به مردهایی
که در حال سیبزمینی خوردن دور یک آتش بودند خیره شدم.
رومن با کنجکاوی گفت:
 شنیدم پیشگویی. درست شنیدی. خب پس ...تو میتونی بگی امروز چی به سرمون میاد؟ در مورد یورش به اروپا.سرم را تکان دادم و گفتم:
 -البته! میخوام اون پیرمرد همهکاره رو ببینم.
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 پیرمرد همهکاره؟! چی باید صداش کنم؟ تو بگو قربان. مثل تو. مثل من.خندیدم و خود را به مقر قربانشان رساندم .قربان گفتن از من برنمیآمد .من برای کسی کار نمیکردم.
 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.به ادامهی راه پرداختم که رومن پرسید:
 به چی؟ اگه میدونستم این قربان همون اینگفر معروفِ هیچوقت باهاش بد رفتار نمیکردم .من برای این مرد احترام زیادی قائلم. پس انگار واقعاً گند زدی! درسته.با اعالم اجازهای که همان دربان به ما داد ،پرده را کنار زدیم و داخل شدیم .این سقوط زمان تنها شگفتی و لذتی که برایم
داشت این بود که حال میتوانستم تمامی چهرهها را به چشم خود ببینم و بعدها هنگام خواندن کتاب تصورشان کنم؛ و از
آن شگفتانگیزتر این است که خود در این تاریخ زندگی میکنم .این برای من غیرقابل درک بود.
اینگفر و مرد دیگری روی نقشهای کار میکردند و با انگشت روی آن را خطهای فرضیای میکشیدند.
رومن مقتدرانه گفت:
 قربان! کارن رو آوردم. من خودم خواستم بیام .باید حتماً یه چیزی رو بهتون گوشزد کنم.اینگفر سرش را باال گرفت و گفت:
 -رومن! برو و به کار کشتیها سرکشی کن.
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رومن که فهمیده بود به دنبال نخود سیاه فرستاده میشود ،اخم کرد و بیهیچ حرفی بیرون رفت.
اینگفر بی اتالف وقت گفت:
 خب کارن ...منتظریم.آنیکی مرد هم با کنجکاوی خاصی نگاهم میکرد .چینهای پیراهن کرمرنگم را در مشت گرفتم و گفتم:
 واگ ها.دو مرد نگاهی به یکدیگر انداختند و از حالت خمیدهشان بیرون آمدند.
 واگ ها چی کارن؟ اگه زودتر برای یورش به اروپا اقدام نکنین مجبور میشین پادشاهی رو باهاشون شریک بشین.مرد غریبه گفت:
 ما قبالً در این مورد باهم توافق کردیم.نگاهم مرد را میکاوید .نکند که او از واگ ها باشد؟
 ببخشید؟اینگفر به میان بحث پرید و گفت:
 حرف دیگه ای هست؟دستپاچه از سوتیام ،من منی کردم و گفتم:
 خب ...بله .شما در پی حملهای که به اروپا خواهید داشت پیروز میدون هستین .جناب اینگفر ،مردم اروپا در حال حاضراز ضعف زیادی برخوردارن .توان مقابله با شما رو ندارن .پیشنهاد میدم انرژی زیادی توی این راه خرج نکنین.
مرد پرسید:
 چطور این حرف رو میزنی؟ انگار پادشاهی کارولنژیان رو دستکم گرفتی.اینگفر سوال کرد:
 تو چی میدونی کارن؟با اعتمادبهنفس ،گفتم:
 کارولنژیان داره از هم میپاشه .اون ها اآلن درگیر جنگهای داخلیشون هستن و شرایط تسلیم شدن در مقابل شما رودارن.
مرد با لحنی مشکوک پرسید:
 -مطمئنی؟
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 بله .در ضمن در کل اروپا پادشاهیهای کوچیکی به وجود اومده که بهراحتی شکست میخورن.اینگفر گفت:
 این میتونه امتیاز بزرگی برای ما باشه .خب کارن ...پیشنهادت رو یکبار دیگه با جزئیات بازگو کن. پیشنهاد من برای یورشی که در راهه اینِ که نصف انرژی و تدارکی که براش برنامهریزی کردین رو به کار بگیرین .فکرمیکنم بهترین روش برای نشون دادن اینکه شما قدردان و دوست دار مردمتون هستین ،پاداش به اون هاست.
مرد گفت:
 چه پاداشی؟ به مردها ابزار جنگی نوساز هدیه بدین .به زنها در بعضی موارد آزادی بیشتری بدین و برای بچهها شرایط ویژهای روبسازین .از غذایی که خودتون مصرف میکنین گاهی اوقات ،فقط گاهی اوقات بین مردم پخش کنین .فکر میکنم اون ها
هم آدم هستند جناب.
اینگفر شبیه متأثرها شده بود .مرد اما شک برانگیزانه در چشمانم جستوجوی حقیقت میکرد.
اینگفر گفت:
 روش فکر میکنیم کارن عزیز .از آینده چیزی داری که بخوای به ما بگی؟ شما جاویدان نمیمونید آقای آرناسون.اینگفر پرسید:
 منظورت چیه؟ نوادگان شما ،پادشاهیهای دانمارک ،نروژ و سوئد رو پدید میارند؛ اما اشراف نورسی بهجای ادامه دادن راه شما ،تماماستعداد خودشون رو صرف ادارهی این پادشاهیهای جدید میکنن.
اینگفر با لحنی اندوهگین گفت:
 این غم انگیزه. بله .من میتونم برم؟سرش را همراه دستش به نشانهی موافقت تکان داد .با اقتدار و اعتماد بهنفس افزایش یافته بیرون آمدم.
رومن از دور خودش را به من رساند و گفت:
 چی شد؟ فکر میکنم اگه قرار بر فهمیدن تو بود آقای اینگفر بیرونت نمیکرد. -هه ...ببین خانم پیشگو ...تو هرچقدر هم مورداحترام قربان باشی نمیتونی جای من رو بگیری.

31

WWW.98IA3.IR

بازگشت زمان_ مهدیه سادات ابطحی کاربر نودهشتیا

 حق با توئه .حاال میشه یک کاغذ و قلم به من بدی؟چشم گرد کرده مبهم نگاهم کرد.
 چرا اینجوری نگاهم میکنی؟ از تو عجیبتر کجا میتونم پیدا کنم؟ تو آینه. چی؟ آینه! یه نگاه به اون ،عجیبتر از من رو بهت نشون میده.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؟به مردمکهایش که حال لرزان دل را نیز مرتعش میکرد خیره شدم .عجب حالتی داشتند! مایک بههیچعنوان به گرد پایش
هم نمیرسید .آرام لب زد:
 پدر مادر تو هرکسی بودن از زیبایی هیچچیز کم نداشتن.نمیدانستم تعریف و تمجید غیرمستقیمش را چطور پاسخ بدهم .پس به لبخندی مالیم اکتفا کردم .فشار دستش کمتر شد
و خودش نیز با سرفهی مصلحتیای فاصله گرفت.
 خب ...آم ...تو چی خواسته بودی؟ کاغذ و قلم. میخوای وِرد بنویسی؟ دعا؟ تو اینجوری فکر کن رومن.چند لحظهای را با نگاه سوزانش سلولهای بدنم را به دو نیم کرد و بعد ،با تکان مثبت سرش دور شد .نفس عمیق و راحتی
کشیدم و به زن فربهای که از کنارم با یک سینی پر از غذا عبور میکرد گفتم:
 خانم! میشه برای منم کمی غذا بیارین؟ تا کی قراره گشنه بمونم؟تحقیرآمیز رویم را نگریست و سپس ،بدون دادن جواب راه خودش را ادامه داد.
 یعنی چی؟ من غذا میخوام. من دارم میرم شکار .میتونی با من بیای .البته اگه دوست داری.رخم را به سمتش چرخاندم و کاغذ و قلم را در دستش مالحظه کردم .جلو رفتم و آنها را گرفتم .در جواب پیشنهادش
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.کتاب هرگز راجع به رومن چیزی ننوشته بود .کمی میخواستم دلش را خوش کنم .از دهکدهای که برای خود با سنگ و
چوب ساخته بودند خارج شدیم و از تپهای باال رفتیم .تیر کمانش را ازایندست به آن دست دیگرش جابهجا کرد و گفت:
 خب کارن! تو میتونی به من بگی مرگ من چطوریِ؟ نه. برای چی؟ من فقط توی یک سری شرایط خاص میتونم پیشگویی کنم .چیزهایی که در آیندههای دور ثبت میشن و برای آیندگانبهجا میمونن.
 پس من از یادها میرم. اینطور به نظر میرسه.دستش را طوری روی پیشانیاش گذاشت که گویی دور دستها را نظاره میکند .بر روی تختهسنگی نشستم و گفتم:
 فکر میکنی اینجا چیزی گیرت بیاد رومن؟ فکر میکنم؟ مطمئنم. موفق باشی.پوزخندی زد و با نگاهش ،فهماند که نیازی به دعای من ندارد .شانهام را باال انداختم و با همان قلمی که روی سرش پر
مرغابی آویزان بود ،نوشتههایم را شروع کردم .از زمان بهوش آمدنم تا همین لحظهای که به انتظار گوزن پختهشده نشستهام.
سر که باال گرفتم ،رومن را ندیدم .از جایم برخاستم و در دشتی که انتهایش به دریای مواج و خروشان ختم میشد چشم
چرخاندم .دریا عجیب خشمگین بود .به پشت چرخیدم و در جنگل ردّش را جستوجو کردم .چیزی به چشمهایم نمیخورد،
مگر درختهای تنومند و سرسبزیهای بیانتها .پشتم را با دست از خاک تکاندم و از تپه پایین رفتم .نیمنگاهی به مردهای
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؟هیسی کرد و تیر کمانش را باال آورد.
 چیکار میکنی؟ترسیده چشمهایم را از فرط تعجب گشاد کردم .چه میخواست بشود؟ کمان را برای چه به سمت من گرفته بود؟
 هی با توام رومن .کمان رو بگیر اونور .شوخی خطرناکیه. گفتم از جات تکون نخور .حرف هم نزن. چی؟ناگهان تیر را همانطور که به طرفم نشانه گرفته بود رها کرد .هینی کشیدم و چشمهایم را محکم بر رویهم گذاشتم .لبم
را به دندان گرفتم و نفسم را در سینه حبس نگه داشتم .نالهی ضعیفی از جایی بلند شد و بعد ،صدای خوش رومن:
 یوهو! من واقعاً شکارچی ماهریام .این طور نیست کارن ترسو؟آرام الی پلکهایم را فاصله دادم و در همان حالت خشکیده به عقب برگشتم .حیوان زبانبسته نیمهجان روی زمین به خود
میپیچید .لبم را از حصار دندانهای جلوییام بیرون کشیدم و نفس راحتم را بیرون دادم .عصبی از رفتار نامحتاط گونهی
رومن ،به طرفش قدم برداشتم و همزمان بافاصلهی نیم متریام مشتی به سینهاش کوفتم.
 اگه اشتباهی من رو میزدی میخواستی چیکار کنی؟ رومن! کارت خیلی خطرناک بود.لبخند زد و از کنارم عبور کرد.
 مگه تو نگفتی من شکارچی بزرگیام؟ پس جای نگرانی نیست .هدفگیریم عالیه.عجب غلطی در گفتن آن حرف کرده بودم! فکر نمیکردم تا این حد بیظرفیت باشد .کنار گوزن نیمهجان زانو زد و با
حرکتی غافلگیرانه ،آرنجش را روی گلوی حیوان پایین آورد.
 مرد؟ کشتیش؟ زنده نمیموند .راحتش کردم.سرم را به طرفین تکان دادم و از کنار او و شکارش رد شدم.
 کجا میری؟ مگه گشنه ات نبود؟ خستم .میرم یکم استراحت کنم. چی؟خندیدم و دستم را برایش در هوا تکان دادم.
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 هی! اگه همکاری نکنی از غذا خبری نیست.از شانهام نگاه پر تمسخری به چهرهی حرص خوردهاش زدم و آرام و بیدغدغه تا دهکده و سپس به چادر خود پناه بردم.
قبل از ورود به چادر ،مردی بالباس زرهی نزدیک شد و صدایم زد.
 جناب آرناسون میخواد تو رو ببینه .بهتره بیشتر از این منتظرش نذاری.و رفت .سرم را خاراندم و دستی به شکم کشیدم .قاروقور شکم آزاردهنده بود .رومن را دیدم که گوزن را بر دوش انداخته
بود و به این سمت میآمد .نه دقیقاً بهطرف من ،بهطرف کلبهی کناری که متعلق به خود او بود .با دیدن من اخمهایش را
درهم کشید و توجهش را برداشت .کاش میتوانستم پیش از اینکه در محضر اینگفر حاضر شوم دلی از عزا دربیاورم .در
کلبهی رومن را باز کردم و گفتم:
 برای منم نگهدار .تا چند دقیقهی دیگه برمیگردم.فرصتی برای پاسخگویی ندادم و تا قرارگاه اینگفر دویدم.
با اجازهای که دربان اعالم کرد داخل شدم .این بار اینگفر تنها بود .با ورود من سرش را باال آورد و گفت:
 فکر میکنی چقدر کشتی الزم داریم؟محاسباتی در ذهن انجام دادم و بهطور تقریبی درجواب گفتم:
 کمتر از هشت کشتی آقای اینگفر. کارن! اگر تو سرکردهی کارولنژیان باشی و برای شکست ما اطالعات غلط داده باشی ...حتماً میدونی که بهعنوان قربانیبه دریا پیش کش میشی .درسته؟
 بله .مطمئن باشین. با خطر رومیها چیکار کنیم؟ شما تقریباً در تمام جنگها پیروز میدان هستین آقا .تنها شرایط طبیعی و اجتماعی شما رو نابود میکنه. واگ ها! به نظرت شراکت با اون ها خطرآفرینه؟ میتونه باشه. اما اون ها رفقای قدیمی ما هستن کارن. و میتونه هم نباشه .در این مورد چیزی نمیتونم بگم.نفس عمیقی کشید و با دستمال مشغول برق انداختن شمشیرش شد.
 بهتره مراقب خودت باشی کارن .ممکنه افراد دشمن از پیشگوییهای قاطعانهی تو باخبر بشن و از بین ببرنت .متوجهی؟ بله. -چیزی خوردی؟
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 نخیر؛ اما رومن گوزنی شکار کرده که فکر نمیکنم بتونه همهش رو یکتنه بخوره.لبخند زد و سرش را تکان داد.
 به پیشنهادم فکر کردین؟ راجع به پاداش به اهالی دهکده. موافقتم رو توی شب میبینی.خوشحال از اینکه توانسته بودم کمی آدمش کنم لبخند عمیقی زدم و با گفتن با اجازهای بیرون رفتم .مشتهایم را در هوا
خالی کردم و با دو ،پیش رومن برگشتم .گوزن را تکهتکه کرده بود و حال داشت روی آتش میچرخاند .با حضور من گفت:
 مشاوره ت تموم شد؟ من با دخترها و زنان اینجا متفاوتم رومن .نمیتونم مثل اون ها توی شکار یا کارهای مردونه همکاری داشته باشم. تو از کجا اومدی؟ از آسمون؟ کجای این دنیا زنانی داره که مثل یک مرد زندگی نمیکنن؟ سرزمین پارس. کجا؟ سرزمین پارس در آسیا .زنانی داره که فقط توی خونههاشون میشینن و یا همسرداری میکنن یا بچه به دنیا میارن. پس تو از اونجایی. نه. پس چی؟ خیلی سؤال میپرسی رومن.چنگ در موهایش انداخت و گفت:
 پس حداقل الشههای گوزن رو جمع کن .بریزشون توی دریا تا ماهیهای گوشتخوار هم سیر بشن.جرئت مخالفت نداشتم .بهطرف الشههای ولو شده در کنار دیوار کلبهاش رفتم و چهرهام را درهم کردم .تابهحال الشهی
حیوان را جمع نکرده بودم که حال به لطف بسیار رومن این کار راهم میکردم .چوبی از گوشهای برداشتم و الشهها را باال
و پایین کردم.
 بجنب کارن .داری چیکار میکنی؟ نمیتونم انجامش بدم. چی؟ من از این کار بدم میاد .چندش.به نشانهی تمسخر و تحقیر خندید و بلند شد .چوب را از دستم چنگ زد و به آنطرف پرت کرد .روی زمین نشست و گفت:
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 بشین.بیحرف اطاعت کردم .دستهایم را در دو دست داغکردهاش گرفت و به طرز ناگهانیای آنها را روی الشهها قرارداد .جیغ
کشیدم و سعی در کشیدن دستهایم داشتم؛ اما او سفت نگهداشته بود و میخندید .دستهایم را روی الشه میکشید و
انگشتانم را دورشان گره میزد.
 ولم کن .حالم داره به هم میخوره .رومن احمق! دستام رو ول کن.از شدت خندهاش کم کرد و گفت:
 دختر بیدستوپا! ببین ...من نمیدونم تو از کجا اومدی؛ ولی از هرکجا که هستی اآلن اینجایی و باید طبق آداب و رسوماینجا زندگی کنی .مثل کنار گذاشتن این اداها.
سرم را از دستهایم و الشهی در مشتم برگرداندم و داد زدم:
 یکی کمک کنه .ولم کن رومن .اآلن همه محتویات معده م رو روت باال میارم .اینگفر! اینگفر!رومن به شکوه گفت:
 هی! دختر نفهم!دستهایم را رها کرد و از من فاصله گرفت .متعجب از جایم بلند شدم و به همان زن زیبا چهره نگریستم .لبخندش به
پهنای صورتش باز شده بود.
 ازش به دل نگیر .اون فقط عادت نداره هیچچیز رو بیبها با کسی شریک بشه.حالم از خود به هم میخورد؛ بابت دستهایم.
 کجا میتونم دستام رو بشورم خانم؟ دقت باعث میشه پیشرفت کنی.متوجه ی منظور کالمش نشدم .زمانی هم برای تجزیه و تحلیلش خرج نکردم.
 عذر میخوام .فکر کنم دریا منتظر منه.ابروی راستش را به باال فرستاد و هیچ حرفی نزد .بدون ذرهای نگاه به دستهایم که حس میکردم از غلظت چربی
انگشتهایم به هم میچسبند تا دریا دویدم .روی زمین زانو زدم و چشمهایم را بستم .نمیتوانستم ،نمیتوانستم خون را
روی دستهایم تماشا کنم و بعد با خیالی آسوده غذا بخورم.
پس از شست و شویشان با خستگی و عصبانیت همانطور که آنها را به پیراهنم میکشیدم تا خشک شوند ،به کلبهی رومن
برگشتم .همان خانم و رومن باهم حرف میزدند .طوری که رومن سرش را پایین انداخته بود و با پایش سر به سر سنگی
کوچک میگذاشت .با حضور من زن لبخندی زد و دور شد .رومن نگاه آرامش را از من گرفت و نزدیک آتشش نشست.
 -من از کجا میتونم غذا پیدا کنم؟
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نگاهش همچنان آرام بود .تابهحال این حالت را از او ندیده بودم .از او که مردی مغرور و خوددوست بود.
 این برای من زیاده.تکهای گوشت پخته و تازه و داغ به طرفم گرفت و با لبخند گفت:
 و امروز هیچکس جز تو همراهم نبود.لبخندش را متقابالً پاسخ دادم و کنارش بر روی زمین دو زانو نشستم .گوشت را با احتیاط گرفتم و تشکر کردم .بخار از روی
گوشت به هوا میرفت و تصویر جالبی روی آن رسم میکرد.
رومن آرام گفت:
 جالبه! چی؟ تو به هیچکس و هیچچیز شبیه نیستی .یک جورایی انگار از این دنیا نیستی. میشه اینجوری فکر کرد.روی قسمتی از گوشت را فوت کردم و سپس گاز بزرگی به آن زدم .خوشمزه و لذیذ بود؛ پس بااشتهای بیشتری ادامه دادم.
رومن تنها با تعجب و گاه خنده نگاهم میکرد و چیزهایی را زیر لب میگفت .رویم را بهطرف کلبهاش چرخاندم که چاهی
را در همان نزدیکی دیدم .مبهوت گفتم:
 این کجا بود؟رومن رد نگاهم را گرفت و گفت:
 همینجایی که اآلن هست.تازه پی بهمنظور آن زن بردم .دقت برای من الزم بود.
خورشید تقریباً به باالی آسمان رسیده بود و سعی داشت درخشانی و یکتایی خودش را به مردم دهکدهی کوچک اما بزرگ
ایسلند به رخ بکشد .اینگفر و آن مرد از واگ ها در هیاهو افتاده بودند و آمادهی نبرد میشدند .نه برای امروز ،برای فردا.
امروز اقدامات نهایی را انجام میدادند .کشتیها را بازرسی میکردند و تجهیزات الزم را مهیا میساختند.
اینگفر صدا زد:
 کارن!نگاه از بچهای که با گریه پیراهن بلند مادر مشغولش را میکشید گرفتم و به اینگفر دوختم.
 بله؟ مطلبی مونده که بخوای هشدارش رو بدی؟ -من همچنان فکر میکنم همکاری با واگها ریسک زیادی داره .حس خوبی راجع به اونها ندارم.

38

WWW.98IA3.IR

بازگشت زمان_ مهدیه سادات ابطحی کاربر نودهشتیا

چشمهایش را ریز کرد و متفکر به ریش جوگندمی اش دست کشید.
 ما در حال حاضر به واگها و حضورشون نیاز داریم .پیوندهای اجتماعی داریم و در تجارت همکاری میکنیم .کارن! اگهبه هشدار تو گوش نکنم چی میشه؟
 اتفاق خاصی نمیافته .فقط نمیتونین پادشاهی رو تنها برای خودتون داشته باشین.دمی گرفت و سری تکاند .رومن از راه رسید و گفت:
 قربان! کشتیها منتظر بازرسی شما هستن. همهی مردم رو برای میهمانی امشب خبر کن .قراره تغییرات اساسیای ایجاد بشه .تأکید میکنم رومن ...تمام مردم .چهغنی و چه رعیت .باشه؟
 اطاعت.با رفتن اینگفر تعجبش را بر سر من نشانه گرفت و گفت:
 تو میدونی این میهمانی برای چیه؟ اصالحات. چی؟با لبخند به چادر برگشتم و کتابی را که برای آن زن جالب بود و برای بیکار نبودن به من هدیه دادهشده بود را باز کردم.
در مورد نخستین حملهی وایکینگها بود .آنها در سال هفتصد و هشتاد و هفت اولین یورش خود را به بریتانیا انجام دادند.
مهاجمان اهل دانمارک بودند و در ظرف ده سالی که در آنجا حکومت میکردند تنها پادشاهی ساکسونی بود که زیر
سلطهشان قرار نداشت.
تقریباً به شب رسیده بودیم .در این مدت کمی با زنان دهکده حرف زدم و بیشتر با سبک زندگیشان آشنا شدم .با همان
زن خوش سیما صحبتی کردم و متوجه شدم که او همسر یکی از فرماندهان است .دربارهی کتاب نظرم را خواست و من نیز
به او با رضایت از عالقهام به تاریخ گفتم .هیچ دلم برای خانه تنگ نشده بود و گمان نکنم بشود .چه داشتم در آنجا؟ پدری
که از من برای خود بهعنوان یک تندیس برای بوکس استفاده میکرد .مشتهایش را در تصویرم میکوبید و بعد رویم تف
میانداخت .نفرتش به دلیل این بود که معشوقهاش را به خاطر من از دست داده بود .مادرم هرگز معشوقهاش نبوده و نیست.
پدر فرد دیگری را دوست دارد و آن فرد به حضور من گویا آلرژی دارد .حدس میزنم به همین خاطر پدر من را اینهمه
عقب انداخت تا دیگر مزاحم او و زندگی عاشقانهاش با آن زن نفرتانگیز نباشم.
مایک ...مردی که تنها به فکر سرگرمی ها و عالفی های خویش بود و احساسات من را به پشیزی ارزش نمی گذاشت .نه
مدرسهای داشتم و نه کار و زندگیای .تمام اوقاتم با کتابها و دوست قدیمیام جنیفر میگذشت که او هم تازگیها با رفیق
پسرش مشغول است و حوصلهی من را ندارد .با صدای رومن از زندگی تکرار شونده و حال به هم زنم فاصله گرفتم و نگاهش
کردم.
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 حواست رو جمع کن که دیر نکنی .فکر میکنم خیلی زشت باشه تازه وارد.آزادانه خندید و رفت .پوفی کشیدم و از چادر بیرون رفتم .زشت این بود که تازهوارد و فرد مهمی چون من را در چادری
کهنه نگهدارند و خود در کلبههای محکمشان ساکن باشند .زشت به این میگویند.
زنان و مردان همراه با فرزندانشان بهجایی میرفتند که قطعاً به کاخ اینگفر ختم میشد .مسیرشان را دنبال کردم .مردی
جلو آمد و گفت:
 خانم جوان! میتونم همراهیتون کنم؟رنگ نگاهش آزارم میداد .حس خوبی به او که جستوجوگرانه چهرهام را با مردمکهایش میکاوید نداشتم .با این حال
شانهام را باال انداختم و به راه خود ادامه دادم .در گوشم گفت:
 تابهحال به زیبایی شما ندیدم بانو .میشه بدونم اهل کجا هستین؟ آینده. چی؟پوزخند زدم و سرم را با تأسف تکان دادم .چه میخواست از جان خستهام؟
 من آنتونی هستم. باشه. اوه .شما واقعاً مرموزین خانم! همینطوره.بازویم را به طرز خشن و محکمی گرفت و مسیرم را به سویی که مقصدش را نمیدانستم منحرف کرد .جلوی دهانم را سفت
با دست نگه داشته بود و تقالهایم را خنثی میکرد .از موقعیت پیشآمده هراسان بودم و نمیفهمیدم چه در انتظارم است.
چه میخواست بشود؟ این مرد کیست؟
 خفه شو ...آروم بگیر.دوست داشتم با لگد در شکمش ضربهای محکم بزنم و بگویم کاش میتوانستم مخترع خمیردندان و مسواک باشم مرد بو
گندو!
سرانجام آنقدر جفتک پرانی کردم و جیغهایم را در کف دستش بیرون دادم که در پشت گردنم سوزشی عمیق حس کردم
و بعد ...یادم نمیآید.
سرفهای خشک کردم و درجایم جابهجا شدم .با سوزش چشمهایم را گشودم و اطرافم را از نگاهم گذراندم .اینجا دیگر کجا
بود؟
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 رومن! رومن! تو اونجایی؟ آه خدای من ...اینهمه اتفاق رو یکجا برام میفرستی؟ ذرهذره میفرستادی بهتر نبود؟ رومن!اینگفر! کسی نیست؟
طناب بستهشدهی دور مچم را به ستون چوبیای که به آن بستهشده بودم مالیدم تا شاید گشایشی شود و پوستهپوسته
گردد؛ اما امان از ریسمانهای سفت و کلفت اینها.
در باز شد و همان مرد مشکوک داخل شد .با دیدنش خشم بر من غلبه کرد و باعث جمعکردن آب دهانم شد .با لبخند
آرامآرام نزدیک شد.
 کارن؟ اینهمه شلوغی برای چیه؟بزاق جمع شده را روی صورتش خالی کردم و با پوزخند گفتم:
 به تو هیچ ربطی نداره.با خونسردی صورتش را بهواسطهی آستینش پاک کرد و بدون ذرهای کاستی از لبخندش گفت:
 بهتره سرکش نباشی .به نفع خودته. من کجام؟ تو کی هستی؟قهقههای خودسرانه بیرون داد و گفت:
 توقع نداشته باش هنوز توی ایسلند باشی عزیزم.حیران گفتهاش را پیش خود تجزیه کردم و گفتم:
 پس... باید بیشتر مراقب خودت میبودی پیشگوی جوان .با این بیاحتیاطی اینگفر و مردم کودنش رو به خطر انداختی. چی داری میگی؟ تو کی هستی؟ با من چیکار داری؟دستهای از موهایم را گرفت و کمی کشید.
 از حاال به بعد به ما خدمت میکنی .در یورش فردای وایکینگها چند کشتی استفاده میشه؟ من هیچی نمیدونم .از هیچی خبر ندارم.بیشتر کشید.
 حقیقت رو بگو کارن .چند کشتی؟از درد موهایم چشمانم را بستم و گفتم:
 یک اسیر چی میدونه؟ -یک اسیر آزادانه نمیچرخه.
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در گوشم فریاد زد:
 چند کشتی؟از شدت ولوم صدایش چهرهام را در هم کشیدم و بیاختیار به میزان خودش داد زدم:
 چهار کشتی.آرام گرفت و باز پرسید:
 فردا چه موقع از ایسلند حرکت میکنن؟ نمیدونم. کِی؟ نمیدونم.وحشیانه چنگ در موهایم انداخت و جوری کشید که کنده شدنشان قابل پیشبینی بود .از درد لبم را به دندان گرفتم.
غرید:
 حرف بزن. نمیدونم.مقاومت کن کارن .آنها با تو مهربان بودند و تو باید در جواب وفادار باشی .تحملکن .فردا همهچیز تمام است.
لگدی به شکمم زد و فریاد کشید:
 بگو.نمیتوانستم با آن ستون مزاحم از درد خم شوم .تنها نفسم را در سینه حبس کردم.
 نمیدونم.برای سیلی دستش را باال گرفت و محکمتر از سیلیهای پدر ،روی صورتم پایین آورد .این مردان جنگ طلب عجب قدرتی
داشتند! بیجانتر از آن بودم که در سبزی کثیف چشمهایش خیره شوم و ناسزا بگویم .گرمای خون را روی چانهام حس
کردم و بعد این قطرات سرخ بودند که روی زمین از جانب من میچکیدند .چانهام را بین دو انگشتش فشرد و سرم را باال
گرفت .از الی دندانهای زردش با صدای بم و وحشیاش گفت:
 اگه دوست نداری خوراک دریا بشی پس ...حرف بزن.نه کارن .تو حق نداری پاسخ مهر اینگفر و مردمش را با دادن جواب درست به این مرد بیدستوپا بدهی.
لبهایم را رویهم فشردم و پلکهایم را تا توانستم سفت بستم .بهگونهای که چانهام را با شدت رها و کرد و گفت:
 -خیله خب .یادت باشه که خودت انتخاب کردی .حسرت دیدن طلوع بعدی رو از دست دادی خانم پیشگو.
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جواب آن آب دهانیام را با پرت کردن آب دهانش روی صورتم پاسخ داد و از محیطی که من در آن اسارت میکشیدم دل
کند.
 رومن! خواهش میکنم من رو به یاد بیار .نبود من رو توی جشن حس کن .احتمال بده که دزدیده شده باشم رومن.خواهش میکنم.
همانطور که با رومن در زمزمههایم حرف میزدم و التماسهایم را به دست هوای اطراف میسپردم تا به گوش او برسانند،
پلکهایم سنگین شدند و مابقیاش را در شب سپری کردم...
با لمس دستهایم سرم را تکانی دادم و چشم گشودم .کسی سعی داشت آن ریسمان سمج را از دور مچهایم باز کند .رویش
را با پارچهای بسته بود و من نمیتوانستم تشخیصش بدهم .بااینحال لب زدم:
 تو کی هستی؟سرش را به طرفم مایل کرد .چشمهایش عجیب آشنا میزدند .چیزی نگفت؛ در عوض گرهی طناب را باز کرد و با کشیدن
من و نشان سکوت که بهوسیلهی انگشت سبابه و لبش ایجاد شده بود ،دهانم را مهر خاموشی نهاد .بیشک هر که بود ،قصد
نجات جان مرا داشت .چراکه همانند یک مرد مجرم و دزد اطراف را میپایید و سربازها را قال میگذاشت .متعجب به او که
چون فرد گریزان از قانون ،خیز برمیداشت و بیآنکه کسی متوجهش بشود از الی بوتهها رد میشد خیره شدم .دو سربازی
که در جلوی در کشیک میدادند خواب افتاده روی زمین ولو شده بودند و سربازهای هوشیار بیرون ساختمان قلعه با تیزبینی
جغد دید در شب به دنبال ردی غریبه تاریکی را میجوییدند .مرد ناآشنا برای پرش از دیوارِ کمی بلندِ قلعه قالب گرفت.
آن قدری میفهمیدم که بدانم اکنون چه باید بکنم .پس باال رفتم و از آنطرف روی زمین غلتیدم .هیجان و اضطراب ،ترس
و کمی کنجکاوی بهقدری در وجودم جوالن میدادند که از گفتن هر حرف و واکنشی عاجز شده بودم .مرد که حاال خودش
را به اینطرف رسانده بود دستم را گرفت و به دنبال خود کشید .تا لب دریا مرا همراه خودش دواند .در آخر نفسنفسزنان
زانوانم را خم کردم و گفتم:
 یه ذره ...فقط یه ذره اجازه بده بشینم.چیزی نگفت و در پی به آب انداختن قایقی کوچک که در همان اطراف بسته به تنهی درخت بود شتافت.
 تو کی هستی؟ چرا من رو نجات دادی؟ از کجا میدونستی من اینجام؟ چی از من میخوای؟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؟نگاهش گویای هر حسی بود جز احساسات منفی .با تصمیم نهایی ،بسیار ناگهانی و متبحرانه روبند را از دور صورتش کشیدم.
با دیدن چهرهاش گویی هرچه ترس و دلهره تا به اآلن در وجودم حکاکی میشد رنگ باخت و خودش را به آرامش تسلیم
کرد .لبخندی زد و گفت:
 -ما مراقب اسرامون هستیم.
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نفسم را بهراحتی بیرون فرستادم و از خدا بابت توجهش به درخواستم تشکر کردم .رومن همچنان که با سرعت پارو میزد
و عرق از روی پیشانی میریخت ،زیر نور مهتاب و روشنایی محوش ،به مردمکهایم چشم دوخته بود .زیر این نور عجیب
خوش رخ به نظر میرسید .طوری که ماه به دلیل رقابت با او نیمی از جانش را باخته بود .لبخند خاصش را عمق داد و
گفت:
 اذیتت کردن؟آنقدر محو زیباییاش شده بودم که نمیتوانستم بلند و رسا پاسخش را بدهم.
 زیاد نه .اآلن خوبم.زینت لبخند روی سرخی لبهایش همچون برق ساعت مچی مایک ،نظرم را میربود .صدای خوش ریتمش از همیشه
ریتمیک تر شد.
 میهمانی امشب رو به هم ریختی .امشب تو میهمان ویژهی اینگفر آرناسون بودی و ...نبودی .نقشههاش به هم ریخت و بهدنبالش میهمانی هم به هیاهو افتاد .همه دنبال تو میگشتن .اینگفر از جاسوس بودن تو مطمئن شده و به همه دستور داد
دهکده رو زیرورو کنند .و من...
سکوتش هم دل دریا را میلرزاند و هم دل من را .آب دهانم را پایین فرستادم .گر گفته و خوابآلود ،سعی داشتم در آخرین
لحظات امشب ،بازهم به چهرهی گیرایش خیره باشم.
صداهای گنگ و نامفهوم دور سرم میچرخیدند .از میان آنها این صدای خاموش رومن بود که برایم آشناترین میآمد! به
مرور زمان صدای اینگفر قابل تشخیص شد:
 همین اآلن خودتون رو برای حمله آماده کنین .جواب گستاخی رو باید داد.سرفهای کردم و همراه با خمیازه نیم خیز شدم .متعجب به شمار افراد داخل اتاق خیره گشتم .الیویا (همان خانم زیبارو)،
آن مردی که از واگ ها بود ،اینگفر آرناسون ،تعدادی زن و مرد زرهپوش و مسلح و در آخر ،رومن که تکیه به دیوار و
دستبهسینه مغموم نگاهم میکرد .الیویا نگران کف دست نرمش را روی بازویم گذاشت.
 کارن! خوبی؟اینگفر که متوجهی بیداری من شد جلو آمد و در کنارم ایستاد .گویی تازه دردهای دیشب را حس میکردم .پس چطور
همان دیشب نمیفهمیدم؟
 نه! یک ذره بدنم درد میکنه.اینگفر با عصبانیت گفت:
 همهی بدنت کبود و زخمیِ .گویا خیلی کتکت زدن.الیویا ادامه داد:
 -گوشهی لبت هم پاره شده.
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رومن با لحنی غیر معمول و بم گفت:
 قربان! فکر میکنم بهتر باشه تقاص خونینی پس بدن. نه .امروز نه.اینگفر با عجله پرسید:
 چی شده کارن؟ نکنه تو همهچیز رو... نه .من چیزی جز تعداد غلط کشتیها بهشون نگفتم .اون هم به خاطر فشاری که نتونستم تحملکنم بود.الیویا سوال کرد:
 پس چی کارن؟ امروز با ما نیست؟سرم را به طرفین تکاندم و گفتم:
 امروز استراحت کنین ،نقشه بکشین؛ ولی جنگ نه.اینگفر که سردرگم شده بود نگاهی به افراد متفرقه انداخت و دستور خروج را صادر کرد .رومن اخمکرده تکیه از دیوار
برداشت و جلوتر آمد.
اینگفر گفت:
 حاال میتونی بگی کارن .چی در انتظارمونه؟ باخت.الیویا با صدایی تقریبا بلند گفت:
 چی؟ اگه امروز حمله کنید ،مرگ به شما غلبه میکنه.اینگفر درمانده گفت:
 این افتضاحه.الیویا آشفته دستی به صورتش کشید و لب زد:
 خدای من.رومن پرسشی نگاهم کرد و گفت:
 تو مطمئنی کارن؟به مردمکهایش چشم دوختم .با بسته شدن پلکهایم تأیید را ارسال نمودم و رو به اینگفر گفتم:
 -فردا! برد با فرداست.
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سرش را آرام تکان داد و رو به رومن گفت:
 همین حاال برو به ملوانها و فرماندهها اطالع بده .واگ ها رو در جریان بذار؛ اما از دلیل این تعویق چیزی نگو .فهمیدیرومن؟
تعظیم کوتاهی کرد و با گفتن بله قربان و نیمنگاهی به من اتاق را ترک گفت.
طبق گفته ،دستور و مشورت اینگفر تصمیم بر این شد که جشن دیشب را به امشب موکول کنند و من از کنارش تا شعاع
چند متری بیشتر فاصله نگیرم .نمیدانست که من از مأموریت رومن خبردار هستم .رومنی که به اجباری شیرین مأموریت
حفاظت من را از دور بر عهده داشت.
خدمتکار مخصوص الیویا سعی بر زیبا نشان دادن من داشت .موهای طالییام خستگی را روی چهرهاش مینشاند .خندهای
کردم و گفتم:
 بیخیال خانم! الزم نیست به یک اسیر اینقدر خاص رسیدگی بشه .اجازه بده باز بمونه.از آینه به چشمهایم نگاه کرد .یخبندان گرم گویهایش گویای جبر بودند .مفهومی که از نگاهش استنباط میشد این بود
که او هیچ راهی جز این ندارد.
 نگران نباش .من با الیویا حرف میزنم.مردد دستهایش را از موهایم فاصله داد .خود دستی به گیسویم کشیدم و صافشده به حالتی همیشگی یکطرف شانهام
جمعشان کردم .چتریهای تازه بلند شدهام را از سمتی به سمت دیگر پشت گوش بند کردم و لبخند زدم.
 فکر میکنم اینجوری بهتر باشه .اینطور نیست؟نظری نداد و با تعظیم بیرون رفت .خندیدم و به کارن درون آینه گفتم:
 میبینی کارن؟ تفاوت رو حس میکنی؟ پدر که تو دخترش بودی ننگش میاومد خرج خورد و خوراکت رو بده؛ اما اینجا،با اینکه تو یک اسیری با تو مثل همسر یک فرمانده رفتار میکنند و تعظیم وار بهت احترام میزارن .هنوز هم دنبال راهی
برای برگشتی؟ عقلت رو از دست دادی دختر جون.
با ورود الیویا از روی صندلی برخاستم و دامن بلند لباس قهوهایرنگم را مرتب کردم .برق تیز نگاهش سرتاپایم را میکاوید.
لبخندش گویای تحسین بود.
 اوه کارن! حواست رو جمع کن که بیشتر از من توی چشم نیای.خندهاش از جدیت کالمش میکاست .لبخندی زدم و گفتم:
 من هیچوقت نمیتونم به زیبایی شما بشم بانو .خودتون رو دستکم نگیرید.با قدمهای نرم جلو آمد و شانههایم را گرفت .لبخندی زد و گفت:
 -رومن خیلی باید خوددار باشه که بتونه جلوی حسش رو بگیره.

46

WWW.98IA3.IR

بازگشت زمان_ مهدیه سادات ابطحی کاربر نودهشتیا

ابرویی باال انداختم و مشکوک و جست و جو گرانه مردمک هایش را رصد کردم.
ضربه ای به شانه ام زد و با نفسی عمیق ،از اتاق خارج شد.
پس از آن ،سعی کردم در حرف هایش ریز نشوم و با آرامش بیرون رفتم .از مسیح میخواهم مانند همیشه مراقبم باشد.
لبخند را به چهرهام برگرداندم و راه سالن بزرگشان را در پیش گرفتم .چیزی مانند همان سالن اجتماعات خودمان .با ورودم
حدسم درست از آب درآمد .از مردم رعیت و ساده گرفته تا رومن و اینگفر کبیر ،همگی با دیدنم گویی به دنبال نقاش
بزرگشان میگشتند تا زیباییام را در تابلویی بزرگ ثبت کند .ترس برداشته به اینگفر نزدیک شدم .او حاال به سرش تکان
ریزی میداد و لبخندش را تمدید میکرد .در کنارش ایستادم که زمزمه کرد:
 اون لباسهای مسخره تا این حد منحصر به فرد نشونت نمیدادن کارن .کمی هم به فکر رومن باش.و بعد بی توجه به نگاه کنجکاو من که به دنبال ردی از معنای آن قسمت سخنش که در مورد رومن بود ،رو به جمع با
صدایی بلند و رسا گفت:
 میهمان ویژهی من ،در شب گذشته به دالیلی خاص نتونست توی میهمانی حضور پیدا کنه و ...اون قضایا پیش اومد؛ امادر همین شب ،به پیشنهاد قابلتأمل کارن ،پیشگوی وایکینگها ،من به همهی شما به خاطر تمام مقاومتها و
همراهیهاتون ...به خاطر همهی زمانهایی که صبر و تحمل به خرج دادین ...پاداشی خواهم داد.
نفسها در سینه حبس شده بود .مردم رعیت به یکدیگر مینگریستند و ثروتمندان با شوق به اینگفر خیره میگشتند .اینگفر
ادامه داد:
 از این پس ،به تعداد زنان و مردان رزمنده سالح و به مردان کشاورز ابزار تازهساز توزیع خواهد شد .به زنان و دختران حقمعاشرت با افراد باال مرتبه خواهیم داد .دختران و پسران جوان ،میتونن از این زمان به بعد از هر قبیلهای باهم پیوند
اجتماعی ببندن.
یک دستش را باال گرفت و گفت:
 و حاال به مناسبت تمام تغییرات و تجدید روحیهی جنگاوران ،از این میهمانی کمال خوشی رو ببرید.در نگاه یکایک افراد حاضر ،چند حس و هزار حرف به چشم میخورد .حیرت و بهت ،شوک و شوق ،قدردانی و سپاس.
همهمهی جشن به روال عادی خودش بازگشت .دلم هوای رومن را کرد و مسبب نگاه جستوجوگرانهام شد .در میان جمع
چشم گرداندم و سرانجام در کنار دختری سادهپوش یافتمش .نگاهش این سمت و روی من زوم بود؛ اما روی صحبتش با
آن دخترک .دستم را برایش تکاندم که ابروهایش را باال انداخت و لبخند زد .خندهای کردم و به افرادی که برای سپاس و
اظهار محبت رشتهی نگاهم را پاره میکردند خیره شدم...
روی یکی از صندلیها و پشت میزی گرد تکوتنها نشسته بودم که مردی بیتعارف در طرف دیگر میز جا خوش کرد .متوجه
ی نگاه تیز شدهی رومن شدم و رو به مرد لبخند زدم .مردی با ریش و موی قهوه ای .مردمکهای تیرهاش حسی عجیب
داشت .کمی چهرهاش متمایز به نظر میآمد .متمایز از تمام آدمهایی که از زمان سقوط به عصر وایکینگها دیدهام.
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 پس اون پیشگوی خوشسیما و تازهواردی که میگفتن شمایید خانم .من ادوارد جکسون هستم.اسم و رسمش ،شیوهی اظهار آشناییاش ...هیچ کدام به قرن نهمیها نمیآمد .گنگ با او که دستش را جلو آورده بود دست
دادم و گفتم:
 من هم کارن... اوه البته .اینگفر کبیر معرفی کرد .این وسط یک چیز هنوز نامشخصِ.آب دهانم را قورت دادم و پرسیدم:
 چی آقا؟ تقریباً هیچکس از اینکه شما از کجا اومدین خبر نداره .از ترس رومیها به اینجا پناه آوردید؟ نه ،آم ...چرا.مشکوک چشمهایش را ریز کرد و گفت:
 برای من هیچچیز عجیبی وجود نداره کارن جان .من با چیزهایی مواجه شدم که تو حتی نمیتونی تصور کنی.اگر این حرف را نمیزد بههیچ عنوان چنین رازی را مطرح نمیکردم .گرچه که گفتنش بیخطر است و کسی باورش ندارد.
 خب میدونید آقای جکسون؟ من از سرزمینی اومدم که وجود خارجی نداره.لبخند میزدم تا اطمینان پیدا کند سر به سرش میگذارم .خندید و گفت:
 طبع شوخی دارین خانم.دهانکجیای کردم و به یاد کالمی که نشان از تجربههای عجیب غریبش میداد پرسیدم:
 چه چیزی توی زندگی شما وجود داره که قدرت مبهوت کردن من رو داشته باشه؟گوشهی لبش را باال داد و در پاسخ گفت:
 هیچ تازه واردی وجود نداره که با من آشنا نشده باشه.این چه چیز عجیبی را در خود داشت؟ گویا از نگاهم پی به تعجب درونم برد که ادامه داد:
 منظورم اینه که من دنبال یه تازه وارد خاص میگردم؛ و همین حاال یه حسی به من میگه شما همون تازه وارد خاصهستید خانم.
 هیچ نمیفهمم آقای ادوارد .تازه وارد خاص؟صدایش را کمی پایین آورد و با نگاهی به اطراف گفت:
 من میدونم که تو از کجا اومدی. -روم؟
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به صندلیاش تکیه زد و با انگشتهای یک دستش روی میز ضرب گرفت.
 خیر کارن ،قرن بیست و یک.به یک باره آب دهانم در گلویم پرش زد .چند سرفهای کردم که با لیوان آبی در دستِ ادوارد خود را به حالت عادی
برگرداندم .لیوان را روی میز گذاشتم و گفتم:
 ببخشید؟ این ...شما...خونسرد میان سخنم پرید و گفت:
 آروم باش کارن آلِن .ما حدود دهساله که منتظر توییم.ضربان پرتنش قلب و نبض من هم ریتم با دو ،دو زدنهای مردمکهایم شده بود .گلوی خشک و لبان لمس شدهام را با
بزاق دهانم خیس کردم و نفس عمیقی کشیدم .چه میگفت این مرد؟ مرا از کجا میشناسد؟ چه شناختی از من دارد؟
رسمم را ...رسمم را چطور میداند؟
 تو ...تو کی هستی؟باز نزدیک شد و جدی گفت:
 کسی که محتاج کمک توئه. من؟ من چهکاری میتونم انجام بدم؟همچنان در شوک دست و پا میزدم که از جای خود برخاست .کف دو دستش را رو میز گذاشت و خمشده گفت:
 کارن! اگه میخوای از این آشغال دونی نجات پیدا کنی باید همراه من بیای. کج ...کجا؟ بهت میگم .میگم اگه همین اآلن پاشی و همراهم کنی آلِن.بیصبرانه بلند شدم و گفتم:
 من فقط میخوام بدونم تو چه ربطی به من داری.چندی خیرهی چشمانم شد و بعد با کندن تکهی ریزی از پوست لبش سرش را تکان داد و با گرفتن دست راستم مرا
بهطرف در خروجی کشید .نفسنفسزنان به عقب برگشتم و رومن را دیدم که اخم کرده رفتن من را مینگریست.
 رومن!آخرین نگاهش کنجکاوی را فریاد میزد.
چند دقیقهی بعد از دهکده خارجشده بودیم .بهسوی دریا میرفتیم .دریا؟
 -هی! درسته قابل اعتماد به نظر میای؛ ولی من نباید بدونم دارم کجا برده میشم آقا؟
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بیبرگشت جواب داد:
 باید با قایق بریم اونجا .درست همون جا.رد انگشتش را که گرفتم به جزیرهای تاریک و پردرخت رسیدم.
 چرا اونجا؟دستم را رها کرد و قایقِ بستهشده به چوبِ در زمین فروشده را به آب انداخت.
 سوفیا ما رو برمیگردونه .دهساله که انتظار چنین زمانی رو میکشه .هم من ...هم اون.قایق را هل داد و اشاره به نشستن کرد .در قایق جاگیر شدم و گفتم:
 سوفیا؟ اون هم ...صبر کن .تو هم از قرن بیست و یک اومدی؟پارو را برداشت و شروع به پارو زدن کرد.
 درسته .طی یک طلسم. طلسم؟ سوفیا هم...کالفه گفت:
 میفهمی .باالخره خودت همه چی رو میفهمی کارن .باشه؟مسکوت شدم و به پشت برگشتم .رومن در ساحل نظارهگر دور شدنمان بود .چه فکر میکرد با خود؟ چه میشد در جشن؟
چه تصوری خواهند داشت اینگفر و مردمانش؟
 رومن! خواهش میکنم برگرد.این را با صدای بلند گفتم و در جواب شنیدم:
 داری چیکار میکنی کارن؟ دریا مغز خالیت رو خورده؟ برو .برو رومن.تنها عکسالعملش همان بیحرکت ماندنش بود.
 بشین.دمی گرفتم و از رومن چشم گرفتم .سر جای خود نشستم و گفتم:
 چقدر دیگه میرسیم؟ ده دقیقهی دیگه.اطالعش از واحدهای زمان ،دیگر برایم تعجب برانگیز نبود .از سرمای استخوان سوز و شانههای برهنهام ،خود را در آغوش
گرفتم و پرسیدم:
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 خب ...طلسم؟پاروی دیگری زد و جواب داد:
 سوفیا به شوهرش خیانت کرد. همین؟ صبر داشته باش دختر .اجازه بده ادامه بدم.نگاه منتظرم را دید و در ادامهی تعریفش گفت:
 شوهر سوفیا عالقه ی زیادی به سوفیا داشت و با فهمیدن این موضوع ،به فکر انتقام افتاد .از اونجایی که رافائل عالقه وتبحر خاصی توی احضار ارواح و اجنه داشت ،خب میدونی؟ اون فقط میخواست کمی سوفیا رو تنبیه کنه .همین؛ اما...
نتونست با فشار روحیای که متحمل میشد کارش رو درست انجام بده و اشتباهاً سوفیا رو درگیر طلسم کرد .سوفیا شب
می خوابه و صبح چشماش رو توی این کثافت بازار باز میکنه .آه کارن! من واقعاً از اینجا خسته شدم .دلم برای موبایل و
لپ تاپم تنگشده .دلم برای قهوهی داغ کافهی نزدیک خونه تنگشده .دلم حمام و وان میخواد .تو خیلی دیر اومدی،
خیلی.
پس از چندی سکوت در دل فریاد جیرجیرکها ،لب به سخن باز کردم.
 باورپذیری داستان سوفیا کمی سخته؛ اما ...تو چی؟ تو چطور اینجا گیر افتادی؟نیم خندهی کجی کرد و پاروی محکمی به آب زد.
 دوست ندارم حماقتم رو برای کسی بازگو کنم.ذهنم را به هزاران سؤال مشغول کرده بود و حال از پاسخ سر باز میزد.
 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:
 من سؤاالی زیاد دیگه ای برای پرسیدن دارم .کی قراره به من جواب بده آقای ادوارد؟ تا حاال کسی بهت گفته دختر عجول و کمصبری هستی؟پوزخند زدم و گفتم:
 خب آره .پدر همیشه اینرو به من میگه. من از پدرت ممنونم .اگه نمیبود ما هیچوقت از این معرکه نجات پیدا نمیکردیم. ولی من قصد برگشت ندارم.رو به روی کلبهای ایست کرد و ناباور گفت:
 -رومن درست میگفت .مغز خالیت رو دریا بلعیده!
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ضربهای آرام بر سرم زد و بعد بلند صدا کرد:
 سوفی! سوفی بازکن ببین کی اینجاست؟ اگه بگم باورت نمیشه .سوفی! آه خدای من .سوفی بازکن .من که ازت عذرخواهیکردم.
 چی شده؟دست در موهایش کرد و گفت:
 سوفیا هر وقت از دست من عصبانی میشه توی گوشش پارچه میذاره و بعد گوش کرش رو به در میکنه. هان؟تقریباً هیچ از کالمش متوجه نشدم.
 خب انگار باید خودمون دستبهکار بشیم.نگاهی به اطراف کرد و با برداشتن تبری فرورفته در تنهی درخت ،به این سمت بازگشت .با خودش گفت:
 دیگه شکستن در مهم نیست ادوارد.تبر را باال برد و صدای بسیار بلندی از شکستن در ایجاد کرد.
 برو تو.اطاعت امر کردم و داخل شدم .از آنالیز دکوراسیون دست کشیدم و به پیرزن فرتوت خوابیده در صندلی خیره شدم .ادوارد
جلو رفت و پارچهها را از گوش پیرزن بیرون کشید و صدا کرد:
 هی سوفی! بلند شو ببین کی اینجاست؟ انگار حست بهت درست گفته .بیدار شو پیرزن.سوفیا چشمهایش را تیز و عقاب گونه روی من زوم کرد .مگر از من کینه به دل داشت؟
 سالم .من کارن هستم. کارن آلن سوفیا .همون دختری که ده سال تمام انتظارش رو میکشیدیم .حاال میتونیم برگردیم .هممون .باورت میشه؟آره؟
سوفیا با کالفگی گفت:
 میتونی خفه شی ادوارد؟ لطفاً.ادوارد با پوزخند گفت:
 آه مسیح! تو یک پیرزن بیذوقی. ببخشید؟ میشه اول به سؤاالت من جواب بدین؟سوفیا چقدر خونسرد میآمد .نه هیجان و حیرت ادوارد را داشت ...و نه نگاه پرسشگر و خود کاو من را.
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سوفیا رو به من گفت:
 خب دختر جون .پس باالخره اومدی .دیگه کمکم داشتم از پدر احمقت ناامید میشدم. چطور؟ شما چطور من رو میشناسین؟سوفیا جواب داد:
 خدای زمان ،کارن .اون تو رو به من معرفی کرد .اون هم وقتیکه ازش پرسیدم کی قراره طلسم من رو بشکونه .ببینمادوارد ...کارن تونست همه چیز رو از زیر زبون لغت بکشه بیرون .درسته؟
ادوارد جواب داد:
 چه توقعی داری؟ خودت رو بذار جای من. خدای زمان وجود نداره .اینا همهش مشتی خرافه ست.سوفیا با تمسخر گفت:
 خیلی جالبه که با وجود تمام اتفاقاتی که برات افتاده بازم به چیزای غیرممکن میگی خرافه .تو خودت داری توی خرافاتزندگی میکنی دختر کوچولو.
 خیلی خب ،خیلی خب .به من بگو چجوری قراره برگردیم؟سوفیا پاسخ داد:
 به کمک رافائل. چی؟نگاه عمیقی به صورتم انداخت و بعد از درون صندوقچهی نسبتاً بزرگی ابزار بی کاربرد و بیارزشی را بیرون ریخت.
ادوارد پرسشگر گفت:
 اینارو برای چی بیرون میاری سوفی؟ اینا که...سوفیا به میان حرفش آمد و عصبی گفت:
 من از تو چیزی پرسیدم ادوارد؟ادوارد دستش را مشت کرد و گوشهای از کلبه و در تاریکی سکوت کرد .نگاه از رخ کمتحملش گرفتم و پرسیدم:
 با شکسته شدن طلسم شما ...من ...من هم برمیگردم؟کف زمین نشست و ابزارش را باحوصله دستکاری کرد .چه میدانم؟ من که از اعمال و رفتار او سر درنمیآوردم.
سوفیا جواب داد:
 -البته.
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 ولی من نمیخوام برگردم .من اینجا رو دوست دارم .دور از همهی بیحوصلگیها و روزمرگیهای مکرر دنیای مدرن .جایمن اینجاست.
سوفیا گفت:
 تو تا اآلن کارایی رو کردی که تاریخ رو تغییر میده .دشمنی کارولنژیان و وایکینگها رو بیشتر کردی .رابطهی واگها ووایکینگها رو به تزلزل انداختی .از همه مهمتر ...مسبب ایجاد قوانینی شدی که سرنوشت وایکینگهای خشن و جنگطلب
رو تغییر میده.
 اما ...خب ...این آخری به نفع مردمِ .فکر نمیکنم سرانجام بدی رو در انتظارشون قرار بده.ادوارد با مسخرگی گفت:
 اینطور فکر میکنی؟ پیشگوی قالبی! آیندهای که تو ازش حرف میزنی بدون تغییرات به وجود اومده به دست توئه .تونباید مسبب تغییر تاریخ اروپا بشی .با این کار خیلی چیزا عوض میشه .شاید اصالً پدر مخترعی برای تو نباشه.
 این خیلی بهتره .اینجوری شاید مادرم هم زنده بمونه .چون دیگه منی برای به دنیا اومدن نیست.سوفیا تالش کرد من را قانع کند:
 گوش کن کارن .سرنوشت هرگز تغییرپذیر نیست .ارادهی خدایان هیچ وقتِ_هیچ وقت مورد تصمیم تو نمیتونه قراربگیره .آینده نباید مورد کوچکترین دگرگونیای بشه وگرنه باعث اتفاقات بدتری میشه .خوب فکر کن کارن .درست تصمیم
بگیر .جای تو اینجا نیست .تو دختر متمدن و شهرنشین لندنی .نه یک پیشگوی صلحطلب وایکینگی.
ادوارد در ادامه ی سخنان سوفیا گفت:
 تو داری آینده رو بر اساس اون کتاب کوفتی پیشگویی میکنی؟ هه .باوجود تو اون آینده دیگه وجود نداره.سوفیا سرزنشگر گفت:
 ادوارد! میشه بیشتر از این به این دختر نفهمونی از همهچیز زندگیش خبرداریم؟ خواهش میکنم.ادوارد فورا جواب داد:
 تو خودت... بس کنید .لطفاً تمومش کنید.صدایشان را بریدند .سرم را در دست گرفتم و چشمهایم را محکمتر از دست مشت شدهی ادوارد رویهم فشردم .چه کنم؟
چه کنم؟ یک نفر بی حاشیه راهنمایم شود .چه کنم مسیح تو یکچیزی بگو.
سوفیا آرام و با طمأنینه گفت:
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 کارن آلِن! ما ده سال برای برگشت صبر کردیم .امشب رو هم به صبر میگذرونیم .تو میتونی از رومن و اینگفر و اون زنمبتذل خداحافظی کنی .فردا ادوارد برت میگردونه همینجا و ما خواهیم برگشت .به لندن ...شهری که تاریخ کشورش به
تصمیم تو بستگی داره.
آب دهانم را قورت دادم و نفس بلندی کشیدم .خطاب به ادوارد گفتم:
 باشه .من قبول میکنم؛ اما قبلش باید با رومن حرف بزنم.سوفیا گفت:
 بهتره هیچکس از هویت تو آگاه نشه .شاید باعث اختالل توی شکستن طلسم بشه .فهمیدی کارن؟ بله.هنگام خروج چرخیدم و پرسیدم:
 فقط ...یه سؤال دیگه میتونم بپرسم؟سوفیا جواب داد:
 بپرس. بعد از بازگشت ما به لندن ...چه بالیی سر تغییرات به وجود اومده میاد؟سوفیا پاسخ گفت:
 همهچیز به حالت اول خودشون برمیگردن .راجع به این مسئله هیچ نگرانیای وجود نداره.سرم را تکان دادم و همراه ادوارد به جشن اینگفر برگشتم .حال خوشی نداشتم .سردرد و گرفتگی گلو هم شده بود هیزم
اضافهی حال ناخوشم .طوری که کسی متوجه نشود به میز خود برگشتم .این چهل دقیقه چطور کسی نبود من را حس
نکرد؟
با حضور غافلگیرانهی رومن در کنار میزم با خود زمزمه کردم:
 البته که تو جای خالی من رو حس میکنی. کجا بودی؟به صورتم دست کشیدم .چقدر دلم برای اسپیلت عزیزم تنگ شده بود.
 بشین رومن.باخشم روی صندلی نشست و تکرار کرد:
 با ادوارد کجا رفتی؟ خروج تو از میهمانی بدون هماهنگی ،میدونی چقدر برای من خطرآفرینه؟ برو و از دریا به خاطربیطرف بودن ادوارد تشکر کن .تو نزدیک بود من رو زیر سؤال ببری .ابله!
 -آروم باش رومن .ادوارد فقط ...فقط...
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 فقط چی؟ فقط یک دوست قدیمیِ که پس از سالها پیداش کردم .ما نیاز داشتیم از خاطرات کودکیمون برای هم تعریف کنیم.خب ...ما از کودکی باهم بزرگ شدیم.
 بسیار خب مشکلی نیست؛ ولی تو می تونستی به من بگی. من رو ببخش .از دیدنش بهقدری شگفتزده شده بودم که تو رو از یاد بردم.اخم میان ابروهایش را باز کرد و به جمعیت چشم دوخت .تنها چند ساعت دیگر باقیمانده بود .سپس دیگر نه او را میدیدم،
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:
 کجا میری؟با لبخند بازویش را گرفتم و با خود کشیدم.
 میخوام کمی با جناب اینگفر صحبت کنم.اینگفر با دیدنمان در گوش خانم کناریاش نجوایی کرد و به طرفمان قدم برداشت .دست از دور بازوی رومن کشیدم و
گفتم:
 جناب آرناسون! بابت قبول پیشنهادم بینهایت سپاسگزارم. نه ،من از تو ممنونم ...به مردم نگاه کن .من هیچوقت مردمم رو اینطور خوشحال ندیده بودم کارن.مغموم به تمامشان خیره شدم .حیف و صد حیف که توهمی پوشالی بیش نیست.
 خب رومن ...حدس میزنم بین تو و پیشگوی جوان ما چیزهایی باشه .درست میگم؟رومن به خندهای بسنده کرد و من نیز لبخند کوتاهی زدم .چه فایده که بهیکباره همهچیز از یاد میرود؟
 آقای اینگفر ...من به خاطر همهی مراقبتها و رسیدگیهاتون ممنونم .از اینکه حرف من رو باور کردین و اجازه دادیدمثل درجات عالیرتبه زندگی کنم .من تا قبل از اینها شخصیتی خشن و پرخاشگر از شما توی ذهنم تجسم میشد .حاال
اما...
ادامه ندادم .چطور میتوانستم در همین فرصت کم زحماتشان را جبران کنم وقتی هیچچیز در سر جای خود باقی نمیماند؟
 اوه کارن! لطفاً احساساتی نشو .برو ...برو با رومن خوش بگذرون .از این میهمانی استفاده کن. بازهم ممنون .خیلی ممنون.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:
 ایکاش میتونستم و میشد که از تو هم ممنون باشم .تو زن مهربونی هستی الیویا.رویم را به چهرهی رومن کوک زدم .نوبتی هم اگر باشد نوبت این مرد است .مردی با زیبایی ماه ،شاید هم دوچندان آن.
نسکافهی گرم مردمکهایش ،روی یخ بستهی مرا تسکین میداد .آخر من چطور از مِهر لبخندش دل بردارم؟
با فشار دستش به وسط سالن راهنمایی شدم .گروهی با صدایشان آوازی میسرودند و در حقیقت جای هرگونه ساز و
موسیقیای را پر میکردند.
 رومن؟ بله؟ ممنونم که توی این مدت هوام رو داشتی.تکانهای گهوارهایاش لطیفتر و مردانهتر شده بود.
 دختر لجوج! چرا امشب از همه متشکری؟ قراره بهزودی بمیری؟ احتمالش هست. چی؟ چطور ممکنه؟ فقط یک احتمالِ .هیچ نظر قطعیای راجع بهش ندارم رومن. تو فوق العادهای کارن .زیبایی غیرعادی تو ...هیچچیز نمیتونه بهاندازهی تو به دل یک مرد جنگجو و بیرحم بنشینه.تیرگی چشمهات غیرطبیعی ان.
 تو مرد ایدئالی هستی رومن .قرص ماه بهسختی میتونه با تو رقابت کنه.به گمانم جو سالن رویمان تأثیر فراوانی گذاشته بود .اگرنه من چه دلیلی برای تعریف و تمجید از او داشتم؟
زیر لب و بی صدا گفتم:
 کاش میشد که فراموشم نکنی .کاش میشد باهم بریم .کاش میشد من بمونم .کاش ،کاش ،کاش...او که چیزی از حرفهایم نمیشنید تنها آرام ـ آرام مرا با خودش میرقصاند .کاش ،کاشهایم به حقیقت میپیوستند...
نیمهشب پیش از همراه شدن با ادوارد ،در پوست گوزنی که میتوانست ماندگار بماند کوتاهنوشتم:
 رومن عزیز! میدانم این نوشته برای تو گنگ است .میدانم هیچچیز از من در خاطر تو باقی نمانده .تنها از تو میخواهم،این ورق را پیش خود نگهداری و به نوادگانت هدیه دهی.
دوستدار تو:
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کارن ،پیشگوی جوان.
آهی کشیدم و به شبه خانهی سنگیاش رفتم .آرام و بیدغدغه زیر پتویی نازک خزیده بود .پتویی که همراه خود آورده بودم
را رویش انداختم و چند الخ سرکشش را از روی پیشانیاش کنار زدم .با لبخندی غمانگیز پوست را کنار رختش گذاشتم و
تا لحظهی خروج نگاهش کردم .این چهره دگر هیچ جای دنیا یافت نمیشود .در خانهاش را آرام بستم و همراه ادوارد که
منتظر به من چشم دوخته بود راهی کلبهی سوفیا شدیم.
دفتر نوشتههایم را زیر بغل گذاشتم و به سوفیا گفتم:
 خب ...من آمادم.سوفیا پرسید:
 مطمئنی؟ادوارد با لحنی گالیه وار گفت:
 میخوای نظرش رو برگردونی؟ کارت رو شروع کن.سوفیا چشم غرهای به ادوارد رفت و وسایل چیده شدهاش را جابهجا کرد .نمیفهمیدم ،سر درنمیآوردم ،گیج شده بودم.
اداهایی از خود درمیآورد ،لغات و جمالتی را بلندبلند تکرار میکرد که هیچچیز از آن دستگیرم نمیشد .دستهایش را
به هم میمالید ،ابزار را به هم میکوبید ،چشمهایش را رویهم میفشرد ،کف دستهایش را روی کف چوبی کلبه میگذاشت
و بعد ...بهوضوح گفت:
 ای خدای زمان! به نام و یاد مسیح سوگند ،به آتش ،آب ،خاک و هوا سوگند ،به دریا و قربانیانش ،به وایکینگها و مردمساده طلبش سوگند ،به ادوارد ،کارن و من سوگند .ای خدای زمان! در جواب توهین...
مابقیاش در خاطرم نیست .نمیدانم چه میتواند دلیل آن باشد .سنگینی پلکهایم و یا حضور نیرویی ماورایی ،هر چه که
بود ،دیگر از آن قرن چیزی را به همراه ندارم.
از سرمایی که در سلولهایم میپیچید خود را در خود جمع کردم .صدای مردانهای بانگی آشنا به شمار میرفت.
 هی خانم! بلند شو .اینجا جای خوابیدن نیست .میخوای آشغال برها جمعت کنند؟از ریتم صدایش همانطور چشمبسته لبخند زدم و گفتم:
 میدونستم برگشت غیر ممکنه رومن .میدونستم.دو ثانیه سکوت کرد و بعد گفت:
 خانم بهتره از وسط خیابون بلند بشی .وگرنه مجبور میشم به رانندگی ادامه بدم و از روی شما رد بشم .خانم ...اَه لعنتی!حرفهایش را مزه کردم .چه میگفت این صدای رومن مانند؟
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الی پلکهایم را بهسختی از هم گشودم و به رخ رومن که اخمکرده و عصبی بالتکلیف باالی سرم ایستاده بود خیره شدم.
چقدر چهرهاش بازتر و خوشرنگتر شده بود.
 رومن! میدونستی که میتونم بابت رفتار گستاخانه و نا مالحظه گونت به اینگفر شکایت کنم؟از حرکت بازایستاد .چشمهایش گرد شده بودند و لبانش این کلمات را از میان خود بیرون دادند:
 چرا هذیون میگی؟ بلند شو خانم ...اآلن از کارم جا میمونم.اخمی بسیار ریز و موشکافانه روی پیشانی نشاندم .نگاهی به اطراف و تیپ رومن انداختم.
 چی؟تقریباً داد زده بودم و از همین رو رومن ترسان عقب کشید.
 آروم باش خانم .چقدر شما نامتعادلین!به ماشین مدلباال و مشکین رنگش خیره شدم .خیابان تازهساز و گل و گیاه کنار آن ،ساختمانهای بلند و تابلویهای
نصبشده بر روی آن .آرام از جای خود بلند شدم .اینجا ...اینجا لندن بود؟
 خانم! حالتون خوبه؟به رومن نگریستم .گرچه از آن لباسهای عجیبالخلقه خبری نبود اما ،این همان رومن است ...چهره و صدایش همان مرد
را در خاطرم زنده میکرد.
 رومن! تو ...تو اینجا چیکار میکنی؟به دنبال اتمام سخنم بر پیشانی خودش ضربهای کوفت و پرسید:
 میخواید بریم دکتر؟ تو رومن نیستی؟ نه خانم ،نه.دیگر نماند و سوار بر ماشینش پا روی پدال گاز فشرد .بهسرعت از کنارم عبور کرد و کمی بعد ،در کسری از ثانیه محو شد.
خدای من! اگر او رومن نبود ...پس چرا چهره و نوای صوتش او را میخواندند؟ اگر او رومن نبود ...پس موهای بورش،
گویهای عسلی ،لبهای کشیده و سرخ ،صورت زاویهدار سفید ،اینها در این مرد چه میکردند؟
سردرگم و آشفته به خود نگاه کردم .همان پیراهن کرمی ،همان ساپورت قرمز ...لباسهایم هم برگشته بودند؟
نگاهم روی دفتر و کتاب گوشهی خیابان قفل شد .از روی زمین جمعشان کردم .صفحهی آخر دفترم را خواندم:
 تو را از یاد نخواهم برد اما با خود چرا.آه سوزناک و عمیقی کشیدم و راهم را بهطرف خانهی جنیفر کج کردم .به گمانم باید زندگیام را از صفر و از نو میساختم.
خود کار میکردم و خرجی خود را میدادم .بدون پدر ...بدون ماشین زمان زندگی عوض کنش ...بدون مایک و بدون ...رومن!
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بیحوصله و پکر ،زنگ خانهی جنیفر را زدم .چنددقیقهای طول کشید تا باالخره درب سفیدرنگش باز شد .جنی با دیدن
من لبخند عادیای زد و گفت:
 اوه کارن! تو واقعاً یاد من افتادی؟بیتوجه به طعنهاش داخل شدم و سعی کردم که کمی گرم باشم.
 خیلی وقت بود که میخواستم ببینمت .شرایطش پیش نیومد عزیزم. کارن!پیش از پا گذاشتن به سالن پذیراییاش به طرفش چرخیدم .جلو آمد و با گرفتن دست چپم گفت:
 میتونی بری و بعداً بیای؟ چطور؟ من امروز مهمون دارم و خیلی برام عزیزه .پس خواهش میکنم برو. ایرادی نداره جنیفر .من آبروی تو رو نمیبرم.شنیده شدن صدایی که بیش از اندازه دلتنگش بودم مو بر تنم صاف کرد .نه ...این حقیقت ندارد کارن! توهمی بیش نیست:
 جنیفر! اگه مهمون داری میتونم بعداً بیام.همچنان رویم بهطرف جنی بود و قدرت چرخش نداشتم .جنی اما لبخندش را تمدید کرد و گفت:
 نه آدام .یک کار کوچیکه و زود تموم میشه .لطفاً با نسکافه از خودت پذیرایی کن.آب دهانم را قورت دادم و آرام رو به جنیفر گفتم:
 میتونم بدونم این آقا کیه جنی؟ میگم اگه بری. 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.آدام بیکر! آدام بیکر! ایکاش رسم رومن را میدانستم.
 اجازه بده باهاش صحبت کنم. میفهمی چی میگی کارن؟ اون مهمون منه .اون هم بعد از چند سال. خواهش میکنم .قول میدم زیاد طولش ندم.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؟با لبخند گونهاش را بوسیدم و با تکان سر امرش را اطاعت گفتم .کتاب و دفتر را به سینهام چسباندم و با نام مسیح و مادرم،
به یک حرکت رویم را به سمت پذیرایی کردم .آدام روی مبل نشسته بود و نسکافهاش را هم میزد .آرام و شمرده قدم
برداشتم و رو به رویش روی مبل دیگری نشستم .سرش همچنان تا یقه پایین بود و چهرهاش را درستوحسابی مشهود
نمیساخت .سرفهای کردم و از گرما ،عرق پشت گردنم را با دست پاک کردم .سرانجام سرش را باال گرفت و با همان چهرهی
ماه گونش خیرهی صورت حیرانم شد .این همان مرد وسط خیابان نبود؟
او هم همچون صورت مبهوت رومن به چشمهایش رنگ تعجب بخشید و گفت:
 تو؟ تو همون دختری نیستی که اول صبح با خودش چرت و پرت میگفت؟ خودم هستم آقا و باید بگم اونها چرت و پرت نبودن.پوزخندی زد و جرعهای از نسکافهاش را نوشید.
 جنی عزیزم! میشه برای من هم کمی نسکافه بیاری؟ چی؟ آم ...باشه ...اآلن میارم.فوری به آشپزخانه رفت و من و آدام را تنها گذاشت .چقدر دوست داشتم صدایش بزنم :رومن گون!
 خب ...شما تنها هستین؟ چطور؟ آخه جنی نامزد داره و به من سپرده که مراقبش باشم. جای نگرانی نیست .من تنهام ولی نظری روی دخترخالهی خودم ندارم.با نیمنگاهی دیگر و جرعهی دوم نسکافه ادامه داد:
 اما روی دوستاش شاید.ابروهای باالپریده ام را به حالت عادی برگرداندم و نسکافهام را از جنیفر با تشکری کوتاه گرفتم .جنی روی مبلی جدا ،بین
من و آدام نشست و با خنده گفت:
 ببخش آدام .چند روزی هست که برای خونه خوراکی نمیخرم و با بیخبر اومدن تو ...خب میدونی؟ غافلگیر شدم .اینشده که چیز زیادی برای پذیرایی ندارم.
 عیبی نداره عزیزم خودت رو ناراحت نکن. ببخشید ...شما خونه ی مستقلی دارین؟ چون تا جایی که من میدونم خاله مری اصالً انگلستان نیست. عزیزم! آدام و جان باهم دوستن و باهم زندگی میکنن. -آهان .خوبه.
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آدام رو به من پرسید:
 میتونم اسمتون رو بدونم؟ کارن ...کارن آلنِ.اوه خدای من! خدای من! چطور به یاد نداشتم که نام خانوادگیام را نیز زیر یادگاریام بنویسم؟ از این بدشانسی بزرگتر؟
چشمهای آدام کمی ریز شدند .زیر لب نام مرا چندین بار تکرار کرد و سپس در مقابل نگاه کنجکاو ما سرش را تکان داد و
خندید .تهماندهی استکانش را هم نوشید و پا روی پا انداخت .گویی منتظر رفع زحمت کردن من بود تا دو کالم با
دخترخالهاش اختالط کند.
 جنیفر! میشه چند لحظه باهم خصوصی صحبت کنیم؟نگاهی به آدام کرد و با عذرخواهی از آدام بلند شد و بهطرف راهروی تک اتاقهاش رفت.
 جان به من نگفته بود تو مسئول چک کردن منی. بیخیال مهم نیست .اآلن مسئلهی مهمتری وجود داره. چه مسئلهی مهمی جز مهمون داری من؟ ببین دوست من! پدر من رو برای همیشه از خونه بیرون کرده و خواستم اگه اجازه بدی تا مدتی که بتونم برای خودمخونه ای اجاره کنم پیش تو زندگی کنم.
بیتأمل گفت:
 باشه ایرادی نداره .من که همیشه پیش جانم ...اینجا رو تو اداره کن.گونهاش را بوسیدم و با تشکر و خداحافظی از هردوشان خانهاش را ترک کردم .حال کجا میرفتم؟ با این دفتر و کتاب...
بیپول ...بیجا ...کاش با سوفیا و ادوارد یکجا برمیگشتیم .آنگاه من تنها نبودم .در گوشهای از پارک و روی نیمکتی سرد و
زردرنگ ،با همان لباسهای نازک الی دفتر را باز کردم .از همان روز اول تا روز آخر را با جزئیات و کامل نوشته بودم.
لحظاتی که با مرد جوان و شجاع همسایه میگذراندم چقدر آرام بودم .آرامتر از شبهایی که روزش بر وفق مرادم بود .از
روی دلتنگی و عالقهای که به رگههای عسلی چشمهایش پیداکردهام ،قطره اشک سر به هوایی زیر پایش خالی شد و از
پلکم تا روی برگهی آخر دفتر سقوط کرد .آهی کشیدم و دفتر را بستم.
 کاش روابط اجتماعیم اینقدر خوب بود که امشب بیسرپناه و مثل یک دختر بد توی خیابون های لندن نچرخم .خدایمن! میشه یه منجی سر راهم بذاری؟
از روی نیمکت بلند شدم و به آسمان سورمهای و ماه نیمهکامل خیره شدم .یاد آن شب نجات از دست مزدور دشمن و
لحظهی تماس رومن ،بار دیگر برایم زنده شد .لبخند غمانگیزم را تمدید کردم و همانطور که از کنارهی فروشگاهها آرامآرام
قدم برمیداشتم با خودم حرف میزدم.
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 به چه امیدی اون نوشته رو براش بهجا گذاشتی کارن؟ اون که اصالً تو رو یادش نمیاد .چرا باید خودش رو درگیر نوشتهبکنه و اون پوست بدبوی گوزن رو به بچههاش بسپره؟ از کجا معلوم که تا اآلن خوراک موریانهها نشده باشه؟ اصالً چطور
ممکنه که هزار سال یک نوشته قدمت داشته باشه؟ تازه اگر هم همهی این احتماالت توهمی تو به وقوع پیوسته باشه ،کیه
که براش عجیب باشه اون اسم متعلق به کیه و چرا اون نامه رو نوشته و قصدش چی بوده؟ اوه کارن! حق با رومنِ ...عقلت
رو دریا خورده ...همون شب که به حرف ادوارد کردی عقلت رو قربانی ماهیهای گوشتخوار کردی .پیشگوی دیوانه!
هدف از سر به سر گذاشتن خود ،گذران زمان بود و متوجه ی تاریکی خوفناک شهر نشدن .وگرنه کدام کودنی در خیابان و
جلوی هزار نفر با خود حرف میزند؟!
صبح که با صدای بوق سنگین ماشینها الی پلکهایم را از هم باز کردم ،با دختربچهای روبهرو شدم که با بستنیاش
خیرهخیره نگاهم میکرد .اخمالو درجایم جابهجا شدم و سعی در درک موقعیت کردم .کمی بدنم درد میکرد و این به خاطر
مچاله خوابیدن در سه کنجی تاریک و غیرقابل دید ساختمانی در حال ساخت بود .دختربچه با بیدار شدن من سرش را
برگرداند و مادرش را صدا زد .ابتدا گمان کردم همین اآلن در مورد من مادرش را خبر میکند؛ اما بعد متوجه شدم رد
اسباب بازی گمشدهاش را میگیرد.
از جای خود با هزار آه و ناله برخاستم و به بدن کش و قوسی برای رفع خشکی دادم .خمیازه و سپس دستی به صورتم
کشیدم .با سوتهای ممتدی که پلیس برای کنترل ترافیک میکشید اخمی به ابرو نشاندم و راهم را به سمت خانهی جنیفر
کج کردم .مطمئناً مهمانش تا به حال زحمت را کم کرده بود .با همان خشکی و تلخی مزهی دهان ،زنگ خانهاش را فشردم.
کمی که گذشت درب تازه سازش باز شد.
 ببخشید؟خونسرد به چهارچوب در تکیه زد و دست به سینه یک تای ابرویش را باال انداخت .اخمکرده به داخل سرک کشیدم و گفتم:
 پس جنی... قراره تا آخر هفته با جان زندگی کنه.دست از سرکشی برداشتم و کتاب و دفتر را محکمتر به سینهام چسباندم .پس تکلیف من چه میشد؟ من باید تا آخر هفته
چه میکردم؟
 اما ...جنیفر گفت...تکیهاش را برداشت و با لبخند کنار رفت.
 البته! من مزاحم شما نمیشم خانم .میتونید طبق برنامه تون تا هر زمانی که الزمه اینجا بمونید.اوه جنیفر! اگر میخواستم پسرخالهات هم بداند تو را از او سوا نمیکردم .سر به زیر داخل شدم و او در را پشت سرم بست.
 چیزی خوردی؟ -نه.
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با همان لبخند رومن گونهاش چشمک ریزی زد و همانطور که به آشپزخانه میرفت گفت:
 منم همینطور .پس بهتره با یک نوتال شروع کنیم .چطوره؟ 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
را به دست باد میرقصاند .نفس عمیقی کشیدم و گوشهی چشمانم را دست کشیدم.
آدام گفت:
 اینجا فقط یک تخت داره. چی؟با یک سینی و چند ظرف برگشت و دستانش را با رها کردن آنها روی میز آزاد کرد.
 من عادت ندارم شبها روی کاناپه بخوابم.مشکوک و مبهم لقمهی پر نوتالیش را نگریستم و گفتم:
 خب من هم عادت ندارم روی ...آه خدای من .جنیفر یک احمقِ.حرصی شده دندانهایم را رویهم سابیدم و لقمهای برای خود گرفتم.
 اما من با این وضعیت مشکلی ندارم .تخت جنیفر بهاندازهی کافی بزرگ هست.پوزخند زدم و مردمکهایم را در کاسه چرخاندم .لقمهی جویده شده را پایین فرستادم و گفتم:
 البته اگه آدمش هم... این چیه؟کنجکاو دست روی دفتر گذاشت که فوری و غیر عمد دست روی دستش گذاشتم .رعشهی وارده بر بدنم را با نفس عمیقی
کنترل کردم و دستم را عقب کشیدم .خیره ـ خیره نگاهم کرد و گفت:
 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
را مشت کرد و گفت:
 خب ...این کتاب؟کتاب مشکلی نداشت .هرچه بود مربوط به من نمیشد.
 بله.ذوقزده کتاب را برداشت و الیش را باز کرد.
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 من عاشق تاریخم .یه مجموعهی فوقالعاده عجیب از سرگذشت جدم .این واقعاً شگفت انگیزه.لبخند کوچکی زدم و به دلتنگی رومن ،صورتش را از زیر ذرهبین نگاهم گذراندم .در دل خطاب قرارش دادم:
 کاش میدونستم کی اآلن پارتنر تو برای خوردن یک گوزن بزرگِ .دختری که از کارهای مردونه بدش نیاد یا مردی کهدو برابر تو بخوره؟!
صورتش از لذت کمی روشنتر به نظر میآمد .سرش را باال گرفت و گفت:
 عجیبه! این کاغذ تقریباً از همون جنسیِ که توی موزهها نگهداری میشه. خب ...حقیقتش این یکم ...چجوری بگم؟ این یه عتیقه ست که به من هدیه دادن.حیران سرش را از الی برگهها باال کشید و گفت:
 هدیه؟! عتیقه؟! شوخی نکن!چیزی نگفتم و لقمهی دیگری گرفتم.
 اتفاقاً من هم تنها ارثی که از پدرم دارم یک عتیقهی عجیب و ...بیخوده .فقط چون پاپا تأکید کرد مراقبش باشم و براشارزش قائل بشم هنوز نگهش داشتم .وگرنه اآلن گربههای خیابون پارش کرده بودن.
جفت ابروهایم را باال فرستادم و گفتم:
 میتونم بدونم اون عتیقه چیه؟نگاه مهربان و آشنایی به رویم انداخت و بعد از جای خودش بلند شد.
با رفتنش به تک اتاق خانه ،لبخندم تبدیل به تلخندی غمانگیز شد .چقدر اداها و نگاههایش ،لبخندهای گاهگاه و صدایش
به سبک رومن بود؛ و همین من را آزار میداد از نبودنش و دلتنگی بیشتر .لقمهی دیگرم را همراه با بغض فرودادم و اشک
حلقه بسته در کاسهی چشمانم را با سر انگشت خشک کردم.
آدام با یک ...نمیدانم چطور میشود جسم در دستش را توصیف کرد! برگهای لوله شده ،یا پارچهای کلفت و لول شده! روی
مبل نشست و گفت:
 این پوست یک حیوونه که نوشتههای عجیب روش خوانا نیست .خب اگر هم بود با خطی که داره کسی نمیتونست بخونه.پوست را از دستش گرفتم و پرهیجان بازش کردم .کمی دور پوست سیاه شده بود و بوی کهنگی و عذابآورش را به مشام
انسان میرساند.
 این پوست گوزن نیست؟ درسته! اما تو از کجا فهمیدی؟لبخند زدم و پاسخ دادم:
 -تجربه آقای بیکر .تجربه.
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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؟چشمهایم را کمی ریز و از روی تمرکز لبهای غنچه شدهام را جمعتر کردم.
 آم ،آره .یه چیزایی میتونم تشخیص بدم.جایش را با طرف دیگر مبل دونفرهای که من رویش نشسته بودم عوض کرد و سرش را نزدیک پوست آورد .عطر سردش را
نامحسوس و ناخودآگاه به ریههایم کشیدم .اگرچه عطری که زده بود بوی رومن را نمیداد؛ اما حضورش چرا .تداعیگر او
بود.
 چی کارن؟ تو از یک پوست بدبو و کهنه چی تشخیص میدی؟خودم را کمی از او که با روانم همچون اخم و لبخند رومن بازی میکرد فاصله دادم و در جواب گفتم:
 خب ...من به خطوط باستانی عالقهی زیادی دارم و این خط از اون دسته خطوط موردعالقهی منه که موجب شد دنبالشبرم و یادش بگیرم .تا حاال چیزی دربارهی زبان نوردیک شنیدی؟
پوست را از دست من گرفت و زیروزبرش را زیرورو کرد.
 نه .تنها چیزی که برای من سؤالِ مقدار ارزش این پوسته .چه چیز این اینقدر باارزشِ که پدرانم به حفظش توصیهیاکید داشتن؟
پوست را از دستش گرفتم و همزمان با کنار پنجره رفتن گفتم:
 حاال که اینقدر کنجکاوی و من رو هم به کنجکاوی انداختی ،میتونیم یکم فضولی کنیم .موافقی؟بیتوجه به واکنش اجزای صورتش پوست را زیر نور خورشید گرفتم.
 اوه! اینجا رو ببین. میبینی؟ متنش حاال واضح تره. تو بلدی بخونی کارن؟ میتونی بگی چی نوشته؟سرم را با لبخند تکاندم و با دقت بیشتری سعی در خواندن متن ناخوانا و کمی محوش کردم .حضور آدام در نزدیکی ام
تمرکزم را به هم می ریخت .از این رو گفتم:
 آدام! میشه بری بشینی تا من... اوه البته.خودش با همان شعورش چند ضربهای را به کتفم زد و تا روی مبل بازگشت.
بار دیگر به متن روی پوست توجه کردم .زیر لب ذرهذره نوشتههایش را بر لبانم جاری ساختم.
 -چند روزی است دختری زیبارخ و سرکش ،خودرأی و مغرور به جمع ما اضافهشده است .به دستور اینگفر بزرگ...
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اینگفر؟! اینگفر؟!
 این ...این نامه مربوط میشه به عصر وایکینگها آدام. اوه خدای من! پس این نامه بیش از چند صدسال عمر داره. به دستور اینگفر بزرگ من مأمور حفاظت از اویی که ادعای آزادی میکند شدهام .نام و لباسهای این دختر برای همهیمردم تعجببرانگیز و عجیب است .او میگوید نامش...
ادامهای در کار نبود .پکر و ناامید بهسوی آدام چرخیدم که در کمال بهت دقیق در پشت سرم ایستاده بود .از ترس هینی
کشیدم و به قاب پنجره چسبیدم .نفس حبس شدهام او را که بیتفاوت نامه را در دستش میگرفت ناسزا میگفت.
 چرا باید جای حساس نامه تموم بشه؟ لعنتی!نگاهش با دیدن من خندید و لبش به ریشخند باز شد .شیطنت چهرهاش من را یاد شیطنت گل کردهی رومن ،زمان
جمعکردن الشهها میانداخت.
 ترسیدی؟ من از بچگی عادت داشتم بیسر و صدا جا به جا بشم.نفسم را با شدت بیرون دادم و نامه را تقریباً از دستش چنگ زدم .با چشمغرهای سنگین رویم را به سمت پنجره گرداندم.
 عادت خیلی زشتیِ .شاید یک نفر مریضی قلبی داشته باشه. ولی من قبلش آدمها رو میشناسم بعد روشون اعمال شیطانی انجام میدم .نگران بیمارهای قلبی نباش.دهانکجی کردم و متن زیر نامه را بلندبلند خواندم:
 رومن عزیز! میدانم این نوشته برای تو گنگ است .میدانم هیچچیز از من در خاطر تو باقی نمانده .تنها از تو میخواهم،این ورق را پیش خود نگهداری و به نوادگانت هدیه دهی.
دوستدار تو:
کارن ،پیشگوی جوان.
چندین حس همزمان بر من غالب شد .صدایم که دیگر در آخرین کلمات متن به تحلیل رفته بود لرزان شد و نتوانست با
حنجرهی سوزانم در به زبان آوردن پیشگوی جوان همکاری کند .نگاهم بهواسطهی اشک تار شده بود و این بار قدرت گرفتن
قطرهاش را با سرانگشت نداشتم .ضربان قلبم از روال عادی خودش خارجشده بود و قلبم کوبنده و دیوانه به دیوارهی قفسهی
سینهام میکوبید .شوکه از دیدن متن خود ،سر خوردم و روی زمین چمباتمه زدم .صدای بسیار محوی از صدای رومن در
سرم چرخ میزد که لیوانی آب برایم آورده بود .نگران و دلهره زده مردمکهای دودو زنش را روی لبهایم متوقف کرد .لیوان
آب را از دستش گرفتم و یکسره سر کشیدم .غمزده به نامهام نگریستم و آرام لب زدم:
 چطور ممکنه؟آدام که با هر بار دیدنش خاطر رومن را در ذهنم مجدداً رونمایی میکرد ،لیوان را از دستم گرفت و گفت:
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 تو خوبی کارن؟ چی شد؟ چی توی اون دیدی که اینقدر تحت تأثیر قرار گرفتی؟دوست داشتم ماجرای بازگشت زمان را حداقل برای یک نفر بازگو کنم .از در دل ریختن خسته شده بودم.
با این حال بیحرف ،همچنان که در شوک و بهت به سر میبردم نامه را بار دیگر بازخوانی کردم .عجب! پس مردی که از
هیچ چیز خبر ندارد برای نویسندهی نامه احترام قائل شد و به درخواستش توجه کرده است.
با چند نفس عمیق و آب دهان قورت دادهشده به حالت اولیهی خود بازگشتم .آدام اما در نگرانی غوطه میخورد و این برایم
قابلهضم نبود.
 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؟مردد بودم .میتوانست آنقدر شعور داشته باشد که در صورت باور نکردن مرا دیوانه نخواند؟
 بگو کارن .شاید من بتونم کمکت کنم.از جایم برخاستم و وارفته تا روی مبل بدن بیوزنم را حمل کردم .چه مأیوسانه که نه میتوانستم حرفم را اثبات کنم و نه
وقایع پیشآمده را در خود بریزم و هیچ نگویم.
آدام نیز در طرف دیگر مبل نشست و منتظر به لبهایم چشم دوخت.
 قول میدی چیزی که میخوام تعریف کنم بین خودمون بمونه؟سرش را با اطمینان باال و پایین کرد و گوشهی لبش را به دندان گرفت .نکن! حیف نرمی و لطافت آنها نیست؟
 امیدوارم من رو یک دیوونه تلقی نکنی .چیزی که اآلن قراره بشنوی چیزی نیست که خیلی راحت بشه درکش کرد و تویذهن بمونه.
با هیجان کمی فاصلهاش را کمتر کرد و نزدیک نشست .ابروهایم از این نزدیکی در هم پیچ خوردند .تازگیها این دل عجیب
بیجنبه و بیظرفیت شده بود .با کمی من و من شروع به تعریف وقایع از سوم ژانویه تا ...بازگشتم به زمان حال کردم .حین
صحبتهایم متوجه ی حیرت درون مردمکهایش شدم .هر چه جلوتر میرفتم چهرهاش به نسبت بیشتر در بهت فرومیرفت.
دلتنگیام با مرور خاطرات بیشتر شده بود و بغض به جانم رخنه میکرد .سعی داشتم جلوی ریزش اشکهای بیدرمانم را
بگیرم؛ اما رومن بهشدت در دلم بنشسته بود و برای آسوده زیستن امان نمیداد .در میانههای حرفهایم الی دفترم را باز
کردم و نقاشیهایم را نشانش دادم .نقاشیهای ذهنیام که دیشب برای خسته کردن خود و خواب راحتتر با تکه گچی در
کنار پای یک کارگر بر روی کاغذ پیاده کرده بودم .با دیدن نقاشیها و تصویر رومن ،آرام سرش را تا روی چشمهای من باال
آورد.
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 این... تو فوقالعاده شبیه رومنی .به خاطر همین اون روز وسط خیابون تو رو با رومن اشتباه گرفتم .حتی صداتون هم باهم مونمیزنه.
 خدای من! تنها تفاوت ظاهری بین تو و رومن ،توی مژههاتونه .رومن مژههاش خیلی کوتاه بود. پس این نامه هم ...تو نوشتی؟ درسته .خیلی عجیبه که حاال به دست تو رسیده .تویی که شباهت بسیار باالیی به رومن داری. و عجیبتر از اون روبهرو شدن ماست .فامیل بودن من و جنیفر ،خب میدونی؟ من معتقدم هر چیزی توی زندگی یکنشونه ست.
 نشونه؟ بله .شاید من باید پسرخالهی جنیفر میشدم و تو دوست جنیفر ،تا اینطوری این نامه به دست تو برسه.با کمی مکث ادامه داد:
 و شاید هم قراره تو دلت با کسی که بهش دل بستی آروم بگیره.گیج و سردرگم پرسیدم:
 چرا واضح حرف نمیزنی آدام؟نفس بلندی کشید و با سری پایین جواب داد:
 نمیدونم .این فقط یک احتمالِ. احتمال چی؟چنگ در موهایش انداخت و در همان حالت گفت:
 خودم هم هنوز مطمئن نیستم.غیرارادی دست روی شانهاش گذاشتم و گفتم:
 به من بگو آدام .این بیشتر از هرکسی به من مربوطه.سرش را آرام باال گرفت و با قهوهی گرم دو گوی عسلیاش خیرهی رنگ تیرهی مردمکهای من شد .دلپیچهام حاصل از
نفوذ نگاهش بود یا گشنگی؟
 فرضیهی من اینِ که من همون رومن تو هستم .این شباهت نمیتونه بیدلیل باشه .این آشنایی و این شرایط نمیتونهاتفاقی باشه.
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آب دهانم را بهسختی از گلوی خشکشدهام عبور دادم و با صدای پس رفته گفتم:
 تو رومن من نیستی .تو فقط شبیه اونی .تو فقط از نسل اونی .تو اون نیستی. درسته! ولی یه نگاه به این دو روز بنداز .تو میگی همه چی خیلی اتفاقی پیش رفته؟ اینطور نیست کارن .چشمهات روباز کن.
 چشمهای من بازن .این تویی که میخوای از شرایط سوءاستفاده کنی .من و تو هیچ ربطی به هم نداریم.بیدرنگ کتاب و دفترم را برداشتم و بهطرف درب خانه قدم برداشتم .چه میکنی کارن؟ میخواهم از او که سعی در استفاده
از شباهتش دارد دور شوم .شباهت؟
نرسیده به در بازویم کشیده شد و در حرکتی غافلگیرانه در میان حلقه بازوهایش اسیر شدم .آشنای غریبه فرو رفتم .این بار
سومی بود که تجربه میشد و تنها شگفتیاش رومنی بود که در غالب آدام پنهانشده بود.
 اسمش رو سوءاستفاده نذار کارن. تو چطور میتونی از روی چند تا نشونه آیندت رو بسازی؟آب دهانم را قورت دادم .رومن عزیزم! این تن عجیب تو را در خود محفوظ نگهداشته است.
خودش را کمی عقب کشید و به چشم هایم خیره شد.
 فقط نشونه ها نیستن .من از جشن نامزدی جنیفر اسیر شدم. اسیر؟!چشم هایش را آرام باز و بسته کرد و لب زد:
 از همون روز با خودم فکر میکردم که چرا باید یک دختر تا این حد زیبا و دلبر باشه؟ این انصاف نیست.گرمای بیش از حدی من را به احاطه ی خودش در آورده بود؛ گویی کنار شومینه و پیچیده در پتویی نرم و گرم نشسته
بودم و با قهوهای گرم از خود پذیرایی میکردم.
 چی؟با نگاه پر مهرش گفت:
 من خیلی وقته که حس میکنم تو باید مال من بشی .دیروز نخواستم و نذاشتم که متوجه بشی من میشناسمت؛ پساز جنی خواستم یک هفته شرایط رو جور کنه تا بتونم باهات حرف بزنم .این نامه کار رو خیلی آسون کرد .با شنیدن حرفات
کارن ...برای من هیچ چیز غیرممکنی وجود نداره و باورت میکنم .اینکه من شبیه رومن هستم و از نسل اونم میخواد به
تو بفهمونه به کسی که امروز اعتراف میکنه جواب بله بدی.
این حجم از شوک برایم غیرقابلتحمل بود .خدای من! چرا همیشه در مواقع سورپرایز همهچیز را باهم بر سرم نازل میکنی؟
به قول آدام ...اینها نشانهاند؟
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بغض وحشیام به گلوی خشکیدهام ناخن میکشید .صدای خشدارش در گوشم سوت میکشید و دلم را ریش میکرد.
قطرات اشک پیله بسته در کاسهی چشمانم همچون پروانهای بالغ راه خودشان را با سقوط آزاد بر روی گونههایم پیدا کردند.
سیب گلویش نشان از پایین فرستادن سخت آب دهانش میداد.
 تو دلت برای رومن تنگ شده و من میتونم جای اون رو برات پرکنم .نمیتونم؟ کاش هیچ چیزتون شبیه هم نبود .کاش حداقل عطر تنت یا اخالقت با اون فرق داشت .تو چرا اینقدر اونی؟ با همهی اینا ،جوابت؟رومن خاص من! من میتوانم تو را در کنار خود داشته باشم .اینطور نیست؟
لبخندی زدم و با دمی عمیق گفتم:
 رومن من باش.شاید تمام اینها چینشی بود برای گره خوردن سرنوشت من و آدام .شاید باید همهی این اتفاقات اتفاق میافتاد تا من و
آدام همدیگر را جذب کنیم .پدر مخترع ،ایدهی ماشین زمان ،بازگشتِ زمان ،آشنایی و مهر رومن ،برگشت به حال با کوله
بازی از خاطره و در آخر مردی بس رومن گونه که از خیلی وقت قبل مرا برای خود میدانست .اینها تنها میتوانستند دو
جمله را به ذهن کوچک من القا کنند:
 زندگی سراسر نشانه است و نشانهها سراسر گرهخورده به سرنوشت.***
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توجه:
تمامی مطالب و اطالعات دادهشده در مورد قرن نهم ،وایکینگها ،واگ ها و اوضاع اروپا و کارولنژیان ،همچنین نام اینگفر
آرناسون و ساخت کشتزار ،تحقیقشده و درست میباشند .مگر قسمتهایی که بهوسیلهی کارن تغییر پیداکرده است (.با
این حال اگر غلطی به چشم خورد ،پوزش!)
بعضی شبها همون طور که زیر پتو به همهچیز و همهکس فکر میکنم ،یاد بعضی رفقام میافتم که چقدر درنهایت مرام و
معرفتِ رفاقت توی نوشتن این داستان کمکم کردن .دوستانی که شاید آشنایی باهاشون به یک سال هم نرسیده؛ اما جوری
خودشون رو توی دلت جا میکنن که بیشتر از هر کسی وابستشون میشی .یکی از بهترین رفیقایی که من توی این چند
سال کوتاه عمرم داشتم الیا جان گل محمدیِ که به طرز عجیبی مثل من دغدغهی داستان رو داشت و هر کمکی که در
توانش بود برام انجام داد .همچنین باقی دوستان ازجمله :فاطمه خانم جبروتی ،مریم خانم سنگ سفیدی ،فاطمه خانم عرب
قدیمی و ...که با کالمشون روحیه دادن و با تعریفهاشون انگیزهی من رو برای ادامه دادن داستان باال بردن .دم همتون
گرم!
پایان
مهدیه سادات ابطحی
 1:24دقیقهی بامداد!
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