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 نویسنده: کرستین گییر

 مترجم: نجال محقق
 

 پیش گفتار
 هایدپارك، لندن

 9191آوریل 8
 هنگامی که زن جوان زانو زد و شروع به گریه کرد، مرد نگاهی به

سرتاسر پارك انداخت. همانطور که انتظار داشت، در این ساعت 
 صبح

 پارك خالی بود. مدتها طول میکشید تا مردم به دویدن صبحگاهی
 عالقهمند شوند و هوا هنوز براي گدایانی که با یک روزنامه روي

 .دند خیلی سرد بودنیمکتهاي پارك میخوابی
 .کرونوگراف را با دقت الي پوشش پیچید و آن را در کولهاش انداخت

 زن جوان بر روي گلهاي زعفران پژمرده کنار یکی از درختان در
 چمباتمه زده بود. شانههایش میلرزید و1 کناره شمالی رود سرپنتین

 شبیه حیوانی زخمی نومیدانه هقهق میکرد. تحمل این صحنه براي
 مرد سخت بود ولی از روي تجربه میدانست که بهتر است او را تنها

 بگذارد. براي همین در کنارش بر روي علفهاي خیس از شبنم
 .نشست و به سطح آرام آب خیره شد و صبر کرد

1 
the Serpentine 

 
 ٣ 

 ی خیس از اشک به طرف اوباالخره زن بینیاش را گرفت و با صورت
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 "دستمال کاغذي اختراع شده؟" :برگشت
 نمیدونم، ولی میتونم یک دستمال گلدوزي شده بهت بدم که"

 ".دقیقا به درد همین زمان میخوره
 "کش رفتی؟1 خداي من! از گریس"
نگران نباش، خودش به من داد. اگه دلت میخواد میتونی دماغتو "

 با
 ".اون بگیري، شاهزاده خانم

 دیگه به درد" .زن جوان پوزخندي زد و دستمال را به او پس داد
 ".نمیخوره، متأسفم

 ".اصال مهم نیست. مخصوصا اگه دیگه گریه نکنی"
 نباید اون رو رها میکردیم. به" .دوباره اشک در چشمهاي زن پر شد

 ما احتیاج داره! ما اصال نمیدونیم که بلوف ما جواب میده یا نه... و
 ".االن دیگه هیچ شانسی هم براي فهمیدنش نداریم

 ".اگه میمردیم، حتی از االن هم کمتر به دردش میخوردیم"
Grace 

 
 کاش میشد اون رو هم همراهمون میآوردیم و با اسم مستعار"

 "... جایی پنهان میشدیم تا کمی بزرگتر بشه
 اونها" :رف او را قطع کرد و سرش را با قاطعیت تکان دادمرد ح

 هرجایی که بریم پیدامون میکنن؛ ما هزار بار در این مورد بحث
 کردیم. ما اون رو رها نکردیم. ما تنها کار درست ممکن رو انجام

 دادیم: این امکان رو بهش دادیم که در امنیت زندگی کنه. حداقل
 ".براي شانزده سال آینده

 اي یک لحظه کسی چیزي نگفت. از جایی دور صداي شیهه اسبیبر
 آمد و با وجودي که دیگر تقریبا تاریک شده بود، صداهایی از وست
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 .به گوش میرسید1 کریج درایو
 میدونم درست میگی. فقط خیلی دردناکه که بدونیم" :باالخره گفت

 .چشمهایش را به آرامی پاك کرد ".دیگه نمیتونیم ببینیمش
 حداقل حوصلهمون سر نمیره. به زودي رد ما رو پیدا میکنن، حتی"

 رو سراغمون میفرستن. اون نه از برنامههاش2 اینجا، و محافظان
 ".دست میکشه و نه از کرونوگراف. دست کم نه بدون درگیري

1 
West Carriage Drive 

2 
Guardians 

 
 ۵ 

 مرد، با دیدن برق ماجراجویی که به چشمان او برگشته بود، لبخند
 ممکنه باالخره بتونیم از پسش بر بیایم. یا در نهایت اون یکی" .زد

 ".دستگاه کار نمیکنه و کارش ساخته میشه
 درسته. ولی اگر کار بکنه، ما تنها کسانی هستیم که میتونیم جلوي"

 ".اونو بگیریم
 براي همینه که کار درستی" .شلوار جینش تکاندایستاد و خاك را از 

 کردیم. بیا! این چمناي لعنتی خیسه، و تو قرار بود سخت نگیري و
 ".مواظب خودت باشی

 االن قراره چی" .زن جوان به مرد اجازه داد او را بلند کند و ببوسد
 با "کار کنیم؟ دنبال جایی براي پنهان کردن کرونوگراف باشیم؟

 جدا میکرد،1 که هاید پارك را از کنزینگتون گاردنزتردید به پلی 
 .نگاه کرد

 بله، ولی بهتره اول دستبردي به صندوق ذخیره محافظان بزنیم و"



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 5 صفحه  

 

رو سوار بشیم. 2 پول برداریم. بعد میتونیم قطار ساتهمپتون
 تایتانیک

 ".چهارشنبه حرکت میکنه. سفر اولشه
1 

Kensington Gardens 
2 

Southampton 
 
 ۶ 

 پس ایدهي تو در مورد سخت نگرفتن اینه؟ ولی باشه،" .زن خندید
 "!قبولت دارم

 مرد جوان از اینکه میدید زن دوباره میخندد خیلی خوشحال بود؛
 در واقع دارم فکر میکنم ... میدونی که" .یک بار دیگر او را بوسید

 یتونه مراسم عقد رو برگزار کنه، این طور نیستکاپیتان کشتی م
 "شاهزاده خانم؟

 "میخواي با من ازدواج کنی؟ روي کشتی تایتانیک؟ دیوونه شدي؟"
 ".خیلی رمانتیک میشه"
 سرش را روي سینه او ".به جز اون قسمت مربوط به کوه یخ"

 خیلی" :گذاشت و صورتش را در کتش پنهان کرد. زمزمه کرد
 "دوستت دارم

 "همسر من میشی؟"
 ولی فقط در" .، هنوز صورتش بر روي سینه او قرار داشت"بله"

 ".صورتی که حداکثر تا کویینزتاوِن ایرلند کشتی رو ترك کنیم
 "براي ماجراجویی بعدي حاضري شاهزاده خانم؟"

 ".هر وقت تو حاضر باشی منم حاضرم" :زن جوان به آرامی گفت
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 ٧ 

 سفر زمان به صورت کنترل نشده معموال خود را چند دقیقه زودتر
 نشان میدهد، ولی گاهی از ساعتها یا حتی روزها جلوتر نیز

 مشخص میگردد. عالئم آن، احساس دوران در سر، شکم و/یا پا
 است. بسیاري از حامالن ژن از سردردهایی شبیه به میگرن نیز نام

 .بردهاند
 که به آن سفر ابتدایی نیز گفته میشود – اولین سفر به زمان گذشته

 .در بین شانزده و هفده سالگی حامل ژن اتفاق میافتد -
 گاهشمار محافظان

 قوانین عمومی سفر زمان2: جلد
 یک

 اولین بار صبح روز دوشنبه، در غذاخوري مدرسه احساس کردم. براي
 یک لحظه مثل این بود که سوار ترن هوایی از باالترین نقطه به

 سرعت به سمت پایین در حرکت باشم. فقط دو ثانیه طول کشید
 ولی همین مدت کافی بود تا یک ظرف پر از پوره سیب زمینی و آب

 
 ٨ 

 شدم ظرف را به موقع گوشت را روي لباس مدرسهام بریزم. موفق
 .بگیرم ولی کارد و چنگالم با صداي بلند روي زمین افتادند

 وقتی داشتم آثار خرابکاري را تا جاي ممکن تمیز میکردم، دوستم
 در هر حال، مزه اینها یه جوریه که انگار از روي زمین" :گفت1 لزلی

 جمعش کردي. اگه دوست داري میتونی مال منم بگیري بریزي
 ".روي لباست

 تقریبا2 اتفاقا بلوز لباس فرم دبیرستان سنت لنوکس ."نه، ممنون"



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 7 صفحه  

 

 رنگ پوره سیب زمینی هم بود، ولی هنوز هم اثر غذاي من روي آن
 .مشخص بود. دکمههاي ژاکت آبی تیرهام را تا باال بستم

 که بازم با غذاش بازي میکنه! کنار4 اینم گوئنی" :گفت3 سینتیا دیل
 ".شلخته خانم من نشینیها،

 5."انگار که اگه به خواست خودم باشه، میام پیش تو بشینم، سین"
البته متأسفانه، واقعیت این است که من اغلب اوقات با ناهار 

 مدرسهام
 کمی مشکل دارم. همین هفته گذشته، پودینگم از ظرف بیرون پرید

 و چند قدم آن طرفتر، درست روي ماکارونی یک پسر سال هفتمی
1 

Lesley 
2 

St. Lennox 
3 

Cynthia Dale 
4 

Gwenny 
5 

Cyn 
 
 ٩ 

 افتاد. هفته قبل از آن، آب میوهام را ریختم و روي همه کسانی که
 دور میز ما بودند پاشید. انگار همه سرخک گرفته بودند. و واقعا

 نمیدانم چند بار این کراوات مسخره که بخشی از لباس فرم مدرسه
 .ماست در سس، آبمیوه یا شیر فرو رفته است
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 .فقط اینکه هیچ وقت در آن مواقع احساس سرگیجه نکرده بودم
 ولی احتماال فقط خیال میکردم. اخیرا خیلی در مورد احساس

 .سرگیجه در خانه صحبت میشد
 .مالت سرگیجه دختر خالهام شارلوتالبته، نه سرگیجه من: ح

 شارلوت، زیبا و معصوم، مانند همیشه، درست کنار سینتیا نشسته
 .بود و موقرانه پوره سیب زمانی را در دهان ظریفش میگذاشت

 کل خانواده در حال انتظار پر هیجانی براي وقوع حمله سرگیجه
 ه دقیقههر د1 شارلوت بودند. اکثر روزها، مادربزرگم، لیدي آریستا

 مادر2یکبار از شارلوت میپرسید چه احساسی دارد. خاله گلندا ،
 شارلوت، این فواصل ده دقیقهاي بین بازجوییهاي لیدي آریستا را با

 .همان سؤال در مورد سرگیجه پر میکرد
1 

Lady Arista 
2 

Glenda 
 
 ٠١ 

 و هر زمانی که شارلوت میگفت احساس گیجی نمیکند، لیدي
 آریستا لبهایش را به هم فشار میداد و خاله گلندا آه میکشید. یا

 .گاهی اوقات برعکس این کار را انجام میدادند
 1ديبقیهي ما، مادرم، خواهرم کارولین، برادرم نیک و عمه بزرگ م

 ا هیجان انگیز بود کهچشمهایمان را گرد میکردیم. البته، در ابتد
 فردي با ژن سفر زمان را در خانواده داشته باشیم ولی با گذشت

 زمان، هیجان تقریبا کمرنگ شد. حتی گاهی احساس میکردیم که
 .این همه هیاهو در مورد شارلوت دیگر زیادي است
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خود شارلوت، اغلب احساسات خود را در پشت یک لبخند 
 مونالیزایی

 ن جاي او بودم، نمی دانستم در صورتی کهپنهان میکرد. اگر م
احساس سرگیجه شروع نشود هیجان زده باشم یا نگران شوم. 

 خوب،
راستش، احتماال خوشحال میشدم. من آدم کمرویی هستم و 

 آرامش
 .و سکوت را دوست دارم

 دیر یا زود اتفاقی میفته و ما باید" :لیدي آریستا هر روز میگفت
 ".آماده باشیم

1 
Maddy 

 
 ٠٠ 

اتفاقی افتاد. من 1 مسلما، بعد از ناهار در کالس تاریخ آقاي ویتمن
 در

 حالی که هنوز گرسنه بودم، ناهارخوري را ترك کردم. یک موي سیاه
 در دسرم که پاي سیب بود پیدا کرده بودم و مطمئن نبودم که موي

 ارکنان ناهارخوري. در هر حال، دیگر رغبتیخودم است یا یکی از ک
 .به خوردن نداشتم

 .آقاي ویتمن برگه امتحانی تاریخ هفته پیش را به ما برگرداند
 مشخصه که همه به خوبی آماده بودید. به خصوص شارلوت. نمره"

 ".کامل رو گرفتی
 چه" :شارلوت موهاي براق قرمز خود را از صورتش کنار زد و گفت

 که نتیجه امتحان برایش عجیب بوده است. حتی با انگار "!خوب
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 .وجود اینکه همیشه باالترین نمره را در همه درسها میگرفت
 ولی این بار من و لزلی هم از نمرههایمان راضی بودیم. هر دو نمره

 ما براي امتحان شامل خوردن چیپس "آمادگی" گرفتیم هرچند19
 الیزابت: عصر" در فیلم2 و بستنی در حال تماشاي کیت بالنشت

 بود. البته، ما در این کالس به درس گوش داده بودیم که "طالیی
 .متاسفانه این موضوع در مورد سایر درسهایمان صادق نبود

1 
Whitman 

2 
Cate Blanchett 

 
 ٠١ 

 ه درس گوشکالسهاي آقاي ویتمن آنقدر جذاب بود که نمیشد ب
نکرد. خود آقاي ویتمن هم خیلی جالب بود. اغلب دخترها پنهانی 

 یا
 هم1 نه چندان پنهانی عاشق او بودند. معلم جغرافیاي ما خانم کانتر

 .همینطور. او هر بار آقاي ویتمن از کنارش میگذشت، سرخ میشد
 آقاي ویتمن خیلی خوش قیافه بود. همه دخترها اینطور فکر

 میکردند، به جز لزلی. لزلی عقیده داشت آقاي ویتمن شبیه
 .سنجابهاي کارتونی است

 هر وقت با اون چشمهاي قهوهاي بزرگش به من نگاه میکنه،"
 او حتی سنجابهایی که ".احساس میکنم باید یه فندق بهش بدم

 در پارك میچرخیدند را هم آقاي ویتمن صدا میکرد. مسخره بود
ي بود و همیشه وقتی یک سنجاب از کنار من ولی این مسأله مسر

 رد
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 "!اوه، اون آقاي ویتمن چاق کوچولوي ناز رو ببین" :میشد می گفتم
 مطمئن هستم که این جریان سنجاب، دلیلی بود که باعث شد من و

 .لزلی تنها دخترهاي کالس باشیم که دیوانهي آقاي ویتمن نبودیم
 اگر فقط به دلیل اینکهمن دائما سعی میکردم عاشق او شوم (حتی 

 .پسرهاي کالس ما کامال بچه بودند، باشد) ولی فایدهاي نداشت
 .مقایسه سنجابی، کامال در ذهن من جا افتاده بود و از بین نمیرفت

1 
Mrs. Counter 

 
 ٠٣ 

 سمنظورم این است که شما میتوانید نسبت به یک سنجاب ح
 عاشقانه داشته باشید؟

 سینتیا این شایعه را درست کرده بود که آقاي ویتمن در زمان
 دانشجویی به عنوان مدل لباس کار میکرده و به عنوان مدرك،
 تبلیغی را از یک مجله که مردي شبیه به آقاي ویتمن را در حال

 .استفاده از شامپو نشان میداد بریده بود
 س فکر نمیکرد مردي که در تبلیغ شامپوالبته، به جز سینتیا هیچ ک

 است آقاي ویتمن باشد. مدل تبلیغ فرورفتگی چانه داشت و آقاي
 .ویتمن نداشت

 پسرهاي کالس ما فکر نمیکردند آقاي ویتمن خیلی هم فوق العاده
 اصال نمیتوانست تحملش کند1 باشد. به خصوص، گوردون گلدرمن

 چون قبل از اینکه آقاي ویتمن به مدرسه ما بیاید، همه دخترهاي
 کالس عاشق گوردون بودند. باید اعتراف کنم که حتی من هم عاشق

او بودم ولی فقط یازده سالم بود و گوردون هنوز خیلی بامزه بود. 
 االن
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 در شانزده سالگی فقط احمق بود. و صدایش هم در دوسال گذشته
1 

Gordon Gelderman 
 
 ٠۴ 

 کلفت شده بود. ولی متاسفانه، ترکیب غرش کردن و جیرجیر مانع از
 .مزخرف گفتن دائمی او نمیشد

 گوردون به خاطر نمره پایینی که در امتحان تاریخ گرفته بود حسابی
 شما بود.15 این تبعیضه آقاي ویتمن. حق من حداقل" .عصبانی بود

 ".نمی تونین فقط براي این که پسرم به من نمره بد بدین
 آقاي ویتمن برگه گوردون را گرفت، یک صفحه ورق زد و با صداي

 الیزابت اول انقدر زشت بود که شوهر پیدا" :بلند از روي آن خواند
 ".نکرد. براي همین همه به او باکره زشت میگفتند

 .کل کالس خندیدند
خب؟ مگه درست نگفتم؟ منظورم " :گوردون از خودش دفاع کرد

 اینه
 که چشمهاي ورقلمبیده و لبهاي نازك و مدل موي عجیبش رو

 ".ببینین
 دیده بودیم و2 را در گالري ملی پرتره1 ما عکسهاي خاندان تودور

 قطعا در آن نقاشیها ملکه الیزابت اول چندان شباهتی به کیت
 ، ممکن است در آن زمان لبهاي نازك وبالنشت نداشت. ولی اوال

1 
The Tudors 

2 
National Portrait Gallery 
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 ٠۵ 

 بینی بزرگ خیلی شیک محسوب میشده و ثانیا، لباسهایش عالی
 بودند. سوم اینکه درست است که الیزابت اول همسري نداشت ولی

 ر ... اسمش چه بود؟ در هرعشاق زیادي داشت که یکی از آنها س
 .نقش او را در فیلم دوم بازي میکرد1 حال، کالیو اوون

 او با عنوان ملکه باکره شناخته" :آقاي ویتمن به گوردون گفت
 حالت" .مکث کرد و با نگرانی به شارلوت نگاه کرد "... میشد، چون

 "خوبه شارلوت؟ سرت درد میکنه؟
 .همه به شارلوت که سرش را در دستانش گرفته بود، نگاه کردند

 و به من نگاه ".احساس میکنم... فقط احساس سرگیجه میکنم"
 ".همه چیز دور سرم میچرخه" .کرد

 نفس عمیقی کشیدم. فکر کردم خوب، شروع شد. لیدي آریستا و
 .خاله گلندا از خوشی پرواز خواهند کرد

 با "ه باحال. االن یهو غیب میشه؟واي، چ" :لزلی زیرلب گفت
 وجودي که لیدي آریستا دائما به ما گفته بود که تحت هیچ شرایطی

 حق نداریم چیزي در مورد مشخصات خاص خانوادهمان به افراد
 غریبه بگوییم، من تصمیم گرفتم که در مورد لزلی این قانون را

1 
Clive Owen 

 
 ٠۶ 

 نادیده بگیرم. هر چه باشد، او بهترین دوستم بود و بهترین دوستها
 .از هم رازي را پنهان نمیکنند

 ،)از زمانی که شارلوت را شناختم (که در واقع کل زندگی من بوده
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 همیشه به صورتی به کمک احتیاج داشته است. ولی من میدانستم
 داند که خاله گلندا به اندازه کافی به من گفتهچه کار کنم. خدا می

 .بود
 مشکلی نیست. من شارلوت رو" :بلند شدم و به آقاي ویتمن گفتم

 ".میبرم خونه
 فکر کنم کار درستیه" :آقاي ویتمن به شارلوت خیره شده بود. گفت

 ".گوئنت. امیدوارم حالت زود خوب شه شارلوت
 فتن از کالس تعادلش رادر راه بیرون ر ".ممنون" :شارلوت گفت

 "داري میاي گوئنی؟" .کمی از دست داد
 بازویش را گرفتم. براي اولین بار احساس کردم براي شارلوت مهم
 هستم. احساس خوبی است که براي یکبار هم که شده مورد نیاز

 .باشی
 
 ٠٧ 

 یادت نره زنگ بزنی و" :ر لب گفتاز جلوي لزلی که رد میشدیم زی
 ".به من بگی چی شد

 شارلوت که خارج از کالس احساس میکرد کمی بهتر شده
 میخواست وسایلش را از کمد بردارد ولی من محکم آستینش را

 االن نه شارلوت! باید خیلی سریع بریم خونه. لیدي آریستا" .گرفتم
 "... میگه

 ".تموم شد" :شارلوت گفت
 شارلوت اجازه داد او را به ".خوب که چی؟ ممکنه هر لحظه برگرده"

 همانطور که "اون گچ رو کجا گذاشتم؟" .سمت خروجی ببرم
 خدا رو شکر، اینجاست. موبایلم هم" .میرفتیم جیب کتم را گشتم

هست. به خونه زنگ بزنم؟ ترسیدي؟ چه سوال مسخرهاي، 
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 .ببخشید
 ".من خیلی هیجان زدهم

 ".ه. نه، نترسیدمعیبی ندار"
 از گوشه چشم به او نگاه کردم تا مطمئن شوم راست میگوید. همان
 لبخند پرافاده ظریف مونالیزایی را به لب داشت. هیچ وقت نمیشد

 .فهمید چه چیزي را پشت آن مخفی کرده است
 
 ٠٨ 
 "خب، به خونه زنگ بزنم؟"

 "چه فایدهاي داره؟" :جواب دادشارلوت 
 "...فقط فکر کردم"

 ".فکر کردن رو بذار به عهده من، نگران نباش":شارلوت گفت
 .از پلههاي سنگی که جیمز همیشه روي آن مینشست پایین رفتیم

 .وقتی ما را دید از جایش بلند شد ولی من فقط به او لبخند زدم
 مشکل جیمز این بود که هیچ کس دیگري نمیتوانست او را ببیند یا

 .فقط من -صدایش را بشنود 
 جیمز یک روح بود. به همین دلیل بود که وقتی افراد دیگري به جز

 لزلی دور و بر ما بودند، سعی میکردم با او صحبت نکنم. لزلی
 هیچوقت براي یک لحظه هم به وجود جیمز شک نکرد. او همه

 هایی را که گفتم باور میکرد و این، یکی از دالیلی بود کهچیز
 بهترین دوست من بود. فقط متأسف بود که چرا نمیتواند خودش

 .جیمز را ببیند و با او حرف بزند
 ولی من از این موضوع خوشحال بودم چون وقتی جیمز براي اولین

 زخداي متعال، این کودك بیچاره بیشتر ا" :بار لزلی را دید گفت
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 ٠٩ 
 ستارههاي آسمان کک و مک دارد! اگر بالفاصله شروع به استفاده از

 "!یک محلول سفید کننده خوب نکند، هیچ وقت شوهر گیر نمیآورد
 در حالی که اولین چیزي که لزلی وقتی او را به جیمز معرفی

 س تا حاال جایی گنج مخفیازش بپر" میکردم گفت این بود که
 ".کرده

 متأسفانه جیمز از آن نوع انسانهاي گنج مخفی کن نبود و کمی هم
 از این حرف لزلی احساس توهین کرد. او خیلی زود احساس توهین

 .میکرد
 "شفافه؟ یا یه جورایی سیاه و سفیده؟" :لزلی در مالقات اول پرسید

 م. البته به جزجیمز دقیقا شبیه بقیه افرادي بود که میدید
 .لباسهایش

 "میتونی از توش رد بشی؟"
 ".نمیدونم. تا حاال امتحان نکردم"

 ".پس االن امتحان کن" :لزلی پیشنهاد کرد
 .جیمز قصد نداشت اجازه بدهد من این کار را امتحان کنم

 
 ١١ 
 منظورش از روح چیست؟ جیمز آگوستوس پرگرینه پیمپول بوتام"

 هیچ توهینی را از2وارث چهاردهمین ارل هارسدیل ،1شریف ،
 "!دختران جوان تحمل نمیکند

 جیمز هم مثل بسیاري از روحهاي دیگر، حاضر نبود قبول کند که
 دیگر زنده نیست. هر چقدر هم تالش میکرد مردنش را به یاد

 ز و من پنج سال پیش در اولین روزي که به دبیرستاننمیآورد. جیم
 سنت لینوکس آمدم با هم آشنا شدیم ولی به نظر جیمز همین چند
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 روز پیش بود که در کلوپ خود نشسته بود و بازي میکرد و با
 دوستان خود در مورد اسب، خال و کالهگیس حرف میزد. (او هم

 شتر از آنچه فکرکالهگیس و هم خال مصنوعی داشت ولی هر دو بی
 کنید به او میآمد). او کامال این واقعیت را که قد من از زمان
 آشناییمان چندین سانتیمتر بلندتر شده، اندامم فرق کرده،

 .دندانهایم را سیمکشی کرده و دوباره برداشتهام را نادیده میگرفت
 او توجهی نمیکرد که منزل اشرافی پدرش تبدیل به مدرسهاي با

 ب، روشنایی برق و سیستم حرارتی مرکزي شده است. بهلولهکشی آ
 نظر میرسید تنها چیزي که او هر از گاهی به آن توجه میکرد اندازه

1 
The Honorable James Augustus Peregrine Pympoole-Bothame 

2 
Earl of Hardsdale 

 
 ١٠ 

 رو به کاهش دامنهاي لباس فرم مدرسه ما بود. مشخص بود که
 .ساق پا و قوزك دخترها در زمان او در معرض دید نبودند

 برازنده یک خانم نیست که بدون بر زبان" :جیمز با صداي بلند گفت
 آوردن یک کلمه از کنار یک جنتلمن اشرافی عبور کند، خانم

 کنارش رد شده بودم آزردهبه شدت از اینکه به سرعت از  ".گوئنت
 .شده بود

 ".ببخشید. عجله داریم" گفتم
 اگر به هر" :همانطور که تور سر آستینش را مرتب میکرد گفت

 ".صورتی میتوانم کمکی کنم، کامال در خدمت شما هستم
 ".فکر نکنم ولی باز هم ممنون. فقط باید به سرعت برسیم خونه"



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 18 صفحه  

 

 انگار که جیمز میتوانست به ما کمکی بکند. او حتی نمیتوانست
 ".حال شارلوت خوب نیست" :یک در را باز کند. توضیح دادم

 خیلی" :جیمز که همیشه به شارلوت توجه خاصی داشت گفت
 جیمز فکر می کرد شارلوت بر ".متأسفم که چنین چیزي را میشنوم

 بود، "متناسبدختري کک مکی با رفتار نا" خالف لزلی که
 است. حاال هم داشت تملق بیشتري "افسونگري فریبنده و جذاب"

 خواهشمندم آرزوهاي عمیق قلبی مرا به او" .برایش ردیف میکرد
 
 ١١ 

 ابالغ کن. و به او بگو که مانند همیشه مسحور کننده است. کمی
 ".یت یک فرشتهرنگ پریده ولی به جذاب

 ".باشه. بهش میگم" :چشمهایم را گرد کردم و گفتم
 اگه همینطوري با دوستهاي خیالیت حرف" :شارلوت به من پرید

 ".بزنی آخرش کارت به دیوونه خونه میکشه
 حاال که این طور شد، چیزي به او نمیگویم. همین االن هم به اندازه

 .کافی خودپسند هست
 ".نامرئیه. خیلی فرق دارنجیمز خیالی نیست، فقط "

 شارلوت و خاله گلندا فکر ".هر چی تو بگی" :شارلوت جواب داد
 میکردند من ماجراي جیمز و بقیه ارواح رو براي جلب توجه سر هم
 کردهام. در این سن و سال، پشیمان بودم که چرا اصال در مورد آنها
 به شارلوت گفتهام ولی وقتی بچه بودم برایم سخت بود که دهانم را

 در مورد گارگویلهایی که زنده میشدند و جلوي چشمانم به سختی
 از روي ساختمانها پایین میآمدند و صورتهاي گوتیک خود را به

 طرف من میگرفتند ببندم. گارگویلها بامزه بودند ولی روحهاي
 شتند که از آنها میترسیدم. چند سالیبداخالق و شومی هم وجود دا
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 ١٣ 

 طول کشید تا فهمیدم ارواح نمیتوانند به من آسیبی برسانند. تنها
 .کاري که واقعا میتوانستند انجام دهند این بود که مردم را بترسانند

 .البته جیمز اینطور نبود. او اصال ترسناك نبود
 لزلی فکر" :وقتی مطمئن شدم جیمز صداي ما را نمیشنود گفتم

 میکنه همون بهتر که جیمز تو سن جوانی مرد. با اسمی مثل
پیمپول بوتام، عمرا میتونست تو این دوره و زمونه زن بگیره. 

 منظورم
 است ازدواج1 اینه که کی با مردي که اسمش شبیه پیمپل باتم

 "میکنه؟
 .شارلوت سري تکان داد

راستش، بد قیافه نیست. اگر در مورد خانواده اش درست بگه، "
 خیلی

هم پولداره. فقط این عادتش که یک دستمال عطري ابریشمی رو 
 دم

 ".دماغش میبره، یه کم روي اعصابمه
 چه حیف که هیچ کس جز تو نمیتونه تحسینش" :شارلوت گفت

 ".کنه
 .خودم هم همین فکر را میکردم

1 
Pimple-Bottom 

 
 ١۴ 
 و چقدر کار احمقانهاي میکنی که خارج از خانواده در مورد این که"
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 ".چه آدم عجیب غریبی هستی حرف میزنی
 این هم یکی دیگر از کنایههاي شارلوت بود. قصدش این بود که مرا

 .ناراحت کند و در عمل این کار را هم کرد
 ".غریب نیستممن عجیب "
 "!معلومه که هستی"
 "!تو یکی که حق نداري در این مورد حرف بزنی، حامل ژن"
 خب، من که راه نمیافتم همه جا در موردش حرف بزنم. تو مثل"

عمه مدي دیوونهاي. او در مورد الهاماتش حتی با پستچی هم 
 حرف
 ".میزنه

 ".خیلی آدم آشغالی هستی"
 ".تو هم خیلی ساده لوحی"

 همانطور که بگو مگو میکردیم از سالن و نگهبانی گذشتیم و وارد
 حیاط مدرسه شدیم. باد شدت گرفته بود و آسمان تیره و تار بود و

 احتمال داشت باران ببارد. کاش کتهایمان را از کمد مدرسه
 .برداشته بودیم

 
 ١۵ 

 متأسفم گفتم" :گار که پشیمان شده باشد گفتشارلوت ناگهان، ان
 شبیه عمه مدي هستی. درسته من هیجان زدهام ولی یه کمی هم

 ".عصبی شدهام
 .تعجب کردم. شارلوت هیچوقت عذرخواهی نمیکرد

 یه کم هول شده بودم. میخواستم بداند از این که ".میدونم"
 هتم بفهمم چعذرخواهی کرده، ممنونم. البته در واقع، اصال نمیتوانس

 احساسی دارد. اگر من بودم، از ترس سکته کرده بودم و دقیقا به
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 !!همان اندازه زمانی که به دندان پزشکی میروم، هیجان زده بودم
 راست ".در هر حال، من عمه مدي را دوست دارم" :ادامه دادم

 میگفتم. شاید عمه بزرگ مدي کمی پرحرف بود و هر چیز را چهار
 ولی من این رفتار او را از رفتار مرموز بقیه بیشتر پنج بار میگفت

 دوست داشتم. در ضمن، عمه بزرگ مدي همیشه در مورد
 .آبنباتهاي لیموییاش خیلی دست و دلباز بود

 .ولی البته شارلوت شیرینیجات دوست نداشت
 .از خیابان رد شدیم و در پیاده رو به راه افتادیم

 
 ١۶ 

 اینقدر زیرچشمی به من نگاه نکن. نگران نباش، اگر" :شارلوت گفت
 غیب بشم میفهمی. بعدش باید با اون گچ مسخرهات روي زمین
 ".عالمت بزنی و بدوي طرف خونه. ولی این اتفاق نمیفته. امروز نه

 از کجا میدونی؟ نگران نیستی کجا سر در میاري؟ منظورم اینه که"
 "تو چه زمانی سر در میاري؟

 ".معلومه که نگرانم"
 ".نباشه1664 کاش حداقل وسط آتش سوزي بزرگ سال"
 اتفاق افتاد. حفظ کردنش1666 آتش سوزي بزرگ لندن سال"

سخت نیست. تازه، اون موقع هنوز این بخش شهر ساخته نشده 
 بود

 ".بنابراین چیزي براي سوختن تو این منطقه وجود نداشته
 بودم که شارلوت را به عنوان عالمه دهر و ضد حال همگفته 

 میشناسند؟
 ولی من ولکن نبودم. ممکن است به نظر بدجنسی برسد ولی دلم
 میخواست حتی براي چند لحظه، آن لبخند احمقانه را از صورتش
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 احتماال این لباس فرمهاي مدرسه" :محو کنم. با لحنی عادي گفتم
 ".مثل چوب خشک میسوزه

 
 ١٧ 

 ".بلدم چی کار کنم" :شارلوت با لبخند گفت
 از دست خودم حرص میخوردم که چرا خونسردياش را در چنین

 شرایطی تحسین میکنم. از نظر من، این که ناگهان در گذشته فرود
 .بیایم به شدت ترسناك بود

 .گذشته افتضاح بود، فرقی هم نداشت در چه زمانی قرار بگیریم
 همیشه چیز وحشتناکی مثل جنگ، آبله و طاعون در کمین بود. اگر

 کسی حرف نامربوطی بزند، ممکن است او را به عنوان جاسوس
 بسوزانند. تازه، همه شپش داشتند، از لگن به جاي دستشویی

 از پنجره خالی میکردند حتی استفاده میکردند و هر روز صبح آن را
 .اگر کسی آن پایین از خیابان رد میشد

 ولی شارلوت از زمانی که باید با دستهاي ظریفش عروسک بازي
 .میکرد براي چنین شرایطی به دقت آموزش دیده و آماده شده بود
 او هیچ وقتی براي بازي یا دوست پیدا کردن، خرید کردن، سینما

 پسرها نداشت. در عوض، رقص، شمشیر رفتن یا قرار گذاشتن با
 بازي، اسب سواري، زبانهاي خارجی و تاریخ یاد گرفته بود. و از

 پارسال هر چهارشنبه بعد از ظهر با لیدي آریستا و خاله گلندا بیرون
 میرفت و تا شب بر نمیگشتند. آنها به این گردششان، آشنایی با

 
 ١٨ 

 اسرار میگفتند. ولی هیچ کس به خصوص شارلوت چیزي در مورد
 .اینکه این اسرار چه هستند نمیگفت
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 و بالفاصله ".این یک رازه" :اولین جملهاي که یاد گرفته بود این بود
 ".به تو ربطی نداره" :بعد از آن

 لزلی همیشه میگفت خانواده ما بیشتر از وزارت اطالعات انگلیس
 .و خبر محرمانه دارد. احتماال درست میگفتاسرار 

 در میدان8 ما معموال با اتوبوس به خانه میرفتیم. اتوبوس خط
 برکلی ایستگاه داشت و از آنجا تا خانه ما راه زیادي نبود. امروز طبق

 سفارشهاي خاله گلندا در مورد زمان سرگیجههاي شارلوت، چهار
 ایستگاه پیاده رفتیم. من گچم را در کل این زمان آماده نگه داشتم

 .ولی شارلوت غیب نشد
 وقتی از پلههاي ورودي باال میرفتیم تا حدي ناامید شده بودم چون

 دیگر نقش من در این ماجرا تمام میشد. از حاال به بعد مادربزرگم
 .د میشدمکار را در دست میگرفت و من باز هم از دنیاي اسرار تبعی

 نگاه کن! مرد سیاهپوش باز هم" .آستین شارلوت را کشیدم
 ".اونجاست

 
 ١٩ 
 91شارلوت حتی نگاه هم نکرد. آن مرد در ورودي پالك ، "خب؟"

 خانهي رو به روي ما ایستاده بود. مثل همیشه، یک بارانی مشکی
 روي صورتش پایین آورده بود. من اول فکر پوشیده و کالهش را تا

 کرده بودم او یک روح است تا اینکه فهمیدم نیک، کارولین و لزلی
 .هم او را میبینند

 ساعته مراقب خانه ما بود. یا24 چند ماهی میشد که این مردتقریبا
 اینکه شاید چندین مرد که دقیقا شکل هم بودند به نوبت مراقبت

 اینکه این مرد دزد، کاراگاه خصوصی یا یکمیکردند. ما در مورد 
 جادوگر شیطانی است بحث کرده بودیم. جادوگر، نظر خواهرم بود و
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 به شدت به آن اعتقاد داشت. کارولین نه ساله بود و عاشق
 داستانهاي جادوگر و پري بود. برادرم نیک، دوزاده سالش بود و فکر

 هراین به این نتیجمیکرد داستانهاي جادوگر و پري بیخود است بناب
 رسید که این مرد دزد است. لزلی و من فکر میکردیم او یک کاراگاه

 .خصوصی باشد
 اگر سعی میکردیم از خیابان رد شویم و از نزدیکتر او را ببینیم، یا

 در خانه پشت سرش ناپدید میشد یا سوار ماشین بنتلی سیاهی که
 .سر پیچ نگه داشته بود میشد و میرفت

 
 ٣١ 

 اون ماشین جادوییه. وقتی کسی بهش نگاه" :کارولین ادعا میکرد
 نمیکنه تبدیل به یک کالغ میشه. و خود جادوگر هم تبدیل به یه

 ".مرد ریز کوچولو میشه و پشت کالغ پرواز میکنه
 هنیک، محض احتیاط، پالك بنتلی را یادداشت کرده بود. البت

 اونها بعد از دزدي ماشین رو رنگ میزنن و پالکش رو " :میگفت
 ".عوض میکنن

 بزرگترها جوري رفتار میکردند که انگار هیچ چیز مشکوکی در مورد
 اینکه یک مرد سیاهپوش کاله دار روز و شب مراقب آنهاست وجود

 .ندارد
 این مرد بیچاره چه آزاري به شما رسونده؟" .شارلوت هم همینطور

 ".ن فقط وایساده اونجا تا یه سیگاري بکشه، همیناو
 من داستان کالغ سحرآمیز را بیشتر از این حرف قبول "واقعا؟"

 .داشتم
 .باران شروع شده بود. ما دقیقا به موقع به خانه رسیدیم

 حداقل باز هم" :همانطور که منتظر بودیم که در را باز کنند پرسیدم
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 .همراهمان نبود کلید خانه "احساس سرگیجه میکنی؟
 
 ٣٠ 
 ".راحتم بگذار. هر وقت موقعش باشه شروع میشه"

 آقاي برنارد در را برایمان باز کرد. لزلی میگفت آقاي برنارد
 سرپیشخدمت ماست و وجودش دلیل محکمی است براي اینکه ما

تقریبا به اندازه ملکه یا مدونا پولداریم. ولی من خودم هم 
 نمیدانستم

 که آقاي برنارد دقیقا چه کسی یا چه کاره است. به نظر مامان، او
 بود، ولی لیدي آریستا میگفت یکی از دوستان "پادوي مادر بزرگ"

 خانوادگی قدیمی ماست. به نظر من و نیک و کارولین او فقط
 .جیب و غریب لیدي آریستا بودپیشخدمت یک کمی ع

 .با دیدن ما، ابروهایش باال رفت
 ".سالم آقاي برنارد. چه هواي بدي" :گفتم

 بینی عقابی و چشمهاي قهوهاي آقاي برنارد در پشت ."خیلی بده"
 بهتر بود تو" .عینک گرد دور طالیی همیشه مرا یاد جغد میانداخت

 ".همچین روزي موقع رفتن پالتو میپوشیدید
 ".خب، بله، بهتر بود"

 او هیچ وقت با آقاي "لیدي آریستا کجاست؟ " :شارلوت پرسید
 برنارد مؤدبانه برخورد نمیکرد. احتماال براي اینکه وقتی بچه بود بر

 
 ٣١ 

 .خالف بقیه ترس و تحسین خاصی نسبت به او احساس نکرده بود
 نظر من اینکه آقاي برنارد میتوانست در هر قسمت ازهر چند به 

 خانه ناگهان و به آرامی یک گربه پشت سرت ظاهر شود، کامال
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 تحسین برانگیز بود. هیچ چیز از چشم او پنهان نمیماند و به نظر
 .میرسید همیشه گوش به زنگ چیزي است

 آقاي برنارد از قبل از تولد من با ما بود و مامان میگفت حتی وقتی
او دختر کوچکی بوده هم در این خانه بوده است. به این ترتیب، 

 آقاي
 برنارد همسن لیدي آریستا بود با وجود اینکه به این سن نشان

 نمیداد. او اتاقی مخصوص به خودش با راهروي مجزا در طبقه دوم
 .ا حق نداشتیم در آن پا بگذاریمداشت که ما بچهه

 برادرم، نیک، میگفت آقاي برنارد در آنجا در مخفی و سیستم زنگ
 خطر دارد تا بتواند مراقب مهمانان ناخوانده باشد ولی دلیلی براي

 اثبات حرفش نداشت. هیچ کدام از ما جرأت ورود به این منطقه
 .ممنوعه را نداشتیم

 برنارد باید حریم خصوصی داشته آقاي" :لیدي آریستا اغلب میگفت
 ".باشه

 
 ٣٣ 

 چه حرف درستی! فکر میکنم همه ما به همچین" :مامان گفت
 ولی این حرف را آنقدر آرام گفت که ".چیزي احتیاج داشته باشیم

 .لیدي آریستا نشنید
 بزرگتان در اتاق موسیقیمادر" :آقاي برنارد به شارلوت اطالع داد

 ".است
 شارلوت ما را در هال ترك کرد و به طبقهي باال رفت. اتاق ".ممنون"

 موسیقی در طبقه اول بود و هیچ کس نمیدانست چرا این اسم را
 .روي آن گذاشتهاند. حتی یک پیانو هم آنجا نبود

 اتاق موسیقی، اتاق مورد عالقه لیدي آریستا و عمه بزرگ مدي بودو
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 یشه ردي از بوي عطر گل بنفشه و سیگارهاي لیدي آریستا در آنهم
 حس میشد. اتاق به اندازه کافی هواي تازه نمیگرفت و زیاد ماندن

 .در آنجا باعث احساس خواب آلودگی میشد
 آقاي برنارد در ورودي را بست. من قبل از آن باز هم به آن طرف

 خیابان نگاه کردم. مرد کالهدار هنوز هم آنجا بود. اشتباه میکردم یا
 دستش را جوري باال آورده بود که انگار براي کسی دست تکان

 میدهد؟ شاید آقاي برنارد، یا حتی من؟
 
 ٣۴ 

 ارناگهان انگدر بسته شد و دیگر نتوانستم به فکرم ادامه دهم چون 
 که سوار ترن هوایی شده باشم دلم فرو ریخت. همه چیز در جلوي

 چشمم محو شد. زانوهایم ضعف رفت و مجبور شدم به دیوار تکیه
 .بدهم تا نیفتم. ولی به همان سرعت، این احساس از بین رفت

 قلبم دیوانهوار میتپید. حتما مشکلی داشتم. وقتی بدون اینکه سوار
 باشی چنین حسی برایت پیش بیاید حتما یک ترن هوایی شده

 .مشکل خیلی جدي وجود دارد
 مگر اینکه، ... نه مسخره است. حتما دارم خیلی زود رشد میکنم. یا
 شاید تومور مغزي دارم؟ یا اگر این احتمال خطرناك را کنار بگذاریم،

 ممکن است فقط گرسنه باشم. بله، حتما همینطور است. از صبحانه
 چیزي نخوردهام. ناهارم روي لباسم ریخته بود. نفس راحتیتا حاال 
 .کشیدم

 در آن موقع، تازه آقاي برنارد را دیدم که با چشمهاي جغدوارش به
 .دقت به من نگاه میکرد

 .، براي این حرف کمی دیر شده بود"اوه"
 میرم تکالیفم رو انجام":احساس کردم سرخ شدهام. زیر لب گفتم
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 ".بدم
 
 ٣۵ 

 آقاي برنارد فقط سري تکان داد. ولی همانطور که از پله ها باال
 .میرفتم احساس کردم هنوز نگاهم میکند

 
 ٣۶ 

 در حال برگشت از دورهام به منظور مالقات دختر کوچک لرد
 که دختر کوچکش به طور ناگهانی دو روز2گریس شپرد ،1مونتروز ،

قبل متولد شد. در کمال خوشحالی تولد گوئنت سوفی الیزابت 
 3شپرد

 .را ثبت مینمایم
 .سانتیمتر50 دو کیلو و پانصد گرم،

 .مادر و فرزند هر دو سالم هستند
 .تبریکات قلبی به استاد اعظم ما به دلیل تولد پنجمین نوهاش

 فظانگاهشمار محا
 91اکتبر 1994

 گزارش از: توماس جورج، حلقه داخلی
 دو

 لزلی میگوید خانه ما مثل یک قصر باشکوه است چون خانه
 بزرگیست و تابلوهاي نقاشی، قابهاي چوبی و اسباب و لوازم عتیقه

1 
Lord Montrose 

2Grace Shepherd 
3 
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Gwyneth Sophie Elizabeth Shepherd 
 
 ٣٧ 

 زیادي دارد. او فکر میکند پشت هر دیواري یک راهروي مخفی است
 فضاي پنهان در هر کمدي وجود دارد. وقتی کوچکتر و حداقل یک

بودیم، هر وقت لزلی به خانه ما میآمد سفرهاي اکتشافی در خانه 
 راه

 ع بود و بهمیانداختیم. فضولی در گوشه و کنار خانه کامال ممنو
 همین دلیل براي ما هیجان بیشتري داشت. ما براي اینکه گیر

 نیفتیم، نقشههاي بسیار هوشمندانهاي میکشیدیم. با گذشت زمان،
 واقعا چند فضاي پنهان و حتی یک در مخفی پیدا کردیم. در متعلق
 به پلکانی در پشت یک نقاشی رنگ و روغن از مردي چاق، ریشو و

 شیر کشیده روي یک اسب سفید بزرگ نشستهجدي بود که با شم
 .بود

 عمه بزرگ مدي میگفت این مرد عموي بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ
 .نشسته است2 است که روي مادیان کهر خود آنی چاقه1 بزرگ هیو

 دِر پشت تصویر تنها چند پله را که به یک حمام نه چندان خاص
 میرسید پنهان میکرد ولی همین مخفی بودن این راهپله براي ما

 .خوب، حداقل براي من و لزلی -هیجان انگیز بود 
1Hugh 

2 
FatAnnie 

 
 ٣٨ 

 تو خیلی خوش شانسی که اینجا زندگی" :لزلی همیشه میگفت
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 "!میکنی
 لی خوششانستر است. او با مادر والبته من عقیده داشتم که لز

 پدرش و یک سگ پشمالو به اسم برتی در یک خانه راحت با
 باغچهاي کوچک در کنزینگتون شمالی زندگی میکردند. هیچ

 اسراري، هیچ خدمتکار مرموزي و هیچ فامیلی که همیشه روي
 .اعصاب باشد در آنجا وجود نداشت

 ما قبال خودمان هم در چنین خانهاي زندگی میکردیم: مادرم، پدرم،
نیک، کارولین و من. خانهاي کوچک در دورهام، شمال انگلستان. 

 ولی
 بعد پدرم مرد. کارولین فقط شش ماهه بود و مامان تصمیم گرفت

 همه ما را به لندن بیاورد. احتماال به خاطر اینکه احساس تنهایی
 .به خاطر پول میکرد یا شاید هم

 مامان خودش با خواهرش گلندا و برادرش هري در این خانه بزرگ
 شده بود. دایی هري تنها کسی بود که دیگر در لندن زندگی

 .زندگی میکرد1 نمیکرد. او با همسرش در گلوسسترشایر
1Gloucestershire 

 
 ٣٩ 

 ي من هم شبیه قصر بود. ولی وقتی مجبور باشیاوایل، خانه برا
 قصرت را با یک خانواده بزرگ آزاردهنده شریک شوي، بعد از مدتی
 دیگر خیلی بزرگ به نظر نمیرسد؛ حتی با وجود اتاقهاي زیادي که
 مورد استفاده قرار نمیگرفت مثل اتاق رقص طبقه اول که به اندازه

 .عرض کل خانه بود
 ت بازي عالی میشد ولی ما اجازه این کار رااتاق رقص براي اسکی

 نداشتیم. اتاقی دوست داشتنی با پنجرههاي بلند، سقف گچکاري
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شده و لوسترهاي مجلل که هیچ وقت مجلس رقص یا حتی 
 مهمانی

 بزرگی در آن برگزار نشد، حداقل نه در دوران زندگی من. تنها اتفاقی
 .ربازي شارلوت بودکه در این اتاق میافتاد کالسهاي رقص و شمشی

 گالري موسیقی که در باالي پلههاي هال جلویی قرار داشت هم کامال
 بدون استفاده بود و فقط گاهی کارولین و دوستانش در گوشه و

 .کنارهاي آنجا و زیر پلهها قایم موشک بازي میکردند
 من و مادر و برادر و خواهرم در طبقه سوم درست زیر سقف در

 هاي شیبدار زندگی میکردیم و دو تا بالکناتاقهایی با دیوار
 کوچک داشتیم. هر کدام از ما یک اتاق کوچک دنج براي خودش

 داشت. شارلوت حسرت حمام بزرگ ما را میخورد چون حمام طبقه
 
 ۴١ 

 دوم پنجره نداشت ولی حمام ما دو تا پنجره داشت. یکی از دالیل
 دیگري که من طبقه خودمان را دوست داشتم این بود که فقط
متعلق به خودمان بود که در این دیوانهخانه گاهی نعمتی به 

 حساب
 .میآمد

 تنها مشکل این بود که فاصله زیادي با آشپزخانه داشتیم. من هم
 بل از باال رفتن از پلهها براي خودم یک سیبفراموش کرده بودم ق

 بردارم، بنابراین باید با همان بیسکوییت کرهاي هایی که مامان در
 .طبقه خودمان ذخیره کرده بود، میساختم

 آنقدر میترسیدم این احساس سرگیجه دوباره برگردد که یازده تا
 ابیسکوییت را پشت سر هم در دهنم چپاندم. بعد کفشها و ژاکتم ر

 .درآوردم و روي مبل اتاق خیاطی دراز کشیدم
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 روز خیلی عجیبی داشتم، منظورم این است که حتی عجیبتر از
 .همیشه

 تازه ساعت دو بود. حداقل دو ساعت نیم مانده بود تا بتوانم به لزلی
 زنگ بزنم و ماجرا را برایش تعریف کنم. برادر و خواهرم تا ساعت

 مامان تا پنج سر کار بود. معموالچهار از مدرسه بر نمیگشتند و 
 دوست داشتم که در طبقه خودمان تنها باشم. میتوانستم در آرامش

 
 ۴٠ 

 .و بدون اینکه کسی براي رفتن به دستشویی در بزند حمام کنم
 همیتوانستم صداي موسیقی را زیاد کنم و با صداي بلند بدون اینک

 کسی بخندد آواز بخوانم. و میتوانستم هر چیزي میخواهم در
 یک دقیقه دیگه باب اسفنجی" تلویزیون ببینم و کسی ناله نکند که

 ".شروع میشه
 ولی امروز حال و حوصله هیچ کدام از این کارها را نداشتم. حتی

 حس یک چرت کوچک را هم نداشتم. اصال. مبل که معموال محل
 آرامش من بود حس یک قایق لرزان بر روي رودخانهاي طوفانی را
 داشت. میترسیدم به محض اینکه چشمانم را ببندم با جریان آب

 .بروم
 سعی کردم حواسم را پرت کنم، بلند شدم و کمی اتاق خیاطی را
مرتب کردم. اینجا تقریبا اتاق نشیمن غیر رسمی و خصوصی 

 خودمان
 نه خاله و عمه و مادربزرگ به طبقهمحسوب میشد چون خوشبختا

 سوم نمیآمدند. چرخ خیاطیاي هم اینجا نبود ولی یک راه پله
 باریک به سقف داشت که براي تمیز کردن دودکش کار گذاشته

 بودند ولی االن من و لزلی از آن استفاده میکردیم. سقف یکی از
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 .مکانهاي مورد عالقه ما بود
 
 ۴١ 

 البته کمی هم خطرناك بود چون نردهاي در کار نبود و فقط یک
 میله آهنی در لبهاش قرار داشت. کلید در پشت بام در یک قندان

 چینی گلدار پنهان شده بود. هیچ کس در خانواده ما نمیدانست که
 من جاي آن را میدانم وگرنه جهنمی به پا میشد. به همین دلیل

 که مواظب بودم هیچ کس ما را روي سقف نبیند. میتوانستمبود 
 روي سقف حمام آفتاب بگیرم یا وقتی میخواهم تنها باشم آنجا

پنهان شوم. و همانطور که گفتم اغلب میخواستم تنها باشم ولی 
 االن

 .نه
 پتوها را مرتب تا کردم، خرده بیسکوییتها را از روي مبل جمع

 و یک دست مهره شطرنج را که پخش کردم، کوسنها را مرتب کردم
 و پال بود سر جایش گذاشتم. حتی به گلدان آزالیا هم آب دادم و میز

 قهوه خوري را با یک دستمال خیس تمیز کردم. بعد به اطراف اتاق
 که حاال تمیز و مرتب بود نگاه کردم و فکر کردم بعدش چه کاري

 به یک همراهبکنم. فقط ده دقیقه گذشته بود و به شدت احتیاج 
 .داشتم

 آیا شارلوت باز هم در اتاق موسیقی سرگیجه گرفته بود؟ اگر از طبقه
 قرن بیست و یکم به میفایر مثال قرن پانزدهم که هنوز1 اول میفایر
1Mayfair 

 
 ۴٣ 

 خانهاي در کار نبود یا خانههاي کمی بود سفر کنیم واقعا چه اتفاقی
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 میافتد؟ آیا وسط زمین و هوا ظاهر میشویم و از ارتفاع شش متري
 سقوط میکنیم؟ ممکن است روي یک النه مورچه سقوط کنیم؟

 شارلوت بیچاره. ولی فکر کنم آنها در جلسات مخفی آشنایی با اسرار
 اد بدهد که یک وقت توي شلوارش مورچهبه او پرواز کردن هم ی

 .نرود
 همانطور که به اسرار فکر میکردم، ناگهان فکري به سرم زد که

 ذهنم را به کلی منحرف کرد. به اتاق مامان رفتم و به خیابان نگاه
 بود. میتوانستم پاها18 کردم. بله، مرد سیاهپوش هنوز بیرون پالك

 زیاد نبود و فکرم سراغ این و کمی از بارانیاش را ببینم. سه طبقه
 .رفت که حساب کنم چقدر از اینجا تا زمین فاصله است

 آیا کسی میتواند از چنین سقوطی جان سالم به در ببرد؟ خوب،
 .ممکن است، اگر خوش شانس باشد و توي یک باتالق فرود بیاید

 ظاهرا کل لندن قبال باتالق بوده؛ دست کم خانم کانتر معلم جغرافی
 اینطور میگوید. باتالق خوب است، حداقل جاي نرمی فرودما که 

 .میآید. ولی بعدش به طرز وحشتناکی در لجن غرق میشود
 .آب دهانم را قورت دادم. از این روند فکريام راضی نبودم

 
 ۴۴ 

 تم بهم گرفواقعا دیگر اصال نمیخواستم تنها باشم براي همین تصمی
 سراغ خانوادهام در اتاق موسیقی بروم حتی اگر به دلیل مذاکرات

 .محرمانه بالفاصله بیرونم کنند
*** 

 وقتی وارد شدم عمه بزرگ مدي روي مبل محبوبش کنار پنجره
 نشسته و شارلوت کنار پنجره دیگري ایستاده بود و دستهایش را

 گذاشته بود؛ هیچ کدام از ما حق نداشتم این1 روي میز لویی کواتورز
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 میز الك الکل خورده پر نقش و نگار را با هیچ جاي بدنمان لمس
 کنیم. (نمیدانم چطور چیزي به این ترسناکی ممکن است به

 اندازهاي که لیدي آریستا میگوید ارزش داشته باشد. حتی کشوي
 کردهمخفی هم نداشت. من و لزلی سالها پیش آن را بازرسی 

 بودیم.) شارلوت لباسش را عوض کرده و به جاي یونیفرم مدرسه،
 پیراهنی که چیزي بین لباس خواب، لباس خانه و لباس راهبهها بود

 .را پوشیده بود
 ".همینطور که میبینی هنوز هم اینجا هستم"

1Louis Quatorze 
 
 ۴۵ 

 سعی کردم جوري به لباسش نگاه نکنم که "... خوبهخب، ." :گفتم
 .ترس و وحشتم معلوم شود

 غیر قابل" :خاله گلندا که بین پنجرهها میرفت و میآمد گفت
 او هم مانند شارلوت بلند و کشیده بود و موهاي قرمز مواج ".تحمله

 روشنی داشت. موهاي مادرم هم همینطور موجدار بود و موي
 مادربزرگم هم زمانی قرمز بود. کارولین و نیک هم موي قرمز را به

 ارث برده بودند و فقط من بودم که موهایی تیره وصاف مثل پدرم
 .داشتم

 قبلترها آرزوي موي قرمز را داشتم ولی لزلی مرا متقاعد کرد که
موي سیاه من با چشمهاي آبی و پوست روشنم تضاد فوق 

 العادهاي
 ، لزلی عقیده دارد ماه گرفتگی کوچک هاللی شکلی کهدارد. به عالوه

 موز مسخره" همان که خاله گلندا به آن -روي شقیقهام دارم 
 مرموز و شیک است. این روزها فکر میکنم تا -میگوید  "کوچک



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 36 صفحه  

 

 حدي زیبا هستم به خصوص که دیگر دندانهایم سیم ندارد و به
 حال یستم. با اینجاي اولشان برگشتهاند و دیگر شبیه به خرگوش ن

 مشخص است که آنطور که جیمز در مورد شارلوت میگوید
 
 ۴۶ 
 نیستم. ها ها! کاش میتوانست او را "افسونگري فریبنده و جذاب"

 .در آن لباس کیسهاي ببیند
 ت،گوئن" :عمه بزرگ مدي روي چارپایهاي که کنار صندلیاش بود زد

 فرشته من، یه آبنبات لیمویی میخواهی؟ بیا اینجا بشین و یه کمی
 حواس من رو پرت کن. گلندا داره با این راه رفتنش اعصاب من رو به

 ".هم میریزه
 تو از احساسات یک مادر هیچی نمیفهمی،" :خاله گلندا گفت

 ".مدي
 مدي، زنی .".نه فکر نکنم بفهمم" :عمه بزرگ مدي آهی کشید

 کوچک و تپل، شاد و خندان با چشمانی آبی و کودکانه و موهاي
 رنگ شده طالیی بود و معموال یک بیگودي الي موهایش جا مانده

 .بود
 "لیدي آریستا کجاست؟" :آبنبات لیموییام را گرفتم و پرسیدم

 اتاق بغلی با تلفن حرف میزنه. ولی خیلی" :عمه بزرگ مدي گفت
 م بتونی یک کلمه هم بشنوي. دریواش صحبت میکنه فکر نمیکن

 
 ۴٧ 

 ضمن، اینها آخرین آبنبات لیموییهاي من بود. احتماال وقت نداري
 "و یه مقداري برایم بخري؟1 بري طرف سلفریجز

 ".معلومه که میرم"
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 .تشارلوت پا به پا کرد و خاله گلندا بالفاصله به طرف او برگش
 "شارلوت؟"
 ".نه، چیزي نیست"

 .خاله گلندا لبهایش را به هم فشار داد
 بهتر نیست طبقه همکف منتظر باشی؟ اونوقت" :از شارلوت پرسیدم

 ".فاصله زیادي رو سقوط نمیکنی
 بهتر نیست وقتی نمیدونی جریان" :شارلوت با خشونت جواب داد

 "چیه خفه بشی؟
 واقعا که، شارلوت تو این موقعیت فقط همین" :خاله گلندا گفت

 ".توصیههاي احمقانه رو الزم داره
 .واقعا داشتم از پایین آمدن پشیمان میشدم

 1Selfridges: یکی از فروشگاههاي معروف و بزرگ لندن
 
 ۴٨ 

 هیچ وقت درحامل ژن " :عمه بزرگ مدي با مهربانی توضیح داد
 9819سال عقب نمیره. این خونه در سال 150 اولین سفر بیشتر از

 .ساخته شده، بنابراین شارلوت اینجا تو اتاق موسیقی کامال در امانه
 ".فوقش چند تا خانمی رو که چنگ میزنن بترسونه

 با این " :خیلی آرام به طوري که فقط عمه بزرگ مدي بشود گفتم
 .عمه بزرگ مدي ریز ریز خندید ".لباس شرط میبندم میترسونه

 در باز شد و لیدي آریستا به اتاق آمد. مثل همیشه، جوریراه میرفت
که انگار یک میله قورت داده است. یا چند تا. دو تا براي بازوها، دو 

 تا
 براي پاها و یکی براي اینکه همه را در وسط به هم وصل کند. موهاي

محکم به عقب شانه کرده بود و مثل یک معلم باله سفیدش را 
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 پشت
 یه" .گردنش بسته بود. از آن معلمهایی که نباید با آنها درگیر شوي

 در معبد منتظر ما هستند. میتونیم1 راننده تو راهه. خانواده دو ویلر
 ".شارلوت رو به محض برگشت از سفر زمان وارد کرونوگراف بکنیم

 .من یک کلمه هم نفهمیدم
 ".ولی شاید امروز اصال این اتفاق نیفته" :شارلوت پرسید

1 
De Villiers 

 
 ۴٩ 

 شارلوت، عزیزم، تا حاال سه بار احساس سرگیجه" :خاله گلندا گفت
 ".کردي

 دیر یا زود این اتفاق میفته. بیا، راننده به زودي" :لیدي آریستا گفت
 ".میرسه

 خاله گلندا بازوي شارلوت را گرفت و به همراه لیدي آریستا از اتاق
 بیرون رفتند. تا در اتاق بسته شد، من و عمه بزرگ مدي به هم نگاه

 .کردیم
 بعضیا احتماال فکر میکنن ما نامریی هستیم، تو اینطور فکر"

 نمیکنی؟ حداقل گاهی یه خداحافظی یا سالم بکنن. یا یه چیزي
 مثال مدي عزیز، احتماال یکی از اون الهاماتت رو نداشتی که بگن،

 "بتونه یه کمکی به ما بکنه؟
 "داشتین؟"
نه. خدا رو شکر نداشتم. همیشه بعد اون الهامات، وحشتناك "

 گرسنه
 با مالیمت به شکمش ".میشم و همین االن هم الزمه وزن کم کنم
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 .زد
 "این دو ویلرها کی هستن؟" :پرسیدم

 
 ۵١ 
 اگر از من بپرسی، یک مشت از خود متشکر متظاهر. همه اونها"

وکیل و بانکدارن. اونها صاحب بانک خصوصی دو ویلر هستن. ما 
 هم

 ".اونجا حساب داریم
 .خیلی هم اسرارآمیز به نظر نمیآمدند

 "پس با شارلوت چی کار دارن؟"
 ".خب، میشه بگیم اونها هم یه مشکلی شبیه ما دارن"
 آیا آنها هم باید با یک مادربزرگ مستبد، یک خاله "یعنی چی؟"

 ترسناك و دختر خالهاي که فکر میکرد خیلی خاص است زیر یک
 سقف زندگی میکردند؟

 ژن سفر زمان. این ژن تو مردان خانواده دو" :عمه بزرگ مدي گفت
 ".ویلر وجود داره

 "نظورتون اینه که اونها هم یک شارلوت دارن؟م"
 1."مدل مردونهش. تا اونجایی که میدونم اسمش گیدئونه"
 "اونم منتظره احساس سرگیجه بکنه؟"
 ".اون این مرحله رو گذرونده. دو سال از شارلوت بزرگتره"

1Gideon 
 
 ۵٠ 
 "در زمان سفر میکرده؟پس دو سال گذشته "
 ".اینطور فکر میکنم"
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 سعی کردم این اطالعات جدید را با چیزهاي کمی که تا به حال
 میدانستم تطبیق دهم. ولی از آنجایی که عمه بزرگ مدي امروز

 و این" .روي دور حرف زدن بودن فقط یکی دو ثانیه فکر کردم
 "کرونی... کرونوچیز چیه؟

 کرونوگراف. یک" .عمه بزرگ مدي چشمهاي آبیاش را گرد کرد
وسیله است که براي فرستادن حامالن ژن به یک زمان مشخص 

 ازش
 استفاده میشه، فقط اونها و نه کس دیگه. یک ربطهایی به خون

 ".داره
 !با سوخت خون؟ خداوندا "یک ماشین زمان؟"

 م چه جوري کاراصال نمیدون" .عمه بزرگ مدي شانهاي باال انداخت
 میکنه. یادت نره، منم مثل تو فقط اون چیزایی رو که یواشکی

 شنیدم میدونم. یه جامینشینم و وانمود میکنم خیلی مظلومم و به
 حرفهاشون گوش میکنم. همه این مطالب خیلی خیلی مرموز و

 ".پنهانیه
 
 ۵١ 
 م پیچیده. از کجا میدونستن که شارلوت این ژن رواوهوم. خیلی ه"

 "داره؟ منظورم اینه که چرا اون و نه ... مثال شما؟
 خدا رو صد هزار مرتبه شکر، من نمیتونستم این ژن رو داشته"

 همیشه خانواده خاصی بودیم ولی این ژن از1 باشم. ما مونتروزها
طرف مادربزرگت وارد خانواده ما شد. چون برادر من باید حتما با 

 اون
 عمه مدي نیشخندي زد. او خواهر پدربزرگ "!ازدواج میکرد

 مرحومم لوکاس بود. خودش هیچ وقت ازدواج نکرده بود و براي
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 همین وقتی خیلی جوان بودند به اینجا آمد تا در اداره خانه به او
 در مورد این ژن شنیدم بعد از عروسی اولین باري که" .کمک کند

 لوکاس بود. آخرین حامل ژن در شجره خانوادگی شارلوت، خانمی به
 ".بود که مادربزرگ مادر بزرگت آریستا میشد2 اسم مارگارت تیلنی

 "پس شارلوت ژن را از این مارگارت به ارث برده؟"
 ".خوب، این وسط لوسی هم ارث برده بود. دختر بیچاره"
 "کدوم لوسی؟ لوسی؟"
 ".دختر داییت لوسی. دختر بزرگ هري"

1Montroses 
2Margaret Tilney 

 
 ۵٣ 
 دایی هري که در گلوسسترشایر زندگی میکند، ".اووه، اون لوسی"

 خیلی از گلندا و مادرم بزرگتر است. سه فرزند او سالها پیش بزرگ
 سالهي هواپیمایی28 شده بودند. دیوید، جوانترین آنها، خلبان

 انگلستان بود. که متأسفانه باعث نمیشد که ما در پروازهایمان
 فرزند وسطی، خودش دو تا بچه به نام1تخفیف بگیریم. و جانت ،

پاپی و دیزي داشت که هردوي آنها اعصاب خرد کن بودند. من 
 هیچ

 دیده بودم. و چیز زیادي هم در موردشوقت لوسی، دختر بزرگتر را ن
 نمیدانستم. خانواده مونتروز هیچ وقت یک کلمه هم در مورد لوسی
 حرف نمیزدند. او تقریبا گربه سیاه خانواده محسوب میشد. در سن

 .هفده سالگی از خانه فرار کرد و دیگر هیچکس خبري از او نشنید
 "لوسی هم حامل ژنه؟"

 .بله. وقتی ناپدید شد، جهنم به پا شدبله، " :عمه بزرگ مدي گفت



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 42 صفحه  

 

 چنان سرش را ".مادر بزرگت که سکته کرد. یک رسوایی کامل بود
 .تکان داد که حلقههاي موهایش در هم رفتند

 فکر کردم اگر شارلوت وسایلش را ببندد و به ".میتونم تصور کنم"
 .دنبال سرنوشتش برود چه اتفاقی میافتند

1Janet 
 
 ۵۴ 
 نه، نمیتونی. تو نمیدونی تو چه شرایطی ناپدید شد و همهش زیر"

 !گوئنت! انگشتت رو از دهنت بکش بیرون -سر اون مرد جوان بود 
 ".چه عادت زشتی

 واقعا متوجه نشدم چه زمانی شروع به جویدن ناخنم ".ببخشید"
 آخه ماجراهاي زیادي اتفاق افتاده، خیلی چیزها هست که" .کردم

 ".من نمیفهمم
 منم همینطور. تازه من از وقتی" :عمه مدي به من اطمینان داد

 پانزده سالم بود به این حرفها گوش دادهام. و به عالوه، یک جور
 استعداد ذاتی هم براي رمز و رموز دارم. همه مونتروزها عاشق اسرار

هم بودهاند. اگر از من بپرسی، این تنها دلیلی بود هستن. همیشه 
 که

 برادر بیچاره من با مادربزرگت ازدواج کرد. در هر صورت، به خاطر
 دستش را داخل ".دلرباییهاش که نبوده، چون همچین چیزي نداره

 .جعبه آبنباتهایش کرد و وقتی چیزي پیدا نکرد آه عمیقی کشید
 ".شدهام عزیزم، فکر کنم به اینها معتاد"
 ".االن میرم سلفریجز و براتون میخرم"
 
 ۵۵ 
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 تو دختر عزیزي هستی و همیشه هم خواهی بود. یه بوس به من"
 بده و پالتوت رو بپوش. بارون میاد. و دیگه هیچ وقت ناخنهات رو

 "نجو، باشه؟
 بنابراین بارانی مادرم را برداشتمپالتوي من هنوز در کمد مدرسه بود، 

 و کالهش را روي سرم کشیدم و از در خانه بیرون رفتم. مرد جلوي
 داشت براي خودش سیگاري روشن میکرد. با یک حس18 پالك

 .ناگهانی برایش دستی تکان دادم و از پلهها پایین دویدم
 .البته او براي من دست تکان نداد

 و به طرف خیابان آکسفورد دویدم. باران "خل و چل" :زیر لب گفتم
 .شدیدي میبارید و فکر کردم کاش چکمههایم را پوشیده بودم

 گلهاي درخت ماگنولیاي محبوبم در گوشه خیابان به طرز غمباري
 .میریختند. قبل از اینکه به آن برسم، از سه چاله آب رد شدم
 یر پاهايدرست زمانی که داشتم از روي چهارمی میپریدم، ناگهان ز

خیسم خالی شد. دلم به هم ریخت و خیابان جلوي چشمم مثل 
 یک

 .رودخانه خاکستري محو شد
 
 ۵۶ 

Ex hoc momento pendet aeternitas 
 .ابدیت بر این لحظه استوار است

 کتیبهاي بر روي یک ساعت آفتابی در معبد میانی، لندن
 سه

 وقتی دوباره توانستم اطرافم را ببینم، متوجه ماشینی خیلی قدیمی
 شدم که از سر خیابان میآمد؛ من وسط پیاده رو زانو زده بودم و از

 .ترس میلرزیدم
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 مشکلی جدي در مورد این خیابان وجود داشت. اصال شبیه به
 .همیشه نبود. همهچیز ناگهان تغییر کرده بود

 اد بسیار سردي میوزید و هوا نسبت به چندباران بند آمده بود ولی ب
 لحظه قبل خیلی تاریکتر بود. درخت ماگنولیا هیچ برگ یا گلی

 .نداشت. من حتی مطمئن نبود که هنوز درخت ماگنولیاست یا نه
 سر نردههاي دور درخت طالیی بود. میتوانستم قسم بخورم یک

 .دقیقه پیش که دیدم سیاه بود
 
 ۵٧ 

 یک ماشین قدیمی دیگر هم لک و لک کنان رسید. یک ماشین
 نامعمول با چرخهاي بلند و پرههاي براق. به پیاده رو نگاه کردم،

 .چالههاي آب دیگر وجود نداشتند. تابلوهاي ترافیک هم همینطور
 کفپوش ناهموار و بدشکل بود و حتی چراغهاي خیابان هم متفاوت

 ه نظر میرسید. رنگ زرد لرزانشان به سختی ورودي ساختمانب
 .کناري را روشن میکرد

 در عمق وجودم، احساس غریب و ناراحت کنندهاي داشتم ولی هنوز
 .نمیخواستم آن را جدي بگیرم

 خودم را مجبور کردم نفس عمیقی بکشم وبعد دوباره با دقت بیشتر
 .به اطرافم نگاه کردم

 م، تفاوت چندانی وجود نداشت. اکثرخوب، اگر دقیق بگوی
 ساختمانها مثل همیشه بودند. با این حال، چایخانهاي که مامان

 بیسکوییتهاي خوشمزهاي را که توسط شاهزاده ولز درست شده بود
 از آن میخرید، ناپدیده شده بود و من هیچ وقت آن ساختمان

 .ستوندار بزرگ آن گوشه را ندیده بودم
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 ۵٨ 
 .مردي با کاله و کت تیره با کمی کنجکاوي به من نگاه کرد و رد شد
 سعی نکرد با من حرفی بزند یا حتی کمکم کند که بایستم. باالخره،

 .خودم بلند شدم و خاك زانوهایم را تکاندم
 طور قطعی فکر ناراحت کنندهاي که به سرم زده بود به آرامی ولی به

 .داشت به یک حقیقت سهمناك تبدیل میشد
 فکر کردم سر چه کسی را کاله میگذارم؟

 من که اتفاقی وارد مسابقه ماشینهاي قدیمی نشده بودم، همه
 برگهاي درخت ماگنولیا ناگهان نریخته بود و با اینکه حاضر بودم هر

 چه دارم بدهم و ببینم نیکول کیدمن ناگهان از گوشهاي سر در
 میآورد، متأسفانه اینجا صحنه فیلم برداري یکی از فیلمهاي هنري

 جیمز
1 

 .نبود
 من دقیقا میدانستم چه اتفاقی افتاده است. به همین سادگی. و

 .همینطور هم میدانستم که باید اشتباهی رخ داده باشد
 .من در زمان دیگري فرود آمده بودم

 .میده بودشارلوت نه. من. یک نفر کل ماجرا را اشتباه فه
1 

 Henry James نویسنده انگلیسی رمانهاي کالسیک
 
 ۵٩ 

 بالفاصله شروع به لرزیدن کردم و دندانهایم به هم میخورد. نه فقط
 .از ترس بلکه از سرما هم بود. هوا شدیدا سرد شده بود

 .صداي شارلوت هنوز هم توي گوشم بود .من میدونم چی کار کنم
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 معلوم است که شارلوت میدانست چه کار کند. ولی کسی به من
 .چیزي نگفته بود

 بنابراین همانجا در خیابان خودمان، در حالی که دندانهایم به هم
 میخورد لرزان ایستادم و مردم هم به من خیره شده بودند. نه اینکه

 د. یک زن جوان با کتی بلند تا قوزكافراد زیادي این دور و بر باشن
 پایش که سبدي روي دستش انداخته بود از کنار من رد شد و پشت

 .سر او هم مردي با کاله که یقه کتش را باال زده بود راه میرفت
 "ببخشید، میشه به من بگین امسال چه سالیه؟" :گفتم

 زن وانمود کرد که حرف مرا نشنیده و سریعتر رفت. مرد سرش را
 "!چه گستاخ" :تکانی داد و غرغر کرد

 .آهی کشیدم. البته این اطالعات چندان کمکی هم به من نمیکرد
 9111باشم یا .1899 در اصل خیلی هم فرق نداشت که در سال

 
 ۶١ 

 حداقل اینکه میدانستم کجا هستم. چند صدمتر آن طرفتر زندگی
 میکردم. بهترین کار این بود که به داخل خانهام بروم. باالخره باید

 .کاري انجام میدادم
 به آرامی راه افتادم و به اطرافم نگاه کردم؛ خیابان در گرگ و میش

 هوا امن و آرام به نظر میرسید. چه چیزي فرق داشت، چه چیز
 انزمتغییري نکرده بود؟ ساختمانها حتی از نزدیک هم کامال شبیه 

 خودم بودند. احساس میکردم بعضی جزئیات را قبال ندیدهام ولی
 ممکن بود فقط به این دلیل باشد که توجهی نکردهام. ناخودآگاه به

 نگاه کردم و ورودي آن خالی بود و هیچ مرد سیاهپوشی18 پالك
 .دیده نمیشد

 .ایستادم
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 هبقخانه ما دقیقا شبیه به زمان خودم به نظر میرسد. پنجرههاي ط
 همکف و اول روشن بودند و در اتاق مامان در باالي خانه هم چراغی

 روشن بود. همانطور که به باال نگاه میکردم به شدت احساس
 .دلتنگی کردم. قندیلهاي یخ از پنجرههاي زیر سقف آویزان بود

 
 ۶٠ 

 ت در این موقعیت چه کاريشارلو .خودم میدونم چی کار کنم
 میکرد؟ به زودي هوا تاریک میشد و خیلی سرد بود. شارلوت براي

 اینکه یخ نزند کجا میرفت؟ خانه؟
 به پنجرههاي باال نگاه کردم. شاید پدربزرگم هنوز زنده باشد. حتی
ممکن است مرا بشناسد؟ قبال، وقتی کوچک بودم، عادت داشت 

 اجازه
 م ... با خودم فکر کردم اینقدر احمقدهد روي زانوهایش بنشین

 نباش. حتی اگر االن زنده باشد هم به سختی ممکن است مرا
 .بشناسد چون هنوز مرا ندیده است

 سرما داشت به داخل بارانی مامان هم نفوذ میکرد. خوب، فقط زنگ
 را میزنم و اجازه میگیرم براي شب اینجا بمانم. تنها مسأله این

 .است که چطور عنوان کنم
 سالم. اسم من گوئنت است و من نوه لرد لوکاس مونتروز هستم"

 ".ولی ممکنه ایشون هنوز به دنیا نیومده باشن
 نمیتوانم انتظار داشته باشم کسی این حرف را باور کند. احتماال

 خیلی زود مرا به یک تیمارستان بفرستند و بیمارستانهاي روانی این
 احتماال مالل آور باشند. حتی ممکن است هیچ وقت دوره و زمانه

 .کسی نتواند از آنها جان سالم به در ببرد
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 ۶١ 
 از طرف دیگر، چاره دیگري نداشتم. به زودي هوا کامال تاریک میشد

 پیدایم1 و اگر میخواستم تا حد مرگ یخ نزنم یا حتی جک قاتل
 ند، باید جایی را پیدا میکردم. چرا یادم نمی آمد جک قاتل چهنک

 زمانی در خیابانهاي لندن پرسه میزد؟ و کجاي لندن؟ حتما در
 .نبود2 محلههاي باال شهر مثل میفایر

 اگر موفق میشدم با یکی از نیاکانم صحبت کنم ممکن بود بتوانم
 خانواده و خانهآنها را قانع کنم که بیش از یک غریبه عادي در مورد 

 میدانم. مثال، چه کسی به جز من میتوانست بگوید اسم اسب عمو
 بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ هیو، آنی چاقه بوده است؟

باد سردي آمد و دوباره لرزیدم. خیلی سرد بود. تعجبی نداشت اگر 
 به

 .زودي برف هم میبارید
 یه -کنمسالم، من گوئنت هستم و از آینده اومدم. میتونم ثابت "

 نگاه به این زیپ بندازین. شرط میبندم هنوز اختراع نشده، نه؟ یا
 "... هواپیما یا تلویزیون یا یخچال

خوب، ارزش امتحان کردن را داشت. نفس عمیقی کشیدم و به 
 طرف

 .در ورودي رفتم
 1Jack the Ripperقاتلمعروفانگلیسیدرقرننوزدهم

2Mayfair 
 
 ۶٣ 

 پلهها به طرز عجیبی هم غریبه بود و هم آشنا. ناخودآگاه دستم به
 طرف زنگ رفت ولی زنگی در کار نبود. مشخص بود که زنگ
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الکتریکی هنوز اختراع نشده است. متأسفانه، هنوز هم هیچ ایدهاي 
 در

 مورد تاریخ نداشتم. حتی نمیدانستم چه وقتی استفاده از
 الکتریسیته مرسوم شد. قبل یا بعد از کشتی بخار؟ اینها را در

 مدرسه یاد گرفته بودیم؟ اگر هم اینطور بود که من چیزي یادم
 .نمیآمد

 دستگیرهاي را که از یک زنجیر آویزان بود پیدا کردم، شبیه به
 دستگیره توالتهاي قدیمی مثل خانه لزلی بود. آن را محکم کشیدم

 .در پشت در شنیدمو صداي زنگی را 
 !خداي بزرگ

 احتماال یکی از خدمه در را باز میکرد. چه چیزي بگویم که مرا
 پیشیکی از اعضاي فامیل ببرد؟ شاید عمو بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ
 بزرگ هیو هنوز زنده باشد. شاید راحتتر باشد سراغ او را بگیرم. یا

 .سراغ آنی چاقه را
 أتم را جمع کرده بودم ولیصداي پا نزدیکتر میشد و من همه جر

 هیچ وقت ندیدم چه کسی در را باز کرد چون دوباره آن احساس
 
 ۶۴ 

 عجیب زیر پایم را خالی کرد و مرا در فضا و زمان به جلو پرت کرده و
 .در طرف دیگر بیرون انداخت

 .روي پادري جلوي خانه ظاهر شدم، ایستادم و اطرافم را نگاه کردم
 همه چیز همان جوري بود که مدتی پیش، قبل از رفتنم براي خرید

 آبنبات لیموییهاي عمه بزرگ مدي دیده بودم. ساختمانها،
 .ماشینهاي پارك شده، حتی باران
 از آن طرف خیابان به من خیره19 مرد سیاهپوش در ورودي پالك
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 .شده بود
 ".تو تنها کسی نیستی که سورپرایز میشی" :زیر لب گفتم

چقدر طول کشیده بود؟ آیا مرد سیاهپوش ناپدید شدن و بعد 
 دوباره

 ظاهر شدنم را دیده بود؟ اگر این طور بود، شرط میبندم دیگر به
 .چشمهاي خودش هم اطمینان نداشت. حقش بود

 .در را باز کرد دیوانه وار زنگ در را زدم. آقاي برنارد
 "عجلهاي در کاره؟" :پرسید

 "!براي شما نه، براي من"
 .آقاي برنارد ابروهایش را باال برد

 
 ۶۵ 
 از کنارش رد شدم و دو تا پله ".ببخشید، یه چیز مهم جا گذاشتم"

 .یکی به طرف باال دویدم
 .وقتی با سرعت وارد اتاق شدم، عمه بزرگ مدي متعجب نگاهم کرد

 ".فکر کردم رفتی، عشق من"
 نفسم بند آمده بود، به ساعت دیواري نگاه کردم. دقیقا از زمان

 .خروجم از اتاق بیست دقیقه گذشته بود
 ولی خوشحالم اینجایی. یه چیزي رو یادم رفت بهت بگم. یه مدل"

 لیموییها هم تو سلفریجز هست و بستهبدون شکر این آبنبات 
 بندیشون هم همین شکلیه. ولی مدل بدون شکرش رو نگیر چون

 ".باعث میشه... خب، اسهال بگیرم
 "عمه مدي، چرا همه اینقدر مطمئنن که شارلوت ژن رو داره؟"
 عمه بزرگ مدي کمی گیج "چون ... نمیشه یه چیز سادهتر بپرسی؟"

 .شده بود
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 گرفتن؟ نمیشه یه نفر دیگه هم این ژن روازش آزمایش خون "
 .تنفسم به تدریج آرام میشد "داشته باشه؟

 ".آخه ... نه شارلوت حتما حامل ژنه"
 
 ۶۶ 
 "شارلوت پیداش کردن؟1 چون تو ديانآ"
 فرشته کوچولوي من، تو از آدم اشتباهی سؤال میپرسی. من هیچ"

 راستش اصال نمیدونم -وقت چیزي از زیست شناسی حالیم نبود 
 ديانآ چی هست. ریاضیام هم چندان خوب نبود. هر چیزي که به
 .عدد و فرمول مربوط بشه از این گوشم میره و از اون یکی در میاد

 من فقط میتونم بهت بگم شارلوت دقیقا همون روزي به دنیا اومد
 ".ده بودکه صدها سال پیش براش حساب ش

 "پس زمان تولد مشخص میکنه که کسی این ژن رو داره یا نه؟"
 .لبم را گاز گرفتم

 شارلوت در هفتم اکتبر به دنیا آمده بود، و من در هشتم اکتبر. فقط
 .یک روز با هم تفاوت داشتیم

 یه جورایی برعکسه. ژن زمان تولد حامل رو" :عمه بزرگ مدي گفت
 ".حساب کردن مشخص میکنه. اونها همهاش رو

 "خوب، اگه اشتباه کرده باشن چی؟"
1 

DNA 
 
 ۶٧ 

 فرقش یک روز بود! به همین سادگی! یک نفر تاریخها را اشتباه کرده
بود. شارلوت این ژن لعنتی را نداشت، من داشتم. یا شاید هر دوي 
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 ما
 .داشتیم. یا اینکه ... روي چهارپایه نشستم

 اشتباه نکردن، فرشته کوچولوي" .عمه بزرگ مدي سرش را تکان داد
 من. شرط میبندم اگه تو دنیا یه چیز باشه که این ملت واقعا بلد

 ".باشن، اون ریاضیه
 چه کسانی بودند؟ "این ملت" اصال

 ".هر کسی ممکنه گاهی اشتباه کنه"
 ".اشتباه کنه1 فکر نکنم سر ایزاك نیوتون" .ندیدعمه بزرگ مدي خ

 "نیوتون تاریخ تولد شارلوت رو حساب کرده؟"
 بچه جون، کنجکاویت رو درك میکنم. من هم به سن تو همینطور"

بودم. ولی اوال، همون بهتر که همه جوابها رو ندونی و ثانیا من 
 واقعا

 ".واقعا اون آبنبات لیموییها رو الزم دارم
 ".هیچ کدوم از این حرفا منطقی نیست" :گفتم

1 
SIR ISAAC NEWTON 

 
 ۶٨ 

 اینطور به نظر میرسه ولی" :عمه بزرگ مدي دستم را نوازش کرد
نیست. در ضمن حتی اگه هیچ چیزي هم به معلوماتت اضافه 

 نشده
 بهتره این صحبت ما بین خودمون بمونه. اگر مادربزرگت بفهمه من

 اینها رو بهت گفتم عصبانی میشه. و وقتی عصبانیه حتی از مواقع
 ".عادیش هم بدتره

 من چیزي نمیگم عمه مدي. االن میرم و آبنباتهاتون رو"
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 ".میخرم
 ".چه دختر خوبی"
 از سفر اول،فقط یه سوال دیگه. چقدر طول میکشه حامل ژن بعد "

 "دوباره سفر کنه؟
 .عمه بزرگ مدي آهی کشید

 "!خواهش میکنم" :گفتم
 فکر نکنم قانون خاصی باشه. احتماال هر حامل ژن با اون یکی فرق"

 .داره. ولی هیچ کدومشون نمیتونن خودشون زمان رو تعیین کنند
 اگر سفر کنترل نشده باشه ممکنه هر روز اتفاق بیفته یا حتی چند

 ر روز. براي همینه که کرونوگراف انقدر مهمه. اینطور که منبار د
 
 ۶٩ 

 .فهمیدم، با کمک اون، شارلوت تو زمان اینور و اونور نمیافته
 میتونن به زمانهایی بفرستنش که خیلی خطرناك نباشه و کسی

 ".خالهت نباشبهش صدمهاي نزنه. براي همین نگران دختر
 .راستش، من بیشتر نگران خودم بودم

 بعدش، وقتی حامل ژن به گذشته" :با نفس حبس شده پرسیدم
 میره، تو زمان حال چقدر طول میکشه؟ دفعه دومی که سفر میکنه

 ممکنه به زمان دایناسورها برگرده که هیچی به جز باتالق اینورا
 "نبوده؟

 دیگه بسه گوئنت. منم چیزي" :عمه بزرگ مدي حرفم را قطع کرد
 "!بیشتر از تو نمیدونم

 ".ممنون که به سؤاالم جواب دادین. خیلی کمک کردین" .بلند شدم
 فکر نمیکنم. وجدانم خیلی ناراحته. واقعا نباید کنجکاویت رو ارضا"

 میکردم به خصوص که خودم هم از اولش نباید چیزي در مورد
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 ادرم یعنی پدربزرگ عزیزت دراینها میدونستم. قدیمها، وقتی از بر
 مورد این اسرار میپرسیدم همیشه به من یه جواب میداد. هر چی
 کمتر بدونی براي سالمتت بهتره. حاال میري آبنبات لیموییهاي منو

 "!بگیري؟ بدون شکر نباشه، یادت نره
 
 ٧١ 

 .ایم دست تکان دادموقع رفتن، عمه بزرگ مدي بر
 چطور اسرار میتواند براي سالمت کسی ضرر داشته باشد؟ پدر بزرگ

 من چقدر در مورد این مسائل اطالع داشت؟
*** 

 این همون کاشف سر ایزاك نیوتن؟ " .لزلی مات و مبهوت تکرار کرد
 "جاذبه و اینا نیست؟

 من ".چرا، همونه. ولی تاریخ تولد شارلوت رو هم حساب کرده"
جلوي قسمت ماست و بستنی سلفریجز ایستاده بودم و موبایلم را 

 با
 دست راست جلوي گوشم نگه داشته و گوش دیگرم را با دست چپ

 تنها چیز دیوانه کننده اینه که هیچ کس باور نمیکنه" .گرفته بودم
 اون اشتباه کرده باشه. کی انتظار داره نیوتن تو حساب و کتاب

 شتباه کرده باشه لزلی. من یک روز بعد ازاشتباه کنه؟ ولی باید ا
 ".شارلوت به دنیا اومدم و من در زمان سفر کردم. نه اون

 از عجیب هم عجیبتره. اه، این چیز مسخره یه عمر طول میکشه"
 .لزلی داشت سر کامپیوترش داد میزد ".تا باال بیاد. زود باش

 
 ٧٠ 
 لزلی، خیلی خیلی عجیب بود! من تقریبا با یکی از اجدادم حرف"
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 زدم! مثال شاید با اون مرد چاق تو تابلوي جلوي در مخفی، عمو
 بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ هیو. خب، اگه تو زمان اون بوده

 ".باشه، نه یه زمان دیگه. ممکن بود منو به یه دیوونه خونه بفرستن
 همچین اتفاقی ممکن بود برات بیفته. هنوزاصال نمیخوام فکر کنم "

 هم نمیتونم باور کنم! این همه سال در مورد شارلوت شلوغ بازي در
 .آوردن و حاال این اتفاق افتاده! ببین، باید بالفاصله به مامانت بگی

 "!بهتره یه راست برگردي خونه. ممکنه هر لحظه دوباره اتفاق بیفته
 "ترسناکه، نه؟"
 الن آنالین شدم. اول دنبال نیوتن بگردیم. تو هم بروخیلی. خوب، ا"

خونه! میدونی سلفریجز از چند سال پیش تو خیابون آکسفورد 
 بوده؟

 "!متر سقوط کنی200 ممکنه قدیما فقط یه گودال بوده باشه و یهو
 ".اگه مادربزرگم این جریان رو بشنوه کال قاطی میکنه"
 آره، بعدشم اون شارلوت بیچاره ... خب، فکرشو بکن، این همه سال"

 مجبور شده همه چیز رو ول کنه و حاال هیچ چیزي هم به دست
 اونجا1. در وولستروپ1643 نیاورده. آها، پیداش کردم. نیوتن. متولد

1 
Woolsthorpe 

 
 ٧١ 

 در لندن. خب خب خب. هیچی در مورد1727 فیدیگه کجاس؟ متو
 سفر زمان ننوشته، فقط یه چیزایی در مورد حساب و دیفرانسیل

 من که تا حاال نشنیده بودم، تو چطور؟ اجسام مارپیچی، -خرد
 معادالت درجه دوم، اپتیک، مکانیک، چرت و پرت، آها رسیدیم،

 رپیچهاستقانون جاذبه... می دونی چی؟ این بخشی که در مورد ما
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 "بیشتر به سفر زمان میخوره، نه؟
 "!راستش نه"

 دو نفر کنار من در مورد نوع ماستی که میخواستند بخرند با صداي
 .بلند صحبت میکردند

 لزلی که احتماال صحبتهاي مربوط به ماست را شنیده بود سرم داد
 "!تو هنوز تو سلفریجز هستی؟ برو خونه" :زد

 در حالی که پاکت زرد آبنباتهاي لیمویی عمه بزرگ مدي را به
 دارم میرم. ولی لزلی، نمیتونم" :سمت در خروجی گرفته بودم گفتم

 ".تو خونه چیزي بگم. فکر میکنن دیوونهم
 گوئن! هر خانوادهي دیگهاي جز" :لزلی شروع کرد به داد و بیداد

 ه! ولی اونهاخانواده تو ممکن بود تو رو بفرستن دیوونه خون
 
 ٧٣ 

 خودشون همیشه در مورد ژن سفر زمان و کرونومتر و دستورالعمل
 ".اسرار حرف میزنن

 کرونوگراف. با خون کار میکنه. چندش" :حرفش را تصحیح کردم
 "نیست؟

 ".گراف! زدم تو گوگل-نو-کرو"
 .به سمت چراغهاي راهنمایی رفتم از وسط جمعیت خیابان آکسفورد

 حتما خاله گلندا میگه اینها رو از خودم درآوردم تا خودم رو مهم"
 ".جلوه بدم و از شارلوت بهتر باشم

 خوب که چی؟ نهایتش، دفعه بعدي که رفتی سفر زمان میفهمه"
 ".که اشتباه شده بوده

 ".فرض کن دیگه سفر نکنم؟ شاید همون یک بار بوده"
 خودت هم این حرفو باور نمیکنی، نه؟ آها، پیدا شد، به نظر میاد"
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 کرونوگراف یک ساعت مچی کامال معمولیه. میتونی یه میلیون تا از
 اونا رو تو اینترنت بخري، از ده پوند به باال. لعنتی... صبر کن، االن

 دنبال ایزاك نیوتن به عالوه کرونوگراف به عالوه سفر زمان به عالوه
 ".یگردمخون م

 
 ٧۴ 
 "خب؟"

 هیچ چیز مفیدي نیست. حداقل به نظر من که" :لزلی آهی کشید
 نیست. کاش زودتر دنبال اینها گشته بودیم. اولین کاري که میکنم

 با
 اینه که برم سراغ کتا . هر چیزي که در مورد سفر زمان هست. اون

 "مسخره رو کجا گذاشتم؟ تو االن کجایی؟ کارت کتابخونه
 دارم از خیابون آکسفورد رد میشم و بعدش به طرف خیابون دوك"

 چطور؟ نکنه میخواي اگه تماسمون یهو" .زدم زیر خنده ".میرم
 قطع شد بیاي اینجا و دورم با گچ خط بکشی؟ راستش االن دارم فکر

 اي براي شارلوتمیکنم اون دایره گچی احمقانه قرار بود چه فایده
 "داشته باشه؟

 اسمش چی -شاید یه مسافر زمان دیگه رو میفرستادن دنبالش "
 "بود؟

 1."گیدئون دو ویلر"
 اسم باحالیه. االن تو اینترنت میگردم. گیدئون دو ویلر. چه جوري"

 "مینویسن؟
1Gideon de Villiers 

 
 ٧۵ 
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 من چه میدونم! حتی با اون دایره گچی، این پسره گیدئون رو کجا"
 میفرستن؟ منظورم اینه به چه زمانی؟ شارلوت ممکن بود هر زمانی

 باشه. هر دقیقهاي، ساعتی، سالی، قرنی. نه بابا، این دایره گچی اصال
 ".معنی نداره

 :لزلی چنان تو گوش من جیغ زد که نزدیک بود موبایلم را بندازم
 "!گیدئون دو ویلر. پیداش کردم"
 "واقعا؟"
 .گرینویچ1آره. اینجا نوشته. تیم اسب سواري مدرسه وینسنت ،"

 امسال دوباره همه جوایز قهرمانی اسب سواري مدارس انگلستان رو
 بردن. عکس جشن با کاپ قهرمانی، از چپ به راست، مدیر مدرسه

 وتیم گیدئون دویلیام هندرسون، مدیر تیم جان کارپنتر، کاپیتان 
ویلر ... و بقیه. اوووه، پس کاپیتان هم هست. فقط حیف که 

 عکسش
انقدر ریزه نمیتونم تشخیص بدم اسبا کجا تموم میشن و اعضاي 

 تیم
 "از کجا شروع میشن. االن کجایی گوئن؟

1 
Vincent School 

 
 ٧۶ 
 هنوز تو خیابون دوك. خب مشخصه: مدرسه تو گرینویچ و اسب"

 سواري، خودشه. ننوشته گاهی هم ناپدید میشه؟ شاید درست از
 "روي اسبش؟

 اا، االن فهمیدم. این گزارش مال سه سال پیشه. حتما تا االن"
 "مدرسهش تموم شده. دوباره احساس سرگیجه نمیکنی؟
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 ".نه هنوز"
 "االن کجایی؟"
 ".ی، هنوزم تو خیابان دوك هستم. دارم با سرعت راه میرمواي لزل"
 خوب، پس تا برسی خونه حرف میزنیم و به محض اینکه رسیدي"

 ".باید با مامانت حرف بزنی
 ".هنوز از سر کار برنگشته" .به ساعتم نگاه کردم

 پس صبر کن تا برگرده ولی باید با اون حرف بزنی، باشه؟ اون"
 نی تا بالیی سرت نیاد. هنوز هستی؟ شنیديمیدونه باید چی کار ک

 "چی گفتم؟
 "آره، هستم و بله شنیدم. لزلی؟"
 "ها؟"
 
 ٧٧ 
 ".من خیلی خوشحالم که تو رو دارم. تو بهترین دوست دنیایی"
 خودت هم خیلی دوست بدي نیستی. منظورم اینکه به زودي برام"

 از گذشته چیزاي باحال میاري. کدوم دوستی این کار رو میکنه؟
 تازه، دفعه بعدي که امتحان تاریخ داریم، میتونی خودت بري در

 ".موردش حضوري تحقیق کنی
 با شنیدن این ".من نمیدونم اگه تو رو نداشتم چی کار میکردم"

 حرف فهمیدم چقدر بیچاره به نظرم میرسم ولی به جهنم، واقعا هم
 .احساس بیچارگی میکردم

 مسافراي زمان میتونن از گذشته چیزي با خودشون" :لزلی پرسید
 "بیارن؟

 نمیدونم. هیچی نمیدونم. دفعه بعد امتحان میکنم. االن تو میدان"
 ".گراسونور هستم
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 پس تقریبا رسیدي خونه. به جز این" :لزلی نفس راحتی کشید
 یا

 این گیدئون دو ویلر پیداجر ن اسب سواري، چیز دیگهاي در مورد 
 نکردم. ولی اینجا کلی مطلب در مورد بانک خصوصی دو ویلرها و

 ".کرسی قانونی دو ویلرها در معبد هست
 
 ٧٨ 
 ".خودشونن"
 "احساس سرگیجه؟"
 ".نه. ولی ممنون که میپرسی"

 من میدونم که تو ترسیدي، ولی این" :لزلی گلویش را صاف کرد
ماجرا یه جورایی باحاله. منظورم اینه که یه ماجراجویی واقعیه، 

 !گوئن
 ".و تو درست وسط ماجرایی

 .بله، من قطعا وسط ماجرا بودم
 !عجب شانسی

*** 
 لزلی حق داشت. هیچ دلیلی وجود نداشت که مامان حرف مرا باور

 من با دقت و توجه گوش "حداستانهاي اروا" نکند. او همیشه به
 میداد. من همیشه میتوانستم در مورد هر چیزي با او صحبت کنم،

 پس چرا این بار باید فرق داشته باشد؟
 وقتی هنوز در دورهام زندگی میکردیم، ماهها روح یک دیو که قرار

 سنگی سقف کلیسایی را تسخیر کند، مرا1 بود به شکل یک گارگویل
1 

Gargoyle 
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 ٧٩ 

 بود و چیزي بین انسان، گربه و1 دنبال میکرد. اسمش آسرائیل
 عقاب به نظر میرسید. وقتی فهمید که میتوانم او را ببینم آنقدر از

 اینکه باالخره میتواند با کسی صحبت کند خوشحال شد که همه جا
 .رختخواب من بخوابد مرا دنبال میکرد و حتی میخواست شبها در

 بعد از اینکه ترس اولیهام فرو ریخت (چون مثل همه گارگویلها
 صورت نسبتا ترسناکی داشت) کمکم با هم دوست شدیم. متأسفانه

 آسرائیل نمیتوانست با من از دورهام به لندن بیاید و هنوز دلم
 برایش تنگ میشود. چند جن گارگویلی که اینجا دیدهام خیلی

 بی نبودند. تا االن، گارگویل دیگري به خوبی و مهربانیموجودات خو
 .آسرائیل ندیدهام

 اگر مامان حرف مرا در مورد آسرائیل باور کرده باشد، احتماال در
 .مورد ژن سفر زمان هم باور میکند

 منتظر زمان مناسب براي حرف زدن با او شدم ولی این زمان مناسب
س از برگشتن از سر کار هیچ وقت پیش نیامد. مامان بالفاصله پ

 باید
 با کارولین که اسمش را به عنوان مراقب در کالس گلخانه

 تابستانیاش نوشته بود صحبت میکرد. به خصوص در مورد آفتاب
پرستی به نام مستر بین که نماد کالسشان بود. تا تعطیالت 

 تابستان
1 

Asrael 
 
 ٨١ 
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 زمان زیادي مانده بود ولی به نظر میرسید این مکالمه نمیتواند به
 .تأخیر بیفتد

 تو نمیتونی مراقب مستر بین باشی، کارولین! خودت خوب میدونی"
 که مادربزرگت اجازه نمیده تو خونه حیوون نگه داري. و خاله گلندا

 ".هم حساسیت داره
 ام مدت تو قفسشولی مستر بین که مو نداره. و تم" :کارولین گفت

 ".میمونه. اصال مزاحم کسی نمیشه
 ".مزاحم مادر بزرگت میشه"
 ".پس مادربزرگم بچه بازي در میاره"
 کارولین. ما نمیتونیم این تابستون نگهش داریم. هیچ کدوم از ما"

 چیزي در مورد آفتاب پرستا نمیدونه. فکر کن یه کار اشتباهی بکنیم
 ".و مستر بین مریض بشه و بمیره

 نمیشه. من میدونم چطور ازش مراقبت کنم. خواهش میکنم،"
 مامان! اگر اون رو نیارم خونه، تس دوباره میبردش و باز هم میگه

 ".اونو از همه بیشتر دوست داره مستر بین
 "!کارولین، گفتم نه"
 
 ٨٠ 

 یک ربع بعد بحث و جدل هنوز ادامه داشت حتی وقتی مامان به
 حمام رفت و در را پشت سرش بست. کارولین بیرون در ایستاد و

 الزم نیست لیدي آریستا چیزي بدونه. میتونیم وقتی نیست" :گفت
قفسش رو یواشکی بیاریم تو خونه. اون هیچ وقت تو اتاق من 

 ".نمیره
ه نباید آسایش داشته باشه، حتی وقتی آدم یه لحظ" :مامان داد زد

 تو
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 "دستشوییه؟
 .او گاهی خیلی اعصاب خرد کن میشد ".نه" :کارولین گفت

 کارولین، تا وقتی که مامان به او قول داد به لیدي آریستا التماس
 میکند که اجازه دهد مستر بین تابستان پیش ما بیاید به این کارش

 .ادامه داد
 ن و کارولین بحث میکردند مشغول بیرونمن در این زمان که ماما

آوردن آدامس از موهاي نیک بودم. ما در اتاق خیاطی نشسته 
 .بودیم

 حدود نیم کیلو آدامس به موهاي نیک گیر کرده بود و او اصال
 .نمیدانست چطور این اتفاق افتاده است

 حتما یه حدسی میزنی. من باید یه دسته از این موها رو با" :گفتم
 ".زنمقیچی ب

 
 ٨١ 

 مهم نیست. همهش رو بزن. لیدي آریستا پریروز گفت" :نیک گفت
 ".شبیه دخترا شدم

 لیدي آریستا فکر میکنه هر کی موهاش از نمره چهار بلندتر باشه"
 ".شبیه دختراس. واقعا حیفه این موهاي قشنگت رو کوتاه کنیم

 "دوباره در میاد. بزنش، خب؟"
 ".با قیچی ناخن که نمیتونم. باید بري آرایشگاه"

 ظاهرا کامال ".نه بابا، خودت میتونی" :نیک با اطمینان گفت
 فراموش کرده بود که قبال یک بار موهایش را با قیچی ناخن کوتاه

 .کرده بودم و شکل یک جوجه الشخور تازه از تخم در آمده شده بود
 وقع هفت سال داشتم و او چهارساله بود. میخواستم ازمن آن م

 موهاي حلقه حلقه اش براي خودم یک کالهگیس درست کنم. ولی
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 موفق نشدم و دعوایم کردند و براي یک روز اجازه بیرون رفتن از
 .خانه را به من ندادند

 حق نداري همچین کاري" :مامان که دوباره به اتاق برگشته بود گفت
 اگه الزم باشه" .احتیاط قیچی را از دست من گرفتمحض  ".بکنی

 ".کوتاه بشه، باید بري آرایشگاه. فردا. االن باید براي شام بریم پایین
 
 ٨٣ 

 .نیک غرغر کرد
 نگران نباش. لیدي آریستا امروز خونه نیست! هیچ" :چشمکی زدم

 ات نمیکنه. یا براي این لکه کثیف رويکس به خاطر آدامس دعو
 ".لباست

 ".لعنتی. حتما آب اناره" .نیک نگاهی به خودش کرد "کدوم لکه؟"
 ".گفتم که، تو دردسر نمیفتی"
 ".ولی هنوز چهارشنبه نشده که"
 ".در هر صورت اونها خونه نیستن"
 ".چه خوب"

وقتی لیدي آریستا، شارلوت و خاله گلندا خانه بودند، شام با 
 اضطراب

 و ناراحتی برگزار میشد. لیدي آریستا از طرز رفتار افراد به خصوص
 کارولین و نیک (حتی گاهی عمه بزرگ مدي) بر سر میز ایراد

 میگرفت؛ خاله گلندا همیشه در مورد نمرههایم از من سوال میکرد
 با نمرههاي شارلوت مقایسه کند. بعد اگر کسی از تا بتواند آنها را

 :شارلوت سوالی میکرد شارلوت مثل مونالیزا لبخند میزد و میگفت
 ".به تو مربوط نیست"
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 ٨۴ 
 با در نظر گرفتن این مسائل، ما از به هم خوردن این دورهمیهاي

 نبودیم ولی مادربزرگمان اصرار داشت که خانوادگی چندان ناراضی
 .همه سر میز حضور داشته باشیم

 تنها راهی که میشد از شام خانوادگی فرار کرد گواهی پزشک یا یک
 بیماري واگیردار مثل طاعون بود. خانم برامپتون که در طول هفته

 امور خانه را انجام میداد همه غذاها را درست میکرد. (متأسفانه آخر
 ا خاله گلندا یا مامان آشپزي میکردند که معموال بدمزه بود وهفتهه

 من و نیک به زور آن را قورت میدادیم و هیچ وقت هم اجازه
 .)نداشتیم از بیرون غذا سفارش بدهیم

 ولی چهارشنبه عصرها که لیدي آریستا، خاله گلندا و شارلوت بیرون
 یلی بیشترياز خانه سرگرم اسرار خودشان بودند، شام با آرامش خ

 همراه بود. همه ما فکر میکردیم این که امروز هم با اینکه هنوز
 دوشنبه است حس چهارشنبه شب را داریم عالی است. البته ما

 غذایمان را نمیریختیم، ملچ ملچ نمیکردیم و آروغ نمیزدیم ولی
 دائم حرف همدیگر را قطع میکردیم، آرنجهایمان را روي میز

 چیزهایی که لیدي آریستا نامناسب میگذاشتیم و در مورد
 .میدانست صحبت میکردیم

 
 ٨۵ 

 .مثال، در مورد آفتاب پرستها
 عمه مدي، شما آفتاب پرست دوست دارین؟ دوست ندارین یه"

 "روزي یکی داشته باشین؟ یه دونه خیلی اهلیش رو؟
 امم، خب، حاال که گفتی فکر میکنم همیشه دلم یه آفتاب پرست"

 عمه بزرگ مدي بشقابش را پر از سیب زمینی تنوري ".میخواسته
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 ".آره، حتما" .کرد
 ".شاید به زودي آرزوتون برآورده بشه" :کارولین خوشحال شد

 "لیدي آریستا و گلندا پیغامی نگذاشتن؟" :مامان پرسید
 ادرت عصر زنگ زد و گفت براي شام خونهم" :عمه بزرگ مدي گفت

 .نمیان. من گفتم چقدر ناراحتم که نمیتونیم اونها رو ببینیم
 ".امیدوارم حرف خوبی زده باشم

 ".شک نکنین" :نیک خندید
 "شارلوت چی؟ باالخره رفت ...؟"

 فکر نکنم. نه هنوز. ولی دیگه" .عمه بزرگ مدي شانهاي باال انداخت
 رن. دختر بیچاره همهش احساس سرگیجههر لحظه انتظارشو دا

 ".میکنه و حاال میگرن هم گرفته
 
 ٨۶ 

 چنگالش را پایین گذاشت ".عزیزم! دلم براش میسوزه" :مامان گفت
 و با حواس پرت به منبت کاريهاي اتاق غذاخوري که جوري بود
 .انگار کسی دیوار را بازمین اشتباه گرفته و پارکت کرده، خیره شد

 "اگر شارلوت اصال سفر زمان نکنه چی؟" :پرسیدم
 دیر یا" :نیک که اداي لحن مطمئن مادربزرگ را در میآورد گفت

 ".زود این اتفاق میفته
 .همه به جز من و مامان خندیدیم

 کرده باشن و شارلوت ولی اگر نشه، چی؟ شاید اشتباه" :اصرار کردم
 ".اصال این ژن رو نداشته باشه

 حتی وقتی کوچیک" :این بار نیک صداي خاله گلندا را تقلید کرد
 بود هم همه میتونستن ببینن که شارلوت براي مدارج باالتري به

 ".دنیا اومده. نمیشه اون رو با آدماي عادي مقایسه کرد
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 "... من فقط" :با تردید گفتم
 ".عزیزم، من که بهت گفتم اشتباهی نشده" :ي گفتعمه بزرگ مد

 
 ٨٧ 
 بله، چون سر ایزاك نیوتون نابغه بوده و نابغهها تو ریاضی اشتباه"

 نمیکنن. میدونم. ولی اصال چرا نیوتن تاریخ تولد شارلوت رو حساب
 "کرد؟

 "!عمه مدي" :مامان نگاه سرزنش آمیزي به عمه بزرگ مدي کرد
 خب، عزیزم، هی از من سؤال کرد و" :عمه بزرگ مدي نچ نچی کرد

 ول کن نبود. چی کار باید میکردم؟ دقیقا مثل بچگیهاي توست
 گریس. تازه، قول داده بود در مورد این حرفها مثل موش ساکت

 ".بمونه
 ایزاك نیوتن این کرونوگراف رو هم فقط جلوي مادربزرگ." :گفتم

 "خودش اختراع کرده؟
 اي خبرچین کوچولو. من دیگه هیچی" :عمه بزرگ مدي گفت

 ".نمیگم
 "این کرونوگراف چیه؟" :نیک پرسید

 یه جور ماشین زمانه که شارلوت رو به گذشته" :برایش توضیح دادم
 ".میبره. و از خون شارلوت به جاي سوخت استفاده میکنه

 "!چندش! اه اه، خون" :ولین و نیک جیغ کشیدندکار
 
 ٨٨ 

 "میشه با این کرونوگراف به آینده هم سفر کرد؟" :نیک پرسید
 ".ببین چی کار کردي عمه مدي" :مامان با اوقات تلخی گفت

 اونها بچههاي خودت هستن" :عمه بزرگ مدي با لبخند گفت
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 ".گریس. خیلی طبیعیه که بخوان بدونن چه خبره
 بله. ولی شما به هیچ وجه نباید از" :مامان به تک تک ما نگاه کرد

 "مادربزرگتون این سوالها رو بپرسین. فهمیدین؟
 ".با اینکه اون احتماال تنها کسیه که جوابهاشو میدونه" :گفتم

 ".ولی جوابی به تو نمیده"
 "یدونین مامان؟شما چقدر در این مورد م"
 مامان این حرف را با لبخند زد ولی ".بیشتر از اونی که دلم بخواد"

 .و نه، نمیشه به آینده سفر کرد نیک" .فکر کردم لبخند غمگینی بود
 ".به این دلیل ساده که آینده هنوز اتفاق نیفتاده

 "ها؟ این دیگه چه جور منطقیه؟" :نیک گفت
 د با تلفن داخل اتاق آمد. اگر لزلیضربهاي به در خورد و آقاي برنار

 .تلفنی را که روي سینی نقره آورده بود میدید، حتما غش میکرد
 
 ٨٩ 

 گاهی اوقات، آقاي برنارد در انجام وظایف سرپیشخدمتی زیاده روي
 .میکرد

 ".تلفن براي خانم گریس"
 مامان تلفن را برداشت و آقاي برنارد برگشت تا از اتاق خارج شود. او

 با ما غذا نمیخورد مگر اینکه لیدي آریستا از او دعوت میکرد که
 تقریبا دو بار در سال این اتفاق میافتاد. من و نیک حدس میزدیم

 که از بیرون غذاي ایتالیایی یا چینی سفارش میدهد و با آرامش در
 .میخورداتاق خودش 

 ".بفرمایید. اا، مامان شمایین"
 مادر بزرگت میتونه فکر آدمها" .چشمهاي عمه بزرگ مدي برق زد

 .رو بخونه! حدس زد که داریم از موضوعات ممنوعه صحبت میکنیم
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 کی میخواد بشقابها رو جمع کنه؟ باید براي کیک سیب خانم
 ".برامپتون جا باز کنیم

 ار سیب زمینی تنوري، هویج پختهمن یک خرو "!و شیرینی وانیلی"
 شده و گوشت خورده بودم ولی هنوز سیر نشده بودم. این هیجانات

 .مرا خیلی گرسنه کرده بود. بلند شدم و ظرفها را جمع کردم
 
 ٩١ 

 اگر شارلوت به اندازه کافی در زمان عقب بره" :کارولین پرسید
 "نه برام یه بچه دایناسور بیاره؟میتو

 حیوانات و انسانهایی که ژن رو":عمه بزرگ مدي سري تکان داد
 ندارن نمیتونن در زمان سفر کنن. و هیچ کس هم تا اون حد

 ".نمیتونه به عقب برگرده
 "!حیف" :کارولین که کمی ناامید شده بود گفت

 افرهاي زمانبهتر. اگر از من بپرسی بهتره. فکر کن اگه مس" :گفتم
 میتونستن هر روز با خودشون دایناسور و ببر ماقبل تاریخ یا آتیال و

 "!هیتلر برگردونن چی میشد
 شب رو اونجا میمونن که خیالشون" :مامان تلفنش را تمام کرده بود

 ".راحت باشه
 "شب رو کجا میمونن؟" :نیک پرسید

 عمه مدي،" :مامان جوابی نداد، در عوض از عمه بزرگ مدي پرسید
 "شما حالتون خوبه؟

 
 ٩٠ 

 .ستون در قلعه زمان استوار است دوازده
 .موجود بر خشکی و دریا حکومت میکنند دوازده
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 عقاب آماده اوج گرفتن در هواست،
 .کلید است و همچنین زیربناست پنج،

 .نفره، شماره دوازده دو خواهد شد دوازده در حلقه
 .را متولد میسازد، با این حال سه راهگشاست هفتمی شاهین

 1دستخطهاي مخفی کنت سن ژرمن
 چهار

 بدن عمه بزرگ مدي به طرز عجیبی سفت شده بود. خیره به رو به
 .رو، به دستههاي صندلی چنگ زده بود. رنگش به شدت پریده بود

1 
COUNT SAINT-GERMAIN 

 
 ٩١ 
 عمه مدي؟ واي مامان، سکته کرده؟ عمه مدي، صداي من رو"

 سعی کردم دستش را بگیرم ولی مامان "میشنوي؟ عمه مدي؟
 .جلوي مرا گرفت

 ".این کار رو نکن! بهش دست نزن"
 .کارولین زد زیر گریه

 "یر کرده؟چهش شده؟ چیزي تو گلوش گ" :نیک پرسید
 "!باید دکتر خبر کنیم. مامان، یه کاري بکن" :گفتم

 چیزي نیست، نه سکته کرده، نه چیزي تو گلوش گیر" :مامان گفت
 ".کرده. داره بهش الهام میشه. زیاد طول نمیکشه

 نگاه خیره عمه بزرگ مدي مرا میترساند. مردمک "مطمئنی؟"
 .چشمانش گشاد شده بود و اصال پلک نمیزد

 "یهو چقدر سرد شد. شما سردتون نشده؟" :یر لب گفتنیک ز
 ".یه کاري کنین تموم بشه" :کارولین آرام هق هق میکرد
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 همه از جایمان پریدیم و بعد فهمیدیم "!لوسی" :یک نفر فریاد زد
 .صداي عمه بزرگ مدي بوده است. دماي اتاق واقعا پایین آمده بود

 لوسی، واي بچه" .به اطراف نگاه کردم، ولی هیچ روحی در اتاق نبود
 
 ٩٣ 

 نازنین! داره منو به طرف یک درخت میبره. یه درخت پر از توتهاي
 قرمز. کجا رفت؟ دیگه نمیتونم ببینمش. یه چیزي بین ریشههاي

 یک یاقوت کبود که به شکل تخم درخت افتاده. یک جواهر بزرگ،
 .مرغ تراش خورده. یه تخم مرغ یاقوتی. خیلی زیباست! و ارزشمند

 ... ولی یه چیزي توشه -واي داره میشکنه -ولی داره ترك میخوره 
 یه جوجه کوچیک داره میاد بیرون. یه جوجه کالغ. پرید روي

 .عمه بزرگ مدي خندید ولی چشمانش هنوز ثابت بود ".درخت
 .تهاي لرزانش به دسته صندلی چنگ زده بوددس

 یه باد طوفانزا. همه" .خنده عمه بزرگ مدي ساکت شد ".باد میاد"
 چیز داره میچرخه. من دارم پرواز میکنم. با کالغه به سمت ستارهها
 پرواز میکنم. یه برج. یه ساعت خیلی بزرگ باالي برجه. یه نفر باالي

 ویزون کرده. همین االن بیابرج روي ساعت نشسته و پاهاش رو آ
 .ناگهان ترس را صدایش احساس کردم "!پایین، دخترهي احمق

 .باد میاندازدش پایین. خیلی باال رفته" .شروع کرد به فریاد کشیدن
 !اونجا چی کار میکنه؟ یه سایه! یه پرنده بزرگ تو آسمون میچرخه

 "!اونجا! داره به سمتش فرود میاد. گوئنت! گوئنت
 
 ٩۴ 

 من دیگر نمیتوانستم تحمل کنم. مامان را کنار زدم، شانه عمه
 !من اینجام، عمه مدي" .بزرگ مدي را گرفتم و او را تکان دادم
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 "!خواهش میکنم! به من نگاه کن
 عمه بزرگ مدي سرش را برگرداند. واقعا به من نگاه کرد. کمکم رنگ

 فرشته کوچولوي من! چه کار احمقانهاي کردي" .به صورتش برگشت
 "!رفتی اون باال

 "مطمئنی مشکلی نداره؟" .به مامان نگاه کردم"حالتون خوبه؟"
 ".الهام بوده. حالش خوبه" :مامان گفت

نه حالم خوب نیست. الهام خیلی " :عمه بزرگ مدي گفت
 وحشتناکی

 ".بود. هرچند اولش خوب بود
 ولین قطع شد. او و نیک با ناراحتی به عمه بزرگ مدي نگاهگریه کار
 .میکردند

 "ترسناك بود. متوجه شدین هوا چقدر سرد شد؟" :نیک گفت
 ".خیال کردي" :گفتم

 "!نخیرم"
 ".ترسناك بود. موهاي تنم سیخ شده" :کارولین گفت

 
 ٩۵ 

 برادرزادهت لوسی رو دیدم" :مامان را گرفتعمه بزرگ مدي دست 
 "... گریس. هنوز هم مثل قبل بود. با اون لبخند شیرین

 .مامان یه جوري شده بود انگار ممکن است هر لحظه گریه کند
 ولی بقیهش رو نفهمیدم. یه تخم مرغ از" :عمه بزرگ مدي ادامه داد

 یاقوت کبود، یه کالغ، گوئنت روي برج ساعت و بعدش اون پرنده
 "وحشتناك. تو چیزي میفهمی؟

 معلومه که نه عمه مدي. این الهامات براي شما" :مامان آهی کشید
 روي یکی از صندلیهاي غداخوري کنار عمه بزرگ مدي ".پیش میاد
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 .نشست
 ازشونآره ولی معنیش این نیست که چیزي " :عمه بزرگ مدي گفت

 "میفهمم. چیزهاي که گفتم رو نوشتی که بعدا به مادرت بگیم؟
 ".نه عمه جون، ننوشتم"

 پس بهتره همین االن بنویسی. اولش لوسی" :مدي به جلو خم شد
 بود و بعد درخت. توتهاي قرمز ... تخم مرغ یاقوت کبود اونجا افتاده

 تموم بود ... واي خدایا، چقدر گرسنهام. امیدوارم کیک سیب رو
 ".نکرده باشین. امروز حداقل دو تیکه باید بخورم، شایدم سه تا

 
 ٩۶ 

*** 
 کارولین و نیک خوابیده ".واقعا خیلی خیلی ترسناك بود" :گفتم

بودند و من لبه تخت مامان نشسته بودم و سعی میکردم راه 
 مناسبی

 مامان، یه چیز بامزهاي امروز .را برایش بگویمپیدا کنم تا مشکلم 
 .عصر براي من اتفاق افتاد و من میترسم دوباره هم اتفاق بیفتد

مامان غرق در مراسم آرایش شبانهاش بود. صورتش را تمام کرده 
 .بود

 خوشبختانه مراقبت از پوستش جواب داده بود. اصال کسی فکر
 .نمیکرد از چهل سال بیشتر سن دارد

 ".اولین باري بود که میدیدم به عمه بزرگ مدي الهام میشه" :گفتم
 اولین بار" :مامان که روي دستش کرم میمالید و ماساژ میداد گفت

 همیشه میگفت سن اول روي ".بود که سر شام بهش الهام میشد
 .دست و گردن خودش را نشان میدهد

 "باید الهاماتش رو جدي بگیریم؟"
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 خب، راستش، شنیدي چه چیزهاي قاطی" :ادمامان شانهاي تکان د
 پاطیاي میگفت. میشه تفسیرهاي مختلفی هم ازش کرد. سه روز

 
 ٩٧ 

 قبل از فوت پدربزرگت بهش الهام شد. یه پلنگ سیاه رو دید که روي
 ".سینهش پریده

 ".پدربزرگ سکته کرد. بنابراین منطقیه"
 مین دیگه. همیشه یه مقداري حقیقت توشه. کرم دست میخوايه"

 "عزیزم؟
 شما بهش اعتقاد داري؟ منظورم کرم دست نیست، الهامات عمه"

 "مدي؟
 عمه مدي در مورد چیزي که میبینه راست میگه. ولی به فکر کنم"

 این معنی نیست که الهاماتش آینده رو پیشبینی میکنه. اصال
 ".اینطور نیست. ممکنه اصال معنی خاصی نداشته باشن

 "!من نمیفهمم" :دستهایم را جلو آوردم و مامان رویشان کرم زد
 یه کمی شبیه ارواح توئه عزیزم. من مطمئنم تو اونا رو میبینی و"

 ".مطمئنم به عمه مدي هم الهام میشه
 یعنی باور" :دستهایم را پس کشیدم و با اوقات تلخی داد زدم

 میکنی که من روح میبینم ولی باورت نمیشه اونها واقعا وجود
 "دارن؟

 
 ٩٨ 

 من نمیدونم واقعا وجود دارن یا نه. اون چیزي که من" :مامان گفت
 ".باور دارم ربطی به این ماجرا نداره

 االت میکنم. وولی اگه وجود نداشته باشن یعنی که من دارم خی"
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 ".این یعنی من دیوونهم
 نه. معنیش اینکه که فقط ... اوه، عزیزم، نمیدونم چی بگم. بعضی"

 وقتا فکر میکنم تخیل این خانواده خیلی زیاده. فکر کنم اگر فقط به
 اون چیزایی که مردم عادي باور دارن میچسبیدیم زندگی شادتر و

 ".آرامتري داشتیم
 شاید خیلی هم فکر خوبی نباشد که امشب اخبار "!نکته رو گرفتم"

 هی، مامان، ما امروز بعداز ظهر به گذشته سفر .جدیدم را بگویم
 .کردیم، من و تخیالت غیر عادیم

 اینقدر ناراحت نشو. میدونم، خیلی چیزاي ناشناخته" :مامان گفت
 ما

 در زمین و آس ن و اینا وجود داره. ولی شاید هم هر چه بیشتر به
 ها فکر کنیم به نظرمون مهمتر برسن. من فکر نمیکنم تو دیوونهاون

 باشی. یا عمه مدي. ولی راستش رو بگو خودت فکر میکنی الهامات
 "عمه مدي ربطی به آینده تو داشته باشه؟

 ".شاید"
 
 ٩٩ 
 باال بري و روي ساعتواقعا؟ میخواي به این زودیا از یه برج ساعت "

 "بنشینی و پاهات رو تکون بدي؟
 ".معلومه که نه. ولی شاید یه نشونه باشه"

 شاید باشه شایدم نباشه. االن برو بخواب عزیزم. روز" :مامان گفت
 بیا" .نگاهی به ساعت کوچک کنار تختش کرد ".سختی داشتی

 امیدوار باشیم جریان شارلوت به خیر گذشته باشه. امیدوارم که
 ".باالخره بره به گذشته

 بلند شدم و ".ولی شاید شارلوت هم زیاد تخیالت میکنه" :گفتم
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 .مامان را بوسیدم
 .فردا دوباره امتحان میکنم

 .شاید
 ".شب به خیر"
 ".شب به خیر، عزیزم. دوستت دارم"
 ".منم دوستت دارم مامان"

 وقتی در اتاق خوابم را پشت سرم بستم و وارد تختخواب شدم
 .احساس گناه میکردم. باید به مادرم در مورد این جریان میگفتم

 
 ٠١١ 

 ولی چیزي که گفت مرا به فکر فرو برد. بله، درست بود، من تخیل
 یز است و اینکه تصور کنی درفعالی داشتم ولی خیال پردازي یک چ

 .زمان سفر میکنی چیز دیگري است
 افرادي که این جور چیزها را خیال میکردند تحت روان درمانی قرار

 میگرفتند. اگر از من بپرسید باید هم درمان میشدند. شاید من هم
 شبیه آن آدمهاي عجیب و غریبی بودم که ادعا میکردند توسط آدم

 .د. شاید کامال عقلم را از دست داده باشمفضاییها دزدیده شدهان
 چراغ خوابم را خاموش کردم و زیر لحافم خزیدم. کدام بدتر است؟

 دیوانه بودن یا حقیقتا در زمان سفر کردن؟
 .فکر کردم، احتماال دومی. شاید بشود براي اولی دارو مصرف کرد
 در تاریکی، ترسهایم دوباره سراغم آمدند. یکبار دیگر فکر کردم از
 اینجا تا زمین چقدر سقوط خواهم کرد. براي همین دوباره چراغ
 خواب را روشن کردم و صورتم را به سمت دیوار برگرداندم. سعی

 کردم به امید اینکه خوابم ببرد به چیزهاي بیخطر و آرامش بخش
 .. باالخره از صد برعکس شمردمفکر کنم ولی نمیتوانستم
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 حتما خوابم برده بود چون وقتی بیدار شدم و روي تخت نشستم،
 .خواب یک پرنده بزرگ را میدیدم؛ قلبم به شدت میزد

 
 ٠١٠ 

 دوباره آن احساس گیجی و دلپیچه لعنتی برگشته بود. با وحشت از
 یدم و با حداکثر سرعتی که با آن پاهاي لرزانتخت بیرون پر

 میتوانستم به طرف اتاق مامان دویدم. اهمیتی نمیدادم که فکر کند
فقط میخواستم این حس متوقف شود. و نمیخواستم  -دیوانهام 

 سه
 !طبقه پایین بیفتم و در یک باتالق فرود بیایم

 در حالی که قبل از اینکه از راهرو جلوتر بروم، زیر پایم خالی شد.
 مطمئن بودم آخر عمرم رسیده، چشمهایم را محکم بستم. ولی فقط
 روي زانوهایم افتادم و زمین زیر زانوهایم دقیقا مثل همان تختههاي

 چوبی آشنا بود. با احتیاط چشمهایم را باز کردم. هوا روشنتر بود
 انگار که در آخرین لحظه خورشید طلوع کرده باشد. براي یک لحظه

 وار شدم هیچ اتفاقی نیفتاده باشد. بعد دیدم که در اصل درامید
راهروي خودمان فرود آمدهام ولی راهرو متفاوت به نظر میرسد. 

 رنگ
 .دیوارها سبز زیتونی تیره بود و چراغی روي سقف وجود نداشت

 .صداهایی را از اتاق نیک شنیدم. صداي زن
 یح بدهم کهسریع بلند شدم. اگر کسی مرا ببیند ... چطور توض

 .ناگهان از کجا پیدایم شده است؟ آن هم با لباس خواب هلو کیتی
 
 ٠١١ 

 خیلی خستهام، از سپیده صبح بیدارم. والتر" :یکی از صداها میگفت
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میتونه تا ساعت نه صبح بخوابه. ولی ما نه! باید تو مزرعه میموندم 
 و

 ".میدوشیدم گاوها رو
 .والتر، بیشتر شب رو نگهبانی میده، کالري" :صداي دوم گفت

 کالهت کج شده. موهات رو مرتب بکن زیرش وگرنه خانم میسون
 ".عصبانی میشه

 ".اون که همیشه عصبانیه" :صداي اول غر زد
 .سرپیشخدمتهاي خیلی سختگیرتر از اون هم هست کالري عزیز"

 ".بیا وگرنه دیرمون میشه. مري پونزده دقیقه پیش رفت پایین
 بله، تختش رو هم مرتب کرد. همیشه مشغول، همیشه مرتب،"

 همونجوري که خانم میسون دوست داره خدمتکارهاش باشن. مري
 .مخصوصا این کار رو میکنه. به پتوش دست زدي؟ خیلی نرمه

 "!عادالنه نیست
 رعت. ولی کجا میتوانستم بروم؟ خوب بودباید از اینجا میرفتم، به س

 .حداقل همه جاي این خانه را بلد بودم
 ".به من یه پتوي زمخت و خشن دادن" :صداي کالري غر زد

 
 ٠١٣ 
 ".زمستون خوشحال میشی اون رو داري. بیا"

 ف گنجه رفتم، در رادستگیره در رو پایین آوردند. به سرعت به طر
 باز کردم و درست در زمانی که دِر اتاق نیک باز شد، دوباره پشت

 .سرم بستم
 نمیفهمم چرا من باید یه پتوي زمخت" :صداي کالري ادامه داد

 داشته باشم و مري یه پتوي نرم خوب. خیلی ناعادالنه است. بتی
 ون روم تابستمیتونه با لیدي مونتروز به اطراف شهر بره و ما باید تما
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 ".تو هواي بد این شهر بمونیم
 ".کالري، واقعا باید سعی کنی کمتر شکایت کنی"

 من با آن زن دیگر موافق بودم. این دختره، کالري، یک غرغروي
 .کامل بود

 صداي پایین رفتنشان را شنیدم و نفس راحتی کشیدم. نزدیک بود
 گیر بیفتم! ولی حاال چی؟ باید همینجا در گنجه بمانم تا دوباره

 برگردم؟ احتماال این کار محتاطانهتري بود. آهی کشیدم و دست به
 .سینه ایستادم

 .پشت سر من در تاریکی، کسی غرولند کرد
 
 ٠١۴ 

 ی بود؟از ترس فلج شدم. این دیگر چه مصیبت
 صداي یک "تویی کالري؟" :صدایی از قفسه مالفههاي تمیز پرسید

 "زیادي خوابیدم؟" .مرد بود
 خداي بزرگ! یک نفر واقعا در این گنجه میخوابد. این چه طرز

 رفتاري با یک انسان است؟
 صداي مرد هوشیارتر "کالري؟ مري؟ کی اونجاست؟" :صدا پرسید

 یآمد. دستی بیرون آمد و پشتشده بود. صداهایی از داخل گنجه م
 در گنجه را باز کردم -مرا لمس کرد. من منتظر نماندم که مرا بگیرد 

 .و پا به فرار گذاشتم
 "!وایسا! همونجا که هستی بمون"

 به پشت سرم نگاه کردم. مرد جوانی با پیراهن بلند سفید از گنجه
 .بیرون آمد تا مرا بگیرد

 کجا میتوانم پنهان شوم؟ صداي به طبقه پایین دویدم. االن دیگر
 "!وایسا، دزد" :پاي مرد توي گنجه نزدیکتر میشد و فریاد میزد
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 دزد؟ باورم نمیشد. چه چیزي را باید میدزدیدم؟ کاله شبش را؟
 
 ٠١۵ 

 .خوشبختانه حتی در خواب هم میتوانستم از این پلهها پایین بدوم
 تک تک پلهها را به خوبی میشناختم. دو طبقه از پلهها را با سرعت

 نور پایین دویدم و بعد از کنار تابلوي عمو بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ
 پشت در مخفی جاي خوبی براي -بزرگ هیو با کمی تأسف رد شدم 

 خالص شدن از این موقعیت احمقانه بود. ولی دستگیره در همیشه
 نداشتم در را باز کنم؛ مرد لباس خواب پوشگیر میکرد و االن وقت 

 به من میرسید. نه، باید جاي بهتري براي مخفی شدن پیدا
 .میکردم

 در طبقه اول، تقریبا با خدمتکاري که یک پارچ بزرگ را میبرد
 برخورد کردم. همینکه از کنارش گذشتم، جیغی کشید و پارچ را

ب و چینی انداخت؛ درست مانند صحنهاي از یک فیلم بود. آ
 شکسته

 .روي زمین پخش شد
 آرزو کردم تعقیب کنندهام روي آب لیز بخورد و روي زمین بیفتد. در

 هر حال، نمیتوانست به سرعت از روي آب و چینی شکسته عبور
 کند. از این فرصت استفاده کردم و به طرف گالري موسیقی دویدم،

 خزیدم. اینجا در انباري کوچک زیر پلهها را باز کردم و به داخل آن
 مثل زمان خودم خاك گرفته، نامرتب و پر از تار عنکبوت بود. نور

 
 ٠١۶ 

 کمی از بین شکافهاي پلهها میتابید و میتوانستم ببینم دست کم
کسی در این انباري نخوابیده است. اینجا هم مثل قرن بیست و 
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 یکم
 .شغالهاي قدیمی بودپر از آت و آ

 از باالي سرم صداهاي بلندي شنیدم. مرد لباس خواب پوش با
 .خدمتکار بیچارهاي که پارچ را انداخته بود حرف میزد

 ".دختره حتما دزده. تا حاال اینجا ندیده بودمش"
 .صداهاي دیگري هم اضافه شدند

 ".دوید پایین. شاید چند نفر باشن"
 خواهش میکنم، خانم میسون. نتونستم جلوي خودمو بگیرم. دزده"

 ".دوید به سمت من. فکر کنم دنبال جواهرات خانم باشن
 من هیچکس رو تو راه پله" :صداي یک زن، مقتدرانه دستور داد

 ندیدم. پس باید هنوز هم اینجا باشه. مطمئن بشین که در ورودي
 الن برو باال و یه چیزي بپوشقفله و خونه رو بگردین. والتر، همین ا

 که پاهاي پشمالوت رو بپوشونه. براي اول صبح صحنه قشنگی
 ".نیست

 
 ٠١٧ 

 میتوانستم صداي تپش قلبم را در گوشهایم بشنوم. قبال وقتی
کوچک بودم هزاران بار اینجا پنهان شده بودم ولی هیچ وقت آنقدر 

 زا
 اینکه پیدایم کنند نمیترسیدم. با احتیاط، به طوري که صدایی نکنم
 که جایم را لو دهد، در بین آشغالها بیشتر فرو رفتم. یک عنکبوت از

 .بازویم باال میرفت و آنقدر بزرگ بود که تقریبا از ترس جیغ زدم
 .لستر، آقاي جنکینز و تات، شما طبقه اول و زیرزمین را بگردید"

 طبقه اول را میگردیم. کالري مراقب در پشتی باش و مري و من
 ".هلن، تو مواظب در جلویی باش
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 ".شاید سعی کنه از آشپزخونه فرار کنه"
 باید اول از جلوي خانم کرین و تابههاي آهنیش رد بشه. انباري زیر"

 ".پله و پشت پردهها رو هم بگردین
 .کارم تمام بود

 .یر واقعی به نظر میرسیدلعنتی. همه اینها خیلی ... خیلی غ
 من اینجا با لباس خواب در یک انباري در بین عنکبوتهاي چاق و

 درشت، وسایل خاك آلود (خداي من، یعنی این واقعا یک کروکودیل
 خشک شده است؟) نشسته بودم و منتظر بودم به جرم دزدي

 
 ٠١٨ 

 دستگیرم کنند. و همه اینها براي اینکه آقاي ایزاك نیوتن در حساب
 .و کتاب احمقانهاش اشتباه کرده بود

 آنقدر احساس عصبانیت و درماندگی میکردم که شروع به گریه
 .کردم. شاید وقتی این آدمها پیدایم کنند دلشان برایم بسوزد
 د. ازچشمهاي شیشهاي کروکودیل با تمسخر در نور کم برق میز

 همه جاي خانه صداي پا میآمد. گرد و خاك پلهها در چشمهایم
 .میریخت

 ولی بعد دوباره آن کشش را در شکمم احساس کردم. هیچ وقت تا
این اندازه از آن خوشحال نبودم. کروکودیل جلوي چشمانم محو 

 شد،
 همه چیز دیوانهوار چرخید و دوباره همهجا ساکت شد. هوا تاریک

 .تاریک بود
س عمیقی کشیدم. فکر کردم، وحشت نکن. احتماال دوباره به نف

 خانه
 سفر کرده بودم. و احتماال االن در بین آشغالهاي زیر پله در زمان
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 خودمان گیر افتاده بودم. و باز هم عنکبوتهاي چاق و چله اینجا
 .بودند

 چیزي نرم به صورتم خورد. با ترس و وحشت، دست و پایم را تکان
 ر یک کمد کشویی بیرون آمدم. صداي غژغژ تختهها ودادم و از زی

 
 ٠١٩ 

 .تق تق اسباب و وسایل بلند شد و یک چراغ قدیمی به زمین افتاد
 البته من فکر میکردم که چراغ است وگرنه که نمیتوانستم چیزي

 بیایم. با خیالببینم. در هر حال میتوانستم سینه خیز بیرون 
 راحتتر، راهم را به سمت در انباري پیدا کردم و بیرون آمدم. هوا

هنوز تاریک بود ولی میتوانستم نردهها، پنجرههاي بلند و 
 لوسترهاي

 .درخشان را تا حدي تشخیص دهم
 .کسی داشت به سمت من میآمد. نور چراغ قوه به چشمانم افتاد

 .ی صدایی بیرون نیامددهانم را باز کردم که فریاد بزنم ول
 دنبال چیز خاصی توي اون انباري میگشتین خانم" :صدایی پرسید

 خوشحال میشم کمکتون کنم پیداش" .آقاي برنارد بود "گوئنت؟
 ".کنین

 ترس بر روي "... من، امم ... من" .هنوز هم نفسم در نمیآمد
 شما اینجا چی کار میکنین آقاي" .ریههایم تأثیر گذاشته بود

 "برنارد؟
یه صدایی شنیدم. یه کم، .. " :آقاي برنارد با وقار تمام پاسخ داد

 خب،
 ".خاك آلود به نظر میاي

 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 84 صفحه  

 

 ٠٠١ 
 خاكآلود، زخمی، و خیس گریه. یواشکی گونههایم را پاك ".بله"

 .کردم
 را برانداز میکرد. بهچشمهاي جغدوار آقاي برنارد در نور چراغ قوه م

 او خیره شدم. رفتن به داخل انباري در وسط شب ممنوع نبود، نه؟ و
 .اینکه چرا آنجا رفتم هم به آقاي برنارد ربطی نداشت

 واقعا با عینک میخوابید؟
 هنوز دو ساعت تا زنگ ساعت باقی مونده. پیشنهاد" :باالخره گفت

 رهم باید کمی بیشت میکنم این زمان رو توي تختتون بگذرونین. من
 ".استراحت کنم. شب به خیر

 ".شب به خیر، آقاي برنارد"
 
 ٠٠٠ 

 با وجود جستجوي کامل خانه، مشخص شد پیدا کردن دختر دزدي
 که امروز صبح در خانه لرد هوراشیو مونتروز (حلقه داخلی) در منطقه
 بوردن دیده شده، امکان پذیر نیست. احتماال از طریق پنجرههاي رو

 به باغ فرار کرده است. سرپیشخدمت، خانم میسون، فهرستی از
 وسایل گمشده تهیه کرده که شامل لوازم آشپزخانه نقره و جواهرات

 ارزشمند متعلق به لیدي مونتروز شامل گردنبندي که دوك
 اهدا کرده بود میشود. لیدي مونتروزولینگتون به مادر لرد مونتروز 
 .در حال حاضر در ییالق است

 گاهشمار محافظان
 91جوالي 1851

 گزارش از: دیوید لوید، استاد درجه دو
 پنج
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 زنگ تفریح بود و با لزلی در حیاط مدرسه ".قیافهت خیلی داغونه"
 .حرف میزدم

 ".حالم خیلی بده"
 
 ٠٠١ 

 با این حال، حلقههاي تیره زیر چشمت" :لزلی بازویم را نوازش کرد
 چشمات" .سعی میکرد به من روحیه بدهد ".یه جورایی بهت میاد

 ".خیلی آبیتر شده
 لبخند زدم. لزلی خیلی شیرین بود. روي نیمکتی زیر درخت بلوط

 کنان حرف بزنیم چون نشسته بودیم و فقط میتوانستیم پچپچ
 سینتیا دیل پشت سر ما با دوستش نشسته بود و درست کنار او

 گوردون گلدرمن با صدایی که چیزي بین کواك اردك و غرش خرس
 .بود، با دو پسر دیگر از کالسمان در مورد فوتبال حرف میزد

 نمیخواستم صداي ما را بشنوند. همین حاال هم همه فکر میکردند
 .هستمعجیب و غریب 

 ".واي، گوئن، واقعا باید به مامانت میگفتی"
 ".تا حاال حداقل پنجاه بار اینو گفتی"
 ".بله، براي اینکه درست میگم. نمیفهمم چرا نگفتی"
 چون من ... نه، راستش خودم هم نمیفهمم. تقریبا امیدوار بودم"

 ".دوباره این اتفاق نیفته
 
 ٠٠٣ 
 منظورم اینه که فقط فکرشو بکن چه -ولی اون ماجراي نصفه شب "

 حتما – اتفاقی ممکن بود برات بیفته! الهام عمه بزرگت رو ببین
 معنیش اینه که در خطري. ساعت به معنی سفر زمانه، برج بلند



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 86 صفحه  

 

 یعنی خطر، و پرنده ... اه، نباید بیدارش میکردي! احتماال تو اون
 لحظه داشته خیلی هیجان انگیز میشده. امروز بعد از ظهر همه

 کالغ، یاقوت کبود، برج، -اینها رو تو اینترنت جستجو میکنم 
 درخت. یک سایت در مورد پدیدههاي ماوراء الطبیعه پیدا کردم،
 خیلی چیزها نوشته. کتابهاي زیادي هم در مورد سفر زمان پیدا

 ، قسمت اول تا سوم. شاید بتونیم ازکردم. و فیلم. بازگشت به آینده
 "... اونها هم چیزي در بیاریم

 فکر کردم چقدر خوش میگذرد روي مبل خانه لزلی بنشینیم و
 تلویزیون ببینیم. ما گاهی صدا را قطع میکردیم و خودمان فیلم را

 .دوبله میکردیم
 "سرگیجه داري؟"

 چند هفته سرم را تکان دادم. االن میفهمیدم شارلوت بیچاره این
 گذشته چه احساسی داشته است. اینکه هر لحظه از من بپرسند

 احساس گیجی میکنم یا نه واقعا اعصابم را خرد میکرد. به خصوص
 
 ٠٠۴ 

 وقتی خودم هم دائم حواسم به این بود که نکند احساس سرگیجه
 .کنم

 تیم کی دوباره اتفاق میفته. فکر نکنماگر میدونس" :لزلی گفت
 عادالنه باشه. شارلوت چندین سال براي این جریان آماده شده بود

 ".ولی تو رو یهو انداختن تو آب شنا کنی
من اصال نمیدونم اگر شارلوت دیشب تحت تعقیب مردي " :گفتم

 که
 تو گنجه ما خوابیده بود قرار میگرفت چی کار میکرد. فکر نمیکنم
 کالسهاي رقص و تیراندازي چندان به دردش میخورد. هیچ اسبی
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 ".هم نبود که سوارش بشه
 خندیدم، تصور شارلوت به جاي خودم در حالی که دور خانه میدوید

 تا از دست آن مرد جوان، والتر، که در گنجه میخوابید خالص شود
 مهخنده دار بود. احتماال یه شمشیر از روي دیوار سالن میقاپید و ه

 .آن خدمتکارهاي بدبخت را قتل عام میکرد
 نه، خنگه، معلومه این چیزها به دردش نمیخورد. ولی این اتفاقها"

 اصال براش نمیافتاد چون اون کرونوچیزه اون رو جاي دیگهاي
 میفرستاد. یه جاي خوب و آروم. یه جایی که هیچ صدمهاي بهش

 
 ٠٠۵ 

 نرسه! ولی تو به جاي اینکه به خانوادهت خبر بدي که تا حاال به آدم
 ".اشتباهی درس میدادن جون خودت رو به خطر انداختی

 ممکنه تا االن شارلوت هم سفر زمان کرده باشه. اینجوري همه به"
 ".اون چیزي که میخوان میرسن

 نده ازلزلی آهی کشید و سراغ کاغذهاي روي پایش رفت. یک پرو
 اطالعات مفید براي من آماده کرده بود. البته، کم و بیش مفید. مثال،

 عکس ماشینهاي قدیمی را چاپ کرده بود. طبق این عکسها،
 9111ماشینهایی که من در سفر اولم دیده بودم مربوط به سال 

 .بود
 تو شرق لندن آدم میکشت. خیلی1888 جک قاتل سال"

 همید اون کیه. به کلی آدممسخرهس که آخرش هم هیچ کس نف
 مشکوك شدن ولی هیچ وقت مدرکی پیدا نشد. براي همین اگر یه

 رفتی هر مردي که میبینی1888 وقت به شرق لندن تو سال
 اتفاق1666 ممکنه خطرناك باشه. آتش سوزي بزرگ لندن در سال

 افتاد و تقریبا همیشه یه بیماري واگیرداري مثل طاعون بوده ولی
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 از همه بدتر بودن. بعدشم حمله1665 و1348، 1528 سالهاي
 9191هوایی آلمانیها تو جنگ جهانی دوم. حمالت هوایی تو سال 

 
 ٠٠۶ 

 کل لندن با خاك یکسان شد. بهتره بفهمی شروع شد و تقریبا
 جات امنه. در غیرخونهتون سالم مونده یا نه. اگر اینطور باشه اونجا 

 این صورت، کلیساي جامع سن پل جاي خوبیه چون با اینکه یه بار
 بمباران شد ولی به طرز معجزهآسایی سالم موند. بنابراین می تونی

 ".اونجا قایم بشی
 ".همه اینها خیلی خطرناك به نظر میاد" :گفتم

 بله، من همیشه فکر میکردم سفر زمان بیشتر رومانتیکه. منظورم"
 ینه که یه جورایی شارلوت رو تو یه فیلم تاریخی تصور میکردم. درا

 حالی که با آقاي دارسی میرقصه و عاشق یه نجیب زاده جذاب
 میگه که ازدواج با هنري هشتم فکر1 میشه. یا حتی به آن بولین

 ".خیلی خیلی بدیه. اینجور چیزها
 "آن بولین، همونی که گردنش رو زدن؟"

 یه فیلم عالی با بازي ناتالی پورتمن داره. میتونم" :لزلی تأیید کرد
 ديويدياش رو قرض بگیرم ... گوئن، لطفا قول بده امروز با مامانت

 ".حرف میزنی
 ".قول میدم، امشب حرف میزنم"

یکی از شخصیتهاي مشهور انگلستان که با هنري هشتم ازدواج 
 1Anne Boleyn.کرده و در آخر اعدام شد

 
 ٠٠٧ 

 شارلوت" :سینیتیا سرك کشید که این طرف درخت را ببیند
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 ... کجاست؟ میخواستم از روي مقاله شکسپیرش بنویسم. یعنی
 ".منظورم اینه میخواستم ازش ایده بگیرم

 ".حالش خوب نبود" :گفتم
 "مشکلش چیه؟"

 ".توالت نشستهاسهال. خیلی ناجور. تمام مدت تو " :لزلی گفت
 ایشش، نمیخواد توضیح بدي. پس میتونم مقالههاي" :سینتیا گفت

 "شما دو تا رو ببینم؟
 ما هنوز تمومش نکردیم. میخوایم اول دوباره شکسپیر" :لزلی گفت

 ".عاشق رو ببینیم
 میتونی مقاله من رو" :گوردون گلدرمن با صداي خیلی بمی گفت

 سرش از آن طرف درخت ".بخونی. همهش از روي ویکیپدیاست
 .ظاهر شد

 ".خوب خودم از روي ویکیپدیا مینویسم" :سینتیا گفت
 .زنگ خورد و وقت استراحت تمام شد

 
 ٠٠٨ 

 .دو زنگ ادبیات. براي یه مرد مثل شکنجه میمونه" :گوردون گفت
 چارمینگ دهنش آبولی میبینم سینتیا از حاال از فکر پرنس 

 ".افتاده
 ".خفه شو گوردون"

 نمیفهمم چرا" .همه میدانستند گوردون هیچ وقت خفه نمیشود
همهتون فکر میکنین آقاي ویتمن انقدر فوق العادهست. منظورم 

 اینه
 ".که خیلی سوسوله

 ".اصال هم نیست" :سینتیا بلند شد و با اقات تلخی گفت
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 وارد سالن مدرسه شد. حتما تاگوردون دنبال او  "!خیلی هم هست"
 .طبقه دوم سینتیا را اذیت میکرد

 لزلی چشمانش را گرد کرد و دستم راکشید تا از روي نیمکت بلندم
 بیا. پیش به سوي قرار مالقات عاشقانه با پرنس چارمینگ" :کند

 ".سنجاب
 روي پلههاي طبقه دوم به سینتیا و گوردون رسیدیم. هنوز در مورد

 .آقاي ویتمن حرف میزدند
 
 ٠٠٩ 

عجیب و غریبش مشخصه. 1 از اون انگشتر خاتم" :گوردون گفت
 فقط

 ".مردهاي اواخواهر از این چیزها دست میکنن
 :با اینکه واقعا دلم نمیخواست درگیر این گفت و گو بشوم گفتم

 ".تر خاتم دست میکردپدربزرگ من همیشه یه انگش"
 ".پس پدربزرگ تو هم اواخواهر بوده" :گوردون گفت
 ".تو فقط حسودیت میشه" :سینتیا گفت

 "حسودي؟ من؟"
 معلومه حسودیت میشه. چون آقاي ویتمن خوشقیافهترین،"

مردونهترین و باهوشترین مرد دنیاست. تو در مقابل اون مثل یه 
 بچه

 ".ریقوي مسخرهاي
 آقاي ویتمن ناگهان از پشت سر ما ".تعریفتونخیلی ممنون از "

 ظاهر شد و مثل همیشه با وجود یک دسته کاغذ در زیر بغلش، به
 طرز نفسگیري خوشتیپ بود. (حتی با اینکه کمی هم شبیه

 .)سنجاب بود
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 .سینتیا از قرمز هم قرمزتر شد. راستش، دلم برایش سوخت
1 

انگشتري با طرح برجسته که معموال نماد یا کلماتی را نشان 
 Signet Ring .میدهد

 
 ٠١١ 

 .گوردون با بدجنسی لبخندي زد
 و تو گوردون، شاید بهتر باشه یه تحقیقی در مورد انگشتر خاتم و"

 اهیگه، یه مقاله کوتکسانی که اون رو دست میکنن بکنی. تا هفته د
 ".در این مورد بنویس

 حاال نوبت گوردون بود قرمز شود. ولی برخالف سینتیا او میتوانست
 "براي ادبیات یا تاریخ؟" :حرف بزند. جیرجیرکنان گفت

 ممنون میشم اگه تمرکزت روي جنبههاي تاریخی باشه ولی دستت"
 آقاي ویتمن در "رو کامال باز میگذارم. پنج صفحه تا دوشنبه، خوبه؟

 ".بفرمایید داخل" :کالس را باز کرد و با خوشحالی به ما لبخند زد
 ".ازش متنفرم" :گوردون در حالی مینشست زیرلب گفت

 فکر میکنم این حس دو طرفه" :لزلی دلجویانه روي شانهاش زد
 ".باشه

 ".لطفا بگین این جریان فقط یه کابوس بوده" :سینتیا گفت
 فقط یه کابوس بود. آقاي ویتمن هیچ چیزي از" :با دلداري گفتم

 ".اینکه تو فکر میکنی اون جذابترین مرد روي زمینه نشنید
 
 ٠١٠ 

 خواهش میکنم زمین دهن" .سینتیا با ناله روي صندلیاش نشست
 "!باز کنه و منو قورت بده
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 خت بیچاره، هنوزم مثل گوجهبدب" .سر جایم کنار لزلی نشستم
 ".فرنگی قرمزه

 .فکر کنم تا آخر سالهاي مدرسهاش هم گوجه فرنگی باقی بمونه"
 ".خیلی خجالت آور بود

 ".شاید حاال آقاي ویتمن نمرههاي بهتري بهش بده"
 .آقاي ویتمن نگاهی به جاي شارلوت انداخت و مکثی کرد

 مئن نیستمآقاي ویتمن. حال شارلوت خوب نیست. مط" :گفتم
 "...خالهم به دفتر مدرسه زنگ زده یا نه

 مشخص بود احساس میکرد نباید تنها "!اسهال داره" :سینیتا گفت
 .کسی باشد که چیز خجالت آوري در موردش وجود دارد

 غیبت شارلوت موجهه. احتماال چند روزي غایب" :آقاي ویتمن گفت
 برگشت و با ".میشه. مگه اینکه همه چیز به حالت ... عادي برگرده

 کسی میتونه به من بگه شکسپیر چند" .غزل گچ روي تخته نوشت
 "تا غزل سروده؟

 
 ٠١١ 

 منظورش از اینکه به حالت عادي برگرده" :زیرلبی به لزلی گفتم
 "چیه؟

 ".فکر نکنم منظورش به اسهال شارلوت بود" :ب گفتلزلی زیرل
 .من هم همین فکر را میکردم

 "تا حاال از نزدیک به انگشترش نگاه کردي؟" :لزلی زیرلب گفت
 "نه، تو چی؟"
 ".یه ستاره روشه. یه ستاره دوازده پر"
 "خب؟"
 ".دوازده پر، مثل ساعت"
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 ".ساعت که پره نداره"
 !برات آشنا نیست؟ دوازده! ساعت! زمان" .لزلی چشمانش را گرد کرد

 "سفر زمان! شرط میبندم... گوئن؟
 .دل و رودهام دوباره داشت پیچ میخورد ".واي نه" :گفتم

 "!واي، نه" :لزلی وحشت زده به من خیره شد
 
 ٠١٣ 

 ي کهمن هم به همان اندازه وحشت زده بودم. آخرین چیز
 میخواستم این بود که جلوي همه بچههاي کالس ناپدید شوم. براي
 همین بلند شدم و در حال که دستم روي شکمم بود، تلوتلو خوران

 .به طرف در رفتم
 منتظر ".فکر کنم حالم داره به هم میخوره" :به آقاي ویتمن گفتم

 .جوابش نشدم. در را باز کردم و به طرف راهرو دویدم
 شاید بهتر بشه یکی" :ویتمن را شنیدم که میگفتصداي آقاي 

 "باهاش بره. لزلی، میشه لطفا...؟
زود " .لزلی در کالس را محکم بست و دوان دوان دنبال من آمد

 .باش
 ها

 بریم دستشویی دختر . هیچ کس ما رو اونجا نمیبینه. گوئن؟
 "گوئنی؟

 صورت لزلی جلوي چشمانم محو شد. به نظرم رسید صدایش از
 جایی خیلی دور میآید. و بعد به کلی ناپدید شد. من به تنهایی در
 .راهرویی با کاغذ دیواريهاي با شکوه طالیی نقش دار ایستاده بودم

 به جاي کاشیهاي زشت مدرسه، کفپوشهاي چوبی زیباي بسیار
 براقی با نقش و نگار مجلل در زیر پایم گسترده بود. مشخص بود که



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 94 صفحه  

 

 وقت است. شمعهاي روشن در شب یا دست کم عصر دیر
 
 ٠١۴ 

 جاشمعیهاي متصل به دیوار قرار داشتند و لوسترهاي مجللی از
 سقف رنگ شده آویزان بود که در آنها هم شمعهاي روشن

 .میسوخت. همه چیز در پرتویی از نور طالیی مالیم غرق شده بود
 فکرم رسید این بود که چه خوب این دفعه به اولین چیزي که به

 زمین نیفتادم. فکر بعديام این بود: قبل از اینکه کسی مرا ببیند کجا
 قایم شوم؟

چون من در این خانه تنها نبودم. از پایین صداي موسیقی 
 .میشنیدم

 .موسیقی ویلون. و صداي گفتگو؛ صداي گفتگوي عدهاي زیاد
 یر قابل تشخیص بود. سعی کردم بهراهروي آشناي مدرسه تقریبا غ

یاد بیاورم فضاي اینجا به چه صورتی بود. باید کالس خودمان 
 پشت

 سرم باشد و در اتاق رو به رویی، خانم کانتر به سال ششمیها
 جغرافی درس میداد. کنار کالس ششمیها یک انباري براي وسایل

 امدرسه بود. اگر آنجا پنهان شوم، دست کم کسی ظاهر شدنم ر
 .نمیبیند

 از طرف دیگر، انباري همیشه قفل بود، بنابراین ممکن است پنهان
 شدن در آنجا خیلی هم ایدهي خوبی نباشد. اگر دوباره به زمان حال

 بر میگشتم و در یک اتاق قفل شده فرود میآمدم، حتی اگر هم
 
 ٠١۵ 

 راهی براي بیرون آمدن پیدا میکردم باید توضیحی منطقی هم در
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 .مورد اینکه از اول چطور توانستم آنجا بروم سر هم میکردم
 ولی اگر در یکی از اتاقهاي دیگر هم پنهان میشدم وقتی به زمان

 خودم بر میگشتم، جلوي کل بچههاي کالس و معلمشان ظاهر
 . سختتر بودمیشدم. توضیح دادن این مسأله احتماال

 فکر کردم شاید بهتر باشد در همین راهرو منتظر بمانم و امیدوار
 باشم زیاد طول نکشد. هر چه باشد، هر دو دفعه قبلی که به گذشته

 .سفر کرده بودم فقط چند دقیقه طول کشیده بود
 به کاغذ دیواري ابریشمی تکیه دادم و امیدوارانه منتظر احساس

 رهم گفتگو و خنده از پایین به گوشسرگیجه ماندم. صداهاي د
 میرسید. صداي به هم خوردن لیوان و بعد دوباره صداي نواختن

 ویلون را میشنیدم. به نظر میرسید افراد زیادي آن پایین به شادي
 و خوشی مشغولند. شاید جیمز هم در آن مهمانی باشد. آخر او قبال

 در طبقه پایین اینجا زندگی میکرده است. او را زنده، در حال رقص
 .تصور کردم

 
 ٠١۶ 

 چه حیف که نمیتوانستم او را ببینم. البته اگر به او میگفتم که
 چطور همدیگر را میشناسیم خوشش نمیآمد. منظورم این است

 .چطور یک روزي همدیگر را خواهیم شناخت، مدتها پس از مرگش
 م به چه دلیلی مرده است شاید میتوانستم به او هشداراگر میدانست

 گوش کن، جیمز، در روز پانزدهم جوالي، یک تخته سفالی در .بدهم
 روي سرت خواهد افتاد، پس بهتر است آن روز در خانه1 پارك لین

 او حتی نمیداند مرده است. یعنی قرار است بمیرد. خواهد .بمانی
 .مرد

 هر چه بیشتر در مورد این مسائل سفر زمان فکر میکردم، پیچیدهتر



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 96 صفحه  

 

 .میشد
 صداي پایی از راه پلهها شنیدم که داشت به سرعت باال میآمد. نه،

 دو نفر بودند. لعنتی، نمیشود حتی براي دو دقیقه در سکوت و
آرامش اینجا ایستاد؟ حاال کجا بروم؟ تصمیم گرفتم به اتاق 

 روبهرویی
 قی که در زمان خودم کالس سال ششمیها بود. دستگیره دربروم، اتا

 گیر کرد. چند ثانیه طول کشید تا فهمیدم باید آن را به سمت باال
 .بکشم نه پایین

1 
Park Lane 

 
 ٠١٧ 

وقتی باالخره توانستم وارد اتاق شوم، صداي پاها خیلی نزدیک 
 شده
 در اینجا هم شمع در شمعدانهاي دیواري میسوخت. چقدر بود.

 بیتوجه بودند که وقتی کسی در اتاق نبود آنها را روشن گذاشته
 بودند. در خانه خودمان اگر فراموش میکردم که شمع زیر چایی را

 .در اتاق خیاطی خاموش کنم، مرا میکشتند
 ابولی اسب به اطرافم نگاه کردم تا جایی براي پنهان شدن پیدا کنم

 و لوازم زیادي در این اتاق نبود. چند مدل مبل با پایههاي خمیده
 مطال، یک میز، صندلیهاي مبلمان، ولی هیچ چیزي که کسی

 .بزرگتر از یک موش بتواند پشت آن پنهان شود به چشم نمیخورد
 براي همین تنها کاري که میتوانستم بکنم این بود که پشت یکی از

یک  -پردههاي زرد طالیی که تا زمین آویزان شده بود بروم 
 مخفیگاه
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 .کامال تکراري. ولی فعال که کسی به دنبال من نمیگشت
 .حاال میتوانستم صداها را از راهرو بشنوم

 به نظر "فکر میکنی کجا داري میري؟" :صداي یک مرد پرسید
 .عصبانی میرسید

 صداي یک ".تو دور باشمهر جا! فقط از " :صداي دیگري جواب داد
 .دختر بود، دقیقتر بگویم صداي دختري که به شدت اشک میریخت

 
 ٠١٨ 

 در کمال وحشت دیدم که به داخل همین اتاق آمد. و مرد هم به
 .دنبالش وارد شد. از بین پردهها میتوانستم سایههایشان را ببینم

 ؛ چه انتظاري داشتم؟ از کل اتاقهاي این باال، باید همانمعلوم است
 .اتاقی را انتخاب میکردند که من در آن پنهان شده بودم

 ".منو تنها بگذار" :صداي دختر گفت
 نمیتونم تنهات بگذارم. هر وقت تنهات میگذارم بدون" :مرد گفت

 ".فکر کردن یه کار غلط میکنی
 "!برو بیرون" :دختر دوباره گفت

 نه، نمیرم. گوش کن، متأسفم که این اتفاق افتاد. نباید اجازه"
 ".میدادم اینطور بشه

 ".ولی دادي! چون فقط چشمت دنبال اونه"
 "!حسودي میکنی" .مرد خنده کوتاهی کرد

 "خوشت اومده، نه؟"
 عالی شد! یک زوج وسط دعواي عاشقانه! این جریان میتواند تا

 مدتها ادامه داشته باشد. تا زمانی که دوباره برگردم و ناگهان جلوي
 یکی از پنجرههاي کالس جغرافی خانم کانتر ظاهر شوم، پدرم در
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 ٠١٩ 
خواهد آمد. شاید باید به او بگویم مشغول انجام یک آزمایش 

 فیزیک
 .ت آنجا بودم و او متوجه نشده استهستم. یا اینکه تمام مد

 ".کنت دنبالمون میگرده" :صداي مرد گفت
 رو دنبال ما بفرسته. کنت1 پس راحت اون دوست ترانسیلوانیاییش"

 .عزیزت میتونه این کار رو بکنه. اون حتی واقعا هم کنت نیست
لقبش تقلبیه، درست به اندازه گونههاي سرخ اون ... اسم اون زن 

 چی
 تر همانطور که حرف میزد با تمسخر صدایی از بینیاشدخ "بود؟

 .بیرون داد
 نمیدانم چطور ولی آن صدا را میشناختم. خیلی هم خوب

 میشناختم. با احتیاط از پشت پرده سرك کشیدم. آن دو درست
 جلوي در ایستاده بودند و بدنشان به سمت من بود. دختر در واقع

 یک دختربچه بود که لباسی فوق العاده از ابریشم به رنگ آبی سیر با
 نقشهاي گلدوزي شده پوشیده بود و دامنش به حدي عریض بود که

 احتماال به سختی از یک در عادي رد میشد. موهاي خیلی سفیدي
 داشت که به صورت یک کوه عجیب باالي سرش جمع شده بود و

 ید. حتما کالهگیس بود. مرد همحلقههاي آن تا روي شانهاش میرس
٠ 

 .در افسانهها ترانسیلوانیا سرزمین خون آشامها بوده است
 
 ٠٣١ 

 موهاي سفیدي داشت که با روبان در پشت گردنش بسته بود. با
 وجود موهایی شبیه به افراد سالمند، هر دو خیلی جوان و جذاب به
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 یرسیدند، به خصوص مرد جوان. او هم در واقع پسر جوانینظر م
 بود، شاید حدود هجده یا نوزده ساله. ولی بینهایت خوشقیافه. یک

 هیکل مردانه عالی. نمیتوانستم از او چشم بردارم. خیلی بیش از
 .حدي که باید، از پناهگاهم بیرون آمده بودم

 ش یادمهنوز هیچی نشده اسم" :پسر که هنوز میخندید گفت
 ".رفت

 "!دروغگو"
 نیست. حتما به1 کنت مسؤول رفتار راکوزي" :پسر دوباره جدي شد

 خاطر کارش توبیخ میشه. مجبور نیستی کنت رو دوست داشته
 ".باشی، فقط باید به اون احترام بگذاري

 دختر دوباره از روي تمسخر صدایی در آورد و باز هم به طرز عجیبی
 این را ".من مجبور نیستم هیچ کاري بکنم" .آشنا به نظرم رسید

 .گفت و ناگهان به سمت پنجره برگشت. یعنی به سمت من
 .میخواستم سریع پشت پرده پنهان شوم ولی وسط راه خشکم زد

1 
Rakoczy 

 
 ٠٣٠ 

 !غیر ممکن بود
 زده خودم خیرهدختر، صورت مرا داشت. من به چشمهاي وحشت 

 !شده بودم
 او هم به اندازه من شگفت زده به نظر میرسید ولی سریعتر از من

 .خودش را جمع کرد. با دستش اشارهاي کرد
 !ناپدید شو :حرکت دستش واضح میگفت !پنهان شو

 در حالی که به سختی نفس میکشیدم سرم را پشت پرده پنهان
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 کردم. او چه کسی بود؟ امکان ندارد چنین شباهتی بین ما وجود
 .داشته باشد. باید دوباره او را ببینم

 "چی بود؟" :صداي پسر را شنیدم
 ممکن است این صدا هم صداي من باشد؟ "!هیچی" :دختر گفت

 ".پشت پنجره"
 ".گفتم هیچی"
 "...ممکنه یکی پشت پرده ایستاده باشه و به حرفاي ما گوش"

 حرفش را با تعجب قطع کرد. ناگهان همه جا ساکت شد. حاال دیگر
 چه اتفاقی افتاده بود؟

 
 ٠٣١ 

 بدون فکر، پرده را کنار زدم. دختري که شبیه من بود، لبهایش را
 به دهان پسر دوخته بود. پسر اول واکنشی نشان نداد ولی بعد

 .را دور کمر او حلقه کرد و او را به سمت خودش کشید بازوهایش
 .دختر چشمانش را بست

 ناگهان، انگار دلم زیر و رو شد. خیلی عجیب بود که خودت را در
 حال بوسیدن کسی ببینی. فکر کردم خوب هم کارم را بلدم. البته
 .فهمیدم دختر فقط پسر را میبوسد که حواسش را از من پرت کند
 خیلی لطف داشت ولی چرا این کار را میکرد؟ و چطور میتوانستم

 بدون اینکه متوجه شود از کنارشان بگذرم؟
 با وحشت متوجه شدم دوباره احساس دلپیچهام شروع شد و زوج

مشغول بوسه از جلوي چشمانم محو شدند. و یک لحظه بعد 
 ناگهان

 .با اعصاب پریشان در کالس سال ششمیها بودم
 .آرام بودهمه چیز 
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 انتظار داشتم وقتی ظاهر میشوم صداي فریاد همه دانشآموزان را
 .غش کند و بیفتد -شاید خانم کانتر  -بشنوم و دست کم یک نفر 

ولی کالس خالی بود. نالهاي کردم. حداقل این بار شانس آورده 
 .بودم

 روي یک صندلی افتادم و سرم را روي میز روبه رویم گذاشتم. آنچه
 
 ٠٣٣ 

 االن اتفاق افتاد بیش از حد درك و فهم من در این لحظه بود. آن
 ... دختر، آن مرد جذاب، بوسه

 .آن دختر فقط شبیه به من نبود
 .آن دختر خود من بودم

 هیچ اشتباهی در کار نبود. من بدون ذرهاي تردید خودم را از روي
ک روي پیشانیام که به شکل هالل ماه بود ماهگرفتگی کوچ

 شناختم،
 همان که خاله گلندا همیشه به آن موز کوچولوي مسخره گوئنی

 .میگفت
 .امکان ندارد دو نفر آدم تا این حد شبیه به هم وجود داشته باشند

 
 ٠٣۴ 

 اولین جفت اپال است و کهرباي زرد
 یق نمادي از گرگ در آواز نت بی،عق

 1.یک همخوانی دو نفره با آکوامارین
 .و بعد زمرد مقتدر، با سیترین دوست داشتنی

 دو قلوهاي عقیق در برج عقرب
 شماره هشت است یشم گرانبها
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 درخشش یاقوت کبود به آواز اف ماژور
 اي ماژور کلید کهرباي سیاه

 و بعد ناگهان الماس به تنهایی
 با نشان برج شیر، غران و وزین

 رو به جلو! پرواز زمان در حال و در گذشته
 یاقوت سرخ باشد اولین و نیز آخرین

٠ 
 نوعی سنگ قیمتی آبی رنگ

 
 ٠٣۵ 

 دستخطهاي مخفی کنت سن ژرمن
 شش

 .نه. امکان نداشت من باشم
 .اوال، من تا به حال پسري را نبوسیدهام

 یعنی، واقعی نبوسیدهام. پسري به نام مایلز بود که یک سال از ما
 باالتر درس میخواند. من تابستان گذشته با او میگشتم. نه به این

 دلیل که عاشقش بودم، فقط اینکه او بهترین دوست مکس، دوست
 بود با او باشم. ولی پسر لزلی در آن زمان بود، براي همین راحتتر

مایلز چندان اهل ماچ و بوسه نبود. او بیشتر دوست داشت گلوي 
 مرا

 11گاز بگیرد تا حواسم را از دستش پرت کند. مجبور بودم در دماي 
 درجه در سایه دور گردنم روسري ببندم و دائم حواسم به این بود که

 هک دستش جاي ناجوري نرود. (به خصوص در تاریکی سالن سینما
انگار سه تا دست اضافی هم در میآورد). بعد از دو هفته و یک 

 نصفه
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 زیادي" روز، رابطه ما با توافق دو جانبه تمام شد. من براي مایلز
 
 ٠٣۶ 

 بودم و مایلز براي من هم زیادي ... خوب بهتر است بگویم "بیتجربه
 .پرشور بود

 جز او، فقط گوردون را در اردوي کالسمان به جزیره وایت بوسیدهبه 
بودم ولی حساب نبود چون اوال جزء یک بازي به نام حقیقت یا 

 بوسه
 بود (من حقیقت را گفته بودم ولی گوردون اصرار داشت که دروغ

است) و ثانیا یک بوسه واقعی نبود. گوردون حتی آدامسش را هم 
 در

 .نیاورد
 جز رابطه عاشقانه گاز، اسمی که لزلی رویش گذاشته بود، بنابراین به

 و حرکت نعنایی گوردون، کامال بدون بوسه بودم. و احتماال همان
 طور که مایلز ادعا میکرد بیتجربه. میدانستم که با شانزده سال و

 نیم سن من، دیر هم شده بود ولی لزلی که یک سال تمام با مکس
 به بوسه بها دادهاند. او گفت شایدمانده بود فکر میکرد زیادي 

 خودش بدشانس بوده ولی پسرهایی که او تا به حال بوسیده بود
 .چندان وارد نبودند

 لزلی عقیده داشت باید بوسیدن را به عنوان یک درس به جاي
 .درسهایی که کسی به آنها نیاز نداشت در مدرسه یاد بدهند

 
 ٠٣٧ 

 ما اغلب در مورد اینکه بوسه ایدهآل باید چه جوري باشد بحث
 میکردیم و بعضی فیلمها را به خاطر صحنههاي خوب بوسیدن بارها
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 .و بارها دیده بودیم
 آه، خانم گوئنت. امروز افتخار میدهید با من حرف بزنید یا باز هم"

 جیمز مرا در حال بیرون آمدن "؟میخواهید به من بیتوجهی کنید
 .از کالس سال ششمیها دید و نزدیکتر آمد

 .دنبال لزلی میگشتم "ساعت چند است؟"
 من شبیه ساعت دیواري هستم؟ باید تا االن مرا" :به جیمز برخورد

 ".آنقدر شناخته باشی که بدانی زمان برایم مفهومی ندارد
 .راهرو نگاهی بیندازم دوري زدم تا به ساعت بزرگ انتهاي ".درسته"

 .جیمز دنبال من آمد
 ".فقط بیست دقیقه نبودم" :گفتم

 "کجا نبودي؟"
 واي، جیمز! فکر کنم تو خونهي پدرت بودم. واقعا دوست داشتنی"

 ".بود. همه جا طالیی بود. و نور شمع، لطیف و درخشان
 
 ٠٣٨ 

 بله، اصال مثل اینجا" :جیمز با اشاره به راهروي خاکستري گفت
 ناگهان برایش احساس تأسف کردم. سن ".بیسلیقه و مالآلور نیست

 .جیمز آنقدرها هم از من بیشتر نبود و زندگیاش تمام شده بود
 "جیمز، تا حاال دختري رو بوسیدي؟"
 "چی؟"
 "پرسیدم تا حاال دختري رو بوسیدي؟"
 ".ست در مورد این چیزها صحبت کنید خانم گوئنتشایسته نی"
 "پس تا حاال کسی رو نبوسیدي؟"

 ".من یک مرد هستم" :جیمز گفت
 با دیدن حالت صورت جیمز نتوانستم "این دیگه چه جور جوابیه؟"
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 "میدونی کی به دنیا اومدي؟" .جلوي خندهام را بگیرم
 خودم راقصد داري به من توهین کنی؟ معلوم است تاریخ تولد "

 ".میدانم. سی و یک مارچ 
 "چه سالی؟"
 
 ٠٣٩ 

 سه هفته پیش1762. " :جیمز چانهاش را با مبارزه طلبی باال برد
 بیست و یک ساله شدم. با دوستانم در کلوپ وایت جشن گرفتیم و

 پدرم به افتخار آن روز همه قرضهاي قمار ما را پرداخت کرد و به
 من هم یک مادیان کهر زیبا هدیه داد. و بعد به طرز احمقانهاي تب

 کردم و بستري شدم. و وقتی بیدار شدم همه چیز فرق کرده بود و
 ".یک دختر گستاخ به من میگفت که من یک روح هستم

 ".رديخاطر تب مخیلی متأسفم. احتماال به " :گفتم
 ".بی معنی است! فقط کمی مزاجم به هم خورده بود" :جیمز گفت

 دکتر بارو گفت" .ولی چشمانش نشان میداد چندان مطمئن نیست
 ".احتماال در خانه لرد استانهوپ آبله گرفتهام

 باید در اینترنت به دنبال آبله میگشتم تا بیشتر در ."آهان" :گفتم
 .مورد آن بفهمم

 "آهان؟ منظورت چیست آهان؟" :رده به نظر میرسیدجیمز آز
 لزلی دوان دوان از دستشویی دخترها بیرون آمد و بازوهایش را دور

 ".واي، تو اینجایی! داشتم از نگرانی میمردم" :گردنم حلقه کرد
 
 ٠۴١ 
 رگشتن سر از کالسچیز خیلی بدي اتفاق نیفتاد. آخرش موقع ب"

 ".خانم کانتر درآوردم ولی کسی اونجا نبود
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 سال ششمیها امروز از رصدخونه گرینویچ بازدید" :لزلی گفت
 داشتن. خداي من، چقدر خوشحالم میبینمت! به آقاي ویتمن گفتم

داري تو دستشویی دخترها باال میاري و اونم گفت باید بیام 
 مواظبت

 ".باشم
 چندش آوره. به" :جیمز دستمالش را جلوي بینیاش گرفت و گفت

 دوست کک مکی ات بگو یک خانم در مورد این چیزها صحبت
 ".نمیکند

 لزلی، یه چیز مسخرهاي اتفاق افتاد ... یه" .به او محلی نگذاشتم
 ".چیزي که اصال نمیتونم در موردش توضیح بدم

 .نم. بیا. از کمدت برداشتمباور میک" :لزلی موبایلم را به طرفم گرفت
 ".همین االن به مامانت زنگ بزن

 "... لزلی، اون سر کاره. نمیتونم که"
 زنگ بزن! تا حاال سه بار به گذشته رفتی و من بار سوم با چشمهاي"

 خودم دیدمت. یکهو دیگه اونجا نبودي! باید به مامانت بگی، همین
 
 ٠۴٠ 

 ".لحظه، که دیگه چیز وحشتناکی برات اتفاق نیفته. خواهش میکنم
 واقعا اشک در چشمهاي لزلی جمع شده بود؟

 ".این دختر کک مکی امروز در حال دراماتیکی است" :جیمز نظر داد
 .موبایل را از لزلی گرفتم و نفس عمیقی کشیدم

 ".خواهش میکنم" .لزلی التماس کرد
 مادرم در دفتر مدیریت بیمارستان سن بارتلومئو کار میکرد. شماره

 .خط مستقیمش را گرفتم و به لزلی نگاه کردم
 .او سر تکان داد و سعی کرد لبخند بزند
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 معلوم بود مامان شماره موبایلم را روي صفحه تلفن دیده "گوئنت؟"
 .دماست. صدایش نگران بود. من هرگز از مدرسه به او زنگ نزده بو

 "مشکلی پیش اومده؟"
 ".مامان ... من حالم زیاد خوب نیست"
 "مریض شدي؟"
 ".نمیدونم"
 
 ٠۴١ 
 شاید از این سرما خوردگی که شایع شده گرفتی. بهت میگم چی"

 کار کنی. برو خونه، برو تو رختخواب، امروز زود بر میگردم. بعد برات
 ".پرتقال تازه میگیرم و بخور درست میکنم آب

 "... مامان، سرماخوردگی نیست. بدتره. من"
 ".شاید آبله باشد" :جیمز گفت

 ادامه بده! بهش" :لزلی سعی کرد به من روحیه بدهد. زیرلب گفت
 ".بگو

 "عزیزم؟"
 مامان، فکر کنم من مثل شارلوت هستم. من" .نفس عمیقی کشیدم

همین االن ... اصال نمیدونم تو چه زمانی بود. و دیشب هم 
 همینطور

 در اصل از دیروز شروع شد. میخواستم بهتون بگم ولی ترسیدم ...
 ".حرفم رو باور نکنین

 .مادرم جواب نداد
 "مامان؟"

 ".حرفم رو باور نمیکنه" .به لزلی نگاه کردم
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 ٠۴٣ 
 حرفهات خیلی درهم و برهمه. ادامه بده، باز هم" :لزلی زمزمه کرد

 ".بگو
 .ولی الزم نبود

 همونجایی که هستی بمون. دم" :مادرم با لحنی کامال متفاوت گفت
 ".در مدرسه منتظرم باش. با تاکسی میام. خیلی زود میام پیشت

 "... ولی"
 .مامان تلفن را قطع کرده بود

*** 
 ".بی با آقاي ویتمن به دردسر میفتیحسا" :گفتم

 مهم نیست. تا وقتی مامانت بیاد پیشت میمونم. در" :لزلی گفت
 مورد سنجاب هم نگران نباش. میتونم رو انگشت کوچیکهم

 ".بچرخونمش
 "من چی کار کردم؟"

 من تا جایی که ".تنها کار درست رو" :لزلی به من اطمینان داد
 میتوانستم در مورد سفر کوتاهم به گذشته به او گفته بودم. لزلی

 
 ٠۴۴ 

 فکر میکرد دختري که عین من بود ممکن است یکی از اجداد من
 .باشد

 .من اینطور فکر نمیکردم. نمیشود دو نفر تا این حد شبیه باشند
 اشند. لزلی فکر میکرد این هم نظریهمگر اینکه دوقلوي همسان ب

 .قابل قبولی است
 ".مثل خواهران غریب. فرصت کردم ديويديش رو میگیرم" :گفت

 احساس بدبختی کردم. دیگر چه زمانی من و لزلی میتوانیم با
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 آرامش بنشینیم و یک فیلم ببینیم؟
 تاکسی زودتر از زمانی که انتظار داشتم رسید. بیرون در مدرسه

 .و مامان در را باز کردایستاد 
 ".بیا باال" :گفت

 موفق باشی. هر وقت تونستی به من زنگ" .لزلی دستم را فشار داد
 ".بزن

 "!لزلی ... خیلی ممنون" .تقریبا گریه میکردم
 خواهش" :لزلی که خودش هم سعی میکرد اشک نریزد گفت

 .ما موقع دیدن فیلم هم همزمان گریه میکردیم ".میکنم
 
 ٠۴۵ 

با مامان سوار تاکسی شدم. دوست داشتم به آغوشش بروم ولی 
 آنقدر

 .عجیب به نظر میرسید که تصمیم گرفتم این کار را نکنم
 بعد حفاظ شیشهاي بین ما و راننده ."معبد" :مامان به راننده گفت

 .باال رفت و تاکسی راه افتاد
 "ت من عصبانی هستی؟از دس" :پرسیدم

 ".نه. معلومه که نه عزیزم. دست تو که نیست"
 سعی کردم ".نه. نیست! همهاش تقصیر اون نیوتن پیر احمقه"

 .شوخی کنم. ولی مامان حال و هواي شوخی نداشت
 .تقصیر نیوتن هم نیست. اگر قرار باشه تقصیر کسی باشه، اون منم"

 ".امیدوارم بودم از سرمون بگذره
 "منظورت چیه؟" :هاي گشاد به او نگاه کردمبا چشم

 مادر من هیچ "... فکر میکردم... امیدوار بودم ... نمیخواستم تو"
 وقت من من نمیکرد. عصبی به نظر میرسید و از زمانی که پدر
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 نمیخواستم قبول" .مرده بود تا این حد او را غمگین ندیده بودم
 ".شهکنم. تمام این مدت امیدوار بودم شارلوت با

 
 ٠۴۶ 
 خوب، همه باید همین فکر رو میکردن! هیچ کس فکر نمیکرده"

 ".سر ایزاك نیوتن تو محاسبه اشتباه کنه. مادربزرگ عصبانی میشه
 .تاکسی از ترافیک شدید پیکادلی عبور میکرد

 "مادربزرگت مهم نیست. اولین بار کی اتفاق افتاد؟" :مامان گفت
 ".دیروز تو راه سلفریجز"
 "چه ساعتی؟"
 درست بعد از سه. نمیدونستم چی کار کنم، براي همین برگشتم"

 خونه و زنگ رو زدم. ولی قبل از اینکه کسی در رو باز کنه، دوباره به
 هتو گنجزمان خودمون برگشتم. بعد دیشب دوباره اتفاق افتاد. من 

 قایم شدم ولی یک نفر اونجا خوابیده بود. یه خدمتکار. یه خدمتکار
عصبانی. اون دنبال من تو کل خونه دوید و همه دنبال من 

 میگشتن
 چون فکر میکردن من دزدم. خدا رو شکر قبل از اینکه پیدام کنن

 برگشتم. بار سوم همین االن بود. تو مدرسه. این بار باید عقبتر رفته
 چون مردم کالهگیس داشتن ... مامان! اگر قرار باشه هر چند باشم

 ساعت یک بار این اتفاق بیفته دیگه نمیتونم مثل آدمهاي عادي
 ولی فهمیدم "... زندگی کنم! و همهش به خاطر نیوتن احمق پیر

 .شوخی با نیوتن زیاده از حد شده است
 
 ٠۴٧ 

 باید بالفاصله به من میگفتی! ممکن بود" .مامان سرم را نوازش کرد
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 "!بالیی سرت بیاد
 میخواستم بگم ولی دیشب گفتی که تخیل خانواده ما همین"

 ".االنش هم زیاده
 .منظورم این نبود که ... تو اصال براي این جریان آمادگی نداشتی"

 ".من خیلی متأسفم
 "ولی تقصیر شما نیست که مامان! چطور ممکن بود کسی بدونه؟"

 بعد یک مکث کوتاه ناخوشایند اضافه ".تقصیر منه" :مامان گفت
 ".تو و شارلوت تو یه روز به دنیا اومدین" :کرد

 ".نه اینطور نیست! تولد من هشتم اکتبره، تولد اون هفتمه"
 ".هر دوي شما هفتم اکتبر به دنیا اومدین گوئنت"

 .باورم نمیشد. فقط میتوانستم به او زل بزنم
 من در مورد تاریخ تولدت دروغ گفتم. کار سختی" :مامان ادامه داد

 نبود. توي خونه به دنیا اومدي و قابلهاي که گواهی تولد رو نوشت
 ".فهمید که ما چی میخواهیم

 "ولی چرا؟"
 
 ٠۴٨ 
 ".فقط براي اینکه ازت محافظت کنیم عزیزم"

 ".محافظت؟ از چی؟ این اتفاق که باالخره افتاد" .نمیفهمیدم
 ما ... من میخواستم تو یه کودکی معمولی داشته باشی. یه کودکی"

 و ممکن بود اصال" .مامان خیلی جدي به من نگاه میکرد ".بی خیال
 ".این ژن رو به ارث نبرده باشی

 "حتی با اینکه اون روزي به دنیا اومدم که نیوتن حساب کرده بود؟"
 متأسفم. و انقدر به سر ایزاك نیوتن گیر نده. اون فقط" :مامان گفت

 یکی از افرادي بود که در مورد این موضوع همفکري کرد. جریان



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 112 صفحه  

 

 خیلی بزرگتر از اونیه که تو میدونی. خیلی بزرگتر و خیلی
 دتر. و خیلی خطرناكتر. میخواستم تو روقدیمیتر و خیلی قدرتمن

 ".از این جریان دور نگه دارم
 "دور از چی؟"

 این کارم احمقانه بود. باید میدونستم. خواهش" .مامان آهی کشید
 ".میکنم منو ببخش

 من هیچ نمیدونم در مورد چی حرف" .بغض کرده بودم "!مامان"
 الته که نباید اصمیزنین. فقط میدونم یه چیزي داره برام اتفاق میف

 
 ٠۴٩ 

اتفاق میفتاد. و این موضوع ... اعصاب من رو به کلی به هم ریخته! 
 هر

 چند ساعت یه بار سرگیجه میگیرم و به گذشته سفر میکنم. من
 ".نمیدونم چطور میتونم جلوش رو بگیرم

 میتوانستم ".اونها رو ببینیم براي همینه که میریم" :مامان گفت
 ببینم که درماندگی من ناراحتش کرده است. هیچ وقت او را انقدر

 .نگران ندیده بودم
 "اونها...؟"

 محافظان. یکی انجمن سّري خیلی قدیمی که به" :مامان جواب داد
 از پنجره تاکسی به ".هم شناخته میشه2 کنت سن ژرمن1 اسم لژ

 ".تقریبا رسیدیم" .بیرون نگاه کرد
 انجمن مخفی! میخواي منو به یکی از اون فرقههاي عجیب و غریب"

 "!ببري؟ مامان
 ".فرقه نیست. ولی قطعا چیزهاي عجیبی در موردشون وجود داره"

مامان نفس عمیقی کشید و مدت کوتاهی چشمانش را بست. 
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 ادامه
 .پدربزرگت عضو لژ بود. پدرش هم همینطور و بقیه اجدادش" :داد

٠ 
به انجمنهاي مخفی مخصوص به عقیدهاي خاص مانند 

 .فراماسونرها لژ گفته میشود
2 

COUNT SAINT-GERMAIN 
 
 ٠۵١ 

 س
 ر ایزاك نیوتن هم یکی از اعضا بود، مثل ولینگتون، کالپروت

 شیمیدان، ون آرنت تاریخ نویس، هانمن که هومیوپاتی رو مطرح 
 کرد، چارلز هسه که علم کیمیا و نجوم میدونست، و مسلما خانواده
 دو ویلر و خیلیهاي دیگه. مادربزرگت ادعا میکنه چرچیل و انیشتن

 ".هم از اعضاي لژ بودن
 ولی اونها چی کار" .اکثر این اسامی مفهومی برایم نداشتند

 "ردن؟میک
 خب .. مشغول بررسی افسانههاي باستانی بودن. و" :مامان گفت

 ".زمان. و افرادي مثل تو
 "پس آدمهاي دیگهاي مثل من هم هستن؟"

 کال فقط دوازده نفر مثل تو هستن. و" :مامان سرش را تکان داد
 ".اکثرشون خیلی وقت پیش مردن

 هسکناس بتاکسی ایستاد و حفاظ شیشهاي پایین آمد. مامان چند ا
 ".باقیش براي خودت" :راننده داد و گفت

ما اینجا چی " :وقتی در پیاده رو ایستادیم و تاکسی رفت پرسیدم
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 کار
 ما با تاکسی از استراند تا درست قبل از خیابان "میکنیم؟ چرا اینجا؟

 
 ٠۵٠ 

 ز صداي ترافیک بود. مردم با فشارفلیت آمده بودیم. اطرافمان پر ا
 آوردن به یکدیگر راهشان را باز میکردند. کافهها و رستورانهاي

 روبهرو در حد انفجار پر بودند؛ دو اتوبوس جهانگردي قرمز دو طبقه
 کنار خیابان ایستاده بود و توریستها از ساختمانهاي تاریخی دادگاه

 .سلطنتی عکس میگرفتند
 راه ورودي محوطه معبد بین اون" :مامان موهایم را از صورتم کنار زد

 ".ساختمونهاست
 به جایی که نشان داده بود نگاه کردم و یک مسیر پیادهروي باریک

 .دیدم. یادم نمیآمد که تا به حال از آنجا عبور کرده باشم
 تا حاال شما رو" :حتما مامان حالت متحیرم را دیده بود چون پرسید

 ز مدرسه به معبد نبردن؟ کلیساي معبد و باغهاش ارزش بازدید روا
 ".داره. و حیاط آبنما. شرط میبندم زیباترین آبنماي شهر لندنه

 با عصبانیت به او نگاه کردم. آیا ناگهان تبدیل به یک راهنماي
 توریست شده بود؟

 به دنبال یک ".بیا، باید از خیابون رد بشیم" :دستم را گرفت و گفت
 گروه از توریستهاي ژاپنی که همه نقشه بزرگی از لندن را جلوي

 .صورت خود گرفته بودند راه افتادیم
 
 ٠۵١ 

 پشت ردیف ساختمانها، دنیاي کامال متفاوتی بود. شتاب و هیاهوي
 ايتمانهخیابان فلیت و استراند تمام شده بود. اینجا، در بین ساخ
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 باشکوه و بیانتهایی که ردیف به ردیف بدون ذرهاي فاصله سر
 .برافراشته بودند، آرامش و سکوت حاکم بود

 اونها اینجا دنبال چی میگردن؟" .به توریستها اشاره کردم
 "زیباترین آبنماي کل شهر؟

 اونها اومدن" :مامان بدون توجه به لحن کنایهآمیز من جواب داد
 کلیساي معبد رو ببینن. خیلی قدیمیه و پر از افسانه و اسطورهس،

ژاپنیها عاشق این چیزها هستن. و نمایش دوازدهمین شب 
 شکسپیر

 ".اولین بار در سالن میانی معبد اجرا شد
 ما مدتی به دنبال ژاپنیها حرکت کردیم و بعد به سمت چپ

 پشت پیچیدیم و پیاده از یک مسیر سنگفرش پر پیچ و خم در
 ساختمانها عبور کردیم. تقریبا مثل این بود که در حومه شهر

هستیم. پرندهها آواز میخواندند، صداي زنبورها در بین باغچههاي 
 پر

 از گل شنیده میشد و حتی به نظر میرسید هوا هم تازه و صاف
 .است

 ".رسیدیم" :باالخره، مامان ایستاد و گفت
 
 ٠۵٣ 

 ساختمان، معمولی بود و با وجود نماي خارجی تمیز و رنگ تازه
 قابهاي پنجرهاش، بسیار قدیمی به نظر میرسید. چشمم به سمت
 نام روي پالك در رفت ولی مامان مرا از در ورودي به جلو هل داد و

 از یک ردیف پله به سمت طبقه اول باال برد. دو زن جوانی که از
 .ا پایین میآمدند دوستانه روز به خیر گفتندپلهه

 "اینجا کجاست؟" :پرسیدم
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مامان جواب نداد. زنگ زد، ژاکتش را مرتب کرد و موهایش را از 
 روي

 .صورتش کنار زد
 ولی نفهمیدم منظورش به من بود یا به "نگران نباش،" :گفت

 .خودش
 هال شبیدر صدایی کرد و باز شد و ما وارد اتاق روشنی شدیم که کام

 یک دفتر معمولی بود. قفسههاي پرونده، میز، تلفن، فکس، کامپیوتر
حتی زن موبور میان سالی که پشت میز نشسته بود هم غیر  ...

 عادي
 به نظر نمیرسید. عینکش کمی عجیب بود، فقط همین: مشکی براق

 .با قابی بزرگ تا حدي که نیمی از صورتش را میپوشاند
 چه کمکی میتونم بکنم؟ اوه، شما هستین خانم" :زن پرسید
 "مونتروز؟

 
 ٠۵۴ 

 شپرد. من متأهلم. دیگه از اسم" :مامان حرفش را تصحیح کرد
 ".دختريام استفاده نمیکنم

 بله، البته. ولی اصال تغییري نکردین. میتونستم" :زن لبخندي زد
 :نگاه مختصري به من کرد ".وهاتون شما رو بشناسمراحت از روي م

 "دخترتونه؟ فکر کنم به پدرش رفته باشه. حالتون چطوره ...؟"
 خانم جنکینز، من باید با مادرم و آقاي" :مامان حرفش را قطع کرد

 ".دو ویلر حرف بزنم. خیلی فوریه
 رمتأسفانه مادرتون و آقاي دو ویل" :خانم جنکینز با تأسف لبخند زد

 "... تو یه جلسه هستن. عجلهاي
 ".من میخوام تو اون جلسه باشم" .مامان دوباره حرفش را قطع کرد
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 ".خب، ... این ... میدونی که غیر ممکنه"
 ".پس ممکنش کنید. بهشون بگین من یاقوت رو آوردم"
 خانم جنکینز از مامان به من و از من به مامان نگاه "... چی؟ ولی"

 .کرد
 تا حاال مادرم را اینقدر ".لطفا همون کاري که میگم رو بکنین"

 .مصمم ندیده بودم
 
 ٠۵۵ 

 خانم جنکینز بلند شد و از پشت میز بیرون آمد. مرا از سر تا پا
 .برانداز کرد و من با یونیفورم زشت مدرسهام احساس خجالت کردم

 موهایم را نشسته بودم و فقط با یک کش ساده پشتامروز صبح 
 "شما مطمئنین؟" .سرم دم اسبی بسته بودم. آرایش هم نداشتم

 معلومه مطمئنم. فکر میکنین من دارم با این قضیه شوخی"
 میکنم؟ خواهش میکنم عجله کنین. ممکنه زیاد وقت نداشته

 ".باشیم
 رگشت و از درخانم جنکینز ب".خب، لطفا همینجا منتظر بمونین"

 .دیگري بین دو قفسه پرونده ناپدید شد
 "یاقوت؟" :پرسیدم

 بله. هر کدوم از مسافران زمان با یه جواهر شناخته" :مامان گفت
 ".میشن. تو یاقوت هستی

 "شما از کجا میدونی؟"
 اولین جفت اپال است و کهرباي زرد؛ عقیق نمادي از گرگ در آواز"

 نت بی؛ یک همخوانی دو نفره با آکوامارین؛ و بعد زمرد مقتدر، با
 سیترین دوست داشتنی. دو قلوهاي عقیق در برج عقرب؛ شماره
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 ٠۵۶ 
 هشت است یشم گرانبها؛ درخشش یاقوت کبود به آواز اف ماژور؛ اي

ناگهان الماس به تنهایی؛ با نشان ماژور کلید کهرباي سیاه. و بعد 
 برج 

 شیر، غران و وزین؛ رو به جلو! پرواز زمان در حال و در گذشته؛
مامان با لبخند محزونی به  ".یاقوت سرخ باشد اولین و نیز آخرین

 من
 ".از حفظم" .نگاه کرد

 نمیدانم چرا ولی شعري که خواند موهاي تنم را سیخ کرد. بیشتر
 بود تا شعر، از آن وردهایی که جادوگرانشبیه یک ورد جادویی 

 بدجنس فیلمها وقتی دیگی با بخارهاي سبز جوشان را هم میزنند
 .زیر لب میخوانند

 "معنیش چیه؟"
 فقط یه آوازه که پیرمردهاي مرموز براي اینکه یه چیز پیچیده رو"

 پیچیدهتر جلوه بدن سرهم کردن. دوازده عدد، دوازده مسافر زمان،
 هر، دوازده نت موسیقی، دوازده برج فلکی، دوازده گام دردوازده جوا

 "... فرایند ساخت سنگ کیمیا
 حرفم را قطع کردم و آهی کشیدم. از "سنگ کیمیا؟ یعنی ..؟"

 .پرسیدن خسته شده بودم و هر جواب، مرا بیشتر سردرگم میکرد
 
 ٠۵٧ 

 به نظر میرسید مامان هم نمیخواهد جواب بدهد. از پنجره به بیرون
 هیچ چیزي اینجا عوض نشده. انگار که زمان متوقف" .نگاه میکرد
 ".شده باشه

 "وقتی جوانتر بودي زیاد اینجا میومدي؟"
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 پدرم گاهی منو با خودش میآورد. کمتر از مادرم در این مورد"
 همینطور. وقتی بچه بودم سختگیري میکرد. در مورد اسرار هم

 .آهی کشید "... اینجا رو دوست داشتم. و بعدش وقتی لوسی
 کمی تردید داشتم باز هم سؤالی بپرسم یا نه و بعد کنجکاويام غلبه

 عمه بزرگ مدي به من گفت لوسی هم مسافر زمان بوده. براي" .کرد
 "همین فرار کرد؟

 ".بله"
 "به کجا فرار کرد؟"
 .مامان دوباره دستی به موهایش کشید ".هیچکس نمیدونه"

 مشخص بود که فکرش مشغول است. من تا به حال او را اینقدر
 عصبی ندیده بودم. اگر اعصاب خودم در مرز فروپاشی نبود برایش

 .احساس تأسف میکردم
 
 ٠۵٨ 

 .براي مدتی چیزي نگفتیم. مامان دوباره از پنجره بیرون را نگاه کرد
 "پس من یاقوت هستم. یاقوت قرمزه نه؟" :گفتم

 .مامان تأیید کرد
 "شارلوت چه جواهریه؟"

 ".چیزي نیست" :مامان گفت
 مامان، احتماال من خواهر دوقلویی ندارم که یادت رفته باشه بهم"

 "بگی؟
 ".نه عزیزم، نداري" .و لبخند زد مامان به طرف من برگشت

 "مطمئنی؟"
 "قطعا. من موقع تولدت اونجا بودم، نه؟"

صداي پایی را شنیدم که به سرعت نزدیک میشد. مامان خیلی 
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 صاف
 نشست و نفس عمیقی کشید. خاله گلندا با خانم جنکینز از در وارد

 .شد و پشت سر آنها پیرمرد کوچکی با کله طاس به داخل آمد
 گریس! خانم جنکینز میگه تو" :گلندا عصبانی به نظر میرسیدخاله 
 "... گفتی

 
 ٠۵٩ 

 درسته. و من نمیخوام زمان گوئنت رو با متقاعد کردن" :مامان گفت
 تو یکی هدر بدم. میخوام همین االن آقاي دو ویلر رو ببینم. گوئنت

 ".راف بشهباید وارد کرونوگ
 "... ولی این کامال مسخرهس. شارلوت" :خاله گلندا تقریبا جیغ میزد

 مامان به سمت مرد قد کوتاه درشت طاس "هنوز سفري نکرده، نه؟"
 متأسفم. میدونم قبال شما رو دیدم ولی اسمتون یادم" .برگشت

 ".نمیاد
 و شما دختر کوچکتر لیدي آریستا، گریس1. جورج. توماس جورج "

 ".هستین. من شما رو خوب یادمه
 آقاي جورج. البته. شما وقتی گوئنت به دنیا اومد براي" :مامان گفت

 .دیدن ما به دورهام اومدین. من هم شما رو یادم میاد. این گوئنته
 ".یاقوتی که منتظرش هستین

 غیر ممکنه! کامال و قطعا" :خاله گلندا با صداي جیغ مانندي گفت
و روز اشتباهی به دنیا اومده. و دو ماه زودتر. غیر ممکن! گوئنت ت

 یک
 ".چیز نارس کوچیک. یه نگاهی بهش بندازین

1 
Thomas George 
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 ٠۶١ 

 آقاي جورج دقیقا مشغول همین کار بود و با چشمهایی آبی کمرنگ
 و با نگاهی دوستانه مرا برانداز میکرد. سعی کردم تا جاي ممکن با
اعتماد به نفس به او نگاه کنم تا متوجه نشود معذب هستم. یک 

 چیز
 نارس کوچیک! خاله گلندا حتما عقلش را از دست داده است. من

 سانتیمتر بود و هنوز هم در حال رشد170 نارس نبودم. قدم تقریبا
 .بودم

 اون دیروز براي اولین بار سفر کرد. من فقط نمیخوام" :مامان گفت
 هیچ اتفاقی براش بیفته. هر چقدر تعداد سفرهاي کنترل نشده در

 ".زمان بیشتر بشه خطرش بیشتره
 هیچکس این موضوع رو جدي" :خاله گلندا با مسخرگی خندید

 نمیگیره. فقط یه تالش مذبوحانه دیگهس که خودت رو به مرکز
 ".نیتوجه تبدیل ک

 اه، ساکت باش گلندا! من هیچ چیزي بیشتر از این نمیخوام که از"
 کل این ماجرا دور باشم و شارلوت تو رو به عنوان یک خوکچه هندي

 آزمایشگاهی ناسپاس براي داللهاي متعصب اسرار و دانشمند
نماهایی که دیوانه وار عاشق موضوعات محرمانه هستن تنها 

 !بگذارم
 اون کسی نیست که این ژن لعنتی رو به ارثولی ظاهرا شارلوت 

 
 ٠۶٠ 

 .مامان با حالتی عصبانی و توهین آمیز حرف میزد "!گوئنته -برده 
 .من تا به حال این روي او را ندیده بودم
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 شما نظر چندان مثبتی در مورد ما" :آقاي جورج خنده مالیمی کرد
 ".خانم شپرد ندارین

 .مامان شانهاي باال انداخت
 نه، نه، نه! من دیگه" .خاله گلندا روي یکی از صندلیهاي دفتر افتاد

 آمادگی شنیدن این مزخرفات رو ندارم. اون حتی تو روز درست هم
 به نظر میرسید این بحث نارس ".به دنیا نیومده. و نارس هم بوده

 .بودن من خیلی برایش مهم است
 براتون یک فنجون چاي بیارم خانم" :خانم جنگیز زیرلب گفت

 "مونتروز؟
 "کی چاي مسخرهي تو رو میخواد؟" :خاله گلندا پرخاش کرد

 "کس دیگهاي چاي میخواد؟"
 ".من نمیخوام، ممنون" :من گفتم

 در این بین، آقاي جورج چشمان آبی کمرنگش را به سمت من
 "فر کردي؟گوئنت. پس تو به گذشته س" .برگرداند

 
 ٠۶١ 

 .سرم را به عالمت تأیید تکان دادم
 "ممکنه بپرسم به کجا؟"

 ".دقیقا به همونجایی که اون موقع بودم" :گفتم
 منظورم اینه اولین بار به چه زمانی" :آقاي جورج لبخندي زد

 "رفتی؟
 اصال نمیدونم. عالمتی نبود که بگه چه سالیه" :با اوقات تلخی گفتم

 و وقتی از مردم پرسیدم بهم چیزي نگفتن. گوش کنین، من این رو
 "نمیخوام! میخوام تموم بشه. میتونین یه کاري کنین تموم بشه؟

 گوئنت دو ماه زودتر از زمانی که".آقاي جورج به من جوابی نداد
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 در روز" .صحبت نمیکرد با فرد خاصی ".انتظار میرفت به دنیا اومد
 هشتم اکتبر. من خودم گواهی تولد و ثبت احوال رو دیدم. و بچه رو

 ".چک کردم
 فکر کردم چطور یک بچه را چک میکنند. که ببینند واقعی است یا

 نه؟
 
 ٠۶٣ 

 ایش کمیصد ".گوئنت شب هفتم اکتبر به دنیا اومد" :مامان گفت
 ما به قابله پول دادیم که روي گواهی تولد زمان تولد رو" .میلرزید

 ".چند ساعت جلوتر بنویسه
 به نظر میرسید آقاي جورج هم چیزي بیشتر از من "ولی چرا؟"

 .نمیفهمد
 چون ... بعد اون اتفاقاتی که براي لوسی افتاد، نمیخواستم چنین"

 حافظت کنم. و امیدوارفشاري روي بچهام باشه. میخواستم ازش م
 بودم که اصال این ژن رو به ارث نبرده باشه و به طور اتفاقی در همان

 روز حامل ژن به دنیا اومده باشه. در هر حال، گلندا هم شارلوت رو
 ".به دنیا آورده بود و همه امیدوار بودن اون ژن رو داشته باشه

 این دروغها رو بس کن! مخصوصا این کار رو" :خاله گلندا فریاد زد
 کردي! قرار نبود بچه تا دسامبر به دنیا بیاد ولی تو حاملگیت رو

 دستکاري کردي و خطر تولد زودرس رو قبول کردي تا بچه همون
روزي که شارلوت به دنیا اومده به دنیا بیاد. ولی جواب نداد! دختر 

 تو
 ".یه روز دیرتر به دنیا اومد

 
 ٠۶۴ 
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 .ثابت کردن چیزي که شما میگین خیلی راحته" :آقاي جورج گفت
 و به ".ما باید اسم و آدرس قابله رو تو پروندههامون داشته باشیم

 ".پیدا کردنش خیلی مهمه" .طرف خانم جنکینز برگشت
 اون فقط یه کم لزومی نداره. زن بیچاره رو ول کنین." :مامان گفت

 ".پول از ما گرفت
 ما فقط میخواهیم چند تا سؤال بپرسیم. خانم" :آقاي جورج گفت

 ".جنکینز لطفا محل سکونت فعلیش رو پیدا کنین
 .و پشت در بغلی ناپدید شد "همین االن" :خانم جنکینز گفت
 "دیگه کی از این جریان اطالع داره؟" :آقاي جورج پرسید

 حاال ردي از مبارزهطلبی و ".هرم میدونستفقط شو" :مامان گفت
 و شما نمیتونین سؤال پیچش کنین چون" .پیروزي درصدایش بود

 ".متأسفانه فوت کرده
 میدونم. سرطان خون بود، این طور نیست؟" :آقاي جورج گفت

 گفتین این" .شروع کرد به باال و پایین رفتن در اتاق ".غمانگیزه
 "جریان کی شروع شد؟

 ".دیروز" :جواب دادم
 
 ٠۶۵ 

 ".سه بار در بیست ساعت گذشته. نگرانش هستم" :مامان گفت
 "تا االن سه بار! و آخرین بار کی بود؟" .آقاي جورج ایستاد

 این ماجراها آنقدر تند و ".حدود یک ساعت پیش. فکر کنم" :گفتم
 .ه بود که زمان را گم کرده بودمسریع اتفاق افتاد

 ".پس کمی وقت داریم که آماده بشیم"
 .شما که این حرفها رو باور نمیکنین آقاي جورج " :خاله گلندا گفت

 شما شارلوت رو میشناسین. حاال به این دختر نگاه کنین و با
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 شارلوت مقایسهش کنین. واقعا باورتون میشه که شماره دوازده
 یاقوت سرخ، به آواز جی ماژور، جادوي اشه؟جلوي شما ایستاده ب

 باور .کالغ، که حلقه دوازده را به سر منزل مقصود میرساند
 "میکنین؟

 خوب، همیشه احتمال هست. با اینکه" :آقاي جورج گفت
 ".انگیزههاتون براي من خیلی پیچیدهست خانم شپرد

 ".اون مشکل شماست" :مامان با خونسردي گفت
 
 ٠۶۶ 
 اگر واقعا میخواستین از بچهتون محافظت کنین، نباید اون رو براي"

 این همه سال بیخبر نگه میداشتین. سفر زمان بدون آمادگی خیلی
 ".خطرناکه

 "... امیدوار بودم شارلوت باشه" :مامان لبش را گاز گرفت
 تو دو روز گذشته همه نشانهها رو هست! اون" :خاله گلندا فریاد زد

 داشته. ممکنه هر لحظه اتفاق بیفته. ممکنه در همین لحظه که
 داریم وقتمون رو تلف میکنیم و به داستانهاي مزخرف خواهر

 ".کوچک حسودم گوش میکنیم اتفاق افتاده باشه
 ناگهان ".شاید بهتر باشه طرز فکرتو عوض کنی، گلندا" :مامان گفت

 به خاطر خدا چرا باید چنین چیزي رو از" .خسته به نظر میرسید
 خودم در بیارم؟ چه کسی به جز تو ممکنه آرزوي همچین چیزي رو

 "براي دخترش داشته باشه؟
 ولی خاله گلندا چیزي را که رویش اصرار داشت "...من اصرار دارم"

 .به زودي مشخص میشه همه اینها یه حیله شرورانهست" .رها کرد
 قبال هم خرابکاري شده و ما میدونیم منجر به چه چیزي شد آقاي

 جورج. و حاال که انقدر به هدفمون نزدیک شدیم، نمیتونیم باز هم
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 ".همچین اشتباه مهلکی رو بکنیم
 
 ٠۶٧ 

 فکر نمیکنم تصمیم گیري در موردش به ما" :آقاي جورج گفت
 بوط بشه. لطفا دنبال من بیاین خانم شپرد. تو هم همینطورمر

 نگران نباش، این داللهاي" :با لبخند کوچکی اضافه کرد ".گوئنت
 متعصب اسرار و دانشمند نماهایی که دیوانه وار عاشق موضوعات

 ".محرمانه هستن گاز نمیگیرن
 
 ٠۶٨ 

 ، اي اژدهاي آدمخواراي زمان
 اي که پنجه شیران شرزه را در هم می شکنی

 و دندان تیز پلنگان را در کامشان فرو می ریزي
 و مرغ کهن روزگارِ ققنوس را در آتش خود فروزش خاکستر می کنی

 ویلیام شکسپیر19، غزل شماره
 هفت

 ما را به طرف پلکانی هدایت کردند و از یک راهروي طوالنی که
 پیچهاي تندي داشت عبور کردیم، هر از چند گاهی از چند پله باال یا

 پایین میرفتیم. منظره پنجرههایی که از کنارشان رد شدیم هر بار
 متفاوت بود. بعضی اوقات منظره یک باغ بزرگ بود و گاهی یک
 ساختمان دیگر یا کوچهاي تنگ و تاریک. به نظر میرسید به یک

 کتهاي چوبی و کفپوشهاي سنگی، درهايسفر بیانتها بر روي پار
 بسته، ردیفهایی از صندلی، تابلوهاي رنگ و روغن و قفسههاي

 شیشهاي مملو از کتابهاي جلد چرمی و پیکرههاي مرمري رفتهایم
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 ٠۶٩ 
 لو با وجود مجسمهها و زرههایی که در اطراف ما قرار داشتند، مث

 .این بود که در یک موزه هستیم
خاله گلندا نگاههاي خصمانهاي به مامان میکرد. و مامان هم تا 

 جایی
 که میتوانست خواهرش را نادیده گرفته بود. مامان رنگ پریده بود و

 خیلی عصبی به نظر میرسید. میخواستم دستش را بگیرم ولی آن
 وقت خاله گلندا میدید چقدر ترسیدهام و من اصال این را

 .نمیخواستم
 امکان نداشت هنوز هم در همان ساختمان باشیم. تا زمانی که آقاي
 جورج باالخره ایستاد و روي یک در عظیم چوبی ضربه زد، احساس

 .میکردم دست کم از سه ساختمان عبور کردهایم
 م شبیه اتاق غذاخوري خانهدیوارهاي اتاق بزرگی که وارد آن شدی

 .خودمان با چوب تیره پوشیده شده بود. سقف هم از چوب تیره بود
 ولی اینجا تقریبا همه چیز با حکاکیهاي مجلل پوشیده شده و بعضی

 ها
 از آن رنگ شده بودند. مبلمان تیره و حجیم بود. جو اتاق باید

 لد به داخافسرده و غمگین میبود ولی نور خورشید از پنجرههاي بلن
 میتابید و منظرهاي با باغی پر از گل را نشان میداد. حتی

 
 ٠٧١ 

 را هم1 میتوانستم در جایی که باغ تمام میشد، رود درخشان تیمز
 .ببینم

 ولی فقط منظره و نور نبود که به اتاق روح داده بود، به جز چند
 .لق، نقش و نگارها حال و هواي شادي داشتندصورت زشت و بدخ
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 انگار که دیوارها زنده بودند. اگر لزلی اینجا بود عاشق شکل طبیعی
 غنچههاي گل سرخ، طرح و نقشهاي قدیمی و سرهاي جالب

 .حیوانات میشد و به دنبال یک طرز کار مخفی در بین آنها میگشت
 سیارهها، اژدها، طرحهایی از شیر بالدار، شاهین، ستاره، خورشید و

 تکشاخ، فرشته، درخت و کشتی وجود داشت که هر کدام از دیگر
 .واقعیتر به نظر میرسید

 از همه پرابهتتر اژدهایی بود که به نظر میرسید روي سقف باالي
 سرمان پرواز میکند. از نوك دم سه گوش تا سر بزرگ فلسدارش

 حداقل شش متر بود؛ نمیتوانستم چشم از آن بردارم. چه اژدهاي
 فوق العادهاي! چنان مسحور شده بودم که تقریبا فراموش کردم چرا
 اینجا آمدهایم ... یا اینکه تنها نیستیم. همه از دیدن ما متعجب به

 .نظر میرسیدند
1 

Tames 
 
 ٠٧٠ 
 ".به نظر میرسه پیچیدگیهایی وجود داره" :قاي جورج گفتآ

 لیدي آریستا که در کنار یکی از پنجرهها مانند تخته صاف ایستاده
 گریس! تو نباید سر کار باشی؟ و گوئنت باید مدرسه" :بود گفت

 "!باشه
 ".قطعا ما هم ترجیح میدادیم اینطور باشه، مادر" :مامان گفت

 دریایی زیبا روي مبل نشسته بود. هر شارلوت درست زیر یک پري
 کدام از پرههاي دم پري دریایی تراش خورده و با انواع رنگهاي آبی

 و فیروزهاي رنگ آمیزي شده بودند. مردي با یک کت مشکی برازنده
و عینک دور مشکی به شومینه وسیعی تکیه داده بود. حتی 
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 کراواتش
 ا را برانداز میکرد وهم سیاه بود. با بیحوصلگی و بدخلقی واضحی م

 پسر کوچکی که حدودا هفت سال داشت به گوشه کت او چسبیده
 .بود

 مرد بلند قدي از پشت میز بلند شد. موهاي خاکستري "!گریس"
 مجعدي داشت که مانند یال شیر روي شانههاي وسیعش ریخته

 بودند. چشمهاي قهوهاي روشن عجیب و گیرایی داشت، تقریبا به
 با

 .رنگ کهر . صورتش به نسبت موهاي خاکسترياش خیلی جوان بود
 چیزي سحرآمیز در وجودش بود، از آن آدمهایی که اگر کسی یک

 
 ٠٧١ 

 بار میدید دیگر فراموشش نمیکرد. وقتی مرد لبخند زد، دندانهاي
است که  گریس، خیلی وقت" .سفید مرتبش مشخص شد

 ".ندیدمت
از پشت میز بیرون آمد و دستش را جلو آورد تا با مامان دست 

 .بدهد
 ".اصال تغییري نکردي"

 ممنون، تو هم همینطور" .در کمال تعجب من، مامان سرخ شد
 1."فالک

 ".من خاکستري شدم" :مرد گفت
 ".به نظر من بهت میاد" :مامان گفت

 الس میزند؟ببخشید؟ یعنی مامان دارد با این مرد 
 لبخند مرد عمیقتر شد و نگاهش از مامان به من برگشت. باز هم

 احساس کردم به طرز ناراحت کنندهاي از نزدیک مورد بازرسی قرار
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 .میگیرم
 چشمهایش واقعا عجیب بود. میتوانست چشم گرگ یا گربه جنگلی

 من فالک دو ویلر هستم. و شما باید" .باشد. دستش را جلو آورد
 اولین دختر" .محکم و گرم دست داد ".دختر گریس، گوئنت باشی

 ".مونتروزي که میبینم موي قرمز ندارد
1 

Falk 
 
 ٠٧٣ 

 ".موهام رو از پدرم به ارث بردم" :با خجالت گفتم
 "میشه بریم سر اصل مطلب؟" :مرد سیاهپوش کنار شومینه گفت

 دو ویلر دستم را رها کرد و به من نگاه کرد؛ چشمانش برق آقاي
 ".حتما" .میزدند

 خواهر من یه داستان کامال شرورانه سر هم" :خاله گلندا گفت
 و آقاي" .میتوانستم ببینم چه تالشی میکند تا فریاد نزند ".کرده

 !گوئنت -جورج به حرف من گوش نمیکنه! اون ادعا میکنه گوئنت 
 در زمان سفر کرده. و نه فقط یک بار، سه بار. البته، خودش هم–

 خوب میدونه نمیتونه چیزي رو اثبات کنه براي همین یه داستان
 .دیگه سر هم کرده که توضیح بده تاریخ تولد این دختر اشتباهه

 .میخوام بهتون یادآوري کنم هفده سال پیش چه اتفاقی افتاد
 ابل تحسینی بازي نکرد. حاال کهگریس تو اون ماجراها هم نقش ق

 انقدر به موفقیت نزدیک شدیم، تعجب نمیکنم که دوباره سر و
 ".کلهش پیدا شده تا برنامههامون رو خراب کنه

 راست میگه" .لیدي آریستا از کنار پنجره دور شد و به طرف ما آمد
 .حالت صورتش مثل همیشه جدي و تسلیم نشدنی بود "گریس؟
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 آیا دلیل اینکه اندامش اینقدر سخت و انعطافگاهی فکر میکردم 
 
 ٠٧۴ 

ناپذیر است این است که موهایش را با این شدت به عقب شانه 
 کرده

 و بسته است. شاید ماهیچههایش گیر کردهاند. در بدترین حالت،
 میکرد. مثلبراي نشان دادن ناراحتیاش، کمی چشمانش را گشاد 

 .االن
 خانم شپرد میگه شوهرش به قابله پول" :آقاي جورج مداخله کرد

 داده که تاریخ گواهی تولد رو اشتباه وارد کنه. براي اینکه کسی
 ".نفهمه گوئنت ممکنه حامل ژن باشه

 "ولی چرا باید همچین کاري بکنه؟" :لیدي آریستا پرسید
 دوار بوده که شارلوتمیگه میخواسته از بچه محافظت کنه و امی"

 ".ژن رو به ارث برده باشه
 "!امیدوار بوده! حتما شوخی میکنین" :خاله گلندا فریاد زد

 ".به نظر من که کامال منطقیه" :آقاي جورج گفت
 من به شارلوت که رنگ پریده روي مبل نشسته بود نگاه کردم،

چشمانش بین ما در حرکت بود. وقتی چشمش به چشم من افتاد 
 به

 .سرعت سرش را برگرداند
 ".من که منطقی توش نمیبینم" :لیدي آریستا گفت

 
 ٠٧۵ 

 ما داریم داستانش رو بررسی میکنیم. خانم" :آقاي جورج گفت
 ".جنکینز رد قابله رو میگیره
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 درفقط از روي کنجکاوي میپرسم گریس، چق" :فالک دو ویلر پرسید
چشمهایش در یک دقیقه گذشته بیشتر و  "بهش پول دادین؟

 بیشتر
 تنگ شده بود و وقتی به سمت مامان برگشت چیزي کامال شبیه به

 .گرگ در او وجود داشت
 ".یادم ... یادم نیست":مامان گفت

 حتما مبلغ زیادي نبوده. تا جایی" .آقاي دو ویلر ابروهایش را باال برد
 تا

 ".مد شوهرت نسب ... محدود بودکه یادم میاد، درآ
 "!دقیقا":خاله گلندا با بدجنسی گفت

 اگر همهتون اینطور فکر میکنین، پس حتما زیاد" :مامان جواب داد
 شک و تردیدي که ناگهان نشان داده بود به همان سرعت از ".نبوده

 .بین رفت. همینطور سرخی صورتش
 پس چرا قابله اون کاري که شما میخواستین" :آقاي دو ویلر پرسید

 رو انجام داد؟ در هر صورت داشت یک مدرك قانونی رو دستکاري
 ".میکرد. جرم کوچیکی نبوده

 
 ٠٧۶ 

 بهش گفتیم خانواده ما عضو یک فرقه" .مامان چانهاش را باال برد
 طالع و زمان تولد عقیده دارن. گفتیم شیطانی هستن و به شدت به

 بچهاي که روز هفتم اکتبر متولد بشه به شدت قصاص میشه و باید
اون رو براي مراسم شیطان پرستی به فرقهمون بدیم. اون حرف ما 

 رو
 باور کرد. و قلب مهربونی داشت و یه جورایی با شیطان پرستها

 ".نکرد مخالف بود، براي همین تاریخ تولد رو درست وارد
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 مراسم" :مرد کنار شومینه با عصبانیت و مثل مار هیس هیس کرد
 .پسربچه محکمتر به او چسبید "!شیطان پرستی! چقدر گستاخانه

 داستان بدي نبوده. ببینیم" .آقاي دو ویلر لبخند تحسین آمیزي زد
 ".قابله هم همین داستان رو میگه یا نه

 هر لحظه در زمان سفردرسته. شارلوت ممکنه " :خاله گلندا گفت
 کنه. بعد میفهمیم داستان گریس یه مشت دروغ بوده که کار ما رو

 ".متوقف کنه
 چرا هر دوي اونها ژن رو به ارث نبرده باشن؟" :آقاي جورج پرسید

 ".قبال هم اتفاق افتاده بود
 بله، ولی تیموتی و جاناتان دو ویلر دوقلوهاي" :آقاي دو ویلر گفت

 ".همسان بودن. و در پیشگوییها این مسأله پیشگویی شده بود
 
 ٠٧٧ 

 بله، کرونوگراف دو ورودي براي اونها" :مرد کنار شومینه گفت
 داشت. دو لوله خون، مخزن دوتایی براي دوازده عنصر و دو چرخ 

 ".دنده که میچرخیدن. یاقوت تنها بود
 صورت گردش ناگهان نگران به نظر ".درسته" :آقاي جورج گفت

 .میرسید
 فکر میکردم تحقیق در مورد دلیل اینکه خواهرم داره این دروغها"

 خاله گلندا با نفرت مشخصی به مامان چشم ".رو میگه مهمتر باشه
 اگر قصدت اینه که خون گوئنت رو وارد کرونوگراف" .غره میرفت

 به هیچ دردي نخوره از اون چیزي که فکر کنی تا دستگاه دیگه
 ".میکردم سادهلوح تري

 چطور انتظار داره ما یه کلمه از حرفهاش" :مرد کنار شومینه پرسید
 فکر کردم این طرز رفتار که انگار من و مامان در اتاق "رو باور کنیم؟
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 من دقیقا دروغهایی رو که" .حضور نداریم خیلی متکبرانه است
 .ز لوسی و پل در اون زمان محافظت کنه به یاد دارمگریس گفت تا ا

 تقصیر اون بود که بچهها فرار کردن. اگر به خاطر اون نبود، ممکن
 ".بود بتونیم از مصیبت جلوگیري کنیم

 "!جیک" :آقاي دو ویلر گفت
 
 ٠٧٨ 

 پل دیگر که بود؟ "کدوم مصیبت؟" :من پرسیدم
 من عقیده دارم حتی حضور این فرد در" :مرد کنار شومینه گفت

 ".اتاق با ما هم اشتباه است
 صدا و حالت صورت مامان عمدا سرد بود. من "و شما کی باشین؟"

 .از اینکه نمیگذاشت تهدیدش کنند تحت تأثیر قرار گرفته بودم
ی به مامان نگاه مرد حت ".این مسأله هیچ ربطی به موضوع نداره"

 هم
 نکرد. پسربچه موبور از پشت او محتاطانه سرك کشید و به من نگاه

 کرد. کک و مکهاي صورتش مرا کمی یاد بچگیهاي نیک
 احتم -میانداخت براي همین به او لبخند زدم. بچه بیچاره کوچولو 

 باید با این پدربزرگ ترسناك کنار بیاید. چشمانش با تعجب گشاد
 در جواب من زد و دوباره پشت کت سیاه مرد پنهانشد، لبخندي 

 .شد
 :فالک دو ویلر که از لحنش مشخص بود سرگرم شده است، گفت

 هستن. نابغهاي در حوزه پزشکی و1 ایشون دکتر جیکوب وایت"
 ".معموال متمدنانهتر رفتار میکنن2. زیست شیمی

1 
Dr. Jacob White 
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2biochemistry 
 
 ٠٧٩ 

 براي او برازندهتر بود. حتی صورتش هم به رنگ آب1 جیکوب گري
 .ظرفشویی بود

 .آقاي دو ویلر به من نگاه کرد و دوباره به سمت مامان برگشت
 خب،"

 به هر ترتیب باید تصمیمی بگیریم. آیا باید حرفت رو باور کنیم
 "گریس یا یه انگیزه پنهانی داري؟

 راي چند لحظه مامان با عصبانیت به او خیره شد. بعد سرش راب
 من اینجا نیومدم که جلوي" :پایین انداخت و با صداي آرامی گفت

 مأموریت سري فوق العاده شما رو بگیرم. من اومدم تا دخترم رو از
 آسیب در امان نگه دارم. با کمک کرونوگراف میتونه بدون خطر به

 گذشته سفر کنه و یه زندگی نسبتا عادي داشته باشه. من فقط
 ".همین رو میخوام

 به طرف مبل رفت و کنار "!بله، بله، همینطوره" :خاله گلندا گفت
شارلوت نشست. من هم دوست داشتم بنشینم. پاهایم کمکم 

 خسته
 شده بود. ولی کسی به من تعارف نکرد بنشینم بنابراین چارهاي

 .نکه روي پاهایم بایستمنداشتم جز ای
٠ 

بازي با کلمات بین وایت به معناي سفید و گري به معناي 
 .خاکستري

 
 ٠٨١ 
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 ... کاري که تو اون زمان کردم هیچ ربطی به" :مامان ادامه داد
 مأموریت شما نداشت. راستش رو بگم چیز خاصی در مورد این

 ت نمیدونم و نصف اون چیزهایی رو هم که تو این سالها ازمأموری
 ".اینور و اونور شنیدم نمیفهمم

 نمیفهمم چی بهت جرأت این رو داد که" :دکتر وایت بدخلق گفت
 ".تو مسائلی که چیزي در موردشون نمیدونی دخالت کنی

 من فقط میخواستم به لوسی کمک کنم. اون برادرزاده" :مامان گفت
 لوي من بود. من از وقتی بچه بود ازش مراقبت کرده بودمعزیز کوچو

 و از من کمک خواسته بود. شما به جاي من بودین چی کار
 میکردین؟ به خاطر خدا، اون دو تا خیلی جوان بودن، خیلی عاشق

 ".هم بودن و ... من نمیخواستم اتفاقی براشون بیفته، همین
 "!خب، راه خوبی براي نشون دادنش انتخاب کردي"

 من لوسی رو مثل یه خواهر" .مامان به خاله گلندا چشم غره رفت
 ".دوست داشتم. بیشتر از یک خواهر

 خاله گلندا دست شارلوت رو گرفت و نوازش کرد. شارلوت به زمین
 .خیره شده بود

 
 ٠٨٠ 

 همه ما لوسی رو دوست داشتیم. براي همین " :لیدي آریستا گفت
 برامون مهم بود که اون رو از پسره و عقاید مضحک و عجیبش دور

 ".نگه داریم نه اینکه تشویقش کنیم به احساساتش بها بده
 عقاید مضحک، واقعا که! اون دخترهي مو قرمز" :دکتر وایت گفت

 مسخره رو تو کله پل کرد! اونپست بود که اون تئوريهاي توطئه 
 "!دختره وسوسهش کرد که دزدي کنه

 حقیقت نداره! لوسی هیچوقت چنین" :لیدي آریستا اعتراض کرد
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 کاري نمیکرد. پل از جوانی و سادگی اون سوء استفاده کرد و اون رو
 ".از راه به در برد

 "!سادگی! حتما شوخی میکنین" :دکتر وایت پرخاش کرد
 ما به اندازه کافی در این مورد" .دستش را بلند کردفالک دو ویلر 

 بحث کردیم و هچ وقت به جایی نرسیدیم. فکر میکنم همه نظرات
 گیدئون به زودي بر" .به ساعت نگاه کرد ".همدیگه رو میدونیم

 میگرده و قبل از اون باید تصمیم بگیریم چی کار کنیم. شارلوت، تو
 "حالت چطوره؟

 ".هنوز سردرد دارم" :شارلوت که هنوز به زمین نگاه میکرد گفت
 
 ٠٨١ 

 "دیدي؟" :خاله گلندا با زهرخند گفت
 منم سردرد دارم. ولی معنیش این نیست که قراره تو" :مامان گفت

 ".زمان سفر کنم
 "!ملیتو ... تو غیر قابل تح" :خاله گلندا گفت

 فکر" :آقاي جورج کله طاسش را با دستمالی خشک کرد و گفت
 میکنم باید فرض کنیم خانم شپرد و گوئنت راست میگن. در غیر

 ".این صورت باز هم زمان باارزشمون رو از دست میدیم
 دکتر وایت چنان به شدت با مشت "!حتما جدي نمیگی توماس"

 .افتادروي سربخاري کوبید که جام نقرهاي روي آن 
 طبق" :آقاي جورج از جایش پرید ولی بعد با خونسردي ادامه داد

 اون چیزي که میگن، بار آخري که گوئنت به گذشته سفر کرده یک
 ساعت و نیم تا دو ساعت پیش بوده. میتونیم اون رو براي سفر

 ".بعدیش آماده کنیم و از نزدیک جریان رو زیر نظر بگیریم
 "نظر منم دقیقا همینه. کسی مخالفتی داره؟" :فالک دو ویلر گفت
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 ".انگار که با دیوار حرف میزنم" :دکتر وایت گفت
 ".دقیقا" :خاله گلندا موافق بود

 
 ٠٨٣ 

 من اتاق مستندات رو پیشنهاد میکنم. گوئنت" :آقاي جورج گفت
 ونیم مستقیما اون رو وارداونجا در امانه و موقع برگشت میت

 ".کرونوگراف بکنیم
 "!من اجازه نمیدم اون به کرونوگراف نزدیک بشه" :دکتر وایت گفت

 خداي بزرگ، جیک، بسه دیگه. اون فقط یه" :آقاي دو ویلر گفت
 دختر جوونه! فکر میکنی زیر یونیفورم مدرسهش بمب مخفی

 "کرده؟
 بلیش هم یه دخترنفر ق" :دکتر وایت با لحن تحقیرآمیزي گفت

 ".جوون بود
 .پیشنهاد تو رو انجام میدیم" .آقاي دو ویلر به آقاي جورج اشاره کرد

 "خودت ترتیب کار رو میدي؟
 ".بیا گوئنت" :آقاي جورج گفت
 "مامان؟" .من تکان نخوردم

 چیزي نیست عزیزم. من اینجا منتظرت" .مامان به زور لبخندي زد
 ".میمونم

 
 ٠٨۴ 

 به شارلوت که هنوز به زمین خیره شده بود نگاهی کردم. خاله گلندا
 چشمانش را بسته و به حال تسلیم تکیه داده بود. به نظر میرسید
 انگار او هم ناگهان سردرد گرفته است. اما، مادربزرگم جوري به من

 میبیند. احتماال همینطورنگاه میکرد انگار براي اولین بار است مرا 
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 .هم بود
 پسربچه، با چشمهاي گشاد، دوباره از پشت کت دکتر وایت سرك

 کشید. بچه بیچاره. مرد بدجنس حتی یکبار هم با او صحبت نکرده
 .بود. جوري رفتار میکرد انگار پسرك نامریی است

 ".بعدا میبینمت عزیزم" :مامان گفت
تشویق آمیزي به من زد. من آقاي جورج بازویم را گرفت و لبخند 

 هم
 با تردید به او لبخند زدم. تقریبا از او خوشم میآمد. دست کم از بقیه

 ها
 آن دوستانهتر رفتار میکرد و تنها کسی بود که به نظر میرسید

 .حرف ما را باور میکند
 .در عین حال، از اینکه مادرم را تنها میگذاشتم حس خوبی نداشتم

 ته شد و به راهرو رفتیم تقریبا شروع به نالهوقتی در پشت سر ما بس
 .و زاري کردم که با مامانم بمانم! ولی خودم را جمع و جور کردم

 
 ٠٨۵ 

 آقاي جورج بازویم را رها کرد و جلوتر راه افتاد. اول از راهی که آمده
 روي دیگري شدیم، از پله باالبودیم برگشتیم، بعد از دري وارد راه

 مثل -رفتیم، از در دیگري رد شدیم و وارد راهروي دیگري شدیم 
 یک هزارتو بود. با اینکه مشعلهاي روغنی براي اینجا برازندهتر بود،

 .راهروها چراغ برق داشتند که آنجا را مثل روز روشن میکرد
 اول گیج کننده به نظر میرسه ولی بعد از مدتی" :آقاي جورج گفت

 ".راهت رو پیدا میکنی
 از پلههاي بیشتري پایین رفت؛ پلکانی مارپیچی و عریض از سنگ که

 در قرن1 شوالیههاي معبد" .به نظر میرسید تا مرکز زمین ادامه دارد
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 دوازدهم این ساختمان رو بنا کردن. رومیها قبل از اونها اینجا
 براي همه اونها2. ساختن و قبل از اونها هم سلتها بناهایی رو

 مکان مقدسی بود و تا امروز هم چیزي عوض نشده. میشه احساس
کرد جاي خاصیه، موافق نیستی؟ انگار نیروي عظیمی از این بخش 

 از
 ".زمین بیرون میاد

 من که چنین احساسی نداشتم. فقط احساس خستگی و ضعف
 .تا کمخوابی دیشب را جبران کنم میکردم. احتیاج داشتم بخوابم

1 
Knights Templars 

2 
Celts 

 
 ٠٨۶ 

 وقتی به انتهاي پلهها رسیدیم، به سمت راست پیچیدیم و ناگهان با
 .مرد جوانی رو به رو شدیم. من تقریبا با سر به سینه او برخورد کردم

 "!آخ" :آقاي جورج گفت
 مرد جوان موهاي تیره مجعدي داشت که تقریبا به ".آقاي جورج "

 شانههایش میرسید و چشمهاي سبزش آنقدر براق بودند که فکر
 کردم حتما لنز گذاشته است. با اینکه تا به حال او را ندیده بود،

 بالفاصله او را شناختم. صداي او را در هر جایی که میشنیدم
 بود که در سفر آخرم به گذشته تشخیص میدادم. او همان مردي

 .دیده بودم
 یا دقیقتر بگویم، همان کسی که وقتی من پشت پرده پنهان شده

 .بودم، همزاد مرا بوسیده بود
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 باز هم نتوانستم جلوي خودم را بگیرم و به او زل نزنم. از جلو، بدون
 هزار بار بهتر. کامال فراموش کردم که من -کاله گیس، بهتر هم بود 

 لی در حالت عادي از پسرهاي موبلند خوشمان نمیآمد. لزلی فکرو لز
 میکرد آنها موهایشان را بلند میکنند تا گوشهاي گنده خود را

 .پنهان کنند
 
 ٠٨٧ 

 با کمی آزردگی برگشت، از سر تا پا مرا بررسی کرد و دوباره با نگاهی
 .ي جورج نگاه کردپرسشگر به آقا

 .گیدئون، ایشون گوئنت شپرده" :آقاي جورج آه کوچکی کشید
 ".گوئنت، ایشون گیدئون دو ویلره

 .گیدئون دو ویلر. قهرمان اسب سواري. آن یکی مسافر زمان
 ".سالم" :مؤدبانه گفت

 چرا یک دفعه صدایم اینقدر گرفته بود؟ ".سالم"
 فکر میکنم شما دو تا بعدا" .آقاي جورج خندهاي عصبی کرد

 همدیگه رو بیشتر بشناسین. امکان داره گوئنت شارلوت جدید ما
 ".باشه

 چشمهاي سبزش دوباره مرا بررسی کرد، این بار فقط صورتم "چی؟"
 .را. من فقط میتوانستم به طرز احمقانهاي به او زل بزنم

 رماجراي خیلی پیچیدهایه. بهتره بري به تاال" :آقاي جورج گفت
 ".اژدها، عموت برات توضیح میده

 در هر حال داشتم میرفتم اونجا. بعدا" .گیدئون سري تکان داد
 ".میبینمتون آقاي جورج. فعال خداحافظ وینی

 
 ٠٨٨ 
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 وینی کی بود؟
 .آقاي جورج حرفش را تصحیح کرد ولی گیدئون رفته بود "گوئنت"

 .پایش روي پلهها محو شد صداي
*** 

 مطمئنم سؤاالت زیادي داري. من تا جایی که" :آقاي جورج گفت
 ".بتونم بهت جواب میدم

 من خوشحال بودم که باالخره میتوانستم بنشینم. پاهایم را رو به
رویم دراز کردم. اتاق مستندات حتی با اینکه هیچ پنجرهاي نداشت 

 و
 اي خیلی راحتی بود. در شومینهدر عمق یک سرداب قرار داشت، ج

 آتش روشن بود و همه جاي اتاق کتابخانه و قفسههاي کتاب دیده
 میشد و پر از صندلیهاي دسته دار و مبل بزرگی بود که االن روي

آن نشسته بودم. وقتی وارد اتاق شدیم، یک نفر از صندلی پشت 
 میز

 کلمه حرف بلند شد، براي آقاي جورج سري تکان داد و بدون یک
 .اتاق را ترك کرد

 .اولین سؤالی بود که به ذهنم رسید "اون مرد الل بود؟" :پرسیدم
 
 ٠٨٩ 

 نه. ولی روزه سکوت گرفته. تا چهار هفته آینده" :آقاي جورج گفت
 ".حرف نمیزنه

 "چه فایدهاي براش داره؟"
 1داوطلبها قبل از اینکه ما در حلقه خارجی یه جور مراسم عبادیه."

 قبولشون کنیم باید یک سري امتحان رو بگذرونن. براي اونها
 آقاي ".اهمیت خیلی زیادي داره که بتونن ثابت کنن رازدار هستن
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 حتما فکر میکنی ما خیلی عجیب هستیم. بیا،" .جورج لبخند زد
 ".این چراغ قوه رو بگیر و دور گردنت آویزون کن

 "االن چه اتفاقی برام میفته؟"
 ".ما منتظر سفر بعدیت در زمان میمونیم"
 "چه وقتی اتفاق میفته؟"
 خب، هیچ کس نمیتونه دقیق بگه. گفته شده جد دور تو الین"

دومین کسی که در حلقه دوازده نفره متولد شد فقط پنج 2برگلی ،
 بار

 سن هجده در طول عمرش سفر کرده. ولی البته اون موقع زایمان در
 سالگی فوت کرد. خود کنت وقتی مرد جوانی بود هر چند ساعت

1Outer Circle 
2 

Elaine Burghley 
 
 ٠٩١ 

 یکبار سفر میکرد، دو تا هفت بار در روز. میتونی تصور کنی تا
 گیوقتی یاد گرفته چطور از کرونوگراف استفاده کنه چه زند

 آقاي جورج به تابلوي نقاشی باالي شومینه اشاره ".خطرناکی داشته
 ".تابلوي اونه. کنت سن ژرمن" .کرد

 وحشتناك بود. دیگر نمیتوانستم یک خواب "!هفت بار در روز"
 .راحت داشته باشم یا به مدرسه بروم

 نگران نباش. فعال که در همین اتاق فرود میاي؛ در چه زمانی،"
 نمیدونیم. و در هر صورت اینجا جات امنه. بعد منتظر میشیم تا

 برگردي. نباید از این اتاق بیرون بري. اگر احیانا کسی رو دیدي، این
 آقاي جورج انگشتر خاتم خودش را از ".انگشتر رو بهش نشون بده
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 انگشت بیرون آورد و به من داد. من آن را در دستم چرخاندم و به
 نگاه کردم. ستارهاي با دوازده پر بود که حروف حکاکیهاي روي آن

در هم پیچیدهاي در وسطش نوشته شده بود. دوست باهوشم 
 لزلی

 .دوباره درست گفته بود
 ".معلم ادبیات و تاریخ ما آقاي ویتمن هم یکی از اینها دارد"
 آتش شومینه در سر طاس آقاي جورج منعکس "این یه سؤاله؟"

 .میدادشده بود. حس خوبی به من 
 
 ٠٩٠ 

 سرم را تکان دادم. نیازي به جواب نداشتم. کامال مشخص بود: آقاي
 .ویتمن یکی از این آدمها بود

 "چیز دیگهاي نمیخواي بدونی؟"
 چرا، میخوام بدونم پل کیه و چه اتفاقی براي لوسی افتاده. و"

 بوده. و مامان من اون موقع چی کار کرده جریان این دزدي اونا چی
 همه این حرفها را یکباره ".که همه انقدر از دستش عصبانی هستن

 .و پشت سر هم گفتم
 .آقاي جورج سرش را خاراند؛ خجالت زده به نظر میرسید ".اوه"
 ".متأسفانه نمیتونم بهت بگم"

 ".حدس میزدم" :آهی کشیدم
 گوئنت. اگر تو واقعا شماره دوازده ما باشی، ما همه جزئیات رو برات"

 خواهیم گفت، قول میدم. ولی اول باید مطمئن بشیم. در هر حال،
 ".خوشحال میشم به سؤاالت دیگهاي جواب بدم

 .در سکوت نشستم
 خب، باشه. پل برادر کوچکتر فالک دو ویلر" .آقاي جورج آهی کشید
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 دوازده گانه است. آخرین دو ویلري که قبل از حلقه9 بود. او شماره
 
 ٠٩١ 

گیدئون سفر زمان انجام داده. فعال در همین حد کافیه. باید 
 سؤاالتی

 "... بپرسی که اینقدر حساس نباشن
 "این پایین دستشویی هست؟"
 ".مبله. البته. درست همون پشت. بهت نشون مید"
 ".خودم میتونم پیداش کنم"

 ولی مثل یک سایه کوچک و چاق "البته" :آقاي جورج جواب داد
 دنبال من آمد. آنجا، مردي که روزه سکوت گرفته بود، مثل یکی از

 .سربازان نگهبان جلوي کاخ باکینگهام ایستاده بود
 در بعدي. من اینجا منتظر" .آقاي جورج به سمت چپ اشاره کرد

 ".میشم
 جایی کوچک که بوي ضدعفونی کننده میداد -در دستشویی زنانه 

موبایلم را از جیبم بیرون  -و یک توالت و یک روشویی داشت 
 .آوردم

آنتن نداشت. دوست داشتم به لزلی در مورد این جریانات خبر 
 .بدهم

 .حداقل ساعتش کار میکرد و با تعجب دیدم تازه ظهر شده است
 ست اینجا هستم. واقعا هم به توالتاحساس میکردم چند روز ا

 .احتیاج داشتم
 
 ٠٩٣ 

 .وقتی دوباره بیرون آمدم آقاي جورج لبخندي از سر آسودگی زد
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 .مشخص بود ترسیده که نکند من وقتی آنجا هستم ناپدید شوم
 رج رو به رويدر اتاق مستندات، دوباره روي مبل نشستم وآقاي جو

 .من در یک صندلی راحتی نشست
خوب بیا به بازي سؤال و جوابمون ادامه بدیم. ولی این بار " :گفت

 به
 ".نوبت. اول من یک سؤال میپرسم، بعد تو بپرس

 ".باشه. اول شما" :گفتم
 "تشنه نیستی؟"
 ".چرا. اگه میشه یه کم آب میخوام. یا چایی"

 نجا آب و آبمیوه و شراب و کتريهمانطور که انتظار میرفت، در ای
 براي چایی بود. آقاي جورج یک قوري چاي ارل گري برایمان درست

 .کرد
 ".نوبت توست" :وقتی دوباره نشست گفت

 اگر این جریان سفر زمان به ژن بستگی داره، چرا زمان تولد انقدر"
 مهمه؟ چرا اونها سالها پیش خون شارلوت رو نگرفتن و براي این

 ژن آزمایش نکردن؟ و چرا این کرونوگراف نمیتونه قبل از اینکه
 
 ٠٩۴ 

 کسی خودش تو زمان سفر کنه و شاید به خطر بیفته، اون رو به یک
 "زمان امن در گذشته بفرسته؟

 خب، اوال، ما فقط فکر میکنیم که به ژن بستگی داره، به طور"
 ی نمیدونیم. چیزي که ازش مطمئنیم اینه که یه چیزي درقطع

 خون هست که باعث میشه فرد حامل با افراد عادي تفاوت داشته
باشه. ولی هنوز این عامل ناشناخته رو که بهش میگیم ژن سفر 

 زمان
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 پیدا نکردیم؛ با وجودي که سالهاست مشغول تحقیق هستیم و
 ما هستن. باور کن اگر بعضی از بهترین دانشمندان جهان همراه

 میتونستیم وجود ژن یا هر چی که توي خون هست رو ثابت کنیم
 کارمون خیلی راحتتر میشد. فعال در این شرایط باید به محاسبات

 ".و مشاهداتی که نسلهاي قبل از ما انجام دادن اعتماد کنیم
 اگر خون شارلوت رو در مخزن کرونوگراف میریختین، چه اتفاقی"

 "میفتاد؟
 در بدترین حالت، دیگه کار نمیکرد. ولی گوئنت،" :آقاي جورج گفت

 .ما در مورد یه قطره خون صحبت میکنیم نه باك ماشین! نوبت منه
 اگه میتونستی یه زمان رو انتخاب کنی، دوست داشتی به چه زمانی

 "سفر کنی؟
 
 ٠٩۵ 

 خیلی عقب نمیرم. فقط ده سال پیش. تا" .ر کردمبه این سؤال فک
 ".بتونم دوباره پدرم رو ببینم و با اون حرف بزنم

 آرزوي قابل درکیه ولی" .آقاي جرج با همدردي به من نگاه کرد
 متأسفانه امکان پذیر نیست. تو نمیتونی در محدوده عمر خودت

 ".سفر کنی. نزدیکترین زمان به اون درست قبل از تولدته
 حیف شد. فکر کرده بودم میتوانم برگردم به زمانی که در ".اوه"

 مهد کودك بودم و پسرکی به نام گرگوري فوربز را که در حیاط
 مدرسه به من گفته بود قورباغه زشت پیدا کنم و چهار بار به در
 باسنش لگد بزنم. بعد مثل ابرقهرمانها راه بروم و گرگوري فوربز

 .کوچک را اذیت کند دیگر جرأت نکند دخترهاي
 ".بازم نوبت توئه" :آقاي جورج گفت

 .قرار بود من جایی که شارلوت ناپدید میشه رو با گچ عالمت بگذارم"
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 "این کار چه فایدهاي داشت؟
این مزخرفات رو " .آقاي جورج این سؤال رو با دست پس زد

 فراموش
 ن محلکن. خاله گلنداي تو به این کار اصرار داشت تا بتونیم از او

 محافظت کنیم. بعد ما گیدئون رو به گذشته میفرستادیم تا اون
 
 ٠٩۶ 

محل رو براي محافظان مشخص کنه و محافظان بتونن برن اونجا و 
 تا

 ".زمان برگشت شارلوت مراقبش باشن
 قت محافظانولی شما که نمیفهمیدین اون به چه زمانی رفته. اونو"

 ".مجبور میشدن بیست و چهار ساعته مراقب اونجا باشن
 درسته، دقیقا! باز هم نوبت منه. پدر بزرگت" :آقاي جورج آهی کشید

 "رو به یاد میاري؟
 معلومه. من ده سالم بود که فوت کرد. اون اصال شبیه لیدي آریستا"

 بامزه بود و اصال سختگیري نمیکرد. همیشه براي من و -نبود 
 برادرم داستانهاي ترسناك تعریف میکرد. شما پدربزرگم رو

 "میشناختین؟
 آقاي جورج مدتی در ".بله، بله. اون مربی و بهترین دوست من بود"

 .فکر فرو رفت و به آتش نگاه کرد
 "اون پسر بچه کیه؟" :پرسیدم

 "کدوم پسربچه؟"
 ".پسربچهاي که همین االن به کت دکتر وایت آویزان بود"
 .آقاي جورج از آتش دور شد و شگفت زده به من نگاه کرد "چی؟"
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 ٠٩٧ 
 اون پسربچه موبور،" .واقعا که! من که خیلی واضح توضیح دادم

 مخصوصا خیلی ".ودحدود هفت ساله. کنار دکتر وایت ایستاده ب
 .شمرده توضیح دادم

 ولی پسربچهاي اونجا نبود. داري من رو مسخره" :آقاي جورج گفت
 "میکنی؟

 ناگهان فهمیدم چه دیده بودم و از دست خودم عصبانی بودم ".نه"
 .که چرا همان موقع نفهمیدم

 "گفتی یه پسربچه موبور حدودا هفت ساله؟"
 وانمود کردم به شدت به کتابهاي قفسه پشت سرم ".چیزي نبود"

 .عالقه مند شدهام
 آقاي جورج چیز دیگري در این مورد نگفت ولی میتوانستم نگاهش

 .را در پشت سرم حس کنم
 ".نوبت منه" :باالخره گفت

 یک "بازي مسخرهایه. نمیشه به جاي این شطرنج بازي کنیم؟"
 قصد نداشت جریان راصفحه شطرنج روي میز بود. ولی آقاي جورج 

 .ول کند
 
 ٠٩٨ 
 "تو گاهی چیزهایی رو میبینی که بقیه نمیبینن؟"

 پسربچه چیز نیست. ولی بله، من گاهی چیزهایی رو میبینم" :گفتم
 خودم هم نمیدانستم چرا این را به او ".که بقیه مردم نمیبینن

 .گفتم
 عالیه، واقعا" .لی که بود از جواب مثبت من خوشش آمدبه هر دلی

 "عالیه. چه مدته که این توانایی رو داري؟
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 ".همیشه"
 خواهش میکنم به" .آقاي جرج به اطراف نگاه کرد ".فوق العادهس"

 ".من بگو دیگه کی اینجا نشسته و به حرفهاي ما گوش میده
 نتوانستم با دیدن قیافه ناامید آقاي جورج جلوي ".ما تنهاییم"

 .خندهام را بگیرم
 اي بابا. میتونستم قسم بخورم این ساختمان لبریز از روحه. به"

 کیک پرتقالی" .از فنجانش چاي نوشید ".خصوص این اتاق
 "میخواهی؟

 نمیدانم به دلیل این بود که اسم غذا آورده بود یا -و بعد  ".عالیه"
 .اگهان دوباره احساس دلپیچه کردم. نفسم را حبس کردمولی ن -نه 

 
 ٠٩٩ 

 آقاي جورج بلند شد و در قفسهاي جستجو کرد. احساس سرگیجه
 بیشتر میشد. حتما آقاي جورج واقعا شگفت زده میشد اگر

 او خبر برمیگشت و میدید من ناپدید شدهام. شاید بهتر بود به
 .بدهم. ممکن بود قلبش ضعیف باشد

 "آقاي جورج؟"
 شیرینیها را مرتب توي بشقاب چید ".دوباره نوبت توست گوئنت"

 و فکر میکنم جواب سؤال" .تقریبا همانطور که آقاي برنارد میچید
 ".بعدي تو رو بدونم

 توجهم را به سمت چیزي که در درونم اتفاق میافتاد بردم. حس
 .گیجی کمتر شده بود

 خب، فرض کنیم اگر به زمانی سفر کنم که این ساختمون هنوز"
 "وجود نداشته، زیِر زمین فرود میام و خفه میشم؟

 .فکر کردم میخواي در مورد پسر بچه موبور سؤال کنی. خیلی خب"
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 طبق دانش فعلی ما، هیچ کس تا به حال بیشتر از پانصد سال به
 تونیم زمان سفر یاقوت، یعنی تو، رو فقط تاعقب برنگشته. و ما می 

 بعد از میالد روي کرونوگراف تنظیم کنیم. سالی که1560 سال
اولین مسافر زمان در حلقه، لنسلوت دو ویلر به دنیا اومد. ما اغلب 

 از
 
 ١١١ 

 لی جالبی رو ازاین محدودیتها ناراضی هستیم. سالهاي خیلی خی
 دست میدیم. بفرما، یه شیرینی بردار. اینها شیرینیهاي مورد عالقه

 ".من هستن
 دستم را به طرف بشقاب دراز کردم ولی ناگهان همه چیز جلوي
 چشمانم محو شد و احساس کردم انگار کسی مبل را از زیر من

 .بیرون میکشد
 
 ١١٠ 

 هشت
 با باسن روي سنگ سرد فرود آمدم، کیک پرتقالی هنوز در دستم

بود. اطرافم کامال تاریک بود، از سیاه هم سیاهتر. باید از وحشت 
 فلج

 میشدم ولی در کمال تعجب اصال نترسیده بودم. شاید به دلیل
 
 ١١١ 

 حرفهاي آرامشبخش آقاي جورج بود یا شاید دیگر داشتم به این
 !)سفرها عادت میکردم. شیرینی را در دهانم گذاشتم (خوشمزه بود

 و بعد دنبال چراغ قوهاي که دور گردنم بود گشتم و بندش را از سرم
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 .خارج کردم
 چند لحظهاي طول کشید تا کلیدش را پیدا کنم. در نور چراغ قوه،

 تاب را دیدم و شومینه را (که متأسفانه سرد بود و آتشیقفسههاي ک
 نداشت) تشخیص دادم. تابلوي نقاشی باالي آن همان بود که دیده

 بودم، تصویر مسافر زمان با کاله گیس سفید مجعد، کنت فالن و
 بهمان. چیزي که واقعا الزم بود چند صندلی و میز و البته مبل

 .بودم راحتی بود که من االن رویش نشسته
 آقاي جورج گفته بود باید فقط منتظر بمانم تا برگردم. و اگر مبل

 هنوز هم بود احتماال همین کار را میکردم. ولی ضرري نداشت
 .سرکی به بیرون بکشم

 با احتیاط به طرف در رفتم. در قفل بود. خوب بود حداقل دیگر
 .نیازي به دستشویی نداشتم

 
 ١١٣ 

 اتاق را در نور چراغ قوه جستجو کردم. شاید چیزي پیدا کنم که
مشخص شود در چه سالی هستم. ممکن است تقویمی روي دیوار 

 یا
 .روي میز باشد

 میز پوشیده از کاغذهاي لوله شده، کتاب، نامههاي باز شده و
 .افتاد جعبههاي کوچک بود. نور چراغ قوه روي یک دوات و چند قلم

 یک برگ کاغذ را برداشتم. جنس زمخت و خشنی داشت و دستخط
روي آن آنقدر پیچ و خم داشت که تشخیص نوشته سخت شده 

 .بود
 هفته،9 دکتر عزیز و گرانقدر. نامه شما پس از تقریبا" :نوشته بود

امروز به دست من رسید. با توجه به سفر طوالنی شما در 
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 مستعمرات
 ".چنین سرعتی بینظیر است

 لبخند زدم. نه هفته براي رسیدن یک نامه! معلوم میشود در زمانی
 هستم که نامه ها را با کبوتر نامه رسان میفرستادند. یا شاید پست

 .حلزونی، با استفاده از حلزونهاي واقعی
 روي صندلی پشت میز نشستم وچند نامه دیگر را خواندم. مطالب

 اسامی هم هیچ مفهومی براي من نداشت. بعدکسل کننده بود و 
 جعبههاي کوچک را بررسی کردم. اولین جعبهاي که باز کردم پر از
 مهرهایی پر نقش و نگار براي مهر کردن نامهها بود. به دنبال یک

 
 ١١۴ 

 یچیده وستاره دوازده پر گشتم ولی فقط تاج، حروف در هم پ
 طرحهاي ارگانیک بود. خیلی زیبا بودند. لولههاي مومی رنگارنگ

 .حتی طالیی و نقرهاي را هم پیدا کردم
 جعبه کوچک بعدي قفل بود. شاید کلیدش در یکی از کشوهاي میز

 بود. داشتم کم کم از این جستجوي گنج لذت میبردم. تصمیم
 یاید آن را باگرفتم اگر از چیزي که در جعبه پیدا کردم خوشم ب

 خودم برگردانم. به عنوان آزمایش. شیرینی بدون مشکل سفر کرده
 بود. یک یادگاري کوچک براي لزلی. حتما امکان پذیر بود چون

 .جعبه انسان یا حیوان نبود
در کشوهاي میز قلم و دوات بیشتري بود. نامههاي به دقت تا و 

 بسته
 هاللی شکل وشده، دفترچه، یک نوع خنجر، یک چاقوي کوچک 

 .کلید
 .چندین و چند کلید در انواع شکل و اندازه. لزلی عاشقشان میشد
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شاید به ازاي هر کدام از این کلیدها، قفلی در این اتاق وجود داشت 
 و

 .در پشت هر قفل یک راز پنهان شده بود. یا یک گنج
 چند تا از کلیدهاي کوچکی را که به نظرم به قفل جعبه میخورد

 امتحان کردم ولی هیچکدام به آن نمیخوردند. چه حیف. احتماال
 
 ١١۵ 

 .جواهرات ارزشمندي در آن بود. شاید بهتر باشد کل جعبه را بردارم
 ولی شکل جعبه و اندازه آن جوري بود که نمیتوانستم آن را به

 .راحتی در جیب ژاکتم جا دهم
 ر جعبه بعدي یک پیپ بود. یک پیپ زیبا با کندهکاريهاي استادانهد

 که احتماال از مرمر بود ولی آن هم به درد لزلی نمیخورد. شاید بهتر
 باشد یکی از مهرها را ببرم؟ یا خنجر زیبا؟ یا یک کتاب؟

 البته میدانستم نباید چیزي بدزدم ولی این موقعیت استثنایی بود و
 چیزي را به عنوان غرامت بردارم. به عالوه، بایدفکر کردم حق دارم 

 امتحان میکردم که آیا میتوانم از گذشته چیزي را به حال برگردانم
 یا نه. وجدانم اصال ناراحت نبود و این موضوع برایم تعجب آور بود
 چون معموال وقتی لزلی از نمونههاي مجانی اغذیه فروشگاه هارودز

 وز گلی را از پارك میچید غرغرزیادتر کش میرفت یا مثل دیر
 .میکردم

 نمیتوانستم تصمیم بگیرم. به نظر میرسید خنجر ارزشمندترین
 چیزي باشد که پیدا کردهام. اگر سنگهاي روي دستهاش واقعی
 بودند حتما ارزش زیادي داشت. ولی لزلی با یک خنجر چه کار

 
 ١١۶ 
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 واند بکند؟ مطمئن بودم از مهرها بیشتر خوشش میآید. ولیمیت
 کدام؟

 تصمیم گیري در مورد مهرها از دست من خارج شد چون احساس
 گیجی برگشت. در حالی که میز در جلوي چشمم محو میشد به

 .اولین چیزي که به دستم رسید چنگ زدم
 به نرمی روي پاهایم فرود آمدم. نور شدید گیجم کرد. به سرعت

 کلیدي را که در آخرین لحظه کش رفته بودم توي جیبم کنار موبایل
 انداختم و به اطراف اتاق نگاه کردم. اتاق دقیقا مثل همان زمانی بود
 که با آقاي جورج چاي میخوردم و آتش رقصان در شومینه فضاي ن

 .را دلچسب و گرم میکرد
 ک دو ویلر وولی آقاي جورج دیگر تنها نبود. او در وسط اتاق با فال

دکتر وایت خاکستري و بدخلق (و روح پسربچه موبور) ایستاده بود 
 و

 به آرامی با آنها حرف میزد. گیدئون دو ویلر به یکی از کتابخانهها
 .تکیه داده بود. او اولین کسی بود که متوجه برگشت من شد

 "!سالم وینی"
 مطمئنا این اسم چندان هم سخت نبود. من ".گوئنت" .جواب دادم

 .که او را گیلبرت یا چیزي شبیه به آن صدا نمیکردم
 
 ١١٧ 

 سه مرد دیگر برگشتند و به من خیره شدند، دکتر وایت با چشمانی
 .مشکوك و آقاي جورج که مشخص بود خوشحال شده است

 "انزده دقیقه شد. چطور بود گوئنت؟ حالت خوبه؟تقریبا پ" :گفت
 .سري تکان دادم

 "کسی رو دیدي؟"
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 کسی اونجا نبود. همونطور که گفته بودین از سر جایم تکون"
 .چراغ قوه و انگشتر خاتم را به آقاي جرج پس دادم ".نخوردم

 "مامانم کجاست؟"
 ".باال با بقیه" :آقاي دو ویلر خیلی کوتاه جواب داد

 ".وام با اون حرف بزنممی خ"
 ... نگران نباش. میتونی بعدا حرف بزنی. اول باید" :آقاي جرج گفت

 ولی با تمام صورتش لبخند ".من واقعا نمیدونم از کجا شروع کنیم
 میزد. براي چه اینقدر خوشحال بود؟

 قبال برادرزادهم گیدئون رو دیدي. اون دو سال" :آقاي دو ویلر گفت
 پیش همین تجربه هایی رو که تو االن داري گذرونده. هر چند بهتر
 از تو براي این جریان آماده شده بود. آماده کردن تو براي اطالعات

 
 ١١٨ 

 پایهاي که این چند سال گذشته از دست دادي کار سختی خواهد
 ".بود

 ".من میگم غیر ممکن سخت؟" :دکتر وایت گفت
 در هر حال نیازي نیست. من خودم تنهایی بهتر از" :گیدئون گفت

 ".پسش بر میام
 ".خواهیم دید" :آقاي دو ویلر گفت
 فکر میکنم شما این دختر رو دست کم" :آقاي جورج گفت

 گوئنت" :و بعد با لحنی جدي و تقریبا تملق آمیز گفت ".میگیرین
 ک راز کهن هستی. و زمان آن رسیده کهشپرد، شما االن بخشی از ی

 "... بیشتر در مورد این راز بدونی. در ابتدا، باید بدونی که
 خیلی عجله نکنین. ممکنه ژن رو" :دکتر وایت حرفش را قطع کرد

 ".داشته باشه ولی به این معنی نیست که میشه به اون اعتماد کرد



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 157 صفحه  

 

 ".هست یا اصال میدونه این جریان چی" :گیدئون اضافه کرد
 .مشخص بود فکر میکند من کندذهن هستم

 ستا
 . احمق خود

 
 ١١٩ 

 کی میدونه مادرش چه دستوراتی بهش داده؟ و" :دکتر وایت گفت
 کی میدونه کی اون دستورات رو به مادرش داده؟ ما فقط یک

 کرونوگراف داریم. نمیتونیم دیگه اشتباه کنیم. من پیشنهاد میکنم
 ".این رو به یاد داشته باشیم

 آقاي جورج جوري به نظر میرسید انگار سیلی خورده باشد. زیر لب
 ".ممکنه بعضی چیزها رو بیش از حد لزوم پیچیده کنه" :گفت

 ت نشواالن باید ببرمت به اتاق مشاورهام. نارح" :دکتر وایت گفت
 ".توماس ولی بعدا براي توضیحات وقت هست

 با حرف او احساس لرز کردم. تنها رفتن به یک اتاق با دکتر
 فرانکنشتاین آخرین چیزي بود که میخواستم. خطر اینکه بقیه فکر

 ".میخوام مامانم رو ببینم" :کنند بچه ننه هستم را پذیرفتم و گفتم
 .گیدئون به مسخره نچ نچ کرد

 .چیزي براي ترس نیست گوئنت" .ج به من اطمینان دادآقاي جور
 فقط به کمی از خون تو احتیاج داریم و دکتر وایت مسؤول ایمنی و
 سالمت تو هم هست. متأسفانه انواع بیماريهاي عفونی خطرناك در

گذشته وجود داشته، چیزهایی که بدن انسان این روزها با اون 
 مواجه

 ".میشهنمیشه. همه چیز به زودي تموم 
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 ١٠١ 
 ما فقط به کمی اصال میدانست چقدر حرفهایش وحشتناك است؟

 .از خون تو نیاز داریم و همه چیز به زودي تمام میشود
 ولی من نمیخوام ... نمیخوام با دکتر فرانکن... دکتر وایت" :گفتم

 .اصال اهمیتی نمیدادم آن مرد فکر میکند بیادبم یا نه ".تنها باشم
 خودش هم مؤدب نبود. و گیدئون هم میتوانست هر فکري دلش

 !میخواهد در مورد من بکند
 دکتر وایت به اندازهاي که به نظر میرسد" :آقاي جورج گفت

 "... بیعاطفه نیست. واقعا نباید
 "!چرا، باید بترسد" :دکتر وایت غرش کرد

 داشتم عصبانی میشدم. این مرد از خود متشکر فکر میکرددیگر 
 چه کسی است؟ چرا به جاي شکنجه دادن من نمیرفت براي

 خودش کت و شلواري با رنگ مناسب بخرد؟
 واقعا؟ اگر نخوام همکاري کنم چی کار" :با عصبانیت گفتم

 همان موقع متوجه شدم که چشمانش در پشت آن "میکنین؟
 .و ملتهب استعینک دور مشکی سرخ 

 
 ١٠٠ 

 خوشبختانه قبل از اینکه دکتر وایت بتواند در مورد بالیی که
 نور ایدههاي میخواهد سر من بیاورد فکر کند (و تخیلم به سرعت
 من از خانم" .وحشتناکی سر هم میکرد) آقاي دو ویلر مداخله کرد

جنکینز میخوام با تو بیاد و آقاي جورج هم تا وقتی اون برسه 
 پیشت
 ".میمونه

 نگاه پیروزمندانهاي به دکتر انداختم، از آن مدلهایی که انگار زبانت
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 .را براي کسی در میآوري ولی او به من توجهی نکرد
ما نیم ساعت دیگه تو تاالر اژدها همدیگه " :آقاي دو ویلر ادامه داد

 رو
 ".ممیبینی

 قصد نداشتم این کار را بکنم ولی وقتی از اتاق بیرون میرفتم به
 سرعت برگشتم تا ببینم پیروزي من در مقابل دکتر وایت، گیدئون را

 تحت تأثیر قرار داده یا نه. مشخص بود که نه چون داشت به پاهاي
 .من نگاه میکرد. احتماال آنها را با پاهاي شارلوت مقایسه میکرد

 اي او کشیدهتر و الغرتر بود! و او قطعا به خاطر اینکهلعنتی، پاه
 دیشب را بین آت و آشغالهاي قدیمی و کروکودیل خشک شده

 .گذرانده بود، روي ساقهایش خراش نداشت
*** 

 
 ١٠١ 

اتاق مشاوره دکتر وایت شبیه اتاق پزشکان دیگر بود. و وقتی 
 شروپو

 سفیدي روي کت و شلوارش پوشید و دست هایش را به مدت
 طوالنی شست، شبیه همه دکترهاي دیگري شد که تا به حال دیده

 .بودم. فقط روح پسربچه موبور کنارش کمی غیر عادي بود
 ".کت بیرون و آستین باال" :دکتر وایت گفت

 ممکنه لطف کنی و ژاکتت رو در بیاري و" :آقاي جورج ترجمه کرد
 "آستینت رو باال بزنی؟

 روح کوچولو با عالقه نگاه میکرد. وقتی به او لبخند زدم به سرعت
 .پشت دکتر وایت پنهان شد و دو ثانیه دیگر دوباره سرك کشید

 "یعنی تو داري منو میبینی؟" :پرسید
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 .سرم را به نشانه تأیید تکان دادم
 ".اه نکننگ" :دکتر وایت بندي را دور بازویم پیچید و غرغر کرد

 ".از خون نمیترسم. حتی از خون خودم" :گفتم
 ".بقیه من رو نمیبینن" :روح کوچولو گفت

 "میدونم. اسم من گوئنته. اسم تو چیه؟" :گفتم
 ".براي تو دکتر وایت" :دکتر وایت گفت

 
 ١٠٣ 

 ".رابرت" :روح گفت
 ".گیهاسم خیلی قشن" :گفتم

 ممنون. تعریفت رو اینجور جبران میکنم که بگم" :دکتر وایت گفت
 .تقریبا سوزن را حس نکردم ".تو هم رگهاي خیلی قشنگی داري

 دکتر وایت با دقت یه لوله آزمایش را از خون من پر کرد. بعد لوله پر
 .را با یک لوله خالی عوض کرد و آن را هم پر کرد

 ".اون با تو حرف نمیزنه، جیک" :آقاي جورج گفت
 "نمیزنه؟ پس با کی حرف میزنه؟"

 ".رابرت" :گفتم
 .سر دکتر وایت باال پرید. براي اولین بار مستقیم به من نگاه کرد

 "چی گفتی؟"
 ".هیچی بابا" :گفتم

 دکتر وایت چیزي با خودش زمزمه کرد که نتوانستم بفهمم. آقاي
 زد. ضربهاي به در خورد و جورج انگار که همدست من باشد لبخندي

 .خانم جنکینز، منشی عینکی وارد شد
 
 ١٠۴ 
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 .آها، باالخره اومدي. تو دیگه میتونی بري توماس" :دکتر وایت گفت
 و به خانم ".خانم جنکینز مراقبه ما آداب معاشرت رو رعایت کنیم

 ".ا بنشینی ولی دهنت رو بسته نگه دارمیتونی اونج" :جنکینز گفت
 ولی روي ".مثل همیشه دوست داشتنیه" :خانم جنکینز گفت

 .صندلی که دکتر وایت گفته بود نشست
 یکی از لوله ".به زودي میبینمت" :آقاي جورج به من گفت

 میرم این رو" :آزمایشهاي خون مرا برداشت و با نیشخند اضافه کرد
 ".بریزم تو باك

 کرونوگراف رو" :وقتی در پشت سر آقاي جورج بسته شد پرسیدم
 "کجا نگه میدارن؟ چه شکلیه؟ میشه توي اون نشست؟

 آخرین کسی که در مورد کرونوگراف از من پرسید تقریبا دو سال"
 دکتر وایت سوزن رو از بازوي من خارج کرد و ".بعد اون رو دزدید

 .لوي خونریزي را بگیردیک تکه پنبه روي پوست من فشار داد تا ج
 پس مطمئنم درك میکنی چرا عالقهاي ندارم به این سؤاالت"

 ".جواب بدم
 "کرونوگراف رو دزدیدن؟"
 
 ١٠۵ 

 .رابرت، روح پسربچه کوچولو با حرارت سر تکان داد
 ن باري رو کهدختر دایی عزیزت لوسی دزدید. اولی" :دکتر وایت گفت

 اینجا نشست یادم میاد. ظاهرا همون طوري که تو االن به نظر
 ".میرسی معصوم و ساده بود

 چون روح بود احتماال ".لوسی خوبه. من دوستش دارم" :رابرت گفت
 .احساس میکرد لوسی را همین دیروز دیده است

 "لوسی کرونوگراف رو دزدیده؟ ولی چرا؟"
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 .من از کجا بدونم؟ شاید اختالل روانی داشته" :دکتر وایت غرش کرد
مشخصه تو کل خانواده شما وجود داره. همه زنهاي خانواده 

 مونتروز
 ".هیستریک هستن. و لوسی خیلی روحیه مجرمانهاي داشت

 "!دکتر وایت! این حرف درست نیست" :خانم جنکینز گفت
 "نگفتم دهنت رو بسته نگه دار؟" :دکتر وایت گفت

 لی اگر لوسی کرونوگراف دزدیده، پس چطور هنوزو" :پرسیدم
 "اینجاست؟

 
 ١٠۶ 

 واقعا چطور؟ معلومه،" .دکتر وایت بند دور بازویم را باز کرد
 کرونوگراف دوم اینجاست بچه باهوش. آخرین بار کی واکسن کزاز

 "زدي؟
 ".جود دارهنمیدونم. پس چندین کرونوگراف و"
 چند ضربه به ".نه. فقط دو تا. مشخصه که واکسن آبله گاوي نزدي"

 "بیماري مزمن نداري؟ حساسیت؟" .باالي بازویم زد
 به جیمز ".نه. در برابر طاعون هم ایمن سازي نشدم! یا وبا یا آبله"

 شما میتونین مردم رو نسبت به آبله مایه کوبی کنین؟" .فکر کردم
 ".ز دوستام از آبله مرده باشهفکر میکنم یکی ا
 به شدت تردید دارم. مدتهاست کسی از این" :دکتر وایت گفت

 ".بیماري نمرده
 ".خب، دوست من هم خیلی وقته مرده"

 ".من فکر میکردم آبله یه جور سرخکه" :خانم جنکینز گفت
 ".و من فکر میکردم توافق کردیم شما صحبت نکنی خانم جنکینز"

 .خانم جنکینز چیز دیگري نگفت
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 "!چرا با همه انقدر بد برخورد میکنین؟ آخ" :پرسیدم
 
 ١٠٧ 

 ".فقط یه سوزن کوچیک بود" :دکتر وایت گفت
 "براي چی زدین؟"
 ".باور کن، خودت هم نمیخواي بدونی"

 :د. از او پرسیدمآهی کشیدم. روح کوچولو رابرت هم آه کشی
 "همیشه همینطوره؟"

 ".اغلب" :رابرت گفت
 ".منظوري نداره" :خانم جنکینز گفت

 "!خانم جنکینز"
 ".خیلی خب، باشه"
 خب، فعال کارم با تو تموم شد. تا دفعه آینده گروه خونت رو تعیین"

 میکنم و شاید مادر دوست داشتنیت لطف کنه و پرونده
 ".واکسیناسیون و سابقه بیماريهات رو براي من بیاره

 "من هیچ وقت مریض نشدم. االن در برابر طاعون ایمن شدم؟"
 نه. ارزش نداره. واکسنش فقط شش ماه دووم داره و اثرات جانبی"

 اون ناجوره. و اگر به من باشه هیچ وقت الزم نیست به سالهاي
 
 ١٠٨ 

 طاعون سفر کنی. میتونی دوباره لباسهات رو بپوشی و خانم
 ".جنکینز تو رو پیش بقیه میبره

 بیا گوئنت. مطمئنم گرسنهاي و" .خانم جنکینز از جایش بلند شد
 شام به زودي حاضر میشه. خانم مالوري براي امروز گوست گوساله با

 ".مارچوبه درست کرده. خوشمزهست
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 گرسنه بودم. حتی حاضر بودم گوشت گوساله و مارچوبهمن واقعا 
 .بخورم در حالی که معموال چندان طرفدار خوردن بچه گاو نبودم

 میدونی، دکتر در اصل قلب" :خانم جنکینز در راه برگشت گفت
 ".مهربونی داره. فقط رفتار دوستانه براش سخته

 ".متوجه شدم"
 خالق بود. البته اونقبال خیلی فرق داشت. شاد و همیشه خوش ا"

 کت شلوارهاي وحشتناك مشکی رو اون موقع هم میپوشید ولی
 حداقل کراواتهاش رنگی بود. قبل از اینکه پسرش فوت کنه این

 ".طور بود، چه واقعه غم انگیزي. از اون وقت به بعد آدم دیگهاي شد
 ".رابرت"
 
 ١٠٩ 

 بله، اسم پسر کوچولو رابرت بود. آقاي جورج در" :خانم جنکینز گفت
 "موردش چیزي به تو گفته؟

 ".نه"
 بچه عزیزي بود. تو یه مهمونی تولد تو استخر غرق شد. فکرش رو"

 هجده" .خانم جنکینز در حال راه رفتن با انگشتانش شمرد ".بکن
 ".سال پیش بود. دکتر وایت بیچاره

 لی حداقل شبیه یک جنازه غرق شده نبود. بعضی ازرابرت بیچاره. و
 ارواح فکر میکردند کار بامزهاي است اگر به شکل زمان مرگشان این
 طرف و آن طرف بروند. خوشبختانه من هیچ وقت کسی را که تبري

 .در سرش فرو رفته باشد ندیده بودم. یا کسی که سر نداشته باشد
 بکنیم. اون1 مادام روسینی فقط یه سالمی به" .خانم جنکینز در زد

 ".باید اندازههات رو بگیره
 ولی اتاقی که خانم جنکینز مرا به داخل "اندازه بگیره؟ براي چی؟"
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 آن برد جواب سوالم را داد. آنجا اتاق خیاطی بود و در بین پارچهها،
 لباسها، چرخهاي خیاطی، مانکنهاي نیمتنه، قیچی و انواع نخ، زن

 .چاقی با کلی موي زرد کمرنگ ایستاده بود و به من لبخند میزد
1 

Madame Rossini 
 
 ١١١ 

 تو باید گوئنت" .کمی لهجه فرانسوي داشت ".سالم" :مادام گفت
 یک متر ".باشی. من مادام روسینی هستم و مسؤول لباسهاي توام

 وحشتناك اونیفورم ما که نمیتونیم بذاریم تو با اون" .را باال گرفت
 "؟1مدرسه سفر کنی، نسپا

سري تکان دادم. یونیفورم مدرسه من واقعا وحشتناك بود، هم 
 امروز

 .و هم در هر روز دیگري
 احتماال اگر اینجوري به خیابون بري آشوب به پا" :اضافه کرد

 دستهایش را با متر و همه چیزهاي دیگري که گرفته بود ".میشه
 .تکان تکان داد

 متأسفانه االن عجله داریم. باال منتظرمون" :خانم جنکینز گفت
 ".هستن

 مادام "اون کت رو در بیاري؟ لوطفا زود کارم تموم میشه. میتونی"
 عالیه. حاال باسن. آه! مثل یه" .روسینی متر را دور کمر من انداخت

 ه اسب جوان! فکر میکنم از بیشتر چیزهایی که براي اون یکیکر
 ".درست کردم میتونیم استفاده کنیم شاید با کمی تغییرات مختصر

1 
 n’est-ce pas این طور نیست؟
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 ١١٠ 

 شارلوت بود. به یک پیراهن زردکمرنگ با "اون یکی" حتما منظور از
 حاشیه توري سفید که به جالباسی آویزان بود و شبیه یکی از

 لباسهاي فیلم غرور و تعصب به نظر میرسید نگاه کردم. شارلوت تو
 .این لباس دوست داشتنی میشد

 ".شارلوت از من بلندتره. و الغرتر" :گفتم
 نتوانستم جلوي ".بله، یک کمی. مثل جالباسی" :مادام روسینی گفت

 گردن و سرم را هم اندازه ".ولی مشکلی نیست" .مخندهام را بگیر
 براي کاله و کالهگیس. چقدر خوبه محض" :گرفت. با لبخند گفت

 تنوع براي یه مومشکی لباس بدوزم. براي موقرمزها باید با دقت
 رنگها رو انتخاب کرد. سالهاست یه تافته دوست داشتنی دارم،

 "... رنگ بهش رنگ غروب آفتاب. تو اولین نفري میشی که این
 مادام روسینی، خواهش" :خانم جنکینز به ساعتش اشاره کرد

 "!میکنم
مادام روسینی به سرعت با متر دور  "!تقریبا تموم شد1ی وي ،م"

 من
 !مردها، همیشه عجله دارن" .چرخ زد و قوزك پایم را اندازه گرفت

 باالخره ضربه دوستانهاي به من ".د و لباس عجله بر نمیدارهولی م
1 

 Mais ouiدرست است
 
 ١١١ 

 به زودي همدیگه رو میبینیم، زیباي گردن آهویی" :زد و گفت
 "!کوچولوي من
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 متوجه شدم خود او اصال گردن ندارد. به نظر میرسید سرش
 ی واقعا دوست داشتنیمستقیما به شانههایش وصل شده باشد. ول

 .بود
 ".به زودي میبینمتون مادام روسینی"

 وقتی از اتاق بیرون آمدیم، خانم جنکینز با سرعت بیشتري راه افتاد
 و من به سختی میتوانستم همپاي او بدوم حتی با وجودي که او

 کفش پاشنه بلند پوشیده بود و من کفشهاي راحت آبی تیره
 .مدرسهام را به پا داشتم

 .ولی هنوز یک راهروي خیلی دراز جلوي ما بود ".تقریبا رسیدیم"
 براي من معما بود که چطور کسی میتواند راهش را در این هزار تو

 "شما اینجا زندگی میکنین؟" .پیدا کند
 نه، من تو ایسلیمگتون زندگی میکنم. ساعت" :خانم جنکینز گفت

 ".پنج کارم تموم میشه و میرم خونه پیش شوهرم
 
 ١١٣ 
 شوهرتون در مورد اینکه شما براي یک لژ مخفی که یه ساعت زمان"

 "تو زیرزمینش داره کار میکنین چه فکري میکنه؟
 اوه، اون چیزي در این مورد نمیدونه. من" :خانم جنکینز خندید

 کردم. نمیتونم بهباید موقع استخدام یک تعهدنامه رازداري امضا می
 ".شوهرم یا کس دیگهاي بگم اینجا چه خبره

 "اگر بگین چی؟"
 لحن خانم جنکینز نشان میداد ".اخراج میشم، به همین سادگی"

 در هر" .اصال از این فکر خوشش نمیآید. با خوشحالی اضافه کرد
 حال، کسی هم حرف من رو باور نمیکنه. از همه کمتر شوهرم. اون

 ره، مرد بیچاره. اون فکر میکنه من تمام روز روي یههیچ تخیلی ندا
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 سري پرونده عادي کسل کننده تو دفاتر حقوقی کار میکنم. واي،
همونجا گذاشتم و اومدم.  -خدایا، اون پروندهاي رو که درآوردم 

 دکتر
 میتونی بدون کمک من" .مردد به نظر میرسید ".وایت منو میکشه

 از اینجا راهت رو پیدا کنی؟ فقط چند متر مونده. اون گوشه بپیچ به
 ".سمت چپ و بعد در دوم از سمت راست

 ".سمت چپ تو اون گوشه و در دوم سمت راست. مشکلی نیست"
 
 ١١۴ 
 با آن خانم جنکینز به سرعت راه افتاد. نمیدانم چطور ".عزیز دلی"

 پاشنههاي بلند به این سرعت راه میرفت. در عوض، حاال میتوانستم
 باقیمانده با آرامش راه بروم. باالخره میتوانستم به "چند متر" در

 تابلوهاي نقاشی روي دیوار نگاه کنم، به یک زره و کالهخود ضربه
بزنم (زنگ زده بود) و انگشتانم را محتاطانه روي قاب یک تابلو 

 بکشم
 اك داشت.) همانطور که از پیچ راهرو میگذشتم صداهایی راخ(

 .شنیدم
 "...صبر کن، شارلوت"

 به سرعت به عقب برگشتم و به دیوار تکیه دادم. شارلوت از تاالر
 اژدها بیرون آمده بود و گیدئون پشت سر او بود. فقط وقت کردم
 هببینم بازوي شارلوت را گرفته است. امیدوار بودم متوجه من نشد

 .باشند
 ".این جریان خیلی خجالت آور و توهین آمیزه" :شارلوت گفت

چقدر صدایش لطیف و  ".نه اینطور نیست. تقصیر تو نیست"
 دوستانه
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 !شده بود
 فکر کردم، عاشق شارلوت است و نمیدانم به چه دلیل مسخرهاي،

 کمی احساس حسادت کردم. با اینکه دلم میخواست ببینم آن دو تا
 
 ١١۵ 

 چه کار میکنند، بیشتر به دیوار نزدیک شدم. یعنی دست همدیگر را
 گرفتهاند؟

 1!نشانههاي فانتوم" .به نظر میرسید شارلوت تسلی ناپذیر است
 خیاالت! کاش تو زمین فرو میرفتم. واقعا فکر میکردم هر لحظه

 "... ممکنه به گذشته برم
 اگر من هم جاي تو بودم دقیقا همین فکر رو" :گفت گیدئون

 .میکردم. خالهت حتما دیوونه بوده که این همه سال ساکت مونده
 ".من واقعا دلم براي دختر خالهت میسوزه

 "آره؟ دلت میسوزه؟"
 خب، فکرش رو بکن! چه جوري میخواد از پسش بر بیاد؟ هیچی"

 رو که تو و من تو ده نمیدونه ... چطوري میتونه همه اون چیزهایی
 "سال گذشته یاد گرفتیم بفهمه؟

 اصال براي من متأسف به نظر ".آره، گوئنت بیچاره" :شارلوت گفت
 ".ولی اونم نقاط قوت خودش رو داره" .نمیرسید

 .خوب، واقعا لطف داشت
1 

Phantom symptoms 
 
 ١١۶ 
 هر و کر با دوستاش، فرستادن اساماس، بلغور کردن فهرست"
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 ".هنرپیشههاي فیلمها، ... تو این جور چیزها واقعا خوبه
 .اصال هم لطف نداشت

 .با احتیاط از آن گوشه سرك کشیدم
من هم وقتی امروز دیدمش همین فکر رو کردم. " :گیدئون گفت

 هی،
 ".من واقعا دلم برات تنگ میشه

 "بهمون خوش گذشت، نه؟" .یدشارلوت آهی کش
 بله، ولی فکر کن االن چه فرصتهاي جدیدي برات فراهم شده،"

 شارلوت! من به تو حسودیم میشه! تو االن آزادي. میتونی هر کار
 ".میخواهی بکنی

 "!من هیچ وقت چیزي به جز این نمیخواستم"
 براي اینکه چاره دیگهاي نداشتی. ولی االن کل دنیا" :گیدئون گفت

 زیر پاي توئه. میتونی خارج از کشور درس بخونی. میتونی به
 سفرهاي طوالنی بري ولی من نمیتونم بیشتر از یک روز از اون

 لعنتی ... از اون کرونوگراف دور بمونم و شبهام رو در امنیت سال
 
 ١١٧ 

 با خوشحالی جام رو با تومیگذرونم. باور کن، من حاضرم 1953
 "!عوض کنم

 در تاالر اژدها دوباره باز شد و لیدي آریستا و خاله گلندا بیرون
 .آمدند. به سرعت سرم را عقب کشیدم

 ".اونها پشیمون میشن" :خاله گلندا میگفت
 گلندا، خواهش میکنم! در هر صورت ما یه" :لیدي آریستا گفت

 ".مخانوادهایم. باید در کنار هم بمونی
 بهتره اینها رو به گریس بگی. اون بود که ما رو" :خاله گلندا گفت
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به این مصیبت انداخت. ازش محافظت کنم! هیچ آدم عاقلی یه 
 کلمه

 از حرفهاش رو باور نمیکنه! نه بعد از اون همه اتفاقات. البته، این
 ".دیگه مشکل ما نیست. بیا بریم شارلوت

 ".یامتا ماشین با شما م" :گیدئون گفت
 .صبر کردم تا صداي پایشان محو شود و بعد جایگاهم را ترك کردم

 لیدي آریستا هنوز آنجا ایستاده بود و با خستگی پیشانیاش را با
 انگشت میمالید. ناگهان خیلی پیرتر به نظر میرسید، اصال شبیه

همیشهاش نبود. انگار تصویر مربی بالهي صاف و صوف از بین رفته 
 و
 
 ١١٨ 

 حتی اجزاي صورتش مثل همیشه محکم نبودند. برایش احساس
 .تأسف کردم

 "سالم. حالتون خوبه؟" :آرام گفتم
 مادربزرگم بالفاصله صاف شد. همه چیزش به حالت عادي برگشت و

 .همانطور باقی ماند
با انتقاد به  "یی؟اا، اونجا" :نگاه کنجکاوري به من انداخت و گفت

 بلوز
 لباست کثیف شده؟ بچه جان، واقعا باید یاد بگیري" .من نگاه کرد

 ".بیشتر به ظاهرت اهمیت بدي
 
 ١١٩ 

 فاصله بین دو فقره سفر زمان از یک حامل ژن به حامل ژن دیگر
 هنترل شود. با وجود اینکمتفاوت است مگر اینکه توسط کرونوگراف ک
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 مشاهدات کنت سن ژرمن او را بر این باور داشته است که تعداد
 سفرهاي حامالن ژن مؤنث نسبت به حامالن مذکر به طرز قابل
 توجهی کمتر است، تا به امروز تجارب ما اجازه نداده است این

 .یافتهها را تأیید نماییم
 ر زمان کنترل نشدهاز زمان ثبت مشاهدات، طول مدت فقرههاي سف

 می5 از هشت دقیقه و دوازده ثانیه (سفر اولیه تیموتی دو ویلر،
 11تا دو ساعت و چهار دقیقه (مارگارت تیلنی، سفر دوم، 9111)

 .متفاوت بوده است1894) مارچ 
 پنجره زمانی فراهم شده توسط کرونوگراف براي سفر زمان، حداقل

 .سی دقیقه و حداکثر چهار ساعت است
مشخص نشده است که آیا تا به حال مالقات کنترل نشدهاي به 

 دوره
 زندگی گذشته خود حامل ژن اتفاق افتاده است یا خیر. در

 یادداشتهاي کنت سن ژرمن مطرح شده است که چنین مسألهاي
 
 ١٣١ 

 :. (جلد سومبه دلیل قانون محیطهاي پیوسته غیر ممکن است
 1)قوانین محیطهاي پیوسته

 در ضمن، نمیتوان از کرونوگراف براي ارسال حامالن ژن به دوره
 .زندگی خودشان استفاده کرد

 گاهشمار محافظان
 قوانین عمومی سفر زمان2: جلد

 نه
 مامان طوري مرا بغل کرد که انگار سالها از هم دور بودهایم. مجبور

شدم بارها و بارها به او اطمینان بدهم که حالم خوب است تا 
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 باالخره
 .راضی شود

 "خودت خوبی مامان؟"
 ".آره عزیزم، من خوبم"
1 

Laws of the Continuum 
 
 ١٣٠ 

 پس همه خوبن. خوشحالم که این" :آقاي دو ویلر با کنایه گفت
 آنقدر به من و مامان نزدیک شده بود که ".ن شدموضوع روش

 میتوانستم بوي ادکلنش را حس کنم. (تقریبا تند و میوهاي با کمی
 .)بوي دارچین. بیشتر گرسنه شدم

 چشمهاي گرگ مانندش روي "حاال با تو چی کار کنیم گریس؟"
 .مامان ثابت شده بود

 ".من حقیقت رو گفتم"
 بله، حداقل تا جایی که مربوط به تشخیص ژن" :آقاي دو ویلر گفت

گوئنت میشه. ولی باید بفهمیم قابلهاي که انقدر با مهربانی حاضر 
 شد

 شونزده سال پیش تو گواهی تولد دست ببره چرا تصمیم میگیره
 ".ناگهان امروز جابهجا بشه

 فکر نمیکنم هر تصادف جزئیاي اهمیت" .مامان شانهاي باال انداخت
 ".فالک داشته باشه،

 به عالوه، من فکر میکنم عجیبه که وقتی بچهت داره دو ماه زودتر"
 به دنیا میاد تصمیم میگیري تو خونه زایمان کنی. تو این شرایط،

 ".آدم عاقل به محض شروع درد زایمان به بیمارستان میره
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 ١٣١ 

 خیلی به سرعت اتفاق افتاد،" :ند گفتمامان بدون اینکه پلک بز
 ".همین. فقط خوشحال بودم که قابله تونست به موقع برسه

 آهان. ولی حتی در این حالت هم باید مستقیم بعد از زایمان"
 ".میرفتی بیمارستان تا بچه رو چک کنن

 ".رفتیم"
 فرداي اون روز. پروندههاي بیمارستان نشون" :آقاي دو ویلر گفت

 ا آزمایشات کاملی روي بچه کردن ولی مادر قبول نکردمیده اونه
 "معاینه بشه. چرا گریس؟

 فکر میکنم اگر خودت بچه میزاییدي منو بهتر" .مامان خندید
 درك میکردي. حالم خوب بود، فقط میخواستم مطمئن بشم بچه
 هم خوبه. چیزي که براي من جالبه اینه که چطور به این سرعت به

 پروندههاي بیمارستانی دسترسی پیدا کردي. فکر میکردم این
 ".جزئیات کامال محرمانه هستن

 اگر میخواي از بیمارستان براي نقض قانون محافظت از اطالعات"
 .شکایت کنی راحت باش. ما هم در این فرصت دنبال قابله میگردیم

 ".دارم به شدت عالقه مند میشم ببینم این زن چی براي گفتن داره
 
 ١٣٣ 

 در باز شد و آقاي جورج و دکتر وایت به همراه خانم جنکینز که
 .تعداد زیادي پرونده به همراه داشت وارد شدند

 گیدئون هم بعد از آنها قدم زنان وارد شد. این بار فرصت کردم به جز
 نم. امیدوارم بودم چیزي درصورت زیبایش به بقیه چیزها هم نگاه ک

 او ببینم که دوست نداشته بشم تا اینقدر در مقایسه با او احساس
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کمبود نکنم. متأسفانه نتوانستم چیزي پیدا کنم. نه پاهایش به 
 خاطر

 اسب سواري پرانتزي بودند، نه بازوهاي گوریل مانند دراز داشت و نه
 ین مدلگوشهایش به سرش چسبیده بود (لزلی ادعا میکرد ا

 گوش، عالمت مردان خسیس است.) در واقع، همانطور که دست به
 سینه به دیوار تکیه داده بود به طرز آزار دهندهاي خونسرد و جذاب

 .به نظر میرسید
 !چه حیف! واقعا حیف این خوشتیپی

 همه چیز" :آقاي جورج در حالی که چشمانش برق میزدند گفت
 ".کاره آمادهست. ماشین زمان آماده شروع به

 رابرت، روح کوچولو با خجالت براي من دست تکان داد. من هم
 .برایش دست تکان دادم

 
 ١٣۴ 

خب، پس همه حاضر و آمادهایم. البته " :آقاي دو ویلر گفت
 متأسفانه

 گلندا و شارلوت مجبور شدن ما رو ترك کنن. براي همه آرزوي
 ".موفقیت کردن

 ".شرط میبندم همینطوره" :گفت دکتر وایت
 دختر بیچاره. دو روز تمام نشانههاي" :آقاي جورج با همدردي گفت

 ما
 ".فانتوم داشت، حت براش سخت بوده

 دکتر وایت که پروندههایی را که خانم جنکینز برایش آورده بود ورق
 ".اون هم با همچین مادري" :میزد زیر لب گفت

 جنکینز، مادام روسینی در مورد لباسهاي گوئنت چی کار خانم"
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 "کرده؟
 خانم جنکینز با عجله از در ".اون تازه ... صبر کنین برم بپرسم"

 .بیرون رفت
 پس میتونیم" .آقاي جورج با خوشحالی دستهایش را به هم مالید

 "!شروع کنیم
 فبه طر "شما که گوئنت رو به خطر نمیاندازین، نه؟" :مامان گفت

 "اون رو از این ماجرا دور نگه میدارین؟" .آقاي جورج برگشت
 
 ١٣۵ 

 ".قطعا اون رو از ماجرا دور نگه میداریم" :گیدئون گفت
 ما هر کاري بتونیم براي" :آقاي جورج به مامان اطمینان داد

 ".محافظت از گوئنت انجام میدیم
 ما نمیتونیم اون رو از ماجرا دور نگه داریم":آقاي دو ویلر گفت

 گریس. گوئنت بخشی از این کاره. باید قبال این رو میفهمیدي. قبل
 ".از اینکه این بازي احمقانه قایم باشک رو شروع کنی

 و با این نتیجه که به لطف تو االن دختره کامال" :دکتر وایت گفت
 ته مأموریت ما رو سختتر هم میکنه. ولیناآماده و بیخبره. که الب

 ".فکر میکنم تو هم همین رو میخواستی
 چیزي که من میخواستم این بود که گوئنت رو از" :مامان گفت

 ".خطر دور نگه دارم
 من خودم به تنهایی راه زیادي رو رفتم. میتونم" :گیدئون گفت

 ".خودم از پسش بر بیام
 ".ن طور باشهمنم امیدوار بودم ای" :مامان گفت

اَه! به سختی توانستم جلوي خودم  .میتونم خودم از پسش بر بیام
 را
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 بگیرم و نخندم. این جمله شبیه جمالت آن فیلمهاي اکشن
 
 ١٣۶ 

 احمقانهاي بود که در آن یک گردن کلفت با حالت افسرده و خسته،
 جنگجوي نینجا، لشکري از فضاپیماهاي دشمن یا120 دست تنها با

 یک دهکده پر از یاغیان تا دندان مسلح میجنگد و دنیا را نجات
 .میدهد

 ".خواهیم دید چه جور کارهایی براش مناسبه" :آقاي دو ویلر گفت
 .خونش رو که داریم. فقط همین رو ازش الزم داریم" :گیدئون گفت

 کنه،1 نه هر روز بیاد اینجا و ترابردتا جایی که به من مربوطه میتو
 ".این طوري همه راضی میشن

 چی گفت؟ ترابرد؟ شبیه یکی از لغات سختی به نظر میرسید که
 آقاي ویتمن در کالسهاي ادبیات انگلیسی به کار میبرد تا ما را گیج

 به طور کلی، تالش بدي براي ترابرد کردن این استعاره نبود" .کند
 ".سعی کن دفعه بعد مطلب رو بیشتر روشن کنی گوردون، ولی لطفا

 یا شاید تراگذر کردن استعاره بود؟ در هر صورت، نه من، نه گوردون
 .و نه هیچکس دیگر در کالس هیچوقت این کلمه را نشنیده بودیم

 .البته به جز شارلوت
٠ 

 elapse معادل انتخاب شده براي کلمه
 
 ١٣٧ 

 منظور ما از ترابرد" .آقاي جورج دید چقدر مبهوت به نظر میرسم
 اینه که به صورت دستی کرونوگراف رو تنظیم کنیم تا فرد رو به ازاي
 سهمیه سفر زمان روزانهاش چند ساعتی به گذشته ببره. این کار از
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 .برگشت به طرف بقیه ".سفر کنترل نشده جلوگیري میکنه
 مطمئنم بعد از مدتی گوئنت ما رو با تواناییهاش شگفت زده"

 "... میکنه. اون
 اون یه بچهست! هیچ چیزي در هیچ" :گیدئون حرفش را قطع کرد

 ".موردي نمیدونه
 من سرخ شدم. چه رویی داشت! و با چه حالت تحقیر آمیزي به من

 !نگاه میکرد! اسب سوار احمق از خود متشکر
 .من بچه نبودم! شانزده سال و نیم داشتم ".ست نیستدر" :گفتم

 درست همسن شارلوت. ماري آنتوانت به سن من چندین سال بود
 که ازدواج کرده بود (البته من این موضوع را از کالس تاریخ یاد

نگرفته بودم، بلکه در فیلم کریستین دانست دیده بودم.) و ژان 
 دارك

 ... فقط پانزده سال داشت که
 خوب مثال در" .لحن گیدئون به شدت تمسخر آمیز بود "نه؟ جدا؟"

 "مورد تاریخ چی میدونی؟
 
 ١٣٨ 

 مگر تازه یک نمره کامل از تاریخ نگرفته "!به اندازه کافی" :گفتم
 بودم؟

 "واقعا؟ بعد از جورج اول کی به تخت نشست؟"
 "جورج دوم؟" :حدس زدم اصال نمیدانستم.

 .آها! حالش گرفته شد. به نظر میرسید درست حدس زده بودم
کدوم خاندان سلطنتی بعد از خانواده استوارت به سلطنت رسیدن "
 و

 "چرا؟
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 ".امم... هنوز به اونجا نرسیدیم" :لعنتی. گفتم
 اون هیچی در مورد" .گیدئون به طرف بقیه برگشت ".متوجه شدم"

 . حتی نمیتونه درست صحبت کنه. هر جا بریم عینتاریخ نمیدونه
 سیخ تو چشم همهست. و اصال درکی از اینکه چه چیزي در خطره

 نداره. نه تنها به کلی بیفایدهست بلکه کل مأموریت رو هم به خطر
 ".میاندازه

 پس من نمیتونم درست حرف بزنم؟ خب، همین االن میتوانستم
شتم به او نسبت دهم چندین لقب کامال مناسب که دوست دا

 برایش
 .پیدا کنم

 
 ١٣٩ 

 فکر کنم تو نظرت رو خیلی واضح گفتی،" :آقاي دو ویلر گفت
 گیدئون. در این مرحله، جالب میشه اگه بدونیم کنت در مورد این

 ".جریانات چه نظري داره
 "!نمیتونین این کار رو با گوئنت بکنین" :مامان حرفش را قطع کرد

 .صدایش ناگهان حالت خفگی داشت
 کنت خوشحال میشه تو" .آقاي جورج نگرانی مامان را جدي نگرفت

 رو ببینه گوئنت. یاقوت، دوازدهم، آخرین در حلقه. لحظه رو در رویی
 ".شما دو تا خیلی خاص میشه

 "!نه" :مامان گفت
 .همه به او نگاه کردند

 "!گریس! دوباره شروع نکن" :زرگم گفتمادرب
 نه. خواهش میکنم! هیچ لزومی نداره اون گوئنت" .مامان تکرار کرد

 ".رو ببینه. حتما همین که بدونه خونش حلقه رو کامل میکنه کافیه
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 حلقه رو کامل" :دکتر وایت که هنوز به پروندهها نگاه میکرد گفت
 ".اره از اول شروع کنیممیکرد، اگر مجبور نبودیم بعد از دزدي دوب

 
 ١۴١ 

 حاال هر چی، من نمیخوام گوئنت اون رو ببینه. این" :مامان گفت
 ".شرایط منه. گیدئون میتونه تنهایی این کار رو بکنه

 و دکتر وایت پرخاش ".تصمیمش با تو نیست" :آقاي دو ویلر گفت
 "!شرایط! حاال دیگه شرط میگذاره" :کرد

 ولی راست میگه! هیچ فایدهاي براي ما نداره که" :گیدئون گفت
 دختره رو هم تو این جریان بکشونیم. من براي کنت توضیح میدم

 ".چه اتفاقی افتاده و مطمئنم کنت هم با من موافقت میکنه
 کنت حتما میخواد اون رو ببینه تا خودش" :فالک دو ویلر گفت

 ضاوت کنه. هیچ خطري براي گوئنت نداره. حتی الزم نیست اینق
 ".خونه رو ترك کنه
 خانم شپرد به شما اطمینان میدم هیچ اتفاقی" :آقاي جورج گفت

 براي گوئنت نمیفته. فکر میکنم نظر شما در مورد کنت بر اساس
 ".تعصباتی است که خوشحال میشیم برطرفشون کنیم

 ".ر رو بکنینفکر نمیکنم بتونین این کا"
 
 ١۴٠ 

 مطمئنم گریس عزیز، تو هم دوست داري به ما" :آقاي دو ویلر گفت
 بگی بر چه مبنایی از کنت، مردي که تا به حال ندیدیش، بدت

 ".میاد
 .مامان لبهایش را به هم فشار داد

 "!گوش میکنیم" :آقاي دو ویلر گفت
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 فقط ... فقط یه" :مامان چیزي نگفت. باالخره زیر لب زمزمه کرد
 ".حسه

 نمیتونم کاریش" .لبهاي آقاي دو ویلر با لبخند شکاکی باال رفت
 کنم گریس، ولی من این احساس رو دارم که تو داري چیزي رو از ما

 "مخفی میکنی. از چی میترسی؟
 "بینمش؟اصال این کنت کی هست و چرا من نباید ب" :پرسیدم

 چون مادرت یه حسی داره. این مرد" .دکتر وایت کتش را مرتب کرد
 ".بیش از دویست ساله که مرده خانم شپرد

 ".من هم دوست دارم تو همین حالت بمونه" :مامان زیر لب گفت
 کنت سن ژرمن پنجمین مسافر از دوازده مسافر" :آقاي جورج گفت

 .رو در اتاق مستندات دیديزمانه، گوئنت. تو همین االن تابلوي اون 
 
 ١۴١ 

 اون یکی از اولین افرادي بود که طرز کار کرونوگراف رو درك کرد و
 تونست یادداشتهاي قدیمی رو تفسیر کنه. اون نه تنها فهمید چطور

 همیتونه با کمک کرونوگراف به هر سالی که میخواد سفر کنه، بلک
 با کمک کرونوگراف .راز دوازده .راز در پس راز رو هم کشف کرد

موفق شد چهار مسافر زمانی رو که قبل از خودش به دنیا اومده 
 بودن

 پیدا کنه و اونها رو وارد این اسرار بکنه. کنت به دنبال
 بااستعدادترین مغزهاي زمان خودش رفت، ریاضیدانها،

 شیمیدانها، ساحران، فیلسوفها ... و از اونها کمک گرفت. همه
 اونها تحت تأثیر کار کنت قرار گرفتن. به همراه هم موفق شدن

 دستنوشتههاي کهن رو تفسیر کنن و تاریخ تولد هفت مسافر زمانی
رو که باید براي بسته شدن حلقه به دنیا میومدن به دست آوردن. 
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 در
 فظان رو اینجا در لندن تأسیس کرد؛ لژکنت انجمن محا1745، سال

 ".مخفی کنت سن ژرمن
 کنت براي رمزگشایی دستنوشتههاي کهن" :آقاي دو ویلر گفت

مدیون دانشمندان، فیلسوفان و پژوهشگرانی مثل ریموند لول، 
 آگریپا

 
 ١۴٣ 

 ساموئل هارتلیب، سر کنلمفون نتشیم، جان کولت، سیمون فورمن، 
 ".بود1 دیگبی و جان والیس

 .هیچ کدام از این اسامی مفهومی براي من نداشتند
 هیچ کدوم از این اسمها مفهومی براش" :گیدئون به مسخره گفت

 ".ندارن
 واقعا میتوانست فکر مرا بخواند؟ محض احتیاط، نگاه تندي به او

 !مقکردم و با تمام قوا فکر کردم: متظاهر اح
 .گیدئون رویش را برگرداند

*** 
 "فکر میکردم سر ایزاك نیوتن یکی از محافظان بوده؟" :پرسیدم

 "!دقیقا همینطوره" :آقاي جورج جواب داد
 خودم هم تعجب کردم که این ".مرده1727 ولی نیوتن سال"

 مطلب را میدانم. لزلی دیروز تلفنی به من گفته بود و به دلیل
 نامعلومی در ذهنم مانده بود. مثل اینکه در نهایت به آن خنگی که

 .گیدئون میگفت نبودم
1 

Raimundus Lullus, Agrippa von Nettesheim, John Colet, Simon 
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Forman, Samuel Hartlib, Sir 
Kenelm Digby, and John Wallis 

 
 ١۴۴ 

 درسته. این هم یکی از مزایاي سفر در" :ي جورج با لبخند گفتآقا
 ".زمانه. میتونی در گذشته هم مثل حال دوست پیدا کنی

 "و راز در پس راز چیه؟" :پرسیدم
 راز دوازده وقتی آشکار میشه که" :آقاي جورج خیلی جدي گفت

 خون دوازده مسافر زمان وارد کرونوگراف بشه. براي همینه که حلقه
 ".باید بسته شه. این همون وظیفه عظیمیه که به عهده ماست

 ولی من آخرین نفر از دوازده نفرم، نه؟ پس حلقه باید با من کامل"
 ".بشه

 و میشد، اگر دختر داییت لوسی هفده سال پیش" :دکتر وایت گفت
 ".به سرش نزده بود که کرونوگراف رو بدزده

 "... ید. لوسی فقطپل کرونوگراف رو دزد" :لیدي آریستا گفت
 باشه، باشه، بگذارین بگیم اون رو" .آقاي دو ویلر دستش را بند کرد

 با هم دزدیدن. دو تا بچه که از راه راست به در شدن. اونها یک
 تالش پانصد ساله رو از بین بردن. مأموریت داشت شکست میخورد

 ".و میراث کنت سن ژرمن براي همیشه از دست میرفت
 "همون رازه؟ پس این میراث"
 
 ١۴۵ 

 خوشبختانه یک کرونوگراف دیگه هم در بین" :آقاي جورج ادامه داد
 این دیوارها بود. انتظار نداشتیم هیچ وقت ازش استفاده کنیم. این

 به دست محافظان افتاد. بعد از قرنها1757 کرونوگراف سال
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 بیتوجهی، معیوب شده بود و جواهرات باارزشی رو ازش دزدیده
 بودن. ولی بعد از دویست سال تالش طاقت فرسا، محافظان موفق

 "... شدن
 خالصهش کنیم،" .دکتر وایت با بیصبري حرفش را قطع کرد

 کرونوگراف تعمیر و قابل استفاده شد. با این حال تا زمانی که مسافر
 سن مناسب برسه، نمیتونستیم امتحانش بعدي، همین گیدئون، به

 کنیم. ما اولین کرونوگراف رو از دست دادیم و با اون خون ده مسافر
 زمان هم از دست رفت. براي دومی، باید دوباره از اول شروع

 ".میکردیم
 تقریبا گفتم ".تا اینکه بتونین راز دوازده رو ... به دست بیارین"
 م شستشوي مغزي دادهکمکم احساس میکرد ."آشکار کنین"

 .شدهام
 .دکتر وایت و آقاي جورج در جواب با جدیت تصدیق کردند

 "خب، این راز چه جور رازیه؟"
 
 ١۴۶ 

مامان زد زیر خنده. خندهاش کامال نابهجا بود. درست مثل زمانی 
 که

 .میکرد، از ته دل میخندید کارولین در تلویزیون مستر بین را تماشا
 "!گریس! خودت رو جمع کن" :لیدي آریستا ساکتش کرد

 راز، یه رازه،".ولی مامان باز هم خندید. بین ریسه رفتنهایش گفت
 ".یه رازه. همیشه هم همینطور بوده

 همونی که گفتم: زنهاي هیستریک، همه" :دکتر وایت غرغر کرد
 "!شون

 ".خوشحالم که جنبه بامزهي ماجرا رو میبینی" :آقاي دو ویلر گفت
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 متأسفم. یکهو نتونستم جلوي" .مامان اشکهایش را پاك کرد
 .خندهام رو بگیرم. راستش رو بگم، بیشتر حس گریه کردن دارم

 ".جدي میگم
 من فهمیدم با سؤال کردن در مورد این راز، چیزي در مورد ماهیت

 .آن نمیفهمم
 طرناکی در مورد این کنت هست کهچه چیز خ" :در عوض پرسیدم

 "نباید ببینمش؟
 
 ١۴٧ 

 مامان سرش را تکان دارد. دوباره کامال جدي شده بود. من کمکم
 .نگرانش میشدم. این تغییر حالتهایش اصال طبیعی نبود

 ظریاتهیچی. مادرت فقط میترسه تو با ن" :دکتر وایت جواب داد
 روشنفکرانهاي مواجه بشی که با عقاید خودش همخوانی نداره. ولی

 ".تصمیم گیري به عهده اون نیست
 ، مامان حرف او را تکرار کرد و این بار لحنش"نظریات روشنفکرانه"

 .به شدت تمسخرآمیز بود
 ها

 چرا اجازه نمیدین خود گوئنت تصمیم" :آقاي دو ویلر پیشن د کرد
 "بگیره میخواد کنت رو ببینه یا نه؟

 به آقاي جورج و آقاي دو "فقط براي صحبت کردن؟ در گذشته؟"
 "اون میتونه به سؤاالت من در مورد راز جواب بده؟" .ویلر نگاه کردم

 خواهی1782 اگه بخواد. تو کنت رو در سال" :آقاي جورج گفت
 در مالقاتی دید. اون موقع کنت خیلی پیر بود ولی خوشبختانه قرار

 لندن داشته و این مسأله کار ما رو راحت میکنه. این مالقات براي
 یه مأموریت فوق محرمانه بوده که ماهیتش براي مورخان و کسانی
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 که زندگینامه کنت رو نوشتن نامعلومه. کنت شب رو اینجا و در این
 
 ١۴٨ 

 . براي همین هماهنگ کردن یه مالقات بین شما دوخونه گذرونده
 ".نفر کار سختی نیست. البته، گیدئون همراهت میاد

 "پرستار بچه" و "احمقها" گیدئون چیزي زیرلب گفت و من کلمات
 !رو تشخیص دادم. چقدر از این پسره نفرت داشتم

 "مامان؟"
 ".بگو نه عزیزم"
 "آخه چرا؟"
 ".هنوز براي این کار آماده نیستی"
 براي چه کاري آماده نیستم؟ چرا نباید این کنت رو ببینم؟ چه چیز"

 "!این آدم انقدر خطرناکه؟ مامان، یه چیزي به من بگو
 آره گریس، بهش بگو. اون از این همه" :آقاي دو ویلر گفت

 مخفیکاري خسته شده. فکر میکنم اینکه مادر خودش هم داره
 ".و ازش مخفی میکنه، احساساتش رو جریحه دار کردهچیزي ر

 .مامان جوابی نداد
 
 ١۴٩ 

 همینطور که میبینی بیرون کشیدن اطالعات" :آقاي دو ویلر گفت
 چشمهاي کهرباییاش مرا به دقت زیر نظر گرفته ".مفید از ما سخته

 .بودند
 .یزي نمیگفتمامان هنوز هم چ

 انگار نه انگار. فالک دو ویلر درست میگفت. این اشارهها و اخطارها
 .فایدهاي براي من نداشت
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 ".پس باید خودم بفهمم. باشه، من میخوام ببینمش" :گفتم
 نمیدانم ناگهان چه شد ولی دیگر احساس بچه پنج سالهاي را که

 .داشتمدوست دارد فرار کند و در خانه زیر تختش پنهان شود ن
 .گیدئون زیرلب غرغر کرد

 شنیدي چی گفت گریس. پیشنهاد میکنم یه" :آقاي دو ویلر گفت
 تاکسی بگیري، برگردي میفایر و یه مسکن بخوري. وقتی کارمون

 ".تموم شد گوئنت رو بر میگردونیم
 ".من اون رو تنها نمیگذارم" :مامان با صداي آهستهاي گفت

 کارولین و نیک به زودي از مدرسه بر میگردن، مامان. اشکالی"
 ".نداره بري. من میتونم مراقب خودم باشم

 
 ١۵١ 

 ".نه، نمیتونی" :مامان باز هم آهسته گفت
 منم" :لیدي آریستا با لحنی که به طرز تعجب آوري مالیم بود گفت

 .گریس. من دو روز یک سره اینجا بودم و سرم درد میکنه با تو میام
همه چیز به طرز عجیبی عوض شد. ولی حاال ... خوب، دیگه از 

 دست
 ".ما خارجه

 "!بسیار عاقالنه" :دکتر وایت گفت
 به نظر میرسید مامان ممکن است هر لحظه شروع به گریه کند. در

 یکنم که مطمئنباشه، من میرم. به شماها اعتماد م" :نهایت گفت
 ".بشین هیچ آسیبی به گوئنت نمیرسه

 و اینکه فردا صبح به موقع به مدرسه میره. نباید" :لیدي آریستا گفت
 ".زیاد از درسهاش عقب بمونه. اون مثل شارلوت نیست

 .با تعجب به او نگاه کردم. کامال مدرسه را فراموش کرده بودم
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 به نوعی انگار "کت و کاله من کجاست؟" :لیدي آریستا پرسید
 مردهاي داخل اتاق همگی آهی از سر آرامش کشیدند. صدایش

 .شنیده نشد ولی میشد آن را حس کرد
 
 ١۵٠ 

 خانم جنکینز مراقب همه چیز هست، لیدي" :آقاي دو ویلر گفت
 یستا

 ". آر
 "!بیا بریم، دخترم" :لیدي آریستا به مامان گفت

 :فالک دو ویلر دست مامان را گرفت و به طرف لبهایش برد
 ".گریس، دیدن تو بعد از این همه سال باعث افتخار بود"

 ".انقدر هم طوالنی نبود" :مامان گفت
 ".هفده سال"
 ما همدیگه رو تو" .مامان کمی آزرده به نظر می رسید "شش سال،"

 به آقاي ".و احتماال فراموش کرديمراسم ختم شوهرم دیدیم، ولی ت
 "شما مراقبش هستین؟" .جورج نگاه کرد

 خانم شپرد، بهتون قول میدم که جاي گوئنت" :آقاي جورج گفت
 ".پیش ما امنه. به من اعتماد کنین

 مامان دستش را از دست آقاي ".به نظر میرسه چاره دیگهاي ندارم"
 میشه" .دو ویلر بیرون کشید و کیفش را روي شانهاش انداخت

 "خصوصی با دخترم حرف بزنم؟
 ".البته، تو اتاق بغلی کسی مزاحمتون نمیشه" :فالک دو ویلر گفت

 
 ١۵١ 

 ".ترجیح میدم بریم بیرون" :مامان گفت



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 189 صفحه  

 

 میترسی استراق سمع کنیم؟ یا" . بردآقاي دو ویلر ابروهایش را باال
 "از سوراخ تابلوها نگاهتون بکنیم؟

 "!احتیاج به هواي تازه دارم، فقط همین" :مامان گفت
*** 

 در این ساعت روز، ورود به باغ براي عموم آزاد نبود. مامان یک
 دروازه آهنی طرحدار دومتري را باز کرد و دوباره پشت سرمان بست؛

 روي دوربینهاي بزرگی که به گردنشان آویزان از -چند توریست 
 با حسرت به ما نگاه -بود میشد تشخیص داد توریست هستند 

 .کردند
 من مسحور گلهاي باغچه، چمنهاي شاداب سبز و عطر آنها در هوا

 فکر خوبی بود. تقریبا داشتم حس یک سمندر" :شده بودم. گفتم
 را به طرف نور آفتاببا اشتیاق صورتم  ".توي غار رو پیدا میکردم

 .باال بردم. هوا براي اول آوریل خیلی آفتابی بود
 
 ١۵٣ 

 مامان روي یک نیمکت چوبی نشست و دقیقا مثل لیدي آریستا
 دستش را روي پیشانیاش کشید؛ با این تفاوت که این حرکت باعث

 ".این یه کابوسه" :نمیشد مامان آنقدر پیر به نظر برسد. گفت
 آره. خودم هم" .من هم خودم را روي نیمکت کنار او انداختم

 نمیدونم چه فکري در موردش بکنم. دیروز صبح همه چیز مثل
همیشه بود و یهو ... انقدر چیزاي مختلف با هم اتفاق افتاده 

 احساس
 ه خروار اطالعات که با هم جور درمیکنم سرم داره منفجر میشه. ی

 ".نمیان
 ".واقعا متأسفم. امیدوارم بودم این جریانات پیش نیاد" :مامان گفت
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 "قبال با اینها چی کار کردي که انقدر از دستت عصبانین؟"
 نگاه کوتاهی به اطراف ".به لوسی و پل کمک کردم فرار کنن"

 ما گوش انداخت، انگار که بخواهد مطمئن شود کسی به حرف
 اونها یه مدت تو دورهام پیش ما مخفی شده بودند ولی" .نمیکند

 ".باالخره پیداشون کردن. و لوسی و پل باید فرار میکردن
 به چیزهایی که امروز فهمیده بودم فکر کردم. و ناگهان فهمیدم

 .دختردایی من کجاست
 
 ١۵۴ 

 ه خانواده، آنطور که من و لزلی وقتی کوچکتر بودیم فکرگربه سیا
 میکردیم، در بین سرخپوستهاي آمازون زندگی نمیکرد یا در

 .صومعهاي در ایرلند مخفی نشده بود
 .لوسی و پل در جایی به کلی متفاوت بودند

 "اونها با کرونوگراف در گذشته ناپدید شدن؟"
 در نهایت، چاره دیگهاي" .مادرم سرش را به عالمت تأیید تکان داد

 ".نداشتن. ولی این تصمیم براي اونها آسون نبود
 "چرا؟"
 بردن کرونوگراف به خارج از زمان خودت غیر قانونیه. اگر این کار رو"

 بکنی هیچ وقت نمیتونی به زمان خودت برگردي. هر کس
 ".کرونوگراف رو با خودش به گذشته ببره باید همونجا بمونه

 ولی چرا کسی" :قورت دادم. با صداي آهسته پرسیدمآب دهانم را 
 "باید چنین تصمیمی بگیره؟

 اونها فهمیدن با وجود کرونوگراف هیچ جاي امنی در زمان حال"
 ".براشون وجود نداره. دیر یا زود محافظان پیداشون میکنن

 "ولی چرا اون رو دزدیدن مامان؟"
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 ١۵۵ 
 ".میخواستن جلوي ... بسته شدن حلقه خون رو بگیرن"
 خداوندا، کمکم مثل "اگه حلقه خون بسته بشه چه اتفاقی میفته؟"

 یکی از آنها حرف میزدم. حلقه خون. اینطور پیش میرفت به زودي
 .شعر میگفتم

 گوش کن عزیزم، ما زیاد وقت نداریم. حتی اگه االن انکار کنن ولی"
 سعی میکنن تو رو وارد مأموریتشون بکنن. اونها مجبورنباالخره 

 ".حلقه رو ببندن و راز رو آشکار کنن
 احساس میکردم تا حاال هزار بار این سؤال رو "این راز چیه مامان؟"

 .پرسیدهام. در درونم تقریبا فریاد میزدم
 .من هم چیزي بیشتر از بقیه نمیدونم. فقط میتونم حدس بزنم"

 این راز قدرتمنده و به هر کسی که بدونه چطور میشه ازش استفاده
 کرد قدرت زیادي میده. ولی قدرت در دست آدم نادرست خیلی

 خطرناکه. براي همین لوسی و پل اعتقاد داشتن بهتره این راز
 هیچوقت آشکار نشه. با توجه به این بود که از خودگذشتگیهاي

 ".بزرگی رو کردن
 ".ن. ولی نمیفهمم چرامیفهمم چی میگی"
 
 ١۵۶ 
 شاید یه عده از آدمهایی که اون تو هستن فقط به دلیل کنجکاوي"

 علمی دنبال این ماجرا باشن ولی بعضیها هم هستن که اهدافشون
 اینقدر شرافتمندانه نیست. میدونم که اونها حاضرن به هر کاري

 تا به هدفشون برسن. تو نمیتونی به هیچ کدوم از اونهادست بزنن 
 ".اعتماد کنی. هیچ کدوم، گوئنت
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آهی کشیدم. هیچ کدام از چیزهایی که گفت حتی یک ذره هم 
 فایده

 .نداشتند
 از جایی که نشسته بودیم، صداي موتور ماشینی را شنیدیم و کمی

جازه بعد ماشین جلوي در ساختمان ایستاد؛ اگرچه ماشین هم ا
 ورود

 .به اینجا را نداشت
 وقت" :لیدي آریستا که از خانه بیرون میآمد با صداي بلند گفت

 "!رفتنه گریس
 چه بعد از ظهر دل انگیزي قراره بشه! نگاههاي سرد" .مامان بلند شد

 ".گلندا غذا رو تو بشقابمون منجمد میکنه
 چرا اون قابله امروز فرار کرد؟ چرا من رو تو بیمارستان به دنیا"

 "نیاوردي؟
 
 ١۵٧ 

 ".کاش اون زن بیچاره رو راحت بذارن" :مامان گفت
 لیدي آریستا سر چترش را به دروازه آهنی"!گریس! همین االن بیا"

 .کوبید
 "!و میبرن گوشه کالس وایسیفکر کنم شما ر" :گفتم

 ".اینکه اینجا تنهات بذارم قلبم رو میشکنه"
 ولی خودم هم میدانستم واقعا ".میتونم با شما بیام خونه" :گفتم

 دلم نمیخواهد این کار را بکنم. همانطور که فالک دو ویلر گفته بود
 من هم االن بخشی از این ماجرا بودم و در کمال تعجب خیلی هم

 .مدبدم نمیآ
 نه نمیتونی. ممکنه در سفر کنترل نشده صدمه ببینی" :مامان گفت
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 مرا بغل ".یا حتی کشته بشی. حداقل اینجا از این خطرات در امانی
 یادت نره چی گفتم. به هیچ کس اعتماد نکن. حتی به" .کرد

 .احساسات خودت. و در مقابل کنت سن ژرمن خیلی با احتیاط باش
 مها رو بخونه. میتونه فکرت رو بخونه و ازمیگن اون میتونه فکر آد

 ".اون بدتر اگر بهش اجازه بدي ارادهي تو رو کنترل کنه
 
 ١۵٨ 

 از روي ".دوستت دارم مامان" .من هم او را محکم بغل کردم
 شانهاش میتوانستم ببینم آقاي دو ویلر هم از در اصلی بیرون آمده

 .است
 و مخصوصا مراقب این" :وقتی مامان برگشت، او را دید. آرام گفت

ولی من نوعی  ".یکی باش. اون به مرد خطرناکی تبدیل شده
 تحسین

 مامان، قبال چیزي" :در صدایش احساس کردم براي همین پرسیدم
 "و اون بوده؟چیزي بین شما  ...

 لزومی نداشت جوابی بدهد. از حالت صورتش فهمیدم که به هدف
 .زدهام
 ".من هفده سالم بود و زود تحت تأثیر قرار میگرفتم" :گفت

 "گرفتم. چشمهاش خیلی خاصه، نه؟" :با لبخند ریزي گفتم
 مامان هم لبخندي زد؛ مخصوصا آهسته و قدم زنان به سمت دروازه

 هاي پل هم دقیقا همین رنگ بود. ولی برآره، چشم" .میرفتیم
 خالف برادر بزرگترش، مغرور و پرافاده نبود. تعجبی نداشت لوسی

 "... عاشقش شد
 ".دوست دارم بدونم چه اتفاقی براي اون دو تا افتاد"
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 ١۵٩ 
 ".متأسفانه دیر یا زود میفهمی"

 مامان کلید در ".کلید رو بده به من" :فالک دو ویلر بیصبرانه گفت
 برات ماشین" .را از بین طرحهاي دروازه به او داد و او قفل را باز کرد

 ".خبر میکنم
 فردا صبح سر" :لیدي آریستا دستش را زیر چانهام گذاشت و گفت

 وادهنصبحانه همدیگه رو میبینیم گوئنت. سرت رو باال بگیر! تو از خا
 ".مونتروزي و ما همه جا و همیشه خونسرد و آروم هستیم

 ".سعی میکنم مادربزرگ"
 دستانش را طوري تکان داد که انگار مگس "!خوبه. اوه، خداي من"

 اون آدمها فکر میکنن چی کار دارن میکنن؟ من که" .میپراند
ولی مشخص بود با آن کاله شیک، چتر و  ".ملکه انگلیس نیستم

 کت
 گش آنقدر انگلیسی به نظر میرسد که توریستها از همههماهن

 .طرف از او عکس میگرفتند
 این راز" :مامان براي آخرین بار بغلم کرد و در گوشم زمزمه کرد

 ".همین االن هم به قیمت جون انسانها تموم شده. فراموش نکن
 
 ١۶١ 

 قضی آنقدر مادر بزرگ و مادرم را نگاه کردم تابا احساسات متنا
 .ماشین از پیچ عبور کرد

 نترس گوئنت. تو تنها" .آقاي جورج دستم را گرفت و کمی فشار داد
 ".نیستی

 حرفش درست بود. آدمهاي زیادي اطراف مرا گرفته بودند که نباید
 به آنها اعتماد میکردم. مادرم گفته بود نباید به هیچ کدام از آنها
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 اعتماد کنم. به چشمهاي آبی دوستانه آقاي جورج نگاه کردم و به
 .دنبال چیزي خطرناك و فریبکارانه گشتم. ولی چیزي ندیدم

 .به کسی اعتماد نکن
 .حتی به احساسات خودت

 ".يبیا، بهتره بریم تو. باید یه کم غذا بخور"
 امیدوارم این گفتگوي" :آقاي دو ویلر در راه رفتن به طبقه باال گفت

 کوتاه با مادرت روشن کننده بوده باشه. بذار حدس بزنم: در مورد ما
 "هشدار داده. همه ما دروغگوهاي بیپروایی هستیم، درست میگم؟

 شما بهتر از من میدونین. ولی ما در مورد این حرف میزدیم" :گفتم
 ".قتی بین شما و مادرم چیزي بودهکه یه و

 
 ١۶٠ 

 در "اون بهت گفت؟" .آقاي دو ویلر ابروهایش را با تعجب باال برد
 خب، اون مال خیلی وقت" .واقع کمی خجالت زده به نظر میرسید

 "... پیش بود. من جوون بودم و
 .جمله او را تمام کردم ".و راحت تحت تأثیر قرار میگرفتین"
 ".مامانم هم همین رو گفت"

 .واي، راست میگه. کامال فراموش کرده بودم" .آقاي جورج قهقهه زد
 تو و گریس مونتروز، شما زوج جذابی میشدین فالک. حتی فقط

براي سه هفته. بعدش گریس تو مهمونی خیریه هالند هاوس یه 
 تیکه

 زکیک روي لباست پرت کرد و گفت نمیخواد دیگه یه کلمه همچی
 ".با تو حرف بزنه

 تارت توت" :آقاي دو ویلر در حالی که چشمهایش برق میزد گفت
 فرنگی بود. در اصل میخواست به صورتم پرت کنه ولی شانس آوردم
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 و به لباسم خورد. لکهش هیچ وقت پاك نشد. اون به یه دختري که
 ".ادم نمیاد حسودي کرداسمش رو اصال ی

 ".الریسا کرافتس. دختر وزیر دارایی بود" :آقا جورج گفت
 واقعا؟ وزیر دارایی االن" :آقاي دو ویلر کامال متعجب به نظر میرسید

 "یا اون موقع؟
 
 ١۶١ 
 ".اون موقع"
 "خوشگل بود؟"
 ".بله دختر خوشگلی بود"
خب، در هر حال، گریس قلب من رو شکوند چون بعدش با یه "

 پسره
 ".از مدرسه ما دوست شد. اسم اون رو خوب یادمه

 بله، چون دماغش رو شکوندي و پدر و مادرش تا" :آقاي جورج گفت
 ".پاي شکایت رفتن

 "راست میگین؟" .من کامال مجذوب شده بودم
 ".و تیم راگبی بودیماتفاقی بود. هر دوي ما ت" :آقاي دو ویلر گفت

 آقاي جورج موقع باز کردن در تاالر "!چه افشاگريهایی شد، گوئنت"
 .اژدها، هنوز با خوشحالی براي خودش میخندید

 وقتی گیدئون را دیدم که در وسط اتاق پشت میز نشسته "!دقیقا"
 .متوقف شدم. با اخم به طرف ما آمد

 .چیز مهمی نبود" .دآقاي دو ویلر به آرامی مرا به داخل هدایت کر
 رابطه عاشقانه بین خانوادههاي مونتروز و دو ویلر هیچ وقت عاقبت

 ".خوشی نداشته. میشه گفت از اول محکوم به شکسته
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 ١۶٣ 
 به نظرم هشدار کامال" :گیدئون که دست به سینه ایستاده بود گفت

 ".. من قطعا این تیپی نمیپسندمبیموردیه، عمو فالک
منظورش به من بود. یکی دو ثانیه طول کشید تا توهینش به من 

 اثر
 کرد. اولین چیزي که به ذهنم رسید این بود که چیزي مثل این

 خدا رو شکر! من هم چندان عالقهاي به آدمهاي متظاهر از" بگویم
 .ولی ساکت ماندم ".خود راضی ندارم

 باشد، به فرض که من مورد پسندش نیستم. خب که چی؟ اگر
 .نیستم، نیستم

 .انگار که برایم مهم باشد
 
 ١۶۴ 

 امروز خبرهاي هیجان انگیزي از آینده دریافت شد. یازدهمین نفر از
 ساعت را با ماحلقه دوازده، گیدئون دو ویلر، ترابرد خواهد کرد تا سه 

 در آینده بگذراند. ما تختخوابی براي او در دفتر سر والتر آماده
 کردیم. فکر کردیم آنجا خنک و آرام است و پسرك در آنجا از

 نگاههاي کنجکاو و پرسشهاي احمقانه در امان خواهد بود. در طی
 به داخل سر "اتفاقی" سفر امروزش، همه کارمنداِن در حال خدمت

 .کشیدند
 .به صورت اتفاقی همه آنها در مورد آینده سؤال داشتندو 

 هر چیزي که هست، سهام1پسرك به ما گفت بهتر است در اپل ،
 .بخریم

 گاهشمار محافظان
 9191آگوست 4
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 حلقه داخلی2گزارش از: رابرت پیل ،
1 

Apple 
2 

Robert Peel 
 
 ١۶۵ 

 ده
 شنل: مخمل ونیزي با حاشیه تافته ابریشمی. پیراهن: کتان نقشدار"

 و باالتنه زربفت ابریشمی گلدوزي1 آلمانی، با حاشیه تور دوونشایر
 مادام روسینی با دقت این پارچهها را روي میز پهن کرد. بعد ".شده

 از غذا، خانم جنکینز مرا به اتاق خیاطی برگرداند. من این اتاق
 تاق غذاخوري رسمی بیشتر دوست داشتم؛ پارچههايکوچک را از ا

 فوق العادهاي در همه جا پخش بود و مادام روسینی احتماال تنها
 کسی بود که حتی مادرم هم نمیتوانست به او اعتماد نکند. ادامه

 ترکیب آبی با نقشهاي کرم رنگ، یک پوشش باشکوه براي" .داد
 با اون. از چیزي که بعدازظهر. و کفشهاي زربفت ابریشمی هماهنگ

 به نظر میرسه راحتترن. خوشبختانه اندازه کفش تو و جالباسی
 2اوه، مون دیو،" .لباس فرم مدرسهام را کناري گذشت ".تقریبا یکیه

 زیباترین دختر دنیا هم تو این لباس شبیه مترسک میشه. کاش
 حداقل دامنش رو به اندازهاي که مد هست کوتاه میکردن. واي، چه

 زشتی! هر کی این لباس رو طراحی کرده از دختر مدرسهايهازرد 
 "!بدش میاومده. واقعا ازشون متنفر بوده

1 
Devonshire 
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2 
mon Dieuخداي من 

 
 ١۶۶ 
 "میشه همین لباسهاي زیر خودم تنم باشه؟"

 فقط لباس زیر. براي اون زمان مناسب نیست" :مادام روسینی گفت
 ولی کسی نمیاد زیر دامنت رو نگاه کنه. البته امیدوارم. اگر خواستن

 این کار رو بکنن محکم بهشون لگد بزن. از ظاهرش معلوم نیست
 ولی تو پنجه این کفشها آهن گذاشتن. دستشویی رفتی؟ با لباس

 ".سختتره ها
 ".م پرسیدي مادام روسینیبله، رفتم. تا حاال سه بار از"
 ".باید از همه چیز مطمئن بشیم"

 این هیاهویی که در مرود من راه انداخته بودند برایم عجیب بود، و
 همه این جزئیات ریز! حتی بعد از شام، خانم جنکینز یک کیف لوازم

 آرایشی بهداشتی به من داد تا بتوانم دندانهایم را مسواك بزنم و
 .صورتم را بشویم

 تظار داشتم کرست نفسم را بند بیاورد و گوشت تنم را فشار دهدان
 فکر میکردم زنها بعد پوشیدن این" .ولی به طرز عجیبی راحت بود

 ".چیزها غش میکردن
 
 ١۶٧ 
 .اووه، میکردن. اوال، براي اینکه بندهاش رو خیلی محکم میبستن"

 و ثانیا براي اینکه از بس بو میدادن هوا سنگین میشد. اون ها اصال
 مادام روسینی از ".خودشون رو نمیشستن فقط عطر میزدن

توي کالهگیسشون شپش و کک " .تصورش هم به خودش لرزید
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 بود
 و حتی ممکن بود موش توي اونها خونه بسازه. مد اون زمان خیلی

 ت نمیدادن. کرست تو شبیهزیبا بود ولی زیاد به بهداشت اهمی
 چیزي که اون بیچارهها میپوشیدن نیست. تو یه مدل مخصوص

 ".داري، مدل مادام روسینی، لطیف و راحت
 وقتی وارد زیردامنی فنردار شدم به شدت هیجان زده ".فهمیدم"

 ".انگار یه قفس پرنده دور خودم داشته باشم" .بودم
 و با دقت ".ه چیزي نیستاینک" :مادام روسینی به من اطمینان داد

 فنرهاش خیلی کوچیکه، اصال مثل" .پیراهن را روي سرم کشید
 اونایی که اون زمان تو ورساي میپوشیدن نیست. قطرش سه متر و

 نیم بود! و فنرهاي تو استخوان نهنگ نیست، فیبر کربنی
 ".پیشرفتهست، به سبکی پر! ولی نگران نباش، کسی نمیفهمه

 نقش دستههاي گل کرم رنگ دور من موج پارچه آبی کمرنگ با
 میزد. به عنوان پارچه مبلی هم بسیار زیبا میشد. ولی باید اعتراف

 
 ١۶٨ 

 میکردم حتی با وجود دامن عظیم و دنباله به ظاهر غیر قابل باورش،
 .خیلی راحت بود، و کامال اندازه

 .و مرا به طرف آینه هل داد ".مسحور کنندهس" :مادام روسینی گفت
 چه کسی باور میکرد پارچه مبلی اینقدر زیبا "!اوه" :با تعجب گفتم

 باشد؟ و من در این لباس؟ کمرم خیلی کوچک به نظرم میرسید و
 چشمایم خیلی آبی. عالی بود! هر چند دکولته لباسم مرا به یاد

 .انداخت که در مرز انفجار بودندخوانندههاي اپرایی می
 یه کم تور اونجا" :مادام روسینی که نگاه مرا دنبال کرده بود گفت

 میگذاریم. هر چی باشه، این یه لباس بعد از ظهره. اگه لباس شب
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بود، بله. باید نشون میدادي چی داري. امیدوارم این شانس رو 
 داشته

 "!موهاتباشم برات یک لباس رقص بدوزم! و حاال براي 
 "باید کاله گیس بگذارم؟"

 نه، تو دختر جوانی هستی و مهمانی بعد از" :مادام روسینی گفت
 ظهره. اگر موهات رو درست کنی و کاله سر بگذاري کافیه. الزم
 نیست براي پوستت کاري بکنیم، کامال مرمریه. و اون عالمت

 
 ١۶٩ 

 گل هاللی روي شقیقهت میتونه یه جور خال زیبایی باشه. تغهخوش
 1"!شیک

مادام روسینی به موهایم بیگودي پیچید و بعد با مهارت جلوي آن 
 با

 سنجاق فرق باز کرد و گذاشت بقیه در حلقههاي مالیم روي
شانههایم رها شود. به تصویرم در آینده نگاه کردم و خودم را 

 تحسین
 .کردم

 نمیتوانستم از فکر مهمانی بالماسکهاي که سینتیا سال گذشته
 برگذار کرد بیرون بیایم. من با لباسی شبیه ایستگاه اتوبوس رفته

 بودم چون ایدهي دیگري نداشتم و آخر شب احساس میکردم اگر
یک اتوبوس به من بزند چندان هم بد نیست چون مردم دائم 

 سؤاالت
 مانی و اینکه اتوبوس بعدي کیآزاردهندهاي در مورد جدول ز

 .میآیند از من میپرسیدند
 کاش مادام روسینی را در آن زمان میشناختم! ستاره آن شب
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 !میشدم
 مجذوب، دوباره به طرف آینه برگشتم ولی همه این اشتیاق وقتی

 .مادام روسینی پشت سرم آمد و کاله را روي سرم گذاشت تمام شد
1 

 Très chic!بسیار شیک
 
 ١٧١ 

 کاله، معجون هیوالواري از حصیر و پر و روبانهاي آبی بود و فکر
 کردم که زیبایی کل لباس را ضایع کرد. سعی کردم مادام روسینی را

 .قانع کنم که نیازي به پوشیدن آن نیست ولی او تسلیم نشد
 باید سندیت1. نه، غیر ممکنه! مسابقه زیبایی که نیست، ما شري"

 ".داشته باشیم
 میشه حداقل" .در کت لباس فرم مدرسهام به دنبال موبایلم گشتم

 "یه عکس از من بگیرین؟ بدون کاله؟
 "!عزیزم2بیان سوغ ،" :مادام روسینی خندید

 نژست گرفتم و مادام روسینی حدود سی عکس از همه جهات از م
 گرفت که در بعضی از آنها حتی کاله هم سرم بود. حداقل لزلی

 .میتوانست یک دل سیر بخندد
 تموم شد، حاال من میرم باال و به اونها میگم که آمادهاي. همینجا"

 ".بمون و به اون کاله دست نزن! عالیه
به محض اینکه پایش را از  ".چشم مادام روسینی" :مؤدبانه گفتم

 اتاق
 ت شماره تلفن لزلی را پیدا کردم و به سرعت نوربیرون گذاش

1 
ma chérie عزیز من 
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2 
Bien sûrالبته 

 
 ١٧٠ 

 عکسها را برایش فرستادم. چهارده ثانیه بعد زنگ زد. خدا را شکر در
 .اتاق خیاطی مادام روسینی آنتن دهی خوب بود

 من تو اتوبوسم. ولی دفتر و خودکارم" :لزلی در گوش من فریاد زد
 "!آمادهست. فقط باید بلند حرف بزنی

 به سرعت برق همه چیزهایی را که اتفاق افتاده بود به لزلی گفتم و
سعی کردم توضیح بدهم کجا هستم و مادرم چه گفته است. با 

 اینکه
 لزلی حرف مراکمی درهم و برهم حرف میزدم، به نظر میرسید 

 میفهمد. وقتی به او گفتم برایش از گذشته یک کلید آوردهام ذوق
 حتما مراقب" و "!واي، دیوونه کنندهس" زده شد. دائم تکرار میکرد،

 وقتی گیدئون را برایش شرح دادم (میخواست تمام جزئیات "!باش
 فکر نمیکنم موي بلند خیلی هم بد باشه. میتونه" :را بشنود) گفت

 ولی یادت نره1. داستان یک شوالیه ذاب هم باشه. مثل فیلمحتی ج
 ".گوشهاش رو که اون زیر قایم کرده چک کنی

 فرقی نمیکنه. اون یه آشغال خودپسنده و تازه عاشق شارلوت هم"
 "هست. چیزایی رو که در مورد سنگ کیمیا گفتم نوشتی؟

1 
A Knight's Tale 

 
 ١٧١ 
 .بله، همه رو نوشتم. به محض اینکه برسم خونه میرم تو اینترنت"
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 چرا اسمش انقدر برام آشناست؟ ممکنه از یه -این کنت سن ژرمن 
 ".فیلم باشه؟ نه، با کنت مونت کریستو اشتباه کردم

 "اگر واقعا بتونه فکر رو بخونه چی؟"
 . یا از هزار برعکس بشمرد. هشت تابه یه چیز بیضرر فکر کن"

 ".هشت تا برو پایین. اونوقت نمیتونی به چیز دیگهاي فکر کنی
 سعی میکنم. ببین میتونی چیزي در مورد یه پسر بچه به اسم"

 ".رابرت وایت که هجده سال پیش تو استخر غرق شده پیدا کنی
 هت یباشه، نوشتم. واي، خیلی عجیب و غریبه! باید برا" :لزلی گفت

 چاقویی، اسپري فلفلی، چیزي میگرفتیم ... فهمیدم! موبایلت رو با
 ".خودت ببر

 با آن لباس حجیم و بلند دم در سکندري خوردم، از الي در سرك
 "چی؟ به گذشته؟ فکر میکنی از اونجا میتونم زنگ بزنم؟" .کشیدم

 .مسخره بازي در نیار! عکس که میتونی بگیري، کمکمون میکنه"
 آهان، یه دونه هم از این گیدئونتون بگیر، دوست دارم ببینمش! اگه

 
 ١٧٣ 

 ممکنه گوشهاش هم معلوم باشه. گوشها خیلی در مورد آدم
 ".اطالعات میده. به خصوص الله گوش

 شروع شد. بعدا باهات تماس" .صداي پا میآمد. آهسته در را بستم
 "!میگیرم لزلی

 ولی من دیگر تلفن را خاموش ".مراقب باش" :لزلی باز هم گفت
 کردم و در یقه لباسم فرو بردم. فضاي کوچک زیر سینه براي یک

 موبایل کامال اندازه بود. فکر کردم خانمهاي قدیمی چه چیزهایی را
 اینجا مخفی میکردند؟ شیشههاي کوچک زهر؟ اسلحههاي

 عاشقانه؟مینیاتوري؟ نامههاي 
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 وقتی گیدئون وارد اتاق شد اولین چیزي که به ذهنم رسید این بود
 که چرا او نباید کاله سر کند؟ دومین چیز این بود که چطور میشود

 کسی با جلیقه نیمتنه قرمز، شلوارك سبز تیره تا سر زانو، و
 جورابهاي ابریشمی راهراه اینقدر خوشتیپ به نظر برسد؟ اگر چیز

 د که به آن فکر میکردم حتما این بود که خدا کنددیگري هم بو
 .کسی حدس نزند االن به چه چیزي فکر میکنم

 ".کاله قشنگیه" .چشمهاي سبز نگاه گذرایی به من کردند
 .لعنت به او

 
 ١٧۴ 

 .دوست داشتنیه" :آقاي جورج که بعد از گیدئون وارد اتاق شد گفت
 ".مادام روسینی، شما معجزه میکنین

 او در راهرو ایستاده بود. اتاق ".بله، میدونم" :مادام روسینی گفت
 خیاطی براي همه ما جا نداشت. دامن من به تنهایی نصف اتاق را

 .اشغال میکرد
گیدئون موهایش را پشت گردنش بسته بود و من فرصتی براي 

 تالفی
 پاپیون" :م قوا لحنم را طعنهآمیز کردم و گفتمپیدا کردم. با تما

 مخملی قشنگیه. خانم کانتر، معلم جغرافی ما همیشه یکی عین این
 ".میبنده

 پاپیون که چیزي" :گیدئون به جاي اینکه عصبانی شود پوزخند زد
 ".نیست. باید منو با کاله گیس ببینی

 .اگر دقیقش را میخواست، قبال دیده بودم
 ن، من اون شلوارك زرد لیمویی رو برات گذاشتهگیدئو1 موسیو"

 لهجه مادام روسینی موقع عصبانیت بیشتر ".بودم، نه این تیرهها رو
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 .میشد
1 

Monsieur 
 
 ١٧۵ 

 شلوارك زرد با جلیقه قرمز و کت" .گیدئون به طرف او برگشت
 قهوهاي با دکمههاي طالیی؟ فکر کردم دیگه رنگهاي روشنش

 ".زیادي شده
 1مردان عصر روکوکو" .مادام روسینی با خشونت به او نگاه کرد

 "!رنگها رو دوست داشتن. و اینجا من متخصصم، نه تو
 بله، مادام روسینی. دفعه بعد به حرفتون" :گیدئون مؤدبانه گفت

 ".گوش میکنم
 کردم. اصال بیرون نزده بود و چیزي عجیببه گوشهایش نگاه 

 .دیگري هم در آنها دیده نمیشد. البته براي من که مهم هم نبود
 "دستکشهاي چرم زرد کجان؟"
 راستش فکر کردم اگه قرار نباشه اون شلوارك رو بپوشم بهتره کال"

 ".دستکش هم دست نکنم
 رام بهالبته! مرد جوان، در کمال احت" .مادام روسینی عصبانی شد

 درك شما از مد، ما اینجا در مورد سلیقه حرف نمیزنیم، در مورد
 سندیت و اعتبار حرف میزنیم. و من دقت دارم رنگهایی رو انتخاب

 "!کنم که به چهرهت بخوره، پسرهي ناسپاس
1 

Rococo period 
 
 ١٧۶ 
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 .در حالی که هنوز غرغر میکرد راه را باز کرد تا ما رد شویم
 ".خیلی خیلی ممنون مادام روسینی" :گفتم

 آه، زیباي گردن آهویی کوچولوي من! باعث افتخار بود! حداقل تو"
 لبخند زدم. از اینکه گردن آهویی باشم ".قدر کار من رو میدونی

 .خوشم میآمد
 لطفا دنبال من بیاین دوشیزه" .چشمهاي آقاي جورج برق میزدند

 ".گوئنت
 اول باید" :گیدئون دست برد که کاله مرا از سرم بردارد و گفت

 ".چشمهاش رو ببندیم
 اي واي، بله. متأسفانه" :آقاي جورج با لبخندي عذرخواهانه گفت
 ".دکتر وایت اصرار کرده چشمت رو ببندیم
مدل ولی اینجوري " :مادام روسینی دست گیدئون رو پس زد

 موهاش
 میخواي موهاش رو از سرش بکّنی؟ تا1 !خراب میشه! تیین

 کاله و سنجاق را با خشونت "!حاالسنجاق سر ندیدي؟ اینجاست
 "!با دقت حمل کنین" .دست آقاي جورج داد

1 
 Tiens!نگاه کنید

 
 ١٧٧ 

گیدئون یک دستمال مشکی دور چشمهاي من بست. وقتی 
 دستش

 به گونهام خورد ناخودآگاه نفسم را حبس کردم و بدبختانه نتوانستم
 جلوي خودم را بگیرم و سرخ نشوم. ولی شانس آوردم که او چیزي

 .ندید چون پشت سرم ایستاده بود
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 .چند تار مویم را در دستمال گره زد "!آخ" :گفتم
 "یتونی چیزي ببینی؟ببخشید. م"
 "چرا نباید ببینم کجا میریم؟" .همه جا تاریک شده بود "نه"

 ".اجازه نداري بدونی جاي دقیق کرونوگراف کجاست" :گیدئون گفت
 دستش را پشتم گذاشت و مرا به جلو حرکت داد. راه رفتن بدون

 اینکه جلوي پایم را ببینم احساس عجیبی بود و تماس دست
 به نظر من که اصال" :گیدئون در پشتم آن را بدتر میکرد. گفت

 لزومی هم نداره. این خونه مثل هزارتو میمونه. امکان نداره راه اتاق
رو پیدا کنی. و آقاي جورج هم هیچ سوءظنی در مورد ارتکاب 

 خیانت
 ".به تو نداره

 آقاي جورج لطف داشت هرچند نمیفهمیدم معنی این حرف دقیقا
 .چه بود

 
 ١٧٨ 

 "!آخ" .شانهام به جسم سختی خورد
 گیدئون دستش رو بگیر، پسرهي احمق! چرخ خرید مغازه که"

 .صداي آقاي جورج کمی عصبانی بود ".نیست
 احساس کردم یک دست گرم و خشک دستم را گرفت و عصبی از جا

 .پریدم
 ست. منم. االن از پله پایین میریم. مواظبچیزي نی" :گیدئون گفت

 ".باش
 براي مدتی در سکوت کنار هم راه رفتیم، گاهی مستقیم و گاهی از

 پلهها پایین میرفتیم یا میپیچیدیم و من به سختی تمرکز کرده
 بودم که دستم نلرزد. یا عرق نکند. نمیخواستم گیدئون فکر کند که
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 متوجه شده که نبضم تندباعث شده من احساس خجالت کنم. آیا 
 میزند؟

 بعد ناگهان زیر پاي راستم خالی شد و من سکندري خوردم و اگر
 گیدئون با هر دو دست مرا نگرفته بود و دوباره روي زمین نگذاشته

 .بود کامال روي زمین میافتادم. حاال دستهایش دور کمر من بود
 ".مواظب باش، اینجا پلهست" :گفت

 
 ١٧٩ 

 بله، ممنون. وقتی مچ پام پیچید متوجه" :با اوقات تلخی گفتم
 ".شدم

 به خاطر خدا گیدئون، مواظب باش. بیا، تو کاله" :آقاي جورج گفت
 ".رو ببر و من هم به گوئنت کمک میکنم

 راه رفتن دست در دست آقاي جورج راحتتر بود. شاید براي اینکه
 تم بیشتر روي قدمهایم تمرکز کنم و نگران لرزش دستممیتوانس

 نباشم. راهپیمایی ما نصف ابدیت طول کشید. و باز هم احساس
 میکردم به طرف مرکز زمین پایین میرویم. وقتی باالخره ایستادیم،
 شک کردم که شاید چند راه پیچ در پیچ اضافه را فقط براي سردرگم

 .کردن من انتخاب کردهاند
 شد و دوباره بسته شد و باالخره آقاي جورج چشمبند مرا باز دري باز

 .کرد
 ".رسیدیم"

 ولی با گیدئون "!دلپذیر مثل یک صبح بهاري" :دکتر وایت گفت
 .حرف میزد

 
 ١٨١ 
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 ممنون! آخرین مد پاریس. البته باید با" :گیدئون تعظیم کوتاهی کرد
 این لباس شلوارك زرد و دستکشهاي زرد میپوشیدم ولی نتونستم

 ".خودمو راضی کنم
 ".مادام روسینی عصبانی شد" :آقاي جورج گفت

 آقاي دو ویلر از پشت سر دکتر وایت بیرون آمد و با لحن سرزنش
 "!گیدئون" :آمیزي گفت

 "خب، عمو فالک، از شما میپرسم! شلوارك زرد؟"
 رار نبود دوستاي قدیمی مدرسهت رو ببینیق" :آقاي دو ویلر گفت

 ".که نگرانی بهت بخندن
 نه، بیشتر احتمال داره" :گیدئون کاله مرا روي میز گذاشت و گفت

 مردهایی با شلوارك صورتی گلدوزي شده ببینم که فکر میکنن
 سرش را تکان داد. وقتی وارد اتاق شدم باید صبر ".خیلی خوشتیپن

 عادت کند. حاال میتوانستم با کنجکاويمیکردم چشمهایم به نور 
به اطراف نگاه کنم. همانطور که انتظار داشتم اتاق پنجرهاي نداشت 

 و
 شومینهاي هم در کار نبود. هیچجا ماشین زمانی هم به چشم

 نمیخورد. فقط یک میز و چند صندلی، یک صندوق، یک قفسه، و
 .چند نوشته که روي دیوار سنگی کنده کاري شده بود

 
 ١٨٠ 

 رنگ آبی خیلی بهت میاد" .آقاي دو ویلر لبخند دوستانهاي به من زد
 ".گوئنت. و مادام روسینی موهات رو خیلی باشکوه درست کرده

 ".امم ... ممنون"
 بهتره عجله کنیم. من دارم تو این لباسا از گرما خفه"

 گیدئون کتش را باز کرد و من شمشیري را که از کمرش".میشم
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 .آویزان بود دیدم
 دکتر وایت به طرف میز رفت و چیزي را که در مخمل قرمز پیچیده
 شده بود باز کرد. در نگاه اول شبیه یک ساعت بزرگ بود، از آنهایی

 .همه تنظیمات رو انجام دادم" .که باید روي سربخاري گذاشت
 ".د براي شما دو تا سه ساعتهپنجره زمانی موجو

 در نگاه بعدي فهمیدم آن چیز ساعت نیست. یک وسیله عجیب از
 جنس چوب پرداخت شده و فلز با چندین دکمه و شیار و چرخ 

دندههاي کوچک است. کل سطح آن با تصاویر مینیاتوري خورشید 
 و

 ماه و ستارهها پوشیده شده بود و نشانها و نقشهاي مرموزي روي
 ده بودند. شبیه یک ویلون خمیده بود و جواهرات درخشانآن کشی

 .روي آن آنقدر بزرگ بودند که امکان نداشت واقعی باشند
 "!کرونوگراف اینه؟ چقدر کوچیکه"
 
 ١٨١ 

 شبیه پدرهاي مغروري که ".چهار کیلو وزنشه" :دکتر وایت گفت
 و قبل از" .به دنیا آمدهشان را میگویند حرف میزد وزن نوزاد تازه

اینکه بپرسی، بله، جواهرات همگی اصل هستن. این یاقوت به 
 تنهایی

 ".شش قیراطه
 "اول گیدئون میره. اسم رمز؟" :آقاي دو ویلر گفت

 1".کوآ ردیت نسیتیس" :گیدئون گفت
 "گوئنت؟"
 "بله؟"
 "!اسم رمز"



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 212 صفحه  

 

 "منظورتون چیه، اسم رمز؟"
 ، اسم رمز محافظان برايکوآ ردیت نسیتیس" :آقاي دو ویلر گفت

 ".بیست و چهارم سپتامبر جاري
 ".ولی االن که چهارم آوریله"

 ما وارد روز بیست و" .گیدئون چشمهایش را به طرف آسمان برد
 چهارم سپتامبر در همین خونه میشیم. اگر نمیخوایم که محافظان

1 
Qua redit nescitis 

 
 ١٨٣ 

 .کوآ ردیت نسیتیس .سرمون رو قطع کنن باید اسم رمز رو بدونیم
 ".زود باش. تکرار کن

 امکان نداشت بیشتر از یک ثانیه یادم ."کوآ ردیت نسیتیس" :گفتم
 .بماند. آها، یادم رفت. شاید باید روي یک تکه کاغذ یادداشت کنم

 "یعنی چی؟"
 "!به من نگو که تو مدرسه التین یاد نگرفتی"

 من زبانهاي فرانسه و آلمانی را در مدرسه ".خب، یاد نگرفتم" :گفتم
 .انتخاب کرده بودم که از سرم هم زیاد بود

 یعنی1. کاملش اینه: کوآ ردیت نسیتیس هورام" :دکتر وایت گفت
 ".ساعت بازگشت خود را نمیدانید

 زرق و برقیه. میشه گفت: نمیدانی چهترجمه پر " :آقاي جورج گفت
 "... زمانی

 ما" .فالک دو ویلر با حالت معنی داري به ساعتش ضربه زد "!آقایان"
 "براي همیشه وقت نداریم. گیدئون، آمادهاي؟

1 
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Qua redit nescitis horam 
 
 ١٨۴ 

 گیدئون دستش را به طرف دکتر وایت گرفت و او زبانه روي یکی از
 ها

 شیار را بلند کرد و انگشت گیدئون را در آن گذاشت. صداي وزوز
 .مالیمی آمد انگار که چرخ دندهها در داخل دستگاه راه افتادهاند
 تقریبا شبیه صداي جعبههاي موسیقی بود. یکی از جواهرات، یک

 از درون روشن شد و صورت گیدئون غرق درالماس بزرگ، ناگهان 
 .نوري سفید شد. در همان لحظه، گیدئون ناپدید شد
 واي، باور" :در حالی که تحت تأثیر قرار گرفته بودم زیر لب گفتم

 ".نکردنیه
 ".همینطوره. نوبت توئه. دقیقا همینجا بایست" :آقاي جورج گفت

 یم: هر کاريو یادت باشه چی بهت گفت" :دکتر وایت ادامه داد
 گیدئون میگه انجام بده و هر اتفاقی افتاد همیشه نزدیک به اون

 .دستم را گرفت و انگشت سبابهام را در داخل شیار گذاشت ".باش
 "!آخ" .چیزي تیز در انگشتم فرو رفت و خودم را جمع کردم

 "!تکون نخور" .دکتر وایت دستم را محکم داخل شیار نگه داشت
 این بار یک سنگ بزرگ قرمز بر روي کرونوگراف درخشید. نور قرمز
 چشمم را زد. آخرین چیزي که دیدم کاله عظیمم بود که روي میز

 .جا مانده بود. بعد همه چیز در اطرافم سیاه شد
 
 ١٨۵ 

 .دستی شانهام را گرفت
 زیر .کوآ یه چیزي یه چیزي خره چه بود؟واي، نه. آن اسم رمز مس
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 "گیدئون تویی؟ " :لب گفتم
 کارت خوب" .و شانهام را رها کرد "پس کیه؟" :او هم زمزمه کرد

 کبریتی روشن شد و یک لحظه بعد اتاق در نور "!بود، نیفتادي زمین
 .یک مشعل میدرخشید

 "چه باحال. اون رو با خودت آورده بودي؟"
 ".د. یه دقیقه بگیرشنه، قبال اینجا بو"

 وقتی مشعل را گرفتم خوشحال شدم که آن کاله مسخره را سرم
 نکردهام. آن پرهاي آویزان حتما بالفاصله آتش میگرفتند و بعد

 .خودم هم تبدیل به یک مشعل فروزان خوشگل میشدم
 با اینکه هیچ صدایی نکرده بودم. قفل در را ".هیس" :گیدئون گفت

 باز کرد. (با خودش کلید آورده بود یا آن هم قبال توي قفل بود؟
 خوب نگاه نکردم). بعد با احتیاط به راهرو سرك کشید. همه جا مثل

 .قیر سیاه بود
 ".اینجا یه بویی میده انگار چیزي داره میگنده" :گفتم

 
 ١٨۶ 
 ئون در را پشت سر ما بست، مشعل را از دستگید "!مزخرفه. بیا"

 .من گرفت و در راهروي تاریک راه افتاد. من هم به دنبالش رفتم
 "نمیخواي بازم چشمام رو ببندي؟" :به شوخی پرسیدم
 اینجا تاریکه. امکان نداره راه یادت بمونه. یه" :گیدئون جواب داد

 هت دیگه بدلیل دیگه براي اینکه نزدیک من باشی. باید سه ساع
 ".اینجا برگردیم

 یک دلیل دیگر براي اینکه من راهم را یاد بگیرم. اگر اتفاقی براي
 گیدئون میافتاد یا اگر از هم جدا میشدیم چطور جان سالم به در

 میبردم؟ به نظر من اینکه نمیگذاشتند من چیزي بدانم ایده چندان
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 م. نمیخواستخوبی نبود. ولی کلماتی را که نوك زبانم بود عقب زدم
 .االن با آقاي از خود متشکر بحث راه بیندازم

 بوي کپک میآمد، خیلی بدتر از زمان خودمان بود. به چه سالی آمده
 بودیم؟

 .بو واقعا زننده بود انگار که چیزي در حال متالشی شدن است
 نمیدانم چرا بالفاصله به فکر موش افتادم. در فیلمها، راهروهاي دراز

 !با نور مشعل روشن شده باشند همیشه موش داشتندو تاریکی که 
 موشهاي ترسناك سیاه با چشمهاي ریز گرد که در تاریکی برق

 
 ١٨٧ 

 میزنند. یا موش مرده. یا شاید... عنکبوت. در این جور جاها همیشه
 عنکبوت هم بود. سعی کردم به دیوارها دست نزنم و فکر

 عنکبوتهاي چاقی را که به پایین لباسم چسبیده بودند و آرام از
 .پاهاي لختم باال میرفتند از سرم بیرون کنم

 در عوض، تعداد قدمهایم را تا هر پیچ راهرو شمردم. بعد از چهل و
و پنج قدم دیگر چهار قدم، به سمت راست پیچیدیم، بعد از پنجاه 

 به
 سمت چپ و بعد باز هم چپ تا به یک پلکان مارپیچی رسیدیم که

 به سمت باال میرفت. دامنم را تاجایی که میتوانستم باال گرفتم تا
 بتوانم پابهپاي گیدئون راه بروم. آن باال از جایی نور میتابید و هر چه

 هرويباالتر میرفتیم روشنتر میشد تا اینکه باالخره به یک را
 عریض با چندین مشعل روي دیوار رسیدیم. در بزرگی در انتهاي
 راهرو بود و دو دست زره و کالهخود در هر دو طرف آن ایستاده

 .بودند. آنها هم درست مثل زمان خودم زنگ زده بودند
 خوشبختانه موشی ندیدم ولی در عین حال احساس بدي داشتم؛
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 دیکتر میشدیم این احساسانگار زیر نظر هستیم و هر چه به در نز
 .بیشتر میشد. به اطراف نگاه کردم ولی راهرو خالی بود

 
 ١٨٨ 

 وقتی یکی از زرهها ناگهان دستش را تکان داد و یک نیزه ترسناك یا
 هر چه که بود را به طرف ما گرفت، درجا خشک شدم و نفسم بند

 .فهمیدم چه کسی به ما نگاه میکردآمد. حاال می
 .البته لزومی به این حرف نبود "!ایست" :زره با صداي زیري داد زد

 میخواستم از ترس فریاد بزنم ولی باز هم صدایی از دهانم بیرون
 نیامد. خیلی زود فهمیدم خود زره و کالهخود نبوده که حرکت کرده

 نظر میرسید درو حرف زده بلکه یک نفر داخل آن بوده است. به 
 !زره دیگر هم کسی سکونت دارد

 ".ما باید با استاد صحبت کنیم. کار ضروري داریم" :گیدئون گفت
 ".رمز عبور" :زره دوم گفت
 ".کوآ ردیت نسیتیس" :گیدئون گفت

 آها، همین بود. براي یک لحظه کامال تحت تأثیر قرار گرفتم. گیدئون
 .واقعا یادش بود

 و حتی در را هم براي ما باز ".میتوانید عبور کنید" :زره اول گفت
 .نگاه داشت

 
 ١٨٩ 

 .پشت در راهروي دیگري بود که آن هم با مشعل روشن شده بود
 گیدئون مشعل ما را در یک آویز روي دیوار گذشت و با سرعت به راه

 دارم اجازه میداد با سرعت دنبال اوافتاد. من تا جایی که دامن فنر
 .میرفتم. ولی نفسم بند آمده بود
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 شبیه فیلماي ترسناکه. قلبم تقریبا وایساد. فکر کردم اون چیزها"
 براي دکوره! منظورم اینه که زره تو قرن هیجدهم که مد نبوده، نه؟

 ".اگه از من بپرسی، چندان فایدهاي هم نداشته
 انها زره بپوشن. تو زمان خودمون همرسمه که نگهب" :گیدئون گفت

 ".میپوشن
 بعد ناگهان ".ولی تو زمان خودمون شوالیه زره پوش ندیدم" :گفتم

 به ذهنم رسید که شاید هم دیده باشم. شاید فقط فکر کردم که آنها
 .خالی هستند
 ".بجنب" :گیدئون گفت

 .براي او آسان بود. او که دامنی به اندازه یک خیمه دورش نداشت
 "کیه؟ استاد"
 
 ١٩١ 
 .رئیس محفل، استاد اعظمه. که البته در این دوره خود کنته"

 محفل هنوز اول راهه؛ کنت تازه سی و هفت سال پیش اون رو
 تأسیس کرده. بعد از اون، اغلب اعضاي خانواده دو ویلر مقام استاد

 ".اعظم رو داشتن
خود کنت سن ژرمن هم از خانواده دو ویلر بوده است؟ اگر  یعنی
 بوده

 چرا به او سن ژرمن میگفتند؟
 "االن چی؟ منظورم زمان خودمونه. االن کی استاد اعظمه؟"

 االن، عمو فالک من. اون بعد از پدربزرگت لرد" :گیدئون گفت
 ".مونتروز استاد اعظم شد

 عظم لژ کنت سن ژرمن! وپدربزرگ مهربان عزیز من، استاد ا ".اوه"
 .من همیشه فکر میکردم مادربزرگم او را سر انگشتش میچرخاند
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 "اون وقت جایگاه لیدي آریستا تو محفل چیه؟"
 هیچی. زنها نمیتونن عضو لژ بشن. خانواده درجه اول اعضاي"

 حلقه داخلی خود به خود عضو حلقه خارجی میشن ولی حق اعمال
 ".نظر تو چیزي رو ندارن

 .قابل پیش بینی بود
 
 ١٩٠ 

 !شاید این طرز رفتار او با من براي همه خانواده دو ویلر طبیعی بود
 یک نوع نقص مادرزادي که باعث میشد فقط بتوانند در مقابل زنان

 لبخندي اهانت آمیز بزنند؟ اما از طرف دیگر، او با شارلوت خیلی
 ربان و مالیم بود. و باید اعتراف میکردم که حداقل االن هم رفتارمه

 .خوبی داشت
 راستی، چرا شما همیشه به مادربزرگتون میگین لیدي" :پرسید

 "آریستا؟ چرا نمیگین مامان بزرگ یا مامانی؟
 "نمیدونم. میگیم دیگه. چرا زنها نمیتونن عضو لژ بشن؟" :گفتم

 میشه یه" .ا به پشت سرش هل دادگیدئون دستش را دراز کرد و مر
 "دقیقه ساکت بشی؟

 "چی؟"
 در انتهاي این راهرو راه پله دیگري بود. نور خورشید از باال به داخل

 میتابید ولی قبل از اینکه به پلهها برسیم، دو مرد با شمشیر کشیده،
 .انگار که منتظر ما باشند، از سایهها بیرون آمدند

 برخالف من، اصال نترسیده بود. ولی ".روز به خیر" :گیدئون گفت
 .دستش به طرف شمشیر خودش رفت

 
 ١٩١ 
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 "!رمز عبور" :مرد اول پرسید
 تو دیروز" :مرد دوم کمی نزدیکتر آمد تا به گیدئون نگاهی بیندازد

 اینجا بودي. یا برادر کوچکت اینجا بود. شباهت شما قابل توجه
 ".است

 آیا این همان پسري است که میتواند ظاهر" :مرد دیگر پرسید
 هر دو با دهان باز به گیدئون خیره شدند. لباسهایی شبیه "شود؟

گیدئون پوشیده بودند، و مشخص بود مادام روسینی درست 
 :میگفت

 ا رنگهاي روشن را دوست داشتند. این دومردان عصر روکوکو واقع
 نفر قرمز و قهوهاي را با فیروزهاي ترکیب کرده و گلهاي ارغوانی

 کوچکی روي آن گلدوزي کرده بودند و یکی از آنها واقعا یک کت
 لیمویی پوشیده بود. این صحنه باید چندش آور میبود ولی چیز

 .جالبی در موردش وجود داشت. خب، ... رنگارنگ بود
 هر دوي آنها کالهگیسهایی با حلقههایی شبیه سوسیس در روي

 گوش و یک دم اسبی در پشت گردنشان داشتند که با روبان مخملی
 .بسته شده بود

 
 ١٩٣ 

 میشود اینطور گفت که من با" :گیدئون با لبخند تحقیرآمیزي گفت
 آشنا هستم که براي شما ناشناخته است. و راههایی در این خانه

 ".همراه من باید با استاد صحبت کند. کار ضروري داریم
 ".درسته، اول از خودت بگو" :زیرلب گفتم

 "رمز عبور؟"
 .کوارك ادیت بیسکوییت. یا چیزي مثل آن

 ".کوآ ردیت نسیتیس" :گیدئون گفت
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 .خوب، تقریبا درست گفتم
 
 ١٩۴ 

 یازده
 
 ١٩۵ 

 دنبال من" .مردي که کت زرد پوشیده بود شمشیرش را غالف کرد
 ".بیایید

 .از روي کنجکاوي، از اولین پنجرهاي که دیدم به بیرون نگاه کردم
 جان به خارشپس قرن هجدهم این بود! پوست سرم از فرط هی

 افتاد. ولی تنها چیزي که میدیدم یک حیاط خلوت بود که آبنمایی
 .در وسط آن قرار داشت. قبال هم دقیقا همین شکل بود

 .از پلههاي بیشتري باال رفتیم. گیدئون اجازه داد من جلوتر بروم
 خیلی آهسته حرف میزدم تا مرد "تو دیروز اینجا بودي؟" :پرسیدم

 زردپوش چیزي از حرفهاي ما نشنود. فقط چند قدم از ما جلوتر
 .بود

 براي اونها دیروز بوده. براي من تقریبا دو سال پیش" :گیدئون گفت
 ".بود

 "چرا اومده بودي اینجا؟"
 براي اینکه خودم رو به کنت معرفی کنم و باید میگفتم کرونوگراف"

 ".اول رو دزدیدن
 ".باشهفکر نکنم زیاد خوشش اومده "
 
 ١٩۶ 

 مرد زردپوش طوري رفتار میکرد که انگار عالقهاي به شنیدن
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 حرفهاي ما ندارد ولی عمال میشد گوشهایش را که در تالش براي
 .شنیدن، از زیر سوسیسهاي سفید مویش بیرون زده بود دید

 نتظار داشتم برخورد کرد. وبهتر از اون چیزي که ا" :گیدئون گفت
 بعد از شوك اولیه گفت خوشحاله میشنوه کرونوگراف دوم ما واقعا

 ".داره کار میکنه و ما هنوز شانس اینکه موفق بشیم رو داریم
 االن کرونوگراف کجاست؟ منظورم تو این لحظه از" :آهسته پرسیدم

 ".زمانه
 طوالنیفکر کنم یه جایی تو همین ساختمون. کنت براي مدت "

 ازش جدا نمیشه. خودش هم براي اینکه سفر تصادفی نکنه باید از
 ".کرونوگراف استفاده کنه

 پس چرا ما نمیتونیم همینطوري کرونوگراف رو برداریم و با"
 "خودمون ببریم آینده؟

 لحن صدایش عوض شده بود. خیلی ".به چند دلیل" :گیدئون گفت
 هم از خودراضی به نظر نمیرسید. بیشتر شبیه وقتی بود که

 مهمترین دالیل خیلی واضح" .بزرگترها با بچهها حرف میزنند
 هستن. یکی از قوانین طالیی محافظان براي استفاده از کرونوگراف

 
 ١٩٧ 

 سیب ببینه. اگر مااینه که پیوستگی جهان هیچ وقت نباید آ
 کرونوگراف را با خودمون به آینده ببریم، کنت و مسافران زمانی که

 ".بعد از اون به دنیا اومدن باید بدون کرونوگراف سر کنن
 ".بله، ولی کسی هم نمیتونه بدزددش"

 مشخصه تو هیچ وقت چندان در مورد" .گیدئون سرش را تکان داد
 رتیب بعضی رخدادها خیلیماهیت زمان فکر نکردي. قطع کردن ت

 ".خطرناکه. در بدترین حالت ممکنه تو اصال به دنیا نیاي
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 ".فهمیدم" :به دروغ گفتم
 در این فاصله به طبقه اول رسیدیم و از کنار دو مرد مسلح به

 .شمشیر دیگر عبور کردیم. مرد زردپوش پچپچ کوتاهی با آنها کرد
 :این به ذهنم میرسید رمز عبور چی بود؟ باز هم فراموش کردم. فقط

 .جدا باید به فکر یک مغز اضافی باشم1. کوآ نسکوویک موسکیتوز
 هر دو مرد با کنجکاوي آشکاري به من و گیدئون نگاه میکردند و به

 محض اینکه از کنارشان عبور کردیم، شروع به پچپچ کردند. خیلی
 .دوست داشتم بشنوم چه به هم میگویند

٠ 
از هم آوایی کلمات نسکوییک و پشه با جمله اصلی استفاده شده 

 .است
 
 ١٩٨ 

 مرد زردپوش به دري ضربه زد. مرد دیگري پشت میز وسط اتاق
نشسته بود و او هم کالهگیس و لباسهاي رنگارنگ پوشیده بود. 

 کت
 باالي میز معلوم بود خیره کننده فیروزهاي و جلیقه گلداري که از

 بودند و از زیر میز هم منظره شادي از شلوار قرمز و جورابهاي راهراه
 .دیده میشد. دیگر با دیدن این چیزها حتی متعجب هم نمیشدم

 آقاي دبیر، مالقات کننده دیروزي باز هم" :مرد زردپوش گفت
 ".اینجاست. و رمز عبور امروز را هم میداند

 چطور ممکن است رمز" .ناباوري به صورت گیدئون نگاه کرددبیر با 
 عبور را بدانید؟ ما تنها دو ساعت پیش آن را اعالم کردیم و از آن

 وقت هیچ کس این خانه را ترك نکرده است. و آن زن کیست؟ زنها
 ".اجازه ورود به اینجا را ندارند
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 رفتم را گمیخواستم مؤدبانه اسمم را به او بگویم ولی گیدئون بازوی
 ما باید با کنت صحبت کنیم. کار ضروري است" :و حرفم را قطع کرد

 ".و عجله داریم
 ".آنها از پایین آمدهاند" :مرد زردپوش گفت

 بلند شده بود و دستهایش را ".ولی کنت اینجا نیست" :دبیر گفت
 "... میتوانیم برایش پیغام بفرستیم" .به هم میمالید

 
 ١٩٩ 
نه، باید خودمان با او حرف بزنیم. وقت پیغام فرستادن نداریم. "

 کنت
 "در این لحظه کجاست؟

 2.در خانه ایشان در خیابان ویگمور1 در حال مالقات با لرد برامپتون"
مالقاتی به منظور بحث در مورد مطلبی بسیار مهم. او بالفاصله بعد 

 از
 ".وز شما این دیدار را ترتیب دادمالقات دیر

 پس ما به یک کالسکه احتیاج داریم تا" .گیدئون زیر لب فحش داد
 ".ما را به خیابان ویگمور ببرد. همین االن

 :و به مرد زردپوش اشارهاي کرد ".میتوانم هماهنگ کنم" :دبیر گفت
 ".خواهش میکنم ترتیب آن را بده ویلبور"

 به راه طوالنی برگشت به آن "ولی ... وقت کم نمیاریم؟" :پرسیدم
 منظورم اینه، خیلی طول میکشه تا با" .سرداب نمور فکر میکردم

 دندانپزشک ما در خیابان ".کالسکه به خیابون ویگمور برسیم
ویگمور بود. نزدیکترین ایستگاه مترو به آنجا در خیابان بوند بود 

 ولی
 !بار خط عوض میکردیم. و تازه، با متروبراي رسیدن به آن باید چند 
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 حتی فکرش را هم نمیتوانستم بکنم با کالسکه اسبی چقدر طول
 "شاید بهتر باشه بعدا دوباره بیایم؟" .میکشد

1 
Lord Brompton 

2 
Wigmore Street 

 
 ٣١١ 

 زد. چیزي در صورتش بود ناگهان به من لبخند "نه،" :گیدئون گفت
 که نمیتوانستم خوب بفهمم. شاید شوق ماجراجویی؟

 هنوز دو ساعت و نیم وقت داریم. میریم به" :با خوشحالی گفت
 ".خیابون ویگمور

*** 
 سفر با کالسکه در لندن، هیجان انگیزترین چیزي بود که تا به حال

 تجربه کرده بودم. به دالیلی فکر میکردم شهر، بدون ترافیک ماشین،
 مردم با چتر آفتابی و کاله قدم زنان راه -خیلی آرام خواهد بود 

 میروند، هر از چند گاهی کالسکهاي با سرعت کم عبور میکند، بوي
دودي در کار نیست و هیچ تاکسی بیاحتیاطی وقتی چراغ سبز 

 است
 عابر پیاده رد میشود با سرعت نمیتازد که او را و عابري از روي خط

 .زیر بگیرد
 در عمل، شهر اصال هم آرام نبود. باران میبارید و حتی بدون ماشین

و اتوبوس هم ترافیک دیوانه کننده بود. انواع کالسکه، درشکه و 
 گاري

 در همه جا نزدیک به هم حرکت میکردند و گل و آب را از چالههاي
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 ف میپاشیدند. البته دود ماشینی در کار نبود ولیخیابان به اطرا
 
 ٣١٠ 

 خیابانها بوي خوبی نمیداد، کمی بوي کپک میآمد و پشکل اسب
 .و انواع زباله همه جا دیده میشد

 هیچ وقت قبال این همه اسب با هم ندیده بودم. چهار اسب سیاه و
 السکه ما را میکشید. مرد زردپوش در جایگاهبسیار زیبا ک

 کالسکهچی نشسته بود و با سرعتی دیوانهوار اسبها را در آن غوغا
 هدایت میکرد. کالسکه وحشیانه تکان میخورد و هربار که اسبها از

 پیچی میپیچیدند، فکر میکردم کالسکه چپ میکند. با این احواالت
 کانها روي گیدئون نیفتمو این که به شدت تالش میکردم بر اثر ت

 نمیتوانستم چندان چیزي از شهر لندن که از بیرون پنجرههاي
 کالسکه پیدا بود ببینم. در آن زمانی که موفق میشدم به بیرون نگاه
 .کنم، هیچ کدام از چیزهایی که میدیدم، مطلقا هیچ چیز، آشنا نبود

 .مانند این بود که در شهري کامال متفاوت فرود آمده باشم
 "ه. نمیتونی تشخیص بدي، نه؟1 اینجا کینگزوي" :گیدئون گفت

 کالسکهچی ما براي سبقت گرفتن از یک گاري و کالسکهاي شبیه
 کالسکه ما مانور خطرناکی داد. این بار نتوانستم کاري کنم و نیروي

 .جاذبه مرا به طرف گیدئون پرتاب کرد
1 

Kingsway 
 
 ٣١١ 

 این یارو" :همانطور که به طرف گوشه خودم سر میخوردم گفتم
 ".حتما فکر میکنه بن هوره
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 به نظر میرسید به ".کالسکهرانی فوق العادهس" :گیدئون گفت
 البته،" .مردي که در جایگاه کالسکهچی نشسته بود حسودي میکند

 ".دوست دارم یه درشکه برونم تو کالسکه روباز بهتر هم هست. من
 کالسکه دوباره تکان خورد، کمکم احساس تهوع میکردم. براي این

 منم دوست دارم سوار" :سفرها معده قوياي الزم بود. زیر لب گفتم
 ".جگوار باشم

 باید اعتراف میکردم زودتر از آن چیزي که انتظار داشتم به خیابان
ویگمور رسیدیم. وقتی جلوي یک خانه بسیار باشکوه پیاده شدیم 

 به
 اطراف نگاه کردم ولی چیزي شبیه زمان خودمان در این بخش شهر

تشخیص ندادم، حتی با اینکه همانطور که گفتم متأسفانه باید 
 بیش

 از آنچه دوست داشتم به دندانپزشکی میرفتم. ولی نوعی احساس
 .حل داشتم. و باران هم بند آمده بودمبهم آشنا در مورد این م

 دربانی که در را بازکرد ابتدا ادعا کرد لرد برامپتون در خانه نیست
 ولی گیدئون به او اطمینان داد که میداند این حرف درست نیست و

 گفت اگر دربان بالفاصله هر دوي ما را به خدمت جناب کنت و
 
 ٣١٣ 

 .مهمانان جناب کنت نبرد همان روز شغلش را از دست خواهد داد
 بعد انگشتر خاتمش را در دست دربان وحشت زده گذاشت و به او

 .گفت عجله کند
 تو هم براي" :همانطور که در سالن ورودي متظر بودیم پرسیدم

 "خودت انگشتر خاتم داري؟
 "بله، معلومه. ترسیدي؟" :گیدئون گفت
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 سفر ما در کالسکه آنقدر مرا تکان داده بود "چرا؟ باید بترسم؟نه، "
 که فعال نمیتوانستم به چیزي ترسناكتر از آن فکر کنم. ولی به

 .محض اینکه گیدئون این حرف را زد، قلبم به شدت به تپش افتاد
 نمیتوانستم جلوي خودم را بگیرم و به چیزي که مادرم در مورد

 نکنم. اگر این مرد واقعا میتوانست کنت سن ژرمن گفته بود فکر
 ... فکر کسی را بخواند

به موهاي سنجاق زدهام دست زدم. حتما بعد از کالسکهرانی 
 حسابی

 .به هم ریخته بود
 ".عالیه" :گیدئون با لبخند محوي گفت

 جریان چی بود؟ میخواست کاري کند که عصبی شوم؟
 
 ٣١۴ 

 اسم آشپز ما هم" :براي اینکه شرمندگیام را پنهان کنم گفتم
 ".برامپتونه. خانم برامپتون

 ".دنیاي کوچیکیه" :گیدئون گفت
 .دربان دوان دوان پایین آمد، دنباله کتش در هوا پرواز میکرد

 ".آقایان منتظر شما هستن قربان"
 .اول رفتیمبه دنبال دربان به طبقه 

 "واقعا میتونه فکر رو بخونه؟" :آهسته گفتم
 .کی؟ دربون؟ امیدوارم اینطور نباشه" :گیدئون هم آهسته گفت

 ".همین االن داشتم فکر میکردم شبیه راسوئه
 یعنی امکان داشت شوخی کرده باشد؟ آقاي مسافر زمان از خود

 زشش رامتشکر واقعا شوخی کرد؟ لبخند سریعی به او زدم. (خب، ار
 .)داشت که او را تشویق کنم
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 ".دربون نه. کنت" :گفتم
 ".بله، مردم که اینطور میگن"
 "فکر تو رو خوند؟"
 
 ٣١۵ 
 ".اگر هم خوند، من متوجه نشدم"

 دربان با تعظیم بلند باالیی در را براي ما باز کرد. شاید بهتر باشد کال
 به چیزي فکر نکنم. ولی غیر ممکن بود. به محض اینکه تصمیم

 .گرفتم به چیزي فکر نکنم یک میلیون فکر به سرم ریخت
 .و مرا به آرامی به داخل هل داد ".اول خانمها" :گیدئون گفت

 چند قدم به جلو برداشتم و ایستادم. مطمئن نبودم انتظار دارند چه
 من داخل آمد و دربان با یککاري انجام دهم. گیدئون به دنبال 

 .تعظیم بلند باالي دیگر در را پشت سر ما بست
 سه مرد به ما نگاه میکردند. اولی مرد درشتی بود که تازه از صندلی

 بلند شده بود؛ دومی، مرد جوانتري با بدن ماهیچهاي بود و تنها
 کسی بود که کاله گیس نداشت؛ و سومی، مردي الغر و بلند بود که

 .اندامش دقیقا شبیه تابلوي اتاق مستندات بود صورت و
 .کنت سن ژرمن

 گیدئون تعظیم کرد؛ البته نه به اندازه دربان. سه مرد هم در مقابل
 .تعظیم کردند

 
 ٣١۶ 

 من کاري انجام ندادم. هیچکس به من یاد نداده بود با دامن فنردار
 کنم و در هر صورت تواضع کردن براي من حس1 عچطور تواض

 .طبیعی نداشت
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 انتظار نداشتم" :مردي که فکر میکردم کنت سن ژرمن باشد گفت
 لرد" .لبخند میزد ".به این زودي شما را ببینم دوست جوان من

 برامپتون، اجازه میخواهم نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوهام را به شما
 ".معرفی کنم. گیدئون دو ویلر

 .مشخص بود دست دادن هنوز مد نشده است "!لرد برامپتون"
 میبینم که دست کم از نظر ظاهري، شاخه خانواده من" :کنت گفت

بسیار برازنده شده است. مشخص است در انتخاب بانوي قلبم 
 خوش

 شانس بودهام. گرایش به سمت بینی بزرگ عقابی کامال از بین رفته
 ".تاس

 خب، خب، کنت" :لرد برامپتون دوباره روي صندلیاش افتاد و گفت
 عزیز من، شما باز هم میخواهید با داستانهاي بلند باالي خود مرا

 صندلی به قدري کوچک بود که ترسیدم ".تحت تأثیر قرار دهید
٠ 

 .نوعی تعظیم که خانمها انجام میدهند
 
 ٣١٧ 

 ممکن است همان لحظه زیرش فرو بریزد. جناب لرد مانند آقاي
 !واقعا عظیم الجثه بود -جورج فقط کمی چاق نبود 

 در حالی که چشمهاي خوك مانندش با خوشحالی برق میزدند ادامه
 ولی من اعتراضی ندارم. مصاحبت با شما همیشه سرگرم کننده" :داد

 "!بوده است. هر لحظه با یک شگفتی جدید
 :کنت خندید و به طرف مرد جوانتر که چیزي به سر نداشت برگشت

 !ي عزیزمن، لرد برامپتون شکاك است و همیشه خواهد بود1میرو"
 ".باید براي پیدا کردن راهی جهت قانع کردن او بیشتر فکر کنیم
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 وباره لبخندمرد به زبان خارجی خشن و مقطعی پاسخ داد و کنت د
 نوه عزیزم، این مرد، دوست خوب و" .زد. به طرف گیدئون برگشت

 است که در گاهشمار محافظان با نام2 مصاحب من میرو راکوزي
 ".پلنگ سیاه شناخته میشود

 ".از مالقاتتون مشعوفم" :گیدئون گفت
 .باز هم تعظیم کردند

1 
Miro 

2 
Miro Rakoczy 

 
 ٣١٨ 

 چرا این اسم برایم آشنا بود؟ و چرا دیدن او باعث میشد -راکوزي 
 اینقدر احساس بدي داشته باشم؟

 لبخندي گوشه دهان کنت ظاهر شد و نگاهش به آرامی به طرف من
 حرکت کرد. ناخودآگاه دنبال شباهتی بین او و گیدئون یا فالک دو

نستم چیزي پیدا کنم. چشمهاي کنت خیلی ویلر گشتم ولی نتوا
 تیره

 بود و نگاه خیرهاش به عمق وجود نفوذ میکرد و باعث شد بالفاصله
 .به آن چه مادرم گفته بود فکر کنم

 فکر کن! نه نکن! ولی باید چیزي ذهنم را مشغول میکرد براي
 .کردم "خداوند ملکه را حفظ کند" همین شروع به خواندن سرود

 سوي چیزي گفت که اول اصال نفهمیدم (به خصوصکنت به فران
 )اینکه با صداي خیلی بلند ذهنی مشغول خواندن سرود ملی بودم

 ولی بعد با کمی مکث و جاهاي خالی به دلیل ضعفم در لغات
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 ]و تو، دختر زیبا، یک [جاي خالی " فرانسوي متوجه شدم میگوید
 د موهاي قرمزهستی، به من گفته بودن1 از [جاي خالی] ژان دورفه

 ".داري
1 

Jeanne d’Urfé 
 
 ٣١٩ 

 لعنتی! مشخص بود معلم زبان فرانسه ما راست میگفته و یادگیري
لغات براي فهمیدن یک زبان خارجی واقعا ضروري است. و 

 متأسفانه
 کسی را به نام ژان دورفه نمیشناختم براي همین نمیتوانستم

 .بفهمم در مورد چه چیزي حرف میزند
 او فرانسوي نمیداند. و آن دختري که" :گیدئون به فرانسوي گفت

 ".شما انتظار داشتید نیست
 ولی چطور ممکن است؟ این مسأله به" :کنت سرش را تکان داد

 "].شدت [جاي خالی
 ".ر اشتباهی براي [جاي خالی] آماده شده بودمتأسفانه، دخت"

 .بله، متأسفانه
 "اشتباه شده؟"
 این گوئنت شپرد است، دختر خالهي شارلوت مونتروز که دیروز به"

 ".شما گفته بودم
 آه، نوه دیگري از لرد مونتروز، آخرین [جاي خالی.] و در نتیجه،"

 من چشمهاي تیره کنت سن ژرمن روي "دختر عمه [جاي خالی]؟
 .بود و من دوباره شروع به خواندن سرود کردم
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 ٣٠١ 
 1 ... او را پیروز مند بدار، شاد و شکوهمند

 ".جاي خالی و جاي خالی] است که من نمیفهمم["
 دانشمندان ما میگویند کامال امکان پذیر است که یک [جاي"

 "... خالی] ژنتیکی
 میدانم،" .کنت دستش را بلند کرد تا حرف گیدئون را قطع کند

میدانم! ممکن است طبق قوانین علمی اینطور باشد ولی با این 
 وجود

 ".از این اتفاق راضی نیستم
 .من هم در احساسات او شریک بودم

 آلمانیام کمی بهتر بود یا "پس فرانسه نمیدانی؟" :به آلمانی پرسید
 گذشته همیشه نمره خوبی میگرفتم ولی بازدست کم در چهار سال 

 چرا" .هم آن جاهاي خالی آزار دهنده در دامنه لغاتم وجود داشت
 "انقدر ضعیف آماده شده است؟

 او اصال آماده نشده است، قربان. به هیچ زبان خارجی صحبت"
 و در همه زمینههاي" .گیدئون هم به آلمانی حرف میزد ".نمیکند

 خالی] است. شارلوت و گوئنت در یک روز بهدیگر هم کامال [جاي 
٠ 

 بخشی از سرود ملی انگلستان: خداوند ملکه را حفظ کند
 
 ٣٠٠ 

 دنیا آمده بودند. ولی همه به اشتباه فکر کرده بودند که گوئنت یک
 ".روز دیرتر به دنیا آمده است

 آها، "چطور ممکن است در مورد چنین چیزي اشتباه کنند؟"
 باالخره باز هم همه کلمات را میفهمیدم. دوباره به انگلیسی
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 چرا" .برگشتند و کنت بدون ذرهاي لهجه خارجی صحبت میکرد
 احساس میکنم که محافظان زمان شما دیگر کارشان را جدي

 "نمیگیرند؟
 گیدئون یک پاکت مهر و موم ".فکر میکنم پاسخ در این نامه باشد"

 .شده را از جیب داخل کتش بیرون آورد و به کنت داد
 .نگاه نافذش روي من برگشت

 1... دفع فریبهاي شوم آنها، با امید به تو، خدا ما را حفظ کند
 سعی کردم از چشمهاي تیره او اجتناب کنم و در عوض به دو مرد

 اندازه من در ون هم بهدیگر نگاه کردم. به نظر میرسید لرد برامپت
 لغات فرانسوي و آلمانی جاي خالی داشت (دهانش در باالي آن
 غبغب دو طبقه نیمه باز بود و کمی احمق به نظر میرسید) و مرد

 .دیگر، راکوزي، به دقت انگشتانش را بررسی میکرد
٠ 

 بخشی از سرود ملی انگلستان: خداوند ملکه را حفظ کند
 
 ٣٠١ 

 او هنوز کامال جوان بود، شاید حدود سی ساله و موهاي تیره و
 صورتی باریک و کشیده داشت. میتوانست کامال خوش قیافه باشد
 ولی لبهایش جوري بود که انگار چیزي بسیار بدمزه در دهانش دارد

 .و پوستش به طرز بیمار گونهاي رنگ پریده بود
 ر میکردم که آیا پودر خاکستري روشن به صورتش زده یاداشتم فک

 .نه که ناگهان سرش را بلند کرد و مستقیم به من خیره شد
چشمهایش کامال سیاه بودند به طوري که نمیتوانستم ببینم 

 مردمک
 و عنبیه چشمانش کجا به هم میرسند. نگاهش به طرز عجیبی مرده
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 .بود هر چند نمیتوانستم توضیح بدهم چرا
 خداوند ملکه را حفظ" به طور خودکار دوباره شروع به خواندن سرود

 کردم. در این بین، کنت مهر و موم نامه را شکست و آن را باز "کند
 کرده و با آهی شروع به خواندن کرد. هر از چند گاهی سر بلند

 میکرد و نگاهی به من میانداخت. من هنوز از جایم تکان نخورده
 .بودم

 ... این سرزمین، بلکه رحم و بخشش خدانه تنها در 
 در نامه چه نوشته بود؟ چه کسی آن را نوشته بود؟ ظاهرا لرد

 برامپتون و راکوزي هم خیلی به نامه عالقهمند بودند. لرد برامپتون
 
 ٣٠٣ 

 با گردن کلفتش سرك کشیده بود تا نگاهی به نوشته بیندازد و
 راکوزي بیشتر روي صورت کنت تمرکز کرده بود. مشخص بود حالت

 .بیزاري دهان راکوزي همیشگی است
 وقتی دوباره به من نگاه کرد، موهاي بدنم سیخ شد. چشمهایش

 رنظشبیه چالههاي سیاه بودند و حاال میفهمیدم چرا انقدر مرده به 
 میرسیدند. چشمهایش نور را منعکس نمیکردند، آن درخشش
 طبیعی که به چشمهاي اکثر افراد جان میدهد را نداشتند. این

 موضوع نه تنها عجیب، بلکه خوفناك بود. خوشحال بودم که پنج
 .متري بین من و آن چشمها فاصله بود

 کنت ".فرزندم، به نظر میرسد مادرت زن خیلی سرسختی باشد"
 در مورد انگیزههایش" .مه را تمام کرده بود و آن را تا میکردنا

 چند قدم به من نزدیکتر شد و زیر ".چارهاي جز فرضیات نداریم
 .نگاه نافذ او، حتی کلمات سرود ملی را هم به یاد نمیآوردم

 ولی بعد چیزي دیدم که قبال متوجه آن نشده بودم. کنت پیر بود. با
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از انرژي بودند، پشتش راست و  اینکه چشمهایش براق و پر
 صدایش

 زنده و جوان بود، نمیشد نشانههاي پیري را نادیده گرفت. پوست
 صورت و دستهایش مانند کاغذ چروك خورده بود، رگهاي آبی در

 
 ٣٠۴ 

 آن دیده میشد و حتی زیر الیههاي پودر، چروكهاي صورتش کامال
واضح بودند. سنش باعث میشد شکننده به نظر برسد. تقریبا 

 برایش
 .احساس تأسف کردم

 در هر حال، ناگهان دیگر از او نمیترسیدم. او فقط یک پیرمرد بود،
 .پیرتر از پدربزرگم وقتی هنوز زنده بود

 گوئنت چیزي در مورد انگیزههاي مادرش یا وقایعی" :گیدئون گفت
 ".ت قرار داده نمیداند. او هیچ چیزي نمیداندکه ما را در این موقعی

 عجیب است، بسیار عجیب. ما" :کنت که دور من میچرخید گفت
 ".واقعا هرگز یکدیگر را ندیدهایم

 معلوم است که ندیدهایم. چطور میتوانستیم قبال همدیگر را دیده
 باشیم؟

 یاقوت سرخ، به .ولی اگر یاقوت نبودي نمیتوانستی در اینجا باشی"
 واز جی ماژور، جادوي کالغ، که حلقه دوازده را به سرمنزل مقصودآ

وقتی دور زدنش تمام شد جلوي من ایستاد و مستقیم  ".میرساند
 به

 "جادوي تو چیست، دختر؟".چشمهاي من نگاه کرد
 ...از ساحل به ساحل، خداوند به ملتها بشناساند
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 ٣٠۵ 
 چرا خودم را اذیت میکردم. او یک پیرمرد است. باید با او مؤدبانه و
 با احترام برخورد کنم و مثل یک خرگوش وحشت زده در مقابل یک

 .مار به او زل نزنم
 ".نمیدانم قربان"
 "!چه چیز خاصی در مورد تو وجود دارد؟ به من بگو"

 چه چیز خاصی در مورد من وجود دارد؟ به جز اینکه در دو روز
 گذشته میتوانستم در زمان سفر کنم؟ ناگهان صداي خاله گلندا را

 حتی وقتی شارلوت بچه بود هم میشد" شنیدم که میگفت
 تشخیص داد براي چیزهاي باالتري به دنیا اومده. نمیتونین اون رو

 ".با بچههاي عادي مقایسه کنین
 ".ر نمیکنم چیز خاصی در مورد من وجود داشته باشه قربانفک"

 ممکن است درست بگویی. در هر حال، این تنها" .کنت نچنچ کرد
 به نظر میرسید ناگهان ".یک شعر است. شعري با مبدأ نامعلوم

 .عالقهاش را به من از دست داد و دوباره به طرف گیدئون برگشت
 .ن، که تو تا به حال چه کردهايپسر عزیزم، اینجا خواندم، با تحسی"

 تو لنسلوت دو ویلر را در فالندرز پیدا کردي! ویلیام دو ویلر، سسیلیا
 و دو قلوهایی که موفق به -آکوامارین سحرانگیز  -وودویل 

 
 ٣٠۶ 

 بکنید مالقاتشان نشدم: همه آنها را از فهرست خط زدي. و فکرش را
 1لرد برامپتون، این مرد جوان حتی با مادام ژان دورفه، نی پونکاغی،

 در پاریس مالقات کرده و او را قانع کرده کمی از خونش را اهدا
 ".کند

 منظور شما همان مادام دورفهایست که پدرم":لرد برامپتون پرسید
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 و در نتیجه با شما را به او مدیون2 دوستی خود با مادام دو پمپادور
 "است؟

 ".همان است. فرد دیگري را با این نام نمیشناسم" :کنت گفت
 ".ولی مادام دورفه ده سال پیش درگذشته است"

 دقیقا هفت سال. و من در آن زمان در دربار مارگریو" :کنت گفت
 بودم. من کشش عجیبی نسبت به سرزمینهاي3 چارلز آنسباخ

 . فراماسونري و کیمیا در آنجا بسیار ارضا کننده است. وآلمانی دارم
 همانطور که سالها پیش به من گفته شده، من در آلمان خواهم

 ".مرد
1 

 née Pontcarréمتولد شهر پونکاغی
2 

Madame de Pompadour 
3 

Margrave Charles of Ansbach 
 
 ٣٠٧ 

 حرف را عوض میکنید. چطور این مرد جوان با" :لرد برامپتون گفت
 مادام دورفه در پاریس مالقات کرده است؟ هفت سال پیش او هنوز

 ".کودك بوده است
 تو بر طرز فکر غلط خود اصرار داري، آقاي عزیز! از گیدئون بپرس"

 ".چه زمانی افتخار داشته از مادام دورفه قطرهاي خون طلب کند
 .برامپتون با حالتی پرسشگرانه به گیدئون نگاه کردلرد 

 1759." می" :گیدئون گفت
 ولی این غیر ممکن است. تو االن به سختی" .جناب لرد قهقهه زد
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 ".بیست سال داري
 .دیدي1759 پس تو او را در" .کنت هم خندید ولی از روي رضایت

 ".هیچ وقت به من نگفته بود، مخفی کار پیر
 خود شما هم در آن زمان در پاریس بودید قربان، ولی به من دستور"

 ".اکید داده بودند که در سر راه شما ظاهر نشوم
 گاهی" .کنت آهی کشید ".به خاطر پیوستگی زمان، بله، میدانم"

 .تمایل دارم با قوانین خودم مخالفت کنم... ولی برگردیم به ژان عزیز
 ".یاد همکاري نکردآیا به زور متوسل شدي؟ با من ز

 
 ٣٠٨ 

 به من هم همین را گفت. و همینطور در مورد روشی" :گیدئون گفت
 ".که او را راضی کردید که کرونوگراف را تحویل دهد صحبت کرد

 راضی کردم! او حتی نمیدانست چه چیز اعجابآوري را از"
 ه است. آن وسیله بیچاره بدون استفاده ومادربزرگش به ارث برد

 .شناخته نشده در یک صندوق خاك گرفته در زیرشیروانی افتاده بود
 دیر یا زود، به کلی فراموش میشد. من آن را نجات دادم و به شکوه
 سابقش برگرداندم. و به لطف نوابغی که در آینده وارد لژ من شدند،

 ع دست کمی از معجزههنوز هم به خوبی کار میکند. این موضو
 ".ندارد

 مادام دورفه فکر میکرد شما آماده بودید او را فقط به خاطر اینکه"
 نام دوران تجرد و تاریخ تولد مادر مادر بزرگش را به یاد نمیآورده

 ".خفه کنید
 .خفه کند؟ واي! چقدر وحشتناك

 کامال همینطور است. چنین کاستیهایی در دانش ما، زمانی را که"
 میتوانستم براي مسائل مهمتر صرف کنم هدر داده و من در عوض
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 مجبور بودم پروندههاي قدیمی کلیسا را مطالعه کنم. ژان یک زن
 
 ٣٠٩ 

انتقامجو است. به همین دلیل اینکه توانستی او را به این کار 
 ترغیب

 ".کنی قابل توجهتر است
 کار آسانی نبود. ولی مشخص بود که من به" .ون لبخند زدگیدئ

 نظرش فرد قابل اعتمادي بودم. در ضمن مجبور شدم با او فرانسوي
 ".برقصم و به شکایتهایش در مورد شما گوش کنم

 چه بی انصاف. در حالی که من بودم که او را به سمت یک رابطه"
 به دنبال پول ژان بودالبته او فقط  -سوق دادم 1 عاشقانه با کازانوا

 ولی باز هم زنان بسیاري حسرت او را میخوردند. به عالوه، من با
 روحیهاي کامال دوستانه و برادرانه کرونوگراف خودم را با او به

 کنت که مشخصا سرحال "... اشتراك گذاشتم. اگر به خاطر من نبود
 میک زن ناسپاس. فکر میکن" .شده بود، دوباره به سمت من برگشت

 هیچ وقت واقعا نفهمیده بود چه اتفاقی برایش میافتد، موجود
 بیچاره. در ضمن، احساس میکرد به او توهین شده چون جواهر او

 چرا تو زمرد باشی و من یک سیترین .در حلقه دوازده سیترین بود
 کسل کننده؟ هیچ فرد محترمی در این دوره و زمانه جواهرات

 واقعا موجود" .با دهان بسته خندید "!سیترین به خود نمیآویزد
 احمقی بود. در شگفتم در دوران پیري چند وقت یک بار به گذشته

یکی از شخصیتهاي مشهور ایتالیایی که به دلیل رابطههاي عاشقانه 
 1Casanova متعدد خود شهرت دارد

 
 ٣١١ 
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 قف شده باشد. در هر حال، هیچگاه مسافرسفر میکرد. شاید کال متو
 زمان ماهري نبود. گاهی یک ماه تمام میگذشت و او سفري

 نمیکرد. به نظر من خون زنان نسبت به ما به طرز قابل توجهی
 کُندتر است. درست همانطور که ذهن زنان نسبت به قواي عقالنی

 "مردانه پایینتر است. با من موافق نیستی دختر؟
 صب. همانطور که چشمانم را به زمین دوخته بودم فکرخوك نر متع

 !کردم مردك یاوهگوي پیر کسل کننده احمق از خود راضی. واي، نه
 !دیوانه شده بودم؟ قرار نبود به چیزي فکر کنم

 ولی مشخص بود مهارت ذهنخوانی کنت به آن خوبی که میگفتند
 زیاد" .نبود چون فقط دوباره با حالتی از خود متشکر خندهاي کرد

 "هم اهل صحبت نیست، نه؟
 ".فقط خجالت میکشد. محجوب است" :گیدئون گفت

 .البته، وحشت زده کلمه درستتري بود
هیچ زنی خجالتی نیست. آن حالت محجوبانهاي " :کنت اعالم کرد

 که
 ي پنهان کردن سادهلوحیچشمهایشان را به زیر میاندازند تنها برا

 ها
 ".آن ست

 
 ٣١٠ 

 به سرعت به این نتیجه میرسیدم که لزومی ندارد از او بترسم. او
 تنها یک احمق پیر از خود راضی بود که از زنها تنفر داشت و از

 .صداي خودش خوشش میآمد
 شما به جنس لطیف حسن ظن روشن است که" :لرد برامپتون گفت

 ".ندارید
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 .اوه، اعتراض دارم. من زنها را ستایش میکنم" :کنت پاسخ داد
 حقیقتا. فقط اینکه باور ندارم قواي عقالنی آنها قادر باشد به اندازه
 مردان پیشرفت کند. به همین دلیل است که زنان جایی در لژ من

 و به شما" .کردبا لبخند درخشانی به جناب لرد نگاه  ".ندارند
 اطمینان میدهم، لرد برامپتون، بسیاري از مردان هم به همین دلیل

 ".است که به دنبال عضویت هستند
 با این حال خانمها عاشق شما هستند! پدر من هیچ گاه از تحسین"

 موفقیتهاي شما در برابر جنس لطیف خسته نشد. به ما گفته بودند
 که زنها اینجا در لندن و همچنین در پاریس، همیشه خود را به پاي

 ".شما میانداختهاند
 کنت ناگهان ساکت شد، بدون شک در مورد روزهایی که محبوب

 خب، اغفال کردن زنان و" :قلبهاي زنان بود فکر میکرد. بعد گفت
 
 ٣١١ 

 ا مطابق میل شخص، چندان هم دشوار نیست، آقايرام کردن آنه
 عزیز من. آنها همه شبیه به یکدیگر هستند. اگر ذهن من درگیر

 چیزهاي مهمتري نبود، سالها پیش راهنمایی براي آقایان اشراف
 زاده مینوشتم و به آنها در مورد روش صحیح برخورد با زنان

 ".توصیههایی میکردم
 رد. میتوانستم درجا عنوان خوبیشرط میبندم این کار را میک

 چگونه زنان را تا سر حد مرگ یا اختناق موفق .برایش پیدا کنم
 تقریبا زدم زیر خنده. ولی بعد فهمیدم راکوزي به دقت .کسل کنیم

 .به من نگاه میکند و ناگهان حس و حالم عوض شد
 حتما دیوانه شدهام! آن چشمهاي سیاه براي لحظهاي با چشمهاي
 من تالقی کرد و بعد به زمین موزاییکی زیر پایم نگاه کردم و سعی
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 کردم با وحشتی که مرا فرا میگرفت مبارزه کنم. مطمئن بودم این
 کنت نبود که باید از او دوري میکردم. ولی اصال بدین معنی هم

 .نبود که میتوانستم احساس امنیت کنم
 غبغب دو ".است این بحث خیلی سرگرم کننده" :لرد برامپتون گفت

 باید اعتراف کنم، شما و همراهانتان" .طبقهاش از خوشحالی میلرزید
 بازیگران خوبی براي تئاتر میشدید. همانطور که پدرم میگفت، کنت

 
 ٣١٣ 

 .سن ژرمن عزیز، شما همیشه داستانهاي شگفت انگیزي میگویید
 توانید هیچ کدام را ثابت کنید. هنوز هیچ شعبدهايولی میترسم ن

 ".براي من انجام ندادهاید
 .شعبده! آقاي عزیز من، شما چه آدم شکاکی هستید" :کنت فریاد زد

 د
 اگر به واسطه ینی که به پدرتان، خداوند او را قرین رحمت کند،
 دارم نبود مدتها پیش صبرم را در برابر شما از دست میدادم. یا

 ".که اگر عالقهام به ثروت و نفوذ شما تا این حد زیاد نبوداین
 خب، دست کم اطمینان داریم شما" :لرد برامپتون معذبانه خندید

 ".صادق هستید
 کنت به سمت ".کیمیا بدون حامیان مالیاش نمیتواند موفق باشد"

 باید برخی از شعبدههایمان را به جناب لرد نشان" .راکوزي برگشت
 دهیم. ایشان از جمله افرادي است که فقط به آنچه با چشمان
 خودش میبیند اطمینان دارد. ولی اول باید با نوهام گفتگویی
 خصوصی داشته باشد و براي استاد اعظم آینده لژمان نامهاي

 ".بنویسم
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 ٣١۴ 
 و ".ق مطالعهي کناري استفاده کنیدمیتوانید از اتا" :جناب لرد گفت

 و من با هیجان منتظر اجراي شما" .به دري پشت سرش اشاره کرد
 ".هستم

 .بیا، پسرم. باید از تو سؤاالتی بپرسم" .کنت بازوي گیدئون را گرفت
 ".و چیزهایی هم هست که تو باید بدانی

 گیدئون به ساعت جیبی که با زنجیر طال به جلیقهاش متصل بود
 ما فقط نیم ساعت وقت داریم. تا آن موقع باید" :هی کرد و گفتنگا

 ".به سمت معبد برگردیم
 نیم ساعت کامال کافی است. من به سرعت مینویسم و" :کنت گفت

 ".میتوانم همزمان صحبت کنم
 گیدئون خنده کوتاهی کرد. به نظر میرسید فکر میکند کنت

 .شوخطبع است و روشن بود باز هم فراموش کرده من آنجا هستم
 گلویم را صاف کردم. گیدئون در نیمه راه به سمت در به سمت من

 .برگشت و یک ابرویش را به عالمت پرسش باال برد
 
 ٣١۵ 

 ون بهمن هم به همان روش در سکوت به سؤالش پاسخ دادم چ
 به خاطر خدا مرا .سختی میتوانستم با صداي بلند آن را مطرح کنم

 .با این آدمهاي غیرعادي تنها نگذار
 .گیدئون مکثی کرد

 ".او فقط مزاحم خواهد بود" :کنت گفت
 همینجا" :گیدئون با لحنی که به طرز غیر منتظرهاي مالیم بود گفت

 ".منتظرم باش
 ب او خواهند بود. آقایان،جناب لرد و میرو مصاح" :کنت گفت
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 میتوانید از او سؤاالتی در مورد آینده بپرسید. فرصت منحصر به
 از او در مورد -فردي است. او از قرن بیست و یکم آمده است 

 قطارهاي خودکاري که در زیر زمین لندن حرکت میکنند بپرسید. یا
 باال میروند و ماشینهاي نقرهاي پرندهاي که کیلومترها در هوا

 ".صدایی شبیه غرش هزاران شیر دارند و از دریاها عبور میکنند
 .لرد برامپتون آنقدر خندید که من جدا نگران صندلیاش شدم

 "چیز دیگري نیست؟" .همهي الیههاي چربیاش میلرزیدند
 
 ٣١۶ 

 ا بمانم. ولی با اینکهمن به هیچ وجه نمیخواستم با او و راکوزي تنه
 .نگاه ملتمسانهاي به گیدئون کردم، او فقط لبخند زد

 ".زود برمیگردم" :گفت
 
 ٣١٧ 

 آمد1992 امروز کهرباي سیاه، پل دو ویلر، طبق توافق قبلی از سال
 مزدختر مو قر تا در اتاق مستندات اینجا ترابرد کند. ولی این بار یک

 همراهش بود که خود را لوسی مونتروز معرفی کرد و گفت نوه
 کارآموز فعلی ما لوکاس مونتروز است. او از همه جهات شباهت قابل

 تأ
 9دارد (شاخه یشم، مشاهده شماره .)1 سفی به آریستا بیشاپ

ما هر دوي آنها را به دفتر لوکاس بردیم. اکنون براي ما مشخص 
 شده

 است که لوکاس احتماال بر خالف آنچه امید داشتیم با کالدین
 سیمور

2 
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 ازدواج نکرده و از آریستا درخواست ازدواج خواهد کرد. (علی
 رغم اینکه باید قبول کرد که آریستا پاهاي بهتري دارد و ضربه

 .)بکهندش در تنیس واقعا خوب است
را  چقدر عجیب است که مردي قبل از بچهدار شدن نوههایش

 مالقات
 .کند

 گاهشمار محافظان
 91ژوئن 1948

1Arista Bishop 
2 

Claudine Seymour 
 
 ٣١٨ 

 ت دو ویلر، حلقه داخلینگزارش از: ک
 دوازده

 به محض اینکه در پشت سر گیدئون و کنت بسته شد، یک قدم به
 .عقب برداشتم

 تمنا" :لرد برامپتون به یکی از صندلیهاي ظریف اشاره کرد و گفت
 راکوزي لبهایش را جمع کرد. قصد داشت لبخند ".میکنم بنشینید

 .بزند؟ اگر این طور بود باید بیشتر جلوي آینه تمرین میکرد
یک قدم دیگر به عقب برداشتم  ".نه، ممنون. ترجیح میدم بایستم"
 و

 سنگی برهنه که روي پایهاي در سمت1 پیدتقریبا با یک مجسمه کیو
 راست در قرار داشت برخورد کردم. هر چه میتوانستم فاصله

 بیشتري با آن چشمهاي سیاه داشته باشم، احساس امنیت بیشتري
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 .میکردم
 "آیا واقعا ادعا میکنی که از قرن بیست و یکم آمدهاي؟"

 .من هیچ ادعاي نکرده بودم ولی سرم را به عالمت تأیید تکان دادم
٠ 

مجسمه خداي عشق که به صورت یک کودك برهنه با تیر و کمان 
 .نشان داده میشود

 
 ٣١٩ 

 کدام پادشاه -خب، پس " .لرد برامپتون دستهایش را به هم مالید
 "و یکم در انگلستان حکومت میکند؟ در قرن بیست

 ما یک نخست وزیر" :در حالی که کمی به لکنت افتاده بودم گفتم
 داریم که کارهاي حکومتی را انجام میدهد. ملکه فقط در مراسم

 ".مهم شرکت میکند
 "ملکه؟"
 ملکه الیزابت دوم. خیلی دوست داشتنیه. او سال گذشته به جشن"

 ا سرود ملی را به هفت زبان مختلفچند ملیتی مدرسه ما آمد. م
 خواندیم و گوردن گلدرمن تو کتاب ادبیات انگلیسیش از او امضا

 هشتاد پوند فروخت. ولی، خب،1 گرفت و اون رو تو سایت ايبی
 اینها براي شما چندان مفهومی ندارد. در هر حال، ما یک نخست

 وزیر و کابینه داریم و هر کسی که باالي هجده سال باشد به اعضاي
 ".پارلمان رأي میدهد

 چه ایدهي عجیب و جالبی، تو" :لرد برامپتون با تحسین خندید
 اینطور فکر نمیکنی راکوزي؟ دوست ما، کنت، داستانهاي بسیار

1 
eBay 
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 ٣٣١ 

 م کننده را اختراع میکند. و اوضاع فرانسه در قرن بیست و یکمسرگر
 "چگونه است؟

 فکر کنم در فرانسه هم یک نخست وزیر دارند. پادشاه ندارند، حتی"
 براي مراسم رسمی. خب، میدونین، اونها در زمان انقالب فرانسه از

 دست اشرافیت خالص شدن و همینطور از دست پادشاه. سر ماري
 "چاره را با گیوتین قطع کردن. وحشتناك نیست؟آنتوانت بی

 بله، بله، قطعا! این فرانسويها آدمهاي" .جناب لرد خندید
 وحشتناکی هستند. ما انگلیسیها هیچ وقت نمیتوانیم با آنها کنار
 بیاییم. حاال به من بگو: ما در قرن بیست و یکم با چه کشوري در

 "جنگ هستیم؟
 .نسبت به موضعم نامطمئن بودمکمی  ".خب، هیچ کشوري" :گفتم

 در هر صورت واقعا در حال جنگ نیستیم. فقط نظامیانمون رو"
 اینور و اونور میفرستیم تا کمک کنیم. به خاورمیانه و اینا. ولی

 .راستش را بخواهید من چیز زیادي در مورد این سیاستها نمیدونم
 چرا از من در مورد ... در مورد یخچال نمیپرسید؟ البته نه اینکه

 من در اصل نمیدونم چطور کار میکنن. فقط -چطور کار میکنند 
 
 ٣٣٠ 

 میدونم کار میکنن و همه خونهها در لندن یه یخچال دارن و
 ".گه داریم تا خراب نشنمیتونیم پنیر و شیر رو روزها توش ن

 به نظر نمیرسید لرد برامپتون به یخچال هم عالقه خاصی داشته
 .باشد. راکوزي در صندلیاش مثل گربه خودش را کش و قوس داد

 .امیدوار بودم به فکر ایستادن نیفتد
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 .یا میتونین در مورد تلفن ازم سؤال کنین" :بالفاصله اضافه کردم
 اگر درست ".ونها هم چطور کار میکننالبته نمیتونم توضیح بدم ا

 در مورد لرد برامپتون قضاوت کرده باشم، تلفن هم چیز دیگري بود
 که او درك نمیکرد. در حقیقت، به نظر نمیرسید بتواند حتی

 سعی کردم چیز دیگري پیدا کنم .ماهیت المپ رشتهاي را هم بفهمد
 .که ممکن بود برایش جالب باشد

 یه تونلی1 یر کانال انگلیس بین دوور و کاالییسو بعد، ام ... خب، ز"
 ".هست

 به نظر میرسید این حرف بامزهترین چیزي باشد که لرد برامپتون تا
 به حال شنیده است. همانطور که از خنده میلرزید با دست روي

 "!عالیست! عالیست" .رانهاي عظیمش میزد
1 

Dover and Calais 
 
 ٣٣١ 

 تازه داشتم کمی احساس آرامش میکردم که راکوزي به زبان
 "و ترانسیلوانیا؟" .انگلیسی و با لهجهاي خشن صحبت کرد

 سرزمین کنت دراکوال؟ جدي میگفت؟ سعی کردم "ترانسیلوانیا؟"
 به چشمهاي سیاهش نگاه نکنم. شاید او کنت دراکوال بود. چهره

 .دهاش که به دراکوال میخوردرنگ پری
 شاهزادهنشین ترانسیلوانیا. در1. سرزمین مادري من در کارپات زیبا"

 یا
 "قرن بیست و یکم در ترانسیلوانیا چه اتفاقی در جر ن است؟

 صدایش کمی گرفته بود و قطعا ردي از دلتنگی و غربت در آن
 "آمده است؟2 و چه بر سر مردم کوروك" .احساس میشد
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 .مردم چی؟ کوروك؟ هیچ وقت چیزي در مورد آنها نشنیده بودم
 در ".خب، در زمان ما اوضاع ترانسیلوانیا آرام است" :با احتیاط گفتم

 واقع، اصال نمیدانستم آنجا کجاست. ولی مطمئنم این مردم کوروك
 .واقعا آنجا زندگی میکردند

 سیلوانیاچه کسی در قرن بیست و یکم بر تران" :راکوزي ادامه داد
 به نظر خیلی هوشیار و گوش به زنگ میآمد، "حکومت میکند؟

٠ 
سرزمینی تاریخی که امروزه در رومانی، مجارستان و جمهوري چک 

 .قرار گرفته است
2 

 Kurucیاغیان مسلح مجارستانی
 
 ٣٣٣ 

 انگار که آماده است اگر جواب من برایش رضایت بخش نباشد از
 .صندلیاش بیرون بجهد

 .آها، بله. چه کسی حاکم ترانسیلوانیا بود؟ سؤال خیلی خوبی بود
 متعلق به بلغارستان بود؟ یا رومانی؟ یا مجارستان؟

 - نمیدانم. خیلی دور است. باید از خانم کانتر بپرسم" :صادقانه گفتم
 ".جغرافی ماست او معلم

 به نظر میرسید راکوزي مأیوس شده است. شاید بهتر بود کمی دروغ
 میگفتم. ترانسیلوانیا در دویست سال گذشته تحت حکومت کنت
 دراکوال بود. این سرزمین زیستگاه امنی براي گونههاي خفاشهاست

 که در غیر این صورت منقرض میشدند. کوروكها شادترین مردم
 .تماال از این حرفها بیشتر خوشش میآمداروپا هستند. اح

 و مستعمرات ما در قرن بیست و یکم چه کار" :لرد برامپتون پرسید
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 "میکنند؟
 خوشبختانه راکوزي دوباره تکیه داد و خیالم راحت شد. و وقتی

 آفتاب از بین ابرها به داخل تابید و اتاق را پر از نوري درخشان کرد
 .تبدیل به خاکستر نشد

 
 ٣٣۴ 

 مدتی در آرامش نسبی در مورد آمریکا و جاماییکا و چند جزیره که
 باید اعتراف کنم تا به حال چیزي در موردشان نشنیده بودم حرف

 زدیم. لرد برامپتون از اینکه همه این مکانها االن حکومت خودشان
 .خب، فکر میکنم این طور بودرا داشتند خیلی ناراحت شده بود. (

 .زیاد مطمئن نبودم). البته او یک کلمه از حرفهاي مرا هم باور نکرد
 راکوزي دیگر در گفتگو شرکت نکرد. فقط به نوبت به ناخنهاي بلند

 و چنگال مانندش و کاغذ دیواري نگاه میکرد و هر از گاهی هم
 .نگاهی به من میانداخت
 حیف است که تو فقط یک هنرپیشهچه " :لرد برامپتون آهی کشید

 ".هستی. باعث تأسف است. خیلی دوست دارم حرفت را باور کنم
 خب، اگر من هم جاي شما بودم حرف خودم رو" .با او موافق بودم

 "!باور نمیکردم. متأسفانه مدرکی هم ندارم. اوه، یه دقیقه صبر کنین
 .دستم را در یقه لباسم فرو بردم و موبایلم را بیرون کشیدم

 "چه چیزي آنجا داري؟ جعبه سیگار؟"
 .موبایل را باز کردم و چون نمیتوانست آنتن پیدا کند بوق زد "!نه"
 ".این چیزه ... مهم نیست. من میتونم با این عکس بگیرم"
 "منظورت این است که نقاشی کنی؟"
 
 ٣٣۵ 
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 سرم را تکان دادم و موبایل را باال گرفتم تا لرد برامپتون و راکوزي در
 متأسفانه، ".لطفا لبخند بزنین. آها، درست شد" .صفحه قرار بگیرند

 چون نور خورشید کامال درخشان بود دوربین فالش نزد. میتوانست
 .آنها را کامال تحت تأثیر قرار دهد

 د برامپتون با سرعت حیرت انگیزي بدن عظیم خود را از صندلیلر
بیرون کشید و به طرف من آمد. من تصویر روي صفحه را به او 

 نشان
 .دادم. عکس خوبی از او و راکوزي گرفته بودم

 "ولی ... این چیست؟ چطور ممکن است؟"
 ".ما به این عکاسی میگیم" :گفتم

 را نوازش کرد. با شوق و ذوقانگشتان چاق لرد برامپتون موبایل 
 "!عالیست! راکوزي باید این را ببینی" :گفت

 ".نه، ممنون" :راکوزي با کسالت گفت
 نمیدانم چطور این کار را انجام دادي، ولی بهترین شعبدهاي بود که"

 "تا به حال دیدهام. اوه، چه شد؟
 عکس لزلی روي صفحه بود. جناب لرد یکی از دکمهها را فشار داده

 .بود
 
 ٣٣۶ 

 در حالی که آرزو میکردم میتوانستم در واقعیت هم او را ببینم
 این دوست من لزلی است. من هفته پیش این عکس را" :گفتم

 است، ساندویچش را از1 گرفتم، پشت سرش خیابان مریلبون هاي
 ا

 آودا است، میبینید؟ مادرمخریده و آن هم مغازه 2 پغی مانژي
 ناگهان به شدت احساس ".همیشه اسپري مویش را از اینجا میخرد
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 و این هم بخشی از یک تاکسی است. نوعی کالسکه" .دلتنگی کردم
 "... که بدون اسب حرکت میکند

 چقدر براي این جعبه جادو میخواهی؟ من هر مبلغی بخواهی به تو"
 "!میدهم، هر مبلغی

 با تأسف ".ام، نه، نمیتونم، براي فروش نیست. هنوز الزمش دارم"
 و را بستم. -یعنی موبایلم  -شانهاي باال انداختم و جعبهي جادویم 

 .آن را دوباره به مخفیگاهش داخل سینهام برگرداندم
 درست به موقع بود، چون در باز شد و کنت و گیدئون برگشتند،

 ون کمی گرفته بود. راکوزي همکنت با رضایت لبخند میزد و گیدئ
 .از جایش بلند شد

1 
Marylebone High Street 

2 
Prêt à Manger 

 
 ٣٣٧ 

 .گیدئون به دقت به من نگاه کرد. من هم به چشمانش خیره شدم
 انتظار داشت وقتی از اتاق بیرون رفته بود فرار کنم؟ البته لیاقتش

 همین بود. مگر خودش نبود که دائم به من تلقین میکرد باید
 .همیشه نزدیک او باشم و بعد خودش در اولین فرصت مرا ترك کرد

 خوب، نظرتان در مورد زندگی در قرن بیست و یکم" :کنت پرسید
 "چیست لرد برامپتون؟

 !از آن لذت خواهم برد" :جناب لرد دستهایش را به هم زد و گفت
 ".چه ایدههاي فوقالعادهاي دارید. واقعا سرگرم کننده بود

 میدانستم خوشتان میآید. ولی باید به این بچه بیچاره تعارف"
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 ".میکردید بنشیند
 جناب لرد به جلو ".قطعا تعارف کردم. ولی او ترجیح داد بایستد"

 من واقعا تمایل دارم آن جعبه" :خم شد و با حالتی محرمانه گفت
 ".چک را بخرم، کنت عزیز مننقرهاي کو

 "جعبه نقرهاي؟"
 .گیدئون با چند قدم بلند عرض اتاق را طی کرد و کنار من ایستاد

 ".متأسفانه، ما باید همین حاال برویم"
 
 ٣٣٨ 

 میفهمم، میفهمم! قرن بیست و یکم در انتظار" :لرد برامپتون گفت
 از صمیم قلب براي این مالقات از شما تشکر میکنم. به شماست.

 ".طرز اعجاب انگیزي سرگرم کننده بود
 ".با شما موافقم" :کنت گفت

 امیدوارم باز هم افتخار دیدار شما را داشته" :لرد برامپتون گفت
 ".باشیم

 راکوزي چیزي نگفت. فقط به من نگاه کرد. و ناگهان احساس کردم
 دن من قرار گرفت. با وحشت سعی کردمیک دست یخی روي گر

نفس بکشم و به طرف گردن خودم نگاه کردم. چیزي نبود. ولی 
 هنوز

 .احساس میکردم انگشتانی دور مسیر تنفسم حلقه زدهاند
 ".میتوانم هر زمان بخواهم محکمتر فشار بدهم"

 .صداي راکوزي نبود، کنت بود. ولی لبهایش حرکت نکردند
 متر با من فاصله4 بهت زده از دهانش به دستانش نگاه کردم. تقریبا

 داشت. چطور میتوانست از آن فاصله دور گردن من را فشار دهد؟ و
 چرا وقتی حرف نمیزد صدایش را در سرم میشنیدم؟
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 ٣٣٩ 
 ، یا اینکه اصال اهمیتینمیدانم دقیقا چه نقشی بازي میکنی، دختر"

 .داري یا نه. ولی من اجازه نمیدهم کسی قوانین مرا زیر پا بگذارد
 .فشار انگشتانش بیشتر شد "می فهمی؟

 از ترس فلج شده بودم. فقط میتوانستم به او خیره شوم و سعی کنم
 نفس بکشم. کس دیگري متوجه نشده بود چه بر سر من میآید؟

 "پرسیدم میفهمی؟"
 ".بله" :فتمزیرلب گ

 فشار انگشتان کنت بالفاصله قطع شد، دستش را کشید. هوا به
 .راحتی در ریههایم جریان پیدا کرد

 .کنت پوزخندي زد و مچ دستش را تکان داد
 ".باز هم یکدیگر را خواهیم دید" :گفت

گیدئون تعظیم کرد. هر سه مرد هم تظیم کردند. من تنها کسی 
 بودم

 ه بودم و اصال قادر به حرکت نبودم تا اینکهکه کامال بیحرکت ایستاد
 .گیدئون دستم را گرفت و مرا به بیرون از اتاق هدایت کرد

*** 
 
 ٣۴١ 

 حتی وقتی در کالسکه نشستیم هنوز احساس میکردم به شدت
 عصبی و خسته و ضعیف هستم و به طرز عجیبی حس کثیف بودن

 .داشتم
 چطور کنت موفق شد بدون اینکه دیگران بشنوند با من حرف بزند؟

 چطور وقتی چهار متر با من فاصله داشت مرا لمس کرد؟ مادرم
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 درست میگفت. او میتوانست وارد ذهن افراد شود و آنها را کنترل
 کند. من اجازه دادم صحبتهاي خودپسندانه و نامعقول و ظاهر

 ه کند. من به شدت او را دست کم گرفتهشکننده و پیرش مرا گمرا
 .بودم

 .چقدر احمق بودم
 در واقع من کل این داستان عجیبی را که در آن افتاده بودم دست

 .کم گرفته بودم
 کالسکه شروع به حرکت کرد و مانند زمان آمدن ما به شدت تکان
 میخورد. گیدئون به محافظ زردپوش گفته بود عجله کند. انگار که

 ! محافظ حتی در زمان رفتن به خانه لرد برامپتون هم مانندالزم بود
 .کسی که از جانش سیر شده باشد کالسکه را میراند

 
 ٣۴٠ 
 گیدئون کتش را ".حالت خوبه؟ قیافهت یه جوریه انگار روح دیدي"

 براي سپتامبراینجا " .در آورد و روي صندلی کنار خودش گذاشت
 ".خیلی گرمه

 روح" :در حالی که نمیتوانستم مستقیم به چشمانش نگاه کنم گفتم
 فقط کنت سن ژرمن و یکی از" .صدایم کمی میلرزید ".نه

 ".شعبدههایش
 خیلی متمدنانه با تو رفتار نکرد. ولی انتظارش" .گیدئون اعتراف کرد

 ".میرفت. مشخص بود فکر میکرد تو باید مدل دیگهاي باشی
 تو پیشگوییها، مسافر زمان دوازدهم" :وقتی چیزي نگفتم ادامه داد

همیشه به صورت آدم خاصی توصیف شده. یاقوت سرخ، در آواز 
 جی

ماژور، جادوي کالغ. هر چی که هست. در هر حال، کنت 
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 نمیخواست
 تر مدرسهاي معمولی هستیحرف من رو که گفتم تو فقط یک دخ

 ".باور کنه
 این اظهار نظر به طرز عجیبی احساس پستی و ضعفی را که تماس
 خیالی کنت به وجود آورده بود برطرف کرد. به جاي بیزاري و ترس،

 احساس کردم غرورم به شدت جریحه دار شده است. و احساس
 .خشم کردم. لبم را گاز گرفتم

 
 ٣۴١ 
 "گوئنت؟"
 "چیه؟"
 - نمیخواستم بهت توهین کنم. قصد نداشتم تو رو پایین بیارم"

 "منظورم این بود که تو یه دختر عادي هستی، میفهمی؟
 .عالیه. همینطور بهتر و بهتر میشد

 اصال برام اهمیتی نداره تو چه" .با خشم به او نگاه کردم ".کامال"
 ".فکري در موردم میکنی

 ".حتما داره" .با خونسردي به من نگاه کرد
 "!تو هیچی در مورد من نمیدونی" :با عصبانیت گفتم

 شاید ندونم. ولی من دخترهاي زیادي رو که شبیه تو" :گیدئون گفت
 ".هستن میشناسم. همه شبیه همن

 "!دختراي زیادي که شبیه من هستن؟ هاها"
 ی که به چیزي به جز مدل مو، لباس، فیلم ومنظورم اینه دخترهای"

 هنرپیشهها عالقه ندارن. شماها همیشه کرکر میکنین و دسته
 جمعی میرین دستشویی. و در مورد دختري به اسم لیزا یا هر چی
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 ٣۴٣ 
 ظهارکه یه تیشرت پنج پوندي از یه فروشگاه زنجیرهاي خریده، ا

 ".نظرهاي نیشدار میکنین
 منظورت اینه همه دخترایی" .با اینکه خشمگین بودم زدم زیر خنده

 که تو میشناسی در مورد یکی به اسم لیزا که تیشرت ارزون خریده
 "اظهار نظر نیشدار میکنن؟

 ".خب ... منظورم رو فهمیدي"
 قصد نداشتم چیز دیگري بگویم ولی ناگهان از دهانم ".بله، فهمیدم"

 تو فکر میکنی همه دخترهایی که شبیه شارلوت نیستن" .در رفت
 احمق و سطحیان. فقط به خاطر اینکه ما به جاي اون کالسهاي

 شمشیربازي و دستورالعمل پیشگوییهاي مرموز، یه کودکی معمولی
 تی دخترهاي عاديداشتیم. واقعیت اینه که تو هیچوقت وقت نداش

 ".رو بشناسی. براي همینه که این تعصبات رقت انگیز رو داري
 ".مثل اینکه منم مثل تو مدرسه رفتم ها"
 اگر تو حتی نصف" .کلمات ناخودآگاه به زبانم میآمدند "!آره، قطعا"

 شارلوت براي زندگی به عنوان یه مسافر زمان آموزش دیده باشی،
 پیدا کتی و نظرت در مورد کسانی قطعا وقت نداشتی هیچ دوستی

 که بهشون میگی دختراي عادي حاصل مشاهداتیه که وقتی تنهایی
 
 ٣۴۴ 

 کنار حیاط مدرسه وایساده بودي به دست آوردي. یا میخواي بگی
 بقیه بچههاي مدرسهتون هم فکر میکردن سرگرمیهاي تو مثل

 "قص فرانسوي و روندن کالسکه اسبی خیلی باحالن؟التین، ر
 به نظر میرسید گیدئون به جاي اینکه احساس توهین کند، سرگرم

 .دست به سینه تکیه داد ".نواختن ویلون یادت رفت" .شده بود
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 .عصبانیتم به همان سرعتی که آمده بود برطرف شد "ویلون؟ واقعا؟"
 !نواختن ویلون! واقعا که

 رنگ به صورتت برگشت. به اندازه راکوزي رنگ پریدهحداقل یه کم "
 ".شده بودي

 عا
 "اسمش رو چه جوري مینویسن؟" .قط . راکوزي

 "ر، الف، کاف، واو، ز، ي. چطور؟" :گیدئون گفت
 ".میخوام تو اینترنت دنبالش بگردم"
 "آها، انقدر ازش خوشت اومده؟"

 ".خوشم اومده؟ اون یه خونآشامه. از ترانسیلوانیا اومده" :گفتم
واقعا از ترانسیلوانیا اومده ولی معنیش این نیست که خون "

 ".آشامه
 
 ٣۴۵ 
 "از کجا میدونی؟"
 ".براي اینکه چیزي به اسم خونآشام وجود نداره، گوئنت"
 وجود داره، چرا خونآشام نمیتونه وجود نه؟ اگه ماشین زمان"

 داشته باشه؟ تا حاال تو چشمهاش نگاه کردي؟ شبیه چالههاي
 ".سیاهه

اون به خاطر نوشیدن بالدونا ست. داره روش " :گیدئون گفت
 آزمایش

 ".میکنه. یه جور سم گیاهیه که میگن هوشیاري رو افزایش میده
 "تو از کجا میدونی؟"
نوشته. اونجا نوشته راکوزي به نام پلنگ تو گاهشمار محافظان "

 سیاه
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شناخته میشه. اون دو بار جون کنت رو از سوء قصد نجات داده. 
 اون

 ".خیلی قویه و به شدت در استفاده از سالح مهارت داره
 "کی میخواسته کنت رو بکشه؟"

 مردي مثل اون دشمناي زیادي" .گیدئون شانهاش را باال انداخت
 ".داره

 میفهمم چرا. ولی احساس میکنم که خودش میتونه از" :گفتم
 ".خودش مراقبت کنه

 
 ٣۴۶ 

 ".بله، قطعا میتونه" .گیدئون موافقت کرد
 کمی فکر کردم که آیا الزم است به او بگویم کنت چه کاري کرده

 لیشناي معموولی تصمیم گرفتم چیزي نگویم. گیدئون فقط یک آ
 جوري که او به من نگاه میکرد نشان میداد او و کنت رفقاي -نبود 

 .صمیمی هستند
 .به هیچ کس اعتماد نکن

 تو واقعا به گذشته سفر کردي و همه اون آدمها" :در عوض پرسیدم
 "رو دیدي و ازشون خون گرفتی؟

 با تو و من، هشت تا از دوازده مسافر زمان االن" .گیدئون تأیید کرد
 ".دوباره وارد کرونوگراف شدن. چهارتاي دیگه رو هم پیدا میکنم

 چطور" .چیزهایی را که کنت گفته و پرسیده بود به یاد آوردم
 تونستی از لندن به پاریس و بروکسل بري؟ فکر میکردم زمانی که

 ".محدود میشهمیتونیم تو گذشته بگذرونیم به چند ساعت 
 ".دقیقش چهار ساعته" :گیدئون گفت

 پس نمیتونی تو چهار ساعت از لندن به پاریس بري و برگردي چه"
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 ".برسه به اینکه وقت داشته باشی برقصی و از کسی خون هم بگیري
 
 ٣۴٧ 
 ف به پاریس پروازکامال درسته. براي همین ما اول با کرونوگرا"

 .رفتیم1 کردیم. و بعد تو موقعیتهاي دیگه به بروکسل، میالن و بث
 ".بقیه رو تونستم تو لندن پیدا کنم

 ".فهمیدم"
 .لبخند گیدئون باز هم طعنه آمیز بود. این بار توجهی نکردم "واقعا؟"
 از پنجره کالسکه به بیرون نگاه ".بله، واقعا، داره کمکم دستم میاد"

 هی، ویلبور یا هر چی اسمته، چرا از این طرف میري؟ باید از" .کردم
 ".کوتاهترین راه به معبد برگردیم

 وقتی به طرف من برگشت "!همین االن بایست" :گیدئون دستور داد
 .رنگش پریده بود

 "چه خبره؟"
 نمیدونم. میگه دستور داره ما رو به محل مالقاتی در قسمت" :گفت

 ".جنوبی پارك ببره
 یه جاي کار" .اسبها ایستادند و گیدئون در کالسکه را باز کرد

 میلنگه. ما زمان زیادي براي برگشتن نداریم. من افسار اسبها رو
1 

 Bathشهري در انگلستان
 
 ٣۴٨ 

 هر" .پیاده شد و دوباره در را بست ".میگیرم و به سمت معبد میرم
 ".اتفاقی افتاد، تو کالسکه بمون

 درست همان لحظه، صداي بنگ بلندي آمد. من از روي غریزه جا
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 خالی دادم. آن صدا را فقط در فیلمها شنیده بودم ولی بالفاصله
 فهمیدم صداي شلیک تیر است. صداي فریاد آهستهاي را شنیدم،

 اسبها شیهه کشیدند و کالسکه به سمت جلو پرید و بعد با تکان
 .شدیدي متوقف شد

 و من خودم را روي صندلی "!سرت رو بدزد" :گیدئون فریاد زد
 .پرتاب کردم

 تیر دیگري شلیک شد. سکوتی که پس از این صدا حاکم شد بیش از
 .حد تحمل من بود

 "گیدئون؟" .نشستم و به بیرون نگاه کردم
 بهت" .گیدئون روي چمنهاي بیرون پنجره شمشیرش را کشیده بود

 "!سرت رو بدزدگفتم 
 خدا را شکر هنوز زنده بود. البته شاید زیاد دوام نمیآورد. دو مرد که

هر دو سیاه پوشیده بودند، به طور ناگهانی ظاهر شدند و مرد 
 دیگري

 
 ٣۴٩ 

 سوار بر اسب از سایه درختها بیرون آمد. یک تپانچه نقرهاي در
 .برق میزد دستش

 گیدئون همزمان با دو مرد دیگر میجنگید. همه آنها ساکت بودند و
 به جز صداي نفس نفس زدن آنها و برخورد شمشیرهایشان، چیز
 دیگري شنیده نمیشد. چند ثانیهاي مسحور، به مهارت گیدئون در
 شمشیربازي نگاه کردم. شبیه صحنهاي از یک فیلم بود، هر حمله،

 بود، انگار که بدلکاران چندین روز روي آرایش آنگارد و پرش عالی 
 کار کرده باشند. ولی وقتی یکی از مردان سیاهپوش فریادي کشید و

 به زانو افتاد و خون از گلویش فواره زد دوباره به خودم آمدم. این،
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 فیلم نبود، واقعی بود. و با اینکه شمشیرها سالحهاي مرگباري بودند
 مردي که ضربه خورده بود، روي زمین افتاده بود و پیچ و تاب(

 میخورد و صداهاي وحشتناکی در میآورد)، به نظر نمیرسید در
 برابر تپانچه توانایی زیادي داشته باشند. چرا گیدئون تپانچه حمل

 نمیکرد؟ آوردن اسلحه مفیدي مثل آن از زمان خودمان آسان بود. و
 همراه گیدئون مبارزه نمیکرد؟کالسکهچی کجا بود؟ چرا 

 در آن زمان، مرد سواره به آنها رسید و از اسبش پیاده شد. در کمال
 تعجب دیدم او هم شمشیر کشید و با آن به گیدئون حمله کرد. چرا

 
 ٣۵١ 

 یی که بهاز تپانچه استفاده نکرد؟ آن را روي زمین انداخته بود، جا
 .درد کسی نمیخورد

 "شما کی هستین؟ چی میخواین؟" :گیدئون پرسید
 ".فقط جان تو را" :مردي که آخر از همه رسیده بود گفت

 "!خب، قرار نیست اون رو به دست بیاري"
 "!ما جانت را میگیریم، شک نداشته باش"

 مهمانطور که از پنجره نگاه میکردم، مبارزه ادامه پیدا کرد و هنوز ه
 شبیه یک نمایش باله تمرین شده بود. مرد زخمی بدون حرکت روي

 .زمین دراز کشیده بود و بقیه مجبور بودند دور او مبارزه کنند
 گیدئون انگار که از قبل میدانست حریفانش قرار است چه کار کنند،

 همه حمالت را دفع میکرد ولی بدون شک آنها هم از کودکی
د. وقتی گیدئون مشغول دفاع در آموزش شمشیربازي دیده بودن

 براي
 حمالت یکی از حریفانش بود، دیدم که شمشیر مرد دیگر به سمت

شانه او رفت. تنها چرخشی که به چابکی انجام داد، از اصابت 
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 شمشیر
 به هدف جلوگیري کرد. در غیر این صورت، نصف بازوي گیدئون قطع

 
 ٣۵٠ 

 میشد. وقتی شمشیر مرد به جاي گیدئون به کالسکه خورد صداي
 .خرد شدن چوب را شنیدم

 این صحنهها حقیقت نداشتند! اینها که بودند و از جان ما چه
 میخواستند؟

 به سرعت روي صندلی سر خوردم و از پنجره طرف دیگر سرك
 صحنه را ببیند؟ واقعا میشد در روزکشیدم. کسی اینجا نبود که این 

 به کسی حمله کرد؟ به نظر میرسید مبارزه تا1 روشن در هاید پارك
 .ابد طول کشیده است

 با اینکه گیدئون جایگاهش را در برابر آن دو مرد حفظ کرده بود، به
 نظر نمیرسید بتواند آنها را کامال دفع کند. حریفانش او را مجبور

 .شینی کند و در نهایت قطعا برنده میشدندمیکردند بیشتر عقب ن
 هیچ نمیدانستم چقدر از زمانی که صداي اولین تیر را شنیدم

 گذشته است یا چقدر باید صبر کنیم تا برگردیم ولی احتمال اینکه
 جلوي چشم حمله کنندگان به گیدئون غیب شویم کم بود. دیگر

 نم که آنهاببینمیتوانستم تحمل کنم تنها در این کالسکه بنشینم و 
 .براي قتل گیدئون آماده میشوند

1 
Hyde Park 

 
 ٣۵١ 

 شاید میتوانستم از پنجره بیرون بروم و کمک بیاورم؟
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 براي لحظه کوتاهی شک کردم که دامن فنردار عظیم من میتواند از
 وي مسیر شنیاین شکاف عبور کند یا نه ولی لحظهاي بعد ر

 .کالسکهرو ایستاده بودم و سعی میکردم تعادلم را به دست آورم
 از آن طرف کالسکه فقط صداي نفس زدن و ناسزا و صداي بیرحمانه

 .برخورد شمشیرهاي فلزي را میشنیدم
 "چرا تسلیم نمیشوي؟" :یکی از غریبهها نفس نفس زنان گفت

 "!هرگز" :گیدئون جواب داد
 با احتیاط، به طرف اسبها رفتم. در راه تقریبا روي چیز زردي

 افتادم. به سختی جلوي جیغ زدنم را گرفتم. مرد زردپوش بود. از
 .جایگاه کالسکه چی افتاده بود و به پشت روي شنها دراز کشیده بود
 با وحشت دیدم که بخشی از صورتش از بین رفته و لباسهایش غرق

الم صورتش کامال باز بود و به ناکجا در خون است. چشم طرف س
 نگاه

 .میکرد
 تیري که شنیده بودم به سمت او شلیک شده بود. صحنه مخوفی
 بود؛ احساس کردم دلم پیچ میخورد. تا به حال هرگز مرده ندیده

 
 ٣۵٣ 

 ما نشسته باشم وبودم. حاضر بودم هر چه دارم بدهم و االن در سین
 .بتوانم چشمانم را ببندم و بدانم اینها واقعی نیستند

 ولی اینها واقعی بودند. مرد، مرده بود و گیدئون آن بیرون در خطر
 .جدي مرگ بود

 صداي برخورد فلز با فلز مرا از حالت کرختی بیرون آورد. گیدئون
 .نالهاي کرد و باالخره حواسم سر جایش برگشت

 بدانم چه کاري میکنم، شمشیري را که در کنار مرد قبل از اینکه
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 .مرده بود دیدم و آن را برداشتم
 از آن چیزي که فکر میکردم خیلی سنگینتر بود ولی بالفاصله حس

 بهتري پیدا کردم. درست است که نمیدانستم چطور شمشیر دست
 بگیرم و با آن کار کنم ولی حداقل میدانستم بدون شک نوكتیز و

 .تبرنده اس
 مبارزه ادامه داشت. با احتیاط به آن طرف کالسکه نگاهی انداختم و

 دیدم آن دو مرد موفق شدهاند گیدئون را به سمت کالسکه عقب
 برانند. چند رشته مویش از روبانی که در پشت سرش بسته بود رها

 شده و روي پیشانیاش ریخته بود. یکی از آستینهایش پاره شده بود
 
 ٣۵۴ 

 و وقتی دیدم خونی در کار نیست نفس راحتی کشیدم. هنوز صدمه
 .ندیده بود

 براي آخرین بار به اطرافم نگاه کردم ولی هیچ کسی براي کمک دیده
 نمیشد. شمشیر را در دستم باال و پایین کردم و با قدمهاي محکم به

 .دو مرد با دیدن من پرت میشد جلو رفتم. دست کم حواس آن
 .ممکن بود بتوانم به این ترتیب به گیدئون فرصتی بدهم

 در عوض، برعکِس این اتفاق افتاد. دو مرد در حالی که پشتشان به
 من بود مبارزه میکردند، براي همین مرا ندیدند، ولی وقتی نگاه

 .گیدئون به من افتاد، چشمهایش از وحشت گشاد شد
 از ثانیه مکث کرد و همین کافی بود تا یکی از گیدئون، کسري

 غریبههاي سیاه پوش حمله دیگري به او بکند. ضربه دقیقا در کنار
 آستین پارهاش بود ولی این بار خون فواره زد. گیدئون انگار که

 .اتفاقی نیفتاده به مبارزه ادامه داد
 درتو با ق "!مدت زیادي دوام نمیآوري" :مرد با خوشحالی فریاد زد
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 اگر میتوانی دعا کن، چون به زودي" .بیشتري به گیدئون حمله کرد
 "!با خالق خودت مالقات خواهی کرد

 
 ٣۵۵ 

 دستهي شمشیر را با هر دو دست گرفتم و بدون توجه به حالت
متعجب گیدئون به طرف او دویدم. مردها صداي آمدن مرا 

 .دندنشنی
آنها اصال متوجه نشدند؛ شمشیر از پشت کت مشکی یکی از آنها 

 وارد
 شد و بدون صدا در گوشت او فرو رفت. براي یک دقیقه وحشت زده

شاید شمشیر در فاصله بین  -فکر کردم حتما به او نخورده است 
 بازو

 .و بدن فرو رفته و خارج شده است. ولی بعد نفس مرد کُند شد
 کرد و مانند تنه درخت به زمین افتاد. تا وقتی کهاسلحهاش را رها 

 نیمه جان بر روي زمین نیفتاد، جرأت نکردم دسته شمشیر را رها
 .کنم

 !واي، خدایا
 گیدئون از وحشت موقت مرد دیگر استفاده کرد و چنان به شدت به

 .او حمله کرد که او هم به زانو افتاد
 شمشیر "عقلت رو از دست دادي؟" :گیدئون بر سر من فریاد زد

 حریفش را با لگد کنار انداخت و نوك شمشیر خودش را به طرف
 .گردن او گرفت

 خواهش میکنم... خواهش میکنم از" .مرد به دست و پاي او افتاد
 ".جان من بگذر
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 ٣۵۶ 
 .دندانهایم به شدت به هم میخورد

ن نداشت چنین چیزي اتفاق افتاده باشد. من واقعا یک امکا
 شمشیر

 را در بدن کسی فرو نکرده بودم، نه؟
 مردي که به من او حمله کرده بودم سعی میکرد نفس بکشد. حالت

 .مرد دیگر طوري بود که انگار هر لحظه ممکن است زیر گریه بزند
 "کی هستی و از ما چی میخواي؟" :گیدئون به سردي پرسید

 "!من فقط از دستورات اطاعت میکردم. خواهش میکنم مرا نکشید"
 روي گردن مرد "چه کسی به تو دستور داده بود؟ براي چه کاري؟"

 .در جایی که نوك شمشیر قرار داشت یک قطره خون دیده میشد
 لبهاي گیدئون به هم فشرده شده بود انگار به سختی شمشیر را

 .ثابت نگه داشته است
 و بعد صورتش که از ".من هیچ اسمی نمیدانم. قسم میخورم"

 شدت ترس در هم کشیده شده بود به تدریج در جلو چشمان من
 کمرنگ شد. چمن سبز پارك چرخید و چرخید. چشمهاي را بستم؛

 .از اینکه در گرداب بیفتم تقریبا احساس آرامش میکردم
 
 ٣۵٧ 

 سیزده
 وسط دامن خودم به نرمی فرود آمدم، ولی اصال توانایی بلند شدن

 نداشتم. احساس میکردم تکتک استخوانهاي بدنم ذوب شده، به
 .شدت میلرزیدم و دندانهایم دیوانهوار به هم میخورد

 
 ٣۵٨ 
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 شمشیرش را "!بلند شو" .کردگیدئون دستش را به سمت من دراز 
 پاشو" .غالف کرده بود. با اشمئزاز دیدم که روي دسته آن خونی بود

 ".گوئنت! مردم دارن بهمون نگاه میکنن
 شب شده بود و چند ساعتی از تاریکی هوا گذشته بود ولی ما زیر

 یک چراغ در وسط پارك فرود آمده بودیم. دوندهاي که هدفون در
به ما نگاهی انداخت و به دویدن ادامه  گوشش داشت با تعجب

 .داد
 عکس العملی نشان ندادم؛ "بهت نگفتم تو کالسکه منتظر بمون؟"

 گیدئون بازویم را گرفت و مرا بلند کرد. صورتش کامال بیرنگ شده
 آب "... این کارت به شدت بی مالحظه و ... بسیار خطرناك و" .بود

 و لعنت بر ... خب، تقریبا" .دهانش را قورت داد و به من خیره شد
 ".شجاعانه بود

 فکر کردم اگه شمشیر به" :دندانهایم هنوز به هم میخورد؛ گفتم
 دندهش بخوره احساس میکنم. انتظار نداشتم مثل ... مثل بریدن

 "کیک باشه. چرا اون مرد استخوون نداشت؟
 مطمئنم داشت. ولی شانس آوردي و شمشیر رو از" :گیدئون گفت

 ".رد کردي بین اونها
 "میمیره؟"
 
 ٣۵٩ 

 اگه جراحتش تمیز باشه، نه. ولی" .گیدئون شانهاي باال انداخت
 نمیشه جراحی تو قرن هجدهم رو با سریال آناتومی گري مقایسه

 ".کرد
 اگه جراحتش تمیز باشه؟ منظورش چیست؟ چطور جراحت میتواند

 ؟تمیز باشد
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 !من چه کردم؟ ممکن است مردي را کشته باشم
 درك کامل این مسأله باعث تقریبا دوباره به زمین بیفتم. ولی

 بیا، باید برگردیم معبد. بقیه نگران" .گیدئون مرا محکم گرفته بود
 ".میشن

 مشخص بود میداند محل دقیق ما در پارك کجاست چون مرا در
 مسیر مشخصی هدایت کرد، از کنار دو زن که سگهایشان را

 .میگرداندند و با کنجکاوي به ما خیره میشدند رد شدیم
 ".من یه قاتلم" :زیرلب گفتم

 چیزي در مورد دفاع از خود شنیدي؟ تو فقط داشتی از خودت دفاع"
 ".میکردي. یا به عبارتی اگه خوب فکرش رو بکنیم از من

 
 ٣۶١ 

 لبخند کجی به من زد و ناگهان به ذهنم رسید که همین یک ساعت
 پیش، میتوانستم قسم بخورم هیچ وقت به چنین چیزي اعتراف

 .نمیکند
 .و البته که چنین اعترافی نکرد

 ".نه اینکه اصال نیازي به این کار باشه" :اضافه کرد
 ".ازوت چی؟ داره خونریزي میکنهآها، پس نیازي نبوده؟ ب"
 ".چیزي نیست. دکتر وایت بهش میرسه"

 مدتی در سکوت در کنار هم راه رفتیم. هواي خنک شب حس خوبی
 داشت. ضربان قلبم کمکم آرام شد و دندانهایم دیگر به هم

 .نمیخورد
 ".وقتی تو رو دیدم، تقریبا سکته کردم" :باالخره، گیدئون گفت

 ه بود. مشخص بود حس کرده که میتواند اطمینانبازویم را رها کرد
 .کند خودم سرپا بایستم
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 چرا اسلحه برنداشته بودي؟ اون مرده یکی" :با اوقات تلخی گفتم
 "!داشت

 ".در واقع دو تا داشت" :گیدئون گفت
 
 ٣۶٠ 
 "پس چرا ازشون استفاده نکرد؟"
 کرد. ویلبور بیچاره رو کشت و گلوله اسلحه دوم از بغل گوش من"

 ".رد شد
 "پس چرا بعدش باز هم شلیک نکرد؟"
 چون اون موقع اسلحهها فقط یه گلوله شلیک میکردن. اون"

 هفتتیرهاي کوچولوي تمیزي که تو فیلمهاي جیمز باند میبینی
 ".هنوز اختراع نشده بودن

 ا به جاي یه اسلحه درست و حسابیولی االن که اختراع شدن! چر"
 "یه شمشیر مسخره با خودت آوردي؟

 ".من که قاتل حرفهاي نیستم" :گیدئون گفت
 !ولی اینکه ... منظورم اینه پس مزیت از آینده اومدن چیه؟ اوه"

 در هایدپارك رسیده بودیم. افرادي که از1 به اپسلی هاوس "!رسیدیم
 ردش دادن سگهایشان برپیاده روي شبانه یا راهپیمایی یا گ

 .میگشتند نگاههاي عجیبی به ما میانداختند
 ".یه تاکسی براي معبد میگیریم" :گیدئون گفت

1 
Apsley House 

 
 ٣۶١ 
 "پول داري؟"
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 "!معلومه که نه"
 و آن را از دکولته لباسم بیرون ".ولی من موبایل دارم" :گفتم

 .کشیدم
 آها، جعبه نقرهاي! باید حدس میزدم یه همچین چیزیه. دخترهي"

 "!بده بیاد -احمق 
 "!هی، اون مال منه"
 قبل از گفتن این حرف شروع به شماره "شماره رو میدونی؟"

 .گرفتن کرده بود
 ببخشید".خانم پیري آستین مرا میکشید ".ببخشید عزیزم"

 "شما تئاتر بازي میکنین؟ -میپرسم 
 ".اممم... بله" :گفتم

 .خانم پیر به سختی بند سگش را نگه داشته بود "!فکر میکردم"
 سگ که قصد داشت به سمت سگ دیگري که چند متري آن طرفتر

 !فوق العاده واقعی به نظر میرسه" .بود بپرد به شدت بند را میکشید
 فقط یه طراح لباس خوب میتونه همچنین لباسی رو درست کرده

 
 ٣۶٣ 

 - باشه. میدونی عزیزم، من خودم جوونیهام کلی خیاطی میکردم
 "!لی! اینجوري نکشبس کن پ

 االن میان ما رو میبرن. باید" :گیدئون موبایل مرا پس داد و گفت
 1."بریم طرف پیکادلی

 "نیم؟کجا میتونیم بریم تئاتر شما رو ببی" :خانم پیر پرسید
 ".خب، متأسفانه امشب آخرین شب اجرامون بود"
 "!چه حیف"
 ".آره، واقعا همینطوره"
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 .گیدئون دست مرا میکشید
 ".خداحافظ" :به خانم پیر گفتم

 نمیفهمم اون آدما چطور تونستن پیدامون کنن. یا چه دستوراتی"
 به اون مرده ویلبور داده بودن که قبول کرده ما رو به هاید پارك

 گیدئون در ".ببره. وقتی نداشتن که براي کمین کردن آماده بشن
 حین راه رفتن با خودش حرف میزد. عابران در خیابان، حتی بیشتر

 .از پارك به ما خیره میشدند
1 

Piccadilly 
 
 ٣۶۴ 
 "با من حرف میزنی؟"
 ریم. ولی از کجا میدونسته؟ و اصالیه نفر میدونسته ما اونجا می"

 "چطور همچین چیزي ممکنه؟
 .ناگهان احساس تهوع کردم "...ویلبور ... یکی از چشماش"
 "چی کار میکنی؟"

 .حالم به هم خورد ولی چیزي بیرون نیامد
 ".گوئنت، باید حرکت کنیم! نفس عمیق بکش، خودش میگذره"

 !خشکم زد. دیگر زیاده از حد بود
 خودم را مجبور میکردم آرام و شمرده حرف "خودش میگذره؟ ا"

 اینکه من" .بزنم ولی احساس میکردم دوست دارم فریاد بکشم
 همین االن یه نفر رو کشتم چی، اونم میگذره؟ کل زندگی من امروز

 زیر و رو شده، اونم میگذره؟ این واقعیت که یک آدم نفرت انگیز
 با جوراب ابریشمی نمیتونه کارموبلند از خود راضی ویلونیست 

 بهتري به جز دستور دادن به من پیدا کنه با اینکه من همین االن
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زندگی مسخرهش رو نجات دادم، این هم خودش میگذره؟ اگر از 
 من

 
 ٣۶۵ 

 بپرسی، تعجبی نداره که احساس تهوع میکنم. و فقط محض اطالع
 "!ا، تو هم باعث میشی احساس کنم میخوام باال بیارمشم

 خوب، شاید صدایم در جمله آخر کمی به جیغ زدن شبیه شده بود
 ولی میتوانست از این بدتر باشد. بالفاصله حس کردم چه احساس

 خوبی است که این حرفها را از دلم بیرون بریزم. براي اولین بار در
 و حالت تهوع خود به خود از بینآن روز، واقعا احساس آزادي کردم 

 .رفت
 گیدئون با چنان حالت مبهوتی به من نگاه میکردم که اگر آنقدر
 عصبانی نبودم حتما میخندیدم. آهان! براي یک بار هم که شده

 .زبانش بند آمده بود
 سعی کردم پیروزيام را با حداکثر وقار ".االن هم میخوام برم خونه"

 .ممکن به پایان ببرم
فانه موفق نشدم تا انتها پیش بروم، چون وقتی به خانوادهام متأس

 فکر
 کردم لبم شروع به لرزیدن کرد و احساس کردم چشمهایم پر از

 .اشک شدند
 !لعنتی، لعنتی، لعنتی

 
 ٣۶۶ 

 ".درست میشه" :گیدئون گفت
 لحنش به طرز عجیبی مالیم بود و باعث شد نتوانم جلوي خودم را
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 بگیرم. قبل از اینکه بتوانم کاري بکنم اشکهایم روي گونههایم جاري
 .شدند

 گیدئون به طرف من آمد، دستش را دور ".هی، گوئنت. متأسفم"
 من یه احمقم. یادم" .شانهام انداخت و مرا به طرف خودش کشید

 جایی در باالي گوش من زمزمه ".الی داشته باشیمیره تو باید چه ح
 و کامال یادمه اولین باري که به گذشته سفر کردم چقدر" .میکرد

احساس حماقت میکردم. با وجود همه اون تمرینات شمشیربازي. 
 و

 "...آموزش ویلون
 .موهاي مرا نوازش کرد

 .من فقط بلندتر هق هق کردم
 ".میشهگریه نکن. درست " :با درماندگی گفت

 ولی درست نمیشد. وحشتناكتر میشد. آن تعقیب و گریز دیوانهوار
 .دور خانه، همین دیشب، در حالی که فکر میکردند من دزد هستم

 چشمهاي خبیث راکوزي، صداي سرد کنت و دستش دور گلوي من
 
 ٣۶٧ 

 ور بیچاره و مردي که از پشت باکه خفهام میکرد، و باالخره ویلب
 شمشیر به او زده بودم. و بدتر از همه، اینکه نمیتوانستم بدون اینکه

 زیر گریه بزنم و گیدئون مجبور شود دلداريام بدهد، نظرم را به او
 !بگویم

 .خود را عقب کشیدم
عزت نفسم کجا رفته بود؟ به شدت احساس خجالت میکردم. 

 صورتم
 .را با پشت دستم پاك کردم
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 و یک تکه پارچه مربعی زرد لیمویی با "دستمال؟" :با لبخند پرسید
 متأسفانه، تو عصر روکوکو" .حاشیه توري را از جیبش بیرون آورد

 ".دستمال کاغذي نبوده ولی میتونی از این استفاده کنی
 .داشتم آن را میگرفتم که یک لیموزین مشکی کنار ما پارك کرد

 ي جورج در ماشین منتظر ما بود و کله طاسش از عرق پوشیدهآقا
 شده بود. با دیدن او افکاري که در مغزم دور میزدند کمی آرام

 .گرفتند. هنوز هم کامال درهم ریخته بودم ولی فقط همین
 
 ٣۶٨ 

 نه میشدیم. واي، خدايما داشتیم از نگرانی دیوا" :آقاي جورج گفت
 من، گیدئون، بازوت چی شده؟ داره خونریزي میکنه! و گوئنت هم

 "خیلی پریشونه. صدمه دیده؟
 ".فقط خستهس. میبریمش خونه" :گیدئون مختصر گفت

 نه، هنوز نه. باید هر دوي شما رو معاینه کنیم و زخم تو باید"
 ".بالفاصله درمان بشه گیدئون

 بند اومده. در اصل فقط یه خراشه. گوئنتخیلی وقته خونریزیش "
 ".میخواد بره خونه

 "... ممکنه به اندازه کافی ترابرد نکرده باشه. فردا باید بره مدرسه و"
 صداي گیدئون به حالت از خود راضی آشناي خودش برگشت، ولی

 .این بار مخاطبش من نبودم
 آقاي جورج. اون سه ساعت سفر کرده. براي هجده ساعت آینده"

 ".کافیه
 احتماال همینطوره. ولی خالف قوانینه و ما باید" :آقاي جورج گفت

 "... بدونیم
 "!آقاي جورج "
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 ٣۶٩ 

 .آقاي جورج تسلیم شد و به شیشهاي که بین ما و راننده بود زد
 .شیشه با صداي نرمی کنار رفت

 بپیچ طرف راست به سمت خیابون برکلی. باید اولش جاي دیگهاي"
 81." پالك1بریم. بوردون پلیس ،

 .نفس راحتی کشیدم. میتوانستم به خانه بروم. پیش مامانم
 آقاي جورج به دقت به من نگاه میکرد. حس همدردي داشت انگار

 به خاطر خدا چه" .ن ندیده استتا به حال موجودي بیچارهتر از م
 "اتفاقی افتاده؟
 .سه تا مرد به کالسکه ما تو هایدپارك حمله کردن" :گیدئون گفت

 ".کالسکهچی تیر خورد
 واي، خداي من. نمیفهمم چی شده ولی منطقی" :آقاي جورج گفت

 ".به نظر میرسه
 "یعنی چی؟"
 جنازه یک1782. تو گاهشمار نوشته بود، بیست و چهارم سپتامبر"

 هاید پارك پیدا شده. نصف محافظ درجه دوم به نام جیمز ویلبور در
1 

Bordon Place 
 
 ٣٧١ 

صورتش متالشی شده بود. هیچ وقت نفهمیدن چه کسی این کار 
 رو

 ".کرده
 بگم خب، االن میدونیم. البته باید" :گیدئون با بدخلقی گفت
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 ".میدونیم قاتلش چه شکلیه ولی اسمش رو نمیدونیم
 ".و من یکی رو کشتم" :با صداي بیاحساسی گفتم

 "چی؟"
 گوئنت دوید و با شمشیر ویلبور از پشت به مهاجم" :گیدئون گفت

 ".حمله کرد. خب، البته نمیدونیم واقعا اون رو کشته یا نه
 "اون چی کار کرد؟" .چشمهاي آبی آقاي جورج گرد شده بود

 دو به یک بودن. نمیتونستم فقط وایسم و تماشا" :زیرلب گفتم
 ".کنم

 سه به یک. ولی قبال کار یکیشون رو" :گیدئون حرف مرا تصحیح کرد
 ".تموم کرده بودم. بهت گفتم هر چی هم که شد تو کالسکه بمون

 وومبه نظر نمیرسید زیاد بتونی د" :بدون اینکه به او نگاه کنم گفتم
 ".بیاري

 .گیدئون جواب نداد
 
 ٣٧٠ 

 چه" .آقاي جورج به ما دو نفر نگاهی انداخت و سرش را تکان داد
 فاجعهاي! مادرت من رو میکشه، گوئنت! قرار بود عملیات خیلی

 امنی باشه. یک صحبت کوتاه با کنت تو همین خونه، بدون هیچ
 . حتی یک لحظه هم در خطر نمیافتادي. به جاي این، شماخطري

 ... دو تا نصف شهر رو دور زدین و راهزنها براتون کمین کردن
 "گیدئون، به خاطر خدا، چه فکري تو سرت بود؟

 ".اگه کسی ما رو لو نداده بود همه چیز به خوبی پیش میرفت"
 یه نفر از مالقات ما خبر داشته. یه کسی" .گیدئون عصبانی شده بود

 که موقعیتش رو داشته که این مرده ویلبور را قانع کنه ما رو به محل
 ".مالقاتی تو پارك ببره
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 ولی چرا کسی باید بخواد شما دو تا رو بکشه؟ و کی میدونسته که"
 ".شما دقیقا تو اون روز با کنت مالقات میکنین؟ اصال منطقی نیست

 ".آهان، رسیدیم" .لب پایینش را میجویدآقاي جورج 
 سرم را بلند کردم. بله، واقعا جلوي خانه خودمان بودیم و همه

پنجرهها روشن بود. یک جایی در خانه، مامانم منتظرم بود. 
 همینطور

 .تختم
 ".ممنون" :گیدئون گفت

 
 ٣٧١ 

 "براي چی؟" .کردمبرگشتم و به او نگاه 
 براي یک ".شاید ... شاید من واقعا بیشتر دووم نمیآوردم" :گفت

 فکر میکنم واقعا زندگی احمقانهم رو نجات" .لحظه لبخند کجی زد
 ".دادي

 اوه. نمیدانستم چه بگویم. فقط به او نگاه کردم و متوجه شدم لب
 .پایین مسخرهام دوباره شروع به لرزیدن کرده است

 ه سرعت دستمال توردارش را بیرون آورد. این بار آن راگیدئون ب
 بهتره صورت رو با این پاك کنی وگرنه ممکنه مادرت" :گرفتم. گفت

 ".فکر کنه گریه کردي
قصدش این بود که مرا بخنداند ولی در این لحظه اصال امکانش 

 .نبود
 .حداقل خوب بود دوباره زیر گریه نزدم

 من تا دم در" .راننده در ماشین را باز کرد و آقاي جورج بیرون رفت
 ".میبرمش گیدئون. یه دقیقه هم طول نمیکشه

 ".خداحافظ" :موفق شدم بگویم
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 ".خوب بخوابی. فردا میبینمت" :گیدئون با لبخند گفت
*** 

 
 ٣٧٣ 
 اگه همین" .ن مرا تکان میداد تا بیدارم کندکارولی "!گوئن! گوئنی"

 ".االن بیدار نشی دیرت میشه
 مالفه را روي سرم کشیدم. نمیخواستم بیدار شوم. حتی در خواب
 هم میدانستم وقتی از حال خوش خوابآلوده فعلیام بیرون بیایم،

 .خاطرات وحشتناکی در انتظارم هستند
 "!گوئنی، جدي میگم! خیلی دیر شده"

 یم را باز نکردم ولی فایدهاي نداشت. خاطرات برگشته بودندچشمها
 مثل اینکه ... امم ... آتیال به ... امم ... واندالها حمله کرده باشد؟

 وقایع دو روز گذشته مانند یک فیلم با وضوح کامل جلوي چشمم
 .مرور میشدند

 ولی نمیتوانستم به یاد بیاورم چه طور به رختخوابم برگشتم، فقط
 .اینکه دیشب آقاي برنارد در را برایم باز کرد

 "!شب به خیر دوشیزه گوئنت. شب به خیر، آقاي جورج "
 شب به خیر آقاي برنارد. من یه کم زودتر از برنامهمون گوئنت رو"

 ".برگردوندم. لطفا سالم من رو به لیدي آریستا برسونین
 
 ٣٧۴ 
 آقاي برنارد در را پشت سر آقاي ".حتما قربان. شب به خیر آقا"

 .جورج بست؛ صورتش مانند همیشه هیچ احساسی را بروز نمیداد
 "لباس زیباییه دوشیزه گوئنت. اواخر قرن هیجده؟" :به من گفت

 آنقدر خسته بودم که میتوانستم همانجا روي فرش ".فکر میکنم"
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 چ وقت تا این حد مشتاق تختخوابمسالن مچاله شوم و بخوابم. هی
 نبودم. فقط میترسیدم در راه طبقه سوم به خاله گلندا، شارلوت و

 لیدي آریستا برخورد کنم. آنها با سؤاالت و سرزنشهایشان مرا اذیت
 .میکردند

 متأسفانه خانواده شامشون رو صرف کردن. ولی من یه حاضري"
 ".کوچیک براي شما تو آشپزخونه آماده کردم

 "... واي، چه خوب آقاي برنارد ولی من"
 و لبخند ".شما میخواي بري تو تختخواب" :آقاي برنارد گفت

 پیشنهاد میکنم یه راست برین" .ظریفی روي صورتش نمایان شد
 به اتاق خوابتون. خانمها تو اتاق موسیقی هستن. اگر مثل یه موش

 ساکت باشین کسی صداي شما رو نمیشنوه. بعد من به مادرتون
 ".میگم که شما برگشتین و غذا رو میدم که بیاره باال

 
 ٣٧۵ 

 آنقدر خسته بودم که حتی از احتیاط و نگرانی آقاي برنارد براي
 ".ون آقاي برناردخیلی ممن" :خودم هم تعجب نمیکردم. فقط گفتم

 و باال رفتم. فقط خاطره محوي از غذاي حاضري و گفتگویم با مامان
 داشتم، تقریبا نیمه خواب بودم. مطمئنم قدرت جویدن چیزي را

 .نداشتم، شاید سوپ بوده است
 کارولین لباس مرا که به همراه کت کوچک "!واي چقدر قشنگه"

 اینو از گذشته" .دچیندارش پشت صندلی آویزان بود کشف کرده بو
 "آوردي؟

 مامان در مورد" .بلند شدم ".نه، قبل از اینکه برم پوشیده بودم"
 "چیزاي عجیبی که اتفاق افتاد بهتون نگفت؟

 .چرا. البته نه اینکه خیلی هم الزم بود چیزي بگه" :کارولین گفت
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 خاله گلندا انقدر بلند داد میزد که همه همسایهها میشنیدن. یه
 ر میکرد انگار مامان یه دزده که ژن مسافرت زمانجوري رفتا

 ".شارلوت بیچاره رو دزدیده
 "شارلوت چی؟"
 .رفت اتاق خودش و هرچی خاله گلندا التماسش کرد بیرون نیومد"

 خاله گلندا داد میزد که کل زندگی شارلوت از بین رفته و همهش
 
 ٣٧۶ 

 تقصیر مامانه. مامان بزرگ گفت بهتره خاله گلندا یه قرص بخوره
 وگرنه مجبور میشه دکتر خبر کنه. و عمه مدي هم همهش در مورد

 اون عقاب، یاقوت کبود و کوه خاکستر و ساعت توي برج حرف
 ".میزد
 ".وحشتناکه" :گفتم

 به نظر ما که هیجان انگیز بود. من و نیک فکر" :کارولین گفت
 م خوبه که تو به جاي شارلوت این ژن رو داري حتی اگه خالهمیکنی

گلندا بگه مغزت اندازه نخوده و دست و پات تو هم گره میخوره. 
 اون

 میشه" .به پارچه براق پیشسینه لباس دست کشید ".خیلی بیادبه
 "امروز بعد مدرسه لباس رو بپوشی و به من نشون بدي؟

 ".م میتونی بپوشیحتما. ولی اگه بخواي خودت ه" :گفتم
 براي من خیلی بزرگه گوئنی. بعدشم االن" .کارولین خنده ریزي کرد

 ".باید بلند شی یا دیگه وقت صبحانه خوردن نداري
 دوش صبحگاهی باالخره بیدارم کرد و وقتی موهایم را میشستم

 فکرم دائما به سراغ اتفاقات دیشب یا دقیقتر نیم ساعتی که در
 .ب بینی میریختم بر میگشتآغوش گیدئون اشک و آ
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 ٣٧٧ 

 یادم آمد که چطور مرا نزدیک خودش نگه داشته بود و موهایم را
نوازش کرده بود. آن موقع آنقدر ناراحت بودم که حتی به اینکه 

 چقدر
 به هم نزدیک شدهایم فکر نمیکردم. االن بیشتر احساس خجالت

 میکردم. به خصوص چون واقعا با من مهربان بود و اصال شبیه
 چیزي که همیشه بود نبود. (حتی با اینکه فقط دلش برایم سوخته

 .بود). و من تصمیم گرفته بودم براي همیشه از او متنفر باشم
 بیا بیرون. همیشه که" .کارولین به در حمام میکوبید "!گوئنی"

 ".نمیتونی اون تو بمونی
 میگفت. واقعا نمیتوانستم براي همیشه اینجا بمانم. بایدراست 

 و وارد زندگی عجیب و غریب جدیدم میشدم. شیر -بیرون میآمدم 
 آب گرم را بستم و گذاشتم آب یخ رویم بریزد و آخرین آثار خستگی

 را از بین ببرد. لباس فرم مدرسهام هنوز در اتاق خیاطی مادام
 هام هم باید شسته میشد براي همینروسینی بود و دو تا بلوز اضاف

 .باید یونیفرم پارسالم را میپوشیدم که برایم کمی کوچک شده بود
 .بلوزش روي سینهام کشیده میشد و دامنش هم کمی کوتاه بود
 مهم نبود. کفشهاي آبی تیره مدرسهام را هم در معبد جا گذاشته

 صلبودم براي همین کفشهاي ورزشی مشکیام را پوشیدم که در ا
 
 ٣٧٨ 

 مجاز نبود. ولی احتماال آقاي گیلز، مدیرمان، امروز دور مدرسه راه
 .نمیافتاد تا لباسهاي ما را بررسی کند

وقت نداشتم موهایم را سشوار بکشم، براي همین فقط آن را با 
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 حوله
 ا شانه کردم. موهاتا جایی که میتوانستم خشک کردم و بعد آن ر

 همانطور خیس روي شانههایم ریخت و هیچ اثري از حلقههاي
 .ظریفی که دیروز مادام روسینی درست کرده بود نماند

 چند لحظه در آینه به صورتم نگاه کردم. مشخص بود دیشب بد
 خوابیدهام ولی از آن چیزي که انتظار داشتم بهتر بودم. کمی از کرم

 ها و پیشانیام زدم. مادرم همیشه میگفتضدپیري مامان به گونه
 .هیچ وقت براي شروع زود نیست

دوست داشتم بی خیال صبحانه بشوم ولی میدانستم دیر یا زود 
 باید

 با شارلوت و خاله گلندا رو به رو شوم. بهتر بود همین االن تمامش
 .میکردم

 وقتی از پلهها به طبقه اول میآمدم، خیلی قبل از اینکه به اتاق
 .غذاخوري برسم، صداي صحبت آنها را شنیدم

 ".پرندهي بزرگ، نشونه بدشانسیه" :صداي عمه بزرگ مدي میگفت
 او هیچ وقت قبل از ساعت ده بیدار نمیشد. دوست داشت خوب

 
 ٣٧٩ 

 وزبخوابد و فکر میکرد صبحانه تنها وعده غذایی غیر ضروري در ر
 ".کاش یه نفر به حرف من گوش میداد" .است

 واقعا که مدي! هیچ کس از الهامات تو سر در نمیاره. و تا حاال"
 ".حداقل ده بار برامون تعریف کردي و ما مجبور شدیم گوش بدیم

 .لیدي آریستا بود
 دقیقا. اگه یه کلمه دیگه در مورد تخم یاقوت" :خاله گلندا گفت

 ".کبود بشنوم جیغ میزنم
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 ".صبح به خیر" .حرفشان را قطع کردم
 سکوت کوتاهی شد و همه آنها انگار که مرد سبز کوچکی از سیاره

 .زوگ دیده باشند به من خیره شدند
 صبح به خیر فرزند. امیدوارم خوب خوابیده" :لیدي آریستا گفت

 ".باشی
 ".خوب خوابیدم، ممنون. خیلی خسته بودم"

 مطمئنم این جریانات" :خاله گلندا با حالت رئیس مآبانهاي گفت
 ".برات زیادي بوده

 
 ٣٨١ 

 درست میگفت. در جاي همیشگیام رو به روي شارلوت که مشخص
 بود به نان تستش لب نزده نشستم. جوري به نظر میرسید که انگار

 .یش کور شده استبا دیدن من اشتها
 مامان و نیک با حالتی توطئه آمیز به من لبخند میزدند و کارولین

 یک کاسه شیر و برشتوك را به طرف من هل داد. در انتهاي دیگر
 !فرشته کوچولوي من" .میز، عمه بزرگ مدي برایم دست تکان داد

خیلی خوشحالم میبینمت! تو میتونی این اوضاع درهم و برهم رو 
 یه

 شن کنی. دیشب، با اون همه داد و بیداد هیچ کس نتونستکم رو
 درست بفهمه چی شده. گلندا داشت یه سري اطالعات ما قبل تاریخ

 از زمانی که لوسِی ما با اون پسرهي خوشتیپ، دو ویلر فرار کرد
 میگفت. من هیچ وقت نفهمیدم چرا همه انقدر شلوغش کردن که

 . آدم فکر میکنه اینگریس اجازه داده چند روز پیشش بمونن
 جریان باید خیلی وقت پیش فراموش شده باشه. ولی نه، تا میاد یه

 کم علف روش سبز بشه یه شتر پیدا میشه و دوباره خاك رو به هم
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 ".میزنه
 کارولین خندید. احتماال داشت خاله گلندا را به شکل یک شتر تصور

 .میکرد
 
 ٣٨٠ 

 این که یه سریال تلویزیونی نیست" :لیدي آریستا با خشونت گفت
 ".مدي

 خدا رو شکر که نیست. اگر سریال بود،" :عمه بزرگ مدي گفت
 ".خیلی وقت پیش داستانش رو قاطی کرده بودم

 خیلی سادهس. همه فکر میکردن" :شارلوت با صداي سردي گفت
 بشقابش رو به عقب ".من این ژن رو دارم ولی به جاش گوئنت داره

 براي همین حاال باید ببینه میتونه از پسش بر" .هل داد و بلند شد
 ".بیاد یا نه

 ولی خاله گلندا موفق نشد به موقع مانع بیرون ".شارلوت، صبر کن"
 هرفتن شارلوت از اتاق شود. قبل از اینکه دنبل او برود نگاه بدي ب

 "!باید از خودت خجالت بکشی گریس" .مامان انداخت
 ".اخالقش خطرناك شده" :نیک گفت

 .لیدي آریستا آه عمیقی کشید
 من باید برم سر کار. گوئنت، من با آقاي جورج " .مامان هم آه کشید

 توافق کردم که امروز بعد از مدرسه بیان دنبالت. تو رو میفرستن به
 
 ٣٨١ 

 به یه اتاق زیر زمینی خوب و امن که میتونی در آرامش1956، سال
 ".تکالیفت رو انجام بدي

 "!ضد حال" :نیک گفت
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 .من هم همین فکر را میکردم
 ".و بعدش هم یک راست میاي خونه" :لیدي آریستا گفت

 یعنی زندگی من از این ".ولی اون موقع دیگه روز تموم شده" :گفتم
 به بعد این طور خواهد بود؟ رفتن به معبد بعد از مدرسه براي ترابرد،

 نشستن در یک اتاق کسل کننده و انجام تکالیف و بعد برگشتن به
 !خانه براي شام؟ چه کابوسی

 عمه بزرگ مدي زیر لب فحش داد چون آستین لباس خوابش در
 من همیشه گفتم که این" .مارماالد روي نان تستش فرو رفته بود

 ".وقت روز اصال براي بیدار بودن مناسب نیست
 ".بله همیشه میگین" :نیک گفت

 مامان مثل هر روز صبح نیک، کارولین و من را بوسید و خداحافظی
 اگر" :کرد. بعد دستش را روي شانه من گذاشت و آهسته گفت

 ".اتفاقی باباي منو دیدي از قول من ببوسش
 
 ٣٨٣ 

 لیدي آریستا با شنیدن این حرف تکانی خورد. در سکوت چایش را
 اگه میخواي به موقع به" :نوشید، بعد به ساعتش نگاه کرد و گفت

 ".مدرسه برسی باید عجله کنی
*** 

 از کالس ".من قطعا یه روز آژانس کارآگاهی میزنم" :لزلی گفت
 جغرافی خانم کانتر در رفته و خودمان را به زور در یکی از

 دستشوییها چپانده بودیم. لزلی روي درپوش توالت نشسته بود و
یک پوشه چاق و چله روي زانوهایش داشت. من به در توالت که پر 

 از
 جنی عاشق .نوشتههاي خودکاري کج و کوله بود تکیه داده بودم
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 .و چیزاي دیگه مزخرفه آدامه، مالکوم آشغاله، زندگی
 تحقیق در مورد رمز و راز تو خون منه. شاید برم تاریخ" :لزلی گفت

 هم بخونم و در مورد اسطورههاي قدیمی و کتیبههاي باستانی
تخصص بگیرم. و بعدش مثل تام هنکس تو کد داوینچی میشم. 

 البته
 من خوش قیافهترم و یه مرد خیلی جذاب استخدام میکنم که

 ".بشهدستیارم 
 حتما این کارو بکن. به نظرم هیجان انگیزه. من هم قراره" :گفتم

 ".بگذرونم1956 بقیه زندگیم رو تو یه اتاق بدون پنجره تو سال
 
 ٣٨۴ 

 همه ماجرا را براي او تعریف ".فقط سه ساعت در روز" :لزلی گفت
 کرده بودم و به نظر میرسید لزلی بهتر از من از چم و خم این

 ماجراي پیچیده سر در آورده است. او به همه حرفهاي من از اول
 تا داستان آن مرد در پارك و عذاب وجدان من گوش کرد. نظرش

 بهتره باهاشون مبارزه کنی تا اینکه خودت هم مثل یه" :این بود
 تعجب، این حرف لزلی بیشتر از در کمال ".کیک تیکه تیکه بشی

 حرفهاي آقاي جورج و گیدئون باعث شد احساس بهتري داشته
 .باشم

 کلمهاي که لزلی براي توانایی کنت در خفه کردن من از راه دور به
 یا حرکت از راه دور بود. او گفت از طریق1 کار برد تله کینسیس

 راد ارتباطحرکت از راه دور میشود بدون باز کردن دهان هم با اف
 برقرار کرد. و قول داد همان بعد از ظهر اطالعات بیشتري در این

 .مورد جمع کند
 دیروز و نیمی از شب گذشته همه وقتش را در اینترنت به دنبال
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 .کنت سن ژرمن و سایر چیزهایی که به او گفته بودم گذرانده بود
 ناتشکرهاي من را هم قبول نکرد و گفت این کار برایش خیلی هیج

 .انگیز بوده است
1 

 Telekinesis حرکت اجسام از راه دور با قدرت ذهن
 
 ٣٨۵ 
 در هر حال، این کنت سن ژرمن یه شخصیت تاریخی مبهمه. حتی"

 تاریخ تولدش هم دقیق مشخص نیست. رمز و رازهاي زیادي هم در
 .صورتش از فرط هیجان برق میزد ".مورد اصلیتش وجود داره

 ظاهرا پیر نمیشده. بعضیا عقیده داشتن از طریق جادو بوده و"
 ".بعضیا هم فکر میکردن رژیم غذایی مناسبی داشته

 پیر بود. شاید مراقب خودش بوده و خوب به نظر میرسیده" :گفتم
 ".ولی قطعا پیر بود

 حتماخب پس تو ثابت کردي این قسمتش دروغه. " :لزلی گفت
 شخصیت خیلی جذابی داشته چون تو خیلی از داستانها در موردش

 صحبت شده و خیلی از حلقههاي سري اون رو به عنوان یه جور
 گورو، یا مرشد بزرگ یا هر چی که هست در نظر میگرفتن. عضو
 چندین انجمن سري بوده مثل فراماسونرها و صوفیها و خیلیاي

 ده، ویلون میزده و موسیقیدیگه، موسیقیدان فوق العادهاي بو
 میساخته، چندین زبان خارجی رو راحت صحبت میکرده و ظاهرا

 در زمان سفر کنه. در هر -اینجاش رو گوش کن!  -میتونسته 
 صورت، ادعا میکرده تو اتفاقات مختلفی حضور داشته در صورتی که

 ".نمیتونسته اونجاها باشه
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 ٣٨۶ 
 "!البته که میتونسته"
 آره. خیلی باحاله. در ضمن به کیمیاگري هم عالقهمند بوده. تو"

آلمان یه برج کیمیا مخصوص خودش داشته تا آزمایشهاش رو 
 انجام
 ".مطمئن نیستم چه جور آزمایشهایی -بده 

 "کیمیاگري، به سنگ کیمیا ربط داره، نه؟"
 دقیقا. و به جادو. البته سنگ کیمیا براي هر کسی یه معنی متفاوت"

داره. بعضیا فقط سعی کردن با اون طال بسازن، و براي همین 
 کارهاي

 عجیب و غریبی تو این زمینه کردن. همه پادشاهها و شاهزادههاي
 قدیمی دنبال آدمهایی بودن که ادعاي کیمیاگري داشتن، براي اینکه

 واستن. درسته که تالشهاشون براي ساختن طالهمهشون طال میخ
 منجر به ساخت ظروف چینی و چیزهاي دیگه شد ولی اکثر اوقات

 اصال اتفاقی نمیافتاد براي همین کیمیاگران رو به جرم ارتداد و
 ".تقلب به زندان میانداختن یا سرشون رو قطع میکردن

 جهوتقصیر خودشون بوده. باید سر کالس شیمی بیشتر ت" :گفتم
 ".میکردن

 ولی کیمیاگران خودشون اصال به طال عالقهاي نداشتن. این جریان"
 فقط استتار آزمایشات واقعی اونها بوده. سنگ کیمیا تقریبا مترادف

 
 ٣٨٧ 

 جاودانگی میشه. کیمیاگران فکر میکردن اگر بتونن مواد تشکیل
 مثل چشم قورباغه، خون دختر باکره، -و پیدا کنن دهنده درست ر

 خب، اگر بتونن مواد -موي دم گربه سیاه، هه هه، شوخی کردم



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 291 صفحه  

 

 تشکیل دهنده درست رو پیدا کنن و با فرایند شیمیایی درست
 ترکیبشون کنن، مادهاي به دست میارن که اگر کسی اون رو بخوره

 دعا میکردن اونعمر جاودان پیدا میکنه. پیروان کنت سن ژرمن ا
دستور تهیه این ماده رو داره براي همین جاودانهست. منابعی 

 هست
 در آلمان مرده ولی مدارك دیگهاي هم1784 که میگه اون سال

 ".هست که افرادي اون رو چندین سال بعد زنده و سالم دیدن
 اوهوم، فکر نمیکنم جاودانه باشه. ولی شاید دوست داشته" :گفتم

 بشه؟ شاید این همون راز در پس رازه. این همون چیزیه که وقتی
 "...حلقه بسته بشه اتفاق میفته

 خب، میتونه باشه. ولی این فقط یک روي سکهس، که طرفداران"
 مشتاق تئوريهاي توطئه مرموز با دستکاري منابع بر اساس اهداف

 خودشون مطرح کردن. منتقدان این تئوريها عقیده دارن
 صرف هایی که در مورد کنت وجود داره، عمدتا تخیالتافسانه

 طرفدارانشه فقط به خاطر این که کنت خوب تونسته خودش رو
 
 ٣٨٨ 

 لزلی این اطالعاتی را که در اینترنت جمع آوري کرده ".عرضه کنه
 توانستم جلويبود چنان روان و هیجان زده تعریف میکرد که ن

 .خندیدنم را بگیرم
 چرا از آقاي ویتمن نمیپرسی که میتونی در این" :پیشنهاد کردم

 مورد یه مقاله براي تکلیفت بنویسی؟ کلی تحقیقات کردي، فکر
 ".میکنم بتونی یه کتاب کامل در این مورد بنویسی

 .فکر نکنم سنجاب چندان از تالشهاي من قدردانی کنه" :لزلی گفت
 نباشه خودش هم یکی از طرفداران سن ژرمنه. منظورم اینههر چی 
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 اگه یکی از محافظین باشه، حتما طرفدارشه. به نظر من که اون آدم
 بدهي ماجراست، کنت سن ژرمن رو میگم نه آقاي سنجاب. اون تو

 رو تهدید کرد و تقریبا خفهت کرد، نه؟ و مادرت گفته بود باید در
 درت بیشتر از اون چیزي که میگهمقابلش خیلی احتیاط کنی. ما

 میدونه. و دارم بهت میگم، تنها راهش اینه که از لوسی شنیده
 ".باشه

 آهی ".فکر میکنم همهشون بیشتر از اون چیزي که میگن میدونن"
 یا اینکه حداقل همهشون بیشتر از من میدونن. حتی خود" .کشیدم

 "!تو
 
 ٣٨٩ 

 من رو به عنوان یه بخش خارجی از مغز خودت در" .لزلی خندید
نظر بگیر. کنت همیشه اصلیت خودش رو خیلی مرموز جلوه 

 .میداده
 در هر صورت، اسم و عنوانش که اختراع خودش بوده. ممکنه پسر

 2اسپانیا بیوه چارلز دوم پادشاه1نامشروع ماریا آنا فون هابسبورگ ،
بوده باشه. آدمهاي خیلی زیادي هم میتونستن پدرش باشن. یا 

 طبق
 یه تئوري دیگه، پسر یک شاهزاده ترانسیلوانیایی بوده و توي دربار

 در ایتالیا بزرگ شده. در هر صورت، هیچ کدوم3 آخرین دوك مدیچی
 از این تئوريها واقعا اثبات نشده براي همین هر کسی یه چیزي

 ".االن ما دو تا یه تئوري جدید داریم میگه. ولی
 "ما؟ داریم؟"

 معلومه که داریم! ما میدونیم که" .لزلی چشمهایش را گرد کرد
 ".حتما یکی از والدینش از خانواده دو ویلر بوده
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 "این رو از کجا میدونیم؟"
واي، گوئن! خودت گفتی اولین مسافر زمان از خانواده دو ویلر "

 بوده،
 براي همین کنت باید یکی از اعضاي این خانواده باشه، چه مشروع

1 
Maria Anna von Habsburg 

2 
King Charles II of Spain 

3 
Medici 

 
 ٣٩١ 

 چه نامشروع. میفهمی چی میگم؟ در غیر این صورت فرزندانش این
 ".نام خانوادگی رو نداشتن

 نمیتوانستم به خوبی این تئوري ".امم، آره":ا لحن نامطمئنی گفتمب
 ولی فکر کنم این تئوري ترانسیلوانیایی هم" .وراثت را درك کنم

 بیربط نیست. اینکه اون مرده راکوزي اهل ترانسیلوانیاست نمیتونه
 ".تصادفی باشه
 در مورد اون بیشتر تحقیق میکنم. واي، مراقب" :لزلی قول داد

 در بیرونی باز شد. یک نفر وارد دستشویی دخترانه شد و به"!باش
 توالت بغلی ما رفت. ما کامال بیحرکت ماندیم تا اینکه دوباره بیرون

 .رفت
 ".دستهاش رو نشست. اخ. خوشحالم نمیدونم کیه" :لزلی گفت

 فکر" .پاهایم خواب رفته بود ".دستمال توالت تموم شده" :گفتم
 ؟ خانم کانتر حتما میفهمه ما غیبتمیکنی به دردسر بیفتیم
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 ".کردیم. حتی اگر اون هم نفهمه، یه نفر ما رو لو میده
 همه دانشآموزا براي خانم کانتر یه شکلن، چیزي نمیفهمه. از"

 سال هفتم به من میگه لیلی و تو رو هم با سینتیا قاطی میکنه،
 
 ٣٩٠ 

 رو بکن! نه، گوش کن، این از جغرافی مهمتره. باید تا جاي فکرش
 ".ممکن آماده باشی. هر چی بیشتر در مورد دشمنات بدونی بهتره

 ".فقط کاش میدونستم دشمنام کیا هستن"
 .تو نمیتونی به کسی اعتماد کنی" :لزلی، درست مثل مادرم گفت

 وه انتظارش راگر تو یه فیلم بودي، آدم بده کسی بود که کمتر از هم
 داشتی. ولی چون ما تو فیلم نیستیم، من میرم دنبال اون

 شخصیتی
 ".که سعی کرد تو رو خفه کنه

ولی کی مردهاي سیاهپوش رو تو هاید پارك فرستاد دنبال ما؟ "
 کنت

 که نبوده! اون به گیدئون احتیاج داره که بقیه مسافرهاي زمان رو
 ".ببینه و یه قطره از خونشون رو بگیره تا حلقه بسته بشه

 ولی شاید تو این" .لزلی متفکرانه لب پایینش را جوید ".بله، درسته"
 فیلم شخصیتهاي بد زیادي وجود داشته باشه. منظورم اینه که

 حتی لوسی و پل هم میتونن جزء آدم بدا باشن. اونا کرونوگراف رو
 "میایسته چی؟18 وشی که جلوي پالكدزدیدن. و اون مرد سیاهپ

امروز صبح هم اونجا بود، مثل همیشه. " .شانهاي باال انداختم
 چطور؟

 "فکر میکنی اون هم ممکنه یهو شمشیر بکشه؟
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 ٣٩١ 
 نه، فکر میکنم احتمال داره یکی از محافظان باشه که فقط طبق"

 لزلی به سراغ پوشهاش ".ور مسخره اونجا کشیک میدهوظیفه، اونج
 .راستی، نتونستم چیزي در مورد خود محافظان پیدا کنم" .برگشت

 به نظر میرسه واقعا لژ خیلی سرياي باشن. ولی بعضی از اون
 .نفراماسونر هم بود -چرچیل، ولینگتون، نیوتن -اسمهایی که گفتی 

 ا انجمن سري با همبراي همین میتونیم فرض کنیم این دو ت
 ارتباطاتی داشتن. آهان، و چیزي تو اینترنت در مورد پسري به اسم

 رابرت وایت که غرق شده باشه پیدا نکردم ولی میتونی تو آرشیو
 .تو کتابخونه دنبالش بگردي1 چهل سال اخیر روزنامه تایمز یا آبزرور

 مطمئنم اونجا یه چیزایی پیدا میشه. دیگه چی؟ آهان، درخت
 خاکستر، یاقوت کبود، کالغ ... خب، قطعا میتونی اینها رو به

 روشهاي مختلفی تفسیر کنی ولی این چیزهاي مرموز همه جور
 معنیاي میدن که در اصل یعنی هیچ معنیاي نمیدن. باید سعی

 کنیم بر اساس حقایق پیش بریم و دنبال این ایدههاي تخیلی
 ري به خصوص در موردنباشیم. باید اطالعات بیشتري به دست بیا

 لوسی و پل و اینکه چرا کرونوگراف رو دزدیدن. مشخصه اون دو تا
1Observer 

 
 ٣٩٣ 

 .چیزهایی میدونن که بقیه خبر ندارن. یا نمیخوان خبر داشته باشن
 ".یا نظرشون در مورد این چیزها با هم خیلی فرق داره

 باره باز شد. این بار قدمها محکم و با انرژي بودند. و دقیقا بهدر دو
 .سمت در توالت ما میآمدند

 و گوئنت شپرد، همین االن از اونجا بیاین بیرون و1 لزلی هی"
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 ".برگردین به کالستون
 میدونین که اینجا" :اولش من و لزلی خشکمان زد. بعد لزلی گفت

 "دستشویی دخترونهس، آقاي ویتمن؟
 "... من تا سه میشمرم. یک" :آقاي ویتمن گفت

 .قبل از اینکه به سه برسد در را باز کردیم
 :آقاي ویتمن مثل یک سنجاِب خیلی جدي به ما نگاه کرد و گفت

 من باید این جریان رو تو پروندهتون ثبت کنم. واقعا ازتون ناامید"
 ورشدم. به خصوص تو گوئنت. این مسأله که تو جاي دختر خالهت 

 .گرفتی به این معنی نیست که میتونی هر کاري دلت میخواد بکنی
 ".شارلوت هیچ وقت به کارهاي مدرسهش بیتوجهی نمیکرد

1 
Lesley Hay 

 
 ٣٩۴ 

 این سختگیريها اصال به او نمیآمد. او ".بله آقاي ویتمن" :گفتم
 .بود و فقط کمی نیش و کنایه میزدمعموال خیلی خوشاخالق 

 ".حاال برین سر کالستون"
 "از کجا میدونستین ما اینجاییم؟" :لزلی پرسید

 و" .آقاي ویتمن جواب نداد. دستش را به طرف پوشه لزلی دراز کرد
 ".فعال هم این رو توقیف میکنم

 واي، نه، نمیتونین این کارو" .لزلی پوشه را به سینهاش چسباند
 ".بکنین

 ".اون رو بده به من لزلی"
 ".ولی من الزمش دارم ... براي کالس"
 "... تا سه میشمرم"
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 به دو که رسید، لزلی در حالی که دندانهایش را به هم فشار میداد
 پرونده را تحویل داد. آقاي ویتمن ما را به داخل کالس هل داد؛

 زاخیلی خجالت آور بود. مشخص بود به خانم کانتر برخورده که ما 
 .کالسش فرار کردهایم چون تا آخر کالس به ما کم محلی کرد

 "داشتین چیزي میکشیدین؟" :گوردون پرسید
 
 ٣٩۵ 

 نه احمق! فقط میخواستیم با خیال راحت با هم" :لزلی به او پرید
 ".حرف بزنیم

 .نگشت به پیشانیاش زدبا ا "از کالس در رفتین که حرف بزنین؟"
 "!دخترا"

 حاال آقاي ویتمن کل اطالعات پوشهي تو رو" :به لزلی گفتم
 که من -منظورم اینه محافظان میفهمن -میخونه. بعد میفهمه 

 ".همه چیز رو به تو گفتم. مطمئنم اجازه این کار رو نداشتم
 آره، منم مطمئنم. شاید یکی از اون مرداي سیاهپوش رو" :لزلی گفت

 بفرستن تا شّر من رو بکَنه چون االن چیزهایی رو میدونم که کسی
 به نظر میرسید فکر میکند چشم انداز هیجان انگیزي ".نباید بدونه

 .در پیش دارد
 "خب، اگه واقعا همچین اتفاقی بیفته چی؟"
 اونوقت ... خب، امروز بعد ازظهر که میرم براي تو یه اسپري فلفل"

 لزلی براي دلگرمی به پشت من ".م میخرمبخرم، یکی هم براي خود
 "بیا بابا. ما که نمیخوایم بگذاریم اونا شکستمون بدن؟" .زد
 
 ٣٩۶ 
 به خوشبینی لزلی غبطه میخوردم. همیشه به ".نه. نه نمیخوایم"
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 .نیمه پر لیوان نگاه میگرد. اگر نیمهي پري وجود داشت
 
 ٣٩٧ 

 بعد از ظهر، لوسی و پل براي ترابرد به6:00 بعد از ظهر تا3:00
 دفتر من آمدند. ما در مورد پاکسازي شهر و بازسازي ساختمانهاي

بمباران شده و این حقیقت باورنکردنی که در زمان آنها ناتینگ 
 1هیل

 .یکی از مناطق شیک و پرطرفدار شهر خواهد بودصحبت کردیم
 توصیف کردند). همچنین، آنها "مد روز" آنها، این منطقه را با عنوان(

 به بعد را به من1950 فهرست همه قهرمانان تنیس ویمبلدون از
 دادند. من قول دادم که جایزه شرطبنديام را در حسابی اختصاصی

 زندان و نوههایم بگذارم. در ضمن، بهبراي تحصیالت دانشگاهی فر
 .فکر خرید یک یا دو بلوك آپارتمانی مخروبه در ناتینگ هیل هستم

 .شاید فایدهاي داشته باشد
 گاهشمار محافظان

 99آگوست 1949
 گزارش از: لوکاس مونتروز، کارآموز درجه سه

1Notting Hill 
 
 ٣٩٨ 

 چهارده
 کالسها به طرز دردناکی کش میآمدند، ناهار مثل همیشه چندش
آور بود و وقتی بعد از دو ساعت شیمی بعد ازظهر زمان رفتن به 

 خانه
 سا
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 .شد اح س میکردم کامال آمادهام به رختخواب بروم
 شارلوت تمام روز به من بیمحلی کرده بود. یکبار، در زنگ تفریح

 اگه به فکر معذرت خواهی" :و او گفت سعی کردم با او صحبت کنم
 "!هستی فراموشش کن

 براي چی معذرت خواهی" :این حرفش به من برخورد. پرسیدم
 "کنم؟

 "... خب، اگه خودت نمیتونی بفهمی چرا"
 شارلوت! تقصیر من نبوده که به جاي تو این ژن لعنتی رو به ارث"

 ".بردم
 از عصبانیت برق چشمهاي شارلوت در حالی که به من نگاه میکرد

 این ژن، لعنتی نیست، یه موهبته. یه چیز خیلی خاص. و راحت" .زد
 بگم که روي کسی مثل تو حروم شده. ولی تو انقدر بچهاي که حتی

 ".این رو هم نمیفهمی
 
 ٣٩٩ 

 .بعد برگشت و رفت و مرا همانجا رها کرد
 حالش" :وقتی وسایلمان را از کمدهایمان بر میداشتیم لزلی گفت

 ".خوب میشه. فقط باید عادت کنه که دیگه آدم خاصی نیست
 ".ولی خیلی نامردیه. آخه من اصال چیزي رو از اون نگرفتم" :گفتم

 "!بگیر" .برس مویش را به من داد ".خب، در واقع گرفتی"
 "میخواي با این چی کار کنم؟"
 "تو شونه کن. چه کار دیگهاي میتونی بکنی؟موها"

 چرا دارم این کار رو" :مطیعانه موهایم را شانه زدم. بعد از او پرسیدم
 "میکنم؟

 .فقط میخوام وقتی دوباره گیدئون رو دیدي خوشگل باشی"
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 خوشبختانه به ریمل احتیاج نداري. مژههات همینجوري هم به طرز
 ".فوق العادهاي بلند و مشکیه

 شاید اصال امروز نبینمش. قراره" .نیدن اسم گیدئون سرخ شدمبا ش
 ".تا تو یه سرداب تکالیفم رو انجام بدم1956 من رو بفرستن به سال

 ".آره، ولی شاید قبل یا بعدش اتفاقی ببینیش"
 
 ۴١١ 
 ".لزلی، اون از من خوشش نمیاد"

 ".منظورش این نبود" :لزلی گفت
 "!چرا، بود"
 خوب که چی؟ آدما میتونن نظرشون رو عوض کنن. در هر صورت،"

 ".تو که از اون خوشت میاد
 دهانم را باز کردم و بعد دوباره بستم. فایدهاي نداشت انکار کنم. هر

 .چقدر هم وانمود میکردم که این طور نیست، از او خوشم میآمد
 میکنه اون جذابه. حداقل تا جایی که هر دختري باشه فکر" :گفتم

 به قیافه مربوط میشه. ولی اون همهش رو اعصاب منه و دائم بهم
 "... دستور میده و خیلی ... خیلی زیاد

 تو هم هستی. به خدا! تو" .لزلی با محبت به من لبخند زد "عالیه؟"
 عالیترین دختري هستی که من میشناسم. به جز خودم، احتماال. و

 گاهی به مردم دستور میدي. بیا، میخوام این لیموزینی رو کهتو هم 
 ".قراره تو رو ببره ببینم

 .وقتی از محل ایستادن جیمز رد شدیم، سرش را به سردي تکان داد
 ".یه دقیقه صبر کن. باید یه چیزي از جیمز بپرسم" :به لزلی گفتم

 
 ۴١٠ 
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 ی ایستادم، حالت کسل صورت جیمز محو شد و با خوشحالی بهوقت
 ".در مورد گفتگوي قبلیمان فکر میکردم" :من لبخند زد و گفت

 "چی؟ بوسیدن؟"
 نه، آبله. امکانش هست که واقعا آبله گرفته باشم. موهایت امروز به"

 ".طرز زیبایی براق است
 "ممنونم. جیمز، میشه یه لطفی در حق من بکنی؟"
 ".امیدوارم به بوسیدن ربطی نداشته باشد"

 ".فکر بدي نیست. ولی نه. در مورد آداب معاشرته" .لبخند زدم
 "آداب معاشرت؟"
 خب، تو همیشه شکایت میکنی که من از آداب معاشرت سر در"

 نمیارم و حق داري. براي همین ازت خواهش میکنم به من یاد بده
 . چطور حرف بزنم، چطورچطور درست رفتار کنم. در زمان خودتون

 ".تواضع کنم، چطور ... چه میدونم
 بادبزن دست بگیري؟ برقصی؟ چطور وقتی شاهزاده نایب السلطنه"

 "در اتاق است رفتار کنی؟
 "!دقیقا"
 
 ۴١١ 

 ".اوه، بله. میتوانم این چیزها را به تو یاد بدهم" :جیمز گفت
 راستی جیمز. تو شمشیربازي" .و برگشتم که بروم ".عالیه" :فتمگ

 "بلد بودي؟ با شمشیر واقعی؟
 البته. نمیخواهم خودنمایی کنم ولی من یکی از" :جیمز گفت

 بهترین شمشیربازان شهر در بین دوستانم در باشگاه محسوب
 ".میشدم. گالیانو به شخصه گفت که من مهارت قابل توجهی دارم

 ".خیلی عالیه! تو یه دوست واقعی هستی"
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 لزلی با عالقه "تو از اون روح خواستی بهت درس شمشیر بازي بده؟"
 گفتگوي ما را دنبال کرده بود. البته فقط میتوانست حرفهاي مرا

 "روح میتونه شمشیر دست بگیره؟" .بشنود
 خواهیم دید. در هر حال، به قرن هجدهم که وارده. از اون" :گفتم

 ".ن اومدهزما
 دوباره داشتی با اون گوشه" .گوردون گلدرمن روي پلهها به ما رسید

 ".دیوار حرف میزدي گوئنت. من دیدمت
 آره، دیوار مورد عالقه منه گوردون. اگه باهاش احوال پرسی نکنم"

 ".بهش بر میخوره
 
 ۴١٣ 
 "غربی هستی دیگه؟ خودت میدونی آدم عجیب"
 آره گوردون جان، میدونم. ولی حداقل صداي من خروسک"

 ".نمیشه
 ".این یه مرحلهي مربوط به سنه. خودش میره" :گوردون گفت

 ".چه خوب میشد اگه تو میرفتی" :لزلی گفت
 ".فکر کنم شما دو تا میخواین بازم حرف بزنین" :گوردون گفت

 درك میکنم. هر چی" .همیشه خالص شدن از دست او سخت بود
 باشه امروز فقط پنج ساعت کلههاتون تو هم بود. بعدا توي سینما

 "میبینمتون؟
 ".نه" :لزلی گفت

 گوردون، همانطور که مثل سایه در سالن ورودي مدرسه دنبال ما
 االن که فکر میکنم میبینم منم نمیتونم برم. باید" :میآمد گفت

 خاتم بنویسم. تا حاال بهتوناون مقاله مسخره رو در مورد انگشتر 
 "گفتم نمیتونم آقاي ویتمن رو تحمل کنم؟
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 "!بله، صد دفعه گفتی" :لزلی گفت
 
 ۴١۴ 

 قبل از اینکه از ساختمان خارج شوم، لیموزینی را که بیرون در
 ر موردمدرسه بود دیدم. قلبم کمی تندتر میزد. هنوز به شدت د

 .دیشب احساس خجالت میکردم
 .گوردون با تحسین سوتی کشید "!واي! اون ماشینو ببین! عالیه"
 شاید شایعات درست باشه و واقعا دختر مدونا به صورت ناشناس"

 ".داره تو این مدرسه درس میخونه
 حتما. براي" :لزلی که نور خورشید چشمهایش را زده بود گفت

 همین هم یه لیموزین فرستادن دنبالش. که کسی نفهمه اینجا
 ".ناشناس درس میخونه

 تعداد زیادي از دانشآموزان به لیموزین زل زده بودند. سینتیا و
 دوستش سارا هم روي پلهها ایستاده بودند و چشمهایشان از حدقه

 به خاطر چیزي در سمت -بیرون زده بود. ولی نه به خاطر لیموزین 
 .آن اتفاق میافتاد راست

 .منو باش که فکر میکردم این ننر تو نخ پسرا نیست" :سارا گفت
 ".حتی پسراي جذابی مثل این

 ".شاید هم پسرعموش باشه. یا حتی برادرش" :سینتیا گفت
 
 ۴١۵ 

 و لوار جینمحکم بازوي لزلی را گرفتم. گیدئون، خیلی معمولی با ش
 تیشرت، همانجا در حیاط مدرسه ما ایستاده بود. و با شارلوت حرف

 .میزد
 من رو بگو که فکر" :لزلی بالفاصله او را شناخت. با شکایت گفت
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 ".کردم موهاش بلنده
 ".هست دیگه" :گفتم

 ".تا شونه. اینطوري فرق داره. باحاله" :لزلی گفت
 داد تا بتواند از پشت من وگوردون یک بازویش را به شانه من تکیه 

 ".حتما اواخواهره. شرط میبندم اواخواهره".سینتیا بهتر ببیند
 "!واي خداي من! داره دستش رو میگیره" :سینتیا گفت

 لبخند شارلوت طوري میدرخشید که از جایی که ما ایستاده بودیم
 هم دیده میشد. او معموال لبخند نمیزد (به جز آن حالت عالمهي
 دهري اعصاب خردکنش) ولی وقتی لبخند میزد حالت صورتش

 دلنشین بود. حتی یک چال هم روي گونهاش داشت. گیدئون حتما
 متوجه آن شده بود و مطمئن بودم او فکر میکند که شارلوت همه

 .چیز هست به جز یک دختر عادي
 
 ۴١۶ 
 ".نوازش میکنه داره گونهش رو"

 خدایا! واقعا این کار را کرد. احساس دردي ناگهانی در قلبم کردم که
 ".االن هم داره میبوسدش" .نمیتوانستم آن را ندیده بگیرم

 همه ما نفسهایمان را حبس کردیم. واقعا این طور به نظر میرسید
 .که گیدئون میخواهد شارلوت را ببوسد

 .پس پسر عموشه" .یا راحت شدخیال سینت ".ولی فقط روي گونه"
 ".گوئنی، خواهش میکنم بگو پسر عموشه

 ".نه. با هم نسبتی ندارن" :گفتم
 ".اواخواهر هم نیست" :لزلی گفت

 ".شرط میبندي؟ منظورم اینه که به اون انگشتر خاتمش نگاه کن"
کی خاصی شارلوت باز هم لبخند درخشانی به گیدئون زد و با سب
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 از
 .او دور شد. مشخص بود که حال بدش برطرف شده است

گیدئون به طرف ما برگشت. متوجه شدم چه صحنهاي ایجاد 
 کردهایم

 چهار دختر و گوردون که روي پلههاي بیرونی مدرسه به آنها خیره -
 .شدهاند و کرکر و هرهر میکنند

 .من دختراي زیادي مثل تو رو میشناسم
 
 ۴١٧ 

 !همانطور که انتظار داشت. عالی شد
 "!گوئنت! باالخره اومدي" :گیدئون با صداي بلند گفت

 .سینتیا، سارا و گوردون دسته جمعی نفسشان را حبس کردند
 .راستش من هم همینطور. فقط لزلی خونسردياش را حفظ کرد

 ".بدو دیگه. لیموزینت منتظرته" .کمی مرا هل داد
 همانطور که از پلهها پایین میرفتم، میتوانستم نگاه دیگران را در

پشتم احساس کنم. احتماال دهانشان باز بود. دهان گوردون که 
 حتما

 .باز بود
 فقط توانستم همین را ".سالم" :وقتی به گیدئون رسیدم گفتم

 .بگویم. در نور خورشید چشمهایش از همیشه سبزتر بودند
 "یه شبه رشد کردي؟" .ه من نگاه میکردبا دقت ب ".سالم"
 ".یونیفرم مدرسهم آب رفته" .ژاکت رو روي سینهام کشیدم ".نه"

 دوستاي تو هستن" .گیدئون لبخند زد. و بعد از باالي سرم نگاه کرد
 ".اون باال؟ فکر کنم یکیشون داره غش میکنه
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 ۴١٨ 
 سینتیا دیله. مشکل سطح باالي" :خدایا! بدون اینکه برگردم گفتم

هورمون استروژن داره. اگه بخواي میتونم شما رو به همدیگه 
 معرفی

 ".کنم
 شاید یه وقت دیگه بهت بگم معرفیمون" .لبخند گیدئون بیشتر شد

 بازوي مرا گرفت ".بکنی. االن، بیا. هنوز براي امروز خیلی کار داریم
 یغ بلندي از پلهها شنیده شد) و مرا به سمت لیموزینجیغ ج(

 .هدایت کرد
 1956." من قراره فقط برم تا تکالیفم رو انجام بدم. به سال"
 گیدئون در ماشین را براي من باز کرد. (جیغ ".برنامه عوض شده"

 قراره بریم مادر مادر مادر بزرگت" .)ممتد هماهنگ دیگري از پلهها
 دستش را پشت من ".وصا خواسته که تو بیايرو ببینیم. اون مخص

 .)گذاشت تا مرا به داخل ماشین هدایت کند. (جیغ دیگري از پلهها
 روي صندلی عقب افتادم. یک صورت گرد آشنا در ماشین منتظر من

 .بود
 ".سالم آقاي جورج "
 
 ۴١٩ 
 لبخند آقاي جورج  "گوئنت، دختر شجاع من، امروز حالت چطوره؟"

 طوري درخشان بود که انگار با کله طاس براقش مسابقه گذاشته
 .است

 .گیدئون کنار او نشست
 سرخ شدم چون یادم افتاد دیشب چه ".من ... امم خوبم، ممنون"

 تصویر مجسمی از بدبختی بودم. حداقل گیدئون گوشه و کنایه اي
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 .بود. طوري رفتار میکرد انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است نزده
 جریان مادر مادر مادربزرگم چیه؟ من درست" :به سرعت پرسیدم

 ".نفهمیدم
 ".ما خودمون هم درست نفهمیدیم" :گیدئون آهی کشید و گفت

 لیموزین راه افتاد. در برابر وسوسه اینکه از پنجره عقب به دوستانم
 .نگاه کنم مقاومت کردم

 بزرگ، مادربزرگ مادربزرگت آریستا بود و آخرین1 مارگارت تیلنی"
مسافر زمان در شاخه مؤنث قبل از لوسی و تو. محافظان موفق 

 شدن
 بدون هیچ مشکلی، بعد از دومین سفرش در زمان، اون رو وارد

 کرونوگراف اصلی اول بکنن. در گاهشمار رفتار اون بسیار دوستانه و
1 

Margaret Tilney 
 
 ۴٠١ 

 آقاي جورج دستی به سر کچلش ".همکاري کننده توصیف شده
 در بمباران لندن در جنگ جهانی دوم، یک گروه از محافظان" .کشید

 با اون و کرونوگراف به حومه شهر رفتن. اونجا در اثر سینه پهلو در
 ".سن شصت و هفت سالگی فوت کرد

 نمیفهمیدم دقیقا باید با این اطالعات چه ".چه ... ناراحت کننده"
 .کار کنم

 همونطور که میدونی، گیدئون تا االن با هفت نفر از حلقه دوازده در"
 گذشته مالقات کرده و کمی از خونشون رو براي کرونوگراف جدید

 گرفته. شش نفر اگه دوقلوها رو یه نفر حساب کنیم. بنابراین با خون
 و خودش، فقط چهار نفر باقی موندن. اپال، یشم، یاقوت کبود و تو
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 ".کهرباي سیاه
 الین برگلی، مارگارت تیلنی، لوسی مونتروز و" :گیدئون اضافه کرد

 ".پل دو ویلر
 باید با این چهار نفر در گذشته مالقات کنیم و کمی از خون هر"

 دیگر این مطلب را میفهمیدم؛ چندان هم چشم و ".کدوم رو بگیریم
 .گوش بسته نبودم

 
 ۴٠٠ 
 آقاي ".دقیقا. فکر نمیکردیم با مارگارت مشکلی داشته باشیم"

 با بقیه چرا ولی هیچ دلیلی نداشت فکر" .جورج به صندلی تکیه داد
 یلنی به وجود میاد. خط سیرکنیم مشکلی در مورد مارگارت ت

 زندگیش به دقت توسط محافظان ثبت شده. میدونیم دقیقا هر روز
 کجا بوده. براي همین هماهنگ کردن یه مالقات بین اون و گیدئون

 سفر کرد تا مارگارت1937 خیلی ساده بود. گیدئون دیشب به سال
 ".تیلنی رو در معبد ببینه

 "تونستی بخوابی؟ دیشب؟ واقعا؟ خدا رحم کنه، تو کی"
 دستهایش را ".قرار بود مالقات خیلی سریعی باشه" :گیدئون گفت

 براي کل عملیات یک ساعت برنامه ریزي" .روي سینهاش گره کرد
 ".کرده بودیم

 ولی بر خالف انتظار ما، وقتی گیدئون دالیلش رو" :آقاي جورج گفت
 ه من نگاهطوري ب ".توضیح داد مارگارت اجازه نداد ازش خون بگیره

 کرد انگار انتظار داشت جوابی بدهم. باید چیزي میگفتم؟
 در هر صورت ".شاید ... امم... شاید منظورت رو متوجه نشده" :گفتم

 .این داستان خیلی پیچیده بود
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 ۴٠١ 
 منظور من رو کامال متوجه شد. چون از" .گیدئون سرش را تکان داد

 قبل میدونست که کرونوگراف اول رو دزدیدن و من می خوام
 ".خونش رو براي کرونوگراف دوم بگیرم

 ولی چطور چیزي رو که چندین سال بعد اتفاق میافتاده حدس"
 به محض اینکه این حرف "زده؟ میتونسته آینده رو پیشبینی کنی؟

 را میدانم. آهسته آهسته، واقعا از خم و چمرا زدم فهمیدم که جواب 
 .این جریان سفر زمان سر در میآوردم

 ".یه نفر جلوتر از تو رفته و بهش گفته" :گفتم
 و اون رو قانع کرده که هر اتفاقی هم که افتاد،" .گیدئون تأیید کرد

 اجازه نده ازش خون بگیرن. حتی از اون عجیبتر این بود که حتی
 حرف بزنه. اون محافظان رو خبر کرد که بهشحاضر نشد با من 

 ".کمک کنن و بهشون گفت من رو ازش دور نگه دارن
 فکر" .یه لحظه ساکت شدم تا فکر کنم "ولی کی میتونسته باشه؟"

 کنم فقط میتونسته کار لوسی و پل باشه. اونها میتونن تو زمان سفر
 ".کنن و میخوان جلوي بسته شدن حلقه رو بگیرن

 .ج و گیدئون نگاهی رد و بدل کردندآقاي جور
 
 ۴٠٣ 

وقتی گیدئون برگشت، با یه معماي واقعی " :آقاي جورج گفت
 مواجه

 شدیم. ما در مورد اینکه چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه نظرات مبهمی
 داشتیم ولی مدرکی در کار نبود. براي همین گیدئون امروز صبح

 ".دوباره به گذشته سفر کرد تا مارگارت تیلنی رو مالقات کنه
 در صورت گیدئون به دنبال نشانههاي "خیلی سرت شلوغ بوده، نه؟"
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 .خستگی گشتم ولی چیزي پیدا نکردم. برعکس کامال سرحال بود
 "بازوت چطوره؟"
 ".ي که آقاي جورج میگه گوش کن. مهمهخوبه. به چیز"

 این دفعه گیدئون بالفاصله بعد از اولین سفر" :آقاي جورج گفت
 با اون مالقات کرد. باید این رو توضیح بدم1894 مارگارت در سال

 که به نظر میرسه ژن سفر زمان، عامل ایکس، فقط بعد از سفر اول
 خونی رو که خودش رو تو خون نشون میده. روشنه که کرونوگراف

 قبل از اون از مسافران زمان گرفته میشه تشخیص نمیده. کنت سن
 ژرمن در زمان خودش آزمایشاتی روي این موضوع انجام داده که

تقریبا باعث شد کرونوگراف خراب بشه. براي همین فایدهاي نداره 
 که

 در زمان کودکی مسافر زمان اون رو ببینیم و ازش خون بگیریم. با
 "ر میشد همه چیز خیلی سادهتر بود. متوجه هستی؟اینکه اگ

 
 ۴٠۴ 
 .خب، در هر حال باید این جواب را میدادم ".بله"
 همین شد که گیدئون امروز صبح با مارگارت تیلنی جوان در زمان"

 دومین سفر رسمیش براي ترابرد مالقات کرد. بعد از اولین سفرش
 در زمان، اون رو مستقیم به معبد بردن. و درست همون زمانی که

 مشغول آماده کردن اون براي ورود به کرونوگراف بودن، سفر دومش
 رو انجام داد. این طوالنیترین سفر کنترل نشدهایه که تا به حال

 ".ت تمام رفته بودازش خبر داریم. دو ساع
 آقاي جورج، میشه از این" :گیدئون با بیصبري پیشنهاد کرد

 ".جزئیات بگذریم
 بله، بله. کجا بودم؟ گیدئون موقعی که مارگارت قرار بود ترابرد کنه"
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 با اون مالقات کرد و باز هم داستان دزدیدن کرونوگراف و شانس
 ".درست کردن کرونوگراف دوم رو براش توضیح داد

 آهان! پس براي همین بوده که مارگارت بعدا" :رفش رو قطع کردمح
 ".ماجرا رو میدونسته. گیدئون خودش بهش گفته بوده

 بله، این هم یکی از احتماالته. ولی بازهم بار اولی" :آقاي جورج گفت
 ".نبود که مارگارت جوان داستان رو میشنید

 
 ۴٠۵ 
 .پس یه نفر دیگه جلوتر از گیدئون سراغش رفته. باز هم لوسی و پل"

 اونها با کرونوگراف دزدي به گذشته سفر کردن تا به مارگارت تیلنی
 ".بگن دیر یا زود یکی میاد تا ازش خونه بگیره

 .آقاي جورج چیزي نگفت
 "خب این بار اجازه داد ازش خون بگیري؟"

 ".نه، حاضر نشد" :آقاي جورج گفت
 البته تو شانزده سالگی به اندازه زمان پیريش کله" :گیدئون گفت

 شق نبود. این بار اجازه داد یه مدت باهاش صحبت کنم. و باالخره
 ".گفت حاضره مذاکره کنه ولی فقط با تو

 "با من؟"
 ".اسم تو رو به من گفت. گوئنت شپرد"
 گاه میکردند؛ لب پایینمآقاي جورج و گیدئون به دقت مرا ن"... ولی"

 فکر میکردم پل و لوسی قبل از تولد من ناپدید" .را گاز گرفتم
 "شدند. از کجا اسم من رو میدونستن و به این مارگارت گفتن؟

 بله، سؤال اصلی همینه. میدونی، لوسی و پل" :آقاي جورج گفت
کرونوگراف رو در ماه می اون سالی که تو به دنیا اومدي دزدیدن. 

 اول
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 ۴٠۶ 

 در زمان حال پنهان شدن. با هوشیاري موفق شدن چند ماهی از
 دست کارآگاهانی که محافظان استخدام کرده بودن فرار کنن و

 ردپاي دروغی از خودشون بگذارن و کلکهاي دیگهاي بزنن. اونها
 اروپا رو گشتن. ولی ما به شهر به شهر میرفتن و با کرونوگراف نصف

 محل پنهان شدنشون نزدیک و نزدیکتر شدیم و اونها فهمیدن که
 فقط در صورتی میتونن براي همیشه از دست ما فرار کنن که با
 کرونوگراف به گذشته پناه ببرن. متأسفانه اصال قصد نداشتن که

 " .تسلیم بشن. اونها به شدت به آرمانهاي اشتباهشون وفادار بودن
 حالت "... اونها خیلی جوون بودن، خیلی پرشور" .آهی کشید

 .نگاهش کمی رویایی بود
 گیدئون سرفهاي کرد و آقاي جورج خودش را جمع و جور کرد. ادامه

 تا امروز فکر میکردیم اینجا در لندن در ماه سپتامبر این کار" :داد
 ".رو کردن، چند هفته قبل از تولد تو

 "!ولی اینجوري نمیتونستن اسم من رو بدونن"
 درسته. براي همین، از امروز صبح به این احتمال" :آقاي جورج گفت

 ".فکر میکنیم که اونها بعد از تولد تو با کرونوگراف به گذشته رفتن
 ".به هر دلیلی که بوده" :گیدئون اضافه کرد

 
 ۴٠٧ 
 ولی هنوز هم باید بفهمیم که لوسی و پل از کجا اسم تو و"

 سرنوشتت رو میدونستن. به هر دلیل، مارگارت تیلنی حاضر نشده
 ".با ما همکاري کنه

 پس االن چطور میتونیم ازش خون" .به این موضوع فکر کردم
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 تو که به زور" واي، خداي من، واقعا این حرف رو من زدم؟ "بگیریم؟
 ر، طناب وگیدئون را تصور کردم که با ات "و نمیکنی، نه؟این کار ر

 یک سرنگ بزرگ مشغول شکنجه دادن است و این کار تصویر ذهنی
 .کامل من از او را خراب کرد

 یکی از قوانین طالیی محافظان اینه" .آقاي جورج سرش را تکان داد
 که ما فقط زمانی به زور متوسل میشیم که هیچ چاره دیگهاي وجود
 نداشته باشه. اول سراغ مذاکره و توافق دوستانه میریم. براي همین

 همون کاري رو میکنیم که مارگارت پیشنهاد داده. قراره تو رو
 ".بفرستیم که اون رو ببینی

 "که متقاعدش کنم؟"
 که بتونیم بفهمیم انگیزههاش چی هستن و کی بهش اطالعات"

 خوایم بدونیم چی دارهداده. اون با تو حرف میزنه، خودش گفته. می
 ".به تو بگه

 
 ۴٠٨ 

 هیچ فایدهاي نداره من برم باز هم سراغش. تمام" :گیدئون آه کشید
 ".صبح انگار داشتم با دیوار حرف میزدم

 بله، گوئنت، براي همینه که درست همین االن" :آقاي جورج گفت
ول آماده کردن یه لباس تابستانی مخصوص مادام روسینی مشغ

 سال
 براي تو هستن. تو قراره با مادر مادر مادربزرگت مالقات1912
 ".کنی

 "؟9191چرا "
 سالش رو تصادفی انتخاب کردیم. با این حال گیدئون فکر میکنه"

 ".ممکنه براتون تله بگذارن
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 "تله؟"
 .گیدئون چیزي نگفت، فقط به من نگاه کرد. و نگران به نظر میرسید

 ".طبق قوانین منطق، این احتمال برابره صفره" :آقاي جورج گفت
 "چرا کسی باید بخواد براي ما تله بگذاره؟"

 فکرش رو بکن: لوسی و پل" .گیدئون به طرف من خم شد
 سافر زمان قبالکرونوگراف رو تو دستشون دارن و ده نفر از دوازده م

 
 ۴٠٩ 

 وارد اون شدن. براي بستن حلقه، که بتونن براي خودشون از اون
 ".استفاده کنن، فقط به خون من و تو احتیاج دارن

 ولی ... لوسی و پل میخواستن مانع بسته شدن حلقه و فاش" :گفتم
 ".شدن راز بشن
 .گیدئون یک بار دیگر نگاهی رد و بدل کردندآقاي جورج و 

 ".این نظر مادرته" :آقاي جورج گفت
 و نظر شما" .و همان چیزي که خودم هم تا به حال عقیده داشتم

 "نیست؟
 از اون طرف بهش نگاه کن. فرض کنیم لوسی و پل" :گیدئون گفت

 راز رو فقط براي خودشون میخوان. فرض کنیم براي همین هم
 رو دزدیدن. بعد تنها چیزي که نیاز دارن تا از کنت سن کرونوگراف

 ".ژرمن بهتر باشن خون ما دوتاست
 و از اونجایی که" :صبر کردم تا حرفش برایم جا بیفتد. بعد گفتم

 فقط میتونن در گذشته ما رو ببینن، باید ما رو فریب بدن و جایی
 "ببرن که بتونن خونمون رو بگیرن؟

 
 ۴١١ 
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 ممکنه فکر کنن که فقط میتونن به زور ازمون خون":گیدئون گفت
 بگیرن. اگه از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم، تا اونجایی که ما

 ".میدونیم اونها قصد ندارن داوطلبانه خونشون رو به ما بدن
 .کردم به کسانی که دیروز در هاید پارك به ما حمله کردند فکر

 دقیقا. اگر اونها ما رو" :گیدئون، انگار که فکر مرا خوانده باشد، گفت
 کشته بودن میتونستن هر چقدر میخوان خون بگیرن. فقط میمونه

 ".بفهمیم از کجا میدونستن ما اونجا هستیم
 من لوسی و پل رو میشناسم. روش اونها" :آقاي جورج گفت

افظان رو از وقتی بچه اینجوري نیست. اونها قوانین طالیی مح
 بودن

 میدونستن و من مطمئنم نقشه قتل اعضاي خانواده خودشون رو
 "...نمیریزن. اونها مذاکره و بحث رو ترجیح میدن

 آقاي جورج، شما لوسی و پل رو میشناختین، فعل" :گیدئون گفت
 "ماضی. ولی واقعا میتونین مطمئن باشین االن چطوري هستن؟

 خب، در هر صورت، فکر کنم جالبه" .ردمبه هردوي آنها نگاه ک
 بفهمیم مادر مادر مادربزرگ من براي چی میخواد من رو ببینه. و

 اگه خودمون زمان مالقات رو انتخاب کنیم چطور میتونه برامون تله
 ".بگذاره

 
 ۴١٠ 

 ".من هم همین نظر رو دارم" :آقاي جورج گفت
 در هر صورت دیگه تصمیم گرفته" .گیدئون با حالت تسلیم آه کشید

 ".شده
*** 

 مادام روسینی پیراهن سفید طرحدار بلندي را که تا قوزك پایم
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 میرسید و یقه ملوانی داشت تن من کرد. پیراهن با نوار ساتن آبی
 آسمانی دور کمر محکم میشد و روبانی پاپیونی از همان جنس در

 .و دکمهها به هم میرسیدند وجود داشت جایی که یقه
وقتی به تصویر خودم در آینه نگاه کردم کمی ناامید شدم. تصویر 

 یک
 دختر خوب موقر را میدیدم. این لباس مرا یاد لباسهاي خدمه

 کلیساي سنت لوك که گاهی روزهاي یکشنبه براي عشاي ربانی به
 .آنجا میرفتیم میانداخت

 یک جفت نیم چکمه چرمی دکمهدار رامادام روسینی در حالی که 
 رو با1912 مسلما نمیشه مد سال" :به من میداد گفت

 زیادهرويهاي عصر روکوکو مقایسه کرد. من که میگم نظرشون
 ".بیشتر پنهان کردن جذابیت زنانه بوده تا نمایشش

 
 ۴١١ 
 ".من هم همین رو میگم"
 مادام روسینی آرام مرا روي یک صندلی نشاند و ".حاال موهاتو "

 موهایم را به یک طرف شانه زد. و بعد آن را به حالت بافتههاي ریز
 .باالي سرم برد

 "زیادي باالي سرم پف نکرده؟ -خب  -یه کم "
 ".اون زمان مد بوده" :مادام روسینی گفت

 "ولی فکر نکنم به من بیاد، شما چطور؟"
 همه چیز به تو میاد، زیباي کوچولوي گردن آهویی من. ولی در هر"

 "... حال مسابقه زیبایی که نیست. مهم
 ".اصالته. بله، میدونم"

 ".پس همه چیز مرتبه" .مادام روسینی خندید
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 این بار دکتر وایت براي بردن من به سردابی که کرونوگراف در آن
 الق به نظر میرسیدپنهان شده بود آمد. مثل همیشه خیلی بداخ

 .ولی در مقابل، رابرت، روح پسربچه لبخند درخشانی به من زد
 من هم به او لبخند زدم. با آن موهاي حلقه حلقه بور و چال روي

 "!سالم" .لپهایش خیلی دوست داشتنی بود
 
 ۴١٣ 

 الزم نیست انقدر" :د و گفتدکتر وایت چشمبند سیاه را بیرون آور
 ".زیادي از دیدن من خوشحال بشی

 "واي، نه! چرا باید دوباره اون رو ببندم؟"
 ".دلیلی نداره به تو اعتماد کنیم" :دکتر وایت گفت

 مادام روسینی چشمبند "!اوه، بده به من، احمق دست و پا چلفتی"
 این بار کسی قرار نیست مدل موي دوست" .سیاه را از دستش قاپید

 "!داشتنی من رو خراب کنه
 چه حیف! خود مادام روسینی چشم بند را با دقت بست. حتی یک

 .تار مو هم تکان نخورد
 موفق باشی، ما" :وقتی دکتر وایت مرا از در بیرون میبرد گفت

 پتیت
1 
 .من در جهتی که فکر میکردم ایستاده دست تکان دادم"!

 دیگر این احساس ناخوشایند را داشتم که در خأل تلوتلویکبار 
 بخورم. البته، راه کم کم برایم آشناتر میشد. و این بار رابرت از قبل

 دو تا پله دیگه و حاال به طرف چپ از در" .به من اخطار میداد
 مخفی رد میشیم. مواظب باش، پله. ده تا قدم دیگه و به راه پله

 ".بزرگه میرسیم
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1 
 ma petite وي منکوچول

 
 ۴١۴ 
 ".واقعا کمکم میکنی! خیلی ممنون"

 ".نیش و کنایه نزن" :دکتر وایت گفت
 چرا تو میتونی صداي من رو بشنوي و اون" :رابرت با ناراحتی پرسید

 "نمیتونه؟
 و چنان برایش احساس تأسف ".متأسفانه من هم نمیدونم" :گفتم

 چیزي هست که بخواي بهش" .کردم که از حد تحملم خارج بود
 "بگم؟

 .رابرت جواب نداد
 گلندا مونتروز درست میگفت. تو واقعا با خودت" :دکتر وایت گفت

 ".حرف میزنی
 اینجا روا ،" .دستم را دراز کردم تا از روي دیوار راهم را پیدا کنم

و بعد از بیست  -آهان، همین  – پله دیگهسیادم میاد. بعدش یه 
 و

 ".چهار قدم به سمت راست میپیچیم
 "!تو شمردي"
 فقط چون حوصلهم سر رفته بود. چرا شما انقدر شکاکین دکتر"

 "وایت؟
 
 ۴١۵ 
 من اصال شکاك نیستم. من در این لحظه به تو اعتماد دارم. در این"

 لحظه، تو رفتار قابل قبولی داري یا در بدترین حالت فقط اخطارهاي
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دیوانهوار مادرت فکرت رو مسموم کرده. ولی هیچ کس نمیدونه 
 بعدا

 چه کاري میکنی، براي همین خیلی متأسف میشم اگر جاي
 ".مینگهداري کرونوگراف رو بفه

 ".سرداب که اونقدرها هم بزرگ نیست" :گفتم
 ".خبر نداري. قبال چند نفر توش گم شدن" :دکتر وایت گفت

 "واقعا؟"
 ردي از خنده در صدایش بود براي همین فهمیدم که شوخی ".بله"

 خیلیها هم چندین روز اونجا سرگردان بودن تا باالخره" .میکند
 ".تونستن راه خروج رو پیدا کنن

 مشخص بود مدت ".دلم میخواد بهش بگم متأسفم" :ت گفترابر
 .زمان زیادي را صرف کرده تا بفهمد چه میخواهد بگوید

پسر کوچولوي بیچاره. دوست داشتم میایستادم و او را بغل 
 .میکردم

 ".ولی تقصیر تو نبوده"
 
 ۴١۶ 
 حتما دکتر وایت هنوز به کسانی که در سرداب گم شده "مطمئنی؟"

 .بودند فکر میکرد
 صبحش دعوامون شد. من بهش گفتم" .رابرت بینیاش را باال کشید

 ".ازش متنفرم و اینکه کاش یه پدر دیگه داشتم
 ".ولی اون جدي نگرفته. من مطمئنم"
 چرا گرفته. و حاال فکر میکنه من دوستش نداشتم و من نمیتونم"

 صداي ظریفش که االن به وضوح ".بهش بگم دوستش داشتم
 .میلرزید تقریبا قلبم را شکست
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 "براي همینه که هنوز اینجایی؟" :پرسیدم
 نمیخوام تنهاش بگذارم. میدونم نمیتونه من رو ببینه و صدام رو"

 ".بشنوه ولی شاید یه جورایی حس کنه من اینجام
 .کنم. باید بس میکردمواقعا نمیتوانستم تحمل  "!اوه، عزیزم"
 مطمئنم میدونه که تو دوستش داري. همه پدرها میدونن که"

 ".بچههاشون گاهی یه چیزهایی میگن که واقعا منظوري ازش ندارن
 اگه به بچهها بگی" .صداي دکتر وایت ناگهان گرفته بود ".درسته"

 که نباید براي دو روز تلویزیون ببینن چون دوچرخه رو تو بارون ول
 
 ۴١٧ 

 کردن، حدس میزنم جاي تعجب نباشه که سرت داد بزنن و
 " .چیزهایی بگن که منظوري ازش ندارن

 .مرا هل داد
 ".خیلی خوشحالم که شما همچین حرفی زدید دکتر وایت"

 "!منم همینطور" :رابرت گفت
 در باقی راه من و رابرت کامال سرحال بودیم. در بزرگی باز شد و

 .مجددا پشت سر ما بسته شد
 اول تنها چیزي که بعد از برداشتن چشم بند دیدم گیدئون بود که

 یک کاله بلند بر سر داشت. زدم زیر خنده. آها! این دفعه او باید یک
 .کاله مسخره بر سر میگذاشت

 به لطف مکالمات طوالنیاي که با خودشامروز " :دکتر وایت گفت
 رندهولی صدایش مثل همیشه ب ".داشته، استثنائا اخالقش خوبه

 .نبود
 به نظر من هم خندهداره. شبیه" .آقاي دو ویلر هم همراه من خندید

 ".مدیر سیرك شده
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 ".چه خوبه که شما دو تا سرگرم شدین" :گیدئون گفت
 
 ۴١٨ 

 .اگر آن کاله بلند را ندیده میگرفتیم، خوشتیپ به نظر میرسید
 شلوار بلند تیره، کت تیره، پیراهن سفید، تقریبا انگار که قرار است به

 عروسی برود. از سر تا پاي من را برانداز کرد و من نفسم را حبس
 اقل دهکردم و منتظر شدم انتقام بگیرد. اگر من جاي او بودم، حد

 .اظهار نظر توهین آمیز در مورد ظاهرم آماده داشتم
 .ولی او چیزي نگفت. فقط لبخند زد
 تمام دستورالعملهاي الزم رو" .آقاي جورج مشغول کرونوگراف بود

 "به گوئنت دادین؟
 زمانی که مادام روسینی مشغول ".فکر میکنم" :آقاي دو ویلر گفت

کامل کردن لباس من بود، نیم ساعت براي من در مورد عملیات 
 یشم

 سخنرانی کرده بود. عملیات یشم! تقریبا احساس مأمور مخفی اما
در فیلم انتقام 2 را داشتم. من و لزلی عاشق اوما تورمن1 پیل

 3جویان
 .بودیم

 هنوز نمیتوانستم تئوري گیدئون در مورد تله گذاشتن براي ما را که
 به آن اعتقاد داشت درك کنم. مارگارت تیلنی صریحا به شدت

1 
جاسوس خیالی که در داستانهایی مانند انتقام جویان ظاهر شده 

 Emma Peel .است
2 

Uma Thurman 
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3 
The Avengers 

 
 ۴١٩ 

خواسته بود با من صحبت کند، درست، ولی زمانی را مشخص 
 نکرده

 بود. حتی اگر میخواست مرا به تله بیندازد، نمیتوانست از روز و
 .ساعتی که ما جلویش ظاهر میشدیم اطالع داشته باشد

 و خیلی نامحتمل بود که لوسی و پل درست در همان زمانی که ما
 9191تاریخ انتخاب شده، ژوئن انتخاب کرده بودیم منتظر ما باشند. 

 بود. مارگارت تیلنی سی و پنج ساله بود و با شوهر و سه فرزندش در
 .زندگی میکرد. و ما قرار بود آنجا برویم1 خانهاي در بلگرویا

 سرم را باال آوردم و دیدم گیدئون به من خیره شده است. یا دقیقتر
 !به یقه لباسم. دیگر زیاده از حد بود

 "احیانا به سینههاي من که زل نزدي؟" :پرسیدم با عصبانیت
 ".مستقیما نه" :پوزخندي زد. زیرلب گفت

 ناگهان فهمیدم منظورش چیست. فکر کردم در عصر رکوکو پنهان
 .کردن وسایل در پشت چینهاي توري خیلی سادهتر بود
 .متأسفانه، ما توجه آقاي جورج را هم جلب کرده بودیم

1 
Belgravia 

 
 ۴٣١ 

 موبایل که اون تو نداري، نه؟" :آقاي جورج به جلو خم شد و پرسید
 ".اجازه نداري وسایل زمان خودمون رو به گذشته ببري
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 آن عکس لرد برامپتون و( "!چرا نه؟ ممکنه خیلی مفید باشه"
 رست واگر دفعه قبل گیدئون یه اسلحه د" !)راکوزي عالی بود

 ".حسابی با خودش داشت کارمون خیلی راحتتر میشد
 .گیدئون چشمهایش را گرد کرد

 .فرض کن موبایلت رو در گذشته گم میکردي" :آقاي دو ویلر گفت
 کسی که اون رو پیدا میکرد نمیتونست سر در بیاره که چه جور

 چیزیه. ولی شاید هم میتونست. اونوقت موبایل تو ممکن بود حتی
 و هم تغییر بده. همینطور یه اسلحه. و من متنفرم فکر کنمآینده ر

 اگر انسانها اسلحههاي پیچیده رو زودتر کشف میکردن چه اتفاقاتی
 ".ممکن بود بیفته
 به عالوه، این چیزها مدرکی براي وجود شما و ما" :دکتر وایت گفت

 هستن. یه اشتباه کوچیک میتونه همه چیز رو تغییر بده و بعد
 ".جهان به خطر میفتهپیوستگی 

 به این فکر کردم که آیا گم کردن اسپري فلفل در یک زمان دیگر
 ممکن است آینده بشریت را تغییر دهد. شاید هر تغییري اگر به

 
 ۴٣٠ 

 دست آدم درستی کشف شود منجر به خیر شود ... شاید فقط براي
 اینکه خیالمان راحت باشد باید به لزلی بگویم از نقشه خرید اسپري

 .فلفل منصرف شود
 ".من برات نگهش میدارم" .آقاي جورج دستش را جلو آورد

 .آهی کشیدم و دستم را داخل یقه لباسم بردم و موبایلم را به او دادم
 "!ولی بعدش بالفاصله بدین به خودم"

 ".شدین؟ کرونوگراف آمادهست باالخره حاضر" :دکتر وایت گفت
 من آماده بودم. کمی احساس هیجان داشتم و باید اعتراف میکردم
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 اینجا را به نشستن در یک سرداب در یک سال کسل کننده براي
 .انجام تکالیف ترجیح میدادم

 گیدئون با حالتی پرسشگر به من نگاه کرد. شاید فکر می کرد چه
 حاضري" :ه باشم. پرسیدچیز دیگري را ممکن است پنهان کرد

 "گوئنت؟
 ".هر وقت تو حاضر باشی، منم حاضرم" .به او لبخند زدم

 
 ۴٣١ 

 زمانه از مدار خود به در گشته است
 و آه، چه رنج و شکنجهاي که من براي آن زاده شدم تا آن را باز برجا

 !نهم
 ویلیام شکسپیر، هملت

 پانزده
 یکی از درشکههاي کرایهاي محافظان، ما را از حاشیه رودخانه تیمز

 از معبد به بلگرویا برد و این بار میتوانستم بخشی از لندنی را که
 میشناختم در بیرون از پنجره تشخیص دهم. خورشید بر روي

 میتابید و من با خوشحالی2 و وستمینستر ابی1 ساعت بیگ بن
 انهاي وسیع با کاله، چتر آفتابی و لباسهاییمردمی را که در خیاب

 به رنگ مدادهاي رنگی مانند لباس خودم قدم میزدند تماشا
 میکردم. پاركها پر از برگهاي سبز بهاري بود؛ خیابانها به خوبی

 .سنگفرش شده بودند و اصال کثیف نبودند
1 

Big Ben 
2 

Westminster Abbey 
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 ۴٣٣ 

 اینجا شبیه صحنههاي تئاتر موزیکاله. من عاشق اون چتر" :گفتم
 ".آفتابیهام

 کالهش ".روز خوبی رو انتخاب کردیم. و سال خوبی" :گیدئون گفت
 را در سرداب گذاشته بود و چون اگر من هم جاي او بودم دقیقا

 .همین کار را میکردم، او را سرزنش نمیکردم
 چرا تو معبد منتظر نموندیم که مارگارت براي ترابرد بره و اونجا"

 "ببینیمش؟
 من دو بار امتحان کردم. قانع کردن محافظان اون زمان در مورد"

 اینکه نیت خیري دارم کار آسونی نبود، حتی با وجود اینکه رمز عبور
 و انگشتر خاتم و چیزاي دیگه رو هم داشتم. ارزیابی عکس العمل

 افظان در گذشته همیشه کار سختی بوده. اگر شکی داشته باشنمح
 بیشتر احتمال داره از مسافر زمانی که میشناسن و وظیفه دارن ازش

 محافظت کنن، طرفداري کنن تا یه غریبه که از آینده اومده؛ کسی
 که یا اصال نمیشناسن یا خیلی کم اون رو میشناسن. اگه تو خونه

 ون بیشتره. و جنبه غافلگیریش همببینیمش احتمال موفقیتم
 ".بیشتره

 
 ۴٣۴ 
 ولی احتمالش نیست که بیست و چهار ساعته مراقبش باشن و"

 منتظر ما دو تا بمونن؟ ما میدونیم که انتظارش رو داره. چندین
 "ساله که منتظر ماست، نه؟

 .رد حفاظت شخصی بیشتر ننوشتهگاهشمار محافظان چیزي در مو"
 اونها فقط پیمان بستن که یک محافظ کارآموز باید با احتیاط
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 ".مراقب محل سکونت هر کدوم از مسافران زمان باشه
مرد سیاهپوش! یه مرد این شکلی بیرون خونه ما " :فریاد زدم

 کشیک
 ".میده

مشخصه خیلی سعی نداره " :گیدئون پوزخندي زد و گفت
 نامحسوس

 ".باشه
 ".اصال. خواهر کوچیکه من فکر میکنه اون یه جادوگر بدجنسه"

 "تو خودت برادر و خواهري داري؟" .چیزي به ذهنم رسید
 یه برادر کوچکتر. خب، البته االن خیلی هم کوچیک" :گیدئون گفت

 ".نیست. هفده سالشه
 "خودت چند سالته؟"

 ".نوزده. یا تقریبا نوزده" :گیدئون گفت
 
 ۴٣۵ 
 "پس اگه مدرسهت تموم شده چی کار میکنی؟"
 در اصل براي سال دیگه تو دانشگاه لندن ثبت نام کردم. ولی فکر"

 ".کنم میتونم این ترم رو مرخصی بگیرم
 "چه رشتهاي؟"
 "!کنجکاو شدي"

 این ".فقط سعی دارم یه گفتگوي مؤدبانه داشته باشم" :گفتم
 "خب، قراره چی بخونی؟" .اصطالح را از جیمز یاد گرفته بودم

 .کمی خجالت زده به نظر میرسید ".پزشکی"
 سعی کردم تعجبم را پنهان کنم و دوباره از پنجره بیرون را نگاه

 .کردم. پزشکی. جالبه. جالبه. جالبه
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 "اون پسره تو مدرسه دوست پسرت بود؟"
 .کردم حیرت زده به او نگاه "چی؟ کی؟"
 ".اون پسره پشت سرت که دستش رو روي شونه تو گذاشته بود"

 سؤالش کامال معمولی به نظر میرسید، تقریبا مثل اینکه عالقهاي به
 .این جریان ندارد

 
 ۴٣۶ 
 "!منظورت گوردون گلدرمنه؟ خدایا، نه"
 "ي میتونه بهت دست بزنه؟پس اگه دوست پسرت نیست، چطور"
 نمیتونه. راستش اصال متوجه نشدم که داره همچین کاري"

متوجه نشده بودم چون کامال مشغول تماشاي خوش و  ".میکنه
 بش

 .گیدئون و شارلوت بودم. یادآوري آن باعث شد به شدت سرخ شوم
 .گیدئون او را بوسید. تقریبا

 "چرا قرمز شدي؟ به خاطر گوردون گاالهان؟"
 ".گلدرمن" :حرفش را تصحیح کردم

 ".هر چی. شکل احمقا بود"
 حرف زدنش هم شبیه" :نتوانستم جلوي خندهام را بگیرم. گفتم

 ".احمقاست. بوسیدنش هم مزخرفه
 گیدئون خم شد تا بند ".چیزي در مورد جزئیاتش نپرسیده بودم"

 کفشش را ببندد. وقتی دوباره راست شد دست به سینه نشست و از
 از اینکه1. رسیدیم، ببین. جاده بلگریو" .ه به بیرون نگاه کردپنجر

 "میخواي مادر مادر مادر بزرگت رو ببینی هیجان زدهاي؟
1 

Belgrave Road 
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 ۴٣٧ 
 بالفاصله فراموش کردم قبل از این داشتیم در مورد چه ".بله، خیلی"

 چیزي صحبت میکردیم. این جریانات چقدر عجیب بود. مادر مادر
 مادر بزرگم که قصد مالقات با او را داشتم از مادرم چند سال

 .کوچکتر بود
 و ظاهرا با فرد ثروتمندي ازدواج کرده بود چون درشکه در مقابل

 توقف کرد. سرپیشخدمتی1 خانهاي مجلل و با کالس در اتون پلیس
 .د هم خیلی باکالس بود. حتی بیشتر از آقاي برناردکه در را باز کر

 !حتی دستکش سفید هم پوشیده بود
 وقتی گیدئون کارتی به او داد و گفت براي یک مالقات عصرانه

 غافلگیرانه آمدهایم، با نگاه مشکوکی ما را برانداز کرد. گیدئون گفت
 مطمئن است دوست خوبش لیدي تیلنی از شنیدن اینکه گوئنت

 .براي مالقات با او آمده بسیار خوشحال خواهد شدشپرد 
 حدس" :وقتی سرپیشخدمت با کارت گیدئون ناپدید شد گفتم

 میزنم فکر میکنه تو به اندازه کافی باکالس نیستی. نه کاله داري نه
 ".پاگوشی

1 
Eaton Place 

 
 ۴٣٨ 

 سبیل هم ندارم. لرد تیلنی یه سبیل از بناگوش در" :گیدئون گفت
 "رفته داره. اون تابلوي جلوي ما رو میبینی؟

 سلیقه مادر مادر مادربزرگم در زمینه مردان خیلی ".واي" :گفتم
 عجیب بود. شوهرش از آن مدل سبیلهایی داشت که نصفه شبها با
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 .ماژیک روي پوسترها میکشند
 ستور بده به ما بگه خونه نیستاگه به سرپیشخدمت د" :پرسیدم

 ".چی؟ شاید دلش نخواد به این زودي ما رو ببینه
 به این زودي رو خوب اومدي. تا جایی که به اون مربوط میشه"

 ".آخرین باري که من رو دیده هجده سال پیش بوده
 زن باریک و بلندي با موهاي قرمزي که شبیه مدل "این همه وقت؟"

 بود روي پلهها ایستاده بود. شبیه لیديموي من باالي سرش برده 
 آریستا بود ولی سی سال جوانتر. با تعجب دیدم حالت راست

 .ایستادنش هم دقیقا شبیه لیدي آریستا است
 وقتی روبه روي من ایستاد هیچ کدام از ما چیزي نگفتیم؛ محو
 تماشاي یکدیگر بودیم. میتوانستم ردي از چهره مامان را هم در

 در بزرگم ببینم. نمیدانم لیدي تیلنی در من چه چیزيمادر مادر ما
 
 ۴٣٩ 

 یا چه کسی را دید ولی انگار که از ظاهر من راضی باشد، سرش را به
 .عالمت تأیید تکان داد و لبخند زد

 لیدي تیلنی، هنوز هم همان" :گیدئون مدتی صبر کرد و بعد گفت
 واست هجده سال پیش را دارم. ما به کمی از خون شما احتیاجدرخ

 ".داریم
 و من هم هنوز چیزي را که هجده سال پیش" .به طرف او برگشت

 گفتم میگم. تو خونی از من نمیگیري. ولی شما رو به چاي دعوت
 میکنم، با اینکه هنوز کمی زوده. میتونیم سر میز چاي بهتر صحبت

 ".کنیم
 پس در" :گیدئون که سعی میکرد از جذابیتش استفاده کند گفت

 ".این صورت، خوشحال میشیم با شما یه فنجان چاي بنوشیم
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 به دنبال مادر مادر مادر بزرگم از پلهها باال رفتیم و وارد اتاقی رو به
 خیابان شدیم. میز گرد کوچکی در کنار پنجره قرار داشت و روي آن

 چنگال، نان، کره و مربا و در وسط میز سینی بشقاب، فنجان، چاقو و
 .کلوچه و ساندویچهاي نازك خیاربراي سه نفر آماده شده بود
 به" :در حالی که گیدئون با دقت به اطراف اتاق نگاه میکرد گفتم

 ".نظر میرسه منتظر ما بودین
 
 ۴۴١ 

 .ه نظر میرسه، نه؟ میشه این فکر را هم کرداین طور ب" .لبخند زد
 ".ولی در واقع منتظر مهمانان دیگري هستم. لطفا بفرمایید بنشینید

 نه، ممنون، تحت این شرایط ترجیح میدیم" :گیدئون گفت
 زیاد مزاحمتون" .ناگهان به شدت نگران به نظر میرسید ".بایستیم

 ".سیمنمیشیم. فقط میخواهیم چند تا سوال از شما بپر
 "و اونها چی هستن؟"

 اسم من رو از کجا میدونین؟ چه کسی در مورد" :من دخالت کردم
 "من با شما حرف زده؟

 یه نفر از آینده به مالقاتم آمده بود. براي من" .لبخندش بیشتر شد
 ".زیاد اتفاق میفته

 لیدي تیلنی، من سعی کردم دفعه قبل توضیح بدم" :گیدئون گفت
 که مالقات کنندگانتون به شما دروغ میگن. شما با اعتماد به آدمهاي

 ".نادرست اشتباه بزرگی رو مرتکب میشین
 مرد ".من هم دائم همین رو بهش میگم" :صداي مردانهاي گفت

 مارگارت،" .جوانی در جلوي در ظاهر شده بود. قدم زنان جلوتر آمد
 
 ۴۴٠ 
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 من همیشه بهت میگم با اعتماد به آدمهاي نادرست اشتباه بزرگی
 "میکنی. اونها خوشمزه به نظر میرسن. براي ماست؟

 .گیدئون نفس بریدهاي کشید. دستش را دراز کرد و مچ مرا گرفت
 "!یه قدم هم جلو نیا" :گفت

 رمن فقط دارم یه ساندویچ ب" .مرد یکی از ابروهایش را باال برد
 ".میدارم؛ اگه مخالفتی نداري

 لطفا از خودتون پذیرایی کنین. و یه" :مادر مادر مادربزرگ من گفت
 وقتی اتاق را ترك کرد، سرپیشخدمت "...لحظه من رو ببخشید

 جلوي در ظاهر شد. علی رغم دستکشهاي سفیدش، االن بیشتر
 .شبیه به نگهبانان جلوي در کلوپهاي شلوغ به نظر میرسید

 .گیدئون زیر لب فحش داد
 نباشین. ظاهرا قبال گردن یه مرد1 نگران استیلمن" :مرد جوان گفت

 "رو شکسته بوده. البته تصادف بوده، اینطور نیست استیلمن؟
 .به مرد جوان خیره شدم. نمیتوانستم جلوي خودم را بگیرم

 .چشمهایش شبیه فالک دو ویلر بود، زرد کهربایی. مثل یک گرگ
1 

Stillman 
 
 ۴۴١ 
 وقتی به من لبخند زد، شباهتش به فالک دو ویلر "!گوئنت شپرد"

 بیشتر به نظر آمد، به جز اینکه حداقل بیست سال از او جوانتر بود و
موهایش مشکی و کوتاه بودند. حالتی که به من نگاه میکرد 

 ترسناك
 میرسید ولی چیزي در نگاهش بود که بود. به نظر دوستانه

 نمیتوانستم تفسیر کنم. شاید عصبانیت؟ یا درد؟
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 براي یک لحظه صدایش گرفته به نظر ".خوشحالم میبینمت"
 میرسید. دستش را دراز کرد تا با من دست بدهد ولی گیدئون با هر

 .دو دستش مرا گرفت و به سمت خودش کشید
 "!به اون دست نزن"

 "از چی میترسی مرد جوان؟" .دوباره ابرویش را باال برد
 "!من دقیقا میدونم ازش چی میخواي"

 .میتوانستم تپش قلب گیدئون را در پشتم احساس کنم
 یکی از ساندویچهاي نازك کوچک را برداشت و در دهانش "خون؟"

 گذاشت. بعد هر دو دستش را به طرف ما گرفت و کف دستش را به
 .ببین، سرنگ و چاقویی در کار نیست. هیچی" :و گفتما نشان داد 

 وقتی به ".حاال اون دختر بیچاره رو ول کن. داري لهش میکنی
 
 ۴۴٣ 

 اسم من پله. پل" .طرف من برگشت دوباره آن نگاه عجیب را داشت
 ".دو ویلر

 تو همونی هستی که خودم هم همین حدس رو میزدم." :گفتم
 دختر دایی من لوسی رو گول زدي تا کرونوگراف رو بدزده. چرا این

 "کار رو کردي آقاي دو ویلر؟
 مسخرهس که من رو آقاي دو ویلر" .پل دو ویلر دهانش را جمع کرد

 ".صدا میکنی
 ".من هم فکر میکنم مسخرهس که شما من رو میشناسی"

 فشار دستش کم شده بود و حاال ".با اون حرف نزن" :گیدئون گفت
فقط با یک دستش مرا نزدیک خودش نگه داشته بود. با دست 

 دیگر،
 در پشت سرش را باز کرد و به اتاق بغلی نگاهی انداخت. مرد دیگري
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 جا
 .با دستکش سفید آن ایستاده بود

اون فرانکه. و چون به اندازه استیلمن بزرگ و قوي " :پل گفت
 نیست،

 "وجهش شدي؟اسلحه داره، مت
 .و دوباره در را بست ".متوجه شدم" :گیدئون گفت

 
 ۴۴۴ 

او درست گفته بود. ما به تله افتاده بودیم. ولی چطور امکان 
 داشت؟

 مارگارت تیلنی که نمیتوانست هر روز خدا یک میز عصرانه براي ما
 .اسلحه در اتاق بغلی نگه داردآماده کند و یک نفر را با 

 "از کجا میدونستین ما امروز اینجا میایم؟" :از پل پرسیدم
خب. اگر بهت بگم نمیدونستم و فقط شانسی اینجا اومدم، "

 مطمئنم
 پدر و" .یک کلوچه برداشت و نشست "حرفم رو باور نمیکنی، نه؟

 "مادر عزیزت چطورن؟
 "!دهنت رو ببیند" :گیدئون با خشونت گفت

 "!ولی من فقط پرسیدم پدر و مادرش چطورن"
 ".خب. مامانم البته. پدرم فوت کرده" :گفتم

 فوت کرده؟ ولی نیکوالس مثل درخت بلوط قوي" .پل شوکه شد
 "!بود، قوي و سالم

 ".سرطان خون داشت. وقتی هفت سالم بود فوت کرد" :گفتم
 .پل غمگین و جدي به من نگاه کرد ".خداي من. خیلی متأسفم"
 ".حتما برات خیلی سخت بوده که بدون پدر بزرگ بشی"
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 ۴۴۵ 

 با اون حرف نزن. فقط داره ما رو معطل میکنه" .گیدون تکرار کرد
 ".تا نیروهاي کمکی برسن

 برق "م؟هنوزم فکر میکنی من دنبال خون تو و اون هست"
 .خطرناکی در چشمهاي زردش بود

 ".بله، قطعا" :گیدئون گفت
 و فکر میکنی من و استیلمن، به عالوه فرانک و" :پل با طعنه پرسید

 "اسلحه نمیتونیم از پس تو بر بیایم؟
 ".همین فکر رو میکنم" :گیدئون گفت

 خب، مطمئنم برادر عزیزم و بقیه محافظان تو رو تبدیل" :پل گفت
 به یک ماشین جنگ واقعی کرده باشن. هر چی که نباشه، تو

 مجبوري براشون بلوط رو از آتیش در بیاري. یا بهتر نیست بگم
 کرونوگراف رو؟ در زمان ما، فقط یه کمی شمشیر بازي و نواختن

 ویلون رو یاد میگرفتیم تا آداب و رسوم حفظ بشن. ولی شرط
 بلدي. اگر قرار باشه دور میبندم تو هنرهاي رزمی و این چیزها رو

 ".دنیا راه بیفتی و مردم رو مجبور کنی خون بریزن باید هم بلد باشی
 ".تا االن که همه داوطلبانه خونشون رو به من دادن"
 
 ۴۴۶ 
 "!ولی فقط براي اینکه نمیدونستن عاقبت کار چیه"
 وان ببینن که تمام زحمات، مطالعات ونه. براي اینکه نمیخ"

 ".مراقبتهاي محافظان در طی چند قرن به هدر بره
 آره، آره! به ما هم با همین شور و هیجان این مزخرفات رو"

 میگفتن. ولی ما واقعیت رو در مورد اهداف کنت سن ژرمن
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 ".میدونیم
 "و اون واقعیت چیه؟" .از دهانم بیرون پرید
 .آمدصداي پایی از پلهها 

 ".نیروي کمکی اومد" :پل بدون اینکه برگردد گفت
 واقعیت اینه که به محض اینکه آقاي دو ویلر دهنش" :گیدئون گفت

 ".رو باز میکنه دروغ میگه
 سرپیشخدمت کنار رفت تا راه را براي دختر موقرمز باوقاري که

 میخواست وارد اتاق شود باز کند. کمی مسنتر از آن بود که دختر
 .لیدي تیلنی باشد

 طوري به من نگاه میکرد که انگار در ".باورم نمیشه" :دختر گفت
 .زندگیاش چیزي از این خاصتر ندیده است

 
 ۴۴٧ 

 صدایش عاشقانه و کمی ".باورت بشه، شاهزاده خانم" :پل گفت
 .نگران بود

 ود که انگار سر جایش میخکوب شدهدختر طوري دم در ایستاده ب
 .باشد
 شکی در این شباهت خانوادگی وجود ".تو لوسی هستی" :گفتم

 .نداشت
 .تقریبا نام مرا زمزمه کرد ".گوئنت" :لوسی گفت

 بله، گوئنته. و اونی هم که طوري چسبیده بهش انگار" :پل گفت
 رخرس عروسکی محبوبش رو بغل کرده، پسر عمو یا برادر زاده یا ه

 ".چی منه. متأسفانه به شدت مشتاقه ما رو ترك کنه
 ".لطفا نرید! باید با شما دو تا حرف بزنیم" :لوسی گفت

 یه وقت دیگه. شاید یه وقتی که انقدر غریبه دور و" :گیدئون گفت
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 ".برمون نباشه
 "!خیلی مهمه" :لوسی گفت

 "!اینجاش رو با شما موافقم" :گیدئون با صداي بلند خندید
 
 ۴۴٨ 

 تو اگه بخواي میتونی بري مرد جوان. استیلمن در رو" :پل گفت
 بهت نشون میده. ولی گوئنت یه کم بیشتر میمونه. یه حسی به من

 میگه حرف زدن با اون راحتتره. هنوز به اندازه تو شستشوي مغزي
 "!نشده ... اَه، لعنتی

 حرف اسلحه سیاه کوچکی بود که ناگهان از غیب در دست دلیل این
 .گیدئون ظاهر شد. با خونسردي لوسی را هدف گرفته بود

 .من و گوئنت همین االن بدون دردسر خونه رو ترك میکنیم" :گفت
 ".لوسی تا دم در با ما میاد

 از جایش بلند شده بود و نامطمئن به "!حرومزاده" :پل زیر لب گفت
 .لوسی و استیلمن و بعد به ما نگاه میکردترتیب، به 

صدایش مثل یخ سرد بود ولی  ".بنشین سر جات" :گیدئون گفت
 من

 میتوانستم باال رفتن ضربانش را حس کنم. هنوز مرا به شدت با یک
 و استیلمن، لطفا تو هم بنشین. هنوز" .دست به خودش فشار میداد

 ".کلی ساندویچ خیار باقی مونده
 .در پشت ما نگاه کرد پل نشست و به

 ".یه کلمه به فرانک بگو تا من شلیک کنم" :گیدئون گفت
 
 ۴۴٩ 

 لوسی با چشمان گشاد شده به او نگاه میکرد ولی به نظر نمیرسید
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 ترسیده باشد. بر خالف پل که به نظر میرسید حرف گیدئون را
 .جدي گرفته است
 سرپیشخدمت از جلوي در ".هر کاري میگه بکن" :به استیلمن گفت

 .کنار رفت و پشت میز نشست و نگاه بدي به ما انداخت
 تو قبال اون رو" :لوسی مستقیما به چشمهاي گیدئون نگاه کرد
 ".دیدي، نه؟ تو کنت سن ژرمن رو مالقات کردي

 برنامهاي سه بار. و اون میدونه شما دو تا دقیقا چه" :گیدئون گفت
 حاال برو" .لوله اسلحه را پشت سر لوسی گذاشت ".دارین. برگرد

 ".جلو
 "...شاهزاده خانم"
 ".چیزي نیست، پل"
محض رضاي خدا، ببین یه اسلحه اتوماتیک اسمیت و وسون به "

 اون
 ".دادن. فکر میکردم این کار خالف قوانین طالییه

 
 ۴۵١ 

 وقتی وارد خیابون شدیم، ولش میکنیم. ولی اگه" :گیدئون گفت
 کسی اینجا قبل از اون حرکتی بکنه، لوسی مرده. بیا گوئنت. باید یه

 ".وقت دیگه براي گرفتن خونت اقدام کنن
 به شدت به ".شاید واقعا بخوان فقط حرف بزنن" :مکث کردم. گفتم

 چیزي که لوسی و پل قصد داشتند بگویند عالقه مند شده بودم. از
 طرف دیگر، اگر واقعا به اندازهاي که ادعا میکردند بی خطر بودند

 چرا آن بادیگاردها را در اتاق گذاشته بودند؟ چرا اسلحه؟ به یاد
 .مردهایی که در پارك سراغ ما آمدند افتادم

 ".ان فقط حرف بزننمن مطمئنم اونها نمیخو" :گیدئون گفت
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 ".فایدهاي نداره. مغز پسره رو شستشو دادن" :پل گفت
 کار کنته. میدونی که میتونه خیلی متقاعد کننده" :لوسی گفت

 ".باشه
 به باالي پلهها رسیده ".دوباره همدیگه رو میبینیم" :گیدئون گفت

 .بودیم
 ه؟ معلومه کمیبینیم این تهدید بود؟ دوباره همدیگه رو" :پل گفت
 "!میبینیم

 
 ۴۵٠ 

 گیدئون تا وقتی که به در ورودي رسیدیم اسلحه را پشت سر لوسی
 .نگه داشت

 انتظار داشتم فرانک به سرعت از اتاق بغلی خارج شود ولی اتفاقی
 .نیفتاد. هیچ اثري هم از مادر مادر مادربزرگم نبود

اجازه ندین حلقه بسته بشه. و دیگه نباید " :لوسی مصرانه گفت
 هیچ

 وقت کنت رو در گذشته ببینین. به خصوص گوئنت نباید هرگز اون
 "!رو ببینه

 گیدئون با یک دست اسلحه را طرف لوسی "!به حرفش گوش نده"
 نگه داشته بود و باید براي باز کردن در ورودي مرا رها میکرد. به

ی انداخت. از طبقه باال صداهایی میشنیدم. با نگرانی خیابان نگاه
 به

 پلهها نگاه کردم. سه مرد و یک اسلحه آن باال بودند و ما میخواستیم
 .همان باال بمانند

 "... من دیروز کنت رو دیدم" :به لوسی گفتم
 "واي، نه! از جادوي تو چیزي میدونه؟" :رنگ از صورت لوسی پرید



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 338 صفحه  

 

 "چه جادویی؟"
 ".جادوي کالغ" :لوسی گفت

 
 ۴۵١ 
 گیدئون بازوي مرا گرفت و از ".جادوي کالغ فقط یه افسانهست"

 .پلهها پایین برد و وارد خیابان شدیم. هیچ اثري از درشکه ما نبود
 ".این حرف درست نیست و کنت هم این رو میدونه"

 گیدئون هنوز اسلحه را به سمت لوسی نشانه رفته بود ولی به سمت
 .طبقه اول نگاه کرد. طبق انتظار فرانک با اسلحه اش هنوز آنجا بود

 .ما هنوز هم زیر سقف ایوان بودیم
 به لوسی نگاه کردم. چشمهاي بزرگ ".صبر کن" :به گیدئون گفتم

 خت بود کهآبیاش پر از اشک بود و نمیدانم چرا ولی برایم س
 .حرفش را باور نکنم

 چی باعث شده انقدر مطمئن باشی که اون دروغ" :آرام پرسیدم
 "میگه، گیدئون؟

 لحظهاي غافلگیر شد و به ما نگاه کرد. چشمهایش برق زدند. آهسته
 ".مطمئنم، همین" :گفت

 .صدایش مالیم بود ".خیلی هم مطمئن به نظر نمیاي" :لوسی گفت
 ".به ما اعتماد کنینشما دو تا میتونین "
 
 ۴۵٣ 

واقعا میتوانستیم؟ پس چرا آنها این کار غیر ممکن را انجام داده و 
 ما

 را در اینجا به تله انداخته بودند؟
 .سایهاي را با گوشه چشمم دیدم
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 ن دراستیلمن داشت پایین میآمد. گیدئو "!مراقب باش" :فریاد زدم
 .لحظه آخري که سرپیشخدمت قوي مشتش را باال برد، برگشت

 "!استیلمن، نه" .صداي پل از باالي پلهها آمد
 .و من در کسري از ثانیه تصمیم گرفتم "!بدو" :گیدئون داد زد

 با حداکثر سرعت ممکن با چکمههاي دکمه دار کوچکم دویدم. با هر
 .قدم انتظار داشتم صداي شلیک بشنوم

 با پدربزرگ صحبت کن! ازش در مورد" :لوسی پشت سر من داد زد
 "!بپرس1 سوار سبز

*** 
 :گیدئون تا وقتی به پیچ بعدي رسیدم به من نرسید. نفسزنان گفت

 اگر به من اخطار نداده" .و اسلحه را دوباره پنهان کرد "!ممنون"
 ".بودي گیر میفتادیم. از این طرف بیا

1 
Green Rider 

 
 ۴۵۴ 

 "دنبال ما هستن؟" .به اطرافم نگاه کردم
 فکر نکنم. ولی بهتره عجله کنیم که خیالمون راحت" :گیدئون گفت

 ".باشه
 اون استیلمن از کجا پیداش شد؟ من تمام مدت حواسم به پلهها"

 ".بود
 احتماال راه پله دیگهاي هم تو خونه بوده. منم بهش فکر نکرده"

 ".بودم
 ".اون محافظه با درشکه کجا رفت؟ قرار بود منتظر ما باشه"

 ".نمیدونم" :گیدئون گفت
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 .پهلویم تیر میکشید. دیگر نمیتوانستم با این سرعت ادامه بدهم
 ان یکوگیدئون به خیابان فرعی باریکتري پیچید و باالخره جلوي ای

 .کلیسا ایستاد
 .تثلیث مقدس روي تابلوي بیرون کلیسا نوشته بود

 "قراره اینجا چی کار کنیم؟" :نفس زنان پرسیدم
 
 ۴۵۵ 

 قبل از باز کردن در سنگین به اطراف ".اعتراف کنیم" :گیدئون گفت
 نگاه کرد و بعد مرا به محوطه داخلی کمنور هل داد و دوباره در

 .رابست
بالفاصله سکوت و آرامش، بوي بخور، و احساس خاصی که 

 مخصوص
 .زمانی است که وارد کلیسا میشوي اطرافمان را فرا گرفت

 کلیساي زیبایی بود، با پنجرههاي شیشهاي رنگی، دیوارهاي سنگی
 وسو میزدند و هر کدام براي یککمرنگ و شمعهاي کوچکی که س

 .آرزو یا دعا روشن شده بودند
 گیدئون مرا در مسیر یکی از راهروها به سمت یک اتاق اعتراف

 قدیمی هدایت کرد، پرده را کشید و به صندلی داخل محوطه کوچک
 .اشاره کرد

 "!جدي نمیگی" :پچ پچ کنان گفتم
 موقعی کهچرا میگم. من هم اون طرف میشینم و میتونیم تا "

 ".برگردیم منتظر بمونیم
 متحیر، روي صندلی افتادم. گیدئون پرده را جلوي بینیام کشید. یک

 "راحتی؟" .دقیقه بعد، پنجره کوچک بین من و طرف دیگر کنار رفت
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 ۴۵۶ 
 .تازه نفسم جا آمده بود و چشمهایم به نور کم عادت میکرد

 خب، فرزند، بگذار از خداوند" .گیدئون با وقار زیاد به من نگاه میکرد
 ".به خاطر سرپناه این خانه تشکر کنیم

 به او خیره شدم. چطور میتوانست اینقدر عادي و حتی سرخوش
 باشد؟ محض رضاي خدا، یک اسلحه را به طرف سر دختر دایی من

 .ده بودنشانه رفته بود! به همین راحتی که فراموش نکر
 "چطور میتونی االن شوخی کنی؟"

تو فکر " .ناگهان خجالت زده به نظر رسید. شانهاي باال انداخت
 بهتري

 "براي وقت گذروندن داري؟
 بله! میتونیم سعی کنیم سر در بیاریم االن چه اتفاقی افتاد! چرا"

 "لوسی و پل میگن تو رو شستشوي مغزي دادن؟
 دستی به موهایش کشید و دیدم که دستش "من از کجا بدونم؟"

 اونها" .کمی میلرزد. پس آنقدرها هم که نشان میداد خونسرد نبود
 ".سعی دارن تو رو به شک بندازن. من رو هم همینطور

 لوسی به من گفت از پدربزرگم بپرسم. احتماال نمیدونن اون"
 دختر" .به اشکهایی که در چشم لوسی بود فکر کردم ".مرده

 
 ۴۵٧ 

 بیچاره. باید خیلی وحشتناك باشه که دیگه نتونی هیچ کدوم از
 ".اعضاي خانوادهت رو ببینی به خاطر اینکه اونها در آیندهن

 گیدئون جوابی نداد. براي مدتی هیچ کدام چیزي نگفتیم. از الي
 یل کوچک، تقریبا تا سرپرده به منبر کلیسا نگاه کردم. یک گارگو

 زانوي یک انسان، از سایهها بیرون پرید و به ما نگاه کرد. به سرعت
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 نگاهم را برگرداندم. اگر متوجه میشد که میتوانم او را ببینم
 مطمئنا حسابی مزاحم میشد. روح گارگویلها واقعا میتوانند

 .آزاردهنده باشند. از روي تجربه میدانستم
 مطمئنی میتونی به" :جلوتر میجهید پرسیدمهمانطور که گارگویل 

 "کنت سن ژرمن اعتماد کنی؟
 اون یه نابغهس. چیزهایی رو کشف" .گیدئون نفس عمیقی کشید

کرده که قبل از اون هیچ کس ... بله، بهش اعتماد دارم. هر فکري 
 هم

 حداقل، من" .آهی کشید ".که لوسی و پل میکنن، راهشون اشتباهه
 ".تا یه کم پیش که کامال مطمئن بودم. همه چیز منطقی بود
 ظاهرا گارگویل کوچک فکر کرد ما کسل کننده هستیم. از یک

 .ستون باال رفت و در جایگاه ارگ ناپدید شد
 "حاال دیگه منطقی نیست؟"
 
 ۴۵٨ 
 لهت پیدا بشه همه چیز تحتمن فقط میدونم تا وقتی تو سر و ک"

 ".کنترلم بود
 آها، حاال من رو مقصر میدونی چون براي اولین بار تو زندگیت"

 دقیقا همانطوري که دیده بودم او "همه به ساز تو نمیرقصن؟
 .ابروهایش را باال میبرد ابروهایم را باال بردم. حس خوبی داشت

 .تقریبا لبخند زدم، به خودم خیلی افتخار میکردم
 نه. گوئنت، چرا همه چیز در مورد تو" .سرش را تکان داد و ناله کرد
 به جلو خم شد و چیزي در نگاهش بود "انقدر پیچیدهتر از شارلوته؟

 .که تا به حال ندیده بودم
 پس امروز تو" :در حالی که کمی احساس حسادت میکردم پرسیدم
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 "حیاط مدرسه در مورد این صحبت میکردین؟
 !طه ضعف دست او داده بودم. اشتباه ناشیانهاي بودلعنت. حاال نق

 "حسودیت میشه؟" :با لبخندي وسیع بالفاصله پرسید
 "!اصال و ابدا"
 
 ۴۵٩ 
 شارلوت همیشه هر کاري من میگفتم میکرد. تو نمیکنی. که"

 ".واقعا دردسره. ولی یه جورایی سرگرم کننده هم هست. و شیرین
 .این بار فقط نگاهش نبود که مرا گیج کرد

 خجالت زده، چند تار مو را از صورتم کنار زدم. مدل موي احمقانه
 من در زمان فرارمان کامال باز شده بود. احتماال ردي از سنجاِق سر از

 .داتون پلیس تا دم در کلیسا ریخته بو
 "چرا برنمیگردیم به معبد؟"
 اینجا دنجه. اگر برگردیم معبد باید کلی بحث کنیم. و صادقانه بگم،"

 ".حوصله ندارم عمو فالک هی به من دستور بده
 "حس خوبی نیست، نه؟" .آهان! نوبت من شد

 ".راستش، نه" .سرش را تکان داد
 نده بیروصداهایی از صحن کلیسا شنیدم. از جایم پریدم و از الي پر

 اگه" .را نگاه کردم. ولی فقط خانم پیري داشت شمع روشن میکرد
 یه دقیقه دیگه برگردیم چی؟ من نمیخوام روي زانوي یکی از

 بچههاي کالس دینی فرود بیام. و فکر نکنم کشیش محلی هم از این
 ".جریان خوشحال بشه

 
 ۴۶١ 

 نگران نباش. در زمان خودمون" .گیدئون با صداي آهسته خندید
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 هیچ وقت کسی تو این اتاقک اعتراف نیست. پدر جیکوب به اینجا
 ".میگه آسانسور دنیاي زیرزمین. البته، اون هم عضو لژه

 "چقدر دیگه طول میکشه تا برگردیم؟"
 ".هنوز یه کم وقت داریم" .گیدئون به ساعتش نگاه کرد

 .خنده ریزي کردم ".ره عاقالنه مصرفش کنیمپس بهت"
 این حرف از دهانم پرید و "نمیخواستی اعتراف کنی، فرزندم؟"

 .کمی طول کشید تا درك کنم دارم چه کاري میکنم
من با گیدئون در یک اتاقک اعتراف در حدود صد سال پیش 

 نشسته
 لی بهبودم و داشتم با تمام قوا با او الس میزدم! خداي بزرگ! چرا لز

 من فهرست دستورالعملهاي مناسب براي این موقعیت را نداده بود؟
 ".فقط در صورتی که تو هم گناهانت رو به من بگی"
 سریعا موضوع را عوض ".مطمئنم خوشت میاد این کار رو بکنم"

 راستی، در مورد تله گذاشتن" .کردم. زیر پایمان خیلی سست بود
 ا میدونستن ما امروز اونجادرست میگفتی. ولی پل و لوسی از کج

 "میریم نه یه روز دیگه؟
 
 ۴۶٠ 

 و ناگهان آنقدر به طرف ".کوچکترین ایدهاي ندارم" :گیدئون گفت
 .من خم شد که بینیهایمان فقط چند سانت با هم فاصله داشت

 ولی" .چشمهایش در تاریک و روشن کلیسا تیره به نظر میرسید
 ".شاید تو بدونی

 به دو دلیل: اول اینکه هیچ چیزي -به او نگاه کردم. جا خورده بودم 
 .از این حرف او نمیفهمیدم و دوم اینکه خیلی به من نزدیک بود

 "من؟"
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 ممکنه اونی که به لوسی و پل در مورد مالقات ما خبر داده تو"
 ".باشی

 !چه مزخرفاتی" .حتما کامال مثل احمقها به نظر میرسیدم "چی؟"
 ک

 میشه بگی ی همچین کاري کردم؟ من حتی نمیدونم کرونوگراف
 قبل از این "... رو کجا نگه میدارن. و هیچ وقت اجازه نمیدم کسی

 .که حرف احمقانه دیگري بزنم ساکت شدم
 ".کارهایی بکنی گوئنت، تو اصال نمیدونی بعدا ممکنه چه"

 این" :چند ثانیهاي طول کشید تا این حرف را هضم کردم. بعد گفتم
 ".مسأله خیلی راحت در مورد تو هم صادقه

 
 ۴۶١ 
 گیدئون به سمت خودش در اتاقک اعتراف برگشت و من برق ".آره"

 فکر میکنم" .دندانهاي سفیدش را در نور کم دیدم. لبخند میزد
 ".در آینده نزدیک اوقات هیجان انگیزي داشته باشیم

 احساس گرم دلپذیري به من دست داد. طبعا چشم انداز ماجراهاي
 بیشتر باید مرا میترساند ولی در این لحظه هیچ احساسی به جز

 .شادي فوق العاده نداشتم
 .گیز خواهد بودبله، هیجان ان

 وقتی تو":براي مدتی چیزي نگفتیم. بعد گیدئون از من پرسید
 - کالسکه بودیم، داشتیم در مورد جادوي کالغ حرف میزدیم

 "یادته؟
 .البته که یادم بود. هر کلمهاش را

 تو گفتی من نمیتونم این جادو رو داشته باشم چون یه دختر"
 یشناسی که شبیه منخیلی معمولیام. و تو دختراي زیادي رو م
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 هستن. دخترایی که دسته جمعه میرن دستشویی و پشت سر لیزا
 "... حرف میزنن چون

 
 ۴۶٣ 

 گیدئون از ".میدونم چی گفتم" .انگشتی لبهاي مرا لمس کرد
 و" .سمت خودش آن طرف پنجره به سمت من خم شده بود

 ".متأسفم
مثل صاعقه زدهها، بدون اینکه بتوانم تکان بخورم یا حتی  چی؟
 نفس

 بکشم، آنجا نشستم. انگشتانش با مالیمت لبهاي مرا لمس کرد،
 .چانهام را نوازش کرد و از گونه تا کنار پیشانیام باال رفت

 تو معمولی" :همانطور که موهاي مرا نوازش میکرد زمزمه کرد
نیستی، گوئنت. تو به طرز فوق العادهاي غیرمعمولی هستی. تو 

 براي
 تا ".اینکه براي من خاص باشی به جادوي هیچ کالغی نیاز نداري

 جایی که میتوانست به من نزدیک شود خم شد و دستها و سرش
 را از پنجره اتاقک اعتراف به طرف من آورد و وقتی لبهایش دهان

 .تممرا لمس کرد چشمهایم را بس
 .خوب. االن از حال میروم

 
 ۴۶۴ 

 .درجه در سایه23 روزي آفتابی،
 .براي ترابرد حضور مییابد9 لیدي تیلنی سر ساعت

 :ترافیک شهري به دلیل راهپیمایی اعتراضی سنگین شده است
 ارند. قبل ازگروهی از زنان دیوانه تقاضاي حق راي براي زنان را د
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اینکه آنها به خواستهشان برسند، در ماه مستعمراتی خواهیم 
 .داشت

 .به جز این، اتفاق نامعمولی رخ نداده است
 گاهشمار محافظان

 19ژوئن 1912
 گزارش از: فرانک ماین، حلقه داخلی

 سخن آخر
 هاید پارك، لندن

 19ژوئن 1912
 
 ۴۶۵ 

 ".این چتراي آفتابی واقعا به درد بخور هستن" :دختر جوان گفت
 ".نمیفهمم چرا از مد افتادن" .چترش را در دستش چرخاند

 .به او لبخند زد "شاید به خاطر اینکه اینجا همهش بارون میاد؟"
 هم دولی موافقم. خیلی جذابن. و لباسهاي تابستونی توردار سفی"

 .فوقالعاده بهت میاد. من که دارم به دامن بلند هم عادت میکنم
 "!وقتی اونها رو درمیاري همیشه حس خوبی داره

 فکر نکنم هیچ وقت به نپوشیدن شلوار" :دخترك با ناراحتی گفت
 ".جین عادت کنم. هر روز دلم براشون تنگ میشه

 تا این حد مرد جوان به خوبی میدانست که او فقط براي شلوار جین
 دلتنگ نمیشود ولی مراقب بود حرفی نزند. مدتی در سکوت راه

 .رفتند
 پارك در آفتاب تابستانی آرامش خاصی داشت؛ شهري که پشت

 سرشان گسترده شده طوري به نظر میرسید که گویی براي همیشه
 ماندگار خواهد بود. ولی به یاد آورد که دو سال دیگر، جنگ جهانی
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 اول شروع میشود و هواپیماهاي جنگنده آلمانی لندن را بمباران
 .خواهند کرد. شاید بهتر باشد مدتی به روستا بروند

 ".درست شکل توئه" :زن جوان ناگهان گفت
 
 ۴۶۶ 

 نه، اون شکل" .بالفاصله فهمید در مورد چه کسی صحبت میکند
 ".شاهزاده خانم! فقط موهاش به من رفتهتوئه، 

 ".و حالتی که وقتی تو فکره سرش رو به یه طرف خم میکنه"
 "خوشگله، نه؟"

 عجیب نیست؟ وقتی دو ماه" .سرش را به عالمت تأیید پایین آورد
 پیش اون رو بغل کرده بودیم، یه نوزاد بود. حاال شونزده سالشه و یه

 "!دو سال کوچکتر سر و گردن از من بلندتره. و فقط
 "!آره، دیوونه کنندهس"
 من واقعا خیالم راحت شده که حالش خوبه. ولی نیکوالس ... چرا"

 "باید به این زودي بمیره؟
 سرطان خون، اصال انتظارش رو نداشتم. دختر بیچاره، پدرش رو به"

 امیدوارم از اون" .گلویش را صاف کرد ".این جوونی از دست داده
 پسره فاصله بگیره، برادرزاده من ... یا هر چی که هست. این روابط

 ".خانوادگی خیلی درهم و برهمه
 پدر پدر بزرگ تو و پدر پدر پدربزرگ -خیلی هم سخت نیست که "

 اون برادر دوقلو بودن. یعنی پدر پدر پدر بزرگ تو، پدر پدر پدر
 
 ۴۶٧ 

 بعدا" .به چهره مبهوت مرد جوان خندید ".پدربزرگ اون هم هست
 ".برات یک شجره خانوادگی میکشم
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 بهت میگم که، هیچ کس نمیتونه ازش سر در بیاره. در هر حال،"
 من از این پسره خوشم نمیاد. متوجه شدي چه جوري بهش دستور

 ".میداد؟ خوشبختانه اون هم چشم بسته به حرفش گوش نمیکرد
 ".اون عاشق پسرهس"
 ".نخیر، نیست"
 ".چرا. هست. فقط هنوز نمیدونه"
 "پس تو از کجا میدونی؟"
واي، خب براي اینکه اون پسره غیر قابل مقاومته. خدایا، "

 چشمهاش
 رو دیدي؟ مثل چشم ببر، سبزه. فکر میکنم وقتی به من نگاه کرد،

 ".بودخودم هم دست و پام شل شد، حتی با وجود اینکه عصبانی 
 "چی؟ جدي که نمیگی! از کی تا حاال از چشم سبز خوشت میاد؟"

 نگران نباش. چشمهاي تو از همه بهتره. حداقل" .زن جوان خندید
 ".براي من. ولی من فکر میکنم اون چشم سبز رو بیشتر دوست داره

 "!اون عاشق این پسرهي از خود راضی نیست"
 
 ۴۶٨ 
دارم بهت میگم، هست. و اون دقیقا مثل خودت توئه؛ وقتی "

 جوونتر
 ".بودي

چی؟ اون !... اصال یه ذره هم شبیه من نیست. من هیچ وقت به "
 تو

 "!دستور نمیدادم، هرگز
 "!چرا، میدادي" .لبخند موذیانهاي زد

 فقط میخوام اون رو" .کالهش را عقب برد ".فقط وقتی الزم بود"
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 ".تنها بگذاره
 ".تو حسودیت میشه"

 خب، بله. البته طبیعیه، نه؟ دفعه بعد که ببینمش،" :اعتراف کرد
 ".بهش میگم از دختره فاصله بگیره

 ".یه حسی به من میگه ما در آینده نزدیک اونها زیاد رو میبینیم"
 شمشیر و یه حسی به من میگه باید دوباره رو" .دیگر لبخند نمیزد

 ".بازیت کار کنی. یه خبرایی هست، و حتما موجش به ما هم میرسه
 .من حاضرم" .مرد جوان عصایش را باال انداخت و دوباره آن را گرفت

 "تو چطور شاهزاده خانم؟
 ".هر وقت تو حاضر باشی، منم حاضرم"
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