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  :مقدمه
میري؟ چرا میمیري؟ بعد از مرگت  وقت شده از خودت بپرسی که چطور می هیچ

شود اگر بعد  شود؟ ما همه همین سوال رو پرسیدیم درسته؟ اما چه می  چه می
! از مرگت یک فرصت دوباره به دست بیاوري؟ یک فرصتی که کمکت کند

  هرچند نفرینت کند؟ قبولش میکنی؟ 
چرا باید برگردم؟ چه کسی را ! کنی بندم به زندگی پیشینت نگاه می شرط می

 ي آشنایش تا  چهرهنگرم،  زنِ سیاهپوش میدارم که انتظارم را بکشد؟ به سمت
! شود چیزي دیده می آید اما هنوز در ته چشمانش ظر مینچه حد خبیث به 

  به راستی فراموش شده؟! یک حس عمیق فراموش شده
شوم  از جایم بلند می! حاال نوبت من شده، نوبت من شده که مرگ را فریب دهم

  : گویم کنم و آرام می به زن فریبنده نگاه می
 !ام من آماده -

هایم را نوازش  کند با صداي جذابش گوش لبخندي فریبنده کنجِ لبش خانه می
  : کند می

 !دونستم تصمیم درست رو میگیري می -

ي من به  شود، زندگی ساده و دوباره ي من آغاز می و اینگونه زندگی دوباره
حد ضعیف کنم، چرا تا این  در آن لحظه فکر می! همراه یک نفرین همیشگی
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کند که باورش  کند، وادار می هاي او مرا وادار می ام؟ اما چیزي در چشم شده
  .نماید تا دوستش داشته باشم وادارم می. کنم
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  تناسخ: فصل اول

برسام به آرایلی که بی هیچ حرفی روي صندلیِ رو به رو اش نشسته بود نگاه 
برسام هنزفري رو توي . تر شده بود کرد از زمانی که برگشته بودند، کم حرف

الو، : گوشش سفت تر کرد و طوري رفتار کرد که انگار دارد با تلفن حرف میزند
  الو آرا؟ کجایی؟

 I don’t want to talk: با شنیدن صداي برسام سرش رو باال آورد و گفت
barsam, just leave me alone. ) من نمیخوام حرف بزنم برسام، فقط

  .)متنهام بذار
از وقتی که برگشتیم داري عجیب : برسام دستی توي موهایش کشید و گفت

  .نگرانتم آرا... رفتار میکنی
چهره اش از اعتراف آخر کمی سخت شده بود، اما آرایلی به خاطر این حرف 

 How: لبخند کمرنگی روي لبش نشست و براي آرام کردن برسام گفت
could you ignore what happened?   

  )چطوري میتونی اتفاقی که افتاد و نادیده بگیري؟(
ما ... خیلی ساده اس فقط بهش فکر نمیکنم: برسام لبخند سردي زد و گفت

  ...بعدا واسه اش یه توضیح پیدا میکنیم آرا
آرایلی سري تکون داد و نگاه به بیرون از کافی شاپ کرد و بعد حرف را عوض 

 ?why you choose here? Why sari: کرد و آروم پرسید
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Because you’d known that Barzin and Anooshe are 
somewhere near here? 

چرا اینجا رو انتخاب کردي؟ چرا ساري؟ چون میدونی برزین و انوشه یه جایی ( 
  )همین نزدیکیا میان؟

من ... نه: برسام غمگین رد نگاه آرا رو گرفت و به خیابون زل زد و آروم گفت
من حتی نمیدونم . رزین و ببینم، من دیگه نمیخوام تحت کنترل باشمنمیخوام ب

روستایی که بابام میگفت کجاست حتی برزین هم نمیدونه حاال باید بگرده 
من اومدم اینجا چون یه چیزي من و میکشونه . انقدر بگرده تا پیداش کنه

د مادرمم مثل یه خاطره اما یه خاطره نیست، هر وقت اینجام بیشتر یا... اینجا
  .شاید چون بابام اون رو اینجا دیده بود اما نسبت به اینجا احساس آرامش دارم

 Did you love: آرایلی چند لحظه به برسام خیره شد و بعد آروم پرسید
her? 

مامانمو؟ معلومه، ولی واقعا چیزي جز یه تصویر : برسام ابروشو باال داد و پرسید
  ... مرده ازش یادم نیست اون موقع تولد من

قبل از اینکه آرایلی حرفی بزنه حواس برسام به وسیله ي ورود دختري به هم 
ریخت، دختر قد بلندي که به آرامی وارد کافی شاپ طوري راه میرفت که همه 

با ناز، یک ناز خدادادي که در هر کسی وجود . نگاه ها به سمتش خیره میشد
ال داد و به دختر نگاه کرد و بعد آرا از حواس پرتی برسام ابروهاشو با. نداشت

 ?Seriously   :چند لحظه با اخم پرسید

  .چه انتظاري داري آرا؟ من یه پسرم: برسام خنده ي عطسه مانندي کرد و گفت
 .I can see that: آرایلی نگاهی سر تا پاي برسام رو کرد و گفت
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که چرا  میگی چی کار کنم؟ بشینم به این فکر کنم: برسام پوفی کشید و گفت
من عادت ندارم خودم و ! یه جایی یه اتفاقی واسه یه نفر افتاده؟ من نمیتونم آرا

  ...بند چیزاي بیخود کنم من عادت دارم بگذرم
از جا بلند شد نگاهش خیره به همان دختري بود که از کنارشان رد شده بود به 

  .بعدا میبینمت آرا... مثلِ االن: آرامی گفت
انه اش را به دستش تکیه زد و به سمت شیشه ي کافه آرایلی بی حوصله چ

خیره شد و از پسِ آن به سمت برسام نگاه کرد که با دخترِ مو بلوند و قد بلند 
  !سالم: حرف میزد، کسی روي صندلی مقابلِ آرایلی نشست و به آرامی گفت

***  
  گفتی اسمت چی بود؟: دختر خنده اي کرد و گفت

  اسممو که هنوز نگفتم، گفتم؟ :برسام نیشخندي زد و گفت
نه گمون نکنم گفته : دختر با عشوه سرش را به دو طرف تکان داد و گفت

  ! باشی
برسام تک خنده اي کرد و دستش را با سمت بازوي دکتر برد و به آرامی 
نوازشش کرد، وقتی که دختر عقب نکشید میدانست آخرِ این گفتگو به کجا 

  .اسمم کیوانه: فتنفسی کشید و گ. ختم خواهد شد
: دختر یک بار اسمِ دروغینی که برسام به او گفته بود را تکرار کرد و بعد گفت

تو چطور . اسمت باید به خودت میاد، به نظرم کیوان اسم پسراي شر و شیطونه
  پسري هستی؟
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من؟ خب هر کسی یه چیزي میگه : برسام دستش را داخلِ جیبش کرد و گفت
تن شنیدن کی بود مانند دیدن؟ مهم چیزیه که ولی از قبل گف. در موردم

  .ببینی
من و دوستام با هم یه ویال گرفتیم چند تا : نگاهی به عقب انداخت و گفت

  .خیابون باالتره
 "اوه"دختر با جمع بستن برسام خودش را کمی عقب کشید و چیزي جز 

دوستام : گفتن از دهنش خارج نشد، برسام خنده اي نمایشی کرد و گفت
  دوست داري بیاي؟... تن امشب ویال فقط دست منهنیس

دختر کمی معطل به سمت برسام نگاه کرد، چشمهایش عسلی بود بینی اش را 
عمل کرده بود و لبش به کمک ژل و تزریق قلوه اي شده بود صدایش را کمی 

  .تومن میشه 150یه شب کامل : پایین آورد و گفت
همان ابتدایی که سراغِ این دختر آمده  چهره ي برسام هیچ تغییري نکرد، او از

مشکلی : بود تهش را میدانشت یک بار پلکهایش را باز و بسته کرد و گفت
  .ندارم، وایسا تاکسی بگیرم بریم

براي آخرین بار نگاهی به سمت پنجره ي کافه ملل انداخت و آرایلی را دید که 
کسی زرد رنگ را سر جایش نشسته بود، شانه اي باال انداخت و جلوي یک تا

  دربست؟: گرفت و گفت
***  

آرایلی سر تا پاي مرد را از نظر گذراند، عینکی گرد به چشم داشت و شلوار 
جینی رنگ و رو رفته به پا کرده بود و تی شرتی با تصویر گروه نیروانا پوشیده  
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اما چیزي که توجه آرایلی را جلب . کیف بلند کجش از یک شانه اش آویزان بود
طرز لباس پوشیدن مرد نبود، بلکه چهره ي مرد بود که تا به حد مرگ  کرد

  محمود؟: آشنا میزد به آرامی زمزمه کرد
شنیده بودم ارواح از خیلی چیزا خبر دارن ! چه جالب: مرد لبخندي زد و گفت

  شما از کجا فهمیدید اسمِ من محموده؟... اما تا نمیدیدم باور نمیکردم
زد، از تصویر مقابلش گیج شده بود و حاال این حرف آرایلی چند بار پلک 

محمود گیج تر از قبل هم شده بود از جا بلند شد به اطرافش نگاه کرد و با 
  چی هستی؟. سالت باشه 300محمود، تو باید حداقل : لکنت گفت

جلو رفت دست به شانه ي محمود کوفت گرما را که هست کرد به سرعت 
  ...گرمی، تپش خون داري، یعنی انسانی :دستش را کشید کنار و گفت

ضربه زدي، ضربت سخت بود، فکر کردم : محمود ابروهاش را باال داد و گفت
  !روحی

آرایلی به نفس نفس افتاده بود و به همراه هر نفس نفس زدنش لرزیدن میزي 
 you are: که محمود پشت آن نشسته بود بدتر میشد آرایلی ترسیده گفت

dead It’s not happening. Oh my God. 

  .)خداي من. تو مردي، این اتفاق در حال افتادن نیست(
آروم باش، من از حرفات سر در نمیارم : محمود نگاهی به میز انداخت و گفت

  .ولی الزمه که آروم باشی
از : آرایلی به سمت محمود نگاه کرد و ناگهان جیغ کشید

  !نزندگـــــــــــــــــــی من برو بیرو
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با ! و بعد انگار درون دروازه اي کشیده شود، خودش را جاي دیگري دید
وحشت به اطراف نگاه کرد مکان به شدت برایش ناشناخته بود با صدایی لرزان 

  محمود؟: و شک صدا زد
اما یک حسی بهش میگفت که دیگر در جایی که محمود باشد نیست، بنابراین 

  برسام؟: صدا زدگزینه ي دومی که پیشِ رویش داشت را 
 Barsam: با شنیدن صداي برسام انگار بال و پر گرفته باشد از شادي جیغ زد

I’m here. 

بهت یه بار گفتم : به سمت در رفت اما با شنیدن صداي دوم در جا خشکش زد
  .برسام، اینجا بهترین جاییه که تونستم پیدا کنم

رِ خودش چرخید، با دو! چند بار پلک زد، امکان نداشت برزین اینجا باشد
خودش فکر کرد پس برسام برگشت پیشِ آنها؟ یعنی امکان داشت برسام او را 

  تنها گذارده باشد؟
در اتاق باز شد و آرایلی برسام را دید اما یک جاي کار میلنگید برسام فرق 
کرده بود موهایش بلندتر بود و جوانتر از حاالیش به نظر میرسی و یک سر میز 

د، برزین که از در وارد شد شکی براي آرایلی نماند که او در زمان را  گرفته بو
میز را زمین گذاشتند، . حال نیست چون برزین هم بچه تر از حاالیش بود

  ...برسام، من اینجام: آرایلی که تازه به خودش آمده بود به فارسی گفت
باید  :اما انگار نه برسام نه برزین متوجه شخص سومی نمیشدند، برسام گفت

  !میذاشتی به عهده ي بابا
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بابا به اندازه ي کافی : برزین نگاهی ناراحت به برادرِ کوچکترش انداخت و گفت
مشغله داره، این وظیفه ي منه که خونه رو پیدا کنم همچنین واسه ي تو یه 

  .مدرسه ي خوب پیدا کنم
م که من نمیخوام برم مدرسه، بر: برسام بدخلق صورتش را در هم کشید و گفت

من ! چی آخرش چی بشه؟ ملت میرن مدرسه که توي یه چیزي خبره بشن
  .همینطوریش توي چیزي که باید خبره هستم

برزین به صورت مشخصی کالفه شده بود با چشمانی بی احساس به برادرش 
امسال سال آخرته برسام، ازت میخوام بدون هیچ حرفی : خیره شد و گفت

  .شگاه اون میلِ خودتهبگذرونیش اگه نمیخواي بري دان
آرایلی آرام دستش را روي دهانش گذاشت به برسام نگاه کرد، حاال متوجه 
شده بود چه قدر کوچکتر از زمان حال به نظر میرسید تنها یک پاسخ وجود 

: با ناباوري گفت. داشت به یک شکلی آرایلی به زمان گذشته سفر کرده بود
oh my God Barsam you are too young. Barzin… 

  ...)برزین. خداي من برسام خیلی جوون بود(
 Я скучаю по: ساله قفل ماند به آرامی گفت 23نگاهش روي برزین 

тебе  
  ...)دلم برات تنگ شده(

  ... اما تو دنیل نیستی: کمی عقب رفت به توهمش نگاه کرد و به فارسی گفت
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با هم کوتاه میاد، ببین برزین خودت میدونی اگه تو کوتاه بیاي با: برسام گفت
برم مدرسه حساب و هندسه یاد بگیرم که چی؟ ! من نیازي به این مدرسه ندارم

  هوم؟ آخرش توي چی کمکم میکنه؟
برزین از اتاق بیرون رفت و برسام را بی پاسخ گذاشت، با رفتنش برسام آهی 

اگه فقط یه : کشید و روي میزي که به داخل آورده بودند نشست به آرامی گفت
  .ر به حرف منم گوش میدادید خوب میشدبا

 you didn’t change: ساله لبخند زد و تقریبا خندید 18آرایلی به برسامِ 
not at all. 

  .)تو به هیچ عنوان تغییري نکردي(
برسام از جایش تکان نخورد، به نظر میرسید به چیزي جز جلوي پایش توجه 

 You have to see me! How: آرایلی با درماندگی گفت! نداشته باشد
can I leave this place? 

  )من چطوري از اینجا برم؟! تو باید من و ببینی(
برسام اما بی توجه به آرایلی از جایش بلند شد نگاهی سطی به اتاق انداخت و 

. از اتاق بیرون رفت، آرایلی چشمهایش را بست دستش را روي سرش گذاشت
  .باید از اینا بیرون برودهیچ به ذهنش خطور نمیکرد که چطور 

تو میري به جایی که ! چشمانش را بست و به خود تلقین کرد، تو میتوین بري
  .برسام هست همونجایی که برسام احتماال منتظرته
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نفسی کشید و سعی کرد تلپورت کند برعکس تصورش لحظه اي بعد در جاي 
ان زمان باشد دیگري بود، هنوز شک داشت با خود فکر میکرد که باز هم در هم

  ! اما زمانی که چمدان آشناي برسام را دید نفسی کشید
وارد اتاق ویال شد و با دیدن دختري که به طرز بیشرمانه اي بدون لباس روي 

: تخت خوابیده بود به سرعت چرخید و دستش را روي چشمش گذاشت و گفت
  .یه کم لباس بپوش نمیمیري که

 shit you can’t see: ید و گفتبا یادآوري روح بودنش نفس عمیقی کش
me. 

  )لعنتی تو که من و نمیبینی(
 But if you see please: پیشانی اش را با دست نوازش کرد و ادامه داد

tell me where is Barsam. 

  ) ولی اگه میبینی، لطفا بگو برسام کجاست(
با شنیدن صداي دوس جوابش را گرفت نفسی کشید و به دیوار تکیه زد در 

ین حال سعی میکرد به سمت دختر نگاهی نیندازد به آرامی با لهجه ي هم
احتماال بعد از امشب برسام رو نبینی، پس شناختن : عجیبش به فارسی گفت

  .یه آدم فوق العاده رو از دست میدي
به رو به رویش خیره شده بود و ناگهان از میان فضاي خالی رو به رویش زنی 

آرایلی زد دستش را به طرف او گرفت و همین  آشنا پیدایش شد لبخندي به
به آرامی قدم هایش را به سمت . باعث شد آرایلی در جایش میخکوب بماند
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اتاق برداشت دستش را به سمت حمام گرفت و کاري کرد که برسام چیزي از 
  .اتفاقاتی که قرار بود بیفتند نشنود

سته بود سریع از جایش با ورودش به اتاق دختري که تا به حال به راحتی نش
  چطوري اومدید داخل؟ شما کی هستی؟! خدایا: بلند شد و گفت

به دنبال پوشاندن تنش پتو را به دور خود کشید، زن لبخند فریبنده اي زد 
پوستش مثال برف سفید بود و موهاي قرمز رنگش وحشیانه دورش را گرفته 

نگار او قدمی روي زمین بودند لباس سیاه رنگش در هوا موج میزد و به راستی ا
  .نمیگذاشت

  گفتم شما؟: دخترك دوباره باز حرفش را تکرار کرد
فرشته ي مرگت؟ میدونی در مواقع دیگه : زن لبخند جذابی زد و آرام گفت

دوست دارم این کار رو با قدرتم انجام بدم اما کشتنِ شما انسان ها با یه خنجر 
  .یا چاقو به مراتب لذت بخش تره

زیر پیراهنش در آورد و نگاهی به لبه اش کرد، دختر از جا پرید و خنجري از 
سعی کرد به سمت پنجره فرار کند اما قبل از اینکه به پنجره برسد زن دقیقا 

  بیا سخت ترش نکنیم باشه؟: رو به رویش ظاهر شد و گفت
خنجر را ابتدا در سینه ي دخترك فرو آورد و وقتی که دختر از درد روي زمین 

و مچاله شد وحشیانه موهایش را گرفت تا سرش باال بیاید با یک  نشست
دستش زبانِ دختر را دآورد و با خنجري که در دست دیگرش بود با آرامش آن 

  .را برید و قطع کرد
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حاال وقتشه که بمیري، و لطفا پیشِ خودت نپرس : نفس عمیقی کشید و گفت
  .مگناهت مشخصه، اومدن تو زندگیِ برسا! گناهت چیه

به سرعت چاقو را روي گلوي دختر کشید و با آرامش جان سپردنش را تماشا 
کرد، دختر دستش را به گلویش گرفته بودو حتی قدرت فریاد کشیدن هم 

  .نداشت در نهایت چندین بار تکان خورد و جان سپرد
زن با آرامش به سمت آرایلی برگشت، به طرز تاسف باري آرایلی بدون اینکه 

فی بزن تک تک این ماجرا را دیده بود جلو رفت دستی به صورت بتواند حر
  حتما تعجب کردي چرا میتونم بهت دست بزنم؟: آرایلی کشید و گفت

آرایلی از خیلی چیزها تعجب کرده بود که دست کشیدن به صورتش یکی از 
آنها هم نبود، زن روي صورت آرایلی خم شد و دقیق به چشمان آرایلی که 

میدونی شما دو نفر چه : جز نگاه کردن نداشت نگاه کرد و گفت هیچ چاره اي
حاال ! قدر براي من عزیزید؟ اونقدر عزیز که به خاطرتون دست به قتل بزنم

  !هیچی. آرایلی تو از اتفاقایی که افتاد قرار نیست هیچی یادت باشه عزیزم
دیوار لحظه اي بعد زن ناپدید شده و جادویش خنثی شد، آرایلی خودش را از 

  برسام کجاست؟: جدا کرد و بیخیال نگاهی به تخت انداخت به آرامی گفت
کامل وارد اتاق شد اما با دیدن جنازه ي دختر جیغ کشید، طوري که برسام 

 ":هول شد و با حوله اي دور خودش از حمام خارج شد در حالی که میگفت
رویش  وارد اتاق شد و مثل آرایلی با دیدن صحنه ي رو به "چی شده؟

  تو دیدي کی این کار رو کرد؟: خشکش زد، به آرایلی نگاه کرد و گفت
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 something: آرایلی با وحشت سرش را به دو طرف تکان داد و گفت
happened to me and when I came I tried to find you 

but I saw this.  
دا کنم اما من یه سري اتفاقا برام افتاد وقتی اومدم اینجا سعی کردم تورو پی (

  ).این صحنه رو دیدم
خیلی خب، : ي دخترك نگاه کرد و بعد آرام گفت برسام ساکت به سمت جنازه

  ! بیا نترسیم، بیا قاطی نکنیم
 Barsam: آرایلی به سمت برسام نگاه کرد چند بار پلک زد و در نهایت گفت

I’m not freaking out, are you? 

  .)برسام من نترسیدم، تو ترسیدي(
برسام کنترلش رو از دست داد دستش را که روي دهانش بود را به سمت 

 Hell yeah I freaked out. This is the 2nd: آرایلی گرفت و گفت
girl that I slept with her and now she happens to be 

dead. 

  .)این دومین دختریه که باهاش خوابیدم حاال مرده. معلومه که آره ترسیدم(
 Hey calm  :ي آرام کردن برسام دستش را باال آورد و گفت به نشانه آرایلی

down this has nothing to do with you. 

  .)هی آروم باش این هیچ ربطی به تو نداره(
  مطمئنی؟: برسام کمی آرام شد و به آرایلی نگاه کرد، پرسید
 …well: آرایلی صورتش در هم رفت خواست دروغ بگوید
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حتی تو هم : اش باعث شد تا برسام بیشتر از قبل بهم بریزد هاما همین چهر
  .فکر میکنی من باعث مرگشونم

 ..I don’t think of you as killer but: آرایلی با حالتی تدافعی گفت

  ...)من به تو به عنوان یه قاتل فکر نمیکنم اما(
  د نداره نه؟اما توضیح دیگه اي هم وجو: ... برسام به آرومی حرفش را کامل کرد

 we’ll find another: آرایلی دستش را روي شانه ي برسام گذاشت و گفت
explain. 

  .)ما یه توضیح دیگه پیدا میکنیم(
میدونی بود و نبود دستت : برسام نگاهی به دست روي شانه اش انداخت و گفت

  . هیچ فرقی نداره؟ االن هم انگار چیزي روي شونه ام نیست
 what do: رخید به سمت ساکش رفت، آرایلی گفتبا گفتن این حرف چ

you want to do? 

  )میخواي چی کار کنی؟(
میخوام اینجا رو آتیش : برسام در حالی که ساکش را زیر و رو میکرد گفت

  ...بزنم
 ?What: آرایلی تقریبا جیغ زد

فکر دیگه اي به ذهنت میرسه هوم؟ تنها راهیه : برسام به آرایلی زل زد و گفت
ببخشید یادم نبود بدون اینکه من ... تونیم بدون اینکه گیر بیفتیم بریمکه ب

  !گیر بیفتم
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***  
برزین ماشین را کنار کشید، باران روي سقف ماشین میکوبید و صدایش مانند 

نگاهی به دخترك . موسیقیِ الالئی برزین را بیش از پیش خوابالود میکرد
و بعد از کمی معطلی صدایش  خوابیده روي صندلی انداخت، خمیازه اي کشید

  .انوشه، انوشه بلند شو رسیدیم: زد
  کجاییم؟: انوشه از خواب پرید با خستگی نگاهی به اطراف انداخت و گفت

اول یه چیزي میخوریم : برزین اشاره ي مختصري به یک غذاخوري کرد و گفت
  .بعد میریم دنبال ویال

کاش اول یه ویال : گفتانوشه نگاهی به چهره ي خسته ي برزین انداخت و 
  . میگرفتیم میخوابیدي یه شبانه روز نخوابیدي

من خوبم : برزین دست انوشه را در دست گرفت بوسه اي بهش زد و گفت
  .عزیزم نگران نباش

خیلی خب پس زود بیا : انوشه لبخندش جان گرفت از ماشین پیاده شد و گفت
  .غذا بخوریم و بریم

اشین پژو پیاده شد و درش را قفل کرد و بعد هر اي کشید و از م برزین خمیازه
پشت صندلی نشستند و منو را نگاه . شدند... دو هماهنگ با هم وارد رستوران 

صدایی از میز بغل باعث شد نگاهش را منو بگیرد به آن سمت نگاه کند ! کردند
میگن ساختمون در : بی آنکه بخواهد جذب حرفی بود که فرد کناري اش میزد

اما هنوز کسی نمیدونه ! از ده دقیقه کامل از بین رفته، یه نفرم توش بود کمتر
  !زنده اس یا نه
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  چیزي شده؟: انوشه رد نگاه برزین را گرفت و بعد پرسید
  .هیچی نشده! نه: برزین سرش را به دو طرف تکان داد و گفت

برگشتند درِ رستوران با صداي بدي باز شد طوري که تقریبا همه به سمت در 
کسی که صورتش معلوم نبود سعی میکرد ساك گیر کرده به دسته ي درش را 

بهت میگم تو مکان عمومی ام انقدر رو : با خودش بکشد در همین حال گفت
  مغز من راه نرو خب؟

باالخره کیفش را آزاد کرد و مستقیم به جلو خیره شد، با دیدن صورتش برزین 
  برسام؟: رد به آرامی گفتاز جا بلند شد به برادرش نگاه ک

اي سر جایش متوقف شد، دیدن برزین و انوشه آخرین چیزي بود  برسام لحظه
نگاهی به سمت آرایلی انداخت که مثل خودش خشک ! که انتظارش را داشت

: اش انداخت و انگار بیشتر با خودش باشد گفت شده بود کیفش را روي شانه
  !اشتباه اومدم

ي رو به رویش نگاه  آرایلی که هنوز خشک به صحنه به عقب برگشت، به سمت
  !بیا بریم: کرد گفت می

با گفتن این حرف از رستوران خارج شد، آرایلی هم که از دید همه جز برسام 
انوشه دستش را روي دست برزین که روي میز بود ! پنهان بود به دنبالش رفت

  !برزین برو دنبالش: گذاشت و گفت
شه انداخت لبخندي زد و به سمت درِ خروجی رفت و با برزین نگاهی به انو

عجله خودش را به بیرون رساند نگاهی به دو طرف کرد برسام را دید که دارد با 
  !برسام: قدمهایی تند دور میشود داد زد
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برسام سر جایش ایستاد به آرایلی که رو به رویش ظاهر شده بود نگاه کرد و 
  االن انتظار داره برگردم؟: گفت

 …maybe: آرایلی لبخندي به دوستش زد و گفت

  !ولی نباید برگردم: برسام نگاهی به آرایلی انداخت و مطمئن گفت
آرایلی از اینکه مجبور بود با برسام مخالفت کند تنفر داشت اما ابروهایش را 

 …I think you should :باال داد و گفت

  ...)فکر میکنم باید برگردي(
  !متنفرم از اینکه حق با تو باشه: هم گذاشت و گفت برسام چشمهایش را روي

نفسی گرفت و با تعلل به عقب برگشت، دستانش را داخل جیب شلوارش کرد 
  !برزین: برادرش را از سر تا پا برانداز کرد و گفت

  !باید حرف بزنیم: برزین جلو رفت به آرامی گفت
  ! حرف؟ یه کم دیر نیست برزین: برسام با تمسخر خندید

زین چند بار پلک زد، در افکارش دنبال دالیل این دشمنی ایجاده شده بود  بر
اگه میتونیم با حرف زدن ! نه نیست: سرش را به دو طرف تکان داد و گفت

  ...درستش کنیم پس بیا حرف بزنیم
خیلی خب حرف : برسام دهانش را نیمه باز کرد و ابروهایش را باال برد و گفت

این که تو ! یلی چیزا حرف بزنیم اما به یه شرط برزینبیا از این خ... میزنیم
  ساکت شی و من کسی باشم که حرف میزنه خب؟
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گفتم : برزین دهن باز کرد که برسام عصبی ساکش را روي زمین انداخت و گفت
بیا از وقتی حرف بزنیم که واسه خودت رفتی ! من حرف میزنم داداش بزرگه

ی دائم با بابا جنگ داشتید و من سراغ درس و دانشگاهت یا قبل تر وقت
 10بیا از وقتی حرف بزنیم که من فقط یه بچه ي ! همیشه خارج از گود بودم

ساله بودم و تو با بابا میرفتی شکار و میخواستی به من ثابت کنی که چیزي جز 
یادت میاد ! یا نه چرا انقدر میرم عقب بیا از مرگ بابا حرف بزنیم! یه بچه نیستم

  برزین؟؟؟
نه یادت : در سکوت به برادرش که به او خیره شده بود نگاه کرد و آرام تر گفت

نمیاد، چون داشتی درس میخوندي چون فرار از ماها برات مهمتر از همه چیز 
من کسی ... من کسی بودم که با بابا رفتم و مرگش و به چشم خودم دیدم! بود

  ...من بودم نه تو برزین! بودم که وقتی بهش رسیدم توي بغلم جون داد
اونوقت تو : اي عصبی و بعد ادامه داد دستی در موهایش کشید و خندید، خنده
بابا مرده ! بذار روشنت کنم برزین... دوباره پیدات شد تا بشی قهرمان خانواده

! بود، من حقیقتو میدونستم میخواستی قهرمان کی بشی؟ قهرمان در و دیوار
تا همین لحظه به احترام بزرگ بودنت هیچی  قهرمان جادو نکردن؟ من تا االن

حرف میزنم خفه میشی گوش ... حله! نگفته بودم ولی اگه میخواي حرف بزنی
  .میکنی

  !برسام: برزین نفسی کشید و اسم برادرش را به زبان برد
  چیه؟: برسام با حالی عصبی گفت
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به خاطر دیر وقت بودن کسی در خیابان حضور نداشت، همین باعث میشد 
  االن خالی شدي؟: برسام با خیال راحت حرف بزند برزین با آرامش گفت

نه میدونی کی آروم : برسام صورتش از خشم جمع شد و به خشکی گفت
  ... میشم؟ وقتی که فیزیکی بهت صدمه زده باشم

! حرفش را نصفه ول کرد نتوانست بگوید چون برزین هم به او صدمه زده بود
  ...آمد مسخره میدلیلش حاال واسه خودش هم 

  ...خیلی خب بزن: برزین دستش را باز کرد و گفت
نه واقعا، ترجیح میدم برم و بذارم : برسام سرش را به دو طرف تکان داد و گفت

  .راهمون جدا بمونه
نه اگه : اش گذاشت و گفت به پشت برگشت، برزین دستش را روي شانه

  ...مشکلمونن اینطوري حل میشه
که برسام با تمام قوا برگشت و مشتی حواله ي صورت  حرفش کامل نشده بود

  !ولی هنوز هیچی فرق نکرده... راضی شدي؟ زدم: بعد با خشم گفت! برزین کرد
پس انقدر بزن تا یه فرقی : برزین دستش را روي جاي ضربه گذاشت و گفت

  !کنه
 !stop: آرایلی کنار هر دو ظاهر شد و گفت

  !بین من و برادرمهاین : برزین اخم کوچکی کرد و گفت
همین جمله کافی بود تا خشم به برسام به حدي برسد که کنترل از دست 

  !تو حق نداري به اون بگی چی کار کنه: بدهد با خشم گفت
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با گفتن این حرف یقه ي برزین را گرفت و به زمین کوفتش و در حالی که مشت 
  !تو رئیسِ همه نیستی:  ها را یکی پس از دیگري میزد گفت

: ي عجیبش به فارسی گفت آرایلی به سمت برسام جیغ زد و بار دیگر با لهجه
  !بسه، برسام لطفا تمومش کن

زمانی که برسام را قابل کنترل ندید به سمتش رفت تا با تسخیرش مجبورش 
اي باعث شد به  کند به کارش پایان بدهد، اما درست در نزدیکی اش انرژي

د حفاظ برسام افتاد حاال تنها یک راه داشت و عقب پرت شود آنجا بود که به یا
  ...آن هم تسخیر برزین بود

کرد،  به سمت برزین نگاه کرد که به هیچ عنوان براي دفاع از خودش کاري نمی
وقتی ! آرایلی چشمانش را بست و به سرعت به سمت بدنِ برزین رفت

را موفقیتش برایش روش شد که حسِ درد را روي صورتش حس کرد چشمش 
 !stop it Barsam:اي داد زد باز کرد و با صداي مردانه

اي برسام از روي شوك دست از  انگلیسی صحبت کردنش باعث شد لحظه
آرایلی نفسی کشید و ! مشت زدن بکشد و به صورت برادرش نگاه کند

 …it’s me Barsam:گفت

  !از بدنش بیا بیرون آرا: برسام با خشم از جایش بلند شد و گفت
 so what? You can beat: ی به سختی از جا بلند شد و پرسیدآرایل

him?  
  )که چی؟ که بتونی بزنیش؟(

  !خب؟ اون حقشه: برسام کالفه دستی بین موهایش کشید و گفت
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خیلی : ي ناراحتش گفت آرایلی انداخت با دیدن چهره/نگاهی به سمت برزین
  .نمیزنم دیگه نمیزنمش قول میدم! خب باشه

 …Its good: کشید و گفتآرایلی نفسی 

از بدنش بیا بیرون، اون یه : کم کم احساس گیجی میکرد، برسام عصبی گفت
  ! جادوگرِ و بی اجازه وارد بدنش شدي داره تضعیفت میکنه

نفس نفسی زد و به سمت برزین نگاه کرد که آرایلی از بدنش خارج شد، دستی 
توجه شدم که اونقدر به خاطر دخالت یکی دیگه م: روي لبانش کشید و گفت

  !مهم نیستی که بخوام خودم رو بخاطرت ناراحت کنم
  !اینطوري نباش برسام: اش را ماساژ داد و گفت برزین چانه

  :آرایلی کمی مریض به نظر میرسید، کنار برسام رفت به سختی گفت
Barsam you need to chill! 

  .)برسام باید آروم بشی(
من چطوریم آرا؟ هوم؟ دیوونم؟ روانیم؟ : ادبرسام آرایلی را مخاطب قرار د

  !ام؟ هوم تو به من بگو من چطوریم افسارگسیخته
برسام صورتش با درد جمع شد، دردي که فیزیکی نبود اما تا تهه احساساتش 

 Why everyone choose him over  :را میسوزاند به انگلیسی گفت
me? My dad, Anooshe! Even myself… you won’t do 

the same thing would you? 

تو که این کار ... حتی خودم! چرا همه اونو به من ترجیح میدن؟ پدرم، انوشه(
  )رو نمیکنی میکنی؟
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نگاه آرایلی بین دو برادر چرخید، برسام به او خیره شده بود و برزین در حالی 
آرایلی چند بار پلک زد، ضعف ... که کمی خم شده بود به برسام نگاه میکرد

 I know: اش را نادیده گرفت به سمت برسام رفت به آرامی گفت درونی
you, you are best thing that ever happened to me! You 
were my friend when everyone hated me… even I 
hated me! Of curse I choose you! But you own this to 

yourself…  

تو وقتی همه از ! من میشناسمت، تو بهترین چیزي هستی که برام اتفاق افتاده(
معلومه که . حتی من از خودم بدم میومد... من بدشون میومد تو دوستم بودي

  ...)انتخاب میکنم اما تو اینو به خودت مدیونیتورو 
ناگهان دردي در همه ي بدنش پیچید ناله اي کرد و خم شد، برسام اختالفش با 
برادرش و ناراحتی اش را به فراموشی سپرد به سرعت به سمت آرایلی رفت و 

  آرا، آرا حالت خوبه؟: با نگرانی پرسید
اون یه روحه : فته باشد به آرامی گفتبرزین انگار برسام حقیقتی را درنظر نگر

  !برسام
برسام فکش را سفت کرد و بی توجه به برزین به صورت آرایلی نگاه کرد و 

  حالت خوبه؟ : تکرار کرد
اي  آرایلی سرش را باال آورد اما قبل از اینکه نگاهی به برسام بیندازد در دریچه

  .از زمان کشیده شد
آب دهنش را قورت داد، با گیجی  برسام در جایش خشکش زد و به سختی

  !اون کجاست: تمام به اطرافش نگاه کرد و وحشت زده به برادرش گفت
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  ...اون یه روحه اون: برزین به برادرش اطمینان داد
قبل از اینکه ادامه ي جمله اش را بگوید برسام فریاد زد، فریادي که انوشه را از 

نقدر نگو که اون چیه، اون از ا! خفــــــه شو برزین: رستوران بیرون کشید
تو و اون عروسکی که واسه خودت نگه میداري ارزشش پیش من خیلی باالتره 

مثل همین ... فهمیدي؟؟؟ و هر چیزي که سرش بیاد یادت باشه مقصرش تویی
  .که هر چی سر من اومد مصببش تو بودي

ي بازوي انوشه از رستوران بیرون آمد به سمت آن دو دوید و با هول دستی رو
  چی شده؟: برزین گذاشت و پرسید

کسی از پشت درخت بیرون آمد هر سه به سمتش برگشتند، محمود رو به 
اش را تشخیص دادند و با  رویشان ایستاد به سرعت برسام و انوشه چهره

  محمود؟: تعجب گفتند
محمود از اینکه آنها اسمش را میدانستند تعجب کرد به سمت انوشه که با 

لباسی عادي با روحی که آن روز دیده بود کامل فرق داشت نگاه کرد و  مانتو و
  !تو همون روحِ امروزي نیستی نه: پرسید

***  
صداي آهنگ تا آخرین حد امکان بلند بود، پسري روي کاناپه دراز کشیده بود 

ساله  8خورد نهایتا  اش می به چهره! و به سقف سفید رنگ خیره شده بود
عث شد پسرك از جا بپرد همراه با او آرایلی کمی عقب رفت باشد، صداي در با

ساله وارد خانه شد و پشت سرش  30و به سمت در نگاه کرد مردي حدودا 
  .پسري دیگر به داخل آمد
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پسر اولی با دیدن آنها خودش را روي کاناپه کوفت، مرد جلو رفت دلجویانه به 
  برسام؟ : پسرش نگاه کرد و نامش را صدا زد

در آن لحظه بود که آرایلی متوجه شد چرا در آن خانه ظاهر شده، نگاهی تازه 
به برسام انداخت و چند بار پلک زد و بعد نگاهش به برزین کوچک کشیده شد 
و بعد به سمت پدرشان نگاه کرد، این بار آنقدر به عقب برگشته بود که 

ا وقتی برسام پدرشان را هم ببیند چون تا جایی که خبر داشت پدر آنها تقریب
ساله بود مرد و سري پیش هم که آرایلی به گذشته برگشته بود به نظر  17 16

  ...میرسید در سفر باشد
قرار بود دیشب : مرد سر برسام را نوازش کرد و برسام با ناراحتی گفت

  ...برگردین
میترسید حاال با ! آرایلی لبخندي زد، اما میدانست زمان این است که برگردد

وضاع بهم ریخته باشد، چشمانش را بست و پیش خودش گفت که باید آمدنش ا
  ..پیش برسام برگردم

نفسی گرفت به آرامی چشمانش را باز کرد اما خودش را در همان مکان قبلی 
دید، براي لحظه اي دستپاچه شد دوباره چشمانش را بست و تالش کرد اما با 

فهمید  "!اومد برساممیدونم اما کار پیش "صداي پدر برسام که میگفت 
  .تالشش باز هم بی فایده بوده

****  
ي ویالي کوچک و نمور  برزین و برسام به همراه انوشه روي مبل رنگ و رو رفته

  ...تو از کجا شناختیش: محمود نشسته بودند، انوشه خیلی آرام پرسید
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! داستانش طوالنیه، من خود واقعیشو دیدم: برسام با صداي هیس مانندي گفت
  و چطوري میشناسیش؟ت

منم تو خاطرات آرایلی : انوشه خودش را جلو کشید خیلی آرام زمزه کرد
  !دیدمش

خب هر دوي شما اونو دیدید و : برزین به آرامی انوشه را کنار کشید و گفت
  ...اما اون! میشناسید

حتی ! ما رو نمیشناسه: برسام حرف برادرش را با ابروهایی باال رفته کامل کرد
  ...اش معلوم بود آرا رو هم نمیشناسهاز حرف

خب، : انوشه شروع به محاسبه کرد و بعد گیج موضوعی را خاطر نشان کرد
  نمیشه؟... مثل من وآرایلی که شبیهه همیم! شاید نواده ي محمود اصلی باشه

برسام دستش را روي لبش گذاشت، حرف انوشه تا حد زیادي درست بود اما 
اش  شت از جایش بلند شد دستی در جیب پشتییک چیزي این وسط فرق دا

  ...اما اینا! آره، ولی تو و آرا صداهاتون با هم متفاوته:کرد و گفت
حرفش با ورود محمود نیمه کاره ماند، سینی چاي و کیک را از محمود گرفت و 

  .در حالی که سعی میکرد عادي جلوه کند تشکر کرد
خب شماها چطوري اون رو : گفتروي آنها نشست و  به محمود روي مبلی رو

  میبینید؟
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فقط : برسام در حالی که سر جایش برمیگشت اشاره اي به خودش کرد و گفت
من اونو میبینم، در مواقع عادي اینها قابلیت دیدنشو ندارن مگه اینکه خودش 

  .بخواد
تو همیشه این قابلیت رو : برسام کمی به جلو خم شد و بعد آرام پرسید

  داشتی؟
تا : چایی را به دست گرفت و در حالی که در خود فرو رفته بود گفتمحمود 

جایی که یادم میاد، بچه که بودم به اطرافیانم میگفتم همین باعث میشد خیلیا 
  !پدر و مادرم فکر میکردن دیوونه شدم... اذیتم کنن

انگار در گذشته ! سرش را پایین انداخت، به بخار بلند شده از لیوانش خیره شد
اونها من و پیش : ال ماجراها میگشت تا کنار هم بگذارتشون به آرامی گفتدنب

  ...چند تا متخصص بردن اما هیچ کدوم چیزي نفهمیدن
هر سه در سکوت به محمود خیره شدند، صورت هر یک نشانی از احساس 

برسام به نظر نمیامد اهمیتی به حرفهاي او بدهد برزین کنجکاو ! مختلف داشت
  ...متاسفم: وشه متاثر به آرامی گفتشده بود و ان

توي اتاق جاي شما رو ! مهم نیست: محمود به خودش آمد، لبخندي زد و گفت
شماها هم بیرون ) با گفتن این حرف صورتش به سمت انوشه برگشت(میندازم، 

  میخوابید دیگه نه؟
  !فکر کنم برادرمم توي اتاق بخوابه: برسام ابرویی باال داد و گفت

  .فقط امیدوارم آرا پیداش شه: الی که پا میشد گفتبعد در ح
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برزین چپ چپ به برادر کوچکترش نگاه کرد، محمود از جایش بلند شد و 
  از ظهر ندیدنش؟: پرسید

چیزي ... دیدن که دیدیمش، ولی: برسام کنجاو چشمهایش را ریز کرد و گفت
  شده؟

استم باهاش ظهر که توي کافی شاپ دیدمش خو: محمود سر تکان داد و گفت
حرف بزنم، میدونید کار من اینه که میفهمم مشکل ارواح چیه و گاهی به 
مرحله ي بعدي که ترك زمین باشه میرسونمش اما با دیدنم کنترلش رو از 

  !دست داد و بعد ناپدید شده
چیز عجیبی که آرا دیده بود دیدن "برسام چند بار پلک زد، با خود فکر کرد 

که آرا این حرف را زده بود براي اولین بار فرصت پیدا  از زمانی "محمود بود؟
آرایلی بعد از ! اما یک مسئله اي وجود داشت. کرده بود به حرفش فکر کند
  ناپدید شدنش کجا رفته بود؟

رسید برادرش و انوشه  ي اینها در ذهن برسام میگذشت، چون به نظر می همه
نگاهی به سمت ! ندهندآنقدر خسته باشند که اهمیتی به گم شدن آرایلی 

محمود انداخت که به سمت اتاق میرفت تا جاهاي آنها آماده کند و آرام 
  امکانش هست برم توي حیاط؟ : پرسید

 برزین سرگرم کمک کردن به انوشه بود تا از جایش بلند شود، دستش را پشت
  بخوابی؟: کمر دختر گذاشت و به سمت برادرش برگشت

  ...میخوام یه کم هوا بخورم! نه خوابم نمیاد: رد و گفتاش را خو برسام خمیازه
  !باشه یه چیزي بپوش سرما نخوري: برزین سري تکان داد و گفت
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  .چشم بابا: اي ابروهایش را باال داد و بعد با تمسخر گفت برسام لحظه
***  

  .چشم بابا-
ه من رید میش بابا این بار که می: برسام از روي صندلی پایین آمد و ادامه داد

  هم باهاتون بیام؟
برسام بابا من چی : بهادر به جلو خم شد به صورت پسرش نگاه کرد و گفت

  گفتم؟
: برزین بی حوصله به غذایش ناخونکی زد و در حالی که از جا بلند میشد گفت

  !من میرم تو اتاقم کتاب بخونم
: اش میگفت قدمی برداشت اما حرف برسام متوقفش کرد که با صداي کودکانه
  !میدونم چی گفتید ولی بابا برزین رو چطور میبرید منم ببرید دیگه

  !باور کن برسام هیچ چیز جالبی وجود نداره: برزین در جایش چرخی زد و گفت
دروغ میگی دوست داري خودت فقط : برسام پایش را روي زمین کوفت و گفت

  .با بابا باشی
برسام، اون برادرِ : گفتبهادر چشمانش را روي هم گذاشت و با لحنی آرام 

  ...بزرگترته نباید سرش داد بزنی
  ...اما: برسام حق به جانب با بغضی در صدایش گفت

  !همین حاال: بهادر با تحکم گفت
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: برسام سرش را پایین انداخت و با صدایی که به زور شنیده میشد گفت
  !معذرت میخوام

یی که آرایلی با درماندگی بعد از آشپزخانه دوید بیرون و به اتاقش پناه برد جا
نشسته بود و امیدوار بود طوري از آن مخمصه رهایی پیدا کند، نگاهش به 

  . برسام افتاد که خودش را روي تخت انداخت و گریه کرد
 I wish I could calm you: نفسش را با ناراحتی بیرون داد و گفت

down. 

  .)کاش میشد آرومت کنم(
مت در نگاه کنند، بهادر زمانی که صدایی صداي در باعث شد هر دو به س

نشنید در را باز کرد و وارد اتاق شد برسام سر جایش نشست و با بدخلقی به 
  .جایی دیگر نگاه کرد

بهادر به آرامی به اینکار پسر کوچکش لبخند زد و بعد صندلی را از پشت میز 
ی کرد بیرون کشید و رویش نشست، با خستگی چشمانش را ماساژ داد و سع

اش  ترین قسمت پدر بودن صحبت با پسربچه سخت. کلمات را کنار هم بگذارد
ي مسائل را با او در میان بگذارد، این زمانها دلش  توانست همه بود که نمی

خواست کمک مهرناز را در کنار خودش داشته باشد هرچند از اینکه چنین  می
  ! اعترافی کند تنفر داشت

باید با هم حرف بزنیم مثل دو ... ببین! برسام: گفتاش کشید و  دستی به چانه
  .تا مرد
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ساله  5مثل مرد باهام حرف میزنی ولی مثل بچه هاي : برسام لب برچید و گفت
  !کنی باهام برخورد می

کرد چنین حرفی از  اي مات به پسرش نگاه کرد، فکرش را هم نمی بهادر لحظه
اشتباه میکرده، شاید برسام به  با خود فکر کرد شاید. دهان او خارج شده باشد

قدر کافی بزرگ شده بود که از خیلی از مسائل سر در بیاورد اما بهادر 
ي کافی احساس بدي داشت که برزین  نمیتوانست چنین ریسکی کند به اندازه

خواست  آموخت نمی به جاي بچگی کردن راه و رسوم شکارچی بودن را می
  !ها اقل نه به این زوديبرسام هم چنین سرنوشتی پیدا کند حد
شاید بزرگتر از ! برسام، تو بزرگ شدي: به همین دلیل لبخند زد، به آرامی گفت

یه سري چیزها هست باید به همین روش ... چیزي که من فکرش رو میکردم اما
  .بمونه

  ...مثل تنها موندن من توي این خونه: برسام به آرامی گفت
! نه؛ مثل احترام گذاشتنت به برزین: تبهادر سري به دو طرف تکان داد و گف

ي خوب حفظ  ها باید بین یه خانواده ي توئه برسام و یه سري حرمت اون خانواده
  !و اگه تو از اینکه تنها بمونی خسته شدي قبوله. بشه

برقی که چشمان برسام را روشن کرد نه از چشم بهادر پنهان ماند نه از چشم 
  میتونم باهاتون بیام؟: ، با ذوق گفتآرایلی که روي تخت جمع شده بود

  ! نه، ولی برزین پیشت میمونه: بهادر به عالمت نفی سر تکان داد و گفت
اما این چیزي نیست : اش برگشت و گفت برسام دوباره به حالت بدخلقیِ قبلی

  !خوام که من می
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من ! ولی این چیزیه که من میخوام برسام: بهادر جدي شد با خشکی گفت
  .م اما باید اینو یاد بگیري که هرچیزي که میخواي اتفاق نمیفتهدوست دار

خیلی سخته چیزي رو : برزین در را کامل باز کرد به چهارچوب تکیه زد و گفت
  !یاد بگیري که کسی یادت نمیده

ساعت از ده گذشته وقت : بهادر از جا بلند شد به ساعت نگاهی انداخت و گفت
  !خوابِ هر دوتونه

شبت به خیر : سرِ برسام زد و از جا بلند شد، به آرامی زمزمه کرداي به  بوسه
  !پسرم

  !بیا بریم: ي او گذاشت و گفت به سمت برزین رفت دستش را روي شانه
  .شب به خیر: برسام بلند گفت

با گفتن این حرف بهادر در حالی که به پسرش لبخند میزد چراغ را خاموش 
  خوبی؟: ش پرسیدکرد و در را بست، به سمت پسر دیگر

شب به . معلومه که خوبم، من میرم بخوابم: برزین سرش را تکان داد و گفت
  .خیر بابا

شب به خیر : بهادر نفسی کشید به سمت پسرش که به داخل اتاق میرفت گفت
  .پسرم

با بسته شدن در اتاق برزین، جلو رفت روي کاناپه دراز کشید و چشمانش را 
کم صدایی مثل زمزمه کردن به گوشش  کم. کندبست و سعی کرد استراحت 
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چشمانش از هم باز شد ! ي شعري بسیار آشنا بود خورد، کسی در حال زمزمه
  اینجا چی کار میکنی؟: در حالی که به سقف زل زده بود، گفت

  !اومدم ببینمشون: تر شد به آرامی گفت صداي زن نزدیک
من : کرد گفت ن نگاه نمیبهادر در جایش نیم خیز شد در حالی که هنوز به ز

  ...اي نمیدم چنین اجازه
با گفتن این حرف سرش را به سمت زن برگرداند، دقیقا مثل هر وقت دیگري 

میدونم اجازه : که به یاد داشت فریبنده بود سر جایش صاف شد و زن گفت
  !نمیدي

پس اینجا چی کار : بهادر کالفه صورتش را در دستانش پنهان کرد و گفت
  میکنی؟

واقعیتش نمیدونم شاید اومدم تورو : اي کرد و گفت زن با ناراحتی تک خنده
  !ببینم

دارِ بعد از همه  خیلی خنده: بهادر با تمسخر خندید از جا بلند شد و گفت
  کارایی که کردي میخواي من و ببینی؟

زن از جایش بلند شد دستی به سمت اتاق پسرها گرفت تا صدایشان را 
  !من انتخاب نکردم که چی باشم: احتی گفتنشنوند بعد با نار

  ...اش انتخاب خودت بود اما کارایی که کردي همه: بهادر با عصبانیت گفت
از ... مهرناز: زن دهانش باز شد اما قبل از اینکه حرفی بزنه بهادر با خشم گفت

  !اینجا برو
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! تو وقتی من و انتخاب کردي میدونستی من چیم: مهرناز با سماجت گفت
  .ونستی چی کارا کردم و این جلوتو نگرفتمید

 17سالم بود، یه آدمِ  17من : بهادر چشمانش را روي هم گذاشت با نفرت گفت
  ...ساله هر کاري ممکنه بکنه

  ...اونا بچه هاي منن: صداي مهرناز رو به خاموشی رفت و آرام گفت
کردي فکر میکنی اونا اگه بفهمن چی کار : بهادر دستش را مشت کرد و گفت

  میبخشنت؟
براي لحظه اي زن ساکت شد و به اطرافش نگاه کرد همین موجب شد بهادر 

  چیزي شده؟: بپرسد
  !اینجا یه روح هست: مهرناز با شک گفت

این دقیقا همون چیزیه که وقتی : بهادر ابروهایش را باال داد و با تمسخر گفت
  !پسرا ببیننت میگن

عجیبه انرژیش : سکوت باال آورد و گفت ي اش را به نشانه مهرناز انگشت اشاره
  ...خیلی خب! هست اما خودشو نمیبینم

هر روحی که بود به جایی که تعلق : دستش را روي هوا چرخی داد و ادامه داد
  .داشت برگشت

اي که از روي میز برداشته بود کرد و در حالی که درش  بهادر نگاهی به قمقمه
  .دي به جایی که تعلق داريتو هم باید برگر: کرد گفت رو باز می

  !با گفتن این حرف آب را به سمت مهرناز ریخت
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****  
هایی که به سمت حیاط میرفت نشسته بود و به تاریکی  برسام روي پله

کم رو به گرم شدن  رویش خیره شده بود، استکی که در دستش داشت کم به رو
ر گذشته را مرور ي دیگري بیشت ذهنش پر از تشویش بود و از هر لحظه. میرفت

خودش؟ پدرش؟ برزین؟ ! دانست در واقع از چه کسی عصبانیست کرد، نمی می
: هایی باعث شد سر بلند کند نگاهی به انوشه کرد و آرام گفت صداي قدم

  ...کنی؟ هوا سرده بیرون چی کار می
با این جمله بیشتر از اینکه به فکر سرماي انوشه باشد به این فکر میکرد 

ي شخصی مختل شده، انوشه جلو رفت منتظر به برسام  به وسیله اش تنهایی
  اجازه هست؟: نگاه کرد و گفت

اي هر دو  میل کنار رفت و انوشه کنارش نشست، لحظه با این سوالش برسام بی
برسام نفسی کشید بطري را روي زمین . کردند رویشان نگاه می هدف به روبه بی

  شه؟چیزي شده انو: گذاشت و سکوت را شکست
  کنی؟ اگه بگم هیچی باور می: انوشه چشمهایش را مالش داد و گفت

  !ابداً: اي کرد و گفت برسام با تمسخر تک خنده
انوشه لبخند زد؛ چشمان روشنش را باال آورد و دقیقا به سمت برسام نگاه کرد 

خوام حرف بزنیم  می... زدم، براي همین حقیقت و میگم حدس می: و گفت
  .برسام

... اگه در مورد اینِ که قرارِ نامادریم بشی: ابروهایش را درهم برد و گفتبرسام 
  !نیازي به حرف زدن نیست
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با حرص بطري را از روي زمین برداشت روي لبانش گذاشت و قبلی از این که 
بذار یه رازي رو بهت بگم انوشه، برزین واقعا : اي ازش بنوشد ادامه داد جرعه

  ...باباي من نیست
اي نوشید، صورت انوشه  این حرف بطري را به لبانش چسباند و جرعه با گفتن

ببین برسام من ! نه اون پدرت نیست، برادرته: از ناراحتی در هم رفت و گفت
یا حداقل قبل از این اتفاقا ... میدونم داشتن یه برادر چطوريِ من یه برادر دارم

من و آرمان همیشه  اینکه با برادرت دعوا کنی کامل عاديِ! یه برادر داشتم
ولی وقتی روز تموم میشد و روز دیگه شروع میشد من ... دعوا میکردیم

  !میدونستم که یه برادر دارم که هوامو داشته باشه هرچند از من کوچکتر باشه
برسام به انوشه نگاه کرد که با گفتن هر کلمه تاثیر غصه در صورتش بیشتر 

! مسئله همینه: رك گذاشت و گفتي دخت میشد، با دلسوزي دستی روي شانه
وقت  اما ما نه، ما هیچ. شماها واقعا خواهر و برادر بودید... کردید شما دعوا می

. ما با هم زندگی کردیم، هر دو یه پدر و مادر داریم! واقعا دو تا برادر نبودیم
بینی ماها  می... مورد دعوا نکردیم ولی با هم بچگی نکردیم با هم سر چیزاي بی

  !وقت واقعا برادر نبودیم، واسه همین خیلی آسونه بخوام ازش متنفر بشم هیچ
  !تو ازش متنفر نیستی: انوشه به سرعت مخالفت کرد

من ازش متنفر ! حق با توئه: برسام از جایش بلند شد، به آرامی زمزمه کرد
  .اس متنفر باشی نیستم، چون سخته از کسی که برات غریبه

رفت و انوشه را پشت سر جا گذاشت، به سمت  با گفتن این حرف به داخل
  .بایست: رختخوابش رفت که صدایی در تاریکی باعث شد از جا بپرد
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  !اصال جالب نبود: دستش را روي قلبش گذاشت و گفت
  چی شده؟: انوشه به داخل آمد، گیج پرسید

  .هیچی، محمود بود: برسام با بیخیالی دستی در هوا تکان داد و گفت
  !به عنوان یه شکارچی یه کم ترسویی: وهایش را باال داد و گفتانوشه ابر

برسام چپ چپ نگاهی به او انداخت، محمود از جا بلند شد به سمت انوشه 
رفت و دستش را به سمت گونه ي انوشه برد که باعث عقب کشیدن او و 

  تو را چه شده عروس زیبایم؟: رفتنش پیشِ برسام شد در همین حال گفت
  چی داره میگه؟: در حالی که پشت برسام قائم شده بود گفتانوشه 
ي برسام به حالتی بود که انگار هرلحظه امکان دارد باال بیاورد به آرامی  چهره

  .اي که دارم اینه داره به شکل چندشی مختو میزنه تنها ایده: زمزمه کرد و گفت
برسام زد و ي  اش را بگیرد و با مشت به شانه انوشه سعی کرد جلوي خنده

  !نه جدي: گفت
آهاي سرباز چرا مزاحم خلوت من و : محمود با خشم دستش را باال آورد و گفت

  اي؟ همسر عزیزم شده
این یکی از دالیلیِ : ي برسام گیج درهم رفت و به آرامی به انوشه گفت چهره

  .آدم دیوونه کم نمیشه! کنم که زیاد با مردم ارتباط برقرار نمی
روي دهانش گذاشته بود و به شدت تالش میکرد نخندد و انوشه دستش را 

اش بگیرد با  همین کارش موجب شد برسام ابروهایش را باال بدهد و خنده
  !نخند: کرد جدي باشد گفت لحنی که سعی می
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دارم سعی میکنم، حداقل خوبه برزین توي : انوشه نفسش را حبس کرد و گفت
  .اتاق خوابیده سر و صدا بیدارش نمیکنه
احساس میکنم : رو بود، انوشه ادامه داد محمود جلو آمد نگاهش ثابت به روبه

  .داره تو خواب راه میره
  واقعا؟: برسام ابروهایش را باال داد و با تمسخر گفت

سرش را به دو طرف تکان داد به سمت محمود رفت اما قبل از اینکه دستش به 
  !رایلیهمسر زیبایم آ: او بخورد حرفش او را متوقف کرد

ها  اش را خورد، دقیقه با این حرف برسام سر جایش خشکش زد و انوشه خنده
  ...اون االن: آمدند انوشه به آرامی گفت به آرامی کش می

  !ولی یه اتفاق بود... آره: حرفش نصفه ماند، برسام سرش را تکان داد و گفت
همین ي محمود رفت و به شدت تکانش داد در  نفسی کشید، دستش روي شانه

  !آرا: به آرامی زمزمه کرد. ي محمود آرایلی ظاهر شد زمان از روي شانه
ببخشید فکر کنم : محمود چند بار پلک زد و نگاهی به اطرافش انداخت و گفت

  !دوباره داشتم تو خواب راه میرفتم
بازم داشتم خواباي عجیب غریب میدیدم یه پادشاه : خنده اي کرد و ادامه داد

  ... بودم تو دوران قدیم
: برسام حواس پرت در حالی که نگاهش به پشت سر محمود دوخته بود گفت

  !باشه، باشه هرچی
  آرا؟: ، با شَک گفتروي آرایلی قرار گرفت محمود را کنار زد جلو رفت و روبه
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کرد، بودن زیادش در گذشته انگار عواقبی داشت  س سرگیجه میآرایلی احسا
 ?what are you doing with him: به آرامی گفت

  )کنید؟ پیش اون چی کار می(
تو نیاز به استراحت داري وقتی : برسام بی توجه به سوالِ آرایلی گفت

  ...زنیم استراحتت تموم شد با هم حرف می
  ارواح چطور استراحت میکنن؟: سیدانوشه ابروهاي را باال داد و پر

برسام چپ چپی به انوشه نگاه کرد و طوري که انگار با یک معلول ذهنی طرف 
  ...با خوابیدن! خب معـــلومه: است به آهستگی گفت

  خب ارواح چطور قرارِ بخوابن؟؟؟: انوشه به تقلید از برسام آهسته گفت
و تسخیر کنن، اون یه نفر خب باید یکی ر: ـی گفت و ادامه داد"آهان"برسام 

  !به خاطر یه سري از مسائل... خب... نمیشه من باشم به خاطر
منم نمیتونم باشم، آخرین دفعه که بدنم و تسخیر : انوشه عقب کشید و گفت

  .کرد تا دو ماه کابوس میدیدم
  .ماجرا برمیگرده به یه ماه پیش: برسام نگاهی عاقل اندر سفیه به او کرد و گفت

که این یعنی هنوز یه ماه از کابوسا : نگشت اشاره اش را باال اورد و گفتانوشه ا
  !مونده

  !من میتونم بذارم تسخیرم کنه: برسام چشمش را چرخ داد، محمود گفت
  مطمئنی؟: برسام به آرامی پرسید
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 …I won’t: ي مثبت تکان داد، آرایلی جلو رفت و گفت محمود سري به نشانه

 !hush… just do it:و گفتبرسام حرفش را قطع کرد 

آرایلی نفسی کشید از برسام گذشت و به سمت محمود قدم برداشت اما قبلش 
 …I really hate this: نگاهی به برسام کرد و گفت

  ...)من واقعا از این موضوع متنفرم(
  ...تو از موضوع متنفر نیستی: برسام خاطرنشان کرد

انستند دلیل تامل آرایلی براي اي بهم نگاه کردند هر دو مید هر دو لحظه
چیست، او از محمود تنفر داشت و حاال رفتن به جسم او هر چند حال 

  .ي احساسیِ بزرگی برایش باشد کرد اما میتوانست ضربه اش را خوب می ظاهري
دقایقی بعد محمود، که آرایلی در جسمش بود به خواب عمیقی فرو رفته بود؛ 

عمیق کشید، انوشه با کمی تعلل کنارش برسام روي کاناپه نشست و نفسی 
برو : همین باعث شد برسام با خستگی چشمانش را ماساژ بدهد و بگوید. رفت

  !بخواب انوشه
بخوابم کابوس میبینم گفتم : اي از روي خستگی کشید و گفت انوشه خمیازه

  ... که
  چرا آرایلی نباید بیاد تو بدنِ تو؟ :کمی مکث کرد و بعد ادامه داد

  ...چون تضعیف میشه: سرش را به پشتیِ مبل تکون داد و گفت برسام
حرفهایش همه نصفه و نیمه تمام بود، اینکه میخواست مکالمه را به اتمام 

شد اما چیزي باعث  برساند کامال معلوم بود حتی انوشه هم این را متوجه می
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چون شماها : میشد نخواهد اتاق را ترك کند براي همین باز سوال پرسید
  ادوگرید؟ج

کرد  اي عصبی می برسام مستقیم به انوشه نگاه کن و بعد در حالی که خنده
فقط یه ماه گذشته و شما دو نفر شبیه ! بهت گفته؟ معلومه که گفته: گفت

معلومه که چیزي رو از هم پنهان ... سال ازدواج کرده شدید 80زوجاي 
  .نمیکنید

همین براي رفع و رجوع کردن انوشه از حرفی که زده بود پشیان شد براي 
  .اون بهم نگفت خودم فهمیدم: حقیقت را گفت

  ...همینجا بخواب: برسام چند لحظه ساکت شد و بعد آرام گفت
اش درهم رفت قبل از اینکه حرفی بزند برسام ساکتش کرد و ادامه  انوشه چهره

  !من میتونم انرژیتو حس کنم، میتونم کنترلش کنم به سمت منفی نره: داد
  ...پس چرا برزین: انوشه گیج گفت

چون برزین خواب و به دوست : برسام حرفش را قطع کرد و بی حوصله گفت
دخترش ترجیح میده و به عالوه کنترل انرژي رو باید یاد بگیري و اون یاد 

  !نگرفته؛ حاال فقط بگیر بخواب و دیگه هیچی نپرس انوشه
م در خوابی عمیق فرو رفت، انوشه سرش را به پشتی مبل تکیه داد و کم ک

ي دختر در خواب نگاه کرد و خم شد با خستگی  برسام خیره به چهره
خواست بخوابد اما از وقتی از گذشته  چه قدر دلش می! چشمانش را ماساژ داد

رفت، شاید قادر به کنترل انرژي   برگشته بودند به ندرت به خواب فرو می
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ریخت و دائم یک خواب تکراري  هم میدیگران بود اما انرژي خودش در خواب ب
  ...دید را می

  ري انوشه؟ چرا از خوابم بیرون نمی: نگاهش را از انوشه برنداشت به آرامی گفت
اش را داخل  ریخت، هندزفري تاك ساعت اعصابش را بهم می صداي تیک

اش را پخش کرد و پایش را روي میز  عالقه گوشش گذاشت آهنگ مورد
  :گذاشت

unning from the buildings tallI keep on r  
 به صورت متوالی از ساختمون هاي بلند فرار میکنم

The buildings tall surround  
 ام کردند هاي بلند محاصره ساختمون

Like in a circus oh a circus tent  
 مثل اینِ که توي چادرِ یک سیرك باشم

A circus tent I'm a clown 
 دلقکشمیک چادرِ سیرك که من 

What good's a mirror without a face  
 آینه اي که چهره   نداره فایدش چیه؟

Without a face  
  بدون یک چهره
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با تکان خوردن انوشه، چشمانش به صورتی ناگهانی باز شد؛ نگاهی به دختر 
کرد و مشخص بود وحشت کرده  اش در حالت خواب تغییر می انداخت که چهره

  .است
ي  کم چهره کشید دستش را فاصله روي صورت انوشه کشید و کمبرسام نفسی 

در خواب زیرلب حرفی زد و بعد سرش به روي . انوشه، به حالتی عادي برگشت
ي برسام کج شد، چند لحظه برسام قدرت نفس کشیدن را از دست داد و  شانه

چشمانش از خستگی به سختی باز . بعد کم کم تنفسش به حالت عادي برگشت
د چند بار پلک زد و در نهایت تسلیمِ خوابی شد که به سراغش آمده بود؛ ش می

چند روزي از وقتی به درستی خوابیده بود میگذشت، همین دلیل خوبی بود که 
  .خوابش ببرد

***  
آرایلی چشمانش را باز کرد در اتاقِ سپیدي بود، به نظرش میآمد در حالِ خواب 

 300رین باري که خواب دیده حدودا دیدن باشد به جز اینکه مطمئن بود اخ
رویش هرچه که بود خواب یا رویا نبود، صداي  پس روبه! سالِ پیش بوده

  وقتم فرا نرسیده؟: آشنایی با لحنی آشنا گوشش را آزرد
از آشنا بودن صدا، آرایلی در خودش جمع شد؛ نه تنها صدا، بلکه لحن کالم 

اي بعد از جایش بلند شد  لحظه .داد گوینده هم از شدت آشنا بودن آزارش می
باالخره قبول کردند به زندگی برگردي، اما به : صداي دیگري به گوشش خورد

یاد داشته باش زمانی که برگردي چیزي از گذشته به یاد نمیاري به جز اینکه 
ي توست به خوبی  این شانسِ دوباره. ات بازگردد ات به زندگی چیزي از گذشته

  ...ازش بهره ببر
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یلی جلو رفت تا به دید خوبی از ماجرا برسد، نگاهی به محمود در آن لباس آرا
اش انداخت حاال دیگر شک نداشت؛ محمودي که بدنش را تسخیر کرده  قدیمی

  ...اش را به چنین فالکتی رسانده بود بود همان محمودي بود که زندگی
داي حرف اش را به صورتش زد و به دنبال ان دو نفر رفت، ص دستان یخ زده

رویش ناپدید شد و جایی  هاي روبه اي بعد صحنه زدنشان را هنوز میشنید لحظه
کارِ : دیگري همچون بیمارستان پدیدار شد مردي که همراه با محمود بود گفت

من تموم شده، اینجا جایی که روحِ تو انتخاب میکنه که در بدنِ کدوم یکی از 
یف ترین رو انتخاب میکنه چون این بچه ها بري، یادت باشه روح همیشه ضع

  !تر باهاش تطبیق پیدا میکنه راحت
با گفتن این حرف، از جلوي چشمِ هر دو ناپدید شد؛ محمود چشمانش را بست 

: اي رفت آرایلی جیغ زد اي سرش را باال گرفت و بعد به سمت بچه لحظه
  !نـــــه

گرش روحش را به سمت محمود دوید دستش را وارد بدن او کرد و با دست دی
نفسش در ! هاي اطرافش شروع به چرخیدن کرد ي صحنه پاره کرد، همه دو

اش گره خورده بود، دوباره صداي محمود در گوشش نشست اما این بار  سینه
  آرایلی؟: لحنش عادي بود

آرایلی نفس نفسی زد و به سمت محمود نگاه کرد که در لباسی شاهانه به او 
 you son of a bitch, I knew you :تخیره شده بود به سختی گف

are lying! 

  !)دونستم داري دروغ میگی اي، می زاده تو یه حروم(
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گی  آرایلی؟ راجع به چی صحبت  چی داري می: محمود با لحنی آرام گفت
  میکنی؟

گذشت، به  ي آرایلی در یک لحظه از جلوي چشمانش می تمامِ زندگیِ گذشته
گذرانده بود افتاد؛ یاد مرگ دنیل افتاد یاد مرگ ي چیزهایی که از سر  یاد همه

شنید انگار دوباره فریاد سر  ي کودکان را انگار باز می اسفندیار، صداي گریه
  .داده بودند

شد پر از  مستقیم به محمود نگاه کرد، چشمان درشت خاکستري رنگش اگر می
 you: اش را پوشاند به سختی گفت شد؛ در عوض غمی عمیق چهره اشک می

lied! U are sultan Mahmood, maybe you fooled them 
but you never fool me! I knew you, I hated you. 

تو سلطان محمودي، شاید تو اونا رو فریب داده باشی اما هیچ ! تو دروغ گفتی(
  .)من میشناختمت، من ازت متنفر بودم! وقت من رو فریب نمیدي

ببین نمیدونم از چی حرف میزنی، این : تمحمود دستش را باال آورد و گف
یعنی چرا یه طورایی میشناسم، ... سلطان محمودي هم که میگی رو نمیشناسم

حدودا سه ساله وقتی به خواب میرم خودم رو جاش میبینم ولی باز هیچ 
  !اي ندارم که کیه ایده

 آرایلی به چشمانِ محمود نگاه کرد، چیزي جز حقیقت درش پیدا نبود ناگهان
 …Oh my God! You don’t even know: گفت

 ...)خداي من، تو حتی خبرم نداري(

  چیو؟: هاي آرایلی گیج شده بود گفت محمود که از صحبت
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 that u had a: آرایلی چند بار پلک زد و بعد به آرامی گفت
Reincarnation. 

  .)اینکه تناسخ کردي رو(
  طور شوخیِ نه؟این یه : محمود چند لحظه ساکت شد و بعد خندید

 let me make you: آرایلی با نفرت به سمتش نگاه کرد و زمزمه کرد
remember. 

  .)بذار یادت بیارم(
به سمتش حمله کرد و با تمام وجود دوباره روحش را دوپاره کرد بارِ دیگه تمام 
دنیا دور سرش شروع به چرخیدن کرد و این بار در میان حرامسراي قدیمی 

چی : و این بار هر دو نفس نفس میزدند محمود با عصبانیت گفتایستاده بودند 
  !کار میکنی

نگاهی به اطرافش انداخت محیط برایش آشنا بود اما میتوانست قسم بخورد که 
: آمد گفت هرگز اینجا نبوده، آرایلی در حالی که به نفس نفس زدنش فائق می

one time I did want to have a that u had a 
Reincarnation. So I asked couple of questions and 
someone told me that u had a Reincarnation make 
souls weak so if someone can reach your soul and 
reap it off it would make your memories from past 
recovers… and it would make you have a lot of 

troubles…  

براي همین چند تا سوال پرسیدم و . خواستم تناسخ داشته باشم میه بار من (
یه نفر بهم گفت اگه تناسخ کنم روحم رو ضعیف میکنه و اگه کسی به روحم 
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شه خاطرات گذشتت  دستیابی داشته باشه و اون رو دوپاره کنه این باعث می
  ...)و این میتونه برات مشکل ایجاد کنه... برگرده

اگه میتونه چنین کاري کنه، چرا حاضري : زد و بعد پرسید محمود چند بار پلک
  این کار رو روي من انجام بدي؟

 cause every time I rip your soul apart‘: آرایلی به آرامی گفت
it cause you pain and nothing in this world can make 

me happier. 

یشه و هیچی توي این چون هرباري که روحت رو دوپاره میکنم باعث دردت م(
  .)دنیا بیشتر از این من رو خوشحال نمیکنه

با گفتنِ این حرف بارِ دیگر همان عمل را تکرار کرد و بارِ دیگر خودش را 
: روي هم قرار گرفتند محمود داد زد زنان روبه گرداب سپرد،  وقتی دوباره نفس

  تمومش کن، مشکلت چیه تو؟
شک شده بود، شاید چون جایی که صداي آرایلی لرزید چشمانش پر از ا

: ایستاده بودند همان جایی بود که دنیل را از دست داده بود با حرص گفت
WHAT IS MY PROBLEM??? YOU MAHMUD, YOU ARE 

MY PROBLEM! DO YOU REMEMBER THIS PLACE? 

  )اینجا رو یادت میاد؟! مشکلم چیه؟ تویی محمود، مشکل من تویی(
ه کرد اوضاع برایش آشنا بود اما هنوز چیزي به یاد محمود به اطرافش نگا

 IN THIS PLACE YOU KILLED :نمیاورد آرایلی با فریاد ادامه داد
MY LOVE! YOU FUCKING PIECE SHIT!!! 

  .)اي تو یه آشغال عوضی! توي اینجا تو عشق من و کشتی(
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د، دردي ناگهانی سرِ محمود را هدف قرار داد و باعث شد از درد خم بشو
شد؛ آرایلی با خشم  هایی از فریاد کشیدن آرایلی در سرش تکرار می صحنه

 do you remember you killed him or the fact that: ادامه داد
you made me like this!  

  !)یادت میاد که کشتیتش یا این حقیقت که چیزي که االن هستم رو تو کردي(
اي را در ذهن محمود روشن شد که پشت دري بزرگ ایستاده بود  دوباره صحنه
هاي زنانی از داخلش میامد صداي آرایلی هنوز از پسِ جیغ زنها  و صداي جیغ

 …I’m not looking for someone to blame, but you: آمد می
and those women, I hated you! To be honest I still 
hate you all, especially you I wish I could kill you the 

exact way you killed Barzin… 

ي اون زنها، من از  و همه... من دنبال کسی نیستم که مقصر بدونمش، اما تو(
اگه بخوام رو راست باشم هنوز هم هستم، مخصوصا تو ! همتون متنفر بودم

  ...)ی بکشمکاش میتونستم تورو دقیقا همونطوري که برزین رو کشت
تازه فهمید چه گفته به آرامی زیر لب با گفتن اسم دنیل حرفش را تصحیح کرد 
اما محمود روي زمین دو زانو زده بود و از درد در خود میپیچید و تقریبا 

  .حرفهاي آخرِ آرایلی را نشنیده بود
***  

بعد برسام در خانه را باز کرد و به آرامی واردش شد، بی آنکه بخواهد برزین و 
هاي خون او را اذیت  انوشه را صدا زد به صورت کامل وارد خانه شد قطره

از سمت اتاقش . ها رفت کرد و تقریبا به وحشت مینداخت به سمت اتاق می
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صداي انوشه را شنید که صدایش زد اما درست قبل از رفتن از اتاقِ برزین بدن 
کردن را جایز ندانست و به  جانِ او را دید که در خون غرق شده است، فکر نیمه

  ...برزین! برزین: سرعت به اتاق برزین رفت کنارش زانو زد و اسمش را صدا زد
ي برسام نشانی از وحشت و  خورد، تمامِ چهره اما برزین کوچکترین تکانی نمی

بارِ دیگر انوشه صدایش زد اما این بار جیغی دلخراش کشید، . غم گرفته بود
رزین را سرجایش بگذارد و به سمت اتاق خودش بدود همین باعث شد برسام ب

اما در اتاقی که درش تا انتها باز بود روي تخت انوشه در حالی که دیگر جونی 
در چشمانش نبود به او خیره نگاه میکرد؛ نفسش بند آمده بود با وحشت پیش 
خودش اوضاع را انکار میکرد صداي آرایلی باعث شد سر بلند کند، آرایلی 

ر روح برزین و انوشه ایستاده بود و باغصه او را مینگریست برسام با وحشت کنا
هر کسی که با من ارتباطی داشته باشه میمیره مگه نه؟ من نفرین : گفت

  شدم؟؟؟
اي طول نکشید که انگار کسی هر  آرایلی دهن باز کرد که حرفی بزند اما لحظه

ي جز دودي سیاه رنگ باقی ي آنها را از هم درید و بعد در فضاي اتاق چیز سه
  .نمانده بود

ي برسام را گرفت و به شدت تکانش داد و همین موجب شد با  دستی شانه
اي برادرش خیره ماند و بعد با  وحشت چشمانش باز شود و به چشمان قهوه

  چی شده؟: گیجی گفت
داشتی کابوس میدید هر کاري کردم بیدار : انوشه با کمی احساس گناه گفت

  !برزین خواستم بیدارت کنهنشدي از 
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  !حالم خوبه: برسام به تلخی گفت
  ! خوبه: برزین که حاال خیالش راحت شده بود نفسی کشید و گفت

  آرا هنوز بیرون نیومده؟: برسام با کنجکاوي گفت
انوشه سري به عالمت نفی تکان داد، در همین موقع محمود نفسی ناگهانی 

آرایلی ظاهر شد و در حالی که به  کشید و از جا پرید و درست پشت سرش
 Now you: زد بی توجه به آن سه نفر به محمود گفت شدت نفس نفس می

remember? 

 )حاال یادت میاد؟(

  !تنهام بذار: محمود با خشم گفت
 no I won’t! You thought just because: آرایلی با یکدندگی گفت

you are the King you could do anything? 

  )تو فکر کردي فقط چون شاهی میتونی هرکاري بکنی؟! میذارمنه ن(
 but you know what? You are: نیشخندي زد و ادامه داد

nothing here!!! You are no one! 

  !)تو هیچکس نیستی!!! اما میدونی چی؟ اینجا تو هیچی نیستی(
  چه خبره؟: برسام هنوز از کابوسی که دیده بود گیج بود، به سختی گفت

اي باال انداخت،  انوشه و برزین همزمان به سمت او نگاه کردند و انوشه شانه
  !آرایلی تمومش کن: محمود با خشم گفت
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 just tell me why did: آرایلی تمامِ تنش از خشم میلرزید، با خشم گفت
u all of those things? 

  )فقط بهم بگو چرا اون کارا رو انجام دادي؟(
پس واسه ! خیلی خب، میگم: در موهایش کشید و گفتمحمود کالفه دستی 

  .تنوع هم که شده تو ساکت باش من حرف بزنم
ي  خیلی دوست دارم بذارم به این مکالمه: برسام گلویش را صاف کرد و گفت

  زیباتون ادامه بدید اما میشه یکی به ما توضیح بده اینجا چه خبره؟
اما من ... یه کم گفتنش سخته اما: قبل از اینکه آرایلی حرفی بزند محمود گفت

  .تناسخ کردم
ي هر سه نفر بی هیچ تغییري روي محمود ماند و برسام با حالتی که  چهره

  نه بابا چی میگی؟: اش پیدا بود گفت تمسخر از هر کلمه
  یعنی میدونستید؟: محمود دستش را داخلِ جیبش کرد و گفت

  !میشد حدس زد: برزین گلویش را صاف کرد و گفت
 …and now I want to kill him: این بار آرایلی حرف زد

  ...)و حاال من میخوام بکشمش(
  !نه تو این کار رو نمیکنی: برسام با آرامش به سمت آرایلی گفت

بیشتر به خاطرِ : دستش را به سمت آرایلی گرفت و نیشخندي زد، ادامه داد
  !اینکه نمیتونی
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نتوانست با خشم اسم برسام را به  آرایلی سعی کرد حرکت کند و زمانی که
  ...تو... تو : زبان راند، در همین حین محمود با لکنت گفت

جادو گرفتم، بیخیال مموتی : برسام دستی در هوا تکان داد با بیخیالی گفت
  .یکی که تناسخ کرده این سوسول بازیا رو در نمیاره که

بده همونجا میمونی تو هم تا وقتی محمود توضیح : بعد به سمت آرایلی گفت
  خب؟

روي مبل نشست، محمود هم با کمی معطلی روي مبل دیگري نشست که 
همچنان رو به آرایلی باش؛ زمانی که برزین کنار برسام نشست برسام به آرامی 

تبریک میگم باالخره بابابزرگ شدي چون اینایی که من میبینم دو : به او گفت
  .مان که سرپرستیشون افتاده گردن تا بچه

  !خب حرف بزن: برزین ابروهایش را باال برد تا نخندد و به سمت محمود گفت
  ...دلیلِ همه کارایی که میکردم: محمود با عصبانیت گفت

 Because you were a selfish and: آرایلی حرفش را برید و گفت
horrible person… sorry! You are a selfish and horrible 

person. 

یه آدم از ! ببخشید... آدم از خود راضی و وحشتناك بودي چون تو یه( 
  .)خودراضی و وحشتناك هستی

  میذاري حرفمو بزنم؟ : محمود تقریبا داد کشید
  !ادامه بده لطفا: انوشه که از تنش در فضا راضی نبود به آرامی گفت
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خب قبول دارم من یه آدم :محمود کمی آرامتر شد چشمانش را بست و گفت
 از خودراضی بودم، اما این دلیل داشتوحشتناك!  

مسابقه گذاشته بودن کی عوضی : برسام لیوان آبی پر کرد و به آرامی گفت
  تره؟ حتما برنده هم شدي؟

همه نگاه ها به سمت برسام برگشت در حالی که هنوز سرش به جلو خم بود 
جدي  اما! بیخیال بابا شوخی کردم: چشمانش را باال آورد و کمی بلندتر گفت

  .میگم باید از نزدیک میدیدنش اون زمان
من از وقتی به دنیا اومدم ولیعهد بودم، به من : محمود بی توجه به برسام گفت

ي  آموزش دادم با زن بد برخورد کنم به من آموزش دادن هر کی جزو خانواده
ها بودم آرایلی از من چه  من با این آموزه... سلطنتی نیست یعنی هیچی نیست

  اري داري؟انتظ
اي که باعث انوشه کمی در خودش جمع شود و در آغوش  آرایلی خندید، خنده

برزین فرو برود؛ برسام با نگاهی بی احساس به این ماجرا نگاه کرد و بعد دوباره 
ي آرایلی وقتی رو به خاموشی رفت  نگاهش را روي آرایلی چرخاند خنده

یدانست اگر آرایلی جسم صورتش را غمی عجیب فرا گرفت، غمی که برسام م
  !هاي آرایلی را دیده بود او قبال گریه. داشت شاید گریه میکرد

 you could leave me alone. That’s: آرایلی نفسی کشید و گفت
all I expected! 

  !)این همه چیزیه که انتظار داشتم. تو میتونستی من و به حال خودم بذاري(
*** 
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ي  لِ حیاط از خواب پرید، سرش را از روي سینههایی از داخ انوشه با صداي قدم
صدایی که شنیده ! برزین بلند کرد چشمانم را ماساژ داد و از جایش برخواست

اي موجب شد در را باز کند و  بود میتوانست متعلق به محمود باشد اما مسئله
نگاهی به بیرون بیندازد با دیدن جاي خالیِ برسام نفسی کشید و از اتاق برون 

  .به سمت در حال رفتو 
در را باز کرد، برسام را دید که به ساکش را مثل کوله پشتش انداخته و با عجله 

چی : بدهاي کفشش را میبست؛ صداي در را که شنید بی آن که برگردد گفت
  میخواي انوشه؟

انوشه نپرسید از کجا فهمیدي منم، حتی جوابِ او را هم نداد در عوض جلو 
ستاد؛ برسام سرش را باال آورد نگاهی به دخترك انداخت رفت و پشت سرش ای

  قدرت حرف زدنتم از دست دادي؟: و ادامه داد
  میخواي بري؟: انوشه به آرامی پرسید

اش زد از جا بلند شد و به سمت انوشه برگشت و  ي آخر را به کتانی برسام گره
  چرا میپرسی؟: پرسید

خواهش میکنم فقط : و گفتاش در هم رفت فکش را سفت کرد  انوشه چهره
  !جوابمو بده

اش آن تمسخر همیشگی را از دست داد و به آرامی  برسام لبخندي زد، چهره
  خودت چی فکر میکنی؟ : گفت

انوشه چشمانش پر از اشک شد، خستگیِ این روزها باالخره سر باز زده بود با 
  چرا همیشه میري؟... نه، نه لطفا نه: استرس گفت
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آروم باش انوشه، چیزِ مهمی نیست شماها : اال آورد و گفتبرسام دستش را ب
  !خب منم به زندگیم میرسم... میرید به اون روستا برسید منم

انوشه دستش را روي دهانش گذاشت و بعد با استرسی که هرلحظه بیشتر 
نمیتونم آروم باشم میفهمی؟ هر دفعه تو و برزین بحثتون میشه، : میشد گفت

داد میزنه شماها قبل از اینکه منی توي زندگیتون باشم یه چیزي تهه ذهنم 
  ...راحت بودید ولی االن

اش را به پیشانی  برسام به سرعت دستانِ انوشه را در هوا گرفت و پیشانی
نه نیست، اینو بفهم که تقصیرِ تو نیست خب؟ : انوشه چسباند و به آرامی گفت

  ! وردیمهر مشکلی بین من و برزین هست خودمون به وجودش آ
هر دو ساکت شدند صورت انوشه از نزدیکی گر گرفت قبل از این تنها به یک 
نفر در این حد نزدیک بود آن هم برزین بود ولی حاال برسام بی منظور براي 
آرام کردنش پیشانی او چسبانده بود ولی این بی هدف صورتش را قرمز 

چطور تا به حاال گفت  برسام به چشمانِ انوشه زل زده بود و با خود می. کرد می
متوجه این همه تفاوت آرایلی و انوشه نشده بود؟ نگاهش روي صورت انوشه 

اي او متوقف ماند نفسی کشید و آب دهانش را  کشیده شد روي لبان قلوه
نه به ! من باید برم انوشه: قورت داد، چشمانش را بست و با صدایی لرزان گفت

و نمیتونم بذارم تنها باشه، به چشم  خاطرِ تو یا برزین چون آرایلی میخواد بره
تو و برزین شاید یه روح باشه اما من دیدمش من درکش کردم اون از خیلیها 

  .تره و لیاقت یک دوست رو داره و حاال از شانسِ بدش اون دوست منم انسان
صداي برزین باعث شد سرهایشان را جدا کنند، انوشه با مالیمت دستانش را از 

  دوباره داري آرایلی رو انتخاب میکنی؟:د کرد و برزین گفتدست برسام آزا
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  دوباره؟ : برسام ساکش را از روي زمین برداشت و گفت
انتخابی نیست، من با کسی که دوستمه میرم تا ازش : پوزخندي زد و ادامه داد

وقتی محمود بیدار شد بهش بگید فعال دنبالِ آرایلی و بخشش ! حمایت کنم
  .ره اما با شناختی که آرا دارم باالخره اتفاق میفتهزمان میب... نباشه

ي آخر برگشت به سمت  این را گفت و به سرعت به سمت درِ حیاط رفت لحظه
اگه قراره با این احمق کله خر وقت بگذرونی لطفا : انوشه نگاه کرد و گفت

بیشترشو حرومِ این موضوع نکن که رفتن من به خاطرِ این موضوع هست یا 
  !یدوارم به چیزي که میخواي برسی و روستا رو پیدا کنینه؟ ام

آید، هندزفري را در  نگاهی به آرایلی انداخت ولی میدانست او به دنبالش می
  :گوشش گذاشت و آهنگ آرامی پخش کرد و شروع کرد به قدم زدن

I won’t forgive I won’t forget  
 من نمیبخشم من فراموش نمیکنم

I’m not so soft I’m not so away behind the years 

  ام من خیلی مالیم نیستم  من خیلی دور پشت سالها نمانده

It’s a cruel cruel world 

  این دنیا خیلی خیلی بی رحمه

We made a choice we crossed the line 

  ما انتخاب کردیم ما از خط رد شدیم

But now I found that there’s no time  
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  م زمانی نموندهاما االن فهمید

To turn the clock back on rewind 

  که زمان را به عقب برگردانیم

It’s a cruel cruel world 

  این دنیا خیلی خیلی بی رحمه

Secrets and lies 

  ها رازها و دروغ

Are asked to cross your eyes 

  بازخواستشان از نگاهت رد میشه

Your cold cold heart 

تو قلب بینهایت سرد  
It’s a cruel cruel world  

  این دنیا خیلی خیلی بی رحمه
  دربست؟: برسام دستش را بلند کرد و جلوي یه تاکسی گرفت و گفت

سوارِ تاکسی شد، به آرایلی که کنارش ظاهر شده بود نگاه کرد به سمت راننده 
و بعد در حالی که تظاهر میکرد در حال صحبت  "تا بابلسر میخوام برید"گفت 

  حاال میخواي چی کار کنی؟: ا تلفن است گفتب
 …I want to move on: اش را به صندلی داد و گفت آرایلی به ظاهر تکیه

  ...)میخوام بگذرم(
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  از محمود؟: برسام ابروهایش را باال داد و پرسید
 …no: اي به جلو خیره شد و ساکت شد و بعد به آرامی گفت آرایلی لحظه

from the past! I’m not like any ghost I know. I know 
whats with my life and that’s the point, I’m not stuck in 

one place… and I can communicate with people. 

من میدونم تو . اي که میشناسم نیستم من مثل ارواح دیگه! از گذشته... نه(
من میتونم با .. .زندگیم چه خبره و اصلشم همینه، من توي یه جا گیر نکردم

  .)مردم ارتباط برقرار کنم
  !تو فقط با من ارتباط برقرار میکنی: برسام لبخند کمرنگی زد و گفت

 .well you’re enough: آرایلی پلک زد به ظاهر نفسی کشید و گفت

  .)اي خب تو کافی(
 ?what about Mahmud :اي سکوت شد و بعد آرایلی پرسید براي ثانیه

  )چی؟راجع به محمود (
  چی راجع بهش مونده؟: برسام دهانش را کج کرد
 we just leave him? What if he do: آرایلی به آرامی گفت

something wrong? He is bad person… 

  ...)فقط ترکس میکنیم؟ چی میشه اگه یه کار اشتباه کنه؟ اون آدمِ بدیه(
ید االن فرق این مربوط به گذشتشه شا: برسام با لحنی متقاعدکننده گفت

  .کرده باشه باید بهش زمان بدیم
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 that’s it? We just give him a: آرایلی که قانع نشده بود گفت
chance what is it? A happy ending? 

همش همین؟ فقط بهش یه فرصت دوباره میدیم این چیه دیگه؟ یه پایان (
  )خوش؟

براي اینن که پایان  بعضی داستانها: برسام سرش را به صندلی تکیه داد و گفت
  .نداشته باشند، ما فقط همین یه دونه رو باید نیمه تموم بذاریم بمونه

  
  

    



نامر کت ھفاک یصاصتخا  

63 
 

   



نامر کت ھفاک یصاصتخا  

64 
 

  !تابو شکن: فصل دوم

حرف . درِ حیاط محکم بسته شد، انوشه در جاي خود ایستاده و به در خیره شده بود
دش کرد اما هنوز جایی درون وجودش خو آخرِ برسام تا حدي از عذاب وجدانش کم می

 . را مقصر این اتفاقات میدانست

  .ماهم باید به راهمون ادامه بدیم: برزین نفسی کشید و گفت

وقتی این : ي او حلقه کرد و گفت انوشه سرش را تکان داد، برزین دستش را دور شانه
االن فقط ! مشکل حل شه اونوقت برسام و پیدا میکنم مجبور میکنم بازم برادرم باشه

  .رهنیاز به فاصله دا

انوشه سري تکان داد، خودش را از آغوش برزین بیرون کشید و به داخل رفت؛ برزین 
ي پدرش  اي به رو به رو خیره شد و به آرامی پیش خودش چهره سر جایش ماند لحظه

  . را ترسیم کرد بیشتر از هر وقت دیگري به او نیاز داشت

د انگار از خواب بیدار دستی به صورتش کشید و با نفسی عمیق به داخل برگشت محمو
  .شده بود چون داخلِ حال نبود و صداي جا به جایی از آشپزخانه میامد

تا : برزین نگاهی به داخل اتاق انداخت، با باز شدن در انوشه سرش را باال آورد و گفت
  .ده دقیقه دیگه آماده میشم

  !میرم به محمود بگم: ي مثبت تکان داد و گفت برزین سري به نشانه

شه لبخندي زد، برزین از اتاق خارج شد و انوشه فرصت کرد با نفسی عمیق اطرافش انو
هایی که میرفتند میگذاشتهیچ  را نگاه کند؛ به کمک طلسمی که برزین اطراف خانه

  .اش در بر داشت موجودي اطرافش نبود و همین کمی آرامش را در زندگی
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که روي صندلیِ مقابل میز نشسته و  برزین با احتیاط وارد آشپزخانه شد محمود را دید
  .سالم صبح به خیر: اش خیره شده، به آرامی گفت به چایی

محمود چند بار پلک زد، نگاه از چایی گرفت و به سمت بزرین نگاه کرد؛ گلویی صاف 
  .سالم: کرد و گفت

  .برسام امروز رفت: برزین یک صندلی دیگر را بیرون کشید رویش نشست و گفت

  ...با آرایلی رفت: کان داد و گفتمحمود سري ت

  .انوشه آماده شه ما هم میریم: اي به بیرون از آشپزخانه زد برزین با سر اشاره

محمود به ظاهر سري تکان داد، بعد نفسی گرفت چشمانش را بست و با صدایی که 
  ...راجع به آرایلی! هوم: سعی میکرد عادي جلوه کند گفت

رفیق نمیخوام حرفی بزنم ناراحت : راحت کالم گفتبرزین حرفش را قطع کرد و با ص
اون یه روحِ باالخره باید یه راهی پیدا کنه ! شی ولی چیزي راجع به آرایلی وجود نداره

اي که توش مونده ولی تو به هر شکلی تناسخ کردي پس بیا به  که بگذره از این مرحله
  ون موقع نباشه خب؟جاي ناراحتی واسه گذشتت راهی پیدا کن زندگی االنت مثل ا

تو فکر نمیکنی آرایلی حق : محمود براي چند لحظه به برزین نگاه کرد و بعد پرسید
  زندگی داشته باشه؟

چه ! اید زندگی؟ تو و برسام هر دوتون دیوونه: اي عصبی کرد و گفت برزین تک خنده
  اي؟ یه روح چطور میتونه زندگی کنه؟  زندگی

مواقع دیگه باهات موافقت میکردم، اما آرایلی بیشتر در : محمود سري تکان دادو گفت
  .از اینکه روح باشه یه انسان بی جسمِ
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من : انوشه از اتاق بیرون آماده به سمت آشپزخانه رفت و در درگاهش به برزین گفت
  .ام آماده

برزین سر تکان داد، دستش را به سمت محمود برد و در حالی که از جا بلند میشد با او 
حاال که یادت ! ما دیگه داریم میریم محمود، یادت نره چی گفتم: اد و گفتدست د

  .اومده سعی کن توي گذشتت زندگی نکنی

  .بریم آرایلی: دستش را از دست محمود در آورد به سمت انوشه رفت و گفت

  ...انوشه: اي چشمانش را بست و حرفش را درست کرد براي لحظه

  .بریم: خودش بیارد سري تکان داد و گفتانوشه بی آنکه چیزي به روي 

لحظاتی بعد وقتی داخل ماشین نشسته بودند هر دو باز هم ساکت شده بودند و برزین 
به فکر آرایلی فرو رفته بود، واقعیت این بود که او هیچ شناختی از اون زن نداشت اما 

  .چیز خوبی از او تعریف نمیکرد! گذشته

دستش را به سمت انوشه برد و دست او را در دست  برزین نفسی کشید، لبخندي زد و
  اي برگردیم به جاده؟ آماده: اي کوتاه به آن زد و گفت گرفت؛ بوسه

انوشه چند بار پلک زد، بی حواس دستش را از دست برزین بیرون کشید و در حالی که 
  فایدش چیه برزین؟: کمربندش را میبست گفت

فایدش اینه که یه کاري واسه : چرخاند و گفت برزین ماشین را روشن کرد، فرمان را
  !انجام دادن داریم

ها مثل  لحظه. حرفش چیزي جز حقیقت نبود، اگر آن دو نفر کاري براي انجام نداشتند
برزین هنوز به زنی از گذشته فکر میکرد که ! خوره به جان هردویشان میفتند
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یک ! انتخاب کرده باشدشناختنش برایش عجیب بود، کسی که به نظر میرسید برسام 
  ...روح که برزین را شکست داده بود

به اینکه آیا آرمان و پدر و مادرش ! چیز فکر میکرد گذشته، حال، آینده و انوشه به همه
به اینکه برسام دیگر . اند را دوباره میبیند؟ یا شاید باید قبول میکرد آنها تا بحال مرده

به اینکه تا چه حد مقصر این اوضاع ! باشدنمیخواست سهمی در زندگی برادرش داشته 
  .است

  :ماشین با سرعتی متعادل حرکت میکرد، انوشه نفسی کشید و زیرلب شعري زمزمه کرد

 مرگ من روزي فرا خواهد رسید
 روزي از این تلخ و

 شیرین روزها
 روز پوچی همچو روزان دگر

 دیروزها‚سایه اي ز امروز ها 
 دیدگانم همچو داالنهاي تار

 گونه هایم همچو مرمرهاي سرد
 ناگهان خوابی مرا خواهد ربود

 من تهی خواهم شد از فریاد درد
 می خزند آرام روي دفترم

 دستهایم فارغ از افسون شعر
 یاد می آرم که در دستان من

  روزگاري شعله میزد خون شعر

برزین نگاهی به او انداخت و به عادت شعرخواندنش لبخند زد، با خودش سري به 
هایش زد چه قدر دلش براي آن جمع کوچکی که خانواده صدایش میکرد تنگ  گذشته
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پدرش که او را به شکار ببرد، حتی دلش براي مادرش که در چهار سالگی از ! شده بود
. هاي مادرش در گوشش بود دست داده بود تنگ شده بود؛ هنوز هم صداي شعر خواندن

ده بود که او هم راهش را از او جدا کرده و به اما حاال از این جمع کوچک یک برادر مان
  .جایی دیگر رفته بود

***  

نگاهی به حیاط انداخت، موجی ضعیف از انرژي کمی آزارش میداد اما نه در حدي که 
ها جن دیگري که پشت درها مانده بودند  او را پشت درهاي آن خانه نگه دارد مثل ده

  .حاال به دنبال انوشه میگشتند

  !اوه شما موجودات رغت انگیزید: ز نفرت جمع شد و گفتاش ا چهره

دستی . تنش از نفرت کمی لرزید، از ضعف موجوداتی که زیردستش بودند نفرت داشت
ي برادرت جادو بلد  ولی هنوز به اندازه! کارت خوب بود عزیزم: در هوا کشید و گفت

  .نیستی

د سیاه رنگش و موهاي قرمز ها پایین رفت، با آن لباس بلن با گفتن این حرف از پله
رنگش که در هوا چرخ میزد با اینکه آفتاب تا نیمه باال بود و هوا در روشنی روز بود با 

اي اطراف خورشید را میگرفتند و باالخره وقتی  هر قدمی که او برمیداشت ابرهاي تیره
  .ي آخر رسید هوا به تاریکیِ گرگ و میش رسیده بود به پله

  ي قدیمی ساخت سایه افکند، محمود گیج از تاریکیِ ناگهانی خانه و ترس روي آن خانه
  .چراغی را روشن کرد که چند بال سوسو زدن خاموش شد

  : زن پشت در ایستاد دهانش را باز کرد و شعري زمزمه کرد

  میان خاکستر پهناي زندگی
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  به زیر آسمان تیره و تار

  همان جایی که باید زندگی کرد

  ...همان جایی که باید

ي بغل  ي چند طبقه شعرش را نیمه کار ول کرد سر بلند کرد مردي را روي سقف خانه
این نگاه را میشناخت با بی حوصلگی . دید که بیهوده و بی هدف به پایین زل زده بود

  !فقط بپر و زندگی نکبتیتو تمومش کن: چشمش را در حدقه چرخاند و گفت

که مرد به لبه ي پرتگاه رفت و با آخرین  هنوز جمله کامل از دهانش خارج نشده بود
اي چشمانش را بست و بعد با  سرعتی که میشد خودش را به پایین پرت کرد، زن لحظه

  !حاال بهتر شد: لحنی فریبنده گفت

ها با چشمان  هاي سیاهی که اطراف مرد را گرفته بودند نگاه کرد، یکی از سایه به سایه
زن با بی حوصلگی . گار منتظر اجازه گرفتن بودزرد رنگش به سمت او نگاه کرد ان

  !ببریدش: دستش را در هوا تکان داد و گفت

با گفتن این حرف هر دو سایه، روح مرد را با فشار از جسمش خارج کردند و در حالی 
اون حتی لیاقت نداره ! خودکشی، ضعف: زن زیر لب گفت. که او داد میکشید بردنش

  .روحش روي زمین بمونه

کشید و از در رد شد، محمود پشتش به او بود و در حال انجام دادن کاري بود با نفسی 
اولین بار که فهمیدم توي زندگی اونها : صداي دلنیشنش شروع به حرف زدن کرد

  ...پیدات شده، با خودم فکر کردم که بکشمت

  تو؟: محمود به سرعت چرخید و گفت
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! حاال که حافظت برگشته من و یادت میادیادم نبود : زن ابروهایش را باال داد و گفت
  ...آره من

  تو چطور؟: محمود به زنی نگاه کرد که قبال همیشه در دربار میدیدش به آرامی گفت

یه ! چطور زندم؟ یه سري به عنوان روح برمیگردن، یه سري تناسخ میکنن: زن خندید
من هیچ وقت . میشهنفر هم مثل من از ابتداي بودنش در اون قصر به دنبال هدفی وارد 

  .انسان نبودم که بخوام بمیرم

  چی داري میگی؟: محمود چند قدم به عقب رفت و گفت

اش قطع شد دستی در هوا تکان داد و  اي کرد، بعد به صورتی ناگهانی خنده زن خنده
متري شد که  4ي محمود تبدیل به موجودي با هیبتی  زده در مقابل چشمان وحشت

  ...ي قبلش در وجودش نبود ب چند دقیقهدیگر نشانی از زن جذا

 محمود در پیِ نفس کشیدن چند بار دهانش را باز کرد و باالخره با وحشت به سمت
آشپزخانه فرار کرد اما قبل از اینکه کامل واردش شود زن که حاال باز به هیبت خودش 

ن میذارم م! خب ببین معامله از این قراره: فرو رفته بود جلوي رویش ظاهر شد و گفت
براي من ارزش خیلی ... زنده بمونی در عوض این چهار نفري که از خونت خارج شدن

باالیی دارن بیشتر از چیزي که فکر میکنن، پس هر وقت اومدن سراغت باید به من 
  .خبر بدي

واسه ارتباط با من باید یک قسمتی : کاسه اي طراحی شده را روي میز گذاشت و گفت
  .نیاز خودت رو تقدیم ک

  .به وقتش خودت میفهمی: محمود مات به او نگاه کرد که باعث شد زن ادامه بدهد

اي بعد از آنجا رفته بود و در جاي دیگر که درست مثل یک غار بود فرود آمد،  لحظه
  بیاریمش؟: اي گفت صداي مردانه
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  حرفی زده؟: زن به سمت مرد سایه مانند نگاه کرد و گفت

نه، اما : اش زد و گفت در آمد، دستی به صورت انسانی مرد کم کم به حالت مادي
  .درخواست کرد با شما مالقات کنه

  بیارش اما نترسونیدش فهمیدي؟: زن از جایش بلند شد کمرش را صاف کرد و گفت

هایی کشیده به سمت تخت  مرد با اطاعت سري خم کرد و رفت، با رفتنش زن با قدم
چند . زجر کشیده داشت رفت و رویش نشستهاي  اي که طرحی از انسان سلطنتی

اي طول کشید که مرد برگردد و این بار در دستش مردي خسته و کتک خورده  دقیقه
  !بهادر: وجود داشت که به سختی روي زمین کشیده میشد زن زمزمه کرد

کرد و با سرسختی و  رویش نگاه می شدند، بهادر به زنِ روبه ها به دقایق بدل می ثانیه
لبخندي کوچک روي لبان زن نشست، حالت . مامِ وجود او را زیر سوال برده بودنفرت ت
اش با دقایقی پیش فرق داشت؛ بیشتر از هروقت دیگر نمایی از انسانیت درون  چهره

  .ها وجود داشت آن

به آرامی از روي تخت سلطنتی بلند شد، پایین رفت و با آرامشی نسبی به کنارِ بهادر 
  باید باز هم سوالم رو بپرسم؟ :رفت؛ آهسته گفت

هایش را روي هم گذاشت، به عنوانِ یک روحِ شکست خورده هنوز آنقدري  بهادر چشم
حتی اگه قرار باشه تا ابدیت : توان داشت که مخالفت کند بنابراین پوزخندي زد و گفت

  .کنه اینجا باشم، جوابم تغییري نمی

تونم کاري  دونی که می می: موزیانه گفت اي زن با دلسوزي به او نگریست و بعد با خنده
  !کنم جوابت تغییر کنه
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ي زن انداخت و در حالی که به  بهادر چشمانش را باز کرد نگاهی به صورت فریبنده
من کسی نیستم ! هر کاري میخواي بکن: چشمانِ او زل زده بود شمرده شمرده گفت

  .که تورو به خواستت برسونم

مطمئنش عصبی  زن فکش را سفت کرد، با وجود آخرِ بهادر و نگاه اینکه از گفتن حرف
: مانند گفت شده بود اما سعی کرد آرامش خودش را حفظ کند به سمت شیطانِ سایه

  !ببرش

  .برمش االن به اتاقش می: مانند به آرامی سري تکان داد و گفت مرد سایه

گراي  از بهترین شکنجه ببرش اتاقِ شکنجه و... نه: زن با تکانِ سر مخالفت کرد و گفت
  ...کشه که قبول کنه طول نمی! تاریخ استفاده کند

*** 

روي دریا روي تخته سنگی نشسته بود، با بی حوصلگی پکی به سیگاري که در  روبه
زد؛ در این چند وقت که از برزین دور مانده بود خیلی از کارهاي  دست داشت می

  .ددا ممنوعه را انجام داده بود یا انجام می

چه کارهاي معمولی مثل سیگار کشیدن، چه کارهایی که مختص به خود آنها بود مثل 
این دوري به او فرصت این را داده بود که در اوجِ معلق بودنش چیزهاي . جادو کردن

جدیدي را در خاطرش ثبت کند و یا حداقل تالش کند خاطرات قدیمی را با تلخیِ 
توانست دروغ بگوید،  ا حاال که تنها خودش بود نمیام. کشید دود کند سیگارهایی که می

توانست خودش را گول بزند که هر روز بیشتر دلش براي برزین  حداقل در افکارش نمی
  . کرد انوشه فکر میهاي  شد و بیشتر از قبل به حرف تنگ می
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با خنک شدن ناگهانیِ هواي اطرافش در آن بعدازظهر آفتابی و داغ، یکی از 
از : رو خیره شده بود پرسید به ش را در آورد و در حالی که هنوز به روهای هندزفري

  هاي این و اون خسته شدي؟ تسخیر خونه

 I don’t hunt: آرایلی از فکرِ تسخیرِ جایی به خود لرزید، به آرامی گفت
anywhere. 

  ).کردم من جایی رو تسخیر نمی(

شی  پس وقتایی که ناپدید می: گفتبرسام به سمتش برگشت، مستقیم به او نگاه کرد و 
درحال انجامِ چه کاري هستی؟ اگه شمارشش از دستم در نرفته باشه این سومین 

  پسر پیدا کردي؟ روحِ خوبی هست حاال؟ س که یهو ناپدید میشی؟ نکنه دوست دفعه

شوخی کردم، ولی : آلود آرایلی انداخت و تقریبا خندید، گفت نگاهی به چشمانِ غضب
  .خوام بدونم کجا بودي واقعا می

 .If I tell you, you can’t believe :آرایلی به آرامی گفت

  ).شه بهت بگم باور نمی (

اي هستم که ارواح خبیث  ساله 23امتحانم کن، من یه جادوگرِ : برسام با آرامش گفت
  . کنه اي رو شکار می یا هیوالهاي افسانه

زنم، پس  با یه روح ازمشکالتش حرف میاالنم دارم : نفسِ عمیقی کشید و ادامه داد
  .امتحانم کن وبهم بگو کجا بودي

 !The past: آرایلی نفسی کشید و گفت

  )!گذشته(

  مثل یه رویا؟ یه خواب؟ یه یادآوري؟: هاي برسام گرد شد و به آرامی پرسید چشم
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 No, ‘cause first and second : آرایلی سرش را به دو طرف تکان داد و گفت
time I didn’t see my own future. 

  ). ي خودم رو ندیدم نه، چون دو بارِ اول من گذشته(

 .I saw your past: به سمت برسام نگاه کرد نیمه لبخندي زد و گفت

  ).ي تورو دیدم گذشته(

کنم اما سفر  باور میچی و  امکان نداره، درسته گفتم همه: برسام خندید، با ناباوري گفت
  .به گذشته این یه امرِنامتعارفه

من ... شاید واسه تویی که جسمِ مادي داري، ولی من: آرایلی سرش را تکان داد و گفت
مادي نیستم، من جزوي از زمان هستم مثلِ زمان که قابل لمس کردن نیستم کسی 

  ...ها حرکت کنم ین زمانشاید واسه همینه که میتونم ب... تونه من رو به چشم ببینه نمی

  ...حرفت درست اما هنوزم باور دارم که: برسام خندید

 ,your father’s name is Bahador :آرایلی میانِ حرف او پرید و گفت
your mother’s is Mehrnaz… when you were born you lost 
your mother and one of your problems with your father 
was that he took Barzin for hunting but you… you had to 
stay home alone! Although the love you had for your father 
was so obvious. That’s why I can understand you 
Barsam… I can understand that you blame yourself for 

your father’s death. 

وقتی به دنیا اومدي مادرت رو از دست دادي و ... هرنازاسمِ پدرت بهادرِ اسمِ مادرت م (
برده اما  رفته می یکی از مشکالتت با پدرت این بوده که برزین رو به شکارهایی که می

با این حال عشقی که به پدرت داري برام ! تو مجبور بودي تنها توي خونه بمونی... تو
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تونم درك کنم که توخودت  می ...تونم درك کنم برسام واسه همین می. قابل لمس بود
  ).دونی رو مقصر مرگ پدرت می

هاي ساحل انداخت، چند بار پلک زد و بعد به آرامی  برسام سیگارِ دستش را روي شن
دونم  به دالیلی بابام دوست نداشت من باهاش توي شکارها شرکت کنم، نمی: گفت

  ...تر بودم ي کوچیک شاید چون بچه

 or maybe you were his wife’s last: را گفتي حرف او  آرایلی ادامه
memory. 

  ).شایدم چون تو یادگارِ همسرش بودي (

آماده   ولی مسئله اینجاست درست زمانی که من... شاید: داد برسام سر تکان داد و ادامه
برزین اون موقع رفته ... بودم رفت شکارِ اون جِن شیطان هر چی میخواي اسمش و بذار

گفت هنوز زوده، . وقتی از بابام خواستم من باهاش برم نتونست قبول کنه بود دانشگاه،
وقتی مرد با خودم فکر کردم شاید اگه من وقتی بچه بودم جلوي برزین رو نگرفته بودم؛ 

تونست توي  وقت می رفت اون شد، شاید دانشگاه نمی برزین اینطوري از شکار متنفر نمی
نمیتونم ... اش یه شاید ولی دونم همه می... بده اون شکارِ آخر باهاش باشه و نجاتش

کمکی به خودم کنم و فکر نکنم دلیلِ مرگ پدرم به هشت سال قبل از مرگش 
  .به همونجایی که من در مقابل رفتن برزین به شکار اعتراض کردم! گرده برمی

 ي ما بودي یعنی گفتی دو بار توي گذشته: برسام نفسی کشید و موضوع را عوض کرد
  ...بارِ سوم

 it means the third time I was in my: آرایلی حرفش را برید و گفت
own past. 

  .)ي خودم بودم این یعنی بارِ سوم توي گذشته(
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: اش را از دید گذراند و پرسید برسام نگران نگاهی به آرایلی انداخت، اجزاي چهره
  حرمسرا؟

 !no: آرایلی سرش را به دو طرف تکان داد و گفت

جلو رفت و به موجِ دریا خیره شد نورِ آفتاب روي صورتش افتاد و باعث شد کمی 
 sometimes I wish I: کمرنگ بشود، دستش را به سمت نور دراز کرد و گفت

could feel warm… but I can’t! I miss it. I miss everything 
eating sleeping… Loving. I am able to love, you know. 

دلم براش تنگ ! اما نمیتونم... ضی وقتا آرزو میکنم میتونستم گرما رو حس کنمبع(
دونی، من  می. عشق ورزیدن... دلم واسه همه چی تنگ شده، خوردن، خوابیدن. شده

  .)قادر به عشق ورزیدن هستم

  حاال بگو چی دیدي؟... میدونم: برسام تقریبا خندید

  :آرایلی

- When I married to Mahmud I was 13, as you know I had 
2 kids but it wasn’t just it. I was pregnant before them I 
was 14 when I was in labor I was too weak so she died in 
my late pregnancy and she was born as a stillborn. I was 
desperate for a whole year I was just a kid and I lost a 
baby… in other hand I forced to married with someone I 
didn’t want. I saw myself in pain of loosing that baby. I saw 
myself in tear… while I was in labor ‘cause I knew my pain 
won’t end up with having a baby, I knew my arms will be 
empty and I was praying and begging God to help her. I 
was losing an angle to him at least he could do was to 

give me hope that was all I want. 
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سالم بود، همونطور که میدونی دو تا بچه داشتم اما  13وقتی با محمود ازدواج کردم ( 
مان کردم خیلی ضعیف سالم بود که زای 14قبل از اونا من حامله بودم . همش این نبود

واسه یه سالِ تمام افسرده شدم . بودم پس اواخر بارداریم اون مرد و مرده به دنیا اومد
از یه طرف دیگه مجبور به ... اي بودم که یه نوزاد رو از دست داده بود من فقط یه بچه

من خودم رو توي درد از دست دادن اون . ازدواج با کسی شده بودم که نمیخواستمش
در حالی که داشتم زایمان میکردم چون ... من خودم و گریان دیدم. زاد دیدمنو

میدونستم دردم قرار نبود با داشتن یک بچه تموم بشه، میدونستم آغوش من خالی 
من داشتم یه . میمونه و من دعا میکردم و التماس میکردم که خدا به اون کمک کنه

نست بکنه این بود که بهم بده، من همینو فرشته رو به اون میباختم تنها کاري که میتو
  .)میخواستم

قدر دیگر تا شناخت کاملِ این زمان زمان  برسام چند بار پلک زد، با خودش فکر کرد چه
تونم  من یه مردم پس نمی... متاسفم آرا: نیاز است؟ به آرامی و با صدایی متاثر گفت

  .زجر کشیدي درك کنم ولی متاسفم که درد کشیدي که ناراحت بودي که

آرزو میکردم که روح نبودي آرا چون تنها : نفسی کشید و بعد از کمی مکث ادامه داد
تو بد نیستی، ! کنه دوست منی، ولی روح بودنت خللی توي ذات وجودیت ایجاد نمی

  .هرگز بد نبودي

 seeing: آرایلی به سمت برسام برگشت لبخند کمرنگی زد و جلو رفت به آرامی گفت
my own past made me to think… I want to move on! 

  ! )من میخوام بگذرم... ام باعث شد به فکر فرو برم دیدنِ گذشته(

  از چی؟: برسام ابروهایش را باال برد

 from: آرایلی با غصه به دوستش نگاه کرد و جراتش را جمع کرد تا حرفش را بزند
this world… 
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  ...)از این دنیا(

***  

انوشه سر بلند کرد، با خستگی به صندلی تکیه زده بود و یکی از شیدن ماشین با کنار ک
برزین کمربندش را باز کرد و . پاهایش تا نیمه باال آمده بود و روي داشبورد قرار داشت

  تري؟ ژ بگیرم، کدوم راحتپالرم سراغِ ویال یا  تو بشین من می: گفت

  یه جا که دو خوابه باشه؟ :انوشه صاف نشست و دستی روي صورتش کشید، گفت

برزین کمی مکث کرد، ابروهایش کمی باال رفت ولی به سرعت به خودش مسلط شد و 
  .فهمیدم: گفت

 . از ماشین پیاده شد، انوشه سرش را به عقب تکیه زد

خوابش میآمد، چشمانش را روي هم گذاشت تا کمی استراحت کند؛ حتی متوجه به 
پاشو ... انوش پاشو: اش قرار گرفت و تکانش داد خواب رفتنش نشد دستی روي شانه

  !خرسِ قطبی میگم پاشو دیگه

و با جاي خالی با شنیدن صدا چشمانش به ناگاه باز شد و با هول خودش را جلو کشید 
ن سورپرایز موجب شد به زمین بیفتد و با وحشت به سمت داشبورد مواجه شد، همی

و مثلِ ماهی  صدا دو بار دهانش باز و بسته شدصدا نگاه کند، دهان باز کرد اما به جاي 
  ...لب زد

  آرمان؟: نفسش تند شده بود، باالخره با صدایی نا مفهوم گفت

خوبی : اي کرده جلو رفت و دستانش را به سمت خواهرش دراز کرد و گفت آرمان خنده
  !انوش؟ نکنه معتاد شدي؟ چرت که میزنی توهمم که البد میزنی
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آرمان بلند شد، جلو رفت، با شگفتی دستی به صورت برادرش کشید و انوشه به کمک 
اي زد که باعث بیرون ریختن اشک از  ؛ میانِ بغض تک خندهبعد با ناباوري بغض کرد

روي نوك پایش بلند شد و خودش را بغلِ برادرِ کوچکترش انداخت و . چشمانش شد
هاي او گوش کرده  ه حرفخره بباالسعی کرد نفس بکشد، یعنی امکان داشت که خدا 

  باشد؟

خوبی انوشه؟ چرا اینطوري میکنی خواهرم چرا  :آرمان خودش را عقب کشید و پرسید
  وحشی شدي؟

  اونا کجان؟... مامان و بابا: انوشه به خودش آمد، با وحشت گفت

  .به خدا که حالت خوب نیست، بیرونن منتظرن بریم شام: آرمان خندید

به رویش  حرف آرمان تمام نشده بود که انوشه به سمت حال دوید در را باز کرد اما روبه
جاي پذیرایی پرتگاهی را دید که با ارتفاع زیادي پایینش پر از مواد مذاب بود و درست 

: جیغ کشید رو به رویش پدر و مادرش به طنابی بسته شده بودند
  ...ـــــابـــــــــــــــابـــــــــ! مــــــــــامــــــــــان

  .آرمـــــــآن: به سمت اتاق برگشت و جیغ کشید

  !خواهش میکنم... نجاتمون بده انوشه: اش لبخندي زد و گفت آرمان با غمی در چهره

این را گفت و بعد انگار کسی مجبورش میکند از کنارِ انوشه گذشت و خودش را به 
اش عرق نشسته بود؛ به  روي پیشانی پرید پایین پرت کرد، انوشه با نفسی از خواب

رسید زمان زیادي خوابیده باشد، برزین را دید که به همراه مردي به سمت  نمینظر
  .آیند ماشین می

برزین درِ عقب را باز کرد وخودش هم جلو نشست و دست انوشه را در دست گرفت و 
  حالت خوبه؟: پرسید
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  ...خوابِ بد دیدم: ی زیر گفتانوشه به سختی سري تکان داد و با صدای

هاي انوشه را بگیرد تاسف خورد و  توانست جلوي کابوس برزین از اینکه مثل برسام نمی
  .متاسفم: به آرامی احساسش را به زبان آورد

انوشه سعی کرد لبخند بزند، اما روي لبش چیزي جز یک خاطره و تصویر محو از 
  ...عیبی نداره :لبخند ایجاد نشد گلویش را صاف کرد و گفت

کدوم وري برم : برزین ماشین را روشن کرد، به صندلی عقب نگاهی انداخت و گفت
  جناب؟

***  

بفرمائید اینم از : ماشین بعد از یک ربع رانندگی از حرکت ایستاد و مرد غریبه گفت
  .ویالیی که گفتم

کوتاهش ناراحت و محابا از ماشین خارج شد، معلوم بود که هنوز از خوابِ  اول انوشه بی
  اي؟ خسته: ؛ برزین به سمتش رفت و گفتعصبی است

کلید رو به همسرم بدید، اون میره تو بعد میتونیم : به سمت مرد برگشت و ادامه داد
  .راجع به قیمت حرف بزنیم

مرد با رضایت خاطر کلید را به انوشه سپرد چون این حرف نشان از کوتاه آمدن برزین 
یالیی که مرد اشاره حوصله به سمت و ، انوشه کلید را گرفت و بیدر مورد قیمت داشت

ویال به طرز عجیبی قدیمی بود ولی با این حال همین هم برایش کفایت . کرده بود رفت
  .خواست او صرفا جایی براي خلوت کردن می. میکرد

 دید که شروع موجودات کوچک را می. ها نشست، به مقابلش نگاه کرد روي یکی از مبل
دانست چرا دیگر به آن  کردند، بی هیچ حرفی به آنها نگاه کرد؛ نمی به داخل شدن می
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داد، خیلی وقت بود متوجه شده بود که شیطانِ اصلی دیگر  موجودات اهمیتی نمی
گشت اینکه شاید آن شیطان براي همیشه  چیز می ذهنش حولِ همه. کند دنبالش نمی

کرد بد  ویش هستن آنقدر هم که قبال تصور میر به هایی که رو رفته باشد، شاید این
نبودند؛ انگار چیزي تهه مغزش حرکت کرد، اگر آنها از جاي پدر و مادرش و آرمان خبر 

کاش برسام اینجا بود او حتما ... توانست با آنها حرف بزند داشتند چه؟ اگه فقط می
  .دانست چه کار کند می

  ... خوام باهاتون حرف بزنم می: به سمتشان نگاه کرد و آرام گفت

یکی از موجودات کوچک رنگی به سمت انوشه نگاه کرد و بعد به ناگاه جیغی 
؛ این کشید رفت انگار عذاب می و در حالی که عقب عقب می گوشخراش کشید،

  کنید؟ میچرا اینطوري : حرکتش باعث شد انوشه به پشت نگاه کند، با گیجی گف

زد، قبال هم حرف زده بود و گاها همیشه  این اولین بار نبود که او با آنها حرف می
حرفهایش در غالب التماس بود؛ التماس به آنها که دست از اذیت کردنش بردارند، پس 

با جیغِ گوشخراش بعدي انوشه به ناچار دستی روي گوشش  االن چه فرقی کرده بود؟
  ... تمومش کن: گذاشت و با التماس گفت

نوشه با آخرین حد توانش ا، تر بود صداي موجود از حالت عادي بلندتر و وحشتناك
  ...عقب عقب رفتن آن موجودات نگریستروي گوشش گذاشته بود و به  دستش را

و سعی با حرف زدن از شنیدن  چشمانش را روي هم گذاشت، در خودش جمع شد
برزین وارد ویال شد، نگاهی به انوشه در آن حالت  .صداي آزاردهنده جلوگیري کند

انداخت و بعد ناگهان هول کرد و به سرعت به سمت دخترك آمد دستش را روي 
  انوشه، چته؟: ذاشت و گفتانوشه گي  شانه

تیاط دستش را از روي گوشش برداشت، به اش با اح انوشه با احساسِ دستی روي شانه
هاي برزین پشت سرِ او را از نظر گذراند وقتی که  شانهبرزین نگاهی کرد و بعد از سر 
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اثري از آن موجودات ندید به آرامی نفسی کشید و خودش را در آغوش برزین انداخت و 
دونم چرا اینطوري کردن ولی خیلی  داشتن می از جیغ کشیدن دست بر نمی: گفت

  .وقت بتونم صداي جیغشونو فراموش کنم وحشتناك بود فکر نکنم هیچ

هیس : انوشه کشید و سعی کرد آرامش کندبرزین کمی تعلل کرد و بعد دستی به سرِ 
چی درست  بیا بریم آب بزن به صورتت مطمئن باش همه... پاشو انوشه! هیچی نیست

  .میشه

خواست به جاي برزین  براي اولین بار انوشه با غم به برزین نگاه کرد، چقدر دلش می
صحبت کردن با برزین برایش سخت است برعکس  دانست چرا برسام آنجا بود نمی

  ...هیچی! شه هیچی درست نمی: به آرامی گفت... حرف زدن با برسام

: ، کمی مکث کرد و بعد به اجبار لبخندي زد و گفتبا گفتنِ این حرف از جا بلند شد
  .کنه همین کابوسم هنوز اذیتم می! فقط احتیاج به استراحت دارم... من خوب میشم

ها رفت  به عالمت فهمیدن سر تکان داد و لبخند زد، انوشه به داخلِ یکی از اتاقبرزین 
  ...و خودش را روي تخت انداخت

کشید از جایش بلند  با رفتنِ او لبخند برزین محو شد و در حالی که نفسی عمیق می
در ها رفت و با باز کردن آن محتویاتش را بیرون ریخت  به سمت یکی از ساكشد 

ها دفتري با جلدي چرمی پیدا کرد، لبخندي زد و  حجمی از بهم ریختگیمیانِ نهایت 
هاي  هاي درهم و نقاشی به نوشته. را باز کرد  د آنگاه اولین صفحهدستی روي آن کشی

دفتري که متصل . ي جادویی بود کشیده شده نگریست، بچه که بود عاشق این دفترچه
نوشت در این دفترچه پیدا  دار می هدفپدرش بود و هر گاه اون میخواست و چیزي 

نتوانسته بود رازِ این اتصال را بفهمد، اما با اینکه سالها گذشته بود اما هنوز . شد می
  .شده خواست ایجاد می هایی که پدرش می زد که این پیوند تنها زمان حدس می
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شت اش را بردا انوشه روي تخت دراز کشیده و به سفقِ اتاق خیره شده بود، گوشی
اي که از برسام داشت  هایش را باال پایین کرد و بعد با نفسی عمیق روي شماره شماره

  .ي او را گرفت متوقف ماند با کمی کلنجار رفتن شماره

با صدایی شیوا و متین  بعد از چند بار زنگ خوردن گوشی توسط برسام برداشته شد
  بله بفرمائید؟: گفت

سالم : را روي هم گذاشت و به آرامی گفت انوشه آب دهانش را قورت داد چشمانش
  .برسام

ي دستشویی نگاه کرد، رنگش پریده بود و مطئن بودکه  برسام نفسی کشید و به آینه
اش نگه داشت و در حالی  حالِ خوبی ندارد شیرِ آب را باز کرد گوشی را بین سر و شانه

  سالم انوشه، جانم؟: شست گفت که دستش را می

ي  د، طوري که برسام دستش را در هوا تکاند و بعد به صفحهانوشه کمی سکوت کر
  چیزي شده؟: گوشی نگاه کرد تا از در ارتباط بودن مکالمه مطمئن شود باز پرسید

تونه خوب باشه که باهات حرف  نه اما احساس کردم می: انوشه نفسی کشید و گفت
  .بزنم

برزین : ورت داد و پرسید، آب دهانش را قاي چیزي از ذهنِ برسام گذشت براي ثانیه
  نیست؟

از دست این کابوسا از اینکه ! شم برسام من دارم دیوونه می... من توي اتاقم -انوشه
ام خبري بگیرم بهت زنگ زدم تا شاید  تونم کمکی به طلسم بکنم اینکه از خانواده نمی

یشه اونم نه اینکه بهم بگی همه چی بهتر م... تو حرفی بزنی که من حالم بهتر شه
  ...برزین همینطوریش داره اینو میگه بهم
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حوصله  برسام اخم کرد، ناراحت بود و حتی از منشاء این ناراحتی اطمینان نداشت بی
  کنه؟ اگه از بدبختیام بگم حالتو بهتر می: اي کرد و گفت خنده

  ...شاید: لبخند کمرنگی روي لبانِ انوشه آمد و گفت

من خودم و مقصرِ ... خیلی خب: صورت برسام در هم جمع شد با صدایی لرزانی گفت
از برزین فاصله گرفتم، در اصل من از خودم ي همین  دونم واسه مرگ پدرم می

مرد نه برزین از شکار و  چون اگه منی وجود نداشت نه مادرم می! ام نه اون عصبانی
ام چون قبل  من از خودم عصبانی... درم بشهگرفت که باعث مرگ پ جادوگري فاصله می

شماها رو دوباره ببینم با دو تا دختر ارتباط برقرار کردم و حاال به خاطرِ من هر از اینکه 
تونم جلوي آرایلی رو بگیرم که  چون نمی... ام من از خودم عصبانی... دوي اونا مردن

  ! ي بعدي رو نره مرحله

من ... من متاسفم برسام: یش نیم خیز شد و گفتانوشه زبانش بند آمده بود در جا
  ي بعدي؟ آرایلی میخواد بره مرحله! نمیدونستم

تر شده بود  برسام از اینکه فرصت صحبت با کسی دیگر را پیدا کرده بود کمی آرام
ي احساستم کنار اومدم واسه من  چیزي نیست انوشه، من با همه: نفسی کشید و گفت

ي بعد جهنم باشه  که میگه دیگه االن براش مهم نیست مرحلهآره اینطور . متاسف نباش
معطلیش واسه رفتن درست کردنِ همینطور بهم گفت که ... خواد بره یا بهشت می

کاراش بوده ولی با دیدنِ محمود فهمیده اگه جهنم جایی باشه که الیقشه باید قبولش 
  .کنه

  چه ربطی به محمود داره؟: انوشه پرسید

که معلومه با دیدنِ محمود نه تنها کاراي اون بلکه کاراي خودش هم به اینطور  -برسام
  !کنه این اذیتش می... ها جلوي چشمش یاد آورده مخصوصا مرگ اون بچه
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  .دونستم نمی: انوشه زیرلب گفت

دونستم کاري کردم؟ من باید برم انوشه، نگران نباش  حاال من که می: برسام پوزخند زد
از حرفایی که ! هر مشکلی داشتی بهم زنگ بزن... کابوس نبینی کنم امشب یه کاري می

  ...زدمم

  .چیزي به برزین نمیگم خیالت راحت خدافظ برسام: انوشه میان حرفش پرید

  .برسام تلفن را قطع کرد اما قبلش زیر لب خداحافظی کوتاهی کرد

ي اتفاقات  همه: آرامی زمزمه کرد اش گذاشت و با نفسی به انوشه گوشی را روي سینه
  ...عجیبه اطرافم

چشمانش را روي هم گذاشت به این فکر کرد اگر سه ماهه پیش کسی به او میگفت که 
اش گم میشوند و براي پیدا کردنشان مجبور به همکاري با جادوگرهایی میشود  خانواده

گاه هر دو نفر با هم به چه قدر به آنها میخندید، احتماال موضوع را به آرمان میگفت آن
آنقدر واقعی که به نظر ! چیز چه قدر واقعی بود ولی حاال همه... این موضوع میخندیدند

؛ اگر االن رسید رویابافی هم بتواند به او کمکی کند، دلش پیشِ پدر و مادر بود نمی
ي  محلهي قدیمیِ او در  هنوز پیشِ آنها بود احتماال براي سر زدن به مادربزرگش به خانه

نشین تهران رفته بودند و داخلِ حیاط روي صندلی نشسته بودند و براي فرار از  قدیمی
  .خوردند ر حوض شسته شده بود را میي خنکی که د گرما هندوانه

... شوند، قبل از آنکه حتی متوجه بشوي چقدر سریع خاطرات تبدیل به آرزو و رویا می
ي آرامی به در زد و  تاریک شد؛ برزین ضربه هوا کامالانوشه آنقدر در جایش ماند تا 

  انوشه شام نمیخوري؟: گفت

  .نه میخوام بخوابم: انوشه دهان باز کرد و با صدایی گرفته گفت

  .خیلی خب منم میرم بخوابم شب به خیر: برزین نفسی کشید و گفت
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انوشه حرفی نزد در عوض به سقف اتاق خیره ماند وقتی صداي بسته شدنِ اتاقِ بغل 
آمد نفسی کشید از جایش بلند شد با انزجار مانتویی که دو روزِ تمام در تنش بود را 

با توجه به حرف برسام . تر بخوابد بیرون کشید و لباسی خنک به تن کرد، تا راحت
با این فکر که امشب وقت براي استراحت  امیدوار بود امشب کابوس نبیند، براي همین

  .و با کمی تقال باالخره خوابش برد دارد سرش را روي بالشت گذاشت

پا کوبی آمد، در ساعت از دو نیمه شب گذشته بود که از سمت آشپزخانه صدایی مثلِ 
و انوشه قصدي براي بیدار شدن نداشتند ولی با صداي بعدي که مثل  ابتدا نه برزین

شدند؛ هایشان خارج  پرت شدنِ ظروف بود هر دو از خواب پریدند و به سرعت از اتاق
  .من فکر کردم تویی: برزین با گیجی گفت

  ...منم: انوشه آب دهانش را قورت داد و لب زد

  !پشتم بمون: برزین جلو رفت و به آرامی گفت

انوشه سري تکان داد با وجود اینکه حتی مطمئن نبود برزین متوجه شده یا نه، 
ها در هوا  ابتدا برزین وارد آشپزخانه شد، ظرف. چسبیده به او به سمت آشپزخانه رفتند

پرت میشدند میانِ این بهم ریختگی چیزي پرواز میکردند و به این طرف و آن طرف 
  .شد کمرنگ و پررنگ می اي که مثل سایه وجود داشت؛ سایه

  این دیگه چیه؟: کوبید با وحشت و به آرامی گفت قلبِ انوشه محکم در سینه می

نمک . اش را کمی باال آورد، تنها مقداري که جوابِ ندانستن خودش را بدهد برزین شانه
را از روي کابینت برداشت که باعث شد چنگال کنارش روي زمین بیفتد و سر و صدا 

ي مقابل بیشتر حالت مادي گرفت و  با صداي برخورد چنگال و زمین سایهایجاد کند، 
روح دهانش . باالخره انوشه روحِ زنی را دید با موي بلند و صورتی که به شدت کریه بود

د و با صداي بلندي جیغ کشید و در چشم بهم زدنی به سمت برزین و انوشه را باز کر
رده بود و توانایی باز کردن نمک دان را حمله کرد، آنقدر سریع کرد برزین هول ک
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ي آخر انوشه را همراه  نداشت؛ تنها کاري که توانست انجام دهد این بود که لحظه
  .خودش روي زمین بیندازد

: دان را باز کرد و گفت به صورت درِ نمککشیدند، برزین  هر دو به سختی نفس می
  حالت خوبه؟

  !فکر کنم... آره: گفتانوشه به سختی آب دهانش را قورت داد و 

 برزین نگاهی به اطراف انداخت و وقتی خبري از روح ندید، از جا بلند شد به سمت
  ها رفت و به سرعت درهایشان را باز کرد باالخره از داخل یکیشان یک بسته کابینت

  .پیداش شد بریز طرفشاین و بگیر اگه دوباره : نمک بیرون آورد و گفت

  این دیگه چی بود؟: انوشه صدایش در آمد

هایی که داشت واسه  نمیدونم باید توي دفتر بابام بگردم اما نشونه: برزین به آرامی گفت
  ...ولی این! میدونی ارواحِ معمولی فقط اذیت میکنن... یه روحِ معمولی نبود

برزین بازوي انوشه را گرفت و از روي زمین اي از داخلِ اتاق خواب  با صداي ضربه
  :گفت بلندش کرد و

تو همینجا بمون، ولی حواست باشه اگه اومد بیرون یا یهو از یه جایی ظاهر شد نمک و 
  .واسه اطمینان بگرد یه چیزي پیدا کن که تماما آهن باشه! به سمتش بپاش

، برزین به آرامی بازوي او را فشرد و با نفسی به انوشه به معناي فهمیدن سر تکان داد
شروع به با رفتنِ برزین به اتاق . سمت اتاقِ خودش که صدا ازش بیرون میامد رفت

گشتن دورِ خودش کرد، نمک را روي اپن رها کرد و به دنبال آهن هرجایی که ممکن 
  ...شومینه، آشپزخانه، حتی اتاق خوابِ خالیِ خودش. بود را گشت
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با شنیدن صداي فریاد . دسی لرزان کشید، خم شد و شروع به جستجو زیرِ تخت کرنف
برزین دستش روي زمین خشک شد، سرش را به شدت باال آورد که به شکلی  دردناك

  .ي تخت برخورد کرد دردناك به لبه

پرتی و نگران از درد برزین از جا پرید، با گیجی  و با حواس آخی از سرِ درد گفت
اپن دوید ش را نگاه کرد به یاد نمکی که در آشپزخانه رها کرده بود افتاد به سمت اطراف

با آخرین سرعتی که داشت نمک را برداشت و به سمت اتاق برگشت؛ اما چیزي درون 
  .زد که زمانِ زیادي را از دست داده است وجودش زنگ می

ي برزین شده و  ي سینه زمانی که وارد اتاق شد، روح را دید که دستش داخلِ قفسه
  .رنگ صورتش را کبود کرده درست مثل کسی که در حال سکته است

اي مات ماند که با شنیدن صدايِ برزین که به زور  از دیدن صحنه فقط براي ثانیه
  ...نمک: شد به خودش آمد شنیده می

ت ریخاي به سمت روح  همین کلمه کافی بود، انوشه نمک را باال آورد و با جیغِ خفه
روح گوش هردو را آزرد بعد آور  ي یه نفس طول کشید صداي فریاد عذاب تنها به اندازه

با درد قفسه . روح از جلوي چشمانشان ناپدید شد و برزین به زمین خوبیده شد
پریدگی تغییر کرده  دي به رنگاش را در دست گرفت و فشرد، حاال رنگش از کبو سینه

اي کرد، انوشه در  گاه کرد و با حالی زار تک سرفه تکیهبود؛ دست دیگرش را روي زمین 
لرزید و رنگ و رویش دست کمی از برزین نداشت کنارش نشست  حالی که دستش می

  خوبی؟: و پرسید

برزین با پریشانی به سمت دخترك نگاه کرد، رد نگاهش روي پیشونیِ انوشه ماند و بعد 
  !انوشه از سرت داره خون میاد: به آرامی گفت
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اش را شکل  اش برد زخم کوچک اما عمیقی پیشانی انوشه به سرعت دستی روي پیشانی
درد نداره، اصال : اش شد به آرامی گفت داده بود، تازه متوجه خیسی خون تا روي گونه

  .اش نشدم متوجه

: اش را از روي زمین برداشت دستش را به سمت پیشانیِ انوشه برد و گفت تکیه برزین
  .بهتره بخیه بخوره! ا عمیقهکوچیکه، ام

  بلدي بخیه بزنی؟: انوشه جدي پرسید

  من بزنم؟: ات دختر زد و پرسید برزین ابروهایش را برد باال لبخندي به جدي

اش برگشت، همین باعث در هم رفتن صورتش  تر به سینه لبخندش درد کمی مالیم اب
  .چون اگه قرار به بیمارستان رفتن باشه... آره، تو بزن: به قاطعیت گفت ؛ انوشهشد

اش کشید و باعث پخش شدن خون روي صورتش شد در همین حین  دستی به پیشانی
  ! نیازي نیست: ادامه داد

نیازي نیست چون خوشت میاد صورتت تابلو : برزین تقریبا خندید، به آرامی گفت
  نگی روش کوبیسم کار کردن؟اي بشه که با گوجه فر نقاشی

  چی؟: انوشه گیج شد با تعجب پرسید

ي برسام توي  باید ببخشی، من به اندازه: برزین از جا بلند شد، نیشخندي زد و گفت
رمم نداریم، باید بریم تو بخیه بزنی بعدم  حاال هم بجنب نمی. تیکه انداختن ماهر نیستم

  که فقط با نمک نابود شده باشه؟ کنی فکر نمی! یه فکري به حالِ این روح کنیم

به . دید گر نگریست، اما چیزي نگفت؛ چون دیگر دلیلی براي مخالفت نمی انوشه پرسش
سمت اتاق موقتش رفت کیفش را برداشت مانتویی به تن کرد و با برداشتن گوشی 

  نیازه شلوارمم عوض کنم؟: موبایلش بیرون رفت به برزین گفت
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داد و آرام طوري که صدایش به سختی به گوش انوشه برزین به دو طرف سر تکان 
  .نه مهم نیست بیا: رسید گفت

اش بیندازد، با کمال  وقتی داخل ماشین نشستند انوشه فرصت کرد نگاهی به گوشی
  :پاسخ از برسام بود و یک پیام که حاوي این نوشته بود تماس بی 10تعجب حدود 

االن ببینم خوبی یا نه، وقتی خوندي اینو یه باید همین ! نگرانتم، خوابِ مزخرفی دیدم
  ...زنگ به من بزن

اي چهارزانو نشسته بود و به  پالژ اجارهي  خوابی روي کاناپه برسام با خستگی و بی
گفت او به  میز بود خیره شده بود، به خودش حداقل راستش را میاش که روي  گوشی

  .نِ برادرش و انوشه شده بودشکلی به خوابی که دیده بود ایمان داشت و نگران جو

: ي خسته و نگران برسام نگاه کرد و پرسید رویش ظاهرش به چهره آرایلی روبه
What’s wrong? 

  )مشکل چیه؟(

گونه احساسی با  اش را باال آورد نگاهی به آرایلی کرد و بی هیچ برسام چشمان قرمز شده
 Everything Ara… Everything  :درد نامحسوسی که در نگاهش بود گفت

is wrong. 

  .)چی مشکل داره همه... چی آرا همه(

... احساس. فضا بین آن دو سنگین شد، حسِ پیشیمانی در وجود آرایلی رخنه کرده بود
چشمانش را روي هم گذاشت و با خودش فکر کرد چرا به عنوان یک روح هنوز باید از 

میز گذاشت و درحالی که در ي  برسام کالفه پاهایش را به لبهاحساس برخوردار باشد؟
از خوابیدن : با خستگی گفتش جمع شده بود گوشهایش را در دست گرفت و خود

  !متنفرم
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کاش یه : شد با عصبانیت گفت هاي کابوسش در سرش تکرار می نفسی کشید، صحنه
  !شد از خوابیدن جلوگیري کرد د میراهی بو

 you are a: دآوريِ موضوعی گفتروي برسام قرار گرفت و با یا آرایلی جلو رفت، روبه
wizard can’t u just cast a spell and be able to don’t sleep? 

  )تونی رو خودت یه طلسم اجرا کنی که بتونی نخوابی؟ تو یه جادوگري، نمی(

هر چیزي محدودیتاي خودشو داره، محدودیت جادو هم کنترل : برسام با بدخلقی گفت
  ! روي اوامر طبیعیه بدنه

اما در مقابل  !تونی سفر کنی نمی تو زمانم: ه کردکمی مکث کرد و بعد زیر لب اضاف
  ...خواب، یک هیچ عقبه

ي برزین  به ضرب روي زمین گذاشت با دیدن شمارهاش پایش را  گوشیبا زنگ خوردن 
گلویش را صاف کرد و اسم برادرش  کمی مکث کرد و بعد به سرعت تلفن را جواب داد

  برزین؟: ندرا به زبان را

ببخشید ... انوشم: صداي لرزانِ انوشه به جاي صداي بمِ برادرش گوشش را نوازش کرد
  !خواستم زنگ بزنم شارژ نداشتم گوشیِ برزین رو گرفتم

  خوبی؟: برسام با شنیدن صداي انوشه نفسی کشید و آرام گفت

  ... خوبم: ترنگی روي لب انوشه آمد و با صداي زیري گف از نگرانیِ برسام لبخند کم

کابوس دیدم، باید مطمئن : داد برسام آرامتر از قبل سرِ جایش نشست و توضیح
  .شدم که خوبید می

  ...خوبیم فقط: انوشه دهان باز کرد
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که  کرد به آرامی اشاره کرد قبل از اینکه حرفی بزنه برزین در حالی که رانندگی می
انوشه چیزي از ماجرا به برسام نگوید، وقتی مکث انوشه طوالنی شد برسام از پشت خط 

  فقط چی؟: گفت

  ...ما خوبیم! چی خوبه نگران نباش همه... هیچی: انوشه نفسی کشید و گفت

خیلی خب، اگه : برسام با اینکه حرفش را به طورِ کل باور نکرده بود با این حال گفت
  ...واسه گوشیتم شارژ بخر! من خبر بده انوشه مشکلی بود حتما به

ی زیر لب گفت، با قطع شدن تماس    "حتما" انوشه قبل از اینکه تماس را قطع کند
برزین از . اش کشید گوشی را روي داشبورت ماشین گذاشت و دستی روي پیشانیتلفن 
  کنه؟ درد می: ي چشم به او نگاه کرد و پرسید گوشه

  داري میري خونه؟! نه: تکان داد و گفت انوشه سري به دو طرف

  خواي بریم؟ کجا می: برزین سوالِ او را با سوالی دیگر پاسخ داد

ساعت پنجه صبحه تا یک ساعت دیگه طلوع آفتاب : انوشه کمی فکر کرد و گفت
  شه، میري کنار دریا؟ می

بعد از چیزي ي دریا کرد، برزین به عالمت موافقت سر تکان داد و ماشین را راهیِ جاده
انوشه سر جایش صاف نشست؛ هوا گرگ و بیشتر از نیم ساعت ساحل از دور پیدا شد و 

ي زیبایی آناهید در  ههدرخشید و مثل ال میش بود و به دریا در تاریک و روشنی هوا می
  .کشید همتایش را به رخِ زمین می میان ساحل زیباییِ بی

ماشین پیاده شدند، انوشه به پشت ماشین  برزین ماشین را به کناري کشید و هر دو از
رفت و در حالی که به کاپوت تکیه زده بود به پدیدار شدن خورشید درست میانِ 

هاي  آسمان خیره شد؛ برزین به فاصله از او ایستاده بود و به جلوي پایش و به شن
  : ساحل خیره شده بود که با صداي انوشه به خودش آمد
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رفتیم و چند روزي  ما رو میاورد به شمال، توي یه روستایی می قبال بابام هر تابستون-
ما ! ها نباید با کصافطاي شهرنشینی آلوده شه موندیم اعتقاد داشت ذهن و افکار بچه می
داد چطوري مثل مردم روستا قلبامونو مثل  کرد اما بهمون یاد می توي شهر بزرگ میرو 

من عاشق ! ه حرف نیست به منشهگفت بزرگی ب بهمون می... قدامون بزرگ کنیم
آخرین روزي که ... تابستونا بودم، عاشق این بودم که بیایم روستا؛ عاشق روستا بودم

! گفت حرکت کنیم میخواستیم برگردیم به سمت خونمون، بابا قبل از طلوع آفتاب  می
آرمانم من و ... گفت بریم جلو کنار دریا اما توي دریا نریم میاوردمون کنارِ دریا می

کردیم تا از عشقی که درجریان  کردیم اما همیشه به عقب نگاه می رفتیم و بازي می می
کنار ماشین در آغوش هم به طلوعِ خورشید نگاه  بود گرم شیم، از اینکه پدر و مادرمون

سالم شد به خاطر درسام  16تا اینکه یه تابستون وقتی . کنن پر از اطمینان بشیم می
بابا و مامانمم من و . رم، پامو کردم تو یه کفش که شما برید من نمیامخوام ب گفتم نمی

از همون وقت بود که حضور اون موجودا ... ام و رفتن با نارضایتی گذاشتن پیشِ خاله
ي  پارسال تابستون که مامانم و بابام و آرمان رفتن لحظهتوي زندگیم سایه انداخت، 

شی از اینکه  انوش خانوم اما بدون پشیمون میتو بمون خونه : آخر آرمان با خنده گفت
سه کردم حرفش به حقیقت بپیونده،  فکرشم نمی. با ما نیومدي و باز چپیدي تو خونه

نابود شدم، انگار منم ! روز بعد از رفتنشون بود بهم زنگ زدن و خبر مرگشونو دادن
ود که توي مرگشون رو پذیرفتم و زجه زدم، توي مراسمِ هفتمشون ب. باهاشون مردم

ها تلفنِ خونه زنگ خورد نازنین جواب داد و بعد هم گوشی رو داد دست  گریه و زاري
  !ان اما فعال اونا زنده: کسی که پشت خط بود فقط یه جمله گفت... من

اون روز دیوونه شدم با جیغ و داد همرو از خونه بیرون کردم و بعد نشستم وسط خونه 
  ! گیج بودم خیلی گیج.... شحال باشم یا بترسمدونستم خو و گریه کردم، نمی

اش  کمی مکث به سمت سر انگشتان انوشه که روي شانههایش باال آمدند با  برزین دست
ولی االن فهمیدم، االن فهمیدم که باید : قرار داشت رفتند، انوشه آهی کوتاه کشید
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اونا دارن زجر  بینم که ذارم روي هم، خواب می چون هر زمان که چشمامو می! بترسم
  .شم یه وقتا از اینکه آرزو میکنم کاش مرده بودن از خودم منزجر می. کشن می

  !چی بهتر میشه همه: با زمزمه گفتتر کرد و  برزین، انوشه را به خودش نزدیک

اي  انوشه براي اینکه بیشتر حرفی نزند سري تکان داد و با او موافقت کرد، چند دقیقه
وقتی . کرد انوشه به جلو خیره بود و برزین به او نگاه می! برقرار شدمیانِ آن دو سکوت 

سکوت میانشان طوالنی شد برزین دستش را کشید چشمانش را چند بار باز و بسته 
  بریم؟ :کرد و بعد پرسید

خوام یه کم برم کنارِ  تو برو تو ماشین بشین من می: انوشه لبخند کمرنگی زد و گفت
  !آب

ي موافقت تکان داد و انوشه به نرمی در ساحل جلو رفت و به دریا  نهبرزین سري به نشا
دورتر از پرت کرد که رقص ها را جایی آن. هایش را در آورد کمی دوال شد و کفش رسید،

سرماي آب در وجودش جریان پیدا  جلوتر رفت و گذاشتها نزند،  امواج آسیبی به آن
  . کند

! خواست دریا را فتح کند رفت، انگار می ر میت خورد جلو با هر موجی که به پایش می
تقریبا تا گردن در آب سرد فرو رفته بود که موجی زیر پایش را خالی کرد و به تهه آب 

تالش کرد تا به . اش نرود ، به سرعت دهانش را بست که آب بیشتر در حلق و بینیرفت
سرعت از آب خارج شود، اما با گیر کردن پایش چند بار آن را فشار داد و در آخر دوال 

پایش به آن اي که  ي پوسیده ها را از پایش بکند؛ برگشت و با دیدن جنازه شد تا لجن
اش چیزي جز تشکیل چند حباب  صدا زیرآب کشید که نتیجه گیر کرده بود جیغی بی

، به صورت پسر نگاه کرد و با شناختن او بیخیال نجات خود شد و به روي آب نبود
سمتش رفت کم کم کمبود هوا باعث شد سرش گیج برود و دنیا جلوي چشمانش تیره 

  .شود
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کرد، با موج سنگینی که آمد و به زیر رفتن انوشه در  برزین به سمت انوشه نگاه می
به سمت آب دوید و با هر  .ه سمت او بدوداي ذهنش به او اخطار داد تا ب کمتر از ثانیه

او جلوگیري  شدند و از به زیر رفتن ها بزرگ و بزرگتر می داشت موج قدمی که برمی
کرد باالخره بعد از چیزي حدود پنج دقیقه هواي گرفته باز شد و خورشید بار دیگر  می

  !ت برزین سپردجان انوشه را به دس و بدنِ بی تابید و دریا به طرزي عجیب آرام گرفت

جان است را از آب گرفت و به کنار ساحل   گویی بیبرزین با وحشت بدن انوشه که حاال
آورد، به سرعت دو انگشتش را کنار گردن او گذاشت و نبضش را گرفت؛ نبضی که به 

ي او گذاشت و با هر  شد، دو دستش را به شکل صلیب روي قفسه سینه سختی حس می
دمید، با استرس  داد یک بار در دهانِ او می هاي ساخت می قربهده فشاري که بر اساس ع

  .کنم زود باش انوشه خواهش می: و نگرانی گفت

سه بار این کار را تکرار کرد، از دست خودش عصبانی بود که در این موقعیت مهم 
ترسید  بگیرد اما میخواست با برسام تماس  هرچه طلسم الزم بود را فراموش کرده، می

دیر بشود؛ دوباره عمل تنفس مصنوعی را انجام داد تا باالخره انوشه آبی که در خیلی 
هایش جمع شده بود پس داد و با سرفه و سوزشی که در بینی و گلویش حس  ریه
  .کرد بهوش آمد می

  خوبی؟ خوبی انوشه؟: برزین با نگرانی او را به خودش چسباند و گفت

نوشه بیاید و زمانی که به یادآورد ناگهان کمی طول کشید تا ماجرا کامل به یاد ا
  !آرمان... آرمان: آرامشش را از دست داد و گفت

  آرمان چی شده؟: برزین با گرفتن محکم او جلوي رفتن او را گرفت و با تحکم پرسید

 !من جنازشو دیدم: انوشه با دستانی لرزان به سمت آب اشاره کرد و گفت
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االن : شد گفت با صدایی که به سختی شنیده می هر دو در سکوت فرو رفتند و برزین
  ...زنم یکی بیاد زنگ می

بیا بریم تو : به آرامی گفتبرزین زیر بازوي انوشه را گرفت و او را به سختی بلند کرد، 
  .زنم بیان واسه بررسی ماشین بشین بعد من زنگ می

! برگشتم، دیدمشوقتی !!! اي برزین؟ خودش بود چه بررسی: انوشه رنگ پریده گفت
  ...هاي من خوابیده بود آرمان جلوي چشم

برزین در ماشین رو باز کرد و در حالی که انوشه را درون آن مینشاند با لحنی پر از 
شاید اشتباه کردي، توي اون لحظه اکسیژن سرت کم شده و امکان دیدن : امید گفت

  !هرچیزي هست؛ به من اطمینان کن

در را بست، حرف زدن چه به داخل ماشین کشید و  انوشه حرفی نزد پاهایش را
اش را  اي داشت؟؟؟ برزین، دلسوزانه نگاهی به انوشه انداخت و آهی کشید، گوشی فایده

  .ي اضطراري پلیس را گرفت تا گزارش پیدا شدن جنازه را بدهد در آورد و شماره

. کرد و میي جلوي ماشین خیره شده بود، در ذهنش آرمان را جستج انوشه به آینه
اي که احتماال دیگر وجود  زندگی- اینطور نگران زندگیِ آرمان بود؟ آخرین بار کی 

رد کی بود سه سال پیش زمانی که خبر تصادف آرمان را آو به خوبی به یاد می -نداشت
  ...شنیده بود تا این حد نگران شده بود

را به هم قالب  توانست خودش را در خانه ببیند در حالی که دستهایش هنوز هم می
  آرمانه مامان؟ کیه؟ چی داره میگه؟: صدا از مامانش بپرسد کرده دائم بی

کرد تماس که قطع شد  ترسید و ائمه را صدا می و صداي مادرش که هر لحظه بیشتر می
آرمان تصادف کرده : مادرش در هم شکست و گریه کرد، در همین حال به انوشه گفت

  !ممامان برو لباس بپوش بیا بری
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خدا چی کار کنم؟ خودت : گفت با گفتن این حرف به سمت اتاق رفت و زیرلب می
  .بچمو ضمانت کن

ي انوشه بود که اوضاع را در کنترل خودش  پدرش مسافرت کاري بود و این وظیفه
ي ضمام امور از  بگیرد چون ظاهرا مادرش با شنیدن خبر تصادف تنها پسرش همه

  ...دستش در رفته بود

هاي خودشان دست و پا  زمانی که به بیمارستان برسند هم او هم مادرش در نگرانیتا 
ساله بود، اگر  17برادرش سنی نداشت تنها . آنکه چیزي به دیگري بگویند زدند بی می

  اتفاقی براي او میفتاد چه؟

دنیا زمانی از حرکت دور سر او صرف نظر کرد که دکتر با لبخندي اطمینان بخش 
  ...تا چند ساعت دیگه بهوش میاد! چی خوبه همه: گفت

گفت، کاش این نگرانی  کاش االن دکتر با همان لبخند اطمینان بخش همین را به او می
کاش ... نه یک پایان تلخ و سرد در این گرماي تابستانی! انگیز داشت یک پایان دل

  .برادرش زنده بود

  ه خودش آمد به سمت پنجرهخورد ب ي ماشین می هایی که روي شیشه با صداي ضربه
  !بیا بیرون، رسیدن: نگاه کرد برزین را دید که به آرامی گفت

به سمت آنها آمد و نفسِ لرزانش را بیرون و از ماشین پیاده شد مامور تقریبا جوانی 
  کجا دیدید جنازرو؟: پرسید

وایساده اون سمت بودم توي آب : لرزید گفت انوشه با صدایی که بیشتر از هروقت می
بودم که موج زد و رفتم زیر، وقتی خواستم بیام باال پام به یه چیزي گیر کرد فکر کردم 

من برادرمو ... ي بردرم درست اونجا بود برگشتم سمت مانع اما جنازه! جلبکی چیزیه
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بعد از اون بیهوش شدم و ! خیلی وقته گم کردم، فکر کنم حاال اینطوري پیداش کردم
  .نیستدیگه چیزي یادم 

خواستم مطمئن  همسرتون قبال نشون داد، با این حال می: مرد سري تکان داد و گفت
  .دن نیازي نیست نگران باشید هاي ما دارن کار و انجام می ز بهترینبشم؛ چند تن ا

دقیقه جسد را از آب بیرون  10آمد باالخره بعد از چیزي حدود  دقایق کش می
در : اش سروان است پرسید ي نظامی نست درجهدا کشیدند، مرد که حاال انوشه می

  شرایطی هستید که جسد رو تایید یا رد کنید؟

هایش سست شده بود وقتی به باالسرِ  انوشه نفسی کشید و با سر پاسخ مثبت داد، قدم
... ي دیدن برادرش کرد برادري که از گوشت و خونش بود جنازه رسید؛ خودش را آماده

  .بازش کنید: به آرامی گفت

ها زیپِ کاور را پایین کشید و صورت جسد معلوم شد، صورتی که از بودن  یکی از مامور
 ولی یک چیز مشخص بود، اینکه او... بیش از حد زیرِ دریا سفید و چروکیده شده بود

این جمله بارها در ذهن انوشه تکرار شد و بعد آرامشی ناگهانی در وجودش ! آرمان نبود
نبود این یعنی آرمان هنوز زنده بود؛ شاید هنوز زنده بود اما او  سایه انداخت، او آرمان

  .کرد این امید را با چیزي عوض نمی

  خودشه؟: سروان پرسید

، برزین انوشه به سختی سرش را به دو طرف تکان داد و چشمانش را با آرامش بست
... رفتي دخترك حلقه کرد و انوشه بی هیچ حرفی در آغوش او فرو  دستش را دور شانه

ممنونم بابت همکاریتون و امیدوارم برادرتون رو به : مرد نگاهی به آن دو انداخت و گفت
  .زودي پیدا کنید
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ي برزین بلند کرد و به مرد نگاه کرد،  انوشه تشکري زیرِ لبی کرد و سرش را از سینه
  .ممنون از رسیدگیتون ما دیگه میریم: برزین گفت

میریم : ون آن جا گرفتند برزین گفتزمانی که هر دو درهر دو به سمت ماشین رفتند، 
  !ي بابام بگردم باید یه کم توي دفترچه... سمت ویال، ولی قبل از اینکه واردش بشیم

  زخمت خوبه؟: به سمت انوشه برگشت صورتش رو نگاه کرد و گفت

  ....آره، هرچند انگار تازه شده ولی خوبه بخیه نزدیم: انوشه سري تکان داد و گفت

وشن کرد و راه ر، ماشین را برزین بی هیچ حرفی به تایید حرف انوشه سر تکان داد
ه هاي انوش کرد و برزین در فکر فرو رفته بود، حرف ماشین بی هیاهو حرکت می. فتادا

گفت  اي که انوشه می آن خانواده! قبل از اتفاقات پیش آمده او را به فکر فرو برده بود
  بود؟ دقیقا کی تجربه کرده

رسید زمان در سرش در حال تغییر بود و ذهنش گذشته را به وضوح  به نظر می
کنار پدرش نشسته بود و در همین مسیر رانندگی . داد تصویري در آینه نشانش می

برد  ، بهادر به تاریکی مسیر خیره شده بود و گاهی به پسرش که گمان میکردند می
ی در جایش نشست و نگاهی به ساعت مچیِ برزین به آرام .کرد خواب باشد نگاه می

  بابا؟: دستش انداخت و گفت

  جانم؟: بهادر به آرامی گفت

شبه، میشه یه جا وایسی قبل از خوابیدن برسام یه زنگ بهش  9ساعت نزدیک  -برزین
  بزنیم؟

  ...االن وایمیسم یه جا: بهادر لبخند کمرنگی زد و گفت
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شان  از ماشین پرواز کرد و به سرعت با خانه ماشین از حرکت ایستاد، برزین به بیرون
ي برزین  ي یک طرفه بهادر با آرامش کنار باجه ایستاده بود و به مکالمه. تماس گرفت

  ...کرد با برسام گوش می

ي تلفن  ؛ درست کنار همان باجهذهنِ برزین به زمان حال برگشت، ناگهان آهی کشید
و به در حالی ... ي قدیمی را گرفت ان خانهي هم نگه داشت از ماشین پیاده شد و شماره
  .شمار و بی پایان آن گوش داد ي بیها که به باجه تکیه زده بود به صداي بوق

هیچ حرفی از ماشین خارج شده بود و حاال از  اهی به برزین انداخت که بیانوشه نگ
و او  زد، نگاهی به گوشیِ سالِ برزین انداخت طریق یک تلفن عمومی به جایی زنگ می

  چیزي شده؟: هم از ماشین خارج شد و پرسید

نه چیزي : گذاشت و گفت برزین انگار تازه به خودش آمده باشد تلفن را سرجایش
  .نشده، برگرد تو ماشین

انوشه گیج به داخلِ ماشین برگشت، برزین هم به سمت جایگاه راننده رفت وقتی 
آن شت و شروع به گشتن در ش نشست دفتر چرمی پدرش را از صندلی پشت بردادرون
 این همان تاریخی بود که با "78تیرماه  14"روي یک تاریخ آشنا نگه داشت . کرد

ي  اي سریع کرد همه پدرش به همین مسیر آمده بود، با شگفتی شروع به مطالعه
هاي عینیِ او و انوشه یکی بود؛ حاال یادش  کرد با دیده هایی که پدرش تعریف می چیز
آن سال با پدرش حتی تا نزدیک نابود کردن آن روح رفته بودند اما تماسی آمد که  می

که با برسام گرفته بود همه چیز را بهم ریخت و باعث شد آن دو زودتر به تهران 
  ...برگردند

انگار حاال یک چیزي در اعماق ذهنش او را به همان مسیر رسانده بود تا کار ناتمام 
  !پدرش را تمام کند
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کرد، برزین دفترچه را به سر جایش برگرداند و با  هیچ حرفی به برزین نگاه می بیانوشه 
  .دونم کجا باید بریم می: اطمینان گفت

رو برگرداند و به  به انوشه گیج شده بود، با این حال حرفی نزد رویش را به سمت رو
د؛ آن شو در این چند وقت متوجه شده بود که برزین گاهی عجیب می. جایش تکیه زد

  .کرد هایی که نشانی از پدرش پیدا می هم وقت

اي که براي اولین بار  اي آشنا برگشت، جاده برزین ماشین را روشن کرد و به سمت جاده
ماشین را به سمت . ساله بود 11آن را در ظلمت شب دیده بود؛ زمانی که تنها 

گورستانی قدیمی کشید در همین حال شروع کرد به توضیح دادن چون احساس 
  : کرد انوشه نیاز به توضیح دارد می

توي اون خونه دیدیم، من و پدرم چند سال پیش هم بهش برخورد کرده روحی که -
به سرنوشت ! موم کنیمبودیم ولی به دالیلی توي سفرمون به اینجا نتونستیم کارمونو ت

 . تونه همینطوري الکی باشه ي اون خونه نمی پیدا کردن دوبارهاعتقاد چندانی ندارم اما 

ي  حاال که خود برزین شروع به حرف زدن کرده بود، انوشه دیگر دلیلی براي ادامه
  یه روحه عادیه؟: براي همین گلویش را صاف کرد و پرسیددید سکوت خود نمی

نه، ببین ارواح انواع مختلف دارن و وقتی : به اطراف تکان داد و گفت برزین سرش را
ترسناك و وحشتناکن که در زمان حیات به خواست خودشون بعد از مرگشون بمونن، 
چون بعد این کار یک طورهایی مثل فروختن روحت به شیطان میمونه و وقتی روحت 

ي خودش روحشو سیاه  خواسته یه نفر بهشه، حاال تصور کن  روي زمین بمونه سیاه می
  کنه این فرد وحشتناك نیست؟

شود برزین  اي نداشت جواب این سوال چه می اي باال انداخت چون هیچ ایده انوشه شانه
اي که  یه تفکر سیاه شده!!! تره، چون تفکر داره وحشتناك: لبخند زد و ادامه داد

  .اش تغزیه از ترس و وحشت دیگرانه خواسته



نامر کت ھفاک یصاصتخا  

102 
 

  .کشت میرو اون داشت تو : ي کردانوشه یادآور

  !تونه به بعد بعدي بره دقیقا، چون با کشتن می: برزین سري تکان داد

موضوع را در ذهنش تعریف کند اما وقتی به انوشه شالش را جلو کشید، سعی کرد 
  بعد بعدي چیه؟: جایی نرسید پرسید

  :برزین

  ... خدمت به ارباب تاریکی-

قبرستانی که در ان ایستاده بودند ، هر دو با هم پیاده شدند ماشین را به کناري کشید
نگاهی به اطراف انداخت و بعد ... کرد بسیار سرد بود و حس وحشت به انوشه منتقل می

خواي قبر و  اش بتونه چطوري می همه  اینجا که: با صدایی که بسیار آرام بود پرسید
  بکنی؟

  چی؟: برزین گیج شد

قبرو نمیشه کند که، از : گفتانوشه نگاهش را به سمت او برگرداند و با صداي بلندتري 
  !بتون ساخته شده

  چرا باید قبر و بکنم؟: برزین تقریبا خندید

خوان  توي سریال سوپرنچرال وقتی می: ن اخم کرد و توضیح دادي برزی انوشه از خنده
  ...یه روح رو از

بسه فهمیدم حرفتو، شانس آوردي این : وشانه تبدیل شداي سرخ ي برزین به قهقه خنده
؛ ما یه کنیم نه، ما واسه از بین بردن روح قبر و باز نمی... حرف و دور و ورِ برسام نزدي

  !کنیم کار دیگه می
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: به سمت صندوق عقب رفت و یک ساك را برداشت در همین حین از انوشه پرسید
  میاي یا توي ماشین میمونی؟

  .میام: تعلل نگاه به برزین انداخت و بعد گفتانوشه با 

پس از خطر دور : اي آهنی را از ساك در آورد و به سمت او گرفت و گفت برزین میله
  !بمون

اش انداخت به سمت قبرستان و شروع کرد به  ساك را به روي شانهبا گفتن این حرف 
حداقل براي یک ها بود  هایی که روي سنگ ي تاریخ هاي روي آن همه خواندن سنگ

کرد  دي که باید پیدا میدفترچه را در دستش گرفت و بارِ دیگر اسم فرصده پیش بود، 
را خواند؛ تنها چند سنگ قبر را رد کرده بود که اسم فرد را روي سنگ قبري ترك 

اهللا خان وقتشه کاراتو  عزّتخیلی خب : خورده و قدیمی پیدا کرد به آرامی گفت
  !تمومش کنی

بهتره عقب وایسی : بر نشست، به سمت انوشه برگشت و با لحنی آرام گفتباال سر ق
اس یا روح  انوشه، ولی اگه سمت خودت حرکتی دیدي کاري نداشته باش موجود زنده

  ... بزنش

ک شروع به کشیدن سمبلی سرتاسر قبر کرد، یک چیزي شبیه صلیب برعکس که با نم
حتی پرسش در این . کشیده شده بود داشتدایره وجود  در قسمت پایینیِ آن یک نیم

–رسید چون از سنگینی فضا و تاریکیِ عجیبِ قبرستان  لحظه درست به نظر نمی
 -ترینموقعیتروز آنهمدرروشن

 شدسرانگشتانانوشهیخبزند،سرشرابهباالگرفت؛حتیابرهاییکهباعثتیرگیقبرستانمی باعثمی
  .آمدند م میشدندهمبهنظرششو

، آن را کنار قبر گذاشت و اسم روي قبر را ه رنگ در آوردبرزین از ساکش شمعی سیا
  .زنم ت صدات می  هاهللا باقري، به نام آفرینند ت عزّ: خواند
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هاي آب شده را روي  د مومررنگ را روشن کرد، شروع ک کبریت را زد و شمع سیاه
ت صدات   آفرینندهاهللا باقري، به نام  عزّت: اش را تکرار کرد و دوباره جملهها ریخت  نمک

  .زنم می

بطري آب را به دستش گرفت و از جایش بلند شد، درست رو به رویش دور از انوشه 
اینکه : با صدایی خشن گفت! اما اینبار با تصویري واضح. همان روح امروزي را دید

ات کسی باشه دلیلش این نیست که به نام اون کسی رو صدا بزنی من رو به  آفریننده
  .زدي بی هیچ چون و چرایی میامدم گارم شیطان صدا میاسم پرورد

برزین لبخند خودپسندي زد، در بطري را باز کرد و همراه با گفتن کلماتی آب آن را به 
  ...دا اواله تفاد هورتکس سیپري: ریخت سمت 

آب مقدس به سمت مرد ریخته شد و تقریبا فریادي از درد کشید و دود کمی از محل 
  .دونی که تونم برم اینو می من می: برخواست با خشم گفتبرخورد آب 

نه عزت : رفت تا مرد سمبل روي قبر را ببیند گفت برزین در حالی که کمی کنار می
  .تونی بري جا نمی جون با عرض شرمندگی شما هیچ

روح به سمت برزین حمله برد، انوشه قدم پیش گذاشت اما برزین با با گفتن این حرف 
آب را به سمت او اون رو سر جایش متوقف کرد و به سرعت در حالی که عالمت دست 

تا ساي سید یرپر سا نافتن سا سیبپا، سا آپسیمپ تا سرب دا :میریخت طلسم را خواند
  .واپور فا دا سایتان ند ونتپر میح روفم ییونگدو راحم

انده شدن ي آخر روح با صورت برزین مماس شد و بعد با خو دقیقا هنگام گفتن کلمه
ي آخر مثل سوختن کاغذ تمام تنش به آرامی آتش گرفت و با فریاد وحشتناکی از  کلمه

  .بین رفت
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با نابود شدنش، انوشه که تا آن لحظه در جایش میخکوب شده بود به خودش آمد با 
تکان خوردن سر انگشتانش اطمینان حاصل کرد که فلج نشده است و بعد با قلبی که با 

  خوبی؟: زد به سمت برزین دوید و با وحشت پرسید اش می سینه صدایی بلند در

معلومه که خوبم، این کارِ : ي دخترك انداخت و گفت برزین نگاهی به صورت ترسیده
  ...منه انوشه

ین دستش را دور برز. لرزید ي تصدیق سر تکان داد، ولی هنوز هم می انوشه به نشانه
  ...هیچی نیست: و به نرمی گفتي انوشه گذاشت  شانه

  حاال کجا میریم؟ : وقتی هر دو سوار ماشین شدند، انوشه پرسید

ریم خونه میگیریم تخت  کنی؟ می چی فکر می: اي کشید و گفت برزین خمیازه
  .خوابی رو تحمل کنم تونم بی نمیخوابیم، من برعکس برسام  می

. بود خوشحال بودماشین را روشن کرد و به راه افتادند، برزین از اینکه کاري کرده 
کرد دلش تا این حد براي شکار تنگ شده باشد، نگاهی به انوشه  فکرش هم نمی

گذشت؛ این دختر بیشتر در دلش  بود اما هرچه می ام تنگ شدهدلش براي برسانداخت 
با خودش فکر کرد که بازم توي ... داشت کرد و او را بیشتر از قبل دوست می جا باز می

  گیرد؟ میمسیرهاي پدرش قرار 
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  داگونیوس:  فصل سوم

رداشت و شروع کرد به اي تقریبا کهنه را ب برسام خودش را روي مبل انداخت روزنامه
ها هم  آمدند اما حتی این خبر هاي قدیمی به نظرش جذاب می خواندن آن، خبر

با اعصابی خورد مجله را به سمت  .اش را بهبود ببخشد حوصلگی توانست بی نمی
  .تلویزیون پرت کرد و نفسی عمیق کشید

 what’s with: صداي آرایلی از پشت سرش باعث شد به شکلی نامحسوس از جا بپرد
you? You look annoyed. 

  .)چته؟ به نظر کالفه میاي(

ا مثل اجنه پشت سرم نیا، کج: اي رفت و گفت به سمت او برگشت چشم غرهبرسام 
  بودي؟

 Like always I: جلو آمد در همین حال با صدایی مالیم گفتآرایلی با متانت 
was in dream. 

  .)مثل همیشه توي رویا بودم(

  .خواد برم بیرون دلم می: حوصلگی گفت برسام با بی

 yes, it seems :آرایلی مسیر نگاه برسام را گرفت و از پنجره به بیرون نگاه کرد
the sea is so calm it’s like fairy’s are asleep. 

  .)ها خوابیدن آره، به نظر میاد دریا خیلی آرومه انگار پري(

کال امروز : با چشمانی گشاد شده به آرایلی نگاه کرد و بعد از جا بلند شد و گفتبرسام 
  یه طوري شدي، کال یه چیزي زدي چته خوبی؟

  .بینمت من میرم سمت دریا اونجا می: از جا بلند شد و ادامه دادزیرلبی خندید و 
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نفس کشید، بوي نم و شوري دریا تا مغز سرش این حرف از پالژ خارج شد و با گفتن 
دستانش را در جیب شلوارش کرد دریا حدودا صد متري با پالژ فاصله داشت . نفوذ کرد

ها نشست و به افق  دریا روي شنهایی منظم به سمت ساحل رفت نزدیکیِ  قدمو با 
  .خیره شد

ي یک طوفان بود اما هر چی  این آرام بودن شاید نشانه. حق با آرایلی بود، دریا آرام بود
  .که بود که برسام این آرامش خطرناك را دوست داشت

 why do you always come :لی در آن سکوت به گوشش نشستصداي آرای
by the beach? I know you love beach but I can’t find out 

why! What’s with you and sea? 

! تونم بفهمم چرا دونم عاشق ساحلی ولی نمی چرا همیشه میاي کنار ساحل؟ می(
  )ي تو و دریا چیه؟ قضیه

دریا ... دریا پر از آرامشه! دریا خوبه... دریا :کرد و گفت يي عطسه مانند خندهبرسام 
  من از قاتال خوشم میاد تا حاال نگفته بودم؟. دریا یه قاتل پر از آرامشه! قاتله

هایی که زیر نور شدید  هاي طالیی خیره شد، شن سرش را پایین انداخت و به شن
 you act wired lately, what is going: ، آرایلی گفتزدند آفتاب برق می

on? 

  )کنی، چی شده؟ اخیرا عجیب رفتار می(

  !زدي آرایلی کاش حرف نمی: برسام از جا بلند شد و به آرامی گفت

اش  را در آورد براي نشنیدن آرایلی صداي آن را زیاد کرد و روي شانهاش  گوشی
  :گذاشت

Spend all your time waiting for that second chance 
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 کنی فرصت دوباره میي عمر را خرج آن  همه
For the break that will make it ok 

 براي آن گشایش سامان بخش
There's always some reason to feel not good enough 

 اما همیشه دلیلی براي ناخوش بودن وجود داره
And it's hard at the end of the day 

 و چه دشوار که آخر وقت
I need some distraction oh beautiful release 

 شوي که هوش از سرت بپراند آه به زیبایی برهاند لنگ چیزي می
Memories seep from my veins 

 تراوند هایم می خاطرات از رگ
They may be empty and weightless and maybe 

 وزنم که شاید  هاي خالی و بی از رگ
I'll find some peace tonight 

  بیابمامشب مجال آرامشی 

 just tell me: صداي آرایلی از میان آهنگ بار دیگر به گوش برسام خورد
Barsam! I am you friend.  

 .)من دوستتم! فقط بهم بگو برسام(

  !براي دوستم... کنم من دارم عذاداري می: برسام سرد به آرایلی نگاه کرد و گفت

چند بار پلک زد  .دیدباز تیر نگاهش به سمت دریا رفت، جسمی را شناور روي آب 
جلو  .شرتش را در آورد و به سرعت وارد آب شد کند تی زمانی که متوجه شد اشتباه نمی

ها گذاشت و تازه  ، او را روي شنرفت بدن دخترك را در آغوش گرفت و بیرون آوردش
دریایی بود ولی یک پري دریایی نبود به  دخترك مثل پري. ي بدن عجیبش شد متوجه
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برگهایی به رنگ صورتیِ روشن  خصا پا داشت و روي پاهایش را گلجاي باله مش
 .Dagonious: آرایلی به آرامی گفت. پوشانده بودند و شکمش نمایی از اقیانوش بود

  .)داگونیوس(

  چی؟: برسام با گیجی پرسید

  .she is a Dagonious   :آرایلی با صدایی بلندتر گفت

  .)اون یک داگونیوسه(

میشه یه توضیح راجع به این : اش کشید و با عصبانیت گفت یشانیبرسام دستی روي پ
  داگونیوس بدي؟

دختر گذاشت اما قبل از اینکه فشاري ي  دستش را به صورت ضربدري روي قفسه سینه
اش به  وارد کند دخترك چشمانش تا آخرین حد ممکن باز شد و با چشمهاي آبی خیره

 ...شروع به عقب رفتن کرد برسام نگاه کرد و ناگهان با فریاد آرامی

قبل از اینکه برسام فرصت گفتن حرفی را داشته باشد شروع کرد با زبان عجیبی به 
  کلوس لوس زوئو؟ وو لوس هی؟: حرف زدن

  )من کجام؟ شما کی هستید؟(

برسام گیج . آمد ، انگار کم کم به خودش میدستی روي سرش گذاشت و عصبی پلک زد
دیگر سرش را باال آورد و به برسام نگاه گشت، دختر بار نگاهش بین آرایلی و دخترك 

منبعِ انرژي تو ... تو: ذهنش شروع به تحلیل کرد به آرامی این بار به فارسی گفت. کرد
  !هستی

ه دخترك برسام از جایش بلند شد، تی شرت نم دارش را تنش کرد و در حالی که ب
  منبع انرژي؟: کرد بلند شود پرسید کمک می
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... آره، تو: ي مثبت تکان داد و گفت شد سري به نشانه حالی که از جا بلند میدختر در 
  !تو یه جادوگري

قبال از اینکه برسام از این حدس فرصت تعجب کردن را داشته باشد، دختر مستقیم به 
  .براي همین منبع انرژي قوي بود... و تو هم یه روحی: و ادامه دادسمت آرایلی برگشت 

  صبر کن ببینم، تو اونو میبینی؟: برسام گیج گفت

 …I told u she is a da :آرایلی به آرامی گفت

آره گفتی داگونیوسه ولی داگونیوس چی ... آره: ع کرد و گفتبرسام حرف آرایلی را قط
  هست؟

توانست متوجه شود از ناراحتیست یا  هاي دخترك برق زد، برقی که برسام نمی چشم
تونم اونو ببینم  من دالیال هستم و آره می... من! هاي دریا ننگهبا: دختر گفت.. .افتخار

اي که از تو ساطع میشه  تونم بفهمم تو چی هستی من ذهنتو خوندم به عالوه انرژي می
  .ات و به رنگ بنفش در آورده خیلی زیاده اونقدر که هاله

آرایلی برگشت و دالیال نگاه کرد و بعد به سمت تفاوت به  برسام چند لحظه با صورتی بی
  هاله هم میبینه؟: با صداي زیري گفت

کمرنگی روي  تعجب کامال از آن مشهود بود لبخندآرایلی از حالت صورت برسام که 
  ...آره: لبش نشست و به جاي او دالیال جواب داد

اش اطرافش ریخته بود و  اش گذاشت موهاي طالیی دالیال کالفه دستی روي پیشانی
، با تکان خوردن دست دالیال برسام چند خودآگاه به او خیره بماند نا شد برسام باعث می

اش  دالیال به سمت دریا نگاه کرد، چهره.  باري پلک زد و بارِ دیگر به صورت او نگاه کرد
اش بود ولی االن باید از آن  دریا خانه! غمگین شد و از حسی ناشناخته به خودش لرزید
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تونی به من  تنها کسی هستی که می... یه جادوگري تو: به آرامی گفت. شد دور می
  این کارو میکنی نه؟! کمک کنی

اول انوشه، بعد تو حاال هم : برسام لبانش را جمع کرد و بعد به سمت آرایلی گفت
  ! دوست عزیزمون

البته که کمک میکنم، راستش من در : اي زد و به سمت دالیال ادامه داد لبخند احمقانه
خالصه  "زداخم"ذارم  م میبنگاه بزنم براي زنان دور از خانه مانده اسمشنظر دارم یه 

  .ي زنان دور از خانه ماندس شده

  ؟احتماال متشکرم: دالیال چشمانش را گشاد کرد و با تعجب گفت

بینی روحیِ که من و تسخیر  من برسامم، این که می: برسام سري تکان داد و گفت
زنه پس اگه خواستی برات  می آرایلیه انگلیسی حرفاسمش ! کرده همه جا باهام میاد

  .ترجمه کنم حله

  .تونم فارسی حرف بزنم می: گفتي غلیظش  آرایلی با لهجه

ببین تونستن یه : با آرامش سرش را به سمت آرایلی برگرداند و با لبخند گفتبرسام  
خواي فارسی حرف بزنی، ولی متاسفانه انقدر لهجه  تو می. چیزِ خواستن یه چیز دیگه

  ... تونی زنی پس یعنی نمی داري که خود به خود انگار فارسی حرف نمی

  .گفت باید بهش میخره یکی باال: به سمت دالیال برگشت و به آرامی گفت

فهمم، ما  فهمم درست همونطور که فارسی رو می من انگلیسی می: دالیال اطمینان داد
  .کنن رو با زبونِ شماها آشنا می

  .خیلی خب پالژ همین نزدیکیه دنبالِ من بیا: برسام سري تکان داد و گفت
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 Good job :گفتبا گفتنِ این حرف جلوتر از آن دو راه افتاد آرایلی لبخندي زد و 
with mode changing… He needed it! 

  !)بهش احتیاج داشت... کار خوبی کردي مودشو تغییر دادي(

  .اش تقریبا آبی شده بود آره، هاله: دالیال لبخند زد و گفت

*** 

کی عادت کرده هایش به این تاری چشمانش را پر کرده بود، چشمسیاهی به رنگ شب 
  .رویش چیزي جز دیوارهاي سنگی نبود دید؛ اما واقعیت روبه میبود اطراف را به راحتی 

! بین زندگی قبل و بعدش مانده بود، دیگر نه انسان بود، نه یک روح، نه حتی یک جسد
  کرد بهادر سپهري بعد از مرگ به چه چیزي تبدیل شد؟ ها فکر می گاهی ساعت

اریخی را که فراموش ت... در خودش جمع شده بود، صداي جیغی باعث شد هوشیار شود
اي با استرس در جایش صاف  لحظه براي امروز بود؟! کرده بود را در سرش مرور کرد

به ! یک سال شد؟! شد، آب دهانش را قورت داد و باز هم تاریخ را در ذهنش مرور کرد
  :سمت درب سلولش رفت با عصبانیت روي آن کوفت

  !!!مهرنـــاز... مهرناز: -

بود؛ بنابراین با نسبت گذر زمان در جهنم به زمین کندتر ساختار زمان متفاوت بود، 
شد در اینجا زندانی بود اما این اولین بار  وجود اینکه به زمان زمین بهادر چند سالی می

  ...شنید عذاب کشیدن او را میبود که 

ه گوشِ خودش پیچید و باز ب هایش در آن دخمه می مشتباز هم به در کوفت، صداي 
  .بذارید برم پیشش: گشت؛ فریاد کشید باز می
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حسی بین عذاب کشیدن و _شد و حسِ عذاب  هاي هر لحظه بیشتر می صداي فریاد
بار قلب و عقلش یک  براي اولین... شد هرلحظه در وجود بهادر بیشتر می _عذاب وجدان
  .بود دادند؛ او باید آنجا کنارِ او می فرمان را می

  .بذار بیام بیرون لعنتی: خودش را به در زددوباره 

، دستش ثابت به روي انگیزش را شنید هاي نگهبانِ نفرت صداي لخ لخِ کشیده شدن قدم
  چیه چی میگی؟: بلند شد صداي کریهش. دیوارِ سرد متوقف ماند

  :بهادر نفس عمیقش را بیرون داد

  .بذار برم پیشش-

  !نمیشه: صدایش بار دیگر بلند شد

وقت در مقابل  هیچ! زن بلند بود هادر با درد در هم رفت، هنوز صداي فریادصورت ب
شکنجه شدن خودش تسلیم نشده بود و التماس نکرده بود، اما طاقت درد کشیدن او را 

وقت هیچی نخواستم ولی االن باید  کنم من هیچ خواهش می: نداشت با التماس گفت
  !کنارش باشم

  .درِ سلولشو باز کن :تري گفت تر اما سریع صداي بم

  ...اما... ام: صداي نگهبان با تته پته گفت

این چیزیه که بهمون گفته شده، به حرف اون : ري گفتت تر با لحنِ خشن صداي بم
  .دیم گوش می

اي نگاه کرد که کم کم شکلِ انسانی گرفت؛ باز صداي جیغ  در باز شد، بهادر به سایه
، هر دوي آن دو را کنار زد و به سمت صدا دیگري باعث شد به سمت چپ نگاه کند

  .دوید
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را از قبل بلد نبود، شاید هم بلد بود و به خاطر استرس وارد شده به فراموشی مسیر 
کرد مهرناز بود  درست در میانِ سالنی که بارها او را در آنجا مشاهده می! سپرده بودش

موهاي قرمز رنگش به که روي هوا بلند شده بود و آتش دور تنش را گرفته بود و 
  .چرخید صورتی دایره وار می

روي صداي !!! مهرناز: از عذابی که ممکن بود گریبانش را بگیرد خبر داشت، صدایش زد
  .من تمرکز کن

زد شنیدن صداي بهادر  هایی که می اما این کار تقریبا غیرممکن بود، چون میان جیغ
  !من و راه بده: با خستگی گفت رسید سخت به نظر می

کم به سمت آرام شدن رفت هرچند  هایش این حرف بهادر را شنید، کم از میان فریاد
  .هنوز درد در تمام تنش جریان داشت

ي مهرناز به هم فشرده شده بود  ، چهرهها بهادر جلو رفت با خاموش شدن صداي جیغ
  !فقط خودت باش، لطفا: بهادر با صداي آرامی گفت

هاي آتش دست مهرناز را گرفت، شعله به صورت مارپیچ دورِ دستان بهادر  از میان شعله
دو را گرفت؛ این عمل موجب شد تا پاهاي مهرناز حلقه زد و کم کم آتش محوریت هر 

به زمین نزدیک شود و وقتی سرانجام روي زمین قرار گرفت بهادر او را به سختی به 
  .نفر تقسیم شد آغوش گرفت و درد میانِ آن دو

**** 

تربهنظرمیرسید؛هرچندقدشتقر یبرسامریزه برسامنگاهیبهدالیالانداخت،درآنلباسقرضگرفته
 .هایبرسامبهدرستیرویآنبنشیند یبرسامبود،امااندامشبسیارظریفترازآنبودکهلباس یبابهاندازه

 قدرتجابهجاییدرمکاننداري؟: صورتشکمیدرهمرفتوگفت
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 :دالیالگیجاخمکرد

 نهچطور؟: -

: گذروندگفت برسامدستیبهجایخالیمحاسنشکشیدودرحالیکههنوزسرتاپایدالیالراازنظرمی
 .زنمآژانسبیاد هیچی،منزنگمی

 ?where are we going: اینشستهبودگفت آرایلیکهدرسکوتگوشه

 )ریم؟ کجامی(

... تنهاجایامنیکهداریم: برسامباالخرهنگاهشراازدالیالگرفتوبهسمتآرایلیچشمگرداند
 !یمحمود خونه

 .you can't be serious: نگاهآرایلیخشکشد،زیرلبگفت

 .)تونیجدیبگی نمی(

 .I am dead serious: برساماخمکردبهانگلیسیپاسخشراداد

 .)درحدمرگجدیام(

 !I hate you: ریختبهسختیگفت آرایلیازفکررفتنپیشمحمود،اعصابشبهممی

 هرجاییجزآرایلینگاهمیبرسامنگاهشراازرویآرایلیگرفتدستانشراداخلجیبشکردودرحالیکهبه
 دونمو می: کرد،پوزخندزدوگفت

 ...میدونیچیه؟خوشبختانهتواگهبخوایمیتونینیایامامندارممیرمپیشمحمود

: یآرایلیدرهمرفتودالیالبهچشمآبیشدنهالهیاورادید،بابغضگفت ازلحنصحبتکردنشچهره
what's with you, you're acting like a jerk. 

  .)کنی میچهمرگته،داریمثلعوضیارفتار(
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 .آمادهباش: برسامبهسمتدالیالگفت

 !answer me: آرایلیجیغزد

 !)جوابموبده(

 :شدبهانگلیسیگفت برساممثلهروقتدیگریکهدرمقابآلرایلیعصبانیمی

Fine, maybe I am jerk. But stop acting like I am hurting 
you cause it's a lie, you are the one who is sabotaging me. 
Everyone left me, you are the only one I have or maybe I 
had... I don't know what we are, I don't know if I can call 
you a friend but our friendship no matter how it is, it was 
worthy to fight for but out of the blue you tell you want to 
move on. So there, do it move on from me from life from 

everything... 

 

. خب،شایدمنعوضیباشم(
 وداغونمیاماتمومکنتظاهربهاینکهمنداذمبهتصدمهمیزنموچوندروغه،توکسیهستیکهداریمن

... همهمنوترککردن،توتنهاکسیهستیکهدارمیاشایدداشتم. کنی
دونممیتونمدوستصداتکنمامادوستیمامهمنیستچقدرعمیقباشه،اما دونمچیهستیم،نمی نمی

. ارزششروداشتکهبخاطرشبجنگمامایهوبیخبرتوبهممیگیکهمیخوایبگذري
 .)خببیا،انجامشبده،ازمناززندگیازهمهچیبگذر

 

 ...it's not a life: تآرایلیعصبیترازقبلگف

 ...)اینزندگینیست(
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- :ایعصبیکردوگفت برسامخنده
پسچیه؟زندگیروتوچیمیبینی؟مگهاینکهزندگییعنیکساییروداشتهباشیکهبهتاهمیتبدن؟مگ

 ...هزندگیفقطخوردنوخوابیدنه

 ...نهزندگیاحساسشدنه،دوستداشتهشدنه،زندگیدیدهشدنه: آرایلیبالهجهءبدشبهفارسیگفت

: دنکردباصداییشکستهگفتبرساماحساسخوردش
 ... مناحساستکردم،مندوستتداشتم،مندیدمت

باگفتناینحرفچندثانیهبهصورتآرایلیخیرهشدوباگرفتننفسیتلفنشرابرداشتوشمارهیآژانسرا
  .خواستمواسهساري سالمجنابیهماشینمی: گرفتوبعدازبرداشتهگوشیگفت

***  

: اي به آن دو نفر زد و گفت اشاره  نگاه کرد، برسام بی حوصله محمود به آن دو نفر 
  !برو کنار. محمود، دالیال؛ دالیال، محمود

  فقط شماهایید؟: محمود گیج رفت کنار و پرسید

آرایلی ... من و برزین که راهمونو جدا کردیم: برسام ساکش را روي میز گذاشت و گفت
  !نخواست بیاد

  چرا که نه؟: ت آهسته پرسیدي محمود کمی در هم رف چهره

  چرا بیاد؟: برسام نگاهی به محمود کرد و پرسید

ي منه اونم  اینجا خونه: دستانش را در جیبش را گذاشت به میز تکیه زد و گفت محمود
  ...زنمه
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داداش اگه بخوایم زناي خدا : اي عطسه مانند حرف او را قطع کرد و گفت برسام با خنده
تا میشه شمارشش خونت خیلی بزرگ  100کنیم باالي بیامرزت رو زنت حساب 

  .نیست کوتاه بیا

رفت به دالیال  ها می ي محمود زد و در حالی که به سمت یکی از اتاق دستی به شانه
  بیا توي اتاق، محمود اینجاها لباس دخترونه نداري؟: گفت

باس یه پسر مجرد چرا باید ل: محمود نگاهی بی احساس به برسام انداخت و گفت
  دخترونه داشته باشه؟

برسام قبل از اینکه کامال وارد اتاق شود به سمت محمود برگشت ابروهایش را باال برد و 
  .یه پسر مجرد، دلیل نمیشه همیشه تنها باشه که: گفت

کرد لبانش را به دو طرف کشید و با  محمود در حالی که چشمانش حالتش تغییر نمی
  .منِ قبلی اهل این جلف بازیا نبود: گفتاي لبخند زد و  حالت مسخره

: گرفت گفت ي خودش را می هاي برسام باال رفت و در حالی که جلوي خنده ابرو
آدم دو تا شخصیت بگیره یکیش ! کنم انقدر تفاوت درونی ممکن نیست هرچقدر فکر می

  مگه داریم؟. تا زن داشته باشه یکیش مجرد باشه دوست دخترم نداشته باشه 100

رفت  داد و در حالی که به سمت آشپزخانه میود سري به عالمت تاسف تکان محم
  .کنم رم یه کاریش می عصر می: گفت

تمام  اي که زن به او داده بود را روي میز گذاشت درِ آشپزخانه را بست، به سرعت کاسه
اي رسید که باید قسمتی از خودش را  دستورات را مو به مو اجرا کرد و آخر به مرحله

رسید  اي مردد ماند، تنها چیزي که به ذهنش می براي لحظه. گذاشت داخل کاسه می
شد  ي هر شخص بود اما مو هم جزوي از آدم حساب می ندهده خون بود؛ خون نشان

هاي موهایش  شد؟با فکر به این موضوع دستی الي موهایش کشید و چند تا از تار نمی
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: را به دهانش نزدیک کرد و آرام گفترا کند و داخل کاسه ریخت و آتشش زد آتش 
  .ها اینجان اون

شروع به پدیدار  نگاهش باال آمد روي دیوار رو به رو ماند، خطوط کمرنگی روي دیوار
ها را زیر میز انداخت و  شدن کرد؛ کسی به درِ آشپزخانه زد، محمود به سرعت کاسه

  بله؟: گفت

کنی بیا  رفیق چی کار می: برسام در آشپزخانه را باز کرد و سرش را داخل کرد و پرسید
  .بیرون

***  

رفت، بهادر دستان سرد مهرناز را در دست  ها بیرون باالخره درد از تن هر دوي آن
  خوبی؟: گرفت و بعد به آرامی پرسید

  ...رگرد به سلولت بهادرباید برم، ب: حرکت ماند و بعد به سرعت گفت اي بی لحظه مهرناز

تر گرفت و  به سمت عقب قدم برداشت، بهادر به جاي رها کردن دست او آن را محکم
  ري؟ کجا داري می: گفت

اش بار دیگر به  مهرناز تالش کرد دستش را از دست بهادر بیرون بکشد، اما خوي انسانی
  .اونا به من احتیاج دارن: او غلبه کرده بود به آرامی لب زد

  !نه ندارن، اونا زندگی دارن تمومش کن :-

هایی که هر  قدم! هایی آرام به سمت بهادر برگشت مهرناز دست از تالش برداشت، با قدم
پس پیشنهادم رو قبول کن : کرد به آرامی گفت اش را بیشتر خفه می لحظه خوي انسانی

  ...تا تمومش کنم
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وبش و شیطان را دید با بهادر چشمانش سرد شد، به چشم جا به جا شدن زن محب
  .کنم هرگز قبول نمی: اي سخت گفت چهره

  ...ها ببریدش به سلولش نگهبان: مهرناز لبخندي زد و بلند گفت

به بهادر به شکلی  ها بیرون آمدند هر دو با نزدیک شدن دو مرد سایه مانند از دخمه
کشید و در حالی مادي در آمدند، مهرناز دستش را به راحتی از میان دست بهادر بیرون 

کردند با لبخندي خودپسندانه دستش را به سمت او  که آن دو نفر بهادر را از او دور می
  .تکان داد

اي بعد در  زد به شکلی عجیب نادیده گرفت  و لحظه صداي بهادر را که هنوز حرف می
 ي محمود بود، به دور از دیداري ظاهري در حالی که فقط شبحی بی جسم از او در خانه

پسري که این چند وقت به دنبالش آمده بود، . اتاق بود به پسر کوچکش خیره شد
  ...برسام کشیده شدنگاهش به سمت دختر کنار 

رسید، یعنی یک  آرایلی یا انوشه یا برزین خطرناك به نظر می شخصِ جدید بدونِ حضور
  ...هاي او را دچار مشکل کند توانست تمام نقشه اتفاقات که می

اش انداخت انگار منتظر پیام یا تماسی باشد وقتی چنین چیزي  نگاهی به گوشیبرسام 
حاال که اینجاییم بهتره بگی واسه چی دنبال : ندید به سمت دالیال برگشت و گفت

  !کمکی

***  

هاي برسام، آرایلی را آزرده بود به او فشار میاورد و در میان اتاق احساس  فشارِ حرف
اي  هاي وراي دنیاي انسانی شنید، صدا صداهایی می! پرواز استچیز در حال  کرد همه می

هایی آشنا انگار تک تک صداها را  ، زمزمه صداي زمزمه... که درش گیر افتاده بود
  ...شناخت می
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Не ведите себя как герцогиня Ariley  
 .)کنه گاه اینگونه رفتار نمی آرایلی یک دوشس هیچ(

Я люблю тебя маленький ангел  
  .)ي کوچک دوستت دارم فرشته(

Ваше участие было прекращено Даниилом  
  .)شه نامزدي تو با دنیل فسخ می(

  !تونی فارسی حرف بزنی تو یه احمقی که نمی

  . کنه فهمم شاه چطور شب رو با این اجنبی سر می نمی

  .لیاقتی برگرد به مملکتت مارو از دست خودت نجات بده کار بی تو یه خیانت

  !ها الیق بودن توي قصر نیستن زاده کین؟ این حروم هات واسه بچه

  ...من اگه جاي شاه بودم گردنِ تورو به جاي گردن اون مردك میزدم

 Я прошу: آرایلی دستانش را روي گوشش گذاشت، زیر لب شروع به حرف زدن کرد
не больше!Я не хочу, чтобы вы услышали ... Прекрати!  

  !)تمومش کنید... خوام چیزي بشنوم نمی! بسه کنم خواهش می(

ي او گذاشته و براي پاره کردن  ي سینه کرد کسی دستش را در قفسه احساس می
: به ناگاه از جا بلند شد فریاد کشید... کشد روحش به سمت دو طرف می

достаточно!  

  !)بسه(
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نباید ... چرخید با فریادش تمام وسایل خانه شروع به لرزیدن کردند، نگاهش به اطراف
دستانش را باال آورد به طرز عجیبی  شد شد، نباید دوباره عصبانی می اینطور می

هر دو دستش را به هم گره زد تا از لرزششان جلوگیري کند و بعد باز فریاد ! لرزیدند می
  Стоп Пожалуйста Стоп: زد

  .)بسه لطفا بسه(

دنیاي رو به رویش ناپدید شد و بار   اش بدتر و بدتر شد و ناگهان درد درون قفسه سینه
  .دیگر در زمان کشیده شد

آرایلیباردیگرخودشرادرجاییغریبهدیدیکاتاقدخمهمانندکهجزیکآینهوصندلیچیزدیگریدرآنن
هایش کرددستشرازیرچشم بود،نگاهشبهسمتبرسامکشیدهشدکهداخآلینهبهخودشنگاهمی

هبود،مستقیمبهتصویرخودشهانخوابیدهباشدوموهایبهشدتبههمریخت کشیدبهنظرمیامدروز
: هاراازجاپراند صدایهردویآن. درآینهخیرهشدهبودوبهنظرمیامددرفکرفرورفتهباشد

   .I’m not gonna let you do this )منبهتاجازهنمیدماینکارروکنی(

: برسامبهسمتآرایلیِتازهواردبرگشتودرحالیکههنوزنفسنفسمیزدگفت
  ...لعنتبهتآراصدبارگفتمیهوپشتسرمنیا

 توجهبهحرفبرسامجلوآمد،قطرهاشکیازگونهاشجاریشد بهخودشنگاهکردکهبیآرایلی
 _توانستگریهکند اینامرموجبتعجبآرایلیاصلیشدچونیکچیزبرایشمشخصبوداونمی_

 Barsam please I’ll do )برساملطفامنهرکاریمیکنم،فقطنکن:  (بهسختیگفت
anything just Don’t. 

 Ara stop)میدونیکهچرادارماینکاررومیکنمآراانقدربچهنباش:  (خیالیخندید برسامبابی
being such a baby. You know why I am doing this.  

:  آرایلیتازهواردعصبیجلویرویبرسامقرارگرفتودادزد
 Yes)آرهمیدونم،میدونمدقیقاواسهچیاینکاررومیکنیواسهیاونتوداریخودتوبهکشتنمیدي(
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I know, I know exactly why you are doing this. Because of 
her you are killing yourself.   

هیس، صداتو بیار : گفتبرسامبهسرعتبهسمتآرایلیتازهواردرفتدستشرارویدهاناوگذاشتو
  !پایین کر که نیست

:  آرایلیتازهواردسرشروکنارکشیدوبلندترگفت
... بهدرك،مناهمیتینمیدم،همهچیزیکهمنبهشاهمیتمیدمتویی(

ونممنمیتونمباتوباشممنمیتونمهرکاریکنمکهفقطازدستتناگهواسهیزیباییشهمندقیقاشبیها
 fuck it. I don’t care…all I care it’s you. If it’s because of)دم

her beauty I’m just like her I can be with you I can do 
anything for not losing you. 

 first of all no offence but :واردباالرفت هایآرایلیتازه ابروهایبرسامازحرف
ghost aren’t my type, my brother like them a lot more 
second of all I’m not doing this just for her I’m doing this 
for you too. You deserve to have a body and have a great 

life with my stupid brother. 

نبرادرمبیشترازشونخوششونمیاددومامناینکااوالتوهینبهتنباشهاماروحهاتوسلیقهیمننیست(
روواسهفقطواسهاوننمیگم،مندارمواسهتوهماینکاررومیکنمتولیاقتداریکهبدنداشتهباشیویهز

  .)ندگیخیلیخوببابرادرمپیداکنی

 I don’t want :یبرسامکوبیدوباعصبانیتگفت آرایلیخودشرانگاهکردکهچطورتختسینه
that. Don’t you see? I want you barsam I don’t care about 
barzin or anybody else if something happens to you I want 
all of them to die cause in all of these you were the one 
who believed in me who loved me… who helped me, I 
prefer to be a ghost with you than be a human without 
you. Without you I’m nothing… you are my only friend 
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Barsam… please don’t do this you can’t handle this I’m 
too scared to lose you. 

مناینونمیخوام،نمیبینی؟منتورومیخوامبرساممنراجعبرزینیاهیچکسدیگهایاهمیتنمیدماگ(
. هاتفاقیواسهتوبیفتهمنمیخوامهمهاشونبمیرن

. اورمکردیکهدوستمداشتیکهکمکمکرديچونتوهمهیایناتوکسیبودیکهب
. منترجیحمیدمیهروحباشمباتوتااینکهآدمباشموبدونتوباشم

بدونتومنهیچکسنیستمتوتنهادوستمنیبرسامخواهشمیکنماینکاررونکنتوازپسشبرنمیایمنخ
  ).یلیمیترسمکهازدستتبدم

میامدرتماماینمدتکهاینحرفهارومیزداشکرویگونههایشمیریختاوازهمیشهبیشترانسانبهنظر
 I’m gonna :دوآرایلیبرسامرادیدکهبهسمتآرایلیِمقابلشرفتواورانوازشکرد،بهآرامیگفت

be ok I promise, and then I’ll be with you for ever after. 
And whenever my stupid brother hurts you, you’ll tell me 

and I kick his ass. 

ونموهروقتمکهبرادراحمقماذیتتکردبهمنمنطوریمنمیشهقولمیدموبعدشمنهمیشهباتومیم(
  )میگیتادهنشوسرویسکنم

دیدکردواورا ایکهمی هایآرایلی بعدآرایلیبهچشمدیدکهحسدرنگاهبرساممرد،برسامدستدرمو
 _بازهمآرایلیچیزیرادیدکهامکاننداشت،لمسشدنتوسطدیگري_درآغوشگرفت

: کهزمزمهکردکردصدایشراشنید شناختترسرادروننگاهاورادرکمی آرایلینگاهبرسامرامی
  ...دوستدارمآرا

... منازتمتنفرم: یعجیبشبهفارسیگفت آرایلیِمقابلشازبرسامفاصلهگرفتوبالهجه
  !ازتمتنفرمبرسامسپهري

: برسامچشمانشرادرحدقهچرخاندوگفت
  .شرطدوستیمنوتواینهکهشمافارسیحرفنزنیالتماستمیکنم
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... الروحتمیگردماگهبمیریتاعمردارمدنب: آرایلیبیتوجهبهحرفبرسامبهفارسیادامهداد
  .ووقتیپیداتکردمهرروزتوجهنممیکنمحتیاگهخودتتویجهنمباشی

  !صحبتکردنهمیشهباتوخوبهآرا: وآرایلیناپدیدشدنخودشرادید،برسامآهیکشیدوگفت

. دررابازکردوبیرونرفت،بههمراهشآرایلیهمخارجشد؛جلویدرانوشهوبرزینایستادهبودند
  هنوزبهاندازهیکافیمردنیستم؟: هسرِاوزدایب انوشهجلوآمدوبرسامرادرآغوشگرفتوبرسامبوسه

  !تواینونشوندادي... مناشتباهمیکردمبرسامخیلی: انوشهبهبرسامنگاهکردوگفت

: ایبهپیشانیاوزدوگفت برسامچندلحظهبهچشمانانوشهنگاهکردوبعدبوسه
زودتربرو،لطفابروجلویآرایلیروبگیرکهخودشنرهباشیطاندستبهیقهبشهولیتامننیومدمصداش

  نکنباشه؟

گرفت انوشهدوبرادرروبهرویهمقرارگرفتند،هردوغمگینبودنددرعینحالجلویخودشانرامیبارفتن
: ندکهچیزینگویندبرسامکسیبودکهسکوتراشکستوشروعبهحرفزدنکرد

  ...امااگهمردم... میدونمکهنمیمیرم،اما! دیگهدخترانیستن،دیگهنقشبازینمیکنم

... نگو... نکن: ایسختشدهکهنشانازدردشبودحرفبرسامراقطعکرد برزینباچهره
! برسامنرومناینکارومیکنم،باهماینکارومیکنیم

ترازاوناگهاتفا بخشهمهم وقتمنونمی مگهنشنیدیآرایلیچیگفت؟اگهاتفاقیبرایتوبیفتهآرایلیهیچ
  !بخشم قیواسهتوبیفتهمنخودمونمی

: برساملبخندکمرنگیزد،چهقدربرادرشرادوستداشتدستیبابازویاوکشیدوگفت
  ...ازپسشبرمیام !دخالتنکنبرزین،اینانتخابمنه

! دانستاینجایایکرویاستیاشایدهمیککابوس هانگاهکردویکچیزراخوبمی آرایلیبههردویآن
  !شایدهمبود... توانستآیندهباشد هرچهبوداینجانمی
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****  

واقعا واسه جادو به چنین چیزایی : انوشه نگاهی به لیست درون دستش انداخت و گفت
  نیازه؟

از وسایل نشسته بود و دنبال وسایل داخل لیست  برزین سرش را باال آورد روي کوهی
  !براي جادو نه، اما براي تشخیص جادو چرا الزمه: گشت توضیح داد می

هاي  ایستاده بودند و لباسانوشه بار دیگر سرش را روي لیست برگرداند، وسط جنگل 
 انوشه بعد از سومین لباس... خورد دار جنگل غلت می خودش و برزین به روي خاك نم

ي  عقیدهکه زمین افتاده بود دست از حرص خوردن کشیده بود، این طبیعتش بود و به 
باشد   همین باعث شده بود قوي. خودش همین موضوع او را تا به اینجا پیش آورده بود

  چرا باید ببینیم اینجا جادو داره یا نه چه اهمیتی داره؟: و فرو نریزد به آرامی پرسید

برزین از جا بلند شد دستش را به درختی تکیه داد و خودش را کش و قوص داد با 
اي اینجا باشه رو  کنه، یعنی هر موجود جادویی ببین جادو رو معلوم می: خستگی گفت

بیشتر از چهل و هشت ساعت بود که . خوام اتفاق ویال دوباره بیفته ده نمی نمایش می
نندگی کرده بود با خستگی دست به چشمانش کشید باشد را بدون اینکه به خواب رفته

  .برو کنار انوشه: و پلک زد، اضافه کرد

انوشه چند قدم به عقب برداشت، برزین کبریت زد و داخل ظرف که در چند 
انوشه دستانش را روي چشمانش گذاشت تا . ها قرار داشت انداخت متري لباس سانتی

دستانش را . اش شروع به ویبره رفتن کرد ینبیند، گوشهاي نازنینش سوختند  اگر لباس
اش را در آورد و  از روي چشمانش برداشت و داخل جیب شلوارش برد به سختی گوشی

نام برسام باعث شد لبخند کمرنگی بزند نگاهی به برزین که در حال ورد خواندن بود 
  الو برسام؟: انداخت و عقب عقب رفت تا بتواند با برسام حرف بزند



نامر کت ھفاک یصاصتخا  

128 
 

اي روي میز آمد و بعد تلفن در آن طرف خط روي چیزي چوبی  تق ضربهصداي تق 
  !سالم انوشه: کشیده شد، صداي برسام با اکوي کمی به گوش انوشه خورد

دهنش را باز کرد  لبخند روي لبان انوشه لغزید کم کم به حرف زدن با برسام عادت می
  .سالم: کرد

وزید کمی در خودش جمع شد و بار به طور ناگهانی صدایش گرفته بود، باد سردي 
هایش که حتما یک ژاکت گرم درونش بود نگاه کرد به سمت تلفن  دیگر به سمت لباس

  چی شده زنگ زدي؟ آرایلی؟: ادامه داد

پرسش آخرش کوتاه بود اما کلی حرف مشترك درونش بود، برسام مکث کوتاهی کرد 
زنگ ... نه: د کرد و گفتصندلی آشپزخانه را عقب کشید که صداي گوشخراشی ایجا

  !زدم یه چیزي بپرسم

براي یه دختر یه : انوشه به گوش شد، حرفی نزد تا برسام ادامه بدهد برسام ادامه داد
  ي محمود جا نذاشتی؟ خوام چیزي خونه سري لباس می

کنجکاوي، گیجی و در آخر کمی : چند احساس متفاوت ذهن انوشه را درگیر کرد
  ...حسادت

دونم شاید موقع رفتن لباسی  نمی: کرد و به ذهنش فشار آورد بعد گفتبا خودش فکر 
  ...که در آوردم و جا گذاشته باشم توي اتاقی که بودم باید بگردي

  .باشه ممنون: برسام سر تکان داد و گفت

  دختره کیه؟: قبل از اینکه برسام خداحافظی کند، انوشه به سرعت گفت

: اش را کنترل کند گفت کرد نیش باز شده ی میاش گرفت در حالی که سع برسام خنده
  .شناسیش خودمم تازه باهاش آشنا شدم، باید برم خدافظ انوشه نمی
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***  

حاال هر چهار نفر در جایی . گذشت کرد، زمان به نظر کند می آرایلی به اطرافش نگاه می
اي در دست داشت که به آرامی روي آن دست  غار مانند بودند، برسام جلو رفت دفترچه

  ...کنم لیویاخ من تورو احضار می: کشید با صداي بلند گفت می

  !مبرسا: آمد، ناگهان انوشه شکست صدایی نمی  هیچ

به آرامی  برسام برگشت، انوشه آخرین کسی بود که برسام تاب مخالفت با او را داشت
  ...نکن: لب زد

خواست برسام را پشیمان کند جلو رفت  انوشه چهره در هم کشید، درد داشت اما نمی
  .دوست دارم: هاي او گذاشت لبخندي زد و گفت دستان سردش را باال آورد و روي گونه

هایش بلند شد و برسام را بوسید، بلند و طوالنی گویی  حرف روي پنجهبا گفتن این 
حرکت نگه  برسام لبانش را جدا کرد و روي پیشانی انوشه بی. ي خداحافظی باشد بوسه

  ...هر اتفاقی بیفته منم دوست دارم: داشت، به آرامی زمزمه کرد

آخرین بار فشاري به انوشه عقب رفت، دستشان در دست هم مانده بود؛ برسام براي 
: ي پرتگاه رفت دوباره داد زد دست انوشه وارد کرد و بعد رهایش کرد و به سمت لبه

  .کنم لیویاخ من تورو احضار می

پیکر  صداي مهیب بال زدن آمد در مقابل چشمان آن چهارنفر و آرایلی موجودي غول
شیطان جلوي . بودپدیدار شد، موجودي که قبال در آپارتمانشان دنبال برسام کرده 

اي ظریف بدل شد و با پایین  چشمان همه در هوا چرخید و میان آسمان به جثه
آمدنش دستانش را به صورت ضربدري جلوي صورتش گذاشت، به نرمی روي زمین 

کرد؛ و با لبخند مالیمی به برسام نگاه  مقابل برسام فرود آمد و دستانش را کنار زد
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جلو آمد و دوش به دوش برادرش قرار گرفت، هر دو  برزین با دیدن زن رو به رویش
  مامان؟: مات و ماتم زده بودند صداي برزین شکست

  ...برزین: زن چشمانش پر شد تقریبا خندید و نام پسرش را به زبان راند

  ...امکان نداره: برسام انگار با خودش حرف بزند انکار کرد

 The Devil is your: رویا پرسید-ی، آرایلنگاهی بهم انداختن رویا-انوشه و آرایلی
mother? 

  )شیطان مادر شماست؟(

  ...این حتما... مادر من شیطان نیست، این ساکت شو: برسام تقریبا داد زد

همون شیطانیه که با من ... اما این: ي عجیبش به فارسی گفت رویا با لهجه-آرایلی
  .قبال دیدمش! معامله کرد

در اصل آرایلی تنها کسی : سمت پسرانش کرد و گفتمهرناز به آرامی رویش را به 
  .نیست که من و دیده

واقعی به چشم دید برسام و برزین -دو دستش را باال آورد و در هوا چرخاند، آرایلی
، به هایشان را روي سرشان گرفتند همزمان خم شدند و انگار درد داشته باشند دست

دانست کاري از دستش بر  ت با اینکه میها واقعی نیس دانست این جلو رفت با اینکه می
  ...برسام: نمیاید جیغ زد

باالخره دردها از بین رفت و جایش را رویا و انوشه ترسیده بودند، - درست مثل او آرایلی
: برسام زانو زد، قلبش تپید به آرامی گفت. به دانایی داد که دردش به مراتب بیشتر بود

  !کردي نباید این کار رو می
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یادته : وز مات بود، مهرناز صورتش از درد و غم در هم رفت به آرامی گفتبرزین هن
خوندم؟ راجع به دختري که توي یه غاري شیطان بزرگ  برزین؟ یادته برات داستان می

شه به خیابانی به نام ترس یکی از  این داستان مربوط می(ده؟  لوسیفر رو شکست می
  .) هاي قبلی من رمان

ال نگاه کردند، زن جلوي چشم هر دو شکست دیگر انگار شیطان برزین و برسام به با
  ...نبود

ي ما  همهخیلی مسخرس نه؟ ! همونی که لوسیفر رو شکست داد... من همون دخترم-
  اي هم داریم مگه نه اسفندیار؟ مگه نه دنیل؟ یه داستان دیگه

  !Это на самом деле не работает: برزین از حرف برسام را تکرار کرد

  .)کردي واقعا نباید این کار رو می(

***  

زدند صدایی از پشت باعث شد  برسام نگاه کرد که حرف میمهرناز به دالیال، محمود و 
  مهرناز؟: به عقب برگردد

حرکت ماند و بعد کم کم ابروهایش باال  مهرناز با دیدن فردي که پشتش بود تقریبا بی
باالخره دعاهامو شنیدي ! رو باش، آناهیدواي واي اینجا : رفت و با صداي مالیمی گفت

  ي من؟ الهه

  .اومدم حرف بزنیم: رزا به آرامی گفت-آناهید

اي روشن در آمده بود و چشمانش به  رداي سفید رنگی به تن داشت، موهایش به قهوه
حرف بزنیم؟ اوه آناهید، وقتی من : دالیلی این بار به آبی در آمده بود؛ مهرناز خندید
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تونه  ي برتر چه حرفی می اصال، الههحاال اومدي حرف بزنی؟  وش نکرديحرف داشتم گ
  ي جهنم داشته باشه؟  با ملکه

تر از هروقت دیگري بود  اش غمگین ، چهرهرزا جلو آمد قدش از مهرناز بلندتر بود-آناهید
  ...خوام برم پیش اون می: به آرامی گفت

رزا -اي بلند و طوالنی؛ با سبکبالی دور آناهید لبخند مهرناز به قهقهه تبدیل شد، قهقه
زنن  کنن صداش می هاش گریه می وقتی که بنده... واي واي نگاش کن: چرخید و گفت
وقتی من و محکوم ... ي برتر کار داره الهه! کنن خب که چی به درك التماسش می

، وقتی ازت خواستم مورگان، کالین، سارا و )یانرمان آناهید و سرزمین خدا(کردي 
به تو چی کار کردي آناهید؟ چی کار کردي رزا؟ هیچی تو فقط ... همشونو نجات بدي

  .نبودنت ادامه دادي و من رو رها کردي

  .من مادرت نیستم مهرناز: رزا خاطرنشان کرد-آناهید

ونم کاري کنم بري پیش ت مادر تو نیستم پس نمیمنم  نه، اما: مهرناز خندید و گفت
  .بردیا جانت

رزا کرد و به جلو رفت تا بهتر مکالمات آن سه نفر داخل اتاق را - پشتش را به آناهید
تونم برات کاري  در عوض این کار می: رزا با صداي بلندي گفت-بشنود، ناگهان آناهید

  .انجام بدم

تونم  می: داد تا ادامه دهد  رزا اجازه-مهرناز از حرکت ایستاد، حرفی نزد و به آناهید
  .خواي قبول کنه کاري کنم که بهادر چیزي رو که می

خدایان  ها و نیمه من به خدایان، الهه: مهرناز با شک برگشت و با لحنی بریده گفت
  .اعتماد ندارم
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شیاطین و نیمه شیاطین اعتماد ندارم، اما منم به : رزا سر تکان داد و گفت-آناهید
  ...بینی که هر دوي ما عاشق یکی از همونایی شدیم که بهشون اعتمادي نداریم می

خیلی خب، ببرمون جایی که بتونیم : مهرناز چند بار پلک زد، دستش را جلو برد و گفت
  .حرف بزنیم

اثري از آن دو در آن خانه اي بعد  رزا نیشخندي زد دستانش را باال آورد و لحظه-آناهید
ها نابود  پس بذار اینطوري بگم، دهکدت به دست انسان: ، برسام به آرامی گفتنبود

  شده؟

  !نابود نشده، اشغال شده: د و گفتي نفی تکان دا دالیال سري به نشانه

  ي زیر آب رو اشغال کنه؟ ، چرا انسان باید دهکدهفهمم نمی: محمود گیج گفت

هاي  مسئله اینجا اونها انسان: دالیال از جایش بلند شد، به برسام نگاه کرد به آرامی گفت
  !اونا مردم زیر زمینند... ما مردم زیر دریاییم و اوناعادي نبودند، 

: به آرامی از جایش بلند شد و گفت! برسام به باال نگاه کرد، مستقیم به چشمان دالیال
  مردم زیر زمین؟

پنج زمانی که زمین در حال تقسیم شدن بود، : ان داد، به آرامی ادامه دادسر تکدالیال 
 کردند که از این پنج نفر پنج گونه به وجود آمد برادر روي زمین زندگی می

شناسی  تو کروها رو می... ها و کروها دورگهها،  خونآشامهاي عادي،  ها، انسان داگونیوس
  اینطور نیست برسام؟

نکرد به حرف زدنش   برسام مات به دالیال نگاه کرد، دالیال زمانی که پاسخی دریافت
تعدد تعداد و خوي جنگاورشون صاحب هاي عادي به خاطر  ها و انسان دورگه: ادامه داد

ها به خاطر شرایط زیستیشون به زیر  ها رفتند، داگیونس ها به کوه زمین شدند، خونآشام
ها  سالتا اینکه ! هاي زیرزمینی رو ترجیح دادند زندگی در شهر ها رفتند و کروها هم آب
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تو ... ي گم شده بود ی بحث از یک گنجینهدون بین دو نوع مشکل پیش اومد، میپیش 
  .گم برسام اینطور نیست؟ تو خودت یه کرویی فهمی چی می می

عی برسام دستش را روي دهانش گذاشت، ابروهایش کم کم باال رفت و در حالی که س
  دونی اونا کجان؟ تو می: کرد در مقابل خوشحال بودنش مقاومت کند گفت می

***  

مهرناز به آرامی خندید، کم کم خنده روي لبانش جایش را به لبخندي محزون داد به 
شما باید به یاد میاوردید حتی اگر به ... ي من از ابتدا بود این همه نقشه: آرامی گفت

  .معناي نفرتتان از من باشد

دستانش را روي دستان او کشید که موجب . مهرناز جلو رفت، مقابل برسام قرار گرفت
  ...اون دفتر رو باز کن: ها شد به آرامی گفت عقب رفتن آن

همانقدري که قلبِ اسفندیار براي آرایلی و برسام نگاه ماتش میان دفتر و مهرناز گشت، 
تپید حتی اگر او شیطان بوده  تپید قلبِ برسام براي مادرش می انتقام گرفتن براي او می

؛ مهرناز به دستانش به حرف مادرش گوش سپرد و آن را باز کردچند بار پلک زد، . باشد
  !بخونش: آرامی گفت

  : ته بود اما کم کم بلندتر شدبرسام دهان باز کرد، صدایش در ابتدا گرف

با . آمد مهرناز دستانش را آماده کرد، جادو داشت در سر انگشتانش به حرکت در می"
لوسیفر تلو تلو . اولین وردي که به ذهنش رسید دستانش رو به سمت لوسیفر پرت کرد

کسی که . مرد اما هنوز هم زنده بود، او به همین راحتی نمی. خورد و کمی عقب رفت
مهرناز عصبانی . کشت رو به رویش ایستاده بود؛ اما قدرت زیادي نداشت باید او را می

به سمت لوسیفر حمله کرد او را با ! کرد، هرکاري بود براي نجات دوستانش هر کاري می
ها  هر دو به زیر مذاب. ها که فاصلش تا باالي غار زیاد بود کشاند خودش به داخلِ مذاب
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ها دیگر با او دوست  اي مذاب... سوخت لوسیفر هم می... سوختند یفرو رفته بودند و م
  ".نبودند

هایی با زبان دیگر داشت اما برسام  ي صفحه نوشته برسام دست از خواندن کشید، بقیه
هایی از مادرش خوانده بود، به سمت  قبال هم نامه... شناخت  دستخط اولی را می

  چرا؟ :مادرش خیره شد به آرامی پرسید

ي برسام گذاشت و دست چپش را به سمت برزین  مهرناز دست راستش را روي گونه
خواستم بهتون  وقت نمی من هیچ: گرفت تا او را به خودش نزدیک کند، به آرامی گفت

خواستم قوي بشید اونقدر قوي که هیچی نتونه شکستتون بده، نه  فقط می... صدمه بزنم
  !کنید ي دومی نیست که شما زندگی می فعهاین د... اي یه شاه نه هیچ چیز دیگه

جلو آمد، اما همچنان دست مهرناز را نادیده گرفته بود؛ زمانی که مادرش مطمئن برزین 
درست زمانی که : شد او هنوز نرم نشده دستش را پایین انداخت و به آرامی گفت

یه شانس  اسفندیار و آرایلی مردند یا بهتر بگم برسام و آرایلی مردند تصمیم گرفتم
اسفندیار، شماها رو برگردوندم به دنیل و براي همین ... ي شما بدم دیگه به هر سه

ولی در مورد آرایلی یه شرط گذاشتم شرطی که تا وقتی ! همون شکل با همون اسم
به عنوان یه شیطان باید براش معامله در نظر  چون... بهش ادا نکنه نتونه برگرده

و خوي انسانیم باعث شد که من همیشه شیطان نبودم گرفتم ولی واقعیت اینه  می
ولی توي زندگی . انداختید چون شماها من و یاد خودم می! بخوام به شماها کمک کنم

باز هم ضعفاي انسانی به شما غلبه کرد و توي جنگ کشته شدید، براي همین دومتون 
یک ... ضمین کنهي شما رو ت براي بار سوم دنبال کسی گشتم تا بتونه زندگی جاودانه

  !نیمه خدا

توانست خیلی بیشتر از قبل به برسام  هایش می واقعی عقب عقب رفت، با دانسته-آرایلی
در وجود ! ماند، جواب پیش رویش بود برسام زنده می دانست چرا حاال می! کمک کند
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ي  در تن او تیکه روحی از شیطان بود که با نیمه... اي از روح انسان نبود برسام تکه
  .کرد آمیخت و از مرگش جلوگیري می خدایی او می

گرفت، دیگر نیازي نبود براي نجات  چیز در ذهنش کنار هم سرجایش قرار می همه
ي پدري برزین و برسام بگردند جواب در همانجا مقابل  خانواده وشه به دنبالان

اي بعد  ؛ انقدر خوشحال بود که متوجه نشد دستان مهرناز باال آمد و لحظهچشمانش بود
واقعی و خود مهرناز متوقف شده بودند، صداي مهرناز باعث شد -همه به جز آرایلی

  !تو نباید اینجا باشی: آرایلی به خودش بیاید

است، زمانی که نگاه او را مستقیم   مخاطب او چه کسیلی به باال نگاه کرد تا بفهمد آرای
 ?you… you can see me: به روي خودش دید به حرف در آمد

  )تونی من و ببینی؟ تو می... تو(

کنی کی  فکر می: مهرناز از جلوي پسرانش کنار رفت و به سمت آرایلی رفت و گفت
  ...کنی؟ اما قرار نبود اینجا باشیباعث شده توي زمان سفر 

 I can tell: توجه به مهرناز گویی با خودش در حال سخن گفتن باشد گفت آرایلی بی
them! I can help them…  

  ...)تونم کمکشون کنم می! تونم بهشون بگم می(

  !این اتفاق نمیفته: صداي مهرناز کمی باال رفت

 ?what do you mean: آرایلی به او خیره شد

  )منظورت چیه؟(

خواد  متاسفم آرایلی، دلم نمی: ي مهرناز کمی در هم رفت، به آرامی گفت چهره
  .اي ندارم کدوم از شماها آسیب ببینید اما گاهی چاره هیچ
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قبل از اینکه آرایلی فرصتی براي حرف زدن پیدا کند مهرناز دستش را باال آورد، 
اي سیاه رنگ و طوالنی و در  شد؛ چاله  کشیده اي درون چاله ر آرایلیاي بعد انگا لحظه
رساند و کم کم  شد درد به روحش آسیب می کشیده می  اي که در آن چاله ثانیه

  .شدند ي قبل از ذهنش پاك می خاطرات چند لحظه

آمد کم کم چشمانش بسته شد و به حالت اغماء فرو  از درد و فشاري که به ذهنش می
  !رفت

***  

، دالیال معطل بین جواب دادن کرد و در انتظار جواب بود دالیال نگاه میبرسام هنوز به 
  کنی خانوادمو پس بگیرم؟ اگه کمک کنم پیداشون کنی، کمکم می: بود به آرامی پرسید

تونستی کمکم  حتی اگه نمی: و اطمینان داد برسام سرش را به عالمت مثبت تکان داد
  !کردم باور کن کنی، کمکت می

اي رنگ پسرك خیره شد و بعد به آرامی  مدت طوالنی در چشمان قهوه دالیال براي
  !کنم پیداشون کنی باشه، کمک می: گفت

را به زبان راند، برسام به  "آرایلی"صداي محمود به گوش هر دو رسید که به آرامی اسم 
سمت محمود برگشت و رد نگاهش را گرفت درست در راه رفتن به آشپزخانه جسم 

هایش  اي نیم متري از زمین قرار داشت؛ سیه چرده شده بود و گونه اصلهآرایلی با ف
موهایش در هوا بیرون زده بود انگار به یک باره وزن خیلی زیادي را از دست داده باشد، 

کرد دالیال با  کرد و برسام حجم زیادي انرژي جادویی را از سمتش دریافت می پرواز می
  ... مده؟ انگارچه بالیی سرش او... چه: لکنت گفت

  !انگار که یه جسده: محمود حرف او را کامل کرد
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درست در کنار آرایلی روي زمین نشست به برسام آن دو نفر را کنار زد، جلو رفت و 
  آرا؟ : آرامی صدایش کرد

اي از فهمیدن محیط اطرافش در خود نداشت، چشمانش تا انتها  ولی آرایلی هیچ نشانه
دستش را باال برد تا با اجراي طلسم آرایلی را برسام . باز بود و به سقف خیره مانده بود

شد به مراتب بیشتر از جادویی بود که  بیدار کند اما جادویی که از وجود او ساطع می
  به نظرت چش شده؟: رسیدبرسام داشت، محمود پ

هدف  دونستم االن بی به نظرت اگه می: برسام نگاه عاقل اندر سفیهی نثارش کرد و گفت
  شستم؟ اینجا می

***  

انوشه روي صندلی عقب نشسته بود و پاهایش بیرون از ماشین بود، در دستش دفتري 
ار آتش نشسته و هر از گاهی به برزین که کنزد  هدف نقشی را رج می بود که در آن بی

رفت و انوشه از تاریک شدن هوا بیزار بود،  کم کم هوا رو به تاریکی می. کرد بود نگاه می
برزین سرش را باال آورد به او نگریست با صدایی که مطمئن نبود به گوش او برسد 

  گیري؟ همیشه گوشه: گفت

  چی؟: انوشه سرش را باال آورد و پرسید

تر  هاي درون آتش را کمی بهم ریخت و واضح برزین با چوبی که در دست داشت چوب
  گیري؟  همیشه همینقدر گوشه: پرسید

دانستند  ي مثبت تکان داد، اما هر دو می انوشه کمی معطل ماند و بعد سري به نشانه
با برسام اي که  دانست که انوشه بعد از دیدار دوباره برزین تنها می. این جواب دروغ است

دانست که با رفتن اثري که آرایلی  این را می و انوشهاست داشتند در خود فرو رفته 
توانست به برزین مثل سابق نگاه کند و حاال تنها  روي ذهنش گذاشته بود دیگر نمی
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ي وقتش را با او نگذراند ولی به  داد همه برایش دوست عزیزي بود که او ترجیح می
  .وع تقریبا غیر ممکن بودخاطر این سفر این موض

چه ! کرد نگاهی به تصویر نقاشی شده انداخت پیرزنی روي ایوان به رو به رویش نگاه می
 ...خواست جاي این پیرزن باشد قدر دلش می

دفترچه را بست و داخل ماشین انداخت، کمی معطل ماند اما بعد در حالی که از درب 
ها بود در ذهنش مانده  که حاال مدتگرفت از آن خارج شد و حرفی  شین کمک میما

  مطمئنی مسیر درستیه؟... این مسیري که داریم میریم: بود را پرسید

بار دیگر نگاهی سطحی به . کرد، نفسش را به آرامی بیرون دادبرزین به سمتش نگاه 
  .منابعی که دارم میگه باید به همین سمت برم: ي پدرش انداخت و گفت دفترچه

را بست، براي چند لحظه با اعصابی خورد رو به آن ایستاد و بعد در انوشه در ماشین 
  !خوبه: زد برگشت و گفت حالی که لبخندي مصنوعی می

***  

گذشت، در این دو روز هیچ  آرایلی بیهوش پیدایش شده بود میدو روز از زمانی که 
ح باشد شبیهه به دالیلی هنوز بیشتر از اینکه شبیهه اروا. تفاوتی در او ایجاد نشده بود

نیمه شب گذشته بود و برسام در سالن درست جایی که آرایلی   2اجساد بود، ساعت از 
براي خواب رفته بودند در  محمود و دالیال یک ساعتی بود که.  قرار داشت ایستاده بود

آن تاریکی برسام ذهنش را متمرکز کرد، بار دیگر طلسمی که در آن دو روز چندین بار 
  . فلنور سمان دینور: بود را به زبان راندتکرار کرده 

گفت هیچ اتفاقی نیفتاد، صداي دالیال او را از  باز مثل هر بار دیگري که این طلسم را می
کنی  کنه، طلسمی که داري استفاده می این طلسم کمکی نمی: خیالش بیرون کشید

  ...براي پیدا کردن اجسام و ارواحه نه بهبودشون
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درخشید و  تابید می اش به خاطر نوري که از آشپزخانه می برسام به او نگاه کرد، چهره
تو : صداي برسام در سکوت خانه پیچید. تر از هر زمان دیگري بود در آن تاریکی معصوم

  دونی؟ از کجا می

  ... به عنوان یک داگونیوس خیلی چیزها از نژاد شما میدونم: دالیال با آرامش گفت

  .تونم کمکش کنم من می: تر ادامه داد مبعد آرا

  :برسام

  چطوري؟-

از هر نسل داگونیوسی که به وجود : ي مبل نشست و گفت دالیال جلو آمد روي دسته
تونی یه داگونیوس  تو می... شاید دو یا سه نفر! شن میاد، تعداد اندکی از اونا شفاگر می

هاش صورتی باشه و روي شکمش  هاي پاهاش و یا شکمش بشناسیی، اگه باله رو از باله
ها به رنگ تیره در  نقشی از اقیانوس روشنی باشه یعنی که یک شفا گره اما اگه باله

  .اومده باشه و یا نقش اقیانوس، اقیانوس تاریکی باشه یعنی اون یک داگونیوس معمولیه

  ...هاي تیره دارن جز اونایی که ي نژاد شما باله یعنی همه: برسام پرسید

داگونیوسی که گناه نکرده باشه همین هر ... نه: دالیال حرف برسام را برید و توضیح داد
تونیم و  ها نمی مشخصات را داره ولی مسئله همینه که من و دیگر شفا دهنده

  ... خواهیم که گناه کنیم نمی

کرد  برسام گیج شد، چرایی بر روي لبانش آمده بود که به سختی خود را کنترل می
ما حکم : ادایش نکند؛ دالیال گویی این را فهمیده باشد لبخند زد و گفتبلند 
  .دیم هاي دنیاي دریا رو داریم با گناهمون قدرت شفا دهندگیمون رو از دست می قدیس

  !کمکش کن: برسام چند لحظه ساکت شد و بعد با صدایی که گرفته بود گفت
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سر آرایلی گذاشت و بعد مقابل کنار آرایلی نشست دستانش را روي ، دالیال لبخند زد
ي کمی از زمین در هوا معلق  چشمان برسام در هوا معلق شد و به مانند آرایلی با فاصله

  .ماند

*** 

. کرد کرد، حسِ سرما درون پوست و استخونش نفوذ می دالیال کم کم چشمانش را باز
بدنش قابل دیدن به خودش انداخت، دیگر ربدوشامبري به تن نداشت و بار دیگر نگاهی 

  آرایلی؟؟؟: کمی به خودش لرزید و بعد فریاد زد. بود

کمی خود آمد  اي که به سمتش می صدایی مبنا بر پاسخگویی نشنید، با صداي کالسکه
زنی با کمی جلوتر از او کالسکه ایستاد و درش به طور ناگهانی باز شد، . را عقب کشید

هایی که بر تن داشت به نظر  از لباس اي خارج شد و پالتوي گران قیمت اما قدیمی
ي پیش باشد؛ زمانی که رویش را به سمت دالیال کرد  هاي چند صده میامد جزو اشرافی

  آرایلی؟: اش قابل تشخیص شد، دالیال اسمش را به زبان راند تازه چهره

  !Господи, ты вы уверены, что лед: آرایلی به سرعت گفت

  .)زنی میخداوندا، تو حتما داري یخ (

هاي دالیال انداخت، دالیال نگاه گذرایی به او  به سرعت پالتویش را در آورد و روي شانه
نوع حرف زدنش هاي سلطنتی دوران قدیم روسیه بود و  لباسش به مانند لباس. انداخت

برسام من و ! آرایلی، من دالیال هستم: کرد به فارسی گفت هم این را تایید می
  ...فرستاده

  ?Что вы говорите: کمی به او نگاه کرد و بعد به روسی تکرار کردآرایلی 

  )چی میگی؟(
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  .Александр Подойди: بعد کمی بلندتر به سمت کالسکه داد زد

  )الکساندر بیا اینجا(

هایی  بار دیگر از کالسکه کسی خارج شد، این بار یک مرد که او هم مثل آرایلی لباس
  ?Что случилось, дорогая: قدیمی به تن داشت به سمت آرایلی گفت

  )چی شده، عزیزم؟(

گفت، چشمان دالیال گشاد شد  با شنیدن صداي آشنایی که به زبانی بیگانه سخن می
  برسام؟: اسم فرد را زمزمه کرد

شمارد  توجه به چیزي که دالیال گفته بود به طرف مرد که او را الکساندر می آرایلی بی
 Он не говорит на нашем языке  .Я не знаю, что он: گفت

говорит ...  

  ...)گه دونم چی می کنه، نمی اون به زبان ما صحبت نمی(

 Hello, can you speak :الکساندر جلو آمد به انگلیسی گفت/برسام
English?  

  )تونید انگلیسی حرف بزنید؟ سالم، می(

: الکساندر گفت/رسید سر تکان داد و تایید کرد، برسام دالیال که کمی گیج به نظر می
Ok, my name is Alexander and this my wife Ariley. Can we 

help you? 

  )کنیم؟تونیم کمکت  باشه، اسم من الکساندراست و این همسرم آرایلیه، می(

 yes you can help me with: دالیال چند لحظه ساکت شد و بعد گفت
waking up your so called wife!!! 
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 .)تونی با بیدار کردن اینی که مثال زنته کمکم کنی آره می(

 ...بلند شو آرایلی، برسام واقعی بیرون منتظرته: بعد به سمت آرایلی داد کشید

 мы: دالیال نگاه کرد و بعد به سمت الکساندر گفتآنکه پلک بزند به  آرایلی بی
должны взять её дом, я думаю, что она больна. 

  !)باید ببریمش خونه، فکر کنم مریضه(

ي  الکساندرا سري تکان داد و به سمت دالیال به انگلیسی و با لحنی شمرده که لهجه
 see, we’ll take you to our home: کرد گفت اش را پنهان نمی روسی

now! Everything will be fine! 

  !)شه چیز درست می همه! بریمت خونه ببین، االن می(

یا بهتر است _اي از این دنیا  فایده دید، فهمید تا زمانی که نشانه دالیال بحث کردن را بی
 تواند او را مجبور به فهمیدن حقیقت در کنار او و آرایلی قرار دارد نمی _بگوید الکساندرا

به کمک الکساندر سوار کالسکه شد و شنید که آرایلی به روسی چیزي به ... کند
. چی گفت، خودش را درون پالتویی که آرایلی رویش انداخته بود جمع کرد درشکه

متوجه شد با وجود اینکه این دنیا، دنیایی در ذهن آرایلی هست اما سرما به خوبی 
و در مسیري غیر قرار گرفت و کمتر از کالسکه چرخید .  درونش باز سازي شده است

درب ها و شیهه کشیدنشان  ، با ایستادن اسباي با شکوه ایستاد پنج دقیقه جلوي خانه
: دویدند داد کشیدند ورودي خانه باز شد و دختر و پسري تقریبا همسن در حالی که می

мама и папа, вы вернулись.  

  .)مامان، بابا شما برگشتید(
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الکساندر که زودتر از آن دو پیاده شده بود روي دو زانو نشست و هر دو را بغل کرد و با 
 Вы говорите, как мы ушли в течение: خنده گفت

нескольких дней. 

  .)زنید که انگار چند روزه رفتیم طوري حرف می(

  ?кто она:اش به دالیال نگاه کرد و پرسید اي که در آغوشش بود از روي شانه پسربچه

 .друг: الکساندر نگاهی به دالیال کرد و به نرمی گفت

  .)یه دوست(

آرایلی بعد از اینکه به دالیال کمک کرد روي پاهایش بر روي زمین قرار بگیرد به سمت 
: رویی بدون اینکه خم شود هر دو را نزدیک خود گرفت و گفت و رفت و با خوشآن د

иди и скажи Софию которая мы имеем компанию. 

  .)برید و به سوفیا بگید که مهمون داریم(

 come in, they: دادند و رفتند، الکساندر به سمت دالیال گفتهر دو سر تکان 
are good kids you’ll be ok here till you remember who you 

are… 

خواهی هاي خوبین تا وقتی که حافظتو به دست بیاري اینجا راحت  بیا داخل، اونا بچه(
  ...)بود

زدند گمان  الکساندر صدا میمشخص بود کسی که شباهت زیادي با برسام داشت و او را 
آمنژیا داشته باشد و احتماال این برداشتش به خاطر رفتار برد که او از بیماري  می

 I need to speak to your :عجیب و غریب دالیال بود، دالیال به آرامی گفت
wife! 

  !)همسرتون حرف بزنمالزمه که با (
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 but she can’t speak :الکساندر معطل نگاهی به آن دو انداخت و گفت
English! Atleast not very well. 

  .)حداقل نه خیلی خوب! تونه انگلیسی حرف بزنه اما اون نمی(

 .it doesn’t matter: دالیال سر تکان داد و گفت

  .)مهم نیست(

، با رفتنش دالیال درست رو بعد با تکان سر به داخل رفتي دیگر ماند و  الکساندر لحظه
 ,I know you can’t remember: به روي آرایلی ایستاد و به انگلیسی گفت

but I’m a dagonious! I can make you remember… 

  ...)تونم مجبورت کنم که یادت بیاد می! دونم یادت نمیاد، اما من یه داگونیوسم می(

متريِ سر او گرفت و  ، دستش را در چند سانتیآرایلی بتواند حرفی بزندقبل از اینکه 
  :خواند شروع به حرف زدن کرد بعد با لحنی آهنگین گویی که شعر می

  ها از آن ماجرا گذشته صده

  ام توبه به پیش خدا کرده

  هاي گران ام سال دیده

  ام گریه و داد و فغان کرده

  ام کمک بارها و بارها خواسته

  انستی در این سالهااگر تو

  بشناسی مرا به جور زمان

  خود شیطانخواهی فهمید منم 
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ي عجیبش به  با لهجهدالیال گویی نفسی بگیرد عقب کشید و به آرایلی نگاه کرد، آرایلی 
  برسام کجاست؟... برسام! اما حاال یادم اومد... این من نبودم: گفتفارسی 

... آره تو نبودي صداي ذهن دورتر بود: دالیال تاییدي به حرف آرایلی کرد و گفت
  .برسام یه جایی بیرون از ذهنِ توئه آرایلی ببرمون بیرون... برسام

  ..باشه: آرایلی سر تکان داد و گفت

اگه اون شعر از افکار ذهن تو نبود : دالیال سوالی که ذهنش را درگیر کرده بود پرسید
  پس چطوري یادت اومد؟ 

 I don’t :اد و شانه باال انداخت و به انگلیسی گفتآرایلی آب دهانش را قورت د
know I think, somehow I rememberd when I saw you but 
Alex… barsam wouldn’t let me to remember completely … 

برسام اجازه نمیداد ... کنم، یه طورایی وقتی دیدمت یادم اومد اما الکسـ  دونم فکر نمی(
 ...)کامل یادم بیاد

  ...خب حاال وقتشه بیدار شی خیلی: دالیال سر تکان داد و گفت

***  

در مقابل چشمان برسام ناگهان هر دو دختر چشمانشان را باز کردند، پوست آرایلی کم 
. کم از آن حالت تیره به سمت روشن رفت و جاهاي خالی صورتش مثل قبل پر شد

کامل چشم باز کرد ، ابتدا دالیال برسام سرجایش صاف شد و اسم آرایلی را به زبان راند
آرایلی رفت کمکش کرد بشیند و به آرامی به برسام به سمت . و در جایش دوال شد

یادته اولین بار که بهم پیشنهاد دادم کمکت کنم وایسی فکر کردي یه : سمتش گفت
  احمقم؟ حاال احمق کیه؟
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هر دو به آرامی خندیدند و برسام قبل از اینکه بتواند احساساتش را کنترل کند با 
هاي زیادي توي زندگیم دیدم آرا، محض رضاي خدا معلومه که  من روح: ناراحتی گفت

اي که قرار  ولی در مقابل اونا و در مقابل هر روح دیگه... ام دیدم خیر سرم یه شکارچی
  !تونی از این دنیا بگذري نمی تو یه روح نیستی پس! ببینم

 maybe you’re right and :آرایلی به سمت دوستش لبخند و صادقانه گفت
maybe I won’t… 

  ...)اید نکنم این کار روشاید حق با تو باشه و ش(

  ...مرسی: برسام به سمت دالیال برگشت و صمیمانه گفت

  .دیم ه ما انجام میمن یه داگونیوسم و این کاریه ک:دالیال لبخندي زد و گفت

به صورتش خیره شد و جواب لبخندش را داد اما حرفی براي گفتن پیدا نکرد جز برسام 
  !خوشحالم از اینکه با یه داگونیوس برخورد کردم: خب به گمونم باید بگم: اینکه بگوید
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  فرگشت ققنوس: فصل چهارم

حالی که سرش را به نگهبان نگاهی به قامت زن در آن رداي سیاه رنگ انداخت و در 
اي در  ، مهرناز دو دستش را باال آورد و با اشارهکرد کنار رفت ي تعظیم خم می نشانه

  .هایی سبک وارد خلوت بردیا شد پیکر سرسرا را کنار زد و با قدم عظیم و غول

آمد  ها سر بلند کرد و مهرناز را دید که مستقیما به سمت او می بردیا با شنیدن قدم
مکث کند یا در این مورد تردیدي به خود راه بدهد، بردیا یکی از ابروهایش بدون آنکه 

  !مهرناز: را باال برد و اسم او را به زبان راند

  .شه که ندیدمت بردیا، مدت زیادي می: مرموز زد و گفتمهرناز لبخندي 

آره خیلی وقته : بردیا دستی به موهایش کشید از روي تخت سلطنتی بلند شد و گفت
  .اي که به جهنم پیوستم با از همون ثانیهتقری

هاي اصلی  مهرناز بود، در اصل در جهنم همه مهرهفضاي قصر کمابیش شبیه به قصر 
عمارتی به همان شکل داشتند تنها تفاوتی که قصر آن دو نفر با دیگر قصرها داشت 

ها قابل  هر دو به دالیلی که تنها براي آن... ي آن بود سکوت و خلوت بودن بیش از اندازه
ه حاال درونش بودند هم تقدس بود نه تنها از دنیاي اصلی خودشان بلکه از دنیایی ک

به  کرد دنیایی که زمان مثل یک حلزون به کندي حرکت میفاصله گرفته بود و در 
  .کردند تنهایی حکومت می

  خواي؟ چی می: مقدمه پرسید بردیا بی

هاي اصلی جهنم بردیا کمابیش مانند خودش عمل  مهرناز از اینکه برعکس دیگر مهره
خواد  یه نفر می: ت لبخندي رضایتمند زد و گفترف کرد و به سراغ اصل مطلب می می

  ...ببینتت
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اگه براي این تا اینجا اومدي پیشنهاد : ي بردیا تغییري پیدا نکرد، به آرامی گفت چهره
  .االن برگردي و از در این قصر بیرون بري مهرناز  کنم همین می

  ...به من گوش کن: مهرناز کوتاه نیامد با اصرار گفت

ره شد، تصمیم گرفت فرصتی دهد تا حرف بزند و این را صامت بودن به بردیا به او خی
به یه فکري اینطور نیست؟  ببین، تو از وقتی که پات به جهنم باز شده: مهرناز نشان داد

  اون تا چه حد برات مهمه بردیا؟... برتکامیه

  

سوالت : اش از حالت جدي خارج شد و گفت بردیا نیشخند زد، باالخره چهره
  . این انتقام از اونه که براي من مهمه! برتکامیه براي من هیچ اهمیتی نداره... مسخرست

خب : شد گفت هایش را ریز کرد و به آرامی در حالی که به بردیا نزدیک می مهرناز چشم
  ات برسی چی؟ تونی به خواسته حاال اگه بهت بگم می

  ! این دختر، آناهید واقعا عاشقته: داد ي او گذاشت و ادامه دستش را به نرمی روي شانه

اي به  عالقه من هیچ: اش به او نگریست و گفت بردیا سرش را چرخاند و از روي سرشانه
  ...اي ندارم ي دیگه اون یا هر الهه

  مگه گفتم بهش عشق بورزي؟: مهرناز خندید و گفت

عشق ورزیدن  براي زندانی کردنش نیازي به: بردیا به سمتش چرخید و او ادامه داد
انتقام از برتکامیه یه ... بعد! نداري، تنها چیزي که الزمه اینه که دعوتش کنی اینجا

  .شه نه یه آرزو نقشه می

***  



نامر کت ھفاک یصاصتخا  

150 
 

با حرکتی آن را بست، به سمت برزین کیف لوازمش را داخل صندوق عقب گذاشت و 
اش بازي  ي چشم به انوشه نگاه کرد که با گوشی درب راننده رفت و نشست؛ از گوشه

  خوبی؟: کرد و پرسید می

اش را خاموش کرد و داخل جیبش گذاشت، به سمت او  خارج شد گوشی  انوشه از بازي
  .آره خوبم: نگاه کرد و لبخند زد و گفت

اونجا یه  ساعت دهه تا دوازده میرسیم به شهر: برزین گلویش را صاف کرد و گفت
  .خوریم چیزي می

  !ي خوبیه نقشه: انوشه سر تکان داد و گفت

حرکت ماند و در طی چند ماهی  دست برزین که به سمت سوئیچ ماشین رفته بود بی
دوست : سخن گفت حتشناخت براي اولین با او با لحنی جدي و نارا که انوشه او را می

  داري یه حرفی بزنی؟

  چی؟: ابروهاي انوشه از تعجب باال رفت و گفت

خواي با من باشی چیز مهمی نیست دختر خوب؟ قبول  ببین تو نمی: گفتبرزین جدي 
دارم اون پیشنهاد با هم بودن رو وقتی دادم که با برادرم دعوام شده بود و به نظر کار 

  ...پیش رفت تا درستی میومد و اولش هم خوب

اي که قرار بود بگوید مردد بود اما باالخره  لبش را بهم فشرد انگار در مورد کلمات بعدي
کنم که من  از اون روز تماما دارم فکر میي محمود اومدیم،  تا اینکه از خونه: ادامه داد

چیزي گفتم یا کاري کردم که حتی حاضر نیستی با من حرف بزنی؟ یادت باشه من و 
قبل از اینکه با هم هرگونه ارتباطی برقرار کنیم یه هدف مشترك داشتیم، داریم و تو 

  ...خواهیم داشت
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گفتی نه کاري کردي، نه چیزي : انوشه معذب صورتش جمع شد و به آرامی گفت
یه تصویر که از وقتی آرایلی ... واقعیت اینه که ذهن من تاثیر فریبندگی یه تصویر بود

ولی نه اون تصویر واسه من بود نه تو اون ! وي ذهنم جاي گرفتتجسمم رو تسخیر کرد 
  ...مرد بودي

م آزرده برزین به طرز عجیبی آرام شد، از فکر اینکه به غیر از برادرش فرد دیگري را ه
  چی؟: مدتش تعجب جایش را گرفت باشد در عوض به جاي خشم کوتاه

آرایلی وارد هار ماه پیش وقتی چ: انوشه محسوس معطل کرد و بعد باالخره زبان باز کرد
یه نفر . یه سري خاطرات و توي این خاطرات یه نفر بود... بدنم شد، یه سري چیزا دیدم

تونم قسم بخورم  زد می که االن اسمشو یادم نمیاد ولی اگه به یه زبون دیگه حرف نمی
  ! خودت بودي

برزین درست مثل کسی بود که در خاطرات آرایلی . نگاهش چرخید، حق با انوشه بود
  : دیده بود اما یک تفاوت وجود داشت

پس وقتی بیدار شدم و . آرایلی به بدن من، انگار ذهن و احساساتمون یکی شدبا ورود -
یا حداقل این چیزیه -سوزي هنوز تحت تاثیر اون احساسات بودم دیدم که تو داري می

چون اون موقع به واقع مطمئن شده بودم که دنیا وایساده و تو  -که االن بهش باور دارم
توي اون ... تو تنها کسی هستی که اهمیت داره! تنها کسی هستی که باید نجات بدم

ي احساساتی شده  اما با گذشت ماه اول فهمیدم من درگیر سایه! لحظه فکر کردم عشقه
بودم که حتی براي تو نبود، بلکه براي کسی در چند قرن پیش بود اما به دالیلی 

بود  خواستم این و بگم دوست داشتم باور کنم که اون عشق یا هر چیزي که نمی
  ...دادي و اشته چون تو بهم اهمیت میواقعیت د

اش را از نظر  حرفش رو قطع کرد به صورت برزین نگاه کرد و تک تک خطوط چهره
داده اما این  گذراند، به این باور رسید بعد از این چند ماه او هم به برزین اهمیت می
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طه برایش مسخره بود، ؛ حتی این رابشد که بخواهد به این رابطه ادامه دهد دلیل نمی
  . اي میشد تصمیم به پایانش گرفته بود اي که چند هفته یک بازي

برزین وقتی سکوت طوالنی شد او را تشویق به حرف زدن کرد، هر دو در ماشین 
تقریبا به . ي جنگلی مانده بود حرکت هنوز کنار جاده نشسته بودند؛ ماشینی که بی

  و؟: سمت انوشه چرخید و پرسید

دادم  و من بهت اهمیت می: از لبخند روي لبان انوشه نشست، به آرامی ادامه دادشبحی 
و میدم اما وقتی چند هفته پیش دوباره برسام رو دیدم و باهاش حرف زدم متوجه یه 

برادري که به خاطر گذشته از دستت . تو مشکالت خودت رو داريچیزي شدم، اینکه 
ببخشدت و اونجا بود که متوجه تونه  اره نمیدلگیره، کسی که با وجود اینکه دوستت د

برسام اصرار کرد که مقصر ! ده ده چی تورو زجر می شدم چی داره اون رو زجر می
به اون ترجیح اون فکر میکنه که تو من و ... ما بودماي شما دو نفر من نیستم  فاصله
  ...دادي

این نتیجه رسید که انوشه ابروهاي برزین باال رفت، صورت انوشه را از نظر گذراند و به 
که به این معنا که حقیقت را -ند باور داردز گوید یا به حرفی که می یا حقیقت را می

هرچند که این فکر از  -داند گوید نبود بلکه یعنی شاید به اشتباه چیزي را وقعی می می
  خودش اینو گفت؟: ذهنش گذشت اما زمانی که دهن باز کرد صدایش لرزید و گفت

جه لرزش صدایش شد و دهانش را بست، انوشه ي آخر را گفت متو ض اینکه کلمهبه مح
اونجا زمانی بود که ... خودش نه، اما چشماش آره: سرش را به دو طرف تکان داد و گفت

اونجا بود که فهمیدم دارم با دروغ راجع به ! فهمیدم این رابطه نباید ادامه پیدا کنه
توي این دو ... زنم خودت بلکه به برسام هم آسیب می چیزي که نبود نه تنها به خودم و

باور دارم بین من و هفته خیلی فکر کردم چطور تمومش کنم چون حتی با وجود اینکه 
  ...تو چیزي براي ارتباط بیشتر از دوستی نبود اما یه چیز دیگه بود
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  .هدف مشترك: برزین لبخند کمرنگی زد و حرف او را کامل کرد

بین ما ! نه: گاه کرد و با صورتی جدي گفتاین حرف تعجب کرد به او ن انوشه از شنیدن
دوستی، اعتماد و حقیقت اینکه بهم دیگه اهمیت ... تر از عشق هست یه چیز مقدس

  . دیم می

، شاید حق با تر شد ها از دهان انوشه لبخند روي لبان برزین پررنگ با شنیدن این حرف
ي برزین گذشت و  ثانیه تاریک شد و دردي از سینهاین افکار در کمتر از ده . او بود

. و سرش را روي فرمان ماشین گذاشتقلبش را فشرد، به خاطر درد ناگهانی خم شد 
ي برزین  این وضعیت براي هر دو آشنا بود، انوشه نگران شد دستش را روي شانه

  خوبی برزین؟ : گذاشت و پرسید

تا حد یخ زدن و برزین به سختی سرش را تکان داد، درست بعد از اینکه روح قلبش را 
دانست  کرد چون می شد ولی توجهی نمی نهایت مرگ فشرده بود گاهی اینطوري می

شود؛ اما انوشه چنین فکر  اش تاثیر همان اتفاق است و با گذر زمان خوب می همه
کرد  مثل االن که احساس می شد د واقعا نگران میافتا کرد و هر بار که این اتفاق می نمی

بیا اینور بشین من بشینم پشت فرمون میریم دکتر : رنگش پریده است، با اصرار گفت
  .همین دور و ورا

شد بیشتر به  خنده باعث میالبته فقط تقریبا چون -از این حرف برزین تقریبا خندید
بهت گفتم قبال قلب من  به آروم باش دختر خوب، : به آرامی گفت -قلبش فشار بیاید

تونم برم  پس نمی! خاطر یه روح اینطوري شده به واقع اگه به خاطر تو نبود مرده بودم
دکتر بگم که یه نگاه به قلبم بکنه چون یه روح گرفته توي مشتش و سعی کرده بکشتم 

  ...مطمئن باش چیزي نیست و

  .من خوبم: تر شده بود به نرمی اضافه کرد انوشه نگاه کرد و لبخند زد، حاال درد آرامبه 
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دید به آرامی حرف او را تایید  نگاه انوشه هنوز نگران بود، اما دلیلی براي مخالفت نمی
اي که  کرد؛ برزین به سمت صندلی عقب خم شد دفتر پدرش را برداشت و صفحه

خواست را باز کرد بعد از کمی مطالعه ماشین را روشن کرد و هدف خودش را  می
  .مسیر بعدي بابلسره: مشخص کرد به آرامی گفت

***  

شنید، با اینکه صورتش را  هاي مهرناز کنار گوشش تنها چیزي بود که می صداي نفس
بودنش بود، سرگرم ي  لبخندي که نشانه. توانست لبخندش را حس کند دید اما می نمی

و چیزي  برد هایی بدهد که دیگران نتوانند آن را رد کنند لذت می او از اینکه پیشنهاد
محافظ کودکان، پدر برتکامیه خداي ! آزار دادن برتکامیه بود شد که باعث لذت بردیا می

 ،بردیا. ها بابت خیلی چیزها در نزد بردیا سرزنش شده بود کسی که سال ،بردیا
آرامش وجودش را در کنار شیاطین اش پشت کرد و  ي خدایی به نیمه خدایی که نیمه

... اما این بردیا. بردیاي زمان دور، عاشق او بود... شناخت آناهید را می- یافته بود، رزا
  . ایستاده بود، تنها حسی که داشت هیجان از گرفتن انتقام بود اتاق بردیایی که در این

هیجان لرزش کمرنگی داشت، لرزشی که از  وقتی باالخره دهان باز کرد صدایش
درخشید به  چشمانش از این ایده میشد به سمت مهرناز برگشت و  وجودیش ناشی می

  چی باعث شده به فکر کمک به من باشی؟: آرامی گفت

هایش را به نمایش گذاشت و با  لبانش به دو طرف کشیده شد و دو ردیف سفید دندان
  رسه؟ به تو میچی : الش را عوض کردزیرکی سو

ي اتاق ایستاده بودند نگاه هر دو به دیگري بود، مهرناز با طنازي موهاي  درست میانه
بعد از همه فداکارایی که ! دونی، اومد سراغِ من می: قرمزش را پشت گوش راند و گفت

  !کنه در مقابل گفت برام یه کاري می ...کرده و ازم خواست براش یه کاري کنم
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حاال ! یه کاري که نیاز دارم انجام بشه: ا به بردیا کرد و ادامه دادرد، پشتش رمکث ک
چی میگی قهرمان؟ دوست داري انتقامتو بگیري یا نه؟ چون تا جایی که یادمه آناهید 

  !به من گفت تورو ببینه نگفت که چطوري دوست داره تو اونو ببینی

  .ف کنم کارت حرف ندارهباید اعترا: بردیا از این حرف تقریبا به خنده افتاد و گفت

هرچی نباشه من و تو تنها کسایی هستیم که اینجا عقل : مهرناز نیشخندي زد و گفت
  .داریم

آمدند یا به مرور زمان با فاسد شدن روحشان تبدیل  حق با او بود، شیاطین یا به دنیا می
شیاطین جزو کندترین موجودات در هر جهان هستی به شدند و در هر دو صورت  می

و در مقابل مهرناز و بردیا هر دو افرادي بودند که با رضایت خاطر . آمدند حساب می
  . فروختن روح خود و به تاریکی کشیده شده بودند

ت اما مهرناز چرخید به سمت درب خروجی رفت، دستش را روي درب خروجی گذاش
ذاري کار من تموم شه  فقط یادت باشه قهرمان، اول می: قبل از اینکه خارج شود گفت

  ! بعد خبرت کنم

هایش  هایش را داخل جیب احساس خودش برگشته بود دست بردیا بار دیگر به حالت بی
با رفتن مهرناز دوباره تصاویري از گذشته خیلی کمرنگ از جلوي . کرد و سري تکان داد

دید که به ضرب یک دست آناهید را از روي زمین  گذشتند، خودش را میچشمانش 
ي خیلی دور  عصبانیتی که حاال در گذشته.  رود بلند کرده و با عصبانیت جایی می

گذشت و او با  هزار سال میي کمرنگ  مدفون شده بود، هرچه نباشد از آن خاطره
گاهی خاطرات محوي به تقریبا همه خاطراتش را باخته بود تنها فروختن روحش 

  .آمدند ذهنش می

  . هاي اصلی عمارت قرار داشتند رفت نفسی کشید، به سمت راست و جایی که اتاق
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***  

برسام با قوري براي خودش چاي ریخت و تیتر روزنامه را از نظر گذراند، حتی در قرن 
. داد وقت خود را با خواندن روزنامه بگذراند م و پیشرفت مدیا ترجیح میمیالدي ه 21

حوصلگی روزنامه را به کنار  شپزخانه را عقب کشید و رویش نشست، با بیصندلی آ
  خوابت میاد؟: صدایی باعث شد سر بلند کند. اي از چایی تلخش نوشید انداخت و جرعه

ی صحبت کرده است در این دو دانست چه کس بدون اینکه به پشت نگاه کند می
آنکه بخواهد  اي که اینجا بودن به خوبی صدایش در ذهنش ثبت شده بود، بی هفته

یه : دهان باز کرد حرف بزند اما صدایش گرفته بود لبخند کمرنگی روي لبش نشست
  .کم

ي کوتاه خبري با صدایی عجیب از دهانش خارج شده بود، گلویش را صاف  همین جمله
یبا رویش را برگرداند دالیال را دید که با لباس گشادي پشت سرش ایستاده، کرد و تقر

. موهایش پریشان بود و چشمانش به خاطر اینکه تازه از خواب بلند شده بود پف داشت
آنکه بفهمد دالیال پشت سرش ظاهر  برسام از گیجی خودش متعجب بود، چطور بی

  شده بود؟ 

  خبر جالبی داره؟: مه را برداشت و پرسیددالیال به سمت او حرکت کرد، روزنا

دالیال به آرامی روزنامه را ، "نه"برسام سرش را به دو طرف تکان داد و زیرلب گفت 
حوصله روي صندلی کناريِ او نشست؛ تنها تفاوتی  روي میز برگرداند و مثل برسام بی

با آن بازي اي وجود داشت که  که داشتند این بود که درون دستان برسام لیوان چایی
  .کرد می

صداي زنگ گوشیِ برسام حواس هر دو را پرت کرد، برسام براي جواب دادن تقریبا از 
نگاهی به صفحه انداخت، با دیدن . جا ایستاد تا موبایلش را جیبش بیرون بکشد
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: دستش را روي صفحه کشید تا پاسخ دهدي انوشه با تعجب اخم کرد به آرامی  شماره
  الو؟

صداي پر اضطراب انوشه باعث شد تا در جایش سیخ بایستد، اولین فکري که به ذهنش 
اسم برادرش در دانست چرا انقدر نگران شده است تنها  حتی نمی. رسید برزین بود
  الو برسام؟ : شد ذهنش تکرار می

  چی شده؟: برسام دهان باز کرد و با صدایی یخ زده گفت

تصادف کردیم، ده کیلومتري بابلسر من و برزین : انوشه نفسی کشید به آرامی گفت
  .حال هردومون خوبه نگران نباش ولی بهتره که هرچه زودتر بیاي

باید : آنکه جوابی بدهد گوشی را قطع کرد به سرعت به سمت دالیال گفت برسام بی
  .همین االن راه بیفتیم

  چی شده؟: کرد و پرسیددالیال گیج شد، به سمت او نگاه 

براي : آنکه به او نگاه کند گفت رفت، بی برسام در حالی که از آشپزخانه بیرون می
  .داداشم مشکل پیش اومده

  ! ریم ما داریم می: شد گفت با دیدن محمود که وارد خانه می

  همتون؟: محمود تقریبا هول شد

ي خودش خارج شد، ایستاد و به سمت محمود  اي از حالت دستپاچه برسام براي لحظه
ریم بشین  تو این مدتی که ما می! هممون، ولی جدي میگم رفیق: شمرده شمرده گفت

  !آرایلی زن تو نیست... پیش خودت تکرار کن

  .دونم می: محمود با کج خلقی گفت
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 !It’s good that you know :ردصداي آرایلی با لحنی جدي به گوش برسام خو
What’s going on Barsam? 

  )برسام؟ هچه خبر! دونی خوبه که می(

: برسام به سمت او برگشت، انگار تازه یادش افتاده باشد چه کار دارد با عجله گفت
باید برم مطمئن ... برزین و انوشه تصادف کردن، انوشه گفت مشکلی نیست اما! برزین

  .شم

 so you get ready. AndI: به معناي فهمیدن تکان داد و گفت آرایلی سرش را
pack your suitcase. 

  .)کنم پس تو آماده شو و من چمدونتو جمع می(

 I can touch: برسام دهان باز کرد تا حرف بزند اما آرایلی به سرعت یادآور شد
stuff now and you should get ready and call a taxi. 

  .)به وسایل دست بزنم و تو هم باید آماده شی و زنگ بزنی تاکسی بیاد تونم میحاال (

برسام به سرعت موافقت کرد، حق با آرایلی بود حاال که او قدرت دست زدن به اشیا را 
با برداشتن شلوار جینش به . هم به دست آورده بود نیازي نبود او را در حاشیه نگه دارد

وض کند، هنوز کامل شلوارش را باال نکشیده بود سمت اتاق محمود رفت تا لباسش را ع
با عصبانیت . که در محکم باز شد و او تعادلش را از دست داد و بر روي تخت فرود آمد

  چه مرگته محمود؟: به فرد خاطی نگاه کرد و گفت

  !نترس بانو، منم: تفاوت گفت اي بی محمود با چهره

نابغه و منم پرسیدم چه مرگته دونم تویی  می: برسام به سختی بلند شد و گفت
  !!!محمود
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بانو هم عمه بزرگوارته : بعد انگار تازه حرف محمود را حالجی کرده باشد اضافه کرد
  دردت چیه عین گاو میاي داخل؟

ببین : محمود در را بست و یک قدم جلو گذاشت و با این کار برسام رفت عقب و گفت
  .خوشتیپی ولی من اهلش نیستمرفیق خیلی 

  چی؟: هاي محمود گشاد شد، حرفش یادش رفت و گفت چشم

  .نادیده بگیر، خواستم فضا عوض شه: دستش را در هوا تکان داد و گفت برسام

من یه : قبلی او گفتتوجه به حرف  محمود کاري که برسام خواسته بود را کرد و بی
  .رسونمتون ماشین دارم اگه بخواید می

! اس ممنون، ولی همینکه آرایلی اینجا مونده معجزه :برسام ابروهایش را باال داد و گفت
خواد زودتر از ما  کنم بتونه تحمل کنه توي ماشین پیش تو باشه و من دلم نمی فکر نمی

  .بره پیش برزین و انوشه

  .اگه بخواید ماشین من هست... فهمم ولی هنوز می: محمود سر تکان داد و گفت

مرسی از پیشنهادت : ي او را گرفت و گفت نهبرسام لبخند زد، جلو رفت و با دستش شا
  .با تاکسی بریم بهترهولی 

محمود سر تکان داد، کمتر از نیم ساعت بعد برسام، دالیال و آرایلی که تنها برسام قادر 
آرایلی به . کردند به دیدنش بود درون ماشین نشسته بودند به سمت آمل حرکت می

که تا قبل از رسیدن آن دو به پیش برزین و طرز عجیبی ساکت بود، پیشنهاد داده بود 
انوشه برود اما برسام با یادآوري آخرین باري که او را تنها گذاشته از این موضوع 

  .جلوگیري کرد

***  
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اي جدي ندیده بود اما حاال به خاطر اینکه  برزین نگاهی به ماشینش انداخت، صدمه
ماندند؛ بار دیگر دهان باز کرد و  میانوشه به برسام زنگ زده بود باید در همانجا 

  .نباید بهش زنگ میزدي، ماشین درسته: ناخواسته انوشه را سرزنش کرد

من به خاطر : اش داشت به آرامی اما با لحنی محکم گفت انوشه اخم عمیقی بر چهره
خواد بگو قلبت درست میشه اما بهتره  ماشین به برسام زنگ نزدم، تو هرچقدر دلت می

  .نجا باشهبرسام ای

از . برزین حرفی نزد، در عوض کالفه نفسش را بیرون داد و روي صندلی ماشین نشت
ها کم کم  دانست آن گذشت و می وقتی که انوشه به برسام زنگ زده بود دو ساعت می

هرچه نباشد ! دانست چطور باید با برادرش برخورد کند شود، به واقع نمی پیدایشان می
این جدایی دوستانه  را از هم جدا کرده بودند و هر دو دفعهها دو دفعه راهشان  آن

هایی زده که باعث رنجش بیشتر برادر کوچکش شده اما  دانست او هم حرف نبوده، می
سرش را میان دستانش گذاشت و . بودهندانست که الیق تنفر برسام  این را هم می

  حالت خوبه؟: صداي نگران انوشه را شنید

  !خوبه قلبم: به آرامی گفت

قلبش بیشتر از آنچه که فکرش را دانست حرفش حقیقت ندارد،  اما خودش هم می
به همین خاطر در جاده تعادل ماشین را از دست داده بود . کرد به او صدمه زده بود می

، سرش را بلند کرد و تاکسی زرد رنگی را دید که در و به تابلوي کنار جاده کوبیده بود
نیاز نبود زیاد نگاه کند تا برادرش را بشناسد اما دختري که با او . ها ایستاد نزدیکی آن

همزمان با انوشه از جا ایستاد برسام به سرعت پول عنوان به جا نمیاورد،  بود را به هیچ
نگاهش به روي برادرش خیره ماند، حاال که . ها آمد ماشین را حساب کرد و به سمت آن

ت شده بود قلبش دیگر سنگینی ساعتی پیش را دید خیالش راح او را به چشم سالم می
  ...ببخشید به انوشه گفتم نیازي: برزین شروع به حرف زدن کرد. نداشت
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خودش را به او رساند و محکم بغلش کرد، براي هنوز حرفش تمام نشده بود که برسام 
چند لحظه برزین خشکش زد و بعد دستانش باال آمد؛ متقابل برادرش را در آغوش 

فهمید چه قدر دلش براي او تنگ شده، چه قدر  حاال می. چشمانش را بست کشید و
  .دلتنگ دیدن برادرش بود بدون آنکه بخواهد با او دعوا کند

با تمام توانش برادرش را در آغوش کشیده بود که باور کند واقعا او سالم است، برسام 
نش گذشته بود؛ چه اند تنها یک فکر در ذه زمانی که انوشه به او گفت تصادف کرده

توانست کنارش باشد و از او محافظت  افتاد و او نمی شد اگر اتفاقی براي برادرش می می
به یکباره تمام اختالفش با برزین را به دست فراموشی سپرد، دیگر چه اهمیتی . کند

او شاید پدر و مادرش را نداشت اما برزین بود و ! اش چه گذشته داشت در نوجوانی
  .خوشحالم که سالمی: ه چیز ترجیح میداد به آرامی گفته همهمین را ب

ي برسام گذاشت و او را عقب کشید، به خوبی به برادرش  برزین دستش را روي شانه
  .دلم برات تنگ شده بود: نگریست و گفت

انوشه که پشت برزین . برزین زده بود حرف او هم بود برسام سر تکان داد، حرفی که
: برسام قرار گرفت و تقریبا لبخند زد و گفتو آمد و در تیررس ایستاده بود کمی جل
  .ببخشید نگرانت کردم

آنکه از قوانین کشورش  برسام از برادرش فاصله گرفت و به سمت دخترك رفت، بی
اگه : بترسد یا از حضور دیگران خجالت بکشد او را دوستانه در آغوش کشید و گفت

  .شدم زدي ناراحت می زنگ نمی

کرد  انوشه چند لحظه گشاد شد، دستانش را مشت کرد و در حالی که سعی میچشمان 
برسام جان، واسه تصادف نرفتیم کالنتري کاري نکن واسه : به اطراف نگاه کند گفت

  .ي تو بریم ابراز عالقه

  آرایلی نیست؟: بدنش را عقب کشید به پشت سر نگاه کرد و پرسید
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چرا :  ایستاده بود نگاه کرد، لبخندي زد و گفتبرسام مستقیم به آرایلی که پشت دالیال
  .هست

 Tell them it’s good to see them again but I can be :آرایلی گفت
shown. 

  .)تونم دیده بشم بینمشون اما نمی بهشون بگو خیلی خوبه دوباره می(

د دالیال ها گفت، بعد انگار تازه یا برسام سر تکان داد و عین کلمات را به فارسی به آن
تا ! راستی، این دوست من دالیالست: اش کشید و گفت افتاده باشد دستی به پیشانی

  ...االن خیلی به من کمک کرده و من قراره بهش کمک کنم

کدوم نپرسیدند که برسام چه کمکی باید به او  برزین و انوشه به او سالم کردند، اما هیچ
  .ها خواهد گفت دانستند اگر زمانش برسد او به آن می. بکند

*** 

پیچید، نگاه مهرناز به  آناهید در سرسراي تاریک و نفرین شده می-هاي رزا صداي قدم
: شد به آرامی گفت کم کم به روي لبانش پدیدار میروي او خیره مانده بود و لبخند 

  !مثل همیشه به موقع

خواستند  کدام نمی هیچده قدمی که . ي آن دو نفر بیش از ده قدم بود رزا ایستاد، فاصله
کاري که خواسته بودي رو انجام دادم، اون : ، مهرناز از جا بلند شد و گفتآن را پر کنند

  ...بینتت ولی می

: رزا کنجکاو به او نگاه کرد، دهان باز کرد و صداي ظریفش در آن سرسرا طنین انداخت
  ولی چی؟
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تنها به خاطر : او یادآور شدلبخند مهرناز کج شد، حالتی خودخواهانه پیدا کرد و به 
حرف من قبول کرده که تو رو ببینه، کوچکترین حرفی از جانب من این مالقات رو لغو 

  .ي من عمل کنی کنه پس حاال نوبت توئه که به خواسته می

  اون کجاست؟ : دانست به آرامی گفت رزا این را به خوبی می

ت رزا شکسته شد، در حالی که از ي میان آن دو با حرکت مهرناز به سم باالخره فاصله
  .همراهم بیا: گذشت گفت کنارش می

تر  ها به صورت قابل توجهی تاریک ها رفت، فضا در دخمه رزا همراه با او به سمت دخمه
ي برتر و مهرناز به عنوان یک شیطان مشکلی در  آناهید به عنوان یک الهه-بود اما رزا

دانست که مهرناز تنها  بودند، رزا این را میهاي دخمه همه خالی  سلول. دیدن نداشتند
درست جلوي آخرین سلول دو نگهبان سایه . یک نفر را به عنوان زندانی خود نگه داشته

آنکه چیزي بگوید دستانش را باال آورد و آن دو از درب سلول  ایستاده بودند، مهرناز بی
حرف بزنم ولی تو نباید رم باهاش  خیلی خب، من می: رزا به آرامی گفت. فاصله گرفتند

  ...کدوم از این نه تو نه هیچ. بیاي داخل

 موجوادت...: مکث کرد سرش را بین دو نگهبان سایه چرخاند و حرفش را کامل کرد
  .نیازي نیست نزدیک اینجا باشید

از این : به سمت آن دو نفر گفتمهرناز کمی تعلل کرد و بعد به آرامی سر تکان داد، 
  .بگیرید، فعال به نگهبان نیازي ندارهسلول فاصله 

  !حاال خودتم برو: لبخند به دو طرف کشید و گفت ي رزا لبانش به نشانه

نداخت؛ در اعتمادي به رزا ا در اینجا بود که مهرناز کمی معطل شد، نگاهی از روي بی
رزا با . ي پایش چرخید تا از او دور شود آخر قدمی به عقب گذاشت و روي پاشنه

ها همان موقع که مهرناز دستور داده بود از  هاي سایه او را بدرقه کرد، نگهبان نگاهش
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آنجا رفته بودند؛ به سمت سلول قدم برداشت، کلید را از روي دیوار بلند کرد و در را باز 
آید در  متري بهادر را دید که روي تختش نشسته و به نظر می 9در آن سلول  نمود

ي باز شدن در بهادر سر بلند کرد، با دیدن رزا از جایش با صدا. حال فکر کردن باشد
  .آناهید: پرید و تقریبا بر روي زمین پرت شد بلند گفت

  !باید حرف بزنیم: رزا با آرامش در را پشت سرش بست به او نگاه کرد و گفت

  ...اومدي اینجا من و : بهادر با کمی شک در صدایش گفت

نه، اینجا نیستم که نجاتت بدم : ه چندان آرام گفترزا میان حرف او پرید و با صدایی ن
  !دونی چرا و خودت می

  .خوام نجات داده بشم چون من نمی: بهادر لبخند زد و به آرامی گفت

دونم که تو به  ما هر دو یک پدر داریم بهادر، براي همین می: رزا سر تکان داد و گفت
  ...اما! دانی اون باشیخاطر عشق حاضري همه کار بکنی حتی این که تا ابد زن

  اما چی؟: بهادر به خواهرش نگاه کرد و پرسید

وقت متوجه نشدي که شاید با  اما هیچ: رزا جلو رفت کنار او نشست و به آرامی گفت
  !قبول پیشنهاد اون نه تنها به خودت بلکه به اونم کمک کنی

دانست آناهید  بعید می. کندبه چشمان او نگاه کرد تا حقیقت را پیدا نگاه بهادر باال آمد، 
  کنم؟ میچطوري به اون کمک : ، به آرامی پرسیدي برتر بخواهد به او دروغ بگوید الهه

  : وت کرد و بعد به حرف درآمدآناهید کمی سک-رزا

زمانی که به کمک نیاز داشت ولش کردم چون فکر من در مورد اون اشتباه کردم، -
روحش رو فروخت تا تبدیل به شیطان باشه وقتی ! کردم دیگه مسئولیت من نیست می
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حاال فقط یک ... دیر کردم تونستم کمکش کنم اما تا وقتی آدمی رو نابود نکرده بود، می
  !تونه کمکش کنه و اون یه نفر تویی نفر می

  کنم؟ چطوري به اون کمک می: بهادر اصرار ورزید

این چیزیه که : گفت آناهید از جایش برخواست، سرش را به دو طرف تکان داد و-رزا
من هم باید به بردیا کمک ... خودمم باید بفهمم، تو باید مهرناز رو نجات بدي و من

مقاوت کردن در مقابل اون هیچ چیزي  دونم که از اینجا نشستن اما اینو می! کنم
  .عایدت نمیشه

به بهادر فکش را سفت کرد، براي اولین بار به خودش اجازه داد به او شک کند و بعد 
اي باشی که اون  از کجا بدونم داري حقیقت و میگی؟ شاید تو هم یه بازي : آرامی گفت
  !تدارك دیده

تونه من رو قسمتی از یک بازي  کسی نمی! ام من یه الهه: آناهید ناباورانه گفت-رزا
  ...بکنه

من : اي زد و گفت به آرامی سلول کوچکش را طی کرد به سمت در اشارهبهادر 
تونم باور کنم که راهی  تونی قسمتی از یک بازي باشی یا نه، اما نمی و میدونم ت نمی

  ...باشه که اون تبدیل به یک انسان بشه

اون هزاران سال به  :زده گرفت و ادامه داد براي یک لحظه ایستاد دستش را به دیوار نم
شه رو به  خواي باور کنم که عشق واقعی باعث می تعظیم کرده، حاال میشیطان 

  انسانیت بیاره؟

لبخند کمرنگی . آناهید جلو رفت، به آرامی دستش را روي بازوي برادرش گذاشت-رزا
چیز غیرممکن وجود  اینو بدون: زد هرگز به چشمانش نرسید به آرامی گفت که می
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ي  ؛ چه برسه به بندهنداره، خود اهریمن هم اگه عاشق بود سر تعظیم فرود میاورد
  !اهریمن

  .برو بیرون: حبس کرد، چشمانش را بست و بعد به آرامی گفتبهادر نفسش را 

  چی؟: آناهید شوکه شد، با تردید پرسید-رزا

بهادر به سمتش برگشت، چشمانش قرمز بود و مشخصا فشار عصبی زیادي را تحمل 
کنی، بردیا هر چی که هست تو  طوري رفتار نکن که انگار من و درك می: کرد می

دونی پارادوکس عشق و نفرت چیه؟  تو نمی... متنفر باشیتونی ازش  عاشقشی و نمی
کنم؛ من عاشق کسی هستم که باید ازش  دونم، من دارم درونش زندگی می ولی من می
  .متنفر باشم

بهادر آناهید با احساس همدردي به او نگاه کرد، اما قبل از اینکه حرف بزند صداي فریاد 
  .گفتم برو بیرون: در آن سلول غمگین پیچید

آناهید ایستادن را مجاز ندانست به سرعت قدم برداشت اما درست قبل از اینکه از آنجا 
یه ... به حرفام فکر کن: خارج شود، از حرکت ایستاد نیم نگاهی به بهادر انداخت و گفت

راه براي کمک به مهرناز اون بیرون هست و تو با موندن در اینجا وقت اون و خودتو تلف 
  .کنی می

افکاري که تا پیش از آن هرگز به ... خارج شد و بهادر به جا ماند، با افکاري تازه از سلول
  .ذهنش خطور نکرده بود

***  

ها بر روي نیمکت بارون خورده نشسته بودند، ساعت  برسام و برزین جایی دور از دختر
 آنکه از چیزي هراس ي شب گذشته بود و آنجا آنقدري خلوت بود که آرایلی بی از نیمه
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اش  زمانی که برسام گازي به ساندویچ سرد شده. داشته باشد خودش را نمایان کرده بود
  توي این چند روز گذشته چه اتفاقی افتاد؟: زد، برزین شروع به حرف زدن کرد

  چطور؟: پرسشگرانه به او نگاه کرد و پرسیدبرسام 

ي اول  تی دفعهوق: آنکه دست به ساندویچش بزند آن را کنار گذاشت و گفت برزین بی
  ...وقتی همدیگر و دیدیم اوضاع حتی بدتر هم شدرفتی توي اوضاع خوبی نبودیم و بعد 

با اینکه اواسط تابستان بود اما هوا به شکل قابل برسام نگاهش را از برادرش گرفت، 
شد برسام در خودش جمع شود؛ گلویش را صاف  توجهی سرد بود و همین باعث می

  :کرد و گفت

... ه از خواب پاشدم هنوز از همه چیز عصبانی بودم، از دست تو، آرایلی، انوشهدیروز ک-
کردم که همه حقا با منه، تو حق نداشتی یه دختر و بیاري بین ما دو  با خودم فکر می

این ! و انوشه حق نداشت بیاد بین من و تو... انوشه! بخواد برهنفر، آرا حق نداشت 
ساعت ترس از دست  24کردم اما در عرض  چیزایی  بود که بارها با خودم تکرار می

روح آرایلی رو در حال نابودي /چه زمانی که آرایلیدادن دو نفرتون افتاد به وجودم، 
برزین من حق ندارم از . ف کردیددیدم و چه زمانی که انوشه زنگ زد و گفت شما تصاد

کسی عصبانی باشم که ترس از دست دادنش باعث میشه تمام سیستم دفاعی بدنم 
حق ! فعال شه، من حق ندارم از دست تو عصبانی بشم که تمام بچگیم رو کنارم بودي

دونم  بودم کنارم موند؛ می ندارم از آرایلی هم ناراحت شم، چون وقتی که باید تنها می
  . تره تونه انسان باشه ولی این روح از خیلی از آدما انسان کنی یه روح نمی میفکر 

  .حق با توئه: برزین لبخند زد، سرش را تکان داد و گفت

خودت خسته نشدي بس که : اش داد و گفت برسام سرش را باال آورد و چینی به بینی
آشتی کنیم این خواي  از عصر به من میگی حق با منه؟ خیلی خب بابا فهمیدیم می

  کارات چیه دیگه؟
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برزین خندید و به شوخی دستی داخل موهاي برادرش کشید، برسام به طبع خندید و 
یاواش، موهامو : از او فاصله گرفت و با صداي بلندي که به دخترها هم رسید گفت

  .خراب نکن مرتیکه

لبانش مانده بود برزین دستش را کشید، در حالی که هنوز از آن خنده لبخندي به روي 
دفتر پدرش را از کنار ساندویچش برداشت و نگاهی به آن انداخت؛ لبخند برسام حاال 

  ...یه وقتا در مورد این دفترچه یادم میره: انگیز شده بود به آرامی گفت کمی حزن

  ....منم، اما این چند ماه همین این من و خیلی جاها رسـ: برزین سر تکان داد و گفت

ساکت شد و با دهانی باز به دفترچه خیره شد، برسام در نشده بود که  صحبتش کامل
سرش را به طرف دفترچه کشید و به موقع دید که  "شده؟  چی"گفت  حالی که می

  :ي آخر با رنگی به سرخی خون در دفترچه ظاهر شد کلمه

  "!به کمکتون احتیاج دارم پسرا"

تنها صداي ضعیف برزین سکوت بین آن برسام و برزین به دفترچه خیره مانده بودند، 
  "بابا؟": دو نفر را شکست

***  

  "ساعاتی قبل"

همانطور که انتظار داشت  ها خارج شد،  راهروي دخمههایی بلند و محکم از  رزا با قدم
در انتهاي راهرو در انتظار او ایستاده بود؛ برعکس تالشی که داشت چشمانش مهرناز 

  چی شد؟: دیدن رزا گفتنشانی از نگرانی را داشت با 

ه که من باهاش حرف زدم، حاال این میل اون: رزا فکش را بهم فشرد به آرامی گفت
  .بخواد پیشنهادت رو قبول کنه یا نه
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که  از کنار مهرناز گذشت، اما مهرناز بازویش را گرفت و فشرد؛ درست در جایی
دستانش به پوست سفید رزا برخورد کرده بود دود کمی برخواست و همین باعث شد 
مهرناز تقریبا فریادي بزند و دستانش را بکشد، به دستانش نگاه کرد که از حرارت قرمز 

  ...تونی بري نمی: شده بودند و در حالی که اخمش از آن درد در هم بود گفت

  ! بردیا رو ببینمرم  من دارم می: رزا با آرامش گفت

  .اما تو قول دادي: مهرناز سرش را به سرعت به سمت او گرفت و با عصبانیت گفت

من باهاش صحبت کردم، این به اون و اینکه ... و به قولم عمل کردم: رزا سر تکان داد
  !چه قدر تورو دوست داره بستگی داره

بود که من باید قانعش  ه به ایندوست داشتن من؟ اگ: مهرناز ناباورانه خندید و گفت
  ...کردم نه تو می

  !به من اعتماد کن: رزا لبخند زد، صداي آرامش گوش مهرناز را نوازش داد

دانست باید به او اعتماد کند، انگار گرماي  طوري این را گفت که بالفاصله مهرناز می
کردن هاي مهرناز به ذهنش رسیده بود او را مجبور به گوش  هاي او از طریق گوش نفس

، مهرناز وقتی پاسخی از مهرناز نشنید در جایش چرخید و به سمت در رفت.  کرد می
هاي پایش  چند قدم روي پنجهاش رفت و بعد از  عقب عقب به سمت تخت پادشاهی

آناهید اعتمادي ندارد، اما -دانست به حرف رزا هنوز هم در عمق وجودش می. چرخید
صداي یکی از با . خودش را نشان دهد گذاشت این حس جادوي کالم آناهید نمی

شناخت یکی از  مانند مقابلش را می  نگهبانانش سرش را باال آورد، جسم سایه
بعد از رفتن آناهید به سر پستش داد  هاي سلول بهادر بود که احتمال می نگهبان

کنی چرا سر کارت  تو اینجا چیکار می: برگشته باشد به همین دلیل با دیدنش گفت
  نیستی؟
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  .خواد باهاتون حرف بزنه اون می: نگهبان سرش را خم کرد و گفت

: مهرناز از جایش پرید و با لحنی که ترکیبی از هیجان و عصبانیت در آن پیدا بود گفت
  !پس چرا معطلی؟ بیارش

و در کسري از زمان دوباره از راهروي  با دستور او نگهبان از جلوي چشمانش ناپدید شد
کشید، مهرناز از  در حالی که این بار بهادر را به دنبال خودش میها پیدایش شد  دخمه

زمانی که نگهبان که حاال . کرد جایش تکان نخورد اما هیجان را در استخوانش حس می
خب؟ : جسمی مادي داشت بهادر را رو به روي او نشاند به سمت جلو خم شد و گفت

  چی باعث شده بخواي با من حرف بزنی بهادر؟

لباس مشکی را دید که برایش یکی بهادر سر بلند کرد و آن زن مو قرمز فریبنده در آن 
اش را روشن  ترین افراد بود، پلک زد تا قلب سنگینش را تسکین دهد تا دیده از مهم

  .ام من آماده: و بعد به آرامی گفت ، از جایش بلند شدکند

با صدایی که لبانش خانه کردلبان مهرناز کشیده شد و کم کم لبخندي فریبانه کنج 
  .گیري دونستم باالخره تصمیم درست رو می می: مثال یک الالیی بود گفت

امیدوارم : بهادر با نگاه به او حس کرد قلبش در حال فشرده شدن است، به آرامی گفت
  .تصمیم درست رو گرفته باشم

! برد تاریکی می کشید و به سمت ي خدایی او را می دردي که نیمهبعد از آن درد بود، 
ي  کرد و کم کم نیمه ي تاریکی می ي روشن وجودش را آغشته به نیمه دردي که نیمه

باالخره وقتی درد تمام شد و او چشمانش را باز کرد . شد تاریکی بر وجودش حاکم می
نگاه بهادر ... یک چیزي فرق کرده بود، شاید یک برق، شاید یک حس ولی هرچه بود

حاال او یک اش پشت کرده بود و  ي خدایی نبود حاال او به نیمه دیگر آن نگاه سابق
  ...خوش اومدي: مهرناز به او لبخندي زد و به آرامی گفت. شیطان بود
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اي که  بهادر از جایش بلند شد، حاال که هر دو در یک نیمه قرار داشتند بار دیگر عالقه
  اید چی کار کنی؟ دونی که ب می: کرد؛ مهرناز گفت به مهرناز داشت را حس می

هر چیزي این قلم به اون دفترچه متصله، تو هرجا : قلمی را به او گرفت و ادامه داد
 !صداشون کن بهادر... شه بنویسی توي اون ظاهر می

***  
 "زمان حال"

کردند، آرایلی که متوجه خشک ماندن آن دو نفر  هر دو هنوز خیره به دفترچه نگاه می
کرد دفترچه را نگاه کند  ظاهر شد و در حالی که سعی میکنار آن دو نفر شده بود 

  ?what’s going on :پرسید

  )چی شده؟(

  !اس اون احتماال زنده... پدرمون، اون: برزین از جایش بلند شد به سرعت گفت

  .پاشو باید بریم: بعد از گفتن این حرف به سمت برسام نگاه کرد و ادامه داد

رسید با لحنی محکم و  برزین آرام به نظر میبرسام به طبع از جا پرید اما برعکس 
  کجا بریم برزین؟: تر از برزین گفت منطقی

اش را از دست  برزین طوري به دفترچه اشاره زد که انگار برسام براي دیدن آن بینایی
  !بابا به کمک احتیاج داره: باشد و گفتداده 

: هایش کرد و گفت ایجاد نکرد، تنها دستانش را درون جیببرسام تغییري در موضعش 
دونم بابا چند  دونی که واقعا اون پیام از طرف بابا باشه؟ تا جایی که می خب از کجا می

گفت یادت نیست؟  خودش می... شه سال پیش مرده و این حقیقتیه که عوض نمی
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کنم که خودش این حرفش  حاال هم فکر نمی ".اونچه که میمیره باید مرده باقی بمونه"
  .رو نقض کنه

  !اما اون خودکار تنها دست باباست: شمرده شمرده گفتبرزین 

زدند اما  کدام حرفی نمی حاال دالیال و انوشه هم به آن سه نفر نزدیک شده بودند، هیچ
نگاهی به سمتشان انداخت و دستش را بر  نیم برسام که حضورشان را حس کرده بود

آره، اما فکر : ذاشت و در حالی که سعی در آرام کردن او داشت گفتي برادرش گ شانه
  .ها ممکنه به اون قلم دست پیدا کرده باشن خیلی... کن برزین

آرایلی تنها کسی بود که بین دخترها دخالت کرد و با حرف زدنش برسام را متوقف 
 Barzin is right, you should atleast give it a shot! After: کرد

life is a world full of surprises, people can change in it. 

دنیاي بعد از مرگ پر از سورپرایزه، مردم ! حق با برزینه، باید حداقل یه تالشی بکنی(
  .)تونن داخلش تغییر کنن می

برسام چند لحظه به آرایلی نگاه کرد، انوشه به نرمی سوئیچ ماشین را از دست برزین 
  .رم ماشین رو گرم کنم می: گرفت و گفت

  چی میگی برسام؟: برزین به نرم پرسید

  .میگم بریم دنبالش: برسام سر تکان داد و گفت

از کرد و با خودکاري که در دست داشت شماره تلفنش را نوشت، دفتر را ببرزین 
نوشت  جادوي دفترچه و قلم متقابل بود؛ همانطوري که خودکار روي هر سطحی می

ي خودکار عوض شود  شد که حافظه شد، نوشتن روي دفتر باعث می روي دفتر ظاهر می
. نوشته نمایان شود -که اکثرا پوست انسان بود –ترین سطح صاف  و روي نزدیک

  .ا کسی از آن خبر نداشتجادوي پیچیداي که به جز بهادر و پسرانش تقریب
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ین نشسته بودند، تلفن همراه برزین درون ماشها  ي آن اي بعد در حالی که همه دقیقه
لرزید آن را از داخل  شروع به زنگ خوردن کرد؛  در حالی که دستانش به وضوح می

باعث شد بیشتر از قبل اطمینان  "ناشناس"ي  جیبش خارج کرد و نگاهش کرد، کلمه
ها طلب کمک  است که در دفتر از آن  مخاطب تماسش همان کسیکه داشته باشد 

انگشت لرزانش را روي صفحه کشید و تماس برقرار شد، گوشی را کنار گوشش . کرده
  بابا؟: هاي مخاطبش گوش کرد و بعد با لحنی لرزان گفت گرفت و به نفس

  !! برزین؟ برزین خودتی: مردي با نفس نفس به گوشش خوردصداي 

که حاال از شنیدن صداي مخاطبش و آشنا بودن آن اطمینان در جایش صاف برزین 
کجایی بگو ! آره بابا، خودمم: نشست و نگاهی به برسام پشت فرمان انداخت و گفت

  .کجایی ما داریم میایم

  .بینم راه رو می دارم تابلوي پلیس: بهادر نگاهی به اطرافش انداخت و آرام گفت

  کدوم شهر؟: برزین

  آقا اینجا چه شهریه؟: اش را صدا زد و پرسید مرد کناريبهادر 

  .آمل: مرد کمی با تعجب بهادر را از نظر گذراند و بعد اسم شهر را به زبان راند

ما داریم میایم تا بیست دقیقه : واسطه شنید و به سرعت گفت برزین صداي مرد را بی
 .رسیم منتظرمون باش دیگه می

  خب؟: انداخت و گفتبرسام نیم نگاهی به برادرش 

  .راه برو سمت پلیس: اش را داخل جیبش برگرداند و گفت گوشیبرزین 

گلویش را صاف کرد، دلسوزانه برادرش را از نظر گذراند و بعد حواسش را به برسام 
  به این فکر کردي که اگه بابا نباشه چی؟ : خیابان جمع کرد و پرسید
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تماد داشت اما با این حال جواب برسام را برزین با اینکه به صدایی که شنیده بود اع
. کنیم باهاش که آرزوي مرگ کنه گیریم و کاري می اونوقت قلم رو ازش می: اینطور داد

  ...اما

اما تو بهش فکر : حرفش را قطع کرد به برادر کوچکترش نگاه کرد و آرام ادامه داد
  کردي که اگه واقعا بابا باشه چی؟

: فت شد، چشمانش را روي هم گذاشت و بعد زیرلب گفتدستان برسام دور فرمان س
  ...امکان نداره

  اگه داشته باشه چی؟ : صداي آرام انوشه از پشت سرش به گوشش خورد

حاال همتون با هم دست به یکی : برسام عصبی بوقی براي ماشین جلویش زد و گفت
  کردین؟

  !که قبول کنه سخته: لب زدانوشه سکوت کرد، دالیال به او نگاهی انداخت و 

 because your acting irrational, specially  :توجه گفت آرایلی اما بی
for someone like you. Your best friend is ghost and not a 

normal one. 

بهترین دوستت یه . کنی، مخصوصا واسه یکی مثل تو چون داري غیرمنطقی عمل می(
  .)روحه اونم نه یه روح عادي

  باید بپیچم سمت راست؟: ند بار پلک زد و بعد با صدایی گرفته از برزین پرسیدبرسام چ

  .آره برو همون سمت: سر تکان داد و گفتبرزین 

با گفتن این حرف از آینه به پشت نگاه کرد، اما زمانی که نتوانست آرایلی را درونش 
تواند او را ببیند بنابراین لبخندي  دانست آرایلی می ببیند تعجبی نکرد؛ با این حال می
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زودتر از آنچه برزین به بهادر اعالم . زد و چشمانش را یک بار به آرامی روي هم گذاشت
مانشان پیدا شد، برسام ماشین را کنار کشید و در حالی راه جلوي چشکرده بود پلیس 

  بینیش؟ می: کرد گفت که به اطراف نگاه می

برزین از ماشین خارج شد، دیروقت بود و به جز معدودي کسی آن اطراف نبود؛ برزین 
با نگاهش به سمت مردي کشیده شد که پشتش به او بود و دورش پتو پیچیده بودند 

اش گذاشت، مرد به آرامی به  لرزان به سمت او رفت دستش را روي شانه هایی قدم
سمتش برگشت و برزین صورت پدرش را دید پدري که حتی یک روز هم از زمانی که 

و این لرزید  برزین دهان باز کرد، صدایش می. او را دفن کرده بودند پیرتر نشده بود
ي بهادر بود هم به وضوح  وي شانهشد بلکه دستی که ر لرزش تنها به صدایش ختم نمی

  .بابا، باورم نمیشه خودت باشی: لرزش داشت برزین به آرامی گفت

آمد؛ احساس دردي درون قلبش  چقدر پسرش به چشمش بزرگ میبهادر لبخند زد، 
زمانی که . رشد کرد، احساسی که به خاطر ندیدن این همه سال به وجود آمده بود

 21برزین آن پسر جوان له فکر نکرده بود، حاال دیگر قبول کرد برگردد به این مسئ
ساله نبود؛ با ناباوري پسرش را در آغوش کشید، پسري  16ي  ساله و برسام آن پسربچه

کرد، صورت پدرش را  ها نگاه می برسام از دور به آن. که حاال تقریبا همقد خود او بود
  ...اون: پرسیدتوانست باور کند به آرامی از دالیال  دید اما نمی می

تونم این و بهت بگم  دونم انسان هست یا نه اما می نمی: دالیال لبخند کجی زد و گفت
  .که اون ماهیت تاریکی نداره

هایی تند به سمت پدر و  د، اشک به چشمانش هجوم آورده بود؛ با قدمبرسام لبخند ز
ش ایستاد با برادرش رفت، برزین با شنیدن صداي پاهاي او از پدرش جدا شد و کنار

ها  ي کافی به آن کرد لبخند زد و وقتی که به اندازه دیدن برسام که تقریبا گریه می
  .بهت که گفتم خودشه: نزدیک شده بود گفت
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کرد دنیا  گفت پدرش را بغل کرد، احساس می برسام در حالی که چیزي زیر لب می
برادر بزرگترش خبر مرگ ایست که  ساله 16ي  و او بار دیگر همان پسر بچهایستاده 

گردد و همراه  کرد در آن نقطه زمان به عقب برمی احساس می. دهد پدرشان را به او می
هایی که از ماتم مرگ  شود و پرنده با بازگشت زمان آن زمستان سرد و ناگهانی گرم می

کرد  دهند، احساس می خواندند بار دیگر فریادي از خوشحالی سر می پدر او غمگین می
آمدند دوباره شکفتند و  ها که با شنیدن این خبر همه به یکباره پژمرده به چشم می گل

رنگی جز سیاه و سفید، بار دیگر وجود پدرش دنیایش را . بار دیگر دنیایش رنگ گرفت
رنگ بهار کرد و باالخره زمستان شکست خورد و زانو زد و جلوي او سر تعظیم فرود 

  .آورد

ي پسرش گذاشت و او را از خود دور کرد، به صورتش نگاه  بهادر دستش را روي شانه
  .چقدر تغییر کردي: کرد و با لبخندي غمگین گفت

نهایت به پدرش نگاه کند  خواست تا بی برسام قدرت تکلم را از دست داده بود، دلش می
اي نه؟  حتما خسته: برزین به آرامی گفت. چشمان خسته غرق شود  و تا ابد در آن

  .تونیم حرف بزنیم باهاش ببریمش یه جا بعد می برسام باید

  .زنم به لیلی االن زنگ می... النا: برسام سر تکان داد و با تته پته گفت

توانند جاي پیدا  کرد و بعد با فکر به اینکه به آن زودي نمی برزین چند لحظه به او نگاه
مانده بود  برسام در حالی که بدون پلک زدن به پدرش خیره. کنند سر تکان داد

ي  کرد بعد از یک سال هنوز همان شماره ي لیلی را گرفت، خدا خدا می شماره
وقتی صداي ظریف لیلی در گوشش پیچید، چند بار . اش را حفظ کرده باشد قدیمی

سالم خاله قزي : زد و گفتپلک زد و نگاهش را باالخره از پدرش گرفت و لبخندي 
  چطوري؟

  برسام تویی؟: با تعجب پرسیدلیلی چند لحظه به ذهنش فشار آورد و بعد 
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اش اشکی که درون چشمانش زندانی شده  برسام خندید و متوجه شد به همراه خنده
خوایم  آره خودمه، دختره ما تو آملیم می: اش افتاده، به آرامی گفت بود به روي گونه

  ...بیایم پیشت

بهت که گفته بودم هر وقت که توي آمل بودي باید : لیلی لبخند زد و به سرعت گفت
  .بیاي پیش من، منظرتونم

همراهش را قطع کرد، برسام نگاهی به  آنکه بپرسد چه کسانی با او هستند تلفن بی
: به سمت پدرش و برزین گفت. گوشی انداخت و آن را داخل جیبش جا سازي کرد

... خیلی سواال هست که بپرسم ي لیلی بعدش خیلی حرفا هست که بزنیم بریم خونه
  .ها هست که باید جواب بدي خیلی پرسش

! اند توانست از این موضوع بگذرد که پسرانش مردي شده بهادر سر تکان داد، نمی
ها بزرگ شده باشند، این تنها  گردد آن بازمیکرد هنگامی که  وقت فکرش را نمی هیچ

به  -برابر با چند سال زمین بودیک سال جهنمی که –چیزي بود که توي این یک سال 
  شیم؟ خیلی خب بریم، فقط جا می: برزین سر تکان داد و گفت. آن فکر نکرده بود

گیره، به عالوه  آرایلی وقتی پنهان باشه جا نمی: برسام به آرایلی نگاه کرد و گفت
  ...تونم بهش بگم کجا ظاهر شه می

ده بودند، آرایلی به چشمان بقیه ها رفتند که کنار ماشین ایستا هر سه به سمت دختر
هنوز قدمی برنداشته بود که . دیدند ناپدید بود؛ اما بهادر و برسام او را به خوبی می

ي برزین شد و قلب او را فشرد،قدمش سست شد و  ینهدوباره انگار دست سردي وارد س
انوشه که این وضعیت . اش گذاشت و آخی از سر درد گفت دستش را روي قفسه سینه

توجه به بقیه به سمت برزین دوید  و تقریبا  را دید احساس کرد قلبش فرو ریخت بی
  .برزین: داد زد
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کار او نگاه برسام به سمت برادرش برگشت و او را دید که به سمت زمین دوال  با این
و نگذاشتند که سقوط کند، آرایلی به  شود همزمان با پدرش زیر بازوي او را گرفت می

: آمد؛ انوشه با وحشت گفت دالیال به سمتشان میها ظاهر شد و حتی  سرعت کنار آن
  ...قبلنم اینطوري شده، ولی

ولی من گفتم : برزین سعی کرد خودش را آرام نشان دهد خودش را صاف کرد و گفت
  ...هیچی نیست و واقعا هم

در بار دیگر اما با شدت بیشتري به سراغش آمد، تقریبا  هنوز حرفش کامل نشده بود که
برسام و بهادر هم به فریاد زد و این بار به شدت به سمت زمین پرت شد و همراه با او 

  ...یه کاري کن: سمت زمین متمایل شدند؛ برسام به سمت دالیال داد زد

د از چند لحظه با ي برزین گذاشت و بع ها بود دستی روي سینه پیش آندالیال که حاال 
متاسفم، اما اون بیماریش از قلبش تاثیر گرفته و قلبش اونقدري یخ زده : ناراحتی گفت

  . که نشه با انرژي بهبودي به وضعیتش کرد

بریمت  آروم باش رفیق االن می: برسام چند بار پلک زد و به سمت برزین گفت
  .بیمارستان، صبر کن

یداد سعی کرد حرف بزند اما فشاري که بر قلبش هایی که بهم فشار م برزین با دندان
آمد او را ساکت کرد، شاید یک ثانیه طول کشید شاید هم یک ساعت اما باالخره  می

درد آرام گرفت و برزین در میان دستان برادر و پدرش شل افتاد؛ برسام با وحشت به 
  .برزین، برزین پاشو: صورتش کوفت و گفت

 .He’s gone: رسام رسیدبصداي غمگین آرایلی به گوش 

  .)اون مرده(
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خفه شو، تو هیچی : صداي برسام از عصبانیت گرفته بود با وحشت داد کشید
  ...دونی نمی

 …He’s gone Barsam let him go: آرایلی با کمی اصرار بیشتر تکرار کرد

  ...)اون مرده برسام ولش کن بره(

آنکه متوجه باشد صورتش از اشک خیس بود به  برسام سرش را با نفرت با آورد، بی
کند بلکه به پشت سر او  سمت آرایلی نگاه کرد اما متوجه شد که آرایلی به او نگاه نمی

خیره شده است سرش را برگرداند و آنجا بود که او را دید، برادرش را ایستاده بر دو 
اون و ولش کن برسام، حاال اون : برزین به آرامی گفت. کند میپایش که با غم به او نگاه 

  ...فقط یه جسده

کرد به پدرش نگاه کرد و بعد باز به برزین خیره  آنکه بخواهد گریه می برسام حاال بی
بهادر . شد شد، زبانش از گفتن حرفی قاصر بود تنها دهانش مثل ماهی باز و بسته می می

دانست چه کند به  کرد اما مات مانده بود و نمی نمیدست کمی از او نداشت، گریه 
  برزین؟: آرامی اسم پسر بزرگترش را گفت

تو گفتی هیچی ... تو... تو گفتی: ي انوشه پشت همه را لرزاند زده صداي سرد و وحشت
  !گفتی میره، گفتی خوب میشه... گفتی! نیست برزین

ها را قطار کرده بود،  رفانکه پلک بزند ح چشمانش به سمت جسد برزین بود و بی
: هاي اشک از چشمانش سرازیر بود سرش را باال آورد و این بار به روح او نگریست؛ قطره

  !بخشمت برزین نمی.... تو نذاشتی زودتر به برسام زنگ بزنم، تو از خودت مطمئن بودي

د، تنها جا بودند همه در خوابی عمیق فرو رفته بودن با وجود سر و صدا اما مردانی که آن
مهرناز یک جایی در آن اطراف در حال کنترل اوضاع بود اما مرگ ! دانست چرا بهادر می

. توانست جلویش را بگیرد کرد و نه می کس نه فکرش را می چیزي بود که هیچ... برزین
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نباید تعجب کنم : ي برادرش را در آغوش گرفت و گفت برسام شکست، زانو زد و جنازه
وقت نباید کامل باشیم،  هیچ! تو همیشه زندگیمون همین بوده برزین مگه نه؟ من و

ناراحت نباشیم؛ زندگی ما حول ناکاملی ساخته شده مگه نه برزین؟ ... خوشحال باشیم
تونم برزین و نگه دارم و این تقصیرِ  تونم تورو داشته باشم اما نمی من می! مگه نه بابا

انداختم  اگه الکی تقصیرارو گردن برزین نمی کردم، رفتم اگه فرار نمی اگه من نمی... منه
  االن اون نمرده بود مگه نه؟ 

ي برادرش بگذار اما متوجه شد  برزین جلو رفت، سعی کرد دستش را روي شانه
، همین اما با نزدیک شدن او نسیمی از سرما وجود برسام را در برگرفت. تواند نمی

اه کند فارغ از همه کسانی که آنجا موجب شد او سرش را باال بگیرد و به برادرش نگ
  .تقصیر تو نیست برسام، هیچی تقصیر تو نیست: بودند؛ برزین به آرامی گفت

دونی مگه نه؟ ما همیشه  کنم، می یه راه پیدا می: برسام حرف او را نادیده گرفت و گفت
  ... کنیم تا اوضاع رو بهتر کنیم یه راه پیدا می

کنیم که اوضاع رو  ما همیشه راه پیدا می: تکرار کرد برزین سر تکان داد و حرف اور ا
  ...بهتر کنیم

  پایان جلد دوم
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