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  نسل خون

  مھرناز احمدی:            نویسنده

  انجمن دوران اژدھا           تقدیم میکند

  اولین جلد از مجموعھ ی نسل خون
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  :سخن نویسنده

برای . ی خیلی بزرگھ کھ خیلی زمان برد تا تکامل پیدا کنھ خون یک ایدهنسل

 این دو سال گذشت ولی با ھر روزی کھ از. ھمین نوشتن جلد اول، دو سال زمان برد

برسام و . تر از قبل شدداشتنیتر و برام دوستتر و مرسومِام پیش خودم پختھایده

ِبرزین جلوی چشمام جون گرفتن و بزرگ شدن، آرایلی ھمیشھ جلوی چشمم یھ خانوم 
ای بوده و ھست کھ گاھی از برزین بزرگتر بھ نظر میاد و گاھی از برسام ھم سالھ 23

ِانوشھ ھم ھمون دختر آروم بی. تر بچھتر ومنطقبی سروصدایی شد کھ با وجودش  ِ

حاال با تموم شدن کتاب، اون . تونستم باالنس و تعادل رو توی داستانم بھ وجود بیارم

لیلی، لینا ، محبت  و آیدای . رو بھ دوستان خوبم تقدیم میکنم کھ ھمیشھ کنارم بودن

  .فق باشید و مرسی کھ ھستیدامیدوارم ھمیشھ توی زندگیتون مو. عزیزم
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  :مقدمھ

  ھفت نسل

  ھفت زندگی

  ھفت زن

  من اولی و تو آخری

  من و تو قصھ گوی این ماجراییم

  بھ زندگی دوباره ی من خوش آمدی

  اینجا جھنم من است

  

Seven lives  

Seven women  

You Are last I am first  

We Are teller of the story  

Welcome to my second life  

This is my hell  

Семь жизней  

Семь женщин  
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Вы в последний раз я первый  

рассказчик истории  

Добро пожаловать на мою вторую жизнь  

это мой ад  
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  :اولفصل

  نسلآخرین

  

  

  "برزین"

توی این چند ماھی کھ بھ اینجا اومده بودیم . با صدای فریادی سر جای خود نشستم

تر از اون کردم، اما من در حال حاضر خستھ فریادھای شبانھ عادت میباید بھ این

  .بودم کھ از این سروصدا استقبال کنم

با خودم فکر . دادصبح رو نشون می 6ساعت . ِنگاھی بھ ساعت روی میز انداختم

ِفقط نیم ساعت مونده بود تا ساعت . کردم کھ این بار دختر بد موقعی ھم جیغ نزده بود

  . زنگ بخورهکوک شده

برسام رو دیدم کھ . ِبھ سمت پذیرایی رفتم. ای کشیدم و از جام بیرون اومدمخمیازه

باالی . یا پتویی داشتھ باشھ جلوی تلوزیون خوابش برده بود، بدون این کھ بالشتی

  »برسام؟«: سرش رفتم و آروم صداش کردم
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این حرکتش . دای برگردون ِصدای نامفھومی تولید کرد و روش رو بھ سمت دیگھ

ھای شبانھ، این جیغ. در این چند وقتھ آرامش نداشتم. کمی اعصابم را متشنج کرد

ِمکانیسم دفاعی بدنم را فعال کرده بود کشید کھ انگار این ای جیغ می دختر  بھ گونھ. ِ

یا بھتر بگویم  ِالبتھ موجود جادویی. اطراف موجودی شیطانی و یا جادویی وجود داره

 داشت اما من یا برسام کاری با اون دختر نداشتیم؛ تا آنجا ھم کھ شنیده جادوگر وجود

ِبودیم، این دختر حتی قبل از ورود ما ھم این بساط رو داشتھ، ھرچند خیلی اون رو بھ 

: تر برسام رو صدا زدمبلند. ای نکرده بودروانشناس نشون داده بودن، اما انگار افاقھ

  »... .برسام، بلند شو«

  ».چتھ بابا؟ من تازه گرفتم کپیدم اینجا«: اش را باز کرد و گفتآلودهخوابچشمان 

  »بھ من چھ ربطی داره؟«: اش نگاه کردمبا اخم بھ چھره

بیا دیگھ، «: ای گفتسرش را بلند کرد و روی مبل کوبید و با صدای عصبی

تو . رمِگردی میگی برادر بزرگتخوره، برمیشعوری بھت برمیگم بیاونوقت بھت می

  ».تر باشیِبھ گور من یھ نفر خندیدی بزرگ

ِاز دست غرغراش سرم رو بھ عالمت تاسف تکون دادم و بھ سمت آشپزخونھ  ِ ِ

زیاد . ی اپن بودی ھفتاد متری با دو خواب و یک آشپزخونھی ما، یھ خونھ خونھ. رفتم

ر پیدا کرده جا رو ھم بھ زوھمین. ی ما دو نفر خیلی خوب بود بزرگ نبود اما واسھ

َکھ بھ دو  آدم عزب خونھ نمیبودیم؛ اول این ذاشتیم، اتفاقات  دادن، دوما ھرجا قدم میَ

شدیم مردم بھ ماھیتمون شک کردن، مجبور  وقتی متوجھ می. افتاد ِپشت سرمون راه می

برای خودم ھم جالب بود کھ چطور تا االن در این خونھ . بودیم از جایی کھ بودیم بریم

  .آورده بودیمدووم 
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ِبا بستھ شدن در یخچال بھ سمت . ِسر یخچال رفتم و پنیر و نون رو برداشتم ِ ِ
ای سر جام ایستادم و  ای، سکتھلحظھ. ظرفشویی رفتم کھ برسام رو پشت سرم دیدم

  »... .لعنتی«: زمزمھ کردم

. هبری این بود کھ تا چھ حد از این موضوع داره لذت میدھندهِنیشخند برسام نشون

ِکھ ندونستھ مورد حملھ از این. شدسر و صدا حاضر می جا بیعادتش بود، ھمیشھ ھمھ

  .ِکرد اما خب مکانیسم دفاعی بود دیگھالبتھ برسام حملھ نمی. شدم قرار بگیرم اذیت می

اکثر . سیبی برداشت و شروع بھ گاز زدن کرد. ِبرسام، بیخیال از کنار من گذشت

ِاوقات، کار ھر روز ما  برسام . ِکدوم اونقدرھا اھل حرف زدن نبودیمھیچ. ھمین بودِ

  .زدِبود اما من اونقدر در سکوت خودم غرق شده بودم کھ اون ھم حرفی نمی

ِپشت میز نشستم و شروع بھ خوردن صبحونھ ِبرسام ھم متفکر پشت میز . ام کردمِ

  »گم برزین؟می«: زد نامم را بر زبان راندکھ سیب را گاز میقرار گرفت و درحالی

ِھوم آرامی گفتم کھ مطمئنا ھیچ انسان عادی ً تونست اون را بشنوه اما ای نمیِ

: ِبا شنیدن حرفش سرم رو باال گرفتم. گوشای برسام تیز بودن و مطمئن بودم کھ شنیده

  »زنھ؟بھ نظرت چرا این دختره ھر شب جیغ می«

دونم، نمی«: گذاشتم، گفتم  میکھ پنیر را الی نونای باال انداختم و درحالیشونھ

  ».کنھدونم دیگھ داره زیادی اذیتم میفقط اینو می

  »گی از اینجا بریم؟یعنی می«: برسام چشماش برقی زد و پرسید

در . ِدونستم دلیل خوشحالیش چیھمی. تفاوتم رو روی صورتش لغزوندمِنگاه بی

ِاین خونھ بھ خاطر تعداد زیاد ساکنین، مجبور بودیم  ِ کمتر از ھمیشھ از جادو استفاده ِ

البتھ نھ . رفت، سخت بود ی خدا دستش بھ جادو میکنیم و این برای برسام کھ ھمیشھ
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سرم را بھ دو طرف تکان . تونستم باھاش کنار بیامکھ برای من آسون باشد، اما میاین

  »... .فقط گفتم. نھ، منظورم این نبود«: دادم و گفتم

  »... . برزیناما«: اعتراض آمیز گفت

ما ... برزین نداره برسام«: ِصدای بمم بلندتر از مواقع عادی بھ گوشم خورد

  »... .جا رو ھم بھ زور پیدا کردیمھمین

  »... .ھای خودموننوعِتونیم بریم پیش ھممی«: صداش را شنیدم کھ زیر لب گفت

برسام، صد بس کن «: ِوسایل صبحانھ رو بھ کناری زدم، از جام بلند شدم و گفتم

  »... .ھامون فرق دارهِنوع ھمین آدماییم، فقط تواناییبار گفتم ما ھم

ِدر ضمن، ما پیش کسانی کھ «: بھ سمتش خم شدم و با صدای آرومتری ادامھ دادم
  »... .اینو یادت باشھ. گردیمِپشت پدرمون رو خالی کردن برنمی

من، برزین سپھری، از . ِبھ سمت اتاق رفتم و شروع بھ عوض کردن لباسم کردم

ِولی من از نسل . ی خوشتیپ و خوش ھیکلسالھ 28ِیک پسر . ھمھ نظر عادی بودم

من یک جادوگرم، . ھای بیشترِیعنی بودم ولی بھ قول خودم با توانایی. ھا نبودم آدم

  ...ِدرست مثل پدرم، پدربزرگم و ھفتاد نسل قبل از خودم

 مرگِ پدرمون، تنھا کسانی بودیم کھ از این ما دو نفر بعد از. برسام ھم ھمینطور

البتھ از ... ی سپھری بودیمما آخرین افراد از خانواده. موھبت برخوردار بودیم

ِخواست پیش ِی بھادر سپھری افرادی باقی مونده بودن، کسانی کھ برسام میخانواده
ِاونا بریم، ھمون کسانی کھ ھنگام جوانی پدرم، اون رو بھ خاطر ازدو ِ اج با کسی کھ ِ

  ... ای بودیمتر از ھر عادیواقعا کھ ما عادی. ھا قبولش نداشتن، بیرون کردناون
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ِھمھ چیز تکمیل بود، شلوار جین و یک تیشرت، بھ ھمراه . نگاھی بھ خودم انداختم ِ
اومدند و در عین حال کھ بھ نظرم شیک بود، من رو از  ِکت اسپرتی کھ بھ ھم می

. بیرون از اتاق، برسام باز ھم روی کاناپھ دراز کشیده بود. اددرسمی بودن نجات می

ِدونم دوباره خوابیده بود یا اینکھ فقط دراز کشیده بود تا از رودررویی دوباره با نمی
بھ . تر روی ھفت ایستاده بودی کوچکنگاھی بھ ساعت انداختم، عقربھ. من فرار کنھ

  ».برسام دارم میرم«: برسام گفتم

ِگرفت کھ شنیدن احتماال از دستم ناراحت شده بود، اما باید یاد می. حرفی نزد
ِبھ سمت خروجی رفتم و برای آخرین بار . حقیقت نباید اون رو ناراحت و یا ناامید کنھ

ِبا نفس عمیقی شروع بھ پوشیدن کفش. بھش نگاھی کردم برسام پنج سال از . ھام کردم ِ

  .ِشھ احساس مسئولیتی نسبت بھش داشتھ باشمشد ھمیتر بود و این باعث میمن کوچک

نوی این . ِھمزمان با من، ھمان دختر مذکور ھم اومد. ِبھ سمت آسانسور رفتم

ھا باید بھ نظرم این خواب. ھا، بارھا دیده بودمش ولی در موردش کنجکاو نبودمماه

  . اسمش چھ بود؟ آھان کابوس.ھای عادی باشھی آدمھای سادهیک سری از خواب

این چھارمین یا پنجمین بار بود کھ در . ِھیچ حرفی با ھم سوار آسانسور شدیمبی

ناگھان صدای ظریفش توی گوشم پیچید کھ . شدیمطول روز با ھم از خونھ خارج می

  ».خواممعذرت می«: گفت می

ِبھ خاطر این حرف ناگھانی، تعجب کردم دونستم از تک با ھمون تعجبی کھ می. ِ

  »چرا؟«: ام پیداست، پرسیدمتک خطوط چھره

ِبھ خاطر فریادایی کھ ھر شب «: سرش را بھ زیر انداخت و بعد از یھ مکث گفت
  »... .زنممی
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  »... .کنمخواھش می«: ِسری تکان دادم و فقط برای حفظ آبرو گفتم

: برای ھمین با احتیاط پرسیدم. زنھپرسیدم چرا ھر شب فریاد میشاید بد نبود می

ھای آشفتھ شھ بپرسم چرا ھرشب خوابگذارید، میِ بی ادبی من نمیاگھ حمل بر«

  »بینید؟می

ِنگاه کجی بھم کرد، مطمئنا این حرف من را حمل کرده بود بر بی بھ ھمین . ادبیًِ

. اصال بھ من نیومده کھ مھربون بشم. دلیل چھره در ھم کشیدم و تکیھ دادم بھ آسانسور

ِدختر قبل از اینکھ بھ صورت کامل خارج . ز شدنآسانسور ایستاد و درھا از ھم با

  ».اس، ھمینِیھ کابوس کھنھ«: بشھ، نیم نگاھی بھ من انداخت و گفت

ِواقعا باید بھ خاطر این توضیح جامع و کاملش، جلوش . ھام رو ریز کردم چشم ِ
ِمثل ھر روز بھ سمت محل کارم . نفسی کشیدم و از آسانسور خارج شدم. زدمزانو می ِِ

ِتم، درست مثل یک انسان کامال عادیرف ِ.  
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  "برسام"

کھ برزین رفتھ، ِبا فھمیدن این. ِبا صدای بستھ شدن در، چشمامو نیمھ باز کردم

ِچیز قابل توجھی . روی کاناپھ نشستم و تلویزیون رو روشن کردم. ِنفس عمیقی کشیدم ِ
ِھا کی چیز قابل توجھی داشتن کھ این دومین بااین آدم. نداشت   رشون باشھ؟ِ

ِبھ سمت اتاق برزین رفتم و . ی خاموشو زدم و کنترلو روی میز پرت کردمدکمھ ِ

ِشد، لحظات ِاین داداش من باید دختر می. ِمثل ھمیشھ مرتب. ای انداختمِنگاه سرسری

ِبرگشتم سمت اتاق خودم. آخر خدا تصمیمشو عوض کرده ًتفاوت این دو تا کامال . ِ ِ

بھ من . ای باال انداختمِ توی اتاق من بمب ترکونده بود، شونھمشھود بود، انگار یکی

لعنت بھ . شدطوری نمیجا اینذاشت کارامو با جادو انجام بدم، االن ایناگھ می! چھ

  .بینین ھای کمتون رو میشما آدما کھ فقط خودتون و توانایی

ِبا منفجر شدن گلدون تو اتاقم، بھ سرعت برگشتم  کردم کھ بھ بھ خودم یادآوری. ِ

ِخاطر برزین ھم کھ شده باید آروم باشم بھ سمت جایی رفتم کھ گلدون منفجر شده قرار  ِ
ِھای گلدون کردم؛ در ھمون حال، لبخند کجی روی  کردن قطعھشروع بھ جمع. داشت

ھای ِکھ مجبور نبودم مثل آدمِکھ قدرت داشتم حس خوبی داشتم، ایناز این. لبم نشست

ِی جادویی کی و دونست پیشینھکس نمیھیچ. و با دستام انجام بدمعادی ھر کاریم

  .دونستن کھ از اول وجود نداشتھچطوری بھ وجود اومده، فقط ھمھ اینو می

ھزار . زدمِبدون ھیچ ھدفی فقط چرخ می. ِساعت نھ بود کھ از خونھ زدم بیرون

ِ کھ تفاوت چندانی با ھم یکسان و رھگذرانی ھایمغازه. بار خیابونو باال و پایین رفتم

  .نداشتن



 @cafeetakroman          رمان نسل خون              اختصاصی کافھ تک رمان  
  
  

 13 

ِلگدی بھ قوطی سر راھم زدم و دستم رو بیش از پیش توی جیبم فرو بردم، خیلی  ِ
تونستم برم می. تونستم انجام بدم کھ امروز رو از این یکنواختی نجات بدمکارھا می

یھ  ِیھ اداره و ھمھ رو متقاعد کنم کھ من رئیس اونجام و یا حتی برم توی توی

ِیرستان دخترانھ و متقاعدشون کنم کھ مثل خودشون ھستم و از دانشدب آموزای ِ

کردم گاھی با خودم فکر می. داداما اجازه نداشتم، یعنی برزین اجازه نمی. ھمونجام

من جادو . ِی برزین باشم؟ طرز فکر ما دو نفر متفاوت بود ِچرا اینقدر باید زیر سلطھ

ِکردم اما برزین بھ اون بھ عنوان عضوی اضافھ رو قبول داشتم، با اون زندگی می
  تونھ از چنین چیزی خوشحال بشھ؟ کی می. کردکرد و این منو خوشحال نمینگاه می

ِنھ مثل ھری پاتر و نھ مثل مرلین. من جادوگر بودم ھا رو جادو من ذھن. ِ

... جام بدمتونستم کارامم با جادو اندر کنارش می. ریختمکردم، تصوراتو بھ ھم میمی

ِاما بیشتر کار من توی ذھنم انجام می کردم گرفت، در اصل ھر چیزی رو کھ فکر میِ

  .تونستم بھ واقعیت در بیارم می

ی کردم، آمادهشاید داشتم خودم رو آماده می. ھا قدم زدم تا عصر توی خیابون

ِانسان ِگرده کامال عادی رفتار کنم، درست مثل یھ کھ زمانی کھ برزین برمیاین
  .ِمزخرف عادی

شده بودم . ِبرزین تا ساعت نھ ھم خونھ نمیومد. ِساعت شش بود کھ برگشتم خونھ

ِبعد از عوض کردن لباسام . کردمباید یھ نون و تخم مرغی آماده می. کدبانوی خونھ
ی غذا درست کردن حوصلھ. ولو شدم رو مبل و دوباره تلویزیون رو روشن کردم

  .ین کھ اومد خودش درست کنھمیذاشتم برز. نداشتم

ِخوبی این . بدم نمیومد ببینم. ِکاناال رو باال پایین کردم؛ رسیدم بھ فیلم سوپرنچرال
ای کھ برای خودشون ایجاد ِسریاال این بود کھ مینشستم میدیدم یھ کم قوانین مسخره
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دن کھ جادوگرا واسھ جادو کری اینمثال ھمین قضیھ. کردمکرده بودن رو مسخره می

  .ِخب د المصب جادوگریم رمال کھ نیستیم. ی قربانی میذاشتنیھ کیسھ توی خونھ

. این قسمت سریال، راجع بھ فروختن روح بھ شیاطین بود کھ ھمون کراولی باشھ

 کشتن تا بتونن جلویقضیھ از این قرار بود کھ سم و دین باید یھ سگِ جھنمی رو می

اگھ . میر پوزخند زدم، یارو دلش خوش بودوی مرگبھ قضیھ. ای رو بگیرنیھ قضیھ

شد تا ھفت نسل بعدش ھر کسی کھ حتی کوچکترین ِروح کسی بھ شیطان فروختھ می

ِشباھتی بھ اون شخص کھ روحش رو فروختھ بود داشت، مورد آزار و اذیت قرار 

بھ . شدِحاال بھ نسبت قیافھ و شباھت شدت آزار و اذیت کم و زیاد می. گرفتمی

صھ شنیده بودم اگھ یھ نفر ھمزاد باشھ، یعنی از ھمھ لحاظ بھ اون شخص کھ شخ

  .ایستن روحش رو فروختھ شبیھ باشھ شیاطین و اجنھ تا اونو نکشن از حرکت نمی

ِحرکت مثل مجسمھ ِصدای چرخش کلید باعث شد تا تلویزیونو خاموش کنم و بی
حرف . خواست حرف بزنم دلم نمیدونستم برزینھ اما ھنوز ھمالبتھ می. ِسر جام بشینم

  بزنم کھ چی بشھ؟

ِبازم حرفای تکراری؟ بازم بحثای تکراری؟ درستھ برزین برادر بزرگتر من بود  ِ
ِحداقل از نظر . معنا بودِزندگی بدون جادو بی. ی منو تغییر بدهتونست عقیدهاما نمی

  .من

  .قم رفتمِسری تکون دادم و بھ سمت اتا. صداش رو شنیدم کھ سالم کرد

: با عصبانیت گفت. ِقبل از این کھ بھ صورت کامل داخل برم برزین سد راھم شد

ِچتھ برسام؟ چھ مرگتھ؟ من خودم کم مشکل دارم حاال نگران قھر تو ھم باشم؟ مگھ « ِ
  »ای؟تو بچھ
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ِیھ بند و پشت سر ھم داشت می با . گفت و من فقط زل زده بودم تو چشماشِ

 خواستم نگرانم باشی؟ حرفی زدم کھ باعث شد فکر کنی من ازت«: خونسردی گفتم

کھ چیزی باشم و بخوام ثابت خستھ شدم از این. ام؟ من فقط خستھ شدم برزینمن بچھ

  »... .کنم نیستم

ِصدای جیغ دختر ھر شبی واضح توی گوش ھر دومون نشست ِ ولم «: زدداد می. ِ

  »... . بھ من کمک کنھخواید؟ کمـــــــــک، یکیِکنید، از جون من چی می

تونست افتاده باشھ؟ کامال یعنی چھ اتفاقی می. ِنگاھم با نگاه برزین یکی شد

ِی ھمین با برزین بھ سمت در  واسھ. ھا توی خواب نیستمشخص بود کھ این فریاد ِ

ِبرای ھمین بدون . ی ما بود تر از خونھی اون دختر دو طبقھ پایینخونھ. خونھ رفتیم
ی دختر، جلوی خونھ. ِیم منتظر آسانسور بشیم، از پلھ ھا سرازیر شدیمکھ بخوااین

: کردزد و با ناراحتی دختر رو صدا میِیھ دختر جوون محکم در می. غلغلھ بود

  »... .انوش تو رو خدا در رو باز کن«

  » شده؟ چیزی«: زد، پرسیدِبرزین بھ کنار دختر رفت و از او کھ در می

  »... .دونمنمی«: رف تکون داد و گفتدختر سرش رو بھ دو ط

  » کنن؟شون دعوا نمیبا اعضای خانواده«: برزین با احتیاط پرسید

پدر و مادرش . نھ، تنھا بود«: دختر با اطمینان سری بھ باال انداخت و گفت

  »... .مسافرتن

صدای . خواست در رو بشکنھالبد می. برزین سری تکون داد و کمی عقب رفت

ھا زن. ِگفتن این کار درستی نیست، شاید حجاب نداشتھ باشھبلند شد کھ میچند تا مرد 



 @cafeetakroman          رمان نسل خون              اختصاصی کافھ تک رمان  
  
  

 16 

البد اگھ اون یارو کھ «: ای گفتمبا چشم غره. عجیب عصبی شدم. کردنھم تایید می

  »ِاون توئھ بال سرش بیاره، حجاب و قرآن خدا درست میشھ؟

ِبار .  کوبیدبرزین خودش رو محکم بھ در. کردن و مردھا استغفارپچ میزنا پچ
ِاول در تکون خاصی نخورد، اما بار دوم در بھ شدت باز شد ِپشت سر برزین وارد . ِ ِِ

ھا ِبھ سمت اتاق خواب. خبری ھم از اون دختر نبود. خونھ شدم، ھیچ چیزی اونجا نبود

ای چند لحظھ. ی خودمون بودِی ساختمون درست مثل خونھخدا رو شکر نقشھ. رفتیم

ھا کوبیده ِ فراگرفت و بعد مشت بود کھ بھ در یکی از اتاق خوابجا روسکوت ھمھ

  »... .کمــــــک، تو رو خدا کمــــــکم کنید«: میشد

. شد من و برزین با ھم قدم تند کنیم ھای پی در پی و ھیستریک دختر باعث میجیغ

تفاقی برزین چند باری دستگیره رو باال و پایین کرد، اما ھیچ ا. ِدر اتاق بستھ بود

ِھایی کھ تا چند لحظھ پیش بھ کار ھمون. نگاھمو بھ پشت دوختم پر از آدم بود... نیفتاد
  ... .ما ایراد گرفتھ بودن تا اینجا اومده بودند
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  "برزین"

خودمو عقب . شکستمِاینطور کھ بوش میومد در اینجا قفل بود، باید در رو می

خودمو محکم بھ در . نشستھ بودِھای ھیستریک دختر تو گوشم صدای جیغ. کشیدم

ِباز ھم و باز ھم چند بار پشت سر ھم امتحان کردم اما . کوبیدم اما ھیچ اتفاقی نیفتاد

آقا برو «: یکی از مردھا گفت. ِدر محکم سر جای خود چسبیده بود. انگار نھ انگار

  »... .کنار من یھ امتحانی بکنم

داشت اما مسئلھ این بود کھ حتی ِدو برابر من قد و ھیکل . نگاھی بھش انداختم

واسم موجھ شده بود کھ یھ چیزی . تونست این در رو باز کنھتر از اون ھم نمی گنده

ِھای انسانی، مانع باز شدن در میفراتر از قفل ِ برای ھمین برای آخرین بار عقب . شد ِ

ِھمین نگاه ای سردتر بود؛ ِنگاھش از ھر وقت دیگھ. رفتم، نیم نگاھی بھ برسام انداختم

باز ھم خودم رو بھ در . دادخواستم انجام بدم اطمینان میسرد بھ من برای کاری کھ می

ِکوبیدم اما این بار چشمام رو بستم و تصور کردم کھ در با آخرین قدرت خود باز 

با دست . ِدر محکم بھ دیوار کوبیده شد و بھ سمت من برگشت. ھمینطور ھم شد... میشھ

. ای خشکم زدی رو بھ رو، لحظھاز صحنھ. گاھی بھ اطراف انداختمنگھش داشتم و ن

ِاز طریق ذھنم دنبال ذھنش گشتم و گفتم. ِدست برسام رو حس کردم نذار بقیھ بیان تو، : ِ

  ... .ِاین کار خودمونھ

ِبرسام فوری رفت سمت در و با لحن عصبی آقایون نیاین داخل، خانوم «: ای گفتِ

  »... .رهخوبیت ندا. حجاب ندارن

ِاحساس کردم حالت چشماش عوض شد و ... بھ سرعت برگشت تو و در رو بست

  ... .فھمیدم در رو مھر و موم کرده. بعد صدای تقی اومد
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دختر . ھیچی نبود. ِنگاھی بھ دختر توی ھوا انداختم و بعد بھ اطراف نگاه کردم

فقط . حق داشتولی خب ... خواست بھش بگم خفھ شھدلم می... زدھمچنان جیغ می

راه افتادم کھ بھ سمتش برم اما ناگھان دختر در . فھمیدم این چرا اینطوری شدهباید می

ِھوا پیچ و تابی خورد و با جیغ آخر پرت شد سمت دیوار بھ سرعت سرم رو پایین . ِ

برسام و . بھ پشت سرم نگاه کردم. ِآوردم، چون دختر مستقیم بھ سمت من اومده بود

آب دھنمو قورت دادم و . دختر بیھوش شده بود.  دیوار کوبیده شده بودندختر ھر دو بھ

  »اون دیگھ چھ کوفتی بود؟«: گفتم

برسام سرش رو باال آورد و زل زد بھ من و در حالی کھ با یک دست سرش رو 

  »... .ام نکن، اما فکر کنم بدونم چیھ مسخره«: مالید، گفتمی

مواظب : کردم؟ صداش توی ذھنم پیچید میاشابروھام رفت باال؛ چرا باید مسخره

  !باش

ِای سکوت و بعد رنگِ قرمزی از سمت برسام بھ سمت من اومدلحظھ حاال . ِ

ًمطمئنا . ِخودم رو از مسیر رنگ کنار کشیدم. فھمیدم چرا گفت مواظب باشممی

ًبھ سمت جایی کھ قبال دخترک توی ھوا بود، برگشتم و . خواست من رو رنگی کنھنمی ِ

فھمیدم چرا برسام این کار رو کرده حاال می. ین بار بھ معنای واقعی نفسم حبس شدا

ِیھ موجود مثل سنتآور . ِرو بھ روم بھ حالت قرمز رنگی از یھ موجود بود. بود

ِپس این موجود رو بھ . دونستم کھ اون موجود، خیالی بیش نیستھا، اما من میقصھ

ی اسب نداشت و فقط سم تنھالبتھ نیم... یھ جنتونست باشھ، روی من فقط یھ چیز می

حتی در عجب بودم چطور تا االن ما دو نفر رو سالم . شد مونددیگھ نمی! لعنتی. داشت

  »... .بسم هللا الرحمن الرحیم«: با احتیاط قدم بھ عقب گذاشتم و زمزمھ کردم. گذاشتھ
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کرد ر رو بلند میبرسام در حالی کھ دخت. ای بعد موجود رو بھ روم نبودلحظھ

  »... .اولین باره«: گفت

اولین باره این جملھ رو «: با حالتی پرسشگر نگاھش کردم، پوزخندی زد و گفت

  »... .میگی

ِاما من بھ اعتقاد مردمی کھ کنارشون زندگی . اولین بار بود؟ آره، اولین بار بود

ِمت برسام و دختر بھ س... کردم این جملھ رو بھ زبون آوردم و عمل ھم کرده بودمی

ھای برسام ریختھ بود، ِموھای مشکی دختر روی دست. رفتم و کمکشون کردم

شھ تنھاش نمی«: بھ برسام گفتم. دونستم بیھوش شدهمی. ی بستھ بودچشماش بستھ

  »... .بذاریم

  »... .بھ ما ربطی نداره«: برسام پوزخندی زد و گفت

اون موجود االن .  باید بھش کمک کنیمبھ ما ربط داره برسام، ما«: با تحکم گفتم

  »... .دونیم چراِدنبال این دختره و ما حتی نمی

  »... .باید سر در بیاریم«: چشمم رو توی چشماش دوختم و ادامھ دادم

خواد حرف بزنھ، ولی سکوت کرد و بھ در اشاره از چشماش مشخص بود می

  »خوای بازش کنی؟نمی: کرد و گفت

کاری . شدا جادو مھر و موم شده بود، باید با جادو باز میب. ِبھ سمت در رفتم

ی شد، اما وظیفھ تر میای بود، کارم سخت شاید اگھ جادو برای کس دیگھ. نداشت

ِھمیشگی من، خنثی کردن جادوھای برسام بود برای ھمین سخت نبود کھ بھ سرعت . ِ

ِبرعکس انتظار من، تنھا ھمو. در باز شد. جادو رو باطل کنم ن دختری جلوی در بود ِ

ِکھ وقت اومدن، دختر داخل رو صدا می   »بقیھ کوشن؟«: با کنجکاوی پرسیدم. زدِ
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ِبا نگرانی بھ پشت سر من نگاه کرد و بعد نگاھی بھ من انداخت : گفت. ِ

خواد ی عصبی شده و دلش نمیِبھشون گفتم انوشھ دچار حملھ... فرستادمشون برن«

  »... .کسی ببینھ

  »شما از چیزی خبر دارین؟«:  بھش خیره شدمبا کنجکاوی

ِچیز زیادی نیست، فقط ھر چی خود انوشھ بھم «: سرش رو بھ دو طرف تکون داد ِ
  »... .اما فکر نکنم دوست داشتھ بھ شما بگم. گفتھ

دونم چرا این انوشھ دیوونھ نیست اما نمی«: با التماس بھ من نگاه کرد و گفت

این بار ھم مجبور . ترسھ تنھا بشھ گفت میمی.  ما بودیدیشب خونھ. زنھحرفا رو می

  »... .شد بیاد اینجا

گیر بودم نھ البتھ نھ من جن. رسیداوضاع بد بھ نظر می. چشمامو ریز کردم

ھر چند مردم بیشتر از ما . یھ افسانھ بود. برسام، اما اون جن ھم جزیی از دنیای ما بود

... دونستم بھ اون دختر کمک کنمرو موظف میبھ وجودش اعتقاد داشتن اما من خودم 

.  

شما ھم بیاید؛ الزمھ . مونبریم خونھما انوشھ رو می«: برای ھمین با تردید گفتم

  ... .دونید بھ من بگیدکھ ھر چی رو می

برسام دختر رو روی تخت . ِسرش رو تکون داد و من بھ سمت اتاق برگشتم

  » کنی؟تونی بلندشمی«: بھش گفتم. گذاشتھ بود

: با اخم گفتم. نگاھی بھم کرد، یعنی این برسام امروز نگاھاش رو مخم رفتھ بود

  »... .خواد اینطوری کنی، اخم بھت نمیادنمی«
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ِبھ سمت دختر قدم برداشتم تا بلندش کنم اما قبل از من برسام یھ دستش رو زیر  ِ

ِکمر و دست دیگرش رو زیر زانوی دختر گذاشت و بلندش کرد عجب نگاھش با ت. ِ

کردم، برادر کوچولوی من کی این ھمھ بزرگ شده بود کھ انقدر راحت یھ انسان رو 

  کنھ؟ بلند می
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  "برسام"

. بھ برزین نگاه کردم کھ نگاھش روی من قفل شده بود. دختر حاال توی دستام بود

  »کجا ببرمش؟«: پرسیدم

بریم می«: گفتدستی توی موھاش کشید و با نگاھی کھ معلوم بود شرمنده است، 

  »... .ی خودمونخونھ

ھا رو تو این! ِیھ دختر توی حریم من و داداشم، لعنتی! ھمینم کم بود. پوفی کشیدم

از . ِیھ دختر دیگھ جلوی در بود. ِھیچ حرفی بھ سمت بیرون راه افتادمدلم گفتم اما بی

ِحرفاش با برزین متوجھ شدم باید دوست این دختر کھ توی بغلم بود با نگاھمو ... شھِ

البتھ این کھ طوسی . ِبھش انداختم موھاش رو با یھ شال طوسی رنگ پوشونده بود

با این حال مقداری از ... شم شاید اصال خاکستری باشھباشھ رو زیاد متوجھ نمی

ِموھاش رو بیرون ریختھ بود؛ چتری کوتاه قھوه ِنگاھی بھ دختر تو آغوشم . ای رنگِ
دونم چرا تو این وضعیت داشتم این ندی داشت، حاال نمیانداختم، موھای مشکی بل

  »... .کردمدخترارو آنالیز می

ِبھ سمت در ورودی رفتم و از خونھ خارج شدم با آرنجم آسانسور رو زدم و . ِ

ِمنتظر دو نفر باقی مونده شدم. واردش شدم اول دختر و بعد برزین وارد شد و با . ِ

  ... .ی طبقھ رو زددستش شماره

ِھم در آپارتمان ما باز . ثانیھ آسانسور ایستاد و ھمھ خارج شدیم 20 کمتر از در ِ
حتما اون توی این طبقھ . ِدختر بھ سمت در رفت و در رو بست. بود ھم کناریش

  ... .ِبی ھیچ حرفی انوشھ رو بھ سمت اتاق خودم بردم و خوابوندمش. کردزندگی می
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 بیھوشیش شده بود اما در کمتر از ِای کھ خورده بود باعثھم شوک و ھم ضربھ

تونستم حس کنم، با صدای برزین کھ با اون یکی اینو می. نیم ساعت بھ ھوش میومد

صدا بھ این دختر نگاه چند دقیقھ بود کھ بی. زد، بھ خودم اومدمدختر حرف می

کردم؟ چنگی توی موھام زدم ، از جام بلند شدم و ذھنم رو متمرکز کردم تا حرفھا می

  »... .ِببینید خانوم«: تر بشنوم، صدای برزین بھ گوشم نشسترو واضح

  »... .تونید نازی صدام کنیدنازنین ھستم می«: دختر توی حرفش رفت

شھ ھر حرفی کھ انوشھ نازنین خانوم، می«: برزین گلویی صاف کرد و ادامھ داد

  »بھتون زده رو بھ ما بگید؟

جا خوب بھ جایی کھ برزین و نازنین بودن، دید ِامو بھ در اتاق زدم؛ از اینتکیھ

برزین زیر چشمی نگاھی بھم کرد اما حرفی از این کھ بھشون ملحق شم نزد، . داشتم

  ... .کرد اینطوری بھتر باشھشاید فکر می

ای بھ برزین نگاه کرد لحظھ. نازنین دستش رو روی شالش کشید و اونو باز کرد

  »ایرادی کھ نداره؟«: و گفت

  »... .نھ خانوم راحت باشین«: ین سرش رو بھ دو طرف تکون داد و گفتبرز

دونم چرا نمی. شھ کھ این مورد کم پیش میادمعلوم بود برزین داره عصبی می

ِبار اول نبود کھ اصرار داشت کھ یکی رو . انقدر روی این مورد حساس شده بود
اخم . کردوع رو دنبال مییھ موض اما این اولین بار بود کھ اینطوری... نجات بدیم

نازنین . کردم، ترجیح دادم فکر کنم چون این مورد براش جدید بوده اینطوری شده

ِببینید االن حدود دو ماھھ از تولد بیست سالگیش می«: گفت ِیکسان  ھایگذره، خوابِ
گفت می. کنھگفت وقتی تنھاست یھ چیزی اذیتش میاز اونور می... بینھترسناکی می
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اعتقاد داشت کھ این موجود یھ ... تونھ ببینتش، اعتقاد داشتس جز خودش نمیھیچ ک

  ... .جنھ

راستش من حرفش «: اینجای حرفش مکثی کرد و بھ برزین نگاھی انداخت و گفت

 ِاون دچار یھ شوک شده، اون پدر، مادر و ھمینطور خواھرشو توی. کنمرو باور نمی

واده شده، انقدر این موضوع براش سنگین بود خانیھ تصادف از دست داده، یھ شبھ بی

کھ حاضر نشد قبولش کنھ و از اون بھ بعد ھر کی گفت پدر و مادرش کجان، با 

بھم حق بدین کھ ... ھاشون ھم شرکت نکردگفت مسافرتن، حتی توی مراسماصرار می

د و اش حرفی از ھمزااز یھ طرفم ھمھ... ام داره دیوونھ میشھِفکر کنم دوست صمیمی

  »... .زنھآخرین نسل می

. ِبرزین فقط سر تکون داد اما من بیش از پیش بھ صادق بودن حرفم ایمان آوردم

ِشاید دیدن اون سریال باعث شد کھ من فکر کنم این مورد ھم یھ چیزی باید باشھ توی 
مرد تا ھا اما ھر چی بود اون دختر یھ ھمزاد بود و این یعنی باید می ھمون مایھ

  ... .ِی فروختن روح بھ شیطان با آخرین نسل ھم تموم شھھزینھ

تنھا کسی بود کھ . برزین باال رو نگاه کرد و زل زد تو چشمام، فکرمو خونده بود

توجھ بھ این مسئلھ، توی ذھنم سوالی شکل بی. گرفتواسھ این کار ازم اجازه نمی

  االن چی میشھ؟: گرفت

دید دوستتون اجازه می«: بھ نازنین گفتبھ جای اون . برزین جوابی بھ من نداد

  »خودش ھم بھ ما توضیح بده؟

گفت بھ ما چھ ربطی داره کھ نمی. پرسیددونم چرا اما دختر ھیچ سوالی نمینمی

  ... .پرسیم این چیزا رو می
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  »مامان؟«: ِی ضعیفی باعث شد نگاھمو بھ سمت اتاق برگردونمصدای نالھ

. باالی سرش خم شدم. کردت چشماش رو باز میِباال سر انوشھ رفتم کم کم داش

  »من کجام؟«: کمی اینور اونور شد و گفت. چشم باز کرد و من رو دید

  ».آروم باش«: ِیھ ھیسی زیر لب گفتم و بھ آھستگی گفتم

  »... .پرسیدم کجام«: تکرار کرد

  »... ھنوز تو ساختمونی«: ای باال انداختمشونھ

: دای برزین و نازنین آمد کھ ھمزمان پرسیدندِصدای در اومد و متعاقب آن ص

  »خوبی؟«

  »نازی؟«: دختر با بغض برزین رو نادیده گرفت و دوستش رو صدا کرد

این . لرزیدکرد و میانوشھ آروم گریھ می. نازنین جلو رفت و انوشھ رو بغل کرد

برزین اول من و بعد ... ای بود کھ بھتر بود دخترا رو تنھا بذاریماالن ھمون لحظھ

روی کاناپھ نشستم و پاھامو روی میز دراز . عقب گرد کردیم و از اتاق بیرون اومدیم

باالخره این . ِھر دو بھ تلویزیون خاموش زل زده بودیم. برزین ھم کنارم نشست. کردم

  »خوای کمکش کنی؟می«: ِمن بودم کھ قفل سکوت رو شکستم

دستم رو . ا این رو حس کردمبرزین سر تکون داد با اینکھ نگاھم بھش نبود ام

  »برای چی؟«: مشت کردم

برزین، ما اگھ بخوایم بھ ھمھ کمک کنیم «: با تحکم گفتم. نگاھش کردم کالفھ بود

ِکاله خودمون پس معرکھ اس ِ.«  
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دونم اش رو میھمھ«: ِبرزین پوفی کشید، دستش رو سایبون چشماش کرد و گفت

. ما فقط میتونیم کمکش کنیم. کس رو ندارهیچبرسام، اما مسئلھ اینجاست کھ این دختر ھ

  »... .ھمین

برزین، موضوع معمولی نیست، «: فکم رو سفت کردم و صدامو بردم باال و گفتم

خوای با شیاطین مقابلھ کنی؟ انگار یادت رفتھ کھ  وایسی؟ میخوای جلوی اجنھمی

 چرا من و تو سھ یادت میاد. ی بابا کھ تصمیم بھ این کار داشت چی پیش اومد واسھ

  »سال پیش بابامونو از دست دادیم؟

ی حرفم باز ِبرزین فوری دستش رو روی دھن من گذاشت تا من رو از ادامھ

کنی من یھ بس کن برزین، ھنوزم فکر می«: با خشم دستشو کنار زدم و گفتم. بداره

  »... .امبچھ

  »...  برسامکنممن چنین فکری نمی«: برزین با صدای آھستھ اما محکم گفت

ِتو واسھ تصمیمایی کھ تو زندگی ھر دومون تاثیر داره «: پوزخندی زدم و گفتم
تونم قبول کنم کھ من رو بچھ فرض خوای، اونوقت چطور میھیچ نظری از من نمی

  »نکردی؟

انوشھ بود با چشمایی خیس از . ِصدای در اتاق اومد ھر دو بھ سرعت برگشتیم

من واقعا معذرت «: ھلوش بود، جلو اومد و گفتکھ دستش روی پدرحالی. اشک

اما آقایون، با تشکر از توجھی کھ بھ من . ِخوام کھ باعث دعوای شما دو نفر شدممی

  »... .کدومتون ھیچ کمکی نخواستمداشتید باید بھ یادتون بیارم من از ھیچ

م، شدمن اونو رنجونده بودم و باید از این موضوع شرمگین می. دھنم باز موند

  »... .من منظوری نداشتم«: از جام بلند شدم و گفتم. کردِرسم ادب اینطور حکم می
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خواد چیزی رو کتمان کنید، ممنونم برسام خان، نمی«: دستش رو باال آورد و گفت

  »... .شمحاال ھم بیشتر از این مزاحمتون نمی. خودم شنیدم

من حرفم این «: فش کردمبا صدام متوق. ِبھ سمت در رفت و دوستش ھم بھ دنبالش

معذرت . ِنبود کھ بھ شما کمک کنیم یا نھ، یا اصال حرف من راجع بھ شما نبود

  »... .شھِخوام اگھ چنین فکری کردید ولی بحث من با برادرم بھ اینجاھا ختم نمیمی

  »... .بھ ھر حال«: رفت، گفتکرد و بیرون میانوشھ در حالی کھ در رو باز می

بفرمائید، اگھ تونستی با حرفات «: حتی نگاھی بھ من انداخت و گفتبرزین با نارا

  »... .کنمبھ یکی نیش نزنی من اسممو عوض می

ِکھ باعث ناراحتی یھ نفر بشم متنفر بودم ولی از این. ِبا عصبانیت بھ سمت در رفتم ِ

  ... .ِبھ قول برزین حرفام نیش داشت. ِخب دست خودمم نبود

خواست انوشھ دیگھ نمی. ِھ با نازنین در حال بحث بودنانوش. در رو باز کردم

از خودم . ِداد تنھا پایین باشھ ولی سربار کسی نباشھترجیح می. ی نازنین بمونھخونھ

  .آروم صداش زدم. شدطوری نمیزدم االن ایناگھ من اون حرف رو نمی. بدم اومد

  "انوشھ"

ِبا نازنین بھ سمت آپارتمان اونھا راه افتادی  ًم کھ صدای در اومد و متعاقبا ما صدایِ

  »انوشھ خانوم؟«: شون بودیم رو شنیدمیکی از پسرھایی کھ تا االن خونھ

. شدبا اکراه بھ سمتش برگشتم، پسر کوچکتر رو دیدم کھ از در آپارتمان خارج می

  »شھ با ھم تنھا صحبت کنیم؟می«: نگاھی بھ نازی کرد و گفت

ِای کردم تا خیالش از بابت من راحت دوندم؛ اشارهِنگاھمو بھ سمت نازی برگر

  ».بفرمائید«: باشھ و بعد گفتم
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ِپسر تا رفتن نازی بھ داخل آپارتمان منتظر موند و بعد از اینکھ نازنین بھ اکراه  ِ
دستم . خواست بزنھ دو دل بودانگار برای حرفی کھ می. در رو بست، بھ جلو اومد

  ».بفرمائید«: روی شکمم گره زدم و منتظر گفتم

ی من مھم  واسھ. ، کھ خب البتھ نیازی نبود.ای بھ من انداختزدهپسر نگاه خجالت

. من منظوری نداشتم«: با صدای آرومی گفت. زنھنبود کھ کی پشت سرم حرف می

  »... .خواماما بھ ھر حال معذرت می. ِمنظور من شما نبودید

ِدرستھ ھنوز چشمام حالت . شیدکسرش رو پایین انداختھ بود، انگار خجالت می

: گفتم. ام گرفتھ بودِتفاوتش رو نگھ داشتھ بود اما از این معصومیت کودکانھ خندهبی

  ».باور کنید. برسام خان، من از شما ناراحت نیستم«

گید، باید قبول کنید اگھ راست می«: پسر سرش رو باال گرفت و بھ من نگاه کرد

  ».ما بھتون کمک کنیم

. ِی این، این حرف رو میزنھ کھ از عذاب وجدان خودش کم کنھ م واسھدونستمی

آقای محترم من بھ دوستمم گفتم، «: برای ھمین یھ کم اخمام رو تو ھم کردم و گفتم

  »... .ِخوام سربار کسی باشمنمی

ِشما سربار «: خودشو کمی عقب کشید ، کالفھ دستی الی موھاش کرد و گفت
. خوام بھ شما کمک کنماد بھ شما کمک کنھ، منم نگفتم نمیخوبرزین می. کسی نیستین

ِحرف من اینھ برادر من باید با من مشورت کنھ ِکنم، من از سر انوشھ خواھش می... ِ
  ».لجبازی با برادرم یھ چیزی گفتم
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ِشد بھ زور بھ یکی کمک کرد؟ محبت زوری مگھ می! این دیگھ کی بود؟! ای بابا

ممنون برسام خان، ولی من فکر کنم حق با شما «: کراه گفتمبا ا! ھم حدی داره دیگھ

  »... .باشھ

ِبرسام ناگھان از حالت مظلوم خارج شد و با یھ اخم عمیق بھ من زل زد دارم «: ِ

  »!شھ؟بگم گھ خوردم درست می! خوام دیگھمعذرت می

  ».ِقصد جسارت نداشتم«: چشمام درشت شد

گم وقتی می! کنید کھ دارید جسارت میفعال«: برسام با حالتی حق بھ جانب گفت

  »!دونم دیگھما باید بھتون کمک کنیم، حتما یھ چیزی می

شما «: کردن، صورتم در ھم رفتِبا یادآوری موجوداتی کھ من رو اذیت می

  ».دونیدھیچی نمی

من چیزایی تو زندگیم دیدم کھ االن بھ . امتحانم کن«: ابرویی باال انداخت و گفت

  »... .ِ کھ دنبال تو افتاده یھ وسیلھ برای بازیھنظرم چیزی

یھ چیزی داشت . کنھ اما برام جالب بوداش معلوم بود داره غلو میاز قیافھ

  ... .ِکرد، مخصوصا حرفایی کھ برسام بھ برادر بزرگترش زده بودکنجکاوم می

دونم من باید ب«: گفتم. ای کھ دارم تو صورتم نمود پیدا نکنھسعی کردم کنجکاوی

  ».خواین بھ من کمک کنید، چیھِدلیل این کھ می

  »... .تونم بھتون بگمنمی«: برسام سرش رو انداخت پایین و گفت

خیلی خب منم تا وقتی «: ی لبم شکل گرفتآمیزی گوشھ ِناخودآگاه لبخند شیطنت

  ».تونم کمکتون رو قبول کنمَبھم نگین نمی
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  ... .ِو بھ سمت آسانسور رفتم

کرد من کسی ھستم کھ بھ دونست فکر میھر کی نمی. قدر پرو بودممن دیگھ چ

ِدر اسانسور باز شد و بھ سمت واحد خودمون رفتم. کنماونا کمک می ِنفس عمیقی . ِ
  ... .لرزید اما مجبور بودم وارد شمکشیدم؛ قلبم می

ِبا باز شدن در نگاھم بھ موجودات عجیب غریب افتاد ِالبتھ ھیچ کدوم قصد جون. ِ ِ 

کرد و تنھا یھ مورد بود کھ بیشتر از ھمھ اذیت می. کردنمن رو نداشتن اما اذیت می

ِیکی از موجودات کوچک کھ پوست چرم مانندی . بار اینجا نبودخدا رو شکر این ِ

ِکشید، بھ سمت تلفن رفت و اون رو بھ سمت من پرتش کردداشت و جیغ می جا خالی . ِ

  »... .بسھ دیگھ«: دادم و زیر لب گفتم

  »... .بردِانگار از آزار من لذت می. ای زد و شروع بھ رقصیدن کردقھقھ
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  "برزین"

ِصدای در اومد و متعاقبا برسام مثل لشکر شکست خورده، وارد شد ِ سعی کردم . ً

ًکال برسام عادت نداشت جلوی دختر جماعت کم بیاره، قیافھ االنش . مو پنھون کنمخنده

  ... .ِھ تمام محاسباتش غلط از آب در اومدهھم نشون از این داشت ک

چی شد؟ «: ام خورده بشھ، پرسیدمکردم کھ خندهدر حالی کھ گلومو صاف می

  »خواھی کردی؟معذرت

  »... .ی شوخی ندارم برزینحوصلھ«: با اخم نگاھی بھ من انداخت و گفت

من شوخی ِی پرسشی ِنھ، جان من االن کجای جملھ«: ابروھامو باال بردم و گفتم

  »دیدی؟

ِیھ برو بابایی زیر لب گفت و بھ سمت اتاقش رفت و در رو بست ِاوه اوه، مثل . ِ

. نگاھی بھ ساعت کردم؛ ده دقیقھ تا ده مونده بود. این کھ بد خورده بود توی پرش

. ِتونست زمان مناسبی برای خواب باشھی کسی کھ دیر از خواب پا شده، نمی واسھ

ِبا نفسی عمیق بھ سمت اتاق برسام رفتم.  و از جام بلند شدمدستی توی موھام کشیدم ِ .

وقتی دیدم خبری از جواب گرفتن نیست، . سھ ضربھ بھ در زدم و منتظر جواب ماندم

  »کنی؟برسام، در رو باز می«: ی دیگر زدم و گفتمباز ھم سھ ضربھ

  » خوای؟چی می«: گفت اش رو شنیدم کھ میِصدای خشن گرفتھ شده

ِچیز خاصی نیست برادر، شما باز «: ر دستگیره رو باال و پایین کردم و گفتمدو با
  ».گمکن من می
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در صدای تقی داد و من از قفل نبودنش مطمئن شدم دستگیره رو دوباره پایین 

رفتم . نگاھم بھ برسام افتاد کھ روی تختش دراز کشیده بود. بردم و در رو باز کردم

دستم رو روی . ِحائل چشماش کرده بود، نگاھی انداختمجلو و بھ برسام کھ دستش رو 

  »چرا بھ ھم ریختی؟«: موھاش کشیدم و پرسیدم

با . ریختھ نبود اما االن دیگھ بھ شدت افتضاح شده بودالبتھ نھ این کھ قبلش بھ ھم

ھر کی . گھ باید فکر کنمشعور میی بیدختره«: خشم سرش رو باال گرفت و گفت

  »!من رفتم از اون کمک خواستمکنھ  ندونھ فکر می

خیز شد و این بار نتونستم جلوی خودمو بگیرم و تقریبا پرصدا خندیدم، برسام نیم

ِبھ خاطر تو رفتم جلوی ! ِد نخند مرتیکھ«: ِبالشت زیر سرش رو کوبید تو سرم و گفت
  » خندی؟حاال ھرھر می. دختره گردن کج کردم

مگھ من !  تو رفتی باھاش حرف بزنیخب بھ من چھ کھ«: خندمو خوردم و گفتم

  »خواستم؟

کردم ابروھاش بیش از حد در ھم گره خورده بود، فکر می. نشست روی تخت

: ِبا لحنی کھ نشون از آرامش قبل از طوفان بود، گفت! ِاالن کھ روی ھم مماس شن

شم واسھ عذرخواھی کردن اگھ تو انقدر بھ من نگی زبونم نیش داره، مجبور نمی«

  »!در خودم رو بدبخت کنماینق

ِبھ حرص و جوش برادر کوچکترم می . کردخندیدم و اون عصبی نگاھم میِ

با این حرکت، ھر دو بھ زمین . ور شد ِناگھان از کوره در رفت و بھ سمت من حملھ

میدونستم فقط از حرصش این کار رو . کرد من رو بزنھافتادیم و برسام سعی می

یھ . خندیدمِ جای مقابلھ بھ مثل فقط زیر مشت و لگداش میِکنھ، بھ خاطر ھمین بھمی
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! ھوی عوضی، کندی گوشتمو«: ِگازی از بازوم گرفت کھ در حال خنده با داد گفتم

  »... !چتھ ھار شدی

ِبھ خدا برزین اگھ من این دختر رو تو جای خودش «: از حرکت ایستاد و گفت
از خداشم ! ِرو کمک شما فکر کنمگھ باید عوضی بھ من می. ننشوندم، برسام نیستم

  »... .باشھ کھ من کمکش کنم

باالخره یھ دختر با . گذرهزیاد حرص نخور پسرم، می«: موھاشو بھ ھم ریختم

  »... !زنھ تو سرت کھ صدا سگ بدییکیشونم ھمچین می. دلت راه میاد

ِبازم بلند خندیدم و شنیدم کھ زیر لب دو سھ تا فحش نثار من کرد ون دادم سری تک. ِ

باالخره اینم یھ فرصتی میشھ واسھ تو کھ از . گذرهعیبی نداره برسام، می«: و گفتم

  »... .جادو استفاده کنی

ِدختر «: با اخم گفت. ِانگار با این حرف تازه، مسائلی رو بھ یاد برسام انداختم
 خواین کمکم کنید؟ یعنی اگھ من جاش بودم وخوام بدونم چرا میگھ میبرگشتھ می

گرفتم و قبول دادن، خفھ خون میِھمچین پسرای خوشتیپی بھم پیشنھاد کمک می

  ».کردممی

دونست تو رو دختر خدا یھ چیزی می«: دو تا آروم زدم رو پیشونی خودم و گفتم

  ».کردمدونم از خونھ کدوم پسر باید جمعت مینکرد، وگرنھ االن نمی

ِن رو بیشتر کرد، یک دفعھ با لحن ی مِیھ برو بابای زیر لبی گفت کھ فقط خنده
  »چی نظرت رو عوض کرد برسام؟«: ای پرسیدمجدی

  »... .دونمنمی«: ِیک مکث سکتھ ای کرد و گفت
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سوزه، یعنی راستش برزین دلم براش می«: سرش رو باال گرفت و ادامھ داد

... رحمھفکر کنم ت... . سوختا، ولی وقتی اومد اینطوری گفت کھ مزاحم نمیشھ اینا نمی

  »... .نمیدونم. 

کس رو ِآقا پسر یادت نره ھیچ وقت حق ترحم بھ ھیچ«: از جام بلند شدم و گفتم

  ...نداری

برسام، میگم حاضری واسھ کمک «: ِبھ سمت در رفتم اما قبلش برگشتم و گفتم

  »کردن بھش حقیقت رو بھش بگیم؟

دم  من ترجیح میِحقیقت این کھ ما جادوگریم؟ نھ«: اخمھاش رفت تو ھم و گفت

  ».دروغ بگم

  »خوای بگی؟چھ دروغی می«: پرسشگرانھ بھش نگاه کردم و سرانجام پرسیدم

بھ موقعش «: کرد روی تختش، گفتکھ خودش رو پرت میچشمکی زد و درحالی

  »... .فھمی داداش بزرگھمی

تونھ از زیر زبونش حرفی کس نمیدونستم کھ برسام تا خودش نخواد، ھیچمی

ِبھ خاطر ھمین سری تکون دادم و از اتاق برسام بیرون رفتم و مستقیما بھ اتاق . بکشھ ً ِ
. ِبعد از عوض کردن لباس، دراز کشیدم روی تخت. ِکناری کھ اتاق خودم بود، رفتم

وقتی من و برسام کوچیک بودیم . پدر ما بھ غیر از جادوگر، شکارچی ھم بود

ِبھ این کار ادامھ بدم و برسام ھم بھ خاطر کم من نخواستم رفتیم اما کمھمراھش می
کھ دو سال پیش خبر رسید کھ پدر بھ اش بھ من، پدر رو ھمراھی نکرد؛ تا اینعالقھ

ِدست یکی از شیاطین رده باال کشتھ شده انگار زیادی تو کارشون دخالت کرده بود و . ِ

ِیکی از دالیل ترس ب. ِھا پدر ما رو از میان برداشتھ بودنداون اون . رسام ھم ھمین بودِ
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با این کھ وقتی مرد ھیچ چیزی از خود بروز نداده بود، . ی زیادی بھ پدر داشتعالقھ

ِکرد چون پدر در مقابل شیاطین کم فکر می. ِاما اون بھ قھرمان بودن پدر ایمان داشت

اما مسئلھ اینجا بود کھ ما . اون این رو مطمئن بود. آورده، ما ھم کم میاریم

ِواستیم با شیاطین رد باال مبارزه کنیمخنمی ِ.  

ِاز صدای پی در پی در زدن . ھای ذھنی، باالخره بھ خواب رفتمی مشغلھبا ھمھ
برسام زودتر از من . با عجلھ خودم رو از اتاق بھ بیرون پرت کردم. از خواب پریدم

ِکھ تنھا یک شلوار ورزشی مشکی بھ پادرحالی. خودش رو بھ در رسونده بود  داشت و ِ

ِخود من ھم دست کمی از اون نداشتم؛ آخھ اصال . بر تنش ھیچ چیزی نکشیده بود ِ

  .ِسابقھ نداشت این زمان کسی در خونھ رو بزنھ

ای کھ ناگھان تنھا صحنھ. ِبرسام نگاه سرگردانی بھ من انداخت و در رو باز کرد

 غافلگیر شده بود، برسام کھ. ای بود کھ خودش رو در آغوش برسام انداختدیدم، توده

  » چی شده انوشھ؟«: دستاش رو بھ دو طرف باال گرفت و از اون توده پرسید

ِانوشھ خودش رو از آغوش برسام بیرون . اسحاال متوجھ شدم کھ اون توده انوشھ
  : زد شروع بھ حرف زدن کرداش موج میای کھ در چھره کشید و با نگرانی

“Help me please. They are fallowing me.”   

  .)ِاونا دارن دنبال من میان. کنمکمک کن خواھش می(

خوبی انوشھ؟ اتفاقی افتاده؟ چرا «: از انگلیسی حرف زدنش تعجب کردم و گفتم

  »ترسیدی؟

  :جلو اومد و بھم گفت. انوشھ نگاھش رو از برسام گرفت و بھ من نگاه کرد

 “They are here, please I need your help.”  
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  .)ِمن بھ کمک شما احتیاج دارم. کنمجان، خواھش میاونا این(

. ھا ھدایت کردِی انوشھ، اون رو بھ سمت مبلِبرسام جلو اومد و با گرفتن شونھ

آروم باش و بھ ما «: کھ اون رو مینشوند و خودش ھم کنارش مینشست، گفتدرحالی

  »بگو چی شده؟

   ”…Demons“: انوشھ باز ھم شروع کرد

  ... )شیاطین(

  »... .ِد المصب فارسی حرف بزن، اه«: سام تقریبا با حرص داد زدبر

برسام از جاش بلند . قبل از این کھ انوشھ حرفی بزنھ، باز ھم در بھ صدا در اومد

ی کمتری تا در داشتم، با شد و چند قدم جلو رفت تا در رو باز کنھ اما چون من فاصلھ

  .انوشھ داشت جا گذاشتمدست متوقفش کردم و برسام رو کھ حاال پشت بھ 

ای کھ از باز کردن ھمانا و شوکی الکتریستھ. ِرفتم سمت در و بازش کردم

حاال با . کردمِبا دھان باز بھ اون نگاه می... . ی رو بھ روم بھم وارد شد ھماناصحنھ

توجھ بھ من، من رو کنار زد و انوشھ اما بی. کردلباس ھایی کامال متفاوت بھم نگاه می

کنم، فقط من قبول می... اون برگشتھ«: ِ شد و مستقیم بھ سمت برسام نگاه کردوارد

  »... .خواھش میکنم کمکم کنید

اونجا خالی . ِھمزمان با برسام بھ سرعت بھ سمت مبل برگشتیم، اما ھیچی نبود

برسام ... چطور امکان داشت؟ ھمین االن ما انوشھ رو بھ خونھ راه داده بودیم. بود

ای کھ دقایقی قبل وارد شده بود، خونھ ِد شده بود و در پی پیدا کردن انوشھچشماش گشا

این دیگھ چھ «: در آخر با صدای لرزانی بھ حرف اومد. گذروندرو از نظر می

  »ایھ؟بازیمسخره



 @cafeetakroman          رمان نسل خون              اختصاصی کافھ تک رمان  
  
  

 37 



 @cafeetakroman          رمان نسل خون              اختصاصی کافھ تک رمان  
  
  

 38 

  

  "برسام"

با ھر تکونی کھ برزین یا انوشھ . کردمِعصبی بھ اطراف خونھ نگاه می

ِترسو نبودم اما از فکر این کھ یھ اجنھ خودشو پرت کرده  .پریدممیخوردن، از جام می
  .ِباشھ تو بغلم در حد چی بدم اومده بود

یھ چند لحظھ بھ انوشھ . بس کن برسام«: ای بھ انوشھ کرد و گفتبرزین اشاره

  ».گوش بده شاید بفھمیم اون کی بوده

  »کی، کی بوده؟«:انوشھ با کنجکاوی پرسید

درست چند دقیقھ قبل از این کھ تو «: من انداخت و گفتبرزین نگاھی کوتاھی بھ 

  »... .ما فکر کردیم تویی اما. ِبیای، یھ دختر شبیھ تو اومد

  »... .اما نبودم«: ِی حرف برزین رو گرفتانوشھ متفکرانھ دنبالھ

یھ سوال پیش میاد اگھ تو نبودی، پس کی ... اما نبودی«: این بار من تکرار کردم

  »بود؟

  »... .دونمنمی«: رو باال انداخت و گفتابروھاش 

ِسعی کردم ذھنم رو با پرسیدن . رسید  تنھا چیزی بود کھ بھ ذھنم می!عالی شد
انوشھ انگار تازه . ای بھ گفتگو بدمِمنحرف کنم و مسیر تازه" چرا اینجا اومدی"اینکھ 

اون «:  گفتِبرزین رو جا گذاشت و اومد کنار من و. آورد کھ چرا اینجاست بھ یاد می

  »... .برگشتھ

  »کی برگشتھ؟«: ابروھام از تعجب باال رفت و گفتم
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ِآب دھنشو قورت داد و سعی کرد توضیح بده، دست منو کشید و مجبورم کرد کھ 

ببین کسی کھ معاملھ رو انجام داده، حاال «: ھمراھش روی مبل بشینم و بعد گفت

  »... .برگشتھ کھ من رو

  »بکشھ؟«: انھ ادامھ دادمحرفش رو با حالتی پرسشگر

ِببین، این موجود تا منو نکشھ، حق «: ِسرش رو بھ عالمت تایید تکون داد و گفت
  »... .گیره شو نمیمعاملھ

  »دونی؟چیزی از معاملھ می«: پرسیدم

ِصدای محکم برزین باعث شد نظرم . ِسرش رو بھ عالمت ندونستن تکون داد

  »... .بی نرگس برسونیمبھ بیھمین امروز باید خودمون رو «: جلب شھ

  »... .گی کھبی نرگس؟ نمیبی«: با تعجب نگاھش کردم

ِ برم پیش فامیل گرامخواممیاتفاقا «: سرش رو تکون داد و گفت ِ. ...«  

  »... .یھ انسان«: ناخودآگاه گفتم

حرفم رو عوض . کردِنگاه تندی بھ انوشھ انداختم کھ با تعجب بھ من نگاه می

  »شھ؟ِخوای ببری پیشش کھ بگی کی ما میخترو مییھ د«: کردم

وسایلت . شھنترس، ھیچی نمی«: رفت، گفتِبرزین در حالی کھ بھ سمت اتاق می

  ».انوشھ تو ھم ھمینطور. رو جمع کن

انقدر «: چشماش رو ریز کرد و گفت. برزین رفت و من بھ انوشھ نگاه کردم

  »سریع؟

  »... .برزینھ دیگھ«: زیر لب گفتم
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  »... .برو وسایلت رو ور دار«: جا بلند شدم و گفتماز 

شھ با ھم بریم؟ اون ھنوز اون  می«: کمی این پا اون پا کرد و در آخر گفت

  ».پایینھ

ای پام شل شد کھ بھش نھ بگم، ولی بیشتر کھ دقت کردم دیدم این برای لحظھ

ِھم بھ سمت چشمام رو روی ھم گذاشتم و با . ِوضعیت جایی برای لجبازی من نداشت

ِای خبری از بیدار بودن ِصبح خیلی زود بود و توی ھیچ خونھ. ی اون رفتیمخونھ
  ... .اعضا نبود

برای . وقتی از آسانسور پیاده شدیم، انوشھ جلوتر از من رفت و در رو باز کرد

ِنفس عمیقی کشید و با لرزش محسوسی کھ . ِای با مکث داخل خونھ رو نگاه کردلحظھ ِ
  »... .بیا تو«:  بود، گفتتوی صداش

چی «: معترض گفت. اش، متوقفش کردمفکری کردم؛ با گذاشتن دستم رو شونھ

  »کنی؟کار می

از مردمکش کھ انعکاس رو بھ . آرومی گفتم و زل زدم توی چشماش" ِھیس"یھ 

ِرو بھ رومون پر از انواع اجنھ . حق داشت بترسھ. رو بود، خیره شدم بھ فضای خونھ
اگھ ھر کدومشون «: اش برداشتم و خیلی آروم بھش گفتم رو از روی شونھدستم. بود

  »خواستن حملھ کنن، بھم بگو، باشھ؟

ِسرش رو بھ زور تکون داد و پشت سر . کرددھنش نیمھ باز بود و بھ من نگاه می ِ

دونستم و با این کھ ِبا ذھنم جای تک تک موجودات رو می. من بھ داخل خونھ اومد

  ...کردمِابل مشاھده نبودن، اما بھ جاھایی کھ بودن نگاه میاالن برام ق

  »... .خورنتکون نمی«: ی انوشھ بھ گوشم خوردصدای آھستھ
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خوان تو فکر کنم نمی«: وقتی با تعجب نگاھش کردم، مکث کرد و گفت

  »... .وجودشون رو بفھمی

جودشون خبر اونا فھمیده بودن من از و. ِدونستم قضیھ چیز دیگھ ایھاما من می

شد و االن مطمئنا توی اتاق ھم بود، ِفقط بھ خاطر جادویی کھ از من ساطع می. دارم

اونا حق نداشتن تا وقتی موجودی جادویی بھشون حملھ نکرده، بھش . جلو نمیومدن

  .حملھ کنن

ِبھ ھزار بدبختی میون جمع کثیری، رفتیم توی اتاق انوشھ و درحالی ِکھ من با چشم ِ
کرد، دادم، انوشھ کھ با ترس فقط بھ دور و ور نگاه میام نگھبانی میاشتھِبصیرت ند

ِچپوند، با تشر بھ اون کھ تا حد ممکن ِھر چی رو کھ دم دستش بود، توی ساک می

مھمونی کھ قرار نیست بریم این ! چھ خبره؟! بسھ دیگھ«: لباس جمع کرده بود، گفتم

  »... .داریھمھ لباس برمی

انگار تازه . د و بھ ھر اونچھ کھ جمع کرده بود نگاھی انداختانوشھ متوقف ش

... ھمینا خوبھ. آره، آره«: ِسریع زیپ ساک رو بست و گفت. فھمید چی جمع کردهمی

.«  

ِساک رو بلند کرد و بھ سمت کمد دیگری رفت : مانتو و شالی بیرون کشید و گفت. ِ

  »... .بیما قراره کجا بریم؟ این بی«

. ما قراره بریم یکی از روستاھای شمال... بی نرگسبی«: ل کردمحرفش رو تکمی

  »... .ِبی نرگسم مادربزرگِ ماست؛ مادر پدریمبی. ی ما توی اون روستانِتمام خانواده

ِخواد مشکل اون چطوری می«: بست گفتھای مانتوش رو میدر حالی کھ دکمھ

  »من رو حل کنھ؟
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حاال کسی بھت یاد نداده گاھی ساکت باشی و تا «: ابروھامو باال انداختم و گفتم

  »کنھ؟ببینی دیگری چی کار می

  »... .ِاین چھ طرز حرف زدنھ«: ِاخم ظریفی کرد و گفت

شھ حاال عجلھ کنی؟ وقتی می! معذرت«: عصبی دستمو توی موھام کشیدم و گفتم

  »... .دیمچی رو توضیح میجا ھمھرسیدیم اون

و بردارم اما اون با پاش ساک رو عقب کشید و دستم رو دراز کردم کھ ساک ر

  ».مامانم اینا بفھمن خوششون نمیاد. تونم ھر جایی بیامببین، من ندونستھ نمی«: گفت

خوای باور خوای باور کنم کھ دیوونھ شدی و نمیکنی؟ نمیـ داری کیو مسخره می

  ...کنی کھ پدر و مادرت مردن

  »... .اونا نمردن«: گری گفتبا پرخاش

دونم بقیھ چی گفتن، اما واقعیت اینھ کھ حتی می«: قبل از این کھ حرفی بزنم، گفت

ِاونایی کھ تحویل ما دادن پدر و مادر من نبودن دونم چرا پدر و مادرم ببین، من نمی. ِ

ِشده تا آخرین روز عمرم دنبالشون بگردم و . اینو مطمئنم. تا االن نیومدن، ولی نمردن
  ».انکنھ کھ اونا زندهواقعیت رو عوض نمیپیداشون نکنم، این 

شھ کھ بقیھ فکر کنن تو اما این کارا باعث می«: سعی کردم بھش توضیح بدم

  »... .ایدیوونھ

دونی من دیوونھ تو کھ می. کننبھ درک کھ اونا چھ فکری می«: با عصبانیت گفت

ِحرف اونا رو بھ پس واسھ چی داری . تو کھ خودت از من جلوتری تو این چیزا. نیستم

  »؟... خونیِگوش من می
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فقط . کردکنھ، اما این اذیتم نمی کردم خیلی راحت با من برخورد میاحساس می

خواھی بکنم، اما بھم زل زده بود انگار انتظار داشت معذرت. شدِکمی باعث تعجبم می

قعیت رو کنم؛ االن ھم بھ جز این کھ وامن فقط زمانی کھ مقصر باشم این کار رو می

  »... .بھش گفتھ بودم، کاری نکردم

ِبھ دنبال منشاء صدا اطراف رو نگاه کردم کھ صدای . صدای خش خشی اومد

. اش شدمِوقتی دوباره نگاھش کردم تازه متوجھ گریھ. ِنگران انوشھ بھ گوشم رسید

ا فکر نکنم بھ تو ھم رحم کنھ؛ مخصوص. داره میاد. باید بریم«: انوشھ با نگرانی گفت

  »... .کھ تو از ماھیتش خبر داری این

ی برزین رو در ھمین حین با گوشیم، شماره. ِبھ سمت ساک رفتم و برش داشتم

ِگرفتم، صدای خش خش بھ آخرین حد خودش رسیده بود کھ صدای برزین توی گوشم 

  »الو؟«: پیچید

سعی کردم خودمم برم . در رو باز کردم و اول انوشھ رو راھی بیرون کردم

ِیرون، اما قبل از این کھ حتی جواب برزین رو بدم در پشت سر انوشھ بستھ شد و ب

در ھمین . گوشی از دستم رھا شد. ی من از پشت گرفتھ شد و بھ عقب کشیده شدمیقھ

  »... .ِاون مال منھ«: در گوشم پیچید ایِحین صدای فریاد برزخی

ِام احساس خفگی بھم  یقھِبھ خاطر. زدمروی ھوا بلند شده بودم و دست و پا می
  »... .کن... م ... لـ... ِو«: فقط تونستم بریده بریده بگم. دست داده بود

: کشید ًصدای در، توی گوشم پیچید و متعاقبا صدای انوشھ کھ تقریبا فریاد می

  »... .برســـام«
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ای کھ مرا بلند کرده بود، خیلی زود این جای خالی. ی چشمم نگاه کردماز گوشھ

ِترین موجود زندگیم جلوی چشم من پدیدار شدشد و کریھاضح میو ِ. ...  

اش ھم جلوی من بود شاید چون قیافھ. تربازم فریاد زد؛ این بار ترسناک

  »... .ِاون مال مــــــــنھ«: رسید تر بھ نظر می ترسناک

ھای بدنش برای من ِتک بافتتک. ِتمام بدنش انگار توی آب جوش سوختھ باشد

تنھا وردی کھ بھ زبونم . کردمباید یھ کاری می. زبونم قفل شده بود... ِبل دیدن بودنقا

  »... .ادری منتو«: میومد رو گفتم

ِشاید فکر سوختھ . از بدنش بخارھای داغ بلند شد و با فریادی من رو ول کرد
ِبودن بدنش بھ من این ایده رو داد کھ بدنش رو با آب جوش بسوزونم ِ. ...  

با جادو در رو . ِحتی گوشیمم پشت سرم جا گذاشتم. ِت بھ سمت در رفتمبھ سرع

  »چی شده؟«: انوشھ نگران جلوی در بود گفت. باز کردم و خارج شدم

. ھا بردمشِاما قبل از این کھ ھر حرفی بزنھ دستش رو گرفتم و بھ سمت پلھ

  ... .شنیدمِصدای قدمھاشو پشت سرمون می. دویدموار میدیوانھ

  »گم چی شده؟می«: ھ باز ھم داد زدانوش

من باید . ِتونست منو از مسیر رو بھ روم باز بدارهاما حتی این فریادھا ھم نمی

  ...کردیمکردم؛ ما باید فرار میفرار می
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  "انوشھ"

  »... .برسام«: با ناراحتی گفتم. کردم دستم رو از دستش خارج کنمسعی می

  »... .زھرماربرسام و «: صدای غریدنش رو شنیدم

از چی داشت فرار . شھکردم دستم داره کنده میاحساس می. عصبانی شدم

: داد؟ تقریبا داد کشیدم و خودم رو بھ عقب پرت کردمکرد؟ چرا توضیح نمیمی

  »... .برسـام«

بھ ھمین خاطر محکم کوبیده . توی پاگرد بودیم کھ خودم رو بھ عقب پرت کردم

وقتی . دستم رو روی کمرم گذاشتم. ای چشمام رو بستماز درد لحظھ. شدم روی پلھ

چی «: پرسیدچشمام رو باز کردم برسام رو دیدم کھ ھراسان رو بھ روی من بود و می

  » شده؟

  »... .توضیح بده برسام«: بھ زور پرسیدم

خواھش . وقت نداریم انوشھ، باید از اینجا ببرمت«: ِبرسام بھ پشت سرم نگاه کرد

  »... .یاکنم با من بمی

  »... .توضیح بده«: تکرار کردم

. گم بھ خدا قسم، بھت ھر چیزی رو بخوای می. بریم پایین میگم: مستاصل بھم گفت

  »... .فقط االن باید بریم

تصمیم گرفتم . چیزی بھ غیر از نگرانی نبود. چشمام رو توی چشماش دوختم

ِھنوز بھ پشت . ند شدمبھ ھمین خاطر از جام بل. ریسکی کنم و بھ حرفش اعتماد کنم
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با آخرین سرعتی کھ داری «: ساک را ازم گرفت و آروم گفت. کردسرم نگاه می

  »... .بدو

یازده کھ ما در آن بودیم تا  یِخودش زودتر راھی شد و پشت سرش، من از طبقھ

با . ِوقتی باالخره ایستادیم نھ نفس من در میومد نھ اون. ھمکف یک نفس دویدیم

  »... .باید بھ برزین بگم بیاد پایین «:نفس گفتنفس

. گوشیم باال مونده«: دستش رو روی جیبش کشید و زیر لب فحشی داد و گفت

  »گوشی داری؟

چنگی » ... .لعنتی«ی نھ تکون دادم کھ با اخمی در ھم گفت سرم رو بھ نشونھ

ا خوره امدیدم کھ تندتند تکون میھاش رو میتوی موھاش زد و چشماش رو بست لب

کردم برسام توی اون خونھ ھامو تیز کردم، احساس میگوش. تونستم بشنومچیزی نمی

صداش کم و بیش واضح شد . گھِجنی شده کھ اینطوری داره زیر لب یھ چیزایی می

  »... .اینسو... دور مھ ... دنتو«: تونستم بفھممولی ھنوز کامل نمی

  »... .برسام قرار بود توضیح بدی«: پرسیدم

ِصدای اومدن آسانسور باعث ... ِ رو بھ حالت سکوت جلوم آورد و ادامھ داددستش
ِدر آسانسور باز شد ... شد سر بلند کنم و برسام ھم دست از زیر لبی حرف زدن بکشھ

  »چی شده؟«: ِبا لحن خشکی پرسید. و برزین از اون بیرون اومد

برسام . وا گرفتِبرسام ساک رو بھ سمت برزین پرت کرد کھ برزین آن را توی ھ

تا من برم ماشین رو روشن کنم، تو و انوشھ بیاین توی ماشین، بعد توضیح «: گفت

  »... .میدم
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برزین نگاھی ! گفت وایسین بھ مقصد کھ رسیدیم میگمرفتیم تو ماشین میحتما می

دونید کھ می. ِانوشھ خانوم، اگھ امکان داره لباس بھتری بپوشید«: بھ من کرد و گفت

  »... .گیرنی راه زیادی آسون نمیمامورا

این دیگھ کی بود؟ نگاھی بھ مانتوی کوتاھم انداختم کھ تقریبا یھ پیراھن . اخم کردم

ِشلوار بگ و شال مشکی. بھ حساب میومد ِاین مثل این کھ زیادی . لباسام بد نبود. ِ

  ... .کردغیرت الکی خرج می

  »... .لباسام خیلی خوبھ آقا«: ِبا لحن جدی گفتم

بازیاش بھتر از کسی بود کھ از بازیاش و مسخرهاون برسام با اون ھمھ دیوونھ

ِی در ھم برزین، توجھ بھ قیافھبی. کردِھمین االن داشت نقش پدر یا برادر رو بازی می

یھ  ِنگاه برسام روی. ِبرسام پشت فرمون بود و ماشین روشن بود. ِبھ سمت بیرون رفتم

ِسرم رو بلند کردم و رد نگاھش رو . کردباال رو نگاه مینقطھ خیره مونده بود و 

شھ کھ کرد اما چطور میای خشک شدم، اون بود کھ داشت بھ ما نگاه میلحظھ. گرفتم

ِنگاه وحشت زدمو . دیدکس بھ جز من اون رو نمیوقت ھیچھیچ. برسام ھم اونو ببینھ

باید «: ِبا حرکت لب گفت. کردحاال اون ھم بھ من نگاه می. ِبھ سمت برسام برگردوندم

  »... .بریم

ِبھ سرعت بھ سمت . کردم چرا عجلھ دارهحاال درک می. سرم رو تکون دادم

  ... .صندلی عقب رفتم و روی اون جا گرفتم

ِھنوز برزین روی صندلی جا گرفتھ نگرفتھ، برسام گاز . کمی بعد برزین اومد
ِمدل ماشینی کھ توش قرار گرفتھ جالب بود کھ از ھولم حتی بھ . ماشین رو گرفت

ِبرزین در . بود 405شد حدس بزنم کھ پژو اما از داخلش می. بودیم، نگاه نکرده بودم
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توضیح «: ِماشین رو کھ ھنوز باز موند بود، بست و بھ سمت برسام برگشت و گفت

  »... .بده برسام

در . ھ دادای از سرعتی کھ داشت کم کنھ، بھ مسیرش ادامبرسام بی اون کھ ذره

ِھمین االن یھ مالقات کوچیک با کسی داشتم کھ «: ھمون حال کمی جا بھ جا شد و گفت

  »... .معاملھ رو انجام داده

  »چی؟ منظورت چیھ؟«: ِبرزین سر جاش خشک شد و پرسید

ِبرسام از آینھ نگاھی بھ خیابان پر ازدحامی کھ تازه داخلش شده بودیم انداخت و 
حداقل من .  من و تو دیگھ چھ بخوایم چھ نخوایم، درگیر شدیممنظورم اینھ کھ«: گفت

  »... .اون یارو من رو دیده. درگیر شدم

  »ری؟حاال کجا داری می«: برزین کالفھ دستی تو موھاش کشید و گفت

با صدای داد مانندی . صدای برسام اونقدر بلند بود کھ من ناخودآگاه چسبیدم بھ در

خوام برم فقط از اینجا می. زنیمرسیدیم حرف می! حاال ھم خفھ شو! جھنم«: گفت

  »... .بیرون

ِچھل و پنج دقیقھ در میان صدای غرش ماشین سپری شد رفت از مسیری کھ می. ِ

  ... .تونھ باشھ متوجھ شدم راھمون جایی جز کرج نمی

برزین «: یھ باغ، ماشین رو متوقف کرد و برسام بھ برزین گفت باالخره جلوی

  »... .از کنبرو در رو ب

یھ دفعھ پیداش بشھ  ِمغز خر خوردی برسام؟ اگھ یکی«: برزین عصبانی پرسید

  »چی؟
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ِبرسام با بیخیالی نگاھی توی نگاه عصبانی برادرش دوخت و گفت تونھ نمی«: ِ

ِبھ قول رمان ھری پاتر یھ کاری می. کسی بیاد اینجا   »... .کنیم مشنگا از اینجا دور شنِ

ِواقعا کھ بھ درد ھمون رمان «:  اما صدایی آروم گفتبرزین با لحنی عصبی

  »... .خوری تو یکیمی

منظورشون از این حرفا چی بود؟ نھ بھ این کھ . کردممنگ بھ رفتارشون نگاه می

ِتونستم رفتار بین این دو نفر نمی. کردن نھ بھ شوخی کردناشونیھ دقیقھ با ھم دعوا می ِ
  »... .رو درک کنم

فکر کردم االن کلید در میاره اما . ِ پیاده شد و بھ سمت در رفتبرزین از ماشین

با صدای . ِاون چنین کاری نکرد مستقیم بھ سمت در رفت و دستش رو توش قرار داد

  »انوشھ؟«: ِناگھانی برسام نگاھم از اون سمت گرفتھ شد

  »بلھ؟«: ِسرم رو بھ سمت برسام چرخوندم و از برزین غافل شدم

ھیچی، فقط خواستم مطمئن بشم «: کرد، گفتھ بھ چشمام نگاه میبرسام در حالی ک

  »... .خوبی

  »... .خوبم«: چشمام رو روی ھم گذاشتم

برزین ... تونستم اون رو بیشتر از کمی نشون بدمخوب بودم؟ فقط کمی اما می

ماشین رو بھ . ھر دو برگشتیم و برسام باز ھم ماشین رو روشن کرد. صدامون کرد

با . تونستم توی دستای برزین ببینمِھنوز ھم برق کلید رو نمی. ھدایت کردِداخل باغ 

  »چطوری؟«: کنجکاوی پرسیدم

  »چی چطوری؟«: برسام از توی آینھ نگاھی بھم انداخت و گفت



 @cafeetakroman          رمان نسل خون              اختصاصی کافھ تک رمان  
  
  

 50 

  »... .چطوری برزین در رو باز کرد«: ام رو آزاد کردم و گفتمِنفس حبس شده

  »با کلید؟«: با حالتی پرسشگر گفت

  »... .دیدم کلید نداشت«:  با لحنی عصبی گفتمزیر لب

  ».پیاده شو«: ماشین رو متوقف کرد و گفت

دستم رو . ِاون ھم پشت سر من پیاده شد و ساک رو برداشت. با اکراه پیاده شدم

: ِدراز کردم کھ ساک رو بگیرم اما اون کمی ساک رو بھ سمت خودش کشید و گفت

دیم، اش ما دو نفر بھت توضیح می ھ موقعسعی کن ھر چیزی رو نپرسی انوشھ، ب«

  »باشھ؟

گفتم ھا میمن باید ھمھ چیز رو بھ اون. این عادالنھ نبود. اخمام رو توی ھم کشیدم

خواد ببین، االن کسی کھ کمک می«: برسام انگار ذھنم رو خونده باشھ گفت... اما اونا

کنجکاوی نکنی تو کارامون، ولی باید قول بدی زیاد . کنیمتویی، ما ھم گفتیم کمکت می

  »باشھ؟

اشون یھ باغ با دو تا پسر کھ نھ پیشینھ گفتم نھ، اما تویای داشتم میی دیگھچاره

ای جز قبول دونستم چرا راضی بھ کمک بھ من شدن، چارهدونستم، نھ میرو می

ِبرای ھمین سرم رو تکون دادم و بھ سمت ساختمون قدیمی وسط باغ . کردن نداشتم ِِ راه ِ

  ... .افتادم

ِباغ تقریبا بزرگی بود کھ درختان زیادی . ای باغ رو از نظر گذروندم برای لحظھ ِ
ِداشت اما بھ خاطر ریختھ شدن برگ اما در عوض . رسیدًھا، تقریبا لخت بھ نظر میِ

ِصدای برسام کنار گوشم باعث شد از . ھای زیادی روی زمین ریختھ شده بودبرگ
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ِجا بھ خاطر این ِچیزی کھ در مورد این باغ باید بگم اینھ کھ اینفقط یھ «: جام بپرم
  »... .کنناس کھ مردم اعتقاد دارن یھ سری مھمونای ناخونده اینجا زندگی میمتروکھ

ترسونی؟ من یھ عمره با اجنھ در منو از چی می«: تفاوت نگاھش کردم و گفتمبی

  »... .ارتباطم

ببین اونایی کھ تو باھاشون سر و ! نفھمیدی!  نشدنچ،«: ابرویی باال انداخت و گفت

اونا رو تا وقتی کھ مجبور نباشن، . خیلی فرق داره. کار داری اجنھ نیستن و شیاطینن

جا ھستن اجنھ ھم نیستن، گرفتی؟ اونایی کھ این... کال کاری با انسانا ندارن. بینینمی

 اینجا با یھ سری ارواحی کھ از ما... اجنھ تا وقتی کھ اذیتشون نکنی، کاری بھت ندارن

ِگن ارواح رفتن بھ اون دنیا منع شدن سر و کار داریم، گرفتی؟ اصطالحا بھش می
  »... .یا نداری، کال کرم دارن اینا کال کاری ندارن بھشون کاری داری. سرگردان

ِاومدم از دست اون . ھمینم کم بود. تفاوتم جاش رو بھ ترس داده بود ی بی چھره

  گفت دیگھ چی بود؟ت راحت بشم، حاال این کھ این یکی میموجودا
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  "برزین"

ی خلوت انداختم و در رو ِماشین از مقابلم بھ داخل باغ رفت، با احتیاط نگاھی بھ کوچھ

  ... .ِای بھ سمت خونھ باغ رفتمھیچ عجلھِدستم رو در جیب شلوارم کردم و بی... بستم

ی ی ترسیدهریز بھ چھرهرسام داشت ریزھا رسیدم کھ ببھ پشت سر اون زمانی

من اون رو خوب . کنھسخت نبود کھ بفھمم از چی انقدر تفریح می. خندیدانوشھ می

  »... بسھ دیگھ برسام«: ام نشوندم و گفتماخمی بھ چھره. شناختممی

ِبرسام در حالی کھ ھنوز نیشخند شیطانیش رو بر لب داشت، اخم ریزی کرد و  ِ

  » ... .ناراحتی نداره کھ. گمقعیت رو بھش میدارم وا«: گفت

ِھای انوشھ، بھ سمت ساختمون ِای بھ تنھا برادرم رفتم و با گرفتن وسیلھچشم غره

ھای خودمون ھم کھ وسیلھ. ِپشت سرم انوشھ و برسام بھ راه افتادن. بھ راه افتادم

  ...کردِھمیشھ در صندوق عقب ماشین آماده بود، برسام حملشون می

ِونھ باغ یھ جای خیلی قدیمی بود کھ مردم بھ خاطر صداھایی کھ شبا از اون بھ گوش خ
دو سال پیش ما تو این حوالی زندگی . رسید، جرات وارد شدن بھ اونجا رو نداشتنمی

گفت اگھ روزی جایی واسھ زندگی پیدا نکردیم میشھ بیایم برسام ھمیشھ می. کردیممی

 این دو سال، اولین جایی کھ بھ ذھنش رسیده بود ھمین حاال جالب بود بعد از. اینجا

تونستیم اینجا بمونیم، بعد باید بھ ِیھ مدت کوتاه می ھرچند ما فقط برای. خونھ باغ بود

  ... .افتادیم آباد بھ راه میِسرعت بھ سمت محمود

دونستم تا بھ حال ھرچند از برسام بعید می. تا بھ حال توی خونھ رو ندیده بودم

... برای ھمین مکثی کردم کھ اون جلوتر از من راه بیفتھ. کی بھ اینجا نزده باشھسر

ِبرسام انگار منظور من رو فھمید کھ این رو ممنون تلپاتی بینمون بودم ِ. ...  
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اینجا «: بی اونکھ من سوالی از برسام بپرسم، خودش شروع بھ توضیح دادن کرد

ِطبق چیزی کھ من از تحقیقام فھمیدم، مال . ..ی باالسِاس، تموم اتاقاش طبقھدو طبقھ ِ
ِوارث قانونی ھم نداشتھ االنم یکی از مایمالک . یھ پیرمرد بوده کھ ده سال پیش مرده ِ

  »... .دولت بھ حساب میاد

ِتو کی وقت کردی بری پی این «: ای کشیدم و پرسیدماز روی خستگی خمیازه
  »جور چیزا؟

ِتقصیر تو نیست برزین کھ کال برادرت رو «: برسام با خنده از رفت تو و گفت
  »... .گیری نادیده می

ِپشت برسام وارد خونھ شدیم ھای مبل. ای فرو رفتھ بودِخونھ در تاریکی نیمھ. ِ

ًمطمئنا اگھ کسی روشون مینشست، چیزی جز گرد و خاک . ِقدیمی وسط سالن بودن

  ... .شدنصیبش نمی

ِبھ سمت انوشھ نگاه کردم، از حالت چ شد تشخیص داد ترسیده یا اش دیگھ نمیھرهِ

ھای یکی از خوبی... دادبھ ھر حال اون باید بھ ما خیلی از مسائل رو توضیح می. نھ

  ... .ات بگیکمک کردن ھم ھمین بود؛ تو نیاز نبود از پیشینھ

ِبھ سمت کلید چراغ رفتم و بھ سمت پایین کشیدمش ِ ِبرعکس انتظارم، نور کم سویی . ِ ِ
با دست دوبار کوبیدم روش . ِخوشحال از این کشف، بھ سمت کاناپھ رفتم. ر شدپدیدا

ناخودآگاه بھ سرفھ افتادم، ولی خب بھتر . ِکھ خیل عظیمی از گرد و خاک رو بلند کرد

  .از ھیچی بود

اش برسام بدون اینکھ احساسی در چھره. نشستم و بھ اون دو نفر ھم گفتم بشینن

ِاون برعکس ما دو نفر ھیچ چیز تازه. تپدیدار بشھ، روی مبل نشس   .دید ای اینجا نمی ِ
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ھای قدیمی و بھ  انوشھ با کمی مکث، عاقبت خود را راضی کرد کھ روی مبل

ِگلومو صاف کردم کھ باعث جلب توجھ اون بھ خودم شد؛ با ... . خاک نشستھ، بشیند ِ ِ

خوام بدونم کھ تو ، میانوشھ«: ِترین حد ممکن باشد، پرسیدم لحنی کھ سعی داشتم مالیم

  »ِخبر داری چرا جد تو با شیطان معاملھ کرده؟ 

ِمن چیز زیادی «: انوشھ نگاھش رو بھ اطراف چرخوند با کمی تعلل گفت
تونم بھ این ھایی کھ بابام اینا زدن کھ من میفقط یھ سری چیزھا از حرف. دونمنمی

  »... .موضوع ربطش بدم

خب «: زده گفتبرسام با لحنی ھیجان.  نشستھای برسام و منلبخندی روی لب

  »... .دیمبگو، ما گوش می

انگار داشت ذھنش رو جمع و جور . انوشھ شروع بھ بازی با انگشتای دستش کرد

دونستم برسام بھ زودی من و برسام این فرصت رو بھش دادیم، ھر چند می. کرد می

: روع بھ حرف زدن کردانوشھ گلوش رو صاف کرد و ش. ی صبرش لبریز میشھ کاسھ

ًجد من، یعنی اجداد من در اصل اصال ایرانی نیستن« زنم این حرفایی کھ می. ِ

اون ترک بود؛ یھ دختر از شوروی . گرده بھ مادربزرگِ مادربزرگِ مادربزرگمبرمی

ِکنھ از جد من خوشش میاد و اون رو شاه ایران اون زمان کھ بھ ترکیھ سفر می. سابق

ِالبتھ جدم جزو صاحب نامای شوروی بوده اما خب .  ایران میارهبرای ازدواج بھ
اون زمان جدم، آرایلی، یھ معشوقھ . دادنِدولت شوروی صلح با ایران رو ترجیح می

ِعاشقش بوده، ولی خب بھ دستور . دونماش میھای بھ جا موندهاینو از نوشتھ. داشت
شھ و بھ حرمسرا، خیلی اذیت میی ِشھ و توسط زنای دیگھپدرش بھ ایران منتقل می

ِخاطر تفاوت زبان، ھیچ کردن ھر چھ قدر ھم کھ سعی می. تونھ سوگلی بشھوقت نمیِ

  »... .رفتھِزبان فارسی بھش یاد بدن، از زیرش در می



 @cafeetakroman          رمان نسل خون              اختصاصی کافھ تک رمان  
  
  

 55 

ببینید، این عجیب بھ نظر «: انوشھ مکثی کرد ولی بعد کمی جلو اومد و ادامھ داد

  ».خوام بزنمھ شما دنبالشین توی این حرفیھ کھ من میرسھ اما من فکر کنم چیزی کمی

  »خب چیھ؟«: برسام با اشتیاق گفت

ده سال بعد از این کھ آرایلی بھ «: انوشھ سرش رو باال آورد و بھ برسام نگاه کرد

ی زنا بھ ھمھ. ِایران اومده بود، یک شب آتیش سوزی شدیدی توی حرمسرا اتفاق میفتھ

تونستھ بھشون درھای حرمسرا بستھ بوده و  کسی نمی. رنمیِبدترین شکل ممکن می

ھا و زنای حرمسرا ی بچھھمھ. شھفردای اون روز باالخره درا باز می. کمک کنھ

ِتنھا کسایی کھ زنده مونده بودن آرایلی بوده کھ بھ شکل وحشتناکی . مرده بودن

 کھ آرایلی شیطانھ بعد از اون ماجرا ھمھ بھ این موضوع. اشخندیده و دو تا بچھمی

ِکشن، ولی تا آخرین لحظات قبل از مرگش، میون کنن و اون رو میاعتقاد پیدا می ِ

کس واقعا ھیچ» ی شما کھ اون رو کشتید، نفریننفرین بھ ھمھ«گفتھ گریھ با خنده می

مردم فکر . دیدنفھمید منظورش چیھ، اما بعد از اون، ھمیشھ دخترش آزار می

ِمادر من قبل از من . این قضیھ تا من ھم ادامھ پیدا کرد. دنبالشھکردن کھ خودش می
. کننِفرقش اینھ من رو مثل ھمھ اذیت نمی... اما فرقش اینھ کھ. ِبوده، و حاال نوبت منھ

ِبا پنھون شدن وسایل و ترسوندنشون سعی داشتن . دیدنمامانم اینا حتی اونا رو نمی
  »... .اون رو اذیت کنن اما من

  ».ِھا قصد کشتنت رو دارناما برای تو اون«:  متفکرانھ گفتبرسام

  ».دونم چرااما من نمی... دقیقا«: با لحنی حق بھ جانب گفت
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حدس میزدم شاید چون آخرین نسل بود یا یھ ھمچین . ِمنم اطالع دقیقی نداشتم

قا چون تو دقی«: ای کنم، برسام بھ حرف اومدِقبل از این کھ من اظھار عقیده. چیزی

  ».ِمثل آرایلی ھستی... ِمثل اونی

  »برسام؟«: ابروھام رو دادم باال و گفتم

اون شب ما یھ نفر رو دیدیم . فکر کنید«: برسام بھ سرعت از جاش بلند شد و گفت

گفت دنبالش اون اومده بود می. ِاون دنبال ما بود. ِدقیقا مثل انوشھ، با لباسایی پاره پوره

  ». انوشھ نبوده، اون رایلی بودهفھمی؟ اونکردن، چرا نمی

  »ِچرا آرایلی باید بیاد دنبال ما؟«: ام نشوندماخمی بھ روی چھره

ترین کسایی بھ  بھ دو دلیل، یک، ما نزدیک«: برسام نگاھی بھ من انداخت و گفت

  »داری؟ ِتو نظر بھتری... دونھ و دواش ھستیم کھ این جور چیزا رو مینواده

اگھ آرایلی اومده «: در عوض انوشھ گفت.  و دیگھ حرف نزدمای باال انداختمشونھ

  »؟...تا از ما کمک بگیره معنیش اینھ کھ

  ».بھ نظر میاد معنیش محافظت از تو باشھ«: برسام گفت

  ».ِحتما بابت این موضوع سھ بار میاد«: انوشھ پوزخندی زد و گفت

ِ رفت و تمام المپ ای فروِحرف انوشھ تموم شد و ھمزمان خونھ در تاریکی نیمھ
ِبرسام بدون این کھ حرف بزنھ، دستش رو بھ عالمت سکوت روی . ھا خاموش شدن ِ

  .حرکت سر جای خود باقی موندبینیش گذاشت و بی

شنیدیم و صدای چوبی کھ روی چوب کشیده ھایی رو می ِلخ کردن قدمصدای لخ

س و پاره و موھایی گره ھایی مندردر کمتر از چند دقیقھ، زنی پوشیده در لباس. میشد

ِخورده، بھ سمت طناب ھر سھ . دفعھ از ناکجا بھ وجود اومده بودرفت کھ یکداری میِ
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ھایی بیشتر از ھمھ انوشھ بود کھ با چشم. تامون از شوک و ترس ساکت شده بودیم

  .کردگشاده شده بھ صحنھ نگاه می

 رو بھ دور گردنش دارطناب. اش رو بھ زمین گذاشت و روش رفتزن چھار پایھ

ِصدای جیغ خفیف . ِانداخت و در کسری از ثانیھ چھار پایھ از زیر پایش در رفت
چرا دزدگیرشون رو «: ِی ھمزمان برسام روانوشھ توی گوشم پیچید و صدای نالھ

  »روشن کردی؟

ِقبل از این کھ منظور برسام رو بھ صورت کامل درک کنم، چشمای زن تا آخرین  ِ
ِجیغ گوشخراشش در گوش ھمھ. عد شروع بھ چرخیدن کردحد باز شد و ب ی ما فرو ِ

ِبرسام میون جیغ زن داد کشید و . جوری کھ مجبور شدیم گوشمون رو بگیریم. رفت ِ
  ».ی دومِبرین بھ آخرین اتاق طبقھ«: گفت

  

  

  

  :فصل دوم

  ارواح گرسنھ اند
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  "برسام"

این خوب نبود، چون .  بودبرزین از جا پرید اما انوشھ ھنوز شوکھ بر جا نشستھ

ِبھ سرعت بھ سمت مبلی رفتم کھ . ھا ھر لحظھ ممکن بود پیدا بشھی اونسر و کلھ

ِانوشھ روش نشستھ بود، با دستم از جا بلندش کردم و بھ دنبال خودم و برزین 
  .کشوندمش

ِچند قدمی دنبال خودم کشوندمش کھ تازه بھ خودش اومد و سعی کرد پا بھ پای من 
ِدستم رو از روی بازوش برداشتم اما قبل از این کھ دستم بھ سمت خودم بره . بدوئھ

حاال بھ جایی رسیدیم کھ بیشتر . ھا باال رفتیماز پلھ. ی دستم گره زداش را در پنجھپنجھ

ِدونستم اگھ بھ اتاق آخر نرسیم می. لرزیدنھر کدوم داشتن می. از ده تا اتاق توش بود
انوشھ رو کھ عقب تر از من بود، بھ جلو کشیدم و . رو بخونیممون بھتره کھ فاتحھ

  .تونستم ازش محافظت کنماینطوری بھتر می. کاری کردم کھ جلوی من قرار بگیره

ِما وقت زیادی . ِی دیگھ ارواح مختلف بیرون میومدن و این خوب نبودتا چند دقیقھ

 زودتر از ما خودش رو برزین. برای جلوگیری از ورودشون بھ آخرین اتاق نداشتیم

ِفشاری بھ کمر انوشھ وارد کردم تا بتونھ زود . ای بازش کرد بھ در رسوند و با اشاره
  »؟...این اتاق«: برزین پرسید. ِوارد اتاق شھ و زمانی کھ من ھم وارد شدم

آره، «: کردم گفتمقبل از این کھ حرفش کامل بشھ، در حالی کھ در رو چک می

  ».کس توش نمردهاس کھ ھیچ این خونھاینجا تنھا جایی از

ی نیم بندی کھ بیشتر نشون از استرس ِقفل در رو با جادو ترمیم کردم و با خنده

  ».البتھ تا االن«: داشت، گفتم
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: ِبا لحن خشنی گفت. کردبرزین با اخم بھ من نگاه می. بھ سمتشون نگاھی انداختم

  ».و ھر موقعیتی نزنیشی ھر حرفی رو تفھمم تو کی متوجھ میمن نمی«

ھر «: در ھمین حال گفتم. سر جای خودم صاف ایستادم و دستام رو بھ ھم مالیدم

  ».وقت تو بھم کمک کنی تا جلو اینا رو بگیرم

  ».چطوری آخھ؟ اینجا چیزی گیر نمیاریم«: نگاھی بھ اطراف انداخت و گفت

اینجا «: پھ رفتم و گفتمِکردم، بھ سمت کاناتاریک نگاه میِدر حالی کھ بھ اتاق نیمھ

  ».تر و بھترمگن من از تو باھوشھمونجاییھ کھ ھمھ می

  »... .برسام«: برزین بھ سمتم غر زد

ولی خب . ِفعال کھ حرف برسام درستھ«: انوشھ کھ تا اون موقع ساکت بود، گفت

  »...نمیشھ این رو فراموش کرد کھ

ِبھ سمت من برگشت و با لحن حق بھ جانبی گفت ی کھ ما رو توی دردسر کس«: ِ

  ».ندازه خودشھمی

ِخانوم محترم، یادت رفتھ دلیل اینجا بودن ما چیھ؟«: فکم رو بھ ھم فشردم و گفتم ِ«  

  »کنی؟ھا داری بحث میِچرا مثل بچھ! برسام«: برزین با داد گفت

ِتوجھ بھ حرف برزین یا انوشھ بھ سمت کاناپھ رفتم و ناز پوفی کشیدم و بی ِ

ی فلزی اونجا بود و این برای ما کھ سھ نفر چھار یا پنج میلھ. شو باال دادمبالشتای رو

اینجا رو بگیرین، اگھ یھ «: یھ دونھ میلھ بھشون دادم و گفتم یکی. بودیم واقعا خوب بود

  ».دارهکم دیر کردیم و ھر کدومشون اومدن تو، این اونا رو دور نگھ می
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کنی؟ فیلم زیاد نگاه می«: آمیز گفتانوشھ دستی بھ کمر زد و با لحنی تمسخر

  ».سوپرنچرال و این جور چیزا مخصوصا 

یعنی . باور کن اونا باید بیان از من چیز میز یاد بگیرن«: پوزخندی زدم و گفتم

ِابرویی باال دادم و با لحن » ... .خوام بدونم استفاده از نمک؟ واقعا کھ اونا باھوشنمی
  ».اقعا موفق باشنو«: ای ادامھ دادمتشویق کننده

از اینجا بھ بعد «: ِانوشھ اخم کرد ولی دیگھ چیزی نگفت، بھ سمت برزین گفتم

  ».ِدیگھ دست ماست

برزین سری تکون داد و ھر دو بھ سمتی از اتاق رفتیم و ھمزمان شروع بھ 

  »... .ِایستنگر سما لرو«: زمزمھ کردیم

  »... .دو تاھا فکر نکنم  بچھ«: ِانوشھ میون حرفمون پرید و گفت

: ِصداش رو از ذھنم پاک کردم و تمرکزم رو روی خوندن طلسم بیشتر کردم

  »... .فلورا سیمور دندیش آمورنا ھیستینز«

ِکرد و اطراف اتاق رو ای کمرنگ داشت رشد میچشمام رو باز کردم ھالھ

شماھا چی «: بعد با صدایی لرزون گفت. انوشھ با بھت بھ صحنھ نگاه کرد. گرفتمی

  »ھستین؟ جادوگر؟

ِتو چی ھستی؟ طرفدار «: من و برزین نگاھی بھ ھم انداختیم و با نیشخندی گفتیم
  »ِسریاالی فانتزی تلویزیونی؟

ی ِانگشتش رو بھ حالت تھدید باال آورد اما قبل از این کھ حرفی بزنھ ضربھ

 این دیگھ«: ِانوشھ عقب کشید و بھ سمت من اومد و پرسید. محکمی بھ در خورد

  »چیھ؟
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. گیره اما نھ برای ھمیشھاین حصار جلوشونو می«: چنگی تو موھام زدم و گفتم

  ».دارناونا دست از تالش بر نمی

اش، بھ رو ِتوجھ بھ نگاه بھ ترس نشستھکرد و من بیانوشھ با ترس بھ من نگاه می

ای صد. کردم کھ ھر آن ممکن بود مقاومتش رو از دست بدهبھ رو و بھ دری نگاه می

  »شماھا چی ھستین؟«: انوشھ رو شنیدم کھ گفت

ِھای وجودی خودمون رو برای انوشھ روشن بھتر بود اینجا یکی از چشمھ
ی لبم با نیشخندی گوشھ. کردکردم یھ نگاه بھ برزین انداختم؛ تو چشمای من نگاه میمی

  ».بینی شکارچی ایمبنده و اون شازده کھ اونجا می«: گفتم

ِ بھ سمت در کردم ولی صدای گیج انوشھ رو شنیدم کھ گفتدوباره روم رو ِ :

  »... .ِشکارچی؟ یعنی شکار حیوون و«

ِنھ، یعنی شکار موجوداتی کھ «: ِبرزین نذاشت حرف انوشھ تموم بشھ و گفت
  ».انسانای عادی کمتر بھشون اعتقاد دارن

برای بھ ای محکم بھ در خورد و من ای بزنھ، ضربھِتا انوشھ خواست حرف دیگھ

  .ِسکوت دعوت کردن اون، دستم رو بلند کردم و ھیسی کشیدم

ِانوشھ کمی جا بھ جا شد تا پشت من قرار بگیره، زیر لب گفتم ھمین کم مونده «: ِ

  ».ِبود بشم سپر مرگ

  »... .برسام«: برزین کھ صدای من رو شنیده بود، بھ سمتم غرید

صداھا قطع شده، یعنی فعال «: ِصاف سر جام ایستادم و گفتم. صداھا خاموش شد

  ».من برم یھ سر و گوشی آب بدم. از اینجا فاصلھ گرفتن

  »دیوونھ شدی؟«: برزین معترض شد و گفت
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  ».یکی از خصلتای ھمیشگیمھ«: خندیدم و گفتم

  »دیوونھ شدی؟! نھ جدا «: ای گفت ِانوشھ با لحن جدی

دونم کھ  اون کسایی کھ دیوونھ نشدم، فقط اینو می«: مغرورانھ نگاھش کردم و گفتم

  ».تونن کاری بھ من داشتھ باشنبیرونن نمی

کردم، ای کھ در این جور مواقع استفاده میِبھ برزین نگاه کردم و با نگاه جدی

  ».بھ من اعتماد کن«: گفتم

  ».بھت اعتماد دارم«: برزین نفسی کشید و گفت

: کنم، بھ برزین گفتمقبل از این کھ در رو باز . ِلبخند زدم و بھ سمت در رفتم

  ».وقتی بیرون رفتم، این حفاظ رو محکم کن«

حتی اگھ التماس «: ای ایستادم و گفتمدستم بھ در رفت کھ بازش کنم اما باز لحظھ

  ».شکونینکردم ھم این حفاظ رو نمی

باز ھم دستم بھ دستگیره . برزین با بدخلقی نگاھم کرد اما در آخر سر تکون داد

: ِبھ سمت اونھا برگشتم اما قبل از ھر حرفی انوشھ گفت. ث کردمرفت اما قبلش مک

  »کنی؟مگھ فیلم ھندی داری بازی می! َاه، برو دیگھ«

فقط خواستم «: خاروندم، گفتمدستم رو بردم توی موھام در حالی کھ سرم رو می

  ».ِبگم اون یھ دونھ آھن اضافھ رو بھم بدین

ِاز روی کوسن، آھن اضافی . مبل رفتِصدایی کرد و بھ سمت ی بیبرزین خنده
ِتو انقدر با نمکی، مدت زمان موندن تو «: چشمکی بھ انوشھ زدم و گفتم. رو داد بھم

  »آب نمکت چھ قدره؟
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عصبی از روی مبل کوسنی برداشت و بھ سمتم پرت کرد اما من بھ سرعت در 

یشتر آرامش ِواال میون ارواح آدم ب. رو باز کردم و خودم رو بھ بیرون پرت کردم

  .داشت تا با یھ دیوونھ

ِوقتی در کامل بستھ شد، نفسی کشیدم و برای اولین بار با دقت بھ محیط اطرافم 

نفسی کشیدم و بھ . یا بھتر بگم ھیچ چیزی اون اطراف نبود ھیچ کسی. توجھ کردم

  .ھا در اونجا اتفاق افتادهدونستم بیشترین مرگِسمت اتاقی رفتم کھ می

با . خواستم ارواح صدای پاھام رو بشنونانگار نمی. داشتمدم برمیخیلی آروم ق

حداقل نھ چیزی کھ من را . ھیچ چیز نبود. ِصدای باز شدن در بھ عقب برگشتم

  .بترساند

  »یاال کوچولوھا، کجا قایم شدین؟«: زمزمھ کردم

 برای«: ِچیزی مانند باد از کنارم گذشت و میتوانم قسم بخورم کھ شنیدم کھ گفت

  ».ماست

آخھ این دختره چی داره ھمتون . ِد ھمین رو کم داشتیم: "با خودم فکر کردم

  "دنبالشین؟

  : ای در گوشم نشستدر ھمین افکار بودم کھ ناگھان صدای دخترانھ

“You have to help me”   

  !)تو باید کمکم کنی(

ِبھ سرعت سرم رو بلند کردم و دوباره ھمون دختر شبھ انوشھ رو دیدم اش چھره. ِ

  :جلوتر اومد و گفت. در ھم بود
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“You are my only hope, I need you”   

  .)ِتو تنھا امید منی، من بھت احتیاج دارم(

  :برای اولین بار جوری باھاش حرف زدم کھ بفھمھ

“I don’t know what are you saying, I can’t help you.”  

  .)ک کنمتونم بھت کمگی، من نمیدونم داری چی مینمی (

  :ِبھ پشت سرش نگاه کرد و گفت

“The ghosts their not after her they are after you”   

ِھا دنبال دختره نیستن، اونا دنبال توانروح(  ِ(.  

  :با دو دلی پرسیدم. ای سر جام خشکم زدلحظھ

“What is your point?”)  ھدفت چیھ؟(  

  :ِنگاه رایلی سرد شد و با بدجنسی گفت

“If you help me, I promiss I’ll help you back”  

  .)دم در مقابل کمکت کنماگھ بھ من کمک کنی، قول می(

حتی فرصت نکردم ازش بپرسم واقعا چھ چیزی از من . کم محو شدو بعد کم

ِگفت ارواح دنبال من ھستند نھ ِبیشتر فکرم درگیر این موضوع بود کھ می. خوادمی

خواھند یھ چیزی سید، چون من شنیده بودم کھ ارواح میربھ نظر مسخره می. انوشھ

خواستن پس رو از من پس بگیرن اما اگھ اون چیز انوشھ نبود، پس چی رو می

  .کننده بودبگیرند؟ این موضوع یھ کم اذیت
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جالب بود کھ ارواح تا حاال جلوی چشم نیومده . بھ پایین رفتم و وسایل رو برداشتم

ِو برداشتم و بھ سمت پاگرد رفتم فھمیدم کھ چھ قدر اشتباه بودند، ھمین کھ وسایل ر

  . ِحداقل دو جین روح پشت سرم وایساده بودند. فکر کردم

اش اس مطمئنا خندهِدونست چی پشت این قیافھدید، اگھ نمیام رو ھر کی میقیافھ

 کھ پاھام رو تکون ی نیم بندی روی صورتم شکل گرفتھ بود، درحالیخنده. گرفتمی

  »... .دوستان«: دادم، گفتممی

شاید تا قبلش . خب الزم نیست دیگھ انقدر شجاع باشم، در اصل دارم سکتھ میزنم

ِکردم اونا دنبال دختر ھستن اما اگھ اونا دنبال من باشن فکر می ِِ“I am so over” .

. مکردِام گرفت کھ تحت تاثیر این دختره، رایلی، حتی انگلیسی ھم فکر میخودم خنده

ِمحض رضای خدا برسام، یھ کم روی ھدفی کھ داری . ای جا خوردمبرای لحظھ
  . تمرکز کن

پسش بده، چیزی کھ برای «: آمد، گفت ای کھ انگار از جایی دور میصدای مردانھ

  ».تو نیست رو پس بده

دونم چی رو گرفتم کھ ِھی دوست عزیز، من نمی«: ی مصنوعی کردم و گفتمخنده

  » ....حاال بخوام

ِقبل از این کھ حتی حرفم تموم بشھ، ارواح با سرعتی فوق نور بھ سمتم اومدن و 
: ی پنجاه بھ من نزدیک شد و گفت ھای مختص بھ دھھ زنی با لباس. دورم رو گرفتن

  ».اون برای ماست«

بھ سرعت . ِآھن را مستقیم بھ سمت زنی بردم کھ با لباسی کھنھ رو بھ رویم بود

کھ حالیبرزین در. ِات دود مانندی در جایش ھیچ چیزی باقی نماندمحو شد و بھ جز ذر
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توی احمق معلوم ھست داری «: کرد، گفتِبھ سختی داشت اشباح اطراف را دور می

  »خوری؟چھ گھی می

در . ھا رو زده بودآھن را از باالی سرم رد کردم و بھ مردی زدم کھ اون حرف

ِمعلوم نیست؟ دارم دھن اینا رو سرویس «: گشتم، گفتمِحالی کھ بھ دنبال بعدی می
  ».کنممی

میلھ رو باال بردم، متوجھ نشده . ای حس کردم کھ سرمای اطرافم بیشتر شدلحظھ

داد یھ این سرما نشون می. ھا رو از بین برده بودیمی روحبودم من و برزین ھمھ

میلھ رو با . ردکِیھ مدت دور می یچون میلھ قبلیا رو واسھ. سری جدید دارن میان

ِبردم تا وقتی اومد از بینش ببرم، اما قبل از این کھ بتونم بھ خودم بیام، روح آرایلی رو 
  ”!!!No“: بھ روم قرار گرفت و با خشم گفت

انوشھ . بھتره بریم«: میلھ رو آروم پایین آوردم و صدای برزین رو شنیدم کھ گفت

  ».منتظرمونھ

یعنی اون آرایلی . زدنقدر راحت حرف میچطور ا. ای نگاھش کردمبرای لحظھ

آرایلی نگاھی بھ . کردی شباھتش بھ انوشھ باید شک میدید؟ حتی شده واسھرو نمی

ِصورت گیج من کھ مات بھ او نگاه می   :کردم، انداخت و گفتِ

“He can’t see me. No human can… I want to protect you 

against I want you to help me.”  

خوام ازت محافظت من می... تونھھیچ انسانی نمی. تونھ من رو ببینھاون نمی  (

  .)خوام کھ تو بھم کمک کنیدر برابر می. کنم
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 ”?Protection from what“: ای کھ برزین نشنود گفتمبا صدای آھستھ

  )حفاظت از چی؟(

  »زنی تو؟حرف می داری با کی«: صدای برزین گوشم رو پر کرد

گی مگھ نمی. باید بریم... کردمھیچی، داشتم زمزمھ می«: دم و گفتمسری تکون دا

  »دختره منتظره؟

ِوقتی وارد اتاق شدیم، قبل از این کھ در رو ببندم . ی باال رفتیمبھ سرعت بھ طبقھ

نگاھی متعجب بھش انداختم و تازه متوجھ شدم . متوجھ شدم آرایلی جلوی در مونده

برزین بھ . دونستم چی کار باید بکنمنمی. ونست وارد شھتاینجا طلسم داشت و اون نمی

  ».در رو ببند برسام«: من تحکم کرد

لب . ِیھ حس مسئولیتی بھ اون روح داشتم. تونستم آرایلی رو تنھا بذارمولی نمی

  :زدم

“I can’t let you stay out”)  تونم بذارم بیرون بمونینمی(.  

با . کردهیی کھ مطمئن بودم قبل از مرگش میھااز اون خنده. خنده ای کرد آرایلی

  :ِھمان لب خندان گفت

“so let me in.”)  پس بذار بیام داخل(.  

نگاھی بھ عقب ... بھره بودکالمش پر از عشوه بود، چیزی کھ انوشھ ازش بی

چرا تو امروز «: با لحنی خشن گفت. کنھکردم و دیدم کھ برزین با اخم بھ من نگاه می

  »خشکت زده؟

ِی دیوار حفاظتی کردم و در کردم، با دستم جادو را روانھدر حالی کھ نگاھش می
  »ِبھ نظرت امروز روز قشنگی نیست؟«: ھمون حال گفتم
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نھ، اما «: ِبرزین در حالی کھ ابروھاش تا آخرین حد امکان باال برده بود، گفت

  ».ھمین االن فھمیدم برادرم خیلی احمقھ

اوه، «: ای زدم و گفتمِن با خیال راحت لبخندی احمقانھِآرایلی وارد اتاق شد و م

ِکشف خیلی بزرگی کردی، دوست من ِ.«  

. با خنده چشمکی بھش زدم. کردانوشھ رو دیدم کھ با چشمانی گشاد بھ من نگاه می

االن  کردم اگھ انوشھ بدونھ آرایلیکال ذھنم بھ قھقرا رفتھ بود، بھ این فکر می

ِتوجھ بھ حال خراب من گفتبرزین بی. دهست میاینجاست، چھ حالی بھش د باید «: ِ

تونیم باھاشون مبارزه کنیم و تا کی می. اینا رحم سرشون نمیشھ. زودتر از اینجا بریم

  .ِجز دور کردن موقتی کاری ازمون بر نمیاد. بھ عالوه، اینا روحن

  :آرایلی بھ سمتم گفت

“Yeah sure !Good luck with that. Sure They let you go 

alive!”  

  .)اونا حتما میذارن شما زنده برین. موفق باشی با این قضیھ! آره حتما(

چشمام رو تا آخرین حد درشت کردم و روی برزین نگھ داشتم؛ سعی کردم آرایلی 

شد بیشتر از پیش انوشھ این باعث می. ِرو نادیده بگیرم، ولی واقعا اوضاع سختی بود

دلم خوش «: برزین سری بھ دو طرف تکون داد و گفت. و برزین بھ عقلم شک کنن

بھ . ِو بھ سمت وسایل رفت و با حرص شروع کرد جمع کردن» !بود عقلت سالمھ

  » ... .ھابرادرمھ«: ِسمت انوشھ برگشتم و باخنده گفتم

وقتی دیدم . ِسری بھ عالمت تاسف تکون داد و رفت سراغ کمک کردن بھ برزین

  :ای کرد و گفتخنده. یست، بھ آرایلی با خشم نگاه کردمھر دو توجھشون بھ من ن
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“She didn’t inherit anything from me! I've  got  a little 

sense of humor”!  

  !)این دختر ھیچی از من ارث نبرده، من یھ کم شوخ طبعم( 

ھا حداقل روح. یعنی روح نبود. با حرص نگاھی بھش انداختم و اون دوباره خندید

  .دونمر داشتن، این چی بود من نمیشعو

ِبھ سمت اون دو نفر کھ در حال کار کردن بودن رفتم و در ھمون حال از انوشھ  ِ
ِمیگم انوشھ، این جدت آرایلی قبل از این کھ بمیره ھم دیوونھ بود یا کال آخر «: پرسیدم

  »عمرش دیوونھ شد؟

واسھ چی «: با تعجب گفت. انوشھ دست از کارش کشید و بھ من نگاه کرد

  »پرسی؟می

ای باال انداختم و در حالی کھ نیم نگاھی بھ آرایلی داشتم کھ با خشم بھ من شونھ

  » .دلیل خاصی نداره. طوریھمین«: کرد، گفتمنگاه می

ِانوشھ بیخیال پیگیری ماجرا، بھ کارش برگشت و در ھمون حال گفت گن می«: ِ

. کردهشده و داد و فریاد مییوونھ میاز وقتی از نامزدش جداش کردن، یھ وقتایی د

  ».دونم دیوونھ بوده یا نھولی نمی

نیشخندی روی لبم نشست و با صدایی کھ انگار بیشتر بھ آرایلی بودم تا انوشھ 

  ».خب مسلما دیوونھ بوده دیگھ«: گفتم

وقتی وسایلمون جمع شد، برزین بھ من . ای باال انداخت توجھ بھ من شونھانوشھ بی

ی دومت چیھ؟ البتھ این بار دیگھ خونھ حاال دیگھ کجا بریم؟ نقشھ«: رد و گفتنگاه ک

  »... .جن زده نباشھ لطفا
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تو کھ انقدر خوب بلدی آدم رو نصیحت کنی، بگرد تو اون «: با ناراحتی گفتم

  »کنم سراغ داری؟ِگوگل مغزت ببین جایی بھتر از جاھایی کھ من معرفی می

خودم پیدا «: ی من و گفتِو کوبید تخت سینھبرزین ساکی کھ دستش بود ر

  ».کنممی

فقط یادت باشھ، ھتل و مسافرخونھ رو از سرت بیرون «: پوزخندی زدم و گفتم

  ».کن

  ».یکی از موردای خوبن اتفاقا ھمونا کھ گفتی«: نیشخندی زد و گفت

ِگردی میگی من داداش خوبی بعد اونوقت برمی«: با حالتی تاسف برانگیز گفتم
  »!واال بھ خدا برادرم یھ کم فکر کن بعد انقدر راحت آبروی ما رو جلو اینا ببر. ستمنی

  »اینا؟«: برزین پرسید

میگم، ! مھم نیست، تو کال امروز یھ طوریتھ«: قبل از اینکھ جواب بدم، ادامھ داد

البتھ واسھ اطمینان، . ی تقلبی داشتیمیادت نیست ما برای اطمینان یھ عالمھ شناسنامھ

تونیم کاری کنیم انوشھ رو حاال ھم کاری نداره، می. داشتی زنم نگھ میابا شناسنامھب

ِبھ عنوان خواھرمون یا حتی زن یکیمون معرفی کنیم ِ.«  

  ».اوه، تو باھوشی برادر«: ای گفتمِابروھامو باال بردم و با لبخند احمقانھ

حرف یعنی االن این «: کنم، گفتاش میدونست مسخرهبرزین کھ خوب می

  »چی؟

  »ما چطور قراره یھ ساعتھ این چیزا رو جعل کنیم؟«: چشمکی بھش زدم و گفتم

انقدر درگیر بودیم کھ یادم رفت دوباره طلسم . صدایی باعث شد در جا خشک شوم

  »!تونم زنده بذارمتنمی«: صدا گفت. را برقرار کنم
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. ھا رو زده بودرفھمان مردی بود کھ پایین اون ح. ھر سھ نفر ھمزمان برگشتیم

  :آرایلی بھ سرعت کنارم اومد و گفت

 “ I’ll stop him, you just run.”)کنم، شما فقط بدوینمن متوقفش می(.  

  »... .ِاون واقعا شبیھ منھ«: صدای انوشھ توی گوشم نشست

برزین . تازه متوجھ شدم کھ آرایلی نھ تنھا برای من، بلکھ برای دیگرانم پیدا شده

  ».این کار رو بکن، برسام ما باید بریم«: ھ رو گرفت و گفتِدست انوش

  ».شما برین، منم میام«: بھش نگاه کردم و گفتم

ای سردرگم بھ من نگاه کرد، اما بعد بی اونکھ حرفی بزنھ، بھ برزین برای لحظھ

ِآرایلی بھ سرعت بھ سمت روح دیگر رفت. آرایلی نگاه کرد ِبرزین و انوشھ از کنار . ِ
ِای سیاه و سفید ازشون مشخص بود، رد شدن اما من سر جام  کھ حاال فقط تودهاون دو
انوشھ قبل از این کھ کامل خارج بشھ نیم نگاھی بھ من انداخت و بعد ھر دو . موندم

ھا برای روح. ِای از اتاق رفتم و دور خودم حفاظ رو ایجاد کردمگوشھ.  ناپدید شدن

اون در . مگین آرایلی را بھ گوشھ ای پرت کرد ای از جا ایستادند و مرد خشلحظھ

  »... .باید پس بدی چیزی کھ برای تو نیست«: ِحالی کھ بھ طرف من میومد، گفت

پرید روی . حرفش کامل نشده بود کھ آرایلی بھ سرعت خودش رو بھ اون رسوند

  .کمرش و سعی کرد اون رو بھ زمین بزنھ

ِبا وجود روح بودن، توان آرایلی مثل ج ِ مرد با آرنج بھ سرش . اش ضعیف بودثھِ

انتظار داشتم دعوای ارواح کمی . باید بگم نا امید شدم. زد و اون رو بھ عقب پرت کرد

ھایی کھ در چند  نگاھی بھ میلھ. تر باشھ و بیشتر از جادو درش استفاده بشھشلوغ

ی کوچکش مانع ِحواس مرد تماما بھ آرایلی بود کھ با اون جثھ. ام بودن، انداختمقدمی
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. بھ آرومی خودم رو کشیدم و با ذھنم حفاظ ھم با خودم ھمراه کردم. شداز کارش می

ھای دیگھ یکی پس از دیگری بھ زمین ھا رو برداشتم، میلھوقتی باالخره یکی از میلھ

ِمرد میونھ رفتن بھ سمت آرایلی . ِبھ سرعت بھ سمت اون دو نفر برگشتم. ریختن

” ?REALY“: گفتکرد انگار کھ مییلی با یھ حالتی بھ من نگاه میایستاده بود و آرا

در یک لحظھ ذھنم دستور داد و بھ سرعت از حفاظم . مرد بھ سرعت بھ سمتم برگشت

ِمیلھ رو بھ درون مرد فرو بردم، مرد مقابل چشمانم محو شد بھ سمت . خارج شدم ِ
  :آرایلی گفتم

“Better to move out so quikley.”) ه سریع تر بریم بیرونبھتر(.  

  :دستم رو بردم سمتش کھ بلندش کنم، با یھ حالتی بھم نگاه کرد و گفت 

“They were right you are so stupid. Iam a ghost ,   you 

idiot.”   

  .)حق با اونا بود تو خیلی احمقی، من یھ روحم احمق(

ھم بھ ناچار دنبالش ِبعد خودش از جاش بلند شد و ایستاد، بھ سمت در رفت و من 

از در کھ خارج شدم، ھیچ اثری ندیدم با خودم . رفتم اما میلھ رو از خودم دور نکردم

  .فکر کردم شاید رضایت داده کھ کال بره

گین حتما بھتون پسش دونستم چی رو میباور کن اگھ می«: با لحنی عصبی گفتم

  ».ِدادم، اما من لعنتی از ھیچی خبر ندارممی

داشتم و دستام کردم، میلھ کجا بود؟ یادم افتاد زمانی کھ وسایل رو برمینگاھی بھ 

کردم کھ دیگھ روحی در کار نخواھد بود، اون رو روی زمین خیالی فکر میبا خوش

  .لعنت بھ من. جا گذاشتم
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ِقبل از این کھ حتی حرفی بزنم، روح اول از مقابل چشمانم محو شد اما نھ مثل  ِ ِ
  . معمولی؛ یک نفر اون رو با آھن دور کرده بودِرایلی و نھ بھ روش

مطمئنی «: ای بھ سمتم انداخت و گفتِنگاھی بھ شخص مقابلم انداختم، برزین میلھ

  »خوای؟کمک نمی

ھمین کھ برای کمک اینجا بود، خودش خیلی . سعی کردم چشمانم را گردش ندھم

  ».بود

  

  

  

  :فصل سوم

  .نفرین ھا پاربرجایند
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  "انوشھ"

. رسید ھیچ پایانی نداشتھ باشدای کھ بھ نظر میم نیمھ باز بھ جاده بود، جادهھاچشم

  .ِبرسام پشت رول نشستھ بود و برزین بھ نظر خواب میومد

ِبرسام متوجھ این . ِخودم رو کمی جا بھ جا کردم تا از کرختی ایجاد شده کم کنم

  »بیدار شدی؟«: حرکت شد، از آینھ نگاھی بھ من انداخت و گفت

  ».بیدار بودم«: ای گفتمبا صدای گرفتھ

دونستم اگھ می«: ابروھاش رو باال انداخت، دستش را بھ سمت ضبط برد و گفت

  ».شدمبیداری زودتر دست بھ کار می

  ».ذاریِفکر کردم بھ خاطر برزین نمی«: کار نگاھش کردم وگفتمبا حالتی گناه

تنھا چیزی کھ در «: خت و گفتنیم نگاھی بھ برادرش کھ کنارش خوابیده بود اندا

  ».ِمورد برزین خوشم میاد اینھ کھ خوابش سنگینھ

ِآھنگِ جاز مالیمی از دستگاه پخش شد و برسام ھمزمان با بیت آھنگ سرش رو 
  .دادتکان می

  »کجاییم؟«: ِی تاریک بیرون انداختم و پرسیدمنگاھی بھ جاده

  ».ِنزدیک قزوینای یھ جاده«: برسام نگاھی بھ اطرافش کرد و گفت

ای برم، اونم با دو  ِتونم بھ شھر دیگھقزوین؟ با خودم فکر کردم بھ چھ جراتی می

دونستم، حاال کھ برزین خواب بود، بھترین موقعیت بود تا پسری کھ ھیچی ازشون نمی

  »قراره کجا بریم؟«: برای ھمین گفتم. خواستم رو از برسام بپرسمھایی کھ میتا سوال



 @cafeetakroman          رمان نسل خون              اختصاصی کافھ تک رمان  
  
  

 75 

تونھ یھ زنی ھست کھ می«: ت بھ راھش ادامھ داد و در آخر گفتکمی در سکو

  ».کارش اینھ. ِکمکمون کنھ، در مورد این شیطانی کھ دنبالتھ

شد ای کھ بھ اون دو پسر مربوط می ِخواست از اون زن یا ھر چیز دیگھدلم می

  .ِبپرسم، اما برسام با زیاد کردن آھنگ این رو بر من بست

پر از نامفھمومی بود و . ھ صندلی و بھ موسیقی گوش سپردمسرم رو تکیھ دادم ب

شد ولی با این حال برای اینکھ خودم را سرگرم کرده باشم، سعی ِباعث سردرد من می

ِای کنترل ماشین از دست برسام خارج شد و فریاد لحظھ. ِدر پیدا کردن کلمات داشتم ِ ِ

ِاشین پیاده شد، در پی این سر ماشین رو بھ کناره کشید و بھ سرعت از م. کوچکی زد
  »چی شده برسام؟«: آلود پرسیدو صداھا برزین ھم بیدار شد و با لحنی خواب

: ِبرسام درست بھ وسط جاده کھ حاال خلوتھ خلوت بود، رفت و فریاد کشید

  »آرایلی؟«

برسام با توام، «: ھمزمان من و برزین از ماشین پیاده شدیم و برزین تکرار کرد

  »شده؟گم چی می

ِدرست در ھمون لحظھ مثل اینکھ برق بھ چیزی وصل شده باشھ، تصویری محو 
  .واضح شد

با لباسی پاره پوره و این بار . دیدمدرست رو بھ روی خودم، خودم رو می... من

ِھمون دختر صبح بود، ھمون جد خودم اما این بار یھ چیزی ... نگاھی سفید رنگ ِ
بین رفتھ بود، انگار کسی باز ھم اون رو کشتھ اون شیطنتش از . درونش فرق داشت

ِھای سرتا سر تر شده بود و رگتیره) البتھ اگر بشھ گفت پوستی دارد(پوستش . بود
  .بدنش برجستھ بیرون زده بود، انگار بیشتر از اینکھ روح باشد، جسمی بیمار بود
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من بھ شدم تا باالخره بھ من و ِبھ سمت من اومد، با ھر قدمش، ازش دور می

  :با لحنی آرام گفت. ماشین چسبیدم

“They are after me I would never help you”  

  .)کردممن نباید ھیچوقت کمکتون می. ِاونھا دنبال منن(

ازش فاصلھ بگیر تا خودم دورت «: برزین با ھشدار، ظرفی بیرون کشید و گفت

  ».نکردم

: برسام دخالت کرد. گفتھ بودِآرایلی نگاھی بھ برزین کرد، تھ نگاھش حرفھایی نا

  ».بذار حرفشو بزنھ برزین«

  :برزین با دو دلی نگاھی کرد و آرایلی گفت

“I am with you…”)  من با شماھام(.  

  ».ایکنھ کھ تو دیوونھاما این واقعیت تغییر نمی«: ِبرزین زیر لب گفت

  :آرایلی توانش گرفتھ شده بود، با خستگی بھ من نگاه کرد و گفت

“You have to listen to me…”)  تو باید گوش بدی(. ...  

دستش . بھ آرامی سر تکون دادم و انتظار کشیدم تا حرف بزند، اما اون حرفی نزد

ِرو بھ سمت من دراز کرد و ناگھان تمام تفکرات من متفاوت شدن و در راسشون  ِ
کامال متفاوت البتھ نھ این برزینی کھ دیده بودم، برزینی . درخشیدِصورت برزین می

ِبا لباسی رسمی درست مثل سران روسیھ در    ... .سال قبل 200ِ

  ».جلوتر نرید، برگردین«: و بعد افکار جمع شدن و متمرکز ھشدار دادند
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. ریختھای کودکی، روانم را بھ ھم میصدای گریھ. ولی باز ھم افکار بھم ریخت

  )دمفرزن(» .موی دیتھ«: زدناشناختھ حرف می زنی بھ زبانی

» .ماما، پوماگیتھ«: کشیدای توی گوشم نشست کھ فریاد میھای بچھصدای گریھ

  .)مامان، کمک(

. خواست نجاتش بدمگھ، اما حسی درونم میخواد یا چی میفھمیدم چی مینمی

. گرفتحاال کم کم اشکال ھم شکل می. خواستم خودم رو فدای اون پسربچھ کنممی

ستم بھ دامنی کھ تنم بود چنگ زده بود، بھ سمتی کھ د. سرسرای بزرگی مقابلم بود

ِدست . ی بزرگتر گیر افتاده بودِای میان دو بچھپسربچھ. صدای پسربچھ میومد دویدم

َاخ وی «: با خشم داد کشیدم. ِتر رو گرفتم و بھ سمت خودم کشیدمِپسر کوچک

  .)ولش کنید(» .دوراکی

تو و بچھ ھات «: ای کرد و گفتهتری داشت، خندِای کھ لباس اشرافیپسربچھ

ای، میگھ حتی خودتم ِگھ تو بدبخت اجنبیمامانم می... عجیب غریبا. عجیب غریبین

  ».گیفھمی کھ چی مینمی

ِبھ دلیل فحش ( ( » .می نی استارویم نویادو... ِنسکولکو مادری«: با پرخاش گفتم

  .)ِ، دیگھ دور و ور ما نیاین) دی:ایممعذور از ترجمھ

. خواندندرھا شروع کردن بھ دست زدن و ھمزمان من رو عجیب غریب میپس

ِدست پسربچھ رو کشیدم و ھمزمان با خشم، با فارسی دست و پا شکستھ ای فریاد ِ

  »نگفت باھاشون نرو؟«: کشیدم

  .)ببخشید مامان(» .سزژولینینیو ماما«: پسر با صورتی غرق در اشک گفت
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چند بار . فارسی)Daneel(دنیل «:  نشوندمشدستش را کشیدم و رو بھ روی خودم

  »بیگم؟

با . خورد پنج سالھ باشدِبا دست کوچکش اشکش را پاک کرد، نھایت بھش می

  »... .سختھ ماما«: آلود گفتصدایی بغض

زد و لھجھ نداشت، اما برایم عجیب بود چرا مرا از من بھتر فارسی حرف می

ھا ادامھ ِدانستم، فقط بھ دیدن صحنھا نمیکرد؟ ھنوز ھم زمان و مکان رمادر صدا می

: تر آورده بودمش، گفتمَنگاھی بھ دورو ورم انداختم و با صدایی کھ حاال پایین. دادممی

ُانی سیمیشنی، انی گوریات نا فارسی... ایخ تلو« اگر فارسی حرف . اونھا بدن(» ... .ُ

  .)کننات مینزنی مسخره

  » ... .ھ اینھا واسھ تو نیستن... نھ«: صدایی توی ذھنم شنیدم

ِفھمیدم اینھا تصاویر ذھنی آرایلیھ نھ منتازه می ِصدای ذھنی آرایلی، زمانی کھ ... ِ
نباید «: باز ھم تکرار کرد. زد، بھ مراتب بھتر از صدای خودش بودفارسی حرف می

  »... .نباید برن بھ اون روستا... داراونھا رو دور نگھ... ببینی

ِبھ حالت نیمھ سر . ِباز ھم ماشین در حال حرکت بود. ت باز شدچشمام بھ سرع ِ

  »خوبی؟«: جام نشستم و صدای برزین رو شنیدم کھ گفت

  »چی شد؟... فکر کنم خوب باشم«: با گیجی سری تکون دادم و گفتم

زمانی کھ آرایلی بھ بدنت «: ِبرزین نگاه چپ چپی بھ برادرش انداخت و گفت

  »چی دیدی؟... ن بیشتر از دو ساعتھاال. رفت، تو بیھوش شدی
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یھ پسربچھ . دونم، خیلی در ھم برھم بودنمی«: حالی گفتمکرد، با بیسرم درد می

... فھمیدمزدن کھ من نمیھا بھ یھ زبونی حرف میبود فکر کنم، اون" دنیل"رو دیدم 

  ».زدآرایلی تو افکارم فارسی حرف می

  »سنجید؟لعنت بھش، انگلیسی من رو می«: ناگھان با صدای برسام از جا پریدم

  »حاال کجاست؟«: کاری نگاھش کردم کھ گفتبا طلب

  »... .دونم، یھو خاموش شدنمی«: دوباره سرم رو روی صندلی گذاشتم و گفتم

  »ای؟ِچرا تو انقدر درگیر آرایلی«: برزین پرسید

  »... .ھِای بین من و آرایلی مسئلھ«: برسام نگاھش رو بھ جاده دوخت و گفت

... دادم خوابیدمِدر حالی کھ بھ جر و بحث اون دو نفر گوش می. چشمام گرم شد

ِصورت معصومی کھ بھ نظر نمیومد . چرخیدِھنوزم توی ذھنم صورت پسربچھ می

ِھرچند باور این کھ آرایلی روزی ... ی خودم بودانگار واقعا بچھ. بتونم فراموش کنم
  ... . بودبچھ داشتھ، بھ شدت سخت و دشوار

ھا محو شدند و آتش اطرافش را گرفتھ بود، آتش. ِصورت پسربچھ ظاھر شد

: صدایی گفت. ِزاری بودم و دست ھمان پسرک در دستم بودِبار من میان چمناین

  )بانوی زیبای من(» .مویا پرکراسنایا لدی«

  »... .ِدنیل من«: ِلبخندی سراسر صورتم را گرفت و آرام گفتم

برزین رو بھ روی من . دیدمحاال صورتش را می.  قرار گرفترو بھ روی من

ای کردم و خنده. من آرامش داشتم -چشمام از حدقھ داشت در میامد، اما آرایلی... بود

  .)خیلی وقت بود تو رو ندیده بودم(» .ِتاک دولگو نـ اویدیمسیا«: گفتم
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  .)پسرم(»... .ینس«: ِدنیل یا ھمان برزین رو بھ روی دنیل کوچک زانو زد و گفت

ِباز ھم صدای نالھ مانند در گوشم پیچید کھ ... پسر را محکم در آغوش گرفت

  »... .نھ، نبین«: گفت

ِتر از آنی بود کھ بتواند جلوی تصاویر ذھنی ھر دویمان را بگیرداما ضعیف ِ.«  

  ».کارخیانت«: صدای سنگینی گفت

ِل بنا گوش در رفتھ، در چشمم ِتصویر مردی با سیبی. نگاھم بھ سرعت چرخید

  ».سرورم«: با عجلھ گفتم. نشست

شاه . ِبھ آرامی از جا بلند شد و دنیل کوچک را پشتش گرفت) دنیل(برزین 

ِای کرد و دو نگھبان بھ سرعت بھ سمت دنیل کوچک رفتند و بھ سمت خودشان اشاره ِِ
  »... .نھ«: دستم رو دراز کردم و گفتم. کشیدنش

ِچطور گذاشتی دست این اجنبی ... خودت ھم بیا اینور«: آرام گفتشاه با صدایی  ِِ

  ».کثیف بھ پسرم بخوره

  »... .ِاون دوست من ھست... اون فقط خواست دید«: با ناراحتی گفتم

  »دوست؟ یا معشوقھ؟«: شاه با عصبانیت گفت

ُاشتو اتو تکویھ؟ اشتو انی «: گفت) دنیل(برزین . ِترس تمام وجودم رو گرفت

  )چی شده؟ چی میگن؟(» ازالی؟اسک

من خیانت ... سرورم، او دوست ھست با پدرم«: گفتم) دنیل(توجھ بھ برزین بی

  »... .نکرد
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ِدستش مچ دستم را گرفت و با خشم . حاال رو بھ رویم ایستاده بود. شاه جلو آمد
ِبھ حرمت این کھ مادر دو تا از بچھ... چند ماھھ... چند وقتھ دنبالتن«: گفت می با ھاِ

  »... .خودت کاری ندارم اما این مرد

فریادی کشیدم و او شمشیر را باال . ای پرت کرد و شمشیرش را کشیدمرا بھ گوشھ

انگار تازه متوجھ اوضاع شد، دستش را باال گرفت و تند و تند ) دنیل(برزین . آورد

  .)کنی؟ عقب وایساچی کار می(» .اشتو تی دالیش؟ اسدرژیاوات«: تکرار کرد

... کنم، کاری نکنخواھش می«: با التماس گفتم. کردماز تھ دل گریھ می

  ».گناھھبی

این بار در سکوت برای مدتی ... شمشیر فرود آمد و باز من از خواب پریدم

پس اینی کھ رو بھ . ِاون مرده بود، درست مثل آرایلی. طوالنی بھ برزین چشم دوختم

  ...اما نھ این امکان نداشت... زین بودِروم بود کی بود؟ شاید اون مرد جد بر

البتھ شک . کرد و دو برادر حرفی برای گفتن نداشتنماشین بھ آرامی حرکت می

  .ِداشتم کھ ھیچ کدوم بخوان سکوت بھ وجود آمده را بشکنند

برزین «: ِاما در کمتر از یک دقیقھ، این سکوت با حرف زدن برسام شکست

  »ری؟دونی کجا داری می می

نھ، راستش ھوا بیشتر از اونچھ «:  بھ آرامی ماشین رو کناری کشید و گفتبرزین

  ».کھ انتظار داشتم تاریک شده و من مسیر رو گم کردم

ھا طوری از مسیر و رفتن  اون. ِسعی کردم جلوی غرغر کردن خودم رو بگیرم

ِبھ سمت شمال و پیش اون زن حرف می ن ی ای کرد کھ نقطھ نقطھزدن کھ آدم فکر میِ

ِمسیر رو مثل کف دستشون بلدن ِ.  
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چند لحظھ بعد برسام . برسام از ماشین پیاده شد، اما برزین از جایش تکون نخورد

بھتره . ِیھ مسیر فرعی بھ یھ روستاست کھ فقط دو کیلومتر بھش مونده: برگشت و گفت

  .امشب رو بریم اونجا و فردا راه بیفتیم

ِدر حال حاضر تنھا نیاز .  بلند اعالمش کنمدیدم کھموافق بودم، ھرچند نیازی نمی

مطمئن بودم . یا حداقل بھ راحتی فکر کنم. بھ یک رختخواب داشتم کھ بھ راحتی بخوابم

ِتوانستم بفھمم راه بیرون کھ آن شخص ھنوز در وجودم است اما بھ ھیچ عنوان نمی

  .اومدنش چیھ

ھا ھم بھ جز نگاھی مختصر این بار آن. ِسر جایم نشستم، اما بھ سکوتم ادامھ دادم

فکر کنم بھترین کاره و ما ھمین «: برزین با آرامش گفت. بھ من، چیزی بھم نگفتن

  ».کنیمکار رو می

ِماشین باز ھم بھ راه افتاد و باز ھم سکوت تمام فضا را گرفت، ولی بعد متوجھ 
  »چیھ؟«:  با حالتی پرسشگر گفتم.شدم برسام از توی آینھ بھ من خیره شده

  »اون ھنوز ھم با توئھ؟«: نگاھش رو از روی آینھ برداشت و پرسید

ای گیج شدم، منظورش چی بود؟ نگاھی سرگردان بھش انداختم و اون برای لحظھ

  ».گمآرایلی رو می«: گفت

  ».یکی دو ساعتھ اخیر کاری نکرده... فکر کنم«: سری تکون دادم و گفتم

خواستم ام، میِ در افکار بھم ریختھِنگاھم باز بھ سمت برزین کشیده شد، حاال

ِمعمای دنیل افکارم و برزین واقعیت رو حل کنم ِ.  

  .اما حل شدنی نبود، شاید ھم ھنوز وقتش نرسیده بود
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ھرگز . ِنیم ساعت بعد، ماشین باز ھم از حرکت ایستاد و ما بھ روستایی رسیدیم

چ تعجبی نداشت کھ ِقبال از طریق قزوین بھ شمال نرفتھ بودم، بھ ھمین دلیل ھی

  .ھیچوقت چنین جایی رو ندیده بودم و یا حتی اسمی ازش نشنیده بودم

ِتابلوی سر در روستا، بھ خاطر باران، بھ کلی از بین رفتھ بود و اسمی رویش  ِ
ی چوبی بود کھ از نظر ظاھر بھ شکل ای ھم کھ دیده شد، یک خانھاولین خانھ. نبود

  .ِھای روستایی شمال بودخانھ

ساعتم خواب رفتھ، اینم انگار «: ِرزین دستی روی ساعت ماشین کشید و گفتب

  ».خراب شده

  ».طورِمال من ھم ھمین«: مچم رو باال گرفتم و ھمزمان من و برسام گفتیم

توجھ بھ ای نیست، باید بیِخب، مثل این کھ چاره«: برزین نگاھی انداخت و گفت

  ».صبح تو ماشین باشیمتونیم تا نمی. ِساعت در خونھ رو بزنیم

زمانی کھ در را بھ . ی چوبی رفتِاز ماشین خارج شدیم و برسام بھ سمت خانھ

  .صدا در آورد، کمی طول کشید تا باالخره کسی بھ جلوی در اومد

ھایی کھ  ھای روستایی پوشیده بود، البتھ نھ لباس ِیک دختر جوون بود کھ لباس

ِقیقا بھ سبک صد سال پیش لباس پوشیده بود و پوشند، اون دختر داالن توی روستا می

ام، ھای قدیمی بودم و با توجھ بھ رشتھِمن عاشق لباس. این بھ نظر بھ جالب میومد

  .داشتمھاشون رو توی خونھ نگھ می ھمیشھ کولکسیونی از طراحی

شنیدم اما چند ِای کھ بودیم، صدای حرف زدن برسام و اون دختر رو نمیاز فاصلھ

ِخب اینطور کھ مشخصھ اونا از ورود ما بھ اینجا «: عد برسام جلو اومد و گفتلحظھ ب

  ».کنناستقبال می
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ساکا رو چرا بیرون میاری؟ ما «: بھ سمت صندوق عقب رفت کھ برزین گفت

  ».گردیمفردا برمی

با «: در رو باز کرد و ساک ھامون رو روی زمین گذاشت، در ھمون حال گفت

  ». احتیاج داریماین حال ھنوز بھ لباس

داد، بھ در حالی کھ بھ دستم می. دستم را بھ سمتش دراز کردم تا ساک رو بگیرم

  »میشھ یھ لطفی بھ من کنی؟«: آرومی گفت

آرایلی رو بیدار «: با حالتی پرسشگر بھش نگاه کردم، کھ باز ھم آھستھ ادامھ داد

  ».گھ بھ کمکش احتیاج داریمکن، بھش بگو برسام می

ِچرا باید بھ کمک آرایلی احتیاج داشتھ باشیم؟ فکر . بھش نگاه کردمبا تعجب 

توی راه کھ اون موجود دنبالمون ." ریمفردا از اینجا می"کنم درست شنیدم کھ گفتند می

  نمیومد، میومد؟

تونستم بفھمم لبخندش برسام لبخندی بھ من زد و از من فاصلھ گرفت، ھرچند می

  این ھشدار شده بود؟ ِچھ چیزی باعث . واقعی نیست

. گفت اصال ارتباطی بھ من پیدا نکندسعی کردم خونسرد باشم، شاید چیزی کھ می

ِآن طور کھ مشخص بود، بین برسام و آرایلی موضوعی بود کھ من و برزین ازش 
  .خبر بودیمبی

ی اول تنھا یک خونھ بھ مسافرخانھ ھم شباھت داشت، بھ این صورت کھ طبقھ

ھا رو بھ یکی از ماھا باال متشکل از سھ اتاق بود کھ ھر کدام از اتاقی اتاق و طبقھ

  .دادند

  .توجھ بھ حرفی کھ برسام زده بود، چشمانم رو بستم و بھ خواب رفتمبی
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***  

ھنوز ھم خستھ . شونددانم بھ من مربوط نمیِسرم پر از شلوغی افکاریست کھ می

  .ِشنیدم؛ اون بھ کمک من احتیاج داشتصدای برسام رو . شدمبودم ولی باید بیدار می

ِاما ھنوز ھم خستھ بودم، گویی احساس کرختی داشتھ باشی و دقیقا من اینگونھ 
ھرچند دوست نداشتم تا انوشھ ھم . کردمبھ جای خوابیدن، در گذشتھ سیر می. شده بودم

ِدرگیر این ماجراھا کنم اما تصاویر ذھنی   .ِام دست خودم نبودِ

خودم را . ِکردم تا بلند شوم و بھ پیش برسام برومخودم را مجبور میباالخره باید 

نگاھی بھ دستم . تر از چیزی بودم کھ انتظار داشتمباال کشیدم و بیدار شدم، اما سنگین

ای رنگ ِی سنگین دستم، انگشتری نقرهھای خودم بود، اما بھ جای حلقھدست. کردم

ی ھای ھمیشگیم، لباس مردانھی لباسبھ جا. ام نشستھ بودِروی انگشت میانھ

  .ی زرشکی رنگ پوشیده بودم کھ آستینش را تا آرنج باال کشیده بودمچارخانھ

کرد، ھرچند اگر ِحتی تصویر آینھ ھم این را یادآوری می. شک نداشتم کھ خودمم

ِکردم من ھمیشگی این خال کنار گونھدقت می ِ ام را نداشت و یا من موھایم تا این حد ِ

این من منی بود . ِدرستھ من در حالت اینگونھ نبودم اما این من فرق داشت. بلند نبود

  .)عالی شد(» .بیل ویشھ«: زیر لب گفتم. کھ انوشھ رو تسخیر کرده بود

ِام بھ عنوان روح، ھیچگاه تالشی برای تسخیر یک خانھ یا یک من توی زندگی ِ
ِام را بھ عنوان یک ستم حداقل زندگیخواِجسم نکرده بودم، چون بھ اعتقاد خودم نمی

ِبھ قدر کافی زمانی کھ انسان بودم دیگران مانع از حرکت من . روح خراب کنم

  .شدندمی
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بھ . بھ این نتیجھ رسیدم کھ حاال زمانی مناسب برای درگیر شدن با خودم نیست

نستم داِسرعت از اتاق خارج شدم و از ذھن انوشھ کھ ھنوز کمابیش در دستم بود، می

ِاتاق سمت چپ اتاق برسام است اما انگار . بھ ھمین خاطر بھ سرعت واردش شدم. ِ

. ِانوشھ اشتباه کرده بود، چون در این اتاق برزین بود کھ بدون تی شرت خوابیده بود

ِاتو تیو مای «: بھ آرامی گفتم. خواستم از اتاق بیرون بروم اما پاھایم شل شده بودمی

  .)ِق مناین تویی عش(» .لیوبو

دانستم این امکان وجود ندارد و او تنھا برزین است، نھ چیزی ِھرچند تھ ذھنم می

ِاما کشش من بھ سمت اون انکار ... او برزین است نھ دنیل... ِبیشتر، نھ عشق من ِ
اما اگر چیزی کھ برسام سعی ... یادم رفتھ بود کھ برسامی ھم ھست حتی. ناپذیر بود

  شد چھ؟ برزین ھم مربوط میبر ھشدار دادن داشت، بھ

ِبھ سرعت از اتاق خارج شدم و بھ سمت اتاق دیگر رفتم ای قبل آنقدر تند کھ لحظھ. ِ

  .آوردم رو بھ یاد نمی

شد از با چشمانی گشاد شده و انتظاری کھ می. ِبرعکس برزین، برسام بیدار بود

ِتک تک حرکات عصبی شھ، اونو پیداش انو«: ِبا دیدن من بھ سرعت پرسید. اش فھمیدِ

  »کردی؟

  :بھ آرامی گفتم

“It’s me.”)  این منم(.  

تو اونو تسخیر «: ای چشمانش روی من ثابت ماند و در آخر گفتبرای لحظھ

  »کردی؟

  :با ناراحتی گفتم
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“It wasn’t a choice.”) این یک انتخاب نبود(.  

ه، دوما فارسی اوال بھ من ربطی ندار«: ای باال انداخت و گفتبرسام، کالفھ، شانھ

  ».حرف بزن

  :ی لبم آمد و گفتآمیز گوشھای تمسخرخنده

“I’ll never speak Persian.”) من ھرگز فارسی حرف نخواھم زد(.  

  »... .بھ درک«: ِشنیدم کھ زیر لب گفت

  :بی توجھ بھ حرفی کھ زده بود، گفتم

“Do you want to talk to me?”) خواستی با من حرف بزنی؟می(  

  »... .با تو، نھ با انوشھ«: کان داد و گفتسری ت

  :حوصلگی گفتمبا بی

“She isn’t here.”) اون اینجا نیست(.  

  »... .خوامفھمھ و من این رو نمیاما بعدا می«: ای بھ سرم کرد و گفتاشاره

  :ی لبم آمد و گفتمپوزخندی گوشھ

“She think of you as a freak, you know?”  

  )دونی؟کنھ، میِوان یک عجیب غریب فکر میاون بھ تو بھ عن(

ِبھ سمت من آمد و در حالی کھ دستش را بھ سمت سرم می دونم و می«: برد، گفتِ

  ».برام مھم نیست

  ».گتت گوستف ور تھ«: دستش رو روی سرم گذاشت و گفت
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ِای، لرزشی عجیب بدنم رو فرا گرفت و بعد انگار دیدگاه من عوض برای لحظھ

ھای خودم بھ دست... ھام افتاده بوددیدم کھ بیھوش در دستوشھ رو میحاال ان. شد

  .ی خودمھای مردانھدست... نگاھی انداختم

  :تنھا چیزی کھ بھ ذھنم رسید را بھ زبان آوردم

“What the hell is going on?”)  چھ اتفاقی داره میفتھ؟(  

خب «:  کھ گفتصدایی توی ذھنم پیچید. ی خودم وحشت کردماز صدای مردانھ

. گم چھ خبرهذاریم رو تختش، بعد من بھ تو میریم انوشھ رو میِاالن مثل آدم می

  ».کنی بیرونِبعدشم تو گورتو از تن من گم می

دونم چھ خبره، اونوقت این احمق چی داره با خودم فکر کردم، من حتی نمی

بگم، اون من رو مجبور ِیعنی االن من بدن اون رو تصاحب کرده بودم؟ یا بھتر . گھمی

  کرده بود بدنشو بگیرم؟

  : ام داشت، گفتم آمده ی تازه بھ دست با عصبانیتی کھ صدای مردانھ

 “Son of a bitch… ”)فحشی بیش نیست از ترجمھ معذوریم(.  

دھنتو ببند آرایلی و بھ چیزی کھ گفتم گوش کن، «: صدا باز ھم در ذھنم تکرار شد

  »... .در غیر این صورت

دعا کن کارت واقعا . خیلی خب، فھمیدم«: اشتم حرفش تمام شود و در ذھنم گفتمنذ

  »... .ی خل و چلفوری باشھ آدمھ

تا وقتی «: ای در ذھنم پیچید و متعاقب صدای نحسش بلند شد و گفتصدای خنده

تو من رو تسخیر کنی و از این حرفای جالب بزنی، زندگی با یک روح نباید زیاد 

  »ھھ آدمھ؟... سخت باشھ
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ِسعی کردم صداشو خاموش کنم، زندگی با انوشھ بھ طور غیر قابل تصوری بھتر  ِ
ِمخصوصا اینکھ تو وجود این کھ بودم باید کلید احساسات رو خاموش می... بود کردم ِ

شد از البتھ نھ کھ بھ طور واقعی بشھ این کار رو کرد اما می. کھ بھ ھیچی پی نبره

  .احساسات دوری کرد

ِمک دستان قویبھ ک ی آخر تسخیرش کرده بودم، بھ ای کھ برای این چند دقیقھِ

  .راحتی انوشھ را بلند کردم و بھ اتاقش برگرداندم

  »خوای برسام؟خیلی خب، حاال بگو؟ چی می«: بھ آرامی در ذھنم گفتم

لباساشونو . من قبال شنیده بودم این روستا یھ نفرینھ«: صدای برسام در ذھنم پیچید

  »... .ی اینا یھ نفرینھ آرا دی؟ حرف زدنشون؟ ھمھندی

 آرا؟ واقعا؟ قرار اسمای ھم رو خالصھ کنیم؟ مثال من بھ اون :با خودم فکر کردم

باید کمک ! ببند دھنتو آرایلی«:  باز ھم برسام شروع بھ حرف زدن کردبگم بری؟

  »... .کنی

  »نی؟اگھ مشکل اینھ، چرا فقط گازشو نگرفتی فرار ک«: فکر کردم

اگھ کسی بھ این . این امکان وجود نداره«: برسام صداش با حسرت بھ گوشم رسید

آرایلی، . اما تو از این قوانین مستثنایی. تونھ ازش خارج شھنفرین پا بذاره نمی

  »... .تونی اطالعات واسھ من جمع کنیخوام بری بیرون و تا میمی

ِاحساس آزاد شدن بھم دست داد، در ھمون حین . شماحساس کردم دارم ھل داده می
ِحس اینکھ بار دیگھ برای خودم شدم ِ...  

  »... .آرا ھیچ کس نباید ببینت«: برسام نگاھی بھم انداخت و گفت

کاش حداقل بیشتر . ِپیدا کردن علت این ماجرا. ھدف مشخص بود. سری تکان دادم

  ... .بشھِکم گذاشتم تصویرم از چشمان برسام محو کم. دادبرام توضیح می
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***  

ِاحساس سردرد شدیدی داشتم ِچشمانم رو آروم باز کردم و بھ تصویر مبھمی کھ . ِ
ِاون بود کھ لباس مشکی مردانھ . برسام بود؟ آره خودشھ. رو بھ روم بود، نگاه کردم ِ

  ... .پوشیده بود

ی صد کیلویی افتاده کنم وزنھچرا احساس می«: دستی بھ صورتم کشیدم و پرسیدم

  »روم؟

ِچون روح رو مدت زیادی تو بدنت «: ِبرسام نگاه مختصری بھ من انداخت و گفت

  »... .نگھ داشتھ بودی

گیج نگاھش کردم، مگھ آرایلی رفتھ بود؟ با این حرف انگار خاطراتی کھ برای 

  ... .ِخودم نبود، مثل صاعقھ بھ سرم ھجوم آوردن

صدای خودم کھ بھ .. .رقصیدن و خنده و پایکوبی و گاھی گریھ و جیغ و عذاب

تای اوبیل ... تای... پوستوبوگ پروکلیال تبیا... پروکالتیھ نا واس«: گفتروسی می

نفرین خدا بر ... نفرین بر شما باد(» ... .یگو، تای اوبیل یگو بوژویا پروکلیاتیھ نا واس

  )بادنفرین خداوندگار بر شما ... شما او را نابود کردید... شماھا او را کشتید... شما

ِزجر کالم آرایلی برایم ... ِدار بود، زجر کالمشِبھ طرز عجیبی سخنان برام معنی ِ
برای . کردِبھ سمت برسام نگاه کردم کھ ھنوز خیره بھ من نگاه می. ِقابل لمس بود

  »حالت خوبھ؟«: ای پلک زدم و او پرسیدلحظھ

  »کجاست؟برزین ... آره، خوبم«: دستی تو موھام کشیدم و بھ آرومی گفتم

  ».. .توی اتاقش خوابیده«: برسام کمی صورتش جمع شد و گفت

  »... .خوبھ... خوبھ«: سر تکون دادم
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  »مطمئنی خوبی؟«: برسام پرسید. زدمبھ شدت گیج می

ِفکر کنم ھمون دلیلش موندن زیاد آرایلی باشھ. آره«: ای کشیدم و گفتمخمیازه ِ ...

.«  

ِبھ ھمان شدتی کھ آرایلی غم مرگِ . کردِاحساسات آرایلی داشت در من اثر می

ھرچند بھ این معتقد بودم کھ . ِدنیل رو داشت، منم ترس مرگِ برزین رو گرفتھ بودم

ِکرد، باعث بھم برزین و دنیل ربطی بھم ندارن اما طوری کھ آرایلی بھ برزین فکر می

ِریختن افکار من می   ... .شدِ

من باید برم، مطمئن ... خیلی خب«: دبرسام نگاھی بھ من کرد و نفسی تازه کر

  »... .مونیشو کھ خوب می

این حالش خوبھ؟ انگار ... مونممشکوک اخمی کردم، معلومھ کھ خوب می

  ... .ھاوضعیتش از منم بدتره

ِبا بیرون رفتن برسام، روی تخت دراز کشیدم و پامو تو شیکمم جمع کردم، اولین 
ِدیگھ صدای جا بھ جا شدن وسایل نمیومد، دیگھ  .ِبار بود کھ موقع خواب آرامش داشتم

ِدیدم تمام طول مسیر دنبالم بودن اما وارد اینجا نشدند،  البتھ می... کردکسی اذیتم نمی ِ ِ

من بھ چشم این . انگار قبل از ورود بھ روستا، مانعی اونھا رو نگھ داشت... ھیچ کدوم

شد بلکھ گاھی باعث ِث اذیتم نمیدار بود اما حضورشون نھ تنھا باعخنده... رو دیدم

اما ... کردندیعنی جز اذیتای جزئی کاری نمی... شون بد نبودنھمھ... شد نترسممی

چھ قدر دلم . ِنفس عمیقی کشیدم... امِیکیشون دنبال مرگِ من بود؛ مرگِ خانواده

بھم ان، چون احساسم دونستم زندهمی. فایده بودخواست ازشون خبری بگم، اما بیمی

  ... .دونستم کجاناما نمی... گفتمی
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صدای در اومد و ھمون دختر کھ گذاشتھ بود اینجا باشیم، داخل اومد و با لبخندی 

  ».سالم«: گفت

  »... .سالم«: لبخندی روی لبم راندم و گفتم

  »برادراتون نیستن؟«: دختر با کمی ھیجان گفت

نھ، اینجا گفتیم کھ خواھر ِواسھ این کھ کسی بھ اومدن ما سھ نفر با ھم شک نک

دستی تو موھام کشیدم ... . ِبھتر از این بود کھ برگردن بگن من زن یکیشونم. برادریم

  »... .برسام رفت بیرون، برزینم انگار خوابھ«: و گفتم

ِتو کومھ یھ پایکوبی داریم، سالگرد . برادرتو بیدار کن«: سری تکون داد و گفت

  » ... .ِتاسیس اینجاست

ِدم حرفی بزنم، مثل وصل شدن برق، پشت سر دختر، آرایلی ظاھر شدتا اوم ِ .

ھول شدم، با ... دستش رو آروم روی لبش قرار داد و من رو بھ سکوت دعوت کرد

  ».عالی بھ نظر میاد.. ھوم«: تتھ پتھ گفتم

ِبرسام کنار آرایلی پیداش شد و بھ آرومی دستش بھ سمت گردن دختر رفت ِ در . ِ

» .ِشلیوخا اسنا مادری«: آرایلی با نفرت گفت. ، گردنش رو شکستچشم بھ ھم زدن

  )عاغا این بیشعور فحش میده ببخشید شما(

چی شد   (”?What’s now“: برسام ابروھاش رو باال برد و بھ سمتش گفت

  )االن؟

ِآرایلی دستش رو باال آورد و بھ معنی برو بابا تو ھوا تکون داد، و بعد تازه 
  »تو خوبی؟«: برسام بھ آرومی گفت. ِی پر از شوک من افتادنگاھشون بھ چھره

  »کشتیش؟ کشتیش؟«: با وحشت گفتم
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اوضاع اونطوری . ھیش، آروم باش«: آروم گفت. برسام تازه متوجھ من شده بود

  »... .کنی نیستکھ تو فکر می

  »... .نیست، نیست؟ اون مرده«: با عصبانیت گفتم

  »... .نمرده... نھ«: بھ جای برسام آرایلی داد کشید

  »فارسی؟«: برسام ابروھاش رو باال برد و بھ آرایلی گفت

   )�بازم فحشھ (» .ِپدیک«: آرایلی دوباره دستش رو تو ھوا تکون داد و گفت

کنم ھی انگلیسی صحبت کردنت رو تحمل می«: ِبرسام با لحن تھدیدآمیزی گفت

  »... .فھمم نھاما یھ زبونی کھ ھیچی ازش نمی

  »کنین؟ اون رو کشتین، دارین بحث می«: ِحن مرتعشی جفتشون رو خفھ کردمبا ل

  ».اساون نمرده، زنده«: برسام، عصبانی چشماش رو تکونی داد و گفت

  »... .ثابت کن«: با لحنی جدی گفتم

دستش رو روی . ِبرسام اول نگاھی عصبی بھ من کرد و بھ سمت دختر رفت

: آرایلی نمایشی دستی زد و گفت. وش اومدای کرد و بھدختر سرفھ. سرش گذاشت

“impressive”   

  »... .ببند دھنتو«: برسام کالفھ گفت

  »... .برزین کجاست... خب، تو آشغال بھتره بھ حرف بیای«: ِبھ سمت دختر گفت

  »چی؟«: دختر با گیجی گفت

  »... .دونیم کھ اینجا چھ خبرهما می«: برسام عصبی بھ اون نگاه کرد و گفت
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  »... .خدای من«:  بھ آرایلی نگاه کرد و با وحشت گفتدختر

  :آرایلی با حالتی کامال بچ وار گفت

“Oh yeah I’m a ghost but bitch you know I’m still better than 

you”  

  ...)دونی بچ من ھنوز بھتر از تو اماوه خب آره من یھ روحم اما می(

ِپس راه فراری . ام یھ شکارچیببین، اون یھ روحھ، من«: برسام بھ دختر گفت

  »... .نداری

خدا شما رو . خدا رو شکر... خدا رو شکر«: ِحالت دختر بھ یک باره تغییر کرد

خدا رو . ِفرستاده تا ما رو از دست اون آدمی کھ اینجا رو طلسم کرده نجات بدید

  »... .شکر

  »تو مخالفی؟... تو«: ای معطل موند و بعد گفتبرسام برای لحظھ

  »... .معلومھ... معلومھ کھ مخالفم«: ختر لبخندی زد و گفتد

ِرسید ھیچ کدوم انتظار این یھ بھ نظر می. آرایلی و برسام شوکھ بھم نگاه انداختند
  ... .مورد رو نداشتن

  »برسام؟«: بھ آرومی گفت. آرایلی مشخص بود کمی شل شده

اگھ نھ بھم بگو ... ھگچیھ آرا؟ باورت شده؟ این دروغ می«: برسام با خشم گفت

  ».برزین کجاست

  «برزین کھ خوابھ، درستھ؟«: برای اولین بار دخالت کردم

  »... .گھاون راست می«: دختر با ناراحتی گفت
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اینجا چھ «: بھ آرومی گفتم... ِبھ سمت دختر نگاه کردم، بی مورد نگران شدم

  »خبره؟

ِیھ خواب  توی. ستاستِبرزین االن میون رو«: دختر بھ برسام نگاه کرد و گفت

  » ... .عمیق کھ ھر لحظھ امکان داره قربونی شھ

ِکردم حتی حس راه احساس کردم تنم یخ بست، ھرچند مسخره بود اما حس می
  .رفتنم ازم گرفتھ شده

کرد، ِبرسام زیر بازوی دخترک رو با خشونت گرفت و در حالی کھ بلندش می

  »... .دیِبری پیش اون، فھمیاالن ما رو می«: گفت

  »... .برسام«: من و آرایلی ھمزمان گفتیم

. بیاین بریم. چیھ؟ نازش کنم؟ نوازشش کنم؟ از من بر نمیاد«: با کالفگی گفت

  »... .تونم انوشھ رو تنھا ول کنماینجا نمی

چشمام رو گردوندم . از اینکھ من رو بچھ فرض کرده بود، یھ لحظھ حرصم گرفت

ای کشیده کمی نزدیک بھ میدون، برزین رو دیدم کھ بھ چوبھ. و بھ دنبالشون راه افتادم

ِاحساس کردم پاھام شل شد و بعد صدای جیغ آرایلی ... ِبودنش، درست مثل عیسی
  :گوشم رو پر کرد

Нет ... нет ... не раз, что она хочет ,чтобы вы оставить свою 

любовь...   

... عشق من رو ولش کنید. ولش کنید. خوایدنھ دوباره چی از اون می ... نھ... نھ(

 (  
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اما اون یک روح ... ِعشقم؟ عشق اون... دادندِجمالت بھ طرز وحشتناکی معنا می

اما عشق بھ کی؟ . ِبود و این حسی کھ درون من بود حسی واال کھ بھ معنای عشق بود

  شناختم؟بھ کسی کھ بھ زور می
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  "آرایلی"

ی باد صدایی در زمزمھ.  دیگر پدیدار نیستمکردمحس می. ِبھ سمت جایگاه دویدم

شناختم اما شناختم؛ باید می صدا رو می."آرایلی": خواندپیچید و من را فرامیمی

برزین رو ... . ِیک بازپخش تاریخ دیگھ... جلوی روم یک تکرار بود، یک فریاد

  ... .شدتر میدیدم کھ قدم قدم بھ مرگ نزدیکدیدم بلکھ دنیل رو مینمی

. تونستم بشمتر نمیجلوی چوبھ ایستادم و تقریبا جیغ کشیدم، اما از اون نزدیک

برگشتم بھ . شنیدمی مردمان رو میصدای خنده... ی ارواحچرا متوجھ نشده بودم؟ تلھ

ِنشون دادن ذات اصلیشون(ِھمھ در حال وگ کردن بودند . سمتشون کمی طول ...). ِ

ِپیرزن فرتوتی . سام و انوشھ میومدند، نگاه کردمکشید اما باالخره بھ مسیری کھ بر
خودش بود، لعنتی، . چھره باھاشون میومدِباھاشون در حال قدم زدن بود، زنی کریھ

خواستم خیز بردارم بھ . اونا رو گول زده بود، من رو گول زده بود! لعنتی، لعنتی

ِلق قفل ارواحاس؟ یھ حچرا متوجھ نشدم کھ یھ حلقھ. سمتشون اما گیر کرده بودم جیغ . ِ

  . )ھا بذارید بیام بیرون(... » Пусть сука выйти.«: کشیدم

  :ِبھ سمت برسام داد زدم

“She is their god, barsam you have to kill her.”)   اون خدای

  ...)اونھاست، برسام تو باید بکشیش

ن پرید و ِقبل از اینکھ برسام بھ سمت زن قدم برداره، ز. ای ایستادزمان لحظھ

ِگردن برسام رو بھ شدت بھ سمت راست چرخوند ِصدای جیغ انوشھ بھ گوشم ... ِ
زن انوشھ رو . امکان نداشت... اون نمرده بود... ای ماتم بردخودم ھم لحظھ. نشست
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ِھا، سر برسام کم  ِپشت سر اون. ِبھ سمت جایگاه آوردش. گرفت و انگار طلسمش کرد
  .دکم درست شد و دستانش حرکت کر

دستش رو باال آورد ... اون نمرده بود... ھمھ اینھا در کمتر از دو دقیقھ اتفاق افتاد

ِو با حرکتی، طلسم دور من بھ سمت نابودی رفت وقتی آزاد شدم، انگار خشمم ھم . ِ

حتی . ِجیغی کشیدم و بھ سمت زن فرتوت کھ انوشھ رو در دست داشت، رفتم. آزاد شد

ھای نفرت و قدرت و ھمھ در یھ لحظھ تمام حس. نش شدمبھ ثانیھ نکشید کھ وارد بد

ِچیز زن بھ من منتقل شد، اما من اینجا نبودم کھ بھ خاطر چیزھایی کھ کشیده، احساس 
  ... .من اینجا بودم کھ نابودش کنم. ھمدردی کنم

شدم اما خودم رو نگھ داشتھ بودم و در صدد ضربھ بھ سختی بھ بیرون پرتاب می

. ِچرخید و من بھ دنبال منشا بودمتصاویر دور سرم می. بودم ... ییکھزدن بھ اون زن

شد و زنک ھمراه من بھ پایین کشیده می. انگار میون یک گرداب گیر افتاده بودیم

نگاھم در نگاه زن گره خورد و . درست در ھمین لحظھ، من دیدم، من ضعف را دیدم

ای ھمھ چیز منفجر شد؛ این را حس حظھبعد گرد باد را تندتر کردم، آنقدر تند کھ در ل

ی برسام صدای بریده بریده. ِکردم و بعد درست مثل جسمی مادی بھ زمین سقوط کردم

  »... .آرایلی«: رو شنیدم

برسام رو دیدم کھ کنار . کردم در میان جایی متفاوتماحساس می. چشم باز کردم

  »چی شد؟«: می گفتمبھ آرو. آرایلی نشستھ و دیگر خبری از چندین نفر نبود

ای ندارم، تو یھ لحظھ ھیچ ایده«: برسام بھ سمتم برگشت و با شگفتی گفت

  »... .شون نابود شدن، پودر شدن و تو پرت شدی بیرونھمھ
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: بھ آرومی بلند شدم و گفتم. ِتازه متوجھ شدم کنار انوشھ، برزین ھم افتاده بود

  »اونا خوبن؟«

  »... .دوارمامی«: برسام بھم نگاه کرد و گفت

. ِکنار برزین نشستم و دستم رو بھ روی دستش کشیدم. خودم رو بھشون رسوندم

لمس، حسی کھ ... تونم بگم اینھ من اون رو لمس کردمچیزی کھ می! عجیب بود

  ... .حسی کھ باعث شد وحشت کنم. سالیان سال بود دور انداختھ بودم

  »چی شده آرا؟«: گیجی پرسیدام وحشت زده بود کھ برسام با شاید آنقدر چھره

  »... .من برزین رو لمس کردم«: بھش نگاه کردم و بریده گفتم

  »خب؟«: نیم لبخندی زد و گفت

: بھ آرومی گفتم. انقدر گیج بودم کھ حتی طعنھ ھم در صدایم انعکاس پیدا نکرد

  »... .من یھ روحم برسام«

***  

ھر دو ھنوز ھم بیھوش . انوشھ و برزین رو روی دو تخت مجزا گذاشتھ بودیم

یا بھتر بگیم خواب بودن، چون تنفسشون منظم بود و خطری تھدیدشون ... بودن

اش گذاشت و بھ من اشاره کرد کھ بھ بیرون برسام دستش رو روی بینی. کردنمی

  »توضیحی وجود داره، مگھ نھ؟«: دنبالش خارج شدم و اون بھ آرومی گفت. بریم

  : و گفتمسرم رو بھ دو طرف تکون دادم

“I lived in earth for like 200 years. I never saw or heard 

about it… no ghost ever could touch any thing”…  
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ھرگز ندیدم یا ... من واسھ چیزی حدود دویست سال توی زمین زندگی کردم ( 

  .)ھیچ روحی ھیچوقت نمیتونھ چیزی رو لمس کنھ... نشنیدم چنین چیزی رو

  »... .عجیبھ، خیلی عجیبھ«: وفی کشید و گفتبرسام پ

  :لبخندی روی لبم نشست بھ آرومی گفتم

“Barsam why do you care about this. About me?”  

  )برسام چرا بھ این موضوع اھمیت میدی؟ راجع بھ من؟(

خب ما یھ معاملھ داشتیم، درستھ؟ در «: برسام ابروھاش رو باال برد و گفت

  » .رم دوستم توی خطر بیفتھذامن نمی... ضمن

ی خاصی بھ برسام ای بھ لبانش نشست، عالقھچشمکی بھم زد و لبخند دلربانھ

عاشقش نبودم؛ من تنھا یک بار عاشق شدم اما خیلی وقت بود کھ از زمانی کھ . داشتم

کسی کھ بھم کمک کنھ یا اینکھ من رو ارجح از . گذشتیک دوست حقیقی داشتم، می

حتی زمانی کھ توی روسیھ ھم بودم چنین دوستی بھ . نگرانم باشھ ...خودش بدونھ

ِکسانی کھ دور و ورم بودند بھ خاطر . یعنی ھیچ وقت نصیبم نشد. راحتی نصیبم نشد
ِسپردند و یا بھ خاطر ثروتم سعی در نزدیک شدن بھ من داشتند منصبم بھ من گوش می

  :گفتم. شدندصاحب جسمم، وارد میِو یا مردانی ھم بودند کھ بھ اسم دوست، در فکر ت

“You barely know me… and I’m a ghost ,I could be an enemy.”  

  . )و من یھ روحم، میتونم یھ دشمن باشم... شناسیتو بھ سختی من رو می(

  »... .دونممی«: برسام نفسی کشید و چشماش رو گشاد کرد
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حرف کنارش بیسرش رو میون دستاش گرفت و روی زمین نشست؛ من ھم 

... خواستم دوستی کھ بھ سختی بھ دست آوردم، خیلی راحت از دست بدمنمی. نشستم

دونی چند سالتھ؟ یعنی چند سالت بود می: برسام ناگھان سرش رو باال آورد و گفت

  »... .وقتی کھ 

لبخند زدم و . خواست توھینی کرده باشھحرفش رو نیمھ کاره رھا کرد، انگار نمی

... کم بود«: ی افتضاحم، بھ فارسی گفتمبا لھجھ.  در دوستی قدمی بردارمسعی کردم

  ».سالم بود 23... تر بودمخیلی نھ از انوشھ بزرگ

ھیچ وقت دوست نداشتم ! ھیچوقت کسی رو دوست نداشتم کھ زبانش فارسی باشھ

  .بھ نفرت فارسی حرف بزنم، دوست داشتم با عالقھ بھ فارسی حرف بزنم

سن من و اینکھ لطف کن ھمون انگلیسی درست ھم«: ی زد و گفتبرسام لبخند

  »... .حرف بزن

  :)) )فحشھ فحشھ فحشھ (» ...педик« :خندیدم و بھ روسی گفتم

ِمن کھ نفھمیدم چی گفتی ولی محض اطمینان «: برسام چشاش گشاد شد و گفت
  ».خودتی

  )میری؟کجا  (”?Where are you going“: از جاش بلند شد بھ سرعت گفتم

  »برم ببینم ھنوز خوابیدن؟«: ای بھ در کرد و گفتبرسام اشاره

  »... .منم میام«: کنارش بلند شدم و گفتم

  »... .گم، لطفا انگلیسی حرف بزنواقعا می«: شو کج کرد و گفتبرسام قیافھ
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کنار ھم در رو ... ی برسام زدمای بھ شانھاز نیروی جدیدم استفاده کردم و ضربھ

شاید برسام ھم خشکش زده بود، . ای کھ دیدم، خشکم زد یم و من از صحنھباز کرد

دیدم من دنیل رو می... دیدممن برزین رو نمی. چون دستش روی دستگیره مانده بود

عجیب بود؛ وحشتناک ... زنھ کھ بھ خیانت داره بوسھ بھ لبان دخترکی شبیھ بھ من می

قدر غرق در دیگری بودن کھ نفھمیدن کھ ِبرسام کنار من سست بود اما آن دو ان. بود

ِدر اتاق برسام ظاھر شدم و چند دقیقھ بعد، اون ... در اینجا بود کھ محو شدم... ما آمدیم
در . کشیدمرتب دست بھ صورتش می. از حرکاتش مشخص بود عصبیھ. ھم اومد

ای با استرس چیزی نوشت، آخر لحظھ. نھایت شروع بھ جمع کردن وسایلش کرد

کنی چی کار داری می (”?What are you doing barsam“: اقت گفتمطبی

  )برسام؟

  »... .مشخص نیست؟ دارم میرم«: ای نگاھم کرد و گفتبرای لحظھ

بازی ندیده بود، یا شاید ھم دیده معلوم بود، اما چرا؟ اون کھ عشقش رو موقع عشق

  : بھ آرومی گفتم... . بود

“Do you love Anooshe?”) ِق انوشھ ای؟تو عاش(  

کردم کھ با دیدن ازش خوشم میومد اما فکرشم نمی... نھ«: نگاھم کرد و گفت

اما ... گذرهحسھ دیگھ، می. کردم یھ حسھفکر می. بوستش، اذیت شمبرادرم کھ می

ای من طور دیگھ. شمکنم دارم خورد میاحساس می. تونم تحمل کنمنمی... اشتباه کردم

ِ وگرنھ اونم مثل ھزار تا دختر دیگھکردمدر موردش فکر می یھ روزه، دو  دوستی... ِ

  »... .تر از این حرفاستکردم خاصمن فکر می... . روزه، یک ماھھ، دو ماھھ
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 If you are going I’m going“: عمق حرفاش قابل درک بود بھ آرومی گفتم

with you”  

  ...ـ تو مجبور نیستی

دوست بھ چھ دردی  (”?what a friends for“: ای گفتم ِبا صورت جدی

  )خوره؟می

  »... .بینمتِمن دارم میرم سر جاده تا ماشین بگیرم، اونجا می«: برسام آروم گفت

***  

  "انوشھ"

ھر دو از اینکھ بھ ھم نگاه کنیم، احساس شرم داشتیم اما . از برزین فاصلھ گرفتم

  ... .ِن یھ مرد کامل بوداز اینکھ بوسیده بودمش پشیمون نبودم، او. من پشیمون نبودم

من برم ببینم «: ِبرای اینکھ حس خجالت رو از خودم دور کنم، بھ آرومی گفتم

  »... .برسام کجاست

  »... .منم میام«: برزین سری تکون داد و گفت

دلم . تونھ اونجا باشھدونستیم برسام میِھر دو بھ سمت اتاقی رفتیم کھ می

بھ ھرحال، ھرچند برزین دنیل نبود اما دلم  .خواست آرایلی رو ھم پیدا کنیممی

. خواست جدم کھ اتفاقا یھ روح بود، برای ھمچین چیزی ازم دلگیر و ناراحت بشھنمی

  ...خواستم ببینمش و براش توضیح بدممی

تمام وسایل اتاق . ای رو بھ رو شدیمدر اتاق رو کھ باز کردیم، با وضعیت آشفتھ

ھا، کاریدر میان انبوه خراب.  برسام خبری نبودھایبھم ریختھ بود و از وسیلھ
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ِبا خط . جلو رفتم و کاغذ رو برداشتم. خوردکاغذی از باد مالیم تکان تکان می

  »... .من رفتم«: ای، دو کلمھ در نامھ درج شده بودآشفتھ

شد بره؟ اون قول داده ای ماتم برد؛ برسام کجا رفتھ بود؟ اصال مگھ میبرای لحظھ

  م کنھ، مگھ غیر از این بود؟بود کمک

سریع کنار پنجره رفتم و در تاریکی مطلق حرکتی رو تشخیص دادم؛ حتما برسام 

  »... .برســـــــــــــام«: داد زدم. بود

ی من بھ اوضاع پی برده بود، بھ سرعت کنارم اومد، برزین کھ از حرکات آشفتھ

  »... .چھ اتفاقی افتاده؟ برسام «:بھ آرومی گفت. اول بھ تاریکی زل زد و بعد بھ نامھ

خواستم دو می. ترسیدم برممی. ِبھ سمت در دوید تا بھ اون برسھ اما من موندم

ھای من باشھ کھ بین دو گفت شاید این مزاحمتحسی بھم می. برادر رو تنھا بذارم

از اولش نباید قبول . برادر رو بھم زده، شاید برسام واقعا از من خوشش نمیومد

برزین بھ سرعت خودش ... ھا بودِاین بھ ضرر اون... ردم این دو بھم کمک کنندکمی

صداشون رو از . کنندیدم کھ با ھم جر و بحث میھر دو رو می. رو بھ برسام رسوند

تنھا زمانی صداشون خوب بھ گوشم رسید کھ برزین داد . شنیدماین فاصلھ بھ سختی می

  »... . شدم از اینکھ ھمیشھ بھ فکرت باشمخستھ! خوای بری؟ خب بھ درکمی«: زد

کنی من نیاز بھ تو احمق ھمیشھ فکر می«: ی عصبی برسام، توی فضا پیچیدخنده

خداحافظ . تین کھ باید تو ویترین نگھتون دارنمحافظت دارم، اما تو و اون افکار کھنھ

تی کھ توسط شانس یارت وق! نبینمت، شاید تا ابد ِترجیح میدم یھ مدت طوالنی. برزین

  »... .ِمیری؛ درست مثل باباجن عزیز می



 @cafeetakroman          رمان نسل خون              اختصاصی کافھ تک رمان  
  
  

 105 

بھ . برسام رو دیدم کھ بھ راھش ادامھ داد و برزین در جایش موند. سرم گیج رفت

. کردای شیطانی بھم نگاه میای رو دیدم کھ با خندهعقب برگشتم و جلوی چشم کوتولھ

دگیمو بیشتر از تونی شروع کنی زنخوش اومدی رفیق، می«: پوزخندی زدم و گفتم

  ».این بھ گھ بکشی، حرفی نیست
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  :فصل چھارم

  .مرز میان واقعیت و خیال نابود شد
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حتی . از مسیر درست کیلومترھا فاصلھ داشتیم. بھ آرومی ماشین رو کنار کشیدم

برعکس ھمیشھ کھ توی ماشین آھنگِ . ی قزوین ھستیم یا نھدونستم توی جادهنمی

شد و من با وجود اینکھ ، این بار آھنگِ مالیمی پخش میراکی در حال پخش بود

انوشھ صندلی کنارم رو . خواستم اما بھ طرز عجیبی ناخشنود بودمھمیشھ این رو می

کدوم واقعا انقدر ِھر دو در مورد دیشب سکوت کرده بودیم، یعنی ھیچ. اشغال کرده بود

  .خوشحال نبودیم کھ بخوایم راجع بھش حرف بزنیم

مطمئنی «: برای اولین بار از زمانی کھ راه افتاده بودیم، بھ حرف اومدانوشھ 

  »... .خوای بری اون تو؟ بھ نظر نمیاد اونجا چیزی باشھ ھامی

ی قدیمیھ، اینجا یھ کارخونھ. ای نیستچاره«: شدم، آروم گفتمکھ پیاده میدرحالی

  »... .احتماال توش یھ کم بنزین باشھ

  »... .کنیتو توی رویا سیر می«: د و گفتانوشھ چشماش رو چرخون

ِخواستم دنبال بنزین بگردم، انقدر احمق من نمی. در رو بستم و بھ آرومی خندیدم

من فقط یھ جای خلوت نیاز داشتم تا بنزین رو بھ وجود بیارم، بدون این کھ اون . نبودم

مش بده و احتماال تونست انجااگھ برسام بود حتما بھتر می... دختر بھ ماھیتم شک کنھ

ِخودش گفت از وجود ! ولی خب، اون نیست. کردجلوی روی انوشھ این کار رو می

ِبدون برادر . ِذاشتم بھ راھش بدون من ادامھ بدهپس شاید فقط باید می. من خستھ شده
  .بزرگش

انقدر زنگ زده بود کھ دیگھ . ی کارخونھ رو نگاه کردمزدهجلو رفتم و قفل زنگ

زدم، قفل بھ راحتی شکست و ھمونطور کھ حدس می... ستفاده از جادو ندیدمنیازی بھ ا
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از ماشین پیاده . برای اطمینان بھ عقب برگشتم و بھ انوشھ نگاه کردم. من وارد شدم

ِوارد کارخونھ شدم و . شده بود و طوری خودش را بغل کرده بود کھ انگار سردش بود

  »... .ِفالمیول سدوم«:  زدم و زمزمھ کردمِبھ دنبال پیدا کردن نور، بشکنی در ھوا

جادو با ورد بھ ... . دو نوع جادو کردن وجود داره، جادو با ذھن و جادو با ورد

اس، برای ھمین من از ورد استفاده در اصل کنترل شده. قدر جادو با ذھن قوی نیست

  .کردم

ی وقت بود کھ انداختم، ھر چند خیل حاال زمانش بود کھ جادوی ذھنم رو بھ کار می

شد کھ شک کنم کھ نکنھ ذھنم تار عنکبوت ای نکرده بودم؛ پس باعث میازش استفاده

منظورم دیگر جادوگراست ... َبھ ھر حال من یھ قابلیتی داشتم کھ بر! بستھ باشھ؟

  .این کار بھ شدت سختھ و ھر جادوگری از پسش بر نمیاد... نداشتن، اونم کنترل ذھن

چشم کھ باز کردم با یھ شیشھ . لن بنزین رو تصور کردمچشمام رو بستم و گا

  »... .بد نبود«: ای بھ خودم کردم و گفتمدھن کجی. ی خالی مواجھ شدمنوشابھ

ِخواستم دوباره چشمام رو ببندم کھ صدای افتادن مھیبی از سمت داخل کارخونھ بھ  ِ ِ
ھی کسی «: مای، کنجکاو سر جایم ایستادم و آروم گفتبرای لحظھ. گوشم خورد

  »اونجاست؟

ِزمانی کھ جوابی شنیده نشد، بھ آرومی بھ سمت منبع صدا رفتم ھرچھ جلوتر . ِ

ای بھ خودم اومدم شد، طوری کھ لحظھتر میرفتم، جادوی دستم ضعیف و ضعیفمی

باز ھم سعی کردم جادومو بھ کار بگیرم و . ام و دیدم کھ توی تاریکی مطلق ایستاده

ای چشمام رو بستم و برای ھمین، لحظھ.  این امکان وجود نداشتاما... وردی بخونم

ِبا باز کردن چشمم، صورتی رو درست در یک . اطرافم رو روشن تصور کردم
  ... .متری خودم دیدم و بعد بیھوش شدمسانتی
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***  

: صدایی بھ آرامی نامم را گفت. صدای زنگ در باعث شد از خواب بپرم

خوای بری دنبال انوشھ؟ بلند مگھ نمی. ساعت ھفتھ. شوبرزین، برزین پسرم، بلند «

  ».شو

اول بھ سمت دستشویی رفتم تا آبی بھ دست و . ای کشیدم و از جا بلند شدم  خمیازه

تصمیم داشتم بعد از رسوندن . ام بیدار بودمدیشب تا دیروقت پای پروژه. صورتم بزنم

  . مرخصی بگیرمانوشھ، بھ شرکت برم و با تحویل پروژه، چند روزی رو

مامان یھ حولھ بھم داد . صدای در باعث شد از آینھ چشم بردارم و در رو باز کنم

بعدم بذارش توی جا . اینو بگیر و دست و صورتتو باھاش خشک کن«: و گفت

  »... .ایحولھ

  »بابا کجاست؟«: تشکری کردم و پرسیدم

تازه نون . خورهداره صبحونھ می«: رفت، گفتکھ بھ سمت آشپزخونھ میدرحالی

  ».گرفتھ، تو ھم بیا با ھم بخورین

  .سری تکون دادم و بعد از خشک کردن سر و صورتم بھ آشپزخونھ رفتم

ای کامال عاشقانھ از ھمون دم کھ وارد شدم، دیدم مامان و بابا در حال مکالمھ

د با صدای بلن. ھستن، انگار نھ انگار پسر لندھورشون کھ خودم باشم توی خونھ ھستم

ھی آقای سپھری، جمع کن بند و بساطتو، دو زار بذار ما «: گلومو صاف کردم و گفتم

  ».مون استفاده کنیماز ننھ

پدر صلواتی دیگھ حرف زدنم «: ای رفت و گفتبابا ساکت شد، بھ من چشم غره

  »ی توئھ؟با مامانت بستھ بھ اجازه
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شوخی کردم، فقط . بوسمحاج آقا، من دست شما رو می«: خنده ای کردم و گفتم

من با این تک فرزند . حواست باشھ سر پیری، زنگولھ پا تابوت نبندی بھ ناف من

  »... .بودنم خوشم

غلط کردم «: بابا با چشم غره قاشق رو برداشت کھ با خنده سرم رو دزدیدم و گفتم

بھ فکر خودت نیستی کھ منقرض شی، بھ ! ترحاجی، بھ خدا گردن من از مو باریک

  ».شھشوھر میی بدبخت باش بیون انوشھفکر ا

بسھ دیگھ برزین، بھ جای اینکارا یھ کم «: مامان بھ حرکات ما خندید و گفت

  ».دختره بدبخت منتظرتھ. بجنب

ای کھ مامان درست کرده بود رو گرفتم دستم و در حالی کھ تند تند بھش گاز لقمھ

ام شدم  206ینگ، سوار پژو توی پارک. کردم و از خونھ خارج شدم زدم، خدافظیمی

امروز ھفتمین روزی بود کھ ما دو نفر بین . ی انوشھ راه افتادمو بھ سمت خونھ

تونستیم شد و میبھ زودی ترم انوشھ تموم می. ھای خودمون نامزد شده بودیمخانواده

  .بھ صورت رسمی عقد کنیم

.  اومد پایینده دقیقھ بعد. جلوی در خونشون پارک کردم و بھ گوشیش زنگ زدم

ماشین . جوابش رو دادم. شد، سالم کردکھ سوار ماشین میلبخندی بھش زدم و درحالی

  »بابا خوب بود؟«: رو بھ حرکت در آوردم و در ھمان حین پرسیدم

  ».آره بد نبود«: سری تکون داد و گفت

کرد و مادرش بھ ھمراه آرایلی، خواھر دو قلوی انوشھ، انوشھ با پدرش زندگی می

االن حدود ... گردندونستم کھ بھ زودی بھ ایران برمیمی. کردنر سوئد زندگی مید

  .شد کھ بھ سوئد رفتھ بودنپنج سالی می
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اش بھ چھره. ام رو جلب کردپسری توجھ. از توی آینھ نگاھی بھ کوچھ انداختم

ت نفسی کشیدم و ماشین رو راه انداختم تا بھ سم. رسیدطرز عجیبی آشنا بھ نظر می

جلوی دانشگاه انوشھ نگھ داشتم و او قبل از خارج شدن، خم شد و . دانشگاه برم

  ».ِعصری میام دنبالت دختر خوب«: لبخندی زدم و گفتم. ام زدای بھ گونھبوسھ

با . بست سری تکون داد و رفت داخل دانشگاهدر حالی کھ در ماشین رو می

ای، اما بھ طرز مسخره. راه افتادمخستگی ماشین رو بھ راه انداختم و بھ سمت شرکت 

جلوی چشمانم، تصاویری از شکستن اجسام میامد و صدای . آوردم مسیر رو بھ یاد نمی

با خستگی خودم رو کنار کشیدم و پیامی بھ دوست . زدای در ذھنم تلنگر میپسرانھ

بھ ھا رو ای نقشھبھش گفتم تا خودش مرخصیمو جور کنھ؛ یھ وقت دیگھ. صمیمیم دادم

. بھ سمت خونھ راه افتادم. رسوندم اما االن بھ طرز عجیبی گیج بودمدست شرکت می

در رو کھ باز . جلوی آپارتمان نگھ داشتم و وارد خونھ شدم. شاید مریض شده بودم

  »کیھ؟«: کردم صدای مامان اومد

  ».منم مامان«: با بی حالی گفتم

این وقت روز خونھ چی «: سرش رو از آشپزخونھ بیرون آورد و با تعجب پرسید

  »کنی؟کار می

  ».دونم چمھ، انگار آلزایمر گرفتھ باشمنمی«: ای باال انداختم و گفتمشونھ

  »مریضی برزین؟«: حاال کامال از آشپزخانھ بیرون اومده بود، بھ نرمی پرسید

  .بذار برم یھ دوش بگیرم، شاید بھتر شدم. دونمشاید، نمی«: با خستگی گفتم

  .باشھ پسرم: لبخندی زد
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بھ اتاقم رفتم و با برداشتن لباس، بھ زیر دوش رفتم اما ھنور یھ سری فکر، مثل 

صورت یھ پسر ناواضح جلوی روم؛ صداش انگار توی . چرخیدنرقص توی سرم می

  »... .کنی من نیازی بھ مراقبت دارمتو احمق ھمیشھ فکر می«: پیچیدذھنم می

خاموش کنم، صدای ذھن، وقتی صدای تونستم یھ طوری صداھا رو کاش می

ترجیح میدم «: شد جلوش رو گرفتخودت نباشھ، خیلی آزاردھنده اس، اما انگار نمی

  »... .یھ مدت طوالنی نبینمت

گوشامو گرفتم و دو زانو کف حمام نشستم اما حتی این کار ھم نتونست صدا رو 

  »... .شاید تا ابد«: خفھ کنھ

احساس بدی داشتم مثل حس دلتنگی، ... دیوار کوبیدمفریادی کشیدم و مشتم رو بھ 

برزین، حالت خوبھ «: حس پشیمونی، اما بھ چی، بھ کی؟ در حمام بھ صدا در اومد

  »مامان؟

  ».ببخشید، لیز خوردم. من خوبم مامان«: گلومو صاف کردم و گفتم

تا عصر انقدر آھنگ با صدای . ی ضعیفی شنیدم و بعد دیگھ صدا رفتھ بودباشھ

  .بلند گوش کردم تا موقتا صدای ذھن جدیدم خفھ بشھ

رفتم ماشین رو پارک کردم کھ انوشھ رو . ساعت پنج بود کھ رفتم دنبال انوشھ

شاید مسخره بھ نظر بیاد، اما من از اینکھ اونو . دیدم کھ در حال صحبت با یھ پسر بود

 سمت ھر دوشون بھ سرعت از ماشین پیاده شدم و بھ. شدمبا پسری ببینم، عصبی می

  »آقا کی باشن؟«: با اخم گفتم. رفتم

بھ تو چھ «: قبل از اینکھ انوشھ دھن باز کنھ، پسر با پوزخندی کنج لبش گفت

  »ربطی داره؟
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با توجھ بھ مسائلی کھ از صبح باھاش دست و . از این حرفش، خونم بھ جوش اومد

اش رو گرفتم و یقھ کردم، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و با حرکتی پنجھ نرم می

  ».وقتی دندونات ریخت پایین شاید بفھمی من کیم«: گفتم. چسبوندمش بھ دیوار

: ام رو گرفت و گفتی حرکت من در اومد، متقابال یقھپسر وقتی از شوک اولیھ

  ».ذارم امتحان کنی بچھ خوشگلمی«

چنین گفت تمومش کنیم اما نھ من نھ اون پسر ھیچ کدوم انوشھ با التماس می

کردیم، طوری کھ انگار چندین قصدی نداشتیم؛ برعکس ھر دو با نفرت بھ ھم نگاه می

  .سالھ دشمن ھمیم

  »... .برزین، برسام، جلوی دانشگاه من نھ«: انوشھ با لحنی محکم گفت

دونم شاید من نمی. شناختشانوشھ اون رو بھ اسم صدا کرده بود، پس یعنی می

ی برسام رو ول کردم و بھ یقھ. د کارم اصال درست نبودشای. کنمروی میدارم زیاده

  »!گھ، اینجا جاش نیستراست می«: آرومی گفتم

  »گی از اینجا بریم؟یعنی می«: پسر پوزخندی زد و گفت

ِناگھان از درد سرم روی زمین زانو زدم و تقریبا . حرفش مثل یھ صاعقھ بود

: گفتمجود آمد و خودم کھ میدرون ذھنم تصویری از آشپزخانھ بھ و. فریاد زدم

  ».کنھدونم دیگھ داره زیادی اذیت میدونم، فقط اینو مینمی«

  »گی از اینجا بریم؟یعنی می«: برسام رو بھ رویم گفت

  »... .نھ، منظورم این نبود«: شدصدایم کم کم ضعیف می

صدای ... شنیدمحاال صدای انوشھ رو می. تصاویر از جلوی چشمم محو شدن

ی  اون باید واسھ. مونداون باید بیرون کارخونھ منتظر میA   ؟ این درست نیستانوشھ
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چشمام رو باز . کنم کھ دیدمبرسام؟ من برسام رو دیدم، فکر می. کردمن صبر می

اون رو بھ روم بود، ھنوز ... انوشھ کنارم بود و برسام ... کردم، ھنوز توی رویا بودم

من چی کار کردم کھ الیق این نگاه «: دم فکر کردمبا خو. کردبا نفرت بھم نگاه می

  »باشم؟

  »... .ھیچیم نیست«: بھ آرومی گفتم

ذاشتی توضیح بدم چرا اینطوری کردی برزین؟ می«: انوشھ با گریھ بھ سمتم گفت

  »... .رسنبرسام پسر دایی منھ، اومده بود خبر بده امشب مامانم و آرایلی می. خب

نھ، اون . ھ روح باشھ؟ کم کم افکار کاراکترم بھ ذھنم رسیدآرایلی؟ اون قرار نبود ی

اینجا دیگھ چھ جھنمیھ؟ من کجا گیر افتادم؟ آخرین چیزی . خواھر دوقلوی انوشھ بود

رو بھ ! خودشھ جواب ھمینھ... کھ یادم میاد این بود کھ اتاق روشن شد و رو بھ روم

ولی حاال چی . ره کار خودشھآ... یھ فی خوابگزار ایروی من یھ فی بود، نھ ھر فی

یھ رھگذر توی خیابون ... تونھ ھر کسی باشھشھ؟ باید بگردم دنبالش؟ اما میمی

کنم تصویر مادرم کمی پیرتر از حاال کھ فکر می... انوشھ، شاید آرایلی، مادرم، پدرم

 تر ازولی وحشتناک. طوری بودنھ اون ھمون... و پدرم. آوردم چیزی بود کھ بھ یاد می

  تونم اونو بکشم؟من چطوری می... تونست برسام باشھھمھ، اون فی می

  »خوبی؟«: صدای برسام بھ گوشم خورد

... فھمیدم اوضاع از چھ قرارهخوام، باید میمعذرت می«: سری تکون دادم و گفتم

.«  

ِبھ ھر حال انوشھ قل من نیست، مالھ . مھم نیست«: بندی زد و گفتلبخند نیم

  »... .رسھی من امشب از راه میرد عالقھِقل مو. خودت
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بھتره اول باھاش تمرین حرف زدن «: آرایلی با خنده برسام رو ھول داد و گفت

  »... .کنی

کنم، واسھ آرا من بھ ھمھ زبونی صحبت می«: برسام نیشخندی زد و گفت

  »... .دونی مگھنمی

نھ ضد .  حال بودفکر اینکھ برسام تو واقعیت عاشق آرایلی بشھ، یھ طورایی ضد

  .وحشتناک بود... حال کھ نھ، یھ طورایی عجیب بود

چیزی شده «: با گیجی بھ سمت عقب برگشتم، انوشھ با صدایی نگران پرسید

  »برزین؟

  »... .نھ«: دستی روی سرم گذاشتم و گفتم

شھ باید ببریمت دکتر، مگھ می«: ی انوشھ نشست و بھ آرومی گفتاخمی بھ چھره

  »حالت بد شھ ھیچی ھم نباشھ؟یھو اینطوری 

گم وقتی می. انوش، لطفا«: با دست اون رو کھ بھ سمتم میومد متوقف کردم و گفتم

  ».ھیچی نیست یعنی ھیچی نیست

خوایم می. رممن با برسام می«: با نارضایتی سری تکون داد و بعد آروم گفت

بابام گفت از قبل از . بینمتشب می. بریم واسھ آرا و مامانم یھ سری چیز میز بخریم

  »بینمت، باشھ؟ًپس حدودا شش اینا می. شام بیای خونھ

ای بھم نگاه کرد، بعد با برسام لحظھ. بی ھیچ حرفی سر تکون دادم و اون رفت

  .ی خدافظی باال آورد و پشت سر انوشھ رفتنیمچھ لبخندی دستش رو بھ نشونھ



 @cafeetakroman          رمان نسل خون              اختصاصی کافھ تک رمان  
  
  

 116 

برای .  خودم رو نگاه کردمبا رفتنشون بھ سرعت سوار ماشینم شدم و توی آینھ

کردم کھ این کار فی نبوده باشھ، بلکھ یھ واقعیت مسموم ای از تھ دل آرزو میلحظھ

حتی اگھ اون برادرم نبوده . چون حداقل اینطوری فرصت دیدن برادرم رو داشتم. باشھ

  .باشھ

ه باید یھ چاقوی نقر. رفتم یھ جاباید می. گذاشتم ماشین از جلوی چشمم دور بشھ

دستی بھ . فھمیدم فی کیھبردم؛ اما قبلش باید میباید فی رو از بین می... کردمپیدا می

خوبی رویای . ام کھ اول اسم خودم و برادرم رو در خود داشت، کشیدمگردنبند نقره

ماشین رو روشن کردم و بھ . واقعی، بودن خودت و چیزھایی بود کھ بھ ھمراه داشتی

ای نداشتم و واقعیت این بود کھ من خونھ. ام بھ راه افتادمبیی تقلسرعت بھ سمت خونھ

  .ای ھم نداشتمدر حال حاضر خانواده

صدای حرف زدن بابا و مامان رو . جلوی در خونھ پارک کردم و با کلید باال رفتم

نیاز داشتم بدون اینکھ اونا متوجھ بشن، فی بودنشون . بھ آرامی وارد شدم. شنیدممی

فقط یھ انعکاس الزم بود، تنھا یک انعکاس و ... کار چندانی نداشت. د کنمرو ثابت یا ر

  ... .اییا یک چیز نقره

آره، بعدا . کنممھم نیست، بعدا درستش می. محکم گردنبند رو کشیدم تا پاره بشھ

ای بھ آن جلوی در آشپزخونھ، لحظھ. درستش میکنم اما االن باید از این جھنم در بیام

مخصوصا ... دلتنگ ھر دو بودم... بابا... مامان. خندیدند، کھ با ھم میدو نگاه کردم

ھای جادو رو خودش یادم داده اون من رو بزرگ کرده بود، تمام چشمھ. دلتنگ پدرم

  ... .اسیر جنگ با شیاطین شد و تمام شد. بود اما در آخر در جھنمی نابود شد

سالم، چھ بی «: متم و گفتای بابا متوجھ حضورم شد، برگشت بھ سبرای لحظھ

  ».فکر کردم با انوشھ باشی... سر و صدا اومدی



 @cafeetakroman          رمان نسل خون              اختصاصی کافھ تک رمان  
  
  

 117 

نھ، قرار شد «: گفتم. ام رو از درگاه آشپزخونھ گرفتمبھ آرومی لبخند زدم و تکیھ

  »... .مامان و خواھرش دارن میان. شب ببینمشون

ن ای بھ گردنبند پاره شده نگاه کردم و بدون فکر کردن، بھ کف دست مامالحظھ

  »... .پاره شده بود«: ھیچ اتفاقی نیفتاد بھ آرومی گفتم... انداختم

  ».چرا میدی مامانت؟ اون کھ از این چیزا سر در نمیاره«: بابا بھ دستم زد و گفت

حتی . تر کنار مامان نشستمو بازم ھیچی، حاال با خیال راحت... گردنبند رو گرفت

مامانم «: رو بھ آغوشم فشردم و گفتممامان . اگر رویا بود، یھ رویای شیرین بود

  ».چطوره

  ».خوبم پسرم«: لبخندی صورت زیبای مادرم رو در بر گرفت و آروم گفت

  »کنی؟بھادر چی کار می«: بابا بلند شد، مامان با نگاھش دنبالش کرد و پرسید

خوام واسھ زنم، پسرم و خودم، سھ تا چایی می«: بابا گلوشو صاف کرد و گفت

  »ون تر شھ، بده؟بریزم گلوم

آوردم  من می«: دادم، گفتمدر حالی کھ صورتم رو از صورت مامان فاصلھ نمی

  ».بابا

خواد بجنبی نمی«: اش بعد از مدتھا در گوشم پیچید و گفتی مردانھصدای خنده

  ».خوام بارت سنگین شھبابا، نمی

  »... .بــــــھادر«: ای اسم بابا رو گفتمامان با لحن کشیده

ی مامان رو ی گونھذاشت، طرف دیگھا در حالی کھ چایی رو روی میز میباب

  ».شھببخشید خانوم خانوما، دیگھ تکرار نمی«: بوسید و گفت
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چی شده برزین؟ از «: گفت. مامان دستش رو باال آورد و روی صورتم گذاشت

  »چیزی ناراحتی؟

تونم بیشتر  نمیببخش مامان،... لبخندی زدم، اون خوب ناراحتیمو فھمیده بود

ھر لحظھ از رویا یھ ... موندم امااگھ بھ خودم بود تا ابد توی این رویا می. نگھت دارم

گشتم، نھ بھ خاطر خودم، من باید برمی... کردلحظھ مرگ رو توی بیداری نصیبم می

شق و یھ دنده نھ بھ خاطر انوشھ، اون بیرون یھ برسام واقعی بود کھ ھر چھ قدرم کلھ

  .و تنھا کسی بود کھ توی دنیا داشتم... بازم برادر من بودبود، 

  »کنی بابا؟کجا سیر می«: ای بھ من زد و گفتبابا ضربھ

ھیچی، داشتم بھ «: با لبخندی سر سری سرمو بھ دو طرف تکون دادم و گفتم

  »... .کردمامشب فکر می

ولین برخورد ا«: مامان از من دور شد و با مھربانی دستی بھ صورتم کشید و گفت

  »... .اس، حق داری نگران باشیبا مامان و خواھر انوشھ

توی دلم پوزخندی زدم، من نگران این نبودم؛ یعنی این آخرین مورد برای نگران 

  .بودن بود

من نگران این بودم کھ قراره امشب کی رو بکشم؟ برسام؟ انوشھ؟ آرایلی؟ یا 

باشھ و من ھیچ سرنخی نداشتم کھ ھر کسی ممکن بود اون فی ... شایدم یکی دیگھ

  کدوم؟

امیدوار بودم بابا ھنوز ھم توی انباری وسایلی از قبیل چاقوی نقره و سنگ نمک 

  .گان داشتھ باشھو شات
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بھ . کنھوقتی کھ سرم رو باال آوردم، متوجھ شدم مامان داره با لبخند بھم نگاه می

رم ببینم واسھ امشب چی من می«: رویش لبخندی زدم و از جام بلند شدم و گفتم

  ».بپوشم

بینی مھرناز؟ پسر بزرگ می«: ی خنده داری بھ خودش گرفت و گفتبابا قیافھ

  ».بھ فکر اینھ کھ چی بپوشھ! نکردیم کھ، دختره

ام با گونی بره، اونوقت بھش انتظار داری بچھ«: مامان اخمی بھ بابا کرد و گفت

  »بگن آفرین تو مردی؟

باشھ خانوم، چرا «: و بھ عالمت تسلیم باال آورد و گفتبابا با خنده دستش ر

  ».زنی؟ حرف شما متینمی

انقدر این صحبتا و بودن اونا کنارم عجیب بود کھ حتی قدرت لبخند مصنوعی 

بھ سرعت از اونجا بیرون اومدم و برخالف چیزی کھ بھ اونا گفتم، از . زدن ھم نداشتم

در انباری رو کھ باز کردم با یک عالمھ . خونھ بیرون رفتم و بھ سمت انباری رفتم

کمی بین وسایل رو ... ی من وسایل خاک گرفتھ رو بھ رو شدم، وسایل قدیمی خونھ

ساکی کھ برعکس . شدم کھ نگاھم بھ یک ساک قدیمی افتادکم داشتم ناامید میکم. گشتم

 و رو بھ سرعت ساک رو جلو کشیدم و وسایلش رو زیر. وسایل دیگر برایم آشنا بود

بھ شکلی این مورد توی این رویا تغییر نکرده بود و پدرم ھنوز وسایل شکار . کردم

  .ھیوالھاش رو داشت

ساک رو با خودم بیرون آوردم و در انباری رو با احتیاط بستم کھ صدایی ایجاد 

یک چاقوی زنگار . وقتی از بستھ بودنش مطمئن شدم بھ وارسی ساک پرداختم. نکنھ

خورد، چون ھیوالیی کھ باھاش سر و کار داشتم نیازی بھ  االن من نمیزده کھ بھ درد
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وسایل رو اونقدر باال و پایین کردم تا باالخره چیزی رو . یھ چاقوی زنگار زده نداشت

  .خواستم پیدا کردم، بھ آرومی خنجر کوچک نقره رو در دستم باال و پایین کردمکھ می

بھ پشت سرم نگاه کردم و بابا .  جا بپرمام خورد کھ باعث شد ازدستی روی شونھ

  »کنی؟بابا، تو اینجا چی کار می«: با تتھ پتھ گفتم. رو دیدم

برزین، تو سر وسایل من چی کار «: بابا چشماشو ریز کرد و آروم پرسید

  »کنی؟می

اگر توی این دنیا ھم این وسایل وجود داشت، . گیج دستی توی موھام کشیدم

 ھم ما شکارچی بودیم؟ ما باز ھم جادوگر بودیم؟ پس چرا من معنیش این بود کھ باز

ھام خشک شده بود، بھ ناچار چند بار پلک چشم! کردم؟جادو رو در خودم حس نمی

  »وسایل شما؟«: زدم و بعد گیج پرسیدم

چیزی شده «: بابا وقتی گیجی نگاه و رفتارم رو دید، با لحن مالیمی پرسید

  »برزین؟

یھ رویا گیر کرده بودم، یھ رویایی کھ   حقیقت اینکھ من تویچیزی شده بود؟ آره،

رویایی کھ توش، من برسام رو بھ عنوان برادرم نداشتم اما ... . ھم شیرین ھم تلخ بود

ای ھنوز دستم بود و بابا اون رو بھ  خنجر نقره. از جام بلند شدم... بابا و مامان بودن

یھ چیزایی «: ام گذاشتم و گفتمکستری خنجر رو توی جیب پشت شلوار جین خا.میدید

  »... .درست نیست

  »دونی برزین؟تو چیزی از این وسایل می«: بابا با شک گفت

ذھنیت مشترک من و کاراکترم بھ کمکم نمیومد تا بفھمم برزین این دنیا تا چھ حد 

... ایھ کاری ھست کھ باید انجام بدم باب«: از این چیزھا خبر داشتھ؛ فقط بھ آرومی گفتم
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یھ کسی ھست کھ باید دوباره بھ دستش بیارم، مھم نیست چند کیلومتر از من دورتر 

... باشھ، مھم نیست من رو نخواد، چیزی کھ مھمھ اینھ کھ من و اون دوباره بشیم برادر

.«  

اش یھ رویا اگھ اینا ھمھ«: لبخند آرومی زدم و گفتم. بابا با حرفای من گیج شده بود

  »... .کردی تو ھمیشھ من رو درک می. فھمیدی چی میگمینبود بابا، خوب م

ی آخر برگشتم تا قامتش را بھ لحظھ. اش زدم و از کنارش گذشتمدستی روی شونھ

طوری کھ انگار . خاطر بسپارم اما بابا دقیقا جلوی چشمانم مثل مھ سنگینی محو شد

  ... .ھیچ کس... وقت کسی جلوی من نبودهھیچ

من تا . یھ لحظھ دچار شک شدم برای... ذھنم انگار پرش داشتچند بار پلک زدم، 

  کجا پیش رفتھ بودم؟

فقط . خواستم کاری کنم کھ اون ھم نابود شھخواستم دیگھ مامان رو ببینم، نمینمی

خواستم فرار کنم بھ جایی کھ برادرم بدون اینکھ با من نسبتی داشتھ باشھ، منتظر می

  ... .ایستاده بود

ی بودم کھ ھمون لباسای قبل رو پوشیدم، انگار نھ انگار بھ خونھحتی متوجھ ن

نامزدم؟ کی این خواب تموم ... دارهحتی فکر کردن بھش ھم خنده. نامزدم دعوت شدم

  شھ؟ می

جلوی . ھا رو درست مثل یک سرسره سرازیر شدم و از خونھ خارج شدمپلھ

ھای بیرون راه. و بھ یاد بیارمھامخونھ، دستم رو روی سرم گذاشتم و سعی کردم آموزه

  ... .اومدن از این رویای لعنتی این بود کھ بفھمم کیھ کھ بھ بازیم گرفتھ
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دونستم چطوری بھ سوار ماشین شدم و بھ سمت مسیر مشخصی کھ حتی نمی

ی آپارتمانی و تقریبا کھنھ سازی نگھ داشتم و از جلوی خونھ. خاطر سپردم، رفتم

ی با نگاه توی آینھ. قوی نقره رو توی جیب پشتم جاسازی کردمچا. ماشین بیرون اومدم

سعی کردم با دست کمی از آشفتگی . ِماشین، بھ داغون بودن اوضاع خودم پی بردم

زنگش را . ی قدیمی رفتمموھام کم کنم و بعد از چند نفس عمیق، بھ سمت ھمان خانھ

نھ گذاشتم تا از افتادنم ی کنار خایک دستم را بھ دیواره عصبی. بھ صدا در آوردم

کجایی تو؟ یھو «: در باز شد، انوشھ با اخم بھ من نگاه کرد و گفت. جلوگیری کنم

  »!وایمیستادی شب میومدی

خوام برزین، این دیگھ چھ وضعشھ؟ من می«: بعد تازه متوجھ لباسم شد و گفت

  »امروز تو رو بھ فامیلم نشون بدم، بعد تو با این تریپ پا شدی اومدی؟

  ».خواممعذرت می«: گیج دستم رو توی موھام کردم و جدی گفتم

این یھ رویای لعنتی بود، یھ واقعیت . اما واقعیت کالمم با تفکرم کامال متفاوت بود

انوشھ دستم رو گرفت من رو جلو کشید و . نبود کھ بخوام بھ خاطرش عذرخواھی کنم

از لباسای بابا یھ چیزی پیدا عیب نداره، حاال «: رفت، گفتدر حالی کھ بھ داخل می

کنم برزین جدی بگیر، من واسھ اولین بار خواھش می... کنیم کھ بھت بخورهمی

  ».خوام تو رو بھ مامانم و خواھرم نشون بدممی

بھ . ھیچ کسی جلومون در نمیومد. ی نیمھ قدیمی کشیده شدمبھ دنبالش توی خونھ

ی رو جلوم گرفت و بعد از ارزیابی پیراھن سفید رنگ. زودی بھ اتاق پدرش رسیدیم

  ».خوره، بپوشش برزینبھت می«: گفت
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خب چرا «: وقتی نگاھمو دید پرسید. معطل بھش نگاه کردم بلکھ بره بیرون

  »کنی؟عوض نمی

شھ بری می«: ام کمی صاف بشھ، بعد گفتمگلومو صاف کردم تا صدای گرفتھ

  »بیرون؟

  »گی؟برزین؟ جدی می«: ای کرد و گفتچشماش گشاد شد، تک خنده

ی تاسف تکون سری بھ نشونھ. ی مثبت تکون دادمبا طلبکاری سرم رو بھ نشونھ

. خیلی خب پس، کت و شلوار رو میذارم روی صندلی، خودت بپوش«: داد و گفت

  ».مشتاقھ ببینتت. مامانم رفتھ آرایشگاه اما آرا ھست. دیگھ بعدم بیا تو پذیرایی

.  شلواری مشکی رو در آورد و روی صندلی گذاشتدست کرد داخل کمد و کت و

. کنم درست رفتار کنبرزین، خواھش می«: قبل از خارج شدن، بھم نگاه کرد و گفت

اون از ظھر کھ . ِدونم چرا اینطوری شدی، اما سعی کن برگردی بھ برزین قبلینمی

  ».وردهآبرومو جلو پسر داییم بردی، اینم از االن کھ معلوم نیست سرت بھ کجا خ

با کمی . ی موافقت تکون دادم اما اون باز ھم دھنش رو باز کردسرم رو بھ نشونھ

... برو، لباسمو عوض کنم، میام! کافیھ. انوشھ، فھمیدم چی گفتی«: خشم تو صدام گفتم

.«  

ِبا رفتنش، نفس عمیقی کشیدم و . انوشھ عقب گرد کرد و از اتاق بیرون رفت
ی لحظھ. خوردگفت، لباساش بھ تنم میدرست می. ردمِشروع بھ عوض کردن لباسام ک

آخر، چاقوی نقره رو در آوردم و توی آستین پیرھن جا سازی کردم و بعد از نگاھی 

صدای گفتگو بھ خوبی تا جایی کھ من . سرسری بھ خودم توی آینھ، از اتاق خارج شدم

  .برسامصدای : خوردبیشتر از ھمھ صدای آشنایی بھ گوشم می. بودم میومد
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ِوارد پذیرایی کھ شدم نگاه پنج نفری کھ داخل پذیرایی نشستھ بودن بھ سمت من 

  .با لبخندی تصنعی سالم کردم. برگشت

ای زده و لھجھدونستم باید آرایلی باشھ، جلو اومد و با لحن ھیجاندختری کھ می

  ».کیلی تعریفتو شنیدم... تو باید برزین باشی«: غلیظ گفت

شوکھ . ھ من مھلت حرف زدن بده، خودش رو توی آغوشم انداختبعد بی اونکھ ب

خندید اما برسام ناراحت و عصبی بود و انوشھ می. ِبھ سمت برسام و انوشھ نگاه کردم

طوری کھ شک . زدِو من از بودن در آغوش آرایلی قلبم بھ طرز عجیبی می... من

  ترسم؟کردم نکنھ چون توی واقعیت روحھ می

ِپس این قلب لعنتی چش بود؟ از آرایلی فاصلھ گرفتم، !  نداشتمن؟ ترس؟ امکان

  ».منم از دیدنت خوشحالم آرایلی جان«: سعی کردم لبخند بزنم و گفتم

  :ِآرایلی بھ سمت خواھرش برگشت و بھ انگلیسی گفت

“Wow such a Gentleman…”) وای چھ جنتلمنھ(...  

لبم اومد، اما بعد از نگاه ی انوشھ ریزخندی رفت و من ھم لبخند کوچیکی گوشھ

  .کردن بھ برادرم، این لبخند بھ طور کل محو شد

من از روح ... فکر اینکھ برسام واقعا اینطوری نگاھم کنھ، ترسناک بود

بھ خودم . از اینکھ واقع ولم کنھ وحشت داشتم. ترسیدم اما از سرد شدن برسام چرانمی

ای کھ روش بودم بلند شدم و بھ سمت یبا ندیدن انوشھ و آرایلی از روی صندل. اومدم

رفتم اما درست کنار آشپزخونھ، صحبت . ھمون اتاقی رفتم کھ ازش بیرون اومده بودم

. کمی جلوتر رفتم، جایی کھ ھنوز بھ من دید نداشتھ باشن. کردن اون دو نفر رو شنیدم
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ِآرایلی تونستم تشخیص بدم دیدم بود کھ نمی یکی توی. سکوتی بینشون رو گرفتھ بود
  .زدم انوشھ باشھیکسان داشتند اما حدس می ھاییا انوشھ چون ھر دو لباس

داد، انعکاسی کھ ی کنارش کشیده شد کھ آرایلی رو انعکاس مینگاھم بھ آینھ

ام را باز و چند بار چشم خشک شده. دادای کریھ را نمایش میخودش نبود بلکھ چھره

  ... .بستھ کردم، فی آرایلی بود

باید . ام نشونداومدنشون سمت خودم، بھ سرعت خودم رو کنار کشیدم تا متوجھبا 

  !دونستماما کی؟ نمی... کردم تا آرایلی رو بکشمیھ فرصت مناسب پیدا می

زمانی کھ زنگ خونھ . در کمتر از نیم ساعت بعد، این موقعیت برای من جور شد

باشد، از پیش پدرش و برسام بلند یادش افتاده  بھ صدا در اومد، آرایلی کھ گویی چیزی

اوه برزین، من یادم رفت کادوی تو رو «: شد و بھ سمت من اومد و دستم رو گرفت

  »... .بدم، با من بیا

شاید . دونستم موقعیت مناسب برای کشتنش کی ھستنمی. ھیجان خاصی داشتم

کابوسم فرقش چی بود؟ بھ محض کشتھ شدن فی، من از . کردمباید ھمونجا تمومش می

سریع رفت و جلوی چمدونش نشست و . بھ اتاق رفتیم. ولی صبر کردم... شدمبیدار می

ای رو لمس دستم خنجر نقره... شنیدمشروع کرد بھ حرف زدن، چیزھای کھ من نمی

آورد کھ  ِخوبیش این بود کھ فی خوابگزار انقدر ھمھ چیز رو واقعی بھ وجود می. کرد

واسھ ھمین بود کھ ... ، حتی مرگ ھم واقعی باشھحتی درد ھم توش واقعی باشھ

  ... .چون ھر خسارتی بھ جان ھر کسی واقعی بود. تونستم اشتباه کنمنمی

کمی خم شدم، در یک لحظھ موھاش رو کشیدم کھ . بھ آرومی پشت سرش رفتم

چند . بھ سرعت خنجر رو در گلوش فرو کردم. تونستم ریسک کنمدیگھ نمی. جیغ زد
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. بھ سرعت برگشتم. پشت سرم کسی جیغ کشید. ورد و بعد آروم گرفتبار تکون خ

تونستم ھیچی رو پنھان نمی. کردانوشھ رو دیدم کھ با وحشت بھ این صحنھ نگاه می

کنی ببین انوشھ، اون طوری کھ فکر می«: گفتم. خنجر رو در آوردم و پشتم گرفتم. کنم

  »... .اش یھ رویاس اینا ھمھ... نیست

وحشت از . کردکرد خواھرشھ نگاه می ھنوز بھ جسد کسی کھ فکر میانوشھ اما

ای بود تا احساساتش را بیان کنھ اما انگار دنبال کلمھ. تمام صورتش مشخص بود

... شد برگشت بھ چیزی کھ بودیمفقط با مرگ اون می«: بھ سرعت گفتم. تونستنمی

.«  

درماندگی سرم رو باال ای، ذھنم شروع بھ تشریح وقایع کرد، با برای لحظھ

... اگھ اون فی بود... شدباید با مرگ اون تموم می«: گرفتم، بھ انوشھ نگاه کردم و گفتم

.«  

اطرافم . کم کم صورت انوشھ ترسش رو از دست داد و لبخندی جایش را گرفت

انگار تمام مدت در یک تلویزیون . مثل وصل شدن کابل شروع بھ تکون خوردن کردن

حاال تمام اتاق از بین رفتھ بود و ما دوباره .  بعد وارد دنیای واقعی شمبوده باشم و

بھ سمت انوشھ نگاه کردم اما اون ... وسط ھمونجایی بودیم کھ من بیھوش شده بودم

تمام صورتش پر از کلماتی بود . دیگھ انوشھ نبود، بلکھ یک موجود مرد مانندی بود

 و ھیچ مویی در صورت و یا سرش کھ با چیزی شبیھ بھ جوھر آبی نوشتھ بودن

  .قدش تقریبا دو برابر من بود و ھنوز ھم نیشخند کریھش بر صورتش مانده بود... نبود

کردی اونقدرم کھ فکر می«: بود رو باال برد و گفت جایی کھ باید محل ابرو می

  »کشتنم راحت نیست، نھ؟
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  »... .توییمیره فعال کسی کھ داره می«: بھ سمت جایی اشاره کرد و گفت

خون درست از . اش برگشتم و خودم رو دیدم کھ سر و تھ امبھ سمت مسیر اشاره

  .رفتمسیر پھلوم بھ سمت سطلی کھ زیرم بود می

چند بار پلک زدم و بعد سرم رو بھ سمت ھمونجای قبلی برگردوندم، درست در 

   ”…boo“: با حالتی نمایشی گفت. ِیک سانتیمتری صورتم، فی وایساده بود یفاصلھ

دیدی؟ اینجا ھیچ قدرتی نداری، چون من دیگھ اون «: کمی عقب رفتم و اون گفت

  »!دختره ظریف و شکننده نیستم

بخوام واقعیت رو ببینم من اصال دختر «: یھ نگاه بھ خودش انداخت و گفت

  »... .نیستم

 یھ من اینجا. یھ جای معاملھ رو اشتباه کرده بود. کرداما اون داشت اشتباه می

نیم نگاھی بھ . صدای انوشھ باعث شد بفھمم وقت زیادی ندارم... برگ برنده داشتم

ِای تصور، میز رو بھ سمت فی روونھ کردم و خودم  میزی اونورتر کردم و با لحظھ

  ... .رو از مسیر بیرون کشیدم

ای رو توی دستم  ی دیوار گیر انداخت، خنجر نقرهمیز بھ سرعت فی رو میانھ

تونستم،  یھ قدم مونده بھش، با بیشترین جھشی کھ می.  و بھ سمت میز دویدملمس کردم

سرش رو باال بردم تا گردنش نمایان . ی فی دادمپریدم روی میز و دستم رو زیر چونھ

یھ فی در مقابل یھ ... انگار تو زیادی بھ خودت مطمئنی«: در ھمین حال گفتم. بشھ

  ».ھیچی... جادوگر ھیچی نیست

ھایش چشم... بعد با تمام قوا خنجر رو با دست راستم روی گردنش کشیدمای لحظھ

  ... .تا آخرین حد باز شد و خون آبی رنگ بھ آرامی از گلویش خارج شد
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***  

حاال ضعف عجیبی . چشمام بھ سرعت از ھم باز شد، پھلوم سوزش بدی داشت

ای خالصی از طناب تنھا کاری کھ تونستم بکنم، باال بردن دستم و جادویی بر. داشتم

بعد محکم بھ زمین کوبیده شدم و درد و ضعف مانع از آن شد کھ بتونم . دور پام بود

  ».ھوشیاری خودم رو حفظ کنم

شاید حتی . در جایی متوجھ شدم کسی زیر بغلم رو گرفت و کمکم کرد کھ راه برم

اش حالجیدید ذھنم دید یا اگر میخودم ھم راه رفتم اما چشمانم واقعا چیزی نمی

  ... .کردنمی

انوشھ رو دیدم . ھامو آروم باز کردمھام چشمبا خوردن چیز خیس و شیرینی بھ لب

فھمیدم کسی ھم کھ کمکم . کشیدای ناراحت، داشت دستمالی روی لبم میکھ با چھره

  »دیدی؟«: بھ سختی پرسیدم. کرده، انوشھ بوده

  ».آره آره اونو دیدم ...اونو«: با صدایی کھ نشون از وحشتش داشت گفت

نھ منظورم ... نھ«: کردم، گفتمی خشکی میوسط حرفش پریدم در حالی کھ سرفھ

  »... .اون نیست

نگاھش رو از صورتم گرفت و حالی کھ بھ دستانش . ای ساکت شدبرای لحظھ

  ».دیدم کھ با جادو پاھاتو باز کردی«: کرد، گفتنگاه می

  » ....خوبھ«: از درد اخم کردم و گفتم

  ».ھلیسوریم«: دستم رو روی قسمت زخمی گذاشتم و ورد رو گفتم
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ھیچ کدوم ... تر شدکم کم زخم زیر دستم بھبود پیدا کرد و نفس کشیدن برام راحت

باید از . ی برسام رو گرفتمحرفی نزدیم، گوشیم رو از توی ماشین در آوردم و شماره

  .شدمخوب بودن آرایلی با خبر می

رسید، اشاره کردم سوار م و بھ انوشھ کھ ھنوز ترسیده بھ نظر میاز جام بلند شد

. دستم رو بھ سمت ماشین گرفتم و با تصور، باکش رو پر از بنزین کردم. ماشین بشھ

  .افتاد دونست ھیچ کدوم از این اتفاقا نمیبا خودم فکر کردم اگھ از اول انوشھ می

  »بلھ، بفرمائید؟«: فتای گصدای دخترونھ. باالخره گوشی جواب داده شد

  »آرایلی؟«: با گیجی اخم کردم و پرسیدم

  »نھ؟«: تر از من گفتدختر گیج

با فھمیدن اینکھ چرا این دختر، تلفن برادر من رو جواب داده، ابروھام باال رفت و 

  »برسام ھست؟«: گفتم

  »برسام کیھ؟«: دختر باز گیج پرسید

ھمونی کھ باھاش «: رل کردمچشمام رو روی ھم گذاشتم و عصبانیتم رو کنت

  »... .خوابیدی

  »... .آھان، آھان«: بھ سرعت گفت

بلو؟ «: ، صدای خوابالوی برسام رو شنیدم کمتر از چند ثانیھ. و بعد صدا قطع شد

  » الھ؟

  »آرایلی کجاست؟«: بھ سرعت گفتم
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چطوری . بھ بھ؛ داداش بزرگھ«: صدای برسام حالتی تمسخرآمیز گرفت و گفت

  »!چھ عجب... ودی، نیستیِبرار؟ نب

  »آرایلی کجاست؟«: ای کردم و گفتمدندون غروچھ

  »دونم، چطور؟نمی«: صداش ھوشیار شد و گفت

  ».بھ یھ فی برخورد کردم«: چشمام رو بستم و گفتم

  »... .و تو آرایلی رو کشتی«: در کمتر از ثانیھ، موضوع رو گرفت و داد زد

  »... .ن فی باشھکردم اوفکر می«: از خودم دفاع کردم

  »!لعنت بھت«: بھ سرعت گفت

ھام رو گذاشتم روی ھم و بعد چشم. اما من در ھمون حال موندم... و بعد قطع کرد

  »شھ؟ حاال چی می«: انوشھ پرسید. بھ آرومی بھ سمت انوشھ برگشتم

بھ مسیرمون ... ھمونی کھ قرار بود بشھ«: سرم رو بھ دو طرف تکون دادم و گفتم

  »... .دیمادامھ می

با سوار شدن اون، استارت ماشین رو زدم و . بھ سمت ماشین رفتم و سوار شدم

  .راه افتادیم
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  :فصل پنجم

  گرداب زمان
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من «: بھ سرعت لباسم رو تنم کردم و رو بھ دختر کھ ھنوز روی تخت بود گفتم

  »... .اھمیتی نمیدم. خوای بروخوای بمون، میدارم میرم بیرون، می

  ».تونی برخورد کنییھ کم بھترم می«: و کشید تو ھم و گفتاخماش

  »!کنمباشھ، سعیمو می«: نیشخندی عصبی زدم و گفتم

دونستم، با تمام وسایلی کھ توجھ بھ صدا کردن اون دختر کھ حتی اسمشم نمیبی

برای ھمین در رو باز کردم تا توی حیاط . آرایلی توی ویال نبود. داشتم بیرون رفتم

ی رو بھ دریا رو ببینم با یھ با باز شدن در، بھ جای اینکھ یھ حیاط ساده.  بگردمدنبالش

ساک رو گذاشتم زمین و بھ عقب برگشتم اما بھ جای ویال حاال . جنگل رو بھ رو شدم

پروردگارا، از این «: آب دھنمو قورت دادم و گفتم. ی کوچک قرار داشتیھ کلبھ

  ».شوخیا نداشتیم

تمام تنم خبردار شد . کل نگرفتھ بود، صدای جیغ آشنایی شنیدمھنوز حرفم کامل ش

  »آرایلی؟«: و در جواب جیغ داد زدم

تونست سر آرایلی آورده باشھ؟ چھ بالیی می. توی ذھنم برزین رو لعنت فرستادم

در ھمین حین با . ھدف وارد بھ جنگلی شدم کھ بدون خبر جلوی روم سبز شده بودبی

  »ی روانی، کجایی؟دختره«: زیر لب گفتم. کردم میفریاد، آرایلی رو صدا

ِدستی بھ پیشونیم کشیدم و فکر کردم اون روح . ی راه ایستادمسرگردون، میونھ
. صدای عجیبی توی آسمون پیچیده بود. تونھ رفتھ باشھروانی و احمق کجا می

از تونستم قسم بخورم ھزار نفر در حال کوبیدن روی طبل ھستن، اما بھ غیر می
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رسیدم کھ حتی کم کم داشتم بھ این نتیجھ می. ای نبوددرخت و تاریکی، ھیچ چیز دیگھ

  .ِصدای اون روح احمق ھم قطع شده

صدا » من اینجام«... آروم پیش خودم اسمش رو تکرار کردم و ناگھان اوج گرفتم

دم تونستم تشخیص بدم از کجا میاد، بھ سرعتم اضافھ کرواضح شده بود و باالخره می

بھ . رسیدم، انگار ھیچ انتھایی نداشت رفتم نمیھر چھ قدر می. ِو بھ سمت صدایش رفتم

طرز عجیبی باور داشتم با کم و زیاد شدن سرعت و تغییر شکل نواختن طبل، در 

  .شد، انگار بھ یھ شکلی این دو تا بھ ھم وصل شده بودنمسیر من ھم تغییر ایجاد می

کھ من ھر چھ بیشتر تالش کنم، مسیر رسیدنم سرجام وایسادم، فھمیده بودم 

دستم رو باال گرفتم، موج عجیبی از انرژی و جادو در فضا بود کھ ! شھتر میطوالنی

من یک دفعھ سر از یھ جنگل در آورده بودم، این جنگل ! خب تعجبی ھم نداشت

  ...ی خدا باشھ کھتونست معجزهنمی

 "ِی جادوت در مقابل جادوی من چیزیھ؟فکر کرد": ھامو بستم و با خودم گفتمچشم

ِکم کم جادو بھ سمت سرانگشتانم رفت و . ِذھنم رو برای پس زدن جادو بھ کار گرفتم

ِای، برای دفع انرژی بھ سمت جلو پروازش دادمبعد در لحظھ اگر جادو، جادویی . ِ

 ھر چون بھ دالیلی، جادوی من از. شدِعادی بود، با ھمین کار من بھ سرعت رفع می

تر بود اما این بار، در جواب مقاومت جادوی دیگری کھ تا اون موقع دیده بودم قوی

اما از تالشم ! دادانگار با کسی در نبرد باشم و مرا ھل بدھد، جادو داشت ھلم می. کرد

ھام گشاد شد، با حرص موج چشم. کم کم از سطح زمین فاصلھ گرفتم. دست برنداشتم

صدای . ت مقابل فرستادم، بعد انگار اتفاق عجیبی افتاددیگری از جادو رو بھ سم

فکر نکن «: ای در میان صدای باد و صدای قطع نشدنی طبل بھ گوشم خورد دخترانھ

  ».خوای برسیبرنده شدی، این منم کھ اجازه دادم بھ چیزی کھ می
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. کسی با جسمی سنگین بھ بدنم ضربھ وارد کرد و باعث شد بھ عقب پرت بشم

لحظھ، دردی کھ توی کمرم ایجاد شد، باعث شد چشم ببندم و فحشی نثار برای یک 

  »... .بـــرسام«: صدای آرایلی باعث شد چشم باز کنم... تاریکی بدم

بھ سرعت از جام بلند شدم . نگاه کردم، از ناکجاآباد رو بھ رویم ظاھر شده بود

  »کنم نمیای؟ِتو دیوونھ چرا ھر چی صدات می«: گفتم

   ”…cause I was stuck“:  گفت. ای از ناراحتی رو داشت تیرهنگاھش رنگ

ھنوز توی جنگل بودیم، دستم رو باال آوردم؛ جادو . نگاھی بھ دور و ورم انداختم

  »... .بیا اینور. خب، االن کھ دیگھ گیر نیفتادی«: گفتم. کردمرو حس می

: بھ سرعت گفت .نگاھم کرد، خیلی نامطمئن خواست قدمی برداره اما زمین لرزید

“I can’t…”  

  »... .پس من میام«: با خشم از جا کنده شدم و گفتم

آرایلی . گزاری نشده بود کھ زمین بدتر از قبل لرزیدھنوز قدم اول کامل جای

ِکشی؟ زمین بکر زیر پایِروح لعنتی چرا جیغ می. ھامو تو ھم کشیدمجیغی کشید، اخم ِ 

  : بھ سرعت گفت. آرایلی شروع بھ دھن باز کردن کرد

“Its already happening go Barsam…”  

  چرا فیلم ھندی بازی در میاری؟ چھ خبره؟: ابروھام رو دادم باال و گفتم

بر اساس غریزه، . قبل از اینکھ حرفی بزنھ، پایش سر خورد و داخل چالھ افتاد

ایلی ای بھ ذھنم خطور کرد اگھ آربرای لحظھ. ِپریدم سمت چالھ و دستش رو گرفتم

  شد؟کرد چی میقابلیت لمس شدن رو پیدا نمی
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کردم این بود شاید این کارم باعث بشود خودم ھم پرت بھ تنھا چیزی کھ فکر نمی

ِدست آرایلی بھ حالت روحوار خود برگشت و در اعماق . شوم و دقیقا ھمین ھم شد ِ

  ... .ناپدید شد و بعد زمین بازتر شد و من رو ھم بلعید

***  

کردم کھ با خودم فکر می. ی باز شدن بودام آمادهِکرد، چشمان بستھ میبدنم درد

کمی دورتر از من بود ولی صدایش . ام؟ صدای زنی باعث شد چشم باز کنم کجا افتاده

نگاه بانو، باز این دختره «: ی غلیظ اصفھانی گفترو بھ وضوح شنیدم کھ با لھجھ

  ».شده سوگولی آقادونم این چی داره کھ نمی! اینجا غش کرده

دیدم بھ چھ کسی ام بودند، نمیی صد متریدو زن در فاصلھ. بھ جلویم نگاه کردم

ِاشاره دارند اما ھر کی کھ بود، پشت ستون پنھان شده بود و توی دید من نبود کمی بھ . ِ

ِآخ خفیفی گفتم و فکر . ِمتوجھ شده بودم بھ صورت نشستھ بیھوش شده ام. جلو خم شدم
ِ آرایلی کجاست؟ زن با اکراه پایش را بھ فرد رو بھ رویش زد، انگار موجود کردم کھ

  »... .پاشو خیره سر، پاشو«: نجسی باشھ و گفت

  :ِموجود بیچاره، صدایی خفیف از دھانش خارج شد و بعد بھ زبانی بیگانھ گفت

 “Что	не	так	?Где	я	?Вот	...	вот…”)	چی شده؟ کجام؟ اینجا	اینجا...(...	 	

	دوم کھ ظاھرا اسمش بانو بود گفتِزن  باز این معلوم نیست زیر زبونی داره «:

	»...	.ھوی پاشو گفتم.	چھ فحشی میده 	

	اگر بھ انگلیسی.	رسیدِصدای دختر کھ زبان بیگانھ حرف زده بود، آشنا بھ نظر می

	...	.تونستم با اطمینان بگم اما االنزد مییا فارسی حرف می 	
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:	ِ کھ نشون از بلند شدن دختر داشت و ناگھان داد زدِصدای خش خش دامنی اومد

“Barsam?”	 	

حاال بھ طور قطع فھمیده بودم کھ دختر در اصل ھمون آرایلیھ، بھ سختی از جام 

ِبلند شدم و تازه اون موقع بود کھ فھمیدم کھ ظاھرم درست مثل یک سرباز دوران  ِ
	قدیمھ 	بیرون اومدِقبل از اینکھ حرفی بزنم، آرایلی از پشت ستون . بھ نظر رسید از .

ِای زد و سمت من اومد، از دیدنش توی لباسی کھ تنش بود قصد بھ دو زن ضربھ

ِتا حاال دقت نکرده بودم کھ من آرایلی رو فقط در لباس خوابش دیده .	ابروھام باال رفت
	!بودم اما حاال ھیچیش مثل آرایلی ھمیشگی نبود 	

ِرسید متعلق بھ زمان ما نیست، اصال ھر یِلباس فاخری بھ تن داشت کھ بھ نظر م
از اینکھ آرایلی ناگھان تنم را لمس کرد و مرا .	خورددیدم بھ زمان ما نمیچیزی کھ می

	در آغوش گرفت، شوکھ شدم تا خواستم حرفی بزنم با صدایی کھ معلوم بود پر از .

	».بینمتچھ قدر خوبھ کھ دوباره می...	اسفندیار«:	بغضھ بھ سختی بھ فارسی گفت 	

	ابروھام باال رفت و از خودم دورش کردم :	ِبا ھمون حالت متعجب گفتم.

	»	گی آرا؟اسفندیار؟ معلوم ھست چی داری می« 	

	»برسام؟«:	ھاش رو روی ھم زد و در آخر گفتزدگی پلکچند بار با بھت 	

	»...	.چی فکر کردی!	معلومھ کھ برسام«:	اخمی کردم و گفتم 	

	(ِبان بیگانھ چیزھایی زیر لب گفتناگھان رنگش پرید و بھ ز ...	امکان نداره:

	...)امکان نداره 	

	:ِو ناگھان بھ انگلیسی بھ سمت من جیغ کشید 	

“What the hell are you doing here? Why are here Barsam?”    
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  )کنی؟ چرا اینجایی برسام؟تو اینجا چھ غلطی می(

ی دستم گرفت و با واسھ اینکھ جلوی جیغ زدنش رو بگیرم، صورتش رو تو

ای ندارم آرا، ھیچ ایده«: خشمی کھ بھ خاطر موقعیت توی وجودم رخنھ کرده بود، گفتم

  »... .تو بھم بگو

ِحیف آقا کھ چشم امید بھ تو داره «: ِزنی کھ بانو نام داشت، بھ سمت ما اومد و گفت ِ

، اونوقت کنیسلیطھ، اگھ بدونھ دور از چشمش با یھ سرباز داری چی کارھا کھ نمی

  »... .گھچی می

ِی من، آرایلی قصد حملھ بھ زن کرد کھ بھ موقع ھای شگفت زدهِدر مقابل چشم

دوباره بھ ) حرف زدن(نگھش داشتم و اون با تنھا سالحی کھ براش باقی مونده بود 

تو یھ ھرزه ای، : (ِزبانی دیگھ کھ بھ گوش من ناشناختھ بود، شروع بھ حرف زدن کرد

  )کی ھستی کھ بخوای بھ من چیزی بگی؟تو ... ھرزه

  ».رلکسونوس«: ِبھ آرامی طلسم آرام بخشی بھ زبان راندم

َھایم تقریبا لخت شد، خوبھ حداقل ھنوز جادومو نگھ داشتھ ِبدن آرایلی توی دست

  .بودم

  »آرا، فقط بگو اینجا چھ خبره؟«: بھ آرومی گفتم

  :گفتشنیدمش بھ انگلیسی با صدای آرومی کھ بھ زور می

“This is my doom. Every year …None of this is real I know that 

by now …But I have no power to stop it… I am stuck in my own 

punishment and somehow you stuck with me too… All of these 
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persons you see they died a long time ago. To be honest I killed 

them with pellesure.”   

ھیچ کدوم از اینا واقعیت نداره تا امروز دیگھ اینو ... ھرسال. این نفرینھ منھ(

من توی مجازات خودم ... ی متوقفش کردنش ندارم اما من ھیچ قدرتی واسھ... فھمیدم

بینی خیلی وقت ی اینا کھ میھمھ... گیر کردم و یک طوری تو ھم با من گیر افتادی

  ...)من با لذت اونا رو کشتم... و اگھ بخوام صادق باشم . ..پیش مردن

ی اطرافیانمون از ِھام یخ زد، متوجھ شدم کھ با حرف زدن آرایلی، ھمھدست

ھا وجود ندارند، چند لحظھ انگار اعتراف بھ این واقعیت کھ اون. اندحرکت ایستاده

دونستم؛ من آرایلی نمیی من ھیچ وقت چیزی از گذشتھ... ھا رو متوقف کرده بوداون

کرد؟ بھ اما واقعا چرا باید این کار رو می. دونستم با شیطان معاملھ کردهفقط می

. بھش نگاه کردم کھ باز ھم حرف بزنھ. آرومی نشوندمش و خودم ھم کنارش نشستم

  :چند لحظھ ساکت بود و بعد شروع کرد

“It was ten years that I was here… I never said anything but then 

they killed my love Daneel …He was my fiancée way before I came 

here. But he …Sultan Mahmud he fell in love with me with just one 

look and he forced my parents for our marriage. And I became one 

of 30 women in his life. But I never gave up on Daneel I was 

connected with him. I had two children and only one of them was 

for Sultan Mahmud …My daughter. Rokhsar and Muhammad …But 

no one ever knew my son’s real name was Daneel jr .The women of 

haramsara they tortured me …Their children tortured my children …
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And with Daneel’s Dead I gave up my soul I had a deal with a 

Demon .  

کردم اما من ھیچ وقت شکایتی نمی... گذشتده سال از زمانی کھ اینجا بودم می(

اما . ِتر از اینکھ اینجا بیام، اون نامزد من بودخیلی قبل... بعد اونا عشقم دنیل رو کشتن

ِاون با یک نگاه عاشق من شد و پدر و مادرم رو برای ازدواج .. .سلطان محمود... اون
اما ھیچ وقت از دنیل دست ... ما اجبار کرد و من شدم یکی از سی زن زندگی اون

من دو تا بچھ داشتم و فقط یکی از اونھا ... نکشیدم و ھمیشھ باھاش در ارتباط بودم

ا ھیچ وقت کسی نفھمید اسم ام... رخسار و محمد. دخترم...برای سلطان محمود بود

ھامو ھاشون بچھبچھ... زنای حرمسرا من رو شکنجھ کردن. واقعی پسرم دنیل دومھ

  .)شکنجھ کردن و با مرگِ دنیل، من روحم رو بھ شیطان واگذار کردم

  : ِھاش برق خاصی زد و بعد با لذتی کھ تا بھ حال از آرایلی ندیده بودم، گفتچشم

“All of those screams was a music for me …They were paying 

what they did with me… I saw all of them dying ,every child burned 

in fire I laughed…  

اونا داشتن تقاص کاری کھ با من کرده ... ھا برام مثل آھنگ بودی اون جیغھمھ(

توی آتیش سوخت ای کھ ھر بچھ. من مرگِ ھمشون رو دیدم... دادنبودن رو پس می

  ... .)من قھقھھ زدم

در حالی کھ توی آغوش من . ای جز بغل کردنش ندیدمناگھان بھ گریھ افتاد، چاره

  :بود، با گریھ گفت
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“I killed all those children …They could live and be a better 

person …But I killed them …They scream and begged me to help 

them but I was laughing. I deserve to burn in hell and this is what I 

deserve to see all of those things over over and over again. When 

they finally opened the door I knew my life is over… one of the 

soldiers ...Esfandiar came to help me and they killed him… Before 

me.”  

ھای بھتری تونستن زندگی کنن و انساناونا می... ھا رو کشتمی اون بچھمن ھمھ(

کردن کھ کمکشون کنم اما زدن و التماس میاونھا جیغ می... اما من کشتمشون... باشن

من لیاقتشو دارم کھ توی جھنم بسوزم این ھمون چیزیھ کھ لیاقتشو ... خندیدممن می

وقتی باالخره درا رو باز کردن . فاقا رو دوباره و دوباره ببینمکھ ھمھ ی اون ات. دارم

... اسفندیار اومد کمکم کنھ کھ اونم کشتن... یکی از سربازا. دونستم زندگیم تمومھمی

  .(قبل از من

  : بھ آرومی گفت. چشمھاش پر از اشک شده بود. نگاھم کرد

“He was the reason that I trusted you in the first place .You have 

his face, and Barzin… He has Daneel’s .That was why I did help 

you.”   

ی اونو داری، و  تو چھره. اون دلیل اینھ کھ از ھمون اول بھت اعتماد کردم(

  .)ِاین دلیل این بود کھ کمکتون کردم. ی دنیل رو دارهاون چھره... برزین
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ِصدای جیغ گوشخراشی اومد، و ناگھان جایی ای بزنھ، ِقبل از اینکھ حرف دیگھ
ِاونکھ بخواد عقب کشید، در عین حال داد  آرایلی بی... ور شدکھ بودیم توی آتیش شعلھ

  : زد

“Go Barsam …Find a way for yourself to run aaway from this 

hell. Please Go…”  

...  بتونی فرار کنییھ راھی واسھ خودت پیدا کن کھ از این جھنم... برو برسام( 

  ...)لطفا برو

ِمات موندم، ھمھ چیز بھ شکل عجیبی تغییر کرد و من حتی فرصت نکرده بودم 
یک لحظھ انگار ذھنم اتصال ارتباطی داشتھ  برای. ِکاری برای نجات آرایلی انجام بدم

 ای از آتش درستبھ سرعت از جا بلند شدم اما شعلھ. باشھ، موقعیتم رو بھ دستم آوردم

  .جلوی دیدگانم آمد و مانع از این شد کھ تا چند ثانیھ دیدی بھ آرایلی داشتھ باشم

 Мама“: ای رو شنیدم کھ بھ زبانی بیگانھ چیزی گفتگانھِصدای بچھ

боится” .)مامان کمک(.  

دستام رو سایبون چشمام کرده بودم کھ حرارت بیشتر از این اذیتم نکنھ، درستھ 

ھا ِدونم ما میون چی بودیم اما ھر چی بود نباید این شعلھیحتی نم... ما میونھ یھ 

داد اما انگار ھمھ ِھر چی بود نباید حس واقعیت بھمون می. کردحرارت ایجاد می

باالخره شعلھ از جلوی چشمام کنار رفت و من . تر از این حرفا بودچیز واقعی

مشخص بود کھ . دزآرایلی رو دیدم کھ جلوی دو کودک زانو زده بود و ضجھ می

با صدای . دیدسوزاند اما اون چیزی جز دو کودک مقابل نمیآتش تنش را می

	.)فرزندانم، عزیزانم	(”близкие	мои	,	дети	Мои”: آلود گفتبغض 	
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ِحس دلتنگی در تک تک کلماتش مشخص بود، اما نمی ِتونستم بذارم در این حس ِ
	دلتنگی غرق بشھ 	ھا جداش کردم بچھجلو رفتم، بازوشو گرفتم و از. با حالتی کھ .

	:	ھرگز ندیده بودم، بھ سمتم پرخاش کرد 	

“Let me go… Let me go you jerk.”  

  ...)بذار برم عوضی... بذار برم(

: عصبی گفتم. ای محکم بھ من زد و خودش رو آزاد کردِبا گفتن این حرفا، تنھ

پس از . دونی لعنتیمی. نا الکیھی ایدونی ھمھخودتم می. باید بریم... زمان نداریم آرا«

ِھیچ کدوم اینا . ھای تو خیلی وقتھ مردنبچھ... این توھمت دست بردار و بیا بریم
  .واقعیت نداره

  : اش گفتھق گریھدر ھمین حال با ھق. آرایلی فرزندانش رو در آغوش کشید

“I know it’s not real but its real eanogh. Barsam I told you to 

leave just do that…”  

برسام بھت گفتم بری فقط . ی کافی واقعیھدونم اینا واقعی نیستن، اما بھ اندازهمی(

  ...)ھمین کار رو کن

ذاشتم خودش رفتم و میشاید باید می. دستی توی موھام کشیدم، شاید حق با آرا بود

خواست کھ یداشت و ازم متر نگھم میاما یھ چیزی قوی. با مجازاتش رو بھ رو بشھ

ِروی دو پام نشستم و آرایلی رو کشیدم سمت . ِاونم ھمراه خودم ببرم و نجاتش بدم

کرد بذارم بره در آغوشم جیغی کشید و التماس می. خودم و محکم در آغوشش گرفتم

حواستو جمع کن آرا، ... فقط من واقعیم، فقط منم کھ واقعیم... آرا«: بھ آرومی گفتم
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با من . باور کن اونا خودشون نیستن! اونا خودشون نیستن. رهکدوم واقعیت نداھیچ

  ».بمون

. ِنفس لرزانی کشیدم، جرات نداشتم چشمام رو باز کنم یا آرا رو از آغوشم جدا کنم

ِمیان جایی ایستاده بودیم کھ ھر لحظھ ممکن . خواستم ھیچ چیزی بھش آسیب بزنھنمی
  ون چی؟من جادومو داشتم اما ا! بود خطر تھدیدش کنھ

حاال . کم کم صداھای اطرافم محو شدن و گرمای ناشی از آتش رو بھ سردی رفت

ھمھ جا خالی شده بود ولی ھنوز توی . ھام رو باز کنمبھ خودم جرات دادم تا چشم

ام دور کردم و بھش نگاه صورتشو از شونھ. ِھمون شکل عجیب زمان مونده بودیم

  :آروم گفت. کردمات بھم نگاه می. کردم

 “You aren’t acting like yourself.”)کنیتو مثل خودت رفتار نمی(.  

ِآخھ برسام ھمیشگی ... کردمِشاید حق با اون بود، شاید من مثل خودم رفتار نمی
ِطوری دقت کنھ؟ من انوشھ رو حق خودم یھ دختر این چرا باید بھ رنگِ چشمای

خترا رو واسھ خودش دونستم چون بھ ھر حال من کسی بودم کھ ھمیشھ دمی

یعنی رنگِ . داشت اما حتی اون موقع ھم بھ رنگ چشمای انوشھ دقت نکرده بودمبرمی

یھ زیبایی  ِچشمای اونم مثل آرایلی سبز عسلیھ؟ چرا تا حاال دقت نکرده بودم آرایلی

  »برسام؟«: کننده داره؟ آروم صدام کردخیره

. دادم؟ چند بار پلک زدمنمیالعملی نشون ِاسم من بود؟ پس چرا بھش ھیچ عکس

تر از وجودم من رو بھ جلو کشید و باعث شد من لبھام رو روی انگار حسی قوی

اشکی کھ متعلق بھ من . ی چشمم چکیدقطره اشکی از گوشھ. ھای آرایلی بذارملب

  .ِنبود، اینو مطمئن بودم چون ھیچ کدوم از اینکارا دست من نبود
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داری چی کار  (”?What are you doing“: گفتآرایلی خودش رو کنار کشید و 

  )کنی؟می

  ».ما باید از اینجا بریم بیرون آرایلی... دونمنمی: چند بار تند تند پلک زدم و گفتم

  :آرایلی با ناراحتی گفت

“I can’t but you can so save yourself barsam. We don’t know 

whats going to happen if you stay. But I already know what will 

happen to me.”  

دونیم چی بھ ما نمی. تونی پس خودتو نجات بده برسامتونم، اما تو میمن نمی(

  .)افتھ دونم برام چھ اتفاقی میاما من می. سرت میاد اگھ بمونی

  » .تونم برم و تو رو توی این جھنم تنھا بذارممن نمی«: با خشم گفتم

ما با ھم یھ «: ن اون رو ھم با خودم کشیدم و ادامھ دادماز جام بلند شدم، ھمزما

کنم آرا خواھش می. کنیم کھ بریم بیرون و این جھنم رو تمومش کنیمراھی پیدا می

  ».حرفمو گوش کن

ِتونھ، در نھایت تمام خشم ِاما آرایلی زیر لب چندین بار تکرار کرد کھ نمی
 گرفتم و صورتش رو بھ صورتم ِوجودیمو جمع کردم، خرمن گیسوانش رو در دستم

با . ی صورتمون از ھم بودطوری کھ حاال تنھا یک سانت فاصلھ. نزدیک کردم

تونم برم و توی نمی. تونم آرا، بفھم اینونمی: صدایی کھ از خشم دورگھ شده بود گفتم

تمومش کن این ... ھر جا کھ من میرم تو ھم باید بیای. لعنتی رو اینجا تنھا بذارم

کنھ پس با یھ چیزی چیزی کھ دور و ورتھ وقتی با یھ باورت تغییر می. یتونگران

  »فھمی آرا؟می. تونھ از ھم بپاشھبزرگتر از باورت می



 @cafeetakroman          رمان نسل خون              اختصاصی کافھ تک رمان  
  
  

 145 

ای ناگھان دوباره جیغ کودکانھ. چند بار پلک زد، اما ھیچ حرفی پیدا نکرد کھ بگھ

تکرار . اشتمذخواست برگرده اما محکم گرفتھ بودمش و نمیباز ھم می. رو شنیدم

  »... .اش خیالھباور کن ھمھ... اش خیالھ آرا ھمھ«: کردم براش

در بھ شدت باز شد، این رو از صدایی کھ شنیدم فھمیدم، ولی از موقعیتم جم 

ھاش پره اشک شد و ناگھان چشم. کردمھای آرایلی نگاه میھنوز بھ چشم. نخوردم

  ».رفتیکاش می. رفتی برسامیکاش م... اشھمھ... اش واقعیھھمھ«: آروم گفت

رسید احساساتش اش گفتھ بود، اما بنظر میی عجیب فارسیھمھ اینھا رو با لھجھ

  . ھا رو بگھای اینِانقدر قوی باشھ کھ نتونھ بھ زبان دیگھ

ام قرار گرفت و من رو بھ شدت از آرایلی دور کرد و بھ دستی روی شونھ

. ی جادوگر، تو یھ جادوگریزنیکھ«: فتصدای پر صالبتی گ. ای پرت کردگوشھ

  »... .نگھبانا ببریدش

ِبھ سمت یکی از نگھبانا رفتم کھ دست کثیفش رو دور دست. از جام بلند شدم ھای  ِ

  ».ولش کن«: با خشم گفتم. آرایلی گرفتھ بود

ای ام و نھایت زورم، ضربھھای مشت شدهبا عصبانیت کشیدمش کنار و با دست

  . دممحکم بھ دماغش ز

  : با التماس بھ سمتم گفت. آرایلی بھ گریھ افتاد

“Barsam please don’t… Barsam please I beg you …They’ll kill 

you. Please Barsam…”  

اونا .... کنمکنم التماست میبرسام خواھش می... کنم نکنبرسام خواھش می(

  ...)برسام لطفا. کشنتمی
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  ».اش خیالھرا، اینا ھمھگی آچی داری می«: با تحکم گفتم

  :جیغ کشید

“No it’s not. Every little thing that is happening is a repeat… and 

you are doing what ever Esfandiar did in the reality.”  

و تو دقیقا ھمون کاری رو ... افتھ یھ تکراره ھر اتفاقی کھ داره می. نھ نیست(

  .)کردعیت میکنی کھ اسفندیار توی واقمی

ذارم ھیچ نمی«: برای چند لحظھ نگاھش کردم و آروم گفتم. تونستم باور کنمنمی

  ».اتفاقی برات بیفتھ آرا

ِبھ سمت نگھبان دوم رفتم ھا فقط یھ ی اینکردم کھ ھمھباید بھ آرا ثابت می. ِ

ی اش نزدیک کردم اما قبل از اینکھ حتی لمسش کنھ، درددستم رو بھ شونھ. نمایشھ

بھ پایین . ِواقعی تمام وجودم رو در برگرفت و شوری خون رو توی دھنم حس کردم

کردم، اشتباه می... ام عبور کرده بودِنگاه کردم، چاقویی برنده درست از وسط سینھ

  ... .این مرگ، زیادی واقعی بود

***  

کم  .خوردِنور شدیدی بھ چشمام می. ِکردم از یھ خواب عمیق بیدار شدماحساس می

ھایی کھ فقط توی از اون مزرعھ. ِتوی جایی بودم مثل یھ مزرعھ. کم بازشون کردم

کرد مراتع بود و ھیچ کسی نبود کھ تا چشم کار می. فیلمای آمریکایی نشونشون میدن

  بتونم ازش بپرسم چرا اینجام؟ 
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. ..ِدونستم باید دنبال یکی بگردمفقط می. یادم نمیومد ھیچی.  از جام بلند شدم

برزین؟ برزین کجا بود؟ اما نھ، مطمئن بودم برزین کسی نیست کھ من دنبالش 

  . یادم نمیومد ِسرم رو میون دستام گرفتم، لعنتی؟ چرا ھیچی. گردممی

  :خوندی آشنا رو مییکی داشت یھ ترانھ. کم سکوت شکستھ شدکم

  ِبخواب امشب کنار مھتاب

  عزیز مادر خدا نگھدار

  ھایتبگو از غمت از سختی

  .ھستم برایت نگھبان جان

  بخواب مادر در این میانھ 

  اگر کھ ماندی بی آشیانھ

  ...یادت بماند

  »مامان؟«: آروم صداش زدم... شد، مطمئن بودم صدای خودشھباورم نمی

از . اونو دیدم کھ جلوم وایساده. رفتای محو از جلوی چشمام کنار میانگار پرده

این آخرین و اولین چیزی بود کھ بھ لطف ذھن  .ترِاالن خودم یھ سال کوچیک

موھای قرمز رنگش ھنوزم وحشیانھ دورش ریختھ . جادوگرم از مامان بھ یاد داشتم

ِبا لحن شیرینی . ِبود، لباسی مشکی بلندی بھ تن داشت و بھ آرومی بھ سمت من میومد
  ».شناسیدونستم تو ھمیشھ منو می می«: گفت
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ِسر جام وایسادم تا . کردن جلوتر برمپاھام یاریم نمی. مای کردبا ناباوری تک خنده
: ام گذاشت و با لحنی تحسین کننده گفتِدست ظریفش رو روی گونھ. اون بھم رسید

  » ...خواستم برسامھمونطوری شدی کھ می«

  »االن کجاییم مامان؟ من؟ من مردم؟«: آروم پرسیدم

اما این ...  ھمینطور باشھترسم کھمی«: صورتش جمع شد و حالتی غمگین گرفت

  ».اولین بار نیست برسام

یھ بار «: گفت، این اولین بار نبود بھ آرومی گفتمراست می... بھ ذھنم فشار آوردم

  ».دیگھ توی اون روستا مردم

  ».درستھ، تو یھ بار دیگھ اونجا مردی«: لبخند ضعیفی زد و گفت

پس چرا االن اینجام؟ چرا «: با کالفگی پرسیدم. ولی ھنوز یھ چیزی مشخص نبود

  »بینم؟تو رو می

ھا دونم، شاید چون توی دنیای مردهنمی«: ای باال انداخت و تقریبا خندیدشونھ

  »!یکی فھمید من خیلی دلم برات تنگ شده... مردی، شایدم چون

اما آرایلی، اون «: بلند گفتم. گشتم ِتازه یادم اومد کھ دنبال کی می... ھا دنیای مرده

  ».ا مونداونج

ای بزرگ توی آسمون پیداش شد و دستش رو روی ھوا نقشی کشید و بعد صفحھ

شمشیر رو دیدم کھ چطور وارد . درست صحنھ ی مرگِ من رو بھ نمایش گذاشت

آرایلی جیغی . آلود کردم و بھ زمین افتادمای خونام شد و من با ناباوری سرفھسینھ

. ِتمام تنم مورمور شد. جسدم انداختکشید و اسمم رو صدا زد و خودش رو روی 

. کنھِشد کھ این آرایلی باشھ کھ واسھ از دست رفتن من اینطوری گریھ میباورم نمی
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باید خودتو نجات ... دادی برسام باید بھ حرفش گوش می«: مامانم با ناراحتی گفت

  ».دادی می

حق با .  بودملبخندی زدم، پشیمونی ھیچ سودی نداشت اما بھ واقع من االن پشیمون

تونستم اینطوری ھر دومون رو می. دادم ِمامان بود، باید بھ حرف آرایلی گوش می

  ».ای ندارهاالن دیگھ ھیچ فایده«: آروم گفتم. نجات بدم

  »!داره برسام«: آروم گفت

ھا دنبالتن؛ اینکھ روح«: آمیزی زد و گفتلبخند محبت. با تعجب نگاھش کردم

نیمی از . اش یھ دلیل داره برسام؛ اینکھ االن اینجایی، ھمھاینکھ اون روز زنده شدی

مردم از پدرت خواستم این کار رو موقعی کھ من داشتم می. من توی وجوده توئھ

  » ... .بکنھ

سعی کردم حرفش رو ھضم کنم اما وقتی نتونستم دستی روی . چند بار پلک زدم

  »منظورت چیھ؟«: دھنم کشیدم و گفتم

ِروح من ازت ... تونی برگردیاینکھ تو ھر وقت بخوای می«: نفسی کشید و گفت
  ».ِیعنی نھایت مرگت اومدن بھ اینجاست. ذاره بمیریکنھ برسام، نمیحفاظت می

  »و اینجا کجاست؟ بھشت؟«: آروم گفتم

اس، نھ بھشتھ و نھ، اینجا یھ جایی میانھ«: سرش رو بھ دو طرف تکون داد و گفت

ِاینجا دنیای مردگانیھ کھ ھنوز کار نیمھ تموم ...  حتی برزخنھ جھنم، نھ زمینھ و نھ
  ».فقط فرقش اینھ کھ تو راھی واسھ برگشتن داری. ِدارن، مثل تو

: فکرم رو بھ زبون راندم... تونستم اونو نجات بدم اماتونم برگردم، یعنی میمی

  ».اما من ھیچ راھی واسھ نجات پیدا کردنمون ندارم«
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برو برسام، بیشتر . کنیاما پیدا می«: وی ھم گذاشت و گفتھاش رو آروم رچشم

تونھ بھ دنیا برگرده ولی اس کھ میاونم یھ نفر دیگھ. از این آرایلی رو منتظر نزار

  ».واسھ این کار بھ تو نیاز داره

  ».اون یھ روحھ«: فکم رو سفت کردم و گفتم

مونھ، بھ ح نمیھمیشھ یھ رو«: ی مخالفت تکون داد و گفت سرش رو بھ نشونھ

  ».گمفھمی چی میموقعش می

دوباره . ای کھ توش بودمھمینطور اون مزرعھ. شدکم دور و دورتر می صداش کم

ھای آرایلی رو شد، حاال بھ جای صدای مادرم، صدای گریھھمھ جا داشت تاریک می

نم ِتمام ت. کرد و بھ دالیلی عذر خواستِشنیدم کھ اسمم رو پشت سر ھم صدا میمی

بھ آرومی دستم رو تکون دادم کھ . فھمیدمِاین رو از گرمای بدن آرایلی می. سرد بود

ام بود و تمام بدنش کھ مرا در آغوش سرش روی شونھ. اون رو متوجھی خودم کنم

چون بھ سرعت ھق . ِاما انگار متوجھھ تکون خوردن من شد. لرزیدگرفتھ بود، می

  »برسام؟«:رسشگر گفتھقش بند اومد و با صدایی آروم و پ

  ».بھ نقشت ادامھ بده... بذار فکر کنن مردم«: آروم گفتم

رفتم بعدا می. دستی اون رو از روی من بلند کرد و من چشمم رو باز نکردم

صدای بستھ شدن . فھمیدم چطوری باید از اینجا بیرون بریم، بعددنبالش، باید اول می

. اطرافم خلوتھ خلوت بود. مام رو باز کردمدر کھ اومد تازه بھ خودم جرات دادم و چش

  » تونھ من رو از اینجا بیرون بکشھ؟چی می«: با خودم گفتم

شد، اما در افتاد بھ واقعیت تبدیل می ِحتی با وجود اینکھ ھر چی اینجا اتفاق می

  :ِمورد دو چیز حق با من بود

من ھنوز جادومو داشتم.  
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ر بودِدیدیم قابل تغییتصوراتی کھ اینجا می.  

چشمامو بستم و توی ذھنم ... از جام بلند شدم، با خودم گفتم برسام باید تمرکز کنی

ِبا وجود اینکھ دوست نداشتم صداشو بشنوم اما االن زندگی آرایلی و . اسمشو صدا زدم
دونستم وقتی می. جادوی ذھنم رو ھدایت کردم بھ سمتش. تر از این حرفا بودخودم مھم

ھای جادوی ذھنی قویتر بود اما محدودیت. تونم پیداش کنمراحتتر میجادو، ذھنی باشھ 

ای با استفاده از تونستم از چنین جادوی قویمثل اینکھ من نمی. خودش رو داشت

نیاز بھ یھ طلسم داشتم، باید از ھمون اولی کھ اومدیم اینجا ... جادوی ذھن خارج شم

   . ...فھمیدم کھ توی یھ جادوی قوی گیر کردیممی

  »برسام؟«: ِباالخره صدایی بھ جز ذھن خودم جواب داد. روی زمین نشستم

من و . ای بگموقت ندارم چیز اضافھ«: بھ تندی گفتم. حاال تلپاتی برقرار شده بود

. بھ کمکت احتیاج دارم برزین. آرا توی یھ مجازاتی کھ با جادو درست شده گیر افتادیم

باید اون رو پیدا کنی و . ِ کھ کتاب طلسم بابا پیشھ توئھدونیمی... باید یھ طلسم پیدا کنی

  ... .یھ طلسم رو برام بخونی؛ یھ طلسمی کھ بتونھ ما رو از این مخمصھ نجات بده

  »توی یھ رویا گیر کردید؟«: برای چند لحظھ سکوت برقرار شد و بعد آروم گفت

  ».بیشتر توی یھ واقعیت تکرار شده«: نفسی کشیدم و گفتم

ِنودوسرتومسا نچور«: ایی نیومد اما بعد کلمات بھ سرم تزریق شدباز صد ِ.«  

. کردمحاال کھ طلسم رو داشتم باید آرایلی رو پیدا می... چشمام رو باز کردم

  .خواستم ریسک جا موندنشو اینجا انجام بدمنمی

کردم بخوام با مشتم کاری کنم، این سری با این بار ریسک نمی. از جام بلند شدم

زدم ِای زدم و از در جایی کھ حدس میِلبخند مرموزانھ. شدنِام واقعی آشنا میبرس

ِبدون اینکھ بخوام، پاھام من رو بھ سمت مسیری می. حرمسرا باشھ، بیرون رفتم . کشیدِ



 @cafeetakroman          رمان نسل خون              اختصاصی کافھ تک رمان  
  
  

 152 

باالخره آرایلی رو دیدم کھ جالدی باالی سرش ایستاده بود تا شمشیر رو بھ بدنش 

  ».صبر کن«: گفتم. اش رو بھ خودم جلب کنما توجھبھ سرعت داد زدم ت. فرود بیاره

رسید شاه باشھ، از جاش ِھا بھ سمت من برگشت، مردی کھ بھ نظر میھمھ نگاه

  »تو؟«: بلند شد و گفت

نیازی بھ تشویق نیست، یھ جادوی کوچولو «: با حالتی نمایشی خم شدم و گفتم

  » .بود

  ».نگھبانا«: فریاد کشید

حمود جون، درست نیست با مھمونت اینطوری برخورد م«: اخمی کردم و گفتم

  ».کنیا

ِدر ھمین حال دستم رو بھ سمت نگھبانی کھ بھ سمتم میومد گرفتم و با جادوی 
  » .تر برخورد کنیدیکم مودبانھ«: ای پرتش کردم و گفتمذھنم بھ گوشھ

 بھ سمت آرایلی رفتم، روی دو زانو نشستم و با جادوم دستش رو باز کردم، تا

بھ . لبخندی روی لبم شکل گرفت. جادوش باز شد برگشت و من رو در آغوش گرفت

  »چطوره جلوی شوھرت یھ کم تفریح اضافھ داشتھ باشیم؟«: شوخی گفتم

ِتر از سری خم شدم و لبش رو کوتاه. بھم نگاه کرد و منتظر موند تا حرفی بزنم
د، لب رو برداشتم و طلسم باالخره وقتی صدای فریاد محمود جون بلند ش. قبل بوسیدم

ِنودوسرتومسا نچور«: رو خوندم ِ.«  

ی ھامون ھمھِدر مقابل چشم. محکم در آغوشش گرفتم کھ طلسم اون رو جا نذاره

. رفت جز من و آرایلیافراد در حال فرو ریختن بودن و ھمھ چیز داشت از بین می

  ».ھاتو ببندچشم«: آروم گفتم
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کم وقتی آفتاب بھ پوستم خورد کم. ھام رو بستمبھ حرفم گوش کرد، خودم ھم چشم

دیگھ نھ توی . وقتی اطرافم رو دیدم، نفسی پر از آرامش کشیدم. ھام رو باز کردمچشم

ِاون مزرعھ بودم، نھ توی اون جنگل کذایی و نھ توی اون کاخ نفرین شده من و . ِ

حاال «:  و گفتمبا خنده خم شدم، کمی شن برداشتم. ھای ساحل بودیمآرایلی روی شن

  »... .گم واقعیاین چیزیھ کھ من بھش می

نگاھم کرد، لبخندی بھش زدم و بعد ناگھان چیزی رو پرسیدم کھ تمام مدت ذھنم 

  »عاشقت بود؟... گم اسفندیارمی«: رو مشغول نگھ داشتھ بود

  )آره چطور؟(”?Yes, why“:  ی مثبت تکون داد و گفتسری بھ نشونھ

  ».طوری پرسیدمھیچی، ھمین«: ختم و گفتمای باال انداشونھ

  : خواستم برم کھ جلوم ظاھر شد و گفت

“Why did you kissed me twice?”) تو چرا من و دو بار بوسیدی؟(  

بھ کل یادم . کردنِبھ اطراف نگاه کردم کھ مردم من رو بھ چشم یھ دیوونھ نگاه می

فعال بیا «: ِزیر لب گفتم. باقی ببیننشرفتھ بود توی دنیای واقعی، آرا روحتر از اینھ کھ 

  ».بریم تو تا ملت فکر نکردن من چیز خلم

ِاز کنارش گذشتم و وارد حیاط کوچک ویال شدم، خستھ بودم ِ خواست سرم دلم می. ِ

انگار آرایلی قصد کرده بود . رو بذارم رو بالشت و بخوابم، بھ پشت سرم نگاه کردم

  »برسام؟«: کھ صداش رو شنیدمِداخل ویال شدم . زودتر از من بره

  »کنی، نھ؟ولمون نمی. کوفت و برسام«: با کالفگی گفتم

  .)بیا اینجا یھ دیقھ(”Come here for a sec“:  صداش لرزید
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زدم در حالی کھ سرش غر می. کتم رو از تنم در آوردم و انداختم رو دستھ مبل

  »... .ستتآدم از د. زنیاه چتھ تو؟ ھی صدام می«: ِوارد اتاق شدم

روی تخت، دختری کھ باھاش بودم افتاده بود اما . حرف توی دھنم خشکید

آروم . لرزیدتنم داشت می. چند بار پلک زدم. جون، با تنی کھ غرق در خون بودبی

  »آرا اینجا چھ اتفاقی افتاده؟... آرا«: گفتم

  !) کناونجا رو نگاه(”!Look there“:  ای از اتاق اشاره کرد و گفت بھ گوشھ

با . کرددختره اونجا وایساده بود و با حالتی ناراحت بھ من نگاه می. نگاه کردم

  »کی این بال رو سرت آورده؟«: شنیدم گفتمصدایی کھ خودم بھ زور می

ِآرایلی کنار جسد دختر رفت و روش دوال شد   : آروم گفت. ِ

“She can’t speak Barsam. Whoever did this to her knew we can 

talk to her later…”  

دونستھ ما ھرکی این کار رو باھاش کرده، می. تونھ حرف بزنھ برساماون نمی(

  ...)ًتونیم بعدا باھاش حرف بزنیممی

ِی دختر رو کنار جسدش ببینم، ِحاال میتونستم زبون بریده شده. آرایلی کنار رفت
کرد، نگاه  من نگاه میِچند بار پلک زدم و بھ دختر کھ بھ شکل روحی خون آلود بھ

  »... .بھتره از اینجا بریم آرا«: کردم و گفتم

  ”…But“:  نگاھی بھ دختر انداخت و گفت

ھر موجودی کھ این دختر رو کشتھ، ... اما نداره آرا«: فکم رو سفت کردم و گفتم

  »!اینجا دیگھ امن نیست... از ماھیت ھر دوی ما خبر داشتھ



 @cafeetakroman          رمان نسل خون              اختصاصی کافھ تک رمان  
  
  

 155 

  

  

  پایان جلد اول

  94اسفند 

 


