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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی: ترجمه 

  میالد مهربانی فر: تایپ 

  علی حسینی: بازبینی متن 

  .کاري از گروه وبالگ خانواده کالن ، فارسی
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  پیشگفتار

  تقدیم به همسرم  پانچو ،
  .براي تمام عشق ، بردباري ، دوستی ، شوخ طبعی و میل بی اندازه براي بیرون غذا خوردن 

  و همینطور فرزندانم گابریل ، سث و الی ،

  .چرا که به من اجازه دادید که عشق رو به روشی تجربه کنم که دیگران برایش جان می دهند

  

  آتش و گل

  دنیا در کام آتش به پایان می رسد ،بعضی می گویند که 

  بعضی گویند در یخ ،

  آنچه من از سر هوس چشیدم ،

  من با آنان می مانم که آتش خواهند ،

  گر آنچه اگر دوباره نابود شوم ،

  همه چیز تنفر را می دانم ،

  گویم این را ،  براي نابودي یخ ،

  که عظیم است ،

  و کافی ، 

  Robert Frost" "رابرت فراست  

  

  :توضیح 
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  . و توسط استفنی مه یر نوشته شده است بوده "کسوف "تمام متن باال در ابتداي کتاب 

  مقدمه 

  .آنچه ما براي استفاده از ترفند می کوشیدیم نافرجام مانده بود...

یچ نشانی تمرکز بی اندازه قدرتمندش ه. با حس سرماي درون قلبم ، او را می دیدم که براي دفاع از من آماده می شد 

  .از تردید نداشت ، گرچه از نظر تعداد برتري با دشمن بود

  ...می دانستم نمی توانیم انتظار کمک داشته باشیم 

درست در همان لحظه اعضاي خانواده اش براي زندگیشان می جنگیدند ، همان گونه که مطمئن بودم او براي من و 

  .خودش می جنگید

دیگر با خبر شوم ؟چه کسی پیروز و چه کسی مقلوب شده ؟ آیا تا آن زمان زنده خواهم یعنی می توانستم از نتیجه نبرد 

  .ماند ؟ در عمل که اینطور به نظر نمی رسید 

چشمان سیاهش ، که براي کشتن من به شکل ترسناکی در آمده بود ، درست در لحظه اي که مدافع من به نقطه اي 

  .ه اي که بی شک زمان مرگم بود دیگر نگاه می کرد ، به من دوخته شد ، لحظ

  .در گوشه اي  ، دور ، درورتر از اعماق جنگل  ، گرگی زوزه کشید 
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  :فصل اول

  اتمام حجت

  بال ّ ّ،

   می کنی نامه هاتو بده به بیلینمیدونم چرا مثله بچه دبستانی ها چارلی رو مجبور 

  اگر می خواستم باهات حرف بزنم جواب تلفو

  کلمهء دشمنان فنا ناپذیر برات غیر قابلکجاي 

ببین ، می دونم که کارام همه مسخرست ، اما فقط یک راه مونده ، ما نمی تونیم با هم دوست باشیم وقتی تو همش  

   وقتت رو با یه عده

  می کنم فقط اوضاع بدتر می شه وقتی بهت فکر    

     پس خواهشاً دیگه واسم ننویس  

  .تنگ شده ، اما این چیزي رو تعقییر نمیده ، ببخشید آره ، منم دلم واست

  . جِیکوب

  

تقریباً  با انگشت شستم نامه رو لمس کردم ، می شد فرو رفتگی هایی که بر اثر فشار بیش از حد قلم بوجود اومده و

م ، که با خط می تونستم قیافشو در حالی که برام نامه می نوشت تصور کن. کاغذ رو پاره کرده بود رو احساس کرد 

می کنه ، و وقتی که کلماتش درست از آب در نمی اومد روشون خط می کشید  ارمخرچنگ قورباغه کلمات درشتشو نث

  .، شاید قلم تو دستهاي بزرگش خم شده باشه ، که احتماالً لکه هاي جوهر اینجوري به وجود اومده 

ابروهاي سیاهش رو درهم کشیده  و پیشونیش رو خط انداخته بود  ناکامی می تونم چهرش رو در حالی که از فرط

  ».، بریز بیرون جِیکوببه مغزت فشار نیار ، «: اگر اونجا بودم ، احتماال ً کلی می خندیدم و بهش می گفتم . تصور کنم 
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براي دوست پسرم نگه می داشت و سعی می کرد کلمه 

تونستم انجام خندیدن آخرین چیزي بود که در این لحظه و درست زمانی که آخرین کلمات رو به یاد می آوردم می 

جواب نامه ي عذر خواهی من که از چارلی به بیلی و آخرم به اون رسیده بود ، وقتی که از پاکت در اومده بود . بدم

  . درست مثل بچه دبستانی ها تعجب نکردم ، خب می دونستم توش چی نوشته ، حتی قبل از اینکه بازش کنم 

چه زخمی در من ایجاد می کند ، اگر احتماالً آخر هر جمله یک سطح  نکته جالب این بود که هر جمله ي ناتمام نامه ،

  . تیز داشته باشد 

  .منو بیشتر زجر می داد جِیکوبدرد   بیشتر از همه  ، پشت هر آغاز خشمگینی ، دریاچه اي از نفرت کمین کرده  ،

آشپزخانه استشمام کردم ،  بودم ، بوي تند دود رو درست از سمت جِیکوبدرست زمانی که مشغول سنجیدن نامهء 

  .احتماالً توي خونه ي دیگه ، کسی جزء من با آشپزیش باعث ترس همه می شد 

نامه رو توي جیب پشتم چپوندم و با سرعت و با دوتا یکی کردن پله ها پایین رفتم ، ظرف سس اسپاگتی چارلی تویه 

  .مایکروفر در اولین دوره ي انقالبیش بود که من اون در آوردم 

  .»کجاشو اشتباه کردم«: چارلی با غُرغُر گفت 

  »اول باید در پوششو  بر می داشتی ، فلز نباید تو مایکروفر قرار بگیره«

من همونطور که حرف می زدم در پوش فلزي را برداشتم و نصف سس رو توي کاسه ریختم و کاسه رو توي مایکروفر 

  .فریزر ، زمان رو وارد و دکمه شروع رو زدم و بقیه سس رو توي قوطی ریختم و بعد گذاشتم توي

چارلی با لبهاي فشرده روي هم حرکات منو نگاه می کرد ، نگاهی به ماهی تابه و اجاق انداختم ، و بوي هشدار دهنده 

با یک قاشق سعی کردم خمیر » کمک فوري«که باعث عملکرد سریع من شده بود رو شناختم ، و زیر لب گفتم 

  . رف چسبیده بود رو پاك کنم چسبناکی که تو ظ

، چارلی دستانش را درون هم کرد و نگاهش رو از پنجره » خب این کارا واسه چی بود ؟«: پرسیدم . چارلی آهی کشید 

  »  نمی دونم ، درباره ي چی حرف میزنی ؟«: تاریک به بیرون انداخت و گفت 

ش کجا رفته بود ؟ معموال ً پدرم رفتار گستاخانه رو من گیج شده بودم چارلی آشپزي می کرد ؟ پس روحیه تند خویان

  . رو براي اون تصور کنه  "مزاحم"

. تالش هاي چارلی بی فایده است  ، چون ادوارد دقیقاً می دونه که پدرم سعی می کنه چه چیزي رو بهش حالی کنه 

  .ه هام با حالتی آشنا هجی می شه اداي کلمه دوست پسر روي گون

اما کلماتی مثل . این کلمه درست نیست ، به هیچ وجه ، من به کلمه با شکوه تر نیاز داشتم که از سر اجبار بیان کنم 

  .عاقبت و سرنوشت در صحبتم تکراري به نظر می رسید 

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                      اتمام حجت/ كسوف |٧

www.Twilight . ir  

من این کلمه به خصوص رو با . می شد ادوارد کلمه ي دیگه اي در ذهن داشت و این کلمات باعث تغیراتی در من 

  :دندان هاي به هم فشرده بیان می کنم 

  .، خودم رو از فکر کردن به اون بازداشتم  آه "نامزد"

  »من چیزي رو فراموش کردم ، از کی تا حاال تو آشپزي می کنی ؟«: از چارلی پرسیدم 

  .جوش کردم قلنمبه شده رو با صداي بنگی وارد آب  در حالی که پاستاهاي

  ». یا بهتر بگم احتماال ً سعی می کنی آشپزي کنی«

  ». گناهی نیست که اجازه نده من تو خونه ي خودم آشپزي نکنم « : چارلی غرولندي کرد و گفت 

  . رویه کُتش نگاهی کردمشانِ قبل از اینکه جواب بدم به ن

  ».از این به بعد هست«

  » خوب ، دیگه « : لیسشو که فراموش کرده بود برداره گفت چارلی نگاه منو احساس کرد و سریع نشان پ

چارلی مدتی بود که نیازي به پوشیدن اون تو دفتر کارش نداشت و . کمربند و اسلحش به چوب لباسی آویزون بود 

هیچ خبري از گرگ هاي  .دیگه خبري از مفقود شدن هاي ناگهانی که شهر کوچیک فورکس رو تهدید می کرد نبود 

  .یکر که کنار جنگل دیده شده بود ، نبود غول پ

من رشته هاي نودل رو در سکوت از هم بازکردم ، حدس می زدم که چارلی سر حرف رو با تعریف از ناراحتی هاش باز 

اما مشخص بود ولی پدر من زیاد حرف نمی زد ، پس در سکوت و روبه روي هم مشغول صرف شام شدیم ، . کنه 

  .فکري در سر داشت 

از سر عادت نگاهی به ساعت انداختم ، کاري که هر شب چند دقیقه مونده به این ساعت انجام می دادم ، فقط نیم من 

  .ساعت مونده بود 

  .بعد از ظهر سخت ترین ساعات روز براي من به حساب می آد 

تا باعث بشه وقت بلک جریان موتور سواري نافرجام منو به پدرم گزارش داد ،  جِیکوباز زمانی که دوست عزیزم 

دقیقه به مالقات من بیاد ،  9:30تا  7ادوارد فقط می تونست از ساعت . کمتري رو با دوست پسرم ادوارد کالن بگذرونم 

  .فقط در حد خونه ي من و زیر نظر مستقیم و توهین آمیز پدرم 

  . ویه صخره به جان خریده بودماینا معجزات حرکات بچه گانه اي بود که من براي یک غیبت سه روزه و یک پرش از ر
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و البته ، . البته من هر روز ادوارد رو توي مدرسه می دیدم ، چون چارلی در این مورد نمی تونست کاري از پیش ببره 

  .ادوارد هر شب رو در اتاق من به سر می برد که چارلی حتی به فکرشم نمی رسید 

از پنجره ي اتاق من ، به همان اندازه به درد بخور بود که خواندن قابلیت ادوارد تو باال رفتن و در سکوت وارد شدن 

  .افکار چارلی اهمیت داشت 

به اینکه بعد از ظهر ها تنها زمانی بود که از ادوارد دور می شدم ، با این همه نمی تونستم استراحت کنم و زمان همیشه 

تنها به این دلیل ، که نمی تونستم با بیرون رفتن به  اما من همچنان از تنبیه هام استقبال می کردم ،. کش می اومد 

.پدرم صدمه بزنم ، وقتی که مجبور بودم بزودي و براي همیشه ازش جدا بشم 

پدرم با صداي خرُ خرُ مانند پشت میز نشست و یه روزنامه ي نم کشیده اي رو باز کرد و بعد از چند لحظه با ناباوري 

  . زبانش را به لب هایش کشید 

  ».نمی فهمم چرا این خبرارو می خونی ؟ اینا فقط اعصابتو بهم می ریزه «

واسه همینه که همه دلشون می خواد توي شهر «: توجهی به من نکرد ، روزنامه رو توي دستاش تا کرد و گفت 

  »کوچیک مثل این زندگی کنن ؛ احمقانست 

  »مگه شهر هاي بزرگ چه خطایی مرتکب شده ؟ «

دلت می خواد یه  دربه در دنبال قاتل فراري می گردن ، تا حاال دوتا قتل مشکوك اتفاق افتاده ، توي سیاتل دارن«

  »همچین جایی زندگی کنی 

  »توي فینیکس قاتالي فراري داشتیم ، من اونجا زندگی کردم «

ز تحت تعقیب ، من هنو! اما هرگز به کشته شدن نزدیک نبودم ، تو موقعی که به این شهر کوچیک امن پا گذاشتم 

  .بودم ، قاشق از دستم لغزید و درون آب افتاد 

  »خب تو همیشه جواب منو خوب دادي«: چارلی گفت 

باید با چاقو اسپاگتی ها رو می بریدم و توي بشقاب . من نجات دادن غذا رو رها کردم و مشغول کشیدن اون شدم 

  .اگتی ریخت و شروع به خوردن کردچارلی و خودم می ذاشتم ، چارلی سس گوجه فرنگی رو روي اسپ

ما چند دقیقه در سکوت به . منم سعی کردم تقلید وار کاري رو انجام بدم که چارلی انجام داد و زیاد وقتمو تلف نکردم 

  . خوردن ادامه دادیم 
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که آخرین  چارلی هنوز مشغول خواندن اخبار بود ، پس من هم نسخه کتاب بلندیهاي وترینگ ام رو برداشتم و از جایی

بار سر میز صبحانه رها کرده بودم شروع به خواندن کردم و در حالی که خودم رو غرق مطالعه ي کتاب دستهاي 

  .انگلیس نشون می دادم منتظر صحبتهاي چارلی شدم 

  .تنها چند عبارت را خونده بودم که چارلی صداش رو صاف کرد و روزنامه هارو روي زمین انداخت 

  »ق با توئه ، یک دلیل داشت که من این کارو کردم ، می خواستم باهات حرف بزنمح« : چارلی گفت 

  . من کتاب رو کنار گذاشتم ، فضاي خفه اي به وجود آمده بود 

  . ناله اي کرد و ابرو هایش را درهم کشید » فقط باید درخواست می کردي«

  »نرمت کنه آره ، دفعه ي دیگه یادم می مونه ، فکر می کردم غذا پختن یکم «

  »!کارت جواب داده ، قابلّیت آشپزي تو منو مثل خمیر نرم کرد ، چی الزم داري پدر ؟«: من خندیدم 

  »در میونه جِیکوبقضیه ي «

  »چه مرگشه ؟«: احساس کردم چهره ام سخت شد ، با لب هاي به هم فشرده گفتم   

ما اون کار درست رو انجام داد ، اون احساس آروم باش بلز ، می دونم که تو هنوز از دستش کفري هستی ، ا« 

  »مسئولیت کرد 

  »، حاال چه مرگشه ؟..؟؟ درسته ..مسئول « : با حالتی داغدار چشمام رو چرخوندم و گفتم 

چه مرگشه ؟ من باید با اون چیکار کنم ؟ دوست عزیز سابقم کی   سوال کم اهمیت خودم رو توي سرم تکرار کردم ،

  بود؟ چی؟ دشمنم ؟

  »از دستم ناراحت نشو ، باشه ؟«: چهره ي چارلی ناگهان نگران شد 

»  عصبانی ؟«

  .، به اون خیره شدم »    . خب یه چیزم راجب ادوارد وجود داره «

  »من اجازه دادم بیاد تو خونه ، درسته ؟«: صداش سخت تر شد 

ایدم اجازه می دادي منم براي یه زمان محدود از البته براي یه زمان محدود ، یا ش«: اضافه کردم » آره ، اجازه دادي «

  ».خونه بیرون بمونم 

  . خوب می دونستم دوران محرومیتم تا آخر سال تحصیلی ادامه داشت . البته من شوخی می کردم 

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                      اتمام حجت/ كسوف |١٠

www.Twilight . ir  

  ».من این اواخر خیلی اخالقم خوب شده «

  »خب این همون جایی بود که می خواستم بهش برسم «

و در آن لبخند یک درصد . شید و براي یک لحظه بیست سال جوان تر به نظر رسید ناگهان چشمهاي چارلی درخ

  .شانس خودم رو دیدم 

  »حرف می زنیم یا ادوارد یا من ؟؟ جِیکوبمن که گیج شدم بابا ، ما داریم راجب «

  »هر سه تاتون « لبخند دوباره برگشت

می کنم تو مستحق آزادي مشروط هستی ، فقط من فکر «: نفسی تازه کرد و دست به سینه گفت  »خیلی خوب « 

  »به عنوان یک نوجوان،  تو به طرز عجیبی خیلی کم غُر می زنی. بخاطر رفتار خوبت 

  »جدي می گی ؟ یعنی من آزادم ؟ «: صدام و ابرو هام با هم باال رفت 

حتی اواردم این فکر رو توي  این از کجا شروع شده بود ؟ فکر می کردم تا زمان تعقییراتم توي خونه حبس بمونم ،

  .ذهن چارلی ندیده بود 

  » البته به طور موقت«: چارلی انگشتش رو باال آورد 

  »عالیه «: ناله کنان گفتم  تمام اشتیاقم ناپدید شد ،

  »اما امیدوارم از این آزادي عاقالنه استفاده کنی. بال ّ ، این بیشتر یه درخواست تا یه دستور ، باشه تو آزادي «

  »این یعنی چی ؟«

  »...می دونم که می خواي همه ي وقت تو  با ادوارد بگذرونی «: بازهم نفسی تازه کرد و گفت 

  »می گردممن بعضی وقتا با آلیسم «: مداخله کردم و گفتم 

  .اون هر وقت که می خواست می اومد و می رفت . خواهر ادوارد نیازي به دعوت نداشت 

  .لیس بود چارلی مثل موم تو دستهاي آ

  »!! البته شاید. درسته ، اما تو غیر از کالن ها دوست هاي دیگه اي هم داري «: گفت 

  .ما براي چند دقیقه به هم خیره شدیم 

  »آخرین باري که با آنجال حرف زدي کی بود ؟«: چارلی از من پرسید

  »آخرین بار جمعه بود«: سریعاً جواب دادم
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  .من به گروه تقسیم می شدند تا قبل از بازگشت ادوارد دوستان 

گروه آدم خوبارو آنجال ، و دوست پسراش چنی و مایک نیوتون . دوست داشتم این گروه هارو خیر و شّر صدا کنم 

تشکیل می دادند، این سه نفر به طرز سخاوتمندانه اي منو به خاطر حماقتم که در اثر فقدان حضور ادوارد داشتم، 

  .بخشیده بودند 

وه بدهاست ، و تقریباً تمام مردم فورکس ، مخصوصاً جسیکا استنلی که گروه ضد بال ّ رو رهبري می لورن عضو گر

  .کرد

  .با برگشتن ادوارد به مدرسه اوضاع حتی وخیم تر شد 

اما آنجال بی تردید وفادارانه رفتار می کرد و بن هم از او پیروي .بازگشت ادوارد براي دوستیم با مایک گرون تموم شد 

  .کرد  می

  .با وجود نیروي مافوق طبیعه ي کالن ها هیچ کس نمی تونست مقاومت کنه 

مشکل می . بعد از چند هفته حتی آنجال هم احساس آرامش می کرد. آنجال هر روز سر میز نهار کنار آلیس می نشست 

  .....وقتی کسی به اون ها اجازه ي درخشش می داد. شد توسط کالن ها جادو نشد 

  .سوال چارلی حواس منو به خودش برگردوند » رسه ؟بیرون مد«

       نْ  اون همیشه با ب. من نمی تونستم هیچ کس رو بیرون از مدرسه ببینم پدر ، تازه آنجال هم دوست پسر داره«

  .می پلکه

  »اگه من آزادم پس بذار راحت باشم «

  »...الباشه ، اما آخه تو و جیک یه زمانی خیلی باهم می گشتین ، ولی حا«

  »می شه بري سر اصل مطلب پدر ؟ شرط تو دقیقا ً چیه ؟«:حرفشو قطع کردم 

من فکر نمی کنم ، این درست باشه که تو همه ي دوستاتو به خاطر ، دوست پسرت کنار «: با صداي محکمی گفت 

  »چه اتفاقی افتاد ؟یادت رفته سپتامبر گذشته  تو به آدما ي دیگه هم نیاز داري ،  بذاري این اصالً خوب نیست ،

  من تکانی خوردم ،

  »خب ، اگه تو سعی می کردي همش با کالن ها نچرخی اینجوري نمی شد « :با صداي دفاع جویانه اي گفت  

  من از این کار راضی بودم،  شاید آره ، شایدم نه

  »اصل مطلب «: بهش یادآوري کردم 
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  »سعی کن حد رو نگه داري از آزادیت براي دیدن دوستاي دیگت هم استفاده کنی ، «

  »حد و حدود خوبه ، چه قدر وقت دارم که تقسیمش کنم ؟«

  »نمی خوام اینو پیچیده کنم  ، فقط دوستات یادت نره «: قیافه اي گرفت و گفت 

آدماي که بهتر بود به خاطر امنّیت خودشون  هم که . این همون وضع وخیمی بود که من باهاش دست به گریبان بودم

  .، باید ازشون فاصله می گرفتمشده 

خب پس من چیکار می کردم ؟ یا باید تا اونجاي که می تونستم با اونا وقت می گذروندم ؟ ، یا جدایی رو ازهمین حاال 

  .شروع می کردم ؟ البته من گزینه دوم رو ترجیح می دم

  » جِیکوبمخصوصا « :چارلی قبل از اینکه من فرصت حرف زدن پیدا کنم گفت  

  .یک دقیقه تمام طول کشید تا تونستم جواب مناسب رو پیدا کردم. نا امیدي بزرگتر از قبل وجودم رو گرفت  یه

  »... مسئله ي به کم سخته«

هم خیلی خیلی دوست خوبی براي تو محسوب       جِیکوبخانواده بلک خیلی انسان هستن ، و«: خیلی پدرانه گفت 

  ».می شه

  »خودم می دونم «

  ».اصال ً دلت براش تنگ نشده ؟ «: پرسید  چارلی آروم

  »چرا ، دلم واسش تنگ شده «صدام ناگهان گرفت  ،ولی  صدامو قبل از حرف زدن صاف کردم ، 

  »خیلی دلم براش تنگ شده «: با نگاه پایین اعتراف کردم 

  »پس سختیش کجاست ؟ «

  انسان هاي مثل چارلی ،. مردم عادي بودم  من بر علیه قوانین. این چیزي نبود که بتونم به راحتی تشریع کنم 

من همه چیز رو راجب اون . اون هاي که حتی از وجود دنیاي دیگر که پر از افسانه ها و هیوال ها بود بی خبر بودند 

  .دنیا می دونستم ، ومن به تنهایی مشکل ساز بودم و اصال نمی خواستم چارلی را هم گریبان گیر این مشکالت کنم 

منظورم اینه که ، به نظر می رسه که تنها . یه مشکلی هست ، یه مشکل در مورد دوستیمون ... جِیکوبو  بین من«

  »کافی نیست   جِیکوبدوستی  براي 

  .من جملم رو با حقایقی تموم کردم که درد عظیمی در پس اون بود 
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به شدت از خانواده ادوارد  جِیکوبگینه هاي از وقتی تصمیم گرفتم به خانواده کالن ها بپیوندم ، گلّه گر این واقعیت که

  .متنّفر بودند و همین طور من 

این چیزي نبود که بشه با مکاتبه حلش کرد ، تازه اونم که جواب تلفن هاي منو نمی ده ، اما نقشه ي من براي 

  .رویارویی با یک گرگینه چیزي نبود که از طرف خون آشام ها تایید بشه 

  » یعنی ادوارد حاظر نیست وارد یک رقابت سالم بشه ؟«: آمیزي پرسید چارلی با صداي طعنه 

  »رقابتی در کار نیست «: نگاه تلخی به او کردم و گفتم 

  ».تو به احساسات جیک صدمه زدي ، اونو نادیده گرفتی ، اون ترجیح می ده دوستت باشه تا هیچی «

  حاال دیگه من اونو نادیده گرفتم ؟ اوه ،

  »من مطمئن هستم که جیک عالقه اي به دوستیمون نداره«:مو می سوزوند این کلمات دهنَ

  »این از کجا به ذهنت خطور کرد ؟«

  »....این موضوع امروز از دهن بیلی در اومد«:چارلی حاال دیگه شرمنده به نظر می رسید 

  »تو با بیلی مثل پیر زنا غیبت می کنین«:با عصبانیت چنگالمو به ظرف گرانیتی کوبیدم 

  »، جیک شرایط بدي رو می گذرونه ، اون خیلی افسرده است  جِیکوببیلی نگران «

  .من تکانی خوردم اما ، نگاهمو به اون دوختم 

  ».خوشحال بودي  جِیکوباون وقتا تو همیشه بعد از وقت گذرونی با «

  »من االن خوشحالم «: با صداي ترسناکی که از البه الي دندون هام در می اومد گفتم 

  .نوع لحن صدام جمله رو به شکل مسخره اي تمام کرد 

  » جِیکوبو «   ،» باشه ، باشه ، قبول می کنم ، حد حدود «

  »سعی خودمو می کنم «

  »کناره اجاقه «چارلی سعی کرد به بحث خاتمه بده » داري  هخوبه ، حد و حدود رو بسنج ، به عالوه یه نام«

  .توي ذهنم بود جِیکوبمن از جام  تکون نخوردم هنوز کلمه ي 

  .هفته پیش از مادرم یه بسته گرفتم ، من منتظر چیزي نبودم  ، یه نامه ي معمولی بود احتماالً
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  .چارلی صندلیش  رو به عقب هل داد و روي پاهاش ایستاد و بشقابشو برداشت و توي ظرف شوي گذاشت 

  :کنه پاکت نازك نامه رو به سمت من پرت کرد ، نامه به آرنجم خورد قبل از اینکه آب رو باز 

  » آم م م م ، متشکرم «

  .وقتی که آدرس نامه رو دیدم  ، فهمیدم نامه از طرف دانشگاهی در آالسکا بود. سعی کردم لحن چارلی رو درك کنم 

  .» اولین قبولیت رو تبریک میگم«خندید چارلی زیر لب » .فکرکنم این دانشگاهم از دست دادم . چه سریع فرستادن «

  »این که بازه «نامه رو به پشت چرخوندم و با دیدن اون داد زدم 

  » خب من یه کم کنجکاو بودم «

  »منو شُکّه کردین جناب سوآن ، این یه جرمه «

  »ممنون پدر«

  »...ما باید راجب شهریه حرف بزنیم ، من یکم پول پس انداز «

  »من به پس انداز تو دست نمی زنم ، من ذخیره ي دانشگاه خودمو دارم . اونو نمی خوام هی ، هی ، هی ، من «

  .البته اون چیزي که ازش باقی مونده بود، که اونقدر هم زیاد نبود

  » بعضی از این دانشگاه ها خیلی گرون هستن ، ولی من نمی خوام تو توي آالسکا بخاطر ارزون بودنش درس بخونی«

  .نجا ارزونتر نیست ، اما اونجا دور بود ، اما این خواسته ادوارد بود به هیچ وجه او

  .کار ساز باشه بِلُفَم  امیدوار بودم » من پول کنار گذاشتم ، تازه اونجا کلّی کمک می کنن«

  »پس چی ؟«چارلی با لب هاي بر هم فشرده شروع کرد » ...پــس «

  »ادوارد واسه سال دیگه چیه ؟  هیچی من فقط می خواستم ، بدونم که ، برنامه ي«

  .سه ضربه ي سریع به در ، منو از جواب دادن نجات داد » خب ؟«، »   ...اوه «

  »اومــدم«. چارلی به من نگاه کرد و من از جا پریدم 

  .باز کردم ادوارد رو ادا می کرد، و در رو واسه ي»برو گمشو«سعی کردم غرغر چارلی رو نادیده بگیرم که جمله اي مثل 

زمان هیچ وقت من رو از دیدن چهره ي بی نقص اون سیر نمی کرد و مطمئنم بودم من هرگز نمی تونستم ذره اي از 

  .زیبایی اون داشته باشم 
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چشمام از دیدن چهره ي سفید و رنگ پریده اش به اشک افتاد ، آرواره هاي سخت و خوش تراش اون ، منحنی زیباي 

د می زد ، خط صاف بینیش ، گونه هاي صیقلیش ، پیشونیه صاف و بدون چروکش که زیر لب هایش که حاال لبخن

  من چشماشو براي آخر نگه داشتم ، چون با نگاه به اونا عقل از سرم می پرید ،. خرمنی از موهاي برنزي گم شده بود 

در در چشمانش همیشه حس  خیره شدن. اونا باز گرم و طالئی بودند که در موژه هاي سیاهش محسور  شده بودند 

خارق العاده اي در من به وجود می آورد ، انگار استخوان هایم از اسفنج ساخته شده بود ، سرم گیج می رفت ، شاید به 

  .دلیل اینکه باز هم نفس کشیدن را فراموش کرده بودم 

  قیمتی بود که باید پرداخت این چهره اي بود که هر مردي حاضر بود روحش را براي داشتنش بفروشد ، این دقیقا ً

  .می شد ، یک روح 

نه من باور نمی کنم ، حتی از فکرش هم احساس شرم می کنم ، خوشحال بودم که من تنها فردي هستم که ادوارد از 

  .خوندن ذهنش عاجز

دستم رو به سمتش دراز کردم ، و وقتی انگشت هاي سردش دستمو لمس کرد جا خوردم ، لمس کردن اون حس 

  یی به من می داد ، انگار که ناگهان از درد مهلکی نجات پیدا کنم رها

  . به خوش آمد گوي خودم خندم گرفت » هـی «

  .اون دست هاش رو گره کرد و باال آورد تا پشت دستش صورتم رو لمس کنه 

  »بعد از ظهرت چه طور گذشت «

  »آروم«

  .کرد اون مچ دستم رو به صورتش نزدیک » براي منم همین طور «

  .دستامون هنوز در هم گره شده بود ، با استشمام رایحه ي پوستم چشماشو بست 

  .انگار که ظرف شراب ناب رو قبل از خوردن بو می کشید 

مثل طعم شراب به آب براي . خوب می دونستم این بوي خون منه ، بسیار خوش طعم تر از خون هر کس دیگه اي 

  .ست میک همیشه 

اما به نظر می رسید اون قوي تر از این حرف هاست ، می توانستم  ار سختی رو به همراه داشت ،این براش درد بسی

  .قدرت افسانه اي پشت این خودداري سده رو ببینم 
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تالش سخت اون من رو عذاب می داد ، خودم رو با این تصور آروم کردم که به زودي باعث درد و عذاب او نخواهم 

  .شد 

رلی را شنیدم که براي بدترین خوش آمد گویی پیش می آمد ، ادوارد چشمانش را باز کرد و اون وقت صداي پاي چا

  :دستش رو از من جدا کرد تا کنار بدنش قرار بگیره 

  »عصر بخیر چارلی «

  .ادوارد همیشه بیش از اندازه با چارلی مودب بود ، چارلی لیاقت ادب ادوارد رو نداشت 

  .این رفتاري بود که چارلی هر روز پیش می گرفت. جواب داد و دست به سینه ایستاد  چارلی با نگاه تلخی به ادوارد

  »من یکسري برگه دعوت نامه ي دانشگاه آوردم «: ادوارد در حالی که دسته پاکت هارو به من نشون می داد گفت 

ده باشم ؟ ولی چطور اون         من غرولند کردم ؛ چندتا دانشگاه بود باقی مانده بود که هنوز براشون درخواست نفرستا

  .می تونست جاي خالی پیدا کنه ؟ االن درست وسط ترم بود

  .اون طوري لبخند زد که انگار فکر منو خونده بود ، یا احتماال ً از چهرم می بارید 

  »هنوزم یه کم وقت داریم ، چند جا هست که ارزش وقت گذاشتن رو دارن «

  »شروع کنیم ؟ «: هل می داد پرسید  در حالی که من به سمت آشپزخانه

گرچه سخت می تونست در مورد برنامه ي شب ما غرولند کنه ، چون زودتر . چارلی فُوتی کرد و دنبال من به راه افتاد 

  .می خواست که من انتخاب کنم 

برداشتم ، ادوارد وقتی ادوارد شروع به چیدن پاکت ها کرد من سطح میز رو تمیز کردم ، وقتی کتابم رو از روي میز 

  .ابروهاشو باال داد و به من نگاه کرد 

  .اما قبل از اینکه بتونه نظري بده چارلی وارد شد 

  .لحن صدایش بیش از حد جدي بود و سعی می کرد مستقیم با ادوارد حرف بزند » صحبت قبولی دانشگاه شد ادوارد «

  »واي کدوم دانشگاه بري ؟ منو بال ّ داشتیم راجب سال بعد حرف می زدیم ، تو می خ«

هنوز نمی دونم ، من چند تا نامه ي قبولی دریافت کردم ، دارم بهترین گزینه «: ادوارد با لبخند دوستانه اي جواب داد 

  ». رو انتخاب می کنم 

  »تو کجا ها قبول شدي ؟ «

  ».رفتم سیراکوس ، هاوارد ، دورتمند و البته همین امروز یه قبولیم از دانشگاه آالسکا گ«
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هاوارد ؟ دورتمند ؟ اینا خیلی بزرگ هستن ، اما اون دانشگاه تو آالسکا ، کار عاقالنه اي نیست « چارلی با تعجب پرسید 

  .که بري یه همچین جاي بی نام و نشون 

  »...منظورم اینکه پدرت ، حتما ً دلش می خواد «

  »که باشه  کارلیسل همیشه به تصمیمات من احترام می ذاره ، حاال هر چی«

  »هــوووم«

  »هی ادوارد ، حدس بزن چی شده «: با صداي شاد در بازي ادوارد شرکت کردم و گفتم 

  »چی شده بال ّ «

  .وبا سر به پاکت اشاره کردم » منم توي دانشگاه آالسکا قبول شدم «

  »! تبریک میگم چه تصادفی«

بال ّ فقط تا ساعت . من میرم مسابقه روتماشا کنم«: چشمان من از ادوارد به چارلی افتاد و با صداي خسته اي گفت

  .این عادت هر روزش بود » 9:30

  »ام م م ، پدر ، یادت می یاد چه بحث داغی راجب آزادیم کردیم «

  »تو هنوز باید شب مدرست زود بخوابی  10:30خیلی خوب فقط تا «

  .به نظر نمی رسید که خیلی تعجب کرده باشد اگر چه » !بال ّ دیگه تحت تنبیه نیست؟« ادوارد با تعجب پرسید 

  »، اصال ً این به تو چه ربطی داره ؟.. با شرط و شروط«: چارلی دندان هایش را بر هم فشرد و گفت 

می خواستم بدونم ، آلیس واسه پیدا کردن یه نفر که باهاش به خرید بره داره به خودش می پیچه ، «: ادوارد گفت 

  »شهر رو ببینه  ورِ ست داره نمطمئنم که بال ّ هم دو

  .و چهره اش کبود شد » نــه «اما چارلی فریاد زد 

  »پدر ، چِت شده ؟ «

  »من نمی خوام تو بري سیاتل «سعی می کرد دندون هاشو رو از هم باز کنه 

  »آهان« 

  می کشن ، و من من که بهت راجب داستان تو روزنامه اخطار کردم ، یه گروه اونجا راه افتادن و دارن مردم رو«

  »می خوام تو از این جریانات دور بمونی ، باشه ؟
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  »...پدر احتمال اینکه یه صاعقه به من بخوره بیشتره تا اینکه تو سیاتل «

، البته که ..، منم نمی خوام بال بره سیاتل  پورت لندنه ، نگران نباش چارلی منظورم سیاتل نبود ، می خواستم بگم «

  .نمیمه کاره گذاشت ادوارد حرف رو » نه

و با دقت صفحه ي اول رو می . من با حیرت به ادوارد خیره شدم ، اون هم روزنامه رو محکم تو دستش گرفته بود 

  .خوند 

ادوارد یا آلیس در  حتی فکر اینکه یک قاتل درست زمانی که. کرد چارلی رو تحت تاثیر قرار بده او سعی میً   احتماال

  .رسید کشتن من را داشته باشه به نظر خنده دار میقصد و کنار من باشند ، 

  ».خوبه «:  نفسی تازه کرد و گفت اي چند ثانیه به ادوارد خیره شد وچارلی برتیر ادوارد به هدف خورد ،چون 

  .ار چیزي از مسابقه رو از دست نده خواست اینب شاید می. بار با عجله به سمت اتاق نشیمن رفت او این

  نشنوه ، به این امید که چارلی صداي من رو بعد ،شد یون روشن تلویزمنتظر شدم تا 

  »؟...چی شد«پرسیدم  

حتی زمانی که . لب روزنامه خیره مانده بوداچشمان او با دقت به مط. کرد ادوارد هنوز به روزنامه نگاه می ».صبر کن«

بازم همون . ون مقاله قبلی استفاده کنیفکر کنم بتونی از هم« .یکی از پاکت هاي دانشگاه رو به سمت من هل داد

  »دن سواالت رو پرسی

اسم، : من نفس عمیقی کشیدم و شروع به پر کردن فرم کردم . داد احتماال چارلی هنوز هم به حرف هاي ما گوش می

براي دومین  وقتی. ادوارد حاال از پنجره به بیرون خیره شده بود. بعد از چند دقیقه سرم رو باال آوردم... آدرس، اصلیت

  .اولین بار متوجه نام دانشگاه شدم بار سرم رو روي فرم دانشگاهی ام برگردوندم، تازه  براي 

  .خرناسی کشیدم و برگه ها رو از روي میز پرت کردم

  »؟ بال«

  »دورتمونت؟ جدي که نمیگی ادوارد؟ «

 "نیو همپشایر "کنم تو از فکر می «. گذاشترد و به آرامی روبروي من ادوارد خم شد و فرم ها رو از روي زمین جمع ک

گرها  شو تازه جنگل هاي اون اطراف حسابی بین گرد. کنم من تویه برنامه کالس هاي شبانه شرکت می. خوشت بیاد

  ».معروفه 

  »! گاه جانوران درنده زیست «

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                      اتمام حجت/ كسوف |١٩

www.Twilight . ir  

  .من هوا رو از دماغم با شدت بیرون دادم

  » تونیم با هم کنار بیایم اگر بخواي می. کنه یدم، اگر این تو رو راضی میپولم رو پس بدي، قول م اجازه میدم بعداً «

اه ه ه ...یا شایدم این یه جور قرضه؟ یه قسمت جدید تو کتابخونه کالن ها. هم یه رشوه گنده میديانگار داري بِ«

  »ا ما دوباره وارد این بحث شدیم؟ چر....ه

  »من نمیخوام اشتباه کنی. میشه لطف کنی و فرم دانشگاهیت رو پر کنی «

  ».شاید من دلم نخواد« . آرواره هام منقبض شد

من کاغذ ها رو از روي میز بر داشتم و سعی کردم طوري اون ها رو درست به اندازه سطل زباله مچاله کنم ، اما قبل از 

رم ها االن درون بودم ف مطمئن ید که حرکتی کرده باشه ، ولیرس به نظر نمی ؟!!این تمام کاغذ ها ناپدید شده بود 

  .ژاکتش قرار داره 

  »چی کار میکنی؟ «با لحن تندي گفتم 

  ».نوشتیمقاله ات رو هم که قبال . حتی بهتر از خودت. تونم فرم ها رو برات پر کنم من خودم می «

  یدن مسابقه پرت نکنم زمزمه کردم کردم حواس چارلی رو از د در حالی که سعی می

اصال الزم نیست وقتم رو با جاهاي دیگه تلف  من توي دانشگاه آالسکا قبول شدم ، .و در میاريتو دیگه داري شورش«

همه پول رو دور  الزم نیست این. از هیچی که بهتره ونم از پس مخارج ترم اولم بر بیام ،ت همینجوریش می. کنم

  ». بریزیم، مهم نیست ماله کی باشه

  »...بال ّ«. چهره اش ناگهان دردمند شد

تونم  دونیم که من اصال نمی کاري کنم ، اما ما هر دو می باید واسه خاطر چارلی هم که شده من. دوباره شروع نکن«

  ».باشههمه به آدم ها نزدیک  جایی که این. پاییز دیگه به دانشگاه برم

     رفی در این باره ادوارد هیچ وقت ح. دانسته هاي من در مورد اولین سال هاي خون آشام بودن بسیار محدود بود

و اراده داشتن کنترل  دونستم که این به هیچ وجه جالب نیست،  نمی زد، این موضوع بحث دلخواهش نبود، اما می

  .شد که در هیچ آموزشگاهی تدریس نمی  بود چیزي ه قدرت و مهارت باالیی نیاز داشت ، و اینبدون شک ب

  . ادوارد به آرامی سعی کرد به من گوش زد کند

این تجربه دیگه . شاید بهتر باشه یکی دو ترم رو به دانشگاه بري. کردم هنوز سر زمانش به توافق نرسیدیم فکر می «

  ». دیاهرگز برات پیش نم

  ».نداريدیگه راه برگشتی  ، بعد از این تجارب انسانی دیگه بهت دست نمیده بالّ ،.. بعدا به اینم می رسیم« 
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  » نمی تونم بیشتر از این صبر کنم  من. وش کنی ادواردتو نباید زمانمون رو فرام«

  »هنوز که خطري پیش نیومده «

خطري وجود نداشت؟ البته ، فقط یک خون آشام زخم خورده سعی می کرد درد از دست دادن . با دقت نگاهش کردم

یا باشه؟ و اوه بله ، آخه کیه که نگران ویکتور. جفتش رو با کشتن من تسکین بده ، با روشی حساب شده و دردناك

کی میدونه .... یک خانواده اصیل و شرافتمند با یک ارتش کوچک از خون آشامان مبارز و وفادار... ولتوري هام هستن

ال اص درسته ،. ز وجود انها با خبر باشندچرا که انسان ها اجازه ندارند که ا... که قلب من در اینده نزدیک میتپه یا نه؟

  .وجود نداره  دلیلی براي ترسیدن

این  ، وکرد به ما هشدار بده اعتماد کرد دید از آینده قدرتمند او که سعی می ادوارد از طریق. حتی با وجود بینش آلیس

  .کرد  دیوانگی بود که غیر از این عمل می

از دبیرستان زمان مقرر براي تغییر من بعد از فارق التحصیل شدن . فراتر از این ، من قبال در این بحث پیروز شدم

  .تنها چند هفته دیگه وقت داشتم. مشخص شده بود

و البته این تغییرات الزم بود  .ضربه شدیدي در درونم احساس کردم ومتوجه شدم که تنها زمان اندکی برایم باقی مانده

هر زمانی متوجه اما من بیشتر از . ز در دنیا بایش ارزش قایل بودماین کلید دستیابی به چیزي بود که بیشتر از هرچی

، که حاال در فلوریداي همیشه  و مادرم ، رِنه. برد، بودم  حضور چارلی که در اتاق دیگر نشسته بود و از بازي لذت می

و جاکوب . خواست تابستان را با او و همسر جدیدش در کنار دریا بگذرانم آفتابی بسر می برد ،  که همواره از من می

        که احتماال من چگونه تحصیالت طوالنی خودم رو سپري از همه چیز خبر داشت ،ینم کامال ،که بر خالف والد

با وجود بهانه هایی مثل گران بودن خرج سفر یا  ه غیبت طوالنی من  مشکوك نشوند ، حتی اگر والدینم بکنم؟ ،  می

  .جاکوب از همه چیز خبر داشت...حجم درس

  .تمام درد هاي دیگرم سایه افکند براي یک لحظه تصور تحوالت اخیر جاکوب بر

  ت چهره ام چیزي بفهمد زمزمه کرد کرد از حال ادوارد در حالی که سعی می

هر زمان که دوست  میتونی تا زه نمیدم کسی به تو صدمه اي بزنه،من هرگز اجا هیچ عجله اي در کار نیست بالّ« 

  ».داري صبر کنی

  ».ام زودتر تبدیل به یه هیوال بشمخو می«م و به مسخره گفتم بخند ضعیفی زدل ».من عجله دارم«زمزمه کردم 

باطله رو  با حرکتی سریع روزنامه » .خودتم نمی فهمی داري چی میگی« :قروچه اي کرد و از الي انها گفت دندان 

  .روي صندلی بینمون گذاشت و با انگشت روي تیتر درشت آن کوبید

  ".نیرو هاي پلیس دست به کار شدند...میکندقتل هاي زنجیره اي همچنان بیداد  "
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  »این چه ربطی به موضوع داره؟ «

  ».هیوال ها شوخی نیستن بال «

  ره شدم و بعد به حالت چهره او زمزمه کردم دوباره به سر تیتر مقاله خی

  »شام اینکارو کرده؟ خون آ.... ي ..یه ... یه «

  .بود صدایش پایین و سرد .بدون نشانی از شوخی لبخند زد

به راحتی  وحشت اخبار انسان ها هستند، نوعان من در پشت  که گاهی اوقات هم کنی بالّ بدون شک تعجب می«  

 اخبار اینجا نشون میده که یه تازه متولد داره در سیاتل ول می گردي، وقتی بدونی دنبال چی می . شه تشخیص داد می

  ».که همه اول بودیمهمونجوري . تشنه به خون، وحشی، بدون کنترل. گرده

  . براي اینکه از نگاهش فرار کنم ، نگاه خیره ام رو دوباره به روزنامه دوختم

»همگی کنیم ،  تمام نشانه ها اونجاست ، گمشده هاي همسان ،  ت رو براي چند هفته متوالی کنترل مییما اول وضع

ه وارد ، و هیچ کس هم نیست که ، یه تاز آره بالًره ،اتفاق افتاد ،نوع مفقود شدن جنازه ، اینکه شاهدي وجود ندادر شب 

  ». لیت یه مبتدي رو به عهده بگیرهومسئ

الزم نیست نگران  افته تا وقتی اتفاقات دور از خونه می. خوب ، این ربطی به ما نداره «: نفس عمیقی کشید و گفت 

  ".عث اتفاقات وحشتناك میشهوجود هیوال ها با. افته همونطور که گفتم همیشه این اتفاق می ،باشیم

پنج نفر که زندگی . نها در جلوي چشمانم با خطوط درشت بیرون زداما آ. امی جان باختگان نگاه نکنمسعی کردم به اس

ردینر ،جفري کمپل ، گریس رازي ،میشل اوکانل، مارین گا خانواده هایشان عضا دار بودند ، .شان به پایان رسیده بود

و برنامه و خاطره و ان هایی که همه صاحب پدر و مادر و فرزند و حیوان دست آموز و کار و امید انسرونالد البروك ، 

  .آینده داشتند 

یم به قطب و اونجا ما با هم میر ته، تو اجازه نمیدي من اینجوري شم ،اف این براي من اتفاق نمی«: به آرامی گفتم 

  ». زندگی میکنیم

  .ادوارد سعی کرد فضا رو عوض کنه

  »پنگوئن ها، چه دوست داشتنی «

همه چیز رو     البته ادوارد . من خنده ي کوتاهی کردم و روزنامه ها رو به زمین انداختم تا دیگر به اسامی نگاه نکنم

  . کردند از زندگی انسان ها محافظت کنند همه سعی میخانواده ي به اصتالح گیاه خوارش و  می دونست ، او
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ز خون حیوانات وحشی استفاده کنند ، و آن وقت آالسکا، جاي مناسبی به نظر فع نیاز هایشان ادادند براي ر ترجیح می

  .رسید جایی غنی از خرس هاي گریزلیمی 

  »عالیه«

  »ه گرگ هاش هم حسابی بزرگ میشن و تازخرس هاي قطبی معرکن ، هولناکن ، « :ادوارد با لحن شوخی گفت 

  .دادم دهانم باز ماند و نفس صداداري بیرون

  

  »چیزي شد؟ «

  »اگر بهت بر می خوره. گیریم گرگ ها رو نادیده می اوه، « :قبل از اینکه بتونم جوابی بدم، بدنش منقبض شد و گفت 

  .صدا و شانه هاش هر دو با هم سفت و رسمی شد

  ».البته که بهم بر میخوره« . اون بدنم رو به سوزش می انداختفکر به  ».اون دوست منه ادوارد«

  ».نباید این حرف رو میزدم« . زد هنوز هم رسمی حرف می ».کنم بی فکري من رو ببخش خواهش می«

  .مشت هام رو روي میز گذاشتم و نگاهم رو به اون ها دوختم ».اشکالی نداره«

از حاال صورتش ب. انگشت سردش به زیر چانه من آمد و سرم رو باال گرفت،و بعد. هر دو براي چند دقیقه ساکت شدیم

  .تر شده بود

  »ببخشید بال « 

بیاي داشتم به جاکوب راستش قبل از اینکه تو  ، من نباید اونجوري رفتار میکردم ، خوام منم معذرت می، دونم می«

  ».فکر میکردم

چارلی میگه جاکوب «در جواب صداي من شکست . شد گفتم سیاه تر می چشمان او هر بار که اسم جاکوب رو می 

  »،  و این همش تقصیر منه ..وکشه  داره عذاب می. شدهخیلی داغون 

  »هیچ کار خطایی انجام ندادي بالّ  تو«

  »  به هر حال ... و تازه این شرط چارلیه ،. من مدیونشم. من باید بهش کمک کنم ادوارد«نفس عمیقی کشیدم 

  .درست مثل مجسمه .اش دوباره سخت شدچهره 
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و اگر ما از حریم سرزمین اونها . ، اونم بدون محافظاطراف یک گرگینه باشیدونی که تو نباید به هیچ وجه  می«

  »نکنه میخواي جنگ راه بنداري؟  . بگذریم معاهده رو شکستیم

  »! البته که نه«

  ».می نداره این بحث رو ادامه بدیمپس دیگه لزو« 

چشمانش روي چیزي . او دستانش رو انداخت و به دنبال پیدا کردن موضوعی جدید ، نگاهش رو به جاي دیگري راند 

  .محتاط بوداد، و لبخندي زد ، گرچه نگاهش هنوز در پشت سر من ایست

بلندي نوزم داري باورم نمیشه ه. تو واقعا باید به کتاب فروشی یه سر بزنی. ،خوشحالم که چارلی اجازه داده بري بیرون«

  »هنوز حفظش نکردي ؟   .خونی رو میهاي بادگیر 

  »خاطرات تصویري در ذهن نداریم  همه  ما که «:  به اختصار گفتم

شخصیت هاي این کتاب یه سري آدم . من که نمیفهمم چرا از این خوشت میاد ، خاطره تصویري یا هر چیز دیگه«

        تونم درك کنم چرا هیث کلیف و کترین رو با اصال نمی. کنند یترسناکن که فقط زندگی هم دیگه رو نابود م

داستان عشق نیست ، داستان این  بت بنت و آقاي دارسی مقایسه می کنی ،و و ژولیت و یا الیزایی مثل رومئزوج ها

  »نفرته 

  »استان هاي کالسیک مشکل جدي داري با د تو کالّ«: ناگهان گفتم 

   ».که من از عهد عتیق پیروي نمیکنمدلیلش اینه  احتماالً« 

  .دیگه اي پرت کنه خوشحال بود و لبخند می زد موفق شده بود حواس من رو به جاي از اینکه

  »ستان رو مرتب پشت سر هم می خونی؟کنم چرا این دا من درك نمی« 

او بر فراز میز به  درك کنه ، ذهن پیچیده من رو  دوبارهتا  کرد و سعی می. ،حاال چشمانش واقعا سرشار از شگفتی بود 

  .حرکت درآمد تا صورتم رو در دستانش بگیره

  »یه که اینقدر تو رو رازي میکنه؟ چ« 

   »مطمین نیستم «. وي شدید او من رو خلع سالح کردکنجکا

  .کردم  من در حس وابستگی شدیدي تقال می شکل ناخودآگاه ذهنم رو می خراشید در حالی که او به

و نه ،نه خودخواهی اون زن. ،تونه اونارو از هم جدا کنه که چطور هیچ چیز نمی. قابل لمس بودن داستانهشاید دلیلش «

  » مــــــرگ و حتی در پایان،شیطان صفتی مرد داستان
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ند دقیقه لبخند بعد از چ. داد ذهنش در حالی که مشغول سبک سنگین کردن افکار من بود به شدت مشغول نشان می

  .دسرسري به من ز

  ». داشته باشه،  داستان بهتري می شد تونست قابلیت گذشت کنم اگر فقط یکیشون می باز هم فکر می «

  »فکر کنم اصل مطلب همین جا باشه  قابلیت اونها عشقشونه «

  »کینه جو بشی  که عاشق یک آدم امیدوارم یکم لطیف تر از این باشی «

قدر هم بد  اما از حق نگذریم انبخابم این. باشم که عاشق کی میشم فکر کنم دیگه براي من یکم دیره، که نگران این

  ».نبوده

  .خندید با شعف می »! خوشحالم که اینطور فکر میکنی «

  »،نه هیث کلیف ! منبع تمام مشکالت کترینه شی و از آدم خودخواه فاصله بگیري ،امیدوارم باهوش تر از این با«

  »حواسم هست «: داد گفت در حالی که قول می

  .اون در گیج کردن من استاد بود. نفس عمیقی کشیدم

  .هام رو روي هم گذاشتم تا بتونم اونها رو روي صورتم نگه دارم دست

  »اید جاکوب رو ببینممن ب«

  »نه « چشمانش بسته شد  

  »چ وقتم اتفاقی نیفتاد الپوش کلی وقت با گروهشون بودم و هی من قبال تو. خطري در کار نیست«اصرار کردم 

این که هیچ وقت اتفاقی نیفتاده بود رو به زبون آوردم که دروغه محضه،  متوجه شدم کلماتی صدا در گلویم لغزید ،

و دندان هاي  ،گرگی خاکستري بزرگی به هوا پرید ،خاطره اي مثل برق از جلوي چشمانم عبور کرد. حقیقت نداشت

  .کف دستانم از یادآوري این صحنه عرق کرد،خنجر مانندش رو به سمت من گرفت

گاهی اوقات ،رفتار گرگینه ها متزلزله«بدون شک دروغم رو بر مال میکرد ادوارد صداي تپش شدید قلبم رو شنید که 

  » گاهی اونها کشته میشن. ه میبینناطرافیانشون صدم

لی یانگ رو دیدم که حاال جاي سه خط  در سرم چهره زیباي ام ،میخواستم مخالفت کنم اما تصویر دیگري شکل گرفت

  .ه شکلی بی قرینه باقی خواهد ماند زخم تیره و عمیق در پاي چشم راستش به وجود آمده بود و تا ابد دهانش ب

  .تا من دوباره صدایم را پیدا کنم  او منتظر شد، با چهراي عبوس،

  ». تو اونارو نمیشناسی« زمزمه کردم 
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  »بال ، من آخرین بار اینجا بودم  تو میشناسم من اونها رو خیلی بهتر از«

  »آخرین بار؟ «

قبل از ،اتراق کرده بودیم هوکیومما در نزدیکی منطقه  ،در حدود هفتاد سال پیش  ما وارد منطقه اونها شده بودیم«

یک جنگ تمام  اما اگر کارالیل نبود بدون شک وارد، ما به اونها برتري داشتیم، اینکه آلیس و جسپر به ما ملحق بشن

تونیم در کنار هم زندگی کنیم، و یه جورایی موفق  اپهارایم بلک رو متقاید کنه می اگه اون موفق شد. شدیم عیار می

  » شدیم با هم آتش بس کنیم

  .اسم پدرجد جاکوب بلک من رو به لرزه انداخت

 .کرد اینبار ادوارد با خودش صحبت می رسید به نظر می »ه کردیم توافق مون با مرگ اپهارایم از بین بر ما فکر می«

  »که قانونی که اجازه حضور مارو میداد از بین بره «

متوجه . رسه بد شانسی تو هر روز داره پررنگ تر میشه به نظر می«. طع کرد و با دقت به من خیره شدحرفش رو ق

شد بخت تو رو تویه  قرض کنه؟ اگر مینیستی کنجکاوي تو در مورد همه چیز اینقدر قویه که میتونه یه گله گرگ رو من

  »بود کردن خودمون بدست میآوردیم یه بطري کرد، اونوقت اسلحه اي واسه نا

  یعنی واقعا جدي میگفت؟ ،کردم من در برابرخودبینی او احساس مسخرگی می

  »مگه نمیدونی؟ .ارو برنمی گردونم اما من اون ه«

  »چیو بدونم؟«

  »چون خون آشام ها دوباره برگشتن  گرگینه ها برگشتن. حرفا ندارهبد شانسی من هیچ ربطی به این «

  .بدنش از فرط حیرت خشک شده بود. ادوارد به من خیره شد

  » دونی کردم خودت اینو می فکر می. جاکوب به من گفت وقتی خانواده تو برگشتن اوضاع بهم ریخت«

  »اینجوري فکر میکنن؟ واقعا «. ابروهاش رو باال داد

وباره بر گشتید، حاال د. کله گرگینه ها هم پیدا شدهفتاد سال پیش، شما به اینجا اومدید، وسر و  ین باش ادوارد ،واقع ب

  »فکر میکنی اینا تصادفیه؟ . ون شدو گرگینه ها هم دوباره پیداش

  ».د حتما کارالیل از این نظریه خوشش میا«. پلکی زد و نفس راحتی کشید

  »ه نظری« با ناخشنودي گفتم  
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از پنجره به باران پشت آن خیره شد ، تصور کردم که فکرش مشغول ایده اي شده که . براي یک دقیقه سکوت کرد

  .بازگشت خانواده اش باعث شده افراد محلی تبدیل به سگ هاي غول پیکر بشه

  ».، اما زیاد خوب نیستخیلی جالبه«

  »میمونه عیت مثل قبل سر جاش باقی پس موق« به آرامی اضافه کرد  

  .دوستی با گرگینه ها ممنوع، تونستم به راحتی معنی حرفش رو درك کنم  می

توانست درست  فقط او نمی،نه به این دلیل که او واقع بین نبود. دونستم که باید با ادوارد با تحمل برخورد کنم می

. ، سالمت جانی و صد در صد روانیکرد که من تا چه حد مدیون جاکوب بودم حتی تصورش رو هم نمی ،درك کند

با تنها گذاشتنم من رو  او فقط سعی داشت. مخصوصا ادوارد،دوست نداشتم در مورد دوران جداییم با کسی حرف بزنم

 کنم، اونو براي کار هاي احمقانه اي که در غیبتش انجام دادم سرزنش نمی نجات بده ، روحم رو نجات بده ، من هرگز

  .ه کشیدمیا به خاطر عذابی ک

  .کردم  پس باید طوري منطق دلم رو بازگو میاما اون اینکارو کرد ، 

. او دستانش رو باز کرد و من روي زانوهایش نشستم و بدن سردش رو در آغوش کشیدم بلند شدم و دور میز چرخیدم ،

  .ه صحبت کردم به دستانش چشم دوختم وقتی شروع ب

ي یه دوست قدیمیه ، جاکوب داره این فراتر از یه دلتنگی ساده برا. ش کنکنم فقط یه دقیقه به حرفام گو خواهش می

به خاطر اینکه اون دیگه  ، وقتی اون به من نیاز داره ،نمیتونم ولش کنم ،من نمیتونم کمکش کنم عذاب میکشه ،

. بیه انسان نبودممنم اونقدرا شهرچند .  کرد و کنارم بود  خوب وقتی من بهش احتیاج داشتم اون کمکم ،انسان نیست

  ».بوددونی چه شکلی  تو نمی

  .طوري که تاندونهاش معلوم بود. حاال دستانش رو مشت کرده بود. بازوان ادوارد دور من شل شدند مردد بودم ، 

تر از این ها بهش مدیونم من بیش، گشتی دونم تو براي چی دوباره به خونه بر می نمی ،اگر جاکوب کمکم نکرده بود« 

  »ادوارد 

  .چشمانش بسته بود و آرواره هاش رو به هم فشار میداد. با نگرانی به چهره اش نگاه کردم

  »حتی اگر سیصد ساله بشم . بخشم هرگز خودم رو براي اینکه گذاشتم بري نمی«زمزمه کرد 

  .تا زمانی که دوباره چشمانش رو باز کرد رت سردش گذاشتم و آرام فشار دادم ،دستانم رو روي صو

،        تو االن اینجایی،کرد دونم هر کی دیگه هم بود همین کارو می می کنی که درسته ، فقط داري کاري رو می تو« 

  »و اینه که مهمه 
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ناگهان در صداي مخملی ادوارد گم . ، زالو، انگل       ،به یاد اشاره هاي زشت جاکوب افتادم. از درون به خودم پیچیدم

  .شدم

  .صدایش کمی میلرزید »دونم چه جوري اینو بگم  نمی

،       دونم که چه احساسی داره می. از دست دادنت خیلی نزدیک شده بودم برسه، اما قبالشاید شرورانه به نظر «  

  »وام دوباره این خطر رو تحمل کنم خ نمی

  »اید به من اعتماد کنی ، من مواظبم ب« 

  »...خواهش میکنم بال «کرد  زمزمه. اش دوباره دردمند شدچهره 

  »چی؟ کنم  خواهش می«ه چشمان طالیی سوزناکش خیره شدم من ب

، شاید یکم کمک کنم هر کاري بتونم می. کنم ، به خاطر من ، سعی کن تا حد ممکن از خطر دوري کنی خواهش می

  »بد نباشه

  »بهش فکر میکنم «

من رو محکم تر روي سینه هاي  »از میزان عشقم به تو؟ هیچ دیدي  دونی که چقدر برام ارزش داري؟ تو هیچ می«

  .یر چانه اش نگه داشت سختش فشرد و سرم رو در ز

  »دونم که من چقدر عاشقتم  می«لب هامو روي گردن سردش گذاشتم 

  »درختو با یک جنگل مقایسه میکنی  داري یه« 

  » غیر ممکنه«سري تکان دادم و گفتم 

  »گرگینه ها نه«کشید  و باالي سرم رو بوسید و آهیا

  »باید جاکوب رو ببینم. دار نیستممن دست بر «

  »س من باید جلو تو بگیرم پ« 

  .دید  حق به جانب بود و مشکلی در سر راه خود نمی او مطلقاً

  .شک نداشتم که حق با اوستو  

  »بعدا میبینیم ، اون هنوزم دوستمه « شانسم رو امتحان کردم 
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تونستم  می. رو توي جیب عقبم احساس کنم، انگار که به طور ناگهانی سنگین شده بودتونستم نامه جاکوب  می

  .هرگز در واقعیت اتفاق نمی افتاد  چیزي که، و انگار او هم با ادوارد موافق بود. کلمات رو در صداش بشنوم

  .ببخشید . ین چیزي رو تغییر نمیدها
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی: ترجمه 

  میالد مهربانی فر: تایپ 

  علی حسینی: بازبینی متن 

  .کاري از گروه وبالگ خانواده کالن ، فارسی
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  فصل دوم

  بهانه

  

تنها دلیل .  به طرز شگفت آوري بر سطح مسیرم شناور بودم رفتم ، وقتی از کالس اسپانیایی به سمت کافه تریا می

این قسمتی از رفتم، گرچه  این نبود که من دست در دست با جذاب ترین و کامل ترین موجود این سیاره به پیش می

  .آن بود

  . بود و من حاال یک زن آزاد بودم این بود که دوران محکومیت من تمام شده  اش  شاید دلیل عمده 

. گذاشت اي باز و آزاد کالج بود که بر من تاثیر میشاید این به خاطر فض. دگی من نبودتوضیح سرزنً   شاید این مستقیما

براي  مخصوصاً. کرد ی میشد ، و فضاي سرزنده اي بر همه خود نمای نزدیک می شسال تحصیلی داشت به پایان خود

  .دانش آموزان سال آخر 

از پوستر  ءدیوار هاي کافه تریا مملو دیدم ، همه جا نشانه هایش را می.  بچشم و توانستم آزادي را احساس کنم ، می 

کرد که کتاب سال  و یادآوري می گهی هاي مچاله شده لبریز شده بود ،بود ، و سطل زباله از کاغذهاي رنگی و آ

ق ار براي تهیه لباس مخصوص فارآخرین اخط. حاال قابل تهیه هستندحلقه هاي کالسی و اعالمیه ها سه و مدر

و ل آخري ها ، طلسم هاي شانس  ،جلسات سا شب رنگ براي فروش ،لباس هاي  ،... التحصیالن ، کاله و کروات و

اما من قول . شد جشن رقص بزرگ در تعطیالت آخر همین هفته برگزار می حلقه هاي گل رز براي جشن آخر سال ،

  .سفت و سختی به ادوارد داده بودم که بی چون و چرا از این تجربه انسانی لذت ببرم

رسید پایان سال تحصیلی ، آنقدر  به نظر میکردم ،  نه ، این آزادي شخصی من بود که این همه احساس شادابی می  

 افتادم و در حقیقت ، من از شدت نگرانی به حالت تهوع می. هیجان زده کرده بود ، بر من تاثیري نداشت که دیگران را

  .کردم به آن فکر نکنم سعی می

  .ه گیر پایان سال تحصیلی فرار کرد مه شد از جو اما سخت می

او  بر خالف گذشته  » ي یا نه؟ فرستادتو دعوت نامه ها تو  «:   نشست پرسید آنجال در حالی که ادوارد پشت میز می

این . رسید موهاي بلند قهوه اي روشنش را پشت سرش به شکل شلخته اي جمع کرده بود ، و به نظر کمی عصبی می

  . از چشم هایش پیدا بود
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بن مشغول خواندن یک کمیک استریپ بود و عینکش به جلوي بینی اش  نشستند ،  آلیس و بن هم در کنار آنجال  

آلیس با نگاه موشکافانه اي به لباس هاي من که یک شلوار جین رنگ پریده و تی شرت بود خیره شده . ه بودسر خورد

آهی . جدید بود باز هم در حال برنامه ریزي یک پاتک احتماالً. شد من هم به سر و وضعم شک کنم بود و باعث می

دادم ،  اگر به او اجازه می. چشمان آلیس بودعالقه ي اندك من به لباس هاي مد مثل یک خار همشگی در  کشیدم ،

  .عديمثل یک عروسک بزرگ سه ب.... شاید روزي چند بار .... کرد هر روز او لباس هایم را به تنم می

  »می آد ؟ کی دیگه. دونه که من دارم فارغ التحصیل میشم می نه ، فایده اي هم نداره، رِنه« :م به آنجال جواب داد 

  »آلیس چطور؟ «

  »قبوله « : آلیس با لبخند گفت  

ه مادرم صد تا خواهرزاده داره و توقع داره من واسه تک تکشون دعوت نام خوش به حالت ،« :  آنجال با حسرت گفت

  ». از این تولش بدم و ازش در برمتونم بیشتر  دیگه نمی فکر کنم مچم سوراخ شه ،. بنویسم 

  »خطم افتضاحه  البته. کنم من کمکت می« :  داوطلبانه گفتم

من داشتم  احتماال اونم خوشش اومده بود . دم، لبخند ادوارد رو دی ماز گوشه ي چشم. شد خوشحال می چارلی حتماً

  .چارلی رو بدون وسط کشیدن پاي گرگینه ها راضی میکردم

      »خیلی لطف داري ، هر موقع بگی میام خونه تون « . رسید  آنجال به نظر آسوده می

دم من بیام خونه ي شما ، البته اگر اشکالی نداره ، از خونه خودمون خسته شدم چارلی دیشب منو ترجیح می راستش،« 

  ». آزاد کرد

  »کردم رفتی حبس ابد  فکر می «. درخشید برق شادي در چشمان قهوه اي همیشه آرامش » واقعا ؟ « 

  »کنه  تحصیلی آزادم نمیکردم کمِ کمش تا آخر سال  فکر می. من بیشتر از تو تعجب کردم« 

  »ا باید بریم بیرون و جشن بگیریم م بال ّاین عالیه  ، خوب« 

  »عجب فکر با حالی کردي « 

ایده هاي آلیس همیشه براي من کمی . کرد آلیس هیجان زده شده بود و به احتماالت فکر می »حاال چیکار کنیم ؟ « 

  .کرد  به زودي ایده هایش رو عملی میکه  و حاال در چشمانش معلوم بودزیاد بزرگ  بود ، 

  ». کنی آلیس ، من اونقدرام آزاد نیستم به هر چی که داري فکر می« 

  »آزاد یعنی آزاد دیگه «   
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  »مرز قاره آمریکا مثل  براي من یه مرزي وجود داره ، درست مثل ، « 

  .اما آلیس به شکل مشهودي ناامید شد. آنجال و بن به خنده افتادند

  »پس ما امشب قراره چی کار کنیم؟ خوب « 

هیچی ، ببین بزار یه دو سه روز بگذره ببینم هنوزم چارلی سر حرفش هست یا نه ، از اون گذشته االن شب مدرسه « 

  ».  است

  .خواستم به احساسات آلیس صدمه بزنم به هیچ وجه نمی ». گیریم پس تعطیالت آخرهفته جشن می« 

حواس  . کتاب کمیکش را کنار گذاشته بودحاالکنم ،  بن هم در بحث ما شرکت کرد امیدوار بودم او را آرام  »البته « 

بود حاال آنقدر ها هم جذاب همه برایم جالب  عجیب بود که موضوع آزادي من که در ابتدا این.  من از بحث دور میشد

  .کردم به آرامی احساس ناخشنودي مینباشد ، 

  .گرفت می م از کجا منشاءنکشید تا فهمیدم ناراحتی ازیاد طول 

از زمانی که من از جاکوب بلک در روبروي جنگل کنار خانه مان خداحافظی کرده بودم ، دردي ماندگار در درونم 

این درست مثل ساعتی که هر نیم . حس بدي از به خاطر آوردن آخرین صحنه دیدارمان آزارم میداد ی کردم ،احساس م

اکوب که از با تصویري از صورت ج. کرد کرد در درون افکارم نفوذ می یک بار زنگ ناخوشایندش را پخش میساعت 

  .ره اي بود که از او در ذهن داشتم این آخرین خاط درد در هم کشیده میشد ، 

  .ن کامل نبودآزادي م جه شدم چرا از آزادیم راضی نیستم ،وقتی موج خاطرات دوباره به من حمله ور شد ، تازه متو

ت انجام خواس آزاد بودم هر کاري که دلم می .اد بودم هر جا که می خواهم بروم ، هر جا غیر از الپوش البته ، من آز

  .داشت  باید یه راه گریزي وجود می من روي میز خم شدم ، .  بدم ، جزء دیدن جاکوب 

  » ! آلیس؟ آلیس؟« 

من این . ش رو جلوي چشمان خیره آلیس به عقب و جلو  تکان میداداو دستهای. صداي آنجال من رو به خودم آورد

نگاه صابت و بی حالت او . حالتی که باعث میشد از ترس به حال شوك بیفتم شناختم ، حالت چهره آلیس رو خوب می

به  زي کهچی. اما چیزي واقعی در شرف اتفاق بود. نشان میداد که آلیس چیزي بسیار دورتر ازسالن غذاخوري را میدید

  .اتفاق می افتاد ،احساس کردم رنگ از چهره ام پرید زودي

اما نگاه من بر روي آلیس قفل  آنجال و بن به او نگاه کردند. دهو بعد ادوارد بلند خندید، خیلی طبیعی و با صدایی آسو 

  . او ناگهان از جا پرید، درست انگار یک نفر از زیر میز به او لگد زده بود. شده بود

  »وقت چرت بعد از ظهرت شده آلیس؟ « :  ارد به شوخی گفتادو
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  »د ، فکر کنم  یه لحظه خوابم برد ببخشی« : آلیس که به خودش آمده بود گفت 

  »زه هنوز دو ساعت از مدرسه مونده تا حق داري خوابت ببره ،« : بن گفت 

فقط براي یک دقیقه   .شاید خیلی بیشتر بل ،تحرکی ساختگی بیشتر از قآلیس دوباره به بحث قبلی بازگشت ، اینبار با 

آلیس دوباره به آنجال  درست قبل از اینکه کسی متوجه شودو بعد  ه شددیدم که چشمان آلیس و ادوارد به هم دوخت

  .کرد ادوارد ساکت بود، و به شکل رویا گونه اي با طره ي موي من بازي می. نگاه کرد

رفت و  می هسته به دنبال بن پیشبعد از نهار  ادوارد با قدمهاي آ  .بودرسید، حتی کمی تصنعی  به نظر عجیب می

گرفت ،گر چه  همیشه یک نفر در بین ما قرار می . انجامشان داده بود بال ّدانستم ق راجع به تکالیفی حرف میزد که می

بحث ادوارد و مایک نیوتون  تی زنگ کالس پایانی به صدا درآمد وق. ما همیشه فقط چند دقیقه تنها در کنار هم بودیم

    وقتی مایک به سمت پارکینگ ،  رفتند گم شد در بین همهمه بقیه دانش آموزان که به سمت کالس هایشان می

  . و اجازه دادم ادوارد من را به دنبال خود ببرد. رفت چند قدم به آنها نزدیک شدم می

رسید  می به نظر. داد مول به پرسش هاي مایک پاسخ میادوارد به شکلی غیر مع. با سر در گمی به آنها گوش دادم

  .مایک با ماشینش مشکل داشت 

حتی او هم . ارد انداختنگاهش رو به دور و بعد به ادو » .ی آخه من تازه باتریشو عوض کردمول..... «:  گفت مایک می

  .متعجب بود 

  »ش باشه شاید از کابل ها« :   ادوارد پیشنهاد کرد

اما . هباید بدم یکی یه نگاهی بهش بنداز« : مایک ادامه داد »    ی دونم ي هیچی راجع به ماشین ها نممن جد. شاید« 

  »خارج تعمیرگاه داولینگز بر بیام تونم از پس م نمی

بال ّرو برسونم فقط بزار آلیس و . شاید بتونم یه نگاهی بهش بندازم.... دونم من یه چیزایی می« :  ادوارد پیشنهاد کرد

  »ونه خ

  .با دهان باز به ادوارد خیره شدیم من و مایک هر دو 

  ». شاید یه وقت دیگه. برم سر کار ولی من باید. ممنون...ام م م« :  وقتی مایک به خود آمد گفت

  ». حتماً« 

  .مایک سوار ماشینش شد و با ناباوري سري تکان داد » .بعدا می بینمتون« 

  .طرف تر بود یس هم سوارش بود ، فقط دو ماشین آناتومبیل ولوو ادوارد ، که حاال آل

  »این دیگه چه کاري بود؟ « :  وقتی ادوارد در جلویی ماشین رو برام باز کرد گفتم 
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  »خواستم کمک کنم  فقط می« :  ادوارد پاسخ داد 

  . طرف پرت میشد  طرف و آن و بعد آلیس بر اثر سرعت باالي اتومبیل این

اینجوري روي بهتري . شاید بهتر باشه اجازه بدي رزالی یه نگاهی بهش بنداره. ادوارد بلد نیستیتو اینقدرآم مکانیکی « 

ببینی که از دیدن رزالی که واسه  دونی که ،  نه فقط واسه اینکه قیافه مایک رو می،  وقتی مایک ازت خواسته  داره

جا رفته شاید این فکر خوبی تحصیل شده و از ایناما از وقتی رزالی به طور نمایشی فارق ال. کمک رفته شاخ در آورده

. پا ازش یه ماشین پر سرعت ایتالیایی نسازيفقط بِ. خودت درستش کن البته ماشین مایک رو.  چه بد شد نباشه ،

دونم  نمی هنوزم یه پرشه زرد به من بدهکاري ،تو . راستی صحبت ایتالیا و ماشین پر سرعتی شد که از اونجا دزدیدم

  ».... م تا کریستمس صبر کنم یا نهتون می

  طاقتم داشت به آخر. دادم و اجازه دادم صداي او در پس زمینه ترکیب شه دیگه به حرفهاي سریع آلیس گوش نمی

  .رسید می

فقط باید کمی صبر .  به زودي با من تنها می شد! خوب. کرد از سواالت من دوري کند سعی می ازنظر من ادوارد عمداً

  .کردم می

او آلیس را همیشه جلوي ورودي راه جنگلی خانه کالن ها . ادواردم هم متوجه این واقعیت شده بود رسید به نظر می

  .برد براي دوري از من ادوارد او را تا توي خانه هم می گرچه احتماالً. کرد پیاده می

  .رسید راحت به نظر می امالًاما ادوارد ک. وقتی آلیس سرانجام از ماشین پیاده شد، نگاه جدي به ادوارد کرد

  .و بعد به آرامی سري تکان داد »می بینمت  بعداً« : ادوارد گفت 

  .آلیس در بین درختان گم شد

من به این امید که خودش سر حرف . برد ییر داد ، هنوز در سکوت به سر میتی ماشین راهش را به سمت فورکس تقوق

یعنی آلیس در سر میز ناهار چه . شدم کرد و من آرام آرام عصبی تر میاما او هیچ حرکتی ن. را باز کند، سکوت کردم

. گشتم خواست من ازآن با خبر شوم ، و من در ذهنم به دنبال دلیل راز داري او می چیزي دیده بود؟ چیزي که او نمی

جواب،  وحشت زده خواستم با شنیدن  به هیچ وجه نمی. شاید بهتر بود خودم را قبل از پرسیدن هر سوالی آماده کنم

  او فکر کند من تحمل آن را ندارم  شوم و کاري کنم که

  .م هر دوي ما تا جلوي در خانه چارلی سکوت کردی

  »امشب تکالیف زیادي نداریم « : و گفتا

  »...م م م م« 
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  »جازه دارم که دوباره بیام داخل؟ کنی من ا فکر می« 

  ». رلی زیاد ناراحت نبودداشتی چا وقتی منو براي بردن به مدرسه بر می« 

شاید باید تدارك یک غذاي . ، غر غر  می کنداما اطمینان داشتم وقتی چارلی از اداره به خانه بیاید و ادوارد را آنجا ببیند

  .دیدم مخصوص براي شام می

ت و از پنجره به او روي لبه تختم نشس. وقتی وارد خانه شدم، در حالی که ادوارد به دنبالم می آمد به طبقه باال رفتم

  .رسید متوجه اخالق بد من شده بود بیرون چشم دوخت، به نظر می

وقتی منتظر باال . یک اي میل از مادرم در انتظار جواب بود. کیفم رو به گوشه اي انداختم وکامپیوتر را روشن کردم

هماهنگ و عصبی به سطح میز آنها با ریتمی نا . آمدن کامپیوتر فکسنی ام بودم با انگشتانم روي میز ضرب گرفتم

  . ضربه میزدند

  .و بعد انگشاتنش در بین انگشتان من قرار گرفت

  »امروز یکم بی حوصله نبودي؟ « 

من  کردم به اما صورتش از آن چیزي که تصورش رو می  خواستم چشم غره اي نثارش کنم، به باال نگاه کردم، می 

. کرد درخشیدند، و نفسش لب هایم را خنک می ان طالیی اش میرف تر ، چشمط آن تنها چند سانت. نزدیک تر بود

  .توانستم با زبانم طعمش را بچشم  می

من حتی اسم خودم را هم فراموش کرده . دانستم در جواب این عمل او چه حرکت احمقانه اي از من سر میزد نمی

  . بودم

  .او به من فرصت تصمیم گیري نداد

هیچ تجربه اي در زندگی ام به شیرینی   .کردم رو با بوسیدن ادوارد سپري میاگر دست من بود، من بیشتر وقتم 

  .او نبود که بر لب هاي من می نشست چشیدن مزه لب هاي خوش تراش و نرم 

  .این اتفاق همیشه دست نمی داد 

دستانم در . ه شدمبراي همین بود که وقتی انگشتانش را در موهایم فرو کرد و صورتم را به سمت خودش کشید، شوکّ

او را در این وضعیت کردم اي کاش آنقدر قدرتمند بودم که میتوانستم تا ابد  آرزو می. پشت گردنش در هم گره شدند

حتی با وجود لباس . تر به سطح سینه ي استوارش فشار داد متداد کمرم پایین آمد، و مرامحکمدستش در ا. اسیر کنم

اما  و شادي تمام وجودم را فرا گرفت ،لرزه اي از سر لذت، . زیرش، بدنش بی نهایت سرد بود و باعث شد به خود بلرزم

  .در پاسخ به این حس تازه دستانش شروع به شل شدن کردند
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م، درست قبل از اینکه آه دردناکی بکشد و حرف هایی در مورد به دانستم که تنها چند ثانیه فرصت دار به خوبی می

از آخرین ثانیه ها بیشترین استفاده را کردم و هر چه بیشتر خودم را به او نزدیک کردم، طوري که . خطر افتادن من بزند

را سیقل داده  هایشبا نوك زبانم سطح بر آمده لب باالیی او را لمس کردم، انگار لب . تقریبا هم قالب بدن او شدم

  ...بودند، و مزه اش

احتماال حتی متوجه هم نشد که من از تمام توانم  .چنگ من بدون هیچ تالشی رها شد ند، و کَاو صورتش را از من 

  .کردم براي نگه داشتنش استفاده می

  .خود را باز یابد کرد آرامش درخشید و سعی می چشمانش از فرط هیجان می. او خنده اي آرام و تو گلویی سر داد

  ». بال ّ...آه ه ه «

  ». ی خواممن باید معذرت بخوام، ولی نم «

  ». اید بهتر باشه یکم رو تخت بشینمشکنم ،  و من باید احساس عذاب وجدان کنم، اما نمی« 

  ».... کنی الزمه  اگه فکر می« من نفسی تازه کردم 

  .لبخندي عصبی زد و دوباره آرام شد او 

حاال سیستم حسابی گرم و . بار تکان دادم، سعی کردم ذهنم را پاك کنم، و به سمت کامپیوترم سر خوردمسرم را چند 

  .با سر و صدایی بیشتر از گرما. آماده شده بود

   ». به رِنه سالم برسون« 

  ».  حتماً« 

درست مثل . دادم اباوري تکان میر از هر کار جدیدي که او انجام داده بود سري از نرِنه را خواندم، و با گذدوباره نامه 

انگار مادرم فراموش کرده بود تا چه حد . اولین بار که این نامه راخوانده بودم، دوباره هیجان زده و البته وحشت زده شدم

نا امید شده  من کمی از فیلیپ. لم شنا شیرجه میزدرفت و  به کمک مع ترسید، که حاال به کوهنوردي می از بلندي می

من خیلی بهتر . داد کرد اجازه انجام چنین کارهایی را می به همسر تازه اش که تنها دو سال با او زندگی می بودم، که

  .شناختم  من او را بهتر می. کردم از مادرم نگهداري می

من ، ...باید بزاري زندگی خودشون رو داشته باشن. خوان بکننی به خودم یادآوري کردم، باید بزاري اونا هر کاري م

من مادرم . کردم میاو را از انجام نقشه هایش منصرف  که با بردباري. کرده بودم رِنهبیشتر عمرم رو صرف نگهداري از 

در درون  رِنهبا تصور سیل اشتباهات .  خوردم حتی گاهی به او قبطه می. شدم کردم، با او سر گرم می را تحسین می

  .سر به هوا رِنه.... خودم به خنده افتادم
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را خودم  من . ، یک آدم بزرگ مسئولیتمراقب بودم، با احساس من فردي عاقل و  ن با مادرم خیلی تفاوت داشتم ، م

  .اینگونه می شناختم 

که بعد . احمقانه و رویایی. کردم در حالی که صورتم هنوز بر اثر بوسه ادوارد گل انداخته بود، به اشتباهات مادرم فکر می

. و درست یکسال بعد من را به دنیا آورده بود. شناخت ازدواج کرده بود ان با مردي که اصال نمیاز فارق شدن از دبیرست

خورد که هیچ گاه از داشتن من احساس پشیمانی نکرده، و من بزرگترین هدیه اي بودم که خداوند  او همیشه قسم می

خیلی از مردم  ، گیرند ل ازدواج را جدي میآدمهاي عاقکرد به من نصیحت کند ، و حاال او سعی می. به او بخشیده بود

دانست که هرگز من به اندازه  او خوب می. شدند به جاي درگیر شدن در روابط شان، بعد از دبیرستان وارد دانشگاه می

  .شدم  خودش کم عقل و سر به هوا نمی

  .مدندان هایم را به هم فشردم و سعی کردم تمرکز کنم، و بعد شروع به نوشتن جواب کرد

  . جواب را نفرستاده بودم بال ًو تازه متوجه شدم چرا ق. رسیدم رِنهتا آنجایی پیش رفتم که به جمله ي بخصوصی در نامه 

  خیلی وقته هیچی راجع به جاکوب برام ننوشتی، اون این روزا چیکار میکنه؟

  .م را در دو جمله خیلی احساسی نوشتو پاسخش . آهی کشیدم و شروع به تایپ کردن کردم

 می    اون بیشتر وقتش رو با یه گروه از رفقاش تو الپوش. زیاد نمی بینمش. جاکوب حالش خوبه، البته فکر کنم

  .گذرونه

  .لبخند بی رمقی به خودم زدم و سالم ادوارد رو رسوندم و در آخر دکمه فرستادن رو زدم

نزدیک بود به خاطر . تا زمانی که کامپیوترم رو خاموش کردم و برگشتم متوجه نشدم که ادوارد پشت من ایستاده بود

اینکه از پشت سر نوشته هایم را خوانده بود او را سرزنش کنم، که تازه متوجه شدم ادوارد کوچکترین توجه اي به من 

من . ا صاف و تکه تکه در کمد باالي سرم خیره شده بوددر عوض با دقت به جعبه ي سیاه وبا سطحی ن. ندارد

من تقریبا همه چیز را در . ت، رزالی و جاسپر به مناسبت تولدم به من هدیه کرده بودند شدممفاصله استریویی که ابال ّ

و خاك  زخیمی از گرد اال همه ي آنها درون قفسه زیر الیهءمورد هدیه هاي تولد سال قبلم فراموش کرده بودم و ح

  .مدفون شده بودند

  »بالیی سر این آوردي؟ هیچ معلومه تو چه « :  با صدایی وحشت زده پرسید

  ». اومد از تو داشبورد ماشینم در نمی« 

  »پس فکر کردي باید شکنجه اش کنی؟ « 

  ».از قصد بهش آسیب نزدم. لد نیستمدونی که من زیاد کار فنی ب خودتم خوب می« 
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  ».تو این بیچاره رو نابود کردي« :  کرد کشید به استریو نگاه می مصیبتی عظیم را بر شانه می با چهره اي که انگار

  »آره دیگه « :  و لندي کردمغر

از اینکه  قبل. فکر کنم خیلی خوب شد که تو اینجا حبس بودي. اگر اینو ببینن ممکنه به احساساتشون صدمه بخوره« 

  ».متوجه بشن باید یه جدیدش رو بخرم

  » . به یه استریویه گرون قیمت ندارمممنون، ولی من نیازي  «

  » . خوام عوضش کنم برا خاطر تو نمی« 

  .آهی کشیدم

  » .یشت درست و حسابی استفاده نکرديتو از هیچ کدوم از هدیه هاي سال پ« :  با نارضایتی گفت

  .ناگهان او مثل یک برگه کاغذ در جریان باد به هوا بلند شد 

تمام نتایجی که به  با  تولد فاجعه بار هجده سالگی من ،. خواسم لرزش نهفته در صدایم را بشنود ندادم، نمیجوابی 

از این که او این جریان را به پیش کشید حیرت زده شده .... خواستم چیزي به خاطر بیاورم و من نمی همراه داشت ، 

   .ی داداز خود من دراین باره حساس نشون ماو حتی بیشتر . بودم

این هم یکی  »دونستی اینا دارن باطل میشن؟  می« :  داد گفت در حالی که دو تکه کاغذ را در جلوي من تکان می

  .برایم هدیه کرده بود رِنهبراي سفر من به فلوریدا و دیدن  که بلیط هاي هواپیما،. دیگر از هدیه هاي من بود

  ». من اینارو فراموش کرده بودم...هراستش، ن« . قی کشیدم وآماده جواب دادن شدمنفس عمی

 هنوز وقت داریم، تو دیگه آزادي ،خوب ما « . شد هیچ نشانی از ناراحتی در او دیده نمی. ظاهر او با احتیاط و گشاده بود

چرا « :ادامه داد  ». این هفته هیچ برنامه اي نداریم خواي با من به جشن رقص بیاي، پس ما آخر واز اونجا که تو نمی

  ». گیریم طوري جشن می این که نه، ما آزادیت رو

  »با رفتن به فلوریدا؟ « 

  »در حریم قاره آمریکا نگفته بودي؟ تو یه چیزایی راجع به آزادیت « 

  .ن خیره شدم، و سعی کردم بفهم این ایده از کجا آمده بودمن به او با سوءظ

  »نه یا نه؟ رِما میریم به دیدن « : با اشتیاق پرسید » خوب؟ « 

  »چارلی هرگز اجازه نمیده « 

  »مادرت هنوزم سرپرست اصلی توست  .چارلی نمیتونه تو رو از دیدن مادرت منع کنه« 
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  »من االن یه بزرگسال محسوب میشم  .هیچ کس سرپرست من نیست  «

  »دقیقا ً« :  او لبخند زیبایی زد 

 رِنه را ببینم،خواستم  نه براي اینکه می.  چارلی دیوانه میشد ز شروع کردن جر و بحث، قبول کنم ،تصمیم گرفتم قبل ا

. شدم من دوباره زندانی می و احتماالً زد ، چارلی یک ماه با من حرف نمی. چون ادوارد هم با من به سفر می آمد

  .دیگري الاقل به خاطر فارق التحصیل شدنم، یا هر چیز. دادم چیزي به او بروز نمی عاقالنه این بود که اصالً

مدت زیادي  رِنهاز آخرین دیدارم با . توانستم به ایده ي دیدن مادرم در کمتر از یک هفته دیگر، دست رد بزنم اما نمی

آخرین باري که در فینیکس با  شرایط عادي و مطبوع دیده بودم ، و حتی بیشتر از آخرین باري که او را در. گذشت می

. وآخرین باري که او اینجا بود، من دچار کم تحرکی شده بودم بودمبودم، تمام مدت را در بیمارستان بستري  رِنه

  .خاطراتی که دوست نداشتم از خودم در ذهنش باقی بگذارم

  .گفت تا بیخیال شود میدید تا چه حد در کنار ادوارد شاد هستم، به چارلی می رِنهو شاید، اگر 

  ».این هفته نه« :  با ناراحتی گفتم 

  »چرا نه؟ « 

  ». ت بعد از اینکه تازه منو بخشیدهاونم درس. خوام با چارلی دعوا کنم من نمی« 

  »من که میگم این هفته عالیه « :  با اخم هاي در هم کشیده گفت

  »باشه یه وقت دیگه « :  سري تکان دادم

  ». گیر افتاده تو این خونهدونی، فقط تو نیستی که  می« :  ا ترشرویی گفتب

  »خواد بري  تونی هر جا دلت می تو می« 

  »بدون تو هیچ لذتی براي من نداره دنیاي بیرون از اینجا « 

  .چشمانم را با شنیدن اغراق او به باال چرخاندم

  »من جدي گفتم « 

  »....لس و یه فیلم ببینیمپرت آنج تونیم بریم به براي مثال،  ما می.... بیا گردش در دنیاي بیرون رو آروم شروع کنیم« 

  »زنیم  راجع به اش حرف می بعداً. ولش کن« 

  »یگه حرفی نداریم که به هم بزنیم د« 
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  .آهی کشید

یعنی او هم . ...دلیل نگرانی بعد از ظهرم رو فراموش کرده بودم من تقریباً ». کنیم موضوع رو عوض می. باشه« :  گفتم

  همین قصد رو داشت؟  

  »ناهار آلیس چی دید؟ امروز سر « 

  .نگاهم رو به صورتش دوختم و حرکاتش رو زیر نظر گرفتم

یه جاي ناآشنا  اون جاسپر رو تو« . کمی در رنگ مردمکش احساس کردم اریفقط تغییر بس. رسید به نظر خونسرد می

 .و هیچ نشانی از برگشتن اون ندید . سابق اش کرد، جایی نزدیک خانواده جایی در جنوب غربی، اینطور فکرمی دید ،

  ». واسه همینم نگران شده بود

جاسپر . آینده جاسپر بودکردم که آلیس نگران  اما درك می. کردم این چیزي نبود که من تصورش را می ». اوه« 

  »بهم نگفتی؟بالً چرا ق«. بط آتشین امت و رزالی نمی رسیدگرچه روابط آن دو به روا. نیمه دیگر راستینش جفتش بود ،

  ». به هر حال چیز مهمی هم نبود. ديدونستم متوجه مون ش نمی« 

من بعد از ظهر با ارزشم رو با این تصور که ادوارد چیزي را از . تصورات من به طرز غم انگیزي از کنترل خارج شده بود

  .من به درمان نیاز داشتم. من مخفی میکند، به هدر داده بودم

کار ادوارد در یک . لی زودتر به خانه بازگردد، ما به طبقه پایین رفتیم تا تکالیفمان را انجام دهیمبا این احتمال که چار

من با رنج زیاد در تمرینات جبر و هندسه دست و پا زدم و در آخر به بهانه درست کردن غذاي چارلی، . دقیقه تمام شد

غذاي انسانها قیافه اي منزجر کننده به   مواد غذایی خام ،و با دیدن . دکر ادوارد به من کمک می. آنها را کنار گذاشتم

 گرچه خودم اصال بلد نبودم ،. پختم من از روي دستور آشپزي مادربزرگ اسوان، بیف استراناگف می. گرفت خود می

  . داد این غذاي مورد عالقه ام بود و بدون شک چارلی رو تحت تاثیر قرار می

مثل . او حتی با ادوارد بد رفتاري نکرد. رسید روز خوبی را سپري کرده بود ر میوقتی چارلی به خانه رسید، به نظ

صداي اخبار شبانه از اتاق مجاور شنیده شد، اما من . همیشه، ادوارد به خاطر نخوردن غذا عذر خواست و چیزي نخورد

  . کرد شک داشتم که ادوارد چیزي نگاه می

کشید، ازمیز فاصله  در حالی که دستهایش رو روي شکم ورآمده اش می بعد از خوردن سه بشقاب پر و پیمان، چارلی

  . گرفت

  »! بال ّعجب خوشمزه بود « 

  .شد با او صحبت کرد خورد که نمی چنان با اشتها غذا می او آن »کار امروز چطور بود؟. خوشت اومد خوشحالم که«
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با پوزخندي » .کردیم تمام بعد از ظهر ورق بازي میمن و مارك . نهایت آروم دونی، بی یه جورایی آروم بود، می« 

  »بعدشم کلی پشت تلفن با بیلی حرف زدم . نوزده به هفت. من بردم« ادامه داد 

  »لش چطور بود؟ حا« برسم  سعی کردم عادي به نظر

  »درد مفاصلش عذابش میده . ود، خوبخوب ب« 

  »اوه، این خیلی بده « 

یه جور مهمونی . کنه خواد کلیر واتر ها و اولیز ها رو هم دعوت می. ن کرده خونشوناون آخر این هفته دعوتمو. آره« 

  ».... خودمونی

دونستم اجازه ندارم به مهمانی گرگینه ها بروم،  گفتم؟ می آخه چی باید می. این خردمندانه ترین پاسخم بود » هیم« 

چارلی  بود ،یا شاید هم . به الپوش هم موافق باشد ن نبودم ادوارد با رفتن چارلیطمئحتی م. حتی با نضارت والدینم

  آیا پدرم در خطر بود؟. گذراند، تنها انسان موجود بیشتر زمانش را با بیلی می

آنها را توي سینک ظرف شویی گذاشتم و . من از جا بلند شدم و بدون توجه به چارلی بشقاب هاي شام را جمع کردم

  .ظاهر شد و حوله خشک کن را برداشت کنارم  ادوارد در. آب را روي آنها باز کردم

  »چارلی « :  ادوارد با صدایی رسا گفت

  »؟ بله« یانه راه آشپزخانه کوچکش ایستاد چارلی در م

  »رِنه بره نگفته؟تا به حال چیزي راجع به بلیط هواپیمایی که والدینم به عنوان هدیه تولد بهش دادن تا به دیدن  بال ّ«

اما . بشقاب از روي کابینت سر خورد و با صداي شدیدي به کف زمین خورد. دم از دستم لغزیدسابی بشقابی که می

  .چارلی حتی متوجه هم نشد. در عوض سر تا پاي هر سه نفرمان و اطرافمان پوشیده از آب و کف شد. نشکست

  »بال ّ؟« :  او با صدایی خشک پرسید

  »آره، اونا اینکارو کردن « :  زمین بر میداشتم جواب دادم نگاهم را به بشقاب دوختم و در حالی که آن را از

هیچ وقت اشاره اي نکرده . نه« . مان گیج به ادوارد زل زدچارلی آب دهانش را با صداي بلندي قورت داد، و بعد با چش

  ».بود

  »... ها م م م « :  ادوارد زیر لب گفت

  »مطرح کردي؟ یل خاصی داشت که اینو دل« : چارلی با لحنی خشک پرسید
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ر چه حرفش رو گ. از هدیه اش استفاده نکرده بال ّخیلی ناراحت میشه اگر بفهمه  ازمه. شن بلیط ها دارن باطل می« 

  »نمیزنه 

  .من با ناباوري به ادوارد خیره شدم

  »بهت بلیط هواپیما هدیه کرده بود؟تو یادت رفته بود که یه نفر « :  چارلی اخمی کرد و گفت

  .ظرف شویی برگشتم و به سمت دوش»  ...اهوم« : گفتم بسته سر

  »ت چند تا بلیط گرفتن؟ شنیدم گفتی دارن باطل میشن ادوارد؟ اونوقت والدین« 

  »ط یکی واسه اون ، و یکی هم واسه من فق« 

صداي نفس  به راحتی. اما اینبار درون سینک فرود آمد و سر و صداي زیادي تولید نشد. بشقاب دوباره از دستم افتاد

 چرا ادوارد اینکار رو می. خون به صورتم دوید و با خشم و ناراحتیم ادغام شد. شنیدم هاي بلند و عصبی پدرم را می

  .کرد؟ من با ترس به حباب هاي کف و صابون درون سینک چشم دوختم

  »من اجازه نمیدم   «:  چارلی جوش آورده بود و با فریاد گفت

آخه چرا؟ خودت گفته بودي که خوب « :  ه شده بود با صدایی آرام گفتکّیرت و تعجب شُاز شدت ح ادوارد که مثالً

  »رفت  به دیدن مادرش می بال ّمیشد 

به سویش چرخیدم و  ».ري هیچ جا باهاش بري، خانم جوانتو حق ندا« :  فریاد زنان گفت. چارلی به او توجه اي نکرد

  .او با انگشت به من اشاره کرد

  .ار، عصبانیت در درونم شعله کشید، جوابی طبیعی در مقابل داد و فریاد اوبه شکل خودک

  »یادته؟ . و منم دیگه زندانی نیستم. من دیگه بچه نیستم پدر« 

  »از همین االن . اوه چرا هستی« 

  »به چه دلیلی؟ « 

  »براي اینکه من میگم « 

  »ی؟ که من به سن قانونی رسیدم چارلنکنه باید بهت یادآوري کنم « 

  »باید از قوانین من اطاعت کنی .. ..اینجا خونه ي منه « 

وقت میدي تا وسایلم رو همین امشب بزنم بیرون یا دو سه روز بهم . خواي اگر اینجوري می« : با نگاه سردي گفتم

  »جمع کنم؟ 
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  .رو کرده بودممن برگه برنده بیرون رفتنم رو به وحشتناك ترین شکل . صورت چارلی به رنگ قرمز روشن درآمد

پدر، من بدون هیچ شکایتی تنبیه شدن رو در « . می منطقی تر کنمنفس عمیقی کشیدم و سعی کردم لحن صدایم را ک

  ». وي این تعصب بی جاي تو می ایستماما جل. پذیرم قبال اشتباهاتم می

  .او بسیار خشمگین بود، اما منطقی تر شده بود

از روي وجدان بگو اگر آلیس یا . دارم تعطیالت آخرهفته  به دیدن مادرم برم نم تو می دونی که من حقمطمئ حاال،« 

  »د بازم اینجوري جبه گیري میکردي؟ آنجال با من می اومدن

  »اونا دخترن « :  با تکانی عصبی گفت

  »رفتم؟  یا برات اهمیتی داشت اگر با جاکوب می« 

. اما خیلی زود پشیمان شدم. عتماد چارلی به او با خبر بودممن اسم جاکوب را فقط به این دلیل وسط کشیدم چون از ا

  .ادوارد با صداي بلندي دندان هایش را به هم سایید

  ». خورد بهم بر می« به آرامی اضافه کرد »  .بله« واب دادن خودش را جمع و جور کند پدرم سعی کرد قبل از ج

  »تو دروغ گوي افتضاحی هستی پدر « 

  ».... بال ّ« 

توهستی، اونم همونقدر که . من دارم میرم مامان رو ببینم. بشم خوام برم الس وگاس و اونجا رقاص که نمیمن « 

  ». خانواده ي من محسوب میشه

  .نگاه افسرده اي به من انداخت 

  »از من درست و حسابی مراقبت کنه؟  تونه کنی مامان نمی یعنی فکر می« 

  .وردچارلی در جواب به سوال من پیچ و تابی خ

  »من اصال خوشحال نیستم . بال ّبهتره که اینکارو نکنی « 

  »دلیلی نداره که ناراحت باشی « 

  .اما حدس میزدم که طوفان آرام گرفته بود. او چشمانش را در حدقه چرخاند

ا رو خوب، تکالیفم که انجام شده، پختن غذاتم که تمام شده، ظرف ه« . و آب داخل سینک را تخلیه کردم من چرخیدم

  ». گردم تا قبل از ده و نیم هم بر می. من دارم میرم بیرون. هم شستم، منم دیگه زندانی نیستم
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  .گشت حالت چهره اش دوباره عادي شده بود و رنگ به آن بر می» خواي بري؟ کجا می« 

  »باشه؟ . رم ل بیش تر نمییاز ده ما.دونم دقیقا نمی« 

احساس  بعد از پیروزي در جنگ، سریعاً طبیعتاً. و بعد به سمت اتاق راه افتاد او صدایی در آورد که شبیه مخالفت نبود

  .کردم پشیمانی می

  »ریم بیرون؟ داریم می« :  ادوارد با صدایی مشتاق پرسید

  ».خوام تنهایی باهات حرف بزنم می. بله« چشم غره اي به او انداختم 

  .آنقدر که انتظار داشتم نگران نشد

  . ماشین شدیم صبر کردم تا سوار

  »این چه کاري بود که کردي؟ « 

در حقیقت نگرانش . زدي توي خواب در موردش حرف میبال ّ، خواد مادرت رو ببینی  ت میلدونم تو د من می«

  »بودي

  »؟ واقعاً« 

  »من از طرفت پا در میونی کردم .. .اما تو شجاعت برخورد با چارلی رو نداشتی« 

  »! نو انداختی تو دهن کوسه هاتو م پا درمیونی کردي؟ « 

  »من که ندیدم خطري تهدیدت کنه « :  چشمانش را چرخی داد

  »خوام با چارلی دعوا کنم  بهت گفته بودم نمی« 

  »کسی هم نگفت که اینکارو کنی « 

  » .یعت جوانانه درونم وسوسه ام کردطب.... یس بازي در میاره تحملش کنمتونم وقتی رئ من نمی« : با داد گفتم

  ».خوب این که تقصیر من نبود«:  با خنده گفت

. صورتش در هنگام تماشاي نسیم شبانه آرام بود. رسید متوجه نگاهم نشد به نظر می. با نگاهی متفکرانه به او زل زدم

یا شاید این هم حاصل تصورات من بود که دوباره مثل بعد از ظهر به کار  دانستم چه چیز ،  اما نمی. چیزي کم بود

  .افتاده بود

  » ریدا ربطی به مهمانی بیلی نداشت؟ تصمیمت براي دیدن ناگهانی فلو« 
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  ».هنوزم حق نداري اونجا بري. دنیامهم نیست اینجا یا هر جاي دیگه . هیچ ربطی نداشت« . آرواره اش منقبض شد

برخوردي که والدین با فرزند بدرفتار و زبان نفهمشان  د دقیقه قبل با چارلی شده بود ، دوباره همه چیز مثل برخورد چن

خواستم با  به هیچ وجه نمی. براي اینکه دوباره داد و بیداد به راه نیندازم، دندانهایم را به هم فشار میدادم. کردند می

  .ادوارد هم دعوا کنم 

  »کار کنی؟ خواي چ خوب، امشب می« .وباره گرم و مخملی شدادوارد نفسی تازه کرد وصدایش د

  ». ؟ خیلی وقته ازمه رو ندیدممیشه بریم خونه ي شما« 

  ». بفهمه برنامه آخر هفته ي ما چیهوقتی  مخصوصاً. اون بینهایت از دیدنت خوشحال میشه« . لبخندي زد

  .غر غر طالفی جویانه اي کردم

یدن چراغ جلوي در خانه مان رسیدم، با د وقتی به. همونطور که به چارلی قول داده بودم، زیاد در منزل کالن ها نموندم

  .دق دلی اش را سرم خالی کند ه تا دزدم چارلی بیدار مان حدس میهاي روشن متعجب شدم ، 

  ».ممکنه همه چیز بدتر شه. اي داخلبهتره تو نی« :  گفتم

کند که من تا به  میکردم به لطیفه اي فکر  چهره اش طوري بود که فکر می ». افکارش نسبتا آرومه« : ادوارد گفت

  .داشت با لبخند زدن می جنگید. گوشه لبش به حالتی کج و کوله در آمد. حال نشنیده بودم

  ».بعدا می بینمت« :  رفتم گفتم با حالتی که انگار به سمت جهنم می

  ».گردم من وقتی چارلی شروع به خر خر کردن کرد، بر می« : بوسید گفت در حالی که پیشانیم را می

  .سعی کردم به آرامی و دزدکی از کنارش  بگذرم. وارد خانه شدم صداي تلویزیون خیلی بلند بود وقتی

  .صداي چارلی نقشه ام را خراب کرد » میشه یه لحظه بیاي اینجا؟« 

  .با پنج قدم بسیار سنگین به سمتش رفتم

  »چه خبرا پدر؟ « 

نبال مقصود نهفته در کالمش پاسخ دادن به دسعی کردم قبل از . صدایش آرام بود »امشب بهت خوش گذشت؟ «

  .بگردم 

  »آره « : با صداقت گفتم

  »چیکارا کردي؟ « 
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اونم لهم . با من بازي کردبعدم . بعدش ادوارد تو شطرنج آلیس رو شکست داد اسپر رفتیم هواخوري ،با آلیس و ج«

  ».کرد

اونها تقریبا . ترین چیزهایی بود که تا به حال دیده بودمشطرنج بازي کردن ادوارد و آلیس یکی از بانمک . لبخندي زدم

. کرد دید، ادوارد هم حرکات او را در ذهن دنبال می ند، در حالی که آلیس حرکت هاي رقیبش را مینشت حرکت می بی

که ناگهان کنم اونها فقط دو مهره پیاده شان را تکان دادند  فکر می. دادند اونها بیشتر بازي رو در ذهنشان انجام می

  .این فقط سه دقیقه طول کشید . کرد آلیس شاهش را تکانی داد و تسلیمش

  .چارلی دکمه صامت کردن تلویزیون را فشار داد در یک حرکت غیر معمول ،

  »خواستم یه چیزي بهت بگم  ببین، من می« :  با صدایی ناراحت گفت

  .زد او حرفی نمی. ند به صورت منتظر من خیره شداو قبل از اینکه به زمین نگاه ک. صاف نشستم، و منتظر شدم

  »چی شده پدر؟ « 

  »ن زیاد تو این چیزا وارد نیستم مدونم از کجا شروع کنم ،  خوب من نمی« 

  .دوباره منتظر شدم

رد، و به پاهایش چشم او از جایش بلند شد و شروع به عقب و جلو رفتن در اتاق ک ». بال ّ، جریان اینه. خیلی خوب« 

رسه، و یه چیزایی هست که تو باید درباره شون خیلی  ي میرابطه بین تو و ادوارد به نظر خیلی جد« . خته بوددو

لی چیزاي مهم هست که تو باید قبل ، و کُبال ّدونم که تو االن دیگه بزرگ شدي، اما هنوز جوونی،  می. مواظب باشی

  »... به صورت فیزیکی درگیروقتی تو خوب، ... از انجام دادنشون در موردشون بدونی

چارلی ، تو رو خدا ....کنم کنم نه، خواهش می اوه، خواهش می« : شدم، ملتمسانه گفتم در حالی که از جایم بلند می

  ». با من راجع مسایل جنسی صحبت کنیخواي  نگو که می

  »... به اندازه تو ناراحتمشه، منم یادت با. ولیت دارمئمن در قبال تو مس. من پدرتم« . او به زمین خیره شد

  » . شما دیگه خالصی. حاال هر چی، مامان ده سال پیش کارتو راحت کرد. فکر نکنم این امکان نداشته باشه« 

رسید او بر خالف خواسته اش براي تمام کردن  به نظر می ».ده سال پیش تو دوست پسر نداشتی« :  با بی میلی گفت

  .ما ایستاده بودیم وبراي فرار از نگاه یکدیگر به زمین خیره شده بودیمهر دوي . کرد این بحث، تالش می

بدتر ازهمه . این فراتر از تمام تصورات من بود. صورتم سرخ سرخ شده بود ». خوب این بحث اونقدرآم اساسی نبود«

  .بود براي همین بود که در ماشین خنده رو شده. این بود که ادوارد هم از موضوع بحث ما با خبر بود
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کرد و او  کرد زمین دهان باز می آرزو می احتماالً ».ئولیت سرتون میشهفقط بهم بگو شما دو تا مس« :  کنان گفت ناله

  .بلعید را می

  ». ما حواسمون هست. نگران نباش پدر« 

دونی که من هم  زنی، و می دونم که در این باره با من حرف نمی اما می. بال ّکه بهت اطمینان نداشته باشم، ه اینن« 

  ». دونم که زمانه حاال دیگه عوض شده کنم روشن فکر باشم، می گرچه سعی می. خوام چیزي بشنوم نمی

  »شه، ولی ادوارد خیلی قدیمی پسنده ، نگران نباش شاید زمانه عوض شده با« : من بلند خندیدم

  .نفس راحتی کشید ». البته که هست«

اصال قصد ندارم اینو تغییر  باکره ام، و من .... من یه.... ولی که اینو بلند بگم پدر ،کردي  کاش مجبورم نمی اَه ه ه ،« 

  ». بدم

  .رسید مرا باور کرده بود به نظر می. اما چهره چارلی آرام تر شد. هر دو به خودمان پیچیدیم

  »... کنم میشه برم بخوابم پدر؟ خواهش می« 

  »...فقط یه دقیقه« 

  ». کنم پدر؟  التماس می...کنم خواهش می... اوه ه« 

  ». قول میدم قسمت بدش تموم شده« 

او روي . گشت، احساس آرامش کردم و از دیدن چهره بازش که به رنگ اصلی اش برمی. من نگاه تندي به او انداختم

  .ایان رسیده بود رسید سخنرانی او در مورد سکس به پ به نظر می. کاناپه ولو شد و نفس راحتی کشید

  »دیگه چیه؟ « 

  »بینم جریان تعادل چطور پیش میره؟ خواستم ب فقط می« 

تحصیلیش خوام تو نوشتن کارت دعوت هاي فارق ال می. من یه برنامه اي با آنجال دارم.... کردم اوه خدا، فکرشو می« 

  »فقط ما دخترا . کمکش کنم

  »اونوقت جِیک چی میشه؟ . یلی خوبهاین خ« 

  »بابا  فکري براش نکردمهنوز « 

  »تو آدم خوبی هستی. سش بر میايدونم از پ می. تالشتو بکن« 
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        شد، تبدیل به آدم بدي کردم و جریانات بین ما حل نمی پس اگر من راهی براي دیدن جاکوب پیدا نمی. خوبه

  .شدم؟ این مسخره بود می

ی تُن حت تقریباً ها رو از جاکوب یاد گرفته بودم ، من این نوع جواب. جواب سریعم منو به خنده انداخت » .البته، البته« 

  .وقتی که با پدرش حرف میزد صدایم هم درست مثل او بود ،

 ولیت شبانه اش راضی به نظر میئچارلی لبخندي زد و صداي تلویزیون رو دوباره باز کرد،  و در حالی که از انجام مس

  .فت رسید، در کاناپه فرو ر

  »ز شب به خیر بل« 

  .به سمت پله ها رفتم »! صبح می بینمت« 

ذشت زمان در حال براي گ احتماالً گشت ، نمی گذشت و او تا خوابیدن کامل چارلی بر از رفتن ادوارد زمان زیادي می

. ظه من عالقه اي به تنها بودن نداشتمدر آن لح. ه شدن براي خواب نداشتمپس عجله اي براي آماد شکار کردن بود ،

کرد دوباره کالس آموزش سکس ،که خودش  وس میشاید ه. گشتم من دوباره پیش پدر عزیزم بر نمیاما بی شک 

  .هرگز تجربه نکرده بود، را به راه بیندازد

تصمیم . خواستم کتاب بخوانم یا به موسیقی گوش بدهم البته نمی. پس با تشکر از پدرم، من کامال داغ و سرحال بودم

و را از برنامه سفرم آگاه کنم، اما بعد به یاد آوردم که االن در فلوریدا ساعت سه نصف شب زنگ بزنم و ا رِنهگرفتم به 

  .بود و او بدون شک خواب بود

  .توانستم به آنجال زنگ بزنم فکر کردم، می

  . خواست با او حرف بزنم اما ناگهان به یاد آوردم که این آنجال نیست که دلم می

فراموش کرده بودم که چه مدت ایستاده بودم و اوضاع رو سبک . کردم، و لبم رو گزیدم از پنجره به تاریکی بیرون نگاه

دیدن دوباره نزدیک ترین دوستم، آدم خوبی بودن، به عالوه ادوارد کردم ، حل کردن مشکالت با جاکوب ،  سنگین می

ادوارد فقط نگران . انس شکستم بودتا درك کنم شانس موفقیتم بیشتر از ش. فقط ده دقیقه زمان داشتم. بر علیه من بود

  .ن بودم خطري در کار نیستو من مطمئ. امنیت من بود

گذشته، من باید  از این. جواب تماس هاي من را نمی دادمانی که جاکوب برگشته بود کرد، از ز تلفن زدن کمکی نمی

من باید چهره دردناکی بود ،  در ذهنم میاگر قرار بود خاطره اي از او زد،  که مثل گذشته ها لبخند میاو را می دیدم ، 

تونستم خیلی سریع به الپوش برم و  می. احتماال فقط یک ساعت وقت داشتم.دادم که از او به یاد داشتم را تغییر می
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فهمید که ادوارد با من  اما اگر چارلی می. گذشت از زمان خاموشی من می. ردم بدون اینکه ادوارد متوجه بشه برگ

  .یک راه وجود داشتفقط . نیست

  .آمدم دستهایم را داخل آستین هاي جاکتم کردم همون گونه که از پله ها پایین می

  .ن به من نگاه کردارلی از بازي چشم برداشت و با سؤظچ

  ».زیاد طولش نمیدم« نفس زنان ادامه دادم »  شی من امشب به دیدن جِیک برم؟ ناراحت که نمی« 

رسید که از  او به نظر می. ارلی با شنیدن اسم جاکوب، راحت شد و لبخندي زدزدم چ همون طور که حدس می 

  »دلت خواست تولش بده هر چقدر ...البته، بچه« سخنرانی تاثیر گذارش خشنود باشد 

  »ممنون پدر « :  از در بیرون رفتم و گفتم

ا نگاه کردم، اما شب آنقدر شدم، چند باري پشت سرم ر م سوار میتراک مثل یک مجرم فراري، در حالی که پشت

  .براي پیدا کردن دنده باید از حواسم استفاده می کردم. تاریک بود که فایده اي در این کار من وجود نداشت

به سختی کلید را به سمت چپ . وقتی سویچ را داخل جا کلیدي چپاندم، چشمانم تقریبا به تاریکی عادت کرده بود

باز هم تالشم به همین . میشگی، موتور ماشین فقط صداي کلیکی به گوش رسیدچرخاندم، اما به جاي صداي بلند ه

  .صدا ختم شد 

  .و آنگاه حرکتی در پیرامونم باعث شد از جا بپرم

  .از تعجب خشکم زد، من در ماشین تنها نبودم »اآه « 

میکردند، گویا وسیله سیاه تنها دستانش حرکت . ادوارد صاف و رسمی نشسته بود، مثل نوري روشن در شبی تاریک

  .رنگ و مرموزي را در آنها میچرخاند

  »آلیس بهم زنگ زد « : زمزمه کرد

  .بی شک او مرا دیده بود. من به کل او را فراموش کرده بودم... لعنت! آلیس

  »نده تو از جلوي چشماش ناپدید شد اون خیلی ترسید وقتی یه دقیقه پیش دید آی «

  .بود، گشاد تر شد چشمانم، که از تعجب باز

چطوري «: رسید توضیح داد با صدایی که به زحمت به گوش می »تونه گرگ ها رو ببینه  براي اینکه اون نمی« 

       ولی. تو اینجاشو نخونده بودي. فراموشت شد؟ وقتی تصمیم گرفتی سرنوشتت رو با اونا ادغام کنی، ناپدید شدي

گردي یا نه، آینده  بر می تونست ببینه که و رو دید که ناپدید شدي، و نمیآلیس ت نگران کرد؟، دونی کجاش منو  می
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یه جور حالت دفاعی که اونا باهاش به دنیا . افته ن نیستیم چرا این اتفاق میتو غیب شد ، درست مثل اونها ، ما مطمئ

 چون من می. دآ جور در نمیزیاد با عقل « . داد حاال طوري حرف میزد انگار خودش را مورد خطاب قرار می »اومدن؟ 

کارالیل نظرش اینه که زندگی اونا با تغییر شکل دادنشون . الاقل بلک ها که اینطورن. تونم راحت ذهنشون رو بخونم

غیر قابل پیش بینی، و این همه چیز رو درباره اونها  مطلقاً ر شبیه غریزه است تا یه جور دفاع ،این بیشت.  تغییر کرده

نده دیگه واسشون مفهومی آی. وجود خارجی ندارن ی اونها از شکلی به شکل دیگر در میان، دیگه عمالًوقت. تغییر میده

»...نداره

  .دادم من در سکوتی سنگین به صداي هیجان زده اش گوش می

  ».کنم خواد خودت رانندگی کنی، ماشینتو تا قبل از رفتن به مدرسه ردیف می اگه دلت می« : بعد از یک دقیقه گفت

  .دادم، کلید را بیرون کشیدم و از ماشین پیاده شدم در حالی که لب هام رو به هم فشار می

 من درکت می. خواي امشب نیام تو اتاقت، پنجره ات رو ببند اگر می «:  قبل از اینکه در رو به هم بکوبم زمزمه کرد

  ». کنم

  .محکم پشت سرم بستم ن وارد خانه شدم و در را مثل قبلم

  »مشکلی پیش اومده؟ «: پشت مبل گفت چارلی از

  ».ماشینم روشن نمیشه« 

  »یه نگاهی بهش بندازم؟ خواي می« 

  »کنم  صبح یه کاریش می. نه« 

  »خواي با ماشین من بري؟  می«

او هم به . چارلی حاضر بود براي رفتن من به الپوش هر کاري بکند. دونستم نباید از ماشین پلیس استفاده کنم می

  .ناامید شده بود اندازه من

  ».شب خوش«:  ناله کنان گفتم » .من خیلی خستم. نه« 

با صداي محکمی  قاب فلزي آن را محکم بستم ،. تمراست به سمت پنجره رف با قدم هاي سنگین به طبقه باال و یک

  .به هم خورد و شیشه را لرزاند

سپس آهی کشیدم و دوباره . حرکت باز ایستاد تا از. براي یک دقیقه به سیاهی پشت شیشه لرزان پنجره، چشم دوختم

  .را تا آنجا که جا داشت باز کردم  پنجره
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی: ترجمه 

  میالد مهربانی فر: تایپ 

  علی حسینی: بازبینی متن 

  .کاري از گروه وبالگ خانواده کالن ، فارسی
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فصل سوم

  انگیزه

  

پس از . ص دادشد روز را از شب تشخیی خورشید در پشت الیه اي زخیم از ابر پنهان شده بود، طوري که به سختی م

  .کرد رسید خورشید در آسمان حرکت نمی به نظر مییک پرواز طوالنی در امتداد به سمت مغرب ،  

پس از دیدن اولین ساختمان هاي شهر پس از . کرد زمان هم انگار بی ثبات حرکت می .همه چیز به هم ریخته بود 

  .شوم عبور از جنگل، با تعجب فهمیدم به خانه نزدیک می

  »رسی ،  پرواز حالت رو بد کرده؟  خیلی آروم به نظر می«:  ادوارد با لحنی مراعات گفت

  ». حالم خوبه. نه« 

  »از اینکه برگشتیم ناراحتی؟«

  ». کارم از ناراحتی گذشته، فکر کنم«

خواستم از من  اگر از او می مبود گفتنش متنفرم ازدانستم بی فایده بود و  می. یکی از ابروهایش را برایم باال برداو 

  .در عوض به جاده روبرویش نگاه کند چشم بردارد و 

  ». کردم دیگه داشتم قاطی می. پند و اندرز میداد رِنه خیلی بیشتر از چارلی مقرراتی بود و«

رو متفاوت از  لاون مسائ  اما با فراست ،. ریباً شبیه بچه هاستتق مادرت ذهن خیلی جالبی داره، « . دادوارد بلند خندی

  ».مردم دیگه میبینه

درگیر زندگی  بیشتر وقت ها رِنه. داد وقتی که توجه نشان می .رین کلمه براي توصیف مادرم بوداین بهت. تبا فراس

  .نهایت به من توجه نشان داده بود اما این آخر هفته او بی. شخصی خودش بود

بود مشغول مسابقات حذفی بودند ، و تنها بودن با  تیم بیس بال مدرسه اي که او مربی اش غ بود ،خیلی شلو یلْسر ف

 رِنه شده بود ، بعد از اینکه در آغوش کشیدن ها و جیغ زدن هاي مان تمام. را با توجه کرده بود رنهفقط  من و ادوارد ، 
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حالی عالقه مند و   ه بود و سپس نگاه متعجبش،چشم هاي آبی اش درشت شدع  نگاهی به ما انداخته ، روشدر 

  .کنجکاوانه به خود گرفته بود

  

نزل جدیدش برایم سخنرانی می کرد ، و او مرتب از زیبایی هاي م. یک روز صبح زود ما براي دویدن بیرون رفتیم   

او همینطور می خواست تنها با من صحبت کند و این به راحتی . فورکس باز دارد آفتاب مرا از بازگشت بهامیدوار بود 

رم براي نوشتن دست و پا کرده بود ادوارد براي فرار از نور روز، کلی ف چون .یسر میشدم.  

  ...، صحبت هایمان را در سرم شنیدمباري دیگر

با اینکه صبح زود بود، اما هوا . تا در حفاظ خنک سایه درختان باشیم. ما درون پیاده رو به حالت یورتمه می دویدیم    

  .خیلی گرم، سنگین و نمکین بود و تنفس آن کار ریه هایم را دو برابر کرده بود

  »بال؟ « می کرد پرسید  شسته می شدند نگاهمادرم در حالی که به شن هاي ساحل که با آب به درون دریا  

  »چیه مامان؟ «  

  »... من نگرانم« صدا داري کشید و از نگاهم گریخت او نفس 

  »من می تونم کاري برات بکنم؟  چی شده مگه؟« :  با نگرانی پرسیدم 

  ». خودمو نمی گم من نگران تو و ادوارد هستم« سري تکان داد 

  .سانه به من خیره شد گاهی ملتموقتی اسم ادوارد رو برد، با ن رِنه

  ».اوه«:  در حالی که عمداً به دونده هایی که خیس عرق بودند و از کنارمان می گذشتند نگاه می کردم گفتم 

  ». چیزي که فکرشو می کردم جدي شده روابط شما دو تا بیشتر از اون« 

حتی به یکدیگر و ادوارد در جلوي او  من ر او سپري کرده بودیم فکر کردم، به دو روزي که ما در کنا. ناله اي کردم

ناراحت نمی شدم اگر . می خواست درباره مسئولیت پذیري برایم روده درازي کندرِنه هم شاید  .دست هم نمی زدیم 

هر چی نباشه، این من بودم که . با مادرم اصالً احساس شرم و حیا نمی کردم. بحث داغم با چارلی دوباره تکرار میشد

  .ل به او پند و اندرز داده بودمبیشتراز ده سا

اونجوري که نگاهت « . به پیشانیش چروك انداخت» ... وقتی شما دو تا با همین...یستیه چیزي جور ن« :  زمزمه کرد 

  ». ي گلوله اي که به سمتت شلیک شدهبندازه جلو رو انگار می خواد خودش. عمیق و با دقت... خیلی... می کنه

  »خوب مگه این بده؟ « . از نگاهش فرار کنم می کردم همچنان بلند خندیدم؛ گرچه سعی
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. مراقبه و خیلی هم... اون رو تو خیلی حساسه .فقط خیلی متفاوته« . ی کرد کلمات مناسب را پیدا کنهسعی م ».نه« 

  »... ر یه رازي هست که من نمی دونمانگا. احساس می کنم نمی تونم از رابطه تون سر در بیارم

  

. چیزي گلویم را می لرزاند. سعی می کردم صدام رو عادي نگه دارم ». انگار خیاالتی شدي مامان« :  سریع گفتم   

ص او از جهان نکته اي در مورد دید ساده و ناق. من همه چیز را در مورد احساسات مادرانه اش فراموش کرده بودم

  .که من از او مخفی نگه داشته باشم رازي نبود تا امروز . بود لی ایجاد نکردهاین تا به حال مشک .اطرافش وجود داشت 

که چه جوري دور و برش         کاش می تونستی ببینی ...فقط اون نیست« :  او با لبهایش حالی عذرخواهانه گرفت

  ». می چرخی

  »منظورت چیه مامان؟ « 

حتی ... می کنه وقتی حرکتی... حرکت میدي خودتو توي جهت هماهنگ با اون... اونجوري که تو دورش می چرخی« 

من هرگز . میشی تو مثل یه ماهواره. یا نیروي جاذبه... مثل آهن ربا. یه حرکت کوچولو، تو هم  با اون حرکت می کنی

  ». همچی چیزي ندیدم

سراغ کتاب هاي علمی

  .ید و دوباره سرش را پایین انداخت لب هایش را گز

رفتی کتاب هاي معمایی و رازگونه می خونی؟  یا شایدم این بار نکنه تو دوباره داري « سعی می کردم لبخند بزنم 

  »تخیلی؟ _

  ». این هیچ ربطی به موضوع نداره« صورت رِنه به رنگ صورتی درآمد 

  »حاال چیزه باحالم خوندي؟ « 

  »!!. زنیمن داریم راجع به تو حرف می ما اال ، این هیچ ربطی نداره....خوب یکیشون خیلی جالب« 

  ».می دونی که این چیزا می ترسونتت. باید به خوندن کتاب هاي عاشقانه ادامه بدي« 

  »؟ !من رفتارم احمقانه بوده، نه« گوشه لب هاش به سمت پایین کج شد 

   گاهی این خیلی خوب به نظر . خیلی سریع تغییر می کرد رِنهفکر . براي نصف ثانیه، نمی دانستم چه پاسخی بدهم

دقیقاً . و سریع و با دیدن حالت بی اهمیت من، او هم بی خیال میشد. رسید، زیرا تمام ایده هاي ذهنی او عملی نبود می

  .همان کاري که او در همین لحظه انجام داد

  ». مادرانه بود... احمقانه نبود« 
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  .کرد ه به دریاي آبی می پیوست، کج خنده اي کرد و بعد راهش را به سمت ماسه هاي سفید ک

  ». در خُل و چِلش رو ترك کنه و برهو همه ي اینا باعث میشه که آدم ما« 

  . و بعد تظاهر کردم که موهایم را از پیشانی کنار می زده ام. م کشیدما حالتی نمایشی دستم را به پیشانیمن ب

  »وبت عادت می کنی زود به رط« 

  »تونی زود به باران هم عادت کنی  تو می« 

  .نه شانه اي باال انداخت و بعد در حالی که دستم را در دستش می فشرد، به سمت اتومبیلش به راه افتادیماو بازیگوشا

هم با چشم هاي گیج و خمار به  هنوز. راضی و خرسند. به غیر از نگرانی او در باره من، کالً او شاد به نظر می رسید

شک داشتم که او خیلی دلتنگ من . خوب و با ارزشی داشتنگاه می کرد، و این آرامش بخش بود، که او زندگی   لْفی

  .....میشد، حتی همین حاال

در حالی که پلک می زدم، به باال نگاه کردم، وبه زمان حال . انگشتان سرد ادوارد بر روي گونه هایم کشیده شد

  .او خم شد و پیشانیم را بوسید. برگشتم

  »نه، وقت بیدار شدنه زیباي خفته رسیدیم خو« 

وقتی خوب به خانه . چراغ ها روشن بود و کروزر اش هم آنجا پارك شده بود. ما جلوي خانه چارلی توقف کرده بودیم

  .ریکی از نور از الي آن دیده میشد دقت کردم، متوجه شدم که پرده ها کشیده شده و شعاع با

.حتما چارلی آماده یک دعواي درست و حسابی بود. ناله اي کردم

ارد هم همان فکري را می کرد که من به آن می اندیشم، چرا که وقتی در ماشین را برایم باز کرد، چهره اش احتماال ادو

  .سخت و بی حالت بود

  »اوضاع چقدر بده؟ « :  پرسیدم

  ». نمی کنه، اون دلش واست تنگ شده چارلی مشکلی برامون ایجاد« ش اثري از شوخ طبعی وجود نداشت، در صدای

  اگر اینگونه بود، پس چرا ادوارد حالتی تدافعی به خود گرفته بود؟ گیج شده بودم،

  .چارلی در را برایمان باز کرد. کیف کوله ایم سبک بود، اما ادوارد اصرار کرد که آن را برایم حمل کند

  »تو جکسون ویل خوش گذشت؟ !... بچهبه خونه خوش اومدي، « : چارلی با خوش رویی گفت 

  ». پشه نمناك بود، و پر« 
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  »زور بفرستدت به دانشگاه فلوریدا؟  نمی خواست به رِنه« 

  ». تا به زور برام کاري انجام بده ولی من ترجیح می دادم تو دریا غرقم کنه سعی اش رو کرد ، « 

  »به تو هم خوش گذشت؟ « با بی میلی به سمت ادوارد چرخید چشمان چارلی 

  ». رِنه بی نهایت مهمان دوست بود.. .بله« رد با صدایی عالقه مند جواب داد ادوا

چارلی از ادوارد چشم برداشت و به سمت من آمد و مرا به  ».خوشحالم که بهت خوش گذشته... بهخو... آم م م م...این« 

  .شکل غیر منتظره اي، محکم در آغوش کشید

  »چه تاثیر گذار « :  در گوشش زمزمه کردم

  »ا هاي اینجا آشغال بودن بدون تو غذ ذره شده بود ،دلم واست یه « :  قهقه اي زد و گفت

  »االن یکاریش می کنم « :  در حالی که من را رها می کرد گفتم

قول دادم قبل از اینکه . میشه لطفاً اول یه زنگ به جاکوب بزنی؟ از شش صبح، هر پنج دقیقه یه بار میره رو اعصابم« 

  ».چمدوناتو باز کنی، بهش زنگ بزنی 

  .پس دلیل ناراحتی اش در ماشین، این بود. بود به ادوارد نگاه کنم تا بفهم سرد و خشک در پشت سرم ایستادهنیازي ن

  »جاکوب می خواد با من حرف بزنه؟ « 

  »!! یکار داره فقط گفت خیلی مهمهبه من نمیگه چ. بد جوري ام می خواد« 

  .تلفن دوباره زنگ زد، با صدایی بلند و اعصاب خورد کن

  ». ،  سر حقوق این ماهم شرط می بندم فکر کنم خودشه« : گفت چارلی

  ...به سمت آشپزخانه دویدم. » ! من بر می دارم« 

  .هم به دنبال من به آشپزخانه آمد  چارلی به سمت اتاق نشیمن به راه افتاد و ادوارد

  .رو به دیوار قرار گرفتمن در وسط یکی از بوق ها گوشی را برداشتم، و آن را دور خودم پیچیدم تا صورتم 

  »! پس برگشتی« : جاکوب گفت

ساحلی با صخره ... صداي نیرومندش موجی از اشتیاق را در درونم به وجود آورد، صد ها خاطره در ذهنم جان گرفت

هاي کم شیب که سطح آن پر از تکه هاي چوب درختان بود، گاراجی ساخته شده از پالستیک، سوداي گرم درون 

شادي درون چشم هاي سیاهش، گرماي تب گونه دستان . و اتاقی نُقلی با یک مبل راحتی کوچک پاکت کاغذي،
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بزرگش در دستان من، برق دندان هاي سفیدش در تضاد با پوست تیره اش، وصورتش که به خنده اي بزرگ گشاده 

احساس می کردم از شدت  .شتندمیشد، که همه مانند کلید دري مخفی بودند که تنها نزدیکانش اجازه ورود به آن را دا

  .دلتنگی بیمار شده ام، دلتنگی براي دیدار دوباره فرد و مکانی که مرا در تاریکترینِ شب هایم، پناه داده بودند

  ». بله« :  صدایم را صاف کردم و گفتم

  »چرا بهم زنگ نمی زدي؟« : جاکوب با نارضایتی گفت

چون من دقیقا چهار ثانیه است که رسیدم خونه و تلفن « : شکن دادمي عصبانیش جوابی دندان به طور غریزي به صدا

  ». ورد تماس هاي مکرّرت، زنگ خوردجنابعالی، درست وسط حرف هاي چارلی در م

  »ببخشید ... اوخ« 

  »، حاال چرا رفتی رو اعصاب چارلی؟ مهم نیست« 

  » .بایست باهات حرف بزنم  «

  »اینجاشو خودمم فهمیدم، بقیه اش؟  آره، تا« 

  ...زمان کوتاهی سکوت شد 

  »فردا میري مدرسه؟ « 

  »چرا نرم؟ . خوب معلومه که میرم« . تا معناي این سوال را درك کنم به خودم فشار آوردم

  ». نمی دونم، فقط کنجکاو بودم« 

  ...یک سکوت دیگر

  »راجع به چی باهام حرف بزنی جیک؟ خوب، می خواستی « 

  ». فقط می خواستم صداتو بشنوم... مهیچی بابا، فکر کن« 

می خواستم بگویم که . اما نمی دانستم چه باید می گفتم »... جیک من. وشحال شدم تماس گرفتیخ. آره می دونم  «

  .اما این امکان نداشت . رکت می کنمهمین االن به سمت الپوش ح

  »من باید برم   «:  به تندي گفت

  »چی؟ « 

  »ه زودي باهات حرف می زنم، باشه؟ ب« 
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  »... ولی جیک« 

  .صداي بوق تلفن گوش میدادم  با ناباوري به. اما او دیگر قطع کرده بود

  ».خیلی کوتاه بود« : زیر لب گفتم

  »همه چیز مرتبه ؟ « : ادوارد با صدایی آرام ومحتاط پرسید

  .غیر ممکن بود که بشود چیزي را از آن خواند. چهره اش بی نهایت صاف بود. به آرامی به سمتش چرخیدم

  ». اصالً نفهمیدم چی می خواد... دونم نمی« 

و اگر . نمی دانستم چرا جاکوب از کلّه صبح با روان چارلی بازي کرده بود تا بفهمد که من فردا به مدرسه می روم یا نه 

  ؟هم می خواست صدایم را بشنود، پس چرا اینقدر زود تلفن را قطع کرد

  .نشانه هاي لبخند در کنار لب هایش پدیدار شد ».بدون شک حدس تو بهتر از من بود« : ادوارد گفت

  .درك رفتار او آنقدر ها هم کار پیچیده اي نبود. من جاکوب رو خوب می شناختم. این حقیقت داشت» . م م م م م«  

در فریزر را باز ... زده کیلومتر، از سمت جاده الپوششاید پان.... در حالی که افکارم کیلومتر ها از من فاصله می گرفت

ه ادوارد به کابینت تکیه داده بود، و نگاه اش ب. کردم و مشغول بیرون کشیدن مواد الزم براي تهیه شام چارلی شدم

  .حالت چهره ام چه چیزي برداشت کند بی خبر ازاین که ممکن بود از  صورت ام دوخته شده بود، و من

  .احتماال به دنبال جواب خاصی بود  و او این تنها سوالی بود که جیک پرسید ،. برایم مثل یک کلید بودکلمه مدرسه 

  چرا حضور و غیاب من در مدرسه برایش مهم شده بود؟

بنابر این اگر فردا به مدرسه نمی رفتم، این چه مشکلی به وجود می آورد؟ . سعی کردم به دلیل علمی آن فکر کنم

اما من به او اطمینان می دادم که غیبت . لی مرا به خاطر از دست دادن آخرین روزهاي ترم سرزنش می کرداحتماالً چار

.این اصالً براي جیک اهمیتی نداشت . در روز جمعه لطمه اي به وضعیت درسی ام وارد نمی کرد

  .شاید من قسمت مهمی از اطالعات را گم کرده بودم. عقلم به هیچ ایده جالبی قد نداد

چه اتفاق مهمی باعث شده بود جاکوب، پس زمان طوالنی که به هیچ کدام از تماس هایم پاسخ نمی داد، حاال خودش 

  با من تماس گرفته بود؟ سه روز بیشتر چه فرقی به حالش می کرد؟

شید تا چند ثانیه طول ک. بسته همبرگر هاي یخ زده از الي انگشتان بی حسم لغزید. در میانه آشپزخانه خشکم زد

  .خفه اي به زمین برخورد کرده اند  فهمیدم آنها با صداي

  .دستانش را دورم حلقه کرد و در گوشم زمزمه کرد. ادوارد آنها را قاپید و بر روي کابینت انداخت
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  »چی شده؟ « 

  .با گیجی سرم را تکانی دادم

  .سه روز می توانست همه چیز را تغییر دهد

که بعد از سه روز زجر آور براي پایان دادن به  رفتن به دانشگاه مشکل خواهد بود،  این من نبودم که فکر می کرد

تغییري که مرا تا ابد زندانی   ودانی، باید از مردم دوري می کرد،زندگی فانی، و پیوستن به ادوارد در یک زندگی جا

  ... تشنگی خودم می کرد

اپدید شده بودم؟ آیا بیلی وارد نتیجه گیري شخصی نشده بود؟ آیا آیا چارلی به بیلی نگفته بود که من به مدت سه روز ن

آیا یکی از کالن ها  مان گرگینه ها هنوز بر جا بود؟که پی... جاکوب تماس گرفته بود تا مطمین شود من هنوز انسانم؟

  ...گشتم؟ اما آیا اگر اینطور بود من نزد چارلی بازمی ...؟گزیده بود، نکشته بود...؟انسانی را گزیده بود

  »بال؟   «: ادوارد با بی قراري، و در حالی که مرا تکان میداد پرسید

  ».انسانم یا نه.... ه که من هنوزمک کنه تا مطمئن شچِ....م کنهکفکر کنم اون می خواست چِ... فکر کنم« 

  .ادوارد خشک شد، و صداي هیسی در گوشم پیچید

  ».دیگه هیچوقت نمی تونیم برگردیم ما. قبل از اینکه پیمان شکسته میشد ...ما باید از اینجا می رفتیم« : زمزمه کردم

  ». می دونم« . ازوانش در دور بدنم محکم تر شدب

  .چارلی صدایش را از پشت سرمان صاف کرد ». اُهم  «

. قب رفتادوارد به سمت کابینت ع. از جا پریدم، و با صورتی داغ از خجالت خودم را از آغوش ادوارد بیرون کشیدم

.چشمانش تنگ شده بود، و من می توانستم نگرانی و خشم را در آنها ببینم

  ».اگر نمی خواي شام بِپزي، می تونم زنگ بزنم چند تا پیتزا برامون بیارن  «: چارلی گفت

  ». ه چی مرتبه، داشتم شروع می کردمنه، هم« 

  .چارلی به قاب در تکیه داد و دست به سینه ایستاد ». باشه  «

  .احمم توجه نکنم، مشغول آشپزي شدم من آهی کشیدم و در حالی که سعی می کردم به تماشاچی مز

  

***  
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  »انجام بدي، به من اعتماد می کنی؟ اگر ازت بخوام یه کاري واسم « : ادوارد با صدایی نرم و رسا گفت 

بع بود، ناگهان تغییر حالت داده و با مشت ادوارد که تا یک دقیقه قبل آرام و شوخ ط. ما تازه به مدرسه رسیده بودیم

  .هاي گره شده که هر لحظه امکان داشت بند انگشت هایش در اثر فشار خورد شوند، در کنارم راه می رفت

به صداهایی در  یر می کردند، انگار که اوچشمانش در دور دست س  تعجب به حالت جدیدش خیره شدم ، من با

  .دوردست گوش میداد 

  ». بستگی داره« اما با دقت جواب دادم . شدید شد حالت او ، ضربان قلبم به خاطر تَرسمدر پاسخ 

  . وارد پارکینگ مدرسه شدیم

  ».می ترسیدم همین جواب رو بدي« 

  »ازمن می خواي چکار کنم، ادوارد؟ « 

اینجا بمون تا من برگردم . ازت می خوام تو ماشین بمونی« :  در حالی که در ماشین اش را برایم باز می کرد گفت

  ». دنبالت

  »واسه چی؟ ... اما« 

دیدن او چندان هم سخت نبود، او به وضوح با از بقیه دانش آموزان تفاوت داشت، حتی بدون . جوابم را به وضوح دیدم

  .ده بود ،  و او به آن تکیه داده بود وجود موتور سیکلت بزرگ و سیاهی که در پیاده رو پارك ش

  »! اوه« 

همان چهره اي که تالش می کرد   ه بود، که من آنرا خوب می شناختم ،بر چهره ي جاکوب، نقابی از آرامش نقش بست

یت شبیه سام میشد، بزرگترین با این چهره، او بی نها. حاالت درونی اش را پنهان کند، تا بتواند خودش را کنترل کند

  .ی توانست آرامش سام را تقلید کند اما جاکوب هیچ وقت نم. رهبر گروه کویلید هاگرگ و 

ته بودم گر چه تا قبل از بازگشت خانواده کالن، توانس. باعث آزارم میشد فراموش کرده بودم حالت این چهره تا چه حد

در چهره جاکوب  ی توانستم رنجشی که بر اثر تقلیداما نم... او را دوست داشته باشم... حتی سام را به خوبی بشناسم ، 

  .این دیگر جاکوب من نبود. این چهره برایم ناآشنا می نمود. ر میشد را درك کنمپدیدا

  ». دیشب تو اشتباه برداشت کردي « 
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اون دنبال یه . اون راجع مدرسه پرسید چون می دونست هر جا تو باشی، من هم اونجا هستم« :  ادوارد زیر لب گفت

  ». کلی شاهد من صحبت کنه، جایی با جاي امن می گشت تا بتونه با

قسمتی از اطالعات را فراموش کرده بودم، اشکال از . پس من راجع به رفتار شب گذشته جاکوب، بد برداشت کرده بودم

  .اکوب می خواد با ادوارد صحبت کنه؟؟ آخه چرا ج: اطالعاتی مثل. همین جا بود

  ». من تو ماشین نمی مونم« :  گفتم

  ». کنیم خوب بهتره این رو تمومش... البته که نمی مونی«  .رد با صدایی آهسته ناله اي کردادوا

  .دیگر قدم برمی داشتیم، خشمگین شد چهره ي جاکوب با دیدن ما که دست در دست یک

  .چهره ي همکالسی هایم.... هم شدم،من متوجه چهره هایی دیگر 

غیر عادي براي یک نوجوان  قامت شش، هفت فوتی جاکوب با عضالتی درشت و متوجه شدم چشمان آنها با دیدن 

هم در  شرت آستین کوتاه تنگ و سیاه او شده بود، آن_دیدم که چشمانشان محو تی. شانزده و نیم ساله، گرد شده بود

ا تمام اینها ام .ه رنگی که به آن تکیه داده بودو موتور براق سیا لوار جین کهنه و آغشته به روغنشز خیلی سرد ، یک رو

        متوجه شدم همه نفس هایشان را در سینه حبس کرده اند، هیچ کس . ره اش گم می شدندچهبا دیدن حالت 

  .نمی خواست حباب فاصله اش با جاکوب را بترکاند

ی آمیخته در شگفتی دریافتم، جاکوب براي همه دوستانم خطري بزرگ محسوب میشدبا حس.  

. کردم به هیچ وجه نمی خواهد مرا به یک گرگینه نزدیک کنداحساس می . ادوارد در فاصله چند قدمی جاکوب ایستاد

  .ا در میان حفاظی از خود قرار داد او دستش را با آرامش به سمت عقب خم کرد، و من ر

  ». تو باید با ما تماس می گرفتی« : ادوارد با صدایی خشک گفت

  ».ه تلفنم شماره زالو ها رو ندارمآخه تو دفترچ،  ! ببخشید« 

  ». توي خونه ي بال، با من صحبت کنیالبته، می تونستی « : با نیشخندي ادامه داد ادوارد 

  .خی نداد پاس. آرواره جاکوب به هم فشرده شد، و ابروهایش به حالت اخم درآمد

  »میشه بعداً راجع بهش صحبت کنیم؟  .اینجا جایه مناسبی نیست جاکوب« 

  ». مدرسه کنار سرداب ات منتظر میشماز من بعد . باشه، باشه« : جاکوب خرناس کشان گفت

  »تو چه مرگته؟ « 
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عده اي از . ادوارد به اطرافش نگاه می کرد، چشمانش بر روي شاهدانی که خارج از محدوده بحث ما بودند می چرخید

بح روز امیدوار بودند در یک ص احتماالً. چشمانشان از فرط کنجکاوي برق میزد. آنها در پیاده رو متوقف شده بودند

در میانه راه کالس شان  یلر کراولی سقلمه اي به آستین مارکز زد، و هر دوادیدم ت. دوشنبه، شاهد نبردي تماشایی باشند

  .ایستادند 

من می دونم تو می خواي « : یدنش بودم به جاکوب یادآوري کرد ادوارد با صدایی آهسته که من به سختی قادر به شن

  ».شی که ما اخطار رو جدي میگیریماز همین حاال می تونی مطمئن با. یغامت رو رسونديتو پ. راجع به چی حرف بزنی

  .براي لحظه اي گذرا، ادوارد با نگرانی به من نگاهی کرد

  »راجع به چی حرف می زنی؟ « : با سر درگمی پرسیدم » اخطار؟ « 

کنه ترسیدي اون بیاد طرف تی؟ چیه ؟ نچی؟ یعنی بهش نگف« : در حالی که چشمانش از تعجب باز میشد گفت جِیکوب

  »ما؟ 

  ». خواهش می کنم تمومش کن جاکوب« : ادوارد با صدایی محتاط گفت

  »چرا؟ « : جاکوب با حالتی مبارزه جویانه پرسید

  »من چی رو نمی دونم ادوارد؟ « . من ناله اي کردم

  .نشنیده وانمود کرد که صداي من را . ادوارد تنها به جاکوب نگاه می کرد

  »جیک؟ « 

گذشته از محدوده پیمانمون شنبه شب ... برادر بزرگه... بهت نگفته که بزرگه « . ب ابرو هایش را برایم باال بردجاکو

پل « د چشم هایش به سمت ادوارد برگشت بع. در طنین صدایش میشد ریشخند شدیدي را احساس کرد» گذشته؟ 

  »... تقریبا قانع شده بود که

  ». اونجا یه منطقه آزاده. چکس نیستاون سرزمین متعلق به هی« :  زمزمه کردادوارد 

  .ه صورت نامریی از کوره در می رفت جاکوب داشت ب» . هیچم اینطور نیست« 

همان که آن . پل یکی از صمیمی ترین دوستان جاکوب در گروه شان محسوب میشد »...امت و پل؟« : زمزمه کردم

  . کستري ناگهان در ذهنم شکل گرفتخاطره خیز برداشتن گرگی خارش را از کف داد ، در جنگل اختیاروز 

  »چرا؟ پل که طوریش نشده؟ « : صدایم از سر ترس باال می رفت»  چی شده؟ با هم جنگیدن؟ « 

   »کسی هم صدمه ندیده، نگران نباش  .هیچ کس نجنگیده« :  ادوارد سریع رو به من گفت
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ش کرده بودي؟ که ؟ واسه همین بود که قایمیعنی هیچی بهش نگفتی« : ورانه به ما می نگریستاهی ناباجاکوب با نگ

  » ... چیزي نفهمه؟

یک  براي. بی نهایت ترسناك  ید، چهره اش ترسناك شده بود ،ادوارد به میانه حرف جاکوب پر ». همین االن برو... «

  .و نفرتی عمیق، به جاکوب چشم دوخت گاهی آمیخته به خشم او با ن. یک خون آشام شد... ثانیه، او درست شبیه یک،

  »چرا بهش نگفتی؟ « . باال برد، اما حرکت دیگري نکردجاکوب ابروهایش را 

من مایک را  .رملحق شده بودندایلو ت حاال دانش آموزان بیشتري به مارکز. آنها براي چند دقیقه رو در روي هم ایستادند

  .یک دستش را روي شانه بِنْ گذاشته بود، انگار که او را سر جایش نگه داشته بود مایک در کنار بِنْ دیدم ، 

  .یات در مقابلم به وضوح روشن شدنددر سکوتی مرگبار ،  ناگهان تمام جزئ

  .وجاکوب نمی خواست از من مخفی شود .د نمی خواست من از آن باخبر باشم چیزي که ادوار

  .ه گرگینه ها در جنگل، با کمترین فاصله، حرکت کنندو گلچیزي که باعث شده بود کالن ها 

  .راه آسمان از این منطقه دور شوم  چیزي که باعث شده بود به اصرار ادوارد از

  .که ادوارد درباره اش به من دروغ گفته بود ي که آلیس هفته گذشته دیده بود ،  دیدچیز

که آرزو می کردم اي کاش اتفاق خواهد افتاد، همانقدر باره چیزي که می دانستم دو. چیزي که مدت ها منتظرش بودم

  می رسید؟ ...این هرگز به پایان نمی رسید. هرگز رخ نمی داد

کل مدرسه . نفس، نفس، نفس، نفسی که از گلوي خودم خارج میشد. من صداي حبس شدن نفس در گلو را شنیدم

  .انستم این حاصل تصور خوفناك ذهنم بوداما می د. انگار زمین لرزه شده بود. شروع به تکان خوردن کرد

  »اون دوباره اومده سراغ من؟ « 

... فرار، ترس او باز هم برایم نقشه می کشید .دست از تالش باز نمی داشت ویکتوریاتا زمانی که مرگم فرا می رسید، 

  .سوراخی در دیوار محافظم می یافت  تا زمانی که او... فرار، ترس

  .حداقل آنها مرا سریع تر می کشتند  لتوري ها اول به سراغم می آمدند ، شاید و. شاید شانس می آوردم

ه داشت و همچنان با بدنی کج بین من و جاکوب قرار داشت، و با دستانی نگران صورتم نگ ادوارد مرا محکم در کنارش

اون بهت نزدیک  من هرگز اجازه نمیدم. چیزي نیستچیزي نیست ،« :  در گوشم زمزمه کرد. را لمس می کرد

  ». چیزي نیست...بشه

  » گرفتی، دورگه؟ التوآیا جواب سو« . و سپس چشم غره اي به جاکوب رفت
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  ». این زندگی شه« :  جاکوب با سماجت ادامه داد» ی بالّ حق داره همه چیرو بدونه؟ فکر نمی کن« 

ر حتی تایل» بترسه وقتی اصال در خطر نیست؟د چرا بای« :  گفت ادوارد در حالی که صدایش را در گلو خفه می کرد، 

  .میشد، نمی توانست صدایش را بشنود هم که به آرامی نزدیک 

  ».هتره آدم بترسه تا بهش دروغ بگنب« 

پلک هاي خیسم می توانستم  از پس. سعی کردم به خودم مسلط شوم، گر چه چشمانم در اثر ترس نمناك شده بودند

  . لب هایش به عقب برگشته بود و دندان هایش عریان شده بودند. چشمانم بودصورت ویکتوریا جلوي  ببینمش،

او تا . می دانستدادن معشوقه اش، جیمز مقصر او تا ابد ادوارد را براي از دست . چشمانش در آتش انتقام می سوخت

  .را نابود نمی کرد، آرام نمی گرفت زمانی که عشق ادوارد 

  .یم را که روي گونه هایم سرازیر شده بود را پاك کردادوارد با نوك انگشتانش اشک ها

  » بهتر از محافظت کردن از اونه؟ فکر می کنی صدمه زدن به بالّ« 

». از این بدتر هم به سرش اومده. یاون قوي تر از اونیه که تو فکرشو می کن« 

بی نهایت متفکر، رد خیره شد، چهره اي ادوا به طور ناگهانی، چهره جاکوب دچار تغییر شد، و بعد با چهره اي عجیب به 

  .  ل کند و چشمانش حالتی به خود گرفت انگار سعی می کرد یک سوال مشکل ریاضی را ح

چهره و تصویري بی نقص از درد در تمام  احساس کردم ماهیچه هاي ادوارد دچار انقباض شد، من به باال نگاه کردم،

یاد خاطره ي یک بعد از ظهر در ایتالیا افتادم، در برج خوفناك اعضاي در یک لحظه طوالنی، به . اش مشاهده کردم

  .طرات گذشته اش، شکنجه داده بود ولتوري، جایی که جین با قدرت دردناکش ادوارد را تنها با یادآوري خا

ها بار مرا  چرا که حاضر بودم ویکتوریا صد. یادآوري این خاطره باعث شد حمله اي عصبی مرا از محیط اطرافم دور کند

  .می کشت، اما شاهد شکنجه شدن ادوارد نمی بودم

  »! عجب بانمک بود«: فتجاکوب در حالی که به ادوارد می نگریست گ

گرچه نمی توانست دردي که در . ادوارد تکانی خورد، اما بعد با اندکی تالش حالت چهره اش صاف و رسمی شد

  .ند چشمانش هویدا بود را از کسی پنهان ک

  .چشمانی گشاد شده از چهره تصنعی ادوارد چشم برداشتم و به نیشخند صورت جاکوب خیره شدم من با

  »تو باهاش چیکار کردي؟ « :  با لحنی تند فریاد زدم

  ». ات خوشی در ذهنش داره، فقط همینجاکوب خاطر« . ادوارد با آرامش حرف میزد» . چیزي نیست بالّ« 
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  .ه در هم رفت وارد دوبارجاکوب پوزخندي زد، و اد

  »! اري که داري می کنی ، تمومش کنهر ک. تمومش کن« 

     گرچه، این تقصیر خودشه که از خاطره یی که من دارم بهش فکر « :  جاکوب ادامه داد ». باشه، اگر تو بخواي« 

  ». می کنم بدش میاد 

نگار کودکی در حین انجام کاري اشتباه ا داد،  من به او چپ چپ نگاه کردم، و او لبخندي شیطنت آمیز به من تحویل

  .می دانست قرار نیست تنبیه اش کند به دام افتاده بود، اما کسی که 

بیا بریم . مدیر داره میاد که ما رو به خاطر تاخیر در حاضر شدن سر کالسمون بازخواست کنه« :  ادوارد به آرامی گفت

  »میاد سر کالس انگلیسی، اینجوري مشکلی برات پیش ن

بزار حدس . یه ذره درسر که عیبی نداره« وب فقط مرا مخاطب قرار داده بودجاک» عجب محافظ فداکاري داري، نه؟ « 

  »مگه نه؟ ... ازه نداري تفریح کنیبزنم، تو اج

گفتم 

  .ته اش دندانهایش را نمایان کردند ادوارد نعره اي زد، و لب هاي کنار رف

  ".خفه شو جیک"

الی بکنی، باید بیاي به دیدن من ، ببین، اگر دلت خواست مثل قدیما یه ح  .نت رو یادم میاداین لح« : جاکوب خندید

  ». ر سیکلتت رو تو گاراج نگه داشتممن هنوزم موتو

... می کردممن باید لطفش را جبران » تو به چارلی قول دادي . و بفروشیتو که قرار بود اون« :این خبر من رو گیج کرد 

می توانست موتورم را چارلی . مستحق دستمزد بودو او  تعمیر موتورها زحمت کشیده بود ، کامل برايآخر او یک هفته 

  .بعد هم آشغال ها را به آتش بکشد  دور بیاندازد و

دوباره بخواییش     کهبه هر حال من تا زمانی . ت، نه مناون مالِ توس. فکر من همچی کاري رو می کردم آره ، « 

  ». نگه اش می دارم

  .نشانه اي کوچک از لبخندي که می شناختمش در کنار لب هایش پدیدار شد

  »... جیک« 

می دونی، وقتی گفتم . من فکر کنم قبال اشتباه می کردم« : او قدمی به جلو برداشت، در چهره اش حرارت دیده میشد

  ".بیا به دیدنم... یِکاریش بکنیم، اگر طرف من باشی،شاید بتونیم . ما نمی تونیم دوست باشیم

به . شده بود من به روشنی ادوارد را در کنارم احساس می کردم، که هنوز هم دستش به صورت تدافعی در دور من حلقه

  .آرام بود و درد آلود ...صورتش نگاه کردم
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  ». من نمی دونم جاکوب...ام م م« 

ن حرف ها، و از ای ه؟ فکر کنم من بتونم دوام بیارممی دونستم، مهم نیست، درست «:  او سري تکان داد و آهی کشید

  »آخه کی دوست می خواد؟ 

جاکوب نیازي به قصدي در کار نبود ، . وله اي به پهلویم اصابت می کرد عذاب کشیدن جاکوب همیشه مثل گل

تا در دور افتاده بودند تا به او برسند  شی بیهودهاما دستانم، در کنار ادوارد به تال. نگهداري فیزیکی از طرف من نداشت

  .را شریک در آرامش و اعتماد کنند  کمرش حلقه شده و او

یاال آقاي کراولی، « پشت سرمان باعث شد از جا بپرم صدایی بلند از ». یلی خوب دیگه، برید سر کالساتونخ« 

  ».بجنب

    جاکوب به مدرسه کوییلید ها  ». برو به مدرسه ات، جیک« :  به محظ اینکه صداي مدیر مدرسه را شناختم، گفتم

  . با ماندنش درمحوطه مدرسه دچار دردسر میشد. می رفت

  .اهش ابرهاي طوفانی نحس دیده میشد آقاي گرین دانش آموزان را پراکنده می کرد، در چشمان کوچک و سی

  ».به شدت تنبیه میشه ا مونده باشههر کس اینج گردموقتی بر. جدي گفتم«: با تهدید گفت

یت قبل از تمام شدن جمله اش شروع به کم شدن کرده بودجمع.  

  »شما اینجا مشکلی دارید؟ . اي کالنه، آقآ« 

  ».شتیم به سر کالس هامون می رفتیمما دا. به هیچ وجه آقاي گرین« 

شما دانش آموز جدید « انداخت آقاي گرین به جاکوب چشم » . به جا نمیارم عالیه، به نظر میرسه من دوستتون رو« 

  »هستید؟ 

... خطرناكکس دیگري به نتیجه مشابه رسیدچشمان آقاي گرین سر تا پاي جاکوب را ورانداز کرد، و درست مانند هر 

  .دردسر ساز

  »!  چونو« :  جاکوب با پوزخندي در گوشه ي لبش گفت

که مجبور شم با پلیس قبل از اینهمین االن مرد جوان ، . ه خارج بشیدپس باید ازتون بخوام سریعاً از محوطه مدرس« 

  ».تماس بگیرم

احتماالً چارلی رو تصور می کرد که براي بازداشت کردن او در . پوزخند پنهان جاکوب تبدیل به نیشخندي کش ناك شد

      لبخندي نبود که انتظارش رو این . این پوزخند برایم رنج آور بود، انگار مرا دست می انداخت. صحنه حاضر میشد

  .می کشیدم 
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و قبل از اینکه بر ترك موتورش جا بگیرد پایش را به زمین کوبید وحالت سالم  ». اطاعت میشه قربان« : جاکوب گفت

سپس موتورش غرشی کرد و با صداي جیغ مانند الستیک ها بر سطح آسفالت خیابان، دور زد . نظامی به خود گرفت

  .کمتر از یک ثانیه، از مدسه خارج شدوبه سرعت و 

  .موتور سواري دندان قروچه اي کرد  آقاي گرین با دیدن نمایش

  ». نید که وارد محوطه مدرسه ما نشناخطار کامیدوارم دفعه دیگه به دوست تون آقاي کالن، « 

  ». و بهش یادآوري خواهم کرد اون دوست من نبود آقاي گرین، اما اخطارتون ر« 

براي آقاي گرین مهر تاییدي بر بی گناهی سابقه ي درخشان و بی نقص ادوارد . ین لب هایش را به هم فشردآقاي گر

  »... شکلی ایجاد کنه، کافیه به مناگر نگرانید که اون پسرك بخواد واستون م« . او بود

  ». هیچ مشکلی در کار نیست. رینالزم نیست نگران هیچ چیز باشید آقاي گ« 

  ». شما هم همینطور خانم سوان. ستونخیلی خوب دیگه، برید سر کال. ین درست باشهامیدوارم ا« 

  .پس مرا به سمت کالس انگلیسی راند ادوارد سري تکان داد و س

  »ندازه کافی خوب هست؟ حالت براي رفتن به کالست به ا« : وقتی از کنار مدیر می گذشتیم در گوشم زمزمه کرد

  .آنقدرها هم خوب نیستم، دروغ گفتم حتم داشتم  گرچه ». آره« :  زمزمه کردم

من باید سریعاً با ادوارد حرف می زدم، و کالس انگلیسی به . خوب یا بد بودن حال من در حال حاضر اهمیتی نداشت

  .مکان مناسبی براي صحبت کردن نبود هیچ وجه 

  .شت سرمان، چاره اي دیگر نمی دیدم اما با وجود حضور آقاي گرین در پ

رابرت آقاي برتی مدتی بود که شعري را از . ما به کالس کمی دیر رسیدیم و به آرامی در سر جایمان قرار گرفتیم

  .نمی خواست ریتم خواندن شعرش را از دست بدهد. او به ورود ما توجه اي نکرد. براي کالس می خواند فراست

من صفحه اي سفید از الي دفترم پاره کردم و شروع به نوشتن کردم، به لطف آشفتگی ام، دست خطم از حالت عادي 

  . هم بدتر شده بود

  .ل محافظت از من شو، خواهش می کنم و بیخیا چی شده ؟ همه چی رو بهم بگو

با اینکه یک متن کامل را . وشتن کرداو سري تکان داد و شروع به ن. من دست نوشته ام را به سمت ادوارد سر دادم

او کاغذ را . تیادداشت کرد، اما به نظر می رسید نصف زمانی که من براي نوشتن وقت صرف کردم هم وقتش را نگرف

  .به سمت من هل داد 
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  .من تو رو براي محافظت بیشتر از شهر خارج کردم. آلیس بازگشت ویکتوریا رو دیده بود "

امت و جاسپر تقریباً موفق شده بودند بگیرنش، اما به نظر میرسه . دست یابی به تو کمتر میشد اینجوري شانسش براي  

  .ویکتوریا براي فرار از دست شکارچی هاش قدرت طبیعی خاصی داره

قدرت آلیس با وجود حضور کوییلید ها مخدوش . اون به آنور مرز کوییلید ها که روي نقشه مشخص بود فرار کرد 

  .میشه

اون گرگ گنده خاکستري فکر کرد امت از مرزشون عبور . تماالً کوییلید ها هم رد اونو گرفته بودن و دنبالش بودناح 

  .کرده و در جواب بهش حمله کرده بود

جاسپرکارالیل و . زالی مداخله کرده بود و بنابراین بقیه تعقیب رو متوقف کرده بودند تا از همراهشون دفاع کننالبته ر 

  .ز اینکه اتفاق بدي بیفته اوضاع رو آروم کردندقبل ا

  ".  همش همین بود. اما دیگه ویکتوریا از دستشون فرار کرده بود

، آلیس، رزالی، کارالیل و شاید حتی  جاسپر  امت،  همه ي اونها درگیر شده بودند،. من کلمات متن رو از چشم گذراندم

می تونست تبدیل به  این به راحتی. بعد هم پل و بقیه گلّه کوییلید ها هم بودندو . گرچه به او اشاره اي نکرده بود. ازمه

امکان داشت یکی از آنها آسیب . جنگی بین خانواده ي آینده من و دوستان قدیمی ام، در برابر یکدیگر .یک جنگ بشه

مقابل یکی از اون گرگ هاي تصور کردم گلّه گرگ ها بیشتر آسیب پذیر بودند، اما تصور آلیس ریز نقش در . ببیند

  .بر خودم لرزیدم... ...بزرگ

  :پاك کنم پاك کردم و دوباره نوشتم با دقت، تمام متن را با 

  "...چارلی چطور میشه؟ ممکنه ویکتوریا بره سراغش"

طمینان انگار از طرف چارلی به من ا. ادوارد قبل از اینکه جمله ام را تمام کنم، سري به نشانه جواب منفی تکان داد

  :توجهی دوباره شروع به نوشتن کردم اما من با بی . دستش را به سمتم دراز کرد. میداد

  " .رفتن به فلوریدا ایده ي خوبی نبود. تو که از افکار اون خبر نداري، چون اونجا نبودي" 

  :  او کاغذ را از زیر دستم کشید

با این شانسی که تو داري، ممکن بود هواپیما سقوط کنه و حتی جعبه سیاهش . من نمی خواستم تنها بفرستمت بري "

  ". هم نابود شه
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         ما باید هر دو در کنار یکدیگر . من به هیچ وجه نمی خواستم بدون او و تنها به سفر بروم. منظور من این نبود

انگار من نمی توانستم از . از حدش احساس دست و پا چلفتی بودن می کردم اما به خاطر توجه بیش. می ماندیم

  !خیلی بانمک بود. کشوري به کشور دیگر بروم، بدون اینکه هواپیما آتش نگیرد

چرا باید سقوط  خوب تو می خواستی چکار کنی؟. خوب بیا فکر کنیم از سر شانس افتضاح من هواپیما سقوط می کرد" 

  " کنه؟

  :رد لبخندش را پنهان کند سعی می ک

  " .نگران نباش، من بلدم هواپیما برونم. مثالً خلبان از فرط باال انداختن چند تا شیشه مشروب از حال می رفت "

  .ا به هم فشردم و دوباره سعی کردم لب هایم ر... البته

صبر می کردم تا به حد  من. جفت موتور هاي هواپیما می ترکید و ما با سرعت به سمت زمین سقوط می کردیم" 

بعد دوباره برمی گشتیم به محل . کافی به زمین نزدیک می شدیم، بعدش تو رو صفت می چسبیدم و می پریدم بیرون

  ". حادثه، و اونوقت تبدیل می شدیم به دو نفر ازخوش شانس ترین نجات یافتگان تاریخ 

  

  .با زبان بند آمده به او نگاه کردم 

  »چیه؟ « :  زمزمه کرد

  ». هیچی« :  سرم را تکانی دادم

  :مله اي جدید روي سطح کاغذ نوشتم دوباره ج

  "دفعه دیگه باید بهم بگی " 

  .راه تا مرگ یکی از ما ادامه داشت این . می دانستم دفعه بعدي در کار خواهد بود

احساس سرما می کردم،  دانستم چهره ام چه حالتی داشت ،  نمی. ادوارد براي یک دقیقه تمام به چشم هایم خیره شد

  .اما مژه هایم خیس شده بودند ! بودپس خون به گونه هایم ندویده 

  .آهی کشید و سري تکان داد

  ». متشکرم « 

درست در همان لحظه آقاي برتی باالي . من به باال نگاه کردم و با تعجب پلک زدم. کاغذ از زیر دستانم ناپدید شد

  .سرمان ظاهر شد
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  »کالس در میون بزارید آقاي کالن؟ چیزي هست که دلتون بخواد با بقیه « 

لحن  »کاغذ یادداشتم؟ « : ادوارد با معصومیتی ظاهري به باال نگاه کرد و کاغذ را روي دفتر هایش تکانی داد و گفت

  .صدایش گیج به نظر می رسید

  .انی از سوءظن در چهره اش نبود ، و او به جلوي کالس رفت و بعد هیچ نشی به کاغذ کرد ، آقاي برتی نگاه

  . چند ساعت بعد، در سر کالس هندسه، شایعاتی به گوشم خورد

  »رو میزارم رو اون پسر سرخ پوست تمام پولم « :  کسی می گفت

  .در بحث شان بودندسرم را باال کردم و تایلر، مایک و آستین را دیدم که سر ها را به هم نزدیک کرده بودند و غرق 

نگار از ا » . فکر کنم بتونه کالن رو لهش کنه دیدي عجب هیکلی داره این یارو جاکوب؟. آره« :  مایک زمزمه کرد

  . تصور این فکر لذت می برد 

 ...به خودش مطمئنه... اون همیشه یه جورایی. یه چیزي راجع به ادوارد وجود داره. فکر نمی کنم« :  بِنْ مخالفت کرد

  » . کنم می تونه از پس خودش بربیاد فکر

اون برادر بزرگش میاد  تازه اگر کسی واسه ادوارد مزاحمتی ایجاد کنه، آره منم با  بِنْ  موافقم ،« :  تایلر با موافقت گفت

  »وسط ،  دعوا 

کنین رفقاي و باور . تازگی رفتی سمت الپوش؟ من و لورن چند هفته پیش رفتیم به ساحل اونجا  «:  مایک گفت

  » .همشون خیلی گُندن  اکوب هم دست کمی از خودش ندارن ،ج

  »ا نمی فهمیم آخرش کی پیروز میشه هر چی بشه م  حیف جلوي ما دعوا نمی کنن ،. ..هاه« :  تایلر گفت

  »شاید ما هم رفتیم تماشا . می کنممن که اینجوري فکر ن« :  آستین گفت

  »ره؟ کسی حال شرط بندي دا« :  مایک گفت

  »ده تا رو جاکوب « :  آستین سریع گفت

  »ده چوب رو کالن «:  ر هم دخالت کردتایل

  »ده تا رو ادوارد « :  بِنْ موافقت کرد

  »جاکوب « : مایک گفت

  »دي تاثیر بزاره از شما بچه ها کسی میدونه دعوا کالً سر چیه؟ شاید رو شرط بنهی ، « :  آستین با تعجب پرسید
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  .و بعد هم زمان اول به من وبعد به بقیه اشاره کرد »ن یه حدسی می زنم م« :  مایک گفت

دوباره . از حالت چهره هایشان به نظر رسید از اینکه من از آن فاصله هم می توانم صدایشان را بشنوم، شوکه شدند

  .خش کردند سریع به سمت هم برگشتن و کاغذ هایی را بین یکدیگر پ

  »هنوزم میگم جاکوب « :  مایک زیر لب زمزمه کرد

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  فصل چهارم

  ماهیت
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی: ترجمه 

  میالد مهربانی فر: تایپ 

  علی حسینی: بازبینی متن 

  .کاري از گروه وبالگ خانواده کالن ، فارسی
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فصل چهارم

  ماهیت

  

  .هفته بدي را سپري کرده بودم 

، اما آیا من انتظار چیزي دیگر را  دست بردار نبود هم ویکتوریا هیچ چیزي تغییر نکرده بود،  می دانستم اساساً خوب…

  . !پس دلیلی براي ترسیدن وجود نداشت او برایم غیر قابل پیش بینی نبود ، حضور مجدد شتم؟ دا

  .آسان بود درعمل، ترسیدن فقط در حرف

  رسید اگر ضعیف و بی دفا در  تا پایان سال تحصیلی فقط چند هفته دیگر باقی مانده بود، اما به نظرم احمقانه می

فقط مشکالت را چند برابر   ود ،انسان بودن برایم خطرناك ب.  شدم بعدي می بالهايگوشه اي می نشستم و منتظر 

  .کرد  فردي با شانس من فقط اوضاع را وخیم تر می. ماند فردي مثل من نباید انسان باقی می. کرد می

  .داد اما هیچ کس به حرف هایم گوش نمی

کنم ویکتوریا بتونه مارو  و با وجود حضور آلیس در بین ما، فکر نمیما هفت نفر هستیم بالّ ، « :  گفت کارالیل می

  ». به نقشه اصلی مون وفادار بمونیم د به خاطر چارلی هم که شده ما بای ، این خیلی مهمه . قافل گیر کنه

  

اینقدر  پس لطفاًدونی اینو میهم خودتم . عزیزم دیم اتفاقی براي تو رخ بدهما هیچ وقت اجازه نمی« :  گفتازمه می    

  .و بعد او پیشانیم را بوسید ». نگران نباش

  »! خیلی با حال میشه هستی همه چیزوقتی تو . خوشحالم که ادوارد تو رو نکشت« :  گفت امت می

  .رزالی چشم غره اي به او رفت 

  »ي نگران هیچی نیستی بالّ؟ تو جد. ر میخورهم بهِمن داره بِ« :  آلیس شکلکی در آورد و گفت

  »پس چرا ادوارد منو برد فلوریدا؟  اونقدرام مهم نیست ، اگه « 
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  »کمی تو واکنش هاش افراط میکنه  ؟ اینکه ادوارد یهبالّیعنی هنوز متوجه نشدي، « 

قوت . کرد جاسپر به کمک قدرت کنترل احساسات وجودي اش، به آرامی و مخفیانه تمام ترس درونی ام را پاك می

  .ث شد همه دردهایم از من دور شوند قلبی نیرومند تمام وجودم را فرا گرفت، و باع

  .وارد از اتاق بیرون رفتم، از میان رفتالبته، احساس آرامش و گرماي درونی ام زمانی که با اد

و سرم ،  فراموش کنم ز را در مورد آن خون آشام دیوانه که قصد کشتنم را کرده بودپس توافق این بود که من همه چی

  !به کار خودم باشد؟

  . گرفتن در لیست غذا به ذهنم رسیدلی به مراتب ترسناك تر از قرار من سعی کردم ،  و در کمال تعجب مسائ

  . اما واکنش ادوارد از همه بیشتر باعث وحشتم میشد

نی، کارو ، تو میدونی من راضی شدم هر دقت دلت بخواد به قولت عمل ک البته این بین تو و کارالیلِ ،« : گفت او می

  .و بعد مثل فرشته ها لبخندي زد ». یکسره کنم 

خواستم، مرا تغییر  و هر زمان که من می خود شخصاً ادوارد قول داده بود. دونستم من شرط رو خوب می... اَخ خ خ

  . کردم به این شرط که قبل از تغییر نهایی با او ازدواج می بدهد ،

آخر چگونه بود که او در باره . گوید کردم او در باره ناتوانی اش در خواندن ذهنم، به من دروغ می گاهی اوقات فکر می

  .د؟ قراري که حرکتم را کُند میکرد رک همه پافشاري می نتوانستم بپذیرم ای شرطی که به سختی می

  .تمام این هفته به بدترین شکل گذشت، و امروز بدترین آنها بود

ینده نداشت و در طول هفته گذشته آلیس هیچ بینشی در باره آ. در حقیقت هر گاه ادوارد در کنارم نبود، روز بدي میشد

نزدیک  دانستم شکار طعمه هاي آسان و می. د تا با بردرانش به شکار برودفرصتی پیدا کرده بو ادوارد با اصرار من

  .برد  حوصله اش را به سر می

  ».م براي من بیاریه کیسه شیر کوهی ا... برو خوش بگذرون« :  به او گفتم

آخرش س هاي غیبت ، و چگونه در کابو به هیچ وجه دوست نداشتم اعتراف کنم چقدر تحمل دوري او برایم سخت بود

باعث میشد هرگز از ترس تنها گذاشتنم آرام نگیرد و حتی براي ضروري ترین کارها  دانست،  اگر او می. شدم اسیر می

چشمان طالیی اش سیاه رنگ شده . درست از زمانی که از ایتالیا برگشته بودیم، این همیشه آزارم میدادو . جایی نرود

گرفتم و هر گاه  پس من هم قیافه اي شجاع به خود می.برد  شنگی رنج میبود و بیشتر از حدي که در توانش بود، از ت

  .کردم  رفتند، ادوارد را هم همراه شان می امت و جاسپر براي شکار می

  .البته کمی،  دید کردم او همه چیز را می اگر چه، احساس می
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  : امروز صبح نامه اي روي بالشم گذاشته بود 

  ".اونو پیش تو جا گذاشتم ... مواظب قلبم باش. دلتنگ من نشیگردم تا  خیلی زود برمی" 

  صبح در فروشگاه لوازم ورزشی المپیک نیوتون ها . ي خشک و خالی در پیش رو داشتمپس من یک شنبه 

  ! :قول آرامش بخش از طرف آلیس عزیزمالبته یک  ...ه ه هوآ

. زده دقیقه باهات فاصله دارمحتیاج داشتی، من فقط پانبه کمکم ااگر . کنم من براي شکار در نزدیکی خونه کمین می"

  ".دارم یکی از چشمام رو به سمت اتفاقات کنار تو نگه می

  " . ره اي انجام نديبهتره کار مسخ ، چون ادوارد این دور و برا نیست ":  معنی این حرف

  .انایی باالیی در ترساندن من داشت بدون شک آلیس تو

. کنما در نوشتن کارت دعوت هایش کمک نجال قرار داشتم تبعد از کار، من با آ. کنم نگاه سعی کردم به نکات مثبت

پس باید تا زمانی که این حالت پایدار بود . و در غیبت ادوارد، چارلی خیلی سر حال بود. این براي گذشتن زمان عالی بود

      رقت انگیز شده بودم که از او در خواست  اگر آنقدر،  کرد آلیس شب را با من سپري می. کردم از آن استفاده می

  .آوردم  گشت ،  و من هم دوام می ادوارد به خانه بازمی و تا فردا صبح. کردم می

***  

به آرامی صبحانه خوردم، سر صبر وقتی ظرف ها را پس  ود به سر کارم برسم ،خواستم به شکل احمقانه اي ز نمی

  .ر دچار بیماري وسواس شده بودمانگا. یخچال را به صف مرتب کردم آهن رباهاي روي در شستم

توانستند ده صفحه کاغذ را با هم به در  که می بودند ، چون آهن رباهاي محبوبمدو آهن رباي سیاه رنگ آخري ،

ردم ک هر بار سعی می. کردند از فرمان من براي صف بستن سرپیچی می .گه دارند بدون اینکه کنده شوندیخچال ن

  .پرید  تکه قبلی از جا بیرون می تکه آخر را به ته صف بچسبانم

من   چسبیدند؟ احمق و سمج، یچرا اینها سر جایشان نم .خشم تمام وجودم را فرا گرفتشاید یک دیوانگی لحضه اي 

ساس کردم شکست احتوانستم یکی را بر عکس جا بیندازم، . شدند دادم، شاید باالخره تسلیم می آنها را به هم فشار می

با عصبانیتی که بیشتر از خودم بود تا آهن ربا ها، آنها را از در یخچال کندم و به کمک هر دو دستانم  در نهایت. خوردم

  .توانستم آنها را به هم بچسبانم.... کمی تالش، توان آنها کمتر از من بودبا . به هم فشار دادم

  !صحبت کردن با اشیاء نشانه ي خوبی نیست »تناك نبود؟ دیدي؟ اینقدرام وحش« :  با صدایی بلند گفتم
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و بعد داشتم ، براي یک ثانیه مانند احمق ها آنجا ایستادم، و طوري رفتار کردم که انگار قدرت مقابله با قوانین علمی را 

  .با آهی آهن ربا ها را با فاصله اي زیاد از هم، دوباره به یخچال چسباندم

  ». ینقدر سخت گیر باشینومی نداره الز« :  گفتم

  !! .ل از اینکه اشیاء جوابم را بدهندبا اینکه هنوز خیلی زود بود، اما تصمیم گرفتم از خانه خارج شوم، قب

شست و مادرش هم پیشخوان  وقتی به فروشگاه نیتون رسیدم، مایک داشت از روي عادت همیشگی کف زمین را می

  . هیچ کس متوجه حضور من نشد و ...وارد شدممن درست وسط بحث آنها  . کرد را مرتب می

  

  »... ودت گفتی بعد از پایان مدرسهخ. تونه بیاد ولی تایلر فقط همین یه بار می« :  گفت مایک غرغر کنان می

تو به  تونین به چیزاي دیگه فکر کنین ،  تو و تایلر می. تو باید یکم صبر کنی« :  خانم نیوتون با لحن تندي گفت

. کراولی هم همین رو به تایلر گفته مطمئنم بِن  .اقل تا زمانی که پلیس جلوي اتفاقات اخیر رو بگیرهال ، ريسیاتل نمی

   »وه صبح بخیر بالّ ا ... جوري رفتار نکن انگار من آدم بدي ام ، پس یه

  ». امروز زود اومدي« :  وقتی چشمش به من افتاد، لحن صدایش سریع آرام گرفت

بلوند و روشن  موهایش کامالً  .گرفتم آخرین کسی بود که من براي خرید لوازم ورزشی از او کمک مین نیوتون کارِ

و از ناخن هاي پایش که از زیر  زده بود ،  ناخنهایش را خیلی حرفه اي سوهان. بود، و آنها را پشت گردنش ریخته بود

  .دنداهل ورزش نبو کفش بازش معلوم بود میشد حدس زد نیوتون ها اصالً

» .ترافیک سبک بود« :  داشتم به شوخی گفتم در حالی که جلیقه افتضاح نارنجی شب رنگم را از زیر پیشخوان بر می

کردم چارلی سخت  فکر می. ار میداد شگفت زده شده بودمن هم مثل چارلی در مورد سیاتل اخطاز اینکه خانم نیوتو

  . !کرد گیري می

دقیقه من و من کرد، و با دسته اي از آگهی هاي کاغذي که  روي پیشخوان خانم نیوتون یک  »... خوب راستش« 

  .کرد مرتب کرده بود بازي می

  .شناختم  این حالتش را می. من در حالی یک دستم را در آستینم کرده بودم، سر جایم متوقف شدم

 گذارم شلوغ ترین فصل سال تنها می توانم تابستان را برایشان کار کنم و آنها را در وقتی به نیتون ها گفتم که نمی

به هر دوي ما دستمزد بپردازند ،  پس در روز خلوتی  اونها نمی توانستند. آنها کتی مارشال را به جاي من انتخاب کردند

  ....مثل این 

  »... خواستم باهات تماس بگیرم من می« 
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تونیم از پس اش بر  من و مایک می تاًقاعد کنم امروز خیلی مشتري بیاد اینجا فکر نمی« :  خانم نیوتون ادامه داد

  »... جبور شدي از خواب پاشی و بیايمنو ببخش که م. بیایم

  .زیاد نه... امروز  .در یک روز معمولی، این نوع اتفاقات به سمتم جذب میشد

  م؟پس من چکار کن. شانه هایم پایین افتادند »باشه « :  آهی کشیدم

  »... خواد کار کنه دلش می بالّاین انصاف نیست مامان، اگر « :  مایک گفت

خواستم باعث سلسله  من نمی ». باید واسه امتحاناتم درس بخونم من. جدي میگم. نه مشکلی نیست خانم نیوتون« 

  .خانوادگی باشم  اي از دعواهاي

میشه سر راهت این آگهی ها رو بندازي تو . بالّآم م م   .ردیف چهارم رو یادت رفت تی بکشی مایک . بالّممنون « 

  ».واسه اینا جا ندارم  ورد گفتم بزارتشون رو پیشخون، ولی راستش اصالًه دونی؟ به اون دختره که اینارو آزبال

   ». البته، مشکلی نیست« 

  .ارانی و مه گرفته شدمجلیقه ام رو درآوردم، و در حالی که دسته آگهی ها رو زیر بغل گرفتم، وارد خیابان ب

درب زباله دان را باز . کردند زباله دان کنار فروشگاه نیوتون ها بود، جایی که کارمندان باید ماشین خود را پارك می

  .کردم و دسته اي از اگهی هاي زرد رنگ را دور ریختم که ناگهان تیتر مشکی و درشت آن توجه ام را به خود جلب کرد

  .گلویم خشک شده بود. گه داشتم و به تصویر زیر نوشته ها خیره شدمکاغذ ها را دو دستی ن

  .المپیک را نجات بدهید گرگ ها

یاتی از نقاشی گرگی بود که درکنار درختی ایستاده بود، سرش را به سمت قرص ماه در زیر این کلمات تصویر با جزئ

ي گرگ باعث شده بود صورتی دردناك پیدا چیزي در چهره . تصویر ناخشایندي بود. کشید چرخانده بود و زوزه می

  .کشید  شاید از سر درد زوزه می. کند

  .دویدم، کاغذ آگهی هنوز در دستانم بود و بعد من به سمت تراکم می

و ... بود تا الپوش فقط پانزده دقیقه را. کرد اما همین هم کفایت می. قدر فرصت داشتم فقط همین... پانزده دقیقه

  .سی بفهمد از حریمشان گذشته بودمینکه کاحتماالً قبل از ا

  .تراك بدون هیچ دردسري روشن شد 

 یک تصمیم گیري سریع و  کلید کار همین بود. کردم این را ندیده بود، چون از قبل به آن فکر نمی آلیس احتماالً

  .کردم شانس موفقیتم زیاد بود و اگر سریع حرکت می لحظه اي ،
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کشیدند، در پس زمینه اي زرد به هوا  ، صد ها گرگ که زوزه می م، و بعد صد ها آگهیکاغذ ها را به کنارم پرت کرد

  ...بلند و سپس در کف ماشین ، صندلی جلو پخش شدند 

پنجاه و پنج کیلومتر در ساعت . سرعت وارد بزرگرا شدم، و بی توجه به صداي نعره تراك، پدال گاز را فشار دادم به 

  .امیدوار بودم سرعتم کافی باشد . ترفا تراك من ن سرعتی بود که میشد بآخری

دانستم که مرز قرارداد کجا واقع شده، اما بعد از گذشتن از کنار اولین خانه هاي الپوش احساس آرامش  من هیچ نمی

  .توانست از آن بگذرد فراتر از مرزي بود که آلیس می این احتماالً. کردم

ن میشد که حال من خوب و او مطمئ. با آلیس تماس می گرفتم رفتم، حتماً میوقتی امروز بعد از ظهر به دیدن آنجال 

  .ی از دستم عصبانی میشد ادوارد به اندازه کاف، دلیلی براي ناراحتی اش وجود نداشت. نیازي نبود که او کاري کند. است

  

کرد ت خس خس و صدا میشد وقتی با شدت در جلوي خانه اي قدیمی  قرمز رنگ وآشنا ترمز گرفتم، موتور ماشین به 

  .نگاه کردم، بقض گلویم را فشرد ي پناهگاه امنی برایم محسوب میشدوقتی به آن خانه ي کوچک که روزگار

  .ه اي متعجب به جلوي در ورودي آمد قبل از اینکه بتوانم موتور ماشینم را خاموش کنم، جیک با چهر

  .احتی صداي حبس شدن نفسش را شنیدم به ر،  وقتی موتور خاموش شد و سکوت همه جا را فراگرفت

  » ؟ بالّ«  

  »!  هی جیک« 

و لبخندي که دوست داشتم بر لبانش نقش بست، انگار خورشید از الي ابرهاي سیاه بیرون آمده  »! بالّ« :   فریاد کشید

  ». باورم نمیشه« . درخشید دندان هاي سفیدش در تضاد با پوست تیره رنگش، می. بود

 تراك دوید و مرا از الي در نیمه باز ماشین بیرون کشید و بعد ما هر دو درست مثل بچه ها از فرط او به سمت

  .خوشحالی باال و پایین می پریدیم 

  »؟  چطوري اومدي اینجا« 

  » در رفتم« 

  »!  چه باحال« 

  .ی باخبر شودهمه شلوغ بیلی خود را با صندلی چرخدارش بیرون کشیده بود تا از دلیل این »! بالّهی  «

  »...! هی بیل« 
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جاکوب مرا محکم در آغوش گرفت و فشار داد و بعد بی خبر از این واقعیت که ... در همان لحظه گوشم سوتی کشید

  .شدم، شروع به چرخاندم در هوا کرد من داشتم خفه می

  » واااي، چقدر خوبه که دوباره اینجا دیدمت« 

  » ...بکشم ... نفس ... نمی تونم « 

  .خنده اي کرد و مرا زمین گذاشت

  .گفت شادمانی صدایش طوري بود که انگار بازگشتم به خانه را خوش آمد می ». خوش اومدي بالّ« 

رفت، و من مجبور  مثل فنر از جا می پرید و جلو می جاکوب تقریباً. به جاي نشستن در خانه، شروع به قدم زدن کردیم

  . رسد یادآوري کنم که قدم هاي من به ده فوت نمیشدم براي اینکه جا نمانم به او  می

. درست مثل جوان ها، بدون هیچ مسیولیتی خودم که با جاکوب بود رفتیم، نیمه ي دیگر خودم را دیدم، وقتی راه می

  .کسی که ممکن بود از سر بیخیالی و بی دلیل کاري احمقانه انجام بدهد

چقدر من وقت ؟ کنیم کار ها میچه ؟ حالمون چطوره: شگی سپري شدبیشتر زمان مان به احوالپرسی و سوال هاي همی

؟ و وقتی من صادقانه داستان آگهی و تصویر گرگ را تعریف کردم، انفجار خنده اش در دلیل آمدن من چه بودهو  دارم؟

  .بین درختان جنگل پیچید

. ساحل رسیدیم، قسمت سخت کار آغاز شداما بعد، وقتی قدم زنان از کنار مغازه ها گذشتیم و به اولین مسیر به سمت 

رسید و من باید دوباره شاهد بازگشت نقاب خشک و بی روحی  میث ما به دالیل جدایی طوالنی مان دیر یا زود بح

  .  به چهره میزد باشم که بهترین دوستم اخیراً

  »؟ بگو ببینم جریان چیهخوب، « : جاکوب در حالی که با قدرتی بیش از حد لزوم، به چوب خشکی لگد میزد پرسید

  . من روي شن هاي ساحل نشستم و به تکه سنگی تکیه دادم 

   » ...میدونی که...خوب قبل از اینکه ما... بعد از آخرین باري که ما... منظورم اینکه« 

  .نفس عمیقی کشید و دوباره سعی کرد. گشت به سختی به دنبال کلمات مناسب می

یعنی تو اونو با همه کارایی که ... وقتی اون برگشت... ه چیز به حالت قبلش برگشتهم... چیزي که می خوام بدونم«

  »؟ کرد بخشیدي

  » چیزي نبود که ببخشم« : نفس عمیقی کشیدم

  .دانستم ما باید یکبار براي همیشه به این بحث پایان بدهیم ، اما می ، تهمت خواستم از این بحث بگذریم، خیانت می
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  .هم رفت انگار آب لیمو به گلویش پریده بودچهره جاکوب طوري در 

  ».خورد خیلی بدرد می. کاش سام اونشب تو سپتامبر گذشته از قیافه ات عکس گرفته بود« 

  » کسی رو محاکمه نمی کنیم« 

  ». شایدم یه نفر حقش باشه« 

  » حتی تو هم نمی تونی اون رو به خاطر رفتنش سرزنش کنی، فقط اگر دلیلش رو می دونستی« 

  » تو برام توضیح بده« سریع مرا به چالش کشید » . باشه« . براي چند ثانیه به من خیره شد

این باعث میشد به . عصبانیت اش برایم دردناك بود کرد ، مرا تحریک می عمداً ود واو با خصومت به من حمله کرده ب

توانیم  جاکوب به من گفت که ما نمی... به دستور سام... یاد آن بعد از ظهر سیاه بیفتم، خیلی وقت پیش، وقتی که

  .چند ثانیه زمان برد تا من خودم را جمع و جور کردم. دوست باقی بمانیم

اون فکر  دن من با یه خون آشام اشتباه محض ،کرد بو رك کرد چون فکر میپاییز گذشته ادوارد به این دلیل منو ت« 

  ». هنکرد اگر منو ول کنه به نفع سالمتی م می

. هر چه که او قصد داشت بگوید، دیگر به کارش نمی آمد. جاکوب به فکر فرو رفت، براي یک دقیقه سکوت کرد

تم تصور توانس حتی نمی. ب ادوارد پنهان بود را درك کندتوانست عامل اصلی که پشت انتخا خوشحال بودم که او نمی

  .هم وقتی می شنوید جاسپر قصد کشتن من را داشته، چه خواهد بود آنکنم که عکس العمل جاکوب 

  ». تونه سر تصمیمش واسته مگه نه؟ خیلی بده که نمی...گر چه اون دوباره برگشتا «:  جاکوب گفت

  ». رفتم و برگردوندمش اگر یادت باشه، این من بودم که« 

صورتش آرام گرفت، و وقتی دوباره سخن گفت صدایش نرمتر . جاکوب به من خیره شد، و بعد ناگهان بی خیال شد

  .شده بود

  »؟ راستی چه اتفاقی افتاد. پس من هیچوقت نمی فهمم داستان از چه قراره. آره درسته« 

  .نفس صدا داري کردم و لبم را گاز گرفتم

  »؟ چیه؟ یه رازه؟ نکنه نباید به من بگی« :  ره داشت حالت نیشخند پیدا میکردصدایش دوبا

  » فقط داستانش خیلی طوالنیه. نه« 

  .توقع داشت من هم به دنبالش بروم  و انگار زد و در کنار ساحل به راه افتاد زد، ، چرخی با تکبر جاکوب لبخندي
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ن نبودم ش راه افتادم، مطمئمن ناخودآگاه به دنبال. او هیچ لذتی نداشتاگر جاکوب به این رفتارش ادامه میداد، بودن با 

پس عجله اي در گشتم ،  البته اگر به خانه بر می. شدم به زودي باید با آلیس روبرو می. که باید برگردم و بروم یا نه

  .کار نبود

با ریشه هایی که نیمی از ... کاملیک درخت ... جاکوب به سمت قسمت باز و بزرگی از جنگل رفت که برایم آشنا بود

  .جلوي رویمان بود!!! درخت ما ...آنها در زیر زمین و بقیه از خاك بیرون زده بود

  .جاکوب روي سکوي طبیعی ریشه ها نشست و با دست روي زمین کنارش کوبید

  »؟ توش بزن بزن هم هست. من از داستان هاي طوالنی بدم نمیاد« 

  »یه چیزایی هست  «. ارش نشستمنم را چرخی دادم و کنچشما

  » داستان ترسناك اگر توش اکشن نباشه بدرد نمی خوره« 

  »کنی؟ گوش میدي یا می خواي پشت سر هم به دوستان من توهین « :  رفه اي کردمس» ! ترسناك« 

عی کردم لبخند س. او وانمود کرد لب هایش را با کلیدي نامریی قفل کرد و بعد آن را از باالي شانه اش دور انداخت

  .نزنم، اما شکست خوردم

  .کردم داستان را در ذهنم مرتب کنم سعی می » مجبورم داستان رو از جایی شروع کنم که خودتم توش بودي« 

  .جاکوب دستش را باال گرفت 

  » !!بفرمایید « 

  » راستش خودمم درست نفهمیدم اون موقع چه اتفاقاتی افتاد. خیلی خوبه «:  او گفت

  »؟ میدونی که آلیس چه جوریه. پس صبر داشته باش. آره، خوب، یه جاهایی خیلی پیچیده میشه «

  . گرگ ها باور نداشتند اسرار قدرت هاي مافوق طبیعی خون آشامان حقیقت داشته باشد اخمی کرد ،

  .من به ایتالیا رفته بودم تا ادوارد را باز گردانم  سال گذشته ،

  

ت کردم حال سعی می. کردم از گفتن مطالب غیر ضروري خودداري می کردم کوتاه و مختصر توضیح دهم ، سعی می   

. چهره جاکوب را تجزیه و تحلیل کنم وقتی برایش تعریف کردم که آلیس از قصد ادوارد براي خودکشی با خبر شد

  .ط یکبار وسط حرفم پریدفق. دهد ن نبودم که او گوش میکوب غرق در افکارش میشد، حتی مطمئگاهی جا

  ». جدي میگی؟ این عالیه« نمود  چهره اش ترسناك و پیروز می »تونه مارو ببینه؟  زالوي آینده بین، نمی« 
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کوت کردم تا او آنقدر س. چهره اش مشتاق شنیدن بود. و در سکوت کنار هم نشستیم. دندان هایم را به هم ساییدم

  .متوجه اشتباهش شد 

  .یش را قفل کرد باز هم لب ها »ببخشید ... وخ او و« :  او گفت

دندان هایش به هم ساییده میشد، موي . ت چهره اش آسان تر شدقسمت ولتوري ها رسیدم خواندن حالوقتی به 

گفتم که ادوارد ما را از دردسر . یات نشدمزیاد وارد جزئ. ی اش گشاد شده بوددستانش سیخ شده بود، و پره هاي بین

نیازي نبود جاکوب هم . مو قرار مالقاتی که در انتظارش بودی. د، ولی اشاره اي به قول و قرار مان نکردمنجات داده بو

  .وارد کابوس هایم شود 

بودم اینجا چه اتفاقاتی  وقتی من پیش مامانم. حاال نوبت توست که حرف بزنی. دیگه از همه ماجرا با خبرشدي« 

  » افتاد؟

او از به . گذاشت دانستم او اطالعاتی به مراتب بیشتراز ادوارد را در اختیارم می م میبا شناختی که از جاکوب داشت 

  .ترسید وحشت انداختن من نمی

کردیم، همون کار  مبري و کویل داشتیم شنبه شب گشت زنی میمن و ا «ب با حالتی مصنوعی به جلو خم شد جاکو

  » . ـــــببامــــــــــــــ... همیشگی، که یهو از وسط هیچ کجا

  . انفجاري را در آورد ت از هم باز کرد و اداءدستانش را با شد 

یم، اما اون خبر نداشت که خواست منتظرش بش قیقه قبلش جا مونده بود، سام از ما، پانزده دبود  یه رد پاي تازهاونجا « 

اما قبل . بنابراین ما با تمام سرعت رفتیم دنبالش  یق خون آشامت مواظبت هست یا نه ،دونستم رف ، و منم نمیتو رفتی 

ما به این امید که شاید دوباره بیاد اینور، در کنار مرز پخش . از اینکه ما بهش برسیم از محدوده قرارداد گذشته بود

وتاه بود ک او سر و موهایش را که از وقتی به گروه جدیدش ملحق شده »بزار واست بگم . وقتمون تلف شد خیلی. شدیم

کردند،  رسیدیم به شرق منطقه، کالن ها داشتن اونو به طرف پشت مرزمون تعقیب می ما تقریباً«. میکرد، را چرخی داد

  »دونستیم کجا منتظرش بشیم  اگر ما می   ، کمین گاه خوبی میشد چند مایل سمت جنوب ما

سام و بقیه قبل از ما جلوشو . بد روزگاراز بخت  «کجی هم به صورتش اضافه شده بود  او سري تکان داد، حاال دهن

اون گنده  اسمش چی . هم اونور مرز بودندرقصید، و تمام زالو ها  گرفتن، اما اون زنیکه درست روي خط مرزي می

  »بود؟

  » امت «

ت پرت شد اد و زالوِ درساون جا خالی د! یهو پرید به سمت دختره، اما اون مو قرمزي خیلی سریع بود. آره، همون یارو« 

  »شناسی  ل رو میو که پت  ...ل همخوب پ. تو بقل پل
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  »آره « 

اونم . نشسته بود اون خون آشام گنده درست رو پشتش تونم بگم که مقصر بوده ،  نمی تمرکزش رو از دست داد ، «  

  »خوارها اومده بودن تو سرزمین ما ناسالمتی خون  بهش حمله کرد ،  اینجوري نگام نکن ها 

ناخن گر به خوبی و خوشی هم تمام میشد حتی ازیاد داستان  استرس اما از. اشمکردم چهره اي آرام داشته ب عی میس

  .ایم را در گوشت دستم فشار می دادم  ه

 »ِه، آم م م، خوب اون، بلوندهاما همون لحظ. ل تیرش خطا رفت و طرف برگشت تو مرز خودشونبه هر حال ،  پ... «

  .خواهر ادوارد، چهره جاکوب ترکیبی از نفرت و انزجار را به خود گرفتبراي توصیف 

  » رزالی« 

روهشون با اونوقت اون سرگ. لهم رفتیم به کمک پ سامکرد، منو  پاشو از گلیمش دراز تر. حاال هر چی که هست« 

اون پسر مو بلونده ...«  

  » کارالیل و جاسپر« 

به هر حال، کارالیل با سام حرف زد، سعی کرد . که اصال واسم مهم نیست دونی یم« . نگاه خشمگینی به من انداخت

 . آروم شدند، همون پسره که االن گفتی با افکارمون یکارایی کرد بعد خیلی عجیب شد، همه واقعاً. اوضاع رو آروم کنه

  ». تونستم آروم بگریم نمی دونیم چیکار کرد، ولی من ما می

  »فهمم چه حسی داره  آره، می« 

  ». خوره به آدم بر می. خیلی مزاحم بود، همین حس رو میداد« 

و بعد از تعقیب دوباره سراغ . اون رهبر زالو ها به سام قبولوند که اولویت با ویکتوریاست« با عصبانیت سري تکان داد 

اما دختره به . ال کنیماون یه مسیر رو به ما نشون داد، طوري که راحت بتونیم بوشو دنب. گردیم مون بر می شرایط فعلی

اون گنده و اون یارو . سمت کوهستان رفته بود و بعدش هم یه راست رفته بود تو رودخونه وشنا کنان فرار کرده بود

  ». ـــخیــــرن  آرومه اجازه خواستن که بیان اینور مرز و برن دنبالش، اما ما گفتیم

خودش نیست ، ممکن امت زیاد حواسش به  من خوشحالم کهها حماقت کردید، ولی  ، شما منظورم اینه که. خوبه« 

  »بود صدمه ببینه 

از افراد بیگناهش حمله  جوري بیخودي به یکی پس اون زالو بهت گفته بوده که ما همین« :  جاکوب خرناسی کشید

  »... کردیم

  » فقط زیاد توضیح نداد. ین رو گفتهم ادوارد هم دقیقاً« : به وسط حرفش پریدم» نه « 
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  »آهان « : جاکوب با صدایی آرام گفت

از جایش بلند شد و از بین صدها قلوه سنگی که بر زمین ریخته بود یکی را برداشت و با حرکتی سریع و حساب شده  

ار دیگه هم بهش به ما ی. به گمونم  گرده، اون زنیکه بر می« . چندین مایل آنطرف تر پرتاب کردبر سطح آب دریا، 

  »کرد  حمله خواهیم

بهتر بود از این به بعد مراقب . ن نبودمداد؟ مطمئ آیا دفعه بعد ادوارد به من خبر می. گشت بر خود لرزیدم، البته که برمی

  ...آلیس باشم، شاید دوباره آینده را دید

  .وداو با چهره اي متفکر به موج هاي دریا خیره شده ب. رسید جاکوب متوجه عکس العمل من نشده بود به نظر می

  »داري به چی فکر میکنی؟ « :  بعد از مدتی سکوت پرسیدم

راجع به اون زمانی که گفتی رفیق خون آشام آینده بینت دیده بود ... کردم داشتم به حرفی که بهم زده بودي فکر می« 

منتظرم متوجه نشدي اگر  ،  و اینکه چه جوري همه چیز بهم ریخت  .خودکشی کردي که تو از صخره پریدي و مثالً

االن تو گاراجمون   احتماالً. شد دید که تو پریدي؟ اونوقت هیچ چی عوض نمی آلیس نمی . ..می موندي، اونوفت زال

  »... و تو و من. تو فورکس نمی موندهیچ خون آشامی . مثل هر شنبه ي دیگه. بودیم

  .دوباره غرق در افکارش سکوت کرد 

با تصور صحنه اي . ار خوب میشد اگر خون آشامی در فورکس وجود نداشتبا این طرز حرف زدن حالم رو بهم زد، انگ

  .جسم کرده بود، قلبم به تپش افتاد که او برایم ت

  »گشت  به هر حال ادوارد برمی« 

  .ا شنیدن اسم ادوارد دوباره به خودش آمده بودب» یعنی تو مطمئنی؟ « 

  »واسه هیچ کدوم از ما ممکن نیست  ...جدا بودن« 

  .فسی تازه کرد، و دوباره شروع کرد خواست چیزي بگوید، چیزي از سر خشم، اما جلوي خودش را گرفت، ن او می

  »نستی سام از دستت خیلی عصبانیه؟ دو می  «

رفتن اگر من اینجا  کنه اونا می اون فکر می. اوه، حاال فهمیدم« چند ثانیه طول کشید تا درك کنم » از دست من؟  «

  »نبودم 

  »نطوري نیست نه، ای« 
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  »س مشکلش چیه؟ پ« 

وقتی شروع به حرف زدن کرد، . چرخاند سنگ را در بین انگشتانش می. جاکوب خم شد تا سنگ دیگري از زمین بردارد

  .چمانش را به سنگ دوخته بود

وقتی از  و... وقتی بیل گفت که چارلی نگرانه که تو بهتر نمیشی... ال چه جوري بوديکه اون او... وقتی سام دید« 

  »... الي صخره پریديبا

  .هیچکس قصد نداشت اجازه بدهد این خاطره از ذهنم پاك شود. شکلکی درآوردم

کرد هیچکی تو دنیا مثل تو، بعد از اون همه اتفاق از کالن ها  اون فکر می« چشمان جاکوب به سمت من برگشت 

راحت بخشیدي و  کنی وقتی همه چی رو ت میتو به خودت خیان... کنه سام یه جورایی احساس می. متنفر نیست

  »برگشتی پیش اونا 

  .صدایم با حالتی اسیدي خطاب به هر دوي آنها باال رفت. کرد باورم نمیشد سام تنها کسی بود که اینگونه فکر می

    »... به سام بگی یه راست بره تو  میتونی بري« 

بی اشاره کرد که از باال ناگهان با سرعت به سمت موج هاي جاکوب حرفم را قطع کرد، و به عقا» . اونجا رو ببین« 

قبل از اینکه به سطح آب برخورد کند، بالی زد و سپس در حالی که ماهی بزرگی را به چنگال گرفته . کرد دریا پرواز می

  .بود از آنجا دور شد

چرخه بی پایان . کارشکارچی و ش ...قانون طبیعت. همه جا شاهد این هستیم« :  با حالتی عرفانی زیر لب زمزمه کرد

  »مرگ و زندگی 

قصد داشت موضوع بحث را عوض کند، اما بعد او با نگاهی   نفهمیدم دلیل سخنرانیش در باره طبیعت چه بود، احتماالً

  .قل اندر سفیه به من نگاهی انداخت عا

  .ویل داد تح نگاه تندي به من »ست یه بوسه آتشین تثار عقاب کنه خوا شایدم ماهیه می« 

   »پس تو دنبال این هستی؟ « 

  »خوش قیافه دوست داري؟ « صدایش زننده شده بود

  ». احمق نشو جیک« 

  »پس پولداریش مهمه؟ « 

  »خیلی عالیه « :  با ناراحتی گفتم
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پشتم رو به او  »من به اون بیچاره کلک زدم . میدياهمیت  خام شدم که فکر کردم تو به من« . از جایم بلند شدم 

  .کردم و به راه افتادم

  . دستم رو از پشت گرفت و من رو به سمت خودش چرخوند. درست پشت سرم بود »عصبانی نشو ... اَه ه ه« 

  »جدي گفتم « 

  .زدم سعی کردم از حرف هایش سر در بیاورم، اما فقط پلک می

  .یکی فرو رفتاخم هایش در اثر عصبانیت در هم گره شد، و چشمان سیاهش در تار

. تونم حتی یه ذره فاصله رو در بینمون تحمل کنم من نمی. نه به خاطر اینکه خوشگله یا پولداره. من دوستش دارم« 

معلومه . چون اون دوست داشتنی ترین و متواضع ترین و جالب ترین و نجیب ترین آدمیه که تا حاال باهاش آشنا شدم

  »خته؟ سکجاي فهمیدن این برات . که من عاشقشم

  ».فهمیدنش غیرممکنه« 

  » . کنم سعی کن منو درك کنی، جاکوب خواهش می

م داره چیه؟ دلیل قانع کننده اي که یه آدم براي دوست داشتن یه آدم دیگه الز« . صبر کردم نیشخندش ناپدید شود

  »حتی اگر اشتباه کنه؟ 

  »جواب داده  عموالًاین م. کنم تو باید توي نوع خودت دنبال یه نفر بگردي فکر می« 

  »کنم من گیر مایک نیوتون می افتم فکر . ستاره خوب این مسخ« 

اما حس عصبانیتم بیشتر از آن . دهد دیدم که کلماتم او را زجر می می. جاکوب به خودش پیچید و لبش را گاز گرفت

  .من کرد و رو به اقیانوس ایستاد  هپشتش را ب. دستم را ول کرد و دست به سینه ایستاد. بود که به این چیزها فکر کنم

  .طوري که قابل شنیدن نبود »من انسانم « زمزمه کرد 

  »کنی انسان بودن دلیل مهمی هست؟  هنورم فکر می« شکنجه وار ادامه دادم » تو به اندازه مایک انسان نیستی « 

  »خاب نکردم من اینو انت« داشت  جاکوب از موج هاي خاکستري چشم بر نمی» .این فرق میکنه« 

یی بالّچه  دونسته بعداً کنی ادوارد حق انتخاب داشته؟ اونم به اندازه تو نمی فکر می« . خنده اي از سر ناباوري کردم

  »سه اینکار اسم نویسی نکرده بوده اون وا. سرش میآد

  .جاکوب سرش را به نشانه مخالفت با حرکتی سریع به چپ و راست تکان میداد

  »کنی گرگینه بودنت خوبه  فکر می... جاکوب، تو بدجوري خودخواه هستیدونی چیه،  می« 
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  . و بعد به من خیره شد »این فرق می کنه « :  دوباره تکرار کرد

خوبن،    کنی که اونا تا چه حد حتی فکرشم نمی. تونی دست کم یه ذره کالن ها رو درك کنی فهمم چرا نه؟ می نمی« 

  »از درون جاکوب 

  »ود اونها بر خالف مقررات طبیعته وج. اونا نباید وجود داشته باشن« :  ه کردآرامتر زمزم

مدتی طول کشید تا متوجه من . براي یک دقیقه با ناباوري و در حالی که یک ابرویم را باال برده بودم به او خیره شدم

  .شد

  »چیه؟ « 

  »... میزنه الطبیعه حرف ءببین کی داره راجع به ماورا« 

  .متوجه شدم که صدایش ناگهان مثل پدر و مادر یا معلم ها شده. آرام و متفاوت سخن گفت، بزرگسالبا صدایی 

که ما  این دلیل اینه انواده ام، مثل همه ي قبیله اممثل خ. این قسمتی از وجود منه. ، من اینجوري متولد شدمبالّ«  

  »من هنوز انسانم « . عمیق شده بود چشمان سیاهش. اختبه من نگاهی اند »... و گرچه. هنوز اینجاییم

توانستم ضربان یکنواخت قلبش را در زیر  از پشت تی شرتش، می. دستم را گرفت و به سینه ي تب دار و سفتش فشرد

  .دستم حس کنم

  »وتورشونو مثل تو دور نمی اندازن آدماي عادي م« 

فقط گفتم . قت نگفتم عاديو ، و من هیچبالّکنن  میآدماي عادي از هیوالها فرار « . ..لبخندي دردناك زد، نیمه لبخند

»انسان 

داشتم، شروع به خندیدن  پس در حالی که دستم را از روي سینه اش بر می. عصبانی ماندن با جاکوب کار سختی بود

  .کردم

  »لحظه، به نظرم خیلی انسان می رسی تو این « 

نگاهش را از من دزدید، لب پایینی اش لرزید و او در جواب به سختی آن را گاز  » .کنم من احساس انسان بودن می« 

  .گرفت

  .دستش را در دست گرفتم »اوه، جیک « 

چرا که در انتهاي تمام  در بازگشتم با عواقبش روبرو شوم ،  این دلیلی بود که حاضر بودم. این دلیل آمدن من بود

  .نش به وضوح دیداشد درد را در چشم ن لحظه میدر همی. کشید جاکوب عذاب می  عصبانیت ،
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 به این دلیل که به او مدیون بودم بلکهنه  کردم اما ید تالشم را میتوانم به او کمک کنم، اما با دانستم چگونه می نمی

        جاکوب تبدیل به قسمتی از وجود من شده بود، و هیچ چیز و هیچ کس . داد درد کشیدن او مرا هم عذاب می

  .توانست آن را تغییر دهد  مین
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  فصل پنجم

نشانه گذاري

  

  

  

    

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                     نشانھ گذاري/ كسوف |١

www.Twilight . ir  

  

  

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                     نشانھ گذاري/ كسوف |٢

www.Twilight . ir  

  

  

  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی: ترجمه 

  میالد مهربانی فر: تایپ 

  علی حسینی: بازبینی متن 

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه

  

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                     نشانھ گذاري/ كسوف |٣

www.Twilight . ir  

  

فصل پنجم

  گذارينشانه 

  

  

  »االن بهتر شدي؟ ! گفت اوضاعت خیلی بده  حالت خوبه جیک؟ چارلی می« 

  .ان گرمش در دور انگشتانم گره شد دست

  .دزدید  نگاهش را از من می » بدك نیستم «  

نگاهش به سنگ   ،یمبه سمت منطقه کوهستانی دریفت وود به راه افتاد  کشید، ه مرا به دنبال خود میدر حالی م  

داد دورتر از  من روي زمین و در کنار درختی نشستم، اما او ترجیح می. ریزه هاي رنگ و وارنگ روي زمین خیره بود

گر چه دستم را در دستش حفظ  من پنهان کند ، خواست چهره اش را از شاید می. من و بر روي زمین خیس بنشیند

  .کرد

بندم خیلی  شرط می. ی وقت بود که اینورها نیومده بودمخیل« : من به امید شکستن سکوت شروع به حرف زدن کردم

  »... میلی چطوره؟ اَمبري چی؟ کوئیلراستی حال سام وا. چیزا رو از دست دادم

  .اد آوردم جاکوب در مورد دوستش کوئیل بینهایت حساس است جمله ام را قطع کردم، به ی

  ». کوئیل... آه ه ه« :  جاکوب آهی کشید

  .یل هم به گروه گرگ ها ملحق شده بودتاده بود ، و حاال کوئاق افاتف پس حتماً

  »معذرت می خوام « :  زیر لب گفتم

  »! این حرفو جلوش نزنی ها « :  با کمال تعجب، جاکوب با صداي خرناس مانندي گفت

  »منظورت چیه؟ « 

  » و هیجان زده... برعکس خیلی ام مشتاق بود کوئیل نیازي به ترحم نداره ، « 
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   بقیه گرگ ها از اینکه آنها هم مثل بقیه دوستانشان به این سرنوشت گرفتار . رسید رف به نظر بی معنی میاین ح

  .شدند شده اند، دچار افسردگی می

  »هان؟ « 

دونسته آخرش  یه جورایی خودشم می. تونسته واسش پیش بیاد کنه این باحال ترین اتفاقیه که می یل فکر میکوئ« 

طالح از اینکه بیاد تو این به اص... ن خیلی خوشحال بود از اینکه دوباره دوستاش پیشش برگشتناو. اینجوري میشه

  ». گمونم کوئیل اینجوریه دیگه. کردنباید تعجب « جاکوب باز هم خرناسی کشید » . گــــلّه و جزیی از اون بشه

  »یعنی خوشش اومده؟ « 

سرعت،  اگه به جنبه خوبش نگاه کنی« جاکوب به آرامی اضافه کرد » . میادتقریبا همه خوششون  راستش رو بخواي« 

. سام خیلی وقته که به این چیزاي عادت کرده. فقط من و سام ناراحت بودیم... حس یه خانواده بودن... آزادي، و قدرت

  ».فقط منم که االن نق و نق می کنم فکر کنم

بالیی سر سام چه  کنید؟ اصالً چرا تو و سام با هم فرق می« . خواست از آنها با خبر شوم خیلی چیزها بود که دلم می

  . او هم به خنده افتاد. سوال ها پشت سر هم بیرون پرید و اجازه جواب دادن را به جاکوب نداد » اومده؟ مشکلش چیه؟ 

  »داستانش خیلی درازه « 

و بعد به یاد دردسري افتادم  » . ندارم ، من عجله اي براي برگشتنتازه. من یه داستان طوالنی واست تعریف کردم« 

  .به خودم پیچیدم  .آمد که در بازگشت به سرم می

  »طرف از دستت عصبانی میشه؟ « . گانگی معنی حرفم را فهمیده بودبه سرعت نگاهی به من انداخت، دو

  ». آره« 

  »تونم رو کاناپه بخوابم  من می. خوب برنگرد« خت شانه اي باال اندا

  »اونوقت اون میاد دنبالم « :  غرغر کنان گفتم »! وبیچه فکر خ« 

  "میاد؟  یعنی واقعاً"بدن جاکوب سفت شد، اما بعد لبخندي زد 

  »،  اگر احساس کنه من در خطرم  احتماالً« 

  »فکراي من همیشه بهترین بوده « 

   »م جیک، این واقعاً منو آزار میده کن خواهش می« 

  »چی؟ « 
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ل نمیشه شما ها مث  .این منو دیوونه میکنه .اینکه شما دو تا آماده اید که همدیگرو بکشید« :   با ناخرسندي گفتم

  »انسان هاي متمدن برخورد کنین؟ 

  . لبخندي شومی بر لبانش نشست »آمادس تا منو بکشه؟  اون واقعاً« جاکوب بی توجه به عصبانیت من 

ال اقل اون در این مورد مثل یه آدم بزرگسال تصمیم « . کشم متوجه شدم دارم فریاد می ». اما انگار نه به اندازه تو« 

. کنه بنابراین هرگز همچی کاري نمی ه تو مساویه با صدمه زدن به من ، دونه که صدمه زدن ب اون می. کنه گیري می

    »دي یت نمیاهم اما انگار تو اصالً

  »ارم ایشون خیلی آروم تشریف دارن ندشک  آره، درسته« :  جاکوب به تندي گفت

  »اَه ه ه ه « 

زانو هایم را درون سینه ام جمع کردم و دستهایم را محکم دورشان . دستم را از میان دستش آزاد کردم و عقب نشستم 

  .حلقه کردم، و به دوردست خیره شدم

دستش را دور شانه ي من . نشست باالخره، از روي زمین بلند شد و کنار من. جاکوب براي چند دقیقه سکوت کرد

  .اما من آن را کنار زدم. انداخت

  »از این به بعد خودمو کنترل کنم  قول میدم.  معذرت میخوام« :  به آرامی گفت

  .جواب ندادم  

  »ت تعریف کنم؟ خواي راجع به سام برا هنوزم می« 

  . شانه اي باال انداختم

چیز هاي عجیب و غریب زیادي درباره زندگی جدید ما وجود . عجیب و ي که گفتم، داستانش خیلی درازههمونجور« 

ن نیستم خوب، راستش حتی مطمئ... جریان سامو . هنوز من وقت نکردم حتی نصفش رو هم برات تعریف کنم. داره

  »ریفش کنم بتونم درست تع

  .کنجکاوي من تمام آثار خشمم را از ذهنم ربود

  »گوش میدم « :   به خشکی گفتم

  .گوشه ي چشمم دیدم که قسمت کناري صورتش به سمت باال کشیده شد و لبخند زداز 

تونست به کسی بگه چه اتفاقی  براي اینکه اولین نفر بود، و تنها بود، و نمی. سام از همه ي ما بیشتر عذاب کشید  «

هیچ کس نبود که . ه بودپدربزرگ سام درست قبل از تولدش مرده بود، و پدرش هم زیاد پیشش نموند. واسش افتاده
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کرده که عقل از  فکر می... اولین باري که تغییر شکل داد... اولین بار که اتفاق افتاد. نشانه ها رو ببینه و درك کنه

ي به فورکس اتفاق این قبل از اینکه تو بیا. دو هفته طول میکشه تا آروم میشه و دوباره تغییر شکل میده. سرش پریده

     احتمال  بانی و پلیس رو فرستادن دنبالشماموراي جنگل   واترلیا کلیراین یادت نمیاد مادر سام و افتاده بوده بنابر

  »... دادن بالیی سرش اومده باشه می

. را در درونم جاري کرد شنیدن اسم او زنجیره اي از غم و قصه... لیا دختر هري بود....  »لیا؟ « :   با تعجب پرسیدم

  .او در بهار گذشته بر اثر سکته قلبی از دنیا رفته بود. قدیمی چارلی دوست. واترهري کلیر

اون دو تا از وقتی خیلی . لیا و سام تو دوران دبیرستان با هم عاشق و معشوق بودن. آره« :  صدایش با احتیاط تغییر کرد

  »و غیبش زده بود خیلی ترسیده بود دختر بیچاره از اینکه سام یه. بچه بودن باهم بودن

   »... اما اون و امیلی« 

  .نه کشید و بعد با افسوس خالی کرد نفسش را به آرامی به داخل سی » . ستانهاینم بخشی از دا... رسیم به اونم می  «

بعضی از مردم . کردم سام قبل از امیلی، عاشق فرد دیگري بوده باشد به نظرم احمقانه رسید، که تا قبل از این فکر می

فقط به این دلیل که من سام را با امیلی دیده  . خوردند شدند و بعد شکست می بارها و بارها عاشق میدر زندگی شان 

خوب، این همان حالتی بود که ... کرد طوري که لیا به او نگاه می. کردم بودم، و او را بدون هیچکس دیگري تصور می

  . کرد وقتی که به من نگاه می ،  دیدم من در چشمان ادوارد می

 گفت که اون کار خوبی  می یشترب شایعاتی پخش شد . نگفت کجا بودهاما به کسی . سام برگشت« :  جاکوب گفت

و اتفاقی متوجه شد که . ا رفتهاز ظهر، سام به دیدن پدربزرگ کوئیل  و بعد خیلی ناگهانی در یک بعد. کرده نمی

 ".کوب میکنهیل بیچاره سنگ کوئ. باهاش دست میده سام. ات دارهل پیر، آقاي آتیرا با خانم اُولی قرار مالقکویئ

  .جاکوب به خنده افتاد 

  »واسه چی؟ « 

صورتش ... به سمت من خم شد... جاکوب پایین صورتم را در میان دستش گرفت و سرم را چرخاد تا من او را بهتر ببینم

  .که تب دار بود سوزاند، انگار گرماي دستش صورتم را می... تنها چند سانت با من فاصله داشت

   صورتم بیش از اندازه به او نزدیک بود و پوست دست گرمش صورتم را . کردم احساس ناراحتی می ». آره، باشه« 

  .می آزرد

   »تابه داغ می مونه  دست سام درست مثل یه ماهی« جاکوب دوباره به خنده افتاد 

ل ناخودآگاه، دستش را از صورتم کشیدم و از او به شک. کردم خیلی نزدیک شده بود، گرماي نفس هایش را حس می

  . تم تا به احساساتش صدمه اي نخورد اما دستش را در دستم نگه داش. دور شدم
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  .لبخندي زد و به عقب برگشت، انگار از تالش من براي دوري از خودش بویی نبرده بود 

دونستن،  باقی مونده بودند که یه چیزایی می ي کمیاعده . خوب اقاي آتیرا یه راست رفت سراغ بقیه بزرگان قبیله« 

وقتی بزرگ . دادن دیده بودن که پدربزرگ هاشون تغییر شکل می را، بیلی و هري قبالًیآقاي آت. آوردن که به خاطر می

چه قراره، همه چیز راحت وقتی فهمید جریان از . یل ها بهشون گفت، اونا یواشکی و مخفیانه به مالقات سام رفتنکوئ

ي هم مثل سام مبتال خواهند دونستن با اومدن کالن ها، خیلی زود افراد دیگه ا اونا می. تنها نبودسام دیگه شد ، تر 

بقیه ما بنابراین سام منتظر  به اندازه کافی بزرگ نشده بود ،  اما هیچکس دیگه اي« . اسم آنها را با نفرت ادا کرد»  شد

  ». شد تا به گروه بپیوندیم

دونستن که  اونا نمی. دونستن گرگینه ها هنوزم وجود دارن اونا نمی. کالن ها روحشونم خبر نداشته« : زمزمه کردم

  »گشتشون باعث تعقیرات شما میشه باز

  ». خاطر اونا افتاده رو تغییر بده تونه اتفاقی که بهی هیچ چیز نم« 

  ». اشه اجازه ندم دوباره عصبانی شی یادم ب« 

  »ا نمی تونیم پاك و فداکار باشیم ید مثل تو بخشنده باشم؟ همه مکنی منم با تو فکر می« 

  » بزرگ شو جاکوب« 

  » تونستم می  کاش اي « :  رامی زمزمه کردبه آ

  »؟ چی گفتی« کردم معنی پاسخش را در یابم  به او خیره شدم، سعی می

  »ز همون چیزاي عجیبی که بهت گفتم یکی ا« :  جاکوب با نیشخندي گفت

  »کنی؟  ،داري شوخی می نه... بازم... تو هم؟... بزرگ شی؟... تونی نمی... تو« :  چشمان گشاد از حیرت گفتمبا 

  .به حالتی غلیظ و آبدار بیان کرد  چ کلمه اش را » ! نــــوچ« 

به هم  با صدایی بلنددندان هایم . اشک از سر خشم و چشمانم پر از اشک شد ، . م دویداحساس کردم خون به چهره ا

  .ساییده میشد 

  »؟ مگه من چی گفتم؟  بالّ« 

  . لرزید از جایم بلند شدم، مشت هایم گره شده بود و تمام بدنم می

  »کنی  نمی. ..رشد. ..تو« :  از بین دندان هایم گفتم

  »تو چت شده؟ . شیم ما هیچ کدوم بزرگ نمی«  .جاکوب به آرامی دستم را گرفت، سعی کرد مرا دوباره بنشاند
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  »ذره دارم پیرتر میشم گ یعنی فقط منم که دارم پیر میشم؟ من هر روز گندي که می« 

به یاد آوردم که من پاهاي الغر و ضعیف . ، دست هایم را در هوا تاب دادم تا تعادلم را حفظ کنم تقریبا لیز خوردم 

این چه  آخه! لعنتی« . کردند می احساسات درونی ام با تضاد با حاالت ظاهري ام عمل. چارلی رو به ارث برده ام

  »دنیایه؟ پس عدالت کجاست؟ 

  » سخت نگیر بالّ« 

  »... این انصاف نیست. ، فقط خفه شوخفه شو جاکوب« 

  »ارو فقط تو تلویزیون انجام میدن کردم دخترا این ک ؟ فکر میتو واقعا پاتو کوبیدي زمین« 

  .با بی قراري ناله اي کردم

  »بشین تا واست توضیح بدم . د نیستکنی ب اینقدرام که فکر می« 

  »... تونی ایستاده هم می« 

  » یه روزي .. ...ولی گوش کن، من بزرگ میشم هر چی تو بخواي، . باشه« :  چشمانش را چرخاند

  » توضیح بده« 

وجود آمده بود عصبانیتم به همان سرعتی که به . اما بعد نشستم. چند ثانیه غرغر کردم. با دست به تنه درخت ضربه زد

  .حرکات احمقانه اي انجام داده ام  از بین رفت و متوجه شدم

وقتی تغییر شکل دادن هامون  رو به دست بگیریم و بکشیم کنار ،وقتی خودمون بتونیم کنترلمون « :  جاکوب گفت

. این امر تکان داد نه ي محال بودنسري به نشا ». البته اونقدرام کار آسونی نیست .کنیم تموم شه، دوباره رشد می

دلیلش اینه  رسیده ، حتی سام هم هنوز به این مرحله ن. بره کنم یاد گرفتن این نوع خودداري خیلی زمان می فکر می«

. تونیم بکنیم با بودن اونها و نیاز به محافظت شدید ما حتی فکرشم نمی. چرخن که یه دسته زالو مدام دور و برمون می

  »الاقل از لحاظ جسمی که اینطوره . وریشم من االن از تو بزرگترمهمینج تو هم فکر نکنی االن هم خبریه ،  اما

  »ی؟ داري راجع به چی حرف میزن« 

  »بال، به نظرت من شانزده سالمه؟  به من نگاه کن« 

  »، فکر کنم  نه دقیقاً« سعی کردم بیغرض باشم . ، انداختمنگاهی به قامت عظیمش که مانند یک فیل ماموت بود

شیم، ژن هاي گرگینه ایمون آزاد میشه و ما در طول چند ماه از داخل رشد  وقتی ما تبدیل به گرگ می. به هیچ وجه« 

  »کنیم  یهو خیلی رشد می. کنیم می
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ی پس الزم نیست جنابعال. از لحاظ فیزیکی، من االن بیست و پنج سالمه، یا یه همچی سنی« :  شکلکی در آورد 

  »ه از من شیش هفت سال بزرگتر بشی بترسید ک

او  ه یاد رشد ناگهانی او افتادم ، اما بعد ب. فکر به این موضوع سرم را به درد آورد. بیست و پنج سال، یا یه همچی سنی

فرق  یادم آمد که اندازه اش هرروز با روز قبل. جلوي چشمان حیرت زده من رشد کرده بود و به شکل حاال در آمده بود

  .رفت  سرم گیج می. سرم را تکانی دادم کرد ،  می

ه در کنترل من نیست جیغ جیغ خواي به خاطر چیزهایی ک خواي داستان سام رو بشنوي؟ یا بازم می خوب حاال می« 

  »کنی؟ 

  »میره رو اعصابم . انات سنی حساسممن رو جری. ببخشید« :  نفس عمیقی کشیدم

  ع حرفش از چه کلماتی استفاده کند گرفت براي شرو شت تصمیم میشمان جاکوب تنگ شد، انگار داچ

شکسته  قبل از اینکه پیمان. زدم حرف می شاید بعداً م در مورد مسایل حساس حرف بزنم،خواست از اونجایی که نمی

آتیرا رو  وقتی با بیلی و هري و آقاي م فهمید چه اتفاقی براش افتاده ، خوب وقتی سا« به او یادآوري کردم . میشد

:   نفسی تازه کردم » ...ي که گفتی، قسمت خوبش شروع شدو همینجور. مالقات کرد، گفتی دیگه واسش سخت نبود

  »دلش می خواد منم ازشون بدم بیاد؟  چرا سام اینقدر از اونا بدش میاد؟ چرا« 

  »جاست خوب قسمت عجیبش همین« :  جایکوب نفس عمیقی کشید

  »دارم  من به چیزاي عجیب عادت« 

دونست چه اتفاقی افتاده و  سام می. خوب، حق با توست« :  قبل از اینکه ادامه بدهد خرناسی کشید » . آره میدونم  «

 ». معمولی که نه، زندگی اش بهتر شدخوب بعضی جهات، زندگی اش به حالت  از. همه چی براش حل شده بود تقریباً

ما .  تونست به لیا چیزي بگه سام نمی« گار به موضوعی دردناك رسیده بود و بعد حالت چهره جاکوب تعقییر کرد، ان

ر و برش بگرده و البته براي لیا خطرناك بود که سام دو. اجازه نداریم به بقیه که نباید چیزي بدونن، داستان رو لو بدیم

بوده حسابی آتیشی شده بوده جا لیا از اینکه بهش نمی گفت ک. مثل همون کاري که من با تو کردم اما سام کلک زد

اونا همدیگر رو  خوابیدي ،  چرا اینقدر خسته اي ،  اما اونا با هم کنار اومدن سعی کردن کجا میکجا رفته بودي ، 

  »خیلی دوست داشتن 

  »شد؟ لیا فهمید چه اتفاقی افتاده؟ اونوقت چی « 

  »یک هفته اومد تا پیش شون بمونه  نگ، برايدختر عموي لیا،  امیلی یا. نه، مشکل اینجا نبود« سري تکان داد 

  »امیلی دختر عموي لیا ست ؟ « 

  »خواهر بودن وقتی بچه بودن با هم عین دو تا  خیلی بهم نزدیکن ، . دختر عموي دومِ شه« 
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  .سري تکان دادم » ؟ ...چطور سام تونست... وحشتناکه... این« 

  »چیزي نشنیدي؟  نشانه گذاريجع به را... ؟ بهت نگفتهتا حاال کسی . اینقدر زود راجع بهش قضاوت نکن« 

  »نه، یعنی چی؟ ...نشانه گذاري؟« :  کلمه ناآشنا را به خودم تکرار کردم

. نه قوانین  ، در حقیقت، جزء استثناعاته. براي همه پیش نمیاد. این یکی از اون چیزاي سختیه که ما باهاش طرفیم« 

به نشانه گذاري  راجع. کنیم افسانه است ه ما فکر میرو شنیده بود، داستان هایی ک ن هاسام تا اون موقع همه ي داستا

  »... ا حتی خوابش رو هم نمی دید کهامهم شنیده بود ، 

  »شد؟ چی « 

. اونقدرا مهم نبوداما وقتی امیلی رو اونجا دید، دیگه . سام عاشق لیا بود« . ن جاکوب روي اقیانوس خیره ماندچشما

چشمانش به سمت من » . کنیم اینجوري نیمه گمشده مون رو پیدا می دونیم چرا خودمونم دقیقا نمی ابعضی وقت ه

  »نیمه ي دوم مونه ... منظورم« برگشت 

  »چی؟ عشق در نگاه اول؟ « 

بمراتب . از اونی که گفته قدرتمند تر ذرهه ی« . با انتقاد به من خیره شده بود چشمان سیاهش. زد جاکوب لبخند نمی

  »خالص تر 

  »گفتی؟  داشتی جدي می. ببخشید« 

  ». بله« 

  .صدایم هنوز قانع نشده بود، و او این را از صدایم فهمید ». نگاه اول، فقط خیلی قدرتمند تر عشق در« 

خواي بدونی  تو می« . به سختی شانه اي باال انداخت» . به هر حال مهم هم نیست. ون نیستتوضیح دادنش آس« 

. اون قلب لیا رو شکست. و این اتفاقی بود که افتاد. از خون آشام ها متنفر شد، که از خودش متنفر بشه چی شد که سام

     دید از خودش بدش هر بار که تو چشماي لیا اتهام اش رو می. اون تمام قول هایی که داده بود رو زیر پا گذاشت

  »و لیا حق داشت . می اومد

  .خواست بیشتر از حدي که اجازه داشت حرف نزند انگار میناگهان از حرف زدن باز ایستاد، 

مثل دو تکه . سام وامیلی االن با هم بودن »... امیلی چطوري با این موضوع کنار اومد؟ اگر اینهمه به لیا نزدیک بود؟« 

معشوقه لیا بوده چطور امیلی توانسته بود از کنار این موضوع که سام ... هنوز هم. پازل، که براي هم ساخته شده بودند

  ...است بگذرد؟ کسی که مثل خواهرش بود
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و بعد، سام تونست همه چیزو . اما میزان سرسپردگی و عشق اون دوتا خیلی زیاد بوده. اولش، لیا خیلی عصبانی شد« 

  »شد؟ می دونستی لیا چطوري زخمی . ههیچ قانونی وجود نداره که بتونه تو رو از نیمه ي گمشده ات جدا کن. بهش بگه

دانستم اصل ماجرا یک راز  داستان حمله خرس به لیا در تمام فُورکس دهان به دهان چرخیده بود، اما من می »آره « 

  .است 

  .آدماي نزدیک شون صدمه می بینن. گفت گرگینه ها قیل قابل پیش بینی هستن ادوارد همیشه می

به سام ترسیده بود، از خودش بدش می اومد، . ل رو اینجوري بین هم حل کردنخوب، در کمال تعجب اونا مسائ« 

باالخره . کرد احتماال خودشو می انداخت جلوي یه اتوبوس، البته اگر حالشو بهتر می خاطر کاري که مرتکب شده بود ، 

  »... ش می داد و بعد از اونن لیا بود که بهش آرامیه جورایی همیشه ای اونوقت، کرد، تا راحت بشه،  هم اینکارو می

  .ده و او حق تعریف کردنش را ندارد جاکوب حرفش را تمام نکرد، و متوجه شدم داستان شخصی ش

  »... بیچاره سام، بیچاره لیا« ه کردم زمزم ». بیچاره امیلی« 

  »بود  ،  اون دیگه ساقدوش عروس شده با یه قیافه شجاع. لیا بدترین بالیی که میشد سرش اومد. آره« 

نگاهم را دزدیدم، و به صخره هایی که مانند انگشت هایی جدا از هم از سطح آب بیرون زده بودند و لبه جنوبی لنگر 

  .کردم، منتظر من بود تا چیزي بگویم نگاهش را روي چهره ام حس می. گاه را پوشانده بودند، خیره شدم

  »؟ این عشق در نگاه اول... فتاد؟این اتفاق واسه تو هم ا« :  همانطور که نگاهم به جایی دیگر بود، باالخره پرسیدم

  »اینجوري شدن  جِرادنه فقط سام و « :  حرفم را قطع کرد

       و سعی داشتم این حس را براي خودم تشریح. آسوده شده بودم. دب و آرام باشدکردم صدایم مؤ سعی» اوهم « 

. یانات عجیب و گرگ نمایی بین ما دو نفر نیست، خوشحال باشمتصمیم گرفتم فقط به این خاطر که جر. می کردم

  .دیگر گنجایش حجم بیشتري از اتفاقات مافوق طبیعه را در خودم نداشتم. رابطه دوستی بین ما به حد کافی آشفته بود

م خواه گفت که نمی چیزي به من می. او هم سکوت کرده بود، و حس سکوت پیچیده در فضا آزار دهنده شده بود

  .بفهمم او به چه چیز می اندیشد

  .سکوت را شکستم »چیکار میکنه؟  جِرادبگو ببینم « 

فقط یه دختري هست که االن یکسال تو مدرسه کنارش می شینه، اما اون حتی یکبار هم بهش . چیز خاصی نیست« 

خیلی ازش خیلی خوشحاله ،  کیم. وقتی تغییر کرد، دیگه نمیزاره دختره از جلوي چشمش تکون بخره. توجه نکرده بود

  .نیشخندي زد »... اطراتش رو پر کرده از اسم اونتمام دفتر خ. خوشش میاد

  »ن نکنم اینارو بهت گفته؟ من که گمو جِراد« 
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  »آخه خیلی خنده داره . خندیدم فکرکنم نباید بهش می« . جاکوب لبش را گاز گرفت

  »هان؟ ... نیمه دوم« 

  »قبال بهت گفته بودم، یادت نیست؟ . چیزي به ما نمیگه از قصد جِراد« :  آهی کشید

  »رگ هستید، درسته؟ اما فقط وقتی گ. تونین صداي افکار همدیگه رو بشنوید شما می. اوه، آره« 

   »، مثل رفیق زالوت  دقیقاً« :  غرغر کنان گفت

  »  ادوارد « :  تصیح کردم

تونست انتخاب کنه خودش همه  البته اگر می. سام فهمیدم دیگه همه از افکار همینجوري بود که این . باشه، باشه« 

د به راحتی در لحن صدایش حس درد را میش ». ستش، ما همه مون از این متنفریمرا. کرد چی رو واسمون تعریف می

  »داري، جلوي چشم دیگران پهن شده  هر چیزي که ازش شرم. نه حریمی، نه رازي. خیلی بده« کرد 

  »این وحشتناکه  «. زمزمه کردم

زیر ماه آبی رنگ، وقتی یه خون « :  از سر لج اضافه کرد ». م هماهنگ باشیم خیلی بدرد بخورهوقتی الزم باشه با ه« 

غرید » . اَه ه ه...سر راهمون سبز نمیشدناما اگر شنبه گذشته کالن ها . الرنت خیلی حال داد. آشام وارد قلمروي ما شد

  .دستانش را محکم مشت کرد » . تونستیم اون زنیکه رو بگیریم ما می« 

جیکوب آرام گفت 

ی جیکوب و ویکتوریا ترس تمام ودم جاسپر و امت صدمه ببینند ، از تصور رویاروئهمانقدر که نگران ب. بر خود لرزیدم

. ایل انسانی داشتجاسپر و امت فنا ناپذیر بودند، اما جیکوب، هنوز گرم بود، هنوز هم شم. گرفت وجودم را در بر می

  .باز هم لرزیدموي صورت گربه وارش موج میخورد،   به رویارویی جیکوب و ویکتوریا اندیشیدم، موهاي بلندش بر ر. فانی

  »ین حسو داري؟ وقتی طرف تو سرته؟ خودتم هم« :  جیکوب با کنجکاوي به من نگاه کرد

  »آرزوشه . وقت تو سر من نیست ادوارد هیچ اوه، نه ، « 

  . کوب گیج شده بودجی

براي اون، « . از خود راضی به خود گرفته بود صدایم از روي عادت همیشگی لحنی ». تونه ذهن منو بخونه اون نمی« 

  »تونه  دونیم چرا نمی ما نمی. فقط من اینطوریم

  »! عجیبه« جیکوب جواب داد 

  »ه چیزیش میشه ش اینه که مغز من یمعنی احتماالً« . حس قبلی ام ناپدید شد» آره « 

  ".نم که مغز تو یه چیزیش میشهمن مطمئ"
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  » خیلی ممنون« 

مجبور بودم چشمانم را تنگ کنم تا بهتر . ناگهان آفتاب از زیر ابرها بیرون آمد، چیزي که اصال انتظارش را نداشتم

درختان از سبز زیتونی روشن به سبزي  آبی،تمام رنگ ها تغییر کرده بود ،  موج ها از خاکستري به . مسطح آب را ببین

  . درخشیدند و سنگ ریزه هاي رنگ و وارنگ مثل جواهرات می. روشن و شفاف

. رسید صداي شکستن امواج به سطح اسکله به گوش نمی ءهر دوي ما چند دقیقه سکوت کردیم، هیچ صدایی جز

  و صداي جیغ مرغان دریایی که بر فراز سرمان پرواز . صداي حرکت سنگ هاي کوچک کف دریا بر اثر حرکت آب

  .همه چیز بی نهایت آرامش بخش بود. کردند می

    کمتر از یک دقیقه،. خیلی گرم بود. جیکوب نزدیک تر به من نشست، طوري که بتواند به بازوي من تکیه بدهد

   احساس . صدایی از سر خرسندي از ته گلویش تولید کرد و گونه اش را روي سر من گذاشت. بارانی ام را در آوردم

  و من متعجب بودم که چقدر طول  فتاب از بدن جیکوب گرم تر نبود ،گرچه آ  سوزاند ، کردم آفتاب پوستم را می می

  .سوختم کشید که کامال می می

م را به سمت باال چرخاندم، و با دقت به تاللو زخمی که جیمز آنجا به یادگار گذاشته بود خیره با بی خیالی، دست راست

  .شدم

  »کنی؟  داري به چی فکر می« آهسته گفت 

  ». به خورشید« 

  ». خیلی خوبه. هوم م م« 

   »کنی؟  تو داري به چی فکر می« :  پرسیدم

باال افتادم که تو منو با خودت بردي به دیدنش، مایک نیوتون  یاد اون فیلم احمقانه اي« : نخودي با خودش خندید 

  »اُورد و گند زد به همه چیز 

در آن زمان من خیلی تحت . من هم به خنده افتادم، و از اینکه چطور زمان خاطرات را تغییر میداد، حیرت زده شدم

آنشب آخرین شبی بود . توانستم بخندمی و حاال م چیزها آنشب دست خوش تغییرات شدخیلی . فشار بودم، و پریشانی

و در کمال تعجب،  .آخرین خاطره انسانی. دانستیم که من و جیکوب با هم بودیم و هیچ چیز در مورد ارثیه او نمی

  .خاطره اي دلچسب 

خوشحالم که خاطرات . تساده و سر راس اونجوري که آزاد بودم ،. دهدلم واسه اون موقع ها تنگ ش« : جیکوب گفت 

  »بی دارم خو

  . کردم او متوجه تغییر ظاهر من شد، وقتی که راجع به خاطرات خودم فکر می
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  »چی شده؟ « 

، گیج  در آن لحظه .از او فاصله گرفتم تا راحت تر بتوانم حاالت صورتش را بخوانم » ... راجع به خاطرات خوش تو« 

کردي که ادوارد رو آشفته ه یه چیزي فکر کردي؟ ب میشه بهم بگی دوشنبه ي پیش داشتی چیکار می« . شده بود

فتم دوباره پس تصمیم گر. خواستم اما من جواب می. آشفتگی کلمه مناسبی براي تشریح حال ادوارد نبود » ... کرد

  .جیک را احساساتی نکنم 

  »نیست؟ زیاد خوشش نیومده؟ اینطور . کردم داشتم به تو فکر می« . من روشن شد صورت جیکوب با درك حرف هاي

  »کردي؟  راجع من؟ به چی من فکر می« 

اینو تو سرش دیدم، انگار خودم  ، زمانی که سام پیدات کرده بود ، من یاد قیافه ات افتاده بودم« جیکوب زیر خنده زد، 

ندم ب شرط می انی افتادم که تو اومدي پیش منو بعد یاد اون زم شه دنباله سامِ دونی این خاطره همی می. اونجا بودم

یاد وقتی . چند هفته قبل از اینکه دوباره شبیه انسان ها بشی.  بالّ حتی یادتم نمیاد اون موقع چه وضع ناجوري داشتی،

عقب کشید، و  جیکوب خودش را» "...کردي، تا بتونی خودتو جمع و جور کنی افتادم که دستات رو دور خودت حلقه می

اما خوب فکر کردم . و این تقصیر من نبود. ناراحتی هاتو به یاد بیارم برام خیلی سخت بود که« . بعد سري تکان داد

»مقابل این خاطرات چی کار میکنه  گفتم ببینم در. احتماال این واسه ي اون رنج آوره

  »... بهم قول بده! ديجیکوب بلک، دیگه هرگز اینکارو انجام نمی« . دستم درد گرفت. با مشت به شانه اش کوبیدم

  »است که اینقدر تفریح نکرده بودم ماه ه. ل نمیدمهیچم قو« 

  »... کمکم کن بلند شم...واستی، جیکخودت خ« 

  »دوباره اونو ببینم؟ نگران نباش  آخه من کی قراره.  اوه، گیر نده بالّ« 

  .خودم را آزاد کردم . بیرون کشیدم از جایم بلند شدم و دستم را از دست اش

قول . شه، دیگه تکرار نمیشهبا... و. خوام معذرت می". لتماس دست ام را محکم تر گرفتبا ا »تو رو خودا نرو . نه« 

  »میدم 

  »ممنون جیک « نفس راحتی کشیدم 

  »بیا، بیا بریم داخل خونه « :  آرزومندانه گفت

   . نگرانم شده و تازه آلیس هم تا االن خیلی. آنجال وِبِر االن منتظرمه. راستش رو بخواي، من دیگه واقعا باید برم« 

  »خوام از این بیشتر اذیتش کنم  نمی

  »اما آخه تو تازه رسیده بودي « 
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چطور زمان . به سمت خورشید که حاال به باالي سرمان رسیده بود، خیره شدم »دونم  خودم هم می« تایید کردم 

  اینقدر زود گذشته بود؟

  .صدایش دردمند شده بود ».نیست دوباره کی می بینمتمعلوم «. سمت پایین و روي چشمانش جمع شدابرو هایش به 

  .غیر ممکن بود ». گردم من دفعه دیگه که ادوارد نباشه برمی« 

  »زالوهاي چندش آور . که اون میکنهاین کلمه ي خوبی واسه کاریه « . چشمانش را باال داد» اگر نباشه؟ « 

خواهم دستم را از  او را گول زدم، وانمود کردم که می دوباره» گردم  دب نباشی، من دیگه هیچوقت بر نمیاگر مؤ« 

  .ش بیرون بکشم، اما او اجازه نداد دست

   »یهو خُل و دیوونه میشم ... ی نشواوه، عصبان« 

  »باشه؟ . یه چیزایی رو یاد بگیري اگر دوباره سعی کردم برگردم، تا اون موقع باید« 

  .منتظر شد

تو جیکوب هستی و اون . اینا خارج از موضوعه. که کی خون آشامه و گرگینه ببین، برام مهم نیست« . توضیح دادم

  »دیگه هیچ چیز مهم نیست . هم بال ادوارد، و من

جمله آخر را  ». و اون خون آشامه« با بی میلی اضافه کرد »  . گینه امولی من گر« . چشمانش به آهستگی تنگ شد

  .با حالتی آشکار از تنفر اضافه کرد

    »! و منم متولد ماه سنبله هستم« نیت فریاد زدم با عصبا

  .خت باالخره، شانه اي باال اندا. ابرو هایش را باال برد، و با چشمانی حیرت زده میزان خشم من را اندازه گرفت

  »... خواي خوب اگر تو اینطوري می« 

  »همینطوره . آره« 

لبخندي آشنا که دلم . لبخندي به من زد ». ها رو ندارمحوصله این مسخره بازي  اصالً. باشه، فقط بال و جیکوب« 

  .در جواب من هم لبخندي گرم به او زدم. براي دیدنش تنگ شده بود

  »بود جیک  واقعا دلم برات خیلی تنگ شده« 

.  خالی از خشم و نفرت گذشته ها. چشمانش صاف و شادمان بود. لبخندي به پهناي صورت اش زد »منم همینطور « 

  »میشه زود برگردي؟ . که فکرشو بکنیر از اونی بیشت« 

  »زودتر از اونی که بتونم « . قول دادم
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی: ترجمه 

  میالد مهربانی فر: تایپ 

  علی حسینی: بازبینی متن 

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  فصل ششم

  سوییس

  

  

درخشید  به جاده اي که در زیر نور مستقیم خورشید می گذشتم توجهء زمانی که از کنار خانه هاي کنار جاده می   

کردم به  سعی می. تمام هوش و حواسم بر روي اطالعاتی بود که جیکوب سخاوتمندانه با من تقسیم کرده بود. نداشتم

وقتی . کردم وجود حجم باالي افکارم، احساس سبکی می با. آنها سر و سامان ببخشم، و سعی کنم آنها را باور کنم

ولی دست کم همه چیز ،  خوب همه چیز عالی نبودهایش را با من در میان گذاشته بود ، لبخند جیکوب را دیدم، که راز

هیچ ، همه چیز برایم معلوم بود، به  و مشخصاً. جیکوب به من نیاز داشت. حق داشتم آنجا را ترك کنم. بهتر شده بود

  .ه خطري وجود نداشت وج

دقیقه بعد، خورشید  یک، میشدتا یک دقیقه قبل در آینه جلویی ماشینم فقط جاده خالی دیده . ناگهان از زمین سبز شد

  .د که پشت سرم به سرعت حرکت می کرد تابی نقره اي می اي بر سطح صاف و صیقلی اتوموبیل ولوو 

  ». لعنتی. اَه ه ه« :  زیر لب گفتم

مثل بچه هاي کالس اولی ترسو شده . اما من بزدل تر از آن بودم که بتوانم با او روبرو شوم. تصمیم گرفتم کنار بزنم  

شد  ال اقل مجبور می. ام استفاده کنموانستم از او به عنوان سپر دفاعی ت می. و خانه چارلی هم نزدیک بود ،بودم

  . صدایش را پایین نگه دارد

  .نگاهم را به جاده روبرویم دوختم  .آمد یک اینچی من پیش میولوو درست در فاصله 

ي آینه جلو دانستم نگاهش بر رو می. ترسان و لرزان، به سمت خانه ي آنجال رفتم، بی آنکه به آینه جلویم نگاه کنم

  .سوراخی به وجود آورده 

گذشت  زمانی که از کنارم می. توقف نکرد اما. ها ترمز کردم، به دنبالم می آمد ا زمانی که من جلوي خانه ي وِبِراو ت

خانه دویدم تا او از آنجا در امتداد پیاده رو به سمت در ورودي . خواستم حالت صورتش را ببینم نمی. هم نگاهش نکردم

  .دور شد 
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  .انگار پشت در ایستاده بود. قبل از اینکه چند ضربه به در بزنم، بِن در را برایم باز کرد

  »! بالّهی « :  با تعجب گفت

و بعد در وحشت بازگشت به . شاید آنجال قرارمان را فراموش کرده بود »آنجال خونه است؟   …سالم بِن، آم م م« 

  .خانه غرق شدم

  .و بعد او باالي پله ها ظاهر شد » بالّ«  . صداي آنجال حرف بِن را قطع کرد ». البته. آره« 

موتورماشین با  ،  ماشینی از جا پریدیم، گرچه من به هیچ وجه نترسیدم ن و من هر دو با شنیدن صداي ترمز شدیدبِ   

ا صداي مهمانانی بود که بِن انتظارشان را این احتمالً. شبیه ماشین ولوو نبود صدایش اصالً. صداي مهیبی خاموش شد

  .کشید  می

  »مد آستین او« :  آنجال به کنار بِن رسیده بود که او گفت

  .ابان شنیده شد داي بوقی از سمت خیص

  »بینمت، دلم واست تنگ میشه  می بعداً« :  بِن گفت

او دستش را دور گردن آنجال انداخت و صورتش را به سمت خودش کشید تا هم قد هم شوند و بتواند او را با شوق و 

  .بعد از یک ثانیه، آستین دوباره بوق زد. ذوق ببوسد

  ». خداحافظ آنجی، دوست دارم« د گذشت فریاد ز بِن وقتی از کنارم به سرعت می

اما بعد به خودش آمد و تا زمانی که بِن و آستین از . صورتش از فرط خجالت صورتی شده بود. آنجال تاب تاب میخورد

  .و در پایان لبخند تلخی زد . ن داددید ناپدید شدند برایشان دست تکا

      ق شدن خالصمنه فقط اینکه از چا. ه قلبم میگماز ت . بالّممنونم که کمکم میکنی، « ز سر راحتی کشید نفسی ا

  ». ي فیلم هاي ضعیف هنري نجات داديکنی، دو ساعت منو از دست تماشا می

حتی نفس کشیدن برایم . کردم و صورتم قرمز شد من هم احساس شرم می ». از خدمتگذاري شما مشعوف هستم« 

  .تجربه ي طبیعی در دنیاي عادي خوشایند تر بود. ایت خوشایند بودنه احساس انسانیت آنجال برایم بی. سخت شده بود

او سر راهش به اسباب بازي هایی که روي زمین ولو شده بود . به دنبال آنجال به باالي پله ها رفتم و وارد اتاقش شدم

  .خانه به طرز غیر معمولی ساکت بود. لگد زد

  »خانواده ات کجان؟ « 
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بِن واسه اینکه از زیر . باورم نمیشه اومدي کمکم کنی. به یه مهمانی در پورت آنجلس بردن پدر و مادرم دوقلو ها رو« 

  .شکلکی در آورد ». کار در بره خودش رو به مریضی زد

  .کشیدند  وارد اتاق آنجال شدم و در آنجا، دسته اي از پاکت هاي نامه انتظارمان را می ». اصال مهم نیست« 

همه  فهمیدم چرا این حاال می. آنجال با نگاهی عذر خواهانه به من نگاه کرد. نفسم در سینه حبس شد ». اوه« 

  .و چرا بِن فرار کرده بود . کرد عذرخواهی می

  ». کردم داري اغراق میکنی فکر می« 

  »خواي اینکارو بکنی؟  نی میمطمئ. کاش اینجوري بود« 

  ». دارممن همه روز رو وقت . سر کاربریم « 

مان  آنجال پاکت هاي نامه را از وسط نصف کرد و تقسیم کرد، سپس دفترچه آدرس هاي مادراش را برداشت و بین

براي مدتی سخت مشغول شدیم، و تنها صداي قلم هایمان که بر سطح کاغذ می لغزید به . روي میز تحریر گذاشت

  .رسید گوش می

  »کار میکنه؟ ادوارد امشب چی« :  بعد از یک دقیقه پرسید

  ». االنم رفتن کوهنوردي کنن. خونه امت آخر هفته رو اومده« . خل پاکتی که در دستم بود افتادقلمم به دا

  ». یه جوري میگی انگار خودتم مطمئن نیستی« 

  .شانه اي باال انداختم 

دونم اگر آستین نبود تا بِن رو  ینم. وردي ادوارد یه برادر داره که میتونه باهاش بره کوهنوردي یا کمپ بزنهشانس آ« 

   ». کردم ببره تا کاراي پسرونه بکنن، باید چیکار می

   ». مونم همیشه از بقیه تو کوهنوردي جا می. آره، من زیاد اهل گردش نیستم« 

  ». من گردش رو ترجیح میدم« آنجال خندید 

نیازي نبود کنار آنجال وارد بحث هاي  .من چهار آدرس دیگر را هم نوشتم. او یک دقیقه روي نوشتن متمرکز شد

اما مثل چارلی او هم گاهی اوقات بیش از حد مراقب . مثل چارلی، او هم با سکوت میانه ي خوبی داشت. بیهوده شوم

  .میشد

  »یرسی نگران م …به نظر یکم« :  با صدایی آهسته پرسید » چیزي شده؟ « 

  »یعنی اینقدر معلومه؟ « . ساده دالنه خندیدم
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  »نه اونقدرام « 

  .گفت، تا حال من بهتر شود احتماال دروغ می

  ». اما اگر کمک میکنه من گوش میدم .خواي راجع بهش حرف نمی زنیم اگر نمی« به من اطمینان داد 

خواست کمی  دلم می. هر چی باشه من کلی راز داشتم تا در دلم نگه دارم خوام ،  نزدیک بود بگویم ممنون، ولی نمی

اما بد نبود فردي خارج از دنیاي خون آشام ها و  کاش مشکالتم ساده بودند. نوجوانینم، مثل هر دختر درد دل ک

  .فردي بیغرض ،  گرگینه ها به حرف هایم گوش میداد

  .هایش خم شد  لبخندي زد و دوباره روي دفترچه آدرس ». من سرم به کاره خودمه« قول داد 

  »به خاطر ادوارده  …راستش …من یکم ناراحتم. حق با توست. نه« 

  »مگه چی شده؟ « 

ن بودم دنبال پرسید، بر خالف جسیکا،  مطمئ الی این چنینی میوقتی او سؤ. آنجال بسیار آسان بودصحبت کردن با 

  .او به ناراحتی من اهمیت میداد . تجریانات خاله بازي و غیبت کردن نیس

  ». اوه، اون از دستم عصبانیه« 

  »حاال دلیل عصبانیت اش چی هست؟ . تصورش سخته« 

  »تو جیکوب بلک رو یادت میاد؟ « آهی کشیدم 

  »آه ه ه « 

  »آره « 

  »چیه؟ حسودیش میشه؟ « 

. ي نمیشد توضیح واضحی براي این اتفاقات دادبه هیچ وجه . داشتم باید دهانم را بسته نگاه می ». نه، حسودي نه« 

یه جورایی   …ادوارد فکر میکنه جیکوب« . درگیر شدن در صحبت هاي انسانی عطش دارم براي  متوجه شدم شدیداً

سرم  بالدونی من چند ماه گذشته چقدر  خودت می. و خطرناکه …فکر کنم، میگه دوست نابابه. رو من تاثیر منفی داره

  ». گرچه به نظرم احمقانه اس …اومد

  .تکان داد  ال به نشانه مخالفت سريبا تعجب دیدم که آنج

  »چیه؟ « :   پرسیدم
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  »بندم مشکل اساسی حسودیه  شرط می. کرد ، من دیدم که جیکوب بلک چطوري نگاهت میبالّ« 

  »جیکوب اینجوري ام نیست « 

  » …براي تو، شاید، اما براي جیکوب« 

  ». من همه چیز رو بهش گفتم. ی دارمدونه من چه احساس جیکوب می« 

  ».م مثل بقیه پسر ها برخورد میکنهاون. بالّ ، ادوارد هم یه انسانه« 

  .جوابی برایش نداشتم. شکلکی درآوردم

  »اهاش کنار میاد ب« دستم را نوازش کرد 

  »گذرونه، اون به من احتیاج داره  جیک داره دوران سختی رو می  امیدوارم ،« 

  »ه هم نزدیک هستین، اینطور نیست؟ تو و جیک خیلی ب« 

  »مثل یه خانواده « 

  »میکرد؟ خواست بدونم اگر بِن بود چی کار  خیلی دلم می. براش خیلی سخته حتماً …و ادوارد هم خوشش نمیاد« 

  ». مثل بقیه پسرها ناًمطمئ« لبخند نصفه نیمه اي زدم 

  »احتماالً « :  غرغر کنان گفت

دانست که من اینکار را نخواهم  او هم به خوبی می. کردم نباید در کار آنجال فضولی می. و بعد موضوع را عوض کرد

  .هرگز  کرد…

  »ساختمان هاي انتهایی دانشگاهمون یه جایی تو . من خوابگاهم رو دیروز تحویل گرفتم« 

  »دونه قراره کجا بره؟ بِن می« 

  »خودت چی؟ تصمیم گرفتی کجا بري؟  .خیلی خوش شانسِ یه خوابگاه نزدیک من، احتماالً« 

براي چند دقیقه غرق در تصور آنجال و . خرچنگ قورباغه ام در زیر دستم خودنمایی میکردبه پایین خیره شدم، دسخت 

آیا تا آن زمان سیاتل اَمن . کردند تا چند ماه آینده هم به سیاتل نقل مکان می احتماالً. بِن در دانشگاه واشینگتون شدم

اهی جدید رفته بود؟ یعنی جایی جدید را پیدا کرده شده بود؟ آیا تا آن زمان خون آشام تازه متولد شده و جوان به شکارگ

  .بود؟ شاید حاال نام شهر جدیدي به سر تیتر ترسناك روزنامه ها راه پیدا کرده بود

  آیا مقصر وجود آن سر تیتر ها من بودم؟
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  نش خیلی دیر شده بود، جواب بدهم الی که حاال براي جواب دادا افکارم را از آن برانم، و به سؤسرم را تکانی دادم ت

  »یه دانشگاه تو جِنیو . م، آالسکافکر میکن« 

کردم تو بري یه  فقط فکر می. این عالیه... آالسکا؟ واقعا؟ منظورم اینه که« توانستم تعجب را در صدایش بشنوم  می

  »گرمتر ... جاي 

  »وش زندگی ام رو خیلی تغییر داده رآره، فورکس « . کردم، خندیدم همانطور که به پاکت نامه نگاه می

  »و ادوارد؟  « 

  »اسه ادوارد هم اونقدرا سرد نیست آالسکا و« به باال نگاه کردم . تاب انداخت ش دلم را به پیچ وشنیدن اسم

ه به میش. بزنی تونی زیاد به خونه سر اینجوري نمی. اونجا خیلی دوره  «آهی کشید و بعد  ». البته که نه« . او هم خندید

  »میل بزنی؟  - من اي 

خواستم آخرین شانسم را از دست  اما نمی. ، شاید نزدیک شدن به آنجال کار غلطی بودم تمام وجودم لبریز از غم شد

  .ؤاالت سخت آنجال را بدهم افکار ناخوشایند را از سرم بیرون کردم، تا بتوانم جواب س. بدهم

  .و به انبوهی از پاکت هاي نامه اشاره کردم ». بازم با این انگشت ها تایپ کنم اگر بتونم« 

و از این گذشته . فکرم منحرف شد  و کالس ها و جواب امتحانات رفت ،و بعد خندیدیم، و بحث مان به سمت درس ها 

  .ها باشم موضوعاتی مهم تر وجود داشت تا نگران آن

  .از ترس رفتن به خانه، در زدن تمبر ها هم کمک کردم

  »انگشت ات چطوره؟ «  : آنجال پرسید

  »دوباره بتونم ازشون استفاده کنم فکر کنم یه روزي « انگشتانم را مالیدم 

  .در ورودي خانه محکم باز شد و ما هر دو از جا پریدیم

  »آنجی؟ « ن از پایین پله ها به گوش رسید صداي بِ

  ». کنم حاال وقتش رسیده که من برم فکر« . ردند سعی کردم لبخند بزنم، اما لب هایم یاري نمیک

  ».جزء به جزء... برام تعریف میکنهگرچه فکر کنم اون هر چی بشه فیلمی که دیده رو تا آخرش . مجبور نیستی بري« 

  »نگران من میشه چارلی « 

  »نون که کمکم کردي مم«  
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  »خواهش میکنم « 

  .ضربه اي آرام به در اتاق خواب خورد

  »تو بِن بیا « :   آنجال گفت

  .از جا بلند شدم و استخوان هایم را کشیدم

فکر . کارتون خوبه« انداخت بِن با من احوالپرسی کرد و بعد به نتیجه زحماتمان نگاهی  »هنوز زنده اي؟ . بالّهی « 

 باورم! آنجی« رد و با شوق و ذوق به آنجال گفت او حرفش را قطع ک »! خیلی خوبه. دم از پس اش بربیاینکر نمی

یه یارو . خیلی باحال بود. آخرش یه بزن بزن داشت که نگو و نپرس! شاهکار بود. نمیشه که این فیلم رو از دست دادي

  »تا باور کنی خوب، بایدخودت  ببینی ... بود

  .آنجال نیم نگاهی به من انداخت

  »تو مدرسه می بینمت « با خنده اي تصنعی گفتم 

  »تا بعد « آهی کشید 

. در تمام مدت رانندگی به آینه جلو خیره بودم. کردم سمت تراکم رفتم، و مرتب به خیابان خالی نگاه میبا سرعت به 

  .از ماشین نقره اي رنگ وجود نداشت اما نشانی 

  .ماشین اش جلوي خانه هم پارك نشده بود، و این نشان خوبی نبود

  »؟ بالّ« م رسید وقتی در را باز کردم صداي چارلی به گوش

  »الم بابا س« 

  .او را در اتاق نشیمن و جلوي تلویزیون یافتم

  »روز خوبی رو گذروندي؟ « 

شنیدن این اتفاقات تازه او از . شنید او دیر یا زود از بیل همه چیز را می کردم ،  باید همه چیز را تعریف می» . خوب« 

  »الپوش واسه همینم رفتم به . تنامروز سر کار الزمم نداش« . خوشحال میشد

  .تماس گرفته بود بالّبیل ق. زیاد متعجب نشد

  »حال جیک چطور بود؟ « دایش را هیجان زده نشان دهد گفت چارلی که سعی میکرد ص

  »خوب بود « 
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  »پیش وِبِرها ام رفتی؟ « 

  »آره، تمام آدرس ها رو نوشتیم « 

. ست چرا که بی نهایت متمرکز بودمیان ا کردم یک بازي در می حس» . خیلی خوبه« ل و گشادي زد چارلی لبخند گَ

  »امروز وقتتو با دوستانت گذروندي خوشحالم که « 

  »منم همینطور « 

. متاسفانه چارلی همه ي کارهایش را انجام داده بود. به سمت آشپزخانه چرخیدم، به امید پیدا کردن یک کار سخت

          اما.  تابید خیره شدم ن که آفتاب بر سطح آن میبراي چند دقیقه همانجا ایستادم، و به کف تمیز و براق زمی

  .توانستم تا ابد آنجا بایستم  نمی

  »من میرم درس بخونم « به سمت راه پله رفتم 

  »می بینمت  بعداً« چارلی پشت سرم گفت 

  .به خودم گوشزد کردم، اگر زنده بمونم

  .ندمدر اتاقم را آرام بستم و بعد رویم را به سمت اتاق برگردا

بدنش سفت . به دیوار روبرویی من تکیه داده بود، و خودش را در سایه کنار پنجره پنهان کرده بود. ، او آنجا بود البته

  .با اندوه به من نگاه کرد. مثل مجسمه شده بود و چهره اش بی روح بود

عصبانی تر از آن بود که  داد، احتماالًاما او به نگاه کردن به من ادامه . نفسم را در سینه حبس کردم، و منتظر سیل شدم

  .جوابم را بدهد

  »سالم « : باالخره گفتم 

  .در ذهنم تا صد شمردم، اما باز هم اتفاقی نیفتاد. انگار چهره اش را از سنگ تراشیده بودند

  »خوب من هنوزام زنده ام ... م م ما« :  من شروع کردم

  . تغییر نکرد صداي غرشی از سینه اش شنیده شد، اما چهره اش

  »هیچ صدمه اي ندیدم « :  با اصرار گفتم

  .چشمانش بسته شد، و با انگشتان دست راستش پایین بینی اش را گرفت. تکانی خورد
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ام دنبالت؟ میدونی دونی امروز من تا شکستن مرز تعهدمون چقدر کم فاصله داشتم؟ تا بی هیچ می. بالّ« : زمزمه کرد 

  »این یعنی چی؟ 

  .مثل شب سرد و سخت بود . ش را گشودچشمان. سینه حبس شدنفسم در 

    اما دلم .  سعی کردم صدایم را در حدي نگه دارم تا چارلی چیزي نفهمد ». تو حق نداري« با صداي بلندي گفتم 

رو  تونی قوانین تو نمی. ادوارد، اونا دنبال یه بهانه ان تا بجنگن، عاشق جنگیدن هستن« . د بزنمخواست فریا می

  »بشکنی 

  ".برن شاید اونها تنها کسانی نباشند که از جنگیدن لذت می« 

  »خودتم بهش پایبند می مونی ... تیخودت این مرزو گذاش... شروع نکن« 

  »... اگر بهت صدمه اي میزدن« 

  ». جیکوب به هیچ وجه خطرناك نیست« . حرفش را قطع کردم» . کافیه« 

   ». خطرناکه و چی نیستونی دقیقا چی د تو نمی. بالّ« 

  ». کنم همونجوري که جلوي تو نمی. کنم من جلوي جیکوب احساس خطر نمی« 

هنوز هم به دیوار تکیه داده بود و من متوجه فاصله بینمان . دستان اش را محکم مشت کرد. دندانهایش را به هم سایید

  .شدم

در مقایسه با . م را دورش حلقه کردم تکان نخوردوقتی دستان. نفس عمیقی کشیدم و به سمت دیگر اتاق حرکت کردم

او هم مثل سرماي بدنش، . نهایت سرد بود تابید، بدن او بی گرماي آفتاب امروز بعد از ظهر که از پنجره به داخل می

  .سر جایش یخ زده بود

  »خیلی ناراحتت کردم . منو ببخش« زمزمه کردم 

  .مرم حلقه شدنددستانش در دور ک. آهی کشید، و بعد آرامتر شد

  »امروز خیلی طوالنی بود « زمزمه کرد » . ناراحتی ماله یه لحظه اش بود« 

  »کردم شکارت بیشتر طول میکشه  فکر می. قرار نبود تو خبر دار شی« 

با وحشت متوجه شدم که چشمانش مثل زغال . به صورتش نگاهی کردم، چشمانی که به خود حالت تدافعی گرفته بود

  .با حیرت اخمی کردم. لقه اي بنفش رنگ در زیر چشمانش پدیدار شده بودح. سیاه بود

  »ناپدید شدي، منم دوباره برگشتم  وقتی آلیس دید تو« 
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  »ن هم باید برگردي بري شکار کنی اال. کردي نباید اینکارو می« 

  »میتونم صبر کنم « 

  »... اما الزم نبود تو بدونی. بینهجیکوب ب تونه منو با منظورم اینه که، درسته که اون نمی. ره اسخیلی مسخ« 

  »... ه باش که بازم بهت اجازه بدمو توقع نداشت. ومدما اما من باید می« 

  »... و من دقیقا همین توقع رو دارم. من کار خودمو میکنم« حرفش را قطع کردم 

  ». این اتفاق دیگه هرگز پیش نمیاد« 

  ». همه از خود بی خود نمیشی چون دفعه دیگه تو این! درسته« 

   ». چون دفعه ي دیگه اي وجود نداره« 

  »... حتی اگر خوشم نیاد. کنم وقتی تو بري، من درکت می« 

  »ندازم من زندگیمو تو خطر نمی. اینجوري نیست« 

  »منم همینطور « 

  ». گرگینه ها منشاء خطرن« 

  »قبول ندارم « 

  » .بالّکنیم،  ما راجع به این بحث نمی« 

  »کنم  منم نمی« 

  .کردم آنها را روي کمرم حس می. دستانش دوباره مشت شده بود

  »نی اینا همش به خاطر امنیت منه؟ یع« : از سر بی حرفی گفتم 

  »منظورت چیه؟ « 

تو که ... منظورم اینه که« فکرش را نیمه کاره گذاشتم . بود نظریه آنجال حتی از قبل هم احمقانه تر » ... تو که« 

  »حسودیت نمیشه؟ درسته؟ 

  »من؟ « یکی از ابرو هایش را باال برد 

  ». جدي باش« 
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  »ه داري تو این جریان وجود نداره هیچ نکته ي خند... آسونه« 

  -  همیشه  - گرگینه  - ي در میونه؟ یه جریان خون آشامروي هم رفته چیز دیگه ا... یا« ظن اخمی کردم با سوء

  »دشمن؟ یه هورمون خاص؟ 

  ». و اهمیت میدممن فقط به امنیت ت. این فقط به خاطر خودته« چشمانش درخشید 

  . آتش سیاه چشمانش در آن لحظه غیر قابل تصور بود

وقتی شما وارد این مزخرفات دشمن بازي بشید، ... ولی میخوام یه چیزي رو بدونی. باور کردم  . باشه« آهی کشیدم 

جاکوب . اصال حال جنگ بین جانوران افسانه اي رو ندارم. یسمیرم به سوئ .میرم یه کشور دیگه. من دیگه نیستم

چون قراره بیشتر از این حرف ها دوست داشته . تونم بگی عشق زندگی منی خوب، دقیقا نمی... تو. خانواده ي منه

م جادوگر باشه، اگر آنجال ه. شامه و کی گرگینهبرام مهم نیست کی خون آ. ستی من  به حساب میايتو عشق ه. باشم

  »میتونه بیاد قاطی ما 

  .با چشمانی خیره و در سکوت به من نگاه کرد

  »سوئیس؟ « با تاکید تکرار کرد 

  .حرفش را قطع کرد و بینی اش را با انزجار باال کشید »... بالّ« ه اي کرد  وبعد آهی کشید خند

  »دیگه چیه؟ « 

  »ولی بوي سگ میدي ... هت بر نخورهیه وقت ب... خوب« :  به من گفت

  .نفس راحتی کشیدم. و بعد با شادمانی خندید، و من فهمیدم جنگ تمام شده

  رسید و روز جمعه با جاسپر، امت و کارالیل  به شمال کالیفرنیا  سفر  ادوارد باید به زودي به شکار نیمه کاره اش می

  .  ردندک می

براي اینکه . کردم اما من براي دیدار با جیک احساس ناراحتی نمی. ما در رابطه با مشکل گرگینه ها به توافق رسیدیم؛ 

من هم . ار میشدش در زیر پنجره من مانع از فرصت فرادوباره به نزد گرگ ها روانه نشوم، حضور ادوارد و اتومبیل ولوو

    و اگر دوباره ماشینم را خراب میکرد، به جیکوب . کردم، اما ادوارد از احساسات من خبر داشتزیاد ول گردي نمی 

  . درست مثل من... سفورکس خیلی طبیعی بود، مثل سوئی. گفتم تا دنبال من بیاید می

در کنار راننده باز . در ابتدا مشکوك نشدم. پس وقتی از کار به خانه برگشتم، آلیس به جاي ادوارد درون ولوو منتظرم بود

  . رسید بود و صداي موسیقی ناآشنایی که ماشین را به لرزه انداخته بود، به گوش می

  »پس برادرت کجاست؟ « سوار شدم » . هی آلیس« 
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ی نکرد و به من توجه. او با صداي آواز موسیقی همخوانی میکرد، صدایش زیباتر از صداي آوازي بود که پخش میشد

  .دامه داد به خواندن اش ا

و بعد با دیدن چشمان . را کم کرد اخمی کرد، و بعد صداي ضبط. ست گرفتمدر را پشت سرم بستم و گوش هایم را با د

  .من به خودش، نگاهی به من انداخت  خیره

  »چی شده؟ ادوارد کجاست؟ « با نگرانی پرسیدم 

  ». اونا صبح خیلی زود رفتن« شانه اي باال انداخت 

  .به خودم یادآوري کردم اگر او صبح زود رفته، پس زودتر برمیگردد. ردم ناامیدیم را مخفی کنمکسعی » . اوه« 

  

ما امشب یه مهمونی مجردي  بنابراین. پسرا همشون رفته ان« فرط شادي مثل آواز شده بود گفت  با صدایی که از   

  »داریم 

  .باالخره مشکوك شدم »مهمونی مجردي؟ « تکرار کردم 

  »نشدي؟  خوشحال« 

  .براي چند لحظه به او خیره شدم

  »دزدي، مگه نه؟  تو داري منو می« 

رمت مدرسه و او من خودم می. تو دو شب پیش ما میمونی. ازمه با کارالیل هماهنگ کرده. فقط تا شنبه« :  بلند خندید

  »گردونم  برت می

  .فشردمه چرخاندم، دندان هایم را به هم صورتم را به سمت پنجر

  »اون به من باج داده . ببخشید« حوصله به نظر میرسید گفت  س با صدایی که بیآلی

  »چطوري؟ « ا صدایی از بین دندان هایم گفتم ب

اما اگر تو . البته نباید در فورکس باهاش رانندگی کنم. درست مثل همونی که تو ایتالیا دزدیده بودم. ماشین پورشه

شرط میبندم تا نصفه شب  .بگیریم ببینیم از اینجا تا لوس آنجلس با پورشه چقدر طول میکشه تونیم وقت بخواي می

  »برگشتیم 

  .بر خودم لرزیدم ». فکر نکنم دلم بخواد« . نفس عمیقی کشیدم
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ار جیپ بزرگ امت هم در کن. گاراج  پارك کرد آلیس کنار در. ما چرخی زدیم، و بعد با سرعت در جاده به راه افتادیم

  .و در میان آنها هم پورشه اي زرد قناري قرار داشت .   ماشین قرمز رزالی پارك شده بود

خوشگله، مگه « دیدش رفت و دستی بر سطح آن کشید آلیس از ماشین بیرون جهید و با شادي به سمت ماشین ج

  »نه؟

  »ب من باشی بهت داده؟ دو روز مواظاون اینو فقط واسه اینکه « با ناباوري گفتم » . خیلی هم گرونه« 

  .آلیس شکلکی درآورد 

  »وقت هایی که اون میره؟ مگه نه؟  این واسه تمام« ایم روشن شد یک ثانیه بعد، همه چیز با وحشت بر

  .سري تکان داد

  .خرامید  آلیس هم رقص کنان به دنبالم می. در ماشین را محکم بستم و به سمت خانه به راه افتادم

  »ین؟ شاید مثل دیوونه هاي زنجیري؟ کن یکم بیش از حد دارین کنترلم می کنی آلیس فکر نمی« 

وقتی من نمیتونم  مخصوصاً. خواي قبول کنی که یه گرگینه ي جوان چقدر میتونه خطرناك باشه تو نمی. نه شاید« 

  »اشی همه بی پروا ب تو نباید این. هیچ راهی نیست که خیال ادوارد از امنیت تو راحت باشه. ببینمشون

  »ام ها خیلی کم خطره آره، حاال نیست مهمونی مجردي با خون آش« صدایم لحن تندي گرفت 

  »قول میدم . هاتو واست سوهان بکشمتازه میخوام ناخن « آلیس خندید 

  . کردم اینقدر هام بد نبود، گرچه باید بر خالف میلم عمل می

حتی رزالی . و آلیس هم با فیلم هاي محبوبش آنجا بود. و حسابییه چیز درست ... زمه غذاي ایتالیایی درست کرده بودا

آلیس براي سوهان زدن ناخن هایم اصرار کرد، و من حدس میزدم او از . هم آنجا بود، آرام در پس زمینه حضور داشت

  .دنها را از روي یک شبکه تلویزیونی ناجور یاد گرفته بوشاید آ... ار هایش را انجام میدادروي یک لیست ک

  .ناخن هاي سوهان زده ام حاال قرمز شده بود »ر قراره تا دیروقت بیدار بمونی؟ چقد« 

  »صبح باید برم مدرسه . یدار بمونمنمیخوام زیاد ب« 

  .لب هایش را رژ کشید 

ر نظر تو خونه ي خودم زی نمیشد تو منو« . کمی کوتاه به نظر میرسید. کردمنگاهی به کاناپه  »من کجا باید بخوابم؟ « 

  »بگیري؟ 

  »تو قراره تو اتاق ادوارد بخوابی « چهره آلیس تغییر کرد » . نجا که نمیشد مهمونی مجردي گرفتاو« 
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از این گذشته، فرش طالیی رنگ اتاق اش هم . کاناپه راحتی چرمی اتاق ادوارد از این بلند تر بود. نفس راحتی کشیدم

  .مثل یک رخت خواب عمل میکرد

  »گردم خونه و وسایلم رو بیارم؟ برالاقل میشه « 

  ». انجام شده بالّق« : زیر لب گفت 

  »میشه از تلفن استفاده کنم؟ « 

  ». چارلی میدونه که اینجایی« 

  ». میخوام یه قرارو بهم بزنم. بزنمخواستم به چارلی زنگ  نمی

  ». من مطمئن نیستم. اوه« : با تعمد گفت 

  ». یاال. دیگهبزار « ناله بلندي کردم » . آلیس« 

و  ». این کارو منع کرده اون صریحاً« . ثانیه با یک تلفن همراه بازگشتاز اتاق خارج شد و بعد از چنذ  ». باشه. باشه« 

  .بعد تلفن را به من داد

جیکوب جواب تلفن ... شانس با من بود. امیدوار بودم شب را با دوستانش به بیرون نرفته باشد. شماره جیکوب را گرفتم

  .را داد

  »الو سالم « 

زمه و بعد به آرامی چرخید و در وسط رزالی و ا. آلیس با چشمانی بی حالت به من خیره شد ». سالم جیک، منم« 

  ». نشست

  »چی شده؟ « ناگهان با صدایی نگران گفت » . بالّهی « جیکوب گفت 

  ». تونم شنبه بیام اونجا نمی. خبراي خوبی ندارم« 

وقتی نیستش تو نمیتونی زندگی کنی؟ یا . کردم داره گورشو گم میکنه فکر می .زالوي احمق«  .یک دقیقه سکوت شد

  »ه ات تو تابوت و درشو قفل کرده؟ شایدم کرد

  . خندیدم

  ». فکر نکنم خنده دار باشه« 

  ». بنابراین زیاد مهم نیست. میگردهاو شنبه شب بر. خندیدم چون تقریبا نزدیک حدس زدي« 
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  »عنی داره تو فورکس تغذیه میکنه؟ ی« پرسید با بی میلی 

  ». ود رفتهاون صبح ز« . نباید عصبانی میشدم. تحریک کنددادم اعصابم را  اجازه نمی ». نه« 

  ». میام جلوي خونه ي چارلی دنبالت من. زیاد دیر نشده. اوه، خوب، پس بیا اینجا« 

  ». کردنیه جورایی زندانیم . نیستم من خونه چارلی. کاش میشد« 

  .صدایش خشک و جدي شده بود ». ما میایم دنبالت« سکوت کرد، و بعد غرید 

آلیس ... یکننمنو شکنجه م. وسوسه کننده اس« : با صدایی آرام و معمولی گفتم عرق سردي از پیشانیم لغزید، اما 

  »... ناخن هامو کشیده

  ». جدي گفتم« 

  ». باشهونا فقط میخوان جاي من امن ا. جدي نگیر« 

  .دوباره غرید

  ». لب هاشون خیر و صالح منو میخوانره به نظر میرسه، ولی اونها از ته قدونم مسخ می« 

  »! قلب هاشون« : با ناخشنودي گفت 

اما به زودي بهت زنگ « . نگاهی به مبل سفید رنگ انداختم ».باید برم بخوابم. معذرت میخوام واسه قرارمون« 

  ».میزنم

  »مطمئنی بهت اجازه میدن؟  « اي پرسید با لحن زننده 

  ». شب بخیر جیک« نفس عمیقی کشیدم » . نه زیاد« 

  ». تبینم می بعداً

او به شماره نگاهی . کردم دستش را براي تلفن دراز کرده بود، اما من دوباره شماره گیري. آلیس کنار من ایستاده بود

  .انداخت 

  ». نکنم بتونه جواب تلفن هاشو بده فکر« 

  ». براش پیغام میزارم« 

  . تلفن چهار بار بوق زد و بعد بدون هیچ خوش آمد گویی صداي بوق به گوش رسید
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یی که بالخرس هاي بزرگ گریزلی در مقابل .  یه دردسر گنده. توي بد دردسري افتادي« به آرامی و شمرده گفتم 

  ». وي خونه منتظره توست هیچی نیستناینجا ت

  ». تموم شد« . در دستان منتظر آلیس گذاشتمو  تلفن را قطع کردم

  ». گان گیري و دزدي خیلی بانمک بودقسمت گرو« نیش خندي زد 

  .تم وآلیس هم دنبالم به راه افتاد به سمت را پله رف ». خوام بخوابم االن می« 

بخواي میتونی گیرم و اگر . اگر نقشه اي تو سرم باشه خودت میبینی. خوام در برم من که نمی. آلیس« آهی کشیدم 

  ». بندازي

  ». یخوام جاي وسایلتو بهت نشون بدممن فقط م« با حالتی معصومانه گفت 

اما . با وجود بزرگی خانه به سختی میشد آنجا را اشتباه گرفت. اتاق ادوارد در آخرین قسمت طبقه ي سوم قرار داشت

  اشتباه گرفته بودم؟یعنی اتاق را . وقتی چراغ را روشن کردم، با تعجب ایستادم

  .آلیس نخودي خندید

کاناپه به سمت دیوار عقب کشیده شده بود و . فقط مبلمان عوض شده بودند. سریع متوجه شدم که آنجا همان اتاق بود

دستگاه پخش استریو هم به قفسه سی دي ها چسبیده بود تا جا را براي یک تخت خواب بسیار بزرگی که در وسط 

  . ز کننداتاق قرار داشت، با

  .دیوار شیشه اي دور نمایی از سیاهی شب را به نمایش گذاشته بود

صیقل خورده اي  قاب تخت از آهن. روتختی طالیی رنگ، تنها کمی از دیوارها روشن تر بود. مدوا همه چیز به هم می

. تخت مرتب تا شده بودلباس خوابم در پایین . کردند هاي آهنی، در کناره هاي تخت خود نمایی میزر. ساخته شده بود

  .کیف لوازم شخصی ام هم کنارش قرار داشت

  »معلومه اینجا چه خبره؟ « 

  »اون میزاره تو روي مبل بخوابی؟  کرديی نکنه فکر م« 

  . ندي کردم و وسایلم را از روي تخت برداشتمبا نارضایتی غرول

  ». بینمت صبح می. خوب دیگه من تنهات میزارم« آلیس خنده اي کرد 

عد از اینکه دندان هایم را مسواك زدم و لباس خوابم را پوشیدم، بالش پر غویم را از روي تخت برداشتم و روي مبل ب

  تختی بزرگ و آهنی که هیچکس از آن استفاده. دانستم اینکار احمقانه بود، اما مهم نبود می. طالیی رنگ انداختم
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ر بودم خوابیدن امیدوا. چراغ را خاموش کردم و روي کاناپه خزیدم. خورد این فراتر ازحدي بود که به من برمی. کرد نمی

  .روي آن سخت نباشد 

وقتی چشمهایم به تاریکی . ماه ابرهاي بیرون را روشن کرده بود. در تاریکی، شیشه ها دیگر مثل آینه اي سیاه نبودند

به نور نقره اي . رودخانه زیر آنها و روشنی بخشی از. عادت کردند، توانستم بخش روشن باالي درخت ها را ببینم

  . منتظر شدم تا چشم هایم سنگین شوند. مهتاب خیره شدم

  .ضربه ي آرامی به در خورد

او را در حالی که مرا  بیرون از تخت خواب مجلل ام . صدایم حالتی تهاجمی گرفته بود »چیه آلیس؟ « زمزمه کردم 

  .میدید، تصور کردم

و من توانستم انعکاس نور مهتاب را بر صورت زیباي رزالی ... و بعد در باز شد ». منم «صداي آرامی به گوش رسید  

  . ببینم

  »؟  میشه بیام داخل « 
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی: ترجمه 

  میالد مهربانی فر:  و بازبینی متن تایپ

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  فصل هفتم

  پایانی ناخُشایند

  

  

  .رزالی در درگاه در ایستاده بود، صورت بی نقص اش در دودلی موج میزد   

  »بیا تو « در اثر تعجب به لرزش افتاده بود صدایم  ». البته« 

ی که چشم دیدن مرا نداشت، معده ام به خاطر دیدن تنها کالن .نشستم، خودم را روي مبل جمع کردم تا جایی باز کنم

  .قفل شده بود تواند باشد؛ اما ذهنم کامالً کردم بفهمم دلیل دیدار شبانه او چه میسعی . به درد افتاده بود

نگاهش از تخت خالی به سمت مبل حرکت  » م، کردم؟ چند دقیقه از وقت تو به من میدي؟ بیدارت که نکرد« :  پرسید

  . کرد

تواند به خوبی خودم هشداري که به  او هم میدانستم که آیا  نمی ». تونیم حرف بزنیم ، می البته. نه، من بیدار بودم« 

  .راحتی در صدایم پیدا بود را بشنود یا نه

به خودم گفتم بهتره به . رو تنها میزارهاون به ندرت تو« . به آرامی خندید، خنده اي مانند زنگ زنگوله اي دلنشین

  »این فرصت دست به اومده استفاده کنم  بهترین نحو از

دستانم در کنار حاشیه کاناپه باز و بسته ! توانست؟ ه چیزي به من بگوید که در جلوي ادوارد نمیخواست چ یعنی او می

  .شدند

هایش  دستانش را روي زانو. صداي رزالی صاف و شفاف بود ». ارمکنم فکر نکنی من قصد مزاحمت د خواهش می« 

دم ،  ولی دیگه نمی خوام تکرار صدمه ز دونم در گذشته خیلی به احساسات تو می« . گذاشت و به آنها چشم دوخت 

  ». بشه 

  »چی شده؟  !احساسات من خوبِ خوبه. نگران نباش رزالی« 

را فکر میکنم تو باید چ که خوام سعی کنم برات توضیح بدم می« . درسی صدایش شرمنده به نظر می. دوباره خندید

  ». شد خودم هم انسان باقی می موندم چرا اگر می انسان بمون ، و
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  »اوه « 

  .او به شوك نهفته در صدایم خندید، و بعد آهی کشید

ده که من چه جوري خون آیا تا به حال ادوارد برات تعریف کر« فنا ناپذیرش را جمع میکرد پرسید در حالی که بدن 

  »آشام شدم؟ 

آنجلس براي من رخ داد، ادوارد گفت یه چیزایی مثل بالیی که تو پورت « عمیقی کشیدم، ناگهان غم زده شدم نفس 

  .با یادآوري این خاطره بر خودم لرزیدم ». هیچکس نبوده که تو رو نجات بده تنها فرقش این بوده که. سر تو هم اومده

  »ا این چیزیه که اون به تو گفته؟ واقع« 

  »چیز دیگه اي هم هست؟ « :  شگفت زده پرسیدم ». آره« 

  .زیبا و درخشان جگر سوز ،  اما بسیار  لبخندي تلخ و. به باال نگاه کرد و به من لبخندي زد

  »یه چیز دیگه هست . آره« :  او گفت

  .رسید سعی میکند خودش را آرام کند به نظر می. به بیرون پنجره خیره شد و من منتظر ماندم

بوده که مال من  اما آخه عاقبت کدوم یکیمون خوش  بشنوي بال؟ پایان ناخُشایندي داره ،دوست داري داستان منو « 

  »شه؟ ما االن همگی زیر سنگ قبریم با

  .آهی کشیدم؛ گرچه به خاطر حالت صدایش ترسیده بودم

سال نهصد و سی . اي تو بوددنیاي انسانی من به مراتب ساده تر از دنی.  من در دنیایی متفاوت با تو زندگی کردم، بالّ« 

  »زندگی عالی داشتم . مار زیبا بودمن هجده سال داشتم، و بسی وسه بود ، 

  .افکارش دور دست ها را می کاوید. از پنجره به ابرهاي نقره اي خیره شد

 پدرم شغل صابتی در یک بانک داشت، چیزي که حاال درك میکنم چرا این. والدین من از طبقه متوسط جامعه بودند« 

همه اینها . اما شانس هم دخیل بود. ده بودوررو با ذکاوت و سخت کوشی به دست آ اون دارایی هاش همه مغرور بود ، 

اونهایی که . دیدم البته من مردم فقیر را می. شایعه رکود اقتصادي بود  تنها مشکل،  در خانه ما،. در اختیار من بود

  . نظر پدرم این بود که دلیل بدبختی این مردم خودشان هستند. خوش شانس نبودن

  که دوران کودکی را بی خیالی مینطور من و دو برادر کوچک ترمو ه نگهداري از خانه با مادرم بود ،  وظیفه
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کردم، اما والدینم با داشتن من،  در اون زمان من درك نمی. من فرزند اول و عزیز دردانه والدینم بودم. گذراندند می

  .خواستیم اما باز هم بیشتر می. ما هم چیز داشتیم. گنجی بزرگ را در مالکیت خود داشتند

دیگران بیشتر از خودم . و زیبایی من براي آنها مثل یک نعمت بود ما دوستان خوبی داشتیم ،  از رده ها باالي مملکت

  .به این امر توجه داشتند

از دوازده بعد  .از رزالی هیل بودن ولی من از خودم بودن راضی بودم ، . .والدینم هیچ وقت راضی نبودند بر عکس من

کردم، از  از اینکه دوستان دخترم وقتی که دستانم را در موهایم فرو می. سالگی چشم همه مردان اطرافم به من بود

  .خرید شاد بودم کرد و پدرم برایم لباس هاي زیبا می از اینکه مادرم به من افتخار می. کردند حسرت دق می

خواستم دوستم داشته  می. هم و هیچ راهی نبود که به آنها نرسمخوا دانستم در دنیاي بیرون چه می می من دقیقاً

طوري که تمام . با یک عالمه گل خواست یک عروسی بزرگ داشته باشم ،  دلم میخواستم دستور بدهم ،  باشند، می

بودم من زیبا ترین پدیده اي . کردم مردم شهر مرا ببینند که دست در دست پدرم به سمت همسر آینده ام حرکت می

اما خوشنود . راضی بودم من احمق و ازخود.  تعریف و تمجید برایم حکم هوا را داشت، بالّ. که آنها به چشم دیده بودند

  .لبخندي زد و با تصور تغییراتش خندید » . هم بودم

یی که در با تمام وسایلی که دوست داشتم وآدم ها. رفتار پدر و مادرم همیشه همان چیزي بود که من توقع داشتم« 

جوان و بی نهایت از خود . من از خود راضی بودم همونطور که گفتم. کردند آشپزخانه مدرنمان تمیز کاري و آشپزي می

  .کردم دیدم که چرا نباید اینطور رفتار می و دلیلی نمی. راضی

ین دوستم دختري به نزدیک تر یی هم بود که خواستار آ نها بودم ،  چیزهایی معقول تر ،  یک چیز مخصوص ، چیزها

دیدند ،   با مردي که والدینم هرگز براي من مناسب نمی  .او در جوانی ازدواج کرد، وقتی هفده ساله بود. بود وِرااسم 

براي . یه پسر کوچولوي خوشگل و تپل مپل با موهاي سیاه رنگ صاحب یه پسر شدیک سال بعد اون  یه نجار ساده ، 

  »شته ي یک نفر دیگه حسادت کردم دااولین بار در زندگی ام به 

براي داشتن فرزند . اما من آماده بودم من هم سن تو بودم. ان سختی بود زم« با چشمانی دردمند به من خیره شد 

     فقط من .  درست مثل وِرا ل از رفتن به سر کار مرا ببوسد ، خواستم که قب من خانه و همسر خودم را می. خودم

  »... پروراندم ر سر مییی دیگر را داخانه 

داستان زندگی اش بیشتر شبیه قصه هاي پریان بود تا . تصور دنیایی که رزالی برایم تصویر کرده بود بسیار سخت بود

دنیایی  .با حیرت متوجه شدم، این همان دنیایی است که ادوارد هم تجارب انسانی اش را در آن گذرانده بود.  واقعیت

یاي رزالی من به فکر فرو رفتم که آیا همانقدر که دن وقتی رزالی در سکوت فرو رفت ،   که در آن بزرگ شده بود ،

  دنیاي من هم براي ادوارد ناشناخته بود؟براي من ناآشنا بود 

  .آرزومندي در صدایش آشکار بود. رزالی نفسی کشید، و وقتی دوباره شروع به حرف زدن کرد صدایش تغییر کرده بود
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پادشاه رویس مالک  . نمود پادشاه به تنهایی کافی می. کردند تنها یک خانواده سلطنتی زندگی می،  در روچستر« 

با  »... نطوري بود که پسر پادشاه رویسو ای. تمام مشاغل شهر از آن پادشاه بود. کرد بانکی بود که پدرم در آن کار می

دو . خواست صاحب بانک بشود و به سرپرستی آن بپردازد یاو م. منو براي اولین بار دید« . گفتن این نام لبانش را گزید

مادرم از تعجب شاخ درآورد وقتی دید که من . روز بعد، مادرم فراموش کرد تا ناهار پدرم را همراهش به سر کار بفرستد

ی از هر رزالی به خشک ».م جمع کردم و به سمت بانک دویدملباس ابریشمی زیبایم را به تن کردم و موهایم را دور سر

  .طنزي خندید

همان شب اولین دسته . کردند همه به من نگاه می. من متوجه نشدم که تمام حواس رویس به من معتوف شده است« 

اتاقم همیشه مملو از گل . اد فرست البته او هر شب یک سبد گل رز به خانه مان می. گل رز سرخ به در خانه مان رسید

رنگ موهاش از من . رویس خیلی خوش تیپ بود. تمام وجودم رایحه گل سرخ میداد کردم، وقتی خانه را ترك می. بود

گفت چشمان شبیه گل بنفشه است، و به گل هاي رز که همیشه در بغلم  می. و چشمان آبی رنگ داشت. روشن تر بود

  .بود میآید

و رویس هم مرد . را داشتمچیزي بود که آرزویش  این همه آن. همه چیز حل شده بود خانواده ام راضی بودند ، 

خواستم، اما  هر چه که می. شاهزاده پریان من، آمده بود تا شاهزاده خانمش را با خود به قصرش ببرد. رویاهاي من بود

  . دو ماه از آشنایی مان نگذشته بود که نامزد کردیم. بدست نیاورده بودم هنوز هم همه چیز را

وقتی ما با هم  نک وظایف بسیاري را بر دوش دارد، و رویس گفته بود در با. ما زمان زیادي را با هم نمی گذراندیم

ما با هم به مهمانی هاي بسیاري . من هم خوشم میآمد مرا در بازوان او ، . ا هم ببینندبودیم، دوست داشت مردم ما را ب

هستند، و فرش درها برایت باز  تمام پوشیدیم ،  وقتی تو پادشاه باشی ، و لباس هاي زیبا می رقصیدیم می.  رفتیم می

  .قرمز جلوت پهن می شود 

         من به تمام چیز هایی که . و بعد همه چیز براي یک مراسم عروسی مجلل آماده بود. نامزدي طوالنی داشتیم

  فرزاندانم را در حیاط قصر. کردم را را دیدم، دیگر احساس حسادت نمیوقتی دوباره وِ. رسیدم خواستم می می

  »و برایش افسوس می خوردم . ور می کردمپادشاه در حال بازي کردن تص 

من از داستان دور شدم و فهمیدم قسمت ترسناك ماجرا  .دندان هایش را بر هم سایید.  ناگهان رزالی سکوت کرد

  ه به خاطر ترسناك به این دلیل که او بیشتر از بقی. همونطور که گفته بود، پایان خوشی در کار نبود. نزدیک شده

  .شاید به این خاطر که او تمام ثروت و قدرتش را با هم از دست داده بود کشید ،  گذشته اش رنج می

 هنري کوچولو واقعاً« . و سخت. ودصورتش زیبا و بی حالت ب. ». من آن شب را در خانه ي ورا بودم«  زمزمه کرد

وقتی من . تونست راه بره و بشینه دیگه خودش می ،  افتاد خندید گونه هاش گود می وقتی می. دوست داشتنی بود

، فرزندش در آغوشش بود و دست همسرش هم دور کمرش گره شده   رفتم، وِرا پشت سرم به جلوي در آمد داشتم می
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بوسید،  وقتی رویس مرا می راضی نبودم ،  اصالً.  کنم، گونه همسرش را بوسید وقتی فکر میکرد من نگاه نمی. بود

  »یک روز، من ملکه میشدم . من بود رویس شاهزاده. فکرم را منحرف کردم ینگونه نبود ،  مهربان و صمیمی ، ا اصالً

  .گفتنش به خاطر نور نقره اي ماه سخت بود، اما استخوان هاي صورتش برجسته شده بودند

   متوجه نبودم که تا . حتی با وجود المپ هاي کنار خیابان که روشن شده بودند. شب خیابان خیلی تاریک بود آن« 

سردتر . هوا خیلی سرد بود« زمزمه کرد  .غیر قابل شنیدن شده بود صدایش دیگر تقریباً ». دیر وقت در خیابان مانده ام

        فقط یک هفته تا موعد ازدواج باقی مانده بود و از آنجا که. از آنچیزي که باید در ماه آوریل انتظارش را داشت

جزء به جزء . همه چیز خیلی واضح در ذهنم مونده .با سرعت به سمت خانه حرکت کردم خواستم مریض شوم  نمی

تونستم فکر  نمیبه هیچ چیز غیر از این . یادآوري این چیزا برام خیلی سخت بوداوایل ، . شب را به یاد دارم اتفاقات آن

  »گذشته از ذهنم ناپدید شده بودند تمام خاطرات خوش . بکنم

خواستم مراسم را داخل یک فضاي  نمی آره، من نگران سرماي هوا بودم ، « :  آهی کشید و دوباره زمزمه کنان گفت

  ...در بسته برگزار کنیم

. چند تا مرد زیر یه چراغ شکسته جمع شده بودند .وقتی تنها چند خیابان با خانه مان فاصله داشتم، صدایش را شنیدم

خواستم فریاد بزنم و پدرم را صدا کنم تا مرا به سمت خانه همراهی کند، اما  می مست بودن ، . خندیدن خیلی بلند می

  .و بعد یک نفر اسمم را صدا زد. رسید با توجه به فاصله ي کمم تا خانه، به نظر احمقانه می

  .و بقیه خندیدند »ز ر« فریاد زد  یک نفر

فرزندان طبقه اشرافی . رویس و دوستان اش بودند. متوجه شدم مردهاي مست لباس هایی گرانقیمت و زیبا پوشیده اند

  .شهر

ا اینقدر دیر به من گفت چر. رسید عقلش را از دست داده باشد به نظر می. خندید با بقیه می! رویس فریاد زد این رز منه

  .مارو معطل کردي تو  ،  کردي؟ ما سردمونه

     به من گفته بود که از شامپاین . گاهی در مهمانی چیزي نوشیده بود. همه مست ندیده بودم اش تا به حال این

  .مشروبات قوي عالقه اي داشته باشد کردم که او به  حتی فکرش را هم نمی.  دخوش اش نمی آی

  .از آتالنتا شدوستان جدیدي پیدا کرده بود ،  دوستان دوستان ا

این از هلو هاي گرجستانی ام خوشمزه . بازویم را گرفت و مرا به سمت خودش کشید!  جانگفت بهت چی گفته بودم 

  .تره

طوري به سر تا پاي من نگاه کرد انگار داشت یک اسب . مردي که جان نام داشت موهاي سیاه و بدن برنزه اي داشت

  .خرید می
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  .ه آهستگی گفت آخه خیلی پوشیده اس و بعد ب جان گفت گفتنش سخته ، 

  .رویس هم مثل بقیه. همگی خندیدن

دگمه هاي ژاکت  . انه گرفت و به سمت پایین شکافت ،  ژاکت هدیه خودش بود ناگهان، رویس ژاکت من را از روي ش

  .به اطراف پرت شدند و در کف خیابان پخش شدند

بر اثر کشیده شدن .  و بعد کالهم را هم از روي سرم کشید. داري رویس بلند خندید و گفت بهمون نشون بده چی

اد درد مند من لذت برده نها از شنیدن فریرسید آ اما به نظر می. موهایم، درد تا ریشه مو نفوذ کرد و من فریادي زدم

  »... بودند

ن بودم صورتم به سفیدي او طمئم. مناگهانی به من انداخت، انگار فراموش کرده بود که من آنجا هست  ، رزالی نگاهی

  . شده است

     همونطور که دور میشدند . اونا منو تو خیابون رها کردند. مجبور نیستی بقیه اش رو بشنوي« : خیلی سریع گفت 

 ه باید دنبال یه عروس تازه بگردي ،گفتند ک به شوخی به رویس می. کردند من مرده ام اونا فکر می. خندیدند می

  .و گفت اول باید یکم عزاداري کنم ید رویس هم خند

هوا سرد بود، و درد شدیدي تمام بدنم را فرا گرفته بود و من شوکه شده بودم، در . من در کف جاده منتظر مرگ بودم

اما خیلی طول . بی صبرانه منتظر مرگ بودم تا از شر درد خالص شوم. تعجب بودم که مرگم کی فرا خواهد رسید

  ...کشید

یادم میآید از اینکه او سعی . اون بوي خون رو شنیده بود و براي تحقیق آمده بود. د که کارالیل منو پیدا کرداونوقت بو

که  ی آمد، همینطور همسرش و برادرشمن هیچوقت از دکتر کالن خوشم نم. کرد مرا نجات بدهد عصبانی شده بودم

اما اونها . زیبایی مردها شون مخصوصاً. کردم د حسودي میهمیشه از اینکه زیبایی آنها بیش تر از من بو  .ادوارد باشه

  .من فقط دوبار دیده بودمشون شدند ،  زیاد قاطی مردم نمی

. کردم پرواز می کنم احساس می دویدن کرد، احساس کردم مرده ام ،  به خاطر سرعت ،وقتی منو بلند کرد و شروع به 

  ...بودم یادم میاد از اینکه درد هنوز پابرجا بود ترسیده

یزي اما بعد چ. من خوابیده بودم، و درد داشت آرام آرام از بین میرفت. و بعد من در یک اتاق خیلی روشن و گرم بودم

  کردم او مرا بیشتر شکنجه  فکر می. با وحشت جیغ کشیدم. در قوزك پایمخیلی تیز در گردنم فرو رفت ، در مچم ، 

. التماس اش کردم که مرا بکشد. کردم و من به هیچ چیز دیگر فکر نمیو بعد آتش در درونم شعله کشید . دهد می

گفت که خیلی  به من می. کارالیل کنارم نشسته بود. وقتی ازمه و ادوارد به خانه برگشتند، از آنها خواستم تا مرا بکشند

به من گفت . میدادم او همه چیز را به من گفت، و من هم گاهی گوش. خواهد و همه چیز تمام خواهد شد معذرت می
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کشیدم،  هر بار که من جیغ می. باورم نمیشد. که چه موجودي است، و اینکه من به زودي به چه چیزي تبدیل میشدم

  .خواست  او از من معذرت می

جیغ . کشیدم گاهی از جیغ زدن دست می. شنیدم که راجع به من حرف میزنند صدایشان را می. ادوارد خوشحال نبود

  .ه اي نداشت فاید کشیدن

  . ن شکل صداي ادوارد را تقلید کردرزالی به بهتری »کردي کارالیل؟، رزالی هیل؟  گفت تو به چی فکر می ادوارد می 

  .انگار من ایرادي داشتم . ت نداشتمبرد رو دوس اونجوري که اسمم رو می« 

  .خیلی بیهوده بود ،  خیلی ترسناك. تونستم بزارم اون بمیره کارالیل سریع جواب داد نمی

تواند ماجرا را از دید  دانستم آیا او می نمی. خشمگین بودم. دونم و من لحن تحقیر آمیزاش را شنیدم ادوارد گفت می

  .کارالیل ببیند

  . تونستم ولش کنم نمی. کارالیل با آرامی پاسخ داد خیلی ازش خون رفته بود

  .تونستی ازمه با موافقت گفت البته که نمی

فکر نمیکنی اون خیلی قابل شناساییه؟ پادشاه االن یه گروه . صدایی خشک و خشن گفت مردم همه میمیرن ادوارد با

  .هیچ کس به اون مرد شرور مشکوك نمیشه. بزرگ رو براي جستجو فرستاده

  . خوشحال بودم که کالن ها از مقصر بودن رویس با خبر بودن

توانستم صداي حرف  داشتم قوي تر میشدم و به راحتی می اینکه من جه شدم همه چیز داشت تمام میشد ، متو

  .آرامی از نوك انگشتانم خارج میشد درد به . زدنشان را بشنوم

  .البته فکر کنم لحن اش اینجوري بوده رسید که باید با من چیکار کنن؟ ، ادوارد با حالتی رقت آور پ

  .اه خودش رو بره شاید دلش بخواد ر .کارالیل گفت این بستگی به خود من داره

دانستم زندگی ام به پایان رسیده، و هیچ راه برگشتی وجود  می. حرف او را باور کرده بودم و این دردناك بود من تقریباً

  ...خواستم به تنها ماندن فکر کنم نمی. ندارد

اینبار حرفشان را باور . امو آنها دوباره برایم توضیح دادن که من به چه چیزي تبدیل شده . قطع شد باالخره درد کامالً

  .و بعد چشمان قرمز و زیبایم را دیدم. پوستم سخت شده بود. کردم احساس تشنگی می. کردم

، زیباترین چیزي که  با کینه اي در چشمانم. در ژرفاي وجودم، وقتی تصویر بی نقص ام را در آینه دیدم حالم بهتر شد

از چیزي  گذشت و من  از زیبایی خسته شدم ،مدتی « . ودش خندیدبراي یک دقیقه پیش خ ». دیدم در زندگی ام می

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                   پایاني ناخوشایند/ كسوف |١٠

www.Twilight . ir  

توانستم با کسی  وقت می آن. مثل وِرا معمولی بودم کردم اي کاش زیبا نبودم در عوض آرزو می. که بودم متنفر بودم

ه م اینو از تهنوز ه. خواستم این چیزي بود که واقعا می. و فرزندان خوشگل داشته باشم. که دوستم داشت ازدواج کنم

  »قلب می خوام 

چهره اش ناگهان حالتی . اما بعد دوباره به من خندید. انگار دوباره حضور مرا فراموش کرده بود. او به فکر فرو رفت

  .پیروز مندانه به خود گرفته بود

رگز طعم من ه. از ادواردخیلی پاکتر .  زمهپاکتر از ا. دونستی گذشته من تقریبا مثل کارالیل پاکه می« :  با افتخار گفت

  »خون انسان را نچشیده ام 

  .کردم پاکتر فکر می او به حالت بهت زده چهره من نگاهی کرد که به جمله تقریباً

مواظب بودم که خونشون  البته اگر بشه گفت انسان ،« . رسید صدایش راضی به نظر می »من پنج انسان را کشتم « 

خواستم قسمتی از وجود آنها در بدنم جاري  و نمی. در برابر وسوسه ام مقاومت کنمتوانم  دانستم که نمی می رو نریزم

  . شود

 هم میاد سراغ خودش خواستم بفهمه اون چیزي که دوستان اش رو کشته احتماالً می. رویس رو براي آخر نگه داشتم 

اون خودشو تو یه اتاق بی پنجره و پشت یه در قفل شده  که بیرونش سرباز هاي مسلح نگهبانی . فکر کنم کار کرد

تموم کردن کار اونا . سرباز ها رو یادم رفته بود.  شد هفت تا کشته... وقتی بهش رسیدم، اوووخ. میدادن پنهان کرده بود

  .فقط یه ثانیه طول کشید

لباس عروسی که براي این روز دزدیده بودم را به تن  درست مثل بچه ها ،. ایشی شده بودمشب خیلی ن رفتارم اون

 شتن اون براي آخر فکر خوبی بودنگه دا. شب خیلی جیغ کشید اون. وقتی منو دید از وحشت جیغ کشید. کرده بودم

  »... دهمکنترل کردن خودم برام راحت تر بود، تا به آرامی کارم را انجام ب

مگه . من ترسوندمت. خوام معذرت می« :  با صدایی متفاوت گفت. ن حرف اش را قطع کرد و به من نگاه کردناگها

  »نه؟

  »من حالم خوبه « :  به دروغ گفتم

  »زیاده روي کردم « 

  »خودت رو ناراحت نکن « 

  »ادوارد اینا رو بهت نگفته بوده  تعجب میکنم« 

چون اون بیشتر از اون . کنه اون به افکار دیگران خیانت نمی کنه ، تعریف نمیاون داستان زندگی بقیه آدم ها رو : 

  »ي که به خودش اجازه میده شنیده چیز
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  »اون خیلی نجیبه، مگه نه؟ . بزارممثل اینکه باید بیشتر بهش احترام « لبخندي زد و سري تکان داد 

  »فکر کنم « 

  »چرا؟ یا شاید اینهم محرمانه اس؟بهت نگفته .  نه رفتار نکردم بالّمن با تو هم عادال« . آهی کشید»  کردم کر میف« 

  »سی من راز شما را بیرون فاش کنم تر چون تو می. گفته به خاطر انسان بودن منه« 

اون خیلی خیلی بیشتر از اونی که من . احساس گناه میکنم حاال واقعاً« . وسیقیایی او حرف ام را قطع کردخنده ي م

ن را انگار دیوار دفاعی بین ما. خندید حاال گرمتر و صمیمی تر از گذشته می » .دارم با هام مهربون بوده لیاقت اش رو

  .دوباره خندید »!  عجب دروغایی میگه این پسر« . براي همیشه خراب کرده بود

  »مگه دروغ گفته؟ « :  با نگرانی پرسیدم

. چیزي که بهت گفته حقیقته. ه جریان رو برات توضیح ندادهاون فقط هم. خوب، البته نه به این شدت که تو گفتی« 

باعث « را قطع کرد، و با نگرانی خندید  حرف اش »... گرچه، در این زمان. قیقت دارهحتی بیشتر از گذشته ح

  »بود، نه منو  اون اوایل، بهت حسودیم میشد چون ادوارد تو رو انتخاب کرده دونی، می. شرمندگیه

او در زیر نور ماه نشسته بود، و زیبا تر از هر چیزي بود که تصورش . وحشت را در درونم جاري کرد این حرف موجی از

  .من در برابر رزالی هیچ بودم. کردم را می

  »امت رو دوست داري ... اما تو« 

اون مثل  نخواستم،هیچ وقت .  خوام بالّ من ادوارد رو اونجوري نمی« . سرش را به عقب و جلو تکان داد با شادي

من همیشه  گرچه. تو باید درك کنی. نی بودهاما اون  از اولین باري که حرفش را شنیدم ، با من عصبا. برادرم می مونه

      گاهی به من بر . و ادوارد هیچوقت به من عالقه اي نداشته. خواسته بقیه خیلی زیاد دوستم داشته باشن دلم می

ما با گروه حتی وقتی . کسی رو واسه خودش نخواسته، واسه همینم زیاد ناراحت نمیشموقت  اما اون هیچ. خوره می

و بعد اون با تو آشنا . نداد ادوارد حتی ذره اي عالقه به اونا نشون!... اونا همشون مونث هستن ...تانیا مالقات کردیم

. کردم و تانیا و بقیه گروه دختران فکر میداشتم به ادوارد . حواسم پرت شده بود. او نگاهی متعجب به من انداخت ».شد

  .لب هایم را محکم بهم فشار دادم

اون توي تو جذابیتی دید که تو .  نه اینکه تو خوشگل نیستی، بالّ« میکرد به من امیدواري بدهد گفت  در حالی سعی

  »اینو از ته دل میگم . ندیده بودمن 

یباترین دونیم که تو ز ما هر دومون می ...یعنی دیگه این تورو آزار نمیده؟ منظورم اینه که ...تی اون اوایلاما تو گف« 

  »فرد روي این سیاره هستی 

  .رزالی نیازي به تایید من نداشت . واضح بود این کامالً... از اینکه این حرف را زده بودم خنده ام گرفت
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  .دوباره خندید ». ادوارد همیشه یکم عجیب بوده. دهنو آزار نمیو نه، این دیگه م.  ممنونم بالّ« رزالی هم خندید 

  »اما تو هنوزم از من خوشت نمیاد « زمزمه کردم 

  »منوببخش بال « لبخندش محو شد 

  .ما براي چند دقیقه در سکوت نشستیم، اما انگار او قصد رفتن نداشت

امت اش در خطر از من متنفر ...یعنی او به خاطر قرار گرفتن خانواده اش »کردم؟ میشه بهم بگی چرا؟ من کار بدي « 

  .اول جیمز و بعد هم ویکتوریا پشت سر هم ،بود؟ 

  »هنوز هیچی « . زمزمه کرد» . نه، تو هیچ کاري نکردي« 

  .با حیرت به او خیره شدم

حتی بیشتر از زمانی که . خود گرفته بودصدایش به شکل ناگهانی حالتی مهربان و دلسوز به  »متوجه نیستی بال؟ « 

همه  تو وقت داري که زندگی کنی،. ونید تو االن دیگه همه چیزو می« . شایند اش را برایم تعریف میکردداستان ناخ

متوجه نیستی که من حاضرم هر چی دارم بدم . خواي همش رو به باد بدي و حاال تو می. خوام چیزي که من می اون

  »! اشتباه انتخاب میکنیو تو داري  تو حق انتخاب داري ، چیزي که من نداشتم ، اي تو باشم؟تا ج

  .محکم آنرا بستم متوجه شدم دهانم باز مانده و . من با دیدن حالت ترسناك چهره او به خودم لرزیدم

  .ار شده بوداو شرمس. او براي یک دقیقه به من خیره شد، و خیلی آرام، درخشش درون چشمان اش به خاموشی گرایید

جو اتاق به سرگیجه رسید در اثر  به نظر می. سري تکان داد ». خواستم این کارو آروم انجام بدم منو بگو که می« 

  »حاال بیشتر به نظر بیهوده میرسه . حاال از قبل سخت تر شده« . افتاده باشد

  .لی مهم را داشته باشمال از اینکه شجاعت پرسیدن سؤقب. او به ماه نقره اي خیره شد، و سکوت کرد

  »بمونم تو بیشتر منو دوست داري؟  یعنی اگر من انسان« 

  »شاید « . سرش را به سمت من چرخاند، و لب هایش به شکل لبخند درآمد

  »تو االن امت رو داري  ت شده ، تو یکمی از یک پایان خوش نصیب

رو از له شدن توسط یه خرس گریزلی نجات دادم و دونی که من امت  تو می« . نیشخندي زد»   فقط نصف اش رو« 

  »دونی چرا نزاشتم خرسه بخورتش؟  اما می. تا پیش کارالیل آوردم اش

  .سري تکان دادم
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ي یه مرد بزرگسال یه حالت معصومانه و کودکانه که در چهره کشید ،  حتی وقتی داشت اونجا درد می یه چیز آشنا ،« 

ه از حتی با وجود اینک خواستم اون بمیره، خیلی زیاد نمی. وچولوي وِرا، هنري انداخته بوداون منو یاد پسر ک دیده میشد ،

  .یل خواستم که اونو هم تغییر بده من خیلی خودخواه بودم که از کارال .این نوع زندگی متنفر بودم 

د که یکی مثل من الزم بو کسی اون دقیقاً. خواستم چیزي بود که من می امت همه اون. من خیلی خوش شانس بودم

اما هرگز بیشتر از دوتا . خواستم هم بهتره اینجاش حتی از اونی که می. اونم به من نیاز داره و خیلی عجیبه. داره

  »از بچه است  تونم تو ایوون بشینم، با اون که کنارم نشسته و دور و برمون پر من نمی. نخواهیم بود

ناك میرسه، مگه نه؟ یه جورایی، تو خیلی طبیعی تر از اون چیزي خیلی غم به نظرت« لبخند اش مهربان تر شده بود 

تو جوون تر از اونی . کنی تو به خیلی چیزاي مهم توجه نمی ولی یه جورایی. جده سالگی بودمهستی که من در ه

  »الّ د براي جاودان شدن عجله کنی،بتو نبای. خواي هستی که بدونی ده سال دیگه، پانزده سال دیگه چی می

  .آهی کشیدم 

و  برخورد میکنه، زمه با ما مثل افراد خانواده اشا. وقتی انجام شه، دیگه راه بازگشتی وجود نداره. فقط بهش فکر کن« 

  »خیلی چیزا رو از دست میدي ...ارياما تو به یاد می ره ،آلیس هم چیز زیادي راجع به گذشته انسانیش به یاد نمیا

خیلی خوبه که آگاه شدم ، که تو رو . رزالی ممنونم« . دست میاري ، جرات نکردم بلند بگویمدر عوض خیلی چیزا ب اما

  »بهتر شناختم 

ی میکنم از این به بعد سع« . نفس عمیقی کشید» . در باهات مثل هیوال برخورد کردمخوام که اینق ازت معذرت می« 

  »رفتار بهتري داشته باشم 

  .در جواب به او لبخندي زدم

  .ن بودم دیگر از من متنفر نخواهد بودشدیم، اما مطمئ هنوز هم دوست محسوب نمیما 

دونم از اینکه اینجا  می« زد و لب هایش را کج و ماوج کرد  چشمان رزالی روي تخت دوري »حاال میرم که بخوابی « 

رو بیشتر از اون  اون تو. تحت مراقبت گذاشتت خیلی عصبانی هستی، ولی وقتی که برگشت زیاد بهش سخت نگیر

زمزمه . شد و به سمت در رفت به آرامی بلند »شدن از تو براش غیر قابل تحمله  دور. چیزي که فکر میکنی دوست داره

  .و در را پشت سرش بست »شب خوش بال « کرد 

  

  »شب بخیر رزالی « : یه تاخیر گفتم من با چند ثان

  .زمان طوالنی سپري شد تا به خواب رفتم
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روي زمین سرد و تاریک خیابانی ناآشنا و زیر نور ضعیف چراغی افتاده بودم و . خره خوابم برد، کابووسی دیدموقتی باال

فرشته اي با رداي سفید در سایه ها . گذاشتم کشیدم و رد خونم را در پشت سرم جا می سینه خیز خودم را به جلو می

  .کرد بی میل تقال کردنم را نگاه میایستاده بود و با چشمانی 

. صبح روز بعد، آلیس مرا با ماشین به سمت مدرسه برد و من به با دلخوري از پنجره جلویی به بیرون خیره شده بودم

  .و این باعث میشد خشمم از زندانی بودم بیشتر جلوه کند. کردم احساس کم خوابی می

  »مگه نه؟  خوش میگذره،. ریم به المپیا یا یه جایی مثل اون امشب می« به من قول داد 

  ». دیگه الزم نیست بهم خوش بگذره« ادامه دادم » کنی؟  چرا منو تو انباري حبس نمی« 

تو  مثالً. کارم رو خوب انجام نمیدم من اصالً. گیره وقتی برگرده پورشه اش رو پس می «: آلیس نق نق کنان گفت 

  »قراره بهت خوش بگذره 

  »بینمت  موقع ناهار می« . نمیشد که مقصر واقعی خودم هستمباورم  ». این که تقصیر تو نیست« 

بدون حضور ادوارد، روزي دراز و غیر قابل تحمل در . با قدم هاي آهسته به سمت کالس زبان انگلیسی به راه افتادم

  .کرد دانستم این نوع برخورد چیزي را درست نمی کالس اولم را با بدخلقی سپري کردم، می. انتظارم بود

مایک جلوي در خروجی ایستاده بود، و آن را برایم . ی زنگ پایان کالس به صدا در آمد، با بی صبري از جا بلند شدموقت

  .باز نگه داشته بود

  »رد آخر هفته رو رفته کوه نوردي؟ ادوا« :مایک از روي عادت پرسید  وقتی به سمت محوطه باز و باران زده راه افتادیم

  »آره « 

  »جایی بریم؟ خواي امشب  می« 

  توانست همچنان امیدوار باشد؟ چطور می

  .زده به چهره خشمگین من خیره ماند با حالتی شگفت  »امشب مهمونی مجردي دعوت دارم . متون نمی« 

  »... خونه کی« 

  صداي غرش موتوري از پشت سرمان در پارکینگ به گوشمان. سوال مایک با صدایی بلند و گوش خراش قطع شد

 کسانی که در پیاده رو بودند برگشتند تا عامل صدا را بیابند،  و با ناباوري به موتور سیکلت سیاه رنگ و پر همه. رسید

  .موتور به غرش اش ادامه داد. سر و صدایی که در جلوي ورودي پارکینگ ایستاده بود نگاه کردند

  .کوب مصرانه برایم دست تکان میداد جی
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  »بدو . فرار کن بال« د فراز صداي بلند موتور فریاد ز بر

  .قبل از اینکه متوجه چیزي بشوم، سر جایم میخکوب شده بودم

  .دانستم فقط چند ثانیه فرصت دارم می. به مایک نگاه سریعی انداختم

  توانست در میان مردم از قدرت هایش استفاده کند؟ آلیس براي جلوگیري از فرار من تا چه حد می

  .لرزید صدایم بر اثر هیجان ناگهانی می »بده و مجبور ام برم خونه، باشه؟ ی من حالم خیل« : به مایک گفتم 

  »باشه « 

  .و از او دور شدم » !مرسی، یکی طلب تو« مایک را به آرامی نیشگون گرفتم  گونه

دور اه موتور پریدم و دستانم را من به پشت زین ش. کشید جیکوب موتورش را گاز میداد و موتور هم در جواب نعره می

  .کمر جیکوب حلقه کردم

  . درخشید چشمان اش از فرط خشم می. یک نظر آلیس را دیدم، که جلوي در ورودي کافه تریا خشک اش زده بود

  .دندان هاي عریان اش جمع شده بود  لب هاش به پشت

  .نگاه عذر خواهانه اي نثار اش کردم

  .ه ام را در پشت سرم جا گذاشته ام و بعد آنچنان با سرعت به راه افتادیم که احساس کردم معد

  »محکم بشین « : جیکوب فریاد زد 

یلید ها برسیم دانستم وقتی به منطقه کوئ می. وقتی وارد بزرگراه شدیم صورتم را در پشت ژاکت سیاه اش پنهان کردم

از همه بدتر چارلی  د وکردم آلیس دنبالم نیای خدا خدا می. کردم فقط باید تا آنجا تحمل می. کاهد از سرعت اش می

  .مرا نبیند 

. خندید موتور سرعت اش را کم کرد، و جیکوب با هیجان و شوق. به راحتی متوجه شدم وارد منطقه امن شده ایم

  .چشمانم را باز کردم

  »نقشه فرار از زندان خوبی بود، نه؟ . موفق شدیم« فریاد زد 

  »خوب فکري کردي جیک « 

خوشم . خوام چیکار کنم تونه منو دید بزنه و بفهمه من می گفتی اون زالوي روانی نمییاد اون حرفی افتادم که تو « 

  »گذاشت تو بري مدرسه  اون نباید می میاد به ذهن خودتم نرسیده ،

  »همین بود که بهش فکر نکرده بودم واسه « 
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  »خواي چیکار کنی؟  خوب امروز می« فاتحانه خنده اي سر داد 

  . آزاد بودن لذت بخش بود »کار همه « در جواب خندیدم 
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  فصل هشتم

  غضب
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  امهالـ: ترجمه 

  میالد مهربانی فر:  و بازبینی متن تایپ

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  فصل هشتم

  غضب

  

  .جیکوب هنوز بخاطر طراحی فرار من غرق در خودش بود. امتداد ساحل باال می رفتیمبی اراده دوباره در 

  »! دنبالت؟فکر می کنی بیان  «:امیدوارانه پرسید 

  ». حال امشب باهام بداخالقی می کننبه هر  «. مطمئن بودم» ! نه« 

  »پس برنگرد « امواج پرتاب کرد و پیشنهاد داد  طرفه او یک سنگ برداشت و ب

  »چقدر هم که چارلی خوشش میاد « :  نیشخندي گفتم با

  » شرط می بندم اهمیتی نمی ده« 

افراط چارلی در ارجعیت . فشار دهم هایم را به هم فکرش باعث شد دندان. جیکوب حق داشت  پاسخ ندادم احتماالً

   نتخاب بین خون آشام ها و می دانست این ا در عجب بودم اگر حقیقتاً. ام عادالنه نبود دادن به دوستان کوئیلید

  ؟ گرگینه هاست آیا باز همین احساس را داشت

  »اح گله چیه؟ آخرین افتض, خوب «:  با آرامش پرسیدم

  .و با چشمان شوکه شده به من زل زد جیکوب خشکش زد 

  »ه ؟ فقط شوخی کردم چی« 

  » اوه «نگاهش را برگرداند 

  .می رسید در افکارش گمشده است  ه نظرمنتظرش شدم تا دوباره راه بیفتد اما ب

  »افتضاحی پیش اومده؟ « شگفت زده پرسیدم 
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ک داشتن ی, نداشتن کسی که همیشه همه چیزرو می دونه , یادم رفته چطوریه  « : جیکوب یک خنده ي نخودي کرد

  »منطقه ي آرام و خصوصی داخل سرم 

  .سکوت در طول ساحل سنگی قدم زدیم  چند دقیقه اي در

  »اونایی که توي سرت هستن می دونن؟ چی شده ؟ که همه «  :پرسیدم آخر سر 

کوئیل نشانه « :  سپس آهی کشید و گفت. او دقیقه اي تامل کرد انگار که مطمئن نبود چقدر قصد داشت به من بگوید

 ".ا میگن شایع ترهشاید این امر از اونی که افسانه ه. بقیه امون داریم نگران می شیم تا هستند ، حاال سه. گذاري کرد

.خیره شد او اخمی کرد و سپس برگشت و به من 

»به چی خیره شدي؟ «  :با حسی از آگاهی پرسیدم . ده بودابروانش گره خور. او بدون کالمی به چشمهاي من زل زد

» هیچی «آهی کشید 

  در سکوت از روي. را گرفتبدون اینکه بنظر برسد به چه فکر می کند، برگشت و دستم . جیکوب دوباره راه افتاد

.صخره ها عبور کردیم

و شگفت آور آنکه  ، مثل یک زوج مطمئناً ، به این فکر کردم که چقدر باید دست در دست هم در طول ساحل راه برویم

.کنم  االن هیچ دلیلی وجود نداشت که عجله اي با جیکوب همیشه اینطوري بوده ، اما. باید اعتراض می کردم

چون  چرا نشانه گذاري کوئیل اینقدر افتضاحه؟« :من پرسیدم  رسید او دیگر نمی خواهد ادامه دهد، وقتی بنظر

»جدیدترین مورده ؟ 

  » هیچ دخلی به جدید بودن نداره« 

  » پس مشکل چیه؟« 

شگفت زده نمی دونم تا کی قراره از اینکه همه ي اونها واقعیت دارن . این یکی دیگه از اون موردهاي افسانه ایه« 

  » .بشیم

  »باالخره می خواي بگی یا خودم باید حدس بزنم؟ « 

ور و بر محل سکونت امیلی بنابراین خیلی د. کوئیل تا این اواخر به ما ملحق نشد, ببین . تو حتی فکرشم نمی کنی« 

  ». نبوده 

   »ی کوئیل هم امیلی را نشان کرد ؟ یعن«  :بریده بریده گفتم 
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کلر رو  اونجا بود که کوئیل،ه دیدنش اومده بودند ، امیلی دو تا خواهرزاده داشت که ب.نمی زنیگفتم که حدس . نه « 

  ».دید

  .من یک لحظه در موردش فکر کردم . او دیگر ادامه نداد

  .که یک کم ریاکارانه است »  . واهرزاده اش با یه گرگینه باشهامیلی نمی خواد خ «:  گفتم

من دوباره به زخم بزرگی فکر کردم . همه آدم امیلی چنان احساسی داشت را از بین آناما می توانستم درك کنم که چ

  .که صورت او را از شکل انداخته بود و تا بازوي راستش امتداد یافته بود

یکباري که همه چیز را . ودکه امیلی خیلی به او نزدیک ایستاده بود کنترلش را از دست داده ب سام یکبارفقط وقتی    

  .کرد  زمانیکه به آنچه که با امیلی کرده بود نگاه می, من رنجی را در چشمان سام دیده بودم  ت،گرف

امیلی به اون قسمت اهمیتی نمی ده، این فقط ، یه کمی . حدس زدنو متوقف کنی؟ تو از مرحله پرتی میشه لطفاً« 

  »... زوده

  »باشه ؟  ،سعی کن قضاوت نکنی «مرا برانداز کرد  جیکوب با چشمانی تنگ

  .ان دادم محتاطانه سرم را تک

  »کلر دو ساله است «  :جیکوب گفت 

  .من قطراتی که به صورتم می خوردند را با عصبانیت نادیده گرفتم. باران شروع کرد به باریدن

  .جیکوب درسکوت منتظر شد

سیاهش به جا گذاشت، قطرات باران لکه هایی از نقطه هاي تیره روي تی شرت . طبق معمول هیچ ژاکتی نپوشیده بود

  .باران از میان موهاي زبر و پرپشتش می چکید

  .صورتش همچنان که به من نگاه می کرد فاقد هر حسی بود

  »کوئیل یه بچه دو ساله رو نشان کرده؟  «: عاقبت توانستم بپرسم 

یا  «کوچک پراند  به خلیج او خم شد به قلوه سنگ دیگري چنگ زد و آنرا »آد پیش می  «کوب شانه باال انداخت جی

  ». افسانه ها که اینطور می گن

  »اما اون یه طفل کوچیکه « اعتراض کردم 

لحن کالمش تا حدي  » .کوئیل هم دیگه رشد نمی کنه «هش رو به من دوخت و یادآوري کرد او نگاه گیج و سیا

  .سوزاننده بود
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  ». نمی دونم چی بگم ... من « 

  .زده شده بودم وحشت منتقد نباشم اما واقعاًهمه ي سعی ام را کردم تا 

دیگر هیچ چیز در , طوري که بهشان مشکوك بودم مرتکب قتلی نمی شدند تا االن ، از روزي که فهمیده بودم آنها آن

  .مورد گرگینه بودن آنها آزارم نداده بود

  »ورتت ببینم می تونم اینو توي ص. تو داري قضاوت می کنی« او مرا متهم کرد 

  »ا این واقعا غیر عادي به نظر میاد متاسفم ام«  :یر لب گفتم ز

من از .  همه را اشتباه فهمیدي تو واقعاً, طوریام نیست  اون «رارت تمام در دفاع از دوستش گفت جیکوب ناگهان با ح

واسه کوئیل ، اره ، نه هیچ چیز رمانتیکی در حسش وجود ند اصالً.دریچه ي چشم کوئیل دیدم که اون حس چه جوریه 

  »نه االن 

بیشتر مثل . مثل عشق در نگاه اول نیست  این واقعاً. توضیح دادنش مشکله  «: نفس عمیقی کشید با ناامیدي گفت  او

وقتی تو اون دختر رو می بینی ، ناگهان مثل اینکه دیگه این جاذبه زمین نیست که تو رو اینجا . حرکت جاذبه ایه... 

و دیگه هیچ چیز از اون دختر مهمتر نیست و تو همه کار براي اون دختر انجام میدي ، هر .  ترهنگه داشته بلکه اون دخ

تو میشی هر چیزي که اون بهش احتیاج داره ، هر چیزي که یه محافظ ، یا یه عاشق ، یا یه .... چیزي براي اون میشی

  » .دوست ، یا یه برادر هست

گیه که یه بچه تا حاال داشته ، کودکی روي زمین نیست که بیشتر از این ترین برادر بزر کوئیل بهترین و مهربان« 

و بعد وقتی اون بزرگتر بشه وبه یه دوست احتیاج پیدا کنه ، کوئیل فهمیده تر و . دختر کوچولو تحت مراقبت قرار بگیره

وقتی آن دختر بالغ شد  شبعد . خواهد بود ، قابل اعتماد تر و قابل اتکا تر از هرکس دیگري که آن دختر می شناسد

  »خوشبختی سام و امیلی خواهند بود  آنها به

  .که از سام صحبت می کرد یک طعم تلخ و غریب و گزنده در لحن کالمش بود  زمانی

  "کلر اینجا حق انتخاب نداره؟ "

ثل اینکه اونو براي کلر م. با هم جور خواهد بود  البته ، اما چرا آخر سر او کوئیل را انتخاب نکنه؟ اونو کلر کامالً« 

  » ساخته باشن

  سنگ چندمتر . تا اینکه من براي پرتاب سنگی بسوي اقیانوس متوقف شدم. دقیقه اي را در خاموشی قدم زدیم 

  .جیکوب به من خندید. آنطرف تر روي ساحل افتاد

  »و قوي باشیم نمی تونیم در عین دمدمی مزاج بودن محکم  «زمزمه کردم 
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  .او آه کشید 

  » فکر می کنی کی این اتفاق براي تو بیفته؟ «: پرسیدم  سریعاً

  » .هرگز «پاسخش صریح و بالدرنگ بود 

  »که تو بتونی کنترلش کنی ، درسته؟ این چیزي نیست « 

  .حرکت نمی کردیم  انگار که اصالً. ناخودآگاه هردو آهسته تر راه می رفتیم. او دقایقی خاموش بود 

  » .براي تو معنی بده دختري که فرضاً... اما تو باید اون دختر رو ببینی. گمان نکنم اینطور باشه  «او اقرار کرد 

چیز زیادي از  جیکوب ، تو واقعاً. و تو فکر می کنی اگه تا حاال اون دختر رو ندیدي پس وجود خارجی نداره «: پرسیدم 

  » حتی کمتر از من دیده ايدنیا ندیده اي .... 

، من هرگز کس  اما بالّ «ناگهان نگاه تیزي به صورت من انداخت  »نه ندیده ام « : آهسته اي گفت  او با صداي

حتی وقتی که چشمامو می بندم و سعی می کنم به چیز دیگه اي فکر . من فقط تو را می بینم. نخواهم دید را دیگري

  »ن کارم همه اشونو دیوونه می کنه ای. از کوئیل و آمبري بپرس. کنم

  .من نگاهم را به پایین به سنگها دوختم

در غرش امواج صداي باران را . تنها صدا متعلق به امواجی بود که به کرانه ساحل برخورد می کرد. دیگر راه نمی رفتیم

  .نمی توانستم بشنوم

  »شاید بهتر باشه برم خونه « من زمزمه کردم 

  » !نه «او در حالیکه از این نتیجه متعجب بود اعتراض کرد  

  .سرم را باال آورده دوباره به او نگاه کردم و االن چشمانش بیمناك و دلواپس بود

  »درسته ؟ زالو هنوز خونه نیومده  تو تمام روز مرخصی داري ،« 

  .من چپ چپ نگاهش کردم

  »تم قصد توهین نداش «: گفت  او سریعاً

   »... اما جیک . دارم بله من تمام روز رو وقت « 

  »فقط جیکوب خواهم بود . نجوري باشمنمی خواهم دیگه او. ببخشید  «باالگرفت و عذر خواهی کرد نش را دستا

  »... اگه تو اینطوري فکر می کنی  اما «آهی کشیدم 
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  » نگران من نباش فقط اگه ناراحتت می کنم بگو «کرد  او با لبخندي بسیار درخشان و شادي تصنعی اصرار

  »... من فکر نمی کنم « 

  »داشتن موتور باید مرتب سوارش بشی واسه کوك نگه . بیا بریم خونه و موتورهامون رو ورداریم !.  ه بالّبس« 

  »ر نمی کنم اجازه اش رو داشته باشم واقعا فک« 

  »اون؟ ...اجازه از کی ؟ چارلی یا اون زال« 

  » هردو« 

  .خیلی دلم براش تنگ بود آفتابی و گرمجیکوب در پاسخ نیشخندم لبخندي زد و ناگهان او همان جیکوبی بود که 

  .نمی توانستم لبخندش را جبران بکنم 

  .مالیم تر شد ، به سمت مه شدن رفت باران 

  » .به هیشکی نمی گم «قول داد 

  » همه دوستات ءجز« 

  » قول میدم درباره اش فکر نکنم «ان داد و دست راستش را باال برد او سرش را عاقالنه تک

  » بخاطر زمین خوردنه) میگم(اگه صدمه ببینم  «خندیدم 

  » هرچی تو بگی« 

    ما آنقدر موتورهایمان را در جاده هاي کمربندي اطراف الپوش راندیم تا حسابی گلی شدند و جیکوب می گفت اگر

  .همه را باال می آورد روز آنقدر زود غذا نخورده بود حتماً آن

با من احوالپرسی کرد انگار که ظهور دوباره و ناگهانی من هیچ معناي پیچیده وقتی به خانه رسیدیم بیلی خیلی راحت 

  .روزم را با دوستم بگذرانم نداشت  تر از اینکه من خواسته بودم

هایی را که جیکوب درست کرده بود خوردیم ، به گاراژ رفتم و من در تمیز کردن موتورها به او  بعد از اینکه ساندویچ

  .کمک کردم

این فقط یک بعد از ظهر دیگر . اما هیچ حسی نداشتم ... از زمانی که ادوارد برگشته بود د که اینجا نبودم ... ماهها بو

  .در گاراژ بود

  » دلم براي اینجا تنگ شده بود. اینجا قشنگه  «وله پشتی اش بیرون می کشید گفتم وقتی او یک سوداي گرم از ک
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. آره  «رسیده بود نگاه میکرد لبخند زد  م پیچ شده و باالي سرمان بهماو در حالیکه به آلونک پالستیکی که به ه

  »هندوستان  تمام شکوه و جالل تاج محل بدون دردسر و هزینه ي سفربه. میتونم درك کنم

  .نوشیدم »سالمتی تاج محل کوچولوي واشینگتن به  «:  در حالیکه قوطی نوشابه ام را باال گرفته بودم گفتم

  .ه اش را به قوطی نوشابه ي من زداو قوطی نوشاب

منظورم آخرین باریه که همه چیز هنوز . آخرین والنتاین رو یادت می آد ؟ فکر کنم آخرین باري بود که اینجا بودي « 

  » نرمال بود... 

این . من یه عمر بندگی رو در ازاي یک جعبه ي قلبهاي سخن گو به جان خریدم. البته که یادم میاد «من خندیدم

  »فراموشش کنم  یزي نیست که من احتماالًچ

انگار که سالها  «پس آهی کشید س ». جبورم به یه چیزاي خوب فکر کنمدرسته ، ا م م م ، بندگی، م «او با من خندید 

  ». پیش بود ، روزگار دیگه ، یکی از اون شادترهاش 

  .االن روزگار شاد من بود. من نمی توانستم با او موافق باشم

  .درك اینکه چه چیزهاي را از روزگار سیاه شخصی ام از دست داده بودم غافلگیر شدماما از 

اما در گاراژ کوچک با نشستن کنار جیکوب هوا گرم . باران دوباره شروع شده بود . به ورودي جنگل تیره خیره شدم 

  .انگشتانش دستم را نوازش می کرد. او به داغی تنور بود. بود

  »ییر کرده تغ همه چیز واقعاً« 

  .و خودم را عقب کشیده به چرخ موتورم تکه دادم  »آره «  : گفتم

  .لبم را گزیدم ». یلی راجع به امروز چیزي بهش نگهامیدوارم ب. چارلی داره از من خوشش میاد « 

بخاطر اون حرکت  هی ، من هیچ وقت رسماً. اون چیزا رو اونطوري که چارلی دلش می خواد پیش نمی بره. نمی گه« 

ش این خیانت رو کا اي. واقعا بخاطر اینکه تو رو به چارلی فروختم متاسفم. احمقانه درمورد موتور عذرخواهی نکردم

  ». مرتکب نشده بودم

  » من هم همینطور «من چشمهایم را گرداندم 

  »متاسفم  من جدي جدي« 

صورت پوزش طلبش سیخ  برهمش به همه جهت اطراف موهاي سیاه خیس و درهم. او امیدوارانه به من نگاه می کرد

  .سیخ شده بود 
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  »باشه، بخشیده شدي . اوه « 

»ممنون بلز « 

  .براي ثانیه اي به هم لبخند زدیم و بعد دوباره چهره اش گرفته شد

...  ا تقریباًام. روز که موتور رو برگردوندم می خواستم یه چیزي ازت بپرسم  اون, میدونی  «: با صداي آهسته اي گفت 

  ». بی خیالش شدم

  .عادتی بود که از دست ادوارد پیدا کرده بودم . واکنشی به استرس ، خشکم زد 

  » روز تو بخاطر عصبانیتت از من بود یا واقعا جدي بودي؟؟ سرسختی اون «زمزمه کرد 

  .هرچند مطمئن بودم که می دونستم منظورش چه بود »درباره چی ؟ « در جوابش زمزمه کنان گفتم 

ه وضوح چهره اش ب »گازت بگیره  اگه اون.... تی به من هیچ ربطی نداره ،  اگهمی دونی وقتی گف «او به من خیره شد 

  .منقبض شد

  .نمی توانستم حرفم را تمام کنم. گلویم مسدود شده بود  »... جیک « 

  .چشمانش بسته ماند . کمی می لرزید  »آیا جدي می گفتی ؟ « کشید یدگانش را بست و نفس عمیقی او د

  »بله « زمزمه کردم 

  »ستم فکر کنم اینو می دون «نفسی فرو داد آرام و عمیق 

  .به صورتش خیره شدم تا چشمانش را باز کند

  »ن چه اتفاقی می افته ؟رو نقض کن درسته؟ اگه اونا پیمان, تو می دونی این یعنی چه؟ تو نمی فهمی  «:  ناگهان گفت

  »ما قبلش از اینجا می ریم «  :با صداي ضعیفی پاسخ دادم 

براي پیمان محدوده جغرافیایی وجود !  بالّ «. رد بود عمق تاریکی چشمانش پر از خشم و د. چشمانش ناگهان باز شد 

که انسانها از , خوردند که متفاوتند  لن ها قسماي این با صلح موافقت کردند که کانیاکیان بزرگوار ما فقط بر. نداره 

اگر اونا از حرفشون برگردند . آنها قول دادن که دوباره هرگز کسی را نکشند یا تغییر ندهند. جانب آنها در خطر نیستند

و زمانی که ما  تعهد برقرار شده.عهدنامه معناشو از دست میده و اونا دیگه فرقی با بقیه خون آشام ها نخواهند داشت

  »... میم دوباره بفه

تعهد رو نشکستی؟یکی از قسمتهاش این نبود  آیا تو قبالً, اما جیک  «: من در حالیکه به علفها چنگ می زدم پرسیدم 

  جوراییدر اینصورت  االن تعهد یه . که راجع به خون آشام ها با کسی صحبت نکنید ؟ ولی تو به من گفتی 
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  »دیگه مصداق نداره؟ 

بله من تعهد رو  «. هایش به کینه ي شدیدي می مانست درد درون چشم, یادآوري خوشش نیامد جیکوب از این 

او با اطمینان از  »! نا از این کارم با خبر شده ان قبل از اینکه هیچیش رو باور داشته باشم و مطمئنم که او, شکستم 

  .شانی ام زل زدحرفش بدون اینکه نگاهش با نگاه خیره ي شرمنده ي من تالقی کند به پی

  با یه اشتباه دیگه جواب نمی دناشتباه رو که . اما اینطوري هم نیست که اونا خالص شده باشن یا هر چیز دیگه« 

 : همون راهی که اگه اونا پیمان رو بشکنن ما در پیش می گیریم. اونا اگه به خطاي من اعتراض دارن فقط یه راه دارن 

  » ! شروع جنگ, حمله 

  . نظر قریب الوقوع می اومد ه که بطوري گفت 

  .به خود لرزیدم

  »احتیاجی به اون راه نیست , جیک « 

  »راهش همینه « . دندانهایش را به هم سایید 

  .بعد از اظهارات او سکوت خیلی پرجلوه بنظر اومد

. پشیمان شدم,  به محض اینکه کلمات از دهانم خارج شد »هیچ وقت منو می بخشی ؟ , جیکوب « : نجوا کنان گفتم 

  .نمی خواستم جوابش را بشنوم

سی براي بخشیدن وجود نخواهد ک. دوست من وجود نخواهد داشت . نخواهی بود  تو دیگه بالّ «: او به من گفت 

  »داشت 

  »یعنی نه « :  پچ پچ کنان گفتم

  .براي لحظه ي بی پایانی چهره در چهره هم دوختیم 

  پس این یه خداحافظیه جیک ؟ ـ« 

تا . چرا ؟ ما هنوز چند سالی زمان داریم  «. هره اش در این غافلگیري ذوب شدچ  بیرحمیبا , ه سرعت مژه زد ب او

  »وم نشده نمی تونیم دوست بمونیم؟ وقتمون تم

  »،  هفته ها دقیقتره ...نه سالها , جیک , سالها ؟ نه « خنده ي خشکی کردم سرم را تکان دادم و 

  .او نداشتم انتظار چنین واکنشی از 

  سودا به همه جا پاشید و سر تا پاي مرا. ناگهان سر پا شد و قوطی سودایی که در دستش بود با صداي بلندي ترکید 
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  .خیس کرد انگار که از شیلنگی پاشیده شده باشد

از  با غرشی. می خواستم توضیح دهم اما وقتی دیدم تمام بدنش از شدت خشم بلرزه افتاده ساکت شدم  »! جیک « 

  .اعماق سینه با توحش تمام به من خیره شد 

  .که بخاطر بیاورم چگونه حرکت کنم  شوکه تر از آن بودم, سرجایم خشکم زد 

هیکلش . لرزش تمام بدنش رو در بر گرفت و هی سریعتر می شد تا حدي که بنظر می رسید روي ویبره افتاده باشد

  ...محو و نامشخص بود

تکانهایش , چشمهایش را تنگ کرد و تمرکز کرد. ه هم سایید و غرش را متوقف کرد سپس جیکوب دندانهایش را ب

  .آنقدر آهسته شد تا اینکه فقط دستهایش تکان می خوردند

  »چند هفته «  :با صداي صاف و یکنواختی گفت 

  .من هنوز منجمد شده بودم و نمی توانستم پاسخ بدهم

  .بودند اکنون آنها خالی از خشم. او چشمانش را گشود

  »هم فقط ظرف چند هفته ؟ اون می خواد تو رو به یه زالوي کثیف تبدیل کنه اون «: جیکوب زیر لبی گفت 

  .فقط بی هیچ کالمی سرم را به نشانه تائید تکان دادم , زده تر از آن بودم که متوجه اهانت کالمش بشوم  حیرت

  .صورتش زیر پوست قهوه اي اش سبز شد

البته ، جیک ، اون هفده ساله است و من هر روز به نوزده سالگی  «: طوالنی سکوت نجوا کنان گفتم ایق بعد از دق

چه کار دیگه اي ازم بر . م عالوه بر این انتظار چه فایده اي داره ؟ اون همه ي چیزیه که من می خوا, نزدیکتر میشم 

  »میاد؟ 

  منظورم از آن سوال یک امر بدیهی بود

  »من ترجیح می دم که مرده باشی . يواست بهتره که بمیر. هرکار ، هرکار دیگه  «ي شالق بود صدایش مثل ضربه 

سپس همچنانکه رنج مرا در بر می گرفت خشمم .بدتر از سیلی دردم گرفت. از جا پریدم انگار که به من سیلی زده باشه 

  .می رفت که شعله ور شود 

راه برگشتنم برم زیر یه  ممکنه تو. ممکنه شانس بیاري  «: گنانه گفتم تلو تلو می خوردم غم همینطور که روي پاهایم

  »کامیون 

  .چنگ انداختم به موتورم و آنرا بیرون کشیدم به زیر باران آوردم
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چرخ . پریدم روي موتور و گاز دادم. به زودي روي جاده ي گلی باریک بودم. از کنارش که رد شدم هیچ حرکتی نکرد

  .ه طرف گاراژ پاشید و امیدوار بودم به جیکوب خورده باشهعقب فورانی از گل ب

انگار که باد باران را روي . لن ها می راندم حسابی خیس شده بودمبزرگراه لیز با سرعت بطرف منزل کاهمینطور که در 

در واشینگتن موتور سیکلت . بدنم منجمد می کرد و قبل از اینکه به نیمه ي راه برسم دندانهایم از سرما بهم می خورد

  .رصت این چیز احمقانه را می فروشم من در اولین ف. به هیچ دردي نمی خورد 

لن ها بردم و از دیدن آلیس که با آرامش روي کاپوت پورشه اش در انتظار من ور را به داخل گاراژ غار مانند کاموت

  .نشسته بود غافلگیر شدم

  »م تی فرصت روندنش هم پیدا نکرده امن ح«: آهی کشید 

  »متاسفم « از الي فک لرزانم پراندم 

  »بدجوري حالت گرفته است « : ي پاهایش می لغزید بی مقدمه گفت همینطور که به نرمی رو

  »آره « 

  »می خواي راجع بهش حرف بزنیم؟ « ظر گرفت و لبهایش را به هم فشرد با دقت چهره ام رو در ن

  »نخیر « 

  .ا چشمانش انباشته از کنجکاوي بودام, به معناي تسلیم سرش را تکان داد 

  »می خواي امشب بریم المپیا ؟ « 

  »می تونم برم خونه؟ . واقعا نه « 

  .    شکلکی در آورد

  »وضاعت رو بهتر می کنه می مونم ، اگه  این ا. ولش آلیس «: گفتم 

  ». متشکرم « از روي آسودگی خیال آهی کشید 

  .اپه ي ادوارد گلوله کردمباز خودمو روي کان, شب زود خوابیدم  آن

, م چشمهایم را بست.منگ بودم اما می دونستم که هنوز نزدیک به صبح هم نبود.وقتیکه بیدار شدم هنوز تاریک بود

  . یدمکش و قوسی به بدنم دادم و غلت

زیادي  و اینکه جایم واقعاً. فقط یک ثانیه طول کشید تا تشخیص بدهم این حرکت باید مرا به کف اتاق می کوباند

  . راحت بود 
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ابر ها ضخیم تر از آن بودند که نور ماه از آنها عبور  هوا از دیشب تاریک تر بود ،. بینم سعی کردم ب, به پشت چرخیدم 

  .کند

  »ببخشید « 

  »نمی خواستم بیدارت کنم « . ه نظر می رسیدحدي نرم نجوا کرد که صدایش قسمتی از شب به او ب

می توانستم شیرینی  تقریباً .اما در اتاق فقط آرامش و سکوت موج می زد ، هر دویمان بودمناراحت بودم ، منتظر خشم 

     ی بود که از زمان جدا شدنمانرایحه اي غیر  از عطر نفسش، خالءای هواي دوباره زنده ي اتاق رو بچشم ، یک

  .بودم تلخی اش مانده بود ، چیزي که تا زمانی که از بین نرفته بود متوجه اش نشده 

بلکه مثل شب , نه مثل آرامش قبل از طوفان  سکوت مسالمت آمیز بود ،. اصطکاکی در فضاي بینمان باقی نمانده بود

اهمیت نمی دادم . از دستش عصبانی بودم و من اهمیت نمی دادم که احتماالً. صافی که حتی رویاي طوفان ندیده است

دستانش را در تاریکی پیدا کردم و به او نزدیکتر  را به طرفش کشیدم خودم. بانی باشماز دست کسی عص که از احتماالً

به سمت چانه اش جستجو , لبهاي تشنه ام روي گلویش  . دستانش به دورم حلقه شد و مرا به سینه اش چسباند. شدم

  .رانجام لبهایش را یافت می کرد تا س

  .صدا خندید  ادوارد با لطافت لحظه اي مرا بوسید و سپس بی

  کمربندمو محکم بسته بودم واسه ي یه قهر و دعواي جانانه که گیزلی ها رو هم شرمنده کنه ، اما با چی روبرو  «

  »اهی وقتها حرصت رو بیشتر در آرم شدم ؟ باید گ

  ». قه وقت بده تا به اون هم برسیمیه دقی «: ي گفتم همچنانکه می بوسیدمش با لحن نیشدار

  ». هر وقت که بخواي منتظر میشم ات «روي لبهایم زمزمه کرد 

  .تهایش داخل موهایم گره خورده بود انگش

  »شاید تا صبح « نفسم به شماره افتاده بود 

  »هر طور ترجیح میدي « 

  »خوشحالم که برگشتی . خوش اومدي به خونه  «: به زیر فک ام فشار می داد گفتم  وقتی لبهایش را

  »خیلی خوبه « 

  .بازوانم را بدور گردنش محکم گره زدم. دم موافق بو »هم م م م « 

  از روي دنده هایم گذشت و روي کمرم  , به آرامی به سمت بازویم حرکت داد , دستش را بدور انحناي آرنجم  لغزاند 
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انگشتانش بدور ساق پایم حلقه شد و آنجا متوقف . با ترسیم زاویه لگنم به سمت رانها و روي زانویم کشید , 

  .اال کشید و بدور ران خودش انداخت پایم را ب ناگهان.ماند

  .نفسم بند آمد

لبهایش در  .رغم سردي دستانش ناگهان داغ شدمعلی . که او اجازه انجامش را داشت این از آن نوع کارهایی نبود

  .کرد گودي گردنم کنار گلویم حرکت می 

  »تخت چشه که باهاش مخالفی؟ گی این اما میشه به من ب. از کوره در نرو   اوالً« :  زمزمه کرد

در حالیکه مرا به روي خودش , قبل از اینکه حتی متمرکز بشم تا کلماتش رو درك کنم , قبل از اینکه بتونم جواب بدم 

صورتم را در دستانش نگه داشت و آنقدر باال گرفت که دهانش می توانست به گلویم . می کشید  به پهلو چرخید 

  .آور بود، اما من نمی توانستم آنقدر اهمیت بدهم که شرمنده شومخجالت  تقریباً... صداي نفسهایم خیلی بلند بود .برسد

  »؟ فکر می کنم قشنگه !تخت « : او دوباره پرسید 

  »بهش نیازي نیست « بریده بریده نفسی کشیدم 

این بار آرامتر چرخید تا بدنش روي من قرار . لبهایش را در بر گرفت ، لبهایم, صورتم را به سمت صورت خودش کشید 

. ت گرف

زبانش به سردي یخ ،

قلبم با صداي بلندي می تپید . خودش را چنان به دقت نگه داشته بود که من وزنش را احساس نمی کردم

  .بحدي که شنیدن صداي خنده مالیم او سخت بود

  »روي نیمکت باید سخت باشه این کار . جاي بحث داره «با من مخالف بود 

  . نرمی طرح لبهایم را دنبال می کردبه  

  .هوا خیلی سریع و سطحی می آمد. سرم به دوران افتاده بود

شاید این تخت . شاید در همه قواعد مراقبتی اش تجدید نظر کرده بود »نظرت عوض شد؟ « با نفسی بریده پرسیدم 

دناکی به نحو درکه منتظر پاسخش بودم قلبم تقریباً همینطور  . مفهومی بیشتر از آنچه که من حدس زده بودم داشت

  .سنگینی می کرد

  .طوریکه هردو دوباره به پهلو بودیمه ادوارد آهی کشید و به عقب چرخید ب

من فقط « . ت و انکار در صدایش موج می زدوضوح مخالفه او منظورم را فهمید، ب » مسخره بازي در نیار بالّ «: گفت 

  »تحریک نشو . است روشن کنمي رو ورسید دوستش ندار داشتم سعی می کردم فواید تختی که بنظر می

   »و از این تخت خوشم می آد « و اضافه کردم » دیگه خیلی دیره « غرغر کردم 
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  » منم همینطور« :  وقتی پیشانی ام را می بوسید می توانستم خنده را در صدایش بشنوم که می گفت »خوبه « 

  »ست تحریک بشیم پس فایده اش چیه ؟ اگه قرار نی «  ;» . وزم فکر می کنم اون الزم نیست اما هن «ادامه دادم 

  »، این خیلی خطرناکه  براي هزارمین بار بالّ «دوباره آهی کشید 

  »از خطر خوشم میاد « من اصرار کردم 

  .ژ دیده باشد لحنش تند بود و فهمیدم که باید موتورسیکلت را در گارا »می دونم « 

یکی از همین . من بهت می گم چی خطرناکه  «: بکشاند به سرعت گفتم موضوع جدید قبل از اینکه بحث را به یک 

  »رو جز خودت نداري که سرزنشش کنی خود تبدیل به خاکستر میشم و تو هیشکی ه روزا من خودب

  .او شروع کرد به عقب هل دادن من

  »می کنی؟ چکار  «مخالفت کردم و به او چسبیدم 

  »... واست خیلی زیاده  اگه این.  از خطر سوختن حفظت می کنم« 

  »می تونم باهاش کنار بیام « اصرار کردم 

  .اجازه داد دوباره در آغوشش بخزم 

  »اون کار خوب نبود . غمگینت کنم  نمی خواستم « ; »ش که احساس اشتباه بهت القا کردم ببخ «:  گفت

  »ذیري بود کار خیلی خیلی دلپ, در واقع « 

  »باید بذارم بخوابی خسته نیستی؟ « نفس عمیقی کشید 

  »اره احساس اشتباه به من القا کنی اهمیت هم نمی دم اگه بخواي دوب. نه نیستم « 

  »و تنها کسی نیستی که تحریک میشه اونوقت ت. این احتماال ایده ي بدیه « 

  »چرا ، هستم « نالیدم 

    »ن خودداري من  فایده اي نداره اشتیاق بی حد تو واسه شکست. فکرشم نمی کنی ,  بالّ « خنده بی صدایی کرد 

  »ن بخاطرش نمی خوام عذرخواهی کنم م« 

  »می تونم من عذرخواهی کنم؟ « 

  » واسه چی ؟« 

  » یادت میاد؟. تو از من عصبانی بودي « 

  »اون , آها « 
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نم خیلی راحت وقتی من تو رو اینجا در امان می بی. من اشتباه کردم. معذرت می خوام  «بازوانش به دورم گره خورد 

ه جاي دوري فکر نمی کنم دیگ. وقتی می خوام ازت دور بشم یه کم دیوونه میشم. تونم دیدگاه درست داشته باشم  می

  »ارزشش رو نداره . برم 

  »هیچ شیر کوهی پیدا نکردي؟ « لبخند زدم 

عقیده . تو رو اسیر کنهگذاشتم آلیس بنابراین متاسفم که .  همه نگرانی رو نداره  هنوزم ارزش این. پیدا کردم  واقعاً« 

  ».بدي بود 

  .موافق بودم » بله « 

  »دیگه اینکارو نمی کنم « 

درحالیکه لبهایم را .  »... هاي مجردي فواید خودشو داره  اما پارتی «. بخشیده شده بود  او قبالً» باشه «  :راحت گفتم 

تونی منو هروقت می خواي اسیر تو می  « . نزدیکتر کردم دم خود را به او به برجستگی استخوان ترقوه اش می چسبان

  »کنی

  »با این حرفت ممکنه بلندت کنم «  آه کشید » هم م م « 

  »پس حاال نوبت منه؟ « 

  صداش گیج بود   »نوبت تو ؟ « 

  »عذرخواهی « 

  »واسه چی باید عذرخواهی کنی؟ « 

  » از من عصبانی نیستی؟« 

  »نه « 

  .منظورش همان بود بنظر می رسید واقعاً

  »وقتی خونه رسیدي آلیس رو ندیدي؟  «حس کردم ابروهایم به هم گره خورد 

  »چرا ؟ ... بله « 

  »می خواي پورشه اشو ازش پس بگیري؟ « 

  »اون هدیه بود. البته که نه « 

  .صدایش طوري بود که انگار به او توهین کرده باشم . کاش می توانستم چهره اش را ببینم 
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  .قگی آشکارش به موضوع گیج می شدم داشتم از بی عال »نمی خواي بدونی چکار کردم ؟ « : پرسیدم 

به من بگی مگر  اما تو مجبور نیستی –من همیشه به هر کاري که تو می کنی عالقمندم  «حس کردم منقبض شد 

  »اینکه خودت بخواي 

  »اما من رفتم الپوش « 

  »می دونم « 

   »از مدرسه در رفتم « 

  »منم در رفتم « 

. ت روحی اش رو بفهممسعی کردم حال, ضمن نوازش ترکیب چهره اش با انگشتانم  , ن صدایش دقیق شدم به تُ

  »همه بردباري از کجا اومده ؟  این «تقاضا کردم 

  .آه کشید 

دارم سعی . شتر بودمشکل من درباره ي تعصب ضد گرگینه اي ام از هرچیز دیگه بی قبالً. پذیرفتم که تو حق داشتی« 

  »ون بی خطره پس منم باورت می کنم اگه تو میگی ا. تر باشم و به قضاوت تو اعتماد کنم می کنم معقول

  »وااااااي « 

  »ین مساله بینمون فاصله بندازه نمی خوام بذارم ا... مهمتر از همه ... و « 

  .سرم را روي سینه اش گذاشتم و چشمانم را بستم , در نهایت رضایت 

  »به این زودي ها به الپوش برگردي؟  نقشه اي کشیدي که  «با لحن غیر جدي نجوا کرد » بنابراین « 

  .سوالش خاطره ي حرفهاي جیکوب را برگرداند و ناگهان بغضی در گلویم گیر کرد. جواب ندادم

  .او سفتی بدنم و سکوتم را سوء تعبیر کرد 

نمی خوام  احساس کنی چون من بیرون  ي خودمو پیاده کنم ، فقط طوري که من بتونم نقشه ها «توضیح داد  فوراً

  »ام ، مجبوري عجله کنی زود برگردي الپوش منتظرت نشسته 

  »نه ،  برنامه برگشتن ندارم « : که براي خودم هم غریبه بود گفتم من با صدایی 

  »بور نیستی بخاطر من اینکارو کنی مج. اوه « 

  »جا راهم بدن فکر نمی کنم دیگه اون «زمه کردم زم

  می دانستم که نمی خواست بزور ماجرا را از زبانم بیرون بکشد اما »گربه ي کسی رو لگد کردي؟ « با آرامش پرسید 
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  .کلماتش شعله می کشید استشمام کنم می توانستم کنجکاوي را که وراي 

فکر ... فکر کردم  جیکوب تشخیص داده باشه که  «توضیح دادم  و من من کنان و سریعنفس عمیقی کشیدم  » نه « 

  »می کردم اون مساله غافلگیرش کنه ن

  .تظر بود درحالیکه من مردد بودم ادوارد من

  »که اون به این زودي باشه  ... ت اون انتظار نداش« 

  »آه « :  ادوارد به ارامی گفت

  .در اداي آخرین کلمات صدایم شکست ». ت که ترجیح میده منو مرده ببینهگف ناو« 

  .براي کنترل واکنشی که نمی خواست من ببینم , ادوارد لحظه اي طوالنی ساکت بود 

  »من خیلی متاسفم « . با مالیمت مرا به سینه اش فشردسپس 

  »فکر کردم خوشحال بشی « زمزمه کردم 

  » بالّ, من اینطور فکر نمی کنم  «در موهایم نجوا کرد » ال براي چیزي که تو رو رنجانده ؟ خوشح« 

  .اما او دوباره بی حرکت و ناراحت بود. خود را روي هیکل سنگی او جابجا کردم , من آهی کشیدم و راحت شدم 

  »چی شده ؟ « : پرسیدم 

  »هیچی « 

  »میتونی بهم بگی « 

  »ممکنه عصبانیت کنه « دقیقه اي مکث کرد 

  »هنوزم می خوام بدونم « 

  »ی خوام که بکشمش م.حرفی که به تو زده می تونستم بکشمشبخاطر  واقعاً « آهی کشید 

  »چیز خوبیه که اینقدر خودداري  حدس می زنم خیلی «خندیدم ! نیمه ي دل نه از ته دل از 

  .لحنش اندیشناك بود »می تونستم سوا یه کارایی کنم « 

صورتش را جستجو کردم و  »تر واسش سراغ دارم من یه جاي به, اگه می خواي یه ذره کنترلت رو از دست بدي « 

  .در حالیکه خود را مهار می کرد بازوانش مرا محکمتر در آغوش فشرد. خود را باال می کشیدم  تا ببوسمش 

  »آیا همیشه من باید مسئول باشم ؟ « آه کشید 

  »یا چند ساعت ... قه اسه چند دقیبذار من مسئول همه چیز باشم ال اقل و. نه  «نیشخندي در تاریکی زدم 
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  » شب بخیر ، بالّ« 

  »س که می خوام راجع بهش ازت بپرسم صبر کن یه چیز دیگه ا« 

  »چی؟ « 

  »... شتم با روزالی صحبت می کردم اونشب دا« 

. سوژه ي فکري حسابی بهت داد. وقتی رسیدم خونه داشت راجع بهش فکر می کرد. بله  « .بدنش دوباره منقبض شد 

  »نه ؟ 

لحنش عصبی بود و فهمیدم فکر می کرد من می خواستم راجع به دالیلی که روزالی براي انسان بودن داده بود صحبت 

  .اما من به چیز دیگري که خیلی بیشتر به من فشار می آورد فکر می کردم. کنم

  »کردین خانواده ي دنالی زندگی می درباره ي وقتی که شما با ... اون یه چیز کوچیکی به من گفت « 

  »خوب ؟ « وچکی باعث شد که او غافلگیر شود مکث ک

  »و تو ... د یه دسته خون آشام مونثاو اشاره کرد به یه چیزي در مور« 

  .فکر می کرد ، مدت طوالنی منتظر موندم. جواب نداد

توجهی نشون  هیچ... روزالی گفت تو . نگران نباش « : بعد از سکوت طوالنی که داشت ناراحت کننده میشد گفتم 

ورم اینه که توجهت رو منظ. چطور هیچ کدوم از اونا اولویتی براي تو نداشتن , می دونی , اما من فقط نگرانم . ندادي

  »جلب نکردن 

  .باز چیزي نگفت

یا بیشتر از « جلوه دهم و نه برنامه ریزي شده  سعی کردم صدایم را معمولی و غیر جدي» کدوم یکی ؟ « : پرسیدم 

  »دن؟ یکی بو

  .حدس بزنم معناي این سکوت چیست کاش می توانستم صورتش را ببینم یا می توانستم . جوابی نداد

  »ینکه میرم همین االن ازش می پرسم یا ا آلیس بهم میگه ، « :  گفتم

  .آغوشش محکم تر شد ؛ نمی توانستم حتی یک اینچ تکان بخورم

  . به نوعی عصبی شاید هم دستپاچه بود.صدایش رگه ي کوچکی داشت که چیز جدیدي بود »دیروقته « : گفت 

  »... لیس رفته بیرونفکر کنم آ, بعالوه « 

  که هرگز نفهمیدههمچنانکه رقیب باشکوه غیر طبیعی  »نه؟ . که بد نیست  واقعاً «داشتم می ترسیدم » این بده « 
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  .م  سرعت ضربان قلبم زیاد و زیادتر می شد دبودم چنین رقیبی دارم ،را تصور می کر

    »میشی  خنگداري  ، بالّ, آروم بگیر  «: که نوك بینی ام را می بوسید گفت همینطور 

  »من؟ پس چرا نمی خواي بهم بگی؟ « 

  »از حد این مساله رو بزرگ می کنی تو داري بیش . چون چیزي واسه گفتن نیست« 

  »کدوم یکی؟ « اصرار کردم 

نجیبانه با کالس بهش فهموندم که عالقه ي متقابل , من خیلی مودبانه . تانیا یه کم اظهار عالقه کرد « ید آه کش

  »پایان داستان . رمندا

  »تانیا چه شکلیه؟ ...  یه چیزو بهم بگو « ه ممکن بود صدایم را کنترل کردم تا جایی ک

  »چشماي طالیی ,  پوست سفیددرست مثل بقیه ما « به سرعت جواب داد 

  »! ور غیر معمول و ناگفتنی ، زیبا و ،البته ، بط« 

  .حس کردم منقبض شد

  »انسانها ،  هرچند ، می دونی چیه ؟  به چشم گمان کنم ، «:  او بی غرض گفت

  صدایم رنجیده بود »؟  چیه« 

   » مشکی رو ترجیح می دم يمن مو «نفس سردش غلغلکم داد , شم گذاشت او لبهایش را درست روي گو

  »خوش تراشه . اون  مو طالییه « 

  »طالیی توت فرنگی ،  اصال  تو گروه خون من نیست « 

پایین روي گلویم و دوباره به سمت باال , درباره اش یه مدتی فکر کردم همینطور که لبهایش به آرامی روي گونه ام 

  .در حالیکه سعی می کردم تمرکز کنم  , حرکت می کرد

  »پس ،فکر کنم ، باشه « تصمیم گرفتم 

    حسادتت بطور غافلگیر. وقتی که حسودي می کنی خیلی با مزه میشی «روي پوستم نجوا کرد »  هم م م م « 

  »ه اي لذت بخشه کنند

  .در تاریکی اخم کردم 

  .از ابریشم بود به آواز می مانست نرمتر صدایش که االن تقریباً » دیر وقته « :  دوباره زمزمه کنان گفت
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قلبم همیشه . تو تنها کسی هستی که تا حاال دستش به قلب من رسیده . هاي شاد ببین خواب. ي من  بخواب ، بالّ« 

  »خواب ، تنها عشقم ب. متعلق به تو خواهد بود

 چشمهایم رابنابر این . او شروع به زمزمه الالیی ام کرد و می دانستم تا زمانی که تسلیم خواب شوم ادامه می دهد

  .بستم و بیشتر در آغوشش فرو رفتم 
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی و الهام: ترجمه 

  میالد مهربانی فر:  و بازبینی متن تایپ

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  فصل نھم

  ھدف

  
  

شته بود که ادوارد زمانی نگذ.  ، بعد از تمام شدن مهمانی مجردي نمایشی مان، آلیس مرا به خانه برگرداند صبح روز بعد

خواستم نقش انسان  نمیهایشان را به خوبی بازي کرده بودند و من همه نقش .  نوردي اش بازگشت هم از سفر کوه

  .بودنم را خراب کنم

او براي آلیس دستی تکان داد و بعد به . چارلی که صداي بهم خوردن در ماشین را شنیده بود به پشت پنجره آمده بود

  .را براي من باز کند  سمت در آمد تا آن

  »؟ خوش گذشت« :  چارلی پرسید

  ». خیلی ، دخترونه بود. با حال بود.آره« 

م را به داخل بردم، و آنها را جلوي پله ها گذاشتم، و بی خیال به سمت آشپزخانه رفتم تا چیزي براي خوردن پیدا وسایل

  .کنم

  »یه پیغام داري « :  چارلی صدا زد

  .گذاشته شده بود  بر روي کابینت آشپزخانه، دفترچه پیغام هاي تلفن، درست کنار ظرف روغن، باز

  .ماس گرفتجیکوب ت : چارلی نوشته بود 

فرصت دیگه بده یاال دیگه، بهش یه . خواد تو بهش زنگ بزنی اون می. گفته بود منظوري نداشته، و اینکه متاسف بود

  .رسید به نظر پشیمان می و باهاش تماس بگیر ، 

  .نوشت  مقاله نمی لسلهچارلی براي نوشتن پیغام هاي من س معموالً. شکلکی در آوردم

که تلفن طرف چیزي که شنیدم، اونا اجاز ندارن  آخرین. خواستم با او حرف بزنم نمی. بمونهبزار جیکوب پشیمون 

  .کرد  ، پس شاید بهتر بود به سکوت عادت می داد اگر جیکوب مرده من را ترجیح می. مقابلشون رو جواب بدن
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  .چرخی زدم و رفتم تا وسایلم را جا به جا کنم. اشتهایم را از دست دادم

  .کرد  حاال به سمت راه پله آمده بود و به باال نگاه می » خواي به جیکوب زنگ بزنی؟  نمی« :  یدچارلی پرس

  »نه « 

  . از پله ها باال رفتم

  »بخشش از بزرگانه « : چارلی ادامه داد » این رفتارت خیلی ناشایسته « 

   »سرت به کار خودت باشه « :  طوري که او نتواند بشنود زیر لب گفتم

این وقتی خمیردندان را سر جایش گذاشتم لباس هاي بنابر شوند،  دانستم لباس هاي کثیف آرام آرام دارند زیاد می می

روتختی ها را جلوي پله ها گذاشتم و رفتم . بعد رفتم که روتختی هاي چارلی را جمع کنم. چرك را داخل سبد ریختم

  .تا مال خودم را هم جمع کنم

  .را از باالي تخت به پایین حرکت دادم کنار تخت متوقف شدم، سرم

  يمتوجه شدم اتاق به طرز. روبالشی در کار نبود. پس روبالشی هایم کجاست؟ دور خودم چرخی زدم و اتاق را دید زدم

توانستم قسم بخورم که دو جفت  مگر لباس خاکستري رنگم در پایین تختم مچاله نشده بود؟ و می. مرتب شده است

ی راحتی ام افتاده بود، درست کنار بولوز قرمزم که صبح دو روز پیش پوشیده بودم، اما وقتی فکر جوراب کنار صندل

ظرف لباس هاي . دوباره شروع به گشتن اطرافم کردم... کردم براي روز مدرسه مناسب نیست، از تن درآورده بودم

  .لبریز شده بود، یا فکر کنم که اینطور بوده کثیفم پر نبود، بلکه قبالً

  .آمد  به شخصیت اش نمی یعنی چارلی رخت شسته بود؟ اصالً

  »بابا، تو رخت ها رو شستی؟ « :  از کنار در فریاد زدم

  »ستم؟ یعنی باید میشُ« :   چارلی با صدایی بلند جواب داد »نه ... آم م م« 

  »تو به وسایل من دست زدي؟ . بشورمنه، خودم باید « 

  »نه، چطور مگه؟ « 

  »... تی شرتم رو پیدا کنم.. . نمیتونم« 

  »من اونجا نیومده ام « 

  الاقل نم او روبالشی ام را هم آورده باشد ،اما فکر نک. و بعد به یاد آوردم که آلیس لباس خوابم را از اتاقم برداشته بود   
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به خاطر شلختگی ام ،  شده اتاقم را تمیز کرده بود یعنی او وقتی از اینجا رد می .  روي تخت اتاق ادوارد که نبود

  .شرمنده شدم

  .ز بین بقیه لباس هاي چرك بردارمکثیف نبود، پس رفتم تا آن را ا اما اون تی شرت قرمز اصالً

دستم را تا ته به داخل سبد لباس ها چپاندم اما باز . آنجا نبود توقع داشتم آن را بر روي بقیه لباس ها پیدا کنم، اما اصالً

شاید . رسید چیزي گم شده باشد به نظر می. شوم فکر کردم دارم به بیماري فراموشی گرفتار می .هم چیزي پیدا نکردم

  .هم بیشتر از یک چیز

ماشین لباسشویی خالی . روتختی ام را از تخت کندم و بعد سر راهم روتختی هاي چارلی را هم از کنار پله ها برداشتم

د رخت هاي شسته شده در خشک کن انتظارم را بکشند، آنجا رو هم به امید اینکه مهربانی آلیس باعث شده باش. بود

  .گیج شده بودم اخمی کردم ،.  ذاشت ، هیچ چیز نبود گ

  »نی که دنبالش میگشتی پیدا کردي؟ او« :  چارلی هوار زد

  »نوز نه ه« 

گشتن کمد لباس هایم  شروع به. فقط یک کف دست خاك پیدا کردم. دوباره باالي پله ها رفتم تا زیر تختم را بگردم

  .شاید لباس قرمز ام را جمع کرده بودم و یادم رفته بود. کردم

  .احتماال ادوارد آمده بود . یم شدموقتی صداي زنگ به گوشم رسید تسل

  »دررررر   «. شدم بلند یادآوري کرد وقتی از باالي سر چارلی رد می

  »به خودت زحمت نده پدر « 

  .صورتم باز کردمدر را با لبخندي گشاد بر 

چشمان طالیی ادوارد گشاد شده بود، پره هاي بینی اش باز شده بود، و لبهایش باال رفته بود و دندان هایش عریان 

  . شده بود

  »؟ ...چی شده« . حال ادوارد به لرزش افتاده بودصدایم در اثر دیدن  »ادوارد؟ « 

  »از جات تکون نخور « :  زمزمه کرد ». بدهدو ثانیه بهم وقت « . انگشت اش را روي لبهایم گذاشت

کت کرد که حتی چارلی متوجه عبورش نشد آنقدر سریع حر.  ناپدید شد...  ر خشک شده بودم و اومن جلوي د.  

  دست اش را دور کمرم انداخت و مرا به. قبل از اینکه بتوانم خودم را جمع و جور کنم و تا دو بشمارم، او برگشته بود
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گشت و طوري مرا جلوي خودش گرفته بود انگار سعی داشت از  چشمان اش دور خانه می. ه کشاندسمت آشپزخان

  .اما او ما را ندیده گرفت  .نگاه نگرانی به سمت چارلی کردم. چیزي به من جلوگیري کند اصابت

  »یه چیزي اینجا بوده « . انه رسیدیم، در گوشم زمزمه کردوقتی به آشپزخ

  .توجه به صداي بلند ماشین لباسشویی، شنیدن صداي آهسته اش دشوار بودصدایش خشک بود، با 

  »... رم هیچ گرگینه اي اینجا نبودخو قسم می« : شروع به حرف زدن کردم 

  »یکی از ماها « . سري تکان داد» اونا رو نمیگم « ام را قطع کرد حرف 

  .د گوی ن بودم اعضاء خانواده خودش را نمیصدایش طوري بود که مطمئ

  .احساس کردم خون از چهره ام پرید 

  » ویکتوریا« :  با ترس گفتم

  »این بویی نیست که من بشناسم « 

  »یکی از ولتوري ها؟ « :  حدس زدم

  »احتماالً « 

  »چه وقتی؟ « 

ر و ه. طرف هاي صبح وقتی چارلی خواب بوده. زمان زیادي نگذشته...  واسه همینه که فکر میکنم یکی از اونا بوده« 

  »منظور دیگه اي داشته  پس احتماالً. کی هم بوده به چارلی دست نزده

  »گشته؟  دنبال من می« 

  .ود ش خشک شده ببدن. پاسخی نداد

  و بعد با کاسه خالی  »اجع به چی اینجا پچ و پچ می کنین؟ شما دو تا دارین ر« :  چارلی با صداي شکاکی پرسید

  .ذرت بو داده وارد آشپزخانه شد 

ترس بر من قلبه . یک خون آشام وقتی چارلی خواب بوده وارد خانه شده بوده تا دنبال من بگردد. کردم احساس تهوع

  .وابی ندادم و در وحشت نگاهش کردم ج. گلویم خشک شده بود.  کرد

من پس ... خوب.. .کنید اگر شما دو تا دارید دعوا می« : ناگهان نیشخندي زد و گفت . چارلی عوض شدصورت 

  »مزاحمتون نمیشم 
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  .قدم زنان از آشپزخانه خارج شد دوباره نیشخندي زد و بعد کاسه خالی را در سینک گذاشت و 

  »باید از اینجا بریم « :  ادوارد با صدایی سخت و خشک گفت

  .رد و نفس کشیدن را برایم سخت کرد ترس سینه ام را فش » ! ولی، چارلی« 

  .وشی تلفن همراه اش در دست اش بود سپس گ، و  براي چند ثانیه تعمدي کرد

بیشتر از یک . او شروع به حرف زدن کرد، اما صدایش برایم غیر قابل شنیدن بود » امت « :  در دهانه گوشی گفت

  .او مرا به سمت در کشاند . دقیقه بیشتر طول نکشید

 »مجنگل  اونا رفتن که« :  مواجه شد زمزمه کرد وقتی با تقالي من براي ماندن »ت و جاسپر همین االن راه افتادن ا

  »حال چارلی خوبه . رو بگردن

پوزخند چارلی با دیدن حالت . ت ترس به قدري بود که نمی توانستم فکر کنماجازه دادم مرا به دنبال خود بکشد، شد

  .از در بیرون برد قبل از اینکه چارلی بتواند حرفی بزند، ادوارد مرا. وحشت زده چهره من تبدیل به اخمی شد

  .بردارم، حتی وقتی در ماشین بودیم توانستم از آرام حرف زدن دست  نمی »ما داریم کجا میریم؟ « 

  .صدایش محکم ولی غم زده بود »ریم با آلیس حرف بزنیم داریم می« 

  »فکر میکنی اون چیزي دیده باشه؟ « 

  »شاید « چشمانی متفکر به جاده چشم دوخت  با

همه با حالت تشویش و . انگار به وسط یک موزه قدم گذاشته بودم. ادوارد، بقیه با نگرانی منتظر ما بودند بعد از تماس

  .نگی در جاي خودشان خشک شده بودند اضطراب مثل مجسمه هاي س

حرف میزند از اینکه دیدم ادوارد با فریاد با آلیس  »چه اتفاقی افتاد؟ « :  به محض اینکه وارد خانه شدیم ادوارد پرسید

  .دست هایش از فرط خشم مشت شده بود . شوکه شدم

  

من . دونم نمی« . خوردند فقط لبهایش تکان می. آلیس دست به سینه و بدون حرکت بر جایش خشک شده بود   

  »هیچی ندیدم 

  »چطور ممکنه؟ « :  با صداي زیري گفت

  .آلیس را دوست نداشتم طرز حرف زدن اش با ». ادوارد« : با لحن سرزنش کننده اي گفتم 
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  » این که پایه علمی نداره ادوارد« . داي دلگرم کننده اي مداخله کردکارالیل با ص

  »منتظرش ... ونست هنوز اونجا باشهت می ش بوده آلیس ،اون تو اتاق« 

  »من چیزي ندیدم « 

  »؟ مطمئنی؟  ؟ جداً آره« . با حالتی عصبی در هوا تکان دادش را ادوارد دستان

 طور ویکتوریا رو ، همین. تو از من خواستی که ولتوري ها رو زیر نظر بگیرم« اي آلیس در جواب مثل یخ سرد بود صد

خواي اتاق خواب  خواي یه چیز دیگه اي هم به اینا اضافه کنی؟ می می. داره رو زیر نظر دارم برمی و هر قدمی که بالّ

نی چیزاي بیشتري رو از ن رو؟ ادوارد، اگر همینجوري کارم رو بیشتر کرو هم تماشا کنم؟ یا همه خیابو چارلی یا بالّ

  »دست میدم 

  »االنم داره از دست میره « : ادوارد فریاد زد 

  »چیزي براي دیدن وجود نداشت . ودهاون در هیچ خطري نب« 

  »؟ ...ندیدي اونا یکی رو فرستادن اگر ولتوري ها رو زیر نظر داري پس چطور« 

  »دیدم  اگر بود می« آلیس سریع اضافه کرد » . فکر نکنم از طرف اونا بوده باشه« 

  »زاره؟ آخه کدوم خون آشامی چارلی رو زنده می« 

  .بر خودم لرزیدم

  »دونم  نمی« :  آلیس گفت

  »چقدر کمک کرد « 

  »تمومش کن ادوارد « :  زمزمه کردم

چند ثانیه به من خیره  براي. فشرد د، دندان هایش را بر هم میرویش را به سمت من برگرداند، هنوز هم عصبانی بو

  .آرواره هایش به حالتی آرام برگشت . ناگهان، نفس عمیقی کشید و بعد. شد

    همه ازت توقع  نباید این. منوببخش، آلیس« بعد نگاهی به آلیس انداخت » معذرت میخوام .  حق با توست بالّ« 

  »منه  این باعث شرمندگی. داشتم می

  »منم خوشحال نیستم « :  آلیس با حالتی اطمینان بخش گفت »درك میکنم « 

  »احتماالت االن چیه؟ . نطقی باشیمبیاید م. خیلی خوب« :  ادوارد نفس عمیقی کشید
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کارالیل به آرامی به سمت اش رفت، ولی . آلیس نفسی کشید و به پشتی مبل تکیه داد. انگار یخ همه یکباره آب شد

فقط رزالی . زمه روي مبل روبروي آلیس نشست، و پاهایش را روي مبل جمع کردا. کرد اش در دوردست سیر می نگاه

  .بی حرکت باقی ماند، پشت اش به ما بود، و از دیوار شیشه اي به بیرون نگاه میکرد

تان مرا در او یکی از دس. تزمه، که به سمت من خیز برداشته بود، آرام نشسادوارد مرا روي مبل نشاند و خودش کنار ا

  .بین دو دست خودش گرفت 

  »ویکتوریا؟ « :  کارالیل پرسید

ه، کسی که من هرگز از طرف ولتوري ها فرستاده شده بود احتماالً. شناختم نه، من بو شو نمی« ادوارد سري تکان داد 

  »... باهاش آشنا

  »من منتظرش بودم . دیدم اگر بود من می. بیاد بالّآرو هنوز از کسی نخواسته که دنبال « آلیس سري تکان داد 

  »ستور رسمی هستی؟ تو منتظر یه د« ادوارد از جا پرید 

  »رخود اقدام میکنه؟ آخه واسه چی؟ تو فکر میکنی یه نفر داره س« 

  .چهره اش دوباره در هم کشیده شد » شاید کایوس بوده « ادوارد نظر داد 

  »شناسه  اونا هر دوتاشون نیروهایی دارن که هیچکس نمی« مه داد آلیس ادا»  ... یا شایدم جین« 

  »و انگیزه « ان اش را قورت داد ادوارد آب ده

یا زن... اون مرد. دیدش بوده باشه، اونوقت آلیس می اگر کسی منتظر بالّ. گرچه این معنی نمیده« :  زمه گفتا...   

  »هر دلیلی  بهیا چارلی، . صدمه اي بزنه خواسته به بالّ نمی

  .با شنیدن اسم پدرم، لرزیدم

و موهایم را نوازش کرد »همه چی درست میشه بالّ «  زمه به آرامی به من امیدواري دادا.  

  »پس دلیل اش چی بوده؟ « کارالیل زمزمه کرد 

  »کنه ببینه من هنوز انسانم یا نه اومده بوده چک « حدس زدم 

  »احتماالً « :  کارالیل گفت

       از خشکی در امده بود، و حاال به سمت آشپزخانه نگاه . رزالی نفس صداداري کشید، جوري که من بتوانم بشنوم

  .نمود  از طرف دیگر ادوارد دلسرد می.  کرد می

تاجاسپر هم پشت سرش پیش می آمد . از در وارد شد م«  
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   و بعد تو . رد پاش رفته بود به سمت غرب« امت با ناامیدي اعالم کرد »  یه ساعت پیش . خیلی وقته که رفته« 

  »منتظرش بوده  یه ماشین. جاده ي کناري گم شده بود

  »تشه اون سگ ها یه خودي نشون بدن خوب، وق... اگر رفته باشه غرب. وردیمبدشانسی آ« :  ادوارد گفت

  .زمه شانه ام را نوازش کرد ردم، و امن تکانی خو

او وسیله اي سبز و مچاله شده  »ولی اینو ببین . کدوم از ما نمی شناختیمش هیچ« :  جاسپر نگاهی به کارالیل انداخت

رد، وقتی آنرا دست به دست ک. کارالیل آن را گرفت و جلوي صورتش برسی کرد. را در که در دست داشت جلو آورد

  »شاید تو بو رو بشناسی « . تشخیص دادم تکه اي سرخس را

  »من که نمی شناسمش . ، آشنا نیستنه« :  کارالیل گفت

زمه حرف اش را با دیدن حالت چهره بقیه که ناگهان ا »... ه طور تصادفیشاید اون ب. کنیم شاید ما داریم اشتباه می« 

. رو واسه تماشا انتخاب کرده باشه تصادفی خونه بالّنه اینکه یه غریبه « . ره شده بودند، نیمه تمام گذاشتبه او خی

چی باعث شده بوي ما  شاید خواسته بفهمه. بوده بوي ما همه جا با بالّ. منظورم اینه که شاید اون کنجکاو شده بوده

  »اونجا باشه 

     »نیومده اینجا؟ اگر کنجکاو بوده؟ پس چرا بعدش یراست « :  امت پرسید

  اون خانواده ما خیلی بزرگه ،. نیستن م سرراستبقیه نژاد ما اونقدرآ« :  مه با لبخندي جواب دادزا »تو میومدي، « 

  »اون مطمئنا دشمن نیست . صدمه اي ندیدهولی چارلی . ترسیده بوده حتماً... یا زن... مرد

ویکتوریا . بیشتر به لرزه بیفتمزمه باعث شد فقط کنجکاو بوده؟ درست مثل جیمز و ویکتوریا که کنجکاو بودند؟ افکار ا

  .گرچه این یکی دیگر بود، یک غریبه. قسم خورده بود تا انتقام بگیرد

نها برخورد احتمال اینکه یک فرد معمولی با آ .کردم بیشتر است متوجه شدم تعداد خون آشام ها از آنچه من فکر می

 یات، گزارش قتل ها و تصادفات، آیا همهت؟ چقدر جزئه موجودي روبرو شده اسمیکرد چقدر بود؟ بدون اینکه بداند با چ

  نها چقدر بود؟ قبل از اینکه من هم به جمعشان ملحق شوم؟به خاطر تشنگی آنها بود؟ جمیعت آ

  .رزشی از شانه ام به سمت شکمم رفت ل

کارالیل آن را  ر عکسدیدم که ادوارد به هیچ وجه قانع نشده، و ب می. زمه را از تمام زوایا سنجیدندکالن ها نظریه ا

  .عاقالنه می پندارد 

این غریبه خیلی مواظب  زمان بندیش خیلی دقیق بوده ،. نمک من اینطور فکر نمی« آلیس لب هایش را بر هم فشرد 

  »... تونم ببینم اش دونسته که من می انگار اون می. بوده که با هیچ کدوم از ما روبرو نشه
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برو نشدن با ما داشته بوده باشه نه دالیل دیگه اي واسه روتو اون می« . زمه یادآوري کردا«  

یعنی این دلیل کافی نیست؟ ما  ، گشته اهمیت داره که کی بوده؟ مهم اینکه یه نفر دنبال من می واقعاً« :  پرسیدم

  »فارق التحصیل شدن من می موندیم  نباید منتظر

  »واقعاً در خطر بودي ما می فهمیدیم اگر تو . اونقدرام بد نیست« گفت  ادوارد سریعاً »نه بالّ « 

  »که غیبت تو چقدر بهش صدمه میزنه به این« . زمه یادآوري کردا »به چارلی فکر کن « 

اگر مهمون عزیز من دیشب تشنه ! اون کسیه که من بیشتر از هر کسی نگرانشم! من دارم فقط به چارلی فکر میکنم« 

  »اگر بالیی سرش بیاد، مقصرش منم  .چارلی هستم، اون هم هدف محسوب میشهمیشد چی؟ تا زمانی که من کنار 

ز این به بعد و ما هم ا. هیچ اتفاقی واسه چارلی پیش نمیاد« . مه دوباره موهایم را نوازش کردزا »سخت نگیر بالّ « 

  »بیشتر مراقب هستیم 

  »بیشتر مراقب هستید؟  «با ناباوري تکرار کردم 

  .ادوارد دستم را فشرد » همه چی درست میشه بالّ « . دادآلیس به من قول 

  .که هر چه که کم بگویم، نظرشان را عوض نخواهد کرد. توانستم ببینم، در تک تک چهره هاي زیبایشان و من می

  .من هنوز انسان بودم. ن گیر کرده بودم خسته بودماز چیزي که در آ. من خسته بودم. مدر سکوت به سمت خانه برگشت

همیشه یکنفر « . برد قول داد ادوارد وقتی مرا به سمت در خانه چارلی می ». حتی یک ثانیه هم تنها نمی مونی تو« 

  »... ت، جاسپر، آلیساممراقبه ، 

واسه اینکه یه کاري کرده . کشن اونوقت خودشون منو می. حوصله شون زود سر میره. این احمقانه اس« آهی کشیدم 

  »باشن 

  »خیلی خنده دار بود بالّ « ویی به من کرد نگاه ترش ر

او با نیشخندي به من . او وحشت بین من و ادوارد را اشتباه برداشت کرده بود. وقتی وارد خانه شدیم، چارلی سر حال بود

خواهد بیشتر  حدس میزدم می. ادوارد براي چند دقیقه بیرون رفت. کردکردم نگاه  که داشتم غذایش را سر هم می

  .اما چارلی صبر کرد تا او برگردد و بعد پیغام اش را به من  داد. باشد مواظب

گذاشتم  وقتی بشقاب اش را جلویش می »جیکوب دوباره تماس گرفت « . به محض اینکه ادوارد وارد اتاق شد گفت

  . صورتم را بی حالت نگه داشتم

  »همش همین بود؟ « 

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                              غضب/ كسوف |١٢

www.Twilight . ir  

  »ش خیلی گرفته بود س نشو بالّ حالاینقدر لو« : چارلی غرغري کرد 

  »کنی؟  ده یا داوطلبانه اینکارو میببینم جیکوب براي این پیغام رسونی ها بهت پول می« 

  . کرد به غرغر کردن ادامه داد او تا زمانی که بشقاب اش را تمام می

مد به سرم میآ اگر بالیی. ن یار نبودشاید دفعه بعد بخت با م ی من شبیه یک طاس بازي شده بود ،در حال حاضر زندگ

  چه؟ یعنی این حس از رها کردن جیکوب در ناامیدي اش دردناك تر بود؟

خواستم او از تک به تک کلمات بکاربرده شده بین ما با خبر  نمی. خواستم با جیکوب حرف بزنم در کنار چارلی نمی

کنی مخفی نگه  او زندگی می چقدر سخت بود رازي را از کسی که با. به روابط بین بیلی و جیکوب حسودي کردم. شود

  .داري

. و بهتر بود او دوازده ساعت دیگر هم احساس گناه کند. رسید که امشب بمیرم به نظر نمی. کردم پس تا صبح صبر می

  .این حتی براش خوب هم هست

براي آلیس دلم . کند خانه را ترك کرد، با تعجب فکر کردم که چه کسی از من و چارلی محافظت می وقتی ادوارد رسماً

  .ادوارد بعد از مدت مقرر برگشت. و کسی مراقبم بود  اینکه تنها نبودم. احساس خوبی بود.  یا هر کس دیگه اي سوخت

و شبی بدون هیچ کابووسی در انتظارم  در حس شیرین خواب غوطه ور شدم و من دوباره او دوباره برایم الالیی خواند ،

  .بود

  .سعی کردم از زمان به خوبی استفاده کنم. فسر مارك به سفر ماهیگیري رفتندصبح روز بعد، چارلی به همراه ا

  »خوام جیکوب رو از عذاب نجات بدم  می« . خوردم به ادوارد گوشزد کردم وقتی صبحانه می

  »جزء قابلیت هاي تو محسوب نمیشه  انتقام گرفتن« :  با لبخندي گفت »دونستم میبخشیش  می« 

  .ادوارد جریانات ضد گرگینه ها را براي همیشه فراموش کرده بود انگار واقعاً. اما راحت شده بودم. چشمانم را چرخاندم

براي تماس گرفتن کمی زود بود، نگران بودم که نکند بیل و جیک را . گرفتم ساعت را نگاه نکردم وقتی شماره می

  .ن فاصله زیادي نداشتانگار با تلف. اما یکنفر بعد از بوق دوم گوشی را برداشت. بیدار کنم

  »سالم؟ « : صداي ضعیفی گفت 

  »جیکوب؟ « 

 قسم  «.ش رو پشت سر هم و بدون صبر بیان میکردکلمات» اوه بالّ  من خیلی متاسفم « : با تعجب فریاد زد » ؟ بال

ترین کاري بود که  این احمقانه. اما هیچ بهانه اي وجود نداره... فقط عصبانی بودم. خیلی احمقانه رفتار کردم. خورم می
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ندگیت رو تمام عمر ب! رو خداتُ از دست من عصبانی نشو ،. مدر تمام زندگی مرتکب شده بودم و بینهایت شرمنده ا

  »فقط منو ببخش ... میکنم

  »بخشیدمت . من عصبانی نیستم« 

  »قدر رفتارم چرت بوده باورم نمیشه این« . نفس راحتی کشید» ممنونم « 

  »ن دیگه عادت کردم م... گران نباشن« 

  »می خوام جبران کنم . ببینمت بیا اینجا« از سر آسودگی بلند خندید 

  »چه جوري؟ « : با تعجب پرسیدم 

  .دوباره خندید »پرش از روي صخره . ر چی تو بخوايه

  »! اوه، عجب پیشنهاد خوبی« 

  »مهم نیست بخواي چکار کنی . هستم من مواظبت« . قول داد

  .قت مناسبی نیست دانستم و اما می. چهره اش آرام بود. کردم به ادوارد نگاهی

  »تونم  االن نمی« 

  .نه نیشدار. براي اولین بار، صداي جیکوب شرمنده بود» اونم از دست من دلخوره؟ مگه نه؟ « 

جوان و خوب، االن مشکالتی به مراتب نگران کننده تر از احساسات درونی یک گرگینه  مشکل این نیست ،« 

  .نم، اما شکست خوردم سعی کردم لحن شوخم را حفظ ک»ریمدا

  »چی شده؟ « :  پرسید

  .ن نبودم باید چه چیزي را به او بگویممطمئ» ... آم م م« 

  .رسید به نظر آرام می. با دقت به چهره اش نگاه کردم. ادوارد دست اش را به سمت گوشی تلفن دراز کرد

  »بال؟ « :  جیکوب پرسید

  .کشید، دست اش را بیشتر دراز کردادواردي نفسی 

  »زنی؟ اون میخواد باهات حرف بزنه میشه با ادوارد حرف ب« : با نگرانی پرسیدم 

  .  مکث طوالنی بوجود آمد
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  »این به نظر جالب میرسه . باشه« : جیکوب باالخره گفت 

  .گوشی را به ادوارد دادم، امیدوار بودم نگرانی را در چشمانم بخواند

  »سالم جیکوب « :  دب گفتی بینهایت مؤصدای ادوارد با

  .سعی کردم جواب جیکوب را حدس بزنم لبم را گزیدم ،. سکوت شد

  »گله شما چیز مشکوکی ندیدن؟ . ختمشنا من بوش رو نمی...  یه نفر اینجا بوده« 

  .  ادوارد با شنیدن جواب سري از سر ناامیدي تکان داد. سکوتی دیگر

مسئله . تا زمانی که موضوع حل نشه، من اجازه نمیدم بال از جلوي چشمم دور بشه. بجاست جیکو مشکل همین« 

  »... شخصی نیست

گفت، حاال  هر چه که می. توانستم صداي وزوزي را از گوش تلفن بشنوم و من می. جیکوب وسط حرف اش پریده بود

  .اما ناکام ماندم . کلمات را بشنومسعی کردم . داشت عصبی تر میشد

الاقل هیچ کدام از آنها عصبانی به نظر . اما جیکوب دوباره وسط پریده بود »شاید حق با تو باشه « ادوارد شروع کرد 

  .رسیدند نمی

  »آیا سام هم موافقه؟ . اکره هستیمما آماده مذ. این پیشنهاد جالبی بود« 

از فرط هیجان ناخن هایم را . نمسعی کردم حاالت چهره ادوارد را درك ک. صداي جیکوب حاال آرامتر شده بود

  .میجویدم

  »متشکرم « : ادوارد در پاسخ گفت 

  .اعث شد چهره ادوارد شگفت زده شود و بعد جیکوب چیزي گفت که ب

  »و اونو بزارم پیش بقیه« :  ال غیر منتظره گفتدر جواب سؤ» ي برنامه دارم که خودم تنها برم راستش رو بخوا« 

  .کرد ادوارد را تشویق به کاري کند  انگار سعی می .صداي جیکوب نرم شده بود

  »تا اونجا که امکان داشته باشه « ادوارد قول داد » سعی میکنم بهش فکر کنم « 

  .سکوت اینبار کم تر شد

او » مطمئنا ... ده دقیقه. ردپاشو دنبال کنم خواد شخصاً دلم می. نه، خوبه... این فکر بدي نیست، کی؟«  : ادوارد گفت

  »بال؟ « : شی را به سمت من گرفت گو
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  .کردم احساس گیجی می. گوشی را به آرامی گرفتم

   اما احساس کمبود. دانستم بچه گانه بود می. صدایم رنجیده بود »هم گفتید؟  اینا چی بود به« :  از جیکوب پرسیدم

  .کردم می

د سعی کن رفیق خون آشامتو متقاع« د جیکوب ادامه دا»  کنی؟ هی، یه لطفی بهم می. فکر کنم آتش بس کردیم« 

  »ما همه چیزو تحت نظر داریم . استپیش م کنی که امن ترین جا براي تو ، اونم وقتی که اون نیست ،

  »خواستی به خوردش بدي؟  و میر همین« 

  »اونجا بیاد بیرون ، بیاد اینجا چارلی هم بهتره از . حق با منه دیگه. آره« 

  »دیگه چی؟ « . در خطر قرار بگیرد متنفر بودم از اینکه چارلی به خاطر من »! کارِ بیلیهاین « . موافقت کردم

نم سام با این قضیه مطمئ. وارد فورکس میشه رو بگیریم ما قصد داریم یه سري مرزبندي جدید انجام بدیم، تا هر کی« 

  »ستم تا اون برگرده، من مواظب همه چی ه. کنار میاد

  »بودن چیه؟ منظورت از مواظب « 

  »در خونه ات دیدي، بهش شلیک نکنی یعنی اگر یه گرگ پشت « 

  »تو نباید کار ، خطرناکی انجام بدي . البته که نه« 

  »من می تونم از خودم مواظبت کنم . اینقدر خنگ نباش« 

  .آهی کشیدم

. راجع به امنیتت بهت تحویل بده، پس نزار یه سري مزخرفات  طرف خیلی متعصبه. بهش گفتم اجازه بده بیاي اینجا« 

  »خودشم می دونه تو اینجا امن تري  اون

  »یادم می مونه « 

  »بینمت  به زودي می« :  جیکوب گفت

  »تو داري میاي اینجا؟ « 

  »رم میخوام رایحه مالقات کننده ات رو استشمام کنم تا بتونم ردشو بگی. آره« 

  ».... ا جریان ردگیري اون موافق نیب من اصالً. جیک

  .جیکوب خندید و بعد گوشی را قطع کرد »بس کن بال ّ « حرفم را قطع کرد 
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی و الهام: ترجمه 

  میالد مهربانی فر:  و بازبینی متن تایپ

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  مفصل ده

  رایحه

  

 چرا روي این زمین براي آمدن جیکوب باید ادوارد می رفت؟ کی این نوع نابالغی را پشت سر  .همه اش بچه گانه بود

  ؟ می گذاشتیم

اینطوري واسه اینطور نیست که من خصومت شخصی نسبت به او داشته باشم بال ، فقط  «:  در گفت ادوارد جلوي

  »هم در امانی تو .خیلی دور نمیشم  هردومون راحت تره ،

  » نیستم نگران امنیت من «

. مرا به سمت خود کشید و صورتش را در موهایم دفن کرد.در چشمانش پدیدار شد او لبخندي زد و سپس برق شیطنت

سردي نفسش موهاي . انستم نفس سردش را حس کنم که با هر بازدم رشته رشته ي موهایم را اشباع می کردمی تو

  .گردنم را سیخ کرد

  .با صداي بلندي خندید و بعد انگار من جوك با مزه اي گفته بودم، » بر میگردم « :  گفت

  »چی اینقدر خنده دار بود؟ « 

  .د طرف درختان خرامیه خ باما ادوارد فقط نیشخندي زد و بدون پاس

به .  قبل از اینکه ظرفشویی را پر از آب کنم زنگ در به صدا در آمد. غرغرکنان به خودم ، رفتم سراغ نظافت آشپزخانه

نظر می رسید همه اینقدر  ه چطور ب. شد فهمید چقدر سرعت جیکوب بدون استفاده از اتوموبیلش بیشتر بود سختی می

  ...از من سریعتر باشند
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  »ا تو جیک ، بی «: داد زدم 

آلود تمرکز می کردم ، و یادم رفته بود که جیکوب این روزها مثل روح په کردن بشقابها توي آب کف داشتم روي کُ

  .یش از پشت سرم آمد ، از جا پریدم بنابراین وقتی که ناگهان صدا. حرکت می کرد

  »قفل نکرده ول کنی؟ باید در رو اونطوري  واقعاً« 

  »واي ببخشید « 

  .ب بشقابها کثیف کرده بودمآ وقتی که مرا از جا پرانده بود ، سرتا پایم را با پس

نگران کسانی که قفل در مانعشون « :  همینطورکه جلوي پیراهنم را با یک حوله ي بشقاب خشک می کردم گفتم

  » میشه نیستم

  »نکته ي خوبیه «:  موافقت کرد

  .برگشتم تا چپ چپ نگاهش کنم

  »قعاً پوشیدن لباس واست ممکن نیست؟ ، وا جیک« : پرسیدم 

پیش خودم فکر کردم شاید جیکوب به . سینه اش برهنه بود، بجز یک شلوار جین کوتاه چیزي تنش نبود  باز جیکوب

  .عضالت جدیدش افتخار می کرد نمی توانست آنها را بپوشاند

اما تاکنون متوجه غرور جیکوب بابت عضالتش ...  رار می دادمجبور بودم بپذیرم که عضالتش انسان را تحت تاثیر ق

  .نشده بودم

  »دیگه سرما نمی خوري ، اما هنوز  منظورم اینه که ، می دونم« 

  .او دستی به موهاي خیسش که روي چشمهایش می ریخت کشید 

  »اینجوري راحت تره « :  توضیح داد

  »چی راحت تره ؟ « 
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. متنها چیزاي ضروري رو با خودم برمی دار اونطرف بردن لباسها برام سخته ،  اونقدر اینطرف و «د با فروتنی لبخندي ز

  »چه شکلی شدم ؟ عین قاطر گله ؟ 

  »! چی میگی ؟ جیکوب  «اخمی کردم 

م وقتی که تغییر شکل میدم لباسهام به تن «. من چیزي رو از قلم انداخته بودمصورتش حالتی رو نشون میداد انگار که 

  »ید که خواستم بار خودمو سبک کنم ببخش. مجبورم اونا رو موقع دویدن با خودم حمل کنم... باقی نمی مونن

  » من دیگه به اونجاش فکر نکرده بودم «زمزمه کردم  سرخ شدم ،

پایش  او خندید و به نوار چرمی سیاهی اشاره کرد که مثل طناب باریکی بافته شده بود و سه دور مثل مچ بند دور مچ

, این که لباس جینت رو با دهنت حمل کنی  «.ده بودم که پاهایش هم برهنه بودهمچنین متوجه نش. پیچیده شده بود

  » یه چیزي بیشتر از اونه, فقط مد روز نیست 

  .نمی دانستم به این کارش چه بگویم

  »نیمه برهنگی من ناراحتت می کنه؟ « نیشخندي زد 

  »نه « 

امیدوار بودم  او فهمیده باشد که سرخ شدن . من دوباره رویم را برگرداندم  تا به بشقابها برسم جیکوب دوباره خندید و

  ! من بخاطر خجالتم از حماقت خودم بود و هیچ ربطی به سوال او نداشت

دم تا بگه کارمو پشت گوش ب! نمی خوام بهانه به دست اون « آهی کشید » م برسم گمانم باید به وظیفه ا, خوب « 

  »انداختم 

  »، این وظیفه ي تو نیست  جیکوب« 

م ، کجا حاال بگو ببین. من براساس یک اقدام داوطلبانه اینجا کار می کنم «. تش را براي ساکت کردنم باال بردیک دس

  »بوي این مزاحم شدیدتره ؟ 

  »اتاق خواب من , فکر کنم « 
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  .خواب من بوده خوشش نیامد در اتاق ادوارد از اینکه کسی  قبالً. را تنگ کرد چشمانش

  »فقط یک دقیقه وقت میبره « 

رس زبر پالستیکی که هی  بشقاب تنها صداي ب. همینطور بی توجه داشتم بشقابی را که در دستم بود می ساییدم 

به صداهاي غژغژ کف چوبی اتاق سپس صداي دستگیره ي در  اتاق از طبقه  حواسم. ینی را می سایید شنیده می شدچ

  .متوجه شدم مدتهاست دارم یک بشقاب را می شویم ، و سعی کردم حواسم را جمع کاري که می کردم بکنم. باال بود

  .یمتري پشت سرم مرا دوباره ترساند جیکوب از چند سانت »هووووو « 

  »گه ، بس کن دی ایش ش ش ش ، جیک« 

 من ترتیبشو می دم،« . ه دور و بر پاشیده بودم خشک کردجیکوب حوله را برداشت و  آبی ک » …اینجا . ببخشید « 

  » تو بشور، من آب می کشم و خشک می کنم

  .بشقاب را به او دادم »خوبه « 

  »ضمناً اتاقت بوي گند میده . ص دادبو رو راحت میشه تشخی, خوب « 

  »می خرم کننده  یه کم خوشبو« 

  .خندید

  .، من ظرفها را شستم و او خشک کرد  قابلدر سکوت متچند دقیقه اي 

  »میشه یه چیزي ازت بپرسم؟ « 

  » بستگی داره به اینکه چی بخواي بدونی«بشقاب دیگري به دستش دادم 

  »کنجکاوم  فقط راستش   وام فضولی کنم یا هر چیز دیگه  ؛نمی خ « : مرا مطمئن کرد

  »ادامه بده , خوب « 

  »؟ ؛ دوستی با یه خون آشام ؟ چطوریه  «: نیم ثانیه اي مکث کرد 
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  » عالیه «چشمهایم را گرداندم 

  »؟ !ناراحتت نمی کنه ؟ چندشت نمیشه فکرش. جدي می گم« 

  »هرگز « 

ه بیرون اخم کرده بود و لب پایینش را ب, نگاهی به صورتش انداختم . ساکت بود ، کاسه را که از دستم می گرفت

  .برگردانده بود

  »دیگه چی؟ « : پرسیدم 

  »بوسش می کنی؟   تو ...میدونی؟... که فکرم  ي اینتو... خوب  «: دوباره بینی اش را چین انداخت 

  »لله بعل «:  خندیدم

  »اووووووي « : به خودش لرزید 

  » تا چشمات در بیاد «: نجوا کردم 

  »ی قارچ بگیري ؟ نمی ترس« 

خودت می دونی اون .  خفه شو! جیکوب «: ضربه اي به بازویش زدم , اشیدم ب ظرفها را به او می پآ در حالیکه پس

  »قارچ نداره 

  »که بشید می گیري قاطی تر  «:  زیر لبی گفت

  .دندانهایم را به هم فشار دادم و چاقوي قصابی را با شدت بیشتري ساییدم

  »میشه یکی دیگه بپرسم؟ ؛  بازم ، فقط کنجکاوي «  :به دستش دادم با مالیمت پرسید  وقتی چاقو را

  .ي نیشداري گفتم »باشه« 

چند  اینکه گفتی «. کرد صدایش به پچ پچ می مانست وقتی صحبت می. چاقو را زیر شیر آب دست به دست می کرد

  .نمی توانست حرفش را تمام کند »؟ ...کی... دقیقا ... هفته 
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  »فارغ التحصیلی «  : کردم ، در جواب پچ پچ کنان گفتمگاه می در حالیکه محتاطانه به صورتش ن

  این دوباره عصبانیش می کرد؟ یعنی

  »چه زود « با چشمان بسته نفسی کشید 

شانه هایش صاف ماهیچه هاي بازوانش منقبض و .انگار که تاسف می خورد. نظر نمی رسید این یک سوال باشده ب 

  .شد 

دست راستش با یک انقباض . اتاق ساکت بود که نعره ي او مرا یک متر به هوا پراند آنقدر »آآآآآآي « :  داد کشید

کف . او دستش را شل کرد و چاقو با صداي بلندي روي پیشخوان آشپزخانه افتاد   صبی بدور لبه چاقو مشت شده بود ،ع

  .خون از روي انگشتانش جریان داشت و به زمین می چکید.دستش بریدگی بزرگ و عمیقی بود

  »! آآآآآآآآآخ ! لعنتی « :  غرولند کرد

از راه دهان کشیدم و به خودم نفس عمیقی , با یک دست به پیشخوان چسبیدم .سرم گیج رفت و دل پیچه گرفتم

  .تلقین کردم سرما خورده ام ؛اینطوري می توانستم به داد جیکوب برسم

. سعی کردم دستش را بگیرم , حوله را برایش پرتاب کردم » اینو بپیچ دورش , بیا اینجا ! لعنت, اوه ! جیکوب , اوه نه « 

  .او شانه اش را از دستم می کشید

  »گرانش نباش ن,  بال, چیزي نیست « 

  .به چرخیدن و موج برداشتن اتاق شروع کرد

  » نگران نباشم ؟ تو دستت رو قاچ کردي« 

آب قرمز . او توجهی به حوله اي که بطرفش گرفتم نکرد و دستش را زیر شیر آب گرفت و گذاشت آب زخم را بشوید

  .سرم به دوران افتاد .شد

  » !بال  «:  گفت

  .اخم کرده بود اما  چهره اش آرام بود.به صورتش دوختمنگاهم را از زخم برگرفته 
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  »چیه ؟ « 

  »من خوبم . نفس بکش. آروم باش. کنبس . بنظر میاد داري پس می افتی و لبت رو داري گاز می گیري« 

  »شجاع بازي در نیار «  .با دهانم نفسی کشیدم و دندانهایم را از روي لب پایینم برداشتم

  .چشمانش را تاب داد 

دیوارها دیگه  چرخش حداقل. مطمئن بودم براي رانندگی حالم خوب بود کامالً »می رسونمت اورژانس . راه بیفت «

  .متوقف شده بودند

  .را بست و حوله را از دستم گرفت  جیک شیر آب»الزم نیست « 

  .آنرا خیلی شل دور دستش پیچید 

پیشخوان رو محکمتر گرفتم تا اگر دوباره ضعف کردم مرا .  »صبر کن  ،  بذار یه نگاه بهش بندازم « اعتراض کردم 

  .سرپا نگه دارد

  »چیزي داري و به من نگفتی؟  نکنه مدرك پزشکی اي« 

  »تو رو ببریم بیمارستان یا نه که بگیرم  الزم رو فقط بذار ببینم تا تصمیم« 

  »الزم ندون ,  لطفاً« : با وحشت ساختگی در صورتش گفت 

  »تتو ببینم لزومش تضمین میشه ي دساگه نذار« 

  »باشه « قی کشید و آه پرهوایی بیرون داد نفس عمی

  .او حوله را باز کرد و وقتی دست دراز کردم تا حوله را بگیرم دستش را در دستم گذاشت

کف . حتی تلنگري به دستش زدم مطمئن بودم که دستش را بریده بود ،. معاینه چند ثانیه بیشتر وقت مرا نگرفت

ود که در دست آخر تمام چیزي که تشخیص دادم خط چین خورده ي صورتی پررنگی ب, ستش را به باال چرخاندم د

  .محل زخم باقی مانده بود 
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  »خیلی هم زیاد ... خونریزي داشتی تو ...اما « 

  .نگاه غمگین و یکنواختش به من بود, دستش را عقب کشید

  »من سریع شفا پیدا می کنم « 

  »می بینم «  : لب جنباندم

 بوي زنگار و نمک خون تقریباً. خونی که در ظرفشویی جریان داشت را دیده بودم, وضوح زخم بزرگ را دیده بودمه ب

        چندین روز طول می کشید تا گوشت بیاورد و هفته ها طول . آن زخم باید بخیه می خورد. مرا از پا انداخته بود

  . می کشید تا به جوشگاه صورتی براقی که االن روي دستش پیدا بود،  تبدیل بشود

خواص گرگ نما یی ، یادت «  :باره مشتش را به سینه اش کوبید دهانش را به حالت نیمه لبخندي به باال تاب داد و یک

  »نیست؟ 

  .چشمهایش براي دقیقه ي بیکرانی مرا تحت نظر گرفت

  »ه درست« :  سرانجام گفتم

  »رو که دیدي  زخم پل ؛   منکه بهت گفتم «: از قیافه ي من خنده اش گرفت 

  »!  دیدن سکانس اکشن دست اولاین یه فرق کوچولو داره ، « ن کردن منظورم سرم را تکان دادم براي روش

ریختم و شروع سپس مقداري روي یه کهنه . زانو زدم و ماده پاك کننده را از کابینت زیر ظرفشویی بیرون کشیدم 

  .بوي سوزاننده ماده پاك کننده آخرین سرگیجه ها رو از سرم پراند. کردم به ساییدن کف آشپزخانه

  »بذار من تمیزش کنم « : گفت  جیکوب

  »بنداز تو ماشین لباسشویی اون حوله را  اگه میشه ؟ ، .دیگه تموم شد« 

ي نمی دهد بلند شدم و سمت راست ظرفشویی را هم وقتی مطمئن شدم که زمین جز بوي ماده پاك کننده بوي دیگر

ر پودر لباسشویی داخل سپس سراغ گنجه رختشوي خانه کنار انباري رفتم و یک پیمانه پ. با ماده پاك کننده شستم 

  .جیکوب با آزردگی درون چهره اش مرا تماشا می کرد. قبل از اینکه روشنش کنم . ماشین ریختم
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  »؟ مگه مرض وسواس گرفتی «: وقتی کارم تمام شد پرسید 

مطمئنم . ریمطرفها یه ذره به خون حساسیت دا ما این «دفعه بهانه ي خوبی داشتم  اما حد اقل این » .شاید هاها ، « 

  »که می تونی درك کنی 

  .بینی اش را دوباره چین انداخت »اووه « 

  »میده به اندازه ي کافی سخت هست  چرا کار رو براش تا حد ممکن آسون نکنیم؟ اونچه که اون انجام« 

  »، چرا که نه؟  ، حتماً حتماً« 

  .توپی ظرفشویی را کشیدم و گذاشتم آب کثیف از ظرفشویی دفع بشه

  »میشه یه چیزي ازت بپرسم؟ ! بال « 

  .آه کشیدم

  »چطوریه ؟  ،  اگه بهترین دوست آدم گرگینه باشه « 

  .قهقهه زدم و .این سوال مرا خلع سالح کرد

  »چندشت میشه؟  «: اسخ بدهم او فشار آورد قبل از اینکه بتوانم پ

   »مهربون باشه ، عالیه اگه گرگینه نجیب و . نه  « : شرط گذاشتم 

و سپس به  » ممنون  بال « : گفت. با پوست خرمایی اش درخشید دندانهایش در تضاد,  نیشش تا بناگوش باز شد 

  .طرف آغوش استخوانی اش چالند  دستم چنگ انداخت و مرا به یک

  .دستانش پایین افتاد و خود را عقب کشید, قبل از اینکه واکنشی نشان دهم 

   »موهات بدتر از اتاقت بو میده  اَاَاَي ي ي ، « : گفت بینی اش را چین انداخت  و 

  .به چه چیزي خندیده بود  موقع بعد از دمیدن نفسش روي من ، ناگهان فهمیدم ادوارد آن » ببخشید « زمزمه کردم 
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. بو می کنه یکی از خطرات معاشرت با خون آشام ها اینه که تو رو بد «: شانه هایش را باال می انداخت گفت درحالیکه 

  » کمترین خطرش ، نسبتاً 

  »، من فقط واسه تو بوي بد میدم  جیک «به او خیره شدم 

  »می بینمت ، بال  «نیشخندي زد 

  »داري میري؟ « 

  » می تونم بوي اونو حس کنم که بیرونه. اون منتظره تا برم« 

  »اوه « 

هی ، فکر می کنی بتونی امشب بیاي یه لحظه وایسا  ، « و سپس مکثی کرد » من از در پشتی میرم بیرون «  :گفت 

دونم کوئیل هم و می ... امیلی هم اونجاست و تو می تونی کیم رو هم ببینی . ؟ یه مهمونی آتیش بازي داریمالپوش

  »تو ماجراي گرگینه ها رو فهمیدي  اون حسابی آزرده خاطر شده که قبل از اون. دلش می خواد تو رو ببینه

دخترك آدمیزاد جیکوب با گرگینه ها رفیق شده بود رنجیده بود  ؛  می توانستم تصور کنم چقدر کوئیل.نیشم باز شد

بین ا ه ه ، جیک ، من نمی دونم ، ب « و بعد آهی کشیدم . در خود نداشتدرحالیکه کوئیل هنوز نشانه اي از گرگنمایی 

  »... االن یه کم اوضاع متشنجه 

  » ما شش نفر رو بگیره ؟ي همه ي  ؛  بیا دیگه ، تو فکر می کنی کسی می خواد گذشته « 

بزبان آوردن کلمه ي گرگینه فکر کردم شاید او هم با .که سوالش به آخر رسید به لکنت افتاد و مکث غریبی کرد همین

  .مشکل داشتم  مشکل داره همانطور که من اغلب با واژه ي خون آشام

  . چشمان درشت تیره اش پر از التماس بدون خجالت بود

  »می پرسم « : با شک فراوان گفتم 

ی دیدم تو هفته پیش موضوع, حاال دیگه اون سرپرستت هم شده؟ می دونی  «یک صدایی از ته گلویش بیرون داد  

  »... روزنامه راجع به پیشگیري از سوء استفاده هاي اطرافیان از نوجوانان و

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                             رایحھ/ كسوف |١٣

www.Twilight . ir  

  »! وقتشه که گرگینه بزنه به چاك « را تکان دادم  ساکتش کردم و بازویش  » !باشه« 

  » بکنی  خصتردرخواست  بال ، مطمئن شو  که حتماً خدا حافظ  «نیشخند زد 

بیخودي بطرف اتاق خالی . کردن بطرفش پیدا کنم از در پشتی به بیرون شیرجه زدقبل از اینکه چیزي براي پرت 

  .خرناس کشیدم

ه درخشندگی الماس روي موهاي ، قطرات باران ب.چند ثانیه بعد از رفتن او ، ادوارد به آرامی قدم به آشپزخانه گذاشت

  .چشمانش محتاط بود .اش نشسته بود برنزي

  »ن شد؟ شما دو تا دعواتو «:  پرسید

  »!  ادوارد« :  در حالیکه خود را بطرفش پرتاب می کردم با عشوه گفتم

  »ت گرفت داري سعی می کنی حواسمو پرت کنی؟ کََلََک «. خندید و بازوانش مرا در برگرفتاو  »سالم ، اینجا رو « 

  »بیشتر ، چرا ؟ . دعوا نکردم نه ، با جیکوب « 

با چانه اش به چاقوي روي پیشخوان اشاره  » . هدف من این نبود. اقو زديبهش چ فقط داشتم فکر می کردم چرا« 

  .کرد

  »فکر کردم همه چیزو جمع کردم! ه اَ« 

  .خود را از بغلش بیرون کشیدم ، دویدم و چاقو را با ماده پاك کننده آغشته کرده در ظرفشویی انداختم

  »اون یادش رفت چاقو توي دستش بود  « نطور که کار می کردم توضیح دادم همی »و نزدم بهش چاق« 

  »زه گی چیزي که من تصور کردم نیست به بام تقریباً « : خنده ي بیصدایی کرد ادوارد

  »نجیب باش « 

  »رفتم نامه ات رو گ «نرا روي پیشخوان بطرف من سر داد از جیب ژاکتش پاکت بزرگی در آورد و آ

  »خبر خوب؟ « 
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  »من که اینطور فکر می کنم « 

  .رفتم بررسی کنم. چشمهایم نسبت به لحن مشکوك کالمش باریک شد

صافش کردم تا بازش کنم ، از وزن کاغذ گرانقیمت و خواندن آدرس . او پاکت بزرگ اداري را از وسط تا کرده بود

  . فرستنده غافلگیر شدم

  »؟ این یه شوخیه؟ کالج دورتموند« 

  »نه دقیقاً مثل مال م. برگ قبولیه  مطمئنم این« 

  » تو چه کار کردي؟ ،  !قصه ي خوبیه ، ادوارد « 

  »همش همین . انامه ات رو پر کردم من تقاض« 

  » من ممکنه در سطح دورتموند نباشم اما اونقدرها هم احمق نیستم که این نامه را باور کنم« 

  »هستی تو در سطح دورتموند  ، بنظر میرسه که دورتموند فکر می کنه« 

قبول  ، اگه هرچند این سخاوت اونا رو می رسونه ،« : سرانجام گفتم . آرامی تا ده شمردمنفس عمیقی کشیدم و به 

اجازه نمیدم که  به توهم شده باشم ، هنوز موضوع کوچک شهریه وجود داره و من نمی تونم اونو پرداخت کنم همچنین

فقط واسه اینکه من بتونم تظاهر کنم  اونم.  دور بریزي وخریدن یه ماشین اسپورت دیگه هست رکه واسه  پولهات رو

  » سال دیگه میرم دورتموند

یه سال کالج تو رو ،  من به ماشین اسپورت دیگه احتیاج ندارم و تو هم مجبور نیستی به چیزي تظاهر کنی  «نجوا کرد 

  »ذوق زده می شن  چارلی و رِنهتصور کن چطور . ، فقط راجع بهش فکر کن بال. حتی ممکنه خوشت بیاد. نمی کشه 

از غرور می ترکید و  البته چارلی. صداي مخملی اش قبل از اینکه بتوانم مانعش شوم تصویر را در ذهنم ترسیم کرد 

دچار حمله هاي هیستریک  و رِنه از خوشحالی پیروزي من. نست از هیجان او فرار کند اهیچ کس در فورکس نمی تو

  از این خبرغافلگیر نمی شود  بود که اصالً گرچه قسم خورده می شد ، 
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بذار این . ادوارد ،  من نگران زندگی در دوران فارغ التحصیلی هستم « سعی کردم خیاالت را از سرم بیرون کنم

  »تابستون یا پاییز بعدي تنها باشم 

  »داري تو تا آخر دنیا وقت . ت کنهی نمی خواد اذیتسکهیچ« . بازوانش دوباره به دورم حلقه شد

اونجا اونقدر دور . این تنها جاییه که احتیاج دارم. یدیه حساب بانکیم رو به آالسکا بفرستممی خوام فردا تای« آه کشیدم 

. ه هایی پیدا می کنمو مطمئنم تا اون موقع یه بهان. تا کریسمس انتظار مالقات نداشته باشه هست که چارلی نهایتاً

وغ ها یه جور محنت و رنج همه ي این پنهانکاري ها و در «: نیشدارم گفتم بدون توجه به لحن   »میدونی که 

  »کشیدنه

ی که میشناسی میمیرن و هه همه ي کسانبعد از چند د. میشه هم کم کم آسونتر« . چهره ي ادوارد سخت و جامد شد 

  »مشکل حله 

  .به خودم پیچیدم

  »حرفم ناگوار بود , متاسفم « 

  »اما واقعیت داره «  خیره شدم ، درحالیکه نمی دیدمش  به پاکت سفید سرم را پایین انداختم ،

  »راجع به صبر کردن فکر کنی؟  اگه من این مساله رو حل کنم ، میشه لطفاً« 

  »نخیر « 

  »همیشه اینقدر کله شقی ؟ « 

  »ره آ«  

  .ولوقی کرد و تق تق کنان متوقف شد ماشین لباسشویی تلق و ت

  »قراضه ي احمق « : آغوشش بیرون می کشیدم زیر لب گفتم  همینطور که خود را از

  .کردم ، و ماشین دوباره راه افتاد حوله ي کوچکی که تعادل ماشین خالی رو به هم زده بود جابجا 
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رد؟ نمی تونم هیچ جا پیداش میشه از آلیس بپرسی وقتی اتاقموتمیز می کرد لباسمو چکار ک یادم می آد که ،  گفتم « 

  »کنم 

  »آلیس اتاقت رو تمیز کرد؟ « و با نگاه گیج به من نگاه کرد ا

کردنم برداره و پیرهنم رو واسه اسیر  یبالش حدس می زنم وقتی اومد زیرشلواري ،روآره ،  «شجاعانه  به او خیره شدم 

  » و نمی دونم اونا رو کجا گذاشته اون هر چی که دور و بر ریخته بود رو جمع کرده . اینکارو کرده , 

  .پس ناگهان چهره اش سفت و جامد شد ادوارد نگاه گیجش را براي لحظه اي ادامه داد و س

 »ی متوجه شدي وسایلت  گم شده ان؟ ک«  

  »مهمونی مجردي قالبی برگشتم ،  چرا؟ وقتی از او « 

اشیایی بوده اند که تو آیا چیزایی که برده شدن . نه لباسهات و نه بالشت. فکر نمی کنم آلیس چیزي برداشته باشه« 

  »یدي یا لمس کردي یا روش خوابیدي؟ پوش

  »یعنی چی ادوارد؟ . بله « 

  »اشیایی آغشته به بوي تو « . ي درونی زیادي را نشان می دادچهره اش تقال

  »! اوه« 

  .براي مدتی طوالنی به چشمهاي هم خیره شدیم

  »مهمان ناخوانده ي من « :  زمزمه کنان گفتم

  »؟ !ت اینکه تو رو پیدا کرده بوده براي اثبا. مدرك ...  رد تو رو جمع کردهاو آثار « 

  »چرا؟ « : پچ پچ کنان گفتم 

  »خورم کشفش کنم ، من کشفش می کنم  نمی دونم ، اما بال ، قسم می« 
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متوجه         تکیه دادن به اونجا  با »می دونم اینکارو می کنی « : م را روي سینه اش می گذاشتم گفتم درحالیکه سر

درست کسی که می خواستم  «نگاهی به شماره انداخت  تلفنش رو در آورد و اجماالً. ي تلفنش در جیبش شدمویبره 

در اثر او ساکت شد و گوش کرد، براي چند دقیقه اي  ».... کارالیل ، من « سپس بازش کرد » باهاش صحبت کنم، 

  »... ش کن گو. بررسی می کنم« . تمرکز صورتش  ثابت ماند

من گوش می کردم بنظر می آمد کارالیل هیچ  طرف که او در باره ي اشیاي گمشده ي من توضیح داد اما از این

  .مورد نداردن نظري درای

نذار امت تنها بره ، . شاید هم نه  «. له ي نگاهش به سمت من کشیده شددنبا »... من میرم تا . شاید « :  ادوارد گفت

  »دیم ترتیبشو می بعداً. حداقل از آلیس بخواه یه چشمش رو روي مساله باز بذاره. چطوریه میدونی که اون 

  »روزنامه کجاست؟ « . او تلفن را قطع کرد و پرسید

  »مطمئن نیستم ، می خواي چیکار ؟ « 

  »احتمال داره چارلی دورش انداخته باشه؟ . رو ببینمباید یه چیزي « 

  »... شاید« 

  . ادوارد ناپدید شد

  .ظرف نیم ثانیه با دانه هاي جدید الماس روي موهایش و روزنامه خیس در دستانش برگشت 

واند خم شد و با روي مطلبی که می خ. روزنامه را روي میز پهن کرد و چشمانش به سرعت تیترهاي خبري را مرور کرد

  .رش را جلب کرده بود دنبال می کرد را که نظ انگشت سطري

  :روزنامه ي سیاتل تایمز این بود تیتر خبر . از باالي شانه اش نگاه کردم

  پلیس مدرك جدیدي ندارد و ،قتلهاي فراگیر ادامه دارد 

  خشونت خاص شهر هاي بزرگ که: همان ماجرایی بود که چارلی چند هفته راجع به آن حرف زده بود این تقریباً
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  رقم جنایات.گرچه چیزي که ادوارد می خواند دقیقا همان خبر نبود . داده بودسیاتل را در لیست داغ جنایات ملی قرار 

  !خیلی بیشتر بود

  »داره بدتر میشه « زمزمه کردم 

چه خبره؟  اصالً. این نمی تونه کار فقط یک خون آشام تازه متولد شده باشه. همه چیز خارج از کنترله «: اخمی کرد 

هیچ کس قوانین ما رو براشون  که اینطور حدس می زنم ، من. انگار اینها هرگز چیزي راجع به ولتوري نشنیده ان

  »پس چه کسی اونا رو بوجود آورده؟  بدین ترتیب... توضیح نداده 

  »وري؟ ولت« : تکرار کردم , خود می لرزیدم   در حالیکه به

فناناپزیرانی که وجودشون . ی هست که باعث میشه ولتوري  به روال معمول نابودشون کنهاز اون نوع کارای این دقیقاً  «

ولتوري آشفته بازاري مثل اینو چند سال پیش توي آتالنتا پاکسازي کرد و تازه . باعث لو رفتن ما پیش ولتوري میشه

لی زود ، مگر اینکه ما  خودمون یه شون پیدا میشه  ، خیدي سر و کله اونا به زو. اون ماجرا به بدي این یکی نبود

... اینقدرا نزدیک بشن  اگه. نیان ترجیح میدم در حال حاضر ولتوري به سیاتل من جداً. جوري وضعیت رو آرومش کنیم

  »تصمیم بگیرن بیان تو رو چک کنن  ممکنه

  »ما چکار می تونیم بکنیم؟ « من دوباره لرزیدم 

وان صحبت شاید اگه بتونیم با این خون آشامهاي ج. اطالعات بیشتري کسب کنیمباید قبل از اینکه تصمیم بگیریم « 

امید نداشت  او اخم کرد مثل اینکه ». مشکل با صلح و صفا حل بشه , یم براشون توضیح بد کنیم و قوانین ولتوري رو

الزم باشه  تا زمانیکه واقعاً نمی خواهیم... ما صبر می کنیم تا آلیس ببینه چی داره پیش میاد «. فکر خیلی خوبی باشد

خطاب به  او تقریباً »رو داریم  جاسپر اما خوبه که.ریممورد ندا لیتی در اینبا همه این حرفا ، ما مسؤ. کنیم مداخله

  »گیر بشیم ، وجود اون خیلی مفیده اگه ما با این تازه متولد شده ها در «خودش ادامه داد 

  »جاسپر ؟ چرا؟ «

  » جورایی متخصص خون آشامهاي جوونهجاسپر یه  «زد ادوارد لبخند تلخی 
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  »! منظورت چیه؟  ، متخصص؟« 

  »خودش بپرسی ، ماجراش پیچیده اس  باید از« 

  »چه بدبختی اي « :  زمزمه کردم

ن نبودي هیچ وقت به فکرت رسیده اگه عاشق م «آهی کشید » سرمون میاد انگار از همه طرف ،  روزا این. که  واقعاً« 

  »زندگیت آسونتر بود؟  شاید

  »گرچه ، دیگه اسمش زندگی نبود .  ممکنه« 

        و حاال فکر می کنم که  «یک لبخند کنایه آمیز ادامه داد  با  »هم  براي من «به آرامی حرفش را اصالح کرد 

  »می خواي یه چیزي ازم بپرسی 

  »باید بپرسم ؟ « الی از هر فکري به او خیره شدم با چهره اي خ

ه یه تحت تاثیر این بودم که تو قول داده بودي که از من اجازه بگیري امشب ب من تقریباً. یا شاید هم نه  «لبخند زد 

  »جور شب نشینی گرگینه اي بري 

  »بازم گوش وایساده بودي؟ « 

  »اون آخراش , فقط یه کمی « تبسمی کرد 

ازه ي کافی نگرانی و استرس فکر می کنم تو به اند. یچ وجه ازت اجازه بگیرمه خوب راستش ، نمی خواستم به« 

  »داري

  »دلت می خواد بري؟ «. آورد که بتواند نگاهم را بخوانداو دستش را زیر چانه ام گذاشت و صورتم را آنقدر باال 

  »بی خیال . زي خیلی مهمی هم نیست چی« 

الزم باشه از چارلی اجازه  هرچند شاید. تمشکر خدا من پدرت نیس. الزم نیست از من اجازه ي چیزي بگیري ! بال « 

  »بگیري 
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  »چارلی میگه باشه  که دونی اما خودت می« 

  » از اونجایی که من یه ذره بیشتر از بیشتر مردم نسبت به جواب احتمالی چارلی بصیرت دارم ، تو درست میگی« 

عی می کردم فریاد شوقی را که بخاطر من فقط به او خیره شدم درحالیکه سعی می کردم بفهمم او چه می خواهد و س

  .رفتن به الپوش و اینکه آرزو به دل نمی ماندم را در گلو داشتم از فکرم بیرون کنم

همه چیزهاي  هم درست حاال که این احمقانه بود که می خواستم خودم را با یه گروه بچه گرگ خل خفه کنم آن

می خواستم فقط براي چند . مین خاطر بود که می خواستم برومه هالبته دقیقا ب.ترسناك و غیر قابل توضیح وجود داشت

تا بالي کمتر بالغ و جسورتري باشم که خالصه می توانست به همراه جیکوب ... ساعت از تهدیدهاي مرگبار فرار کنم 

  . به سیم آخر بزند

  .هم مهم نبود آن ،  همه اما با این

اگه تو به . منظورم همین بود. معقول باشم و به قضاوتت اعتماد کنمبال ، بهت گفتم که می خوام « :  ادوارد گفت 

  »اد داري پس منم دیگه نگران نیستم گرگینه ها اعتم

  »وااااااااااااي « :  مثل دیشب گفتم

واسه ! حتی تو جیکوب حق داره ، درباره ي یک چیز ، از هر جهت ، که یه گله گرگینه باید براي مراقبت کردن از« 

  »فی باشه یک شب کا

  »مطمئنی؟ « 

  »... فقط . البته« 

  .خود را آماده کردم

امیدوارم از چند تا اقدام احتیاطی ناراحت نشی؟ اول اینکه اجازه بدي من تو رو تا خط مرزي الپوش برسونم ، دوم یه « 

  »بدونم کی برمی گردي بیام دنبالت موبایل با خودت ببري تا 

  »خیلی عاقالنه است ... ه نظر ب« 
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  »عالی شد « 

  در چهره ي بیمانندش وجود نداشت به من لبخند زد و می توانستم ببینم که هیچ ردي از نگرانی

وقتی به جیکوب زنگ زدم . باشد  تعجب نداشت که چارلی با رفتن من به الپوش براي آتش بازي هیچ مشکلی نداشت

او . مشتاقانه از برنامه هاي ایمنی ادوارد استقبال کرد تا خبرها را بدهم بدون هیچ پنهانکاري از خوشحالی فریاد کشید و

  .قول داد که راس ساعت شش ما را در منطقه ي بین دو قلمرو ببیند

از آنجاییکه دیگر به آن احتیاجی نداشتم . بعد از مقداري درگیري درونی تصمیم گرفته بودم که موتور سیکلتم را نفروشم

ر ه پس به جیکوب اصرار می کنم که به... خوب ...  جاییکه بدان تعلق داشت  می خواستم آنرا به الپوش برگردانم, 

  .برایم مهم نبود. او می توانست آنرا بفروشد یا به دوستی بدهد. طریق که ممکنه  در کارش از آن استفاده کند

ه همه چیز افسرده بودم اینطور که من این اواخر راجه ب. امشب فرصت خوبی بود که موتور را به گاراژ جیکوب برگردانم

ق بیندازم ، مهم آنقدر زمان پیش رو نداشتم تا اموراتم را به تعوی. نظر می رسید که آخرین فرصت من باشده ، هر روز ب

  .ی باشندنبود که چقدر جزئ

دیدم ، وقتیکه خواسته ام را براي ادوارد توضیح دادم فقط سر تکان داد ، اما فکر کردم سوسویی ازآشفتگی در چشمانش 

ونتم به دنبالش تا گاراژ آنها جاییکه با کامی.تر از چارلی ناراحت نبود و می دانستم راجع به برنامه ي موتورسواري من کم

زمانیکه کامیونت را داخل گاراژ گذاشته و بیرون آمدم دیدم که این دفعه ممکن است .موتورم را جا گذاشته بودم رفتم

  . باشدبخاطر ایمنی من ن آشفتگی کامالً

این وسیله ي نقلیه دیگر را موتور .کنار موتور عتیقه ي من وسیله ي نقلیه دیگري بود که روي  موتورم سایه انداخته بود

ر آن قرار دارد  نظر نمی رسید به خانواده اي که موتور پوسیده ي من ده منصفانه بنظر نمی رسید، چون ب نامیدن جداً

  .تعلق داشته باشد 

  .،  کامالً پر سرعت به نظر می رسید  ونقره اي و حتی در حالت سکون آن بزرگ و براق

  »اون چیه؟ « 

  »هیچی « ادوارد زمزمه کرد 
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  »نیست  هیچیاین شکل « 

  

  :او شانه هایش را باال انداخت . صمم بود سنگ تمام بگذارده نظر می رسید مچهره ادوارد جدي نبود ، ب

و فکر کردم به هر حال شاید تو هنوزم  بخواي موتورت , ی یا اون تو رو خوب ، نمی دونستم تو دوستت رو می بخش«

  ». منم می تونم باهات همراهی کنمفکر کردم اگه دلت بخواد . نظر این چیزیه که تو ازش خوشت میاده ب. رو برونی

وقتیکه دیدم .  ودموتور من مثل یک سه چرخه ي شکسته ب ؛) موتور(در کنار آن . من به آن وسیله ي زیبا خیره شدم 

  .دم ، موجی از غم  به من روي آورد اگر من کنار موتور ادوارد می ران این مقایسه ي درستی بود مخصوصاً

  »ن قادر نیستم پا به پاي تو بیام اینطوري م «:  پچ پچ کنان گفتم

با یک انگشت . ن نگاه کند ادوارد دستش را زیر چانه ام گذاشت و صورتم را به حدي برگرداند که بتواند مستقیم به آ

  .سعی کرد گوشه دهانم را به باال بکشد 

  »بال ، من پا به پاي تو میام « 

  »این که برات سرگرم کننده نیست « 

  »البته که هست ، اگه با هم باشیم « 

می روندم و دیدي که من داشتم خیلی تند  ادوارد ، اگه تومی« . لبم را گاز گرفتم و براي لحظه اي به آن فکر کردم 

  »یا هر چیز دیگه ، چکار می کردي؟  کنترل موتور رو از دست می دادم

قبل از اینکه من دچار سانحه : من حقیقت را می دانستم . تامل کرد، آشکارا سعی می کرد جواب صحیح را پیدا کند

  . هی پیدا می کرد و مرا نجات میداد شوم او را

  .بود ، بدون در نظر گرفتن حالت تدافعی و تنگ شدگی مختصر چشمانشنظر راحت ه جواب سوالم ب.سپس لبخند زد

  »می فهمم . یکوب موتور سواري کنی می خواي فقط با ج« 
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نم ، با تو می تونم سعی فکر ک. رممن خیلی سرعت جیکوب رو پایین نمیآدونی،  همش همین ، خوب راستش ، می« 

  »... کنم 

  .ر دوختمبا شک فراوان به موتور نقره اي رنگ نظ

شاید وقتشه که راه تازه اي . دیدم جاسپر اینو پسندیده «سپس به مالیمت خندید » بیخیال ولش کن « :  ادوارد گفت

  »یس هم که االن پورشه خودشو داره تازه ، آل. براي سفر کردن کشف کنه

  »... ادوارد ، من « 

  »کاري واسم می کنی؟ اما یه . لش کنگفتم که و «ي سریعی حرفم را قطع کرد ا ا بوسهب

  »هرچی تو بخواي « قول دادم  سریعاً

  .صورتم را رها کرد و براي در آوردن چیزي که در طرف مخالف موتور بزرگ پنهان کرده بود ،خم شد 

  .دیگر قرمز و قابل تشخیصی  برگشت  با یک شی ء سیاه رنگ و بی شکلی  و شی ء

  »لطفاً ؟ « ت مرا در هم می شکست بر لب داشت مدرحالیکه لبخند کج درخشانی را که همیشه مقاو

  »مثل احمقا میشم « . تم  ، در دستانم سنگینی می کردکاله ایمنی قرمز رنگ را گرف

  »ر باهوش که خودتو به خطر نندازي اونقد. نخیر ، شبیه باهوشا میشی 

  .نداخت و صورتم را در دستانش گرفت شی ء سیاه رنگ را هرچه که بود روي دستش ا

  .دگی کنم باید از اون مراقبت کنی چیزي االن بین دستامه که بدون اون نمی تونم زن

  »باشه ، خوب ، اون چیز دیگه چیه؟ « :  با بدگمانی گفتم

رات نمی دونم ولی شنیدم اث. این یک کت موتور سواریه  «. یک کاپشن الیی دار را تکان داداو خندید و چیزي شبیه 

  »می کنه تصادف رانندگی رو کم 
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سپس . با یک آه عمیق موهایم را پشت شانه هایم ریختم و کاله ایمنی را روي سرم فیکس کردم. آنرا برایم باال گرفت 

       او زیپ لباس را باال کشید ، در حالیکه لبخندي بر گوشه هاي لبش بازي. بازوهایم را وارد آستینهاي کت کردم 

  .می کرد ، یک قدم به عقب رفت

  .کردم درشت شده اماحساس 

  »ستشو بگو ، چقدر وحشتناك شده ام را« 

  .قدم دیگري به عقب رفت و لبانش را به هم فشار داد

  »اینقدر بد ؟ « زمزمه کردم 

  »خوردنی شدي « . یافتن واژه ي مناسب تقال می کندنظر می رسید براي ه ب »... واقعا . نه ، نه ، بال « 

  »درسته « قهقهه زدم 

  »ً میگم  خوردنی ، واقعاخیلی « 

  »این هوشمندانه تره . تو حق داري . اما باشه   فقط اینو می گی که من بپوشمش ؛« :  گفتم

من فکر می کنم این تیپ و قیافه جزیی از فریبندگی . تو احمقی «م حلقه کرد و مرا به آغوشش کشید بازوانش را بدور

  »! االت خودشو دارهاشک گرچه ، می پذیرم که این کاله ایمنی. توئه

  .و سپس کاله ایمنی را از سرم بیرون کشید بنابراین توانست مرا ببوسد

مرا به این . سابقه خیلی آشنا است رساند حس کردم این موقعیت بی کمی بعد همینطور که ادوارد مرا به الپوش می

  .این اتفاق را تجربه کرده ام فکر برد که قبالً

این درست مثل وقتی می مونه که من بچه بودم و رِنه براي ... به یاد چی میندازه؟ دونی این منو  می «پرسیدم 

  »کنم هفت ساله ام  احساس می. تعطیالت تابستون منو به چارلی پس می داد

  .ادوارد خندید
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یان بهتري چارلی پا من به یک موضوع اشاره نکردم که بزرگترین فرقی که این دو رویداد با هم دارند این بود که رِنه و

  .داشتند

راي خودش نیمه ي راه الپوش چهار راه را دور زدیم و جیکوب را دیدیم که به فولکس واگن قرمزي که از قراضه ها ب

طرف جیکوب وقتی که از صندلی جلو برایش دست تکان دادم به لبخندي آمیخته  قیافه ي بی .ساخته بود تکیه داده 

  .شد

  .پارك کردادوارد ولوو را  سی یارد دورتر 

  »من اینجا خواهم بود . هم زنگ بزنهروقت آماده بودي ب «:  گفت

  »تا دیروقت بیرون نمی مونم «  قول دادم 

  تحت تاثیر قرار گرفته بودم که چگونه  من کامالً. ادوارد موتور و تجهیزات جدید مرا از صندوق عقب بیرون کشید 

ترتیب دادن اینکار آنقدر سخت نیست وقتی آنقدر قوي باشی که با یک  اما. همه ي آنها را در صندوق عقب جا داده بود

  .چیزي نیست  کامیونت چنان تردستی کنی ، یک موتورسیکلت کوچک که

  .جیکوب بدون هیچ اقدامی براي نزدیک شدن ، تماشا کرد ؛ لبخندش محو شد و چشمان تیره اش غیر قابل درك بود

  .را روي صندلی موتور انداختم من کاله ایمنی را زیر بغلم زدم و کت

  »همه را برداشتی ؟ « ادوارد پرسید 

  »مشکلی نیست « به او اطمینان دادم 

خداحافظی ؛ اما در نهایت تعجب ، ادوارد مرا  براي روبوسی ،  صورتم را باال گرفتم. طرفم خم شده آهی کشید و ب

همانطور که قبلش در گاراژ بوسیده  ، وقی  مرا بوسیدپیچید و با چنان حرارت و ش مدوربه بازوانش را محکم گرفت و 

  .که براي هوا دست و پا می زدم  بود ،

  .ادوارد به آرامی به یک چیزي خندید و بعد از آن گذاشت بروم

  »واقعاً اون کت رو دوستدارم . فظ  خداحا «:  گفت
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نمی توانستم با . نمی دیدم که معموالً که از او رو برگرداندم گمان کردم برق چیز خاصی را در چشمانش دیدم همین

از کاه کوه  اما احتماالً. براي لحظه اي گمان کردم آن وحشت بود . شاید ، نگرانی . چه بود اطمینان بگویم آن دقیقاً

  .ساخته بودم ، مثل همیشه

  تم  نگاهش را بهگرگینه ها هل می دادم ، می توانسبه سمت خط مرزي قرارداد خون آشام و همینطور که موتورم را 

  جیکوب در حالیکه موتور سیکلت را با چهره اي مبهم به دقت بررسی می کرد مرا صدا کرد،. روي موتورم حس کنم 

  »اونا چیه؟ « صدایش محتاط بود 

  »ردونم به جایی که بهش تعلق داره فکر کردم باید اینو برگ «:  به او گفتم

نقطه ي دقیقی که نشان می داد من در  . در پهناي صورتش کش آمد کوتاهی اندیشید و سپس لبخندي لحظه ي

قلمروي گرگینه ها هستم را شناختم چون جیکوب از ماشینش کنده شد و در حالیکه فاصله بینمان را با سه گام بلند 

وا او موتور را از من گرفت و روي جک گذاشت و چنگ انداخت و مرا در آغوشش به ه. طی کرد بسرعت بطرفم آمد

  .بلند کرد

  .را رها کنم مصداي روشن شدن موتور ولوو را شنیدم و کوشش کردم خود

  »! بس کن ، جیک« : مده بریده بریده گفتم با نفس بند آ

اي داشت در خم جاده چرخیدم تا براي خداحافظی دست تکان دهم اما ماشین نقره . او خندید و مرا بر زمین گذاشت

  .ناپدید می شد 

  . و اجازه دادم  مقداري گزندگی در لحن کالمم راه پیدا کند »عالی شد  «تفسیر کردم 

  »چی ؟ « ساختگی چشمانش از تعجب گشاد شد  با بیگناهی

  »الزم نیست شانست رو تحمیل کنی  اون حسابی راجع به این احساس مزخرفی داره ، تو دیگه« 

همینطور که او رابیت . ن گفته بودم خیلی خنده دار یافته بوداو دوباره خندید ، بلند تر از قبل ، در نهایت چیزي را که م

  .سعی کردم نکته خنده دار حرفم را بیابم, را دور زد تا در را برایم باز کند 
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چیزي که نداري  به «، هنوز شانه هایش تکان می خورد  ، همینکه در را پشت سرم می بست »! بال « : سرانجام گفت 

  »نمی تونی پز بدي 

  

  

  

  

  

  

  مفصل یازده

  افسانه ها
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی و الهام: ترجمه 

  میالد: بازبینی متن 

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  مفصل یازدھ

افسانھ ھا

  

چشمانش بر آخرین سوسیس بزرگی که از غذاي  » اون سوسیس رو می خواي بخوري؟ « : از جیکوب پرسید پل

  .گرگینه ها باقی مانده بود قفل شده بود

به زانوهاي من تکیه داد و با سوسیس درشتی که در یک سیم جارختی به سیخ کشیده بود  ، جیکوب به عقب خم شد

او آه بلندي کشید و . بازي می کرد، شعله هاي آتش اطراف سوسیس زبانه می کشید و روي آن تاول ایجاد کرده بود

که بعد از دهمین  هایی شکمش هنوز به نحوي صاف بود ، هرچند من حساب تعداد سوسیس. دستی بر شکمش کشید

البته بدون احتساب بسته ي فوق العاده بزرگ چیپس و دو لیتر آبجوي بدون . سوسیس خورده بود را از دست داده بودم

  . الکل

اونقدر پر شدم که دارم باال می آرم ، « : آه غمگینانه دیگري کشید    » ... حدس می زنم که « : جیک به آرامی گفت

  » نمی چسبه هرچند اصالً. رو بدماین یکی رو هم ف اما فکر می کنم می تونم

اقل به اندازه ي جیکوب خورده بود ، اخم کرد و دستهایش را مشت کرد و به سمت جیکوب باال با وجود اینکه حد پل

  .گرفت

  »اینجارو .  پلشوخی کردم ، ! ششششهیش « : جیکوب خندید
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 پلسوسیس روي زمین بیفتد ، اما  من انتظار داشتم  فوراً.  بصورت دایره اي محکم تکان داد اسازش ر او سیخ دست

  .به راحتی آنرا به نزدیکی زمین که رسید گرفت

  . فقط با افراد به شدت ماهر و چاالك داشت مرا عقده اي میکرد ،  معاشرت کردن

  .قبال عصبانیتش پایان یافته بود  »ممنونم مرد  « : گفت پل

      جرقه هاي آن بطور ناگهانی پاشیده.خاك فروکش می کرد ترق ترق صدا می کرد آتش در حالیکه به پایین روي

جالب اینکه من متوجه نشده بودم خورشید غروب . می شدند و نور درخشان نارنجی در زمینه سیاه آسمان پخش می شد

  .ت زمان را از دست داده بودملی گذشکُبِ. زده بودم که چگونه پاسی از شب گذشته بود براي اولین بار  شگفت. کرده بود

  .ام از آنچه که انتظار داشتم راحت تر بود یتستان کوئیلبودن با دو

و او سوگوارانه پذیرفته بود  که کاله ایمنی ایده ي خوبی ،  موتورم را در گاراژ گذاشته بودیمهنگامیکه جیکوب و من 

شدن کنار جیکوب در مراسم آتش بازي داشتم نگران  من درباره ي ظاهر،  و خودش باید به این فکر می افتادبود و ا

مبادا . مبادا بخاطر دعوت کردن من از جیکوب عصبانی شوند. می شدم ، نگران اینکه نکند گرگینه ها مرا خائن بدانند

  .من پارتی را خراب کنم

جاییکه آتش بزرگی  ،  تخته سنگی کشید که محل جلسه بود اما وقتی که جیکوب مرا بدنبال خود به خارج جنگل روي

  .خیلی روشن شده بود هوا اتفاقاً.  رها کمرنگ شده بود شعله می کشیددرخشان تر از نور خورشیدي که توسط  اب

کوئیل از جا پریده بود تا با من دست داده و . امبري با صداي بلند به من سالم کرده بود»  !آهاي ، دختر خون آشام « 

بعد از متلک هاي . کنار او و سام روي زمین سرد سنگی نشستم دستم را فشرده بود از تی کهامیلی وق . مرا ببوسد ءگونه

درباره ي گذاشتن زالوي بوگندو در جهت مسیر باد ، با من مثل عضوي از قبیله  _ پلبیشتر بوسیله ي  _نیشدار بقیه 

  .  رفتار شده بود

. نظر می رسیده ویلچرش جایی قرار داشت که  باالي مجلس ببیلی آنجا بود ، . فقط بچه ها نبودند که حضور داشتند

نظر می رسید ، پدر بزرگ باستانی سپید موي کوئیل ها ، کوئیل ه شکننده ب کنار او روي صندلی حصیري تاشو که کامالً

  .پیر ، نشسته بود
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، هم آنجا بودند؛ در  ثو سلیا دوست چارلی، طرف دیگر بیلی صندلی داشت ،  دو فرزندش  وواتر ، بیوه ي هري یسو کل

این مرا شگفتزده کرد ، معلوم بود که هر سه آنها در جریان راز گرگینه ها . حالیکه مثل بقیه ما روي زمین نشسته بودند

  .بودند

آیا این .نظرم آمد انگار او جاي هري را در شورا گرفته بوده آنگونه که بیلی و کوئیل پیر با سو صحبت می کردند ، ب

در عجب بودم که چقدر . ش را هم بطور خودکار عضو مجمع خیلی محرمانه ي  قبیله ي الپوش می کردفرزندان

صورت دلفریبش هیچ احساسی را فاش نمی کرد، اما هرگز چشم . نشستن در این دایره روبروي سام و امیلی سخت بود

  .از شعله ها برنداشت

  . از مقایسه آن با چهره ي فنا شده ي امیلی خودداري کنم با دیدن خصوصیات چهره ي در حد کمال لیا نمی توانستم

  این عدالت بود؟ ،  االن که لیا حقیقت زخمهاي امیلی را می دانست راجع به آن چه فکر می کرد؟ آیا از دید لیا

با خنده ي گشاد شادش و ساختار درشت و قد بلندش خیلی خیلی مرا .واتر کوچک دیگر خیلی هم خردسال نبودیکل ثس

محکوم بود زندگی اش  ث همآیا س.رد سپس آه کشیدماین شباهت لبخندي به لبم آو. به یاد جیکوب جوانتر می انداخت

مانند سایر آن بچه ها چنان ناجور تغییر کند؟ آیا بخاطر آن سرنوشت بود که او و خانواده اش اجازه یافته بودند اینجا 

  باشند؟

د همراه کیم ، دختري که او رویش نشان کرده ار، امبري ، کوئیل ، جِ پل، سام و امیلی اش : همه ي گله آنجا بودند

او صورت پهن با گونه هاي .اولین برداشت من از کیم این بود که او دختر قشنگی بود ، اندکی خجالتی و کمی ساده.بود

موهاي . بومی ها بودبینی و دهانش پهن تر از حد زیبایی . عریضی داشت، با چشمانی بسیار کوچک و نامتقارن

  .یکدستش کم پشت و فرفري بود

د چشم از کیم برنمی داشت ، دیگر نمی توانستم هیچ اردیدم جِ اما بعد از چند ساعتی که می. این اولین برداشت من بود

  .چیز زیبا و با شکوهی در این دختر پیدا کنم

مثل یک کلکسیونر که یکی از . بار خورشید را می بیند د به او زل زده بود انگار که مرد نابینایی براي اولینارطوري جِ

  . در که به چهره ي نوزادش نگاه کندآثار کشف نشده ي داوینچی را کشف کرده باشد ، مثل یک ما
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حنایی رنگ  یاینکه چگونه پوست او در نور آتش ابریشم،  م کرد چیزهاي جدیدي در کیم ببینمنگاه متعجب او مجبور

ژگانش بلند یب لبانش چه قلوه اي کاملی بود ، دندانهاي سفیدش چگونه روي لبانش بود ، چقدر مظر می آمد ، ترکه ب

  .بود ،  وقتی که به پایین نگاه می کرد مژگانش گونه اش را جارو می کرد

د را می دید ، پوستش تیره تر می شد و چشمانش مملو از خجالت پایین می افتاد اروقتی که کیم نگاه خیره و پرهیبت جِ

  . براي حتی زمان کوتاه هم سخت بود دارداشتن نگاهش بدور از جِ، اما نگه 

: به من گفته بود را بهتر درك می کردم   با دیدن آنها احساس کردم آنچه را که جیکوب درباره ي نشانه گذاري قبالً

  .در مقابل آن درجه از سرسپردگی و پرستش سخت است ، پایداري

من تصور کردم او باید آنجا خیلی . دور او بوده د باربود ، بازوان جِد خاموش سرنهاده اراکنون کیم روي سینه ي جِ

  .گرمش باشد

  »داره دیر میشه «  :در گوش جیکوب گفتم 

نصف گروه اینجا شنوایی بقدر کافی حساسی داشتند  مئناًمط گرچه » دوباره شروعش نکن« : نجوا کرد  جیکوب متقابالً

  .که در هر حال صداي پچ پچ ما را بشنوند

  » ین قسمت داره شروع میشهبهتر« 

  » یه گاو درسته رو تا ته می خورین؟بهترین قسمت چیه؟« 

ما فقط براي هفته ي شکرگذاري . نه اونکه مراسم نهاییه «. آرامی در گلویش به لرزه افتاد شانه هاي جیکوب از خنده

   این اولین دفعه ي کوئیله ، او هنوز. طور فنی یک جلسه ي شوراسته این ب. براي خوردن غذا مراسم می گیریم

خاطر که  به این. خوب ، البته اونا رو شنیده ، اما این اولیبن بارشه که می فهمه اونا حقیقت دارن. افسانه ها رو نشنیده

  » و لیا هم دفعه اولشونه ثهمچنین کیم و س. قیقتري نشون بدهآدمو وادار کنه توجه د

  » ؟ افسانه ها« 
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او بازویش را به دور . جیکوب خود را به عقب کنار من کشید ،جاییکه من به دیواره ي کوتاه یک صخره تکیه داده بودم

  . بت کردهسته تر از قبل در گوشم صحشانه ام انداخت و حتی آ

اولی داستان ارواح . اوجود آمدن مه داستانهایی راجع به چگونگی ب. تاریخی که ما همیشه فکر می کردیم افسانه بوده «

  » جنگجو است

و  پل .ناگهان جو محیط دور آتش رو به خاموش تغییر کرد.  بود  انگار که زمزمه ي جیکوب مقدمه اي بود براي شروع

  .د اشاره اي به کیم کرد و او را در بغلش درست نشانیدارجِ. امبري صاف تر نشستند

امیلی مانند دانشجویی که در انتظار یک سخنرانی مهم باشد ، کتابچه اي را که بدور آن ریسمانی پبچیده شده بود و 

ت در کنار او ، سام  اندکی  خم شد که به این ترتیب صورتش موازي کوئیل پیر که در سم. یک قلم در دست گرفت

دیگر نشسته بود ، رو به همان سمتی بود که او نگاه  می کرد ، و من تازه تشخیص دادم که بزرگان شورا سه تا نبودند 

  !بلکه چهارنفر بودند

نه طوري که انگار  _واتر که هنوز چهره ي زیبایش ماسکی از بی احساسی داشت ، چشمانش را نزدیک کرد  یلیا کل

  .برادرش مشتاقانه به سمت بزرگان شورا  خم شده بود. انگار که این به تمرکزش کمک می کرد _خسته شده باشد

  . شب پاشیدآتش ترق تروقی کرد و فورانی از شراره  هاي درخشان به روي 

بیلی گلویش را صاف کرد بدون مقدمه اي بیشتر از نجواي پسرش ، گفتن داستان را با صداي قوي و عمیقش شروع 

ان پر از احساس و ات با دقت و ظرافت جاري شد ، آنگار که او آنها را از متنی حفظ کرده بود ، اما همچنکلم. کرد

  : ریتمی لطیف بود

این . اما هرگز از بین نرفته ایم ، و ما هنوز هم قبیله ي کوچکی هستیم. ت ها در ابتدا قبیله اي کوچک بودندیکوئیل  «

آمد ،  این همان جادوي تغییر شکل، جادویی که بعداً.   بخاطر این بوده که همیشه جادو در خون ما وجود داشته است

  » بودیم  جنگجویان روحر ابتدا ما د. وده بن

هرگز این طنین جادویی که در صداي بیلی بلک بود را تشخیص نداده بودم ، گرچه اکنون تشخیص دادم  که این  قبالً

  .یشه در صدایش وجود داشته مقدرت ه
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  . ر سرعت روي سطح کاغذ حرکت می کرداکثکرد پابه پاي بیلی پیش رود با حدقلم امیلی همچنان که سعی می

اما قبیله کوچک بود و پناهگاه . مت گزیدیم و کشتی سازان و ماهیگیریان ماهري شدیمدر آغاز ما در این پناهگاه اقا« 

رومان را دیگرانی بودند که به سرزمین ما چشم طمع دوخته بودند و ما کوچکتر از آن بودیم که قلم. غنی از ماهی بود

  .هایمان را به حرکت در آوردیم نها کشتیآ زحمله به ما راه افتاد و ما براي فرار ا ، به قصد یقبیله ي بزرگ. حفظ کنیم

بخاطر نداریم چه کسی اولین کسی . اولین جنگجوي روح نبود اما ماجراهاي دیگر قبل از او را بخاطر نداریم کاهه له ها

کاهه له ها اولین . برد بود که این قدرت را کشف کرد یا قبل از این بحران چه کسی براي اولین بار این قدرت را بکار

  .، کاهه له ها از جادو براي دفاع  از سرزمینمان استفاده کرد اضطراريدر این موقعیت . دبزرگ در تاریخ ما بو یس روحرئ

زنانشان از وراي بدنها و امواج .  او و تمامی سلحشورانش کشتی را ترك کردند ، البته نه بدنهایشان ، بلکه ارواحشان

  .پناهگاهمان بردندمشاهده می کردند و مردان ارواحشان را به 

آنها بادهاي . طور فیزیکی تماس داشته باشند ، اما راههاي خاص خودشان را داشتنده آنها نمی توانستند با قبیله دشمن ب

را  حریفتناکی در بادها ایجاد کنند که سهمگین در اردوگاه دشمن ایجاد کردند ، آنها می توانستند جیغهاي دهش

حیوانات از  ما می گویند که حیوانات می توانستند جنگجویان روح را ببینند و درك کنند ، داستانها همچنین به. بترساند

  . آنها اطاعت می کردند

 ،ي مهاجم گله هایی از سگهاي بزرگ این قبیله . کاهه له ها ارتش ارواحش را برد و انتقام غارتگري مزاحمان را گرفت

 . زده ي شمال استفاده می کردند ورتمه هایشان در سرزمینهاي یختنومند و پشمالو داشت که از آنها براي کشیدن س

سگها را بر ضد اربابانشان شوراندند ، سپس خفاشان را از حفره هاي صخره ها براي حمله ي مقتدرانه اي  ارواح جنگجو

گها و خفاشان س. آنها از بادهاي غران براي کمک به سگها در ترساندن مزاحمان استفاده کردند. به سوي دشمن آوردند

  .نزد همسرانشان بازگشتند خود و ها ، پیروز و سربلند به بدنهايت یت یافتگان پراکنده شدند ، کوئیلنجا. پیروز شدند

ما با آنها در صلح . آنها کاري با جادوي ما نداشتند. ت ها هم پیمان شدندی، با کوئیل ماکا وه هوقبیله هاي نزدیک دیگر ، 

  .وقتی دشمنی به ما حمله می کرد ارواح جنگجو آنها را بیرون می کردند. زندگی می کردیم

مردم . او بخاطر درایت و صلح جویی اش معروف شده بود. قرنها گذشت و آخرین رئیس بزرگ ارواح ، تاها آکی ،آمد

  .تحت مراقبت او خوش و خرم زندگی می کردند
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  »  .اوتال پابود که خرسند نبود ،  اما مردي

  .بیلی آن را نادیده گرفت و به ادامه افسانه پرداخت. ندیدم از کجا آمد . خشی اطراف آتش شنیده شدصداي خش 

او معتقد بود افراد قبیله باید . هاآکی بود ؛ مردي قوي اما حریص ساي ارواح جنگجوي تاؤاوتالپا یکی از قویترین ر« 

  .ه و ماکا و ساختن یک امپراطوري بکار برندقبایل هو جادویشان را در جهت توسعه قلمرویشان و به بردگی گرفتن مردم

تاها آکی دید که اوتالپا چه رویایی در سر داشت . اکنون که آنها در حالت روحیشان بودند ، افکار یکدیگر را می فهمیدند

اوتالپا مردي قوي  .هرگز از روحش استفاده نکندوم شد که قبیله را ترك کند و اوتالپا محک. ، و از دستش عصبانی شد

، خشمگین  و آن مطرود. رفتن انتخاب دیگري نداشت ءاو جز. اما رئیس جنگجویان دیگر او را بشمار نمی آورد ، بود

  .در جنگل نزدیک قبیله پنهان شد ، فرصتی براي انتقام از رئیسآماده ي 

. مخفیگاه مقدسی در کوهها می رفت اغلب به. حتی در زمان صلح رئیس ارواح در حفاظت از مردمش بسیار هوشیار بود

سرعت پایین می رفت و از جنگلها و در طول ساحل پرواز می کرد تا مطمئن شود ه او بدنش را آنجا می گذاشت و ب

  . هیچ خطري در کمین نباشد

کشید رئیس  سادگی نقشهه ابتدا اوتالپا ب. یک روز وقتی که تاها آکی براي انجام این وظیفه رفت ، اوتالپا تعقیبیش کرد

مطمئنا جنگجویان روح براي نابود کردنش در جستجو بر می آمدند ، وآنها . را بکشد ، اما این نقشه ایراداتی داشت

همینطور که در صخره ها پنهان شده بود و رئیس را که داشت براي . سریعتر از اینکه بتواند فرار کند تعقیبش می کردند

  .!!  نظرش رسیده رد، نقشه ي دیگري بخروج از جسمش آماده میشد نگاه می ک

اوتالپا آنقدر صبر کرد . تاها آکی بدنش را در مخفیگاه باقی گذارد و در بادها به پرواز در آمد تا مردمش را مشاهده کند

  . رئیس تا مسافت زیادي دور شده استتا مطمئن شد روح 

او . ، و همچنین از نقشه ي سبعانه ي اوتالپا آگاه شد تاها آکی فورا فهمید که اوتالپا در جهان ارواح به او ملحق شده

 زمانی رسید که بدن او قبالً. به سمت مخفیگاهش بازگشت ، اما حتی بادها نیز براي نجات او آنقدر قوي نبودند سریعاً

بدن خود را با دستان بدن اوتالپا آنجا افتاده بود ، اما اوتالپا راه فراري براي تاهاآکی نگذاشته بود ، او گلوي . رفته بود

  .تاهاآکی بریده بود
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او بر سر اوتالپا فریاد کشید اما اوتالپا او را نادیده گرفت انگار که فقط . آکی بدن خود را تا پایین کوهها دنبال کردتاها

  .صداي باد بود

اوتالپا اقدامی نکرد  هفته دبراي چن. ت ها گرفتیپا جاي او را بعنوان رئیس کوئیلتاها آکی با ناامیدي شاهد بود که اوتال

  . ه باور دارند که او تاها آکی استولی اطمینان یافت که هم

او ادعا کرد که .سپس تغییرات شروع شد؛ اولین قانون اوتالپا ممنوعیت ورود به جهان ارواح براي همه جنگجویان بود

. فرصتی است تا ماجرایش را بگویدآکی منتظر  او می دانست که تاها. می ترسید اما حقیقتاً, احساس خطر کرده 

   همچنین اوتالپا می ترسید که خودش هم وارد جهان ارواح شود چرا که می دانست تاها آکی بالفاصله به بدنش بر

صورت رویاهایش براي حمله و غلبه بر دیگران توسط ارواح جنگجو غیرممکن بود، و او به حکمرانی  دراین. گشت می

امتیازاتی طلب کرد که تاها آکی هرگز درخواست نکرده بود ، براي  –باري بر دوش قبیله شد  او. بر قبیله قناعت کرد

خود وجنگجویانش کار کردن را ممنوع کرد، درحالیکه همسر تاها آکی زنده بود ، همسرجوان دوم و سپس سومین را 

  .هوده همه چیز را میدیدتاها آکی در خشمی بی. اختیار کرد ؛ کاري که تاکنون در قبیله انجام نشده بود

درنده اي را از  گرگاو . سرانجام تاها آکی تالش کرد بدنش را بکشد تا قبیله را از زیاده روي هاي اوتالپا نجات دهد

وقتی گرگ مرد جوانی که از رئیس دروغین حفاظت می کرد را .کوهها آورد ، اما اوتالپا پشت جنگجویانش پنهان شد 

  .او به گرگ دستور بازگشت داد. وه دهشتناکی شدکشت ، تاها آکی دچار اند

آن  خیلی ترسناکتر از روح بخشیدن به . تمام داستانها  خبر از این می دهند که  روح جنگجو بودن چیز آسانی نیست

  .بهمین دلیل بود که آنها جز در موارد نیاز از جادویشان استفاده نمی کردند .آزاد شدن از بدن کسی است

بدون بدن . انفرادي رئیس براي مداومت بر بررسی محیط نوعی وظیفه و فداکاري محسوب می شدسفرهاي روحی 

تاها آکی از بدنش دور شده بود و براي مدت طوالنی در این . بودن داشت ناجور، ناراحت کننده ، وحشتناك می شد

که هرگز به جهان آخرت جایی که  او احساس می کرد محکوم شده بود. شرایط باقی مانده بود که بسیار مشقت بار بود

  .رده بودکابد در این نیستی طاقت فرسا گیر بودند نرسد، تا  شنیاکانش منتظر

گرگ در نوع . گرگ بزرگ روح تاها آکی را که از رنج و درد به خود می پیچید و در جنگل سرگردان بود دنبال کرد

  .اقل آن حیوان جسم داشتحد. زبان بسته حسادت کردناگهان تاها آکی به حیوان . خودش عظیم الجثه و زیبا بود
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  .عنوان یک حیوان بهتر از این هوشیاري خالی وحشتناك بوده حتی زندگی ب.حداقل حیات داشت

او از گرگ بزرگ خواهش کرد که به او . و بعد از آن بود که تاها آکی ایده اي به ذهنش رسید که همه ي ما را تغییر داد

آن . تاها آکی به راحتی و با قدرشناسی وارد بدن گرگ شد. گرگ قبول کرد . را با او تقسیم کند هم جایی بدهد و بدنش

مردم از ترس گریختند . مرد و گرگ به دهکده به پناهگاه برگشتند. بدن انسانی او نبود اما بهتر از پوچی جهان ارواح بود

بته اوتالپا در جاي امنی ال. به سمت گرگ دویدندجنگجویان با نیزه هایشان . فریادکشان جنگجویان را صدا کردند

  . مخفی شد

گفت و سعی  او خود را از آنها عقب می کشید درحالیکه با چشمانش سخن می. تاها آکی به جنگجویانش حمله نکرد

جنگجویان داشتند تشخیص می دادند که این گرگ . می کرد ترانه هاي مردمش را پارس کنان و زوزه کشان بخواند

تصمیم گرفت از  یاتیکی از جنگجویان قدیمی بنام . یوان معمولی نیست ، که او تحت تاثیر و نفوذ یک روح بودیک ح

  .و سعی کند با گرگ ارتباط برقرار کند دفرمان اشتباه رئیس نافرمانی کن

رام منتظر  حیوان, محض اینکه یات به جهان ارواح منتقل شد ، تاها آکی گرگ را ترك کرد تا با او صحبت کنده ب

  . د و از رئیس اصلی اش استقبال کردحقیقت را فهمی یات فوراً. بازگشت  او شد

همینکه دید یات بیروح روي زمین خوابیده و با گارد جنگجویان احاطه شده .تاها آکی آمد تا ببیند آیا گرگ مغلوب شده 

برد تا قبل از اینکه یات بتواند به بدنش برگردد او خنجرش را بیرون کشید و به جلو یورش . فهمید که چه اتفاقی افتاده

  .آنرا بکشد

رئیس سفرهاي روحی را ممنوع کرده بود و این تصمیم .و جنگجویان نمی دانستند چه کنند " خائن "او فریاد کشید 

  .رئیس بود که کسی را که نافرمانی کرده چگونه مجازات کند

. روي گلوي او گذاشته بود و با دست دیگرش دهان او را پوشانده بودیات  به درون بدنش پرید اما اوتالپا خنجرش را 

یات نتوانست حتی کالمی براي آگاه کردن دیگران قبل . بدن تاها آکی قوي بود و یات بخاطر سن و سالش ضعیف بود

، جاییکه  تاها آکی مشاهده کرد که روح یات به جهان آخرت می گریخت . از اینکه اوتالپا براي همیشه خاموشش کرد

خشم شدیدي به او دست داد ، قویتر از هرچیزي که قبال احساس . ه روي تاها دآکی تا پایان ابدیت مسدود شده بود ب

  .به زبان آورد منظور دریدن گلوي اوتالپا دوبارهه ب. کرده بود
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  .محض اینکه به گرگ ملحق شد بزرگترین جادو رخ داده اما ب. وارد گرگ بزرگ شد

عشقی که او به مردمش داشت و نفرتی که از ستم کنندگان به آنها داشت عظیم تر .ی ، خشم یک مرد بودخشم تاها آک

، او اوتالپا و زده  گرگ به لرزه افتاد و در مقابل چشمان جنگجویان بهت.از حد تحمل بدن یک گرگ و حتی انسان بود

  . به یک انسان تغییر شکل داد

جنگجویانی . او خمیر مایه ي روح تاها آکی بود. نهایت باشکوه تر بود او بی. نداشتمرد جدید شباهتی با بدن تاها آکی 

  .او را شناختند  که با روح تاها آکی پرواز کرده بودند فوراً

اوتالپا سعی کرد فرار کند اما تاها آکی قدرت گرگ را در بدن جدیدش داشت، او دزد را گرفت و قبل از اینکه بتواند از 

  .بیرون بپرد جانش را گرفتبدن دزدي اش 

همه چیز را به حالت اول در آورد و دوباره  تاها آکی فوراً. مردم وقتی که فهمیدند چه اتفاقی افتاده به شادمانی پرداختند

تنها تغییري که او اصالح نکرد . جوان را به خانواده هایشان برگردانید همسرانبهمراه مردمش مشغول به کار شد و

اکنون او می دانست که آن کار بسیار خطرناکی است چونکه ایده ي دزدیدن حیات . قانون پایان سفرهاي روحی بود

  .وجود داشت

. ی گرگ بزرگ یا تاها آکی مرد روحیآنها به او می گفتند تاها آک. از آن لحظه به بعد تاها آکی بیشتر گرگ بود تا انسان

هرگاه خطري پیش می آمد او گرگ درونش . از آنجاییکه پیر نمی شد سالهاي بسیار بسیار زیادي بر مردم رهبري کرد

تاها آکی صاحب پسران . رامش زندگی می کردندآمردم در صلح و . شمن بکار می بردبراي جنگیدن یا ترساندن درا 

ها این قدرت را به ارث بردند ، بعد از اینکه به سن بلوغ می رسیدند آنها هم می توانستند به زیادي شد و بعضی از آن

  ».  از مردي که درونشان بود داشتند گرگها همه متفاوت بودند چون روح گرگ و انعکاسی. گرگ تغییر شکل دهند

      1 سیاه خزِقلبِ سیاه ،  «: زد  و نیشخندي  » سیاهه پس واسه اینه که سام کامالًخوب  « : کوئیل زیر لب گفت

  » ) .شدن بھ گرگ سیاه رنگ در مي آید  منظور موي بدن سام است كھ در زمان تبدیل . 1(

با شوك . من بقدري درگیر داستان شده بودم که بازگشت به حال در حلقه اي بدور آتش رو به خاموشی، شوك آور بود

  . عظیم ترِ تاها آکی تشکیل شده بودخیلی  عظیم الجثه ي واقعاًدیگري تشخیص دادم که حلقه از نوادگان 
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  .آتش رگباري از جرقه به آسمان پرتاب کرد ، جرقه ها لرزیدند و رقصیدند و اشکالی قابل تشخیصی ایجاد کردند

  » رو می رسونه؟ اینکه چقدر شیرینی؟و خزِ شکالتی تو چی  «:  کوئیل گفتسام نجواکنان در جواب 

  . پرانی آنها را نشنیده گرفتی مزه بیل

دیگرانی که تغییر شکل را دوست نداشتند از . پیر نشدند ربعضی از آن پسرها جنگجو هاي تاها آکی شدند و دیگ« 

هم اگر روح گرگی اش  یاینها پیر می شدند و قبیله کشف کرد که مردگرگ. خودداري کردند یالحاق به گله ي مردگرگ

با سومین همسرش . تاها آکی به اندازه ي عمر سه مرد زندگی کرد. را تسلیم کند می تواند مثل هرکس دیگر پیر شود

گرچه که قبلی ها را هم دوست . بعد از مرگ دوتاي قبلی ازدواج کرده بود و دریافت که او همسر روحی واقعیش است

  .او نیز بمیرد ، و تصمیم گرفت روح گرگی اش را تسلیم کند تا با مرگ همسرشا . داشت اما این یکی فرق می کرد

  » ...شد اما این پایان داستان نیستاینگونه بود که جادو نصیب ما 

بیلی جرعه اي از . او به کوئیل پیر آتیارا که در صندلی اش جابجا شد و شانه هاي نحیفش را صاف کرد  نگاهی انداخت

قلم امیلی هرگز متوقف نشد ، او همچنان با شتابی دیوانه وار روي  .پیشانی اش را خشک کردیک بطري آب نوشید و

  .کاغذ می نوشت

  » است سوم همسرفداکاري آن ماجراي ارواح جنگجو بود؛ این ماجراي  « پیر با صداي زیر نازکی شروع کرد کوئیل

وقتی که مرد کهنسالی شده بود ، ماکا در شمال دچار  سالیان سال بعد از اینکه تاها آکی روح گرگی اش را تسلیم کرد« 

چند زن جوان از قبیله آنها ناپدید شدند ، و آنها گرگهاي همسایه را که از نظر آنها ترسناك و غیرقابل . دردسري شد

  .اعتماد بودند سرزنش کردند

بخوانند، درست مانند نیاکانشان  رفتند می توانستند افکار دیگران را گرگمردان هنوز وقتی که در قالب گرگیشان می

تاها آکی  از همدردي با رئیس . کدامشان مستحق سرزنش نیست  آنها فهمیدند که هیچ. وقتی که در قالب روحی بودند

او . تاها آکی نمی خواست دستانش را به جنگ آلوده کند.ماکاها خسته شده بود ، اما وحشت بسیار زیادي وجود داشت

او بزرگترین پسر گرگنمایش تاها وي را قبل از اینکه دشمنی ها باال .که مردمش را هدایت کنددیگر یک جنگجو نبود 

  .بگیرد مسئول یافتن مجرم کرد
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آنها به . مراه پنج گرگ دیگر گله اش کوهها را براي یافتن هر مدرکی از ماکاهاي گمشده بازرسی کرد تاها وي به

شان را به حد ه بودند، رایحه اي غریب و شیرین در جنگل که دماغهرگز با آن مواجه نشد چیزي رسیدند که قبالً

  » .دردناکی می سوزاند

دیدم گوشه ي دهانش با خوش خلقی باال رفت و بازویش محکمتر به . من کمی خود را به سمت جیکوب جمع تر کردم

  .دورم پیچیده شد

  » می گذارد، اما رد بو را گرفتندز خود بجا آنها نمی دانستند چه موجودي چنین بویی ا « : کوئیل پیر ادامه داد

همانطور که . صداي لرزانش  ابهت صداي بیلی را نداشت ، اما یک چیز غریب ، لحن خشمی ناگهانی ، در خود داشت

  . کلمات او الینقطع می آمدند ، نبض من باال می رفت

نها مطمئن بودند که این همان دشمنی است آ. آنها اثرات ضعیفی از بوي انسان و خون انسان در طول مسیر یافتند« 

  .که بدنبالش می گشتند

مسیر سفر آنقدر به درازا کشید که تاها وي نصف گله یعنی جوانترها را به پناهگاه نزد تاها آکی براي ارائه ي گزارش 

  .فرستاد

  .تاها وي و دوتا از برادرانش بازنگشتند

او آرزو داشت انتقام مرگ . تاها آکی براي پسرانش گریست. هیچ نیافتند برادران جوانتر به جستجوي بزرگترها رفتند اما

 .او با لباس عزا رفت نزد رئیس ماکا و هرآنچه را که اتفاق افتاده بود به او گفت. پسرانش را بگیرد ، اما خیلی پیر بود

  . ن یافتها بین دو قبیله پایامخالفت رئیس ماکا غم او را باور کرد و 

تی را که همان یماکاها فورا گرگهاي کوئیل. شدند دو دوشیزه ي ماکایی از خانه هایشان در یک شب ناپدیدیکسال بعد ، 

  . گرگها شکار را دوباره از سر گرفتند. یافته بودند ، صدا کردند امطبوع را در سراسر دهکده ي ماکابوي شیرین ن

چیزي  او با خود. بزرگترین پسر تاکا آکی همسر سوم و جوانترین عضو گله بود اوتا یاها او. فقط یک نفر از آنها برگشت

  :ت ها دیده نشده بود یآورد که هرگز در عمر کوئیل
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همه ي آنهایی که از خون تاها آکی بودند حتی .  یک جسد سنگی و سرد و بیگانه که او تکه هایش را حمل میکرد 

  . ند بوي نافذ آن موجود مرده را استشمام کنندکسانی که هرگز گرگ نشده بودند می توانست

  . این چیزي بود که دشن ماکاها بود

  :یاها اوتا توضیح داد که چه اتفاقی افتاده بود

مراه دو ه نظر می رسید اما مثل یک صخره ي گرانیتی سخت بود، بهه او و برادرانش موجود را که شبیه یک مرد ب

دیگري در آغوش آن موجود بود و . مرده بود سفید و فاقد خون روي زمین بود قبالًیک دختر . دختر ماکایی یافته بودند

رسیدند ممکن بود آن دختر زنده بوده باشد ،  زشتوقتی آنها به آن صحنه ي . اشتدهان آن موجود روي گلویش قرار د

دندانهاي . مین پرت کردسرعت گردنش را درید و پیکر بیجانش را روي زه اما همینکه آنها نزدیک شدند ، موجود ب

  .سفیدش با خون دختر پوشیده شده بود و چشمانش قرمز برافروخته بود

یکی از برادرانش که قدرت آن موجود را دست کم گرفته بود . یاها اوتا قدرت درندگی و سرعت موجود را توصیف کرد

. شتر احتیاط کردندیاوتا و سایر برادران بیاها . موجود مثل یک عروسک او را تکه تکه کرده بود. سرعت قربانی شده ب

آنها مجبور بودند نهایت قدرت و سرعت .آنها با هماهنگی از اطراف به سمت موجود آمدند تا قدرت مانور او را کم کنند

 .د مثل سنگ سخت و مثل یخ سرد بودموجو. هرگز امتحان نکرده بودند گرگی شان را داشته باشند ، چیزي که قبالً

وقتی موجود با آنها می جنگید آنها شروع کردند به تکه تکه . جه شدند که فقط دندانهایشان او را ناکار می کردآنها متو

  .کندن بدن آن موجود

یاها اوتا گلوي . دستانش به برادر یاها اوتا رسید. متوجه شد و بزودي با مانورهاي گرگها هماهنگ شد اما موجود سریعاً

ن موجود همچنان دندانهایش  بدور سر موجود کلید شد و آنرا کند ، اما دستا. گهان حمله کرددفاع دید و نا موجود را بی

  . به خرد کردن برادر یاها اوتا ادامه داد

خیلی دیر بود اما . یاها اوتا اشکریزان به امید نجات برادرش موجود را به تکه هاي غیر قابل تشخیص تکه تکه کرد

  .موجود نابود شد نهایتاً
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. یاها اوتا باقیمانده هاي موجود را در مقابل بزرگان قبیله بیرون ریخت تا آنرا معاینه کنند. ینکه آنها اینطور فکر کردندیا ا

طرف ه دو قطعه وقتی که بزرگان قبیله با عصا آنها را ب. از بازوي گرانیتی موجود افتاداي  یک دست جدا شده کنار تکه

  .طرف تکه بازو کشانید تا خود را دوباره سرهم کنده و دست خود را ب هم هل دادند به هم تماس پیدا کردند

وقتی . و خفه کننده هوا را آلوده کرد متعفنابر بزرگی از دودي . ها را در آتش ریختند هبزرگان قبیله وحشتزده باقیماند

قرار دادند و آنها را در که چیزي جز خاکستر باقی نماند ، آنها خاکسترها را در بسته هاي خیلی کوچکی جدا از هم 

پهناي وسیعی در فواصل دور از هم ، مقداري در اقیانوس ، مقداري در جنگل ، مقداري در غارهاي صخره ها پخش 

  » خود را به هم برساند ، آگاه شودتاها آکی یک بسته را به گردنش انداخت تا اگر موجود سعی کرد دوباره . کردند

در انتهاي آن . بیلی یک تسمه ي چرمی از دور گردنش بیرون کشید. ظري انداختکوئیل پیر مکث کرد و به بیلی ن

می باید من یکی از آن چند . چند نفر به نفس نفس افتادند. کیسه کوچکی آویزان بود که در کذر زمان سیاه شده بود

  .نفر بوده باشم

اقی مانده براي آنها فقط یک گرگ ب. ر بردندتنها نبودن آن بس ترسرد نامیدند ، خون آشام ، و در آنها این را خونس« 

  . بود ، یاها اوتاي جوان

  .ت ها آمدیکه به قصد انتقام به سراغ کوئیل موجود یک جفت داشت ، یک خون آشام دیگر ،. الزم نبود خیلی صبر کنند

روز صبح وارد  ی آنوقت. این داستانها می گویند که آن زن سرد زیباترین چیزي بود که چشم انسان تاکنون دیده بود

دهکده شد مانند الهه سپیده دم بود؛ یکباره خورشید شروع به درخشش کرد و پوست سفید زن آنرا منعکس کرد و 

زیبایی سیمایش ، چشمان سیاهش در چهره ي زیبایش ، . به تابش در آمد موهایش که  تا زانوانش فرو ریخته بود

  . کنندچند نفر بزانو افتادند تا پرستشش . جادویی بود

زبان مردم بند آمده بود ، نمی دانستند . او با صداي بلند و نافذ و به زبانی که تا کنون کسی نشنیده بود چیزي خواست

او به مادرش چسبید . سر خردسال کس دیگري از شاهدان از خون تاها آکی نبودجز پسر یک پ.چگونه به او پاسخ دهند

صداي بچه را شنید و  بود یکی از بزرگان قبیله که در راه رفتن به شورا. و فریاد کشید که آن بو بینی اش را می سوزاند

   .آن زن اول او را کشت. او بر سر مردم فریاد کشید که فرار کنند. فهمید که چه چیزي به سراغشان آمده بود
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دونفر زنده ماندند ، چون حواسش بخاطر خون پرت شد و براي فرونشاندن .بیست شاهد در دسترس زن سرد قرار داشتند

دو بسوي تاها آکی که با بزرگان قبیله و پسرانش و همسر سومش در شورا نشسته بودند  آن. تشنگی اش مکث کرد

  .،گریختند 

تاها آکی و .تنهایی رفت تا خون آشام را نابود کنده او ب. خبر را شنید به گرگ تبدیل شد محض اینکه ه یاها اوتا ب

  .پسرانش و همسر سومش و بزرگان قبیله اش بدنبال او رفتند

بدنهاي خرد شده ، جویهاي خون روي جاده هرجا که او . در ابتدا نتوانستند موجود را بیابند، فقط آثار حمله اش هویدا بود

  .سپس جیغها را شنیدند و شتابان به پناهگاه رفتند. ه بود روان بودظاهر شد

زن سرد مانند کوسه بدنبال آنها شنا کرد و با قدرت شگفت . ها پناه بردند ت براي فرار به کشتیییک مشت کوئیل

یز از بین وقتی کشتی غرق شد ، او کسانی را که براي فرار تالش می کردند را ن .قایق آنها را شکست شکمانگیزش 

به حدي سریع شنا می کرد که مانند . او گرگ بزرگ را در کرانه ي ساحل دید و شناگران فراري را فراموش کرد. برد

به او اشاره کرد و پرسش  داو با یک انگشت سفی. لکه اي بود و آبچکان و با شکوه آمد تا در مقابل یاها اوتا ایستاد

  .شد یاها اوتا منتظر. نامفهوم دیگري پرسید

اما یاها اوتا تنها بود ؛ کسی نبود تا حواس زن .او به اندازه ي جفتش جنگاور نبود. این یک جنگ تن به تن بود

  .خشمگین را از یاها اوتا پرت کند

او لنگ لنگان جلو رفت و به گرگ پوزه سفید باستانی . وقتی یاها اوتا از دست رفت ، تاها آکی فریاد مبارزه طلبی سرداد 

ره مبارزه دوبا. همان مرد روحی ، و خشم دیوانه وارش او را قوي کرد، گرگ پیر بود ، اما این تاها آکی بود . شدتبدیل 

  . آغاز شد

اکنون شوهرش می جنگید و امیدي نداشت که او . همسر سوم تاها آکی مرگ پسرش را قبل از مرگ خودش دیده بود

    او داستان اولین پیروزي یاها اوتا را شنیده بود و .ودند را شنیده بوداو تمام کلماتی که شاهدان به شورا گفته ب. ببرد

  .می دانست که سرگرم شدن قاتل به برادرش او را نجات داده بود

جوانی بودند نوهمه ي آنها پسران . همسر سوم خنجري را از کمر یکی از پسران که در کنارش ایستاده بود بیرون کشید

  .ی دانست وقتی پدرشان شکست می خورد آنها می مردندنبودند و او م مرد، هنوز
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زن سرد لبخندي زد ، آشکارا حواسش از جنگ با گرگ پیر پرت . سمت زن سرد دویده همسر سوم با خنجر باال گرفته ب

     او ترسی از این انسان مونث ضعیف یا دشنه اي که حتی خراشی بر پوست او نمی انداخت نداشت ، و احتماالً. شد

  . می خواست تاها آکی را از نسیم مرگی که بر او می وزید نجات دهد

د و دشنه را در او جلوي پاي خون آشام به زانو افتا. سرد انتظارش را نداشتجان سپس همسر سوم کاري کرد که زن 

  . قلب خودش فرو برد

نست در مقابل اغواي خون تازه خون آشام نتوا. خون از وراي انگشتان همسر سوم فوران کرد و روي زن سرد پاشید

لی از کُطرف زن درحال مرگ چرخید و براي لحظه اي بِه طور غریزي به ب. مقاومت کرده و بدن همسر سوم را رها کند

  . فرط تشنگی از پا درآمد

  .دندانهاي تاها آکی بدور گردن زن قفل شد

ران جوان با دیدن مرگ مادر دچار چنان خشمی شدند دو تن از پس. که آن پایان جنگ نبود اما تاها آکی اکنون تنها نبود

  .همراه پدرشان کار موجود را تمام کردنده ب. هنوز بالغ نبودند ، بصورت روح گرگی شان جهش پیدا کردندبا اینکه که  

ار بدن او براي یک روز در کن.او هرگز دوباره به حالت انسانی تغییر شکل نداد. هرگز به قبیله ملحق نشددیگرتاها آکی 

همسر سوم نشست ، هرزمان کسی سعی می کرد او را لمس کند زوزه می کشید  ، بعد از آن به جنگل رفت و دیگر 

  .هرگز بازنگشت

پسران تاها آکی از قبیله محافظت کردند تا پسرانشان آنقدر . موارد درگیري با جانسرد ها از آن زمان بسیار نادر بوده

گهگاه . این تعداد کافی بود. هرگز در یک زمان بیشتر از سه گرگ وجود نداشت.ندبزرگ شدند که جاي آنها را بگیر

گاهی وقتها گرگی می مرد ، اما . خون آشامی از این زمینها عبور می کرد اما غافلگیر می شدند ؛ انتظار گرگها را نداشتند

ه با جانسردها مبارزه کنند ، و این دانش را آنها آموخته بودند چون. آنها دیگر هرگز تلفات آنچنانی مثل بار اول نداشتند

. پدر به پسراز روح به روح ، از منتقل کردند ، از فکر گرگ به فکر گرگ دیگر ، 

فقط در موقعیت خاصی ، اگر یک جانسرد . زمان گذشت و نوادگان تاها آکی وقتی به بلوغ رسیدند دیگر گرگ نشدند

  .همیشه انفرادي یا دونفري آمدند و گله کوچک ماند جانسردها. نزدیک باشد ، گرگها برمی گردند
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بلک اما رهبر گروه مانند یک مرد با افرایم . خانواده ي بزرگی آمدند و پدر پدر بزرگ شما آماده شد تا با آنها بجنگد

ها  چشمان غریب و زرد او و اینکه آنها مانند دیگر خون آشام. ها آسیبی نرساند تیصحبت کرد و قول داد به کوئیل

تعداد گرگها بیشتر بود ، وقتی گرگها می توانستند مبارزه را ببرند نیازي نبود که . ادعاي او را ثابت می کرد نبودند ،تقریباً

آنها صادقانه در منطقه ي خودشان باقی ماندند ، هرچند که حضورشان . افرایم قبول کرد. جانسرد پیشنهاد تعهد بدهد

  » .ذب می کندجانسردها را به اینجا ج بقیه ي

چشمان سیاهش و   » یله تا کنون دیده تبدیل کرده استو تعدادشان گله را به بزرگتر از آنچه که قب « : کوئیل پیر گفت

  . نظر رسید براي یک لحظه روي من ثابت مانده لی در چروکهاي پوست اطرافش دفن شده بودند ، بکُبِکه 

لیت ؤپسران قبیله ي ما دوباره بار مس ترتیب و بدین « : سپس آهی کشید  »در زمان تاها آکی  ءجزه البته ب « : او گفت

  » ن تحمل کردند ، شریک می شوندرا به دوش می کشند و در فداکاري که قبل از آنها پدرانشا

نوادگان زنده ي جادو و افسانه از وراي آتش با چشمانی مملو از غم به یکدیگر . براي مدت زیادي همه ساکت بودند

  .همه بجز یکی. ه شدندخیر

فکر کنم  «پایینی او کمی به بیرون جلو آمد لب کلفت . »لیت ؤبار مس «: ئیل با تمسخر با صداي آهسته گفت کو

  »عالیه

د ، با واتر که در  ستایش اتحاد محافظان قبیله اي چشمانش گشاد شده بویکل ثطرف  آتش رو به خاموشی ، س آن

  . تکان دادن سرش موافقت کرد

. باره فقط حلقه ي دوستان بودندناگهان دو. نظر جادو در التهاب خاکسترها محو شده بیلی بیصدا و طوالنی خندید و ب

مکالمات آهسته اي . د سنگ کوچکی به کوئیل پرت کرد و وقتی که او با ضربه ي سنگ از جا پرید همه خندیدندارجِ

  . هایی غیر جدي اطراف ما در گرفت ، متلک

فکر کردم چیز درخشانی مثل اشک روي گونه اش دیدم ، اما وقتی یک لحظه بعد دوباره . واتر باز نشدیکلچشمان لیا 

  .نگاه کردم آن رفته بود
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طوري عمیق و هماهنگ بود  خیلی نفسشم کنار من نشسته بود ، وآر خیلی ناو. نه من و نه جیکوب صحبت نکردیم

  .ه فکر کردم ممکن بود به خواب بر من که

ون رو نستم قیافه اشتو راحتی میه گرگها یا زن زیباي جان سرد که ب بقیهیاها اوتا یا  به. سالها به عقب برگشت فکرم 

تالش می کردم چهره ي . نه ، من به کسی بیرون از همه ي این جادوها فکر می کردم. تصور کنم ، فکر نمی کردم

  .ا تصور کنمرزن گمنامی که کل قبیله را نجات داده بود ، همسر سوم ، 

اما او کلید را . ضعیفتر و کُندتر از همه ي هیوالهاي داستان جسماً. فقط یک زن بدون هیچ موهبت خاص یا تواناییهایی

  .او شوهرش را ، پسران نوجوانش را ، قبیله اش را نجات داده بود. داشته ، راه حل را

  .... اي کاش آنها نامش را بیاد داشتند

  .دادچیزي بازویم را تکان 

  » ، بلز ، ما اینجاییم الیا  «جیکوب در گوشم گفت 

به تاریکی غیر منتظره خیره شدم ، سعی کردم محیط . نظر آتش ناپدید شده بوده کهایم را بهم زدم ، گیج شدم ، بلپ

زیر  من هنوز. جیکوب و من تنها بودیم. دقیقه اي طول کشید تا درك کنم دیگر روي صخره نبودم.  اطرافم را بشناسم

  .بغلش بودم اما دیگر روي زمین نبودم

  چگونه سوار ماشین جیکوب شدم؟

   » ! اَه ، مزخرف «دم خوابم برده بود نفسم بند آمد همینکه فهمی

  » این تلفن احمق کجاست؟! ؟ لعنتی  چقدر دیر شده « دیوانه وار جیبهایم را گشتم و خالی بود

  » ببین ، اونجا منتظره. ش زنگ زدمواست به قبالً من . سخت نگیر ، هنوز حتی نصف شب هم نشده« 

تی چشمم به شکل به تاریکی خیره شدم و وق. سم سرجایش نیامده بوداهنوز حو  » نصف شب ؟ «احمقانه تکرار کردم 

  .بدنبال دستگیره ي در گشتم. سی یارد دورتر افتاد ،  ضربان قلبم باال رفت ويولو

  .تلفن را . وچکی در دست دیگرم گذاشتو شیء ک » ایناهاش  «:  جیکوب گفت
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  » تو براي من به ادوارد زنگ زدي؟« 

حساب کردم اگه درست رفتار  «.  نمحد کافی چشمهایم به نور عادت کرده بود تا برق لبخند ضعیف جیکوب را ببیه ب

  » قت بیشتري می تونم با توبگذرونمکنم ، و

  » ...اون. اینکه امشب دعوتم کرديو تشکر بخاطر . ممنونم جیک ، واقعا ازت متشکرم «متاثر شدم  

  » اون یه چیز دیگه بود. وااااي  «کلمه کم آوردم 

... این واسه من . خوشحالم که خوشت اومد نه ، واقعاً. و تو حتی بیدار نموندي گاو قورت دادن منو ببینی «او خندید 

  » اینجا اونم، داشتن تو . خوب بود

  قدم میزد؟. در فاصله اي تاریک حرکتی وجود داشت ، چیز رنگ پریده روح مانند در مقابل درختان سیاه بود

برو ، اما زود برگرد ،  «:  جیکوب در حالیکه متوجه گیجی من شده بود گفت  » آها ، خیلی صبور نیست ، درسته؟« 

  » باشه؟

هواي سرد دور پاهایم را گرفت و   » جیک حتماً« رق تروقش باز می کردم قول دادم در حالیکه در ماشین را با صداي ت

  .مرا لرزاند

  » من امشب مواظبتم. گران هیچی نباشن. تخت بخواب ، بلز « 

  » من خوبم. جیک ، یه کم استراحت کننه ،  «یک پایم را بیرون روي زمین گذاشتم مکث کردم 

  .بیشتر رئیس  مآبانه بود تا موافقت آمیز اما صدایش »باشه ، باشه  « : گفت

  » شب بخیر جیک ، ممنون« 

  .و من به عجله بدرون تاریکی رفتم »شب بخیر ، بال  «او زمزمه کرد 

   ادوارد پشت خط مرزي به من رسید

  .در صدایش آسایش خیال موج میزد ؛ دستانش را محکم بدورم پیچید »بال  « : گفت
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  ».... خوابم برد و. دیر کردمنقدر سالم ، ببخشید ای« 

 خسته «. تلو تلو می خوردماو به سمت ماشین خیره شد و من مثل چوب کنارش  ». جیکوب توضیح داد. می دونم « 

  » اي ؟ میتونم بغلت کنم

  » من خوبم« 

  » خوش گذشت؟. رختخواببذار تو رو ببریم خونه تو « 

باباي جیک افسانه هاي . حتی نمی تونم توصیفش کنم. تونستی بیاي کاش تو هم می. حیرت انگیز بود ، ادوارد . آره « 

  » .مثل جادو بود... که مثل کرد قدیمی رو برامون تعریف 

  » بعد از اینکه خوب خوابیدي. کنی بعدا باید همه رو برام تعریف« 

  .سپس خمیازه ي بزرگی کشیدم » نمی کنممن درست تعریفش « 

  .دورم بسته او در را برایم باز کرد ، مرا داخل ماشین گذاشت و کمر بند ایمنی را ب. رزیدشانه هاي ادوارد از خنده می ل

به سمت چراغهاي جلوي ماشین جیکوب دست تکان .  چراغهاي روشن می درخشیدند و اطراف ما نور پخش می کردند

  .دادم اما نمی دانستم آیا اشاره ام را دید یا نه

س داده شدم  ، آنطور که انتظارش را داشتم به هیچ دردسري نیفتادم چون جیکوب به شب بعد از اینکه به چارلی پ آن

بجاي مستقیم چپیدن در رختخواب ، به بیرون پنجره ي باز خم شدم و منتظر بازگشت ادوارد  او هم زنگ زده بود ،

بادخیز متوجه هوا نشده بودم  روي صخره هاي اصالً. زمستانی بود شب به نحو غافلگیرکننده اي سرد بود ، تقریباً. شدم

  .علتش بیشتر از اینکه نشستن در کنار  آتش باشد ، نشستن پهلوي جیکوب بوده ، احتماالً

  . شد قطرات کوچک یخزده بصورتم خوردهمینکه باران شروع 

به هر  اما من. براي دیدن اطراف صنوبرهاي سه گوش که در باد خم شده و تکان می خوردند ، هوا زیادي تاریک بود

  .به چشمانم فشار آوردم  حال در جستجوي اشکال دیگر در طوفان ،
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چشمان ... یا شاید هم  هیکل سایه وار یک گرگ بسیار بزرگ... شبح کم رنگی مثل یک روح در تاریکی حرکت کرد

  .من بسیار ضعیف بودند

  .خل لغزید ، دستانش سرد تر از باران بودداه ادوارد از پنجره ي باز ب. بعد حرکتی در تاریکی درست کنار من وجود داشت

  همینکه ادوارد مرا به حلقه ي بازوانش کشید لرزیدم ،

  » جیکوب اون بیرونه؟ «: پرسیدم  

  » زمه هم داره میره خونهو ا. یه جاهایی... آره « 

  .دوباره لرزیدم » کار خیلی احمقانه اس این. هوا سرد و بارونیه  « : آهی کشیدم

  » .بال ، هوا فقط واسه تو سرده «شانه هایش از خنده لرزید 

اما خواب دیدم بیرون در طوفان بودم ، . در رویاهایم نیز هوا سرد بود ، شاید بخاطر اینکه در آغوش ادوارد خوابیده بودم

دم ، سعی می کردم ایستارست بیچ ف من روي هالل صخره اي. باد موهایم را به صورتم می کوبید و چشانم را بسته بود

هیکل هایی که بسرعت حرکت می کردند و من فقط بطور تیره و تار در تاریکی از کرانه ساحل می دیدمشان را 

محض اینکه ماه از پشت ه بعد ب.  اول چیزي نبود جز برق سفید و سیاهی که به سمت هم یورش می بردند . بشناسم

  .ابرها درآمد ، همه چیز را توانستم ببینم

الی که موهاي مرطوب و موزون و طالیی اش تا پشت زانوهایش در نوسان بود، داشت به روي گرگ بزرگی که رز

  .خود تشخیص دادم بیلی بلک بوده ب درون پوزه اش گلوله اي نقره اي می درخشید ، می پرید که من خود

سعی کردم بر سرشان فریاد بکشم .  یافتم ه اياقدام به دویدن کردم اما خود را در حرکت آهسته ي بیهوده ي خیالبافان

دستهایم را تکان دادم . و بگویم که بس کنند ، اما صدایم توسط باد دزدیده شده بود و نمی توانستم صدایی ایجاد کنم

  .چیزي در دستم درخشید و متوجه شدم دست راستم خالی نبود. به امید اینکه توجهشان جلب شود

  . آن کبره بسته بود، در دست داشتم نقره اي که خون سیاه و خشک شده رويشمشیر بلند و تیز و باستانی 
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اولین . شد قفل شمشیر را از دستم پرتاب کردم و عقب پریدم ، چشمانم ناگاه باز شد و روي تاریکی مطلق اتاق خوابم 

با علم به اینکه  .ن کنمچیزي که تشخیص دادم این بود که تنها نبودم ، و چرخیدم تا صورتم را در سینه ي ادوارد دف

  .بوي شیرین پوستش موثر تر از هرچیز دیگر کابوس را فراري می دهد

  » بیدارت کردم؟ «پچ پچ کرد 

  .صداي کاغذ می اومد ، ورق زدن کاغذ ؛ و صداي تلپ ضعیفی آمد ، انگار که چیزسبکی روي کف چوبی اتاق بیفتد

  » خواب بدي دیدم «دورم آهی از روي رضایت کشیدم به همین که بازویش محکمتر شد  »نه   «نجوا کردم 

  » دلت می خواد درباره اش بهم بگی؟« 

  » اگه یادم بیاد. شاید صبح . ام  خیلی خسته «سرم را  به چپ و راست تکان دادم 

  . دم خنده ي خاموشی او را تکان داداحساس کر

  »صبح  «موافق بود 

  » داشتی می خوندي؟چی  «بیدار نبودم زمزمه کردم  هنوز واقعاً

  » هاي بادگیر بلندي « : گفت

  » .ی کردم از اون کتاب خوشت نمی آدفکر م «خواب آلوده اخمی کردم 

عالوه بر این هرچه بیشتر با  «. را به بیهوشی افکندمطنین آهنگین صداي نرمش   »تو اونو جا گذاشتی  «زمزمه کرد 

دارم کشف می کنم که می تونم به روشهایی که . تو وقت می گذرانم  بیشتر رفتارهاي انسانی برایم قابل درك می شود

  » مکن بود با هیث کلیف همدردي کنمبرایم غیرم قبالً

  » هوم م م م «: کشیدم ه آ 

  .ب رفته بود اما من قبال به خوا, او چیز دیگري گفت ،چیزي آهسته 
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. ادوارد در مورد رویا ي من سوال کرد ، اما من نتوانستم آنرا بخاطر بیاورم. صبح بعد مروارید خاکستري و آرام طلوع کرد

او مرا بوسید ، آنقدر طوالنی که . فقط بیاد آوردم که سردم بود و وقتی که بیدار شدم خوشحال بودم که ادوارد آنجا بود

  .بیاورد کند و ماشینش راسپس به خانه رفت تا لباسش را عوض ضربان قلبم باال رفت ،

هرکس که جالباسی مرا غارت کرده بود به نحو قابل سرزنشی . تر شده بودکم مپوشیدم ، حق انتخاب رالباس من سریعاً

  .آزاردهنده میشد این موضوع اگر اینقدر ترسناك نبود ، جداً. کمد مرا داغان کرده بود

براي صبحانه پایین می رفتم ، متوجه شدم که کتاب بلندیهاي بادگیر با صفحه باز کف اتاق افتاده جایی داشتم  تقریباً

  .آن جایی بود که همیشه من می خواندم صفحهکه ادوارد دیشب انداخته بود و نشانگر 

براي هیث کلیف ،  چیزي درباره ي احساس همدردي. کنجکاوانه آنرا برداشتم و سعی کردم بخاطر بیاورم چه گفته بود

  .این نمی توانست درست باشد ، باید آن قسمت را در خواب دیده باشم.  همه آدم از میان این

سخنان هیث کلیف بود و .  سه کلمه در صفحه ي باز چششمم را گرفت ، و باعث شد کل پاراگراف مربوطه را بخوانم

  .من آن قطعه را از حفظ بودم

  : حساسات ما را می بینید و اینجاست که شما تفاوت بین ا

اگر او جاي من بود و من جاي او ، گرچه از او متنفرم به حدي که زندگی ام جهنم شده ، هرگز به روي او دست بلند « 

هم به مدتی که  من هرگز او را از کتی دور نمی کنم ، آن.نظر آییده باور ب اگر دوست دارید می توانید دیر. نمی کردم

         لحظه اي که عالقه ي کتی پایان یابد ، من قلب آن مرد را بیرون می کشم و خونش را. دکتی آرزومند او شو

یش را اما تا آن وقت ، اگر مرا باور نمی کنید پس مرا نشناخته اید ، تا آن وقت ، من قبل از اینکه یک تار مو. می نوشم

  » لمس کنم ، ذره ذره می میرم

  »خونش را می نوشم  «این بود  اي که به چشمم آمده بودسه کلمه 

  .به خود لرزیدم

و احتماال این صفحه همانی نبود که . بله ، مطمئنا باید خواب دیده باشم که ادوارد چیز مثبتی در مورد هیث کلیف گفت

  .کتاب وقتی افتاده بود می توانست روي هر صفحه اي باز شده باشد. او داشت می خواند
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی و الهام: ترجمه 

  میالد: بازبینی متن 

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  مدوازدھفصل 

  زمان

  

  »... من پیش بینی کرده ام  « : آلیس با لحنی که حاکی از بدشگونی بود گفت

  . جاخالی داد ه راحتیطرف پهلوي او پرت کرد که آلیس به ادوارد آرنجش را ب

یرت کنم  من پیش بینی کردم که اگه غافلگ. باشه ، ادوارد داره مجبورم می کنه اینکارو بکنم « : آلیس غرولندي کرد

  » بدجوري دچار مشکل میشی

     از اینکه از چه چیزي صحبت می کرد  طرف ماشین می رفتیم ، و من کامالًه ما بعد از مدرسه داشتیم قدم زنان ب

  . بی اطالع بودم

  » میشه ، انگلیسی؟ « : تقاضا کردم

  » بداخالقی هم نداریم ها . نیاري بچه بازي در « 

  »حاال دیگه ترسیدم « 

اما دیدم . هیچی واسه قاطی کردن نیست. بزرگی نیست  هچیز. بنابراین تو ، یعنی ما ، یه پارتی فارغ التحصیلی داریم « 

  »ت کنم جوش می آري و قاطی می کنی اگه بخوام با اون غافلگیر

و  ادوارد گفت باید بهت  «: فرار کرد و ادامه داد  دش به هم بریزییس رقصان از سر راه ادوارد که می خواست موهاآل

  »من بهت قول می دم . چی نیست ها اما هی.  بگیم 

  » آیا جا داره بحث کنیم؟ « : به سختی نفسی کشیدم
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  » نه اصالً« 

  » قول می دم. هر دقیقه اش متنفرم اما از. من می آم  ه ، آلیسباش« 

  » انداختی زحمت میه تو نباید خودتو ب. هستم به هر جهت ، من عاشق هدیه! ونه این محبتت رو می رس« 

  » !آلیس من هدیه نگرفتم واست « 

  » اما اینکارو می کنی. نو می دونماوه ، ای« 

براي فارغ   ، چه چیزي تصمیم گرفته بودم اصالً.  بیاورمبا وحشت مغزم را تحت شکنجه قرار دادم تا بتوانم بیاد 

  . احتماال دیده بودوالتحصیلی به او هدیه بدهم که ا

  » باشه که اینقدر مردم آزار باشه ؟، یه نفر چقدر می تونه بچه  حیرت آوره «: ادوارد زمزمه کرد 

  »یه این یه استعداد خدا داد «: آلیس خندید 

تري دچار  بر کنی؟ حاال من باید مدت طوالنینمی تونستی واسه گفتنش به من چند هفته ص « : قی گفتم با کج خل

  »استرس باشم 

  . آلیس به من اخم کرد

  » بال ، می دونی اون روز چه روزیه؟ «: او به آرامی گفت 

  » دوشنبه؟« 

او آرنج مرا چنگ زد و مرا نیم دور چرخاند رو به پوستر زرد  »چهارم ... دوشنبه است . بله  « او چشمانش را تابی داد 

  . آنجا با حروف بزرگ سیاه تاریخ فارغ التحصیلی بود. بزرگی که بر در سالن ورزش چسبانده شده بود

  .دقیقا یک هفته از امروز 

  » چهارمه ؟ ژوئن ؟ مطمئنی؟« 

  . و ادوارد یک ابرو باال انداخت.  انمود کرد نا امید شدهآلیس فقط سرش را غمگینانه تکان داد ، و. یک جواب هم نیامد
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تالش کردم در مغزم به عقب بشمرم ، اما نمی تونستم  بخودم بقبوالنم  » چطوري این اتفاق افتاد؟! ه باشه نمی تون« 

  .روزها چطور گذشته بودند

میان تمام نگرانی ها و عقده هایی به نحوي در ... روزهاي استرس ، نگرانی . احساس کردم کسی لگدي به پشتم زده

من . مور ، برنامه ریزي ، غیب شده بودافضایم براي مرتب کردن همه . بود که وقتم را گرفته بودند ، زمانم ناپدید شده

  .خارج از زمان بودم

  .و آماده نبودم

  ... .نسان بودن ،  خداحافظ بگویم به ا... به جیکوب ... چگونه به چارلی و رنه . کار را انجام دهم نمی دانستم چگونه این

  .می دانستم چه می خواهم ، اما ناگهان از رسیدن با آن وحشتزده بودم دقیقاً

کلیدي بود  نها ، ای غیر از همه این. در فرضیه ، مشتاق بودم ، حتی  بیشتر ، تا براي ابدیت وارد معامله ي مرگ شوم

ترجیح . ین بود که من داشتم توسط افراد شناخته و ناشناخته شکار می شدمو بعد حقیقت ا. براي تا ابد کنار ادوارد ماندن

  . تا دست یکی از آنها به من برسد دست روي دست نگذارم  ، خاصیت و خوشمزه می دادم همینطور بی

  .درفرضیه ، همه ي اینها مفهوم داشت 

بزرگ و سیاه بود که نمی توانستم بشناسم  آینده ي ماوراي آن. من بلد بودمانسان بودن همه چیزي بود که  ، در عمل

  . مگر اینکه در آن می جهیدم

       این اطالعات ساده ، تاریخ امروز ، که کامال آشکار بود که من باید ناخودآگاه آنرا سرکوب کرده باشم ، برایم 

جوخه ي آتش شمرده صبرانه روزها را براي رسیدنش تا احساس قرار گرفتن در مقابل  ضرب العجلی بود که من بی

  .بودم

طور مبهم ، ملتفت بودم که ادوارد در ماشین را برایم نگه داشت ، که آلیس از صندلی عقب تند تند پچ پچ می کرد ، ه ب

جه شد که من فقط بدنم آنجا بود ؛ او براي بیرون وادوارد مت منظره ب. چکش وار به شیشه ي جلو می کوبیدباران که 

  .یا شاید کرد و من از ماورا توجه می کردم. واسی ام تالشی نکردکشیدن من از پریشان ح
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از پنجره به بیرون ، به . جلوي خانه ما ایستادیم ، ادوارد مرا تا کاناپه همراهی کرد و مرا کنار خودش روي مبل کشید

طرب می شدم؟ دیده ضچرا داشتم م. ته بود را پیدا کنمرف اییکه راهدرون مه مایع خاکستري خیره شدم ، و سعی کردم ج

  بود باید می ترسیدم؟ ضرب العجلکه آخر حاال چرا . بودم که ضرب العجل داشت تمام می شد

اما  باران در تاریکی شب داشت ناپدید . نمی دانم ادوارد چه مدت گذاشت من در سکوت به بیرون از پنجره خیره بمانم

  . رانجام ادوارد خیلی دیرش شده بودمی شد و س

  .یی اش را روي من ثابت نگه داشتردش را طرف دیگر صورتم گذاشت و چشمان طالاو دست س

  » ی کنی؟ قبل از اینکه دیوونه بشم؟میشه لطف کنی و به من بگی داري به چی فکر م« 

  . کلمات می گشتمچه می توانستم به او بگویم؟ که من یک آدم بزدل ترسو بودم؟ بدنبال 

  »حرف بزن ، بال . ات سفید شده هلب« 

  چه مدت بود که نفسم را نگه داشته بودم؟. فوت بزرگی بیرون دادم 

  »همش همین . می کنه  چارهبی تاریخش منو « : پچ پچ کنان گفتم

  . چهره اش مملو از نگرانی و شک بوداو صبر کرد ، 

  .صدایم بند آمد  »... چطور ... چی بگم ... چی بگم به چارلی ... نمی دونم چکار کنم « : سعی کردم توضیح دهم

  » درباره ي مهمونی؟« 

  » نه ، اما از یادآوریت ممنون « اخم کردم 

  . ام را می خواند باران شدیدتر شد همینطور که چهره

  » تو آماده نیستی: چ پچ کنان گفت پ« 

فس م دروغم را فهمید ، بنابراین نویبگنستم امی تو. یک واکنش غیر ارادي بود »هستم  « : به دروغ گفتم  فوراً 

  » .مجبورم باشم  «: عمیقی کشیدم و حقیقت را گفتم 
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  » تو به هیچی مجبور نیستی« 

م میزان وحشت در همینکه دهانم را به ارائه دالیل گشودم می توانست »... ! ، هرکی که تو اتاقم بوده  ویکتوریا ، جین« 

  . نگاهم را حس کنم

  »یشتري براي صبر کردن وجود داره دالیل ب« 

  »! ونا هیچ مفهومی ندارن، ادوارد ا« 

  . فشار داد و با کمی تامل صحبت کرددستانش را محکمتر روي صورتم 

ما هممون تقال . با رزالی  مخصوصاً ، دیدي که این مساله چکار کرده  تو. بال ، هیچ کدام از ما یه انتخاب نداشتیم « 

تو . نجوري باشه من نمیذارم واسه تو هم او.  می کنیم با خودمون در چیزي که هیچ کنترلی روش نداشتیم کنار بیایم

  » حق انتخاب داري

  »من قبال انتخابمو کردم « 

یم ، و من از تو هستما مواظب همه چیز . هی ، هی ، چون خطر داره دور سرت می چرخه تو داري اینکارو می کنی« 

  »مراقبت می کنم 

وقتی اینو پشت سر بذاریم ، و هیچ اجباري روي سرت نباشه ، بعد تو می تونی اگه هنوز بخواي ، تصمیم  «داد ادامه 

  » تو مجبور نیستی اینکارو بکنی. یاما نه بخاطر اینکه می ترس. بگیري که به من ملحق شی 

  » التحصیلی کارالیل قول داد ، بعد از فارغ «: بر خالف عادت همیشگی زیر لب من من کنان گفتم 

  » نه تا وقتی می ترسی ،  و مطلقاً «: او با لحن مطمئنی گفت  » .نه تا وقتی آماده نیستی« 

  . در خود توان مباحثه نمی دیدم.دمپاسخ ندا

  » د نداره چیزي براي نگرانی وجو «پیشانی ام را بوسید 

  »نوشت بد قریب الوقوع ک سرهیچی بجز ی «خنده ي ضعیفی کردم 
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  »د کن به من اعتما« 

  »دارم اعتماد « 

  .هنوز داشت صورتم را نگاه می کرد منتظر بود تا آرامش پیدا کنم

  » میتونم یه چیزي ازت بپرسم ؟ « : گفتم

  » لت می خواد بپرسدهرچی « 

  .متفاوت با چیزي که نگرانش بودم پرسیدم ال کامالًتامل کردم ، لبم را گزیدم و سو

  » یرم ؟واسه فارغ التحصیلی آلیس بگ چی قراره« 

  » ...هردومون بلیط کنسرت می گرفتی نظر می رسید انگار تو داشتی واسهه ب «پوزخندي زد 

هفته ي پیش تو روزنامه یه آگهی دیدم ، و . کنسرت در تاکوما «. لبخند زدم آنقدر خیالم راحت شد ، تقریباً» ! درسته « 

  » داشتی چون گفتی سی دي خوبی بود فکر کردم این چیزیه که تو دوست

  »ممنون . ایده ي خوبیه « 

  » ارم فروشش هنوز تموم نشده باشه امیدو« 

  »، باید بفهمم  این فکریه که باید روش حساب کرد« 

  . آه کشیدم

  » یه چیز دیگه می خواستی بپرسی «: گفت 

  » !خوب می فهمی «: اخم کردم 

  » بپرس. خوندن صورتت تمرین کردم  خیلی واسه« 

  : چشمانم را بستم و به سمتش خم شدم در حالیکه صورتم را در سینه اش پنهان می کردم پرسیدم
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  » شام بشمآتو نمی خواهی من یه خون « 

  »این یه سوال نیست  « کرد و بعد از دقیقه اي اشاره کردبه نرمی گفت و کمی طوالنی تر مکث   » نه نمی خوام« 

  » طوریه احساست؟ چرا این... ن بودم من نگرا... خوب « 

  » نگران ؟ « غافلگیر شد

  » ینکه مالحظه ي احساسات منو بکنی؟ا نبدو بگو ، میشه بهم بگی چرا؟ ، همه ي حقیقت رو« 

  » سوالت رو توضیح بدي؟علت  اگه جواب سوالت رو بدم  ، میشه بعداً « اي یک دقیقه تامل کرد رب

  .سرم را به نشانه موافقت تکان دادم  ، صورتم هنوز پنهان بود

می دونم که تو باور داري من روح . تو می تونی خیلی بهتر اینکارو بکنی ، بال  «ی کشید او قبل از پاسخ نفس عمیق

براي من  «سرش را به آرامی تکان داد  »... خطر انداختن تو ه د نیستم ، و براي بعاونطوري متقا  اما من کامالًدارم ، 

اجازه ي اینکه تو اونچه که من هستم بشی فقط واسه اینکه می خوام از دستت ندم .   به این  ،  اجازه دادن

اما براي تو . م این چیزیه که بیشتر از هرچیز می خوام براي خود. خودخواهانه ترین  اقدامیه که می تونم تصور کنم

این خودخواهانه ترین چیزیه که من انجام می دم ، حتی اگه تا ابد . دادن این اجازه جنایته . خیلی خیلی بیشتر می خوام

ه ، من باشاگه هر راهی براي من وجود داشته باشه که براي تو انسان بشم ، مهم نیست که قیمتش چی  .زندگی کنم

  » . بهاشو پرداخت می کنم

  .هنوز خیلی آرام نشسته بودم ، سعی می کردم این را هضم کنم

  .داشت خودخواهی می کردکه ادوارد فکر می کرد 

  .احساس کردم لبخندي روي چهره ام نشست

دیگه نرم و گرم  وقتیکه ، وقتیکه متفاوت بشم ، دیگه خوشت نیاد  وع این نیست که می ترسی از من موض ،براین بنا« 

  » نی ، مهم نیست که من چطوري بشم ؟نیستم و همین بو رو ندم ؟ تو واقعا می خواي منو حفظ ک
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         سپس قبل از اینکه بتوانم جواب دهم داشت  »تت نداشته باشم ؟ ستو نگران بودي دو «او نفس تندي کشید 

  »! لی خیلی می تونی کند ذهن باشی بی طرف ، تو خی عاقلبال ، براي یک انسان  «می خندید و 

  .خیالم راحت شداین احمقانه است ، اما  می دانستم که فکر می کرد

     نظر ه خودخواه ، ناگهان ب.  به نحوي... مرا می خواست من می توانستم بقیه اش را پشت سر بگذرم  اگر او واقعاً

  . می رسید کلمه ي قشنگی است

انعکاس خوش خلقی اش هنوز در ». شخیص نمی دي اونطوري چقدر براي من راحت ترهبال ، فکر کنم تو ت «:  گفت 

دلم واسه یه چیزایی تنگ  یقیناً.  وقتی که من مجبور نباشم همش تمرکز کنم روي اینکه تو رو نکشم «صدایش بود 

  »... ه این اول واس. میشه

و من احساس کردم که خون به رنگ پوستم هجوم همینطور که گونه ام را نوازش می کرد در چشمان من خیره شد  او

  .او با مالیمت خندید. آورد 

این پرمعناترین صدا توي دنیاي  « هنوز با لبخندي کوچک ادامه داد  او خیلی جدي اما ». و دوم واسه صداي قلبت« 

اما همه ي این . االن خیلی باهاش کوك و هماهنگم ، قسم می خورم می تونم از مایلها دورتر از اینجا ردشو بگیرم. منه

. ، این چیزیه که دارم حفظش می کنم! تو «. دست مرا در دستانش گرفت » ،  !این. چیزا به اندازه ي این اهمیت نداره 

  »فقط یه ذره بادوام تر . می مونی الي منتو همیشه ب

  .حالیکه به دستانش تکیه داده بودم آه کشیدم و با خرسندي اجازه دادم چشمانم بسته شوند ، در 

  »رو ، بدون مالحظه ي احاسات من ؟ حاال میشه بخاطر من به یه سوال جواب بدي؟ همه ي حقیقت  «:  پرسید

    »البته « گشاد شده بود ، فورا جوب دادم   در حالیکه چشمانم از این سورپریز

  او چه می خواست بداند ؟

  »تو نمی خواي زن من بشی « او کلمات را به آهستگی بیان کرد 

  .پشت گردنم نشست و دستانم یخ کرد  عرق سرد شیرینی. قلبم ایستاد ، بعد با آخرین سرعت شروع به تپیدن کرد
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  .نشم گوش می کرد ه می کرد و به واکاو منتظر شد ، نگا

  »سوال نیست این یه  «: عاقبت پچ پچ کنان گفتم 

نگاهش را به پایین دوخت ، مژگانش روي گونه هایش سایه هاي بلندي انداخت و دستانش را از صورتم انداخت تا 

  .حبت کرد با انگشتانم بازي می کرد وقتی که ص. دست چپ منجمد شده ي مرا بگیرد

  ». نطوریه احساستاینگران بودم که چرا « 

  »اینم یه سوال نبود « پچ کنان گفتم  سعی کردم آب دهانم را قورت بدهم ، پچ

  »بال ، لطفا؟ « 

  »حقیقت ؟ « که فقط کلمات را بزبان می آوردم در حالی

  »لبته ، می پذیرم ، هرچی که هست ا« 

  »می خواي بهم بخندي « نفس عمیقی کشیدم 

  »بکنم بخندم ؟ نمی تونم حتی تصورشو  «م فوران کرد ، شوکه بود انش باال آمد برقی در چشمانچشم

باشه ،  «. رخی رفتصورتم از سفیدي با شعله اي از اندوه رو به س.  و آهی کشیدم ». حاال می بینی «مزمه کردم ز

یلی خجالت خ... خیلی .. .فقط خیلی  «اعتراف کردم »  !مطمئنم مثل اینه که جوك بشنوي ، اما یه جوك واقعی! خُب

  .ن کردم و صورتم را دوباره در سینه اش پنها ». می کشم

  .مکث مختصري ایجاد شد

  »درکت نمی کنم « 

سرم را یکطرفی به عقب خم کردم و به او زل زدم ، خجالت مجبورم کرد مژگانم را ببندم  در حالیکه در درون درگیر 

  .بودم

  تا از دبیرستان میان بیرون یه راست میرن شوهر می کنن مثل از اونایی که. من از اون دخترا نیستم! ادوارد « 
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      می دونی مردم چه فکري ! دهاتهاي شهراي کوچیک و اونایی که توسط دوست پسرشون آبستن شدن بعضی از

نه مردم با هوش ، نه مردم آبرومند و  !متوجهی االن قرن چندمه ؟ مردم در هجده سالگی ازدواج نمی کنن .  می کنن؟

  .کم آوردم ، چنته ام خالی شد »  ... این نیست که من کی ام ! من نمی خواستم چنین دختري باشم! رشد کرده

  .همینطور که ادوارد در حین جواب من فکر می کرد چهره اش غیر قابل خواندن بود

  »همش همینه ؟ « : عاقبت پرسید 

  »این کافی نیست؟ « ذهنم خالی شد 

  » ؟ی تو بیشتر به خود جاودانه بودن مشتاقتري، تا اینکه فقط به من مشتاق باش... یعنی این نیست که « 

و بعد آنطور که من پیش بینی کرده بودم که او بخندد ، من آن کسی بودم که ناگهان دچار حمله ي خنده ي عصبی 

  .شده بودم

... فکر می کردم که ... من همیشه ... اینجا رو باش   «: بریده ي عصبی نفس نفس زنان گفتم بین دو خنده ي بریده 

  »!  از من باهوشتري... خیلی خیلی  تو

  .حساس کنم که داشت با من می خندید مرا بغل کرد و می توانستم ا

. هبدون تو جاودانگی هیچ امتیازي ندار «: تر و کمترین تالش صحبت کنم گفتم درحالیکه برنامه داشتم با وضوح بیش

  ». امبدون تو یه روز هم نمی خو

  »خب ، این مایه ي تسکینه « : گفت 

  » این هیچی رو تغییر نمیده... ز هنو« 

اما اگه سعی کنی منو هم در . و من دیدگاهت رو فهمیدم، بال ، راستی راستی می فهمم . گرچه فهمیدنش خوب بود« 

  » ري خیلی بیشتر از اون خوشم می آدنظر بگی

  .نشانه موافقت سر تکان دادم و تالش کردم اخم را از صورتم دور کنمتا بعدش آرام گرفته بودم و بالخره به 

  .چشمان طالیی مایعش همانطور که مرا گرفته بودند به نحو هیپنوتیزم کننده اي به گردش در آمد
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، نه ، از هوس . دنبال معشوقه نبودم. تو دنیاي من ، من قبال مرد بودم . ببین بال ، من همیشه از اون پسرا بودم « 

دورتر از اون بودم که جویاي این چیزا باشم؛ من به هیچی فکر نمی کردم جز اینکه ایده آلم افتخار به جنگی بود که 

      : ري گرفتمکث کرد ، سرش را یکو  » ...گر معشوقه اي پیدا کرده بودم بعدشم ، ا. اونا طرح کلی شو می ریختن

اگه تو رو پیدا کرده بودم ، شک ندارم که چطور به اینکار . ، اما نمی گممی خواستم بگم اگه یکی رو پیدا کرده بودم  «

محض اینکه کشف می کردم تو اونی بودي که دنبالش می گشتم ، در مقابلت ه من از اون پسرام که ب. اقدام می کردم 

با تمام معناي کلمه تا من تو رو . تو می کردم ازازدواج  درخواست  و تمام تالشمو براي می نشستم روي زمین زانویک 

  » اگه تمام معناي کلمه کامل نبود ابد می خواستم ، حتی

ري اش به من لبخند می زدبا لبخند یکو.  

  . با چشمان گشاد منجمد به او خیره شدم

  » بال ، نفس بکش «لبخند زنان بیادم آورد 

  .نفس کشیدم

  »ي؟ ، بال ، حتی یه ذره کوچولو ؟ می تونی به من حق بد« 

  . بعد از یک ثانیه ، توانستم

ادوارد را دیدم که در . خود را در یک دامن بلند و پیراهن توري یقه بلند با موهایم که باالي سرم جمع شده بود دیدم 

  .بسیار جذاب بود و با دسته گلی از گلهاي وحشی کنارم روي ایوان رقص نشسته بود روشنیکت و شلوار 

  .را دیده بودم "آن شرلی ِ گرین گیبل"من فقط نمایی از .سرم را تکان دادم و آب دهانم را قورت دادم

به عقیده ي من ، ازدواج وتا ابد ... ادوارد ، چیزه ،  «ره می رفتم با صداي لرزانی گفتم در حالیکه از جواب به سوالش طف

و از آنجاییکه در این . اسماً و رسماً شامل یکدیگر بودن نیست با هم بودن مفهوم انحصاراً به یکدیگر تعلق داشتن  یا

  » لحظه داریم در دنیاي من زندگی می کنیم ، شاید باید با زمانه جلو بریم ، آیا می فهمی منظورم چیه؟

پس چرا باید رسوم زودگذر . اما از طرف دیگه ، تو بزودي تمام زمان رو پشت سر میذاري «:  او شمرده شمرده گفت

  »قدر زیاد روي تصمیمت اثر بذاره؟ یک فرهنگ محلی این
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  » کی ؟ توي رم؟ «یدم لبم را گز

اینطور فکر . رو بفهمیمهرچند ، خوبه هر دو طرف قضیه . بال ، مجبور نیستی امروز بله ، یا نه ، بگی «به من خندید 

  »نمی کنی؟ 

  »؟ ... پس شرط تو « 

  »...  میدمهمم ، اما اگه بخواي خودم تو رو تغییر هنوز مفهومی داره ؟ بال هدفت رو می ف« 

که  ی، اما با آهنگآماده بشمبراي رژه ي عروسی که من داشتم میرفتم  »دووم  - دووم دووم دا  «زیر لب وزوز کردم 

  . اي نوحه می دادنو

  .زمان به سرعت گذشتن را ادامه داد

یک کوه کتاب و . خیره شده بود نه رو در رویمشب بدون رویا گذشت ، و بعد صبح بود و مراسم فارغ التحصیلی  آن

مانده بود و می دانستم که نصف آنها را هم در چند روز باقی مانده نمی توانستم  نهائیمطالعه براي امتحان  جزوه براي

  .بخوانم

ادداشتی برایم گذاشته بود که یادآوري می کرد چیزهایی را باید ی .رفته بود وقتی براي صبحانه پایین آمدم ، چارلی قبالً

. امیدوار بودم آگهی کنسرت هنوز در جریان باشد ، شماره تلفنش را براي خریدن بلیطهاي لعنتی احتیاج داشتم. بخرم

یز کردن اتالش براي سورپر البته ، کالً.یزش از بین رفته بودارپرواین دیگر خیلی هدیه به حساب نمی آمد ، همه ي س

  . آلیس نقشه ي درخشانی نبود

لرزه اي از ترس بجانم افتاد ، نزدیکتر خم . ها بگذرم که تیتر سیاه توجهم را جلب کرد می خواستم از قسمت سرگرمی

  .شدم تا داستان صفحه اول را بخوانم

  و وحشت شد ترسرها غرق در سیاتل توسط کشتا

گري . بیشتر قاتالن سریالی پرکار تاریخ ایاالت متحده بود ، کمتر از یک دهه گذشته بود از زمانیکه سیاتل شکارگاه

  .زن شد 48ي گرین ریور ، محکوم به قتل  نطقهریجوِي ، قاتل م

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                           زمان/ كسوف |١۵

www.Twilight . ir  

و اکنون یک سیاتل محاصره شده باید احتماال با این حقیقت مواجه شود که می تواند در این لحظه پناهگاه بیشترازحتی 

  .بسیار ترسناکتر شده باشدیک هیوالي 

باور کنند  آنها خیلی تمایل ندارند. هنوزنه حداقل ،. قتلها و ناپدیدشدنهاي اخیر را کار یک قاتل سریالی نمی داند ، پلیس

حقیقت اگر یک نفر باشد ، پس  این قاتل ، در.همه کشتار و قصابی  جنازه ها می تواند کار یک شخص باشد که این

   ساله در  21در مقایسه ، در یک پریود . خالل فقط سه ماه گذشته است، تل و  ناپدید شدن ق 39ل مستقیم ؤمس

این مرگها بتواند به یک مرد مرتبط  اگر. قاتل قانون شکن بطور پراکنده وجود داشته اند 48منطقه ي ریجوي تعداد 

  . ن قاتل سریالی در تاریخ آمریکاستشود ، پس این بدترین و وحشی تری

تعداد کلی . شده اند، داشت کوتاه می آمد لبه جاي رفتن دنبال این فرضیه که گروههاي تبهکاري وارد عم پلیس

  .قربانیها و این حقیقت که انگار هیچ الگویی در انتخاب قربانیها نقش نداشته ، فرضیه مذکور را تقویت می کرد

هاتی مثل سن ، جنسیت ، نژاد یا مخلوطی از هرسه ، از جک متجاوز تا  تد بانتی گرفته ، هدف قتلهاي سریالی با تشاب

 عمر جنکسساله  گرفته تا  15دانش آموز ممتاز  ریدماندا آ قربانیان این جنایات در محدوده سنی. به هم مرتبط بوده اند

 يقربانی ها به لحاظ نژاد. مرد بود 21زن و  18قتلهاي زنجیره اي شامل . ساله قرار داشتند 67پستچی بازنشسته ي 

  .اروپایی ، آفریقایی ، امریکایی ، اسپانیولی و آسیایی و هند: هم گوناگون بودند 

  . آشکار بود انتخاب ها تصادفی بوده

  ؟ شود ی توجه میچرا به ایده ي قاتل سریال بنابراین اصالً 

. براي بررسی نکردن احتمال جرائم غیر مرتبط ، به اندازه ي کافی در نحوه ي وقوع جنایات مزبور تشابهات وجود داشت

. هر مقتولی که کشف شده بود به اندازه اي سوزانده شده بود که براي تعیین هویت به پرونده هاي دندانپزشکی نیاز بود

یا الکل براي تداعی یک آتش سوزي بزرگ , بنزین , وعی ماده ي احتراقی مانند گازوئیل نظر می رسید بکار بردن نه ب

تمام جنازه ها با بی دقتی بدون هیچ . هرچند که هیچ اثري از ماده ي اشتعال زا هنوز  یافت نشده بود. بوده باشد

  .کوششی براي مخفی کردنشان رها شده بودند
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وحشتناك تر از همه هنوز این بود که 

خود ناپدید شدنها هم بود 

بیشتر باقیمانده ي اجساد شواهدي دال بر نهایت وحشیگري داشت ، استخوانهاي 

داغان شده و کنده شده توسط نوعی فشارعظیم که پزشکان قانونی معتقد بودند قبل از مرگ رخ داده ، گرچه که به 

  .مشکل می شد از این نتیجه گیري مطمئن بود ، رغم در نظر گرفتن یک کشور مدرك

نه اثر انگشتی  . گذشته از باقیمانده ي اجساد ، کلیه مدارك پاك شده بود: زنجیره اي بودن را می رساند  تشابه دیگر که

  .در این ناپدیدشدنها هیچ دلیلی براي شک وجود نداشت. ، نه رد پایی و نه یک موي غریبه باقی نمانده بود

.  

هیچ کدام فراري یا بی خانمان نبودند که . بعنوان هدف آسان در نظر گرفت نبودندهیچ کدام از قربانیها آنچه که بتوان 

قربانیها از خانه هایشان ، از طبقه اي چهارم آپارتمان ، از . آسان ناپدید می شوند و ندرتاً گم شدنشان گزارش می شود

بوکسور حرفه اي  برت والشار: اشد شاید متحیر کننده ترین این ب. کلوپ سالمتی ، از مهمانی عروسی غیب شده بودند

طرف قرار وي متوجه شد او در  ؛ چند دقیقه بعد از شروع برنامه زنِ دساله براي قرار مالقاتی وارد سالن یک تئاتر ش 30

جسدش فقط سه ساعت بعد بیست مایل دور تر زمانی پیدا شد که آتش نشانان براي اطفاي حریق .صندلی اش نیست

  .یک انبار زباله خبر شده بودند

  . قربانیها در شب ناپدید شده بودندتمامی : در این قتلهاي خشونت بار الگوي دیگري وجود داشت 

تا فقط طی ده روز اخیر  22. تا در ماه دوم ارتکاب یافته بود 11قتل در ماه اول و  6.  رین الگو؟ سرعت و هشداردهنده ت

ل جنایات نزدیکتر نشده ؤه کشف شده بود به یافتن گروه مسسوخت و پلیس از زمانیکه اولین جسد نیم. اتفاق افتاده بود

  .بود

گروه تبهکاران خبیث یا یک قاتل سریالی فعال وحشی؟ یا  یک. شواهد با هم تناقض داشتند ، آن قطعات وحشتناك

  چیز دیگري که پلیس هنوز تصورش را نکرده است؟

  .چیز مخوفی در کمین سیاتل بود :فقط یک نتیجه مسلم بود 

  .رزش دستانم را تشخیص دادملسه دفعه مجبور شدم جمله ي آخر را بخوانم و مشکل 

  » بال ؟« 

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                           زمان/ كسوف |١٧

www.Twilight . ir  

غیر منتظره نبود ، اما مرا به هوا پراند ؛ با نفس  کز بود ، صداي ادوارد ، گرچه آرام و کامالًآنطوري که من توجه ام متمر

  .بلندي به عقب چرخیدم

  .سپس ناگهان در کنار من و دستانش دستم را گرفته بود.او به درگاه تکیه داده بود و ابروانش در هم گره خورده بود

  »... باید در می زدم . ت؟ متاسفم ترسوندم« 

  »اینو دیدي؟  «به روزنامه اشاره کردم  »نه ، نه ،  «: سریعا گفتم 

  .اخمی پیشانی اش را چین انداخت

  » .سریعاً... باید به کاري کنیم . اما می دونستم که بدتر می شه. هنوز خبراي امروز روندیدم« 

فاقاتی که پیش می آوردند ، و هرچه یا هرکس در سیاتل بود براستی که از همه اشون متنفر بودم  ، ات. خوشم نیومد

  .اما ایده ي آمدن ولتوري واقعا بسیار ترسناك بود.شروع کرده بود به ترساندن من

  »آلیس چی میگه؟ « 

م تا گرچه من و اون بارها یه مغزمون فشار آوردی... اون نمی تونه چیزي ببینه. مشکل همینجاست «اخمش شدیدتر شد 

روزا چیزاي زیادي رو داره از  احساس می کنه این. اون دیگه داره اطمینانشو از دست میده. یه چیزي سر در بیاریم

  ». ه یه چیزایی رو از قلم میندازهشاید قدرت پیش بینیش دار.  دست میده ، که نشون میده یه جاي کار غلطه

  »اتفاق بیفته؟  میتونه این «چشمانم گشاد شد 

اینجور چیزا در طول زمان گرایش به . اما من واقعا شک دارم.... ی دونه؟کسی تا حاال مطالعه اي انجام نداده کی م "

  » .آرو و جین رو ببین. تشدید شدن دارن

  » پس چی شده؟« 

اون  .. . و... ما بازم براي آلیس صبر می کنیم تا یه چیزي ببینه بعد می تونیم بریم. فکر کنم پیشگویی خود پرورانه « 

 شاید مجبور !بنابراین او نمی تونه ما رو اونجا ببینه. چیزي نمی بینه چون ما واقعا تا اون چیزي نبینه جایی نمی ریم

  » شیم کورکورانه اونو انجام بدیم
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  »! نه  «لرزیدم 

دیدي واسه درس تو امروز خیلی دلت می خواد بري مدرسه؟ فقط یکی دو روز تا امتحان نهایی فاصله داریم ؛ چیز ج« 

  » دادن به ما ندارن

  »سه زندگی کنم چکار قراره بکنیم؟ فکر کنم بتونم یه روز رو بدون مدر« 

  » می خوام با جاسپر صحبت کنم« 

لن ، جاسپر همیشه در حاشیه بود ، قسمتی از چیزها بود اما هرگز در مرکز ادر خانواده ي ک. عجیب بود. جاسپردوباره 

این احساس را داشتم که او . که جاسپر فقط بخاطر آلیس آنجا بود، زبان نیامده ي من بود ه ب شتاین بردا. آنها نبود

این حقیقت که او مدت کمتري نسبت به . انتخاب اول او نبود،  همه جا بدنبال آلیس بود ولیکن این روش زندگی 

  .ن وضع مشکل بیشتري  داشتدلیل این بود که او براي ادامه ای دیگران به آن رو آورده بود احتماالً

دوباره نگران این شدم که منظورش در مورد . هیچ قیمت ندیده بودم ادوارد احساس وابستگی به جاسپر داشته باشهه ب

  .تخصص جاسپر چه بود

. ودعا چیز بیشتري از جاسپر نمی دانستم جز اینکه او قبل از اینکه آلیس او را پیدا کند از یک جایی در جنوب آمده بقوا 

و من همیشه خیلی خیلی از این خون . م می کردبنا به دالیلی ادوارد همیشه از هرگونه سوال راجع به برادر جدیدش ر

آشام بلند قامت و مو طالیی که انگار یک ستاره ي تازه به شهرت رسیده  سینما آشکارا از او دعوت کرده باشد ، ترسیده 

  . بودم

، ازمه و جاسپر را در حال مشاهده جدي اخبار دیدیم؛ گرچه آنقدر صداي تلویزیون کم تی به خانه رسیدیم ، کارالیل قو

وي میدي بود، راات گرفته بود و چهره اش غرق در نسآلیس در حالیکه صورتش را با دو د. بود که براي من نامفهوم بود

  . آخرین پله ي راه پله فرود آمد

هرگز . نظر می رسیده راحت ب کامالً, تمه وار از در آشپزخانه گذشت همینطور که ما داخل خانه می رفتیم ، امت یور

  . چیزي امت را ناراحت نمی کند

  » بال ، زیرآبی ؟ ؛ سالم، ادوارد« 
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  » هر دومون «ادوارد به او یادآوري کرد 

  » دست بده ممکنه یه چیزي رو از. گذرونه بله ، اما  این اولین باره که  بال دبیرستان رو می «امت خندید 

  . روزنامه را به کارالیل داد وا. اداوارد چشمانش را تاب داد اما از طرف دیگر برادر محبوبش را نادیده گرفت

  »به یه قاتل سریالی فکر می کنن؟  می دونستی اونا االن «: پرسید 

  ». رو بحث می کنناحتماالت  سی ان انکانال  تومتخصص دارن که هر روز صبح  تااونا دو« کارالیل آهی کشید 

  ». ی تونیم بذاریم ادامه پیدا کنهنم« 

  » مردم از یکنواختی. بیاین بریم  «: امت با شور و هیجان ناگهان گفت 

  . تا پایین راه پله ها طنین انداختاز طبقه باال صداي هیس 

  ». چقدر این روزالی بدبینه «: امت زیرلبی به خود گفت 

  ». باالخره مجبوریم یه وقت بریم «رد ادوارد با امت موافقت ک

  . چهره اش مالیم و بی احساس بود. درزالی باالي پله ها ظاهر شد و به آرامی پایین آم

ما این به . هرگز خودمون را داخل این جور چیزا نکرده ایم ما قبالً. من دلواپسم «ارالیل داشت سرش را تکان می داد ک

  » ما ولتوري نیستیم. ربطی نداره

  » هلت ما رو خیلی خیلی کم  می کنهاین م. من نمی خوام  ولتوري مجبور شه بیاد اینجا «: وارد گفت اد

  » حقشون نیست بذاریم اینطور بمیرنو همه ي اون انسانهاي بیگناه در سیاتل ،  «: ازمه زیرلب گفت 

  »می دونم  « یل آهی کشیدکارال

می بینم  حق با توئه ، . من این فکرو نکردم! اوه  «: ناگاه گفت  ند بهادوارد در حالیکه سرش را براي دیدن جاسپر چرخا

  ». خب ، این همه چیزو تغییر میده .باید همین باشه 
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  .نظر نمی رسیدمه تنها کسی بودم که اندکی آزرده ب اما احتماالً. من تنها کسی نبودم که با گیجی به او خیره شدم

ونه از اینکار وجود چه هدفی می ت. باشه خودت براي بقیه توضیح بدي بهترفکر می کنم  «: ادوارد به جاسپر گفت 

  .ادوارد شروع کرد به قدم زدن و در حالیکه به کف اتاق خیره شده بود در افکارش گم شد »داشته باشه؟ 

د ؟ به چی داري ادوارد از چی پریشون ش «: از جاسپر پرسید . ا در کنارم بودندیدم کی آلیس از جایش بلند شد ، اما آنج

  »فکر می کنی؟ 

که دورش حلقه  ییدر حالیکه همه ي چهره ها . دبیاینظر نمی رسید جاسپر از اینکه مرکز توجه قرار گرفته خوشش ه ب

زده بودند تا آنچه را که می گفت گوش کنند، مطالعه می کرد کمی تامل کرد و سپس چشمانش روي صورت من 

  .متوقف شد

  » تو گیج شده اي «: صداي عمیقش خیلی آرام بود ، به من گفت 

  .جاسپر می دانست من چه احساسی داشتم. در گمانش هیچ سوالی وجود نداشت

  ».همه امون گیج شدیم  «امت غرولند کرد 

  »یکی از ماست اون دیگه االن. مه بال هم باید اینو بفه. باید یه کم واسه صبور بودن وقت بذاري «:  جاسپر به او گفت

کمترین کاري با جاسپر نداشته بودم ، مخصوصاً از آخرین تولدم که او می خواست مرا بکشد، .  حرفهایش غافلگیرم کرد

  .گونه فکر می کردن ه نشده بودم که او درباره ي من آمتوج

  » بال ، چقدر درباره ي من می دونی؟ «: جاسپر پرسید 

  .صبري اغراق آمیزي منتظر شود روي مبل انداخت تا با بی امت آه نمایشی کشید و خود را تلپی

  ». نه زیاد «پذیرفتم 

  . ت تا نگاه خیره ي او را جواب دهدجاسپر به ادوارد خیره شد که سرش را باال گرف

ن کنم االن اما گما. نه ، مطمئنم می تونی درك کنی چرا اون داستان رو براش نگفتم « ادوارد به فکر او پاسخ داد 

  » حتیاج داره بهش بگیا
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  .جاسپر متفکرانه سرش را تکان داد شروع کرد تا زدن آستینهاي پلوور عاجی رنگش به باال

او مچ دستش را . من نگاه می کردم ، کنجکاو و گیج، سعی می کردم آنچه را که داشت انجام می داد به دقت بسنجم

، و انگشتش را روي عالمت هاللی شکل برجسته اي  زیر نور المپ کنار خودش نزدیک نور حبابِ برهنه نگه داشت

  .روي پوست رنگ پریده اش کشید

  .نظر می رسیده آشنا ب چرا انقدرت گرفت تا بفهمم چرا آن شکل یک دقیقه وق

  » تو دقیقا زخمی مثل مال من داري ،جاسپر «همینکه تشخیص دادم نفسی کشیدم 

  .یلی نمایان تر از روي پوست مرمري او بودمن خمی رنگ رِک پوستمن دستم را جلو گرفتم ، هالل نقره اي روي 

  » ن زخمهاي زیادي مثل مال تو دارمبال ، م «. جاسپر لبخند کم رمقی زد

در . جاسپر همینطور که داشت آستینهاي پلوور نازکش را روي بازویش باالتر می زد چهره اش غیر قابل خواندن بود

متقاطع ، که  هاللهاي منحنیِ. سراسر پوستش را به ضخامت پوشانده بود حس کند ابتدا چشمانم نتوانست بافتی را که

فقط در الگویی پر مانند ، قابل رویت بود ، سفید روي سفید، آنگونه که بود ؛ بخاطر تابش درخشان المپ کناري اش 

و تازه .  رسیم می کرد طرح اندك برجسته ي حجاري شده اي تشکیل می داد ، با سایه هاي خفیفی که شکل کلی را ت

مثل آنکه روي مچ ... من تشخیص دادم که الگو از هاللهاي منحصر بفردي درست شده ، مثل آنکه روي مچش بود 

  .من بود

به فرم دندانهاي جیمز . من برگشتم به تنها زخم کوچک خودم نگاه کردم و بخاطر آوردم چگونه آن را بدست آورده بودم

  .می زد خیره شدم که تا ابد روي پوستم برق

  »جاسپر ، چه بالیی سرت اومده ؟  «م کشیدم و به اوخیره شدم و سپس من هوا را به داخل ریه های
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی و الهام: ترجمه 

  میالد: بازبینی متن 

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  مفصل سیزده

  تازه متولد

  

  »همون بالیی که سر دست تو اومد « :  جاسپر با صدایی آرام زمزمه کرد

 زهر ما تنها چیزیه« . دستان اش را در هوا تکانی داد با صدایی غم زده خنده اي کرد و .ا حاال هزاران بار اتفاق افتادهت

  »که جاي زخم اش تا ابد ماندگاره 

ی دانستم خیره شدن به پوست شفاف او بی ادبی است، با نگاه با وحشت نفسی کشیدم، و با تمام اینکه می »چرا؟ « 

  .موشکافانه او را زیر نظر گرفتم 

ی شروع زندگ. تممن هیچ وقت کمک خواهر و برادرامو نداش... اتفاقی که براي من افتاد کمی با مال تو فرق میکنه« 

  .پایان رساند ، صدایش سخت شده بود  وقتی حرف اش را به »متفاوت آغاز شد  جدید من کامالً

  .با دهان باز به او خیره شدم، ترسیده بودم

قبل از اینکه داستان زندگیم رو برات تعریف کنم، باید درك کنی که جاهایی در دنیاي ما وجود دارن « :  جاسپر گفت

  »روز فراتر نمیره، و نه چند سده  که محدوده زندگی و عمر آدم ها از هفت بال، جاهایی

. وف کردندطازمه و کارالیل تمام حواسشان را به تلویزیون مع. شنیده باشند رسید دیگران این داستان را قبالً به نظر می

نگاه اش را بر روي صورت . بوداما ادوارد درست مثل من جذب داستان شده . آلیس به آرامی پایین پاي ازمه نشست

  .ن احساسات من را سبک سنگین میکرد خودم حس میکردم، که کوچکتری

  .و تشنگی دایمی... باید به قدرت فکر کنی، و حرص. براي اینکه بفهمی، باید از یه زاویه دیگه به دنیا نگاه کنی« 

دم میتونه آزاد تر جاهایی که آ. ي خوشایند ترهدیگه امیدونی تو دنیا یه جاهایی هست که زندگی تو آنها از هر جاي 

  ». انی که احتیاجی به کشف شدن نداره زم. باشه
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تمام آدمهایی که اونجا زندگی میکنن رو دانه هاي قرمز رنگ . اینو تصور کن، براي مثال، نقشه ي همپشایر غربی رو« 

راحت تره که خودشو بدون جلب  ه اینجوري شده، هر کی ک یعنی ن نقطه ها بیشتر باشه، واسه ماهر چی ای. تصور کن

  ».  تغذیه کنهتوجه 

بر عکس ادوارد که . اما جاسپر از ترساندن من ابایی نداشت. نچه جاسپر برایم شرح داده بود، بر خود لرزیدمآاز تصور 

  .بدون وقفه اي ادامه داد . اظب بودهمیشه زیادي مو

این کار ولتوري بود که همه رو زیر نظر . شدن آدمها نگران نشده باشن نه اینکه گروه هاي خون آشام جنوبی از کم« 

       اگر ولتوري نبود، بقیه ما خیلی زود نابود . ترسیدند اونها تنها کسانی بودن که جنوبی ها ازشون می. داشته باشه

  » شدیم می

    تصور اینکه . حتی قدرشناسانه بود، رام خاصی بیان میکند، جا خوردم از اینکه دیدم جاسپر نام ولتوري را با احت

  .ولتوري ها نقش آدم خوب ها را بازي کنند، برایم سخت بود

ر در حضو. براي خیلی از ما، اوقات روز مانند شب ها لذت بخش هست. شمالی ها، براي مقایسه، خیلی متمدن بودند« 

موجودات . ر جنوب دنیاي دیگه اي وجود داشتد. کنار انسان ها بدون جلب توجه ، گمنامی براي همه ما اهمیت داره

اونها تمام روز رو صرف کشیدن نقشه براي قربانی هاشون یا پیش بینی کردن . مدندآ فناپذیر فقط شب ها بیرون می

چرا که در جنوب جنگ در گرفته بود، جنگی دایمی بین کشورها، بدون لحظه اي . کردند حرکت بعدي دشمنانشون می

سرباز هایی که با دیدن گله اي از گاو ها،  ءکردند، بجز هاي خون آشام به سختی انسانی زنده پیدا میگروه . آتش بس

  »ن شده بودند گروه اونها فقط به خاطر ترس از ولتوري ها پنها. شدند به امید یافتن غذا از مسیرشان خارج می

  »آخه اونا به خاطر چی می جنگیدن؟ ولی « :  پرسیدم

  »ن نقشه با نقطه هاي قرمز یادته؟ او« :  دجاسپر لبخندي ز

  .، و من سري تکان دادم  او منتظر شد

میدونی، این به اون آدم خاص بستگی داره، اگر اون . اونها براي کنترل تک تک اون نقطه هاي قرمز می جنگیدن« 

هر شب تغذیه شه، در هر روز  تونه تنها خون آشام اون ناحیه باشه، براي مثال مکزیکو سیتی رو در نظر بگیر، اون می

  .کنه تا از شر رقابت خالص شه اون هر کاري می. دو یا سه بار، و هیچ کس هم هیچ وقت بویی نمیبره

 اما موثرترین  .کردند  بقیه هم همین نظر رو داشتن، و بعضی هاشون از روش هایی موثر تر از دیگران استفاده می

از شمال داالس  هیچ کس اسمی از اون نشینده بود، اون از یه جایی. بداع کردا بنیتو روش رو خون آشام جوانی به اسم

گروهی قدرتمند تر که در  دو شب بعد، اون با. رو در نزدیکی هستون قتل عام کنهاومده بود و تونست دو گروه کوچک 

  »و دوباره، پیروز شد .  رد جنگ شدکردند، وا مونتوري در جنوب مکزیک زندگی می

  

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                           متولد/ كسوف |۵

www.Twilight . ir  

  »ولی چه جوري پیروز شد؟ « : با کنجکاوي آمیخته به ترس پرسیدم 

اون اولین  کسی بود که این فکر به . و اجراء کرد م هاي تازه متولد شده رو طراحیبنیتو ایده لشگري از خون آشا« 

نها را کنترل میشد آن خون آشام هاي نوزاد قوي و وحشی بودند و تقریباً. ذهنش رسید، و در آغاز، غیر قابل جلوگیري بود

توانست خوددار باشد و افکارش را کنترل کند، اما ده نفر، پانزده نفر با هم تبدیل به  یک خون آشام شاید می. کرد

بنیتو مجبور . اونها با هم دیگه میجنگیدن، درست همونجوري که بر علیه دشمنانشون می جنگیدن. شدند کابووسی می

و البته دشمنان هم تعدادي از انها را . قبل از اینکه آنها به دست یکدیگر نابود شوند بود نوزاد هاي بیشتري درست کنه،

  .کردند  نابود می

. دونستی داري چیکار میکنی ببین، گرچه تازه متولد ها خیلی خشن بودند، اما هنوز هم میشد آنها را نابود کرد، اگر می

خواستن میتونستن خون آشام  ش از حد قدرتمند بودند، و اگر میاونا در سال اول و دوم زندگیشون، از لحاظ فیزیکی بی

، اونها در جنگیدن معموالً. اما اونها اسیر غریزه حیوانیشون بودند، و این قابل پیش بینی بود. هاي پیرتر رو خرد کنند

افرادي کار کشته نیاز به  و در این مورد، اونها. هیچ تجربه اي نداشتن، تنها زور بازو و درنده خویی در وجودشان بود

  .داشتند 

اونا فقط یه راه براي مقابله با بنیتو به فکرشون  شدن که چه اتفاقی داره میافته ، خون آشام هاي جنوب مکزیک متوجه

هر چی بگم بازم نمیتونم تصویر واقعی شو برات  شونو ساختن ، جهنمی شده بود ،خطور کرد، و اونها هم لشگر خود

. و این جنگ به خصوص رو هرگز فراموش نمیکنیم هم تاریخ خودمون رو داریم ودات فناناپذیرما موج. توضیح بدم

  »ي انسان هاي ساکن مکزیک هم نبود زمان مناسبی برا البته، اون موقع اصالً

  .سري تکان دادم

لی در حقیقت، تاریخ شما بالیاي طبیعی رو مقصر اص جمعیت به باالترین حد خودش رسید ،وقتی آمار کم شدن « 

تمام گاردشون دور هم جمع شدن و تمام تازه متولد هاي . ولتوري ها وارد عمل شدن کاهش جمعیت اون زمان میدونه ،

ه امید پاداش بنیتو شکست ناپذیر بود، و هر روز به سرعت سپاه اش را ب. موجود در آمریکاي شمالی رو ردیابی کردن

  .ولتوري از خودش شروع کرد، و بعد هم رفتن سراغ بقیه اشون. مکزیکو سیتی ایی گسترش میداد ،نه

و از اونجایی که همه سعی میکردن خودشون رو از دست . هر کس تازه متولدي پیدا میکرد بدون درنگ اونو نابود میکرد

  .تی مکزیک خالی از خون آشام ها شد بنیتو در امان نگه دارن، براي مد

      راموش فاینم یه قسمت مهم از تاریخمونه که هرگز . ولتوري براي یک سال تموم مشغول پاکسازي منطقه بود

چند وقت پیش با یکیشون صحبت . چه اتفاقی افتاد گرچه فقط چند تا شاهد زنده هست که میدونن دقیقاً. کنیم نمی

  »ی آکان رفتند چه اتفاقی افتاد ولاون از دور شاهد بوده، که وقتی اونا به سراغ ک. کردم می

  .این اولین بار بود . ه ندیده بودممتوجه شدم تا پیش از این هرگز او را وحشت زد. جاسپر لرزید

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                           متولد/ كسوف |۶

www.Twilight . ir  

ما زندگی . بقیه جهان سالم باقی موند. جاي شکرش باقیه که تشنگی به قدرت فقط توي جنوب پخش شده بود« 

  .امروزمون رو مدیون ولتوري هستیم

  .و بازماندگان سریع به یکدیگر ملحق شدند. ولتوري ها برگشتن به ایتالیااما بعد، 

منو به خاطر به کار  .کلی خون ناپاك وجود داشت . زمان زیادي نگذشته بود که گروه ها دوباره شروع به ستیز کردند

ز هم پابرجا بود، و کسانی بودند ایده لشگر تازه متولد ها هنو. انتقام گیري رونق پیدا کرده بود. ن این عبارت ببخشید برد

 گرچه، ولتوري ها هم فراموش نشده بودند، و گروه هاي جنوبی این. توانستند از انجام دوباره آن خودداري کنند که نمی

نوزاد ها از بین انسان هایی که قدرت و ذکاوت بیشتري داشتند انتخاب میشدند، و تعلیم . بار محتاط تر شده بودند

  .ند دید بیشتري می

گاهی، فردي پیدا میشد که خیلی پیشروي  هر از . ار در دایره اي کوچک ترجنگ ها دوباره از سر گرفته شد، اما اینب

اما . کردند آمدند و شهر را پاکسازي می گرفت و بعد ولتوري ها می اولین نشانه ها از اخبار انسان ها منشاء می. میکرد

  »... هشان را پیدا می کردند دادن را گروه هاي محتاط تر فرصت ادامه

  .جاسپر به باال خیره شد

  »اینجوري تبدیل به خون آشام شدي؟ و تو « :  ادراکم را زمزمه کردم

وقتی در سال هزار و هشتصد و . کردم وقتی من انسان بودم  در هستون، در تکزاس زندگی می «. موافقت کرد» . بله« 

به افسر استخدام ارتش به دروغ گفتم که بیست ساله . هفده سال داشتمشصت و یک  به جبه متفقین پیوستم، فقط 

  .قدم اونقدر بلند بود که دروغم گرفت. هستم

. دادن گفتم گوش می مثل من، به چیزهایی که می مردم همیشه.  دوران نظامی من خیلی کوتاه مدت، اما وفادارانه بود

اما، دلیل اش هر چی . یه چیزي بیشتر از این حرف ها در میونه حاال فکر میکنم. پدرم میگفت این جذبه خدادادي منه

ارتش متفقین . زودتر از قدمی تر ها، و مردان با تجربه. گذاشتم یلی سریع درجات ترقی رو پشت سرکه هست، من خ

در . دمبنابراین شرایط مناسب به وجود آ. تازه شکل گرفته بود، و براي سر و سامان دادن به خودش دست و پا میزد

ترین مده بود، وبا توجه به سن واقعیم،  من جوانیزي بیشتر از زد و خورد به وجود آخوب، یه چ اولین نبرد در گلیوستون،

  .فرمانده در تمام تگزاس بودم 

روز طول  یک. من مامور تخلیه زن ها و بچه ها از شهر بودم، قبل از اینکه جنگ افزارهاي متفقین وارد منطقه بشن

  . ستون راهی شدمهمه آماده شدند، و بعد من با اولین گروه غیر نظامی ها به سمت هکشید تا 

  .اونشب رو به خوبی یادم میاد 
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ن شم تمام گروهم به سالمت جا گرفتن، براي م تا مطمئمن تا دیر وقت گشت میزد. ما بعد از تاریکی به شهر رسیدیم

  .زمانی براي استراحت نبود. ره به سمت گلیوستون تاختمخودم یه اسب تازه نفس دست و پا کردم، و بعد دوبا

اول به نظرم رسید که آنها آوارگان . آمدند رسیدم بعد از گذشتن کم تر از یک مایل از شهر، به سه زن که پیاده می

صدایم در اما بعد، صورت هاشون رو  در زیر نور نقره اي ماه دیدم، . گردند جنگی هستند که پیاده به دنبال سر پناه می

  .اونها، بدون هیچ سوالی، سه تا از خوشگل ترین زن هایی بودند که به عمرم دیده بودم. گلو خفه شد

مکزیکی  حتی اون دختر مو مشکی، قیافه اشون کامالً. یادم میاد از دیدن پوست رنگ پریده شون شگفت زده شده بودم

دانستم اونا اعضاء گم شده هنگ  می. دختر صداشون کرداونقدر جوون که هنوز میشد . رسیدند به نظر جوون می. بود

  .اونها رو قبال ندیده بودم. من نبودند

صداش مثل ترکیب » بند اومده  نگاش کنین زبونش « :صدایی دوست داشتنی و ظریف گفت  بلند قد ترین دختر با

  .موهایش لطیف و پوستش مثل برف سفید بود. موسیقیایی باد در گوشم وزید

نفس  اون با چشمهایی خمار و. صورت اش مثل فرشته بود. یکیشون موهاي طالیی داشت و پوستش گچی بوداون 

  .هاي سنگین به سمت من خرامید 

  » .چه خوشمزه هام م م ، «:  گفت

صداش . کوچک تره، اونی که موهاي خرمایی داشت، دست اش رو روي بازوي دختر دیگه گذاشت و سریع چیزي گفت

  .م بود، اما از حالت چهره اش انتظار میرفت که صدایی محکم داشته باشدآهنگین و نر

  »تمرکز کن نتی   « :اون گفت 

     دانستم که دختر مو خرمایی سرپرست  من همیشه حس قویی در مقابل روابط دیگران داشتم، و در اون لحظه می

  .ت گیري ستگفتم که او رهبر سخ اگر اونها ارتشی بودند، می. دو تاي دیگر است

وباره ناموفق سعی دختر مو خرمایی سکوت کرد و بعد د  » جوونه، قویه، و فرمانده هم هست به نظر خوب میرسه ،« 

  » اونو حس میکنی؟ « کرد حرف بزند

  »میتونه بقیه رو مجبور کنه  اون ،«: از دو تاي دیگر پرسید 

  .موافقت کرد و به سمت من پیش آمد   » اوه، آره« : نتی گفت 

  » .میخوام این یکی رو نگه دارم « :موخرمایی ادامه داد » تحمل کن « 

  .رسید به نظر دلخور می. نتی اخمی کرد
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من هر کسو میخوام نگه . اگر اینقدر برات مهمه «: دختر قد بلند بلونده ادامه داد  » یابهتره خودت اینکارو بکنی مار« 

  » شمدارم میک

میشه نتی رو از اینجا ببري؟ نمیخوام . از این یکی خیلی خوشم اومده. بله، خودم اینکارو میکنم :  ماریا موافقت کرد

  .مرکز کنم، نگران پشت سرم هم باشم وقتی دارم سعی میکنم ت

آوردند سر  بان میگرچه از معناي هیچ کدام از حرف هایی که آن موجودات زیبا به ز. موهاي پشت گردنم سیخ شده بود

. اینکه منظور آن فرشتگان کشتن من بود. غریزه ام فریاد میزد که در معرض خطر بزرگی قرار گرفته ام. آوردم در نمی

  .ترسیدم، بلکه باید آنها را نجات میدادم من نباید از زن ها می. اما قضاوتم بر غریزه ام چیره بود

اونها چرخی زدند ، بسیار . د قد را گرفتو دست دختر بلن »شکارش کنیم بیاید « : نتی با شوق و ذوق فراوانی گفت 

لباس هاي بلند و سفیدشان . انگار پرواز کرده بودند، خیلی سریع رفته بودند. و به سمت شهر به راه افتادند ،! رویایی

با حیرت پلک زدم، و اونوقت اونها دیگر رفته . طوري در پشت سرشان موج میزد، انگار بال هایشان را حرکت میدادند

  .بودند

  .ه شده بود، نگاه کردممن برگشتم و به ماریا که حاال با دقت به من خیر

ن مئاما ناگهان، دیگر مط. تا آن لحظه به مزخرافاتی مثل ارواح اعتقاد نداشتم. من هرگز در زندگی ام آدم خرافاتی نبودم

  .نبودم

  »اسمت چیه سرباز؟ « : ماریا پرسید 

  .او یک روح بودحتی اگر  وانستم با یک زن نامالیمتی کنم ،نمیت » ك، خانمال یتسرگرد جاسپر وِ«  :گفتم 

  » .امیدوارم دوام بیاري جاسپر، من احساس خیلی خوبی نسبت به تو دارم واقعاً «: با صدایی مؤدب گفت 

من سر جایم . او یک قدم جلوتر آمد و با دستان اش صورتم را طوري گرفت انگار قصد داشت بوسه اي نثارم کند

  » فرار کن «  خشک شده بودم، گرچه غریزه ام همچنان فریاد میزد 

سعی میکرد داستان را طوري پشت هم  »... چند روز بعد« :  باالخره گفت. چهره اش متفکر مینمود. جاسپر مکثی کرد

 من به زندگی جدیدم معرفی شدم ،« . او هم مثل ادوارد رفتار میکرد حاال. بچیند که بیشتر از این مایه ترس من نشود

هر سه از  دو تاي دیگر را پیدا کرده بود ، ماریا زمان زیادي با هم نبودند ،. هاشون ماریا، نتی و لوسی بود  اسم

  .آنها همراهان خوبی بودند ماندگان جنگ مقلوب گذشته بودند،باز

تاق افزودن بر سرزمینشان دو تاي دیگه مش. ماریا دنبال انتقام گرفتن بود، و خواهان بازپس گیري محدوده اش بود

     این. ودندو آنها از حد معمول محتاط تر ب. نساخت داشتن ارتش می جورایی میشه گفت یه. شور گشاییک بودند و

او به دنبال ارتشی کامل و ممتاز بود، و به همین دلیل انسان هاي داراي پتانسیل باال را انتخاب و . ایده ي ماریا بود
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به ما جنگیدن . کس دیگري به ما آموزش میدادو بعد او توجه زیادي به ما نشان میداد، و بیشتر از هر . شکار میکرد

نجام میدادیم، پاداش   وقتی کارمان را خوب ا. آموخت، و راه پنهان ماندن از دید انسان ها را به ما آموزش داد

  »... میگرفتیم

  .دوباره داشت داستان را سبک و سنگین میکرد. مکثی کرد

االي تازه متولد ها بعد از گذشت یک سال ضعیف تر میشود، و او او میدانست قدرت ب. گرچه، ماریا خیلی عجله داشت« 

  ». مانی که قدرتمند بودیم نیاز داشت ما را تا ز

. همه ما مرد بودیم . اضافه شدنددر دو هفته بعد چهار نفر دیگر هم . وقتی من به گروه ماریا پیوستم شش نفر بودیم

 اولین تجربه نبردم با هم. جنگیدیم با هم می ماًیکرد چرا که ما دائکار را سختر م و این ماریا به سرباز نیاز داشت ،

ماریا خیلی از من راضی بود، گرچه مجبور بود جایگزین . از بقیه سریع تر بودم، و در نبرد هم بهتر بودم. رزمان خودم بود

  .شتر میکردتشویق میشدم، و این نیرویم را بی من معوالً. نفراتی که من نابود میکردم را پیدا کند

با  این ترفیع دقیقاً. او تصمیم گرفت مرا فرمانده دیگران کند، و به من ترفیع درجه داد. ماریا شخصیت هوشمندي داشت

تلفات افراد به طرز چشم گیري کاهش یافت، و تعداد نفرات ما به نزدیک بیست . شخصیت حقیقی من هم خوانی داشت

  .تن رسید

قدرت غیر قابل وصف من در کنترل دیگران یک . کردیم شایان توجه بود ر آن زندگی میاین با توجه به زمانه اي که د

به زودي افراد ما طوري شروع به همکاري با یکدیگر کردند که هرگز هیچ گروه تازه متولدي . نعمت محسوب میشد

  .حتی ماریا، نتی و لوسی هم بیشتر از قبل با هم همکاري میکردند. اینگونه نبوده اند

به شکلی، من او را ستایش  و. تر بر روي من حساب باز میکردو بیشتر و بیش آمد اریا بیشتر و بیشتر از من خوشش میم

ماریا اینطور به ما گفته بود، و . نمیتوانستم بپذیرم که موجودات دیگري هم غیر از ما حق زیستن داشته باشند. میکردم

  . ما هم باور کرده بودیم

ماریا از من خواست تا هر وقت برادرانم آماده جنگیدن شدند به او گزارش بدهم، و من هم مشتاق ثابت کردن خودم 

    در پایان لشگر من به بیست و سه تن خون آشام قدرتمند رسید که هیچ جنبنده اي به مهارت و قدرت آنها . بودم

  .ماریا به وجد آمده بود. رسید نمی

و در آنجا او ما را به سمت دشمنان اش حمله . جایی که ماریا در آن تبدیل شده بود، لشگر کشیدیمما به سمت منتوري، 

ما آنها را . آنها تنها نُه تازه متولد داشتند و بقیه شان چند خون آشام هاي پیر بودند که انها را کنترل میکردند. ور کرد

  .این پیروزي شروع کار بود . دادیم تنها چهار کشتهپنداشت شکست دادیم، و  حتی آسانتر از آنچه ماریا می

دست به دست شد که هیچ انسانی  شهر طوري. ما خوب تعلیم داده شده بودیم و بدون جلب توجه پیروز شده بودیم

  . شک نبرد
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مام در سال اول، او موفق شد تقریبا ت. طولی نکشید که او به شهر هاي دیگر چشم دوخت. موفقیت ماریا را حریص کرد

  »براي سرکوبی او دست به کار شدند و بعد دیگران از جنوب  . مکزیک و شمال مکزیکو سیتی را تصاحب کند

  .ي زخم عریضی بر روي ساعد اش کشید جاسپر انگشتان اش را رو

م من تنها کسی بود در آغاز بیست و سه سالگی ،. ودندخیلی ها نگران بازگشت ولتوري ها ب. نبرد سختی در گرفت« 

لوسی در مقابل ماریا  سر انجام نتی و. هر دوي ما هم برنده و هم بازنده بودیم. ورده بودمکه از هجده ماه بیشتر دوام آ

  . و بعد باز هم برنده من و ماریا بودیم ایستادند

. کشیدم با تمام اینکه جنگ در حال انجام بود، من مدتی را کنار. آمدیم من و ماریا از عهده نگهداري مونتري برمی

بیشتر آنها دیگر هم پیمانی . پیروز شدن بر ما غیر ممکن بود؛ حاال گروه هاي دیگر نفراتشان را از دست داده بودند

  .و این براي نژاد ما غیر قابل بخشش بود. نداشتند

آنها حکم پیاده  ، ما نداشتند آنها ارزش چندانی براي. داشتیم من و ماریا همواره یک دو جین تازه متولد را آماده نگه می

شدند، و ما  شدند، بی مصرف می وقتی آنها بزرگتر می. آنها برایمان قابل یکبار مصرف بودند. هاي شطرنج را داشتند

سالها گذشت و زندگی من در روشی خشونت بار سپري . کردیم شدیم و آنها را نابود می خودمان از شرشان خالص می

  .ینکه همه چیز دستخوش تغییر شود بودم، قبل از ا خودم هم از این زندگی خسته شده. شد

بعد، من با یکی از خون آشام هاي تازه متولد که خود را در مفید بودن به ما ثابت کرده بود و در جنگ اول  چند ده ي 

کنم اسمش  فکر متمدن بود ، اون. آمد از پیتر خوشم می. اسم او پیتر بود. دوام آورده بود روابطی دوستانه برقرار کردم

  .او از جنگیدن متنفر بود، با اینکه در آن خیلی متبحر بود. همین باشه

  .یه شغل تمام وقت . جور پرستار بچهیه  سیدگی به امور تازه متولدها شد ،ول راو مسئ

پیتر باید  .قدرت نوزادها داشت بیشتر میشد و باید افراد جدید جایگزین میشدند. و اونوقت دوباره زمان پاکسازي فرا رسید

همیشه  بردیم ، میفهمی ، نفر به نفر ، اونها را به طور مجزا بیرون می. به من کمک میکرد تا از شرشان خالص شویم

خورند، اما ویکتوریا  به درد می شب، پیتر سعی کرد مرا قانع کند که نوزادها بعداً آن. شبی طوالنی در انتظارمان بود

  » نه« : پس من در جوابش گفتم . بود کنیمدستور داده بود آنها را نا

تصمیم گرفتم قبل از فراخواندن قربانی . متوجه شدم پیتر دیگر تحمل ندارد. نصف کارمان را انجام داده بودیم تقریباً

  از . اما در کمال تعجب، ناگهان او بسیار عصبانی شد، و ترسناك. بعدي او را مرخص کنم و خودم کار را تمام کنم

  .گرچه در مقابل من هیچ بود. او جنگجوي خوبی بود .ش پیدا بود که قصد جنگیدن دارداچهره 

وقتی در معرض . اسم اش شارلوت بود. گذشت یک سال از تبدیل اش می. نوزادي که فرا خوانده بودم یک دختر بود

و مثل گلوله به دنبال اش پیتر فریاد کشید و گفت فرار کن  . دید ما قرار گرفت، احساسات پیتر دستخوش تغییر شد

  .دوید
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  .نمیخواستم نابودش کنم اما نکردم ، من احساس کردم. انستم تعقیب اش کنمتو می

  .اریا از دست من خیلی خشمگین شدبه همین دلیل م

  .او روز خوبی را انتخاب کرده بود. پنج سال بعد، پیتر دوباره پیش من آمد

و من در عجب . او حتی یک لحظه هم احساس افسردگی نمیکرد. شده بودماریا به خاطر ذهن اختشاش ناپذیر من گیج 

. و کینه وقتی در کنارم بود ، گاهی وحشت بود. متوجه تغیراتی در رفتارش شدم. مبودم که چرا خودم چنین احساسی ندار

دلیل وجودم . ردملق خودم میکداشتم خودم را آماده نابود کردن خا. همان احساسی که زمان خیانت نتی و لوسی داشت

  . و آنوقت پیتر برگشت را ، 

پیتر راجع به زندگی جدید اش با شارلوت برایم گفت، و در مورد گزینه هایی که هرگز خوابشان را هم نمی دیدم حرف 

در این پنج سال، آنها حتی یکبار هم نجنگیده بودند، حتی با وجود اینکه با عده اي دیگر در شمال مالقات کرده . زد

  .دیگرانی که توانسته بودند بدون خون ریزي با هم کنار بیایند. بودند

من اماده رفتن بودم، و یه جورایی از اینکه مجبور نبودم ماریا را . بعد از مذاکره اي طوالنی، او توانست مرا متقاعد کند

اما دوستی بین من و . دگی کرده بودممن به اندازه اي که کارالیل و ادوارد با هم بودند، با ماریا زن. بکشم خوشحال بودم

من . وقتی کسی براي جنگیدن، براي خون ریختن زندگی کند، پیمان دوستی به راحتی میشکند. ماریا خیلی ضعیف بود

  .بدون اینکه نگاهی به پشت سرم بیندازم حرکت کردم

اما . تازه و آرام ام عادت میکردم براي چند سال متوالی، من با پیتر و شارلوت سفر میکردم و هر چه بیشتر به دنیاي

پیتر فهمید که بعد از شکار کردن اوضاع روحی من . دانستم چه مرگم شده بود نمی. حس افسردگی از من دور نمیشد

  .وخیم تر می شد

 هر بار که. تمام این سال هاي پر از کشتار و قصابی، من تقریبا تمام انسانیتم را از دست داده بودم. خیلی فکر کردم

چشمان شان که با دیدن زیبایی من از حیرت . انسانی را شکار میکردم، همان حس و خاطرات گذشته برایم زنده میشد

حس . نگاه میکردندالك بودم چگونه به من ر ذهنم ببینم، که وقتی جاسپر وِیت باز می ماند، میتوانستم ماریا و بقیه را د

و . قربانی را خوب درك کنم انگار مال کس دیگري بود، چرا که من میتوانستم حس خاطرات گذشته ،. قوي تر شد 

  .شتم من احساسات شان را زندگی میکردمک نها را میوقتی آ

تو حس تغییر حال و هواي فضاي اطراف من رو تجربه کردي، بال، و نمیدانم متوجه شدي که همین حس چه تاثیري 

براي اولین صده زندگی ام، به عنوان یک خون خوار . ضایی از احساسات زندگی کردممن هر روز در بین ف. بر خودم دارد

اما حس وحشت و التماس قربانی . وقتی ماریا را ترك کردم، کمتر شد. تنفرهمراه پایدار من بوده. کینه جو زندگی کردم

  .هایم همیشه با من بود

  .کم کم داشت زیاد میشد
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آنهامتمدن بودند؛ هیچکدام هرگز . د، و من مجبور شدم از پیتر و شارلوت جدا شومحس افسردگی ام بیشتر و بیشتر میش

کشتن  من از کشتن مریض شده بودم ،. دندآنها به دنبال صلح و دوري از جنگ بو. حتی ذره اي از حس من را نداشتند

  . کشتن انسان ها. هر چیزي

بعد از . شتم؛ اما تشنگی بر من غلبه میکرد و دوباره روز از نوک گاهی کمتر می. چاره اي نداشتم. اما باز هم باید میکشتم

  »هنوز مبتدي بودم . یلی سخت بودخ کنترل کردن خودم را یاد گرفتم ، سالها سختی کشیدن، باالخره راه

وقتی چهره ي دردمندش به لبخندي تغییر کرد، شگفت زده . درست مثل من ، جاسپر در داستان اش غرق شده بود

  .شدم

دانستم  می. ن عادت نکرده بودمچیزي که هنوز به آ. طوفانی بود، و من بیرون بودم روز آن. ه فیالدلفیا رفتمب« 

چشمان آنقدر .  یی کوچک و نیمه خالی شدماایستادن زیر باران توجه بسیاري را به خود جلب میکند، بنابراین وارد کافه 

  » . و اون اونجا بود ، انتظارم را میکشید.عث نگرانی بودگرچه تشنگی زیادم با. تیره بود که کسی مشکوك نشود

  ». به محض ورودم از پشت پیشخوان سر خورد و به سمت من آمد« . خنده ي نخودي کرد

. تنها راه برخورد با من و گذشته ننگینم همین بود. شک داشتم که اون دختر بخواد به من حمله کنه. شُکه شده بودم« 

 .و حسی که از او به من منتقل میشد مثل هیچ چیز دیگري نبود که در زندگی ام تجربه کرده بودم. اما او لبخند میزد

  »خیلی وقته منو اینجا کاشتی :  اون گفت 

  .تازه متوجه شدم آلیس دوباره برگشته تا پشت سرم بایستد

  .ري این خاطره لبخندي زدآلیس با یادآو ». ي تکون دادي و گفتی ببخشید خانمو تو هم مثل یه آقاي متشخص سر« 

براي . تو هم دستتو دراز کردي، و من بدون اینکه فکر کنم دارم چیکار میکنم دستتو گرفتم« . جاسپر به او لبخندي زد

  »عد از قرن ها، حس امید رو چشیدم اولین بار ب

  .جاسپر دست آلیس را گرفت

  »میخواي بیاي فکر میکردم ن.  بود دیگه خیالم راحت شده« آلیس خنده اي کرد 

  .اما بعد جاسپر دوباره به من نگاه کرد و صورتش صاف شد. براي یک دقیقه بهم لبخند زدند

اما آلیس من را . چنین زندگی ممکن باشد حتی باورم نمیشد این. آلیس راجع به کارالیل و خانواده اش بهم گفت« 

  » .بترکونیدو زهرمون رو ا رفتیم که آنها را پیدا کنیم پس م. امیدوار کرد

اونوقت . ت رفته بودیم شکار کنیمممن و ا« . برایم توضیح میداد، ادامه داد ادوارد ادایی در آورد و بعد در حالی که

  »... زه همراه اش هم خیلی عجیب بودتا. جاسپر با یه عالمه زخم جنگی جلوي خونمون ظاهر شد
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 و دقیقاًهمونی که اسم همه مونو بلد بود ، همونی که همه چیزمون میدونست ، « . لوس بازي سقلمه اي به آلیس زد با 

  »کدوم اتاق رو براي موندن میخواد میدونست 

  .آلیس و جاسپر با ترکیب آهنگینی از دو صداي ریز و بم خندیدند

  »اراج بود گشتم، تمام وسایلم تو گوقتی من بر« ادوارد ادامه داد 

  »اتاق تو بهترین دید رو داشت « آلیس نخودي خندید 

  .حاال همه با هم میخندیدند

  »داستان قشنگی بود « :  گفتم

  .ناگهان سه جفت چشم متعجب، سالمتی عقلی ام را جستجو کردند

  »پایان خوش با آلیس « . از خودم دفاع کردم» . منظورم قسمت آخرش بود« 

  »این چیزیه که من دنبالش بودم « . جاسپر موافقت کرد »آلیس همه چیز منه « 

  .اظات استرس بار دیگر ادامه نیافت اما لح

  »پس چرا به من نگفته بودي؟ « آلیس زمزمه کرد » .. .یه ارتش« 

  .دیگران هم کنجکاو شده بودند، همه به جاسپر چشم دوخته بودند

آخه انگیزه چی بوده؟ واسه چی یکی باید تو سیاتل ارتش . باشم فکر کردم شاید اتفاقات اخیر رو غلط استنباط کرده« 

حتی جاي مناسبی . راه بندازه؟ هیچ تاریخی اونجا وجود نداره، هیچ تصوري از انتقام گیري و جنگ به اونجا نرسیده

  .هیچ کس از اونجا دفاع نمیکنه. براي تصرف کردن هم نیست

. حدس میزنم بیشتر از بیست تا نباشن. ازه متولد ها تو سیاتل شکل گرفتهیه ارتش از ت. اما من قبال مثل این رو دیدم

همه چی فقط بدتر شده، و . هر کی اونا رو تبدیل کرده فقط عجله داشته. نکته اینه که اونا کامال آموزش نادیده هستن

  ». تن تا اینجا پیش برهکه چرا گذاشراستش، در عجبم . زمان زیادي طول نخواهد کشید تا ولتوري ها وارد میدان بشن

  »ما چی کار میتونیم بکنیم؟ « :  کارالیل پرسید

  ».و باید خیلی زود اینکارو کنیم. اگر بخوایم مانع دخالت ولتوري بشیم، باید خودمون نوزاد ها رو نابود کنیم« 

  .با دانستن داستان زندگی اش میفهمید که دیدن دوباره این حوادث چقدر آزارش میدهد. صورت جاسپر سخت بود 

. نوزاد ها راجع به رازداري زیاد پایبند نیستند، اما ما باید باشیم. تو شهر آسون نیست. من میتونم بهتون آموزش بدم«  

   »بور شیم واسشون طعمه بزاریم د مجشای. ما باید شرایط رو به نفع خودمون بچینیم
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ازي این به ذهن هیچ کدومتون خطور کرده که شاید دلیل راه اند« . صداي ادوارد شکننده شده بود» شاید الزم نباشه « 

  »ارتش ، ما بوده باشیم؟ 

  .دهان کارالیل هم همینطور. چشمان جاسپر باز شد

  .واست این نظریه ادوارد را بپذیرد ه نمیخازم ». یا هم همین نزدیکی زندگی میکنندخانواده تان« 

  »د قبول کنیم که هدفشون ما هستیم بای. تازه متولد ها براي غارت کردن جایی نمیرن ازمه« 

  »نوز نمیدونن که باید بیان یا نه یا شاید ه... « . و بعد چند لحظه مکث کرد. ت کردآلیس مخالف ».اونا دنبال ما نمیان« 

  »ی به یاد اوردي؟ منظورت چیه؟ چ«: با صدایی کنجکاو و نگران پرسید  ادوارد

اما یه سري تصاویر بریده . ه میخوام رو ببینمنمیتونم تصویر دقیقی از اونچیزي ک دیدم در حال تغییره ،« :  آلیس گفت

رو از یه چیز به چیز انگار یکی ذهنشون رو عوض میکنه، مرتب دستوراتش . نمیشه ازشون چیزي فهمید. عجیب میبینم

  »... م ببینمدیگه تغییر میده تا من نتون

  »یعنی دو دل ان؟ « : جاسپر با ناباوري گفت 

  »... نمیدونم« 

یه . یکی هست که میدونه اگر تصمیم قطعی نباشه تو نمیتونی ببینیش. زیرك ان« :  ادوارد گفت ». دو دل نیستن« 

  »زي میکنه داره با ذهنت با. ی شدهنفر که از ما مخف

  » کیه که میدونه؟« :  آلیس زمزمه کرد

  »ه خودتم میدونی بهتر میشناستت آرو حتی از اونی ک« . چشمان ادوارد مثل یخ سر بود

  »... اگر میخواستن بیان من میدیدم اما« 

  »گه اینکه نخوان دستشون آلوده شه م« 

یه نفر که باید . داره یه نفر که با قوانین مشکل جنوب ، یه نفر تو« . رزالی براي اولین بار سخن گفت» ... یه لطفی« 

  »ه همچین مورد کوچیکی اهمیت بدن ، این دخالت ولتوري رو توضیح میده اگر اونا ب .بدون معتلی نابود میشده 

  »... هیچ دلیلی نداره که ولتوري« :  کارالیل با سر درگمی پرسید »چرا؟ « 

آرو . عجیبه که اینقدر زود دست به کار شدن، براي اینکه فکر بقیه قوي تره« . ت کردادوارد سریعا مخالف» اونجا بود « 

تصور این قدرت اونو از . ولتوري با دانشی بی پایان در دستان اش. حال و آینده. توي ذهنش منو آلیس رو کنارش دید

اما اون به تو هم فکر کرد . تاق بودخیلی مش است که داره برنامه ریزي میکنه ،فکر کنم مدت ه. خود بی خود کرده بود
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اما تو  .تو ، به اندازه اون دارا نیستی . حسودي و وحشت. قوي تر میشه به خانواده مون، که داره بزرگتر و کارالیل ، 

ایده رقابت بین شما تو . مخفی اش کنه سعی کرد بهش فکر نکنه، اما نمیتونست کامالً. چیزایی داري که اون خواهانشه

  »... وهی هستیم که تونستن پیدا کنندر تقابل با اونها، ما بزرگترین گر. بود ذهن اش

توي . اون هیچوقت اینها رو به من نگفته بود، اما میتونستم دلیل اش رو حدس بزنم. با وحشت به چهره اش خیره شدم

با چشمانی قرمز به رنگ سرخ  تند ،شانه به شانه آرو پیش میرف ادوارد و آلیس با رداهایی سیاه و بلند، که. ذهنم میدیدم

  ...خون

هرگز قوانینی که . اونا براي رسیدن به هدفشون خیلی جدي هستن« ام بیرون کشید  کارالیل مرا از کابووس ذهنی

  »ه سخت براي انجام اش تالش میکنن این بر ضد تمام کارهایی ک. خودشون وضع کردن رو نمی شکنن

  »انگار نه انگار « . ادوارد اضافه کرد» . انت دیگهیه خی. است مالیش میکننم بعداً« 

این نقشه خیلی تازه . ولتوري ها قانون شکن نیستن. حق با کارالیله. نه« . به سمت ادوارد جلو آمدجاسپر یک قدم 

 شک دارم پاي. قسم میخورم طرف تازه کاره. هیچ دیدي از کاري که میکنن ندارن این فرد، این تهدید ،. اشکال داره

  »ا به زودي پاشون وسط کشیده میشه ام. ولتوري وسط باشه

  .همه با وحشت به یکدیگر خیره شده بودند

  »منتظر چی هستین؟ « . نعره میکشید امت تقریباً ». پس بیاید راه بیفتیم« 

  .ادوارد ناله اي کرد . هم انداختندادوارد و کارالیل نگاه معنا داري به 

آرواره هاي کارالیل سفت شده  » که چطور باید نابودشون کرد« : کارالیل گفت » . تو باید به ما آموزش بدي جاسپر« 

  .هیچ کس به اندازه کارالیل از خشونت بیزار نبود. اما میتوانستم درد را در چشمان اش ببینم. بود

و . تا سر حد مرگ ترسیده بودم. وحشت زده بودم. بودمکرخ شده . چیزي مرا آزار میداد، و دقیقا نمیدانستم چه چیزي

توضیحی قابل . چیزي که باعث معنی دار شدن اتفاقات اخیر میشد. جداي همه، احساس میکردم چیزي از قلم افتاده بود

  .قبول

یگه خیلی فکر میکنید خانواده تانیا کمکون کنن؟ پنج تا خون آشام بزرگسال د. ما به کمک نیاز داریم« :  جاسپر گفت

  »رت اونا، کارمون خیلی راحت میشه به توجه به قد. هم نعمت بزرگی برامونه الزارتازه حضور کیت و . کمک میکنه

  »ازشون میپرسم « : کارالیل جواب داد 

  »باید عجله کنیم « . سپر تلفن همراه اش را جلو گرفتجا
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شماره گرفت، گوشی را به . ا گرفت و به سمت پنجره رفتگوشی ر. چنین لرزان ندیده بودم هرگز وجود کارالیل را این

  .گوش اش چسباند و دست دیگر اش را به شیشه نگه داشت و با حالتی  نگران به مه رقیق صبحگاهی خیره شد

کنار اش نشستم و به چهره اش که به کارالیل خیره بود، خیره . ادوارد دست مرا گرفت و مرا به سمت مبل راحتی برد

  .شدم

والپرسی کرد و بعد با سرعت تمام شنیدم که با تانیا اح. ي کارالیل آهسته و سریع بود، شنیدن اش سخت بودصدا

  .فقط فهمیدم که جریانات سیاتل براي خون آشام هاي آالسکا هم مشکوك بود. ریان را برایش شرح دادج

  .عد، چیزي در صداي کارالیل عوض شد ب

  »پس ایرینا اینجوري فکر میکنه؟   میدونستیم ،اوه، ما اینو ن« : گفت 

  »همونجایی که ازش اومدي . به جهنمبرو . لعنت بر لورنت لعنت ،« . خرناسی کشید و چشمان اش را بستادواردي 

اما ادوارد عکس العملی نشان نداد و فقط با دقت به افکار . و رنگ از چهره ام رخت بست »لورنت؟ « زمزمه کردم 

  .یل فکر کرد کارال

تمام سخنان اش قبل از اینکه . ارویی کوتاه من با لورنت در بهار گذشته چیزي نبود که به این راحتی فراموش شودروی

  .آوردم جیکوب و گروه اش وارد مخمصه شوند را به یاد می

  ...در حقیقت من از طرف اون اومدم

. که ببینه رسیدن به من چقدر میتونه سخت باشه. اون براي جاسوسی اومده بود. لورنت اولین حرکت او بوده ویکتوریا ،

  .اما به خاطر حمله گرگ ها نتونست گزارش اش رو بده

او حتی ارتباطات تازه اي را طرح ریزي کرده . گرچه او بعد از مرگ جیمز مارا در گره اي کور با ویکتوریا نگه داشته بود

کالن  نزدیک ترین دوستان تانیا با موي طالیی توت فرنگی ، . بقیه در آالسکا زندگی کند  او رفته بود تا با تانیا و. بود

  . لورنت یکسال قبل از مرگ اش رو با اونها گزرانده بود. خانواده اي نزدیک ها در دنیاي خون آشام ها ،

  .و بعد هم تحریک شروع شد. متقاعد کننده اما با گوشه و کنایه .کارالیل هنوز حرف میزد، صداي اش نا امید شده بود

اونا چیزي رو شروع نکردن، . ما وارد جنگ شدیم« : کارالیل با صداي محکمی گفت » هیچ شکی وجود نداره « 

  »هتره خودمون تنها انجام اش بدیم ب. البته متاسفم که اینو میشنوم ،. طور ماهمین

  .جواب بعدي بماند، گوشی را قطع کرد و دوباره به مه بیرون خیره شد کارالیل بدون اینکه منتظر

  »چی شده؟ « :  امت به ادوارد گفت
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اون گرگ ها رو به خاطر کشتن اون به قصد . کردیم بیشتر درگیر لورنت شده بوده ارینا از اونی که ما فکرش رو می

  .و به من چشم دوخت  اش را قطع کرد حرف »... ون میخوادا. نجات بال مقصر میدونه

  »ادامه بده « . تا انجا که توانستم آرام ماندم

ا به شرط اجازه ما کمکمون اون. میخواد همه گله رو کشتار کنه. اون میخواد انتقام بگیره« . چشمان اش تنگ شد

  »میکنن 

  » نه« . نفسم در سینه حبس شد

. منم نمیزارم«. ملی کرد و بعد آهی کشیدتآ» موافقت نمیکنه کارالیل هرگز « : با صدایی صاف گفت » نگران نباش « 

  »منم هنوز به اون گرگ ها مدیونم  و« . غرغر کنان اضافه کرد تقریباً »... لورنت حق اش بود

. ما از نظر قدرت به تعداد اونها برتري داریم و میتونیم نابودشون کنیم. اگر جنگ بشه. این خوب نیست« : جاسپر گفت 

  .نگاه نگران اش به سمت آلیس چرخید و  »با ماست، ولی به چه قیمتی؟  روزيپی

  .یرجاسپر، دلم میخواست فریاد بکشم با فکر به تصو

  .بعضی دوام میآوردند. ما پیروز میشدیم، اما مغلوب میشدیم

امت   س، آلی جاسپر ن چرخاندم ،نگاهم را در اتاق روي چهره هاشا رز   ، ازمه   ،   .چهره ي خانواده ام ، ادوارد  ، ، کارالیل ،
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی و الهام: ترجمه 

  میالد: بازبینی متن 

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  مفصل چهارده

  بیانیه

                                               

  

  »! تو عقلت رو کامال از دست دادي .تو که جدي نمیگی« :  فریاد زدم

  »اما مهمونی هنوز سر جاشه . م بگوهر چی دلت میخواد به« : آلیس جواب داد 

  . طوري به ناباوري به او خیره شدم که هر لحظه امکان داشت چشمانم از جایشان بیرون بزنند و روي میز ناهار بیفتد

  »تمام دعوت نامه ها فرستاده شده  از اون گذشته،. دلیلی نداره ما مهمونی نداشته باشیم. اوه، سخت نگیر بال« 

  »! دیوونه... من ...تو... آخه... ولی« :  در حالی که آب دهانم به اطراف می پاچید گفتم

ید تشریف بیاري و خودي تو فقط با. الزم نیست کار خاصی بکنی« . بهم یادآوري کرد» .تو قبال هدیه منو دادي« 

  »نشون بدي 

  »یست وقت مناسبی براي مهمونی دادن ن افته، اصالً با اتفاقاتی که االن داره می« . سعی کردم خودم رو آروم کنم

  »وقتشه  و مهمونی دادنم هم تقریباً. افته فارق التحصیلیه فاقی که االن داره میات« 

  »! آلیس« 

. کارهایی هست که باید در کوتاه مدت سر و سامان داده بشه، و اینم وقت میگیره« . آهی کشید و سعی کرد جدي باشد

از دبیرستان تو فقط داري . اقل میتونیم یه سري کارهاي باحال هم انجام بدیمنی که ما اینجا منتظر نشستیم، حدتا زما

  »ه بار تو زندگیت اتفاق می افته این فقط ی. اونوقت دیگه انسان نیستی، بال فارق التحصیل میشی ، براي اولین بار ،

آلیس . دهنده به آلیس انداخت در تمام این مدت، ادوارد، بدون هیچ دخالتی کنارمان نشسته بود و حاال نگاهی هشدار

هیچ کس معناي . رفت صداي آرامش هرگز از سطح کافه تریا فراتر نمی حق با اون بود ،. ازیی به او کردهم زبان در

  .واقعی سخنان اش را درك نمیکرد

  »اید سر و سامان داده بشه چیاست؟ این یه سري کارهایی که ب« : بحث را منحرف کردم 
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خانواده تانیا تنها انتخاب ما . جاسپر فکر میکنه ما به یه کم کمک احتیاج داریم« : ایین پاسخ داد ادوارد با صدایی پ

سراغ  احتماالً. جاسپر هم رفته دنبال پیتر و شارلوت. کارالیل داره سعی میکنه چند تا خانواده قدیمی رو پیدا کنه. نیستند

  »هاي جنوبی کاري داشته باشه شام دلش نمیخواد با خون آ اما اصالً ماریا هم بره ،

  .آلیس به وضوح لرزید

  »هیچکس از ایتالیا مهمون نمی خواد . درخواست کمک از اونا باید خیلی سخت باشه احتماالً« : ادوارد ادامه داد 

  »اما این دوستان ،  اونا که احتماال ً گیاه خوار نیستن؟ « 

  .د گرفت ناگهان چهره اي سخت به خو» ه ن« ادوارد جواب داد 

  »اینجا؟ تو فورکس؟ « 

تازه، جاسپر قراره برامون کالس . نگران نباش. همه چی درست میشه. اونا دوستان ما هستند« : آلیس جواب داد 

  »ود کردن تازه متولد ها رو بزاره آموزش ناب

انگار پر شده بود از  ناگهان معده ام پیچی خورد،. با شنیدن این جمله، ادوارد لبخندي زد و چشمان اش روشن تر شد

  .تکه هاي یخ تیز

نفر دیگر بر  تصور اینکه شاید یک تحمل اش را نداشتم ،» افتین؟  کی شما ها راه می« :  با صدایی اندوهگین پرسیدم

یا اگر ازمه بود؟ آنقدر . اگر امت بر نمیگشت چه؟ آنقدر بی باك و دل گنده بود که هرگز احتیاط نمیکرد. نمیگشت

اما  ....یا. س؟ آنقدر ریز نقش و شکنندهیا آلی. توانستم او را در حال مبارزه تصور کنم مادرانه بود که هرگز نمی مهربان و

  .امکان نداشت . به اسم اش فکر کنم نتوانستم

  »وقت زیادي نداریم . هفته دیگه« : ادوارد جواب داد 

  .ناگهان احساس تهوع کردم. تکه هاي تیز یخ با حالتی ناخوشایند در معده ام چرخی زد

  »انگار حالت خوب نیست، بال « : آلیس پیشنهاد کرد 

  »بهم اعتماد کن . و براه میشه بالهمه چی ر« . قه کرد و مرا به سمت خودش کشیدادوارد دست اش را دورم حل

  .قراره چه اتفاقاتی بیفتهاون قرار نبود پشت کسی پنهان بشه و نگاه کنه که . بهش اعتماد میکردم ، با خودم گفتم حتماً

  .یک هفته زمان کافیی بود. شاید الزم نبود عقب نشست. وقت چیزي به ذهنم خطور کرد و آن

  »تو کمک میخواي « :  به آرامی گفتم

  .آلیس با دیدن تغییر لحن صداي من دوباره به بحث جلب شد ». آره« 
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  »من میتونم کمک کنم « . ی بلند تر از زمزمه کردن بودکمصدایم . وقتی جوابش را میدادم فقط به آلیس نگاه میکردم

  . هیسسس نفسی راحت کشید  با صدایی شبیه. دست اش دور من محکم شد. بدن ادوارد ناگهان سفت شد

  »ک زیادي بکنی اما تو نمیتونی کم« : قط آلیس با صدایی آرام پاسخ داد اما ف

براي . هفتاسهشت نفر بهتر از « . دي را در صدایم احساس کنمناامیتوانستم  می »واسه چی؟ « :  غرغر کنان گفتم

  »آماده شدنم وقت هست 

یادته جاسپر چطور راجع « . آلیس با مالیمت ادامه داد » ش تو و آماده کردنت نداریم، بال ما وقت زیادي براي آموز« 

کنترل کنی، و این باعث میشه تبدیل  تو نمیتونی غریزه ات رو. به تازه متولد ها توضیح داد؟ تو جنگیدنت خوب نیست

   دستان اش را جلوي  ». براي محافظت از تو صدمه میبینه و تازه ادوارد هم. به یه هدف آسون واسه دشمن بشی

  .خیره شد سینه اش به هم قفل کرد و با حالتی از خود راضی از نظریه اش به من 

بر خالف . گهانی ام فروکش میکرد، در صندلی ام فرو رفتمدر حالی که هیجان نا. و من حتم داشتم که حق با اوست

  .من، ادوارد آرام گرفت

  »نه به این خاطر که تو میترسی « : در گوشم به آرامی زمزمه کرد 

از اینکه آخرین لحظه آمدنشون رو کنسل « . آرام شد و بعد چهره اش دوباره. و چهره اش ناگهان متفکر شد ». اوه« 

  »... ن به شصت و پنج نفر تغییر کردت مهمان هامولیس. میکنن متنفرم

  یعنی من اینهمه آدم میشناختم؟ . من دوستان زیادي نداشتم. چشمانم دوباره از حدقه بیرون زد »! شصت و پنج« 

  »کی قراره نیاد ؟ « : ا تعجب پرسید ادوارد در حالی که مرا نادیده میگرفت، ب

  ». رِنه« 

  .نفسم در سینه حبس شد »چی؟ « 

سی خونه پیغام اش به وقتی بر. اما مشکلی پیش اومده. اون میخواست تو رو واسه فارق التحصیلیت سورپرایز کنه« 

  »دستت میرسه 

هر اتفاقی که براي مادرم افتاده بود، بینهایت متشکر . براي یک دقیقه، اجازه دادم تا از حس راحتی خیالم لذت ببرم

  .ممکن بود سرم منفجر شود.  خواستم بهش فکر کنم نمی ؛ حاال به فورکس میآمد اگر او. بودم
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من با آرامش به صداي مادرم گوش دادم که توضیح میداد . وقتی به خانه رسیدم، پیغام از دستگاه پیغام گیر پخش میشد

، با زننده توپ برخورد کرده و وقتی داشته دور زمین میدویده یس بال براي فیل پیش آمده بود ،حادثه اي در زمین ب

قطع مادرم تا زمانی که . نه نیاز داشت، و هیچ راهی نبود تا او را ترك کردبه رِ او کامالً. استخوان ران اش شکسته بود

  .میکرد، داشت عذر خواهی میکرد 

  »خوب، این اولیش « : آهی کشیدم 

  »اولین چی؟ « :  ادوارد پرسید

  »که ممکنه تو این هفته کشته بشه  ت نگران باشمیکی از کسایی که الزم نیس« 

  .چشمان اش را چرخاند

  »این مسئله خیلی جدیه « . گفتمبا لحنی تند  »چرا تو و آلیس همه چی رو مسخره گرفتین؟ « 

  »اطمینان « :   لبخندي زد

درازا خواهد کشید، و کمکی  دانستم صحبتمان به می. نه را گرفتمگوشی را برداشتم و شماره رِ »عالیه « . نق نقی کردم

  .هم نخواهد کرد

روي جمله . توانست روي کمک به فیل تمرکز کند او نمی. فقط گوش میدادم، و هر بار که مکثی میکرد تایید میکردم

و بعد قول دادم که دوباره تماس بگیرم و جزء به جزء اتفاقات جشن پایان دبیرستان . حالش بهتر میشه تاکیید کردم

  .انه درس خواندن اجازه رفتن گرفتم و در نهایت، به به. برایش گزارش کنمفورکس را 

فقط با موهایم بازي میکرد و . او در تمام مدت صحبت هاي ما بدون دخالتی ایستاده بود. تحمل ادوارد پایان ناپذیر بود

به نظر بیهوده میرسید، اما  شاید در مقایسه با امور مهمی که در ذهن داشتم. هر وقت نگاه اش میکردم، لبخندي میزد

نه، نه به بیماري فیل و نه به ارتشی از نه به عذر خواهی رِ. آنقدر زیبا بود که فکرم کار نمیکرد. لبخند اش نفسم را میبرد

  . من فقط انسان بودم. خون آشام ها

دست اش را دور کمرم . به محض اینکه گوشی را گزاشتم، روي نوك پاهایم بلند شدم تا راحت تر بتوانم ببوسم اش

دستانم . راحت تر بود. دیگر نیازي براي بلند تر بودن نداشتم. قفل کرد و مرا به روي کابینت آشپزخانه بلند کرد و نشاند

  .را دور گردن اش گره کردم و بدنم را به سینه ي سردش فشار دادم

  .  خیلی زود، مثل همیشه، خودش را عقب کشید

او هم به حالت چهره من که بعد از رها کردن خودش از دست و پایم، گرفته . یل داغ شداحساس کردم صورتم مثل پات

  .یک دست اش را دور شانه ام انداخت بعد به کابینت تکیه داد و . بودم خندید
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نفس سرکش سر کوبی   ولی واقعاً میدونم فکر میکنی که من یه جورایی تو کنترل کردن خودم عالی عمل میکنم،« 

  »نیست اینطور 

  »! اي کاش« آهی کشیدم 

  .و او هم آهی کشید

نزدیک  فقط واسه چند ساعت ،. میریم شکارمن، کارالیل، ازمه و رزالی « . بحث را عوض کرد» فردا بعد از مدرسه، « 

  »از پس محافظت تو بر میان  آلیس، جاسپر و امت حتماً. می مونیم

 من امتحان ریاضی و تاریخ داشتم ،. و فقط نصف روز در مدرسه بودیم. ی بودفردا اولین روز امتحانات نهای ». اه ه ه« 

جز نشستن و  نصف روز را بدون ادوارد بودم، و کاري هم پس تقریباً مهم و سخت در برنامه امتحانیم ، تنها دروس

  »داشته باشم متنفرم ل بچه ها پرستار از اینکه مث« . نگران بودن نداشتم

  »موقتیه این « . قول داد

  »میره، امت هم منو مسخره میکنه جاسپر حوصله اش سر « 

  »ا قول دادن مواظب رفتارشون باشن اون« 

  »حتماً « . نق نقی کردم

. خیلی وقته نرفتم الپوش میدونی ،« . ستاران جدیدم براي انتخاب دارمو بعد به ذهنم رسید که من گزینه اي جز پر

  »آخرین بار زمان آتیش بازي بود 

  .چشمان اش اندکی تنگ شد. به دقت به صورت اش خیره شده بودم تا حاالت اش را زیر نظر بگیرم

  »اونجا واسه من امن تره « یادآوري کردم 

  »حق با توست  احتماالً« . چند دقیقه به این ایده فکر کردبراي 

اي همینجا میمونم، اما بعد به یاد نزدیک بود بپرسم اگر میخو. صورتش آرام بود، فقط کمی بیش از حد معمولی بود

ت افتادم و حرف را عوض کردممسخره شدن توسط ااما . و به رنگ چشم اش نگاه کردم »االن تشنه نیستی؟ « . م

  .عنبیه اش هنوز طالیی بود

  .من منتظر پاسخ بودم. و باعث شگفتیم شد »اد نه زی« با بی میلی جواب داد 

     . هنوز هم بی میل به حرف زدن بود »ح توانایی مون باید قوي تر بشیم باال رفتن سطما باید براي « : توضیح داد 

  »میدونی چیزي جز حیوانات . ر کنیماحتماال دوباره وسط راه شکا« 

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                           بیانیھ/ كسوف |٨

www.Twilight . ir  

  »این شما رو رو قوي تر میکنه؟ « 

  .اما چیزي جز کنجکاوي پیدا نکرد. او صورتم را به دنبال چیزي جستجو کرد

البته  جاسپر به حقه زدن هم فکر کرده ، .البته به شکل سطحی. خون انسان ما رو قوي تر میکنه. بله« :  باالخره گفت

  »یل چی فکر میکنه اون میدونه کارال. اونم پیشنهاد نمیکنه .عملی نکرده  فعالً. به نظرش اشتباه میاد

  »این کمکی هم میکنه؟ « :   به آرامی پرسیدم

  »یم چیزي که هستیم رو تغییر بدیم تون ما که نمی. دیگه مهم نیست« 

خون  معده اي پر از خون انسان دارند ،تازه متولد ها . دلیل قدرت نوزادها هم همینه« : او دوباره بحث را عوض کرد 

بدنشون به آرومی ازش استفاده میکنه، . این بدنشون رو قدرتمند تر میکنه. که به تغییرات واکنش نشان میده. خودشان

  »د از یک سال، قدرتشون تموم میشه ري که جاسپر گفت، بعهمونطو

  »من چقدر قدرتمند خواهم بود؟ « 

  »قدرتمند تر از من « : شانه اي باال انداخت 

  »قدرتمند تر از امت؟ « 

  »تجربه ي خوبی براش میشه . وت کنیه لطفی کن و اونو به یه مبارزه مچ اندازي دع. بله« . زخندي زدپو

  .به نظر احمقانه میرسید. دمخنده اي کر

به عنوان خوشبختانه من ادوارد را . خیلی سخت. باید درس میخواندم. بعد آهی کشیدم، و از باالي کاپینت پایین جهیدم

اگر . فهمیدم بزرگترین مشکلم تمرکز کردن روي تست ها ست. چرا که او همه چیز را میدانست .استاد در کنارم داشتم 

  .اشتباه در امتحان تاریخ ذکر کنم  حواسم نبود، ممکن بود تاریخ نبردهاي خون آشام ها در جنوب را به

میکردم، آرام ایستاد و  نه صحبتادوارد هم مثل زمانی که با رِ. کوب شدمي چند دقیقه، مشغول زنگ زدن به جیبرا

  .دوباره با موهایم بازي میکرد

اما وقتی پرسیدم که آیا . گرچه لنگ ظهر بود، اما جیکوب با شنیدن صداي زنگ من از خواب پریده بود و بد خلق بود

بنابراین . دیلید ها به خاطر شروع تابستان تعطیل شده بومدرسه کوئ. بروم یا نه، شاداب شد میتوانم روز بعد به دیدن اش

الاقل پیش جیکوب اندکی . من هم از انتخاب این گزینه خوشحال بودم. به من گفت هر چه سریع تر به نزدش بروم

  .و مقام داشتم  احترام

  .گرچه اندکی از این احترام زمانی که ادوارد مرا مثل کودکان به توجه به مرز آنها جلب کرده بود، کم شده بود
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  »میکنی امتحاناتت چطور پیش میره؟ فکر « : در راه، ادوارد از من پرسید 

  »م نمطمئ تقریباً. افتم می احتماالً. اما یکم به خاطر ریاضی نگران هستم. تاریخ باید آسون باشه« 

نمره قبولی باال بدم تا بهت اما، اگر نگران هستی، میتونم به آقاي وارنر رشوه . میدونم که از پس اش بر میاي« . خندید

  »بده 

  »م م ، ولی نه ممنون  ام« 

در اثر . دوباره خندید، اما ناگهان سکوت کرد و آخرین فرعی را چرخید و با ماشین قرمز رنگی که منتظر بود روبرو شد

  .، ماشین را پارك کرد، و آهی کشید تمرکز اخم کرده بود، و بعد

  »شده؟  چی« :  کردم پرسیدم در حالی که در را باز می

  .این حالت صورتش را دیده بودم قبالً. وقتی به سمت ماشین مهمان میرفتیم اخم کرده بود. سري تکان داد »هیچی « 

  »و که به فکراي جیکوب گوش نمیدي؟ ت« :  با اتهام پرسیدم

  »ارو بلند فریاد میزنه، گوش نداد نمیشه به افکار کسی که داره اون« 

  »حاال چی فریاد میکنه؟ « زمزمه کردم . ودم فکر کردمه با خبراي یک لحظ »اوه « 

  »که به زودي خودش همه چی رو میگه نم مطمئ من کامالً« : ادوارد با صدایی نگران گفت 

  .دو بوق کوتاه و عجوالنه .جیکوب دست اش را روي بوق کوبیدباید روي این مطلب بیشتر پافشاري میکردم، اما 

  »ه این بی ادبی« :  ادوارد غرید

چنین دندان هایش را بر هم  و قبل از اینکه جیکوب دوباره کاري کند که ادوارد این »جیکوبه دیگه « :  زمزمه کردم

  .بفشارد، به سمت ماشین اش دویدم

ا به خاطر بوق ها عصبی به نظر میرسید واقع. از دور، قبل از اینکه سوار ماشین جیک شوم، براي ادوارد دست تکان دادم

  .چشمان ضعیف من همواره خطا میدید  اما. یا هر چه که جیکوب به آن فکر میکرد ،شده بود 

ادوارد و  و مثل دو دوست با هم دست بدهند ،خواستم هر دو کنار ماشین بایستند  می. خواست ادوارد جلو بیاید دلم می

ن دو آهن ربا را در دستم نگه داشته بودم و سعی میکردم آنها را به انگار دوباره آ. ون آشام و گرگینهجیکوب باشند، نه خ

  ... سعی میکردم کاري کنم که طبیعت بر عکس خودش عمل کند. هم بچسبانم

  .ی کشیدم، و سوار ماشین جیکوب شدم آه
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نگاهی به صورت اش انداختم و بعد سرم را به سمت . صداي جیکوب شادمان و در عین حال سنگین بود »هی بال « 

  .به سمت الپوش رانندگی کرد . دواردو کند تر از ا. فقط کمی تند تر از من رانندگی میکرد. جاده روبرو دوختم

موهاي سیاه اش به صورت . شک بودپلک هاش افتاده بود و صورتش خ. جیکوب فرق کرده بود، شاید حتی مریض بود

  . نامرتب ژولیده شده بود

  »حالت خوبه جیک؟ « 

چرا امروز « : وقتی خمیازه اش تمام شد پرسید » ام خسته « :  قبل از اینکه حرف اش را با دهن دره یی قطع کند گفت

  »رو انتخاب کردي؟ 

عد هم میتونیم بریم موتور ب« . میرسید راضی شده باشدبه نظر ن» . بریم تو خونتون فعالً« . چند لحظه به او خیره شدم

  »سواري 

  .دوباره خمیازه کشید » آره، حتماً « 

  .ه می بایست آنجا حضور داشته باشد فکر میکردم بیل همیش. و این عجیب بود. خانه جیکوب خالی بود

  "بابات کجاست؟ « 

  »لکی همسرش خیلی تنها شده طف. نجابعد از مرگ هري، همش میره او. واتر هاسخونه کلیر« 

  . جیکوب روي مبل گنده و قدیمی افتاد و خودش را جمع و جور کرد تا من هم جا شوم

  »طفلی سو . آره، حق با توست« 

  »آره ، اون یکم مشکل داره ، با بچه هاش « 

  »... ت دادن پدرشون خیلی سخت بودهو لی از دس براي سث حتماً

بعد کنترل تلویزیون را از کنارش برداشت و بدون هیچ تصمیم یا فکري . کارش غرق شدموافقت کرد و در اف »آهان « 

  .دوباره خمیازه اي کشید. آن را روي کانالی روشن کرد

  »چت شده جیکوب؟ عین زامبی ها شدي تو « 

دستان درازش را به آرامی کش داد، و من  »شب قبلش هم فقط چهار ساعت . بیدممن دیشب همش دو ساعت خوا« 

او دست اش را طوري پشت مبل انداخت که درست پشت من . توانستم صداي قرچ قرچ مفاصل اش را به وضوح بشنوم

  »دارم از خستگی میمیرم « . عد سرش را به سمت دیوار کج کردقرار بگیرد، و ب

  »آخه واسه چی نخوابیدي؟ « :  پرسیدم

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                           بیانیھ/ كسوف |١١

www.Twilight . ir  

من دو هفته اس دارم دو شیفت . به دوستاي خون آشامت اعتماد نداره. سام خیلی سختگیر شده «. دورشکلکی در آ

  »م االن خودم به اختیار خودم شدم ولی مگه قبول میکنه؟ من. نگهبانی میدم و هیچ کس هم سراغم نیومده

  »خوبه من حالم . تو باید بخوابی! اشتباه جیک ندو شیفت؟ فقط واسه مراقبت از من؟ ای« 

د تو اتاقت؟ چیز جدیدي هی، راستی نفهمیدي کی اومده بو« . چشمان اش بیشتر مراقب شده بود» چیزي نیست « 

  »نفهمیدي؟ 

  »نه هنوز نفهمیدم اون مالقاتی کی بوده « . ئوال دوم را نشنیده گرفتمس

  »من دوباره اون اطراف گشت میزنم  پس« . چشمانش را بست

  »... جیک«. ناله کنان به او نگاه کردم

  »ادته؟ من تمام عمر در بند تو ام ی. من در بندگی شما حاضرم این تنها کاریه که میتونم بکنم ، هی« 

  »! من برده نمیخوام« 

  »تو چی میخواي بال؟ « . چشمان اش را بسته نگه داشت

  »م نیمه جون باشه و خودش رو نابود کنه و نمیخوا من دوستم جیکوب رو میخوام ،« 

  »باشه؟ . کنم که اجازه دارم بکشمشمن فقط امیدوارم خون آشامی رو شکار  اینجوري نگاه کن ،« : قطع کرد  حرفم را

  .به من نگاه کرد تا واکنش ام را ببیند. جوابی ندادم

  »شوخی کردم، بال « 

  . به تلویزیون چشم دوختم

صدایش و صورتش با  ». یلی اتفاق بزرگیهاین خ. واي. شیخوب، برنامه خاصی نداري؟ هفته دیگه فارق التحصیل می« 

. بار نه براي رفع خستگی، بلکه با ناامیدي و این. دوباره چشمانش را بست. خشک هم شده بود قبالً. هم صاف شد

  .حاال توجه ام مخدوش شده بود. متوجه شدم تحصیالت براي او موضوع دلچسبی نیست

وال هاي دیگر ئامیدوار بودم صدایم اطمینان بخش باشد و از پرسیدن س ». برنامه ي خاصی ندارم« :  با احتیاط گفتم

نیدن حرف ا شاما مطمئن بودم او ب. واست وارد هیچ بحثی شودخ اما مشخص بود او به طور کل نمی. جلوگیري کند

ت کننده اي صداي ناراح »مهمونی خودم . فارق التحصیلی برمخوب، من باید به یه مهمونی « . هاي من قانع نشده بود

  »خیلی وحشتناکه . ن شب دعوت کردهتمام شهر رو واسه او. آلیس عاشق مهمونیه« . در آوردم
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خیلی بهم . من دعوت نشدم« . لبخند تلخی بر صورتش نشسته بودو . وقتی حرف میزدم، چشمانش را باز کرده بود

  »د برخور

  »ی دلم بخواد رو دعوت میکنم هر ک پس. ناسالمتی مهمونیه منه. خودت رو دعوت شده فرض کن« 

  .دوباره چشمانش بر هم آمد » ممنون « :  با کنایه گفت

ظورم اینه که، به من من. اینجوري بیشتر خوش میگذره« . کردم امیدواري در صدایم نباشد سعی »کاش تو هم بیاي « 

  »خوش میگذره 

  .صدایش خاموش شد » این خیلی عاقالنه اس . ، باشهباشه« 

  .بعد، دوباره خمیازه کشید چند لحظه

وقتی خواب بود، خشونت و دردندگی . صورت رویاگونه اش را بررسی کردم و آنچه دیدم را پسندیدم. جیکوب بیچاره

بچه . ناپدید شده بود و ناگهان پسري مهربان و بی آزار که هنوز وارد مزخرفات گرگینه ها نشده بود، آنجا حضور داشت

  .مثل جیکوب خودم. رسید سال تر به نظر می

به آرامی طوري که بیدار نشود از روي مبل جا به جا شدم و کنترل تلویزیون را برداشتم و کانال ها را عوض کردم، اما 

. روي شبکه اشپزي متوقف شدم، به این امید که غذاي تازه اي براي چارلی بیچاره یاد بگیرم. چیز جالبی پیدا نکردم

  .تلویزیون را خاموش کردم. کردجیکوب با صداي بلندي خرخر می

امن تر از خانه خودم، شاید چون هیچکس . خانه جیک جاي امنی بود. لود بودماب آبه طرز راحتی آرام بودم، حتی خو

اما با وجود خرناس هاي جیکوب امکان خوابیدن . روي مبل ولو شدم، شاید من هم چرتی میزدم. آمد اینجا سراغم نمی

  . دن، به ذهنم اجازه دادم به پرواز در آیدپس به جاي خوابی. نبود

  

دوره . ریاضی، را پشت سر گذاشته بودم، خوب یا بد تمام شده بود. امتحانات داشت تمام میشد و چیزي نمانده بود

  .تا چند هفته بعد زندگی انسانیم هم به پایان میرسید. دبیرستانم هم تمام شده بود وهیچ احساسی نداشتم

   دیگر . استفاده خواهد کرد »میترسی نه به خاطر اینکه تو « چه زمانی ادوارد از این جمله ي  تادر عجب بودم که 

  .بایست پافشاري میکردم نمی

فورکس . اگر درست فکر میکردم، از کارالیل میخواستم قبل از تمام شدن سال تحصیلی مرا تبدیل به خون آشام کند

  این  تازه. فورکس خود میدان جنگ بود نه،. ي جنگی تبدیل میشد کم کم داشت از نظر خطرناك بودن به منطقه

ن به خودم با تصور این روش براي تبدیل شد. بهانه ي خوبی براي فرار از شرکت در مهمانی فارق التحصیلی بود

  .هنوز داشتم نق میزدم احمقانه بود ،. خندیدم

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                           بیانیھ/ كسوف |١٣

www.Twilight . ir  

  .من هنوز آماده نبودم اما حق با ادوارد بود ،

بعد از دو ثانیه  مطمئن بودم. این میلی عقالنی نبود . خواستم ادوارد مرا بگزد می. خواستم عمل گرا باشم اما نمی

دیگر مهم نبود چه کسی اینکار را انجام  .، سم در رگ هایم جاري خواهد شد نفر مرا بگزد گذشتن از زمانی که یک

  .  پس فرق چندانی نمیکرد. میداد

اگر به تصمیم او بود . چرا او باید تصمیم میگرفت که من چه وقتی تبدیل شوم. ي خودمتشریح اش سخت بود، حتی برا

ن بودم لب هاي او بهترین چیزي بود که تجربه کرده بودم و دیگر بچگانه بود، اما تقریبا مطمئ. تادهرگز اتفاق نمی اف

به او  اینگونه من کامالً. م را پر کندخواست سم او تمام رگ های باعث خجالت بود، نباید بلند میگفتم، دلم می. هیچ

  . متعلق میشدم

او همواره منتظر به تاخیر افتادن تبدیل شدن . ل و قراره ازدواجمان چسبیده بودن بودم که او مثل چسب به قواما مطمئ

. ازدواج دارمن تابستان خیال تصور کردم که باید به پدر و مادرم میگفتم که ای. من بود و حاال این فرصت دست داده بود

گفتم قرار است خون راحت تر بود اگر به آنها می. آخر چگونه باید مطرح میکردم. توانستم نمی. نجال، بن و مایکبه آ

چهره . مرا تشویق به ازدواج میکرد احتماالً. ن بودم که باید ریزترین جزییات را براي مادرم بگویممطمئ. آشام شوم

  .وحشت زده اش را تصور کردم

دنیایی که هیچکس از دیدن حلقه . براي چند ثانیه، خودم و ادوارد را در لباس هایی از دنیایی دیگر تصور کردمبعد، 

  ... جایی که یک بعالوه یک بشود دو. جایی ساده، جایی که عشق روشی معمولی باشد. ازدواج در انگشتم تعجب نکند

  .پشت مبل برداشت و روي من انداخت  دست اش را از. کشید و به پهلو چرخیدجیکوب خرناسی 

  . بدن اش انگار تفت داده شده بود. و خیلی داغ. سنگین بود. باور نکردنی بود

اما باید تقال میکردم، و بعد وقتی دست اش را . سعی کردم بدون اینکه بیدارش کنم دست اش را از روي خودم بر دارم

  .و با تعجب به اطراف اش نگاه کرد  شد، از جا بلند. بلند کردم، او چشمان اش را باز کرد

  »چیه؟ چی شده؟ « : با سر در گمی پرسید 

   »ببخشید بیدارت کردم . منم جیک« 

  »بال؟ « . ناگهان متعجب شد. من نگاه کرد چرخی زد و به

  »! ساعت خواب« 

  »چند وقته خوابیدم؟ ! برد؟ ببخشیدخوابم . لعنت. آه« 

  »در رفته حسابش از دستم . دتی هستیه م« 
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  »جدي میگم . منو ببخش. واي« . دوباره روي مبل کنار من نشست

  »خوشحالم که خوابیدي . اراحت نباشن« . نوازش کردم، سعی کردم آرامش کنمموهایش را 

من خیلی . بیرونهتعجبی نداره بیلی همش . این روزا خیلی بدرد نخور شدم« میازه اي کشید و خودش را کش داد خ

  »ستم کسل کننده ه

  »تو خوبی « 

  »اره بیهوش بشم باید یکم راه برم قبل از اینکه دوب. آه، بیا بریم بیرون« 

     . به جیبم دست زدم و متوجه شدم خالی است »ه ادوارد زنگ میزنم بیاد دنبالم ب. من خوبم. دوباره بخواب. جیک« 

  »اش جاش گذاشتم فکر کنم تو ماشین . فکر کنم باید گوشی تو رو قرض بگیرم. لعنت« 

همه وقتو هدر  باورم نمیشه این. خیلی وقته اینجا نبودي. بمون! نه« . کوب مخالفت کرد و دستم را گرفتجی »نه « 

  »دادم 

هوا خیلی سرد تر . وقتی از زیر تاق در رد میشدیم سرش را خم کرد. در حالی که حرف میزد مرا از روي مبل بلند کرد

  .هم وسط ماه می انگار فوریه شده بود، آن. طوفان در راه بود احتماالً. شده بود

  . او جلوي خانه عقب و جلو میرفت و مرا هم دنبال خودش میکشید. هواي سرد خواب را از سر جیکوب پرانده بود

  »من یه احمق ام « : به خودش گفت 

  »ه مگه جیک؟ واسه خوابیدنت میگی؟ چی شد« 

  »باورم نمیشه . تم باهات حرف بزنممیخواس« 

  »خوب حاال باهام حرف بزن « 

به نظر میرسید سرخ شده . جیکوب براي چند ثانیه به چشمانم خیره شد و بعد خیلی سریع به باالي درختان چشم دوخت

  .ست تیره اش نمیشد درست تشخیص داد گر چه با توجه به پو. بود

لبم . نچه به آن فکر میکرد را به زودي میگفته جیکوب هر آک. را میرساند افتادمناگهان به یاد حرف ادوارد وقتی که م

  .را گزیدم

یکم « . انگار به خودش میخندید. خندید» ستم اینو یه جور دیگه انجام بدم خوا می« . جیکوب ادامه داد»  نگاه کن« 

من دیگه کارم « . هوا داشت تاریک تر میشد. ره شدو بعد به ابرها خی »... میخواستم یکم بگزره، ولی... رراحت ت

  »تمومه
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  »داري راجع به چی حرف میزنی؟ « 

وري که ج. اما فکر کنم باید بلند بگمش .و خودت هم میدونیش . زي بهت بگمخواستم یه چی می« نفس عمیقی کشید 

  »شک و شبه اي به جا نمونه 

ناگهان متوجه . به سینه ایستادمست ددستم را از دست اش بیرون کشیدم و . سر جایم ثابت ایستادم و او هم متوقف شد

  . شدم اصال مایل نیستم حرفش را بشنوم

  . دو جفت نقطه ي سیاه به من چشم دوخته بود. ابرو هاي جیکوب پایین رفت و چشمان سیاه اش را در تاریکی فرو برد

  :  گفت ینجیکوب با صدایی محکم و مطمئ

ولی میخوام . میدونم احساست این نیست. ي اون انتخاب کنیو ازت میخوام منو به جا. دوست دارم. من عاشقتم بال« 

  » شتباه کنی و جلوي راه ما بایستینمیخوام ا. این حقیقت رو بدونی که گزینه دیگه اي هم واسه انتخاب داري
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی و الهام: ترجمه 

  میالد: بازبینی متن 

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  پانزدهمفصل 

  شرط بندي

  

  .نمی توانستم حتی به یک چیزفکر کنم که به او بگویم. براي دقایقی طوالنی بدون هیچ سخنی به او خیره شدم

  .اه می کرد ، جدیت از چهره اش رفت همینطور که به چهره ي بیجواب و متحیر من نگ

  ». باشه ، همش همین « :  با نیشخندي گفت 

  .سعی کردم ایرادات را روشن کنم. حالم طوري بود ، انگار که چیز بزرگی در گلویم گیر کرده باشد  »...... جیک « 

. من نمی تونم «    ». باید برم ....... منظورم اینه که من نمی ....

  .شانه هاي مرا گرفت و بدور خودم چرخاند تا رو به او قرار گیرم  رویم را برگرداندم که بروم ، اما او چنگ انداخت و

 
اي من برم و دیگه هرگز منو اینو می دونم بال ، اما ، ببین ، اینو به من جواب بده ، باشه ؟ می خو. صبر کن! نه «

  »نبینی؟ صادقانه بگو 

  .عاقبت پذیرفتم. فتوالش سخت بود ، بنابراین جواب دادن یک دقیقه وقت گرئتمرکز کردن روي س

  »نه اینو نمی خوام « 

  »! می بینی ؟« دوباره نیشخندي زد 

  »که تو منو می خواي ، نمی خوام  اما من تو رو اونطوري «: اعتراض کردم 
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  »ه من بگو منو واسه ي چی می خواي؟ پس ، دقیقاً ب« 

  »لی ، وقتی تو خوشحا. ت تنگ میشهوقتی تو نیستی دلم برا «ه دقت فکر کردم ، ب

تو فامیل . اما من همینو هم می تونم درباره ي چارلی بگم ، جیکوب. منم خوشحال میشم «توصیف کردم ، دقت ه ب

  ». دوستت دارم ، اما عاشقت نیستم  .منی

  »اما منو کنارت می خواي « ، سرش را به عقب و جلو تکان داد  با صورتی آرام و بدون چین

  .د بود او مایوس شوآهی کشیدم ، غیر ممکن  »بله « 

  »پس من منتظر می مونم « 

  »دلت گوشمالی می خواد « : غرغر کردم 

  .دستش را پس زدم . گشتانش لمس کرد او روي گونه راستم را با نوك ان »آرررره « 

  »ونی یه ذره رفتارت رو بهتر کنی؟ اقل ، فکر می کنی بتحد« :  خشمگینانه پرسیدم

تو می تونی منو همینطوري که هستم داشته باشی ، که شامل رفتار بدم . تو تصمیم بگیربال ، . نه ، من نمی تونم « 

  »از دستم بدي  هم میشه ، یا اصالً

  »همین ؟ « با نا امیدي به او زل زدم 

  »بنابراین هستی یا نه ؟ « 

 نظور و همچنین نظري اگر م. اشتاو حق د. این باعث شد خود را کمی باال بکشم ، بی اختیار قدمی به عقب برداشتم

را می رنجانید ، نگه  وقتی او. نداشتم ، پس به او می گفتم که نمی خواستم با او دوست باشم و می رفتم دنبال کارم

نمی دانستم آنجا چکار می کردم، اما به یکباره مطمئن شدم که کار . عنوان یک دوست کار غلطی بوده داشتنش ب

  . درستی نبود

  »تو حق داري « :  پچ پچ کنان گفتم
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چیز غیر  واقعاً. چون بالخره تصمیم گرفتم تسلیم نشم. فقط سعی کن اونقدرا دیوونه ام نکنی. می بخشمت «خندید 

  »شکست خورده وجود داره قابل مقاومتی درباره ي انگیزه ي 

اون . ارم دوستش دجیکوب ، من  «ی کردم مجبورش کنم مرا جدي بگیرد به چشمان تیره اش خیره شدم ، سعی م

  »همه ي زندگیمه 

نی که نه همو «ض کنم ، دست راستش را باال آورد وقتی خواستم اعترا  »تو منو هم دوست داري « او یادآوري کرد 

با دستاورد  و حاال می خواد  تا. شاید یه بار بود، اما رفت. نه دیگه. همه ي زندگیت نیست اما اون . گفتی ، می دونم

  »من ....  .انتخابش کنار بیاد 

  »تو غیر ممکنی « شانه ي مخالفت تکان دادم سرم را به ن

  .چانه ي مرا چنان محکم در دستش گرفت که نمی توانستم نگاهم را از نگاه خیره و مصممش بردارم. ناگهان جدي شد

تو حق انتخاب  یادت نره که. آماده ي جنگ ، بال ، من اینجا خواهم بود ، تا زمانیکه قلبت از حرکت وایسه «: گفت 

  »داري 

و قلبم هم داره . من حق انتخاب نمی خوام «. رون بکشم و با موفقیت آزاد کنمسعی می کردم چانه ام را از چنگش بی

  »دیگه دیره  تقریباً. کار می کنه ، جیکوب

  »گ سخت تره و من از پسش بر میام حاال جن همه اش دلیل جنگیدنه ،« چشمانش را تنگ کرد و پچ پچ کرد 

  .هنوز چانه ي مرا داشت ، انگشتانش محکمتر می شد تا اینکه دردم آمد ، و در چشمانش تصمیم بدشگونی دیدم

  .آمدم اعتراض کنم ، اما خیلی دیر شده بود »نــــــ « 

مرا بوسید ، با عصبانیت ، با خشونت تمام ، دست . درحالیکه اعتراضم را خفه می کرد لبهایش را  روي لبهایم فشرد

  .بود و فرار را غیر ممکن می ساخت  یگرش محکم پشت گردنم چنگ انداختهد

با وجود عصبانیت دهانش مهربان و مالیم بود، لبهاي . با تمام قدرتم به سینه اش مشت زدم ، اما انگار حتی متوجه نشد

  .داغش به روشی نا آشنا لبهایم را در بر گرفت
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این  انگار اینبار متوجه شد ، هرچند . انداختم ، باز نمی توانستمبراي به عقب هل دادنش ، به صورتش چنگ می 

  .م نفس آتشینش را در دهانم حس کنم لبهایش به زور لبهایم را باز کرد ، و توانست. خشمگینترش کرد

ارزه را باز کردم و مب چشمانم. کاري از روي غریزه انجام دادم ، دستانم را رها کردم تا کنارم بیفتند، و خاموش شدم

  .فقط صبر کردم تا متوقف شود حساس هم نکردم ، بلکها نکردم ،

دوباره لبهایش را به نرمی به . انگار عصبانیتش تبخیر شد و خود را عقب کشید تا به من نگاه کند. جواب دادکار این 

  .تظاهر کردم که مجسمه هستم و منتظر شدم.  و سومین بار هایم چسباند ، یکبار ، دو بار لب

  .و صورتش را کنار کشید  نجام صورتم را رها کردسرا

  »حاال بردي؟ « : با لحن بی احساسی پرسیدم 

  .چشمانش را بست و شروع کرد به لبخند زدن »بله « آهی کشید 

مشتی  ، بازویم را عقب کشیدم و گذاشتم به جلو هجوم آورد و با تمام قدرتی که می توانستم بدنم را بدان مجبور کنم

  .به دهانش کوبیدم

  .بگوش رسید صداي خرد شدن چیزي 

دیوانه وار جیغ می کشیدم و باال و پایین می پریدم و جان می کندم در حالیکه دستم را محکم   »آآآآآآآآآي ! آآآآآآآآي « 

  .کسته بود ، می تونستم احساسش کنم ش. روي سینه ام گرفته بودم

  .من زل زدجیکوب شوکه شده به  »تو خوبی؟ « 

  »! تو دستمو شکستی ! لعنتی ! نه « 

  »بس کن بذار یه نگاه بهش بندازم  حاال رقاصی رو. بال ، خودت دستتو شکستی« 

  »! می خوام برم خونه ، همین االن ! به من دست نزن « 

  !چه احساساتی . حتی فکش رو هم به هم نسایید » ماشینمو می آرم « :  با خونسردي گفت
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فقط چند مایل تا مرز . رو نهادم به سمت جاده  »ترجیح می دم پیاده برم . ممنون  نه ، « : گفتم  نخس خس کنا

و کسی را براي بردن ا.محض اینکه ازش حسابی دور می شدم ، آلیس می توانست مراببینده ب.  الپوش فاصله داشتم

  .من می فرستاد 

  .مطرز باور نکردنی ، براي انداختن دستش دور کمرم عصبی بوده ب» فقط بذار تا خونه برسونمت « جیکوب اصرار کرد 

  . با تکان شدیدي زود خودم را از دستش خالص کردم

امیدوارم گردنت رو بشکنه ، سگ   !چکارت می کنه  دنمی تونم صبر کنم ببینم ادوار! برسون ! باشه  «غرشی کردم 

  »! زوزه گوي نفرت انگیز احمق 

وقتی سمت راننده . د و مرا تا سمت مسافر ماشینش همراهی کرد و کمک کرد سوارشومجیکوب چشمانش را تابی دا

  .سوار شد ، داشت سوت میزد

  »اصال آسیبی بهت زدم؟ « : عصبانی و دلخور پرسیدم 

ممکنه از سنگ ساخته .نمی فهمیدم که بهم مشت زدي شوخی می کنی؟ اگه داد و فریاد راه ننداخته بودي اصالً« 

  »رم نیستم ، اما اونقدرا هم ننشده باشم 

  »ازت متنفرم ، جیکوب بلک « 

  »خوبه که نفرت یه احساس شهوانیه « 

  »ت بدم ، قتل نهایت شهوت جنایت یه شهوتی نشون «:  زیر لب گفتم

اون  «. ست دوباره سوت زدن رو شروع کندبا سرزندگی کامل و طوري که انگار می خوا  »اووووه ، بسه دیگه « :  گفت

  »یدن یه صخره بوده باشه ید بهتر از بوسبا

  »حتی یه ذره هم نزدیک نبود « : به سردي گفتم 

  »تونستی فقط همون رو گفته باشی  می «لبهایش را بهم فشار داد 

  »اما نتونستم « 
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ین من هیچ تجربه اي از ا. تو فقط عصبانی هستی «. خورد ، ولی به روي خودش نیاوردبراي یک ثانیه انگار بهش بر

  »براي خودم خیلی شگفت انگیز بود  جور چیزا نداشتم ، اما فکر می کنم

  »اوهو « غرولند کردم 

  »رباره ي حق انتخابت فکر می کنیوقتی اون فکر می کنه تو خوابی ، تو داري د. تو امشب راجع بهش فکر می کنی« 

  »بخاطر اینه که دچار کابوس شدم اگه امشب به تو فکر کنم « 

با لحن نرم و مشتاقی .  سرعت ماشین را خیلی کم کرد تا برگردد و با چشمان تیره ي گشاد و مشتاقش به من زل بزند

می دونی اگه تو منو . دیگه مجبور نبودي هیچی رو بخاطر من تغییر بدي. بال ، فقط فکر کن که چی می شد «: گفت 

. شاید هم بهترم ازت مراقبت کنم ، خون آشامت می تونمن به خوبی اون . انتخاب می کردي چارلی خوشحال می شد

شرط . خیلی چیزا هست که  بیشتر از اونچه که اون می تونه ، من می تونم بهت بدم. و من خوشحالت می کنم ، بال 

  »ن هرگز هرگز بتو آسیبی نمی زنم بال ، م. می بندم حتی نمی تونه تو رو اونطوري ببوسه ، چون بهت آسیب می زنه

  .ت آسیب دیده ام رو باال گرفتمدس

  »خودت باید بهتر بدونی . من نبوداین تقصیر  «آه کشید 

  »من نمی تونم بدون اون شاد باشم جیکوب ، « 

اگه . ت رو صرف نگه داشتن اون کرديیوقتی اون رفت تو همه ي انرژ. تو هرگز سعی نکردي «. مخالفت کرد 

  »تی با من خوش باشی تو می تونس. میذاشتی از خاطرت بره می تونستی شاد بشی

  »وام با هیچ کس جز اون خوش باشم من نمی خ «اصرار کردم 

، می تونه دوباره اینکارو اون یه بار رفت . تو هرگز قادر نیستی اونطوري که از من مطمئنی ، از اون مطمئن باشی« 

  »بکنه 

   »نه ، نمی کنه «  :از الي دندانهایم گفتم 
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با صداي سردي بیادش . زنمشمجبورم کرد دلم بخواد دوباره ب. ضربه ي شالق بدرونم رسوخ کرد درد آن خاطره مثل

به روزهایی که از من پنهان شده بود ،  فکر می کردم ، کلماتی که در جنگل   »تو هم یه بار منو ترك کردي « آوردم 

  ....کنارخانه اش به من گفت 

که اگه ما با هم بودیم این واسه توخطرناك  ه تو بگم ،ه من گفتن که نباید باونا ب. هرگز نکردم «باحرارت اعتراض کرد 

فقط .  همین کاري که االن می کنم .هرشب دور خونه ات گشت می زدم من . اما من هرگز ترکت نکردم ، هرگز. بود

  »واسه اینکه مطمئن بشم حالت خوبه 

  .دهم مجبورم کند برایش متاسف شوم  نمی خواستم اجازه

  »دستم درد می کنه . بر خونه منو ب« 

  .عت معمولی ، جاده را نگاه می کرد آه کشید ، شروع کرد به رانندگی با سر

  »بال ، فقط درباره اش فکر کن « 

  »نه «  : لجوجانه گفتم 

  »کنی منم دارم به تو فکر می کنم و وقتی تو داري به من فکر می . امشب. می کنی « 

  »س کابو همونطوري که گفتم ، یه« 

  »تو هم منو متقابالً بوسیدي « نیشخندي به من زد 

هوا را بلعیدم ؛ بدون اینکه فکر کنم دوباره دستم را گلوله کردم که مشت کنم ، وقتی دست شکسته واکنش نشان داد 

  .به ناله افتادم

  »خوبی؟ « : پرسید 

  »من نبوسیدم « 

  »فکر کنم می تونم تفاوت رو بگم « 
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مجبورت کنم ولم کنی ، توي  من داشتم سعی می کردم  تو رو .  اون بوسه ي متقابل نبود .یی تونمعلومه که نم« 

  »خرف 

  »می گفتم مافوق دفاعی بود  تقریباً. نازك نارنجی  «. خنده ي آهسته اي در گلویش کرد

روي دستم تمرکز . بحث کردن با او فایده اي نداشت ، او هرچه را که من می گفتم می پیچاند. نفس عمیقی کشیدم

درد تیزي در طول بند هاي انگشتانم . کردم ، سعی کردم انگشتانم را باز کنم ، تا ببینم قسمتهاي شکسته کجاها بودند

  .ناله کردم. پیچید

نو بزنی یه چوب بیسبال دفعه بعد که خواستی م. بخاطر دستت متاسفم واقعاً« : کوب با لحن تقریبا بی رویایی گفت جی

  »باشه ؟ . ستفاده کنا بیل یا از یه

  »فکر نکن اینو یادم میره « زمزمه کردم 

  .نفهمیدم کجا می رفتیم تا اینکه به جاده ي مسیر خانه رسیدیم

  »چرا منو آوردي اینجا؟ « 

  »کردم گفتی می خواستی بري خونه؟  فکر «نگاه خنگی به من انداخت 

  »درسته ؟ . زنم نمی تونی منو ببري خونه ي ادوارددس می ح. اوه «ي دندانهایم را به هم فشار دادم با ناامید

  .در پهناي صورتش دوید و می توانستم ببینم این حرفم از هرچیزي که گفته بودم بیشتر رویش اثر داشتخون 

  »بال . این خونه ي توئه« : سرعت گفت ه ب

  »زندگی می کنه؟  دکتري اینجا درسته ، اما هیچ «:  درحالیکه دستم را دوباره باال گرفته بودم ، پرسیدم

  »یا چارلی می تونه . ت بیمارستانمن می برم «یک دقیقه در موردش فکر کرد » . اوه« 

  »خجالت آوره ، الزم نیست . رستاننمی خوام برم بیما« 

  .لندکروز چارلی سر راه بود. با چهره ي نامطمئنی کمی تامل کرد, فولکس رابیت اش راجلوي خانه رها کرد 
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  »جیکوب ، برو خونه  «: کشیدم  آه

  .قصد خانه بیرون پریدمه ناشیانه از ماشین ب

موتور ماشین پشت سرم خاموش شد و کمتر از وقتی که با دلخوري فهمیدم جیکوب دوباره پشت سرم بود غافلگیر 

  .شدم

  »می خواي چکار کنی؟ « پرسید  

ادوارد زنگ بزنم و بهش بگم بیاد و منو ببره پیش می خوام یه کم یخ بذارم روي دستم و بعدشم می خوام به « 

  »ی خوام برم و یه بیل گیر بیارم بعدشم اگه هنوز اینجا باشی م. کارالیل شاید بتونه دستمو درست کنه

  .برایم نگه داشت  در جلویی را باز کرد و. جواب نداد

  .م داده بود گذشتیمدر سکوت راه افتادیم و از اتاق ناهارخوري جایی که چارلی روي کاناپه ل

  »از دیدنت خوشحالم ،جیک . بچه هاسالم  «: در حالیکه داشت می نشست گفت 

  »سالم چارلی « : جیک خیلی عادي و مکث کنان گفت 

  .من با احتیاط به آشپزخانه رفتم 

  »اون چشه؟ « چارلی نگران شد 

  »فکر می کنه دستشو شکسته « :  شنیدم جیکوب به او گفت

  .به هاي یخ برداشتم فریزر و یک قالب ح من رفتم سراغ

  .فکر کردم لحن چارلی کمتر شوخی و بیشتر نگران بود » چطوري اینکارو کرده؟ « : همینکه پدرم پرسید  

  »منو زده « : جیکوب خندید 

یخ ها داخل لگن پخش شد و من چنگ . چارلی هم خندید و من اخم کردم و قالب یخ را به لبه ي ظرفشویی کوبیدم

  .انداختم و با دست سالمم یک مشت پر برداشتم داخل حوله ي بشقاب خشک کنی روي پیشخوان آشپزخانه پیچیدم
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  »چرا زدت؟ « 

  »چون بوسیدمش « :  جیکوب بی خجالت گفت

  »خوش به حالت ، بچه « :  چارلی به او تبریک گفت

  .گرفتم شماره ي ادوارد را هم فشار دادم و رفتم سراغ تلفن ودندانهایم را ب

وم ور ولوو را در تلفن بشنتوانستم صداي موت. خوشحال شده بود.لحنش بیشتر آسوده خاطر بود . با اولین زنگ جواب داد

  »اسفم ، جیکوب تو رو رسوند خونه؟ مت گوشی رو جا گذاشتی« چه خوب . ؛ او قبال توي ماشین بود 

  »لطفا می آي منو ببري؟ . بله « ناله کردم 

  »شده؟ چی . تو راهم «:  فورا گفت

  »فکر کنم شکسته . یل دستمو ببینهمی خوام کارال« 

از تصور ناراحتی . کی جیکوب از جایش بلند شده بود بودم  توي این فکر و من. سکوت اتاق جلویی را فرا گرفته بود

  .خند شوم موذیانه اي بر لب آوردم اش لب

  »چی شده؟ « : دایی که داشت صاف می شد ، پرسید ادوارد با ص

  »شت زدم جیکوب رو با م« 

  »فرین ، هرچند متاسفم صدمه دیدي آ «:  ادوارد غمگینانه گفت

  .لحن او به خشنودي لحن چارلی بود  یکدفعه خنده ام گرفت چون

  »هیچ آسیبی بهش نرسوندم  اصالً. کاش یه چیزیش شده بود «با ناامیدي آه کشیدم 

  »بدم  می تونم واست ترتیبشو« پیشنهاد کرد 

  »بگی امیدوار بودم اینو « 
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  »اون چکارکرده؟ « :  اکنون با احتیاط بیشتر پرسید ». این لحن همیشگی تو نیست« اندکی وقفه ایجاد شد 

  »او منو بوسید « غرولند کردم 

  .همه ي چیزي که اونطرف خط شنیدم صداي افزایش سرعت موتور بود

  »د بهتر باشه بزنی به چاك جیک ، شای «ت کرد، پیشنهاد کرد شروع به صحب در اتاق جلویی ، چارلی دوباره

  »ه از نظر تو اشکال نداشته باشه اگ. فکر کنم همینجا تلپ شم« 

  »مرده شورت ببره « چارلی زمزمه کرد 

  »اون سگ هنوز اونجاست؟ « : عاقبت دوباره ادوارد پرسید 

  »بله « 

  .و خط قطع شد » زدیک چهارراه هستم ن «:  با لحن گرفته اي گفت

. همینکه گوشی را گذاشتم در حالیکه لبخند می زدم ، صداي ماشینش را شنیدم که با سرعت در خیبان پایین می آمد

  .رفتم در را باز کنم. جیغ بلند ترمزها به آسمان رفت چنان براي توقف جلوي در ترمز کرد که

  .راحت جیکوب پهلویش لمیده بود ، کامالً. چارلی ناراحت بود» دستت چطوره؟ « : ی از کنار چارلی رد شدم ، پرسید وقت

  »داره ورم می کنه « ه ي یخ را برداشتم تا نشانش دهم بست

  »با آدماي اندازه ي خودت طرف بشی شاید بهتر باشه  «چارلی پیشنهاد کرد 

  .ادوارد منتظر بود . رفتم تا در را باز کنم» شاید « موافقت کردم 

  »بذار ببینم «  : زمزمه کرد 

دستانش تقریبا به سردي یخ بود و احساس . دردي ایجاد نکرد با مالیمت دستم را معاینه کرد ، بقدري با دقت که اصالً

  .خوبی روي پوستم القا می کرد
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یادي پشت این ضربه گذاشته قدرت ز حتماً. بهت افتخار می کنم. فکر می کنم درباره ي شکستگی حق داري «:  گفت

  »بودي 

  »ظاهرا کافی نبود  تا اونجایی که قدرت داشتم ، اما «هی کشیدم آ

  »من ترتیبشو میدم « قول داد . ستم را با لطافت بوسیداو د

  .صدایش هنوز آرام و صاف بود » جیکوب « سپس صدا زد 

  »االن ، االن « چارلی اخطار کرد 

. جیکوب اول به هال رسید و خیلی آرامتر بود ، اما چارلی خیلی عقبتر از او نبود. شنیدم چارلی خود را از کاناپه بلند کرد 

جیکوب اصالح ناپذیر نیشخندي زد 

  .چهره ي جیکوب هوشیار و مشتاق بود

هیچ دعوایی نمی خوام ، می فهمی؟ می تونم برم نشانم رو بزنم  «حبت کرد فقط به ادوارد نگاه کرد چارلی وقتی ص

  »زمه تا حرفمو رسمی تر کنه اگه ال

  »الزم نمی شه « :  ادوارد با لحن مهار شده اي گفت

  »نی؟ اونی که داره مشت میزنه منم بابا ، چرا منو دستگیر نمی ک «پیشنهاد کردم 

  »یک ، می خواي هزینه هاتو کم کنی؟ ج «چارلی یک ابرو باال انداخت 

  "ز این مسیر رو میرم نه ،  هر رو "

  .ادوارد دهانش را کج کرد و صورتش را برگرداند

  »م براي یک دقیقه ازت قرض بگیرم بابا ، یه جایی تو اتاقت یه چوب بیسبال نداري؟ می خوا« 

  »بال ، کافیه «  طرفی به من نگاه کرد  چارلی  از روي بی

من انداخت و  او دستش را دور» نکه تو سلول زندان انداخته بشی بیا بریم کارالیل یه نگاه به دستت بندازه قبل از ای« 

  .مرا بطرف در کشاند 
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  »باشه « :  درحالیکه به او تکیه دادم گفتم

داشتیم . احساس راحتی کردم و دیگر دستم آنقدرها اذیتم نمی کرد. حاال که ادوارد با من بود ،دیگر خیلی عصبانی نبودم

  سرم چارلی بانگرانی پچ پچ می کرد که شنیدم  پشت  در پیاده رو پایین می رفتیم 

  »چکار داري می کنی؟ دیوونه شدي؟ « 

  » ی؟ دیوونه شدي؟چکار داري می کن« 

  » نگران نباش ، چیزي نمیشه. ت بدهیه دقیقه به من مهل «جیکوب جواب داد 

زده و ناراحت  چهره ي شگفت نزدیک در رو در روي, مارا دنبال می کرد  تنگاهی به عقب انداختم و جیکوب داش

  . چارلی ایستاد

م کوبید و رو به ه کمکم کرد سوار شوم و در را به. ادوارد در ابتدا او را نادیده گرفت و مرا به سمت ماشین هدایت کرد

  .جیکوب در پیاده رو چرخید

  .من از پنجره با حالتی عصبی به  بیرون خم شدم

  . تاق ناهارخوري دزدکی نگاه می کرداز پرده هاي اچارلی از داخل خانه پیدا بود که داشت 

  .ما عضالت فکش منقبض بوداطرز ایستادن جیکوب عادي بود، دست به سینه بود 

لحن ادوارد به حدي مالیم و صلح جویانه بود که کلماتش » . نمی خوام االن تو رو بکشم ، چون بال  ناراحت میشه« 

  . دبیشتر از اینکه ترسناك باشد بیگانه بو

  »هم م م م  «غرغر کردم 

      درحالیکه انگشتانش صورتم را نوازش  . هنوز صورتش آرام بود. ید تا لبخند سریعی به من بزندخادوارد اندکی چر

  » صبح این ناراحتت می کرد «: می کرد گفت 
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   اهمیت   اهمیت نمی دم مقصیر کی بوده ؛ ، گه هرگونه آسیبی بهش وارد کنی و ا «ه جیکوب برگشت بسپس رو 

اگه تو تار مویی کمتر از شرایط کاملی که من  ،ا شهاب از آسمون بیفته رو سرشنمی دم آیا خودش سکندري بخوره ی

  » می فهمی که ، دورگه ؟. فرار کنی پا تا اونو به تو سپردم برام برش گردونی ، باید با سه

  . جیکوب چشمانش را تاب داد

  » کی داره برمی گرده؟ «مه کردم زمز

قول  » .وسی ، فکت رو واسش خورد می کنماگه یه بار دیگه اونو بب « رف مرا نشنیده باشد ادامه داد ، ادوارد انگار ح

  . م و مخملی و کشنده بودیصدایش هنوز مال. داد

  » اگه اونم منو بخواد چی؟ «یکوب متکبرانه گردنش را صاف کرد ج

  » !هاه  «خرنا س کشیدم 

  اگه این چیزیه که اون می خواد پس منم مخالفت  « : ادوارد شانه هایش را باال انداخت ، بدون هیچ مشکلی گفت

 ولیکن این  ،بدنت اعتماد کنی  ممکنه مجبور شی صبر کنی تا خودش اینو بگه ، تا اینکه به تفسیر زبانِ. نمی کنم

  » چهره ي واقعی توئه

  .جیکوب نیشش را باز کرد

  » به همین خیال باش « : غرولند کنان گفتم

  » بله ، هست «ادوارد زمزمه کرد 

شده چرا نمیري به  خب ، اگه دیگه کارت با کنکاش مغز من تموم «:  یکوب با سایه ي ضخیمی از خشم گفتج

  » دستش برسی ؟

 من هیچی رو واگذار . نو بدونیباید خودت ای. ی جنگممیه چیزه دیگه ، منم بخاطر بال  «: ادوارد به آهستگی گفت 

  » ه تو می تونی براي بال می جنگمنمی کنم و ، دوبرابر سخت تر از اون ک

  » نده نیستخوبه ،  کتک زدن بی عرضه ها هیچ سرگرم کن «جیکوب غرشی کرد 
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  . صداي آهسته ي ادوارد ناگهان خبیث و تاریک شد ، دیگر به خونسردي قبل نبود» . بال مال منه« 

  » نگفتم که عادالنه می جنگم من« 

  » منم نگفتم« 

  » بهترین شانس« 

  » ، شاید هم بهترین مرد برنده بشهبله  «ش را به نشانه ي تایید تکان داد رسب وجیک

  » توله سگ ،ته انگار که راس« 

لبخند من طرف ادوارد به  آنجیکوب شجاعانه دهن کجی کرد و صورتش را خونسرد کرد و به یک طرف خم شد تا  از 

  .با ترشرویی به او خیره شدم. بزند

  » متاسفم که صدمه دیدي واقعاً. امیدوارم به زودي دستت بهتر بشه« 

  .به نحو بچگانه اي رویم را از او برگرداندم

ب زمانیکه ادوارد ماشین را دور زد تا سوار صندلی راننده شود من دیگر سرم را باال نکردم و بنابراین نفهمیدم آیا جیکو

  . دن و نگاه کردن به مرا ادامه دادداخل خانه برگشت یا آنجا ایستا

  » چه احساسی داري؟ « همینکه دور شدیم ادوارد پرسید

  » خشم« 

  » منظورم دستت بود «لرزه افتاد ه از خنده شانه هایش ب

  » بدتر شده ام «شانه باال انداختم 

  »درسته  «اخم کرد و موافقت کرد 

ا. دور زد به گاراژ رفتادوارد خانه را  رزالی ، حتی غالف شده در شلوارجین هم ،  محشرت و روزالی آنجا بودند، پاهاي م

  .بود که از زیر جیپ عظیم امت بیرون زده بودند صقابل تشخی
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ا ه ت داشت بمت کنار اونشسته بود و یک دستش زیر جیپ کنار رزالی بود ، یک دقیقه طول کشید تا تشخیص دادم ام

  . عنوان جک ماشین کار می کرد

همینکه ادوارد با دقت در خروج از ماشین به من کمک کرد ، انگاهش به پایین کشیده شد . ت با کنجکاوي نگاه کردم

  .جایی که من دستم را محکم روي سینه ام گذاشته بودم

  » بال ، باز خوردي زمین؟ «نیشش باز شد 

  » مشت زدم تو صورت یه گرگینه. ت منه، ا «با خشم به او خیره شدم 

ا   .ت مژه زد ، بعد از قهقهه بلندي منفجر شدم

  . ، رزالی از زیر ماشین به حرف آمدار آنها گذشتیم نهمینطور که من و ادوارد از ک

  » جاسپر داره شرط رو می بره «: با لحن از خودراضی گفت 

یکدفعه خنده ي ابا نگاه خریدار مرا برانداز کرد ت متوقف شد وم .  

  » چه شرطی ؟ «: مکث کردم ، مصرانه پرسیدم 

 یتکانذره اي به اشاره سرش . ت خیره نگاه می کردمداشت به ا » ذار تو رو ببرم پیش کارالیلب « اصرار کردادوارد  

  .خورد

  » چه شرطی؟ «اصرار کردم طرفش چرخیدم و ه ب

  »ممنون رزالی  «طرف خانه کشاند زمزمه کرد ه کمرم و مرا بدرحالیکه دست انداخت دور 

  »... ادوارد  «غرلند کردم 

  » و جاسپر دوست دارن شرط بندي کننت مبچگانه اس ، ا «او شانه باال انداخت 

ا «سعی کردم به عقب بچرخم    .اما بازوي او مثل آهن دورم بود »ت بهم میگه م

  » اونا شرط بستن چند دفعه تو در سال اول دچار اشتباه میشی «آه کشید 
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اونا سر اینکه  « .شت ناگهانی ام شکلکی در آوردمهمینکه فهمیدم منظورش چه بود ، براي پنهان کردن وح » اوه« 

  »من چند تا آدم می کشم شرط بستن؟ 

  » ي تو موارد دلخواه جاسپرهو خو بله ، رزالی فکر می کنه  تک تک خلق«  .با بی میلی موافقت کرد 

  » هاي سنگین می بنده جاسپر شرط «.کمی احساس عصبانیت کردم

ترین حلقه بودن  ز ضعیفاون ا. اوقات سختی داشته باشی، این حال جاسپر رو بهتر می کنه اگه تو براي سازگاري « 

  » خسته شده

وق بهتر می کنه ، بتونم یه چندتایی کشتار ف حدس می زنم اگه حال جاسپر رو. مطمئن باش ، البته که اینطوریه« 

  »چرا نه؟ . العاده راه بندازم

  .... در سرم تیتر روزنامه ها را میدیدم ، لیست اسامی . داشتم یاوه می گفتم ، صدایم خالی از هر لحنی بود

ی ، هرگز الزم نیست ندر حقیقت اگه نخواي اون کار رو بک.الزم نیست االن نگرانش باشی«  .او مرا به خود فشار داد

  » نگرانش باشی

  .طرف خانه کشانیده ناله کردم و ادوارد فکر کرد درد دستم مرا اذیت کرد و سریعتر مرا ب

نمی خواستم گچ بگیرم اما کارالیل . دستم شکسته بود اما آسیب جدي وجود نداشت ، فقط یک پارگی در یکی از بندها

  . منم قول دادم. خوب میشه ،کنم ، توي آتل محکم بسته بشه از آتل استفاده گفت اگه قول بدم دائماً

مشکلی توانست بگوید که من می همینطور که کارالیل به دقت روي درست کردن آتل روي دستم مشغول شد ، ادوارد 

  .چندین بار ابراز نگرانی کرد که من درد دارم ولیکن مطمئنش کردم که اینطور نبود اما. نداشتم

  !احتیاج داشتم یا اصال جایی براي نگران بودن براي چیز دیگري هم داشتم نه این که خیلی

از زمانیکه جاسپر گذشته اش را توصیف کرده بود همه ي داستانهایش درباره ي بوجود آمدن خون آشامهاي اخیر تا 

تصادفاً . شدندمی م جور طرز ناجوري با هه ت بماکنون آن داستانها با خبر شرط بندي او و ا.  عمق سرم نفوذ کرده بود
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 وقتی شما همه چیز داشته باشید چه جایزه اي به شما انگیزه .  من نگران آنچه که بخاطرش شرط بسته بودند شدم،

  می دهد؟

قوي و . به آن قدرتمندي که ادوارد می گفت می شوم ، می شدمبودم امیدوار . همیشه دانسته بودم که من متفاوت بودم

  . کسی که بتواند پهلوي ادوارد بایستد و احساس شود که جایش همانجاست. ه ، زیباسریع و بیشتر از هم

ممکن بود نتوانم خود را از . وحشی ، تشنه ي خون. سعی کرده بودم خیلی به چیزهاي دیگري که می شدم ، فکر نکنم

ارقام فزاینده ي قربانیهاي  مردمی مثل.غریبه ها ، مردمی که هرگز آسیبی به من نرسانده اند. کشتن مردم متوقف کنم

  و من می تونستم هیوالیی باشم که آنرا از آنها . مردمی که جان داشتند . سیاتل ، که فامیل ، دوست و آینده داشتند

  .می گرفت

اما در حقیقت ، من می توانستم از پس آن قسمت برآیم ،چون به ادوارد اعتماد داشتم ، به او ایمان مطلق داشتم ، که 

می دانستم که اگر از او می خواستم مرا به آنتراکتیکا براي شکار . ذارد هیچ کاري انجام دهم که پشیمان شومگ نمی

این فکر . یک خون آشام خوب. و من هرچه که براي یک شخص خوب بودن الزم بود انجام می دادم. پنگوئن می برد

  . اگر این نگرانی جدید وجود نداشت مرا می خنداند البته

گر واقعا من  آنطور می شدم ، مثل آن تصویر کابوس شبانه از تازه متولد شده ها که جاسپر در ذهنم کشیده بود؛  چون ا

آیا ممکن بود دیگر خودم بشوم؟ و اگر همه ي چیزي که می خواستم کشتن آدمها می شد ، پس چه اتفاقی براي 

  چیزهایی که االن خواسته ام می افتاد؟

. نظرم می آمده نوعی حماقت ب  معموالً. حساس بود که وقتی انسانم چیزي را از دست ندهمادوارد خیلی روي من 

در تمام مدتی که من به بودن با ادوارد رسیده ام ، . گران ازدست دادنش باشمنتجربه هاي انسانی زیادي نبود که من 

  ؟ چه چیز دیگري می توانستم درخواست کنم

بیشتر ازاو هیچ چیز دراین . کرد بود ، من به صورتش خیره شدم یمرا درست م وقتی او نگاهش به کارالیل که دست

  .دنیا وجود نداشت که من بخواهم

  تسلیم کنم؟ دنخواهدلم آیا تجربه ي انسانی اي وجود داشت که من  می شد آن احساس ، تغییر کند؟آیا 
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  فصل شانزدهم

  آغاز دوران جدید
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی و الهام: ترجمه 

  میالد: بازبینی متن 

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  فصل شانزدهم

  آغاز دوران جدید

  

  »هیچی ندارم که بپوشم « ي خودم ناله و زاري راه انداختم برا

      به . هر چیزي که براي پوشیدن داشتم روي تخت پهن شده بود ، کشوها و گنجه هاي لباس همه خالی بودند

  . قفسه هاي خالی خیره شدم به امید اینکه چیز مناسبی براي پوشیدن ظاهر شود

چیزي که . دامن خاکی رنگم روي صندلی گهواره اي در انتظار من افتاده بود تا چیزي کشف کنم که دقیقا به آن بخورد

  .داشتم دست خالی می رفتم . ته باشدچیزي که مناسبت داش. مرا زیبا و خانم تر نشان دهد

نستم اینجا چیز باید بلوزهاي دلخواه قدیمی ام را می پوشیدم ، مگر اینکه می تو و من هنوز. تقریبا وقت رفتن بود

نظر نمی آمدند ، داشتم با این لباسها می رفتم که ه و تک تک اینها چیز آبرومندي براي این مناسبت ب بهتري پیدا کنم

  . فارغ التحصیل بشوم

  .تم اخم کردم کپه ي لباسها روي تخ به

بلوز  قرمز  چیزي که مرا می سوزاند این بود که دقیقا می دانستم چه چیزي را می خواستم  بپوشم ، که اي کاش

  . دردسترس بود دزدیده شده ام

  »، مردم آزار  دزد ، خون آشام احمق «غرولند کردم 

  »چکار کردم مگه؟ « : آلیس نالید 
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  .بود انگار که تمام وقت آنجا بوده باز تکیه کرده  او خیلی عادي به دیوار کنار پنجره ي

  »تق تق تق « با نیشخندي اضافه کرد 

  »خته منتظر من بشی در رو باز کنم؟ واقعا اینقدر س« 

ي پهن و سفید او یک جعبه  »راي پوشیدن احتیاج داشته باشی فکر کردم شاید چیزي ب. فقط داشتم رد می شدم« 

  .روي تختم پرتاب کرد 

  .، نظري انداختم و شکلکی در آوردم  سته ي بزرگ افتاده روي محتویات به درد نخورِ کمدبه ب

  »من یه فرشته ي نجاتم هستم . ش کنقبول «:  آلیس گفت

  »متشکرم . تو یه فرشته ي نجاتی« : زمزمه کردم 

نمی دونی . تغییر انجام بده خوبه که آدم یه کار درست براي «: وسانه اي و با لحنی وحشتزده گفت او با فروتنی چاپل

  . رد نخورماحساس می کنم خیلی به د. گم کردن چیزا ، اینطوري که من شدم ، عصبانی کننده است... چقدر این 

  »معمولی ام ...  خیلی 

  »سناك باشه ؛ معمولی بودن؟ نمی تونم تصور کنم چقدر باید تر. یـــآخ« 

ه در تازه حاال مجبورم چیزي را هم ک. خب ، این حس بخاطر اینه که گم کردن دزد مردم آزار تو کم نبود «: خندید 

  »سیاتل نمی بینم ، کشف کنم 

زده  وقتی کلماتش را با قرار دادن دو موقعیت در کنار هم در یک جمله بیان کرد ، درست بعد ازآن جرقه اي در ذهنم

. ناگهان واضح شد کنار هم قرار دهم تم کرده بود ، ارتباط مهمی که نتوانسته بودم کامالًناراح چیز فرّاري که روزها. شد

  .به آلیس خیره شدم ، چهره ام با هر حالتی که قبال در آن بود، منجمد شده بود 

. و خودش سرپوش جعبه را به زور کندوقتی دید من فورا حرکت نکردم آهی کشید  »نمی خواي بازش کنی؟ « : پرسید 

  .ن نمی توانستم روي آن تمرکز کنم چیزي را بیرون کشید و آنرا باال گرفت اما هرچه که بود م

  »ونم ادوارد دوست داره آبی بپوشی قشنگه ، اینطور فکر نمی کنی؟ رنگ آبی گرفتم چون می د« 
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  .من گوش نمی کردم

  »عین همن « : پچ پچ کردم 

  »هت بگم که تو فقط یه پیرهن داري هاي هاي گریه کنی ب  واسه اینکه. تو هیچی عین این نداري !؟چی؟« 

  »گوش کن . س ، لباس رو فراموش کن نه آلی« 

  »ازش خوشت نمی آد؟ « : صورت آلیس از نا امیدي سرد شد 

. ون آشامهاي سیاتلاونی که وارد اتاقم شد و چیزامو دزدید و خ. آلیس ، گوش کن ، خودت نمی بینی؟ اینا یکی ان« 

  »! ا همناونا ب

  .نگشتانش لغزید و درون جعبه افتاد لباس از الي ا

  »چرا همچین فکري می کنی؟ « کرد ، صدایش ناگهان تیز شده بود  آلیس تمرکز

یادته ادوارد چی گفت؟ درباره ي کسی که خالء هایی در بینایی تو ایجاد کرده تا تو رو از دیدن تازه متولدها دور نگه « 

و گفتی چقدر دزد من براي اینکه ارتباطی ایجاد  ،  فتی درباره ي زمانی براي عالی و کامل شدنداره؟ و تو قبلش چی گ

آلیس ، فکر می کنم او  من فکر می کنم تو درست گفتی.  نکنه محتاط بوده  ،  انگار که می دونسته تو اونو می دیدي

قدر درباره تو و و چقدرعجیبه که دو نفر نه تنها اون. همچنین فکر می کنم او خالءها رو استفاده کرده. می دونسته 

این یه . دلیل دیگه اي نداره .دقیقا همزمان براي انجامش تصمیم بگیرن ه اون کارا رو بکنن ، بلکهکاستعدادت بدونن 

  »آورده همونیه که بوي منو دزدیده  ی که ارتش رو بوجودکس. همون یک نفر. نفره

خشکش زد ، و مدت طوالنی آرام و بی حرکت ماند ؛همینطور که منتظر بودم حساب .  آلیس عادت نداشت غافلگیر شود

  .سپس دوباره چشمانش بر من متمرکز شد. سرراست دو دقیقه هیچ حرکتی نکرد. زمان از دستم در رفت

  »....ي موضوع رو کنار هم قرار بدي و وقتی که اینطور البته که درست می گی. تو حق داري«  :گفت  با لحنی تو خالی

آیا او می تونست با . تا ببینن آیا کلکشون می گیره یا نه این یه آزمایش. ه کرده بودادوارد اشتبا «: پچ پچ کنان گفتم 

  ري مثل کشتن من نمی کرد خارج از محدوده ي بینایی تو تا مدت زمانیکه او هیچ کا . خیال راحت بیاد اینجا و بره
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که دیگران بتونن منو پیدا  تا ... او بوي مرا دزدید . نمی خواست و او وسایل مرا براي اثبات پیدا کردن من .می ماند

  »کنن 

. ی دانست ببینم که آلیس هم آنرا م من درست می گفتم و می توانستم. چشمانش از فرط بهت زدگی گشاد شده بود

  »اوه ، نه «  : لب جنباند 

طرز ه ارتشی که ب ز خون آشام ها ایجاد کرده بود ،کسی ارتشی ا. ها تاثیر بگذارد انتظار داشتم احساساتم بیش از این

ن من ، همینکه من این نابود کرد و براي رسیدن به هدف . را در سیاتل قتل عام کرده بود وحشت آوري دهها انسان 

  . حالجی کردم ، احساس آسودگی خاطر به من دست داد حقیقت را

  .حل شد , افکارم را ایجاد کرده بودمعمایی که احساس آزردگی از گم کردن چیز حیاتی در  قسمت براي اینکه سرانجام

  .اما قسمت بزرگتر کالً چیز دیگري بود

  »خانواده ي کالن رو نابود کنه د اصال کسی نمی خوا. خب ، دیگه همه می تونن راحت باشن «: نجوا کردم 

اگر کسی یکی از ما رو بخواد ، اونا . اگر فکر می کنی که چیزي تغییر کرده ، سخت در اشتباهی «: آلیس زیر لب گفت 

  »! ما رد بشن تا دستشون به تو برسه مجبورن  از روي جسد بقیه 

  »این باید کمک کنه .هستندنبال چی  ممنونم آلیس اما حد اقل االن می دونیم اونا واقعاً« 

  .به سمت خروج از اتاقم براه افتاد خود را جمع و جور کرد و » شاید « زمزمه کرد 

  .مشتی به در اتاقم کوبیده شد بوم  بوم ،

  .آلیس انگار متوجه نشد . جا پریدماز 

ت کشی من نفرت همه وق این چارلی از» . ماده نیستی؟ داره دیرمون میشههنوز آ «رلی با لحن زننده اي غرولند کرد چا

  .همه ي مردم داشتند مجبوري لباس می پوشیدند  از نظر او.  داشت

  »یه دقیقه وقت بده . تقریبا « : خرخرکنان گفتم 

  »داري گریه می کنی؟ « براي نیم ثانیه ساکت بود 
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  »برو . عصبی ام. نه « 

  .شنیدم از پله ها پایین رفت 

  »من باید برم « آلیس پچ پچ کرد 

  »چرا؟ « 

  »... اگه اینو بشنوه . اره می آد ادوارد د« 

نمی توانستم موضوع را براي مدت . ادوارد وقتی اینو می شنید ، حسابی آشفته می شد »! برو ، برو « : فورا گفتم 

  .طوالنی از او پنهان نگه دارم ، اما شاید مراسم فارغ التحصیلی بهترین زمان براي واکنش او نبود

  » اینو بپوش «ره به بیرون می لغزید دستور داد حالیکه از پنج آلیس در

  .دادم ، با گیجی تمام آنرا پوشیدم آنچه که آلیس گفت انجام 

نقشه کشیده بودم کار ماهرانه تري روي موهایم انجام دهم ، اما دیگر وقت نبود ، بنابراین صاف روي شانه هایم ریختم 

این نمی دانستم بلوز مت ندادم در آینه نگاه کنم بنابربه خودم زح. اهمیتی نداشت. و مثل روزهاي دیگر سنجاق سر زدم

رداي پولیستر زرد رنگ و زشت فارغ التحصیلی را . حتی اهمیت هم نداشت. نظر می آینده آلیس و دامن با هم چطور ب

  . روي دستم انداختم و با عجله از پله ها پایین رفتم

. خوشگل شدي« : می آورد و صدایش خشن شده بودگفت ندن احساساتش به خود فشار چارلی در حالیکه براي فرو نشا

  »این جدیده؟ 

  »ه ، آلیس اینو بهم داده ، ممنون بل « م حواسم را جمع کنم  لب جنباندم در حالیکه سعی می کرد

ي در هم کشیده ام  وقت کافی براي آرام کردن حالت چهره. ادوارد درست چند دقیقه بعد از رفتن خواهرش وارد شد

  .رصت نکرد از من بپرسد چه شده بود پیدا نکردم ، اما چون سوار لندکروز چارلی بودیم ، اصال ف

بروم حسابی ي پیش وقتی فهمیده بود من خیال داشتم با ماشین ادوارد به مراسم فارغ التحصیلی چارلی هفته 

  .سرسختی نشان داده بود 
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  .مطمئنا در روز فارغ التحصیلی والدین حق بیشتري براي آمدن دارند ، من می توانستم دلیلش را بفهممو 

  .اد کرده بود که همگی با هم برویم با شعف تصدیق کرده بودم ، و ادوارد با رویی گشاده پیشنه

       از آنجایی که کارالیل و ازمه با این مساله مشکلی نداشتند ، چارلی نمی توانست با زور مخالفت کند ؛ او با روي 

و این برایش سرگرم و اکنون ادوارد در صندلی عقب ماشین پلیس پدر من سوار بود . نه چندان خوش موافقت کرد

احتماال به این علت که چهره ي پدرم متحیر بود و نیشخندي بر لب داشت که هر بار چارلی در آینه ي جلو . کننده بود 

که تقریبا مطمئن بودم معنی آن این است که چارلی داشت . شدنگاه دزدکی به ادوارد می انداخت  ، پهن تر می 

در محوطه ي پارکینگ .چیزهایی را تصور می کرد که اگر آنها را بلند به زبان می آورد با من دچار مشکل می شد

  »حالت خوبه ؟ « صندلی جلو کمک می کرد نجوا کرد  مدرسه وقتی ادوارد در خارج شدن از

  »عصبی ام « ر آن نبود دروغی د جوابی دادم که کوچکترین

  »خیلی خوشگلی « :  گفت

طوري نگاه کرد انگار می خواست چیز بیشتري بگوید اما چارلی با حرکت مشهودي که می خواست زیرکانه باشد خود را 

  »هیجان زده اي؟ « : پرسید .  را دور شانه ام انداخت بین ما جا داد و دستش

  »نه واقعا «  پذیرفتم 

. انشگاهد. االن دیگه این دنیاي واقعی توئه. تو داري از دبیرستان فارغ التحصیل می شی. این چیز با ارزشیهبال ، « 

  .در آخر صحبتش اندکی صدایش خفه بود ». تو دیگه دختر کوچولوي من نیستی وایسادن روي پاي خودت ،

  »لطفا اینهمه واسم عزا نگیر , ا باب « نالیدم 

  »ال ، چرا تو هیجان زده نیستی؟ گرفته؟  حا کی عزا «: خرناس کشید 

  »نم باال نزده یا یه همچین چیزي حدس می زنم هنوز هیجا. نمی دونم  بابا« 

  »یه چیزي احتیاج داري جوش بیاري  تو به. خوبه که آلیس مهمونی گرفته« 

  »ن چیزیه که من بهش احتیاج دارم مهمونی دقیقا همو. حتما« 
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  . ادوارد به ابرها نگاه می کرد ، سیمایش غرق تفکر بود. و شانه هایم را تکان داد چارلی به لحن من خندید

  .پدرم مجبور شد ما را دم در پشتی ترك کرده و سمت ورودي اصلی به سایر والدین بپیوندد

  .بودوقتی که خانم کوپ و آقاي وارنر معلم ریاضی سعی کردند همه را به ترتیب الفبا به صف کنند، غوغایی برپا 

  »جلو اون باال ، آقاي کالن « ارس کرد آقاي وارنر به ادوارد پ

  »هی ، بال « 

ادوارد سریع مرا بوسید و . سرم را باال گرفتم تا جسیکا استنلی را ببینم که از آخر صف با لبخند برایم دست تکان می داد

نظر کردن از فارغ  خواست چکار کند؟ صرف می. آلیس آنجا نبود.  ها بایستد» ك « آهی کشید و رفت تا در کنار بقیه 

   من باید براي سنجش مسائل تا بعد از اتمام این مراسم  منتظر . التحصیلی ؟ چه زمان بندي ناجوري از شانس من

  . می شدم 

  »بال ، اینجا این پایین « : جسیکا دوباره صدا کرد 

، کمی کنجکاو بودم که چرا رفتار جسیکا یک دفعه من از کنار صف رفتم تا سر جاي خودم کنار جسیکا قرار گرفتم 

  .نزدیکتر که رسیدم دیدم آنجال پنج نفر عقب تر با همین کنجکاوي جسیکا را نگاه می کرد. اینقدر دوستانه شده

  .جسیکا برسم او داشت ور ور می کرد قبل از اینکه من به تیر رس صداي 

   که انگار تازه به هم رسیدیم و حاال داریم با هم فارغ التحصیل منظورم اینه .  چه جالب« : احساساتش فوران کرد 

  »تموم شد؟ دلم می خواد جیغ بزنم باورت میشه . می شیم

  »منم همینطور « : زمزمه کردم 

از همون اولین . اولین روزت رو اینجا یادت می آد؟ ما مثل اینکه فورا با هم دوست شدیم . فقط خیلی شگفت انگیزه  «

و حاال من میرم کالیفرنیا و تو میري آالسکا و من دلم برات خیلی خیلی . شگفت انگیزه . همدیگه رو دیدیم باري که

. عالیه. خیلی خوشحالم که تو یه مهمونی داري! باید قول بدي که گاهی وقتا خبري از همدیگه بگیریم. تنگ میشه

  »... . جا می ریم امون داریم از اینچون واقعا یه  مدتیه که ما با هم وقت نگذروندیم و حاال همه 
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او همینطور وز وز کرد و وز وز کرد و من حتم داشتم که بازگشت ناگهانی دوستی مان بخاطر دلتنگی فارغ التحصیلی و 

همانطور که شانه هایم را درون ردا . قدردانی از دعوت به میهمانی بود که من هیچ کاري براي برگزاري آن نکرده بودم

من و جسیکا به  و دریافتم خوشحالم که همه چیز می توانست بین. م تا جایی که می توانستم توجه کردممی انداخت

  .خوبی پایان پذیرد 

چون این یک پایان بود ، اهمیت نداشت که اریک دانشجوي ممتازي که خطابه را می خواند ، مجبور بود بگوید فارغ 

شاید بیشتر براي من تا براي بقیه ، اما همه امون امروز چیزي را . لو مابقی آن مهمالت مبتذ» شروع«التحصیلی یعنی 

  .پشت سر می گذاشتیم

آیا گمان می کردیم  واقعا بدان . را فشار داده اند فورواردحس کردم انگار دکمه ي  . مراسم خیلی سریع پیش رفت

    ات و عبارات طوري کنار هم سرعت گام برداریم؟ و سپس ، اریک با حالتی عصبی داشت سخنرانی می کرد ، کلم

مدیر گرین خواندن اسامی را شروع کرد ، یکی بعد از دیگري . می گریختند که هیچ احساس دیگري ایجاد نمی کردند

خانم کوپ بیچاره از بس . بدون مکث اضافی فیما بین ؛ ردیف جلو در سالن ورزش براي فهمیدن یورش می آوردند

  .بوطه بدهد انگشتانش ساییده شد ر بدهد تا به دانش آموز مرسعی کرد دیپلم صحیح را به مدی

دیدم که آلیس ناگهان ظاهر شد و رقصان روي سن رفت تا دیپلمش را بگیرد ، یک نگاه حاکی از تمرکز عمیق روي 

د و من فقط آن دو نفر رداي زشت زرد را درآوردن. ادوارد به دنبالش رفت چهره اش گیج بود اما آشفته نبود. صورتش بود

آنها بیرون از ازدحام ایستادند ، زیبایی و فریبندگی شان متعلق به دنیاي . هنوز به طرز لباس در آوردنشان نگاه می کردم

       یک جفت فرشته با بالهاي. تعجب کردم که چگونه تاکنون خراب تقلید رفتار انسانی شان شده بودم. دیگري بود

  .که کمترین جلب توجه را می کردند  بی نقص در حالی آنجا ایستاده بودند

متوجه تشویق و . شنیدم آقاي گرین نام مرا صدا کرد و از صندلیم بلند شدم ، منتظر صف جلویی شدم که حرکت کنند

هلهله اي در ته سالن شدم و اطراف را نگاه کردم تا جیکوب را ببینم که چارلی را پا به پایش می کشید و هر دوي آنها 

ترتیب نثار چیزي در . را کنار آرنج چارلی تشخیص دهمفقط توانستم سر بیلی  . آمیزي فریاد می کشیدند با لحن تشویق

  .ایه هاي لبخند به سویشان را دادم م
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آقاي گرین لیست اسامی را به پایان برد و دست به دست دادن دیپلم ها را با نیشخندي ابلهانه همانطور که از مقابلش 

  »مبارکه دوشیزه استنلی « : گفت به جسیکا که مال خودش را گرفت . عبور می کردیم ادامه داد

  »مبارکه دوشیزه سوان « : ت المم فشار می داد من من کنان گفبه من  در حالیکه دیپلم را در دست س

  »ممنون « من من کردم 

  .و همین

دور چشمان جس قرمز شده بود و لک روي صورتش را با آستین . با مدرك فارغ التحصیلی ام رفتم کنار جسیکا ایستادم

  .رد تا بفهمم او داشت گریه می کرد یک ثانیه زمان ب. ردایش پاك کرد

. کالههاي زرد باریدند. همه ي کسانی که اطرافم بودند فریاد کشیدند و جیغ زدندآقاي گرین چیزي گفت  که نشنیدم و 

  .هم کالهم را برداشتم اما دیر شده بود و فقط گذاشتم روي زمین بیفتد من

  »ما تمومش کردیم . تونم باور کنم اوه ، بال ، نمی «: کرد  جس مافوق غرش مکالمات ور ور

  »کنم که همه اش تمومه  تونم باور من نمی «: زمزمه کردم 

  »باید قول بدي ارتباطمون قطع نشه  «او دستش را بدور گردنم انداخت 

خیلی خوشحالم که باهات آشنا «  :ز جواب احساس ناشیگري داشتم گفتم متقابال او را بغل گرفتم و در طفره رفتن ا

  »این دوسال خیلی خوب بود . جسیکا شدم 

در حالیکه از باالي سرش دست تکان داد و روپوش . بعد دستانش را انداخت . کشید آهی کشید و آب بینی اش را باال

اقوام شروع می کردند به جمع شدن دور ما و ما را محکم   »! لورن « ه را به جلو هل می داد جیغ کشید زرد مچاله شد

  .تر به هم فشار می دادند

  . بعدا بهشان تبریک می گفتم. حاصره شده بودندنگاهی به آنجال و بن انداختم اما آنها توسط اقوامشان م

  . در جستجوي آلیس سرم را چرخاندم
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صدایش مسحور کننده شده بود؛   »مبارکه « م گره می خورد در گوشم نجوا کرد ادوارد درحالیکه دستش بدور کمر

  .اص زندگی هیچ عجله اي نکرده بود براي رساندن من به این مرحله ي مهم و خ

  »ممنون ام م م ، « 

  »وز حالت عصبی ات برطرف شده باشه نظر نمی آد هنه ب «یادآوري کرد 

  »هنوز نه کامال « 

  »؟ مهمونی؟ اونقدرا وحشتناك نیست چی براي نگرانی باقی مونده« 

  »احتماال درست میگی « 

  »دنبال چی می گردي؟ « 

  »اون کجاست؟ ....  آلیس « . ور که فکر کردم ، زیرکانه نبودجستجویم کامال  آنط

  »نکه دیپلمش رو گرفت دوید بیرون همی« 

باال را نگاه کردم تا سیماي گیجش را ببینم که همچنان به سمت در عقب سالن . خود گرفته صدایش لحن جدیدي ب

  . ماز آن نوع که واقعا باید دوبار درباره اش فکر می کردم ، اما نکرد ،.... می گرفتم ورزش خیره بود ، و ناگهان تصمی

  »نگران آلیسی ؟ « : پرسیدم 

  .نخواست جواب بدهد » ... ام م م « 

  »اسه دور نگه داشتن تو از موضوع بگذریم ؛ داشت به چی فکر می کرد  ؟ منظورم اینه که و« 

در واقع ، داشت سرود جنگ جمهوري امریکا را به  «. ي سوءظن باریک شدچشمانش برقی به صورتم افکند و از رو

  »ش کرد رفت سر عالئم زبان کره اي وقتی تموم. عربی ترجمه می کرد

  »ار حسابی سرش رو مشغول می کرده گمان کنم اون ک «. با حالتی عصبی خندیدم

  »چی رو داشت از من پنهان می کرد  تو می دونی که «مرا متهم کرد 
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  »من همونی ام که باعث این شده . طمئن باشم «لبخند ضعیفی زدم 

  .گیج و متحیر منتظر شد

  . چارلی اکنون در مسیر رسیدن به جمعیت بود. به اطراف نگاهی انداختم

اما از آنجایی که من مسبب . آلیسِ باهوش ، او احتماال سعی می کنه اینو تا بعد از مهمونی از تو پنهان نگه داره« 

این یه . رغم آن ، آشفته نشو ، باشه ؟ همیشه دانستن تا حد ممکن ، بهتره  خب ، علی ....خراب شدن مهمونی هستم 

»جورایی باید مفید باشه 

»داري از چی حرف می زنی؟ « 

  .مرا یافت و دست تکان داد . ی کشیددیدم سر چارلی  که داشت دنبال من می گشت  از باالي سر دیگران سرك م

  »خب؟ . خونسرد باش  فقط « 

  .ان داد ، لبخند عبوسی بر لب داشت یکدفعه سرش را تک

ال سرمون میاد فکر می کنم تو درمورد اینکه از همه طرف داره ب «. النه دالیلم را برایش شرح دادمدر پچ پچی عجو

. من میادو من واقعا دارم فکر می کنم داره به سر . ... من فکر می کنم بیشتر داره از یک طرف سرمون میآد. دراشتباهی

غریبه ي . فقط یک نفره که داره با بینایی آلیس قایم باشک بازي می کنه. اینا همه بهم ربط دارن ، باید اینطور باشه

این یک نفره که .  یادتوي اتاق من یه آزمایش بود تا ببینن کسی می تونه بدون دیده شدن توسط آلیس دور و برش ب

بوي من براي اونها . میرن همه ي اینا باهم پیش ده و لباسهاي منو می دزده ،تازه متولد ها رو تغییر می افکارش رو 

  »بوده 

  .زحمت حرفم را به پایان بردمه قدري سفید شد که به چهره اش ب

کی نمی خواد به اونا صدمه اما کسی دنبال تو نمی آد ، نمی بینی؟ این خوبه ، ازمه و آلیس و کارالیل ، هیش« 

او می توانست ببیند که من درست می گفتم درست .ت درشت و گشاد و گیج و ترسناك بودچشمانش از وحش».بزنه

  »آروم باش « دستم را روي گونه اش گذاشتم .میدمثل  آلیس که فه
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  »! بال « چارلی در حالیکه گروههاي خانواده هاي سر راهش را کنار میزد فریاد کشید 

او دستانش را بدور من انداخت و . با وجود اینکه درست دم گوشم بود هنوز فریاد می کشید حتی» ! مبارکه ناز نازي« 

  .ی گرفت ادوارد را به کنار هل داد خیلی موذیانه در حالیکه مرا م

دستانش . او هنوز  کنترلش را بدست نیاورده بود »ممنون « الت صورت ادوارد بود زمزمه کردم با ذهنی که مشغول ح

چندان  من  نظره فرار ب. ده بود ، انگار داشت چنگ می انداخت مرا بگیرد و فرار کنددر نیمه راه به سمت من دراز ش

  .بیشتر از او بر خودم تسلط داشتم  ایده ي وحشتناکی هم نباشد، فقط من اندکی

جیکوب و بیلی باید می رفتن ، دیدي « : چارلی یک قدم به عقب برداشت ، اما هنوز دستانش بر شانه من بود  پرسید 

. احتماال تالشی بود براي محروم کردن او ، در آن لحظه این کار خوب بود او پشتش به ادوارد بود ، »  نا اینجا بودن؟ او

  .ده بود و چشمانش از ترس گشاد بود دهان ادوارد باز مان

  » آره ، صدا شون هم شنیدم «فی نشان دهم پدرم را مطمئن کردم در حالیکه سعی می کردم توجه کا

  »لطف کردن که اومدن « :  گفتچارلی 

  »هم م م ....  ام م م م « 

باید صبر می کردم تا . آلیس حق داشت که فکرش را شلوغ نگه داشت. خب ، گفتنش به ادوارد واقعا ایده ي بدي بوده

... ها  ماشین... مثل پنجره ها  .... بدون وجود هر چیز شکستنی . دهیک جایی تنها می شدیم ، شاید با بقیه ي خانوا

رتش ترس را گرچه اکنون حالت صو. صورتش همه ي ترسهاي مرا و چیز دیگري را به من برگرداند.  ساختمان مدرسه

  .وحشت خالص بود که ناگهان بر سیمایش نمایان شده بود از سر گذرانده بود ،

  » بدین ترتیب می خواي کجا بریم شام بخوریم ؟ یه آسمون محدوده داري «: چارلی پرسید 

  »من می تونم آشپزي کنم « 

  »می خواي بري رستوران کُلبه؟ .  خل نشو بال «: با لبخند مشتاقی پرسید 
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از رستوران مورد عالقه ي چارلی خوشم نمی اومد ، اما در این وهله ، فرقش چه بود؟ در هر حال من  من مخصوصاً

  .مجبور بودم قادر باشم چیزي بخورم

  » حتما ، کلبه ، عالیه« : گفتم 

  .بدون اینکه واقعا به او نگاه کند سوي ادوارد چرخاند ه سرش را نصفه نیمه ب. تري زد و آه کشید چارلی لبخند پهن

  »ادوارد ، تو هم می آي؟ « 

ادوارد چهره در هم کشید درست قبل از اینکه چارلی رویش را برگرداند تا . به او خیره شدم با نگاهم التماس می کردم

  .ی نگرفته بودببیند چرا جواب

  »نه ، متشکرم « : با صورتی سرد و سخت به خشکی گفت ادوارد 

دب تر از این بود که چارلی ادوارد همیشه مؤ» با خانواده ات برنامه اي داري؟ « : چارلی با اخمی در صدایش پرسید 

  .ناگهانی اش چارلی را غافلگیر کرد استحقاقش را داشت ؛ خصومت 

او . ادوارد ناگهان رو برگرداند و با احتیاط از میان جمعیت تحلیل رفته گذشت »... . یید فو بفرمااگر بنده رو ع. بله « 

  .تار انسانی همیشگی اش را حفظ کند فقط ذره اي سریعتر حرکت کرد ، عصبانی تر از اینکه بازي عالی تقلید از رف

  »مگه من چی گفتم؟ « : چارلی با احساس گناه پرسید 

  »نمی کنم بخاطر شما اینطوري شد  فکر. نگران اون نباش بابا «مطمئن کردم دوباره او را 

  »شما دوتا باز دعوا کردین؟ « 

  »سرت به کار خودت باشه . وا نکردههیشکی دع «

  »تو کار منی « 

  »بریم یه چیزي بخوریم « چشمانم را تاب دادم 
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نظر من اونجا کهنه و قیمتهایش بیش از حد گران بود، اما تنها چیزي بود که در شهر شبیه ه ب. رستوران کلبه شلوغ بود

من با ترشرویی به سر خشک شده ي افسرده ي گوزنی خیره . رستوران بود، بنابراین براي مناسبتها محبوب مردم بود

     یلر کراولی در میز عقبی صحبت شدم در حالیکه چارلی خوراکی از بهترین قسمت دنده را می خورد و با والدین تا

همه فقط از مراسم فارغ التحصیلی آمده بودند و بیشترشان مثل چارلی با دور و بري ها یا  ا زیاد بود ،سر و صد. می کرد

من پشت به پنجره جلویی بودم و در مقابل هوس چرخیدن و دید زدن اطراف  . از باالي غرفه ها با هم گپ می زدند

را می دانستم  فقط این. می دانستم که قادر نمی شدم چیزي ببینم. شمهایی که بر من بود ، مقاومت کردمبراي یافتن چ

  .نه از این به بعد . براي یک ثانیهکه فرصتی پیش نمی آمد که او مرا بدون مراقب رها کند، حتی 

تی مطمئن می شدم حواسش جاي من وق. چارلی درگیر بحثهاي اجتماعی بود و خیلی آهسته غذا خورد. شام طول کشید

د اما وقتی نظر مدت زمان زیادي طول کشیه همه اش ب.دیگري بود کبابم را تکه تکه در دستمال سفره جمع می کردم

  .عقربه ها چندان جلو نرفته بودند )بود  که اغلب بیشتر از حد نیاز (به ساعت نگاه کردم 

  .من بلند شدم . گذاشتعامی روي میز باالخره چارلی به خود آمد و ان

  »عجله داري؟ «: از من پرسید 

  »یس کمک کنم کارا رو راه بندازه می خوام به آل «دم ادعا کر

  .من بیرون رفتم تا منتظر لند کروز شوم. او از من رو برگرداند  تا با بقیه خداحافظی  کند »باشه « 

تقریبا پارکینگ خیلی تاریک بود ، .همانی تازه بیرون بکشددر انتظار چارلی به در ماشین تکیه دادم تا خود را از این م

 .هوا سنگین بود انگار هواي باران بود. ابرها به حدي ضخیم بودند که نمی شد گفت خورشید غروب کرده بود یا نه

  . چیزي در سایه ها حرکت کرد

  .سر آسودگی تبدیل شد مد به آهی از هوایی که از هول بلعیده بودم  همینکه ادوارد از تاریکی بیرون آ

یک دست سرد چانه ام را یافت و صورتم را باال کشید تا . بدون هیچ کالمی او مرا به آغوش کشید و محکم فشار داد

اجازه ي تنفس به من داد  به محض اینکه. انقباضی را در فکش احساس کردم. لبهاي سفتش را به لبهایم فشار دهد

  »چطوري؟ « : پرسیدم 
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  »رو گم کردم  ببخش که اونجا دست و پام. اما با خودم کنار اومدم. خوب نیستم «زمزمه کرد 

  »د براي گفتنش به تو صبر می کردم بای. تقصیر من بود« 

  »! نم باور کنم که من اینو نفهمیدمنمی تو. این چیزي بود که الزم بود بدونم. نه «: مخالفت کرد 

  »تو خیلی فکرت رو درگیر کردي « 

  »دي؟ و تو نکر« 

  »چارلی تو راهه « . د از یک ثانیه خود را عقب کشیدبع. ناگهان بدون اینکه اجازه پاسخ به من بدهد دوباره مرا بوسید 

  »گفتم منو دم خونه ي شما بذاره  بهش« 

  »تا اونجا دنبالتون می آم « 

  .اما او قبال رفته بود »واقعا الزم نیست « سعی کردم بگویم 

  »بال ؟ «  چپ به تاریکی نگاه می کرد ، از دم در رستوران صدا کرد چارلی در حالیکه چپ

  »من این بیرونم « 

  .ب درباره ي کم طاقتی چیزهایی گفت سمت ماشین حرکت کرد و زیر له چارلی پرسه زنان  ب

  »ود چه احساسی داري؟ روز بزرگی بخوب ،  «: سمت شمال می رفتیم از من پرسید  همینکه داشتیم در بزرگراه به

  »حس خوبی دارم « :  دروغ گفتم

  »تو هیچ وقت اهل مهمونی نبودي «  .این دفعه او متوجه نشد

  »نم از کجا این خصلت رو ارث بردم نمی دو «زمزمه کردم 

. ه چیزي برات گرفته بودمکاش ی. تو واقعا خیلی نازشدي. خوب «ي کرد که شانه هایش بلرزه افتاد چارلی خنده ا

  »ببخشید 
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  »بابا ، خل بازي در نیار « 

  »کاري که الزمه براي تو نمی کنم  احساس می کنم هیچ. خُل بازي نیست« 

صحبت کردن درباره احساسات با  »... و . هترین پدر دنیا بودن روب. تو شغل خارق العاده اي داري. احمقانه است« 

و من واقعا خوشحالم که اومدم با تو « دادم گلویم پشتکار بیشتري نشان  چارلی راحت نبود اما بعد از صاف کردن

تو فقط داري حالت بدبینی و افسردگی  بنابراین نگران نباش ،.  گرفتماین بهترین تصمیمی بود که تا حاال. زندگی کنم

  »فارغ التحصیلی رو تجربه می کنی  بعد از

  »ه که ، یه نگاه به دستت بنداز نمنظورم ای. اما من مطمئنم ظرف چند روز سرخورده شدم, شاید  «خرناس کشید 

فکر می کردم ،  حتی در آتل تیره رنگی که من ندرت راجع آندست چپم برا. بدون فکر به پایین روي دستم زل زدم

  .مشت شکسته ي من دیگر زیاد درد نمی کرد. قرار داشت 

  »ردم فکر کنم اشتباه ک.  مشت بزنیهرگز فکر نکردم الزم باشه که بهت یاد  بدم چطور « 

  »فکر می کردم طرف جیکوبی؟ « 

مهم نیست که من طرف کی ام ، اگر کسی بدون اجازه ي تو تورو ببوسه تو باید بتونی احساست رو بروز بدي بدون « 

  »تو داخل مشتت جمع نکردي، درسته ؟ تو انگشتا. اینکه به خودت آسیب بزنی

سر جیکوب واقعا . اما فکر نمی کنم آموزش کمکی می کرداین کارت یه نوع محبت با یه روش غریبه ، . نه ، بابا« 

  »مه محک

  »دفعه بعد بزن تو شکمش « : چارلی خندید 

  »دفعه بعد؟ « : با ناباوري پرسیدم 

  »خیلی جوونه . اون بچه سخت نگیر به. اووه« 

  »اون نفرت انگیزه « 

  »! اون هنوز دوستته« 
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  »ه کاري در این مورد واقعا درسته واقعا نمی دونم چ بابا ، می دونم« آه کشیدم 

گاهی وقتا چیزي که . کار درست همیشه حقیقت مشهود نیست. آره «عقب و جلو تکان داد  چارلی به آهستگی سرش را

  »شانسی از آب در می آد ... براین بنا. براي یک نفر درسته ، براي فرد دیگه غلط از آب در می آد

  »ممنون « به خشکی زمزمه کردم 

  »... مونی خیلی وحشی بازي بشه اگه تو این مه «شروع کرد . خندید و بعد اخم کرد ی دوباره چارل

  »تو هم می تونی بیاي اگه بخواي  مطمئنم. کارالیل و ازمه می خوان اونجا باشن. نگران نباش بابا« 

چارلی درست به اندازه ي من . چارلی به نشانه مخالفت شکلکی در آورد و از شیشه ي جلو به تاریکی شب چشم دوخت

  .از میهمانی لذت می برد

  »تو تاریکی بشه راه رو پیدا کرد  غیر ممکنه د مسیر رانندگیشون رو روشن کنن ،پس جهت نما کجاست؟ اونا بای« 

  . لبهایم را بهم فشار دادم »! درست سر پیچ بعدي ، فکر کنم « 

آلیس گفت توي دعوتنامه نقشه گذاشته ، اما حتی اینطوري هم . میدونی ، راست میگی ، غیر ممکنه بشه پیداش کرد« 

  . .ه کلک خودم هوراي یواشکی کشیدمب » ممکنه کسی گم بشه ، 

  »شاید « : چارلی گفت 

  »شاید هم نه « : حض اینکه جاده به شرق پیچید گفت به م

کسی درختان . ید می بود، قطع شده بودلن بادرست جاییکه جاده ي خانواده ي کا تاریکی سیاه مخملی در ادامه ي راه

  .دو سوي جاده را با چراغهاي چشمک زن تزیین کرده بود ، گم شدن غیر ممکن بود

  »آلیس « : با اطمینان گفتم 

   »واااااااااااي « : نکه به مسیر ماشین رو پیچید گفت چارلی همی
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، شش متر یا بیشتر درخت چراغان شده ي  هر پنج. دو درخت در ورودي مسیر تنها درختهاي چراغانی شده نبودند

  .همه ي سه مایل مسیرجاده تمام مسیر ،.سفید هدایت می کرد درخشان دیگري ما را به سمت خانه ي بزرگ

  »ی رو نیمه کاره نمیذاره ، درسته؟ آلیس هیچ «چارلی با وحشت من من کنان گفت 

  »مطمئنی نمی خواي بیایی تو؟ « 

  »ه خوش بگذره بچ. صد در صد« 

  »خیلی خیلی ممنون بابا « 

نگاهش کردم هنوز نیشش باز بود که به دنده عقب . همینطور که بیرون رفتم و در را بستم داشت با خودش می خندید

  .ا بروم که مهمانی ام را تحمل کنم با یک آه ، قدم رو از پله ها باال رفتم ت. رفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                  آغاز دوران جدید/ كسوف |٢١

www.Twilight . ir  

  

  

  

  ھفدھمفصل 

  اتحاد

  

     

  

      

  

      

  

     

  

      

  

      

     

  

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                                 اتحاد/ كسوف |١

www.Twilight . ir  

  

  

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                                 اتحاد/ كسوف |٢

www.Twilight . ir  

  

  

  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی و الهام: ترجمه 

  میالد: بازبینی متن 

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  ھفدھمفصل 

اتحاد   

  

  »بال؟ « 

به سمت اش چرخیدم و خرامیدن او به سمت ایوان را به تماشا . صداي زیباي ادوارد از پشت سرم به گوش رسید

  .پارکینگ دوباره بوسید مثل قبل در مرا در بین دستانش گرفت و . موهایش در اثر دویدن اش موج میخورد. نشستم

انگار دیگر  در بر گرفت ،آنطور که لب هاي لرزان اش لب مرا . حس اضطراب در او موج میزد. بوسه اش مرا ترساند

  .وقتی باقی نمانده بود 

  .خودم را کنار کشیدم. خواستم در چند ساعت آینده انسان گونه رفتار کنم نه اگر می. نمیخواستم به این چیزها فکر کنم

  »ز شر این مهمونی لعنتی خالص شیم بیا ا« : نگاه نمیکردم، با بد خلقی گفتم  طوري که به چشمان اش

  .، و منتظر نگاه من شد  دستان اش را در دو طرف صورتم گذاشت

  »اجازه نمیدم اتفاقی برات بیفته « 

  »زیاد نگران خودم نیستم « . ت سالم ام لب هایش را لمس کردمبا دس

  »آماده جشن هستی؟ « . فس عمیقی کشید و بعد لبخندي زد ن »باید حدس میزدم « شزد کرد به خودش گو

  .غرولندي کردم

براي چند لحظه آنجا خشکم زده . در حالی  که دستش را با حالتی تدافعی دور کمرم حلقه کرده بود، در را برایم باز کرد

  .اما بعد به آرامی سري تکان دادم  بود،

  »باورنکردنیه « 

  »آلیس همیشه آلیسه دیگه « : ادوارد یادآوري کرد 
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مدل . خوریدکالبی که در دنیاي واقعی به آن برنمی .ا تبدیل به کلوب شبانه شده بود قسمت اعظمی از خانه کالن ه

  .برنامه هاي تلویزیونی 

به سمت برجی بزرگ از و  »... به نظرت احتیاج دارم« . سپیکري عظیم الجثه صدایمان کردآلیس از کنار ا »ادوارد « 

  » شعور موسیقی شون رو امتحان کنم؟... براشون یه چیز آشنا و آرامش بخش بزارم؟ یا« . سی دي رفت

  »اینجوري معمولی تره . ش بخش باشهآرام« : ادوارد گفت 

بنده و پولک متوجه شدم لباسی دو . آلیس با جدیت سري تکان داد، و سی دي هاي آموزشی را داخل جعبه اي ریخت

پوست سفیدش در تضاد شدیدي با شلوار قرمز و نور بنفش اتاق خود . دوزي شده و شلواري با چرم قرمز پوشیده بود

  .نمایی میکرد

  »احساس میکنم لباسم کمه « : گفتم 

  »تو عالی شدي « ادوارد امیدوارم کرد 

  »واقعا « آلیس اضافه کرد 

  .آلیس شکلکی در آورد . دایم شنیدندهمه امیدواري را در ص »اصال کسی بیاد؟ فکر میکنید « . آهی کشیدم» ممنون « 

  »مرموز و خلوت کالن ها رو ببینن  همه دلشون میخواد داخل خانه. همه میان« : ادوارد جواب داد 

  »شگفت آوره « ناله کردم 

خواب نداشتم و سرعت بخشی از من  حتی وقتی که دیگر نیازي به .شک داشتم . انجام آنها کمک کنم کاري نبود تا در

  .وانم مثل آلیس کارها را ردیف کنم شک داشتم که بت. میشد

حتی وقتی براي جاسپر و کارالیل در مورد . ادوارد اجازه نمیداد لحظه اي از او دور شوم و مرا به دنبال خودش میکشید

به وضوح . ه لشگر سیاتل گوش میدادمبا وحشت به صحبت هایشان در مورد حمله ب. بینش جدید من توضیح میداد

گرچه نتوانسته بودند با گروه هاي دیگري جز خانواده ي . مشخص بود که جاسپر از تعداد نفراتمان راضی نیست

  .ی ادوارد نگرانی اش را پنهان کند توانست به خوب جاسپر نمی. ارتباط برقرار کنند تانیاناخوشایند 

  . دیوانه میشدم.  نمیشد .نمیتوانستم .  و امیدوار باشم آنها به خانه بازگردندتوانستم عقب بایستم، صبر کنم  نمی

  .زنگ در به صدا در آمد

آلیس . لبخندي بی نظیر، گرم و خالص جایگزین نگرانی صورت کارالیل شد. فضاي اتاق یکباره به شکل عادي درآمد

  .ند، و بعد رقص کنان رفت تا در را باز ک صداي موسیقی را بلند کرد
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. و مایک در کنارشر بود ، جسیکا اولین نف. نجا رسیده بودندمن بودند، که ترسان و لرزان به آ دوستان حومه شهري

. ده بود، آخرین نفر وارد شدو حتی لورن که با چشمانی که از فرط کنجکاوي  گشاد ش...  یلر، کانر، آستین، لی، سامنتاات

اتاق خالی نبود، . ، کنجکاو و دست پاچه شده بودند سیار شیک و زیبا شده بودنها با ورود به فضاي خانه اي که بهمه آ

امشب احساس . همه کالن ها سر جاهایشان مستقر شده بودند و آماده بودند نقش انسان بودنشان را به خوبی ایفا کنند

  .من هم مشغول نقش بازي کردن هستم  کردم می

قبل از اینکه به کس دیگري . وار بودم صدایم زیاد هیجان زده نباشدرفتم تا به مایک و جس خوشامد بگویم، امید

 در را باز گذاشتم تا اریک و کیت که به پله هاي. وارد شوند اجازه دادم آنجال و بنْ. برسم، دوباره زنگ در زده شد

  .ورودي رسیده بودند هم داخل شوند 

مثل یک . باید روي شاد بودن تمرکز میکردم. میکردمباید با همه خوش و بش . وقتی براي وحشت کردن نداشتم

گرچه آلیس و ادوارد مهمانان را دعوت کرده بودند، اما انگار نقطه توجه دیگران براي عرض تبریک و .  میزبان خوب

شاید . رسیدند شاید به این خاطر که کالن ها در زیر نور پردازي تصنعی آلیس کمی عجیب به نظر می. تشکر من بودم

امت . نه فضایی که ممکن بود فردي عادي در کنار امت داشته باشد. ر باعث عجیب و غریب شدن تمام اتاق شده بودنو

و مایک را دیدم . را دیدم که در کنار میز شام به مایک نیشخند میزد و نورقرمز اتاق دندان هایش را درخشان کرده بود

  .که ناخودآگاه یک قدم عقب رفت

مرکزي که او فکر میکرد . تا من را در مرکز توجه قرار داده باشد نور پردازي را انجام داده بود از قصد اینآلیس  احتماالً

او تا ابد سعی میکرد مرا به کارهاي انسانی که فکر میکرد انسان هاي واقعی انجام . آنجا به من بیشتر خوش میگذرد

  . دهند وادار کند می

که شاید حتی به حال و هواي فضاي مهمانی  ی با وجود حضور پر تنش کالن هاحت مهمانی یک موفقیت تمام عیار بود،

و با توجه به سرعت غیب شدن غذا ها  و نور پردازي هیپنوتیزم کننده ، موسیقی همه گیر بود،. هیجان اضافه میکرد

تمام بچه هاي سال آخر  .با این وجود اصال ناخشایند نبود. اتاق خیلی زود شلوغ شد. مشخص بود که خیلی خوب باشند

. بدن ها با ضرب آهنگ موسیقی پا عوض میکردند و موج میخوردند. در کنار شاگردان سال اول. دبیرستان آنجا بودند

  . جمعیت شرکت کننده در مهمانی با بیقراري آماده رقص بودند

همه حرف میزدم و اینور و آنور شاد و شنگول با . من از آلیس تقلید میکردم. آنقدر ها هم که فکر میکردم سخت بود

این بزرگترین و باحال ترین اتفاقی بود که تا به آنروز در فورکس . گرفتند بقیه به راحتی تحت تاثیر قرار می. میرفتم

  .کرد شب را فراموش نمی هیچکس این .آلیس درست مثل فرفره شده بود . اتفاق افتاده بود

      ، و نیازي نبود او را از خوشی او با هیجان باال و پایین میپرید. کا رسیدمیکبار دور اتاق چرخیدم تا دوباره به جسی

او دست اش را دور . اجازه نمیداد از جلوي چشم اش دور شوم .ادوارد همواره در کنار من بود  .فعلی اش بیرون بکشم

  .به من نمیداد  اجازه هیچ فکري را کمر من گره کرده بود و هر از گاهی مرا به سمت خودش میکشید و
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  .نهایت مشکوك شدم اما وقتی ناگهان دست اش را انداخت و از من دور شد بی

  ». االن بر میگردم« . در گوشم زمزمه کرد » همینجا بمون « 

آنقدر سریع رفت که فرصت . م فشرده طوري گذشت که حتی به یک نفر برخورد نکرده او با مهارت از بین جمعیت به

در حالی که جسیکا بی خیال با . با ابروهایی باال و با حیرت به رفتن اش خیره شده بودم. اتفاقی افتادهنکردم بپرسم چه 

.شده بود و مرا به رقص وا میداشت  او به بازوي من آویزان. رقصید آهنگ میخواند و می

او به سمت . تابید آن می او را دیدم که به سمت سایه هاي پشت در آشپزخانه رفت، جایی که نور به صورت متناوب با

  .اما به خاطر حرکت سرهایی فراوان از جلوي صورتم نمیتوانستم دقیق تر ببینم.  فردي خم شد

نور .  در همان لحظه، نور سرخی از پشت سرش درخشید. روي نوك پا بلند شدم و گردنم را به اطراف تکان میدادم

  .اما همین قدر برایم کافی بود. د ثانیه صورت آلیس را نمایان کردنور فقط براي چن. سرخی که بر لباس آلیس تابیده بود

ا تا چه حد از منتظر نشدم تا ببینم واکنش او چیست ی. و دستم را کشیدم »یه لحظه منو ببخش جس « : ر لب گفتم زی

  .لحن تند من میرنجد 

با عجله به . حاال عده اي میرقصیدند. شدمراهم را از بین حضار با سختی باز کردم، و گاهی به گوشه و کنار هل داده می

  . سمت در آشپزخانه دویدم

که شاهد یک حادثه  مثل آدمی شده بود .ریکی بود، صورت اش بی حالت بود ادوارد رفته بود، اما آلیس هنوز آنجا در تا

لحظه امکان داشت  انگار هر. با یکی از دستان اش به قاب در چنگ زده بود و به آن تکیه داده بود دلخراش بوده ،

  . بیفتد

  .التماس میکردند نم در جلوي صورتم دراز شده بود ، دستا »چیه آلیس؟ چی شده؟ چی دیدي؟ « 

جر زناگهان چهره اش به حالت عادي برگشت و انگار از چیزي من. نگاهش به دور دست خیره بود. به من نگاه نمیکرد

  .شده بود

  »ه ها رو دعوت کرده؟ آخه کی گرگین« : با انزجار به من گفت 

  »! من« . ناله کردم

  .نه اینکه دلم میخواست جیکوب آنجا بیاید ودم بودم که دوباره دعوتش کردم ، فکر کردم خ

  »من میرم تا با کارالیل صحبت کنم . خوب، پس خودت ردیفش کن« 

  . رفتمخالی را گ ود و من فقط هوايسعی کردم دست اش را بگیرم، اما او رفته ب »! نه آلیس، صبر کن« 
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  »! لعنت«  .زمزمه کردم

دانستم بیشتر از این نمیتوانم در باز  آلیس آنچه را که انتظارش را میکشید دیده بود، و من می. دانستم همین بود می

رویم را . زنگ در دوباره به صدا در آمد، خیلی طوالنی، کسی انگشت اش را روي زنگ فشار میداد. کردن در مردد باشم

  . مت سایه ها چرخاندم و به دنبال آلیس گشتمبه س

  .  به سمت پله ها رفتم. هیچ چیز ندیدم

  »! هی، بال« 

  . صداي آهنگین جیکوب و شنیدن نام خودم، ناگهان مرا به خود آورد

  .شکلکی در آوردم

دو . یل ایستاده بودندوئستاده بود و در کنارش امبري و کجیکوب آنجا ای. بلکه سه تا بودند. فقط یک گرگینه نیامده بود

 امبري یک . خواستند وارد یک دخمه شوند  طوري اطراف را نگاه میکردند انگار می. عصبی بودند تاي دیگر کامالً

  .دست اش را روي دستگیره در نگه داشته بود انگار هر لحظه قصد داشت برگردد و برود

دست  من هم. ینی اش به خاطر انزجار چروك شده بودجیکوب خیلی گرم تر از بقیه برایم دست تکان میداد، گرچه ب

میشدم چیزي مرا به خود فشار  وقتی از کنار لورن و کانر رد. برگشتم تا دنبال آلیس بگردم براي خداحافظی ،. تکان دادم

  .داد 

سعی کردم . کشید دست اش را روي شانه ام گذاشته بود و مرا به  سمت آشپزخانه تاریک می. از هیچ جا سبز شده بود

  . از دست اش فرار کنم، اما او شانه ي دست سالمم را گرفته بود و اجازه فرار نمیداد

  »دعوت دوستانه اي بود « . اشاره کرد

  »تو اینجا چکار میکنی؟ « . دستم را کشیدم

  »یادت نیست؟ . خودت منو دعوت کردي« 

  »کردم من فقط دعوت . انگار حرفم رو نگرفتی، بزار روشنت کنم« 

  »ت کادوي فارق التحصیلی هم آوردم من برا. لوس بازي در نیار« 

میخواستم ببینم آلیس چه دیده بود و ادوارد . خواستم با جیکوب دعوا راه بیندازم نمی. دستانم را روي سینه ام گره کردم

  . سرم را از پشت جیک بلند کردم، و به دنبال او گشتم. فتندگ و کارالیل در این باره چه به هم می

  »... بر پسش بده جیک، من باید برمب« 
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  .من رفت و خودش را به من نشان داد جیکوب جلوي دید 

  »نم پسش بدم، از فروشگاه نخریدم ،  خودم درسش کردم ، خیلی وقت برد تا ساختمش نمیتو« 

  اونها کجا رفته بودند؟ یعنی کجا رفته بودند؟. یچ کدام از کالن ها را پیدا نکردماما ه. دوباره از پشت اش سرك کشیدم

  »! کن انگار که من اصال وجود ندارمیه جوري وانمود ن. اوه، بیخیال، بلز« 

   »، جیک، فکر من االن خیلی مشغوله ببین« . توانستم آنها را هیچ جا ببینم نمی ». من وانمود نمی کنم« 

یه به من توجه کنید، خانوم می تونید لطفا فقط چند ثان« . ال آوردیر چانه ام گذاشت و صورتم را بااو دستش را ز

  »سوان؟

  »دستاتو پیش خودت نگه دار، جیکوب « . سریع خودم را کنار کشیدم

نباید . وزهمنظورم اون ر. من واقعا متاسفم! ببخشید« : تسلیم باال نگه داشته بود، گفتدر حالی که دستهایش به حالت 

        خوب، حدس می زنم خودمو با این فکر که تو منو ....حدس می زنم. ر اشتباهی بودکا. اونطوري می بوسیدمت

  »می خواستی گول زدم 

  »! چه تعریف بی عجیبی...گول زدم« 

  »می شه معذرت خواهی منو قبول کنی می دونی، . بد نباش« 

  »... یه دقیقه منو ببخشی اال می شهح. عذر خواهی قبول شد. باشه« 

صدایش از بار قبل که دست از جست و جوي آلیس  کشیدم و به او نگاه کردم بسیار فرق  »باشه « :  او زیر لب گفت

  .لب پایینش کمی جلو آمده بود. چشم هایش را به زمین دوخته بود و نگاهش را از من می دزدید. کرده بود

  »گرفتم . باشی واقعیتنم ترجیح میدي با دوست فکر می ک« :  با همان لحن غمزده گفت
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  »ک، می دونی که این منصفانه نیست آه، جی« . ناله اي کردم

  »می دونم؟ « 

بعد سرش را بلند کرد و براي اینکه چشمش . به جلو خم شدم و سعی کردم به چشم هاي او نگاه کنم »بهتره بدونی « 

  .من نیفتد، به باالي سرم خیره شد  به چشم

  »جیک؟ « 

  .نگاه کردن به من خودداري می کرد  از

  » هی، گفتی یه چیزي واسم درست کردي، آره؟ فقط حرف بود؟ کادوي من کجاس؟« : پرسیدم

او چشم هایش را چرخی داد و برایم شکلکی . اقدامم براي شور و شوق نشان دادن اندوهناك بود، ولی جواب داد 

  .درآورد

  »من منتظرم « . دست بازم را جلو نگه داشتمم و به تظاهر کردن ادامه داد

دستش را در جیب پشتی شلوارش فرو برد و جعبه ي کوچک و رنگی اي را که با شلختگی  »سته در« . غرولندي کرد

  .او آن را کف دستم گذاشت . شده بودبا ربان هاي چرمی محکم بسته . بسته شده بود، بیرون آورد

  »! ممنون. واي، خوشگله، جیک« 

  «  !!کادو داخلشه، بال « . و آهی کشیدا

  »اوه « 
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دستم . او باز هم آه کشید ، آن را از دستم گرفت و گره ها را به راحتی باز کرد. در بازکردن ربان ها به مشکل برخوردم

اي فلزي، ه هحلق.  را دراز کردم تا آن را بگیرم، ولی او جعبه را وارونه کرد و شی نقره اي رنگی را در دست من انداخت

  .جلنگ جلنگ صدا کردند 

  »، فقط طلسمشو ساختم من دستبندشو درست نکردم «:  او اقرار کرد

آن را بین انگشت هایم نگه داشتم تا از . به یکی از حلقه هاي دستبند نقره اي یک شی چوبی کوچک وصل شده بود

ه واقعی ب گرگ کوچکی که کامالً. طوط ظریف و بسیاري حکاکی شده بود روي پیکره ي کوچک خ. نزدیک تر ببینم

  .ود که با پوست خودش هماهنگی داشت قهوه اي تراشیده شده ب حتی از چوبی قرمز . نظر می رسید

  »خودت ساختیش؟ چطوري؟ . خیلی قشنگه« :  زمزمه وار گفتم

  »اون توي این کار بهتر از منه .  هاین چیزیه که بیلی یادم داد« . شانه هایش را باال انداخت

  »نش سخته باور کرد« :  کوچک را در انگشتانم می تاباندم، آهسته گفتم گرگ در حالی که مرتباً

  »واقعا دوسش داري؟ « 

  »فوق العادست، جیک ! آره« 

شه هر از گاهی فکر کردم شاید این باعث ب ، خوب« . زد، ولی بعد چهره اش در هم رفتدر اول، با خوشحالی لبخند 

  » هرآنکه از دیده برفت ،  از دل برود می دونی که چجوریه ، . د من بیفتییا

  »، کمکم کن ببندم به دستم بیا« . این رفتار او را نادیده گرفتم

     ، با اینکه به نظر  آن را به راحتی بست. مچ چپم را باال گرفتم  ، از آنجایی که دست راستم در آتل گیر افتاده بود

  .گشت هاي بزرگ او زیادي ظریف باشد می رسید این کار براي ان
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  »دستت می کنیش؟ « :  پرسید

  »معلومه که می کنم « 

  .این همان لبخند شادمانه اي بود که بسیار دوست داشتم .  به من نیشخند زد

نشانه اي ، ولی بعد چشمانم دوباره اطراف اتاق گشت، از درون جمعیت با نگرانی دنبال  آن را براي لحظه اي چرخاندم

  .از ادوارد یا آلیس گشتم 

  »چرا این قدر حواست پرته؟ « :  جیکوب با تعجب پرسید

  »خیلی دوسش دارم . ممنون از کادو واقعا... چیزي نیست« :  در حالی که سعی می کردم تمرکز کنم به دروغ گفتم

  »یه خبرایی هست، نه؟ « . شد چشم هایش در سایه مخفی شود ابروهایش را در هم کشید و باعث »بال؟  «

  »نه، چیزي نیست ... جیک، من« 

  »یزارو بدونیم می خوایم این چ ما. باید بهم بگی چه خبره. به من دروغ نگو، تو دروغ گوي فجیهی هستی« 

فقط هنوز نمی دانستم آن اتفاق . اتفاقی که در شرف وقوع بود عالقه داشتندمطمئنا گرگ ها به . احتماال حق با او بود

  .رده بودم نمی توانستم مطمئن باشم تا زمانی که آلیس را پیدا نک. دقیقا چیست

  »آلیس حرف بزنم فقط بذار بفهمم داره چی می شه، خوب؟ باید با . جیکوب بهت می گم« 

  »پیشگو یه چیزي دیده « . ه استاش معلوم بود که درك کرد از حالت چهره

  »آره، همون موقع که تو پیدات شد « 

  »خون مکنده ایه که تو اتاقت بود؟  راجع به همون« 
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  »ربط داره « 

یه « . کرده بودبراي لحظه اي آن را سبک سنگین کرد، در حالی که سعی می کرد چهره ام را بخواند سرش را کج 

  » بزرگموضوع یه  ...چیزي هست که به من نمیگی 

  »آره « . اشت؟ او مرا خیلی خوب می شناختدیگر دروغ گفتن چه فایده اي د

بعد چرخید تا توجه برادرانش را که دم در ایستاده بودند به خود جلب  جیکوب براي لحظه ي کوتاهی به من خیره شد و

را تکان می دادند براه افتادند، تقریبا آنها آنها وقتی متوجه او شدند، در حالی که به چابکی از بین جمعیت خودشان . کند

  .در کمتر از یک دقیقه کنار جیکوب ایستادند. هم در حال رقصیدن بودند

  »توضیح بده . حاال« : جیکوب گفت

  . یل نگاهی سردرگم و محتاط بین صورت هاي ما رد و بدل کردندامبري و کوئ

آنها از همه طرف راه مرا . پرداختم، این بار براي نجات یافتنبه جستجو در اتاق  »من همه چیزو نمی دونم جیکوب، « 

  .بسته بودند

  »پس، چی می دونی؟ « 

تا حدودي با مزه بود، ولی بیشتر تهدید . تمام آنها در آن واحد دست هایشان را جلوي سینه شان در هم فرو برده بودند

  .پوست سفیدش در نور بنفش می درخشید. می آمدو بعد  ناگهان چشمم به آلیس افتاد که از پله ها پایین  .آمیز

  »! آلیس« :  با خیال آسوده داد کشیدم
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با . با وجود صداي زیاد موزیک که فریاد مرا در خود گم می کرد، به محض اینکه او را صدا زدم، به من نگاه کرد

، باالي  رگینه اي که مثل برجاشتیاق برایش دست تکان دادم و او را در حالی که با چشم هاي تنگ شده از بین سه گ

  .، تماشا کردم  سر من ایستاده بودند رد می شد

  . لبم را گاز گرفتم. اما، قبل از این واکنش چهره اش پر از نگرانی و ترس بود

  . او دستش را دور کمر من گذاشت. جیکوب، کوئیل و امبري با هم، با چهره هاي ناراحت از سر راه آلیس کنار رفتند

  »باید باهات حرف بزنم « : زمزمه کرد  در گوشم

  »... ام، جیک، بعدا می بینمت« : آنها خالص می شدیم زیر لب گفتمهمان طور که از شر 

  »آهاي، کجا با این عجله « . یه داد تا راه ما را مسدود کندجیکوب دست درازش را بلند کرد و به دیوار تک

  »ببخشید؟ « . گاه کردشده و دیرباور به او ن آلیس با چشم هاي گشاد

  »به ما بگید چه خبره « : او غرغرکنان گفت

تا لحظه اي پیش فقط من و آلیس جلوي دیوار بودیم، جیکوب سر راه ما ایستاده بود و حاال . جاسپر از غیب ظاهر شد

  .ر کنار دست دیگر جیک ایستاده بود جاسپر با چهره اي دلهره آو

  .خواست آن دست سر جایش باقی بماند این بهترین حرکت بود، اگر که می . جیکوب آهسته دستش را کنار کشید

  »ما حق داریم بدونیم « :  در حالی که هم چنان به آلیس چشم غره می رفت، زیر لب گفت

  .، سه گرگینه خودشان را جمع کردند جاسپر بین آنها قدم گذاشت و

  »این یه مهمونیه، یادتون هست؟ « : دم عصبی اضافه کر با خنده اي »هی، هی « 
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ناگهان . وددر حالی که جاسپر به جیکوب اخم کرده بود، جیکوب به آلیس خیره شده ب. هیچ کس توجهی به من نکرد

  .چهره ي آلیس متفکر شد 

  »یه جورایی حق با اونه . ت، جاسپریزي نیسچ« 

  .جاسپر از جایش تکان نخورد

  »چی دیدي، آلیس؟ « . ند ثانیه ي دیگر منفجر می کندطراب، سرم را تا چمطمئن بودم اض

او لحظه اي به جیکوب خیره شد و بعد به طرف من برگشت، از قرار معلوم تصمیم گرفته بود اجازه دهد آنها هم 

  .بشنوند

  »تصمیم گرفته شده « 

  »دارین میرین سیاتل؟ « 

  »نه « 

اونا دارن میان اینجا « :  با صداي خفه اي گفتم. چیزي در دلم پیچ و تاب خورد. احساس کردم که رنگ از صورتم پرید

«  

سر . پسرهاي کوئیلیت در سکوت تماشا می کردند، تک تک حرکت هاي ناخودآگاه چهره هاي ما را می خواندند

  .هر سه جفت دست، در حال لرزیدن بود. جاهایشان خشک شده بودند، ولی نه کامال بی حرکت

  »آره « 

  »به فورکس « . زمزمه کردم
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  »آره « 

  »؟ ...براي« 

  »شرت قرمزتورو حمل می کرد  - یکی از اونها تی« . ل من شده بود، سرش را تکان داداو که متوجه سوا

  .سعی کردم آب دهانم را فرو دهم 

وي گرگینه ها می توانستم بگویم که از بحث کردن در این مورد جل. حالت صورت جاسپر حاکی از نارضایتی او بود

ه اونقدر نیستیم ک . نمی تونیم اجازه بدیم اونقدر نزدیک بشن« . بور بود چیزي را بگویدخوشش نمی آید، ولی مج

  »بتونیم از کل شهر محافظت کنیم 

. می دونم، ولی این که کجا جلوشونو می گیریم مهم نیست« :  آلیس که ناگهان چهره اش غمگین شده بود، گفت

  »و می گردن اونقدر نیست و یه تعدادیشون میان اینجاربازم تعدامون 

  »! نه« : زمزمه کردم 

   تمام افراد دور و بر ما، دوستان و همسایگان و دشمنان کوچکم، همه . صداي انکار من درهیاهوي مهمانی گم شد

حشت، خطر و شاید بی خبر از این حقیقت که و. می خوردند و می خندیدند و با موزیک این سو و آن سو می رفتند

  .آن هم به خاطر من. مرگ نزدیک بود

  »د برم، من باید از اینجا دور شم آلیس، من بای« 

  »ازم اول میان و اینجارو می گردن ب. ما با یه تعقیب گر سرو کار نداریم. فایده اي نداره« 

  »! شاید برن و آسیبی به بقیه نزنن اگه چیزي که دنبالشن رو پیدا کنن،! پس باید باهاشون روبه رو بشم« 
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  »! الب« :  آلیس به مخالفت پرداخت

  »داره میاد؟  چیوایسا، « :  جیکوب با صداي قوي و آهسته اي دستور داد

  »یه تعداد خیلی زیادشون . هاي ما هم گونه« :  آلیس نگاه سردش را به او انداخت

  »چرا؟ « 

  »این تمام چیزیه که می دونیم .  ي بالواسه « 

  »تعدادشون از شما بیشتره؟ « :  او پرسید

  »یه جنگه پایاپاي می شه  . ما یه سري برتري داریم، سگ «:  جاسپر گفت

  »نه، پایاپاي نمی شه « :  جیکوب که لبخند نصفه نیمه ي عجیبی بر چهره داشت، گفت

  »عالی شد « :  آلیس گفت

چهره اش شاد و سرزنده . شکم زده بود، به حالتی که صورت آلیس را پوشانده بود خیره شدممن که هنوز از وحشت خ

  .بود، تمام نا امیدي ها از صورت بی نقص او رخت بر بسته بودند

  .او به جیکوب نیشخند زد و او هم متقابال جواب داد

. همه جاش شدهکمی ناجوره، اما، فکر همه چیز همین االن ناپدید شد، مسلما یه  «: با صداي خودبینی به او گفت 

  »باهاش مشکلی ندارم 

  »ولی این بیشتر کار ماهاست تا شما .  باید هماهنگ باشیم، واسه ي ما راحت نیست« :  جیکوب گفت

  »ما وسواس نشون نمیدیم . اج داریممن اینطور فکر نمی کنم، ولی به کمک احتی« 
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  »ید، صبر کنید، صبر کنید ، صبر کنصبر کنید «. میان حرف آن ها پریدم

     آلیس روي انگشت هاي پایش بلند شده و کمی به سمت او خم شده بود، چهره ي هر دوي آنها از هیجان برق 

  .ها با بی قراري به من نگاه کردند آن. می زد، بینی هر دویشان به خاطر بوي دیگري چین افتاده بود

  »هماهنگ؟ «: از بین دندان هایم تکرار کردم 

  »تونی مارو دور از قضیه نگه داري؟ تو که جدا فکر نمی کردي می « :  جیکوب پرسید

  »تونو از این جریان کنار می کشید شماها خود« 

  »شگوت که اینطوري فکر نمی کنه پی« 

  »اونا خودشونو به کشتن میدن ! نه بهشون بگو آلیس ،« :  با اصرار گفتم

  .خندیدندجیکوب، کوئیل و امبري با صداي بلند 

  »... با هم. م هممون ممکنه کشته بشیمبال، جدا از ه« :  آلیس با صداي آرام و تسکین دهنده اي گفت

  .کوئیل دوباره خندید. جیکوب جمله ي او را تمام کرد »هیچ مشکلی پیش نمیاد « 

  »چند تا هستن؟ «: کوئیل مشتاقانه پرسید 

  »! نه« . فریاد کشیدم

  »کی، ولی تعدادشون داره کم می شه امروز بیست و ی -مدام تغییر می کنه« .آلیس حتی به من نگاه هم نکرد

  »چرا؟ « :  جیکوب با کنجکاوي پرسید

  »داستانش مفصله و اینجا جاش نیست ":  آلیس که نگاهی به اطراف می انداخت، گفت
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  »اواخر شب؟ "« 

  الزمه یه دستور       اگه قراره با ما بجنگید، . قرار رزم آرایی میزاریم...  یه آره، ما داریم« : جاسپر به او جواب داد

  »عمل هایی بگیرید 

  .با شنیدن بخش آخر، گرگ ها قیافه ي ناامیدانه اي به خود گرفتند

  »! نه« :  ناله کنان گفتم

ولی باشه که باید بار ا. ه بودمهیچ وقت به با هم کار کردن فکر نکرد. غیر عادي می شه« :  جاسپر متفکرانه گفت

  »همچین اتفاقی میفته 

  »چه ساعتی؟ . ما باید بریم پیش سم  .هیچ شکی درش نیست« :  جیکوب که حاال عجله داشت، تایید کرد

  »ساعت سه؟ « 

  »کجا؟ « 

  » کنید تا بتونین بوي مارو دنبال  از طرف غرب بیاین. حدود ده مایل به سمت شمال جنگل بانی هاه فارست« 

  »خودمونو می رسونیم « 

  .برگشتند تا اینجا را ترك کنند

  »! اینکارو نکن! خواهش می کنم! صبر کن، جیک« . او را صدا زدم

مسخره بازي «. د، چرخید تا به من پوزخند بزنداو توقف کرد، زمانی که کوئیل و امبري بی صبرانه به طرف در می رفتن

  »ز اونی که بهت دادم، به من دادي خیلی بهتري ااین جوري هدیه ي . درنیار، بلز
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  .صداي گیتار الکتریکی گریه هایم را در خود گم کرد »! نه« : مدوباره فریاد زد

  .با نا امیدي ناپدید شدن جیکوب را تماشا کردم. با عجله رفت تا به رفقایش برسد، که تا حاال رفته بودند. او جوابی نداد
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  فصل هجدهم

  آموزش
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی و الهام: ترجمه 

  میالد: بازبینی متن 

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  فصل هجدهم

  آموزش

  »ترین مهمونی در تاریخ جهان بود  این طوالنی« :  در راه خانه شکایت کنان گفتم

:  در حالی که با حالت تسکین دهنده اي به بازویم دست می کشید گفت. به نظر نمی رسید ادوارد مخالفتی داشته باشد

  »دیگه تموم شد « 

  . حال تمام کالن ها خوب بود -حال ادوارد خوب بود, حاال. چراکه من تنها کسی بودم که به تسکین دادن نیاز داشت

آلیس بعد از اینکه نگاه معنی داري به جاسپر انداخت و موج آرامش  ؛ آنها همگی به من اطمینان خاطر داده بودند

ل داده ازمه پیشانی مرا بوسید و قو,  دستش را دراز و سر من را نوازش کرده بود,  بخشی در اطراف من به حرکت درآمد

ا, بود که همه چیز درست می شود  می پرسید که چرا من تنها کسی بودم که قادر به,  ت با صداي بلند خندیده بودم

  میشد گفت که پس از آن ,  راه حل جیکوب خیال همه ي آنها را راحت کرده بود سرو کله زدن با گرگینه ها بود ،

نگ نفس داده و مهمانی با آهه شک جاي خود را به اعتماد ب. ه بودندجانی دوباره گرفت,  هفته هاي طوالنی پر استرس

  .یک جشن واقعی پایان یافته بود 

  . ولی نه براي من

همین که اجازه ي همچین کاري را هم . بود که کالن ها به خاطر من می جنگیدند به اندازه ي کافی بد و وحشتناك

  .وانم می کشیدم اال هم بیش از حد تهمین ح.  داده بودم زیاد بود

فقط زیاد از حد رشد .  بیشتر آنها حتی از من هم جوان تر بودند .با آن برادر هاي احمق و مشتاقش .  جیکوب دیگر نه

انگار قرار بود به یک پیکنیک در کنار ساحل ,  آنها بی صبرانه انتظار آن روز را می کشیدند.  کرده بودند و عضله داشتند

نمی دانستم .  حس می کردم عصب هایم ضعیف و بی حفاظ شده اند.  آنها را هم به خطر بیندازمنمی توانستم . بروند

  .غ کشیدن با صداي بلند مقاومت کنم چه قدر بیشتر می توانم در برابر میلم براي جی

  »منو امشب با خودت می بري « :  زمزمه کردم, براي اینکه صدایم را تحت کنترل داشته باشم

  »یلی خسته اي تو خ,  بال« 

  »نم بخوابم؟ فکر کردي می تو« 
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  »نمی خوام تو اون وسط باشی . نیمهمکاري ک...  مطمئن نیستم بشه هممون. این آزمایشیه« .  اخم کرد

  »پس زنگ می زنم جیکوب , و نمی برياگه تو من« . را بیشتر بر آن نمی کرد که بروم انگار این موضوع م

  . ولی امکان نداشت که من دور بمانم.  ه او مشت زده بودندانگار ب.  چشم هایش تنگ شدند

  .چراغ جلویی روشن بود .  حاال به خانه ي چارلی رسیده بودیم؛  او جوابی نداد

  »باال می بینمت « :  زیر لب گفتم

داي بلند با ص داشت از روي مبل کوچک می افتاد وچارلی در اتاق نشیمن خوابش برده بود . با نوك پا وارد خانه شدم

  .قی هم روشن می کردم بیدار نمی شد اگر باالي سرش اره بر. خرناس می کشید

  .شانه ي او را محکم تکان دادم 

  »! چارلی! بابا« 

  .چشم هایش همچنان بسته بودند ، غرولندي کرد

  »زود باش ، وقت تکون خوردنه .  این جوري بخوابی به کمرت آسیب می زنی من خونم ، « 

به او .  ولی موفق شدم که او را از روي کاناپه بلند کنم گر او را تکان دادم و آخر هم چشم هایش را باز نکرد ،چند بار دی

هنوز لباس هایش را عوض نکرده بود ،  باز در حالی که  کمک کردم تا به اتاقش برود ، در آنجا روي تخت غش کرد ،

  .شروع به خوروپف کرد 

  .نمی گشتاو به این زودي ها دنبال من 

وقتی لباسی که . زمانی که صورتم را شستم و شلوار جین و بلوز پشمی ام را پوشیدم ادوارد در اتاقم منتظر مانده بود

  .اي با ناراحتی مرا تماشا می کرد  او از روي صندلی گهواره ده بود را در کمد آویزان می کردم ،آلیس به من دا

  »بیا اینجا « :  گفتم, ه طرف تختم می کشیدمدر حالی که دستش را می گرفتم و او را ب

شاید حق با او بود و من به اندازه اي خسته بودم . او را روي تخت هل دادم و بعد خودم را روي سینه ي او جمع کردم

  .اجازه دهم دزدکی و بدون من برود  قصد نداشتم.  که خوابم ببرد

  .داشت پتویم را دور من پیچید و بعد ، مرا نزدیک خود نگه 

  »خواهش می کنم آروم باش « 

  »حتما « 

  »می تونم حسش کنم . بال این کار جواب میده« 

  .دندان هایم به هم قفل شدند
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حتی خود آنها . ش اهمیتی نمی دادهیچ کس به جز من به آسیب دیدن جیکوب و دوستان. او همچنان آسوده بود

  .خودشان از همه بیخیال تر بودند

تازه متولد شده ها . همه چیز راحت تموم میشه. بال به من گوش کن ،« . تم خودم را می باختمنست که داشاو می دا

که اونا من دیدم .  همونطور که تو نداشتی بر ندارن که گرگینه ها وجود دارن ،اونا حتی خ.  غافلگیر می شن کامالً

اعتقاد دارم که تکنیک هاي شکار گرگ ها  من واقعاً. اون طور که جاسپر به خاطر داره گروهی چه طور عمل می کنن ،

ها باید  بعضی احتماالً.  خیلی هامون بیکار می مونیم که پخش و سردرگمن ، و اونا هم.  روي اونها عالی جواب میده

  .سربه سرم می گذاشت » کنار بکشن 

  »مثل آب خوردن « ي سینه ي او بی صدا غرولند کردم رو

  »دیگه نگران نباش . حاال می بینی« . کردگونه ام را نوازش » ! هیشش« 

  .لین بار این باعث آرامشم نشد براي او و شروع به زمزمه ي الالیی من کرد اما ،ا

به . صدمه ببینندکسانی که دوستشان داشتم قرار بود  مردم خوب ، درواقع خون آشام ها و گرگینه ها ، ولی به هرحال

دلم می خواست سرم به سوي آسمان .  بد من کمی بیشتر دقت می کرد آرزو می کردم که شانس دوباره. خاطر من

   !فقط خودم!  اینجا من اونیم که می خواي ،  :  خالی بلند کنم و فریاد بکشم

ط متوجه خودم شانس بدم را مجبور کنم که فق .انم دقیقا همان کار را انجام دهم سعی کردم به راهی بیندیشم که بتو

   . . .باید صبر می کردم آسان نمی بود. باشد

ي ادوارد هر دو.  من هنوز هشیار و عصبی بودم دقیقه ها به سرعت سپري می شدند و در کمال حیرت من. خوابم نبرد

  .ما را به حالت نشسته باال کشید 

  »خواي اینجا بمونی و استراحت کنی؟ مطمئنی نمی « 

  .با ترشرویی به او نگاه کردم 

  .ن بپرد مرا روي بازوانش بلند کرد قبل از اینکه از پنجره پایی آهی کشید و

حتی در طول دویدن می توانستم  .خاموش دوید مرا روي پشتش گذاشت و به سمت جنگل تاریک و  به سرعت

فقط  فقط براي لذت بردن ،. ی دوید که فقط خودمان دوتا بودیم مانند زمانی م.  سرخوشی او را احساس احساس کنم

این از کارهایی بود که آن زمانها ، وقتی اینقدر نگرانی وجود نداشت .  ي اینکه جریان باد را در موهایش احساس کندبرا

  .دي من می شد باعث شا

هر از گاهی صداي .  راحت و آسوده صحبت می کردند .تی به محوطه ي باز و بزرگ رسیدیم خانواده اش آنجا بودند وق

بلند خنده هاي اادوارد مرا پایین گذاشت و ما دست در دست هم به طرف آنها راه افتادیم.  وطه می پیچیدت در محم .  

به همین خاطر چند لحظه طول کشید تا متوجه شدم در زمین  .ک شده بود ماه پشت ابرها پنهان بود و همه جا تاری

من همراه با کالن ها به وسیله ي اولین غروب با نشاط  همان محلی که بیش از یک سال پیش ، . خالی بیسبال هستیم

انگار این گردهمایی بدون پیوستن ، در اینجا حس عجیبی داشتم  از دوباره بودن. جیمز و دارودسته اش خراب شده بود
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آن الگو دیگر تکرار . دیگر هرگز باز نمی گشتند ولی جیمز و لورنت.  کامل نمی شد جیمز ، لورنت و ویکتوریا به ما 

  .  تمام الگوها شکسته بودند شاید.  نمی شد

  ؟ آیا امکان داشت که ولتوري متغیر این معادله باشد.  کسی پایش را از حد خود فراتر گذاشته بود بله ،

  . شک داشتم

  مثل گردبادي که در یک خط مستقیم به سمت ساحل   . از نظر من همیشه ویکتوریا مانند یکی از عوامل جوي بود

  . او باید قادر به سازگاري می بود.  ونه محدود کردن او اشتباه بودشاید این گ.  می تازید

  »می دونی چی فکر می کنم؟ « :  از ادوارد پرسیدم

  »نه « . او خندید 

  .لبخند نصفه نیمه اي زدم

  »به چی فکر می کنی؟ « 

  » نه فقط اون دومورد ، هر سه تا به هم مربوطه.  فکر می کنم همه ي اینا به هم ربط داره« 

  »منو گیج کردي « 

تازه متولد شده ها توي سیاتل ، غریبه ي « .  با انگشتم آنها را شمردم »رگشتی سه تا چیز بد اتفاق افتاد از وقتی تو ب« 

  »یکتوریا اومد تا دنبال من بگرده واز بقیه  قبل توي اتاق من و

  »ینطور فکر می کنی؟ چرا ا« . می کرد چشم هایش تنگ شده بودندباره فکر زمانی که در این 

بودن بهتر از اینا عمل  به هر حال اگه اونا.  ولتوري ها عاشق قانون هاي خودشوننواسه اینکه من با جاسپر موافقم « 

  .  مرده بودم و اگر می خواستند من بمیرم ،:  در ذهنم اضافه کردم »می کردن 

  »یکتوریا رو می گرفتی یادت میاد؟ سال پیش رو که رد و« 

  »زیاد تو این کار خوب نبودم « . اخم هایش را در هم کشید» آره « 

  »عقیب کردي؟ اونو اونجا ت. آلیس گفت توي تگزاس بودي« 

  »... همم. آره« . ابروهایش در هم رفتند 

لد متوواسه همین تازه  اون نمی دونه داره چیکار می کنه ، ولی. ممکنه این ایده اونجا به ذهنش رسیده باشه ببین ،« 

  »شده ها از کنترل خارج شدن 

  »آلیس چطور می تونه پیش بینی کنه  فقط آرو می دونست« . شروع به تکان دادن سرش کرد
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 ؟ لورنت نالی به قدر کافی نمی دوننولی مگه تانیا و ایرینا و بقیه ي دوستاتون در د از بقیه بدونه ، بهترممکنه آرو 

چرا  ه که خواسته یه لطفی در حقش بکنه ،بازم به قدري با ویکتوریا دوست بود و اگه.  مدت زیادي با اونها زندگی کرد

  »باشه ؟ نباید هر چیزي که می دونسته رو بهش گفته 

  »ویکتوریا توي اتاق تو نبود « . ادوارد اخم کرد 

   اگه این ویکتوریاست که توي سیاتل همچین کاري .  ادوارد اي جدید پیدا کنه؟ دربارش فکر کننمی تونه دوست« 

  »کسیه که اونهارو به وجود آورده  اون.  یه عالمه دوست واسه خودش دست و پا کرده ،  می کنه

  .شانیش از تمرکز چین افتاده بود پی در این باره اندیشید ،

ر ولتوري باشه بیشتره ، ولی نظریه ي تو اینکه کا من هنوزم فکر می کنم احتمال. ممکنه...  همم« :  باالخره گفت

شاید این استعداد اون  .بلیت خودحفاظتی از خودش نشون داد از همون اول یه قا.  خیلی با شخصیت ویکتوریا جوره

ها اینجا خرابیشونو به اگه اون با خیال راحت پشت قضیه نشسته باشه و اجازه بده تازه متولد شده  حال ، در هر.  باشه

شاید براي .  و شاید هم خطري از طرف ولتوري.  این نقشه اونو متوجه هیچ خطري از طرف ما نمی کنه رن ،بار بیا

اما هیچ کس از ارتش کوچیکش نجات .  ولی مطمئنه که تلفات خواهیم داشت ، برنده شدن روي ما حساب می کنه

در حقیقت ، اگه کسی زنده بمونه « :  داد ادامه, در حالی که فکر می کرد ». ا نمی کنه که برعلیهش شهادت بدهپید

باید حداقل یه دوستی داشته باشه که پخته تر از  ولی بازم ، .. . هممم .دم قصد داره خودش نابودشون کنه شرط می بن

  »... ده اي پدرت رو زنده نمی گذاشتهیچ تازه متولد ش.  بقیه اس

به هر .  احتمالش خیلی زیاده« . ش بیرون آمد و به من لبخند زدتبعد ناگهان از خیاال براي لحظه اي به جلو خیره شد و

  »تاثیر برانگیزه .  امروز خیلی تیزهوش شدي.  تا وقتی مطمئن نشدیم باید خودمونو واسه هرچیزي آماده کنیم صورت

هاست ، انگار یه حسی بهم میده انگار اون همین نزدیکی .  شاید فقط تحت تاثیر این محل قرار گرفتم« .  آهی کشیدم

  »االن منو می بینه 

  »هیچ وقت دستش بهت نمی رسه ، بال  اون« :  گفت. با این حرف آرواره ي او منقبض شد

که در میان سایه ها زمانی .  چشم هایش به دقت در میان درخت هاي تاریک به تجسس پرداخت علیرقم حرفی که زد

    دندان هایش نمایان شده بودند و .  نقش بسته بودعجیب ترین حالت ممکن روي چهره اش  جستجو می کرد ،

  .عی درنده خویی و خشم از نوع امید نو . م هایش با برق غریبی می درخشیدند چش

و هرکس دیگه اي که فکر آسیب  ویکتوریا.  واسه اینکه از نزدیک گیرش بیارم چه چیزایی که نمی دم« :  زیرلب گفت

ین بار با دستاي واسه اینکه ا.  واسه داشتن شانس اینکه خودم بهش خاطمه بدم. زدن به تو به سرش خطور کرده باشه

  »خودم تمومش کنم 

آرزو می کردم به اندازه اي  تان او را در دستم محکم تر فشردم ،از لحن صداي مشتاق و خشن او برخود لرزیدم و انگش

  .هایمان را تا ابد در هم قفل کنم  قوي بودم که دست
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کمی .  متوجه شدم که براي اولین بار آلیس به اندازه ي دیگران خوشبین نیست خانواده ي او رسیده بودیم وبه  تقریباً

 کش میداد ، جاسپر را تماشا می کرد که دست هایش را حالی که لبش کمی آویزان شده بوددورتر ایستاده بود و در 

  .واست براي تمرین خودش را گرم کند انگار می خ

  »آلیس چیزیش شده؟ « :  زمزمه کردم

اون نمی تونه ببینه که االن چه  گرگینه ها تو راه هستن ،« .  دوباره خودش شده بود ادوارد با دهان بسته خندید ،

  »زیاد با کور بودن راحت نیست .  اتفاقی میفته

او دوباره .  ادوارد بیرون آوردسرش را بلند کرد و زبانش را براي .  صداي آرام او را شنید آلیس بااینکه از ما دور بود 

  .خندید 

ازه می ده تو هم تمرین کنی یا نه؟ اون اجا.  بالهی ، .  ادوارد هی ،« ت سالم کرد  م«  

ا خواهش میکنم« :  ادوارد ناله کنان به برادرش گفت   »ت ، چیز جدید یادش نده م

  »مهمونامون کی می رسن؟ « :  کارالیل از ادوارد پرسید

اون قدر به . ولی من مجبورم ترجمه کنم .  یه دقیقه و نیم دیگه« . ه اي تمرکز کرد و بعد آهی کشیدبراي لحظادوارد 

  »ندارن که با فرم انسانیشون بیان ما اطمینان 

  »ی میان؟ دارن گرگ« . با چشم هاي گشاد شده به ادوارد خیره شدم

گرگیش دیده بودم به یاد می آوردم ، آب دهانم را فرو بردم رم جیکوب را در ف حالی که دو باردر .  او سرش را تکان داد

هر دو خاطره ... ل از دست من عصبانی شده بودبار اول در چمنزار با لورنت ، دفعه ي دوم در جنگل ، جایی که پ

  .وحشتناك بودند 

یزي که در کل ناخوشایند چ مین اآلن به ذهنش رسیده بود ،انگار چیزي ه عجیبی در چشم هاي ادوارد ظاهر شد ،نور 

  .او به سرعت دور شد ، قبل  از اینکه چیز دیگري ببینم ، پیش کارالیل و بقیه برگشت .  نبود

  »واسمون شرط دارن . خودتونو آماده کنید « 

  »منظورت چیه؟ « :  آلیس پرسید

  .داد و در تاریکی از کنار او گذشت ادوارد اخطاري  » هیشش « 

ت و جاسپر در دو سر آن قرار ملن ها ناگهان از هم باز شد و به صف درازي تبدیل شد که ادایره ي غیر رسمی کا

دست او را محکم تر .  که می توانستم بگویم که آرزو می کند در کنار آنها بایستد ادوارد طوري کنار من آمد. داشتند

  .گرفتم 

  .با چشم هاي نیمه باز به طرف جنگل نگاه کردم ولی چیزي ندیدم

ا   »، تا حاال چیزي مثل این دیدین؟  لعنت «. ت زیر لب غرولندي کردم
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  .ي گشاد شده نگاهی رد و بدل کردند ازمه و رزالی با چشم ها

  »چیه؟ من نمی تونم ببینم « :  تا جایی که می توانستم آهسته زمزمه کردم

  »تعداد گروهشون بیشتر شده « :  ادوارد در گوشم زمزمه کرد

باالخره .  فته بودم که کوئیل به دسته اضافه شده است؟ سرك کشیدم تا شش گرگ را در تاریکی ببینمآیا به او نگ

فراموش کرده بودم که قد گرگ ها چقدر . چشم هاي آنها از آنچه می بایست باالتر بودندچیزي در سیاهی درخشید ، 

ایی مانند چاقو که امکان نداشت از چشم دور با دندانه. فقط عضالنی تر و پشمالو بودند ,  مثل اسب ها.  بلند است

  .بمانند

به ذهنم رسید بیش از شش جفت چشم  ان طور که می کوشیدم بیشتر ببینم ،هم.  فقط می توانستم چشم ها را ببینم

  دوبار . در سرم به سرعت آن ها را شمردم  ... سه ، دو ، یک. به طرف ما می آیند

  .آنها ده تا بودند 

  »چه جالب « :  آرامی زیر لب گفتادوارد به 

  .حرکت محتاتانه اي بود .  کارالیل با تامل قدم آرامی به جلو برداشت

  »خوش اومدید « :  او به گرگ هاي نامرئی گفت

  .ام خارج شده در اول گمان کردم این صدا از دهان س »ممنون « :  ادوارد با لحن عجیب و یکنواختی جواب داد

گرگ در  تشخیص پیکر سیاه و بزرگ. بلندقدترین آنها ید خیره شدم ،رکز صف آنها می درخشبه چشم هایی که در م

  .این تاریکی غیر ممکن بود 

بیش از این نمیشه .  ولی نه بیشتر ما نگاه می کنیم و گوش میدیم ،« : ام را گفت ادوارد دوباره با همان لحن کلمات س

  »خودداریمون انتظار داشته باشیم  از قوه ي

   .ی و آماده ایستاده بود اشاره کرد عصب او به جایی که جاسپر» پسرم جاسپر .  همین هم خیلیه« :  کارالیل جواب داد

  چطوري می شه شکستشون داد اون به ما آموزش میده که اونها چطوري مبارزه می کنن ،.  در این قضیه تجربه داره« 

  »ون پیاده کنید شیوه ي شکار خودت مطمئنم می تونید اینهارو روي

  »اونا با شما فرق دارن؟ « :  م پرسیداادوارد براي س

هیچ .  بچه ان می شه گفت.  فقط چند ماه از این زندگیشون می گذره اونا خیلی تازن ،« .  کارالیل سرش را تکان داد

ده تا براي ما ، ده تا .  امشب تعدادشون روي بیست تا مونده. فقط قدرت حیوانی .ونه مهارت و تدبیر جنگی اي ندارن گ

  »دیدها بین خودشون جنگ زیاد دارن ج.  نباید سخت باشه ممکنه کمتر هم بشن با شما 

  .مانندي که مشتاق به نظر می رسید  صداي آرام و خرناس غرشی از صف مبهم گرگ ها شنیده شد ،صداي 

  .ن صداي او کمتر یکنواخت بودحاال تُ »اگه الزم شد ، بیشتر از سهم خودمونن می گیریم « :  ادوارد ترجمه کرد
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  »حاال می بینیم چه طور میشه « . زدکارالیل لبخند 

  »دونید اونها کی و چطوري می رسن؟  می« 

ک می کنه جلوي راهشون آلیس کم به محض اینکه برسند ،. هار روز دیگه از طرف کوه ها میان ، صبح زوداونا تا چ« 

  »رو بگیریم 

  »ما نگاه می کنیم . ممنوناطالعات بابت « 

. گذاشتجاسپر به فضاي خالی بین خون آشام ها و گرگ ها قدم  رار شد و بعدبه اندازه ي دوبار ضربان قلب سکوت برق

گونه اي به ادوارد  جاسپر نگاه هشدار.  پوست او در تاریکی به روشنی چشم گرگ ها بود. دیدن او براي من سخت نبود 

  .احت نبود به طور واضح ر او آهی کشید ،.  اد و بعد جاسپر به گرگینه ها پشت کرداو سر تکان د انداخت ،

حق با « .  به نظر می رسید سعی دارد شنوندگان پشت سریش را نادیده بگیرد؛ او فقط رو به ما شروع به صحبت کرد

ذارید دستشونو دورتون حلقه ن اول همی که باید یادتون باشه اینه که ،دو چیز م. اونا مثل بچه ها می جنگن.  کارالیله

تا وقتی که از کنارها به  ، این تنها چیزیه که اونا آمادگیشو دارن.  سعی نکنین تابلو بکشینشون کنن ، ودوم اینکه

  »امت؟ . واکنش تاثیرگذاري نشون بدناونا گیج می شن و نمی تونن  شون میاین و به حرکت ادامه میدین ،طرف

ا   .نانه به بیرون از صف قدم گذاشت جات با لبخندي م

  .او امت را به طرف جلو تکان داد . اسپر به طرف شمال محوطه برگشت و بین دشمنان هم پیمان قرار گرفتج

  »واسه حمله ي یه تازه متولد شدست اون بهترین نمونه . تماول ا خوب ،« 

چشم هاي اسعی می کنم چیزي رو نشکنم « :  زیر لب گفت. ت جمع شدندم«  

تازه متولد شده ها هم . اون خیلی ساده حمله می کنه ، ت متکی به قدرتشهممنظورم این بود که ا« : جاسپر نیشخند زد 

ا برو. نن کار دقیق و زیرکانه انجام بدن فقط واسه ساده کشتن سعی نمی ک   »ت م

  .می شد جاسپر چند قدم به عقب برداشت ، بدنش منقبض 

اخیلی خوب «    »ت ، سعی کن منو بگیري م

ت با پوزخندي مثل یک خرس به او حمله ور می شد جاسپر مهمان طور که ا .من دیگر نتوانستم جاسپر را ببینم و 

ا.  نامشخص به نظر می رسید نظر می آمد جاسپر بیش  به. ولی به پاي جاسپر نمی رسید ت هم فوق العاده سریع بود ،م

ت به طور حتم او می گیرند       مهر زمان که به نظر می رسید دستان ا .یک روح ، جسم مادي نداشته باشد  از

در کنار من به جلو خم شده بود و چشم هایش روي مبارزه  ادوارد .انگشت هاي او به چیزي جز هوا چنگ نمی زدند

بعد امت سر جاي خود خشک شد .    متمرکز بودند   .و

  .دندان هایش چند اینچ با گلوي او فاصله داشتند پشت او را گرفته بود ،جاسپر از 

ا   .ت فحشی دادم
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  .صداي غرش تحسین مانندي از تماشاگران گرگ به گوش رسید

ا   .دیگر خبري از لبخند نبود »یه بار دیگه « : گفت  ت با اصرارم

  .انگشتانم دور دست او سخت شدند »نوبت منه « . ادوارد مخالفت کرد

ا   »ام اول یه چیزي به بال نشون بدم می خو. یه دقیقه صبر کن« :  ت قدمی به عقب برداشت و با نیشخندي گفتم

  .ا تماشا می کردم زمانی که آلیس را جلو می کشید با چشم هاي نگران او ر

 می دونم که دلواپس اونی ،     « : من توضیح داد  ینگ می رفت جاسپر بهزمانی که او با قدم هاي موزون به سمت ر

  »نشون بدم چرا نگرانیت بی مورده  می خوام بهت

هنوز هم سخت بود که ببینم جاسپر جلوي او به  ، هرچند می دانستم جاسپر اجازه نمی دهد هیچ آسیبی به آلیس برسد

بعد از امت او مثل یک عروسک  ، ایستادبی حرکت  آلیس در حالی که لبخند می زد. تدحالت آماده باش می ایس

  .بعد سریع به سمت چپ او رفت جاسپر به جلو حرکت کرد ،.  کوچک به نظر می رسید

.آلیس چشم هایش را بست

  .یس قدم برداشت قلبم به تپش افتاد زمانی که جاسپر به طرف آل

که آلیس از جایش تکان به نظر نمی رسید  . ناگهان او در طرف دیگر آلیس ایستاده بود. ناپدید شد جستی زد وجاسپر 

  .خورده باشد 

در تمام این  ؛ مثل بار اول فقط پشت سر او روي زمین ایستاد و خم شد رخید و باز به طرف او خیز برداشتجاسپر چ

  .ند می زد مدت آلیس با چشم هاي بسته ایستاده بود و لبخ

  .لیس را با دقت بیشتري تماشا کردم حاال آ

او در همان ثانیه اي که بدن جاسپر .  فقط من که حواسم پرت حمالت جاسپر بود آن را نمی دیدم.  می کرداو حرکت 

جایی که کمر او بود  وقتی دستان حریص جاسپر در هوا.  به نقطه اي که او ایستاده بود متمایل می شد کمی جلو رفت

  .گ زدند او قدم دیگري برداشت چن

را جمع می پیچید و بدنش را چرخ می داد و خودش  او می رقصید ،.  تر حرکت کرد جاسپر نزدیک شد و آلیس سریع

انگار هر  فت و به حرکات باوقار او می رسید ، هرگز او را لمس نمی کردسریع جلو می ر جاسپر یار او بود. می کرد 

  .سرانجام آلیس خندید . د حرکت از پیش طراحی شده بو

  .لبهایش روي گردن او بود بود ،اگهان پشت سر جاسپر ظاهر شده ن

  .و گلوي او را بوسید » گرفتمت « :  گفت

  »یه هیوالي کوچیک و وحشتناکی  تو واقعاً« . پر آهسته خندید و سري تکان دادجاس

  .این بار آن صدا محتاط بود .  گرگ ها باز خرناس کشیدند
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  »نوبت منه « . و بعد بلند تر صحبت کرد» ون خوبه م گذاشتن یاد بگیرن واسشیه کم اگه احترا« :  ادوارد زیر لب گفت

:  با لحن خودبینانه اي پرسید.  آلیس آمد تا جاي او را در کنار من بگیرد.  او قبل از اینکه دستم را رها کند آن را فشرد

  »باحال بود ، هاه؟ « 

  »خیلی « :  گفتم صدا به سمت جاسپر می رفت برگیرم ، بال و بی بدون اینکه نگاهم را از ادوارد که سبک

  .حرکات ادوارد مثل یک شیر ، دقیق و نرم بودند 

د اینکه لبهاي او روي به قدري صدایش آرام بود که با وجو ». من حواسم بهت هست ، بال« :  ناگهان آلیس زمزمه کرد

  . آن را به سختی می شنیدم گوشم بودند ،

    زمانی که به هم  او روي جاسپر تمرکز کرده بود ،. دمنگاه کردم و بعد باز به ادوارد خیره ش لحظه اي به صورت او

  .هردویشان حمالت انحرافی می کردند می رسیدند 

  .چهره ي آلیس سرشار از سرزنش بود  حالت

به خطر بندازي هیچ  اگه تو خودتو.  اگه نقشه ات مشخص تر بشه بهش خبر می دم« :  با همان صداي آرام تهدید کرد

     همه مون  تسلیم می شن؟ اونا بازم می جنگن ، فکر کردي اگه تو بمیري هیچ کدوم از اونا. چیزي بهتر نمی شه

  »تو نمی تونی چیزي رو عوض کنی ، پس بچه ي خوبی باش ، باشه؟ .  می جنگیم

  .سعی کردم او را نادیده بگیرم شکلکی درآوردم ،

  »ت هت هسچشمم ب« :  تکرار کرد

       جاسپر از قرن ها تجربه اش کمک .  این مبارزه از بقیه پایاپاي تر بود ، جاسپر را محدود کرده بود و حاال ادوارد

ولی همیشه افکار او ثانیه اي قبل از  .می توانست از روي غریزه عمل کند  سعی می کرد تا جایی که  می گرفت و

ولی حرکاتی که جاسپر انجام میداد براي او ناآشنا  می سریع تر بودادوارد ک.  ادنداینکه حرکتی انجام دهد او را لو مید

غرش هاي غیر ارادي گاه  قادر نبودند برتري به دست آورند ولی هیچ کدام ، بارها و بارها به هم حمله ور شدند.  بودند

به قدري سریع حرکت می کردند که .  ولی نگاه نکردن سخت تر تماشاي آن سخت بود ،.  و بیگاه در فضا می پیچید

حسی به من .  هر از گاهی چشم هاي تیز گرگ ها توجه ام را جلب می کردند.  درست نمی فهمیدم چه کار می کنند

  .شاید بیش از آنچه باید می بود .که گیرایی آنها از من بیشتر بود  می گفت

  .سرانجام ، کارالیل گلویش را صاف کرد 

  .ادوارد صاف ایستاد و به او پوزخند زد.  یک قدم به عقب رفت جاسپر خندید و

. ه هایم با چشم نیمه باز نگاه می کردمژاز بین م. تمدومرتبه ا همه امتحان کردند کارالیل بعد از او رزالی ، ازمه و

سپس از . ودبتماشاي این یکی از همه سخت تر . زمه حمله کرد ماهیچه هایم منقبض شدندزمانی که جاسپر به ا

  .دستورعمل هاي بیشتري داد ي که حرکت هاي او را تشخیص دهم وولی بازهم نه به آن حد سرعت جاسپر کاسته شد

وش نکن فرام. روي پهلوها تمرکز کن... همون طوري... می بینی دارم چیکار می کنم؟ آره« :  ه گاهی می گفتک

  »ادامه بده . هدفشون کجاست
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  .هم می دید و هم می شنید د اوچیزهایی را که دیگران نمی دیدن ادوارد همیشه متمرکز بود

به هرحال این اواخر درست . آنها هم سخت تر می شد دنبال کردن ور که پلک هایم سنگین تر می شدندهمان ط

دادم و به پهلوي ادوارد تکیه .  و بیست و چهار ساعت کامل از آخرین باري که خوابیده بودم می گذشت نخوابیده بودم

  . گذاشتم پلک هایم بسته شوند

براي تماشا  اگه بازهم.  فردا هم این کارو انجام میدیم« :  جاسپر باز با ناراحتی براي اولین بار رو به گرگ ها اعالم کرد

  »بیاید خوشحال میشیم 

  »البته ، ما اینجا خواهیم بود « ام جواب داد ادوارد با صداي سرد س

  . به سمت خانواده اش برگشت.  زویم را نوازش کرد و از من دور شدبا بعد ادوارد آه کشید

اگه بی حرکت . که دیگه بعدا اشتباه نکنن رکدوم از ما آشنا بشن کمک می کنهگروه فکر می کنه اگه با بوي ه« 

  »خودمونو نگه داریم واسشون راحت تره 

  »هرچی شما بخواید !  حتما«:  م گفتاکارالیل به س

  . صداي گرفته و غمگینی از سوي آنها به گوش رسید رگ ها روي پاهایشان بلند می شدنده گزمانی که گرو

خورشید ابرها را روشن می کرد هرچند در دور دست طرف دیگر   . سیاهی محض شب در حال محو شدن بود 

یکره ها رنگ ها را ناگهان می شد پ. زمانی که آنها به این طرف رسیدند .  افق هنوز مشخص  نشده بود کوهستان ها

  .تشخیص داد 

مستقیما از  هیوالیی که به سیاهی نیمه شب. رز غیرقابل باوري عظیم الجثه بود به ط. م در جلو حرکت می کرداس

در خوابهاي بیش از یکبار  و دیگران را در چمنزار دیده بودمم ادر حقیقت پس از بار اولی که س کابوس هاي من می آمد

  .ود بد من پدیدار شده ب

  .ولی به نظر می رسید بیش از ده تا باشند یشان را با هر جفت چشم تطبیق دهم ،نمی توانستم تمام آنها را ببینم و بزرگ

  .قت عکس العمل مرا ارزیابی می کرد ادوارد را دیدم که درحال تماشاي من بود و با د از گوشه ي چشمم

ده بود ، ولی امت ، جاسپر شق و رق ایستا.  گروه بزرگ از پشت او می آمدند ام به کارالیل که جلو ایستاده بود رسیدس

  .زد و در راحتی کامل به سر می برد نیشخند می  در سمت دیگر کارالیل

  .بعد سراغ جاسپر رفت.  م به طرف کارالیل بو کشید هردو کمی لرزیدنداس

گرگی به رنگ .  انم چند تا از جدید ها را تشخیص دهممطمئن بودم می تو.  نگاهم به بقیه ي گرگ هاي هشیار افتاد

یکی .  موي پشت گردن او از انزجار سیخ شده بود.  خاکستري کم رنگ در آنجا حضور داشت که از بقیه کوچک تر بود

  م جلو رفت و گرگ اوقتی س. الغر و در کنار بقیه ناهماهنگ به نظر می رسید دیگر به رنگ ماسه هاي بیابانی بود

  . ناله ي ضعیفی از گلوي او خارج شد بین کارالیل و جاسپر تنها گذاشت  سه اي رنگ راما
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او موي قهوه اي مایل به قرمز و بلندتري داشت و در . م ایستاده بود متوقف شدانگاهم روي گرگی که درست پشت س

عادي ایستاده و به گونه اي . بودگروه دومین قدبلند ترین در  امتقریبا به بلند قامتی س.  مقایسه با دیگران پشمالو بود

  .ی بود سهل انگار به نظر می رسید نسبت به چیزي که به طور واضح براي دیگران کار شاق

شم هاي آشناي سیاه به من سرش را بلند کرد و با آن چ حنایی رنگ نگاه مرا حس کرده بود انگار گرگ عظیم الجثه ي

  .خیره شد 

و شیفتگی را می توانستم شگفتی .  کردم چیزي را که همین حاال هم می دانستم باور کنمسعی  پاسخ دادم ، نگاه او را

  .روي صورتم احساس کنم 

ند گرگی به سمت بغل جمع نشده بود اگر زبان او در طی یک نیشخ ز شد و دندانهایش را نمایان ساختپوزه ي گرگ با

  .می توانست حالت ترسناکی باشد 

  .زدم به طور ابلهانه اي قهقهه

در حالی که یورتمه می رفت . نگاه گروهش از پشت سر نادیده گرفت و جاي خود را ترك کرد.  نیش جیکوب بازتر شد

  .او همانجا متوقف شد و نگاه کوتاهی به ادوارد انداخت . بایستاد از ادوارد و آلیس رد شد تا در دو قدمی من

  .ز در حال ارزیابی واکنش من بودند چشمانش هنو ه ،مثل یک مجسم ادوارد بی حرکت ایستاد ،

به  ست رو به روي صورت من قرار گرفت،جیکوب روي پاهاي جلوییش خم شد و صورتش را پایین آورد تا جاییکه در

  .ثل ادوارد واکنشم را ارزیابی کرد من خیره شد و م

  . هوا را از شش هایم بیرون دادم »جیکوب؟ « 

  .  مثل این بود که با دهان بسته می خندد ماق سینه اش خارج شد ،اعغرشی که به جاي جواب از 

  .انگشتانم کمی می لرزیدند و موهاي قرمز قهوه اي کنار صورتش را لمس کردم . دستم را دراز کردم 

  . صداي مبهمی از گلویش خارج شد.  جیکوب سر بزرگش را به دستم تکیه داد آن چشم هاي سیاه بسته شدند و

انگشتانم را با کنجکاوي درون موهایش بردم و روي .  و گرم در مقابل پوست من بود و هم زبر م نرم موهایش ه

جیکوب .  بی هیچ هشداري بودم که چقدر به او نزدیک شده اماصال متوجه نشده .  تیرگی گردنش دست کشیدم

  .ناگهان صورتم را از چانه تا پیشانی لیس زد 

     ؛ همان کاري که اگر انسان بود به عقب پریدم و و او را زدم »! جیک, يو بهم زدحالم! اوه«:  شکایت کنان گفتم

مسلما یک خنده  از بین دندان هایش به بیرون آمد ، صداي زوزه مانندي که.  جیکوب خودش را کنار کشید.  می کردم

  .بود

  .صورتم را با آستین لباسم پاك کردم، نمی توانستم همراه او نخندم

حالت چهره ي کالن ها . ، کالن ها و گرگینه ها  لحظه بود که متوجه شدم همه دارند به ما نگاه می کننددر همان 

  .ام ناراحت به نظر می رسد انگار س.  و خواندن چهره ي گرگ ها سخت بود ، حیرت زده و تاحدودي منزجر
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ثال و انتظار واکنش متفاوتی از من داشت، ممتوجه شدم که ا.  ، عصبی و به طور واضح ناامید شده بود و در آخر ادوارد

  .جیغ بکشم و از وحشت فرار کنم 

  .جیکوب دوباره آن صداي قهقهه مانند را درآورد

جیکوب کنار .  تا زمانی که کامال از اینجا دور نشده بودند چشم از کالن ها برنداشتند .حاال بقیه ي گرگینه ها می رفتند 

تنها دو نفر از آنها کنار درخت ها توقف . آنها به سرعت در جنگل تیره ناپدید شدند.  ا کردمن ایستاد و رفتن آنها را تماش

  .ن می بارید جیکوب را تماشا کردند رویشا و کردند، در حالی که تشویش از سر

  . ادوارد آهی کشید و در حالی که جیکوب را نادیده می گرفت آمد تا در طرف دیگر من بایستد و دستم را گرفت

  »آماده اي بریم؟ « :  ز من پرسیدا

  .قبل از اینکه جوابش را بدهم، از باالي سر من به جیکوب خیره شده بود

  »ز همه ي جزئیات رو بررسی نکردم هنو «.  او به سوالی در ذهن جیکوب پاسخ داد

  . جیکوب گرگینه با ترشرویی ناله اي کرد

  »ه من مطمئن می شم که خطري ندار.  ان نکنپیچیده تر از این حرفاس خودتو نگر «: ادوارد گفت 

  »دارین راجع به چی حرف می زنین؟ « :  پرسیدم

  »راجع به راه حل ها بحث می کنیم  فقط «  : ادوارد گفت

  .، بعد ناگهان به سمت جنگل دوید  جیکوب به صورت هاي ما نگاه می کرد سرش را جلو و عقب برد

اما او طی چند ثانیه بین درختان .  یکی از دستهایم خود به خود دراز شد تا او را بگیرد »صبر کن « :  او را صدا زدم

  . ناپدید شد و دو گرگینه ي دیگر هم به دنبالش رفتند

   »چرا رفت؟ «  : در حالی که آزرده خاطر شده بودم، پرسیدم

  »ف بزنه واد بتونه به جاي خودش حرمی خ « .  آهی کشید »برمیگرده « :  ادوارد گفت

در آستانه ي غش . جایی که جیکوب در آن ناپدید شده بود نگاه کردم، دوباره به ادوارد تکیه کردم به حاشیه ي جنگل

  . کردن بودم ولی با آن می جنگیدم

  

فقط .  موهایش بهم ریخته و نامرتب بود سینه ي عریض او برهنه و.  جیکوب دوباره پدیدار شد ، این بار روي دو پا

  اما من گمان .  حاال او تنها بود. کف پاي برهنه اش روي زمین سرد کشیده می شد.  وار ورزشی پوشیده بودیک شل

  .ت ها پنهان بودند و پرسه می زنند می کردم که دوستانش پشت درخ
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از محوطه  تن، گذش رد شد هم ایستاده بودند و حرف می زدند با وجود اینکه با فاصله ي زیادي از کالن ها که حاال دور

  .زیاد وقتش را نگرفت 

او  » ، چیه این خیلی پیچیده است؟ ، خون مکنده خوب« :  جیکوب وقتی که فقط چند قدم با ما فاصله داشت گفت

  . مکالمه اي را که من از آن بی اطالع بودم ادامه می داد

  »مخفیانه تو رو دنبال کنه چی؟ کسی اگر .  من باید همه ي احتماالتو در نظر بگیرم« :  ادوارد به آرامی گفت

به هرحال ما کالین . باشه پس اونو ذخیره نگه دار« :  جیکوب با شنیدن این حرف صداي غرش مانندي در آورد و گفت

  »اونجا خطري تهدیدش نمی کنه .  و برادي رو براي محافظت گذاشتیم

  »ا دارین در مورد من حرف می زنین؟ شم «.اخم کردم 

  »ر طول جنگ قراره باتو چیکار کنه؟ من فقط می خوام بدونم د« :  دجیکوب توضیح دا

  » ؟با من چیکار کنه« 

.  اونا می دونن کجا باید دنبال تو بگردن« . صداي ادوارد آرامش بخش بود» نمی تونی توي فورکس بمونی، بال تو « 

  »شه اگه یه نفر از دست ما در بره؟ چی می

  »چارلی؟ « .  نفسم را حبس کردم.  صورتم نماندقلبم از سینه افتاد و خون در  

این کارو تکب قتل بشه تا اونجا نگهش داره ، اگه بابام باید مر. اون با بیلیه «:  جیکوب به سرعت مرا خاطرجمع کرد

  »آره؟ اون روز یه بازي هست , ه اسشنب.  احتماال به اونجاها نمی کشه.  می کنه

به قدري گیج و منگ بودم که نمی توانستم هجوم وحشیانه ي افکارم  »همین شنبه؟ « :  پرسیدم سرم گیج می رفت 

  »دوي فارغ التحصیلیت از بین میره لعنتی کا اه ،« . کردمبا اخم رو به ادوارد .  را کنترل کنم

  » تونی بلیط هارو بدي به یکی دیگهمی .  نیته که حساب میشه« :  به من یادآوري کرد. ادوارد خندید

  »اقل اونا رو می کشونه بیرون شهر حد. انجال و بن «. فورا تصمیمم گرفتم.  به سرعت چیزي به ذهنم آمد

تو که نمی تونی کل شهرو تخلیه کنی مخفی کردن تو فقط واسه « :  با صداي آرامی گفت.  او به گونه ام دست کشید

  »اونقدر نیست که حواسمون پرت شه  دادشونتع.  ما االن دیگه هیچ مشکلی نداریم بهت که گفتم.  احتیاطه

  »ه اونو توي الپوش نگه داریم چیه؟ آخر نظرت راجع به اینک« :  جیکوب با بی قراري مداخله کرد

آلیس فقط خون .  همه جاي اون منطقه از خودش رد گذاشته.  اون خیلی به اونجا رفت و آمد داشته« :  ادوارد گفت

    کسی که پشت این .  ولی معلومه که یه نفر اونارو به وجود آورده اسه شکار میانجوونو می بینه که وآشام هاي 

ممکنه  یا اون زن ، هرکی که هست« من بیندازد  ادوارد مکث کرد تا نگاهی به »اون مرد .  قضیه اس با تجربه تره

  دش یه نگاهی بندازه آلیس اگه تصمیم بگیره که خو.  همه ي این چیزهارو واسه منحرف کردن ما انجام داده باشه

شاید یه نفر روي همچین چیزي .  ولی ممکنه اون وقتی که تصمیم گرفته شد سر ما خیلی شلوغ باشه می بینه ، 
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جایی باشه که نشه پیداش  اون باید یه. نمی تونم اونو یه جایی رها کنم که خیلی وقت درش گذرونده.  حساب باز کرده

  »احتمالش خیلی کمه ولی من ریسک نمی کنم .  فقط واسه احتیاط .کرد 

  . او بازویم را نوازش کرد.  پیشانیم چین افتاده بود وضیح می داد به او خیره شده بودم ،همان طور که ادوارد ت

  »فقط باید خیلی حواسمون جمع باشه « :  خاطرنشان کرد

  .کوهستانهاي المپیک کشیده می شد اشاره کردجیکوب به جنگل تاریکی که در طرف شرق ما قرار داشت و تا 

  »میلیون ها احتمال وجود داره ، یه جایی که اگه الزم شد یه کدوممون باشیم .  پس اینجا قایمش کن« :  پیشنهاد داد

حتی اگه من .  قابل تشخیص تر میشه عطر اون خیلی قویه ، با بوي من هم مخلوط شده« .  ادوارد سرش را تکان داد

این توجه اونارو جلب  محوطه هست و با عطر بال ادغام شده ، رد پاي ما همه جاي.  رده باشم یه ردي گذاشتهحملش ک

اگه قبل از .  دونن واسه اینکه هنوز خودشون نمی ، ما دقیقا مطمئن نیستیم اونا چه راهی رو پیش می گیرن.  می کنه

  »... ه به ما برسن بوي اونو حس کنناینک

  . م شکلکی درآوردند و ابروهایشان در هم کشیده شدهردوي آنها باه

  »مشکالتو می بینی « 

  .الی که لبهایش بهم فشرده می شدند ، به جنگل خیره شد در ح »باید یه راهی باشه « :  جیکوب زیر لب گفت

  .حمل کردمرا بیشتر به طرف خودش کشید و وزن مرا ت ادوارد دستش را دور کمرم گذاشت.  روي پایم تلوتلو خوردم

  »... چارلی هم به زودي بیدار میشه  . تو خیلی خسته اي .باید ببرمت خونه « 

  »نه؟ , ي من حال تورو به هم می زنهبو« . جیکوب به طرف ما چرخید چشمانش برق می زدند» یه دیقه صبر کن « 

  »جاسپر؟ « :  صدا زد.  به سمت خانواده اش برگشت »ممکنه « .  ادوارد دو قدم جلوتر بود »بد نیست , ممه« 

چهره ي آلیس بازهم ناامید .  او به طرف آلیس که یک و نیم پشت ما بود رفت.  جیکوب با کنجکاوي به باال نگاه کرد

  .بود

   »، جیکوب  باشه« .  ادوارد رو به جیکوب سرش را به نشانه ي رضایت تکان داد

به  .نقشه اش هرچه بود .  ه بود به طرف من برگشتجیکوب که ترکیب عجیبی از احساسات روي چهره اش نقش بست

حاال نوبت  و.  همچنین از نزدیک بودن به دشمنان هم پیمانش ناراحت بود .طور واضحی به خاطر آن هیجان داشت 

  . زیرا او دست هایش را به طرف من دراز کرده بود من بود که محتاط باشم

  .ادوارد نفس عمیقی کشید 

  »ي قاتی کنیم تا رد تورو بپوشونه می خوایم ببینیم اگه میشه بوهارو به قدر «:  جیکوب توضیح داد

  .وءظن به بازوهاي باز او خیره شدم با س
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لی پنهان شده ولی می توانستم بی می صداي او آرام بود» بال , ید بهش اجازه بدي حملت کنهبا« :  ادوارد به من گفت

  .در آن را حس کنم 

  .اخم کردم 

  .شد تا مرا روي بازوانش بلند کند  خم قراري چشم هایش را چرخی داد وبی جیکوب با

  »بچه بازي درنیار « :  زیر لب گفت

  .او با جاسپر صحبت می کرد . ام بودصورت ادوارد خونسرد و آر.  ولی چشمان او هم مثل من به طرف ادوارد برگشتند

  »تر باشه که یکی دیگه امتحان کنه فکر می کنم به ي عطر بال براي من خیلی بیشتره ، جاذبه« 

در  .اخم کردم . هیچ چیزي نمی دیدم در تاریکی اطراف.  جیکوب از آنها دور شد و به سرعت به طرف درخت ها رفت

و نمی توانستم به  مسلما نیاز نداشت مرا انقدر محکم بگیرد .به نظرم خیلی صمیمی بود .  بازوهاي جیکوب راحت نبودم

گذرانده بودم را این آخرین بعد از ظهري که در الپوش .  چه حسی در او به وجود می آورد نیندیشم این که این حالت

   وقتی آتل روي دستم آن خاطره را  .بازوهایم را در هم گره کردم .  نمی خواستم به آن فکر کنم به یادم  آورد و

  .شدم روشن تر کرد آزرده خاطر 

ادوارد آنجا تنها بود و جیکوب به طرف او .  از یک جهت دیگر به محوطه بازگشت خیلی دور نرفتیم او چرخی زد و بعد

  .  حرکت کرد

»حاال می تونی منو بزاري پایین « 

نمی خوام سر خراب شدن این آزمایش هیچ ریسکی « . ت و حلقه ي بازوهایش تنگ تر شداو آهسته تر قدم برداش

  »بکنم 

  »تو خیلی آزاردهنده اي « :  زیر لب گفتم

  »مرسی « 

جیکوب یک قدم دیگر برداشت و بعد مرا در شش قدمی ادوارد روي .  جاسپر و آلیس از غیب در کنار ادوارد ظاهر شدند

  . بدون نگاه کردن به جیکوب کنار ادوارد رفتم و دست او را گرفتم.  زمین گذاشت

  »خوب؟ « :  پرسیدم

نمی تونم تصور کنم   ,بال جایی که تو به هیچ چیزي دست نزدياز اون« :  گفت درمی آوردجاسپر درحالی که شکلکی 

  »تقریبا به طور کامل از بین رفته .  که کسی بینیشو به جاي پاها بچسبونه تا بوي تورو بفهمه

  »یه موفقیت قطعی « :  آلیس به بینی اش چین انداخت و با او موافقت کرد

  »به ذهنم برسه ه اي و این باعث شد یه اید« 

  »که جواب هم میده «: د آلیس با اعتماد به نفس اضافه کر
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  »زیرکانه اس « .  ادوارد موافقت کردم

  » می کنی؟ چطوري اینو تحمل« :  جیکوب رو به من غرولند کنان گفت

قراره یه رد ،  در واقع تو خوب ،... ما« . ی که من نگاه می کرد توضیح داد ادوارد جیکوب را نادیده گرفت و در حال

بدون اینکه  تازه متولد شده ها میان شکار عطر تو تحریکشون می کنه و.  ساختگی توي محوطه جا بذاري بال

رو وقتی بوي ما. آلیس دیده که این کار جواب میده.  حواسشونو جمع کنن یه راست میان همونجایی که ما می خوایم

ویر آلیس جایی که تص .صفشون به سمت جنگل می رن ن.  هت به سمت ما میاناز هم جدا می شن و از دو ج فهمیدن

  »... یه دفعه ناپدید میشه

  »! ایول« .  جیکوب صدایی از خود درآورد

  .لبخندي از یک رفاقت واقعی . ادوارد به او لبخند زد 

طر افتادن هردوي آنها را چطور می توانستند اینقدر مشتاق باشند؟ چطور می توانستم به خ.  حس می کردم مریضم

  .کنم؟ نمیتوانستم تحمل 

  .نمی خواستم 

به گونه اي تصمیم مرا شنیده باشد ، نگران بودم  باعث شد از جا بپرم» هیچ راهی نداره «:  ناگهان ادوارد با انزجار گفت

  .ولی چشم هاي او روي جاسپر بودند 

  »کرم نکرده بودم ، نه خیلی می دونم ، می دونم ، حتی بهش ف« :  پر به سرعت گفتجاس

  .ي او لگد زد آلیس روي پا

نمی تونن روي هیچ چیزي به جز .  اونارو دیوونه می کنه ، اگه بال واقعا توي محوطه باشه« :  جاسپر به او توضیج داد

  »... بود کردن تک تکشون راحت تر شهاین باعث می شه نا.  اون تمرکز کنن

  .  د عقب نشینی کردجاسپر با دیدن چشم غره ي ادوار

چشم با اشتیاق به ولی از گوشه ي  ». فقط یه فکر تصادفی بود.  مسلما واسه ي اون خیلی خطرناکه« :  به تندي گفت

  .من نگاه می کرد 

  .صدایش زنگ دار شده بود »نه « :  ادوارد با قاطعیت گفت

که می رفتند تا بازهم تمرین زمانی . او دست آلیس را گرفت و به سوي دیگران برگشت »حق با تو ا «:  جاسپر گفت

  »دو گزینه ي بهتر از بین سه تا؟ « :  شنیدم که به او می گفت کنند

  .  نگاه بیزارجیکوب او را بدرقه کرد

این  گزینه هارو درنظر می گیره ،ون همه ا. جاسپر مسائلو از دید نظامی می بینه«. د به آرامی از برادرش دفاع کرد ادوار

  »نه سنگدلی  هوشیاري
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  .جیکوب صداي خرناس مانندي درآورد 

ط سه قدم با ادوارد فاصله داشت و من حاال فق .که غرق در نقشه هایش بود ، ناخوداگاه نزدیک تر آمده بود او در حالی 

  . یک بار ناخوشایند لکتریسیته ي ساکن بود ،مثل ا.  تنش فیزیکی را در هوا احساس می کردم با ایستادن بین آن دو

 بعدش می تونی مارو ببینی و.  من اونو جمعه بعد از ظهر میارم تا رد ساختگی بذاره «.  ادوارد سر بحث اصلی بازگشت

به اونجاها نمی کشه ولی به راحتی می شه ازش  کامال از اینجا دوره.  اونو به یه محلی که من می شناسم ببري

  »یه رد دیگه اونجا می کشم .  کردمحافظت 

  »نی؟ و بعدش چی؟ با یه تلفن همراه ولش می ک« :  جیکوب با لحن انتقادآمیزي پرسید

  »تو ایده ي بهتري داري؟ « 

  »دارم , راستیاتش« . کوب از خودراضی به نظر می رسیدناگهان جی

  »بدك نیست ... بازهم سگه... اوه« 

انگار با نگه داشتن من در جریان گفتگو می خواست نقش بچه خوب را بازي  جیکوب به سرعت به طرف من برگشت

ولی کله شقه و  اون هنوز جوونه ،. یدها عقب بایستنحرف بزنیم که با اون دوتا جد ثْما سعی کردیم با س «.  کند

  »دم یه نقش دیگه بهش واگذار کنیم ، موبایل خوب منم فکر کر.  پافشاري می کنه

  .ولی هیچ کس گول نخورد.  وانمود کنم که فهمیده امسعی کردم 

فاصله « :  رو به جیکوب اضافه کرد »کلیرواتر توي فرم گرگیشه ، با گروه در ارتباطه  ثْتا وقتی س« :  ادوارد گفت

  »مشکلی پیش نمیاره؟ 

  »نه « 

  »سیصد مایل؟ تاثیر برانگیزه « : د ادوارد پرسی

 ایه که تا حاال امتحان کردیم صدااین بیشترین فاصله « :  به من گفت. رآورددوباره جیکوب بچه خوب بازي د« 

  »بازم مثل صداي زنگ شفاف بود .  همدیگرو تا کجا می شنویم

و این . کلیرواتر هم به جمع گرگ ها پیوسته بود گیج بودم ثْاز فکر آنکه س ؛ سرم را تکان دادم ود افکار مغشوشبا وج

درست شبیه وقتی که جیکوب , می توانستم در سرم لبخند تابناك او را ببینم. سخت تر شود باعث می شد تمرکز کردن

ناگهان شوق و ذوق او در مهمانی کنار . البته اگر کمتر نبود ست بیش از پانزده سال داشته باشدنمی توان ؛ بچه تر بود

  ...آتش معنایی جدید به خود گرفت

اونجا باشه حس بهتري دارم  ثْاگه س. فکر خوبیه« . تایید این موضوع نباشد مایل بهبه نظر می رسید ادوارد چندان 

  »! اعتماد به گرگینه ها. ارم یا نهنمی دونم قادر هستم بالرو اونجا تنها بذ.  حتی بدون تماس هاي لحظه به لحظه

  »!  نه برعلیه اونها خون آشام ها ، جنگیدن با« :  جیکوب لحن بیزار ادوارد را منعکس کرد
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  »  ونید بر علیه یه سري شون بجنگیدشما بازهم می ت خوب ،« :  ادوارد گفت

  »که اینجاییم واسه همینه « . جیکوب لبخند زد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                              آموزش/ كسوف |٢٢

www.Twilight . ir  

  

  

  فصل نوزدهم 

  خودخواهی

  

  

  

  

  

 

  

  

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                         خودخواھي/ كسوف |١

www.Twilight . ir  

  

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                         خودخواھي/ كسوف |٢

www.Twilight . ir  

  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی و الهام: ترجمه 

  میالد: بازبینی متن 

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  فصل نوزدهم

  خودخواهی

  

  . احتماال وسط راه خوابم برده بود.  امه دادن آماده نباشمدانتظار داشت براي ا . ادوارد مرا در بازوانش تا خانه حمل کرد

انگار بعد از ظهر .  م و نور از زاویه ي غیر معمولی از پنجره ي اتاق من می تابیدنگامی که بیدار شدم، توي تختم بوده

  .، اما چیزي جز هوا را پیدا نکردند انگشتانم به دنبال ادوارد گشتند.  کش و قوسی به بدنم دادمخمیازه کشیدم و . بود

  » ادوارد؟ «  : زیر لب گفتم

  . دست او، ، با چیزي سرد و نرم برخورد کردند دست هاي جستجوگرم

  » االن واقعا بیداري؟« :  زمزمه کرد

  » ارهاي اشتباهی وجود داشته؟هشد«  :  به نشانه ي موافقت آه کشیدم »م ممم« 

  »لی خسته اي، تمام روز رو خوابیدي تو خی« 

  .زدم و دوباره به پنجره خیره شدم  تمام روز؟ چند بار پلک

  »باید تمام روز توي تخت می موندي  .تو شب بلندي داشتی «  : به من قوت قلب داد

  .ور می کردپنجره عب نور داشت ازغرب. کرد به چرخیدنم شروع بلند شدم، سر

  » گرسنه اي؟ می خواي صبحونه ات رو توي تخت بخوري؟«  :  ادوارد حدس زد

  »من احتیاج دارم بلند بشم و یکم تکون بخورم « . دوباره خودم را کشیدم» درستش می کنم « :  اعتراض کردم

یا شاید فکر .  امکان داره بیفتمانگار هر لحظه .  ودبه دقت مراقبم ب.  ادوارد دستم را تا رسیدن به آشپزخانه گرفته بود

  .اب راه می روم می کرد در خو

خودم توي بازتاب زرد رنگ نگاه سریعی به . ستر انداختم دو تا نان شیرینی توي تُ. صبحانه ي ساده اي درست کردم

  .ستر انداختمبدنه ي تُ
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  »اوه چقدر نا مرتبم « 

  »باید اینجا بمونی و استراحت کنی ، تو  دشب بلندي بو «:  ادوارد دوباره گفت

که من االن جزئی از      می دونی، تو باید شروع کنی به قبول این واقعیت. و همه چیز رو از دست بدم! درسته« 

  »خانواده ام 

  »ال به این موضوع عادت پیدا کردم من کام «:  لبخند زد

شیرینی رو برداشتم تا اولین گاز را به آن بزنم، متوجه شدم که  وقتی نان. من با صبحانه ام نشستم و او کنار من نشست

  .به پایین نگاه کردم و دیدم که هنور هدیه ي جیکوب را به دست دارم. او به دست هایم نگاه می کند

  .جذب گرگ ظریف چوبی شده بود » اجاره می دي؟ « :  ادوارد پرسید

  »حتما «:  با سر و صدا لقمه را بلعیدم

زود گذر براي لحظه اي . را به زیر دستبند برد و و مجسمه ي کوچک را در کف دستش سبک سنگین کرداو دستش 

  .را به تکه هاي کوچکی متالشی کند  ، می توانست آن دار کمی چرخاندن انگشتانشفقط با مق.  ترس وجودم را پر کرد

او فقط براي      . احساس خجالت می کردم حتی با فکر کردن به آن موضوع .  البته که ادوارد آن کار را نمی کرد

  .به آرامی کنار مچ دستم تاب خورد  گرگ.  گرگ را در کف دستش وزن کرد و بعد آن را رها کرد لحظه اي

او تمام چیز هاي دیگر را پنهان نگه . تمام چیزي که دیدم اندیشه بود.  سعی کردم احساساتش را از چشمانش بخوانم

  .دیگري وجود داشت اگر چیز .  داشته بود

  »جیکوب بلک می تونه به تو هدیه بده « 

انستم که به آخرین جشن تولد ولی می د.  فقط عبارتی بود که حقیقت داشت.  این یک سوال و یا حتی یک اتهام نبود

منطقی  کامال. به خصوص از ادوارد. من هیچ کدامشان را نمی خواستم. اره می کرد و هدیه هایی که دور انداختممن اش

  ...نبود وخب البته  همه مرا رد کردند

  »ساز رو دوست دارم  میدونی، من دست. تو به من هدیه دادي« به او یاد آوري کردم 

  »رو چطور؟ قابل قبول کردن هستند؟  هدیه هاي ارزون  «هایش را براي چند ثانیه جمع کرد  لب

  »منظورت چیه؟ « 

  »تو این رو زیاد دستت خواهی کرد؟ «  .کشید انگشتش را دور مچ دستم » این دستبند«

  .شانه ام را باال انداختم 
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  »ی خواي احساساتشو جریحه دار کنی؟ به خاطر اینکه نم «با زرنگی پیشنهاد داد 

  »حتما، به گمانم « 

د و دانکف دستم را برگر. د به دستم نگاه می کردکر هنگامی که صحبت می» فکر می کنی این عدالته « :  پرسید 

  »هم چیزي براي ارائه داشته باشم؟  اگر من«  ادامه داد. انگشتانش را روي رگ هاي مچم کشید

  »ارائه؟ « 

  »یزي که من رو توي خاطرت نگه داره یه چیز قشنگ، چ« 

  »من هستی، نیازي به یاد آور نیست تو توي همه ي افکار « 

  »اگر چیزي بهت بدم، دستت می کنی؟ « پافشاري کرد 

  »یه چیز ارزون؟ « ت کردم مقاوم

  .لبخند فرشته وارش را زد ». بله چیزي که خیلی وقته دارم« 

هر چیزي که تورو خوشحال «  .تی آن را قبول می کردمبا کمال خوشبخ اگر این تنها واکنش به هدیه ي جیکوب بود،

  »می کنه 

  »چون من کامال متوجه شدم  «. صدایش مرا متهم می کرد» تو تا به حال متوجه فرقش شدي؟ «  : پرسید

  »چه فرقی؟ « 

من خیلی دوست داشتم که به تو هدیه ي . همه به جز من. همه می تونن به تو چیزي بدن «: چشمانش را تنگ کرد 

 می دونستم این کار تو رو بیشتر از اونی ناراحت می کنه که هر کس . ، ولی این کار رو نکردم فارق التحصیلی بدم

  »تو چطوري توجیحش می کنی؟ . دالتیهاین کامال بی ع. انجام بده دیگه اي اون رو

این خودش بیشتر از اونیه . تو به من خودت رو دادي. تو از بقیه خیلی مهم تري . خیلی آسون « مشانه ام را باال انداخت

  »رو از حالت توازن بیرون می کنه  و هر چیز دیگه اي که تو به من بدي ما. که من استحقاقشو دارم

ري به من احترام می ذاري، ن طوتو ای« . لیل کرد و بعد چشمانش را گردانداي گفته ي مرا تح هادوارد براي لحظ

  »مضحکه 

  .بول نخواهد کردبگویم که کامال برعکسه، ق می دانستم که اگر به او.  به آرامی صبحانه ام را جویدم

  .تلفن ادوارد زنگ زد

  »آلیس، چی شده؟ « . ، به شماره ي روي تلفن نگاه کرد بل از اینکه جواب دهدق
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اعث تعجب او لی هر چیزي که آلیس داشت می گفت ب، و ناگهان عصبی شد.  گوش داد و من منتظر واکنشش بودم

  .چند بار آه کشید  .نشد

بال توي «  .ابروهایش کمانی از مخالفت بود. در چشمانم خیره شده بود» من چند تا حدس می زدم « :  به آلیس گفت

  »خواب حرف می زد 

  چه چیزي گفته بودم؟. سرخ شدم

  .قول داد من مراقبشم 

  .بعد از اینکه تلفن را قطع کرد نگاهم کرد

  »ن حرف بزنی؟ چیزي هست که بخواي در موردش با م« 

رویاهاي آزار . براي چه زنگ زده بودمی توانستم حدس بزنم . هشدار شب پیش آلیس. براي چند لحظه فکر کردم

    سپر بودم، سعی ارویاها، جایی که من دنبال ج .دهنده ام را که در طول روز وقتی خواب بودم به سراغم آمده بودند

ادوارد و . م کردمی دانستم که ادوارد را آنجا پیدا خواه. می کردم تعقیبش کنم و از هزار توي جنگل مانند عبور کنم

من حتی می توانستم . چون تصمیم خودم را گرفته بودم. شتمولی به آن توجهی ندا. تا مرا بکشد بود که منتظرهیوالیی 

  .، وقتی خوابیده بودم چه چیزهایی شنیده بود حدس بزنم ادوارد

  .صبر کرد. ه نبودم که نگاهش را تحمل کنمآماد کامالً. براي لحظه اي لبانم را جمع کردم

  »اسپر رو دوست دارم ن نظر جم« :  باالخره گفتم

  .ناله ي شکایت آمیزي کرد

  » .من باید یه کاري انجام بدم. من می خوام کمک کنم « : پافشاري کردم

  »وي خطر قرار بده، اسمش کمک نیست اگر تو رو ت« 

  »ده ي تخصص اونه این توي محدو. سپر فکر می کنه هستاچ« 

  .ادوارد به من اخم کرد 

  شما دارین براي من دست به خطر وقتی همه ي . ی من رو دور نگه داريتو نمی تون« :  آمیز گفتمبا حالتی تهدید 

  »ن من نمی رم توي جنگل قایم  بشم می زنی

اون تو رو دیده که توي جنگل تلو تلو خوران . آلیس تو رو توي زمین ندیده! بال « : ناگهان، جلوي لبخندش را گرفت

  »رو براي پیدا کردنت مصرف می کنی من تو فقط زمان بیشتري از. واهی کرد ا رو پیدا نختو م. راه می ري و گم شدي
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واتر رو به حساب کلیر ثْاون به خاطر اینه که آلیس س «:  مودبانه گفتم. من سعی کردم به اندازه ي او خونسرد باشم

ث هم به اندازه ي من دوست داره اونجا ولی معلومه که س.  مطمثنا اگر حساب می کرد، در کل چیزي نمی دید. نیاورده

  »ن بده نباید آن چنان هم سخت باشه وسوسه کردنش براي اینکه راه رو به من نشو. باشه

اگه تو  این می تونست عملی باشه« عمیقی کشید و خودش را آرام کرد  خشم در صورت ادوارد نمایان شد و بعد نفس

     هرکاري که اون بخواد، سث .  ام تا دستورات الزم  رو به سث بدهاالن فقط از سام می خو.  به من نگفته بودي

  .نمی تونه از دستوراتش سرپیچی کنه 

اگر بهش بگم که وجود من اون جا چقدر به من  اون دستورات رو بده؟ ولی چرا سام باید «لبخند دلنشینم را حفظ کردم 

  »ا تو م ترجیح میده طرف من باشه تکمک می کنه؟ شرط می بندم سا

یلی عالقه منده که اون رست بگی ولی من مطمئنم که جیکوب خشاید تو د «باید دوباره خودش رو آرام می کرد 

  » . دستورات رو بده

  »جیکوب؟ « اخم کردم

  »؟ دستورات اون هم باید اجرا بشه هیچ وقت بهت نگفته بود.  جیکوب دومین فرمانده است« 

در این . جیکوب طرف خودش خواهد بود. به پیشانیم چین انداختم. ش، می دونستدر کنار لبخند. مرا شکست داده بود

  .جیکوب هیچ وقت به من نگفته بود.  مطمئن بودممورد 

من دیشب با عالقه ي  «. ر انگیز و صدایی آرام ادامه داد تاه من استفاده کرد و با آرامشی شک بشدن کوارد از گیج ادو

 من هیچ عقیده اي در مورد اینکه چطوري. بهتر از سریال هاي تلویزیون بود.  زیاد ذهن افراد گروه رو نگاه کردم

کامال .  یه جور کشش شخصی دارم در برابر جمعی از ذهن ها. زرگ وجود داره ، ندارممجموعه اي از نیرو با اون گروه ب

  .جذابه

  .به او نگاه کردم. حواس مرا پرت کند او کامال سعی می کرد

  »اي زیادي رو پیش خودش نگه داشته جیکوب رازه «: وزخندي گفت با پ

  .را نگه داشتم و منتظر توضیحش شدم استداللم . فقط نگاه کردم. جواب ندادم

  »ه گرگ خاکستري کوچک تري شدي؟ جبراي مثال، دیشب متو« 

  .سرم را باال و پایین بردم

چیزي اتفاق افتاده که هیچ کدوم از داستان ها اونا رو براي . اونا تمام افسانه ها رو جدي می گیرن «ید با خود خند

  » .وقوعش آماده نکرده بودند
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  » من متوجه نمی شم، در مورد چی داري حرف می زنی؟ باشه،« آه کشیدم

  »تبدیل شدن رو داره گرگ اصلی قدرت آن ها بدونه هیچ سوالی قبول کردند که فقط نواده ي پسري « 

  »نوادگان اصلی نبوده، تغییر کرده؟ خب کسی که جزو « 

  »نه اون دختر جزو نوادگانه اصلیه، درسته « 

  »دختر؟ « پلک زدم و چشمانم گشاد شدند 

  »اسمش لیا کلیرواتره .  اون تو رو می شناسه «سرش رو تکون داد 

  »را جیکوب چیزي به من نگفت؟ قته؟ چچی؟ چند و» « لیا یه گرگ نماست؟ « داد زدم 

 همون طور که قبال گفتم، وقتی . ، براي مثال شماره هاشون چیزهایی وجود داره که اون اجازه نداره به کسی بگه« 

تی کنار من بود به جیکوب مراقب بود که وق. قادر نیستند که اون رو رد کنن سام دستوري می ده، گروه به سادگی

  ». اش شدندالبتنه بعد از دیشب تمام اونا ف .بکنه چیزاي دیگه اي فکر

ناگهان به یاد حرف هاي جیکوب در مورد لیا و سام افتادم و طرز رفتارش بعد  »می تونم باور کنم، لیا کلیرواتر؟ من ن« 

انگار ،  م باید هر روز توي چشماي لیا نگاه کنه در حالیکه می دونه تمام قول هاشو زیر پا گذاشتهااز اینکه گفت که س

ی که وقتی کوئیل پیر در مورد  و اشک.  لیا روي صخره. با که انگار بیش از حد حرف زده. که زیاد از حد حرف زده

و بیلی وقتش را با سو . ، روي گونه اش برق  می زدپسران کوئیلت با هم تقسیم می کنند لیت و فداکاریی اي که مسؤ

  .و مشکل این بود که هر دوتا گرگ نما بودند چه هایش داشت، چون او مشکالتی با ب می گذراند

فقط موقعی که زیان از دست دادن هري بهش .  من وقت زیادي رو براي فکر کردن به لیا کلیرواتر صرف نکرده بودم

ي چطوري نشانه گزار ا برایم گفت، اینکهو همین طور وقتی جیکوب داستانش ر .وارد شده بود، برایش ناراحت شدم

  . و امیلی، دختر خاله ي لیا، باعث شکستن قلبش شده بود، متاثر شده بودمم اعجیب بین س

  . و قادر نبود افکار خود را پنهان کند... م بود افکارش را می شنید او حاال او جزئی از گروه س

 ون خجالت می کشی پخش می شه تاتمام چیز هایی که ازش.  من واقعا از اون قسمتش متنفرم «: جیکوب گفته بود 

  .بقیه بتونن ببینن

  »لیاي بیچاره « : زمزمه کردم 

لیاقت همدردیه تو رو من فکر نکنم . اون به انداره ي کافی زندگی رو براي بقیه نامطبوع می کنه « ادوارد خرناس کشید

  »داشته باشه 

  »منظورت چیه؟ « 
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ن با هم همکاري می کنن تا راحت بیشترشو. اینکه افکارشون رو به اشتراك می ذارن به اندازه ي کافی سخت هست« 

  »اي بد می کنه، براي همه دردناکه وقتی یکی از اعضا به عمد فکر ه. ترش کنن

  .هنوزم طرفدار لیا بودم »اون به اندازه ي کافی دلیل داره « :  زیر لب گفتم

من چیزهاي عجیب  و. دمترین چیزهاییه که من در زندگیم دی اوه می دونم ، نشانه گزاري یکی از عجیب «:  گفت

 م رو به امیلی توصیف کرد، من اغیر ممکنه که بشه حالت عالقه ي س «سرش را با تعجب تکان داد » زیادي دیدم 

این من رو یاد رویاي شب نیمه تابستان می ندازه با همه ي اون .  م واقعا هیچ انتخابی نداشتاس. .. م اوامی گم س

زدیک به شدت احساسات شدتش ن «لبخند زد » وجود اومد ، مثل جادوئه  بهشلوغی اي که به خاطر جادوي پري ها 

  »من به توئه 

  »، ولی منظورت از فکر بد چیه؟  لیا ي بیچاره «: دوباره گفتم 

براي مثال  . موردش فکر نکننچیزهایی رو بزرگ  می کنه که دیگران ترجیح می دن در  اون دائماً «توضیح داد 

  »امبري 

  »گه چه مشکلی داره؟ م «:  با تعجب پرسیدم

همه .  مادرش کوئیلت نبود.  وقتی که اون رو حامله بود.  ماکا اومد اینجا خونه ي مادرش هفده سال پیش از مهمون« 

  »ولی امبري به گروه پیوست .  فکر می کردند  پدر امبري رو در ماکا ترك کرده

  »خب؟ « 

ونا اون ي ا ، همه ، جاشوا الی و بیلی بلک هستند ن ، کوئیل آتیراخب اولین کاندیداهایی که براي پدرش وجود دار« 

  »موقع ازدواج کرده بودند 

  .دقیقا شبیه سریال هاي تلویزیونی بود. ادوارد درست می گفت »نه « : بریده بریده گفتم 

ن سام برادر همه شون دوست دارن فکر کن. ل در عجبن که کدومشون برادر ناتنی دارنام، جیکوب و کوئیحاال س« 

آمادگی جیکوب هیچ وقت . ولی شک همیشه باقی می مونه. چ وقت مثله یه پدر نبودهجه به اینکه پدرش هیداره، با تو

  »این رو پیدا نمی کنه که از بیلی در این مورد بپرسه 

  »ي این همه چیز رو یه شبه فهمیدي؟ چطور! واي« 

اونجا خیلی . در عین حال هر کدوم به طور جداگانه فکر می کننهمگی با هم و . ذهن گروه هیپنوتیزم کننده است« 

  »چیزا هست براي خوندن 

  .رسیدن به نقطه اوجش زمین بگذارد مثل کسی بود که کتاب خوبی رو قبل  . در صدایش کمی پشیمانی وجود داشت
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  .خندیدم

  »خواي حواس من رو پرت کنی جذابی  ، همون قدر که تو وقتی می گروه جذابه« 

  کامال بی حالت. ورتش دوباره جدي شد ص

  »رد من باید توي زمین مبازره باشم ادوا« 

  »نه « :  با لحن خیلی  قاطعی گفت

  .اصی به ذهنم خطور کرددر آن موقع راه خ

  .، من باید با ادوارد می بودم ن اهمیت چنانی نداشت که من در زمین مبارزه باشمای

  »این کار رو نکن .  خودخواه ، دخواهخواه ، خوبد جنس ، خود  « :  م گفتمبه خود

  .گناه، چشمانم را به زمین دوخته بود. وقتی داشتم حرف می زدم نمی توانستم نگاهش کنم.  وجدانم رو پس زدم

من می دونم حدودم چیه و نمی تونم . من تا به حال یه بار دیوونه شدم... ادوارد، یه چیزي هست  ببین« زمزمه کردم 

  »ه تحمل کنم که تو من رو ترك کنی دیگیه بار 

صداي  فرو بردن . می ترسیدم بدانم که چقدر باعث درد کشیدنش شدم. براي دیدن واکمشش به باال نگاه نکردم

     آرزو . و تیره رنگ باالي میز خیره شدم یه قسمت چوب. پی آن بود را شنیدمناگهانی نفسش را و سکوتی که در 

  .کرد اگرکار می  ، می دانستم که نمی توانم.  رف هایم را پس بگیرممی کردم می توانستم ح

چ و احساس گناه پی. ت مرا آرام می کرداو داش بازوانم را. نش صورتم را لمس کرددستا. ناگهان ، بازوانش دور من بود

  .غریزه شده بود جاي هیچ پرسشی نبود که او باعث این. ولی غریزه ي بقا قوي تر بود.  تاب خوران به سراغم آمد

  »خیلی زود تموم می شه .  من دور نمی شم. ، بال .می دونی که شبیه اون نیست «زمزمه کرد 

چه جوري  نمی دونم بر می گردي یا نه ،« . هنوز پایین را نگاه می کردم» من نمی تونم تحمل کنم « پافشاري کردم 

  »فرقی نمی کنه چقدر طول بکشه  اون وضعیت رو تحمل کنم؟

  »چ دلیلی براي ترس تو وجود نداره هی. بال خیلی راحته «ه کشید آ

  »براي هیچ کدومشون؟ « 

  »هیچ کدوم « 

  »و همه خوب خواهند بود؟ « 
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  »همه « قول داد 

  »یازي به من در زمین مبازره نیست؟ یعنی هیچ ن« 

  »به خوبی از عهده شون بر می آیم  ما.  آلیس به من گفت تعداد اونا کم تر از نوزده تاست. مسلما نه« 

واقعا . ه نباشهدرسته، تو گفتی انقدر آسون هست که یه نفر می تون« ف هاي شب گذشته اش را تکرار کردم حر

  »منظورت همین بود؟ 

  »بله « 

  .می توانست نزدیک شدنش را حس کند  او. خیلی راحت بود

  »آنقدر آسون که نباشی؟ « 

  .وت، باالخره به صورتش نگاه کردم کبعد ار لحظه ي طوالنی س

  .چهره اش دوباره بی روح شده بود 

توي یه . طرش بیشتر از اونیه که تو بخواي من بدونمهر کدوم ا. ن راه یا اون یکیخب یا ای «نفس عمیقی کشیدم 

ی آسون اونا بدون یا، خیل. مورد حق منه که اون جا باشم و هرکاري رو که براي کمک از دستم بر می یاد رو انجام بدم

  » کدوم راه رو انتجاب می کنی؟. تو برن

  .حرفی نزد

، اکارالیل، ازمه . که من فکر می کردمبه همون چیزي . رد می دونستم به چه چیزي فکر می ک سپر و ارزالی ، ج  تم

  .و آلیس . دم به آخرین اسم فکر کنمخودم را مجبور کر... 

اون نوع که . ناي واقعینه از اون نوعی که ادوارد فکر می کرد هست، یکی به مع. تعجب نمی کردم اگر یک هیوال بودم

  .اون نوعی که حد و مرزي براي دستیابی به خواسته هاشون ندارن. مه می زننبه مردم صد

    آیا من مرزي براي کاري که انجام . امن، در کنار من. چیزي که من می خواستم این بود که ادوارد در امنیت باشه

  .؟ براي چیزي که برایش فداکاري می کردم؟ مطمئن نبودم می دادم داشتم

  »بذارم اونا بدونه من مبارزه کنن؟ من می خواي که  تو از« : با صداي آرامی پرسید 

یا اجاره بدي من اون  «. در وجودم احساس بدبختی می کردم .تعجب کردم که می توانم صدایم را کنترل کنم »بله « 

  »براي در کنار هم بودن ما مناسبه هر دو راه . جا باشم
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دستانش را حرکت داد تا آن ها را بر دو طرف صورتم بگذارد تا . نفس عمیقی کشید و سپس هوا را به آرامی بیرون داد

فکر کردم به دنبال چه چیري است؟ آیا . مدت زیادي در چشمانم خیره شد. مجبورم کند که به چشمهایش نگاه کنم

  گناه روي صورتم به اندازه اي که در دلم احساسش می کردم، زیاد و تهوع آور بود؟احساس 

یکی از دستانش را را براي . تم آن را درك کنمی به هم فشرده شد که من نمی توانسچشمانش به نشانه احساس

  .برداشتن تلفنش پایین برد

 به من جرات داد که به. کی از ابروانش را باال برد ی »یاي و براي مدتی مراقب بال باشی؟ آلیس، می تونی ب« آه کشید 

  »الزمه با جاسپر صحبت کنم « حرفش اعتراض کنم 

  .ادوارد تلفن را کنار گذاشت و برگشت تا به من نگاه کند. آلیس ظاهرا قبول کرد

  »می خواي چی به جاسپر بگی؟ « زمزمه کردم 

  »کنار کشیدنم رو باهاش مطرح کنم  می خوام برم و موضوع« 

  .، از صورتش کار آسانی بود خواندن اینکه گفتن این حرف چقدر برایش مشکل بود

  »من متاسفم « 

نه به اندازه اي که بتوانم  وانمود کنم  لبخند . جام بدهز اینکه مجبورش کنم این کار را انمتنفر بودم ا. اسف بودممتمن 

  .به طور قطع به اون اندازه نبود. ن من برودمی زنم و به او بگویم بدو

ین اگر ا. هیچ وقت از این نترس که به من بگی چه احساسی داري، بال «لبخند کوچکی زد » معذرت نخواه «  :گفت 

  »تو براي من حرف اول رو می زنی « پاشنه اش را باال انداخت » ... چیزیه که تو بهش نیاز داري

  »به جاي خوانواده ات انتخاب کنی  ن روقصد من این نبود که تو م« 

تو به من دو پیشنهاد دادي که می تونستی با وجود اونا زندگی .  به عالوه این چیزي نبود که تو بخواي. می دونم« 

  »این جوري به توافق رسیدیم . ی کنمتونستم باهاش زندگ من اونی دو انتخاب کردم که من می کنی، و

  »ممنونم« پیشانیم را به سینه اش تکیه دادم سرم را به جلو خم کردم و 

  »هر چیز « موهایم را بوسید » هر موقع « جواب داد 

دو صدا در وجودم با هم  صورتم را به پیراهنش فشار دادم و پنهان کردم و. رکت ماندیمبراي لحظه اي طوالنی بی ح

  .به می خواست که دهنش را ببنددیکی از من می خواست که خوب و شجاع باشم و دیگري از خو. می جنگیدند

  » همسر سوم کیه؟ «: ناگهان پرسید 
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  .هم همان رویا را دیده باشم به یاد نداشتم که باز  »ها؟ « طفره رفتم 

ولی تو من رو اونجا گم   . شتبقه اش یکمی معنی دا. ديیزي مثله همسر سوم رو زمزمه می کرتو دیشب یه چ« 

  »کردي 

  »بود که اون شب کنار آتیش شنیدم  فقط یکی از اون داستان هایی اون. ، بله اوم اوه ،« 

  »نده فکر کنم توي خاطرم مو «شانه هایم را باال انداختم 

  .احتماال از معذب بودنی که در صدایم وجود داشت گیج شده بود. ا به طرفی خم کردو سرش ر ادوارد از من دور شد

  .انه آشپزخانه با ترشرویی ظاهر شد ی در آستقبل از اینکه بتونه بپرسه، آلیس با ترشروی

  »تمام تفریح رو از دست خواهی داد  تو« :  غرغر کنان گفت

یکی از انگشتانش را زیر چانه ام برد و صورتم را باال آورد تا مرا براي  »سالم آلیس « : ادوارد خوش آمد گفت 

  .خداحافظی ببوسد

  »رو با بقیه حل می کنم همه چیز مرتب می شه امشب برمی گردم، این مساله  براي«  قول داد

  »باشه « 

ا. متب کردن وجود نداره، من بهشون گفتچیزي براي مر «: آلیس گفت    »ه ت راضیم

  »البته که راضیه « ادوارد آه کشید 

  .را ترك کرد تا با آلیس مواجه بشم شد و م ادوارد از در خارج

  .او به من نگاه کرد 

  » موضوع رو براي تو خطرناك ترش بکنه؟ ، فکر می کنی این اتفاق من متاسفم «معذرت خواستم 

  »زودتر از موعد پیر می شی . ی بالتو بیش از حد نگران «خرناس کشید 

  »براي چی ناراحتی؟ « 

چند ماه وي من فقط زندگی کردن با اون رو ت. ادوارد وقتی نتونه کاري رو که می خواد، انجام بده، بد اخالق می شه« 

  شکلکی در آورد» آینده پیش بینی کردم 

ا بهش واقع. ولی آرزو می کردم که تو می تونستی بدبینیت رو کنترل کنی، بال. شاید این تو رو سر عقل بیاره « 

  »احتیاجی نیست 
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  »اسپر بدونه تو بره؟ ي جتو می گذار« تقاضا کردم 

  »اون فرق می کنه « آلیس دهن کجی کرد 

  »ه گطوره دیحتما همین « 

تب ببینه، و اگر تو رو این جوري نا مر. دقیقه ي دیگه خونه است 15برو خودت رو تمیز کن، چارلی تا  «دستور داد  

  »دیگه نمی خواد بذاره بري بیرون 

خوشحال بودم که همیشه نباید وقتم رو با . در واقع تلف کرده بودم. واي من واقعا تمام روز رو از دست داده بودم

  .بیدن تلف کنمخوا

را که در آشپزخانه گذاشته با لباس کامل، موهاي آراسته و شامش  .خانه رسید من کامال آماده بودم وقتی چارلی به

گذاشته  رسید که چارلی روز خوبی را پشت سرن طور به نظر می شسته بود و ایآلیس در جاي همیشگی ادوارد ن.بودم

  .بود

  »سالم آلیس، چطوري؟ « 

  »چارلی، ممنونم من خوبم « 

بل از اینکه به سمت گفت، ق نرا در حالیکه کنارش می نشستم به م این» تو رو بیرون از تخت دیدم خوابالو باالخره « 

دم کلی همه در مورد مهمونی اي که دیشب پدر و مادرت گرفتند، صحبت می کنن، شرط می بن «. آلیس برگردد

  »تمیزکاري روي سرت افتاده 

  .انجام داده بود ، می شناختمش، همه کارها رو را باال انداختآلیس شانه اش 

  »داشت، یه مهمونی فوق العاده بود ارزشش رو  «: گفت 

  »کمک می کنه؟  ادوارد کجاست؟ توي تمیز کردن «: چارلی با بی میلی پرسید 

زه براي من اي بیش از انداولی بر. مطمئنا داشت فیلم بازي می کرد. آلیس آه کشید و قیافه ي محزونی به خود گرفت

  »دارن برنامه آخر هفته رو می ریزن ت و کارالیل ماون با ا! نه «خوب بود تا باورش کنم 

  »دوباره پیاده روي؟ « 

همیشه آخر مدرسه ها کوله . به جز من. بله، همه اونا می رن «رمانده شد ناگهان چهره اش د. آلیس سرش را تکان داد

هیچ . رجیح دادمی امسال من خرید رو به راه رفتن تول. یه جور جشن گرفتنه. اده روي می بندیمپشتیهامون رو براي پی

  .من ترك می شوم . کنار من نمی موننکدوم 
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ا جلو خود آگاه به سمتش خم شد، یکی از دستانش رآنقدر چهره اش در هم بود که چارلی نا. صورت آلیس جمع شد

  داشت چه کار می کرد؟ . ن به آلیس نگاه کردم با سوءظ. گشت بال راهی براي کمک میدن. آورده بود

چرا نمیاي و کنار ما نمی مونی؟ من از این فکر متنفرم که تو توي اون خونه  آلیس، عزیزم « : چارلی پیشنهاد کرد 

  » بزرگ تنها باشی

  .یزي از زیر میز پاي مرا فشار داد چ.  آلیس آهی کشید

  »اوه « اعتراص کردم 

  »چیه؟ « به سمت من برگشت چارلی 

  .یلی کودن شدممیتونم بگم فکر می کرد من امشب  خ. آلیس نگاهی بیهوده به من انداخت

  »انگشتاي پام له شد « غرغر کردم 

  »خب نظرت چیه؟ « چارلی به سمت آلیس برگشت » اوه « 

  .به زد، این بار محکم تردوباره به پایم ضر آلیس

و نداریم، شرط می بندم آلیس نمی خواد روي زمین اتاق من واقعا ما بهترین امکانات ر اینجا مم بابا، می دونیام« 

  »... بخوابه

  .وباره قیافه اي درمانده به خود گرفتآلیس د. چارلی لبانش را جمع کرد

  »ا موقعی که اهل خونه برگردن شاید بال باید با تو بمونه، فقط ت« 

  »تو که با خرید مشکلی نداري؟ « بخند تابناکی به من رد آلیس ل» اوه بال این کار رو میکنی؟ « 

  »باشه . حتما، خرید« موافقت کردم 

  »اونا کی میرن؟ « : چارلی پرسید 

  »فردا « آلیس شکلکی در آورد 

  »من کی بیام؟ « : پرسیدم 

روز شنبه کاري  تو که «انه انگشتش را روي چانه اش گذاشت ن رو گفت و بعد متفکرای» بعد از شام، فکر کنم « 

  »ر برم بیرون و کل روز طول می کشه وام براي خرید از شهنداري؟ نه؟ من می خ

  .ابروهایش در هم فرورفتند »سیاتل نه « چارلی مداخله کرد 

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                         خودخواھي/ كسوف |١۶

www.Twilight . ir  

اشتم در مورد المپیا د «مال امنه هر دو مون می دونستیم که سیاتل شنبه کا» مطمئنا سیاتل نه « آلیس موافقت کرد 

  »م فکر می کرد

  »برو شهر خوش بگذرون « . چارلی خوش حال و آسوده بود» تو خوش می یاد بال « 

  »بله بابا فوق العاده می شه « 

  .ي من رو براي نبرد پاك کردامه آلیس برن با یک گفتگوي شاد

. را قبول کرد مکه سفر خوبی داشته باشدناو به هیچ تعجبی آرزوي چارلی مبنی بر ای. خیلی نگذشته بود که ادوارد اومد

  .آلیس با او رفت . شگی خداحافظی کردادعا کرد که آنها صبح زود می روند و قبل از موعد همی

  .از رفتن آنها من عذر خودم را خواستم بعد

  »تو نمی تونی خسته باشی « چارلی اعتراض کرد 

  »فقط یه کمی « : دروغ گفتم 

ه تا دوباره نیروتو به براي تو خیلی طول می کش. ار می کنیهیچ تعجب نمی کنم که از مهممونی ها فر« غرغر کرد 

  »دست بیاري 

  .باال ادوارد روي تختم دراز کشیده بود

  »چه ساعتی با گرگ ها قرار داریم؟ « م تا به او ملحق بشم، زمزمه کردم وقتی می رفت

  »یه ساعت دیگه « 

  »ابن خوبه، جیک و دوستاش باید یه کمی بخو« 

  »ب، به اوندازه ي تو احتیاج ندارن اونا به خوا «اشاره کرد 

  .تظاهر کردم اون چیزي در مورد فردا نمی داند. بحث را عوض کردم

  » آلیس بهت گفته که می خواد دوباره من رو گروگان بگیره؟« 

  »در واقع اون این کار رو نمی کنه « لبخند زد 

  .قیافه ي من خندیدبهش نگاه کردم گیج شده بودم و اون با صداي آرامی به 

  »اومد؟ آلیس با بقیه می ره شکار  ن بگیرم، یادتسی هستم که اجازه دارم تورو گروگامن تنها ک «: گفت 

  »احتیاجی نداشتم اون کار رو بکنم فکر می کنم من  «آه کشید 
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  »تو من رو گروگان می گیري؟ « 

  .سرش را تکان داد 

وا یک خانه پر از ه. . به من سر بزنددر طبقه پایین گوش کند و مرتبا  چارلی اي نبود که. در مورد حرفش فکر کردم

  .کامال تنها . فقط من و او بودیم. ..آشام هاي کامال هوشیار با شنوایی زیاد وجود نداشت

  .از سکوت من نگران شده بود »همه چیز درسته؟ « پرسید 

  »به جز یه چیز ... خب بله « 

اما به گونه اي هنوز او به نظر می آمد که از تسلطش بر من . شگفت زده بود. دندچشمانش نگران بو »چه چیزي؟ « 

  .شاید نیاز بود بیشتر صریح باشم . مطمئن نیست

  » چرا آلیس به چارلی نگفت که تو امشب می ري؟ «: پرسیدم 

  .خیالش راحت شده بود. خندید

هنوز هم می ترسیدم ولی . ماحساس گناه می کردهنوز . من از رفتن به زمین مبارزه بیشتر از شب قبل لذت بردم

ب یقین داشتم که خو. . می توانستم پایان یافتن آن چه را که می آمد ببینم. می توانستم عمل کنم. ه نبودموحشت زد

که می گفت همه  دست دادن مبارزه کنار آمده بود و این می توانست باور نکردن این را ادوارد ظاهرا با ایده ي از. است

حق با آلیس بود، من . رداگر به این موضوع اطمینان نداشت، خانواده اش را ترك نمی ک. چیز راحت است را سخت کند

  .ان بودمزیادي نگر

  .مین مبارزه رسیدیمعاقبت به ز

 آلیس و رزالی روي زمین لم داده بودند و.ت در حال کشتی گرفتن بودند، از صداي خنده هایشان معلوم بودمسپر و ااج

و کارالیل چند متر آن طرف تر بودند و سرهایشان بهم نزدیک بود و انگشتانشان باهم تماس  ازمه. تماشا می کردند

  .توجهی نداشتند. داشت

به راحتی سه گرگ را ببینم که در ماه از پشت ابرهاي نازك می درخشید، و من می توانستم . امشب خیلی روشن تر بود

  .ایاي مختلف مبارزه را تماشا کنند شسته اند تا از زوحلقه ن فاصله ي دور از هم در

ا او با شنیدم صداي رسیدن ما سرش ر اگر ستم او را در نگاه اول بشناسم حتیباید می توان. تشخیص جیکوب راحت بود

  .بلند و به ما نگاه نمی کرد

  »بقیه ي گرگ ها کجان؟ « تعجب کردم 
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م انقدر به ما اطمینان نداشت که فقط جیکوب رو ایک نفر کافیه ولی س. نیازي نیست که همه ي اون ها اینجا باشند

  .می تونی بهشون بگی دم جیکوب. کوئیل و امبري همیشه باهاشن.  فکر می کنم جیکوب می خواست بیاد. بفرسته

  »جیکوب به شما اعتماد داره «

  »فکر کن . همه اش همین. نیم بکشیمشاون باور داره که ما سعی نمی ک «ادوارد سرش را تکان داد 

شاید سخت . می دانستم این برایش به سختی کنار رفتن به خاطر من بود »امشب شرکت می کنی؟ « دل پرسیدم دو

  .تر

بهشون یاد بده . تا گروه نامساوي کار کنه اون می خواد با چند. ش کمک می کنمسپر احتیاج داشت ، بهاهر وقت ج« 

  »کنن  طوري با چند تا مهاجم مقابلهچه 

  . شانه اش را باال انداخت

  .س، احساس اطمینان مرا در هم شکست ساس تازه اي از تراح

  .من بدترش کردم . ودي خوخود کم بودتعداد آن ها به خ

  . سعی کردم واکنشم را پنهان کنم. به میدان خیره شدم

م را قانع کنم که دم، براي اینکه خودودم در ستیز بوهنگامی که براي دروغ گفتن به خ. اي نگاه کردن بودرجاي بدي ب

ي مبارزه شان  از صحنه از کالن ها دور شود ، چون هنگامی که چشمانم را مجبور کردم تا ، همه چیز درست خواهد شد

  .واقعی و مرگبار می شد، نگاه جیکوب در نگاه گره خورد و او لبخند زد که تا چند روز دیگر

  .نش مثل وقتی که انسان بود جمع شد چشما. گرگی بود دال یک لبخنبمثل ق

            براي فرار از کابوس دیدن در مورد آنها،. باورش خیلی سخت بود که کمی قبل از گرگ نما ها می ترسیدم

  .نمی خوابیدم

  .تم، بدون پرسیدن، کدام یک از آنها کوئیل و کدام یک امبري بودمی دانس

همانی که صبورانه داشت . ر بود که در پشتش لکه هاي تیره اي داشتچون امبري به طور قطه گرگ خاکستري الغرت

       مدام تکان . . در حالیکه رنگ کوئیل شکالتیه تیره بود که در صورتش کم رنگ می شد. مبارزه را نگاه می کرد

حتی اگر این . ندآن ها هیوال نبود. است بمیرد رکت در این مبارزه ي ساختگی، حاضرمثل این بود که براي ش. می خورد

  .آنها دوست بودند. طور به نظر می آمد
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دوستانی که مثل اهنگامی که نور ماه روي پوستشان برق می زد، سریع تر از مار کبري در . سپر فناناپذیر نبودندات و جم

هنوز، بو  دوستانی که رات موجود در این جا را درك کنندیهدوستانی که به نظر نمی آمد خط. حال ضربه زدن، بودند

  ... ه می توانستند بمیرنددوستانی ک. وانستند خون ریزي کننددوستانی که می ت. نوعی فناپدیز محسوب می شدند

ولی اگر . د که او واقعا براي خانواده اش نگران نیستچون معلوم می کر. قوت قلب می شد  اطمینان ادوارد باعث

دلیلی وجود نداشت که نگران باشد، اگرآن احتمال  باعث ناراحتی او  ی افتاد، او ناراحت می شد؟ماتفاقی براي گرگها ن

  .کرد نمی شد؟ اطمینان ادوارد فقط قسمتی از نگرانی هاي مرا بر طرف می 

  .به نظر نمی آمد که چندان قابل قبول باشه. سعی کردم بغضی را که در گلو  داشتم فرو بدهم و به جیکوب لبخند بزنم

به سمت حاشیه ي زمین، . چابکی اش با وجود هیکل بزرگش، عجیب بود. اهایش جست زدجیکوب به آرامی روي پ

  .دوارد ایستاده بودیم، یورتمه رفت جایی که من و ا

  »جیکوب « : رد خوش آمد گفت ادوا

مثل روز گذشته، سرش . هم سطح من شد سرش را پایین آورد تا. جیکوب اعتنایی نکرد، چشمان سیاهش روي من بود

  .ناله ي آرومی از گلویش خارج شد . یک طرف خم کرد ا بهر

  »فقط نگران بودم، می دونی «  .ي ادوارد نبود نیازي به ترجمه »من خوبم « جواب دادم 

  .نگاه کردنش ادامه داد جیکوب به 

  »اون می خواد بدونه چرا « ادوارد زمزمه کرد 

  .دوارد کج شد و لب هاي ا. ه با دلخوريتهدید آمیز نه، بلک. جیکوب غرید

  »چی شده؟ « : پرسیدم 

چیزي که دقیقا توي فکرش بوي .  چیزي کم دارهمه من اون جوري که اون یکی خواسته یه می کنه ترج اون فکر« 

  »اینه 

  »چه چیزي براي نگرانی وجود داره؟  .این احمقانه است«  

  »چون فکر می کردم بی ادبانه است  من تغییرش دادم « 

ا براي نگرانی وجود داره، مثله یه دسته زخیلی چی «ر از آن نگران بودم که تفریح کنم بیشت. نیمه اي زدمند نصفه لبخ

  »می خوان به خودشون آسیب برسونن  گرگ احمق که

  .نندش را کردپارس ماجیکوب خنده ي 
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  »تو بدون مترجم مشکلی نداري؟ . وادکمک می خ اسپرج «:  ادوارد آه کشید

  »درستش می کنم « 

بعد برگشت و به سمت جایی که  . ادوارد براي لحظه اي با دقت به من نگاه کرد، سخت بود از چهره اش چیزي فهمید

  .منتظرش بود راه افتاد اسپرج

  .زمین سرد و ناخوش آیند بود. همون جایی که بوده، نشستم

مت جلو نیم قدمی به س. لند شدناله ي ضعیفی از گلویش ب. یکوب قدمی به جلو برداشت و بعد به سمت من برگشتج

  برداشت

  »دون من برو، نمی خوام تماشا کنم ب «: گفتم 

و بعد با آهی از سر شکایت خودش را روي زمین و در کنار . جیکوب براي لحظه اي سرش را دوباره به طرفی هم کرد

  .من جا داد

به باال، به ابرهاي نقره اي . هایش تکیه داد فقط سرش را به پنجه. جوابی نداد »می تونی بري، واقعا « اطمینان دادم 

باد سردي روي زمین مبازره . قوه ي تخیلم به انئاره ي کافی غذا داشت. نمی خواستم مبارزه را ببینم. روشن نگاه کردم

  .وزیدن گزفت و من لرزیدم

  .خز گرمش به طرف چپم فشرده می شد  .شد جیکوب سر خورد و به من نزدیک تر

  »ممنونم « زمزمه کردم 

  .نش خم شدم، این جوري راحت تر بود بعد از چند دقیقه به سمت شانه هاي په

آسمان  وقتی تکه اي ابر ضخیم روي ماه را می پوشاند و بعد می گذشت  .به آرامی در آسمان حرکت میکردندابرها 

  .تاریک روشن می شد 

مان صداي عجیب وزوز دیروزي از گلویش خارج ه. با حواس پرتی  شروع کردم به فروکردن انگشتانم در خز گردنش

  .، ولی همان احساس رضایت را در بر داشت  خشن تر و وحشی تر از خرخر گربه. صدایی از سر آسودگی. شد

  »ولی رنه آلرژي داشت .. می خواستمهمیشه یکی . می دونی، من هیچ وقت سگ نداشتم «: اندیشناك گقتم 

  .وردجیکوب خندید، بدنش زیر من تکان خ

  »تو اصال براي شنبه نگران نیستی؟ « پرسیدم 

  .در نتیجه می توانستم ببینم که یکی از چشمهایش می چرخید. سر بزرگش را به سمت من چرخاند
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  »من هم همین احساس مثبت را داشتم  آرزو می کنم« 

  .شدن بکنمهتر و باعث شد کمی احساس ب. وزوز کرد سرش را روي پاهایم خم کرد و دوباره شروع به

  »فردا یه پیاده روي در پیش داریم  خب، «حدس زدم 

  صدایش مشتاق بود. غرید

  »سافت ها مثل یه آدم معمولی نیست قضاوت ادوارد در مورد م. احتماال طوالنی خواهد بود «هشدار دادم 

  .جیکوب به نشانه ي خنده پارس کرد

  .تکیه دادممش فروبردم، سرم را به گردنش خودم را بیشتر توي خز گر

به آنی که من و جیکوب بیشتر شبیه بود  الت غیر معمول خود بود، این احساسحتی با وجود اینکه او در ح. عجیب بود

ي که جیکوب وقتی انسان بود، ارتا چند ب. دوستی ساده و بدون غرض که مثل نفس کشیدن طبیعی بود. قبال بودیم 

بودن  گمی کردم، وقتی که فکر می کردم گر رو دوباره این جا پیدا خیلی عجیب بود که من باید این احساس. بودیم

  .باعث از دست دادنش شده است 

  .بازي مرگبار در زمین شروع شده بود و من به ما نگاه می کردم که در مه فرو رفته بود
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  فصل بیستم

  توافق
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی و الهام: ترجمه 

  میالد: بازبینی متن 

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  فصل بیستم

  توافق

  

  .همه چیز آماده بود

  . وسایلم بسته بندي شده بود و در صندلی بغل کامیونتم منتظرم بود ،براي مالقات دو روزه با آلیس 

از ته دل امیدوار بودم  مایک می خواست جسیکا را که من واقعاً. بلیطهاي کنسرت را به آنجال ، بن ، و مایک داده بودم 

  . با خود ببرد

چارلی را براي ماهیگیري در ، بعد از ظهر  بیلی قایق قدیمی کوئیل پیر آتیارا را قرض گرفت و قبل از شروع بازيِ 

درهرحال آنها . کالین و برادي دوگرگینه ي جوانتر براي محافظت از الپوش عقب می ماندند. دریاي آزاد دعوت کرد

    ارلی باید بیشتر از تمام کسانی که در فورکس بودند در امان هنوز ، چ.  بچه بودند ، هر دو فقط سیزده سال داشتند

  . می ماند

را بپذیرم و حداقل براي یک شب ، چیزهایی که خارج از  سعی کردم این. همه ي کاري که می توانستم انجام داده بودم

تقریبا تصورش آدم را . دساعت تمام میش 48به یک روش یا بیشتر ، همه چیز ظرف . کنترلم بود را از سرم بیرون کنم

  . راحت میکرد

. م را می کردما داشته باشم و من داشتم تمام سعیادوارد درخواست کرده بود که آرامش 

  »باشیم؟براي این یک شب ، میشه سعی کنیم همه چیز رو فراموش کنیم ، فقط تو و من  « : گفت نالهادوارد با عجز و 

نظرم هرگز نمی تونم چنین ه ب «طع می کرد ادامه داد و در حالیکه تمام قدرتش را براي تسخیر من از چشمانش سا

  » فقط تو. اج دارم که با تو باشماحتی. فرصتی دیگه بدست بیارم
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ار هرچند می دانستم فراموش کردن اشکهایم در حرف بسی . خواهش سختی نبود که من نتوانم با آن موافقت کنم

امشب را براي تنها بودن داشتیم هم فقط موضوعات دیگري نیز در سرم بود و دانستن اینکه ما . آسانتر از عمل بود

  .کمک کننده بود

  . اینکه من آماده بودم, نوان مثال بع،  زهایی بودند که تغییر کرده بودندچی

وحشت و اظطراب و احساس گناهی را که شدیدا مرا اکنون . من آماده بودم به این خانواده و به دنیاي ادوارد ملحق شوم

من درحالیکه به  .دن بر این موضوع دست داده بود فرصتی براي تمرکز کر.  در بر گرفته بود ، داشتم احساس می کردم

دفعه ي . و دانستم که دوباره وحشتزده نخواهم شد ي ابرها به ماه خیره شده بودمیک گرگینه تکیه داده بودم از ورا

او دیگر هرگز . آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. گر که خطري ما را تهدید کند من آماده خواهم بوددی

دفعه ي بعد من . ما جفت هم خواهیم بود مثل آلیس و جاسپر. مجبور نخواهد شد بین من و خانواده اش یکی را برگزیند

  . سهم خود را انجام میدهم

  . من آماده بودم. اما این الزم نبود. ترتیب ادوارد راضی می شد یخ گوشم بگذرد بدینمن منتظر می شدم خطر از ب

  . فقط یک قطعه ي گمشده وجود داشت

وقت زیادي براي فکر . بودند که تغییر نکرده بودند شامل عشق بی نهایت من به ادواردیک قطعه ، چون چیزهایی 

       براي کنار آمدن با چیزهایی که داشتم از انسانیتم از دست . ت و جاسپر داشتم مي دو وجه شرط ا کردن درباره

می دانستم روي کدام تجربه ي انسانی قبل از غیر انسان شدنم .  می دادم ، و آن قسمتی که نمی خواستم تسلیم کنم

  . می خواستم پافشاري کنم

ی که در دو سال گذشته دیده بودم ، دیگر بعد از همه ي چیزهای.  موردي داشتیم که روي آن کار کنیمبنابراي امشب 

شدت بیشتري براي متوقف کردن من از خود نشان  ستاین کلمه اکنون می بای.  به کلمه ي غیر ممکن اعتقاد نداشتم

  .دهد

به  .اما من می خواستم امتحان کنم. ، خب ، صادقانه بگویم ، احتماال موضوع می رفت که از اینهم پیچیده تر شود هباش

  اینکه تصمیم گرفتم ، همانطور که در راه طوالنی خانه اش رانندگی می کردم از اینکه هنوز عصبی بودم ،محض 
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در م دهم و کمی تنشهاي عصبی جدي مرانمی دانستم چیزي را که می خواستم امتحان کنم چگونه انجا. متعجب نشدم

تعجب کردم .  در جنگ بود در صندلی بغل نشست ادوارد درحالیکه با خنده اش از رانندگی آهسته ي من. بر گرفته بود

  . خواهد شدنظر می رسید امشب از سرعت پیشروي من خرسند ه که اصرار نکرده بود فرمان را از من بگیرد ، اما ب

  . برخالف آن چمنزار از تابش نورانی تمامی پنجره ها می درخشید. وقتی به خانه رسیدیم هوا تاریک شده بود

یک دست با . را برایم باز می کرد تور را خاموش کردم او کنار درِ سمت من بود در حالیکه داشت آنبه محض اینکه مو

همینطور که .  و با دست دیگرش کیف مرا از کامیونت بیرون کشید و بر دوش انداخت ،مرا از اتاقک بیرون کشید 

  . لبهایش لبهایم را یافت و شنیدم در را پشت سرم با ضربه ي پا بست

  . بدون متوقف کردن بوسه ، مرا باال کشید طوري که راحت در آغوشش جا بگیرم و مرا بداخل خانه حمل کرد

مجبور بودم براي نفس کشیدن خود . گرچه اکنون داخل خانه بودیم و من گیج بودم. آیا در جلویی قبال باز بود؟ نفهمیدم

  .را نگه دارم

. قبل نبود که می توانستم ترس و وحشت از دست رفتن کنترلش را حس کنماینبار مثل دفعات .  این بوسه مرا نترساند

نظر می رسید او هم به اندازه ي من از اینکه ه ب .ن مشتاق و تشنه ي لبهایم بودند لبهایش عصبی نبودند بلکه اکنو

د ، انگار کمتر از همیشه بوسیدن مرا براي دقایقی ادامه دا . دار و هیجان زده بود امشب را براي با هم بودن داشتیم تب

  . محتاط بود ، دهان سرد و سیري ناپذیرش مصرانه بر دهانم بود

  . محتاطانه احساس خوشبینی به من دست داد

  .شاید بدست آوردن چیزي که می خواستم به آن سختی که انتظارش را داشتم نبود

  . ، البته که داشت دقیقا به همان سختی می شد! نه

به  « : با چشمانی گرم و صاف گفت. ی لرزید مرا از خود دور کرد و در راستاي بازویش نگاه داشتدر حالی که داشت م

  »خونه خوش اومدي 

  » واژه ي قشنگیه « : با نفسی بریده گفتم
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هر دو دستم را بدور گردنش انداختم و اجازه ندادم هیچ فاصله اي بین بدنهایمان . با مالیمت مرا روي پاهایم ایستاند

  .دبیفت

  » یه چیزي برات دارم «: با لحن خوشرویی گفت 

  » اوه ؟« 

  » ، یادت میاد؟ گفتی اشکالی ندارهکاردستی ارزون قیمت من واسه تو « 

  » کنم اینو گفتم فکر. ه ، درسته او «

  .صدایی کرد از دیدن بی میلی من خنده ي بی

  » برم بیارمش؟. اون باال تو اتاقمه «

 ،حتما«:  ، موافقت کردم انگشتانم را بدور انگشتانش گره میزدم احساس سرگردانی می کردماتاق خوابش؟ همینطور که 

  » بزن بریم

. من خیلی مشتاق بوده باشد چون سرعت انسان به اندازه ي کافی براي او سریع نبود ءهدیهاز  باید براي دادن آن غیرِ

مرا دم در گذاشت و بدرون رختکن . نار اتاقش پرواز کرداو دوباره مرا بلند کرد و باال گرفت و تقریبا تا پله هاي ک

  . شتافت

م و خود را روي تسمت تختخواب بزرگ طالیی رفه قبل از اینکه قدمی بردارم بازگشت ، اما من او را نادیده گرفتم و ب

  . یم حلقه کردمخود را گلوله کردم و دستانم را بدور زانوها. لبه آن رها کردم و به سمت وسط آن خود را عقب کشیدم

     غرولندي کردم  ، نظر کنم از کراهتم نسبت به گرفتن هدیه صرفی که می خواستم بودم می توانستم حاال که جای

  » بذار بگیرمش. باشه « 

  . ادوارد خندید

حالیکه هدیه را به من می داد ،  او امیدوارانه در. پش افتادتطرز ناجوري قلبم به ه از تخت باال آمد و کنارم نشست و ب

  . پش ناجور قلبم را به حساب واکنش من نسبت به خودش گذاشتت
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  » یه چیز دست ساز «:  یادآوري کردچهره ي عبوسی با 

سپس دستم را به من پس . س کرداي لحظه اي لمرمچ دست چپم را از روي پایم برداشت و دستبند نقره اي را فقط ب

  . داد

. در سمت مخالف گرگ روي زنجیر ، اکنون کریستال قلبی شکل درخشانی آویزان بود. ا ورانداز کردمر با احتیاط آن

نفس کوچکی فرو . تالءلو داشتمیلیونها اشعه از خود ساطع می کرد بطوریکه حتی در درخشش کم فروغ نور المپ نیز 

  . دادم

مصرف مثل این بهم ارث  کال چند تا چیز قشنگ بی. این مال مادرم بود «میلی شانه هایش را باال انداخت  او با بی

  » در هر حال این ارزش زیادي ندارهبنابراین آشکارا بگم .  یه چندتایی به ازمه و آلیس دادم. رسید

  . اندوه به دلگرمی دادنش لبخند زدمبا 

رشید رنگین و در نور خو« او خندید»  د و سختهاین سر. م به تو باشهاما فکر کردم چیز خوبی براي تقدی «ادامه داد 

  » کمان رو ساطع می کنه

  «  این زیباست: تشابه رو یادت رفت  مهمترین «: زمزمه کردم 

  » قابل تو رو نداره.  قلب من کامال خاموشه و این هم همچنین « : غرق در تفکر گفت

  » وبراي هرد. ممنونم  «. چرخاندم همچنان قلب سوسو می زدمچم را 

واسه تو هم .  هم به این آسونی خودش یه تسکینه نآمجبور کردن تو به گرفتن یک هدیه . نه ، من از تو ممنونم« 

  .نیشخندي زد، دندانهایش درخشید » تمرین خوبیه

احتماال این . مدر آغوشش جاي داد و به سمتش خم شدم و سرم را در زیر بازویش فرو بردم و خود را به سمتش کشیده

در بستر با دیوید میکل آنژ بود ؛ با این تفاوت که این موجود مرمري بازوانش را بدورم پیچید تا  آسودگیاحساس مشابه 

  .مرا بیشتر به خود بچسباند

  .انگار جاي خوبی براي شروع بود
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  » یشدمروشنفکري شروع کنی ممنون م میشه یه چیزي رو بحث کنیم ؟ اگه می تونستی از روي« 

  » تمام سعی ام رو می کنم «اکنون با احتیاط موافقت کرد . د براي دقیقه اي تامل کر

  » ره ي تو و منهاین اکیدا دربا. من نمی خوام قواعدم رو اینجا بشکنم «قول دادم 

. بیاییم من تحت تاثیر این بودم که چطور ما شباي دیگه می تونستیم با هم کنار ، بنابراین « گلویم را صاف کردم

بودم که چرا اینقدر  فکر توي این» در یک موقعیت متفاوت اجرا کنم داشتم فکر می کردم دوست داشتم اخالقیات رو

  . باید عصبی شده باشم.  رسمی بودم

  »چی رو دلت می خواد بگی؟  «: دي بر لب پرسید با لبخن

  . را براي باز کردن مطلب پیدا کنمدر آغوشش فرو رفتم در حالیکه سعی می کردم دقیقا واژه هاي مناسب 

  » حالت خوبه؟.مرغ مگس خوار می مونهسرآسیمه مثل بال زدن . به صداي بال بال زدن قلبت گوش کن « او نجوا کرد

  » عالی ام« 

  » پس لطفا ادامه بده «تشویقم کرد 

  » و صحبت کنمحمقانه ي ازدواج با تخب ، حدس می زنم ، اول ، می خواستم درباره ي کل اون شرط ا« 

  »موضوع چیه؟ . اسه تو احمقانه استاون فقط و« 

  » بابِ مذاکره باز هست؟  ،نگران بودم « 

  من برخالف قضاوت بهتر  ،از دور و نزدیک دادم من قبال بزرگترین امتیاز رو  « ادوارد اخم کرد، اکنون جدي بود

از براي تسویه حساب پیش تو منو مستحق چندتایی امتی همون باید. باطنی ام ، موافقت کردم که زندگیت رو ازت بگیرم

  » بکنه

اون قسمت یه قرار  «. به نشانه ي مخالفت تکان دادم  در حالیکه چهره ام را خونسرد نشان می دادم ، سرم را » نه« 

جزئیات دیگه یکسري من میخوام میخ .  تغییر زندگی من بحث نمی کنیم ؛ما درحال حاضر درباره ي .  تمام شده است

  » .رو محکم کنم
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  » دقیقا کدوم جزئیاتو منظورته؟ «.  با بدگمانی به من نظري افکند

  » ل پیش نیازها رو برات روشن کنمبذار او «تامل کردم 

  » می خوام تو میدونی من چی« 

  . طوري گفتم انگار کلمه ي کثیفی بود » عروسی« 

  » تا باهاش شروع کنیم. بله  «لبخند پهنی بر لب آورد 

  »بیشتر هم هست؟  «ورت به دقت خونسردم را تباه کرد شوك ص

بنابراین با . مثل پول شهریه ،منی ، پس هر چی دارم مال توئه خب، اگه زن  «: صورتش داشت برآورد می کرد و گفت 

  » رتموند مشکلی نخواهد بودوگاه ددانش

  »شم چی؟ ؟ در حالیکه قبلش مزخرف بامر دیگه« 

  » من بودم اهمیت نمی دادم ، اگهگاهی وقتا « 

  » هست که داره قرار رو نقض می کنهاما درست همونجا یکی . هیچ وقت. نه« 

  » فقط یک یا دو سال کوچولو؟ «.  آه طوالنی اي کشید

  » باز به یه سال بعد کشش میدي  «. لبهایم به اخم لجوجانه اي نشستبه مخالفت سرم را تکان دادم ، 

  » ...ینکه بخواي با دیوار حرف بزنیمگر ا. همینه« 

  . وقتی دهن کجی کردم نیشخند پهنی زد و دستم را گرفت و شروع کرد به بازي با انگشتانم

صدایش  » واقعا کنجکاوم. باشی پیدا کنم من نمی تونم چیز دیگه اي جز اینکه خودتو به هیوال تبدیل کنی خواسته« 

  .قبال به خوبی تیزي تحقیر در کالمش را شناخته بودم وگرنه االن کشفش سخت بود. نرم و آهسته بود

.  هنوز نمی دانستم چگونه شروع کنم.  کردم یخیره نگاه می کردم ، مکث بود روي دستم که در حالیکه به دستش

  .خون شروع کرد به سوزاندن صورتم.  ماحساس کردم چشمانش مرا می پایید و ترسیدم نگاهم را باال بیاور
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  »از خجالت سرخ شدي؟  «: با تعجب پرسید . انگشتان سردش گونه ام را نوازش کرد

  . نگاهم را پایین نگه داشتم

  » لطفا بال ، بالتکلیفی دردناکه« 

  .لبم را گزیدم

  »بال « 

ه می داشتم براي او را براي خودم نگلحنش اکنون مرا سرزنش می کرد ، به من یادآوري می کرد که وقتی افکارم 

  . خیلی سخت بود

  »درمورد بعدش  ؛خب ، من یه کم نگرانم  «اقبت به او نگاه کردم و پذیرفتم ع

  » چی نگرانت کرده؟ «کردم اما صدایش نرم و مالیم بود تنش در بدنش را حس 

  » می شم قتل عام همه مردم شهرهند تون انگار طوري متقاعد شدین که بعدش تنها چیزي که من بهش عالقمهم« 

و من می ترسم به حدي به ضرب و جرح « به شدت تکان خورد، اعتراف کردموقتی با کلمات انتخاب شده ي من 

  » ن می خوامت داشته باشمنخوام که تو رو اینطوري که اال... و نخوام که  سرگرم بشم که دیگه خودم نباشم دیگران

  »قسمت تا ابد طول نمی کشه  اون بال ، «او مرا مطمئن کرد 

  . نکته رو نمی گرفت

ادوارد ، یه چیزي هست که می خوام قبل «  : تم خیره شدم با حالتی عصبی گفتمدر حالیکه به کک مک هاي روي دس

  » که دیگه انسان نباشم انجامش بدماز این

  » هرچی تو بخواي « خبر مرا تشویق کرد بی زده و کامالً هیجان

  : کنان گفتم اما نتوانستم مقاومت کنم زمزمه تالش براي به تله انداختن او با قولش فایده اي نداشتمی دانستم که 

  »قول می دي؟  « 
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  » بله «: گفت 

  .نگاهم را باال گرفتم تا چشمان پرشور و دستپاچه اش را ببینم

  » ی تونی بدستش بیاريفقط بهم بگو چی می خواي ، م« 

. که البته اختتام بحث بودمن خیلی ساده بودم . دست داد احساس حماقت و ناشیگري به مننمی توانستم باور کنم چه 

 براي به هیجان آمدن و خود آگاهی فقط باید خود را.  اندك ایده اي درباره نحوه و رموز دلبري و فریبندگی نداشتم

  .تنظیم کنم

  » تو رو «: نامربوطی من من کنان گفتم طرز ه تقریبا ب

من مال تو  « ه دارد هنوز بدون توجه لبخند زدسعی می کرد نگاه خیره ي مرا که دوباره دور می شد نگ در حالیکه

  » هستم

سپس بازوانم را بدور گردنش حلقه . طوري که روي تخت زانو زده بودم منفس عمیقی کشیدم و به سمت جلو جابجا شد

  . کردم و او را بوسیدم

نستم بگویم فکرش جاي لبهایش به مالیمت بر لبهایم بود ، و من می توا. ا بوسید او سرگردان اما راغب ، متقابالً مر

  . مطمئن بودم به راهنمایی احتیاج داشت.  داشت سعی می کرد بفهمد چه در سر من بود . دیگر بود

از آنجا .  غزیدانگشتانم از گردنش به یقه ي پیراهنش ل. دستانم همانطور که از دور گردنش باز می شد اندکی لرزان بود

که سعی کردم براي باز کردن دکمه هایش قبل از اینکه مرا متوقف کند عجله کنم ، رعشه ام در فهماندن مطلب به او 

  .کمکی نکرد

  .لبهایش منجمد شد و همینکه سخنان و افعال مرا در کنار هم قرار داد ، توانستم صداي کلیک را در سرش بشنوم

   . صورتش با افسردگی رفتارم را ناپسند می شمرد ابتدا مرا از خود دور کرد ،

  » بال ، معقول باش« 

  » هرچی که بخوام، تو قول دادي « هیچ امیدي به او یادآوري کردم  بدون
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  » از این حرفا نداریم «ا داده بودم می بست به من زل زد در حالیکه دو دکمه اي را که ترتیب باز شدنشان ر

  . دندانهایم به هم قفل شد

  . دستانم را به بلوزم بردم و دکمه باالیی را با یک حرکت سریعی کندم »من میگم داریم  «غرغر کردم 

  . او به مچهایم چنگ انداخت و دستانم را به پهلویم پایین کشید

  » می گم نداریم «:  با لحن صاف و رك گفت

  .به یکدیگر زل زدیم

  » تو می خواستی بدونی «: نکته را گفتم 

  » ه چیز تقریبا واقع بینانه باشهکردم اون ی من فکر« 

اما من اجازه  ، مثل ازدواج کردن ، ي مضحکی که می خواي تقاضا کنی پس اینطور ، تو می تونی هر چیز احمقانه« 

  » ...رم حتی بحثشو بکنم که چی دلم ندا

دستش آنها را مهار کند و دست وقتی داشتم یاوه سرایی می کردم او دستان مرا به سمت هم کشید تا فقط در یک 

  . دیگرش را روي دهانم گذاشت

  » نه «. را نشان میداد يچهره اش فشار درونی شدید

  . نفس عمیقی کشیدم تا خود را آرام کنم و همینکه عصبانیت شروع به فروکش کرد ، چیز دیگري احساس کردم

، چرا خجالت بازگشت ، چرا دلم به هم ریخت ،  دقیقه وقت گرفت تا تشخیص دهم چرا دوباره به پایین خیره شدم یک

  . چرا اینقدر چشمانم مرطوب شد ، چرا ناگهان خواستم از اتاق فرار کنم

  . عدم پذیرش خودبخود و قوي درونم را شستشو داد

ل او در موقعیتهاي دیگر درمورد امنیت من که برایش تنها فاکتور مهم بود بسیار روشن عم. می دانستم بی معنی بود

  . کرده بود
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طالیی رنگ که با چشمانش به تخت راحتی ِ. ذیر نکرده بودم زمان من اینقدر خود را از قبل کامال آسیب پ تا آن

بودم را از خود  زیاديهماهنگ شده بود اخم کردم و سعی کردم واکنش غیر ارادي که به من می گفت ناخواستنی و 

  .دور کنم

زیر چانه ام لغزید و صورتم را باال کشید تا جایی که مجبور شدم به او ه م بود بدستی که روي دهان.  ادواردآهی کشید

  . نگاه کنم

  » حاال چی؟« 

  » هیچی «من من کردم 

او با دقتی مو شکافانه براي مدت طوالنی چهره ام را بررسی کرد درجالیکه من با تالش بیهوده اي سعی کردم از نگاه 

  . به هم گره خورد و چهره اش وحشتزده شدابروانش .  خیره اش رو برگردانم

  » من احساساتت رو جریحه دار کردم؟ آیا «:  شوکه شده پرسید

  » نه «: دروغ گفتم 

سپس سریعتر از آنکه حتی بتوانم مطمئن باشم چگونه اتفاق افتاد ، در آغوشش بودم ، صورتم  بین شانه و دستش اش 

  .اطمینان بخشی گونه ام را نوازش می کردطور ه قرار داشت درحالیکه انگشت شصتش ب

  » ونی که منم چقدر تو رو می خوامخودت می دونی چرا مجبورم بگم نه ، می د «نجوا کرد 

  .صدایم مملو از شک و تردید بود »می خواي؟  «زمزمه کردم 

  .ش اندوهناك بودیکدفعه به خنده افتاد ، صدای » تر مشنگ ِ خوشگلِ فوق حساس روالبته که می خوام ، تو دخ« 

موقعیت ، منتظره تا من یه  وحشی پشتم هست ،  مترصدغیر قابل کنترل چیز کی نمی خواد؟ حس می کنم انگار یه « 

  » دت خیلی مطلوب و خواستنی هستیتو بعنوان یک دختر در نوع خو... . اشتباه کامال بزرگ مرتکب بشم 

حاال  «: پرسیدم  کتاب کسی مطلوب و خواستنی شمرده می شد؟ شک داشتم آیا بی عرضه ي خودآگاه  بی لطافت ، در

  » کی مشنگه؟
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می خواي عریضه بفرستم دور و بر تا وادار بشی باور کنی؟ بهت بگم اسم کیا باالي لیست می رفت؟ تو چندتاشونو « 

  » اما بعضی ها ممکنه غافلگیرت کننمی شناسی ، 

بذار برگردیم سر . رت کنیفقط داري سعی می کنی حواسمو پ «. دادم شکلکی در آوردم و سرم را روي سینه اش تکان 

  ».  موضوع

  . آه کشید

 »    ... تقاضاهاي تو بیشتر وقتا ازدواجه. به من بگو آیا هیچ اشتباهی از من سرزده «. نظر بیایمه سعی کردم متفاوت ب

پرداخت شهریه ي منه ، و اگه یه کم ... «  بیاورمزبان ه نمی توانستم این کلمه را بدون ایجاد شکلکی روي صورتم ب

  » ماشینم تندتر بره اهمیتی نمیدي

  » ه رو گرفتم یا نه؟ لیست سنگینیههم «یک ابرویم را باال گرفتم 

بقیه اش صرفا . ک تقاضاستفقط اولی ی «هت مستقیم اوقات سختی می گذراندنظر می رسید با حفظ صورتش در جه ب

  » خواهشه

  »... من  تقاضا ي کوچولوي اما تنها« 

  . حرفم را قطع کرد و ناگهان دوباره جدي شد »تقاضا ؟ « 

  » بله ، تقاضا« 

  .چشمانش تنگ شد

  » ینکه در عوض اون یه چیزي بگیرممن نمی خوام تسلیم بشم مگر ا. ازدواج واسه من طول می کشه« 

  »نه  «یین خم شد تا در گوشم پچ پچ کند به پا

  »صبور باش بال . تر شکستنی باشیبعدا ، وقتی که تو کم. االن ممکن نیست « زمزمه کرد به لطافت ابریشم

وقتی که من کمتر شکننده باشم دیگه .  ولی مشکل همینه«  کالمم را محکم و معقول نگه دارمتالش کردم لحن 

» من نمی دونم چه جور کسی می شم ! خواهم بودنمن مثل االنم .  نیستمثل االن 
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»بال خواهی بود تو« او قول داد 

ون جیکوب ، بخوام خ که اگر فرصتی دست بده... م که بخوام چارلی رو بکشم بش اگر اونقدر از خودم دور« اخم کردم 

»چطور می تونه حرفت درست باشه و من همین بال باشم؟ ...یا آنجال را بنوشم 

حتی به «  . وانمود کرد که از این فکر لرزیداو  » خون سگ بنوشید دارم تو بخواهی و من تردی. این گذرا و موقته« 

» عنوان یک تازه متولد ، تو ذائقه بهتري نسبت به این خواهی داشت

اما این چیزیه که من بیشتر از « او را به چالش کشاندم . ده گرفتممن کوشش او را براي منحرف کردنم از موضوع نادی

»، خون و خون بیشترهمیشه می خوام ، درسته؟  خون 

» این حقیقت که تو هنوز زنده هستی ، ثابت می کند که این درست نیست «کته را یادآور شد ن

از نظر عقالنی . ه چه معنی می دمدر سراسر هشتاد سال آیند نظر از اینکه از نظر فیزیکی صرف «به او یادآوري کردم 

» بیشتر از هر چیز دیگه ، همیشه تشنه خواهم بود طعمال فق اما.  بعداز مدتی خودم باشم می دونم که می تونم

.او جواب نداد

چون عمال همین االن از لحاظ .  پس من متفاوت می شم« بدون روبرو شدن با مخالفت او ، نتیجه گیري کردم 

معنوي ، من طور ه ب. بیشتر از غذا یا آب یا اکسیژن.  هیچ چیز دیگه اي نیست که من بیشتر از تو بخوام  یجسم

»... اما جسما . هاي تقریبا مشهودي در دستور کارم دارم  اولویت

چرخاندم تا پشت دستش را ببوسم.را سرم 

.از این که اندکی لرزان بود ، متعجب شدم. او نفس عمیقی کشید

»بال ، من می تونم بکشمت  «او زمزمه کرد 

» کنم بکشی نمی فکر« 

 نستم ببینم در پشت سرش رساندادستش از روي صورتم بلند شد و به چیزي که من نمی تو.  ادوارد دردمند شد نچشما

صداي خفیفی از کنده شدن چیزي آمد و تختخواب زیرتنمان لرزید.  . 

، یکی از رزهایی که گل  یک گل فلزي بود. ؛ براي ارضاي کنجکاوي ام آنرا باال گرفت چیز سیاهی در دستش بود

دستش را براي لحظات کوتاهی بست ، در حالیکه انگشتانش . پشت تختخواب او را آراسته بودند میخهاي آهنی و قاب 

با مالیمت منقبض می شدند ، و سپس دوباره دستش باز کرد.

تکه فلز فشرده شده داخل دستش  .بدون هیچ کالمی ، او تکه اي از آهن سیاه ناهموار فشرده شده را به من تقدیم کرد
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نیم دقیقه گذشت ، وشیء بی شکل به ماسه در کف .  ي بود که در مشت بچه اي فشرده شده بودمثل یک خمیرباز

. دستش تبدیل شد

مجبور نیستی مبلمان رو . م تو چقدر قوي هستیستمن ازقبل می دون . این چیزي نیست که منظور من بود «. زل زدم

  ». بشکنی

ورد کرد ، با لحن پاشید ، که با صدایی مثل باران به دیوار برخ در حالیکه مشت خاکه آهن را به سمت گوشه ي اتاق می

  » پس منظورت چی بود؟ «: تیره اي پرسید 

  . همچنانکه براي توضیح تقال می کردم چشمانش روي صورتم ثابت شده بود

تو نمی خواهی که به من  بیشتر از اون... من ضربه بزنی  معلومه که تو اگر هم می خواستی ، جسما قادر نیستی به« 

  » ی تونم حتی فکرشو بکنم که بتونیحدي زیاد که من نمه ب... ضربه بزنی

  . قبل از اینکه حرفم تمام شود شروع کرد به تکان دادن سرش

  » بال ، اینطوري فایده نداره« 

  » نمی دونیدونم دارم چی می گم ، تو به اندازه اي که من می .  باید داشته باشه «: با تمسخر گفتم 

  » روي تو بکنم؟ کیستصور می کنی هرگز همچین ری. دقیقا« 

هیچ عالمتی دال بر توافق یا هیچ اشاره اي دال بر تغییر تصمیمش در . براي دقیقه اي طوالنی به چشمانش خیره شدم

  .چشمانش نبود

  » خواهش می کنم. که من  می خوام، این همه ي چیزیه  " لطفا " «عاقبت ناامیدانه پچ پچ کردم 

  . سریع و نهایی بستم " نهشکست خورده چشمانم را در انتظار شنیدن " 

  . صورتش هیجانزده و متالطم بود. چشمانم را باز کردم

  » لطفا ؟ «  :  ضربان قلبم باال رفت ، دوباره پچ پچ کردم
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          .د ، آشفته و بهم ریخته بودکلماتم همچنانکه براي گرفتن امتیازي از تزلزل ناگهانی چشمانش هجوم می آوردن

فقط بذار . خوب همینه دیگه ، کاریش نمیشه کرد اگه درست از آب در نیومد ،.  مجبور نیستی هیچی رو تضمین کنی« 

  » اونوقت هرچی بخواي بهت می دم . فقط سعی کنیم...  امتحان کنیم

ي دورتموند رو بدي و اعتراض نمی کنم که براي ورودم  ارم شهریهذمی. باهات ازدواج می کنم « دیوانه وار قول دادم 

  » خواهش می کنم...  لطفافقط ، ! حتی اگه خوشحالت می کنه می تونی سریعترین ماشین رو واسم بخري. رشوه بدي

 از . این غیر قابل تحمله «. وشم بود ؛ نفس سردش مرا لرزاندبازوان یخ کرده اش بدورم پیچیده شد ، لبهایش دم گ

این چیزیه که تصمیم می گیري از من تقاضا کنی؟ فکرشو می کنی اینطوري  ... خوام بتو بدممیهمه ي چیزایی که من 

  » می کنی ، رد کردنش چقدردردناکه ؟که تو داري به من التماس 

  » پس رد نکن «با نفسی بریده پیشنهاد دادم 

  . پاسخ نداد

  » خواهش می کنم «دوباره امتحان کردم 

  » ...بال « 

سرش را به آرامی تکان داد ، اما انکار در چهره اش احساس نمی شد ، لبهایش به عقب برگشت و روي گلویم پس و 

ضربان قلبم از قبل داشت سریع می شد و دیوانه وار تاالپ و تلوپ . بیشتر احساس تسلیم شدگی می داد. پیش می رفت

  . می کرد

وقتی صورتش با حرکتی آهسته از روي بی تصمیمی به سمت صورتم . فتمدوباره تا جایی که می توانستم امتیاز گر

دستانش هجوم آورد و صورتم را قاپید و فکر . برگشت ، سریعا در آغوشش چرخیدم تا جایی که لبهایم به لبهایش رسید

  . کردم دوباره می خواهد مرا از خود دور کند

  . اشتباه می کردم
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دهانش دیگر مالیم و آرام نبود ؛ د

بازوانم را به دور گردنش قفل کردم 

. ر روش حرکت لبهایش  شراره اي کامال تازه از نوعی کشمکش درونی و تسلیم بود

.  و نسبت به پوست تبدار و سوزان من بدن او سردتر از همیشه احساس می شد,

  . لرزیدم اما لرزش من از سرما نبود من می

حتی پس از آن هم .  کسی بودم که مجبور شدم براي بلعیدن هوا  جدا شوممن اولین  . از بوسیدن من باز نمی ایستاد

طرزغریبی باال زده بود و در ه هیجان پیروزي ب.  لبهایش فقط به سمت گلویم لغزید ,لب هایش پوستم را ترك نکرد 

ی از دکمه هاي پیراهنش اکنون دستانم آرام و قرار نداشتند ؛ ایندفعه براحت. چه شجاعتی . من احساس اقتدار ایجاد کرد 

زیبا یی اش  بیش از آن بود که . گذشتم ، و انگشتانم طرح بی عیب و کامل سینه ي یخی او را لمس و ترسیم می کرد

  ... .بتوان در مقابلش تاب آورد

وز گردي یکی از دستانش هن. دهانش را به طرف دهان خودم کشیدم ، و او انگار درست به اندازه ي من مشتاق بود

. بازوي دیگرش محکم دور میان تنه ام پیچیده شده بود و مرا بیشتر به او فشار می داد ود ورت مرا در بر گرفته بوص

فشار دستش بدورم اندکی کار را سخت تر کرد اما غیر ، وقتیکه تالش کردم  تا به جلوي پیراهنم دسترسی پیدا کنم 

  . ممکن نکرد

  .دست هایم را به باالي سرم که ناگهان بروي بالش بود ، کشید غُل هاي سرد آهنین دور مچ هایم قفل شد

براي در آوردن  بال، میشه لطفا دست ازتالش «صدایی گرم و مخملی ، زمزمه کرد  با. لبهایش دوباره دم گوشم بود

  »لباسهات برداري؟ 

  »می خواي این قسمت رو انجام بدي؟ تو  «: با گیجی پرسیدم 

  »نه امشب  «اون با نرمی جواب داد 

  .همه ي شهوت رفته بود.  لب هایش اکنون بروي گونه و فک من آرامتر بود

  » ,ادوارد  مخالفت نـــ  «شروع کردم به اعتراض 

  » رم میگم امشب این کار رو نکنیمفقط دا, نمی خوام نه بگم  «مرا مطمئن کرد 

  .درحالیکه تنفسم داشت آرام میشد درباره اش فکر کردم
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هنوز نفس نفس میزدم ؛  وهمین باعث  »امشب به خوبی شبهاي دیگه نیست؟ به من یک دلیل خوب بده که چرا « 

  . شد ناامیدي در صدایم کمتر محسوس باشد

چیزایی  حاال از ما دوتا گذشته ، فکر می کنی از آن. من که بچه ي دیروز نیستم «:  با خنده ي لرزانی در گوشم گفت

کدام براي دادن به دیگري بیشتر دور از تمایله؟ تو قول دادي قبل از هر تغییري با من ازدواج کنی که دو نفر می خوان 

ه اما اگه من امشب تسلیم بشم ، چه تضمینی براي من وجود داره که تو فردا صبح بدو بدو نري پیش کارالیل ؟ من ب

  » اول تو به قولت وفا کن... ین رابنا ب. وضوح خیلی بی میل نیستم که آنچه که تو می خواي بهت بدم

  » اول باید با تو ازدواج کنم ؟«:  با ناباوري پرسیدم. با اوقات تلخی نفسی بیرون دادم

  » ، یادت که هست؟  توافق.  می خواي بخواه نمی خواي نخواه ؛ این قرارمونه« 

بسیار تحریک کننده و . جاز می بودبازوانش بدورم پیچیده شد ، او شروع کرد به بوسیدن من با روشی که باید غیرم

  .و سریعا و مطلقا شکست خوردم... تالشم را کردم که فکرم را بکار بیندازم .  خشن وتهدید آمیز بود

  » فکر می کنم واقعا ایده ي بدیه «اشت نفسی بگیرم ، هوا را بلعیدم وقتی گذ

  » تو مغز یک بعدي و تک شیاري داري. تعجب نمی کنم که همچین احساسی داشته باشی «پوزخند مغرورانه اي زد 

، و  چطور اینطوري شد؟ فکر کردم امشب براي یه دفعه ام که شده شب خودم رو دارم طی می کنم «غرولند کردم 

  »...  حاال ، همه چیز ناگهان

  » تو نامزد شدي «تمامش کرد 

  » ند نگولطفا اینو با صداي بل! ي وا« 

داري زیر  «:  مصرانه پرسید. داشت کیف می کرد .سیمایش سرگرم شده بود. بخواند ام را  عقب کشید تا چهرهمرا 

  »حرفت می زنی؟ 

  . طوري که لبخندش قلبم را به واکنش وا می داشت ندیده بگیرم داشتم سعی می کردم آن, به او خیره شدم 

  »آره ؟  «مرا تحت فشار گذاشت 
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  »اال خوشحال شدي؟ ح. زیرش نمی زنم. نه ! آااي «ناله اي کردم 

  » بطور کامال استثنایی «: گفت . لبخندش داشت کورم می کرد

  . دوباره نالیدم

  »اصال خوشحال نیستی؟ « 

  . بوسه ي بسیار تحریک کننده ي دیگري. قبل از اینکه بتوانم پاسخ دهم دوباره مرا بوسید

  »دواج یه شرط کوچولو ، اما نه درباره ي از «پذیرفتم  وقتی توانستم نفس بکشم

  .یک بار دیگر مرا بوسید

رف منو بگیري و طور سنتی ، نباید تو طه حس می کنی که همه چیز داره به عقب بر می گرده؟  ب «در گوشم خندید 

  »من طرف تو رو ؟ 

  » که درباره ي من و تو سنتی باشه چیزاي زیادي نیست« 

  »درسته « 

  .ان قلبم به شماره افتاد و خون به پوستم هجوم آوردبدوباره مرا بوسید و آنقدر ادامه داد تا دوباره ضر

ببین ادوارد ، گفتم باهات ازدواج  «زحمت زمزمه کردم ه م خرخر میکرد، بوقتی مکث کرد تا پشت دستم را ببوسد صدای

  » ن خودم یه قرارداد امضا می کنمي با خواگه بخوا.  قسم می خورم.  قول می دم.  می کنم ، و می کنم

  » اصال هم با مزه نبود «داخلی مچ دستم زمزمه کرد روي قسمت 

بنابراین واقعا دلیلی .  تو بهتر از من اینو می دونی. نمی خوام گولت بزنم یا هرچیز دیگه ...  چیزي که می خوام بگم اینه

و راحت رو  و تو این تخت بزرگ ... د دفعه همچین اتفاقی می افته؟ مگه چن ... ما کامال تنهاییم.  براي انتظار نیست

  »... . آماده کردي تا 

  » امشب نه «: دوباره گفت 
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  »به من اعتماد نداري؟ « 

  » البته که دارم« 

  .با همان دستی که او داشت می بوسید صورتش را باال آوردم تا جایی که می توانستم حالت چهره اش را ببینم

و اخم آلود زمزمه  » رختخواب برنده می شدي مشکل چیه؟  انگار این تو نیستی که نمی دونستی داشتی توپس « 

  » تو همیشه برنده اي« کردم 

  » فقط  دارم از شروطم طفره می رم « : به آرامی گفت

  » موضوع یه چیز دیگه اس «انم داشت باریک می شد ، حدس زدم چشم

که داشت سعی می کرد پشت  داره ي ضعیفی از یه انگیزه هاي سربود ، یک اش یک چیز تدافعی درباره ي صورتش

  » اري نقشه می کشی بزنی زیر حرفت؟د «: پرسیدم . ار خونسردانه پنهان کندرفت

  » عد از اینکه با من ازدواج کرديب.  نه ، برات قسم می خورم ، سعی خودمون رو می کنیم «موقرانه قول داد 

ر انگا ، تو یه کاري میکنی احساس کنم آدم بده ي یک داستان عشقی ام «. ان دادم و رنجیده خاطر خندیدمسرم را تک

  »م م بکارت دختراي بیگناه رو بدزددرحالیکه از اونطرف سعی می کندارم سبیل غیرتم رو تاب می دم 

اباندند ، سپس سریعا سرش به پایین ناگاه برقی به پهناي صورتم ته همانطور که چشمانش محتاط و هوشیار بودند ، ب

  . شیرجه زد تا لبهایش را روي استخوان ترقوه ام فشار دهد

آها اینه ، نه؟ تو  «:  گفتم. ن بود که سرگرم کننده باشدخنده ي کوتاهی که از دهانم بیرون جست ، شوکه کننده تر از آ

  »! رو حفظ کنی اکره بودن منسعی می کنی ب داري

 .  بوداُملی... فکرش هم خیلی . م پوشاندم  تا قهقهه اي  که در راه بود را خفه کنمدستم را با دهان

طرز شوك ه اما تو داري اینو ب. نه مشنگ جان ، دارم سعی می کنم مال تو رو حفظ کنم «روي شانه ام زمزمه کرد 

  » آوري سختش می کنی
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  »... از همه ي چیزاي احمقانه اي « 

چند نفر از  رو داشتیم ، اما یه لطفی بهم بکنذار یه چیزي ازت بپرسم ، ما قبال این بحث ب «سریعا پرید تو حرفم 

  »زندگی وجود داره پرتاب می شن ؟  که به بهشت یا هرآنچه که بعد از این ؟ آدماي این اتاق روح دارن

  .لحنم خشم آلود بود»  دو نفر «فورا جواب دادم 

نظر می رسه اکثریت بیکران ه اما ب . دنیا مملو از اختالف نظر درباره ي این هستاالن یه . شاید درست باشه. باشه« 

  » نی وجود داره که باید رعایت بشنفکر می کنن قوانیمردم 

  » ي نگران قوانین انسانها هم باشی؟قوانین خون آشامها برات کافی نیست ؟ می خوا« 

  » فقط مورِدي. ه باشه ت ضرري داشتاین نمی تونس «شانه هایش را باال انداخت 

  . از درون چشمان تنگ شده ام به او خیره شدم

  » گه تو درباره ي روح من درست بگیاالن ، البته ، باید براي من خیلی دیر شده باشه، حتی ا« 

» نه ، اینطور نیست «با عصبانیت مخالفت کردم 

و من افراد زیادي را .  اعتقادي پذیرفته شده استطور عادي توسط اکثر سیستمهاي ه ، بتو کسی را نباید بکشی« 

  »، بال کشته ام

  » فقط بد ها رو« 

  » ... اما تو کسی را نکشته اي. نه، شاید هم دشاید این به حساب بیا «.ا باال انداختشانه هایش ر

  » که تو درباره اش می دونی «زمزمه کردم 

  .  لبخندي زد ، اما توي حرف پریدن منو نادیده گرفت

  » چیزاي وسوسه آمیز دور نگه دارمو من می خوام همه ي سعی ام رو بکنم تا تو رو از « 

  » ن سر ارتکاب قتل دعوا نمی کنیماما ما اال. باشه « او یادآوري کردم به 
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تنها فرقش اینه که این تنها منطقه اي هست که من فقط در اون به بی گناهی تو  ، اجراي اصول اخالقی مشابه « 

  »یک قانون رو نقض نکرده رها کنم؟ آیا نمی تونم .  هستم

  »یک ؟ « 

 اکره بودنم را  ، پاکدامنی و ب... روغ گفته ام خودت می دونی که من دزدي کرده ام ، د« نیشخند کج و کوله اي زد  

  » حفظش کرده ام همه ي چیزیه که

  » من همیشه دروغ می گم« 

  » کی باورت نمی کنهچو هی بله ، اما تو چنان دروغ گوي بدي هستی که واقعا دروغات به حساب نمی آد« 

  » یه اسلحه ي پر در رو می ترکونهوگرنه چارلی با  ا امیدوارم اینجا رو اشتباه کنیواقع« 

غ بگه تا اون ترجیح میده به خودش درو.  و هضم کرده ، خوشحال ترهچارلی وقتی وانمود می کنه قصه هاي تو ر« 

  » اینکه چشماشو باز کنه

  » ز دارياما مگه تو هرگز طمع و آرزوي چیزي داشتی؟ تو که همه چی «: با شک و تردید فراوان پرسیدم 

بود تالش کردم و تو رو بدست اما هر طور  ...من حق نداشتم تو رو بخوام . تممن آرزوي تو رو داش« لبخندش تیره شد 

  » غواي یه خون آشام خودتو می کشیو حاال تو چی شدي؟ داري براي ا.  آوردم

  . با یک وحشت ساختگی سرش را تکان داد

اکره من فکر کردم این ب عالوه براین ،. تو می تونی آرزوي چیزي که از قبل مال خودته داشته باشی «آگاهش کردم 

  » منه که تو نگرانش بودي بودن

ارم تو رو هم بیرون نگه اما اگه بذ ...  هیچ قصد ندارم ... خوب ، من لعنت میشم...  واسه من دیگه خیلی دیره. همینه« 

  » میدارن

به هر جهت ، . نمه این تعریف من از جه. هی ، هی ، تو نمی تونی منو مجبور کنی جایی برم که خودت اونجا نباشی« 

  » بیا هرگز نَمیریم ، باشه ؟: ارم سون براي همه ي اینا دآاه حل من یه ر
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  »چرا من این فکر رو نکردم؟ . سونهگفتنش آ« 

وابی تا اینکه تو با من نمی خ. پس اینطور «. تسلیم شدم ، لبخندي تحویلم دادوقتی با خرناسی از روي عصبانیت 

  » ؟ ازدواج کنیم

  » ادوارد ، بزرگ شو «چشمانم را تاب دادم  » تو بخوابم من اصال نمی تونم باطور فنی ، ه ب« 

  » از جزئیات ، بله ، درست فهمیدياما ، گذشته « 

  » ه انگیزه ي درجه دوي اهمیت داريفکر می کنم تو ی« 

  » یکی دیگه ؟« چشمانش با بیگناهی گشاد شد 

  » شرطت سرعت کارا رو باال می برهتو می دونی این  «مش کردم مته

فقط یه چیز وجود داره که من می خوام تسریعش کنم ، و بقیه اش می تونه تا ابد منتظر بمونه  «. سعی کرد لبخند نزند

  » فهصبري ِ هورمونهاي انسانی تو قوي ترین متحد من در رسیدن به این هد اما واسه اون ، درسته ، بی... 

می تونی تصورشو بکنی ! یا رِنه رو می کنم .... وقتی فکر چارلی .  نمی تونم باور کنم دارم با این برنامه کنار می آم« 

  » .می تونم از همین حاال شایعات رو بشنوم. آنجال چه فکري می کنه؟ یا جسیکا ؟ اوووي 

چه اهمیتی داشت آنها چه می گویند وقتی که بزودي اینجا را . ادوارد یک ابرو برایم باال انداخت و من می دانستم چرا

آیا واقعا آنقدر فوق العاده حساس بودم که نمی توانستم چند هفته نگاههاي چپ کردم و هرگز بر نمی گشتم؟ ترك می

  ؟ چپ را تحمل کنم و سوالهایشان را بپیچانم

هم درست به اندازه ي  شاید اگر نمی دانستم که احتماال ، در صورتی که کس دیگري این تابستان ازدواج می کرد ، من

. شایعه می ساختم ، دیگر اینقدرها هم با این مساله مشکل نداشتمبقیه ي آنها 

. دست آخر شاید اگر از فکرکردن به ازدواج چندشم نشده بود اینقدرها هم با این مساله مشکل نداشتم

چ هیاهو و جار و جنجالی یمن به ه. چیز بزرگی باشه الزم نیست همچین هم« وارد اخم و ترشرویی مرا قطع کرد اد

    تو می تونی شلوار جین  ... میریم وِگاس. یچی رو تغییر بديکی بگی یا هچتو مجبور نیستی به هی. یاج ندارمتاح
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من فقط می خوام همه چیز رسمی باشه و تو فقط . کهنه ات رو بپوشی و یه راست از پنجره با ماشین میریم توي کلیسا

  » ق داشته باشی و نه هیچ کس دیگهبه من تعل

  » ونی که قبال بوده رسمی تر بشهدیگه نمی تونه از ا «نالیدم 

  .فقط آلیس نا امید می شد. اما توصیف ادوارد هم چندان بد نبود

  » ببینی؟گمان کنم االن نمی خواي حلقه اتو . درباره اش برنامه ریزي می کنیم«  .ارد با لحن ازخودراضی لبخند زدادو

  » کامال درست گمان کردي « .آب دهنم رو قورت بدممجبور شدم قبل از اینکه بتونم حرفی بزنم 

  » زه ي کافی اونو رو دستت می بینمبزودي به اندا. خوبه « .به حالت چهره ي من خندید

  » نی انگار از قبل یکی آماده داريیه طوري حرف می ز « به او زل زدم

  » ولین عالمت ضعفروي تو با دیدن اآماده براي اعمال فشار بر .  دارم «: بدون خجالت گفت 

  » باورم نمیشه« 

  » می خواي ببینیش؟ «: پرسید . از هیجان داشت می درخشیداش ناگهان  برنزينگاه صاف 

  »! نه  «غیر ارادي ، تقریبا فریاد کشیدم در یک واکنش 

دندانهایم  » که خودت بخواي اونو نشونم بديمگر این «کردم  تصحیح.  صورتش اندکی در هم رفت. فورا پشیمان شدم

  . را بهم فشار  دادم تا از نشان دادن وحشت غیر منطقی ام جلوگیري کنم

  » من می تونم صبر کنم.اشکال نداره  « شانه هایش را باال انداخت

  » اون حلقه ي لعنتی رو نشونم بدهادوارد ،  «آه کشیدم 

  »نه  «سرش را تکان داد 

  . کردمبراي دقیقه ي طوالنی حالت چهره اش را مطالعه 
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  » ؟لطفا  «می کردم ، به آرامی خواهش کردم  در حالیکه سالح جدیدا کشف شده ام را امتحان

  » می تون ببینمش؟ لطفا «. م صورتش را به نرمی نوازش کردمبا نوك انگشتان

که اما بلند شد و با ظرافتی » ودي هستی که تا حاال دیدمتو خطرناکترین موج « زمزمه کرد. چشمانش باریک شد

ظرف یک آن کنارم روي تخت بود ، در حالیکه با یک بازو بدور شانه ام . هوش از سر می ربود کنار میز پاتختی زانو زد

  .  را با دقت روي زانوي چپم قرار داد آن. در دست دیگرش جعبه کوچک سیاهی بود. داشت می نشست

  » پس ، برش دار و نگاش کن «: دي گفت با لحن تن

بود ؛ اما نمی خواستم دوباره آزارش  بسیار سخت تر از آن که می بایستکوچک بدون رفتار زننده  برداشتن جعبه ي

تامل کنان با انگشتان . سطح جعبه از ساتن لطیف و سیاه بود. دهم ، بنابراین سعی کردم از لرزش دستم جلوگیري کنم

  .سطحش را لمس کردم

  » بهم دروغ بگو کردي هم زیادي که خرجش نکردي، درسته؟ اگهپول « 

  » مادرم داداین حلقه ایه که پدرم به . این فقط یه چیز دست سازِ دیگه است. هیچی خرجش نکردم «مرا مطمئن کرد 

  » !اوه « 

  . درپوش جعبه را بین انگشت شصتم و انگشت اشاره ام گرفتم ، اما باز نشد. غافلگیري صورتم را رنگین ساخت

از مد افتاده است ، درست مثل . گمان کنم یه کمی قدیمیه« . اي عذر خواهانه بودگرم کننده لحن کالمش به طور سر

  »زي از جواهر سازي معروف تیفانی؟ یه چی. می تونم یه چیز مدرن تر بهت بدم. خودم

  » یزاي از مد افتاده رو دوست دارممن چ « مل درپوش را برداشتم زمزمه کردمهمینطور که با تا

ردیفهاي اریب  طرح بادامی شکلی که از. حلقه ي الیزابت میسن ، در نور مبهم می درخشیددر آغوش ساتن سیاه ، 

طال شبکه ي ظریفی بدور الماسها . نوار حلقه از طال بود ، ظریف و باریک. سنگهاي گرد درخشان تشکیل شده بود

  .هرگز چیزي مانند آن را ندیده بودم. کشیده بود

  .شعشع را لمس کردمناتوان از تفکر ، آن جواهرات م
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  » این خیلی قشنگه «: متعجب خطاب به خود گفتم 

  »خوشت می آد؟ « 

  »کی خوشش نمی آد؟ . زیباست «. تیاقی ندارم شانه باال انداختمدر حالیکه وانمود می کردم اش

  » بین اندازه است؟ب «. ده ي بیصدایی بدنش بلرزه افتاداز خن

  . دست چپم مشت شد

فقط امتحان کنم تا بتونم بفهمم الزمه اندازه اش تغییر .  که نمی خوام به انگشتت جوشش بدم بال ،  من «. آهی کشید

  » بعد می تونی ازدستت درش بیاري. کنه

  » خُب «نالیدم 

او دست چپم را در دستش گرفت و حلقه را در . دستم را به طرف حلقه بردم ، اما انگشتان کشیده اش مرا متوقف کرد

او دستم را باال نگه داشت ، و هردو تالءلو جواهر بادام شکل را روي پوستم به دقت . د در انگشت سومم لغزانیدمحل خو

  . نبودداشتن آن روي انگشتم ، دقیقا به وحشتناکی که من از آن ترسیده بودم ، . نگاه کردیم

  » فروش منو نجات داد تن پیش جواهرچه خوب ، از زحمت رف. کامال اندازه است  «:  با خونسردي گفت

توانستم بشنوم احساسات قوي سوزانی که وراي لحن بی تفاوت صدایش قرار داشت را حس کنم ، نگاهم را باال آوردم 

  .آنجا در چشمانش با وجود سهل انگاريِ دقیقِ صورتش باز هم قابل روءیت بود . و به صورتش زل زدم

شکسته بودم ، با فکر میکردم که واقعا خیلی بد شد که دست چپم را ندر حالی که انگشتانم را تکان میدادم وبه این 

  »دوستش داري، مگه نه؟  «: بدگمانی پرسیدم 

  » روي دستت خیلی قشنگه. مئن باش مط «: گفت . ، هنوز لحنش بی تفاوت بود شانه هایش را باال انداخت

بود را کشف کنم ، به چشمانش خیره  در حالیکه سعی می کردم احساسی که زیر صورت ظاهري اش مدفون کرده

  .شدم
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       صورت فرشته سانش با برقی از سرخوشی و پیروزي . متقابال او هم خیره شد و ظاهر بی تفاوت ناگهان آب شد

  . او چنان با شکوه بود که نفسم را به شماره انداخت. می درخشید

کت وقتی که دهانش را براي زمزمه در گوشم حر. بوسیدداشت مرا می لبهاي شادش بگیرم ،قبل از اینکه بتوانم نفس 

  . لیکن تنفسش درست به نا همواري تنفس من بود . داد ، حسابی گیج و منگ شدم

  » حتی فکرشم نمی کنی. وستش دارم بله ، د« 

  » حرفتو باور می کنم «ن خندیدم ، و ذره اي هوا بلعیدم م

  » اگه یه کاري کنم ناراحت می شی؟ « شد ، نجوا کرد در حالی که بازوانش محکم تر بدورم پیچیده می

  »هر چی که تو بخواي « 

  .اما او مرا رها کرد و به عقب لغزید

  »ال این همه چی ا «اعتراض کردم 

با صورتی جدي و . او در حالیکه دست مرا می گرفت و مرا نیز از تختخواب بیرون کشید اعتراضم را نشنیده گرفت

  .هایم ، در مقابلم ایستاد  دستانش بر روي شانه

رو  بله لطفا ، خواهش می کنم ، اینو تو کله ات فرو کن که قبال. حاال ، من می خوام اینو از راه درستش انجام بدم« 

  » ی ، پس اینو واسه من خرابش نکنگفت

  »اوه ، نه  «انو روي زمین زانو زد نفسم برید همینکه با یک ز

  » مهربون باش «زمزمه کرد 

  . نفس عمیقی گرفتم

  .طریقی سوزان بوده از البالي مژگان بی نهایت بلندش به من چشم دوخت ، نگاه طالیی اش نرم بود اما هنوز ب

  »با من ازدواج می کنی؟ . ابدیت راهر روز از  ،می دم تا ابد دوستت داشته باشم ، قول  نایزابال سوا« 
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طرز منزجر کننده اي رمانتیک و ه اصال خوب نبودند و بقیه بچیزهاي زیادي بود که می خواستم بگویم ، بعضی 

  . احساساتی تر از این بودند که احتماال ادوارد به خوابش میدید من استعدادش را داشته باشم

  » بله « با شرمساري زمزمه کردم 

  » متشکرم «:  سادگی گفته ب

  .من بود ببوسد ، تک تک سرانگشتانم را بوسیداو دست چپم را گرفت و قبل از اینکه حلقه اي که اکنون از آن 
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  بیست و یکمفصل 

  مدقَََ پیش
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی و الهام: ترجمه 

  میالد: بازبینی متن 

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  یکمبیست و فصل 

  رد پاها

 

 وقتی از خواب بیدار شدم .ینکه قسمتی از شب را در خواب به هدر بدهم نفرت دارم ، اما این اجتناب ناپذیر است از ا

  .با ابرهایی که خیلی سریع در سراسر آسمان عقب نشینی می کردندخورشید می درخشید  بیرون از حصار پنجره

  .سراسر جنگل به نظر می رسیدباد نوك درختان را تکان می داد و این در 

  . دانستمبراي فکر کردن بدست آورده بودم  او منو تنها گذاشت تا برود لباس بپوشد و من قدر فرصتی که

  .شتم که نتایج منطقی آن را بفهمم و من نیاز داگواري غلط پیش رفته بود طور نا به هر حال نقشه ام براي دیشب به

 .دادم  این کار رو بدون صدمه زدن به احساس او انجام و پس داده بودم تونستمحلقه ارزان رو به محض اینکه  من

  . آرام و بی حرکت بود ، مرئینا مثل اینکه جاي حلقه . می کرد دست چپم احساس سنگینی

  .من براي انجام این کارم دلیل داشتم و نباید این من رو آزار میداد 

ز من می خواستم با یک شلوار بهتر از جین کهنه ام وبلوزي بهتر ا . گاسیک سفر جاده اي به و . این چیز بزرگی نبود

این من می تونستم آن را در دست بنابر .دقیقه  15ه بیشتر از ن زیاد طول نمی کشیدجشن مطمئنا . بلوز کهنه ام بروم

ر و شیرین را انجام او مجبور بود یک طرف از معامله سود آوس وقتی که جشن به پایان می رسید و سپ.  داشته باشم

  . من می خواستم روي آن تمرکز کنم و استراحت را فراموش کنم . دهد

البته این خیلی احمقانه بود براي .ریزي ان رو بگیرم  برنامه  مجبور نبودم به کسی چیزي بگم و جلويگفت من او می 

  . اینکه من به آلیس فکر نکرده بودم

و این منو  . نسبت به جو اطراف آنها وجود داشت و منظم یک احساس جدید .کالن ها نزدیک ظهر به خانه رسیدند 

  . آن چیزي که داشت رخ می داد بزرگی عقب می کشید به سمت
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    م نسبت به او احساس برتريا عادي ومن با حالت . باشد رسید که در یک حالت بد و غیر عادي به نظر می آلیس

  .در بارهء کارکردن با گرگها بو که به ادوارد شکایت میکرد  به خاطر اینکه اولین لغات او . می کردم

  . در حالی که با لغت هاي مشکوك با ادوارد بحث میکرد ، به نظر میرسید روبه روي آن ایستاده است 

آن سگ می پریدي امروز بعد از ظهر ، خطر اینکه تو داشتی با به  .ادواردهواي سرد رو متراکم کنی ، تو می خواهی « 

 اینکه می آید به نظر می رسد که بد باشد مخصوصا طوفانی که داره . کجا هستینمی تونستم ببینم که تو دقیقا  من

  » .سطح وسیعی از منطقه رو می گیره

  .ادوارد سر تکان داد

  »آالن که در کوهها برف بیاد «آلیس هشدار داد 

  .آالن که ماه ژوئن ، و با صداي بلند گریه کردم .زیر لب به خودم گفتم »  برف« 

سعی کردم چهرهش رو . تعجب می کرد منو م و صداش غیر دوستانه بود،» یک ژاکت بپوش« : آلیس به من گفت 

  . برگردوند بخونم اما اون روي خودش رو

  . آلیس اورا متحیر کرد مخفی کاري او ،من به ادوارد نگاه کردم و او داشت لبخند می زد و با وجود 

  .نمایشی که بتواند بیشتر انسانی جلوه کند را براي انتخاب نیاز داشت  ادوارد وسایل کافی اردو زدن

یک چادر کوچک و چندین  ، برداشت به سرعت یک کیسه خواب او . کالن ها مشتریان خوبی در مغازه نیوتن بودند

را در کوله  پوزخندي زد و در همان حال وسایلی که خریده بودیم وقتی من نگاهی به آنها انداختم ، .ذایی بسته موادغ

رو بدون گفتن داشت تدارك دیدن ادوارد  در حالیکه ما اونجا بودیم . سرگردان بود داخل گاراژ آلیس . پشتی جا داد

  . ادوارد تلفنش را به دست من داد .ته بندي تمام شد وقتی او بس . او رو نادیده گرفته بودلی ادوارد وکلمه اي میداد 

  » .گی که ما در حدود یک ساعت دیگر آماده خواهیم بودرا به جیکوب زنگ نمی زنی وبه او نمیچ« 

ن خبرها به ک گرگینه در دسترس را براي رسوندجیکوب خونه نبود اما بیلی قول داد به اطراف زنگ بزند تا بتواند ی

  .جیکوب پیدا کنه

  » .تحت کنترل گرفتم  خوب منطقه ام رو من هم «:  بیلی گفت »ی نگران نباش بال، راجع به چارل« 

ی پسرش نمی کردم اما این موضوع رو به سالمت من احساس دلگرمی زیادي مورد » ی در امانآره می دونم چارل« 

  .بیان نکردم 

  »براي فردا یک تکیه گاهی باشم اي کاش می تونستم « 
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  » !متاسفانه یک پیرمرد بودن خیلی سخته بال «: ن بسته خندید با دهابیلی  

  .و آنها همه یکنواختن  .باشه  وجود داشته yیک ویژگی تعیین شده کروموزوم  براي دعوا باید

  »بیلی  با چارلی خوش بگذرونی ،« 

  »سالم منو به کالن ها مخصوصا ادوارد برسون ...  و .موفق باشی بال « : او گفت 

  غافلگیر شده بودم» می دم  قول حتما ،«

آلیس خیره  .،دیدم که او و آلیس در حال یک  بحث بی سرو صدا هستند به محض اینکه تلفن را به ادوارد برگردوندم 

موافقت با آنچه که و . داشت اخم می کرد و برگشت هم ادوارد. شده بود به او درخواستی در چشمهانش دیده میشد 

  . آلیس گفته بود نداشت 

  » بیلی گفت به تو بگم موفق باشی« 

  .شداز آلیس دور می  ،ادوارد این حرف رو در حالی زد که داشت»  این لطف اونو می رسونه« 

  »تونم با تو تنها صحبت کنم ، لطفا  می !بال « : آلیس سریع از من پرسید 

من « از بین داندانهایش هشدار داد  ادواردهمچنین »یزي که هست سخت تر میکنی آلیس تو داري زندگی رو از آن چ«

  »جیح می دم که این کارو انجام ندي ، تر

  » این درباره تو نیست ادوارد« : آلیس گفت 

  . واکنش آلیس براي او خنده دار بود ادوارد خندید ،

  »است زنانه  ، فقط یک مسدله این چیز مهمی نیست« آلیس اضافه کرد 

  .او بازهم اخمی کرد 

  .کنجکاو بودم  در این مورد خودم هم »کنه  اجازه بده اون با من صحبت« : من گفتم 

به سمت  گامهاي بلندش و با بود متحیر هم کمیو خندید ؛ کمی عصبانی و  » اینو خواستی خودت« : زیر لب گفت

  .رفت  بیرون گاراژ

  .حالت بد اون هنوز از بین نرفته بود . به من نگاه نکرد اما ،با نگرانی به سمت آلیس برگشتم 

  .من هم به دنبالش رفتم و به سپر ماشین تکیه دادم  . بود او رفت روي کاپوت پورشه اش نشست ،صورتش افسرده

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                         رد پاھا/ كسوف |۶

www.Twilight . ir  

صداش خیلی بد به گوش می رسید ، من  .» بال؟« : ناراحتی پرسید  با تغییر جهت داد و به سمت من برگشت و

  . ش انداختمیاهبراي دلداري دور شانه  بازوهایم رو

  »مشکلی پیش اومده آلیس؟ « 

   »تو منو دوست نداري بال؟ « : او با همان صداي ناراحتش پرسید 

  »نی خودتم اینو می دو دوست دارم ، البته که« 

  »پس چرا من دارم میبینم که بدون دعوت کردن من دزدکی براي ازدواج به وگاس میري ؟ « 

سعی سریع و . من جدا به احساسات او لطمه زده بودم .بود  گونه هام سرخ شده» اوه «  : من زیر لب با خودم گفتم

  .کردم از خودم دفاع کنم 

در هر صورت  .ین بدم میاد که  بخوام با چیزهاي بزرگتر از خودم سر وکار داشته باشم  که من چقدر از تو می دونی« 

  »این ایده ادوارد بود 

ادوارد تو چطور تونستی این کارو با من بکنی؟ من این چیزهارو از  .برام مهم نیست که ایده کی بوده  به هر حال« 

  »دارم  من تورو مثل خواهرم دوست  توقع داشتم ولی نه از تو ،

  »! آلیس به من گفت تو خواهرم هستی« 

  .او زیر لب غرغر میکرد 

  »ادي براي دیدن وجود نداره اما چیز زی.هم می تونی بیاي  خوب تو« 

  .  او شکلکی در آورد 

  » ؟ چرا« : گفتم 

  » چقدر بال تو منو دوست داري ؟« 

  » چطور؟« 

لبهاش در . به سمت باال از کشیده شدند و کج شدندبلند او  سیاه وابروهاي  .او با چشمهاي تدافعی به من خیره شد 

  .اینها همه نشانه هاي ناراحتی ودل شکستگی بود .رزید گوشه ها می ل

منو دوست داري ،خواهش  لطفا ، لطفا ، لطفا، خواهش می کنم بال ، خواهش می کنم اگر تو واقعا « او نجوا می کرد

  »رو برگزار کنم  تمی کنم اجازه بده من جشن عروسی

  »این کارو با من نکن !نه « من ناله اي کردم و رفتم عقب وایستادم  » !اوه آلیس« 
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  » !صادقانه منو دوست داري بال ، اگر تو واقعا«

  . کردممن بازوهایم رو در میان سینه تا

  »در این مورد با من صحبت کرده بود  ادوارد قبال.لی غیر منصفانه است خیاین واقعا « 

قت این البته اون هیچ و.من شرط می بندم که ادوارد هم اینو دوست داره که تو این مراسمو سنتی انجام بدي  «

  »کن چقدر این جشن براي اون مهم است مه فکر به از. موضوع را به تو نمیگه 

  »دهه به تو مدیونما تولد جدیدم تنهایی روبه رو بشم ، من براي یه من ترجیح می دم که ب «: من ناله اي کردم 

  »! من براي یک قرن مدیون میشیتو به « 

  »این یعنی بله ؟ « : با چشمان گرم وسوزناکش گفت 

  »من نمی خوام این کارو انجام بدم !نه« 

  »ه برو و بعد حرفهاي کشیش رو تکرار کن فقط چند قدمی را ،تو مجبور نیستی کاري انجام بدي « 

  » ! ، اه ، اه ! اه « 

  » ؟هش می کنمخوا!خواهش می کنم !خواهش می کنم !خواهش می کنم « کرد به در جا باال و پائین پریدن و شروع 

  » !آلیس  تو رو براي این کارت نمیبخشم ،وقت هیچوقت ، هیچمن « 

  او جیغ کشید و شروع به دست زدن کرد !»  واي« 

  »! من که هنوز بله نگفتم «

  »و این بحثو تمومش کن  بیا اینجا من می دونم تو داري گوش می دي از گاراژ ، بیا بیرون،  !ادوارد« من فریاد زدم 

  .آلیس پشت سر من هنوز در حال دست زدن بود

   »آلیس  خیلی ازت ممنونم ،« : ادوارد با ترشرویی گفت 

  . حالتش خیلی نگران و ناراحت بوداما  برگشتم که با او صحبت کنم ، .سر من بود  او پشت

م فقط در این حالت بود که قرمزي و نَ .و مخفی کردم ر دور شانه هاي او انداختم و در عوض صورتم یم رامن بازوها

  .م نشون نمی داد که من داشتم گریه می کردمیچشمها

  »وگاس «  ادوارد قول داد در گوشم
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تو می دونی . نجام نمیدادین کارو براي من اگز ابال هر« :  آلیس نگاهی از روي عالقه کرد و گفت» شانسی نداریم « 

  »رد به عنوان یک برادر بعضی وقتها خیلی ناامید کننده اي ادوا

  .، بر خالف تو  ادوارد سعی می کنه منو خوشحال کنه» بد جنس نباش «  من گله کردم

  »ه است که می دونم تو رو خوشحال تر می کنه این چیزی !من هم سعی دارم تو رو خوشحال کنم بال« 

  »جاه سال بعد نه ، ولی یک روزي قطعا این کارو میکنی پنشاید .از من به خاطر این تشکر میکنی مدتها بعد تو « 

  »اما آن روز رسیده . آلیس بردم مقابل تو نم که من شرط رو درمن هیچ وقت فکر نمی کردم روزي رو ببی

  »من نشون بدي یا نه ؟باالخره میخاي حلقه رو به «  خنده اش براق و سفید بود. او خندید 

کرد و سریع  ینگاه آورد و باال خیلی سریع نگاه کردم و در همان حال او دست چپ من رومن با وحشت و ترس 

  . انداخت پایین

   او براي چند ثانیه ؟زمانی که داره حلقه رو دستت میکنه رو میتونم ببینم ، به نظرت چیزي رو از قلم انداختم  اوه من

  »لفت خودشو با جواهر اعالم کرده بال مخا« : ادوارد توضیح داد 

این  اما نکته اینجاست که او قبال.ره می زنم که حلقه تعداد زیادي الماس دا ه ؟خوب من حدسیک الماس چطور« 

  »  ... کارو کرده

دوباره شبیه یک خون آشام شده طوري اونو خیره نگاه می کرد که  .قطع کرد ادوارد حرفش رو ناتمام» آلیس !بسه « 

  .بود 

  »ما عجله داریم « 

  » من نمی فهمم ، موضوع راجع به الماسها چیه ؟« من سوال کردم 

اینکه توي محوطه  بهتر. راست می گه شما بهتره که برید  ادوارد .صحبت میکنیم  ما راجع به آن بعدا« : آلیس گفت 

    .عصبی کرد و قیافه اش مضطرب بود ، تقریبااو اخم » . نکه طوفان بیادقبل از ای و چادر بزنید ، کوچک مستقر بشید

  .به نظر می رسه یکدفعه سرد بشه » ! کت تو فراموش نکن بال« 

  »من قبال اونو برداشتم «  : گفت اونو مطمئن کرد  ادوارد

  »ه باشید شب خوبی داشت« : او از ما خداحافظی کرد 

  .سیر انحرافی طوالنی را انتخاب کرد ادوارد یک من دو برابر واضح تر از معمول بود که ای

  .کوب مخفی خواهد شد،  نزدیک رد پاي جی که بوي من حاال از اینجامطمئن شد 
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انتهاي یک مکان مسطح  او در . بخش عمده اي از کوله پشتی  در جاي همیشگی من بود.  و منو در بازوانش می بردا

  . تاد و منو روي پاهام گذاشتایس

آلیس تصویر  .هر چی رو که می تونی سر راهت لمس کن .پیاده می رویم سمت شمالبه طور پیوسته  ، بسیار خوب« 

  »  که به آنها برخورد می کنیم و طولی نمیکشه واضحی از مسیر آنها به من داده

  »شمال ؟ « 

  .خندید و مسیر صحیح اشاره کرد 

آلیس در  شاید دید . ب روز آفتابی درست پشت سر من حرکت می کرد، داخل جنگل نور زرد غرو من سرگردان بودم

اگر چه باد حرکت تند و سریع  . صاف بودآسمان تقریبا .من که امیدوار بودم اینجوري باشه. !مورد برف اشتباه بوده

  .ی درمیان درختان آرامش وجود داشت ولیوانه واري درمیان فضاي باز داشت د

انگشتان من .هم نفوذ میکرد  حتی در آستین بلند ژاکت ضخیمبه هاي تیز و سرد باد،ضرخیلی سرد بود براي ماه ژوئن 

صخره هاي پوشیده  .سرخس نم دار وخشن ،  پوست درخت زبر .روي هر چیز به اندازه کافی نزدیک حرکت می کرد

  . شده از خزه

  . حرکت میکرد قدم دورتر 20در یک خط موازي در حدود و با من می ایستاد ادوارد با  من 

  » من درست دارم کارمو انجام می دم ؟ «: من داد زدم 

  »عالیه « 

یک »اي دارم فکر میکنی کمکی میکنه؟  من یک ایده «:  همانطور که انگشتانم رو داخل موهایم می کردم پرسیدم

  . رو با یک پارچه تزیینی به سرخس نم دار بستممقداري از موهاي بافته شده ام رها شده بود و آنها 

  »این خوبه . ، بال احتیاجی نیست موهاي خودت رو بیرون بکشی ،ولی بله این تعقیب رد پاهارو قوي تر می کنه« 

  »من نیروي فوق العاده اي بدست آوردم و می تونم کمی ذخیره کنم « 

  .توانستم نزدیکتر به ادوارد را برم و دستاشو بگیرمزیر درختان تاریک بود و من آرزو می کردم که می 

  !من می تونم موها مو بکنم و رشته هاي موهامو در سر راه بریزم 

  »ازه بدي، آلیس رد راهتو داشته باشه تو احتیاجی نداري اج« :  ادوارد گفت 

   من یک احساس . بانگاه ترك کنمتو رو در قر توجه بی اعتنا و بی من قصد ندارم.  نگران نباش ادوارددرباره این « 

  .س داشت می رفت رد راه اونو بگیره نهفته اي دارم که آلی
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من .  دهد ،انجام می دادبوقتی چیزي وجود داشت که او می خواست انجام .بودبیشتر به خاطر اینکه او کامال عجول 

  »یک احمق بودم براي یک سفر اشتباه 

  »یز اون جوري باشه که تو می خواي گرانم بال من می خواهم همه چاین چیزي نیست که من راجع به آن ن« 

این موضوع مهمی نبود واقعا . لطمه می زد اگر حقیقت رو می گفتم به احساسش .من افسوس خودم رو سرکوب کردم 

  . نها همه فقط درجات متغییر ترس ای.

حتی اگه آلیس بتونه رد راه تونه اجازه دفتري اینترنتو بگیره  بگیره چون امت می من این کارو خیلی جزیی می دونم «

  » بگیره اونو

  »اگه این انجام بشه که خیلی بهتره که  «:  من با خنده گفتم

اما من یک زمان سختی  خواهم . اس نمیشه این خیلی رسمی احسبخونه که کدام یک امتیاز بود  اگه امت پیمان ها رو

  .هره رسمی چ داشت براي نگهداري یک

  »ببین ، همیشه یک توافقی وجود دارد « : اوبا لبخند گفت 

  . مطمئن باش که ارتش تازه متولد ها ردپاي منو تعقیب میکنه ، مدتی وقت می گیره یهتا من برسم به نقطه شروع 

عقب برگرده تامنو او مجبور بود یک مقدار به سمت . و بد اخالق نمی شد صبربی  ادوارد اصالً ، با گامهاي آهسته من

  .در یک مسیر صاف نگه داره

خیلی به اون  بینم و این دلیلی بود که احتماالب رو من می توانستم سر آغاز وسیع تر. داشتیم صاف می رفتیم تقریبا

 خودمبودم قبل از اینکه سرم برخورد کنه به نزدیک ترین درخت  . و فراموش کردم زیر پاهامو نگاه کنماشتیاق داشتم 

  .و توي کف دست چپم فرو رفت  اما یک شاخه کوچک شکست .رو گرفتم 

  »اوه اوه شگفت آوره «: زیر لب گفتم 

  » تو حالت خوبه ؟« 

وش او به حرفم گ.تموم میشه  یک دقیقه اي جایی که هستی بمون داره از دستم خون می آد ولیهمون من خوبم ،« 

  .نم او اونجا بود تموم ک نداد و درست قبل از اینکه جمله ام رو

من فکرش رو میکردم که بهش  . سریع از کوله پشتی بیرون کشید و»  من جعبه کمکهاي اولیه آوردم«: او گفت 

  .احتیاج پیدا کنیم 

  »مجبور نیستی خودت رو ناراحت کنی  تو.کنم بد نیست من می تونم اون رو درستش  زیاد هم« 
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  »ه بده من تمیزش کنم بیا اجاز «:  و به آرامی گفت»  من ناراحت نیستم« 

  »یک لحظه وایسا من ایده بهتري دارم « 

دستم رو به یک . معده ام ممکن بود واکنش نشون بدم  فقط در مورد .به خون نگاه نمیکردم واز دهنم نفس میکشیدم 

تحت تاثیر فداکاري من قرار میگیره

  .سخره اي که دم دستم بود فشار دادم 

  » چی کار داري می کنی؟« 

دستم رو ، روي هر .شروع کردم به پا ك کردن دوباره حافظه ام  و» ر اینو دوست داره جاسپ«: زیر لب با خودم گفتم 

  » من میتونم شرط ببندم که از طریق خونم میتونن رد منو بگیرن «  .چیزي که بود فشار میدادم 

  .ادوارد آهی از روي حسرت کشید 

  »نفست رو نگه دار « : به او گفتم 

  »و از کشتی به دریا می ري ه تفقط فکر می کنم کمن خوبم ، « 

  »می تونم این کارو خوب انجام بدم  و. این همان چیزي است که می خوام انجام بدم« 

و دستهایم را روي سرخسها  .در حال حرکت بودیم میان آخرین درختان همانطور که صحبت می کردم  همانطور که در

  .میکشدیم 

و جاسپر هم خیلی . تازه متولدها بی عقل و عصبانی هستند  و انجام می ديتو خوب این کارو « ادوارد منو مطمئن کرد 

  »خمتو کثیف کردي تو ز .حاال اجازه بده دستتو درمان کنم  . 

  »اجازه بده این کارو انجام بدم  لطفا ً« 

  »یشتر از این اذیت نمی کنه و باین من« : خندید همانطور که معاینه می کرد گفت  دست منو گرفت و

با لبخنده همیشگی گوشه لبهاش نفسش . من نگاه کردم تمیز می کرد جاي زخمو و جستجو و  همانطور که او با دقت

  .رو آروم به داخل و خارج میداد 

   » چرا نه؟ «:  پرسیدم باالخره را صاف می کرد ،سراسر زخمم  دبان همانطور که او

  »تمام شد « :  زیر لب گفت

 به تنها . سعی کردم به آخرین باري که نفسش رو در کنار من نگه داشته به یاد بیارم »  تو تموم کردي؟ کی؟ چطور؟« 

  .جشن تولد  و بدبختی من در آخر سپتامبر بود  چیزي که تونستم فکر کنم
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ساعته که تواین فکرم  24من توي زندگی « .می گرده دنبال کلمات مناسبیبه نظر می اومد .غنچه کرد  لبهاشو ادوارد

  »واین نوع دیده منو به همه چیزي تقییر داد . که تو مردي بال

  » براي اینکه من بو خوبی می دادم واست تقییر کرد ؟  روشت

                                                                                      » ؟ه عکس العمل من تغییر کرد .تجربه وراهی که اون فکر میکنه من تورو گم کردم ...نه اصال ، اما « 

  »من که نمیفهمم چی داري میگی «

  »من فکر میکنم که تو میتونی اسمش رو یه تجربه تحصیل کرده بزاري « . خندید حرفمبه 

  . و موهایم را به سمت صورتم می زدداشتم از سرما می لرزیدم ، باد می آمد 

و ژاکت سنگین  » خودت رو انجام دادي تو وظیفه« . کوله پشتی اش را دوباره برداشت » خوب خیلی«  : و گفتا.

حاال دستامون خالیه ، بیا بریم «. کشید  رو از دستم بیرون کشید و نگه داشت تا دست هامو داخلش بکنم زمستانی من

  . و نوع اشیاقی که در صدایش بود رو دست انداختم من خندیدم » به کمپ 

دوباره شروع به راه رفتن در زمین صاف و . آرام در آتل  دست دیگرم نوع دیگه بود ، او دست باند پیچی شده منو گرفت

  .مسطح کردیم 

  »می بینیم ؟ رو کجا جیکوب  ما «: پرسیدم 

  .در سایه ایستاده بود درست همان جا جیکوب .ره کرد و بعد به درختهاي که جلوي ما بود اشا» درست اینجا« 

یک گرگ قهوه اي قرمز همش دنبال که چرا من در نمیدونم  و . میدیدم متعجب میشدم که اونو به شکل انسان نباید 

  .بزرگ بودم

منتظر بودم  خود آگاهمن باید به طور نا .کلی نبود که نتیجه توقعات من بود جیکوب به نظر بزرگتر می رسید و این ش

دوست بی قید وآسان گیري که هر چیزي رو خیلی  . که جیکوب رو کوچکتر از جیکوبی که در حافظه ام بود ببینم

  .در حالی که ژاکتش رو مشت کرده بود ، بازوهاش رو هم در سینه عریانش جمع کرد  .سخت نمی گرفت

  .ي ادوارد در گوشه ها پایین آمدند هالب صورتش قیافه ناگویاي داشت همانطور که ما رو نگاه می کرد ،

  »ام این کار باید وجود داشته باشد یک راه بهتري براي انج« : ادوارد گفت 

  » حاال دیگه خیلی دیر شده « :  من زیر لب گفتم

  .او آهی کشید 

  »هی جیک «  من وقتی به او نزدیکتر شدم سالم کردم
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  »سالم بال « 

  »سالم جیکوب « : ادوارد گفت 

  .نادیده گرفت  جیکوب شوخ طبعی اونو»  کجا باید اونو تحویل بدم؟« 

  .جیکوب اونو باز کرد. رون کشید و اونو به جیکوب داد ادوارد یک نقشه از جیب پهلویی کوله پشتی بی

گاه جیکوب دست ادوارد را به طور نا خود آ.و نقطه روي نقشه رو نشان داد» درست اینجاییم  حاال ما  «:  ادوارد گفت

  . چیزي نشده وانمود کرد که  هم ادوارد. ستاد ایصاف پس زد و 

ترسیم  اطراف خطوط ارتفاعی باال شکل یک الگوي مار پیچ و ادوارد ادامه داد. » تو درست اونو اینجا تحویل می دي« 

  » مایل 9تقریبا «  کرد 

  .جیکوب سر تکان داد

به نقشه احتیاج . راهنمایی میکنه این تورو .  دیر منو دنبال کنیوقتی شما در حدود یک مایل دورتر هستید باید مس« 

  » داري ؟

  »فکر کنم می دونم کجا دارم می رم  .خوب می شناسم  من این منطقه رو کامال. ه ممنون ن« 

  .خیلی تالش میکنه تا در مقابل ادوارد مودب رفتار کنه جیکوب به نظر می رسید 

  »کوتاهی میبینم و تو رو در یک مدت .من مسیر طوالنی تري را انتخاب کردم « : ادوارد گفت 

  .معلوم بودکه این قسمت از نقشه رو دوست نداشت  .به من خیره شدبا نا خشنودي ادوارد 

  »می بینمت« : زمزمه کردم ممن

  .شد سرحال ببه محض اینکه او رفت جیکو .و در میان درختان محو شد  در جهت مخالف حرکت کرد ادوارد

  » چی شده بال« : با یک نیشخند بزرگ سئوال کرد 

  »همان موضوع قدیمی ، همان موضوع قدیمی « مهامو چرخاندم به طرفش من چش

  »ورو بکشند ، یک چیز معمول و همیشگی پس گروه خون آشامها سعی دارند ت« .  اونم موافق بود» اره « 

  »یک چیز معمول و همیشگی ؟ « 

  »بیا بریم « : گفت  باال می انداخت براي آزاد شدن بازوهاشداخل ژاکت   همانطور که شانه هاش رو » خوب« 

  .یک قدم به او نزدیک شدم و روبه رویش قرار گرفتم 
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وقبل از اینکه  . قرار داد  آنها رو از زیر من و بیرون کشید او متمایل به پایین خم شد و بازوهایش را اطراف زانوي من

  .زمین بخورد منو با بازوهایش گرفت  سرم به

  » !جیییک «  من غرغر کردم 

یک بلندي بر می داشت ، قدمهاي محکم استوار ،  بل از اینکه در میان درختان بدودق . جیکوب با دهان بسته خندید

من براي اونها که  اگرچهدر جهش هاي کوتاه من رو نگه میداشت .ده و بشاش که شایسته یک انسان بود دویدن سرزن

  ..یکصد پوند بودند سنگین نبودم 

  »مجبور نیستی بدوي ، خسته می شی تو « 

  »دویدن منو خسته نمی کنه « : گفت 

 من امیدوارم داشت سردتر می شد وبعالوه هوا . بود  نفس کشیدنهاي یک دونده دو ماراتون مثل نفس کشیدنهاش 

   .کرده باشه  بودم که قبل از رسیدن زودتر چادري بر پا

  » من فکر کردم تو سردت نمیشه؟« : به الیه ژاکت پوست مانندش ضربه زدم  با انگشتم

از نا  تقریبا» تو فقط در این مورد آماده نبودي « او به ژاکت من اشاره کرد  »من سردم نمیشه  اینو براي تو آوردم

  .امیدي اون من هم نام امید شدم 

راستیتوجه کردي که ما هیچ حیوانی رو  .این منو عصبانی میکنه  برم که هوا رو احساس نکنم ،من دوست ندارم راهی رو

  .تو راه ندیدیم 

  »، واقعاً  نهاووم « 

  »اشتی احساست خیلی خسته کننده است من حدث می زنم که تو تمایلی به این کار ند« 

  » نصبت به این سفر ، آلیس هم طوفان رو دیده بود من دودل بودم« 

  »قدار زیادي از خاموشی جنگل می شه این راه شامل م  ، تو یک شب جهنمی رو براي اردو رفتن انتخاب کردي « 

  »این کامال ایده من نبود « 

اونو عقی نمیکشید و به راحتی از صخره اما  راه ناشناخته اي که شروع کرد به باال رفتن بیشتر و بیشتر سراشیبی بود ،

  .مل اون  منو یاد بز کوهی می انداخت نیاز داشته باشه ،تعادل کا نظر نمی اومد که به دستاشبه . باال میرفت 

  » اون چیز اضافه روي دستبندت چیه ؟« : پرسید 
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یک  «: باال انداختم شانه هامو .  روي مچ بندم است مانند قلب الماس نگاهی انداختم و فهمیدم که یکبه دستک 

  »است یلی دیگه هدیه فارغ التحص

  »یک سنگ ، یک نقش « : اون غر غر کنان گفت  

خیره شدم و سعی به الماس سفید درخشان من  .یک سنگ؟ من ناگهان یاد جمله ناتمام آلیس بیرون از گاراژ افتادم 

و یعنی او سعی داشته که بگه ادوارد یکی قبال براي ت . کردم به یاد بیارم که آلیس قبال در مورد الماس چه گفته بود

قلب باید الماس . نه این غیر ممکن بود . قبال دستم کرده بودم یک الماس از طرف ادوارد من همانطور که . ؟ تهگرف

  ....قیراط وزن داشته باشه یا یک چیزي همین حدود ، ادوارد نمی خواست  5ي در حدود چیز

  » تو آمده بودي به الپوشاین مال زمانی بوده که بنابر «:  گفتو حدث و گمانهاي منو قطع کرد جیکوب

  »احتماال اونو به هیچ وجه ندیدم ه و سرم شلوغ بود« : گفتم 

  »و من یک نگه دارنده لجوج بوده ام . زدي به فراموشیفکر کردم که خودتو  «:  گفتبا نارضایتی او 

  .من شانه هامو باال انداختم 

  » آیا تا به حال در فکر زمانهاي آخر بوده اي ؟« 

  » !نه« 

  » ؟شق ترین فرد زنده روي زمین هستی  یا تو دروغ می گی یا کله« 

  »زي نمی دونم ، ولی من دروغگو نیستم من درباره قسمت دوم چی« 

و  بودرا دور من پیچیده  بازوان گرمش محکمهمچنین او  ،من این گفت و گو رو  تحت شرایط حاضر دوست نداشتم 

آرزو می کردم اي کاش .نزدیکتر از اون چیزي بود که می خواستم باشه صورتش .هیچ کاري نمی تونستم انجام بدم 

  .یک قدم به عقب بردارم

  » یک فرد باهوش تمام جوانب یک تصمیم رو در نظر می گیره؟« 

  »من این کارو انجام دادم « : من برگشتم 

بوط به آن گفت و گو مر.فقط از آخرین گفت و گوي  ما با خبر شدي  فکر نکردي ،   راجع به تصمیم ما تو اصال« 

  »تصمیم من نبود 

  » هر مسافتی رو خواهند رفت براي فریب دادن خودشان بعضی از مردم « 
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کر می کنی این یک چیز آیا تو ف. ایل دارند که آن اشتباه رو بکنند من توجه کرده ام که گرگینه ها مخصوصا تم« 

  » ؟ژنتیکی است 

  .ناراحت شد پرسید و ناگهان  اینرا جیکوب» بوسنده بهتري نسبت به من؟ ناین به این معنی که او« 

  » !ادوارد تنها فردي که من تا به حال او را بوسیده ام  . من واقعا نمی خواستم اینو بگم جیک« 

  »عالوه بر من « 

  » .بیشتر شبیه یک تجاوز بود من فکر می کنم او.اما من اونو یک بوسه حساب نمی کنم ،جیک « 

  »اوه ، خیلی سرد بود « 

  »دوباره به یاد بیارم  م اونومن نمی خوا« :  من شانه هامو باال انداختم وگفتم

   »من معذرت می خوام راجع به آن « جیکوب هم یاد آوري کرد 

  »، و این چیزي رو عوض نمی کنه من تقریبا تو رو بخشیده ام « 

  . هومی گفتزیر لب چیزي نا مف

ي سر ما در نوك و غرش باد در باال جیک فقط صداي نفس کشیدنهاي شمرده .من براي یک مدتی ساکت بودم 

و  اونو و دیدیم که خمیده شده بود .عریان و خشن در کنار ما ظاهر شد ، یک صخره  شیب دار سرخ رنگ .بود  درختان

  .به طرف جنگل رفت وماهم دنبالش کردیم 

  » من هنوز هم فکر می کنم که اون یک بی مسئولیت خوش نما است« : جیکوب ناگهان گفت 

  » اشتباه استکه  تو داري راجع به موردي که صحبت می کنی ،« : من گفتم 

واقعا یک فرد کسی که ط یک نفر تو رو تا به حال بوسیده ، مطابق گفته هاي تو فق .فکر کن بالراجع به این « 

تو نباید  ، چطور تو می دونی که چی می خواي ؟اسمش رو میزاري رهایی ؟ ، و تو اینو در کل زندگیت  محسوب نمیشه

  » یک مقدار راجع به این موضوع فکر کنی ؟

  »من می دونم واقعا من چی می خوام  «من صدامو خونسرد نگه داشتم 

  بعد از آن هرچه که اتفاق بیفتد به حساب . ..باید سعی کنی کس دیگري را ببوسی ، فقط به منظور مقایسه شاید تو« 

  »و من ناراحت نمیشم اگه از من به عنوان یک آزمایش استفاده کنی ! براي مثال تو می تونی منو ببوسی. آدنمی

او درحال لبخند زدن بود به .  بود طوریکه صورتم نزدیکتر به صورتش بهو محکمتر کشید به سوي سینه اش   ر اون من

  .من هیچ فرصتی نداشتم اما  .جوکش 
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  »جلوش رو نمی گیرم  اگر بخواهد فک رو خورد کنه من قسم می خورم که . این کارو با من انجام نده جیک« 

هیچ دلیلی براي ناراحت  ناو.من بخواهی تو رو ببوسم خودت از اگر تو « مضطرب صداي من اونو بیشتر خندوند تیزي 

  »نداره شدن 

گه دار تا من بخوام تا مستقیم برو و فقط نفستو ن من تصمیمو عوض کردم ، .منتظر نباش .... ، جیک  نفستو نگه ندار

  »منو ببوسی 

  »امروز  در شرایط بدي هستی  تو« 

  » چرا؟ تعجبم ،من در« 

  »وست داري بعضی موقعها فکر می کنم تو منو بیشتر از یک گرگ د« 

  »تو نمی تونی درباره اش صحبت کنی  احتماال مربوط می شه به اون چیزي کهاین  .آره بعضی موقعها همینطوره « 

من فکر می کنم این براي تو آسون تره ،  نه من فکر نمی کنم که این باشه« ،  غنچه کرد را لبهاي پهنش متفکرانه او

  »کنی تی تظاهر کنی که منو جذب نمی و تو مجبور نیسباشی وقتی که من یک انسان نیستم نزدیک من 

  .دندانهایم را به هم سابیدم  .باز شد و با خشونت فریاد زدم  با یک  صداي ضربه دهانم

  .زد  یک لبخند فاتحانه و سمت صورتش کشیده شدش به بیرون او شنید ، و لبهاي

ی نه من کامال مطمئنم این به خاطر اینه که تو نمی تون«  یک مقدار نفس کشیدمصحبت کنم  بتونم قبل از اینکه

  » حرف بزنی

تو مجبوري بدونی چقدر از لحاظ فیزیکی من با خبر  ؟یعنی تو از ردوغگویی به خودت خسته نشدي « او آه کشید 

  » !هستی

از احترام گذاشتن  تو یک هیوالي بزرگی هستی که.  چطور می تونه کسی از فیزیک بدنی تو آگاه نباشه ،جیکوب ؟« 

  » !می کنهامتناع  به فضاي خصوصی یک نفر دیگه

  »گرگ باشم تو راحتتري در اطراف من هستی وقتی یک و  تورو عصبی می کنم ، هستم  قتی یک انسانو« 

  » شبیه هم نیست تعصبانیت و آزردگی« 

 . چشمهاش تنگ و باریک شده بود . گیجی از چهره اش می بارید . آهسته قدم زد .به من خیره شد براي یک دقیقه

نفس کشیدنش به منظمی وقتی بود که می دوید و آرام شروع کرد به تندتر نفس  . وهاش بودسایه سیاهی در زیر ابر
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می دونستم  .من از روي تعجب و ترس از پایین به او نگاه کردم .داد  تکیه صورتشو نزدیک صورت من او . کشیدن

  انجام بده  چه کاري سعی داره دقیقا اون

  »ماله توئه ت این صور« : من به او یاد آوري کردم 

نه امشب ،  .م با خون آشام تو امشب دعوا کنم من واقعا نمی خواه« .دوباره شروع به عقب رفتن کرد  د واو بلند خندی

م که کالن ها رو هردو کاري براي انجام دادن داریم و من نمی خواهفردا   ما . مطمئن باش،  نه هیچ شب دیگه اي

  »یکمرتبه ترك کنم 

  .عوض کرد شرمساري  به حالت منو منتظرهناگهان غرور غیر 

  » تو فکر می کنی اون می تونه منو بگیره؟« او پاسخ داد »  می دونممی دونم ، « 

خیلی  به خاطر اینکه من اگر یک نفر از آنها .می کردم جدا من داشتم یک مرتبه آنها را  . صحبت کنم من نمی تونستم

م رو ه فکرش حتی من نمی تونستم ...... اما اگر من شجاع بودم و ادوار ؟ چی می شد می دیدصدمه  ضعیف بودم

  .بکنم

نند برداشتن یک محو شد و جیکوب واقعی  من معلوم شد ما از صورتش خودستایی و بذله گویی » موضوع چیه بال؟« 

تو می دونی من فقط داشتم شوخی  ببخش منو اگه من چیزي گفتم که تورو ناراحت کرده «. ماسک از روي صورت 

  » هی تو حالت خوبه ؟. من هیچ منظوري نداشتم  .می کردم 

  » !گریه نکن بال« : او در خواست کرد 

  . بیرون بکشم از بغلش سعی کردم خودمو»  !من گریه نمی کنم« 

  » مگه من چی گفتم ؟« 

  »ي انجام دادم ، بد من کار بد... این منم ... خوب ... این فقط . تو چیزي نگفتی « 

  . بود  شد چشمهاش گشاد خیره شد به من ، با دستپاچگی او

  »ش کردم که با من بمونه ، من آدم ترسو بزرگی هستم مجبور ادوارد قرار نیست فردا دعوا کنه ،« : من نجوا کردم 

چیزي رو می دونی که  تو یکفکر می کنی که این کارو نمی کنه ؟ تو ؟  اگر آنها تو رو اینجا پیدا کردند« او اخمی کرد 

  »من نمی دونم ؟ 

لرزیدم و چشمهامو بستم تا از این  »... برنگردهاگر  ، اون برهنم اجازه بدم من فقط نمی تو .من می ترسم  ! نه ! نه« 

  . فکر فرار کنم

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                         رد پاھا/ كسوف |١٩

www.Twilight . ir  

  .جیکوب ساکت بود

و حتی اگر هیچ کس  بود تقصیر من خواهد بود اگه کسی صدمه ببینه «که نجوا می کردم چشمهام بسته شد  همینطور

همیشه .  نمی کنه یاو در مقابل من مقاومت مجبورم که اونو متقاعد کنم که بامن بمونه ، .من نحسم  هم صدمه نبینه ،

تونستم به جیکوب حتی اگر می  » . من احساس می کنم فقط یکم از یک ذره بیشترم.می دونم که این توانایی رو دارم 

  .بیرون می رفت از سینه ام ، اعتراف کنم

  . من آروم چشمهامو باز کردم ومن ناراحت بودم او غرید

  »! نمیدم من نمی تونم باور کنم که اجازه بده اونو از رفتن منصرف کنی ؟من که یک همچین چیزي رو از دست « 

  »می دونم «  کشیدم یآه

تو رو بیشتر ازمن  تر که بگه معنی این با .عکس العمل نشان می ده  ناو ، وجود اینبا  این هیچ معنی نمی ده ،« 

  »ره دوست دا

  »اما تو بامن نمیمونی ،حتی اگر من از تو خواهش کنم « 

   .بکنه  امتناع کنه از این کار اگر ادوارد سعی کنه که براي یک لحظه و من در حیرت بودم . او لباشو جمع کرد

  »  این فقط به خاطر این که من تو رو بیشتر می شناسم . دونیم حقیقتوما هردو می « 

تو عصبانی ! م نه حتی اگر تو بخواي و من بگ .هر چیزي راه خودش رو می ره بدون هل دادن بالخره  «:  او گفت

  »نمیشی 

اما کل زمان تو رفته . درست می گی من عصبانی نمیشم تو احتماال  د ،یزي که قرار پیش بیاید ،پیش می آاگر هر چ« 

  » .دیوونه نشو ،جیک  مریض خواهم شد ، از نگرانی من.

  » ؟  چرا باید تو اینطوري بشی ؟ اگه اتفاقی براي من بیفته ، چرا؟  «:  او با درشتی پرسید

من متاسفم این راهی نیست که تو می خواي و چیزها   .تو می دونی چقدر برام مهم هستی  .جیک ! اینو نگو« 

و هنوز مواقعی هستند که تو . اقال تو عادت کن که باشی . تو بهترین دوست منی جیک مانطور هستند که باید باشه ،ه

  »دي گارد محافظت بیفته و چهره اصلیت مشخص بشه اجازه می 

حتی زمانی من همیشه اینطوري هستم ، من قول می دم «  .قدیمی که من دوست داشتم  ايخندهاز همان  او خندید ،

  »همیشه اینجا هستم که نمی تونم خوب رفتار کنم به اندازه اي که بتونم و 

  » !با همه چرندیات تو می تونم کنار بیام ، من نمی دونم چرا جز این« 
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  » ؟ میخاي بفهمی که تو عاشق منم هستی باالخره تو کی. شدند او خندید و سپس چشمهاش ناراحت 

  » . راب نکنلحظه رو خ ، این بسه جیک« 

اما من یک احمق نیستم و می دونم که دوست داشتن بیشتر از یک فرد در  تو عاشق اون نباش ، که نمی گم من« 

  » .من اینو در عمل دیدم !یک زمان ممکنه بال

  » !من یک گرگینه بوالهوس نیستم جیک« 

  . او موضوع رو عوض کرداما  معذرت خواهی کنم ،م براي حرف آخر خواستماو بینی شو چین داد و من 

  » .ما زیاد دور نیستیم ،من می تونم بوي اونو احساس کنم « 

  . من آهی در آرامش کشیدم 

زیر باشی قبل از برخورد با دشمن  اما تو قصد داري شاد خواهم بود ، کم کم من بال « .او منظور منو غلط تفسیر کرد

  »پناه یک سر 

     .ی آمدیک دیوار محکم مشکی به سرعت از سمت جنوب و به درا بو غوانی ابرهانگاه کردیم باال ،ار نبه آسما هر دو

  . و سیاه می کردرو تر می اومد و جنگل و این سیاهی کم کم داشت پایین

  »ونه خ برسی قبل از اینکه طوفان شروع بشه باید عجله کنی و تو بهتر عجله کنی، «  :زیر لب گفتم  » اوه« 

  . من خونه نمی رم

  » ؟که نمی خواهی با ما به اردو بیاي تو «  یک نگاه خشمگینانه به او کردم من

  » در واقع نه« 

  » !به معنی هم چادر شدن یا یک همچین چیزي نه «

مطمئنم زالو می خواد اام.رجیح می دم که طوفانو بو کنم ولی مثل مشترك شدن چادر یا هرچیزي ، ت  نه از لحاظ فنی ،

  .  این امکانو فراهم می کنم و هدف مشترکمون من از روي بخشندگی در تماس باشه ه تعقیب کنندهبا گرو

  » .بود  یک کارسثْ من فکر می کنم که « 

  » . غلبه خواهد کردبر همه  فردا در طول جنگاو  «

 از چا  کردم و ناگهان ینگاه با تند خویی ناگهانی من . ساکت و بی حرکت کرد ور من براي یک ثانیه،  این تذکر

  .  پریدم
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   اگر من خواهش.من پیشنهاد کردم  ! راهی وجود داشته باشه براي اینکه تو بمونی اینجا که فرض نمی کنممن « 

  » !همچین چیزي یه یا معامله تدافعی زمان زندگی یا خدمت اجباري یا  کنم ؟

می تونی  اگه دوست داريو تو .  جالب باشهوباره خواهش کردن باید د براي دیدن تو پس وسوسه انگیزه ، اما نه ،« 

  » اینو اعتراف کنی ؟

  » !وجود نداره  هیچ چیزي که بتونم بگم نه واقعا« 

به هر حال این دعوت از طرف سام  ،رو بدي  یک جنگ بهتر مگر اینکه تو به من قول! ه ن« : او به من یاد آوري کرد 

  » ! من، نه 

  » ! بود راجع به تو ....من گفت به  چیزي رو چند وقت پیش ادوارد« 

  » !این احتماال یک دروغ « کباره حالت دفاعی گرفت او ی« 

  » !تویک کمک هستی در فرمان گروه تعقیب کننده اوه واقعا؟ اون گفت« 

  » تو چطور هیچ وقت اینو به من نگفتی ؟ «ی زد و صورتش از تعجب سفید شد او چشمک

  »نبود این چیز زیاد بزرگی .را بگم چ« 

 رو ایفا  )ستاره گروه(چطور سام نقش آلفا  ؟ چطور کار می کنه این یک چیز جالبیه ، ؟ چرا نه، ولی من نمی دونم « 

  » ؟)دومین فرد گروه(می کنه ؟ و تو نقش بتا 

  .خندید ت اختراع شده منابه عبار جیکوب با دهان بسته

  » .مسئولیت گروه را به عهده بگیره ن رو مجبور کرد کهبود که او یاین احساس ه ،و قدیمی گروه ، سام اولی بود« 

  »آنها به از تو زودتر تعقییر کردن  دومی باشند ؟ل و پ یدرنباید ج« : من اخم کردم و گفتم 

  » !خوب این توضیح دادنش سخته « رفت میجیکوب از گفتنش طفره 

  »کن  سعی« 

مهم  قدراین پدر بزرگت چرا باید.یک نوع روش قدیمی   ، !تو می دونیاین مربوط به اجدادمون ، « :  او آه کشید و گفت

  »!  دقیقا باشه براي ؟

می آوردم که جیکوب خیلی وقت پیش و قبل از اینکه من راجع به گرگینه ها چیزي بدونم به  من چیزي رو به خاطر

   .من گفته بود 

  »بلک آخرین رئیس کوییلیتها بود ؟  1تو نگفتی بودي که افرایم« 
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 او خندید »  و حاال سام رئیس کل قبیله ماست رئیس سام تو می دونی از لحاظ فنی ، . درسته چون اون اول بود !بله « 

  .»هستند  سنتهاي دیوانه کننده« 

ز هر گفتی که مردم بیشتر ا اما تو« م تمام جزییات رو کنار هم بذارم سعی کردو . فکر کردمبراي چند ثانیه درباره آن 

  » .بود می کردند زیرا او پسر بزرگ افرایم گوش کسی به حرف پدر تو در شورا

  »در چه مورد ؟ « 

  »صب باشه ، تو نباید یک رئیس باشی بر اساس اصل و ن خوب اگه« 

  جایی که می خواد برهروي  ي که اگر نیاز داشتهمانطور نگاه کرد ، به جنگل تاریک شدهاو  . جیکوب جواب منو نداد

  . تمرکز کنه که

  » جیک ؟« 

  . دوخت چشماهش رو به مسیر ناشناخته»بود  این کار سام ، نه« 

  لویی آلی یک مثل تو یک آلفا بود ؟ بود درسته ؟ "لیلویی او"پدر بزرگت چرا؟ پدر « 

  » فقط یک آلفا وجود داره« : او به طور نا خود آگاه جواب داد 

  » بود؟لویی چی پس « 

  . او به جمله من غرید» ، یک نوع بتا  من حدث می زنم « 

  »این معنی نداره ؟ « 

  » ! این مهم نیست« 

  »من فقط می خوام بفهمم « 

  »من فرض شده بودم که یک آلفا باشم  ، بله «:  گفتشده منو دید و  گیجو جیکوب چشمهاي خیره بالخره 

  » .و من هم نمی خوام  مخالف اون عمل کنم   ، !کوتاه بیادسام نمی خواد « د ابروهاشو در هم کشی

  » چرا نه؟« 

  . احساس ناراحتی بکنه خوب این نوبت او بود که. از سئوال من ناراحت شد و اخم کرد 

  . من نمی خوام یک رئیس افسانه اي باشم !من هیچی از اون نمی خوام بال؟ من نمی خواهم هیچ چیزي تغییر کنه« 
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ازم   وقتی که سام .ارند گذاونها رئیسشونو تنها می .  خواهم قسمتی از یک گروه تعقیب کننده گرگینه ها باشممن نمی 

  »بکنم من نمی خواهم این کارو کمک می خواد 

  . نگاه کرد فقط به جنگل وبارهد . باره فکر کردم و جیکوب افکار منو قطع نکردمن مدتی در این

  »تو شاد تر میشدي موضوع موافق بودي  اگه با ایناما من فکر کنم « 

اشتن اما احساس میشه دوست د.  بعضی موقعها مهییج . واقعا بد نبود بله ،« :گفت  جیکوب خندید به من با اطمینان

هرحال حدس به .  و این آخرش بود ، و این یک انتخاب نبود می دونی؟. به جنگ باشه  این چیزها یک نوع فرا خوانی

  » .اعتماد داشته باشمین کارو بهتر و درست تر انجام میده به کسی که ا و می تونم حاالهم خوشحالم می زنم  که من

احساس می کردم او بیشتر از آنچه  . ترس غیر منتظره اي داشتم احساس یک نوع نسبت به دوستم،  به او نگاه کردم

یک برتري اینجا وجود داشت که من هیچ وقت  ،که من به او اعتبار داده بودم رشد یافته نسبت به شبهاي آتش بازي 

  .بد گمان نشده بودم 

  . خندیدم به روشی که لغتها رو کنار هم گذاشته بودم » !رئیس جیکوب« 

  . او چشمهاشو چرخوند

در  صداي تیز هیزم شکستند بارش بی درنگ برف رو احساس کرد ، می شرا تکان می داد و از  درختان باد به سختی

    می تونستم . نور داشت محو می شد و آسمان با ابرهاي سیاه وحشتناك پوشیده شده بود .منعکس شده بود  کوه

  .ببینم   ند رادر حرکت بود دور از ما نقطه هاي سفید کوچک که

      من بیشتر تکان .راضی درمیان سینه اش  . جیکوب گامهاي بلند و آهسته اي برداشت و حاال با سرعت می دوید

  . می خوردم 

  در مقابل رو به روي پناه گاه توانستم. شده بود  پس زدن برف به طور ناخواستهدقایقی بعد که او با سرعت می رفت 

اما باد خیلی تند بود که اجازه بده آنها  طوفان ناگهانی اطراف ما شروع شد ، . ببینیمیک مقداري از چادر بر پا شده را 

  . جایی مستقر شوند

  » !بال« : در آرامش کامل صدا کرد  ادوارد

با فروتنی چاپلوسانه اي منو روي  هم جیکوب .در تاریکی حرکت او نا مشخص بود  ،  دویدبه سمت من او ناگها ن 

  . کرد  و منو محکم در بغلارد عکس العمل اونو نا دیده گرفت ادو.  پاهام گذاشت

سریعتر  از آنچه که من تصور می کردماو  « . ریا و صمیمی بودصداش بی » مرسی « : ادوارد از باالي سر من گفت 

  .برگشتمتا واکنش جیکوب رو ببینم  .و من قدر دانی کردم از او » بود
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  .در حالی که تمام دوستی از صورتش رفت بود فقط شانه هایش را باال انداخت جیکوب 

انقدر شدید بود که داشت موهام رو از پوست سرم میکند ، باد .  هوا داره بد می شهاونو ببر داخل ، « : جیکوب گفت 

   » ؟ است چادر محکم

  »من همه اونو به صخره متصل کردم « 

  »خوبه « 

ره هاي بینی اش حفو سیاه بود بصورت حرکت چرخشی ، با طوفان و ریزش برف  آسمان . جیکوب به آسمان نگاه کرد

  .خود نمایی می کرد 

  »نزدیک میشه  به پشت خانهمن می خوام بدونم چه چیزي  داره  من دارم تغییر می کنم ،« 

  .سمت جنگل تیره حرکت کرد  بدون اینکه پشت سرش را نگاه کند به انداخت و پایین در آورد و را او ژاکتشو 
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی و الهام: ترجمه 

  میالد: بازبینی متن 

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  فصل بیست و دوم

  آتش و یخ

  

  . باد چادر را دوباره تکان داد و منم با اون تکان می خوردم

نستم پایین اومدن اونو احساس کنم ، من می تو و ژاکتم ازمیان پایین کیسه خواب .درجه هوا داشت پایین می اومد 

دیگه هیچ فرقی نمی کرد که  . هنوز بندش بسته بود ، در سرجاش پیاده رویمچکمه هاي  .لباس پوشیده بودم کامالً 

  . چقدر می تونست سردتر بشه؟. تر بیاید  بیرون درجه هوا از این هم پایین چقدر می تونه هوا سرد باشه ؟

  .بگم من مجبور بودم لغتها رو از میان تق تق کردن دندانهام»  سا ا ا ع ع ع  عت  چ چ چ چ ند د ده  ؟« 

  » است 2ساعت « : ادوارد جواب داد .

 .هراسان از اینکه نفسهاي سردش به من بخوره  .در جاي محدود و تنگ ، دورتر از من نشسته بودتا حد امکان ادوارد 

  . دودلی و نا امیدي بود گرمش توام با نگرانی ، ،اما صداينجا خیلی تاریک بود آ براي دیدن چهره او

   »... شاید « 

  » برم بیرونمن نمی خوا خوا م  .من خو خو خوبم  وا  وا وا قعا نه « 

 . ترك کنم رو اما من ترسیده بودم از اینکه بخوام پناهگاهم. او سعی می کرد منو به حرف بگیرهبراي یک زمان کوتاه 

چقدر بد بود اگر ما می تونستم تصور کنم  . حداقل از طوفان حفاظت شده بود ولی اینجا هوا خیلی سرد بوددرسته که 

وقتی طوفان به  . آالن در حال راه رفتن بودیم در میان طوفان و این تمام تالشهاي امروز بعدازظهرما رو هدر می داد

 چه اتفاقی می افتاد اگر طوفان تمام  . ما وقت کافی خواهیم داشت که دوباره خودمان را آماده کنیم پایان می رسید

  . من می تونم یک شب رو هم در سرما بلرزم. اي حرکت نداشتماالن هیچ حسی بر . نمی شد

هنوز  براي آمدن هیوالها اما او قول داد که رد پاها !د من نگران بودم رد پایی که من به جا گذاشته بودم ،گم شده باش

  .آشکارخواهد بود

  »چه کاري می تونم بکنم؟ «   خواهش می کرد او تقریبا
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  .من فقط سرمو تکان دادم 

  .می زدجیکوب غر شادمانهان . بیرون در برف

  » !برو بببب ااجاننیییای زززااااا« : من دوباره دستور دادم 

ست که بتونه با طوفان        خوب بدنش به اندازه کافی مجهز ه«: ادوارد تذکر داد »راجع به تو نگران او فقط« 

  »برخورد کنه 

 دندانهام عبور بدم از بین اما نمی تونستم اینو اینجارو ترك کنه ، می خواستم بگم که او باید»  !ي ي ي ي ي ي ي«

حتی بهتر از دیگران در  . حداقل جیکوب به نظر می رسه خوب براي برف مجهز شده . زبانم از کار افتاده بودتقریبا 

  .و من متعجب بودم که چرا این جور بود گروه تعقیب کننده با نیم تنه پوست ضخیم و بلند و زبرش

. با صداي تیز سابیده شده    !جیکوب ناله اي کرد ...

 . جیکوب هخیلی مضطرب و با ادب بیشتر براي اعتراض ب ، ادوارد غر می زد» ؟ تو از من می خواهی چی کار کنم « 

چرا نمی ري تو یک . بینم که تو براي خودت هم بتوانی مفید باشی  طوفان؟ من نمی حملش کنم در توي اینونو ا«

  »جاي گرمتر یا یک همچین چیزي؟ 

  کسی رو من نتونستم .اعتراض کردم ،  از روي ناله ادوارد و غرش خفه باد در بیرون چادر »من خو خو خو بم « 

گوشهامو در مقابل صداي زوزه و غرش .  لرزیدمباد چادرو تکان می داد و من در هماهنگی با اون می  . متقاعد کنم

  .ادوارد ابروهاش رو درهم کشید  . پوشاندم مانند باد

  »بودم  این بدترین ایده اي بود که من شنیده « زد خیلی بلند فریاد»  !الزم بود این واقعا « : زیر لب گفت  به سختی

  » !بهتر از چیزي که تو پیش آوردي « .جیکوب پاسخ داد

  » !برو یک جاي گرمترو بگیر« انسانیش منو از جا پراند  صداي 

  »  برنارد نیستم .که من اس «:  جیکوب غرغر کرد و گفت

از میان کوچکترین جاي باز  را دجیکوب سر خو .شنیدم را به سرعت کشیده شد پایینکه صداي زیپ  اطراف چادر  من

مقداري از دانه هاي  در جریان بود ، در اطراف او در حالیکه هوا .سر داد  داخل  چادر که می تونست از عهده اش بر بیاد

  .من لرزیدم .اومد تو چادر برف

رو بهش بده و برو  تفقط کت« :  ادوارد می گفت همانطور که جیک زیپ چادر را می بست »اینو  دوست ندارم  من« 

  »بیرون 
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روي  داشت نیم تنه پوست رو حمل می کرد و اونو جیکوب . چشماهمو تنظیم کردم به اندازه کافی براي دیدن اجسام

  . آویزان کرد یک درخت نزدیک چادر

 »   و و و و «:چیزي که از دهانم می اومد بیرون  اما تنها . ندمن سعی کردم بفهمم که آنها درباره چی صحبت می کن

  .با لکنت حرف بزنم به طور غیر قابل کنترلی همانطور که از سرما می لرزیدم باعث می شد

تو گفتی اون « گذاشت کنار دراو کت را »  .سرما زده است  ، اون خیلی سردشه ، نیم تنه پوست اونو گرم نگه می داره« 

در پهناي  بازوانش را  تا جایی که پهناي چادر اجازه می داد جیکوب» متر احتیاج داره ومن اینجا هستم یک جاي گر

  . نگه داشت  چادر

  .نه کفشی ،نه پیراهنی همه لباسهایش را به جز لباس زیرش در آورد، ت در اطراف چادر گردش می کرد ،وقتی داش

  »خ میزنی ي ي ی جیک تو ي جِ جِ«  سعی می کردم توضیح بدم

من مثل تو عذاب به  و 9-   8- 1از شماره هاي  این روزها من در سالمتی می دوم« :او با شادي گفت »  !من نه « 

  »سختی نفس نخواهم کشید 

در پهلوي من آهسته خزید و جیکوب در عوض . ادوارد خشمگین بود،اما جیکوب حتی یک نگاه هم به او نمی کرد

  . شروع کرد زیپ کیسه خواب منو باز کرد

سفید خیلی  یاه جیکوبدر مقابل پوست سبرف  . دستهاي ادوارد ناگهان روي شانه هاي اونو نگه داشت و متوقف کرد

  .بود

ماهیچه هاي کشیده شده او به طور نا  ، پس می زد رو بدنش تماس سرما حفره هاي بینی جیکوب خودنمایی می کرد،

  . خود آگاه در بازوانش خم می شد

  » دستاتو بذار تو دستهاي من « : میان دندانهاش گفت  او زیر لب از

  »دستاتو از دستهاي اون دور کن « :  عبوسانه گفت ادوارد

  »د د دع  وا  دعوا ن  ن ك ك نید «  من درخواست کردم

  .و این احساس می شد که دندانهاي من داره می شکنه چون به شدت به هم می خوردند لرزه اي دیگر بدن منو لرزاند

  »تو تشکر خواهد کرد از  وقتی انگشتاش سیاه بشه و بیفته من مطمئنم که« :  جیکوب با خشونت گفت

  .اومد و او برگشت به جاي قبلی اش  پایین شنادوارد دودل بود سپس دستا

  » !خودتو نگاه کن «  : صداش یکنواخت و ترساننده بود
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  .جیکوب با دهان بسته خندید

تعجبی نبود  کردم ،من با عصبانیت به او نگاه  باز کرد ، قدري و زیپ کیسه خوابو » زود بیا بیرون بال،«  :جیکوب گفت 

  .د در این حالت واکنش نشان می داد  که ادوار

  »ن ن ن «  من سعی کردم اعتراض کنم 

  »انگشت داشته باشی ؟  10دوست نداري  . !احمق نباش بال « : جیکوب گفت 

  .و زیپو پشت سرش باال کشید جا داد  داخل فضاي نا موجود کیسه خواب او بدنشو

جمع کرد و منو راحت در دورم  بازوهاشو او خیلی گرم بود ، از این نمی خواستم بیشتر ، .کنم من نمی تونستم اعتراض ب

او ماهیچه هاي  .بودن براي طوالنی مدت زیر آب هواي بعد از ، گرما قوي بود مانند . مقابل سینه عریانش نگه داشت

  . خم کرد و من مشتاقانه انگشتاي یخ زدمو در برابر پوست او فشار دادم دستش را

  » !تو داري یخ می زنی بال خداي من ،« : جیکوب غرولند کرد 

  »م تا تا س س فم « :با لکنت گفتم 

  . از سرما منو مانند موج حرکت می داد یک لرزه دیگر»  سعی کن راحت باشی« پیشنهاد کرد او 

  »خیلی زود گرمت میشه ، میخاي لباساتو در بیار البته  .سابی گرم میشی حچند دقیقه دیگر

  به سرعت غرید ادوارد 

  » 101این فقط یک حقیقت ساده است ؛ گروه نجات « جیکوب از خودش دفاع کرد 

    بدنم امتناع ولی  از او کناره بگیرم با اینکه سعی کرد  اگر چه» ب ب  ب بس کن جییک « : من با ناراحتی گفتم 

  » ارهددج ج ج ند احتیا تا انگشت 10ه ه هی هیچ ك ك کس ووواقعا  به«می کرد 

  »او فقط حسود « : با صداي از خود راضی گفت » راجع به زالوت نگران نباش « جیکوب پیشنهاد داد 

  »هستم البته که « یک زمزمه موزیکال بود در تاریکی  . تحت کنترل و صداي ادوارد دوباره نرم

انجام بدم که تو داري براي اون   کاري رو من می تونستم! تو ضعیف ترین عقیده رو داري ،  چطور من آرزو کنم «

  »!  دو رگه! انجام می دي

   حداقل «. ش تند شدیصدا اما سپس میزان» دو موضوع تفکیک شده و مجزا هستند این « : ح گفت وجیکوب وض

  »بودي  آرزو کنی که این تو می تونستی

  »درسته « ادوارد موافقت کرد 
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انستم به من بالخره تو در حالیکه آنها مشاجره می کردند ، . شدقابل تحمل  . و  لرزیدن من یواش یواش آهسته

  »بله « واضحی صحبت کنم 

 که من اونا رو هم برات گرم کنم؟ ، تو می خواي« سپس جیکوب در فکر فرو رفت »لبهات هنوز هم آبی هستند « 

  » فقط مجبوري بپرسی 

  .آهی کشید  سختی با ادوارد

  »! رفتار خودتو درست کن جیک« : من زیر لب گفتم 

واین گرما به  دمتشعشع می ش از هر طرفیکوب به نظر می رسید گرماي بدن ج . داخل کیسه خواب گرم و نرم بود

سرش رو  و سپسد کمی پری .جا دادم شپایانگشتان پامو در مقابل من چکمه هامو در آوردم و  . خاطر وجود او بود

شک من توجه کردم که پوست جیکوب یک بوي م . به گوشهاي بی حس من فشار بده ور تکان داد تا لب داغش پایین

ا یلیتها چرا بوهاي منتشر شده از هم رودم که کالن ها و کویمن متعجب ب. این بوي زیبایی بود و جنگلی رو می داد 

  .به خاطر پیش داوریهاي آنها بود احتماال .تایید نمی کردند 

  . اما هرکسی بوي خوبی براي من داشت

چون جیکوب تو سرما نبود و  اما این منو حاال نگران نمی کرد ، طوفان زوزه می کشید مثل حمله یک حیوان به چادر،

  .خیلی خسته بودم ي دیگهبراي نگران شدن راجع به چیزها من . با من بود

به بخش بخش  .همانطور که من گرم می شدم  . بدنم آرام شدوقتی بیدار شدم خیلی از درد گرفتگی ماهیچه هام  و 

  .بدن یخ زده ام شل می شد 

فقط  دم احمقی باشم ،من می تونم ازت چیزي بپرسم ، سعی نمی کنم آجیک ؟ ، «: زیر لب و خواب آلود گفتم 

چقدر از آن مدت  ، استفاده کرده بود من هدر آشپزخان مشابهی بودند که او آنها کلمات» . صادقانه کنجکاو هستم

  گذشته؟

  .جیکوب پیش خودش با دهان بسته خندید» حتما « 

قانونهاي  »بدي تو مجبور نیستی اینو جواب  اگر من گستاخی کردم ؟ ي نسبت به دوستانتتر چرا اینقدر تو پر مو« 

  .دونستم نمی ، رو  فرهنگشون به کار می برندکه گرگینه ها در  آداب معاشرت

تکان داد طوري  سرشو . سوال من اونو رنجانده بود»  .به خاطر اینکه موهاي من بلند تر است« : گفت و بود متعجب او

من شگفت زده شده بودم که چرا  .گونه هامو غلغلک می داداال تا زیر چانه اش رشد کرده بود و حکه موهاي نامرتبش 

  » آیا دوست دار ي پشمالو باشی؟« ؟بپیوندند ،موهاشونو کوتاه کردند  آنها می خواستند به گروه تعقیب کننده وقتی

  . درست دراین موقع ادوارد می خندیدو  .درستی نداد  او جواب نداد 
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  » !بگیمن منظورم فضولی نبود؟ و تو مجبور نیستی به من «  . مکثی کردمخمیازه کشیدن  براي و»ببخشید « 

موهامو به خاطر این بلند  من اوه به هر حال به تو خواهم گفت،« :  و گفت جیکوب یک صداي رنجیده اي درآورد

   » دوست داشتی وقتی اونا بلند بودند رو به نظر می رسید که تو چون کردممی

  .نه هاشو باال انداخت او شا»  . و تو احتیاجی نیست ناراحت باشی ، جیک  هر دو حالت رو دوست دارم من گفتم« 

  »نگران نباش  اون راجع ، هامشب خیلی راحت نبیدار نگه داشتن او« : او گفت 

  .شد   هموارتر و نفسم آهسته. و بسته شد پلک هام افتاد . سکوت طوالنی شد.من چیز دیگه اي براي گفتن نداشتم 

  »بخواب عزیزم  !این درسته « : جیکوب نجواکرد 

  .شدم تقریبا نیمه بی هوشو  کشیدم  خشنود ی از رويمن آه

  .فهمیدم نکته مخوفو گهاناو من ن » اینجاست سثْ «:  گفت به جیکوب ادوارد زیر لب.

  » از دوست دخترت مراقبت می کنم  برات ممن چیزهاي دیگه اي نگه داري وحاال تو می تونی چشمهاتو روي . عالیه« 

   » بس کنید«  :نالیدم  سستی اما من با . ادوارد جواب نداد

لرزش چادر خوابیدنو سخت تر  . زوزه می کشید  بی درنگ در میان درختان ولی بیرون باد ، داخل آرام و بی صدا بود

 . و منو از سطح بیهوشی هر لحظه عقب تر نگه می داشتند .لرزیدندم و حرکت می کردند تند و سریعپایه ها  . می کرد

  . گیر افتاده بود در برف پسري که بیرونداشتم براي گرگ یا  من احساس بدي .من نزدیک بود سر بخورم 

این جاي گرم و کوچک منو به یاد روزهاي اول با  .ذهنم سرگردان بود ،همانطور که منتظر بودم خواب منو پیدا کنه

گرمی  .اده می شداستفبود  وقتی خورشید جانشین براي من جیکوب می انداخت و من به خاطر می آوردم چطور جیکوب

این براي مدت زمانی بود که من به جیک فکر می کردم و حاال او اینجا بود  . که زندگی خالی منو قابل زندگی می کرد

  .و مرا دوباره گرم می کرد

  » می کنی؟ يفکر چه تو«  :گفتادوارد ! »لطفا «  هیس

  .صداش شگفت زده بود »چی ؟ « : کرد جیکوب نجوا 

  » تونی فکرتو کنترل کنی؟تو فکر می کنی که می« : رد عصبانی بود نجواي آرام ادوا

از سرم برو « آشفته بود،  هنوز آرام و دستپاچه و»  !هیچکس نمی گه تو مجبوري گوش کنی « : جیکوب زیر لب گفت 

  » !بیرون
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مثل این می مونه که  بلند صداي فانتزي هاي کوچکت چقدر!تو ایده اي نداري  می تونستم ،من آرزو می کردم که « 

  » !تو داري آنها را داد می زنی به من

  » !کنم صداي ذهنمو پایین نگه دارم  من سعی می« : جیکوب آرام وبا کنایه گفت 

  .کوت برقرار شد یک لحظه کوتاه س

  »ودي می کنم به آن من حس« کلمه را بیرون دادم آرام  ،زمزمهبا  من به سختی  »بله « : ادوارد پاسخ داد 

احتمال جفت آوردن یا عدد زوج آوردن در «  :جیکوب به طور قاچاقی گفت» فهمیدم این یکی هم مثل آن قبلی بود«

  » اینطور نیست؟ ، شرط بندي خیلی کمه

  »در رویاهاي تو « ادوارد با دهان بسته خندید 

من همه «لحن طعنه آمیزي با  جیکوب»  تو می دونی او هنوز هم می تونه تصمیمشو عوض کنه؟« : به ادوارد گفت 

  »ش البته بدون کشتن کاري میتونم براش انجام بدم ، 

  » !برو بخواب جیکوب داري رو اعصاب من راه می ري« : ادوارد گفت 

  »من فکر می کنم که  واقعا خیلی راحتم « 

  .ادوارد جواب نداد

مکالمه انجام می شود براي  .آنجا نبودم  که صحبتهاي اونها رو متوقف کنم ولی مثل اینکه مندنبال این بودم خیلی 

  .من اصال مطمئن نبودم که بیدارم  . من روي یک کیفیت رویا مانند

  »د من بودم شای« : را ادوارد داد  مدتی جواب سوالی رو که من نشنیده بودم بعد از 

  » ؟اما آیا تو صادق هستی « 

صداي ادوارد منو شگفت زده کرد که من داشتم یک جوك رو از دست  میزان»  !تو می توانی همیشه بپرسی و ببینی« 

  ؟ می دادم

واقعا این عادالنه  .ببینم   داخل سرت رو امشب اجازه بده تو هم .ببین داخل سرم رو بسیار خوب تو «:  جیکوب گفت

  » است

  » کدام یکی رو می خواي من جواب بدم ؟،  سر تو پر از سوال است« 

 مگر !نمی تونی در مورد خودت مطمئن باشی آنطور که به نظر می رسیتو  .داره واقعا تو رو می خوره این  ...حسادت« 

  »اینکه واقعا احساسی نداشته باشی 
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  .سرگرم شد ،بیشتر  »البته ، همینه « : ادوارد موافقت کرد 

ه که البته این درست زمانی بدتر. ی صدامو کنترل می کنم درست این حاال خیلی بده که من به سخت« : جیکوب گفت  

  » . نمی تونم اونو ببینم،  با توِمن دوره و  از نوقتی او

  » سخت تمرکز کنی ؟ وقتی اون با تو نیست ، آیا  فکر می کنی ؟ به اون همه زمانهاتو « : جیکوب نجواکرد 

     ذهن من به کاملی ذهن تو کار «  . دهدظر می رسید مصمم و صادقانه جواب میبه ن » !بله و نه« : ادوارد گفت 

این به این معنی است که من همیشه قادرم  .من می تونم فکر خیلی از بیشتر چیزها رو در یک زمان بکنم  ، نمی کنه

  » .همیشه قادرم منحرف بشم هر جا که ذهن او هست .به تو فکر کنم 

  .آنها هر دو آرام بودندبراي دقیقه اي 

 » بله من حدث می زنم که اون اغلب راجع به تو فکر می کنه« : زیر لب زمزمه کرد  وبدر جواب فکر جیک ادوارد

نه اینکه تو  نگو که تو اینو نمی دونی؟ .خیلی بیشتر از چیزي که من دوست دارم او نگران که تو خوشحال نیستی «

  » ازاین استفاده نمی کنی؟

من با مزیتهاي تو کار نمی کنم وانم استفاده کنم ، را که می ت هرچیزي از ممن مجبور« : جیکوب زمزمه کرد 

  » . ،مزیتهایی مثل شناخت اون که اون عاشق توست

  » این کمک می کنه« ادوارد با یک صداي مهربانه موافقت کرد 

  » !می دونی ؛  او هم خوب او عاشق منم هست «جیکوب مخالف بود 

  .ادوارد جواب نداد

  « !اینو اما او نمی دونه« جیکوب آه کشید 

  » !من نمی تونم بگم که تو شایسته اي« : ادوارد گفت 

  » می تونستی ببینی اون به چی فکر می کنه؟ که این تو رو آزار میده؟ تو آرزو می کردي« 

    ولی من ترجیح .اگر چه این منو بعضی موقعها دیوونه می کنه  .،اون موضوع رو از این راه دوست داره  و نه آره« 

  »خوشحال باشه  می دم او

  .دور من سفت بسته شده بودند  محافظانه بازوان جیکوبتکان می داد ،  مثل زمین لرزه باد اطراف چادر را

  خوشحالم از اینکه تو اینجا هستیکه من فرض می کنم  .امتیاز شرط بندیمون یک هیچ مرسی ، « ادوارد نجوا کرد 

  » !جیکوب
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  »درسته؟ ! خوشحالی از اینکه بال گرم  دوست دارم تو رو بکشم ،منظورت اینه که به اندازه اي که « 

  »  اینطور نیست؟ این یک جور صلح ناخوشایند ،« 

مثل اون چیزي که  من می دونم که تو یک حسود دیوونه اي ،« : ود راضی بود نجواي جیکوب به طور ناگهانی از خ

  »من هستم  

عصبانی کنم یا شمشیرم رو از رو ببندم و این کمکی به تو   حریفم رو من یک چنین احمق نیستم که «:  ادوارد گفت

  » !نمی کنه

  ». چیزي هستی که من هستم تو صبورتر از آن « : جیکوب گفت 

  »! یکصد سال انتظار براي بال  من باید یک صدسالی وقت داشته ام براي بدست آوردن بال ،« 

  »خیلی خوب رو بازي کنی؟  داري که نقش یک مرد صبور ودر این مورد تو تصمیم  ....خب «: جیکوب گفت 

 این یک مشکل معمولی نیست براي کنترل ، .وقتی من می دیدم چقدر این به او صدمه می زد که انتخابشو بکنه « 

واین براي تو ممکن بیشترین زمان نم احساس کمتر تمدن یافته ام رو من می تونم در دلم نگه دارم یا خاموشش ک

  »اما من مطمئن نیستم می بینه   از طریق من بعضی موقعها من فکر می کنم که او،   نصفانه رو داشته باشهآسان م

من فکر کنم تو واقعا نگران بوده اي که اگر تو واقعا مجبور کنی اونو که انتخاب کنه ،ممکن است تورا «  :جیکوب گفت

  » انتخاب نکنه؟

    ما هم . بله یک قسمتی از آن بود ولی یک قسمت کوچک. آن بود  ازاین یک قسمتی  «فورا جواب نداد  ادوارد

بیشتر من نگران بودم که او به خودش صدمه بزنه و سعی کنه که دزدکی یک راهی  . لحظه هاي شک و تردید داریم

مان سالمی که حاال به ه. بیشتر یا کمتر با تو در امان بود بعد از اینکه من قبول کردم که  ! رو براي دیدن تو پیدا کنه

  » .متوقف می کنه اونو به سمت بی نهایت ک است کهیحربه نظر می رسه که این بهترین ت. هست 

  » ! اوه من همه این چیزها رو به اون می گم ولی اون هیچ وقت منو باور نکرده«  : جیکوب گفت

  . به نظر می رسید که ادوارد در حال خندیدن بود» می دونم« 

  »چی رو می دونی؟  تو فکر می کنی همه« :  کردادوارد نجوا 

  .صداش نا مطمئن بود لیادوارد گفت و »من آینده رو نمی دونم « 

  . به وجود آمد  یک توقف طوالنی

  » ؟چی کار می کردي  اگر او تصمیمشو عوض می کرد« : جیکوب پرسید 
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  » من نمی دونم « ادوارد جواب داد  

به توانایی ادوارد »  تو سعی می کنی منو بکشی؟«  : به آرامی و گفت  باره طعنه آمیزدوو  جیکوب با دهان بسته خندید

   . شک داشت براي انجام آن کار

  »نه « 

  » چرا نه؟« صداي جیکوب هنوز طعنه داشت 

  »کار؟ تو فکر می کنی من می تونم به او صدمه بزنم با این « : ادوارد گفت 

اما بعضی موقعها .من می دونم این درسته .بله تو درست می گی « بود براي یک ثانیه و سپس آه کشید جیکوب دودل 

  »موقعها این یک ایده فریبنده است  بعضی .... 

  . و او عاقبت موافقت کرد  »درسته « فشار داد صورتشو به کیسه خواب براي خاموش کردن خنده اش جیکوب 

باد  .نجوا  تصور کنم  ی رحمی  بود که همه اون حرفها روزده بودم که این چه باد بمن شگفت !چه رویاي عجیبی بود

  .فقط جیغ می کشید 

بعد از یک لحظه خاموشی و هیچ نشانه اي از شوخ طبعی در » این شبیه چیه ؟از دست دادن او؟« : جیکوب پرسید 

  .صداي گرفته اش نبود

  »ه این مورد صحبت کنم ع باین خیلی سخت براي من که راج« : ادوارد گفت 

  .جیکوب منتظر شد 

و هر کلمه را فقط یک مقدار آرام تر  ادوارد صحبت می کرد. دو زمان مختلف وجود داشتند که من فکر می کردم به آن

این تقریبا غیرقابل تحمل می کردم من می تونم اونو ترك کنم ، بار اول وقتی که فکر «  .از حد نرمال بیان می کرد

    لمس  اصال را و این مثل این بود که من زندگی او به خاطر اینکه من فکر می کردم او منو فراموش خواهد کرد . بود

ده بودم که دوباره مزاحمش نمی شم این داشت من قول دا .ماه من قادر بودم دور بمونم  6براي بیشتر از . نکرده  ام 

براي اینکه درستی این مسئله رو  . که من برنده نخواهم شدمن داشتم دعوا می کردم اما می دونستم میسر می شد

فکرش رو   این چیزي بود که خودم گفتم که اگر اونو خوشحال ببینم ازش دور میشم ، با  .برگشتم بررسی کنم 

  ». میکردم 

ال متعجب بودي بتو ق . متقاعد کرد ماندن او چطور منو براي با این چیزي است که .اما او خوشحال نبود و من ماندم « 

  . !گناهکار تحریک کنه؟ چه احساس می کرد او به طور غیر الزم ،چی می تونست منو احتماال . راجع به این مسئله 
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او .او به من یاد آوري کرد که چه اتفاقاتی براي او افتاد براي او وقتی من رفتم و چی میشه هنوز اگه من اونو ترك کنم 

احساس  اما اون درست می گفت من هرگز قادر نبودم که . به پرورش دادن این فکراحساس وحشتناکی می کنه راجع 

  » . اما من هرگز دست از کوشش برنمی دارم .یا ترکیب کنم تنظیم  اونو

من نمی دونستم . ه که می شنید جیکوب پاسخی نداد براي یک لحظه ،گوش دادن به طوفان یا تشخیص دادن آنچ

  کدوم

  »وقتی توفکر کردي اون مرده؟  ، زمان دیگر « : ب با زمزمه گفت وجیک

  »بله « ادوارد جواب داد 

 او را تو نباید قادر باشی راهی که تو مارو درك کردي ، دیدي ، این احتماال احساس خواهد شد مثل تو ،نخواهد شد؟« 

  »اما بال چیزي بیشتر از اینهاست  ببینی ،  به عنوان بال

  »این چیزي نبود که من پرسیدم «  : جیکوب گفت

تی وجود ي این فاجعه لع؟ برا من نمی تونم به تو بگم که این چه حسی بود «صداي ادوارد سریع و سخت برگشت 

  » .ندارد

  . خم شد  اطراف من بازوان جیکوب

تو می خواستی اون یک  .اما تو رفتی براي اینکه تو نمی خواستی اونو تبدیل به یک خون آشام بکنی« : جیکوب گفت 

  »انسان باشد 

من می دونستم که فقط .براي بار دوم بود که فهمیدم که من عاشق او هستم  من جیکوب« :  ادوارد آرام صحبت کرد

ر او از من         اگ .بهترین بود  بال اگر او احساس قوي به من نداشت براي :اولین پیشنهاد  : تا امکان وجود دارد 4

 .من قبول می کردم اینو اگرچه این هرگز عوض نمی کرد راهی رو که من احساس می کردم می گذشت و نمی ایستاد 

و این خیلی نادر است براي  .این درسته ما اینجوري هستیم م تو فکر می کنی به من به یک سنگ زنده سخت و سرد

تغییر  همانطور که بال وارد زندگی من شد ،این یک ، قتی آن اتفاق می افتدو . ما که یک تغییر واقعی رو تجربه کنیم

  »دائمی و برگشت ناپذیر است 

اینکه با او بمونم در میان زندگی انسانی او واین ایده خوبی نبود  . انتخاب کرده ام اونی که من اساسا : دومین پیشنهاد« 

اما این پیشنهادي بود که  . تونست مثل یک انسان باشه با اونبراي اون هدر دادن زندگی انسانیش با کسی که نمی 

من هم یک راهی براي  رد ،وقتی اون م دانستن همه چیزهاي درپیش ، . من می تونستم آسون تر با اون مواجه بشم

خطرناك اما این ثابت شد که خیلی  . سال این به نظر من زمان خیلی خیلی کوتاهی می آمد 70. مردن پیدا می کنم

این به نظر می اومد مثل هر چیزي می تونه غلط  .چنین نزدیک در مجاورت با دنیاي من براي اون که زندگی کنه این
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 نخواهم داشت سال رو 60منتظربودن براي اشتباه پیش رفتن من وحشتناك بود که من آن  .پیش بره یا خمار کنه مارو

  . ن بوداگر پیش او بمانم نزدیک او وقتی او یک انسا ،

همانطور که تو می دونی  اومده ، بنابراین من مورد سوم را انتخاب کردم که بدترین اشتباه زندگی طوالنی من از آب در

واین خیلی  ! امیدوار بودن براي مجبور کردن او به اولین پیشنهاد . من انتخاب کردم که خودم زندگی اونو بدست بیاورم

  » . دهد نزدیک بود که هردوي مارا به کشتن

این چیزي بود که اون می خواست حداقل او فکر می کنه که او اینو  چهارمین انتخاب؟، من چه کار باید می کردم « 

اما او خیلی کله شق تو اینو می دونی،من خوش شانس  ، سعی کرده ام تا اونو به تاخیر بیندازم من . انجام می دهد

  » . اما او یک وحشتی از پیر شدن داره و تولدش در سپتامبر.م ماه کشش بده6 خواهم بود که اینو بیشتر از 

  »رم دوست دا انتخاب اول رو من« :  جیکوب زمزمه کرد

  .ادوارد پاسخ نداد

اما من می توانم .  رت دارم از اینکه اینو قبول کنمکه من چقدر نفدقیقا  می دونی  تو« : جیکوب آهسته زیر لب گفت 

  » بحث کنم  بیشتر از این من نمی تونم . هستی و به روش خودت اونو دوست داريببینم که تو عاشق اون 

هنوز من فکر می کنم که یک شانس  تسلیم بشی ، در اولین پیشنهاد من فکر نمی کنم که تو باید.این مسلم است « 

ه بود در ماه مارچ و اگر تو می دونی اگر از یک صخره نپرید.بعد از مدتی  ، خیلی خوبی وجود دارد که اون حالش خوبه

 تو ممکنه اونو به طور منصفانه خوشحال ببینی ماه دیگر براي بررسی کردن خوشحال بودن اون، 6منتظر مانده اي یک 

  »من یک طرح بازي دارم  !

  »ن آمده و این نقشه خوب از فکرت بیرو. شاید این طرح کار کرده است «  :ادوارد با دهان بسته خندید 

ادوارد   _براي یکسال بده به من بل« . دلغتها درهم پیچی ناگهان او  خیلی سریع» ، .... ، اما  بله« : ید جیک آهی کش

اما او توانایی  . او کله شق ،اونو هیچکس بهتر از من نمی شناسه.من واقعا فکر می کنم که می تونم اونو خوشحال کنم 

و او می تواند رشد  دیک انسان باشد در کنار چارلی و رِنهتوانخوب شدن را خواهد داشت و نکته مهم تر اینکه او می 

  » !بال باشد......کند و بچه داشته باشد و 

آیا تو !او فکر می کنه که تو خود خواه نیستی ت هاي این طرح رو ببینی ، تو آنقدر عاشق او هستی که مجبوري مزی« 

  ».ن بهتر خواهم بود براي او نسبت به اون چیزي که تو هستیواقعا اینجور هستی؟ می تونی فکر کنی به این ایده که م

خواهی بود براي او نسبت به  ترمناسب و در بعضی جاها تو بهتر این رو  کرده ام ، من فکر«   پاسخ داد  به آرامی ادوارد

بیشتر از خودش و  بال می تواند کمی مراقبت کند و تو به اندازه کافی قوي هستی که حمایت کنی اونو . انسانهاي دیگر

آن براي انجام داده اي و من مدیون تو خواهم بود براي تو این کارو قبال . ند درمقابل اون از هرچیزي که توطئه می ک

  . هرچه که اول پیش آیدمدتی که من زندگی می کنم براي همیشه 
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و سپس .،البته اون نمی تونه تو رو ببینه من حتی از آلیس خواسته ام اگر می تونه ببیند که اگر بال با تو بهتر خواهد بود

  اما من اینقدرها هم احمق نیستم که دوباره یک همچین اشتباهی رو بکنم ،که قبال  .اطمینان بال از تعقیب او،حاال

  » !کرده ام ،جیکوب

واهد من اینجا مانی که او بخو تا هر ز دوباره ، من سعی نخواهم کرد که مجبور کنم اون رو به انتخاب پیشنهاد اول« 

  »هستم 

  »و اگر او تصمیم بگیره که منو می خواهد؟ « : جیکوب با تردید گفت 

 و من اجازه  »ی من این شانسو به تو خواهم داد ول بسیار خوب با اینکه احتمال بردن این شرط براي تو کم است،« 

  . می دم که اون بره

  » فقط همین؟« 

 .اما من منتظر خواهم بودبله  نشان نداده ام ،چقدر این سخت است براي من ،در حسی که هرگز به او « :ادوارد گفت 

ومن  . تو هیچ گزینه اي نخواهی داشت .تو می بینی جیکوب ،تو ممکن است روزي اونو ترك کنی ،مثل سام و امیلی

  »بودن براي اینکه این اتفاق بیفتد و امیدوار  منتظر خواهم بود ، در دیده بانی همیشه

که متشکرم ادوارد براي این.تو بیشتر از اون چیزي که من انتظار داشتم صادق بوده اي بسیار خوب ، «  :گفت  جیکوب

  »اجازه دادي من در ذهن تو باشم 

جود یا حضور تو در زندگی همانطور که گفتم ،من به طور غریبی احساس سپاسگذاري می کنم براي و« : ادوارد گفت

  »امشب او 

جیکوب تو می دونی ،اگر این حقیقت نداشت که ما دشمنان .کاري بود که من می توانستم انجام بدم ن حداقل یا« 

است واقعا تو رو من ممکن  .ه سرقت ببريب  دلیل رو براي وجود وهستی عی هستیم و تو همیشه سعی می کنیطبی

  ». دوست داشته باشم 

که من  رو بمکه شیره زندگی دختري نقشه می کشه شاید اگر تو یک خون آشام منزجر کننده نبودي که داره« 

  »،خوب ،آن وقت مساوي بودیم باهم   عاشقشم

  » می تونم من از تو چیزي بپرسم ؟ «ادوارد با دهان بسته خندید 

  » چرا می خواهی بپرسی؟« : جیکوب گفت 

ه به نظر می رسه بال بی میل است این فقط یک داستانی ک.  فقط می تونم بشنوم اگر تو فکر اونو بکنی«  :ادوارد گفت 

  » چیزي راجع به همسر سوم؟ ! که به من درباره آن چیزي بگه و درباره روزهاي دیگه
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  » راجع به چی؟« 

  .و من فقط صداي هیس اونو در تاریکی شنیدمگوش دادن به قصه اي در ذهن جیکوب  . ادوارد پاسخی نداد

  » چی ؟« : جیکوب دوباره پرسید 

اي خودشان من ترجیح می دهم یا آرزو می کردم بزرگترهاي تو آن قصه را بر ! البته« . دوارد در تالطم بودا »البته « 

  »جیکوب .نگه داشته بودند

  . جیکوب دست انداخته بود اونو» نگ شده باشند به عنوان مردان بد تو دوست نداري انگلها ر« 

تو نمی تونی حدث بزنی که شخصیت بال با اون شناخته .بکنممن واقعا نمی تونم کم توجهی درباره این قسمت « 

  » !خواهد شد

  » .بسیار خوب من منظورت رو فهمیدم ! سومین همسر!اوه «  :جیکوب یک دقیقه مکث کرد و گفت

      همانطور که او توضیح انجام دادن هر چیز کمی که اون می تونه ، . او می خواهد آنجا باشد در آن مکان مسطح

او یک مبتکر کاملی .واین دلیل دومی بود براي ماندن من با او فردا او آه کشید ، . هد ،مشغول به فعالیت می شودمی د

  .است، وقتی که چیزي رو می خواهد

  .تو می دونی که برادر ارتشی تو این ایده را به او داده به اندازه اي که فقط یک داستان می تواند این کار رو انجام دهد

  » ر داشته باشد هیچ جهات مشترکی نیست که ضر«  جوا کردادوارد ن

  « اولین تابش نور یا ما منتظر باشیم تا بعد از جنگ ؟« 

   آنها هردو در حال فکر کردن بودند

  . خندیدند گفتند وبه آرامی با هم وآنها  » اولین پرتو روشنایی نور « 

  » .ذت ببراز لحظه ل«  ، ادوارد زمزمه کرد» ! خوب خوابیدي جیک« 

کامال دوباره سکوت بود و چادر آرام بود براي چند دقیقه اي و به نظر می رسید که باد تصمیم گرفته کوتاه بیاید با ما 

  .و داشت تسلیم جنگ می شد.بعد از این همه مدت

  » .من منظورم این نبود «  ، ادوارد غریدبه نرمی 

  » .تو می تونی یک مقدار تنهایی بدي به ما متاسفم تو می تونی ترك کنی ، « :جیکوب نجوا کرد

  » که من کمکت کنم تو بخوابی جیکوب؟ دوست داري « ادوارد پیشنهاد می داد 
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  »تو می تونی سعی کنی « : جیکوب خیلی خونسرد گفت 

  » .صبر من آنقدرها هم کامل نیست!دوباره منو وسوسه نکن خیلی زیاد ،گرگ« 

  »حرکت نکنم ،اگر تو تصمیم نداري  ترجیح می دهم که حاالمن «  .جیکوب یک خنده اي کرد

من اینطور .سعی کردن در بیرون کشیدن افکار جیکوب  بلند تر از حد معمول زمزمه کردن ، با خودشادوارد شروع کرد 

ن رویا اما این یک ال الیی خواندن براي من بود و او زمزمه می کرد و علی رغم ناراحتی روینده من با ای.فرض کردم 

  .داخل رویاهایی که احساس منو بهتر می کرد.من بیشتر در بیهوشی عمیق فرو رفتم .نجوا شد
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م    )eclipse (كسوف: گرگ ومیش كتاب سو

   یراستفين ما: نویسنده 

 احسان نصرتي و اهلام: ترمجه 

 میالد: بازبیين منت 

 خانواده كالن ، كاري از گروه
 .فارسي
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 فصل بیست وسوم

 هیوال

 
 

 حتی داخل چادر .وقتی صبح بیدار شدم ، هوا خیلی روشن بود
و مهان طور که جیکوب . رشید چشم هایم را اذیت می کردخو

جیکوب .  پیش بینی کرده بود ، من داشتم عرق می ریختم
آرام توی گوش من خرخر می کرد و دست هایش هم چنان دور من 

 .پیچیده بود

سرم را از سینه ی خیلی داغش بیرون آوردم و نیش سرد هوای 
یکوب توی خواب آه ج.  صبح را روی گونه ی مرطومب حس کردم

 .کشید و ناخودآگاه دست هایش را حمکم تر کرد

در حالی که منی توانستم از بغلش بیرون بیایم روی لویم 
با ناراحتی چرخیدم و تقال می کردم که سرم را به اندازه 

  .ای که بتوامن ببینم بیرون بیاورم

حالت . ادوارد با بی طرفی نگاه خیره ی مرا جواب داد
 .ونسرد بود اما درد درون چشم هایش مشخص بودصورتش خ

 »بیرون گرم تر شده؟ « : زیر لب گفتم

 ». فکر منی کنم که امروز خباری الزم باشه. بله«  

سعی کردم که خودم را به زیپ برسامن اما نتوانستم که دست 
   از تالش زیادم برای مبارزه با قدرت. هایم را آزاد کنم

 جیکوب جویده جویده حرفی زد،  .بی حرکت جیکوب خسته شدم
 .دوباره سریع خوابش برد و بازوهایش باز هم تنگ شد

 »کمک منی کنی؟ « : آروم پرسیدم

از من می خوای که کل دست هاش رو قطع « : ادوارد لبخند زد
 »کنم؟ 

 ». دارم گرما زده می شم. فقط منو آزاد کن. نه ، ممنون« 
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کت سریع و ناگهانی ادوارد زیپ کیسه ی خواب را با یک حر
جیکوب در حالی که پشت بدون لباسش با زمین یخ . باز کرد

 .  چادر برخورد کرد ، بیرون افتاد

در حالی که با چشم هایش به اطراف نگاه می کرد، » هی « 
به طور غیر ارادی، درحالی که سعی می کرد خودش . غرغر کرد

 نفس من شروع به نفس. را از سرما دور کند روی من غلتید
 .زدن کردم چون وزنش جلوی نفس کشیدمن را گرفته بود

من زمانی که جیکوب به یکی از . و بعد سنگینیش رفته بود
گوشه های چادر پرید برخورد چیزی را احساس کردم و چادر 

 . لرزید

ادوارد در جلوی من قوز کرده . صدای غرش از مهه جا بلند شد
اما صدای . نمبود و من منی توانستم که صورتش را ببی

ساییده شدن دندان هایش روی هم به علت عصبانیت از سینه 
جیکوب هم نصفه نیمه خیز برداشته بود . اش به گوش می رسید

و متام بدنش در حالی که صدای غرش از میان دندان های قفل 
بیرون چادر، صدای . شده اش بیرون می آمد ، می لرزید

 روی صخره ها منعکس می  کلیرواتر ازْثدندان قروچه ی شوم ِس
 . شد

ناشیانه دویدم که » ! بس کنید! بس کنید« : من فریاد زدم
فضا آن قدر کم بود که الزم . خودم را بین آن دو قرار دهم

نبود خودم را برای آن که هر دستم را روی سینه ی یکی از 
ادوارد دستش را دور کمر من حلقه . ، بکشم آن ها بگذارم

 . مرا به سرعت از راه برداردکرد و آماده شد که

 »! مهین االن بس کن« : به او هشدار دادم

لرزش . با متاس من، جیکوب شروع به آرام کردن خودش کرد
آرام شد اما دندان هایش هنوز بیرون بود و چشمهایش با 

 هم چنان به غرشش ْثِس. عصبانیت روی ادوارد متمرکز بود
زمینه ی     قفه، یک ادامه می داد، یک صدای طوالنی بدون و
 .وحشتناک برای سکوت ناگهانی داخل چادر

صرب کردم تا باالخره نگاه خیره اش را » جیکوب؟ « :پرسیدم
 » زمخی شدی؟ « . برای دیدن من قطع کرد

 »! البته که نه« : زیر لب گفت
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داشت به من نگاه می کرد، صورتش . به طرف ادوارد برگشتم
باید معذرت خواهی . خوب نبوداصال « . منقبض و عصبانی بود

 ». کنی

اون ! داری شوخی می کنی« . چشم هایش با انزجار گشاد شد
 »! داشت به تو محله می کرد

اون این کار رو عمدی ! چون تو اونو پرت کردی رو زمین« 
 ». نکرد و به من هم صدمه ای نزد

آرام به باال نگاه کرد تا با . ادوارد از روی تنفر نالید
 »! معذرت ، سگ« . ه جیکوب زل بزندخصومت ب

« : جیکوب در حالی که مایه ای از طعنه در صدایش بود گفت
 ». اتفاق بدی نیفتاد

من دست . هنوز سرد بود، البته نه به سردی که قبال بود
 .هایم را روی سینه ام حلقه کردم

او نیم » اینجا « : ادوارد که دوباره آرام شده بود گفت
 .ین برداشت و بر باالی کتم پیچیدتنه را از روی زم

 »! این مال جیکوبه« :  اعرتاض کردم

 ». جیکوب یه پوستین داره« :  ادوارد اشاره کرد

من اگه اشکالی نداره، دوباره « : جیکوب به او توجهی نکرد
از کنار ما عبور کرد و » . از کیسه خواب استفاده می کنم

ودم که بیدار کامال آماده نب« . به درون کیسه سر خورد
 ». این هبرتین خواب شبانه ای که تا حاال داشتم نبود. بشم

 ». این نقشه ی تو بود« : ادوارد بدون هیچ حالتی گفت

. جیکوب زانوهایش را مجع کرد، چشم هایش تقریبا بسته بود
فقط . نگفتم که هبرتین شبی نبود که گذروندم« : مخیازه کشید

کر میکردم که بال منی خواد ف. این که نتونستم خیلی خبوامب
 ». هیچ وقت دهنشو ببنده

من به خودم لرزیدم و فکر کردم که توی خوامب چه چیزهایی 
 .احتماالت وحشتناک بود. ممکن بوده از دهنم در بیاد

 ». خوشحامل که از خودت پذیرایی کردی« : ادوارد زمزمه کرد

ود با حالتی از خ. چشم های تیره ی جیکوب با لرزش باز شد
 »پس تو شب خوبی رو نداشتی؟ « : راضی پرسید
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 ». بدترین شب زندگیم نبود« 

  به ده تای اول رسید؟ «: جیکوب با لذت ناخوشایندی پرسید
« 

 ». به هیچ وجه« 

 .جیکوب لبخندی زد و چشم هایش را بست

اگر می تونستم که دیشب جای « : ادوارد شروع کرد» اما « 
یکی از ده تا هبرتین شب های تورو بگیرم، منی تونست که 

 ». خوشحال باش. زندگیم باشه

با خشکی نشست . چشم های جیکوب با حالت خیره ای باز شدند
 . و شانه هایش سفت و سخت شد

 ». می دونی چیه؟ فکر می کنم اینجا زیادی شلوغه« 

 ». منی تونستم بیشرت از این موافق باشم«  

زدم ، بیشرت خودم را با آرجنم به دنده های ادوارد سقلمه 
 .کبود کردم

جیکوب » . فکر کنم باید ادامه ی خوامبو بعدا ببینم« 
 ». م صحبت کنمابه هر حال باید با س« . شکلکی در آورد

 .روی زانوهایش چرخید و زیپ در را قاپید

درد از ستون فقرامت پایین رفت و توی شکمم جا خوش کرد که 
رین باری باشد که او را ناگهان فهمیدم که این ممکن است آخ

م برمی گشت، بر می گشت که با ااو داشت پیش س. می بینم
 .گله ی خون آشام های تازه متولد تشنه به خون جبنگد

بعد از او واکنش نشان دادم، دستم از » ... جیک، وایسا« 
 .روی بازویش به پایین سر خورد

د او سریع دستش را کشید ، قبل از این که انگشتامن بتوان
 .جایی را پیدا کند

 »خواهش می کنم، جیک؟ منی مونی؟ « 

 ». نه« 

فهمیدم که صورمت دردم را نشان داده . کلمه سرد و سخت بود
چون نفسش را بیرون داد و لبخند کم رنگی صورتش را نرم 

 .کرد
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من . در مورد من نگران نباش بلز« : به زور خنده ای کرد
به « : خرناس کشید» . ستممهون جوری که مهیشه ه. خوب می مومن

 جای منو ْثعالوه تو فکر می کنی من دارم می رم که بذارم ِس
. داشنت مهه ی خوشی ها و دزدیدن مهه ی اون افتخارات. بگیره

 »درسته؟ 

 »... مراقب باش« 

قبل از این که بتوامن مجله ام را متام کنم خودش را از چادر 
 .به بیرون پرت کرد

صدایش را در حالی که زیپ در » . ده بالیه اسرتاحتی هبش ب« 
 .را باال می کشید شنیدم

گوشم را برای شنیدن صدای قدم هایش که دور می شد تیز 
می       . دیگر بادی منی وزید. کردم ولی کامال ساکت بود

توانستم صدای آواز پرندگان صبحگاهی را از دوردست ها ی 
 . رفته بودجیکوب حاال در سکوت. کوه بشنوم و دیگر هیچ

خودم را در کت هایم مجع کردم و به شانه ی ادوارد تکیه 
 .برای مدت زیادی ساکت بودیم. دادم

 »چقدر دیگه؟ « : پرسیدم

م گفت که باید اآلیس به س« : ادوارد با نرمی و غمگین گفت
 ». یک ساعت یا بیشرت بشه

 ». مهم نیست چی بشه. ما با هم می مونیم« 

مهم نیست چی « : رد و موافقت کرداو چشمهایش را تنگ ک
 ». بشه

 ». حاال برای اونا هم نگرامن. می دومن« : گفتم

ادوارد در حالی که عمدا سعی می کرد صدایش خونسرد باشد 
اونا می دونن چه جوری مراقب « : به من اطمینان داد

من فقط از این بدم می آد که دارم تفریح رو . خودشون باشن
 »از دست می دم 

 .سوراخ های بینی ام گشاد شد.  هم با این تفریحباز 

نگران « : اصرار کرد. او دستش را دور شانه ام گذاشت
 .و بعد پیشانی ام را بوسید» . نباش

 ». حتما. حتما« . اگر راهی برای جلوگیری از آن بود
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می « : نفسی کشید و انگشتان سردش را روی گونه ام کشید
 »خوای حواستو پرت کنم؟ 

 .صبح هنوز خیلی سرد بود. این که خبواهم لرزیدمبدون 

« : در حالی که دستش را عقب می کشید جواب خودش را داد
 ». شاید االن نه

 ». راه های دیگه ای هم برای پرت کردن حواس من هست« 

 »چی دوست داری؟ « 

می تونی به من راجع به هبرتین ده شب « : پیشنهاد دادم
 »! من کنجکاوم. زندگیت بگی

 ». سعی کن حدس بزنی« : خندید

شب های زیادی هست که من درباره شون « : سرم را تکان دادم
 ». یه قرن از اونا. منی دومن

مهه ی هبرتین شبهام از زمانی که تو . برات راحتش می کنم« 
 ». رو دیدم اتفاق افتاده

 »واقعا؟ « 

 ». و با مقدار زیادی هم حاشیه... آره، واقعا«  

من فقط می « : اعرتاف کردم. ک دقیقه فکر کردممن برای ی
 ». تومن به مال خودم فکر کنم

 ». ممکنه مثل هم باشن« : تشویقم کرد

 ». خوب، اون شب اول بود، شبی که تو موندی« 

البته تو توی قسمت . اون یکی از مال منم هست. بله« 
 ». دخلواهم بیهوش بودی

 ». م حرف میزدماون شب هم داشت« . یادم آمد» . درسته« 

 ». بله« : تایید کرد

صورمت دوباره داغ شد چون به این فکر می کردم که وقتی توی 
. بازوهای جیکوب خواب بودم چه چیز هایی ممکنه گفته باشم

منی توانستم به یاد بیاورم که درباره ی چه چیزی خواب 
دیدم یا این که اصال خواب دیدم ، پس این هیچ کمکی منی 

 .کرد
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 »دیشب چه چیزهایی گفتم؟ « : تر از قبل زمزمه کردمآروم 

به جای جواب دادن شانه اش را باال انداخت و من خودم را 
 . عقب کشیدم

 »این قدر بد بود؟ « 

 ». چیز خیلی بدی نبود« : آهی کشید

 ». لطفا هبم بگو« 

 ». بیشرت اسم منو می گفتی، درست مثل مهیشه« 

 ». خیلی بد نیستاین که « : حمتاطانه جواب دادم

آخراش، با این وجود شروع کردی به زیر لب گفنت حرفای بی « 
با این که زیر لب .  جیکوب، جیکوب من» معنی درباره ی 

« . صحبت می کرد ولی می توانستم درد را از صدایش بشنوم
 ». جیکوب تو خیلی ازش لذت برد

نار گردمن را باال کشیدم و تالش می کردم که لب هایم را به ک
. منی توانستم به چشم هایش نگاه کنم. آرواره اش برسامن

 .اوبه سقف چادر نگاه می کرد

این تنها راهیه که من فرق می « : زمزمه کردم» . متاسفم« 
 ». ذارم

 »فرق می ذاری؟ « 

بین جیکوبی که . بین دکرت جکیل و آقای هاید« : توضیح دادم
 ». ارهدوسش دارم و اونی که جهنمو جلوی چشمام می

به « . به نظر کمی آرام می آمد» . با عقل جور در می آد« 
 ». من یه شب مورد عالقه ی دیگه رو بگو

 ». موقعی که از ایتالیا به خونه پرواز می کردیم« 

 . اخم کرد

 »یکی از شب های تو نیست؟ « : تعجب کردم

ولی تعجب کردم که توی . راستش این یکی مال منم هست. نه« 
تو حتت فشار مزخرفی نبودی؟ من تازه . هم هستلیست تو 

و می خواستم به حمض . داشتم با عذاب وجدان رفتار می کردم
 ». این که درهای هواپیما باز شدند فرار کنم

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


          .twilight . ir www                                                                                       ھیوال/ كسوف |١٠

www.Twilight . ir  

 ». ولی تو هنوز هم اوجنا بودی« . لبخند زدم» . بله« 

تو منو بیشرت از اون چه که الیقشم « : موهایم را بوسید
 ». دوست داری

بعدی « : ادامه دادم.  به امکان نداشنت این فکر خندیدممن
 ». شب بعد از پرواز از ایتالیا است

 ». تو خیلی خنده دار بودی. این توی لیسته. آره« 

 »خنده دار؟ « : اعرتاض کردم

 
تا . من هیچ ایده ای نداشتم که رویاهات این قدر واضحه«

 بیدار ابد طول کشید تا تونستم تو رو متقاعد کنم که 
 ». بودی

تو مهیشه بیشرت شبیه . هنوز هم مطمئن نیستم« : من من کردم
من . حاال یکی از مال خودتو بگو. رویا بودی تا واقعیت

 »مقام اول تو رو حدس زدم؟ 

  
وقتی تو باالخره . این مربوط به دو شب پیشه... نه«

 » .موافقت کردی که باهام ازدواج کنی

 .شکلکی درآوردم

 » لیست تو نیست؟ این توی« 

امتیازی . به این فکر کردم که چه طور من را بوسیده بود
... بله« . که به دست آورده و نظرم را عوض کرده بودم

من منی فهمم که چرا اینقدر برای . ولی با استثناءاتی. هست
 ». تو مهین جوری هم من رو تا ابد داشتی. تو مهمه

 
 ی کافی بینش پیدا صد سال از حاال، وقتی تو به اندازه«

 ». کردی که قدر جواب رو بدونی ، من برات توضیح می دم

 
توی صد سال ....من هم یادت می اندازم که توضیح بدی«

 ». آینده

 »به اندازه ی کافی گرم هستی؟ « : ناگهان پرسید

 »چرا؟ . خومب« : مطمئنش کردم

قبل از این بتواند جواب بدهد، سکوت بیرون چادر با صدای 
صدا از روی صخره های . زه ی گوشخراشی از درد شکسته شدزو
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عریانی که رو به کوه بود کمانه کرد و هوا را طوری پر 
 .کرد که انگار از متام جهات ضجه می کشید

هم عجیب بود و هم . زوزه مانند یک گردباد ذهنم را شکافت
عجیب چون من هیچ وقت چنین گریه ای را که از روی . آشنا

آشنا چون من صدا را بالفاصله .  نشنیده بودمشکنجه باشد
صدا را شناختم و معنی آن را به خوبی این که . شناختم

هیچ فرقی منی . انگار خودم آن را ادا کرده باشم، فهمیدم
کرد که جیکوب وقتی با صدای بلند گریه می کرد انسان 

 .من احتیاجی به ترمجه نداشتم. نبود

حرف هایی را که زده بودیم، جیکوب متام . جیکوب نزدیک بود
 .جیکوب در رنج بود. شنیده بود

زوزه تبدیل به هق هق عجیب و غریبی شد و بعد دوباره ساکت 
 . شد

من صدای رفنت در سکوتش را نشنیدم  اما می توانستم آن را 
می توانستم غیبتی را که قبال اشتباهی فرض کرده . حس کنم

 .جا گذاشته بودبودم، حس کنم؛ فضای خالی که پشت سرش 

چون خباری تو به حمدوده ی خودش « : ادوارد آرام جواب داد
آن قدر آهسته که منی » . آتش بس« : و اضافه کرد» . رسیده

 .توانستم مطمئن باشم این واقعا چیزی بود که او گفته بود

این یک سوال » جیکوب داشت گوش می داد، « : زیر لب گفتم
 .نبود

 ». آره« 

 ». تیتو می دونس« 

 ». آره« 

 .چیزی منی دیدم. به هیچ چیز خیره شدم

من هیچ وقت قول ندادم که عادالنه « : آرام به یادم آورد
 ». و اون لیاقت داره که بدونه. جبنگم

 . سرم توی دستهایم افتاد

 »از دست من عصبانی هستی؟ « : پرسید

 ». تو نـه «
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 ». از خودم بدم می آد« :  زمزمه کردم

 ». خودت رو اذیت نکن« : دفاع کرد

باید انرژیم رو ذخیره کنم . آره« : با تلخی موافقت کردم
منی خوام هیچ جایی . تا جیکوب رو یک کم ببیشرت شکنجه بدم

 ». اش رو بدون این که صدمه دیده باشه ول کنم

 ». اون می دونست که داره چی کار می کنه« 

ا نادیده اشک هایم ر» تو فکر می کنی این امهیت داره؟ « 
تو « . می گرفتم و این را به راحتی می شد از صدایم فهمید

فکر می کنی من امهیت می دم که این عادالنه هست یا نه؟ یا 
این که به اندازه ی کافی هشدار شنیده بود یا نه؟ من 

هر وقت این دور و برا می آم دارم . دارم اذیتش می کنم
بلند تر می شد، صدایم داشت » . دوباره هبش صدمه می زمن

 ». من یه آدم مزخرفم« . هیجان زده تر

مزخرفتو. نه « . او حمکم دست هایش را به دور من حلقه کرد
 ». نیستی

در برابر دستهایش تقال کردم و او هم » چه مرگمه؟ . هستم« 
 ». باید برم و پیداش کنم« . اجازه داد که بیافتند

 ».  هوا هم سردهو. اون تا االن مایل ها دور شده. بال« 

پوستین »  . منی تومن مهین طوری اینجا بشینم. امهیت منی دم« 
پاهایم . جیکوب را با بی اعتنایی از روی شانه ام برداشتم

را توی چکمه هایم فرو بردم و به سختی تا در چهار دست و 
من » ...من باید... من باید« . پاهایم کرخت بود. پا رفتم

منی دانستم که چه . له ام را متام کنممنی دانستم که چگونه مج
اما به هر حال زیپ در را . کاری هست که می توامن اجنام دهم

 .و بیرون رفتم، به درون صبح روشن و یخی. باز کردم

آجنا نسبت به چیزی که من بعد از طوفان شدید دیشب انتظار 
احتماال به جای این که در زیر . داشتم ، برف کم تری بود

ه حاال به زمحت در جنوب شرقی می تابید، آب شوند، آفتابی ک
خورشید از روی برفی که باقی . باد آن ها را برده بود

مانده بود به چشم های ناسازگارم می تابید و مانند خنجری 
هوا هنوز سوز داشت اما به طور یک . در آن فرو می رفت

 .نواختی آرام بود و کم کم با باال آمدن خورشید هبرت می شد
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 کلیرواتر خودش را روی یک تکه از سوزن های خشک کاج در ْثِس
سایه ی یک درخت کاج قطور مجع کرده و سرش روی پنجه اش 

پوست شنی رنگش در برابر سوزن های مرده تقریبا . بود
اما من می توانستم انعکاس برف درخشان را از . نامرئی بود

ر کردم او با حالتی که من تصو. روی چشم های بازش ببینم
 .اهتام است، به من زل زده بود

مهین طور که به مست درختان سکندری می خوردم، می دانستم که 
منی توانستم صدایش را بشنوم اما . ادوارد به دنبال من است

خورشیدی که از روی پوستش منعکس می شد و مانند رنگین 
او تا . می دیدم  کمان درخشانی در جلوی من می رقصید را 

که من قدم های زیادی را در سایه های جنگل پیش زمانی 
 .رفته بودم، به من نرسید تا متوقفم کند

او به این که من سعی می کردم . دستش مچ دست چپم را گرفت
 . خودم را از دستش آزاد کنم، توجهی نکرد

تقریبا وقتشه و با این . امروز نه. منی تونی بری دنبالش« 
 ».منی کنه    به هیچ کی کمک وجود گم کردن خودت توی جنگل 

 .وقتی داشتم بیهوده دستم را می کشیدم، مچم پیچید

 ». ببخشید که این کار رو کردم. متاسفم بال« : زیر لب گفت

. این تقصیر منه. تو هیچ کاری نکردی« : هق هق کنان گفتم
من . من مهه کار رو اشتباه اجنام دادم. من این کار رو کردم

 »... من... من... من نباید...  اونوقتی... می تونستم

 ». بال، بال«  

و اشک هایم به درون پیراهنش . بازوهایش دور من حلقه شد
 .فرو می رفت

چی »... می گفتم... من باید... هبش می گفتم.. من باید« 
   این جوری ... اون نباید« می تونست این را درست کند؟ 

 ». می فهمید

در صدایش خاموش می کرد زمزمه ادوارد در حالی که رنج را 
می خوای من ببینم که می تومن برش گردومن تا بتونی « : کرد

 ». باهاش حرف بزنی؟ هنوز کمی وقت هست

می ترسیدم که صورتش . با سرم از توی سینه اش تایید کردم
 .را ببینم
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 ». زود بر می گردم. کنار چادر مبون« 

بود که حلظه ای آنقدر سریع رفته . دست هایش ناپدید شدند
 .من تنها بودم. طول کشید به باال نگاه کنم ، او رفته بود

من امروز داشتم . هق هق جدیدی از درون سینه ام شکسته شد
آیا چیزی بود که من به آن دست بزمن و . به مهه صدمه می زدم

 خراب نشود؟

. من منی دانستم چرا حاال این قدر حمکم به من ضربه می زند
منی   د که من منی دانستم که این اتفاق ها این طور نبو

اما جیکوب هیچ وقت این طور شدید واکنش نشان نداده . افتد
از دست دادن شهامت و اعتماد به نفس زیادش و نشان . بود

صدای زجر کشیدنش هنوز جایی در عمق سینه . دادن شدت دردش
دردی برای . درست کنارش درد دیگری بود. ام را می خراشاند

دردی هم به خاطر اذیت کردن . ساس کردن درد جیکوباح
به خاطر قادر نبودن برای دیدن این که جیکوب با . ادوارد

با این که می دانستم این درست ترین کار . خونسردی برود
 .تنها راه ممکن. است

من کسانی را که . من آزار دهنده بودم. من خود خواه بودم
 .دوست داشتم شکنجه دادم

مثل بلندی های بادگیر فقط گزینه های , ی بودممن مثل کت
من خیلی هبرت از او بود نه شیطانی و نه ضعیف و اینجا 

هیچ کار مفیدی , نشسته بودم و به خاطر آن گریه می کردم
 . درست مثل کتی, منی کردم تا درستش کنم

منی توانستم اجازه دهم که چیزی که مرا اذیت می کند بیش 
زیادی کم بود و  بیش . امت اثر بگذارداز این بر روی تصمیم
اما من باید کاری را که درست بود , از حد دیرشده بود

تقریبا به خاطر من اجنام شده بود شاید این . اجنام می دادم
 شاید ادوارد منی توانست او را برگرداند و آن وقت من آن ،

ادوارد دیگر . را قبول می کردم و زندگی ام را می کردم
ره ی اشک دیگری برای جیکوب مرا منی دید که قطهیچ وقت 
من آخرین آن ها را .  دیگر هیچ اشکی خنواهد بودبریزم ،

 .االن با انگشت های سرد پاک کردم

باید به او . اما اگر ادوارد با جیکوب برمی گشت، مهین بود
 .می گفتم که برود و هیچ وقت بر نگردد
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ا حافظی گفنت به چرا این قدر سخت بود؟ خیلی سخت تر از خد
دوستان دیگرم، به آجنال، به مایک؟ چرا اجنام این کار 
دردناک بود؟ این درست نبود نباید می توانست که مرا اذیت 

منی توانستم هر دو را , من هر چه را می خواستم داشتم. کند
. داشته باشم، چون جیکوب منی توانست که فقط دوستم باشد

چه . ی آن را فراموش کنمدیگر زمان آن شده بود که آرزو
 ؟ طور کسی می تواند این طور مسخره حریص باشد

من باید به این احساس غیر معقول که جیکوب متعلق به 
او منی توانست متعلق به من . زندگی من است غلبه می کردم

باشد ، منی توانست جیکوب من باشد، وقتی که خود من متعلق 
 .به کس دیگری هستم

 که پایم را روی زمین می کشیدم به زمین به آرامی در حالی
وقتی به فضای باز قدم گذاشتم ، در . مسطح کوچک برگشتم

هنوز .   کردمْثنگاه خمتصری به ِس. برابر نور تیزی پلک زدم
از ختتش که از سوزن های کاج بود تکان خنورده بود و بعد به 

  جای دیگری نگاه کردم تا از چشمانش دوری کنم

می توانستم احساس کنم که موهایم جنگلی شده، مانند مار 
انگشتامن را در آن فرو بردم ولی . مدوسا به هم پیچیده بود

به هر حال چه کسی امهیت می داد که من . به سرعت تسلیم شدم
 چه شکلی بودم؟

قمقمه را که کنار در چادر آویزان بود قاپیدم و تکانش 
رداشتم و جرعه ی بزرگی درش را ب.  چلپ چلوپ کرد. دادم

یک جایی مهان نزدیکی . برای شستشوی دهامن با آب یخ نوشیدم
منی      اما من به قدر کافی احساس گرسنگی . ها غذا بود

شروع به قدم زدن در . کردم که خبواهم دنبال آن بگردم
سرتاسر فضای کوچک روشن کردم و در متام مدت سنگینی چشمان 

چون به او نگاه منی کردم در .  کردم را روی خودم حس میْثِس
ذهنم دوباره مهان پسر شده بود تا آن گرگ غول پیکر  شبیه 

 .یک جیکوب جوان تر

 خواهش کنم که اگر جیکوب در حال ْثمی خواستم که از ِس
برگشت بود پارس کند یا عالمت دیگری بدهد اما جلوی خودم 

د که آسان امهیتی نداشت که جیکوب برگردد ممکن بو. را گرفتم
آرزو کردم که ای کاش راهی بود . تر این باشد که برنگردد
 .که با ادوارد متاس بگیرم

 .  در این حلظه ناله ای کرد و بر روی پاهایش ایستادْثِس
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 »چی شده؟ « : با حالت امحقانه ای از او پرسیدم

به من توجهی نکرد، به مست حاشیه ی درختان یورمته رفت و 
او شروع کرد به زوزه . ت غرب نشانه گرفتپوزه اش را به مس

 .کشیدن

 »؟ تویه زمین مسطح؟ ْثبقیه هسنت ِس« : عاجزانه گفتم

به من نگاهی کرد به آرامی یک بار پارس کرد و سپس پوزه 
گوش هایش عقب رفت و . اش را هوشیارانه به مست غرب چرخاند

 .دوباره زوزه کشید

 کردم وقتی ادوارد  چرا من این قدر امحق بودم؟ چه فکری می
را بیرون فرستادم؟ چه طور باید می فهمیدم که چه اتفاقی 
در حال رخ دادن است؟ من که به زبان گرگ ها صحبت منی 

 .کردم

قطره ی سردی از وحشت شروع به رسوخ کردن به پایین ستون 
اگر وقت متام شده بود چه؟ اگر جیکوب و ادوارد . فقرامت کرد

ه؟ اگر ادوارد تصمیم گرفته بود که زیادی نزدیک می شدند چ
 به جنگ ملحق شود چه؟ 

 هیچ ْثاگر پریشانی ِس. ترس خنک به درون شکمم رسوخ کرد
ربطی به زمین مسطح نداشت و پارسش برای رد کردن بود چه؟ 
اگر جیکوب و ادوارد جایی دور درون جنگل با هم می 

 د؟می کردن. جنگیدند چه ؟ اونا که این کار را منی کردند

. با اطمینان دلسردکننده ی ناگهانی فهمیدم که می کردند
به تشنجی که صبح در داخل . اگر کلمات اشتباهی گفته می شد

و تعجب کردم که چه طور . چادر اتفاق افتاده بود فکر کردم
دست کم گرفته بودم که چه قدر نزدیک بود که تبدیل به 

 .دعوا بشود

ی شد اگر یک طوری هر دو این بیشرت از آن چه لیاقتم بود من
 .تای آن ها را از دست می دادم

 .یخ جایی در اطراف قلبم گیر کرد

 کمی از درون ْثقبل از این که بتوامن از ترس خرد شوم ، ِس
و بعد از جایگاه نگهبانی اش برگشت و . سینه اش غرغر کرد

این کار من را آرام . با بی خیالی به جای اسرتاحتش برگشت
منی توانست که توی خاک پیامی یا . انی هم شدمکرد ولی عصب
 چیزی بکشد؟ 

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


          .twilight . ir www                                                                                       ھیوال/ كسوف |١٧

www.Twilight . ir  

قدم زدن باعث شد که من از زیر متام لباسهایم شروع به عرق 
ژاکتم را به درون چادر پرت کردم و بعد . ریخنت بکنم

برگشتم تا جاده ی باریکی را که از وسط شکاف کوچکی در 
 .درختان می گذشت طی کنم

موهای پشت گردنش . وی پاهایش پرید ناگهان دوباره بر رْثِس
من به اطراف نگاه کردم اما هیچ . به سختی سیخ شده بود

 این کار را قطع منی کرد می رفتم که ْثاگر ِس. چیز ندیدم
 .میوه ی کاجی به مستش پرتاب کنم

صدای آرام هشداردهنده ای در حالی که به مست . او غرش کرد
و من بیقراری ام را . حاشیه ی غرب زیر چشمی نگاه می کرد

 .به یاد آوردم

 »!  ْثاین فقط ما هستیم، ِس« : جیکوب از دور صدا زد

سعی کردم به خودم توضیح بدهم که چرا با شنیدن صدایش 
این فقط به خاطر . قلبم با دنده چهار شروع به تپیدن کرد

مهه اش . ترس از کاری بود که می خواستم االن اجنام بدهم
 به خودم اجازه دهم که به خاطر برگشنت او مهین، منی توانستم

 . این بر عکس مفید می شد. راحت باشم

اول ادوارد وارد منظره شد، صورتش بدون هیچ حسی و آرام 
وقتی او از سایه ها بیرون آمد خورشید روی پوستش سو . بود

 رفت که ْثِس. درست مثل مهان کاری که روی برف ها کرد. سو زد
. د، و مشتاقانه به چشم هایش نگاه کردبه او خوش آمد بگوی

ادوارد سرش را به آرامی تکان داد و نگرانی بر پیشانی اش 
 . چین انداخت

» . این متام اون چیزیه که الزم داریم. بله« : با خودش گفت
فکر می کنم ما نباید « : بعد به گرگ غول پیکر گفت

ا لطف. اما زمانش داره خیلی نزدیک می شه. غافلگیر بشیم
م بگو از آلیس خبواد که سعی کنه با به موقع عمل ابه س

 ». کردن نقشه رو هبرت اجرا کنه

 یک بار سرش را کج کرد و من آرزو کردم که ای کاش می ْثِس
البته، او حاال می توانست سرش را تکان . توانستم غرش کنم

سرم را بر گرداندم، ناراحت شده بودم و فهمیده بودم . دهد
 .ا بودکه جیکوب آجن

پشتش را به من کرده بود و رو به جایی که از آجنا آمده 
 .حمتاطانه صرب کردم تا رویش را برگرداند. بود ایستاده بود
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ادوارد که ناگهان درست کنار من ظاهر شده بود، زیر لب 
او با نگرانی که از چشم هایش پیدا بود به » . بال« : گفت

ت او نبود، حاال کم هیچ پایانی برای سخاو. من زل زده بود
 . تر از هر وقت دیگری لیاقتش را داشتم

« : با صدایی که حمتاطانه غیر نگران شده بود به من گفت
 رو از اینجا یه کم دور ْثمن ِس. اینجا یه کم پیچیدگی هست

. می کنم و سعی می کنم که اوضاع رو کمی رو به راه کنم
 که هیچ می دومن. خیلی دور منی رم، اما گوش هم منی دم

مهم نیست که چه راهی رو انتخاب می . شنونده ای منی خوای
 ». کنی

 .تنها در آخر، درد صدایش را شکاند

من نباید هرگز او را دوباره اذیت می کردم این ماموریت 
دیگر هیچ وقت من دلیل آمدن این . من در زندگی خواهد بود

 .نوع نگاه به چشم هایش منی شدم

 که حتی از او درباره ی این که مشکل به قدری ناراحت بودم
منی      االن چیز دیگری را . جدید چه بود چیزی نپرسیدم

 . خواستم

 ». زود برگرد« : آرام گفتم

 که در کنارش بود ْثبا مالیمت لب های مرا بوسید و بعد با ِس
 .در جنگل ناپدید شد

منی توانستم حالت . جیکوب هنوز در سایه ی درختان بود
 .ا واضح ببینمصورتش ر

من عجله دارم، بال چرا باهاش کنار « : با صدای سنگینی گفت
 »منی آی؟ 

گلویم ناگهان آن قدر خشک شده بود . آب دهامن را قورت دادم
 .که مطمئن نبودم می توامن صدایی از آن خارج کنم

 ». فقط حرفات رو بزن و متومش کن« 

 .نفس عمیقی کشیدم

ن این چنین آدم گندی هستم، متاسفم که م« : زیر لب گفتم
ای کاش هیچ وقت تو رو . متاسفم که این قدر خود خواه بودم

. ندیده بودم و بنابراین منی تونستم اینطوری اذیتت بکنم
از . دیگه این کار رو منی کنم قول می دم، ازت دور می مومن
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. این ایالت می رم دیگه الزم نیست دوباره به من نگاه کنی
« 

 ». این زیاد مثل معذرت خواهی نیست « :با تلخی گفت

به من بگو « : منی توانستم صدایم را از زمزمه بلند تر کنم
 ». چه طور درست اجنامش بدم

اگر من خنوام که تو بری چی؟ اگر من ترجیح بدم که تو « 
می  مبونی ، حاال خودخواه یا غیر خودخواه چی؟ اگر تو سعی 

 »ی تومن چیزی بگم؟ کنی مسائل رو برای من بچینی، من من

این به هیچ چی کمک منی کنه، جیک این اشتباه بود که با « 
. تو مبومن وقتی ما این چنین چیزهای متفاوتی می خوایم

من مهین جوری به آسیب زدن به تو . اوضاع هبرت از این منی شه
من دیگه منی خوام اذیتت کنم از این کار .  ادامه می دم

 .شدصدایم شکسته » . متنفرم

. من می فهمم. دیگه الزم نیست چیزی بگی. بس کن« : آه کشید
« 

می خواستم به او بگویم که چه قدر دمل برایش تنگ خواهد 
منی      این هم به چیزی کمک . شد، اما زبامن را گاز گرفتم

 .کرد

برای مدتی ساکت ایستاد، به زمین خیره شده بود و من با 
دست هایم را دور او حلقه میل شدیدی که می خواستم بروم و 

 .برای این که به او دلداری بدهم. کنم مبارزه کردم

 . و بعد سرش را با شتاب باال گرفت

. خوب، تو تنها کسی نیستی که می تونه خودش رو فدا کنه« 
دو نفر هم می تونن تو « : و با صدای قوی تری ادامه داد» 

 ». بازی شرکت کنند

 »چی؟ « 

من این رو بیشرت از اون . رفتار کردممن خودم خیلی بد « 
من می تونستم با رفتار . چه که الزم بود برات سخت کردم
اما من هم تو رو اذیت . خوبی از مهون اول بی خیال بشم

 ». کردم

 ». این تقصیر منه« 
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یا . من منی ذارم که متام تقصیر ها رو به گردن بگیری، بال« 
ه چه جوری خودم رو من می دومن ک. حتی متام افتخارات رو

 ». تربئه کنم

ناگهان » درباره ی چی حرف می زنی؟ « : با التماس گفتم
 .نور دیوانه وار درون چشم هایش مرا ترساند

اون « : نگاه سریعی به خورشید کرد و بعد به من لبخند زد
فکر منی کنم خیلی سخت . پایین یه دعوای حسابی راه افتاده

 ». کشم کنارباشه که خودم رو از ماجرا ب

کلماتش توی مغزم فرو رفتند، آرام ، یکی یکی و من منی 
با این که متام هدف من این بود که . توانستم نفس بکشم

جیکوب را کامال از زندگی ام کنار بکشم اما تا آن حلظه ی 
 .کوتاه دقیقا نفهمیدم که کار چه قدر می توانست خراب شود

. نه، جیک، نه. نه نهنه، نه ! آه، نه جیک« : با ترس گفتم
 .زانو هایم شروع به لرزیدن کردند» .خواهش می کنم، نه

چه فرقی می کنه، بال؟ این فقط داستان رو برای مهه « 
. تو حتی الزم نیست که تکون خبوری. متقاعد کننده تر می کنه

« 

! هبت اجازه منی دم! نه، جیکوب« .صدایم بلند تر شد» نه « 
« 

چه جوری می خوای جلوی من رو « : با خونسردی طعنه زد
 .لبخند می زد تا نیش را از حلنش دور کند» بگیری؟ 

می خواستم » . پیش من مبون. جیکوب، هبت التماس می کنم« 
 .روی زانو هایم بیفتم، البته اگر می توانستم تکان خبورم

برای پانزده دقیقه که جنگ خوبی رو از دست بدم؟ بعدش « 
کر کنی من دوباره در امن و امامن تو در اسرع وقتی که ف

 ». بتونی از من فرار کنی؟ داری شوخی می کنی

ما مشکل رو حل می . نظرم عوض شده. من فرار منی کنم« 
 ». نرو. مهیشه راهی برای توافق هست. کنیم، جیکوب

 ». داری دروغ می گی« 

. دروغ  منی گم، تو می دونی که من چه دروغ گوی بدی هستم«
 ». اگه تو مبونی منم می مومن. نگاه کنبه چشمهام 

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


          .twilight . ir www                                                                                       ھیوال/ كسوف |٢١

www.Twilight . ir  

اون وقت من می تومن توی عروسیت « : صورتش منقبض شد
 »ساقدوشت باشم؟ 

مدتی قبل از این که بتوامن حرفی بزمن، گذشت و باز هم تنها 
خواهش می « : جوابی که من می توانستم به او بدهم این بود

 ». کنم

صورتش » . دماین مهون چیزیه که فکرش رو می کر« : گفت
دوباره آرام شد به جز برق آشفتگی که در چشمانش پیدا 

 .بود

 ». من دوست دارم، بال«: زیر لب گفت

من هم دوست دارم، « : با صدای شکسته ای زمزمه کردم
 ». جیکوب

 ». من این رو هبرت از خودت می دومن« : لبخند زد

 .چرخید که برود

 
خفه می شد صدایش با صدایی که در گلویم » ..... هر چی «

! فقط این کار رو نکن. هر چی که تو خبوای، جیکوب« : کردم
 « 

 .مکثی کرد و آرام چرخید

 ». راستش فکر منی کنم که منظورت این باشه« 

 ». مبون« : التماس کردم

مکثی کرد انگار که » . من می رم. نه« : سرش را تکان داد
 به حساب اما من می تومن بذارمش« . تصمیمی گرفته باشد

 ». سرنوشت

« : در حالی که خونسردی خودم را از دست داده بودم گفتم
 »منظورت چیه؟ 

 
فقط باید متام . الزم نیست کاری از روی فکر اجنام بدم«

 تالشم رو برای گروهم به کار بربم و بذارم هر اتفاقی که 
اگر « . شانه اش را باال انداخت» . می خواد بیفته، بیفته

ی من رو متقاعد کنی یعنی واقعا می خواستی که موفق می شد
بیشرت از اون چه که تو خبوای کاری غیر  .  برگردم

 ». خودخواهانه اجنام بدی

 »چه طوری؟ « : پرسیدم
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 ». می تونی از من بپرسی« : پیشنهاد کرد

چه طور می توانست شک کند که » . برگرد« : آهسته گفتم
 ؟ منظور من آن است

این چیزی نیست « : ، دوباره لبخند می زدسرش را تکان داد
 ». که من درباره اش حرف می زمن

یک حلظه طول کشید تا بفهمم که چه می گوید، و در متام این 
خیلی از واکنش . مدت با حالت مافوق  به من نگاه می کرد

درست وقتی که نیتش را فهمیدم ، به هر حال . من مطمئن بود
 بدون این که به عواقب آن کلمات از دهامن خارج شده بود

 .فکر کنم

 »من رو می بوسی، جیکوب؟ « 

چشمانش از تعجب باز شد، بعد از روی بد گمانی آن ها را 
 ». داری کلک می زنی« . تنگ کرد

 ». من رو ببوس و بعد برگرد. من رو ببوس، جیکوب« 

. توی سایه مردد ایستاده بود و با خودش کلنجار می رفت
نیم تنه ی باالیش از .  رو به غرب چرخید دوباره نصفه نیمه

من برگشته بود درحالی که پاهایش در جایی که بودند باقی 
قدم نا مطمئنی . هنوز به دوردست نگاه می کرد. مانده بود

سرش را چرخاند تا به . به مست من برداشت و بعد یکی دیگر
 .چشمانش پر از تردید بود. من نگاه کند

 هیچ ایده ای نداشتم که چه حالتی .من هم به او خیره شدم
 .روی صورمت بود

جیکوب روی پاشنه ی پایش تکانی خورد و تلو تلو خوران جلو 
 .آمد و فاصله ی بین ما را با سه قدم بلند طی کرد

انتظارش را . می دانستم که از موقعیت استفاده می کند
به حمض این که دستانش . مهان طور سر جایم ایستادم. داشتم
 را گرفت و لب هایش لب هایم را با اشتیاقی که دور صورمت

از خشونت نبود بوسید، چشمامن را بستم و انگشتامن در کنار 
 .بدمن تبدیل به مشت شدند

می توانستم عصبانیتش را زمانی که دهانش بی میلی مرا کشف 
یک دستش را به پشت گردمن برد و در ریشه ی . کرد حس کنم

دست دیگر با خشونت شانه ام را . موهایم آن را مشت کرد
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. می کشید  گرفت، مرا تکان می داد و بعد به سوی خودش 
دستش را از بازوی من پایین برد، مچم را پیدا کرد و دستم 

اجازه دادم که مهان . را کشید تا به دور گردنش حلقه کند
مطمئن نبودم که تا کجای نا . طور گره کرده، آن جا مباند

در . ستم پیش بروم تا زنده نگهش دارمامیدی ام می توان
متام این مدت لب هایش با دست پاچگی مالیم و گرمی، سعی می 

 .کرد که واکنشی از من بگیرد

درست بعد از این که مطمئن شد که من دست هایم را منی 
دستش راهش را به مست کمرم پیدا . اندازم، مچم را آزاد کرد

 پشتم را پیدا کرد، دست سوزانش قسمت کوچکی از پوست. کرد
 .مرا به جلو کشید و بدمن را در برابر خودش خم کرد

لب هایش را برای حلظه ای از روی لب های من برداشت، اما 
دهانش . می دانستم که به هیچ عنوان به پایان نزدیک نشده

خط آرواره ام را دنبال کرد و بعد بلندی گردمن را بررسی 
ال دست دیگرم گشت تا آن او موهایم را رها کرد، دنب. کرد

 .را هم مانند اولی به پشت گردنش بیندازد

سپس هر دو دستش به دور کمرم تنگ شد و لب هایش گوشم را 
 .پیدا کرد

تو هبرت از این رو می تونی « : با حالتی خشن زمزمه کرد
 ». زیادی داری هبش فکر می کنی. اجنام بدی، بال

 ی گوشم احساس کردم زمانی که جای دندان هایش را روی الله
 .به خودم لرزیدم

برای یک بار هم که شده بگذار چیزی . درسته« : زیر لب گفت
 ». رو که احساس می کنی، احساس کنی

سرم را به طور خودکار تکان دادم تا این که یکی از دست 
 .هایش دوباره درون موهایم پیچیده شد و جلوی مرا گرفت

که می خوای من برگردم یا تو مطمئنی « . صدایش بد اخالق شد
 »این که واقعا می خواستی مبیرم؟ 

عصبانیت مثل شالقی بعد از یک مشت سنگین در وجودم جریان 
دستامن . او عادالنه منی جنگید... این دیگر زیادی بود. یافت

تقریبا دور گردنش بود، پس به اندازه ی دو مشت پر از 
د دست راستم موهایش را گرفتم در حالی که درد خنجر مانن
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را نادیده می گرفتم و با عصبانیت با او جنگیدم، تقال می 
 .کردم که صورمت را از او دور کنم

 .و جیکوب منظور مرا اشتباه فهمید

او بیش از حد قوی بود که بفهمد دستان من که سعی می 
کردند موهایش را از ریشه بکنند، برای این بود که موجب 

 او تصور کرد که این احساس به جای عصبانیت. دردش شوند
او فکر می کرد که من باالخره دارم به او واکنش نشان . است

 .می دهم

با نفس نفس زدن وحشیانه ای دهانش را دوباره به دهان من 
و انگشتانش دیوانه وار در برابر پوست کمرم . برگرداند

 . چنگ می انداخت

برای یکه ای که از عصبانیت خوردم خودداری ضعیفی را که 
کنرتل خودم داشتم، نا متعادل کرد و واکنش غیر منتظره و 

اگر فقط پیروزی در کار . پر لذت او، آن را کامال به هم زد
اما بی . بود، قادر می شدم که در برابر او مقاومت کنم

پناهی مطلقی که از لذت ناگهانی او، اراده ام را سست می 
طع شد و من هم ارتباط مغزم با بدمن ق. کرد، ناتوامن کرد

در برابر متام دالیل، لب . داشتم او را متقابال می بوسیدم
هایم داشتند با لب های او با حالت عجیب و گیج کننده ای 

برای . که تا آن موقع تکان خنورده بودند، حرکت می کردند
و او هم مطمئنا . این که الزم نبود من با جیکوب حمتاط باشم

 .با من حمتاط نبود

 در موهایش حمکم شد، ولی من حاال داشتم او را به انگشتامن
 .مست خودم می کشیدم

و . آفتاب تیز پلک هایم را قرمز کرده بود. او مهه جا بود
منی . گرما مهه جا بود. این رنگ به این گرما می آمد

توانستم چیزی را ببینم یا بشنوم یا حس کنم که جیکوب 
 .نبود

مت خودش را از دست نداده قسمت خیلی کوچکی از مغزم که سال
 .بود با سوال هایش بر سرم جیغ می کشید

چرا این کار رو بس منی کردم؟ بد تر از آن چرا حتی منی 
توانستم در خودم این احساس را پیدا کنم که می خواهم این 
کار متوقف شود؟ این چه معنی داشت که من منی خواستم او 

 دور شانه هایش این کار را بس کند؟ این که دست هایم به
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چسبیده و خوشم آمده بود که آن ها ن و قوی هستند؟ این 
که دستانش مرا خیلی حمکم در برابر بدنش گرفته و هنوز به 

 اندازه ی کافی برای من حمکم نبود؟

سواالت امحقانه بودند چون من جواب را می دانستم من به 
 .خودم دروغ گفته بودم

دت حق داشت او بیشرت از یک در متام این م. جیکوب حق داشت
برای مهین بود که خداحافظی گفنت به او . دوست معمولی بود
من او را . چون من هم عاشق او بودم. این قدر سخت بود

دوست داشتم، خیلی بیشرت از چیزی که باید و هنوز، نه به 
من عاشق او بودم اما این کافی نبود که . اندازه ی کافی

ن تنها کافی بود که به هر دوی ما ای. چیزی را تغییر دهد
تا به او بدتر از هر وقت دیگری آسیب . آسیب برساند

 .برسامن

من . من به بیشرت از آن امهیتی منی دادم ، بیشرت از دردش
امیدوار . بیشرت از دردی را که االن می کشیدم لیاقت داشتم

 .امیدوار بودم که واقعا رنج بکشم. بودم که بد باشد

درد او مهیشه . ه، مثل این که ما یک نفر بودیمدر این حلظ
من هم . درد من بوده و هست حاال خوشی او خوشی من هم بود

و با این حال خوشبختی او به نوعی . احساس خوشی می کردم
تقریبا ملموس، این پوستم را مانند اسید می . درد هم بود

 .سوزاند، یک شکنجه ی آرام

 هرگز به پایان منی رسید، یک برای یک حلظه ی خمتصر که انگار
. راه کامال متفاوت پشت پلک های خیس از اشکم گسرتش یافت

وقتی که انگار داشتم از میان فیلرت افکار جیکوب نگاه می 
کردم، توانستم ببینم که دقیقا چه چیزی را داشتم از دست 
می دادم، که دقیقا این خودآگاهی مرا از، از دست دادن چه 

می توانستم ببینم که چارلی و رنه به . ردچیزی حفظ منی ک
می . پوش قاطی شدندام و المهراه کاجل غریبه ای با بیلی و س

توانستم سال هایی را که می گذشتند ببینم و مهان طور که 
می توانستم . می گذشتند یک معنی می دادند، عوض شدن من

قهوه ای عظیمی را ببینم که دوستش داشتم، مهیشه - گرگ قرمز
ند یک حمافظ ایستاده بود تا مبادا به او احتیاج پیدا مان
برای کوچک ترین زمان باقی مانده از آن حلظه، دو کله . کنم

ای که متعلق به دو بچه ی کوچک مو مشکی بود و این طرف و 
از من به طرف جنگل آشنا فرار . آن طرف می رفتند را دیدم
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رات مرا وقتی آن ها ناپدید شدند، بقیه ی تصو. می کردند
 .هم با خود بردند

و بعد، به طور مشخصی، احساس کردم که خرده شیشه هایی در 
امتداد خط شکاف قلبم فرو می رود، به طوری که قسمت کوچک 

 .تر دور از بقیه خودش را می پیچاند

چشمامن را . لب های جیکوب هم چنان در برابر لب های من بود
 .خیره شده بوداوبه من با تعجب و سر خوشی . باز کردم

 »من باید برم، « : زیر لب گفت

 ». نه« 

دیر منی « : قول داد. لبخندی زد، از واکنش من خوشحال بود
 »... کنم، اما اول یه چیزی

او خم شد که مرا دوباره ببوسد، و دیگر دلیلی برای 
 چه امهیتی دارد؟. مقاومت وجود نداشت

ورمت بود و لب دستانش با مالیمت روی ص. این بار متفاوت بود
کوتاه بود و . های گرمش لطیف بود، غیر منتظرانه مردد

 .خیلی خیلی شیرین

دستانش دور من پیچیده شد و در حالی که مرا با اطمینان 
 .در آغوش گرفته بود در گوشم زمزمه کرد

 ». دیر هبرت از هرگزه. این باید بوسه ی اوملون می بود« 

انست ببیند، اشک هایم در مقابل سینه اش، جایی که منی تو
 .باال آمدند و سرازیر شدند
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی و الهام: ترجمه 

  میالد: بازبینی متن 

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  چهارمفصل بیست و 

  تصمیم ناگهانی

شاید یک بهمن می آمد و مرا همینجا . لم را ببینماعمامنتظر بودم سزاي  و دمرو بر روي کیسه خواب دراز کشیده بودم

هیچ صدایی به  . دیگر نمی خواستم هیچ وقت صورت خودم را در آینه ببینم. اي کاش همین طور می شد. دفن می کرد

از  ،با تماس دست او. ادوارد از غیب ظاهر شد و موهاي درهم گره خورده ي مرا نوازش کرددست سرد . من هشدار نداد

  .عذاب وجدان بر خود لرزیدم

  » تو حالت خوبه؟«  : با نگرانی زیر لب گفت

  ». می خواد بمیرم دلم. نه«

  ».من اجازه نمیدم. هیچ وقت همچین اتفاقی نمی افته«

  ».و تغییر بديممکنه نظرت« ناله کنان زمزمه کردم 

  » جیکوب کجاست؟« 

  » .رفت بجنگه«  در مجاورت زمین زمزمه کردم

با یک زود برمی گردم سرشار از خوشی در حالی که می لرزید و آماده بود  ،جیکوب کمپ را با شادمانی ترك کرده بود

یگر تمام گروه همه چیز حاال د. با سرعت هرچه تمام تر به سمت جنگل دویده بود ،که به نیمه ي دیگرش تبدیل شود

  .رسوایی من بود عینیشاهد  ،کلیرواترکه بیرون چادر یورتمه می رفت سثْ. را فهمیده بودند

  » .اوه«  : باالخره گفت. ادوارد براي لحظه اي طوالنی ساکت بود

می نگاهی به او زیر چش. این مرا به ستوه آورد و ،صداي او معلوم بود که بهمن من به این زودي ها نمی آید طرزاز 

داشت چیزي را می شنید که من ترجیح می دادم بمیرم ولی به  .چشم هاي او را نامتمرکز یافتم ،انداختم و بی شک

  .صورتم را روي زمین برگرداندم. گوش او نرسد

  .وقتی ادوارد با اکراه خندید از جا پریدم
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این پسره باعث می شه من مثل پیغمبر اصول اخالقی « با لج اضافه ادامه داد  ».و فکر می کنم ناجوانمردانه جنگیدم« 

 ،من از دست تو عصبانی نیستم« . دست او قسمتی از گونه ي من را که در معرض دید بود نوازش داد ».به نظر بیام

  ».ديهرچند آرزو می کنم تو ازش نخواسته بو. جیکوب از اون چه فکر می کردم حقه بازتره. من عشق

  »...من... من... من ،ادوارد«از روي نایلون زبر زمزمه کردم 

اون در هر صورت تورو . منظورم این نبود« . انگشتان او در برابر گونه ي من آرامش بخش بودند »...ـــــشهیش« 

ن کار هم خیلی وااحتماال از. حتی اگه اغفالش نشده بودي و حاال من بهانه اي ندارم تا فکشو بیارم پایین ،می بوسید

  ».لذت می بردم

  » اغفالش نشده بودم؟« :به طور نامفهومی زیر لب گفتم

تو برداره تا راهو واسه ي من باز  سرتو واقعا باور کرده بودي که اون اینقدر نجیبه؟ که با غرور و افتخار دست از ،بال« 

  » کنه؟

چشم هایش به جاي انزجاري که  ؛الت چهره اش مالیم بودح. ببینمسرم را به آرامی بلند کردم تا چشم هاي صبور او را 

  .از درك بودند مملو ،سزاوار من بود

اما هیچ خشمی نسبت به جیکوب براي فریب . و بعد به جاي دیگري نگاه کردم » باورم شده بود ،آره« : زیر لب گفتم

  .در درونم جایی براي هیچ چیز جز تنفري که از خودم داشتم نبود. دادنم حس نمی کردم

هر کسی رو که کمترین مهارتی تو این کار داشته باشه رو  ،تو دروغ گوي خوبی نیستی« . ادوارد بازهم به نرمی خندید

  ».می کنی باور

  » تو چرا از دست من عصبانی نیستی؟ چرا از من متنفر نیستی؟ یا نکنه هنوز کل داستانو نشنیدي؟« زمزمه کردم 

من . جیکوب تصاویر ذهنی واضحی درست می کنه. فکر می کنم نسبتا کامل دیدم«  : با صداي آرام و بی خیالی گفت

م االن داره جیکوب رو اولی س. بیچاره داشت باال می آورد سثْ. واسه گروه اونم به اندازه ي خودم حس بدي دارم

  ».متمرکز می کنه

  .ر نایلون پوستم را می خراشیدیبافت ز.  چشم هایم را بستم و سرم را از شدت رنج تکان دادم

  » .تو فقط یه انسانی«  : زمزمه کنان گفت، او در حالی که باز موهایم را نوازش می کرد

  » .شنیدمکه این افسرده کننده ترین دفاعیه ي تو عمرم « 

می دونم حفره هایی توي  ، هاون هم انسان ،اما تو انسانی بال و به همون اندازه که آرزو می کنم برعکس این بود« 

  » .من اینو درك می کنم. زندگی تو وجود داره که من نمی تونم پرشون کنم
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  » .هیچ حفره اي وجود نداره. یزیه که باعث می شه از خودم بیزار باشماین همون چ. ولی این حقیقت نداره« 

  ».تو اونو دوست داري« . ادوارد با مالیمت زمزمه کرد

  . این بهترین کاري بود که می توانستم انجام دهم ».من تورو خیلی بیشتر دوست دارم « : گفتم

جیکوب اون کسی بود که  و بال تورو زخم خورده رها کردم ،وقتی من تورو تنها گذاشتم ... اما. اینو هم می دونم ،آره« 

مطمئن نیستم اونطور بخیه ها  ناپدید . روي هردوتون ،اثراتش هنوز مونده. تورو سر پا نگه داشت و زخماتو بخیه زد

اما نمی تونم  ،ممکنه بخشیده شده باشم. سرزنش نمی کنم من هیچ کدومتون رو به خاطر کاري که خودم کردم. بشن

  ». از عواقبش فرار کنم

  ».تحملش رو ندارم. لطفا بس کن. باید می دونستم یه راهی پیدا می کنی که خودتو سرزنش کنی«

  »دوست داري چی بگم؟« 

خوام بهم بگی که حالت از  می. با هر زبونی که بلدي ،می خوام منو با هرچی اسم بد به فکرت می رسه صدا کنی« 

  ».من به هم می خوره و می خواي ترکم کنی تا منم به پات بیفتم و التماست کنم که نري

  »  نمی تونم اونکارو بکنم ،متاسفم« . آهی کشید

  »  هنم حق ، اینبذار زجر بکشم. الاقل دیگه سعی نکن حالمو بهتر کنی« 

  »ه ن«  : زیر لب گفت

  »  به درك کردن ادامه بده احتماال این طوري بدتره ه،توئ حق با« . آرام سرم را تکان دادم

  .من جو سنگین و جدیدي را احساس کردم او براي لحظه اي ساکت بود و

  » داره نزدیک میشه«  : گفتم

  » فقط به اندازه اي وقت هست که یه چیز دیگه بگیم ،تا چند دقیقه ي دیگه ،آره« 

بال من مجبورت  ،من می تونم نجیب باشم« . وقتی که باالخره به حرف آمد صدایش زمزمه مانند بود ،منتظر ماندم

می تونی هر قسمتی از من رو که می خواي داشته . فقط خوشحال باش ،نمی کنم که بین ما دوتا یکی رو انتخاب کنی

  »ه ی به من داري روي تصمیمت اثر بذارینفقط نذار فکر اینکه د ،اگه برات بهتره ،یا اصال هیچ کدوم رو ،باشی

  .از زمین بلند شدم و خودم را روي زانوهایم باال کشیدم

  » !بس کن! لعنتی« سر او داد کشیدم 
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بال دارم جدي  ،من فقط سعی نمی کنم که حالت بهتر بشه ،تو متوجه نیستی ،نه« . چشم هایش از حیرت گشاد شدند

  » می گم

  » !بجنگ! قامت کردن چی شد؟ حاال حرفی از شرافت و فداکاري تحویلم ندهپس است ،میدونم« ناله کردم 

  . چشم هایش سرشار از اندوهی باستانی بودند » چطوري؟« : پرسید

  .خودم را روي زانوي او انداختم و بازوهایم را دور او حلقه کردم

بذار فراموش کنم چقدر  ،بوي گند میدم ،برام مهم نیست که االن مثل یه سگ ،برام مهم نیست که اینجا سرده« 

  » !بجنگ. یه کاري کن اسم خودمم یادم بره ،وحشتناکم یه کاري کن که اونو فراموش کنم

صبر نکردم تا تصمیم بگیرد یا فرصتی داشته باشد تا بگوید که هیچ عالقه اي به هیوالي ظالم و بی وفایی مثل من 

  . خودم را به او چسباندم و دهانم را به لبهاي سرد او فشردم ؛ندارد

من  عشق ،مراقب باش« : برم من آهسته گفتزیر فشار بوسه ي م «  

  »  نه« : با صداي خرناس مانندي گفتم

  »  الزم نیست چیزي رو به من ثابت کنی« او به نرمی صورت مرا چند اینچ عقب کشید

 من این قسمتو  ،کنم تو گفتی می تونم هر قسمتی از تورو که خواستم داشته باشممن سعی ندارم چیزي رو اثبات « 

دستم را دور گردن او حلقه کردم و خودم را کش دادم تا به لبهاي او  ».من همه ي قسمت ها رو می خوام. می خوام

مردد  ،بیشتر مشخص شد زمانی که بی طاقتی من ،ولی دهان سرد او ،برسم او سرش را خم کرد تا متقابال مرا ببوسد

  .به ناچار دست هاي او حرکت کردند تا مرا متوقف کنند. و می دادـبدنم نیت من را آشکار می کرد و مرا ل ؛ماند

  .یل من خیلی آرام بوددر برابر م » ن کار زمان خوبی نباشهیشاید االن براي ا« : او پیشنهاد کرد

دست هایم را  ؛ت منطقی برخورد کند جنگیدن فایده اي نداشتاگر او قصد داش »چرا نیست؟« . غرو لندي کردم

  . انداختم

آن را مثل پتو دور من  ؛او دستش را دراز کرد تا کیسه خواب را از روي زمین بردارد » واسه ي اینکه سرده ،اوال« 

  .پیچید

  » واسه ي اینکه تو به طرز عجیبی یه خون آشام با اخالقی ،اول طغل« : گفتم

  »من  عشق ،تو واقعا بو میدي ،خوب... سرما دومیشه و سوم اینکه حق با توست، ،خیلی خوب« او آهسته خندید 

  . دادچین  وش رغدما
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  ،آهی کشیدم

. بال من سر قولم هستم، ما امتحان می کنیم«  ؛سرش را پایین آورد تا در گوشم زمزمه کند » چهارم« : او آهسته گفت

  » اسه واکنش به کار جیکوب بلک نباشهولی بیشتر ترجیح میدم و

  .بخود پیچیدم و صورتم را روي شانه ي او پنهان کردم

  » ...و پنجم« 

  » هطوالنی تلیست «: زیر لب گفتم

  » ولی میخواي از مبارزه بشنوي یا نه؟ ،آره« . او خندید

  . بیرون از چادر زوزه ي گوش خراشی کشید  سثْ ،همان طور که او صحبت می کرد

متوجه نشده بودم که مشت چپم را چنان گره کرده ام که ناخون هایم کف دستم . شنیدن آن صدا مو بر تنم سیخ شد با

  .بیرون کشید را تا اینکه ادوارد آن را گرفت و به آرامی انگشت هایم ،فرو رفته بود

خیلی زود تموم  ؛غافلگیر می کنیم تعلیم دیدیم و اونارو ،بال ما مهارت داریم ،همه چیز درست می شه« : به من قول داد

با زنجیري چیزي به درختاي  ،االن من هم اون پایین بودم و تو هم اینجا ،می شه اگه واقعا به این موضوع باور نداشتم

  » اون طرف بسته شده بودي

  » آلیس خیلی کوچیکه« :  ناله کنان گفتم

  »  بتونه بگیرتشاگه ممکن بود کسی  ،می تونه مشکل ساز باشه « آهسته خندید

  . شروع به زوزه کشیدن کرد سثْ

  » مشکل چیه؟« : پرسیدم

می دونه که گروه واسه اینکه ازش محافظت کنه از نبرد دور نگهش  ه،اون فقط از اینکه اینجا با ما گیر کرده عصبانی« 

  » شه تا به اونا ملحق شهداره خودشو می کُ ،داشته

  . می ایستاد اخم کردمعموال در آنجا  سثْدر جهتی که   

اونا عطر رو تا  ،سه اجاسپر نابغ ،حسابی گول خوردن ،تازه متولد ها به آخر رد پاها رسیدن«  : ادوارد زیر لب گفت

چشم هاي او جاي دیگري  ».دارن به دو گروه تقسیم میشن، االن همون طور که آلیس گفت ،چمنزار دنبال کردن

او به قدري روي شنیدن تمرکز کرده بود که گروه  » اطراف می گردونه تا غافلگیر نشیمم داره مارو اس« . متمرکز بودند

  .را جمع بسته بود گرگینه ها
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  » بال ،نفس بکش« .ناگهان به من نگاه کرد

سعی  ،را از بیرون چادر بشنوم  سثْ زدن می توانستم صداي نفس نفس. کوشیدم کاري را که او خواسته بود انجام دهم

  .ل او نفس هایم را منظم نگه دارمکردم مث

  » می تونیم صداي جنگ رو بشنویم ،گروه اول توي محوطه هستن« 

  .دندان هایم به هم قفل شده بودند

  » داره واسه خودش حال می کنه ،ت رو بشنومممی تونم صداي ا «خنده اي کرد

  . نفس دیگري بکشم ،سثْخودم را مجبور کردم همراع با 

  » هنوز چیزي از ما نشنیدن ،توجه ندارن ،ه آماده می شهگروه دوم دار« 

  .ادوارد صداي غرش مانندي درآورد

  » چی شد؟« نفسم را حبس کردم 

با  » قراره مطمئن بشن که تو فرار نمی کنی« . دندان هایش به هم ساییده شدند » دارن راجع به تو حرف می زنن« 

 ،یکی از تازه متولد شده ها بوي مارو حس کرد. اون واقعا سریعه... م م م ،! لیا ،حرکت خوبی بود« : رضایت ادامه داد

ل و جیکوب  پ. ره کمک می کنه کارشو تموم کننم دااس. لیا درب و داغونش کرد ،قبل اینکه حتی فرصت کنه بچرخه

 طرف می خوان  هر دو. نمی دونن باید چی راجع به ما فکر کنن. ولی بقیه دارن دفاع می کنن ،یکی دیگرو گرفتن

نذار پشت  ...از هم جداشون کن«غرولندي کرد  » .از سر راه برو کنار. م رهبري کنهابذار س ،نه... حمله ي انحرافی کنن

  »همو داشته باشن 

  د ،زوزه کشی سثْ

همان طور که تماشا می کرد بدنش به این طرف و آن  » بکشونشون طرف محوطه ،بهتر شد« : ادوارد با رضایت گفت

انگشت هایمان در ؛ هنوز دستان مرا نگه داشته بود. حرکاتی را که اگر خودش آنجا بود انجام می داد ،طرف می رفت

  .حداقل او در آنجا نبود. هم گره خورده بودند

  .متوقف شد و من متوجه شدم سثْنفس نفس زدن هاي 

 به قدري وحشت زده شدم که  ،شک شدهوقتی دریافتم ادوارد در کنار من مثل یک کوه یخ خ نفس من هم بند آمد

  .نمی توانستم ریه هایم را بکار بیندازم

  » نه ، نه ، نه ،اوه«   
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  من چه چیزي را از دست داده بودم؟. متعلق به من بود متما ،چه کسی از دست رفته بود؟ از آنها بود یا ما؟ مال من

ناگهان روي پاهایم ایستاده بودم و چادر پاره در حال . افتادهمه چیز به قدري سریع بود که مطمئن نبودم چگونه اتفاق 

  ادوارد راه خروج ما را شکافته بود؟ چرا؟. فروپاشی بود

صورتش فقط شش اینچ با  ،او درست در کنار ما بود ،تمام چیزي بود که می دیدم سثْ .شوکه شده بودم ،پلک زدم

نور خورشید به پوست . ابدیت با تمرکز کامل به یکدیگر خیره شدندآنها براي لحظه اي به بلنداي . ادوارد فاصله داشت

  »! سثْ ،برو« : و بعد ادوارد مصرانه زمزمه کردد می رقصی سثْادوارد می تابید و تاللوء آن روي موهاي بدن 

  .گرگ عظیم الجثه چرخید و در سایه هاي جنگل ناپدید شد

آنها به او احتیاج داشتند و . همین حاال این کار را انجام دهد وه آنجا ببرد دهانم را باز کردم تا خواهش کنم ادوارد مرا ب

حاضر بودم جانم را هم . این کار را می کردم ،اگر با ریخته شدن خون من آنها نجات می یافتند. همین طور به من

  ...ولی یک راهی پیدا می کردم ، من  خنجر نقره اي در دست نداشتم. مانند زن سوم ،بدهم

ولی دستان ادوارد هرگز مرا رها . هنوز کلمه ي اول از دهانم خارج نشده بود که حس کردم به هوا پرتاب می شوم

  . انقدر سریع که احساس می کردم در حال سقوط هستم ،فقط حرکت داده شده بودم ،نکرده بودند

این طرز ایستادن او را  ،یستاده بودادوارد جلوي من ا. خودم را در حالی یافتم که پشتم صخره ي صافی فشرده می شد

  .به خوبی می شناختم

  .در حالی که دلهره تمام وجودم را فرا می گرفت خیالم آسوده شد

  .من اشتباه متوجه شده بودم

  .زیرا مشکلی در محوطه پیش نیامده بود ،خیالم آسوده شد

  .زیرا خطر بزرگ اینجا بود ،وحشت کردم

  د؛دست هایش کمی باز شده بودن ،اندکی قوز کرده بودادوارد حالتی دفاعی گرفته بود 

  .چیزي سراغ ما می آمد 

  »  کی؟ «:زمزمه کردم

به این معنا بود که براي . بسیار بلند. کلمات از بین دندان هاي او با چنان غرش بلندي ادا شدند که انتظار آن را نداشتم

  .همیتی نداشت که چه کسی جواب او را می شنودما در تله افتاده بودیم وا. پنهان شدن خیلی دیر شده است
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 ه،بوي من رو حس کرد اون تنها نیست،  اویکتوری «:  گفت ,با انزجاري که آن کلمه را به ناسزایی تبدیل کرده بود

سریع تصمیم گرفت . اون هیچ وقت قصد نداشته با اونا بجنگه ،کنه ینگاه فقط یه دنبال تازه متولد شده ها اومده بود تا

تمام این . تو راست می گفتی ،حق با اون بود. حدس می زد که تو باید هرجایی باشی که من هستم ،تا منو پیدا کنه

  ».مدت این ویکتوریا بود

  .او به اندازه اي نزدیک بود که ادوارد می توانست افکار او را بشنود

. الزم نبود هردویمان باشیم ، ولی با ویکتوریا. هر دوي ما مرده بودیم ،اگر این کار ولتوري بود. بازهم خیالم راحت شد

اگر افراد زیادي را با خود نمی .  جاسپربه خوبی  ،ي خوبی بود جوياو جنگ. ادوارد می توانست جان سالم به در ببرد

یع تر بود از پس این کار بر ادوارد از هر کسی سر. او می توانست راه خود را باز کند و پیش خانواده اش بازگردد ،آورد

  . می آمد

ویکتوریا زمان . بتواند از او کمک بخواهد سثْکسی نبود که  مطمئناً. را فرستاده بود تا برود سثْخوشحال بودم که 

می توانستم در ذهنم آن گرگ بزرگ  ؛ امن بود سثْاما حداقل جاي . خوبی را براي تصمیم گرفتن انتخاب کرده بود

  .ببینم او فقط یک پسربچه ي الغر و بلند قد پانزده ساله بود شنی رنگ را

به سایه هاي سیاه جنگل . یک تکان جزئی ولی همین به من نشان داد که به کجا نگاه کنم ،بدن ادوارد جابه جا شد

  .خیره شدم

  .مثل این بود که کابوس هاي شبانه ام جلو می آیند تا با من احوال پرسی کنند

آنها . با چشم هاي موشکافی که هیچ چیزي از آنها دور نمی ماند. آرامی به طرف کمپ ما می آمدند دو خون آشام به

  .زیر خورشید مثل الماس می درخشیدند

 ،هرچند بلند قامت و عضالنی به نظر می رسید ،او فقط یک پسر بود ،به سختی می توانستم به پسر بلوند نگاه کنم بله

از هر چشم سرخی که تا به حال دیده بودم  چشم هاي او. بود هم سن و سال من بوداحتماال زمانی که تغیر کرده 

    ، نزدیک ترین خطر ،هرچند او به ادوارد نزدیک تر بود. نمی توانست توجه مرا به خود جلب کند ؛ درخشان تر بود

  .نمی توانستم او را تماشا کنم

  . می کرد نگاهویکتوریا به من خیره  ،چند قدم آن طرف تر ،زیرا

هیچ بادي اینجا نمی وزید ولی شعله  ،مثل شعله هاي آتش ،موهاي نارنجی رنگ او از آنچه به یاد داشتم براق تر بود

  .انگار جان داشتند ،هاي کنار صورت او به نظر کمی تکان می خوردند
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به طوري لب هایش را  ،ی زدلبخند نم ،آن طور که همیشه در کابوس هایم می آمد. چشم هاي او از تشنگی سیاه بودند

ولی  ،بین ادوارد و من در رفت و آمد بود ،نگاه بی قرار و وحشی او. به شکل خط صافی درآمده بودند کههم می فشرد 

نمی توانست بیش از آنچه من می توانستم چشم هایش را از صورت . هیچ وقت به او بیش از چند ثانیه نمی نگریست

  .من دور نگه دارد

حاال بسیار نزدیک ، بسیار نزدیک بود محور تمرکز تمام زندگی او در طول این یک سال ،ي که می خواستاو به چیز

  .بود

  . مرگ من

پسر بلوند به ادوارد حمله می کرد به محض اینکه حواس . عملی می نمود ،بود واضحنقشه اش به همان اندازه که 

  .مام می کردویکتوریا کار من را ت ،ادوارد به قدر کافی پرت می شد

 ،چیزي که بهبود یافتن از آن امکان پذیر نبود. سریع اتفاق می افتاد او زمانی براي بازي کردن نداشت ولی تمام می شد

  . م خون آشام هم نمی توانست آن را مرمت کنداچیزي که حتی س

  . را له می کرد شاید دستی درون سینه ي من برده می شد و آن. پش باز ایستدتمی شد قلب من از او باعث 

  . انگار می خواست هدف او را مشخص تر کند ،با صداي بلند ،قلبم دیوانه وار می تپید

هیچ راهی براي ،  سثْبا رفتن . زوزه ي گرگی طنین انداز شد ،در اعماق جنگل یخ زده ،در جایی بسیار بسیار دور

  . توضیح صدا وجود نداشت

  . از گوشه ي چشم نگاهی به او انداخت ،بودپسر مو بلند که منتظر فرمان ویکتوریا 

از عنبیه ي شفاف و خونین چشم هاي او حدس می زدم که مدت زیادي از دوران خون . او جوان تر از این حرف ها بود

  .ادوارد زنده می ماند. ادوارد می دانست چطور با او بجنگد. ولی بی تجربه ،او قوي بود. آشام شدن او نمی گذرد

  . بی هیچ کالمی به آن پسر دستور داد که جلو برود ، نه اش را به طرف ادوارد حرکت دادویکتوریا چا

  » رایلی« :  اي گفت خواهشمندانهادوارد با لحن آرام و 

  .چشم هاي قرمز او گشاد می شدند ،پسر بلوند خشکش زد

درست مثل کسایی که االن  ،وغ گفتهاون به تو هم در ،رایلی گوش کن ،اون داره بهت دروغ می گه« ادوارد به او گفت 

هیچ  ،تورو مجبور کرد که به اونا دروغ بگی ،دارن توي جنگل کشته می شن تو می دونی که به اونا دروغ گفت

  »خیلی سخته؟باشه باور اینکه به تو هم دروغ گفته . کدومتون هیچ وقت قصد نداشتین به اونا کمک کنید

  .سرگشتگی چهره ي رایلی را می پوشاند
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  .ادوارد کمی به پهلو جا به جا شد و رایلی در مقابل به طور خودکار خودش را با او تطبیق داد

اون عاشق کسی به اسم  ،هیچ وقت نداشته« صداي مالیم ادوارد متقاعد کننده بود »  رایلی ،اون تورو دوست نداره« 

  » جیمز بود و تو هیچ چیزي به جز آلت دستش نیستی

هنوز چشم هایش روي . لبهاي ویکتوریا عقب رفت و دندان هاي او را نمایان ساخت ،ا بر زبان آوردوقتی او نام جیمز ر

  .من قفل بودند

  .رایلی نگاه خشمناکی به او انداخت

  » رایلی؟ «:ادوارد گفت

  .رایلی به سمت ادوارد برگشت

آره تو . اشه به تظاهر کردن ادامه بدهمی خواد تو بمیري تا دیگه مجبور نب ،رایلی اون می دونه که من تورو می کشم« 

حق با تو  ،شک کردي که به قوالش وفا نمی کنه ،اینطور نیست؟ تو بی میلی رو از توي چشماش خوندي ،اینو دیدي

  ».هر تماس اون دروغ بود ، تمام بوسه ها. بود اون هیچ وقت تورو نمی خواست

  .د اینچ دورتر از منچن ،چند اینچ به سمت آن پسر ،ادوارد باز هم حرکت کرد

فقط نیازمند یک فرصت  د،در کمتر از یک ثانیه می توانست مرا بکش. ویکتوریا به فاصله ي ایجاد شده بین ما خیره شد

  .بود

  .این بار رایلی آهسته تر به وضع قبلی باز گشت

راهی که اون بهت نشون  به غیر ،تو مجبور نیستی بمیري« : گفتد، ادوارد درحالیکه نگاهش را به آن پسر دوخته بو

می تونی همین االن از اینجا  ،همه چیز دروغ و خون نیست رایلی. داده راه هاي دیگه اي هم واسه زندگی کردن هست

  ».تو مجبور نیستی براي دروغ هاي اون بمیري ،بري

مردد بود ویکتوریا  ،رایلی به عقب نگاه کرد ؛ادوارد پایش را جلوتر گذاشت حاال به اندازه ي یک قدم بین ما فاصله بود

  .به جلو خم شد

  ».رایلی فرصته،این آخرین « : ادوارد زمزمه کرد

  .پر از غم بود ،صورت رایلی زمانی که براي گرفتن جواب به ویکتوریا نگاه کرد

اجع به حقه هاي ذهنیشون ت رهب «.با شنیدن صداي او دهانم از حیرت باز ماند » دروغگو اونه رایلی« : ویکتوریا گفت

  ».می دونی که من فقط عاشق تو ام. گفته بودم
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وحشی و مانند خرناس هاي گربه نبود  ،صداي او آن طور که به خاطر چهره و حالت ایستادنش تصور کرده بودم محکم

ی صورتی نوعی صدا که با موهاي بور مجعد و آدامس هاي بادکنک، مانند طنین صداي یک کودك ،مالیم و زیر بود

  .بیرون آمدن آن از بین دندان هاي آشکار و درخشان او بی معنا بود. جور در می آمد

اصال . دیگر خبري از سردرگمی و شک نبود د،چشم هایش از هر گونه احساس خالی شدن. رایلی سخت شد آرواره ي

  .هیچ فکري نبود او خودش را آماده ي حمله کرد

منتظر بود تا ادوارد فقط یک اینچ  ،لرزد انگشتانش از حاال پنجه مانند شده بودندبه نظر می رسید بدن ویکتوریا می 

  .دیگر از من دور شود

  .آن صداي غرش متعلق به هیچ کدام از آنها نبود

  .پیکر بزرگ قهوه اي رنگی از گوشه ي جنگل به پرواز درآمد و رایلی را روي زمین انداخت

  .کودکانه او از ناباوري جیغ مانند شده بودصداي  » !نه « : ویکتوریا فریاد کشید

چیز سفید و سختی به .خون آشام بلوند را در زیر خود تیکه پاره می کرد ،گرگ عظیم الجثه ،یک یارد و نیم آن طرف تر

  .به عقب پریدم.  صخره ي کنار پاي من برخورد کرد

هنوز چشم هایش به من دوخته . نینداخت ،ودویکتوریا نیم نگاهی هم به پسري که همین حاال به او قول عشق داده ب

  .نگاه وحشی و ناامید او نگران به نظر می رسیدند ،شده بودند

  » نه« : دوباره از بین دندان هایش گفت ،همان طور که ادوارد به سمت او قدم برداشت تا راه او را به طرف من سد کند

ولی قادر بود که لگد جانانه اي به شانه . بدنش ناقص و نحیف به نظر می رسید ،رایلی دوباره روي پاهایش ایستاده بود

رایلی دستش را . به عقب پرتاب شد و شروع به چرخیدن کرد سثْ ،صداي شکستن استخوانی را شنیدم. بزند سثْي 

  ؛ دباشرا از دست داده  دستهایشقسمتی از یکی از  هرچند به نظر می رسید ،آماده نگه داشته بود

  . ادوارد و ویکتوریا می رقصیدند ،فقط چند یارد آن طرف تر از آن مبارزه

او تلوتلوخوران به سمت عقب . زیرا ادوارد به او اجازه نمی داد بدن او به من نزدیک تر شود ،به طور کامل نمی چرخیدند

  ادوارد به راحتی سایه به  .سعی می کرد شکافی در حفاظ او پیدا کند ،به این طرف و آنطرف حرکت می کرد ،رفت

حرکت بعدي او را در فکرش می خواند و درست . با تمرکزي بی حد با او حرکت می کرد ،سایه ي او قدم بر می داشت

  .کسري از ثانیه قبل از او حرکت می کرددر 

ید و سخت دیگري تکه ي سف. دریده شد ،از کنار به طرف رایلی خیز برداشت و چیزي با صداي ناهنجار و خوفناك ثْس

  .به عقب پرید سثْبه طرف جنگل پرتاب شد رایلی با غضب غرید و 
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انگار  ،حاال ویکتوریا در بین تنه ي درخت ها با حرکتی قوسی شکل تکان می خورد چشم هایش را از من برنمی داشت

   کشتن با غریزه اي که می توانستم کشمکش اشتیاق شدید او براي . آهن ربایی بودم که او را به این سو می کشید

  .می گفت جان سالم به در نخواهد برد را ببینم

  .ادوارد هم توانست آن را ببیند

  » دیگه هیچ وقت شانسی مثل این گیرت نمیاد. ویکتوریاو، نر« : با همان لحن هیپنوتیزم کننده زیر لب گفت

  .ولی به نظر قادر نبود از من دورتر شود، داي او صداي خرناس مانندي در آوراو دندان هایش را نشان داد و بر

نه؟ به خاطر همین جیمز دوروبر  ،این همون کاریه که می کنی. هست فرار کردنهمیشه وقت واسه « : ادوارد گفت

به درد بخوري یه همراه با غریزه ي عجیبی واسه ي  ،اگه بخواي بازي هاي مرگ بار راه بندازي. نگهت می داشت

  » می تونست وقتی تو فینکس گرفتیمش از تواناییهات استفاده کنه ،رو ولت می کردنباید تو. فرارکردن

  .ویکتوریا دندان هایش را به هم سایید

هدر دادن اینهمه انرژى واسه گرفتن انتقام کسیکه عالقه ي یه شکارچی . بیش از این ارزشی واسش نداشتی ،هرچند« 

».بیشتر از یه وسیله ي راحتی نبودي من می دونماسبش رو هم بهت نداشته احمقانس هیچ وقت براش 

دباره به سرعت به طرف  کشید و جیغ مرگباري، ویکتوریا در حالی که وانمود می کرد می خواهد به پهلو حرکت کند

  .ادوارد واکنش نشان داد و رقص از سر گرفته شد. درخت ها رفت

  . خارج شد سثْممتد و آهسته اي از گلوي  ره ينع وبرخورد کرد  سثْمشت رایلی به پهلوي  ،در همان موقع

  .انگار سعی داشت درد را از خود دور کند ،شانه هایش تکان می خوردند ،به عقب برگشت سثْ

ولی نتوانستم ماهیچه اي که باعث می شد دهانم باز شود را پیدا  ، می خواستم به رایلی التماس کنم ،خواهش می کنم

   .قط یه بچه اساون ف ،خواهش می کنم. کنم

  کرد؟می را حاال فرار نچفرار نکرده بود؟  سثْچرا 

ویکتوریا به طور . را به طرف صخره ي کنار من می راند سثْ ،رایلی بازهم داشت فاصله ي بین خودشان را کم می کرد

فاصله ي بین  ،می توانستم او را ببینم که از گوشه ي چشم ،ناگهانی به سرنوشت شوم همدستش عالقه مند شده بود

  . رایلی و من را می سنجد

  .به طرف رایلی هجوم برد و او را مجبور به عقب رفتن کرد و ویکتوریا صداي خرناس مانندي درآورد سثْ

دم او به پشت ادوارد تماس پیدا کرد و چشم هاي ویکتوریا از حدقه  ؛او به چند اینچی ادوارد رسید. دیگر نمی لنگید سثْ

  .بیرون زد
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او از حواس پرتی ویکتوریا استفاده کرد  ».اون با من مبارزه نمی کنه ،نه« : ادوارد به سوالی که در سر او بود جواب داد

  » تو مارو متحد کردي ،تو باعث شدي ما یه دشمن مشترك داشته باشیم« .تا جلوتر برود

  .دندان هایش را به هم سایید ،در حالی که سعی می کرد تمرکزش را تنها روي ادوارد نگه دارد ویکتوریا

واقعا خیلی شبیه اون هیوالییه ، بیشتر دقت کن ویکتوریا «:زمزمه کرد از بین ببرد،ادوارد که سعی می کرد تمرکز او را 

  »که جیمز تا سیبري ردشو گرفت؟

همون نیست؟ « . تانداخ من و به سثْي او گشاد شدند و بعد دوباره و دوباره نگاه وحشی اش را از ادوار به اچشم ه

  »!غیر ممکنه

یک اینچ دیگر به ویکتوریا . صداي او به مالیمت مخمل بود ».هیچ چیز غیر ممکن نیست« . ادوارد غرولندي کرد

  ».هرگز دستت به اون نمی رسه. به جز اون چیزي که تو می خوايالبته  «.نزدیک شد

سعی می کرد راه خودش را باز کند ولی به محض اینکه . با منحرف شدن می جنگید ،عت سرش را تکان دادراو به س

صورت او از شدت ناامیدي از شکل افتاده بود و بعد قوز کرد و . به نقشه فکر می کرد ادوارد آماده بود تا راه او را سد کند

  .مانند شیر با تامل به جلو خرامید

 وحتی من می توانستم تفاوت بین او و رایلی را ببینم . او خطرناك بود. نبود ویکتوریا یک تازه متولد شده ي بی تجربه

  .با این خون آشام می جنگید اینقدر دوام نمی آورد سثْمی دانستم اگر 

  .شیر نر در برابر شیر ماده ،آنها به هم نزدیک شدند. ادوارد هم جابه جا شد

  .سرعت رقص افزایش یافت

. فقط این رقص به بی نقصی و موزونی آن نبود ،حرکات مارپیچی و مبهم ،پر در چمنزار بودمانند مبارزه ي آلیس و جاس

ولی آنها به . در محوطه می پیچید طنین صداي تیز ترك خوردن صخره ها زمانی که کسی کنترلش را ازدست میداد

  .دوچه کسی مرتکب خطا می ش مقدري سریع حرکت می کردند که نمی توانستم ببین

به او رسید و تکه ي  سثْ. در چشم هاي او موج می زد ،نگرانی براي یارش ،یلی پرت آن رقص خشن شده بودحواس را

وارد  سثْرایلی نعره زد و با پشت دست ضربه اي به سینه ي عریض . کوچک دیگري از آن خون آشام را با دندان کند

چنان فشاري به دیوار سنگی باالي سر من برخورد کرد تا ده قدم دور تر به پرواز درآمد و با  سثْجثه ي عضیم . کرد

صداي نفس نفس زدن او را شنیدم در حالی که او از باالي سنگ . که به نظر رسید کل صخره به لرزه درآمده است

  .روي زمین جلوي پاي من می افتاد خم شدم و خودم را از سر راه کنار کشیدم

  .شدخارج  سثْزوزه ي ضعیفی از بین دندان هاي 
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. رنگ بر سر من بارید و قسمت هایی از پوست بی پوشش مرا خراشید يبارانی از سنگهاي تیز و خورد شده ي خاکستر

هنگامیکه غرایزم براي زنده ماندن . قطعه سنگ تیز و دندانه داري از بازوي من پایین لغزید و من آن را ناخودآگاه گرفتم

با وجود اینکه مجالی براي جنگیدن نبود بدنم اهمیتی د ز چنگ زدنانگشت هایم به دور تکه سنگ درا ،بجوش آمد

  . نمیداد که چقدر این حرکت بیهوده است آماده ي جنگ شد

می دانستم که آتل درحال فرو رفتن کف دستم بود می دانستم که بند بند . الین در رگ هایم جریان پیدا کردنآدر

  .نها را می دانستم ولی دردي احساس نمی کردمای. انگشتان شکسته ام به اعتراض برخواسته اند

 ؛له ي موهاي ویکتوریا بود و شکلی سفید و مبهمعدر پشت سر رایلی تمام چیزي که می توانستم ببینم تاب خوردن ش

شده افزایش رفت و آمد هاي ناگهانی نفس نفس زدن ها و غرش هاي عصبی روشن می کرد رقص براي کسی مرگبار

  .است

  سی؟ولی براي چه ک

به دست هاي بریده شده و شکسته ي خودش و . ندرایلی به طرف من برگشت چشم هاي سرخش از خشم می درخشید

دهانش باز و بازتر شد در حالی . بی جان و پرموي ماسه اي رنگی که بین ما افتاده بود چشم غره رفت مانند کوهپیکر 

  .می شد دندان هایش برق می زد سثْکه آماده ي دریدن گلوي 

  .الین مانند یک شوك الکتریکی در من جوشید و ناگهان همه چیز واضح شدندومین هجوم آدر

 ،داشت مبارزه را می باخت و اصال خبر نداشتم که ادوارد برنده می شد یا بازنده سثْ. هر دو جنگ نزدیک به هم بودند

  .چیزي که فرصتی به آنها دهد ،رتیبه یک حواس پ. آنها به کمک احتیاج داشتند

  .ده هاي آتل از هم گسیختنکه یکی از نگه دار متکه سنگ را در دستم به قدري محکم فشرد

آیا به اندازه ي کافی قوي بودم؟ آیا به قدر کافی شجاعت داشتم؟ چقدر محکم می توانستم آن سنگ سخت را درون 

می خرید تا دوباره سرپا شود؟ آیا به قدري سریع التیام می یافت که  ثْسبدنم فرو کنم؟ آیا این کار زمانی کافی براي 

  فداکاري من فایده اي براي او داشته باشد؟

طرف تیز سنگ را به طرف بازویم گرفتم ژاکت کلفتم را به سرعت باال کشیدم تا پوست دستم نمایان شود و بعد سر تیز 

آن . از تولد سال پیشم داشتم اي هم به عنوان یادگاري دیگري مپیش از این زخ. را در گودي کنار آرنجم فرو کردم

خدا ،خدا. شب جریان خون من براي جلب توجه تمام خون آشام ها و یک لحظه خشک شدن آنها سر جایشان کافی بود

  .خودم را محکم نگه داشتم و نفس عمیقی کشیدم. می کردم تا باز هم همان اتفاق بیفتد

. حرکت ماند چشمهایش براي یک صدم ثانیه روي من بی. واس ویکتوریا را پرت کرده بودصداي نفس هاي بلند من ح

  .حالت چهره ي او ترکیب عجیبی از خشم و کنجکاوي بود
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مطمئن نبودم چطور با وجود تمام سر و صداهایی که از دیوار سنگی منعکس می شد و در سر من می پیچید آن صداي 

اما در آن یک لحظه اي که  .خودم کافی بود تا صداهاي دیگر را در خود گم کندفقط ضربان قلب . ضعیف را شنیدم

  .ه امدرون چشم هاي ویکتوریا نگاه کردم حس کردم آه خشم آلود و آشنایی را شنید

آن قدر سریع اتفاق افتاد که قبل از اینکه بتوانم ببیم جریان از چه قرار . در همان لحظه ي کوتاه رقص شکسته شد

  . م شده بودتما ستا

 او از پشت روي زمین افتاد و باز . ویکتوریا در منظره ي مبهم به پرواز درآمد و به وسط یک صنوبر بلند کوبیده شد

  .آماده ي پریدن شد

  د و بازوي رایلی ز به عقب چرخی ،بود شده در همان زمان ادوارد که به خاطر سرعت زیاد تقریبا غیر قابل تشخیص

صداي فریادهاي رنج آلود رایلی تمام  ؛پشت رایلی گذاشت و کشید را به نظر می رسید ادوارد پایش .بی تجربه را گرفت

  .فضاي اردوگاه کوچک را پرکرد

  .روي پاهایش پرید و جلوي دید مرا گرفت سثْدر همان موقع 

انگار قادر نبود کامال بدنش  ،رم به نظر می رسیدـُف او هرچند به طرز عجیبی بد. ولی هنوز می توانستم ویکتویا را ببینم

  .توانستم لبخند کابوس هایم را براي لحظه اي روي صورت وحشی او بیینم ،را صاف کند

  .او خودش را جمع کرد و پرید

صداي برخورد آن دو مثل صداي انفجار بود . او برخورد کرد به شئ کوچک و سفیدي به سرعت در هوا به پرواز درآمد و

آماده ي پرش بود ولی . او دوباره روي پاهایش قرار گرفت. دیگري انداخت آن درخت نصف شدو او را به طرف درخت 

  .وقتی او را دیدم که سالم و صاف ایستاده است قلبم آرام گرفت. سر جایش قرار گرفته بود اوادوارد پیش از 

آن شئ به سمت من . بود ویکتوریا با پاي برهنه اش به چیزي ضربه زد شئ اي که باعث متوقف شدن حمله اش شده

  .متوجه شدم چه بود وغلتید 

  .چیزي در دلم پیچ خورد

  .دست رایلی با بی مباالتی خودش را روي زمین می کشید ،انگشت ها همچنان تکان می خوردند

او از گرگینه اي که جلو می آمد دور شد صورتش از . دوباره دور رایلی می چرخید و حاال رایلی عقب می کشید سثْ

  .تنها دستش را به حالت دفاعی باال آورد. دت درد سخت شده بودش

را دیدم که دندان هایش را در شانه ي  سثْ. خون آشام به طور واضح تعادل نداشت دبه طرف رایلی یورش بر سثْ

  .رایلی فرو برد و آن را درید بازپرشی  به عقب کرد
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  .داد با فریادي خشک و گوشخراش رایلی دست دیگرش را از دست

صداي خرناس مانند شکسته اي که از بین دندان هاي .سرش را تکان داد و دست را به طرف درخت ها پرت کرد ثْس

  .او بیرون آمد مثل صداي خنده بود

  » !ویکتوریا« : رایلی که در حال جان کندن بود با لحن ملتمسانه اي جیغ کشید 

  . ندچشمانش نیم نگاهی هم به یارش نینداخت. بود برنگشت ویکتوریا حتی به سمت صدایی که اسمش را فریاد زده

زمانی که صداي . شدت ضربه او و رایلی  را به سمت درخت ها هل داد. با سرعت گلوله خودش را به جلو انداخت سثْ

  .صداي فریاد ها ناگهان متوقف شد ،ریزش صخره ي خرد شده ادامه یافت

ی به رایلی نینداخته بود به نظر می رسید متوجه شده باشد که تنها مانده هرچند ویکتوریا هیچ نگاهی براي خداحافظ

نگاه . در حالی که ناامیدي جنون آمیز از چشم هایش زبانه می کشید به ادوارد پشت کرد تا از او دور شود. است

  .با سرعت بیشتري عقب نشینی کرد ،آرزومندانه و دردمند کوتاهی به من انداخت و بعد

  ».فقط یه کم بیشتر بمون ،نه« صداي دل نوازي زمزمه کرد ادوارد با 

  .او چرخید و همچون تیري دررفته از کمان به جنگل پناه برد

  .ولی ادوارد سریع تر بود مثل تیري که از تفنگ خارج شده باشد

  .رقص به پایان رسیده بود ،با قدم ساده ي آخر ،ویکتوریا را گرفت تاز پش ،او در حاشیه ي درختان

چنان  ،صداهاي دیگر را در خود خاموش کرد ، سثْصداي جیغ هاي ممتد قربانی . دهان ادوارد گردن او را نوازش داد

  .گویی او را بوسیده باشد. که هیچ صداي قابل تشخیصی نبود که خشونت آن صحنه را نشان دهد

لرزان نارنجی روي زمین افتاد و باال موج هاي . دیگر به بدن او متصل نبود ،و بعد آن موهاي در هم پیچیده آتشین

  . جست و بعد به سمت درختان غلتید
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  فصل بیست و پنجم

  آینه
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی و الهام: ترجمه 

  میالد: بازبینی متن 

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  پنجمفصل بیست و 

  آینه
  

  تا نتوانم به شی بیضی شکلی که با موهاي آتشین پیچ  ، وادار به حرکت کردم چشمانم را که از بهت باز مانده بودند

  .می خورد و می غلتید خیره شوم

  . او به سرعت جسد بی سر را تکه تکه می کرد. ادوارد دوباره در حال حرکت بود

نمی توانستم پاهایم را وادار به حرکت کنم آنها به سنگی که در زیرشان قرار داشت  نمی توانستم به سمت او بروم ،

این باشد به دنبال هر چیزي که گواه بر  رهاي او را به دقت بررسی می کردم ،ولی لحظه به لحظه کا. قفل شده بودند

او مانند همیشه . ته تري تپیدزمانی که چیزي پیدا نکردم قلبم با ریتم آهس.  می گشتم که او صدمه اي دیده است

  . حتی یک شکاف هم در لباسش دیده نمی شد.  انعطاف پذیر و برازنده بود

اندام هاي لرزانی را که در هم می پیچیدند را .  چسبیده بودم او به من نگاه نکرد ، به دیوار صخره مانند ، وحشت زده

به سرعت به طرف جنگل رفت بازهم نگاه  ثْسهنگامی که پشت سر .  روي هیزم هاي خشک کاج جمع می کرد

  . شوك زده ي مرا مالقات نکرد

 یک نیمي بزرگی را با دهانش حمل می کرد تکه  سثْ.  ادوارد با دستهایی پر از رایلی .هردوي آنها خیلی زود برگشتند 

او فندك را روشن کرد و .  ادوارد و شیء چهارگوش نقره اي رنگی را از جیبش درآورد آنها را روي هم انباشتند. تنه

  .شعله هاي آتش فورا زبانه کشید و و توده ي جسد ها را دربرگرفت.  هیزم ها را آتش زد

  »هم ي تیکه ها رو جمع کن « :  گفت سثْادوارد آهسته به 

 گاهی اوقات تکه هاي کوچک و سفید سنگی را در م محوطه ي کمپ را پاك سازي کردند ،باه خون آشام و گرگینه ،

ذهنم آنقدرها خوب کار نمی کرد تا متوجه شوم چرا . قطعه ها را با دهان جابجا می کرد سثْ.  شعله ها پرتاب می کردند

  .او به فرم اصلی باز نمی گردد تا با دست آنها را جابه جا کند

  .چشم ادوارد به کارش بود

     دود غلیظ به آرامی چرخ . مان می فرستادآتش سرکش، دود بنفش و خفه کننده اي به آس ،کار آنها به اتمام رسید

. به نظر می رسید از آنچه می باسیت جامدتر بود بوي عطر سوخته و ناخوشایندي داشت ،می خورد و به باال می رفت

  . خیلی قوي ،خیلی سنگین بود

  . بلند شد سثْدوباره آن صداي خنده مانند از اعماق گلوي 

  . قش بستلبخندي بر چهره ي عصبی ادوارد ن
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با . نیشخندي زد و ردیف دندان هاي خنجرمانندش نمایان شدند سثْ. دستش مشت شده بود ،ادوارد بازویش را دراز کرد

  .دماغ به دست ادوارد ضربه زد

  »کار گروهیه خوبی بود « :  ادوارد زیر لب گفت

  .خنده ي سرفه مانندي کرد سثْ

  .ا با من روبه رو شودسپس ادوارد نفس عمیقی کشید و آهسته برگشت ت

چیزي  انگار من هم دشمن دیگري بودمچشمانش حالت محتاطی داشتند. همیدمچیزي از حالت چهره ي او نمی ف

. دهیچ ترسی از خود نشان نداده بو ،زمانی که با ویکتوریا و رایلی روبه رو می شد. بیشتر از محتاط آنها وحشت زده بودند

  . هاج و واج به او خیره شدم. بدنم بی حس و بی مصرف بود به اندازه ي ،مغزم کار نمی کرد

 »، عشق بال«:  با مالم ترین صداي ممکن گفت ،در حالی که با قدم هاي فوق العاده آهسته به سمت من می آمد

. دستانش را باال گرفته بود

مسلح نیستند می انداخت

این حالت او مرا به یاد مجرمینی که به یک پلیس می رسند و می خواهند نشان دهند که 

…  

  »به خودت آسیب نزن . ي؟ مراقب باشمی شه لطفا اون سنگ رو بنداز ،بال« 

حاال متوجه شدم که آنرا چنان می فشردم که بند بند انگشتانم به  ،اسلحه ي زمختم را کامال فراموش کرده بودم

  .آیا دوباره شکسته بود؟ به طور حتم این بار کارالیل سرتاپایم را گچ می گرفت. اعتراض برخاسته بودند

  .هنوز دست هایش در هوا بودند و ترس از چشمانش موج می زد ،ادوارد چند قدم آن طرف تر مکث کرد

و بعد تکه سنگ با زمین برخورد کرد، انگشتانم . کشید تا به یاد بیاورم چطور باید انگشتانم را تکان دهم چند لحظه طول

  .همان طور ثابت ماند

  »من بهت آسیبی نمی زنم . در امانیتو . بال ،نباید بترسی« : او آهسته گفت

  . یک انسان کند ذهن به او خیره شدم مانند ، در حالی که سعی می کردم بفهمم. قول مبهم او فقط مرا گیج تر کرد

هیچ کس نمی خواد . می دونم که وحشت کردي ولی دیگه تموم شد. بال ،همه چیز درست می شه« : دوباره گفت

  »بهت صدمه نمیرسونم . دست نمی زنممن بهت .  آسیبی بهت برسونه

  »کرار می کنی؟ چرا هی اونو ت« صدایم را باز یافتم  چشمانم دیوانه وار باز و بسته شد و

  .قدم نامتعادلی به سمت او برداشتم و او از من فاصله گرفت

  »یه؟ چی شده؟ منظورت چ« : زمزمه کردم 

  »تو از من نمی ترسی؟ « . الیی او هم مثل من سردرگم شدندناگهان چشمان ط» ... تو« 

  »از تو بترسم؟ براي چی؟ « 
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صورتم را روي  ،ادوارد مرا گرفت. احتماال پاي خودم ، ي خوردمروي چیزي سکندر قدم دیگري به جلو برداشتم و بعد

  .سینه ي او پنهان کردم و هق هق گریه ام آغاز شد

  »تموم شد  ،تموم شد. من واقعا متاسفم ،بال ،بال« 

  »حالم خوبه ، فقط به هم ریختم ، یه دقیقه بهم وقت بده  ،من خوبم« :  با نفس هاي بریده گفتم

  »منو ببخش « :  دوباره و دوباره زیر لب گفت. دور من تنگ تر شدحلقه ي بازوانش 

به هر قسمتی از او  گردنش ،  ،شانه ي او ،سینه اشمی بوسیدم ، تا زمانی که نفس را بازیافتم به او چسبیدم و بعد او را 

  .به آرامی مغزم دوباره شروع به کار کرد.  که رسیدم بوسه زدم

  »تو حالت خوبه؟ بهت صدمه نزد؟  « :  در بین بوسه ها پرسیدم

  »من کامال خوبم «  قول داد  ،در حالی که صورتش را در موهاي من پنهان می کرد

  »؟ سثْ« 

  »از خودش کیف کرده  ،در حقیقت. از خوبم یه چیزي اونورتره« . ه خندیدادوارد آهست

  »بقیه؟ آلیس؟ ازمه؟ گرگ ها؟ « 

  »ما بدتر از ایناشو داشتیم . رفت همون طور که قول داده بودم آروم پیش. دهاونجا هم همه چیز تموم ش. همه خوبن« 

  »بهم بگو چرا ؟ چرا فکر کردي ازت می ترسم؟ « : با اصرار پرسیدم

          .واقعا متاسفم« . او هنوز داشت عذرخواهی می کرد ، براي چی؟ هیچ نمی دانستم»  من متاسفم« :  او گفت

  »می دونم وحشت زدت کردم . ي ببینیمنو اون طور.  ینمی خواستم اونو ببین

انگار اگر .  با دست هایش در هوا ، طوري که با تامل به سمت من آمده بود ، باید براي دقیقه اي به آن می اندیشیدم

  ...خیلی سریع حرکت می کرد من فرار می کردم

  »کردي؟ ی؟ فکر کردي منو زحره ترك چ... ؟ توجداً « :  باالخره پرسیدم

  . نه می شکست ، صدا در حین یک غرش نه می لرزیدغریدن خوب بود.  صداي غرش مانندي درآوردم

  . او دستش را زیر چانه ي من گذاشت و آن را باال آورد تا بتواند صورتم را بخواند

در فاصله ي من همین االن « . مات به سرعت از دهانش خارج شدند اندکی مکث کرد و بعد کل» من فقط  ،بال« 

  »نمی کنه؟  ناراحتت اون. بیست یاردي تو سر یه موجود درك کننده رو کندم و تیکه تیکه اش کردم

  . او به من اخم کرد

      من فقط ازین . نه خیلی« . بسیار خونسردانه می نمود. بود شانه باال انداختن هم خوب. شانه هایم را باال انداختم

  »... ولی تنها کاري که تونستم ، می خواستم کمک کنم.  ی ببینینآسیب سثْمی ترسیدم که تو و 

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                        آینھ/ كسوف |۶

www.Twilight . ir  

  . ظاهر شدن خشم در چهره ي او باعث شد صدایم رفته رفته خاموش شود

قلبی بهم  می دونی تقریبا نزدیک بود یه سکته. شیرین کاري کوچیکت با اون سنگ ،بله« : با لحن محکمی گفت

  »بدي؟ گفتنش آسون نیست 

  . جواب دادن را سخت کرده بود نگاه خشمناك او

  »... صدمه دیده بود سثْ... من می خواستم کمک کنم« 

جمله اش  او که قادر به تمام کردن »...! و بعد تو. این یه حقه بود. بال ،داشت وانمود می کرد که صدمه دیده سثْ« 

اآلن  سثْ. مین من باید پا پیش میذاشتمواسه ه ،نمی تونست ببینه تو داري چیکار می کنی سثْ« .نبود سري تکان داد

  »تونه ادعا کنه تنهایی دفاع کرده یه کم ناراحته که نمی 

  »وانمود می کرد؟ ...داشت سثْ« 

  .ادوارد به تندي سرش را تکان داد

  »اوه « 

وي پوست او از تک تک موهاي ر. نگاه کردیم که از عمد ما را ندیده می گرفت و آتش را تماشا می کرد سثْهردو به 

  . خودبینی ساتع می شد

و اینکه تنها شخص ضعیف دوروبرت باشی هم چندان « . کمی ناراحت شده بودم» من نمی دونستم  ،خوب«: گفتم

  »خط نمیشینم دفعه ي بعد دیگه بیرون از ! فقط صبر کن تا خون آشام بشم.  آسون نیست

تو انتظار یه جنگ دیگه  دفعه ي بعد؟«. هره اش جاري شد یل احساسات بر چس ،قبل از اینکه به حیرت خود غلبه کند

  »هم داري؟ 

  »با شانسی که من دارم؟ کی میدونه؟ « 

. آسودگی خیال هردوي مارا مسرور کرده بود یدیم که در آسمانها به سر می بردولی می د ،او چشم هایش را چرخی داد

  .همه چیز تمام شده بود

  ؟ تمام شده بود... یا اینکه

باید به جیکوب چه می گفتم؟ قلب  آوردن وضعیت گذشته برخود لرزیدم ، با به یاد »قبال یه چیزي نگفتی؟ . صبر کن« 

پشت ، تقریبا غیر ممکن، ولی سخت ترین قسمت امروز را هنوز  باورش مشکل بود.  شکسته ام با ضربان دردناکی تپید

چی . زدیک میشهگفتی داره ن.  م رو کامل کنهاس باید برنامه سدر مورد یه پیچیدگی؟ و اینکه آلی« . سر نگذاشته بودم

  »داشت نزدیک می شد؟ 

  . آنها نگاه معنی داري با هم رد و بدل کردند بازگرداند و سثْادوارد چشمانش را روي 

  »خب؟ « :  پرسیدم
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  ».... ت، ولی ما باید تو راه باشیمواقعا چیز مهمی نیس« :  ادوارد به تندي گفت

  .م ، ولی من خودم را عقب کشیدم و محکم نگه داشت خواست مرا روي پشتش بکشداو 

  »مشخصه که چیزي نیست « 

ما فقط یه دقیقه وقت داریم، پس وحشت نکن، باشه؟ بهت گفتم که دلیلی « . د با کف دستهایش صورتم را گرفتادوار

  »اعتماد کن، خواهش می کنم؟ بهم . نداره بترسی

چقدر قبل از اینکه از هم بپاشم ودم را فرا گرفته بود پنهان کنم ، سعی کردم وحشتی که ناگهان وج سرم را تکان دادم،

  »می فهمم . دلیلی نداره بترسم« دیگر می توانستم تحمل کنم؟ 

،  انداخت سثْو بعد نگاه تندي به . در حالی که تصمیم می گرفت چه باید بگوید، براي ثانیه اي لبهایش را بهم فشرد

  . نگار گرگ او را صدا زده بودا

  »اون داره چیکار می کنه؟ « : ادوارد پرسید 

  . باعث شد موي پشت گردنم سیخ شود. صداي عصبی و ناخوشایندي بود، نالید سثْ

  .براي ثانیه اي که انگار تمامی نداشت همه چیز خاموش بود

من قادر به دیدنش  یکی از دستانش دراز شد، انگار می خواست چیزي را که »! نه« کرد،  و بعد ادوارد نفسش را حبس

  »نکن « . نبودم بگیرد

  . زوزه ي دردناکی از شش هایش خارج شد به حالت تشنج درآمد و سثْبدن 

در  در همان لحظه ادوارد روي زانوهایش بر زمین افتاد، با هر دو دست شقیقه اش را گرفته بود، چهره اش از شدت درد

  .هم رفته بود

ش کنار به طور احمقانه اي سعی می کردم دست هایش را از صورت.  کنار او به زانو افتادم از وحشت جیغی کشیدم و

  .م از پوست مرمرین او لیز خوردندبکشم کف دستهاي عرق کرده ا

  »! ادوارد! ادوارد« 

  .قفل شده اش را از هم جدا کرد با زحمتی آشکار، دندانهاي به هم، چشمانش را روي من متمرکز کرد

  .دوباره برخود پیچید صداي او شکست و» ما خوب می شیم . چیزي نیست« 

  . از درد زوزه می کشید سثْ »چی شده؟ « :  با گریه فریاد کشیدم

  »ام ،  کمکش کن س« . نفسش را با صداي بلندي حبس کردادوارد  »ما خوب می شیم . ما خوبیم« 

   هیچ نیروي . حرف نمی زند سثْم را بر زبان آورد، متوجه شدم که در مورد خودش و ااسم س در آن لحظه، وقتی

  .این بار، خطر بزرگ اینجا نبود. نامرئی اي با آنها حمله ور نشده بود
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قبل از اینکه به صخره ها برخورد  تلو تلو خوردم و. اقی نمانده بودهیچ چیز در آن ب. تمام آدرالین بدن من سوخته بود

  .او روي پاهایش پرید، من در بازوانش بودم. کنم ادوارد مرا گرفت

  »! سثْ« : ادوارد فریاد کشید 

  .قوز کرده بود، هنوز آثار درد در او دیده می شد، به نظر می رسید می خواهد خودش را به طرف جنگل پرت کند سثْ

  »! بیشترین سرعتی که می تونیبا . همین حاال. تو مستقیم میري خونه! نه« :  ادوارد به او دستور داد

  . ناله اي کرد و سر بزرگش را به اطراف تکان داد سثْ

  »بهم اعتماد کن . سثْ« 

، به سمت  صاف ایستاد،  گرگ عظیم الجثه براي لحظه اي طوالنی به چشم هاي پر از درد ادوارد خیره شد و بعد

.یک روح از نظر ناپدید شدجنگل شتافت و مثل 

  .  ادوارد مرا محکم به سینه اش چسباند و بعد، ما هم در جهت مخالف گرگ در میان سایه هاي جنگل به پرواز درآمدیم

م افتاده؟ اچی شد، ادوارد؟ چه اتفاقی واسه ي س« . لمات را از گلوي خشکم خارج کنمسعی کردم به زور ک »ادوارد « 

  »داره چه اتفاقی میفته؟ ا می ریم؟ داریم کج

می دونستیم احتمالش هست که همچین اتفاقی . باید به طرف جنگل برگردیم« :  با صداي آهسته اي به من گفت

، وقتشه که حاال وارد عمل  تصمیم گرفته ولتوري. خبر داد سثْم به اامروز صبح، آلیس اینو دید و از طریق س. بیفته

  »بشه 

  »ولتوري « 

  .، وانمود می کرد نمی فهمد ذهنم از درك آن کلمات سر باز میزد.  انم بودبیش از حد تو

، مانند این بود که که بی اختیار  او از سراشیبی به سمت پایین می دوید. به سرعت درختها را پشت سر می گذاشتیم

  . سقوط کنی

، معموال اعزام می شن که اینطور آشفتگی هارو درست  این کار عادیه گاردشونه. اونا براي ما نمیان. وحشت نکن« 

که . البته، انگار زمان رسیدنشونو خیلی با دقت انتخاب کردن. چیز مهمی نیست، صرفاً دارن کارشونو می کنن. کنن

اري توي ایتالیا سوگو بودن هیچ کسباعث میشه باور کنم اگه این تازه متولد شده ها تعداد خانواده ي کالن رو کم کرده 

ئن میشم وقتی به جنگل رسیدن مطم« . ن دندان هاي او خارج شده بودندکلمات، سخت و غم افزا از بی »نمی کرد 

  »چی تو فکرشون می گذشته 

  . آیا از پس این برمی آمدم؟ به مرز شکستن نزدیک شده بودم »واسه همینه که داریم برمیگردیم؟ « :  زمزمه وار گفتم

اونا هیچ دلیلی واسه ي . به خاطر اینه که اگه همه مون رو با هم ببینن واسه ي ما بی خطرتره بیشتر. این یه دلیلشه« 

. اگه فکر کنه ما یه جایی دور از بقیه با هم تنهاییم، ممکنه وسوسه بشه. همراهشونه جین... اذیت کردن ما ندارن، ولی
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ین ازش بخواد منو اگه ج. اینکه دیمیتري باهاشه مخصوصا.  مثل ویکتوریا، جین احتماال حدس می زنه که من با تواُم

  »پیدا می کنه 

صداي . نمی خواستم آن چهره ي بدیع و خیره ي کننده ي بچگانه را در سرم ببینم. نمی خواستم به آن اسم فکر کنم

  . عجیبی از گلویم خارج شد

  »می تونه ببینه که اتفاقی نمیفته آلیس . درست می شه... هیشش، بال، هیشش« 

  » پس گرگ ها کجا بودند؟ گروه کجا بود؟... لیس می توانست ببیند؟ ولیآ« 

  »گروه؟ « 

  »با گرگینه ها احترامی نمی گذاره ولتوري به صلح . مجبور شدن سریع برن« 

  .به نفس نفس  افتادم. می دانستم که نفس هایم تندتر شده است، ولی نمی شد آنها را کنترل کنم

اونا متوجه  ولتوري بوي اونارو تشخیص نمی ده، .قسم می خورم که اتفاقی براشون نمیفته« :  ادوارد به من قول داد

  »گروه طوریش نمی شه . آشنا نیستن با این چیزها، نمی شن که گرگ ها اینجا بودن

قبال . به خاطر ترسی که احساس می کردم تمرکزم از دست رفته بود. نمی توانستم توضیح او را در سرم پردازش کنم

ادوارد از سوال اول من طفره رفته و حواس مرا با ... ، از درد زوزه می کشیدسثْو  ...میشه ما حالمون خوب:  گفته بود

  ... ولتوري پرت کرده بود

  .فقط با نوك انگشتانم آن را چسبیده بودمه ي پرتگاه خیلی نزدیک شده بودم به لب

  .یر قابل تشخیص بودنددرخت ها در اطراف او ماند آب هاي پر تالطم غ

  »یدیدي؟ زوزه می کشید؟ وقتی تو آزار م سثْوقتی . چی شد؟ قبال« :  دوباره زمزمه کردم

.ادوارد مکث کرد

  »! بهم بگو! ادوارد« 

. بادي که سرعت او به وجود می آورد شنیدن صدایش را سخت کرده بود» همه چی تموم شده بود « : او زیر لب گفت 

  »... مسلما، آلیس نمی تونست ببینه .فکر کردن همه ي اونا مال خودشونن... و نشمردنگرگ ها سهمشون« 

  »! چه اتفاقی افتاد ؟« 

احمق بازي درآورد، خواست خودنمایی کنه، سعی می کرد  لیا پیداش کرد ،... ا مخفی شده بودیکی از تازه متولدشده ه« 

  »... تنهایی باش درگیر شد. ابت کنهیه چیزي رو ث

به قدري ضعیف بودم که نمی توانستم به خاطر حس آسودگی اي که در من جریان پیدا کرده بود  »لیا « :  تکرار کردم

  »حالش خوب می شه؟ « .  احساس شرمساري کنم
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  »لیا صدمه ندید « :  ادوارد غرو لند کنان گفت

  . براي لحظه اي طوالنی به او خیره شدم

  . کس دیگري آسیب دیده بود... کمکش کن ام ،س  : ادوارد بریده بریده گفته بود

  .و به نقطه اي در آسمان خیره ماند »تقریبا رسیدیم « :  ادوارد گفت

یک . ابر تیره ي ارغوانی رنگی روي درختان سایه انداخته بود. ناخودآگاه، چشم هاي من جهت نگاه او را دنبال کردند

درست شبیه آنکه در محوطه ي کمپ ما  ه، یک ابر نه ، دود غلیظی ران... دي آفتابی بودابر؟ ولی هوا به طرزي غیرعا

  . ، تشخیص دادم بود به آسمان می رفت

  »ادوارد، یه نفر صدمه دیده ؟ « . از گلو خارج می شد صدایم به زور »ادوارد « : گفتم 

  .، زجر را در چهره ي ادوارد دیده بودم را شنیده بودم سثْمن فریادهاي دردآلود 

  »آره « :  آهسته گفت

  .هرچند از قبل جواب را می دانستم  »کی؟ « :  پرسیدم

  . مسلما.  مسلما می دانستم

  . زمانی که به مقصدمان می رسیدیم درخت ها آهسته تر می گذشتند

  .طول کشید تا جوابم را بدهد

  » جیکوب« :  او گفت

  . توانستم یک بار سرم را تکان دهم

  »مسلما « :  زمزمه کردم

  .و بعد از پرتگاهی که در سرم به آن چسبیده بودم لغزیدم

  . همه جا تاریک شد

***  

  

بازوهایی که مرا نگه داشته بودند، کف دستی که . بیش از یک جفت دست. اول متوجه تماس دست هاي سرد شدم

  مچ دستم فشرده انگشت هاي بیشتري که روي  که پیشانیم را نوازش می کردند و ، انگشت هایی روي گونه ام بود

  .می شدند
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در اول فقط صداي همهمه مانندي می شنیدم و بعد، بلندتر و واضح تر شدند، انگار کسی . و بعد صداها را تشخیص دادم

  .رادیو روشن کرده باشد

  . صداي ادوارد عصبی بود »االن پنج دقیقه شده ... کارالیل« 

امروز باید با خیلی « . مانند همیشه آرام و مطمئن بود صداي کارالیل »مادگیشو داشته باشه به هوش میاد هر وقت آ« 

  »بذار ذهنش از خودش محافظت کنه . چیزها سروکله میزده

درد قسمتی از گیر افتاده بود، حتی در بیهوشی ،  در آگاهی اي که مرا ترك نمی کرد. ولی ذهن من محفوظ نشده بود

  .تاریکی بود

ولی نمی توانستم . انگار در قفسی گوشه اي از سرم زندانی شده بودم. با بدنم قطع شدهحس می کردم ارتباطم کامال 

  . هیچ راه فراري از آن وجود نداشت. درد و رنج اجازه نمی داد. نمی توانستم فکر کنم. هیچ کاري دراین باره انجام دهم

  .جیکوب

  .جیکوب

  ... نه، نه، نه، نه، نه

کلمات آرامش بخش کارالیل کمکی نکرده ، صدایش هنوز عصبی بود »داریم؟  آلیس چقدر وقت« :  ادوارد پرسید

  .بودند

و بال چشماشو سی و هفت ثانیه ي دیگه باز . پنج دقیقه ي دیگه« . فاصله ي دورتر به گوش می رسید صداي آلیس، از

  »ارم اآلن می تونه صدامونو بشنوه شک ند. می کنه

  »نوي؟ حاال دیگه در امانی عزیزم صدامو می ش« . زمه بودسلی دهنده ي ااین صداي مالیم و ت »بال، عسلم؟ « 

  واقعا اهمیتی هم داشت؟. بله، من در امان بودم

ادوارد کلماتی را می گفت که اجازه میداد از عذابی که مرا در سر خودم زندانی  پس لبهاي سرد روي گوش من بودند وس

  .کرده بود فرار کنم

اون حالش خوب . پیدا می کنههمین حاال که من دارم حرف می زنم جیکوب بلک داره شفا . اون زنده می مونه، بال« 

  »میشه 

  .پلک هایم تکان خوردند. هنگامی که درد و بی حسی تمام شد، راه بازگشت به بدنم را یافتم

  .ادوارد آهی از سر آسودگی کشید و لبهاي مرا بوسید »اوه، بال « 

  »ادوارد « :  کردم زمزمه

  »بله، من اینجام « 
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  . پلک هایم را باز کردم و به چشم هاي طالیی گرم او خیره شدم

  »جیکوب خوبه؟ « :  پرسیدم

  »آره « :  او قول داد

با دقت چشم هاي او را تماشا کردم تا نشانه اي از اینکه بخواهد فقط مرا تسکین دهد پیدا کنم، ولی آنها کامال شفاف 

  .بودند

. ، فقط چند قدم آن طرف تر بود سرم را برگرداندم تا او را بیابم »من خودم معاینه اش کردم « :  سپس کارالیل گفت

هیچ خطري زندگی « . شک کنم امکان نداشت به او. حالت چهره ي کارالیل در آن واحد جدي و اطمینان بخش بود

، هرچند جراحتش به قدري شدید بود که یه چند روزي  ودي میرهبا روند فوق العاده اي رو به بهب.  اونو تهدید نمی کنه

به محض اینکه کارمون اینجا .  ، البته اگه روند ترمیمش یکنواخت بمونه طول می کشه تا به حالت عادیش برگرده

برش م داره سعی می کنه به فرم انسانیش اس. ، هر کاري براي کمک کردن بهش از دستم بر بیاد انجام میدم تموم شد

وقت به مدرسه ي  من هیچ« .کارالیل اندکی لبخند زد » باعث می شه درمانش راحت تر باشه این .  گردونه

  »دامپزشکی نرفتم 

  »افتاد؟ چقدر آسیب دیدگیش شدیده؟  چه اتفاقی واسش« :  زمزمه کردم

  »... ه گرگ دیگه به دردسر افتاده بودی «. ره جدي شده بودکارالیل دوبا

  »لیا ؟ « 

تازه متولد شده دستش رو دور اون . ، ولی فرصت نشد که از خودش دفاع کنه جیکوب اونو از سر راه کنار کشید. آره« 

  »استخون هاي طرف راست بدنش شکست  بیشتر. حلقه کرد

  .  بر خود لرزیدم

  »وش برش گردونن داشت بهتر می شد قبل از اینکه به الپ. ل به موقع رسیدنام و پس"

  »به حالت عادي برمی گرده؟ « :  پرسیدم

  »هیچ آسیب دائمی اي ندیده . بله بال« 

  .نفس عمیقی کشیدم

  »سه دقیقه « :  آلیس آهسته گفت

  . ادوارد متوجه شد چه کار می کنم و کمکم کرد سر پا بایستم. کوشیدم بلند شوم

  .به صحنه اي که روبه رویم بود خیره شدم

 شعله هاي آتش به سختی دیده می شد، فقط تا چشم کار . آتش بزرگ ایستاده بودندکالن ها به حالت نیم دایره دور 

  جاسپر از.  مشکی اي بود که روي علف هاي براق سایه افکنده و آنها را بیمار نشان می دادمی کرد دود غلیظ بنفش 
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او مانند بقیه زیر نور آفتاب  ، به همین خاطر پوست همه به منبع دود جامد نزدیک تر بود و زیر سایه ي آن قرار داشت

   چیزي در آنجا بود، در .پشتش به من بود، شانه هایش سفت و بازوهایش اندکی کشیده شده بودند.  نمی درخشید

  ...او روي چیزي با هشیاري بیش از حد خم شده بود ،  سایه ي او

  . حیرت احساس نکردمحس بودم که زمانی که متوجه شدم آن چیست، چیزي بیش از اندکی  به قدري بی

  . هشت خون آشام در محوطه ي جنگل بودند

او خیلی جوان بود کم سن و سال . حلقه کرده بوددختري در کنار آتش خودش را جمع کرده و دستانش را دور پاهایش 

بود، عنبیه ي  چشم هایش را به من دوخته.  پانزده ساله باشد، مو تیره و الغراندام به او می خورد که حدوداً تر از من ،

  .وحشیانه چرخی زدند.  می درخشیدند بسیار روشن تر از چشمان رایلی، تقریباً.  آنها قرمز براق و متحیر کننده بودند

  . ادوارد حالت سردرگم صورتم را دید

اد یشنهکارالیل در این فکره که بهش پ. چیزیه که هیچ وقت قبال ندیده بودم. اون تسلیم شد« :  آهسته به من گفت

  »جاسپر قبول نمی کنه . بده

  .جاسپر داشت با پریشانی ساعد دست چپش را می مالید. نمی توانستم نگاه خیره ام را از منظره ي پشت آتش دور کنم

  »جاسپر حالش خوبه؟ « :  زیر لب گفتم

  »جاي زخم نیش درد داره . اون خوبه« 

  »گازش گرفتن؟ « :  با وحشت پرسیدم

. ادوارد سرش را تکان داد »است مطمئن شه آلیس بیکار می مونه درواقع، می خو. ه جا باشهاولش سعی می کرد هم« 

  »لیس به کمک هیچ کس احتیاج نداره آ« 

  »فوق مراقب ، احمق « . آلیس رو به عشقش شکلکی درآورد

  .دختر جوان ناگهان سرش را مانند یک حیوان عقب برد و با صداي تیزي ناله کرد

، سرش را از  ، اما انگشتانش را در زمین فرو برد و به آن چنگ زد د و دختر خودش را عقب کشیدجاسپر به او غری

ادوارد با حالت عادي اي که بیش از حد . جاسپر قدمی به سوي او برداشت و بیشتر قوز کرد. اضطراب به عقب و جلو برد

از دور و بر بازوهاي او سرك کشیدم تا دختر .  یرداغراق آمیز بود بدن هاي ما را چرخاند تا بین آن دختر و من قرار بگ

  .وحشی و جاسپر را ببینم

  . او دستش را روي بازوي جدیدترین پسرش گذاشت تا او را مهار کند. کارالیل فورا در کنار جاسپر قرار گرفت

، ولی اگه نتونی  یمنظرتو عوض کردي، جوون؟ ما نمی خوایم تورو نابود کن« :  کارالیل مانند همیشه با آرامش پرسید

  »و کنترل کنی اینکارو خواهیم کرد خودت
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چشمان  » اونو می خوامچطوري می تونید اینو تحمل کنید؟ من «: اي بلند و واضحی ناله کنان گفت دختر با صد

  .  ناخن هایش دوباره زمین خاکی را شکافتند.  خونین و براق او روي ادوارد، پشت او، به من متمرکز بودند

 این کار عملیه و. نترل تمرین کنیباید براي براي بدست آوردن ک. باید تحمل کنی« :  کارالیل با لحن خشکی گفت

  »یزیه که اآلن می تونه نجاتت بده تنها چ

  .دختر با دستان پوشیده از گل خود به سرش چنگ زد و آهسته ناله کرد

وقتی دختر صداي مرا شنید، دندان  »ید ما از اون دور شیم؟ انب« :  درحالی که بازوي ادوارد را می کشیدم زمزمه کردم

  .هایش نمایان شدند، چهره اش سرشار از زجري آشکار بود

  »االن به سمت شمال محوطه میان  اونا. ما باید اینجا بمونیم« :  ادوارد غرولندکنان گفت

نمی توانستم به جز دود غلیظی که مانند پرده ، ولی  زمانی که محوطه را از نظر گذراندم قلبم به سرعت در سینه کوبید

  .آنجا را در بر گرفته بود چیز دیگري ببینم

      او همچنان دیوانه وار، به من نگاه . پس از لحظه اي جستجوي بی ثمر، چشمانم روي دختر خون آشام برگشتند

  .می کرد

را در بر  صورت سفید مرمرین او می رسید و موي تیره اش تا چانه. براي لحظه اي طوالنی در چشم هاي او خیره شدم

آن . حاال که چهره اش از خشم و عطش در هم رفته بود، گفتن اینکه او سیماي زیبایی داشت سخت بود. گرفته بود

با درنده خویی به من چشم غره رفت، هر چند . سخت بود نگاه را از آنها برگیريمان قرمز وحشی بسیار نافز بودند ، چش

  .بار می لرزید و به خود می پیچیدثانیه یک 

      به او خیره شدم، مانند کسانی که هیپنوتیزم می شوند، در فکر این بودم که آیا در آینه اي از آینده ي خودم نگاه 

  ؟ می کنم

ا. کارالیل و جاسپر به طرف بقیه ي ما برمی گشتند و من زمه، همه با شتاب دور ادوارد را که با آلیس ت، رزالی و ام

، من در مرکز بودم، در امن ترین  همان طور که ادوارد گفته بود، ردیف جلوي ما ایستادند. ایستاده بود پوشش دادند

  .نقطه

  .توجه ام را از دختر وحشی برگرفتم تا در پی هیوالهایی که به زودي می رسیدند جستجو کنم

سعی کردم نگاه او . هایش مستقیم به جلو دوخته شده بودندنگاهی به ادوارد انداختم که چشم . هنوز هم چیزي پیدا نبود

  .را دنبال کنم، ولی چیزي به جز دود دیده نمی شد

  . در اول آن را شناختم. صداي بی روحی از طرف فضاي غبار آلود به گوش رسید »... همم« 

  .لحن ادوارد شدیدا مودبانه بود » خوش اومدي، جین « 

تیره ترین ردا را  - می دانستم کسی که در جلو حرکت می کرد می بایست جین باشد. ندپیکره هاي تیره نزدیک می شد

از زیر سایه ي کاله شنل به سختی می توانستم چهره ي فرشته مانند جین . بر تن داشت و از همه کوچک اندام تر بود

  .را ببینم
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بزرگترینشان را شناختم، زمانی که به او . دچهار پیکر خاکستري پوش و درشت هیکل پشت او نیز، به گونه اي آشنا بودن

اجازه داد کاله کمی عقب تر برود تا بتوانم . خیره شده بودم و سعی می کردم مطمئن شوم، فیلیکس سرش را بلند کرد

  . ادوارد در کنار من بی حرکت بود و کامال خودش را تحت کنترل داشت. چشمک و لبخند او به من را ببینم

تاره متولد شده ،  چهره ي کالن ها را از نظر گذراند و به دختر تازه متولد شده در کنار آتش رسیدنگاه خیره ي جین 

  . دوباره سرش را در دستهایش نگه داشته بود

  . ، ولی نه به بی عالقگی گذشته صداي جین بی آهنگ بود »من نمی فهمم « 

  »لیم شد اون تس« :  ، گفت ادوارد که به سرگشتگی ذهنی او پاسخ می داد

  »تسلیم شد؟ « :  چشمان تیره ي جین روي صورت او برگشت

  .فیلیکس و پیکر سایه مانند دیگر نگاه سریعی رد و بدل کردند

  »کارالیل حق انتخاب بهش داد « .  ادوارد شانه هایش را باال انداخت

  »ره کنن هیچ حق انتخابی وجود ندا براي کسانی که قانون شکنی می« :  جین به سردي گفت

از اونجایی که مایل نبود به ما حمله کنه، . اون دیگه دست شماس« . دو بعد کارالیل صحبت کرد، صدایش مالیم بو

  »اون هیچ وقت تعلیم ندیده . ندیدماحتیاجی به نابودش کردنش 

  »هیچ ربطی نداره « :  جین با قاطعیت گفت

  »هر طور مایلی « 

  .اي سرش را تکان داد و بعد خودش را جمع و جور کرد لحظه. جین با حیرت به کارالیل خیره شد

  »اون خیلی سالم رسوند . ، کارالیل آرو امیدوار بود به طرف غرب هم بیایم و تا تو رو ببینیم« 

  »م اگه سالم من رو هم بهش برسونی ممنون می ش« . کارالیل سرش را تکان داد

او سرش را به طرف . ، می شد گفت بسیار دوست داشتنی است وقتی چهره اش بی روح نبود. جین لبخند زد »حتما « 

این « . نگاهی به گروگان انداخت» بیشترش رو ... مارو انجام دادین این طور که پیداس شما امروز کار« . دود برگرداند

  »ی توي سیاتل خرابی به بار آوردن سوال رو بذارید به پاي کنجکاوي حرفه ایم، چند نفر بودن؟ حساب

  »با این یکی هجده تا « :یل جواب داد کارال

فلیکس و پیکره ي . به نظر می رسید دوباره آتشی شده باشد ارزیابی تعداد آنها گشاد شدند وچشم هاي جین در حال 

  .سایه مانند دیگر نگاه طوالنی تري رد و بدل کردند

  . در اول صدایش نامطمئن می آمد »تا ؟  هجده« :  جین تکرار کرد

  »اونا بی تجربه بودن . کامال جدیدهمه « :  با اکراه گفتکارالیل 
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  »پس کی به وجودشون آورده بود؟ « . او جیغ مانند شد صداي »همه؟ « 

  »اسمش ویکتوریا بود « :  ادوارد با صداي سردي جواب داد

  »بود؟ « :  جین پرسید

ان او روي چیزي در دوردست ها متمرکز جین به باال نگاه کرد و چشم. ادوارد سرش را به طرف جنگل شرقی خم کرد

  . ؟ نگاه نکردم تا مطمئن شوم دود دیگري که به آسمان می رفت. شدند

  . جین براي لحظه اي طوالنی به شرق خیره شد و بعد، دوباره به بررسی آتش نزدیک تر پرداخت

  »هیجده نفري بود که اومدن اینجا؟  جزواین ویکتوریا ، « 

      به جوونیه اونی که اینجاس نبود، ولی بیش از یه سال از خون آشام شدنش . گه با اون بودفقط یه نفر دی. آره« 

  »نمی گذشت 

  »کی حساب سازنده رو رسید؟ « . جین نفسش را به بیرون داد» بیست تا « 

  »من رسیدم « :  ادوارد به او گفت

  .به به طرف دختر کنار آتش برگدند چشم هاي جین تنگ شدند و

  »اسمت؟ « . صدایش خشن تر از گذشته شده بود »آهاي تو « :  تاو گف

  . ، نگاه غم انگیزي به جین انداخت تازه متولد شده در حالی که لب هایش را محکم به هم می فشرد

  .جین در مقابل به او لبخند فرشته مانندي زد

نگاهم را . ه و غیر طبیعی اي خم شده بودبدن او با حالت شکست،  صداي فریادهاي دختر تازه متولد شده کر کننده بود

دندان هایم را به هم ساییدم، امیدوار بودم بتوانم خودم . ، با میلم براي گرفتن گوش هایم مبارزه می کردم از او برگرفتم

آن  ، ولی سعی کردم روي صورت دلنواز و سرد ادوارد تمرکز کنم. صداي فریادها بلندتر شد. را کنترل کنم و باال نیاورم

لیس خیره شدم به جاي آن به آ. حالم بدتر شد نجه گر جین بود را به یاد آورم وباعث شد زمانی که ادوارد زیر نگاه شک

  . صورت آنها هم مانند ادوارد خالی بود. بعد از او ازمه و

  .باالخره، سکوت برقرار شد

  »اسمت « :  با صداي خشکی گفتجین دوباره 

  »بِري « :  ب داددختر با نفس هاي بریده جوا

  . تا زمانی که شکنجه ي او متوقف شد نفسم را نگه داشتم.  آن دختر دوباره جیغ کشید جین لبخند زد و

  »احتیاجی نیست اون کارو بکنی . گهاون هرچی می خواي بدونی رو بهت می « :  ادوارد از پشت دندان هایش گفت
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  اوه، « :  رو به ادوارد گفت. صورت بی روح او وجود داشتجین سرش را بلند کرد، حس شوخ طبعی ناگهانی اي در 

  . ، بري برگردد پوزخندي به ادوارد زد قبل از اینکه دو مرتبه به طرف خون آشام جوان » می دونم 

  »حقیقت داره؟ شما بیست تا بودین؟  بري، این داستان« :  جین دوباره با همان صداي سرد گفت

یگر شکنجه به ، می ترسید که انکار او یک دور د او بر خود لرزید »! یشتر، من نمی دونمت تا، شایدم بنوزده یا بیس« 

  »... ونم بین راه با هم دعواشون شدسارا و اون یکی که اسمشو نمی د« . همراه داشته باشد

  »و این ویکتوریا ، اون تورو به وجود آورد؟ « 

خیلی تاریک  ...اون شب چیزي نمی دیدم. نو نگفتوقت اسم اورایلی هیچ « . دوباره لرزید» نمی دونم « :  او گفت

  »... نیستنداون گفت ذهن هاي ما امن . رایلی نمی خواست ما بتونیم به اون فکر کنیم... بود

  .چشم هاي جین رو به ادوارد چرخیدند و سریع به طرف دختر برگشتند

، هیچ راهی براي مطمئن شدن از اینکه او  عقیب نمی کرداگر ادوارد را ت. ویکتوریا این نقشه را خوب طراحی کرده بود

  ...در این کار دست داشته وجود نداشت

  »و اینجا آورد؟ در مورد رایلی بهم بگو، چرا شماهار« :  جین گفت

رایلی به ما گفت که باید اون چشم زردهاي عجیب غریب رو « . به سرعت بر زمان بري جاري شدندکلمات مشتاقانه و 

اون . دارن میان که مارو بگیرن اون گفت که شهر مال اونا بوده و .اون گفت چندان سخت نیست.  نابود کنیماینجا 

بري یکی از دست هایش را  »عطر اونو به ما داد . دمون می شهگفت وقتی که اونا رفتن، هرچی خون هست مال خو

اون . یم که خودشونن، واسه اینکه اون باهاشونهاون گفت اینجوري مطمئن می ش« . دراز و با انگشت به من اشاده کرد

  »کسی زودتر گرفتش مال خودش می شه گفت هر

  .صداي ساییده شدن دندان هاي ادوارد را در کنارم شنیدم

  »قسمت آسون قضیه اشتباه می کرده  انگار رایلی درمورد« :  جین گفت

با احتیاط . ه، آسوده باشدر دردناکی به خود گرفتبري سرش را تکان داد، به نظر می رسید از اینکه مکالمه جهت غی

برخالف  ك کرد وو رایلی مارو تر. ما از هم جدا شدیم، ولی بقیه دیگه برنگشتن. نمی دونم چه اتفاقی افتاد« . نشست

او  »دش همه چیز خیلی گیج کننده بود و همه داشتن تیکه تیکه می شدن بع. اون چه قول داده بود، واسه کمک نیومد

ه من نجنگم به من گفت اگ «او به کارالیل نگاه کرد  »اون یکی . می خواستم فرار کنم. دممن ترسیده بو. وباره لرزیدد

  »آسیبی نمی زنن 

او به طرز حاال صداي  »ن هدیه اي رو پیشنهاد کنه، جوون آه، ولی اون نمی تونسته همچی« :  جین زیر لب گفت

  »سته شده اي یه عواقبی داره ون شکهر قان« . عجیبی مالیم شده بود

  .بري به او خیره شد، چیزي دستگیرش بود

  »ن جدا شده بودن؟ مطمئنی همشونو گرفتید؟ اون گروه دیگه اي که ازشو« . جین به کارالیل نگاه کرد
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  »ما هم از هم جدا شده بودیم « . زمانی که کارالیل سر تکان میداد چهره اش بسیار آرام بود

 سایه هاي بزرگ پشت سر او به  »ار کنم که تحت تاثیر قرار گرفتم نمی تونم انک« . نیمه اي زدجین لبخند نصفه 

تا حاال ندیده بودم که یه دسته خون آشام با همچین تعداد مهاجمی روبه رو « . ي موافقت چیزهایی زمزمه کردند نشانه

، اونم با در نظر گرفتن طرز  دور از حد انتظارهمی دونید چی پشت این قضیه بوده؟ .  بشه و دست نخورده باقی بمونه

  »ا و چرا؟ اون دختر کلید قضیه اس؟ زندگی شما در اینج

  . لرزه بر اندامم افتاد

  »ویکتوریا نسبت به بال کینه داشت « :  ادوارد با صداي آرامی به او گفت

ل هاي ین یکی باعث عکس العمانگار ا« . شادمان و زنگ دار یک کودك بود مانند صداي خنده يجین خندید ، 

  .او با چهره ي شادمانی نگاهش را به من دوخت و لبخند زد »عجیبی توي گونه ي ما میشه 

  .زمانی که چشمانش را از من بر می گرفت و باز به طرف جین برمی شت به او نگاه کردم. بدن ادوارد منقبض شد

  »ی؟ می شه لطفا اون کارو نکن« :  با صدایی عصبی خواهش کرد

  »ظاهرا که هیچ گزندي وارد نشده  .فقط دارم امتحان می کنم« . جین دوباره با مالیمت خندید

همان که در مالقات قبلی ام ستم من وجود داشت سپاسگزار بودم ، از اشکالی که همچنان در سی برخود لرزیدم، عمیقاً

  . تنگ تر شدحلقه ي بازوي ادوارد دور من .  با جین هم از من محافظت کرده بود

خونسردي صدایش » عجیبه . نمونده که انجام بدیم خوب، این طور که پیداست کار زیادي واسه ما« :  جین گفت

می رسه دیدنش  به نظر.  خیلی بد شد که جنگ رو از دست دادیم. ما عادت نداریم این جوري برگردیم« . بازگشته بود

  »سرگرم کننده بوده 

باعث شرمندگیه که فقط نیم ساعت زودتر . اینکه خیلی نزدیک بودین آره، مخصوصاً« :  ادوارد به تندي جواب داد

  »ماموریتتون رو اینجا انجام بدید شاید اون موقع می تونستین .  نرسیدین

،  آره، حیف شد که همه چیز این طوري از آب درومد« . ه خیره ي ادوارد را مالقات کردجین با چشم هاي مطمئن نگا

  »نه؟ 

  . ، شک او به یقین تبدیل شده بود وارد با خود سرش را تکان داداد

  »فیلیکس؟ « :  با صداي کشداري گفت. ، صورتش کامال کسل شده بود ري کرده بجین دوباره رو ب

  »صبر کن « . ادوارد مداخله کرد

ما می تونیم قوانین « . ی کرد به کارالیل خیره شده بودجین یکی از ابروهایش را باال برد، اما زمانی که ادوارد صحبت م

  »نمی دونسته داره چیکار می کنه  اون. به نظر نمی رسه براي یادگیري بی میل باشه.  رو به اون جوان توضیح بدیم

  »لبته، ما کامال حاظریم مسئولیت بري رو به عهده بگیریم ا« :  کارالیل جواب داد
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  . خرسندي و ناباوري بود حالت چهره ي جین چیزي بین

که یه چیزي رو یاد من .  واسه اعتبارمون بد می شه.  شانس دوباره هم نمی دیم. ما تبعیض قائل نمی شیم« : او گفت 

کایوس وقتی بشنوه تو « . چشمان او دوباره روي من بودند و صورت فرشته مانند او چال افتادناگهان،  » ... میندازه

  »میم بگیره یه سري به اینجا بزنه شاید تص. ، بالوب می شهانسانی خیلی مجذهنوز 

چند ماه آینده ما میایم احتماال تا . تاریخش مشخص شده« : ، به جین گفت  اولین بار بود که آلیس حرف می زد

  »دیدنتون 

. ه کارالیل بازگشترو ب. بدون اینکه به آلیس نگاه کند، با بی تفاوتی شانه هایش را باال انداخت لبخند جین محو شد و

  »... خوب، تا وقتی باز همو ببینیم . فکر می کردم آرو مبالغه می کنه، کارالیل  از دیدنت خوشحال شدم« 

   .کارالیل با حالت غم انگیزي سرش را تکان داد

. ریدبی حوصلگی از صدایش می با» کار اونو یه سره کن، فیلیکس « :  ري اشاره می کرد، گفتجین در حالی که به ب

  »من می خوام برم خونه « 

  »نگاه نکن « :  ادوارد در گوش من زمزمه کرد

. به اندازه ي کافی براي یک عمر به اندازه ي کافی دیده بودم ،  براي امروز. براي عمل به دستور او بسیار مشتاق بودم

  .چشم هایم را محکم بستم و صورتم را به سمت سینه ي ادوارد برگرداندم

  . می توانستم بشنوم ولی همچنان

صدا به سرعت خاموش شد و . صداي بلند و گوش خراش شیون، و سپس فریاد تیزي که به طور هولناکی آشنا می نمود

  .بعد، فقط صداي تهوع آور دریدن و شکستن به گوش می رسید

  .  ادوارد با نگرانی دستش را روي شانه هاي من می مالید

  زمانی که شنل پوشان بلند قامت برگشته بودند و به سوي دودي که پیچ می خورد و به هوا  »! بیاید« :  جین گفت

  . تازهسوختگی دوباره شدت گرفته بود ،  بوي. ، سرم را بلند کردم تا آنها را ببینم می رفت می شتافتند

  .  شنل هاي خاکستري در بین فضاي غبارآلود ناپدید شدند
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  )eclipse( کسوف: کتاب سوم گرگ ومیش 

  یر استفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی و الهام: ترجمه 

  میالد: بازبینی متن 

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  ششمفصل بیست و 

  اخالقیات

  

   

 هاي زیبایی کردن بیشتر براي همه ، زیبایی متفاوت محصول هزار از بود شده پوشیده ، آلیس حمام پیشخوان روي

او همه این ها را  که کردم فرض من بودند، نفوذناپذیر هم و نقص بدون هم خانه این در همه آنجاییکه از شخصی

  .خواندم می کردن تلف وقت براي سطحی طور به را ها برچسب من. فقط براي من تهیه کرده بود

  .نکنم نگاه هرگز بزرگ آیینه  به که بودم مراقب

  . کرد می نوازش آهسته موزون حرکت یک با را مویم آلیس 

  » .برگردم الپوش به میخوام من آلیس، یهکاف« :  گفتم آهنگین من

 که دقیقه هر ؟ ببینم رو جیکوب بتونم من تا بکند ترك را بیلى خانه تا بشم چارلى منتظر باید ساعت چند من

 کردم پیدا اجازه باالخره که وقتى سپس و. میرسید نظر به سال ده شبیه نه یا میکشد نفس جیکوب که نمیدانستم

 و گیرکرده نفسم کردم می احساس من. بود گذشته سرعت به بسیار زمان ، زندست جیکوب ببینم خودم تا تو برم که

 از آلودگی خواب مسخره احساي این نمیدونم ، میزد صدا داشت را ادوارد آلیس که وقتی.  آمد می بیرون  سختى به

  ... رسید نظر به ناچیز بسیار بود آمده بوجود کجا

 احتیاج تو حال هر به . کرد خواهد تلفن ادوارد یا لیکارالشد بیدار که وقتى.  بیهوشه هنوز کوبیج« :  فتگ آلیس

 تعجب برگشتن که دید در پشت را ادوارد و کارالیل اینکه از بود، بیلى خانه در آنجا او ،  بروي چارلى دیدن به داري

  » . کرد

  .  کنند باور آنها اینکه براي کنم حفظ را داستانم قبالً ، نشوند مشکوك چیزي به اونها اینکه براي بودم مجبور من

» باشم آنجا همیش بیدار جیکوب وقتی ممیخوا من  ، نیست مهم من براي« 
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 درستش نمیتوانی که میدانم من داشتی، خوردن تاسف براي کامل روز یه تو. باشی چارلی فکر به ناال باید تو «

 جدى او صداى » .کنید خالی شانه هایتان مسئولیت زیر از توانید نمی تو تا باشه داشته قصد اون نکنم فکر اما. کنی

 و بال بکنید، بازى را نقشتان اول. بود نخواهد امن تاریکی در هرگز چارلی دیگر آن از مهمتر « .جو عیب تقریباً بود،

  » است مسئول بینى   باریک با  کالن یک وجود از جزعی. بکنید میخواستید دوم که را کاري سپس

 و حتی من رنج و درد تمام ، ترسم بود همه از قویتر که دلیل یک همان،   دلیل این از غیر به .بود او با حق البته

  .  نه یا بیهوش ، بکنم ترك را وبجیک تا بکند متقاعد را من نیست قادر کارالیل گناه احساس

  » باش مراقبش.  کافیه بهانه ، بکن صحبت چارلى با خانه برو « داد دستور آلیس

 مدتى براى باید هنوز.  سوزن هزار نیش هاى سوزش مانند حسی ، بود جارى پاهایم به پایین در خون و ایستادم من

  . بنشینم طوالنى

  » شدي داشتنی دوست لباس اون با«  کرد ادا عاشقانه آلیس

  . » متشکرم را لباسها براى دوباره .... آه ها؟ « زدم حرف لبى زیر ادب از خارج کنم واقعى قدردانى اینکه جاى من به

 یه حتی که خریدیه و سفر چطور این داري، احتیاج مدرك به تو«  :  گفت عریضند و بیگناه هایش چشمبا  آلیس

  » آمیز تملق خیلى این بگم خودم به راجع من اگر ؟نخریدي  جدید لباس

 فرار نور از که حشراتی مثل درست .نمیتوانستم به یاد بیاورم که چه لباسی به تن من کرده است زدم، یچشمک من

  . دارم نگه مرتب لحضه چند هر را افکارم نمیتونستم من ، میکنند

اگر میتونستی . نیست اي عجله هیچ« . مجذوبیتم تعبیرکننده آسانى به » بال هخوب جیکوب حال «:  گفت آلیس

  » ش دادهسوزان سریع و حرارت خاطر به درك کنی که کارالیل چقدر مورفین

  . نه هنوز. نمیکنه حس زیادي درد او حداقل

ضربه روحی  باید تو ، کنیم؟ صحبت موردش در رفتن از قبل بخواي که هست چیزي آیا« : پرسید  همدردى با آلیس

  »شدید خورده باشی 

. داشتمدیگريسؤاالتمناما.استکنجکاوچیزىمورددراوکه دانستممی من

» داشتی؟عالقهزارچمندردخترآنبه، ؟ دارم عالقهاوبهآیا« : پرسیدم اوازآرامیصدايبا

تازه ،کنمخارجسرماز رااونمیتوانستممناما .بکنمفکرموردشاندرداشتماحتیاجمنکهبودچیزهاخیلى

  ،خون به صورتم سرازیر شد، ناگهان بوددیگريزندگىدرناگهانحاالمتولد

  »، آره  آنمثلچیزىاما .هستند متفاوتهمه« کرنوازشرابازویمآلیس
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   .بودمآنکردنتصوربرايتالشحالدرهنوزخیلىمن

  » گذشتاین« : دادقولاو

  » ؟زودقدرچه« 

کسىبودمندیدهمنهرگز  .باشدمتفاوتداردامکانشمابراىکمتر .شایدسالندچ« .انداختباالراشانهاو

   تأثیرراشمارويچطورببیندباشدجالبباید .کندمیانتخابقبلازآنراکهکسىچهبکندبررسىرااین

  »گذاردمی

  » جالبه« : کردم تکرارمن

  » میداریمنگهمشکالتازبیرونراشماما« 

  .من مثل مرده ها بود صداى» م کنمیاعتمادتوبه ، منشناسممیآنرامن« 

سامبهمن .هستندخوبآنهامطمئنممن، هستیادواردوکارالیلنگرانتواگر«بودشدهجمعآلیسپیشانى

خوبهموردیکاینهمچنین .دارداعتمادکارالیلبهحداقلخوب،ت ، ماسبهاواعتمادشروعایندارماعتقاد

».میشکندراهاشکستنیدوبارهکارالیلکهوقتىکنممیتصورپرتنشراجومن

  »لطفا آلیس « 

  »متأسفم« 

 از بعضى و. شدن خوب بود کرده شروع سرعت به جیکوب. بشوم مسلط بخودم تا کشیدم عمیق نفس من

  .کرد فکر موردش در که بود سخت هنوز اما. بود بیهوش فرآیند این در او. میشدند یدهچ نادرست داشتند هایش استخوان

  » آینده؟ درباره بپرسم؟ سوالی تو از میتوانم آلیس،« 

» .ببینم را چیز همه نمیتوانم من. میدانی تو« . شد محتاط ناگهانى طور به او

 روى دیگري چیز هیچ میکنی، فکر تو. چطوریه این. ها وقت بعضى میبینی، را ام آینده تو اما. نه میکنی فکر که اونطور« 

 حس. گرفت منشا ام عالقه سطح از من قضاوت» ... آرو یا ادوارد یا بدهد انجام کاري نمیتواند جین نه میکند؟ کار من

 سنگینى به تر سخت احساسات وسیله به وجود این با ، بگذرد زود میخواستم و بود موضوع این روى از من کنجکاوى

.بدهم قرار الشعاع تحت

 ولی.  میکند کار دیگران اندازه به بدنت روى استعدادش جاسپر ، بال «. کرد پیدا جالبی خیلى چیز سؤال این در آلیس

 آنرا یا میکند آرام را بدنتان او حقیقتاً. میگذارد تاثیر بدن خود روي رپجاس توانایی ببینید؟ می آنرا تو آیا ، هست تفاوتهایی

 وجود آنها تصمیمات پشت که افکاري و دالیل نه میبینم، را تصورات این نتایج من و. نیست توهم این. میکند تحریک
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 آنها دمیترى و آرو و ادوارد و جین اما. آن از نسخه یک حداقل یا حقیقت توهم یک نه همچنین؛ ذهنه، بیرون این. دارد

 فقط شما بزند، آسیب حقیقتاً بدنتان به نمیتواند او. آورد می وجود به فقط درد توهم یک جین. میکنند کار ذهن روري

 جاى. برسد نمیتواند آنجا به کس هیچ. هستی امن ذهنت داخل تو بال؟ میبینی،. میکنید احساي را آن که میکنید فکر

  » بود کنجکاو تو آینده تواناییهاى مورد در خیلى آرو،  نیست تعجب

      تا کردند شروع کلماتش همه حقیقت در. نه یا میکنم پیروى منطقش از من که بیبیند کهکرد  تماشا را صورتم او

 سر من هنوز،.  شوم متمرکز آنها روي نمیتوانستم من. دادند دست از را معنیشان صدایش و هجاها شوند، معنی بی

. میفهمم که دهد نشان طوري  قیافم میکردم سعی. میدهم تکان

. بدونم اینو تا ندارم نیاز پیشگویی به من. بال میشه، خوب اون «کرد، زمزمه و کرد نوازش را ام گونه او. نیست احمق اون

   » هستی؟ آماده رفتن براى آیا

 دید یک فقط ، نمیخواهم مخصوص چیز یه من بپرسم؟ تو از آینده درباره دیگري سؤال میتوانم آیا. دیگه چیز یک« 

  » کلى

  » میدهم انجام برایت را بهترین «:  گفت مشکوك حالتی با او

  » میشوم؟ آشام خون یک من ببینی میتوانی هنوز آیا« 

  » میدهم انجام من باش، مطمئن. است آسان آین آه،« 

  . دادم  تکان سر آهستگى به من

  » بال؟ نمیدونی، رو خودت واقعی خواسته تو.  هستند درك غیرقابل هایش چشم«  ،کرد امتحان را صورتم او

  » باشم مطمئن میخواستم فقط من. میدهم انجام من« 

 که را چیزى بکنی، عوض را نظرت بود قرار تو اگر.  میشناسی آنرا تو.  بال هستی، تو که ممطمئن همانقدر فقط من« 

  » موضوعتان در میشود، ناپدید یا... میدهد تغییر میبینم من

  » افتد نمی اتفاق آن وجود این با« . کردم بیان آه با من

 در جاسپر صورت دیدن ، من حافظه اولین.  کنم تمرکز نمیتوانم من ، متأسفم من « گذاشت من دور را بازوانش او

 تو متأسفم خیلى من.  میبینم رو آیند من اما.  بود من زندگی باالي در همیشه او دانستم می من ؛ است ام آینده

   » . بکنی انتخاب خوب چیز دو بین مجبوري
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 من.  بودند دردى هم شایسته که هستند  کسانى اینجا ، نخور تاسف من براي «دادم  یتکان را بازوانش در را خودم من

. کنند خدمت فقط حاال تا و بشکنند را خوب قلب یک تا بودند مجبور و نداشتند انتخابی هیچ انها . نیستم اونها از یکی

» . کنم رسیدگى چارلى به میروم من

  .  بود من منتظر آنجا مشکوك نگاهی با چارلى آلیس پیشبینی طبق رانندگی میکردو  ، خانه سمت به متکامیون با من

 روى را بازوانش .کرد  سالم بمن او،  شدم آشپزخانه وارد من که وقتى » بود؟ چطور خریدتان مسافرت،  بال هى« 

  . بود ثابت صورتم روى هایش چشم و بود کرده جمع اش سینه

   » برمیگردیم فقط ما ، باش امیدوار« :  گفتم حماقت روى از من

   » ؟اونوقت. شنیدي چیزي جیک از درباره تو میزنم حدس من «کرد  ارزیابى راحالتم  چارلى

  » بودند کجا ادوارد و کارالیل گفت ما به زمها.  هستند ما خانه مراقب ها کالن بقیه آره ،« 

  » خوبه؟ حالت« 

  » الپوش به میرم من  میکنم، درست را شام  زود خیلی. نگرانی جیک درباره« 

 شوخى من که بکنی درك تا بکند مجبور را تو این مامیدوار .هستند  خطرناك ها موتورسیکلت آن گفتم تو به من« 

  » ندارم

 از پرحرفتر خیلی او. کرد  مرتب را میز خودش چارلى. دم آور نبیرو یخچال از  را چیزهایی و دادم تکان سر من

  . میرسید بنظر همیشه

نیرویی که داره اونو درمان میکنه  میتواند کسی چه.  باشی جیک نگران زیاد باشی داشته احتیاج تو نمیکنم فکر من« 

  »رو انکار بکنه 

  » ؟ بود بیدار جیکدیدید  را او شما وقتى« :  پرسیدمبه او نگاه کجی انداختم و 

 هیچ نمیکنم فکر.  نشنیدي که بهتر همون البته  باشی شنیده رو اون صداي باید واقع در تو. بود بیدار او آره، آه،« 

 که هستم امیدوار من اما بود آورده کجا از را کلمات آن نمیدانم . بشنوه رو اون صداي باشه نتونسته الپوش در کسى

  » نیاورد زبانه ب تو نزدیک رو کلمات این او

  » میومد؟ بنظر چطور او. داشت خوب نسبتاً بهانه یک امروزن او« 

 خیلی پسرها آن ، هستند بزرگی پسرهاى آنها که بود خوب خیلی. میکردن حمل را نواوش دوستا. ه شدداغون   

  کرده تصادف لعنت موتور آن که وقتى . است شکسته راستش بازوى و راستش ساق گفت کارالیل. بودن عضالنی
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 شما بشم دار خبر من اگر «.داد می تکان را سرش چارلى » . شده   له بدنش راست سمت تمام از زیاد قسمت نسبتاً

  «  !! .... بال ، شدید موتور سوار دوباره

  » ؟ خوبه حالش حقیقتاً جیک میکنی فکر واقعا تو .بابا نیست مشکلی« 

  » میکرد اذیت رو من کافی اندازه به خودش او ، نباش نگران بال، باش مطمئن« 

   » میکرد؟ اذیتت« من شوکه شده بودم 

 کالنها عاشق اون که شدید خوشحال شما اما.  کنه اهانت مادرت نام به که هست کسی مورد در ، آره «:  گفتچارلی 

  » چارلی؟ ، من بجاي هست

  . ببیند را صورتم نتواند او تا کردم یخچال به پشتمن 

ه چیز هم من ایمنی تو برسه ، نوبت وقتى اما .جیکوب  به نسبت است بالغ بیشتر ادوارد. م بکن بحث میتونمن ومن« 

  »رو به اون میدم

  » نیست اون تقصیر مطمئنم من«  کردم غرغر تدافع حالت با من » کرده رشد خیلی جیکوب« 

 عجیب یکم این اما نیستم خرافاتی آدم زیاد من میدونی،«  رفت فرو فکر در دقیقه یک چارلى» عجیبیه روزامروز ،   « 

 بوقلمون یک مثل او. بود جیک براي افتادن اتفاق شرف در بد چیزى یک دانست می بیلى که بود این مثل.... بود

  » شنید می را گفتم می او به من چیزى هر او نمیکنم فکر من. بود شکرگذارى روز در عصبى

 ها گرگ با را زحمت همه آن که وقتى . مارس و فوریه  از قبل زمان آوردن یاد به آن از تر عجیب ،بعدش  و« 

  » داشتیم؟

   .کردم  تلف وقت اونجا هم کمی،  بیاورم بیرون پایین قفسه از تابه ماهی یک تا مدش خم من

  » آره«  زدم حرف زیرلبى من

 و رفیم بیرون قایق با ما صبح امروز.  باشیم نداشته مشکلی آن با مسئله این مورددر بازهم مام که امیدوار من«  

 . جنگل در را ها گرگ کردن ناله بشنوي میتوانستی تو ناگهان، بعد نداشت، ها ماهى یا من به توجهی هیچ بیلى

 و زد دور و برگرداند را قایق بیلى اینکه بخش ترین عجیب. هستند شهر در اونها میکردي فکر که بود طوري صداها

  . میکنه چیکار اون که بگم من بودي شنیده حاال تا. بودند زده صدا را او اونها که انگار. برگشت بندرگاه به مستقیم

 چون مسابقه دادن دست از براي نه داشت عجله خیلی بیلى ناگهان اما ، شود متوقف صدا رسیدیم ساحل به که وقتی 

 به من زنده؟ مسابقه یک از...  میگفت داشت زودتر برنامه یک درباره زیر لبی مزخرفاتی ناو.  داشتیم وقت ساعتها ما

   بود عجیب اون بال، میگویم، تو
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 حال در وقت تماماصال اونو ندید و او وجود این با بکند تماشا میخواست بود گفته که کرد پیدا مسابقه یه او ، خوب

 نمیشد آنها با تصادفى زدن گپ به جز . یلئوک تو دوست بزرگ پدر و امیلى و میزند زنگ سو به ، بود تلفنى مکالمه

  .بود چیزى چه دنبال او بدهی تشخیص کامالً

 مورمور دستم پوست همه . بودم نشنیده آن مانند صدایی هرگز.   شده شروع زوزه صداي خانه بیرون درست دوباره بعد

بود که درد زیادي  حیوانی صداي شبیه.  است گذاشته حیاط در تله او آیا که پرسیدم بیلى از داد با صداها بخاطر من. شد

  » . میکشید 

  .  نشد متوجه و بود داستانش فکر در چارلى اما ،  میکشم عقب را خود من

 که بود دقیقه یک.  خانه رسیده چطور جیک فهمیدم اینکه بخاطر  ، بودم کرده فراموش غذا درباره را چیز همه من« 

 بود زده بیرون هایش ریه انگار.  بود آنجادر حال فحش دادن  جیک بعد و ناگهان صدا قطع شد بعد و ردمیک ناله گرگ

» بود پسر اون این ،

 مقدارى که بود دار خنده« است  مشخص بودکه در فکر فرو رفته صورتش سکوت کرد و از دقیقه یک براى چارلى

 بتوانند ها کالن ضد بر احمقانه تعصب آن از آنها کردم نمی فکر هرگز من.  بیاید بیرون کاري کثافت این از خوبی

    فکر من. دید آنجا را او که وقتى بود واقعى سپاسگزار بیلى و دمیز صدا را کارالیل کسى یک اما.  بشوند خالص

 من.  کرد موافقت کارالیل و دارد نگه خانه را او میخواست بیلى اما.  برویم باید بیمارستان تا جیک براى ما کردم می

 خانه در و نرود را طوالنی راه این که بود بهتر برایش خیلی.  است درست کاري چه میداند کارالیل میزنم حدس

  »بماند

...  خیلی واقعا ادوارد و «آهی کشید و دوباره ادامه داد  او. میلی نداشت چیزي بگوید  اینکه مثل  کرد ، مکث او» ...و« 

توي .  بگوید دروغ باشد داشته عالقه برادرش بخاطر انگار تو مثل میرسید نظر به نگران جیکوب درباره او . بود زیبا

 یاد به آنرا میکنم سعى من. بال ،اون واقعا خیلی محجوب بود « سري تکان داد  چارلى » ...چشمهاش نگله کردم 

  .  زد خند نیش من به او »نمیدم  قولی هیچ وجود این با اما بیاورم

  » نمیدانم مسئول رو تو من« : گفتم  زیرلبى من

 جمع بیلی کوچیک خونه تو جمعیتی چه نمیشه باورت تو. هستم خانه که خوبه « کرد ناله و کشید را پاهایش چارلى

. بکشم نفس میتوانستم سختى به من ،بودند نشیمن اتاق آن در صدایشان و سر با جیک دوستان از تا هفت.  بود شده

   » هستند؟ بزرگ چقدر ها یتییلئکو اون همه که اي کرده توجه هم تو ببینم

  » میدونم من آره،« 

 و سالم جیک زودى به گفت کارالیل بال، راستی«  شدند متمرکز ناگهان هایش چشم ،به دقت مرا نگاه کرد  چارلى

  » میشه خوب اون. میرسید نظره بچیزي که گفت  آن از بدتر خیلی که من نظره ب. بود خواهد پا سر

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                        اخالقیات/ كسوف |١٠

www.Twilight . ir  

  . دادم تکان سر فقط من

 میخواست چارلی وقتی  زودتر چه هر تا کردم می عجله باید من یعجیب شکل به...  بنابراین میکرد نگاه هم جیکوب

 داشت او سرعت به ، میکرد درمان رو قسمتی و نقطه هر یلکارال احساسی هاي مراقبت اون.  ببینم را او برود که

 او .شکستنى ، بود آنجا او وجود این با بود ، بیهوش عمیقاً ، کشد می درد و بود پریده رنگ او صورت.  یافت می شفا

 قصد من که شناختی با شده جفت بود، من تصور فقط این که شاید.  میرسید نظر به شکستنى خیلى ولی بود،بزرگ 

  .بشکنم را او داشتم

 اولین براى. دردناك طور به ترجیحاً ، کنم تقسیم دونیمه به را خودم میتوانستم را برق و رعد وسیله به من فقط اگر

 خیلى چیزاي باشد داشته دوست و اگرهم . کند قربانى را خودش ، حقیقت براي عالقه با انسان یک شدن تسلیم بار،

  .  بدهد دست از را زیادي

  .  افتادم راه در سوى به و ، گذاشتم آرنجش به نزدیک میز روى را چارلى شام من

  »میتونی یک لحظه منتظر باشی ؟  بال؟ ،م م ا« 

  » کردم؟ فراموش را چیزى یک من« : به بشقابش نگاه کردم و پرسیدم 

 بنشین «با کمی پریشانی گفت»  داشتم ازت خواهش یک...  فقط من ، نه ، نه«  کرد نگاه زمین به و کرد اخم چارلى

  » نمیکشه طول زیاد

  » ؟ بابا ، داري احتیاج چه به « کنم تمرکز کردم سعی و ، نشستم او نزدیک من

 وجود بیلی برابر در که خرافاتى... م میکن حس فقط من شاید.. . بال هست، مهمی نکته اینجا «شوب بود آ دچار چارلى

 از رو تو دارم من... کردم حسش من ...دارم را این من اما.  میرسید نظره ب غریبه خیلى روز تمام ناو در حالی که دارد

  ».  میدهم دست

  » نه؟ مگه ، بروم مدرسه به من میخواهید شما بابا، نباش، احمق« : گفتم  زیرلبى گناهکارانه من

  ». بده قول را چیز یک من به فقط« 

  » ...قبول « .کردن لغو براى آماده ، کردم یدرنگ من

   » هرچیزي؟ یا کنی فرار اون با اینکه از قبل بگی؟ منه ب قبلش.  بکنی بزرگی کار اینکه از قبل میشه« 

   »...بابا«ناله اي کردم 

 فرصت یک من به.  بده اطالع من به قبلش فقط،  بندازم راه هیاهو یک صدا و سر خواستم نمی من،  مهست جدي« 

  ».  بده خداحافظیو  کردن بغل
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  ». میدهم قول من... کند می خوشحال را شما اگر اما.  احمقانست این «. داشتم نگه باال دستم ،ذهنم منقبض شد 

   » بچه . دارم دوستت من بال، متشکرم« : گفت

 احتیاج چیزى هر به شما اگر «.کردم  دور میز از را او سپس و کردم لمس را اش شانه من » .بابا دارم، دوستت منم« 

  » هستم بیلى پیش من داشتید،

. داشتم احتیاج االن که بود چیزي این و ، بود نقص بدون فقط.  نکردم نگاه را سرم پشت  دویدم بیرون به وقتی من

  .  کردم غرغر خودم به پوش ال تا راه تمام من

 تنها جیکوب با داشتم احتیاج من آشکارا.  بد هم و بود خوب هم آن.  نبود بیلى خانه جلوى در کارالیل سیاه مرسدس

 کوبجی که وقتی ، بگیرم را ادوارد دست طریقى به هنوز میتوانستم کردم گه آرزو من مثل گذشته . بکنم صحبت

. آلیس با تنها بلند خیلى ازظهر بعد یک شبیه دادم دست از را ادوارد من رسید می نظر به  اما .غیرممکنه.  بود بیهوش

.  بکنم زندگى ادوارد بدون نمیتوانم من که دانستم می قبالً من.  کردم بیان آشکار کامالً را پاسخم کردم تصور من

  .  بکند کمکی درد شدن کمتر براى نمیتوانست حقیقت آن

  .زدم  آهسته را جلو در من

  .  داخل رفتم شناخت ،  متکامیون غرش خیلی راحت منو از»  بال ،بیا تو «:  گفت بیلى

  » شده؟ بیدار اون« :  پرسیدم » بیلی سالم،« 

  » بود تو منتظر اون که میکنم فکر من  داخل بیا.  دکتر رفتن از قبل درست ، شد بیدار پیش ساعت نیم «

  » ممنون « میدکش عمیق نفس یک بعد وکردم  خالى شانه

 در ییصدا اول گرفتم تصمیم ترس از من ؟ بزنم در باید آیا نبودم که مطمئن ،مردد بودم  جیکوب اتاق در پشت

  .  کنم تلف را وقت بیشتر دقیقه چند فقط میخواستم.   باشد خوابیده او شاید که بودم امیدوار بیاورم

  . دادم تکیه در به سرریع طور به و کردم باز را در شکاف من

 با سفیدى یک فقط اما میرسید فرسوده و القر نظره ب.  نشان میداد  نرم و آرام که صورتش بود، من منتظر جیکوب

  . نبود حیات از نشان هیچ تاریکش هاى چشم در. بود گرفته آنرا جاى دقت

 کرده تغییر من تصور از بیشتر خیلی ، کنم نگاه صورتش به که بود سختولی بودم  عالقمند او به من اینکه به علم با

  . مدت این تمام ، بود سخت او براى همیشه این بدانم میخواستم.  بود

خودش یک نوع تسکین بود تا مقدار آسیبد دیدگی او را نبینم  . بود پوشانده لحاف یک با را او کسى یک شکر، رو خدا

.   
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  . بستم را در پشت از آهسته و شدم وارد

» جیک سالم،« : گفتم  کنان زمزمه

 در را بیانش او کوشش، مقدارى با بنابراین،.  کرد نگاه  صورتمطوالنی به  لحظه یک براى او. نداد پاسخ ابتدا اون

  .  کرد مرتب نو از کننده مسخره جزئى طور به لبخند یک

 را نادرست جاى من اول. است بدي روز قطعاً امروز. داشتم عالقه آن به میکنم فکر تقریباً من آره،«  کرد بیان آه با او

میخاست  احمق یک مثل لیا بنابراین.  را افتخارم تمام آخر دست و دادم دست از را دعوا بهترین بعدش ، کردم انتخاب

.  داد تکان من طرف به را چپش دست او » ! این حاال و.  دادم نجات را او که احمقم من و ماستثابت کنه که مثل 

  . بودم ایستاده در جلوي که جایى

  .  اي مسخره سؤال چه » چطوره؟ حالت« : زیر لبی گفتم 

 بنابراین  دارم احتیاج درد داروى مقدار چه من نبود مطمئن )یعنی دندان ناب fang( فانگ دکتر.  سنگم مثل یکم« 

  » کرده روى زیاده او کنم فکر. خطا و آزمون به کرد شروع او

  » نداري درد دیگه تو اما« 

  .  میخندد ها مسخره مثل دوباره و» م بکن احساس را صدماتم نمیتوانم من حداقل، نه« : او گفت 

 میخواستم وقتى بکشد مرا نکرد سعى کسى هیچوقت چرا که بفهمه اینو نمیخواستم که هرگز من. لبم را گاز گرفتم 

  . بمیرم که

  .با نگرانی پیشانیش را چین داد . شدن پرحرارت هایش چشم و کرد ترك را صورتش پوزخند

  » خوبه؟ حالت « . کردي توجه صدا به واقعا پرسید»  چی؟ تو« 

  » چرا؟« . کرده مصرف زیادي مواد شاید.  کردم شروع او با من » من؟« 

 داشت بد چقدر نیستم مطمئن من اما بزنه صدمه تو به اواقع نمیخواست او که بودم مطمئن نسبتاً من م ،منظور خوب

 اگر متأسفم من بود؟ تو با او آیا رفت؟ چطور درباره وار دیوانه قدرى داشتم شدم بیدار من که وقتى از.  میرفت پیش

  » ....میبودم اونجا باید منم میکردم فکر داشتم. کنی سیربر تا بري تنهایی تو بزاره نمیکنم فکر من.  بود بد

 من بنابراین. میگفت داشت چیزى چه او ،همینطور پر حرفی میکرد  او. بفهمم حرفاشو تا نداد فرصت منه ب حتى

  .  بکنم مطمئن را او تا کردم عجله

  »!  میکنم آرزو من.  نداشت منظوري او البتهواقعا ،  خوب، بسیار. خوبم من! جیک نه، نه،« 
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  » ؟را چ« .کرد  نگاه ترسناك و دش پهن او هاى چشم

 بر او میکنم آرزو من.  میکند بدتر منو احساس حتى این و است متواضع بسیار او!  عصبانی تو از نه و من از نه او«  

 اون براي اما هست هم زدن فریاد از بدتر خیلى خوب...  باشد من شایسته اینکه نه.  چیزى یک یا میزد داد من سر

  » باشم شاد من میخواهد فقط او. نبود مهم

   » ؟ نیست ناراحت او«: جیکوب ناباورانه پرسید 

   »ه مهربان خیلى خیلى... نیست نه« 

  » !لعنتی ه ،خوب «ادامه داد  به ناگهان اخمی کرد و جیکوب

  .  کردم نگاه ماطراف به دارویش دنبال و لرزیدن می فایده بی طور به من دستهاى » ؟داري  درد جیک؟ شده، چی« 

  » چیزى؟ هر یا نداد تو به تمام حجتیا هیچ او! کنم باور نمیتونم من «:کرد  غرغر بیزار لحن یک در او ،نه « 

  » شده؟ چت توم نشد ، نزدیکش حتی نه« 

 از بهتر او. چی همه به لعنت.  بودم العملش عکس شمردن حال در تقریباً من «او اخمی کرد وسرش را تکان داد 

  » کردم می فکر من که اونیه

یک ج چرا.  شدم یادآور را صبح امروز تعصبانی و را چادر در رفتار نداشتن کوبجی به ادوارد احترام من وجود این با

   .هنوز امیدوارد بود که بتواند دعوا راه بیندازد 

  » جیک ، کند نمی بازى را بازى اوهر« : گفتم  آهسته

 مقصرندون رو من .نه من  میکنه چیکار میدونه اون فقط و ، بود من با ذره هر بازى حال در سختى به او ، البته «

  » بگیرم یاد رو اون کلکهاي بتونم تا نبودم بر و دور زیاد من و هکرد عمل مرد بهتر اون چون

   » !رو اداره کنه  من به نمیتونه اون« 

   »  ؟نی میک فکر تو که اونطوري ، نیست کامل او که کنی درك و یبش بیدار داري قصد کی تو! اونه این ، بله« 

 بیرون کلمات که وقتى » ببوسم را او تا بکند مجبور را من اینکه براىکه خودش را میکشد ،  نکرد تهدید او حداقل« 

 هیچ که بودم خوردم قسم خودم با من.  بري در زیرش از نمیتونی ، کن صبر « .آمدند من از خجالت سرخ شدم 

  » نگویم آن باره در چیزي

   » نه؟ چرا« . بود تر آرام کرد صحبت که وقتى . کشید عمیق نفس یک او

   » کنم سرزنش چیزى هر براى را تو که اینجا به نیامدم من اینکه براى« 

www.mihandownload.com

www.mihandownload.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


.twilight . ir          www                                                                                        اخالقیات/ كسوف |١۴

www.Twilight . ir  

   » کردم کارو او من« :  گفت متعادل او ، وجود این با » دارد حقیقت« 

  » نیستم عصبانى من. جیک نیست، مهم برام« 

 هم باز.  دادم انجام آنرا که خوشحالم من و بخشی می مرا تو میدونستم من. نمیدم اهمیت دیگه من«  زد لبخند او

 که هست چیزي این. بشی من عاشق تو میکنم کاري من آخر در.  بکنم میتونم اونکارو من حداقل. میدم انجامش

  » دارد ارزش

  » بایستم؟ تاریکی در من هنوز که اینه از بهتر حقیقتاً« 

 همسر که میشی متوجه و شده دیر خیلی که تیوق میشی ، زده شگفت روزي که بدونی باید که کنی حس نمیتونی« 

  » ؟ شدي آشام خون یک

 را چیزها تو براى آیا.  دارم سراغ برات بهتري چیز من.  نیست این از بهتر من براي چیز هیچ «دادم  تکان را سرم من

 و بهتر تو براىآیا .  باشی داشته هم دیگري هاي راه که وقتى هستم؟ تو عاشق من میدونی وقتی میکند بدتر یا بهتر

  » نمیشدم؟ داخل من هرگز اگر نبود آسانتر

 متوجه هنوز تو اگر.  گرفت تصمیم باالخره او بدونی، هم تو که بهتر ، بله«  کرد فکر دقت بادهد  جواب اینکه قبل

 انجام میتوانستم کاري هر من میدانم من حاال. بود متفاوت همیشه تو تصمیم که ام کرده تعجب همیشه من... نشدي

  .  بست را هایش چشم و دیکش سست نفس یک او. » دادم

 زانو سرش جلوي و کردم طی را کوچک اتاق عرض من.  کنم مقاومت او آسودگى مقابل در نتوانستم من مرتبه این

  .. دادم تکیه اش گونه به را ام پیشانی و بزنم صدمه بهش موقع یک که بشینم تختش روي که میترسیدم ، زدم

  . داشت نگه حالت همون تو ور من ورا روي موهایم گذاشت  گذاشت را دستش  و کشید آه جیکوب

  » جیک متأسف، خیلى« 

  » بال نیست، تو تقصیر این.  بود دور نماى یک این دانستم می همیشه من« 

  » لطفاً « کردم ناله من » تو نه« 

  » چیه؟ « بکند نگاه منه ب تا  خودش را جا به جا کرد او

  » بودم نه گفتن از خسته حال این در خیلى و  همن تقصیر این« 

   » بکشم؟ ها سنگ زغال روى را تو من خواهی می تو « بود نکرده فرقی اصآل شیامهچش و زد يپوزخند او

  » بدم انجامش میکنم فکر من... واقع در« 
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 و زد برق صورتش میان از لبخند یک مختصراً.  بودم جدى اندازه چه تا من بفهمد که تا کرد غنچه را هایش لب او

  .  داد پیچ درنده اخم یک در را قیافش او سپس

 اگر «. ریخت بیرون من روي در را کلمات او»  بود نبخشیدنى داشتم عالقه دیگه کس به که حالی در من بوسیدن« 

  » باشی کننده قانع خیلى کامالً آن درباره نباید تو شاید برشگردونی، و بري باید پس رو جایگاهت میدانستی تو

  » متأسفم خیلى من « .دادم  تکان سر و کشیدم عقب را خود من

   » میکنی؟ فکر داري چیزي  چه به راجع تو. بال کند، بهتر را چیزى هر نمیتونه پشیمانی« 

   » نمیکنم فکر من« کردم  نجوا من

  »؟ میخواي تو که چیزیه این.  بمیرم بروم من بگی باید تو« 

  » هرگز !نه « تازه اشکهاي ضد بر يدعوا کردم ناله من » ،جیکوب نه« 

 روي صبري بی با او. برگشت اش عادي لحن به ناگهانى طور به صدایش » کنی؟ گریه نباید تو«  کرد درخواست او

  . خورد تکان تخت

  . شد تبدیل گریه به ناگهانی طوره ب که اي خنده گرفت خندم خودم پیش ، کردم غرغر من » آره« 

 بکند سعى میخواست او اینکه مثل بستر بیرون خوبش پاى پرتاب با ، کرد عوض تخت روي را اش سنگینی او

  . بیایستد

       آسیب خودت به تو احمقی، تو بکن، استراحت « کردم درخواست اشکها میان از من » میکنی؟ داري چیکار« 

   .دادم  فشار پایین سمت به دست دو با را سالمش شانه و بلند شدم پاهایم روي من » !زنی می

 عصبانی که رو من و گرفت من دور را دستانش بود درد از که اش تنگی نفس با و داد تکیه پشت به شد، تسلیم او

ی که تالش میکردم گریه هاي حال در خوردم، پیچ آنجا من.  سالمش قسمت کنار نشوند تخت روي رو بودم شده

  »احمقانه ي خودم رو در مقابل پوست داغش متوقف کنم 

. گفتم خواستی من از تو اینکه براىفقط  میدانی تو ، باشم داشته باور تو گریه به توانم نمی من« : گفت  زیرلبى او

  . مالید هایم شانه روى ش رادست » نداشتم منظوري من

 گریه میتونم چطور من. بودم  خودم کنترل براي تالش حال در کشیدم، عمیق ناصاف نفس یک من » دانم می« 

  » آن گفتن براى تشکر همونه هنوز حقیقت. وجود این با«  ؟او سعی میکرد با کارهایش مرا آرام کند در حالی نکنم

  » انداختنت؟ گریه براي تو از میگیرم امتیازي« 
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  » میخواهی تو که اي اندازه به« کردم لبخند بزنم سعى من»  جیک البته،« 

   » میشه درست چی همه. عزیزم بال، نباش، نگران« 

  » ببینم نمیتونم من چطور «:  کردم غرغر

  »  مبش تسلیم تا ممیر من خوب«او به آرامی روي سرم دست کشید 

   . بود شده کج ام چانهبخاطر اینکه بتوانم صورتش را ببین ،  ،تعجب کردم  » بیشتر؟ بازیهاى« 

   » بکنم سعى میخوام من اما «به زحمت خنده اي کرد و بهد خود را عقب کشید  .شاید« 

  .  کردم یاخم

  »اطمینان داشته باش  یکم من به باشی، بدبین زیاد اینقدر نباید«  کرد غرولندي او

  » میشه؟ درست چی همه که چیه تو منظور« 

  » بکنم تقاضا بیشتر نمیخواستم من بال، هستم، تو دوست من« :  گفت آهسته او

 باید اینطوري را همدیگر ما کی تا باشیم، توانیم می دوستی چطور ما. جیک باشه شده دیر این براي میکنم فکر من« 

  » باشیم؟ داشته دوست

 دور راه از دوستی رابطه یک ...شاید « بود شده نوشته آنجا چیزى یک انگار. شد خیره آن به و کرد، نگاه سقف به او

  » داشت

 مرا که هایی گریه ضد بر دعوا بازهم ،رد نمیک نگاه صورتم به که بودم خوشحال. به هم گره کردم  را دندانهایم من

  ....  چطور نداشتم نظري هیچ من و باشم قوى داشتم احتیاج من.  کرد می تهدید

 یک «:  پرسید ناگهانى طور به میکرد نگاه خالی سقف به هنوز که حالی در جیکوب » میشناسی؟ را بایبل داستان تو«

  » ؟ میکردند دعوا هم با بچه بخاطر که زن دو با بود پادشاه

  » سلیمان پادشاه .البته« 

یکی براي  کدام ببینید که. بود آزمایش یک فقط اما... کنند نصف را بچه «: تکرار کرد سلیمان و گفت  » درسته« 

  »از سهم خودش دست میکشه  محافظت از فرزندش ،

  » آورم می یاد به من آره،« 

   » بال کنم، نصف را تو نمیخوام من « کرد نگاه صورتم به دوباره او
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 از خواستم می من. میشود تسلیم همین براي ،او داشت میگفت که به من بیسار عالقمند است . منظورش را فهمیدم 

 می اجازه او به اگر. خواستم می من اگر میدهد انجام را چیز همان چطور ادوارد بگم جیکوب به که کنم، دفاع ادوارد

 او به این.  کنم شروع من رو بحث این که نبود امتیازي هیچ اما. میشد مهمت باید که آنجا بودم کسی تنها من دادم

  . میزد آسیب فقط بیشتر

  . کنم تحمیل او به را آن نمیخواستم من. کنم کنترل را دردم که میخواستم بستم، را هایم چشم من

 فکر چیزي به میکردم سعی من ؛ بگم چیزي من تا بود منتظر او میرسید نظر به. بودیم ساکت لحظه یک براى ما

  .  بگم او به تا کنم

 ممکن آیا« . پرسید مردد طور به او نگفتم چیزي هیچ من که وقتى » ؟میخواي بگم بدترین فسمت کار کجاس« 

  » میشم خوب من است؟

  » کرد؟ خواهد کمک آیا«  کنم می نجوا من

  » بزند آسیب نباید. دارد امکان« 

  » ؟  چیه بخش بدترین بنابراین« 

  » بوده چه بدتر بخش میدانی« 

  » داشتند قدرتی چه« کردم  بیان آه با من

 بوده کشیدن نفس براحتی کوشش بدون ما براى.  بال هستم، تو جلوي دقیقاً من نه ، «ی داد تکان را سرش جیکوب

   .ماندم منتظر من و کرد جا جابه را خودش اي لحظه براي او » ....باشی داشته طبیعی زندگی تو میخواهم من.  است

  »...  نبود جادویی هیچ و هیوالها هیچ اگر بود بودن مقید دنیا راه اگر «

 بود، بودن مقید و عاقال جاى دنیا اگر.  میگوید درست او میدانستم من و میدید او که را چیزى ببینم میتوانستم من

 اگر است بوده معشوقم دنیاي آن و بود دنیا آن در معشوقم او. بودیم خوشحال ما و. بودیم هم با شاید من و کوبجی

       منطقى دنیاى یک در قوى خیلى چیزى یک ، گیرد قرار الشعاع تحت قویتر چیز یک وسیله به که نبود ادعایش

   باشد داشته وجود توانست نمی

 اعتقاد بودم مجبور من دهد؟ انجام معشوق یک حکم در که چیزى ؟ بود هم جیکوب براي جایی آنجا در آیا همچنین

  .  باشم داشته

 درد. بپردازم به بها آن براى باید فقط من که انصافی بی بنابراین. کسى هر براى حد از بیش... معشوق دو آینده، دو

 من اینقدر اینکه فکر از بشود خم کمرم بود نزدیک قیمت آن ترس از. میرسید نظر به باال بسیار قیمت یک جیکوب

 که داشت عالقه که را چیزى نمیدانستم من اگر نمیدادم دست از رو ادوارد من هم اول همون که بود ممکن. متزلزلم
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 چطور کنم تصور نمیتوانستم من بود، من عمیق خیلى بخش یک شناخت آن. نیستم مطمئن من. کند زندگى او بدون

  . باشم احساس آن بدون

 او بدون توانی نمی تو میبینم من «.نبود بحرانى اصالً و بود مالیم هنوز او صداى » بال تو، براى دارو یک مثل او« 

  » .خورشید تو ام، بوده هوا من ، دارو یک نه. ام بوده تر سالم تو براى من اما. شده دیر دیگه. کنی زندگى

من  خورشیدونی که مید تو کردم، فکر تو به راه این از من قبالً «. میچرخد مشتاق لبخند نیم یک دهانم باالى گوشه

  » کنی می میزان من براى خوبى به را بیرون ابرهاى تو. من خصوصى خورشید. هستی

  » بکنم جنگ سوفک یک با توانم نمی من اما.  میسازم من که ابرهایی« . کرد بیان آه با او

. بود ساکت خیلى. بست را هایش چشم و داد جواب را من نوازش او. مشتگذا اش گونه بر زدم و دست صورتش به من

  . آهسته ، بشنوم میتوانست را قلبش ضربان من دقیقه یک براى

  » بگو را خودت بخش بدترین من به« کرد  نجوا او

  » باشد بد فکر یک این میکنم فکر من« 

  » لطفاً« 

  » داشت خواهد درد میکنم فکر من« 

  » لطفاً« 

   بکنم؟ محروم توانستم می چیزى هر از نقطه این در را او چطور من

 آن بخش بدترین « .بروند  حقیقت سیل یک در دادم اجازه کلمات به سپس و میکنم تأمل من » ...بخش بدترین« 

 من. میخواهم آنرا همه من جیک، میخواهم آنرا بدجوري من و.  دیدم را زندگیم تمام آنرا تمام من که است این

 و توانم نمی من و کنم خوشحال را تو و باشم تو عاشق میخواهم من.  نکنم حرکت هرگز و بمانم همینجا میخواهم

 هیچی میدونستم همیشه من. نداشتم انتخاب یک هرگز من جیک امیلی، و سام عالقه مثل درست.  میکشه  منو این

  » میکنم مبارزه تو با سخت اینقدر که هست چیزي این شاید. بدهم تغییر نمیتونم رو

  . میکشید تنفس  تعادل با و بود متمرکز او

   »دونستم که نمیتونم بهت بگم می من«

 سپس و بوسید را سرم روى او » متشکرم.  دادي انجامش تو خوشحالم من. نه «.میدهد تکان آهستگى به را سرش

   »ه خوب من حال«. کرد بیان آه با او
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  . میزد لبخند داشت او و کردم نگاه من

  » ها؟. کنید ازدواج که میخواهید شما بنابراین« 

  »  کنیم صحبت قضیه اون مورد در نباید ما« 

  » میکنم صحبت تو با دوباره کی نمیدانم من.   بدانم را جزئیات از بعضى دارم عالقه من« 

 که بودم مطمئن نسبتاً من که وقتى. بکنم صحبت بتوانم اینکه از پیش بشوم منتظر بودم مجبور دقیقه یک براى من

  . دادم پاسخ سؤالش به شکند، نمی صدایم

  » ؟ نه چرا میکنم، حساب من.  میدهد معنى او به خیلی. بله اما،... نبود من نظر این واقعاً« 

  » نیست مقایسه براي بزرگ چیز یک این. حقیقته این «داد  تکان سر جیک

 و کنه می اداره اون چطور اینکه مورد در کنجکاو و کردم، شروع او با من. دسترس در خیلى بود، آرام خیلى او صداى

 بودم منتظر من. میگرداند بر را سرش سپس و کند می برخورد ثانیه یک براى هایمان چشم. کنه خراب هم آنرا که

  . بود کنترل زیر تنفسش وقتی تا بکنم صحبت

   » مقایسه در .بله « کردم موافقت

  » داري؟ وقت چقدر تو« 

 تصور بخاطر ،گرفتم  رو خودم فریاد جلو من » ببیند عروسی مجلس در هم کنار مارو کی آلیس که دارد بستگی آن« 

  . میدهد انجام که را چیزى که آلیس کردن

  » بعدش؟ یا قبل« : او آهسته پرسید 

  » بعدش «  میدانستم بگه داشت قصد که را چیزى من

 داده او به بیخوابی شب چند ام التحصیلی فارغ فکر بدانم میخواستم. بود او به تسکین یک این« داد  تکان سر او

  »بود

  » میترسی؟« : آروم گفت 

  » آره« 

  . گرفت را دستهایم پایین او. بشنوم توانستم می سختى به را صدایش حاال من » میترسی؟ چی از تو« 

 به ها مبتالء خیلى مثل هرگز من « ماندم راستگو من اما بکنم سبکتر را صدایم کردم سعی من » چیزها از خیلى« 

 من با او نمیخواهم من و نگهدارم دور به را او جورى یک میکنم آرزو من و. نیستم درد منتظر مشتاقانه ماسوخیسم
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 بعداً، سپس و... فرار و همچنین بشوند، طرف چارلى با آنها. باشد مانده باقی راهی نمیکنم فکر هیچ من اما ببرد رنج

 مرا بود خواهد مجبور که هستم تهدید چنین یک من شاید.  کنم کنترل زود را خودم باشم قادر هستم امیدوار من

  » ببرد بیرون

  » میکنم عاجز ، بکند سعى که  را برادرانم از هریک من «. میکرد نگاه ناپسندي بصورت او

  » متشکرم« 

 آنها ، داستانها کل در ؟ باشد خطرناك قبل از بیشتر نمیتواند این اما« . کرد اخم او بعد و. زد لبخند عالقگى بی با او

   داد قورت را دهانش آب او » ....میرند می مردم... خارجند کنترل از آنها... گویند می سخت بسیار آنرا

   » باشی؟ داشته باور را آشامان خون داستانهاى آنها از بهتر نمیتونی تو احمق جیکوب. ترسم نمی آن از من نه،» 

  .  بکند قدردانى من وحانهمز تالش از نمیتواند آشکارا او

  » دارد را ارزشش. نهایتاً. اما.  هست شدن نگران براي زیادي هاي حال،چیز هر به خوب« 

  .  نبود موافق طریقى هیچ به من با او که فهمیدم من و دهد می تکان سر ناراضى طور به او 

 عالقمند تو به من دانی می تو «.میگیرد قرار گرمش پوست بر ام گونه کشم، می او گوش نزدیک را گردنم من

  »هستم

 می آرزو قدر چه من دانی می تو« . میشود سفت کمرم دور خودکار طور به بازویش کشید، نفس او ،»  دانم می« 

  » بود کافی این کنم

  » بله« 

 باحرکت من.  درک شل را بازویش و دش آرام صدایش » میدهم قول بال، هستم، منتظر پرده پشت همیشه من« 

 درست ، گذاشتم جا را وجودم از قسمتی انگار پارگى جدایى احساس ، کردم گم را چیزي انگار ، کشیدم کنار کندي

  .  بخواهی که اگر. داري هم دومی انتخاب همیشه تو. او به نزدیک بستر روى

  » شود متوقف قلبم ضربان وقتی تا« . بزنم لبخند که کنم می سعی من

 چقدر است ممکن تو کنم تصور نمیتونم. بیارم بدست تورو باید هنوز شاید کنم می فکر من میدانی،«  .زد پوزخند او

  »ی بده بد بوي

  » نیام؟ من میدهی ترجیح تو یا برگردم؟ تو دیدن براي باید من« 
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 صحبت هم به دارد امکان من « گفت وآورد  می در ادا جیکوب ،»  برگردم پیشت و بکنم فکر باید آن درباره من« 

 وقتی تا توانم نمی مرحله این در من گوید می العاده فوق جراح آشام خون. بشوم دیوانه نگذارد که باشم داشته احتیاج

  . » کنم روبرو مشکل با رو استخانها ترمیم ممکنه چون بخورم تکان نگفته اون

  » میشی خوب زود خیلی تو.  بده انجام را گوید می کارالیل که کاري و باش خوب« 

  »حتما ، حتما « 

  » گرفت رو چشمت دختر اون کی افتاد، اتفاق این چطور بدانم میخواهم« :  گفتم

  » بود تو براى تسکینی این مطمئنم من وجود این با. صداي ، بال نباش، امیدوار زیاد«  شد تند ناگهان جیکوب

  » هستم حسود چقدر من بداند خواهم می. باشه بوده خوب برات زیادي اون نمیکنم فکر من. نه شاید ، شاید«  

  » باشد مفرح دارد امکان حدى تا بخشش آن« پذیرفت  او

  » میدهم قول من باشم، اینجا من و برگردم من بخواهی تو اگر ببینم بزار« 

  . چرخاند می من طرف به را اش گونه او آه، یک با

  » جیکوب دارم، دوستت«  بوسیم نرمى به را صورتش و دادم تکیه من

  » دارم تدوست بیشتر من« . خندید آهسته او

...کند می تماشا اش سیاه هاى چشم با درك غیرقابل قیافه یک با اتاقش از مرا رفتن او
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  فصل بیست و هفتم 

  احتیاجات
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  )eclipse (کسوف: گرگ ومیش کتاب سوم 

   یراستفنی ما: نویسنده 

  احسان نصرتی و الهام: ترجمه 

  میالد: بازبینی متن 

  .خانواده کالن ، فارسی کاري از گروه
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  هفتمفصل بیست و 

  احتیاجات

  

  

  .قبل از اینکه رانندگی غیر ممکن بشه خیلی دور نرفتم

 و شیده بشه و آهسته فرمونو پیچوندمچرخ هاي ماشینو گذاشتم به شانه ي خاکی جاده ک، وقتی اصال نمی تونسم ببینم

بدتر از . جنگیدن در اتاق جیکوب خرد شده بودمبا   ،دوباره در صندلی فرو رفتم وبه بدنم اجازه سستی دادم . ایستادم 

درست این بود که اینو از  ، بله. اجباري که اون در حفظم داشت باعث تعجبم شده بود چیزي بود که فکر می کردم ،

  .از ما نباید هیچوقت اینو میدید  هیچکدوم.  جیکوب پنهان می کردم

این باعث این شد که اون رانندگی  ،النی که آلیس بتونه منو ببینه به اندازه کافی طو،  اما من زمان زیادي تنها نبودم

  . چند دقیقه بعد در با غژ غژ باز شد  و اون منو بین بازوهاش فشار داد کنه و

اما جیغ زدن در آرامش من هر دقیقه بلندتر و ،  کوچیکتر، چون اون قسمتی کوچیکی از من بود . در اول بدتر بود

  . بنابراین اون در دوره درد یک موضوع تازه بود.  ن اشتیاق در بازوهاي اون متفاوت بودای، عصبانی تر میشه 

  . گفتن اسم چارلی با صداي بلند گریه کردم فقط به من اجازه داد آروم گریه کنم تا با،  اون هیچی به من نگفت

  »ایا واقعا حاضري که بري خونه؟ « :  با حالت مشکوکی پرسید

دادم که به خونه رسونده  بشویترت ،  خواست خوب بشه یها نم يزود نیچند بار تالش کردم اصال حالم به ا نکهیبعد ا

ی اون منو برد خونه براي اولین بار حد درون .ه زنگ بزن یلیگردوندم تا وقت کنه به ب یبرم یخودمو به چارل دیبا بشم

من براي کنترل کردن خودم ، کل راه . ن سفت گرفته بودیکی از دستهاشو دور م .سرعت تراك من دو برابر شده بود 

روي خودم ه و ب، از اول هم معلوم تالش بیهودهاي و اخرش همراه با شکست اما من تسلیم نشدم  . جنگیده بودم

م یا کمی دروغگویی وبعد می تونست ونها زمان براي معذرت خواهی کوتاه ت.  به خودم گفتم ، فقط چند ثانیه   .نیاوردم 

من براي انجام اون باید توانایی داشته باشم در حالی که براي دریافت نیرو و زخیره ي  .  دوباره در اعماق وجودم بشکنم

  . با شدت دنبال راهی بودم و با تمام وجودم در دلم جیغ می کشیدم ءقوا
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    م ارومیاشکها. جلو هق هق ام را می گرفتم اما پنهانش نمی کردم . بی صدا گریه  کردن من کافی بود  این براي

  . من نمی تونستم ببینم تا بتونم حرکت دوباره اي شروع کنم. نمی شدن 

   »اون باال منتظر من بمون «  وقتی جلوي خونه بودیم زمزمه کردم

  .اما بعد رفته بود،  ار دادبراي یک دقیقه منو محکمتر به خودش فش

  . من فقط  مستقیم باال رفتم

  .»بال «  چارلی صدام کرد وقتی از کنار مبل همیشگی رد شدم

  . به طرفش چرخیدم تا نگاش کنم بدون اینکه حرفی بزنم

  »... چی شده ؟ در مورد جیکوب« :  او پرسید

 اون خوبه، قول می دم «  ن دادملت عصبی سرمو تکاتا در بیاد با حادر حالی که سعی می کردم صدام و تشخیص بدم 

و جیکوب خوب بوداز نظر جسمی تنها چیزي که چارلی چند لحظه قبل بابتش . صدام گرفته و خشک بود »، اون خوبه 

  .نگران بود

  »چه اتفاقی برات افتاده؟ «. ، چشماش هنوز گشاد و دلواپس بودبه شونه هام چنگ زد  »اما چی شده؟ « 

  .از چیزي که تصور می کردم بدتر بودقیافم 

  »من خوبم . بودندچیزایی که برام سخت ...فقط داشتم با جیکوب در مورد ...من . هیچی پدر« 

  .اما اونو با سکوت پنهان کرده بود ،  اون نگران بود

  »این واقعا زمان خوبی بود؟ « :  پرسید

 ،بعضی اوقات ...  بود که من انتخاب کردم این فقط چیزي ، اما من چاره ي دیگه اي نداشتم ،، پدراحتماال نه « 

  ». اهی براي توافق و مصالحه نیستبعضی اوقات ر

  »ه جوري با این قضیه برخورد کرد؟ چ «. اون سرشو به آرومی تکان داد

  . من جواب ندادم

  .بود  سکوتم براش کافی . سرشو به عالمت موافقت تکون داد،  براي دقایقی به صورتم نگاه کرد

  »امیدوارم اونو آشفته نکرده باشی « 

  »زود . خوب میشه« زمزمه کردم 
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  . چارلی داشت بررسی میکرد

  .احساس کردم کنترلی روي لرزشم ندارم

  .وقتی دستهاشو برداشت شونه هام منقبض بود »باید برم تو اتاقم «  : بهش گفتم 

بد  را چارلیهیچی مثل اشک حال .  اري بود می تونست ببینهاما اون احتماال فواره که ج. چارلی تو خودش بود» ك « 

  .د نمی کر

  .مانند کورها سکندري می خوردم،   راه اتاقمو پیدا کردم 

  .تالش کردم اونو با وجود اینکه انگشت هام میلرزید باز کنم  ،با قفل دستبندم جنگیدم ،  اولش

  »این قسمتی از چیزي که تو هستی « گرفت الت نجوا گفت و دست ها مو ادوارد با ح »، بال نه « 

  . اون منو به طرف آغوش دست هاش فشار داد و هق هق من دوباره راه افتاد

در عجب بودم که کی می خواست تمام . این روزهاي طوالنی به نظر هی کش می آمد و کش می آمد و کش می آمد

  .بشه

من باهاش آرامش گرفتم و من تنها ، شب بدي تو زندگی من نبود اون ،  با اینکه شب با بیرحمی سایه انداخته بود ،اما 

  .یک چیز تسلی بخش هم اونجا بود. نبودم 

اون نتونست به ، با اینکه که من آروم نبودم ، ترس چارلی از طغیان احساسات من باعث شده بود که مواظبم باشه 

  .  اندازه اي که من خوابیدم بخوابه

هر . ببینم را می تونستم هر اشتباهی که انجام داده بودم.  ك کردن ادراکم شکست ناپذیرمامشب به نظر می رسید در پا

هر درد جیکوب که سبب اش من .  چه چیز هاي کوچک و چه چیز هاي بزرگ، اندازه از آسیبی که انجام داده بودم 

  .انکار یا رد کنم  تم اونواي شده بود بزرگ که نمیتونس تودهجراحتی که من به ادوارد زده بودم و هر ، بودم 

من نباید تالشی براي دیدن ادوارد با جیکوب و . هنربا اشتباه کرده بودم فهمیدم که در مورد این قطب هاي ا و من

ند نها با هم وجود نداراما آ. ، بالي ادوارد و بالي جیکوب  این دو قسمت از وجود من بود،  اجبار براي با هم بودن بکنم

  . وقت تالش می کردم من نباید هیچ و

  . من خیلی صدمه زدم

کاري نکنم که ادوارد اشک  من بخاطر آوردم قولی را که صبح زود به خودم داده بودم و بعضی از هدف ها در شب که

اما  . این موضوع باعث به هم خوردن فکرش به خاطر اشک ریختنم باشه. ریختن دیگري بخاطر جیکوب بلک ببینه

  . ی که من این دوره رو پشت سر گذاشتمزمان،  این می گذشت
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  .کنم ت و اجازه داد لباسشو با آب شور لکه لکهاون منو تو تخت نگه داش ،ادوارد می گفت کوچولو 

براي قسمت دیگر من  قسمت شکسته من، زمان بیشتري گرفت  نسبت به چیز کوچیکی که فکر می کردم گریه کردنم

     بطور .  خره به اندازه کافی براي خواب خسته شده بودمبه هر حال این اتفاق افتاده بود و من بال. گریه می کرد 

مثل خوردن  ، کند شدن فکر،بی حسی  ، سودگی کامل از درد و نیاورده بود فقط حالتی مثلناخود آگاه اون براي من آ

و کمک حتی زمان خواب    . ومن ازش آگاه بودم ،ولی اون هنوز اینجا بود . تحمل کرده بود  اونو قابل. دارو آورده بود

  . می کرد که من زمان احتیاج بهش فکر کنم

.اگر چه کنترل این فشارکمی پذیرفتنی بود ، اگر چه چشم انداز همیشگی رو نداشت ، با همه اینها دوباره صبح می شد 

این قضیه میرفت تا بخشی از .  من همیشه تمایل به درد گرفتن دارداینو می دونستم که این جراحت قلب  بطور غریزي

ولی من اهمیت نمی دهم که . این چیزیه که همه  همیشه می گفتن  زمان اینو برام آسون تر میکنه ،. وجود من بشه 

  .تونه خودشو دوباره شاد احساس کنهب ، کوب بهتر بشه اما  زمان باعث میشه که جی، و شفا می ده یا نه ر زمان این درد

بالخره بدون اشک و خشک ونگاه دلواپس ، چشم هامو باز کردم ، انکار نکردم  هیچ چیزي را.  زمانی که بیدار شدم 

  .اونو دیدم 

  .گلومو صاف کردم  »سالم « : با صداي گرفته گفتم 

  .ادامه بدم تا من  دمنو نگاه کرد و صبر کر. اون جواب نداد

  »این هیچوقت دیگه اتفاق نمی افته «قول دادم » ، من خوبم نه « 

  .م تمرکز کرده بودبا چشم هاش بروي حرف ها

  »که مجبور شدي اون وضعیتو ببینی ، این انصاف نبود  من متاسفم«:  گفتم

  .اون دست هاشو دو طرف صورت من گذاشت 

  .صداش در کالم آخر شکست » من تو رو هیچ وقت انقدر غمگین ندیدمتو مطمئنی؟ تو کار درست و کردي؟ ... بال « 

  .اما من درد بدتري داشتم 

  »بله « لبهاشو لمس کردم 

  » چه طور ممکنه براي تو چیز خوبی باشه؟، ه این باعث صدمه تو میشه اگ« .ابروش چین خورد » ... من نمی دونم« 

  »گی کنم بدون چه کسی نمیتونم زند من میدونم ،ادوارد « 

  ».... ،  اما « 
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وي براي زنگی کردن بدون من اندازه کافی قه ب  ،تو ممکنه به اندازه کافی شجاع . تو متوجه نیستی« سرمو تکون دادم 

نها راهی این ت. من می خوام با تو باشم . اما من نمی تونم خودمو قربانی کنم .اگر چه اون انتخاب بهترین باشه باشی ، 

  »زندگی کنم که من میتونم 

  ....اما من به اون خیلی احتیاج داشتم . من هرگز نباید اجازه میدادم دیشب بمونه  .اون هنوز دو به شک بود 

  »این کتاب دم دستت مگه نه؟ « با اشاره به باالي شونه او پرسیدم 

  .اما کتابو سریع بهم داد ، ابروهاش پریشان وار به هم فشار آوردن 

  »ین؟ دوباره ا« :  پرسید

  »..... م اون چه جوري اینو می گه تا ببین....من فقط می خوام اون قسمتی که به خاطر می آوردم پیدا کنم« 

گوشه اون به خاطر توقف هاي زیاد من  .سونی پیدا کردمر انتظارش بودم به آوسط کتابو باز کردم و اون صفحه اي د

تو دلم اون  »اما اینجا یه چیز هایی هست که اون حق داره ، کتی هیوال «زمزمه کردم . فحه تا خورده بود روي این ص

من باید به  اون باقی بمونه ،اگه همه چیز ها نابودمی شد  و اگه « ، فقط براي خودم کلمه به کلمه  ،خطو خوندم 

من دوباره با حالت » کنه زندگی ادامه بدم و اگه همه چیز باقی بمونه و اونو از بین ببرند  جهان می تونه ادامه پیدا 

  »ون چه کسی نمی تونم زندگی کنم و بد. من دقیقا می دونم منظورش چیه « :  توافق به خودم گفتم

ا صداي خفه اي بروي میز من فرود ادوارد کتابو از میان دست هاي من گرفت و اونو به وسط اتاق پرت کردو اون ب

  .با دستهاش دور منو پوشوند.مدآ

اگرچه هنوز رگه هاي از نگرانی روي پیشونی اش خود نمایی  ،اش پیدا شد  کمرنگ روي صورت فوق العادهیک لبخند 

وقتی این کلمه هارو انقدر عالی زمزمه می کرد دیگه احتیاجی  »لحظه هایی داشته هیث کلیف هم « :  گفت.  می کرد

من ! می تونم بدون هستیم به زنگی ادامه بدممن ن« منو به خودش فشار داد و تو گوش من نجوا کرد. به کتاب نبود

  » !نمی تونم بدون روحم به زنگی ادامه بدم

  »، مشکل کارم همینه بله «: گفتم 

  » ...شاید . من نمی خوام شاهد ناراحتیت باشم ، بال « 

      اما  ، اما.  بیاممن االن دارم  روي آشفته ي همه چیزو می بینم و دارم آماده میشم تا باهاش کنار . نه  ادوارد « 

  »می خوام انجام بدم و االن چه کاري .... و چی احتیاج دارم  ،می دونم چی میخوام 

  »ن چه کاري می خوایم انجام بدیم؟ ما اال« 

  »میریم تا آلیس و ببینیم « اشاره کردم ، از تحصیح جمله لبخند نخودي کردم 
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دست شکسته منو موشکافانه .از اون بود بتونه تو خونه منتظر ما بشه تبی قرار و عصبی.  آلیس روي ایوان ایستاده بود

  .ودر مورد اینکه من چجوري نجات پیدا کرده بودم تعجب کرده بود  ، براي مجلس رقص مورد بررسی قرار داد

  »، بال  ممنون« :  وقتی ما از  طرف تراك به سمتش می رفتیم بهم گفت

من فقط «  .آلیس شد ع دست من براي باال بردن باعث شاديسریحرکت »  بس کن آلیس« :  با حالت هشدار گفتم

  »یک سري شرط دارم 

، تو فقط قدرت مخالفت با لیست مهمانو داري  ،من تا سیزده آگوست وقت دارم  .می دونم ، می دونم  ،می دونم « 

  »یگه هیچوقت باهام صحبت نمی کنی تو د , واگر من روي دنده لج بیافتم

  »، تو قانونشو می دونی خوب اونوقت   ،بله . باشه  آه « 

  »می خواي لباس خودتو ببینی؟ . شه این عالی می ،نگران نباش  بال « 

  »این باعث خوشحالیش میشه به خودم گفتم . چند تا نفس عمیق کشیدم 

  »حتما « 

  .آلیس پیروزمندانه لبخند زد 

  »منو بگیري ؟  کی وقت کردي لباس«  : در آرامش تو صدام گفتمسعی ، حالت عادي گرفتم »  آلیس، اوم  «:  گفتم

  . ادوارد دستمو فشار داد.البته احتماال نتونستم اونو خوب نشون بدم 

   »بال  ,این چیزا وقت میگیره « لیس براي خودش بین ما راه باز کرد و سرشو باال گرفتو توضیح داد آ

، اما مطمئنا می یعنی من مطمئن نیستم نوبتت کی میشه « ره می رفت داشت از جواب طف... ..صداش طوري بود انگار 

  ».... ارزه 

  »کی؟ « :  دوباره پرسیدم 

تیکه هاي اصلی رئیس هر شب اتفاق نمی افته  « :این دفعه حق به جانب گفت » ، پرین برویر منتظر لیست میدونی « 

  »! ي از جا لباسیت می پوشی ه چیزتو حتما ی ،اگه من به این چیز ها زودتر فکر نکنم  ،

  »کی؟ .... پر «  من طوري نشون نمی دادم که بخوام بی پرده حرف بزنم  

   دقیقا چیز  قول دادبا وجود این . پس الزم نیست بخاطر ش غش کنی . بزرگ نیست بال  اون یک طراح لباس« 

  »ویژه اي که من مورد نظرم انجام داده 
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  »من براش غش نکردم « 

  »تو غش نکردي ، نه « با چشماش به صورت بد گمان من نگاه انداخت 

  »شما ، بیرون « سمت ادوارد چرخید ه او ب.اون موقع ما به سمت اتاقش راه افتادیم 

  »، بال« اون ناله کرد 

  » اون نباید تا اون روز تورو تو این لباس ببینه ,تو قانونشو میدونی « 

ام  فکر تو میبینمو میدونی اون بالخره اونو با خوندن . این براي من مهم نیست  «من یک نفس عمیق دیگه کشیدم 

  » ...اگه این چیزیه که تو می خواي 

وترسان از تنها ، با احتیاط ، چشماش روي من بودند  ،اون حتی نگاش نکرد . اون دوباره با ادوارد بیرون درو نشون داد 

  .گذاشتن من 

  .به امید اینکه حالت آرام  چهره من  باعث قوت قلبش بشه  ،ن دادم من سرمو به حالت توافق تکو

  .آلیس درو روي صورتش بست 

   اون غرغر کرد» بسیار خوب « 

جاییکه که یک جعبه بزرگ سفید کل جا  ،ن گوشه کشید آمچ دست منو گرفتو به طرف کمدش کشید  و منو به کنار 

  .لباسیشو گرفته بود

با دست هاش لباس رو . یک قدم به عقب رفت.با دقت اونو از جا رختی در آورد . باز کرد  اون در حرکت اول جعبه رو

  .مانند میزبانی که تو بازي بود نگه داشت

  »خوب ؟ « :  مشتاق پرسید

  .با تکه اي از پارچه اش بازي کردم  ،براي دقایق طوالنی اونو ارزیابی کردم 

  . صورتش حالت نگرانی میگرفت

  »می فهمم «  .گذاشتم اون آرامش پیدا کنه . و لبخند زدم » آه  «:  گفتم

  »چی فکر میکنی؟ « :  پرسید

  . دوباره فکر آن شرلی در  گرین گیبل منو در بر گرفت

  »اي تو یک نابغه . دقیقا درسته .فوق العادست  البته که« 
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  »می دونم  «:  اون با نیشخند گفت

  »هیجده ؟  –نوزده  «حدس زدم 

 » ....تورش  ، ترتیب قرار گرفتنش  ، منهطراحی ي این یک سر« سرشو تکون داد » بیشتر یا کمتر؟ « :  گفت

  »جنس یراقش ، دوسش داري؟ « ر که به ساتن سفید  دست می زد همینطو

  »دقیقا براي این  ساخته شده .  ا زیباستعواق« 

  »خواستی؟  این دقیقا همون چیزي هست که می« : با پا فشاري گفت 

کارو با این  میدونم تو بهترین. احتیاج دارمش  فکر می کنم دقیقا همون چیزي که. آلیس   ،فکر می کنم همونه  آره« 

  »اگه میتونی پیش خودت نگه دار ... انجام دادي 

  . اون درخشید

  »می تونم لباس تو رو ببینم؟ «:  پرسیدم

  .صورت سفیدش شروع به درخشش کرد 

» وشم چیزي از کمد لباساش بپوشه باس ساقدوشیتو همون موقع سفارش ندادي؟ من نمی خوام ساقدنکنه تو ل« 

  .وانمود کردم خودمو از وحشت عقب کشیدم 

  » بال، ممنون « دستش دور کمر منو گرفت 

با موهاي میخیشو  ) آلیس ساقدوش شدنشو ندیده بود ( » تو چطور نتونستی حدس بزنی که این اتفاق می افته؟« 

  »! بعضی از ویژگی هاي تو داري «  . دست هام به هم ریختم و بعد منو بوسید

برو با ادوارد . من کلی کار دارم تا انجام بدم « آلیس به طرف عقب رقصید و صورتش با اشتیاق تازه اي می درخشید 

  »من باید برم به کارام برسم . ح کنتفری

   » زمها« فریاد کشید با سرعت از اتاق بیرون رفت و نا پدید شد و

  . به قاب چوبی روي دیوار تکیه داده بود ، ادوارد تو کریدور منتظرم بود.   من به جاي اولیه ام رفتم

  »اون نهایت خوبی تورو میرسونه « :  به من گفت

  » اون شاد به نظر می رسید« :  با خوشنودي گفتم

دقایقی در .  مانی که من ترکش کردم اینطوري شده بودز به نظر از ،صورتمو لمس کرد  چشم هاش عمیقا سیاه بود 

  .صورتم جستجو کرد
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  »بریم به چمنزار خودمون « یک دفعه پیشنهاد کرد » بزن بریم از اینجا « 

  »، می تونم؟ ن بشم دس می زنم من بیرون نمی تونم پنهاح« این آوا برام خوش آیند بود 

  » خطر همیشه ما رو تهدید می کنه، نه « 

باد گرمتري بود بعد از طوفان واقعی که .  باد به صورتم می وزید  . زمانی که می رفت اون سا کت و اندیشمند  بود

  .معموال کاري که اونها انجام می دادند ، بود  ابر آسمونو پر کرده.  گذرونده بودیم

با صداي تکان خوردن ، تکه هایی از گلهاي آفتاب گردان  تابستانی .مکان شادي در امروز ،  چمنزار آرامش بخش بود

و به تصویري که . من بی توجه به زمین پوشیده از نم و رطوبت به پشت دراز کشیدم . علف هاي سفید و زرد تابستونی

  . لطیف با پوشش خاکستري  ،ري بدون هیچ تصوی. خیلی نرم ، خیلی صاف بودند . ابرها ساخته بودند نگاه کردم 

  .ادوارد بعد من دراز کشید و دست منو گرفت

  .بی مقدمه پرسید بعد از چند دقیقه سکوت همرا با آرامش » سیزدهم آگوست ؟« 

  » دوست ندارم خیلی به هم نزدیک باشند. این یک ماه با تولد من فاصله داره « 

  ))؟ سال از کارالیل پیرتر ، از نظر فنی 3ازمه  می دونستی «.نگاهم کرد 

  .سرمو تکون دادم 

  » این هیچ چیزو بین اونها تغییر نداد« 

گیمو انتخاب دزن  . ، من حاضرادوارد . سن من واقعا مهم نیست «.نقطه مقابل تشویش و اضطراب  ،صدام صاف بود 

  .حاال می خوام شروعش کنم ، کردم 

  » خالفت لیست مهمانها ؟با م «موهامو لمس کرد  

من « بهتر بود که تمومش کنم.  دوست نداشتم اینو توضیح بدم، تامل کردم  » ...اما ، من واقعا اهمیت نمی دم « 

جیک خودشو طوري ...من نمی دونم اگه . یه سري گرگینه ... مطمئن نیستم اگه آلیس تمایل داشته باشه دعوت کنه

روحیه من ه یا ب ، ل باشه بیاد طوري که احساس کنه که اون کار درستیه که انجام میدهمای.... احساس  کنه مایل باشه  

  »اون نباید تو دوراهی گیر کنه . اداگه بی ، آسیب میزنه

  .تقریبا سیاه بر خالف خاکستریه آسمون، من به نوك دخت ها خیره نگاه کردم . ادوارد براي یک دقیقه ساکت بود 

  .کمرمو گرفت ومنو به سینه ي خودش فشار دادادوارد دور ، ناگهان 

  »که حکمرانی آزاد به آلیس بدي؟ چرا تصمیم گرفتی ، حاال. بهم بگو چرا این کارو میکنی بال « 
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  . با چارلی گفتم ، قبل از دیدن جیکوب که دیشب داشتمبراش از گفتگوي مکرري 

. نه و فیل واین به معنی رِ« نتیجه گرفتم  »ست بشم من تمایل نداشتم بیشتر از این براي از طرف چارلی باز خوا« 

اگه یک ، سون  کنه این کل این چیزها رو براي چارلی آشاید . همینطور من  تواناییشو داشتم به آلیس اجازه شادي بدم 

براي راه من توانایی تقلب زدن به اون .اگر چه اون فکر میکنه این خیلی زود . خداحافظی مناسب و شایسته داشته باشه 

پدر و مادر تورو انتخاب می کنن  « نفس عمیق دیگه اي کشیدم ،  توي لغت ها گیر کرده بودم» رفتن زیر راهرو ندارم 

      فکر کنم این بهترین چیزیه که . هر جا که باشم . اونها می فهمند من شادم . و می دونند ما با هم خواهیم بود  

  .))می تونم براشون انجام بدم 

  . ادوارد صورتمو گرفت و زمان کوتاهی به جستجو در اون پرداخت

  »قرارمون به هم خورد « :  ناگهان گفت

  »! پشیمون شدي؟ ، نه چی؟« بریده نفسی کشیدم 

، هرچی تو بخواي . اما تو گیر افتادي .  من فقط دارم طرف معامله خودمو حفظ می کنم. بال  ،من پشیمون نشدم « 

  » بیوفتی نمی خوام توش گیر

  »چرا؟ « 

اما من به احساسات .  تو داري تالش می کنی همه رو شاد کنی.  فهمم تو داري چی کار می کنی من می،  بال« 

من مراقبت . نگران شکستن خبر ها براي آلیس نباش .  من فقط احتیاج دارم تو رو شاد ببینم .دیگران اهمیت نمی دم 

  » می کنه که تو احساس گناه کنیبهت قول میدم اون کاري ن.  این هستم

  »... ، من اما« 

اما ببین خودم چی  ،من بهت میگم لج باز و یکدنده  .چون این  روش من نبود  .اینو ما به روش تو انجام دادیم  ، نه « 

و اذیت در حالیکه این فقط باعث آزار ، من به  لجاجت احمقانه اي  چسبیدم که از  نظر من چی برات خوبه  .کار کردم 

تو میتونی به . من دیگه به خودم اعتماد ندارم . هر دفعه و پشت سر هم ،  بصورت عمیقی بهت ضربه زده. تو شده 

  » بنا براین روش هاي من همیشه اشتباه است. روش خودت خوشحال باشی

هرچه زودتر بهتر  امروز،  امشب، ما اینو به روش تو انجام میدیم بال  «.زیر من جابجا کرد و شونهاشو تکون داد  خودشو

نمیره و زیاد بد پیش  ،دارم فکر میکنم اگه ما بهت اندازه کافی آرامبخش بدیم .  من میرم  با کارالیل صحبت می کنم 

  . دندوناشو به هم سابید »ارزش تالش کردنو داره 

  »... نه  ،ادوارد « 

  »تورو براي آرامش فراموش نمی کنم است هاي درخو ، عشق من ، نگران نباش بال «انگشتشو روي لب هام گذاشت 
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وقتی چیز هایی که  ،برخالف من دست هاش درون موهام بود ، لب هاش با مالیمت حرکت میکرد ، اما خیلی جدي ، 

  .وقتی فهمیدم می خواست چی کار منه ، گفتشو درك کردم 

توانایی به یاد آوردن اینو نداشتم چرا من  . منم زمان زیادي صبر کرده بودم اگرچه . زمن زیادي براي واکنش دادن نبود

خودمو ، دست هام به بازوهاش چنگ انداخته بودند . نمی تونستم درست نفس بکشم ،پیش از این .باید جلوشو بگیرم

  .  لب هامو بهش چسبیده بود و جواب هر سوال بی جوابی رو بهم داده بود.بهش فشار میدادم 

  . دنبال راهی براي صحبت کردن باشم، ذهنمو پاك کنم  کردم سعی

  . و حاال داشت منو به علف هاي سرد فشار می داد، اون نقش یک آقا رو بازي کرده بود 

  . سر من پر از شیرینی نفسش بود. زاد من هیجان داشت قسمت کوچیک آ !مهم نیست ، اوه 

و  ،با این حرکت  و دهان او به طرف گردنم حرکت کرد ، سرمو تکان دادم . من با خودم در جدال بودم ، نه ، نه ، نه 

  . فرصتی براي نفس کشیدن بهم داد

  .در اوج خواستن صدام شکست » صبر کن . ، ادوارد بسه « 

   »چرا ؟« :  نجوا کنان در گودي گردنم گفت 

  »م این کارو بکنم االن نمی خوا من «هم تالش کردم قطعیت تصمیممو کمی در صدام نشون بد

تکونی خورد و به طرفم چرخید و باعث شد صحبت برام غیر ممکن  »تو نمی خواي ؟« :  با تبسمی در صداش پرسید

  .بشه

این یک تصمیم  بزرگ براي تالشی که فقط  دستهامو  مجبور کنم  که از موهاش  ، زور تمرکز کردم براي گرفتنه ب

به کناري ،  ائنها رو برخالفش پرتاب کردم ، اما این کارو کردم. هدایت کنم  و اونها به طرف سینه اش ، آزاد بشند

  .اما با این کار منظورمو فهمید  ، زیاد موفق نشدم ، هلش بدم 

اونها . زي براي یاري رسوندن به تصمیمم نداشتیچ، در چشماش هیچ چند میلیمتري عقب رفت تا بتونه منو ببینه 

  .سوختند خاموش می. قرمز آتشی بودن 

  »می خوامت  همین حاال . من دوستت دارم « . صداش آروم و خشک بود» چرا؟  «:  دوباره پرسید

  .او از سکوت من برداشت دیگه اي داشت  . دل پیچه اي که داشتم باعث خیس شدن پوستم شده بود

  »وایسا  ,وایسا  «سعی کردم اطراف لبش بگویم 

  »براي من نیست « با مخالفت زمزمه کرد 
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  »لطفا ؟ « :  با نفس بریده گفتم

  . دوباره به طرفش چرخیدم، ناله اي کرد و خودشو ازم دور کرد 

  .سعی کردیم نفس هامون براي یک دقیقه آروم باشه ، ما دو تا براي یک دقیقه دراز کشیدیم 

  »بهتر در مورد من نبوده باشه « در خواست کرد » به من بگو بال چرا نه « 

  . چه چیز احمقانه اي انتظار داشت ،هر چیزي تو جهان من در مورد اون بود 

  »میخوام اینو  درست انجامش بدم  این براي من خیلی مهم  و ، ادوارد« 

  »معنی درست چیه؟ « 

  .صورتش نپذیرفته بود، به طرف بازوش چرخید و خیره بهم نگاه کرد » من « 

  »دي؟ ي می خواي اینو درست انجام بچطور« 

من چارلی و رنه رو با بهترین تصمیمی که می تونم .چیز درست تنظیم شده  همه .با مسئولیت  «نفس عمیقی کشیدم 

و من میخوام با هر  ، آگر چه من بالخره عروسی میکنمشادي آلیس و ضایع نمی کنم  . بهشون بدم ترك می کنم

روح تو . ادوارد ،من همه نقش ها رو اجرا میکنم  .دانه بشم جاو ، قبل از اینکه از تو بخوامکسی تو این راه برابر باشم 

  »و تو نمیتونی منو منصرف کنی .  دور تر از اون که بخواي بهم یک فرصت با اون بودنو بهم بدي .تر دور 

  . وچشمهاش دوباره آتش گرفت ،اینو زمزمه کرد  »شرط می بندم که میتونم « 

  »این تنها چیزیه که من می خوام نمیدونی  «و سعی کردم صدام موزون باشه » اما تو نمیتونی « :  گفتم 

  »خوب نجنگیدي « :  با حالت اتهام گفت

  »نگفتم که این کارو کردم « بهش پوزخندي زدم 

  ».... اگه نظرت عوض بشه « ، مشتاق لبخنش بر گشت 

  »اولین کسی هستی که میفهمی  تو« قول دادم 

   در حالی که بروي علف می چکید قطرهاي کوچکی به اطراف پراکنده . در اون زمان از ابري قطره اي بارون چکید

  .می شد

  .با اخم به آسمون نگاه کردم 

  . اون قطره کوچکی که بروي گونه من بود و پاك کرد» من باید برم خونه « 
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 زمانی  که بریم و کارهایی رو انجام بدیم که خیلی خوشایند این  فقط به این معنیبارونه مشکلی نیست ، « گله کردم 

  »و حتی ممکن خطرناك باشه .نیست 

  . چشماش از هراس گشاد شد

زمانشه که به .  به اون حلقه احتیاج دارم ،این طور که پیش میرم « .آه کشیدم » ین چیز خوبیه که تو مانعش میشی ا« 

  »یم چارلی بگ

دوباره خندید و بدرون جیب شلوار جینش  .خوشنود بود  »خطر باالیی داره « . حالتی که روي صورتم بود خندید  به

  .احتیاج نیست خودم تنها بهش بگم حداقل  امادست برد 

  .او دوباره حلقه رو به طرف سومین انگشت دست چپم فرو برد

  . تا ابد بهم می داد جاییکه اون باید می بود ،  چیزي که امکان استراحت ، 
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  آخرسخن 

  انتخاب 

  

  جیکوب بلک

  .»ی  این خیلی بیشتر  وقت میگیره؟ فکر میکن، جیکوب « تقاضا کرد  الی

  . دندونهام به هم فشار می آورد

براي تنها ، به وسط دریا و آسمون  چرا اومدم اینجا ،دونست می .همه چیزو می دونست  الی ، مثل هر کس دیگه تو گروه

  .فقط تنها بودن. میدونست این تنها چیزیه که من االن میخوام . بودن 

  .رفته بود گروه رو علیه من مجبور کنه به هر حال لیا

چون حتی به کنترل حرکاتم فکر  .راي یک لحظه احساس کردم از خود راضیم ب.  کنارم یک دیوونه آزار دهنده بود

گرمایی که . قرمز از چشمهام نرفته بود  اون هاله .مال ، نرکاري که باید انجام می دادم  ،این االن آسون بود  .نکردم 

  .جواب میدادم آروم بود  اصدام وقتی به لی.  باعث لرزش ستون فقراتم می شد

 » لیه ،از صخره نپر «  یکی از پاهامو به گوشه اي کشیدم

تو نمیتونی حدس بزنی این چقدر براي من « کنار من پرتاب کرد  دشو بی پرواخو ،منو نادیده گرفت  »ایی  واقعا بچه«

  » سخته

تو باید تنها کسی باشی که خودشو جذاب احساس « .  یک دقیقه وقت گرفت تا باور کنم جدي میگه» براي تو؟ « 

یستادي دورت خورشید تنها جایی که تو ا در اون زندگی میکنیو داغون کنم ، من بدم میاد رویایی که تو، لیا میکنه 

  »از اینجا برو . چیکترین اهمیتی به مشکل تو نمیدم حاال بهت نمیگم که من کو.  میچرخه

  »باشه؟   یاد نگاه کن ،اي یک دقیقه به چیزي که از طرف من مبر« اد انگار که من چیزي نگفته بودم اون ادامه د

  صداي جریحه دارش در  .شروع به خندیدن کردم من . به نتیجه رسید، اگه تالش کرده بود که حال منو عوض کنه 

  . راه هاي عجیبی بود
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  »غرغر کردنو بس کن و توجه کن « :  با عجله گفت

ن دیگه هیچ مئن نبودم اومط . ترشرویی زودگذري رو صورتش بود »، میري؟ اگه وانمود کنم گوش میدم « :  پرسیدم

  .اشاره ي دیگه اي بکنه 

 این براي خیلی وقت پیش. تی زیبا شاید ح، تا حدي قشنگ  اري فکر میکردم که لیبه خاطر آوردم که طو قدیم

مثل اینکه این تقصیر اون بود که . او هیچوقت خودشو نمی بخشید . مابه جز س . هیچکس تا حاال زیبایی اونو ندیده بود

  . جانور وحشی شد الی

  . احتماال تونسته بود.  دوباره بر افروخته شد اخم او ،مثل اینکه تونسته بود حدس بزنه به چی فکر می کنم 

میتونی تصور کنی چرا این احساسات مثل دفتر ؟من حتی هیچوقت مثل بال سوان  ، جیکوب این حالمو به هم میزنه « 

می تونی ببینی کجا میتونه گیج .وتو از من شکایت داري بعد از این خفاش عاشق مثل اینکه من ه عاشق اونم. نمیشم 

  » ؟در جهنی که من بودم فکر میکنی باید باهاش چی کار کنم.باشه؟ من دیشب رویایی در باره بوسیدنش دیدم کننده

  »باید اهمیت بدم ؟ « 

اون داره .اون داره آماده میشه تا با اون چیز ازدواج کنه ! به هر حال برو پیشش !  نمیتونم دیگه رو مخت راه برم من « 

  » .پسر زمانشه تا به خودت تکونی بدي! تالش میکنه تا چیزیو بین خودشون تغییر بده 

اون  حاال  اون متاسف بود اما اگر چه. من تو خودم شکستم.اینو میدونستم .این تمایل  براي برگردوندن ضربه اشتباه بود

  . اینجوري رفتار نکرده بود

بیشتر داستانها میگن اون اتفاق ها بیشتر از « :  با نیشخند  گفت الی »احتماال ، به هر حال اون می خواد اونو بکشه « 

  »ها؟ . آخر بهتري از عروسی باشه  شاید یک تشییع جنازه.  اغلب بوده

من خودمو فشار دادم و هول دادم  . بستم و با مزه داغ تو دهنم جنگیدمچشم هامو .در این زمان من باید تقال میکردم 

کشتی گرفتن براي نگه داشتن اعضاي بدنم با هم درحال که  ،بر خالف طرفی که آتیش فرو کشیده ام برگشته بود  

  .بدنم سعی می کرد خودشواز لرزش جدا کنه

داشت به دست هام نگاه ، وقتی لرزشم آروم میشد .کردم خیره نگاهش . وقتی دوباره کنترلمو دوباره به دست آوردم 

  .خندیدن.میکرد

  .کمی شوخی

چه طور فکر می کنی که  «آروم گفتم و با تاکید روي هر کلمه  ».... ، لیا اگه تودر مورد نوع پریشانیت آشفته بودي « 

. ت که با شدت عشق تو مقابله کنهراحتی ما مثل نگاه کردن سام تو چشمهاي تو ؟این به اندازه کافی براي امیلی سخ

  »ت به  تپش ما مردها بعد از اون همچنین او نیاز نداش
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  .من هنوز احساس گناه می کردم وقتی  به ضربه از درد به صورتش شلیک نگاه می کردم . مثل من خودشو خیس کرد 

بود به سمت درختها و مثل یک دو  دویده ف در کرد ،فقط براي تف انداختن به سمت من توقدر  پا زدن تقال می کرد ، 

  .لرزید شاخه می

  »تو از دست رفتی « به تلخی خندیدم 

و اگه فرصت دیگه اي . دیگه بهم محل نمیذاشت او لی. ولی ارزششو داشت ، سام به خاطر این منم به جهنم میفرستاد

  .پیش می آمد بازم این کارو میکردم

دشونو خط میزدند درد این خیلی قویتر از اونی بود که من بتونم به چون حرفهاش هنوز اونجا بودند  ودر ذهنم خو

  .سختی نفس بکشم

دردي که من احمق اون  . اون درد هیچی نبود. میتونه کسی رو غیر من انتخاب کنه من زیاد اهمیت نداده بودم که بال

  . ادامه پیدا میکردتا آخر زندگی  .خیلی طوالنی  بود ،  می تونستم باهاش زندگی کنم براي آرامش

اون اجازه میداد قلبش از حرکت بایسته وتمام پوستش یخی بشه و م نبود که همه چیزو فدا کرده بود ، اما این مه

  .یک غریبه.عقلش شکل  غارتگر شکار تو سرش  پیچ بخوره 

  .هیچی دردناکتر از این تو کل جهان ، من فکر میکردم هیچ چیز از این بدتر نیست 

  ....ون بال رو بکشه اما اگه ا

به نظرم خوب بود که میتونستی به گرما  ، ااگر نه براي لی ، شاید.اگه این اتفاق بیافته من مجبورم با دیوونگی بجنگم 

یک جانور با غریزه فوق  . چه کسی میتونست این معامله اي بهتر از کنه،  یک جانور ، اجازه بدي درون منو  تغییر بده

الاقل . یک درد متفاوت .یک حیوان کسی که نمیتونست درد در این راه احساس کنه  . حساسات انسانیالعاده قویتر از ا

همینطور زیر نفس هام .  ن فرار کرد و من نمیخواستم تو اندیشه هاي اون سهمی ببرمهمین اال ااما لی.کمی گوناگون 

  .اونو به خاطر صحبت از رهایی یافتن نفرین کردم

  .  نه ي درون من می لرزیدنددستهام به خاطر کی

اعتمادي که من نخواستم اما اون نیاز به اعتماد داشت ،  . من باید باور می کردم که بال تمایل به زنده موندن داشت

  . اعتمادي که در توانایی اون خون آشام بود و باعث می شد اونو زنده نگه داره، احساس کنم 

، وقتی اون بمیره . ده بودم که چه تاثیري می تونه روي من داشته باشهومن حیرت کر. اون می خواست متفاوت بشه 

و   ،مثل یخ ؟ چه موقع عطر اون بینی منو میسوزونه ، ببینی که اونجا ایستاده مثل سنگ ، این می تونه مثل قبل باشه 

بخوام اونو بکشم ؟میشه من ؟ وقتی که ه اون چجور میتونه باش ...، براي دریدن ماشه سالح  غریزه اون شلیک میشه 

  نخوام هیچکدوم ار اونها رو بکشم؟
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اما من  ،اونها از دید ناپدید شدند زیر لبه تخته سنگی .  رخیدن نزدیک ساحل بود خیره شدمبه بادي که در حال چ

  . تا دیروقت ،نگاهشون کردم تا زمانیکه دیر شد . صداي اونها رو روي ماسه  میشنیدم

  . اما گرسنه بودم و نمیتونستم به چیز دیگه اي فکر کنم .ال ایده بدي بود رفتن به خونه احتما

او چیزي تو فکرش داشت  . وقتی به سمت خونه حرکت کردم حالت گرسنگیم بهتر شد و نگاهی به صورت پدرم کردم

  .گفتنش آسون بود ، همیشه اینو زیاد می گفت ، خیلی عادي رفتار کردم 

هیچوقت مثل این وراجی .  مورد روزش پریشان بود قبل از اینکه من بتونم به طرف میز برمدر .او خیلی صحبت کرد 

، به بهترین روشی که میتونستم مانعش شدم .  مگراینکه یک چیزهایی بود که اون نمی خواست به من بگه، نکرده بود 

  ...سریعتر باعث خفگی اون میشد. ا تمرکز کردن روي غذ

. زن فوق العادیه « مثل همیشه . سخت براي بیخیال شدن . صداي پدرم بلند بود »سته بود سو براي امروز ب...« 

من نمیدونم اون چجوري با یکی از دخترهاي اونها معامله با این حال ، . ، اون یکی  استقامتش مثل گریزلی هاست

ش به جک خود به دهان بسته »ر گوشتخوا الی.اون میتونه یک جهنم از وحشت داشته باشه بیشتراز  ,حاال سو . کرده 

  .خندید 

 اغلب روزها باعث کز کردنش میشد. فکري به ذهنم زد  ، اما بی تفاوتی منو ندید، او خالصه براي جواب من صبر کرد 

  .تالش می کردم در موردش فکر نکنم .  خفه شه اآرزو میکردم متونست در مورد لی.

»که سروکار داشتند  تو بیشتر از اونها با چیزهایی، خوب ....از زمانی که  ، از خواهرش، البته آسونتر  خیلی آسونتر ثْس

  »تجربه داري 

  . وشروع کردم  به بیرون نگاه کردن ،آهی طوالنی و عمیق کشیدم 

  »ما امروز یک نامه داشتیم « لی براي دقایق طوالنی ساکت بود بی

  »یک نامه؟ « 

  »دعوت عروسی ... یک « 

صندلیو نگه داشتم تا دستهام  .یک شدت از گرما از پشت من گذشت  . ي بدنم به اون مکان قفل شد هر ماهیچه

  .استوار بمونه

  »تی هست که براي تو  ، من نخوندمش درونش یک یاداش« .مثل کسی که از هیچی خبر نداره بیلی رفت 

  .میزي که بین ما بود گذاشت  ضخیمو بیرون آورد و روي عاجی رنگ پاکت از بین پاش و یک طرف ویلچر یک

  »اقعا مهم نیست که اون چی میگه و. تو احتماال احتیاج نداري بخونیش « 
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  .پاکت نامه رو ناگهان از رو میز برداشتم.  برگشتن روانشناسی احمقانه 

ال و خیلی با.کارت درونشم همونطوري بود . بود  خیلی تجملی براي فورکس، ورقه ي محکم گرون یکم سنگین بود 

صفحه  ،اي از سلیقه ي شخصی او روي تمام الیه  ها نبود اونجا هیچ  نشونه.  بال هیچ ربطی به این نداشت. رسمی

حتی به تاریخش  ،من کلمه هارو نخوندم  .من شرط بستم او از این اصال خوشش نیومده . هایی با چاپ گلبرگ پنج پر 

  . اهمیت ندادم. م نگاه نکرد

غذ عاجی  بود که از وسط تا خورده و اسم من با  دست خط جوهر مشکی پشتش نوشته شده بود اونجا تکه اي از کا

  . براي نیم ثانیه  تعجب کردم اگه از اون خون آشام باشه.  خیلی رسمی روي آن نشسته بود ،دست خطو نشناختم .

  . ناگهان بازش کردم

  جیکوب 

نمی خواد باعث بشه که تو اصالاحساس تعهد  و هاینکه بهت صدمه بزناون میترسه از .  قانونو شکستم ،با فرستادن این 

  . اما من اینو میدونم  اگه این چیزها طور دیگه پیش بره من میتونم انتخاب که می خوامو دیگه اي داشته باشم .بکنی 

  .براي همه چیزممنون براي اون ، ممنون .  جیکوب، من قول میدم ازش مراقبت کنم 

  . ادوارد

  

انگشتهام به روي چوپ محکم قفل شده .اون به دست چپم زل زده بود  »ز داریم ما فقط یک می، جیک « :  بیلی گفت

و ، تنها روي انجام اون کار تمرکز کردم .  اونها رو دونه به دونه شل کردم.   بودند  به اندازهاي که واقعا تو خطر بود

  .چیزیو بشکنماون موقع دستهام به هم گره خورد من نمیتونست 

  »اصال مهم نیست ،بله« بیلی زمزمه کرد  

االن خونه رفته  اخوشبختانه لی.  شرتمو در آوردم_وقتی ایستادم  با باال آوردن بازوهام تی . من از روي میز بلند شدم 

  .بود

  »خیلی دیر نکن «ه خودم مشت زدم بیلی زمزمه کرد وقتی به در جلوي را

انگار که براي پیدا رده هاي کوچییک  پشتم پرتاب شد لباس هام مثل خو،  ها دویده بودمقبل از برخورد به درخت  

بدنم میدونست من میخوام کجا برم  فکري نکردم.  این تغییر اغلب آسونتر از حاال بود.  کردن دوباره راه نشونه گذاشتم

  .قبل از اینکه اینو بپرسم  اون چیزیو که خواستم بهم داده بود ،

  . چهار پا داشتم  و پرواز می کردم من حاال
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ماهییچه هام یکدست و هماهنگ بودن و از بی هودگی .درختها لکه هایی در دریا از خط سیاه دور من بوجود آورده بود 

  .االن نمی خواستم بایستم. من روزها میتونستم مثل این بدوم و خسته نمی شدم  .رها شده بودند 

  .اما تنها نبودم 

  »سفم خیلی متا «امبري در گوشم نجوا کرد 

من غرزدم و خودمو  .در شمال اما دور زد و مسابقه داد تا به من ملحق بشه ، من میتونستم از چشمهاش ببینم  دور بود 

  .سریعتر کردم 

  »یاد جا پرید تا از دهکده بیرون ب فقط از.اون نزدیکتر بود . براي ما صبر کن«  : ي کرد و گفتدکوئیل غرولن

  » منو تنها بذار« : خشمگین گفتم 

می تونستم تو سرم نگرانیشونو احساس . می تونستم در صدایی که در باد و جنگل بود غرق بشم ، مثل  تالشی سخت  

دیدن خودم تو چشم اونها وبدتر اینکه چشم اونها پر از ترحم بود  بود که بیشترین نفرتو ازش داشتم این چیزي.  کنم

  . تمو دیدند  اما به دویدن بعد من ادامه دادنداونها نفر.

  .اما یک صداي جدید در سرم شنیدم 

  »ئیل تا یک حد راه رفتن آروم شدند مبري و کوا.ا اینکه اون هنوز یک دستور بود ب، فکر سام آرام بود  »بذارین بره « 

سرم پر از فشار بود . یبینن دست بر دارم از دیدین چیزي که اونها م ،اگه من فقط می تونستم  دست از شنیدن بر دارم 

  .انسان شدن بود ,اما تنها راهی براي اینکه تنها باشم دوباره، 

  » جهت و عوض کن« سام بهشون دستور داد 

  .ام مونده بود فقط  س.  پدید شدعد بقیه هشیاریشون رو به سکوت ناب ، اول از همه

  .تو فکرم گردوندم ،  »ممنون« 

  . من تنها بودم. و وقتی او هم  رفت، ورطه پوچی کشیده شدند ، تا بهکلمات ضعیف شدند ،  خونه وقتی تونستی بیا

نجوا کردن بالهاي ،  حاال می تونستم  صداي ضعیف از بهم خوردن برگهاي زیر ناخن هامو بشنوم.  خیلی بهتر شد

احساس کردن  . و نه چیز دیگه اي ،شنوم و بدور در مغرب ، برخورد کردن با ساحل ردور  ، اقیانوسجغدي باالي سرم 

هماهنگ با هم در یک توازن در  تاروپود بدنم  و استخوان ، هیچی به غیر از کشش عضالت ، هیچی به غیر از سرعت 

  .ناپدید شدن کیلومتر ها پشت سرم 
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در انتخواب این روش من نتونستم اولین کس باشم . من هیچوقت بر نمی گردم، اگر این سکوت در سرم ادامه پیدا کنه 

  ...من نتونم دیگه بشنوم  ,شاید اگه من به اندازهی کافی دور بشم . آخر از بقیه 

  .  تا اجازه بدم جیکوب بلک پشتم ناپدید بشه . به پاهام فشار بیشتري آوردم تا سریعتر بشم
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  بخشی از کتاب سپیده دم

  

  ،نه به خاطر اینکه او معمولی یا انسان به نظر میرسید . گاهی اوقات از یاد بردن اینکه داشتم یک خون آشام را می بوسیدم خیلی آسان بود

بلکه به  ، هیچ وقت حتی براي یک لحظه نمی توانستم فراموش کنم که کسی را در آغوش گرفته ام که بیشتر یک فرشته است تا یک آدم

او ادعا می کرد که از چند  . بی نظیر به نظر می رسید خاطر اینکه او کاري می کرد که احساس لبهایش روي لبهایم صورتم و گلویم واقعاً

  اما من می دانستم که بوي خون من هنوز باعث درد او  . دست دادن من هرگونه میل وسوسه او را درمان کرده است وقت پیش فکر از

  .هنوز گلویش را می سوزاند انگار که دارد شعله هاي آتش را تنفس می کندمی شود ، 

  

زمانیکه او اینگونه به من نگاه می کرد منظورش را  . چشمانم را باز کردم و دیدم که چشمان او هم باز است و به صورت من نگاه می کند

.نمی فهمیدم انگار که من یک جایزه ام نه یک برنده ي خوش شانس غیر عادالنه

چشمان طالیی اش آنقدر عمیق بود که من تصور کردم که می توانم تمام راه هاي منتهی به  . نگاه هایمان با هم در یک لحظه تالقی کرد

حتی اگر او یک خون آشام باشد  ، هنوز یک سوال باشد -وجود داشتن روحش –احمقانه به نظر می رسید که این حقیقت  . روحش را ببینم

 .او زیباترین روح را داشت زیباتر از افکار درخشانش یا سیماي بی نظیرش یا پیکر باشکوهش .

  

او آنگونه که درون ذهن . چیزهایی را که ببیند دوست داشته باشد شاید که بتواند او هم روح مرا ببیند و ، جواب به من نگاه کرد او در

موانع ذهنی عجیبی در مغز من بود که مرا ازچیزهاي  - هیچ کس نمی دانست چرا.  دیگران را می دید نمی توانست درون ذهن مرا ببیند

بدنم  ، فقط ذهن من مصون بود ( .می داشتمصون نگه  ، غیر معمول و ترسناك که بعضی موجودات جاودان می توانستند انجام بدهند

اما من از هرگونه مانعی که افکار مرا  ) . هنوز در معرض خطر خون آشامهایی بود که توانایی هایشان با توانایی هاي ادوارد متفاوت بود

  . بودفقط فکر کردن راجع به مسائل ماورائی خیلی اعصاب خورد کن  . سپاسگزار بودم مخفی نگه می داشت جداً

» جداً می مونم«  : دقیقه اي بعد زمزمه کرد

»  ...باید بري.  اون مهمونی مجردي توئه. ..نه... نه« 

.دستهاي سردش صورتم را نوازش کرد

من نمی تونم از پشت سر گذاشتن این دوران بیش از . مهمونی هاي مجردي براي کسانیه که از تموم شدن روزهاي مجردیشون ناراحتند« 

»مساله اي نیست بنابراین واقعاً . خوشحال باشماین 

    »ته درس« 

 .مقابل سرماي زمستانی پوست گلویش نفس کشیدم

 ....چارلی بی توجه در اتاق خوابش خوابیده بود که تقریبا به خوبی تنها بودن بود.  این به نهایت سعادت من خیلی نزدیک بود

» تمرین کردن باعث تعالی می شه« 
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؟ تو در طول ماه گذشته اصال  نیستیم ، خیله خوب با توجه به این نکته ما باید به طور خوبی نزدیک تعالی باشیم «با دهان بسته خندید 

»خوابیدي؟

،زمانی  اما این فقط شروع نمایشه و ما فقط صحنه هاي خاصی رو تمرین می کنیم براي بازي کردن در امنیت« به او یادآوري کردم 

»منداری

به نظر می رسید طالي درون چشمش از مایع به .  حرکت بود و انگار تقال می کرد اما جوابی نداد بدنش بی ، فکر کردم که خواهد خندید

.جامد تغییر حالت می داد

.درون کلماتم غرق شده بودم و چیزي را که او از آنها استنباط می کرد را می دانستم

» بال «  او نجوا کرد

» دوباره شروع نکن معامله، معامله است« :  گفتمبه او 

من ـــ من نمی تونم درست فکر کنم من توانایی اینو . نمی دونم خیلی سخته که تمرکز داشته باشم وقتی که تو اینطوري با منی« 

»د ودمو کنترل کنم تو آسیب خواهی دینخواهم داشت که خ

» من خوبم« 

» بال« 

»!  شهی« 

نه بعد از  . اینها را قبالً هم شنیده بودم او از این معامله خالص نمی شد . لبهایش فشردم تا از هجوم وحشتش جلوگیري کنملبهایم را به 

 .اصرار بر اینکه اول با او ازدواج کنم

چقدر متفاوت بود  . ان بودنگران بود همیشه نگر . او درمقابل براي دقیقه اي مرا بوسید اما می توانم بگویم که بوسه اش به شدت قبل نبود

بود که  آن وقت با این همه وقت آزادش چه کاري می خواست بکند؟ او مجبور . وقتی که دیگر نیازي نبود که بیش از این نگران من باشد

سرگرمی جدیدي داشته باشد.......

  

  

  بزودي از اولین وبسایت طرفداران گرگ ومیش 
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