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  .تمام حقوق این اثر متعلق به مترجمین و وبسایت مذکور میباشد
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  ) Shiver(  لرزش:  فالز مرسی هاي گرگ

  مگی استیفویدر : نویسنده 

  یاسمین جهانبخش : سرپرست ترجمه 

  یاسمین جهانبخش:  این فصول مترجمین

  افشین موسوي ، شفق ملّازاده: بازبینی نهائی متن 

  فر میالد مهربانی: و لوگو طراح صفحه 

  ) twilight.ir(  وبسایت فارسی توآیالیتبار از  براي اولین ترجمه و نشر
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سریگ –فصل اول 
1

  

  درجه فارنهایت 15

  

 توسط شده احاطه ، گرایید می سردي به که کوچکی و قرمز ، گرم ي نقطه ، دارم بیاد را برف روي کشیدن دراز

 هم به پیکرهاي.  دادند می فشار ، زندند می دندان بدنم به ، گرفتند می گاز ، لیسیدند می مرا آنها.  ها گرگ

 و درخشید می آنها یال روي یخ.  گرفت می داشت می ارزانی خورشید که را اندکی گرماي آن جلوي شان چسبیده

 و خیس سگ بوي پوششان مطبوع بوي.  بودند معلق ما اطراف در که ساخت می را مبهمی اشکال نفسشان

 ذوب را پوستم هایشان زبان.  انگیز وحشت و خوشایند ، کرد می تداعی سرم در را سوختن حال در هاي برگ

 ، ام ترقوه استخوان برابر در رفتند، می موهایم در و دریدند می را هایم آستین پروایانه بی هایشان دندان ؛ کرد می

  . آوردند می فشار گردنم نبض

 که حالی در و خوابیدم آنجا فقط.  نکردم اما ، کنم مبارزه توانستم می.  نکشیدم اما ، بکشم جیغ توانستم می

  . بیفتد اتفاق گذاشتم ، رفت می خاکستري به رو سرم باالي زمستانی سفید آسمان

 در زردش چشمان.  انداخت صورتم روي اي سایه ، گذاشت ام گونه مقابل و دستم داخل را اش پوزه گرگ یک

  . کشیدند مین ور آن ور این به مرا دیگر هاي گرگ بین همان در ، خوردند گره چشمهایم

 هاي روشن سایه تمام با انگیزي اعجاب بطور ، نزدیک و.  زرد.  شدم خیره ها چشم آن به توانستم می که آنجا تا

 دلم.  نکرد را کار این او و برگیرد را نگاهش خواستم نمی.  بودند شده پوشانده رگه رگه ، عسلی و طالیی

 بازوانم ، ماندند پیچیده ام سینه به دستانم اما ، بگیرم را گردنش موهاي از مشتی و کنم دراز را دستم خواست می

  . بودند شده خشک بدنم به

  . است چگونه بودن گرم که آوردم نمی بخاطر

  

1.Grace
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 چیزي گویی.  بود کننده خفه ، نزدیک بسیار ، شدند تر نزدیک دیگر هاي گرگ ، او بدون و، بود رفته او بعد و

  . زد بال بال ام سینه در

   . است شکلی چه آسمان آمد نمی یادم.  مردم می داشتم من.  نداشت وجود نوري هیچ ، نبود خورشیدي هیچ

  . شدم متولد دوباره گرما دنیاي در ، بعد و بودم شده غرق سرما از دریایی در.  نمردم اما

  . او زرد هاي چشم:  آورم می بیاد را این

  . دید نخواهیم را آنها دوباره وقت هیچ دیگر بودم کرده خیال
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سم –فصل دوم 
1

  درجه فارنهایت 15

 به برف در اي سطحی رد اندامش ؛ کشیدند ها درخت داخل را او و ربودند حیاط در تایري تاب از را دختر آنها

  . نگرفتم را جلویش.  افتاد می اتفاق این که دانستم می.  من دنیاي به او دنیاي از ، گذاشت جا

 و.  مصـرف  بـی  ي پریـده  رنگ آفتاب یک زیر روز از بعد روز.  بود عمرم زمستان سردترین و ترین طوالنی این

 تکـان  چیـز  هـیچ  مـاه  آن در.  ناپذیر سیري ارباب یک ، برد می تحلیل و سوزاند می که اي گرسنگی -گرسنگی

 در از کـرد  مـی  سـعی  کـه  حالی در ما از یکی.  بود زده یخ زندگی از تهی متغیر تصاویر در منظره ، بود نخورده

 هاي بدن به برگشتن و گرما انتظار در ، گروه ي بقیه بنابراین ، بود خورده تیر بدزدد آشغال نفر یک ي خانه پشت

 حمله که وقتی تا.  کردند پیدا را دختر آن که وقتی تا.  بودند کشیده گرسنگی و بودند مانده جنگل در مان قدیمی

  . کردند

  . بکشند اول تا جنگیدند می ، کشان زوزه و کنان غرش ، شدند خم او دور آنها

 طرف آن و طرف این بزور را دختر بدن که دیدم.  لرزید می اشتیاق شدت از هایشان جناه که دیدم.  دیدم را این

 متـوقفش  ، هـم  بـاز .  شـد  می آغشته سرخی به که دیدم را ها پوزه.  شد می ساییده او زیر در برف ، کشیدند می

  . نکردم

بِک -داشتم باالیی ي رتبه گروه در من
2

 پائول و 
3

 از فـوراً  توانستم می پس -بودند کرده حاصل اطمینان آن از 

 بـرفم  در رفته فرو پاهاي قوزك روي لرزیدم می سرما از که حالی در ، ماندم عقب اما ، کنم باز را راهم بینشان

 دبـو  زنـده  اگر ؟ بود مرگش چه او.  انسان ، چیز همه از باالتر و زنده ، داشت گرمی عطر بوي دختر.  ایستادم

  ؟ کرد نمی تقالیی چرا

سـیلم .  سـرد  و مـرده  دنیاي این در گرم و متشعشع ي رایحه یک ، کنم احساس را خونش بوي توانستم می
4

 را 

  . کرد می حرکت سریع و لرزید می او هاي لباس کردن پاره حال در که دیدم

1.Sam    2 .Beck    3 .Paul   4 .Salem  
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.  گذشت می زیادي زمان بودم خورده چیزي که باري آخرین از -  خورد پیچ دردآوري طرز به شکمم

 یا رسد نمی مشامم به او انسانی طبیعت که کنم وانمود و بایستم سیلم کنار تا بروم ها گرگ بین خواستم می

 فشار او به گروه ، بود کوچک خیلی ما گري وحشی زیر در دختر آن.  بشنوم را او مالیم هاي ناله توانم نمی

  . کنند مبادله خودمان با را او زندگی خواستند می ، آوردند می

 و گرسنگی خالف بر من اما ،د یغر من به جواب در سیلم.  کشیدم جلو ، هایم دندان دادن نشان و غرش یک با

  . بگیرد مرا پشت تا کرد تحدیدآمیزي غرش پائول.  بودم تر کولی او از ام جوانی

 دستش داخل را دماغم.  بود مرده شاید.  کرد می نگاه انتها بی آسمان به خالی چشمان با او و بودم او کنار من

  . انداخت دیگري زندگی یاد به مرا نمک هم و روغن هم و شکر هم دستش کف عطر ؛ بردم

  . دیدم را چشمانش آنگاه

  . زنده.  بیدار

  . داشتند نگه را نگاهم وحشتناکی صداقت با چشمانش ، کرد نگاه من به درست دختر

  . کرد می شکنجه را کالبدم که نبود خشم این ، بار این اما -لرزیدم می داشتم باز ، بودم خورده تکان ، برگشتم

  . صورتم روي خونش.  من هاي چشم به او چشمان

  . بیرون و درون از ، پاشیدم می هم از داشتم

  . من زندگی . او زندگی

 دندان شکارشان سر باالي و غریدند نبودم آنها از عضوي دیگر که من بر.  گرفت کناره من از محتاطانه گروه

 در کوچک آلود خون ي فرشته یک ، ام دیده بحال تا که است دختري زیباترین او کردم می فکر.  کردند اي قروچه

  . کنند نابود را او داشتند قصد آنها و.  ها برف

  .بودم نکرده نگاه چیزي به هرگز قبالً که طریقی به ، دیدم را او.  دیدم را این

  . گرفتم را جلویش و
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  یسگر – سوم فصل

  فارنهایت درجه 38

  

 وقتی ، ایستاد می ما پشتی حیاط در ها درخت ي حاشیه در او سرما در همیشه ، دیدم را او هم باز آن از پس

 گاه هیچ اما ، بود ثابت من روي زردش چشمان بردم می بیرون را ها زباله یا کردم می پر را ها پرنده غذاي ظرف

 مینسودا زمستان در که زمانی ، شب و روز میان در.  نیامد نزدیک
1

 تا بودم حاضر ، گذشت می ابدیت بلنداي به 

 هاي دست با و کردم رها را تاب وقتی بعداً یا.  بچسبم یخزده تایري تاب به کنم حس را او ي خیره نگاه که وقتی

 خطري که بفهمد تا.  شدم نزدیک او به آهسته ، پایین به دوخته هاي چشم و باال به رو دست کف ، جلو به

  . بزنم حرف او زبان به داشتم سعی. نیست

 او ، کنم پیدا دسترسی او به که کردم تالش سخت چقدر نداشت فرقی ، کردم می صبر چقدر که نداشت اهمیتی اما

  . شد می ذوب ها بوته در کنم گذر بینمان ي فاصله از بتوانم اینکه از قبل همیشه

 که بود قوي قدري به ، بکند تاب از مرا توانست می که بود بزرگ اي اندازه به او.  نترسیدم او از وقت هیچ من

 کت تک ، داشتم بیاد را نگاهش.  نداشت وجود او چشمان در خویی درنده اما.  بکشد جنگل به و بزند زمین مرا

  . رساند نمی آسیبی من به او که دانستم می.  باشم هراسان توانستم نمی و،  را چشمانش زرد هاي فام

  . زدم نمی اي صدمه او به من که بداند خواستم می

  . کردم صبر و کردم صبر

 دراز دست که هستم کسی تنها من که بود این مثل.  چیست منتظر او که دانستم نمی هرچند ، کرد صبر هم او و

  . کرد می

  

  . ایالتی در قسمت مرکزي شمال آمریکا.  5
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 .شد نمی هم تر دور اما ، نبود تر نزدیک من به هیچگاه.  کردم می تماشایش که دید می مرا.  بود آنجا همیشه او اما

 که غیبتی و زمستان در ها گرگ شکارگر حضور:  شد سال شش براي ناشکستنی الگویی این ترتیب همین به و

 که کردم می فکر.  بودم نکرده فکر زمانی تنظیم به زیاد واقعاً.  تابستان در بود بودنشان از تر کننده شکار حتی

   . گرگ فقط.  بودند گرگ آنها
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  سم – چهارم فصل

  فارنهایت درجه 90

 کننده خنک دستگاه که کتابفروشی در حتی.  بود ام زندگی روز ترین داغ زدم حرف گریس با تقریباً که روزي

 روي ، پیشخوان پشت.  شد می داخل بزرگ هاي پنجره بین از امواجش و خزید می اطراف در گرما ، داشت

 همچنان.  دارم نگه درونم در را اش قطره هر توانستم می گویی ، کشیدم درون به را تابستان و شدم ولو ام لیدصن

 ، برد می رو و رنگ از ها قفسه روي را ها کتاب تمام ظهر از بعد آفتاب نور ، گذشتند می آرامی به ها ساعت که

 هاي لغت ي رایحه که کرد می گرم را ها جلد درون جوهر و ها صفحه چنان و کرد می اندود دزر را هایشان جلد

  . بود پیچیده هوا در شان ناخوانده

  . داشتم دوست که بود چیزي این. وقتی که انسان بودم 

 داخل به را دخترها از گروهی و فرسا طاقت داغ هواي هجوم و شد باز خفیفی دینگ صداي با در که وقتی

 ، ندارند من کمک به احتیاجی بود معلوم که خندیدند می بلند انقدر.  بودم خواندن حال در من ، کرد دعوت

 جز کنند صحبت هرچیزي از و دهند هل را یکدیگر دیوارها بین گذاشتم و دادم ادامه خواندن به بنابراین

  .ها کتاب

 موي که افتاد آنها از یکی به چشمم ، دیدم نقطه ي گوشه از اما ، کردم می توجهی دیگر دخترها به کنم نمی فکر

 باد حرکتش اما ، نبود مهم چندان کار این خود.  بست بلندي اسبی دم صورت به و برد باال را اش تیره بلوند

   . دادم تشخیص را آن فوراً.  شناختم می را بو.  کرد ایجاد هوا در را معطري كدان

  . بود حتماً.  بود خودش این

 هنوز دیگر تاي دو.  بیندازم دختر آن سمت به نگاهی تا کردم ریسک و گرفتم صورتم جلوي را کتابم تندي به

 کرده آویزان کودکان ها کتاب بخش سر باالي سقف از من که کاغذي ي پرنده یک به و زدند می حرف داشتند

 آنگاه.  بود برش و دور هاي کتاب به چشمش و بود ایستاده عقب ؛ زد نمی حرف او ، اما.  کردند می اشاره بودم

 روي چیزي جستجوي در هایش چشم.  یافتم را خودم از چیزي ، اش چهره حالت در و دیدم را صورتش
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  . رفتند ها قفسه

 بود رسیده فرا اش لحظه که حاال اما ، بودم کرده ریزي برنامه را صحنه این از مختلف نوع هزار سرم در

  . کنم چکار باید دانستم نمی

 در را تکالیفش یا خواند می کتاب یک فقط داشت و بود پشتی حیاط در وقتی.  بود واقعی خیلی اینجا در او

 چرا که هایی دلیل تمام ؛ بود ناپذیر تحمل خالی فضاي یک ما بین ي فاصله آنجا.  داشت فرق نوشت می دفتري

 ، آمد می نزدیک گیري نفس طور به نظر به ، من با ، کتابفروشی در ، اینجا.  کردم می حس را ماندم می دور باید

  . دارد باز او با زدن حرف از مرا که نداشت وجود چیزي هیچ.  نبود هرگز قبالً که طوري

 اما شناخت نمی را صورتم او.  برگرداندم کتابم روي را سرم  سرعت به من و چرخید من طرف به نگاهش

  . شناخت خواهد را هایم چشم که کردم می باور باید.  داد می تشخیص را هایم چشم

 او با دنز حرف به وادار تا بخرد کتابی او که کردم می دعا . بکشم نفس دوباره بتوانم تا برود او که کردم می دعا

  . شوم

 نظر به – شما رویاهاي کالج به رفتن:  نمره ساختن.  ببین اینو اینجا بیا ، گریس «:  زد صدا دخترها از یکی

  » ؟ نه ، خوبه

 با و شد خم که کردم تماشا بود شده روشن آفتاب نور تابش با که را او پشت و کشیدم داخل به را نفسی آهسته

 پیدا کجی حالت هایش شانه.  کرد نگاه دانشگاهی هاي تست به مربوط مقدماتی هاي کتاب به دیگر دخترهاي

 سر او کردند اشاره دیگر هاي کتاب به وقتی ؛ دهد نشان را اي عالقه مؤدبانه خواهد می فقط گفت می که بود کرده

 ، شد می ساطع پنجره درون از که را رشیدوخ نور که کردم تماشا.  بود شده پرت حواسش انگار اما ، داد تکان

 یطالی اي طره یه تبدیل را هرکدام و کشید خود درون را بودند زده بیرون او اسبی دم از تک تک که موهایی

 و جلو شد می پخش سر باالي که اي موسیقی ریتم با اي مشاهده قابل غیر طور به تقریباً را سرش.  کرد درخشان

  .  برد می عقب

  » . هی «

.  برنزه و تیره موهاي با دیگر دخترهاي از یکی.  نبود گریس.  برگشتم بود آمده پشتم که کسی سمت به تندي به
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 اما ، نگفت چیزي او.  بود زده زل من هاي چشم در مستقیم و بود انداخته اش شانه روي را بزرگی دوربین

 و گاهکه  دزدکی هاي نگاه از من هاي چشم رنگ برابر در افراد واکنش.  کند می فکر چیزي چه به دانستم می

  . بود صادق باره این در او حداقل ؛ انجامیدند می یکریز هاي شدن خیره به بیگاه

  » ؟ بگیرم ازت عکس یه نداره عیبی «:  پرسید

 تسخیر رو روحشون بگیري رو عکسشون اگه کنن می فکر بومی مردم از بعضی«:  گشتم بهانه یک دنبال به

. انداختم باال عذزخواهانه را هایم شانه»  . نه عکس . ببخشید پس ، ایه منطقی خیلی بحث من نظر به این.  کردي

  » . بگیري مغازه از عکس یه تونی می داري دوست اگه«

 به و بود مکی کک خیلی ، داشت پرپشت و روشن اي قهوه موي:  داد هل را دار دوربین دختر سومی دختر

الیویا ، زدنی الس مشغول «.  کرد می خسته مرا که شد می ساطع او از انرژي قدري
1

 وقت کارا این واسه ؟ 

  » . بریم می رو یکی این ما ، رفیق بیا.  نداریم

  . انداختم گریس دنبال ، اطراف به سریعی نگاه و گرفتم او از را ساختن نمره کتاب

  » . سنت نه و نود و دالر نوزده «:  گفتم

  . کوبید می تند تند قلبم

 یه« .  داد من دست به دالري بیست یک اما » ؟ کاغذي جلد کتاب یه واسه «:  کرد اظهار مکی کک دختر

 کتاب گذاشتن براي.  گذاشتم صندوق کنار پیشخوان روي را آن اما ، نداشتیم پنی جاي ما»  . دار نگه رو پنیش

اما او در  . کشیده طول انقدر چرا ببیند تا بیاید گریس بود ممکن که فکر این در ، کردم معطل کیسه در رسید و

پاکت را  دختر کک مکی.  خواند سرش به طرفی خم شده بود ها را می ، همچنان که ردیف بخش بیوگرافی ماند

  . سپس آنها پیش گریس رفتند و او را به طرف در راندند. گرفت و به من و الیویا نیشخند زد 

 مـرا  و دیـد  مـی  مـرا  هاي چشم گشت، برمی حاال او اگر.  ایستادم جا همین من ، کن نگاه من به.  گریس بچرخ

   . شناخت می

1 .Olivia 
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 راه وقتشـه  «:  آورد در ناشکیبایی روي از صدایی گروه ي بقیه به رو و -دینگ -کرد باز را در مکی کک دختر

 خیـره  آنهـا  بـه  کـه  دانستم می.  کرد پیدا صندوق پشت مرا دومرتبه هایش چشم و چرخید اندکی الیویا » بیفتید

  . بگیرم را خودم جلوي توانستم نمی اما -گریس به - ام شده

  » . دیگه بیا گریس «:  گفت مکی کک دختر.  شد خارج مغازه از و کرد اخم الیویا

  . شد نمی اش متوجه کامالً مغزم که کرد می صحبت زبانی به بدنم.  آمد درد به ام سینه

  .  ماندم منتظر

 از یکـی  جلـد  روي را طالـب  انگشـت  یـک  فقـط  ، بشناسد مرا خواستم می دنیا در که شخصی تنها گریس اما

 ، گذاشـت  مغـازه  بیـرون  بـه  قدم بودم آنجا من شود متوجه اي لحظه اینکه بدون و کشید سخت جلد هاي کتاب

  . من دسترس در درست
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  گریس – پنجم فصل

  فارنهایت درجه 44

کالْپِپِر جک که وقتی تا هستند گرگینه همه جنگل داخل هاي گرگ که مبود نشده متوجه
1

  . شد کشته 

 ما کوچک شهر در همه که بود چیزي تمام جک ، افتاد اتفاق این وقتی ، من دبیرستان سوم سال سپتامبر ماه

 گران داشتن از گذشته – باشد بوده اي العاده فوق ي بچه جک که نبود طور این.  کردند می صحبت اش درباره

 کشته تا اما.  بود عوضی یک او واقع در.  شد می هم مدیر اتومبیل شامل که پارکینگ داخل اتومبیل ترین قیمت

 شنیده مدرسه راهروهاي در را داستان از مدل هزار گذشت می او مرگ از که روزي پنج طی در.  قدیس – شد

  . بودم

  . داشتند وحشت ها گرگ از همه حاال:  بود این نتیجه

 ي خانواده به تدریج به همگانی تشویش ، نبود خانه زیاد بابا و کرد نمی نگاه اخبار معموالً مامان اینکه خاطر به

 گرگ با من ي حادثه گذشته، سال شش طول در. برسد خود نهایی حد به تا کشید طول روزي چند چکید، ما

 جک ي حمله انگار اما بود، شده جایگزین مکمل هاي رنگ تربانتین بخار با بود، شده پاك مادرم ذهن از ها

  .کرد شفاف شفاف را آن

 که کسی دخترش، با بیشتري وقت کردن صرف مثل منطقی چیزي به تبدیل را اضطرابش که بود بعید مامان از

  .شود معمول از تر ذهن آشفته تا کرد استفاده آن از عوض، در. کند بود شده حمله او به ها گرگ توسط اول بار

  »خواي؟ نمی کمک شام واسه مامان،«

 به ببیند را آن توانست می آشپزخانه از فقط که تلویزیون از را اش توجه کرد، نگاه من به گناهکارانه مادرم

  .کرد معطوف کرد می نابود برش تخته روي داشت که هایی قارچ

  

1  .Jack Culpeper  
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 » بود نزدیک اینجا به خیلی ، کردن پیداش که وقتی اینو «:  گفت و کرد اشاره تلویزیون طرف به چاقو با مامان

 ي گوینده شد ظاهر صفحه راست ي گوشه،  باال در گرگ یک از تاري عکس کنار ما شهر از اي نقشه که هنگامی

 » ..داد ادامه و ؛ حقیقت یافتن براي جستجو در« :  گفت او.  آمد می نظر به ریا بی ، خلوص عدم کمال در اخبار

 مشخص را ساده هاي واقعیت حداقل ، هم سر پشت داستان یک کردن گزارش هفته یک از بعد که کردند نمی

 و خاکستري پرآشوب پوشش با ، نبود نزدیک هم من گرگ ي گونه به حتی دادند می نشان آنها که عکسی.  کنند

  . گونش گندم زرد هاي چشم

وود باندري طرف اون درست.  کنم باورش تونم نمی هنوز «:  داد ادامه مامان
1

  » . شده کشته اونجا.  

  » . مرده یا «

  » ؟ چی «.  همیشه مثل زیبا و آشفته اندکی ، کرد اخم من به مامان

 غش جاده کنار ممکنه «.  نمادها و عددها منظم و آسان هاي خط - کردم بلند تکالیفم روي از را سرم دوباره

 به رو بقیه و بیفتی راه اونور ور این طور همین تونی نمی.  داره فرق.  جنگل تو باشه شده کشیده و باشه کرده

  » . بندازي وحشت

 که کرد می خرد کوچک قدري به را ها قارچ طور همان ، بود شده تلویزیون ي صفحه پرت دوباره مامان حواس

 ، کردن حمله بهش اونها «.  داد تکان را سرش او !  خورد می سلولی تک انرجانو ي یهذتغ درد بهبیشتر 

  ».گریس

 اگر.  بودند اشباح مانند تاریکی برابر در ها درخت ي پریده رنگ خط ، انداختم پنجره بیرون جنگل به نگاهی

 گفتی می من به همیشه و همیشه و همیشه خودت تو ، مامان «.  ببینم را او توانستم نمی ، بود آنجا در من گرگ

  » . هستن جو صلح معموالً ها گرگ: 

1.Boundary Wood  
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 دهد ادامه خانه این در زندگی به توانست می که جوري تنها کنم می فکر.  بود مامان شعار ها سال براي جمله این

 من به حمله که ورزد اصرار و کند متقاعد آشنایان به نسبت ها گرگ آزاري بی به را خودش که بود طریق این به

 من اما ، نه یا طلبند صلح آنها که داشت اعتقاد واقعاً او آیا که دانستم نمی.  بوده بار یک فقط و ءتثناسا یک

 و ها قیافه ، بودم کرده تماشا ام زندگی سالهاي تک تک را ها گرگ من ، درختان در شدن خیره با.  داشتم

 که داشت وجود گونه بیمار اي قیافه با نحیف راه راه گرگ یک ، البته.  بودم شده حفظ را هایشان شخصیت

 پوشش -او مورد در چیز همه.  شد می پیدایش ها ماه سردترین در فقط و ماند می ها درخت پشت در همیشه

 را بیمار بدن یک فریاد - چرخشش حال در همیشه معیوب چشم یک ، دارش شکاف گوش ، اش ژولینه کدر

 پوستم که داشتم بیاد را هایش دندان.  کرد می را مریض ذهن یک ي زمزمه اش وحشی هاي چشم سفیدي و زد می

  . کند حمله جنگل در انسان یک به دوباره او که کنم تصور توانستم می.  خراشیدند می را

 کنند می گیري جفت عمر تمام براي بار یک ها گرگ که بودم خوانده.  داشت وجود هم ماده سفید گرگ یک و

 گرگ که بودم دیده.  بود سیاه او سفیدي ي اندازه به که درشت گرگ یک ، بودم دیده گروه رهبر با را او من و

. زد می برق آب در ماهی مثل مویش.  کرد می راهنمایی ها درخت سمت به را او و زد می دماغ او ي پوزه به سیاه

. کرد می حمله انسانی به که کنم تصور توانستم می هم را او ؛ داشت خود در قرار بی و وحشی زیبایی جور یک او

  . ترسیدم نمی آنها از من.  بودند جنگل در زیبایی هاي روح آنها ي بقیه اما

 و بندازن تله به رو همشون باید فقط شاید «. زد برش تخته به اي ضربه مامان»  . جو صلح ، درسته «

  » . جایی ، کانادایی بفرستنشون

 نظر به ها ماه آن ، بچه یک عنوان به.  بود بد کافی ي اندازه به گرگم بدون ها تابستان.  کردم اخم تکالیفم به رو

 دوباره که شد می ها گرگ براي کردن صبر صرف که زمانی تنها ، آمد می طوالنی باوري قابل غیر طور به

 آن طی در.  شد هم تر سخت ها انتظار  این تحمل شناختم را رنگم زرد گرگ وقتی.  دهند نشان را خودشان

 به گرگم با و شدم می گرگ شد می که شب آنها در که بودم کرده تصور را هایی ماجراجویی ، طوالنی هاي ماه
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 درختان دانستم می حاال.  آمد نمی برف هرگز که جایی ، بودند طالیی درختانش ي تنه که کردیم می فرار جایی

  . داشت که -من زرد چشم گرگ - گروه اما ، نداشت وجود طالیی

 کارو این من بزار «.  رفتم برش تخته سر مامان پیش و کشیدم آشپزخانه میز روي را ام ریاضی کتاب آهی با

  » . کنی می خرابش داري فقط تو.  بکنم

 و چرخید و داد جایزه من به لبخندي با عوض در.  کند کاري چنین نداشتم انتظار هم من و نکرد اعتراضی او

 ناهار کار اگه «:  گفت او.  کند می انگیزي رقت کار چه شوم متوجه من که بود این منتظر مدت تمام انگار رفت

  » . مونم می عاشقت ابد تا ، کنی تموم رو

 مادر وقت هیچ او.  بود پرت حواس و رنگی خدا ي همیشه مامان.  گرفتم او از را چاقو و درآوردم شکلکی

 هاي خانم نقش او خواستم نمی من.  کند گیري گرد را خانه و کند درست غذا و ببندد بند پیش که شد نمی دوستم

  . کردم می تمام را تکالیفم باید -جداً اما.  کند بازي را کدبانو

 فشار را شکمشان وقتی که بود هایی عروسک آن از یکی مامان اگر»  . کارگاهم تو من.  عزیزم ، مرسی «

  . شد می اش شده  ضبط پیش از هاي عبارت از یکی جمله آن ، گفتند می مختلف چیز شش یا پنج دهی می

 داخل را شده له هاي قارچ.  بود دویده باال ها پله از جلوتر او اما» ...نکنیا غش ها رنگ بخار از «:  گفتم او به

 بابا که بود مانده ساعت یک هنوز.  کردم نگاه بون آویزان روشن زرد دیوار از که ساعتی به و ریختم کاسه یک

 به نگاهی نیم اینکه براي ، آن از بعد ، شاید و داشتم زیاد وقت شام کردن درست براي.  بیاید خانه به کار سر از

  . شود نصیبم گرگم

 و کشیدم بیرون را آن.  شود ترکیب شده له هاي قارچ با بود قرار احتماالً که بود یخچال در گوشت برش یک

 در ها گرگ جمعیت آیا شد پرسیده اخبار در »کارشناس« یک از ، طرف آن در.  انداختم برش تخته روي

  . کرد خراب را ام روحیه همه اینها.  نه یا دهند انتقال را آنها و شود محدود باید مینسودا
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  » ؟ الو «. خورد زنگ تلفن

  » ؟ خبر چه.  تو بر سالم «

ریچل
1

 او.  عالی همراهی و منظم کامالً -بود مادرم برعکس درست او ؛ بودم خوشحال صدایش شنیدن از.  

 همین و گذاشتم ام شانه و گوش بین را تلفن گوشی.  باشم داشته را بیگانه یک احساس تر کم من شد می باعث

 کنار بعد براي بود مشتم ي اندازه به که را آن از تکه یک ، کردم قطعه قطعه را گوشت زدم می حرف که طور

  » . مسخره اخبار دیدن و کردن درست شام فقط «.  گذاشتم

 جورایی یه.  نمیشن سیر ازش انگار ؟ آره ، تخیلی هاي حرف.  دونم می «.  گویم می چه که گرفت فوراً او

 که هست بد کافی ي اندازه به ؟ بره یادمون بزارن تا شن نمی خفه فقط چرا که اینه منظورم -خداییش ، چندشه

 ي خانواده تازه -کنه می اذیتت خیلی حتماً ، گرگا و تو جریان با اونم.  بشنویم چیزا این از همش و مدرسه بریم

سختی به که گفت می و گفت می تند تند قدري به ریچل»  . شن خفه گزارشگرا که خوان می حتماً هم کج 

:  پرسید بعد و دادم دست از را گفت وسط آن که چیزهایی از مشت یک.  بفهمم را هایش حرف توانستم می

  » ؟ نزد زنگ امشب الیویا«

. کرد می درك ها گرگ به نسبت را من شیفتگی اندکی که کسی تنها ، بود ما ي نفره سه گروه ي گوشه سومین الیویا

 داره بیرون رفته احتماالً «:  گفتم.  بودم نزده حرف ریچل یا او با تلفن پاي من که بود هایی شب معدود از امشب

 از نیمی ؛ دید می دوربینش لنز ي پنجره از را دنیا الیویا » ؟ شه رد شهابسنگ یه نبود قرار امشب.  گیره می عکس

  . باشند براق سفید سیاه چهار در شش هاي فرم در رسید می نظر به من دبیرستان خاطرات

 لحظه یه.  خواد می رو شهابسنگه سکسی حرکت اون از تیکه یه حتماً الیویا.  توا با حق کنم فکر «:  گفت ریچل

  » ؟ بزنیم حرف داري وقت

1 .Rachel  
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  » . دارم مشق و درس بعدش ، کنم تموم رو شام وقتی تا فقط.  جورایی یه «.  انداختم نگاهی ساعت به

  » رار . ف :  کن امتحانشون ، دلم عزیز اس کلمه دو.  کشه می طول لحظه یه.  باشه «

  » . رِیچ ، بود کلمه یه که اون «.  شود سرخ اجاق روي گوشت گذاشتم

 اگه گفتن مادرم پدر: بگم خواستم می اینو ، هرچی حاال.  میومد چشم به بهتر سرم تو.  انگار آره«.  کرد مکث او

.  برم جایی یه خواد می دلم شدیداً من.  میدن رو پولش اونا ، برم بخوام جایی کریسمس تعطیالت واسه امسال

 بعد فردا الیویا و تو  ! نباشه فالز مرسی فقط.  باشه ، باشه خواد می هرجا ، خدایا.  فالز مرسی جز به جایی هر

  » ؟ کنیم انتخاب رو جایی یه میاین باهام مدرسه از

  » . حتماً ، آره «

  » . بیاین بتونین هم الیویا و تو شاید ، بود باحال خیلی جاي یه اگه «:  گفت ریچل

 درخت عطر:  کرد بیدار را ذهنم در را خاطراتی فوراً کریسمس ي کلمه . ندادم را جوابش موقع همان

 پشت از که گرگم هاي چشم و، پشتی حیات فراز بر دسامبر ماه بیکرانِ و ستاره پر تاریک آسمان ، کریسمسمان

  . کردند می نگاهم برف از پوشیده درختان

 همین داري اآلن دونم می! گریس ، نکن دوردست به خیره متفکر ساکت هاي نگاه ازون «.  کرد غرولندي ریچل

  » ! بیرون بزنی جا این از خواي نمی که بگی همب تونی نمی!  کنی می کارو

  »  . 'نه' نگفتم که من «:  کردم اعتراض.  داشتم تعلق اینجا به اي گونه به من. خواستم نمی جورهایی یک

 این که میاي اما «.  کشید آهی ریچل»  . گفتی می باید که بود چیزي اون.  نگفتی هم 'آره ، جون خدا واي' «

  » ؟ نه ، طرفا

.  میام که دونی می «:  گفتم ، بیندازم پشتی ي پنجره از بیرون به نگاهی تا کردم می دراز را گردنم که حالی در
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  » . برم باید واقعاً دیگه حاال

  . کرد قطع را گوشی و خندید او » . باي.  دارم دوست.  بیار ام شیرینی.  آره آره آره «:  گفت ریچل

 از را تمکُ.  شود آماده و بجوشد من به احتیاج بدون خودش تا گذاشتم گاز روي را کباب تاس ظرف عجله با

  . کردم باز را شد می باز چوبی ایوان سمت به که اي کشویی درِ و برداشتم دیوار روي لباسی جا

 اتمام به رسماً تابستان که کرد یادآوري من به ، پیچید هایم گوش ي الله در و گزید را هایم گونه که سردي هواي

 شناخت، نمی را من اغلب گرگم پوشیدم می را آن وقتی که دانستم می اما ، بود کتم جیب در ام پشمی کاله.  رسیده

 ایوان از خارج به قدم و انداختم نگاهی حیاط ي حاشیه به باز نیمه هاي چشم با.  نداشتم آن به کاري بنابراین

  . بود لیز و سرد دستم در گوشت ي تکه.  برسم نظر به تفاوت بی داشتم سعی ، گذاشتم

 تماشاي محو لحظه یک براي ، ایستادم و شنیدم پایم زیر را رنگی بی علف شدن خرد صداي حیاط وسط در

 یک سرد و خشک ي منظره این.  شدم درختان سیاه و لرزان هاي برگ پس در غروب آسمان پررنگ صورتی

 آن به باید که جایی.  بود دور بود پیچیده آن در راحت بقاي بخش آرامش بوي که گرم ي آشپزخانه از دنیا

 چیزي که کردند می ترغیبم ، زدند می صدا مرا ها درخت اما.  باشم که خواستم می باید که جایی.  بودم می متعلق

 با ، بزور با مرا روزها این که بود میلی این.  شوم ناپدید بود راه در که شبی در و کنم رها را شناختم می که

  . کشید می ، ویرانگر فرکانسی

 دماغش هاي پره بود، ایستاده درخت یک کنار که دیدم را گرگم من و کرد تغییري جنگل ي حاشیه در تاریکی

 طرف این به در از که زردي نور گذاشت و برگرداند را سرش وقتی.  کشیدند می من دست در را گوشت بوي

. رفت بین از زود بود شده ایجاد من در او دیدن خاطر به که خاطري راحتی ، کند روشن را صورتش تابید می

  . کهنه روز چند.  است قرمز شده خشک ي کهنه خون اندکی با اش چانه که ببینم توانستم می حاال

 بودن آشنا یا گوشت یا.  کند حساسا من دست در را گوشت تکه بوي توانست می او ؛ بود کار مشغول دماغش
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 به دیگري زمان هر از. بیشتر قدم چند سپس.  بکشد بیرون ها درخت از قدمی چند را او تا بود کافی من حضور

  . بودم تر نزدیک او

 یا.  کنم لمس را اش کننده گیج خز و کنم دراز را دستم توانستم می که نزدیک اي اندازه به ، شدم رو به رو او با

 بریدگی یک.  باشد او مال خون آن که خواست می دلم بدجور . کنم پاك را اش پوزه روي پررنگ قرمز ي لکه

  . بود آمده بوجود مبارزه یک در که قدیمی خراش یا

  . باشد دیگري کس به متعلق رسید می نظر به.  رسید نمی نظر به طور این اما

  » ؟ کشتی اونو تو «:  گفتم آهسته

 به هایش چشم ، بود مجسمه یک حرکتی بی به او.  نشد ناپدید من صداي شنیدن با داشتم انتظار که طور آن

  . کردند می تماشا را صورتم ، دستم در گوشت جاي

 گفتن این به اونها«. بفهمد توانست می او انگار» . زنن می حرف همین از فقط اونها اخبار توي «:  گفتم

  » ؟ بودي کرده کارو این تو.  کردن کارو این وحشی حیووناي گفتن اونها.  وحشیگري

 طی در بار اولین براي بعد و.  بزند پلک اینکه بدون ، حرکت بی ، شد خیره من به طوالنی اي دقیقه براي او

 یک.  داشت می باید گرگ یک که بود اي طبیعی ي غریزه هر برخالف این.  بست را هایش چشم او ، سال شش

 تابانش هاي چشم ، بود شده خشک انسانی تقریباً اندوهی در او، حاال و گذاشتن هم بر چشم بدون نگاه عمر

  . بود آمده تر پایین دمش و شده خم سرش بودند، بسته

  . بودم دیده بحال تا که بود چیزي ترین غمناك این

 فرار و بترسد او که ترسیدم می این از فقط ، رفتم او سمت به ، خوردم می تکان سختی به که حالی در آرامی، به

 متوجه ، خوردند تکانی هایش گوش.  نداشتم هراسی بودند کرده پنهان که هایی دندان یا قرمز هاي لب از ، کند

 تکانی افتادنش صداي با.  انداختم کنارم برف در را گوشت شدم خم.  نکرد حرکت اما ، بود شده من حضور
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 کنم حس را نفسش گرماي و ببویم را او پوشش وحشی ي رایحه توانستم می که بودم نزدیک اي اندازه به.  خورد

.  

 او وقتی و اشتمذگ او انبوه یال روي را دستم یک - دهم انجام خواست می دلم همیشه که کردم را کاري سپس

 رسید می نظر به که اي اندازه به او بیرونی پوشش.  کردم دفن او موي در را دستم دو هر ، نکشید عقب را خودش

 ، داد فشار من به را سرش او ، آرامی ي ناله با.  بود مانند پنبه کرك اي الیه زخیم موهاي زیر در اما نبود لطیف

 عطر هرچند ، نبود خانوادگی سگ یک از بیشتر چیزي که انگار کردم بغل را او.  بودند بسته هنوز چشمانش

  . چیست واقعاً که کنم فراموش داد نمی اجازه من به تیزش وحشی

  . نداشت اهمیتی دیگر ، لحظه یک براي.  هستم -کسی چه -کجا کردم فراموش لحظه یک براي

 شد، می دیده سختی به بود محوشدن حال در اش روشنی که روزي در ، دوردست در:  گرفت را چشمم حرکتی

  . سوختند می چشمانش ، کرد نظاره جنگل ي حاشیه از داشت سفید گرگ

 ، گذاشت قدم جلو به ماده گرگ.  غرید می او به رو داشت گرگم که شدم متوجه و شنیم را صدایی بدنم برابر در

 هایش دندان صداي از.  شود رو در رو او با تا چرخید بازوهایم در من گرگ و، بود گستاخ اي عادي غیر بطور

  . لرزیدم برخود کردند می برخورد هم به خشم با او به رو که

 کرد، نگاه خیره فقط او اما.  کرد می غرش باید گرگ یک.  بود بدتر آن جورهایی یک و، نکرد غرشی هیچ او

  . کرد می القا را نفرت اش بدنی زبان نماي هر ، آمد می من روي او از هایش چشم

 عقب به قدم یک که کرد می مجبور مرا ، آورد فشار من به تر محکم ، غرید می صدا بی تقریباً که من گرگ

 در طرف به من و کردند پیدا را ها پله پاهایم.  کرد می راهنمایی ایوان طرف به مرا ، دیگر قدم یک ، بعد و بروم

 محبوس خانه درون را خودم و شود باز تا دادن هل را در من تا ماند ها پله پایین او.  کردم نشینی عقب کشویی

  . کردم
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 هرچند.  ربود بودم انداخته که را گوشتی تکه و آمد جلو سرعت به سفید گرگ ، آمدم داخل اینکه محض به

 در که بودم من این اما ، شد می حساب تهدید ترین واضح غذا براي و بود تر نزدیک همه از او به من گرگ

  بعد و داشت نگه مرا نگاه طوالنی اي لحظه براي او.  کردند پیدایش او چشمان ، اي شیشه دیوار دیگر طرف

  . خزید ها درخت داخل روح یک مانند

 از داشت هنوز او.  گرفت می را هایش چشم ایوان نور کم چراغ کرد، مکث ها درخت ي حاشیه در من گرگ

  .کرد می تماشا شد می دیده سیاه تاریکی در که مرا اندام در، پس

. بود ننموده زیاد اینقدر هرگز ما بین ي فاصله
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  .تمام حقوق این اثر متعلق به مترجمین و وبسایت مذکور میباشد
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  ) Shiver(  لرزش:  فالز مرسی هاي گرگ

  مگی استیفویدر : نویسنده 

  یاسمین جهانبخش : سرپرست ترجمه 

  پریسا امیدوار:  این فصول مترجمین

  افشین موسوي ، شفق ملّازاده: بازبینی نهائی متن 

  فر میالد مهربانی: و لوگو طراح صفحه 

  ) twilight.ir(  وبسایت فارسی توآیالیتبار از  براي اولین ترجمه و نشر

  

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                                                       twilight.ir              یفویدرمگی است: نویسنده  

new-moon.ir                                              یاسمین جهانبخش: مترجم

لرزش:  فالز رسیم هاي گرگ

٣

  گریس – فصل ششم

درجه فارنهایت 42

  

موهاي زبر  حس ، دوباره و دوباره بودم سرگردانها  گ من هنوز در دنیاي ساکت گر،  رسیدبه خانه وقتی پدرم 

بوي ولی  م کنماتم اشسته بودم تا شام ر ام ریاهمیلی دست با بی هرچند . کردم تصور می را در کف دستهایمگرگم 

سال طول  6 . داشت رویارویی را در ذهنم تازه نگه میو این  نده بودام باقی میها خوشش هنوز روي لباس

ور ، درست همان ط حاال او از من محافظت کرده بودو  ، بغلش کنم . لمسش کنم دهداجازه  من به تاکشیده بود 

نستم که پدرم تمایلی به اد اما می ، مویبه کسی بگ خواستم امیدي می با نا من . بود حفاظت کردهتا االن همیشه که 

 درمورد ،  پس زمینه دربا وزوز مرتب اخبار رادیوئی و تلویزیونی  مخصوصاً ، شریک شدن در هیجان من ندارد

    . بسته نگه داشتم را دهنم پس . حمالت

شام بوي خوبی  « :  صدا زد ، در آشپزخانه ندیده بود ابا اینکه من ر.  پدر با شتاب وارد شد ، جلوئیدر سالن 

 ، رسیدند ش پشت عینک خسته به نظر مییچشمها . نوازش کرد امد و سرم رآو به آشپزخانه  » . ،گریس ده می

  . روي صندلی انداخت اتش رو کُ»  ؟ در حال نقاشی کردن ؟ مادرت کجاست « : لبخند زداما 

دونم که قصد نداري اون جا ولش  می « : تش چشم غره رفتمکُبه »  ؟ کنه هیچ وقت کارش رو تعطیل میمگه  «

  » . کنی

استفاده از اسم »  ! وقت شامه ، گزر « : ها صدا زد برداشت و رو به پله اپدر با لبخندي دلجویانه کتش ر

   . تائید کرد را خوشحالیش نی ماماناخودم

او  - ها نفسش بند اومده بود به خاطر دویدن از پله . ي زرد رنگ ظاهر شد آشپزخانه در مادر در عرض دو ثانیه

  . خورد ش به چشم میا هخط سبز رنگی روي استخوان گونو  - رفت راه نمیهنگام رفتن به جایی هیچ وقت 

و  . ژه زدمامان م  » ؟ مکعزیز ؟ دختر خوبی بودي «. بوسید ود او راکرد رنگی نش پدر در حالی که سعی می

  » . بهترین «. ویدخواست بگ می هنست که پدر چاد انگار می، روي صورتش حالتی نقش بسته بود 
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  » ؟ گریسی ، و تو «

  » . بهتر از مامان «

  » ...بنابراین . ترفیع من این جمعه اجرا میشه ، خانم ها و آقایان « : صاف کرد اش ریپدر گلو

ن اون م « : کرد گفت ي هال نگاه می در آینه او در حالی که خودش ر ، امان دست زد و در یک دایره چرخیدم

  » ! کنم سالن مرکز شهر رو اجاره می

که من فرصت کنم ، به محض ایندخترکم  و گریسی «. ن داداتک اپدر پوزخند زد و به عالمت توافق سرش ر

دیگه از بس بردمش تعمیرگاه خسته . کنی تا اون ماشین داغونت رو عوض  ببرم میتورو به فروشگاه ماشین 

» . شدم

 ش راهاي مزخرف آوازیکی از آن  رقصان وارد آشپزخانه شد و . و دوباره دست زد مامان با گیجی خندید

 ، خوب . دیدم نمی اوالدینم رهیچ کدام از  رمن دیگ احتماالً ، کرد اجاره می ااگر استودیوي مرکز شهر ر .نداخو

  .شد  پیدا می غذاوقت  معموالً ي آنها  سرو کله . به جز براي شامالبته 

  » ؟ راه میرنیی که ااز اون عنیی ؟ ماشین خودم ؟ واقعا « . ولی این در مقابل قول معتبر حمل و نقل مهم نبود

به معنی آزادي  ، ماشینی مثل این . بغلش کردم»  .نه چیزي بیشتر.  باشه داغون کمتر کی کهی «:  پدر قول داد

   . بود

  دنیاي بیرون . کردم بخوابم دادم و سعی می محکم روي هم فشار می ام ریچشمها ، اتاقم دراز کشیدم در ن شبآ

ولی انگار  . هنوز براي برف خیلی زود بود . مده بودآمثل این که برف  ، رسید به نظر می تي اتاقم ساک پنجرهاز 

   . خیلی ساکت . خاموش شده بودندها  ي صدا همه

تیز براي شنیدن صداي حرکتی در تاریکی محض  را میاهگوش،  حبس کردم و روي شب تمرکز کردم انفسم ر

  .  کردم

ن صدا مثل آ . داد آزار می ام ریشکست و گوشها درهم میا ر  صداي ضعیفی شدم که سکوت بیرون متوجه کم کم

راکون  کم یه شاید ؟ م بودا هگرگ بیرون پنجر کیعنی ی . بیرونی پنجره بودکشیده شدن ناخن پنجه روي سطح 
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   . مطمئنا راکون نبود - و یک خرناس . م شداتقالي آر کولی بعد تبدیل به ی.  بود

  . ندموهاي پشت گردنم سیخ شد

اتاق که نصفه ي  و روي کف برهنه ممدآپیچیدم از تخت پائین  شنل دورم می کمثل ی ام را هن طور که مالفاهم

ود فکر کردم که شاید خیاالتی ، با خ کث کردمم . کردم شروع به قدم زدن،  نیمه با نور ماه روشن شده بود

  . ام شده

کولی دوباره صداي ت ... کت ... پنجره خیره  از کنار زدم و به سطح بیرون اپرده ر . از پنجره شنیدم ار. . . ک ت

بین من   حصار کسیاه و زبر درختان مثل ی ي تنه . دیدم که حیاط خالی بود می از جایی که ایستاده بودم . شدم

   . مده بودندآتر جنگل جلو  ي عمیقها و قسمت

گرگ  . صورت درست جلوي صورتم ظاهر شد و من در حالی که غافلگیر شده بودم از جا پریدم کی ، ناگهان

نستم اتو انقدر نزدیک بود که می . کشید پنجره پنجه میاده بود و هنوز به سفید در طرف دیگر شیشه ایستماده 

ن اکرد نگاهش هاي من درخشید و وادارم می چشمان آبی جواهر مانندش در چشم . ش ببینمیبین موها نمناکی را

  . و من افتادم ، ي خرناسی بلند شد صداي آهسته . کنم

تو مال اون :  انگار که به وضوح نوشته شده بود . نمانگاهش بخو در را نستم منظورشاتو مثل این بود که می 

  . نیستی که ازت محافظت کنه

که از من بلند شد  غرشیصداي  . نمایان کردم ام ریها نادند بدون هیچ فکري سپس . خیره شدم او دوباره به

و قبل از  . انداخت نم به یاش نگاه مبهم نهااز باالي ش. پرید  و او از پشت پنجره پائین غافلگیر کرد ان راجفتم

از روي زمین برداشتم و به تختم  ا، ژاکتم ر اي کردم دندان غروچه . خرابکاري کرد دگرداین که به جنگل بر

  . برگشتم

   . گلوله کردم و به جاي بالشت ازش استفاده کردم ار مژاکت ، به کناري هل دادم را بالشتم

کنار  و خشن  موهاي زبر و ، عطر زمین باران سرد ، هاي سوزنی کاج برگ . گرگم به خواب رفتم در عطر

   .تقریباً مثل این بود که او اینجاست  . صورتم
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  سم : فصل هفتم 

  درجه فارنهایت 42

  

  .گرید ییایدن از يا خاطره ، بود دهیچسب من به.  کنم حس پوششم يرو را شیبو توانستم یم هنوز

 یوقت خصوص به.  بودند داده هشدار مقابلش در زمیغرا.  بودم شده کینزد یلیخ.  بودم مست خوشش يبو از

  .  آوردم ادی به افتاد پسر آن يبرا  که را یاتفاق

 يرو بر انگشتانش احساس و موزونش يصدا آهنگ ي مهین و نصفه ي خاطره پوستش يرو بر تابستان يبو

  . بود کرده خواندن آواز به شروع او بودن کینزد ي خاطره با بدنم جزء جزء.  من موي

  . بود کینزد یلیخ

  . بمانم دور او از توانستم ینم
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  گریس : فصل هشتم 

  درجه فارنهایت 65

  

 تنها.  داشتم یم بر نکته ندرت به و بودم شناور دیگر کالس به السیک از . بود پرت حواسم مدرسه در بعد ي هفته

 انرّغُ ي چهره ریتصو و داشتم گرگم يموها لمس هنگام که بود یاحساس ، کنم فکر آن به توانستم یم که يزیچ

 کالس داخل را سیپل افسر یک یرامنسک خانم که یوقت ، هرحال در.  اتاق ي پنجره رونیب دیسف گرگ

  . برگشت شیجا سر تمرکزم کرد ییراهنما داخل به ما یزندگ يها مهارت

 نیا که موضوع نیا گرفتن نظر در با ، بود رحمانه یب بسیار من نظر به که گذاشت تنها اتاق يجلو در را افسر او

 تواند یم قانون مأمور کی کرد یم فکر دیشا.  میبود کالس از فرار منتظر يقرار یب با ما اکثر و بود هفتم ي دوره

 بچه از پر یکالس به نه یول ، کرد کیشل شود می نیمجرم به.  دیایب بر مدرسه شلوغ آموزان دانش ي عهده از

  ! شوند نمی خفه که یرستانیدب

 اسلحه گرید انواع و فلفل ياسپر و ریت هفت فیک با که يا یچرم کمربند وجود با»  . سالم «:  گفت سیپل افسر

 ، دیپلک یم کالس باز در يجلو یکمک چیه بدون که یرامنسک خانم به.  دیرس یم نظر به جوان ، بود شده پر

 گیکون امیلیو:  کرد اشاره راهنشیپ يرو یکوچک درخشان نشان به و کرد نگاهی
1

 .  

 نه و صورتش نه یول.  است شده لیالتحص فارغ ما یعال رستانیدب از او که بود گفته ما به یرامنسک خانم

 من از شیپ ي هفته - یرامنسک خانم -  شما معلم.  هستم گیکون افسر من «.  نبودند آشنا من يبرا اسمش

  » . کنم صحبت شونیا یزندگ يها مهارت کالس يبرا تا خواستند

 الیویا زیچ همه معمول طبق.  دهد یم نشان یالعمل عکس چه نمیبب تا کردم برانداز بود نشسته کنارم که را الیویا

  .  بود شده دهیکش اتو کامالً بلوزش ي قهی و بود شده بافته يفرانسو سبک به اهشیس يموها . بود منظم و مرتب

1.  William Koening  
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  .کردید می نگاه شیها چشم به دیبا کار نیا يبرا.  دیببر افکارش به یپ ایاولو دهان يرو از دیتوان ینم وقت چیه

 صداش 'لیو' مامانش یکن یم فکر.  ادیم خوشم دشیتراش سر از ، بامزس اون «:  کرد زمزمه من به رو الیویا

  » ؟ زنه یم

 فقط پس دهم نشان یالعمل عکس چه پسرها به نسبت الیویا یشفاه کامال و دیجد ي عالقه به بودم دهینفهم هنوز

 چه که باشم دهیفهم کردم ینم فکر هنوز.  خورد ینم من به یول ، بود بامزه او.  گرداندم حدقه در را میها چشم

  . بود مناسب میبرا یآدم

 يجد یلیخ جمله نیا گفتن هنگام»  . شدم قانون مأمور رستانیدب اتمام از بعد درست من «:  گفت لیو افسر

 دنبالش مدت تمام من که بود يزیچ حرفه نیا «.  بود کرده اخم کارانه محافظه و مسئوالنه و دیرس یم نظر به

  » . رمشیگ یم يجد یلیخ و بودم

  » ، مشخصه کامال « : گفتم الیویا به لب ریز

 يرو را دستش کی و انداخت ما به ینگاه گیکون امیلیو افسر.  کند شیصدا لیو مادرش کردم ینم فکر

 ییگو بود يجور اش چهره حالت اما ، است عادت يرو از حرکت نیا که زدم حدس.  گذاشت اش اسلحه

 دخترها از يتعداد و شد دیناپد اش یصندل يرو بر الیویا.  کند کیشل ما به کردن زمزمه خاطر به خواست یم

  . دندیخند زیر

 چیه - آه - بله.  نداره اجیاحت دانشگاه به که ییها رشته معدود از یکی و هیخوب اریبس ي حرفه «:  داد ادامه او

  » ؟ وندهیبپ قانون يها روین به که نداره نظر در شماها از کدوم

  .  کردند می رفتار درست کالس هاي بچه شاید بود نکرده مکث اگر کنم یم فکر.  کرد خراب را کار آه همان و

 جک مرگ خاطر به هنوز که فالز  یمرس دبیرستان آموزان دانش شمار یب از یکی ، زابتیال.  شد بلند دست یک

  » ؟ شده دهیدزد خونه سرد از کالپپر جک جسد که درسته نیا «:  دیپرس ، بود دهیپوش اهیس

 او به نکردن کیشل يبرا را خود گیکون افسر دیرس یم نظر به و شد زمزمه در غرق او جسارت از کالس

 حرف قاتیتحق اتیجزئ مورد در ندارم اجازه واقعاً من « : بود نیا گفت که يزیچ تمام یول.  دانست یم بدهکار
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  » . بزنم

  » ؟ قهیتحق هی نیا «:  گفت جلو ردیف از يا مردانه يصدا یک

 رو جنازه هی دیبا یکس چرا ؟ داره قتیحق.  دهیشن معتبر منبع هی از نویا مادرم «:  کرد قطع را حرفش زابتیال

  » ؟ بدزده

  . شدند عمل وارد فوراً ها يتئور

  » . بوده خودکشی چون.  کنن کاري مخفی خوان می حتماً «

  » ! مواد قاچاق خاطر به «

  » ! ییدارو يها شیآزما «

 جک خوان می رهاپکالپ شاید. داره  شده خشک یقطب خرس خونه يتو جک پدر که دمیشن من «:  گفت یکی

  » . کنن خشک هم رو

 یا جک به راجع بدي چیز که بود گناه هنوز این ؛ زد بود داده را نظر نیآخر که يپسر به یسخت ي ضربه یکس

  .  بگویی اش خانواده

 خانم.  انداخت بود ستادهیا در چارچوب در هنوز که یرامنسک خانم به يا زده وحشت نگاه گیکون افسر

  » ! دیباش ساکت «.  برگشت کالس به رو و داد تکان يسر موقرانه یرامنسک

  . میشد ساکت ما

   » ؟ شده دهیددز جسد واقعاً پس «:  دیپرس و کرد گیکون افسر سمت به را شیرو

 اما»  . بزنم یحرف پیشرفت حال در قاتیتحق اتیجزئ ي درباره ندارم اجازه واقعاً من «:  گفت دوباره گیکون

  . داشت وجود یسوال عالمت اش جمله آخر نکهیا مثل ، دیرس یم نظر به تر درمانده شیصدا نباریا

  » . بود محبوب یلیخ جمع نیا در جک ، گیکون افسر «:  گفت یرامنسک خانم
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 توانست می دیگري هرکس نماگم به.  بود کرده ها معجزه شهرتش در او مرگ اما.  بود يآشکار کامالً دروغی که

 کوره از آن که را این و.  کند فراموش را میرفت در کوره از کالس بین در حتی یا راهروها وسط در او که آنطور

 نیا جک ي درباره عهیشا و هایش عهیشا و بود فالز یمرس.  بودم نکرده فراموش من اما.  بود چگونه ها رفتن در

 دیبا من نظر به.  دانستم ینم يزیچ نبارهیا در من.  است برده ارث به پدرش از را پایینش جوش نقطه او که بود

  . هستند چطور نتیوالد که نبود مهم ، یکن انتخاب یهست که را یتیشخص

 نیا «.  کرد اشاره کالس درون پوش اهیس يایدر به و»  . میعزادار هم هنوز ما «:  کرد اضافه یرامنسک خانم

   » . میبد خاتمه انیجر نیا به که نهیا ي درباره ، ستین قیتحق هی مورد در

  . زهیانگ شگفت.  دادم تکان را سرم»  . من.  يخدا.  اوه «:  گفت من به رو الیویا

 انجام يکار شده مجبور که یکودک مانند ، برسد نظر به خلق کج شد باعث که ؛ شد نهیس به دست گیکون افسر

 یکس را حرف نیا - » یجوان نیا به یکس دادن دست از که فهمم یم.  میکن یم درك نویا ما ، درسته «.  دهد

 که دارم تقاضا من یول ، داره همه يرو یقیعم اثر چه « - دیرس یم نظر به ساله ستیب خودش شاید که زد یم

  » . بذارن احترام قاتیتحق محرمانه روند و خانواده یخصوص میحر به همه

  . گشت یبرم شیقبل محکم حالت به داشت او

 ي درباره يادیز يها تلفن ؟ هستند خطرناك ها گرگ که دیکن یم فکر شما «:  برد باال را دستش دوباره زابتیال

  » . دیدار اونا ي باره در يادیز يها تماس شما که گفت مادرم ؟ شهیم بهتون اونا

 زابتیال ي اندازه به هم یرامنسک خانم که دیفهم یم دیبا االن تا اما ، کرد ینگاه یرامنسک خانم به گیکون افسر

 میکن یم فکر همکاران ریسا و من.  نه . باشن عموم يبرا يدیتهد ها گرگ که کنم ینم فکر« .  بود دانستن مشتاق

  » . بوده حادثه یه فقط نیا که

  » . شد حمله هم اون به یول «:  گفت زابتیال

 کند، یم را کار نیا که دانستم یم یول ، نمیبب کردن اشاره حال در را زابتیال توانستم ینم.  انگیز دل چقدر ، آه

 هیبق توجه که خاطر نیا به نه.  گرفتم گاز را لبم داخل.  بود برگشته من طرف به ها بچه ي همه سر نکهیا يبرا

 یادشان ، شدم کشیده ام یکیالست تاب از من که آورد یم  ادی به یکس بار هر که لیدل این به بلکه ، کرد یم تمیاذ
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 ار کار این باید گرید نفر چند که افتادم فکر نای به و.  فتدیب یکس هر يبرا است ممکن اتفاق نیا که افتاد می

  .  بروند ها گرگ سراغ باید که بیفتند فکر این به آنها تا کردند می

  . بروند من گرگ سراغ که

 ي سابقه وجود با وسط نیا و.  ببخشم مردن خاطر به را جک توانستم ینم که بود واقعی یلیدل نیا دانستم یم

 هم آن گرفتن دهیناد هرچند.  میوندیبپ عزادار جمع به مدرسه ي هیبق با که بود ياکاریر نیا ، جک شده یشطرنج

 مال نیا «:  گفتم گیکون افسر به.  باشم داشته دیبا یاحساس چه بدانم داشتم دوست ؛ آمد ینم نظر به درست

 الشیخ دیرس یم نظر به حرف نیا با»  . گرگ نه ، بودن سگ اونا احتماالً و شیپ ها سال.  شهیپ وقت یلیخ

  . است شده راحت

  ؟ کند مخالفت من با خواست می کسی چه.  گفتم می دروغ داشتم

 اتفاق نیا خاطر به رو یوحش يوونایح میبخوا که نداره وجود یلیدل چیه ، قایدق «:  گفت دیتاک با گیکون افسر

 باعث وحشت.  میبنداز وحشت مردم نیب نشده اثبات که يزیچ يبرا نداره اي فایده چیه و.  میکن بدنام یتصادف

  » . شه یم حادثه باعث یدقت یب و ، یدقت یب

 که کردم یم يجد و خشک گیکون افسر با یمبهم یکینزد احساس. کردم می فکر من که چیزي همان قاًیدق

 به کردند شروع دوباره ها بچه ي هیبق کالس اتمام از بعد.  گرداندیم بر قانون افسران ي حرفه به را بحث داشت

  .  کردیم فرار مانیکمدها طرف به الیویا و من اما ، جک به راجع زدن حرف

.  شدم مواجه کرد یم نگاه ما به یناراحت با ما به که ریچل با و برگشتم.  کردم احساس میموها در را یکشش

 به یخانوادگ گردش هی يتقاضا اعجوبه نامادري.  بندازم عقب امروزو التیتعط چینی برنامه دیبا ، جیگرا«

دولوث
2

 هی فردا میتون یم.  رهیبگ برام نو کفش جفت هی دیبا ، باشم داشته دوسش که خواد یم اگر.  کرده رو 

  » ؟ میباش هم با وقتی

  

  بندر ورودي ایالت مینسودا. 2
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 نشانه به را سرم اندکی شود خارج هال از یناگهان حرکت کی با و بزند یدرخشان لبخند ریچل نکهیا از قبل

  . دادم تکان موافقت

 دوران در.  بود بیعج یکم هنوز دنشیپرس » ؟ ما ي خونه میبر جاش به يخوا یم «:  دمیپرس الیویا از

 ریچل نکهیا از بعد اما گفتن به یاجتاح بدون توافق کی ، بودیم هم با روز هر الیویا و ریچل ، من ، ییراهنما

  . شد ایجاد شکافی مان ساده یدوست در ، کرد ترك را الیویا و من و گرفت را پسرش دوست نیاول

 را من آرنج.  شد هال وارد من دنبال به و » ، البته «:  گفت ، کرد یم مرتب را لشیوسا که یحال در الیویا

 که ما يها یهمکالس از یکی.  کرد اشاره جک کوچکتر خواهر ، زابلیا به او»  . کن نگاه «.  گرفت شگونین

  . فردار و بلوند يموها از دهیپوش ییبایز سر با ، بود برده بهره ییبایز از حقش از شتریب

 او که کردم تعجب شهیهم من.  بود کرده تس شیها لباس با کامالً را شیدست فیک و راند یم دیسف SUV کی او

کردند نمی کارها جور این از مردم ییجا.  کند یم یزندگ فالز یمرس در که کند توجه نکته نیا به خواست یم یک .  

 الیویا.  بود شده داده جا کمد آن در يگرید يایدن انگار.  بود شده رهیخ کمدش درون به زابلیا ، لحظه آن در

  » . دهینپوش اهیس اون «:  گفت

.  میزد یم حرف او به راجع بود شده متوجه ییگو شد رهیخ ما به يطور و آمد رونیب اش خلسه حالت از زابلیا

  .  کردم یم احساس خود يرو را او نگاه هنوز اما ، کردم نگاه را يگرید طرف عیسر

  »!  ستین عزادار گهید دیشا «:  گفتم ، شنود ینم را مانیصدا شدم مطمئن نکهیا از بعد

  » . بوده عزادار واقعاً که هیکس تنها اون دیشا «.  کرد باز من يبرا را در الیویا

 سقف زرد نور ریز و مینشست آشپزخانه در . کردم آماده تییسکویب و قهوه خودمان يبرا ، میبرگشت خانه به یوقت

 و دیپرست یم را نشیدورب او:  بود مذهب کی مثل الیویا يبرا یعکاس.  میکرد نگاه را الیویا يها عکس ي توده

 نگاه را ها عکس که طور همان.  بودند یزندگ نیقوان آنها انگار کهیطور کرد یم مطالعه را مختلف يها کیتکن

 وسط قاًیدق که دیکن احساس کرد یم وادار را شما الیویا.  بشوم معتقد یک که بودم مایل تقریباً هم من ، میکرد یم

  . دیهست ها عکس
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  » . نبود که یبگ یتون ینم.  بود جذاب واقعاً اون «:  گفت

 لبخند -بی - افسر اون از يدار هنوزم « : گفتم ختمیر یم هم به را ها عکس و دادم یم تکان را سرم که یحال در

  » . یکن دیکل واقعی شخص هی رو بودم دهیند وقت چیه ؟ شده چت ؟ یزن یم حرف

 با و زد یم حرف پر دهان با ، زد گاز را بسکوئیتی.  داد هیتک من به یمبهم یکج دهن با و زد پوزخند الیویا

 مدل اون به لیتبد دارم کنم یم فکر «.  زندینر من يرو تییسکویب يها تکه کرد یم یسع دهانش پوشاندن

 من ؟ نبود جذاب یکن یم فکر واقعاً ، بیخیال ، اوه.  ادیم خوششون یرسم يها پیت از که شم یم ییدخترا

 بار هی ریچل.  میبد سفارش تزایپ یوقتای هی دیبا.  دارم اجیاحت پسر دوست به کنم یم احساس.... کنم یم احساس

  » . خوشتیپه یلیخ آرن یم رو تزایپ که ییپسرا از یکی گفت من به

  » ؟ يخوا یم پسر دوست هم تو دفعه کی «.  دادم چرخ را هایم چشم دوباره

 تو «.  کند یم من العمل عکس به يادیز توجه که دانستم یم یول ، نکرد بلند ها عکس يرو از را سرش الیویا

  » ؟ يخوا ینم

  » . بیاد یمناسب آدم وقتی ، گمونم به «.  افتادم لکنت به

  » ؟ یفهم یم يجور چه ينگرد دنبالش اگه «

 تنید مزیج پوستر از ریغ به البته.  بزنی حرف پسر هی با يدار جرأت یلیخ خودت انگار حاال« 
3

 . «  

 تا افزودم میها حرف آخر به يا خنده ، آن بردن نیب از يبرا.  بود شده تندتر خواستم یم که آنچه از میصدا

 سکوت در يادیز مدت يبرا.  شدند تر کینزد هم به شیابروها یول ، نگفت يزیچ الیویا.  باشد تر مالیم

  . میزد ورق را الیویا يها عکس و مینشست

  

  

3 .James Dean خواننده و بازیگر معروف آمریکایی .  
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 از قبل تا بود آمده رونیب مادرش ؛ کردم توقف داد یم نشان کینزد از را ریچل و الیویا ، من که یعکس يرو

 دور محکم را دستش کی ، بود شده کج يلبخند با اش یمک کک صورت که ریچل.  ردیبگ عکس مدرسه شروع

.  کند جا عکس در زور به را ما خواست یم انگار.  بود انداخته الیویا ي شانه دور را گرید دست و من ي شانه

 نیا تمام طول در که یاجتماع يدختر:  داشت یم نگه هم کنار را نفر سه ما که بود یچسب او ، شهیهم مثل

  . ماند میخواه هم با شهیهم که داد یم نانیاطم و آرامش ما به ها سال

 ریس تابستان در دیرس یم نظر به شرنگ از سرشار سبز چشمان و برنزه یتونیز پوست با الیویا ، عکس در

-  بودم زمستان از یتجسم من ، دو آن کنار.  بود داده عکس به یخاص ي جلوه ماه هالل مثل لبخندش.  کند یم

.  بود شده رنگ کم سرما ي لهیوس به که تابستان به متعلق يدختر ، يجد يا قهوه چشمان و رهیت بلوند يموها

 گوشه که دمیفهم یم االن یول.  ها کتاب نیب شده دفن و گرا درون دو هر  ، هستیم هیشب الیویا و من کردم یم فکر

 يشتریب زمان هرچه دیرس یم نظر به امسال.  بود یخجالت یدردناک طرز به فقط الیویا و بوده رخودمیتقص مینینش

  . شود یم تر سخت ماندمان دوست میگذران یم گریکدی با

  ».یرس یم نظر به یعصبان تو و ، مونه یم ها روانی عین ریچل ، افتادم احمقا مثل عکس اون تو من «: گفت الیویا

 تو «.  آمد یم خوشم حالت آن از یول.  خلق کج تقریباً - پذیرفت نمی نه جواب که بودم افتاده کسی شکل من

  » . غول هی مثل من و يافتاد پرنسس هی مثل تو ، یرس ینم نظر به احمق

  » . ياینم نظر به غول هی مثل تو «

  » . زدم یم الف داشتم «:  گفتم

  » ؟ ریچل و« 

 طبق.  کرده مصرف نیکافئ ادیز که یکس حداقل ای.  شده ها وونهید مثل واقعاً اون ،یگفت االن نیهم تو ، نه «

 را ما ، يانرژ منبع و درخشان ، بود دیخورش کی مثل واقعاً ریچل.  انداختم ینگاه عکس به دوباره»  . معمول

  . بود گرفته آغوش در يمواز ماه دو مثل اقشیاشت از یناش ادیز قدرت با

 » ؟ يدید ویکی اون «.  دهد نشان من به را ها عکس از گریدیکی تا کرد متوقف نقطه نیا در را من افکار الیویا

 صورت از یقسمت بود توانسته الیویا نظر به اما ، ها درخت پشت پنهان مهین ، قیعم جنگل در ، بود من گرگ این
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  . بود شده دوخته من يها چشم به درست شیچشمها ، کند مشخص عکس در کامالً را شیا نقره

  » . میبذار آلبوم هی تو خوباشو بعد ي دفعه میتون یم.  دار نگه رو همش ، یعنی.  يدار نگه اونو یتون یم «

.  کردم اشاره عکس به.  بود قلبم ته از آورم زبان بر بتوانم آنچه از بیش تشکر این و » ، ممنون «:  دادم جواب

  » ؟ شهیپ ي هفته مال نیا «

 و تخت واقعیت با مقایسه در اما ، گیر نفس -شدم رهیخ او عکس به.  داد تکان را سرش موافقت ي نشانه به او

 را ام نهیس راه يزیچ.  کنم حس را خزش توانستم یم انگار ، دمیکش عکس يرو مالیمت با را شستم.  بود ناقص

 نیا در قبالً.  تنهاتر ، شوم بدتر شد باعث فقط که کردم حس خودم يرو را الیویا نگاه.  نیغمگ و تلخ.  بست

 کرده رییتغ يزیچ.  است یخصوص خیلی مسأله نیا که کردم یم حس االن یول ، کردم یم صحبت او با  باره

  .  بودم من زیچ آن کنم فکر و -بود

  » . افتخاراتمن ي توده نایا «.  داد هل طرفم به بود کرده جدا که را ها عکس از کیبار يا دسته الیویا

 از پر يا چاله درون افتادن حال در یبرگ:  بودند زیبرانگ نیتحس.  انداختم ها عکس به ینگاه یپرت حواس با

 لکه دیسف و اهیس ي هنرمندانه ي پورتره و بود شده منعکس اتوبوس ي پنجره در که یآموزان دانش ریتصو ، آب

 تا برگرداندم ها عکس ي هیبق يرو را گرگم عکس و کردم یاوه و آه من.  بود گرفته خودش از الیویا که يدار

  . ندازمیب آن به ینگاه دوباره

  . آورد در شیگلو ته از ییصدا یآزردگ ي نشانه به الیویا

 نیا در مادر که کنم تصور کردم یسع اخم با اي لحظه براي.  آب چاله درون برگ عکس سراغ رفتم عجله با

  » . العادن فوق... رنگاش.  دارم دوست ویکی نیا «:  گفتم و.  گفت یم چه يهنر ي قطعه کی ي درباره مواقع

 روي و پرید ام سینه از که انداخت من طرف به زوري چنان با را گرگ عکس و دیقاپ دستم از را ها عکس الیویا

  » ...چرا اصال دونم ینم ها موقع یبعض ، سیگر آره «.  افتاد زمین

 تظاهر داشت انتظار واقعاً یعنی.  نشدم منظورش متوجه.  داد تکان را سرش فقط و نکرد تمام را اش جمله الیویا

  ؟ دارم دوست گرگم عکس از شتریب را ها عکس ي هیبق که کنم
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 حفظ الیویا کردن یعصبان عواقب از را من که الیویا تر بزرگ برادر ، بود جان » ؟ ستین خونه یکس!  سالم «

  » . خوشگل سالم «.  زد شخندین من به بست یم سرش پشت را در که یحال در.  کرد یم

  » . یکن صحبت من  ي درباره دوارمیام «.  کرد يا زده خی نگاه آشپزخانه در اش یصندل يرو از الیویا

 یمشک يموها ، بلند:  بود افهیق خوش معمول طور به او » ، البته «:  گفت کرد یم نگاه من به که یحال در جان

. بزنی خواهرتو دوست مخ بخواي که بده خیلی «.  دوستانه و خنده خوش ي چهره با اما ، خواهرش مثل درست

 بود داده هیتک زیم به که الیویا به که یحال در جان»  - نیدار یوقت گذره یم زود چه زمان.  چهاره ساعت.  خب

. شد متوقف کرد یم نگاه بودم ستادهیا گرید يها عکس با او از دور که من و بود گرفته دستش در را ها عکس و

  » ؟ بدین انجام تنهایی کارو هیچ تونین نمی.  نیکن ینم يکار چیه« 

 با میندار دوست.  میگرائ درون ما «:  کرد یم مرتب را ها عکس ي توده الیویا دادم یم حیتوض داشتم من که یوقت

  » . هیچی عمل ، حرف فقط.  نکیم کاري هیج و باشیمو هم

 من يبازو به آرام و»  . میفتیب راه االن نیهم دیبا یبرس کالست به يدار دوست اگر ویاول.  ادیم جذاب نظر به «

  » ؟ خونن مادرت پدر ؟ ياینم ما با چرا ، سیگر یه «.  زد ضربه

  » . رمیبگ انعام میدار خانه فیوظا يبرا دیبا.  شدم بزرگ خود به خود من ؟ یکن یم یشوخ «.  دمیکش یخرناس

 کشتن يبرا که انداخت من به ینگاه الیویا و. بود دار خنده من حرف که يزیچ از شتریب احتماالً ، دیخند جان

  . شدم خفه من.  بود زهرناك کافی حد به کوچک یوانیح

 اون يبرا تو ، الیویا باش زود « : گفت رفت یم طفره خواهرش زیت نگاه از يکار فراموش با که یحال در جان

  » ؟ گهید ییایم هم تو ، سیگر.  ينر چه يبر چه حاال ، يداد پول کالسا

 جنگل آن در دنیدو حال در که کردم تصور گذشته ماه چند در بار نیاول يبرا و کردم نگاه پنجره از رونیب به من

  » ؟ گهید وقت هی واسه باشه.  نه دفعه نیا« .  شوم یم دیناپد گرگم کردن دایپ يبرا یتابستان

 کنار یخواست اگر یدون یم خودت.  خوشکله خداحافظ. ویاول باش زود.  باشه «:  زد من به يخند مین جان

  » . يریبگ تماس یک با یبکن هم یحرکت هی زدن حرف
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 نیا یول.  داد یمحکم تاك يصدا کرد برخورد جان بدن به که یوقت ؛ کرد پرتاب او طرف به را اش کوله الیویا

.  برو « ! بزند الس که کردم یم قیتشو را جان من انگار.  کردم افتیدر را کیتار نگاه آن دوباره که بودم من

  » . سیگر خداحافظ.  برو فقط

 تا را من یطرف یب بخش لذت يصدا.  گشتمرب آشپزخانه به هدف یب بعد و کردم یهمراه در دم تا را آنها

 و بودم دهیشن یتازگ به که کرد یم ریتفس را یکیکالس ي قطعه آر یپ نا در ندهیگو کی ، کرد دنبال آشپزخانه

 به.  بود گذاشته روشن آشپزخانه کنار در اش مطالعه اتاق در را ویراد پدر.  کرد یم یمعرف را يگرید ي قطعه

 شاممان ، نکنم درست يزیچ اگر که دانستم یم.  کرد می تر پررنگ را نبودشان والدینم حضور هاي نشانه ، ینوع

 گاز يرو را سوپ ي مانده پس ي قابلمه و کردم ییجو و جست خچالی در.  بود خواهد شده کنسرو يایلوب

  . بجوشد یآرام به ندیآ یم خانه به ها آن یوقت تا که گذاشتم

 خودم يبرا و ، شد  روشن شد یم وارد بسته مهین در از که عصرگاهی نور با که بودم ستادهیا آشپزخانه وسط

 لمس را گرگم که يروز از.  یخال ي خانه خاطر به تا الیویا يها عکس خاطر به شتریب.  کردم یم تأسف احساس

 مثل ، شد یم طور نیا دینبا دانستم یم که نیا با و شیپ هفته کی به کینزد.  بودم دهیند را او شخصاً بودم کرده

 احساس تا دمید یم اطیح ي گوشه در را شبحش دیبا حتماً که نیا.  زد یم خنجر من به نبودنش که بود نیا

  . عالج یب مطلقاً یول احمقانه.  بود احمقانه باشم داشته بودن کامل

 با شده پوشانده يپاها.  کنم حس را درختان چوب يبو خواستم یم ، کردم باز را آن و رفتم یپشت در طرف به

  . دادم هیتک در کنار نرده به و گذاشتم رونیب را جورابم

  . نه ای دمیشن یم را غیج يصدا ، رفتم ینم رونیب اگر دانم ینم
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  سیگر : نهم فصل

  درجه فارنهایت  58

  

 . است زوزه يصدا نیا که کردم فکر دفعه نیدوم يبرا . شد دهیشن ها درخت نیب ي فاصله از دوباره غیج يصدا

» کمک ، کمک«  : شد دهیشن کلمات قالب در هیگر يصدا بعد یول

 ، کردم یم تصور داشتم فقط من . بود ممکن ریغ نیا یول . بود کالپپر جک يصدا آن که بخورم قسم بودم حاضر

 يبرا زدن سوت حال در شهیهم جک دیرس یم نظر به که ییجا . آوردم یم ادی به ایتر کافه از را صدا آن لیو

. بود سالن در دخترها

 اطیح . کردم یم دنبال را صدا آن رفتم یم ها درخت طرف به اطیح کنار از زهیغر يرو از که یحال در هم هنوز

 ییها برگ شدن خرد يصدا . دمیرس یم نظر به یناش میها کفش بدون . بود زبر و نمناك پوشم جوراب يپا ریز

. کرد یم کمرنگ را گرید يصداها میپا ریز بودند افتاده ها درخت از که

 مشخص کامال . بود شده آن نیگزیجا يا آهسته ي زوزه يصدا.  آمد ینم ییصدا گرید . کردم تامل و ستادمیا

...سکوت ، سپس و . داشت تعلق وانیح کی به زوزه آن که بود

 غیج از يا نشانه دنبال به و ستادمیا يادیز مدت يبرا . بود دور من از یلیخ یپشت اطیح يآشنا تیامن حاال

 در و . نبود جا آن سکوت جز يزیچ چیه یول . نبوده تصور کی فقط صدا آن که دانستم یم . کردم گوش فقط

  ي شده له یسوزن ياه برگ . انداخت یم او ادی به را من و کرد یم رسوخ من درون جنگل يبو سکوت آن

. چوب يبو و مرطوب نیزم ، کاج درختان

 شتریب يشرویپ . بودم آمده جنگل درون فاصله نیا تا من . دیرس یم نظر به احمقانه چقدر که دادم ینم تیاهم

 برداشتن يبرا فقط ، کردم ینینش عقب خانه طرف به . رساند ینم یبیآس یکس به گرگم دنید يبرا جنگل درون

. شتافتم يزییپا سرد روز سمت به دوباره و . میها کفش

 . داد یم نشان را خود درخشش آفتاب یول ، کرد یم يادآوری را زمستان آمدن بود یشمال يبادها در که يسوز
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. بود گرم هوا ، شیپ وقت چند گرم يروزها خاطرب ، ها درخت ي شاخه پناه در و

 لرزان يصدا با گریدیک با ها کالغ . مردند یم اطرافم در ینارنج و زرد يها رنگ از ییبایز يها جلوه با ها برگ

 یوقت . بودم امدهین جنگل عمق به فاصله نیا تا بود سالم ازدهی که یوقت از . کردند یم قار قار یخراش گوش و

 از کردم یم یسع که یحال در و . دمینترس اصال یبیعج طرز به یول بودم شده محاصره ها گرگ انیم در که

 من یول بود ناشناخته من يبرا قلمرو نیا . برداشتم قدم اطیاحت با ، کنم يدور چیمارپ کوچک يها باریجو

 همان و . شدم یم ییراهنما سکوت در یبیعج ششم حس قیطر از . کردم یم نفس به اعتماد و نانیاطم احساس

. کردم دنبال بودند کرده عبور آن از بارها و بارها ها گرگ که را يا فرسوده يها راه

 درونم يشتریب احساسات که بودم قدردان و ، بودم من نیا . ستین ششم حس قایدق نیا که دانستم یم ، البته

 تا کردم واگذار آنها به را خودم . بودم نداده شدن آشکار ي اجازه آنها به حال به تا من که دارد وجود

. دهند نشان را شان یستگیشا

 مورد در یاطالعات . کندیم حمل خود با را ها نقشه از يا توده که آمد یم نظر به ، دیرس من به یشمال باد که یوقت

. بودند رفته یمحل چه به یموقع چه در یواناتیح چه که نیا

 که سرم يباال یکوچک يها شاخه خش خش يصدا : بودم نکرده ها آن به یتوجه قبال که دمیشن را ییصداها

 کردن فرار حال در که یکوه يآهو نیدوج کی يپاها يصدا . ساخت یم را اش النه ها آن با داشت يا پرنده

. هستم خانه در که کردم احساس . بودند

 زوزه يصدا به و ، کردم تامل . بود ایدن نیا از خارج ییجا انگار . افتادند هیگر به ییناآشنا يصدا با ها چوب

. سپردم گوش شد یم دهیشن قبل از بلندتر دوباره که

 ماده گرگ نگاه قدرت . رهبر اهیس گرگ و دیسف گرگ. گرگ تا سه : کردم دایپ را صدا منبع کاج درخت کنار

 رنگ ته شیخاکستر پوست که يالغر و جوان نر گرگ به دو آن . رمیبگ چهیپ دل یعصب یحالت با که شد باعث

 نیزم به را او گرید گرگ دو . بودند شده ور حمله ، بود شدن خوب حال در که یشکل بد زخم و داشت یآب

. دهند نشان را خود تسلط تا بودند کرده خکوبیم

 .شود رهیخ من به تا برگرداند را خود سر شده خکوبیم نر . شدند خشک شانیسرجا دندید را من که یوقت یول
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 از را ها آن . شناختم یم را ها چشم آن من . کرد یم تاپ تاپ نهیس در قلبم . کردند یم التماس شیها چشم

. یمحل يخبرها از . آوردم ادی به مدرسه

» ؟ جک« :  کردم زمزمه

. بودم شده رهیخ ها چشم آن به فقط من . زد سوت اش ینیب درون از يزیانگ رقت حالت با شده خکوبیم گرگ

 که طور همان ؟ بود اشتباه ییجورا کی زیچ همه چرا . داشتند دیشا ؟ داشتند یفندق يها چشم ها گرگ...یفندق

. انسان ، انسان ، انسان : شد یم تکرار ذهنم در مدام کلمه آن ، بودم شده رهیخ ها آن به

 ماده گرگ يها چشم . کرد دور من از را او و ، دیکش سمتش به يا زوزه . کرد رها را او ماده گرگغرولند کی با

 امتحان که گفت یم من درون يزیچ و . دیطلب یم مبارزه به کردنش متوقف يبرا مرا و . بود مانده رهیخ من به

 سه . آوردم ادی به بودم آورده همراهم که را یبیج يچاقو من و شدند متوقف من افکار لحظه همان یول . کن

. دندیسر یم نظر به دور اهیس ي لکه سه مثل گرگ

 نیآخر از هفته دو . ام کرده تصور را جک يها چشم دیشا که شدم یم زده شگفت کم کم ، ها گرگ چشم بدون

 شیها چشم احتماال . دادم ینم نشان یتوجه او به واقعا وقت چیه من و . گذشت یم بودم دهید را جک که يبار

؟ بود شده لیتبد گرگ کی به او که " ؟ کردم یم فکر باخودم یچ" . آوردم ادی به اشتباه را

 کرده فراموش را جک يها چشم که کردم ینم فکر . کردم یم فکر که بود يزیچ همان نیا . دمیکش یقیعم نفس

 جک او که دانستم یم فقط من . بودم کرده تصور  زوزه ار انسان کی غیج يصدا و.  شیصدا یحت ای . باشم

. کنم دایپ ها درخت نیب را راهم طور چه دانستم یم که طور همان . است

. ستین جنگل نیا درون راز تنها جک که کردم یم فکر . کردم یم احساس شکمم درون را یسفت زیچ

 را شب آسمان توانستم یم.  بودم زده باال را بندم چشم . شدم رهیخ پنجره به و دمیکش دراز تخت يرو شب آن

. نمیبب

  . زدند می سیخونک من به اشتیاق با و کردند می ایجاد من هشیاري در را هایی حفره درخشان ي ستاره هزاران
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 . شوم خیره ها آن به ها ساعت توانستم می

. کشید می کردم می انکار آنرا روز طول در که درونم از قسمتی به را من عمقشان و ها آن بیشمار تعداد

 اي ناله کردند کشیدن زوزه به عوشر ها گرگ وقتی و . شنیدم بلندي ي ناله صداي ، جنگل عمیق قسمت در بیرون

 آور وهم ییهمسرا کی ، کوتاه و بلند بقیه سوگوار و آرام بعضی . رسیدند می گوش به هم دیگري صداهاي. دیگر

 شد یم دهیشن ها گرگ ي هیبق ي زوزه از باالتر او يرسا يصدا . شناختم یم را گرگم ي زوزه يصدا من . بایز و

. بشنوم را شیصدا من تا کرد یم خواهش انگار

 تا خواستم یم گرید طرف از و شوند متوقف آنها که واستم  یم یطرف از . افتاده ریگ ، گرفت درد نهیس درون قلبم

 آسمان ریز را خود سر که ها آن به که یحال در ، کردم تصور ها آن انیم ییطال جنگل در را خودم . بخوانند ابد

 یبدبخت احساس ، کردم پاك ام گونه يرو از را یاشک . کنم یم گاهن برند یم باال دنیکش زوزه يبرا ستاره از پر

  ...نبرد  خوابم شدند ساکت ها گرگ که یوقت تا . کردم یم
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  .تمام حقوق این اثر متعلق به مترجمین و وبسایت مذکور میباشد
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  ) Shiver(  لرزش:  فالز مرسی هاي گرگ

  مگی استیفویدر : نویسنده 

  یاسمین جهانبخش : سرپرست ترجمه 

  و یاسمین جهانبخش زهرا امینی:  این فصول مترجمین

  افشین موسوي ، شفق ملّازاده: بازبینی نهائی متن 

  فر میالد مهربانی: و لوگو طراح صفحه 

  ) twilight.ir(  وبسایت فارسی توآیالیتبار از  براي اولین ترجمه و نشر
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٣

  گریس – فصل دهم

  درجه فارنهایت 60

  

 هر ای " روده و دل کاوش "یدون یم ؟ خونه میببر خودمون با رو کتاب الزمه یکن یم فکر «:  دمیپرس الیویا از

  » ؟ کنم ولش جایهم تونم یم من ای ؟ مطالعه واسه ؟ اسمشه که يزیچ

 وصل يریزنج آن يها دسته به.  بود چشمش بر مطالعه نکیع.  بست را اش قفسه درِ کتاب از پر یدستان با او

:  دیرس یم نظر به جذاب دار کتاب کی به هیشب ، آمد یم ایویال به.  اندازدیب گردن به را آن بتواند تا بود کرده

  » . ارمشیم من ، ادهیز متنش«

 که یآموزان دانش ي همهمه از سالن سرمان پشت ، اورمیب را یدرس کتاب تا رفتم کمدم سمت به دوباره من

 اعصابم به داشتم یسع روز طول تمام.  بود شده رپ بروند شانیها خانه سمت به تا کردند یم جمع را لشانیوسا

 از بعد یول ، کنم فکر موضوع نیا به راجع نبودم ناچار معموالً.  میبگو ها گرگ مورد در الیویا به و باشم مسلط

 روز حاال و کنم دایپ موضوع نیا گفتن يبرا را مناسب زمان بتوانم دیرس ینم نظر به قبلمان روز "يدعوا باًیتقر"

  .  بود شده تمام

  » . دمید رو ها گرگ روزید «.  دمیکش یقیعم نفس

 کدوما «.  کرد عوض بود شیها کتاب ي توده يرو که را یکتاب ي صفحه یتنبل با اعترافم تیاهم درك بدون الیویا

  » ؟ رو

 او.  نه ای میبگو او به که رفتم کلنجار خودم با دوباره»  . دیجد گرگ کی و اههیس ، ثیخب ي ماده گرگ اون «

 ذهن درون یحت.  بزنم حرف او با که نداشتم را يگرید کس من و بود مند عالقه ها گرگ به چلیر از شتریب

 نهیس به.  بود گرفته را وجودم غروب روزید از موضوع نیا یول.  دیرس یم نظر به یوانگید میها حرف زین خودم

 احمقانه نظر به الیویا «.  شوند ریسراز رونیب به آرام ییصدا با کلمات دادم اجازه.  آورد یم فشار میگلو و

  » . افتاده یاتفاق کی کردند حمله کج به گرگها یوقت کنم یم فکر... دهیجد گرگ اون ، رسه یم
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۴

  . زد زل من به فقط او

  » ، کالپپر جک «  : گفتم

  . کرد اخم کمدش به رو الیویا»  . یگیم ویک دمیفهم «

 جنگل يتو اونو کردم فکر «:  دمیکش یآه.  کرد مانیپش بحث شروع از را من اش خورده گره هم در يابروها

  . کردم مکث»  ...کی شکل که دمید

 جادوگر جز ، بکند کار نیا که شناختم ینم را یکس واقعاً - کرد قفل هم به را شیها پاشنه الیویا » ؟ بود گرگ «

  . شود رو به رو من با تا دیچرخ شیها پاشنه يبررو برده باال يابرو کی با و - زآ شهر

.  بشنوم اطرافمان يصدا و سر پر آموزان دانش انیم در را شیصدا توانستم یم زحمت به»  . يا وونهید تو «

  » ! متاسفم!  يا ونهید تو یول ، یکن باورش یخواه یم چرا دونم یم و هیقشنگ يفانتز که نهیا منظورم«

 من الیویا «.  دمیشن یم را مان مکالمه یسخت به هم خودم که بود شلوغ آنقدر سالن هرچند ، شدم خم جلو به من

 هم خودم دش باعث او شک مطمئناً»  . بود اون يصدا صداش.  بودند جک يچشمها اونها ، دمید یچ دونم یم

 لیتبد خودشون از یکی به رو اون گرگها کنم یم فکر من «.  کنم اعتراف آن به نداشتم قصد یول کنم شک

  » ؟ هیچ باورکنم خواد یم دلم من نکهیا از منظورت ، نمیبب صبرکن - کردن

  . کرد من به یطوالن ینگاه میشو عازم کالس در سمت به نکهیا از قبل الیویا

  » ! هیچ ي درباره نهایا ي همه دونم ینم من نکن فکر جدأً ، سیگر« 

  » ؟ هیچ ي درباره« 

  » ؟ بودند نهیگرگ اونها همه پس «.  داد جواب يگرید سوال با او

. بود دهینرس یول ، دیرس یم دیبا.  بود دهینرس ذهنم به»  . نکردم فکر اونش به.  دونم ینم ؟ گروه همه ؟ یچ «

 ناگهان ؟ آمد یم در اش یانسان شکل به من گرگ که بود خاطر نیا به ها بتیغ نیا تمام یعنی.  بود ممکن ریغ

 آزارم باعث نیا و باشد داشته قتیحق خواستم یم شدت به من که خاطر نیا به فقط ، شد یتحمل رقابلیغ ي دهیا
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۵

  . بود

  » ؟ سیگر ، شه یم ترسناك ییجورا هی داره ادیاعت نیا یکن ینم فکر.  يبود نکرده فکر مشخصه ، آره« 

  » . ندارم ادیاعت من « : دیرس یم نظر به تر یدفاع کردم یم فکر که آنچه از جوابم

 بهش راجع که هیزیچ تنها نیا... نمیبب بزار... م ام «.  گذاشت اش چانه بر را انگشتش و ستادیا سالن در الیویا

 به.  میبزن حرف بهش راجع هم ما يخوا یم که يزیچ تنها و یزن یم حرف ازش که يزیچ تنها ، یکن یم فکر

  » ! ادیاعت هی!  ،آره اوه ؟ میگ یم یچ يزیچ نیهمچن

  » . یباش هم تو کردم یم فکر و . مندم عالقه فقط من «:  گفتم هیکنا با

 باشم اونها از یکی نکهیا مورد در من.  جوره همه و جانبه همه نوع از عالقه نه یول آدیم خوشم اونها از من «

 نکهیا مثل اما ، میستین ساله 13 گهید ما«  . بودند شده تنگ نکشیع پشت در چشمانش»  . کنم ینم یباف الیخ

  » . ينشد متوجهش هنوز تو

 یول ، کرد یم یانصاف یب یوحشتناک طرز به او که بود نیا کنم فکر آن به توانستم یم که يزیچ تنها ، نگفتم يزیچ

 او و بروم آنجا از زودتر خواست یم دلم.  میبگو او به زیچ چیه خواستم ینم اصالً.  میبگو او به را گفتنش حس

 و هموار کامالً را میصدا شیجا به.  نکردم را کار نیا یول.  کنم ترك بود ستادهیا راهرو در که طور همان را

 مند عالقه رو خودت که بوده سخت یلیخ حتماً.  بردم سر رو ات حوصله نقدریا که دیببخش « . داشتم نگه يعاد

  » . يبد نشون

  » . یزن یم ممکن ریغ يحرفها تو یول باشم یعوض خوام ینم. سیگر ، گم یم يجد «.  آورد در یشکلک الیویا

 – » اصالً نیا.  دارم کننده مور ورم ادیاعت مهمه برام که يزیچ به من که یگیم من به يدار فقط تو ، نه «

 تو یدوست نوع«  -  برود نیب از اثرش شد باعث و ادیب باال ذهنم از تا گرفت يادیز زمان داشتم الزم که يا کلمه

  » . کمکت از ممنون ، ده یم نشون رو

  . شد رد من کنار از و » .شو بزرگ ، اوه« :  زد هیکنا الیویا

 سمت به بروم خانه سمت به نکهیا يجا... بود شده داغ میها گونه ، دیرس یم نظر به ساکت راهرو او رفتن از بعد 
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۶

 نیآخر توانستم ینم.  گرفتم دستانم انیم در را سرم.  انداختم یصندل کی يرو را خود و رفتم یخال کالس

 اوهی به.  کردم یم نگاه گرفت یم که را ییها عکس تمام من.  اورمیب ادی به بودم کرده دعوا الیویا با که را يبار

 گردنش به را حق نیا بابت نیا از.  دادم یم گوش يکار فشار و اش خانواده مورد در شمارش یب يها ییگو

  . دهد گوش میحرفها به که داشتم

 چشمم نکهیا از قبل متیق گران يعطر يبو.  شدند قطع شد یم اتاق وارد که يا پنبه يها پاشنه يصدا با افکارم

  . دیرس مشامم به ، افتدیب کالپپر زابلیا به

  » . دیزد یم حرف ها گرگ درباره سهیپل اون با ها بچه شما روزید دمیشن «

 با که يهمدرد احساس.  کرد یم انتیخ شیصدا به شیها چشم حالت یول بود ندیآ خوش زابلیا يصدا

 به اشتباه و يندار یگناه تو که کنم یم فرض« .  رفت نیب از شیها حرف با بود آمده وجود به من در حضورش

 نکهیا مثل.  کننینم جادیا یمشکل ها گرگ یگ یم همه به که دمیشن.  یستین مونده عقب کامالً و دهیرس اطالعت

  » . کشتن رو من برادر وونایح اون:  يدینشن رو داغ اخبار

 مورد در لحظه کی يبرا.  شوم بلند گرگم از دفاع به خواستم یم ناخودآگاه»  . متاسفم جک مورد در «:  گفتم

 یول ، باشد داشته زابلیا يبرا توانستند یم یمفهوم چه آن مثل يا يافشاگر چه نکهیا و کردم فکر جک چشمان

 احتماالً ، ام وانهید ها نهیگرگ به اعتقاد خاطر به من که بود کرده فکر الیویا اگر.  کردم متوقف را فکر نیا فوراً

  . زد یم زنگ یمحل مارستانیت به کنم تمام را ام جمله نکهیا از قبل زابلیا

 خوب ، ستندین خطرناك ها گرگ که یبگ يخوا یم دونم یم «.  ختیر برهم را افکارم زابلیا»  . شو خفه «

  » . بده انجام مورد نیا در يکار قراره نفر کی مطمئناً و.  هستند که واضحه

 شده خشک را گرگم.  اش شده خشک واناتیح و کالپپر تام:  شد منحرف کالس داخل يگفتگو يسو به ذهنم

.  شدم ساکت»  ...ممکنه اون.  کردند کارو نیا گرگها یدون ینم که تو« .  کردم تجسم يا شهیش چشمان با

.  باشه بوده گرگ کی کار فقط تونسته یم یول.  لنگهیم کار يجا هی.  نیبب «.  است بوده گرگها کار دانستم یم

  » ... یربط گلهِ  هیبق که هست نیا احتمال

 یطوالن انقدر.  کرد نگاه من به فقط یطوالن لحظه کی يبرا»  ! ییبایز یطرف یب چه «:  دیپر حرفم وسط زابلیا
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٧

 با آخرت يها لحظه از ، گم یم يجد «:  گفت سپس.  دیشیاند یم زیچ به راجع کنم فکر خودم با بتوانم که

 نخواهند اطراف دورو نیا يادیز مدت ادین چه ادیب خوشت چه چون ، کن استفاده یعاشقشون که ییها گرگ

  » .بود

  » ؟ یگ یم من به رو نیا چرا «.  بود گرفته میصدا

 نیهم!  تمومه گهید حاال ؟ هیچ یدون یم یول. کشتنش اونها ، خطرن یب اونا یگفت همه به بس از شدم خسته «

  " ! تق ". زد ضربه زمیم به زابلیا»  . امروز

 حرف نیا یمعن قراره «.  بود دستم در چاق يدستبندها از یمشت ؛ گرفتم را دستش مچ برود بتواند نکهیا از قبل

  » ؟ باشه یچ

 که یاتفاق «.  بپرسم را نیا من خواست یم او.  دینکش عقب را آن اما شد رهیخ مچش يرو دستانم به زابلیا

  » . االن.  امروز.  کشند یم رو گرگها دارن اونها!  افته ینم اتفاق چوقتیه گهید افتاد جک يبرا

  . رفت در سمت به نرم و گذشت بودم داده دست از را میاریهوش که من کنار از

  .  دمیچ یم هم کنار دوباره و کردم یم جدا را کلماتش ، سوخت یم میها گونه ، نشستم زمیم پشت لحظه کی يبرا

 ختهیر که همانجا را آنها.  ختندیر نیزم به و شدند پخش روح یب یپرندگان مثل میکاغذها.  دمیپر میجا از بعد و

  . دمیدو نمیماش سمت به و کردم رها بودند

 به تا.   کردند یم يباز ذهنم در دوباره و دوباره زابلیا کلمات ، بودم افتاده نفس از نشستم فرمان پشت یوقت

 به که – کالپپر تام مثل یلیوک کردم یم تصور که حاال یول باشند ریپذ بیآس ها گرگ که بودم نکرده فکر حال

 در يکار چه بود قادر  - نفوذش و ثروت به توجه با و بود شده کیتحر کورکورانه  یاندوه و خشم ي لهیوس

  .  دندیرس نظر به شکننده یوحشتناک طرز به ناگهان میها گرگ ، دهد انجام کوچک شهر کی

 زرد يها خط به چشمانم.  کند یم خرخر یزندگ با مخالفت در هم نمیماش کردم احساس ، چرخاندم را چیسو

 ذهنم اما ، بودند منتظر صدا پرسرو آموزان دانش ي وستهیپ هم به ي رهیزنج انیم در که بود مدرسه يها اتوبوس

 ؟ بود ها گرگ دنبال به شکار گروه کی ایآ.  کرد یم میترس را ام خانه پشت درختان يگذار نشانه خطوط داشت
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٨

  ؟ کردند یم شکارشان داشتند اکنون

  . رفتم یم خانه به دیبا

  . ستادیا حرکت از نمیماش ، بود ریدرگ باز لج کالج با میپا که یحال در 

 کار از نیماش ترموستات یوقت از.  اند دهید را نمیماش ستادنیا نفر چند نمیبب تا کردم نگاه اطرافم به»  ! ایخدا «

 جاده در را نیماش يادیز حقارت احساس بدون توانستم یم معموالً یول.  شد یم خاموش یآسان به بود افتاده

  . بزنم استارت دوباره توانستم و کردم جور و جمع را خودم.  گرفتم گاز را لبانم.  کنم تیهدا

 ستیا يها عالمت و راهنما يها چراغ شامل یول بود تر کوتاه یکی.  داشت وجود خانه به دنیرس يبرا راه دو

  . دیرس یم نظر به ممکن ریغ بودم پرت حواس حد از شیب یرانندگ به توجه يبرا من که امروز که شد یم

  . داشت ستیا عالمت دو فقط یول بود تر یطوالن یکم گرید راه.  نداشتم جاده در منتظرشدن يبرا یوقت

وود يباندر هیحاش از عالوه به
1

  . گذشت یم ، کردند یم یزندگ ها گرگ که ییجا ، 

 یعصب تاب و چیپ ام معده ، آوردم یم فشار داشتم جرأت که ییجا تا نمیماش به و کردم یم یرانندگ که همانطور

 داغ داشت موتور.  کردم چک را شمار لومتریک يِ صفحه.  کرد يندیناخوشا لرزش نیماش موتور.  خورد یم

  . کرد یم

 در آسمان که همانطور.  بود برده رگاهیتعم به را آن دادیم قول دفعه هر که همانطور پدرم کاش.  احمق نیماش

 درختان يباال در نیخون يها ورقه به را نازك يابرها و کرد سوختن به شروع یرنگ سرخ درخشش با افق

 ادیفر من درون زیچ همه.  شد یم سوزن سوزن پوستم ، دیکوب یم میها گوش درون قلبم ضربان ، کرد لیتبد

 ای لرزاند یم را دستانم که يا یعصب کیت ، داد یم عذابم شتریب زیچ چه دانستم ینم.  است اشتباه يزیچ که زد یم

  . دنیجنگ به دیشد لیم

  

1 .Boundary wood  
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 يها چراغ.  کرد جلب را نظرم بودند شده پارك جاده کنار در که ییها تراك از یصف رفتم یم جلو که همانطور

 دمید را نفر کی.  کرد یم روشن را جاده کنار جنگل گاه یب و گاه و زد یم چشمک روز افول حال در نور در آنها

 دهم صیتشخ توانستم ینم فاصله آن از که داشت دست در يزیچ و بود داده هیتک صف يانتها در یونیکام به که

 وهم سکوت به مرا خفه يخرخر با نمیماش کردم رها را گاز که یهنگام و خورد هم به ام معده دوباره.   ستیچ

  . کرد وارد يآور

 آرزو.  کرد یلرزش کاپوت درون موتور یحرارت رندهیگ و شگرینما لرزانم دستان انیم در.  چرخاندم را دیکل

  . بود من با پدر چک دسته.  بودم رفته رگاهیتعم به خودم کاش که کردم

 با.  استدیب ها تراك فیرد پشت خود به خود نیماش دادم اجازه و کردم ترمز دمیغر یم لب ریز که همانطور

.  بود رفته شگاهشینما هیافتتاح به حاال از حتما.  نداد جواب یکس یول گرفتم را مادرم ویاستود شماره لمیموبا

 آن شد یم مینگران باعث که يزیچ.  بروم ادهیپ بتوانم که بودم کینزد آنقدر نبودم دنیرس منزل به نگران واقعاً من

  . بود گفته راست زابلیا که بود یمعن آن به آنها وجود.  بودند ها ونیکام

 گیکون مأمور او.  شناختم بود ستادهیا وانت کنار را یکس دمیپر یم نییپا نیماش از راه ي شانه در که همانطور

  . بود گرفته ضرب انگشتانش با کاپوت يرو اش فورمیونی بدون که بود

.  ستادیا حرکت از انگشتانش و کرد نگاه من به او.  خورد یم تاب و چیپ هنوز ام معده دمیرس تر کینزد یوقت

  . بود دستش در گان شات کی و داشت سر بر براق ینارنج کاله کی

  » ؟ کرده دایپ مشکل نتیماش «:  دیپرس

 و بود ستادهیا جاده کنار يگرید ونیکام.  برگشتم سرم پشت در ینیماش در شدن دهیکوب يصدا سمت به ناگهان

 نمیبب تا کردم دنبال نگاه با را آنها.  کردند یم حرکت جاده کنار در داشتند ینارنج يها کاله با گرید یشکارچ دو

 آنها ي همه بودند شده جمع راه ي کناره در یشکارچ نیدوج کی.  کرد ریگ میگلو در نفسم و.  روند یم کجا به

 افراد توانستم یم.  کردند یم نگاه عمق کم نهر پشت رهیت درختان به چپ چپ.  بودند ستادهیا صدا یب و مسلح

  . بود ادیز اریبس آنها تعداد.  نمیبب درختان انیم در را يشتریب ینارنج کاله

  . بود شده شروع شکار
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  » ؟ هاست گرگ يبرا نیا «:  کردم اشاره داشت دست در که یتفنگ به و برگشتم گیکون سمت به

  » ...نیا «.  دارد دست در را آن بود کرده فراموش که انگار کرد نگاه يطور تفنگش به گیکون

 ادیفر.  میدیپر جا از صدا دنیشن با ما يدو هر.  دیرس گوش به سرش پشت جنگل از يبلند کیشل يصدا

  . شد بلند جاده نیپائ گروه قیتشو

  . بود وود يندربا در تفنگ کیشل يصدا!  بود چه دانستم یم یول » ؟ بود یچ نیا «:  دمیپرس

  »نه؟ مگه کنن یم شکار رو ها گرگ دارن«. شد خودم تعجب باعث که بود استوار آنقدر میصدا

 به رو شما تونم یم ، دیبمون منتظر نیماش داخل شما بهتره کنم یم فکر ، خانم احترام تمام با «:  گفت گیکون

  » . دیکن صبر یکم دیبا یول برسونم خونه

!  ها گرگ!  ایخدا.  دورتر ي فاصله از يگرید انفجار يصدا سپس و دیرس گوش به جنگل از ییادهایفر يصدا

  » . کنن يانداز ریت اونجا تونن ینم اونها دارند نگه دست دیبگ اونها به دیبا «.  گرفتم را گیکون يبازو.  من گرگ

  » ...خانوم « . کند خارج دستم از را شیبازو کرد یسع و برداشت عقب به یقدم گیکون

 که دمید یگرگ از کامل ریتصو کی ذهنم در.  بود کمتر یکی نیا يصدا.  دیرس گوش به يگرید انفجار يصدا

 کلمات.  نکردم يفکر چیه.  شد یم دهید مرگ اثر چشمانش در.  افتاد بود کنارش که یقیعم ي چاله در و دیغلت

 دوستان از یکی.  کنند تمومش که دیبگ و نیبزن زنگ اونا به دیبا!  تلفنتون « : شد خارج دهانم از خود به خود

 اونا به دیبا  ، کنم یم خواهش.  کنه یعکاس جنگل در و بره ازظهر بعد امروز خواست یم اون.  اونجاست من

  » . دیبزن زنگ

  » ؟ دیمطمئن ؟ اونجاست یکس ؟ یچ «:  شد خشک گیکون

  » . دیبزن زنگ کنم یم خواهش ، بله «.  بودم مطمئن چونکه » ، بله «:  گفتم

 بشیج از را لشیموبا.  نکرد من از یسوال چیه شتریب اتیجزئ يبرا چونکه ، دهد اجر را کونیگافسر خدا

 را یمحکم میمستق خط شیابروها داشت نگه گوشش کنار را یگوش و کرد وارد يا شماره عیسر.  آورد رونیب
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:  کرد يغرغر لب ریز.  شد رهیخ آن ي صفحه به آورد نیپائ را یگوش هیثان کی از بعد.  بودند آورده بوجود

 که همانطور و کردم حلقه ام نهیس دور را دستانم.  ستادمیا وانت کنار در من.  کرد یسع دوباره و » ، دار برش«

 پشت که يدیخورش و پوشاند یم را جاده يباال که يخاکستر روشن کیتار به کرد یم نفوذ درونم به سرما

 یول.  بکشند شکار از دست شدند یم مجبور شد یم کیتار یوقت مطمئناً.  کردم نگاه شد یم دیناپد درختان

  . باشد یقانون آنها کار که شد ینم باعث داد یم ینگهبان جاده کنار در سیپل کی نکهیا گفت یم من به يزیچ

!  افته ینم یاتفاق ، یدون یم ! کن صبر.  کنه ینم کار «.  داد تکان را سرش و شد رهیخ لشیموبا به دوباره نگیکو

 فقط.  بذارم رو تفنگم کن صبر.  دم یم اخطار بهشون و رمیم یول کنن ینم کیشل یانسان به مطمئنم.  مراقبند اونا

  » . کشه یم طول هیثان چند

 من درون به يزیچ و دیرس گوش به يگرید کیشل يصدا داد یم قرار وانت داخل را تفنگش او که همانطور

.  سرگذاشتم پشت را نگیکو و دمیدو درختان انیم به دمیپر آب نهر از.  کنم صبر توانستم ینم گرید.  زد چنگ

 هشدار گرگم به دیبا –. کردم یم متوقف را آنها دیبا.  بودم جنگل درون گرید من یول.  زد یم صدا مرا که دمیشن

  . کردم یم يکار دیبا – دادم یم

 که يزیچ تنها به ، دمیپر یم افتاده يها تنه يرو از و خوردم یم رس درختان نیب ، دمیدو یم که طور همان یول

  . ام کرده رید یلیخ که بود نیا کنم فکر توانستم یم
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  سم – فصل یازدهم

  درجه فارنهایت 50

  

ها به  دویدیم و انسان ها و دور درختان می از بین بوته، ي آب  ، قطرات تیره ساکت بودیم.  کردیم ر میما فرا

  . آمدند دنبالمان می

با تقال در میان .  ر شده بودبا رایحه و فریادشان پ کرد ، جنگلی که از من محافظت می شناختم جنگلی که می

کردم گروه  سعی می.  کردم و گاهی پیروي راهنمایی می گاهی.  دویدم ها به این سمت و آن سمت می سایر گرگ

اي بلند از لغزش ه با پرش.  رسیدند ها در زیر پایم ناآشنا به نظر می درختان افتاده و بوته.  را با هم نگه دارم

  . کردم به ندرت زمین را لمس می.  پایان هاي بلند و بی جهش.  کردم پایم جلوگیري می

  . کجا هستمدانم ترسناك بود که ن

،  پیکرهاي تیره پشت سرمان:  کردیم م مبادله میمان با ه کالم احمقانه اي را به وسیله زبان بی تصویرهاي ساده

   . مان ؛ بوي مرگ در مشام حرکت هاي سرد بی ؛ گرگ اشکالی با هشدارهاي براق

حتی بدون  .اي شنیدم  از دست دادم در کنارم صداي ناله لرزیدم و تعادلم را.  ر کردصداي انفجاري مرا کَ

توانستم کاري  وقتی بود نمیهم وقتی براي توقف نداشتم حتی اگر .  دانستم کدام گرگ است برگرداندن سرم می

  . بکنم

.  بردند آنها ما را به سمت دریاچه پیش می!  دریاچه.  گندیدگی زمین و آب راکد:  بوي جدیدي به مشامم رسید

، درختان  دار آب ي آرام و موج لبه:  ، رهبر گروه تصویر واضحی را در ذهنم مجسم ساختم ولئهم زمان با پا

  .نهایت ادامه داشت  ، دریاچه که از دو طرف تا بی صنوبر باریک که پراکنده در خاك سست روئیده بودند
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  .  بدون راه فرار  . ها که در کنار ساحل ازدحام کرده بودند گروهی از گرگ

ما شکست   ، بجنگیم یا نهکرد  و فرقی نمی ، رون جنگل، اشباح د لغزیدیم در مقابل آنها می.  شکار شده بودیم

  . خوردیم می

  .  ، به سمت دریاچه به دویدن ادامه دادندبقیه

. ولی من ایستادم
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  گریس – فصل دوازدهم

  درجه فارنهایت 49

  

 زییپا رنگ به آن در زیچ همه که یجنگل.  بودم گذاشته قدم درونش شیپ روز چند که نبود یجنگل همان نیا

.  دندیرس یم نظر به اهیس هوا روشن و کیتار در که رهیت درخت تنه هزاران از بود یانبوه جنگل.  بود جانیپره

 کاله يها یشکارچ هجوم با آشنا يها راه تمام.  بود رفته کند یم ییراهنما مرا کردم یم فکر که یششم حس

 يها گام و ها کیشل يصدا به تا کنم توقف مدام بودم مجبور.  بودم شده گم کامال.  بودند رفته نیب از ینارنج

  . دهم گوش خشک يها برگ يرو بر ، دور

 یول.  زدم ادیفر.  سوخت یم میگلو در نفسم دمید را شد انینما دست دور شفق در که ینارنج کاله نیاول یوقت

 ینارنج نقاط - دمید را آنها هیبق بعد و.  دیشن ینم را میصدا که بود دور آنقدر کریپ آن.  برنگشت یحت او

 جادیا يادیز يصدا  -  . کردند یم حرکت جهت کی در رحمانه یب و یآرام به یهمگ ، درختان نیب پراکنده

  . راندند یم را شانیرو شیپ يها گرگ.  کردند یم

.  بود دستش در یگان شات.  نمیبب را یشکارچ نیتر کینزد که بودم کینزد آنقدر»  ! دیکن صبر «:  زدم ادیفر

  . بودم خسته شدت به ، دیلرز یم اعتراض در میپاها ، کردم کم را نمانیب فاصله

 تا شدم یم کینزد یلیخ دیبا.  شوم کینزد او به کرد صبر و شد متعجب.  برگشت و ستادیا رفتن راه از او

 به ، بود افتاده چروك و نیچ و بود ریپ که صورتش.  بود شب انگار درختان نیب در نجایا ، نمیبب را صورتش

 طرز به یشکارچ.  ام دهید را او شهر يکجا قبال اورمیب خاطر به نتوانستم.  دیرس یم نظر به آشنا یمبهم طور

  » ؟ یکن یم چکار نجایا «.  کرد اخم من به یبیعج

.  کنم ادا را کلمات توانستم یم زحمت به یول.  کردم صحبت به شروع آمده بند نفسم چقدر بفهمم نکهیا از قبل

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                                                       twilight.irمگی استیفویدر              : نویسنده  

new-moon.ir                                              یاسمین جهانبخش: مترجم

لرزش:  فالز رسیم هاي گرگ

١۵

 از یکی.  دیکن – تمومش – دیبا – شما «.  گذشتند یم ها هیثان ابمیباز را میصدا کردم یم یسع که همانطور

  » . اومده یعکاس يبرا ، جنگله يتو نجایا من دوستان

  » ؟ االن «.  کرد نگاه یکیتار به رو جنگل به بعد و من به چپ چپ او

  . بود میسیب کی-  دمید کمرش يرو یکوچک اهیس جعبه»   ! االن ، بله «:  گفتم

  » ؟ ننیبب رو اون تونن یم چطور ، شده کیتار گهید.  دارن نگه دست تا دیبد خبر اونها به دیبا «

 و برد مشیسیب سمت به را دستش.  شد رهیخ من به آور درد يا لحظه يبرا ، کند دییتأ نکهیا از قبل یشکارچ

 انجام هستهآ حرکت با را کار همه که بود نیا مثل.  وردآ باال دهانش سمت به و دیکش رونیب شیجا از را آن

  .دهد یم

  . یکیزیف درد کی ، آورد هجوم من بر شیتشو»  ! دیکن عجله «

  .  کند صحبت تا داد فشار را دکمه یشکارچ

 دهیشن جاده کنار آنچه مثل.  دیرس گوش به دور چندان نه يا فاصله از يمتعدد يها کیشل يصدا ناگهان و

  . دیکش سوت میگوشها.  بود گلوله کیشل يصدا شک یب.  نبود فیضع بودم،

 اند شده سست هامزانو کنم حس توانستم یم.  بود یبیعج حس.  ام ستادهیا خودم بدن از رونیب کردم یم احساس

 همه که دمید و ، زد یم درونم در که بشنوم را قلبم يصدا توانستم یم و ، بدانم را آن لیدل نکهیا بدون لرزند یم و

  . مرگ از شفاف شرورانه کابوس کی.  نیخون يایرو کی مثل.  شد قرمز چشمم به جا

 چیه.  نبود يزیچ یول.  داشتم را خون دنید انتظار و کردم لمس را لبانم که داد یم آهن مزه چنان دهانم درون

  . احساسات فقدان فقط.  نبود يدرد

 حال در من از قسمت کی ندیبب توانست ینم انگار » ، جنگله داخل نفر کی «:  گفت میسیب درون یشکارچ
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  .  بود مرگ

  . کنم فکر چشمانش جز يزیچ به توانستم ینم... من گرگ... من گرگ

  . نمود یم يقو گرفت مرا که یدست و بود تر جوان یشکارچ يصدا از صدا نیا»  . خانوم!  یه «

  » . مسلحه يآدما از پر نجایا ؟ یرفت در اونطور که يکرد يفکر چه خودت با «:  گفت کونیگ

 باًیتقر.  دمیشن هارو کیشل اون يصدا من و «:  کرد یشکارچ به رو کونیگ بدهم یجواب بتوانم نکهیا از قبل

 يا اسلحه سمت به را دستش کی او -  » زهیچ کی کار نیا انجام.  دنیشن اونو هم فالز یمرس مردم تمام مطمئنم

  » . گهید زیچ کی اون به دادن زپ « -  کرد دراز داشت دست در یشکارچ که

 چه دیفهم که بعد و داد فشار بدنم بر تر محکم را انگشتانش او.  کنم خالص کونیگ دست از را خودم کردم یسع

  » ؟ هیچ اسمت ، يا مدرسه يها بچه از تو «.  کرد رها مرا کند یم کار

 نیزبِیبر سیگرِ «
1

 . «  

  » ؟ نیزبیبر سیلوئ دختر «.  آمد وجود به یشکارچ چهره بر شناخت از یحالت

  . کرد نگاه او به نگیکو

  . کرد اشاره خانه سمت به یشکارچ»  . جنگل هیحاش در ، جاست اون قاًیدق ها نیزبیبر خونه« 

  . بود پنهان رهیت درختان از يا توده پشت در خانه

 دوستت نمیبب تا گردم یم بر بعد و کنم یم یهمراه اونجا تا رو تو من «.  کرد افتیدر را کم اطالعات نیا کونیگ

 رالف.  کنه یم چه
2

  » . بکشن دست کردن کیشل از بگو بهشون و کن استفاده لهیوس اون از ، 

1.Brisbane   ٢ .Ralph   
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 مشیسیب با که یحال در را رالف و آمد من همراه هرحال به کونیگ یول » ، ندارم يازین یهمراه به من «:  گفتم

 دیخورش نکهیا محض به عصرها.  بود کرده میها گونه زدن شین به شروع سرد يهوا.  کرد رها زد یم حرف

 نیهم زین درون از ، کردم یم یزدگ خی احساس رونیب از که همانطور . شد یم سرد سرعت به هوا ، کرد یم غروب

 بشنوم را گلوله کیشل يصدا و نمیبب را مدآ یم فرود برچشمانم که يقرمز پرده توانستم یم هنوز.  داشتم را حس

 .  

  . است بوده آنجا گرگم که بودم مطمئن

. دیرس یم نظر به یخال و هیسا در خانه تمام.  کردم نگاه وانیا یپشت در رهیت شهیش به.  ستادمیا جنگل هیحاش در

  » ؟...  تا یخواه یم «:  گفت که یوقت ، دیرس یم نظر به مشکوك کونیگ

  » . ممنون.  برگردم نجایا از تونم یم «

.  برگشت میبود آمده که یراه از که دمیشن را شیصدا سپس و کرد صبر گذاشتم قدم اطمانیح به که یوقت تا او

 يصدا به و آمد یم جنگل از که دوردست يصداها به ، ستادمیا ساکت و آرام شیوم گرگ در یطوالن يا لحظه

  . کردم گوش دیچیپ یم سرم يباال خشک يها برگ انیم در که باد

 دهینشن قبال که دمیشن را ییصداها ، بودم ستادهیا است سکوت کردم یم فکر که يزیچ در ، آنجا که همانطور و

 يصدا.  زدند یم ورق را جنگل ردتُ يها برگ شانیها پنجه با که جنگل واناتیح خش خش يصدا.  بودم

  . دیرس یم گوش به بزرگراه درون از دست دور از که ییها ونیکام

  . عیسر و دهیبر يها نفس يصدا

  . کردم حبس را نفسم.  زد خشکم

  . نبود من آنِ از همگون نا يها نفس نفس يصدا یول
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 بودم ییصدا هر متوجه يا آزاردهنده طور به.  کردم عبور اطیح يجلو قسمت از اطیاحت با ، کردم دنبال را صدا

  . دیرس یم گوش به میپاها فشار ریز در ، ها پله تک تک از که

 المپ سپس!  گرگم.  گرفت باال قلبم ضربان ناگهان ، کردم حس را شیبو ، نمیبب را او بتوانم نکهیا از قبل

 ، نشسته و درازکش نیب یحالت.  بود آنجا او و.  کرد نور غرق را وانیا و شد روشن یپشت در يباال کیاتومات

  . رنگ رهیت يا شهیش در مقابل در

 لخت او و بود رفته نیب از شیبایز الی.  کرد ریگ میگلو در دردناکم نفس رفتم یم جلوتر دیترد با که طور همان

 ، کمرنگش زرد چشمان.  است خودم گرگ او که دانستم یم ، کند باز را چشمانش نکهیا از قبل یحت یول.  بود

 کنار يقرمز لکه.  نخورد یتکان خودش یول دند،یرس یم نظر به آشنا اریبس شدند باز شدنم کینزد يصدا با که

  . جنگ مرگبار نقش - بود آغشته اش یانسان دانهیناام يها شانه نییپا تا را گوشش

  . نداشتم یشک چیه یول ، است خودش که دمیفهم طور چه میبگو توانم ینم 

  . نداشتند وجود ها نهیگرگ

  . ينطوریا نه.  نداشتم باور آن به واقعاً ، ام دهید را جک بودم گفته ایویال به نکهیا عالرغم

  . کردم یم تلف را وقت داشتم!  خون.  گرفت فرا را وجودم و رساند مشامم به را بو دوباره مینس

 از یکی ، شدم متوجه رید یلیخ.  کنم باز را در تا کردم دراز را دستم سرش يباال از و آوردم رونیب را دمیکل

 يرو را يقرمز ي لکه ، افتاد باز در داخل و کند يریجلوگ افتادن از تا دیقاپ را هوا در یِخال يجا در دستانش

  . گذاشت جا به شهیش

 راه در.  رفتم شپزخانهآ سمت به عجله با  سرش يباال از.  نه ای دهیشن را میصدا دانستم ینم»  ! متاسفم «:  گفتم

 بر که پدرم چییسو به چشمم نیح همان در.  برداشتم کشو از ییظرفشو دستمال يا تکه ، زدم را ها چراغ چییسو

 اگر پس.  بود کرده پرتاب کارش به مربوط کاغذ دسته کی کنار به یحواس یب با را آنها.  افتاد بود نتیکاب يرو
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  . کنم استفاده او نیماش از توانستم یم شد یم الزم

 که بود الیخ کی فقط.  باشد شده دیناپد بوده پسر آن به پشتم یوقت دمیترس یم.  برگشتم در سمت به سرعت با

  . دیلرز یم انهیوحش و بود دهیکش دراز درگاه انیم در.  بود نخورده تکان او ، گرفت شکل ذهنم در

 لکه ، آشپزخانه نور در.  آوردم داخل به ببندم را در بتوانم که ییجا تا را او و گرفتم را بغلش ریز درنگ یب

  . نمود یم یواقع یترسناک طور به بود شده دهیکش نیزم بر که یخون

 بشنوم خواستم یم یول دانستم یم را جواب » ؟ شده یچ «.  بود نجوا به هیشب شتریب میصدا.  شدم خم يتند به

  . زند یم حرف که

 دور به آن از یشفاف يقرمز و.  بودند شده دیسف شد یم فشرده گردنش به را دستش که ییجا شیها مفصل

  » . خوردم ریت «.  کرد یم تراوش انگشتانش

 نه ، یانسان کلمات!  بود او.  گفت را آن که ییصدا خاطر به بلکه زد که یحرف خاطر به نه.  دیچیپ هم به ام معده

  » . نمیبب بذار «.  بود او خود نیا.  بود همان شیصدا نتُ اما.  دنیکش زوزه

 از یکی نیبنابرا.  نمیبب را زخم توانستم ینم و بود ختهیر يادیز خون.  کردم یم جدا گردنش از را دستانش دیبا

 يها کمک يها ییتوانا از فراتر نیا.  دمیکش اش ترقوه تا چانه از و گذاشتم گردنش يرو خون بر را ها کهنه

 یوحش.  بود متفاوت یول آشنا نگاهش.  برگشتند من سمت به چشمانش»  . دار نگه رو نیا «.  بود من ي هیاول

  . بود شده تر میمال نداشت قبال که یادراک حضور با بودنش

 در گرگ کی:  شد منتقل خاطراتم از یکی به سرعت به زد یم موج شیصدا در که یغم»  . برگردم خوام ینم «

 یحت که یعیطب ریغ و بیعج یحرکت.  خورد یتکان ناگهان پسر بدن.  بود نشسته میرو به رو نیغمگ یسکوت

  » . کنم رییتغ نگذار... نگذار «.  بود آزار باعث هم دنشید

 حالت هر در.  پوشاندم را بدنش یبرآمدگ توانستم یم که ییجا تا و انداختم بدنش يرو را تر بزرگ دستمال کی
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 فقط و بود شده دهیپوش کثافت و خون از بدنش تمام نجایا اما ، شدم یم زده خجالت او یانیعر از دیبا يگرید

 فرار و بزند یجست است ممکن هم هنوز کردم یم فکر چون.  برسد نظر به زتریانگ رقت تشیوضع شد یم باعث

  » ؟ هیچ اسمت «:  دمیپرس مهربانانه کلمات با کند

 آغشته خونش به کامال پارچه.  دیلرز یم بود گرفته گردنش مقابل در را پارچه که یدست.  کرد يا ناله یآرام به

 نیزم يرو بر را خودش یرامآ به.  دیچک یم نیزم بر و بود يجار اش آرواره از خون کهیبار کی و.  بود شده

       .  افکند هیسا درخشانش کلمات بر شیها نفس.  داد قرار نیزم کف يها چوب يرو را اش گونه و کرد خم

  . بست را چشمانشو  » . سم  «

  » . مارستانیب ببرم تورو دیبا.  کنم روشن رو بابام نیماش رم یم . سمیگر من ، سم « :  کردم تکرار

  » ... من ، سیگر ...سیگر «.  بشنوم را شیصدا تا شدم یم خم سمتش به دیبا.  دیلرز او

 نتیکاب يرو از را دهایکل و دمیپر سرعت به نکرد را نکاریا یوقت و کردم صبر حرفش اتمام يبرا هیثان کی فقط

.  بود وستهیپ قتیحق به آرزو ها سال.  نبود خودم ذهن ساخته او که کنم باور کامال توانستم ینم هنوز.  برداشتم

  . بدهم دستش از خواستم ینم من و بود نجایا اکنون او ، بود هرچه یول

  

  

  

  

  

  

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                                                       twilight.irمگی استیفویدر              : نویسنده  

new-moon.ir                                              یاسمین جهانبخش: مترجم

لرزش:  فالز رسیم هاي گرگ

٢١

  سم – فصل سیزدهم

  درجه فارنهایت 45

  

  . نبودم هم سم هنوز یول.  نبودم گرگ کی من

 يرو يدختر.  سرم پشت در دور دورِ ، زده خی جنگل:  آگاهانه افکار یکم با بودم يزیخونر حال در جسم کی

 دوباره و.  تابستان بعد و برف.  زمان هم دو هر ، گذشته و ندهیآ ، فلز يرو انگشتان شدن دهیکش يصدا ، تاب

  . برف

  . بودم نیغمگ یوصف رقابلیغ طور به.  کردم رخنه خی درون به.  بردم نیب از را رنگارنگ يها تارعنکبوت

  » . سم «:  گفت دختر » سم «

  . بودم شکسته هم در یول دهم جواب خواستم یم.  بود ندهیآ و حال ، گذشته او
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  گریس – فصل چهاردهم

  درجه فارنهایت 45

  

 متوجه آنها که است این هوش بی شخص یک به شدن خیره مورد در چیز ترین عالی اما ، بود ادبانه بی شدن خیره

 به او اگر.  بردارم سم از را نگاهم توانستم نمی من که بود این حقیقت و.  کنی می را کار این داري تو شوند نمی

ایمو ي بچه یک با را او احتماالً ، بود آمده من ي مدرسه
1 

 شده گم ها مدت که بیتلز گروه اعضاي از یکی یک یا

 گرفته شکل جذابی طرز به که بینی یک و داشت تاپی ماپ مدل جور یک با مشکی موي.  گرفتند می اشتباه بود

 جوره همه اما ، نداشت گرگ یک به شباهتی هیچ او.  بگذرد آن از توانست نمی هرگز دختر یک که طوري ، بود

 شادي با همچنان من از کوچکی قسمت ، باشند باز آشنایش چشمان آنکه یب حاال، حتی.  بود من گرگ شبیه

  . بود خودش این:   کرد می یادآوري من به و پرید می پایین و باال نامعقولی

  » . رفتی کردم فکر ؟ اینجایی هنوز تو ، عزیزم اوه «

 روي.  چرخیدم کنند تصدیق را چهارشانه پرستار یک حضور که شدند باز هم از سبز هاي پرده که همچنان

  . سانی بود شده نوشته داد می نشان را او اسم که اي سینه سنجاق

 جا به جا کرد می ثابت کار این که انگار گرفتم را بیمارستان تخت کنار»  . مونم می شه بیدار که وقتی تا من «

  . بود خواهد سخت چقدر من کردن

  » . نمیشه بیدار صبح تا. م عزیز شده زده مسکن خیلی اون به «.  زد من به اي دلسوزانه لبخند سانی

1. Emo  :از مواقعی در.  اند نشده یراهنمای درست و ناراحتند اغلب.  دارند عمیقی العاده فوق احساسات که گویند می نوگرا جوانانی به 

  . آنهاست پیت از يا مشخصه اسکلت طرح با اغلب و یمشک يها لباس ، صورت در شده ریخته موهاي.  برند می لذت خودشان کردن زخمی
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 همین من»  . بمونم اینجا قراره که زمانیه مدت اون پس «:  گفتم محکمی صداي با.  زدم لبخند او به متقابالً

 حاال احتماالً ؛ بودند زده بخیه را زخم و بودند درآورده را گلوله آنها تا بودم مانده منتظر ها ساعت هم حاال

 نگاه اون به که زمان هر . بودم شارژ  اما ، کنم آلودگی خواب احساس که بودم منتظر.  بود شب نیمه دیگر

 ي افتتاحیه از وقتی نمیوالد که کرد خطور ذهنم به دیر بسیار واقع در. م شد می وصل برق من به انگار کردم یم

 ي حوله متوجه حتی احتماالً.  بزنند زنگ من موبایل به که اند نداده زحمت خودشان به بودند برگشته مادر گالري

. نبود جایش سر بابا اتومبیل که  حقیقت این یا بودند نشده بودم کرده تمیز را زمین آن با عجوالنه من که خونینی

  . بود زود آنها رايب شب نیمه.  بودند نرسیده خانه به هنوز فقط شاید یا

 فقط گلوله اینکه واسه.  شانسه خوش بدجوري اون ، دونی می.  پس باشه «:  گفت او.  ماند جا به سانی لبخند

  » ؟ کرده کارو این چرا دونی می «.  زدند برق هایش چشم » خراشیده اونو

  » ؟ بود جنگل توي چرا اینکه.  شم نمی متوجه «.  رفت می راه اعصابم روي داشت ، کردم اخم او به

  » . نبوده جنگل توي اون که دونیم می دو هر من و تو ، عزیزم «

 شکارچی یه.  بود ، چرا اوه «:  گفتم.  نگفت اما ، بگوید دیگري چیز او تا ماندم منتظر ، بردم باال را ابرویم یک

 که بودم مطمئن کامالً » تصادفاً « قسمت آن ايج به خوب،.  نبود دروغ یک این»  . کرد شلیک بهش تصادفاً

  . نبود کار در تصادفی هیچ

  » ؟ دخترشی دوست تو ، گریس ؟ درسته ، گریس ببین «.  درآورد صدایی زبانش با سانی

  . دارد تمایل کدام به شنونده که داشت بستگی ، نه هم و باشد بله توانست می هم اش ترجمه که کردم ناله طوري

 کمک به اون اما ، نزدیکی وضعیت این به خیلی تو که دونم می من «.  گرفت بله یک عنوان به را این سانی

  » . داره احتیاج

 ؟ درسته ، سانی ببین ؟ کرده شلیک خودش به اون کنی می فکر «.  خندیدم تقریباً.  انداخت سایه من بر ادراك
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  » . کنی می اشتباه تو سانی

 او تخت دیگر طرف در » ؟ شیم نمی این متوجه که احمقیم ما کنی می فکر «.  رفت غره چشم من به پرستار

 جاهاي به سانی.  گرفت قرار سقف طرف به دستش کف تا برگرداند را آنها و گرفت را سم حس بی بازوهاي

 باید و بودند آمده وجود به عمد روي از که عمیقی هاي زخم از یادگارهایی ، کرد اشاره او هاي مچ روي زخم

  . آوردند می ارمغان به او براي را مرگ

 مال ها اون «.  نداشتند معنایی هیچ من براي.  نمودند می گانه بی زبانی در کلماتی مثل آنها اما ، شدم خیره آنها به

 یه کار.  بکشه رو خودش نکرد سعی امشب اون که گم می بهت دارم فقط من.  بشناسم اونو که اینیه از قبل

  » . بود روانی شکارچی

 مرا و شود دور پرده از اینکه از قبل سانی»  . داشتی احتیاج چیزي اگه بگو بهم.  خوب خیلی.  عزیزم حتماً «

  . رفت غره چشم من به بگذارد تنها سم با

  .  کردم نگاه بودند گرفته را تخت که انگشتانم شده سفید بندهاي به و دادم تکان را سرم ، بود کرده داغ صورتم

 مدت.  زد می هایم گوش در ضربانم ، ریخت قلبم من و شدند باز سم چشمان ، رفت سانی اینکه از بعد اي لحظه

 را چشمانش که گفت می من به منطق.  بازگشت عادي حالت به قلبم ضربان تا شدم خیره او به اي طوالنی

  . بودند شده فیکس من روي قطعاً و بودند زرد هنوز آنها جداً اما ، بخوانم عسلی

  » . باشی خواب باید تو «.  آمد بیرون خواستم می آنچه از تر آهسته صدایم

.  داشتم بیاد کشیدنش زوزه از که داشت را غمگینی و پیچیده آهنگ همان او صداي » ؟ هستی کی تو «

  » . میاد آشنا خیلی نظر به صدات «.  شدند تنگ هایش چشم

.  اوردین خاطر به را بودنش گرگ دوران او شاید که بود نکرده خطور ذهنم به این.  برگرفت در مرا دردي

 در را انگشتانم خودکار طور به من و کرد دراز من طرف به را دستش سم.  هستند چه ها قانون دانستم نمی
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.  کشید بو باز و کرد بو و کشید اش بینی طرف به مرا دست اي گناهکارانه ملیح لبخند با.  گذاشتم دستش

. کرد گیر گلویم در جایی نفسم و بود یدنیپرست واقعاً.  بود زده خجالت هم هنوز چند هر ، شد تر عریض لبخندش

 احساس نیاوردم بیادت اینکه واسه.  ببخشید ، میاي نظر به متفاوت ؛ نشناختمت.  شناسم می رو بو این «

  » . برگرده که -مغزم براي - میکشه طول برام ساعتی چند یه.  کنم می حماقت

 خودم پوست روي او پوست تماس با هرچند ، نکشیدم عقب را ها آن هم من و نکرد رها مرا هاي انگشت او

  » ؟ برگرده چی از «.  کنم تمرکز بود سخت

  » ...من که برگرده وقتی از... که برگرده وقتی از «:  کرد تصحیح را اش جمله او

 بلند صداي با را این که ، بود تر سخت کردم می فکر آنچه از.  بگویم را این من که خواست می او.  ماند منتظر سم

  . بود می نباید هرچند ، کنم اقرار

  » ؟ اینجایی چرا.  بودي گرگ که وقتی «:  کردم زمزمه

  » . بودم خورده تیر ونچ «:  گفت آیندي خوش لحن با او

  . بود انسان بیمارستان ي احمقانه پیرهن زیر واضحاً ، کردم اشاره بدنش طرف به»  . جوریه این منظورم «

  » . کنه می سم رو من درواقع . کنه می من منو گرما.  گرمه چون و . بهاره چون.  اوه «.  زد پلک او

 بود مانده جا به عقلم سالمت از که مقداري آن داشتم سعی ، بستم را هایم چشم و کشیدم کنار را دستم باالخره

 بهار ناال «.  گفتم را ممکن چیز ترین عادي ، زدم حرف و کردم باز را هایم چشم وقتی.  دهم سامان سرو را

  » . سپتامبره ماه.  نیست

 از قبل او هاي چشم در دلواپسی از برقی که رسید نظرم به اما ، نیستم ماهر ممرد ي چهره خواندن در زیاد من

  » ؟ بکنی من به لطفی یه شه می.  نیست خوب اصالً این خوب «:  گفت.  دیدم شدند شفاف اینکه
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 آهنگ همان با.  بود اما ، بود می آشنا قدر این نباید.  ببندم را هایم چشم شدم مجبور باز ، او صداي خاطر به

 پذیرفتن که شد می معلوم داشت.  داشتند گرگ یک عنوان به همیشه چشمانش که کرد می صحبت من با عمیقی

 و بستم ، کردم سعی دوباره.  بود آنجا هنوز او.  کردم باز را هایم چشم.  بود تر سخت کردم می فکر آنچه از این

  . بود آنجا هم باز او اما.  کردم باز را آنها دیگر بار یک بعد

  » . باشی تخت این توي باید تو شاید ؟ گرفتی عصبی ي حمله «.  خندید

 را او سوالش به دادن جواب با.  شد سرخ ، شد کلماتش دیگر معنی متوجه که او و رفتم غره چشم او به

  » ؟ بکنم تونم می چیکار «.  دادم رهایی خجالت

  » . بیرون بزنم اینجا از ام اي ععجوبه چه من فهمنب اینکه از قبل باید.  دارم احتیاج لباس سري یه ، آه ، من «

  » . ندیدم دمی که من  ؟ چطوریه منظورت «

  . کرد لباس ي یقه به رفتن ور به شروع و شد بلند سم

 تا بود کرده باز را پانسمان گاز او.  بود شده دیر اما ، گرفتم را او دست و کردم دراز را دستم » ؟ اي دیوونه «

 جراهت هیچ.  کند نمایان را بود کشیده زخم قدیمی سطح روي کوتاهی خط نقطه نقطه که تازه ي بخیه چهار

 براق صورتی جاي یک جز به گلوله زخم از اي نشانه هیچ ، باشد آلود خون هنوز که نداشت وجود اي تازه

  . آمد کش ام چانه.  نداشت وجود

 مشکوك چیزي به کنی نمی فکر ، ببین «.  است خشنود من العمل عکس خاطر به که بود معلوم ، زد لبخند سم

  » ؟ شن می

  »...  بود خون خیلی اما «

» ...  بدوزنم بهم اونها وقتی.  بشه ترمیم تونست نمی که داشت ریزي خون اونقدر وقتی من پوست ، آره «
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 مجی اجی «.  درآورد کوچک کتاب یک کردن باز مثل کوچکی حرکت دستش با و انداخت باال را هایش شانه

 تماشا مرا ، مضطرب اش چهره حالت اما ، بودند مالیم کلماتش»  . داره هم هایی مزیت یه بودن من.  ترجی ال

  . کنم می قبول را او وجود حقیقت چطور.  گیرم می را اینها تمام چطور من که دید می ، کرد می

 به ها انگشت سر با و گذاشتم جلو به قدم» ...  فقط من.  ببینم رو چیزي یه باید اینجا فقط ، باشه «:  گفتم او به

 او کلمات که کرد متقاعد را من اي گونه به محکم و صیقلی پوست حس.  کشیدم دست گردنش روي زخم جاي

 در را قدیمی زخم جاي من وقتی ، شدند دور دوباره و لغزیدند من صورت روي سم هاي چشم.  بودند نتوانسته

 قدري دستم گذاشتم.  کند نگاه باید را کجا نبود مطمئن کردم می حس سوزنی سوزن سیاه هاي بخیه زیر

 بوي به معطر و نرم پوست روي بلکه ، زخم روي نه ، کند درنگ او گردن روي بود الزم آنچه از تر طوالنی

 اگه اما.  بري باید بندازن نگاه بهش اونها اینکه از قبل پیداست که طور این پس.  خوب خیلی «.  آن کنار گرگ

 رو ردت کنن می سعی اونا ببندي فلنگو يجور نیهم و کنی امضا رو مرخصی ي برگه پزشکی ي توصیه برخالف

  » . بگیرن

 که . ام بیمه بدون سرپرست بی ي بچه یه من که رسن می نتیجه این به فقط.  کنن نمی ، نه «.  درآورد شکلکی او

  » . اش بیمه قسمت اون ، خوب.  حقیقته

 شلیک خودت به کنن می فکر ها اون.  کنی فرار مشاوره از که رفتی کنن می فکر ها اون ، نه «.  زیرك بسیار

  »...  چونکه کردي

  . بود سردرگم سم ي قیافه

  . کردم اشاره هایش دست مچ به

  » . نکردم کارو اون من. ؟  اون ، اوه «

 تونی می"  یا " داري بهانه یه تو ، نداره اشکالی"  که بگویم این مثل چیزي خواستم نمی.  کردم اخم او به دوباره
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 سعی او کنم گمان که بود بد سانی کار ي اندازه به هم آن جداً ، چون "کنم نمی قضاوت موردت در ، بگی من به

  . باشند آمده وجود به پله از افتادن خاطر به ها زخم آن که نبود هم این مثل اما.  بکشد را خودش داشته

 یکی اون پدرم.  مادرمه کار یکی این «.  کشید هایش مچ از یکی روي را شستش انگشت متفکرانه حالتی با او

 حمومو یه وان به کردن نگاه تحمل هنوز.  بدن انجامش زمان هی تو هم با تا شمردن می برعکس یادمه.  کرد رو

  » . ندارم

 و یکنواخت لحن ، شد این باعث چیزي چه دانم نمی.  کنم پردازش را منظورش تا کشید طول اي دقیقه

 اما ، شب سر شوك کل در یا ، شد شناور سرم در که اي صحنه تصویر ، جمالت این گفتن هنگام احساسش بی

 زمین به محکم بعد و کرد می رکَ را گوشم داشت قلبم ضربان ، افتاد دوران به سرم.  کردم گیجی احساس ناگهان

  .  خوردم لینولئومی چسبناك

 بانداژ و خوابید تخت روي سریع سم ، پرده شدن کشیده با همزمان که دیدم اما ، دموب بیهوش دقیقه چند دانم نمی

  . بنشینم من تا کرد می کمک.  زد می زانو من کنار داشت مرد پرستار یک بعد.  برگرداند گردنش روي را

   » ؟ خوبه حالت «

 که جایی تا ، کردم باز را آنها دوباره و بستم را هایم چشم.  بودم نکرده غش ام زندگی در هرگز.  بودم کرده غش

 همه اون یاد «.  کردم گفتن دروغ به شروع سپس.  داشت سر یک فقط دار دوران سر سه جاي به پرستار دیگر

 کننده قانع خیلی نظر به اوه آن براي ، بودم منگ و گیج هنوز»  ...اوه... افتادم دیدم کردم پیداش وقتی که خونی

  . رسید

 که رسید ذهنم به » ، نکن فکر اش درباره «:  کرد پیشنهاد ، زد می لبخند اي نهدوستا خیلی طور به که پرستار

 يبرا را عزمم حقیقت این و باشد معمولی تماس یک بخواهد که بود نزدیک زیادي ام سینه به ذره یک دستش

  . کرد محکم بود کرده خطور ذهنم به اآلن همین که آوري خفت ي نقشه کردن دنبال
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 این.  شوند می داغ هایم گونه کردم می حس » ، بپرسم آوري خجالت سوال یه باید - کنم می فکر «:  گفتم لب زیر

   » -شلوارم- آه - من ؟ بگیرم پرستاري لباس یه تونم می من کنید می فکر «.  بود حقیقت گفتن بدي به تقریباً کار

 لحظه چند زدن الس و لبخند خاطر به من وضعیت از خجالتش احتماالً.  کرد ناله بیچاره پرستار»  ! اوه «

  » . گردم می بر اآلن.  حتماً ، بله «.  بود شده شدیدتر پیشش

.  داشت دست در زشت سبز پرستاري لباس جفت یک که حالی در ، بازگشت بعد دقیقه چند اش گفته طبق

  » . که دونی می -تونی می که دارن هایی کش یه اما ، باشن بزرگ ذره یه شاید«

 به»  . نمیبینه چیزي اآلن که اون.  کنم می عوض جا همین ؟ بذارین تنهام ممکنه ، آه... ممنون «:  گفتم لب زیر

  . رسید می نظر به هوش بی اي کننده متقاعد طرز به که کردم اشاره سم

  . بود گرفته قرار تأثیر تحت واضح طور  به ، شدند باز دومرتبه سم هاي چشم.  شد ناپدید پرده پشت پرستار

  » ؟ کردي جیش خودت تو گفتی مرد اون به تو «:  کرد زمزمه

 از قبل «.  کردم پرتاب سرش روي را لباس و»  . شو . خفه . تو «:  دادم جواب مانندي هیس صداي با خشم با

  » . بدهکاري من به جداً تو.  کن عجله بودم نکرده خیس خودمو بفهمن اینکه

 را بانداژ سپس ، پوشید کلنجار با را آنها ، برد بیمارستان نازك ي مالفه زیر را پرستاري شلوار و زد نیشخند او

 را بیمارستان پیراهن افتاد تخت روي دستگاه وقتی.  کند بازویش از را خون فشار دستگاه و کشید گردنش از

 را یکنواخت خطی ، شد بلند اعتراض ي نشانه به مانیتور فریاد.  کرد پرستاري تاپ جایگزین را آن و درآورد

  . داد گزارش بیمارستان پرسنل به را او مرگ و داد نشان

 داخل که شنیدم را پرستاران صداي.  کرد هدایت بیرون به پرده پشت از را راه و » ، هنرفت وقت «:  گفت او

  . شدند می سرمان پشت در او کشیده پرده ي محوطه
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  » . بود بیهوش اون «.  بود بلندتر بقیه از سانی صداي

 او که حاال.  کشید روشن راهروي در و ، دنیا در چیز ترین طبیعی ، گرفت را من دست و کرد دراز را دستش سم

 جلوي از را راه که طور همین ، نبود خون در غرق و - کمتر چیزي نه ، پرستاري لباس -داشت تن بر لباس

 ذهن توانستم می مدت تمام در.  نزد هم پلک یک کس هیچ پیمود می خروجی در طرف به و پرستاران جایگاه

 هست هم دادن گوش حال در که گفت می من به سرش شدن کج.  کرد می آنالیز را موقعیت که بینم را اش گرگی

 ، بود چابک . باریکش و بلند ، نرم بدن عالرغم.  کرد می حس که داشت بوهایی به اشاره اش چانه رفتن باال و

  . رسیدیم عمومی البی به تا کرد باز را راهش جمعیت بین از

 زشت شطرنجی پشمی فرش روي من اسپرت هاي کفش. شد می پخش اسپیکر از داشت آبکی کانتري آهنگ یک

 ، بود خالی البی شب موقع این در.  کردند نمی تولید صدایی هیچ سم ي برهنه پاهاي ؛ ساییدند می رنگ آبی

 احتماالً که زده باال خونم آدرنالین قدري به کردم می احساس.  میز پشت پذیرش متصدي یک حتی بدون

 یدك کمپانی باید که کرد یادآوري من به مغزم دنیوي و بین واقع ي گوشه آن.  کنم پرواز بابا اتومبیل تا توانم می

 باره این در مناسبی آزردگی توانستم نمی واقعاً اما.  بردارند جاده کنار از را خودم اتومبیل که زدم می زنگ کشی

 جذاب پسر یک من گرگ.  بود سم کنم فکر موردش در توانستم می که چیزي تمام چون ، کنم ایجاد خودم در

  . بمیرم خوشحال توانستم می.  داشت دست در مرا دست حاال و بود

د       بو کرده رپ را اي شیشه در پشت که اي تاریکی روي چشمانش ، ایستاد او.  کردم حس را سم تردید سپس

  » ؟ سرده چقدر بیرون اون« 

  » ؟ کنه می زیادي تفاوت -چرا.  نشده آوردم رو تو که موقعی اون از سردتر زیاد احتماالً «

  » . گرگ هم باشم آدم هم تونم می.  متنفرم سال موقع این از من.  مرزه لب «.  شد تر تاریک سم ي چهره

  » ؟ داره درد کردن تغییر «.  شنیدم او صداي در را درد
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  » . باشم انسان خواد می دلم ناال «.  گرفت من از را نگاهش او

 یه فقط طوري اون.  بشه گرم هیتر تا کنم روشن رو ماشین رم می من «.  باشد انسان او خواست می دلم هم من

  » . کنی می حس رو سرما لحظه

  » . برم کجا باید دونم نمی اما «. رسید می نظر به ناگزیر اندکی او

.  شهر مرکز خانمانان بی سرپناه مثل ، بگوید انگیز رقت چیز یک ترسیدم می » ؟ کنی می زندگی کجا معموالً «

  . بودند بریده را هایش مچ که کند زندگی مادري و پدر با کردم نمی گمان

 نکرده تغییر اگه اما ، مونیم می اش خونه توي ما از خیلی ، ده می شکل تغییر که وقتی - ها گرگ از یکی -کبِ «

  » - من ممکنه.  نباشه گرم ممکنه ، باشه

  » . خونه میاي من با تو و میارم رو ماشین میرم من.  نه «.  کردم رها را دستش و دادم تکان را سرم

  » ؟ - خونوادت «.  شدند گشاد هایش چشم

 شب سرد هواي نسیم از سم»  . کشتشون نمی دونن نمی که چیزي «:  گفتم ، کردم می باز را در که حالی در

 و گرفت گاز را لبش ، لرزید می سرما از اینکه با اما.  پیچید خودش دور را هایش دست و شد دور در از  لرزید،

  . داد من تحویل مرددي لبخند

 ترس و شادي ، بودن زنده احساس ، گذشته در زمانی هر از بیش ، برگشتم تاریک پارکینگ ي محوطه سمت به

     . کردم می
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  .تمام حقوق این اثر متعلق به مترجمین و وبسایت مذکور میباشد
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  ) Shiver(  لرزش:  فالز مرسی هاي گرگ

  مگی استیفویدر : نویسنده 

  یاسمین جهانبخش : سرپرست ترجمه 

   الحوائجی باب پریسا:  این فصول مترجمین

  افشین موسوي ، شفق ملّازاده: بازبینی نهائی متن 

  فر میالد مهربانی: لوگو و طراح صفحه 

  ) twilight.ir(  وبسایت فارسی توآیالیتبار از  براي اولین ترجمه و نشر
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  گریس – فصل پانزدهم

  درجه فارنهایت 43

  

 نداشت تعلق آن به او که جایی تاریک اتاق در اما ، بود زمزمه یک حد در زحمت به سم صداي » ؟ خوابیدي «

  .  بود فریاد یک مانند

 از اي آشیانه در که یتاریک ي پهکُ.  زدم غلت بود کشیده دراز زمین کف در او که جایی سمت به تختم در من

 من به و کرده پر را اتاق رسید می نظر به آور شگفت و بیغر خیلی او حضور.  بود شده گلوله ها بالش و پتوها

  » . نه «.  بروم بخواب دوباره هرگز کردم نمی فکر.  وردآ می فشار

  » ؟ بپرسم سوال یه ازت تونم می «

  ».  پرسیدي االن همین «

  » ؟ بپرسم سوال دوتا ازت تونم می پس «.  کرد مکث تفکر با او

  » . پرسیدي االن همین «

 قوس مهتاب نور از روشن اتاق بین که ، کرد پرت سمتم به را کوچک هاي بالش از یکی و کرد غرغري سم

 زرنگی بچه یه تو پس «.  خورد سرم به پلت صداي با آسیبی کردن وارد بدون و رهیت ي گلوله یک ، برداشت

  » . دیگه

  » ؟ بدونی خواي می چی.  میام راه باهات حاال ، باشه «.  زدم پوزخند تاریکی در

 صدایش در را عالقه اتاق طرف این از حتی توانستم می.  نبود سوال یک این ولی»  . بودند گرفته گاز رو تو «

  . شوم پنهان بگوید خواست می چه آن از تا ، رفتم فرو پتوهایم درون.  کنم حس بدنش در را تنش ، بشنوم

  ».  دونم نمی «
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  » ؟ ندونی تونی می طور چه «.  شد بلندتر زمزمه یک از سم صداي

  » . بودم کوچیک من «.  انداختم باال شانه ببیند را آن توانست نمی او که این با

 به «: پرسید ندادم جواب وقتی»  . میفته داره اتفاقی چه دونستم می.  بودم کوچیک گرفتن گازم وقتی هم من «

  » ؟ بکشنت خوان می دونستی نمی ؟ بودي کشیده دراز اونجا فقط که بود همین خاطر

.  شدم گم بود گرگ که وقتی سم از خاطراتم در و شدم خیره بود معلوم پنجره از که شب ي تیره مستطیل به

 گرگ یک.  ها شدن کشیده طرف آن و طرف این به و  پنجهبا  ها، دندان و ها زبان ،ند بود زده حلقه من دور گروه

 و کرد یم نگاه ها برف در را من ، بود گرفته را یالش اطراف يا زده یخ پشت رپ موي ، بود ایستاده عقب

 ، بود زیبا.  داشتم نگه او روي را هایم چشم سرما در بود شدن رهیت حال در که دیسف آسمان ریز. دیلرز یم

 هاي گرگ ي بقیه مانند بویی او.  کنم درکش توانستم نمی من که پیچیدگی از رپ زردي چشمان با ، تیره و وحشی

 او در را گرگ توانستم می بود کشیده دراز من اتاق در که االن حتی  - معطر ، وحشی ، یغن – میداد من اطراف

  . داشت تن بر جدید پوستی و پرستاري لباس اینکه با ، بکشم بو

  سم، شکوه با يصدا بدون ، شبانه سرایی هم. دیگر یکی بعد و شنیدم يا آهسته و تیز ي زوزه صداي بیرون از

 بیزاري احساس مطلقم حسرت از ، گرفت سرعت قلبم ضربان.  بود جذاب هم هنوز وجود نیا با.  گرفت شدت

 گیر گرگ و انسان صداي بین که آن غمگین صداي.  کرد اي آهسته ي ناله سم که شنیدم ، زمین کف در و کردم

   . کرد پرت را من حواس بود کرده

  » ؟ شده تنگ براشون دلت «:  گفتم لب زیر

 دور بازوهایش.  شب مقابل در ناآشنا يا واره شبح.  ایستاد پنجره جلوي و شد بلند موقتش رختخواب از سم

  .  زد چنگ باریکش و بلند بدن

  » . ندارم تعلق جا این به که اینه مثل.  کنم مریضی...  احساس میشه باعث این.  دونم نمی ... آره ... نه «

  . باشد واقعی که کنم انتخاب چیزي توانستم نمی ولی ، کنم آرامش تا بگویم چیزي کردم سعی. کردم یم درکش

 یا کند قانع را من خواهد می دانستم نمی.  کرد اشاره بدنش سمت به چانه با»  . منم این ولی «:  گفت اصرار با
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  . فشرد را گلویم بغض.  ماند پنجره کنار رسید اوج به ها گرگ هاي زوزه که حالی در . را خودش

 ولی ، برگشت نیمه تا سم»  . بزن حرف من با و اینجا بیا «:  گفتم ، کنم پرت را دویمان هر حواس که این براي

  » . اینجا بیا فقط.  بگیره گردنت ممکنه و سرده زمین کف پایین اون «.  ببینم را اش قیافه توانستم نمی

 آنها به او چرا بپرسم خواستم می.  بود پرسیده بیمارستان در که سوالی همان » ؟ چی مادرت پدر « : گفت او

 هایش چم روي ي دهیچروک و شفاف هاي زخم جاي و اش خانواده درمورد سم داستان اما ، دهد می اهمیت اینقدر

  . آوردم ادی به را

  » . شناسی نمی منو مادر و پدر تو «

  » ؟ کجان اونا «

  » . هنرمنده یه مامانم.  گالري ي افتتاحیه کنم فکر «

  . بود مشکوك صدایش»  . صبحه ي سه ساعت «

 و.  کنی رفتار درست که دارم اعتماد بهت.  تو بیا فقط «.  بود بلندتر باشد داشتم قصد که چیزي از صدایم

 نمونده شب از چیزي دیگه که این از قبل.  یاال «:  گفت ماند باقی مردد او وقتی»  . نکنی تصاحب رو ها مالفه

  » . باشه

 فقط کم نور در.  کرد ملات تخت يآنسو دوباره ولی برداشت زمین روي از را ها بالش از یکی فرمانبردارانه او

.  دارد می نگه را تخت ي ممنوعه قلمروي حرمت انگار که بیاورم در سر اش گرفته ماتم ي قیافه از وانستم  می

 ، اینکه یا بودم گرفته قرار تاثیر تحت دختر یک با تخت یک کردن قسمت براي او میلی بی از که نبودم مطمئن

 هجوم شکتُ سمت به گاونر یک مانند که نبودم هات او براي کافی ي اندازه به ظاهراً ، آن از آمیزتر تحقیر

  .بیاورد

 دیلرز خود بر برود فرو تخت ي لبه دورترین در که این از قبل و کرد غژغژي وزنش زیر تخت.  آمد باال باالخره

 آه عجیبی خوشنودي با.  کنم احساس بهتر را گرگ فیخف يبو توانستم یم حاال.  نبود هم پتو زیر حتی ،

  . کشید آه هم او. کشیدم
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  . گفت را این رسمی لحنی با کشیده دراز من تخت در که این گرفتن نظر در با»  . ممنون «

  » . کنم می خواهش «

 شکل تغییر پسر هر نه.   بودم تختم در دهنده شکل تغییر پسر یک با من.  شدم ماجرا قتیحق متوجه آنگاه

 در کرد آشکار بار اولین براي را او که وانیا يها چراغ شدن روشن ي خاطره هنوز.  خودم گرگ بلکه ، اي دهنده

  . کرد انداختن طنین به شروع درونم اضطراب و هیجان از عجیبی ترکیب.  کردم می مرور ذهنم

 که ببینم کم نور در توانستم می بود کشیده شعله ام دلهره ي لرزه انگار ، کند نگاه من به تا چرخاند را سرش سم

  » . کردي می تغییر باید هم تو ... دونی می.  گرفتن گازت اونا« .  زنند می برق چشمانش

 دور ، آشکار هایشان دندان ، بود آلود خون هایشان لب ، بودند زده حلقه برف در بدن یک دور ها گرگ ، سرم در

 که پا دو روي بر را آن.  دیکش رونیب ها گرگ ي حلقه از را شکار ، سم ، گرگ کی.  کشیدند می خرناس شکار

 خوابم داشت که دانستم می.  کرد حمل ها درخت میان از گذاشتند می جا به ها برف روي یانسان پاي جاي

  .بدهم جواب سم به خواهم می چه بیآورم یاد به توانستم نمی.  داشتم نگه بیدار تکان یک با را خودم پس ، برد می

  ».  کردم می تغییر کاش کنم می آرزو وقتا گاهی «:  گفتم او به

  ».  کنم میرو  آرزو همینو منم وقتا بعضی« .  تخت دیگر طرف در ، تر طرف آن ها مایل ، بست را چشمانش او
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  سم – فصل شانزدهم

  درجه فارنهایت 42

  

 چیزي چه بفهمم کردم تالش ، زنان پلک ، کشیدم دراز حرکت بی لحظه یک براي.  پریدم خواب از شتاب با

:  بود فیزیکی عامل یک بلکه ، کرده بیدارم که نبوده صدا این شدم متوجه وقتی.  است شده شدنم بیدار باعث

 زده غلت خواب در گریس.  آورد هجوم ذهنم به گذشته شب اتفاقات ، بود کرده تکیه بازویم روي دست یک

  . بگیرم داشتند قرار پوستم روي که انگشتانی از را نگاهم توانستم نمی من و بود

  . رسید می نظر به پیروزي یک مانند ام ساده بودن انسان ، بود رهانیده را من که دختري کنار خوابیدن ، اینجا

 موهاي که هایی نفس حتی ، طوالنی مدتی براي ، کردم تماشا را خوابیدنش فقط مدتی براي و غلتیدم پهلو به

 کامالً.  رسید می امنیتش از مطمئن کامالً نظر به او سبک خواب.  دادند می حرکت او صورت روي را لختش

  . رسید می نظر به ماهرانه پیروزي یک مانند هم آن.  کنارش در من حضور به اعتنا بی

 که بودم آماده ، زد می صدا بی و سریع قلبم ، کشیدم دراز صدا بی کامالً ، شنیدم را پدرش شدن بیدار صداي وقتی

 سرو ي رایحه با افترشیو دنیپاش با او اما.  بپرم تشک ي لبه از آمد مدرسه براي گریس کردن بیدار براي او اگر

 يزود به هم مادرش.  رفت کار سر خواست می بر هوا به من سمت به در زیر از بویش که صورتش روي کوهی

 صداي با بست سرش پشت را در وقتی و ، انداخت بلندي صداي با آشپزخانه در را چیزي ، رفت او از بعد

 شوند مطمئن تا نینداختند گریس اتاق درون هم نگاه یک حتی آنها کنم باور توانستم نمی.  گفت ناسزا دلنشینی

.  بودند ندیده را او بودند آمده خانه به شب سکوت در وقتی که این به توجه با مخصوصاً ، است زنده هنوز او

  . ماند بسته همچنان در اما

 اي فایده هیچ برایم دمدمی وحشتناك هواي نیدرا و کردم می حماقت احساس پرستاري روپوش در ، حال هر به

 هم تکان حتی او کردم ترك را آنجا وقتی.  رفتم بیرون یواشکی بود خوابیده گریس که یحال در پس.  نداشتند

 جفت یک که این وجود با حتی.  کردم نگاه پوش شبنم چمن يها غهیت به و کردم مکث پشتی ایوان در.  نخورد

 را نیپوت الستیک زیر در پاهایم ي برهنه قوزك زود صبح هواي بودم گرفته قرض را پدرش هاي پوتین از
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  . کنم حس خورد می پیچ شکمم در که را تغییر تهوع حالت توانستم می تقریبا.  سوزاند یم

 تا برگشتم داخل به.  شدم یم تر گرم دیبا.  هستی سم تو.  کند باور را این بدنم خواستم می.  سم:  گفتم خودم به

 از بیش آن در که صندوق یک در ؟ بود افتاده تابستان براي اتفاقی چه.  هوا این به لعنت.  کنم پیدا تکُ یک

 بالن شبیه را من که کردم پیدا دار فپ روشن بیآ ژاکت یک داد می نفتالین و نا بوي و بودند چپانده چیز اندازه

یتی پاي ي اندازه به پایی گریس پدر.  افتادم راه پشتی حیاط سمت به بیشتري نفس به اعتماد با و کرد می
1 

 

  . رفتم جنگل داخل به کنان تلپ تلپ عروسکی ي خانه یک در قطبی خرس یک وقار با پس ، داشت

.  بودند زیبا سال فصل این در ها درخت ، شد یم بخار به نفسم شدن لیتبد باعث که سردي هواي رغم به

 که جزئیاتی ، نیلگون آبی آسمان ، قرمز و زرد چشمگیر هاي رنگ در خشک هاي برگ ، تند اصلی هاي گرن

 ي همه براي کشیدم لباسم گاه مخفی سمت به را راهم که وقتی اما.  بودم نشده متوجهشان هرگز بودم گرگ وقتی

 ، بودند يقو حواسم هنوز که این با.  شدم دلتنگ شدم نمی متوجهشان ودنب انسان هنگام که چیزهایی

 ي نشانه که یرطوبت یا درختان زیر ي تنیده هم به هاي بوته در حیوانات ردپاي نامحسوس بوي توانستم نمی

 را ها کامیون و ها ماشین صنعتی یسمفون توانستم می معموالً.  کنم حس داد می روز ي ادامه در را هوا شدن تر گرم

 توانستم می که چیزي تمام االن ولی.  بفهمم را نقلیه ي وسیله هر ي اندازه و سرعت و بشنوم دور بزرگراه در

 که چیزي تمام و مرده نیمه هاي درخت و سوختن حال در هاي برگ ، بود پاییز دودگرفتگی کنم استشمام

  . بود دست دور در مرور و عبور ي همهمه شنیدن قابل سختی به و آهسته صداي بشنوم توانستم می

. کنم حس ردیگ قرار دمید معرض در که این از قبل خیلی را شلبی شدن نزدیک بوي توانستم می بودم گرگ اگر

 گردنم پشت کوتاه موهاي.  داشت کنترل در را من او است نزدیکم چیزي کردم احساس وقتی.  اآلن نه ولی

  . کنم می قسمت دیگر کسی با را نفسم دارم که داشتم را بیتابانه حس این و شدند سیخ

  . زرد به مایل ، روز کامل روشنی این در و ساده سفید پوشش ، ماده یک براي بزرگ.  دیدم را او و برگشتم

  

1.yeti  : تر از اوست و رنگ سفیدي دارد  کند و شبیه گوریل اما بزرگ هاي هیمالیا زندگی می اي که اعتقاد دارند در کوه افسانهغول .  
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 او ، بود رفته عقب اندکی هایش گوش.  است افتهی نجات زیاد خراشیدگی بدون شدن شکار از رسید می نظر به

  . بود دوخته چشم شده کج سري با من ي مسخره لباس به

 او مشام به مانده بویم از چه آن گذاشتم بیرون به رو آنها کف ، داشتم نگه بیرون را دستانم» . ششششیه «

  » . منم «.  برسد

 داده پوشش را من بوي که گریس عطر زدم حدس.  افتاد چین تنفر از اش پوزه رفت عقب عقب آهسته او وقتی

 دستم وقتی و مویم روي بودم خوابیده تختش روي وقتی ، است طور نیهم دانستم می.  است داده تشخیص بود

   . بود مانده جا به او یصابون و خوش ي حهیرا دستم روي بود گرفته را

 شلبی و من بین که بود چیزي همان این.  داد نشان را اش انسانی احساسات ، زد برق شلبی چشمان در ياریهش

  . باشیم نداشته اختالف هم با نامحسوسی طرز به ما که بیاورم یاد به را زمانی توانستم نمی:  بود

 به شلبی اما ، شدن غرق حال در مرد یک مثل گریس به ام عالقه به و بودم زده چنگ میانسان بخش به من

  . داشت فراموشی براي بسیاري دالیل او ، البته.  گفت می آمد خوش آمد می گرگ پوشش همراه که فراموشی

 سمت به و من سمت به او هاي گوش.  بودیم شده خیره همدیگر به سپتامبر، ماه هاي درخت این در ، حاال و

 به بینیش هاي سوراخ ، کردند می فرار من انسانی هاي گوش از که کرد می جمع را صداهایی ، شد می خم خارج

 و هایم پنجه زیر خشک هاي برگ حس آوردن خاطر به یدرحال را خودم.  بردند می پی ام بوده کجاها من که این

  . کردم پیدا بودم گرگ یک وقتی پاییزي درختان این ي آلوده خواب و تند ، قوي ي رایحه

 براي که گروه در من ي رتبه به کردن فکر حال در ، انسانی خیلی ژست یک -شد خیره من چشمان به شلبی

 انسانی صداي من و.  بود باال خیلی ، خواندند می مبارزه به طور آن را من که کبِ و پائول از غیر به هایی گرگ

  ؟ نشده تنگ براش دلت:  گوید می من به بود گفته بارها قبالٌ که طور همان که کردم تجسم را او

 گریس به عوض در و ، گرفتم را گرگیم بدن با خاطراتم و اش خیره نگاه یسرزندگ يجلو ، بستم را چشمانم

  . خانه به ، کردم فکر

 این بالفاصله.  شود مقایسه دستم در گریس دست احساس با توانست نمی هرگز گرگیم تجربیات از کدام هیچ

 دنبال براي من/  پاییزم- زمستانم-تابستانم / منی پوست تغییر تو.  ساختم شعر و گرداندم ذهنم در را افکار
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  . زیباست گمگشتگی این/  شناسم نمی پا از سر کردنت

 شلبی ، کنم تصور را شود جور آن با توانست می که گیتاري ریف و بسرایم را شعر تا کشید طول که اي ثانیه در

  .  زمزمه یک نرمی به ، بود شده ناپدید ها درخت در

 و زده شتاب. کرد یادآوري من به را پذیرم آسیب موقعیت شود ناپدید بود آمده که صدایی بی همان به او که این

 آلونک من و بک پیش سالها.  بودند شده ذخیره آن در هایم لباس که رفتم اتاقکی سمت به سنگین هاي گام با

  .  بودیم کشیده جنگل عمق در صاف کوچک سطح یک تا زمین روي تکه به تکه او پشتی حیاط از را قدیمی

 مانیها اسم بغلشان که داشت وجود دردار ي جعبه چندین و ، قایق باتري یک ، کوچک بخاري یک آن درون

 درون که یلیوسا از رپ یپشت کوله و کردم باز را بود شده نوشته آن روي من اسم که اي جعبه.  بود شده نوشته

 براي تجهیزاتی.  بود شده رپ زاپاس باتري و پتو و غذا با ها جعبه ي بقیه.  آوردم رونیب را بود شده گذاشته آن

 فرار براي اي توشه شامل من مال ولی ، کنند تغییر اعضا بقیه بودند منتظر که حالی در آلونک این در آوردن تاب

 صورت ترین سریع به انسانی حالت به من برگرداندن براي بودم داشته نگه اینجا من که چیزهایی همه.  بود

  . ببخشد را من توانست نمی لبیش ، همین خاطر به و. بود شده آوري جمع ممکن

 پدر بزرگ فوق هاي پوتین و کردم عوض جین شلوار و بلند آستین لباس الیه چند با را هایم لباس عجله با

 شغل پول با را پولم کیف.  کردم مبادله ام رفته رو و رنگ چرمی هاي کفش و و پشمی جوراب با را گریس

 پشتم را آلونک در که همین.  چپاندم پشتی کوله در را باقیمانده چیزهاي ي همه و برداشتم داخلش در میتابستان

  .  دیدم چشم ي گوشه از را يا تیره جسم حرکت بستم

 نظر از.  بشناسد را من حتی االن او که داشتم شک.  بود رفته گروهمان ي سردسته ، سیاه گرگ ولی » ، پائل «

 از آگاهی.  بود آشنا مبهمی طرز به که عطرم وجود با ، بودم ها درخت این بین در دیگر آدم یک فقط من ، او

 لیتبد انسان به آگوست آخر تا پائل پارسال.  بکشد تیر گلویم پشت جایی افسوس از شد باعث موضوع نیا

  . کرد نمی تغییر اصالً امسال شاید.  بود نشده

  . بودم کرده تغییر ژوئن در پیش سال.  بود معدود هم خودم ي باقیمانده تغییرات که دانستم می و

 کالپپر تام اگر ؟ امسال و.  بود برف زمین روي هنوز وقتی ، بهار يابتدا در قبلم سال حالت از یوحشتناک رییتغ
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 در خوردن گلوله بودم نفهمیده یحت اصالً ؟ باشم داشته را بدنم توانستم یم رترید قدر چه بود نکرده شلیک من به

 شده خم من روي گریس وقتی که کردم فکر این به.  بود گردانده باز من به را انسانیم بدن چطور سرد هواي این

  . نبود تابستان از خبري که بود ها مدت.  بود کننده منجمد قدر چه هوا میداد فشار گردنم به را اي پارچه و بود

 یک که نیا بر یشاهدان ، انداخت دست را من بود گرفته را آلونک دور که شکننده هاي برگ درخشان هاي رنگ

 آخرین این که فهمیدم کننده دلسرد و ناگهانی قطعیتی با.  بود مرده و گذشته شوم خبر با آن از که نیا بدون سال

  .  است من سال

  . بود سرنوشت وار دیوانه و رحم بی هاي بازي آن از نظر به ، هنگام نیا در گریس با مالقات

 والدین ماشین شوم مطمئن تا کردم کچِ ، دویدم خانه سمت به آهسته  آن جاي به.  کنم فکر آن به خواستم نمی

 توقف خواب اتاق در پشت ثانیه یک براي ، دادم شدن داخل ي اجازه خودم به.  است برنگشته هنوز گریس

 واقعاً که این با حتی ، کردم نگاه را ها کابینت توي ، کردم معطل خانه آشپز در طوالنی مدتی براي بعد ، کردم

  . نبودم گرسنه

 اي اراده با شبح نیا ، ببینم را او دوباره خواست می دلم یلیخ.  برگردي تو اون که اي دستپاچه خیلی.  کن قبول

 نور در او دنید چشم در چشم چطور که ، بودم هم ترسیده ولی.  بود دزدیده جنگل در را سالهایم که آهنین

 از او پشتی ایوان در قبل شب.  نکند عوض را چیزها ، بدتر یا.  کند عوض را چیزها توانست می روز یلعنت

 نجات از بیشتر چیزي من ، امروز.  بدهد نجات را من بود ممکن کسی هر.  بودم مرگ حال در خونریزي

  ؟ چه بوده الخلقه عجیب یک فقط او چشم به من اگر اما.  خواستم می

 کردي؟ کار چه اون با ؟ کجاست من پسر.  شیطانی تو.  اي شده نفرین تو.  هستی نفرت ي مایه خدا خلقت در تو

 والدینم خاطرات ، بودم داده دست از که چیزهایی تمام گرفتن نظر در با چرا که بودم متعجب.  بستم را چشمانم

  . باشند بوده آنها جزء توانستند نمی

  » ؟ سم «

 از باالتر سختی به صدایش ، هستم کجا که بود متعجب ، زد صدایم دوباره گریس.  پریدم جا از اسمم شنیدن با

  . باشد ترسیده رسید نمی نظر به.  بود زمزمه یک
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 اتاق این که ببینم توانستم می صبحگاه اواخر قوي نور در.  کردم نگاه اتاقش اطراف به و کردم باز فشار با را در

 اگر ، نبود پشمالو يها عروسک یا رنگ صورتی يها يباز هوس ي باقیمانده از ياثر هیچ ، بود بالغ فرد یک

 ي ساده هاي قاب ، بود دیوار روي درختان از شده گرفته قاب هاي عکس.  داشته آنها از روزي گریس اصالً

 اش حوله.  بودند کارآمد نظر به و مرتب یلیخ چیز همه ، آمد می مشکی ي اثاثیه به.  ناتییتزئ هیچ بدون مشکی

 یک و.  سفید و سیاه صاف هاي خط با ، داشت قرار دیگر ساعتی کنار و توالتش میز باالي و بود شده تا مرتب

 حروف ترتیب به احتماالً.  هستند ییمعما و داستانی بیشتر که فهمید شد می هایشان عنوان از و ، کتابخانه قفسه

  . بودند شده مرتب بلندیشان یا الفبا

 یک او ، بودیم شیء گریس و من اگر که کرد خطور ذهنم به این.  متفاوتیم قدر چه ما شدم متوجه ناگهان

 یبرف يگو یک من و نقص بی فناوري با لندن جهانی ساعت با شده هماهنگ ، شد می پیچیده دیجیتالی ساعت

  . اي شیشه گوي یک در رقص حال در خاطرات ، شدم می

 اش عهده از»  . خیر به صبح« .  نباشد یشکارچ یک سالم مانند که کنم پیدا گفتن براي چیزي تا کردم تقال

  . برآمدم

 شوق با اش تیره چشمان.  بود صاف دیگر طرف در و فرفري سرش طرف یک در موهایش.  نشست گریس

  » . روپوش جاي به که نهیا منظورم.  تنته لباس.  اوه!  اینجایی هنوز تو« .  بود شده رپ آشکاري

  ».  آوردمشون گیر و رفتم بودي خواب وقتی «

  » ؟ نه.  کردم دیر مدرسه واسه واقعاً ، اوه ؟ چنده ساعت «

  » . یازدس ساعت «

 هم رو کالس یک حتی شده شروع دبیرستان که وقتی از ؟ چیه میدونی «.  انداخت باال شانه بعد و نالید گریس

 بیرون تخت از»  . چیزي همچین یه یا مجانی پیتزاي یه و.  گرفتم جایزه خاطرش به پارسال.  ندادم دست از

. بود کننده تحریک فرسایی طاقت طور به و تنگ قدر چه تاپش پوش زیر که ببینم توانستم می روز نور در.  آمد

  . برگرداندم را رویم

 به و برگشت ، کرد مکث کمدش مقابل در»  . نیستم که لخت.  باشی پاکدامن اینقدر نیستی مجبور ، دونی می «
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  » ؟ دیدي ، ندیدي لخت منو که تو «.  بود زیرك اش قیافه ، کرد نگاه من

  . آمد بیرون عجله با واضحی طور به جوابم» !  نه «

 که این مگر ، برگردي بهتره ، خوب« .  برداشت جینی شلوار دیواري کمد کف از و زد نیشخند من دروغ به او

  ».  ببینی منو االن بخواي

 خش صداي به.  کردم دفن دادند می اورا بوي که سردي هاي بالش در را صورتم و کشیدم دراز تخت روي من

. تپید می ثانیه در مایل میلیون یک سرعت با قلبم.  دادم گوش کرد می درست پوشیدن لباس موقع در او که خشی

  » . نداشتم منظوري.  خواستم نمی «.  دروغ نگهداري از عاجز ، کشیدم آه گناهکارانه من

  » ؟ طلبی پوزش اینقدر همیشه «.  بود صورتم نزدیک صورتش ، نالید شد واردش او وقتی تشک

 رو تو بگم بهت اینکه.  نجیبم آدم یه من کنی فکر تو که کنم می سعی دارم «.  شد خفه هایش بالش توسط صدایم

  ».  کنه نمی من مورد به کمکی بودم دیگه ي گونه یه از که دیدم بودي لخت وقتی

  » . دمیشک یم هارو پرده دیبا که بودم من نیا.  کنم می ارفاق بهت «.  خندید او

 که کنم حس را اش دستپاچگی توانستم می.  بود شده رپ ناگفته حرف هزاران با که شد برقرار يا طوالنی سکوت

 من گوش سمت به تشک از که بشنوم را قلبش سریع هاي تپش توانستم می و شد می منتشر پوستش از ضعیفی به

 هم به را آنها و بپیماید را هایمان دهان بین هاي اینچ که باشد آسان خیلی هایم لب براي توانست یم.  شد می حمل

  . ببوس را من ببوس را من ببوس را من:  بشنوم قلبش هاي تپش در را امید توانم می کردم فکر.  کند وصل

 با دانم می کردم می فکر که چیزي هر گریس مورد در اما ، بودم خوب دیگران احساسات شنیدن در معموالً

  . بود شده پوشانده خواستم می آنچه از اي هاله

 فکر او ي درباره معموالً من آنچه با همچنین اما ، بود جذابی صداي هولناکی طرز به.  خندید لب زیر آرام او

 ، وعده میان یا.  کنیم پیدا صبحونه بریم بیا.  میرم می گرسنگی از دارم «:  گفت باالخره.  داشت مغایرت کردم می

  ».  کنم فکر

 به را من و بود پشتم روي که او دست از شدت به.  زد غلت من از بعد هم او و زدم غلت بیرون به تخت از من
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 نور.  رفتیم آشپزخانه درون به سالنه سالنه و آرامی به هم با.  بودم آگاه داد می هل خواب اتاق در سمت

 نور با مارا و شد یم منعکس دیسف يها یکاش از و ، دیتاب یم زمین به اي شیشه در از ، بود روشن خیلی خوشید

  . کرد یم روشن يدیسف

  . کردم آنها آوردن بیرون به شروع پس ، هستند کجا لیوسا دانستم می قبلیم يآمدها و رفت خاطر به

 و کردند پیدا را آرنجم انگشتانش ، کرد دنبال را من گریس ، کردم می حرکت آشپزخانه دور تا دور که ینیح در

 را او توانستم می چشمم ي گوشه از.  کند لمس را من تا بود بهانه دنبال ، کرد می برخورد پشتم به دستش کف

 تغییر هرگز انگار که بود این مثل.  است شده خیره من به خجالت بدون نیستم متوجه کرد می فکر وقتی که ببینم

 تایریش تاب روي که او به و ام ایستاده ها درخت جلوي گرگ فرم در که حالی در هنوز انگار ، بودم نکرده

  . ام شده خیره کند می نگاه را من تحسین با و نشسته

 هم هنوز و/ بینی می را من ذهن داخل تو/ گزارم می جا سر پشت را چشمانم فقط/شوم می خارج پوستم از

  . هستی من مال که دانم می

 خیلی ناگهان که انسانی انگشتان با و شکستم ماهیتابه در را مرغ تخم»  ؟ کنی می فکر داري چی به«  : پرسیدم

  . ریختم پرتقال آب لیوان یک برایش رسیدند می نظر به ارزش با

  ».  کنی می درست صبحونه برام داري تو که این« .  خندید گریس

 رقابت حال در فکر هزاران خودم که وقتی نه.  کنم باورش بتوانم که نبودم مطمئن ؛ بود اي ساده خیلی جواب

  » ؟ کنی می فکر اي دیگه چیز چه به« .  داشتم سرم در فضا آوردن دست به براي

 چشمانش اما»  . پخت مرغ تخم باید جوري چه بدونی امیدوارم اینکه و.  رسونه می رو تو خوبی این اینکه «

 چرخید. کند نمی فکر مرغ تخم به فقط او که دانستم من و ، خورد دهانم به و آمد باال ماهیتابه از لحظه یک

»  . روشنه خیلی اینجا که این و «.  کرد عوض را خانه آشپز هواي و حال لحظه یک در ، کشید را ها وکرکره

 هایش لب صاف خط و اي قهوه و درشت هاي چشم روي افقی هاي راه راه و ، کرد می رخنه ها کرکره بین از نور

  . انداخت می

 گریس با همزمان.  زد رونیب تستر از تست نان موقع همان و انداختم بشقاب در را آنها و رفتم نیمرو سمت به
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 و کنند می لمس را همدیگر ها دست که بود ها فیلم در عالی هاي صحنه آن از یکی دقیقاً این و ، رسیدم تستر به

  .   ببوسند را همدیگر خواهند می کاراکترها که دانید می شما

 و برسد تست نان به تا چسباند شخانیپ به را او ، زد حلقه او دور به ناخودآگاه باًیتقر میبازوها بار نیا فقط

 زدم که يگند خجالت در.  داشتم نگه محکم را خود خچالی ي لبه کمک با شدم یم خم جلو به که یهنگام

 و شد بسته گریس چشمان دیدم که این تا ، است نقص بی ي لحظه همان این که نفهمیدم حتی ، بودم مبهوت

  . آمد باال صورتم سمت به صورتش

 بوسه لحظه آن در حتی.  حیوانی چیز هیچ نه ، او هاي لب مقابل در هایم لب تماس ترین مالیم ، بوسیدم را او من

 کش و دنیلرز باعث بوسه که يا گونه آن ، او احتمالی تعبیرهاي ، او احتمالی هاي واکنش:  کردم یم لیتحل را

  . کرد باز را چشمانش وقتی و هایش لب لمس نیب هاي ثانیه ، شد یم پوستم آمدن

 دوباره.  بود مالیم صدایش اما آمیز طعنه کلماتش » ؟ داشتی که چیزیه ي همه این «.  زد لبخند من به او

 ، داشت را انتظار ارزش که يا بوسه.  بود متفاوت خیلی بوسه بار این و ، فشردم او هاي لب به را هایم لب

 حلقه گردنم دور که این از قبل انگشتانش.  داد یم تمنّا و پرتقال طعم ، گرفت جان من هاي لب زیر هایش لب

 و بودم رام و وحشی.  بودند خنک و زنده من گرم پوست روي ، کردند عبور موهایم و ریش خط بین از شوند

 ساختن شعر درگیر ذهنم ، انسانیم زندگی در بار یک براي.  ختمیآم یم هم در باز و شدم یم تکه لحظه کی در

  .  نبود بعد التیتخ براي لحظه کردن ذخیره یا

  ، زندگیم در بار یک براي

  بودم اینجا من

  . دیگر جاي هیچ نه و

 گریس و من از غیر به کجا هیچ در دیگري چیز هیچ - بودیم گریس و من فقط و کردم باز را چشمانم من بعد و

 لحظه این من و.  داشت می نگه درونش در را من ي بوسه داشت انگار ، داد می فشار هم به را هایش لب او - نبود

   . بود دستانم در پرنده یک شکنندگی به که بودم چسبیده را
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  سم – فصل هفدهم

  درجه فارنهایت 60

  

 با رنگارنگ ي تکه صد.  شوند می جور هم با پنجره یک رنگی هاي شیشه مانند روزها از بعضی رسید می نظر به

 ساعت چهار و بیست.  ساختند می کامل تصویر یک شدند می ترکیب هم با وقتی که مختلف هاي حالت و ها رنگ

 اول تاریک ساعات.  بود لرزش در و بیمارگون سبز ي شیشه تکه یک بیمارستان در شب.  بود آن مانند قبل

 باالخره و.  بود امروز صبح در دیگرم زندگی یادآور ، سرد آبی . بود کدر ارغوانی گریس تخت در صبح

  . بود یمانها بوسه که درخشان و شفاف ي شیشه

برانکو کی نماي نخ نیمکتی صندلی روي ما ، یفعل ي شیشه در
1

 پرتراکم نگیپارک کی ي گوشه در که قدیمی ي

 يدار موج ي پرتره ، آید می توجه کانون به دارد کامل تصویر رسید می نظر به.  میبود نشسته بود شهر هیحاش در

  . باشم داشته توانم نمی کردم می فکر که چیزي از

 بیست بیا« .  برگشت من سمت به بعد و کشید برنکو فرمان روي اندیشناك و عالقه با را انگشتانش گریس

  » . کنیم بازي سوالی

 جلو ي شیشه از که خورشید نور بودم داده اجازه و بودم داده لم راننده کنار صندلی روي بسته چشمان با

 خریدن ماشین ، دونی می ؟ کنی نگاه ها ماشین ي بقیه به نباید «.  داشت یخوب حس.  کند گرمم گذشت می

  » . طلبه یم خریدن... معموالً

  » . گیرمش می و خوام می چی بینم می فقط.  کنم نمی خرید خوب خیلی من«  : گفت گریس

  نوعی ماشین.1
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  . بود یسیگر مدل چقدر جمله آن که دمید یم داشتم.  خندیدم حرف آن به

 ، خب «.  کرد گره اش سینه روي را بازوهایش و کرد تنگ من سمت به ساختگی آزردگی با را چشمانش

 دنیکش دكی براي هنوز ماشین صاحب شوم مطمئن تا انداختم پارکینگ به نگاهی»  . نیستن اختیاري اینا. سواال

  . بود ییک دوم دسته هاي ماشین داریخر و یکش دكی شرکت فالز مرسی در اینجا.  است نیامده ماشینش

  ».  نباشه آوري خجالت چیز بهتره.  باشه «

.  گرفت خود به من بدن مشابه یحالت و کشید تر کینزد من به را خودش کمی گریس مانند مکتین یصندل يرو

 هاي کفش ، آورد می فشار ام شانه به اش شانه ، آورد می فشار من پاي به پایش:  بود سوال اولین این کردم حس

 سرعت قلبم ضربان.  داشت قرار من ي شده پوسته پوسته چرمی کفش روي بود شده بسته محکم که اش بندي

  .  خاموش پاسخ یک ، گرفت

  ».  کنه می گرگ رو تو چی بدونم خوام می« .  دارد من روي تأثیري چه دانست نمی گویی  ، بود آمرانه صدایش

 تونم می گرمه روز طول در و سرده شبا وقتی.  شم می گرگ من کنه می فتاُ دما وقتی« .  بود آسان یکی این

  » . کنم پیدا شکل تغییر گرگ به من که هست سرد کافی ي اندازه به باالخره و میاد داره که کنم احساس

  » همینطور؟ هم بقیه «

 لحظه یک براي»  . باشه گرمتر باید بشی انسان که این براي هوا یباش گرگ شتریب هرچقدر «.  دادم تکان يسر

 رییتغ تونه یم سال چند دونه نمی کس هیچ «.  نه یا بگویم او به که است وقتش االن دانستم نمی ، کردم مکث

  ».  متفاوته گرگ هر براي.  بده شکل

 من به بود خوابیده ها برف در که حالی در ، بود تر سن کم وقتی که اي طوالنی نگاه همان.  کرد نگاه من به گریس

.  شد فشرده گلویم کردم احساس او واکنش ینیب شیپ با.  کنم درك را آن موقع آن از بهتر توانستم نمی.  انداخت
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  » ؟ اونجان شما از تا چند« .  کرد عوض را هایش سوال خط او بختانه خوش ولی

  » . تا بیست حدود «.  نبودم مطمئن شدند نمی انسان دیگر ما از خیلی اینکه خاطر به فقط

  » ؟ خورین می چی «

 یه من.  هم رو بالغ هاي خرگوش«  : گفتم و زدم يپوزخند پس ، کرد تنگ را چشمانش او» . خرگوش بچه «

  » . متعادلم شانس با خور خرگوش

  » ؟ بود صورتت روي چی کنم لمست دادي اجازه بهم که روزي اون« .  نگذشت چیزي ریخ از هم ذره یک

 که نبود مطمئن انگار ، شد تنگ چشمانش اطراف چیزي اما ، نکرد تغییر سوال این براي صدایش لحن

  . بشنود را جواب خواهد می

 بغل ریز موهاي که نفسش ، گردنم ندور خز در او انگشتان:  کردم می تالش شب آن آوردن یاد به براي باید

 این.  بود شده گرفته گاز که همانی. پسر آن.  بودن او نزدیک خیلی ي گناهکارانه لذت ، داد می تکان را صورتم

  » ؟ بود خون صورتم روي که اینه منظورت «.  پرسید می داشت واقعاً او که بود چیزي همان

  . داد تکان را سرش گریس

 براي  يادیز دالیل او.  پرسید یم دیبا او که البته اما ، بود ناراحت پرسید می باید او که این از من از قسمت یک

  ». پسر اون - نبود اون مال« .  داشت من به نکردن اعتماد

  ».  جک« :  گفت او

 پیدا براي را خاطراتم عمق باید»  . نبودم اونجا من اما ، افتاده اتفاق حمله که دونستم می.  جک« :  کردم تکرار

 ، گوزن ، خرگوش:  کرد عرضه منطقی هاي جواب انسانیم مغز.  کردم می جستجو ام پوزه روي خون منشأ کردن

 گرگیم واقعی خاطرات از تر قوي لحظه یک در آنها ي همه -بود مرده لیاتومب کی توسط جاده در که یوانیح
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 یه.  خون.  بود گربه یه«. کردم نمی افتخار آن به که این با ، گرفتم افکارم از را واقعی جواب باالخره.  بودند

  » . بودم گرفته گربه

  . داد بیرون را نفسش گریس

  » ؟ خوره نمی هم به حالت بوده گربه یه که این از «

 که بود معلوم ولی»  . باشه بوده قرمزم گردن يکانگرو یه که نمیدم اهمیتی ، نیست جک اگه.  يبخور دیبا تو «

 او که بودم متنفر ، آورم یاد به را دانستم می حمله از که کمی چیز کردم سعی.  است جک پیش هنوز حواسش

  .  بکند من گروه به راجع يبد فکر

  »... کرد تحریکشون اون دونی، می «:  گفتم

  » ؟ بودي ، نبودي اونجا تو ؟ چی اون «

 با ، کنیم می برقرار ارتباط وقتی - گرگا -تونیم نمی ما«.  بدهم توضیح کردم سعی و دادم تکان را سرم من

 تونیم می باشیم کینزد هم به اگه ولی شه نمی هم زیاد خیلی ي فاصله از و.  نیست اي پیچیده چیز هیچ  .تصویره

 نشون من به تصویرو کردن حمله جک به که گرگایی پس.  بذاریم اشتراك به دیگه گرگ یه با تصویرو یه

  ».دادن

  » ؟ خونین می رو همدیگه ذهن شما «:  پرسید ناباورانه گریس

 ولی ، زدنه حرف براي راه یه فقط این.  - من غالب تو سخته توضیحش - من.  نه« .  دادم تکان محکم را سرم

 احساسات و ها اسم ، زمان مثل چیزایی.  نداره وجود مبهمی مفهوم هیچ ، واقعاً.  داره فرق ذهنامون میگرگ یوقت

  » . خطره از همدیگه به دادن هشدار یا شکار مثل چیزایی ي واسه فقط.  خارجن رده از پیچیده

  » ؟ دیدي چی جک ي درباره و «
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 بین از.  انسان ذهن از گرگ یک خاطرات آوردن یاد به ، داشت عجیبی احساس.  بردم پایین را چشمانم

 ي لکه و ، بود گلوله جراحت ها گرگ خز روي قرمز هاي لکه که فهمیدم حاال ، سرم درون نامشخص تصاویر

  .  بود جک خون هایشان لب روي

 تفنگ یه باید ؟ تفنگ... یه ، دادن نشون من به رو اون از خوردن تیر مورد در چیزایی یه ها گرگ از بعضی «

 را قرمز اما ، دیدند می فیضغ یلیخ فرم به را رنگ ها گرگ» .  بود پوشیده قرمز لباس یه اون.  باشه بوده بادي

  . دیدم می

  » ؟ بکنه کارو این باید چرا «

  » . گفتیم می همدیگه به که نیست چیزایی اون از این.  دونم نمی «.  دادم تکان را سرم

 من که این تا نشستیم اي خفه سکوت در ما.  کرد می فکر جک ي درباره هنوز کنم می گمان ، بود ساکت گریس

 کادوهاي تونی نمی وقت هیچ تو پس «.  کرد صحبت او بعد.  است ناراحت او دیشا که افتادم فکر این به

  » . کنی باز کریسمسو

 اتفاق دیگر زندگی یک در که بود چیزي کریسمس.  بدهم را جوابش چطور دانستم نمی ، کردم نگاه او به من

  .  گرگ به شدن لیتبد از قبل اي زندگی ، افتاد می

 و ، نبودي بر و دور نیا وقت هیچ تابستون تو که بودم فکر این تو فقط «.  کرد نگاه فرمان به پایین به گریس

 یه پوست تو.  جنگل توي.  جایی اون همیشه تو دونستم می که این خاطر به ، بودم کریسمس عاشق همیشه من

 نتونستی وقت هیچ تو که باشه معنی این به باید این ولی ؟ درسته ، سرده هوا که اینه خاطر به حتماً.  گرگ

  » . کنی باز کریسمس ي کادو

   .ببینم را کریسمس تزیینات حتی که این از قبل بودم تغییرکرده زود یلیخ.  دادم تکان را سرم
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  » ؟ کنی می فکر من به گرگی وقتی« .  کشید هم در را اش چهره فرمان به رو گریس

.  بچسبم معنی بی هاي کلمه به که کردم می تقال  بودم، پسر یک از اي خاطره تنها ، بودم گرگ من وقتی

  . بیاورم یاد به را اسمش توانستم نمی که این:  بگویم را حقیقت او به خواستم نمی

 يبو.  کردم بلند ام ینیب يجلو و گرفتم را مویش تار چند»  . کنم می فکر دي می که بویی به« :  گفتم صادقانه

  . برگردد اش شانه روي دادم اجازه موهایش به و دادم فرو را دهانم آب.  آورد یادم به را پوستش يبو شامپویش

 -  واضح یسوال.  داد فرو را دهانش آب هم او که دیدم و ، کرد تعقیب میپا يرو تا شانه از را دستم چشمانش

. نکشید پیش کلمات غالب در را آن ما از یک هیچ اما ، چرخید ما بین - کنم می تغییر قبل حالت به دوباره کی

  .  گرفت درد اینها ي همه گذاشتن سر پشت فکر از ام سینه.  نبودم آماده او به گفتن براي هنوز

  » ؟ کنی رانندگی بلدي ، خوب «:  گفت و گذاشت فرمان روي را دستش او

 طور این مینسودا ایالت رسه می نظر به «.  کردم تسلیم را آن و آوردم بیرون جینم شلوار جیب از را پولم کیف

  » . کنه می فکر

 با او»  . روث کی سموئل« .  خواند بلند صداي با و گرفت فرمان جلوي را آن ، کشید بیرون را ام گواهینامه او

  » .  يا یواقع جداً تو انگار.  واقعیه  گواهینامه این« :  کرد اضافه حیرت کمی

  » ؟ يدار شک هنوزم «

 ، يایب حساب به مرده ستین قرار تو ؟ واقعیته اسم این«:  پرسید و داد پس را پولم کیف دادن جواب جاي به

  » ؟ جک مثل

 به من.  داشت فرق اون وضع«  .  دادم جواب حال هر به اما ، بزنم حرف این مورد در بخواهم که نبودم مطمئن

 هیچ.  بودن داده نجات ببرن خودشون با منو اونا نکهیا از غریبه تا چند و ، بودم نشده گرفته گاز بد اون ي اندازه
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  » . واقعیمه اسم این ؛ آره ، پس.  نکرد قلمداد مرده رو من جک مثل کس

 به يا تیره سیماي با ناگهان ، بعد.  کند می فکر چه به که بودم عجب در من و ، رسید می نظر به اندیشمند گریس

 نوعی به و شد متوقف او»  ...اونا همین خاطر به ؟ درسته ، هستی چی دونستن می والدینت پس «.  کرد نگاه من

  . دهد می فرو را دهانش آب دوباره که ببینم توانستم.  بست را چشمانش نیمه تا

 ، گرگ زهر.  کنی مریضی احساس بعدش ها هفته تا شه می باعث «:  گفتم ، کردم خالص جمله ي ادامه از را او

 فرقی.  کنم متوقفش تونستم نمی کردمو می پیدا شکل تغییر طور همین.  میده تغییرت داره وقتی.  کنم فکر

 دوربین هاي عکس مانند  ، زدند می سوسو ذهنم در ها خاطره.  کردم مکث»  . باشه گرم یا سرد چقدر کرد نمی

 با که اینه منظورم ، کردم پیشرفت من و شد گرم هوا بعد.  شده تسخیر بدنم کردن می فکر اونا «. دیگر نفر یک

 کردن سعی مدت یه براي.  زمستون تا.  کردم پیدا نجات.  کردم پیدا شفا کردن فکر اونا گمونم به و ، شدم ثبات

 حبس دارن اآلن دوتاییشون.  بشن کار به دست خودشون گرفتن تصمیم باالخره.  بکنه من براي کاري یه کلیسا

  ».  تره سخت مردم اکثر کشتن از ماها کشتن که فهمیدن نمی.  کشن یم ابد

 دادند می فشار را فرمان که دستش انگشتان بند و بود کرده پیدا سبزي ي پریده رنگ ي سایه حاال گریس صورت

  ».  بزنیم حرف دیگه چیز یه درمورد بیا «.  بود شده سفید

 فرض با ، یعنی ؟ انتخابته یکی این.  بزنیم حرف ماشینا درمورد بیا.  بودم هم واقعاً و»  . متاسفم «:  گفتم من

 حرکت خوب'. کنم وانمود تونم می حداقل اما ، دونم نمی ماشینا مورد در هیچی من ؟ کنه می حرکت خوب نکهیا

  » ؟ درسته ، میکنه استفاده میزنه حرف چی به راجع داره دونه می که کسی که ایه جمله شبیه 'میکنه

  ».  دارم دوستش واقعاً« .  کرد نوازش را فرمان ، قاپید را موضوع

 ، زدي گوزن یه به اگه و  .خنده می برف به انگار رسه می نظر به جوري یه ولی . زشته خیلی« :  گفتم غرض بی

  ».  ده می ادامه راهش به و کنه می سکسکه یه هی فقط
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  »... فقط ونمت می که اینه منظورم.  داره جذابی واقعاً جلوي صندلی ، عالوه به«  : کرد اضافه گریس

 من با اینچ یک حاال.  گذاشت پایم روي مالیمت با را دستش و داد لم من سمت به صندلی روي از گریس

 که بود نزدیک آنقدر.  کنم احساس هایم لب روي را نفسش گرماي که بود نزدیک کافی اندازه به ، داشت فاصله

  . کنم حس بکشم او سمت به را خودم هم من که این براي را انتظارش بتوانم

 پیشش که کرد می التماس من به ، بود شده دراز دستانش ، زد جرقه اش پشتی حیاط در گریس تصویر سرم در

 ، حاال.  کنم حفظ را ام فاصله داشت نیاز که دنیایی در ، بودم دیگر دنیایی در من.  توانستم نمی من ولی.  بروم

 پوست ؟ کنم می زندگی هایش قانون ي بسته پا دست ، دنیا آن در هنوز آیا که نکنم فکر این به توانستم نمی

  . انداخت می دست شدند می ناپدید سرما اولین با که هایی ثروت با مرا ، کرد می ام مسخره فقط انسانیم

 سنگین ما اطراف سکوت.  برگرداندم را نگاهم ببینم را او ناامیدي بتوانم که این از قبل و ، گرفتم فاصله او از

 مریضی احساس.  بگو شدنت گرفته گاز از بعد ي درباره بهم« :  گفتم باشم گفته چیزي که این براي فقط . بود

  » ؟ کردي

  .  ام کرده ناامید را او قبالً بار چند دانستم نمی. کشید آه و برگشت جایش سر گریس

 آنفالنزا بعدش بالفاصله آد می یادم.  ممکنه... زنم یم حدس.  میاد پیش وقت خیلی مثل نظر به ، دونم نمی «

  » . گرفتم

 تهوع ، سرد و داغ هاي لرزه ، خستگی.  کردم یم خوردگی سرما احساس شدم گرفته گاز که این از بعد هم من

  . کرد می درد فرم تغییر براي هایم استخوان ، سوزاند می را گلویم پشت

 بود بهار.  بود حمله از بعد ماه دو یا یک.  کردم گیر ماشین توي که بود سال همون «.  انداخت باال شانه گریس

 تنها که اونیم از تر کوچیک کرد می فکر چون ، بود برده ماموریت براي خودش با منو پدرم.  بود گرم واقعاً اما ،

 خورده سرما من ، حال هر به «.  کردم می گوش.  نه یا کنم می گوش ببیند تا انداخت من به نگاهی او»  . بمونم
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 میاد یام بعدش که چیزي... و برد خوابم عقب صندلی روي خونه به برگشت راه تو.  بودم خواب گیج و ، بودم

 رو من و بود برده بیرون بارو و خوار و رسیده خونه به پدر زنم می حدس.  شدم بیدار بیمارستان توي که اینه

 که جایی ، آد نمی یادم بیمارستان تا هیچی.  کنم فکر ، کرده ول شده قفل ماشین توي منو فقط.  رفت یادش

 ماشین تو گرماي که گفت بابام به دکتر.  بوده فالز مرسی در  شده ثبت روز ترین داغ این گفت می داشت پرستار

  » ؟ طوره چه پذیر مسئولیت والدین براي این.  معجزم یه من پس ، کشته می منو باید

 صورتش توي بهت متوجه تا داد کافی زمان من به که بود یکوتاه سکوت بعد.  دادم تکان را سرم ناباوري با

 چی منظورت بده نشونم:  میبگو که کردم فکر نیا به.  پشیمانم او نبوسیدن از صادقانه که انداخت یادم و شوم

.  کنم تصور ها کلمه  آن گفتن حال در را هایم لب توانستم نمی ولی ؟ داري دوست رو صندلی این گفتی وقتی بود

 اثر پوستم گذاشتم و دادم حرکت انگشتانش بین و دستش کف در را انگشتانم و گرفتم را دستش فقط پس

  . بسپارد یاد به را انگشتش

 چشمانش دیچرخ یم وار دایره پوستش روي من انگشتان که وقتی و درآورد قدردانی از کوتاهی صداي گریس

  . بود بهتر هم بوسیدن از ینوع به.  بست را

 پارکینگ صاحب و کامیون راننده دو.  پریدیم جا از ما دوي هر زد ضربه من سمت ي شیشه روي نفر یک وقتی

 که چیزیو «.  بود شده خفه شیشه توسط آمد داخل به که ییصدا.  بودند شده خیره ما به و بودند ایستاده آنجا

  » ؟ کردین پیدا بودین دنبالش

 نگاه من به اما ، زد می حرف او با » کامالً « : گفت که وقتی.  داد پایین را شیشه و شد خم سمت نیا به گریس

  . بود شده خیره مشتاقانه.  کرد می
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  گریس – فصل هجدهم

  درجه فارنهایت 38

  

 طول در يا گونه به اما.  بود گرفته قرار تشک ي لبه دورترین در عفیفانه ، ماند من تخت در دوباره سم شب آن

 اتاق ، شدم داریب مهین ، دم دهیسپ از تر قبل یلیخ ، زود صبح.  بودند کرده مهاجرت هم سمت به ما هاي بدن شب

.  بودم دهیچسب سم پشت به که افتمی یحال در را خودم من و.  بود شده روشن ماه ي دهیپر رنگ نور با

 اش شانه تاریک خمیدگی توانستم می سختی به فقط ، بود شده گلوله ام سینه جلوي ییمومیا یک مانند هایم دست

 پر دیشد الفت نوعی با را من کرد می القا که حالتی و ساخت می اش شانه که شکلی ي باره در چیزي و ، ببینم را

 در را صورتم من که - خانه و ، ها درخت ، گرگ مانند -  داد می خوبی بوي يبقدر و بود گرم او بدن.  بود کرده

 برابر در عقب به را هایش شانه و و درآورد یمیمال صداي او.  بستم را چشمانم دوباره و و کردم دفن هایش شانه

  . داد فشار تر نزدیک و غلتاند من

 سوزاننده و گذر زود فکر یک ، شود جور او مال با تا شد آرام تنفسم ، ببرد خوابم که این از قبل بالفاصله

  . کنم زندگی این بدون توانم نمی:   داشتم

   .داشت یم وجود یدرمان باید
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  .تمام حقوق این اثر متعلق به مترجمین و وبسایت مذکور میباشد
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  ) Shiver(  لرزش:  فالز مرسی هاي گرگ

  مگی استیفویدر : نویسنده 

  یاسمین جهانبخش : سرپرست ترجمه 

  زهرا هدایتی:  این فصول مترجمین

  افشین موسوي ، شفق ملّازاده: بازبینی نهائی متن 

  فر میالد مهربانی: و لوگو طراح صفحه 

  ) twilight.ir(  وبسایت فارسی توآیالیتبار از  براي اولین ترجمه و نشر
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  گریس – فصل نوزدهم

  درجه فارنهایت 72

  

 من ولی ، زیبا حد از بیش مدرسه به رفتن براي ، بود روشن و شفاف يا العاده خارق طور به بعد روز

 عقب مدرسه از یلیخ نکهیا نه.   بروم رد خوب واقعاً ي بهانه یک آوردن بدون را گرید روز یک توانستم نمی

 را کار نیا یوقت ، یستین بیغا مدرسه در وقت چیه یطوالن دتم کی يبرا دیرس می نظر به فقط ؛ ماندم یم

  . شوند یم متوجه مردم یکن یم

 به نیومدن براي رو يبد روز:  گفت می که بود گذاشته بدشگون صوتی پیام یک و بود زده زنگ دوبار قبال ریچل

نیبریزبِ گریس ، يکرد انتخاب کالس
1

 !  

 کردن صحبت شرایط توي ما که زد حدس شد یم پس.  بود نزده زنگ ، راهرو در مان مشاجره از بعد الیویا

  . نبودیم

 انجام قبل روز که را ام انگلیسی تکلیف از مقداري شتابان من حالیکه در رساند مدرسه به برانکو در را من سم

 نابهنگام  گرم هواي از تندباد یک  گذاشتم و کردم باز را در من ، کرد پارك او وقتی.  دادم انجام را بودم نداده

  . بودند باز نیمه چشمانش ، چرخاند باز در طرف به را صورتش سم.  شود وارد

  » . کنم می بودن خودم احساس خیلی.  دارم دوست رو هوا این من «

 من و ، دیآ نظر به دورتر ها مایل زمستان شدیم سبب دیخورش تابش ریز شدن گرم و او به کردن نگاه

 به بعداً  روزانه ياهایرو براي را او بینی ي دهیخم خط خواستم می.  کند ترك مرا او که کنم تصور توانستم نمی

 به نسبت احساساتم نکهیا يبرا،  کردم حس یمعن یب یگناه احساس از يدرد لحظه یک براي.   بسپارم خاطر

   خود او که آوردم ادی به که یزمان تا -داشتم گرگم به نسبت که بودند یاحساسات با شدن نیگزیجا درحال سم

1.Grace Brisbane  
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  .   است رییتغ حال در من ریز در نیزم او وجود قتیحق از که داشتم را بیعج احساس آن دوباره.  است گرگم

 من که چیزي تنها.  دیرس یم نظر به ساده خیلی حاال من یفتگیش.   شد همراه آرامش -  حس – یک با سریعاً

  . بود آمده کجا از جدیدم پسر دوست که بود این دادم می توضیح دوستانم به باید

  » . خواد ینم دلم اصالً... برم دیبا کنم فکر «:  گفتم

 رسمی خیلی او»   . میدم قول ، هستم اینجا من يبرگرد یوقت «.  شدند متمرکز من روي و بازتر سم هاي چشم

 روشنه خونش برق ، ستین اگه و ؟ انسانه هنوز کبِِ نمیبب خوام یم ؟ کنم استفاده ماشینت از میشه « کرد اضافه

  » . نه ای

 یک.  باشد نداشته برق بک ي خانه که داشت امید من از قسمتی ولی ، دادم تکان موافقت عالمت به را سرم من

 او چونکه ، کنم حفظ شدن ناپدید از را او توانستم می که جایی.  بازگردد من تخت به سم خواستم می جورهایی

  » . سریع تندروي.  نگیر مهیجر «.  شدم خارج برانکو از ام پشتی کوله با من.  بود رویا کی

  » ! هی « . کشید پایین را اش پنجره سم ، دمیرس لیاتومب جلوي به من که همانطور

  » ؟ چیه« 

 برگشتم پنجره طرف به و زدم لبخند گفت را اسمم او که يطرز به»  . گریس ، اینجا بیا «:  گفت ، خجالت با او

 میها لب یکم که نیهم ؛ نداد فریب را من او دقت با ي بوسه.  زدم لبخند تر عیوس خواست می چی فهمیدم وقتی ،

  » . مش یم مدرسه به تو دنیرس رید باعث من « . رفت عقب و کشید یآه او کردم باز هم از را

  » ؟ گردي برمی سه ساعت «.  کردم یم ریس هفتم آسمان در يشاد از.  زدم پوزخند

  » . دم ینم دستش از «

 شیپ که کردم یم حس را مدرسه در امروز هیبلند حاال نیهم از ، شد خارج پارکینگ از که کردم نگاه را او

  . بود میرو

  » ؟ بود یچ اون « . خورد بازویم به دفتر یک
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  » ؟ نمیماش «.  کنم فکر حقیقت از تر راحت چیزي به کردم سعی و برگشتم ریچل طرف به

 قاپید را من آرنج او.  بود دیگري چیز روي این از قبل مغزش اینکه خاطر به بیشتر ، نداد ادامه را مسأله ریچل

 گرفتند یم نظر در من يبرا دیبا دیجاو ي زهیجا کی ، حتماً ، حتماً.   مدرسه طرف به من هدایت به کرد شروع و

 را من آرنج ریچل.  بود نمیماش در سم که یحال در هم آن ، رفتم یم مدرسه به يزیانگ دل روز نیچن در که

 توي.  بود گرگ یک مدرسه بیرون دیروز.  کن جمع واستوح.  گریس «.  کند جلب را ام توجه تا داد تکان

  ».  دیدنش همه شد تموم مدرسه وقتی اینکه مثل.  ها ماشین پارکینگ

 تصور ها ماشین نایم در را گرگ یک داشتم سعی ، کردم نگاه پارکینگ به ام شانه باالي از و چرخیدم » ؟ چی «

 از بایست می گرگ ؛ شدند نمی وصل وود باندري به بودند گرفته بر در را پارکینگ که پشت کم هاي کاج . کنم

  » ؟ بود شکلی چه «.  برسد پارکینگ به که باشد شده رد حیاط و خیابان چند

  » ؟ گرگه «.  داد من لیتحو یبیعج نگاه ریچل

  . دادم تکان سر تصدیق عالمت به من

 آبی.  گریس ، دونم نمی من «.  انداخت باال شانه و دید مرا ي پژمرده نگاه ریچل»  . خاکستري.  گرگ یه نیع «

  » . اش شانه روي واضح زشت هاي خراشیدگی با ؟ خاکستري-فام

  »  . انداخت راه یحساب درست آشوب هی حتماً«:  گفتم.  باشد بوده باید.  بوده جک پس

 یقاط کامال الیویا ولی ، شکر رو خدا ندید آسیب هیچکس جداً . گرگی دختر بودي می اونجا باید تو . آره «

 ریچل»  . کرد پا به گنده آشوب و بود شده ییایستریه کالًً که ایزابل.  بودن کرده یقاط مدرسه کل.  بود کرده

  » ؟ دادي یمن جواب تلفنتو تو چرا ، حال هر به.  خوب «.  داد فشار را من دست

  » . بود شده تموم باتریش «.  شود وارد خنک هواي تا بودند شده داشته نگه باز درها.  شدیم وارد مدرسه به ما

 سرسراها در آموزان دانش صداي برفراز صدایش تا کرد صحبت بلندتر و درآورد خودش از ادا یک ریچل

 ياین کالس سر به تو که نمیبب رو يروز و باشم زنده کردم ینم فکر وقت چیه ؟ مریضی تو ، خب «.  شود شنیده

. رسه یم آخر به داره ایدن کردم فکر من ، پارکینگ توي وحشی حیوانات گردش و کالس به تو نیومدن بین. 
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  » . بودم خون  باران منتظردیگه 

  » . گرفتم ساعته چهار و بیست روسیو نوع یک کنم فکر «:  دادم جواب

 و خندیدم.  زد من  به پوزخند یک با را اش شانه ریچل ، شدن جدا جاي به ولی » ؟ بزنم دست بهت نباید ، اَه «

 از یکی کنار دیوار به او.  شد محو لبخندم.  دیدم را کالپپر ایزابل ، کردم را کار نیا که چنان هم و دادم هل را او

 تلفن به دارد او که کردم فکر من اول.  بودند شده خم جلو به هایش شانه.  بود داده تکیه آشامیدنی هاي مخزن

 یک او اگر . بود شده خیره زمین به فقط او و بودند خالی هایش دست که فهمیدم بعد ولی ، کند می نگاه همراهش

  . زدم یم حرف او با دیبا دیشا.  کند می گریه دارد کردم یم فکر حتماً ، نبود یخی پرنسس

 با ، جک چشمان به شبیه خیلی هایش چشم و کرد نگاه را باال ناگهان ، بود خوانده را فکرم انگار که زابلیا

 نگاه چی به داري تو ، خب:  ببینم چشمانش در را طلبیدن مبارزه به توانستم می من.  شدند روبرو میها چشم

  ؟ ها ، میکنی

 که چیزهایی ناخوشایند حس ولی ، دادم ادامه ریچل با رفتن راه به و کردم نگاه دیگر یکسوي به سرعت به من

. داشتم را بودند مانده ناگفته
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  سم – فصل بیستم

   درجه فارنهایت 39

  

 رویم نامطلوبی اثر مدرسه در جک پیدایش اخبار از ، بودم کشیده دراز گریس تخت در من که همانطور شب آن

 شد یم قطع بالش يرو او موهاي نور ی درکم ي هاله توسط فقط که بیرون سیاهی به بیخواب ، بود مانده باقی

بالمن کریستا به و.  کردند نمی رفتار ها گرگ شبیه که افتادم هایی گرگ فکر به و.  بودم شده رهیخ
1

  . کردم فکر 

 درمورد گریس یناراحت ولی ، گذشت یم ها سال بود کرده عبور ذهنم از کریستا ي خاطره که وقتی نیآخر از

  . بود برگردانده را خاطرات آن ي همه ، نداشت تعلق آن به که جایی به جک آمدن

 اتاق ، کردند می دعوا آشپزخانه در داشتند کبِ و کریستا که یزمان ، آوردم خاطر به دیدم را او که روزي آخرین

 که ییها گرگ شبیه کشیدند ، می فریاد یکدیگر سر بر و کردند می غرغر ، آشپزخانه دوباره ، سرسرا ، نشیمن

 نظر به غول یک مثل هنگام آن در کبِ پس ، ساله هشت حدودا ، بودم جوان من.   دندیجنگ یم قلمرو يبرا

 دور تا دور کریستا با او.  داشت کنترل تحت را خشمش یسخت به که خشمگین و دنده کی خداي یک -  آمد می

  . بود شده سرخ خشم از که صورتی با جوان چهارشانه زن یک ، دیچرخ یم خانه

  » ؟ یبفهم قتویحق نیا خواي می کی.  کریستا ، کشتی آدمو تا دو و «

 دهیکش شیشه روي که ناخنی مثل ، لرزاندانند را گوشهایم ي پرده اوه مانند غیج صداي » ؟ کشتم ؟ کشتم «

  » . س ا هشد تموم من زندگی.  کن نگاه من به ؟ یچ من پس «.  شد یم

  

1.Christa Bohlmann  
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 یول ؟ تپه می داره هنوز قلبت ؟ کشی نمی ، کشی می نفس يدار هنوز تو ، نشده تموم «:  گفت تیعصبان با کبِ

  » . بگم تیقربان دوتا اون واسه رو جمله نیا تونم ینم

»!نیست زندگی این «.  تصور از خارج  و خشن فریاد یک -  کردم یم دور را خودم ستایکر يصدا از است ادمی

 زد یم غیج ناسزا و فحش يسر کی با جواب در او و دیکش ادیفر او سر تیمسئول و یخودخواه ي درباره کبِ

  . بودم دهینشن را کلمات آن چوقتیه آن از شیپ من ؛ بود شده من یرزدگآ باعث که

 در میجا سر از را کبِ پشت توانستم یم فقط  » ؟ یگیم یچ رو نیرزمیز يتو مرد اون «:  گفت يتند به کبِ

 به فقط.  یکشت هم رو نفر دو و.  يکرد نابود شویزندگ تو االن.  ستایکر ، یگرفت گاز رو ناو تو «.  نمیبب سرسرا

 ادامه تو در یمونیپش یکم دنید يبرا کردن صبر به من.  زدن صدا زننده ي کلمه چند با تورو ها اون نکهیا خاطر

  » . افتهینم اتفاق گهید نیا که رمیگ یم تعهد فقط ، جهنم به.  دمیم

 خم شیها شانه » ؟ يداد من به یچ حاال تا تو ؟ بدم رو يزیچ تعهد تو به دیبا من یچ يبرا «:  دیغر ستایکر

 مشت هی شما.  دیهیکر شما.  نیهست گله هی فقط شما ؟ گروه نیگ یم خودتون به شما «.  دندیچرخ و شدند

  » . امیم کنار بخوام که طور هر یزندگ نیا با من.  کنم یم دارم دوست که يکار هر من.  دیرسم از متقلد مجنون

 ستایکر يبرا یناگهان طور به آن از پس که ارمیم ادی به.  بود احساس یب یوحشتناک و بد طرز به کبِ يصدا

 قول من به «:  گفت.  بود حالتش نیبدتر در او که یزمان.  دیرس ینم نظر به نیخشمگ گرید  کبِ ، بودم متاسف

  » . شه ینم تکرار دوباره اتفاق نیا که بده

 حال در ، بود دور یلیخ ییجا او ذهن.  من درون.  نه من به ، نه - کرد نگاه من به میمستق ستایکر هنگام آن در

 و ، نمیبب را بود شده برجسته اش یشانیپ وسط درست که را یرگ توانستم یم.  بدنش کردن رییتغ قتیحق از فرار

  » . جهنم به برو.  ستمین بدهکار تو به یچیه من «.  بودند پنجه شیها ناخن که شدم متوجه

  » . رونیب برو من ي خونه از «:  گفت آرام یلیخ کبِ
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 چند.  کردند تغ تغ آشپزخانه يها نتیکاب يتو يها ظرف که زد هم به محکم چنان را يا شهیش در.  رفت او

  . رفت او دنبال به کبِ. تر آهسته یلیخ ، شد بسته و باز مجددا که دمیشن را در يصدا من ، بعد لحظه

 تنها خانه در مرا و کند رییتغ زمستان يبرا کبِ که بودم نگران من که بود سرد یکاف اندازه به که آمد یم ادمی

 موقع همان درست ، بخزم منینش اتاق درون به يورود يراهرو از کند مجبور را من که بود یکاف ترس.  بگذارد

  . دمیشن میعظ بلند يصدا کی

 يرو را اسلحه کی اطیاحت با او و ، دیلرز یم رییتغ دیتعد و سرما از ، آورد خانه درون به را خود یآرام به کبِ

 ، بودم ستادهیا منینش اتاق در که شد من متوجه او بعد.  باشد شده درست شهیش از نکهیا مثل گذاشت پیشخوان

  . زدند یم چنگ را میبازوها يجلو میها انگشت ، ام نهیس ي قفسه دور میها دست

 به او.  خشن.  یتوخال»  . سم ، نزن دست اون به «:  گفت که یوقت ، داشتم ادی به را او يصدا آهنگ هنوز

 و او ، شیم و گرگ يهوا در.  بود گذاشته شیها دست يرو را سرش روز بقیه براي و بود رفته دفترش

کیآلر
1

 از را لیب کی که دمید را کیلرآ من  پنجره انیم از ؛ بود خاموش و کم شانیصدا ، بودند رفته رونیب 

  . بود آورده گاراژ

 یعصبان مردم.  بود رونیب آن ییجا جک و ، بودم دهیکش دراز سیگر تخت در ، بودم نجایا من ، االن و

  . شدند ینم یخوب يها نهیگرگ

 بودند کیتار ها پنجره و بود یخال جاده.  بودم کرده یرانندگ کبِ ي خانه به من ، بود مدرسه در سیگر کهیمادام

 به را گروه تیامن که کبِ بدون.  نداشتم را بوده یخال چقدر خانه نکهیا دنید و رفتن تو جرات و دل من و ؛

  ؟ داشت یم نگه خط در را جک دیبا یک ، درآورد اجرا

  

1 ..Ulrik  
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 همراه تلفن کی بک.  کرد یم من يگلو پشت آوردن فشار به شروع داشت تیمسئول ي تهناخواس حس کی

 را صورتم.  گشتم یم خاطراتم انیم چقدر نبود مهم ، اورمیب ادی به را اش شماره توانستم ینم من یول ، داشت

 ساز مشکل او اگر نکهیا لیدل به ، ردیبگ گاز را یکس باشد نخواسته جک که کردم دعا و دادم فشار بالش يرو

 انجام ، شدیم انجام ستیبا یم که را يزیچ بتونم تا باشم يقو یکاف ي اندازه من به که کردم ینم فکر ، شد یم

  . بدهم
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  سم – فصل بیست و یکم

    درجه فارنهایت 57

  

 زنگ يصدا  ، آمد در صدا به قهیدق پنج و چهل و شش در مدرسه يبرا بعد صبح سیگر ساعت زنگ یوقت

 ، دیکوب یم شدت به  قلبم ، بپرم هوا به رختخواب از فوراً من تا شد باعث گوشم در یکیالکترون  مانند ادیفر

  . خون به آغشته هاي لب و ها انسان ، ها گرگ:  بود ایرو از مملو سرم.  قبل روز مثل درست

 رو اون شهیم «.  دیکش باال را گردنش تا را ها مالفه ، يخونسرد با و » ، اوممممم « : گفت لب ریز سیگر

 به بورش سر ، یدبتا گرید طرف به او»  . بیدارم گهید ي هیثان هی تا...  من.  شمیم بلند دارم ؟ یکن خاموش

  . کرد  یقوس و کش تشک در او  سپس و رفت فرو تخت در ، بود دایپ پتو ي لبه يباال در یسخت

 ، باشد کشیده دراز کنار او و دادم هیتک او سر کنار . بودم نرفته من و بود رفته خواب به او.  بود نیهم اش همه و

 دور اش یشانیپ از خط کی ، کردم نوازش اطیاحت با را او يموها.  رویا در و گرم شتریب قهیدق چند يبرا

 درعوض و نبودند زانیم چندان گرید شیموها که ییجا ، بلندش گردن يباال تا نییپا يسو به و گوشش

 شدند یم بلند که مانند کرك يموها نیا ، بودند بندهیفر آنها.  کشیدم بودند  یطرف در هرکدام که کوچک يموها

 گاز را آنها و شوم خم نییپا به که بودم شده وسوسه یباورنکردن طور به من.  وستندیپ یم او يموها ریسا به و

 و جک به توانستم ینم یول ، برسد مدرسه به رید شوم باعث و ببوسم  و کنم داریب را او تا ، یآرام به.  رمیبگ

 يردپا توانستم یم هنوز ، رفتم یم مدرسه به اگر.  نکنم فکر  ، شدند یم يبد يها نهیگرگ که یکسان و ستایکر

  ؟ کنم دنبال فترمیضع دنییبو حس با را جک

  » . دارشویب ، سیگر« : گفتم یآرام به

  ! گمشو برو:  داد یم یمعن کی خواب زبان به ترجمه در یبطورکل  که آورد در مالیمی يصدا او
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  ! کردم فرو گوشش در را انگشتم و » ، شدنه داریب وقت «:  گفتم

  . بود شده داریب او.  زد یلیس من به و دیکش غییج سیگر

 هنوز سیگر کهیدرحال.  داشت آرامش با همراه و يعاد روال کی میکرد یم شروع هم با ما که ییها صبح

 و گذاشتم تستر در کداممان هر براي ینیریش نان کی من ، خورد می تلوتلو حمام يسو به و بود آلود خواب

  که سیگر به من اتاقش در.  بود قهوه کردن درست در حال نظر به که بکند يکار تا کردم متقاعد را جوش قهوه

 او يکشوها و بودم دهیپوش را نمیج شلوار کهیدرحال ، دادم یم گوش خواند یم آواز ناموزونی طور به حمام در

  .  رمیبگ قرض را آمدند ینم نظر به دخترانه من يبرا  ادیز که را ییجورابها تا گشتم یم را

 يها جوراب انیم در عکس سري یک.  دمیشن را نفسم شدن حبس يصدا کنم احساسش نکهیا بدون من

 خارج کشو از را آنها ي توده اطیاحت با.  ما از.  ها گرگ از ییها عکس.  بودند شده پنهان او زیتم و تاخورده

 میها انگشت با ، کردم یم يرمجازیغ کار داشتم انگار که يطور کردم در به را پشتم.  نشستم تخت يرو و  کردم

 از یبعض به.  بود ام یانسان يها چشم با ها عکس نیا دنید در يا بندهیفر زیچ کی.  زدم ورق را عکسها آرام

 ، بزرگ:  کبِ.  بودند کرده رییتغ من از قبل اکثراً که ها یمیقد ؛ دهم نسبت یانسان يها اسم توانستم یم ها گرگ

 گوش با ، یلمس.  يخاکستر- يا قهوه:  کیآلر.  نما – زهیپاک و یمشک:  پائول.  يخاکستر- یآب رنگ با میحج

  . چه يبرا دانستم ینم یول ، کشیدم آه.  حرکتش در چشم و دارش شکاف

 سیگر.  آمد داخل به دادیم را سیگر صابون يبو که يبخار همراه به  یناگهان باد کی ، شد باز من پشت در

  . دمیکش نفس او عطر در من ؛ داد تکیه ام شانه يرو را سرش و گذاشت سرم پشت به قدم

   » ؟ یکن یم نگاه خودت به «:  دیپرس او

  » ؟ اَم تو این منم«.  شد خشک ، دیلغز یم ها عکس بین که انگشتانم

.  اوه ؟ يدینم صیتشخ خودتو تو - تویی شترشونیب.  البته «.  کرد نگاه من به و نشست و آمد تخت کنار سیگر
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  » . هیک یک بگو من به.  یتون ینم که البته

 با تخت ، نشست من روي روبه و داد رمکانیتغ او حال همان در و مزد ورق  را ها عکس دوباره تر، آهسته

 داًیجد گرگ دو فقط البته»  . کرده مواظبت دیجد يها گرگ از شهیهم اون.  بکه اون «.  کرد ناله او يها تکان

 تازه به من که بود نیا قتیحق.  درك ، بود کرده خلق او که یگرگ و ستایکر:  بودند شده لیتبد من مثل

 رو ما که رتریپ يها گرگ ، شدیم بزرگ ها گرگ ي هیبق ورود با معموالً ما گروه-نداشتم عادت تر جوان يواردها

 کی مثل من يبرا بک« .  جک مثل هایی شده متولد تازه ي لهیوس به رحمانهیب شیافزا با نه ، کردند یم دایپ

 نبودم مجبور چوقتیه قبالً من.  داشت قتیحق اگر یحت ، آمد یم نظر به عجیب آوردنش زبان به آنطور»  .پدره

 گرفته خودش بال ریز کردم فرار مان خانه از نکهیا از بعد را من که بود یکس بک.  دهم حیتوض یکس به را آن

  . بود چسبانده هم به مرا یعقل سالمت يها تکه تکه اطیاحت با که یکس و ، بود

 درك از نظر به او و ، » ، يدار اون به نسبت یاحساس طور چه تو که بگم تونستم یم من «:  گفت سیگر

  » . یزن یم حرف اون درمورد که یوقت هر متفاوته صدات «.  آمد یم زده شگفت خودش میمستق

  » ؟ متفاوته چطوري ؟ هیجور نیا «.  شوم زده شگفت که بود من نوبت حاال

 نظرم به.  افتخار با جوري یه گمونم به.  دونم ینم «.  آمد یم نظر به زده خجالت یکم ، انداخت باال شانه او

  » ؟ هیک اون.  قشنگه

  » . گفتم تو به دربارش قبالً  «.  نبود او يبرا میصدا در يفخر چیه و » ، یشلب «:  گفتم

  . کرد نگاه من به صورت به سیگر

 هم در يا کننده ناراحت طور به دلم شد باعث میبود دهید را گریهمد من و یشلب که يبار نیآخر ي خاطره

  » . موهبته کی بودن گرگ کنهیم فکر اون.  مینیب ینم کجوری زارویچ من و اون «.  چدیبپ
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  . کنیم رها جا همان را بحث آن که بودم سپاسگذار من و داد تکان سر سیگر ، من کنار

 اون « . کردم توقف پائول یمشک شکل يرو نکهیا تا ، کبِ و یشلب از شتریب ، کردم پرش يبعد عکس چند نیب

 يخاکستر-يا قهوه گرگ به»  . کهیآلر کنارشه که ی هماون و گروهمونه رهبر میهست گرگ یوقت اون.  پائوله

 زیاد بیراهم بدو.  اشیآلمان ازون کیی.  وونستید يعمو کی مثل جورایی یه کیآلر «.  کردم اشاره پائول کنار

  » . میگه

  » . ادیم نظر به یعال «

 سال امسال دانستم ینم.  بود کننده سرگرم یلیخ گفتم یم دیبا من قتیدرحق»  . ست کننده سرگرم یلیخ او «

 پرواز  هیشب ، آوردم ادی به را او ي خنده.  دارد خودش در را گرید تابستان کی هنوز اینکه ای ، بود او آخر

 آن بدون انگار که داد یم ادامه اش یلمانآ ي لهجه با زدن حرف به که يطور و بود کالغ یگروه کردن

  .  باشد کیآلر توانست ینم

  » ؟ خوبه حالت تو «:  دیپرس بود، کرده اخم من به که حالی در سیگر

 وانیح آشکارا من یانسان چشمان مقابل در ، بودم شده رهیخ ها عکس يتو يها گرگ به ، دادم تکان را سرم

 آن از شدن رد آماده هنوز من که کردند یم انینما را یخط عکسها یقیبطر.  من ندهیآ.  من خانواده.  بودند

  .نبودم

 من به و ، بود شده داده تکیه من به اش گونه ، است گذاشته من ي شانه دور را بازویش سیگر که شدم متوجه

  . کرد می اذیت مرا زیچ چه که بفهمد نبود او نکهیا وجود با یحت داد می دلداري

 که دهم حیتوض او يبرا چگونه دانستم ینم»   . شونینیبب یتونست یم تو بودند انسان همه یوقت کاشکی «:  گفتم

 و شانیبوها و ، بودند انسان کهیهنگام شانیها چهره و شانیصداها ، بودن من از یبزرگ قسمت چه آنها

 تن به انسان پوست که یکس تنها ، کردم یم یگمشدگ چقدراحساس االن.  بودند گرگ کهیهنگام شانیها شکل
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  . داشت

  . شد خفه من شرت-یت مجاور در شیصدا » ، بگو بهم درموردشون يزیچ هی «:  گفت سیگر

 من.  کنم شکار يچطور داد ادی بهم بود سالم هشت یوقت کبِ« .  بگذرد عیسر خاطراتم برفراز ذهنم گذاشتم

 ي شاخه نیاول به شدن رهیخ ، آوردم ادی به را کبِ منینش اتاق در ستادنیا من»  . بودم متنفر کردن ازشکار

 اطیح.  بود براق و درخشان اریبس  یصبحگاه آفتاب در ، بودند شده پوشانده خی با که زمستان در یدرخت

  . آمد یم نظر به خطرناك و گانهیب ارهیس کی مثل یپشت

  » ؟ يبود متنفر ازش یچ يبرا «:  دیپرس سیگر

»   . بود سالم هشت.  نداشتم دوست هم رو موجودات به رسوندن بیآس.  نداشتم دوست رو خون دنید من «

 در را نیشیپ تابستان تمام من.  گناهیب ، زده رونیب يها دنده يدارا ، آمدم یم نظر به کوچک من خاطراتم در

 ، بودم گذرانده بود خواهد متفاوت ، کبِ همراه به ، زمستان نیا که کنم باور بودم داده اجازه خودم به که حالی

 یول.  دادم می ادامه پخت می برایم کبِ که هایی مرغ تخم خوردن به ابد تا و کرد نخواهم تغییر کنم باور که

 يبزود که دانستم یم ، لرزاند یم را میها چهیماه هم کوتاه هاي رفتن رونیب یوحت شدند سردتر ها شب که همانطور

 يشتریب مدت تا و باشد  کنارم در توانست ینم کبِ و کنم يدور آن از توانستم ینم من و دیرس یم رییتغ زمان

  . بروم رغبت و میل با من که نبود معنا آن به این اما.  کند يآشپز

  » ؟ دینذار خودتون يبرا رونیب رو غذا یچ يبرا  ؟ شکار چرا ، پس «:  دیپرس ، یمنطق شهیهم مثل ، سیگر

 همین هم ها صاغیغ و ها غاکون با و ، تو آهاي ':  داد جواب کیآلر و  دمیپرس بک از رو سوال نیهم من.  ها «

 کنیم؟ کاغو
1'«  

  ) ؟ بکنیم کارو همین هم ها صاریغ و ها راکون با باید س پ. ( شود می خوانده "غ" ،"ر" حرف آلمانی زبان در .1
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  . بود شده زده شوق آلریک ي لهجه از من زشت تقلید از جعت بی د،یخند سیگر

.  بزنم حرف او با گروه مورد در که داشتم یخوب احساس ، کردم احساس میها گونه در را گرما تند حرکت

 و هستم چه من دانست می او - داشتم دوست را دهنش ي مأبانه کنجکاو تغییر ، هایش چشم درخشش

 همیشه کبِ.  است درست ، گروه جز به کسی ، او به گفتن که نبود معنا آن به این اما.  بداند شتریب کهم خواست یم

. شناخت نمی را گریس کبِ اما '. هستیم خودمون ، داریم خودمون از مراقبت براي ما که کسایی تنها ':  بود گفته

  . بود حتماً.  بود گرگ درون از او.  بود شده گرفته گاز اما ، باشد نکرده تغییر شاید.  نبود انسان تنها گریس و

  » ؟ يکرد شکار یچ تو ؟ شد یچ خب«:  دیپرس سیگر

 بعدش دفعه یه اگه که بود منتظر ون یه توي پائول و برد رونیب رو من کبِ.  خرگوش ، معلومه« : دادم پاسخ من

 از قبل کبِ چطور که کردم نمی فراموش»  . کنه جورم و جمع  بدم شکل تغییر نمیشد که بودم ثبات بی اونقدر من

.  کند نگاه من صورت در بتواند تا بود شده خم برابر دو ، بود کرده متوقف در دم را من برویم بیرون اینکه

 فکر هایم نادند بین خرگوش یک هاي دندان شکستن و تغییر حال در هاي بدن به کردم یم یسع ، بودم حرکت یب

 سم «:  بود گفته و بود گرفته دستش در را من الغر ي شانه او.  زمستان يبرا کبِ با کردن یخداحافظ به.  نکنم

  » . نترس.  متأسفم ،

 خود شکل به دیگر شکار از بعد بک و ، بود سرد هوا که کردم می فکر این به داشتم چون ، بودم نگفته چیزي من

 را ها مرغ تخم کبِ.  مبپز درست را میها مرغ تخم چگونه بداند که نداشتم را چکسیه من بعد و.  گشت بازنمی

 تازه هنوز دستم روي که هایی زخم با موقع آن در.  داشت یم نگه سم را من کبِ.  آن از شتریب.  پخت یم یعال

  . گرگ نه و بود انسان نه که بودم چیزي در شکستن به نزدیک خطرناکی طرز به من ، بودند

  »  . ينزد حرفی گهید ؟ یکن یم فکر یچ به يدار «:  دیپرس سیگر

  » . رکردنییتغ «.  ام برگردانده رو او از که بودم نشده متوجه ؛ کردم بلند را سرم
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 را یسوال من از او.  بود مردد شیصدا ؛ رفت فرو ام شانه در اش چانه کرد نگاه من ي چهره به سیگر کهیهنگام

  » ؟ داره درد «.  بود دهیپرس قبالً که دیپرس

 فکر ها استخوان شدن دهییسا و پوست شدن برآمده ، ها چهیماه یشدگ خم ، رییتغ انیجر یدردناک ، يکند به

 من از خواستند یم ، کنند پنهان من از را خودشان رکردنییتغ تا بودند کرده تالش شهیهم ترها بزرگ.  کردم

 افسوس شانیبرا شدیم باعث فقط ، دنید - ترساند یم مرا که نبود آنها نکرد تغییر دنید این یول.  کنند بتظموا

 فراموش.  حاال یحت ، ترساند می مرا خودم کردن رییتغ.  دیکش می ادیفر آن درد با هم بک یحت که چرا بخورم

  . سم کردن

  » . آره «.  ندادم خودم به را امتحانش زحمت پس ، بودم يبد يدروغگو من

 یه کشیدي می رو زجري همچین باید بودي کوچیک ي بچه یه وقتی تو اینکه به کردن فکر «:  گفت سیگر

 راستش «.  زدند می پلک باز درخشانش بسیار چشمان ، بود کرده اخم من به او»   . کنه می ناراحت منو جوري

 هیتک دستش به من و کرد لمس انگشت کی با مرا ي چانه او»  . بیچاره کوچولوي سم.  کنه می اذیتم خیلی ،

  . دادم

 و بودم کوچکتر که زمانی برخالف ، بودم نکرده گریه تغییر هنگام دفعه آن که بودم مغرور قدري به که آمد یادم

 به  که یوقت وردمآ ادی به را گرگ کبِ من. کردند می تماشا مرا بودند شده گرد ترس از که چشمانی با والدینم

 يرو را کشتارم نیاول تلخ و گرما احساس و.  کرد یم ییراهنما جنگل درون به را من و داشت یبرم زیخ کنارم

 باز ، گرفته تحویل را من ، بود پوشانده را خودش حسابی کاله و تکُ یک در ،پائو که وقتی.  آمد ادمی ام پوزه

 ؛ بودم تنها من.  بود آورده هجوم من بر تنهایی که بود خانه راه در ون داخل در.  بودم برگشته انسانی شکل به

  . شد نمی انسان دوباره کبِ سال آن

 ام نهیس قفسه.  بودم دهیترس یتازگ به و تنها ، بودم ساله هشت اول از دوباره من که بود نیا هیشب حاال،
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  . آمد یم رونیب  یسخت به نفسم ، دردگرفت

  » ؟ لطفا «.  کردم کج او يسو به را ها عکس  » ، ام شکلی چه بده نشون بهم «:  دمیپرس سیگر از

 ورق را ها عکس تند تند ، خاص عکس بک دنبال به او که همچنان و ردیبگ من دست از را ها عکس او گذاشتم

  » . توئه از من ي عالقه مورد عکس نیا.  نجایا «.  آمد می وجد به که کردم تماشا را صورتش ، زد می

 صورت به را من هاي چشم ، کرد می نگاه من به متقابالً گرگ یک.  کردم نگاه بود داده من به او که یعکس به

 نگاه.  بود کرده لمس را شیخزها ي گوشه آفتاب نور ، کرد می نگاه جنگل از که حرکت بی گرگ یک ، داشت

 نظر به ناعادالنه.  بودم شناخت از اي جرقه کی منتظر.  بدهد را يزیچ یمعن که بودم منتظر ، کردم نگاه و کردم

.  بود شده یمخف خودم مال یول ، بود واضح یلیخ من يبرا شانیها عکس در گرید يها گرگ تیهو که آمد یم

  ؟ بزنند برق نگونهیا سیگر يچشمها بود شده باعث که ، گرگ آن در ، بود عکس نیا در يزیچ چه

 يچطور من اصال ً ؟ چه منم گرگ آن که کرد یم فکر فقط و بود يگرید گرگ عاشق او اگر ؟ چه نبودم من اگر

   ؟ بدانم توانستم یم

 را پاهایش ي گره او.  کرد ریتعب یفتگیش اشتباه به مرا یخاموش و بود توجه یب من تردیدهاي به نسبت سیگر

 به را دستش کف.  کرد فرو من يموها در را دست کی سپس بود، ستادهیا من يرو به رو ، شد بلند و کرد باز

  » . یهست گرگ یوقت که يدیم رو ییبو هنوز تو ، یدون یم «. دیکش نفس قانهیعم و برد باال اش ینیب طرف

 يبهتر احساس من کند يکار توانست یم که بود يزیچ تنها دیشا که گفت را يزیچ او ، طوري همان درست و

  . دادم او به را عکس رفتن رونیب راه در.  باشم داشته

 نگاه من به و بود شده رهیت صبح ي گرفته يخاکستر نور لهیبوس مرخشین ، کرد توقف در چارچوب در سیگر

 خوردیم گره يریناپذ تحمل طور به که کرد درست من درون يزیچ کهیطور ، دستانم ، دهانم ، چشمانم به ، کرد

  . شدیم باز و
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 يخطرها ، کرده ریگ یزندگ دو نیب پسر کی ، او يایدن در ، باشم داشته تعلق نجایا به که کردم ینم فکر من

 که دانستم یم من ، بروم دنبالش تا بود من منتظر ، گفت مرا اسم او یوقت اما ، دمیکش یم خودم با را ها گرگ

  .  بمانم او با تا بکنم يهرکار حاضرم
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  سم – فصل بیست و دوم

    درجه فارنهایت 62

  

 دیناام جک از ، گذراندم نگیپارک ي محوطه زدن دور حال در را يادیز زمان مدرسه به سیگر رساندن از بعد

 کی که کنم استشمام توانستم یم.  ام یانسان بدن يها تیمحدود از دیناام ، بودم شده دیناام باران از ، بودم شده

 دقت با ریمس کی به توانستم ینم من -گرگ يبو از مشکبار فیضع حهیرا کی فقط - است بوده آنجا گرگ

. هستم  نایناب  که بود نیا مثل.  بوده جک که بگویم نانیاطم با یحت ای  کنم اشاره

 میتسل کبِ ي خانه کشش برابر در که گرفتم ممیتصم  نشستن، نیماش در قهیدق چند از بعد و شدم میتسل باالخره

 جنگل یول ، کنم فکر جک دنبال به جستجو کی شروع يبرا يگرید مخصوص يجا به توانستم ینم.  شوم

 یمیقد ي خانه طرف به پس.  بود ها گرگ کردن دایپ يبرا یمنطق يجا کی یمعمول طور به خانه پشت

. افتادم راه به ام تابستانی

 طور به را خودم تابستان هاي ماه وانستم  نمی حتی من.  نه یا است بوده انسان امسال اصالً کبِ دانستم نمی

 وجود به عطرها و ها فصل از مخلوطی آنها از که زمانی تا شدند می محو هم در خاطرات.  بیاورم بیاد واضح

. بود مبهم آنها اصل ، آمد می

 و.  باشد بوده انسان او  نبودم من که یوقت آمد یم نظر به دیبع پس ، بود کرده رییتغ من از يشتریب يها سال کبِ

 برگشت و تغییر براي سال ها این از بیش باییستی می من که دهد دست من به حس این شد می باعث نطوریهم

؟ بودند رفته کجا من يها تابستان.  باشم داشته

.  بود کرده انسان مرا گلوله زخم یچ يبرا بدانم خواستم یم.  خواستم یم را او راهنمایی.  خواستم یم را کبِ من

؟ بود انیپا نیا ایآ که بدانم خواستم یم.  داشتم سیگر با شتریب  زمان چقدر بدانم خواستم یم
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 به گفت را جمله نیا که یزمان را صورتش هنوز من و » ، یهست نشونیبهتر تو «:  بود گفته من به بار کی او

:  بود چه او منظور دانستم یم من.  مواج ییایدر در لنگر کی.  محکم و نانیاطم قابل ، عادالنه.  آورم یم ادی

. بودند دهیکش نییپا اش یکیالست تاب از را سیگر آنها که بود یوقت از بعد نیا.  گروه فرد ترین انسان

 فکر نیا من به.  شدند پراکنده میدهایام و ، بود کیتار و یخال هنوز آنجا ، کردم یرانندگ خانه به یوقت یول

 به يادیز جوان يها گرگ  االن ؛ بودند کرده رییتغ زمستان يبرا نیا از شیپ حتماً ها گرگ هیبق که کرد خطور

 کبِ به  پستخانه از که کاغذ يها تکه و نامه يها پاکت از بود رپ نامه صندوق.  بودند نمانده یباق جک از ریغ

 اتومبیل در و برداشتم را شان همه.  بود یاصل ي اداره از هم شتریب و کند برداشت را ها نامه تا کردند یم ابالغ

. دمیرس یم آن به بعدا اما ، داشتم او ي پستخانه صندوق يبرا دیکل من.  گذاشتم سیگر

. کردم خودداري بینم نمی را کبِ دیگر اینکه به کردن فکر از

 پیش تغییرهاي که زمانی تا و.  دانست نمی را قوانین جک ، نبود یدرحوال کبِ اگر که بود مانده قتیحق نیا یول

 و مدرسه از را او باید نفر یک ، کرد نمی پیدا توقف او در ، بود بودن جدید گرگ یک عوارض از که ، نشده بینی

 اجازه او به نداشتم قصد.  بود کرده وارد خسارت گروه به یکاف ي اندازه به او مرگ.  داشت می نگه دور تمدن

. کسی گرفتن گاز با چه و عموم در دادن نشان خودي با چه ، کند آشکار را ما هویت که دهم

 بعالوه او که کنم جستجو فرض نیا با گرفتم میتصم من ، بود کرده دارید کی مدرسه از قبال جک که آنجایی از

 یزندگ کجا آنها که نبود يراز چیه.  رفتم کالپپرها ي خانه يبسو بنابراین پس.  برود خانه به بود کرده یسع

ودورئت کریپ غول عمارت شهر در همه ؛ کردند یم
1

 تنها.  شناختند می را شدیم دهید بزرگراه از ینگاه با که 

 نیم را سیگر يبرانکو اطیاحت يبرا یول ، باشد خانه روز موقع نیا یکس کردم ینم فکر.  فالز یمرس در عمارت

  . رفتم شیپ ادهیپ يپا با کاج درختان انیم از و کردم پارك دورتر لیما

  خانواده سلطنتی در انگلستان .1
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 ي افسانه کی از که میحج ساختمان کی هیشب خانه من سر يباال در ، بود یخال خانه ، که کرد نیقی توان یم

 تردید بی درها اطراف در سریع دادن آب گوش سرو کی.  بود شده بلند باشد آمده رونیب یمیقد ياجداد

.  کرد مشخص را ها گرگ ي رایجه

 و بود آمده بودند رونیب همه کهیوقت او ، من مثل اگر، ای است رفته داخل نیا از شیپ او میبگو توانستم ینم من

 اطراف به ، بودم ریپذ بیآس چقدر ام یانسان شکل در که آوردم ادی به.  بود برگشته جنگل به نیا از شیپ

 چیه حداقل ای.  یچیه.  کردم یبررس اطیح يها نشانه يبرا را اطراف يها کاج ، دمیکش بو را هوا و دمیچرخ

. کنند حس بتوانند من یانسان يها حس که نبود کینزد یکاف اندازه به يزیچ

 شده قفل اتاق یک در قبالً و ، بود آنجا جک ایآ نمیبب تا شدم خانه وارد اجازه بی ، شوم مطمئن اینکه براي

 در از پنجره کی ؛ ندادم انجام تمیز را واردشدنم- و- شکستن کار هم من.  بود محبوس هیوالها نگهداري براي

.  چرخاندم را رهیدستگ دار دندانه سوراخ انیم از و شکستم آجر کی با را یعقب

 بود کهنه اي گونه به و فیضع بو یول ، ام کرده استشمام را گرگ يبو کردم فکر.  دمیکش بو را هوا دوباره ، داخل

 کی به مرا مسیرم.  کردم دنبال خانه در را حهیرا یول ، باشد داشته را بو آن باید جک چرا نبودم مطمئن من. 

. کند می هدایت دیگر طرف به مرا بو رد که بودم مطمئن ؛ کرد ییراهنما یبلوط چوب يدرها از بزرگ مجموعه

. دمیکش نفس عمیقاً به سپس ، کردم باز را آنها اطیاحت با

 در توانستی می که حیواناتی نوع آن از نه و.  شده خشک.  بود شده پر واناتیح از من يروبرو بزرگ يراهرو

 کی باًیتقر ای ، کایآمر شمال واناتیح:  بود موزه کی شگاهینما هیشب بلند سقف با کیتار اتاق.  بگیري بغلشان

 ما:  باشد ساکن تنها خط کی يرو توانست یم فقط یول ، گشت شعر متن دنبال به ذهنم.  مردن يبرا معبد

. میکن یم حمل را خندان مرگ يپوزخندها

. دمیلرز خود بر
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 به آنجا در که آمد یم نظر به ، شدند یم لتریف من سر يباال اتاق دورتادور يها پنجره انیم که ينور نصفه در

 شده خشک نیبلدرچ کی یسخت به ، بود روباه کی آنجا.  کنند پر را نوح یکشت که بودند واناتیح یکاف اندازه

.  شده دراز ییها پنجه با بود شده بلند من يباال ، اهیس خرس کی ، دیگر سمت در.  بود داشته نگه دهنش در را

 در شده خشک یماه کی ، قطبی خرس کی و.  دیخز یم درخت یتنه کی يرو يابد بطور ، اهگوشیس کی

. بودم نکرده فکر آن به چوقتیه ؟ کرد خشک هم را یماه کی شدیم.  کرد می کامل را او چنگالش

 دایپ تر شیپ که یبوئ ي سرچشمه من ، ها اندام و ها اندازه ي همه با یکوه يآهوها از گله کی انیدرم ، وبعد

 يها چشم ، بودند آشکار شیها دندان ، کرد یم نگاه من به اش شانه يباال از گرگ کی:  دمید را بودم کرده

.  کنم لمس را اش شکننده خز تا کردم دراز را دستم.  برداشتم قدم آن يسو به من.  کردند یم دیتهد او يا شهیش

 يهمتایب ي حهیرا و ، کرد یم زادآ من ینیب يها سوراخ در را ییرازها. شد تازه مانده يبو من انگشتان ریز

 شیپ از شد می مور مور پوستم که حالی در ، کردم حلقه مشت کی به را انگشتانم.  دادم صیتشخ را جنگلم

 کی قبالً وقت چیه من نکهیا جز به.  گرگ کی فقط دیشا.  نه دیشا.  ما از یکی.  برداشتم قدم عقب به گرگ

. بودم دهیند مان جنگل در را يعاد گرگ

 چشمها که - نهیگرگ کی شکل دو نیب مشترك سیمایی تیخصوص تنها اما » ؟ يبود یک تو «:  کردم نجوا

 فکر این در.  باشند کرده لطفی اي شیشه چشم جفت یک به تا بودند شده برداشته او روي از بود ها مدت - بودند

 نمایشگاه این در گرگ این به ، بود شده سوراخ اي گلوله با بودم خورده تیر من که شبی آن که درِك آیا که بودم

. بخورد تابی و پیچ شکمم شد باعث آن فکر.  نه یا شد می ملحق ترسناك جانوران

 در هنوز که حیوانی ي ذره هر.  کردم حرکت جلوئی در سوي به و کردم برانداز را تاالر دورتادور دیگر بار یک

 اینجا جک.  شوم دور بود کرده پر را تاالر که مرگ راکد ي رایحه از تا میزد فریاد داشت بود مانده باقی من

   . نداشتم ماندن براي دلیلی هیچ من و نبود
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  گریس – فصل بیست و سوم

    درجه فارنهایت 62

  

 و کیش اریبس او.  کرد نگاه من به ختیر یم یمسافرت وانیل کی در را قهوه که یحال در بابا»  . ریخ به صبح« 

 ثرومند يگذار هیسرما به پناهگاه کی فروش براي تالش در حتماً.  بود دهیپوش لباس کشنبهی کی يبرا دقت با

  » . هوِن ندیو پناهگاه يبرا.  نمیبب دفتر تو رو رالف 8:30 ساعت دیبا «.  بود

 حرف باهام «.  داشت را رخوت و یچسبندگ حس بدنم تمام.  بودند آلود خواب چشمانم.  زدم پلک چندبار

.  کردم گناه احساس اندکی نبود تر دوستانه رفتارم اینکه براي ، ام یگم سردر انیم در»  . ستمین داریب هنوز....نزن

 را گذشته شب سم و من.  بودم زده حرف او با مناسب طور به ندرت به یحت ، بودم دهیند را او بود روز چندین

 شگفت در و میبود گذرانده رهایکاپ ي خانه در شده خشک واناتیح از پر بیعج اتاق مورد در صحبت به

 بازگشت یک مثل نظر به پدر با معمولی صبح این.  داد خواهد انجام کجا در را اش بعدي نمایش جک که بودیم

  . بود سم از قبل ام زندگی به ناگهانی

 به و کردم فنجان هیشب را دستانم من » ؟ يخوا یم ازین کم هی «:  گفت و کرد اشاره من به جوش قهوه با بابا

 دهینشن مامان از ییصدا » ؟ کجاست مامان.  صورتم به پاشم می یکمشو.  نجایا زشیبر فقط «.  گرفتم شیسو

 و بلند يصداها از ياریبس مستلزم خانه از رفتن رونیب يبرا او شدن آماده . کند جادیا باال ي طبقه در که بودم

سیاپلینیم تو يهنر شگاهینما کی «.  بود خواب اتاق از کفش  شدن پاره تکه  يصدا و کسرهی
1

 . «  

  » . دیروزه هنوز عمالً اآلن ؟ رفته زود انقدر چرا «

1. Minneapolis :مینسودا شرقی جنوب در شهري.  
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 پخش را یصبحگاه ي برنامه کی بلند يصدا با که کرد یم نگاه ونیزیتلو هی سرم يباال از ؛ نداد جوابی بابا

 طور به نیا.  بود شده احاطه قفس در واناتیح ي بچه نوع همه توسط یخاک لباس در برنامه مهمان.  کرد یم

 را ساریغ بچه یک مجري دو از یکی  که حالی در.  انداخت بود کرده فیتوص سم که یاتاق ادی به مرا واضح

 حواستو.  بابا «.  کردم صاف را گلویم . بود کرده اخم بابا ، درآورد مانندي هیس صداي که ، کرد می نوازش

  » . کنم نمی جمع جنازمو بمیرم اگه و.  میرم می وگرنه کن پرش و بیار برام قهوه فنجون یه.  کن جمع

 لیوان انگشتانش.  گشت فنجان یک دنبال به کابینت در زدن دست با ، ردک می تماشا نتلویزیو هنوز که ، بابا

 و -بود کرده درست مادرم دوستان از یکی که سرخ سینه تخم آبی رنگ به یلیوان - کردند پیدا مرا موردعالقه

 هایم گونه به بخار ریختم را قهوه که وقتی.  داد هل من طرف به پیشخوان عرض در جوش قهوه همراه به را آن

  . برد حمله

  » ؟ چطوره مدرسه ، گریس خب «:  پرسیدم خودم از

  . کرد می مبارزه مهمان دست با که بود الآکو بچه یک روي حاال چشمانش ، داد تکان سر پدر

 هیچ «:  کردم اضافه.  درآورد خود از موافقت ي نشانه به صدایی لب زیر بابا و » ، خوبه اوه، «:  دادم ادامه من

» -کردن واگذار وحشی دمخورهايآ به رو ما ها معلم و آوردن که ییپانداها بار از غیر به ، نیست خاصی چیز

 من ، گرفت آتیش ساختمون کل «.  آوردم فشار بیشتر سپس ، نه یا ام کرده جلب را او توجه آیا ببینم تا مکث

  » . سکس سکس سکس سکس بعد و ، شدم رد تئاتر درس تو

 درس چی شما به داشتن مدرسه تو گفتی «.  کرد اخم و برگشت من طرف به او متمرکز، ناگهان پدر چشمهاي

  »! ؟ میدادن

 داریم ما.  نیست جالبی چیز هیچ «.  بود گرفته اول کلمات از بودم کرده فکر آنچه از بیش او حداقل ، خب

 داستان نوشتن واسه استعدادي هیچ مطمئناً من.  منفورن خیلی.  نویسیم می انگلیسی براي کوتاه هاي داستان
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  » . ندارم تخیلی

  »! سکس؟ ي درباره تخیلی داستان «:  پرسید تردید با

  » . میشه دیرت.  بابا  کار سر برو «.  دادم تکان را سرم

 کننده پاك اون باید من.  اومد یادم چیزي یه «.  بود کرده خطا مو کی تراشیدن در او ، خاراند را اش چانه پدر

  » ؟ ندیدیش تو.  برگردونم تام به رو

  » ؟ برگردونی کی به رو کننده پاك باید تو «

  » -زیرش شاید یا.  گذاشتمش پیشخوان روي کنم فکر.  اسلحه ي کننده پاك «

  . کرد آشپزخانه ییزیرروشو کابینت در جستجو به شروع شد خم او

  » ؟ خواستی می چی واسه اسلحه ي کننده پاك «.  کردم اخم او به

   » . اسلحه براي «.  کرد اشاره اش مطالعه اتاق به او

 آن ، داشت اسلحه یک پدرم که دانستم می من.  درآمدند صدا به من سر در کوچکی ي هشداردهنده هاي زنگ

 بعد.  باشد کرده تمیز را آن قبالً او که بیاورم بیاد توانستم نمی ولی.  بود شده آویخته اش مطالعه اتاق دیوار روي

  »بودي؟ گرفته قرض کننده پاك چی ي واسه « ؟ درسته ، کنید می تمیز را آنها کردید استفاده ها اسلحه از اینکه از

  ، کنم تمیزش بیشتر باید دونم می من.  بودیم بیرون اینکه از بعد کنم تمیز رو ما اسلحه تا داد قرضش من به تام «

  » . کنم نمی فکرم بهش کنم ینم ازش اي استفاده وقتی اما

  » ؟ کالپپر تام «

  » . آره «. بود دستش در اي شیشه کشید، عقب کابینت ازطرف را سرش او
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  . نه بگوید که کردم دعا.  کردند می داغ داشتند هایم گونه » ؟ بودي تو روز اون ؟ شکار رفتی کاپپر تام با تو «

 مستدل خیلی معموال تو...شبیه چیزي بگوید بهم تا میکرد استفاده معموالً او که نوعی.  گرفت اي قیافه پدر

  . هستی

  » . گریس ، میشد انجام باید کاري یه «

  » -تو نمیشه باورم ؟ ها گرگ دنبال رفت که اونی ؟ بودي شکار مهمونی اون توي تو «:  پرسیدم ملتمسانه

 ، کردند می فرار رویش پیش ها گرگ ، دردست تفنگ ، ها درخت درمیان خزیدن کردن حال در پدر تصویر 

  . کردم می توقف باید شد، فرسایی طاقت فکر ناگهان

  » . دادم انجام هم تو براي رو کار اون من ، گریس «

  » ؟ کردي شلیک کدومشونم هیچ به «.  بود آرام خیلی صدایم

  »  . هشداردهنده تیرهاي «:  داد جواب.  بود مهمی سوال که است شده متوجه پدر که آمد می نظر به

 و دادم تکان را سرم من.  بزنم حرف او با بیشتر خواستم نمی ولی نه، یا بود حقیقت آیا که دانستم نمی من

  . شوم دور او از تا چرخیدم

 کیف و قهوه او.  ماندم حرکت بی کرد می را ر کا این وقتی - بوسید مرا ي گونه او » ، نکن قهر «:  گفت پدر

  » . بینمت می بعدا.  باش خوب «.  کرد جمع را اسنادش

تائوروس وقتی بودند، شده قفل آبی فنجان دور دستانم ، بودم ایستاده آشپزخانه در
2

 زندگی به پارکینگ در بابا 

   در خانه ، رفت او اینکه از بعد.  دادم گوش شیصدا به شد ناپدید آرامی به و جاده وارد بعد و کرد شکایت

2.  .Taurus:اتومبیل نوعی  
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 ، باشد دیگري صبح هر توانست می آن.  کننده افسرده هم و دهنده آسایش ، گرفت قرار خودش آشناي سکوت

 شده آویخته هوا در هنوز - هشداردهنده تیرهاي-پدر صداي. نبود ولی - من دستان در قهوه یک و آرامش فقط

  . بود

 نقشه کالپپر تام با بود رفته من سر پشت حال هر در و داشتم ها گرگ به نسبت احساسی چه من دانست می او

  .بود کشیده

  . سوزاند می و زد می نیش خیانت 

 دوش واسطه به و موهایش ، ایستاد ورودي تاالر در سم.  کرد جلب را ام توجه راهرو طرف از آرام صداي یک

 من ولی  بود، شده نوشته صورتش روي سوال یک.  بودند من روي چشمانش ، بود مانند میخ و خیس گرفتن

. کرد می کار چه دانست می سم ي درباره بابا اگر که بودم درشگفت من.  نگفتم چیزي
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  .تمام حقوق این اثر متعلق به مترجمین و وبسایت مذکور میباشد

  

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                                                       twilight.ir              یفویدرمگی است: نویسنده  

new-moon.ir                                              یاسمین جهانبخش: مترجم

لرزش:  فالز رسیم هاي گرگ

٢

  ) Shiver(  لرزش:  فالز مرسی هاي گرگ

  مگی استیفویدر : نویسنده 

  یاسمین جهانبخش : سرپرست ترجمه 

  کیمیا نعمان:  این فصول مترجمین

  افشین موسوي ، شفق ملّازاده: بازبینی نهائی متن 

  فر میالد مهربانی: و لوگو طراح صفحه 

  ) twilight.ir(  وبسایت فارسی توآیالیتبار از  براي اولین ترجمه و نشر
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  گریس – فصل بیست و چهارم
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 سم و بودم ام یسیانگل فیتکال انجام مشغول یسخت به من که شد يسپر یحال در بعدازظهر و صبح ساعات شتریب

 ما یسیانگل یدرس کتاب کی اما باشم اتاق کی در او با نکهیا.  بود دهیکش دراز کاناپه يرو ، دست در یرمان با

 با تنها ، یطوالن ساعت نیچند از پس.  بود آور عذاب ریناپذ فیتوص ينحو به ، باشد کرده جدا هم از را

  . آمد سر به طاقتم گرید ، ناهار براي کوتاه يا وقفه

  » . دمیم هدر رو بودنمون هم با وقت ينطوریا کنم یم احساس «:  گفتم

 که یحال در و زد پلک او.  کردم تکرار را ام جمله مجدداً.  است دهینشن را میصدا شدم متوجه و نداد یجواب سم

:  گفت او.  شدند متمرکز من يرو یآهستگ به چشمانش ، آمد یم رونیب بردیم سر به آن در تاکنون که ییایدن از

  » . هیکاف نیهم.  خوشحالم باشم تو کنار نجایا نکهیا از فقط من «

 .نه ای است زده را دلش حرف واقعاً ایآ که بفهمم کردم یسع و کردم نگاه صورتش به دقت به یطوالن یمدت يبرا

 ییجا هی يخوا یم «:  وگفت بست محتاطش انگشتان با را رمان ، سپرد خاطر به را صفحه شماره نکهیا از پس

 جک مینیبب تا ، میبکش سرك کبِ ي خونه اطراف میبر میتون یم يداد انجام فتویتکال یکاف اندازه به اگه ؟ میبر

  » . نه ای کنه دایپ اونجا به رو راهش تونسته

 و کجا بعد دفعه که بودم نگران ، بود شده دایپ مدرسه در جک کله و سر که یزمان از.  آمد خوشم دهیا نیا از

  » ؟ باشه اونجا یکن یم فکر «:  گفتم.  شد خواهد ظاهر چگونه

 دارن عادت گروه و ، کنن یم دایپ اونجا به راهشونو دیجد يها گرگ شهیهم ادیم نظر به.  دونم ینم «:  گفت سم

 دایپ گروه به رو راهش باالخره اون میکن فکر نکهیا.  کنن یزندگ خونه پشت در يباندر جنگل امتداد در همونجا

 من.  کرد يخوددار علتش گفتن از اما ، دیرس یم نظر به نگران اش چهره لحظه آن در»  . خوبه یلیخ ، کرده

 را ها گرگ یواقع تیهو یکس خواستم ینم – شود ملحق گروه به جک خواست یم دلم خودم چرا دانستم یم
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  . فیتوص قابل ریغ و مهمتر يزیچ ، بود هم يگرید زیچ نگران سم ظاهراً اما.  کند آشکار

 مجبور.  کردم یرانندگ کبِ خانه سمت به دادیم نشان را راه سم که یحال در ، بعدازظهر رنگ ییطال نور ریز

 تا.  میکن یط را يباندر جنگل اطراف خم و چیپ پر جاده یطوالن ي قهیدق 35 کبِ ي خانه به دنیرس يبرا میشد

 عقل با کنم فکر.  بودم نشده آن پهناور وسعت متوجه ، میبود نزده دور را جنگل اطراف ، رونیب از که یزمان

 را ها گرگ از کامل گروه کی توان یم چگونه ، متروك نیزم مربع متر ها ونیلیم کمک بدون ؛ آمد یم در جور

.  انداختم خانه يآجر ينما به ینگاه چشم گوشه از و.  راندم خانه يجلو پارك يجا به را نیماش ؟ کرد یمخف

 خودش سمتِ در سم کهیزمان.  بود یخال کامالً خانه.  آمدند یم نظر به بسته یچشمان همچون کیتار يها پنجره

  . کرد پر را مشامم بودند فراگرفته را اطیح اطراف که کاج درختان خوش يبو ، کرد باز را

 به تواند یم اندازه نیا با يآجر خانه کی.  کردم نگاه دندیدرخش یم بعدازظهر دیخورش ریز که بلند يها پنجره به

 نظر به بایز و گرم شدیم باعث که بود خاص يجو يدارا ملک نیا اما ، کند جلوه مجلل انسان نظر در یراحت

 دادن غذا مخصوص بداریش يسکو ای و بود خانه يجلو پراکنده و نامنظم يها نیپرچ خاطر به دیشا.  برسد

 ییها مکان لیقب آن از.  بود راحت و دنج يها مکان دسته آن از.  بود شده بلندتر زین چمنزار از ییگو که ها پرنده

   » ؟ گرفته نویا چطور کبِ.  یقشنگ خونه چه«:  گفتم.  دهد پرورش را سم مثل يپسر که

.  داره پول نیهم واسه ، بود ریپ و ثروتمند يها آدم لیوک بک ؟ یگیم رو خونه« . دیکش درهم را شیابروها سم

  » . دیخر گروه ي واسه رو خونه نیا

  » . یلعنت «.  بستم را نیماش در»  . رسونه یم ادشویز یلیخ یبخشندگ نیا «:  گفتم

  » ؟ شد یچ «.  شد خم من سمت به نیماش کاپوت يرو از سم

  » . بود شده پرت حواسم.  شد قفل در و گذاشتم جا نیماش تو رو دایکل «

 جنگل از یوقت میتون یم.  داره خونه تو کیبار لمید هی بک « : گفت و انداخت باال يا شانه يخونسرد با سم

  » . مشیاریب میبر ، میبرگشت

 خوشم کننیم رو جا همه فکر که ییمردا از.  جالب چه ؟ لمید هی «:  گفتم زدم یم لبخند او به که یحال در
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  ».ادیم

 کرد اشاره یعقب اطیح درختان سمت به سرش با سپس»  . يدار مردا اون از یکی ، خب «:  گفت پاسخ در سم

  » ؟ يا آماده جنگل دل تو رفتن يبرا «:  گفت و

 زین آن از شیپ و ، بودم نرفته جنگل داخل به تاکنون شکار شب از. وحشتناك هم و بود آور جانیه هم دهیا نیا

 نیا از من خاطرات تنها دیرس یم نظر به.  بودند رانداختهیگ را جک ها گرگ ریسا که شدیم يعصر آن به مربوط

  . است يگریوحش و خشونت خاطرات ها درخت

  » ؟ یترس یم «:  گفت.  است کرده دراز من سمت به را دستش سم شدم متوجه

 ترس قتیحق در.  رمیبگ را او دست ترسم دادن بروز بدون که دارد وجود یراه ایآ کردم فکر لحظه کی يبرا

 بود، خنک هوا.  شود خیس دستم يموها شدیم باعث و دیخز یم پوستم سطح در که بود یاحساس کی تنها.  نبود

 و داشت وجود غذا یکاف مقدار به ها گرگ يبرا نیبنابرا.  زمستان چله در خشن و سخت يسرما آن نه اما

  . هستند کمرو و محتاط یموجودات ها گرگ.  کنند حمله ما به نداشتند يازین

 و گرم من پوست با تماس در پوستش يزییپا خنک يهوا در و گرفت دستش در محکم مرا دست سم

 يبرا.  کردند ورانداز مرا دقت به بعدازظهر دیخورش تابش اثر در درخشان و درشت ، چشمانش.  بود پرحرارت

 به کردند یم برانداز مرا گرگ کی چهره از که یدرحال را ها چشم آن و شدم اش رهیخ نگاه جذب لحظه کی

  » . میبگرد دنبالش اآلن میستین مجبور «:  گفت سم.  آوردم خاطر

 که یزمان ، سرد يها ماه آن در ندیبب خواست یم من از یبخش.  داشت قتیحق»  . برم خواد یم دلم من یول «

 دنیشن با که یبخش همان یعنی – من از یبخش و.  کرد یم یزندگ کجا ، زدینم پرسه اطمانیح اطراف در سم

 داخل به را گروه فیضع ي حهیرا آن که کرد یم تقاضا – کرد یم یپوچ و کمبود احساس شب در ها گرگ زوزه

 که یحال در ، رغبتم اثبات يبرا.  کنند غلبه من نگران بخش بر توانستند نهایا تمام سرانجام.  کنم دنبال جنگل

  . شدم کینزد جنگل هیحاش به و افتادم راه یپشت اطیح سمت به ، داشتم دستم در را سم دست هنوز

 ما به ممکنه که هیکس تنها جک.  مونن یم دور ما از اونها «:  گفت کرد یم قانع مرا دیبا همچنان انگار که سم

  » . شه کینزد
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 هوی ترسناك يلمایف مثل که اون.  جک درباره ، یراست «:  کردم نگاه او به دقت با و انداختم باال را میابرو

  » ؟ کنهیم ، کنهینم حمله بهمون

 تو جک یوقت.  برهیم نیب از هاتو تیمحدود فقط.  کنه ینم والیه هی به لیتبد رو تو که شدن گرگ «:  گفت سم

  » ؟ دیپر یم اون و نیا به ادیز بود مدرسه

 روانه را ها بچه از یکی جک ، جشن کی اتمام از پس چگونه که بودم دهیشن زین من مدرسه هیبق همچون

 دمید را شخص آن خودم نکهیا تا نگرفتم يجد را آن و است عهیشا کی تنها کردم یم فکر ؛ بود کرده مارستانیب

 رییتغ به يازین شدت والیه يبرا جک.  رفتیم راه سالن در داشت ورم هنوز طرفش کی که یصورت با که

  . نداشت حالت

  » . دیپر یم ذره هی.  آره «:  گفتم و دمیکش هم در را ام چهره

 که دوارمیام بازم اما.  باشه نجایا اون کنم ینم فکر که بگم دیبا ، شه بهتر حالت شهیم باعث اگه «:  گفت سم

  » . باشه

 به اریبس درختان نیا.  بود ما ي خانه مجاور جنگل از متفاوت جنگل نیا.  میافتاد راه جنگل سمت به نیبنابرا

.  داشتند یم نگه راست را آنها ییگو که بودند دهییرو ها کنده نیب اندك يفضا در چنان ها بوته ، بودند کینزد هم

 مدت در.  بردارد مانیپا قوزك يرو از را خارها تا ستادیا یم دائماً سم و کردند یم ریگ جینم شلوار به ها بوته

 در سم کردم یم فکر ، قتیحق در.  میدیند گرید يها گرگ از کی چیه ای جک از ياثر ، مان آهسته حرکت

 به کباری لحظه چند هر که ییها نگاه متوجه کنم وانمود نکهیا يبرا.  کرد ینم عمل خوب اطرافمان طیمح یبررس

  . کنم نگاه اطراف به کردمیم یسع ، شوم ینم انداخت یم من

 جادیا گره میموها در یدردناک طرز به داشتند که ییخارها ، شد خار از پر سرم که بود نگذشته يادیز مدت

  . کردند یم

 یلیخ»  . شهیم بهتر تیوضع «:  که داد قول او.  کند خارج میموها يال از را خارها تا کرد متوقف مرا سم

 نیا ٔتجربه جز به ییگو.  برگردم نیماش به که شوم تیاذ يقدر به من است ممکن کرد یم فکر او که بود جالب

 دادن انجام يبرا يبهتر کار ، کشدیم رونیب میموها نیب از را خارها وسواس و دقت با سم چگونه که حس
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  . داشتم

 اي گهید کس میبفهم میتون ینم هرگز ما که کردم یم فکر نیا به داشتم.  ستمین خارها نگران «:  دادم نانیاطم او به

  » . نداره انتها جنگل نیا.  نه ای بوده نجایا

 ، باشد نمانده یباق يخار گرید که کند چک خواست یم ییگو.  دیکش میموها يال به ال را انگشتانش سم

 ، زد لبخند من به و کرد مکث سم.  دانست یم زین او خود احتماالً و نمانده یباق يزیچ که دانستم یم من اگرچه

  » . میستین تنها که معلومه ادیم که ییبوها از «:  گفت و دیکش داخل به یقیعم نفس سپس

 حهیرا توانم یم کنم یسع اگر که کنم اقرار تا – است من جانب از قیتصد منتظر که دانستم یم و کرد نگاه من به

 ، بده نشون راهو «.  گرفتم را دستش دوباره من عوض در اما.  کنم استشمام اطرافمان در را گروه پنهان اتیح

  » . يشکار سگ

 داده قول که همانطور.  کرد تیهدا بیش کم يا تپه سمت به ها بوته انیم از مرا ، شد تر مشتاق یکم سم چهره

 ما سر از باالتر متر چند از هاشان شاخه ؛ تر صاف و بلندتر درختان و شدند کمتر ها غیت.  شد بهتر تیوضع بود

 به رنگ کرم بعدازظهر دیخورش مورب و بلند اشعه ریز توس درختان ٔشده کنده و دیسف ٔتنه.  بودند کرده رشد

 رنگ همان زین او چشمان که دمید و برگشتم سم سمت به.  بود کمرنگ ییطال زین شانیها برگ و آمدند یم نظر

  . کرد یم منعکس را درخشان زرد

 فرار سمتش به کردم یم مجسم شهیهم که ییطال جنگل همان.  بود من جنگل نیا.  ماندم حرکت یب ناگهان

 من به تا رفت عقب و دیکش رونیب دستانم از را شیها دست ، ستینگر یم ام چهره به که یحال در سم.  کنمیم

  . کند نگاه

 از را زیچ همه دیشا.  میبگو يزیچ نبود منتظر هم دیشا ای.  بزنم یحرف بود منتظر کنم فکر»  . خونه «:  گفت

 ها شاخه يرو پر همچون که ییها برگ و نور يسوسو به تنها – نداشتم گفتن يبرا یحرف.  خواند یم ام چهره

  . کردم یم نگاه بودند زانیآو

.  گشت یم اشک آثار دنبال به صورتم در انگار.  انداخت من به ینگاه چشم گوشه از و گرفت را میبازو سم

  » . يایم نظر به ناراحت.  یه«
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 تصور شهیهم بودم کتریکوچ یوقت «:  گفتم. بود رنگارنگ و سرزنده اطرافم يفضا.  زدم یچرخ یآهستگ به

 ریغ و یمعن یب کلماتم احتماالً»  . دمید یم ذهنم تو رو نجایا چطور فهممینم فقط.  امیم نجایا به که کردم یم

 جنگل «.  دیدرآ جور عقل با  کنم يکار کردم یم یسع و دادم ادامه زدن حرف به همچنان من اما ، بودند یمنطق

  ». بدم صیتشخ اونو تونستم چطور دونم ینم.  نداره زرد يبرگها و توس درخت.  ستین نیا هیشب ما خونه پشت

  » . گفته بهت جنگل نیا درباره یکس دیشا «

 ، گفت یم بهم يزیچ نور تابش رنگ تا اتیجزئ نیکوچکتر با جنگل بخش نیا به راجع یکس اگه کنم فکر «

  » . باشه گفته من به رو زایچ نیا ي همه تونهیم نفر هی چطور دونم ینم یحت.  موند یم ادمی حتماً

 که رو يریتصاو هستن هم کینزد یوقت.  دارن یجالب یارتباط يها راه ها گرگ.  گفتم بهت من «:  گفت سم

  » . دنیم نشون هم به خوانیم

 يخوا ینم تو «.  کردم نگاه او به و برگشتم بود ستادهیا نور دل در کیتار يا لکه همچون  او که یمحل به

  » ؟ ها ، یکن تمومش

 ، شناختم یم یخوب به که مانند گرگ يصدا یب و رهیخ نگاه همان ، دوخت چشم من به سکوت در تنها سم

  . مصمم و نیغمگ

  » ؟ یکشیم شیپ رو بحثش مدام چرا «

 اش رهیت يابروها ریز از ، دیرس یم گوش به شیها قدم ریز ها برگ خش خش يصدا و زد یم قدم من دور سم

  » . بودن گرفته گاز رو تو «.  انداخت ینگاه من به

       » ؟ خب «

 ، ينبود گرگ هی هم تو اگه ، سیگر. یهست ما از یکی تو نکهیا درباره.  تتهیهو درباره مسئله نکهیا خب «

»  . نهیبب رو دادم نشون تو به من که ییزایچ تونست یم خودمون از یکی فقط.  یبشناس رو محل نیا یتونست ینم

 باهات تونستم ینم یحت اآلن من ، ينبود ما مثل تو اگه «.  بود نافذ چشمانش و يجد اریبس شیصدا لحن

 داشته يادیز يها قانون نکهیا نه.  میکن صحبت مون یواقع تیهو درباره يعاد مردم با دینبا ما.  بزنم حرف
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  » . میبشکن دینبا رو قانون کی نیا که گفت بهم کبِ اما ، میباش

  » ؟ دیتون ینم چرا «.  بود یمعن یب من نظر به

 کار نیا که یزمان.  کرد لمس بود خورده گلوله که را گردنش از قسمت آن انگشتانش با اما ، نگفت يزیچ سم

 سم مثل یآرام شخص که نبود منصفانه نیا.  دمید را مچش يرو براق و کمرنگ يها زخم يجا ، کرد یم را

 با سم.  دمیلرز خود به بعدازظهر ندهیفزا يسرما اثر در.  باشد داشته همراه را ها انسان خشونت آثار شهیهم

 توي.  کشند یم رو ما یوحشتناک يها راه از مردم.  کرده فیتعر برام رو ییها داستان کبِ «:  گفت میمال ییصدا

 ، سیگر ، باشه یعلم رمونییتغ علت دیشا.  کننیم مسموممون و شهیم کیشل بهمون ، میریم یم ها شگاهیآزما

 ما مثل که یمردم به میتون ینم ما.  دارم باور رو کبِ حرف من.  ا جادو و سحر فقط ننیبیم مردم که اونچه اما

  » . میبگ يزیچ ستنین

 و بود کرده ریگ میگلو در يا توده همچون يدیناام»  . ستمین تو مثل واقعاً من.  سم کنم ینم رییتغ من «:  گفتم

  . رفت ینم نییپا

 بعد « . زد حرف مجدداً و دیکش یآه باالخره نکهیا تا میستادیا جنگل در هم با يادیز مدت.  نداد یپاسخ سم

 گردونم برت بتونم تا یکن رییتغ بودم منتظر شب هر.  افته یم یاتفاق چه دونستم یم من گرفتن گاز رو تو نکهیا از

 پراکنده اطرافش و دندیرقص ییطال يها برگ ، زد هم بر را او يموها خنک باد وزش»  . ینیبب بیآس نذارم و

 شهیهم جنگل کی در کیتار يا فرشته هیشب او.  فتندیب دستش يرو ها برگ تا کرد دراز را شیبازو سم.  شدند

   » ؟ شهیم بتینص شاد روز کی ، يریبگ که یبرگ هر يازا به یدونست یم «.  دیرس یم نظر به يزییپا

 مچاله دستش کف در که را یلرزان يبرگها تا کرد باز را مشتش نکهیا از پس یحت ، بود چه منظورش دانستم ینم

  . دهد نشان من به بودند شده

  » . باشه افتادن حال در که یبرگ هر گرفتن يبرا شاد روز کی «:  گفت آهسته ییصدا با سم

  » ؟ يموند منتظرم قدر چه «.  کردم تماشا دندیلرز یم مینس در و شدندی م باز یآرام به که را ها برگ هیحاش

 چشمانش عوض در اما.  شدیم کیرمانت اندازه یب ، دهد پاسخ و کند نگاه ام چهره به که داشت را شجاعتش اگه

 کی يبرا یاحتمال هرکدام – دیکش بودند افتاده نیزم بر که ییها برگ يرو را اش چکمه و دوخت نیزم به را
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  » . منتظرم هنوزم « : گفت سپس.  شاد روز

 که کردم تماشا را او عوض در.  نداشتم را یکاف جرأت هم من او همچون اما ، زدمیم کیرمانت یحرف دیبا زین من

  ». بوده کننده کسل یلیخ حتماً «:  گفتم.  کرد یم نگاه ها برگ به و دیگز یم را لبش ییکمرو و خجالت با چگونه

 ، يگذروند یم آشپزخونه پنجره پشت رو وقتت از یکل و يخوند یم کتاب یلیخ «.  کرد يا خنده یفروتن با سم

  » . نمتیبب تونستم ینم خوب که ییجا

  » ؟ نبودم لخت اتاقم پنجره يجلو یکاف اندازه به و «:  گفتم شدارین یلحن با

  » . ستین بحث این هدف اصالً... نیا «:  گفت ، شد سرخ صورتش

 پخش باال طرف به را ها برگ لگد با و کردم رفتن راه به شروع مجدداً ، زدم يلبخند سم یزدگ خجالت از

 بحثمون هدف یبگ دوباره شهیم «.  دمیشن یم او يپا ریز را ها برگ خش خش يصدا ، سرم پشت.  کردم یم

  » ؟ بود یچ

  » ؟ نه ای يدار دوست رو نجایا.  کن فراموشش« :  گفت سم

.  گرفتم سمتش به اتهام حالت به را انگشتم»  ! یه «.  شوم رو در رو او با تا دمیچرخ ، ستادمیبازا حرکت از

  » ؟ درسته ، باشه نجایا جک يکرد ینم فکر اصالً تو « . ستادیا و انداخت باال را شیابروها

  . رفتند باالتر اش رهیت و پرپشت يابروها

  » ؟ يبگرد دنبالش که یداشت نویا قصد اصالً «:  گفتم

  » ؟ بگم یچ يخوا یم «.  برد باال میتسل حالت به را دستانش

 را بدنش يگرما توانستم یم کنم لمس را او نکهیا بدون یحت.  کردم کم را نمانیب فاصله و برداشتم گرید یقدم

 يجور هی ؟ درسته ، نه ای شناسم یم رو جنگل نیا ایآ ینیبب یخواست یم «.  کنم حس روز ندهیفزا يسرما در

  » ؟ يداد نشونم چطور.  یگفت من به جنگل نیا به راجع

.  کرد زدن شخندین به شروع که دمید گذاشت یم یکیتار به رو کم کم که ينور در اما ، بودند باال هنوز دستانش
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 هم با ينطوریا ها گرگ ما.  يلجباز که بس از.  يدینم گوش تو اما ، بگم بهت کنمیم یسع همش من «:  گفت

 تو ، سیگر.  کیکوچ و ساده ریتصاو نیهم فقط.  دارن رو کلمات حکم ما يبرا ریتصاو نیا.  میزن یم حرف

  » . یکن باور حرفامو که خوام یم.  نکرده رییتغ که پوستته فقط نیا.  يکرد رییتغ

  » ؟ نمیبب رو نجایا تا يآورد منو فقط پس «:  گفتم.  رفت عقب به او و برداشتم قدم جلو به مجدداً من

  » ؟ يدار دوسش «

  . شد شتریب شخندین.  عقب به گرید یقدم ؛ جلو به گرید قدم کی»  ! يزد گولم یعنی «

  » ؟ يدار دوسش خب «

  » . میش ینم روبرو يا گهید چکسیه با یدونست یم که یصورت در «

  » ؟ يدار دوسش «.  شد انینما لبخندش پس از شیها دندان

 خواستم»  . یدونست یم هم اولش از.  عاشقشم که یدون یم خودت «:  گفتم و زدم اش نهیس قفسه به مشت با

 بر يا مهین نصفه شخندین با او ، میستادیا همانطور يا لحظه يبرا.  گرفت را دستانم مچ که بزنم مشت او به دوباره

!  پسرها و دخترها صامت یزندگ.  میبود حرکت یب هردو.  کردم یم نگاه او به زین من و ، کرد یم نگاه من به لب

 شدم متوجه که یزمان.  کرد نگاه و کرد نگاه من به تنها.  نکرد را کار نیا اما ، ببوسد مرا که بود فرصت نیبهتر

   . است شدن محو حال در شخندشین که دمید ، ببوسم را او یراحت به توانم یم خودم

  » . خوشحالم «:  گفت آهسته اریبس سپس.  کرد رها و آورد نییپا را دستانم مچ یآرام به سم

:  گفتم و  کردم اخم او به.  بودند زانیآو ، بود داده قرارشان سم که همانجا یعنی ، بدنم کنار همچنان دستانم

  ».يدیبوس یم منو دیبا«

  » . کردم فکر اش درباره «

 احتماالً.  آمدند یم نظر به نیغمگ و نرم شیصدا لحن همچون که ییها لب ، کردم یم نگاه شیها لب فرم به تنها

 چقدر و ببوسد مرا او خواست یم دلم چقدر که میایب رونیب فکر نیا از توانستم ینم اما ، بودم زده زل او به
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  » ؟ یکن ینم کارو نیا چرا پس «.  خواستم یم را نیا مشتاقانه نینچنیا که بود احمقانه

 شگفت طرز به و بود بانهینج شهیهم مثل ، خشک و خنک ی،یلبها.  دیبوس مرا متیمال تینها در و شد خم او

  » . شهیم سرد داره هوا ، تو برم دیبا زود من «:  گفت زمزمه یآهستگ به ییصدا با.  کرد یم وانهید مرا يزیانگ

 هزاران خی باد وزش.  کرد یم نفوذ بلندم يها نیآست درون به که شدم يسرد اریبس باد متوجه بار نینخست يبرا

  . رسدیم مشامم به گرگ يبو کردم حس يا لحظه يبرا و کرد بلند هوا به نیزم يرو از را برگ

  . دیلرز خود بر سم

 وجود ترس چشمانش در که شدم متوجه ناگهان ، کردم نگاه اش چهره به جان کم و فیضع نور ریز در یوقت

   . دارد
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  سم – فصل بیست و پنجم

  درجه فارنهایت 52

  

 آن و – شوم روبرو آن با سیگر حضور در نبودم حاضر من که يزیچ رشیپذ یعنی دنیدو.  میدیندو خانه تا ما

 مانیپاها ریز خشک يها شاخه و ها برگ ، میرفت یم راه بلند اریبس يها قدم با عوض در.  بود خودم تیماه زیچ

 را بدنم يموها و دیخز یم ام قهی ریز به سرما.  بود کرده پر را جا همه زدنمان نفس نفس يصدا و شدند یم خرد

  . کرد یم خیس

  . آمد ینم شیپ یمشکل ، کردم ینم رها را سیگر دست اگر

. کنم تمرکز اطرافم درختان يرو توانستم ینم من اما ، میشد یم دورتر خانه از ، میرفت یم اشتباه را ریمس کی اگر

 اتفاق بار صدها بودم گروه با که ییها سال یط در که ، گرگ به انسان رییتغ ٔلحظه خاطرات از نامنظم يریتصاو

 کامالً ذهنم در دمید را کبِ حالت رییتغ که يبار نینخست ادی.  گذشتند یم چشمم يجلو از سرعت به بود، افتاده

.  شدیم دهید درختان انیم از که سیگر و من مقابل در رنگ سرخ غروب از تر واضح و تر یواقع – بود واضح

 چگونه نکهیا و ، آوردم ادی به دیتاب یم منینش اتاق درون به کبِ خانه يها پنجره از که را ینامهربان و دیسف نور

  . دندیلرز یم شیها شانه ، بود گرفته مبل پشت به محکم را دستانش که یحال در

  .  کردم یم نگاه او به ، زدن حرف از عاجز و.  بودم ستادهیا کنارش در

 سم ، کیآلر «.  بودند باز مهین چشمانش اما ، بود راهرو سمت به صورتش»  . رونیب ببرش « : زد ادیفر کبِ

  » . رونیب ببر نجایا از رو

 و فشردند یم را دستم سیگر انگشتان اکنون که بودند محکم همانقدر میبازو دور کیآلر انگشتان لحظه آن در

 باًیتقر کیتار و سرد شب.  دندیکش یم او همراه ، میبود گذاشته جا به که يرد قیطر از و جنگل انیم در مرا

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                                                       twilight.ir              یفویدرمگی است: نویسنده  

new-moon.ir                                              یاسمین جهانبخش: مترجم

لرزش:  فالز رسیم هاي گرگ

١۴

 دیخورش سمت به که یحال در سیگر اما.  کند غرق خود در را ما تا بود منتظر و بود افکنده هیسا درختان يرو

  . داشت ینم بر چشم آن از يا لحظه ، کرد یم حرکت دیتاب یم درختان انیم از که یجان کم

 مجدداً من ناگهان و آمدند یم نظر به هیسا چون درختان.  نمیبب یخوب به گذاشت ینم دیخورش درخشان ٔهاله

 با.  بخورم يسکندر شد باعث که دمید واضح چنان را ام یمیقد یروتخت يرو ستاره نقش.  شدم ساله هفت

  . کردم یم پاره و مچاله را آن زدنم چنگ اثر در ، گرفتم را پارچه انگشتانم

  » ! شهیم بد داره حالم ، مامان «.  کرد رییتغ میصدا ، دوم يهجا يادا هنگام در»  ! مامان «

 و دمیلرز یم خود به.  زدم یم غلط استفراغ و صداها انواع ، پتو انیم در نیزم يرو دیرس اتاق در به مادرم یوقت

.  بود نیزم کف يرو ام گونه ، کردم نگاه او به.  رمیبگ ییجا به را دستم کردم یم یسع ، زدم یم چنگ نیزم به

  . امدین رونیب ییصدا یول کنم صدا را اسمش خواستم

  . کرد تماشا دادم یم حالت رییتغ بار نیاول يبرا که مرا و افتاد شیزانوها يرو مادرم

 نفس چنان.  برگرداند اطرافمان جنگل به مرا ذهن شیصدا با»  . اوناهاش.  میدیرس باالخره «:  گفت سیگر

  . میبود دهیدو را راه تمام انگار که یمزد یم نفس

  . دادم یم حالت رییتغ اآلن دینبا.  ندیبب را کردنم رییتغ سیگر دهم اجازه توانستم ینم

 و سرد غروب نیا در ، يا قهوه و قرمز رنگ به گرم يا خانه ، کردم دنبال کبِ ي خانه پشت تا را سیگر نگاه

  .یآب

  . کردم دنیدو به شروع که بود لحظه آن در و

 گرم به دمیام تمام کشد یم را آن رهیدستگ يا جهینت چیه بدون سیگر دمید یوقت که بودم اتومبیل یقدم دو در

.  خوردیم تاب چییسو داخل در داشت دیکل که بود نیا او تالش ي جهینت تنها.  رفت باد بر نیماش داخل در شدن
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  . زدیم موج سیگر چهره در يدیناام

  » . خونه سراغ میبر دیبا «:  گفت او

.  داد یم قرار یپشت در محافظ ي هیال در دكی دیکل کی شهیهم او.  میشو کبِ ي خانه وارد زور به نبود يازین

 من اآلن تا میداشت را دهایکل آن اگر ؛ نکنم فکر بودند زانیآو اتومبیل چییسو در که ییدهایکل به کردم یم یسع

 قفل در را آن کردم یم یسع و دمیکش یم رونیب یپشت در محافظ هیال از را یدکی دیکل کهیزمان.  بودم شده گرم

  . کن عجله ، احمق کن عجله.  بود شده شروع دردم.  دندیلرز یم دستانم ، اندازمیب

  . رمیبگ را دنمیلرز يجلو توانستم ینم

 ، ترس از ياثر نیتر کوچک بدون و اطیاحت با اما ، است وقوع شرف در یاتفاق چه دانست یم سیگر نکهیا با

 درقفل را دیکل گرشید دست با و گرفت خود گرم دست در مرا لرزان و سرد دست.  گرفت من از را دیکل

  . کرد باز آنرا و انداخت

  . باشه روشن شوفاژ کنمیم خواهش.  باشه وصل برق کنم یم خواهش ، ایخدا

 به ؛ کنم دور خود از را سرما توانستم ینم.  داد هل کیتار آشپزخانه سمت به مرا بود آرنجم يرو که دستش با

 بود شده دهیخم میها شانه که یحال در و کردند شدن منقبض به شروع میها چهیماه.  بود دهیچسب بدنم جزء جزء

  . دادم قرار صورتم يرو را انگشتانم ،

ه ن «.  داد یم پاسخ ساده یسؤال به داشت نکهیا مثل درست ، بود محکم و صاف شیصدا»  . نه «:  گفت سیگر

  » . باش زود ،

 به و کرد دایپ را برق چییسو تا دیکش در کنار وارید يرو را دستش.  بست سرم پشت آنرا و کرد دور در از مرا

 و دیکش یم مرا داشت دوباره سیگر.  شدند روشن سرمان يباال در زشت یمهتاب يها المپ ییآسا معجزه طور

 تونم ینم «.  شوم میتسل و چمیبپ خود به خواستم یم تنها.  کنم حرکت خواستم ینم من اما ، کرد یم دورتر در از
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  » . تونم ینم.  سیگر

 يرو مرا عوض در.  داد ینم گوش من به او ، بودم گفته بلند هم اگر اما ، نه ای گفتم بلند يصدا با ایآ دانم ینم

.  ندازدیب سرم يرو و ها شانه دور تا درآورد را ژاکتش ، نشاند هوا يها چهیدر از یکی يرو ماًیمستق ، نیزم

  . داد قرار بدنش مقابل در را سردم دستان و شد دوال من يجلو سپس

 سیگر يرو کردم یسع.  رمیبگ را خوردنشان هم به يجلو تا فشردم محکم را میها دندان و دمیلرز خود به

.  دیگو یم چه بفهمم توانستم ینم ؛ گفت یم يزیچ داشت سیگر.  شدن گرم يرو ، بودن انسان يرو ، کنم تمرکز

 مشامم او ي حهیرا کینزد ي فاصله نیا از.  داد یم بو نجایا.  بودند بلند صداها ي همه.  بود بلند اریبس او يصدا

  . کردم ناله یآرام به.  بود آور درد زیچ همه.  داشتم درد.  بود کرده رپ را

 دیناپد سپس و.  کرد یم روشن را ها المپ تمام رشیمس در ، دیدو سالن نییپا سمت به و دیپر جا از سیگر

 مبارزه دیبا زیچ چه با دانستم ینم یحت گرید. نه نه، نه، نه،.  گذاشتم میزانوها يرو را سرم و سردادم يا ناله. شد

  ؟ لرزش با ؟ درد با.  کنم

 بود بلند شیصدا ، خورد یم تکان دهانش.  گرفت مرا يها دست مچ.  بودند سیخ دستانش ، برگشت سیگر

  . کردم نگاه او به رهیخ تنها.  من نه و بود يگرید شخص گوش يبرا صداها انگار.  نامفهوم اما

 يبلند از.  ستادمیا و شدم بلند.  کردم یم فکر که بود آن از تر يقو ؛ کشاند یم خود با مرا داشت سیگر دوباره

 ، خورد گردنم به که يسرد باد.  افتاد میها شانه يرو از ژاکتش که دمیلرز یشدت چنان با.  کردم تعجب خود قد

  . فتمیب میزانوها يرو بود نمانده يزیچ و انداخت اندامم بر گرید یلرزش

 در و بخش یتسل و آهسته ییصدا با مدت تمام در.  کشاند خود با مرا و گرفت تر محکم را میبازوها دختر نیا

  . زد یم رونیب آن داخل از گرما ؛ داد هل اتاقها از یکی در سمت به مرا.  زدیم حرف نیآهن و محکم حال نیع

 و دمیکش یم عقب به را خودم ، بود مانده شده یکاش اتاق وارید يرو چشمانم که یحال در.  نه.  نه.  نه ، ایخدا
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 بخار آب از.  داشت قرار مقابلم در قبر کی همچون حمام وان.  کنم مقاومت او فشار مقابل در کردم یم یسع

  . کردند یم مقاومت بدنم ياجزا تک تک اما ، بود زیانگ وسوسه و خوب اریبس گرما.  شدیم بلند

  » . کنم کاریچ دونم ینم گهید ، متأسفم.  متأسفم!  نجنگ من با سم «

:  گفتم زمزمه کی !یآرام به و کردم قالب در ي هیحاش يرو را انگشتانم ، بودند مانده ثابت وان يرو چشمانم

  » . کنم یم خواهش«

 در يبو ، دادند یم ییآشنا و یبچگ يبو که ییها دست.  بودند داشته نگه وان آب ریز مرا ها دست ذهنم در

 يدما.  دادند یم فشار آب داخل به مرا.  دانستم یم لحظه آن تا که آنچه هر و زیتم يها ملحفه ، ها دنیکش آغوش

 آنها.  چاك. چاك. چاك. چاك.  نزدند صدا را اسمم آنها.  شمردند یم گریکدی همراه صداها.  بود گرم بدنم

 رنگ کوچک و نازك يها رگه.  زدیبر رونیب به بود پوست درون آنچه تا ، کردند یم سوراخ را پوستم داشتند

 زن آن.  زدند ینم یحرف آنها.  کردم یم هیگر ، زدمیم پا و دست ، دمیکش یم نفس دهیبر دهیبر.  کردند قرمز را آب

 آنها به و بودم داشته نگه رنگ سرخ آب يباال را سرم.  کرد یم هیگر ، بود داشته نگه آب ریز مرا که همانطور

  –هستم من. سم ، هستم من.  سم ، هستم من نیا که گفتم می

.  افتادم وان سمت به و خوردم تلو تلو.  داد هل مقابل وارید سمت به و کرد جدا در از مرا دختر آن»  . سم «

 به و کرد برخورد وارید با سرم.  داد هل تمام قدرت با مرا آورم، دست به را تعادلم بودم تالش در که یزمان

  . افتادم بخار حال در آب داخل

 گرما فرط از را بدنم و پوست پوشاند، را صورتم يرو آب.  بودم شدن غرق حال در ، ماندم حرکت یب کامالً

 وان داخل من پشت در را شیپا کی که یحال در سیگر.  کرد یم غرق خود در را میها لرزیدن و سوزاند یم

 سیخ یحساب.  گرفت آغوش در دستانش با را آن و آورد آب سطح يرو به را سرم یآرام به ، بود داده قرار

  . دیلرز یم و بود شده
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 کنم یم خواهش. دیرس ینم ذهنم به يا گهید ي چاره.  متأسفم یلیخ.  متأسفم واقعاً سم.  من يخدا «:  گفت او

  » . متأسفم.  ببخش منو

 خارج وان از خواست یم دلم.  بودم گرفته را وان طرف دو انگشتانم با.  رمیبگ را دنمیلرز يجلو توانستم ینم

 اریب منو «:  گفتم یآرام به.  بود يجار خون دستانم مچ يرو زخم از که کنم فراموش خواست یم دلم.  شوم

  » . رونیب ارمیب کنم یم خواهش.  رونیب

  » ؟ يشد گرم یکاف اندازه به «

 به را آنها و کردم مشت را دستانم.  کردم یم يزیخونر مرگ سرحد تا داشتم.  بدهم را جوابش توانستم ینم

 پر سیگر صورت.  آمد یم وجود به من در تازه یلرزش ، میها مچ يرو بر آب نوازش هر با.  چسباندم ام نهیس

  . بود رنج از

 ، گردم یم بر حوله با من که یزمان تا دیبا تو سم.  ببرم باال رو گرما درجه و کنم دایپ رو ترموستات رمیم من «

   » . متأسفم یلیخ.  یبمون همینجا

  . بستم را چشمانم

 کی با سیگر سپس و شد يسپر عمر کی.  نبودم حرکت به قادر و بودم داشته نگه آب يباال یسخت به را سرم

 صداي ؛ کرد دراز من پشت سمت به را دستش و زد زانو وان کنار در.  برگشت مختلف يها حوله از دسته

 پایین چاه از قرمز و وار دایره حرکتی با آب همراه هم خودم کردم می حس.  شنیدم سرم پشت از را قرقري

  . روم می

 نگاه من به يطور»  ...سم ، کنم یم خواهش.  رونیب ارمتیب تونم ینم ینکن کمک خودت اگه «:  گفت سیگر

 در سرانجام نکهیا تا ، رفت تر نییپا پشتم و ها شانه ، ها مچ سطح از آب.  کنم حرکت بود منتظر ییگو کرد یم

 کرده گرم یقیطر به را آن انگار ؛ انداخت من يرو گرم اریبس يا حوله سیگر.  بودم دهیکش دراز یخال وان کی
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  » . رونیب يایب یتونیم حاال «.  کرد نگاه من به و گرفت دستانش در مرا یزخم يها مچ از یکی سپس.  بود

 خم شده یکاش وارید مقابل در کریپ غول حشره کی همچون میپاها ، کردم نگاه او به زدن پلک بدون زین من

  .  بود شده

  » . يدار یقشنگ يچشما واقعاً تو «.  دیکش میابروها يرو و کرد دراز را دستش سیگر

  » . میدار یم نگه رو اونها «:  گفتم

  » ؟ یچ «.  دیپر جا از میصدا دنیشن با

 چشما نیهم با من.  کنه ینم رییتغ چشمامون.  میدار یم نگه که هیزیچ تنها نیا «:  گفتم. کردم باز را میها مشت

  » . شدم متولد یزندگ نیا يبرا من.  شدم متولد

 گنقش یلیخ اونها صورت هر در «.  است نبوده من يصدا در یتلخ از ياثر انگار داد پاسخ يطور سیگر

 را دستش ، کرد یم غرق خود در را نگاهم و بود ثابت من يها چشم يرو چشمانش»  . نیغمگ و بایز ، هستن

  » ؟ یستیبا یتون یم اآلن یکن یم فکر« .  گرفت را انگشتانم و کرد دراز

 او و.  گذاشتم وان رونیب به قدم ، کردم ینم نگاه او يا قهوه چشمان جز زیچ چیه به که یحال در.  ستادمیا من و

  . کرد تیهدا یزندگ سمت به دوباره و حمام از رونیب به مرا
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  گریس – بیست و ششمفصل 

  درجه فارنهایت 37

  

 ها نتیکاب يرو که خندان افراد از ییها عکس به و ستادمیا آشپزخانه در.  کنم متمرکز را افکارم توانستم ینم

 نیب در ، يعاد حالت در.  بودند انسان فرم در که گروه ياعضا از ییها عکس – شدم رهیخ بود شده چسبانده

 توانستم یم و بود چشمم يجلو وان در بدنش ي دهیخم شکل دائماً اما ، کنم دایپ را سم چهره تا گشتم یم آنها

 چه بفهمم آنکه از قبل درست که شد یم تکرار ذهنم در مدام جنگل در او ریتصو.  بشنوم شیصدا در را وحشت

  .  دیلرز یم خود بر چگونه ، آمد یم سرش بر داشت

 بود کرده پر را بک آشپزخانه که یکس بود واضح کامالً.  قاشق.  زریفر در نان.  آماده سوپ یقوط.  تابه یماه

 با شده يبند بسته يغذاها و آماده کنسرو يها یقوط ؛ است بوده آشنا ها نهیگرگ خاص یزندگ روش و برنامه با

 را خودم کردم یسع و دمیچ شخوانیپ يرو را عیسر شام کی يبند هم سر يبرا الزم مواد.  یطوالن يماندگار

  . بکنم داشتم دست در که يکار يرو تمرکز  به وادار

 ییلباسشو نیماش در شستشو حال در شیها لباس.  بود نشسته کاناپه يرو پتو کی ریز در سم یبغل اتاق در

 را گاز يها شعله از یکی که یحال در.  بود نشده آن شستن زمان هنوز اما ، بود سیخ همچنان من شلوار.  بودند

 گاز اجاق درخشان یومینیآلوم سطح و چرب و اهیس ي رهیدستگ يرو کردم یسع ، کردم یم روشن سوپ يبرا

  . کنم تمرکز

 ادی به و بود افتاده تشنج حالت به نیزم يرو روح یب و یته چشمان با که آوردم ادی به را سم عوض در اما

  . داد سر يا ناله وانیح کی همچون ، کندیم گم را خودش دارد شد متوجه یوقت که افتادم يا لحظه

  . دیلرز یم میدستها ، ختمیر یم تابه یماه داخل به یقوط از را سوپ که یزمان
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  . شدمیم یمتالش داشتم

  . کردم یم جور و جمع را خودم دیبا

 – بودند کرده را کار نیا نشیوالد که یزمان مانند درست احتماالً – کردم یم پرت وان داخل به را او داشتم یوقت

  . دمید را داشت چهره در که ینگاه

 تنها ر،یش ظرف دنید از کردم باز را خچالی در کهیهنگام.  کنم فکر آن به راجع توانستم ینم ، من يخدا يوا

 و نامناسب چنان ریش ظرف آن وجود.  شدم متعجب ، بودم کرده دایپ خانه در که یشدن فاسد ییغذا ماده

 از هفته سه تنها – کردم چک را انقضا خیتار آنکه از پس.  کرد معطوف خود به کامالً را فکرم که بود رمنتظرهیغ

 عالئم دنبال به دهیکش هم در يابروها با و کردم یخال نکیس در را شده فاسد و بو بد ریش – بود گذشته آن

  . است کرده یم یزندگ نجایا یشخص راًیاخ دهد نشان که گشتم يگرید

 زک کاناپه يرو همچنان او ، بدهم تست نان يمقدار و سوپ کاسه کی سم به تا آمدم رونیب آشپزخانه از یوقت

 و بیعج موجود هی من یکن یم فکر حتماً «.  گرفت دستم از را آنها شهیهم از تر نیغمگ ینگاه با.  بود کرده

  »  . بمیغر

 کینزد را سوپم ي کاسه و کردم جمع بدنم ریز را میپاها ، نشستم چهارخونه یصندل کی يرو مقابلش در

 واقعاً «:  گفتم.  بود سرد هنوز اتاق جهینت در و بود بلند اریبس منینش اتاق سقف.  شوم گرم تا داشتم نگه ام نهیس

  » . متأسفم

 دست از رو کنترلم ياونطور دینبا من فقط.  یبکن یتونست یم که بود يکار تنها نیا «.  داد تکان را سرش سم

  » . دادم یم

 هوا به وان داخل به افتادن هنگام در که ، بازش انگشتان و وارید با سرش برخورد يصدا آوردن خاطر به با

  . دمیلرز خود بر ، بودند شده بلند
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 ظاهراً»  . بود یعال واقعاً کارت «:  گفت و کرد نگاه من به خورد یم را تستش نان از کوچک يا تکه که سم

 مکث يا لحظه » –تو ایآ.  بود یعال واقعاً کارت «:  کرد تکرار مجدداً بعد و ، کرد یم یبررس را اش گفته داشت

 باعث که بود او نگاه در يزیچ.  کرد نگاه داشت وجود خودش و من نیب که يا فاصله قدم چند به سپس و کرد

  . دیایب چشم به يآور رنج طرز به کاناپه يرو در کنارش یخال يفضا شدیم

 غذا موقع يبخوا دیشا کردم فکر فقط ؟ یکنیم فکر بهش يدار که هیزیچ نیا.  ترسم ینم ازت من «:  گفتم

  » . باشه آزاد آرنجت اطراف خوردن

 با نکهیا مخصوصاً – باشم او کینزد تا دمیخز یم پتو ریز به یخوشحال با يگرید تیموقع هر در ، راستش

 تنها اآلن اما.  دیرس یم نظر به جذاب و یسکس العاده فوق بود برداشته اتاقش از که اي یمیقد گرمکن شلوار

  . بکنم را کار نیا بتوانم او کنار نشستن با کردم ینم فکر و بدهم بیترت و نظم افکارم به داشتم ازین

  » . خوبه یلیخ سوپش «.  بود انینما اش چهره در خاطر یآسودگ ، زد لبخند سم

.  کرد احساس کامالً را کنسرو یقوط طعم شدیم و بود مزه یب ، نبود خوب هم آنقدرها قتیحق در»  . ممنون «

 کردم ینم فکر يزیچ به و بودم خوردن غذا مشغول نکهیا.  نداشت یتیاهم میبرا که بودم گرسنه يقدر به من اما

  . شود کمرنگ ذهنم در حمام وان در سم ریتصو شدیم باعث

 بیترک ي مسئله نیا درباره «:  گفتم ، بشنوم را اش یانسان يصدا تا کنم زدن حرف به وادار را او نکهیا يبرا

  » . بزن حرف برام ذهن

  » ؟ یچ درباره «.  داد قورت را شیغذا سم

 شتریب.  زنن یم حرف هم با ينطوریا ها گرگ نکهیا و.  يداد نشون بهم رو جنگل يبود گرگ که وقتی یگفت «

  » . هیطور چه بدونم خوام یم.  بگو اش درباره

 خسته صورتش ، کرد نگاه من به و نشست دوباره یوقت.  بگذارد نیزم يرو را اش کاسه تا شد خم جلو به سم
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٢٣

  » . ستین یگیم تو که ينطوریا «.  دیرس یم نظر به

   » ؟ ستین يطور چه!  هیخاص طور نگفتم که من «:  گفتم

 به فقط دید یوقت»  . دهیم یتسل رو ما که امتیازه هی مثل.  ستین العاده خارق قدرت کی نیا «:  گفت پاسخ در

 یحت.  میاریب خاطر به رو کلمات میتون ینم.  میدار ارتباط واسه که هیراه تنها نیا «:  کرد اضافه ام شده رهیخ او

 يبرا که هیکیکوچ تصاویر نیهم میدار که اونچه تمام نیبنابرا.  میکن انشونیب میتون ینم میآورد یم ادی به هم اگر

  » . پستال کارت هی مثل.  میفرست یم هم

  » ؟ یبفرست واسم ریتصو هی اآلن یتون یم «

 کارو نیا چطور ادینم ادمی یحت هستم خودم که اآلن «.  کرد تر محکم خود دور را پتو و داد ملَ کاناپه يرو سم

 به دیبا چرا کنم استفاده کلمات از تونم یم یوقت.  هستم گرگ شکل به که کنم یم رو کار نیا یزمان تنها.  بکنم

  » . بگم بهت خوام یم یهرچ تونم یم اآلن ؟ باشم داشته ازین ریتصاو اون

 در.  کنم حس یبیغر درد شدیم باعث موردش در کردن فکر یحت اما ، ستندین یکاف کلمات یول میبگو خواستم

 هیبق یوقت تونن یم ها گرگ پس.  نبودم گرگ من ، يداد نشون من به رو جنگل اون یوقت اما «:  گفتم عوض

  » ؟ بزنن حرف اونها با هستن انسان گروه ياعضا

 یکس يرو چوقتیه کنم ینم فکر.  دونم ینم« .  شدند متمرکز صورتم يرو سم آلود خواب و خسته چشمان

  » ؟ شدیم الزم دیبا چرا اصالً «:  گفت دوباره»  . ها گرگ فقط.  باشم کرده امتحان گهید

 را پتو او.  نشستم کنارش کاناپه يرو و متشگذا زیم يرو را ام کاسه.  داشت وجود یخستگ و یتلخ لحنش در

.  بست را چشمانش و گذاشت من یشانیپ يرو را اش یشانیپ سپس.  بچسبانم او به را خودم بتوانم تا کرد بلند

  . کرد باز را شیها چشم مجدداً بعد و ماند تیوضع همان در یطوالن یمدت يبرا

 نفسش»  . بدم نشون تو به رو خونه راه که بود نیا داشت تیاهم برام که يزیچ تنها «:  گفت آهسته ییصدا با
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  » . یکن دایپ منو چطور یدون می ، يداد حالت رییتغ یوقت بشم مطمئن خواستم یم «. کرد یم گرم را میها لب

 زدم حرف یوقت.  دمیکش بود انینما گرمکن گشاد ٔ قهی يباال از که انشیعر ٔنهیس از بخش آن يرو را انگشتانم

  » . کردم داتیپ ، بخ «.  دیلرز یم یکم میصدا

. بود تیفعال نشانگر ،ي خال ي خانه نیا در که یبیعج يصدا ، دیرس گوش به سالن نییپا از کن خشک يصدا

 در اما ، دیبگو يگرید زیچ تا کرد باز را دهانش»  . بردارم لباسامو دیبا «.  دیکش عقب را خود و زد پلک سم

  . شد سرخ صورتش عوض

  » . رنینم ییجا که لباسات «:  گفتم

 کنم یم فکر.  میبردار رو دایکل و میکن باز رو نتیماش !در مینتون اگه ، رفت مینخواه ییجا هم ما «:  گفت سم

 يبرا تونم ینم من.  يبد انجامش دیبا تو نکهیا مخصوصاً.  بشه رید میبذار نکهیا تا میبکن نکارویا زودتر بهتره

  » . سمیوا رونیب یطوالن مدت

 خود دور را پتو میقد يها زمان در لیقبا سیرئ مثل درست سم.  ستدیبا او تا دمیکش عقب را خود یلیم یب با

 ریز در پوستش لمس از که یحس درباره و نمیبب پتو ریز را فرمش خوش يها شانه توانستم یم.  بود داشته نگه

 کیتار راهرو انیم در نکهیا از قبل.  کنم یم نگاه او به دارم که دید سم.  کردم یم فکر شدیم جادیا انگشتانم

  . میکرد نگاه هم به ماًیمستق کوتاه یمدت يبرا ، شود دیناپد

  . زدیم چنگ درونم به ازین و یگرسنگ از یاحساس

 نکهیا تا ، نه ای بروم ییلباسشو اتاق به او دنبال به ایآ که کردم فکر نیا به و نشستم کاناپه يرو سم رفتن از پس

 طاقچه يرو اءیاش تا برگشتم منینش اتاق به دوباره و بردم آشپزخانه به را ها بشقاب.  شد روزیپ من بر عقلم

 که يا نهیگرگ ، شوم آشنا دینام یم بِک را او سم که يا نهیگرگ با خوب خواستم یم.  کنم یبررس را نهیشوم

  . بود کرده بزرگ را سم که یکس همان ، بود خانه نیا صاحب
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 یشطرنج يها پارچه از پر جا همه.  دیرس یم نظر به یخودمان و راحت خانه یرونیب بخش مانند زین منینش اتاق 

 شب و ، بود شده لیتشک بلند يها پنجره از تماماً وارهاید از یکی.  بود یچوب يها طرح و ریس قرمز رنگ ،

 بود نهیشوم طاقچه يرو که یعکس به و کردم پشت پنجره به. بود شده اتاق وارد اجازه بدون یزمستان کیتار

 ادی به.  بودند گرفته ژست نیدورب يجلو راحت و آسوده یلیخ که خندان يها چهره از یگروه : کردم نگاه

 ، فقدان و کمبود احساس ، کنم تمرکز عکس در افراد يرو آنکه از شیپ و افتادم ایویال و چلیر خودم عکس

 دایپ را سم بالفاصله چشمانم ، بودند عکس در که ينفر 6 نیب از.  کرد جادیا وجودم در يدیشد و یناگهان درد

 بود عکس در که يدختر تنها.  داشت تابستانی ي سوخته آفتاب یپوست و بود تر سن کم عکس نیا در.  کرد

 او.  دیرس یم اش شانه از تر نییپا تا دشیسف بلوند يموها ، بود او سال و سن هم باًیتقر ، بود ستادهیا سم کنار

  . لرزاند یم را وجودم که کرد یم نگاه سم به مشتاقانه چنان عوض در.  زد ینم لبخند نیدورب به که بود یکس تنها

 کنان خنده ، بود برده باال را دستانش که سم.  بچرخم یدفاع یحالت با شد باعث گردنم يرو وآرام نرم یتماس

  » ! باش آروم «:  گفت.  دیپر عقب به

 از قسمت آن دستم با و بردم فرو را گرفت یم شکل میگلو در داشت که یغرش.  کردم یم حماقت احساس

» .ياریدرب خودت از ییصدا هی دیبا «:  گفتم.  دمیمال را شد می مغلغلک یکم هنوز و بود دهیبوس او که را گردنم

.  کردم اشاره عکس به.  داشتم يا توزانه نهیک حس بود ستادهیا سم کنار که ناشناس دختر آن به نسبت هنوز

  » ؟ هیک اون«

 صابون و يزیتم يبو لباسش.  قرارداد کمرم دور را شیبازوها ، ستادیا من پشت و آورد نییپا را دستانش سم

.  کرد یم پخش فضا در گرگ يبو یاندک پوستش ، بود رفته شیپ حالت رییتغ مرز تا نکهیا لیدل به ، دادیم

  » . یشلب «.  چسباند من ي گونه به را اش گونه و گذاشت ام شانه يرو را سرش

  » . خوشگله اون «:  داشتم نگه میمال و آهسته را میصدا لحن

.  ساخت ور شعله وجودم در را يآرزومند و اقیاشت که کرد يغرولند وحشی حال نیع در و آرام ییصدا با سم
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  » . يکرد مالقاتش قبالً ، یدون یم «.  بود بوسه کی که گفت شدینم اما ، فشرد گردنم به را شیها لب

 چرا «:  دمیپرس بدانم خواستم یم چون سپس»  . دیسف ي ماده گرگ همون «:  گفتم.  نبود یشاق کار دنشیفهم

  » ؟ کنه یم نگاه تو به ياونطور

 کنهیم فکر اون.  دونم ینم –اون. دونم ینم «.  برداشت گردنم يرو از را شیها لب و » ، سیگر ، اوه «:  گفت او

  » . باشه من عاشق که خواد یم یعنی.  منه عاشق

  » ؟ چرا «:  دمیپرس

 کنم فکر.  دونم ینم ؟ یپرس یم سخت يسؤاال نقدریا چرا «.  نبود یخوشحال از یحاک که داد سر کوتاه يا خنده

 هیبق داره دوست.  داره دوست رو بودن گرگ یشلب.  داشت يبد یلیخ یزندگ اون گروه به اومدن از قبل چون

 من با اگه کرد فکر خودش با ، کهینزد یلیخ کبِ و من رابطه دید یوقت دیشا.  رنیبپذ خودشون نیب در رو اون

  » . کنهیم دایپ تیمقبول شتریب باشه

  » . شد عاشقت یهست که یکس خاطر به فقط شهیم «:  گفتم

  » .اس رعاقالنهیغ !یفتگیش...جور هی.  ستین خودم خاطر به یشلب عالقه اما «.  شد راست سرم پشت در سم بدن

  » . اَم تو ي فتهیش منم « : گفتم

  . شد دور من از و داد رونیب یقیعم نفس سم

  » . يریبگ فاصله ازم نبود الزم... ا «:  گفتم و دمیکش یآه

  » . باشم بینج و آقا کنم یم یسع دارم «

 تالش سخت یلیخ ستین الزم «.  زدم لبخند نگرانش يها چشم به ، دهم هیتک او به تا کردم کج عقب به را بدنم
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  » . یکن

 را گردنم ، فک استخوان ریز در درست اطیاحت با سپس و کرد صبر یطوالن یمدت يبرا ، داد تو را نفسش

  .  ببوسم بودند مردد يا مسحورکننده طرز به هنوز که را شیها لب بتوانم تا دمیچرخ شیبازوها انیم در.  دیبوس

  » . کردم یم فکر خچالی به داشتم «:  گفتم لب زیر

 فکر خچالی به یداشت «:  گفت.  اندکی فقط ، دیکش عقب را خود یاندک ، شود خارج آغوشم از نکهیا بدون سم

  » ؟ يکرد یم

  ».وصله اما.  نه ای هست وصل نجایا برق زمستون يبرا ایآ یدونست ینم تو که کردم یم فکر نیا به داشتم.  آره «

  . کردم صاف را شیابروها نیب چین دستم با من و دیکش هم در را شیها اخم

.  بود ریش خچالی تو سم، «:  دادم ادامه ، کرد دییتأ سر حرکت با یوقت » ؟ کبِ ؟ دهیم رو برق پول یک «:  گفتم

  » ً. رایاخ.  بوده نجایا نفر هی.  بود گذشته انقضاش خیتار از هفته چند فقط

 و گنگ اش چهره حالت.  بودند قبل از تر نیغمگ ، نشیغمگ چشمان و بود شده شل کمرم دور در سم دستان

  . باشد شده نوشته گانهیب یزبان به که بود یکتاب همچون صورتش ، بود نامشخص

  » . سم «:  گفتم. بازگردانم خودم سمت به الشیخ و فکر از را او مجدداً خواستم یم

  » . شنیم نگران مادرت و پدر.  خونه ببرمت دیبا «:  گفت. بود شده خشک و راست بدنش اما

  » ؟ شده یچ.  شنیم نگران مطمئنم آره «.  کردم تلخ و کوتاه يا خنده

 یچیه ، یعنی.  یچیه «:  گفت.  کرده پرت را حواسش يزیچ که بود مشخص کامالً اما ، داد تکان را سرش سم

  » . ام خسته کنم فکر فقط من.  نیهم ، میداشت یسخت واقعاً روز.  نه که
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٢٨

 ایآ که بودم عجب در.  داشت وجود اش چهره در آور حزن و کیتار يزیچ ، دیرس یم نظر به خسته هم واقعاً

.  زدم یم یحرف کبِ و یشلب درباره دینبا من نکهیا ای و ، گذاشته ریتأث او يرو بود رفته حالت رییتغ مرز تا نکهیا

  » . خونه يایم من با هم تو پس «

  . کرد اشاره میبود آن در که يا خانه به اش چانه با

  » . یبش دیناپد هوی تو ترسم یم هنوزم من ، گهید االی «:  گفتم

  » . شم ینم دیناپد من «

 که افتادم يا آهسته يصدا ادی و دیچیپ یم خود به راهرو در نیزم يرو که آوردم خاطر به را يا لحظه اریاخت یب

 مگه.  خونه برم خوام ینم من.  يبد قول یتون ینم «.  کردیم جادیا خود از ماندن انسان يبرا تقال هنگام در

  » . يایب باهام هم تو نکهیا

 انگشتان رد ، کشید بود رونیب شرتم یت نییپا ي  از که یانیعر پوست روي را دستانش کف.  کرد يغرولند سم

   » .نکن ام وسوسه «.  گذاشت یم يبرجا پهلوهایم در اقیاشت از ياثر شستش

  . زدم زل او به و ستادمیا آغوشش در تنها.  نگفتم يزیچ

 را سرش»  . باشم رفتارم مراقب که سخته یلیخ هستم تو با یوقت «.  کرد ناله دوباره و فشرد ام شانه به را سرش

 هفده همش ؟ سالته چند تو مگه آخه ، جون خدا.  نه ای بمونم باهات که درسته اصالً دونم ینم« .  کرد بلند

  » .سال

  » ؟ آره ، ییباال سن یلیخ تو و «:  گفتم.  کردم دایپ یتدافع یاحساس ناگهان

  » . دمیرس یقانون سن به من حداقل «.  بود کننده ناراحت يا مسئله انگار گفت يطور » ، هجده «

 به قلبم.  اند شده داغ میها گونه کردم یم احساس.  دمیخند دل ته از ، نداشت وجود يدار خنده زیچ نکهیا با
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  » ؟ یکن یم یشوخ من با يدار «.  دیکوب یم نهیس در شدت

 همه خوام یم فقط من «:  داد ادامه و گرفت را میبازو سم کرد تر آهسته را قلبم تپش اسمم دنیشن » ، سیگر «

 انجام تو با رابطه در رو درست کار  که دارم رو فرصت کی نیهم فقط من ؟ باشه ، بدم انجام درست رو زیچ

  » . بدم

 اتاق در يگرید يصدا ، کردند یم برخورد ها پنجره به که ییها برگ خش خش يصدا جز.  شدم رهیخ او به

 چگونه ام چهره ، کردم یم نگاه سم به و بود باال به رو صورتم که لحظه آن در کردم یم فکر خود با.  شدینم دهیشن

   ؟ یفتگیش ؟ داشت عکس در یشلب که داشتم را يا مشتاقانه و رهیخ نگاه همان ایآ ؟ دیرس یم نظر به

 مسئله.  بود شده يجد یناگهان طور به امشب که يدیتهد ، بود محسوس کنارمان پنجره از سرد شب هجوم

  . بود هراس و میب مسئله بلکه.  نبود اقیاشت ای هوس

 فردا که نداشتم را تحملش.  کردم یم چه کرد ینم قبول اگر دانم ینم»  . برگرد من همراه کنم یم خواهش «:  گفتم

   .کنم دایپ گرگ کی شکل به را او و برگردم نجایا به

  .    برداشت را لمید و داد تکان دییتأ عالمت به را سرش چون ، دید چشمانم در را نیا هم سم احتماالً
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  .تمام حقوق این اثر متعلق به مترجمین و وبسایت مذکور میباشد
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  ) Shiver(  لرزش:  فالز مرسی هاي گرگ

  مگی استیفویدر : نویسنده 

  یاسمین جهانبخش : سرپرست ترجمه 

  یض شیرین ف:  این فصول مترجمین

  افشین موسوي ، شفق ملّازاده: بازبینی نهائی متن 

  فر میالد مهربانی: و لوگو طراح صفحه 

  ) twilight.ir(  وبسایت فارسی توآیالیتبار از  براي اولین ترجمه و نشر
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  سم – فصل بیست و هفتم

  درجه فارنهایت 38

  

  . بودند خانه گریس والدین

 یا ، بودند آنجا آنها اما.  کرد می ابراز را او آزردگی مشخصاً صدایش » ، نیستن خونه وقت هیچ «:  گفت گریس

  . بود که هایشان اتومبیل لقحدا

 بر بعدش ، کجان ببینم داخل رم می من.  'گفتم بهت که من' بگی که نکن فکر بهش حتی «:  گفت گریس

  » . گزارش واسه بیرون گردم می

 لرزششان از تا کردم سفت را هایم ماهیچه»   ؟ بیاري گزارش من واسه میري که اینه منظورت «:  کردم تصحیح

  . دانستم نمی ، سرما از وحشت یا بود استرس شدت از چه.  کنم جلوگیري

  ».  گردم می بر اآلن.  همون آره،«:  داد جواب ، کرد می خاموش را ماشین جلوي هاي چراغ که حالی در گریس

 یک وسط در که شد نمی باورم اصال.  خزیدم پایین به ام صندلی روي من و دوید خانه در که کردم تماشا را او

 که بگوید من به و بازگردد دوان دوان که دختري انتظار در ، بودم شده مخفی ماشینی در کننده منجمد سرد شب

  .بود  گریس. دختر آن.  دختري هر نه.  بخوابم اتاقش در و بروم تا است آزاد منطقه

 این منظورش شوم متوجه تا کشید طول دقیقه یک.  کرد اي پیچیده ي اشاره و شد ظاهر جلویی در جلوي او

 رفتم بیرون اتومبیل از ممکن سرعت آخرین با . کردم را کار این.  بروم داخل و کنم خاموش را برانکو که است

 ي اجازه حتی اینکه بدون.  گزید را پوششم بدون پوست سرما ، رفتم باال جلویی راهروي از صدا و سر بی و

 طرف به و کرد هال پایین ي روانه مرا بست می را در اینکه حین در ، داد هل مرا گریس ، بدهد من به مکث

  . رفت آشپزخانه

  » ، بود رفته یادم رو پشتیم کوله «:  کرد اعالم بلند صداي با دیگر اتاق در او
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.  بستم آرامی به را در و بروم گریس خواب اتاق به دزدکی تا کردم استفاده بود صحبت پرت حواسشان اینکه از

 هنوز.  بودم شکرگزار بسیار خاطرش به که حقیقتی ، بود بیرون از تر گرم درجه سی،  راحت خانه داخل

 از که افتادنی گیر وسط در احساس ؛ کنم احساس بیرون هواي در رفتن خاطر به را عضالتم لرزش توانستم می

  . بودم متنفر آن

 روشن را چراغ اینکه بدون بنابراین ، ماند می والدینش پیش چقدر گریس دانستم نمی و بود کرده خسته مرا سرما

 انگشتان ،م داد تکیه ها بالش روي ، بودم نشسته ماه ضعیف نور در آنجا در.  کشیدم تخت روي رو خودم کنم

 پایین هال از که گریس صداي به دور راه از . فتدیاب جریان به آنها در زندگی دوباره تا مالیدم می را ام زده یخ

 داشت تلویزیون که اي کمدي رمانتیک فیلم مورد در اي دوستانه گفتگوي مادرش و او.  سپردم گوش آمد می

 مورد در زدن حرف مورد در مشکلی هیچ اش خانواده و گریس که بودم شده متوجه قبالً.  داشتند کرد می پخش

 ، بخندند سطحی موضوعات ي درباره هم با اینکه براي داشتند پایانی بی ظرفیت انگار.  ندارند اهمیت بی چیزهاي

  . بزنند حرف معنی با چیز یک ي باره در که بودم نشنیده هم بار یک حتی اما

 پرش و بال زیر مرا بِک که زمانی از.  بود عجیب خیلی بودم کرده زندگی ها گرگ گروه با که من براي این

 بی توجه وقت هیچ بِک و شد یم آور خفقان اوقات بعضی که ، بودند کرده احاطه مرا خانواده ، بود گرفته

 اما ، داشت خواهم همیشه را آن بودم کرده فکر.  بود نکرده دریغ من از داشتم نیاز آن به که وقتی را اش شاعبه

  . ام شده لوس که کردم می حس حاال

 و ماندم حرکت بی کامالً  ، زد خشکم . شدم می بلند تخت روي از داشتم چرخید صدا بی در ي دستگیره که وقتی

 پنجره طرف به و بست پشتش را در او.  کشیدم راحتی نفس شناختم را گریس هاي نفس صداي وقتی ، بعد

  . برگشت

  » ؟ اینجایی تو «:  کرد نجوا.  دیدم را هایش دندان اندك نور در

  » ؟ کنن شلیک من به و اینجا بیان ندارن قصد ؟ کجان مادرت پدر «

  . بود نامرئی برایم او ، ها سایه در صدایش بدون.  شد ساکت گریس

.  باالن ي طبقه ها اون ، نه «:  گفت او که بشکنم را ناراحت عجیب ي لحظه این تا بگویم چیزي خواستم می
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 مسواك رو هاتو دندون بري آزادي همین واسه.  کنه رو نقاشیش تا بشینه که کنه می مجبور رو بابا داره مامان

 صدایش»  . منم کنن فکر تا ، بخون آواز زیر صداي یه با فقط.  بدي انجامش سریع اگه.  چیزها این و بزنی

  . کنم تصور را چرایش توانستم نمی هرچند ، شد سخت بابا ي کلمه گفتن موقع

  » ؟ آهنگه بی صداي یه منظورت «:  کردم تصحیح

  » . برو فقط «.  زد باسنم به محکمی ي ضربه و گذشت من کنار از توالتش میز راه در گریس

 یک فقط آنجا در.  بروم پایین ي طبقه حمام به تا رفتم پایین راهرو از آهسته ، کردم رها او اتاق در را هایم کفش

 شده کشیده حمام ي پرده که بود شده مطمئن گریس و کردم می قدردانی واقعاً موضوع این از ، بود ایستاده دوش

  . کنم نگاه را آن داخل نشوم مجبور حال هر در من تا

 از گریس که تیشرتی با اندام الغر نوجوان یک ، ایستادم آنجا سپس.  زدم مسواك را هایم دندان او مسواك با

  ؟ سم ، کنی می داري چکار.  کردم نگاه آینه در زردم هاي چشم و ختلَ موهاي به ، بود گرفته قرض پدرش

 ، بودند مانند گرگ بسیار هم بودم انسان وقتی حتی که آنها مردمک کردن مخفی انگار،  بستم را هایم چشم

 من ي برهنه پاهاي در نامحسوسی ي لرزه و چرخید مرکزي ي کننده گرم فن.  کرد می عوض را وجودم حقیقت

 ماه اول هاي شب.  داشت می نگه انسانی فرم این در مرا که است چیزي تنها این که آورد یادم به ، کرد ایجاد

 طور همین هم روزها ، بعد ماه تا و بدرند من از مرا پوست که بودند سرد اي اندازه به هم حاال همین اکتبر

  کنم؟ وحشت اي جنبنده چیز از و شوم مخفی گریس ي خانه در زمستان تمام ؟ کنم چکار خواستم می.  شدند می

 در.  نداشت معنایی دیگر آنها رنگ و حالت که شدم خیره آنها به آینه در انقدر ، کردم باز را هایم چشم دوباره

 یک ؟ بودم چه گرگم پوست بدون من.  بودم کرده مجذوب را او چرا ، دید می چه من در گریس که بودم عجب

  . ریختند می بیرون سرش از که بود شده پر کلمات از انقدر که پسر

  . عشق:  شد می ختم کلمه یک به بود من در که شعري هر ، عبارت هر ناال

  . بود آخرم سال امسال که گفتم می گریس به باید

 گریس که جایی ، برگشتم خواب اتاق داخل و کردم نگاه او والدین از اي نشانه دنبال به راهرو در دقت به
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 افسار دادم اجازه لحظه یک براي.  بود کرده جمع ها مالفه زیر را لطیفش بدن و ، بود رفته تخت به تر پیش

 داشتم او از بودنم گرگ زمان از مبهم ي خاطره یک.  بروند بود پوشیده چه که اندیشه این در دستم از تخیالتم

 که همچنان و داشت تن به بزرگ خیلی شرت تی یک فقط که حالی در ، آمد بیرون تخت از بهاري صبح یک که

  . آمد درد به قلبم که بود انگیز شهوت قدري به.  بودند نمایان بلندش پاهاي خزید می بیرون ها مالفه زیر از

 به ، زدم قدم تخت امتداد در طور همین دقیقه چند براي.  شدم زده خجالت ام بافی زيتفات خاطرب فوراً

  . شود پرت حواسم تا کردم فکر نبودند گریس که دیگري چیزهاي و لخت يها ریسمان و سرد رگبارهاي

  » ؟ کنی می چیکار داري «.  بود برده خوابش که انگار بود گرفته صدایش » ، هی« :  کرد زمزمه او

  » . بودم فکر تو فقط.  کردم بیدارت ببخشید... هیشش «:  گفتم ، شدند می سرخ هایم گونه که حالی در

  » . نکن فکر دیگه پس «.  شد شکسته اي خمیازه با جوابش

 در مرا گریس که زمانی - بود داده تغییر مرا عصر امروز مورد در چیزي.  ماندم تشک ي لبه ، رفتم باال تخت از

 از کردن فرار براي تختخواب امشب.  شدن تسلیم براي آماده ، حمام وان در حرکت بی ، بود دیده حالتم بدترین

 مشت یک احتیاط روي از... بدنش گرماي ، آلودش خواب صداي آهنگ.  آمد می کوچک خیلی نظر به او عطر

 دور و کرد می پرواز من از تردید و شک کاش اي.  گذاشتم بالش روي را سرم و دادم قرار خودمان بین را پتو

  . ببرد خوابم گذاشت می و شد می

 او که دادم اجازه و بستم را هایم چشم.  کرد موهایم نوازش به شروع انگشتانش با و کرد دراز را دستش گریس

 را جایشان چیز هیچ که سازند می را اشکالی خطوط این / کشد می دست صورتم به او.  کند دیوانه مرا

 دراز تو با ، ام کشیده دراز تو با ، ام کشیده دراز تو با وقتی/  دارم می نگه درون در که دیگري منِ آن/ گیرد نمی

  » ، دارم دوست موهاتو «:  گفت او.  ام کشیده

  . بنشیند سرم داخل شعر روي که کردم می فکر اي ملودي به.  نگفتم چیزي هیچ

  ». کنم ردت مرز از خواستم نمی.  متاسفم امشب به راجع «:  گفت وار زمزمه او

 من.  میره پیش داره سریع خیلی فقط «.  کشیدم آهی پیچید من گردن و ها گوش دور انگشتانش که همچنان
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 گستاخانه نظر به این چون ، کردم صبر اما باشی داشته دوست مرا که بگویم خواستم می -» تو که خوام می

 هم رو فکرش حتی اما.  خواستمش می باز شد نمی قسمت هم ابد تا اگه.  باشی من با که بخواي«  -آمد می

 نباشه، چی هر «:  کردم اضافه بنابراین ، شده سنگین خیلی فضا کردم می حس» .  بیفته اتفاق واقعاً که کردم نمی

  » . باشم داشته وجود نباید نظرتکنیکی از.  ایم اسطوره موجود یه من

  » . اي واقعی خیلی من براي تو.  دیوونه ي پسره «.  من براي فقط ، آرام ، خندید گریس

  » . هستی واقعی من براي هم تو «:  کردم زمزمه

  . شد ایجاد بلندي مکث تاریکی آن در

 باز را هایم چشم»  . کردم می تغییر کاش اي که آرزومه «:  گفت ، شد می شنیده سختی به که صدایی با باالخره

 که دیگري حالت هر از.  ببینم حرف این زدن موقع را بود کرده پیدا اش چهره که حالتی که داشتم احتیاج ، کردم

 آرزومندي طور هایش لب ، اندازه و حد بی غمی از پر:  بود ناپذیرتر توصیف بودم دیده صورتش به حال به تا

  . بودند رفته پایین

 تو ، نه.  گریس ، خواي نمی اینو تو ، نه اوه «.  گرفتم را صورتش طرف دو هر دستم با ، رفتم سمتش به

  » . خواي نمی

 وقتی تابستونا.  کنم می بدبختی احساس خیلی شنوم می زوزه صداي وقتی «.  داد تکان بالش روي را سرش او

  » . داشتم وحشتناکی حس زد می غیبت

 از بین همان در»  . بردمت می خودم با که خواست می دلم خیلی تونستم می اگه ، من ي فرشته ، اوه «:  گفتم

 چقدر کلمه این با او زدن صدا کردم می حس اینکه و بودم شده غافلگیر شد خارج دهانم از فرشته ي کلمه اینکه

 رو این تو اما «.  خوردند گره هایش طره در هایم انگشت ، بردم فرو او موهاي در را دستم یک.  است صحیح

  » . دم می دست از خودمو بیشتر گذره می که سالی هر من.  خواي نمی

  » . آخرش ، فتهامی اتفاقی چه بگو بهم «.  بود عجیب گریس صداي

 هزار  ، داشت وجود او به گفتنش براي راه هزار»  . آخرش اوه، «.  دریابم را منظورش تا کشید طول دقیقه یک
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 بود گفته من براي را این بِک اول در که رنگی و آب خوش نوع آن گریس.  دادنش رنگ و آب براي راه

 سال یک و.  بهار از بعد سال هر -شم می انسان -شم می خودم من «.  گفتم راست و رك بنابراین ، خرید نمی

 ، سال یک.  فتهامی اتفاق پیرتر هاي گرگ براي که دیدم رو این.  کنم نمی پیدا تغییر دیگه گمونم به – که رسه می

 کنن می زندگی بیشتر عادي هاي گرگ  از سالی چند یه و.  گرگن یه... فقط و ، شن نمی انسان دوباره دیگه ها اون

  » . باشه سال پونزده ، شاید -بازم اما. 

  » ؟ بزنی حرف اونجوري خودت مرگ به راجع تونی می چطور «

  » ؟ بزنم حرف دربارش تونم می چطور دیگه «.  درخشیدند می اندك نور در چشمانش ، کردم نگاه او به

  » . خوري می رو افسوسش انگار که جوري یه «

  » . نخورم رو افسوسش که نیست روزي «

 در را چیز همه گرایانه واقع بطور ، کند می پردازش را زدم که حرفی دارد کردم می حس اما ، بود ساکت گریس

  » . بودي گرگ خوردي تیر وقتی تو «.  گذارد می آن مناسب جاي سر سرش

 زود خیلی.  برگردانم دهانش به را شدند می ادا که کلماتی و بفشارم لبانش روي را هایم انگشت خواست می دلم

  . بگوید را این حاالها حاال او خواستم نمی.  بود

 خوردي تیر وقتی.  دادي دست از هارو ماه ترین گرم امسال «.  بود آهسته صدایش ، داد ادامه گریس اما

  » ؟ بودي انسان کی لامسا.  بودي گرگ یه تو اما.  زمستون سردي به نه اما ، بود سرد.  نبود سرد هوا اونقدرا

  » . نمیاد یادم «:  گفتم لب زیر

  » ؟ شدي می خودت کی دوباره ؟ چی خوردي نمی تیر اگه «

.  منه آخر سال امسال.  بود او به گفتن براي العاده فوق ي لحظه این»  . گریس ، دونم نمی «.  بستم را هایم چشم

 براي دیگر شب یک ، بیشتر ساعت یک ، خواستم می دیگر ي لحظه یک.  نه هنوز.  بگویم را این توانستم نمی اما

  . نیست پایانش این کنم وانمود اینکه
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 که شوم متوجه شد باعث کرد را کار این که طریقی در چیزي و کشید درون به را لرزانی و آهسته نفس گریس

  . دانست می مدت این تمام در او.  داند می او ، حدي تاو  ، یکجوري

  . شود جاري من اشک بود ممکن که کردم فکر اما ، کرد نمی گریه او

 پوست از زندانی در بازوهایمان.  بود او موي در ، من دست و برگرداند من موهاي در را انگشتانش گریس

 از ترکیبی ، کرد می پخش هوا در را او عطر از اي بارقه دستش برابر در جزئی تکان هر.  شد فشرده هم روي

  . من خواستن ، و ناپیدا عرق ، صابون انگیز وسوسه گل بوي بوي

 بیان بلند صداي با را احساسش وقتی چطور ؛ کند می روشن مرا چقدر عطرش دانست می آیا که بودم عجب در

  . دارد حسی چه که گفت می من به ، کرد نمی

 باید.  بویید می را هوا گهگاهی او ، کردم می را کار این هم من که اي اندازه همان به ، بودم دیده که بود معلوم

 ، افتاد می سوزش به من پوست روي پوستش تماس هر که ، کرد می دیوانه مرا داشت حاال همین که دانست می

  . راند می تر عقب را رو پیش در زمستان واقعیت ، تماس هر . پراند می سرم از را برق

 را دهانش ، زد کنار بینمان از را پتو پا با ، شد تر نزدیک گریس ، است من با حق کند ثابت اینکه براي انگار

 دور را بازوهایم وقتی.  کشیدم آهی نفسش چشیدن با ، کند باز هم از را هایم لب گذاشتم.  فشرد من دهان روي

 او به تا خواندند می گوشم در دوباره و دوباره هایم حس تک تک.  شنیدم را صدایش بی تقریباً آه ، کردم حلقه او

 و کرد گره من پاهاي در را اش برهنه پاهاي او.  نزدیک شد می که جایی تا ، شوم تر نزدیک و شوم تر نزدیک

 صداي که وقتی تا شدیم تر نزدیک هم به و بود نمانده برایمان نفسی دیگر که زمانی تا ، بوسیدیم را یکدیگر

  . آورد هوش به را من دور راه از ها زوزه

 بیشتر از که حالی در ، درآورد ناامیدي سر از مالیمی صداي گریس ، کردم باز او از را پاهایم ي گره وقتی

 به.  بود گره موهایش در هنوز هایم انگشت ، شمبِک دراز او کنار تا شدم جا به جا.  سوختم می خواستن

 هرگز دیگر که کسانی یا.  بودند نکرده تغییر که کسانی ، کردیم گوش کشیدند می زوزه پنجره پشت که هایی گرگ

 که هایمان قلب ضربان جز را چیزي نتوانیم تا کردیم دفن هم ي شانه در را سرهایمان و.  دادند نمی شکل تغییر

   . بشنویم گرفت می شدت
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  گریس – فصل بیست و هشتم

  درجه فارنهایت 49

  

نگاه کردن  و بعد از مدتی طوالنی نشستن پشت فرمان برانکو. ي بیگانه بود دوشنبه ، مدرسه مثل یک سیارهروز 

زدند و  هایی که پارکینگ را دور می اتومبیل. به دانش آموزانی که در پیاده رو در حال جنب و جوش بودند 

  . من بودم.  متوجه شدم این مدرسه نیست که تغییر کرده ، کردند ر میهایی که با نظم جایگاهشان را پ اتوبوس

مدتی  کنجکاو بودم.  شنیدم شناختم امید را در سوالش نمی و اگر او را نمی » . باید به مدرسه بري  «:  سم گفت

  ؟ نشینم کجا خواهد رفت که سر کالس می

. شدند اخم کردم ال هم وارد مدرسه میگی که به دنبهاي رنگارن ها و شال به ژاکت» ،  دونم می« :  جواب دادم

.  رسید، بی ربط به زندگی من میربط  بی به نظرخیلی» ... این فقط به نظر خیلی« .  شواهد نزدیک شدن زمستان

شوند،  میمعنی  بی ها که سال بعد اي از یادداشت نشستن سر کالس با توده خیلی سخت بود به یاد بیآورم چه چیز

  . اهمیت دارد

اش خود را داخل برانکو باال کشید و من را روي  چل با کوله پشتیری . سم با باز شدن در از جایش پرید ، کنارم

  . صندلی هل داد تا براي خودش جا باز کند

او به »  . تراك خوبیه« .  رسید ر به نظر میماشین با او خیلی پ.  در را با صداي بلندي بست و آه عمیقی کشید

تو از دست !  قهوه.  ام پر انرژي، خیلی  گریس! سالم پسر! ، یه پسر اووه« .  م نگاه انداختجلو تکیه داد و به س

  »؟  اي عصبانی من

  » نه« .  با تعجب به عقب تکیه دادم

و .  چون وقتی دیگه باهام تماس نگرفتی به این نتیجه رسیدم که یا مردي یا از دستم عصبانی شدي!  خوبه« 

ولی از الیویا « .  با انگشتانش به فرمان ضربه زد» .  فکر کردم که قضیه عصبانیتهچون به وضوح نمردي پس 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                                                       twilight.ir              یفویدرمگی است: نویسنده  

new-moon.ir                                              یاسمین جهانبخش: مترجم

لرزش:  فالز رسیم هاي گرگ

١١

  »؟  ، آره دلخوري

 ، اما واقعاً به یاد آوردم چرا با هم دعوا کردیم.  چه مطمئن نبودم که هنوز حقیقت داشتگر» ،  آره« 

  ».  احمقانه بود.  کنم فکر نمی.  نه« .  توانستم به یاد بیآورم چه اهمیتی داشت نمی

اش را روي فرمان قرار داد طوري که  او به جلو تکیه داد و گونه» .  زدم حدس میآره « :  ریچل گفت

  »؟  تو چرا توي ماشین گریس هستی! ، پسر خب« .  توانست سم را ببیند می

،  مجبور نبود مخفی شودماند ولی خود سم  میدانستم چیزي که سم بود باید مخفی  می.  برخالف میلم لبخند زدم

کشیدم تا سم را که  میدر حالی که گردن .  ؟ ناگهان با احساس این نیاز پر شدم که ریچل او را تائید کند بود

چرا « .  اي به چهره داشت که چیزي تعجب و تردید بود او قیافه» . ، پسر آره« :  درست کنارم بود ببینم گفتم

  »؟  توي ماشین من هستی

  » . هاي تصویري اینجام واسه جلوه « : سم گفت

  »؟  اونوقت کوتاه مدت یا دراز مدت!  واو« :  ریچل جواب داد

اي بی کالم از سر  ، اشاره اي به سمت من چرخاند صورتش را براي لحظه» .  تا موقعی که جذابیت داشته باشم« 

  . ها لبخند نزنم سعی کردم مثل احمق.  عالقه و محبت

، و بهترین دوست گریس  فعالم من ریچل هستم و بیش ؟ خب ، پس این جوریه ، آره اوه «:  ریچل گفت

. هاي بدون انگشت هفت رنگی دستش بود که تا آرنجش باال آمده بودند شدستک.  و دستش را جلو برد» .هستم

  . سم با او دست داد

  ».  سم« 

ي تکذیب تکان داد ریچل دستم  نشانه به وقتی او سرش را» ؟  ، اینجا میاي مدرسه از آشناییت خوشبختم سم« 

خوام این آدم با حال رو از تو بدزدم و ببرم  من می خب،.  کردم ، منم اینطور فکر نمی آره« :  را گرفت و گفت

و من کلی موضوع براي حرف زدن با اون دارم و اون کلی موضوع وحشتناك .  ، چون داره دیرمون میشه کالس

بینی که ما باید  پس می.  کنه قط واسه اینکه با اون یکی بهترین دوستش صحبت نمی، ف گرگی رو از دست داده
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  »!  بزن بریم گریس.  باید بگم من همیشه این قدر بیش فعال نیستم ولی معموالً هستم.  بریم

اي در نگاهش نگرانی موج زد و بعد ریچل در را باز کرد و من را  لحظه . من و سم نگاهی رد و بدل کردیم

براي یک لحظه فکر کردم شاید او براي خداحافظی من را .  سم خودش را پشت فرمان لغزاند.  بیرون کشید

هایش  لپ.  ، به ریچل خیره شد اي روي دستانم قرار بگیرند قبل از اینکه انگشتانش لحظهببوسد ولی در عوض 

  . گل انداخته بود

.  بازوهایم را تکان داد.  اي زد ، لبخند خالف کارانه ریچل چیزي نگفت ولی قبل از کشیدن من به سمت مدرسه

  » ؟ ؟ یه تو خونه درس خونده حاال چی هست.  ؟ پسره فوق جذابه ، آره زدي پس براي این زنگ نمی« 

سم را دیدم که بعد از تکان .  گذشتیم از باالي شانه به برانکو نگاهی انداختم وقتی داشتیم از درهاي مدرسه می

  . پارکینگ خارج شد دادن دستش از

  »؟  ها چیه گرگموضوع .  کنیم تر دربارش صحبت می بیش بعداً.  آره هست« :  گفتم

و اون جا اثر پنجه  ن جلوییتو ایوو.  الیویا یکی دیده « . رایچل ناگهان بازوهایش را دور شانه هایم انداخت

  ».  یک عالمت.  ترسناکه!  دم در!  ، گریس بوده

:  گفتم.  دانش آموزان پشت سرم صداهاي آزرده در آوردند و از اطراف ما را هل دادند.  وسط سالن ایستادم

  »؟  ي الیویا خونه. صبر کن«

ي  آره خونه «.  هاي هفت رنگش را در آورد یچل سرش را تکان داد و دستکشر» ! عمت ي  نه پس خونه «

راستی سر چی با هم دعواتون شد؟ .  ست به تو بگهتون کردین خودش می اگه شما دو تا دعوا رو تموم می.  الیویا

  ».  کنن کنه که ببینم کوچولوهام با هم خوب رفتار نمی این من رو ناراحت می

خواستم دست از حرف زدن بردارد تا بتوانم  می به نوعی» .  ، فقط یه چیز احمقانه است بهت گفتم که« :  گفتم

  ؟ ي الیویا نه؟ چرا خا دوباره جک بودهآیا .  در مورد گرگ خانه ي الیویا فکر کنم

خوام که  دوتون می، الزمه که شما دو تا شروع کنین که با هم باشین چون از هر  خب« :  ریچل با ماتم گفت

،  منظورم اینه که.   دونی چیزي تا کریسمس نمونده همون طور که میبراي تعطیالت کریسمس با من بیاین و 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                                                       twilight.ir              یفویدرمگی است: نویسنده  

new-moon.ir                                              یاسمین جهانبخش: مترجم

لرزش:  فالز رسیم هاي گرگ

١٣

  ».  فقط بگو آره.  یاال دیگه گریس.  اي بریزي برنامه ، فقط در این حد که یه ینالزم نیست واقعاً با هم باش

الزم بود با الیویا صحبت کنم تا ببینم .  ها بود ، اثر پنجه کرد خانه ي الیویا نبود که اذیتم می این گرگ» .  شاید« 

  . داستان خوب بوده است ي ریچل به یک اشته و چه مقدارش مربوط به عالقهچه مقدار از ماجرا حقیقت د

  »!  دم من اهمیتی نمی!  تونه بیاد ؟ اونم می اس به خاطر پسره« :  ریچل گفت

بعداً در موردش صحبت « :  گفتم.  آمدزنگ باالي سرمان به صدا در. شد سالن داشت به آرامی خالی می

خودم را پیدا کردم و شروع به  نیمکت همیشگی.  و همراه ریچل با عجله به سمت اولین کالس رفتیم» . کنیم می

  . دسته بندي تکالیفم کردم

هاي  پاشنه.  صداي ایزابل کالپپر:  با شنیدن صدایی کامالً متفاوت سریع برگشتم» .  الزمه با هم صحبت کنیم« 

اش   موهاي هایالیت شده.  به زیر نیمکت کناري لغزاند و به سمت من خم شداییش را  عظیم چوب پنبه

  . قص و براق قاب گرفته بودندن هاي بی ا حلقهصورتش را ب

کردم  شد اشاره می ده در تلویزیون جلوي کالس پخش میدر حالی که به اطالعیه صبح که به صورت ضبط ش

او .  معلم از قبل جلوي کالس آمده بود و روي میزش خم شده بود» .  ایزابل ما االن تقریباً سر کالسیم« :  گفتم

ت سناریو این بود که او در بهترین حال.  آمدم ت با ایزابل به وجد نمیي صحب هنوز از ایدهکرد ولی  توجهی نمی

پس به نوعی  ، من براي خوب بودن در درس ریاضی شهرت داشتم.  هایش یا چیزي به کمک نیاز داشت تکلیف

  . ممکن بود

  . خواست در مورد جک صحبت کند بدترین حالت این بود که می

من قصد .  ها صحبت نکنند ه با افراد غریبه در مورد گرگینهتنها قانونی که گروه دارد این است کسم گفته بود 

  .  نداشتم قانون را بشکنم

هاي کوچک را  دهکده هایش دیدم که طوفان م کوچک و زیبایی داشت ولی در چشمي ایزابل هنوز اخ چهره

عطر  -بوي عطرش را حس کردم.  به سمت من خم شداو به جلوي اتاق نگاهی انداخت و بیشتر .  کند نابود می

به ریچل که به ایزابل اخم کرده بود نگاه » .  فقط یه دقیقه طول میکشه« .  زها و تابستان در سرماي مینسودار

دانستم که او یک  ، ولی این را می دانستم چیز زیادي از او نمی.  خواستم با ایزابل صحبت کنم واقعاً نمی.  کردم
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.  تواند بودنم در مدرسه را به سرعت به هدفی براي شایعات در تریا نزول دهد پراکن خطرناك است که می شایعه

آوردم که چه بالیی سر آخرین دختري که روي سگ  ، ولی به یاد می واقعا کسی نبودم که سعی کند مشهور باشد

اي که شامل نوعی  ي پراکنده شده زیر بار شایعهکرد که از  او هنوز داشت تالش می.  ایزابل را باال آورده بود آمد

  . شد بیرون بیاد تیم فوتبال می رقص شهوانی و یک

  »؟  چرا« 

از نیمکتم بیرون آمدم و نوك پا از در .  هایم را چرخاندم چشم» .  ، تو سالن خصوصی« :  ایزابل زمزمه کرد

به .  بودم من هم نگاه مشابهی بر صورت دارممطمئن .  ریچل نگاهی آزرده نثارم کرد.  آخر کالس بیرون رفتم

، پانل کالس »  فقط دو  ثانیه «:  داد گفتم الن به سمت یک کالس خالی حرکت میایزابل که من را در طول س

  .روي دیوار روبرو پر از تصاویر آناتومی بود؛ یک نفر لباس زیري را باالي یکی از تصاویر چسبانده بود

ر را پشت سرمان بست و طوري به من نگاه کرد انگار من خود به خود شروع به آواز د» .  آره، حاال هر چی« 

  . دانستم منتظر چیست نمی.  خواندن خواهم کرد

  »؟  خواي چی می. خیلی خب« .  دست به سینه ایستادم

  .  زد قلبم هچمنان می» .  ، جک برادرم« :  ، ولی وقتی گفت ام کردم برایش آماده شده می فکر 

  . چیزي نگفتم

  » .  دویدم دیدمش صبح که داشتم می« 

  ».  برادرت رو« .  آب دهنم را قورت دادم

، اینارو تحویل  اوه« .  هاي موهایش باال پریدند حلقه.  تر از سقف برانکو به من اشاره کرد ایزابل با ناخنی براق

  ».  اون نمرده.  من باهش حرف زدم.  من نده

شاید منظورش دواندن چی .  نمتوانستم تصورش ک نمی.  دن ایزابل خود را درگیر کردمخیلی مختصر با فکر دوی

هوا هوا
1

  ».  ما« .  یش بوده است

                                                          
١ chihuahua - این نژاد کوچکترین سگ ھای دنیا ھستند. نژادی از سگ ھا کھ از مکزیک بھ بقیھ ی دنیا صادر شده اند.  
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چون اون  '.واسه اینه که اون مرده'و خواهشاً نگو .  یک چیزي در مورد اون مشکل داشت« .  ایزابل ادامه داد

  »!  نمرده

ر کردن به اصرا -دانستم جک زنده است شاید این حقیقت که می  یا - یزابلچیزي در رابطه با شخصیت جذاب ا

خودت .  رسه براي این گفت و گو نیازي به من نداري ایزابل به نظرم می« :  گفتم.  کرد ایزابل را خیلی سخت می

  » . داري همه چیز رو خیلی عالی میگی

خواستم این را به او بگم ولی کلمات  می.  کرد که فقط تئوري من را تقویت می» .  خفه شو« :  ایزابل گفت

بعد شروع به تکون خوردن .  وقتی جک رو دیدم اون گفت واقعاً نمرده« .  بعدیش من را در جاي خود یخ کرد

  ».  دونی اتفاقی براش افتاده گفت که تو میوقتی ازش پرسیدم چه .  کرد و گفت باید بره

فتاده بود و التماس هاي او را که زیر گرگ ماده گیر ا ی چشمول» ؟  من« .  صداي من کمی غیر عادي بیرون آمد

  ! او من را شناخته بود . کمکم کن.  کرد را به یاد آوردم کنان نگاه می

دونند که تو و الیویا مارکس ؟ همه می ، هست ، واقعاً تعجب آور نیست خب« 
1

ها  خیلی تو خط اون گرگ 

  » ؟ افته گریس ، چه اتفاقی داره می خوب.  ها داشته باشه به اون ح این اتفاق باید یک ربطیو به وضو.  هستید

خون به شدت سمت .  دانست از قبل جواب را میانگار که او  -حالت سوال کردن او را دوست نداشتم

 ولی.  فهمم من این رو می.  ، تو ناراحتی ببین« .  کردم جایی در باالي سرم سیر می.  هایم جریان یافت گوش

دونم چه چیزي دیدي ولی اون جک  نمی.  من و الیویا رو از این موضوع بذار کنار.  یک نفر کمک بگیر جداً از

  » .  نبوده

، ولی جک  توانستم منطق پشت محرمانه بودن گروه را درك کنم می.  دروغ طعم بدي در دهانم به جاي گذاشت

  ؟ او هیچ حقی براي دانستن نداشت.  برادر ایزابل بود

فهمم که  کنم و می دوباره پیداش می.  من توهم نزده بودم« :  در را باز کردم ایزابل با لحن تندي گفتهمین که 

  ».  ي این ماجرا چیه نقش تو توي همه

2.Olivia Marx  
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  ». حاال هم باید برگردم سر کالس.  ها رو دوست دارم من فقط گرگ.  من نقشی ندارم« :  گفتم

د اندیشیدم در اول همه این ماجرا او فکر و من با خو.  کرد ، رفتنم را تماشا می ایستادارچوب در هایزابل در چ

  ؟ کرد چه جوابی به او خواهم داد می

  .  کرد د این چیزي بود که وانمود میرسید یا شای او به نظر سرگردان می

  ».  ؛ فقط کمک بگیر ایزابل« :  هر چه که بود گفتم

  » .  دم کردم دارم همین کارو انجام می فکر می« .  دست به سینه شد
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  سم – فصل بیست و نهم

  درجه فارنهایت 54

  

 فکر وحشی چلیر با مالقات مورد در.  گذراندم نگیپارک در را يادیز مدت بود مدرسه در سیگر که یزمان

 یول ، رفتم کلنجار خودم با جک شکار يبرا.  بود چه یگرگ موضوع به راجع منظورش بودم متعجب و کردم

  . است افتهی يزیچ چه مدرسه در سیگر بشنوم بزنم يا احمقانه بیتعق هر به دست که نیا از قبل خواستم یم

 دنیرس تا که داشتم را یکس احساس.  بگذرانم را وقتم چطور گروهم بدون و سیگر بدون دانستم ینم واقعاً

 صبر و نشستن يبرا ادیز اریبس یول ، مهم يکارها انجام يبرا یناکاف یزمان – دارد وقت ساعت کی اتوبوسش

  . کردن

  .  اندازمیب عقب را اتوبوس به شدن سوار شهیهم يبرا توانم ینم که گفت یم من به یشمال باد نافذ يسرما گزش

 خواستار تر شیب که يزیچ اما ، داشتم را کبِ یپست صندوق دیکل.  راندم پست دفتر سمت به را برانکو باالخره

  .  کرد خواهم مالقات او با آنجا نکهیا به تظاهر و بود خاطرات کردن زنده ، بودم انجامش

 ادی به هم االن نیهم یحت.  آوردم ادی به را رمیبگ را ام مدرسه يها کتاب تا بود برده آنجا به را من کبِ که يروز

 فقط - چرا ندارم ادی به.  بودند ام عالقه مورد روز ها شنبه سه ها موقع آن چون . بود شنبه سه ، روز آن که داشتم

 ؛ بودم بِک با پست دفتر به رفتن عاشق شهیهم من.  کرد یم دایپ 'ه' کنار 'س' که بود يا دوستانه حالت به مربوط

 که ییآنها يبرا را شانیها یشگفت و رازها که شده قفل کوچک يها جعبه فیرد فیرد با بود گنج از پر غار کی

  . کردند یم حفظ داشتند را مناسب دیکل

  ».  پسر ایب ، سم« :  را کبِ ي چهره حالت یحت ، آوردم یم ادی به یروشن به را گو و گفت ، بیعج وضوحی با

  »  ؟ هیچ اون «

  . داد هل را يا شهیش در پشتش با جهینت یب شد یم له ینیسنگ ي جعبه وزن ریز که یحال در بک
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  ».  مغزته «

  ».  دارم مغز من یول «

  ».  يکرد یم باز برام رو در یداشت اگه «

 فشار در به يگرید مدت دادم اجازه ، کنم باز را در دستانش ریز از نکهیا از قبل و انداختم او به يا رهیت نگاه

  » ؟ هیچ نیا يجد« . اوردیب

  » .  ینش بزرگ احمق کی مثل تا میبد درس بهت یحساب و درست قراره.  مدرسه يها کتاب «

  . بود آمده خوشم ، - دیکن اضافه را آب و سم فقط - پخت به آماده ي مدرسه ي دهیا از طور چه که آوردم ادی به

 شده گرفته گاز مدرسه اتمام از قبل که بودم یکس نیاول گروه در من.  بودند زده جانیه قدر همان گروه تمام

 يآموزها خود يبرا آنها ي همه تابستان نیچند يبرا.  بود جذاب هم هیبق يبرا من به دادن درس یِتازگ ، بودم

 به را مغزم روز تمام ها آن.  بودند گذاشته نوبت ، جوهر يبو با یداشتن دوست و تازه يها کتاب ، یدرس میحج

 سواالت آنها.  علوم بعداً و لغت یمعن يبرا پائول ، خیتار يبرا کبِ ، یاضیر يبرا کیآلر.  گرفتند یم کار

 ادیفر میبرا شام زیم يسو آن از را مرده يجمهورها سییر عمر طول يبرا یساختگ يسرودها و ها آزمون

 جمالت با شهیهم که بودند داده رییتغ بزرگ برد تیوا تخته کی به را ییرایپذ سالن يوارهاید از یکی و زدند یم

  .  بودند شده پر گرفت ینم را دنبالشان کس چیه که یزشت يها جوك و روز

 را آن يجا گرید ي جعبه کی و کرد جمع را آنها کبِ ، رساندم انیپا به ها کتاب ي جعبه نیاول با را کارم یوقت

 آموزش از يگرید نوع يبرا نترنتیا در ، نبودم تحصیل مشغول پختم به آماده ي مدرسه در که یاوقات.  گرفت

 گرید لغات با ینیگزیجا يبرا لغات يها یمعن هم و بیعجا يها ركیس از ییها عکس دنبال.  دمیچرخ یم

  . افتد یم سوز به اقیاشت با قلبم شوم یم رهیخ ستارگان به یوقت ، ظهرها از بعد چرا که نیا لیدل و گشتم یم

 جاهاي با که ، سبزه و کیبار يدختر.  یشلب.  آمد گروه به دیجد عضو کی ها کتاب جعبه نیسوم با همراه

 به کبِ که آوردم ادی به.  خورد می سکندري اش یجنوب ظیغل ي لهجه سنگین وزن زیر و بود شده پوشیده کبودي

 کار یچ باهاش يدیند.  اومده کجا از يدیند!  ایخدا.  کنم رها اونجا رو اون تونستم ینم« :  گفت یم ولئپا
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  » .  کردند یم

 بودم یکس تنها من.  کردم یم تأسف احساس ، داشت یم نگه دور گرانید دسترس از را خودش که یشلب يبرا

 حرف به بیترغ را او بودم توانسته.  کند شناور بود یشلب که يا رهیجز سمت به نجات قیقا کی بود توانسته که

 بدست يبرا يکار هر که شکننده یوانیح.  بود بیعج او.  بودم آورده لبش بر خنده اوقات یگاه و کنم زدن

  . داد یم انجام اش یزندگ کنترل ي دوباره آوردن

 را پاول تا رفت یم ور ترموستات با ، اند رفته کجا لشیوسا که کند سوال شود مجبور او تا کرد یم يدزد کبِ از

 او با مطالعه يجا به تا کرد یم یمخف را میها کتاب ، کند تماشا شود یم بلند تختش از آن میتنظ يبرا که یحال در

 نگاه طاقت که بودم اي بچه آن من نباشد هرچه ؟ نبودیم مگر ، بودیم داغون خانه آن در همه ما اما.  کنم صحبت

  . نداشت را حمام یک داخل کردن

 من يبرا که را يا یمعن آن او يبرا ها آن یول ، بود گرفته یشلب يبرا پست دفتر از يگرید کتاب ي جعبه ، کبِ

 اطالعات ها گرگ رفتار مورد در نترنتیا در عوض در و بخورند خاك تا کرد رها را آنها او.  داد ینم ، داشتند

  . کرد يآور جمع

 لمس را ها شماره ي دهیپر رنگ.  بودم ستادهیا کبِ 730 یپست صندوق يجلو ، پست دفتر در جا نیا ، حاال

 درون را دیکل.  بود شده پاك آمدم می اینجا به من که زمانی همان از ، بود شده پاك باًیتقر 3 ي شماره ؛ کردم

 یمعمول یزندگ کی ؟ خواستم یم شدت به را چیزي چنین که بود اشتباه ایآ.  نچرخاندم آنرا یول دادم قرار جعبه

 تخت يرو دنیکش دراز و یپست يها صندوق درون دیکل چرخاندن دهه نیچند ، سیگر با یمعمول ییها سال در

  ؟ زمستان در سمسیکر يها درخت کردن آماده و

 یشلب.  سیگر خاطرات مقابل در سرد و زیت ، دیگز را من خاطراتش و ، کردم یم فکر یشلب به دوباره حاال و

 موضوع نیا سر که ییدعوا نیبدتر هنوز.  است مضحک یانسان یزندگ به من یوابستگ کرد یم فکر شهیهم

 از يا نسخه و بودم دهیکش دراز تختم يرو.  نیتر رحمانهیب یول ، نیآخر نه و نیاول نه.  آوردم یم ادی به میداشت

تسیی
1

   ، گذاشت پا کتاب صفحات يرو و دیپر تشک يرو یشلب و ، خواندم یم بود آورده میبرا کیآلر که را  

1.  Yeats :باتلر ویلیام کتاب. ایرلندي نویس نمایشنامه و شاعر ، ییتز  
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  . کرد یم چروك اش برهنه يپاها ریز را ها آن

  ».  کن گوش کردم دایپ نترنتیا تو که ییها زوزه به ایب« :  گفت او

  ».  کنم یم مطالعه دارم «

 و چاندیپ یم شتریب را صفحات شیپا انگشتان ، آمد یم سرم يباال که یحال در» . تره مهم من کار« :  گفت یشلب

 ام مدرسه يها کتاب ستون به او»  ؟ یکن یم تیاذ زهایچ نیا خوندن با رو خودت چرا« .  کرد یم دندانه دندانه

 تو.  یشیم لیتبد بهش یبش بزرگ یوقت که ستین يزیچ نیا« . کرد اشاره داشت قرار سرم پشت زیم يرو که

  »  . يریبگ ادی رو ها گرگ يکارها دیبا پس.  یباش گرگ هی قراره.  یباش انسان هی ستین قرار

  ».  شو خفه« :  گفتم

 دربارش.  یبش آلفا مرد قراره تو.  است هودهیب ها کتاب اون همه.  یباش سم ستین قرار تو.  قتهیحق نیا ، خب «

   . قرمز و بود زده جانیه اش چهره» .  آلفا زن.  بود خواهم همراهت هم من و.  خوندم

 را صفحه و دمیکش شیپاها ریز از را تسیی.  خواست ینم اش گذشته کردن رها از تر شیب را زیچ چیه یشلب

  ».  دارم یبرنم بودن سم از دست وقتم چیه. م مون یم سم من« .  کردم صاف

 هزاران ؛ داد هل را میها کتاب ي توده و دیپر نییپا تختم از.  شد یم تر بلند داشت یشلب يصدا» ! یمون ینم تو «

  » . بود میخواه گرگ فقط ما.  داشت مینخواه اسم ما.  تظاهره فقط نیا« .  خوردند نیزم به نوشته

  »!  باشم سم هم هستم گرگ یوقت تونم یم!  شو خفه« :  زدم ادیفر

 میاهایرو ، ام یزندگ ، میها کتاب:  گذراند نظر از را اتاق خودش سکوت با و آورد هجوم اتاق داخل به کبِ

  .  بودم زده چنگ تسیی ي شده تا صفحات به دیسف انگشتان با تختم يرو من و.  یشلب يپاها ریز پخش

  »  ؟ خبره چه جا نیا« :  گفت کبِ

.  باشه سم ستین قرار گهید میبش گرگ یوقت بگو بهش!  بگو بهش« :  گرفت سمتم به را انگشتش کی یشلب

 تیعصبان از داشت» .  بود نخواهم یشلب منم و.  دونست نخواهد هم رو اسمش یحت اون.  باشه تونه ینم اون
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  . دیلرز یم

 را یشلب  يبازو» . بود خواهد سم شهیهم سم« . بشنوم توانستم یم یسخت به که بود کوتاه آنقدر کبِ يصدا

 از ؛ بود کهوش یشلب صورت.  دندیلغز یم میها کتاب يرو شیپاها.  کرد یهمراه اتاق از رونیب به را او و گرفت

 دهیند یعصبان حد نیا تا را کبِ وقت چیه من.  نزند اودست به وقت چیه که بود مراقب کبِ ، بود آمده که یوقت

 اومدي ازش که ییجا همون به گردونم یم بر رو تو الّا و.  یشلب ، یگ ینم اون به يا گهید زیچ وقت چیه« . بودم

  » . گردونم یم برت. 

  . نکرد قطع دیکوب هم به را اتاقش در کبِ که یموقع تا را شیصدا و کرد زدن غیج به شروع یشلب ، سالن در

.  دمیچ یم زیم يرو قبل مثل را میها کتاب داشتم یآرام به.  ستادیا در چارچوب در و برگشت من اتاق به او

  .  دندیلرز یم میها دست در ها نوشته کردم یم را کار نیا یوقت

 و کرد اضافه میها کتاب  دسته به و برداشت شیپا با را کتاب کی فقط یول ، گفت خواهد يزیچ بک کردم فکر

  . کرد ترك را اتاق سپس

 نهیگرگ کی که ندارد وجود خانه در زیادي جاهاي نبودند متوجه ها آن ؛ دمیشن را کبِ و کیآلر يصدا ، بعداً

 يکرد فکر.  داره حق اون.  یگرفت سخت یشلب به یلیخ« :  گفت کیآلر.  بشنود آن از را صدایشان نتواند

 قادر اون که بود نخواهد طور نیا ؟ کبِ ، کنه کار یچ کتاب تو از العاده فوق يها يریادگی همه نیا با خواد یم

  » .  بده انجام یکن یم تو که رو يکار اون باشه

 چه تو بفهمه تا باشه نابغه آدم سین الزم.  یباش متعجب یتون ینم ؟ هیچ« :  گفت کیالر بعد و یطوالن وقفه کی

  »  ؟ بره کالج به تونه یم سم که يکرد فکر طور چه ، بگو من به یول.  یهست يفکر

  »  . نیآنال مدارك هم یکم و.  یتابستان ي مدرسه« :  گفت کبِ. گرید وقفه کی

 بره؟ حقوق يمجاز ي مدرسه به ؟ کنه کار یچ باهش خواد یم.  گرفت رو مدرکش سم میکن فرض ایب ، درسته «

 يشد گرفته گاز یوقت چون ، انیم کنار تیزمستون بیعج يها بتیغ با مردم ؟ بود خواهد یلیوک جور چه بعد و

 رو اون ي ساالنه وقت یب و وقت يها گمشدن که کنه دایپ يکار داشت خواهد الزم سم.  بود شده يزیر یپ کارت

 نیبنز پمپ تو ما ي هیبق مثل دیبا آخرش ، یچپون یم مغزش تو يدار که ییها آموزش تمام با.  رنینگ نظر در
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  » !  کنه رد رو یسالگ ستیب یحت بتونه اگه البته.  کنه کار

  » .  زنم ینم بهش رو حرف نیا وقت چیه من.  بگو بهش تو ؟ کنه ول یبگ بهش يخوا یم «

  ».  گم یم تو به.  برداره دست گم ینم اون به «

  ».  باهوشه اون.  رهیبگ ادی خواد یم اون.  بده انجامش نخواد که کنه ینم يکار سم «

 – کنه کشف يبذار بعد و يبد بهش را تیموفق لوازم تمام یتون ینم.  یکن یم بدبخت رو اون يدار تو.  کبِ «

 تونم یم من.  میهست گرگ ما آخر در.  گه یم درست یشلب.  کنه استفاده اونها کدام چیه از تونه ینم که - پووف

 یول ، یکن اجرا رو موتزارد يها قطعه براش هم تو و رو گذشته زمان پائول و بدم ادی یآلمان شعر خوندن اون به

  » .  ماست همه سهم جنگل اون و سرد و یطوالن شب کی آخر در

  .بود شهیهم برعکس و آمد یم خسته نظر به که بک دادن جواب از قبل گرید ي وقفه کی

  ».  بگذار تنهام فقط ؟ باشه ، کیآلر بذار تنها رو من فقط «

.  کند یرانندگ  رفت تنها و کهی و.  دهم انجام را فمیتکال ستمین مجبور خواهم ینم اگر گفت من به بک بعد روز

  . دادم انجام را فمیتکال بعد و کردم صبر رفت که  یوقت تا

 که یحال در ، چرخاندم قفل در را دیکل.  بود من با نجایا بک که کردم یم آرزو يزیچ هر از شیب ، االن

 یمبن یادداشتی احتماالً و نامه پاکت ها ماه ي اندازه به یارزش با یصندوق.  کرد خواهم دایپ يزیچ چه دانستم یم

  .  زیم پشت در نامه يشتریب تعداد وجود بر

  . بود آنجا یآگه کاغذ تکه چند و تنها ي نامه پاکت دو کردم باز را جعبه یوقت یول

  . یتازگ به.  بوده جا نیا نفر کی
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  سم – اُم فصل سی

  درجه فارنهایت 41

  

 خود با و»  ؟ برم ایویال ي خونه طرف از نداره یاشکال« :  دیپرس شد، یم اتومبیل سوار که یحال در سیگر

.  بست سرش پشت را در عجله با او و دمیچیپ خود به راننده کنار یصندل يرو.  آورد داخل به سرد باد يا توده

 خوام می.  داخل برم واقعاً که ، یدون یم ، خوام ینم من ، حال هر به ؟ نه ، شده سرد یلیخ.  ببخشید آخ« :  گفت

 سر اطراف اون میبتون ما شاید پس.  بوده ایویال ي خونه بر و دور گرگ هی گفت چلیر.  شم رد طرفا اون از فقط

  »  ؟ میکن دایپ ینخ

 ، بدهد قرارشان فرمان يرو نکهیا از قبل و گرفتم داشت قرار که ییجا در را دستش» .  دنبالش برو« :  گفتم

ام لکهیر ي ترجمه و رفتم فرو خودم یصندل در.  دمیبوس را انگشتانش نوك
1

 که یمدت در خواندن يبرا که را 

  .  برداشتم ، بودم آورده نبود سیگر

 کردم تماشا را اش چهره.  میشد خارج نگیپارک از.  نگفت يزیچ یول آمد باال یکم من تماس با سیگر يها لب

 گفتن آماده ایآ نمیبب تا کردم صبر و بود آمده در یصاف خط شکل به دهانش ، بود رفته هم در تمرکز خاطر به که

  . رفتم فرو ام یصندل در و برداشتم را ام لکهیر وانید ، نکرد را کار نیا یوقت.  نه ای هست افکارش

  »  ؟ یخون یم یچ« :  دیپرس سیگر سکوت، يا یطوالن مدت از بعد

  ».  شعر« .  است دهینشن لکهیر از يزیچ حال به تا نیب واقع سِیگر که بودم مطمئن کامالً

 ، است دهیچسب جاده به سرمان پشت دیرس یم نظر به که يا مرده دیسف آسمان به رونیب به و دیکش آه سیگر

 به چون ، کند ناراحتم حرفش است ممکن که کرد فکر نظر به»  . فهمم ینم شعر از یچیه« .  دوخت چشم

  ».  نخوندم یخوب يشعرها من دیشا« :  افزود سرعت

1 .Railke - ،آلمان غنایی شاعران بزرگترین از یکی ریلکه  
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. بودم دهید را بخواند سیگر بود قرار که ییها کتاب ستیل» .  یخون یم اشتباه رو اونا فقط احتماالً« :  گفتم

 کلمات که يزیچ بر عالوه دیبا تو« .  فشانیتوص یچگونگ مورد در نه ، مسائل مورد در یلیتخ ریغ يها کتاب

 را خودم و زدم ورق را کتابم ، کرد اخم او یوقت» .  آواز کی مثل ، یکن توجه هم اونها يالگو به ، کنن یم انیب

  . دیچسب هم به منگاهمانینش که ییجا تا کردم تر کینزد او به یصندل يرو

  »!  ستین هم یسیانگل یحت اون« .  انداخت صفحه به يمختصر نگاه سیگر

 استفاده من به یآلمان آموزش يبرا لکهیر از کیآلر« .  دمیکش آه شیادآوری با» .  هستند هاشون یبعض« :  گفتم

  » .  کنم استفاده تو به شعر آموزش يبرا اون از خوام یم من حاال و.  کرد یم

  » .  هیمنطق واقعاً یخارج زبان کی از استفاده« :  گفت سیگر

  ».  کن گوش نیا به حتماً،« :  کردم دییتا

" Was soll ich mit meinem Munde? Mit meiner Nacht? Mit meinem Tag? Ich 
habe keine Geliebte, kein Haus, keine Stelle auf der ich lebe " 2

 

  » ؟ هیچ شیمعن ، خب« .  دیگز یناکام از یحاک جذابی حالت با را لبش.  بود شده جیگ سیگر

 یلغات کردن دایپ يبرا» .  دهیم يا یمعن چه که نیا فقط نه.  رسه یم نظر به طور چه که نهیا مهم.  ستین مهم «

 عاشق بودم گرگ یوقت طور چه اورمیب ادشی به که بود نیا خواستم یم که يزیچ.  کردم تالش بود منظورم که

 که يزیچ هر دنید با.  گرگم پوست واضح يمعنا ماورائ ، میدرون قتیحق دنید با.  کالم بدون.  بود شده من

  . شهیهم يبرا ، کرد یم سم به لیتبد را من

  » .  بخونش دوباره« :  گفت سیگر

  . خواندم دوباره

  

  . یزندگ يبرا ییجا چیه ، یپناه سر چیه ، ندارم یعشق چیه ؟ روزم با شبم؟ با کنم؟ چه دیبا دهانم با. 2
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 گفته درست دیبا -يخند یم يدار.  ادیم نیغمگ نظر به« :  گفت.  گرفت ضرب فرمان دور انگشتانش با او

  » .  باشم

 من.  اه - چیه من ؟ روزم با ؟ شبم با ؟ کرد خواهم کار چه میها لب با بعد« .  ترجمه سراغ رفتم فاتیتشر بدون

  ».  نهیغمگ ، آره یول.  آرمیم گشوید یکی خونه از فردا.  ندارم دوست رو ترجمه نیا

  »  ؟ رمیگ یم هم زهیجا «

 از را نگاهش که نیا بدون.  زدم گره هم به را انگشتانمان و لغزاندم دستش ریز را دستم و» .  دیشا« :  گفتم

 قرار شیها دندان نیب بعد و دیبوس را ام اشاره انگشت.  کرد بلند لبش تا را مان خورده گره انگشتان ، بردارد جاده

  .  گرفت گاز ینرم به و ، داد

  . طلبید می ارزهبم به مرا ناگفته چشمانش که یحال در انداخت من به ینگاه

  .  ببوسم را او خواستم یم چون دارد نگه جاده کنار در میبگو او به خواستم یم.  بود شده مسحور کامالً

  . دمید گرگ کی موقع همان اما

  » .  دار نگه رو نیماش.... دار نگه ، سیگر «

 جاده کنار ي حفره در آن از قبل گرگ یول.  ام دهید يزیچ چه ندیبب کرد یم یسع ، چرخاند اطراف به را سرش

  .  بود رفته پراکنده جنگل سمت و بود دهیپر

  »!  جک.  دار نگه ، سیگر« :  گفتم

 تکان عقب و جلو به راند یم جاده ي شانه به را آن سیگر که یوقت برانکو ، دیکوب ترمز يرو بر را شیپا

 زده خی نیزم با که یوقت.  دمیلغز رونیب و کردم باز را در فقط.  شود متوقف نیماش که نکردم معطل.  خورد یم

 از ییابرها.  گذراندم نظر از را میرو به رو درختان دقت با.  گرفت درد شدت به میپاها قوزك ، کردم برخورد

 جنگل آنطرف یکس ، شدیم مخلوط  رنگ دیسف مه بزرگ يابرها با و شدیم پخش درختان انیم تند يبو با دود

 مطمئن.  دمید را بود ستادهیا درختان انیم میرو به رو که يخاکستر -  یآب گرگ دود نیب از.  سوزاند یم برگ

.  کرد نگاه من به اش شانه يباال از گرگ و دیکش یم پنجه پوستم بر سرد يهوا.  باشد بیتعق تحت که نبودم
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  .  بود یم خودش دیبا.  جک.  یفندق يها چشم

 جاده کنار گودال.  دمیپر جا از دنبالش به.  بود شده ور غوطه دود نیب در ، یسادگ نیهم به ، بود رفته او بعد و

  . کردم دنیدو به شروع ، زمستان از مرگ حال در سفت يها علف نیب در و گذراندم جست کی با را

 پنهان تا بود فرار به مند عالقه تر شیب ، دمیشن کرد یم فرار میجلو که را جک يصدا ، دمیدو جنگل درون به تا

 بود تر ظیغل نجایا درختان دود.  کنم حس ، کرد یم فرار میرو شیپ یوقت را ترس متعفن يبو توانستم یم.  شدن

 شیپ جک.  شد یم شروع وآسمان تمام دود کجا دهم صیتشخ که بود سخت ، لخت يها شاخه نیب ریاس و ،

  . سرما برابر در ریناپذ نفوذ و شیپا چهار يرو من از تر چابک و تر عیسر ، بود شده پنهان مهین میرو

. دیچیپ یم هم به را میها روده و دیقاپ یم را گردنم پوست سرما ، خورد می خنجر درد با ، حس یب مهین ، انگشتانم

  . دیرس یم تر کینزد یلیخ نظر به درونم گرگ ناگهان ، دادم یم دست از را رویم پیش گرگ نماي داشتم

 داشتم.  انداخت دورم را کتش ، بایستم تا دیکش یم را من ، گرفت را لباسم پشت» !  سم« :  زد ادیفر سیگر

 برم فرو بود گرفتن قدرت حال در درونم که را یگرگ بودم تالش در و.  تقال دنیکش نفس يبرا و کردم یم سرفه

  » ؟... چه داشتی ؟يکرد یم يفکر چه« :  گفت. دیچیپ دورم را شیبازوها ، کردم دنیلرز به شروع یوقت. 

 تعادل میزانوها ، میخورد یم يسکندر مانیدو هر د،یکش عقب درختان انیم را من.  نکرد تمام را اش جمله

 را آرنجم.  نکرد دیترد سیگر یول ، میدیرس جاده کنار گودال به یوقت مخصوصاً ، کردم کم را سرعتم.  نداشتند

  . کند حمل برانکو داخل به را من تا بود زده قالب

 اجازه  دمیلرز یم اریاخت یب که یوقت و ، کردم دفن گردنش گرم پوست داخل را سردم صورت ، اتومبیل داخل

 اطالع درد ي جداگانه تپش نیکوچتر هر از ، بودم آگاه کامالً انگشتانم نوك از.  چاندیبپ دورم را شیبازوها دادم

  . داشتم

 را مسنف شوم مجبور تا داد می فشار سخت کافی ي اندازه به را من»  ؟ يکرد یم کار یچ داشتی« : دیپرس سیگر

  » ؟ یکن یم کار یچ يدار يکرد یم فکر!  زده خی رونیب اون!  یبکن رو کار اون یتون ینم تو سم« .  کنم خارج

 فقط.  دانستم ینم.  کنم گرمشان تا بودم کرده مشت نمانیب را میها دست» .  دونم ینم« :  گفتم گردنش در

 دوباره.  است یگرگ جور چه که ، است یآدم جور چه دانستم ینم که نیا و بود بهیغر کی جک که دانستم یم
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  ».  دونم ینم« :  گفتم

 يبود کرده رییتغ اگر« . داد فشار سرم به محکم را صورتش و» .  نداره رو ارزشش ، سم« :  گفت سیگر

  » ؟ يکرد یم يفکر چه« .  بود روح با شیصدا حاال و. بودند گرفته را لباسم نیآست تنگ انگشتانش» ؟یچ

 مقابل را میها دست.  نلرزم که بودم گرم یکاف اندازه به باالخره.  نشستم عقب» . کردم ینم فکر« :  گفتم صادقانه

  ». متأسفم« . دادم فشار يبخار چهیدر

 من با امروز زابلیا« :  گفت سیگر بعد.  نبود موتور کنواختی ریغ غرش جز ییصدا چیه یطوالن يا لحظه يبرا

  ».  کرده صحبت اون با که گفت  «.  کرد مکث» .  جکه خواهر اون.  کرد صحبت

  . میبربا را گرما توانستم یم انگار ، کردم حلقه چهیدر جلو تر محکم را انگشتانم فقط ، نگفتم يزیچ

 قول من به.  ارزه ینم سکشیر به و شهیم سرد یلیخ داره.  يبدو دنبالش يبر يطور نیهم یتون ینم تو یول «

  » ؟ يدینم انجام يکار نیهمچ گهید بده

 مورد در« :  گفتم. کنم نگاه او به زد،یم حرف االن مثل که ییها وقت توانستم ینم. انداختم نییپا را نگاهم

  ».  گفت یچ بگو ؟ یچ زابلیا

 نیا به یربط کی ها گرگ که کرد یم فکر.  است زنده جک که دونست یم اون.  دونم ینم من« . دیکش آه سیگر

  » ؟ میکن کار یچ دیبا.  دونم یم يزیچ من که کرد یم فکر و دارند ماجرا

  » .  بود جا نیا کبِ کاش.  دونم ینم« .  فشردم میدستها به را ام یشانیپ

 فکر داشت سوزش هنوز که انگشتانم نوك و جنگل داخل گرگ ، یپست صندوق در تنها ي نامه پاکت دو به

  . بود جا نیا کبِ دیشا. کردم

  . کرد می اذیت سرما از تر شیب دیام

 . گشتم یم دنبالش به دیبا که نبود جک نیا دیشا
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  .تمام حقوق این اثر متعلق به مترجمین و وبسایت مذکور میباشد
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  ) Shiver(  لرزش:  فالز مرسی هاي گرگ

  مگی استیفویدر : نویسنده 

  یاسمین جهانبخش : سرپرست ترجمه 

  جهانبخش یاسمینو شیرین فیض :  این فصول مترجمین

  افشین موسوي ، شفق ملّازاده: بازبینی نهائی متن 

  فر میالد مهربانی: و لوگو طراح صفحه 

  ) twilight.ir(  وبسایت فارسی توآیالیتبار از  براي اولین ترجمه و نشر
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  سم – فصل سی و یکم

  درجه فارنهایت 53

  

بد .  ، فکرش تسخیرم کرد ک هنوز انسان باشد را دادمکه ممکن است بِکردن به این تا به خود اجازه فکر

شک و تردید .  کرد توانستم از طریقش رد او را بگیرم ، قبول نمی هایی را که می ، مغزم هیچ کدام از راه خوابیدم

ولی .  ها را دریافت کرده یا شیر خریده باشد بود هر کدام از اعضاي گروه نامه ممکن.  هم به آن اضافه شد

با گریس در مورد تکالیف  بح روز بعد سر صبحانهص.  ها چیره شد امید بر تمام این.  اي بگیرم توانستم نتیجه نمی

، ریچل و این که آیا  و دوست ثروتمند و بیش فعالش -رسیدند که برایم کامالً غیر قابل درك می –ریاضیش 

  . ک بودکردم بِ چیزي که در حقیقت به آن فکر می  ، ولی ها دندان دارند یا نه صحبت کردم الك پشت

خواهم مستقیم  نمی ، براي یک لحظه کوتاه تالش کردم وانمود کنم که مدرسه گذاشتمبعد از این که گریس را در 

  . ک برگردمبه خانه بِ

  . دانستم این را می.  او آن جا نبود

  . ولی دوباره بررسی کردن که ضرري نداشت

ک آن بِ ، فقط شاید شاید.  هاي شب قبل گریس راجع به برق و شیر در یخچال فکر کردم ، در مورد گفته در راه

فر از نوع خود بودن را از کرد و سنگینی طاقت فرساي آخرین ن ک خالص میمن را از مسئولیت ج.  جا باشد

ام را بردارم  ي دیگر ریلکه وانستم مقدار بیشتري لباس و نسخهت ، می حتی اگر خانه هنوز خالی بود.  برد بین می

  . یانم را بو بکشم، و خاطرات آشنا ها راه بروم و بین اتاق

توانستیم با اولین  مان بودیم و می ما در جوانیوقتی که تعداد بیشتري از .  پیش را به یاد آوردم سه سال کوتاه

،  ک، بِ ، آلریک ، شلبی پائول –شد  آنوقت خانه پر می.  آییمبهاري به شکل واقعی انسانیمان دري گرماي  بوسه

شد  زدیم باعث می وقتی با هم در جنون چرخ می.  شدند ان انسان میسیلم دیوانه در یک زمك و حتی رِد

  .  تر جلوه کند عاقالنه
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، قلبم  پیچید ي او می اتومبیلی را دیدم که به سمت خانه، وقتی  ک وارد شدم سرعتم را کم کردموقتی به خیابان بِ

و بعد وقتی دیدم یک تاهو.  به شدت به تپش افتاد
1

 ي ترمز در روزِ روشنچراغ ها.  ي ناآشناست آرام گرفت

قبل از این که .  یافت کنمم مقداري از بو را درام را پایین کشیدم تا تالش کن درخشیدند و من پنجره کم رنگ می

،  بعد نسیم بوي راننده را  برایم آورد.  ي اتومبیل باز و سپس بسته شد ، شنیدم درِ سمت راننده چیزي حس کنم

  .  تمیز و اندکی دودي

.  تا او را دیدم که اتومبیل را دور میزد خندیدم.  برانکو را کنار جاده پارك کردم و بیرون پریدم.  کبِ

اش به راحتی  ي چروك از خنده حالتی که چهره.  اي گشاد شدند و بعد او هم نیشخند زد هایش براي لحظه چشم

  . گرفت به خود می

      .  -  لبخندش باز تر شد.  ، فکر کنم تعجب –داشت حالت صداي بک چیزي غیر معمول با خود » !  سم« 

  »!  بیا این جا.  ، خدا رو شکر سم« 

داد بدون این که زیاده  مان با احساسی که همیشه انجام میمن را در آغوش گرفت و پشتم را نوازش کرد به ه

با مردم غیر رسمی ارتباط  دانست چطور ؛ او می گشت تماً باید از سر کار وکالت بر میح.  روي به نظر برسد

دانستم  مین.  به خاطر چاقی نبود.  تر شده است اش پهن نستم چرا ولی متوجه شدم میان جثهدا نمی.  برقرار کند

ي  ، یقه ي کافی براي انسان ماندن گرم نگه دارد پوشیده بود تا خودش را به اندازهچند الیه لباس زیر کتش 

  » ؟  کجا بودي« .  نامرتب حداقل دو پیراهن را دیدم

، دیدن  ، مالقات با گریس ، تیر خوردن خواستم تمام ماجرا را به صورت خالصه به او بگویم می»  -من « 

اش به  ، که خیلی جدي با چشمان نافذ آبی ک نبودمطمئناً به خاطر بِ.  دانم چرا نگفتم نمی.  ، ولی نگفتم جک

کرد و زبانم را به  ولی آشنا که عضالتم را منقبض می ضعیف،  ، یک بوي عجیب چیزي بود.  من می نگریست

ش از چیزي که جوابم بی.  شد نباید این طور احساس می.  بود نباید این طور می.  چسباند سقف دهانم می

  ».  ، متوجه شدم تو هم این جا نبودي.  نه این جا.  همین اطراف بودم« .  خواستم تدافعی بود می

                                                          
نوعي اتومبیل . ١
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گلی که .  پوشیده از گل - متوجه شدم که ون کثیف بود.  او به سمت عقب تاهو رفت» . چنُ« . ک تصدیق کردبِ

و سیلم رفته بودیم من   «.  ها پاشیده شده بودها گیر کرده بود و به گلگیر در چرخ.  داد بوي جاي دیگري را می

  ».  کانادا

وقتی انسان بود :  لم همیشه مشکل ساز بودسی.  پس به این خاطر بود که سیلم را جدیداً این اطراف ندیده بودم

مطمئن بودم سیلم کسی بود که .  ، پس وقتی گرگ بود هم خیلی حال خوشی نداشت چندان حالش خوب نبود

را با او ترتیب دهد در ک توانسته بود یک گردش با اتومبیل این که چه طور بِ. ن کشید گریس را از تابش پایی

  . ا باید یک گشت را با او برنامه ریزي کند حتی خیلی بیش تر از حد تصورم بوداین که چر.  گنجید تصورم نمی

  » . رسی و به نظر خیلی داغون می.  بوي بیمارستان میدي« . ک چپ چپ به من نگاه کردبِ

 کردم بوي بیمارستان بتواند بعد از واقعاً فکر نمی.  زدم در آخر همه چیز را بگویم حدس می» . ممنون« :  گفتم

  » .  تیر خورده بودم« .  گفت ک چیز دیگري می، ولی دماغ چین خورده بِ یک هفته هنوز وجود داشته باشد

؟ امیدوارم جایی که من رو خجالت زده  کجا.  خدایا« :  ک دستش را مقابل دهانش گذاشت و از پشتش گفتبِ

  » .  کنه نبوده باشه

  ».  به اون جالبی هم نبود« .  به گردنم اشاره کردم

  »؟  همه چیز رو به راهه« 

اون .  اون فوق العادست.  یک دختر هست؟  دانست ؟ کسی می منظورش این بود که آیا ما هنوز رو به راهیم

ها به نظر  ، ولی هیچ راهی براي این که آن کلمات را در ذهنم امتحان کردم.  ، ولی مشکلی نیست دونه می

توانیم براي رازمان به کسی جز  گفت نمی ک گوش دهم که مینصیحت بِترجیح دادم به .  مشکل برسند نبود بی

  » .  به همون روبه راهی که همیشه بودیم« .  پس فقط شانه باال انداختم.  خودمان اعتماد کنیم

  .داد گریس را در خانه تشخیص می او بوي.  و بعد بند دلم پاره شد

  »؟  ؟ کی تیر خوردي ديچرا به موبایلم زنگ نز.  سم.  خدایا« :  ک گفتبِ

کردیم هر  ها استفاده نمی آن جایی که در طول زمستان از آن از» .  خط امسالت رو.  ات رو ندارم من شماره« 
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  . گرفتیم هاي جدیدي می سال خط

  . ام وانمود کردم که آن را ندیده.  ، ترحم نه.  دل سوزي.  نگاه دیگري به من انداخت که دوستش نداشتم

دیگه .  مال سیلمه.  این رو بگیر.  بیا« .  دقت جیبش را کند و کاو کرد و یک گوشی موبایل بیرون آوردک بی بِ

  ».  الزمش نداره

  »؟  دو تا براي نه یه پارس براي آره ، و« 

احتماالً مجبور میشی .  پس ازش استفاده کن.  ، شمارم رو توي حافظش داره به هر حال.  دقیقاً« .  ک خندیدبِ

  ».  ش یک شارژر بخريبرا

پس در عوض .  خواستم جواب دهم ام و من نمی مانده ن خواهد پرسید که این مدت کجا میفکر کردم از م

با مشت به کنار اتومبیل » ؟  ؟ سفر براي چی ، چرا این همه گل خب« .  ام را به سمت تاهو تکان دادم چانه

.  مثل یک لگد.  تر شبیه یک برخورد بیش.  ربه زدضربه زدم و در کمال تعجبم چیزي در جواب از داخل ض

  »؟  سیلم اون تو ا« .  ابرویم را باال بردم

به  ، مجبور بودم اونجوري برش گردونم و طوري خون تو کانادا تغییر کرد حرومزاده.  اون به جنگل برگشته« 

  ».  استکنم اون دیوانه  ، فکر می و میدونی.  گذشت پا کرد که انگار بهش خوش نمی

  . انگار نیازي به گفتن داشت –هر دو به این حرف خندیدیم 

  » ؟  پس چی ضربه میزنه« .  من دوباره به جایی که ضربه را مقابل مشتم حس کرده بودم نگاه انداختم

  »؟  خواي ببینی می.  آینده« .  یک ابرویش را باال برد

راي دیدن اگر فکر کرده بودم که ب. درهاي عقب را باز کند شانه باال انداختم و قدم به عقب گذاشتم تا بتواند 

  . هزار مرتبه اشتباه کرده بودم،  ام ه چیزي که داخل است آماد

، سه بدن وجود  گسترش یافته و درون ون.  عقب تاهو تا شده بودند تا فضاي بیش تري ایجاد شودهاي  صندلی

، یکی به شکل جنینی خم شده بود و  ها نشسته بود صندلیه شکل ناهنجاري مقابل پشتی یکی ب.  انسان.  داشت
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  . هاي همه شان بسته شده بود دست.  دیگري کج در طول در دراز کشیده بود

.  ي خون بود هایش کاسه ، چشم کرد مخیره نگاه کردم و پسري که مقابل صندلی نشسته بود متقابالً خیره نگاه

دیدم تماماً در  و حاال می.  زوهایش به رنگ قرمز آغشته شده بوددر طول با.  تر ، شاید کمی جوان هم سن من

رایحه دهشتناك .  بوي فلزي و متعفن خون:  داخل اتومبیل ادامه پیدا یافته بود و بعد بویشان را حس کردم

هاي  ، سیلم و گرگ کبِ.  همه جا.  گرگ.  و گرگ  .هاي بیرون تاهو مطابقت داشت بوي خاکی که با گل. ترس

  . آشنانا 

م به پسري که خیره به من نگاه ي چش و وقتی از گوشه.  لرزید شده بود داشت می دختري که مثل توپ گلوله

شدند هر کدام پیچیده در  شدند و باز می انگشتانش قفل می.  لرزد نگاه کردم دیدم که او هم دارد می،  کرد می

  . اي از ترس گره

  ».  کمک« :  او گفت

جلو دهانم را گرفتم بعد .  زانوهایم در زیرم بسیار ضعیف بودند ، چندین قدم در راه ماشین رو به عقب افتادم

  . کرد هاي پسر التماس می چشم.  ها را ببینم تر آمدم تا آن نزدیک

توانستم  ولی نمی. ، آگاه بودم  کرد یستاده بود و فقط من را تماشا میک که کنارم ابه شکل مبهمی از حضور بِ

، این ها گاز  کبِ.  ها گاز گرفته شدن ، این بچه ، نه نه« .  صدایم مال خودم نبود.  ها بردارم را از آن بچه نگاهم

  » .  گرفته شدن

پسر به شکل .  و دوباره چرخیدم تا به آن سه بچه نگاه بیاندازم هایم را پشت سرم گره زدم ، دست چرخیدم

چی کار .  کبِ ، لعنت اوه« . کمک .  هایم را ترك نکردند هایش هرگز چشم ، ولی چشم اي لرزید وحشیانه

  »؟  کردي؟ چه غلطی کردي

  »؟  تموم شد دیگه« :  ک با خونسردي پرسیدبِ

؟ این  کتونم تموم کنم بِ ؟ چطور می تموم« .  کردم بستم و سپس باز می ، به زور چشمانم را می دوباره برگشتم

  ».  بچه ها دارن تغییر می کنن
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  ».  کنم حرفات تموم نشه باهات صحبت نمیا ت« 

ش به فرش خون آلود ماشین پنجه ، با انگشتان کردم  ، به  دختر نگاه م به تاهو تکیه دادم» ؟  بینی ک اینو میبِ« 

  ، از آنها کناره گرفتم و به عقب برگشتم.  شاید هجده ساله بود و یک لباس طرح دار تنگ پوشیده بود.  کشید می

  »؟  چه اتفاقی داره میافته« . کرد این کار آن ها را ناپدید میر که انگا

وقتی واقعاً شروع .  فشرد ه صورتش را به مچ هاي در بندش میدر حالی ک.  عقب ماشین پسر شروع به ناله کرد

  .  به تغییر کرد پوستش تیره بود

فقط انگشتانم را  ، آن روز هاي اول داشتو به یاد بیآورم چه حسی .  توانستم نگاه کنم نمی.  رویم را برگرداندم

، دوباره و لعنتی ،لعنتی، لعنتیگفتم  ره  فشردم و میهایم مثل یک گی م گره زدم و بازوانم را مقابل گوشپشت سر

ی براي درخواست کمک ها حت آن.  شنوم هایش را نمی م را متقاعد کردم دیگر صداي نالهدوباره تا زمانی که خود

فتاده بود که کسی صدایشان را ک آن قدر دور ا، شاید از قبل حس کرده بودند که خانه بِ ندزد هم فریاد نمی

  . یا شاید ناامید شده بود.  شنید نمی

  »؟  کنی اون ها رو بیارم داخل کمک می« :  ک پرسیدبِ

بزرگ بود به ، که دیدم گرگی غرش کنان از داخل طناب و پیراهنی که حاال برایش  چرخیدم تا با او روبرو شوم

ک به عقب در یک لحظه بِ.  ي دختر لباس طرح دار زیر پایش عقب عقب رفت ، و با ضجه بیرون قدم گذاشت

ي گرگ را گرفت و به  او با یک دست آرواره.  و گرگ را به پشتش خواباند ، نرم ، مثل حیوانات ماشین پرید

  ». تو اینجا رییس نیستی.  ر هم نکنبه جنگیدن حتی فک« .  به سمت گرگ غرید.  هایش خیره شد چشم

گرگ  ون اعتراض ،بد.  اي گنگ به فرش ماشین اصابت کرد ي گرگ را رها کرد و سرش با ضربه ک پوزهبِ

  . از قبل براي دوباره تغییر کردن آماده شده بود.  دوباره شروع به لرزیدن کرد

، هیچگاه  دوباره این اتفاق براي خودم بیافتد به همان رقت آوري بود که.  توانستم این را ببینم نمی.  خدایا

  »؟  ، نه از عمد این کار رو کردي« . ک برگرداندمنگاهم را به سمت بِ.  دانی به چه شکل خواهی بود مین

و آن .  توجه به گرگ متشنج پشت سرش و دختر ناله کنان کنارش ، بی ک روي در عقب اتومبیل نشستبِ

کنم سال دیگه تغییر  فکر نمی.  ، این احتماالً آخرین سال منه سم«   - ؟ ده بودمر.  کرد هنوز حرکت نمی - یکی
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هایم را دید که به  چشم» .  کردم تا خودم رو انسان نگه دارم تی تغییر کردم خیلی باید تالش میاز وق.  کنم

گروه این .  الزم داریمما این خونه رو « .  هاي با رنگ متفاوتش دوخته شده و سرش را به تأیید تکان داد یقه

.  دونستی تو خودت این رو می.  و گروه به محافظانی نیاز داره که هنوز قابلیت تغییر دارند.  خونه رو الزم داره

  » . تونیم از خودمون حفاظت کنیم ما تنها کسانی هستیم که می.  ها اعتماد کنیم انسانتونیم به  نمی

  .  چیزي نگفتم

وقتی .  کردم اصالً امسال تغییر کنی ؟ من فکر نمی نیست سم.  ین سال آخر تو هم هستا« .  او آه عمیقی کشید

.  هاي خیلی کمی داشتی سال دونم چرا تو نمی.  موندي ، و باید به همون شکل می تغییر کردم هنوز گرگ بودي

  » .  ها هستی نتو بهترین او.  آوره خیلی خجالت.  شاید به خاطر کاریه که والدینت با تو انجام دادند

توانستم رویش تمرکز کنم این  تنها چیزي که می.  ، چون نفسی نداشتم که با آن چیزي بگویم من چیزي نگفتم

،  اي تیره بود ، چون موهایش قهوه اش نشده بودم ال متوجهقب.  بود که چطور بین موهایش کمی خون دیده میشد

  . کرده بودولی خون مقداري از موهایش را در جهت مخالف خشک 

تري  هاي بیش گرگ.  تري داشته باشیم هاي بیش ؟ ما باید گرگ ؟ شلبی ، کی باید حواسش به گروه باشه سم« 

  ».  پس تا هشت یا ده سال دیگه مشکلی نیست.  هاي اولشون در سال

  »؟  در مورد جک چی« .  صدایم گنگ بود.  به خون میان موهایش خیره شده بودم

تونم  من نمی.  تونیم از سیلم و شلبی به این خاطر ممنون باشیم ؟ می اون بچه با تفنگ«  . ک دهن کجی کردبِ

ع کار کنم که تا اون موق من فقط به شدت دعا می.  اون خودش باید ما رو پیدا کنه.  خیلی سرده.  برم دنبالش

ثابت بشه از مردم دور  وقعی که، عقلی رو که خدا بهش داده داره و تا م خوش بختانه.  اي نکنه احمقانه

  ».مونه می

، و بین یک لرزش و لرزش بعدي رنگ  اي بلند و نازك و فاقد قدرت ناله.  پشت سرش دختر جیغ کشید

ش رو به باال به او و بازوهای.  خورد هایش موج دار تکان می شانه.  پوستش آبی مخملی یک گرگ مشکی بود

ر درد را به قدري که انگار خودم د.  ه قبالً انگشتان قرار داشتند، به سمت پاهاي جدیدي ک کردند نیرو وارد می

ي از دست دادن خودم را حس  درد و رنج لحظه.  درد از دست دادن -آوردم  حال تغییر کردن بودم به یاد می
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توانست نام گریس را به خاطر داشته  آن قسمتی که می.  کرد ه من را سم میاز دست دادن آن چیزي ک.  کردم

  . باشد

خواست که  قسمتی از وجودم می.  جنگد کردم که می ، دختر را تماشا می قطره اشکی را از چشمانم پاك کردم

خدا را شکر .   کرد قسمتی از وجودم فقط داشت فکر می و.  ک را به خاطر انجام این کار با آن ها تکان دهدبِ

قبل از این که به سوي او نگاه کنم » .  کبِ« :  گفتم . که گریس هیچ وقت الزم نبود با این دست و پنجه نرم کند

  ».  براي این کار میري به جهنم« .  پلک زدم

  . کردم کاش هیچ وقت نیامده بودم آرزو می.  فقط آنجا را ترك کردم. دهد تادم که ببینم چه واکنشی نشان مینایس

بین بازوهایم حلقه کردم و به صداي حرکت ، او را  هاي دیگرِ بعد از مالقات با گریس مثل تمام شب،  آن شب

رون و بیرون ي بی مغز بودند که به د آنها مانند پرندگان پرمشغله.  دادم فه والدینش در اتاق نشیمن گوش میخ

هاست که درونش  ه نشده بودند سال، به قدري درگیر لذت ساخت النه بودند که متوج زدند النه شان بال بال می

  .  خالی است

آوردند  ها را در آشپزخانه در می ، تلق تلق ظرف زدند حرف می ، خندیدند ، می پر سر و صدا هم بودندآنها 

اي هایی بودند که یک کودك  ها بچه مدرسه آن.  گرچه هیچ وقت شواهدي مبنی بر آشپزي هیچ یک ندیده بودم

ي  بود اگر خانواده گریس متفاوت می چقدر.  دانستند با آن چه کنند ده بودند و نمیرا در سبدي سر راه پیدا کر

  . ک را داشت؟  اگر بِ اگر گروه را داشت –من 

که این  این واقعاً حقیقت داشت.  کرد ترسیدم را بیان می شنیدم که چیزي که از آن می ک را می، صداي بِ در ذهنم

  . آخرین سال من بود

  . شکل کلمات را در دهانم امتحان کردم فقط.  نه واقعاً با صداي بلند» .  پایان« :  زیر نفسم گفتم

برعکس من که باید با .  خواب بود.  ام فشرد گریس آه کشید و صورتش را به سینهدر سنگر مراقب بازوهایم 

و به ا.  توانست در یک ثانیه به خواب رود ، گریس می کردم هاي زهر آلود در بدنم براي خواب کمین میتیر

  . خوردم غبطه می
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  . رقصیدند ي مختلف جلوي چشمانم می ، هزاران صحنه ک با آن سه بچه بودتوانستم ببینم بِ میتمام آن چه 

  . خواستم به او در آن مورد بگویم نمی.  خواستم به گریس در مورد آن بگویم می

وجه االن مت و حتی تا - داري به خودم گیر افتاده بودم بین وفاداري به او و وفا.  ک خجالت زده بودماز دست بِ

 - خواستم گریس در مورد او فکر بدي کند  نمی.  توانند دو موضوع متفاوت از هم باشند نشده بودم این دو می

  .  غیر قابل تحمل را از پشتم پایین بگذارم بار جایی که این.  ولی نیاز به اعتراف داشتم

شرتم چنگ زده بود که  تی انگشتانش طوري به.  به سختی شنیده میشد» .  بگیر بخواب« :  او زیر لب گفت

او صدایی از سرقدردانی .  اش را بوسیدم و آه کشیدم چشمان بسته.  شد به خواب حتی فکر هم نکنم باعث می

و اگر .  چی که هست تا صبح بازم سرجاشههر.  ، سم هیششش« :  آورد و با چشمان بسته زمزمه کرددر

  ».  بخواب.  در هر صورت ارزشش رو نداشته سرجاش نباشه

  . ، توانستم چون او به من گفت
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  گریس – فصل سی و دوم

  درجه فارنهایت 45

  

 ، راستش»  . ببرمت حسابی درست قرار یه به وقتشه «:  که بون این گفت من به سم که چیزي اولین بعد روز

 از -  گفت که اي منطقی چیز اولین اما»  . غریبه عجیب موهات کالً ها صبح «:  که بود این گفت که چیزي اولین

 در ها معلم براي امروز.  بود قرار درمورد ي جمله همان -  کردم اجتناب بود عجیب موهایم ها صبح اینکه باور

 را این او.  بود بخش لذت بسیار که - داشتیم خودمان براي را روز تمام ما بنابراین ، بود » کاري روز « مدرسه

 اگرچه.  کرد می نگاه جلویی در سمت به سرش پشت مدام و زد می هم به را حلیم مقداري داشت که گفت زمانی

 این نگران هنوز سم انگار ، بودند رفته شهر از بیرون به پدرم تجاري جورکارهاي یک براي  زود صبح والدینم

  . بیفتند دنبالش به چنگال با و شود پیدا شان کله سرو که بود

 قبالً.  نشدم خوشحال حلیم دیدن از.  سرانداختم ماهیتابه در ، دادم تکیه آن به و شدم ملحق او به پیشخوان در

 کجا خواي می.  قراره این به راجع خوب «.  بود سالم... خیلی اش مزه و کنم درست را آن بودم کرده سعی

  » ؟ جنگل وسط مثل انگیز، هیجان جاي یه ببریم؟

.  نرمال قراره یه به «.  نزد لبخند.  شدند باز هم از که جایی درست ، گذاشت من هاي لب روي را انگشتش او

  » . تفریح و تفریح و تفریح و غذا

 ، آره «:  گفتم طعنه با ، زد نمی لبخند چون.  بگیرد قرار موهایم روي او دست عوض در تا چرخاندم را سرم

  » . بکنی نرمالم کار کردم نمی فکر.  باشه اینجوري میاد بهش

 تقسیم دو آن در را حلیم سم و گذاشتم پیشخوان روي را ها آن » ؟ بدي من به کاسه تا دو میشه «:  گفت سم

 ، بریم هم با حسابی و درست قرار یه خواد می دلم واقعاً که اینه فقط «.  فرستاد هوا به را آن شیرین بوي ، کرد
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  » -یاد به که باشی داشته چیزي یه تا

 کنار و رفته باال هایش شانه محکم پیشخوان روي بازوهایش ، کرد نگاه ها کاسه در و کرد قطع را حرفش او

 کنیم سعی تونیم می.  بدم انجام درست چیزهارو خوام می من «:  گفت و برگشت باالخره.  بودند هایش گوش

  » ؟ باشیم نرمال

 تند چیز و بود اي قهوه شکر تماماً- کردم امتحان را آن از قاشق یک و گرفتم را ها کاسه از یکی سر، تکان با

.  ندارم بودن نرمال با مشکلی هیچ «.  کردم اشاره سم طرف به حلیمی قاشق با.  داشت وجود آن در هم اي مزه

  » . چسبناکن چه اینا

  » . نداري دوست تو «.  کرد اش کاسه به انگیزي غم نگاه او»  . نشناس حق اي «:  گفت سم

  » . خوبه راستیاتش «

  » . شد تموم مرغ تخم به اعتیادم اینکه از بعد ، کرد می درست واسم ازینا ها قبالًً کبِ «:  گفت سم

  » ؟ داشتی اعتیاد مرغ تخم به تو «

  . بخوري نیستی مجبور نداري دوست اگه «.  کرد اشاره من ي کاسه به»  . بودم عجیبی ي بچه من «:  گفت سم

  » ؟ ریم می ، کردي تموم وقتی

  » ؟ ریم می کجا «

  » . سورپرایز «

 در ام پشتی کوله و کاپشن ، کاله من و بود شده تمام فوراً حلیم آن.  بشنوم داشتم نیاز که دبو چیزي تنها آن

  . بود دستم

 شکل «.  بودم خوشحال صدایش شنیدن از اي مسخره طرزه ب من و خندید سم ، صبح روز آن بار اولین براي
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 باال در کنار داري تو و میارم در جیرینگ جیرینگ صداي کلیدهام با دارم من انگار.  شدي کوچولو سگاي

  » . بري راه و بیرون بري تا پري می پایین

  » . هاپ هاپ «

 در وقتی.  زدیم ماجراجویی به دست رنگ بی و سرد صبح در هم با ما و کشید دست سرم به سم بیرون راه در

  » ؟ ریم می کجا داریم گی نمی بهم پس «:  کردم امتحان دوباره ، بودیم راه در و برانکو

 تیر جاي ، کردیم هم با دیدمت که اولی روز که کاریه این کن وانمود که اینه گم می بهت که چیزي تنها.  نُچ «

  » . خوردن

  » . نیست قوي تخیلم ي قوه  اونقدرا من «

 توضیح به او»  . کنی باورش شی مجبور که قوي قدري به ، کنم می تصورش برات خودم.  هست من مال «

 همراهی مناسب جور یه رو تو «.  کرد گیر گلویم در نفس که غمگین قدري به لبخندي ، زد لبخند تصوراتش

  » . نمیده نشون کننده مورمور خیلی تو به منو اعتیاد ، این دیگه بعد و کنم می

 پنجره از بیرون به آمدیم می بیرون پارکینگ از که طور همین»  . اس کننده مور مور من اعتیاد که من نظر به «

 ، دونی می ، دارم اونو من «.  داد می تحویل دیگري از پس یکی را برفی هاي گلوله داشت آسمان.  کردم نگاه

  » ؟ کنی می پنداري همزاد دن می نجاتت که کسایی با تو که بیماریه اون عالئم ؟ گن می بهش چی

 کنی می فکر مانچازنی بیماري اون به داري تو «.  پیچید مدرسه جهت مخالف مسیر در و داد تکان را سرش سم

  » . کنن می همدردي دزدیدشون که شخصی با مردم وقتی ،

 توجه جلب تا زنی می مریضی به خودتو تو که نیست اونی مانچازن مگه.  نیست اون ، این «.  دادم تکان را سرم

  » ؟ کنی
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 حرف آلمانی تونم می واقعاً کنم می حس گمش می وقتی.  'مانچاوزن' بگم میاد خوشم فقط من خوب ؟ اونه«

  » . بزنم

  .  خندیدم

 ها گرگینه مورد در گونه بچه جالب هاي داستان جور همه اون.  بود اومده دنیا به آلمان توي آلریک «:  گفت سم

 گفت می اون «. کرد پارك جاي یک براي گشتن به شروع و پیچید شهر مرکز اصلی ي جاده داخل او»  . بلده رو

  » . شدن می گرفته گاز خودشون میل با قدیما اون مردم

 آسمان زیر در ، خاکستري و اي قهوه هاي رنگ انواع با ، ها مغازه.  کردم نگاه فالز مرسی به بیرون ي پنجره از

شومی طرزه ب زمستان ، اکتبر ماه براي.  رسید می نظر به همیشه از تر خاکستري و اي قهوه حتی،  رنگ ربیس 

 مانده بودند کرده رشد خیابان کنار که درختانی روي که نداشت وجود سبزي برگ هیچ.  شد می احساس نزدیک

 چرا «.  فزودا می شهر ي چهره متروکی به این و بودند داده دست از را هایشان برگ کامالً آنها از بعضی و.  باشد

  » ؟ کنن کاري همچین بخوان باید

 دیگه حیوونات و گوسفند و شن می تبدیل گرگ به اونها شه می کمیاب غذا که وقتی ، بومی هاي افسانه توي «

  » . شدن تبدیل سرگرمی واسه فقط هاشون بعضی و.  دزدن می

  » ؟ هست هم سرگرمی توش «.  بخوانم را صدایش داشتم سعی ، گذراندم نظر از را صورتش

 سرش پشت به دارد فقط که شدم متوجه وقتی تا ، کشید می خجالت جوابش از کردم فکر - برگرداند را سرش او

 شاید ، دارن دوست رو این ما از عده یه اینکه مثل «.  کند پارك ها مغازه جلوي ردیف با همسو تا کرد می نگاه

 وحشتناك خیلی انسانیش زندگی کنم می فکر گفتم که جور همون اما ، عاشقشه شلبی.  بودن انسان از بیشتر

 کنم زندگی اون بدون اینکه تصور ، شده من از بخشی یه اآلن زندگیم بودن گرگ ي نصفه اون.  دونم نمی.  بوده

  » . سخته
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  » ؟ بد جور یه یا خوب جور یه «

 تو براي دلم.  میشه تنگ بودن من براي دلم من «.  داشت نگه و گرفت مرا زردش چشمان ، کرد نگاه من به سم

  » . مدت تمام.  میشه تنگ

  » . شه نمی حاال که نه «.  انداختم هایم دست به را نگاهم

 تا کشید پایین آن از را دستش ، کرد لمس مرا موهاي و کرد دراز نیمکتی صندلی طرف آن از را دستش سم

 تعریف من از وقتی هم هنوز ؛ شدند سرخ اندکی هایش گونه.  گرفت انگشتانش بین را آن انتهاي فقط که جایی

  ».چجوریه ناراحتی که بیارم یاد به تونم نمی حتی لحظه این در اآلن ، نه «:  کرد اقرار.  کشید می خجالت کرد می

 نگاه موهایم به داشت هنوز او که بودم خوشحال ، زدم پلک.  سوزاند را هایم چشم ي گوشه اشک حرف آن با

  . آمد پیش اي طوالنی مکث.  کرد می

  » . شد حمله بهت که نیست یادت تو «:  گفت او

  » ؟ چی «

  » ؟ نه ، شد حمله بهت که نیست یادت اصال «

 «.  بودم شده غافلگیر صحبت موضوع اتفاقی تغییر از ، کشیدم زانوهایم روي را ام پشتی کوله و کردم اخم

 یادم تورو.  باشن داشته وجود واقعاً کنن می فکر که اونی از بیشتر ، بودن گرگ عالمه یه انگار.  شاید.  دونم نمی

 او -» رو ام گونه و « - کرد لمس را دستم سم-» کردي لمس دستمو فقط بعد و بودي ایستاده عقب یادمه،  میاد

 ، بخورن منو خواستن می گمونم به.  کردن می اذیتم و بودن خشن بقیه که وقتی « - کشید دست ام گونه به

  » درسته؟

  » ؟ کردي پیدا نجات چطور ؟ افتاد اتفاقی چه نیست یادت اون از بعد «.  بود مالیم صدایش
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 جیغ مامان بعد.  صورتم روي نفسی و ، قرمز رنگ و ، بود برف از اي آنی تصویر فقط.  بیاورم بیاد کردم سعی

.  باشم آمده خانه به ها درخت بین از جوري یک باید.  داشت می وجود همه آن بین در چیزي باید اما.  کشید می

  » ؟ رفتم راه «.  برف بین در خوردن سکندري ، بیاورم بیاد را رفتن راه کردم سعی

  . دهم پاسخ خودم سوال به تا بود منتظر ، کرد نگاه من به او

 به عمل از مغزم ناتوانی خاطر به ، بودم ناامید حاال » ؟ نمیاد یادم چرا.  نمیاد یادم.  نرفتم که دونم می «

 سپس و بود سم جا همه ، داشتم بیاد را سم عطر فقط اما.  بود ساده درخواست یک فقط نظر به این.  دستورات

  . کرد می تقال تلفن گرفتن براي وقتی مادرم ي زده وحشت ناآشناي صداي

  . بود مهم احتماالً که رسید نظرم به اما»  . نیست مهم ، نباش ناراحتش «:  گفت سم

 که بازوانی و خانه سمت به بازگشت راه در خوردن تکان حس روز آن در ها درخت بوي ، بستم را هایم چشم

  » . کردي حمل منو تو «.  کردم باز را هایم چشم دوباره.  شد تداعی سرم در بودند گرفته را من محکم

  . کردم نگاه سم به فوراً

 انسان تو اما «:  گفتم.  آوري می بیاد را داشتن تب زمان رویاهاي که اي گونه همان ، گشت می باز داشت خاطره

  » ؟ کردي کارو اون چطور.  آوردي منو که بودي انسان حتماً اما.  دیدمت بودي گرگ وقتی که یادمه.  بودي

 و خوردم تیر که موقعیه همون مثل.  دادم شکل تغییر چطوري دونم نمی«.  انداخت باال را هایش شانه ناگزیر او

  » . بودم انسان کردي پیدام تو وقتی

  » ؟ کنی پیدا تغییر که کنی کاري تونی می تو «.  میزند بال پرو ام سینه در امید مانند ، چیزي کردم حس

 ، وقت هیچ ، کنم تکرارش دیگه بار یک نتونستم دیگه و.  افتاد اتفاق دفعه دو فقط این.  نیست طوري اون «

 را برانکو سم»  . خواستمش می بدجور خیلی کن باور و.  بشم انسان که خواستم می بد چقدر نداشت فرقی
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 کاله یک تا کردم ام پشتی کوله در را دستم.  پیچید آنجا در مکالمه این رسیدن آخر به هواي و کرد خاموش

  . ماندم منتظر و ایستادم رو پیاده در من ، کرد می قفل را اتومبیل او وقتی.  درآورم

  » ؟ چیه اون ، من خداي واي «.  شد خشک جایش سر دید مرا وقتی و زد دور را ماشین ، پشت از سم

 من زبان در «.  دهم تکان سرم باالي در را کالهم رنگارنگ ي منگوله تا کردم استفاده وسطم انگشت و شست از

  » . داره می نگه گرم گوشامو.  کاله گیم می بهش ،

 نگاه دقت با مرا و گرف هایش دست در را صورتم.  بست را بینمان ي فاصله و » ، خدا واي «:  گفت دویاره سم

  . بوسید مرا دوباره بعد و ، کرد نگاه کاله به ، بوسید مرا او  » . اس مزه با وحشتناکی طرز به این «.  کرد

 بودم مطمئن ؛ بود داشته نگه مرا صورت هنوز سم.  نکنم گم را دار منگوله کاله وقت هیچ که بستم عهد خودم با

 ، ببوسد مرا دیگر بار یک گذاشتم و ، بکشم کنار خواستم نمی اما.  کردند می نگاه داشتند شهر ي همه دیگر اآلن

  . گرفت را دستم عوض در و کرد رها مرا او ، بعد و داشت تماس سختی به ، برف مالیمت به بار این

 داریم.  خوب خیلی «.  ببندم را نیشم توانستم نمی ، کردم پیدا وقتی و یابم باز را صدایم تا کشید طول دقیقه یک

 در بیشتري مدت توانستیم نمی ؛ باشد نزدیکی جاي باید دانستم می که بود سرد کافی قدر به » ؟ ریم می کجا

  . بایستیم اینجا

 یه که کاریه این.  گریس هاي مغازه از یکی به اول «.  بودند شده بسته من هاي انگشت دور محکم سم انگشتان

  » . کنه می کامل جنتلمن

 به مرا گذاشتم.  بودم سم مست من.  دانست می را این که چون خندید سم و بود بعید من از کامالً ، خندیدم یول

شلف کروکْد به که سرراستی بلوك پایین
1 

   شد می سالی یک ؛ ببرد راه رسید می مستقل کوچک کتابفروشی یک ،

1 .The Crooked Shelf   
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 من اما ، بود احمقانه نظر به اینجا به نیامدن ، بودم خوانده که هایی کتاب تعداد به توجه با.  بودم نیامده اینجا که

  . گرفتم می کتابخانه از را هایم کتاب.  بودم محدود توجیبی پول با بیچاره دبیرستانی یک فقط

 موج.  کرد باز را در بماند من جواب منتظر اینکه بدون سم » ؟ نه ، گریسه هاي مغازه از یکی این «

 سکریسم براي همیشه مادرم پدر.  انداخت کریسمس یاد فوراً مرا و آورد یورش نو کتاب بوي از انگیزي شگفت

 رها مرا دست سم و شد بسته ما سر پشت مغازه در آهنگی خوش دینگ صداي با.  گرفتند می کتاب من براي

  » . خواي می یکی که  دونم می.  خرم می برات کتاب یه ؟ بریم کجا «.  کرد

 هرگز حال به تا که صفحه هزار صدها.  کشیدم درون به را آن ي رایحه دوباره ، زدم لبخند ها کتاب ي قفسه به

 ي همه از هایی ستون با انباشته ، بودند گرم چوبی روشن هاي قفسه.  کشیدند می مرا انتظار ، بودند نخورده ورق

 بازتاب من بر را نور براق جلدهاي ، بودند شده داده قرار میزها روي آنجا کارکنان منتخب هاي کتاب.  ها رنگ

 پررنگی شرابی فرش با پله راه ، گرفت می نادیده را ما و بود نشسته صندوقدار که کوچکی جاي پشت.  دادند می

  » . کنم زندگی همینجا تونم می «:  گفتم.  بود شده پوشانده

 نگاه تایري تاب روي رو خوندنت کتاب که یادمه «.  کرد می تماشا مرا ي چهره آشکاري خشنودي با سم

  » ؟ خوندي نمی کتاب خونه توي بود سرد خیلی هوا وقتی چرا.  هوا ترین خرفزم توي حتی.  کردم می

»  . شن می تر واقعی خونیشون می بیرون تیقو ها کتاب «.  کردند دنبال را ها کتاب ردیف پشت ردیف هایم چشم

  ».برم کجا اول دونم نمی«.  کرد می پرواز دیگر ي قفسه به اي قفسه از ها چشم ، گرفتم گاز را لبم

 تنها این که کنم باور شد باعث جمله این گفتن موقع زدنش حرف لحن»  . بدم نشونت چیزي یه بیا «:  گفت سم

 دوباره او.  دهد نشان من به تا مانده منتظر روز تمام او که بود استثنایی العاده فوق چیز یک بلکه نبود چیز یک

 صداي که رفت باال خاموش هاي پله از و گذشت سرد صندوقدار از ، کشاند مغازه در مرا و گرفت را دستم

  . داشت نگه و بلعید را ما هاي قدم
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 باعث که هایی نرده با ، داشت سایز پایین ي مغازه نصف از تر کم که بود کوچکی شیروانی زیر اتاق ، باال ي طبقه

  . نیفتیم همکف ي طبقه به باال آن از شد می

 درب قرمز نفره دو نیمکت یک طرف به مرا سم»  . کن صبر.  بشین.  کردم می کار اینجا من ، سال یه تابستون«

 مسحور ، نشستم و آوردم در را کالهم.  بود کرده اشغال را فضا از بزرگی قسمت که کرد هدایت داغان و

 برانداز را پشتش گشت می را ها قفسه بود جستجویش در آنچه دنبال به که همچنان ، بودم شده او دستورات

 دوستان گویی کشید می ها ستون روي را انگشتانش طوري ، شد خم ، بود قافل من ي خیره نگاه از که او.  کردم

 و زد زانو ها قفسه پایین وقتی که طوري ، سرش شدن خم ، کردم تماشا را هایش شانه انحناي.  بودند قدیمی

 به که چیزي نهایت در.  بودند شده باز اتاق کف روي گونه خرچنگ انگشتانش گرفت زمین به را دستش یک

  . آمد نیمکت طرف به و کرد پیدا را گشت می دنبالش

.  بست برایم را آنها و گذاشت هایم پلک روي را دستش ، بماند من منتظر اینکه بدون»  . ببند چشماتو «:  گفت

 ، خورد گوشم به آن روکش شدن باز بلند عجیب صداي ، کردم حس را نیمکت تکان نشست من کنار او وقتی

  . شنیدم را خوردنشان هم به صداي زد می ورق را کتاب داخل هاي برگه وقتی

 این با و ، هستم تنها دنیا در من «:  گفت آرامی خیلی صداي با که وقتی ، کردم حس گوشم روي را نفسش بعد

 به نه حال این با و ، هستم کوچک دنیا این در من.  کنم خدایی را ساعت هر که تنها اي اندازه به نه حال

 خواهم می و خواهم می را آرزویم من.  مخاطره پر و تاریک ، باشم شیء یک فقط تو براي که کوچک اي اندازه

 تنها ، دهد ادامه اینکه از قبل ، طوالنی ، کرد مکث او»  . باشم دنبالش رود می عمل سمت به آرزویم که زمانی

 نوعی به و خاموش دقایق آن در ، خواهم می و «. شد می شنیده آمدند می تند تند اندکی که هایش نفس صداي

 وجود در که چیزي هر خواهد می دلم.  دهم می ترجیج را تنهایی وگرنه ، داند می که باشم کسی با ، ثبات بی

 لرزان را تو عمیق تصویر که باشم پیر قدري به یا کور قدري به که خواهم نمی هرگز و.  دهم بازتاب را توست

 پنهان که مکانی در ، آنجا که چرا ، باشم پنهان جایی هیچ در خواهد نمی دلم.  کنم افشا خواهم می.  دارم نگه
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  » . نیستم بیش دروغی ، ام شده

.  گذاشت من دهان روي را دهانش او و چرخاندم او صداي طرف به را سرم ، بودند بسته محکم هنوز چشمانم

 با که کتاب ي آهسته صداي و شوند می دور من هاي لب از اندکی هایش لب که کردم حس لحظه یک براي

  . کرد حلقه من دور را بازوانش او بعد و.  شنیدم را شد گذاشته زمین روي مالیمت

 روزهاي قول ، بودند لطیف گردنم پشت دستانش اما ، بود زمستان و نعنا طعم ، تیز ، خنک هایش لب طعم

 به انگار ، رسید نمی من به کافی هواي انگار ، افتاد دوران به سرم.  دادند می را ابدیت و تابستان و طوالنی

 مرا و یکم فقط ، داد تکیه کاناپه به سم.  شدند می دزدیده فرستم درون به را هایم نفس خواستم می اینکه محض

 بودند لگُ یک من هاي لب انگار ، احتیاط با بسیار ، بوسید و بوسید مرا.  کشید بود ساخته بدنش که اي حلقه در

  . شوند کبود داشت امکان ، کرد می لمسشان خشونت با او اگر و

 من شد متوجه سم که ، بوسیدیم می را یکدیگر سکوت در و ، بودیم پیچیده بهم کاناپه روي مدت چه دانم نمی

  . کردم حس را او تردید ، شود زبانش روي شور آب معنی متوجه اینکه از قبل.  کنم می گریه

  » ؟ کنی می گریه - داري تو.  گریس «

 آنها شستش انگشت با سم.  برسد نظر به تر واقعی ریختنم اشک دلیل شد می باعث فقط چون ، نگفتم چیز هیچ

  . کند خشک را هایم گونه روي اشک قطرات پارچه با تا کشید مشتش روي را آستینش سپس ، کرد پاك را

 نخ سر دنبال به سم زرد هاي چشم دادم می تکان را سرم وقتی » ؟ کردم اشتباهی کار من ؟ شده چی ، گریس «

 نظر به صدا.  زد می حرف دیگري مشتري با صندوقدار که شنیدم ، ها پله  پایین از.  جنبیدند می من صورت روي

  . آمد می دور خیلی

 انجام درست چیزو همه تو ، نه «.  زدودم بیفتد چشمم از اینکه از قبل را دیگري اشک » ، نه «:  گفتم باالخره

  . توانستم نمی.  بگویم را این توانستم نمی» ...  که اینه فقط.  دادي
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  » . منه آخر سال امسال که ... «.  نکرد خالی شانه سم

  » . شم نمی آماده وقت هیچ.  نیستم آماده من «.  کردم پاك را دیگري اشک و.  محکم ، گرفتم گاز را لبم

 فقط ، کرد حلقه من دور را بازوانش دوباره عوض در.  نبود گفتن براي چیزي اصالً شاید.  نگفت چیز هیچ او

.  بخش آرام اما ، ناشیانه ، کشید سرم پشت روي را دستش و گذاشت اش سینه روي مرا ي بارگونه این

 او نهایت در.  شد نوا هم او قلب با قلبم ضربان که وقتی تا سپردم گوش قلبش تپش به و بستم را هایم چشم

  » . نداریم وقتی بودن ناراحت واسه «:  کرد زمزمه و گذاشت من سر باالي در را اش گونه

 چه شدم متوجه شوکی با و بود آمده آسمان وسط به خورشید گذاشتیم کتابفروشی از بیرون به قدم که زمانی

  . خورد پیچ گرسنگی از شکمم راهنمایی براي.  است گذشته مدت

  » . بکشی وجدان عذاب باید وقت اون.  شم می تلف هیچی واسه دارم.  سریع.  ناهار «:  گفتم

 بین در اما ، بگذارد برانکو در را آنها تا برگشت و گرفت مرا جدید هاي کتاب کوچک کیف او»  . ندارم شک «

  » . میان دارن.  لعنت «.  بودند مانده ثابت من سر پشت جایی هایش چشم ، زد خشکش اتومبیل سمت به راه

 نظر به نامرئی داشت سعی ، داد هل عقب صندلی به را ها کتاب ، کرد باز را اتومبیل در و من به را پشتش او

 و شد ظاهر سرش پشت جان سپس.  رسید می نظر به خسته و آشفته که یافتم را الیویا و چرخیدم.  برسد

 توانستم نمی او با مقایسه در و بودم ندیده را او امروز تا سم با آشنایی از قبل از.  زد من به اي جانانه نیشخند

 چشمان و مشکی لخت موي برابر در او.  بودم کرده فرض قیافه خوش را جان روزي چطور که کنم درك

  . رسید می نظر به معمولی و ناچیز ، سم طالیی

  » . خوشگله سالم «:  گفت جان

 یا.  ردبب رو از را جان او زرد هاي چشم نداشت نیازي اما ، نکرد حرکت من طرف به.  برگشت سرعت به سم

 گذشت سرم از فکري ثانیه یک در. و رق  شق هاي شانه با ، بود من کنار در ایستادنش طرز خاطر به فقط شاید
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 ساکت را درونش گرگ داد می نشان آنچه از بیش عادي طور به شاید که ، باشد خطرناك است ممکن سم که

  . بود کرده

 هاي ماه آن کنم فکر خود با شد باعث که بود بسته نقش جان ي چهره روي خواندنی قابل غیر و عجیب حالت

  . اند بوده واقعی کرم می فکر من آنچه از بیش زنی الس به تظاهر

 بود آویزان او ي شانه از که دوربینی روي هایش چشم که انداخت نگاهی سم هب او » ، سالم «:  گفت الیویا

  . بود رفته آنها در چیزي انگار مالید را هایش چشم و کرد نگاه را پایین او.  بودند شده فیکس

  » . برخوردیم شما به اینجا که بامزه چه.  سالم«.  ناصادقانه من لبخند و بود واضح سم راحتی عدم

 او و انداختند سم طرف به سریعی نگاه جان هاي چشم»  . بریم می فرمون خورده یه مامان واسه داریم فقط «

 آمیز تملق جورهایی یک ؛ شد سرخ ها تسترون صداي بی نبرد از هایم گونه.  زد لبخند خوشایند زیادي اندکی

 بیرون این.  بزنه کتابفروشی به هم سري یه بیرون اومدیم که حاال خواست می الیویا و «.  عجیب اندکی ، بود

  » . تو رم می من.  یخچاله عین

  » ؟ دن می راه اونجا هم رو سوادا بی مگه «:  گفتم شوخی به قدیم هاي زمان مانند

 نصفه لبخند جواب در هم سم.  زدم نیشخند سم به هم من و بود رفته بین از تنش تمام ، زد نیشخند جان آنگاه

 در الیویا.  بود رفته آنها در چیزي انگار کرد می رفتار طوري هنوز ، بودند باز نیمه هنوز هایش چشم ، زد اي نیمه

  . بود کرده بغل را خودش بازوانش با ، ایستاد در بیرون درست ، رو پیاده

 حرف من با » ، ببینمت خونه از بیرون زودي این به نیست مدرسه که روزایی کردم نمی فکر «:  گفت من به

  » . ري می زمستونی بخواب تعطیل روزاي کردم می فکر «.  کرد می نگاه سم به اما ، زد می

 دانستم نمی دیگر انگار که بود این مثل ، بودم نزده حرف او با که وقتی همه این از بعد»  . نه امروز ، نُچ «:  گفتم
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  » . میده حسی چه ببینم شدم پا زود «.  دهم انجام را کار این چطور

 پرسیده که هست بین این در سوالی کردم می حس ، کرد می نگاه سم به داشت هنوز او » ، عالیه «:  گفت الیویا

 معرفی را آنها خواستم نمی آمد، می معذب خیلی نظر به دوربینش و الیویا بر و دور سم که آنجایی از.  شود نمی

 ما از یکی هروقت چطور که این ، دوتا ما بین ي فاصله  : بودم آگاه کامالً ما به به او کردن نگاه طرز از اما ، کنم

.  عادي تماس و.  بودیم وصل هم به نامرئی هاي ریسمان با او و من انگار ، کرد می تغییر هم آن شد می جا جابه

 طرف به بعد ، زد دست آستینم به نرمی به و رفت می من بازوي طرف به که کرد دنبال را سم دست او هاي چشم

.  بود کرده باز بارها قبالً را آن گویی ، راحت . بود ماشین در ي دستگیره روي هنوز که رفت دیگرش دست

  » ؟ کیه این «:  گفت الیویا باالخره.  داشت تعلق من به و برانکو به او که انگار

  . انداختند می سایه چشمانش روي و بودند پایین هنوز هایش پلک.  کردم نگاه سم به موافقت ي نشانه به

  » ، سم «:  گفت مالیمت با او

 انگار که بود این مثل اما ، کرد نمی نگاه دوربین به او.  داشت وجود او ي مردانه صداي با رابطه در مشکلی

:  گفتم که وقتی داشت را او پریشانی از بازتابی سهواً صدایم.  کنم حس آن به نسبت را توجهش توانستم می

  » . همیم با که اینه منظورم.  زاریم می قرار هم با من و سم ، اُلیو.  الیویاست این«

 تا شد منقبض سم ، من کنار در»  . شناسم می رو تو من «:  گفت عوض در اما بدهد، نظري او داشتم انتظار

 غیر طور به اوتقریباً و انداخت او به را هایش چشم سم » ؟ درسته ، کتابفروشی از «:  کرد اضافه الیویا وقتی

  » . کتابفروشی از.  آره «.  داد تکان سر اي مشاهده قابل

 هاي چشم از را هایش چشم اما بود گرفته را ژاکتش ي لبه ، بودند خورده گره اش سینه جلوي هنوز الیویا بازوان

 که ببخشید ؟ زاري می لنز تو ... من «.  است کشمکش در کلمات کردن پیدا براي رسید می نظر به.  برنگرفت سم

  » . پرسن می ازت زیاد حتماً. مکر اینقدر
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  » . زارم می لنز ، آره و.  پرسن می ازم زیاد آره«  : گفت سم

» .شدم خوشحال مالقاتت از ...آم.  باحالن خیلی ، خوب «.  انداخت سایه الیویا ي چهره به ناامیدي شبیه چیزي

  » . کردیم دعوا سرش که بود اي احمقانه واقعاً موضوع.  متأسفم «:  گفت و برگشت من طرف به

  . پرید سرم از داشتم را گفتنش قصد که هرچیزي متأسفم گفت که وقتی

 چه براي داشتم که نبودم مطمئن واقعاً چون ، بود ضعیف اندکی صدایم»  . متأسفم منم «:  دادم جواب

  . کردم می عذرخواهی

  » ؟ بعداً ؟ بزنی زنگ بهم تونی می... فقط من.  آره «.  برگشت من روي بعد و کرد نگاه سم به الیویا

  » ؟ کی!  حتماً ، آره «.  زدم پلک حیرت با

 به تونم می ؟ نداره اشکالی.  خوبیه وقت کی دونم نمی ؟ بزنم زنگ بهت من تونم می... راستیاتش ... من «

  » ؟ بزنم زنگ گوشیت

  » ؟ بزنیم حرف بریم جایی خواي نمی اآلن مطمئنی.  بخواي وقت هر «

 اون«  .کرد نگاه سم به دوباره و داد تکان را سرش او»  . همراهمه جان چون ، تونم نمی.  نه اآلن ، نه ، اوم «

  » . متأسفم مون احمقانه بحث جرو به راجع.  گم می دل ته از.  گریس مرسی.  خوبه بعدا اما.  بگرده خواد می

  ؟ کرد می تشکر من از داشت چرا.  فشردم بهم را لبهایم

  » ؟ نه یا میاي ؟ الیو «.  آورد بیرون کتابفروشی در از را سرش جان

  . شد ناپدید کتابفروشی در زنگ دینگ صداي با و داد تکان دست ما براي الیویا

 را دستش اینکه بدون.  کشید آسودگی سر از لرزانی و عمیق آه و گرفت را سرش پشت هایش دست با سم
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٢۶

  . زد قدم رو پیاده در را کمی مسافت وار دایره بیندازد

 ، کشی می خجالت دوربین از ؟ چیه جریان بگی بهم خواي می «.  کردم باز را راننده کنار درب و شدم رد او از

  » ؟ میونه در اي دیگه چیز یا

 تمام و الیویا روي به را در خواست می انگار ، بست محکم را در ، شد سوار و رفت برانکو دیگر طرف به سم

 عصبیم جک موضوع نای و بودم دیده گرگارو از دیگه یکی ... اونروز فقط من.  متأسفم «.  ببندد مکالمه عجیبی

 که ترسیدم می ازین... من چشماي و.  بودیم گرگ که وقتی.  گرفته عکس ما تمام از اون ... الیویا و.  کرده

  ، کردم رفتار داغونا عین کامالً.  دونم می.  کردم قاطی ... فقط و بدونه من ي درباره میگه اونچه از بیش الیویا

  » ؟ نه مگه

  . خزید من در ناراحتی»  . بزنه زنگ بعداً امیدوارم.  بود تو از تر داغون اون آوردي شانس.  آره «

  » ؟ خونه بریم فقط یا بخوریم چیزي جایی بریم خواي می «.  کرد لمس را بازویم سم

 سعی ، کردم می مرور بود زده الیویا که حرفی داشتم طور همین.  گذاشتم دستم در را ام پیشانی و کردم اي ناله

 چه که ببرم پی این به داشتم سعی.  رسید می نظر به عجیب و آور خجالت اینقدر مکالمه چرا که کنم کشف داشتم

 دیگري چیز چه اما.  گفتم می بیشتري چیز باید است متأسف گفت من به اینکه از بعد.  بود نشده گفته چیزي

  ؟ بود گفتن براي

  . بودم کرده خودخواهی چقدر شدم متوجه اینکه تا ، کردیم سفر خانه طرف به سکوت در

 را انگشتانش او ؛ گفتم را سم آزاد دست و کردم دراز را دستم»  . کنم می خراب رو قرارمون دارم ، ببخشید «

 و کنم نمی وقت هیچ ، بگم اطالع محض باید که ، کردم گریه زار زار نشستم اولش «.  فشرد من انگشتان دور

  » . شده الیویا پرت حواسم کالً هم حاال

... شده بارم یک... رو تو که خوبه این تازه.  مونده برامون زیادي روزاي... شو خفه «:  گفت دلنشینی لحن با سم
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  » . باشی تبار یه عین اینکه عوض.  ببینیم احساساتی

  » . میاد خوشم ازش ؟ت ربا عین «.  زدم لبخند

  » . نباشم هه مهره بی اون من شده بارم یه واسه بود خوب اما.  میاد دونستم می «

  » . کردم می استفاده تو توصیف واسه من که نیستن کلماتی اونا «.  خنده زیر زدم

 خیلی «:  کرد پافشاري ، خندیدم دوباره وقتی » ؟ کردي نمی فرض لطیف گل یه خودت با مقایسه در منو تو «

  » ؟ کنی می استفاده لغاتی چه از تو پس ، خوب

 خوب خیلی من ذهن.  رفتم فرو فکر به ، دادم تکیه صندلی به ، کرد می نگاه من به بدگمانی با سم که طور همین

  » ، حساس «.  کردم امتحان  - . توصیف و کردن خالصه لحاظ از نه حداقل -کرد نمی کار لغات با

  » . ضعیف «:  کرد ترجمه سم

  » . خالق «

  » . ایمو خطرناکی طرز به «

  » . مالحظه با «

  » . شوئه فانگ «

  » ؟ درآوردي 'مالحظه با 'از رو شوئه فانگ چطوري «.  شد مانند خرناس صدایم که خندیدم محکم انقدر

 باال را هایش شانه سم»  . چینن می متفکرانه چیزارو این و گیاه و لوازم ، شوئه فانگ تو چون ، دونی می «

 ي تیکه اون جز ، کنه می کار چطوري دونم نمی کامل.  چیزا این و.  ذن مثل.  باشه بخش آرام که «.  انداخت

  » . کردنش فکر
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.  کردم نگاه پنجره از بیرون به شدیم می تر نزدیک خانه به که طور همین و زدم بازویش به مشتی شوخیه ب

 ، رنگ بی اي قهوه -نارنجی هاي برگ.  راندیم می والدینم ي خانه راه در بلوط درختان از ردیفی بین از داشتیم

 آنها که بودند بادي تند انتظار در و زدند می بال بال باد جریان در و بودند زده چنگ ها شاخه به ، مرده و خشک

 به داشت توان در که جایی تا که تابستانی برگ یک.  گذرا:  بود سم که بود چیزي آن این.  زد می زمین به را

  . چسبید می زده یخ ي شاخه یک

 تو.  چشمات مثل درست«  . نکردم نگاه او به حرف این گفتن موقع»  . غمگینی و قشنگ تو «:  گفتم باالخره

 دوباره که وقتی تا بودم کرده فراموشش اما شنیدم بودم کوچیک ي بچه یه وقتی که مونی می آهنگ یه مثل

  » . شنیدمش

:  گفت مالیمت با سم بعد و رسید می گوش به جاده روي تایرها چرخیدن صداي فقط طوالنی ي لحظه یک براي

  ».مرسی«

 و بودند پیچیده هم در پوشمان جین پاهاي ، خوابیدیم من تخت روي را ظهر از بعد تمام و رفتیم خانه به

 در ، ناهار هاي نزدیک.  گفت می چیزي خود براي دورنما در رادیو ، بود شده دفن او گردن در من صورت

  کردم سعی ، کرد می درست را ها ساندویچ دقت با سم وقتی.  کنیم پیدا خوردن براي چیزي تا گشتیم آشپزخانه

  . بگیرم تماس الیویا با

 زنگ بهت که بگم فقط یا ، بدم بهش پیغامی خواي می.  بیرون رفته اون. گریس ببخش «:  داد جواب جان

  »بزنه؟

 قطع را گوشی.  ام کرده ناامید را الیویا که کردم می احساس اي گونه به»  . بزنه زنگ بم بگو بهش فقط «:  گفتم

:  کردم می فکر بود گفته او که چیزي به داشتم هنوز.  کشیدم پیشخان روي را انگشتم یک حواسی بی با و کردم

 جلوي داخل اومدیم وقتی ؟ کردي توجه «:  پرسیدم سم از.  کردیم بحث و جر دربارش که اي مسخره چیز
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  » ؟ جلویی هاي پله کنار ؟ میومد بویی چه خونه

  » . آره «.  داد من دست به ساندویچ یک سم

  » . گرگ ادرار مثل.  بود ادرار مثل «:  گفتم

  » . آره «.  آمد می ناراحت نظر به سم صداي

  » ؟ بوده کی کنی می فکر «

 کارو همین دوباره هم ایوان روي اون.  کنم حس رو بوش تونم می.  شلبیه دونم می.  کنم نمی فکر «:  گفت سم

  » . فهمیدم بوشو بودم اونجا وقتی دیروز.  کرده

.  درآوردم شکلکی و کرد می نگاه من هاي چشم به خوابم اتاق ي پنجره پشت از که داشتم بیاد را او هاي چشم

  » ؟ کنه می اینکارو داره چی واسه«

 خاطر به نه و باشه من ي درباره امیدوارم فقط «:  گفت که وقتی آمد می نامطمئن نظر به و داد تکان را سرش سم

 صداي دور راه از ؛ لغزیدند جلویی راهروي طرف به چشمانش»  . کنه می تعقیب منو داره فقط که امیدوارم.  تو

 با او که همچنان»  . بشم ناپدید برم من.  مادرته کنم می فکر « . آمد می پایین جاده از که شنیدم را اتومبیلی

 سرش پشت ، گذاشت می من پیش اینجا را ها شبهه و شک و ها سوال تمام و برد می پناه من اتاق به ساندویچش

  . کشیدم هم در را هایم اخم

 بنابراین نشستم جایی و آوردم را ام پشتی کوله.  چرخیدند پارکینگ در اتومبیل تایرهاي ، خانه جلوي در بیرون

   . باشم نشسته مشکالت از اي دسته با آشپزخانه میز پشت من ، شد می داخل مامان که وقتی

 به خودش با هم را سرد هواي هجوم ، کرد پرت آشپزخانه پیشخان روي را کاغذ اي کپه و شد داخل مامان

 که همچنان او کلیدهاي.  باشد مصون آن از من خواب اتاق در پشت سم که بودم امیدوار ، لرزیدم.  کشید داخل
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 باز را آنها و داد فحشی لب زیر ، برداشت را آنها.  انداختند راه جیلینگ جیلینگ صداي لغزیدند می زمین روي

 یعنی.  کردیم بازي 1بال پِینت گردش توي.  خواد می هوله هله دلم ؟ خوردي چیزي «.  انداخت کاغذها روي

  » . داشت ارزششو کرد طرف که کاري

 ، بود کمین در خانه بر و دور که ، بود شلبی ي درباره کردن فکر مشغول هنوز مغزم از نیمی.  کردم اخم او به

 هم به گروه شدن نزدیک واسه حتماً ، چی «.  داشت نظر زیر هم با را ما یا.  پایید می را من یا ، پایید می را سم

  » ؟ آره ،

 ؟ بخورم بینم می تلویزیون دارم وقتی که داریم چیزي «:  پرسید و کرد باز را یخچال در.  نداد جواب مامان

  » ؟ چیه دیگه این ! خدایا

  » . تنبله آشپز مال فردا.  مامان ، گرازه کمر «

  » ؟ ببینی من با فیلم یه خواي می.  اس زده یخ ي گنده حلزون یه عین «.  بست را یخچال و لرزید خود بر او

  » ؟ کجاس بابا «.  بود خالی راهرو اما ، انداختم راهرو سمت به و گذراندم او از را نگاهم بابا دنبال به

»  . خواستم تو از نیست اینجا اون چون انگار کنی می رفتار جوري یه.  پرواز رفته سرکار جدید هاي بچه با «

 کرد رها پیشخان روي را آن باز ي جعبه و ریخت 2گرِنوال خودش براي.  کرد می صدا سرو آشپزخانه دور مامان

  . کرد نشینی عقب کاناپه طرف به و

  .رفتم می سر با کنم جمع را خودم مبل روي مامان با که آمد می پیش کمیاب فرصت این وقتی ، روزگاري روزي

  .بود منتظرم  که داشتم را دیگري کس.  دیر خیلی ودیگر بود کم خیلی که کردم می حس جورهایی یک حاال، اما

  .بزنند را دیگري رنگ از پر هاي گلوله با کنند می سعی آن در ها بازیکن آن در که ورزشی .1

  .شود می درست آجیل و شده خشک هاي میوه با گندم مخلوط از که صبحانه براي غذایی .2
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  » . بخوابم زود و برم فقط دم می ترجیح کنم فکر.  نیستم فرم رو زیاد کنم می حس «:  گفتم مامان به

 پرید مبل روي فقط او.  نیفتاد اتفاق این که وقتی تا شود غمگین اش چهره خواست می دلم که بودم نشده متوجه

 ایوون روي رو زباله پالستیکاي ، ضمن در «:  گفت او ، بروم تا چرخیدم وقتی.  برداشت را تلویزیون کنترل و

  » . سراغش میان حیوونا ؟ باشه ، نذار پشتی

 ، کردم رها مبل روي فیلم تماشاي حال در را او.  حیوان کدام دقیقاً دانم می کردم می حس » ، باشه «:  گفتم

 من تخت روي که یافنم را سم ، کردم باز را خوابم اتاق در وقتی.  بردم اتاقم به را همه و کردم جمع را تکالیفم

.  بود اینجا به متعلق که انگار رسید می نظر به طوري ، خواند می رمان یک خواب چراغ نور در و بود شده جمع

 تا نکرد بلند کتابش روي از را سرش دقیقه یک براي اما ، شنیده را من شدن وارد صداي حتماً که دانستم می

 خود به بدنش که را فرمی بود مطالعه حال در وقتی که بودم این عاشق.  کند تمام را خواند می که فصلی

 جوراب و بلند پاهاي فرم تا کرد می خم ها صفحه روي را سرش وقتی گردنش منحنی از ، کنم تماشا گرفت می

  . پوشش

 به ابروهایش ، زد لبخند من به و کرد بلند را سرش ، بست را آن و گذاشت کتاب در را انگشتش او ، باالخره

 هاي کتاب من و کرد دراز دعوت یک عنوان به را بازویش.  رفتند هم طرف به همیشگیشان غمناك حال همان

 دیگر دست با و داشت نگه دست یک در را رمانش او.  شدم ملحق او به و کردم رها تخت پایین در را ام درسی

 ربوده زمین از همه آن در که بود عجیبی کتاب.  خواندیم را آخر فصل سه هم با و.  کرد نوازش را من موي

 پیدا براي را خود مأموریت که کردند می انتخاب باید آنها و.  اش معشوقه و اصلی کاراکتر جز به ، بودند شده

 دوباره خواستند وقت هر و باشند داشته خود  براي تماماً را زمین یا کنند کامل بودند شده اسیر که کسانی کردن

 با.  شد خیره سقف به و چرخید کمرش روي سم ، شد تمام وقتی.  کنند تبدیل مسکونی مکانی به را آن

  . کشیدم اي دایره اشکال او تخت شکم روي هایم تانگش

  » ؟ کردي می انتخاب کدومو بودي تو اگه «:  پرسید او
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 به کارشان و شوند جدا یکدیگر از آخر در شد باعث فقط که ، بودند گشته بقیه دنبال به کاراکترها ، کتاب در

 مشتم در را شرتش-تی از قسمتی.  بتپد تر سریع اندکی من قلب شد باعث سم سوال دالیلی به بنا.  کشید تنهایی

  . گرفتم

  » ، نداره پرسیدن دیگه اینکه «:  گفتم

  . شدند جمع باال به سم هاي لب

 هنوز که گفت من به مادرش ، زدم زنگ منزلشان به وقتی.  است نزده زنگ من به الیویا که شدم متوجه تازه بعداً

  . است بیرون

  ؟ بروي آنجا به که بود هم جایی فالز مرسی در ؟ کجا بیرون گفت درونم در اي آهسته صداي

  . جنگل در را جک هاي چشم و.  دیدم پنجره بیرون را شلبی صورت خواب ، رفتم خواب به وقتی شب آن
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  .تمام حقوق این اثر متعلق به مترجمین و وبسایت مذکور میباشد
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  ) Shiver(  لرزش:  فالز مرسی هاي گرگ

  مگی استیفویدر : نویسنده 

  یاسمین جهانبخش : سرپرست ترجمه 

  زهرا امین:  این فصول مترجمین

  افشین موسوي ، شفق ملّازاده: بازبینی نهائی متن 

  فر مهربانی میالد: و لوگو طراح صفحه 

  ) twilight.ir(  وبسایت فارسی توآیالیتبار از  براي اولین ترجمه و نشر
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  سم – فصل سی و سوم

  درجه فارنهایت 41

  

ویدار يآقا يها سگ خواب ها مدت از پس بار نیاول يبرا ، شب آن
1

  . دمید را 

 ، گرفتم فاصله سیگر از و دمیغلت.  کردم یم حس دهانم در را خون مزه ، شدم داریب عرق از سیخ و لرزان

 گرفته گاز را زبانم.  دمیسیل را آلودم خون يها لب.  کند داریب را سیگر است ممکن قلبم تپش کردم یم حس

  . بودم

.  کنم فراموش را میایدن یذات خشم که بود راحت یلیخ ، بودم سیگر تخت تیامن در انسان شکل به که یوقت

 گرگ فقط اگر و ییجادو ، ساکت ، جنگل درون ارواح:  بود راحت باشد دهید را ما دیبا او که آنطور ما دنید

  . مینبود یواقع يها گرگ ما یول.  شدند ینم محسوب خطر یواقع يها گرگ ، بود او با حق دیشا میبود

 حال در نکهیا از یحاک ییها نشانه.  رمیگ یم دهیناد را ها نشانه دارم که خواند یم گوشم در بودم دهید که یخواب

 ي خانه حاال و دوستانش ي خانه ، اش مدرسه در ها گرگ ، هستم سیگر يایدن به خودم يایدن خشونت آوردن

  . بودند کرده پنهان یانسان يها قلب یوانیح پوست ریز در که ییها گرگ.  خودش

 کردم فکر.  بشنوم تا کردم زیت را میها گوش ، بودم دهیکش دراز سیگر تخت يرو کیتار اتاق در که همانطور

.  کنم حس توانم یم پنجره ازپشت یحت را یلبش يبو کردم تصور و ام دهیشن وانیا کف بر را ییها پنجه يصدا

 گروه رهبر کبِ عالقه مورد من.  خواهد یم بودم شده انتخاب شیبرا که را يزیچ - خواهد یم مرا او دانستم یم

 قدرت کوچکمان يایدن در من ، بودم هردو یمنطق نیجانش و ها گرگ گروه رهبر ، پائول نیهمچن و یانسان

  .  داشتم يادیز

  . بود قدرت خواستار یشلب... آه و

1 .Mr. Dario   
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 ، کردم یم یزندگ کبِ خانه در و بودم ساله زدهیس یوقت.  بود کرده ثابت را نیا ویدار يها سگ هیقض

 و کرد مکان نقل آنجا از -  بودند دورتر بیجر وپنج هفتاد گانمانیهمسا از یبعض -  مان هیهمسا نیتر کینزد

 آدم نظرم به ویدار يآقا خود شخصاً.  فروختند ویدار يآقا نام به بییعج و ثروتمند آدم به را بزرگش خانه

 شتریب او.  است شده زنده دوباره و مرده که کرد یم القا را حس نیا که داشت یخصوص به يبو.  آمد ینم یجذاب

 يزهایچ از محافظت يبرا که کرد یم یمختلف يرهایآژ درباره حیتوض صرف میبود اش خانه در ما که را یوقت

 و فیتعر نیهمچن و -  » مخدرشه مواد منظورش«  بود گفته من به بعداً کبِ - بود کرده نصب اش قهیعت

  . کرد یم رها آنجا در را آنها نبود خانه یوقت که نگهبانش يها سگ درباره شاعرانه يها دیتمج

 یپوست و ، دادند یم نشان را شانیها دندان صدا و سر با ، بودند یزشت موجودات.  داد نشان ما به را آنها سپس

 از محافظت درد به فقط یجنوب يکایآمر ينژادها گفت یم ویدار يآقا.  داشتند دهیپر رنگ و چروك و نیچ پر

 کامالً بخورند و بشکافند را انسان کی صورت توانند یم آنها که داد یم حیتوض داشت یوقت او.  خورند یم گله

 ندهد را ملکش از خروج اجازه آنها به ویدار يآقا است دواریام که گفت کبِ یوقت.  دیرس یم نظر به خشنود

 -   بود درونشان يفلز يخارها که شانیها قالده به اشاره با ویدار يآقا.  داشت شک اش گفته به هم خودش

 دیلرز آهسته یکیالکتر كوش دادن نشان يبرا و» .  کنهیم وارد شوك ها سگ به شدت به« :  بود گفته بعداً بک

 داخل به شبانه که هستند یکسان شود شکافته صورتشان است ممکن که یکسان تنها داد نانیاطم ما به  - . 

 را ها سگ یکیالکتر يها قالده که را يمولد ي جعبه بعد و.  بدزدند را جاتش قهیعت تا کشند یم سرك ملکش

 بود آغشته یاهیس يپودر رنگ به جعبه.  بود داده نشان ما به داشت یم نگه خانه کینزد را آنها و کرد یم کنترل

  . کرد اهیس را دستش که

 تنها.  بودم کرده دایپ وسواس آنها به نسبت من یول.  کند ینم فکر ها سگ آن به يگرید یکس دیرس یم نظر به

 از یکی صورت ، کنند تکه تکه را ولئپا ای کبِ و شوند آزاد آنها که بود نیا بست یم نقش ذهنم در که يزیچ

 در را کبِ تابستان يگرما در روز کی نکهیا تا ، بودم مشغول ها سگ فکر با ها هفته.  بخورند و بشکافند را آنها

  . کردم دایپ کباب يبرا دنده گوشت کردن خرد حال در شرت -  یت و شلوارك با آشپزخانه

  » ؟ کبِ «

  » ؟ سم ، داري احتیاج چیزي« .  نکرد بلند بود انجامش مشغول دقت به که يکار از را سرش او
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 ، شود رو روبه من با تا دیچرخ»  ؟ بکشم رو ویدار يآقا يها سگ تونم یم چطور يبد نشون من به شهیم «

  ».  بشم مجبور اگه« :  کردم اضافه

  ».  یشینم مجبور «

  ».  کنم یم خواهش« .  کردم را کار نیا یول ، بودم متنفر کردن التماس از

 تیحساس ، بودم انسان یوقت ، بود او با حق» .  يندار رو ییکارا نیهمچ جرأت و دل تو« . زد یچشمک کبِ

  . داشتم خون به نسبت یدردناک

  ».  کنم یم خواهش «

 من به و آورد خانه به خودش با خام ي جوجه نیج کی ، بعد روز یول ، نه گفت من به و درآورد یشکلک کبِ

 با او ، نکردم غش ها مرغ دنید با یوقت.  بشکنم را آنها و کنم دایپ را ها مفصل ضعف نقطه چطور که داد ادی

 و سخت يها استخوان.  شد ام آرواره شدن سست و تهوع باعث که آورد یخون به آغشته قرمز گوشت خودش

  . شکست را آنها شد ینم ها مفصل کردن دایپ بدون و نمود یم یناشکستن دستانم ریز در سرد

 بودند کرده اشغال را میاهایرو ها سگ ؛ دادم تکان را سرم»  ؟ ينشد خسته هنوز« :  دیپرس روز چند از بعد کبِ

 جنگ مورد در ییویدیو نوار چند کبِ.  میداد ادامه پس.  دادند یم جوالن سرودم یم که ییشعرها انیم در و

 دهانم يرو را دستم.  کردند یم پاره تکه را گریکدی که میکرد یم نگاه را ییها سگ هم با و بود کرده دایپ ها سگ

 خرخره سراغ به ها سگ از یبعض چطور که دمید یم.  خورد یم هم به خون دنید با ام معده.  بودم گرفته

 کبِ.  آوردند یم در پا از را فشانیحر و گرفتند یم گاز ناگهان ؛ ییجلو يپاها سمت به یبعض و رفتند یم

.  کوچک ي دورگه ریِ يتر کی مقابل در بزرگ بول پیت کی ، داشت توجه نابرابر يها جنگ از یکی به منحصراً

 به هنوز یول يتریقو ها آدم از یلیخ از یهست انسان که یوقت.  تویی اون ، کن نگاه رو کهیکوچ سگ «

 و فیضع رو بزرگ سگ ، جنگه یم چطور کهیکوچ اون نیبب.  یرس ینم ویدار يها سگ از یکی يقدرتمند

  ».  کنهیم اش خفه بعد و کنهیم سست

 مثل - میدیجنگ و میرفت رونیب من و کبِ بعد و.  کشت را بزرگ سگ چطور که کردم نگاه را کوچک ری تري

  . کوچک سگ و بزرگ سگ
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 یلیخ یول ، ترها دقت یب و رهایپ اول ، يگرید از بعد یکی ، شکل رییتغ به میکرد شروع.  شد يسپر تابستان

 ، اش مطلق یرکیز خاطر به کیآلر ، اش یسرسخت خاطر به کبِ.  بودند مانده یباق انسان نفر چند فقط زود

بودم نشده شکننده و بودم جوان هنوز چون ، من و.  بک و من به شدن تر کینزد يبرا یلبش .  

 لیم و يزیغر خشم تواند ینم باشد دهینشن را صدا نیا که یکس.  کنم ینم فراموش را ها سگ جنگ يصدا هرگز

 نگرفته قرار اي يریدرگ نیچن در هرگز زین گرگ کی عنوان به یحت.  کند تصور کردن نابود يبرا را سگ دو

  . کشتن يبرا نه دندیجنگ یم ییجو سلطه يبرا گروه ياعضا - بودم

 ي دهیا.  بزنم قدم غروب در تا آمدم رونیب من یول ، نکنم ترك را خانه بود گفته کبِ ؛ بودم جنگل در من

 ذهنم به يا پاره تکه شعر تازه.  میبنوس یآهنگ شب نه و بود روز نه که زمان آن در خواستم یم و داشتم یناقص

 یول.  ویدار ي خانه کینزد نه ، جنگل در نجایهم ، بود کینزد صدا.  دمیشن را دنشانیجنگ يصدا که بود دهیرس

  . شناختم را دار موج غرولند يصدا آن فوراً.  باشد ها گرگ يصدا توانست ینم نیا که دانستم یم

 گرگ آنها با همراه.  ویدار يوالهایه:  نور کم غروب در کریپ غول دیسف سگ دو شبه.  دمید را آنها بعد و

 که را ییرفتارها تمام داشت ، پائول ، گرگ آن.  بود ها بوته در دنیغلت و يزیخونر ، کشمکش حال در یاهیس

 يرفتار هر -  دهیچرخ مهین سر ، نییپا سمت به دم ، عقب به رو گوشها - داد یم انجام میبود گرفته ادی گله در

 يزیچ تنها.  نبودند بلد یگروه رفتار چیه ها سگ یول.  زدیم ادیفر را يفرمانبردار و اطاعت زدیم سر او از که

 میصدا» ! یه«  زدم ادیفر.  پائول نکرد تکه تکه به کردند شروع نیبنابرا.  بود کردن حمله دانستند یم که

  »! یه« . بود غرش هیشب میصدا نباریا و کردم یسع دوباره.  نبود يقو کردم یم فکر که آنقدرها

 بر شیها دندان که بود گرید دیسف طانیش به چشمم.  زدم یغلت و دمیچرخ.  دیدو من سمت به ها سگ از یکی

.  بود خون در غرق صورتش سمت کی و کرد یم تقال دنیکش نفس يبرا پائول.  بود شده قفل اهیس گرگ يگلو

 و بود ناآرام و نیسنگ والیه.  میافتاد نیزم به ما ي سه هر ، انداختم بود گرفته را او که  یسگ يجلو را خودم

 به را آن نتوانستم یول گشتم شیگلو دنبال به زمیانگ رقت و فیضع یانسان دستان با.  بود چهیماه از بدنش تمام

  . اورمیب دست

 گاز از و شدم خم موقع به درست.  کردم حس میگلو بر یداغ بزاق.  کرد اصابت پشتم به ینیسنگ جسم

 کردم احساس.  رفت فرو ام شانه در گرید سگ يها دندان عوض در ، کردم دایپ نجات ها سگ از یکی ي کشنده
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  . دیلغز یم ام ترقوه استخوان بر که سگ يها دندان بار آتش و آور درد حس -شدند دهییسا هم به میها استخوان

 در که پائول و کردم یم حس که يدرد وجود با که بود سخت يا کننده وانهید طرز به» !  کبِ« :  زدم ادیفر

 مرگبار ، عیسر - داشتم ادی به را کوچک ری تري آن هنوز.  کنم فکر يزیچ به ، داد یم جان داشت چشمانم مقابل

 را مفصل ، زدم چنگ را شیجلو يپا.  کشت یم را ولئپا داشت که بردم یسگ سمت به را دستم کی.  یوحش و

 حرکت جز يزیچ به.  نکردم فکر اوردیب وجود به بود قرار که ییصدا به ، نکردم فکر خون به و کردم دایپ

  . نکردم فکر شکستن مکانیکی

  . نکرد ول را ولئپا گردن یول آورد در یسوت يصدا اش ینیب انیم از.  دیچرخ سگ چشمان

 تکان اش آرواره انیم در را ام شانه داشت.  کنم دور خودم از را گرید وانیح که زد یم ادیفر بقا يبرا ام زهیغر

 از خارج میها استخوان کردم تصور.  بود داغ آتش چون و نیسنگ آهن مانند اش آرواره.  کرد یم خورد و داد یم

  . بماند منتظر توانست ینم ولئپا یول.  وردند  یم تاب و چیپ شان یاصل يجا

 را دستم.  چاندمیپ و گرفتم را سگ يگلو چپم يبازو با یول کنم حس یدرست به را راستم يبازو توانستم ینم

 کوچک ری تري آن من.  افتاد نفس نفس به والیه دمیشن که ییجا تا کنم اش خفه کردم یسع دادم فشار تر محکم

 یخستگ کارم در قدر همان زین من و نمود یم ریناپذ یخستگ آورد یم ولئپا گردن بر که يفشار در سگ.  بودم

 دست ، بکشم باال کرد یم خرد را ام شانه که گرید سگ ریز از را خودم کردم یم یسع که همانطور.  بودم ریناپذ

 در ذهنم -  کردم ینم فکر يزیچ به.  بستم را نفسش راه و گذاشتم سگ ینیب سوراخ يرو را حسم یب راست

 از ریغ جا هر ، شعر کی خواندن و یقیموس به دادن گوش حال در ، گرم يجا کی ، خانه در ، بود ها دست دور

  . کشتن حال در نجایا

 و افتاد نیزم بر سگ بعد و دیدرخش چشمانم مقابل در يا جرقه.  افتادین یاتفاق چیه وحشتناك يا لحظه يبرا

  . سگ و پائول ، من خون -بود گرفته خون را جا همه.  شد رها چنگش از ولئپا

 ، نکن ولش« .  بشنوم جنگل درون را ها قدم گنگ يصدا توانستم یم حاال ، بود کبِ يصدا» !  نکن ولش «

  »!  نمرده هنوز

 هنوز که کردم یم فکر یول -کنم حس را يزیچ هیچ توانستم ینم گرید - کنم حس را دستانم توانستم ینم گرید
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 ام شانه در را ها دندان ، دیچرخ ناگهان بود گرفته را گردنم که یسگ یوقت بعد و.  ام گرفته محکم را سگ گردن

 يانفجار يصدا.  زد کنار من يرو از را آن و رفت گردنش سمت به و دیغر ، کیآلر ، گرگ کی.  کردم حس

 و ، يگرید از تر کینزد یلیخ ، گرید يانفجار يصدا.  است بوده تفنگ يصدا دمیفهم بعد که دیرس گوشم به

 فرما حکم یسکوت چنان بعد و.  دیکش یم نفس یسخت به ، دورشد ما از کیآلر.  کردم حس انگشتانم ریز یتکان

  . زد زنگ میها گوش که شد

 شد آهسته خون انیجر.  داد قرار بدنم کنار را آنها و کرد جدا مرده گرگ يگلو از را میها دست متیمال با کبِ

  . کردم دایپ يبهتر احساس ، کرد خود میترم به شروع ام دهیچیپ و زیانگ شگفت بدن یوقت بالفاصله ؛

   . بود شده خم یبیعج طرز به شیها شانه و بود يخاکستر پوستش ، دیلرز یم سرما از.  زد زانو مقابلم در کبِ

  ».  نرفتند هدر چارهیب یلعنت يها مرغ اون.  يداد نجات اونو تو ؟ نه مگه ، يداد انجامش درست« 

 به جان یب خشک يها برگ انیم در که کرد یم نگاه را ولئپا نهیس به دست بود ستادهیا ساکت  یشلب او پشت

 بر و بود شده مشت دستانش.  بود هم کنار در مانیسرها که کرد یم نگاه را کبِ و من.  دیکش یم نفس یسخت

  . شدیم دهید یرنگ اهیس ي لکه آنها از یکی يرو

 خشونت که بود بیعج.  دادم فشار اش شانه بر را صورتم و زدم یغلت ، بودم سیگر اتاق میمال یکیتار در حاال

  . یگرگ یزندگ نه بود ام یانسان یزندگ در ام یزندگ لحظه نیزتریآم

 قلب يصدا يرو کردم یسع و بستم را چشمانم.  دمیشن نیزم بر را ییها پنجه شدن دهیکش يصدا ، رونیب

  . کنم تمرکز سیگر

  . انداخت یم زمستان ادی به مرا لبانم بر خون مزه

  . بود کرده آزاد را ها سگ آن یشلب روز آن دانستم یم

  !  او راه سر سیگر حاال و بود من راه سر پائول.  کنارم در او و باشم رأس در من خواست یم او
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  گریس – فصل سی و چهارم

  درجه فارنهایت 49

  

 يجا ، مدرسه نگیپارک در سرد يها يرو ادهیپ:  شدند یم محو روزمره ریتصاو از یمخلوط انیم در روزها

  . اطمانیح زده خی يها چمن يرو يپاها رد ، گوشم در سم يها نفس يصدا ، کالس در ایویاول یخال

.  هستم يزیچ چه منتظر نبودم مطمئن چند هر ، بود آمده بند نفسم یتاب یب شدت از دیرس فرا هفته آخر یوقت

 نظر به بد اوضاعش آنقدر صبح شنبه و دید یم کابوس ، بود خورده تاب و چیپ خواب در سم ، قبل شب

 خانه به صبحانه صرف يبرا مادرم و پدر نکهیا از بعد ، رفتن رونیب يبرا يزیر برنامه يجا به که دیرس یم

  . نشاندم کاناپه يرو را او ، رفتند دوستشان

 لمیف کی يرو.  دمیکش دراز اش دهیخم بازوان نیب من بود یونیزیتلو يها لمیف انیم در گشتن مشغول سم یوقت

 لمیف در.  داشت نگه ثابت را کانال بود کمتر هم برونکو از یحت ساختش نهیهز احتماالً که یلیتخ یعلم

 و پدر نکهیا ؟ کنهیم تتیاذ« :  گفت يزیچ سم باالخره که بودند گرفته فرا را جا همه یکیپالست يها شاخک

  » ؟ اند ينجوریا مادرت

  ».  مینزن حرف اونا درباره ایب« .  کردم استشمام را شیبو آنجا در.  دمیمال آغوشش به را صورتم

  ». میبزن حرف موردشون در ایب «

  ». هستن که اند يطور همون اونا.  خوبن اونا.  خوبه یچ همه ؟ میبگ که میدار یچ ؟ چرا ، اوه «

 چند براي من.  ستین خوب چمیه ، سیگر« . گرفت باال را صورتم و کرد دایپ را ام چانه متیمال با سم انگشتان

  ».  ستین خوب اصالً نیا و چجوریه که دونم یم نویا یول ، دونم ینم قاًیدق ؟ نجامیا که ست هفته

 اشکالی ، سم جداً یول ، کنن یم فرق هیبق مادر و پدر دونستم ینم مدرسه برم نکهیا از قبل.  خودشونن اونا «

  ».  نداره
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 حال در اتومبیلی آن در که کردم نگاه ونیزیتلو صفحه به و دمیکش رونیب دستش از را ام چانه.  شد داغ پوستم

  . بود يال و گل در شدن غرق

 که بودم یوحش وانیح آن من لحظه کی يبرا  ییگو که بود حرکت یب آنقدر» .  سیگر« :  گفت ینرم به سم

  ». یکن وانمود يزیچ به ستین الزم یمن با یوقت« .  شدم یم دیناپد او یناگهان حرکت کی با

 شد یم یسخت به بود کم ونیزیتلو يصدا چون.  کردم نگاه شدیم تکه تکه نانشیسرنش و راننده با که اتومبیل به

 لیتبد ییها شاخک به داشتند ها تکه آن که دیرس یم نظر به طور نیا یول ، بود دادن رخ حال در یاتفاق چه گفت

 متوجه یحت دیرس یم نظر به.  بود آورده يرو ادهیپ يبرا را سگش که بود يمرد آنها سر پشت.  شدند یم

   ؟ نشود متوجه توانست یم طور چه.  است نشده هم اتفاقات

  . کرد یم نگاه من به داشت ونیزیتلو يجا به او که دانستم یم یول ، نکردم نگاه سم به

 کی.  نبود مشکل کی نیا.  نداشتم گفتن يبرا يزیچ.  میبگو خواهم یم يزیچ چه کرد یم فکر او دانستم ینم

  . بود یزندگ ي وهیش

 گشتند یم بود یاصل ي شاخه که ییوالیه دنبال ، نیزم يرو دنیخز به کردند شروع صفحه يرو يدارها شاخک

 آتش واشنگتون در یاصل فضایی آدم ؛ نبود تشانیموفق يبرا یراه یول شوند متصل آن به دوباره بتوانند تا

 ییتنها به بودند مجبور دیجد يدارها شاخک.  شدیم ذوب داشت یخیتار يبنا کی اطراف در و و بود گرفته

  . دهند عذاب را ایدن

  » ؟ باشن داشته دوست دارن دوست منو که اونی از بیشتر اونا که شم باعث تونم ینم چرا «

 اصالً.  نبود کار در یاشک یول.  کرد نوازش را ام گونه سم انگشت.  نبود من يصدا هیشب ؟ زدم را حرف نیا من

  . نبودم هیگر يهوا و حال در

  ».  هاست اون مشکل نیا ، یستین تو موضوع.  دارن دوستت اونها سیگر «

 باشن خونه یوقت ، دم یم انجام رو فمیتکال شهیهم.  نکردم درست یمشکل وقت چیه.  کردم رو میسع همه من «

.  گفتم ینم ناسزا هرگز من . نبود من يصدا نیا مطمئناً» .  ستنین چوقتیه البته که ... پزم یم رو شونیلعنت يغدا
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 من بر و دور شهیهم بخوام نکهیا نه.  نداد رییتغ رو زیچ چیه نیا یول ، دوبار اونم ، بشم کشته بود نزدیک و« 

 چطور دانستم ینم چون ، کنم تمام را ام جمله نتوانستم»  ... خوام یم فقط ، خوام یم روز کی فقط من ، باشن

  . کنم تمامش دیبا

  ».  ارمیدرب رو ات هیگر خواستم ینم.  متأسفم سیگر« .  دیکش آغوش در مرا سم

  » . کنم ینم هیگر من «

 حماقت احساس.  داد نشانم بود سرانگشتش بر در که یاشک قطره و کرد  پاك شستش انگشت با را ام گونه

 يصدا دوباره ، بازوانش پناه در ، نجایا.  دهد جا اش چانه ریز در و بنشاند شیپا يرو مرا دادم اجازه.  کردم

 شیآت رو مردم گاراژ ای بودم ساز مشکل مدرسه تو اگه.  خوبم يادیز من دیشا« .  آوردم دست به را خودم

  ».  کنن توجه بهم شدن یم مجبور ، زدم یم

 معذرت.  همین فقط ، اند یخودخواه و احمق يآدما اونها.  نیستی که یدون یم.  یستین ينجوریا تو« :  گفت او

  ».  مینیبب رو احمقانه لمیف نیا ایب حاال ؟ باشه ، دمیپرس که خوام یم

 کی قلب ، دیرس یم نظر به يعاد یلیخ.  کردم گوش قلبش بوم -بوم يصدا به و گذاشتم اش نهیس بر را ام گونه

 ای ، کنم حس او بر را جنگل فیضع ي حهیرا توانستم ینم باًیتقر من که بود مانده انسان آنقدر او.  يعاد انسان

 يبرا و کرد ادیز را ونیزیتلو يصدا سم.  بردم یم فرو الشی در را انگشتانم یوقت داشت یحس چه آورمیب ادی به

 دوباره و.  ام بوده ناراحت کردم فراوش من که آنقدر ، بدن دو در روح کی مثل ، مینشست همانطور یطوالت یمدت

  . بودم خودم

  ».  باشم داشته يدار تو که رو يزیچ اون که آرزومه« :  گفتم

  » ؟ دارم یچ من «

 اونها.  اند مهم برات چقدر که نمیبب تونم یم ، یزن یم حرف اونها ي درباره یوقت ، کیآلر ، کبِ ، گروهت« :  گفتم

 هم تو پس ، العادن فوق اونا« .  دادم فشار اش نهیس بر را انگشتم» .  ساختن رو یهست که یتیشخص نیا

  » . یهست العاده فوق
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 اون هم تو مادر و پدر حال هر به« .  کرد باز را چشمانش دوباره» .  دونم ینم اونو« .  بست را چشمانش سم

 اونا یوقت حداقل ؟ يشدیم مستقل نقدریا بودند برت دورو شتریب اگه یکن یم فکر.  ساختن رو یهست که يزیچ

 از يادیز قسمت نکهیا يبرا ستمین بودم قبالً که یکس اون گهید کنم یم حس من.  یهست یکس هی تو ستنین

  ».  اس هیبق و کیآلر ، کبِ با بودن من وجود

.  است دهیشن را صدا هم سم دانستم یم.  آمد جلو و دیچیپ یفرع جاده داخل به که دمیشن را اتومبیلی يصدا

  ».  شدنه دیناپد وقت« :  گفت

  » .  یبش آشنا اونا با که وقتشه کنم فکر.  شدم خسته يباز موشک میقا نیا از من« .  گرفتم را شیبازو من یول

  .  انداخت ییجلو در سمت به  ینگران نگاه یول ، نکرد بحث من با او

  ».  میرس یم داستان آخر به حاال و« :  گفت

  ».  کشن ینم تورو ، نباش ملودراماتیک نقدریا «

  . کرد نگاه من به او

 صورتش از را نگاهم خواستم یم» .  متأسفم.  ایخدا ... که نبود نیا منظورم سم« .  کرد سرخ را میها گونه گرما

 او حالت یول ماندم برخورد منتظر همانطور ، بود تصادف صحنه به کردن نگاه مثل. توانستم ینم یول رمیبرگ

 آرامش کی.  بود شده قطع یکم احساساتش و سم مادر و پدر خاطرات نیب ارتباط نکهیا مثل.  نکرد يرییتغ

  . داشت یم نگه سالم را او خوشبختانه که ینسب

 دوست نقش قراره من« .  دادیم نشان را اش يسخاوتمند کامالً که داد نجات مرا موضوع کردن عوض با سم

  » ؟ ام یمعمول دوست ای کنم فایا رو زتیعز پسر

  ».  کنم ینم تظاهر من ، پسرم دوست «

.  داد قرار کاناپه یپشت بر را آن شیجا به و برداشت سرم پشت از را دستش ، گرفت فاصله من از نچیا دو سم

 توجه ما نیب ي پاکدامنانه ي فاصله به لطفاً.  سمیگر پسر دوست من ، سیگر نیوالد سالم« :  گفت وارید به رو

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                                                       twilight.ir              یفویدرمگی است: نویسنده  

new-moon.ir                                              یاسمین جهانبخش: مترجم

لرزش:  فالز رسیم هاي گرگ

١٣

  ».  نکردم دخترتون دهن داخل رو زبونم وقت چیه و رمیپذ تیمسئول کامالً من  .دیکن

  . میدیپر جا از هماهنگ یعصب يها خنده با ما يدو هر و شد باز صدا با در

  » ؟ اومده دزد ای ؟ ییاونجا تو سیگر« .  دیرس گوش به هال از یآرام به مادر يصدا

  ».  اومده دزد« :  دادم جواب

  » ! کنم یم سیخ رو خودم دارم من« :  کرد زمزمه گوشم در سم

 چلیر« .  ندیبب دنیخند حال در مرا نداشت عادت او.  بود مشکوك مادرم يصدا»  ؟ سیگر یخودت یمطمئن «

  » ؟ نجاستیا

  .  ستادیا سم دنید با و شد منینش اتاق وارد پدرم اول

 باعث که ناخودآگاه یحرکت.  نرسد زردش چشمان به نور تا چرخاند یکم را سرش فیخف یلیخ یحرکت با سم

  . است بوده یمتفاوت آدم زین بشود گرگ کی نکهیا از قبل یحت او که کنم فکر بار نیاول يبرا شد

.  بود دهینترس یول یعصب ، کرد یم نگاه او به متقابالً هم سم.  کرد یم نگاه را او فقط.  بود سم يرو پدر چشمان

 از ناگهان ؟ نشست یم آرام همانطور ، است بوده جنگل درون شکار گروه جزو هم پدرم دانست یم سم اگر ایآ

 يزیچ باره نیدرا که بودم خوشحال.  بترسند او از بودند مجبور ها گرگ که يگرید انسان.  شدم شرمنده پدرم

  . ام نگفته سم به

  ».  بابامه نیا ، سم . سمه نیا ، بابا« :  بود گرفته میصدا

  ».  یپسرش دوست تو که بگو لطفا« .  زد عریضی لبخند بعد و شد رهیخ او به پدرم هیثان از يکسر يبرا

  . دمیکش یقیعم نفس من و شد گرد کامالً سم چشمان

  ».  پدر ، پسرمه دوست اون ، بله «

  ».  یستین کارا نیا اهل تو کردم یم فکر داشتم واشی واشی ، خوبه یلیخ ، خوب «

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                                                       twilight.ir              یفویدرمگی است: نویسنده  

new-moon.ir                                              یاسمین جهانبخش: مترجم

لرزش:  فالز رسیم هاي گرگ

١۴

  »!  بابا «

 صبحانه يغذا.  کرد یم رو و ریز را زریفر داشت آشپزخانه در.  بود دور مادرم يصدا»  ؟ خبره چه اونجا «

  » ؟ هیک سم« .  بوده بد حتماً

  ».  من پسر دوست «

 را مادرم چون.  بود شیبازو ریز رنگ لکه کی ؛ شد وارد توربانت بخار از یشگیهم ابر کی مادر حضور با

 مبهوت.  کرد نگاه من به دوباره و سم به من از او.  است رفته رونیب ظاهر آن با عمداً او زدم حدس شناختم یم

  . بود

  ».  مامانه نیا ، سم.  سمه نیا ، مامان «

 به مادر ؛ یاحساس چه دانستم ینم قاًیدق وجود نیا با.  آمد وجود به آنها يدو هر در یاحساسات کردم حس

  . زدم ضربه شیبازو به.  بود شده خکوبیم شیجا در انگار سم و بود شده رهیخ سم چشمان

  ».  خوشبختم باهاتون ییآشنا از« :  گفت اریاخت یب

  » ! مامان به نیزم از.  مامان« :  گفتم يمانند سیه يصدا با» .  مامان «

 یلیخ ات چهره« : گفت سم به عذرخواهانه یحالت با.  دیرس یم نظر به شرمنده یکم آمد رونیب حالت آن از یوقت

 زدن زل يبرا بود يا بهانه نیا که دیبگو توانست یم هم بچه کی یحت.  بود درست.  بله» .  رسهیم نظر به آشنا

  .بود  سم چشمان به

  » ؟ کردم یم کار شهر وسط یفروش کتاب در قبالً من« :  گفت دوارانهیام سم

 اشتباه هرگونه کردن پاك يبرا و» .  نهیهم بندم یم شرط« .  داد تکان او سمت به را انگشتش کی مادر

 ، خوشحالم دنتید از ، خوب «.  داد سم لیتحو را اش یوات صد يلبخندها از یکی بود داده انجام که یاجتماع

 "کار" ي کلمه از را منظورش تا گذاشت شینما به را اش یرنگ يبازو او» .  کنم یم کار کم کی و باال رمیم من

 عادت يرو از فقط اش یاپیپ يها یزن الس دانستم یم.  کردم دایپ او از یرنجش حس يا لحظه يبرا.  برساند

 بزرگ.  حال هر به اما.  بود دهیرس بلوغ سن به که یناشناس پسر هر به نسبت یناگهان العمل عکس کی بود،
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  .شو

 يویاستود دارم دوست ، نداره یاشکال نظرتون از اگه هستم نجایا که حاال« :  گفت سم یوقت شدم ریغافلگ کامالً

 يا اندازه تا نیا» .  نمیبب کینزد از دارم دوست من و گفته برام شما هنر مورد در یکم سیگر ، نمیبب را شما

 ، بودم گفته سم يبرا ، بودم رفته آن به که يآور تهوع يها شگاهینما از یکی مورد در من.  داشت قتیحق

 ریتصاو آنها همه قتیدرحق یول ، بودند شده يگذار نام ابرها انواع اسم يرو از ها ینقاش ي همه که یشگاهینما

 درك خواستم ینم ، کردم نمی درك را این من.  آمد در اهتزاز به ذهنم در "دار یمعن" هنر. بودند ویما با یزنان

  . کنم

  . باشد من نظر هیشب دار یمعن هنر از سم برداشت کرد یم فکر احتماالً.  زد یمصنوع يلبخند مامان

 باال طبقه در مادر نکهیا از بعد.  بود او تیشخص خالف کردن یچاپلوس نگونهیا.  کردم نگاه سم به شک با

  » ؟ یبش هیتنب خواد یم دلت« :  دمیپرس او از ، شد اش مطالعه مشغول هم پدر و شد دیناپد

 يزیچ تنها.  کرد ادیز را ونیزیتلو يصدا سم ، شدیم خورده شاخکدارها از یکی لهیوس به یزن لمیف در همزمان

  . بود افتاده ابانیخ در که بود یمصنوع يبازو کی بود مانده یباق که

  ».  ادیب خوشش ازم اون که کنم يکار هی دیبا کنم یم فکر فقط «

  ».  یباش اونا نگران خواد ینم.  منم ادیب خوشش تو از دیبا خونه نیا تو که یکس تنها «

 هی يبرا دیبا اون« . بود خفه شیصدا . داد فشار آن بر را صورتش و کرد بغل و برداشت را ها کوسن از یکی سم

  » ؟ یفهم یم ، ادیب کنار من با یطوالن مدت

  » ؟ مدت چه «

  ».  ممکن زمان نیشتریب« .  بود نیریش يآور شگفت طرز به لبخندش

  » ؟ شهیهم يبرا «

 کی نیا دانست یم انگار.  شدند نیغمگ زردش چشمان لبخندش يباال در یول ، شد باز يلبخند به سم يها لب
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  ». شتریب« .  است دروغ

 که یشاخک ییفضا موجودات يتماشا به دوباره و گرفتم يجا آغوشش در و کردم کم را نمانیب فاصله

 شینما صفحه يرو سم يها چشم.  میشد مشغول شدند یم آرام شهر کی فاضالب ستمیس وارد و دندیخز یم

 کردم یسع و نشستم آنجا من یول ، کرد یم نگاه را هودهیب یکهکشان نیب جنگ آن داشت واقعاً انگار.  دیچرخ یم

  . کردم نمی من اما کرد یم رییتغ دیبا سم چرا که بفهمم
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  سم – فصل سی و پنجم

  درجه فارنهایت 49

  

 با -  ماند جا به يادیز ینظام ریغ تلفات یول ، کرد دایپ نجات ایدن - شد تمام یلیتخ یعلم لمیف نکهیا از بعد

 انجام حال در را او یمدت يبرا.  مینشست ، بود وانیا در کینزد که يخور صبحانه کوچک زیم پشت سیگر

 یحت ، دیکوب یم صورتم بر درد کی مثل سرد يهوا - بودم خسته يتصور قابل ریغ طور به.  کردم نگاه فشیتکال

 و بخزم کاناپه ای و سیگر تخت درون به خواست یم دلم - بشود رمییتغ باعث بتواند که نبود يقو آنقدر که یوقت

 در که ییناآشنا افراد وجود با توانست ینم و کرد یم يریناپذ یخستگ احساس ام یگرگ ي جنبه یول.  بزنم یچرت

 یافول به رو نور در فشیتکال انجام حال در را سیگر ، خودم داشتن نگه داریب يبرا پس.  بخوابد بودند اطرافم

  . رفتم باال طبقه به ویاستود دنید يبرا و کردم ترك نییپا طبقه در ، دیتاب یم پنجره از که

 به آنها از یکی از يمانند پرتقال ییایمیش يبو و داشت وجود در دو فقط باال طبقه در ؛ بود راحت کردنش دایپ

 یحباب يها المپ با اتاق تمام.  زدم پلک و شود باز تا دادم هل را آن.  بود باز مهین در.  کرد یم تراوش رونیب

 ینقاش يها بوم با وارید.  بود کرده جادیا ظهر در صحرا کی مانند ياثر و بود شده روشن یعیطب نور دیتقل يبرا

 ، ها رنگ رینظ یب یختگیآم هم در.  بود شده دهیپوش ، بودند شده نصب  یدسترس قابل سطح هر در که

 در منتظره ریغ يزهایچ ، یعیرطبیغ يها رنگ با یعیطب يها شکل ، یرواقعیغ ينماها در انهیگرا واقع يها طرح

 ییناآشنا طور به یشناخت یم که يزیچ هر که ییجا ، بودند ایرو در سقوط هیشب ها ینقاش.  يعاد يجاها

 من به که پورتره ای است نهیآ نیا/  است ممکن شکوه با خرگوشی ي النه نیا در زيیچ هر.  داشت حضور

  . نمیب یم که یرنگارنگ ابانیب نیا/  داشت خواهند نگهت امان در اهایرو نیا تمام زشیآم/  ؟ يداد

 ریتصو آنها يدو هر.  ستادمیا بودند شده نصب يوارید به که یعیطب حد از بزرگتر زیسا با ینقاش دو مقابل در

 بنفش و قرمز با یکی.  متفاوت شدت به ییرنگها با کسانی یحالت.  دیبوس یم را یزن گردن که بودند يمرد

 درك را آن شد یم سخت ، بود روشن بنفش ، رهیت ، یآب يگرید.  بود يتجار و زشت ، براق.  بود شده ریتصو

 در طور چه نکهیا.  انداخت یم یفروش کتاب در سیگر دنیبوس ادی به مرا.  بود عاشقانه و یقیحق ریغ.  کرد
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  . یواقع و گرم ، بود افتاده آغوشم

  » ؟ يپسند یم رو کدوم «

 آن از که ییصدا.  بود اش یشگاهینما يصدا نیا که کردم فکر خودم با.  بود دوستانه و هوشمند مادرش يصدا

  . کرد یم استفاده آن به کیشل و کنندگان دیبازد پول فیک دادن قرار هدف يبرا طعمه عنوان به

  ».  این شک بدون« . کردم کج یآب يتابلو سمت به را سرم

» . تره محبوب یلیخ یکی اون ، بود نگفته نویا یکس حاال تا« .  دیرس یم نظر به زده شگفت کامالً او»  ؟ واقعاً «

 یکپ صدها من« .  بود قرمز يتابلو منظورش که شوم متوجه تا گرفت قرار من دید ریمس در و آمد جلو یقدم او

  ».  فروختم اونو از

  . دیخند او و» .  قشنگه یلیخ اون« :  گفتم یمهربان با

 و -  آبی – عشق« . کرد اشاره قرمز سپس و یآب يتابلو به ابتدا»  ؟ هیچ اسمش یدون یم ، حهیوق یلیخ «

  ».  -  قرمز – شهوت

  » ؟ نه مگه.  بوده یمنف توستسترونم تست کنم فکر« .  زدم يلبخند

 زویچ کی که است احمقانه گهیم سیگر.  منه نظر فقط نیا یول.  کنم ینم فکر ؟ يکرد انتجاب رو عشق چون «

  ».  کنینزد هم به یلیخ اونا يدوتا هر نظرش به گهیم اون ، دمیکش دوبار

  ».  ستین هنرمند هی اون یول ، بگه دیبا اون که هیزیچ همون نظر به« :  گفتم يدار شین ي خنده با

  ».  رفته یک به نظر نیا از دونم ینم ، عمله اهل اون نه« .  خورد چیپ ياندوهبار حالت با دهانش

 قدم ها یجالباس انیم در که یوحش واناتیح یزندگ -  رفتم ها ینقاش از يگرید دسته سمت به یآهستگ به

 اون« .  بود انینما ییایدر يها طوفان انیم در که اي یماه ، بود نشسته يبلند پنجره لبه بر که یگوزن ، زدند یم

  ».  شهیم تون يدیناام باعث

   .  داد هیتک عقب به او» .  یکن قبول هست که همونطور اونو دیبا فقط و ، سهیگر همون سیگر.  نه.  نه ، اوه «
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 ثبات با و موفق و کنه یم دایپ خوب یمعمول کار کی چون ، داشت خواهد یراحت یزندگ اون نظرم به یول« 

  ».  مونهیم

  ».  داره يادیز يها اعتراض تونیمادر زهیغر انگار« .  نکردم نگاه او به دادم یم جواب یوقت

 سیگر که يزیچ تنها.  بشن خودشون مثل هاشون بچه خوان یم همه زنم یم حدس« .  دیکش یآه که دمیشن

  ».  کنم درکش که سخته یلیخ برام.  زهیچ هر کارکردن يها روش و ها کتاب و ارقام دهیم تیاهم بهش

  ».  برعکس و «

  ».  یباش دیبا ؟ نه مگه ، يهنرمند تو یول ، آره «

 به زدن دست يبرا تنم ، بود ویاستود در کینزد که بودم شده يتاریگ فیک متوجه قبالً ، انداختم باال را میها شانه

  ».  زنم یم تاریگ یگاه.  نه ینقاش تو« .  دیخار یم ، بود ذهنم در که قطعه چند زدن و تاریگ يها زه

 نگاه من به زین او کردم یم نگاه ، دییپا یم را اطراف شده پارك نیماش کی ریز از که روباه کی ینقاش به یوقت

  » ؟ یگذاشت لنز تو« :  گفت سپس آمد وجود به یطوالن یمکث.  کرد یم

 شدیم خورد گرانید اعصاب چقدر کردم ینم تعجب گرید که بود شده دهیپرس من از ها سال یط سوال نیا آنقدر

  ».  نه« .  بپرسند من از را نیا تا

 خیلی صداي.  دیخند او» .  بکشم رتویتصو دارم دوست شدم نقاشانه وحشتناك انسداد کی دچار االن من «

 بیترک هی کنم فکر.  کردم یم یچرون چشم طور اون نییپا طبقه که بود خاطر نیهم به« .  بود اي خودآگاهانه

 مورد در سیگر.  ينداز یم جنگلمون يگرگا ادی منو تو ، چشمات و اهتیس يموها.  شهیم العاده فوق یرنگ

  » ؟ گفته بهت يزیچ اونا

 ي زهیغر.  ایویاول انیجر از بعد مخصوصاً ، کرد یم یفضول داشت انگار ، بود کینزد یلیخ.  شد منقبض بدنم

 شوم یامن جاي ي روانه و بشکافم هم از را درها ، بدرم هم از را ها پله و بپرم جا از که بود نیا ام یناگهان یگرگ

 امکان که کنم قانع را خودم و بجنگم فرار يآرزو با بتوانم تا دیکش طول قهیدق چند.  داشتم درختان در که

 گرید یطوالن قهیدق کی.  ام کرده برداشت شیها صحبت از يادیز من نکهیا و ، باشد خبر با بتواند او نداشت
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  . ام ستادهیا حرف بدون نطوریهم که بود يادیز مدت بفهمم نکهیا يبرا

 من خاطر به ستین الزم« . شدند یم ریسراز هم سر پشت کلماتش» .  بزنم یزشت حرف خواستم ینم،  اوه «

  ».  سیگر شیپ نییپا يبر يخوا یم احتماالً.  ینیبش نجایا

 رو کم موردش در مقدار هی که نهیا منظورم.  ستین یمشکل ، نه -نه« .  کنم جبران را ام یادب یب دیبا کردم حس

 به و نمیبش فقط مجبورنباشم که نهیا منظورم ؟ بدم انجام يکار دیکن یم ینقاش رو من دیدار یوقت تونم یم.  هستم

  ».  میبش رهیخ یخال يفضا هی

 یتون یم ، شهیم یعال اوه ؟ یزن ینم تاریگ چرا.  میشه که معلومه ، آره« .  رفت اش ینقاش هیپا سه سمت به او

 آنور و نوریا به گرید بار چند او  کردم یم باز را تاریگ فیک داشتم یوقت» .  ینیبش ها چراغ اون ریز اونجا و يبر

 را ییطال نور تا دیکش زین زرد پارچه کی و کرد زانیم را ها افکن نور ، آورد میبرا یصندل کی و دیدو ویاستود

  . کند منعکس صورتم سمت کی بر

  » ؟ بمونم ثابت کنم یسع دیبا «

 اش هیپا يرو دیجد بوم کی.  باشد سوالم جواب توانست یم نیا ایگو.  داد تکان من سمت به را مو قلم کی او

  ».  بزن تاریگ فقط.  نه ، نه« . داد فشار اش پالت تخته يرو بر اهیس رنگ يمقدار و گذاشت

 تمام به ، کردم زمزمه لب ریز را یآهنگ و نواختم و نشستم ییطال نور در آنجا و کردم کوك را تاریگ پس

 تاریگ هم او که پائول به.  کردم فکر ، زدم یم آهنگ گروه يبرا و نشستم یم کبِ ي کاناپه يرو که ییها زمان

 قلم شدن دهیمال و پالت روي کاردك دنیخراش يصدا افکارم نهیزم پس در.  میخواند یم باهم هماهنگ و زدیم

  .  کرد یم چه صورتم با نبود حواسم یوقت که کردم یم فکر خودم با و دمیشن یم را بوم بر مو

  »  ؟ یخون یم آواز.  شنوم یم رو ات زمزمه يصدا  «:  گفت

 يشعرها« .  ستادیا ینم حرکت از شیمو قلم.  کردم اوهومی نواختم یم انگشتانم با هدف یب که همانطور

  »  خودتن؟

  ».  بله «
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  » ؟ ینوشت يزیچ هم سیگر يبرا «

  ». بله« .  بودم نوشته سیگر يبرا آهنگ صدها

  ». بشنومش دارم دوست «

 با ها سال نیا در نیاول يبرا دادم جهت رییتغ یاصل يدهایکل يسو به دقت با فقط دمینکش دست نواختن از

  . بودم نوشته حال به تا که بود یلحن نیتر ساده و نیشادتر نیا.  خواندم بلند يصدا

  . من یتابستان یداشتن دوست دختر ، شدم عاشقش تابستان در

  . من یتابستان یداشتن دوست دختر ، است تابستان جنس از او

  . کنم يسپر ام یتابستان یداشتن دوست دختر با را زمستان کی دارم دوست

  . بود نخواهم گرم ام یتابستان یداشتن دوست دختر يبرا یکاف اندازه به هرگز من یول

  . خندم یم کودکی مثل من و است تابستان ، زند یم لبخند او یوقت

  . میبردار در را آن که یمدت يبرا ؛ است مان یزندگ تابستان نیا

  . دستانش حلقه در تابستان مینس ، دارد دست در را گرما او

  . میدار که باشد يزیچ تنها نیا اگر یحت ، بود خواهم خوشحال تابستان نیا با

  ».  شده سیخ تنم به مو« . داد نشان من به را شیبازو» .  بگم یچ دونم ینم« .  کرد نگاه من به

 نظرم به ریخط اریبس سیگر با لحظاتم گذراندن ناگهان.  نکنند صدا شیها زه تا گذاشتم نییپا دقت به را تاریگ

  . کم و ارزش با یلحظات ، دیرس

 و بلند آنقدر صدا.  دیرس گوشم به نییپا طبقه از یبیمه يصدا گرفتم یم میتصم داشتم که لحظه همان در

 نیا که میکن باور میتوانست ینم ایگو ، میکرد اخم گریکدی به رو فقط يا لحظه يبرا مادرش و من که بود يرعادیغ

  . است دهیرس گوشمان به صدا
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  .  آمد غیج يصدا بعد و

  . بودم پریده رونیب اتاق از بشنوم يگرید يصدا نکهیا از قبل و آمد غرشی يصدا آن از بعد درست
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  سم – فصل سی و ششم
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. داشتم ادی به»  ؟ ینیبب رو زخمم يجا يخوا یم« :  بود دهیپرس که یوقت را یشلب چهره

» ؟ یزخم چه «

».  کردند حمله بهم ها گرگ که یزمان زخم «

».  نه «

 ناصاف شدیم دیناپد بندش نهیس ریز در که يمانند رشته زخم لهیوس به شکمش بود داده نشانم حال هر به او

».  بود شده همبرگر هیشب گرفتند گاز منو نکهیا از بعد« .  بود شده

. بدانم خواستم ینم

 نیبدتر دیبا ما احتماالً.  باشه زجرآور یلیخ دیبا میکُش یم رو يزیچ یوقت« . اوردین نییپا را راهنشیپ یشلب

».  میباش مردن ي طریقه
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  .تمام حقوق این اثر متعلق به مترجمین و وبسایت مذکور میباشد

  

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                                                       twilight.ir              یفویدرمگی است: نویسنده  

new-moon.ir                                              یاسمین جهانبخش: مترجم

لرزش:  فالز رسیم هاي گرگ

٢

  ) Shiver(  لرزش:  فالز مرسی هاي گرگ

  مگی استیفویدر : نویسنده 

  یاسمین جهانبخش : سرپرست ترجمه 

  کیمیا نعمان :  این فصول مترجمین

  افشین موسوي ، شفق ملّازاده: بازبینی نهائی متن 

  فر میالد مهربانی: و لوگو طراح صفحه 

  ) twilight.ir(  وبسایت فارسی توآیالیتبار از  براي اولین ترجمه و نشر
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  سم – فصل سی و هفتم
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 رحم یب سرد باد.  آورد هجوم من به مختلف احساسات از یموج ، شدم منینش اتاق وارد نکهیا محض به

 جلب را توجهم یپشت تراس،  Êدر يرو یشکستگ يجا.  انداخت وجودم درون به یلرزش و سوزاند را چشمانم

.  داشت وجود آن زشیر احتمال لحظه هر و بود مانده یباق قاب در هنوز خورده ترك ي  شهیش از یقسمت ؛ کرد

  .کردند یم منعکس من چشمان به را نور و بودند شده پخش نیزم سطح تمام در خون به آغشته يها شهیش خرده

 تا در !دم از.  بود دهیپاش قرمز رنگ نیزم يرو یکس انگار.  بود افتاده يا گوشه به صبحانه زیم سر از یصندل

.  دیرس مشامم به یشلب يبو سپس.  بودند درآمده سرخ رنگ به و افتاده نیزم يرو مختلف اءیاش آشپزخانه

 حرکت یب سیخ گرگ يمو و خون ندیناخوشا يبو و سرد اریبس يهوا هجوم ، سیگر نبودن از يا لحظه يبرا

  . ماندم

  » ! سم «

 دیتقل را سیگر يصدا یکس انگار – بود صیتشخ رقابلیغ و بیعج شیصدا اگرچه ، باشد سیگر يصدا باید

 زحمت به تقال و تالش با تا گرفتم را در چهارچوب ، خوردم یم سر خون يها لکه يرو که یحال در  - . کند

  .  برسانم آشپزخانه داخل به را خود

 سمت به آلود خون يها پنجه رد.  دیرس یم نظر به یرواقعیغ اریبس صحنه نیا ، آشپزخانه ریدلپذ نور ریز در

 لگد و بود تقال حال در.  بود دهیچسب ها قفسه به سیگر.  دیچرخ یم و داد یم تکان را خود یشلب که بود یجهت

 بدن یشلب آنکه از شیپ.  شد شده پخش جا همه بدنش نیآدرنال يبو و بود بزرگ اریبس یشلب اما ، زد یم

 نیا زین قبالً.  دمید سیگر صادق و درشت چشمان در را درد از یبرق ، دهد تکان سو آن و سو نیا به را سیگر

  . بودم دهید را صحنه

 دستم وزنش ینیسنگ از.  برداشتم آنرا و دمید گاز اجاق يرو یآهن يکتر کی ، کردم ینم حس را سرما گرید
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  . دمیکوب یشلب يپهلو يرو را آن – کند برخورد سیگر به تصادفاً خواستم ینم.  گرفت درد

 زبان که نبود يازین منظورش دنیفهم يبرا.  خوردند می هم به هایش دندان ، غرید من بر جواب در شلبی

 مرگ حال در که سیگر:  درآمد شینما به ذهنم در کامل و واضح يریتصو.  ستیبا عقب.  میبفهم را گریکدی

 از را بدنم ذهنم در ریتصاو نیا دنید.  کرد یم نظاره را صحنه نیا یشلب و ، بود دهیکش دراز آشپزخانه کف يرو

 یاحساس نیچن نیز او ، دادمیم نشان سیگر به را ییطال جنگل ریتصاو که یزمان احتماالً – بود انداخته کار

  . کرد یم تقال دنیکش نفس يبرا که سیگر از يا خاطره ، بود برنده و تیز ي خاطره کی مانند  -  . داشت

  . کردم پرتاب یشلب سمت به را خودم و انداختم را يکتر

.  کردم حس را فکش تا آوردم تر عقب یکم را دستم و کردم دایپ بود کرده قفل سیگر يبازو در که را اش پوزه

 درد از یشلب نکهیا تا آوردم فشار او ينا به و باال سمت به ، کردم فرو پوست حساس قسمت در را انگشتانم

 يرو از را او و کنم وارد فشار نتیکاب به میپا با توانستم من که شد شل يا اندازه به شیها دندان.  کرد ناله

 پنجه ها یکاش به و زدیم نیزم به را شیها ناخن یشلب ، میزد یم پا و دست نیزم يرو.  بکشم کنار سیگر

  .  دادیم صدا و خوردیم سر بود ختهیر او که یخون يرو من يها کفش.  دیکش یم

 گاز از شیپ اما دیکوب یم هم به صورتم کینزد را شیها دندان.  دیغر یم من به یعصبان و نیخشمگ ، یشلب

  . شدیم تکرار ذهنم در مدام بود افتاده نیزم کف بر جان یب که سیگر ریتصو.  شدیم متوقف گرفتن

  .  کنم تجسم را یشلب کشتن یخوب به توانستم یم

  . کرد دور من از را خود عیسر یحرکت با بود خوانده را فکرم ییگو که یشلب

  » . باش مواظب بابا،  نه« : زد ادیفر سیگر

  . شد کیشل یتفنگ کینزد يا فاصله در

 و دندیرقص یم یآرام به نورها انگار.  شود متوقف کامالً نکهیا نه البته.  شد متوقف زمان کوتاه يا لحظه يبرا

 ، بود یواقع ي لحظه کی لحظه آن اگر.  شدند یم ظاهر مجدداً سپس و شدند یم تار و مبهم ، زدند یم سوسو

  . زدیم پر دیخورش سمت به که بود يا پروانه مانند درست
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  . شدم پرت سرم پشت نتیکاب سمت به زین من و افتاد نیزم به دستانم از حرکت یب یجسم همچون یشلب

 که يزیچ تنها به.  کَند یم جان و زدیم پا و دست داشت چون ، بود مرگ حال در حداقل ای.  بود مرده او

 زده زل پارکت دیسف يها مربع به.  بودم کرده فیکث یحساب را آشپزخانه کف که بود نیا کنم فکر توانستم یم

 در رنگ سرخي  پنجه اثر کی و کرد یم دنبال بود گذاشته جا به خون يرو کفشم که را یخطوط چشمانم ، بودم

  . بود مانده نخورده دست کامالً که افتی آشپزخانه وسط

 میها مچ و ها دست که دمید و کردم نگاه لرزانم بازوان به سپس ، کجاست از خون يقو يبو نیا دمیفهم ینم

. بود یشلب خون نیا.  بود مرده او.  است یشلب خون نیا که کنم يادآوری خود به کردم یسع.  اند خون به آغشته

  . یشلب.  من نه

  . کرد یم فوران رونیب به میها رگ از خون و شمردند یم یآهستگ به مادرم و پدر

  . اورمیب باال بود نمانده يزیچ

   . بودم شده خی به لیتبد

 من.  خوبه حالم من.  گرم يجا هی ببرش!  میبد تکونش دیبا«.  شکست هم در را سکوت دختر بلند يصدا من

  » ! بدم حرکتش کن کمکم –فقط من.  خوبم

 حس اطرافم در را تکاپو و جنبش.  بلند و ادیز یلیخ يصداها ، کرد یم سوراخ را سرم داشت شانیصداها

 کامالً که داشت وجود یبخش وجودم عمق در اما.  دیچرخ یم و خورد یم تکان من پوست و آنها بدن ، کردم یم

  . بود مانده حرکت یب

  . افتاد ینم میبرا یاتفاق چیه داشتم، یم نگه ذهن در را آن اگر.  شدم متوسل اسم آن به تنها.  سیگر

  . سیگر

  . شدیم جدا بدنم از داشت پوستم.  دمیلرز یم و دمیلرز یم داشتم

  . سیگر
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  . آورد یم فشار عضالتم به و شدیم له داشت میها استخوان

  . سیگر

  . بود نکرده رها مرا هنوز چشمانش ، کردم ینم حس بدنم يرو را انگشتانش گرید نکهیا با یحت

» . نرو.  سم«  : گفت او
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 در علت ستمین مطمئن » ؟ بکنه بچه هی با يکار نیهمچ تونه یم یک «:  گفت و دیکش هم در را اش چهره مادرم

  . مارستانیب ي کننده یضدعفون مواد و ادرار يبو ای بود کردم فیتعر شیبرا اآلن نیهم آنچه اش چهره دنیکش هم

 نجایا من که نبود يازین واقعاً.  کردم جابجا را خودم مارستانیب تخت يرو یناراحت با و انداختم باال يا شانه

  . نمیبب را سم خواستم یم فقط من.  نداشت هیبخ به یاجیاحت زین میبازو يرو یدگیبر یحت.  باشم

 يباال خاموش ونیزیتلو به دهیکش هم در ییابروها با مامان»  . باشه ختهیر هم به و آشفته یحساب دیبا پس «

 آدم شهینم.  باشه هم دیبا.  هست که معلومه.  معلومه ، خب«.  نماند من جواب منتظر او.  کرد یم نگاه تخت

  » . دیکش یم رنج يزیچ از واقعاً که داد یم نشون ظاهرش.  یطفلک.  نشه آشفته و کنه تجربه رو يزیچ نیچن

.  دهد خاتمه باره نیا در خود یپرحرف به مامان ، شدیم تمام پرستار و سم يها صحبت کهیزمان بودم دواریام

 کند درك سم بودم دواریام و.  کنم فکر سرما اثر در بدنش یعیرطبیغ فرم و ها شانه دهیخم شکل به خواستم ینم

 درباره که است نیا از بهتر بداند آنها درباره نکهیا  – کردم فیتعر مادرم يبرا را نشیوالد ي هیقض چرا که

 يرو خون دنید با که معلومه.  شهیم تیاذ یلیخ ادآوردنشی به از.  مامان گفتم که بهت« .  بداند ها گرگ

  » . کن سرچ گوگل تو برو.  اسمشه که یچ هر ای ، کالسیک سازي یشرط گنیم نیا به.  بود دهیترس دستاش

  » ...نبود اونجا سم اگه البته« . کرد جمع خود دور را دستانش مامان

 نیا نگران من خود از شتریب گرانید چرا.  بود اونجا اون اما... . و... و... و ، بودم مرده اآلن من ، بله «

 يها يکبود به لیتبد میبازو يرو یشلب يها دندان يجا ، بود نگذشته يادیز مدت نکهیا وجود با »ان؟ مسئله
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  . نبود سم ي گلوله زخم يجا افتنی بهبود سرعت به من يها زخم شدن خوب البته – بودند شده زشت

 فکر ، يدیم ادامه خودت حرکت به فقط.  یمونیم تانک هی مثل درست تو.  يندار بقاء يبرا يا زهیغر تو چون «

 نیهمچ که یکس با يخوایم یمطمئن.  یمیش روبرو بزرگتر تانک هی با نکهیا تا.  ستین جلودارت یچیه یکن یم

 : داد ادامه و بود آمده خوشش خود ي هیفرض نیا از مامان دیرس یم نظر به » ؟ یباش دوست داشته يا گذشته

.  شنیم اختالالت نیا دچار شهیم سالشون 28 مردم یوقت که خوندم جا هی.  بشه یروان اختالالت دچار ممکنه«

 که یدون یم خودت ، البته.  بشه خونخوار تکاریجنا کی به لیتبد هوی بعد و برسه نظر به نرمال کامالً ممکنه اون

  » ؟ یچ ینباش سم با گهید بخام ازت اگه اما.  یکن کاریچ تیزندگ با نگفتم بهت حال به تا من

 لحظه نیا تا شما که اونجا از گمیم منم اونوقت« .  بود شکننده و فیضع میصدا.  نداشتم را یکی نیا انتظار

  راه.  میهست هم با سم و من.  یبکن یدرخواست نیچن يندار حق هم اآلن ، ينداد انجام رو تون مادرانه فیوظا

  » . نداره وجود يا دیگه

.  خب یلیخ.  باشه «.  ردینگ ریز را او سیگر تانک کند يکار خواست یم انگار ، آورد باال را دستانش مادرم

  » . رمیبگ یدنینوش هی رمیم من.  یهرچ اصالً ؟ باشه ، باش مواظب فقط

 به که پرستار کردن تماشا ، مارستانیب به ما رساندن با او.  بود شده تمام اش مادرانه يانرژ یراحت نیهم به و

 را اش مادرانه نقش ، پریشم روان پسر دوست ي درباره من به دادن هشدار و ، کرد یم یدگیرس من يها زخم

 انجام به اش فهیوظ گرید نیبنابرا ، ماند خواهم زنده من که بود مشخص.  بود تمام کارش اآلن و بود کرده يباز

  . بود دهیرس

 رنگ و خسته ، سبز به لیمتما نور ریز در که سم و شد باز یضعیف يصدا با در ، او رفتن از پس قهیدق چند

  . انسان اما ، خسته.  آمد من تخت کنار به ، دیرس یم نظر به دهیپر

  » ؟ کردن کارت یچ«  : دمیپرس

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                                                       twilight.ir              یفویدرمگی است: نویسنده  

new-moon.ir                                              یاسمین جهانبخش: مترجم

لرزش:  فالز رسیم هاي گرگ

٩

.  شده خوب اآلن تا خودش که کردن یچیباندپ رو یزخم« :  گفت و زد يلبخند ، یخوشحال از ینشان بدون

  . کند دایپ را مادرم تا انداخت اطراف به ینگاه » ؟ یگفت یچ بهش

.  مرتبه یچ همه.  کرد باور حرفمو اونم.  بود نیهم مشکلت گفتم و کردم فیتعر براش رو مادرت و پدر هیقض «

 مرده اون که گفت بابا«  : گفتم تینها در.  بپرسم خواهم یم یسوال چه نبودم مطمئن ». . .  تو ایآ ؟ یخوب تو

  » . کنه دایپ بهبود تو مثل نتونست کنم فکر نیهم واسه.  افتاد اتفاق عیسر یلیخ.  گمیم رو یشلب.  بود

 يا هیزاو از ، داد قرار من یشانیپ يرو را اش یشانیپ.  دیبوس مرا و گذاشت گردنم طرف دو در را دستانش سم

  » . جهنم به رمیم من« .  دارد چشم کی انگار که دیرس یم نظر به طوري کردم یم نگاه او به داشتم که

  » ؟ یچ «

  » . باشم ناراحت یشلب مرگ از دیبا که چون« .  زد پلک چشمش

 دانستم ینم.  بود احساس یب و حالت یب یبیعج نحو به که يا چهره ، نمیبب را اش چهره تا دمیکش عقب را خودم

 دونم یم« .  داد فشار و گرفت خود دستان در محکم را دستانم سم خوشبختانه ، میبگو چه مسئله نیا درباره

 حالت رییتغ من:  ام برده در به سالم جون بزرگ مهلکه کی از کنم یم احساس اما.  باشم ناراحت دیبا اآلن

  » . کنمیم یسرمست احساس من.  خورده خط مشکالتم ستیل از یشلب اسم گهید و خوبه حالت تو ندادم،

  » . یداغون یحساب تو کنهیم فکر مامان«  : گفتم

 يخوایم.  هستم «.  دیبوس مرا متیمال با سوم بار يبرا و بست يا لحظه را چشمانش ، دیبوس مرا مجدداً سم

  » ؟ یکن فرار

  . خودش دست از ای بود مارستانیب از فرار منظورش دانستم ینم

  » . دینیبش دیبا اما ، دیبمون نجایهم دیتون یم ؟ روث يآقا« .  شد ظاهر در مقابل در پرستاران از یکی
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 ي حمله صورت در مارستانیب استاندارد روند –زدیم يهار ضد آمپول يسر کی من همچون دیبا زین سم

 و شناخته یم را وانیح آن شخصاً سم که مییبگو مارستانیب کارکنان به میتوانست ینم ما البته -  . واناتیح علت یب

 به  نگران ینگاه با سم.  کنم باز جا سم يبرا تا رفتم کنار.  يهار نه داشته یکش آدم جنون نظر مورد وانیح

  . نشست من شیپ ، بود پرستار دست در که یسرنگ

 سوزن به «:  کرد هیتوص ، زدیم باال اش یکیپالست يها دستکش با را سم یخون يها نیآست که یحال در پرستار

 به انگار.  نبودند متمرکز چشمانش اما ، کرد نگاه من صورت به و چرخاند را سرش سم»  . نکن نگاه

 دمید یوقت.  بود گرید ییجا ذهنش ، کرد فرو دستش در را سوزن پرستار کهیزمان و بود شده رهیخ ها دوردست

 نکهیا مانند – بود درمان کی سم يبرا ماده نیا که کنم تصور نیچن کردم یسع ، داد یم فشار را سرنگ پرستار

  . کنند وارد شیها رگ داخل به عیما صورت به را تابستان يگرما

 ، برندا «:  دیپرس دوم پرستار.  شد انینما در انیم در گرید يپرستار صورت و دیرس گوش به زدن در يصدا

  » . شهیم وونهید داره که اونجاس دختر هی.  دارن ازین بهت 302 اتاق تو کنم فکر ؟ شد تموم کارت

 کارم نکهیا بعد «:  گفت من به رو و»  . تمومه گهید دوتا شما کار.  هیعال ، اوه« :  گفت تمسخر حالت با برندا

  » . مامانت به دمیم رو يادار يها يباز کاغذ ، شه تموم

 کردم احساس لحظه کی يبرا و میآمد سالن نییپا سمت به هم با.  گرفت مرا دست و»  . ممنون«  : گفت سم

  . بود نشده يسپر یزمان چیه اصالً انگار.  دمید را او که است یاول شب همان

.  ستادیا سم و»  . صبرکن «:  گفتم و دمیکش را دستش میشد یم رد اورژانس انتظار اتاق يجلو از که یزمان

  . نبود آنجا گرید ام دهید کردم یم فکر که یزن اما ، انداختم شلوغ اتاق سرتاسر به ینگاه

  » ؟ يگرد یم یک دنبال «

 آشنا نا يها چهره تنها اما ، گشتم را انتظار اتاق چشمانم با دوباره»  . دمید رو ایویال مامان کردم فکر لحظه هی «
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  . دمید

 را راهمان ما و نگفت يزیچ اما.  دیکش هم در را شیابروها سپس و است دنیکش بو حال در سم که شدم متوجه

 است کرده سم حق در یبزرگ لطف چه بداند نکهیا بدون مامان.  میداد ادامه مارستانیب يا شهیش درب سمت به

  . بود آورده رو ادهیپ کینزد تا را نیماش

 يرو سم چشمان.  سرد يهوا از يا جلوه ، دندیچرخ یم هوا در برف کوچک يها دانه ، اتومبیل يسو آن در

 دانستم ینم.  بودند شده متمرکز ، بودند مشاهده قابل یسخت به ابانیخ نور ریز در که نگیپارک يآنسو !درختان

 درهم بدن به ای ، کرد یم نفوذ داخل به در شکاف از که بود يآور مرگ و مهلک يسرما به معطوف فکرش ایآ

 یالیخ سرنگ آن به داشت هنوز من همچون نکهیا ای و ، گرفت ینم خود به یانسان فرم گرید که یشلب ٔشکسته

  . کرد یم فکر عیما تابستان از پر
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  سم – فصل سی و نهم

  درجه فارنهایت 42

  

 دهیچیپ اتاق در که سیگر ي حهیرا ، گریس نفس در قهوه ، آرام ي کشنبهی:  من ي شده يدوز وصله یزندگ

 دور به که متفاوت يایدن دو.  هوا در برف خطرناك يبو ، میبازو يرو جدید زخم برآمده يجا از ناآشنا ينما

 ممکن کردم ینم تصور هرگز که خورند یم گره هم در يطور و شوندیم کترینزد و کینزد ، چرخند یم گریکدی

  . باشد

 گرگ يبو مبهمي  رهخاط.  بود من گریبانگیر  همچنان ، افتد اتفاق روزید بود کینزد که یحالت رییتغ ي تجربه

 هنوز ساعت 24 گذشت از پس یحت.  شوم میتسل که بود آن تر آسان.  انگشتانم نوك در و میموها نیدرب

  . است مبارزه حال در بدنم کردم یم احساس

  . بودم خسته اریبس

 در را خود کردم یم یسع و – زدم یم چرت یگاه گه – بودم داده لم ، راحت و نرم یچرم یصندل کی يرو

 سیگر و من ، بود آمده نییپا اریبس هوا يدما گذشته غروب چند در که آنجا از.  کنم غرق خواندم یم که یرمان

 نجایا ، سیگر خواب اتاق جز به.  میگذراند یم بود استفاده یب اغلب که پدرش مطالعه اتاق در را آزادمان وقت

 از شدینم که بودند کهنه يقدر به ها قفسه داخل يها . آمد یم خوشم مطالعه اتاق از.  بود خانه يجا نیتر گرم

 شدینم که بودند یمیقد يقدر به زین وارید يرو ماراتن دو رنگ رهیت و یچوب زیجوا و ، کرد استفاده آنها

 از که خرگوش ي النه کی مانند ، بود کوچک اریبس و يا قهوه رنگ به اتاق کل.  خواند را آنها يرو يها نوشته

 حس که بود یامن يجا.  بود شده لیتشک لیمان کاغذ جنس از ییها پوشه و دادیم دود يبو که یچوب ، رهیت چرم

  . کرد یم شکوفا را انسان تیخالق
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 کی همچون را شیموها مطالعه چراغ دو فیضع نور ، بود فشیتکال انجام مشغول ریتحر زیم پشت سیگر

 از شیب ، نشستنش حالت و بود کرده خم دیشد تمرکز با را سرش که يطور.  بود کرده روشن یمیقد ینقاش

  . کرد یم جلب خود به را توجهم داشتم دست در که یرمان

  » ؟ یکن یم فکر یچ به «:  دمیپرس.  خورد ینم تکان خودکارش که است یطوالن یمدت شدم متوجه

 دلم که بود یجذاب حرکت آنقدر ؛ زدیم لبش به را خودکارش.  شود رو رودر من با تا چرخاند را یصندل

 از دیبا ای ، برم نجایا از روز هی اگه که کردم یم فکر داشتم.  ییلباسشو نیماش «.  ببوسم را او خواست یم

  » . بخرم ییلباسشو نیماش هی ای کنم استفاده ییلباسشو يها مغازه

 نیا «.  بودم ترسیده هم و بودم شده مجذوب هم ، بود یمسائل نیچن ریدرگ ذهنش نکهیا.  کردم نگاه او به فقط

  » ؟ کرده پرت فتیتکال از رو حواست که هیزیچ

 خوندم یم یسیانگل کالس واسه رو احمقانه کوتاه داستان نیا داشتم.  بود نشده پرت حواسم «:  گفت تیقاط با

  . شد خم ریتحر زیم يرو و چرخاند را یصندل دوباره»  . دادم استراحت وقت خودم به یکم و

 نکهیا بدون سرانجام.  بود نگذاشته کاغذ يرو را خودکارش هنوز.  شد حکمفرما سکوت یطوالن یمدت يبرا

  » ؟ باشه داشته وجود یدرمان یکن یم فکر «:  گفت ، کند بلند را سرش

  » . سیگر ، اوه« .  دمیکش یآه و بستم را چشمانم

  » ؟ تو یهست یچ ؟ جادو و سحر به ای ؟ مربوطه علم به ، بگو بهم پس« :  گفت مصرانه سیگر

  » ؟ باشه کدوم کنه یم یفرق «

.  داره درمان راه علم اما.  درکه رقابلیغ و يماد ریغ جادو.  کنهیم فرق که معلومه« :  گفت آزرده یلحن با

  » ؟ شد شروع چطور یچ همه یبدون که ينبود کنجکاو چوقتیه
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 رو يماریب هم انسان اون و گرفت گاز رو یانسان گرگ هی روز هی «:  گفتم کنم باز را میها چشم نکهیا بدون

 میتون ینم که نهیا شییجادو بخش تنها.  کنه ینم هیقض اصل در یفرق ، علم چه و باشه جادو چه.  گرفت

  » . میبد حشیتوض

 پشت در را خودم و نشستم آنجا ساکت.  کنم حس را اش يقرار یب توانستم یم اما ، نزد یحرف گرید سیگر

.  بدهم نبودم لیما که یحیتوض – داشت شتریب حیتوض به ازین او دانستم یم که یحال در ، کردم پنهان کتاب

 کند، نیتضم توانست ینم چکسیه که يزیچ خواستن يبرا ، سیگر ؛ است تر خودخواه ما از کیکدام ستمندا ینم

  .  ستین ریپذ امکان دانستم یم که بدهم یقول او به نبودم حاضر نکهیا يبرا من ای

 داخل به قدم سیگر پدر و شد باز مطالعه اتاق در ، بشکند را آور عذاب سکوت بتواند ما از یکی آنکه از شیپ

 جادیا آن در که یراتییتغ و اتاق به ینگاه.  کرد بخار هوا يدما رییتغ خاطر به اش یمیس دسته نکیع ، گذاشت

.  داشت قرار من یصندل کنار نکیا ، بود مادرش نقاشی کارگاه در که يا استفاده یب تاریگ.  انداخت میبود کرده

 يمدادها ي بسته.  بودند شده انباشته کوچک زیم کی يرو ، پاره پاره يکاغذ يجلدها با ، من يها کتاب

 نیکافئ به بدنش ازین نیتأم يبرا سیگر که یجوش قهوه يرو چشمانش.  بود کارش زیم يرو شده دهیتراش

 رفتن راه تازه که ییها بچه يبرا کودکانه یجوش قهوه.  بود شده آن مجذوب من همچون زین او.  ماند بود آورده

  » ؟ نیکرد رو نیا به رو نیا از رو من اتاق دوتا شما.  خونه میاومد ما «.  اند گرفته ادی

 نیهمچ بود فیح.  شدیم یتوجه کم بهش داشت« :  گفت بردارد کتابش يرو از را نگاهش نکهیا بدون سیگر

  » . مید ینم پسش بهت گهید هم اآلن.  بمونه مصرف یب ، يا پراستفاده اتاق

 يدار یچ« . بودم شده ولو اش یصندل يرو که کرد نگاه من به سپس»  . نطورهیهم ظاهراً« :  گفت پدرش

  » ؟ یخون یم
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کانتو بل!«: گفتم
1

 .«  

 » ؟ هیچ ي درباره.  ام دهینشن اسمشو حاال تا «

 و  ازیپ کردن خرد و اپرا يها خواننده« .  ندیبب یخوب به تا داشتم نگه را کتاب يطور ، کرد نگاه کتاب جلد به

  » . تفنگ

 مادر که باشه ییزایچ دسته اون از ادیم نظر به« .  شد انینما اش چهره در درك آثار که دمید رتیح کمال در

  ».  خونهیم سیگر

  » ؟ يکرد کاریچ جسد با ، بابا« . چرخاند را اش یصندل سیگر

  » ؟ یچ« .  زد پلک پدرش

  » ؟ يکرد کارش یچ رو جسد.   يکرد کیشل بهش نکهیا از بعد  «

  » . تراس يرو گذاشتمش.  آها  «

  » ؟ و «

  » ؟ یچ و «

 مسلماً ؟ يکرد کارش یچ اون از بعد و« . کرد دور زیم از و داد هل را خود حوصله یب و خسته یحالت با سیگر

  » . بپوسه همونجا تا تراس يرو ینذاشت

  . خوردیم هم به دارد حالم کردم یم احساس

  » . داده رو یچ همه بیترت مامانت مطمئنم ؟ مهمه برات نقدریا چرا سیگر «

1 .Bel Canto  
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 تو ما با اون ؟ باشه داده حرکت رو جسد مامان ممکنه چطور ، بابا« .  فشرد اش یشانیپ به را انگشتانش سیگر

  » . بود مارستانیب

 فرداش صبح اما ، ببرنش انیب تا واناتیح کنترل مرکز بزنم زنگ خواستم یم.  نکردم فکر اش درباره راستش «

  » . نیزد زنگ بهشون شماها از یکی کردم فکر  نیهم واسه.  نبود اونجا گهید

 چطور!  بده سفارش تزایپ بزنه زنگ تونه ینم یحت مامان ، بابا« .  درآورد خود از شدن خفه هیشب ییصدا سیگر

  » ؟ بزنه زنگ واناتیح کنترل مرکز به تونه یم

 رو شدن نگران ارزش حال هر به.  افتاده هم نیا از تر بیعج يها اتفاق« :  گفت و انداخت باال يا شانه پدرش

 به مرده وونیح هی از يهار نکنم فکر.  برده و دهیکش تراس يرو از رو اون یوحش وونیح هی دیشا.  نداره

  » . کنه تیسرا گهید يوونایح

 ارزش که بود احمقانه يقدر به اظهارنظر نیا ییگو ، رفت غره چشم او به و ستادیا نهیس به دست تنها سیگر

  . نداشت هم دادن پاسخ

  . شود خارج اتاق از تا کرد باز شتریب را در اش شانه با و»  . ادینم بهت.  نکن اخم« :  گفت پدرش

  » . بدم انجام خودم دیبا رو کارها ي همه «:  گفت خی يسرد به ییصدا با سیگر

.   میرفت یم دست از تو بدون ما شک یب« .  کاست او تیعصبان از یکم نیا و زد او به يزیآم محب  لبخند پدرش

  » . دینمون داریب روقتید تا

 يزیچ هر به. کرد یم نگاه بسته در و ریتحر زیم ، ها کتاب قفسه به سیگر و ، شد بسته او سر پشت یآرام به در

  . من صورت جز

  » . نمرده اون «.  بستم را رمان ، صفحه ي شماره به توجه بدون
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  » . باشه زده زنگ واناتیح کنترل مرکز به مامان دیشا «:  گفت بود ریتحر زیم به نگاهش که سیگر

  » . س زنده یشلب.  نزد زنگ واناتیح کنترل مرکز به مامانت «

 جنگل به تراس از رو جسدش گهید يها گرگ از یکی ممکنه ، میدون ینم که ما.  لطفاً.  شو ساکت.  سم «

 خواندن در او نکهیا با دمید اش چهره در و.  کرد نگاه من به سرانجام » . نکن يریگ جهینت زود.  باشه دهیکش

 زدیم چنگ من به ام گذشته.  داشتم یحس چه یشلب به نسبت من که بود دهیفهم اما ، بود ناتوان کامالً مردم افکار

  .  کند غرق خود در زودتر مرا و ردیبگ یشیپ زمستان از کرد یم یسع و ،

 نگه را آن توان تمام با و بودم کرده دایپ را بهشت من.  شدیم گرفته من از خوب يزهایچ تمام کردم یم احساس

 از که فیلط اندازه یب و یالیخ یسمانیر همچون ، شدیم یمتالش هم از داشت من بهشت نکیا اما.  بودم داشته

     . خوردیم سر انگشتانم نیب
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  سم – فصل چهلم

  درجه فارنهایت 58

  

  . گشتم دنبالشان به من نیبنابرا

 که ییها گرگ ، نداشتم نانیاطم آنها به که بودم یگرگ دو يجستجو در من ، بود مدرسه در سیگر که يروز هر

 آشناتر میبرا اما ، نبود یکوچک آن به يباندر جنگل.  بود یکوچک ي منطقه فالز یمرس.  باشند مرده ستیبا یم

  . کند انینما من بر را اسرارش بود لیما شتریب دیشا و بود

  . کرد خواهم برخورد آنها با خودم روش با و کنم یم دایپ را جک و یشلب

 يرد – شدینم دهید کجا چیه زین جک.  بود مرده واقعاً دیشا ، بود نمانده یباق تراس يرو بر یشلب از ياثر اما

 يجستجو در را بخش جزء جزء کردم یم احساس.  بود نگذاشته جا به يا الشه خود از که یروح.  سرد و مرده

  . بودم گشته او

. باشد نگونهیا کردم آرزو ینوع به – دیاین وجود به او جانب از یمشکل گرید و باشد مرده هم او دیشا کردم فکر

 چیه اما.  بودند کرده دفنش گرید ییجا ای یدان زباله در و بود کرده تصادف نقل و حمل سازمان نیماش با دیشا

در يدیجد نهیگرگ چیه يبو و ، نبود یدرخت چیه بر ینشان ، شود ختم ها جاده به که نداشت وجود يرد 

  . بود تابستان در برف افتنی همچون او کردن دایپ.  دیرس ینم مشام به نگیپارک ي محوطه

 از یجزئ گرید او یعنی شدن دیناپد.  توجه مرکز از شدن دور یعنی شدن دیناپد.  بودم یم خوشحال دیبا

  .  نبود من مشکالت

 ، میشو یم پنهان ، میده یم حالت رییتغ:  میکن یم يادیز يکارها ها گرگ ما.  رمیبپذ توانستم ینم وجه چیه به اما
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 از ها انسان.  شوند یم دیناپد انسانها.  میشو ینم دیناپد کامالً هرگز اما -  میکش یم زوزه نور یب و تنها ماه ریز در

   . سازند یم والیه ما
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  .تمام حقوق این اثر متعلق به مترجمین و وبسایت مذکور میباشد
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  ) Shiver(  لرزش:  فالز مرسی هاي گرگ

  مگی استیفویدر : نویسنده 

  یاسمین جهانبخش : سرپرست ترجمه 

  شیرین فیض :  این فصول مترجمین

  افشین موسوي ، شفق ملّازاده: بازبینی نهائی متن 

  فر میالد مهربانی: و لوگو طراح صفحه 

  ) twilight.ir(  وبسایت فارسی توآیالیتبار از  براي اولین ترجمه و نشر
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  گریس – فصل چهل و یکم

  درجه فارنهایت 54

  

  خانه.  میکرد یم یط دوباره و دوباره را يتکرار ریمس.   میبود فلک و چرخ یک يرو يها اسب مثل سم و من

 دور را بزرگ مشکل میداشت ما جداً اما.  رهیغ و خانه ، مدرسه ، خانه ، یفروش کتاب ، مدرسه ، خانه ، مدرسه ،

. باختن. سرما.  زمستان:  آن درون یاصل قتیحق . میشو کینزد آن به یحت که نیا بدون میزد یم

 را اي هیسا يسرما توانم یم همواره که کردم می احساس یول.  میکرد ینم صحبت مانند هاله احتماالت درمورد ما

 خوانده یونانی يها افسانه از ترسناك ي مجموعه کی در را یداستان زمانی من.  کنم حس انداخت یم ما بر که

دموکلس نام به يمرد مورد در که بودم
1 

 کی توسط شمشیر آن و داشت  قرار زانیآو تختش يباال يریشمش که

. بود بسته کیبار ي رشته کی به سم تیانسان -  میبود ما آن.  بود شده ختهیآو مو تار

 که یوقت از روز دو فقط که نیا با.  بود مدرسه به بازگشت دوباره شهیهم مثل ، فلک و چرخ طبق بر ، دوشنبه

 يا ذره آخر در دیرس یم نظر به.  بود شده دیناپد هم یکوفتگ جاي یحت ، گذشت یم بود کرده حمله من به یشلب

. داشتم خودم در يا نهیگرگ یبخش شفا از

 نداده دست از هم را روز کی یحت گذشته سال او.  شدم زده شگفت است بیغا ایویال که شدم متوجه که نیا از

.بود

 دادم ادامه شود میداشت هم با نهار از قبل که یکالس دو از یکی وارد که او يبرا ماندن منتظر و ماندن منتظر به من

 یقسمت یول باشد ضیمر فقط بود ممکن . کردم می نگاه کالس در او یخال مکتین به طور همین . نیامد او اما ،

 معمولم مکتین سمت به چهارم ساعت در. بود ها نیا از شیب گفت یم رمشیبگ دهیناد کردمیم یسع که من از

  » ؟ يدید رو ایویال ، یه ، چلیر «. دمیلغز چلیر پشت

  

1 .Damocles
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» ؟ هان «. شود رو در رو من با تا دیچرخ چلیر

» ؟ نداره علوم باهات ، ایویال «

.  ضهیمر که گفت مادرش و بزنم زنگ بهش کردم یسع.  ندارم ازش خبري جمعه از من «.  انداخت باال شانه او

» ...دي می اي نامه نه ، زنی می زنگی نه ؟ يبود کجا رو هفته اخر نیا تو ؟ اي کره شیرینی ، چی تو اما

 بشم مطمئن تا.  کردم استراحت رو کشنبهی و دادم یم انجام يهار قیتزر دیبا.  بود زده نیشم راکن کی «:  گفتم

» . کنم ینم يگر یوحش مردم به و کنه ینم کردن کف به شروع دهنم

» ؟ بود دهیگز تو کجا ، ورهآ شرم«

 گیرش تلفن پاي نتونستم.  هستم ایویال نگران من یول ستین مهم یلیخ ، قوزك « کردم اشاره ام یل شلوار به من

» . بیارم

 راه تنگ لباس بار نیا . بود دهیپوش راه راه لباس شهیهم مثل او.  انداخت هم روي را شیپاها و کرد اخم چلیر

» ؟ عصبانیه هنوز تو تسد از ؟ کنهیم يدور زمونآ داره یکن یم فکر . نتونستم منم«:  گفت. راه

» . نکم فکر « دادم تکان را سرم

 زنیم نمی حرف هم با زیاد دیگه ، یعنی ؟ درسته ، حال هر به ، میخوب هم با ما «.  گرفت خود به يا قافه چلیر

. میرفت ینم هم خونه ای میکرد ینم صحبت ، دونیم می ما یول.  افتادن اتفاق چیزایی یه.  منظورمه ، مسائل به راجع

» . یچ هر ای

» . میخوب هم با ما «:  گفتم محکم من

 میبر ،  که یدون یم ، باید ما یکن یم فکر«:  دیگز را لبش گفتن از وقبل خاراند را اش یکمان نیرنگ لباس او

» ؟ بیاریم گیرش شهیم اگه که مینیبب و خونشون

 وقت چیه ما:  بود مانیدو هر يبرا ناآشنا ییقلمرو نیا.  نکرد يپافشار زین او و ندادم جواب لحظه همان من

 ایویال دنبال جستجو ایآ دانستم ینم من . میده انجام يکار واقعاً مان نفره سه گروه داشتن نگه يبرا مینبود مجبور
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 ای کرده صحبت او با که یوقت از مدت چه واقعاً یول ، آمد می جدي نظر به جورهایی یک.  نه ای بود یدرست کار

 يخبر موقع اون تا اگر ؟ میکن صبر هفته آخر تا که طوره چه « : گفتم یآرام به ؟ گذشتیم میبود دهید را او

» ؟ ... بعد میدینشن ازش

» . خوبه « . دیرس یم نظر به شده آرام ، داد تکان سر چلیر

 او.  کند جلب را مان توجه تا کرد صاف را شیگلو کالس جلو در نکیر يآقا چون دیچرخ مکتشین در او

 يخور آب و دیبچرخ دینر اما.  شنوید می ها معلم از امروز ها بار رو نیا احتماالً ها بچه شما ، خوب «: گفت

 از مورد نیچند بهداشت سازمان چون ؟ خوب خیلی ، ببوسید رو غریبه پشت هفت افراد ای دیبزن سیل را

! بینی آب ؟ دونه می کسی - گیرید می کجا از رو بیماري این شما و.  کرده گزارش قسمت نیا در رو تیمنانژ

» ! نکنید کارارو این!  لیسیدن و!  بوسیدن!  مخاط

. شد بلند اي شناسانه قدر صداهاي و سر کالس عقب در

 انجام خوب اندازه همان به يکار کی میخوا یم ، دیبکن رو کارها نیا از کدوم چیه دیتون ینم که ییجا اون از «

» . دیکن باز دوازده و صد ي صفحه در رو کتابتون!  یاجتماع ماتیتعل.  میبد

 باز را کتابم سپس ، شدیم وارد که نمیبب را ایویال که دواریام ، انداختم ینگاه در به هزارم بار يبرا دوباره من

. کردم

 و زد زنگ مرتبه دوازده.  زدم زنگ ایویال ي خانه به و رفتم سالن به یپنهان من شد قطع ها کالس نهار يبرا یوقت

 من ، بود زده کالسش از رفتن یضیمر جز به یلیدل به او اگر ؛ نداشتم یغامیپ من .ریگ غامیپ يرو رفت بعد

 را ام قفسه در داشتم.  بود کجا مدرسه روز طول در او پرسید یم که کند افتیدر یغامیپ مادرش خواستم ینم

 بود زده رونیب آن از يکاغذ تکه . است باز نیمه تا  ام یپشت کوله بیج نیکوچکتر پیز شدم متوجه که بستم یم

 هایم گونه شناختم را سم ي پیچیده و آشفته خط دست وقتی ، کردم بازش.  بود شده نوشته شیرو من نام که

. شدند گرم نامنتظره

 رازهاي و بارش تأسف هاي نام با کلیسا گورستان و دانیم می را عشق زبان ما ، حال هر در ، دوباره و دوباره "

 کهن درخت زیر تو و من دوباره و دوباره:  نامند می پایان آنرا بقیه که آنچه در یافته عمق برانگیزش شوك
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" . ها آسمان با رو در رو ، کنیم می مرتب ها گل بین در دوباره و دوباره را تختمان ، ایستیم می

. بودم نوشته تو يبرا رو نیا من کاش.  اس لکهیر نیا

 در. کردم یم زمزمه خودم با را کلمات ، خواندم بلند را آن ، سم فکر با ، یول شدم ینم آن متوجه یکل به من

 اطراف در یکس که نیا وجود با حتی ، کردم حس صورتم يرو را لبخندي.  کردند جلوه بایز لغات شکل دهانم

 ادی با ،گرم شدم شناور شانیرو بر من ، لحظه کی يبرا یول ، بودند سرجایشان هنوز میها ینگران.  ندیبب تا نبود

.  سم

 ساعت یخال کالس به نیهم يبرا ، شود زده هم بر شلوغ يایتر کافه در ساکتم و شاد احساسات خواستم ینم

 زیم يرو را یادداشت ، انداختم یم مکتین يرو را ام یسیانگل متن که یحال در . گرفتم یصندل کی و رفتم بعدم

. بخوانم را آن گرید بار تا کردم باز

  کردن يماریب احساس ادی به  ، دادم گوش ایتر کافه در آموزان دانش يصدا و سر به و نشستم یخال کالس در

.  داشت را دور از یخاموش مشابه احساس پرستار اتاق.  افتادم مدرسه پرستار نزد به شدن فرستاده و کالس در

 حمله من به ها گرگ که نیا از بعد من.  بود مدرسه همان که صدا و سر پر يا ارهیس به متعلق ي ماهواره مانند

. نبوده تب احتماالً که تبی به مبتال.  بودم گذرانده جا آن را يادیز مدت ، کردند

 ، شدن دهیگز مورد در کنان فکر.  کردم نگاه رهیخ باز همراه تلفن به ، يریگ اندازه قابل ریغ زمانی مدت يبرا

؟ بود شده طور نیا که بودم یکس تنها من چرا.  شدن بهتر مورد در و آن اثر در شدن ضیمر ي درباره

» ؟ يکرد عوض رو نظرت «

 میرو به رو مکتین در زابلیا يجلو که یحال در را خودم و خورد تکان صدا هنگآ برابر در سرعت به ام چانه

 با جانبدارانه فقط که بود افتاده گود چشمش زیر.  نبود شهیهم نقصی بی به نظر به او تعجبم کمال در . افتمی بود

» ؟ دیببخش« . پوشاند را خونش کاسه هاي چشم آن با بتوان که نبود يزیچ ، ولی بود شده پنهان شیآرا

» ؟ اون به راجع يزیچ دونستن مورد در ، جک مورد در «

 قبل از را جوابش که  نیا مگر پرسند ینم را یسوال ها لیوک که بودم دهیشن کباری.  محتاط ، کردم نگاه او به من
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. بود مطمئن یبیعج طرز به زابلیا يصدا و.  بدانند

 او.  آورد رونیب آن از را کاغذ يا دسته و برد فشیک را اش برنزه طبیعی غیر بطرز و بلند هاي دست از یکی او

» . انداخته رو ها نیا دوستت«.  داد قرار شعرم کتاب يباال را ها آن

 میروبرو يها عکس که نیوا هستند عکس براق يها کاغذ توده کی نیا که شوم متوجه تا دیکش طول يا لحظه

 ، بود جنگل از اول عکس چند.  رفت پایین و باال دلم در چیزي.  باشند ایویال يها عکس از تالیجید چاپ دیبا

 گرگ آن و.  درختان پشت پنهان مهین ، وانهید دار خال گرگ. بودند ها گرگ بعد.  نبود آنها در یخاص زیچ

  به رفتن يبرا آماده بودند صفحه ي لبه رو انگشتانم.  کردم درنگ من ؟ بود گفته من به را نامش سم اه،یس

 دیدم می بعد صفحه در که يزیچ براي را من و.  کرد پیدا يمشهود یعصب حالت کنارم در زابلیا.  بعد صفحه

 در.  بود خواهد سخت یلیخ دادنش حیتوض ، باشد گرفته عکس در ایویال که آنچه هر دانستم یم.  کرد یم آماده

» . بزن ورق فقط «.  ربود دسته از را رویی عکس چند و شد خم راهرو روبه قرار، یب زابل،یا آخر،

. گرگ کی صورت در شیها چشم از کینزد از عکس کی.  گرگ لباس در جک.  بود جک از ريیتصو نیا

. برهنه.  انسان یک لباس در.  بود جک خود از عکسی يبعد و

 دور جک بازوان که یحالت باش، گرفته ژست اینکه مثل . داشت يهنر و کردن دار حهیجر قدرت ینوع عکس

. بود شده حلقه بدنش

 رنگ یب و بلند يانحنا يرو را ها خراش که یحال در ، دهیچرخ نیدورب سمت به شیها شانه يباال از سرش

 ها آن از کی چیه ي صحنه.  کردم نگاه ها آن يدو هر در اش چهره به و دمیجو را لبم من . داد یم نشان پشتش

 با عکس کی  آن-گرگ ي چهره از کینزد عکس آن.  بود کننده بیتخر ها چشم شباهت یول بود نکرده رییتغ

 آنکه نه. آنها واقعی اهمیت داد، می معنایی چه واقعاً ها عکس این اینکه زد، ضربه من به بعد و.  بود ارزش

 دانست یم دیبا او که البته پس بود گرفته را ها عکس نیا ایویال.  دانست می ایویال اینکه بلکه دانست، می ایزابل

؟ بود نگفته يزیچ من به چرا و مدت؟ چه براي یول. 

».بزن حرفی یه«
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»بگم؟ یچ يخوایم ازم«. کردم نگاه زابلیا به ها عکس از من ت،ینها در

».جاست همون اون. است زنده اون. بینی می که عکسارو«. آورد در آزردگی سر از ییصدا زابلیا

. دیرس یم سرد نظر به دشیجد پوست در او. بود خیره جنگل انیم به که کردم، نگاه جک به دوباره من

 يبرا. است ریدرگ خودش با که دیرس یم نظر به »؟يخوایم یچ من از. بگم یچ که يخوایم من از دونمینم«

 آن.  بست را شیها چشم وبعد شود، ور حمله من به است ممکن که انگار دیرس یم نظر به يطور لحظه، کی

 ،يبرادر و خواهر هیچ ؟ يدار ، يندار برادر تو«. برد تیوا تخته طرف به برگرداند، را نگاهش و کرد باز را ها

»درسته؟

».ام بچه تک نه،من«

 که کردم یم فکر من. منه برادر اون. بدم حیتوض دیبا چطور دونمینم من پس«. انداخت باال را هایش شانه زابلیا

 اون دونم ینم من. کجاس جا اون دونمینم من یول اونجاس، درست اون. است زنده اون.  نمرده اون یول.  مرده

 زدند، برق چشمانش و کرد نگاه من به او» .یکن ینم کمکم فقط. یدونیم تو کنمیم فکر -کنمیم فکر یول. هیچ

»کردم؟ کار یچ تو با حاال تا من مگه«. تندخو

 اگر.  بداند داشت حق او دیرس یم نظر به. بود برادرش جک ، که بود نیا قتیحق. خوردم يسکندر لغات بر

 حرف تو با ترسم می چرا که یبدون دیبا تو... زابلیا«: گفتم من.  کرد می درخواست که نبود زابلیا نیا فقط

. کرد نابودشون تو که شناسم می رو افرادي یول. ينکرد يکار حاال تا شخصاً من با که دونمیم من. بزنم

»کنم؟ اعتماد تو به دیبا چرا بگو بهم...فقط

 بدي وقت هیچ من چون. زدي خودت که حرفی همون«. چپاند فشیک در را ها آن و دیقاپ را ها عکس زابلیا

 دوست که هیمشکل همون کنمیم فکر -داره جک که یمشکل هر کنمیم فکر من چون دیشا ای. نکردم تو به اي

».داره هم تو پسر

 ؟ بود جا آن سم ایآ.  بودم دهیند توده آن در که ییها عکس فکر با.   بودم شده فلج نرمالی ریغ طرز به من

 ایویال که را ییها زیچ قاًیدق کردم یسع. دانست می ها گرگ مورد در که بود يتر شیب مدت من از ایویال دیشا

 شده رهیخ من به زابلیا. کنم دایپ را پهلو دو یمعن هر که کردمیم یسع. کنم مرور را بود گفته مانیدعوا طول در
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 خیلی«: گفتم مقدمه یب من ، باالخره.  میبگو چه که دانستم ینم من و. میبگو يزیچ  من که بود منتظر. بود

 شروع کالس يبرا آموزان دانش که نیا محض به کالس در. » .کنم فکر بزار. نکن نگاه رهیخ بهم اینقدر ، خوب

 تلفنم شماره عجله با و کردم پاره را ام دفترچه از صفحه کی من. خورد يا ،ضربه کردند داخل به زدن پرسه به

 دایپ مالقات يبرا مکان کی و بزن زنگ  من به یوقت کی مدرسه بعد همراهمه، شماره نیا«. نوشتم شیرو را

».کنم فکر. میکن یم

 همان نظر به او  تعجبم کمال در یول نم،یبب اش چهره در را تیرضا که داشتم انتظار من. گرفت را شماره زابلیا

.بگذارد اشتراك به خواست ینم کس چیه که بودند يراز ها گرگ. کردمیم احساس من که دیرسیم ماریب اندازه

».میدار مشکل هی ما«

»باشی؟ کالس تو هنوز دینبا«. کند نگاه من به تا دیچرخ راننده یصندل يرو سم

 شد، ینم تنگ  ام میس و گل زشت ي مجسمه ای من يبرا دلش یکس. بود هنر کالس نیآخر »بیرون زدم زود «

».دونه یم زابلیا«. وجه چیه به

»ه؟یک زابلیا«. زد پلک یآرام به او

 کوله يپا با و. بود کرده میتنظ جهنم ي اندازه به را آن سم. کردم کم را يبخار »اد؟یم ادتی. جک خواهر«

 چقدر انسان جک عکس اینکه که یحال در ، دادم شرح او براي را ایزابل با مواجهه. دادم هل نییپا را ام یپشت

.انداختم می جا را بود وحشتناك

».بودن یچ ها عکس هیبق که ندارم ينظر چیه من«

»بودند؟ ایویال يها عکس اونا«. گذشت زابلیا سوال از بالفاصله سم

».آره«

 کتابفروشی دم الیویا که جوري اون به ربطی این نکنه فکرم این تو«. بود شده نوشته اش چهره تمام بر ینگران

 اون اگه«. آن پشت يگرید زیچ ای کرد نگاه فرمان به او ندادم جواب من یوقت» .من با. باشه داشته بود

 ما که کنه کاري داشته یسع او. کنهیم یمنطق رو دارش یمعن نگاه آن ي همه نیا ، میهست یچ ما دونستیم
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».کنیم اعتراف

».دهیم یمعن یلیخ نیا قت،یحق ،در آره«: گفتم

 ایویال ي خونه در که یگرگ اون مورد در. افتادم گفت ریچل که چیزي یاد دفعه یه«. دیکش اه ینیسنگ به او

 یم خودش دور به شده حلقه يبازوها با را جک چهره هنوز.کردم باز دوباره و بستم میها چشم من» .بوده

 دروغ به تونمینم و. رمشیبگ دهیناد تونمینم واقعاً ؟منیچ زابلیا در. کنم فکر موردش در خوامینم - اَه«. دمید

».میام نظر به ها ابله مثل فقط بدم؛ ادامه گفتن

- میکن چکار دیبا ما یکنیم فکر تو و هیآدم چطور او که بپرسم خوام می من خوب،«. زد من به يلبخند مهین سم

«

».افتضاحم مردم خوندن تو من اما - «: کردم تمام شیبرا من

».باشه یادت نویا فقط. من نه ،یگفت رو نیا تو«

... کامالً تو وحشته؟ حالت تو که هستم جا نیا شخص تنها که کنمیم فکر  من چرا »م؟یکن کار یچ پس باشه،«

»!یآروم

 مالقات  بدون که کنمینم فکر. يزیچ نیهمچ يبرا یآمادگ کمبود خاطر به احتماالً،«. انداخت باال شانه سم

 بودم، کرده صحبت باهاش بود دستش ها عکس که یوقت اگر.زمیبر باید يا برنامه چه که بدونم اون با کردن

».میاد دلنشینی اسم نظر به ایزابل دونم،ینم. کنم فکر بهش درست طور به تونمینم حاال، یول شدم،یم نگران دیشا

».یکنیم پارس اشتباه درخت دم داري«. دمیخند من

 باعث که بود آمیز اغراق قدري به آن در ي دهیچیپ هم به اندوهناك درد و گرفت خود به ملودرام يا افهیق او

»ایه؟ فاجعه آدم اون«. کنم دایپ يبهتر احساس شد

 یچ ما پس. نگرفته تصمیمشو هنوز منصفه ئتیه«.انداختم باال را هایم شانه »حاال؟. کردمیم فکر طور نیا قبالً«

»م؟یکن کار
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».میکن مالقات او با دیبا کنمیم فکر من«

»کجا؟ دومون؟ هر«

 درك رو اون احساس بتونم که ییجا کی. ساکت يجا کی. دونمینم. ستین تو مشکل فقط نیا. دو هر. آره«

 می که نیست اي خانواده عضو اولین اون« کرد اخم او» .بگم بهش يزیچ چه رمیبگ میتصم که نیا از قبل کنم

».فهمه

 نمی تغییر اش چهره حالت بود طور نیا اگر - کند نمی صحبت نشیوالد مورد در که دانستم یم اخمش از

»نیست؟«.کرد

».دونستیم بک زن«

»؟یماض زمان«

 از اون مورد در فقط من. شناختم ینم رو اون وقت چیه من. بود من از قبل وقت یلیخ نیا. نهیس سرطان«

 شتریب چون زنمیم حدس. بدونم يزیچ اون مورد در من که خواست ینم بک. یاتفاق هم اون و دمیفهم پائول

 زن کی و رونیب برم طوري همین تونم یم که کنم فکر من خواست ینم اون و کنندینم رفتار خوب ما با مردم

».چیزا ازین رم،یبگ خودم واسه خوب کوچک

 متوجه من. زدند می ضربه زوج کی به دیبا ییها يتراژد نیهمچ از تا دو که د،یرس یم منصفانه ریغ نظر به

 مورد در. بود شده تنگ شیصدا يآشنا نا یتلخ  يبرا دلم کمی کنم،که اشاره آن به که نیا يبرا رید یلی،خ شدم

 زیاد را رادیو صداي سم وقتی بود، رفته دست از زمان یول جک، مورد در کردن سوال کردم، فکر يزیچ گفتن

.بود شده گم صدا سرو در فشرد گاز روي را پایش و کرد

.بود خورد نیچ کردن فکر با اش یشانی،پ کرد خارج نگیپارک يجا از را برانکو او

   ».کنم مالقات باهاش خوام یم. قانونه هرچی باباي گور«: گفت سم
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  سم – فصل چهل و دوم

  فارنهایتدرجه  54

  

 راجع کردن صحبت يجا به میخوایم که مرگمونه چه بپرسم شهیم«: بود نیا دیبگو زابلیا دمیشن که یکلمات نیاول

شیکوئ برادرم به
1

»کنیم؟ درست 

 را ها بریزبین ي خانه جلوي پارك جاي تمام اساسا که يو.وی.اس بزرگ سفید اتومبیل کی داخل از تازه او

 يها چکمه خاطر به احتماالً - بود قد بلند او که بود نیا او از من برداشت نیاول.  بود آمده رونیب ، بود گرفته

 کی از تر شیب سرش چون -حلقه حلقه موهاي همراه به - بود دهیپوش که يا ینچیا  پنج يها پاشنه با لژدار

.داشت ها آن از ینیچ عروسک

.شد نمی داده اي مذاکره هیچ ي اجازه داشتم، دوستش گفت را نیا که یحالت خاطر به من و» .نه«: گفت سیگر

. داشت را کوچک کشور کی کردن نابود يبرا یکاف آتش ، شدیم موشک به لیتبد اگر که آورد در ییصدا زابلیا

»؟ هیک نیا بپرسم شهیم پس«

: کردم تکرار من و برگرداند را نگاهش سریع او. کرد می چک مرا باسن که ببینم تا انداختم نگاهی او به موقع به

».نه«

 دیچرخ یم زابلیا سمت به ییجلو يورود سالن در که یحال در. کرد ییراهنما خانه داخل به را ما سیگر

».اس خونه نپرس،مامانم جک به راجع یسوال چیه«: گفت

»؟ییتو س،یگر«. زد صدا باال طبقه از سیگر مادر

.میبکن را کار نیا که داد عالمت هم ما به و کرد زانیاو را کتش سیگر» !میکنیم درست شیکوئ میدار! آره«

1.Quiche  :پزند می گوشت و سبزیجات پنیر، با اغلب که مرکب غذاي نوعی( -پاي جور یک(.  
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».نیبزن کنارشون راهتون سر از فقط برگردوندم، رو ویاستد يزایچ از مقدار کی من«: زد ادیفر مادرش

 بیج در را شیها دست که یحال ،در داشت نگه تن بر را دارش خز لبه کت و داد نیچ را اش ینیب زابلیا

 بین تا کردیم جابجا اتاق يها وارید سمت به را ها جعبه سیگر که یمدت در ستادیا یم عقب و چپاندیم شیها

 نظر به نامناسب مکان در جداً شلوغ شدت به ي آشپزخانه در زابلیا. کند درست باز يفضا کی یختگیر هم به

 را لینولئومی دیسف کامالً نه پوش کف او یمصنوع یعال يها حلقه ایآ که رمیبگ میتصم توانستم ینم. دیرسیم

 تر یعال نظر به شیموها شدیم باعث کرد می خورده ترك قدیمی زمین که هرکاري یا داد می جلوه انگیزتر رقت

.بودم دهیند فرسوده اندازه نیا به را خانه آشپز حال به تا. برسد نظر به تر یمصنوع و

 يقرار یب با تر شیب یحت زابلیا شست نکیس در را شیها دست و زد باال را شیها نیآست سیگر که یوقت

.رفت عقب

»؟یکن دایپ خوب زیچ کی و کنی روشن رو ویراد میشه سم،«

.کردم روشن را آن و کردم دایپ نمک و شکر يها یقوط انیم شخوانیپ يرو بر را کن غرش ي جعبه کی

 به» .اس گهید زیچ يبرا رمز کی نیا کردم فکر من ، میکن درست شیکوئ قراره واقعاً ما ، خدا«: کرد ناله زابلیا

 بود گرفته چهره به که حالتی یول. گرفت خود به زده ماتم يا افهیق و افتاد من به چشمش او و زدم پوزخند او

 او کنم فکر شدیم باعث شیها چشم در يزیچ. کردم نمی باور کامالً را اش نگرانی و ترس من - بود حد از زیاد

 کامالً که یوقت تا کردم ینم اعتماد زابلیا به من: بود نیا تیوضع و. است کنجکاو تیوضع مورد در حداقل

.است یادم جور چه او که شوم مطمئن

»؟يپز یم شیکوئ هم تو سم، سالم«. داد یم پرتغال اسانس با نیتربانت يبو شد، وارد سیگر مادر بعد

».کنمیم یسع«: گفتم صادقانه

»ه؟یک نیا جالب، چه«: دیخند او

 یم جا نیهم شهیهم رو اون من ؟ کجاست سبزه يآشپز کتاب اون یدون یم مامان،. زابلیا«: گفت سیگر

».توشه شیکوئ پخت دستور.ذاشتم
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 تو. باشه افتاده دیبا«. زد زانو نیزم يرو ي ها جعبه از یکی کنار و انداخت باال شانه خبري بی روي از مادرش

»!بکنه نیا از بهتر يکار یکن مجبورش یتونیم سم، هست؟ ویراد تو یچ ایدن

 کرد، می جستجو داشت قرار شخوانیپ ي گوشه در که ياشپز کتاب يتعداد نیب کورانه کور سیگر که یمدت در

 مادرش دم،یرس روز مد نسبت به پاپ ستگاهیا به که یوقت که نیا تا زدمیم دکمه ییویراد يها ستگاهیا نیب من

 بچه بگذره خوش. تمومه جا نیا کارم کنم فکر«. داشت دست در جعبه کی ستاد،یا او» !واستا جا همون«: گفت

».یموقع کی... گردمیبرم من ها

 ریش و ریپن و  ها مرغ تخم زابل،یا«. کرد اشاره من به او. باشد شده رفتنش متوجه سیگر که دیرس ینم نظر به

 به و پنجاه- چهار يرو یکن گرم قبل از رو گاز شهیم. کنیم درست قدیمی پاي نون باید ، سم. اند خچالی داخل

»؟يبد تابه یماه  تا چند ما

 من نظر به همشون. جاست نیا تو ریپن مدل هزار هشت ،حدود، جا نیا«. بود شده رهیخ خچالی داخل به زابلیا

».همن مثل

 نوك يرو او »شناسه، می رو غذا اون. زایچ هیبق و ریپن دنبال بره سم بزار برس، گاز به تو«: گفت سیگر

 و شود دهیکش کنان جلوه بدنش شد باعث نیا اورد؛یب در سر يباال نتیکاب کی از را آرد تا بود ستادهیا شیپاها

 را آرد او بعد یول. کنم لمس بود شده نمایان که را کمرش نییپا برهنه پوست که بخواهم شکل نیبدتر به من

 و زیت چدار ریپن چند و کردم عوض زابلیا با را میجا بنابراین بودم، داده دست از را شانسم من و آورد نییپا

.انداختم شخوانیپ يرو را همه و دمیقاپ را ریش و مرغ تخم

 کردن قسمت مشغول تر پیش سیگر بودم کرده تمام را ونزیما در زدن تند و ها مرغ تخم شکستن من که یوقت

 هنگ کی ما که انگار بود، شده تیفعال از پر ناگهان آشپزخانه. بود شده  کاسه کی داخل آرد و ینیریش روغن

.بودیم

 »؟ هیکوفت چه گهید نیا«: دیپرس کرد،یم نگاه رهیخ بود داده دستش به سیگر که یپاکت به که یحال در زابل،یا

»!قارچه کی نیا«. کشید خرناسی خنده با سیگر
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».اومده در گاو پشت ته از انگار که هیجور افشیق«

 خواهم دوست رو گاو اون من«: گفت بزند، ماهیتابه در را کره یکم تا شد می خم ایزابل جلوي که سیگر

 خوش و خوب که یموقع تا کن سرخ قهیدق چند يبرا نیا داخل رو ها اون. ارزه یم میلیون یه پشتش داشت،

».بشن مزه

»مدت؟ چه«

».بشن مزه خوش وقتی تا«: کردم تکرار من

»!تابه یماه«. کرد دراز را دستش کی او »گفت، یچ پسر که يدیشن«: گفت سیگر

».یتونینم تو که ییجا اون از کنم، می ردیف رو مزه خوش من کن، کمکش«: گفتم زابلیا به

 ماهرانه سیگر و داد سیگر به تابه یماه عدد دو او »ام، مزه خوش جوریشم همین من«: کرد غرولند زابلیا

 دار نیچ را ها لبه چگونه که کرد زابلیا به دادن نشان به شروع او. کدام هر ته در- جادو- کرد باز را يپا خمیر

 را نیا تمام توانست یم سیگر که دیرس نظرم به فکر نیا د؛یرس یم افتاده پا شیپ اریبس نظر به روند تمام. کند

.دهد انجام تر عیسر اریبس راهش در زابلیا و من بدون

 یچ به«. کرد شکار زدم،یم لبخند پاي خمیر کردن دار نیچ حال در دو آن ي منظره به که یحال در را من زابلیا

»!کن نگاه هات قارچ به ؟يخندیم

.کردم اضافه بود، داده هل دستم در سیگر که را اسفناج و دادم نجات را ها قارچ موقع به من

 در که نمیبب را سیگر و او تا کردم نگاه من و» !ملمیر«: شد بلند شیافزا به رو صداي سرو فراز بر زابلیا يصدا

 و خورد ام ینیب به کوچک ازیپ يقو ي حهیرا سپس. کنندیم هیگر هم و خندند یم هم ها ازیپ دادن تبرش حال

. سوزاند هم را من يها چشم

».کشمشیم کم یه من ا.ج نیا دیبنداز رو ها اون«. گرفتم آنها جلوي را ام یکردن سرخ ي تابه یماه

 به يا ضربه آرد از دهیپوش دست کی با سیگر و ختیر تابه یماه داخل به برش تخته يرو از را ها آن زابلیا
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 در را دستش گریس بین این در نه، یا است مانده آن جاي که نمیبب داشتم سعی کردم، دراز را گردنم. زد باسنم

.کرد امتحان دوباره و بگیرد بهتري پوشش تا مالید آرد ي باقیمانده

»!کن بلندش! کن بلندش! منه اهنگ نیا«: کرد اعالم ناگهان سیگر

يکر ایمار آن،
1

 گو بلند که یزمان تا را آن من. بود مناسب اریبس لحظه این در یول بود، ممکن حالت نیتر بد در 

 خودم سمت به را او و ربودم را سیگر دست. کردم بلند کردندیم وزوز کنارشان يها یقوط مقابل کوچک يها

 ز،یانگ شهوت یتحمل قابل ریغ طرز به و ناآزموده شدت به هستیم، آرام گویی میکرد رقص به شروع ما و دمیکش

.دور بسیار بودن فیعف از او، کمر دور من بازوان ، هوا در هایش دست شد، می ساییده من به اش تنه يباال

 خم عقب به را سرش سیگر. شدیم يریگ اندازه نیا مثل ییها لحظه با یزندگ کی: کردم فکر خود با

 که نیا از قبل درست و. برسد میها لب به بوسه کی يبرا ،تا دهیپر رنگ و دهیکش ام شانه مقابل در کرد،گردنش

.کرد می تماشا را گریس دهان با من دهان تماس که دمید را زابلیا آرزومند يها چشم بدهم، او به یکی

 نگاه را دیگري جاي و شد نگاهم متوجه که یحال در »کنم؟ میتنظ براش رو مریتا مدت چه بگو«: گفت زابلیا

»؟...میکن صحبت میبتون دیشا بعدش«. کرد

 که قدري به یخوردن اریبس حساب این با و آرد با دهیپوش بازوانم، در منیا بود، زده هیتک من به هنوز سیگر

 اشاره شخوانیپ يرو يآشپز کتاب به یتنبل با او. افتادم درد به حاال، اینجا، او، با شدن تنها ي خواسته با من

.کرد میتنظ را مریتا و گرفت کمک پخت دستور از زابلیا. من حضور با مست کرد،

 ایزابل به رو و کشیدم نفسی من سپس شد، برقرار سکوت اي لحظه شده تمام کارمان شدیم متوجه که وقتی

».هیچ جک مشکل گمیم بهت من ، باشه«. کردم

.بودند متحیر نظر به دو هر سیگر و زابلیا

 اون از منینش اتاق. مینیبش میبر نیایب«: داد شنهادیپ ساخت، یم خارج بازوانم از را خودش که یحال در سیگر

  ».ارمیم قهوه من. طرفه

1 .Mariah Carey
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 ختهیر هم به ینوع به هم جا آن خانه آشپز مانند. گرفتیم پیش منینش اتاق سمت به را راهمان زابلیا و من پس

 لباس توده کی مبل يرو نشستن يبرا بود مجبور او. شد ولرد زابلیا که نیا تا. بودم نشده ان متوجه قبالً که بود

.نشستم شیروبرو يا گهواره یصندل يرو پس، نمیبش کنارش خواستم ینم من.کند جابجا را یشستن يها

 رییتغ شیپ و پس به ؟چرایستین جک مثل تو چرا«: دیپرس چشمش، ي گوشه از من به کنان نگاه زابلیا

»؟یکنینم

 من«. دمیلرز یم احتماالً  است زده حدس قدر چه زابلیا که بود نداده اخطار من به سیگر اگر دم،ینلرز خود بر

 شیپ و پس به مدام اول در. یمونیم ثابت تر شیب باشه درت تر شیب یچ هر. بودم يطور نیا يتر شیب مدت

».داره بعداً که يا اندازه به نه یول داره نیا با یکم ارتباط دما ،یکنیم رییتغ

»؟يکرد جک با رو کار نیا تو«. کرد يگرید کیشل ناگهان او

 ما از یکم تعداد باًیتقر کرده، کارو نیا یکس چه دونم ینم من«. شود ظاهر ام چهره در انزجار که دادم اجازه من

»ه؟یعصبان انقدر چرا»  .نگفتم او. ب.ب ي اسلحه مورد در يزیچ من» .میستین یخوب افراد ما ي همه  و هستند

»؟ هست يا یعصبان فرد او چون ، دونم ینم« . انداختم باال هایم شانه

.شد زیت..... زابلیا ي چهره حالت

 که یهست یهمون تو. کنه یم لیتبد گرگ به رو تو فقط. کنه ینم لیتبد والیه هی به رو تو شدن گرفته گاز ن،یبب«

 خشن ای یعصبان ذاتاً اگر نیهم يبرا يندار رو یانسان يها يدار خود يرییتغ حال در ای یگرگ که یوقت. يبود

».یشیم بدتر ،یهست

 من و برداشت را یآب سگ طرح با فنجان کی زابلیا. کرد یم حمل را قهوه فنجان سه نامتعادل. شد وارد سیگر

.شد ملحق زابلیا به مبل يرو سیگر. برداشتم آن يرو یبانک اسم با را یکی هم

 کشته ها گرگ توسط واقعاً برادرم. کنم راست سر نویا بزار پس باشه،«. بست را چشمانش يا هیثان يبرا زابلیا

 درك رو نامیرایی قسمت کامالً من د،یببخش ؟ شده نهیگرگ یه به لیتبد بعد و کردن حملعه بهش فقط اونها. نشده

»؟ باشه داشته وجود نیا مثل چرند مشت کی و يا نقره يها گلوله و ها ماه به راجع يزیچ دینبا و. کنم نمی
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 ینم من. بود نمرده واقعاً وقت چیه اون. دهیکش طول مدت کی یول کرده، مداوا رو خودش اون«: گفتم او به من

 ححیتوض رو نیا طور چه دونمینم. اس افسانه فقط يا نقره گلوله و ماه. کرده فرار خونه سرد از طور چه دونم

 طول در که خاطره نیا به ماه ي افسانه کنم فکر. شهیم بدتر شهیم سرد هوا یوقت که هیماریب کی نیا...نیا. بدم

 فکر مردم پس. میش یم لیتبد گرگ به ادیز شب طول در ما میهست دیجد که یوقت پس شه،یم تر سرد هوا شب

».شهیم تغییر باعث که ماهه نیا کردن

 قهوه او. داد ینم ترس يبو و نبود کردن غش حال در او. کندیم افتیدر خوب را نیا زابلیا که دیرس یم نظر به

».افتضاحه نیا س،یگر«. کرد مزه مزه را اش

»!هیفور قهوه«. کرد یخواه عذر سیگر

»؟ شناسهیم منو گرگه یوقت برادرم پس»  :دیپرس زابلیا

 یبعض. کم کی احتماال«. دادم جواب که یوقت کنم نگاه او به جواب در توانستم ینم کرد، نگاه ام چهره به سیگر

». میاوریم ادی به یکم کی هامونیبعض.  میارینم ادی به را مونیزندگ از يزیچ چیه میهست گرگ یوقت ما از

.دهد ینم تیاهم که کرد وانمود و چشید را اش قهوه.  برگرداند را نگاهش سیگر

»هست؟ گروهی کی پس«

 هنوز ها اون ای نکرده، دایپ رو ها اون هنوز جک یول«. دادم تکان سر من.  دیپرس یم یخوب ي ها سوال زابلیا

».نکردن دایپ رو جک

 و کرد نگاه سیگر به من از او آخر در. دیکش قهوه فنجان ي لبه دور را انگشت کی یطوالن یمدت يبرا زابلیا

»چیه؟ وسط این ي تله خوب،«. برگشت دوباره

»ه؟یچ منظورت«. زدم پلک من

 وانمود که کنهیم یسع و هست جا نیا سیگر و. دیکن یم صحبت فقط و نینشست جا نیا شما که نهیا منظورم«

»هست؟ ست،ین طور نیا یول ، راهه به رو زیچ همه که کنه
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 رو را راهتان نبودید مردم خواندن به قادر اگر.  شوم زده شگفت مشیمستق درك با توانستم ینم کردم می گمتن

 دوست قهوه من.  کردم نگاه پرم هنوز فنجان به. کردید نمی باز چنگ با دبیرستان هاي جذاب لیست باالي به

 ما«. بودم داده دست از نیا يبرا را ام ییچشا بودم؛ گرگ يادیز مدت يبرا. مزه تلخ و يقو اریبس - نداشتم

 به شدن لیتبد يبرا يکمتر يسرما گزرد،یم میا شده دهیگز که یزمان از تر شیب چه هر. داریم انقضا تاریخ

 انسان دوباره که م،یشینم لیتبد دیگه باالخره؛ما. میدار ازین انسان به شدن لیتبد يبرا يتر شیب يگرما و گرگ

».میبش

»مدت؟ چه«

».ها سال و ها سال ها گرگ تر شیب يبرا. کنهیم فرق گرگ اون تا گرگ نیا از«. نکردم نگاه سیگر به من

».تو يبرا نه اما«

 دادم، تکان را سرم فقط. کنم سنگین سبک این از بیش را گریس صاف ي چهره خواستم نمی. زابلیا شو، خفه

.من به نه و کردیم نگاه را رونیب پنجره از داشت واقعاً  سیگر که دواریام آهسته، بسیار

»گرم؟ واقعاً يجا کی ای؟ يکردیم یزندگ دایفلور تو اگه شدیم یچ پس،«

 نسبت رو تو فقط نیا. کردن امتحان رو نیا چندتامون«. شدم زنده دوباره شد دور من از موضوع که نیا از من

».کنهیم حساس فوق ییدما رییتغ نیکمتر هی

سایمل و کیآلر
1

باوِر اسم به گرگ کی و 
2

 هنوز من. بودند رفته تگزاس به زمستان از فرار دیام با سال کی 

 دانهیام نا برگشت بعد و. آورم یم ادیب بودند، نکرده رییتغ که ها هفته از بعد را، کیآلر زده جانیه یتلفن تماس

 بودند گذشته هوا هیتهو ستمیس به مجهز فروشگاه کی باز مهین در کی مقابل از که نیا از بعد باووِر، بدون او، ي

 کننده آرام هاي سالح  به ياعتقاد تگزاس واناتیح کنترل سازمان ظاهراً،. بود داده شکل رییتغ یناگهان باور و

  .نداشت

  

1.Melissa.2                                             Bauer
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»کنه؟ نمی تغییر وقت هیچ دما که جایی چی؟ اکوادور«

 يها جنگل به که نگرفته میتصم حاال تا ما از کدوم چیه«. نرسم نیخشمگ نظر به که کردم یسع» .دونمیم«

».دارمیم نگه ذهنم تو نویا بردم رو لوتو ي جایزه که یوقت يبرا یول بره، یباران

 من«. داد یم قرار ها مجله از يا توده يرو را اش قهوه فنجان» .نیست کردن اذیت به احتیاجی»  :گفت زابلیا

»کنه؟ یم رییتغ شهیم گرفته گاز که کس هر پس. کردم یم سوال داشتم فقط

 را خودم يصدا» .همه باًیتقر«. ببرم خود با توانستم یم کردمیم آرزو که نفر کی آن جز به یکس هر

.ندادم تیاهم و د،یرس یم نظر به خسته چقدر.دمیشن

 پس«. نکرد را کار نیا یول فشرد خواهد هم به تر شیب که کردم فکر من و داد فشار هم به را شیها لب زابلیا

».نداره وجود یدرمان و یواقع ي نهیگرگ کی اس، نهیگرگ کی برادرم. نهیا واقعاً

. شیگرفت. آره«. کند یم فکر يزیچ چه به که دانستم یم کاش يا کردم آرزو من و شدند تنگ سیگر چشمان

»؟يدیپرس ما از چرا پس. یدونست یم رو نایا همه قبل از یول

. کردم یشوخ باهات بگه و بپره رونیب پرده پشت از که بودم یکس منتظر کنم فکر« . انداخت باال شانه زابلیا

»؟ يکردیم فکر یچ! نداره وجود نهیگرگ عنوان به نیا مثل يزیچ

 و دارند وجود ها انسان که. ندارد وجود نهیگرگ عنوان به يزیچ نیهمچ واقعاً که میبگو او به خواستم یم من

.نگفتم يزیچ پس. بودم خسته فقط من یول. بودند یکی آن تا یکی نیا راه نیب در که ما از ییها آن و. ها گرگ

 ینم االن یول یباش کرده کارو نیا قبالً کنمینم فکر. یگینم کس چیه به که بگو بهم«: کرد صحبت فوراً سیگر

».یبگ کس چیه به یتون

 یکن یم فکر. بود یعصبان مورد نیا در چون کرد کیشل ها گرگ از یکی به پدرم ؟ احمقم کی من یکنیم فکر«

 آره. کرده دایپ شفا یروان يماریب از هم مادرم هاست؟ اون از یکی جک بگم اون به که کنم یسع خوام یم من

».امیب کنار نیا با خودم که مجبورم فقط من. بود خواهد یبزرگ کمک ،اون
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.سم ،يزد حدس خوب: گفت یم که کرد بدل و رد من با ینگاه سیگر

 داشیپ دیبا اول ی،ول باشه تنها جک ستین الزم م،یکن یم کمک میبتون وقت هر ما، با و«: کرد اضافه سیگر

».میکن

 باالخره،. کند چه محبت نیا با دانست ینم که انگار. داد تکان شیها چکمه يرو از را ینامرئ غبار تکه زابلیا

 یلیخ دمید رو اون که يبار نیآخر. دونم ینم من«: گفت کرد،یم نگاه شیها چکمه به هنوز که، حالی در

».نه یا کنم داشیپ خوام یم که دونم ینم. نبود رفتار خوش

»متأسفم،«: گفتم من

»؟یچ يبرا«

.رودیم نیب از و بوده یدگیگز خاطر به او نامطبوع رفتار این که میبگو تو به نبودم قادر که نیا يبرا

 خوشحال يها خبر نداشتن يبرا«. کنم یم را کار نیا یلیخ که کردم یم احساس. انداختم باال را هایم شانه

».تر کننده

. شد شنیده آشپزخانه از دهنده آزار و کوتاه وزوز کی

 .سیگر به بعد و کرد نگاه من به او» .گیرم می بخش یتسل ي اجایزه کی حداقل.حاضره شیکوئ«: گفت زابلیا

»رسیده؟ تقریباً زمستون چون. درسته میشه، تموم انسان به گرگ از اون کردناي رییتغ يزود به پس«

.دادم تکان سر مثبت جواب ي نشانه به من

 حاال که یدرختان به رونیب به. کرد می نگاه درختان ي برهنه يها شاخه به پنجره بیرون به» .خوبه«گفت زابلیا

  ».برسه جا نیا يزود به تونهینم«. بودندیم من ي خانه ، يبزود و، جک ي  خانه
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  .تمام حقوق این اثر متعلق به مترجمین و وبسایت مذکور میباشد
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  ) Shiver(  لرزش:  فالز مرسی هاي گرگ

  مگی استیفویدر : نویسنده 

  یاسمین جهانبخش : سرپرست ترجمه 

  یاسمین جهانبخش:  این فصول مترجمین

  افشین موسوي ، شفق ملّازاده: بازبینی نهائی متن 

  فر میالد مهربانی: و لوگو طراح صفحه 

  ) twilight.ir(  وبسایت فارسی توآیالیتبار از  براي اولین ترجمه و نشر
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  گریس – فصل چهل و سوم

  درجه فارنهایت 45

  

  ... و بودم من. بودم شده زامبی یک مثل بیخوابی شدت از

  انگلیسی ي مقاله

  رینک آقاي صداي

  میزم باالي فلورسنت نور سوسوي

  شناسی زیست

  ایزابل سنگی صورت

  سنگین هاي چشم

. ا ایلیویا اون«. گرفت نیشگون را آرنجم شد، رد من کنار از رو پیاده در که همچنان ریچل» !گریس به زمین از«

  »دیدیش؟ تو ندیدمش، کالسم توي حتی

 باال بود، آنها بین در الیویا. کردم دنبال بودند مدرسه اتوبوس منتظر که هایی بچه سوي به را ریچل ي خیره نگاه

  ».بزنم حرف باهاش باید من«. افتادم ها عکس یاد به. دوربین بدون. بماند گرم که پرید می پایین و

 تو باید آفتابی و داغ جاهاي به میریم داریم که کریسمسمون تعطیالت خاطر به. بزنی باید. بله«: گفت ریچل

 اآلن همین اگه. داره مالقات قرار یه دولوث توي. میومدم باهات نبود منتظرم بابا اگه. باشید زدن حرف شرایط

  »!گفته چی بگو بهم بعداً. میاد در حرسش نرم

  ».الیویا«. افتادم راه الیویا بسمت تند تند من و دوید پارکینگ ي محوطه طرف به او

 داشتم سعی«. رفت می و زد می بال او کردم نمی را کار این اگر انگار گرفتم، را آرنجش من و پرید جا از او
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  ».بزنم زنگ بهت

  »آره؟«. کرد جمع سرما برابر در را خودش و کشید هایش گوش روي را کالهش الیویا

 ي درباره هایش دانسته به اشاره، بدون او ببینم که. گوید می چه او ببینم کنم صبر کردم فکر لحظه، یک براي

 صدایم. کنم صبر خواستم نمی من و شدند می محوطه وارد داشتند ها اتوبوس اما. نه یا کند می اعتراف ها گرگ

  ».جک از. دیدم هاتو عکس« : گفتم او گوش در و آوردم پایین را

  »کردي؟ پیداشون تو«. شود رو در رو من با تا چرخید فوراً او

  ».داد نشونشون بهم ایزابل«. کنم دور صدایم از را آمیز اتهام حالت تا کردم سعی موفقیت، اندکی با

  .پرید الیویا ي چهره از رنگ

  »نزدي؟ زنگ بهم چرا نگفتی؟ بهم چرا«: پرسیدم

 حق بگم بهت که. اولش بگم، خواستم می«. کرد نگاه پارکینگ ي محوطه طرف آن به و گرفت گاز را لبش او

 فقط و، بزنم حرفی کس هیچ به دربارش تونم نمی که گفت بهم اون و برخوردم جک به بعد اما. بوده تو با

  ».دادم می انجام خطایی کار یه داشتم انگار کردم، می گناه احساس

  »زدي؟ حرف اون با تو«. شدم خیره او به

 داشتم«. لرزیدم ظهر از بعد افزایش حال در سرماي در من و انداخت باال را هایش شانه نبود خوشحال که الیویا

 - شد خم من طرف به و آورد پایین را صدایش او - »که دیدم اونو و همیشه، مثل گرفتم، می عکس ها گرگ از

 زیاد هم ما ي خونه و نبود تنش هم لباسی هیچ تازه. کنم باور تونستم نمی. شد انسان دوباره. داد شکل تغییر«

 داشتم سعی فقط گمونم به. دادم بهش رو جان هاي لباس از سري یه و اونجا بردمش همین واسه نبود، دور

  ».نیستم دیوونه که کنم متقائد رو خودم

  »ممنون، خیلی«: گفتم طعنه با

 اما گفتی، من به اول همون تو که دونم می. دونم می گریس، اوه،«: گفت تندي به سپس. کرد مکث لحظه یک
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 جک براي اما. ممکنه غیر چیش همه. میاد ممکن غیر نظر به کنم؟ باور حرفتو - کردم می چیکار باید من

  ».نداره تعلق جایی هیچ به اآلن اون. کردم می تأسف احساس

 من. شدن واقع خیانت مورد مثل چیزي یک. سوزاند می مرا داشت چیزي» !داشته؟ ادامه مدت چه جریان این«

 تصدیق را چیزي تا بیایم پیشش من تا بود کرده صبر او، و بودم گفته الیویا به هایم سوءظن به راجع اول همان

  .کند

 ما. موند می کجا دونم نمی. چیزا این و شستم می لباساشو و دادم می غذا بهش من. میشه مدتی یه. دونم نمی«

 حرف باهاش تا زدم می کالسام از من. شد دعوامون و اومد وسط مداوا بحث که وقتی تا زدیم، می حرف خیلی

 شن می تبدیل دیگه اوناي از کدوم یک ببینم خواستم می. بگیرم ها گرگ از بیشتري عکساي کنم سعی و بزنم

  ».شدي درمان و شدي گرفته گاز تو گفت اون گریس،«. کرد مکث او» .نه یا

 وقت هیچ که معلومه اما. دونستی می خودت که اونو. بودم شده گرفته گاز اینکه خوب،. داره حقیقت این«

  ».نشدم گرگ به تبدیل

  .بودند شده فیکس من روي هایش چشم »وقت؟ هیچ«

  »گفتی؟ هم دیگه کس به تو. نه«. دادم تکان را سرم

  ».نیستم که ابله«. کرد من به دیگري خشک نگاه الیویا

  ».تونه می کسی هر بیاره، گیرشون تونسته اون اگه. گرفت هارو عکس اون جوري یه ایزابل خوب،«

 فقط. نیستم احمق هم اونقدرا گفتم، که بهت. خبره چه بده نشون واقعاً که ندارم عکسی هیچ من«: گفت الیویا

  »کنه؟ می باور اونها روي از رو چیزي کی آخه. دارم رو بعد و قبل هاي عکس

  »ایزابل،«: گفتم

 به او» .برم باید من. ندیدمش دیگه شد دعوامون وقتی از حال، هر در. هست حواسم من«. کرد اخم من به الیویا

  »نکردي؟ تغییر وقت هیچ واقعاً تو«. کرد اشاره اتوبوس
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۶

  ».الیو گم، نمی دروغ تو به وقت هیچ من«. بکنم او به خصمانه هاي نگاه آن از که بود من نوبت حاال

  »خونمون؟ بیاي خواي می«: گفت سپس. کرد نگاه من به طوالنی اي لحظه براي او

 هایم تلفن اینکه براي. بود نکرده اعتماد من به اینکه براي. است متأسف که بگوید او خواستم می جورهایی یک

 منتظر«: گفتم فقط بنابراین. بود تو با حق نگفت اینکه براي. بود کرده دعوا من با اینکه براي. بود نداده جواب را

  ».ام سم

  »هفته؟ این تو دیگه روز یه شاید پس باشه،«

  ».شاید«. زدم پلک

 باز آخر ردیف به را راهش که بود معلوم پنجره پشت از تارش و تیره پیکر اتوبوس، داخل در بود، رفته او بعد و

 کند، می راضی... کمی مرا دانست می ها گرگ به راجع اینکه مورد در او اقرار شنیدن بودم کرده فکر. کرد می

 تمام الیویا جک، دنبال گشتن مدت همه این از بعد. بود راحتی نا و آرامی نا کردم می حس که چیزي تنها اما

  .بکنم باید فکري چه نبودم مطمئن. کرد پیدا را او کجا باید دانسته می مدت

 به را آرامشی فرمان پشت سم دیدن. آمد می من سمت به و شد می داخل آهسته که دیدم را برانکو محوطه، در

  .کرد می خوشحال مرا اینقدر خودم اتومبیل دیدن که بود عجیب. بود نداده الیویا با صحبت که داد من

 فومی لیوان یک سم. رسید می خسته اندکی نظر به هنوز. کند باز من براي را راننده کنار درب که شد خم سم

  ».خورد زنگ پیش دقیقه چند همین گوشیت«. داد من بدست را شد می بلند آن از بخار که قهوه

 کافئین واسه داشتم. ام زامبی یه امروز من. مرسی«. گرفتم او از را قهوه قدردانی کمال در و شدم برانکو سوار

 بهت دربارش شدم کافئینه حسابی درست وقتی. داشتم الیویا با رو مکالمه ترین عجیب اآلن همین و مردم می

  .کرد اشاره داشبورد جعبه به سم »کو؟ گوشیم. گم می

 را آن و دادم فشار را صوتی پست ي دکمه. جدید پیغام یک. برداشتم را گوشی و کردم باز را داشبورد جعبه

  .دادم قرار داشبورد روي را گوشی چرخیدم می سم طرف به که طور همان گذاشتم، بلندگو روي
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٧

  »آمادم، حاال«: گفتم او به

  »براي؟«. کرد نگاه من به آلود شک ابروهاي با سم

  ».بوسم«

  ».دم می ترجیح رو منتظره غیر ي حمله من«. جوید را لبش سم

  »دارید، تازه پیام یک شما«: گفت جیگر تلفنی منشی ي شده ضبط صداي

  ».کنی می دیوونه منو آخر تو«. کردم پرت صندلی روي دوباره را خودم و درآوردم شکلکی

  .زد نیشخند او

 کی به امروز بکنی تونی نمی فکرشم! عسلم سالم،«: شد بلند وزوزکنان گوشی اسپیکر داخل از مامان صداي

  »!برخوردم

  ».نداشت اشکالی من نظر از. روم کنی پرت خودتو طوري همین تونستی می»  :کردم پیشنهاد

  ».ام مدرسه دوران همشاگردي که، شناسیش می! ات نائومی«. آمد می زده هیجان نظر به مامان

  .کند می شوخی حتماً کردم فکر »باشی، دخترا اون از کردم نمی فکر«: گفت سم

 من و بابا همین واسه مونه، می شهر توي مدتی یه واسه و. چیز همه و کرده ازدواج دیگه اآلن«: داد ادامه مامان

  » .بگذرونیم وقت باهاش خورده یه ریم می داریم

  ».نیست خبري شروط و شرط از دیگه تو، با اما. نیستم«. کردم اخم او به

 توي غذاها ي مونده پس باشه یادت. گردیم نمی بر دیروقت تا امشب ما«: گفت گیري نتیجه براي مامان پیغام

  ».هست همراهمون تلفن داشتی کارمون اگه دیگه، دونی می و، یخچاله

  .بودم پخته خودم که خوراکی از. من هاي مانده پس

. بود شده خیره گوشی به سم کرد آغاز را صحبت بود کرده قطع مامان که جایی از جیگر منشی که همچنان

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                                                       twilight.ir              یفویدرمگی است: نویسنده  

new-moon.ir                                              یاسمین جهانبخش: مترجم

لرزش:  فالز رسیم هاي گرگ

٨

  »...پیام این کردن پاك براي. دهید فشار را یک ي شماره پیام، کردن گوش دوباره براي«

 نمی. بود دوخته دوردست به را هایش چشم گویی کرد، می نگاه خیره گوشی به هنوز سم. کردم پاك را آن

 در و نظم بی قدري به همه که بود، واجور جور مشکالت از پر سرش من، مثل شاید،. کند می فکر چه به دانستم

  .نبود شدن حل قابل که بودند گوریده هم

 روي قدرت با و مشتاقانه ناگهان سم هاي چشم. شکست را او طلسم آن صداي انگار و بستم محکم را گوشی

  ».دور جاي یه بریم هم با بیا«. بودند من

  .کردم بلند را ابرویم یک

  »مونده؟ پس از بهتر جایی یه امشب؟ ببرمت، جایی یه تونم می. بریم جایی یه بیا. گم می جداً نه،«

 پرسیدن به احتیاج کنی می فکر واقعاً: که بود این بگویم خواستم می که چیزي انگار. بگویم باید چه دانستم نمی

  داره؟

 می بهم آمدن بیرون براي عجله در کلمات کردم، تماشا را او هیجان با گفت می و گفت می سم که زمانی

 از که امواجی در اما. شدم نمی مشکلی هیچ متوجه احتماالً کردم، نمی استشمام را هوا لحظه این در اگر. ریختند

 نگران بود؟ افتاده اتفاق امروز که چیزي نگران من؟ نگران. آمد می نگرانی شیرین زیادي بوي شد می ساطع او

  بود؟ شنیده را هواشناسی گزارش اینکه خاطر به

  »شده؟ چی«: پرسیدم

 یه. کوچولو تعطیالت یه. بشم دور کوتاه مدت یه واسه فقط خوام می. بیرون بزنم شهر از امشب خوام می فقط«

 کنی می فکر اگه و. نیستیم مجبور نخواي تو اگه البته میگم؟ چی دونی می دیگه، نفر یه زندگی توي ساعتی چند

  »-این

  ».شو خفه سم،«: گفتم

  .شد خفه او
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٩

  ».رانندگی به کن شروع«

  .کرد رانندگی به شروع او

 پرواز در جاده باالي که پرندگانی و ها درخت باالي آسمان که وقتی تا راندیم و راندیم ما و رسید ایالت مرز به

 بخار شدند می اتوبان وارد تازه که هایی اتومبیل که بود سرد حدي به. شد صورتی بودند سیاهرنگ اشکالی و

 براي را دیگر دست و کرد استفاده رانندگی براي دست یک از سم. کردند می ایجاد زده یخ هواي در سفید مرئی

  .بود خوردن خوراك و ماندن خانه در از بهتر خیلی این. کند قفل من انگشتان در انگشتانش اینکه

 که چرا بود، شده آرام او اینکه یا بودم، کرده عادت سم نگرانی بوي به یا شدیم، خارج ایالت مرز از که زمانی

  .بود او گرگ و چوب خوشبوي عطر اتومبیل، در رایحه تنها

  »ریم؟ می داریم کجا اصالً حاال«. کشیدم او سرد دست پشت را انگشتم یک و» ...خوب«: گفتم

 فروشی شکالت یه«. ساخت می درخشان را او مردد لبخند آمد می داشبورد از که نوري کرد، نگاه من به سم

  ».هست دولوث توي معرکه

 شکالت یک به فقط تا بود آورده اینجا به را ما ساعت یک او که بود نمک با اي نکردنی باور طور به این

 نکردنی باور بطوري وجود این با اما احمقانه، نکردنی باور طور به هواشناسی اخبار به توجه با. برود فروشی

  ».نرفتم اونجا حاال تا«. جذاب

 چی دونم نمی حتی چسبناك، چیزاي اون از و. دارن رو کاراملی هاي سیب ترین نظیر بی اونا«: داد قول سم

  ».نداره حرف گریس،. پسر اوه، -داغ شکالت و. دارن کالري میلیونی یه احتماالً. هستن

 آن. بودم شده خود بی خود از گفتنش گریس با اي ابلهانه طرز به. رسید نمی ذهنم به گفتن براي چیزي هیچ

  .ماند سرم در موسیقی مثل او صداي طنین... بودند گرفته شکل آن گفتن موقع لبهایش که طوري

  »نوشتم، هاشون ترافل ي درباره آهنگ یه حتی من«: کرد اعتراف او

 هیچ چرا. بوده من به راجع آهنگ یه گفت بهم اون. زدي می گیتار مامانم واسه که شنیدم«. گرفت را توجهم آن
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١٠

  »نخوندیش؟ برام وقت

  .انداخت باال را هایش شانه سم

 زود زمستانِ تاریکی برابر در شجاعانه ها پل و ها ساختمان ي همه انداختم، نورانی شهر به او از را نگاهم

  ».شد می رمانتیک خیلی«. بیاورم یاد به را بودم اینجا که باري آخرین توانستم نمی. بودند شده چراغانی هنگام

 کجا به ببینم تا کردم نگاه را بیرون سپس زدم، نیشخند. رفتند باال لبهایش اما نکرد، دور جاده از را نگاهش سم

 جاده کنار عالئم به حتی برد می پیش عصر موقع این هاي خیابان در را راهش که طور همین او. ایم رسیده

 زیر در سفید هاي خط و کردند می پخش اتومبیل جلوي ي شیشه روي را نور خیابان هاي چراغ. کرد نمی نگاه

  . شدند می برهنه ما

 طرف به. کرد اشاره بود جلوتر در چند و داشت گرمی نور که اي مغازه طرف به و کرد پارك جایی باالخره، او

  ».بهشت«: گفت و برگشت من

 ابر نفسم اما است، سرد چقدر دانستم نمی. کردیم طی سریع را فروشگاه تا فاصله و شدیم پیاده اتومبیل از هم با

 از بعد سم. شود باز تا دادم هل را فروشی شکالت ي مغازه اي شیشه درِ. داد شکل جلویم در را اي قواره بی

 من آمد، من پشت از سم وقتی. بود کرده گره خودش دور را بازوانش گذاشت، زرد و گرم روشنایی در قدم من

 می دینگ دینگ ما ورود خاطر به هنوز زنگ فشرد، من ي سینه روي را بازوانش و کشید خودش سوي به را

  ».تونی می که دونم می. بکش بو واقعاً. بکش بو و ببند هاتو چشم. نکن نگاه«: کرد زمزمه گوشم در او. کرد

. بستم را هایم چشم و، کردم می حس خودم برابر در را بدنش گرماي دادم، تکیه او ي شانه به پشت از را سرم

  .پیچیده وحشی، زمینی،. بوییدم که بود چیزي آن و. داشت فاصله او گردن روي پوست با اینچ چند فقط ام بینی

  »نه، منو«: گفت او

  .کنم نگاه او به باال، سمت به تا کردم باز را هایم چشم »کنم، می استشمام که چیزیه تمام این«: گفتم لب زیر

 هاي کلوچه هاي قفسه بودم؛ ایستاده فروشگاه مرکز به رو که جایی تا چرخاند، مرا اندکی سم» .نباش شق کله«

 شده بارم یه واسه«. دیدم آنها پشت در را اي شیشه شمار نبات آب یک درخشش و ها نبات آب و مربایی
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١١

  ».داره ارزششو. شو تسلیم

 کاوش بودم گذاشته باقی نخورده دست سالها که را چیزي که کردند می خواهش من از او غمگین هاي چشم

 می فکر که بودم کرده دفنش زمانی. بودم کرده دفنش زنده زنده که چیزي - نخورده دست از تر بیش چیزي. کنم

 نگه سرپا را من او گویی بود، چسبانده اش سینه به محکم مرا که داشتم سرم پشت را سم حاال. هستم تنها کردم

  .میشد دمیده من گوش روي گرم نفسش میداشت،

 ترین قوي. بیفتند جریان به درونم در ها رایحه گذاشتم و کردم باز را ام بینی هاي سوراخ بستم، را هایم چشم

. بود آسان یکی آن. رسید مشامم به اول شان نارنجی- زرد خورشید مثل بوي بود،که اي قهوه شکر و کارامل آنها

. شکري شیري و سیاه تلخ شکالت مطمئناً، شکالت، بعد و. شد می اش متوجه شد می فروشگاه وارد که هرکسی

. کند توقف همانجا که خواست می من از بخشی و، فهمید می را دیگر بوي هیچ عادي دختر یک کنم نمی فکر

  .شدم تسلیم یکبار، براي و. کوبید می سینه به من پشت که کنم حس را سم قلب توانستم می اما

 زیادي که هایی میوه مثل شیرین، خیلی تقریباً تمشک، سپس شیشه، تیزي به پیچید، ام بینی سوراخ در نعنا بوي

. سفید شکالت مالیم و ضعیف عطر. سم مثل زمینی، گرم، اي، کره آجیل،. خالص و برشته سیب،. باشند رسیده

 اي کره هاي کلوچه. بود هم باز اما کشیدم، آه لذت از. آلود گناه و تیره و غنی مکا، ي قهوه نوع یک خدا، اوه،

 به ها میوه عطر از آشوبی چوبی، هاي نبات آب و، بود شده اضافه بدان آرد بخش آرامش عطر ها قفسه روي

 که هایی رایحه. لیمو روشن بوي شور، چوب نمکی نیش. بود غلیظ خیلی بودن واقعی براي که بودند انداخته راه

  . کردم ناله. یافتم نمی برایشان اسمی حتی

  »نیست؟ العاده فوق«. داد جایزه من به کند، صحبت آن در اینکه از قبل گوشم، روي ها بوسه ترین مالیم با سم

 نمی. رسیدند می کدر نظر به بودم کرده اآلن همین که اي تجربه با مقایسه در ها رنگ کردم؛ باز را هایم چشم

 روي بوسید، مرا دوباره او. دادم تکان سر فقط بنابراین بیاید، چشم به ناچیز که کنم فکر چیزي هیچ به توانستم

 تابناك  بود دیده من صورت در که هرچه خاطر به اش چهره حالت. دوخت چشم صورتم به و زد بوسه ام گونه

  .من فقط. بود نکرده تقسیم دیگر کس هیچ با را تجربه این مکان، این بحال تا او که رسید ذهنم به. بود شاد و

 می او مسلماً اما »عاشقشم،«: گفتم بشنود، توانسته او نبودم مطمئن حتی که آهسته بسیار صدایی با باالخره،
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  .شنید می را بشنوم توانستم می من که آنچه هر او. بشنود توانست

  .هستم طبیعی غیر چقدر کنم اقرار ام آماده که نبودم مطمئن

. کن انتخاب چیزي یه. سختش قسمت حاال. بیا«. کشاند مغازه داخل جلوتر و کرد آزاد دستم جز به مرا تمام سم

  ».گیرمش می برات. چیزي هر. کن انتخاب چی خواي؟یه می چی

 چطور او اینکه دیدن من، پوست روي پوستش نوازش دستم، در او دست فشار کردن حس. خوام می رو تو من

 کل او بوسیدن میل از -او بوي آوردن یاد به و، گرگ و انسان برابر هاي قسمت کرد، می حرکت من جلوي در

  .کرد می درد بدنم

 هاي ردیف به. برد ها نبات آب پیشخوان طرف به مرا و، خواند می را ذهنم گویی فشرد مرا دست سم دست

  .ها ترافل و دار روکش نمکی هاي بیسکوئیت انگشتی، هاي کیک کردم، نگاه نقص بی هاي شکالت

 و کرد نگاه ما به او» .کنم صبر تونم نمی. بیاد برف قراره نه؟ سرده، بیرون امشب«: پرسید پیشخوان پشت دختر

 رسیدیم، می نظر به شاد احمقانه چه دوتا ما که افتادم فکر این به من و داد تحویلمان مهربان و ابلهانه لبخند یک

  .بود افتاده راه دهانمان از آب ها شکالت براي که حالی در هم دست در دست

  »چیه؟ بهترین«: پرسیدم

 بهمون داغ شکالت لیوان تا دو شه می« . داد تکان را سرش سم. کرد اشاره شکالت قفسه چند به فوراً دختر

  »بدید؟

  »کرِم؟ با«

  »داره؟ پرسیدن«

 در شکالت غنی ي رایحه کرد باز را کاکائو قوطی او وقتی. کند آماده را آن تا چرخید و کرد باز را نیشش دختر

 دست و کردم سم به رو من ریخت، می کاغذي هاي فنجان ته را نعنا ي عصاره او اینکه حین در. پیچید هوا

  »!غافلگیرانه ي حمله»  :گفتم. بدزدم او لبان از کوچکی ي بوسه تا شدم بلند پا انگشتان روي. گرفتم را دیگرش
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 کشید، پایینم لب به هایش دندان کرد، درنگ من دهان روي دهانش بوسید، مرا هم او و شد خم پایین به سم

  »!شد داده حمله جواب«. بلرزم شد باعث

  .بود تر نفس بی کردم می فکر آنچه از صدایم» ...کاه زیر آب«: گفتم

: گفت داد، می قرار پیشخوان روي را بود شده پوشانده کرم با آن روي که فنجان دو که حالی در فروشنده دختر

. است خندیده زیاد کنم فکر شد می باعث که داشت گشاده و کج لبخند یکجور او »این، مزه با خیلی تا دو شما«

  »بودین؟ هم با مدت چه. جداً«

  ».سال شش«. درآورد آن از پول مقداري و بکشد بیرون را پولش کیف تا کرد رها را من دست سم

 هم را بودیم متفاوت کامالً ي گونه دو ما که را زمانی او که البته. بپوشانم را اي خنده تا انداختم چین را ام بینی

  .کرد می حساب

  ».عالیه خیلی شما سال و سن به زوجی واسه این«. داد تکان سر شناسانه حق حالتی با فروشنده دختر» !ووااا«

 من به  بودند مالکیت احساس از لبریز که زردش چشمان اما. نداد جواب و داد دستم به را من داغ شکالت سم

 و تر گرم تر، دار معنی مراتب به من به کردنش نگاه طرز شد می متوجه آیا که بودم عجب در -شدند خیره

  .باشد شیفتگی حس یک که بود آن از تر خصوصی

 که نداشتم شجاعت قدري به. کنم نگاه پیشخوان ي قفسه آخرین در کنده پوست هاي بادوم مغز به تا شدم خم

  ».بود اول نگاه در عشق خوب،«: کردم اعتراف که وقتی کنم، نگاه دو آن از یک هیچ به

 این به تر بیش دنیا. نشید عوض وقت هیچ تا دو شما و، بکنید من به لطفی یه. رمانتیک چه«. کشید آهی دختر

  ».داره احتیاج ها اول نگاه در عشق

  »گریس؟ خواي، می ازینا یکم«. بود گرفته سم صداي

 داشتم را قصدش آنچه از بیش بودم گفته که کلماتی که ببرم پی این به شد باعث بغض، یک او، صداي در چیزي

  .بوده کی دارد دوستش بود گفته او به کسی که باري آخرین که افتادم فکر این به. بوده تأثیرگذار
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  .بود انگیزي غم خیلی فکر

: گفتم. گرفت دردم کمی که گرفتند مرا دست محکم قدري به انگشتانش گرفتم؛ را سم دست دوباره و شدم صاف

  »بگیریم؟ اونا از خورده یه شه می. میان نظر به خوب خیلی دارا کرم شکالت اون راستش،«

 بودم زده چنگ شیرینی از پر کاغذي کوچک پاکت یک به من بعد، دقیقه چند. کرد اشاره فروشنده دختر به سم

 پاك را آن آستینش با و آورد در شکلکی خجالت با او کردم، اشاره آن به من. بود شده کرمی سم بینی نوك و

  .کرد

 کرد، نگاه من به بگوید چیزي اینکه بدون او. دادم او دست به را پاکت »کنم، روشن رو ماشین رم می من«: گفتم

  ».بشه گرم که«: کردم اضافه بنابراین

  ».کردي خوبی فکر. درسته. اوه«

 در او از وحشتناکی تصویر  بود، نرفته یادم من اما،. است سرد چقدر بیرون که بود کرده فراموش کنم می فکر

 رها مغازه در را او. کرد می تشنج اتومبیل در او ببرم باالتر را دما کردم می سعی که زمانی آن در که داشتم سرم

  .رفتم تاریک زمستانی شب سمت به و کردم

 ناگهان داد، دست من به مطلق تنهایی احساس شد، بسته سرم پشت در اینکه محض به چطور که بود عجیب

 هیچ.  بودم گمگشته شود گاهم تکیه که او عطر و سم دست تماس بدون من شد، خراب سرم روي شب وسعت

 به را راهم تا کشید می طول چقدر دانستم نمی شد، می گرگ به تبدیل حاال سم اگر. نبود آشنا برایم اینجا چیز

 و ایالت از ها مایل که کنم رها اینجا را او نبودم قادر - کردم می چه او با باید اینکه یا کنم پیدا خانه سمت

 سفید خاك و گرد هم حاال همین. دادم می دست از فرمش دو هر در را او طوري این. داشت فاصله او جنگل

. بدشگون و ظریف بودند، باریدن حال در اطرافم در هم بیشتري برف هاي دانه و بود پوشانده را خیابان روي

  .کرد می درست مانند روح اشکال من جلوي در نفسم کردم، می باز را در قفل که همچنان

 شکالت که حالی در و لرزیدم من. بود طبیعی غیر من براي شد می بیشتر هم طور همین که راحتی نا حس این

 داغ شکالت این - گفت می درست سم. شود گرم تا ماندم منتظر برانکو در خوردم می جرعه جرعه را داغم

 نعناي اندك کرد می پر گرما با را دهانم که شکالت با زمان هم. شود بهتر  حالم فوراً شد باعث و بود العاده فوق
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 چقدر کردم می حس بود، گرم دیگر اتومبیل که زمانی و بود بخش آرامش هم این. نمود می خنک آن داخل

  .آید می در کار از بد چیزي امشب کردم خیال که احمقم

  ».اس آماده«. بود منتظر در کنار که یافتم را سم کردم، فروشی شکالت در را سرم و پریدم بیرون برانکو از

 برانکو طرف به حرفی هیچ بدون و لرزید آشکارا شد می وارد در از که کرد حس را سرد باد جریان وقتی سم

 در را چیزي اتومبیل، راه در ولی. کردم تشکر فروشنده دختر از دور از بروم، سم دنبال به اینکه از قبل. دوید

 قدیمی و دیگر پاي جاي بود، گذاشته جا به سم که پاهایی جاي زیر در. کنم مکث شد باعث که دیدم رو پیاده

 و جلو فروشی، شکالت جلوي ي نشسته زمین روي تازه برف در.بودم نکرده توجه آن به قبالً که بود هم تري

  .بود رفته عقب

 گذاشتم بعد، و نرم، و بلند هایی قدم کردند، می قطع را یکدیگر مغازه کنار که کرد دنبال را آنها رد هایم چشم

 از خارج داشت، وجود سیاه ي توده یک تر طرف آن پا پانزده حدود. کند دنبال رو پیاده پایین تا را آنها نگاهم

 مرا غریزه بعد اما شو، برانکو سوار برو فقط: گفتم خودم به ماندم، مردد. خیابان کنار چراغ روشن نوريِ ي دایره

  . رفتم آن طرف به و کرد تحریک

 روي اندك برف در ها لباس از دورتر کمی و بود اسکی یقه بلوز یک و جین شلوار یک تیره، کت یک آنجا در

  .پنجه جاي از ردي زمین،

  

  

  

  

  

  

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                                                       twilight.ir              یفویدرمگی است: نویسنده  

new-moon.ir                                              یاسمین جهانبخش: مترجم

لرزش:  فالز رسیم هاي گرگ

١۶

  سم – فصل چهل و چهارم

  درجه فارنهایت 45

  

 حرف به احتیاجی او که بود این داشتم دوست گریس درمورد که چیزهایی از یکی اما رسید، می احمقانه نظر به

 در. کلمات از خالی بودم، فکر از پر بماند، سکوت سکوتم که خواستم می فقط من اوقات، بعضی. نداشت زدن

 در انگشتان و گرفت مرا دست فقط گریس بکشد، حرف به را من کند سعی بود ممکن دیگر دختر یک که حالی

 دولوث از دیگر که وقتی تا داد قرار ام شانه روي را سرش و گذاشت من پاي روي را مان خورده گره هم

 که اي جاده روي هایم چشم چرا یا بودم، بلد شهر اطراف را راهم چطور من که نپرسید او. بودیم شده خارج

 دولوث اهل کودك یک که بود شده چه یا کرد، درنگ برسند مان محله به تا پیچیدند می آن از قبالً والدینم

  .بود شده کانادا مرز نزدیک در گرگ ي گله یک بین زندگی عاقبتش

 من به بردارد، فروشگاه پاکت از شکالت یک تا کرد آزاد من دست از را دستش کرد، صحبت باالخره او وقتی و

 پاك عید از مانده باقی آبپز هاي مرغ تخم با خام، مرغ تخم جاي به یکبار بوده، بچه وقتی چطور، که گفت

  .زیبا حواسپرتی یک - خواستم می که بود چیزي همان دقیقاً این. بود کرده درست کلوچه

 نرسید فکرم به لحظه یک براي. شد می خارج جیبم از که شنیدم را همراه تلفن یک موزیکال زنگ که وقتی تا

 داخل را آن بک بود دیگري جاي در نگاهم وقتی که آمد یادم بعد و باشد من ژاکت در باید تلفن یک چرا که

  .بگیر تماس باهام داشتی نیاز بهم وقتی: بود گفته او. چپاند من دست

  

  .وقتی بود گفته اگر جاي به که دار خنده چه

  »داري؟ موبایل تو«. آمدند پایین هایش چشم روي گریس ابروهاي »گوشیه؟ یه این«

 او» .نداشتم«: گفتم ضعیفی صداي با. شد خراب سرم روي زیبا پرتی حواس آوردم در جیبم از را آن که همین

 رنگین را هایم گونه شرم. کشت مرا دیدم می ها چشم آن در که رنجشی اندك و کرد می نگاه من به همچنان
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 به نبود نیازي. دادم فشار را جواب ي دکمه من و خورد زنگ دوباره گوشی »گرفتم، یکی تازه«: گفتم. کرد

  .است خط پشت کسی چه ببینم تا کنم نگاه صفحه

  .بودم قدردانش همیشه که بود اي حقیقی دلواپسی از پر بک صداي» .سرده هوا سم؟ کجایی،«

  .بودم آگاه خودم روي گریس هاي چشم حضور از

  ».خوبه حالم من«. خواستم نمی را او نگرانی

 خراب هم اونقدرا اوضاع سم،«. کند می سنگین سبک را من ي صدا لحن دارد که کردم تصور و کرد مکث بک

  »کردم؟ اشتباه من کی حاال تا. بزنم حرف باهات که نمیدي اینو فرصت من به حتی تو. بفهمی کن سعی. نیست

 زنگ دوباره که داشتم انتظار حدودي تا کردم، فرو جیبم در دوباره را آن. کردم قطع را گوشی و »حاال،«: گفتم

  .ندهم جواب هم من تا بخورد که بودم امیدوارد نوعی به. بخورد

 می. بود شده زده حرفی چه که بگویم او به نخواست من از او. بود خط پشت کسی چه که نپرسید من از گریس

 فقط من - فقط من. خواستم نمی اما بگویم، باید که دانستم می و بگویم او به خودم من که است منتظر او دانستم

 را او خودم نداشتم طاقت که بود این موضوع شاید یا. ببیند دریچه آن از را بک او که نداشتم را فکر این تحمل

  .ببینم آنگونه

  .نگفتم چیزي هیچ

 چک گیرو پیغام باید انداخت، یادم«. داد فرو را دهانش آب بیاورد در را خودش موبایل اینکه از قبل گریس

  ».زنن می زنگ خونوادم خیلی نه حاال. هاه. کنم

 او ي چانه روي واري شبه نور و کرد روشن را دستش کف آن آبی ي صفحه کرد، چک را اش گوشی او

  .انداخت

  »زدن؟«: پرسیدم

 در. ماند منتظر و کرد انتخاب را آنها ي شماره مشت با او» .گرمه قدیمیشون دوستاي با سرشون. نه که معلومه«
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. آره. منم سالم،«. گوید می چه بفهمم که بود آهسته خیلی من براي شنیدم، مانندي زمزمه صداي خط طرف آن

 هاي چشم بست، را تلفن محکم او» .خدافظ. بگذره خوش. مونم نمی بیدار زیاد پس. باشه. اوه. خوبه حالم

  ».کنیم ازدواج بریم کنیم فرار بیا«. زد رمقی بی لبخند و چرخاند من طرف به را ایش قهوه

 مست بروبچِ و آهو چندتا جز به اطراف این ساعت این. کنیم رانندگی وگاس الس تا مجبوریم اونوقت«: گفتم

  ».کنه عقدمون که نیست کسی هیچ

 خرابش رو لحظه و گن نمی درست اسمامونو مست بروبچ. آهوا سراغ بریم باید پس«: گفت جدیت با گریس

  ».کنه می

 نظر به عجیبی بطرز بگیره عهده به رو دختر یک و گرگینه یک مراسم آهو یه اینکه جورایی، یه صورت، هر در«

  ».میاد جا به

 اون. نکنین نگام اونجوري. کردم ازدواج من بابا، مامان،'. میشه جلب هم خونوادم توجه تازه«. خندید گریس

  »'.میندازه پوست سال از قسمتی یه فقط

  ».بود خط پشت بک«: گفتم آن، جاي به اما متشکرم، که بگویم او به خواستم می. دادم تکان را سرم

  »خودمون؟ بک همون«

 حقیقت از بخشی فقط این» .بوده کانادا توي - سرش به زده کامالً که هایی گرگ از یکی -سیلم با اون. آره«

  .داشت حقیقت اقل حد اما بود،

 منظورم«: گفت او چونکه بود، شده دار خنده ام قیافه حتماً» .کنم مالقات باهاش خوام می«: گفت فوراً گریس

  »نیست؟ توا، پدر عمالً اون. بکه

. افتاد بودند شده سفید فشار شدت از که انگشتانم بند به جاده از نگاهم مالیدم، فرمان روي را هایم انگشت

 از را آن اگر که کردند نمی فکر وقت هیچ دانستند، نمی را پوستشان قدر مردم از بعضی چطور که بود عجیب

 من/ روم می سرم از هوش/ گریزم می زندانش از/ شوم می خارج پوستم از. شد می چطوري دادند می دست

 خونه توي بزرگ کن کباب یه ما«. اندیشیدم داشتم بک از که اي خاطره ترین پدرانه به... است دردناك بودن،
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 نشون بهم» .میدي غذا ما به تو امشب سم،«: گفت و شد خسته پز و پخت از شب، یه میاد، یادم داشتیم، اون ي

 می طرفشون اون طرف این تند تند چطوري و پختن چقدر ببینی تا کشی می هارو استیک وسط چطوري داد

  ».بمونه توش عصارش تا کنی

  »نه؟ درومد، آب از عالی و«

 بازم اونا پیش اما کنم، مقایسشون ذغال با تونم می. چششون جلو آوردم سوزوندم جهنمو«: گفتم را امر حقیقت

  ».خوردنیه جورایی یه ذغال

  .کرد خندیدن به شروع گریس

 تو که بوده استیکی بهترین این گفت اون«. زدم رقی بی لبخند خاطره به »خورد، خودشو سهم بک«: گفتم

  ».کنه درستش نبوده مجبور خودش چون خورده، عمرش

  .گذشت می خاطره این از ها مدت انگار

 دنیا در چیز ترین عالی گروهم رهبر و من مورد در قدیمی هاي داستان انگار زد، می لبخند من به داشت گریس

  .داشت وجود من و بک بین پسري و پدر ي رابطه انگار. بود آمیز الهام انگار. بود

  ».کمک«: گفت و کرد نگاه من به بود اتومبیل پشت در که اي بچه سرم، در

  ».شدي گرفته گاز که وقتی از. نیست ها استیک زمان از - منظورم وقته؟ چند»  :پرسید گریس

  ».پیش سال یازده. بود سالم هفت من«

  ».میگه گواهینامت که چیزیه این حداقل یا نیستی؟ دولوث اهل مگه بودي؟ جنگل تو چی واسه«: پرسید او

  ».بود کاغذ و ورق رو سرم. نشد حمله من به جنگل توي«: گفتم

  .انداختم رویمان روبه تاریک ي جاده به و دور او از را نگاهم داشتند؛ نگه را من گریس هاي چشم

 تنها انگار بودند، دریده را من واقعاً» .کردن حمله بهم گرگ تا دو شدم می مدرسه اتوبوس سوار داشتم وقتی«

 به اینها تمام کردم، می نگاه عقب به که حاال نبود؟ بود، همین هم هدفشان البته، اما. بود خون کشیدن هدفشان
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 دوران ي ساده ي خاطره پشت به که بود نرسیده ذهنم به وقت هیچ. رسیدند می نظر به واضح دردناکی طرز

 مرا بودند کرده سعی مادرم و پدر اینکه از بعد که بک طور همین و، کنم نگاه ها گرگ ي حمله از ام کودکی

 که بود آنی از باالتر او، و بودم نزدیک خیلی بک به من. بود گذاشته من زندگی به قدم ناجی عنوان به بکشند

 داستان کردن بازگو حاال، اما. کنم نگاه ماجرا به تر عمیق که بودم نخواسته بنابراین گیرد، قرار سرزنش مورد

. نبود کار در تصادفی هیچ من ي حمله در: بود گذاشته من روي پیش را اجتناب قابل غیر حقیقت گریس براي

 در ها بچه آن مانند درست کنند، مبتالیم تا بودند کشانده خیابان در و بودند گرفته را ردم بودم، شده انتخاب من

  .بچیند هم کنار را پازل هاي تکه تا بود آمده بک بعداً. بک اتومبیل پشت

 سرپرستی و کنم می عمر او از بیشتر من که بود کرده فکر او» .اونهایی بهترین تو»  :گفت سرم در بک صداي

  .پوچی و هیچی از مانند هوم صداي یک بود، سفید نویز فقط من درون در اما. گیرم می عهده به را گروه

  »شهر؟ توي«: پرسید گریس

 می پشتیشون حیاط توي از ها گرگ بعدش دیدن که گفتن ها همسایه. نبود اطراف و دور درختی هیچ. حومه«

  ».کردند می فرار و دویدند

 و آمد می واضح خیلی خودم نظر به بودم شده شکار عمد روي از من که حقیقت این. نگفت چیز هیچ گریس

. کند اشاره عدالتی بی این به که بگوید، را این او که خواستم می جورهایی یک. بگوید را این او تا ماندم منتظر

  .است فکر در و کرده اخم من به که کردم حس فقط. نگفت او اما

  »گرگا؟ کدوم«: پرسید باالخره گریس

  ».دونم می که چیزیه تمام این. بود سیاه یکیشون چون بوده، پائول احتماالً یکیشون. نمیاد یادم«

 بود، خالی هنوز خانه کنار پارکینگ. بودیم رسیده خانه به بعد و شد برقرار سکوت طوالنی ي دقیقه چند براي

  . داد بیرون را اي طوالنی نفس گریس

  »باشه؟ کنم، باز درو تا بمون همینجا. خودمون و خودمونیم دوباره پیداس که طور این«: گفت

 که آنجایی تا را هیتر گزید؛ را هایم گونه که داد راه داخل به را سردي هواي نسیم پرید، بیرون اتومبیل از گریس
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 و بودم زده تکیه ها دریچه به که حالی در. کنم آماده خانه داخل به سفر براي را خودم تا کردم زیاد رفت می

 کنم راضی را خودم داشتم سعی فشردم، هم روي را هایم چشم سوزاند، می را پوستم که کردم می حس را گرما

 به فروشی شکالت در را گریس که موقعی آن. برگردم بودم کرده احساس تر پیش که اي پرتی حواس به که

 می بو را هوا که کردم می تماشا را او کرد، می داغ مرا که کردم می حس را بدنش گرماي بودم، چسبانده خودم

 او با نزاکت رعایت با را دیگر شب یک توانم می که دانستم نمی. لرزیدم -بوید می مرا که دانستم می و کشید

  .نه یا بگذرانم

 متمرکز بود آمده بیرون جلویی در از که او سر روي کردم، باز را هایم چشم» !سم«: زد صدا بیرون از گریس

  .باهوش چه. دارد نگه گرم شد می که جایی تا من براي را ورودي راه که کرد می سعی او. شدم

 یخ روي اندکی پاهایم رفتم، باال لیز رو پیاده از تیر مثل و دویدم بیرون کردم، خاموش را برانکو. دویدنه وقت

  .شد می سوزنی سوزن و سوخت می پوستم لغزیدند، می

 انداخت، من دور را بازوانش و، کرد محبوس بیرون در را سرما بست، من سر پشت محکم را در گریس

  »هستی؟ گرم کافی ي اندازه به«: بود نفسی بی ي زمزمه من گوش نزدیک صدایش. داد من بدن به را گرمایش

 را، موهایش اجمالی طرح دیدم، را او هاي چشم درخشش کرد، می عادت راهرو تاریکی به داشت چشمانم

 می نشان را من بدن برابر در او بدن شکل از مشابهی تار ي پرتره دیوار در اي آینه. من دور بازوانش انحناي

  ».خوبم من«: گفتم بعد و دارد نگه مرا طوالنی اي لحظه براي گذاشتم. داد

 تنها. گشت برمی چوبی کف از و رسید، می نظر به بلند خالی ي خانه در صدایش »بخوري؟ چیزي خواي می«

 بودیم تنها اینکه از واقعاً. نامتغیر و آرام نفس نفس یک بود، بخاري ي دریچه بین در هوا صداي دیگر صداي

  .بودم آگاه

  ».رختخواب تو برم خوام می«. دادم فرو را دهانم آب

  ».طور همین منم«. بود شده راحت خیالش انگار

 یک ماندم، می بیدار اگر شاید بودم، پشیمان کرد موافقت من با او و زدم را حرف این اینکه از حدودي تا

  را او بد چقدر اینکه از را خودم حواس توانستم می چیزي، هر کردم، می نگاه تلویزیون خوردم، می ساندویچ
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  .کنم پرت خواستم می

 خواب اتاق درون ما. رفت باال راهرو از من جلوي و کرد شوت در پشت را هایش کفش. نکرد مخالفت او اما

 وجود کرد می بازتاب پنجره بیرون برف نازك ي الیه از که ماه نور جز به نوري هیچ خزیدیم، او تاریک

 در، ي دستگیره روي هنوز هایش دست داد، تکیه آن به او و شد چفت و بسته مالیمی ي زمزمه با در. نداشت

  »روث؟ سم محتاطی، من با اینقدر چرا«. گفت چیزي او تا گذشت اي طوالنی ي لحظه. بود سرش پشت در

  ».نیستم حیوون که من - این -من«. بگویم او به را حقیقت کردم سعی

  ».ترسم نمی تو از من«: گفت او

 من. داد می پوست و صابون و نعنا بوي ماه، نور با روشن رسید، می زیبا نظر به. بترسد من از آمد نمی نظر به

 بودم، زده پس را غرایزم من و شدند می حیوان گروه ي بقیه دیدم می که بودم کرده سر حالی در را سال یازده

  .بودم کرده مبارزه درست کار انجام براي بمانم، باقی انسان تا بودم جنگیده بودم، کرده کنترل را خودم

  »ببوسه؟ منو خواد می که درونته گرگ فقط اون که بگی من به تونی می«: گفت او بود، خوانده را افکارم گویی

 قرار او سر طرف دو در را هایم دست. شوم ناپدید تا ببوسد محکم قدري به را او خواست می من وجود تمام

 بودند، داغ لبهایش بوسید، مرا متقابالً او. فشردم او دهان روي را دهانم. کرد غژي غژ من وزن فشار با در دادم،

 چیز همه. بود چسبیده در به بدنش هنوز بودند، سرش پشت هنوز دستانش خورد، می من هاي دندان به زبانش

  .ببندم را بود فاصله ما بین که اینچی چند خواستم می. برق جریان مثل درآمد، پرواز به درونم در

 شگفت خدایا، اوه،. گرفت گاز را ام پایینی لب و شد، می دمیده من دهان در نفسش بوسید، مرا تر محکم او

 خجالت احساس حتی بتوانم آنکه از قبل اما کردم، اي ناله بگیرم را خودم جلوي بتوانم آنکه از پیش. بود انگیز

 می خودش طرف به مرا بود، کرده حلقه گردنم دور را آنها و کشیده بیرون پشتش از را هایش دست گریس کنم،

  .کشید

 بودي که اونی از تر سکسی دیگه کردم نمی فکر«. بود متعادل نا صدایش »بود، سکسی خیلی اون«: گفت

  ».بشی
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 گره هم در بازوان با برگشتیم، اتاق وسط به هم با بوسیدم، را او دوباره بزند دیگري حرف بتواند اینکه از قبل

 می نوازش را کفلم استخان شستش انگشت دو بودند، جینم شلوار پشت در او انگشتان. مهتاب نور در شده

  .کشید می خود به تر نزدیک حتی مرا و کردند

  ».گرفتی باال دست منو نفس کنترل زیادي تو -تو گریس، خدا، اوه،«: گفتم بریده هاي نفس با

  ».گردم نمی نفس کنترل دنبال من«

 بودند؛ گرفته را هایش پهلو ها انگشت شد، می فشرده کمرش روي آنها کف بودند، او بلوز داخل من هاي دست

  ».بشی پشیمون بعداً که کنی کاري تو که خوام نمی من - من«. بودند رفته آنجا به چطور آنها آمد نمی یادم حتی

  ».نکن توقف پس«. بود داده جان او به من دست تماس انگار کرد، پیدا انحنا من انگشتان برابر در گریس کمر

 واقعیت به من هاي فانتزي از کدام هیچ اما گفت، می مختلف نوع هزار به جمله این که بودم کرده تصور را او

  .نبود هم نزدیک گیر نفس

 خانه به مادرش و پدر شاید باشیم ساکت باید که بود فکر این در من از بخشی برگشتیم، او تخت روي ناشیانه،

 کردم، ناله من و کشید من ي سینه روي را دستش یک و درآورم سرم از را تیشرتم تا کرد کمکم او اما. برگردند

 این و بپیوندند هم به که کلماتی بود، اشعار پی در ذهنم. بردم یاد از پوستم روي او انگشتان جز به را چیز همه

 به کشید می آتش به را من پوست که او دست کف جز توانستم نمی. نیامد چیز هیچ اما کنند، توصیف را لحظه

  .بیندیشم دیگري چیز

 می بلند ازت تر قوي حتی زنم، می دست بهت که دفعه هر. میدي خوبی خیلی بوي تو«: کرد زمزمه گریس

  . خواستم می را او چقدر که کشید می بو گرگ، یک مثل درست خورد، تکان اش بینی هاي پره» .شه

 پایم دو بین را او گذاشتم، محکم او طرف دو در را بازوانم بگذارم؛ ها بالش روي را او نرمی به من که گذاشت

  .دادم قرار

  »مطمئنی؟«: پرسیدم
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  .داد تکان موافقت ي نشانه به را سرش. بودند شور پر و براق هایش چشم

 هزار قبالً را آن انگار طبیعی، بسیار رسید، می درست خیلی نظر به کار این ببوسم؛ را شکمش تا لغزیدم پایین به

  .دهم انجام خواستم می هم دیگر بار هزار و بودم داده انجام بار

 بوسیده هم آنها به و. دیدم بودند گذاشته جا به او ي ترقوه و گردن روي گرگها که را زشتی و براق هاي زخم

  .زدم

 می هم به را هایمان بدن که همچنان. زدیم کنار آن زیر در را هایمان لباس و کشید رویمان را ها مالفه گریس

  . سم فقط انسان، نه گرگ نه شدم، تسلیم و آمدم بیرون الکم از خرناسی با من فشردیم،
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  .تمام حقوق این اثر متعلق به مترجمین و وبسایت مذکور میباشد
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  ) Shiver(  لرزش:  فالز مرسی هاي گرگ

  مگی استیفویدر : نویسنده 

  یاسمین جهانبخش : سرپرست ترجمه 

  پریسا امیدوار:  این فصول مترجمین

  افشین موسوي ، شفق ملّازاده: بازبینی نهائی متن 

  فر میالد مهربانی: و لوگو طراح صفحه 

 twilight.ir(  وبسایت فارسی توآیالیتبار از  براي اولین ترجمه و نشر

(  
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  گریس – فصل چهل و پنجم

  درجه فارنهایت 40

  

 بازوي که بود نیا کردم فکر که يزیچ نیدوم.  دیرس ذهنم به که بود يزیچ نیاول نیا.  زد یم زنگ داشت تلفن

 آمده رونیب پتو ریز از و بود سرد یلیخ صورتم که بود نیا زیچ نیسوم و بود افتاده ام نهیس يرو سم ي برهنه

 طول اي دقیقه. کردم می گیجی احساس خودم اتاق در عجیبی طرز به شوم، بیدار داشتم سعی زدم، پلک. بود

 را اتاق که ينور تنها و شده کیتار د،یدرخش یم معموال شهیهم که ساعتم ي صفحه که کنم درك تا دیکش

  . بود خوردن زنگ حال در لیموبا ي صفحه و ماه نور کرد یم روشن

 خودم روي سم بازوي به بودم مراقب آورم، بچنگ را آن با کردم دراز هوا در پیچی مار حرکت با را دستم یک

 به برق احتماالً. زد یم خی داشت جا نیا ا،یخدا. بود شده قطع برداشتم را تلفن که یوقت نشود؛ وارد آسیبی

 و کند یم دایپ ادامه یک تا تیوضع نیا که کردم فکر.  است شده قطع بود شده ینیب شیپ که  یخی طوفان خاطر

. دمید مقابلم را سم ي شده حلقه بدن و زدم کنار را پتو یآرام به. بود شدن سرد حال در بدنش.  بودم سم نگران

  .بود معلوم مبهم نور در لختش يها شانه یمنحن ده،یپر رنگ بود، من بدن کنار سرش

 سر احساس قدري به فقط اما بود، شده فشرده من بدن روي بدنش بدهد، من به بدي احساس این که بودم منتظر
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 آن در که يا یزندگ. بود من یواقع یزندگ نیا سم، و من. دیکوب می ام نهیس به جانیه با قلبم که داشتم یزندگ

 شیها خواهر و برادر به راجع ریچل پوچ يها حرف به و شدم یم نمیوالد منتظر و رفتم یم مدرسه به من

 منتظر یوقت تا من که بودند ییها کار فقط ها نیا. بود دهیپر رنگ يایرو کی مثل سهیمقا در -کردم یم گوش

 هیثان چند و. کردند دنیکش زوزه به شروع ها گرگ ن،یغمگ و دور رون،یب. بودم انجامشان به مجبور بودم سم

  .شد یم گم ها گرگ ي زوزه در زنگش يصدا زد، زنگ دوباره تلفن بعد،

  .نشدم اشتباهم متوجه بودم نداشته بر را یگوش که یوقت تا

 مال يجا به را سم تلفن شب یکیتار در. احمق منه. دیرس یم نظر به آشنا نا خط گرید طرف در صدا» .سم«

 جواب. نتوانستم یول کنم، قطع خواستم یم بدهم، یجواب چه که بودم مردد لحظه چند. بودم داده جواب خودم

  ».نه نه،سم«: دادم

  ».گرفتم شماره اشتباه حتماً متأسفم،«. کردم یم حس کلماتش پشت را يزیت یول بود، آیند خوش صدا

 مکث کی و» .اوه«بعد و ،یطوالن و نیسنگ مکث کی» .سمه تلفن نیا نه،«: دادم جواب کند قطع که نیا از قبل

  »بود؟ من ي خونه تو که يدختر درسته؟ ،یهست دختر اون تو«. گرید

  ».بله«. آورم یم دست به يزیچ چه کردن انکار با که بفهمم کردم یسع

  »؟يدار اسم«

  »؟يدار شما«

  ».هستم بک من. ادیم خوشم ازت کنم فکر« . نبود ناخوشایند یول بود يجد کامالً که کرد یکوتاه ي خنده

  ».شدم متوجه«

 خفه سرش باالي او دست ي وسیله به میصدا د،یکش یم نفس یسخت به هنوز که برگرداندم، سم از را صورتم

  »شده؟ عصبانی که کردي چیکار«. شد می

  »ه؟یعصبان من دست از هنوز اون«. کوتاه يا خنده هم باز
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 بک ي شماره به »بدم؟ بهش پیغامی خواین می. دهیخواب اآلن. نه االن«. بدهم را جوابش طور چه که کردم فکر

  . کنم حفظ را آن کردم یسع شدم، رهیخ گوشی يرو

 بتوانم من که يطور به بعد و. کرده قطع را تلفن بک کردم فکر که یطوالن يقدر به. گرید یطوالن مکث کی

  »؟یکن دارشیب تونی می یکن یم فکر. دهید بیآس دوستاش... از یکی«. دیکش یقیعم نفس بشنوم

  ».کنم می که البته. البته - اوه«.بردم پایین ها مالفه از را سرم. بود همین حتماً. دیگر هاي گرگ از یکی

. شو داریب سم،«. نمیبب را رخش مین و گوش بتوانم تا دادم تکان را سم دست یآرام به و گذاشتم پایین را گوشی

 باز تر پیش زرد يها چشم آن ببینم توانستم یم که يطور برگرداند من طرف به را سرش او» .مهمه. تلفن

  ».کریاسپ رو بذارش«. بودند

 يرو را یرنگ یآب ي رهیدا یگوش کوچک نیدورب. دادم قرار شکمم يرو را آن گذاشتم، کریاسپ يرو را گوشی

  .کرد جادیا تاپم

 دور چادر یک د،یچیپ دورمان را پتو عیسر یحرکت با و گذاشت دستش يرو را سرش آورد باال را آرنجش سم

  »شده؟ یچ«. کرد درست گوشی

  ».شده پاره پاره بدنش داغونه، اون. کرده حمله پائول به کی یه"

 دور به شیها چشم. داشت خبر صورتش شکل از اون کنم ینم فکر. آمد در یکوچک o شکل به سم دهان

  »بود؟ انسان داره؟ يزیخونر هنوز - قبالً - یتون یم»  :گفت آخر در. بود ها دست

 کردم فکر واقعاً من سم،... کردم فکر من. بکشمشون بتونم تا - کرد کارو نیا یک بپرسم ازش کردم یسع. انسان«

 یول. شه یم خوب داره االن کنم فکر یول. بود خراب اوضاع نقدریا. مرده اون بگم که زنم می زنگ تو به که

  »- انگار هیجور هی. دستاش مچ و وشکم گردن يرو. هستن جاش همه کیکوچ گاز جاهاي که، نهیا موضوع

  ».بکشه اونو دیبا طور چه که دونسته یم نفر هی انگار- «: کرد تمام اورا ي جمله سم

  ».میدیفهم نویهم فعالً. کرده کارو نیا گرگ هی«: گفت بک
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  »دتون؟یجد افراد از یکی«: گفت خشم با اي کننده متحیر قدرت با سم

  ».سم«

  »باشه؟ نیا تونه یم«

  ».هستن داخل اونا. نه. سم«

. دتونیجد افراد از یکی: کردم فکر جمله آن احتمالی معانی به سخت من و.بود منقبض من کنار در هنوز سم بدن

  نبود؟ دیجد فرد تنها جک ایآ

  »سرده؟ یلیخ ؟یتون یم ؟يایم«: دیپرس بک

 دوري باعث هرچیزي. بود اول سوال جواب فقط نیا که زدم یم حدس سم دهان یخوردگ چیپ از» .دونم ینم«

 من از کنم یم خواهش«.تر ریپذ بیتر،آس جوان نرمتر، کرد، رییتغ بک يصدا. بود بزرگ بود، شده بک از او

  ».ندارم تحملشو من. سم نباش، ناراحت

  .برگرداند تلفن از را شیرو سم

  »سم،«: گفت ینرم به بک

  .بست را شیها چشم و د،یلرز من کنار سم بدن کردم احساس

  »؟ییاونجا هنوز«

: گفتم.کردم می ناراحتی احساس بک يبرا - نبود خودم دست. نزد حرف بازهم او یول کردم، نگاه سم به من

  »هستم، من«

 اما. کرده قطع را تلفن بک که کردم فکر من و. منجمد و ساکن صدا، از یخال کامالً ،یطوالن مکث کی هم باز

  »اسم؟ بدون دختر ،یدون یم سم ي باره در قدر چه«: دیپرس محتاطانه او بعد،

  ».زویچ همه«
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 و شد محو یگوش نور. کرد قطع را تلفن يتند به و دیرس سر سم» .کنم مالقات باهات دارم دوست«: بعد. مکث

  .کرد رها ها مالفه زیر تاریکی در را ما

  

  

  

  

  گریس – فصل چهل و ششم

  درجه فارنهایت 45

  

شب را با هم گذراندیم، طوري بود  -و منصبح بعد از روزي که سم . مادر و پدرم موضوع را حتی نمی دانستند

 .حدس می زدم که این قضیه عـادي اسـت  . انگار بزرگترینچیز در ذهن من این است که والدینم هیچ خبر ندارند

انگار تمـام مـدت   . حدس می زدم احساس گیجی طبیعی باشد .احساس گناه طبیعی باشد اندکیحدس می زدم 

او وجود من را جدا . کامل هستم، و سم افشا کرده بود که من یک پازلمپیش خود فکر کرده بودم که یک تصویر 

 احساس مجزا، از تمام محکم کنار هم جاي داده شدن هااز هر  من کامالً .جدا کرده و دوباره کنار هم چیده بود

  .آگاه بودم

ی می کردم دستم را ، همچنان که با یک دست دیگر رانندگکنم رانندگیو به من اجازه می داد  سم هم ساکت بود

  .حاضر بودم یک میلیون دالر بپردازم تا بفهمم او به چه چیزي فکر می کند. با دو دستش گرفته بود

  »چی کار کنی؟ می خواي امروز عصر« :آخر سر پرسیدم

دنیاي بیرون به نظرم خشک و  .او نگاهی به بیرون پنجره نگاه می کرد وانگشتانش را پشت دست من می سائید

  ».با تو هر کاري« .شکننده می رسید و در انتظار برف
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  »هر کاري؟«

با خودم فکر کـردم شـاید او هـم بـه انـدازه ي مـن گـیج         .به من نگاه کرد و پوزخندي جالب و یک وري زد

  ».تا زمانی که تو باشی هر کاري، بله،«.است

  »،من می خوام بک و ببینم«: گفتم

یگر از تکه هاي پازل بود که از وقتی تلفن را جواب داده بودم در ذهـنم  این هم یکی د. خارج شده بود .این جا

  .بودگیر کرده 

سعی می کرد بفهمد که اگـر چنـد ثانیـه     و احتماالً چشم هایش روي مدرسه ثابت مانده بود، .سم چیزي نگفت

. بـود گـویی بسـیار خسـته    آهـی کشـید   در عـوض  امـا   .ساکت بماند می تواند از زیر بحـث در بـرود یـا نـه    

  »چرا؟. خدایا،گریس«

  ».فهمیدنش نمی تونه انقدر سخت باشه .من می خوام همه چیزو راجع به تو بدونم .سم اپدر تو اون عمالً«

چشم هـاي سـم تـوده ي دانـش آمـوزانی را کـه در محوطـه ي        » .تو همه چیزو سر جاي خودش می خواي«

تو فقط می خـواي مـن و   « .پارك امتناع می کردم من از پیدا کردن جاي .پارکینگ قدم می زدند دنبال می کرد

  ».اونو یه جوري به هم ربط بدي تا احساس کنی که همه چیز دوباره سر جاي خودشه

  ».همین اآلنم می دونم که حقیقت دارهمن  .نمی تونی می خواي با گفتن اون جمله منو ناراحت کنی،ه اگ«

 .ین متنفرما گریس،من از«: فریاد کشید خر سر،آولی  .بودمدوباره داشتم پارکینگ را دور می زدم و سم ساکت 

  ».من از رویارویی متنفرم

  ».اون می خواد تورو ببینه .این رویارویی نیست«

این یه رویارویی می  .چیزاي وحشتناکی دارن اتفاق میفتن .تو همه ي چیزایی رو که داره اتفاق میفته نمی دونی«

  ».بعد از دیشب تصورشم برام سختهکه  .ده باشهه اصول و قائده اي برام موناگ ،شه

جاي پارك انتهاي پارکینگ بود پس من می توانستم بدون وجود هیچ چشم  .با عجله یک جاي پارك پیدا کردم

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                                                       twilight.ir              یفویدرمگی است: نویسنده  

new-moon.ir                                              یاسمین جهانبخش: مترجم

لرزش:  فالز رسیم هاي گرگ

٩

  »احساس گناه می کنی؟«. با او رو به رو بشومکه از پیاده رو ما را نگاه کند کنجکاو و خیره اي 

  ».احساس راحتی نمی کنم....من احساس .یه کم. شاید .نه«

  ».ما تمام احتیاط ها رو کردیم« :گفتم

  ».زمانش درست بوده باشه فقط امیدوارم کهمن  -فقطمن  –من فقط  .اون نه« :سم به من نگاه نمی کرد

  ».زمان درستی بود«

کردي تا جلوي  -عشق بازي -تو با من س....نکنه اینه که ،تنها چیزي که متعجبم می کنه«. ندانگاهش رو برگرد

  »پدرمادرت در بیاي؟

 وگونـه هـا   .ناگهانی عصبانی شـده بـودم   .م را از صندلی عقب قاپیدما بعد کوله پشت .من فقط به او خیره شدم

صـداي   ».چیز خوبی براي گفـتن پیـدا کـردي   «: وقتی گفتم .و من نمی دونستم چرا م داغ شده بودند،یگوش ها

  .ختمخودم را نشنا

بـه قـدري   . جـذاب شـده بـود   قسمت از مدرسه برایش رضایت  یکبه نظر می رسید  .سم به من نگاه نمی کرد

. نمی توانست در چشم هاي من نگـاه کنـد  که حتی وقتی من را به سوء استفاده از خودش متهم می کرد  جذاب

  .موج جدیدي از خشم وجودم را در بر گرفت

در بـاز را هـل دادم و   » ستی که بفهمی من تورو فقط براي خودت می خوام؟انقدر براي خودت احترام قائل نی«

 به اندازه اي که بتواند بـه او صـدمه بزنـد    هرچند. به خاطر هوایی که داخل شد بر خود لرزیدسم  .بیرون پریدم

».راه خوبی پیدا کردي -فقط. راه خوبی واسه خراب کردنش پیدا کردي«. سرد نبود

. وایسـا «. آن جلو گیـري کنـد   کامل بسته شدن ولی سم خودش را به در رساند تا از .وبممی خواستم در را بک

  ».صبر کن ،گریس

  »چیه؟«

شـی  رزبه ل .در آن ها غم مطلق موج می زد .می کردندالتماس چشم هایش «.من نمی ذارم تو این طوري بري«
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مهـم   .داشـت  در دسـت  سم  قلبم راو  .که از دست هایش باال می آمد و ارتعاش خفیف شانه هایش خیره شدم

 .می دانستیم که وقتی من در مدرسه هستم ممکن بود چه اتفاقی بیفتد ي ماهر دو نبود که چه قدر عصبانی بودم،

  .من از ترس نفرت داشتم .ترس .و من از آن نفرت داشتم

ه ي چیـزي کـه گفـتم    در بـار « :تندتند گفت ،در حالی که سعی می کرد قبل از رفتن من همه چیز را بگوید سم

بـرام اتفـاق    می تونه به این خوبی -یه کسی -فقط اینه که من تو خوابم نمی دیدم یه چیزي .حق با توا. سفمأمت

  ».ناراحت نشو خواهش می کنم. گریس ،ناراحت نشو .بیفته

با  بتوانمتا من  .براي لحظه ي کوتاهی آرزو کردم که اي کاش سم هم یک پسر معمولی بود .چشم هایم را بستم

سم به شکنندگی یک پروانه در زمستان بود که انتظار نابود شدن  .ولی او معمولی نبود .غرور و خشم طوفان کنم

دیگـه  «.کمی در را باز کردم .دهانم تلخ شده بود پس من ناراحتی ام را بلعیدم ، .توسط اولین شبنم را می کشید

  ».راثسم ، نمی خوام هیچ وقت به همچین چیزاي فکر کنی

براي یک لحظه مژه هامردمـک زرد رنـگ چشـم هـایش را      چشم هایش را بست،اندکی وقتی اسمش را گفتم 

  ».سفمأمت«. گونه ام را لمس کرد ، او دستش دراز وو بعدپنهان کردند 

 فکر می کنـی «. نگاه خیره ام را روي صورتش نگه داشتم .دستش را گرفتم و انگشت هایمان را به هم گره زدم

  »؟وقتی با ناراحتی ول کردي رفتی بک چه حسی پیدا کرد

خنده اي جدي که نشان می داد از خودش ناراضی است و خنده ي شب قبل بک پاي تلفن را یادم  سم خندید،

 ،باشه. می ریم«.کنار برددستش را  .می دانست که من شماره اش را دارم .و چشم هایش را از من گرفت آورد،

  ».میریم

چرا از اون انقدر ناراحتی در حالی که من تا  چرا از بک ناراحتی سم؟«. اما ناگهان متوقف شدم ،رفتم داشتم می

  » حاال انقدر تو رو از والدین اصلیت ناراحت ندیدم؟

 :و مدت زیادي طول کشـید تـا جـواب بدهـد     .چهره ي سم به من می گفت که تا حاال به این سوال فکر نکرده

اونا فکر می کردن که من  .ولی والدین من مجبور بودن .رو انجام بده د کاري که کردبک مجبور نبو -چون بک«

  ».این حساب شده نبود .اونا ترسیده بودن .یه هیوالم
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پس  .نمی دانستم چه بگویم .بوسیدماو را و به آرامی سر در اتومبیل کردم  .غم و تردید بود زصورتش سرشار ا

  .ام را برداشتم و وارد روز خاکستري شدمکوله پشتی  فقط دوباره بوسیدمش،

سم هنوز آنجا نشسته بود و ساکت و گرگ وار به فضاي خالی خیـره   وقتی از روي شانه ام به عقب نگاه کردم،

که اولین شب ، موهاي سیاه پریشان آخرین چیزي که دیدم چشم هاي نیمه بازش در مقابل باد شمالی، .شده بود

  .ري می کردیاد آو به من مالقاتمان را

  .نافذ و منجمد کننده .باد شمالی غیر منتظره موهایم را از روي گردنم کنار زد

و با احساس شوقی  چشم هایم را بستم، در پیاده رو ایستادم، .ناگهان زمستان خیلی نزدیک تر به نظر می رسید

 .سمت مدرسه حرکت کردمدر آخر احساس وظیفه پیروز شد و به  .که براي برگشتن به سمت سم داشتم جنگیدم

.اما حس می کردم که این یک اشتباه بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                                                       twilight.ir              یفویدرمگی است: نویسنده  

new-moon.ir                                              یاسمین جهانبخش: مترجم

لرزش:  فالز رسیم هاي گرگ

١٢

  

  

  

  

  

  

  سم – فصل چهل و هفتم

  درجه فارنهایت 44

 از بودم،تنفر کرده دعوا او با که نیا از يزاریب.داشتم يزاریب شد،احساس ادهیپ نیماش از سیگر که نیا از بعد

 یتنفر،خسته،ب از شتریب.دارد نگه انسان را من تا بود گرم یکاف ي اندازه به که ییسرما از د،متنفریترد و شک

  .بک ، ی،شلب ایویاول ، زابلیا ، جک:  شده گم يها انیپا يادیز مقدار و.مکان

 یطوالن یمدت يبرا و کردم ادیز را برانکو يبخار.میبرو بک دارید به میخواه یم سیگر و من که شد ینم باورم

 یم شتریب لحظه هر که ییگرما وجود با.کرد تمیاذ آن يرو یبرآمدگ که نیا تا دادم هیتک فرمان به را سرم

 از انگار.داشت یخوب احساس یول.شد آور خفقان و گرم نیماش داخل يفضا که دینکش طول يادیز شد،مدت

  .باشم دیبا که يزیچ.بودم خودم. بودم دور به یلیتند و رییتغ هر

 کینزد من به من از دیخورش" آواز کنان زمزمه نم،ویبنش جا همان روز ي همه باشم لیما دیشا کردم فکر ابتدا

 احساس و بود نگذشته شتریب ساعت مین یبمانم،ول سیگر منتظر و بخوانم را"هستم خودم يجا در من است تر

 بودم گفته سیگر به که يزیچ به نسبت را خشمم داشتم اجیآن،احت بر عالوه.دارم اجیاحت یرانندگ به کردم یم
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 نه و بود شده دایپ جسدش نبود،نه جک از يخبر هنوز.بروم جک یخانه به دوباره گرفتم میتصم پس.کنم آرام

 دوباره يجو و جست ي برنامه توانستم یم که بود ییجا تنها خانه نیا و.بود نوشته او از يخبر ها روزنامه در

  .شد خواهد خوشحال کنم درست شیبرا را زیچ همه کنم یم یسع من که ندیبب سیگر یوقت.دهم بیترت را

 در کاج درختان.رفتم جنگل به و کردم رها کالپپر ي خانه کینزد یمتروک ي جاده کنار جا همان را برانکو

 ها درخت ي شاخه ریز من که يسرد باد در یآرام به ها درخت نوك.دندیرس یم نظر به رنگ یب برف انتظار

 نداشته یراحت احساس شدند باعث و شدند خیس گردنم پشت يها مو.کردند یم حرکت کردم ینم احساس

 کرده يخرابکار ها درخت ي همه يپا يا بچه که انگار.دادند یم را ها گرگ يبو کاج درختان زبر ي تنه.باشم

  ..مزخرف یراض خود از.بود

 حبس را نفسم.دیرس گوشم به یآرام بودم،تنفس شده یعصب.بپرم میجا از شد باعث راستم طرف یحرکت

 دشیسف دم و دهیکش درشت،پاها چشمان به یکوتاه نگاه کند فرار که نیا از قبل.یکوه يآهو کی فقط.کردم

 جا نیا جک که کرد یم ثابت او وجود.کردم یم یراحت احساس جنگل درون حضورش حال،با هر به.انداختم

 مناسب داریپا نا یگرگ با مقابله يبرا یکاف ي اندازه به نیآدرنال با.نداشتم یسالح چیه میها دست جز به.ستین

  .بود

 کی.کردم گوش آمد یم ها درخت نیب از که ییصداها به و.شدم خشک جاده ي لبه به کیخانه،نزد کینزد

 عمارت ي هیسا سمت به. بودند ستادهیا یپشت در به کینزد یی،جایعصب و بلند يصداها دختر،با و پسر

 را مردانه قیعم و آلود خشم يصدا.شدم پنهان آنها کنار وارید ي گوشه در یآرام به گرگ کی مثل دم،ویخز

 که کردم فکر.بود زابلیا به متعلق گرید يصدا و.است جک يصدا که دانستم یم زهیغر يرو از یول.نشناختم

  .ببرم یپ بحث موضوع به تا ستادمیا جا همان. شدم منصرف یدهم،ول نشان ها آن به را خودم

 دیناپد ي؟برایکن یم یخواه عذر یچ يبرا.یگیم یچ تو فهمم ینم اصال من":بود بلند زابلیا يصدا

  "...يشدن؟برا
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 داره زایچ نیا به یربط چه سگ هی ؟ییکلو يبرا هیچ منظورت".آمد وجود به یمکث"ییکلو يبرا":گفت پسر

  "؟ کجاست اون یدون ی؟م

 دونم یگفتم،نم بهت که من.یش یم احمق یلیخ وقتا ی؟بعضيکرد گوش گفتم که ییزایچ به اصال.جهنم.زابلیا "

  "کنم یم کار یچ شدن لیتبد از بعد

  .بود خورده را زابلیا سگ جک.نخندم تا گرفتم را دهانم

  "یاحمق آدم هی تو.من يخدا....تو....اون یگیم یعنی"

  "رونیب ادیب اون یذاشتیم دینبا تو.گفتم که بهت.کنم یم کار یچ دارم دونستم ینم من"

  "داشت؟ متیق چقدر سگ اون یدون یم اصال تو"

  "هووو – بوو"

 که شده؟چون گم چرا ییکلو که نیدون یم بعد و گرگه هی جک بگم؟که یچ پدرم و مادر به دیبا االن خوب،من"

  "خورده اونو جک

 یحل راه هی کنم فکر.کنم کنترلش بتونم کنم حال،فکر هر به.یبگ يزیچ بهشون ستین الزم":گفت عجله با جک

  ".کردم دایپ درمانش يبرا

  .کردم اخم

  ؟یکن درمان بودنو نهیگرگ یتون یم يجور درمان؟چه"شد نرم زابلیا يصدا

 مطمئن یوقت.شم مطمئن تا بده مهلت بهم روز چند هی....فقط من.یکن فکر زایچ نیا به مغذت اون با خواد یم"

  "گمیم بهشون زویچ شدم،همه
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  "يخود رو ییکلو تو که کنم باور تونم ینم...خدا...خوبه"

  "یکن یم تمیاذ ي؟دارینگ نویا گهید شه یم"

  "يریبگ کمک اونا از یتون یست؟مین يا گهید ؟کسیچ هیبق ي درباره.یچ هر"

  ".ندارم اجیاحت هم کمک به.کردم داشیپ کنم یم گفتم،فکر که من.شو زابل،خفهیا"

  ".....یکن ینم فکر"

  ک؟یشاخه؟شل شکستن.محدوده از خارج و زیصدا،ت کی

 اونا نذار فقط"نبود يقو قبل مثل.بود کرده رییتغ کرد زدن حرف به شروع دوباره یوقت زابلیا يصدا لحن

 ینم..گردم یم بر مدرسه به دارم منم.شهره از خارج هم بابا.تو خاطر شه،به یم معالجه داره باشه؟ماما.ننتیبب

  "يخورد سگمو که یبگ فقط تا يکرد صدا منو تو که کنم باور تونم

  "نه.آره.يدیرس یم نظر به زده جانیه تو.کردم درستش که بگم بهت تا کردم صدات من"

  "خداحافظ.زهیانگ شگفت.هیعال نیا"

 خودم دادن نشان به يادیز اقیاشت.شدم منتظر.شد یم دور که دمیشن را زابلیا يو وی اس يبعد،صدا لحظه چند

 دایشد حال نیع در یول.هستم یطیمح چه در دمیفهم یم قایدق که یوقت تا.نداشتم یعصبان و تازه یگرگ به

 خانه یپشت قسمت به یآرام به.بود تر کینزد خانه و.برگردم نیماش درون ای خانه يگرما به که داشتم اجیاحت

  .بود رفته خانه درون احتماال جک.یچیه.بفهمم را جک تیموقع کردم یم یسع و.شدم کینزد

 امتحان را رهیدستگ.بود شده ریتعم قبال پنجره..شدم کینزد بودم شده وارد آن از قبال که يدر به یآرام به

  .متفکرانه چه.نبود قفل.کردم

 طرف به و رفتم کیتار هال طرف به یدزدک.دمیشن گشت یم يزیچ دنبال که را جک يصدا خانه،فورا داخل
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 که ينور.کردم حرکت بود دیسف و اهیس سراسر آجرش کرد یم کار چشم تا و داشت يبلند سقف که آشپزخانه

 يکتر یاهیس در و شد یم بازتاب دیسف يها وارید از.بود خالص و دیسف دیتاب یم یراست وارید ي پنجره دو از

 را سیگر ي آشپزخانه.بود دیسف و اهیس اتاق ي همه انگار.شد یم محو بود زانیآو سقف از که يا رهیت يها

  .دادم یم حیترج مانند غار مکان نیا به را جا آن نان و ریس و نیدارچ ي،بویختگیر  هم به.دادم یم حیترج

 یشدم،ول منجمد من.بود من به کرد یم جو جستو و شد خم لک بدون لیاست خچالی مقابل در یوقت جک پشت

 که نبود يباد چیه.دینشن را من حرکت يصدا که کرد پرت را حواسش آنقدر کرد دایپ خچالی درون که يزیچ

 و بلند جک.کردم یبررس را تمانیموقع و ستادمیا جا همان یطوالن یمدت يبرا پس.برساند او به را من يبو

 نفس به اعتماد رفتارش حالت.بود یونانی سیتند کی مثل اهشیس و دار حالت يموها با و بود شانه چهار

 ي گوشه در یآرام به و دمیبلع را خرناسم يصدا.داد یم آزارم هیقض نی،ایلیدل به و.داد یم نشان را شیباال

  .بود من يبرا یمثبت ازیامت کرد،ارتفاع یم حمله  جک اگر.رفتم فرو پنجره مجاور وارید

 یمدت يبرا.کرد تلنبار شده زیتم ي زآشپزخانهیم يرو را ازشین مورد مواد و رفت عقب خچالی يجلو از جک

 را ریپن و گوشت يها هیال اطیاحت با او.کرد درست چیساندو کی طور چه که کردم یم تماشا را او ،منیطوالن

  .کرد نگاه باال به آنها يرو نان گذاشتن از بعد و.گذاشت یم هم يرو

  "من يخدا":گفت

  "سالم":دادم جواب

  "؟يخوا یم یچ"

  .بترسانم را او نگاه کی به فقط که نبودم بزرگ انقدر.باشد دهیترس آمد ینم نظر به

 داده رییتغ بدانم خواستم یم که را يزیچ زابلیا و او يگو و گفت.بدهم یجواب چه که دانستم ینم

  "باشه؟ یچ يکرد دایپ که یدرمان یکن یم فکر...پس".بود
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 یم حرف  یچ ي درباره".بود رفته نیب از او نانیاطم احساس ریزنج در احساس بعد،آن و.دیترس يا لحظه يبرا

  "؟یزن

  "؟یکن یم يفکر نیهمچ ،چرايکرد دایپ نیا يبرا درمان هی که یکن یم فکر تو"

  "؟یهست یک تو.قیرف باشه"

 خطر کی او که کردم ینم فکر اگر.کردم یم حس درونم را نیا.چرا دانستمینم.آمد ینم خوشم جک از واقعا

 یم شیرها جا همان و زدم ینم حرف او با وقت چیشود،ه ینم محسوب ایویاول و زابلیا و سیگر يبرا

 که را یکس نقش بتوانم تر راحت شد یم باعث.شوم رو به رو او با تر راحت که شد یم باعث هنوز تنفرم.کردم

 را دستم من بود،و زیآم اعتراض اش چهره"شده گرفته گاز که یتو،کس مثل یکس".کنم يباز داند یم را زیچ همه

 یوقت من.نکن تیاذ ،خودتویبگ"یگرفت اشتباه"مثل يزیچ یکن یفکرم يدار اگه"رمیبگ را شیجلو تا کردم بلند

  "يکرد دایپ کردنش متوقف يبرا یراه یکن یم فکر چرا بگو بهم فقط پس.دمتید يشد لیتبد گرگ به که

  "کنم؟ اعتماد بهت دیبا چرا"

 يتو تو که خوام ینم واقعا من چون و.کنم ینم جمع تاتر يبرا رو واناتیح پدرت،من عکس بر که چون"

 که ییروین با میکن یم یسع میدار فقط ما.يبنداز خطر به رو اونا و یبش ظاهر مردم ي خونه در پشت و مدرسه

 يبرا رازمونو تا میندار ازین کنه کنترل خودشو تونه ینم که تو مثل یکس به و.میکن دایپ نجات شده داده بهمون

  "ما دنبال فتنیب همه بشه باعث و کنه فاش ایدن ي همه

 به دمید را فشیخف لرزش که یوقت من شک و.بود هیشب واناتیح به شتریب من نظر به که دیکش یخرناس جک

  .شود لیتبد یزمان هر توانست یم و بود داریناپا هنوز او.شد لیتبد نیقی

 تنها منو و يبر و يریبگ راهتو یتون یم تو پس.شم یم درمان دارم من.باشم نگرانش گهید که ستین الزم"

  .رفت آشپزخانه شخوانیپ سمت به  و کرد من به را پشتش".يبذار
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  "نداره وجود یدرمان چیجک،ه"دمیپر نییپا شخوانیپ از من

  "شده درمان که هست يا گهید گرگ.یکن یم اشتباه":گفت يتند به

 کرده خشک مرا او کلمات یکردم،ول یم فرار در طرف به دیبا من.رفت یم ها چاقو بلوك طرف به داشت جک

  "؟یچ":بود

 درمان مدرسه در و بود شده گرفته گاز که هست يدختر.دمیفهم باالخره ید،ولیکش طول یلیآره،خ"

  "بگه بهم زودتر چه هر دیبا و.دونه یم درمانو اون که دونم یم من.سیگر.شد

  "بمون دور اون از":گفتم یجیگ با

 ها چاقو ي دسته بود، شخوانیپ يرو دستش.بود شکلک کی فقط هم دیشا اید،یکش خرناس من سمت به جک

 او به من پوست از سرد مینس که را گرگ فیضع ي حهیرا و شدند باز اش ینیب يها پره کرد،و یم لمس را

  "کرده؟ درمانت قبال سیگر نکهیا ای؟یبدون يخوا ینم چرا؟تو":گفت.دندیکش خود سمت به بود رسانده

 نسبت  احساساتم خطرناك و یروشن به انقدر میصدا نکهیا از"دونه ینم یچیه سیگر.نداره وجود یدرمان چیه"

  .داشتم نفرت کرد یم فاش را سیگر به

 چاقو کردن امتحان يبرا یلیخ لرزش.دیلرز یم دستانش برداشت،اما را چاقو"یدون ینم نویا تو":گفت جک

  "االن.رونیب برو جا نیا از".بود ادیز

 را درمان دنیفهم يبرا سیگر با جک شدن رو روبه از بدتر يزیچ توانستم ینم.نخوردم تکان میجا از من اما

  .نبود گشت یم دنبالش به او که یجواب دادن به قادر سیگر و.خشونتش ش،ویداریلرزشش،ناپا.کنم تصور

 دیسف و اهیس ریتصو چاقو دار دندانه ي لبه.دیکش رونیب را یکوچک يچاقو و کند امتحان خواست یم جک

 سمت به را غهیت تواند ینم که بود مشخص و دیلرز یم يبد طرز به جک.کرد یم منعکس را آشپزخانه از یمبهم
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  "رونیب يبر که خواستم ازت من".ردیبگ من

 گردنش کیبودم،نزد کرده ها گرگ از یکی با که يکار همان بپرم،مثل او يرو که  کرد یم اصرار ام زهیغر

 که یوقت اما.ماند یم دور سیگر از که دهد قول کنم مجبورش شود،که میتسل که کنم وادارش و بکشم خرناس

 چاقو به نکهیا يجا شدم،به کینزد او به.است تر يقو فتانیحر که یوقت نه.ندارد اثر يزیچ نیهمچ یباش انسان

 یجواب چیه اون.کنم یم جک،خواهش".کردم امتحان را يگرید راه شدم،و رهیخ چشمانش به  کنم نگاه

  "کنم تر راحت برات نویا تونم یم من یول.نداره

 عقب دوباره فتدیب اش زانو کی يرو که نیا از قبل و"شو دور من از":برداشت من سمت به قدم کی جک

 آن آمدن فرود یول.دمیکش عقب را خودم دیایب فرود که نیا از قبل من و.شد پرت گرید سمت به چاقو.رفت

  .بود نکرده جادیا ییصدا و سر چیه چاقو گرفتن يبرا جک.بود صدا یب يزیانگ شگفت طرز چاقوبه

 یول.کرد یم زمزمه يزیچ داشت جک.شد یم بسته و باز دیسف و اهیس يها یکاش يبود،رو پنجه مثل انگشتانش

 ییایدن.بود من يبرا واقع در یباشد،ول او يبرا متن نیا بود قرار.گرفت شکل ذهنم در يشعر متن.نبود فهم قابل

 من شد دهیدزد من يصدا از/بود شده پر مرگ يها قدم با که من يجا/بود شده گم یزندگ در که ها کلمه از

  .هستم نام یب ترس نیا به کلمه هزاران دادن حال در شهیهم

 نیا در نداشت امکان.بزند صدمه خودش به آن با نتواند که کنم دور دسترسش از را چاقو تا شدم خم او کینزد

 برابر االن.کردم گوش ادشیفر و ونی،ش ناله يصدا به و دمیکش یآه.کرد او از یدرخواست بتوان تیموقع

 نفس،وضعش به اعتماد از پر و مقاوم يها شانه و حالت خوش يموها و ها ازیامت ي همه با.جک و م،منیبود

  .نبود بهتر من از

  .دیکش زوزه جک

  "یبکش کنار ستیین مجبور.یباش خوشحال دیبا تو":گفتم شده ینقاش گرگ به
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 بدون رنگش یفندق يها چشم با شود بلند شیجا از عیسر یحرکت با که نیا از قبل یطوالن یمدت يبرا جک

  .شد رهیخ من به  زدن پلک

 از سیگر اسم گفتن با جک کردن ترك يبرا یامکان هر.نداشتم یانتخاب چیه یول کنم ترك را جا آن خواستم یم

 کفش و دیلغز یم محکم یچوب نیزم يرو شیها ناخن.دمیپر میجا از او از بعد هم من.رفت نیب از او جانب

 بود پوزخند با همراه يها صورت از پر که هال وسط.کردند یم صدا رفتم یم دنبالش که یحال در من يها

 يآشنا طیمح به دهد یم حیترج که بستم یم شرط.کرد پر را مشامم شانیها جسد ي زننده يبو.شدم پرتاب

  .کند اعتماد اش یوانیح يناآشنا يروین به که نیا تا کند فرار خانه از رونیب

  .کردم یم اشتباه یول
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  .تمام حقوق این اثر متعلق به مترجمین و وبسایت مذکور میباشد
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  ) Shiver(  لرزش:  فالز مرسی هاي گرگ

  مگی استیفویدر : نویسنده 

  یاسمین جهانبخش : سرپرست ترجمه 

   الحوائجی باب پریسا:  این فصول مترجمین

  افشین موسوي ، شفق ملّازاده: بازبینی نهائی متن 

  فر میالد مهربانی: لوگو و طراح صفحه 

  ) twilight.ir(  وبسایت فارسی توآیالیتبار از  براي اولین ترجمه و نشر
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  گریس – فصل چهل هشتم

  درجه فارنهایت 49

  

 نیبنابرا. بود منتظرم برانکو در آمدم، می بیرون کالس از وقتی همیشه.  بود نکرده دیر وقت هیچ قبالً سم

  .باشد کجا است ممکن یا کند می کار چه هستم منتظرش وقتی که فکرکنم این به نبودم مجبور هیچگاه

  .ماندم منتظر امروز ولی

 به مانده باقی آموزان دانش که وقتی تا. ماندم منتظر کردند پر را ها اتوبوس آموزان، دانش که وقتی تا امروز

 از ها معلم که وقتی تا. ماندم منتظر شدند ناپدید نفري سه - دو هاي دسته در و رفتند هایشان اتومبیل سمت

 به. کردم فکر بیاورم بیرون را تکالیفم که این به. ماندم منتظر رفتند هایشان اتومبیل درون و آمدند بیرون مدرسه

  .است سرد چقدر هوا ها سایه در که بودم متعجب و کردم فکر درختان خط طرف به خورشید خزیدن پایین

 را لباسش»  ؟ گریس کرده دیر ستیسرو« : پرسید رفت می بیرون داشت که حالی در مهربانی با رینک آقاي

  .داد می ادکلن بوي مبهمی طور به و بود کرده عوض کالس از بعد

 در را پشتیم کوله و بودم نشسته مدرسه جلوي شده کوددهی کوچک ي باغچه آجري ي لبه روي که آنطور

  . رسیدم می نظر به گمگشته حتماً بودم گرفته آغوش

  ». ذره یه «

  » ؟ بزنم زنگ کسی به میخواي «

 به. دادم را طوالنی ینفس کشیدن ي اجازه خودم به و کشید محوطه در که دیدم را برانکو چشمم ي گوشه از

  .زدم لبخند رینک آقاي

  ». شد پیدا سروکلشون االن همین. نه «
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  »!  برف. بشه سرد واقعاً قراره هوا. خوبه« : گفت او

  ». هورا« : گفتم رویی ترش با

 و انداختم ام شانه روي را پشتیم کوله سریع. داد تکان دست رفت یم ماشینش سمت به که یحال در و خندید او

  . پریدم داخل و کردم باز را راننده بغل در. رفتم برانکو سمت به عجله با

 به را دستانم و چرخاندم راننده سمت به را چشمانم. است غلط بو شدم متوجه که بود در بستن از بعد يا لحظه

  . لرزیدم می زدم، ام سینه

  » ؟ کجاست سم «

  ». بشینه اینجا بوده قرار که پسریه همون منظورت« : گفت جک

 ایزابل بودم شنیده که این با حتی بود، شده رهیخ که بودم دهید گرگ کی بدن در را چشمانش که این با حتی

 رو در رو را او نکهیا براي است، بوده زنده ها هفته براي او میدانست می که این با حتی است، دیده را او بود گفته

 بودم، دیده ها راهرو در بار آخرین براي را او که وقتی از بلندتر سیاهش، فرفري هاي مو. نبودم آماده نمیبب

  .زد یم لگد سینه درون قلبم. زنده. واقعی. بود چسبیده فرمان به که دستانش فندقیش، زیت چشمان

 در برانکو اگر که کرده فکر طور نیا زدم یم حدس. بود جاده به چشمانش شد یم خارج نگیپارک از یوقت

 میجا در را من سوال نیا جواب ندانستن. باشد نگران نبود يازین اما کنم، ینم فرار يبرا یتالش باشد حرکت

  بود؟ کجا سم: بود کرده خکوبیم

  .آمد رونیب خشم با میصدا»  کجاست؟. بشینه اینجا بود قرار که پسریه همون منظورم  آره، «

 استفاده اي کلمه چه از جدید هاي گرگ توصیف براي سم. بود لرزان و یعصب او. انداخت من به نگاهی جک

 که این یا زود، اونم خوام، یم جواب اما. باشم بده آدم اینجا کنم نمی سعی من گریس،«  ثبات؟ بی بود؟ کرده

  ». میشم بد سریع خیلی

 کجا. بري تر آروم بهتره کنار بزنی کنن مجبورت پلیسا خواي نمی اگه. کنی می رانندگی احمق یه مثل داري «
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۵

  » ریم؟ می داریم

 بدتر داره چون  بدونم، خوام می االن و کنم متوقف اینو جوري چه بدونم خوام می. بگو بهم تو. دونم نمی «

  ». میشه

  .شود یم بدتر االن نیهم ای شود، یم بدتر هوا شدن سردتر با که است این منظورش دانستم نمی

. نمیارم در بازي« : گفتم. نداد جواب جک» . گم نمی بهت هیچی نبردي هست سم که جایی منو وقتی تا «

  » کجاست؟

 می که کسیم من و کنه می رانندگی داره که کسیم من. نفهمیدي کنم فکر« . داد تکان من طرف به را سرش جک

 شروع باید که هستی کسی تو نظرم به پس. بکنه رو کلت میتونه کنه تغییر اگه که کسیم من و کجاست اون دونه

  ».  بگه بهم بدونم خوام می که رو چیزي و خودش کردن سیخ به کنه

 فکر چیزي به دیبا. کرد می تغییر زودي به او  ا،یخدا. زدند چنگ فرمان به لرزانش بازوهاي مهار براي دستانش

  . بکشد بیرون جاده از را او که کردم یم

  » ؟ بدونی میخواي چی «

  ». بودي شده گرفته گاز که دونم می. دونی می درمانو تو که دونم می. کنم متوقفش طوري چه «

  ». کنم درمانت تونم نمی من. کنم متوقفش جوري چه دونم نمی من جک، «

 من درمان براي اگه که این خاطر به. گرفتم گاز احمقتو دوست همین خاطر به. بگی همینو کردم می فکر آره، «

  ». کنه تغییر قراره واقعاً اون که شدم می مطمئن باید فقط. کنی می کارو این اون براي دونم یم نکنی، سعی

  . درآمد سختی به صدایم. برید را نفسم اي کننده گیج احساس

  » ؟ گرفتی گاز رو الیویا تو «

 جک گردن» .ه ه اوه خوام یم چون زدن حرف به کنی شروع بهتره االن پس. گفتم اینو االن نیهم احمقی؟ «

 شکل به احساسات  زد، جیغ را خشم وحشت، ترس، خطر، گرگیم حس. خورد پیچ يبد طرز به و خورد تکان
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  . شد یم ساطع او از امواج

  .نداشت ضرري اما کند، می ایجاد تغییر قدر چه دانستم نمی. چرخاندم را بخاري پیچ و کردم دراز را دستم

  

 سریع با کردم می سعی» .  کنه می متوقفش گرما و میده تغییر گرگ به رو تو سرما.  سرماست خاطر به «

. بدتره شدي گرفته گاز که یلیاوا« . بشوم شدنش تر عصبانی یا حرفم وسط او پریدن از مانع کردن صحبت

 رو تابستون تموم تو ، داري بودن انسان براي رو بیشتري مدت یه.  میشه تر ثبات با ولی. کنی می تغییر همش

  »...  داشت خواهی

 تو« . چرخید جاده خاکی ي حاشیه سمت به برگردد جاده به دوباره که آن از قبل اتومبیل و لرزید دوباره او

 می واقعاً ، کنم کمکت خوام می من ، چی هر یا کننم فرار من نیست قرار. لطفاً! کنی رانندگی تونی نمی االن

  ». ببري سم پیش منو باید ولی.  خوام

 اون. تمومه باهاش کارم. کنه کمکم خواد می که گفت هم هرزه اون. شو خفه« .  بود غرش تقریباً جک صداي

. نکردي تغییر تو. بود سرد هوا.  کردم تعقیبت من. نکردي تغییر تو که این و بودي شده گرفته گاز تو که گفت بهم

  ». دونه نمی گفت الیویا ؟ چیه این پس

 بود این مانند گفت می را الیویا اسم که بار هر.  سوخت می احساساتش هجوم و بخاري ي هوا جریان با پوستم

 وقت هیچ اما.  گفت می راست اون ، بودم شده گرفته گاز من.  دونه نمی اون« . زند می مشت شکمم به که

. چرا دونه نمی کی هیچ چرا، دونم نمی ، نکردم تغییر فقط من.  ندارم درمانو من. دفعه یه حتی نه.  نکردم تغییر

  »...  کنم می خواهش

 می صدمه که این یا خوام می حقیقتو من. نگو دروغ بهم« . بود مشکل گفت می داشت چه که این فهمیدن حاال

  ».  بینی

 می دور من از چرخش با ها کلمه تمام و دادم دست از را تعادلم انگار کردم می احساس.  بستم را چشمانم

. خوب خیلی« . کردم باز را چشمانم. شود بهتر اوضاع گفتنش با که داشت می وجود چیزي یک باید. شوند

 بهت درموردش چیزي خواسته نمی کس هیچ این خاطر به  نیست، کافی همه براي ولی.  هست درمان یه. باشه
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 واقعیت از ذهنم چشم.  کشیدم عقب را خودم زد ضربه فرمان به کبودش هاي ناخن با انگشتان با وقتی» . بگه

 یه  ، واکسیناسیونه« . چرخید برد می فرو سم پوست درون را هاري واکسن که پرستار تصویر سمت به ناسازگار

  »  میخوایش؟ مطمئنی. خیلی. داره درد ولی.  رگهات تو میره مستقیم  ، جورایی

  ». داره درد که وضعه این« .  کرد قروچه دندان جک

  » ؟ کجاس سم میگی بهم  ، ببرمت هست اون که جایی اگه.  خوب خیلی «

  ». کشمت می  ،یباش گفته دروغ اگه ، برسه دادت به خدا پس.  برم باید کجا بگو!  هرچی حاال «

  .   آوردم بیرون پشتیم کوله از را گوشیم. بکشد آنجا تا جک که کردم دعا و دادم نشان او به را بک ي خانه راه

  » میکنی؟ داري کار چی« . شد منحرف برانکو شد جلب من به جک توجه وقتی

 نده برسیم اونجا به ما که این از قبل رو آخریش بگم بهش باید. داره درمانو که کسی.  میزنم زنگ بک به دارم«

  » ست؟ین یمشکل.  بره

  ». یباش نگفته دروغ بهم بهتره واقعاً «

  ».  نیست پلیس. گیرم می دارم که ایه شماره این. ببین «

. بردار. کرد خوردن زنگ به شروع. بودم ها کلمه از تر راحت ارقام با.  برگشت من ي حافظه به بک ي شماره

  . باشه درست تصمیم این بذار. بردار

  » ؟ سالم «

  ». گریسم.  بک سالم« .  دادم تشخیص را صدا

  » ...  من ولی ، میاد آشنا نظر به صدات  ، بخشید گریس؟ «

  ». نکردي استفاده آخریشو که بگو بهم لطفاً درمان؟  ؟ داري چیزا اون از چیزي هنوز« . پریدم حرفش وسط من

  .  بود ساکت بک
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 جا یه هم رو سم. گرفته ماشین تو منو کالپر جک.  ببین.  شکر رو خدا« .  داده جواب او انگار کردم وانمود من

  ». داریم فاصله دقیقه ده حدود ما.  بگیره درمانو اینکه تا کجاست نمیگه بهم و انداخته ریگ

  ». لعنت« : گفت آرام خیلی بک

 شده خورده فرو هق هق یک که بفهمم تا کشید طول لحظه یک بلرزد، ام سینه شد باعث حرف نیا دالیلی به

  » بود؟ خواهی اونجا تو پس. آره« . بود

  » ؟ بشنوه منو صداي میتونه ؟ییاونجا هنوز —گریس البته،. بله «

  ». نه «

 می منتظر خونه توي ما. باش نفس به اعتماد با ولی  نکن، نگاه چشاش تو. نترسی کن سعی باشه؟ باش، آروم «

  ».  میره کاله هممون سر و کنم می تغییر وگرنه بیرون بیام تونم نمی من.  تو بیارش.  مونیم

  » ؟ میگه چی« : دیپرس جک

 باشی گرگ اگه. نکنی تغییر و برسی تو زودتر تا تو بري باید در کدوم از اونجا رسیدي وقتی میگه بهم داره «

  ».کنه استفاده رو دارو تونه نمی اون

  ».  خوب دختر«: گفت بک

 که یحال در کند پر اشک را چشمانم شد می باعث. بود سخت بک ي منتظره غیر مهربانی تحمل دالیلی به

  .بود نشده باعث جک يدهایتهد

« .  سرش کنار به  نه، چشمانش به مستقیم.  کردم نگاه جک به و بستم صدا با را گوشی» . رسیم می زود «

  ». میکنن باز رو جلو در اونا و نگیپارک يورود تو برو مستقیم

  » کنم؟ اعتماد بهت تونم می بدونم چطور «

 اتفاق برات نیست قرار هیچی.  کجاس سم دونی می تو. گفتی تو که همونطوري« . انداختم باال را هایم شانه

». کجاس اون بدونیم باید ما چون بیفته

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


                                                       twilight.ir              یفویدرمگی است: نویسنده  

new-moon.ir                                              یاسمین جهانبخش: مترجم

لرزش:  فالز رسیم هاي گرگ

٩

  سم – فصل چهل نهم

  درجه فارنهایت 40

  

 اینکه براي که بود سنگین آنقدر آورد، می فشار چشمانم بر یزمین تاریکی. بود خورده وندیپ پوستم به سرما

 بدون. در شکاف دیدم، رویم به رو کدر سفید مستطیل یک زدم پلک وقتی. زدم پلک کنمشان پاك هایم ازعنبیه

 رایحه. است دور وحشتناکی طرز به یا نزدیک خیلی بگویم توانستم نمی زد، تخمین آن با بتوان که شکلی هیچ

 جایی هر پس بود، بلند گوشهایم در کشیدنم نفس صداي. شیمیایی  ، آلی  آلود، خاك بودند، زده حلقه اطرافم ها

  رو؟ خزیده یک ابزار؟ اتاقک. بود می کوچک باید بود که

 دراز من. شد می زودي به ولی. نه هنوز کنم، تغییر که نبود سرد برایم کافی ي اندازه به. بود سرد هوا. لعنت

 نفس نفس بلند تا گرفتم گاز را لبم سختی به و خوردم تلو تلو میپاها يرو بودم؟ کشیده دراز چرا - بودم کشیده

 يپاها با را شکننده يآهو بچه یک نکهیا مثل اط،یاحت با کردم، امتحان دوباره. داشت مشکلی پایم قوزك. نزنم

 لهیوس به میپاها کف. گاه هیتک نوعی دنبال به چرخید، بازوهایم و خوردم اطراف به. باشند داده قرار رمیز تازه

 چه که نداشتم اي ایده هیچ. شد دهیبر شکنجه اسباب مانند وارید از زانیآو دار خیم لیوسا از يا دسته ي

  . کثیف ، فلزي سرد،  هستند،

 میپاها کف که کردم حس را خون دادم، گوش نفسهایم صداي به ایستادم، پا و دست چهار لحظه یک براي

 هاست هفته کردم می احساس. بودم خسته خیلی کردن مقاومت از. کردم فکر شدن تسلیم به و شد، می جاري

  .هستم مقاومت حال در

 دفاعم بی بدن تا بودم کرده دراز جلو به را هایم بازو. لنگیدم در سمت به و دادم فشار عقب به را خودم باالخره

. شد بدنم وارد کم کم آب مانند. کرد رسوخ داخل به در شکاف از یخ هواي. کنم حفظ دیگري غافلگیري از را
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 و رفت فرو انگشتم به چوب يا براده. نبود ناصاف چوب از غیر به چیزي هیچ ولی گشتم، دستگیره یک دنبال

 توي اگه کنم می خواهش: گفتم می خودم با دادم، فشار و دادم تکیه در به را ام شانه بعد. گفتم ناسزا آرام خیلی

  .شو باز هست عدالتی هیچ دنیا این

  .نشد خبري هیچ
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  گریس – پنجاهمفصل 

  درجه فارنهایت 39

  

  » ! اینجاست«. برداشتم را ام پشتی کوله

 جور یک ، بود آورده طالیی هاي درخت بین رفتن براي مرا سم که بود وقتی مثل دقیقاً بک ي خانه که این

 اس تفاوت تنها.  بودند یکی ولی بود، متفاوت يا وحشیانه طور به شرایط چون.  میرسید نظر به احمقانه هایی

  . بود جاده در بک بزرگ وي یو

 هوشیار چشمان با و آورد بیرون استارت قفل از را سویچ او. پیچید می جاده کنار سمت به داشت خودش جک

  ».بیرون میاي من از بعد« .  کرد نگاه من به

 محکم و لغزیدم بیرون صندلی از من.  کند باز را در و بیاید بیرون تا ماندم منتظرش ، کردم گفت که کاري

 حتی نمیکنم فکر ، شد آویزان اندکی دهانش و شدند دور هم از خیلی هایش شانه.  زدم چنگ را دستهایم

 میتوانستم که چیزي تنها به ولی ، کند حمله من به که بودم می این نگران نباید میکنم فکر.  باشد شده متوجه

  . کجاست سم نفهمیم مدتها تا ما و کند تغییر او که بود این کنم فکر

  . زمستان دسترس از دور جایی ، باشد گرم جاي یک سم کردم دعا

 جلویی در سمت به تقریباً» .  باش زود« :  گفتم کشیدم می بود گرفته را آن جک که را بازویم که حالی در من

  ».  نداریم وقت« .  دویدم می

 پشت را در که این از قبل و بود باز ،  بود شده داده قولش که جوري همان ، کرد امتحان را جلویی در جک

 - کرد حس هوا در را رزماري بوي از مختصر رد یک ام بینی.  داد هل داخل به اول را من ببندد محکم سرمان
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 موقع آن و - آوردم خاطر به را بک براي پختن استیک درمورد سم داستان دالیلی به و ، بود کرده آشپزي کسی

  .   شنیدم پشتم از غرش و فریاد یک صداي

.  نبود بودم دیده قبال من و بماند انسان میکرد سعی که سم خاموش کشمکش این.  آمدند جک از صدا دو هر

 ، خورد شکاف پوزه یک به صورتش بعد و شد کشیده غرش با جک لبهاي.  بود بلند و عصبانی و وحشی این

 به و خم دستهایش ولی  بزند، را من خواست می گویی آمد من سمت به. کرد عوض رنگ لحظه یک در پوستش

 و شد متورم اصلی تغییر هر از قبل لحظه یک براي پوستش.  شدند تیره و سفت هایش ناخت ، شد تبدیل پنجه

  . میپوشاند را زده وحشت و وحشی نوزاد که يمادر مثل ، لرزید

 تنها این.  بگیرم را نگاهم نمیتوانستم.  شدم خیره بودند آویخته گرگ بدن میانی بخش اطراف که لباسی به من

  . بود جک همان فقط واقعا حیوان این که کند متقاعد را ذهنم میتوانست که بود جزئیاتی

.  نداشت انسانی کنترل هیچ و جهت هیچ عصبانیتش االن اما  ، بود عصبانی اتومبیل داخل ي اندازه همان به جک

  . نرسید گوش به صدایی هیچ ولی ، دادند شکل را غرشی و رفتند کنار هایش دندان روي از لبهایش

  »!  وایسا عقب «

.  دوید جک سمت به مستقیماً و ، بود چابک یبیعج طور به وزنش به توجه با ، آورد هجوم سالن به مرد یک

  . افتاد گرگ روي وزنش تمام با مرد و.  شد خم تدافعی حالتی با شده غافلگیر ، جک

« .   خوردم یکه میزند حرف گرگ با او نکهیا دنیفهم از قبل من و گفت را این غرش با مرد» ! پایین بیا «

.  بود بسته جک ي پوزه روي را دستش یک او» .  نیستی هیچی اینجا تو. منه ي خونه این.  بمون پایین

 به رو را سرش بک و کشید سوت اش فشرده هم به ي آرواره الي از جک.  میزد داد صورتش در مستقیماً

 زمین روي دست یک با را الجثه عظیم گرگ یک که این با و ، چرخید من سمت به بک چشمان. داد فشار زمین

  » ؟ کنی کمک میتونی ؟ گریس« .  بود آرام کامالً صدایش بود داشته نگه
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  ».  بله« .  میکردم نگاه و بودم ایستاده حرکت بی کامالً من

  »... توي.  بکشیمش زمین رو حموم تا میخوایم.  بگیر رو نشسته روش که فرشی ي لبه «

  ». کجاس میدونم «

  » . دارم نگه روش وزنمو باید اما ، کنم کمک میکنم سعی.  بریم بزن!   خوبه «

. برود وانش داخل بودم کرده مجبور را سم من که حمامی ، میبرد حمام داخل و بیرون سالن از را جک هم با

 با او از بعد من و داد، هل اتاق درون به را او و رفت جک پشت ، آن از بیرون نصف و فرش روي نصف ، بک

 بود عکس بر در ي دستگیره.  کرد قفل و کوبید را در و برگشت سرعت به بک.  زدم داخل را فرش ي بقیه لگد

  .  بودند افتاده اتفاق قبالً این مانند هایی چیز قدر چه کنم تعجب شد باعث ، بود بیرون قفل پس

  » ؟ گرفت گازت ؟ خوبی تو« . کرد نگاه من به و ، بود آسودگی سر از انگار که ، کشید عمیق نفس یک بک

  » ؟ کنیم پیدا رو سم میخوایم طور چه حاال.  نمیکنه فرقی حال هر در«.  دادم تکان را سرم بدبختی با من

 وقتی ، کردم.  کنم دنبال میداد رزماري بوي که اي خانه آشپز سمت به را او تا داد تکان برایم را سرش بک

 پرسید می من از بعداً کسی اگر.  کردم نگاه را جلویم هوشیاري با نشسته پیشخوان روي هم دیگري کس دیدم

 و  ، بود خاموش و بیحرکت و تیره فقط او.  کنم توصیف تیره از غیر به دیگري چیز هیچ با را او توانستم نمی

 ، نگفت چیزي او. باشد پائول باید ، داشت دستهایش روي جدیدي هاي زخم اثر او.   داد می را گرگ یک بوي

  . نگفت چیزي برداشت موبایل یک و داد تکیه پیشخوان به وقتی هم بک و

 از ؟  عصبانیه من دست از چقدر« .  کرد نگاه من به او.  گذاشت اسپیکر روي را آن و کرد وارد شماره یک او

  » ؟ شد خالص گوشیش شر

  ». نمیدونستم رو شماره.  نکنم فکر«  
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 به قلبم.  بردار کنم می خواهش.  دور و کوچک ، کردیم گوش خوردنش زنگ به ما و شد خیره تلفن به بک

آشپزخانه ي رهیجز به من.  تپید می ناپذیري کنترل طرز
1

 شانه محکم شکل به ، کردم نگاه بک به و دادم تکیه 

 به محکم و صادق خطر، بی او ي درباره چیز همه.  ابروهایش مصمم خط به اش، آرواره مصمم حالت هایش،

 او چون بیفتد اتفاق نمیتواند بدي چیز هیچ که کنم باور میخواستم.  کنم اعتماد او به میخواستم.  میرسید نظر

  .میشد وصل و قطع خط طرف آن در. بود نترسیده

  . شد خم تلفن نزدیک بک»  ؟ سم «

  » ؟ تو ؟ ت....  گري«. شد می شکسته بدجور صدا

  » کجایی؟ تو.  بکم «

 ، باشم آنجا خواستم می. بود او پریشانی بفهمم میتوانستم که چیزي تنها»  ...  ك....-  به جک...  گریس.  مله- «

  .  بود که جییا هر

  » امنه؟ جات ؟ کجایی.  کنترله تحت چی همه.  اینجاس گریس« : گفت بک

  ».سرده«

 نظر به ایستادن حرکت بی.  برداشتم رهیجز يرو از را فشارم.  واضح وحشتناکی طرز به ، آمد کلمه یک فقط

  .  آمد نمی انتخاب یک

 می که جایی تا.  کجایی بگو بهم.  کن امتحان دوباره. نمیاد خوب خیلی صدات« . بود آرام هنوز بک صداي

  ».واضح تونی

1.Kitchen Island   :حرکت قابل ریغ و دهیچسب نیزم به چون و دارد قرار مدرن يها آشپزخانه  وسط در که یچوب ای یسنگ زیم 

  . ندیگو یم خانه آشپز ي رهیجز آن با است
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  ». شنیدم... قبل... یه......  مشت یه آلونک..  تو... بزنه زنگ.. بل-از... بگو گریس به «

 توي آلونک یه توي.  ایزابل به بزنم زنگ خواي می«. دادم تکیه رهیجز به و آمدم پیشخوان کنار دوباره من

  » ؟ اونجاس اون ؟ اونایی امالك

  » گریس؟. ره...«. بود محکم سم صداي

  »  چیه؟ «

  ».  دارم ست. . .  «

  ». بیرون میاریمت ما.  نگو اینجوري« : گفتم

  .  کرد قطع او» ... زود «

.  ببینم نمیداد نشان را آنها صدایش که هایی نگرانی تمام میتوانستم من آنها، در و ، آمدند من روي بک چشمان

  » ؟ کیه ایزابل« 

 بیاورم بیرون جیبهایش از یکی از را گوشیم و بردارم را پشتیم کوله تا کشید طول خیلی نظر به» .جک خواهر «

 بزنم زنگ ایزابل به اگه. چیزي همچین یه یا آلونک یه توي.  باشه افتاده گیر اونا ملک تو جایی یه باید سم«. 

  ». میفتم راه خودم االن ، نه اگرم.  کنه پیدا اونو بتونه شاید

 امالك به رسیدن براي که کند می فکر این به دانستم می و ، کرد نگاه مرگ حال در آفتاب به پنجره، به پائول

 را ایزابل ي شماره من. نداشت اي فایده هیچ این به فکر.  ندارم کافی وقت بیاید پایین دما که این از قبل کالپپر

  . دادم فشار را ارسال ي دکمه و کردم پیدا بود زده زنگ من به قبالً که جایی از

  ». بله«  .  خورد زنگ بار دو 
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  ». گریسم ، ایزابل «

  ». دیدم شمارتو.  نیستم احمق من «

 زندونی خونتون نزدیک جایی یه رو سم جک ، ایزابل« .  کنم اش خفه تا بشوم رد تلفن بین از خواستم می دلم

 تر سرد خیلی هوا اگه سم ولی.  دونم نمی چراشو«. کردم قطع پرسیدنش سوال ابتداي در را حرفش» .  کرده

  ».  اي خونه که بگو بهم لطفا. افتاده گیر هست، که جایی هر و ، میکنه تغییر بشه

  ». نشنیدم هم چیزي هیچ و صدا و سر هیچ و. خونم توي.  رسیدم تازه.  آره«

  » ؟ دارین چیزي همچین یه یا آلونک یه «

  » . داریم فرعی ساختمون تا شیش ما« . درآورد اي آزرده صداي ایزابل

 ، میشه سرد توش درختها، پشت بره خورشید اگه. زد زنگ آلونک یه توي از اون.  باشه اونا از یکی توي باید «

  ». دیگه ثانیه دو یه، حدود یعنی

 ؟ میشنوي صدامو.  بیرون میرم دارم.  پوشیدم کتمو«. آمد خشی خش صداي» ! گرفتم«: گفت پرخاش با ایزابل

 قسمتی اون وسط از دارم.  میرم راه حیاط وسط از دارم.  کنم می منجمد خاطرت به هیکلمو دارم.  بیرونم االن

  ». بزنه گند توش داشت عادت بخورتش لعنتیم برادر که این از قبل سگم که میشم رد

  . زد رمقی بی لبخند پائل

  » ؟ کنی عجله میشه« : کردم درخواست

 اگه.  نمیشنوم هیچی ؟ اونجایی تو!  سم!  سم.  میزنم صدا اسمشو دارم.  رم می اول ي کلبه سمت به دارم «

 که دارم خانوادمو ، کنه پاره صورتمو و بیرون بیاد بزارم و باشه شده تبدیل گرگ به ها کلبه این از یکی توي

  ». کنن شکایت ازت
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  . شنیدم اي آهسته و مبهم ضربه صداي

 چمن ي کلبه توي هیچی ؟ اینجایی تو ؟ گرگی پسر ؟ سم«.  دیگر ي ضربه یک » .کرده گیر دره این.  لعنت«

  » ؟ کجاس خودش کرده کارو نیا جک اگه حاال.  نیست زنی

  » شنوي؟ می چیزي.  خوبه فعال حالش فعالً. اینجا «

 بهت بودم شنیده چیزي اگه ، نه و.  مخشه منظورم.  گریس داغونه، جداً اون.  باشه خوب واقعاً دارم شک «

  ».  بعدي میرم دارم.  میگفتم

.  میگفت درست او. کشید هم در را اش چهره و داد تکیه سینک ي باال پنجره ي شیشه به را سرش پشت پائول

  .  میشد سرد خیلی داشت

  ». بشنوه صداشو بتونه تا بزنه داد بگو بهش.  بزن زنگ سم به دوباره« .  کردم التماس بک به

  . داشت نگه گوشش کنار را آن و ، داد فشار را دکمه یک ، برداشت را تلفنش بک

  » ؟ رفیق ؟ اینجایی ؟ سم.  بعدیم کنار« . رسید می نظر به بریده نفس اندکی ایزابل

 یه به که این مگر ، نیست هم جا این«.  وقفه یک. رسید گوش به صدا بی تقریباً جیر جیر یک شد باز در وقتی

  ». باشه شده تبدیل دوچرخه

 را گلویم.  بودم او از تر سریع من. بودم کالپپر امالك در ایزابل جاي خواست می دلم»  ؟ هست دیگه تا چند «

  .کردم می پاره کردنش پیدا براي

  ».  علوفن انبار. خونه پشت زمین توي ، دورن بقیه.  نزدیکن دوتاشون فقط.  دیگه تا چهار.  گفتم بهت «

 نگه گوشش کنار را تلفنش هنوز که بک به من» . آلونکه یه که گفت اون.  باشه نزدیکا از یکی توي باید «
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  نمیداري؟ بر چرا سم،.  داد نمی جواب.  داد تکان را سرش و کرد نگاه من به هم او.  کردم نگاه بود داشته

 توانستم می» .  نکن پاره رو صورتم ، گرگی یه تو اون اگه ، ایزابلم من!  سم!  سم.  باغم آلونک توي من «

 میزنم لگد بهش گرونم کفش با دارم من.  کرده گیر یکی اون مثل در« .  بشنوم تلفن در را کشیدنش نفس صداي

  ».  میکنه خورد رو اعصابم داره و

 را من که بود سم مثل آنقدر حرکت این. کرد پائول و من به را پشتش و کوبید پیشخوان روي را تلفنش بک

  . شکافت

 نفسش و ، شد قطع ناگهان صدایش» .اوه... هیچی اینجا.  هست آشغال جا همه.  میده گند بوي.  کردم بازش«  

  . آمد می تلفن داخل از قبل از تر سنگین

  » ؟ چی  ؟ چی «

 به گفتم، سم،. کن نگاه من به ، سم سم، ؟ باشه  ، اینجاس اون.  میارم در کتمو دارم - شو خفه - صب لحظه یه "

 بکنی اون با کاري همچین یه نداري جرأت.  شی تبدیل گرگ به االن نیست قرار زاده، حروم توي ، کن نگاه من

.«  

 را من فقط نکرد، تغییر پائول ي چهره. گرفتم محکم سرم روي را تلفن رفتم، فرو پیشخوان کنار به آرام من

  . مانند گرگ ، تیره ، بیصدا ، بیحرکت ، نگریست

.  خونه يتو برمش می دارم« .  خروشید می اسپیکر داخل از باد ، شنیدم آرام ناسزاي یک و ترق صداي یک

 احتیاج دستام تا دو به االن.  میزنم زنگ بهت دیگه دقیقه چند.  نیستن خونه امشب مادرم پدر شکر رو خدا

 بودم متعجب کردم، نگاه میکرد تماشا را من هنوز که پائول به و باال به من.  شد ساکت دستانم در تلفن».  دارم

  . میداند خودش او کردم احساس اما ، بگویم او به باید چه االن
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  گریس – فصل پنجاه و یکم

  درجه فارنهایت 38

  

 و بود رقص حال در جلویم ي شیشه روي باران و برف کردم می حرکت کالپپر ي خانه ي جاده سمت به وقتی

 ، بـود  ناپیدا تقریباً تاریکی در پیکر غول ي خانه.  بلعند می را ماشین هاي چراغ نور ها کاج ، رسید می نظر به

 ، کـردم  هدایت آنها سمت به را برانکو.  درخشیدند می همکف ي طبقه هاي پنجره از که چراغ مشتی از غیر به

 پـارك  ایزابـل  سفید وي یو اس کنار و ، کردم می هدایت ساحل هاي چراغ سمت به را کشتی یک داشتم انگار

  .نبود دیگري ماتومبیل هیچ.  کردم

 رختکن اتاق میان از و گفت خوشامد من به پشتی در کنار در ایزابل.  پریدم بیرون و برداشتم را سم اضافی کت

 اتـاق  وقتـی  دود بـوي .  کـرد  راهنمـایی  داد مـی  دود بوي و بود گوزن شاخ و سگ ي قالده و چکمه از پر که

 سـاندویچ  یـک .  شد بیشتر فقط کشیدیم گیر چشم و زیبا ي آشپزخانه بین را راهمان و کردیم ترك را رختکن

  . بود شده رها کابینت روي نخورده

 کل رو. کرد تموم رو آوردن باال برسی تو که این از قبل تازه.  آتیشه کنار ، نشیمن اتاق توي اون« :  گفت ایزابل

 رو همیشگی الگوي یه.  باشن عصبانی دستم از پدرم ، مادر دارم دوست چون نداره اشکال ولی. آورد باال فرش

  ».نداره اي فایده کردن قطع

 اتـاق  تـا  را دود بـوي .  برسـانند  را آن يمعنا بتوانند کلمات که بودم سپاسگذار آن از شتریب»  .  ممنون«: گفتم

 بسـیار  سـقف  کردن، درست آتش در موجودش غیر هاي مهارت و ایزابل براي خوشبختانه.  کردم دنبال نشیمن

 پتـوي  یـک  ، بـود  شـومینه  کنار شده مچاله ي بسته یک مثل سم. رفت می باال سمت به دود بیشتر و، بود بلند

  . میکرد بخار هنوز و بود کنارش چیزي از پر نخورده دست لیوان یک.  بود شده پیچیده هایش شانه دور پوست

 حس را بویش که وقتی کوتاه ي لحظه یک و.  کردم جمع را خودم آتش گرماي از و بردم هجوم کنارش به من

 نمیخواسـتم  ولی ، داشتم دوست خیلی من که آشنا دردناك بوي یک.  وحشی ، خاکی ، تند ، شدم متوقف کردم

 را او و شـدم  دوال کنارش من و ، بود انسان چرخاند من سمت به که صورتی حال این با.  کنم حس را آن االن
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 احساس.  کرد حلقه دورم را هایش بازو و ، بشکنیم او یا من است ممکن انگار ، گرفت احتیاط مرا او. بوسیدم

 آن بـه  کـه  را ام شانه که بود داغ کافی ي اندازه به که داري دود و کوچک آتش وجود با ، میلرزید متناوباً کردم

  . بسوزاند بود نزدیک

 اي لحظـه  بـراي  و گـرفتم  فاصله او از من.  ترساند می را من مرگبارش سکوت.  بگوید چیزي یک میخواستم

  »نه؟ نیستی، خوب«. بردم موهایش میان در را دستم بگویم، را شد می گفته باید که چیزي اینکه از قبل طوالنی

 اون بـه  کـه  وقتـی  تـا  ، میرم و باال میرم و باال میرم زمستون سمت به.  هواییه ترن یه مثل« : گفت نرمی به سم

  ».بلغزم عقب به بازم ممکنه نرسیدم، باال باالي

 نـور،  و هـا  رنـگ  کـه  وقتی تا ، قسمت داغترین به ، وسطش وسط به ، آتش به ، کردم نگاه دیگر طرف یک به

  ». باالشی باالي تو حاال و« .   سوزاندند سفید رقصان هاي نور به را بیناییم ، دادند دست از را معنایشان

  . گرفت زده یخ انگشتان با را دستم او » . بده خیلی حالم - خدا ولی.  نباشم امیدوارم.  باشم ممکنه کنم فکر "

  ».کنه ترك رو خونه نتونست. بیاد میخواست بک«. بمانم ساکت توانستم نمی

 حال احساس دوباره آیا بودم متعجب. بشنوم را آن من که بود بلند کافی ي اندازه به داد، فرو را دهانش آب سم

 باشم عصبانی دستش از داشتم حق کردم می فکر.  آخرشه سال این.  نمیبینمش دیگه« . میکند خوردگی هم به

  » .بیام کنار باهاش  تونم نمی فقط -نمیتونم فقط من.  میرسه نظر به احمقانه فقط این االن ولی ،

 که اي هوایی ترن یا بود، باشد عصبانی بک دست از بود شده باعث که هرچه با آمدن کنار منظورش یدانستم نم

 مـی  فقـط  اگر آخ.  خشمگین و خوددار ، کوچک تابستان یک.  دادم ادامه را آتش به شدن خیره فقط. راند می

 اتـاق  راهـروي  در کـه  ایزابـل  از من شد؟ می چه دارم نگه گرم ابد تا را او و کنم فرو سم داخل را آن توانستم

  . میرسید نظر به دور خیلی او اما ، بودم مطلع بود ایستاده

 طـور  ایـن  اما. چیزي یا اومدم دنیا به مصون نکنه که نمیام، بیرون نکردم تغییر چرا اینکه فکر از«:  گفتم آهسته

 بهتر و کنم حس بهتر رو بو تونم می. نیستم نرمال -واقعاً هنوز چون و. گرفتم آنفالنزا من چون دونی؟ می نبوده،

 کـنم  مـی  فکر. بود پدرم خاطر به کنم می فکر و«.  کنم آوري گرد را افکارم کردم سعی و کردم مکث» .بشنوم

 زنـده . نمـردم  اما یادته؟ مردم، می باید گفتن دکترا کردم، داغ خیلی من. گذاشت جا ماشین تو منو که بود وقتی
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  » .نشدم تبدیل گرگ یه به و. موندم

  ».توا با حق احتماالً«.  کرد نگاه من به ن،یغمگ چشمان با سم

  »؟ شدن داغ خیلی ؟ نمیتونه ، باشه درمان یه میتونه این ، ببین ولی«

 گذاشـتی  تـوش  منو که حمومی اون.  فرشته کنم، نمی فکر« .  بود پریده رنگ خیلی او. داد تکان را سرش سم

 هنوز اون.  درجس چهار-سه و صد اونجا -تگزاس به بره کرد سعی سال یه اون -آلریک-و ؟ بود داغ قدر چه

 که داشتی باالیی وار دیوونه تب و بودي کوچولو تو که اینه خاطر به ، کرد درمانت که چیزیه اون اگر.  گرگه یه

  ». سوزوندت می درون از

 کـنم  فکر ولی«.  دادم تکان را سرم گفتم را این که همین ولی» . بیاري وجود به تب یه میتونی« :  گفتم ناگهان

  ».ببره باال بدنتو ي دما که نیست دارویی

 هـاي  آستین و بود داده تکیه در چوب چهار به او.  کردم نگاه او به من» . شدنیه این« : گفت در کنار از ایزابل

 تو روز دو مامانم«. بود کثیف بدهد انجام کلبه از سم آورن بیرون براي بود مجبور که هرچیزي خاطر به ژاکتش

 و صـد  تـب  کـه  میزد حرف یارویی یه مورد در داشت شنیدم من و ، میکنه کار درآمد کم کلینیک یه توي هفته

  ».داشته منانژیت. داشته درجه هفت

  . برگرداند را صورتش انداخت، را دستم سم»  ؟ افتاد براش اتفاقی چه« :  پرسیدم

 ایـن  از بعد بودي بچه وقتی که اینه خاطر به شاید.  نمیره گرگینه یه شاید ولی.  مرد« . انداخت باال شانه ایزابل

  ».نمردي بپزي که گذاشت جات ماشین توي ابلهت باباي که

  . کرد کردن سرفه به شروع و افتاد تقال به پپاهایش روي سم من کنار

  »!  نه لعنتی ي قالیچه روي« :  گفت ایزابل

 او،.  پریـدم  جـا  از زد عق چیزي آوردن باال بدون و گذاشت هایش زانو روي محکم را دستانش سم وقتی من

  . زدیبر فرو  دلم شد باعث دیدم چشمانش درون که چیزي و ، برگشت من سمت به لرزان،
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 هـزار  ، بـود  شده دفن خزش در صورتم ، بودیم سم و من کننده گیج ي لحظه یک براي.  میداد گرگ بوي اتاق

  . اینجا از دور مایل

 ایـن  دونـم  مـی  ، گریس. ببخشید«: گفت بازکرد، را آنها وفتی و ، بست محکم را چشمانش ثانیه یک براي سم

  .شد متوقف او» -این اگه  ببینمش، دوباره باید ؟ بک ي خونه بریم تونیم می ولی. خواستنه واسه مزخرفی چیز

  . پایان.  بود چیزي چه گفتن شرف در او دانستم می من اما
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  .تمام حقوق این اثر متعلق به مترجمین و وبسایت مذکور میباشد
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  ) Shiver(  لرزش:  فالز مرسی هاي گرگ

  مگی استیفویدر : نویسنده 

  یاسمین جهانبخش : سرپرست ترجمه 

  یاسمین جهانبخشزهرا امین ، :  این فصول مترجمین

  افشین موسوي ، شفق ملّازاده: بازبینی نهائی متن 

  فر میالد مهربانی: و لوگو طراح صفحه 

  ) twilight.ir(  وبسایت فارسی توآیالیتبار از  براي اولین ترجمه و نشر
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  گریس – فصل پنجاه و دوم

  درجه فارنهایت 33

  

 را ماه نور تنها نه آمده پایین ابرهاي انگار که بود این مثل. کرد می آشفته مرا همیشه ابري هاي شب در رانندگی

 اصابت هوا با آنها نور که لحظه همان دزدید، می اتومبیل جلوي هاي چراغ از را نیرویی هر بلکه پوشاندند می

 همین که هستم سیاهی تونل در رانندگی حال در کردم می حس سم، با حاال،. بردند می بین از را آن کرد می

 روي اتومبیل تایرهاي که طور همین نشست؛ می جلو ي شیشه روي برفابه. شد می تر باریک و باریک طور

  .بودند گرفته را فرمان دستم دو هر کرد، می حرکت لغزنده ي جاده

 او ي قهوه ایزابل. رسید می نظر به بهتر اندکی سم که کنم باور خواستم می من و، بود باال حد آخرین تا بخاري

 راه در که بودم کرده مجبور را او داشت، که تهوعی حالت عالرقم من، و بود ریخته مسافرتی فنجان یک در را

 کرده کمک خارجی گرمایی منابع آنکه از بیش حال، هر در است، کرده کمک رسید می نظر به. بنوشد را آن

  .بودند

 عقل با جهات خیلی از. کنم می فکر تو تئوري مورد در بیشتر دارم«: گفت بود، خوانده مرا ذهن انگار که سم

 ایزابل که طور همون منانژیت، شاید - کنه تشدید رو تب که بزاري چیزي روي دستتو باید اما. میاد در جور

  ».باشه ناخوشایند قراره که فکرم این تو و - گفت

  »تبه؟ خود از جدا منظورت«

 کنی تست حیوانات روي اول دقیقاً تونی نمی اینکه مخصوصاً. ناخوشایند خطرناکی طرز به. اون از جدا. آره«

  . نه یا ام گرفته را جوك ببیند تا انداخت من به سریعی نگاه سم» .نه یا کنه می کار ببینی که

  ».نبود بامزه«

  ».بهتره که هیچی از«
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  ».میگی راس«

 تو با که. تو خاطر به. کنم امتحان که خوام می اما«. کشید دست من ي گونه به و کرد دراز را دستش سم

  ».بمونم

 طور به را عبارت تأثیر تا کشید طول دقیقه یک که طبیعی، و ریا بی انقدر گفت، ساده انقدر را حرف این او

  .نمانده برایم نفسی کردم می حس اما بگویم، چیزي خواستم می. بگیرم کامل

 نه نیست، خوب کافی قدر به جنگل داخل از تو کردن نگاه دیگه. گریس بدم، انجام کارو اون خوام نمی دیگه«

 رو هرچیزي ریسک حاضرم. کنم نگاه فقط تونم نمی دیگه. کردم حس رو واقعیت که حاال - بودم تو با که حاال

  »-بخرم بجون رو بیفته اتفاق ممکنه که

  »-مرگ«

 امتحان خوام می. گریس بکنم، کارو اون تونم نمی. میره دستم از اینا تمام که ببینم که اینه از بهتر -مرگ آره،«

 گرگی که وقتی نمیاد نظر به. باشه داشته وجود شانسی که باشم انسان کار این براي باید کنم می فکر - فقط. کنم

  ».بکشی رو گرگ بتونی

 مرگبار وحشتناك، طرز به. بود شدنی انگار که خاطر این به بلکه بود، سرد اینکه خاطر به نه. لرزیدم می داشتم

 روي او انگشتان که حسی بیخیال نباشم مجبور هرگز خواستم می. خواستم می را این من و. شدنی -فجیع و

 اما نداره، رو ارزشش نه،: گفتم می او به باید. شوم آورد می وجود به من در غمگشنش صداي آهنگ یا ام گونه

  .بیاورم زبانش به توانستم نمی که بود حماسه حد در دروغ یک آن

  ».گریس خواي، می منو تو اگه البته«: گفت سم ناگهان،

 نباید. بود پرسیده را این او که آمد می ممکن غیر نظر به. بود گفته چه که شدم متوجه بعد و »چی؟«: گفتم

 او. بشنود را این خواست می او که - احمق ذهن، کند منه - شدم متوجه سپس. بود می سخت اینقدر فهمیدنش

 او به گاه هیچ که آمد نمی خاطرم به. بودم ربات... مثل فقط من و دارد احساسی چه که گفت می من به همیشه

 اینو خودت. داشتم دوستت سال سالهاي من. هستم که دونی می عاشقتم، من سم،. خوام می که البته«. باشم گفته
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  ».دونی می

 مرا دست خواست» .میاریش زبون به که بشنوم خواستم می فقط. دونم می«. پیچید خودش دور را بازوانش او

 انگشت دور را من موي از اي طره عوض در بردارم؛ فرمان از را آن توانم نمی که شد متوجه بعد اما بگیرد

 ضربانم و کنم حس را نبضش توانم می کردم تصور. گذاشت گردنم روي رو را انگشتانش نوك و پیچید هایش

  .باشد من مال همیشه براي توانست می این. گرفت سرعت جزئی تماس آن با

 همین تا کرد خم اش شانه روي را سرش و برگشت اش صندلی روي سستی با رسید می نظر به خسته که او

 لحظه، چند از بعد بعد، و کرد آهنگ یک ي زمزمه به شروع او. کند نگاه من به کرد می بازي موهایم با که طور

 را کلمات  تمام. مالیم اي نکردنی باور طرز به زدن، حرف نیم و خواندن نیم یکجور آهستگی، به. خواند را آن

 زردش هاي چشم خواند می که همچنان. اش ابدي دختر شاید. من. بود او تابستانی دختر ي درباره اما نگرفتم،

 شهد از حبابی مانند پوش، برف ي منظره یک وسط در محکم که طالیی، ي لحظه آن در و، بودند باز نیمه

  .داشت ادامه رویم پیش چطور ام زندگی که ببینم توانستم بودیم، آویخته تابستان

 غلط ماشین سقف روي که دیدم را اي کوهی آهوي قلب، تپش یک از بعد و خورد شدیدي تکان برانکو ناگهان

 ترمز روي. شد منفجر عنکبوت تار هاي ترك مثل بعد ثانیه یک و شد پدیدار جلو ي شیشه روي ترکی. خورد

  .جواب در زمزمه یک نه حتی. نیفتاد اتفاقی هیچ اما کوبیدم،

 داد، ادامه رفتن جلو به برانکو چرخاندم، را فرمان وقتی اما گفت، را این که کردم خیال شاید یا بچرخ، گفت سم

 جهت تغییر چطور گفت می پدرم که آوردم یاد به سرم از اي گوشه در. خورد سور و خورد سور و خورد سور

  .بود شده دیر خیلی اما کردم، را کار آن و بده

 همه شیشه و بود اتومبیل داخل و اتومبیل روي مرده آهویی بعد، و رسید گوش به استخان شکستن مثل صدایی

 بود خونی شیشه خاطر به انگشتانم بند. آمد اتومبیلم سقف سمت به درخت یک خداوندا، و بود شده پراکنده جا

 که شدم متوجه  بعد و کرد می نگاه من به »نه اوه،« گفت می انگار که اي قیافه با سم و لرزیدم می داشتم و

  .کرد می نفوذ داخل به جلو ي شیشه در ناهموار سوراخ از یخ هواي و کند نمی حرکت اتومبیل

 چرخاندم را سوئیچ وقتی که کنم، روشن را موتور کردم سعی سپس. دادم هدر او به شدن خیره با را دقیقه یک
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  .سراغمون میان اونا. 911 زنیم می زنگ«: گفتم. نداد نشان واکنشی هیچ

 شماره مشت با و داد می جواب کار این انگار داد، تکان را سرش و کرد ایجاد غمگینی  کوچک خط سم دهان

 حالی در بعد و باشیم، کجا باید بزنم حدس کردم می سعی گفتم، می سریع دادم، گزارش را تصادف و گرفتم را

 نشست، صدا بی او. انداختم سم سر روي و درآوردم را کتم نکشد خونینم انگشتان روي آستینم بودم مراقب که

 خم صندلی طرف آن از بعد و انداختم او روي هم را آن و برداشتم عقب صندلی از را پتویی خورد، نمی تکان

  .بدهم او به را بدنم گرماي بودم امیدوار دادم، تکیه او به و شدم

  .دادم قرار داشبورد روي و گذاشتم بلندگو روي را آن. کردم را کار این و »بگیر، رو بک شماره لطفاً،«: گفت سم

  »گریس؟«: بک صداي

  ».منم بک،«: گفت سم

  »-من. سم«: بعد و شد ایجاد مکثی

  ».داغونیم. زدیم آهو یه به ما. نیست وقتی«: گفت سم

  »کنه؟ می حرکت ماشین کجایین؟. خدایا«

 بک،«. کند درك را آن معناي تا داد بک به لحظه یک سم» .افتاده کار از موتور. 911 زدیم زنگ. دور خیلی«

  »- بگم باید که هست چیزایی یه. نزدم سر که متأسفم

 تمام. دونستن می اونها. کردم آماده اونارو من که بدونی خوام می. ها بچه اون. سم کن، گوش من به اول نه،«

 که نشد روزم یه. سم متأسفم، خیلی. تو مثل نه. ندادم انجام میلیشون خالف بر کارو این. دونستن می مدت

  ».نخورم رو تأسفش

 او بودند، درخشان خیلی چشمانش. نبود اینطور سم براي واضع طور به اما بودند، معنا بی من براي کلمات این

  ».بک دارم، دوست. خورم نمی افسوسشو«. زد پلک

  ».نمیده تغییر رو این چیزي هیچ و. مایی بهترین تو. سم دارم، دوست تورو منم«
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  ».نیست وقتی دیگه برم، باید من»  :گفت او. دیدم او روي سرما تأثیر از که اي نشانه اولین لرزید، سم

  ».سم خداحافظ،«

  ».بک خداحافظ،«

  .دادم فشار را پایان ي دکمه من و داد تکان سر من به رو سم

 تا و شوند آزاد بازوانش تا زد کنار را پتوها و ها کت سپس. زد می پلک و بود حرکت بی او لحظه یک براي

 صورتش که هنگامی را لرزشش کردم، احساس را او لرزش. کشید آغوش در مرا محکم توانست می که جایی

  .کرد دفن من موي در را

  ».نرو سم،«: گفتم بیهوده

. من مال گرگی، غمگین، بودند، زرد چشمانش. کرد نگاه من چشمان در و گرفت دستانش در را صورتم سم

 می خواهش. منم که بیار بیاد. بیار یاد به رو این کنی می نگاه من به وقتی. مونن می طوري همین چشما این«

  ».کنم

  .نرو کنم می خواهش

. را صندلی پشت دیگر دست با و گرفت را داشبورد دست یک با کرد، باز را دستانش و کرد رها را من سم

 کردن تغییر خاموش رنج لرزید، می و داشت می بر موج که کردم تماشا را هایش شانه من و کرد خم را سرش

  .باخت را خودش او که زمانی درست کردم، تماشا وحشتناك و مالیم هق هق آن تا را
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  مس – فصل پنجاه و سوم

  درجه فارنهایت 33

  

  شوم می خرد لرزان خالی فضاي در

  کنم می دراز تو طرف به را دستانم

  بازم می زده یخ افسوسی به را خودم

  شکن زود عشق این و

  که راهیست

  بگویم

  خداحافظ
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  گریس – فصل پنجاه و چهارم

  درجه فارنهایت 32

  

 هایم دست با بودم، شده جمع راننده کنار صندلی روي کت اي کپه در من رسیدند، اورژانس مأموران وقتی

  .بودم گرفته را صورتم

  »خوبه؟ حالتون شما خانم،«

  .بودند پوشیده خونین هاي اشک با دوختم، چشم آنها به و گذاشتم زانویم روي را هایم دست فقط ندادم، جواب

  »تنهایید؟ خانم،«

  .دادم تکان تائید به را سرم
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  سم – فصل پنجاه و پنجم

  درجه فارنهایت 32

  

  .کردم یم تماشایش شهیهم که طور همان کردم، تماشا را او

  . دور خیلی گرفتن براي داشت، وجود سرد باد در یفیضع يها حهیرا بودند، گذرا و ثبات یب افکارم

 هم باز یول داد، تکانش سرما نکهیا تا بود، کرده جمع را بدنش. بود نشسته تاب نزدیک درخت بیرون درست او

  .کرد می کاري چه داشت دانستم ینم یطوالن یمدت يبرا. نکرد حرکت

 نیا. داد یم سر مخالفت ينوا ام زهیغر اما بروم، او سمت به خواست یم وجودم از یقسمت. کردم تماشا را او

 در که ییروزها. ساخت روشن میبرا را ییطال جنگل از يا خاطره که يفکر کرد، انینما ذهنم در را يفکر لیم

  .شدن مچاله نیزم بر و ماندن ساکن يروزها کردند، یم سقوط بودند، شناور اطرافم

. کرد یم چه د،یلرز یم انهیوحش يسرما در و بود دهیچیپ خود در که یحال در آنجا، او، که شدم متوجه بعد اما

 یم حس او سمت از که ییآشنا نا عطر آن دیشا. کند لیتبد يگرید قالب به را او سرما تا بود منتظر. بود منتظر

  .بود دیام کردم

  .میباش داشته میتوانست ینم که میخواست یم را يزیچ ما يدو هر و. بودم رییتغ منتظر زین من و بود رییتغ منتظر او

 فرا را ایدن تمام که ییجا تا دیکش یم رونیب جنگل انیم از را ها هیسا. دیخز اطیح انیم به شب سرانجام

  .گرفتند

  .کردم تماشا را او
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 خی آثار خانه ییروشنا. کرد بلند نیزم از را دختر و آمد رونیب يمرد. رفتم فرو یکیتار در شتریب. شد باز در

  .داد نشان او صورت بر را یزدگ

 مانده نیا فقط شد، دیناپد خانه در نکهیا از بعد. کردند فرار ها دوردست به افکارم بتشیغ با. کردم تماشا را او

  .اقیاشت: بود
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  گریس – فصل پنجاه و ششم

  درجه فارنهایت 34

  

  .بود دنشانیکش زوزه يصدا کردم یم تحمل دیبا که يزیچ نیتر سخت

 چگونه به که این براي بودند روحی بی سازي آماده فقط روزها بودند؛ بدتر ها شب بودند، بد روزها چقدر هر

 تا کردم، یم بغل را او بالش و دمیکش یم دراز تخت در. کنم سر بود شده پر آنها صداي با که را دیگر شب یک

 يجا به نکهیا تا دمیخواب یم پدر مطالعه اتاق در شیصندل يرو. بود نمانده آن انیم در او از يعطر گرید نکهیا

 پا بگذارم، انشیم در یکس با توانستمینم که يا محرمانه غم در ور غوطه. گرفت بخود مرا بدن قالب او بدن

  .زدم یم قدم خانه  طول در برهنه

 تحمل یحت که اتومبیلی اتمبیلم، و. نبود دسترس قابل تلفن با ا،یویاول بزنم، حرف او با توانستم یم که یکس تنها

  .بود استفاده یب و خراب نداشتم، هم را اش باره در کردن فکر

 رونیب يباوندر جنگل تغییر بی برگ یب درختان و من يرو شیپ که ییها ساعت و بودم خانه در من فقط پس

  .آمدند می کش پنجره

 کار نیا یقبل شب سه که همانطور. کردند شروع هیبق اول. بود شب نیبدتر دمیشن را او ي زوزه يصدا که یشب

 سم يبو به آغشته شرت یت نیآخر در را صورتم. رفتم فرو پدر مطالعه اتاق یچرم یصندل در. بودند کرده را

 يگرگها يصدا نه بود، گرگها از شده ضبط يصدا کی فقط نیا که کردم وانمود و کردم فرو بود مانده میبرا که

  .وستیپ آنها به که دمیشن را او ي زوزه حادثه، از بعد بار نیاول يبرا بعد و. یواقع

 و تلخ اي یهارمون خواندند، یم یآرام به سرش پشت ها گرگ. شکافت را قلبم دمیشن یم را شیصدا نکهیا
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  .شد خاموش یدلتنگ با گرفت، باال د،یلرز اش زوزه. بود سم يصدا دمیشن یم من که يزیچ تنها یول ن،یریش

 یم دانهیام نا حال نیع در یول. بگذارند تنها مرا و کنند متوقف را کار نیا کردم یم دعا. دادم گوش يادیز مدت

 اریبس. داد ادامه دنیکش زوزه به سم رفتند، نیب از گرید يصداها نکهیا از بعد یلیخ. بکنند را کار نیا دمیترس

  .آهسته و نرم

  .شد تمام زین شب شد، ساکت باالخره او یوقت

 که را يتاریگ آخر در. کردم بسته و باز را میها مشت زدم، قدم ایستادم،. بود تحمل قابل ریغ نشستن حرکت یب

  .کردم تکه تکه و دمیکوب پدر زیم بر را آن و زدم ادیفر و برداشتم بود نواخته سم

 هم از يها زه و شده یمتالش يها چوب از ییایدر انیم در که دید یحال در مرا آمد نییپا اتاقش از پدر یوقت

.بود کرده برخورد يا صخره یساحل به یقیموس حامل یقیقا اینکه مثل. بودم نشسته ختهیگس
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  .تمام حقوق این اثر متعلق به مترجمین و وبسایت مذکور میباشد
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  ) Shiver(  لرزش:  فالز مرسی هاي گرگ

  مگی استیفویدر : نویسنده 

  یاسمین جهانبخش : سرپرست ترجمه 

  زهرا امین ، فاشین موسوي ، یاسمین:  این فصول مترجمین

  افشین موسوي ، شفق ملّازاده: بازبینی نهائی متن 

  فر میالد مهربانی: و لوگو طراح صفحه 

  ) twilight.ir(  وبسایت فارسی توآیالیتبار از  براي اولین ترجمه و نشر
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  گریس – فصل پنجاه و هفتم

  درجه فارنهایت 35

  

 پشت در  آورده باد برف نازك يها هیال. دیبار یم برف دادم، جواب را ام گوشی که باري نیاول حادثه از بعد

 یسع تصادف از بعد که بود یکس یول بدهم جواب خواستم ینم. بودند گل يها گلبرگ مثل ام پنجره اهیس قاب

» ا؟یویاول« . رمیبگ تماس او با بودم کرده

.کرد یم هیگر هق هق داشت. شناختم یسخت به را شیصدا»  س؟ - ي -گر -گ «

.بود شده چه دانستم یم. بود يا احمقانه سوال»  شده؟ یچ - باش آروم ا،یویاول «

 به راجع« . دیکش یقیعم نفس کلماتش نیب در»  دونم؟ یم ها گرگ مورد در گفتم بهت ادیم ادتی -ای «

» -جک. نگفتم بهت يزیچ مارستانیب

». گرفت گازت« . گفتم

 همون من و گذشتند یم ها روز چون افته،یب یاتفاق کردم ینم فکر آره« : گفت هایش هق هق انیم در ایویاول

». داشتم رو میقبل حس

» ؟ يکرد رییتغ تو« . شد سست بدنم ياعضا

» -من -تونم ینم  من – من «

» ؟ییکجا االن تو« . کردم تجسم را صحنه و بستم را چشمانم
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». سرده - س هوا« . دیکش باال را اش ینیب آب و کرد یمکث» . اتوبوس -ا ستگاهیا يتو «

 وگرنه ندارم نیماش هنوز من. میکن یم يفکر هی هم با. بمون من شیپ ایب. نجایا ایب ا،یویاول. ایویاول اوه،  «

». دنبالت ومدما یم

.کردن هیگر به کرد شروع دوباره ایویاول

« . بود باال ي طبقه او حال هر در بشنود؛ را صدایم مامان بود ممکن نکهیا نه. بستم را اتاقم در و شدم بلند

. باش آرووم ه،یجور چه دونم یم دم،ینترس و کرد رییتغ سم که دمید من. ترسم ینم من. ستین يزیچ ایویاول

». نجایا يایب و یکن یرانندگ خودت دیبا. ندارم نیماش. دنبالت امیب تونم ینم من باشه؟

 از بار اولین براي. برسد نجایا به تا گذارم یم باز را جلو در گفتم او به و کردم آرام را او هم گرید قهیدق چند

.شدم تر نزدیک خودم به دوباره کردم حس حادثه، زمان

 لباس او به و ردیبگ یدوش تا کردم تیهدا حمام سمت به را او. بود شده قرمز چشمانش و بود آشفته دیرس یوقت

.نشستم توالت درپوش نیتر کینزد يرو بود گرم آب ریز یوقت. بپوشد تا دادم

» گرفته؟ گازت جک یک بدونم خوام یم. گم یم رو خودم مال منم یبگ بهم رو داستانت اگه« : گفتم او به

 یلیخ. دادم غذا بهش طور چه نکهیا و. دمشید طور چه گرفتم یم عکس گرگها از داشتم یوقت گفتم بهت «

 به کردم شروع و نگفتم بهت که کردم یم ریتقص احساس باهات کردن دعوا از اونقدر - نگفتم بهت که بود احمقانه

 یم فکر یچ دونمینم... نکهیا بدون بگم بهت تونم ینم کردم حس بعدشم و اون به کردن کمک و زدن کالسام از

». متاسفم. کردم

» ؟یکن کمک بهش که کرد یم مجبورت بود؟ جوري چه اون گذشته، گهید حاال« . گفتم

... بود مرادش وفق بر اوضاع که ییوقتا قتیحق در البته. بود مهربون خیلی اون، راستش نه،« : گفت ایویاول
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 ها گرگ از کرد یم اصرار و. رسید می نظر به دردناك خب یول شد، یم یعصبان کامال کرد یم رییتغ که ییوقتا

» - يشد گرفته گاز هم تو دیفهم اون بعد و م،یزد یم حرف نه،یبب هارو عکس خواست یم بدونه،

» د؟یفهم« . کردم تکرار

 حرف درمان مورد در همش اون اون، از بعد! کنه می دیوونش این دونستم ینم! گفتم بهش من خوب، خیلی «

. کرد پاك را چشمانش او» ... اوم...بعد و شهیم مداوا طور چه بگم بهش که کنه وادار منو کرد یم یسع و زد می

». گرفت گاز منو اون« 

» گرفت؟ گاز تورو بود انسان یوقت اون نم،یبب کن صبر «

». آره «

 نیا با ییتنها خودت مدت نیا تمام پس. ضیمر ي حرومزاده. وحشتناك چقدر من، يخدا« . دمیلرز خود بر

» ؟ياومد کنار موضوع

 اونارو کردم فکر چون - چشماش اطر به اونهاست، از یکی سم کردم می فکر بگم؟ شد می یک به« : گفت ایویاول

 اشتباه یا که فهمیدم پس. میزاره لنز که گفت اون دیدیم رو هم وقتی اما -دادم تشخیص گرگام از عکسهام از

».کنه نمی کمکم حال هر در اون یا کردم

». بودم گفته بهت ها نهیگرگ مورد در قبلش من حال هر به ،یگفتیم من به دیبا «

. بکنم تونم یم کار یچ دونم ینم حال هر به. بودم احمق« - بست را آب او - »واقعاً من. مقصرم من. دونم یم «

 رییتغ وقت چیه و بود تو منتظر برانکو يتو مدت تمام اون دم،ید یم اونو من موند؟ انسان اونقدر سم چطور

». داد ینم شکل

». گم می برات. اتاقم داخل ایب« . دادم او به حوله کی حمام پرده يباال از
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 خواب سهیک و مالفه از خواب يجا کی باالخره که زد لگد آنقدر و دیلرز یم او. ماند من شیپ را شب ایویاول

 شیبرا تا میرفت وقت رید ي صبحانه کی از بعد. میبخواب میبتوان ما يهردو تا میکرد درست شیبرا تختم کنار در

. کنم استفاده نشیماش از بتوانم من تا بود رفته کار سر بابا با مامان. میکن دایپ یبهداشت لیوسا ریسا و دندان ریخم

 میبرا را شماره و برداشت را یگوش بدهد جواب آنکه یب ایاولو. خورد زنگ لمیموبا مغازه از برگشت راه در

.خواند

.کردم دراز تلفن گرفتن يبرا را دستم و دمیکش ینفس دهم؟ انجام را کار نیا توانستم یم واقعا ایآ! بک

» س؟یگر «

» بله؟ «

 روز چند دونم یم« . دیرس یم نظر به کنواختی شیصدا» . زدم زنگ بهت که خوام یم  معذرت« : گفت بک

». بوده سخت برات یلیخ گذشته

.بود تار و رهیت ذهنم. کنم فکر يزیچ به توانستم ینم چون. نباشد طور نیا که بودم دواریام گفتم؟یم يزیچ دیبا

» س؟یگر «

». نجامیا «

 فکر یول. کنه رییتغ زمستون يبرا که نمونده يادیز مدت شتره،یب ثباتش بهتره، االن. زدم زنگ جک خاطر به «

». بشه دور نجایا از که داره وقت هفته چند هنوز کنم یم

 افتخار احساس یمبهم طور به. کرد یم اعتماد من به مورد نیا در چقدر بک نفهمم که نبود گرفته آنقدر ذهنم

» ست؟ین یزندون حموم يتو گهید پس« . کردم یم

 و شده لیالتحص فارغ حموم از اون نه« . بود خوب دنشیشن حال، هر در اما، نبود، شادي ي خنده. دیخند بک
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 شهیم باعث نیا و کردم رییتغ باًیتقر صبح امروز - کنم یم رییتغ يزود به من ام، متاسفانه، یول. رفته نیزم ریز به

 خطر تو رو تو چون بخوام، ازت نویا ندارم دوست اصالً. باشه يبد یلیخ يجا گهید هفته چند يبرا جک

» باشه؟ بهش حواست کنه یم رییتغ که یموقع تا یبتون تو دیشا یول - دهیم قرار شدن گازگرفته

». شدم گرفته گاز قبال من بک« . کردم یمکث

». من يخدا «

». شیپ سال یلیخ نه، داًیجد« . کردم اضافه عجله با» .نه نه، «

»نه؟ داد، نجاتش سم که یهست يدختر همون تو« . بود بیعج بک يصدا

». آره «

» ؟ينداد شکل رییتغ چوقتیه و «

». نه«

» ؟یشناسیم رو سم وقته چند «

 جاده داخل به» . کردم یم نگاهش شهیهم داد نجاتم که یوقت از من یول. میدید رو گهیهمد پارسال ما شخصاً «

 در بسته چشمان با دوباره و کرد روشن را يبخار و شد خم ایویاول. نکردم خاموش را موتور یول دمیچیپ یفرع

 نداره یاشکال اگه بزنم، حرف باهات و امیب يبد شکل رییتغ نکهیا از قبل دارم دوست« . داد لم اش یصندل

».البته

 رییتغ دوباره ممکنه گهید که رسم یم يحد به دارم ترسم، یم. باشه زود یلیخ دیبا یول. خوبه هم یلیخ «

».کنم

 بهم داره یکی - متاسفم –برم دیبا« : گفتم کرد موافقت یوقت»  ظهر؟ از بعد امروز« . دمیپرس. داشتم یخط پشت
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». زنهیم زنگ

.دادم را گرید تماس جواب من و میکرد یخداحافط

 از بود؛ زابلیا»  بار؟ صد بار؟ ستیب بار؟ هجده بخوره؟ زنگ يبذار یخواستیم گهید بار چند س،یگر ،یلعنت «

.نداشتم يخبر او از بودم برده بود جک که ییجا به را او که یوقت یعنی حادثه، از بعد روز

». شدم یم کشته داشتم خورد زنگ لمیموبا نکهیا خاطر به و بودم کالس سر من اطالعت محض« . دادم جواب

 مورد هی کنهیم کار که یکینیکل اون يتو مامانم. دارم اجیاحت کمکت به من حال هر به ،ينبود کالس سر تو «

». شیشه سه. گرفتم پسره از خون بودم اونجا یوقت. نوعش نیبدتر ده،ید تیمنانژ دیجد

» چرا؟ ؟یچ تو« . زدم پلک بار نیچند دیگو یم چه بفهمم نکهیا از قبل

 مامان یوقت. یکن تمرکز کن یسع به،یعج واست که واضحه ،یکالس شاگرد نیبهتر تو کردم یم فکر سیگر «

». رو ش آلوده خون. گرفتم رو خونش و پرستارم هی که کردم وانمود زد، یم حرف یتلفن داشت

» ؟يریبگ خون يبلد تو «

 جک، يبرا یکی! شهیش سه گم؟یم دارم یچ یفهمینم دونن؟ینم همه مگه. رمیبگ خون چطور دونم یم. آره «

 ترسم یم. اونجاست خچالی يتو چون ک،ینیکل ارمیب رو جک یکن کمکم دیبا. ایویاول براي یکی سم، براي یکی

. کجاست یارو اون خونه دونم ینم من حال هر به... واسش افتهیب یاتفاق هی ای رهیبم يباکتر رونیب ارمشیب اگه

». کجاست جک دونم ینم

». رنیبگ تیمنانژ تا. یکن قیتزر بهشون يخوا یم «

 بخوام اگه و تبه، شیاصل ي عارضه. بدم بهشون تیمنانژ خوام یم احمق آره. بدم ایماالر بهشون خوام یم نه «

 اون حال هر به نداره اثر سم يرو احتماالً. يبد هم ایویاول ای سم به تو که ستین مهم برام اصالً باشم صادق
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 کمک بهم که کنم یراض رو تو تا ارمیب هم اونا برا خون یکاف اندازه به دیبا که دونستم یم یول. گرگه گهید

».یکن

 اونجا گهید ساعت کی دم، یم آدرس هی بهت«  دم،یکش ینفس» . کردم یم کمک بهت حال هر به من زابلیا «

  ». نمتیب یم
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  گریس – فصل پنجاه و هشتم

  درجه فارنهایت 42

  

 ، بود کرده شد گرگ به تبدیل سم که زمانی از ناراحتترین هم و خوشحالترین هم را من بک زمین زیر در بودن

 در را الیویا که شد شروع وقتی از این.  بود سم دوباره دیدن مثل ، خودش دنیاي در ، آنجا در بک دیدن چون

 که بود سرد بقدري هوا او براي ، دیدیم زیرزمین هاي پله باالي را بک و کردیم رها حمام در آوردن باال حال

 از را حرکاتش و رفتارها از بسیاري ، سم که شدم متوجه من و.  کند مالقات جلویی در دم مارا ،  توانست نمی

 براي سرش کردن کج ، نور کلید یک سوي به کردن دراز دست:  حرکات ترین ساده حتی.  بود برده ارث به بک

  .آورد می درد به که بود سم مانند قدري به.  کنیم دنبالش که ما

 فقط نه.  بود شده پر کتاب با زیرزمین اتاق نیبزرگتر.  کردم حبس را نفسم من و رسیدیم ها پله پایین به سپس

.  بودند پر پرِ همه ، دندیرسیم کوتاه سقف به که طبقه چند هاي قفسه با دیوارها.  بود کتابخانه یک این.  تعدادي

 دایرة و ها اطلس:  هستند شده بندي طبقه آنها که ببینم توانستم می ، ها قفسه به شدن نزدیک بدون حتی

 بر خورده تا هاي گوشه با رنگی و کوتاه کاغذي جلدهاي هاي کتاب ؛ ها قفسه روي قطور و بلند هاي المعارف

 هاي رمان ؛ هایشان ستون روي بر سیاه و درشت حروف با بزرگ عکس هاي کتاب ؛ آنها از تعدادي

 تیره نارنجی فرش روي و ، گذاشتم اتاق وسط در قدم آرامی به.  براق خاك و گرد از پوششی با جلدسخت

  . ببینم را تمامشان تا چرخیدم می آهسته ، ایستادم

 این به من با و ، بود گرفته را دستم ، بود من با اینجا گویی ، بود اتاق این جايِ جاي در سم بوي ، بو آن و

  ».عاشقشم«:  بگویم من تا بود منتظر ، کرد می نگاه ها کتاب

 که»  آورده کجا از رو اش مطالعه به عادت سم ببینم تونم می« اینکه مثل چیزي گفتن با را سکوت خواستم می
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  ». کنی می مطالعه زیاد ، گذرونی می خونه داخل وقتتو از کلی وقتی« :  گفت عذرخواهانه تقریباً بک،

.  بود انسان یک عنوان به او سال آخرین این:  بود گفته چه من به بک درمورد سم که آوردم یاد به فوراً، ، آنگاه

 و کردم نگاه بک به فقط من بعد ، بودند شده دزدیده من از کلمات.  خواند نمی را ها کتاب این گاه هیچ دیگر او

  ».  کتابم عاشق من« :  گفتم را احمقانه ي جمله این زحمت به

 در بایست می جک انگار برد می باال را گردنش که کرد نگاه ایزابل به سپس.  دانست می که انگار ، زد لبخند او

 می بازي گیم ویدیو داره ، اتاقه یکی اون توي احتماالً جک:  گفت بک.  باشد شده داده جا ها قفسه از یکی

  ». کنه

  » ؟ کنهیم  پاره پاره گلومو اونجا برم اگه« .  کرد دنبال در سمت به را بک نگاه ایزابل

 بیشتر اونجا اون و اس خونه توي اتاق ترین گرم اون. همیشه از بیشتر نه ، کنم می فکر« . انداخت باال شانه بک

  ».  کن جمع حواستو فقط.  کنه می تغییر چندي از هر بازم هرچند. کنه می راحتی احساس

 که کرد می نصیحت را ایزابل داشت انگار.  انسان تا حیوان بیشتر.  بود جالب جک درمورد او زدن حرف طرز

 دو از یکی به بک ، شد ناپدید دیگر اتاق در ایزابل که این از بعد.  برود ها گوریل سراغ وحش باغ در چطور

  ».  بشین« .  کرد اشاره اتاق در قرمز ي کهنه صندلی

 بیشتر اما ، داد می را ها گرگ از دیگري تعداد و بک بوي این.  بودم خوشحال صندلی یک روي شدن ساکن از

 واژگان و خواند می ، بود کرده جمع را خود جایش سر که حالی در ، بود آسان خیلی پایین این او تصور.  سم

 پناه سم بازوان در که کنم وانمود تا دادم تکیه صندلی کنار در را سرم.  داد می افزایش را زیادش حد از بیش

 که پاهایی با اما ، راحت خیلی نه.  بود نشسته مقابل صندلی در که ، کنم نگاه بک به تا چرخیدم و ام گرفته

 تو مدت این تمام سم که متعجبم جورایی یه« .  رسید می نظر به خسته.  بود افتاده آن روي بود دراز جلویش

  ».  داشت نگه راز یه رو
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  » ؟ هستید «

  ». نگفتم بهش همسرم مورد در من.  باشم نباید گمونم به«. انداحت باال را هایش شانه

  ». گفت بهم دربارش.  دونست می اون«

 نمی.  بود ممکن غیر داشتن نگه رو رازي سم از.  کنم تعجب نباید اونم از« .  عالقمند و کوتاه ، خندید بک

  ».  بخونه کتاب یه مثل رو مردم تونست می اون اما ، باشم اي کلیشه خوام

 وقت هیچ دیگه من کنید می فکر« .  بود مرده او انگار ، کردیم می صحبت او درمورد گذشته فعل با دو هر ما

  » ؟ بینمش می

 البته.  کنم می فکر طور این واقعاً.  بود آخرش سال امسال کنم فکر« .  خواندن قابل غیر ، بود پرت اش چهره

 واسه ، که اینه منظورم.  نیست طبیعی اصالً.  شد نصیبش کمی ستالهاي اینقدر چرا دونم نمی.  منه نظر فقط این

  ».  شدم گرفته گاز پیش سال بیست از بیشتر خورده یه من اما ، داره فرق هرکسی

  » ؟ سال بیست «

 می ستاره یه داشتم شغلم توي ، بود سالم هشت و بیست.  کانادا توي« .  داد تکان سر مثبت ي نشانه به بک

  ».  کردم می روي پیاده داشتم بودمو تعطیالت توي موقع اون ، شدم

  »کجان؟ اهل اونا چی؟ شون بقیه«

 پس. باشن من مثل هم اونا که زیاده احتمالش کردم فکر هست، گرگ مینسودا توي شنیدم وقتی. جا همه از«

  »- اون پائول. گرفت یالش و پر زیر منو پائول و، بوده من با حق شدم متوجه جستجو، رفتم

  ».سیاهه گرگ«

 ناراحتت اصطالحم اگه کنم، قتل تونم می قهوه واسه من خواي؟ می قهوه«. داد تکان سر مثبت ي نشانه به او
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  ».باشه نکرده

 اشاره آن به او» .کنم می درست بدي، نشون بهم رو کتري مسیر اگه. میشه خوب خیلی«. بودم قدردان شدیداً

  ».بدید ادامه تونید می شما و«. کوچک یخچال یک کنار ها، قفسه بین شکافی در پنهان کرد،

  »چی؟ ي باره در«. رسید می خوشنود نظر به او

 اون. بله«. کردم مکث دست، در قهوه صافی با» .دادي تغییر رو سم چرا. سم. بودن گرگ چطوریه، اینکه. گروه«

  ».بدونم باره اون در خوام می خصوص به. یکی

 ي حرومزاده یه چون دادم تغییر رو سم من. بدترینش خدایا،«. گرفت هایش دست در را صورتش بک

  ».بودم نفس بدون خودخواه

  ».نیست دلیل که این«. برود در او گذاشتم نمی اما شنیدم، صدایش در را پشیمانی. کردم پیمانه را قهوه هاي تفاله

 غیر سرطانی بیمار یه اون دیدیم رو همدیگه وقتی ما. بود مرده تازه - همسرم - 1جن. دونم می«. عمیق آهی

 معجزه شاید کردم فکر و بودم احمق و جوون من اما میفته، اتفاق این دونستم می من بنابراین بود، معالجه قابل

 خودم کشتن به. بودم شده افسرده من. نبود کار در اي معجزه. بگذریم. کنیم زندگی خوشی با ابد تا ما و بشه اي

 حاال تا. نمیاد نظر به خوب خیلی ي ایده یه خودکشی که اینجاس دار خنده درونته گرگ یه وقتی اما کردم، فکر

  »کشن؟ نمی خودشونو عمد از حیوونا که شدي متوجه

  .سپردم خاطر به را آن. بودم نکرده توجه

 اما نه؟ میاد، وحشتناك بنظر خدایا،. دیدم مادرش و پدر با رو سم و، بودم دولوث توي تابستون من بهرجهت،«

 هیچ که دونستیم می هردومون هرچند زدیم، می حرف شدن دار بچه مورد در همیشه من و جن. نبود اونطوري

 بیاره؟ بچه یه تونست می چطور. باشه زنده دیگه ماه هشت تا فقط بود قرار اون واي،. نمیفته اتفاق این وقت

 منو کامالً ایدش و، واقعی گرگ یه مثل درست زردش، چشماي با بود، اونجا اون. دیدم رو سم من بگذریم،
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 بی و احمق مادر پدر با اونو من اما - بود اشتیاه که دونم می گریس، بگی، بهم نیست نیازي -و. کرد تسخیر

 تونم می. باشم بهتر اون براي تونم می کردم، فکر من و. بودن کبوتر جفت یه خامی و گیجی به دیدم، حسش

  ».بدم یاد بهش بیشتر

 نگفتم، چیز هیچ من. بود پیر ها قرن صدایش. گذاشت دستش در را اش پیشانی دوباره بک و، نگفتم چیز هیچ

 هستم که چیزي واقعاً من دونی؟ می رو احمقانس که چیزي اما. دونم می. گریس دونم، می خدایا،«. غرید او اما

 رو زمستون و تابستون که شخصی مثل بعدش اما. بود نفرین یک این. نه اولش که، اینه منظورم. دارم دوست رو

 باهاش پیش وقت خیلی اما بازم، می خودمو باالخره که دونستم می میده؟ اي معنی حرفم. شدم داره دوست

  ».میاد کنار باهاش هم سم کردم می فکر. اومدم کنار

 کنار اون اما«. کشیدم بیرون را آنها دوتاي و کردم پیدا ساز قهوه باالي کوچک کابینت یک در را ها فنجان

  »خورین؟ می شیر با. نیومد

 نوع یه به اون. ساختم اون براي شخصی جهنم یه من. جهنمه اون براي این«. کشید آه او» .خیلی نه. کمی یه«

 اون. جهنمه... میشه گرگ یه و میده دست از رو اون وقتی و، کنه بودن زنده احساس تا داره نیاز آگاهی- خود

 روز هر ها سال براي. کردم خرابش کامالً من، و کردم مالقات دنیا توي حاال تا که شخصیه بهترین قطعاً

  ».خوردم افسوسشو

 دوباره و آوردم برایش فنجان یک. برود تر پایین دهم اجازه نتوانستم من اما بود، افسوس این سزاوار شاید

 نشستن بگم، باید من و. داره دوست تورو اما باشه، متنفر بودن گرگ از ممکنه. بک توا، عاشق اون«. نشستم

 به کنی، می تحسین اونو تو اگه. میندازه اون یاد منو تو مورد در هرچیزي چون کشه، می منو داره تو با اینجا

  ».کردي هست که چیزي اون اونو تو که اینه خاطر

 بخاري بین از بودند، شده حلقه قهوه فنجان دور دستانش رسید، می نظر به پذیر آسیب عجیبی طرز به بک آنگاه

 از یکی پشیمونی«: گفت بعد و، بود ساکت طوالنی اي لحظه براي او. کرد می نگاه من به رفت می باال آن از که
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  ».دم می دست از دارم که خوشحالم که بود خواهد چیزهایی

  »کنید؟ می فراموش رو چیز همه«. خوردم قهوه از اي جرعه. کردم اخم او به

 بعضی گرگی وقتی. گرگ یک مغز درون از. بینیش می دیگه جور یه فقط. کنی نمی فراموش رو چیزي هیچ«

 ما. کنن نمی احساسشون گرگا که هستن احساساتی فقط چیزها ي بقیه. میدن دست از رو احمیتشون کامالً چیزا

  ».بیشترمون. بچسبیم اونا به تونیم می ما -چیزا ترین مهم اما. دیم می دست از اونهارو

 من و کنیم، مالقات را یکدیگر انسان عنوان به اینکه از قبل کرد، می نگاه را من که کردم فکر سم به. عشق مانند

 طرزي به آمد، بدرد دلم. بود می باید که اي غیرممکنی همان به شدن، عاشق. کردم می نگاهش متقابالً که

  .بزنم حرف توانستم نمی لحظه، یک براي و وحشتناك،

  . را سوال عالمت بدون سوال این بودم، شنیده قبالً را این» .بودي شده گرفته گاز تو«: گفت بک

  ».پیش سال شش از بیشتر خورده یه«. دادم تکان مثبت ي نشانه به را سرم

  ».نکردي تغییر هیچوقت اما«

 بودیم ساخته من و ایزابل که احتمالی درمان یک تئوري بعد و کردم، بازگو را ماشین در شدن زندانی داستان

 فنجانش ي گوشه در کوچکی ي دایره هایش انگشت با نشست، خاموش طوالنی اي لحظه براي بک. دادم شرح

  .بود دوخته چشم دیوار روي هاي کتاب به خالی نگاهی با و کشید می

 مبتال وقتی کنم می فکر اما. کنه کار ممکنه چطوري ببینم تونم می. بده جواب ممکنه«. داد تمان سر باالخره،

  ».بده جواب تا باشی انسان باید میشی

 گرگ نباید میشی مبتال وقتی بکشی، رو گرگ خواي می اگه کنه می فکر گفت اون. گفت سم که چیزیه این»

  ».باشی
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 تا تونی نمی. زیاده ریسکش اما خدا،«. بودند متمرکز غیر همچنان هایش چشم کرد می فکر که طور همین بک

 حتی داره، باالیی تلفات میزان باکتریایی مننژیت. کنی وارد رو مننژیت کشته رو گرگ تب نشدي مطمئن وقتی

  ».کنی درمانش اول همون از و بشی متوجهش زود اگه

  »گفته؟ دلش ته از کنی می فکر. کنه می ریسک هم رو زندگیش ریسک درمان براي گفت من یه سم«

  ».میمونه طور همون عمرش ي بقیه براي زیاد احتمال به و. گرگه یه اون اما. مطمئناً«: گفت درنگ بدون بک

 دقت میداد رنگ هاتغییر دیواره ي لبه در مایع چطور که این به انداختم، ام خالی نیمه فنجان به را هایم چشم

 ساختمون گرماي تو شاید ببینیم که ، ببریم کلینیک به اونو تونیم می ما که کردم می فکر این به داشتم«.  کردم

  ».کنه تغییر

: گفت مالیمت با او. شده چگونه بک ي چهره حالت آن طول در ببینم تا نکردم بلند را سرم اما آمد، پیش مکثی

  ».گریس«

  ».دونم می«. کردم می نگاه قهوه به هنوز دادم، فرو را دهانم آب

 این و... رسیم می آخر به ما. بینیه پیش قابل این. کردم نگاه هارو گرگ غریب عجیب سال بیست واسه من«

  ».پایانه

 که وقتی درسته؟ ، کرد می نباید که صورتی در کرد تغییر امسال اون اما« .  داشتم را شق کله ي بچه یک حس

  ».  بشه انسان که کرد کاري اون ، خورد تیر

 طور همین و« . زد می ضربه فنجان به که شنیدم را انگشتانش صداي. خورد قهوه از اي طوالنی ي جرعه بک

 این چطور دونم نمی.  بده نجات تورو تا کرد انسان رو خودش اون.  بده نجات رو تو خواست می که وقتی

 می گول رو بدن داره، آدرنالین به ربطی یه این کردم می فکر همیشه من.  داد انجام اما.  چرا یا.  داد انجام کارو
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  ».نشد موفق وقت هیچ اما بکنه، کارو این کرده سعی هم دیگه دفعات که دونم می. گرمه کنی فکر که زنه

 ببینم، را این توانستم می تقریباً. کرد می حمل را من که کنم تصور را سم دادم اجازه و بستم را هایم چشم

  .کنم احساسش ببویمش،

 می اون که چیزیه این. ضرر جهنم« : دوباره سپس،.  نگفت چیز هیچ طوالنی مدتی براي بک» .ضرر جهنم «

 سفر واسه ؟ بود چی فکرت تو.  کنم می کمکت«. کشید سر را اش قهوه او» . کنه امتحان خواد می اون. خواد

  »؟ بخورونیش دارو

 دیگه جور درسته؟ مجبوریم، کنم می فکر«. بود زده زنگ ایزابل که زمانی از حقیقت، در کردم، می فکر این به

  ».کنه نمی تحمل اي

 از کافی قدر به و کنه می گیجش این. دارم باال ي طبقه مقداري یه من. بِنادریل«: گفت بینانه، واقع طوري به بک

  ».نزنه سرش به ماشین تو که میبرش هوش

 حاال ال تصادف زمان از. اینجا بکشونیمش باید چطور که اینه سردربیارم ازش نمیتونم که چیزي تنها«

 نمی فقط،. بدهم را شدن امیدوار ي اجازه خودم به توانستم نمی. بودم محتاط کلمات ي استفاده در» .ندیدمش

  .توانستم

 رو بنادریل. بیاد کنم می مجبورش. گیرمش می من. بکنم کارو این تونم می من«.  بود مطمئن بک صداي

 کاش اي. گریس میاد، خوشم ازت«. گرفت ازم مرا ي قهوه فنجان و ایستاد او» .چیزي همبرگري توي میزاریم

  »- تونست می سم

 گریه است ممکن کردم فکر که بود مهربان قدري به صدایش. گذاشت من ي شانه روي را دستش کرد، توقف او

 دلش که دیدم هم را این اما، نداشت، باور که دانستم می ».بشه ممکنه. گریس بشه، ممکنه«. بگیرد ام

   .بود کافی همان اآلن، براي. خواست می
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  گریس – فصل پنجاه و نهم

  درجه فارنهایت 38

 وریپل ریز در او يها شانه.  بود پوشانده را نیزم يرو برف از نازك يا هیال گذاشت اطیح به قدم بک که یوقت

 کمک يبرا آماده.  میبود ستادهیا يا شهیش در کنار در ایویاول و زابلیا همراه به من خانه در.  بود رهیت و پهن

 را بودنش انسان روز نیآخر یآرام به که کردم یم تماشا را بک ، هستم تنها کردم یم احساس من اما ، یرسان

 را بود شده دهیخوابان لیبنادر در یحساب که رنگ سرخ و خام گوشت يا تکه دستانش از یکی.  کرد یم يسپر

  . خورد یم تکان اریاخت یب گرشید دست و بود داشته نگاه

 جنگل سمت به قدم چند بعد و ،  گذاشت نیزم يرو بر را گوشت ، ستادیا بک ، خانه از دورتر متر نیچند

  .  داد یم گوش داشت. شناختم می من که شد خم يطور سرش ، ستادیا آنجا يا لحظه يبرا.  رفت

  . ندادم جواب من اما»   ؟  کنه یم داره کار یچ« :  دیپرس زابلیا

  .   بشنوم وضوح به را شیصدا توانستم یم خانه درون یحت و کرد حلقه دهانش دور را دستانش بک

  »!  سم ؟یهست یک  ادیم ادتی!  سم!   سم!  ییاونجا تو که دونم یم!  سم« :  زد ادیفر دوباره او» !  سم «

 توانست یول ، خورد سر نکهیا تا ، زدیم ادیفر را سم نام یخال ي زده خی جنگل سمت به  دیلرز یم که یحال در

  . دارد نگه افتادن از قبل درست را خودش

  .  دیلغز یم نییپا به هایم گونه يرو از یآرام به میها اشک و بودم فشرده میلبها به را انگشتانم

 در دستان خوردند، تاب و پیچ و شدند خم رفتند، باال هایش شانه بعد و ، زد ادیفر گرید بار کی را سم نام بک

 و ، درهم و پاره ، بود زانیآو او به شیها لباس. خراشیدند می دورش در را برف هاي الیه پاهایش تکاپو
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  .داد می تکان را سرش کرد، رییتغ سپس

 که بود ما به نگاهش ، برگشت يا شهیش يدرها سمت به چشمانش ، بود ستادهیا اطیح وسط يخاکستر گرگ

 ، شد خکوبیم سپس و.  گرفت فاصله یقدم دیپوش ینم هرگز گرید که ییها لباس از.  میکرد یم شیتماشا

  .  چرخواند جنگل سمت به را سرش

 نشسته پشتش يرو برف ، محتاط و بود نییپا سرش ، شد داریپد يگرید گرگ ، خشک اهیس هاي کاج انیم از

  .  افتی  مرا شهیش پشت از ، چشمانش.  بود

  .  سم
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  گریس – فصل شصتم

  درجه فارنهایت 36

  

 خارج.  شب و برف انتظار در و زده خی يها ابر از بود مملو کرانیب آسمان.  بود يخاکستر ، فوالد مانند غروب

 لیاتومب يجلو ي شهیش به برف و.  داد یم صدا ها کیالست ریز نمک از دهیپوش ي جاده ،  يو.  وی.  اس از

 يبرا بو اما.  کرد یم تیشکا»  سگ رطوبت يبو«  از فرمان پشت در زابلیا ، نیماش داخل ، کرد یم برخورد

 یصندل در.  اضطراب رداریواگ و زیت ي لبه ، آن پس در و.  مشک يبو و باران ، بود تازه خاك و کاج يبو من

 نشسته عقب یصندل در من کنار در ایویاول.   وانیح و انسان بین راه ي مهین در ، کرد یم ناله آرام جک ، مسافر

  .  شد یم درد باعث که بود زده گره من انگشتان به محکم چنان را انگشتانش و ، بود

 آور خواب يها دارو اثر در و نیسنگ بدنش ،  میبرد يو.  وی.  اس به را او ما که یهنگام.  بود ما سرِ پشت سم

 يرو بر اتومبیل ریتا چلوپ و چلپ يصدا يورا از من و ، بود ناموزون و قیعم تنفسش ، حاال.  بود هوشیب

 ارتباط ینوع کنم لمس را او توانستم ینم یوقت تا دادم می گوش هایش نفس صداي به زحمت به سیخ نیزم

 درون از را انگشتانم و نمیبنش کنارش در توانستم یم بود شده قیتزر او به که ییدارو با.  باشد برقرار نمانیب

  .  بود یم آور عذاب شیبرا نیا یول ، دهم حرکت خزش

  .دور بسیار من از ، خودش يایدن در.  بود وانیح کی اکنون او

.  شد ینم دهید ينور و بود کیتار نگیپارک ، ساعت نیا در.  شد متوقف یکوچک درمانگاه مقابل در زابلیا

 هیشب.  آمد ینم نظر به معجزه يبرا یمحل همانند اینجا.  بود رنگ يخاکستر کوچک مربع یک مانند کینیکل

  .  کردم رونیب سرم از را افکار نیا.  دیآمد یم آنجا به دینداشت یپول و دیشد یم ضیمر یوقت که بود ییجا

 از قبل یتون یم یلعنت ، جک.  نیایب« .  نبود یعصب شیصدا» .  رفتم کش مامانمو يدایکل من« :  گفت زابلیا
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  » ؟ ینکن یوحش رو یکس تو میبر نکهیا

 زابلیا« .  خورد یم تکان داشت ، بود شیپاها يرو سم ؛ کردم نگاه عقب به.  گفت ینامفهوم زیچ لب ریز جک

  ».  رهیم نیب از داره لیباندر اثر.  کن عجله ،

  ».  دیدیدزد منو شما که گم یم اونا به  من ، گرفتن رو ما اگر« .  دیکش را یدست ترمز سرعت به زابلیا

« .  دندیکش عقب رو خود سرما اثر در دو هر جک و ایویاول ؛ کردم باز را خود طرف در ، عجله با» ! نیایب «

  ».  دیبدوئ دیبا دوتا شما - نیکن عجله

 يو.  وی.  اس از خارج سمت به و» .  يببر هم رو اون کنم کمک بهت تا گردم یم بر« :  گفت من به زابلیا

  . ها مست مثل ، دیرس یم نظر به ناجور.  دیچرخ من سمت به چشمانش که ، برگشتم سم طرف به ، دیدو

 یچشمان ، من ینیب به ینیب ، افتادم رختخواب در سم  با کشیدن دراز ادی به ، زدم خی نگاهش اثر در يا لحظه

  . شد یم رهیخ من به که

  .  درآورد اضطراب اثر در و نرم ییصدا او

  ».  متاسفم« :  گفتم او به

 سم ي پوزه دور ماهرانه طور به و آورد در را کمربندش او.  کنم کمکش تا رفتم طرفش به من و بازگشت زابلیا

  . دیچیپ

 یکس آنجا و بودند نگرفته گاز را او.  نکند را نکاریا میبگو او به  توانستم ینم اما.  خوردم یتکان یناراحت از

  .   کند ضمانت ندیفرا نیا به را سم العمل عکس که نبود

 در که ، کرد باز را درب لگد با زابلیا.  میبرد درمانگاه سمت به وار خرچنگ و میداشت نگه خودمان نیب را او

 و بذار آنها از یکی يتو رو سم.  رسه یم یشگاهیآزما يها اتاق به راه اون« .  بود باز مهین یکم حاضر حال
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 به دوباره باشه، گرما توي کافی مدت به اون اگه دیشا.  مید یم انجامش جک و ایویاول يرو اول ، کن قفلش

  ».  برگرده اول حالت

 معجزه نکهیا مگر کند ینم رییتغ او که میدانست یم دو هر ما ، بود مهربانانه اي اتعاده فوق طور به زابلیا دروغ

  .  دهد رخ يا

 گرگ سم که یزمان دارو نیا و – ندهد رخ یاتفاق سم يبرا که باشم دوارمیام توانستم یم ، حالت نیبهتر در

  . نکشد رو اون هست

 منتظر آنجا ما از شیپ جک و ایویاول.  شدم داد یم دارو يبو که یشلوغ و کوچک انبار داخل زابلیا دنبال به

 یزمان.  کرد متعجب را من که بودند صحبت مشغول ییگو و بودند کرده کینزد گریکدی به را شانیسرها.  بودند

  .  آورد باال را سرش جک  میآمد ما که

  » ؟ میبش خالص جهنم نیا شر از فقط شهیم ، ندارم رو انتظار نیا تحمل من« :  گفت

  » ؟  میکن یعفون ضد اول الزمه« .  انداختم ینگاه یالکل يها پنبه ظرف به

 قیتزر محل عفونت نگران هیمعن یب.  میکن یم آلوده تیمنانژ با اونو داریم عمداً ما« .  کرد نگاه چپ چپ زابلیا

  ».  میباش

  . کردم زیتم دستمال با رو جک يبازو ، آورد یم در خچالی از را يریخونگ مخصوص سرنگ زابلیا یوقت

  . بود شده رهیخ سرنگ به شیها چشم» .  ایخدا ، آه« :  کرد زمزمه ایویاول

 و کردم آماده را سرنگ سپس ، چرخاندم و گرفتم را جک سرد دست من.  میده آرامش او به تا مینداشت یوقت

 که یمطمئن« .  کرد نگاه جک به زابلیا.   بود کرده قیتزر را يهار واکسن پرستار بودم دهید که افتادم یزمان ادی

  ».  يخوا یم نویا
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  ».  دیبد انجامش فقط« .  بود دهیترس.  داد نشان یغرش با را شیها دندان او

 به تونه ینم اون.  بدم انجامش من بزار« :  گفتم.  شوم لشیدل متوجه تا دیکش طول يا لحظه ؛ بود مردد زابلیا

  ».  بزنه صدمه من

 رو اونور« : دادم دستور جک به.  گرفتم را او يجا من.  رفت کنار خودش و داد من دست به را سرنگ زابلیا

 به با را صورتش یکدفعه یوقت و ، بردم فرو داخل به را سوزن.  برگرداند گرید طرف به را سرش» .  کن نگاه

 وونیح تو.  کن کنترل خودتو« :  گفتم يزیت با.  زدم یلیس صورتش به آزادم دست با ، چرخاند من طرف

  ».  یستین

  ».  دیببخش« :  گفت لب زیر او

.  دمیکش رونیب را سرنگ و نکنم فکر داخلش آلود خون اتیمحتو به کردم یم یسع ، دادم فشار کامالً را سرنگ

 شده قیتزر سرنگ از که يا آلوده خون ای است جک خون که دانستم ینم ، بود يقرمز ي نقطه قیتزر محل در

.  دادم قرار قیتزر محل يرو را یپانسمان بند و برگشتم خودم نیبنابرا بود مانده رهیخ آن به فقط زابلیا.  بود

  .  کرد یفیخف ي ناله ایویاول

« :  گفتم زابلیا به.  دیرس یم نظر به ناخوش زابلیا.  گرفت آغوش در را بازوانش او» .  مرسی« :  گفت جک

 و بود دهیپر رنگش یلیخ.  میدیچرخ ایویاول سمت به من و داد من به را آن زابلیا» .  بده بهم رو یکی اون فقط

 من يجا به زابلیا.  خورد یم تکان یعصب طور به دستانش ؛ نمیبب را اش قهیشق يرو رگ ضربان توانستم یم

 ، شود انجام زیانگ نفرت کار این تا میکرد یم بودن دیمف احساس دیبا دو هر نکهیا.  کرد یالکل را بازو يرو

  .  بود يا نانوشته قانون مانند

  »!  کنم یم سکیر!  بدم انجام رو کار نیا خوام ینم من ، شد عوض نظرم« :  گفت کنان هیگر ایویاول

  ».  باش آروم.  ویاول.  ایویاول« .  گرفتم را دستش
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 نیا تا رمیبم دم یم حیترج بگم تونم ینم« .  بود سرنگ ي رهیت یسرخ يرو ایویاول چشمان» .  تونم ینم «

  ».   باشم جوري

 یول  ، شود کشتنش به منجر توانست یم که کنم متقاعد يزیچ يبرا را او خواستم ینم.  میبگو چه دانستم ینم

  ».  ایویاول -  تیزندگ تمام  یول«.  ندهد انجام ترس خاطر به را کار نیا او خواستم ینم

 می امتحان شانسمو من.  کنه امتحان جک دیبزار اول.  نداره رو ارزشش ، نه.  نه« .  داد تکان را سرش ایویاول

  ».  تونم ینم.....  یول.  دمیم انجامش اونوقت ، داد جواب اون يرو اگر. کنم

 زمستون يبرا يزود به!   کنندس منجمد سرما نیا ؟ نه!  گهید نوامبره کهینزد االن یدون یم تو« :  دیپرس زابلیا

  ».  بهاره که هیوقت ما يبعد فرصت و ، یکنیم رییتغ

 چند يبرا دخترشون  کنن فکر مادرش و پدر نکهیا.  نداره يضرر چیه.  کنه صبر دیبذار« :  گفت عجله با جک

  ».  شده نهیگرگ اون بفهمن که نهیا از بهتر شده گم ماه

  ».  کنم یم خواهش« :  گفت اشک از پر یچشمان با ایویاول

 یم ، قلبم در و.  دانستم ینم او از شتریب يزیچ من.  گذاشتم کنار را سرنگ و انداختم باال يا شانه درمانده من

 تا کند زندگی عزیزش هاي گرگ با بود بهتر – کردمیم انتخاب را همین ، بودم شیجا به من اگر که دانستم

  . بمیرد منانژیت از اینکه

 سیگر ، خوب.  باش منتظر دید از خارج ، اونجا.  نیماش سمت به برو ایویاول با ، جک ، خوب« :  گفت زابلیا

  ».  است کرده چه شیآزما اتاق با  میبود رفته ما که یزمان سم که مینیبب میبر بزن. 

 رییتغ يبرا تالش در و ، ماندن گرم يبرا هم کنار در دهیچسب ، رفتند يورود تاالر طرف به ایویاول و جک

  . بود کرده رییتغ قبالً که میرفت یگرگ سمت به هم من و زابلیا.  نکردن
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 از قبل و داد قرار من يبازو يرو بر را دستش زابلیا ، میستادیا بود آن در سم که یشیآزما اتاق از خارج یوقت

.  بکشه رو اون تونه یم نیا  ؟ يبد انجام کارو نیا يخوایم یمطمئن« .  کرد متوقفم بچرخانم را رهیدستگ نکهیا

  ».  کشتش یم احتماالً

  .  کردم باز را در و چرخاندم را رهیدستگ بدهم را او جواب نکهیا يجا به

 شیآزما زیم کنار در ، کوچک ، سگ کی مثل ، دیرس یم نظر به یمعمول سم ، اتاق يها یمهتاب زشت نور در

 به شود دیر خیلی او براي احتماالً اینکه از قبل کاش اي که کردم می آرزو ، زدم زانو او مقابل در.  بود کرده قوز

 یم قبل از...  ستمیبا مرموز و ركیز ، ءیش کی مثل تو يجلو خوام ینم»  .  سم« . افتادیم می درمان این فکر

 را او شد باعث که بود من یخودخواه فقط نیا.  گرداند بر یانسان حالت به را او تواند ینم گرما نیا که دانستم

 برایش داشت که فرمی این در توانست نمی احتماالً که الخطا جایز یدرمان و ، یخودخواه.   اورمیب کینیکل به

  » ؟ يخوایم نویا هنوزم ایآ ، سم« . باشد کارساز

  . دادم قورت را دهانم آب یناراحت با.  بود سیاهش موي این اینکه تصور در ، کردم لمس را خزش

 با نکه،یا فقط ؛ است دهیفهم را میها صحبت از چقدر او که نداشتم ينظر چیه.  درآورد ییصدا اش ینیب با سم

  . دیچینپ خود به من تماس از هوشش،یب مهین حالت

  » ؟ یکن امتحان يخوا یم هنوزم.  بکشه رو تو تونه یم نیا« .  کردم تالش دوباره

  . کرد يدار یمعن ي سرفه زابلیا ، من سر پشت

 شیها چشم به و کردم نوازش را سرش.  کرد خروجی در و زابلیا به یعیسر نگاه ، درآورد يا ناله يصدا سم

  . کشتند یم مرا کردم یم نگاه آنها به یوقت.  بودند جور همان آنها ا،یخدا.   شدم رهیخ

  . شد یم یعمل دیبا نیا
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 را يزیچ هرگز.  انداختم ینگاه زابلیا به.  ندادم خودم به را کردنش پاك زحمت.  دیلغز نییپا صورتم از یاشک

  ».  میبد انجام رو کار نیا دیبا ما« .  بودم نخواسته نطوریا

 ینم فکر نکهیا فقط.   باشه داشته یشانس نشه انسان به لیتبد اگه کنم ینم فکر ، سیگر« .  نکرد حرکت زابلیا

  ». کنه کار کنم

 يکار نیچن ، بود نشده قیتزر بدنش به مسکّن اگر.  دمیکش صورتش ي گوشه فیلط و کوتاه يموها به یانگشت

.  بست را چشمانش.  شود آرام اش یوانیح ي زهیغر تا بود شده باعث لیبنادر از استفاده اما. کرد ینم تحمل را

  . دهد امید من به تا بود کافی گرگی غیر رفتار نیا

  ».  گمیم يجد ؟ نه ای میکن یم رو کار نیا.  سیگر «

  ».  کنمیم امتحان رو يزیچ هی دارم ، کن صبر« :  گفتم

 در را صورتم» . يبد گوش من به ، یتونیم اگه که خوام یم« :  گفتم سم به زمزمه با و نشستم نیزم يرو

 يا قهیطر. آوردم ادی به را بود داده نشان من به قبل ها مدت او که يا ییطال جنگل و کردم فرو گردنش يموها

 را دندیرقص یم و خوردند یم چیپ نیزم يسو به رشانیمس در ، سم چشمان رنگ هم ، زردش يها برگ که

.  آوردم ادی به بود انسان رنگ کرم و صاف پوست به هیشب که را غان درخت دیسف و کیبار ي تنه.  آوردم ادیب

 يایرو در يجامد و رهیت شکل.  آوردم ادی به ، بود کرده باز را بازوانش ، بود ستادهیا درختان انیدرم که را سم

 تا که اي بوسه هر.  را نیریش ي بوسه.  زدم یم ضربه اش نهیس به که من ، آمد یم من يسو به نکهیا.  درختان

 را بازدمش فیلط يگرما.  بودم شده خمع اش انسانی بازوان در که زمانی هر و، آوردم یاد به را داشتیم حال به

  . آوردم ادی به خورد یم گردنم به بودم خواب یوقت که

  . آوردم ادیب را سم

  .دهد نجات را من که.  شد خارج بودنش گرگ حالت از من خاطر به که آوردم ادیب را یزمان
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  .  لرزید می داشت و بود، شیپاها انیم در دمش و ، انداخت نییپا را سرش.  شد دور من از يتند به او

  . بود در ي رهیدستگ يرو زابلیا دست»  ؟ افته یم یاتفاق چه داره «

 براي داشت او.  شد صاف دوباره ، کرد گلوله را خودش ، خورد سرش پشت ي قفسه به ، شد دورتر من از سم

  بعد و ، شد سم دوباره و شد گرگ.  خورد یم تکان پوستش داخل در.  انداخت می پوست آزادي

  او

  فقط

  سم

  .  بود

     . زدند یم چنگ کاشی به انگشتانش.  شدت به  د،یلرزیم او ، قفسه مقابل در» . کن عجله« :  کرد نجوا سم

  ».  بده انجامش االن نیهم ، باش زود« 

  . بود شده خشک در کینزد در زابلیا

  »! گهید ایب!  زابلیا «

.  پشتش لخت پهناي درکنار ، شد خم سم کنار در.  اومد ما کینزد به بود افتهی ییرها سحر از تازه انگار که او

  .   گرفتم را سم دست و ، زدم زانو من.  آمد یم خون آن از که بود گرفته گاز را شیها لب سخت يقدر سم

  ».  تونم نمی دیگه ، کن عجله – سیگر« .  آمد یم در یسخت به شیصدا

 مهین تا را سرنگ.  کرد فرو را سوزن و ، چرخاند ، گرفت را سم بازوي فقط.  دینپرس يگرید سوال چیه زابلیا

  .  شد خارج زابلیا دستان از سرنگ شد خارج کنترل از انهیوحش سم یوقت یول ، کرد یخال
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  . آورد باال و، دیکش رونیب من دست از را دستش ، کرد پشت من به سم

  »!  سم «

 خوران تلوتلو و لرزان.  نشد شدن گرگ صرف هم شود انسان تا دیکش طول که یزمان نصف. بود رفته او اما

  . خورد نیزم به و دیکش یم ها یکاش به را شیها ناخن

  . گذاشت شخوانیپ روي را سرنگ او.  گفت که بود يزیچ تمام نیا» .  سیگر ، متأسفم« :  گفت زابلیا

  ».  گردمیم بر االن نیهم.  شنوم یم رو جک يصدا. اَه «

 تحلیل و تند هایش نفس.  بردم فرو اش پوشش در را صورتم و زدم زانو سم بدن کنار.  شد بسته و باز درب

  .بود رفته

  . کشت می را او نیا.  کشتم را او من:  بود نیا کنم فکر آن به توانستم یم که يزیچ تمام و
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  .تمام حقوق این اثر متعلق به مترجمین و وبسایت مذکور میباشد
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  ) Shiver(  لرزش:  فالز مرسی هاي گرگ

  مگی استیفویدر : نویسنده 

  یاسمین جهانبخش : سرپرست ترجمه 

  کیمیا نعمان ، یاسمین جهانبخش :  این فصول مترجمین

  افشین موسوي ، شفق ملّازاده: بازبینی نهائی متن 

  فر میالد مهربانی: و لوگو طراح صفحه 

  ) twilight.ir(  وبسایت فارسی توآیالیتبار از  براي اولین ترجمه و نشر
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  گریس – ت و یکمفصل شص

  درجه فارنهایت 36

  

  ».ستین خوب حالش ایویال. میبر دیبا سیگر باش زود«. کرد باز را نهیمعا اتاق !در جک

 شده استفاده سرنگ تا دمیچرخ. شدم زده خجالت دیدیم مرا آلود اشک يها گونه نکهیا از. ستادمیا و شدم بلند

  ».دارم ازین کمک به سم کردن حمل يبرا« . ندازمیب شخوانیپ کنار خطرناك و یسم يها زباله ظرف در را

  ».نجایا فرستاد منو زابلیا نیهم واسه« . کرد نگاه من به دهیکش درهم يابروها با

 ریز تا کردم خم را سرم و برگشتم. بود يخا اتاق کف. ستادیا باز حرکت از قلبم ناگهان و کردم نگاه نییپا به

  » سم؟« . کنم نگاه را زیم

  . بود یخال اتاق. بود گذاشته باز را در جک

 در. نبود سم از ياثر چیه» ! کنم داشیپ کن کمکم« :  گفتم او به ادیفر با شدم، راهرو وارد و دادم هل را جک

 هجوم داخل به اهیس شب و است باز کامل راهرو يانتها درب که دمید دم،یدو یم راهرو نییپا سمت به کهیحال

 یاهیس کرد خواهد فرار سمتش به که یمکان نینخست رود، نیب از گرگ کی يداروها اثر که یزمان. آورد یم

  .سرما. شب. فرار. است شب

 یپ در ک،ینیکل پشت در يباندر جنگل کیبار ي هیحاش در و گشتمیم خود دور به نگیپارک ي محوطه در

 ییصدا چیه. خورد ینم چشم به ينور چیه. بود شده حاکم جا همه بر مطلق یکیتار اما. بودم سم از ینشان

  .نبود سم از ياثر چیه. شدینم دهیشن

  »!  سم «

  .ترند يقو اریبس یوانیح زیغرا اما بود، يقو سم. آمد ینم سمتم به د،یشنیم هم را میصدا اگر یحت که دانستم یم

 ختهیآم او خون با آرام آرام آلوده !خون شهیش آن از ینصف و افتاده يا گوشه در سم لحظه نیا در نکهیا تصور
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  .بود تحمل قابل ریغ شودیم

  .بود رفته او. دیچیپ یم شب دل در ادیفر و ونیش ناله، کی همچون میصدا» !  سم «

 در که زابلیا. شد متوقف من کنار در یلرزش با زابلیا وي.یو.اس. کرد کور را چشمانم لیاتومب يها چراغ نور

 نظر به روح کی همچون صورتش داشبرد نور در. کرد باز را راننده کنار !در و شد خم بود، نشسته راننده یصندل

  .دیرس یم

 نجایا ادیز هم شیجور نیهم. بده حالت رییتغ ایویال نمونده يزیچ!  گهید باش زود. سیگر شو، سوار «

  ».میموند

  .کنم ترك را سم توانستم ینم

  »!  سیگر «

 یچشمان همان ها چشم نیا. کرد یم التماس من به چشمانش با نشست، عقب یصندل در لرزان یبدن با جک

  .بدانم ها ماجرا نیا درباره يزیچ آنکه از شیپ بودم، دهید ابتدا از که بودند

 در که دمید را دیسف یگرگ کردم، نگاه پنجره رونیب به که لحظه همان در درست. بستم محکم را در و شدم سوار

 لیاتومب ي نهیآ از. بود زنده یشلب بود زده حدس سم که همانگونه. یشلب. بود ستادهیا نگیپارک محوطه هیحاش

 یکیتار دل در و دیچرخ که یزمان. دوخت چشم ما به و ستادیا نگیپارک در زین گرگ آن. شدم رهیخ او به

  .نمیبب چشمانش در را يروزیپ حس توانستم یم شد، دیناپد

  » گرگهاست؟ کیی کدوم اون« :  دیپرس زابلیا

  .سم سم، بود، سم کردمیم فکر که يزیچ تنها به. دهم پاسخ توانستم یمن من اما
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۵

  گریس – ت و دومفصل شص

  درجه فارنهایت 40

  

 کی. نشست دمیجد لیاتومب در راننده کنار یصندل در او» .باشه خوب جک حال کنم ینم فکر« : گفت ایویال

 یبافتن یکاله و داشت تن بر مرا يپلوورها از تا 2 نکهیا با. دادیم ییتنها و يشو فرش يبو که کوچک يمزدا

 بود، خوب حالش اگه«. بود کرده جمع بدنش دور به را دستانش و دیلرز یم داشت همچنان بود، کرده سر

  ».گفت یم بهمون زابلیا

 ایویال با حق احتماالً که کردم یم فکر نیا به اریاخت یب اما» .ستین زدن تلفن اهل ادیز زابلیا یول. دیشا« : گفتم

  . گذشت یم ساعت 8 میبود دهیشن رابلیا از يخبر که يا دفعه نیآخر از و بود سوم روز امروز. بود

  .بود شده سفت گردنش و داشت يدیشد سردرد جک:  اول روز

  .بود رفته باال بدنش يدما. بود شده شتریب سردردش:  دوم روز

  .زابلیا یگوش یتلفن یمنش:  سوم روز

 آماده« :  گفتم. کردم پارك زابلیا وي.ي.اس پشت و راندم بک ي خانه مقابل در پارك يجا داخل به را مزدا

  » ؟يا

 خانه يورود !در سمت به و شد ادهیپ نیماش از حال هر به اما ست،ین آماده که بود نیا از یحاک ایویال ظاهر

  » زابل؟یا« . بستم سرمان پشت را در و شدم خانه وارد دنبالش به من. دیدو

  ».نجامیا «
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 که شاد زرد رنگ به کوچک یاتاق. میشد نییپا ي طبقه يها خواب اتاق از یکی وارد و میکرد دنبال را شیصدا

  .نداشت بود کرده پر را فضا که استفراغ متعفن يبو با یهمخوان چیه

 ییها يکبود و یرفتگ گود چشمانش ریز در. بود نشسته یصندل کی يرو چهارزانو زابلیا تخت، يانتها در

  . بود شده جادیا شست انگشت يجا مانند

   »؟ينزد تلفن بهمون چرا«:  گفتم و دادم دستش به را بودم آورده همراه که يا قهوه فنجان

  ».رنیم نیب از دارن هاش انگشت« . کرد نگاه من به زابلیا

 پروانه همچون که کردم نگاه او به سرانجام اما کنم، يخوددار جک به کردن نگاه از کردم یم یسع لحظه نیا تا

 يندیناخوشا طرز به انگشتانش نوك. بود شده جمع خود دور به و دهیکش دراز تخت يرو شکسته بال و پر يا

  .فشرد را میگلو یبغض. بودند بسته چشمانش زد،یم برق و بود عرق سیخ صورتش. بود درآمده یآب رنگ به

 روشن را زیچ همه کار نیا ییگو آورد، باال را لشیموبا» .کردم سرچ ش درباره نترنتیا تو« : گفت زابلیا

 مغز چون شدن یآب پاش و دست يانگشتا و. شده ملتهب مغزش یداخل ي هیال که نهیا واسه سردردش«. کردیم

  »  .بود درجه 40 تبش. گرفتم اندازه رو بدنش يدما. دهینم رو ها قسمت اون به یرسان خون فرمان گهید

  ».ارمیب باال برم دیبا«: گفت ایویال

  .گذاشت تنها جک و زابلیا با مرا و کرد ترك را اتاق او

  ».متأسفم«: گفتم. بزند یحرف چه یتیموقع نیچن در دانست یم بود نجایا سم اگر. میبگو دیبا چه دانستم ینم

 که رفتیم شیپ همونطور یچ همه اولش« . بود غم از پر و فروغ یب چشمانش انداخت، باال يا شانه زابلیا

 بار نیآخر اون. شه لیتبد بود نمونده يزیچ ن،ییپا اومد دفعه کی بدنش يدما که یوقت اول شب. میداشت انتظار

 از. رهیم شیپ خوب داره یچ همه کردم یم فکر. نداد حالت رییتغ جک بود شده قطع برقا که شبید یحت. بود
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 يا بهونه بتمیغ يبرا مدرسه تو« . کرد اشاره تخت سمت به زابلیا» .نداده حالت رییتغ شد، شروع تبش که یوقت

  » ؟يکرد جور

  ». بله «

  ». هیعال «

  . شد راهرو وارد من از پس و بود دشوار شیبرا انگار که شد بلند یصندل يرو از يطور. دیایب دنبالم کردم اشاره

 ییصدا با. بشنود را مانیحرفها نتواند دادیم گوش داشت جک کهیدرصورت که بستم ییجا تا را خواب اتاق در

  ».مارستانیب مشیببر دیبا زابل،یا« : گفتم آهسته

 یکنیم فکر. باشه مرده جک قراره مثالً م؟یبگ یچ بهشون و« . دیخند دهنده آزار و بیعج ییصدا با زابلیا

 ماه 2 مدت به چون. نداره دهیفا بازم م،یبد براش هم یجعل اسم هی اگه یحت. نکردم فکر مسئله نیا به خودم

  ».دادنیم نشون ها خبر تموم تو رو صورتش

 رو مونیسع دیبا حداقل که نهیا منظورم. میکنیم هم سر یداستان هی خب؟ م،یکنیم امتحان رو شانسمون پس«

  ».میبکن

 ییصدا با سرانجام. کرد نگاه من به یطوالن یمدت يبرا بود، درآمده سرخ رنگ به چشمانش يدیسف که زابلیا

 رید یلیخ گهید بدم؟ نجاتش خوامینم یکنیم فکر ره؟یبم جک خوادیم دلم یکنیم فکر« : گفت روح یب و یته

 یلیخ موندن زنده احتمال کنن شروع رو درمان هم اول همون از اگه یحت تیمنانژ نوع نیا در!  سیگر شده،

 دارو برسه چه ندارم، سردردش يبرا مسکن يدارو یحت من. گذشته جک يماریب شروع از روز سه اآلن. کمه

 یشانس جک اما. بده نجاتش بتونه هست گرگ که وجودش از بخش اون تو، مثل کردم یم فکر. تیمنانژ يبرا

  ».یشانس چیه. نداره

 یم یمارستانیب به. میکن تماشا رو مرگش و مینیبش ينطوریهم میتون ینم« . گرفتم دستش از را قهوه فنجان
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 رو جک فوراً اونجا حداقل. میکن یم یرانندگ دولوث تا میش مجبور اگه. نشناسن رو اون بالفاصله که مشیبر

 وسائل از هرکدوم و کن زیتم صورتتو برو. میبگ بهشون تا میکنیم سرهم یداستان هی موقع اون تا ما و شناسن،ینم

  ». بجنب. زابلیا باش، زود. بردار ياریب يخوایم که رو جک

 !در و رفتم نییپا طبقه ییدستشو به او، رفتن از پس. کرد حرکت ها پله سمت به اما نداد، یجواب هم باز زابلیا

 نیساکن که يا خانه در معموالً. کنم دایپ آنجا در يبخور درد به زیچ است ممکن کردم فکر. کردم باز را گنجه

 درد جهت شیپ سال 3 که مسکن يتعداد و نوفنیاستام عدد چند. است فراوان دارو و قرص باشد داشته يادیز

  .برگشتم جک اتاق به و برداشتم را همه. کردم دایپ بود شده زیتجو

 روز 3 نیا که کردم فکر خود با. دادیم استفراغ يبو نفسش»  ؟يداریب جک،«: گفتم و زدم زانو سرش کینزد

 خود به کردم یم یسع. ختیریم هم به ام معده فکرش از. کردند یم یزندگ یجهنم چه در زابلیا و او گذشته

  .توانستم ینم اما بدهم، دست از را سم من شد باعث که بود او چون است، نیهم جک يسزا که بقبوالنم

  ». نه« . بدهد مرا جواب تا دیکش طول يادیز مدت

  » ؟یباش تر راحت یکم تا بدم؟ انجام برات بتونم که هست يکار «

  ». کشهیم منو داره سرم« . بود فیضع اریبس شیصدا

  » ؟يبد قورتشون یبتون یکنیم فکر. دارم مسکن قرص تا چند«

 کردم کمک جک به و برداشتم تخت کنار از را آب وانیل. درآورد خود از دییتأ نشانه به نامفهوم و گنگ ییصدا

 منتظر قهیدق 15. باشد  'متشکرم'  ي جمله توانستیم که کرد زمزمه لب ریز يزیچ. ببلعد را ها کپسول از تا چند

  .شد آرام یکم بدنش و کردند اثر باالخره ها قرص نکهیا تا ماندم

 شدت از مغزش ده،یکش دراز يا گوشه در چگونه کردم تجسم. داشت قرار تیوضع نیهم در زین سم ییجا کی

 سم يبرا یاتفاق اگر که داشتم باور. است مرگ حال در و شودیم شتریب و شتریب تبش است، انفجار حال در درد
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. کردم یم حس آور عذاب يدرد ناگهان مرد یم او که يا لحظه در مثالً. شدم یم متوجه ينحو به من افتاد، یم

 نیا کردم یم فکر که يزیچ تنها به. سرداد کوتاه يا ناله خود آرام نا خواب در درد، شدت از جک تخت، يرو

 را خون سرنگ زابلیا که دمید یم را صحنه آن ذهنم در مدام. بودم کرده قیتزر را خون همان زین سم به که بود

  .کردیم سم يها رگ وارد آور مرگ یمعجون همچون

 در را ایویال و رفتم آشپزخانه به» .گردم یبرم زود« : گفتم او به است دهیخواب جک کردم یم فکر نکهیا با

  . افتمی کردیم تا را يکاغذ تکه و بود شده خم آشپزخانه اوپن يرو کهیحال

  »  چطوره؟ حالش«: دیپرس

  » ؟يایب یتونیم تو. مارستانیب مشیببر دیبا« . دادم تکان را سرم

 به اوپن يرو را شده تا کاغذ تکه» .ام آماده گهید کنم فکر« . بود صیتشخ قابل ریغ و مبهم نگاهش حالت

  ».یبرسون مادرم و پدر دست به نویا و یکن دایپ یراه هی خوامیم« . داد هل من سمت

  » ه؟یچ نیا«: گفتم و انداختم باال ییابرو. داد تکان را سرش ایویال اما کردم، کاغذ يتا کردن باز به شروع

 بازم اونها البته. بگردن دنبالم نکنن یسع نکهیا و کنمیم فرار خونه از دارم من گهیم بهشون که اس نامه هی نیا«

  ».افتاده برام يا گهید اتفاق ای دهیدزد منو یکس کنن ینم فکر ينطوریا حداقل اما کنن،یم رو تالششون

  .نبود سؤال کی نیا» .يبد حالت رییتغ يخوایم «

 رییتغ برابر در کردن مقاومت« . دیکش هم در بیعج یشکل به را صورتش و داد تکان دییتأ ي نشانه به را سرش

 احساس رم،یگیم رو رییتغ يجلو یوقت که باشه خاطر نیا به دیشا. شهیم سخت یلیخ برام داره حالت

 لحظه اون انتظار در صبرانه یب راستش. فتهیب اتفاق نیا خوامیم خودم گهید اآلن اما. دهیم دست بهم يندیناخوشا

  ».ادیم احمقانه نظر به دونمیم. ام
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 و خودم يها گرگ با بتوانم تا باشم، ایویال يجا تا بدهم دارم هرچه بودم حاضر. نبود احمقانه اصالً من نظر به

. بود مشخص جوابش که دمیپرس را یسؤال عوض در م،یبگو ایویال به را نهایا خواستمینم اما. باشم سم با

  » ؟يبد حالت رییتغ نجایهم يخوایم«

 بود یپشت اطیح به رو که يا پنجره کنار در هم با و شوم آشپزخانه وارد دنبالش به تا کرد اشاره من به ایویال

  ».کن نگاه دقت با. یکن صبر لحظه چند دیبا. کن نگاه. بدم نشونت يزیچ هی خوامیم« . میستادیا

 یمدت. میکرد نگاه جنگل ي دهیچیپ هم در يها بوته و یزمستان روح یب يایدن به و میستادیا پنجره پشت

 یم گرید يا شاخه به برگ یب ي شاخه کی يرو از که يا پرنده نامشخص شکل جز من و شد يسپر یطوالن

 و بزرگ یگرگ و کرد جلب را توجهم آهسته و یجزئ یحرکت نیزم سطح یکینزد در سپس. دمیند يزیچ دیپر

 مانده ثابت خانه يرو د،یرسیم نظر به رنگ یب باًیتقر که گرگ روشن چشمان. دمید جنگل انیم در را رنگ رهیت

  .بود

 جانیه که شدم متوجه ناگهان» .هستن منتظرم کنمیم احساس اما دن،یفهم کجا از اونها دونمینم« : گفت ایویال

  .افکند هیسا وجودم بر ییتنها بیغر حس. زدیم موج اش چهره

  » نه؟ مگه ،يبر يخوا یم اآلن نیهم «

 ییرها واسه نیا از شیب تونم ینم. ندارم کردن صبر طاقت گهید« . داد تکان دییتأ عالمت به را سرش ایویال

  ».کنم صبر

 یم خاطر به را ها چشم نیا شکل دیبا اآلن. دوختم چشم درخشانش و سبز اریبس چشمان به و دمیکش یآه

 رو نامه« . چه دانستمینم اما م،یبگو او به يزیچ دیبا کردم یم فکر. دهم صیتشخ را آنها بتوانم بعدها تا سپردم

  ».ویال شه،یم تنگ برات دلم. باش خودت مواظب. دمیم مادرت و پدر به

  .دیکوب مانیها صورت به سرد يهوا کردم، باز را يا شهیش در
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 من که بود سرمست و بیعج يموجود او. سرداد جانانه يا خنده او انداخت، ایویال اندام بر یلرزش باد که یزمان

  ».سیگر نمت،یبیم بهار« . شناختمشینم گرید

 برسد، جنگل درختان ٔ هیحاش به آنکه از شیپ و دیدو اطیح داخل به آورد یم در را پلوورش که یحال در ایویال

 نیح در سم ای و جک که یرنج و درد از ياثر. بود شده زیخ و جست پر و شاد بال، سبک یگرگ به لیتبد

 دنید با.  بود شده ساخته یزندگ نوع نیا يبرا او انگار – نداشت وجود ایویال در کردند یم تجربه حالت رییتغ

  .يشاد ای و حسادت، ای اندوه،. شد جادیا وجودم در یحس او

  . بودند نکرده رییتغ که ينفر 3 م،یبود نفر 3 گرید

 2 تنها گرید حاال. مرد جک بعد، قهیدق 15. نداشت یتیاهم گرید اما شود، گرم تا کردم روشن را لیاتومب موتور

  .میبود نفر
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  گریس – ت و سومشص فصل

  درجه فارنهایت 22

  

 در. دمید را او هم باز گذاشتم، مادرش و پدر لیاتومب يرو را ایویال ادداشتی نکهیا از بعد و ماجرا آن از پس

. بشناسم را او بالفاصله شدیم باعث سبزش چشمان و کرد یم حرکت درختان انیم در ش،یم و گرگ يهوا

 یعیطب خطرات مقابل در او از و دادند یم ادی او به کردند،یم اش ییراهنما گرید يگرگها. نبود تنها چگاهیه

  .کردند یم محافظت یزمستان متروك جنگل در موجود

  .نه ای است دهید را سم ایآ که بپرسم او از خواست یم دلم

  ». نه«  دیبگو جوابم در خواست یم زین ایویال کنم فکر

. زد زنگ من به زابلیا که بود چلیر با ام شده يزیر برنامه شیپ از سفر و سمسیکر التیتعط از شیپ روز چند

 سمت در که را او توانستم یم. بود زده تلفن من به د،یایب دمیجد لیاتومب سمت به نکهیا يجا به چرا دانستم ینم

  .نمیبب بود نشسته خود وي.ي.اس در ییتنها به مدرسه نگیپارک گرید

  » ؟يچطور« : دیپرس

  ». خوبم« : دادم پاسخ

  ».مرده سم که یدونیم خودتم! دروغگو« : گفت کند نگاه  من سمت به آنکه یب

  ». دونم یم« . بود رو در رو از تر راحت تلفن پشت از تیواقع نیا به اقرار

 سمت به آنرا و کرد روشن را لشیاتومب. بست را لشیموبا زده خی و پوش دیسف !نگیپارک يسو آن در زابلیا
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 پنجره سپس و کرد باز را راننده کمک سمت !در قفل کیت يصدا با. راند بودم ستادهیا خود نیماش کنار که من

  ».میبزن یگشت هی میبر ایب. شو سوار« . داد نییپا را

 میگرفت میتصم داشت، وجود یکتابفروش يجلو یخال پارك يجا کی چون و میدیخر قهوه و میرفت شهر مرکز به

. کرد نگاه مغازه يجلو به یطوالن یمدت يبرا شود ادهیپ لیاتومب از آنکه از شیپ زابلیا. میبرو مغازه داخل به

 مربوط سمسیکر لوازم و ناتیتزئ به زیچ همه. میدوخت چشم نیتریو به و میستادیا زده خی يرو ادهیپ يرو

  .داشت یعال یزندگ کی از نشان آنچه هر و یلیزنجب نان ،یشمال گوزن يها عروسک. شدیم

» .رمیگ ینم جشن رو سمسیکر گهید. هیا احمقانه دیع که من نظر به. بود سمسیکر عاشق جک«: گفت زابلیا

  ».ومدمین نجایا که شهیم يا هفته چند من تو؟ میبر يخوایم«. کرد اشاره مغازه سمت به

 خواستیم دلم. بزنم حرف اش درباره خواستمینم. گذاشتم ناتمام را ام جمله» - نجایا اومدم که يبار نیآخر «

  .بزنم یحرف اش درباره خواستم ینم اما شوم، مغازه وارد

  ».دونم یم« . کرد باز میبرا را در زابلیا

 به يگرید رنگ ،یآب و یسنگ يها قفسه. بود متفاوت ییایدن یکتابفروش داخل روح، یب و مرده زمستان نیا در

 اما شدیم پخش بلندگوها از کیکالس یقیموس نکهیا وجود با. بود روشن و دیسف مغازه نور. بودند گرفته خود

 و رهیت يموها با – کردم نگاه بود شخوانیپ پشت که يپسر به. بود نهیزم پس یاصل يصدا يبخار ممتد يصدا

  .رفت ینم نییپا که گرفت شکل میگلو در یبغض ،يا لحظه يبرا – بود شده خم یکتاب يرو کیبار و بلند اندام

 شدن چاق درباره کتاب دنبال ایب« . گرفت دردم که دیکش خود سمت به و چاندیپ را دستم یشدت چنان با زابلیا

  ». میبگرد

 از يا کپه خت،یر هم به را زیچ همه زابلیا. بود سرد فرش. مینشست نیزم يرو و میرفت يآشپز يکتابها بخش به

 من. برگرداند ها قفسه به بشانیترت گرفتن نظر در بدون را آنها ،یبررس از پس و کرد جمع خود کنار را ها کتاب
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 تا دمیکشیم رونیب را ها کتاب حواس یب و بودم کرده ها یکتاب رازهیش يرو مرتب حروف در غرق را خود زین

  .رندیگ قرار سطح کی در یهمگ

  »چطوره؟ کتاب نیا. بشم چاق چطور رمیبگ ادی خوامیم«: گفت و داد دستم به يپز ینیریش درباره یکتاب زابلیا

. فنجون و مانهیپ با نه. شده حساب کیمتر ستمیس به ها اندازه تمام« : گفتم و زدم ورق را صفحه نیچند

  ».يبخر تالیجید يترازو هی يمجبور

  ».نیبب رو یکی نیا« . داد قرار اشتباه يجا در هم را کتاب نیا زابلیا» .الیخ یب اونو اصالً «

 به آغشته رنگ زرد یاسفنج کیک تمشک، از پر شکالت يبایز يها هیال. بود کیک انواع درباره تنها کتاب نیا

  .یفرنگ توت شهد با يریپن کیک خامه،

« . دادم دستش به کلوچه انواع پخت به راجع یکتاب» .يببر مدرسه به خودت با رو کیک کهیت هی یتونینم«: گفتم

  ».کن امتحان نویا

 کرده جمع يگرید ي گوشه در که کتابها از يا کپه انیم در آنرا و» .هیعال یلیخ نیا«: گفت اتهام حالت با زابلیا

 زود دتیخر ،ينطوریا. ستین یخوب زیچ بودن قیدق ؟یستین بلد رو کردن دیخر نحوه مگه تو« . داد قرار بود

 که مشخصه. بدم ادی بهت رو دقت یب و يسرسر يجستجو هنر دیبا نکهیا مثل.  دهینم فیک اصالً و شهیم تموم

  ».یهست ناکارآمد نهیزم نیا در

. آمد سر به ام حوصله و صبر نکهیا تا بپردازم، جستجو به يآشپز يکتابها بخش در چگونه آموخت من به زابلیا

 رنگ یزرشک فرش با که ییها پله از باشم داشته آنرا قصد آنکه یب. زدم پرسه مغازه در و گذاشتم تنها را او

  .دمیرس یروانیش ریز اتاق به تا رفتم باال بودند شده دهیپوش

 دونفره مبل آن اما د،یآ نظر به قبل از کوچکتر و تر کیتار یروانیش ریز اتاق شدیم باعث رونیب یبرف روز ينما

 در میبود آمده نجایا به که يبار نیآخر در سم و دیرسیم کمر یکینزد تا ارتفاعشان که یکوچک يها قفسه و
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 شده خم ها قفسه آن مقابل در که نمیبب را بدنش فرم توانستمیم هنوز. بودند آنجا هنوز کرد،یم جستجو آنها انیم

  .گشتیم یعال یکتاب دنبال به و بود

 وجود تمام با و بستم را چشمانم. دمیکش دراز مبل يرو حال هر به اما کردم، یم را کار نیا دینبا که دانم یم

 است ممکن لحظه هر نکهیا و دارم قرار امنش آغوش در من و ده،یکش دراز پشتم سم که کنم تصور  کردم یسع

  .شود گوشم پشت در غلغلک حس باعث و دهد تکان را میموها نفسش

 که بودند نمانده یباق يادیز يجاها. کنم استشمام نجایا در را سم يبو توانستم یم کردم یم یسع یخوب به اگر

 دیشا ای – کنم حس را او يبو توانستمیم باًیتقر مکان نیا در اما باشند، داشته خود در را او ي حهیرا همچنان

  .کنم تجسم را نهایا ي همه بود شده باعث آورم ادی به را او خواستم یم دل ته از نکهیا هم

 را ام یاصل تیماه و بکشم بو را زیچ همه کردیم اصرار سم یفروش آبنبات مغازه در که آوردم ادی به را يروز

 نسبتاً ٔ حهیرا ، چرم معطر ي حهیرا:  دهم صیتشخ را یکتابفروش در مختلف يبوها توانستم یم اکنون. رمیبپذ

 گرفت،یم نشئت یرنگ يجوهرها از که ینیبنز يبو و اهیس جوهر مطبوع يبو ،يشو فرش عیما يخوشبو

 نیهم يرو سم و من بوسه ي خاطره ریدلپذ ي حهیرا و زابلیا عطر يبو بود، شخوانیپ پشت که يپسر يشامپو

  .مبل

 نیا. باشد میاشکها شاهد او که خواستم ینم زین من نم،یبب را شیاشکها من نداشت دوست که زابلیا همانند

 صحبت اش درباره هرگز که بود يزیچ کردن هیگر اما م،یزدیم حرف هم با مسائل از ياریبس به راجع ما روزها

  .ستادمیا و کردم خشک نمیآست با را صورتم. میکرد ینم
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 نظر مورد کتاب نکهیا تا انداختم نیعناو به ینگاه. بود برداشته آنجا از را کتابش سم که رفتم يا قفسه سمت به

 لکهیر ایمار نریر از ياشعار.  آوردم رونیب را جلد آن سپس کردم، دایپ را
1

 باال ینیب یکینزد تا را کتاب.  

  . بود سم يبو.  است نسخه همان شوم مطمئن تا آوردم

 که یدرحال و میرفت چلیر ي خانه به سپس. دیخر را کلوچه پخت طرز کتاب همان زابلیا. دمیخر را آن

 پس. میپخت شست انگشت اندازه به کوچک ي کلوچه يادیز يتعداد م،ینزن ایویال ای سم از یحرف بود حواسمان

 احساس و خواندم یم. کردم حبس مطالعه اتاق در لکهیر کتاب با را خود من و رساند خانه به مرا زابلیا آن از

  .کردم یم ازین

  )عاجزند حس نیا انیب از لغات(  تو از دنیکش دست و

  شکوفایی، حال در و بیکران و پرهراس ات، یزندگ

  ادراك، با یگاه و دیام نا یگاه

  . است ستاره همچون یگاه و درونت، در یسنگ همچون یگاه ات، یزندگ

  .کردمیم درك را اشعار یمعان داشتم کم کم

  

  

  

  

1.Rainer Maria Rilke            
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  گریس – ت و چهارمفصل شص

  درجه فارنهایت 15

  

 داشتم، کنارم در را او شهیهم که بود سال از وقت تنها سمسیکر. نبود سمسیکر میبرا سمسیکر گرگم بدون

 جوز ل،یزنجب يبو میدستها کهیحال در ها، وقت یلیخ. زدیم پرسه جنگل هیحاش در که صدا یب و آرام يحضور

 و ستادمیا یم آشپزخانه ي پنجره کنار داد،یم سمسیکر به مربوط گرید ي حهیرا صدها و کاج چوب ،يهند

 و ستادهیا درختان هیحاش در که دمید یم را سم و آوردم یم باال را سرم. کردمیم حس خود روي را نگاهش

  .اند مانده ثابت من يرو زدن پلک بدون اش ییطال چشمان

  .نه امسال اما

 سمسیکر درخت نیتزئ ای ینیریش پختن امسال. نداشتند ییبو چیه دستانم. ستادمیا آشپزخانه ي پنجره پشت

 دایفلور در یساحل به. رفتم یم يا هفته دو يسفر به چلیر همراه من گر،ید ساعت 24 تا. نداشت ییمعنا میبرا

  .یخال یپشت اطیح نیا از دور مهمتر، همه از و، يباندر جنگل از دور. بود فالز یمرس از دور اریبس که

 جنگل به تا آوردم باال را سرم زمستان، نیا در بار نیهزارم يبرا و شستم را ام یمسافرت فنجان یآهستگ به

  . کنم نگاه

 وضوح به يابر آسمان مقابل در پربرفشان يها شاخه خورد،ینم چشم به درختان يخاکستر رنگ جز يزیچ

 پرنده يغذا يسکو سمت به که بود ينر قرمز کاکل پرنده به مربوط شدیم دهید که یرنگ تنها. بود مشاهده قابل

 و زد پر دیسف !آسمان دل در قرمز يا نقطه همچون سپس و زد، نوك یخال !یچوب سطح به. کردیم پرواز ها

  .رفت

 از اما بگذارم، قدم نبود آن يرو پنجه از يرد چیه که یپشت اطیح ي نخورده دست برف يرو خواست ینم دلم

 ریز از را پرنده يها دانه يحاو ي سهیک. بماند یخال غذا يسکو ستمین نجایا که یزمان خواستم ینم یطرف

 آنرا و رفتم یپشت در سمت به. کردم دست را میها دستکش و دمیپوش را کالهم و کت برداشتم، آشپزخانه نکیس
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  .کردم باز را

 ارزشمند میبرا که انداخت ییها سمسیکر ادی به مرا یرحمیب با و دیکوب صورتم به یزمستان جنگل ي حهیرا

  .بودند

  . دمیلرز خود به اما هستم، تنها دانستم یم نکهیا با
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  مس – ت و پنجمفصل شص
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  .کردم تماشا را او

 آن به که اي زده یخ باد بودم، زمستان از تجسمی من. سرد حرکت، بی ساکت، بودم، ها درخت بین در شبهی من

 هوا و شد می کم ها درخت تعداد از که جایی ایستادم، جنگل ي حاشیه نزدیک. بود شده داده فیزیکی شکل

. او شیرین بوي و، گرگ عطر کاج، بوي. شد می پیدا سال وقت این در که اي مرده هاي رایحه بیشتر: بود معطر

  .نبود بوییدن براي دیگري چیز

 نامرئی من اما بود، چرخیده ها درخت طرف به صورتش. ایستاد در چارچوب در نفس چند ي فاصله به او

 من براي را او عطر دوباره و دوباره متناوب نسیم. جنگل در هایی چشم جز به چیز هیچ نیافتنی، دست بودم،

  .خواند می آواز دیگر بدن یک خاطرات از دیگري زبان به آورد، می

  .کرد مهر حیاط روي برف در را پا جاي اولین و گذاشت ایوان به قدم او باالخره، باالخره،

  .دور مایل هزاران حال این با اما دسترس، در تقریباً بودم، اینجا درست من و
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  گریس – ت و ششمفصل شص

  درجه فارنهایت 15

  

 هاي برگ بوي. کرد می تر نزدیک جنگل به مرا داشتم برمی پرندگان غذاي ظرف طرف به که قدمی هر

 در تنبلی با برف از اي الیه زیر در عمق کم جویباري خورد، می مشامم به درختان و ها بوته ي خشکیده

 گرگ یاد به مرا درختان مورد در چیزي. بود رفته فرو عمیقی خواب به درختان کالبد در تابستان بود، حرکت

 برف از روکشی زیر حاال که را رویاهایم طالیی جنگل آن، و کشیدند می زوزه ها شب که انداخت می هایی

  .بود شده تنگ جنگل براي خیلی دلم. کرد می یادآوري من به بود، پنهان

 زمین روي خودم کنار در را ها پرنده ي دانه ي کیسه و کردم ها درخت به را پشتم. بود شده تنگ او براي دلم

 با که ببندم را هایم چمدان و برگردم داخل به و کنم پر را ظرف که بود این کردم می باید که کاري تمام. گذاشتم

 به را بود نهفته زمستانی درختان این داخل که رازي هر تا کنم تالش توانستم می که جایی به کنیم، پرواز ریچل

  .بسپارم فراموشی دست
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  سم – ت و هفتمفصل شص
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  .کردم تماشا را او

 به و آهسته. زد می کنارتر و کنار کنار، ها پرنده ظرف روي از را یخ داشت او. بود نشده من متوجه هنوز او

 بعد و بست می را آن و کرد می پرش کرد، می بازش. کرد می دنبال آن کردن تمیز براي را مراحل خودکار طور

  . بود دنیا در چیز ترین مهم این گویی کرد، می نگاه آن به فقط

 پایین، را کالهش او. بیندازد ها درخت در من ي تیره فرم به نگاهی و بچرخد تا شدم منتظر. کردم تماشا را او

 از را برف. کند نظاره را ساخت می هوا در که ابري تا داد بیرون به محکم را نفسی کشید، هایش گوش روي

  .برود تا برگشت و تکاند هایش دستکش روي

 او سر فوراً اما داشت، ضعیفی صداي. دادم بیرون به را عمیقی نفس هم من. شوم مخفی توانستم نمی این از بیش

 احتیاط، با آهسته، گذاشتم، می قدم آن در که را خودم بعد و یافتند را نفسم مه هایش چشم. برگشت طرفش به

  .دهد می نشان واکنش چطور او اینکه از مطمئن نا

 به برف روي مراقبی و مردد جاهاي دادم، ادامه رفتن جلو به. آهو یک مانند حرکت، بی کامالً. زد خشکش او

  .بودم ایستاده او جلوي در درست و جنگل از بیرون دیگر که وقتی تا گذاشتم، جا

 ردي درخشان اشک قطره سه زد، پلک وقتی. لرزید اش پایینی لب. حرکت بی کامالً و بود ساکت من مثل

  .گذاشتند جا به هایش گونه روي کریستالی

 زیر در هایم شانه شکل انگشتانم، دستهایم، پاهایم،: کند نگاه رویش پیش کوچک هاي معجزه به توانست می او

  .شد خیره هایم چشم به فقط او اما. ام انسانی بدن ژاکتم،

 آنها اما گزید، را انگشتانم سرما. نداشت من روي قدرتی هیچ نفوذ، هیچ اما تازید، ها درخت بین در دوباره باد
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  .ماندند باقی انگشت

  ».بگو چیزي یه... گریس«: گفتم مالیم، خیلی

  .فشرد من به محکم را خودش و» .سم«: گفت
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