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  ) breaking dawn( سپیده دم : کتاب چهارم گرگ ومیش 

  استفنی مایر : نویسنده 

  احسان نصرتی: سرپرست ترجمه 

  کسري ، یاسمین ، نوشیار: مترجمین 

  احسان نصرتی: بازبینی نهائی متن 

  مهربانی فرمیالد : طراحی صفحه 

  : وبسایت فارسی توآیالیت  اولین کاري از
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  .دوران کودکی منحصر به تولد تا رسیدن به سن مشخص و  یا بودن در یک سن مشخص نیست

  . کودك رشد می کند و به مرور اخالق هاي بچه گانه را کنار می گذارد

  .کودکی قلمرو پادشاهی است که هیچ کس در آن نخواهد مرد

Edna St. Vincent Millay
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  مقدمه

ونی بهش عادت تنمیاین چیزیه که واقعا  . من سهمی بیشتر از سهم عادالنه ام در تجربه هاي نزدیک به مرگ داشته ام

.کنی

  ... به هر حال این به طور عجیبی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید، روبرو شدن دوباره با مرگ

اما دوباره به سمت  بارها و بارها از چنگ اش گریخنه بودم ،.  بدبختی نشان شده بودممثل اینکه من براي مصیبت و 

  . اما این دفعه با قبل متفاوت به نظر می رسید.من می آید

  .ی نی با کسی که ازش نفرت داري بجنگو می تو ، تو می تونی از کسی که وحشت داري فرار کنی

اگر عاشق فردي که کمر به قتلت .  دشمنان بود... هیوالها...آن قاتل هاهمه ي واکنش هاي من براي روبرو شدن با 

، چه  دهی که به شخص محبوبت آسیب برسدمیوقتی کاري انجام .  ، هیچ انتخابی برایت باقی نمی ماند بسته باشد

شخص محبوبت طور می توانی فرار کنی؟ چه طور می توانی بدوي؟ اگر زندگی ات تنها چیزي باشد که می توانی به 

  بدهی، چه طور می توانی این کار را نکنی؟

؟ ...اگر او کسی باشه که واقعا دوستش داشته باشی
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فصل اول

  نامزد شده

  

! ره نشدهیهیچ کس به تو خ.  هیچ کس به توخیره نشده.  هیچ کس به تو خیره نشده ،به خودم وعده دادم 

  .م شدن میئباید مطم ،م کننده اي بگویحتی نمی توانستم به خودم دروغ قانع 

.زیر چشمی به سمت راست نگاه کردم ، قتی براي سبز شدن یکی از سه چراغ راهنمایی شهر منتظر بودمو

و من خودم  دا کردچشمانش با چشمانم تالقی پی.  ر تمام تنه اش را به سمت من چرخاندبِخانم وِو ، ن ابه درون مینی و

.  این که چرا نگاه خیره اش را از من برنداشته بود و شرمنده به نظر نمی رسید حیرت زده بودماز ، را عقب کشاندم 

  مگر غیر از این بود؟ بیشتر از این به من مربوط نبود؟ ، هنوز خیره شدن به مردم بی ادبی محسوب می شد

 ،نجا هستم ی نمی دانست که من ایبعد من به یاد آوردم که این پنجره ها رنگ خیلی تیره اي داشتند که شاید او حت 

بلکه به  ، ره نشده بوددر حقیقت او به من خی.  سعی کردم خودم را دلداري دهم.  چه برسد به آنکه نگاهش را قطع کند

  .ماشین خیره شده بود

  ! آه...ماشین من

وقتی به ماشینم خیره بودند شانس  ،اده رو خشکشان زده بود دو عابرپیاده در پی.  به سمت چپ نگاهی انداختم و نالیدم

ي کوچک ه مثل احمق ها از پشت شیشه ي مغازآقاي مارشال  ،پشت آنها .  شان را براي عبور از خیابان از دست دادند

  .د مغازه نچسبانده بو حداقل هنوز بینی اش را به شیشه ي.  یادگاري فروشی اش به ماشین نگاه می کرد

در حالت عادي پدال .  با حالتی بدون فکر پایم را رو پدال گاز فشار دادم ،فرار  ام برايبه خاطر عجله  چراغ سبز شد و

.م دهگاز را براي حرکت کردن کامیون باستانی ام فشار می

صندلی چرم سیاهم   که بدنم به  طوري  سرعت به جلو پرید  به  ماشین ، موتور ماشین مثل یک پلنگ شکاري غرید

.د کوبیده شد و شکمم به ستون فقراتم چسبی

» خآ« :  هنگامی که کورمال کورمال دنبال ترمز می گشتم نفس زنان گفتم

.د ستابا این وجود ماشین با چرخشی ناگهانی ای . من فقط ضربه ي مالیمی به پدال زدم ، سرم را نگه داشتم
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شکی در این بود که چه کسی این ماشین را  اگر قبالً.  نش این عملم تحمل کنمواکمن نمیتوانستم دیدن اطرافم را در

به آرامی پدال گاز را به اندازه ي یک و نیم میلی متر کفشم  با پنجه ي.  اکنون دیگر این شک وجود نداشت ،راند  می

  .د ن دوباره به جلو پرتاب شو ماشی هل دادم

  .ن پمپ بنزی ، موفق شدم که به جایی که می خواستم برسم

.م ردمثل درست کردن تارت و بند کفش ، سر میک ، کارهااین روز ها براي دوري کردن از مردم بدون انجام خیلی 

و  کارت اسکن شد .ن را نگه داشتم ماشی وپنجره را باز کردم  ،مسابقه بودم  طوري رانندگی می کردم که انگار توي

من نمی توانستم کاري کنم تا اعداد روي مخزن سوخت با سرعت بیشتري  ، البته.  نازل را داخل باك بنزین قرار دادم

  .د دادنانگار آن ها این کار را فقط براي کفري کردن من انجام می ، گذشتند اعداد به کندي می.  حرکت کنند

     ولی من هنوز احساس . باران مثل اکثر مواقع بر فورکسِ واشنگتن نم نم می بارید... بیرون نورانی و آفتابی نبود  

، که توجه مردم را بر روي حلقه ي ظریفی که در انگشت دست چپم  می کردم که یک نورافکن روي من افتاده است

حلقه مانند چراغ هاي  به نظر می رسید که ،قب حرکت می کرد چشمانم به عی ،درچنین مواقع. بود ، معطوف میکرد

  . دبه من نگاه کنی ،  کنیدبه من نگاه :  نئون عالمت می داد

اهمیتی نداشت که مردم درباره ي  پدرم به غیر از مادر و . و من این را می دانستم ، خیلی عصبی بودن احمقانه بود

درباره ي قبولی اسرار آمیز من در یکی  ؟ باره ي ماشین جدیدم چه چیز می گویند؟ در نامزدي من چه چیزي می گویند

؟ درباره ي عابر بانک مشکی براقم که خیلی هم  ایاالت متحده در شمال آمریکا چه می گوینداز هشت کالج قدیمی 

  ؟ گویند جذاب بود و هم اکنون در جیب چپم بود چه می

» کی اهمیت میده که اونا چی فکر می کنن ، آره«  : زیر لب ، غرولند کنان گفتم

»؟  خانم ، ما« :  صدایی مردانه گفت

  .م نکرده بود کردم که این کار رارزو برگشتم و آ

بسته شده ) نوعی قایق(پر زرق و برق که بر باالیش چند کایاك ) نوعی ماشین اسپرت(دو مرد کنار یک اس یو وي 

  .د جفتشان به ماشین خیره شده بودن ،هیچ کدام از آنها به من نگاه نمی کردند .  بود ایستاده بودند

را تشخیص دهم مغرور فورد و چوي ، توانسته بودم نشانه هاي تویوتا  از این که بعدولی .  چیزي دستگیرم نشد ، شخصاً

  .د ولی هنوز براي من یک ماشین بو ، شیک و زیبا بود این ماشین مشکی براق،  و خوشحال شدم

»؟  می شه بگید ماشینی که می رونید از چه نوعیه ،ببخشید که مزاحمتون شدم « :  مرد بلند قد پرسید

 »؟  درسته ، یه مرسدس، م ا«  

. می دونم« :  هنگامی که دوست کوتاه ترش چشمانش را براي جواب من چرخاند ادامه داد » بله« : مرد مؤدبانه گفت 

  »؟ ونیدشما یک مرسدس گاردین می ر ... ولی من داشتم فکر می کردم که اون
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، انگار این مرد رابطه ي خوبی با ادوارد کالن داردحسی داشتم که  . مرد اسم ماشین را با تحسین و تمجید ادا کرد

  ) .هیچ خبري از واقعیت عروسی به فاصله ي چند روز پخش نشده بود (نامزدم ...نا

  »ا چه برسه به اینج.  گن هنوز تو اروپا نیومدهاین طوري که می« مرد ادامه داد 

ماشین هاي چهار در  ماشین خودم و بقیه يمن تفاوت زیادي بین د ، چشمانش طرحی از ماشین من را رسم کر

غیره  شوهر و ،عروسی ،  ؟ لحظه اي به مشکلم با کلمه هایی مثل نامزد اما مگه من چی می دونستم ،مرسدس ندیدم 

  .م فکر کرد

  .م ته باشمجموع نمی توانستم این را در سرم داش من در

. ه گل تجسم کنمگرفتن دست اس هاي سفید پف کرده وآن قدر بزرگ شده بودم که خودم در حد پوشیدن لب ،از طرفی 

که از ادوارد داشتم تطبیق  مفهوم شوهر را با مفهومیمناسب و کودن بودن  و نمی توانستم جدي ،ولی بیشتر از آن 

 هر نقش  را در  من نمی توانستم او، حساب دار قبول داشته باشی  یک  به عنوان مثل این بود که جبرئیل را .  دهم

  .م کن عادیی مجسم

. تم بود شدموقتی که شروع به فکر کردن درباره ي ادوارد کردم گرفتار سرگیجه اي که حاصل خیاال، مثل همیشه 

بی درباره ي مدل و او هنوز منتظر جوا ، به دست آوردن توجه من صاف می کردگلویش را براي عجیب تر این بود که 

  .د مارك ماشین بو

»م نمی دون «:  صادقانه به او گفتم

»م ؟ الی داره اگه باهاش یه عکس بگیراشک« 

»؟ می خواین که از ماشین عکس بگیریدواقعا؟ شما « . یک ثانیه طول کشید تا توانستم منظور او را درك کنم

  »ه کسی بدون مدرك حرف منو باور نمی کن،  مطمئناً« 

  »ه خوب . باشه . ام«

به سرعت نازل را سر جایش گذاشتم و وارد ماشین شدم و روي صندلی جلو نشستم تا هنگامی که آن فرد عالقمند که 

هاي زیادي با کاپوت او و دوستش ژست . یک دوربین خیلی تخصصی را از کوله پشتی اش در بیاورد مخفی شوم 

  .د رفتنفتن عکس به پشت ماشین بعد آن ها در آخر براي گر ، ماشین گرفتند

  »ه م تنگ شدتدلم براي کامیون« :  پچ پچ کنان به خودم گفتم

این آخرین خس خس پس از چند .  طوري که کامیونم خس خس میکرد . بی نهایت راحت بودخیلی راحت بود  ، خیلی

یک بخش از نقشه بود که او اجازه داشت که  ،الحه ي نابرابرمان توافق کردیم بود هفته بعد از آنکه ادوارد و من با مص

ادوارد قسم خورده بود که تنها زمانی این کار را می کند که الزم باشد  . هر وقت کامیون من اوراق شد آن را عوض کند

د ه نبایجو البته من به هیچ و،  به قول او . کامیون من یک زندگی دراز و پربار داشت و به دالیل طبیعی اوراق شده بود
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...مکانیک محبوب من . درباره ي داستان او تحقیق می کردم و سعی می کردم کامیون را براي خودم نگه دارم

به جاي آن به صداي  . چون به هیچ نتیجه اي نرسیده بودم ،دیگر ادامه ندادم چون سرمایی بر وجودم رخنه کرده بود 

.م گوش کرد رام تر شده بودمردان که از بیرون می آمد و به خاطر دیوار هاي ماشین آ

شروع کرد به جنگیدن و تیر پرتاب  ،که مثل اسلحه تیر پرتاب می کرد  الین بود که با یه ماشینتوي یه ویدئوي آن« 

  »ت حتی یه نقطه رو هم از قلم ننداخ کردن و

این  . خطی روي این بیافتهبدون این که  . جیگر ،با یه تانک از باالي این رد بشی تو می تونستی که  . البته که نه« 

  »ه تر قاچاقچیاي مواد مخدر طراحی شدفروشندگان اسلحه و بیش، براي دیپلمات هاي خاورمیانه

  » می کنی اون دختره یکی از ایناس؟ فکر «:  مرد کوتاه تر با صدایی آرام تر پرسید

  .د گونه هایم داغ شده بودن،  سرم را پایین آوردم

نمی تونی تصور کنی که به شیشه ي ضد موشک و چهار هزار پوند براي زره تو  . شاید، هه « :  فرد بلند قد تر گفت

»ه د جایی باشی تا یکم خطرناك ترباشبای. این اطراف نیاز داشته باشی

؟ پس کلمه ي ضد گلوله چی شده ؟خوبه و شیشه ي ضد موشک چهار هزار پوند زره . زره

.د این حس بو،  اگر یک حس تحریف شده از بامزگی وجود داشت . وجود آورداقل این یک حسی را به حد، خوبه 

  

  که او، مان به نفع خودش سوءاستفاده کندله تظار این را نداشتم که از معاماین به آن معنی نیست که من از ادوارد ان

می تواند کامیون من را عوض و من موافق بودم که هر وقت الزم بود ا . بگیرد، می تواند بیشتر از آنچه که می دهد 

وقتی که مجبور شدم تا اعتراف کنم که نوع نگه داري من  . ، انتظار نداشتم که به این زودي زمان آن برسد و البته کند

می دانستم که ایده ي او درباره ي  ،نشانه ي بارز این است که کامیون قدیمی من بیشتر از یک موجود غیر زنده نیست 

درباره ي این قسمت  . روي خیره شدن ها و پچ پچ کردن ها تمرکز کردم .  من را ناراحت خواهد کردجایگزینی احتماال

و ممکن است براي من دو ماشین بینی نکرده بودند که ا ولی بدترین و تیره ترین تصوراتم این را پیش حق داشتم

.دبخر

. بعديو ماشین  قبلیماشین 

  د بودم توضیح داه از کوره در رفته او این را وقتی ک

 . او به من گفت که این یک قرض است و قول داد که آن را پس از عروسی پس بگیرد . بود قبلیاین فقط ماشین 

  .ن البته تا اآل . مطلقا معقول نبودندتمام این ها 

!ها ها

به خاطر شانس بدم همیشه یک ، استعداد زیادي را در تصادف کردن داشتمم ، چون من انسان خیلی ضعیفی بود
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  .قربانی بودم

مطمئن بودم که  . خنده دار است . براي سالم ماندنم به ماشینی که در برابر تانک مقاوم باشد نیاز داشتم،  از قرار معلوم

  .د لذت می برند و پشت سر من می خندناو و برادرانش از این نکته 

شاید او واقعا  . احمق ، این یک لطیفه ي خنده دار نیستد ،مزمه کرصدایی کوچک درون سرم ز،  فقط شاید،  یا شاید

  .د راقبت از تو کمی زیاده روي می کناین اولین بار نیست که او براي م . درباره ي تو نگران است

  !آهی کشیدم

مخفی کرده  آن را زیر یک ملحفه در عمیق ترین گوشه ي گاراژ خانواده ي کالن . را ندیده ام بعدي من هنور ماشین

  .م واستم بدانمیدانستم که تا االن مردم مرا زیر چشمی نگاه می کردند ولی واقعا نمی خ . بودند

ضد ضربه بودن واقعی فقط یکی از  . چون من آن را بعد از ماه عسل نیاز نداشتم،  شاید آن یکی ماشین زرهی نبود

عابر بانک هاي  یک کالن بودن ماشین هاي گران وبهترین قسمت .  مزایا ي کاري بود که می خواستم انجام دهم

  .د حیرت انگیز نبودن

»ی ه« :  مرد بلند قد گفت

 . ما همین االن کارمونو تموم کردیم «. ده بود تا داخل ماشین را ببینددستانش را بر روي شیشه به شکل کاسه در آور

  » !خیلی ممنون

» می کنم خواهش« : گفتم

   پدال را به سمت پایین فشار دادم ، م ، حتی خیلی مالیی ، یل را روشن کردم و به آرامو هنگامی که موتور اتومب

  .د عضله ام منقبض ش

مانند یک سیلی بودند که  . به تیر تلفن وصل شده بودند و به تابلو هاي راهنما چسبیده شده بودند،  هر کدام از آن ها

از  ،ذهنم به سمت افکاري رفت .  که روي صورت زده شده بودندمثل یک چک آبدار  . تازه به صورت زده شده بودند

   با وجود .  من نمیتوانستم از این افکار در این جاده دوري کنم . بالفاصله این جریان را متوقف کرده بودم ،قبل 

  .د منظمی از جلوي دیدگانم می گذشتن عکس هاي مکانیک محبوبم که با فاصله هاي

  ... ن م جیکوب. بهترین دوست من

که آگهی ها را در سطح . بود چارلی ایده ي پدر من . پدر جیکوب نبودند ءایده» آیا این پسر را دیده اید؟«پوستر هاي 

بلکه در پورت آنجلس و سکویم و هکوایم و آبردین و بقیه ي شهر هاي شبه  ،نه تنها در فورکس . پخش کرده بودشهر 

او مطمئن شده بود که بقیه ي کالنتري هاي ایالت واشنگتن آگهی  . جزیره ي المپیک هم آن ها را پخش کرده بود
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  .هاي مشابه را بر روي دیوار چسبانده بودند

به  . مأیوس بود و دوست صمیمی چارلی پدر جیکوب بیشتر از بیلیاو .  اما پدر من بیشتر از کمی جواب ها مأیوس بود

به خاطر امتناع کردن  . اش را نمیداد پسر شانزده ساله ي فراري خاطر این که بیلی به خودش زحمت جستجو کردن

خاطر به  . محل اسکان سرخپوستان در کنار ساحل که خانه ي جیکوب بود،  چارلی از چسباندن آن آگهی ها در الپوش

         به خاطر این که  . انگار چیزي نبود که او بتواند انجام دهد ،را گم شدن جیکوب را پذیرفته بود این که او ظاه

  . داگه بخواد به خونه میا . بزرگ شده جیکوب دیگه:   می گفت

  .م طر این که طرف بیلی را گرفته بودبه خا، و او از من مأیوس شده بود 

آرامی با نا، می دانستیم که جیکوب کجاست ) یلیمن و ب(چون هر دوي ما . را پخش نکرده بودممن هم پوستر ها 

  .ت که کسی این پسر را ندیده اسو ما همین طور می دانستیم .  صحبت می کردیم

 و من خوشحال . اشک هاي دردناك معمولی در چشمانم بود،  بغض بزرگی در گلویم بود. د بزرگی آگهی ها معمولی بو

ی شد که او هم فقط باعث م ،اگر ادوارد واکنش مرا می دید  . بودم که ادوارد براي شکار به خارج از شهر رفته بود

  .د احساس بدي پیدا کن

توانستم کروزر پلیس پدرم را ، گامی که به آرامی و با دقت در مسیرم چرخیدم هن . عیب هایی هم براي شنبه بود،  البته

  .د هنوز به خاطر عروسی بد عنق بوو  . وداو امروز دوباره به ماهی گیري رفته ب . ینمدر راه ورودي خانه بب

  . م د زنگ میزدولی بای . من اجازه نداشتم که در درون خانه از تلفن استفاده کنم

از  و موبایلی را که ادوارد براي مواقع ضروري به من داده بود را . پشت سنگ تراشی چوي پارك کردم، لبه خیابان 

انگشتم را روي دکمه ي  ، رت لزوم ، هنگامی که تلفن زنگ زددر صو، شماره را گرفتم  . داشبرد ماشین بیرون آوردم

  .م نگه داشته بود پایان

الو؟«  : کلیرواتر جواب داد ثْس «

  .م و من از سر آسودگی آهی کشید

یک راه  لی گوشی را برمیداشت تمامی کلمات ازوقتی !خیلی بد بود که بخواي با خواهر بزرگترش یعنی لی صحبت کنی

  . د دیگر به من گفته نمی شدن

» منم بال ، ثْس ،هی « 

»؟ چه طوري !بال سالم،  اوه« 

  »م خوب«  : از روي ناچاري براي مطمئن کردنش گفتم .یه می خواستم بزنم زیر گر

»؟ براي خبر گرفتن زنگ زدي« 
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»ی تو غیب گوی« 

  » تو قابل پیش بینی کردن هستی . من آلیس نیستم د ،گفتنش سخت نبو« :  به شوخی گفت

چه برسد به آنکه با  ، نواده ي کالن را به زبان می آوردحتی اسم افراد خا،  راحت ثْفقط س، الپوش  هايت لیئبین کو

  .د مثل خواهر شوهر آینده ام شوخی کن ، تقریبا میداند چیز هایی که

»م بینی کردن هستونم که قابل پیش می د« 

  »؟ حالش چه طوریه« .دقیقه اي مردد ماندم 

عی می کنه که به اون س . گرچه که می دونیم صداي ما رو می شنوه . حرفی نمی زنه مثل همیشه « .آه کشید ثْس

  »ه یزش سر می کنفقط با غرا،  می دونی ،انسان فکر نکنه 

»؟ می دونی که االن کجاست« 

»ه اون توجه زیادي به مرز ایالت ها نمی کن . نمی تونم بگم کدوم استان . کاناداجایی توي شمال « 

»؟ ...می تونم کمکی کنم تا اونو« 

» متأسفم،  بالد اون به خونه نمیا« 

» فقط نمی تونم آرزو نکنم . قبل از این که بپرسم اینو می دونستم . ثْس باشه « . به روي خودم نیاوردم

» مثل هم احساس می کنیم همه ي ما.هآر« 

  »! ات اوقات سختی رو به وجود آوردنم دیگران برنک فکر . مرسی از اینکه با من صحبت کردي سث« 

جیکوب خودش تصمیم  . فکر کنم یه جورایی ناقص باشه . اونها بهترین طرفدارهاي تو نیستن«  : او با خوشحالی گفت

اون حتی از  . جیک برخورد اونها رو با این قضیه دوست نداشت . تو هم تصمیم خودت رو گرفتی . خودش رو گرفت

  »د لش می کردي هم خیلی وحشت زده نشاینکه کنتر

» نه؟ . می کردم با تو صحبت نمی کرد فکر«   : با صداي بریده اي گفتم

» هرچند خیلی تالش می کرد . اون نمی تونست همه چیز رو از ما مخفی کنه« 

خب،حداقل او این  .خیلی مطمئن نبودم که راجع به این چه احساسی دارم . من نگران شدمپس جیک می دونست که 

نم اون ک فکر . موضوع رو می دونست که من به درون غروب خورشید فرار نکرده ام و اون رو کامال فراموش نکردم

. تصور می کنه که من براي این کار الیق هستم

»ی در عروس....فکر کنم تو رو ببینم«  : خارج می شدند گفتمدر حالی که کلمات به سختی از دهانم 

  »ي نظر لطفته که ما رو دعوت کرد . من و مادرم حتما میایم« 
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خیلی خوشحال بودم که او این  . دعوت کردن کلیرواترها نظر ادوارد بود . هیجان درون صدایش باعث شد لبخندي بزنم

  . در عروسی خیلی جالبه ثْبودن س . فکر را کرده است

! براي از دست دادن بهترین دوستم،  هر چند نازك،  یک پیوند

» بدون تو عروسی لطفی نداره« 

» باشه؟،  ه ادوارد سالم من رو برسونب« 

  » حتماً« 

 که نشان این یک دلیل بود  . بود هنوز من رو وحشت زده می کرد ثْدوستی که بین ادوارد و س ، من سرم را تکان دادم

  . می داد روال نباید به این صورت پیش برود

اما  ...اگر طرز فکر آنها این طور بود،  خیلی ممنون،  انند به راحتی با هم کنار بیایندخون آشام ها و گرگینه ها می تو

  ... همه ي آنها این طرز فکر را دوست نداشتند

االن خونه هست ااممم لی ، آه«  : با صداي آرامی گفت ثْس «

» خداحافظ ، اوه« 

  .جایی که چارلی منتظرم بود ، تلفن را روي صندلی گذاشتم و تصمیم گرفتم به داخل خانه بروم . ارتباط قطع شد

فرار جیکوب تنها یکی از چیزهایی بود که بر دوش پدرم قرار  . مدآیچاره ام با خیلی چیزها کنار می در حال حاضر پدر ب

    چند روز آینده یک خانم ، تقریبا قانونی اش، دختر نوجوان  ، تقریبا به همان اندازه هم براي من نگران بوداو  . داشت

  . می شد

! ...ستیم موضوع را به او بگوییمو شبی را به یاد آوردم که می خوا من به آرامی درون باران مالیم قدم می زدم

   . ي دستم به اندازه ي صد پوند سنگین تر شد حلقه ، نشان دادبه محض اینکه صداي کروزور چارلی بازگشتش را 

اما ادوارد دستم را محکم گرفت و آن را جلو و  . و شاید روي آن بشینم می خواستم دست چپم را درون جیبم پنهان کنم

  . در مرکز قرار داد

» کنی نیستی تا به یه جنایت اعترافتوجه کن که تو اینجا  ، این قدر تقال نکن بال« 

  » گفتنش براي تو آسونه« 

باز بود تلق تلق صدا  هدري ککلید داخل  . من به صداي شوم چکمه هاي پدرم که در پیاده رو راه می رفت گوش دادم

قسمتی از یک فیلم ترسناك می انداخت که قربانی به یاد می آورد که فراموش کرده در را  یاداین صدا من را  . کرد

  . قفل کند
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» آروم باش بال«  : مزمه کنان گفتادوارد ز

...صداي تند ضربان قلبم را می شنید

.و من به خودم پیچیدم ، در با صداي سنگینی به دیوار خورد

»ی هی چارل«  : ادوارد با صداي کامال خونسردي گفت

» نه«  : با صداي آرام و بریده اي گفتم

» چیه؟«  : ادوارد زمزمه کرد

» را آویزان می کنه صبر کنسلحه اش تا وقتی ا« 

  . ادوارد بی صداي خندید و دستش را درون موهاي برنزي اش فرو برد

چارلی طوري رفتار می کرد که انگار دارد  . هنوز یونیفرم به تن داشت و مسلح بود ، چارلی به گوشه ي اتاق آمد

او خیلی تالش می کرد تا ادوارد را  اًاخیر . جاسوسی ما را که کنار هم و روي یک صندلی عاشقانه نشستیم می کند

  .اما به طور حتم آشکار کردن این راز خیلی سریع این تالش را از بین می برد ، بیشتر دوست داشته باشد

» چه خبر؟.هاسالم بچه « 

» خبرهاي خوبی داریم . ما می خوایم باهات حرف بزنیم چارلی«  : ادوارد با صداي صاف و روشنی گفت

. ی در یک ثانیه از حالت دوستانه به بدگمان مبدل شدرفتار چارل

» !خبرهاي خوب؟«  : چارلی در حالی که مستقیم به من نگاه می کرد با صداي خرناس مانندي گفت

  » بشین پدر لطفاً« 

راحتی یره شد و بعد با قدم هاي محکم به سمت صندلی خ به مدت پنج ثانیه به من ، او یکی از ابروهایش را باال برد

  . رفت و روي لبه ي آن نشست

  » همه چیز خوبه .نگران نباش پدر«  : من بعد از چند ثانیه سکوت گفتم

یشتر تمایل داشت از کلماتی او ب . است،  خوبي ،  خص بود به خاطر مخالفت با کلمهکه مش ادوارد شکلکی درآورد

  . استفاده کند باشکوه،  یا فوق العاده مانند

» هه پس براي چی داري عرق می ریزي؟اما اگه همه چیز روبرا . حتما این طوره ، طوره بالالبته که این « 

» من عرق نمی ریزم«  : من به دروغ گفتم
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دي پشت دست راستم را روي پیشانی ام کشیدم تا ابه طور غیرع ، ابروهاي درهم کشیده اش کنار کشیدم ازچشمم را 

  . عرق روي آن را پاك کنم

  » این طور نیست؟ . تو حامله اي«  : گفتچارلی از خشم منفجر شد 

و می توانم قسم بخورم که دستش به سمت  حاال او به ادوارد خیره شده بود ، سوالش براي من معنی واضحی داشت

  . اسلحه اش رفت

  » نه البته که نیستم« 

من به ادوارد  . فایده ي دیگه اي نداره آرنجم د شدنکبو ءمی خواستم با آرنجم به ادوارد ضربه بزنم اما می دونستم جز

چه دلیل دیگري باعث میشه که یک فرد با عقل سالم  . راجع بهش فکر می کننگفتم مردم با شنیدن قضیه چه طور 

  ؟ در سن هیجده سالگی ازدواج کنه

. درسته،  عشق،   ببرمجوابش باعث شده بود که من ابروهایم را باال

و حاال اون  ، معموال صورتم نشون می ده که من  چه زمانی حقیقت رو میگم . کمی فروکش کردعصبانیت چارلی 

  . حرف من رو باور کرده بود

» اوه متاسفم« 

  » عذرخوهی پذیرفته شد« 

بلند کردم تا سرم را  . بعد از چند لحظه متوجه شدم همه منتظرند تا من چیزي بگویم . مدت طوالنی سکوت برقرار بود

  ! هیچ راهی وجود نداشت که این کلمات از دهان من خارج شود،  وشحت زده و غمگین،  ادوارد نگاه کنمبه 

. سپس شانه هایش را صاف کرد و به سمت پدرم چرخید ، او به من لبخندي زد

 به صورت سنتی من باید اول از تو ، من متوجه این قضیه هستم که دارم خارج از عرف عمل می کنم ، چارلی« 

اما جواب بال مثبته و من نمی خوام خواسته ي اون  . منظورم اینه که بی حرمتی بهت نشه . درخواست می کردم

چارلی ما  . من از تو دعاي خیرت رو می خوام ، ینکه بخوام از تو براي اون اجازه بگیرما شه به جايبکوچک شمرده 

 ، و به واسطه ي رخ دادن چند معجزه در دنیا دوست دارم من اون رو بیشتر از هر کس دیگري ، می خوایم ازدواج کنیم

  » خب دعاي خیرت رو به ما میدي؟ . اون هم به همین مقدار من رو دوست داره

براي یک لحظه گوش کردن به صداي کامال مطمئنش باعث شد یک لحظه ي  ، او خیلی آرام و مطمئن حرف می زد

  . جه می شدم که دنیا به او چه طور نگاه می کندمن متو . نادر و خاص از زیرکی را تجربه کنم

. این خبرهاي جدید صحنه ي کاملی رو به وجود آورد ، به مدت زمان تپش یک قلب
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وقتی رنگ صورتش تغییر پیدا کرد من  . و بعد من متوجه حالت صورت چارلی شدم،ابروهایش در هم گره خورده بودند

  . قرمز به بنفش و بنفش به آبی ، بلوند به قرمز.  نفسم را حبس کردم

شاید از دستورالعملهاي ساده ي پزشکی استفاده می کردم  . مطمئن نبودم می خواهم چی کار کنم ، خواستم بلند شوم

  » یک دقیقه بهش فرصت بده«  : اما ادوارد دستم را محکم گرفت و گفت .د تا مطمئن شوم که او سکته نمی کن

  . قط من توانستم بشنومصدایش به قدري آرام بود که ف

لبهایش جمع  . باالخره کم کم رنگ صورت چارلی به حالت عادي بازگشت ، سکوت این بار مدت بیشتري ادامه داشت

او  . احساس می کردم که اون داره خیلی عمیق راجع به این مساله فکر می کنه . شده بودند و ابروهایش در هم بود

در طرف دیگرم ادوارد خیلی آسوده خاطر به نظر  . بررسی می کرد اما دو نفر ر براي مدتی طوالنی شرایط و رابطه ي

  . می رسید

» می دونستم به زودي با همچین چیزي روبه رو می شم . فکر نکنم باید تعجب می کردم«  : چارلی غرغرکنان گفت

» در مورد این مطمئنی؟«  : بعد چارلی با نگاه خیره به من  گفت

» در مورد ادوارد صد در صد مطمئن هستم« :  دادن ضربان قلبم به او گفتمبدون از دست 

  » ؟ این همه عجله براي چیه ؟ یعنی ازدواج کردید«   : دوباره با تردید به من نگاه کرد و گفت

       این بال به دلیل این حقیقت بود که من داشتم هر روز لعنتی دیگري که می گذشت به نوزده سالگی نزدیک تر 

  حقیقت این ازدواج اجباري در کتابم اثري .  درست در زمانی که ادوارد تمام این سال ها بی تغییر می ماند.  می شدم

د با هم کرده بودیم تا باالخره به اما ازدواج بخاطر حس لطیف و آشفتگی ناشی از توافقی که من و ا.  بر جا می گذاشت

  .  این نقطه برسیم الزم بود

  شکل من از فانی به جاودان تغییر

. این ها چیز هایی نبودند که بتوانم براي چارلی توضیح دهم

  » ما می خوایم تو پاییز دو نفره به دارت موث بریم چارلی«  .کرد ادوارد یاد آوري

هست که من ن روشی ای . راه درستش همینه . من دوست داشتم این کارو انجام بدم« :  شانه باال انداخت و ادامه داد

  » باهاش بزرگ شدم

  . د بودن آن ها در زمان جنگ جهانی اول بر مسائل اخالقی کهنه آگاه و با توجه. او اغراق نمی کرد

اما چه چیزي می توانست بگوید؟ ترجیح  . دنبال مسئله اي می گشت که استداللش کند.  دهانش به سمتی تکان خورد

  . پدر بود دستانش در هم گره خورده بودنداون یه  می دم تو در گناه زندگی کنی؟

» می دونستم همچین چیزي اتفاق می افته«  : در حال اخم کردن با خودش زمزمه کرد
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»؟ بابا« : با نگرانی پرسیدم. بعد ناگهان صورتش به شدت مالیم و سفید شد

م از صورتش بخوانا می نگریست چیزي د انداختم اما نمی توانستم در زمانی که چارلی رنگاهی به ا.

»! ا ه ها ها ها«  . چارلی شلیک خنده سر داد

» !ها  !ها ! ها« .در صندلی ام باال پریدم

. تمام بدنش با خنده لرزید . وقتی صداي خنده ي چارلی دو برابر شد با ناباوري نگاه کردم

می کرد جلوي خنده ي به ادوارد نگاه کردم اما لب هاي ادوارد به سختی بر هم فشرده شده بودند انگار به شدت تالش 

. د خودش را بگیر

»ه باشه خوب« 

» ازدواج کنید«  : چارلی با دهان بسته گفت

» ...اما«  .تعاش خنده ي دیگري او را لرزاندار

»؟ اما چی«  : ملتسمانه گفتم

  »ه همه اش به عهده ي خودت.  نی بگممن نمی تونم یک کلمه هم به رِ! تو باید به مامانت هم بگیاما « 

همزمان حرف هاي  ، البته . درنگ کردم ، در حالی که دستم بر دستگیره بود و لبخند بر لبم. قهقهه ي دیگري کرد

  . چارلی مرا به وحشت انداخته بود

.به رنی گفتن : تصمیم نهایی

کی می توانست واکنشش . سگ هاي زنده ي کوچک در لیست سیاه او پایین تر از ازدواج زود تر از موعد بود جوشاندن

  . ؟من که نمی توانستم را پیش بینی کند

.م ن فکر نکرده بودم که از او بخواهپس شاید آلیس اما من به ای. چارلی هم نه مسلماً

  » خب بال« 

    من دارم با ادوارد ازدواج  مامان« :  نت حرف هاي غیرممکن را گفته بودمو لک این را بعد از این که با صدایی خفه

  ». م می کن

»! هاو. بلیط هواپیما فقط گرون ترن.  یه مقدار از این که زودتر به من نگفته بودي رنجیده شدم«  : با کج خلقی گفت

» ...اگه اون لباس رسمیکنه فکر می کنی قالب فیل بعدش تموم میشه؟ این عکسارو خراب می « 

» یه لحظه صبر کن مامان«  : من نفس نفس زنان گفته بودم

» ... نام .. منظورت چیه اینقدر طولش دادم؟ من فقط نام«  : گفتم

» می دونی که امروزه.  چیزا همون طورند«  . نمی توانستم کلمه ي نامزد را به زبان بیاورم

» ...من فکر کردم! واقعا؟ غافلگیرکننده سامروز؟ « 

»؟ چی فکر کردي؟ کی فکر کرديبه « 
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البته .  آوریل براي دیدن من اومدي چیزها بیش از حد به هم مرتبط شده به نظر میومدند ي ماهتو ، خب وقتی که تو« 

 اما من چیزي نگفتم چون می دونستم کمکی. خیلی براي شناختن پیچیده نیست عزیزم.  شی منظورم رواگه متوجه می

  »ی ارلی هستتو دقیقا مثل چ . نخواهد کرد

مثل چارلی تصمیماتت  مشخصاً. وقتی تو ذهنتو می سازي هیچ دلیلی ازت طرفداري نمی کنه« :  تسلیم شد و آه کشید

  » رو ول نمی کنی

  .م د که انتظار داشتم از مادرم بشنوو بعد حرفی را زده بود که آخرین چیزي بو

از حدس می زنم این بخاطر اینه که طوري به نظر میاي انگار ترسیدي و من . تو اشتباه هاي منو تکرار نمی کنی بال« 

  ».  من می ترسی

و می دونم که در مورد احمقانه رفتار کردن و .  از چیزي که ممکن بود فکر کنم می ترسیدي«  :د او خندید و ادامه دا

که براي من هم  اما تو باید درك کنی مخصوصاً ... و من حرفامو هم پس نمی گیرم ... ازدواج برات خیلی گفته بودم

اشتباه هاي مخصوص به خودت رو می کنی و من .  از اون چه که من هستم متفاوتی تو کامالً.  پیش اومده بود

تو فرصت و .  ماما سرسپردگی هیچ وقت مشکل تو نبوده عزیز.  مطمئنم پشیمانی هایی هم تو زندگیت خواهی داشت

  » موقعیت بهتري از افراد چهل ساله اي داري که من میشناسم

د روح سالخورده ي دیگه اي رو پیدا کرده آخوشبختانه به نظر می . بچه ي کوچولوي مسن من« . رنی باز خندیده بود

  » باشی

  »؟ من دارم اشتباه وحشتناکی می کنم االن از خود بیخود نیستی؟ فکر نمی کنی که« 

منظورم اینه که من به اندازه ي کافی سالخورده هستم که .  خب مطمئنا ترجیح می دادم چند سالی صبر می کردي« 

. ن نیست در مورد توئهاما این در مورد م.  برات به سن یک مادر شوهر به نظر بیام؟ نمی خواد به این سوال جواب بدي

»؟ تو خوشحالی

». م ز یه تجربه ي جسمانی به دست میارا االن دارم تجربه اي بیش. نمی دونم« 

»اون باعث میشه که تو خوشحال باشی؟ « : رنی با دهان بسته خندید

» ...آره اما« 

»اما چی؟« 

» همه ي نوجووناي بی فکر دیگه هستماما قرار نیست تو بگی من مثل « 

» چیهتو می دونی بهترین چیز برات .  تو هیچ وقت یه نوجوون نبودي عسلم« 

او هر روز . نی به طرز غیرمنتظره اي سرخودش را با برنامه هاي عروسی مشغول کرده بوددر این چند هفته ي اخیر رِ

رِ. حرف می زد و نگران با هم بودن خانواده ي یک زوج نبود هزمچندین ساعت را تلفنی با مادر ادوارد ازمی را نی ا   
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ممکن است بتواند کمکی بکند و بتواند جوابی به مادر شوهر دوست  می ستود اما بعد من شک می کردم چه کسی

. داشتنی ام بدهد

خانواده ي ادوارد و خانواده ي من داشتند تمام مسئولیت عروسی را به عهده می گرفتند بدون آن از من بخواهند این 

اما قسمت خوبش این بود که از دست . چارلی خشمگین بود مسلماً.  کار را بکنم یا بدانم یا فکرم را بهش مشغول کنم

گفتن قضیه به  حاال که تهدید.  نی حساب کرده بوداو روي سخت برخورد کردن رِ.  نی خیانتکار بودرِ.  من عصبانی نبود

ین با براي هم.  ؟ او هیچ چیزي نداشت و این را هم می دانست پوچ شده بود چه کار می توانست بکند مامان کامالً

. افسردگی در خانه می گشت و در این مورد که نمی شد به هیچ کس در این دنیا اعتماد کرد غرغر می کرد

»بابا؟« . م جلویی باز را می بستم صدایش کرد وقتی داشتم در

» من خونه ام« 

  » از جات تکون نخور . مواظب زنگ ها باش« 

» چی؟« :  به طور خودکار مکث کردم پرسید 

» تو منو گرفتی آلیس! آخ. یه لحظه صبر کن« 

»آلیس؟« 

»چطوره؟ .ببخشید چارلی«  : صداي مالیم و نرم آلیس آمد که جواب داد

» داره ازش خون میاد« 

» بهم اعتماد کن ... پوستت رو نشکافته. حالت خوبه« 

»چه خبره؟«  : گفتم

.این را در حالی که با بی حوصلگی کنار در بودم گفتم

» بخاطر صبوریت پاداش می گیري.  سی ثانیه بال«  : آلیس بهم گفت

» !پیف«  : چارلی اضافه کرد

» !بیا تو. خیلی خوب بال«  : قبل از آن که به سی برسم آلیس گفت.  با پایم ضرب گرفتم و هر ضربه را شمردم

.م گوشه اي به داخل اتاق نشیمن رفت با احتیاط حرکت کردم و از

»! اوه«  : گفتمبا حیرت 

» ...بابا به نظر نمیاد که یه مقدار.  امم« 

Kاحمق به نظر بیام؟«  : چارلی حرفم را قطع کرد

» من داشتم به کلمه اي مثل متمدن فکر می کردم« 

آلیس آرنج او را گرفت به زور او را وادار به چرخیدن کرد تا لباس رسمی خاکستري رنگ چارلی در .  چارلی سرخ شد

. آینه نمایان شود

» مثل احمق ها به نظر میام. حاال اینارو بردار آلیس« 

» هر کس که من اونو درست می کنم مثل احمقا به نظر نمیاد« 
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» ؟ اما چرا!  تو فوق العاده به نظر میاي.  اون درست می گه بابا« 

  » براي هردوي شما.  این آخرین باره که اندازه ها بررسی میشن « : آلیس پشت چشمی نازك کرد

به سختی نگاه خیره ام را از چارلی برازنده برداشتم و نگاهی به کیف دستی که لباس سفید عروسی داخلش بد انداختم 

  .که با دقت برروي کاناپه قرار گرفته بود

»  ! آآآآه« 

  » جا دوست داري برو هر ، بال« 

هم نگه داشتم و سکندري خوران از پله ها باال رفتم تا به نفس عمیقی کشیدم و چشمانم را بستم و پلک هایم را بر 

  . لباس هایم را در آوردم تا آن که فقط لباس زیرم را پوشیده بودم دستانم را به بیرون تکان دادم.  اتاقم برسم

  » آستینهاش مخفی کردم؟فکر می کنی چوب بامبو رو داخل « 

من در جایی بودم که می توانستم . به او توجهی نکردم.  زمزمه کردآلیس در حالی که دنبالم می آمد این را با خود 

  . تمام زحمت هاي قبل از عروسی تمام شده بود.  خوشحال باشم

ادوارد مکانی را که می خواستیم براي ماه عسل به آن برویم به .  حاال فقط همین مهم بود ، من و ادوارد با هم بودیم

  . اي من هم خیلی مهم نبود که بدانم به کجا می رویم، بر صورت یک راز نگه داشته بود

من با او ازدواج کرده .  من و ادوارد با هم بودیم و من به توافقهایی که با او کرده بودم به طور کامل عمل کرده بودم

اگرچه  ، همین طور تمام هدایاي ظالمانه اش را هم پذیرفته بودم و این ثبت شده بود . بودم و این بزرگترینشان بود

قبل از آن که مرا به یک خون آشام تبدیل .  حاال نوبت او بود.  موث باید انتظار می کشیدم براي رفتن به کالج دارت

. باید به قول دیگري که داده بود عمل می کرد...  وعده و توافق بزرگش...  کند

        یک وابستگی به چیز هاي انسانی داشت که من می خواستم کنارشان بگذارم و او  ، تقریباً او میلی قوي داشت

فقط یک .  مثل مراسم رقص که براي من احمقانه بود مثالً...  بیشترشان.  می خواست تجربه اش را از دست ندهم

  . او آرزو داشت فراموشش کنمتجربه ي انسانی بود که ممکن بود برایش دلم تنگ شود و مطمئنا آن تجربه اي بود که 

 را مستقیماً من خون آشام هاي تازه متولد شده.  چه خواهم بود ، می دانستم بعد از تبدیل شدنم به چیزي غیر از انسان

بزرگترین   براي سال هاي متمادي.  دیده بودم و از خانواده ام هم در مورد روزهاي وحشیانه و اندك اولیه شنیده بودم

       را به دست  کنترل خودم وقتی   و حتی  شوم  خودم زمان می برد تا دوباره .  ي من تشنگی می بودخصوصیت ویژه 

.  می آوردم دقیقا همان حسی را می داشتم که االن داشتم

  .ق و با تمام وجود عاش. .. انسان

و غریب ...، قوي  را با چیزي زیبامن خواستار تجربه ي کاملی قبل از آن که گرما و بدنی آسیب پذیر و وصله پینی شده

و با وجود این، او از اینکه مرا در معرض خطر قرار .  من یک ماه عسل واقعی با ادوارد می خواستم . عوض کنم بودم
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  . ، ولی با این وجود با پیشنهاد من موافقت کرده بود می ترسیددهد، 

  . س را بر پوستم حس کردممن تنها به طرز مبهمی متوجه آلیس شدم و ارتعاش و لرزش اطل

در مورد ظاهر درخشنده اي که داشتم فکر . براي یک لحظه به اینکه که شهر در مورد من حرف می زد توجهی نکردم

نگران مسافرت کردن با قطار یا در زمان نامناسبی خندیدن یا بیش از حد جوان به نظر رسیدن یا خالی .  چندانی نکردم

  ....  ین دوستم باید بر آن می نشست نبودمبودن صندلی اي که نزدیک تر

  ...من در کنار ادوارد در مکانی بودم که احساس خوشحالی می کردم 
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  فصل دوم

  شب طوالنی

  

  

»همین االن دلم برات تنگ شدهاز« 

» مجبور نیستم برم میتونم بمونم« 

  »همممممم« 

لبهایمان که آهنگ موزون نفسهاي بریده مان و نجواي  به جز صداي تپش قلبم ،.  براي مدتی سکوت برقرار شد

  . هماهنگ حرکت می کردند

نه به خاطر اینکه او معمولی یا .  گاهی اوقات از یاد بردن اینکه داشتم یک خون آشام را می بوسیدم خیلی آسان بود

من هیچ وقت حتی براي یک لحظه نمی توانستم فراموش کنم کسی را در آغوش گرفته ام که ، انسان به نظر میرسید 

، صورتم و  بلکه به خاطر اینکه او کاري می کرد که گذاشتن لبهایش روي لبهایم ، ک آدماست تا یبیشتر یک فرشته 

او ادعا می کرد که از چند وقت پیش فکر از دست دادن من هرگونه میل .  گلویم به هیج وجه سخت به نظر نمی رسید

   هنوز گلویش را  ،اعث درد او می شود اما من می دانستم که بوي خون من هنوز ب.  وسوسه او را درمان کرده است

  . می سوزاند انگار که دارد شعله هاي آتش را تنفس می کند

اینطور نگاه کردن اش به من . چشمانم را باز کردم و دیدم که چشمان او هم باز است و به صورت من نگاه می کند 

  . نده ي بی اندازه خوش شانسطوري که انگار که من یک جایزه ام نه یک بر.  درست به نظر نمی رسید

نقدرعمیق بود که من تصور کردم که می توانم تا آاش  چشمان طالیی.  نگاه هایمان در یک لحظه با هم تالقی کرد

          ، احمقانه به نظر می رسید که این حقیقت وجود داشتن حتی اگر او یک خون آشام بود.  اعماق روحش را ببینم

، زیباتر از افکار درخشانش یا چهره ي بی نظیرش یا اندام  او زیباترین روح را داشت.  باشدهنوز یک سوال  - روحش-

  .باشکوهش

  . او درجواب به من نگاه کرد انگار که او هم می توانست روح مرا ببیند و از دیدن آن لذت می برد
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موانع ذهنی  ، دانست چرا هیچ کس نمی . او آنگونه که درون ذهن دیگران را می دید نمی توانست درون ذهن مرا ببیند

عجیبی در مغز من بود که مرا ازچیزهاي غیر معمول و ترسناك که بعضی موجودات جاودان می توانستند انجام بدهند، 

، بدنم هنوز در معرض خطر خون آشامهایی بود که توانایی هایشان با  فقط ذهن من مصون بود. (مصون نگه می داشت

.  سپاسگزار بودم اما من از هرگونه مانعی که افکار مرا مخفی نگه می داشت واقعاً.)  د متفاوت بودتوانایی هاي ادوار

  . برایم شرم آور بود کردن به امکان نبودن آن موانع حتی فکر

. دوباره صورتش را به صورتم نزدیک کرد

» می مونم حتماٌ « : دقیقه اي بعد زمزمه کرد

  »باید بري.  مجردي توئهاون مهمونی ... نه... نه« 

این را گفتم اما انگشتان دست راستم دوباره درون موهاي برنز رنگش قفل شدند و دست چپم روي کمرش محکمتر 

  .دستهاي سردش صورتم را نوازش کردند. شد

گذاشتن من نمی تونم از پشت سر . مهمونی هاي مجردي براي کساییه که از تموم شدن روزهاي مجردیشون ناراحتند«

  » نداره برام فایده اي بنابراین واقعاً . این دوران بیش از این خوشحال باشم

  . مقابل سرماي زمستانی پوست گلویش نفس کشیدم » درسته« 

.  برایم مثل تنها بودن بود چارلی بی توجه در اتاق خوابش خوابیده بود که تقریباً.  مکان نشاط آور من بود اینجا تقریباً

، البته با در نظر گرفتن پتوي نازکی  ت کوچک من جمع شده و تا جایی که ممکن بود درهم پیچیده بودیمما روي تخ

، اما صداي به هم خوردن دندانهایم از شدت سرما یک جورهایی  از لزوم وجود پتو متنفر بودم. که مانند پیله دور من بود

  . وشن می کردم چارلی متوجه میشداگر در ماه آگوست بخاري را ر.  حس عشق را از بین می برد

هیچ وقت به بی نقصی و کمال .  ، پیراهن ادوارد روي زمین بود حداقل اگر من مجبور بودم لباس زیادي به تن کنم

      حاال دستانم را روي سینه ي سنگی اش پایین .  ، خنک و همانند مرمر صیقلی سفید.  اندامش عادت نمی کردم

لرزه ي کوچکی به اندامش افتاد و بعد .  روي قسمت هاي صاف شکمش عبور می دادم می بردم و با شگفتی از

. ، و او آهی کشید به دقت اجازه دادم نوك زبانم لب شیشه مانندش اش را بفشارد.  ، لبهاي مرا پیدا کردند لبهایش

  . ، به صورتم وزید عمط، سرد و خوش  نفش شیرینش

و همچنین  م، وقتی حس می کرد که زیادي جلو رفته ای ناخودآگاهش بوداین عکس العمل .  خودش را عقب کشید

ادوارد بیشتر عمرش را به ردکردن هرگونه .  عکس العمل اش  زمانی که بیش از هر زمان دلش می خواست ادامه دهیم

  . می دانستم که اکنون عوض کردن آن عادت ها برایش وحشتناك بود.  لذت فیزیکی گذرانده بود

  » صبر کن«: که شانه هایش را میگرفتم و خودم را به آغوشش نزدیک تر میکردم گفتم در حالی

  » شه تمرین باعث تعالی می« :  یک پایم را آزاد کرده و دور کمرش حلقه کردم
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در ، نباید باشیم؟ تو  خوب با توجه به این نکته ما باید به طور خوبی نزدیک تعالی باشیم یلخی« :  با دهان بسته خندید

  »طول ماه گذشته اصال خوابیدي؟

براي رعایت ایمنی .  اما این فقط تمرین با لباسه و ما فقط صحنه هاي خاصی رو تمرین کردیم« :  به او یادآوري کردم

  » موقت نداری

به نظر می رسید طالي درون .  ، اما جوابی نداد بدنش با استرسی ناگهانی بی حرکت بود فکر کردم که خواهد خندید

  . چشمش از مایع به جامد تغییر حالت میداد

. به کلماتم فکر کردم و چیزي را که او از آنها استنباط می کرد را فهمیدم

» بال « : او زمزمه کرد

  » دوباره شروع نکن معامله، معامله است« :  به او گفتم

من نمی تونم درست فکر کنم من توانایی ... من .  تمرکز کردن خیلی سخته، وقتی تو اینطوري با منی .  نمی دونم« 

  »میبینی که خودمو کنترل کنم و تو آسیب ندارم اینو 

 » من هیچی ام نمی شه« 

  » بال« 

قرار نبود .  اینها را قبالً هم شنیده بودم.  لبهایم را به لبهایش فشردم تا از هجوم وحشتش جلوگیري کنم »!  ششش« 

  . از آن همه اصرار بر اینکه اول با او ازدواج کنمنه بعد .  از این معامله خالص شود

  . ، همیشه نگران بود نگران بود.  براي لحظه اي او نیز مرا بوسید اما می توانستم بگویم که بوسه اش به شدت قبل نبود

 ي آن وقت با این همه وقت آزادش چه کار.  چقدر همه چیز فرق می کرد وقتی که دیگر نیازي نبود نگران من باشد

  .بود که سرگرمی جدیدي پیدا کند ؟ او مجبور می خواست بکند

» ؟ پاهات چطورند« :  پرسید

» از گرما درحال برشته شدن اند « : می دانستم که منظور اصلی اش معنی معمولی این جمله نبود جواب دادم

» ؟ هنوز هم براي تغییر عقیده دیر نیست ؟ نظرت تغییر نکرده جداً« 

» نی منو بپیچونی؟کمی داري سعی« 

  » نمی خوام کاري رو که ازش مطمئن نیستی انجام بدي.  فقط جهت اطمینان پرسیدم« : زیر لب خندید 

» با بقیه اش می تونم کنار بیام.  من از اینکه تو رو می خوام مطمئنم« 

  . او مردد بود و من مانده بودم که دوباره چه گندي زده بودم

 ... ذرونی حتی با وجود نفرتت از اونکه من یقین دارم که اونو میگ... می تونی ؟ منظورم عروسی نیست « :آرام پرسید 

  » ؟ چارلی چی ، ه چی میشهنرِ ... اما بعد از اون
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آنها هم دلشان براي من تنگ می شد اما نمی خواستم ...  بدتر از دلتنگ شدن »دلم براشون تنگ میشه « آهی کشیدم 

. به دستش بدهم که بهانه اي

  » آنجال و بن و جسیکا و مایک« 

بدون اون چه طور ادامه !  مایک! آه . براي مایک مخصوصاً«  درتاریکی لبخند زدم  » دلم براي دوستامم تنگ میشه« 

  »بدم؟

  .  او غرولند کرد

می دونم که سخت .  بارها و بارها راجع به این چیزا بحث کردیم ادوارد ما قبالً«  من خندیدم ولی بعد جدي شدم

یک دوره ي ساده ي .  من تو رو می خوام و تورو براي همیشه می خوام.  خواهد بود اما این چیزیه که من می خوام

  » زندگی براي من کافی نیست

» براي همیشه منجمد در هیجده ساله« :  زمزمه کرد

» اي تحقق یافته ي همه ي خانم هایرو«  :با نیشخند گفتم 

» نه حرکتی به جلو...  نه تغییري« 

  »این یعنی چی؟« 

     ... ؟ و اون فکر کرد که تو  یادت میاد وقتی که به چارلی گفتیم می خوایم ازدواج کنیم « : با آرامش جواب داد

  » حامله اي؟

»براي یک لحظه بهش فکر کرد کن اون واقعاً قبول... ؟ و اون به فکر کشتن تو افتاد « با خنده حدس زدم

. او جواب نداد

»چیه ادوارد؟« 

» کاش حدسش درست بود که اي.  خوب... من فقط آرزو کردم که« 

  »! !چی؟«: با دهان باز گفتم

شو کاش توانایی  اینکه اي.  کاش راهی براي حقیقت داشتن حدس اون وجود داشت بیشتر از اون آرزو کردم که اي« 

  »از اینکه این توانایی رو هم ازت بگیرم متنفرم.  داشتیم

  » من می دونم که چیکار دارم می کنم « : یک دقیقه طول کشید تا گفتم

رها هم که فکر می کنی این فداکاري اونقد ...، به خواهرم نگاه کن چطور می تونی بدونی بال؟ به مادرم نگاه کن« 

  » راحت نیست

 »ه خوبی پیش میرنزمه و روزالی با  .یه بچه به فرزندي  ... زمه کرداگر بعداً مشکلی بود می تونیم کاري رو بکنیم که ا

  » قبول می کنیم
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. من نمی خوام که تو مجبور بشی براي من فداکاري کنی.  نیست درستاین  «:  آهی کشید و بعد صدایش محکم شد

  » ... اگر انسان بودم.  من نمی خوام که آینده ات رو بدزدم.  ممن می خوام به تو چیزي بدم نه اینکه چیزي ازت بگیر

ناله نکن وگرنه زنگ میزنم به برادرات که بیان و .  حاال بس کن.  توئیآینده ي من  «دستم را روي لبهایش گذاشتم 

» باشی نیاز داشتهشاید به یک مهمانی مجردي .  تورو با خودشون ببرن

» عصبی شدم نه؟ احتماالً...  متاسفم دارم ناله می کنم« 

» ؟ شل شده تو آیا زیر پاهاي« 

جشن عروسی چیزیه که .  من یک قرن صبر کردم که با تو ازدواج کنم دوشیزه سوان...  نه اونجوري که تو می گی« 

»!  اوه خدایا « تصحبتش را نیمه تمام گذاش» من نمی تونم براش صبر کنم

  »؟ چی شده« 

سپر به من اجازه نمی دن که امشب ات و جما ظاهراً.  نیازي نیست به برادرام تلفن بزنی«اي کرداو دندان قروچه 

  » قصر در برم

  . ت هیچ برگ برنده اي نداشتممدر جنگ با ا.  او را براي یک ثانیه محکم در آغوشم فشردم و سپس رهایش کردم

  »... خوش بگذره« 

کسی از روي عمد ناخنهاي سفتش را روي شیشه هاي پنجره  ، گوش می رسیدندي از پشت پنچره به صداي جیغ مان

  . لرزیدم.  می خراشید تا صدایی وحشتناك گوش خراشی ایجاد کند که مو را بر بدن سیخ می کرد

ارستیاگر ادوارد رو بیرون نف« :  ت که همچنان در شب نامرئی بود و با صداي هیس هیس مانندي تهدید می کردم ...

  » براي بردنش میایم تو ما

  » برو قبل از اینکه خونه ام رو روي سرم خراب کنن«  : خندیدم

ادوارد چشمانش را در حدقه چرخاند اما با یک حرکت نرم روي پاهایش بلند شد و با یک حرکت نرم دیگر لباسش را 

  . خم شد و پیشانی مرا بوسید. پوشید 

» فردا روز بزرگی در پیش داري.  بخواب« 

».  خواب به آروم شدن طوفان درونم کمک می کنه مطمئناً. ممنون« 

  ». فردا توي کلیسا می بینمت« 

با دهان بسته . به اینکه چقدر در این زمان شاد از خوشی بیزار بودم لبخند زدم » ! من اونی ام که لباس سفید تنشه« 

  . و ناگهان خم شد و ماهیچه هایش مانند یک فنر منفبض شدند » خیلی قانع کننده بود« :  خندید و گفت
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. خودش را از پنجره ي من به قدري سریع به پایین پرتاب کرد که نتوانستم او را دنبال کنم، - او ناپدید شد

بیرون صداي ضربه اي خفه آمد و من صداي ات را شنیدم که ناسزایی گفتم.

  . می دانستم که می توانستند بشنوند»  ندید بهتره زیادي طولش« : زیر لب گفتم 

سپر در پنجره من نمایان شد موهاي عسلی اش در زیر نور ضعیف ماه که از میان ابرها عبور می کرد او بعد صورت ج

  . نقره اي شده بود

  » نگران نباش بال ما سر موقع برش می گردونیم« 

رد پیش لیس درموآسپر به ماهري اج.  همیت به نظر می رسیدو من یکدفعه خیالم راحت شد و تمام نگرانی هایم بی ا

 .     سپر بیشتر در حالت ها بود تا آیندهاتوانایی ج.  البته به سبک خودش ...اش بود  طانهاتبینی هاي درست و غیر مح

  . و وقتی که او می خواست که شما چیزي را احساس کنید غیر ممکن بود که با آن احساس مبارزه کنی

     سپر ؟ خون آشام ها در مهمانی مجردي شون چه کاري انجام اج« . ، به طرز عجیبی نشستم پیچیده درون پتویم

  »؟ می برین؟ می دن؟ شما که اونو به استریپ کلوپ نمی برین

  

ادخندی شروع شد و ادوارد به آرامی دوباره صداي ضربه ي دیگري»!  بهش چیزي نگو« :  ت از پایین با غرغر گفتم.

ما کالن ها نسخه ي خاص خودمونو داریم فقط چندتا شیر « .  و من آرام شدم » آروم باش« :  سپر به من گفتاج

  » شبیه یک شب معمولیه کامالً. کوهی و دوتا خرس خاکستري 

.نظر برسم نقدر راجع به رژیم خون آشام هاي گیاه خوار بیخیالآکه ممکن است روزي من هم بتوانم  می خواستم بدانم

»سپراممنونم ج« 

  . او چشمکی زد و از جلوي چشمم پایین افتاد

روي . صداي وزوز و قطع و وصل شدن خروپف هاي چارلی از میان دیوارها به گوش می رسید.  ساکت بود بیرون کامالً

از زیر دربهاي سنگین  به دیوارهاي اتاق کوچکم خیره شدم در نور ماهی که.  بالشم دراز کشیدم دیگر خواب آلود بودم

  . می آمد سفید و رنگ پریده بودند

اگرچه تمام مراسم .  خواهم بود بال کالنفرداشب . نآآخرین شب من با نام ایزابال سو.  آخرین شب من در این اتاقم

  . دشوار عروسی مثل خاري در پهلوي من بود ولی مجبور بودم اقرار کنم که حال و هواي آن را دوست داشتم

اما بعد از دقایقی خودم را .  براي لحظه اي به افکارم اجازه دادم که بیهوده پرسه بزند شاید که خواب به سراغم بیاید

تخت خواب بدون ادوارد زیادي .  هشیارتر یافتم و اضطراب دوباره به درون معده ام خزید و درون آن با عذاب پیچ خورد

  . ه بود و تمام احساس هاي آرام و آرامش بخش با او رفته بودسپر دور شداج.  نرم و گرم به نظر می رسید
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  . فردا روز خیلی طوالنی اي خواهد بود

نگرانی، قسمت اجتناب . فقط مجبور بودم که بر خودم چیره شوم ...ه بیشتر ترسهایم احمقانه بودند می دانستم ک

به هر حال من تعدادي نگرانی . سازي مخلوط کنم من که نمی توانستم همیشه آن را با صحنه .  ناپذیري از زندگی بود

  . خاص داشتم که کامالً طبیعی بود

. الیس کامال به احساسات هنرمندانه اش اجازه داده بود که بر وضعیت عملی غلبه کند.  اول دنباله ي لباس عروسی بود

اي کاش تمرین کرده .  ظر می رسید، با کفش پاشنه بلند و یک دنباله، غیرممکن به ن مانور دادن در پلکان کالن ها

. بودم

. بعدي لیست مهمان ها بود

  . خانواده ي تانیا ، خاندان دنلی ، قبل از جشن می رسیدند

، در یک مکان وضعیت  رواترها، پدر جیکوب و کلی تی، با مهمان هاي ما از محله ي کوئیل یکجا بودن خانواده ي تانیا

  . را حساس کرده بود

علیه او هنوز فکر انتقام . ، اصالً به عروسی نمی آمد  ، ایرینا در حقیقت خواهر تانیا.  طرفدار گرگینه ها نبودنددنلی ها 

به خاطر این .  پرورش می داد) رنت می خواست مرا بکشدووقتی که ل(رنت،وگرگینه ها را براي کشته شدن دوستش ل

همکاري عجیبی بود .  که به کمک نیاز داشتند تنها گذاشته بودند کینه دنلی ها خانواده ي ادوارد را در بدترین ساعاتی

ت جان ما را نجات ی، گرگ هاي کوئیل ، به ما حمله کرده بودند اما زمانیکه دسته اي از خون آشام هاي تازه بوجود آمده

  . دادند

به جز  تانیا و تمام خانواده اش.  تی ها خطرناك نخواهد بودیادوارد به من قول داده بود که نزدیکی دنلی ها با کوئیل

، بهاي کمی بود تا  یک آتش بس کوتاه با گرگینه ها.  ، شدیداً احساس گناه می کردندخودداري این  ، به خاطر ایرینا

  . بهایی که آنها آماده پرداختنش بودند.  قسمتی از آن کوتاهی را جبران کند

  . اعتماد به نفس ضعیف من: جود داشت با این حال یک مشکل کوچک هم و.  این مشکل بزرگ بود

نفس من نخواهد  اعتماد من تا آن موقع تانیا را ندیده بودم ولی مطمئن بودم که دیدن او تجربه ي خوشایندي براي

  . بود

او نه اینکه من بخواهم  ...ت با ادوارد رابطه برقرار کند قبل از اینکه من متولد شده باشم ، او می خواس ، احتماالً زمانی

... به هر حال او نیز باید حداقل به طرز بی نظیري زیبا باشد.  یا هرکس دیگري را براي خواستن ادوارد سرزنش کنم

. ، باز هم نمی توانستم از مقایسه کردن دست بردارم  مرا ترجیح می داد و هرچند باورنکردنی ...به وضوح  اگرچه ادوارد

  .، که من احساس گناه کنم ، که روحیه مرا می شناخت باعث شد ادواردمن کمی غرولند کرده بودم تا اینکه 
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می دونی حتی بعد از  ...بال ... خانواده ي ما تنها چیز شبیه خانواده ست که اونها دارند « :  او به من یادآوري کرده بود

  » همه ي این سالها اونا هنوز احساس یتیم بودن دارند

  . ، تصدیق کردم اخمهایم بنابراین من هم با پنهان کردن

، کیت و ایرینا که کارمن و  تانیا:  آنها پنج نفر بودند.  تقریباً به بزرگی کالن ها.  تانیا دیگر یک خانواده بزرگ داشت

چیزي که آنها را به .  سپر به کالن ها ملحق شده بودندالیس و جآلحق شده بودند درست مثل روشی که به آنها م رالیزِ

.پیوند می داد این بود که می خواستند نسبت به خون آشام هاي معمولی با شفقت بیشتري زندگی کنندیکدیگر 

چون مدتها قبل آنها یک .  آنها هنوز عزادار بودند.  با وجود این خانواده تانیا و خواهرانش هنوز به یک دلیل تنها بودند

  . مادر هم داشتند

سعی کردم .  ی حتی با گذشت هزاران سال به جاي می ماند را تصور کنممن می توانستم حفره اي که از فقدان کس

  . نتوانستم.  ، پدرشان ، کارالیل تصور کنم خانواده کالن را بدون آفریننده ، کانون و رهبرشان

     یک شب از آن همه شبی که در خانه ي کالن ها تا دیروقت . کارالیل شبی داستان تانیا را برایم تعریف کرده بود 

می ماندم و تا جاییکه می توانستم چیز یاد می گرفتم و خودم را تا جاییکه ممکن بود براي آینده اي که انتخاب کرده 

، فقط یکی از قوانینی بود که  ، شرح قصه اي هشداردهنده داستان مادر تانیا یکی از هزاران بود.  بودم آماده می کردم

، در حقیقت یک قانون که  فقط یک قانون.  باید نسبت به آن هشیار می بودموقتی به دنیاي جاویدان ملحق می شدم 

  »راز را نگهدارید« : هزاران بند دیگر تقسیم می شد  خودش به

مخفیانه زندگی کردن مثل کالن ها ، نقل مکان قبل از اینکه انسانها به عدم رشد  ...راز نگهداشتن معانی زیادي داشت 

روشی که خانه به دوشانی مثل جیمز و  - به استثثناي وقت غذا -همیشه دور از انسانها بودن یا .  سنی آنها شک کنند

در واقع  . سپر، پیتر و شارلوت هنوز با آن زندگی می کردنداروشی که دوستان ج.  ، با آن زندگی کرده بودند ویکتوریا

مثل کاري .  ده اید را در دست داشته باشیدبدین معنا بود که کنترل تمام کارهاي خون آشامهاي جدیدي که بوجود آور

مثل کاري که ویکتوریا وقتی با خون آشامهاي تازه به وجود . انجام داده بود  ، سپر وقتی با ماریا زندگی می کرداکه ج

، چون بعضی موجودات  و در کل به معناي به وجود نیاوردن بعضی چیزها بود.  آمده اش، زندگی می کرد نتوانست بکند

  .قابل کنترل هستند غیر

  »... م من اسم مادر تانیا رو نمی دون«  کارالیل اقرار کرده بود

اونا تا  « . یاد آوردن رنج تانیا غصه دار شدبه رنگ سایه هاي موي لطیفش بود از به  چشمان طالیی اش که تقریباً

  » د حتی ترجیح می دن بهش فکر نکنننند از اون حرفی نمی زنناجاییکه بتو

مدتها قبل از به دنیا آمدن من ،  که معتقدم عاشق آنها بوده ...د کیت و ایرینا رو به وجود آورده بو، زنی که تانیا « 

  » ، دوره ي کودکان جاویدان ، در طول یک دوره ي سیاه زندگی می کرده
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     آدم ها رو قبل از  اونها!  من که نمی تونم درك کنم...  اون قدیمی ها ؟ می کردنداونا با خودشون چه فکري « 

  »  به سختی بزرگتر از نوزاد بودند بچه هایی رو که... بلوغ شون به خون آشام تبدیل می کردند

  .مجبور شدم بغضی که درون گلویم ورم می کرد را فرو بدهم . وقتی چیزي را که او تعریف کرده بود تصور کردم

       تو  . خیلی عزیز و دلربا بودند. ونا خیلی زیبا بودند ا«  دادکس العمل مرا دید سریع توضیح کارالیل وقتی که ع

  » قه به اونها خیلی ناخودآگاه بودعال.  باید نزدیکشون می بودي تا بتونی دوستشون داشته باشی... نمی تونی تصور کنی

دوساله هاي .  می شدنداونا در همان سن قبل از گزیده شدن منجمد .  با این حال نمی شد به اونا چیزي یاد داد« 

. پرستیدنی با گودي چانه و صحبت کردن نوك زبانی که با یک خشمشون می تونستند نصف دهکده اي رو داغون کنند

انسانها اونا رو دیدند، .  اگر گرسنه می شدند باید غذا می خوردند و هیچ کلمه ي هشداردهنده اي جلودارشون نبود

  » ، همه جا رو فراگرفت در علف هاي خشکداستانها پخش شدند و ترس مثل آتش 

 »...من نمی تونم دالیلشو درك کنم ، ، مثل بقیه ي قدیمی ها مادر تانیا هم یک همچین بچه اي به وجود آورد« 

  » و البته ولتوري ها پا پیش گذاشتند...« نفس عمیق و سختی کشید 

 ... متعصب روي عقیده خودشان ... شام هاي ایتالیایی،گروه خون آ، اما  مثل همیشه از شنیدن آن نام به خودم پیچیدم

اگر مجازات کننده اي نبود .  اگر مجازاتی نبود قانون نمی توانست باشد.  در این داستان نقش اساسی را ایفا می کرد

من .  قوانین ولتوري ها را بنیان نهادند قدیمی ها، آرو، کایوس و مارکوس از.  مجازات نمی توانست وجود داشته باشد

که  رو  با ذهن فوق العاده قوي اشآه ي کوتاه به نظرم رسیده بود که فقط یک بار آنها را دیده بودم اما در همان مواجه

  . یک رهبر فوق العاده است،  ی را که در ذهنت می گذشتند بگویدمی توانست با یک برخورد  تمام چیزهای

. و هم هرجاي دیگري در جهان ولتورا هم در سرزمینشان.  اجع به بچه هاي فناناپذیر مطالعه کردندولتوري ها ر« 

  » ، پس باید نابود بشن کایوس به این نتیجه رسید که جوان تر ها در حفظ رازهاي ما ناتوان اند

جنگیدند تا از اونها به شدت توصیف شده که قبایل تا آخرین عضو .  من بهت گفتم اونها دوست داشتنی بودند« 

     ، اما به نوع خودش  به هر حال قتل عام به اندازه ي جنگ هاي جنوبی این قاره گسترده نبود.  محافظت کنند

سرانجام این عمل زدوده شد و .  خیلی چیزها از بین رفتند...  ، دوست ها ، قبیله هاي قدیمی سنت ها.  نابودگر تر بود

   نام بردن شدندبچه هاي جاویدان غیر قابل 

  » یز ممنوعه، مثل یک چ

پس از نزدیک به چشم خودم دیدم .  وقتی که من با ولتوري ها زندگی می کردم با دو کودك فناناپذیر مالقات کردم« 

      تو که .  رو براي سال هاي زیادي بعد از فاجعه اي که رخ داد روي اونها مطالعه کرده بودآ.  که چه کششی دارند

:  ، اما در آخر راي همه یکسان بود خیلی امید داشت که بشه اونها رو رام کرد.  اون چه قدر فضول و کنجکاوه می دونی

  » جاویدان نباید وجود داشته باشندبچه هاي 



 www. twilight . ir                                                               بال: کتاب اول                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ١٢صفحھ 

  . وقتی دوباره به موضوع مادر خواهران دنالی برگشتیم به کلی آن را از یاد برده بودم

  » ؟ ه بالیی به سر مادر تانیا اومدهت که چاما کامال واضح نیس«  : کارالیل گفت

مادرشون و  ، کیت و ایرانا خیلی فراموش کار و بی توجه بودند تا روزي که ولتوري ها به دنبالشون آمدند ، تانیا« 

 رو آنها را لمس کرد وآ.  جهل بود که جان تانیا و خواهرانش رو نجات داد.  آفرینش غیر قانونی اش زندانی اونها بودند

  » جازات نشدندبنابراین اونها با مادرشون م. فهمید که بی گناه هستند

  

، تا  هیچ کدوم از اونها تاحاال این پسر را ندیده بودند یا حتی روحشون از امکان وجود همچین چیزي خبر نداشت« 

ز رو پیش خودش من فکر می کنم مادرشون این را.  روزي که اونو در حالی که در دستان مادرشون می سوخت دیدند

اما اون از اول چرا یه همچین چیزي به وجود آورد؟ا .  نگه داشته بود تا از اونها در یک چنین سرانجامی محافظت کنه

؟ تانیا یا هیچ کدام یک از  ، چه چیزي در وجودش بود که باعث شد مادرش از چنین مرزي رد بشه اون بچه کی بود

اما اونها به گناهکار بودن مادرشون شک ندارند و من فکر نمی کنم . گرفتند نها هیچ وقت جواب این سوال ها رو نآ

  » نها بتونن هیچ وقت اون رو ببخشناو

ونها خیلی ا.  ، کایوس تصمیم داشت اونها رو بسوزونه ،کیت و ایرانا بی گناه هستن رو که تانیاآاما با وجود تعهد کامل « 

تانیا و خواهراش درخواست بخشش کردند اما با قلب هاي .  ایشگر بودرو اون روز خیلی بخشآخوش شانس بودند که 

  » احترام سالم به قانون رها شدند زخم خورده و یک

یک لحظه به نظر می رسید که من دارم در خاطراتم به .  به خاطر نمیارم که کی خاطرات تبدیل به رویا شدند دقیقاً

لحظه اي دیگر به یک زمین خاکستري  و بی ثمر چشم دوخته  ، به صورتش نگاه می کنم و کارالیل گوش می دهم

  .من آنجا تنها نبودم.  بودم که بوي سوختن چیزي در هواي آن به مشام می رسد

آنها .  اجتماع افراد در مرکز زمین که همه رداهاي خاکستري رنگ پوشیده بودند می بایست باعث وحشت من می شد

. ، هنوز یک انسان چیزي بودم که آنها در آخرین قرار مالقاتمان حکم کرده بودندحتما ولتوري ها بودند و من برعکس 

  . اما می دانستم که در رویاهایم در مقابل آنها نامرئی هستم

اما از نزدیک تپه ها  . متوجه بوي خوبی شدم که در هوا پخش شده بود.  اطراف من تپه هاي توده مانندي می سوختند

کمی هم .  عالقه اي نداشتم که صورت خون آشام هایی را ببینم که توسط آنها اعدام شده بودندهیچ .  را بررسی نکردم

  . از اینکه کسی را در میان اجساد مرده ي سوخته شناسایی کنم می ترسیدم

 ، و من صداي زمزمه مانند آنها که ناشی از آشفتگی و سراسیمگی بود سربازان ولتوري اطراف چیزي یا کسی حلقه زدند

، خوابم مجبورم می کرد که چیزي یا کسی را که آنها با این شدت بررسی  من به رداها نزدیک تر شدم.  را می شنیدم
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، سرانجام مرکز مذاکره آنها را دیدم که باالي  در حالی که با دقت بین دو صف از رداپوشان می خزیدم. می کردند ببینم

  . یک تپه کوچک باالي آنها بود

پسرك هنوز یک کودك نوپا بود، . درست همان طور که کارالیل توصیف کرده بود.  و دوست داشتنی بوداو خیلی زیبا 

او داشت به خود  . موهاي قهوه اي روشنش اطراف صورت و گونه هاي گرد و لب هایش قرار داشت. شاید فقط دو ساله

  . انیه به او نزدیک می شود وحشت داشت، چشم هایش طوري بسته بودند انگار از اینکه ببینند مرگ هر ث می لرزید

ي ها علی رغم وری و وحشت زده وجود آمد که ولتچنان حس نیرومندي درونم براي نجات آن کودك دوست داشتن

از کنار شان رد شدم و به اینکه حضور من را حس کنند .  ندودران کننده شان دیگر برایم مهم نبتمام تهدیدهاي وی

  . گذشتن از آنها با سرعت به طرف پسرك دویدمپس از .  توجهی نداشتم

این یک تپه یا یک تخته سنگ نبود بلکه یک .  وقتی که روي تپه نگاه دقیق تري به او انداختم لحظه اي تردید کردم

  ...بی حرکت و بی جان . تپه از بدن انسان ها بود

 ، بن ، آنجال. مه ي آنها را می شناختممن صورت هاي ه.  براي اینکه صورت هایشان را نبینم خیلی دیر شده بود

  . ، جسد پدر و مادرم قرار داشت زیر پسرك دوست داشتنی و دقیقاً...  مایک ، جسیکا

  . کودك چشم هاي روشن و خونین رنگش را باز کرد
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  فصل سوم

  روز بزرگ

  

  

  . باز شدند خودم چشمان

در رختخوابم دراز کشیدم و تالش کردم تا رویاهایی را که  بی نفس در حالی که از سرما می لرزیدم براي چند لحظه

وقتی که منتظر بودم تا ضربان قلبم آهسته تر شود آسمان بیرون ابتدا خاکستري و بعد به  . دیده بودم فراموش کنم

  . در آمد رنگ پریدهرنگ صورتی 

ی بود که من خواباین چه نوع  . بودموقتی که سرانجام به واقعیت اتاق شلوغ و آشنایم بازگشتم کمی از خودم دلخور 

، بیشتر از  نتیجه ي نصفه شب روي داستان هاي چندش آور تمرکز کردن،  خب ؟ می دیدمباید قبل از روز ازدواجم 

. این نبود

.  به آشپزخانه رفتم زمان احتیاجم زودتر از لباس پوشیدم و،  مشتاق بودم تا این کابوس را فراموش کنماز آنجاییکه 

فکرم  . ش پنکیک درست کردممرتب کنم و وقتی چارلی از خواب بیدار شد برایاز قبل تمیز را  سعی کردم اتاق هاي

ی وقتی او غذا می خورد من روي صندل . عالقه اي نداشتم براي خودم صبحانه درست کنمنقدر مشغول بود که آ

  . نشسته و تکان می خوردم

  »ر بِآقاي وِ ساعت سه بري دنبال باید«  : به او یادآوري کردم

      فراموش و کهتنها وظیفه ام ردیگه  . بل  ، جز رفتن دنبال کشیش براي انجام دادن ندارمي امروز کار که من« 

» . نمی کنم

گاهی مواقع او دزدکی به  . به طور حتم وقت زیادي براي طلف کردن داشت.  ه بوداو تمام طول روز را مرخصی گرفت

  . شت، جایی که لوازم ماهیگیري اش را در آن نگه می دا کمد زیر راه پله ها نگاه می کرد

  »محترم جلوه کنی  تو باید لباس بپوشی و . این تنها وظیفه ي تو نیست« 
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  »میمون لباس «  : او با اخم به کاسه ي صبحانه اش نگاه کرد و زیر لب گفت

  » تمام روز روي من کار کنهمی خواد  آلیس ؟ فکر می کنی مال تو بده«  : وقتی بلند می شدم با شکلک به او گفتم

و پیشانی اش  م شدمخ وقتی از کنارش می گذشتم . تکان داد،  در تایید اینکه موقعیت بدتري نداشتچارلی سرش را 

  . دباز کن خواهر آینده ي نزدیکمو  )دخترم(بعد رفت تا در را براي بهترین دوستو  او سرخ شد . را بوسیدم

    اطراف صورت  در حلقه هاي صاف و براقش موهای ، موهاي کوتاه و مشکی آلیس مثل همیشه سیخ سیخ نبود

  . که به طرز عجیبی استیل کارمندانه به او داده بود ریخته شده بودندایی اش پری

  »سالم چارلی « :  در حال کشاندن من بیرون از خانه به طور نامفهمومی از باالي شانه اش گفت

  . وقتی وارد پورشه شدم آلیس من را ارزیابی کرد

» دي؟نکنه دیشب رو بیدار مون ؟ چی کار کردي!  چشماتو ببین ، اوه خداي من« :  با سرزنش گفت

  » تقریباً« 

می تونستی بیشتر  . بالصرف بی نظیر نشون دادن چهره ات کنم رو  کلی وقتفقط باید یعنی من «  : با اخم گفت

  » ! مراقب مواد اولیه کارم باشی

به موقع  وسط مراسم خوابم ببره و نتونمممکنه که من  همشکل بزرگتر این . توقع نداره من بی نظیر بشم هیچ کس« 

  »ه و بعد هم ادوارد فرار کن.  رو بگم "بله"

  » اگر این اتفاق خواست بیفته من دسته گلم رو به سمتت پرت می کنم«  : او خندید و گفت

  » مرسی« 

  »خواهی داشت  وقت کافی واسه خواب هواپیما توحداقل فردا « 

در هواپیما هنوز و فردا  به راه می افتادیمما امشب بعد از مهمانی . فکر کردم  فرداو به  ی از ابروهایم را باال بردم،یک

اسرارآمیز بودنش  من راجع به ، خواستیم برویم نکرده بود ی یک اشاره ي کوچک به جایی که میادوارد حت.  بودیم

فردا در حال البته امیدوار بودم که  ؟ کجا می خوابم شبنم فردااکه نداما این خیلی عجیب بود .  خیلی استرس نداشتم

  ...خواب نباشم

  . آلیس فهمید چیز درستی نگفته و ابروهایش را در هم کشید

  »وسایلتون جمع و آماده ست « 

  . او این رو گفت تا توجه من رو به خودش جلب کنه که البته موفق هم بود
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  » ! جمع کنمخودم وسایلم رو  ذاشتیگ می اي کاش آلیس ،« 

  »ا در مورد مسافرت تون لو می رفت ذاشتم خیلی چیزگاگه می « 

  »بزرگ رو ازت می گرفت و فرصت یه خرید « 

رو با لباس هاي جدید  بی ربطوقتشه که این لباس هاي  ...د خواهی بو خواهر من دیگه دو ساعت کوتاه تا اسماًرتو « 

  » عوض کنی

  . ه ي جلویی ماشین به بیرون نگاه کردم تا اینکه تقریبا رسیدیممن با اخم از شیش

  » ؟ اون برگشته«  : پرسیدم

ما  . کنه کی بیاد چون تو قرار نیست ببینیشفرقی نمیاما  . برمیگردهقبل از اینکه موسیقی پخش شه  . نگران نباش« 

  »به شیوه ي سنتی عمل می کنیم 

  » ! سنت ها« : با صداي خرخر مانندي گفتم 

  » عروس و دامادخود ، به غیر از  خیله خب« 

» نگاه می کنه دزدکی می دونی که اون« 

وارد دور و بر من خیلی مراقب بودم که وقتی اد.  براي همینه که فقط من تو رو توي لباس عروسی دیدم،  ، نه اوه« 

» منه بهش فکر نکنم

که دوباره از دکوراسیون جشن فارق التحصیلی  نممی بی،  خب« :  گفتم به مسیر خانه شان پیچیدیمگامی که نه

سفید  پاپیون هاي آلیس این بار.  مسیر سه مایلی تا خانه شان غرق در هزاران چراغ چشمک بود » . استفاده کردي

. ساتنی را هم اصافه کرده بود

رو  ي خونهتونی دکوراسیون تو، نمی  ازش لذت ببر چون تا وقتش نشه.  ه دارهفنه چیزي کم و کسر و نه چیزي اضا« 

هنوز جاي .  ، برد ت شمال ساختمان اصلی قرار داشتمآلیس ماشین را به درون گاراژ غار مانند که در س»  . ببینی

جیپ ات خالی بودم .

» ؟ اجازه نداره دکوراسیون رو ببینهاز کی تا حاال عروس « :  اعتراض کردم و گفتم

» تحت تاثیر قرار بگیري من می خوام وقتی که از پله ها پایین می یاي کامالً.  کرده کارا از وقتی که من رو مسئول« 

مختلف  عطرهايمورد هجوم  بالفاصله.  ، دستانش را روي چشمانم قرار داد قبل از اینکه بگذارد وارد آشپزخانه بشوم

» ؟ این دیگه چه بوییه« :  جب پرسیدمبا تع وقتی که داشت من را به داخل خانه راهنمایی می کرد . قرار گرفتم
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تو اولین انسانی هستی که اینحا اومده امیدوارم درست کار کرده  « . صداي آلیس ناگهان نگران شد » خیلی زیاده؟« 

».  باشم

 توازنی . ، ولی نه آنقدر که آدم را در خود غرق کند بوي سکرآوري بود » ! فوق العاده ست« :  به او اطمینان دادم 

هم  و یه چیز دیگه... یاس )...بهار نارنج(شکوفه پرتغال«  . لطیف و بی عیب میان رایحه هاي مختلف وجود داشت

  » ، درست می گم؟هست

» نداختیز رو جا افریزیا و رگل تو فقط  . خیلی خوبه بال« 

که  طویل میز آرایش من به.  ، دستانش را از روي چشمانم برنداشت او نرسیدیم و دستشویی عظیم تا زمانیکه به حمام

. بیخوابی شب گذشته مرا فرا گرفت ، خیره شدم و وسایل سالن هاي زیبایی پوشیده شده بود انواع از

» دوارد باشم ساده به نظر می آممن وقتی که کنار ا هرکاري هم کنی؟  الزمه چیزا واقعاً این« 

»به تو بگه سادهنمی کنه کسی جرات  ار من با تو تموم شهوقتی ک« :  آلیس من را روي صندلی کوتاهی نشاند و گفت

 به صندلی تکیه دادم و چشمانم را بستم » . فقط به خاطر اینه که می ترسن تو خونشون رو بمکی« :  غرغر کنان گفتم

چند  ، درهنگامی که آلیس تمام سطوح بدنم را ماسک می گذاشت و براق می ک.  امیدوار بودم که بتوانم چرتی بزنم. 

.بار به خواب رفته و برگشتم

،  را مثل تاجی باالي سرش بسته بود ، در حالیکه موهاي طالییش اهار بود که رزالی با لباس نقره اي براقشنبعد از 

، فایده ي  تا وقتی رزالی اطراف بود.  که دلم می خواست گریه کنم زیباییش به قدري بودو ید جلوي در حمام خرام

؟ آرایش چه بودلباس پوشیدن و 

.  ادوارد خانه بود.  میدي بچگانه من رفع شدااو بی درنگ ن » اونا برگشتن« :  رزالی گفت

» ادوارد رو از این جا دور نگه دار« 

 هزما.  به زندگیش بیشتر از این اهمیت میده . اون امروز خالف میل تو عمل نمی کنه« :  رزالی اطمینان داد

 رو؟ من می تونم موهاش  تو کمکی الزم نداري.  مجبورشون کرده که یه سري کارهاي اون پشت رو تموم کنن

» درست کنم

.تالش کردم به یاد بیاورم که چگونه باید آن را ببندم.  دهنم باز شد

 ور بودخکرده بودم دلانتخابی که در حال حاضر  از او شخصاً.  من هیچ وقت شخص مورد عالقه ي رزالی در دنیا نبودم

ت را به عنوان ما ، و، خانواده اي دوست داشتنی با وجود اینکه او زیبایی باورنکردنی . که همه چیز را پیچیده تر می کرد

و من بدون هیچ احساسی، تمام آن چیزي را که  . ضر بود تمام آنها را با انسان بودن عوض کندا، ح معشوق خود داشت

. او را به من عالقه مند نمی کرد این مسئله دقیقاً . می خواست را مثل آشغال دور می ریختم داو در زندگی خو
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             تور اینجا قرار .  م بپیچیشاشروع کنی می خو حلقه کردنالبته می تونی با « :  واب دادجآلیس به سادگی 

         ، پیچش دادند و آن چیزي را که او  کردندبلندش .  ع کردند به شانه کردن موهایمودستانش شر » . می گیره

موهایم را با  . اي دستهاي او را گرفتندج، دستهاي رزالی  ام دادجهنگامی که کارش را ان.  می خواست نشان دادند

ض اینکه رزالی دستورات آلیس را روي حبه م . آلیس به سراغ صورتم برگشت.  دستانی به سبکی پر حالت دادند

سپر براي آوردن مادرم و شوهرش فیل از هتلشان اجرا کرد براي آوردن لباس و سپس براي فرستادن جایم اوهم

صداها به ما .  از طبقه پایین بشنوم بارها و بارهااز و بسته شدن در را ببه سختی می توانستم صداي .  فرستاده شد

. نزدیک شدند

هنگامی که داشت ردیف دکمه هاي .  ي موها و آرایشم بگذراندآلیس بلندم کرد تا بتواند به راحتی لباس را از باال

آلیس .  تکان خوردتا روي زمین کمی  مي ساتنی لباس دنبالهطوري لرزید که ، زانوهایم  مروارید پشتم را می بست

نقدر عرق می کنی که همه چیز اینجوري آ.  پایین بیاري وی کن ضربان قلبت رعس بال، نفس عمیق بکش و« :  گفت

»می ره  از بین

»حتماً « : بهترین قیافه ي طعنه آمیزي را که می توانستم به او تحویل دادم

» ؟ يمی تونی خودت رو براي دو دقیقه سرپا نگه دار.  من باید االن لباس بپوشم« 

 »؟ ، شایدم  ما «

. رج شداآلیس چشمانش را گرداند و به سرعت از اتاق خ

   ه طرحی که چراغ حمام روي بروي نفس کشیدنم تمرکز کردم و یم را می شمردم در حالی که هر حرکت ریه ها

صویر من در ت؛ می ترسیدم که  می ترسیدم که در آینه نگاه کنم.  جاد کرده بود خیره شدمیپارچه ي درخشان دامنم ا

. من یک حمله ي عصبی تمام عیار داشته باشمو  بیش از حد باشد روسیعلباس 

. ، آلیس در لباسی که روي بدن ظریفش مثل آبشاري نقره اي روان بود برگشت مین نفس قبل از دویست

» ! ، آلیس واي« 

» ه توي اتاقی به من نگاه نمی کنهمروز تا وقتی کاهیچ کس  . نیستکه چیزي ن یا« 

» ها ها« 

» سپر رو بیارم؟انترل کنی یا باید جرو ک دتمی تونی خو« 

» ؟ ستامامانم اینج؟  اونا برگشتند« 

» ی یاد باالم، داره ن ن از در وارد شداون اآل« 
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دیگر به عبارتی .  مبود  توانستم با او صرف کردهیده بود و من هر لحظه اي را ممآ ارنه دو روز پیش با هواپیما به اینج

    در از این کار لذت قمی توانم بگویم که او همان .  دور کنم شو تزئینات هزمرا از ا او ممی توانست که هر لحظه اي

     اطر تمام آن خبه  به هر حال احساس می کردم که.  باشد رها شدهمی برد که بچه اي یک شب در دیزنی لند 

. به اندازه ي چارلی فریب خورده ام رنه از واکنش هودهترس هاي بی

. واي االن گریه ام می گیره.  يدتو خیلی زیبا ش.  عزیزم ، اوه بال«  : جیغ کشید وارد اتاق شود قبل از اینکه کامالً

از کجا این لباس رو پیدا کردي؟ .  عروسی مجالسن توي کار برنامه ریزي یباید بر هتو و ازم.  اي هفوق العاد توآلیس 

آستین بیرون  جین فیلمهايدرست از وسط یکی از تو انگار بال  . خیلی زیباست.  و خیلی برازنده است خیلی قشنگ

 چه ایده ي خالقانه اي« در اتاق به نظرم کمی تار می آمد صداي مادرم به نظرم دور می آمد و همه چیز  » . اومدي

در خانواده  از قرن هجدهم هکاد یبه نظر م.  چقدر رمانتیکهحلقه .  ستحلقه ي بالکه تمام دکورها و آرایش به سبک 

» ادوارد بوده

عروسی .  بیشتر از صد سال از مدل لباس هاي روز عقب بودمادرم .  گاه توطئه آمیز کوچکی بهم انداختیمن من و آلیس

  . به سبک خود ادوارد درست شده بود،  به سبک حلقه درست نشده بود مسلماً

. شک گلو صاف کردن از سمت در آمدخصداي بلند و 

» حاضر بشی می گه باید بري پاین هزما ، هنر« :  چارلی گفت

این می توانست توضیحی براي .  ده گفتزشگفت  ه این را با صدایی کامالًنر »خوش تیپ شدي ؛ چارلی تو  خب« 

»رو منم تاثیر گذاشت آلیس « :  جواب تند چارلی باشد

همه چیز به سرعت «  . به نظر می آمد که به اندازه ي من عصبی باشد » ؟ وقتش شده واقعاً« :  دیرنه از خودش پرس

  » سرگیجه می کنماحساس .  گذشت

. منم همین احساس را داشتم

مادرم کمرم را فشار داد و  » ، مواظب باش چیزي رو پاره نکنی بغلم کن نقبل از اینکه برم پایی« :  ه به اصرار گفتنر

چارلی جعبه . فراموش کردم کامالً!  اوه خداي من« :  دوباره به من نگاه کرد وبرگشت .  بعد به سمت در چرخید

» ؟ استجک

رنه در آن را باز کرد و به .  کوچک سفیدي را در آورد و آن را به رنه داد  پدرم براي مدتی جیبش را گشت و بعد جعبه

در مراسم ازدواج آمریکایی ها رسم این است که عروس هنگام رفتن به : توضیح{ »آبی یه چیز «  : گفت. من داد

، یک چیز آبی و یک چیز قرض  ، یک چیز جدید یک چیز قدیمی:  کلیسا یا محراب باید چهار چیز همراه داشته باشد

بدون جلب توجه زیاد ، جواهرات و هرچیز دیگري باشند که عروس می تواند  این اشیا می توانند گل سر.  گرفته شده

}. با خود حمل کند
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بودند  الماس هاي قالبی کهما جواهر اون رو . بودند  ا ماله مادربزرگ سواننای.  قدیمی هم هست « چارلی اضافه کرد

»عوض کردیم  یاقوت کبود اب

باالي دندانه ها یاقوت هاي کبود مثل دسته هاي درهم پیچیده ، .  داخل جعبه یک جفت شانه ي سنگین نقراه اي بود

» شما نباید این کار رو می کردین ، ، بابا مامان« :  گفتم بغض کرده ويلبا گ.  قرار داشتند

» اجازه ي کار دیگه اي رو نمی داد آلیس به ما« :  رنه گفت

.خنده ي هیستریکی کردم

یه هم این « :  ده ام قرار دادآلیس روي نوك پاهایش بلند شد و به سرعت هر دو شانه را زیر لبه ي موهاي بافته ش

یه چیز  و لباس تو « :  کندرفت تا مرا با شگفتی نگاه  آلیس فکورانه چند قدم عقب » هم یه چیز آبیهچیز قدیمی و 

» ... ، اینجا جدیده، پس

. فرود آمدوراب سفید رنگی در دستانم جبطور ناخودآگاه دراز کردم و بند ، دستانم را  به سمت من گرفتاو چیزي را 

» این ماله منه و ازت پسش می گیرم« :  آلیس گفت

. سرخ شدم

عالی  تو کامالً.  شتیتمام چیزیه که بهش احتیاج دا و رو یه کمی رنگ« :  آلیس با رضایت این را گفت »تمومه « 

» باید بري پاییننه تو رِ« :  با لبخندي که کمی خودستایی در آن وجود داشت به سمت والدینم برگشت »  هستی

.رنه مرا بوسید و بعد به سرعت رفت»  ، مادام بله« 

» ؟ ارلی می شه لطفا گل ها رو بیاريچ« 

هنگامی که دستان .  راب را از دستم قاپید و بعد زیر دامنم رفتو، آلیس کش ج موقعی که چارلی بیرون از اتاق بود

. ا سر جلیش قرار دادربا یک حرکت سریع کش .  دم، نفسم بند آمد و تلوتلو خور سردش مچ پایم را گرفت

هار نارنج و فریزیا من را مثل بز و بوي ر . ، الیس سرجایش برگشته بود هنگامی که چارلی با دو دسته گل سفید برگشت

. مه در بر گرفت

نفس .  "پچل بلزنواي ". شروع به نواختن پیانو کرد ، دان خانواده بعد از ادوارد، بهترین موسیقی در طبقه ي پایین رزالی

. هایم به شماره افتاد

   فکر می کنی از .  به نظر کمی مریض می یاد« :  نگران به سمت آلیس چرخید » راحت باش بلز« :  چارلی گفت

» ؟ عهده ي این کار بر بیاد

. نمی توانستم پاهایم را حس کنم.  صدایش از دور دست می آمد
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» ! ید بربیاداب« 

با دستهاي محکمش به مچ  . اد تا بتواند بهتر در چشمهایم نگاه کندت، رو به روي من ایس آلیس روي پنجه ي پاهایش

» ادوارد پایین منتظرته.  ال، تمرکز کنب« :  دستهایم چنگ زد

. نفس عمیقی کشیدم تا کمی خودم را آرام کنم

»دیگه وقتشه « :  چارلی به من سقلمه اي زد.  می کرد آهنگ با آرامی داشت به آهنگ دیگري تغییر

. هنوز در چشمانم نگاه می کرد » ؟ بال« :  آلیس گفت 

ه بازونم را گرفته بود به بیرون اتاق کاجازه دادم که مرا به همراه چارلی  » باشه ! ادوارد ! آره« :  گفتم زیريبا صداي 

روي این  . نواي موسیقی و بوي هزاران گل از پله ها باال می آمد . در هال صداي موسیقی بلندتر بود.  هل دهد

. ا به سمت جلو هدایت کنمرموضوع که ادوارد پایین منتظر است تمرکز کردم تا پاهایم 

. احاطه شده بود) واریاسیون ها(سنتی واگنر که در میان کوهی از تزئینات رژه ي .  نا بودشآهنگ آ

   » تا پنچ بشمر و دنبالم بیا. منه نوبت« :  آلیس با صداي زنگداري گفت

باید می فهمیدم که اینکه فقط آلیس را به عنوان ندیمه عروسی .  آرام و زیبا شروع به پایین رفتن از پله ها کرد خرامان

. من پشت سر او خیلی بیشتر ناهماهنگ جلوه می کردم.  خود داشتم اشتباه بود

. من بود حرکت این عالمت . رفت پیچیدگهیاهوي ناگهانی در صداي موسیقی که اوح می 

. روي بازویش گذاشت و بعد آن را محکم فشار داد م راتچارلی دس » بابا نذار بیافتم« :  زمزمه کردم

»قدم یک قدم یک « :  ، به خودم گفتم آرام از پله ها پایین می رفتیم موسیقیهنگامی که داشتیم با 

 زمزمه ي، هرچند می توانستم صداي پچ پچ و  ، چشمانم را باز نکردم تا زمانیکه پاهایم سالم به زمین صاف نرسید

از آن عروس هایی بی تردید من .  در یک لحظه خون به گونه هایم دوید . بشنوم هنگامی که پایین رسیدم  حضار را

. که گونه هاي سرخی داشتند بودم

با دیدن حلقه هاي حواسم ،  براي لحظاتی کوتاه.  ؛ دنبال ادوارد گشتم از پلکان خائن پایین آمدمبه محض اینکه 

، وصل شده بودند در خانه به هر موجود غیرزنده اي در زمینه ي حضار شکوفه هاي سفید با روبانهاي بلندو سفیدي که

، به  ردیف صندلی ها یا روکش ساتنی متدادولی من چشمانم را از سایه بان کمانی شکل برگرفتم و در ا،  پرت شد

، سرختر شدم، تا اینکه  عیتی گذشتم که همگی به من خیره شده بودندمهنگامی گه از میان ج.  جستجو پرداختم

. از گل و روبان بود، پیدا کردم ءمملو که یباالخره او را جلوي تاق
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، جایی که  من مادرم را در ردیف اول.  دو استآن شت سر کنار او ایستاده است و پدر آنجال پ م که کارالیلیدمن می د

.  صبر می کردندتا بعد از مراسم عقد آنها باید .  ، یا هر مهمان دیگري را یا خانواده ي جدیدم را.  ، ندیدم بودباید می 

چشمانش به رنگ .  تمام دید مرا پر کرد و سراسر ذهن مرا در بر گرفت.  تنها چیزي که می دیدم صورت ادوارد بود

و بعد هنگامی که نگاه هراسان مرا  . عمق احساساتش را نشان می دادصورت بی نقصش  . طالیی نرم و سوزانی بودند

 ن رازمین خوردن م با سر ناگهان تنها نیرو و فشار دست چارلی بود که جلوي.  لبخند نفس گیري زد با خوشحالی ، دید

. گرفت

من ، و بعد باالخره.  ، راهرو کوتاه بود را شکر خدا.  مقدم هایم را با ریتم آن هماهنگ کن آرامتر از آنی بود که موسیقی

، آن را در دست ادوارد قرار  و به نشانه اي به قدمت جهان چارلی دستم را گرفت.  دوارد دستش را دراز کردا.  آنجا بودم

. خانه ي خود را یافته بودم و در آن لحظه لمس کردم دستش راسرد  معجزه ي پوست.  داد

اما هیچ وقت از زبان زوجی مانند  ، ود اینکه میلیون ها بار تکرار شده بودندجکلماتی سنتی که با و.  سوگند ما آسان بود

تا زمانی که "  او با مهربانی عبارت.  ه فقط یک تغییر کوچک بدهدکته بودیم ر خواسبِما از آقاي وِ . ما بیان نشده بود

. تغییر داده بود "تا زمانی که هر دو زنده باشیم" را براي مناسبت بیشتر به  " را از هم جدا کند امرگ م

به  ، ، دنیاي من که براي لحظاتی طوالنی وارونه شده بود ادوارد را گفت سوگند در آن لحظه وقتی که کشیش قسمت

به  .احمق بودم که از چنین چیزي می ترسیدمفهمیدم که چقدر  . نظر می آمد که به سر جاي اولش بازگشته است

من در چشمان  . آخر سال رقص ه مثل جشندیک هدیه ي ناخواسته و یا یک جشن ناراحت کنن يهمان اندازه 

.هیچ چیزي به جز با او بودن مهم نبود.  درخشان و فاتح ادوارد نگاه کردم و دانستم که من هم پیروزم

ا زمزمه اي غیر مفهوم خودم را کنترل کردم تا ب . گریه خود نشدممتوجه رسید اداي سوگند من تا وقتی که زمان 

. صورت او را ببینم و که چشمانم را از اشک پاك کنم پلک زدمو  "بله "بگویم

. ، کلماتش واضح و پیروزمندانه بودند هنگامی که نوبت ادوارد شد

» بله « :  سوگند خورد و گفت

، انگار صورتم  ، خیلی با دقت و بعد دستان ادوارد دراز شدند تا صورت مرا بگیرند شوهر اعالم کردر ما را زن و بِآقاي وِ

جود پرده ي اشک جلوي چشمانم وسعی کردم با  . به ظرافت گلبرگ هاي سفیدي بود که باالي سر ما تاب می خوردند

به نظر می آمد که چشمان طالیی او .  رویایی را درك کنم که این شخص فوق العاده متعلق به من است این حقیقت

سرش را به طرف من خم کرد و من خودم را روي پنجه .  چنین چیزي امکان داشت انگار.  نیز می خواهند گریه کنند

ادوارد مرا عاشقانه و به  . دور گردنش انداختم - با دسته گل و بقیه ي چیزهاهمراه  - بازوهایم را. پاهایم باال کشیدم

  . جمعیت را به فراموشی سپردم و بوسیدآرامی 

  ...ا ، عقل ر ، زمان را مکان را 
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. ، که من متعلق به او هستم ه او مرا می خواهدک،  که او عاشق من است به این اندیشیدمتنها 

کردن هاي به او چسبیدم و به خنده هاي زیر زیرکی و گلوصاف .  او بوسه را شروع کرده و باید آن را به پایان می برد

در ظاهر  . عقب رفت تا به من نگاه کندخیلی زود او .  عاقبت دستانش صورت مرا نگه داشتند.  حضار توجهی نکردم

 پنهان نمایش عمومی من، لذت عمیقیبه  زود گذرشزیر عالقه ي  ولی.  کمی شبیه پوزخند بود  اش لبخند ناگهانی

. من نیز حس اش میکردم بود که

من نمی توانستم .  تا رو به روي خانواده مان قرار بگیریم منفجر شد و ادوارد بدن هایمان را چرخاند جمعیت با هلهله اي

.  چشمانم را از صورت ادوارد دور کنم تا آنها را ببینم

از ؛ اولین چیزي بود که باالخره پس از اینکه چشمانم را با بی میلی  ، صورت اشک آلود او اول، بازوان مادرم مرا یافتند

فقط به .  از آغوشی به آغوشی دیگر فرستاده می شدم.  و بعد بین جمعیت دست به دست شدم.  ادوارد دور کردم، دیدم

تفاوت  داشتم وروي دست ادوارد که محکم در دستم بود تمرکز .  طرز مبهمی می دیدم که چه کسی مرا در آغوش دارد

. د و لطیف خانواده ي جدیدم احساس می کردممیان آغوش نرم و گرم دوستان انسانم را با آغوش سر

کلیرواتر جرئت کرده بود و در میان خون آشام ها به جاي دوست  ثْس.  نها فرق داشتبا باقی آفقط یک آغوش سوزان 

  . حاضر شده بودي گم شده ام گرگینه 
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  فصل چهارم

  رفتار مناسب

  

شفق بر باالي دریاچه سایه .  بود گواهی بر برنامه ریزي بی نقص آلیس، که  پذیرایی رسید قسمتکم کم نوبت به 

در .  سر مدتی معین به اتمام رسیده و اجازه داده بود خورشید از پس درختان غروب کند دقیقاًعقد ؛ مراسم  افکنده بود

 هايادوارد مرا به بیرون از در ، می شدگل هاي سفید درخشش نور ضعیفی درخت ها را روشن کرده و باعث حالی که 

عطر آن برفراز سکوي .  بودبیرون هم با ده ها هزار گل دیگر آراسته شده محوطه ي .  کرد عقب هدایت شیشه اي

  . پیچیده بود ، ، در زیر سایه ي دو درخت کهنسال همیشه بهار رقص روي چمن ها

جمعیت اندك زیر .  بود مالیم بود وهمه چیز آرام ،  ما را در برمیگرفتست ویک بعد از ظهر دلپزیر ماه آگهمچنان که 

یک بار ن چند دقیقه پیش در آغوش کشیده بودیم درخشش چراغ هاي چشمک زن پراکنده شدند و دوستانی که همی

  . حاال زمان خندیدن و خوش و بش کردن بود.  به ما تبریک گفتند دیگر

کنار او چسبیده بود  ، سومادرش » تبریک ، بچه ها « : و به ما گفت خم کردکلیرواتر سرش را از زیر یک نوار گل  سثْ

صورت او الغر و جدي بود که با مدل موي کوتاه و ساده ي او .  انداختانه به میهمانان نگاه می طو بسیار محتا

در این فکر بودم که شاید او به نشانه ي همبستگی آنها را .  ؛ درست به کوتاهی موي دخترش، لیا همخوانی داشت

  . نبودعصبی سو  به اندازه ي،  سثْ، در طرف دیگر  بیلی بلک.  همان طور کوتاه کرده است

مرد .  مدر حال نگریستن به دو نفر هستبه جاي یک نفر ، همیشه حس می کردم  پدر جیکوب نگاه می کردموقتی به 

نواده ي یک ساالر  در او و بعد.  پیري با صورت چین افتاده و لبخند ملیحی که همه می دیدند روي ویلچر نشسته بود

.  جریان داشتن کرده بود و خون اصیل در رگهایش داي اقتدار برتکه ر را می دیدم قبیله ي کهن قدرتمند و جادویی

         بیلی هنوز هم بخشی از آن قدرت و اسطوره بود ، دیگر در او وجود نداشت -فعل و انفعال به دلیل فقدان - با اینکه جادو

این سبب .  به آن پشت کرده بود بود و وارث جادوکسی که ،  به پسرش رسیده بودو از او .  در وجودش جریان داشت

  ... کنترل را در دست بگیردولی به عنوان فرمانده حفاظت از اسطوره ها و جادوي زمان گذاشته اُم اس شده بود
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           چشم هاي سیاهش به گونه اي  . بیلی با وجود این مراسم و جمعیت به طرز عجیبی راحت به نظر می رسید

به چشم بیلی، باید .  تحت تاثیر آرامش او قرار گرفته بودم.  ه بودمی درخشید انگار همین حاال خبر خوبی به او رسید

  . بیفتد، بدترین چیزي که ممکن بود براي دختر بهترین دوستش اتفاق  به نظر می رسید این عروسی چیزي بسیار بد

بر پیمان  این ازدواج ، با توجه به سایه ي چالشی که می دانستم براي او آسان نیست که احساساتش را مهار کند

    پیمانی که کالن ها را از به وجود آوردن یک خون آشام دیگر منع  ، باستانی بین کالن ها و کوئیلیت ها می انداخت

اگر این .  از عکس العمل آنها بی خبر بودند، اما کالن ها  گرگ ها می دانستند یک عهدشکنی درراه است.  می کرد

 که ولی حاال.  یک جنگ.  ، این به معناي یک حمله ي فوري بود مده بودنیاکه چند وقت پیش بین آنها به وجود  اتحاد

  ؟ دگیربخشش برا ، آیا ممکن بود جاي جنگ  آنها همدیگر را بهتر می شناختند

ادوارد با دست آزادش .  ، گویی داشت جواب افکار مرا می داد ، با دست هاي باز شده به سمت ادوارد متمایل شد سثْ

  . او را بغل کرد متقابالً

  . سو را دیدم که اندکی لرزید

  » واست خوشحالم . ، پسر کار شما دوتا درست شدهچه خوبه که می بینم « :  گفت سثْ

از شما هم « .  را رها کرد و به سمت سو و بیلی برگشت سثْادوارد  » . حرفت خیلی برام ارزشمنده. سثْممنونم « 

  » حمایتتون از بال براي و بیاد سثْبراي اینکه اجازه دادید .  ممنونم

شاید آتش بس .  اما موج مثبت صدایش مرا متعجب کرد » خواهش می کنم« :  م و موقرانه اش گفتبیلی با صداي ب

  . قوي تري در کار بود

ست تکان داد و ویلچر بیلی را به سمت براي خداحافظی د سثْ، بنابراین  صفی پشت سر آنها در حال شکل گرفتن بود

  .د دستهایش را روي شانه هاي هردوي آنان گذاشته بوسو .  غدا هدایت کرد میز

در کمال تعجب  که،  نجال پشت سر آنها بودند و سپس مایک و جسیکاآ، والدین  ن بعد از آنها به ما رسیدندنجال و بِآ

  .چقدر خوب.  بودم که آن دو دوباره با هم بودندنشنیده .  دست هاي یکدیگر را گرفته بودند من

ی که خون آشام وقتی.  نالی می آمدند، خاندان خون آشام هاي د عموزاده هاي جدیدم ، پشت سر دوست هاي انسانم

.  ستامتوجه شدم نفسم حبس شده  ، دستانش را دراز کرد تا ادوارد را در آغوش بگیرد،  جلوتر از بقیه قدم برمی داشت

، سه خون آشام دیگر با  در کنار او.  رگه هاي توت فرنگی رنگ داخل موهاي بلوندش حدس می زدم که او تانیا باشداز 

، به لختی  یکی از زن ها مویی بلند استخوانی رنگ.  از کنجکاوي به من خیره شده بودند ءچشمان طالیی رنگ مملو

، با  چهره هایی گچی رنگ که  بود هردو مو مشکی بودندزن دیگر و مردي که در کنار او ایستاده .  ابریشم داشت

  . زیتونی در خود داشت درون مایه ياندکی 
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  . را به درد می آوردهر چهارتاي آنها به قدري زیبا بودند که دلم 

  . تانیا همچنان ادوارد را نگه داشته بود

  » دلم برات تنگ شده بود. ادوارد« :  او گفت

، دستش را به نرمی روي شانه ي او گذاشت و  بیرون کشیدا چابکی خودش را از آغوش او ادوارد بی صدا خندید و ب

خیلی خوب به نظر . خیلی وقته همدیگه رو ندیدیم، تانیا«.  ویی می خواست بهتر او را ببیند، گ یک قدم به عقب رفت

  » میاي

  » تو هم همین طور« 

این بار اولی بود که ادوارد  ، به حقیقت پیوسته بود این موضوع رسماًاز زمانی که »  بذار تورو به همسرم معرفی کنم« 

حالی براي اینکه می توانست آن را به زبان بیاورد منفجر از خوش بودهر آن ممکن  گویی؛  کلمه را بر زبان می آورد این

  » ي منه ، این بال تانیا« .  نالی ها همه در جواب به آرامی خندیدندد.  شود

مرا با نگاهی بررسی او .  همان اندازه اي که بدترین کابوس هاي من پیش بینی کرده بودند دوست داشتنی بودبه تانیا 

  . ، دستش را دراز کرد تا دست مرا بگیرد و بعد.  ، متفکرانه بود کرد که بیشتر از آنکه نشان دهنده ي قبول حقیقت باشد

ما خودمون رو از فامیل هاي کارالیل می دونیم و، « .  بودمانانه پشیلبخند او کمی  » ، بال به خانواده خوش اومدي« 

. یدنت میومدیمباید زودتر از اینها به د.  متاسفمبرخورد خوبی نداشتیم  ما درش اون حادثه ي اخیري که... ا ، من براي

  » ممکنه مارو ببخشی؟

  » از دیدنتون خیلی خوشحالم.  البته« :  نفس نفس زنان گفتم

  . به زن بلوند نیشخند زد » ، نه کیت؟ شاید بعدش نوبت ما باشه.  از هر نظر زوج شده کالن هاتعداد  حاال« 

     : او دست مرا از تانیا گرفت و به نرمی فشرد » آرزو بر جوانان عیب نیست« :  کیت چشمانش را چرخی داد و گفت

  » ، بال خوش اومدي« 

خوشحال از دیدنت  مون واقعاًماین هم الیزاره ه.  ن هستممرمن کا« .  زن مو تیره دستش را روي دست کیت گذاشت

  » شدیم

  » ، همین طور منم - م« :  با لکنت گفتم

زمانی که نه خانواده ي .  کارالیل، مارك و همسرش وکیل - تانیا به افرادي که پشت سر او منتظر بودند نگاهی انداخت

نالی می نگریستند چشمانش گشاد شده بودد .  
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واسه حرف  قرن ها. بعد همدیگرو بیشتر می شناسیم« :  همان طور که تانیا و خانواده اش کنار می رفتند تانیا خندید

  » ! زدن وقت داریم

خویشاوندان دوستان ما تعداد که به نظر من براي  ، زمانی که چاقو را روي کیک با شکوه. تمام سنت ها اجرا شده بود

و در ؛  فشردیمصورت هاي یکدیگر  بهبه نوبت کیک را .  گرفتیم نور فالش دوربین ها مرا کور کردند ، بسیار بزرگ بود

درست در دستان غیر معمول دست گلم را  مهارتیمن با .  بلعید را سهم خودتمامی  مردانه، ادوارد  کمال ناباوري من

و ،  مرا با احتیاط به وسیله ي دندان هایش در آورد وقتی ادوارد بند جوراب عاریه اي . نجال پرتاب کردمآحیرت زده ي 

اادوارد چشمک تندي به من زد و بند را  . ، از خنده روده بر شدند ت و جاسپر به خاطر سرخ شدن من از سر تا پام

  . کرد پرتابمستقیم در صورت مایک نیوتون 

، م ترسم از رقصی رغ؛ عل بازوانش کشید، ادوارد مرا براي اولین رقص مرسوم درون  آغاز شد وقتی موسیقیو 

او تمام کار را .  خوشحال بودم بودن در آغوش اوفقط از .  با میل در بازوان او قرار گرفتم،  مخصوصا جلوي تماشاگران

  . ، زیر درخشش سایبانی از نور و فلش دوربین ها با آسودگی می چرخیدم انجام داد و من

  » ؟ ، خانوم کالن لذت می بري نیمهمواز « :  او در گوشم نجوا کرد

  » فکر کنم یه مدت طول بکشه من عادت کنم اینجوري صدام بزنی«  . خندیدم

دوربین ها با بی .  و خم شد تا در حین رقص مرا ببوسد » داریم رو یه مدت وقت«  : با شادي به من یادآوري کرد

  . قراري دست به کار شدند

  . ي ادوارد ضربه زدآهنگ تغییر کرد و، چارلی به شانه 

، بنابراین به سادگی در مکان دایره وار کوچکی  هتر از من نبودزیاد باو در این کار . رقصیدن با چارلی به آن راحتی نبود

  . دور ما می چرخیدند) دو رقاص مشهور( زمه مثل فرد آستیر و جینجر راجرزادوارد و ا.  به این طرف و آن طرف رفتیم

  » از همین حاال احساس تنهایی می کنم.  ، بال ات تنگ می شهتوي خونه دلم بر« 

از اینکه با آشپزي تنهات می گزارم، حس « :  خشک گفتم ی، با گلویبا طنز صحبت کنمدر حالی که سعی می کردم 

  » دستگیرم کنی به خاطرش می تونی.  یه جنایته این عمالً ، وحشتناکی دارم

  » ط هروقت تونستی یه زنگ به من بزنفق.  بتونم با غذا کنار بیام به گمونم« :  او پوزخند زد

  » قول می دم« 

   ، اما بیش از هرچیزي واقعا دلم  خوب بود که دومرتبه دوستان قدیمی ام را می دیدم.  من با همه رقصیدم مبه نظر

  . ا قطع کرد خوشحال شدمادوارد آن ر ، از شروع رقص جدیدثانیه پس  نیم وقتی . می خواست با ادوارد باشم
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  » ؟ ، ها هنوز زیاد از مایک خوشت نمیاد« :  که ادوارد مرا از مایک دور می کرد گفتمدر حالی 

  » یا بدتر. آورد شوتش نکردم بیرون شانس.  نه وقتی مجبور باشم به افکارش گوش بدم« 

  » ، درسته آره« 

  » ؟ فرصت کردي یه نگاه به خودت بکنی« 

  » ؟طورچ.  ، فکر نکنم نه... اوم« 

دور از نزاکت  تعجبی نداره افکار.  زیبایی ، چه قدر بی اندازه دلشکننده قدر پس به گمونم نمی دونی که امشب چه

  » مجبورت نکرده تو آینه نگاه کنی که آلیس ناراحت شدم.  درباره ي یه خانوم متاهل گریبانگیر مایک شده

  » )چون دوستم داري(کنی  گیري قضاوت می با جانبمی دونی، تو « 

دیوار شیشه اي مانند یک آینه تصویري از میهمانی را .  او آهی کشید و بعد توقف کرد و مرا به طرف خانه چرخاند

  . ادوارد در آینه به زوجی که مستقیم در جلوي ما ایستاده بودند اشاره کرد.  منعکس کرده بود

  » ؟ جدا؟  گیرم جانب« 

. و زن زیباي مو تیره اي که در کنارش ایستاده بود -یک کپی از صورت بی نقص او -د افتادچشمم به بازتاب ادوار

، چشمانش که از هیجان درشت می نمود با مژه هاي پرپشت احاطه  رنگ پوستش کرم و گونه هایش گل انداخته بود

کشیده شده بود به قدري دنباله ي لباس روشن و سفید تا حدودي مانند یک دسته گل سوسن روي زمین .  شده بود

  . ، تا زمانی که بی حرکت بود حداقل برازنده و باوقار به نظر می رسیدماهرانه بر تنش نشسته بود که اندامش 

، به طور ناگهانی بدن ادوارد سخت شد و به طور خودکار به سمتی  زیبایی را به خود برگردانمقبل از اینکه پلک بزنم و 

  . امش را صدا زده بود، انگار کسی ن دیگر برگشت

  . براي لحظه اي ابروهایش درهم رفت و بعد به سرعت صاف شد  » ! اوه« :  او گفت

  . ناگهان لبخند تابان او روي لبانش نقش بست

  » ؟ چی شده« :  پرسیدم

  » ر کنندهیه هدیه ي عروسی غافلگی« 

  » ؟ هاه« 

، از نورها گذشت و بعد به سمت تاریک  چرخاند مخالف جهت در، مرا  ؛ دوباره شروع به رقصیدن کرد او جوابی نداد

  . شب که سکوي رقص نورانی را در برابر گرفته بود هدایت کرد
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سپس ایستاد و به تاریکی  . تا زمانی که زیر سایه ي یکی از همیشه بهارهاي تنومند قرار نگرفته بودیم توقف نکرد

  . درون جنگل چشم دوخت

  » مهربونی تورو می رسونه واقعاً... این.  ممنونم« :  تادوارد رو به تاریکی گف

  » ؟ وارد شممی تونم . دوم منه مهربون اسم«  : صداي گرفته و آشنایی از درون سیاهی شب جواب داد

  . اگر ادوارد مرا نگه نداشته بود نقش زمین می شدم دستم به طرف گلویم رفت و

  » ! جیکوب« :  بریده گفتمبه محض اینکه نفسم را بدست آوردم بریده 

  » سالم، بلز« 

. ادوارد زیر آرنجم را گرفت تا اینکه دستان قدرتمند دیگري مرا در تاریکی گرفتند.  تلوتلو خوران به سمت صدا رفتم

او تالشی .  زمانی که جیکوب مرا نزدیک خود نگه داشته بود گرماي پوستش مرا در پشت ساتن نازك لباس سوزاند

خم شد تا گونه اش را  . منصورتم را در سینه ي او پنهان ک در آغوش گرفت و اجازه داد؛ فقط مرا  نکرد براي رقصیدن

  . به باالي سرم بفشارد

می دانستم که من و  » هیچ وقت منو نمی بخشه با من اختصاصی رو سکو نرقصهاگه رزالی «  : ادوارد زیر لب گفت

  . این لحظه را با جیکوب:  من داده باشد مارا تنها می گذاشت تا هدیه ي خودش را به

  » متشکرم«  کلمات را به طور واضح بیان کنم؛ نمی توانستم  حاال به گریه افتاده بودم » جیکوب« 

  » فقط منم بابا. استو خراب می کنیلب. ، بال ینقدر آب قوره نگیرا« 

  » ه چیز عالیهحاال هم!  جیک ؟ فقط«

  » ساقدوش داماد باالخره رسید.  پارتی شروع میشهن دیگه اآل ،آره« :  غریداو 

  » ناینجا دارم شوندوست که یایکسمه ي ه  دیگهحاال« 

  » ببخشید که دیر کردم ، عزیزم« . بهاي او را روي سرم احساس کردمل

  » ! که اومدي خوشحالم فقط« 

  » واسه همین اومدممنم « 

هنوز  م کهنمی دانست.  ببینمسر جایش ، ولی از میان رقصنده ها نمی توانستم پدر جیکوب را  به مهمان ها نگاه کردم

این تنها  ، خبر داشته ، فهمیدم که احتماالً به محض اینکه پرسیدم » بیلی می دونه که تو اینجایی؟« . اینجا بود یا نه

  . راهی بود که می شد علت شادي چهره ي او را توضیح داد
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  » می رم می بینمش... مونی تموم شدوقتی مه.  م بهش گفتهاسمطمئنم « 

  » اینکه خونه اي خیلی خوشحال می شهاز « 

یک دستش را روي گودي کمرم گذاشت و با دست دیگر دست راستم را .  جیکوب کمی عقب رفت و راست ایستاد

نستم ضربان قلب او را زیر دستم حس کنم و حدس می زدم ا؛ میتو دست هایمان را روي سینه اش گرفت. گرفت

  . بودتصادفی کف دست مرا آنجا قرار نداده 

و شروع به چرخاندن من در مداري دایره اي شکل  » یا بیشتر گیرم میاد نمی دونم فقط همین یه رقص« :  او گفت

  » و بکنمبهتره ازش نهایت استفاده ر« . به گوش می رسید همخوانی نداشت کرد که با ریتم موزیکی که از پشت سر ما

  . ما با ریتم ضربان قلب او در زیر انگشتانم حرکت می کردیم

... دیدنتولی .  این حسو داشته باشمفکر نمی کردم ... خوشحالم که اومدم« :  پس از لحظه اي جیکوب آهسته گفت

  » ه نیستناراحت کننداونقدرا که فکر می کردم .  خیلی خوبه... یه بار دیگه

  » احتی کنیمن نمی خوام احساس نار« 

  » اینجا نیومدم که احساس گناه کنیامشب .  می دونم« 

  » هدیه ایه که می تونستی بهم بدي این بهترین.  این که اومدي خیلی خوشحالم می کنه، نه« 

  » تم و یه هدیه ي درست و حسابی بگیرم، چون وقت نکردم واس خوبه« :  خندید

آیا امکان .  ر داشتم، باالتر از آنچه انتظا داشت به تاریکی عادت می کرد و حاال می توانستم صورت او را ببینمچشمانم 

بعد از این همه وقت دوباره .  ، نه یک متر و نود به نظر دو متر می رسید؟ حاال بیشتر  داشت که او همچنان قد بکشد

         که زیر سایه ي ابروهاي پرموي او تیره به نظر  گود او چشمان ، آشناي او مایه ي آرامش بود چهره يدیدن 

ه آمیزي که با صدایش هماهنگ بود بر نکه به خاطر لبخند طع گوشت آلودش، لب هاي  ، گونه هاي او می رسیدند

او  . محتاطانه عمل می کند خیلیدر چشمانش  می توانستم ببینم که امشب  . روي دندان هاي براقش کشیده شده بود

   ، تا نشان ندهد چقدر این شادي برایش گران تمام  هر کاري از دستش برمی آمد انجام می داد تا مرا خوشحال کند

  . می شد

  . من هیچگاه کار آنقدر خوبی انجام نداده بودم که الیق دوستی مانند جیکوب باشم

  » کی تصمیم گرفتی برگردي؟« 

فکر کنم واسه یه .  مطمئن نیستم«.  ب به سوال خودش نفس عمیقی کشیدجواقبل از »  ؟ یا ناخوداگاه از روي قصد« 

  .کردم دویدنولی امروز صبح بود که شروع به .  مدتی بی هدف به این سمت می اومدم شاید واسه اینکه بیام اینجا
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وباره روي دوپا راه اینکه د ، باورت نمی شه چه حس عجیبی داره« .  خندید » ونستم می تونم انجامش بدم یا نهنمی د

  » اید واسه انسان بودن تمرین کنمب.  انتظار نداشتم اینقدر عجیب باشه!  بري و لباس تنت باشه

  . بطور یکنواخت چرخی زدیم

باورنکردنی .  می ارزید تا اینجا واسش سفر کنم.  از دست می دادم ، ، در این وضعیت رو تودیدن اگه  خیلی بد میشد« 

  » شدي خوشگل خیلی.  ، بال شدي

  » البته تاریکی هم کمک می کنه.  امروز آلیس کلی وقت روم گذاشته« 

  » اینجا زیاد واسه من تاریک نیست می دونی که« 

، او بسیار  آسان بودبرایم فراموش کردن تمام چیزهایی که او قادر به انجامش بود .  حواس گرگینه اي » درسته« 

  .اکنون صوصاًمخ.  انسان مابانه به نظر می رسید

  » موهاتو کوتاه کردي« :  گفتم

  » دست هامو بیشتر به کار بگیرمبهتره .  می دونی، این طوري راحت تره.  آره« 

  » خوب شده« :  به دروغ گفتم

  براي لحظه اي پوزخند  » ، با یه قیچی باغبونی زنگ زده خودم کوتاشون کردم.  جون خودت آره«  : دوباره غرید

  » ، بال؟ تو خوشحالی« .  حالت جدي اش جدي شد.  لبخندش محو شد و بعد.  جانانه اي زد

  » بله« 

  » از همه چی مهم تره به گمونم این«  :  انداختس کردم شانه هایش را باالح » خوبه« 

  » ؟ راستشو بگو؟ چطوره جیکوب تحال« 

  » برداري سثْمی تونی دست از سر .  ه الزم نیست نگران من باشیگتو دی.  ، راستشو می گم بال  من خوبم« 

  » خوشم میاد ثْاز س.  من فقط اون رو به خاطر تو اذیت نمی کنم« 

، گرگ بودن حرف  صداهاي داخل سرم خالص بشمشر اگه می تونستم از .  از بعضیا دوست بهتریه.  بچه ي خوبیه« 

  » نداشت

  » سر خودمو خفه کنم ونم صداهاي توآره، منم نمی ت« .  او خندیدممعنی حرف به 

  » شه البته، من قبال هم می دونستم تو یه چیزیت می.  قاطی داري، این معنیش اینه که  تو مورد تو«:  به شوخی گفت
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  » ممنون« 

 صداهاي آدماي دیوونه واست پرستار بچه .  وانگی راحت تر از اینه که ذهنت رو با یه گروه تقسیم کنیدی احتماالً« 

  » باشهاظبت مونمی ذارن که 

  » ؟ هاه« 

  » ، فقط محض احتیاط می دونی.  همین اطراف حواسش هستم اس« 

  » احتیاط براي چی؟« 

، انگار  لبخند سریعی زد » ه نکنه بخوام مهمونی رو خراب کنمک.  که نکنه یه وقت طاقت نیارمو ازین جور چیزا« 

صدایش  » ...من اومدم که. ، بال که عروسیتو خراب کنمولی من نیومدم اینجا « . فکري دل انگیز به ذهنش رسیده بود

  . به خاموشی گرایید

  » اومدي تا فوق العادش کنی« 

  » ین مسئولیت بزرگیها« 

  » ه تو خیلی بزرگیخدا رو شکر ک« 

،  بهترین دوستت.  من فقط اینجام که دوست تو باشم« .  بد من غرو لندي کرد و سپس آهی کشید شوخیبه خاطر 

  » آخرین باربراي 

  » د بیش از اینها روي تو حساب کنهم بایاس« 

 سثْ، تا چشمشون به  شاید اونها به هر حال میومدن اینجا.  ، شاید من دارم خیلی احساساتی رفتار می کنم خوب« 

  » باید این چیزهارو جدي نمی گیره اونجوري که سثْ.  خون آشام اینجا هست عالمهیه . باشه

  » م می شناسهااون کالن ها رو بهتر از س.  می دونه که اینجا خطري تهدیدش نمی کنه سثْ« 

  » ، حتماً حتماً« :  ، گفت دعوا شودبه دیل بجیکوب قبل از اینکه صلح ت

  » کاش می تونستم کمک کنم بهتر بشه.  به خاطر اون صداها متاسفم« :  گفتم

  » ر می زنمغُمن یه کمی زیادي .  م که نیستها ه بدي اینبه « 

  » ؟ خوشحالی... تو« 

مرکز  داري حال می کنی کهشرط می بندم « .  بی صدا خندید »  امروز تو ستاره اي.  واسه من همین بسه.  تقریباً« 

  » وجه همه ايت
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  » نمی تونم سیر بشم.  آره« 

     .  فضاي روشن میهمانی را سبک سنگین کردخنده اي کرد و بعد از باالي سرم با لبهاي به هم فشرده شده 

از این فضاي تاریک و ساکت .  ؛ با او نگاه کردم ، گلبرگ هایی که بر زمین می ریخت چرخش هاي با وقار رقصنده ها

  . انگار به دانه هاي ریز برف داخل یک گوي برفی نگاه می کردم.  همه چیز دور به نظر می رسید

  » این رو باید اعتراف کنم.  وري یه مهمانی راه بندازنمی دونن چط خوب اون ها« 

  » آلیس یه نیروي طبیعیه که هیچ کس نمی تونه جلوشو بگیره« 

  » ؟ دیه؟ یا خواسته ي زیا فکر می کنی می تونم یه رقص دیگه داشته باشم.  آهنگ تموم شده« . آه کشید

  » یی تونی هرچقدر که می خواي برقصم« . محکم دست او را گرفتم

حرف تو دهن مردم نمی خوام .  ولی بهتره به همین دوتا اکتفا کنم. جالب می شهاونجوري که خیلی « . او خندید

  »بذارم

  . دایره وار چرخدیم

  » ه باشمتا اآلن به خداحافظی کردن باهات عادت کرد آدم فکر می کنه باید« :  زیر لب گفت

  . ، ولی نتوانستم دهمسعی کردم بغضی که گلوي را گرفته بود فرو 

  . با انگشتانش اشک را از روي گونه ام پاك کرد.  جیکوب نگاهی به من انداخت و اخم هایش را درهم کشید

  » ، بال سی نیستی که باید گریه کنهتو اون ک« 

  » همه توي عروسی ها گریه می کنن« :  به خشکی گفتم

  » ، درسته؟ این همون چیزیه که تو می خواي« 

  » درسته« 

  » پس بخند« 

  . به قیافه اي که درآوردم خندید.  سعی کردم

  » ...وانمود می کنم که.  سعی می کنم تورو همین جوري به خاطر بسپارم« 

  » ؟ ؟ که من مردم که چی« 
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که قضاوت نکند و هدیه ي حضورش در اینجا  اش با تصمیم ، یا با خودش کالنجار می رفت.  دندان هایش را قفل کرد

  . حدس می زدم که می خواس چه بگوید.  خراب نشود

.  ضربان قلب.  گونه هاي صورتی.  ، ولی تو ذهنم همین جوري که اآلن هستی می بینمت نه« :  باالخره جواب داد

  » همه ي این چیزها.  دست و پا چلفتی

  . ایم را روي پاي او کوبیدماز روي عمد با آخرین توانی که داشتم پ

  »منه این دختر «  : لبخند زد

       دوباره در کشمکش بود تا کلماتی را که .  سته نگه داشتبن چیز دیگري کرد و بعد دهانش را او شروع به گفت

  . نمی خواست بر زبان نیاورد

ما از زمانی که ادوارد به زندگی من ا.  طبیعی مانند نفس کشیدن.  رابطه ي من و جیکوب در گذشته بسیار ساده بود

ی را برگزیده ت، سرنوش من با انتخاب ادوارد -به چشم جیکوب - به خاطر اینکه.  در تنش بود ه چیز، هم بازگشته بود

  . ، یا حداقل با آن برابري می کرد بودم که از مرگ بدتر بود

  » تو می تونی هرچیزي رو به من بگی.  ، جیک؟ بهم بگو چیه« 

  » ت بگمچیزي ندارم که به... من... من« 

  » بریزش بیرون.  لطفاً« 

  » بگی تو بهم مخوایه چیزیه که می .  این یه سواله ، این... مسئله این نیست که. ه درست« 

  » بپرس« 

فقط بطور نفرت .  مهم نیست.  نباید بپرسم« . و بعد هوا را از دهان خارج کرددقیقه ي دیگري با خود کلنجار رفت 

  » انگیزي کنجکاوم

  . ، متوجه سوالش شدم از آنجایی که او را خیلی خوب می شناختم

  » ، جیکوب اتفاق نمیفتهامشب « :  زیرلب گفتم

،  او هر ضربان قلب مرا غنیمت می شمرد.  جیکوب حتی از ادوارد هم بیشتر نسبت به انسانیت من حساسیت داشت

  . چراکه می دانست به شماره افتاده اند

  » اوه« . گه داردسعی داشت آسودگیش را در دل ن » اوه« :  گفت

  . ، ولی او این بار متوجه این تغییر نشد آهنگ جدیدي شروع شد
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  » ؟ کی وقتشه« :  زمزمه وار گفت

  » ، یکی دو هفته ي دیگه شاید.  مطمئن نیستم« 

  » واسه چیه؟تاخیرش « .  دافعی و تمسخرآمیز به خود گرفت، لحنی ت تن صدایش تغییر کرد

  » د بخودم بپیچمماه عسلم از در تو دلم نمی خوادچون « 

  » ؟ ها ها چکرز بازي کنی ترجیح میدي چطوري بگذرونیش؟« 

  » چه بامزه« 

تو که نمی تونی با خون آشامت یه ماه عسل واقعی داشته .  ، نمی فهمم فایدش چیه ولی جداً.  ، بلز شوخی کردم« 

این اولین باري نیست که این کارو عقب .  ؟ الزم نیست وانمود کنی ظاهر حفظ کنی ، پس چرا می خواي باشی

  » به خاطرش خجالت زده نباش.  این چیز خوبیه ، البته« :  افه کردضناگهان با جدیت ا » . میندازي

! عی داشته باشممن می تونم یه ماه عسل واق بلهو .  من هیچ چیزي رو عقب نمی اندازم« :  با لحن طعنه آمیزي گفتم

  » ! فضولی نکن!  من می تونم هرکاري خواستم انجام بدم

در سرم به دنبال  خره متوجه تغییر موزیک شده است و، در این فکر بودم که انگار باال براي لحظه اي.  ایستاد او فوراً

      ما نباید اینگونه از هم جدا .  راهی گشتم تا کدورت ایجاد شده را قبل از اینکه از من خداحافظی کند برطرف کنم

  . می شدیم

  . و بعد چشمان او با ترکیب عجیبی از سرگشتگی و وحشت از حدقه بیرون زدند

  » چی؟ چی گفتی؟« :  با نفس هاي بریده گفت

  » ؟ جیک؟ چی شد؟...راجع به چی« 

  » ! ، بال بدیه شوخینی؟ خیلی ؟ شوخی می کانسانی؟ یه ماه عسل واقعی داشته باشی؟ وقتی هنوز  منظورت چیه« 

ما نباید حتی دربارش ... من نباید.  به تو مربوط نیست این اصالً.  ، جیک گفتم فضولی نکن« .  به او چشم غره رفتم

  » ...این خصوصیه. حرف بزنیم

روي هم قرار انگشتانش دستانش بزرگتر از بازوان من بودند و .  با دست هاي بزرگش باالي بازوهایم را کامل گرفت

  . گرفتند

  » ! ول کن!  ، جیک آخ« 

  . تکانم داد
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  » ! بگو که داري شوخی میکنی!  عقلتو از دست دادي؟ ممکن نیست تا اون حد احمق باشی مگه! بال« 

، می لرزید و ارتعاشش تمام استخان هایم  ، شانه ام را گرفته بود بندرگ ، مانند  ، دستانش محکم باز هم مرا تکان داد

  . را می لرزاند

  » ! بس کن -جیک« 

  . فضاي تاریک ناگهان بسیار شلوغ شد

  ...، به تیزي تیغ صداي ادوارد به سردي یخ بود » ! دستاتو بکش کنار« 

  . ، صداي غرش خفیفی شنیده شد و بعد غرش دگري با آن هم نوایی کرد از پشت سر جیکوب

  » داري کنترلتو از دست میدي.  برگرد عقبجیک، داداش، « .  کلیرواتر را شنیدم سثْصداي 

  . جیکوب مانند قبل سر جایش خشک شده بود و با چشمان گشاد شده و وحشت زده خیره نگاه می کرد

  » بهش صدمه می زنی، ولش کن« :  آهسته گفت سثْ

  » ! حاالهمین « :  ادوارد با خشم غرید

پیش از آنکه متوجه چیزي .  جریان سریع خونی که در رگ هاین به گیر افتاده بود دردناك بود دستان جیکوب افتادند و

  . در مقابل من به سرعت تغییر کرد، دستان سرد جایگزین دست هاي داغ شدند و هوا  دیگر شوم

.  جلوي من ایستاده بودادوارد با حالتی عصبی .  ، شش پا آنطرف تر از جایی که قبال استاده بودم قرار داشتم پلک زدم

. ، ولی به نظر نمی رسید قصد حمله داشته باشند دو گرگ عظیم الجثه بین او و ادوارد به حالت آماده باش ایستاده بودند

  . بیشتر مثل این می ماند که قصد جلوگیري از دعوا را دارند

.  زور می کشید هجیکوب حلقه کرده بود و او را بپانزده ساله ي بلند و الغر اندام بازوهاي بلندش را دور بدن لرزان  سثْ

  ...آنقدر به او نزدیک بود تبدیل به گرگ می شد سثْاگر جیکوب زمانی که 

  » بیا بریم. دست بردار، جیک« 

صدایش از شدت  » می کشمت« :  ش روي ادوارد قفل شده بود، گفتجیکوب در حالی چشم هاي برافروخته از خشم

    طوري  » !این کارو می کنم همین اآلنم!  با دستاي خودم می کشمت« . غضب خفه بود و به زمزمه اي می ماند

  . ه بودشدتشنج دچار می لرزید انگار 

  . ، غرش گوش خراشی کرد بزرگترین گرگ، که سیاه رنگ بود

  » کناراز سر راه برو  ، سثْ« :  ادوارد با صداي هیس مانندي گفت
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این  « . توانست چند چدم او را عقب تر ببرد سثْحواس جیکوب به قدري پرت بود که .  دوباره جیکوب را کشید سثْ

  » یاال.  برو.  ، جیک کارو نکن

  . او سر بزرگش را به سینه ي جیکوب فشرد و هل داد.  ملحق شد سثْبه  -گرگ بزرگ و سیاه -ماسپس س

  . در تاریکی ناپدید شدند -م که هل می دادا، جیکوب که می لرزید و س که می کشید سثْ -هرسه ي آنها

شاید قهوه  - زیر نور ضعیف نمی توانستم درست رنگ موهاي او را تشخیص دهم.  گرگ دیگر پشت سر آنها نگاه کرد

  اي شکالتی؟ این کوییل بود؟

  » متاسفم« :  رو به گرگ زمزمه کردم

  » ، بال همه چیز مرتبه «:  ادوارد زیر لب گفت

گرگ هوا را از .  ادوارد به سردي رو به او سري تکان داد.  نگاه خیره ي او دوستانه نبود.  گرگ به ادوارد نگاه کرد

  . دماغش خارج کرد و سپس برگشت تا به دنبال بقیه برود و مانند آنها غیب شد

  » بیا برگردیم« .  و بعد رو به من کرد » خیلی خب« :  ادوارد به خودش گفت

  »...  ولی جیک« 

  » اون رفته.  م بهش هستاحواس س« 

  »... خیلی احمقم.  ، منو ببخش ادوارد« 

  »... تو هیچ کار خطایی انجام ندادي« 

  » چی فکر کرده بودم؟با خودم .  از همه چی سر در بیارهنباید می ذاشتم ... چرا باید! خیلی دهن لقم« 

  » متوجه غیبتمون بشه باید برگردیمقبل از اینکه کسی « .  نوازش کرد صورتم را » نگران نباش« 

ندیده می شد کسی مگر  ...شودقبل از اینکه کسی متوجه .  ، سعی داشتم خودم را جمع و جور کنم سرم را تکان دادم

  باشد؟

  » دوثانیه به من وقت بده« :  ملتمسانه گفتم

ارائه دادن نمایشی خوب چیزي .  حاال فقط بیرون اهمیت داشت.  اهمیتی نداشت، اما  درونم از وحشت و غم آشفته بود

  . بود که باید انجام می دادم

  » ؟ لباسم« 
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  » هیه تار مو هم از جاش درنیومد. قیافت خوبه« 

  » بیا بریم. باشه« .  دو نفس عمیق کشیدم

، او به نرمی روي  هاي چشمک زن گذشتیم وقتی از زیر چراغ.  بازویش را دور من حلقه و به سمت نور حرکت کرد

به .  انگار رقصمان هیچ گاه قطع نشده بود طوري که با رقصنده هاي دیگر همراه شدیم.  سکوي رقص چرخید

فقط چهره هاي رنگ پریده اندکی .  ، ولی به نظر نمی رسید هیچ کس شوکه یا ترسیده باشد میهمانان نگاه کردم

، لبه ي سکو ایستاده بودند، حدس  ، نزدیک به هم تمجاسپر و ا.  خوبی مخفی کرده بودندپریشان بودند و آن را به 

  . می زدم در حین درگیري آن نزدیکیها بوده اند

  » ؟ تو« 

  » ؟ من چه مرگم شده.  باورم نمی شه همچین کاري کرده باشم.  من حالم خوبه« :  مطمئن گفتم

  » تو هیچ چیزیت نشده« 

و بعد آن را خراب کرده .  بودمی دانستم چه از خود گذشتگی اي کرده .  در اینجا خیلی شاد شده بودماز دیدن جیکوب 

  .باید مرا قرنطینه می کردند.  ، هدیه اش را به فاجعه تبدیل کرده بودم بودم

         ، آن را درون یک کمد  باید آن را دور می ریختم.  ولی حماقت من نباید امشب چیز دیگري را خراب می کرد

براي شالق زدن خودم سر این موضوع وقت زیاد بود و .  به حسابش برسم می گزاشتم و درش را قفل می کردم تا بعداً

  . حاال هیچ کاري از دستم برنمی آمد

  » جع بهش فکر نکنیمبیا امشب دیگه را.  دیگه تموم شد« :  گفتم

  . ، ولی او خاموش بود کند انتظار داشتم ادوارد فورا موافقت

  » ؟ ادوارد« 

  » من چی خیال کردم؟. حق با جیکوبه« :  زیر لب گفت. تکیه داد ام او چشمانش را بست و پیشانیش را به پیشانی

پیش داوري کردنهاي « .  دارم سعی کردم به خاطر جمعیت تماشاگر صورتم را آرام نگه » ، حق با اون نیست نه« 

  »ه ده چیزي رو درست و واضح ببینی جیکوب اجازه نم

واسه اینکه به همچین چیزي حتی می ذاشتم منو بکشه  باید « : شبیه به این بوداو بی صدا چیزي زیر لب گفت که 

  » ...فکر کردم

 تنها چیزیه ، تو و من« .  ا باز کندصورتش را در دستانم گرفتم و صبر کردم تا چشمانش ر»  بس کن« :  باخشم گفتم

  » می شنوي چی می گم؟.  تنها چیزي که اجازه داري االن بهش فکر کنی.  اهمیت داره که
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  » آره« . آهی کشید

قول .  به خاطر من« . فراموش کنم می خواستم.  من می توانستم این کار را بکنم » فراموش کن که جیکوب اومد« 

  » بده که بیخیالش می شی

  » قول می دم« .  من نگاه کردحظه اي در چشم هاي قبل از جواب دادن ل

  » ، من نمی ترسم ادوارد.  متشکرم« 

  » من می ترسم« :  آهسته گفت

  » نترس« 

  » دوستت دارم،  به هر حال« .  نفس عمیقی کشیدم و لبخند زدم

  » واسه همینه که اینجاییم« . در جواب کمی لبخند زد

اار با خواهر کوچولوم برقصمذبه خودت اختصاص دادي؟ ب فقط عروس رو« :  ت که از پشت سر ادوارد می آمد گفتم .

، مانند همیشه فضاي  با صداي بلند خندید » بتونم کاري کنم گونه هاش سرخ بشهممکنه این آخرین فرصتی باشه که 

  . جدي هیچ تاثیري روي او نگذاشته بود

. ان دهممداد تا افکارم را دوباره سرو سا به من ن فرصتیایمعلوم شد هنوز افراد زیادي بودند که با آنها نرقصیده بودم و 

زمانی که .  جیکوب خوب و محکم بسته شده استموضوع ، متوجه شدم که  زمانی که ادوارد دوباره پیش من آمد

د، می توانستم مانند قبل سرزنده باشم و مطمئن از اینکه امشب همه چیز در  بازوانش را دوباره دور من حلقه می کر

  . حلقه ي بازوانش تنگ تر شد.  لبخند زدم و سرم را روي سینه ي او گذاشتم.  در جاي درست قرار داشتزندگی من 

  » بهش عادت می کنم« :  گفتم

  » ؟ نگو که مشکل رقصیدنت حل شده« 

ه او و خودم را محکم تر ب » شتم به یه چیز دیگه فکر می کردمولی دا.  با تو ، رقصیدن اونقدرها هم بد نیست« 

  » ولت کنمبه اینکه هیچ وقت مجبور نباشم «  چسباندم

  .و خم شد تا مرا ببوسد »  هرگز« :  قول داد

  ...،  آهسته ولی محکم مشتاقانه،  این از آن بوسه هاي جدي بود

  » ! وقتشه!  بال« . یاد برده بودم که در کجا هستم زمانی صداي آلیس را شنیدم دیگر از

  . دلگیر بودم وقفه این براي ایجاداندکی از خواهر تازه ام 
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قلبم در سینه کوبید و .  تر از قبلعمیق ،  ، روي لبهاي من شدیدتر زیاد بود ؛ فشار لبهاي او ادوارد او را نادیده گرفت

  . کف دست هایم از گردن مرمرین او لیز خورد

؟ شک ندارم وقتی توي فرودگاه  بديمی خواي هواپیمات رو از دست « :  آلیس که حاال درست در کنار من بود پرسید

  » عسل بیاد موندنی اي خواهی داشت االف هواپیماي بعدي شدي ماه

   . من فشرد لبهايو بعد دوباره لبهایش به  » ، آلیس گمشو« :  ادوارد صورتش را اندکی گرداند تا زیر لب بگوید

  » اي اون لباسو توي هواپیما بپوشی؟، می خو بال« :  آلیس پرسید

  .اهمیتی نمی دادم در این لحظه جداً.  زیاد توجه نداشتم

  » میگم باور کن که.  ، ادوارد بهش می گم می خواي کجا ببریش« . آلیس غرو لندي کرد

واسه اینکه « .  اهر مورد عالقه اش چشم غره رفتبعد صورتش را از من دور کرد و به خو.  او سرجایش خشک شد

  » ریزه میزه اياینقدر آزاردهنده باشی خیلی 

ه بی استفاده ولش رو انتخاب نکردم ک خداحافظی من بهترین لباس« :  دست مرا گرفت و به لحن نیش داري گفت

  » ، بال بیا.  کنم

.  را بزور کشید و مرا از او دور کرد مآلیس با بی قراري بازوی.  روي پنجه ي پا بلند شدم تا یک بار دیگر او را ببوسم

  . تسلیم شدم و گذاشتم او مرا داخل خانه ي  خانه ي خالی براند.  ادي از میهمانان ناظر را شنیدمصداي خنده ي تعد

  . به نظر می رسید دلخور شده باشد

  » ببخشید، آلیس« :  عذر خواهی کردم

  » انگاري دست خودت نیست« .  آهی کشید » ، بال سرزنشت نمی کنم« 

  . اخم کرداز قیافه ي فدایی او خنده ام گرفت و او 

تو .  همه چیز عالی بود.  ، آلیس این زیباترین عروسی اي بود که تا حاال کسی داشته ممنونم« :  صمیمانه به او گفتم

  » ین و بااستعدادترین خواهر دنیاییبهترین و باهوش تر

  » خوشت اومدوشحالم که خ« :  ؛ لبخند جانانه اي زد او را گرم کرد ماین حرف

هرسه ي آنها به سرعت مرا از داخل پیرهنم درآوردند و لباس آبی سیري که آلیس .  ي باال منتظر بودند زمه طبهو ا هنرِ

از کسی که گیره ها را از داخل موهایم بیرون کشید و مرا از سردرد احتمالی نجات داد .  تهیه کرده بود را پوشاندند

  . اشک هاي یکریز مادرم جاري بودندام مدت تم.  مویم که مجعد شده بود روي کمرم ریخت.  سپاسگزار بودم
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   » می رم بهت زنگ می زنمدارم  بفهمم کجا وقتی« :  زمانی که او را براي خداحافظی در آغوش کشیدم قول دادم

در آنها  جز مواقعی که خود،  ؛ مادر من از راز متنفر بود او را دیوانه کرده است می دانستم که راز ماه عسل احتماالً

  . بود شریک

به چهره ي دلخور من مغرورانه   آلیس از من جلو تر بود، » به محض اینکه بسالمت از اینجا دور شد بهت می گم« 

  . ، من آخرین کسی بودم که خبردار می شد چقدر ناعادالنه.  پوزخند می زد

  » واسه یه بار دیگه آفتابو ببینی که به جنوب بیاي وئه این بار نوبت تو.  باید زود به من و فیل سر بزنی« :  گفت هرن

  » امروز بارون نیومد« :  براي طفره رفتن از درخواست او یادآوري کردم

  » یه معجزه« 

مرا دومرتبه به طرف راه پله  » همیار ماشین جاسپر داره -چمدون هات توي ماشینه.  همه چیز آماده اس« :  آلیس گفت

  . هنوز مرا بغل کرده بود هن، رِ کشید

مراقب .  خیلی خوشحالم که فیل رو داري.  ، مامان دوستت دارم« :  همان طور که پایین می رفتیم آهسته گفتم

  » همدیگه باشید

  » ، عزیزم ، بال من هم دوستت دارم« 

  » ، مامان خداحافظ.  دوستت دارم« :  ، دوباره گفتم گلویم خشک شده بود

راز شده ي او را گرفتم و در جمعیتی که براي بدرقه ي ما آمده بودند جستجو دست د.  ادوارد پایین پله ها منتظر من بود

  . کردم

  » ؟ بابا« :  پرسیدم

چارلی را در حالی که به .  ؛ آنها براي ما راه را باز کردند مرا از بین مهمان ها رد کرد»  اینجا« :  ادوارد زیر لب گفت

قرمزي دور چشم .  ، به نظر می رسید قایم شده باشد بود پیدا کردیمطور غیر معمولی پشت سر همه به دیوار تکیه داده 

  . هایش دلیل آن را توضیح می داد

  » ! ، بابا اوه« 

  . او به کمرم دست کشید.  امشب خیلی گریه کرده بودم -، اشک دوباره جاري شده بود او را از کمر بغل کردم

  » خواي که هواپیمات رو از دست بدينمی .  برو دیگه« 

، همیشه سراغ چیزهاي بی اهمیت می رفتیم  ما خیلی شبیه هم بودیم - سخت بود با چارلی راجع به عشق حرف بزنی

  . ولی حاال وقت خودداري نبود.  تا از احساسات خجالت آور دوري کنیم
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  » فراموش نکن.  ، بابا تا ابد دوستت دارم« :  به او گفتم

  » ، همیشه هم خواهم داشت داستمهمیشه دوستت .  تو هم همین طور بلز« 

  .هم زمان با او گونه اش را بوسیدم

  » بهم زنگ بزن« :  گفت

    پدر و مادرم دیگر .  فقط یک تماس تلفنی.  می دانستم این تنها قولی است که می توانم به او بدهم » خیلی زود« 

  . خطرناك می شدم، بسیار  بسیار ؛ من خیلی تغییر می کردم و نمی توانستند مرا ببینند

  » ها دیر می رسی.  برو دیگه« :  با صداي گرفته اي گفت

  . ادوارد مرا به خودش چسباند و با هم پا به فرار گذاشتیم.  میهمانان راهروي دیگري براي ما باز کردند

  » آماده اي؟« :  پرسید

  . و می دانستم که حقیقت دارد » مه اآماد« :  گفتم

ورق هاي رنگی بر سرمان بارید ادوارد با عجله  رزمانی که ز.  ، همه کف زدند رچوب در مرا بوسیدزمانه که ادوارد در چا

، آنها را با دقتی  امت ، احتماالًر ، اما یک نف انند پراکنده می شدندمورق هاي رشته  ربیشتر ز.  مرا داخل ماشین گذاشت

  . بسیاري از آنها را از پشت ادوارد جدا کردم.  می ریخت و درست به هدف می زدبه سمت ما غیر طبیعی 

  . ندبان هاي نازك از پشت سپر آویزان شده بودوین شده و حلقه ي رئماشین با گل هاي بی شماري تز

سرم را از .  مرا از رشته ها محافظت کرد و بعد داخل شد و به سرعت از آنجا دور شدیم زمانی که سوار می شدم ادوارد

دست تکان می دادند  به طرف خانواده ام که در ایوان ایستاده بودند متقابالً. و دست تکان دادم ماشین بیرون آوردم

  » دوستتون دارم« :  فریاد کشیدم

با یک  هنرِ.  حلقه کرده بود هنفیل با محبت هر دو دستش را دور رِ.  آخرین تصویري که دیدم متعلق به والدینم بود

،  گونه هاي مختلفی از عشق.  دست محکم کمر او را گرفته بود و دست دیگرش براي گرفتن کمر چارلی دراز شده بود

  . این تصویر فوق العاده دلگرم کننده اي براي من بود.  در این لحظه گرد هم آمده بودند

  . ادوارد دستم را فشرد

  » دوستت دارم« :  او گفت

  » اینجاییمکه واسه همینه « :  جمله ي او را تکرار کردم.  تکیه دادمسرم را به بازوي او 

  . سرم را بوسید



 www. twilight . ir                                                               بال: کتاب اول                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ٢٢صفحھ 

،  ، از پس صداي موتور ماشین همان طور که به سوي بزرگراه تاریک می رفتیم و ادوارد پایش را روي گاز گذاشت

اما او حرفی .  او نیز شنیده بود ؛ مسلماً اگر من می توانستم آن را بشنوم.  صدایی از جنگل پشت سرمان به گوش رسید

  . من هم چیزي نگفتم.  نزد تا اینکه رفته رفته صدا در دوست ها به خاموشی گرایید

  . خاموش شد کامالً بعد ضعیف تر شد وضعیف و صداي زوزه ي تیز و دل شکسته 
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  فصل پنجم

  جزیره ازمه

» هیوستن؟« :  پرسیدم ، در حالی که یکی از ابروهایم را باال می بردم ، سیاتل رسیدیم دروازهزمانی که به 

  » فقط یه توقف بین راه« :  ادوارد با نیشخندي جواب داد

   ، کشید همان طور که مرا تلوتلوخوران بین ترمینال ها می.  حس می کردم درست نخوابیده ام ، کرد وقتی مرا بیدار

وقتی به گیشه ي پروازهاي .  می کوشیدم پس از هر بار پلک زدن به یاد بیاورم که چطور باید چشم هایم را باز کنم

  . کشید تا بفهمم جریان از چه قرار است چنددقیقه طول ، دیم تا پرواز بعدیمان را چک کنیمبین المللی رسی

  » ؟ جنیروریو د« :  با ترس و لرز بیشتري پرسیدم

  »یه توقف دیگه«  : به من گفت

جاي من راحت  ، و در آغوش ادوارد درجه یکولی روي صندلی هاي عریض  ، پرواز به آمریکاي جنوبی طوالنی بود

  . هاي هواپیما غروب می کرد بیدار شدمخوابیدم و هنگامی که آفتاب از پس پنجره .  بود

در عوض یک تاکسی گرفتیم و از خیابان هاي .  در فرودگاه نماندیم ظار من براي رسیدن به پرواز بعديبر خالف انت

حدس  ، قادر به فهمیدن یک کلمه هم از راهنمایی هاي ادوارد به راننده به زبان پرتقالی نبودم.  تاریک ریو عبور کردیم

  .  پیش از آغاز قسمت بعدي سفرمان کاري به جز پیدا کردن یک هتل نداریممی زدم 

وقتی که متوجه این موضوع شدم مانند کسانی که از قرار گرفتن بر روي صحنه وحشت دارند چیزي در دلم پیچ و تاب 

جمعیت کاسته شد و تا اینکه به جایی رسیدیم که از  ، تاکسی همچنان در خیابان هاي پر ازدحام پیش می رفت.  خورد

  . در جهت اقیانوس یافتیم ، خودمان را در غربی ترین قسمت شهر

  .کنار لنگرگاه توقف کردیم

قایقی .  برد که در لبه ي آبی که در شب سیاه به نظر می رسید لنگر انداخته بودند يادوارد مرا کنار کشتی هاي سفید

 ، ح بیشتر براي سرعت ساخته شده بودبه طور واض ، سایر آنها می آمدکه او نگه داشته بود به نظر کوچکتر و براق تر از 
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به نرمی  ، چمدان هاي سنگینی که در دست داشتم غری او عل.  همچنین مجلل و زیباتر از بقیه بود.  نه جادار بودن

  . آن ها را روي عرشه گذاشت و برگشت تا به من کمک کند.  داخل آن شد

اش به قایقرانی اشاره نکرده  از آنجا که هیچ گاه به عالقه ، می شد در سکوت تماشا کردمآماده  زمانی که براي حرکت

  . او در هرچیزي استاد بود و به هر حال.  از اینکه اینقدر ماهر و راحت به نظر می رسید متعجب شدم ، بود

تا آنجا که به خاطر .  می کردم جغرافیاي پایه را در سرم مرور.  به سمت شرق حرکت کردیم در میان اقیانوس بی کران

  .تا اینکه به آفریقا برسید... در شرق برزیل جاهاي زیادي وجود نداشت داشتم

لبخند شادمان آشنایی .  ولی ادوارد به سرعت پیش می رفت تا اینکه کم کم چراغهاي ریو پشت سر ما ناپدید شدند

    قایق درون .  همانی که به خاطر هیجان حاصل از هرگونه سرعتی ظاهر می شد ، و نقش بسته بودروي صورت ا

  . موج ها شناور شد و بارانی از آب دریا روي من پاشید

  . باالخره کنجکاوي اي که براي مدت طوالنی سرکوب کرده بودم بر من غلبه کرد

  » خیلی دیگه باید بریم؟« :  پرسیدم

ولی در این فکر بودم نکند قصد داشته باشد روي همین قایق  ، من انسان هستم ورد فراموش کند کهبه او نمی خ

  . کوچک مدت ها زندگی کند

  .نیشخند زد و ، ده بودندکه به نشیمنگاه چنگ ز  چشمش به دست هاي من افتاد » . یه نیم ساعت دیگه« 

  .قرار بود به آتالنتیس برویم شاید.  ، او یک خون آشام است ، به هر حال با خودم فکر کردم  .، خوب اوه

  . غرش موتور؛ اسم مرا صدا زد میانبیست دقیقه بعد، 

  .او مستقیم به جلو اشاره کرد » . ، اونجارو نگاه کن بال« 

اما در فضایی که او نشانم داده بود جستجو کردم تا زمانی که .  نور نقره اي ماه در امتداد آب در اول فقط سیاهی دیدم و

توانستم نماي طرح هاي پرمانندي  نزدیک تر شدیم و.  ، اشکال سیاهی دیدم فراز موج ها در درخشش نور ماهجایی بر 

  . که در نسیم مالیم پیچ و تاب می خوردند را تشخیص دهم

، برگ هاي نخل در باد  جزیره ي کوچکی در دریاي پیش روي ما سر برافراشته بود:  و بعد همه چیز معنا پیدا کرد

  . ، ساحل رنگ پریده زیر نور ماه می درخشید ی خوردندتکان م

  » ما کجاییم؟« :  زمانی که تغییر مسیر داد و به طرف انتهاي شمالی جزیره رفت، با تعجب زیرلب گفتم

  .لبخند جانانه اي زد که در نور مهتاب درخشید و ، شنید او با وجود سروصداي موتور

  » است جزیره ي ازمهاین « 
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، مستقیم به طرف جایگاه مقابل لنگرگاهی کوچک که با تخته هاي چوبی بنا  ناگهانی از سرعت قایق کاسته شدبه طور 

هیچ .  سکوت پس از آن همچون دریا عمیق بود موتور خاموش شد و.  ، کشیده شد شده بود و زیر نور ماه روشن بود

که نسیم در برگ نخل ها ایجاد می کرد وجود  صداي خش خشی آهسته با قایق برخورد می کردند وچیز موجهایی که 

  . مانند بخار بعد از یک دوش آب گرم - مطبوع ، مرطوب و هوا گرم بود.  نداشت

  .، ولی بازهم به اندازه اي بلند به گوش رسید که سکوت شب را در هم شکست صدایم پایین بود » ؟ جزیره ي ازمه« 

  » قرضش بگیریم کرد که ازشزمه پیشنهاد ا.  یه هدیه از طرف کارالیل« 

متوجه نشده بودم که . چه کسی یک جزیره را به عنوان هدیه می دهد؟ اخم هایم را درهم کشیدم.  یک هدیه

  . بخشندگی بی حد و نصاب ادوارد خصلتی بود که به او آموخته شده

، برگشت و دستانش را  ه بوداو چمدان ها را روي اسکله گذاشت و در حالی که لبخند بی نقص او روي لبانش نقش بست

  . ، مرا روي بازوانش بلند کرد به جاي گرفتن دستانم.  به سوي من دراز کرد

  » برسیم؟ نباید صبر کنی« :  ، با نفس هاي بریده پرسیدم همان طور که به نرمی از قایق بیرون می جست

  » ه جاش رو کردمفکر هم« .  او پوز خند زد

، او مرا تا باالي لنگرگاه  بزرگ را در یک دست نگه داشته و با دست دیگر مرا بغل کرده بوددسته ي دو چمدان ادوارد 

  . و بعد از گذرگاه ماسه اي در بین پوشش هاي گیاهی تیره حمل کرد

وقتی .  ، می توانستم نور گرمی پیش رویمان ببینم ، جنگل قیرگون همه جا را فرا گرفت و بعد براي لحظاتی چند

، بدتر از وقتی که فکر  ، شدید تر از قبل ، ترس دوباره بر من غلبه کرد که نقطه ي نورانی یک خانه است متوجه شدم

  . کرده بودم در راه یک هتل هستیم

چشم هاي ادوارد را روي صورتم .  قلبم با صداي بلند در سینه می کوبید و انگار نفس هایم در گلو به دام افتاده بودند

، هیچ چیز  مستقیم به جلو خیره شدم.  ی از تالقی چشم هایم با نگاه خیره ي او پرهیز می کردم، ول احساس می کردم

  . نمی دیدم

حدس می زدم به این معنا باشد که او هم .  بود شخصیت اش، این کار خارج از  او نپرسید که در چه فکري هستم

  . ناگهان به اندازه ي من عصبی شده بود

  . آنها قفل نبودند . ایوان گذاشت تا درها را باز کند او چمدان ها را روي

  . ، منتظر ماند تا به او نگاه کنم و بعد قدم به آستانه در بگذارد ادوارد به من نگاه کرد

    ، همانطور که پیش می رفت چراغ ها را روشن  ، هردوي ما ساکت بودیم او مرا در بازوانش به داخل خانه حمل کرد

  .  می کرد
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  . رد مرا روي پاهایم گذاشتادوا

  » میرم چمدون هارو بیارم... من« 

آهسته به جلو حرکت کردم تا .  عرق از پشت گردنم سرازیر شده بود.  ، خفه کننده تر از بیرون اتاق خیلی گرم بود

یز واقعی بنا به دالیلی حس می کردم نیاز دارم مطمئن شوم همه چ.  وري را لمس کنمتدستم را دراز کنم و پرده ي 

  . است

  . ، انگشتان سرد او پشت گردنم را نوازش کرد و قطره ي عرق را از آن زدود ناگهان.  متوجه بازگشت ادوارد نشده بودم

  » این طوري بهتره... فکر کردم.  گرمهاینجا یه کمی « :  با لحن پوزش آمیزي گفت

، این حاالت در ادوارد به ندرت پیش  آن عصبی بودصداي .  او آهسته خندید » فکر همه جاشو کردي« :  زیر لب گفتم

    . می آمد

  » آسونترش کنه باشم... ر هرچیزي کهسعی کردم به فک« :  او اقرار کرد

آیا تا به حال همچین ماه .  ، هنوز در تالش بودم نگاهم با نگاهش تالقی نکند آب دهانم را با صداي بلند فرو دادم

  ؟ عسلی وجود داشته

  . همچین چیزي نبوده  . نه.  می دانستم جواب آن را

آب .  شاید دوست داشته باشی یه شناي دیروقت با من بکنی... اول... ، اگه داشتم فکر می کردم« :  ادوارد آهسته گفت

  » ازش خوشت میادون ساحل هاییه که ا این ازگرمه و 

  . صدایم شکست » به نظر جالب میاد« 

  » دسفر طوالنی اي بو... جایی بريمطمئنم می خواي دستشویی یا « 

  . ؛ شاید چند دقیقه تنهایی کمک می کرد به سختی حس می کردم انسانم.  با حالت خشکی سر تکان دادم

او خنده اي کرد و نفس خنکش پوست فوق برافروخته ي گردنم را .  لبهاي او گلویم را نوازش دادند، درست زیر گوشم

  » خانم کالن،  زیاد طولش نده« .  قلقلک داد

  . با شنیدن اسمم کمی از جا پریدم

  » توي آب منتظرت می مونم« .  ، به نوك شانه ام رسیدند لبهاي او از گردنم پایین رفتند
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، آن را روي  پیراهنش را درآورد  در راه،.  که به سوي ساحل باز می شد رفت فرانسوياو از من رد شد و به طرف در 

پشت سر او هواي شرجی دریا داخل اتاق .  بیرون رفت و به سوي شب مهتابی شتافت، سپس از در  زمین انداخت

  . پیچید

،  حداقل.  ، هیچ چیزي در حال سوختن نبود نه.  ؟ باید پایین را نگاه می کردم تا چک کنم آیا پوستم آتش گرفته بود

  . قابل دیدن نبود

ن به سمت چمدانی که ادوارد روي میز سفید باز کرده بود ، تلو تلوخورا به خودم یادآوري کردم که نفس بکشم و بعد

،  صورتی آنجا بودچیز یک عالمه  م بهداشتی من روي آن قرار داشت و، زیرا کیف لواز این باید مال من می بود.  رفتم

     رو همان طور که دسته هاي مرتب و تا شده را زیر و .  ولی حتی یک قلم از آن لباس ها را هم به جا نمی آوردم

تا چشم کار می کرد تورهاي حریر و ساتن  -، شاید یک جفت شلوار قدیمی به دنبال چیزي آشنا و راحت -می کردم

  . ، با برچسب هاي فروشگاه هاي فرانسوي زیرپوش هاي خیلی زنانه.  زیرپوش هاي زنانه.  کوچک بود

  . پس میداد، ولی یک روز، آلیس تاوان این کارش را  نمی دانستم چطور و کجا

، به طرف حمام رفتم و از پنجره هاي عریضی که مانند در به طرف ماسه هاي ساحل باز می شد نگاهی  تسلیم شدم

، بدون نیاز به اینکه براي تنفس در هوا باال  ؛ حدس می زدم او حاال داخل آب باشد نتوانستم او را آنجا ببینم.  انداختم

    ، بقیه ي  حرکت نامحسوسی توجهم را جلب کرد.  ل روي ماسه ها می تابیدماه کام در آسمان باالي سر.  بیاید

  . لباس هاي او در نسیم مالیم پیچ و تاب می خوردند

  . دوباره گرما به پوستم هجوم آورد

قیافه ام دقیقا مانند .  چند نفس عمیق کشیدم و بعد به سمت آینه اي که باالي پیشخان عریض قرار داشت رفتم

شانه ام را پیدا کردم و محکم آن را روي موهاي در هم گره .  ود که تمام روز را در یک هواپیما خوابیده اندکسانی ب

،  با دقت زیاد دندان هایم را مسواك زدم.  خورده ي پشت گردنم کشیدم تا صاف شدند و دندانه هاي شانه پر از مو

به قدري حس .  کردم در تب می سوزد آب پاشیدم ، جایی که حس می سپس صورتم را شستم و پشت گردنم.  دوبار

می دانستم مسخره است . م و دوش بگیرمودر نهایت تصمیم گرفتم تا بی خیال شَ وبی داد که بازوانم را هم شستم وخ

  . آب داغ روش مطمئنی براي آن بود ، ولی باید آرام می شدم و که قبل از شنا دوش بگیري

  . پاهایم هم به نظر ایده ي خوبی می رسیدهمین طور دومرتبه تراشیدن 

  .، حوله ي بزرگ سفیدي را از روي پیشخان برداشتم و آن را زیر بازوهایم پیچیدم وقتی کارم تمام شد

ولی .  ، لباس شنا نبود ؟ مسلما باید چه چیزي تنم می کردم.  و بعد با مشکلی مواجه شدم که فکرش را نکرده بودم

حتی نمی خواستم درباره ي چیزهایی که آلیس برایم بسته بود بد .  ه همان لباس هایم را بپوشماحمقانه بود که دومرتب

  . فکر کنم
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حمله ي تمام عیار یک  ، ظاهراً کمی داشتم احساس گیجی می کردم.  دومرتبه تنفسم تند شد و دستانم به لرزه افتادند

خدا خدا می کردم او .  را بین زانوهایم گذاشتم روي کاشی هاي سرد کف زمین نشستم و سرم. د وحشت در راه بو

   می توانستم تصور کنم چه فکري .  تصمیم نگیرد قبل از اینکه خودم را جمع و جور کرده باشم بیاید و دنبالم بگردد

زیاد سخت نبود که خودش را قانع کند که .  می کرد اگر مرا درحالی می دید که این گونه در حال در هم شکستن بودم

  . ما درحال ارتکاب کار اشتباهی هستیم

عصبانی می شدم زیرا هیچ .  به هیچ وجه.  و من به دلیل اینکه فکر می کردم داریم اشتباه می کنیم عصبانی نمی شدم

. می ترسیدم قدم به بیرون این اتاق بگذارم و با ناشناخته ها روبه رو شوم ستم چطور این کار را انجام دهم ونمی دان

  . آماده نیستم آنمی دانستم که هنوز براي .  در لباس زیر فرانسوي مخصوصاً

مثل این می ماند که قدم به صحنه ي تئاتري با هزاران تماشاگر بگذاري بدون اینکه اصال بدانی دیالوگ هایت  دقیقاً

  .چه بودند

  تمام ترسهایشان را فرو می خوردند و با وجود همه ي نقص ها و چه طور  -مردم چطور این کار را انجام می دادند

در حالی که کمترین حد از تعهدي که ادوارد به من  -دیگر اعتماد می کردند یبه شخص ، کامالً ایراد هایی که داشتند

ي بدنم باور ، اگر تک تک سلول ها ؟ اگر کسی که آن بیرون بود شخصی به غیر از ادوارد بود داشت را دارا نبودند

        و شرط و به طوري  بی هیچ قید - نداشتند که او به اندازه اي که من دوستش داشتم مرا دوست می داشت

  .هرگز قادر نبودم از روي زمین بلند شوم - ، بی منطق اگر صادقانه بگوییم برگشت ناپذیر و

حوله را محکم تر دور خودم گرفتم .  و برخاستم » شبزدل نبا« :  ، بنابراین زیر لب زمزمه کردمدر آنجا بودولی ادوارد 

. از کنار چمدان پر از بند و تخت بزرگ بدون اینکه نگاهی به هیچ یک  بیندازم گذشتم.  و مصمم از حمام بیرون رفتم

  . از در شیشه اي رد شدم و قدم درون ماسه هاي خاکی رنگ گذاشتم

، کنار درختی خمیده جایی که او لباس  آهسته پیش رفتم.  شده بودند ، همه زیر ماه بی رنگ همه چیز سیاه و سفید بود

دستم را به تنه ي سخت آن تکیه دادم و تنفسم را چک کردم تا مطمئن شوم منظم .  هایش رها کرده بود ایستادم

  . یا به حد کافی منظم است.  هست

  . اه کردم، نگ در جستجوي او، در طول موج هاي مالیم که در تاریکی سیاه بودند

، چشمانش  ، تا کمر در آب به رنگ شب فرو رفته در حالی که پشتش به من بود ایستاده بود.  پیدا کردن او سخت نبود

خود  ، مانند ، مانند ماسه ها نور رنگ پریده ي ماه پوستش را سفید یک دست درآورده بود.  را به قرص ماه دوخته بود

؛  ، کف دستهایش روي آب استراحت می کردند او بی حرکت بود.  شده بودموهاي خیسش به سیاهی اقیانوس  ماه و

به خط هاي صیقلی پشت او خیره .  موجهاي کم تالطم کنار او می شکستند انگار به یک صخره برخورد می کردند

  ...، پیکر بی نقص او ، گردنش ، بازوانش ، شانه هایش شدم
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، در مورد  ؛ تمام ایرادهاي مرا خاموش کرده بود  آهسته و عمیق بودحاال - آتش دیگر پوستم را به سوزش نمی انداخت

قدم به زیر نور  در کنار لباس هاي او رها کردم و ، آن را زیر درخت بی درنگ حوله را انداختم.  خجالتم مطمئن نبودم

  . ؛ نور مرا هم مانند ماسه هاي برفی، رنگ پریده کرد سفید گذاشتم

گذاشتم .  ، ولی حدس می زدم او می تواند قدم گذاشتم نمی توانستم صداي پاهایم را بشنومزمانی که به لبه ي آب 

در .  ، مانند آب حمام خیلی گرم بود -متوجه شدم در مورد دما حق با او بود ه انگشتان پایم تماس پیدا کنند وموج ها ب

، ماسه به طور کامال  لی احتیاجی به احتیاط نبود، و ، با احتیاط در میان کف نامرئی اقیانوس پیش رفتم آن قدم گذاشتم

، دستم را به  در جریان آب بی وزن راه رفتم تا اینکه به کنار او رسیدم و بعد. همواري به طرف ادوارد پیش رفته بود

  . نرمی روي دست خنک او روي آب گذاشتم

  » زیباست« :  من هم به ماه نگاه کردم و گفتم

؛ با حرکت او موج ها  آهسته چرخید تا با من رودررو شود » درسته« :  رفته بود جواب داداو که تحت تاثیر قرار نگ

او .  چشمانش در مقابل پوست سفید او نقره اي رنگ به نظر می رسیدند.  چرخیدند و به پوست من برخورد کردند

که دستان سرد او باعث لرزش  به حدکافی گرم بود.  دستانش را برعکس کرد تا انگشتانمان را روي سطح آب گره کند

  . در من نشود

  » تی تو اینجا در برابرش ایستادي، نه وق نمی ذارم زیبااسم اون رو ولی من « :  او ادامه داد

اندکی از .   و آن را روي قلب او گذاشتم - حاال دیگر نمی لرزید - ، سپس دست آزادم را بلند کردم اندکی لبخند زدم

  .  حاال نفس هایش نا منظم تر شده بود . تماس دست گرم من لرزید

اگه کار اشتباهی انجام ... اگه« .  صدایش ناگهان عصبی بود » می کنیم امتحانمن قول دادم که « :  او زمزمه کرد

  » ، باید همون موقع بهم بگی اگه اذیتت کردم  دادم

قدم دیگري از میان موج ها .  تکان دادم، به سنگینی سر  در حالی که نگاهم را به روي چشمان او نگه می داشتم

  . برداشتم و سرم را به سینه ي او تکیه دادم

  » ما متعلق به همدیگه ایم«  ،  نترس:  زیر لب گفتم

، به هیچ وجه نمی شد  ، خیلی درست این لحظه فوق العاده کامل بود.  تحت تاثیر حقیقت نهفته در کلماتم قرار گرفتم

  . در آن شک کرد

حس می کردم تمام عصب هاي بدنم فعال . او به دور من حلقه شدند و مرا به او چسباندند، تابستان و زمستان بازوهاي

  . شده اند

  . و بعد به نرمی ما را درون آبهاي عمیق تر کشید » براي همیشه« :  او گفت
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***  

  

،  ، شاید بعد از ظهر گذشته بود از صبح.  ، مرا از خواب بیدار کرد ، گرماي خورشید روي پوست بی پوشش پشتم صبح

اتاق روشن با تخت بزرگ  - می دانستم کجا هستم ؛ دقیقاً هرچند هرچیز دیگري غیر زمان واضح بود . مطمئن نبودم

  .  ، نور درخشان آفتاب از بین درهاي باز به داخل می تابید سفید

 تنها صدا.  ، فرقی نداشت چقدر اندك تغییر دهمبه قدري شاد بودم که دلم نمی خواست چیزي را . چشمانم را باز نکردم

  ... ، نفس هاي ما و طپش قلب من صداي موج هاي بیرون بود ، 

با .  پوست سرد او پادزهري عالی براي گرما بود.  ، حتی با وجود خورشیدي که پوستم را می سوزاند من راحت بودم

در عجب بودم چرا .  ، حس آسودگی و راحتی داشتم حلقه ي بازوانش دور من خوابیدن روي سینه ي زمستانی او و

  . حاال ترس هایم همه احمقانه به نظر می رسید.  اینقدر براي دیشب می ترسیدم

چشمانم را بسته نگه داشتم و .  فهمیدم که او می داند بیدار شده ام ته از ستون فقراطم پایین رفتند وانگشتان او آهس

  . ، خودم را به او نزدیک تر نگه داشتم او تنگ تر کردمحلقه ي دستانم را به دور گردن 

، به نرمی روي پوستم کشیده می شدند و به سختی با  ؛ انگشتانش روي کمرم باال و پایین می رفتند او چیزي نگفت

  . آن تماس داشتند

. نم نظر دیگري داشت، ولی بد ، تا هرگز این لحظه بهم نخورد خوشحال می شدم اگر می شد تا ابد همینجا دراز بکشم

انگار از .  ، گرسنگی به گونه اي خالی از لطف بود بعد از تمام اتفاقاتی که دیشب افتاده بود.  به شکم بی صبرم خندیدم

  . بلندترین ارتفاعات به زمین برگردانده شده باشی

. ، جدي و خشک بود ي اولحن صدا » ؟ چی خنده داره« :  ، زیر لب گفت ادوارد که همچنان پشتم را نوازش می کرد

  . احساس کردم صورت و گردنم سرخ می شوند خاطرات شب گذشته به خاطرم آمد و سیلی از

  » ت زیادي از انسان بودن فرار کرداینکه نمی شه واسه مد« . دوباره خندیدم.  ، شکمم غرید براي پاسخ به سوال او

، به این  الیه هاي متعدد خوشی که ذهنم انباشته بود گذشتم، از پس  آهسته.  ، ولی او با من نخندید منتظر ماندم

  . نتیجه رسیدم که جو متفاوتی خارج از شادي درونی ام در جریان است

، قوس چانه ي او باالي  ؛ اولین چیزي که دیدم پوست رنگ پریده و تقریبا نقره فام گلوي او بود چشمانم را باز کردم

  . خودم را روي آرنجم باال کشیدم تا بتوانم چهره ي او را ببینم.  بود آرواره اش سخت.  صورتم قرار داشت

زمانی که سعی می کردم صورت جدي او را بخوانم به من نگاه  دار باالي سرمان چشم دوخته بود واو به پرده هاي پف 

  . مرا تکان داد -حالت چهره ي او مرا شوکه کرد.  نکرد
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  » چیه؟ چی شده؟« .  ی صدایم گرفته بودطور عجیبی کمبه »  ادوارد؟« :  گفتم

  . صدایش خشک و طعنه آمیز بود » ؟یعنی نمیدونی« 

. ، محصولی از یک عمر عدم اعتماد به نفس این بود که به این فکر بیفتم چه خطایی از من سرزده است اولین غریزه ام

همه چیز از آنچه تصور کرده .  خاطره نیافتم ، ولی هیچ نقطه ي تلخی در آن هرچیزي که اتفاق افتاده بود را مرور کردم

این به من .  ، با هم جور شده بودیم ؛ ما مثل تکه هایی که براي بهم پوستن ساخته شده بودند بودم ساده تر بود

، بدون نابود کردن  آتش و یخ.  ، مانند دیگر چیزها ما از نظر فیزیکی سازگار بودیم -خشنودي اسرار آمیزي داده بود

  .اثبات بیشتر بر اینکه ما بهم تعلق داشتیم.  گر به گونه اي با هم زیسته بودندیکدی

من چه چیزي را ندیده .  بسیار جدي و سرد -نمی توانستم چیزي را به خاطر آورم که باعث شده بود او اینطور باشد

  بودم؟

  . با انگشتانش خط هاي نگرانی را از روي پیشانیم پاك کرد

  » به چی فکر می کنی؟« :  زمزمه وار گفت

  » ؟...من کاري. من نمی فهمم.  تو ناراحتی« 

  » سعی نکن کم نشونش بدي -یقتو بگو؟ حق ، بال چقدر بد صدمه دیدي« . نگ شدندچشمانش ت

  . صدایم بلندتر از حد معمول خارج شد زیرا کلمات او مرا متحیر کرده بودند » صدمه؟« :  تکرار کردم

  . ، یکی از ابروهایش را باال برد به هم می فشرددر حالی که لبهایش را 

، حقیقت  خشک بودند و همین طور دردناك.  ، عضالتم را خم کردم و منقبض ساختم به طور خودکار بدنم را کش دادم

، ولی بیشتر این حس عجیب را داشتم که انگار استخوان هایم از مفصل ها جدا شده اند و در حال تبدیل شدن  داشت

  . این احساس ناخوشایندي نبود.  ستاره ي دریایی هستمبه یک 

  . ، زیرا او داشت بی نقص ترین صبح مرا با بدبینی اش تیره می کرد و بعد اندکی عصبانی بودم

  » من هیچ وقت بهتر از اآلن نبودم چی باعث شد همچین فکري بکنی؟« 

  . او چشمانش را بست

  » بس کن« 

  » رو بس کنم؟ چی« 

  » این موافقت کردم یه هیوال نیستماینکه وانمود کنی من واسه اینکه با « 
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،  او داشت خاطره ي درخشان مرا به سمت تاریکی می کشید » ! ادوارد« :  ، زمزمه کردم حاال واقعا آشفته شده بودم

  » هیچ وقت اون حرفو نزن« .  آن را لکه دار می کرد

   .است مرا ببیند؛ انگار نمی خو او چشمانش را باز نکرد

  » بعد به من بگو که هیوال نیستم.  ، بال یه نگاه به خودت بنداز« 

  . ، بی آنکه فکر کنم دستور او را اجرا کردم و بعد نفسم را با صداي بلند حبس کردم مات و مبهوت

سرم را .  ه بود سردرآورمچه اتفاقی براي من افتاده بود؟ نمی توانستم از پرهاي سفید و برف مانندي که پوستم را پوشاند

  . آبشار سفیدي از موهایم پایین ریخت تکان دادم و

  » ؟پوشیده از پر شدمچرا من « :  هاج و واج پرسیدم

  »زي نیست که دارم ازش حرف می زنماین چی.  یا دوتا.  من یه بالشو گاز گرفتم« . با بی قراري نفسش را بیرون داداو 

  » ؟چرایه بالشو گاز گرفتی؟ ... تو« 

  » نگاه کن اونو« . و بازویم را دراز کرد -بسیار با احتیاط -او دستم را گرفت » ! ، بال ببین« :  او تقریبا غرید

  . این بار، متوجه منظور او شدم

چشم هایم رد  . ، خون مردگی هاي مایل به ارغوانی روي پوست رنگ پریده ي بازویم کبود شده بود زیر توده ي پرها

دستم را بیرون کشیدم تا با انگشت لکه ي روي .  ، پایین روي دنده هایم آمدند شانه ام دنبال کردند و بعدآن را تا 

  . کمی لرزید.  ، محو و دوباره ظاهر شدن آن را در جایی که لمس کرده بودم دیدم ساعد چپم را فشار دهم

،  روي خون مردگی روي بازویم گذاشت، ادوارد دستش را  بسیار آهسته طوري که به سختی با من تماس داشت

  . انگشتان کشیده اش را با طرح آن تطبیق میداد

  » اوه« :  گفتم

لحظه اي که فشار او خیلی سخت شده بود را به .  ولی نتوانستم - درد را به یاد آورم - سعی کردم این را به یاد آورم

ی خواستم مرا محکم فقط یادم می آمد که م.  اشند، زمانی که دستانش در برابر من خیلی محکم بوده ب خاطر نداشتم

  ...وقتی این کار را انجام داده بود خشنود شده بودم تر نگه دارد و

»  من نباید.  من بهتر ازینا می دونستم.  ، بال خیلی متاسفم... من« :  در حالی که به کبودیها خیره شده بود زمزمه کرد

  » تونم بهت بگمبمتاسف تر از اونم که « .  صداي ناله مانندي از گلویش خارج شد

  . او دستش را روي صورتش انداخت و کامال بی حرکت شد
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حاال که با غم او فهمیده بودم چه  -، سعی می کردم آن را قبول کنم براي لحظه اي طوالنی در حیرت کامل نشستم

  . کنیبه قدري با احساس من مغایرت داشت که سخت بود آن را پردازش .  شده است

چیزي براي گفتن به .  ذهنم خالی بود.  پوچی.  در نبودش هیچ چیزي به جاي نگذاشت شوك به آرامی برطرف شد و

؟ چطور می توانستم او را به اندازه اي که  چطور می توانستم به طریق درست به او توضیح دهم.  فکرم نمی رسید

  ؟ ا دقایق پیش بودم، به حدي که ت یا بهتر بگویم - خودم شاد بودم شاد کنم

انگشتانم را دور مچ دست او حلقه کردم و سعی کردم تا بازوي او .  او عکس العملی نشان نداد بازوي او را لمس کردم و

  . ، ولی اگر می توانستم یک مجسمه را تکان دهم او را هم می توانستم را از روي صورتش بردارم

  » ادوارد« 

  . او تکان نخورد

  » ؟ ادوارد« 

  . پس بنابراین یک صحبت یک نفره در پیش بود.  ري نشدخب

این چیزي از شادیم کم .  خوشحالم خیلیمن .  حتی نمی تونم برات توصیفش کنم... من. ، ادوارد متاسف نیستم من« 

  » -ن واقعا خم.  نباش.  عصبانی نباش.  نمی کنه

  » من بها میدي، نگو که حالت خوبهشعور اگه به « .  صداي او به سردي یخ بود » رو نگو خوب کلمه ي« 

  » هستمولی « :  زمزمه کردم

  » نکن... بال« :  با صداي ناله مانندي گفت

  » نکن، ادوارد تو. نه« 

  . ؛ با چشمان طالییش با نگرانی به من خیره شد او بازویش را حرکت داد

  » خوشحالم من.  خرابش نکن« :  به او گفتم

  » حاالشم خرابش کردممن همین « :  زیر لب گفت

  » دیگه نکن« :  با طعنه گفتم

  . صداي ساییده شدن دندانهاي او را به هم شنیدم

  » هصامت ذهنی باش بده که آدم؟ خیلی  تو چرا نمی تونی االن فکر منو بخونی!  اه « . فریاد کشیدم
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  . ، حواس او از کینه ورزیدن به خودش پرت شده بود چشمانش کمی گشاد شدند

  » د که من نمی تونم ذهنت رو بخونمتو خوشت میا.  این دیگه جدیده« 

  » امروز نه« 

  » چرا؟« .  به من خیره شد

کف دستانم محکم به .  ، دردي را که در شانه ام نادیده گرفته بودم احساس کردم با ناامیدي دست هایم را باال بردم

، یا حداقل پنج دقیقه ي پیش چه حالی داشتم تمام این  االنواسه اینکه اگه می دیدي من « . شدندسینه ي او کوبیده 

، راستش یه  خوب - حاال.  داشتم از سرخوشی می مردم.  بودممن بی نهایت خوشحال !  وحشت و نگرانی بی مورد بود

  » جورایی دلخور شدم

  » از دست من عصبانی باشی بایدتو « 

  » حالت بهتر می شه؟ این طوري.  ، هستم خوب« 

  » اآلن چیزي بتونه حالمو بهتر کنهفکر نمی کنم . نه« . آهی کشید

  » ، ادوارد شوق و ذوق منو می کشیتو داري .  واسه همینه که عصبانیم.  همین« :  با لحنی طعنه آمیز گفتم

  . او چشمانش را چرخی داد و سرش را تکان داد

مانند این بود که روز قبل وزنه .  آنقدرها هم بد نبود ، ولی حاال بیشتر درد را احساس می کردم.  نفس عمیقی کشیدم

شست و پنج مرتبه حرکت .  نی آن کار را انجام داده بودمدر طی یکی از وسواس هاي تناسب اندامی رِ.  بلند کرده باشی

  . این نصف آن هم دردناك نبود.  روز بعد نمی توانستم راه بروم.  به جلو و عقب با ده پوند وزنه در هر دست

 فکر .  ما می دونستیم که این کار آسون نیست« . ی کردم صدایم تسکین دهنده باشدآزردگی ام را فرو خوردم و سع

»  این واقعا هیچی نیست.  ، این خیلی آسون تر از اونی بود که فکر می کردم خوب - و بعدش.  می کردم می دونستیم

، با اینکه نمی دونستیم انتظار چی رو باید داشته  سه بار اولمن فکر می کنم وا« . انگشتانم را روي بازویم کشیدم

  » -با یه خورده تمرین.  ، فوق العاده انجامش دادیم باشیم

  . ناگهان چهره اش به کبودي گرایید و جمله ام را ناتمام گذاشتم

؟ فکر می کردي بدتر  م؟ پیش بینی کرده بودي که من بهت صدمه می زن این رو داشتی، بال انتظارمی دونستیم؟ تو « 

؟ بدون استخان هاي  ؟ تو این تجربه رو یه موفقیت به حساب میاري چون بعدش می تونی راه بري از این ها می شه

  » با یه پیروزي برابري می کنه؟ ین براتا - شکسته
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وقتی .  بازگرددبعد کمی بیشتر صبر کردم تا تنفسش به حالت عادي .  ، گذاشتم او خودش را خالی کند صبر کردم

  . ، با مالیمت جواب دادم چشمانش آرام شدند

»  عالی و بی نقص باشه... اینقدر ...ولی اصال انتظار نداشتم اینقدر - من نمی دونستم باید انتظار چیرو داشته باشم« 

،  ظورم اینه کهمن« .  ، چشم هایم از صورت او پایین لغزیدند و به دست هایم دوخته شدند صدایم نجوا گونه شده بود

  » ، واسه من که این جوري بود من نمی دونم براي تو چطور بود

  . انگشتان سردي چانه ام را باال آورد

  » نبرده باشم؟ لذت این چیزیه که نگرانشی؟ که من واسه خودم« :  از بین دندانهایش گفت

من فقط سعی داشتم اونو به عنوان یه .  نیستیتو انسان .  می دونم که یه جور نیست«  . چشمانم را پایین نگه داشتم

  » ین بهتر بشه م تصور کنم زندگی ازنمی تونمن حتی ،  ، خوب انسان توضیح بدم

  .، متفکر حاال چهره ي او مالیم تر بود.  ، مجبور شدم باال را نگاه کنم ، باالخره او براي  مدتی طوالنی ساکت بود

تصورشم نمی کردم احساسی « . اخم کرد » . به خاطرشون معزرت خواهی کنمانگار چیزهاي بیشتري هست که باید « 

، بهترین شب در طول تمام  خوب... که به خاطر کاري که با تو کردم دارم رو این طوري تفسیر کنی که شب پیش

  » ...، نه وقتی تو جوري بهش فکر کنمولی نمی خوام این  . زندگیم نبوده

  » واقعا؟ از همه بهتر؟« :  با صداي آهسته اي پرسیدم. د لبم اندکی به باال متمایل ش

امیدوار بودم  ، ، با کارالیل حرف زدم وقتی تو و من با هم توافق کردیم« .  اط صورتم را بین دست هایش گرفتبا احتی

سایه اي بر چهره اش  » ممکنه براي تو خیلی خطرناك باشهبهم هشدار داد که این کار  مطمئناً.  اون بتونه کمکم کنه

  » ، هر چند لیاقتش رو نداشتم اون به من ایمان داشت« .  افتاد

  . او قبل از اینکه بتوانم نظري بدهم دوتا از انگشت هایش را روي لب هایم گذاشت خواستم مخالفت کنم و

   سه ي من چه طوري نمی دونستم این وا.  باید انتظار چه چیزي رو داشته باشم مناین رو هم ازش پرسیدم که « 

کارالیل به من گفت که این چیز فوق العاده « .  لبخند بی رمقی زد » . با وجود اینکه یه خون آشام شدم ...می شه

اون بهم گفت که عشق فیزیکی چیزیه که نباید سرسري .  ، به هیچ چیزي شباهت نداره و برابري نمی کنه قدرتمندیه

، احساسات قوي می تونه یه دگرگونی همیشگی در ما  که چندان تغییري نکردهبا وجود خلق و خوي ما .  بگیرمش

این بار  » و قبال منو کامال عوض کرده بوديت -ولی گفت که نیازي نیست نگران اون قسمتش باشم.  ایجاد کنه

  . لبخندش حقیقی تر بود

انسان می تونه فقط خوردن خون .  ذتبخشهاونها به من گفتن که این فوق العاده ل.  من با برادرهام هم صحبت کردم« 

فکر ... باشه اونهیچ خونی نیست قویتر از  ولی من خون تورو چشیده بودم و« .  پیشانیش چین افتاد » بهتر از این باشه

  » یه چیز بیشتر بود.  ما فرق داشتفقط این براي .  نمی کنم اشتباه می کردن
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  » همه چیز بود. بودبیشتر « 

  » باشه که تو همچین احساسی داشتی حتی اگر ممکن. د حقیقت رو تغییر نمی ده که کار غلطی بواین اون « 

  » ارم چیزهارو کم نشون می دم؟ چرا؟این یعنی چی؟ تو فکر می کنی من د« 

براي  ، رو یا سابقه ي تالش هاي تو ، بال من نمی تونم شواهد رو نادیده بگیرم.  که عذاب وجدان منو کم کنی« 

  » من از عواقبش فرار کنم اجازه بدي اینکه وقتی اشتباه کردم

،  گوش کن« .  ان چند اینچ بیشتر فاصله نداشتچانه ي او را گرفتم و به طرف جلو خم شدم تا جایی که صورت هایم

واسه بهتر کردن ؟ من حتی نمی دونستم دلیلی  ، باشه من واسه خاطر تو تظاهر به هیچ چیزي نمی کنم.  ادوارد کالن

وقتی تو فهمیدي بیش  . ت تو زندگیم اینقدر خوشحال نبودممن هیچ وق.  حال تو هست تا وقتی زانوي غم بغل گرفتی

، یا اون روز اولی که از خواب پا شدم و تو  تر از اونی که بخواي منو بکشی دوسم داري اینقدر خوشحال خوشحال نشدم

با به یاد آوردن خاطره ي قدیمی مرگ قریب الوقوع  » استودیوي باله صداتو شنیدمتوي  نه وقتی... اونجا منتظرم بودي

، یه  و من متوجه شدم که 'بله'یا وقتی گفتی « ، ولی من مکث نکردم  من توسط یک خون آشام شکارچی برخود لرزید

 این از همه ي اونها بهتره رم وا شادترین خاطراتیه که من دااین ه.  ، می تونم براي همیشه تو رو داشته باشم جورهایی

  » پس باهاش کنار بیا. 

  » دلم نمی خواد ناراحتت کنم.  من اآلن باعث ناراحتیت شدم« .  او به خطی که بین ابروهایم افتاده بود دست کشید

  » تنها چیزیه که اینجا درست نیست این. پس ناراحت نباش« 

       گذشته ها گذشته و من .  حق با توا« .  را تکان داد، سپس نفس عمیقی کشید و سرش  چشمان او تنگ شدند

حاال هرکاري از دستم .  درست نیست بذارم رفتارم این زمان رو برات تلخ کنه.  نمی تونم هیچ جوري تغییرش بدم

  » انجام می دم تا تو خوشحال باشی بربیاد

  . زد ، لبخند مالیمی به من با تردید حالت چهره اش را سبک سنگین کردم

  » ؟ هرچیزي که منو خوشحال کنه« 

  . همان موقعی که پرسیدم شکمم فریاد اعتراض آمیزي برآورد

و همه چیز را به .  ، و باعث شد بارانی از پرها به هوا برود به سرعت از تخت خارج » تو گرسنه اي« :  به تندي گفت

  . من یادآوري کند

رفتی بالش هاي حاال دقیقا چرا تصمیم گ« :  موهایم پایین بریزم، پرسیدمدر حالی که می نشستم تا بقیه ي پرها را از 

  » ازمه رو خراب کنی؟

  .  ، موهایش را می تکاند او شلوار خاکی رنگی پوشیده و کنار در ایستاده بود
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 نه تو،  رو گاز گرفتمشانس آوردیم که بالش .  به انجام کاري گرفته باشم تصمیم فکر نکنم دیشب« :  زیر لب گفت

لبخند به اصطالح .  ، انگار داشت افکار تیره اي را کنار می زد هوا را عمیق به داخل کشید و بعد سرش را تکان داد »رو

  . ، ولی گمان می کردم براي زدن آن تالش زیادي به کار برده است خالصانه اي روي صورتش نقش بست

، حاال از نقطه هاي دردناك بیشتر آگاهی  ش و قوس دادمو دوباره به خودم ک با احتیاط از تخت بزرگ پایین آمدم

، بند انگشتانش  رویش را از من بازگرداند و دستانش را در هم پیچید.  صداي حبس شدن نفس او را شنیدم.  داشتم

  . سفید شده بودند

،  او برنگشت » یعنی اینقدر وحشتناك شدم؟« :  در حالی که سعی می کردم تن صدایم را مالیم نگه دارم، پرسیدم

  .به طرف حمام رفتم تا نگاهی به خودم بیندازم.  ش را از من مخفی کندبه این خاطر که حالت چهره ا احتماالً

  . در آینه ي قدي پشت در به بدن لخت خودم نگاه کردم

، اما  لبهایم کمی ورم کرده بودند رنگی روي یکی از گونه هایم بود وتیرگی کم.  ی بدتر از این هم داشته اموضع مسلماً

که روي خون مردگی هایی .  کبودي هاي آبی و بنفش تزیین شده بودبا بقیه ي بدنم .  ، صورتم خوب بود به غیر از آن

. بدن من به راحتی صدمه میدید.  آنقدر ها بد نبودند.  بازوها و شانه هایم ،  سخت تر بود تمرکز کردم نهان کردنشانپ

، به مرور  به طور حتم.  م کبود شده بود که با گذشت زمان دیگر توجه نمی کردم از کجا به وجود آمده اندانقدر بدن

  . این کمکی به بهتر شدن اوضاع نمی کرد.  فردا قیافه ام از این هم بدتر می شد.  پررنگ تر می شدند

  . سپس به موهایم نگاه کردم و، ناله کردم

  . ، او پشت سرم ظاهر شده بود از من خارج شد به محض اینکه صدایی » بال؟« 

، جایی که انگار یک مرغ النه درست  به سرم اشاره کردم » ! مه ي اینها رو از موهام دربیارمهیچ وقت نمی دونم ه« 

  . شروع به بیرون ریختن پرها کردم.  کرده بود

  . ولی پشت سر من آمد و با سرعت بیشتري پرها را بیرون کشید »  نگران موهات باشی بایدم« :  غرولندکنان گفت

  » ن نخندي؟ قیافم مسخره شدهچطوري می تونی به ای« 

چیزي وجود  چبا این حال و روز او هی - در هر صورت جواب را می دانستم.  ادامه داد ؛ به پاك سازي او جوابی نداد

  . نداشت که برایش خنده دار باشد

مر خنک او چرخیدم و دستم را دور ک » باید با آب درشون بیارم.  ؛ گیر کردن فایده نداره« . آه کشیدمپس از چند دقیقه 

  »؟  می خواي کمکم کنی« . حلقه کردم

آهی کشیدم و او به سرعت ناپدید .  به آرامی دستهایم را جدا کرد » ره یه خورده غذا برات گیر بیارمبهت« :  آهسته گفت

  . شد



 www. twilight . ir                                                               بال: کتاب اول                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ١٨صفحھ 

  . فکر آن باعث شد بغضی راه گلویم را ببندد.  رسید ماه عسل من به اتمام رسیده استبه نظر می 

از دست پرها راحت شدم و پیرهن سفید و کتانی ناآشنایی که بدترین لکه هاي بنفش رنگ را می پوشاند به  وقتی تقریباً

  . از آن می آمد رفتم، با پاهاي برهنه به سمت جایی که بوي تخم مرغ و گوشت و پنیر چدار  تن کردم

      ، املت را در بشقاب آبی روشنی که در پیشخان انتظار من را می کشید  ادوارد جلوي اجاق گاز آهنی ایستاده بود

  . ؛ شکمم غار و قور کرد حس می کردم می توانم بشقاب و ماهیتابه را هم بخورم.  بوي غذا مرا گیج کرد.  می گذاشت

  . دي روي لبهایش به سمت من چرخید و بشقاب را روي میز کوچک کاشی کاري شده گذاشتبا لبخن » بیا« :  او گفت

، ولی اهمیتی  گلویم را سوزاندند.  روي یکی از دو صندلی فلزي نشستم و شروع به خوردم تخم مرغ هاي داغ کردم

  . ندادم

  » ه اندازه ي کافی بهت غذا نمی دممن ب« . او رو به روي من نشست

که غذا نمی خوره  واسه کسی.  خوبه این واقعاً ، به هرحال.  من خواب بودم« :  به او خاطرنشان کردم فرو بردم و

  » تاثیربرانگیزه

  » کانال آشپزي« :  ، گفت در حالی که لبخند کج مورد عالقه ي مرا می زد

  . است، خوش حال بودم که به نظر می رسید دوباره خودش شده  از دیدن لبخند او خوش حال بودم

  » تخم مرغ ها از کجا اومدن؟« 

ه فکري به حال باید ازشون بخوام ی.  اولین باره که اینجا غذا اومده.  از گروه تمیزکاري خواستم یخچال اینجارو پر کنم

، سعی داشتم از  جواب ندادم.  او حرفش را قطع کرد و نگاهش روي جایی باالي سر من ثابت ماند » ...پرها بکنن

  . هرچیزي که دومرتبه باعث پریشانی او شود بپرهیزمگفتن 

  . ، هرچند به اندازه ي دونفر درست کرده بود من همه را خوردم

، ناگهان  مرا بوسید و بعد او به طور اتوماتیک متقابالً.  روي میز خم شدم تا او را ببوسم » مرسی« :  به او گفتم

  .عضالتش منقبض شد و عقب رفت

تو دیگه « :  هم ساییدم و سوالی که قصد پرسیدنش را داشتم با لحن اتهام آمیزي از دهانم خارج شد دندان هایم را به

  » ، نه؟ یم نمی خواي به من دست بزنیتا زمانی که اینجای

انگشتان او روي پوست من .  ، سپس لبخند نصفه نیمه اي زد و دستش را دراز کرد تا گونه ام را لمس کند او مکث کرد

  . دند و نتوانستم از تکیه دادن صورتم به کف دست او خودداري کنمدرنگ کر

  » می دونی که منظورم این نبود« :  گفتم
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و بعد با .  مکثی کرد و اندکی سرش را باال آورد » و درست می گی می دونم« :  او آهی کشید و سرش را پایین انداخت

دیگه هیچ وقت بهت آسیب  من.  نمی خوابمباهات  نشدي من تا زمانی که تو تبدیل« :  لحن محکم و عزم راسخ گفت

  » نمی زنم
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  فصل ششم 

  حواس پرتی

  

در  ، خوب( با لوله ي تنفس به شنا می رفتیم ما.  زمه تبدیل شده بودتفریحات من به اولویت شماره یک در جزیره ي ا

ما در  ). غواسی بدون تنفس به رخ می کشید مهارتش را در دواردواقع من با لوله ي تنفس شنا می کردم در حالی که ا

طوطی هایی را که در جنوب .  به گشتن پرداختیمله هاي کوتاه و صخره مانند را احاطه کرده بود جنگل کوچکی که قُ

.  غروب آفتاب را از خلیج کوچک و پرصخره ي غربی تماشا کردیم.  جزیره روي طاقه چتر ها زندگی می کردند دیدیم

وقتی ادوارد  ، شنا کردم با آنها یا حداقل من.  با دلفین هایی که در آب گرم و کم عمق آنجا بازي می کردند شنا کردیم

  . انگار یک کوسه نزدیک می شدکه وارد آب شد دلفین ها چنان ناپدید شدند 

دیگر نخواهم او  ، تا را پرت کند و حواسم او سعی می کرد مرا مشغول نگه دارد.  من می دانستم جریان از چه قرار است

یکی از میلیون ها  به دیدن براي سرگرم کردن من هرگاه سعی کردم به او بگویم.  اذیت کنم بازي عشقرا با موضوع 

غارهاي  ، مرجان هاي ساحلی : مرا با کلمات جادویی اي مثل ، راضی شوددي وي دي زیر تلویزیون بزرگ پالسما 

      می رفتیم و  ، ما تمام روز را می رفتیم.  فریب می داد و از خانه بیرون می برد هاي آبیالك پشت و  زیردریایی

  . می رفتیم تا اینکه خورشید باالخره غروب می کرد و من خودم را در حال مردن از گرسنگی و خستگی می یافتم

میز خوابم برده بود و او مجبور بود مرا تا سر  یک بار واقعاً ؛ من هرشب بعد از تمام کردن شام روي بشقابم می افتادم

ولی من  ، ادي غذا براي یک نفر درست می کردقسمتی از این به خاطر ادوارد بود که همیشه مقدار زی.  تخت حمل کند

پس از آن پر و خسته .  بعد از شنا و کوهنوردي کردن در تمام روز به قدري گرسنه می شدم که بیشتر آن را می خوردم

  . شک نداشتم ، تمام این ها جزئی از نقشه بود.  به سختی می توانستم چشم هایم را باز نگه دارم ، هو کوفت

دن التماس کر ، دلیل تراشی.  ولی من تسلیم نشدم. خستگی چندان کمکی به پیشبرد تالشم براي ترغیب او نمی کرد

   قبل از اینکه بتوانم قضیه را زیاد پیش ببرم بیهوش  معموالً.  هیچ کدام اثر نداشت ، و بدخلقی را امتحان کرده بودم

  اغلب کابوسهایی که گمان می کردم به خاطر رنگ هاي بسیار  - و بعد رویاهایم بسیار واقعی می نمودند.  می شدم

هنوز احساس  ، قی نداشت که چه مدت خوابیده بودمکه وقتی بلند می شدم فر - زنده ي این جزیره انقدر واضح هستند

  . خستگی می کردم
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.  را امتحان کنم و توافق تصمیم گرفتم مصالحه ، زیره آمده بودیم می گذشتیک هفته از زمانی که به این ج تقریباً

  . این کار در گذشته براي ما جواب داده بود

ان پوشیده از پر و براي همین اتاق سفید همچن ، تیم تمیزکاري تا روز آینده نمی آمدند.  حاال در اتاق آبی می خوابیدم

ین شده و لوازم ئبا چوب درخت ساج تز ، دیوارها تیره بودند.  اتاق آبی کوچک تر بود و تخت متناسب تري داشت.  بود

  . بودند یابریشم آبی و مجلل آن از

در  آنهایی که -شروع به پوشیدن تعدادي از کلکسیون زیر پوش هاي زنانه ي آلیس کرده بودم تا شبها با آنها بخوابم

دیده باشد که نیاز  در عجب بودم نکند تصویري . مقایسه با بیکینی هایی که او برایم جمع کرده بود آنقدرها باز نباشند

  . شدمبه خاطر فکر کردن به آن خجالت زده  ، بر خود لرزیدم ،د و بع ، را توجیه کندچنین چیزهایی  من به

نگران بودم که اگر بیشتر پوستم را در معرض دید قرار  ، ردمیدن ساتن هاي عاجی رنگ ساده ککم کم شروع به پوش

ادوارد متوجه هیچ  به نظر می رسید.  ولی براي امتحان کردن هرچیزي آماده بودم ، ي معکوس داشته باشد دهم نتیجه

  . انگار همان لباس هاي درب و داغونی را به تن داشتم که در خانه می پوشیدم ، چیز نشده باشد

در بعضی جاها متمایل به زرد و در نقاط دیگر بدنم روي هم رفته در حال ناپدید  - حاال خیلی بهتر شده بودندکبودي ها 

. ناك تر را بیرون کشیدمآماده می شدم یکی از آن تکه هاي ترس راین امشب زمانی که در حمام مجهزبناب - شدن بودند

مراقب بودم تا .  که بر تن نبود هم خجالت آور بود زمانیبند دار و تور مانند و حتی نگاه کردن به آن  ، مشکی بود

  . نمی خواستم اعصابم را از دست بدهم.  زمانی که به اتاق خواب باز نگشته ام در آینه نگاه نکنم

  . فقط یک ثانیه قبل از اینکه حالت چهره اش را کنترل کند از تماشاي از حلقه بیرون زدن چشم هاي او لذت بردم

  . روي پاشنه ي پا چرخیدم تا او بتواند از همه ي زاویه ها ببیند » نظرت چیه؟« :  پرسیدم

  » مثل همیشه.  به نظر میايزیبا « .  لویش را صاف کردگ

  » متشکرم« . کمی با ترشرویی گفتم

من او دستش را دور .  به قدري خسته بودم که نمی توانستم در برابر به سرعت رفتن روي روي تخت نرم مقاومت کنم

     هوا آنقدر داغ بود که بدون نزدیکی به بدن سرد او  -ولی این کار عادي بود ، گذاشت و مرا به سینه اش چسباند

  .  نمی شد خوابید

  » باهات یه معامله می کنم« :  با خواب آلودگی گفتم

  » من با تو هیچ معامله اي نمی کنم« :  او جواب داد

  » حتی نشنیدي پیشنهادم چیه« 

  » مهم نیست« 
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  » اوه باشه... دلم می خواست واقعاً.  لعنت« .  آهی کشیدم

  . او چشمانش را چرخی داد

  .خمیازه کشیدم.  ام منتظر بماندچشمانم را بستم و گذاشتم طعمه 

  .هنوز دهانم را نبسته بودم،  فقط یک دقیقه طول کشید

  » ؟ چی میخواي.  خیلی خوب« 

اگر تنها یک چیز وجود داشت .  براي لحظه اي دندانهایم را به هم فشار دادم ، مبارزه می کردم مدر حالی که با لبخند

  .فرصتی بود تا بتواند چیزي به من دهد ، مقاومت کندکه نمی توانست در مقابلش 

ولی  ، قرار بود یه داستان نمایشی باشه وثمی دونم که کل قضیه ي دارتم... مداشتم فکر می کرد ، خوب« :  گفتم

کلماتی را که او مدتها پیش براي اینکه مرا ترغیب کند دست از خون  » . یه ترم کالج رفتن منو نمی کشه احتماالً ، جداً

   ئناً ممط.  وث ذوق می کنهط می بندم چارلی از داستان دارتمشر« .  تکرار کرده بودم ، ام شدن بکشم گفته بودآش

قرار که .  چندان فرقی نمی کنه.  ، نوزده هجده... حاال.  ر کنمسته اگه نتونم با همه ي اون نابغه ها لمایه ي خجا

  » نیست تا سال بعد تغییر زیادي توي من ایجاد بشه

  » تو می خواي آدم بمونی. صبر کنی تو می خواي« :  ، با صداي آهسته اي گفت سپس.  او براي لحظه اي ساکت بود

  . ، گذاشتم پیشنهادم خوب جا بیفتد داشتم زبانم را نگه

بدون همه ي این « . تن صدایش ناگهان عصبانی بود » ؟چرا این کارو با من می کنی« :  یش گفتااز بین دندان ه

براي .  او به یکی از بند هایی را که روي ران من گره خورده بود چنگ زد » سخت نیست؟ چیزها به اندازه ي کافی

من با تو هیچ  . مهم نیست« .  سپس دستش آزاد شد.  کردم قصد دارد آن را محل اتصالش بکند، فکر  یک لحظه

  » معامله اي نمی کنم

  » من می خوام برم کالج« 

جریهه  این ارزش.  هیچ چیزي وجود نداره که ارزش دوباره به خطر انداختن جون تورو داشته باشه.  ، نمی خواي نه« 

  » دار کردن احساساتتو داره

ی خوام یه مدت دیگه انسان من م - ، این کالج نیست که خیلی دوست داشته باشم خب.  می خوام برم ولی من واقعاً« 

  » بمونم

ما تا اآلن یه میلیون بار مگه . بال ، می کنی تو داري دیوونم« .  و هوا را از بینی اش بیرون داداو چشم هایش را بست 

  » که بدون تاخیر یه خون آشام بشی؟ التماس می کردي، تو همیشه  این بحث رو نداشتیم
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  » ن یه دلیلی دارم که قبال نداشتم، حاال براي انسان بود خوب... آره، اما« 

  » اون چیه؟« 

  . باال کشیدم تا او را ببوسم شتو خودم را از بال » حدس بزن« :  گفتم

بیشتر مثل این بود که مراقب باشد قلبم را .  ده می شوم، ولی نه آن گونه که فکر کنم دارم برن او متقابال مرا بوسید

، بعد از یک دقیقه مرا کنار کشید  با مالیمت.  ، به طور دیوانه کننده اي خودش را تحت کنترل داشت ؛ او کامالً نشکند

  . و به سینه اش چسباند

  » یت هستیتحت تاثیر هورمون ها.  ، بال تو خیلی انسانی« .  او آهسته خندید

نمی خوام .  نمی خوام فعال بی خیالش بشم.  دارم بودنو دوستمن این قسمت از انسان .  ، ادوارد قضیه سر همینه« 

حاالت به صبر کنم تا یه قسمت هایی از این  هستمیه تازه متولد شده ي تشنه ي خون  رو در حالی که سال هاي سال

  » . برگرده من

  . او لبخند زد خمیازه اي کشیدم و

او شروع به زمزمه ي الالیی اي کرد که وقتی تازه همدیگر را دیده بودیم براي  » من عشق بخواب.  خسته اي تو« 

  . من ساخته بود

ه ي تو یا چیز دیگه ئاین نمی تونه قسمتی از توط.  ه امنمی دونم چرا اینقدر خست« :  با لحنه طعنه آمیزي زمزمه کردم

  » . باشه

  . مزمه را از سر گرفتاو با خود خنده اي کرد و ز

  » . ، بهتر می خوابم فکر می کنی هرچی خسته تر باشم« 

اگه .  از وقتی اومدیم اینجا یه کلمه هم تو خواب حرف نزدي.  ، بال تو مثل مرده ها می خوابی« .  آهنگ شکسته شد

  » نگران می شدم تو کما رفته باشی ، واسه خروپف نبود

وقتی کابوس  معموالً.  ؟ عجیبه به خودم نمی پیچیدم« .  و پف نمی کردم من خر ؛ قسمت خرو پف را نشنیده گرفتم

  » م روي تخت می غلتم و داد می زنممی بین

  » ؟ تو کابوس می دیدي« 

   و راجع بشون پرت و پالباورم نمی شه تمام شب« .  خمیازه کشیدم » . منو خیلی خسته میکنن.  خیلی هم شفاف« 

  » نمی گفتم

  » ؟ ه ي چی هستندر بار« 
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  » ، به خاطر رنگ ها ، می دونی ولی شبیه هم -چیزهاي مختلف« 

  » رنگ ها؟« 

. ، فکر می کنم بیدارماما در مورد اینا.  ، می دونم که خوابم معموال، وقتی خواب می بینم.  خیلی روشن و واقعی ان« 

  » میکنهاین ترسناك ترشون 

  » چی تورو می ترسونه؟ « . آمدوقتی دوباره صحبت کرد به نظر آشفته می 

  . مکث کردم»  ...اغلب« . شانه هایم را کمی باال انداختم

  » ؟...اغلب« 

؛ چیزي شخصی در مورد آن  ، ولی نمی خواستم به او درمورد کودك کابوس هاي مکررم بگویم مطمئن نبودم چرا

همان کافی بود که من  مطمئناً.  وامل را گفتم، فقط یکی از ع به جاي توضیح کامل به او بنانراین.  وحشت وجود داشت

  . یا هرکس دیگري را به وحشت بیندازد

  » ولتوري« :  زمزمه کردم

 بهونه اي هیچ می شی وجاودان تو به زودي . اونها دیگه مارو اذیت نمی کنن« .  او مرا محکم تر در آغوش گرفت

  » واسشون نمی مونه

دقیقا آن گونه  ها کابوس.  اینکه درست نفهمیده بود کمی احساس گناه می کردم، به خاطر  گذاشتم مرا تسکین دهد

  .بودمبچه نگران آن پسر -من به خاطر خودم نمی ترسیدم.  نبودند

رنگ خون که روي توده ي اجساد کسانی که ه بچه ي خون آشام با چشمان ب -اولین خوابم نبود بچه ياو همان پسر

؛ گونه  که در طول هفته ي گذشته چهار بار به خوابم آمده بود به طور حتم انسان بود پسري.  دوست داشتم نشسته بود

، با نزدیک شدن ولتوري به ما  اما درست مانند کودك دیگر.  هاي او سرخ بودند و چشمان درشتش به رنگ سبز روشن

  . از ترس و ناامیدي بر خود می لرزید

هیچ چاره ي دیگري .  ه سادگی مجبور به حفاظت از کودك ناآشنا بودمدر این خواب که هم جدید بود و هم قدیمی، ب

  . شکست می خوریمما ، می دانستم که  و همینطور.  نبود

  » می تونم کمک کنم؟من چطوري « .  ارد پریشانی را در صورت من دیدادو

  » ، ادوارد اونها فقط خوابن« . آن را از سرم بیرون کردم

  » سراغت نیان تمام شب رو می خونم اگه کمک می کنه که خوابهاي بد؟  می خواي برات بخونم« 
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مثل این می مونه که واقعا اتفاق .  ، با ماهی و مرجان زیر آب. رنگی... خیلی. بعضی ها خوبن.  همشون بد نیستن« 

  » خیلی روشنهاینجا .  شاید مشکل از این جزیره اس.  نمی فهمم که دارم خواب می بینم -میفتن

  » خواي بري خونه؟ می« 

  » نمی تونیم یه مدت بیشتر بمونیم؟ . ، هنوز نه نه.  نه« 

  » ، بال تو بخواي می تونیم بمونیم ما تا هر وقت که« 

  » روع می شه؟ قبال دقت نکرده بودمترم جدید کی ش« 

  . واب رفته بودم، ولی قبل از اینکه مطمئن شوم به خ احتماال دوباره شروع به زمزمه کرده بود.  او آه کشید

 خیلی،  واضح خیلی. ...به نظر می رسیدواقعی  خیلیآن رویا .  ، حیرت کردم ، زمانی که در تاریکی بیدار شدم کمی بعد

همین یک ثانیه ي پیش، .  ، از تیرگی اتاق غافلگیر شده بودم ، حاال با صداي بلندي نفسم را حبس کردم... قابل لمس

  . خورشید درخشان بودم، زیر  به نظر می رسید

  » حالت خوبه، عزیزم؟« .  بازوهایش محکم دور من حلقه بودند و مرا آهسته تکان می داد » بال؟« :  ادوارد زمزمه کرد

، اشک  در واکنش به بهت و حیرتم.  حقیقت نداشت . فقط یک رویا بود.  ، دوباره نفسم را در سینه حبس کردم اوه

  . سراززیر شد و صورتم را خیس کرد بدون اخطار قبلی از چشمانم

 ، با انگشتان سردش پاك کرد نه هاي داغمواو اشک ها را از گ » چی شده؟! بال« :  او که حاال ترسیده بود، بلندتر گفت

  .ریختند نک هاي بعدي پایی، ولی اش

اشک هاي احمقانه آزار دهنده بودند، . نتوانستم جلوي هق هقی که صدایم را می شکست بگیرم » فقط یه خواب بود« 

  . می خواستم که آن خواب واقعی باشد شدیداً.  اما نتوانستم اندوهی گه راه گلویم را بسته بود کنترل کنم

کمی سریع تر «  او مرا به جلو و عقب تکان داد » من اینجام.  ، خطري تورو تهدید نمی کنه ، عشق همه چیز مرتبه« 

  » ؟ واقعی نبود، واقعی نبود یه کابوس دیگه داشتی« .  از آن بود که تسکین دهنده باشد

  .صدایم دوباره شکست » بود خوبیه خواب . کابوس نه« .  پشت دستم چشم هایم را پاك کردمسرم را تکان دادم و با 

  » چرا گریه می کنی؟پس « :  او هاج و واج پرسید 

دست هایم را با فشار خفه کننده اي دور گردن او حلقه کردم و روي هق هق  » چون بیدار شدم« :  گریه کنان گفتم

  . گلویش گریه را سر دادم

  . ، ولی صداي آن عصبی و نگران بود با  شنیدن استدالل من خنده اي کرد
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  » نفس عمیق بکش.  ، بال همه چیز مرتبه« 

  » واقعی باشه می خواستم. خیلی واقعی بود« :  گریه گفتمبا 

  » شاید این کمک کنه.  برام تعریف کن« 

به صورت فرشته مانند و  ، عقب برگشتم تا با چشم هاي اشک آلودم صدایم به خاموشی گرایید... ما روي ساحل بودیم

  .  که در تاریکی تار شده بود نگاه کنمنگران او

  » ؟ و« :  ترغیب کننه اي گفتدر آخر با لحن 

  » ...اوه، ادوارد« . و اشک در چشم هایم، سرازسر شد پلک زدم

  » ، بال بهم بگو« :  ملتمسانه گفت.  چشمانش به خاطر درد در صداي من از دلواپسی وحشی به نظر می رسیدند

ا بی قراري دهانم را به لبهاي او دور گردن او گره کردم و ب مرا محک مدر عوض دوباره بازوهای.  ولی من نتوانستم

  . او فورا جواب داد ولی به سرعت کنار کشید.  نیاز بود -این به هیچ وجه شهوت نبود.  فشردم

  . ، شانه هایم را گرفت و مرا عقب نگه داشت در اوج حیرت تا جایی که می توانست با مالیمت با من کلنجار رفت

  . طوري به من نگاه می کرد انگار نگران این بود که عقلم را از دست داده باشم » ، بال نه« :  با اصرار گفت

من باید  - حق با او بود.  ، هق هقی گلویم را از نو لرزاند ، سیل تازه ي اشک از چشمانم جاري شد دست هایم افتادند

  . نه باشمودیو

  .با چشمان گیج و مضطرب به من خیره شد

  » سفممتام  م م« :  زیر لب گفتم

  . ولی او مرا به طرف خودش کشید و محک در آغوش گرفت

  . ناله ي او سرشار از درد و رنجی پنهان بود »  ، نمی تونم ، بال نمی تونم« 

  » خواهش می کنم، ادوارد؟. ش می کنمخواه«  : ، التماس کردم در حالی که صدایم در مواجهه با پوست او کم می شد

، یا احتیاج او  ، یا اینکه براي مقابله با حمله ي ناگهانی من آماده نبود ایم او را تکان دادنمی توانستم بگویم لرزش صد

، لبهاي مرا روي لبهاي خود  ، با ناله اي اما دلیلش هرچه بود.  هم در این لحظه به اندازه ي من مقاومت ناپذیر بود

  . بازگرداند

  . بودترکم کرده نجایی که رویایم هما، از  و ما آغاز کردیم
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  . می ترسیدم چشمانم را باز کنم.  ، سعی کردم نفس هایم را منظم نگه دارم و بی حرکت بمانم ، وقتی بیدار شدم صبح

این نشانه ي خوبی .  ، ولی او تکان نمی خورد و دستانش دور من حلقه نشده بودند روي سینه ي ادوارد آرمیده بودم

  . بیدار شده ام و با خشم او روبه رو شوم می ترسیدم اعتراف کنم که.  نبود

چشم هایش را به سقف تیره دوخته و دست هایش را پشت .  با احتیاط از بین پلک هایم دزدکی نگاهی به او انداختم

  .مبهم آرام بود و.  خودم را روي آرنج باال کشیدم تا بتوانم صورتش را بهتر بتوانم ببینم . سرش گذاشته بود

  » چقدر به دردسر افتادم؟« :  آهسته پرسیدم

  .ولی سرش را برگرداند و به من پوزخند زد » خیلی« :  او گفت

نمی دونم دیشب چی  ، دقیقاً خب... منظورم این نبود که.  من متاسفم« :  گفتم. با خیال راحت نفسم را بیرون دادم

  » . را تکان دادم، سرم  با به یاد آوردن اشک هاي آزارنده و غمی مرا درهم می شکست »بود

  » بهم نگفتی خوابت راجه به چی بود تو« 

  .با نگرانی خندیدم » . ولی یه جورهایی بهت نشون دادم درباره ي چی بود - فکر کنم نگفتم« 

  » چه جذاب« .  بعد پلک زد چشمانش گشاد شدند و. اوه

  » بخشیده شدم؟« :  ثانیه بهد پرسیدم، بنابراین چند  او نظري نداد » خواب خیلی خوبی بود«  : زیر لب گفتم

  » دارم دربارش فکر می کنم« 

ولی تا جا به جا شدم تمام .  حداقل به نظر نمی رسید از پر خبري باشد -، می خواستم خودم را معاینه کنم بلند شدم

  . تاب خوردم و روي بالش افتادم.  اتاق دور سرم چرخید

  » سرگیجه... ووآ« 

  » دوازده ساعت. خیلی خوابیدي« .  ر من بودندو بعد بازوهاي او دو

  .چقدر عجیب » ؟دوازده« 

یک .  آمدم یبه نظر خوب م.  ، سعی کردم نامحسوس باشد همان طور که حرف می زدم نگاه سریعی به خودم انداختم

.  حالم خوب بود.  خودم را کش دادم.  ، در حال زرد شدن بودندت هفته بیشتر از کبودي هاي روي بازویم نمی گذش

  .واقع بهتر از خوب ، در خوب

  » تجسس کامل شد؟« 

  » سالم به در بردن این طور که پیداس همه ي بالش ها جون« . با کمرویی سرم را تکان دادم
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، جایی که بقایاي تور  او سرش را به طرف پایه ي تخت » لباس خوابت بگم...، ام ، نمی تونم همینو درمورد متاسفانه« 

  . مالفه هاي ابریشمی پخش شده بود خم کردروي 

  » ، اون یکیو دوست داشتم حیف شد« :  گفتم

  » منم همین طور« 

  » تلفات دیگه اي نبوده؟« :  با خجالت پرسیدم

نگاه او را دنبال  » زمه بخرمبدنه ي تخت دیگه واسه اباید یه « :  او نگاهی به باالي شانه اش انداخت اعتراف کرد

  . اینکه دیدم تکه هاي کلفت چوب از طرف چپ تا باالي تخت کنده شده حیرت زده شدمکردم و از 

  » ؟که چرا صداي شکستن اینا رو نشنیدمفکر می کنی « . اخم هایم را در هم کشیدم»  ...همم« 

  » ه به طور اعجاب انگیزي ناهشیاريتو وقتی توجهت یه جاي دیگه گیر کرد« 

  » یه کمی هشیار بودم« :  ، گفتم سرخ می شدم در حالی که عمیقاً

  » واقعا دلم براي این تنگ می شه«  : او گونه هاي آتشین مرا نوازش کرد و آهی کشید

او با خونسردي نگاهم را .  پشیمانی اي که از آن می ترسیدم ، به دنبال هر نشانه اي از خشم یا به صورت او نگاه کردم

  . حال غیر قابل خواندن بود ، حالت چهره اش آرام و در عین پاسخ داد

  » چه احساسی داري؟ تو« 

  .او خندید

  » چیه؟« :  پرسیدم

  » انگار یه جرمی مرتکب شدي - داري به نظر میاد عذاب وجدان« 

  » احساس گناه می کنم« . غرولندکنان گفتم

  » اون گناه مستوجب اعدام نیست.  شوهر فوق مشتاقتو از راه به در کردي خب« 

  . رسید شوخی می کندبه نظر می 

  »اشه که عمدي بمیمونه  از راه به در کردن مثل این« .  گونه هایم داغ تر شدند

  » کلمه ي اشتباهی رو به کار بردمشاید « 

  » تو عصبانی نیستی؟« 
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  » من عصبانی نیستم« . او بخند بی رمقی زد

  » چرا نیستی؟« 

او  » افراط نکنم. که خودمو کنترل کنم این بار راحت تر بود.  یکی اینکه، به تو صدمه نزدم« . او مکث کرد... خوب

  . دوباره نگاهی به بدنه ي خسارت دیده انداخت

  » که با تمرین درست می شه گفتم«  : گفتم

  . او چشمانش را چرخی داد

  » وقت صبحونه ي انسانه؟« :  پرسید. شکمم غرشی کرد و، او خندید

خیلی سریع حرکت کردم و مجبور شدم مانند انسان هاي مست تلوتلو بخورم تا تعادلم .  از تخت پایین پریدم » لطفاً« 

  .؛ مرا گرفت او قبل از اینکه به میز آرایش بخورم.  را بدست آورم

  » تو حالت خوبه؟« 

  » ، طلب خسارت می کنم اگه تو زندگی بعدیم تعادل بهتري نداشته باشم« 

به قدري گرسنه بودم که حوصله ي غذاي پرکارتري  -صبح من آشپزي کردم و چند تخم مرغ سرخ کردم روز آن

  . بعد از چند دقیقه با بی صبري آنها را روي یک بشقاب انداختم.  نداشتم

  » تاحاال تخم مرغ نیم پز می خوري؟ از کی« :  او پرسید

  » از حاال« 

پر از کارتون  -او سطل زباله را از زیر سینک بیرون کشید » غ خوردي؟فته ي گذشته چقدر تخم مرمی دونی تو ه« 

  .هاي آبی خالی بود

همین طور تعادل  و یمو خواب ها این محل گند زده به اشتهام. یبهعج« :  ز فرو بردن یک لقمه ي داغ گفتمپس ا

 وث؟ وايتا سر موقع بریم دارتم ، نه؟ باید زود برگردیم هرچند احتماالً.  ولی من اینجارو دوست دارم.  سست امهمیشه 

  » اونجا موندن هم باشیم کر کنم باید به فکر یه جایی واسه، ف

و ما هم .  تو چیزي رو که می خواستی گرفتی -حاال دیگه می تونی تظاهر کالج رو کنار بذاري« .  او کنار من نشست

  » نبودهدر کار ، پس شرطی  که معامله اي نکردیم

 »  .نقشه کشیدن نمی کنمثل بعضی ها تو وقت آزادم رو صرف من م.  ، ادوارد من تظاهر نمی کردم« .  غرولند کردم

،  او بی آنکه خجالت کشیده باشد » ؟امروز چی کار کنیم که بال از پا بیفته« :  با تقلید ضعیفی از صداي او ادامه دادم
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را روي سینه ي برهنه ي او  به جلو خم شدم تا دستم » . خوام یه کمی بیشتر انسان بمونم من واقعا می«  . خندید

  » نداشتموقت به قدر کافی  «  . بکشم

؟ تمام این واسه ي این« :  ، گرفت و پرسید دستم را که به طرف شکم او پایین می رفت.  نگاه شکاکی به من انداخت

       ؟  چرا به فکرم نرسیده بود« :  با کنایه زیر لب گفت.  چشمانش را چرخی داد»  ؟ بود چاره اش عشقبازيمدت 

  » م خودمو از کلی جروبحث نجات بدممی تونست

  » آره، احتماال« .  خندیدم

  » تو خیلی انسانی« :  دوباره گفت

  » می دونم« 

  » ؟ ؟ جداً داریم میریم دارتموث« .  لبخندي روي لبهایش نقش بست

  » ال همون ترم اول میندازنم بیروناحتما« 

  » از کالج خوشت میاد« .  حاال لبخندش بازتر شده بود » بهت درس می دمخودم « 

  »؟  آلن دیگه یه آپارتمان پیدا کنیمفکر می کنی بتونیم ا« 

، فقط  می دونی.  ، یه جورهایی ما حاالشم یه خونه اونجا داریم خب« .  ، انگار احساس گناه می کرد او شکلکی درآورد

  » واسه احتیاط

  » خریدي؟ تو یه خونه« 

  » خرید امالك سرمایه گذاري خوبیه« 

  » پس، دیگه آماده ایم« .  را باال بردم و بعد رهایش کردمیکی از ابروهایم 

  » ...رو یه مدت بیشتر نگه داریم 'قبل'باید ببینم می تونیم ماشین « 

  » از دست تانک ها محفوظ باشم که ، خدا به دادم برسه آره« 

  .او نیشخند زد

  » ؟ چقدر دیگه می تونیم بمونیم« :  پرسیدم

یر بریم یه سر به او بعدش می تونیم قبل اینکه به نیو همش.  ، اگه بخواي یه چند هفته دیگه.  مشکلی با وقت نداریم« 

  » ...بگزرونیم هنمی تونیم کریسمس رو با رِ.  چارلی بزنیم
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، آینده اي به دور از درد براي تمام کسانی که در آن حضور  کلمات او آینده ي نزدیک و شادي را به تصویر کشیدند

  . داشتند

      وسه س، داشتم و حاال که دقیقا کشف کرده بودم انسان بودم چقدر می تواند خوب باشد.  از این ساده تر نمی شد

؟ در طول یک  همیتی داشتواقعا ا...  ، نوزده یا بیست هیجده یا نوزده.  می شدم تغییري در برنامه هایم به وجود آورم

  . انتخاب روز به روز سخت تر می شد...و انسان بودن با ادوارد.  سال آنقدرها تغییر نمی کردم

:  ، اضافه کردم ، به خاطر اینکه از قرار معلوم هیچ گاه وقت کافی نبود و بعد » یه چند هفته دیگه« .  کردم تموافق

  » قبال راجع به تمرین چی می گفتم؟ می دونی -م داشتم فکر می کرد«

  » تیم تمیزکاري باید رسیده باشن.  ؟ صداي یه قایق می شنوم چند دقیقه فکرت رو نگه داريمی تونی « .  او خندید

پس این به آن معنا بود که دیگر قصد نداشت در مورد تمرین کردن مرا آزار دهد؟ .  او می خواست آن فکر را نگه دارم

  .لبخند زدم

ي قسمت جنوبی جنگل تو.  بعدش می تونیم بریم بیرون.  بذار به گوستاوو خرابکاري توي اتاق سفید رو توضیح بدم «

  » یه جایی هست

او  » ماشا کنممی خوام همینجا بمونم و یه فیلم ت.  من امروز دورتادور جزیره نمی گردم.  من نمی خوام برم بیرون« 

چرا یکی .  ، هرچی تو دوست داري خیلی خوب«  . ه بدخلقی لحن من نخنددمی کرد ب ، سعی لبهایش را بهم فشرد

  » ؟ نمی کنی تا من برم درو باز کنم انتخاب

  » من صداي در نشنیدم« 

 ، صداي ضعیف ضربه ي آهسته اي به در به گوش رسید در کمتر از یک ثانیه.  او سرش را به بغل خم کرد و گوش داد

  . طرف تاالر ورودي چرخیدادوارد نیشخندي زد و به . 

 . سخت بود تصمیم بگیري از کجا شروع کنی.  در قفسه ي زیر تلویزیون بزرگ گشتم و عنوان ها را از نظر گذراندم

  . داشتنددي وي دي رآنها از یک ویدئو کلوب هم بیشت

گمان من پرتغالی سلیس ، با زبانی که به  می توانستم صداي آهسته و مخملین ادوارد را که داخل برمی گشت بشنوم

  . صداي خشن تر انسان دیگري با همان زبان جواب داد.  بود صحبت می کرد

دو برزیلی به طرزي باور نکردنی در .  ، در راه به طرف آشپزخانه اشاره می کرد ادوارد آنها را داخل اتاق راهنمایی کرد

، چهره ي هردویشان  قی بود و دیگري یک زن ریزنقشیکی از آنها مرد چا.  کنار او کوتاه و تیره به نظر می رسیدند

اسم خودم را در بین آن کلمات ناآشنا  من ادوارد با لبخند متکبرانه اي به طرف من ژست گرفت و.  چین افتاده بود

مرد .  ، که به زودي با آن روبه رو می شدند فکر کردم کمی قرمز شدم هنگامی که به پرهاي داخل اتاق سفید.  شنیدم

  .  ریزنقش لبخند مودبانه اي به من زد
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ترس  زو دلواپسی به من خیره شدم بود و چشمانش ا با ترکیبی از حیرت.  ولی زنی که پوست تیره داشت لبخند نزد

 ، ادوارد به آنها اشاره کرد تا به دنبالش به سمت النه ي قبل از اینکه بتوانم عکس العملی نشان دهم.  گشاد شده بودند

  .آنها رفته بودند روند ومرغ ها ب

  . او به سرعت کنار من آمد و بازوهایش را دور من حلقه کرد.  ، تنها بود وقتی ادوارد دوباره ظاهر شد

  » اون چش بود؟« :  با به خاطر آوردن حالت چهره ي وحشت زده ي آن زن، زمزمه کردم

 -اون یه کمی خرافاتی تر.  ست هاي اهل تیکیوناستکوئر از سرخپو« .  ادوارد با بی خیالی شانه هایش را باال انداخت

، یا یه  اون شک کرده که من چی هستم.  از کساییه که در دنیاي مدرن زندگی می کنن - یا می تونی بگی هشیار تر

 مثال . اونها اینجا افسانه هاي خودشونو دارن« .  او هنوز به نظر نمی رسید نگران باشد»  چیزي نزدیک بهش

او نگاه شیطنت آمیزي به من  » زن هاي خوشگل رو شکار می کرده که منحصراً هیه شیطان خون خوار - لیبیشامن

  . انداخت

  .، این به گونه اي تملق آمیز بود ؟ خوب فقط زن هاي زیبا

  » به نظر وحشت زده میومد« :  گفتم

  » ولی بیشتر نگران توئه -آره« 

  » من؟« 

به طرف دیوار فیلم ها او خنده ي آهسته و مرموزي کرد و بعد  » نهاتوام، تنهاي ت ینه که چرا من چرا اینجا باآنگران « 

  » یه کار قابل قبول انسانیه ین دیگه؟ ا ، چرا یه چیزي انتخاب نمی کنی ببینیم ، خوب اوه« . نگاه کرد

خندیدم و در حالی که روي انگشتان پا بلند می شدم،  » اونو قانع می کنه که تو انسانی ، مطمئنم یه فیلم آره« 

به پایین خم شد تا بتوانم او را ببوسم و بعد، حلقه ي بازوانش دور من تنگ .  بازوهایم را محکم دور گردن او گره کردم

  . ، مرا از روي زمین بلند کرد تا مجبور نباشد خم شود تر شد

زیر لب غرولندکنان .  د، انگشت هایم را در موهاي برنزي او فرو کردمهمان طور که لبهاي او روي گردن من می رفتن

  » ، کی حوصله ي فیلم داره فیلم« :  گفتم

، موي  کوئر در راهرو خشکش زده بود. مرا پایین گذاشت ، ادوارد فوراً سپس صداي حبس شدن نفسی را شنیدم و

داشت، حالت بهت زده اي روي چهره اش نقش بسته مشکی پر از پر بود و کیسه ي بزرگی از پرهاي بیشتر در دست 

بعد او خودش را پیدا .  ، و به سرخ شدم و به پایین چشم دوختم با چشم هاي از حدقه بیرون زده به من خیره شد. بود

ادوارد لبخند زد و با لحنی .  ، به طور واضح یک عذر خواهی بود ، که حتی در زبانی ناآشنا کرد زیر لب چیزي گفت

  . او چشم هاي تیره اش را برگرداند و به راهش ادامه داد.  تانه جوابش را داددوس
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  » ، اینطور نیست؟ ون بهش فکر می کنهداشت به همون چیزي فکر می کرد که من فکر می کنم ا« :  زمزمه وار گفتم

  » آره « . ادوارد به جمله ي پیچیده ي من خندید

  » انمود کنیم داریم نگاهش می کنیمبیا، اینو بذار تا و« :  گفتم. فیلمی را برداشتمدستم را دراز کردم و به طور تصادفی 

  .فیلم موزیکالی بود با چهره هاي خندان ولباس هاي پف دار

  » خیلی ماه عسلیه« :  ادوارد تایید کرد

  . آغوش ادوارد رفتمد، روي کاناپه لم دادم و در  زمانی که بازیگران در تصویر با آهنگ شاد اول فیلم می رقصیدن

  » حاال به اتاق سفید برمی گردیم؟« :  از سر بیکاري پرسیدم

شاید اگه تخریب رو به   - من قبال تخته ي باالي تخت اون اتاقو چنان خورد کردم که قابل تعمیر نیست... نمی دونم« 

  » زمه یه روزي باز دعوتمون کنه، ا یه محدوده ي خونه محدود کنیم

منظورم این بود که اگر قرار بود خرابی بیشتري در کار باشد ( پس خرابی هاي بیشتري درکاره؟« . اي زدملبخند جانانه 

  » )پس عشقباري بیشتري نیز در راه بود

بی خطر تره تا اینکه صبر کنم تو باز بهم از قبل تصمیم شو بگیرم فکر می کنم اگه « .  او به حالت چهره ي من خندید

  » کنی تعرض

  . ولی ضربان قلبم باال می رفت » با زمان درست می شه« . با لحنی عادي موافقط کردم

  » قلبت چیزیش شده؟« 

  » به منطقه ي ویران سازي سر بزنی؟ حاال می خواي« .  مکث کردم » سالمهکامال .  نوچ« 

، ولی  کنم متوجه نشیمیداغون که من اثاثیه رو  وقتی ممکنه تو.  شاید مودبانه تر باشه تا صبر کنیم تنها بشیم« 

  » احتماال اونارو می ترسونه

  » یلعنت. درسته« .  دم، کسانی را که در اتاق دیگر بودند فراموش کرده بو در حقیقت

آنها به خوبی و خوشی زندگی زمانی که با بی قراري منتظر بودم کار گوستاوو و کوئر تمام شود و سعی می کردم به 

به  اگرچه -داشت خوابم می گرفت.  ، آنها بی صدا در خانه اینور آنور می رفتند روي صفحه تلویزیون توجه کنم کردند ،

ادوارد در حالی که مرا در بغل نگه .  تا اینکه صداي خشن مرا از جا پراند - گفته ي ادوارد نصف روز را خوابیده بودم

گوستاوو سري تکان داد و آهسته به سمت در ورودي .  ستاوو را دادبه پرتغالی سلیس جواب گو و.  داشته بود بلند شد

  . رفت
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  » کارشون تموم شده« :  ادوارد به من گفت

  » اییم؟خوب معنیش اینه که ما حاال تنه« 

  »؟  اول ناهار، نظرت چیه« :  او پیشنهاد کرد

  . من بسیار گرسنه بودم.  لبم را گاز گرفتم

او چهره ي مرا  ، اهمیتی نداشت که نمی توانست ذهنم را بخواند.  و به آشپزخانه برداو با لبخندي دست من را گرفت 

  . به خوبی می شناخت

  » ره از کنترل خارج می شهدااشتهام « :  وقتی باالخره سیر شدم شکایت کنان گفتم

  » کالري هارو بسوزونی؟ -ها شنا کنیمی خواي امروز بعد از ظهر با دلفین « :  ادوارد پرسید

  » ري سوزوندن یه ایده ي دیگه دارمواسه کال.  شاید بعداً« 

  » و اون چیه؟« 

  » باالي تخت مونده اضافه که اینقدر تخته خوب نیستخوب، « 

در حالی که با سرعت غیر انسانی به  آن مرا روي بازوانش بلند کرده و او پیش از.  ولی نتوانستم حرفم را تمام کنم

  . ، لبهاي مرا خاموش کردند لبهایش،  سمت اتاق آبی می برد
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  فصل هفتم

  غیر منتظره

  

  

،  می توانستم چشمان یاقوت رنگ شان را که از تشنگی.  صف تیره رنگ در میان مه لفاف مانند برایم واضح تر میشد

، بعضی براي غرش و  خیس شان عقب رفتلبهایشان روي دندان هاي تیز و .  از هوس براي کشتن می درخشید ببینم

  . بعضی براي لبخند

با اینکه ناامیدانه می خواستم از .  ، اما نمی توانستم برگردم و نگاهش کنم صداي ناله ي کودك پشت سرم را میشنیدم

  .، اکنون نمی توانستم بهاي هیچ گونه خطایی در تمرکز را بپردازم امنیت او اطمینان حاصل کنم

دستهایشان به .  آمدند در حالی که شنل هاي مشکی شان با حرکت اندك آنها پشت سر موج می خوردند آنها جلوتر

ما محاصره .  از یکدیگر فاصله گرفتند تا بتوانند از هر سمت به ما حمله کنند . پنجه هاي استخوانی رنگ تبدیل شدند

  . ما قرار بود بمیریم.  شده بودیم

ولتوري ها .  با این حال چیزي عوض نشده بود.  ، تمام صحنه متفاوت بود یک فالش ، مانند انفجار نور از و سپس

ناگهان من .  چیزي که عوض شده بود نوع نگاه من به تصویر بود تنها . ، به ما نزدیک می شدند مصمم به قتل هنوز

و خیز برمی داشتم وحشتم به در حالی که به جل.  می خواستم که آنها تقاص کارشان را پس دهند.  تشنه ي آنها بودم

  . ، لبخندي روي لبم ظاهر شد و از میان دندان هاي عریان ام غرشی بیرون دادم خون خواهی تبدیل شد

  . با وحشت از خواب پریدم

  . عرق از شقیقه هایم تا پایین گردنم سرازیر شد.  همچنین گرم و شرجی.  اتاق تاریک بود

  . ودند، خالی ب به ملحفه هاي گرم چنگ زدم

  »ادوارد؟ « 
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.  یک ورق کاغذ که از وسط تا شده بود.  ، انگشتانم به چیزي صاف و لطیف و سفت برخورد کردند همان لحظه

  . ، حرکت کردم ، جایی که کلیدهاي چراغ بودند یادداشت را برداشتم و به طرف دیگر اتاق

  . را مورد خطاب قرار داده بود »خانم کالن « بیرون یادداشت 

  

فقط براي شکار .  ، من خیلی زود برمی گردم ، اما اگر شدي امیدوارم بیدار و متوجه نبود ام نشی" 

  " . دوستت دارم.  دوباره بخواب و تا وقتی بیدار بشی من برگشتم.  به خشکی برگشتم

  

 مان فکر نکرده بودم، اما به ز دو هفته از آمدن ما می گذشت پس من باید انتظار رفتن اش را می کشیدم.  آهی کشیدم

  .حضور داشتیم در یک مکان بی نظیرانگار ما اینجا خارج از زمان . 

    .  ، حس بیداري و هشیاري داشتم بعد از یک را نشان می داد عت روي میزبا اینکه سا.  عرق را از پیشانی ام زدودم

ناگفته نماند که می دانستم اگر به خواب .  می دانستم با این حس گرما و چسبندگی نمی توانستم دوباره به خواب بروم

  .  دوباره آن پیکره هاي مشکی پوش آماده شکار را در سرم خواهم دید  برگردم،

، آنجا خیلی بزرگ و  بدون حضور ادوارد.  بلند شدم و با روشن کردن چراغ ها بی هدف اطراف خانه خالی پرسه زدم

  . خیلی متفاوت.  خالی به نظر می رسید

  . زخانه رسیدم و فکر کردم شاید غذایی براي آرامش چیزي بود که به آن نیاز داشتمبه آشپ

سرخ شدن و جلز و ولز مرغ در ماهیتابه .  در یخچال کنجکاوي کرده تا تمام مواد الزم براي مرغ سخاري را پیدا کردم

  . ، از شکستن سکوت احساس اضطراب کمتري داشتم صدایی آشنا و خانگی بود

بعد از پنج .  ، شروع به خوردن کردم ، در حالی که زبانم را می سوزاندم خوبی می داد که همانجا از ماهیتابه چنان بوي

طعم آن مشکلی داشت؟ .  جویدن ام آرام تر شد.  یا ششمین لقمه آنقدر سرد شده بود که بتوانم طعم آن را حس کنم

.  لقمه ي آزمایشی دیگري برداشتم. بود کامل نپخته باشداما ممکن .  همه جاي آن سفید بود.  گوشت را بررسی کردم

بوي مرغ و روغن حال به  . بلند شدم تا لقمه ي دهانم را درون سینک خالی کنم.  اه مطمئنا بدمزه بود.  دوبار جویدم

. هویه شود باز کردم تا بوي غذا را تپنجره را  و تمام بشقابم را برداشتم و درون سطل زباله خالی کرده.  هم زن بود

  . هواي بیرون به نسیم خنکی تبدیل شده بود که روي پوستم حس خوبی داشت

پس پنجره هاي اتاق تلویزیون را باز کرده و .  ، اما دلم نمی خواست به اتاق گرم برگردم به طور ناگهانی خسته بودم

کردم و به زودي با آهنگ مالیم اول  همان فیلمی که روز قبل دیده بودیم را پخش.  زیر آنها روي کاناپه دراز کشیدم

  . فیلم به خواب رفتم
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بازوان .  ، اما این نور خورشید نبود که مرا بیدار کرده بود وقتی چشمانم را باز کردم خورشید در نیمه ي آسمان بود

  . همان موقع دردي ناگهانی در دلم پیچید.  ، مرا به سمت او می کشیدند خنکی دور من

به  ، انگار زیادم دقیق نبودم متاسفم« :  زمستانی مقابل پیشانی خیس و چسبناك من کشید و زمزمه کردادوارد دستی 

  »دوباره برم یه کولر نصب می کنم قبل از اینکه .  اینکه با رفتن من چه قدر گرمت می شه فکر نکردم

  »! ببخشید « :  بازوانش گفتمنفس نفس زنان در حال رهایی از .  نمی توانستم روي حرفهایم تمرکز کنم

  »بال؟ « :  به سرعت آغوش اش را گشود

 –در ابتدا  –چنان حس بدي داشتم که .  در حالی که دستانم را مقابل دهانم نگه داشته بودم به سمت دستشویی دویدم

  . ، برایم اهمیتی نداشت وقتی شاهد خم شدن و باال آوردن وحشیانه ام در توالت بود

  »ه ؟ بال چی شد« 

، موهایم را از صورتم کنار زد و منتظر شد تا بتوانم دوباره  او با نگرانی در آغوشم گرفت.  هنوز نمی توانستم پاسخ دهم

  .تنفس کنم

  »مرغ فاسد لعنتی « :  ناله کردم

  .صدایش سخت و کشیده بود »؟ حالت خوبه« 

  »برو . تو اینارو ببینی الزم نیست.  فقط مسمومیت غذاییه.  خوبم« :  نفس نفس زنان گفتم

  »امکان نداره بال « 

او بدون توجه به هل دادن هاي ضعیف من به نرمی  »برو « :  در حال تالش براي تمیز کردن دهانم دوباره ناله کردم

  . کمک ام کرد

  .د، بازوانش هنوز پشتم بودند نشان، مرا به سمت تخت برد و با دقت آنجا  وقتی دهانم تمیز بود

  »مسمومیت غذایی؟ « 

  »، اما اول چند لقمه خوردم  م دورهمه شو ریخت.  مزه ي بدي میداد.  دیشب مرغ سخاري درست کردم.  آره« :  غریدم

  »االن حالت چطوره؟ « . س خوبی داشتاحسا.  دست سردي روي پیشانی ام گذاشت

از بین رفته بود و حال من مانند همه ي  حالت تهوع به همان سرعتی که آمده بود. م براي یک لحظه به آن فکر کرد

  »خیلی نورمال « . ري بود که از خواب بلند می شدم صبح هاي دیگ
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من .  او مجبورم کرد که ساعتی صبر کنم و یک لیوان آب را درون معده ام نگه دارم قبل از نیمرو کردن چند تخم مرغ

با تنبلی مقابل پاهایش لم .  ماندن در نیمه شب خسته بودمحس کامال عادي اي داشتم به غیر از اینکه به خاطر بیدار 

اگر جنگ جهانی سوم هم به راه افتاده بود ما .  ما خیلی از دنیا دور مانده بودیم.  دادم و او کانال سی ان ان را گرفت

  .  خبري نداشتیم

در حالی که .  ناگهانی در دلم ایجاد شد ، با حرکتم دردي مانند امروز صبح.  از اخبار خسته شده و برگشتم تا او را ببوسم

می دانستم که این بار به دستشویی نمی رسم .  دستم را محکم روي دهانم گرفته بودم خود را از او عقب کشیدم

  .بنابراین به سمت سینک ظرفشویی دویدم

  .ه داشتاو بار دیگر موهایم را عقب نگ

  »ریو برگردیم و بریم پیش یه دکتر شاید باید به « :  ، با نگرانی گفت وقتی داشتم دهانم را پاك می کردم

  »دندونهامو بشورم حالم خوب می شه « : م سرم را تکان دادم و به سمت راهرو چرخید.  دکتر به معنی آمپول بود

وقتی دهانم طعم بهتري یافت در چمدان هایم به دنبال جعبه ي کمک هاي اولیه کوچکی گشتم که آلیس برایم 

، قرص  ، و حامل چیزي که االن نیاز داشتم جعبه اي که پر از وسایل انسانی مانند باند و مسکن بود.  دگذاشته بو

  . شاید می توانستم دلم و ادوارد را آرام نگه دارم.  دلپیچه

برداشته جعبه ي کوچک آبی را .  ، دستم به چیز دیگري خورد که آلیس برایم گذاشته بود اما قبل از اینکه قرص را بیابم

  . فراموش کرده و به آن خیره شدم  و براي لحظه اي طوالنی همه چیز را

  .دوباره . دوبار . یک بار . نم کردم و سپس شروع به شمردن در ذه

  .ز دستم دوباره داخل چمدان افتاد جعبه ي کوچک ا.  ضربه روي در غافلگیرم کرد

  »آوردي؟  حالت خوبه؟ دوباره باال« :  ادوارد از پشت در پرسید

  .صدایم به نظر خفه می آمد » م نه هم آره ه« 

  »بال؟ می شه بیام تو ؟ لطفا ؟ « : گفت حاال با نگرانی 

  »؟ ...باشه« 

    کنارم نشست و دستش .  چهارزانو کنار چمدان با نگاهی خیره و بی حالت:  او داخل شد و وضعیت مرا بررسی کرد

  .سمت پیشانی ام دراز شد  بی درنگ به

  »چی شده؟ « 

  »چند روز از عروسی گذشته؟ « :  زمزمه کردم
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  »! بال چی شده ؟. هفده« :  به طور خودکار جواب داد

در .  و شماره ها را زیر لب زمزمه می کردم انگشتی را باال نگه داشته بودم ، به عالمت این که صبر کند.  دوباره شمردم

  .دوباره از اول شمردم . نجا بودیم که فکر می کردم ایبیشتر از مدتی .  مورد روزها اشتباه می کردم

  »! دارم دیوونه می شم! بال« : گفت  با عجله

آن را بی . گشتم  پس درون چمدان دوباره به دنبال جعبه ي نوارهاي بهداشتی.  نتوانستم.  سعی کردم هضم اش کنم

  .صدا باال گرفتم 

  »خاطر وضعیت روحی دوران قاعدگیه؟ گی بیماریت به  منظورت چیه؟ داري می« :  با سردرگمی نگاهم کرد

  »قاعدگی من پنج روز عقب افتاده  دارم می گم که.  نه ادواردنه ، « :  توانستم با صدایی ضعیف بگویم

  .انگار من چیزي نگفته بودم.  حالت چهره اش تغییر نکرد

  »فکر نکنم مسموم شده باشم « : ردم اضافه ک

  .مجسمه تبدیل شده بود به یک  . جوابی نداد

  »! اوه... اوه. اوه. این همه اشتها.  گریه ها.  این همه خوابیدن.  رویا ها« :  با صدایی ثابت براي خودم نجوا کردم

  . ، گویی دیگر مرا نمی دید نگاه ادوارد به نظر شیشه اي می رسید

  . دآگاه ، دستم به سمت شکم ام رفت، تقریبا ناخو به طور خودکار

  »! اوه« : م اره گفتدوب

     از صبح زیرپوش و لباس زیر سیلکی را که براي خواب .  روي پاهایم پریدم و از دستان بی حرکت ادوارد رها شدم

  .پارچه ي آّبی را از سر راه کنار زده و به شکم ام خیره شدم.  می پوشیدم عوض نکرده بودم

  »غیر ممکنه « : زمزمه کردم 

به قدر کافی .  ، اما احمق هم نبودم ی یا نوزادان یا هرچیزي که متعلق به دنیاي اینها بود نداشتممن تجربه اي با حاملگ

اگر در این مدت کوتاه .  من فقط پنج روز عقب بودم.  فیلم و سریال دیده بودم که بدانم قضیه اینطور پیش نمی رود

عادت .  دچار تهوع صبحگاهی نمی شدم.  ت کند، بدنم حتی فرصت نداشت این حقیقت را در خود ثب حامله شده بودم

  .  غذایی و خوابیدن ام تغییر نمی کرد

  . ، این برآمدگی هرچند کوچک ولی مشخصی بین لگن هایم نداشتم و به طور حتم
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.  ، جوري که انگار برآمدگی در نور مناسب از بین رفتنی بود کمرم را جلو و عقب کردم تا از هر زاویه نگاهش کنم

  .  انگشتانم را روي قلنبه ي کوچک کشیدم و از سختی و استحکام آن زیر پوست دستم تعجب کردم

،  که مطمئنا اکنون بدون آن بود -، با قاعدگی یا بدون آن  چراکه با برآمدگی یا بدون آن »غیر ممکنه « :  دوباره گفتم

،  محض رضاي خدا.  نداشت که من حامله باشم امکان  - عمرم یک روز هم عقب نیفتاده بودم با اینکه من در تمام 

  . تنها کسی که در تمام عمرم با او سکس داشتم یک خون آشام بود

  .ي از حرکت ، روي زمین یخ زده بود ، یک خون آشام که اکنون بدون اثر ادوارد

ام عالئم بیماري مخصوص به آمریکاي جنوبی که تم.  من مشکلی داشتم.  پس حتما توضیح دیگري وجود داشت

  .فقط سرعتش بیشتر بود.  حاملگی را داشت

در حالی که .  یک تحقیق اینترنتی صبحگاهی که به نظرم قرن ها از آن گذشته بود.  و سپس چیزي به خاطر آوردم

، روي کامپیوتر کهنه ام به یک  پشت میزم در خانه چارلی نشسته بودم و نور خاکستري رنگ از پنجره داخل می تابید

کمتر از بیست و چهار ساعت از زمانی که .  خیره شده بودم "خون آشام ها، الف تا ي"ي اینترنتی به نام صفحه 

جیکوب بلک مرا با افسانه هاي کوئیلیت که خود هنوز باور نداشت جذب می کرد و به من میگفت ادوارد یک خون 

مشتاقانه اولین پست هاي سایت را بررسی کرده بودم که به تمام افسانه هاي خون آشامی .  ، می گذشت آشام است

  ایتالیایی استرگونی بنفیچی،  رومانیایی واراکوالکی،  عبري استري،  فیلیپینی داناگ. دور دنیا تقدیم شده بود

          ن آن زمان چیزي راجع به آن ، که م افسانه اي که بر اساس اولین برخورد پدر شوهر من با ولتوري ها بود -

، دقت و توجه من نیز کمتر و کمتر شده  وقتی افسانه ها بیشتر و بیشتر غیر معمول به نظر می رسیدند - نمی دانستم 

       همه شان به نظر داستان هاي رویایی و .  فقط قسمت هاي مبهمی از آخرین پست ها را به خاطر داشتم.  بود

نه  ".  به نظر می رسیدند خیانت در زناشویییا میزان مرگ نوزادان ت توجیه مسائلی مانند بهانه هایی جه

اون زن زیبایی که تو دیدي از خونه بیرون رفت فقط یه پري .  عزیزم من با کسی رابطه ندارم

نا شده البته از زمانی که من با تانیا آش -  ".خیلی خوش شانسم که جون سالم به در بردم.  خون آشام بود

چه طور ". یک داستان در مورد زنان نیز وجود داشت -نه ها به نظر حقیقت محض می رسید بودم بعضی از این بها

؟ فقط به این دلیل که تو از یک سفر دریایی دوساله برگشتی و  می تونی منو متهم به خیانت کنی

  ".هیپنوتیزم کرد؟ تقصیر اون خون آشام بود که منو با قدرت هاي خودش  من حامله ام

  . ي تولید مثل با شکار بی چاره اشتوانایی او برا.  این قسمتی از تعریف یک مرد خون آشام بود

  ...ودم، ولیمبهوت ب. سرم را تکان دادم

اگر چنین چیزي امکان داشت، روزالی تا کنون . خون آشام ها قادر به تولید مثل نبودند.  زمه و روزالی اندیشیدمبه ا

  . افسانه ي مردان خون آشام چیزي جز دروغ نبود.  دا کرده بودراهی پی
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، چراکه در وضعیتی که هنگام تبدیل شدن به  روزالی نمی توانست حامل بچه باشد. داشتخب تفاوتی وجود ... جز اینکه

تغییر .  کردندمی  تغییر و بدن زنان انسان می بایست براي حاملگی بدون تغییر.  ، منجمد شده بود خون آشام داشت

بدن روزالی .  ماهانه ي شکل بدن و هم چنین تغییرات بیشتري که براي آماده سازي یک کودك در حال رشد الزم بود

  . توانایی تغییر نداشت

برآمدگی اي را که دیروز روي شکم ام وجود نداشت لمس . بدن من تغییر کرده بود. اما بدن من می توانست تغییر کند

  .کردم

قسمتی اطالعات که از جایی خوانده بودم به یادم .  ، از زمان بلوغ تا مرگ بی نغییر باقی می ماندند ان انسانتمام مرد

مردان چیزي مانند دوران حمل فرزند و یا .  چارلی چاپلین در هفتاد سالگی صاحب جوان ترین فرزند خود شد:  آمد

  .وران باروري را تجربه نمی کردند د

، چه کسی می توانست بداند که آیا مردان خون آشام توانایی بچه دار  ران آنها توانایی حمل نداشتند، وقتی همس و البته

ه بود ؟ و یا ؟ کدام خون آشام روي کره زمین لزوم آزمایش این فرضیه را با یک زن انسان حس کرد شدن دارند یا نه

  تمایل آزمایش آن را ؟

  . تنها یک نفر به ذهنم می رسید

، در حالی که قسمت دیگر آن که وظیفه ي تکان  ، خاطرات و گمان ها را بررسی می کرد مغزم این حقایققسمتی از 

لبهایم تکان . د ، از انجام فعالیت هاي نورمال نیز بازمانده بو ، حتی کوچکترین ماهیچه را بر عهده داشت دادن بدن

باید به سمتی که .  توضیح دهد چه در حال رخ دادن بود ، با اینکه می خواستم به ادوارد خواهش کنم برایم نمی خوردند

فقط می توانستم در حالی که .  اما بدنم از دستورات مغزم اطاعت نمی کرد ، لمسش می کردم او نشسته بود می رفتم

  . ، به چشمان وحشت زده ام در آینه خیره شوم انگشتانم را به نرمی روي برآمدگی شکم ام می فشردم

،  آینه می دیدم کامال متفاوت بود تمام چیزي که در.  ند رویاي شفاف دیشب، صحنه ناگهان عوض شد، همان و سپس

  . با اینکه در واقع هیچ چیز واقعا عوض نشده بود

  .  ، تکان کوچکی بود که از داخل برآمدگی به انگشتانم وارد شد چیزي که تمام محیط را برایم تغییر داد

دوباره و دوباره زنگ .  هیچ کداممان حرکت نکردیم . مصصم و مصرانه.  به صدا درآمددر همان لحظه تلفن ادوارد 

نگاهم در .  سعی کردم صداي تلفن را از مغزم مهار کنم منتظر ، در حالی که انگشتانم را روي دلم فشار می دادم.  خورد

صدایی شدم که از گونه هایم پایین به سختی متوجه اشک هاي عجیب و بی .  متفکر بود.  آینه دیگر وحشت زده نبود

  . می چکید

، احتماال  من در حال تجربه ي یک لحظه بودم.  دلم می خواست ادوارد جواب می داد.  تلفن به زنگ خوردن ادامه داد

  . مهم ترین لحظه ي عمرم
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  !زنگ! زنگ! زنگ

فهمیدم که با دقت بیشتري   زانو زدم،من کنار ادوارد .  سرانجام، صداي آزاردهنده ي تلفن به چیزهاي دیگر غالب شد

انتظار داشتم . جیبهایش را گشتم تا تلفن را پیدا کنم.  نسبت به هم حرکتم هزار بار دقیق تر بودم.  حرکت می کنم

  . دستش را دراز کند و خود جواب تلفن را بدهد اما او کامال بی حرکت بود

   .تشماره را شناختم و می دانستم که چرا تماس گرفته اس

  .گلویم را صاف کردم. از قبل نبود صدایم بهتر  »سالم آلیس « 

  »بال؟ بال؟ حالت خوبه؟ « 

  »کارالیل اونجاست؟ ... ام. آره« 

  »چی شده؟ . آره« 

  »من خودم صد در صد مطمئن نیستم « 

بتوانم سوال اولش را از آن سوي گوشی کارالیل را صدا زد و قبل از اینکه .  صدایش محتاط بود »خوبه؟ ادوارد « 

  »چرا گوشی رو برنمی داشت؟ « :  جواب دهم پرسید

  »نمی دونم « 

  »... چی شده؟ من همین االن دیدم. ..بال« 

  »چی دیدي؟ « 

  »کارالیل اومد « :  بالخره او گفت .  سکوت

ی پریایی در اگر آلیس تصویر من با یک کودك چشم سبز و صورت.  حس کردم آب یخ به رگ هایم تزریق شده است

  ؟ ، نمی گفت آغوشم دیده بود حتما می گفت

، پشت  ، تصویري که فکر می کردم آلیس دیده بود در آن نیم لحظه اي که منتظر بودم کارالیل پاي تلفن حاضر شود

رما جاي گ.  ، یک ادوارد کوچک در آغوش من ، زیبا تر از کودك رویایم یک کودك کوچک و زیبا.  پلک هایم رقصید

  .را در رگهایم پر کرد  یخ

  »چی شده؟ . بال؟ کارالیل هستم« 

آیا به نتیجه گیري من می خندید؟ می گفت که دیوانه شدم؟ آیا دوباره در .  نمی دانستم چه گونه پاسخ دهم »... من« 

  »ون آشام ها می تونن شوك زده بشن؟ خ.  من کمی نگران ادوارد ام« دم؟ حال دیدن رویایی رنگی بو
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  »بهش صدمه اي وارد شده؟ « . ارالیل ناگهان مبرم بودصداي ک

  »فقط سورپرایز شده . نه ، نه « :  به او اطمینان دادم

  »بال من متوجه نمی شم « 

  »حامله باشم « :  نفس عمیقی کشیدم »... ممکنه من... شاید... ی کنم که، من فکر م خب... من فکر می کنم« 

  .، گویی در تایید حرف من بود د شدضربه ي کوچک دیگري به شکم ام وار

  . ، آموزش درمانی کارالیل دست به کار شد بعد از مکثی طوالنی

  »لین روز آخرین قاعدگی ات کی بود؟ او« 

  . محاسبات ذهنی اش را آنقدر انجام داده بودم که بتوانم با حتم پاسخ دهم »شانزده روز قبل از عروسی « 

  »چه احساسی داري؟ « 

،  ممکنه احمقانه به نظر برسه« . شک دیگري از گونه هایم جاري شد قطره ا. و صدایم شکست »عجیب یه حس « 

اما من رویاهاي عجیب غریب می بینم و .  شاید من دیوانه شدم.  می دونم واسه همه ي این چیزا خیلی زوده... ببینید

ن االن یه چیزي توي من حرکت قسم می خورم همی... و... همیشه دارم می خورم و گریه ام می گیره و باال میارم و 

  »کرد 

  . ادوارد سرش را باال آورد

  . من آهی از سر آسودگی کشیدم

  . ، چهره اش سفید و سخت بود ادوارد دستش را براي تلفن دراز کرد

  »دوارد می خواد باهاتون صحبت کنه فکر کنم ا... ام« 

  »گوشی رو بده بهش « :  کارالیل با صداي سختی گفت

  .ت کردن ، تلفن را در دستش گذاشتم نیمه مطمئن از توانایی ادوارد براي صحب

  »این ممکنه؟ « : او زمزمه کرد 

  .هی خالی ، گوش می داد ، با نگا براي مدتی طوالنی ادوارد خیره به هیچ

  .کتر کشید انداخته و به خودش نزدیدر حال صحبت بازویش را دور من  »و بال چی؟ « 

  »این کارو می کنم . بله. بله« :  او براي مدتی که بسیار طوالنی به نظر رسید گوش فرا داد و سپس گفت
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  . و بالفاصله شماره ي دیگري گرفتاو تلفن را قطع کرده 

  »کارالیل چی گفت؟ « : سیدم من بی طاقت پر

  »باشی  فکر می کنه که تو حامله«  : ادوارد با صدایی بی روح پاسخ داد

  .ضربه ي کوچک درونم لرزید . تادند این کلمات لرزه ي گرمی به ستون فقرات من فرس

  »االن با کی تماس گرفتی؟ « : رسیدم وقتی دوباره تلفن را مقابل گوشش گرفت، پ

  »ه می ریم خون.  فرودگاهبه « 

،  برنامه ریزي پرواز برگشت مان باشدحدس می زدم در حال .  ، بیشتر از یک ساعت پاي تلفن بود بدون مکث  ادوارد

ادي از میان دندانهایش صحبت ، دفعات زی انگار عصبانی بود.  اما مطمئن نبودم چرا که او انگلیسی صحبت نمی کرد

  .کرد 

همانند یک گردباد خشمگین اطراف اتاق می چرخید و به جاي .  در حال جمع کردن وسایل بودهمزمان با بحث کردن 

بدون نگاه کردن تعدادي لباس روي تخت انداخت و من به این نتیجه رسیدم .  اق نظم و ترتیب می بخشیدخرابی، به ات

  .اد در مدتی که من لباس می پوشیدم با حرکات آشفته و ناگهانی به بحث ادامه د.  که زمان لباس پوشیدن من است

تمرکز دیوانه ي او .  آرامی اتاق را ترك کردمبه  ی که از او ساطع می شد را نداشتموقتی دیگر تحمل انرژي خشمگین

من جاي دیگري منتظر عوض شدن .  نه مانند تهوع صبحگاهی فقط از نوع ناراحت کننده اش.  باعث تهوع من می شد

  .تش ، کمی مرا می ترساند صحبت کنم نمی توانستم با این ادوارد یخی و متمرکز که راس.  حال اش می شدم

بی هدف شروع به جویدن کردم و از پنجره به ماسه و .  بسته اي چوب شور روي میز بود.  ه رسیدمبه آشپزخان بار دیگر

  .همه چیز در نور آفتاب می درخشید .  صخره ها و درختان و اقیانوس خیره شدم

  .کسی از درونم ضربه زد

  »منم دلم نمی خواد برم . ممی دون« :  گفتم

  .ه پاسخی نداد اما ضربه زنند. زدم کمی به بیرون زل 

  »چه مشکلی هست؟ . نمی فهمم« : کردم زمزمه 

  ؟مشکلاما .  حتی تحیرانگیز.  ، مطمئنا بود شگفت آور

  .نه

  . رده بودهنگام را ک ؟ او کسی بود که با صداي بلند آرزوي یک ازدواج زود پس چرا ادوارد انقدر عصبانی بود
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  .سعی کردم برایش دلیلی پیدا کنم

، مطمئن  او می خواست کارالیل مرا معاینه کند.  ادوارد مبنی بر رفتن ما به خانه زیاد هم گیج کننده نبودشاید خواست 

احتماال آنها .  ، اگرچه در این مرحله هیچ گونه شکی در ذهن من باقی نمانده بود شود که گمان هاي من درست هستند

این چیزها .  م اینهابا این ضربه ها و برآمدگی و تما.  ته امدر حاملگی پیش رف انقدر زیادمی خواستند بدانند من چرا 

  . نورمال نبود

من هنوز به مرحله ي نگرانی . او حتما نگران بچه بود. به قضیه که فکر کردم، مطمئن بودم که از آن سر در آورده ام

کودك : که مغزم قبال ساخته بودمن هنوز درگیر تصویري بودم . مغز من دیرتر از مال ادوارد کار می کرد. نرسیده بودم

امیدوار . کوچک با چشمان ادوارد، سبز، همانند چشمان ادوارد زمانی که انسان بود، آرام و ساده آرمیده در آغوش من

  .بدون هیچ شباهتی به من. ته باشدبودم که دقیقا چهره ي ادوارد را داش

جایی .  ، تمام دنیا برایم عوض شده بود لین تماس کوچکاز او.  جالب بود که این تصویر چه قدر ناگهانی و الزم بود

  تقسیمی وجود نداشت.  ، حاال دو چیز وجود داشت که قبال یک چیز وجود داشت که بدون آن زندگی برایم ناممکن بود

تمام .  دگویی در آن لحظه قلبم متورم و اندازه اش دوبرابر شده بو.  ، اینطور نبود عشق من بین آن دو تقسیم نشده بود

  . اندازه اي برایم گیج کننده بود این افزایش ظرفیت تا.  آن جاي اضافه اکنون پر شده بود

هیچ گاه این .  هیچ گاه خودم را یک مادر نمی دیدم.  من هیچ وقت قبال رنج و کناره گیري روزالی را درك نکرده بودم

چون بچه داشتن برایم اهمیتی   .بچه اهمیتی نداشت برایم قول دادن به ادوارد براي گذشتن از.  را نخواسته بودم

موجوداتی پر سر و صدا بودند که همیشه نوعی مایع از آنها .  کودکان در واقع هیچ گاه برایم جذابیتی نداشتند.  نداشت

برادري  ، همیشه ه و داشتن فرزندي دیگر فکر میکردموقتی به رن.  هیچ وقت کاري به کار بچه ها نداشتم.  آویزان بود

  . ، نه برعکس که از من مراقبت کند ، کسی بزرگتر را در ذهن داشتم

  . ، داستان کامال متفاوتی بود وارد، بچه ي اد این بچه

  .، یک نیاز بود یم یک انتخاب نبود، خواستنش برا او را همانند هوایی که تنفس می کردم می خواستم

، تصور کنم  دلیل بود که نمی توانستم قبل از زمانی که خود متاهل بودمشاید به این .  شاید من خیالپردازي بدي داشتم

نم که بچه را دوست داشته ، تصور ک نمی توانستم قبل از زمانی که خود بچه دار شدم.  که ازدواج را دوست داشته باشم

  ...باشم

  .گونه هایم جاري شدند دوباره روي، اشکهایم  وقتی دستم را روي شکم ام گذاشته و منتظر ضربه ي بعدي شدم

  »بال؟ « 

،  چهره اش با صدا همخوانی داشت.  زیادي محتاط.  صدایش زیادي سرد بود.  با صداي او هشیار شده بودم.  برگشتم

  . سخت و بی حالت
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  .و سپس گریه ام را دید

  »کشی؟ درد می ! بال« :  در یک لحظه اتاق را طی کرد و دستانش را روي صورتم گذاشت

  »... هن..نه« 

وقتی برسیم .  همه چیز درست میشه.  ، تا شانزده ساعت دیگه می رسیدم خونه نترس« :  مرا به سینه اش فشرد

  »تو چیزیت نمیشه . رو حل می کنیم این موضوع .  کارالیل حاضر خواهد بود

  »یه که این موضوع رو حل می کنید؟ منظورت چ« 

قبل از اینکه اون چیز بتونه به هر قسمتی از تو صدمه بزنه میاریم اش « :  خود را عقب کشید و در چشمانم خیره شد

  »من نمی ذارم بهت صدمه بزنه .  رسنت.  بیرون

  »؟  اون چیز« :  نفسم گرفت

االن .  ، یادم رفته بود که گوستاوو قرار بود امروز بیاد لعنتی« :  ناگهان او نگاهش را از من به سمت درب ورودي گرفت

  »شم و برمی گردم از شرش خالص می 

  .زانوهایم می لرزیدند.  ن چنگ زدمبراي تکیه به پیشخوا

  . بود کارالیل آن را بیرون میاوردگفته .  خوانده بودچیز ادوارد ضربه زننده ي کوچک مرا یک 

  »نه « :  زمزمه کردم

تصویر زیباي درون .  او می خواست بچه را بیازارد . او اصال به بچه اهمیتی نمی داد.  پس من اشتباه فهمیده بودم

   عیف تر از آن که کودك نازنینم در حال گریه بود و بازوان من ض.  ذهنم به سرعت به چیز تاریکی عوض شد

  . محفاظت اش کنند

آلیس  ؟ آیا این توضیح سکوت عجیب ؟ اگر نمی توانستم چه چه می توانستم بکنم؟ آیا می توانستم متقاعدشان کنم

 ؟ دیده بود که کارالیل و ادوارد آن کودك رنگ پریده و کامل را قبل از اینکه ؟ آیا آلیس این را دیده بود پشت تلفن بود

  ؟ فرصت زندگی داشته باشه می کشند

  . اجازه ي چنین چیزي را نمی دادم من.  این غیر ممکن بود »نه « :  دوباره نجوا کردم

صدایش نزدیک تر شد و شنیدم .  دوباره در حال بحث بود.  زبانی پرتغالی صحبت می کردشنیدم که ادوارد دوباره به 

  . صداي یک زن.  آرام و محجوب.  نیدمسپس صداي دیگري ش.  که با غضب غرید

لبهاي به هم اشک ها را از صورتم زدود و در گوشم از میان .  ادوارد جلوتر از او به آشپزخانه آمد و کنار من ایستاد

  : فشرده اش زمزمه کرد
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اگر ادوارد انقدر عصبانی و سرسخت  »برامون شام درست کرده .  اصرار می کنه که غذایی رو که آورده بذاره و بره« 

» واد مطمئن بشه که من هنوز نکشتمت می خ. ستااینا بهانه « .  نبود می دانستم که اکنون چشمهایش را می چرخاند

  . ددر انتها صدایش به سردي یخ ش

آرزو کردم که اي کاش پرتغالی یا اسپانیایی بلد بودم تا بتوانم از این زن که براي .  کوئر با ظرفی در دستانش وارد شد

  .  ، تشکر کنم را عصبانی کرده بود اطمینان از سالمت من یک خون آشام

در حالی که چیزي را من من .  دیدم که رنگ چهره و خیسی چشمانم را  بررسی کرد.  چشمهایش بین ما دوتا چرخید

  . روي پیشخوان گذاشت ، ظرف را می کرد که من نمی فهمیدم

او برگشت تا برود و حرکت دامن بلند .  تا به حال ندیده بودم که او انقدر بی نزاکت رفتار کند.  ادوارد چیزي به او پراند

ادوارد .  هانم را بستم رو به سمت سینک شتافتمد.  پیاز و ماهی.  بوي شدیدي بود.  او بوي غذا را به صورت من کشاند

.  دستش را روي پیشانی ام قرار داد و صداي زمزمه ي آرامش دهنده اش را از میان غرش درون گوشهایم شنیدم

به لطف او، بوي غذا به همراه . دستانش براي لحظه اي ناپدید شدند و من صداي باز و بسته شدن در یخچال را شنیدم

حالم به سرعت بهتر . تافتندشد و دستان ادوارد دوباره براي خنک کردن پیشانی خیس و چسبناك من ش صداي در قطع

  . شد

  . نوازش می کرد دهانم را پاك کردمدر حالی که گونه هایم را 

  . ایشی کوچکی در شکم ام نواخته شدضربه ي آزم

  »ما خوبیم ... همه چیز مرتبه« :  دمبه سمت برآمدگی فکر اندیشی

ناخودآگاه روي شکم ام جمع  ، دستانم سرم را روي شانه هایش استراحت آسودم.  دوارد مرا چرخاند و به آغوش کشیدا

  . شدند

  .  را شنیدم و باال را نگاه کردم صداي بریده شدن نفس کسی

مان گشاده چش.  زن هنوز آنجا بود و دستانش طوري به جلو باز شده بودند که گویی دنبال راهی براي کمک می گشت

  . ز مانده بودو خیره اش به برآمدگی روي شکم من خیره شده و دهانش با وحشت با

، چرخید و رو به  سپس صداي بریده شدن نفس ادوارد را نیز شنیدم و او در حالی که مرا کمی به پشت سر هل می داد

  . شود می خواست مانع جلو رفتن من دستانش دور کمر من حلقه شدند گویی.  زن ایستاد

.  ، کلمات نامفهومش مانند چاقو سرتاسر اتاق به پرواز درآمدند ، عصبانی بلند.  ناگهان کوئر شروع به فریاد زدن کرد

  در کنار وحشی گري هایش.  ، دو قدم جلوتر آمد مشت کوچکش را در هوا بلند کرد و با تکان دادن آن به سمت ادوارد

  . ترس درون چشمانش کار سختی نبود دیدن
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  اما زمانی که او سخنرانی زن را قطع کرد.  ادوارد جلوتر رفت ، می فشردم از ترس براي زن در حالی که من بازوانش را

، آن هم زمانی که اینطور در  ، به خصوص با در نظر گرفتن رفتاري که ادوارد با او داشت لحنش مرا متعجب ساخت

از انتهاي گلویش حرف .  لحنش نیز متفاوت بود جدا از آن.  لتمسانهم.  اکنون صدایش آرام بود.  مقابلش جیغ نمی زد

  .  ز به زبان پرتغالی صحبت می کردفکر نمی کنم هنو.  می زد و وزن آن از بین رفته بود

،  دو در حالی که یک سوال طوالنی را به همان زبان بیگانه پرسی.  ، زن با تعجب به او خیره شد براي لحظه اي

  . و باریکتر شدند چشمانش باریک

رداشت و زن قدمی به عقب ب.  به چهره ي ادوارد خیره شدم که غمگین و جدي شد و سپس یک بار با سر تایید کرد

  .  روي سینه اش صلیب کشید

او دوباره با عصبانیت جواب داد و دستانش .  ادوارد دستش را به سمت او دراز کرد و دست دیگر را روي گونه ام گذاشت

م و مبرم ، ادوارد دوباره با همان صداي آرا وقتی حرفش تمام شد.  مت ادوارد تکان داد و برایش قیافه گرفترا به س

  .د قبلی صحبت کر

، او با شک و تردید واضح در نگاهش به ادوارد می نگریست و  وقتی ادوارد صحبت می کرد.  چهره ي زن عوض شد

نگاهش بین ما .  تمام شد و به نظر می رسید زن به چیزي می اندیشدحرف ادوارد .  مدام نگاهش را به من می انداخت

  . قدمی به عقب برداشت ، ، گویی ناخودآگاه دوتا چرخید و سپس

آیا افسانه هایش .  من خیره شدم. او با دستانش شکلی همانند یک بادکنک را نشان داد که از شکم اش بیرون پرید

حال رشد بود  ؟ آیا ممکن بود او در مورد چیزي که درون من در یز در بر داشتندرا ن این درباره ي خون آشام هاي درنده

  ؟ اطالعی داشته باشد

سپس ادوارد سوالی .  او این بار عمدي چند قدم به جلو برداشت و چند سوال پرسید که ادوارد با عصبانیت جواب داد

د دوباره صحبت کرد صدایش چنان دردناك بود که وقتی ادوار.  زن مکث کرده و سپس به آرامی سر تکان داد.  پرسید

  .  صورت اش غرق در اندوه بود.  کردنگاهم را به خود جلب 

او یک کلمه .  ارد، بگذ باالي برجستگی شکم ام که بتواند دستش را روي دستان من ، کوئر به قدري جلو آمد در جواب

  . به پرتغالی گفت

  .گار این مکالمه پیرترش کرده بود شانه هایش طوري خم بودند که ان.  تسپس برگش »مورت « :  به آرامی آهی کشید

  »مرگ : رت مو« . ا بفهمم آنقدر اسپانیایی می دانستم که معنی آن لغت ر

، صداي روشن شدن موتو قایقی  ظاتی بعدلح.  ، با نگاه شکنجه دیده اش رفتن او را تماشا کرد ادوارد دوباره یخ زده بود

  .  بعد در دوردست ناپدید شد سید وبه گوش ر

  .  فتندسپس دستانش شانه هاي مرا گر.  ادوارد تا زمانی که من به سمت دستشویی راه بیفتم حرکتی نکرد
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  . صدایش زمزمه اي از رنج بود »ري؟ کجا می « 

  »می رم دوباره مسواك بزنم « 

  »ایی که براي سرگرمی گفته می شن دروغ ه.  اینها چیزي جز افسانه نیستند.  نگران چیزي که اون گفت نباش« 

انگار من می توانستم چیزي را .  با اینکه این کامال حقیقت نداشت »من از حرفهاش چیزي متوجه نشدم « :  به او گفتم

ه شان در زندگی من هم.  زندگی من از هر طرف با افسانه ها پر شده بود.  فقط به خاطر اینکه افسانه بود نادیده بگیرم

  . یقت داشتندحق

  »االن میارم . واك ات رو جمع کردممن مس« 

  . جلوتر از من به اتاق خواب شتافتاو 

  »زود حرکت می کنیم؟ « :  صدا زدم

  »اینکه تو حاضر بشی  به محض« 

ام شد مسواك را به او کارم که تم.  ، طول اتاق را در سکوت طی کرد در حالی که صبر کرد تا کار من تمام شود

  .برگرداندم

  »من ساك ها رو می برم کنار قایق « 

  »... ادوارد« 

  »بله؟ « :  او برگشت

؟ که  داريمی شه مقداري غذا براي راه بر« :  گفتم. سعی داشتم راهی پیدا کنم تا چند ثانیه تنها باشم.  درنگ کردم

  »اگه دوباره گرسنه شدم؟ 

این به زودي تموم .  ی رسیمتا چند ساعت دیگه به کارالیل م.  باشنگران هیچ چیز ن« :  چشمانش نرم بودند» البته « 

  »میشه 

  . ، فقط سر تکان دادم از آنجاییکه به صدایم اعتماد نداشتم

  . بزرگ در هر دست از اتاق خارج شداو برگشت و با چمدان هایی 

از ادوارد بود که چیزي را فراموش خیلی دور .  من از جا پریدم و تلفنی را که روي پیشخوان جا گذاشته بود چنگ زدم

که به سختی خودش را  آنقدر مضطرب بود.  که تلفن اش را اینجا جا بگذارد.  که آمدن گوستاوو را فراموش کند.  کند

  . حفظ می کرد
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    ، می ترسیدم خوشحال بودم که صدایش را قطع کرده.  تلفن را گشودم و شماره هاي برنامه ریزي شده را گذراندم

نست صدایم را از آشپزخانه ، آیا می توا ؟ اگر زمزمه می کردم آیا االن کنار قایق بود؟ یا برگشته بود.  ام را بگیردمچ 

  بشنود؟

گرفته و آن را .  شماره اي که تا به حال هیچ وقت در زندگی ام نگرفته بودم.  شماره اي که می خواستم را پیدا کردم

  .امیدوارانه منتظر ماندم

  »الو؟ « :  ی بادهاي طالیی پاسخ دادمانند موسیقصدایش 

  »تو باید به من کمک کنی ... ی کنمخواهش م.  روزالی؟ بال هستم« :  زمزمه کردم
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  فصل هشتم

  

  منتظرم که این جنگ لعنتی دیگه شروع بشه

  

  

  » !؟لعنتی مگه تو خودت خونه نداري پل  ، خدایا ، اَه« 

بهم  ، کردنگاه می من زخرفرو توي تلوزیون م مسخرهي بیسبال لم داده بود و یه مسابقه مني روي کاناپهکه  پل

  . دهنش گذاشتتو  یه تیکهبرداشت و تو بسته اش از  )نوعی چیپس( خیلی آروم یه دوریتوو زد نیشخند 

  »! دت نیوورده باشی من میدونم و تو اگه اینو خو« :  گفتم 

دوست دارم از خودم پذیرایی  م گفت بیام و با هرچیخواهرت به« :  و ادامه داد » نه«  جواب داد جویدندر حالیکه 

  »کنم 

  »ریچل خونه ست؟ « :  سعی کردم صدامو عوض کنم تا معلوم نشه دلم می خواد با مشت بکوبم تو صورتش

چیپس ها صداي خرد شدن  لم داد و کوسن هاروي .  انداخت پشتش بسته چیپسو.  ، اون دستم رو خونده بود نشداما 

 بیا ببینم« :  مثله یه بکسور گارد گرفت و اونها رو نزدیک به صورتش مشت کرد ، دستهاش رو باال آورد پل.  بلند شد

  » ل ازم مراقبت کنهیچ، من نیازي ندارم ر بچه

  »ن فرصت با گریه مستقیم میري پیشش انگار من نمی دونم در اولی،  آره جون خودت« :  من غریدم

اگه تو بتونی وارد یه ،  رم پیش یه دختر گله کنممن نمی« :  ددستهاش رو پایین آور روي کاناپه ولو شد و . اون خندید

  » ؟، درسته و بالعکساین فقط بین ما دوتا باقی میمونه ،  دعواي شانسی بشی

  » درسته« :  و گفتم جوریکه انگار تسلیم شدم،  کردم شلمن بدنم رو .  کردخوب بود که ازم براي مبارزه دعوت می
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  .  نگاهش رو دوباره به طرف تلوزیون برگردوند پل

  . من به طرفش خیز برداشتم

اما من  تبه طرفم چنگ انداخ پل . ، دماغش صدایی داد که دلم رو خنک کرد وقتی مشتم به صورتش برخورد کرد

  . سته ي دوریتو تو دستم جا خالی دادمب، با  قبل از اینکه دستش بهم برسه

  » ! احمق شکوندي دماغم رو«  : گفت پل

  » ، درسته؟ ابین ما دوت فقط« 

، قبل از اینکه  اش بوددر حال جا انداختن بینی شکسته پلکه برگشتم  وقتی ها رو یه گوشه بذارم ورفتم چیپس

اش از بینیش جاري شده بود و روي لب و چانه بند اومده بود و اون قسمتی که خون.  کج جوش بخوره همونجوري

     فحش می داد و ناله داد تا جا بیوفته اش رو تکون میدر حالیکه بینی شکسته شده . گار منبعی نداشتانچکید می

  . می کرد

  »اور کن ترجیح می دم با لیا بگردم ب ، جیکوب خیلی آدم آزاري« 

   ، شرط  باهاش وقت بگذرونی خوشحال می شه بفهمه می خواي که لیا شرط می بندم،  واي خیلی ناراحت شدم« 

  »شو خیلی تسکین میده بندم که این قلب می

  » ...فراموش کن که گفتم« 

  »از دهنم در نمیره . البته« 

و دوباره روي کاناپه لم داد و شروع کرد به پاك کردن باقیمانده خونی که رو یقه تیشرتش  »  لعنتی« :  غرغر کرد پل

  . مونده بود

  . بیسبال برگردوند برفکیو دوباره چشمهاش رو به طرف بازي  »کنم اینو باید اعتراف .  خیلی سریعیتو « 

  .  راه افتادم به طرف اتاقم ، ، درحالی که داشتم چیزي در مورد دزدي زمزمه می کردم آروم و بعدلحظه اي واستادم 

.   هر توهین کوچیکی جواب می داد الزم نبود بزنیش ،. حساب کنی پل، می تونستی همیشه رو دعوا کردن  قبال ها

        دلم دعوا و کتک کاري که من واقعاً  حاال . کنترلش رو از دست بده پلهر موضوعی ممکن بود باعث بشه که 

  . تصمیم گرفته بود خیلی خوددار و مالیم باشهاون ،  ، جوري که درخت ها رو از جا درآره می خواست

  ؟  نبود که چهار نفر از گروه نشانه گذاري کرده بودندیعنی این به اندازه کافی بد 

عشق در "ن قضیه ي ، ای باشن نادر افسانه ها قرار بوداین ،  محض رضاي خدا! شد؟بازي کی تموم میاما این مسخره

  . ِ اجباري حال منو به هم میزد "نگاه اول
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  ؟پلاتفاق میفتاد؟ اونم با  خواهر منچرا باید واسه 

،  ، براي تعطیالت تابستون از واشنگتن برگشت ، خرخونی که زودتر از موقع فارغ التحصیل شده بود لیچزمانی که ر

به پنهون کاري تو خونه خودم عادت من .  این بود که چه طور این رازها رو ازش مخفی نگه دارم من گرانیبزرگترین ن

احساس همدردي کاري بودند که همیشه مجبور به پنهانیل ئکو ري ومبا یی مثلدوستا باشد تا این باعث می.  نداشتم

کرد این سرکشیها به ري فکر میمبمادر ا.  دونستنشون نمیبچه ها والدینشون چیزي راجع به گرگینه بودن کنم چون

ما این ، ا در حال حاضر در تنبیه بود و نمی تونست شبها از خونه بره بیرونري مبا.  خاطر گذر از مرحله نوجوانی هست

   عصبانی ،  اتاقش رو چک می کرد و هر شب هم می دید که اتاق خالیهمادرش هر شب .  مسئله دست خودش نبود

می شد و سر اما  .و روز بعد دوباره روز از نو روزي از نو.  ري فریاد می کرد و اون هم در سکوت فقط گوش می دادمب

م صحبت کنیم تا سعی کردیم با سبه اباشه و اجازه بده که مادرش در جریان قضایا نگیره ري سختمب ، اما اري مب

  .خیلی مهمتره ما و راز براش اهمیت نداره نتبیهگفت که می

و وقتیکه  ! عشق واقعی ...اونو تو ساحل دیدم و پل،  ل به خونه اومدیچاما دو روز بعد که ر ، مجبور به رازداري بودممن 

ها مسخره گرگینه هاي نشانه گذاري کنی دیگه هیچ رازي اهمیت نداره و تمام اون داستانرو پیدا می ه اتتو نیمه دیگ

  . تکرار میشه

دونستم که می.  شمب پلزن  بردار باید باالخره یه روزيمنم قبول کردم که و من  همه ي موضوع رو قبول کرد یچلر

 بیشتر از قبل این روزها بیلی.  با این موضوع کنار اومد، اما اون بهتر از من  خیلی از این قضیه خوشحال نیستهم بیلی 

، اما لیا  اونجا نبود پل.  نمی فهمدیم که چه طور اونجا می تونه بهتر از اینجا باشهمن  . رفتبه دیدن کلیر واتر ها می

  . که بود

  ؟ می ذاره تا تمیزش کنم ، واقعا منو می کشه یا فقط یه گند به جا با خودم فکر کردم که شلیک یه گلوله به مغزم

   از آخرین شیفت گشت ام نخوابیده بودم و االنم می دونستم که خوابم .  ، خسته بودم خودم رو روي تخت انداختم

پر سر و  . افکار مثل یه کندوي عسل جابه جا شده تو مغزم باال و پایین می رفتن.  شدمداشتم دیوونه می.  نمی بره

،  فکر و خیالها بیشتر شبیه زنبورهاي سرخ بودند نه زنبور عسل.  زدنبهم نیش مییه بار  هر چند وقت.  صدا و شلوغ

  . به نیش زدن ادامه می دادنور عسل بعد از یه بار نیش زدن میمیره اما این فکر و خیالها مدام بزن

هر شب  . اید تا االن می رسیدهرجوري بود خبرش ب.  هفته شده بود؛ تقریباً چهار  کرداین انتظار داشت منو دیوونه می

  : چه طور قرار بود اتفاق بیفتهکردم که با خودم فکر می

یه حادثه  . یه حادثه رو میداد بال و شوهرش توخبر کشته شدن کرد چارلی پشت تلفن درحالیکه به شدت گریه می

واسه حقیقی نشون دادن مگه اینکه کشته شدن یه عده از آدمها .  جعل کردن سقوط هواپیما کار سختی بودهوایی؟ 

شاید یه هواپیماي کوچیک؟ حتما اونا یه ؟ اصال چرا اهمیت داشته باشه. براي اون زالوها اهمیتی نداشته باشهقضیه 

  . همچین چیزي واسه هدر دادن دارن



 www. twilight . ir                                                       جیکوب: کتاب دوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ۶صفحھ 

به یکی از خودشون تبدیل  و با موفقیتبال ره ود، چون نتونسته ب تنها به خونه برگرده تصمیم میگرفتیا شاید قاتل 

، چون  شاید اصال به اونجا نرسیده و بال توي یه تصادف له و لورده شده تا اون بتونه کمی خون به دست بیاره کنه؟

  ؟ زندگی بال براش کم اهمیت تر از لذت خودشه

، یا خفگی سر میز  ربانی یک کتک کاريق.  بال جونش رو در یک حادثه از دست داده بود.  داستان غمگینی می شد

  . خیلی عادي و روزمره.  ، درست مثل مادر من ، توي یه تصادف رانندگی شام

تابوتش قبل از ؟  ، براي همیشه اینجا خاك کنه ، چارلی بال رو به خاطر پدرش تا؟  اونو به خونه برمیگردوندآیا ادوارد 

  . که با میخ محکم شده بود تابوت مادر من.  رسیدن به اینجا بسته می شد

  . من فقط میتونستم امیدوار باشم که ادوارد به اینجا برگرده ، جایی که دستم بهش برسه

، چون  یه روز به پدرم زنگ میزد تا بپرسه خبري از دکتر کالن داره یا نهشاید چارلی .  داستانی در کار نبود شاید اصالً

هاشون جواب ها به تلفناز کالن متروکه ي کالن ها و اینکه هیچ کدومخونه ي .  اون مدتیه سر کارش حاضر نشده

  .یس ها احتمال می دادن که قضیه قتل در کار باشهپل، خبرها رو توي کانال هاي دست دوم پخش می کرد و  دادندنمی

.  نیاز داشتند اجساداونها به واسه این یکی البته .  میفتادنو همه داخلش به دام  می سوخت شونشاید خونه بزرگ سفید

که بسختی اندازه درستی دارن و انقدر سوخته باشن که پزشکی قانونی و معاینه دندانی نتونه جوابی  جسد انسانهشت 

  . بده

، پیدا کردن ردپا کار  اگر اونها نمی خواستن اثري ازشون به جا بمونه،  تونست من رو فریب بدههیچ کدوم از اینها نمی

هاي ، میتونی تمام اون دانه اگر تو تا ابد وقت داشته باشی.  تونستم دنبالشون بگردممن تا ابد میالبته . سختی بود

  . سوزن رو پیدا کنی تا باالخره بگردي ، دونه به دونه رو تو انبارکوچیک کاه 

از اینکه فرصتی رو .  یه چیزي واسه انجام دادن بودباالخره .  در حال حاضر گشتن یه انبار کاه براي من کاري نداشت

  . ، بهشون وقت بدم از اینکه اگر نقشه شون فرار باشه.  از دست بدم متنفر بودم

  .تونستیم، پیدا کنیم و بکشیممی مشون روکهتونستیم همین امشب حرکت کنیم، و هرکدوما می

 ،با کشتن یک نفر از خانواده اش چون به اندازه کافی ادوارد رو می شناختم تا بدونممن این نقشه رو واقعاً دوست داشتم 

این یه فرصت رو بهش می دادم  مناون براي انتقام برمیگشت و .  فرصت دسترسی به خود ادوارد رو هم پیدا می کردم

، به این امید که مرد بهتر پیروز  این جنگ فقط بین من و اون بود.  نمیذاشتم که برادرهام اونو گله اي شکار کنن و

  . بشه

فقط به  »ه نقض پیمان از طرف اونها باشبذار .  تونیم پیمان رو بشکونیمما نمی«  : نمی کردقبول ف منو حرم اما س

باید .  فعال نداشتیم . شتیمها پیمان رو شکستند و خطایی مرتکب شدند نداخاطر اینکه ما هیچ دلیلی مبنی بر اینکه کالن

  .یا زود انجام شدنی بود تاکید کنم چون همه می دونستن که دیر " فعالً "روي 
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در هر صورت زندگی یک انسان گرفته شده بود و  ، ، یا اینکه اصالً برنمیگشت آشام برمیگشتبال به عنوان یه خون چه

  . این به معنی نقض پیمان بود و نقض پیمان به معنی شروع جنگ

شاید تیلیغات خنده دار .  دي نشون می دادشاید تلویزیون یه کم.  داشت مثل یه قاطر عرعر میکرد پلتو اون یکی اتاق 

دلم نبود که  پلاما این .  که دوباره دماغش رو بشکونم افتادمبه این فکر  . هرچی بود رو اعصاب من راه می رفت.  بود

  .نه در حقیقت.  بجنگمباهاش  می خواست

تو بدن انسان شنیدن ،  پیچیدمیبه صداي باد که توي درختا .  رو با صداهاي دیگه مشغول کنمسعی کردم حواسم 

  .ه میلیون صدا توي باد بود که من با بدن انسانیم قادر به شنیدنشون نبودمی . متفاوت بود

،  ي پشت جنگلهاي توي جاده تونستم صداي ماشینمن می.  بودند به قدر کافی حساس، گوشهاي من  اما خوب

ها و ها و سخرهاي از جزیرهتونستی ساحل رو ببینی، منظرهمیجاییکه .  توي آخرین پیچ منتهی به ساحل رو بشنوم

، چون  نگهبانان الپوش دوست داشتند همون اطراف کمین کنندو اقیانوس آبی بزرگی که تا افق گسترده شده بود 

   . توریست ها هیچ وقت عالمت کم کردن سرعت رو کنار جاده نمی دیدند

ي صداي جرینگ جرینگ زنگوله.  سوغاتی فروشی روي ساحل رو بشنومي تونستم صداهاي خارج از مغازهمن می

داد ري رو که روي صندوق پول بود و داشت رسید میمبصداي مادر ا.  شنیدمشد رو میو بسته می باالي دري که باز

  .شنیدممی

تونستم صداي می.  کردندهاي ساحل حرکت میهایی رو میشنیدم که در شکافهاي جزر و مدي صخرهمن صداي موج

کردند و سعی داشتند از سر راهش کنار برن رو بشنوم و همینطور هاي سرد دریا بازي میبا موج کههایی جیغ بچه

  ... می تونستم صداي آشنایی رو بشنوم.  صداي شکایت مادرهاشون رو به خاطر لباسهاي خیسشون

  . منو از جا پروند،  پلانقدر به دقت گوش می دادم که صداي خنده ي مثل خر 

و چون می دونستم هیچ توجهی نمی کنه خودم به توصیه . » ي من برو بیروناز خونه« :  و عصبانی گفتم ناراحت

نشم با یه حرکت سریع پنجره رو باز کردم و روي جاده  پلبراي اینکه دوباره مجبور به دیدن قیافه  . خودم عمل کردم

، اما ریچل از دونستن کارهایی که تا همین االن کرده بودم به  ش دوباره می زنممی دونستم اگه ببینم.  پشتی پریدم

حق ، البه  دونستمنو مقصر می مدرکی بدون هیچو دید ها خون رو روي پیراهنش میلکه.  قدر کافی ناراحت می شد

  . ، ولی به هر حال با اون بود

وقتی روي شنهاي ساحل قدم گذاشتم .  رفتم ساحلسرعت به سمت  ، به با دست هاي مشت کرده توي جیبهام

براي کسی فقط یه شلوارك تنت باشه  اگه ي خوب در مورد تابستون اینه که، یه نکته بهم نگاه نکرد دوبارهیچکس 

  . مهم نیست
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     اون در انتهاي جنوبی ساحل و دور از شلوغی  . یل رو پیدا کردمون صداي آشنا رفتم و به راحتی کوئدنبال ا

  : و مدام اخطار میداد هایی بود که کنار ساحل جمع شده بودندتوریست

، دوست داري امیلی سرم داد  گمخیلی خوب بچه جدي می! ، اه ، نه این کارو نکن بیا دیگه.  از آب بیا بیرون کلیر« 

 !ست؟کنی این کار با مزهکر میف! اه......... نکن . اه..... بکشه؟ من دیگه هیچ وقت دوباره کنار دریا نمیارمت اگه تو 

  » خنده هان؟کی االن داره میکنی؟ واقعا این فکرو می

دستاش یه سطل داشت و  کلیر تو.  ، رو از مچ پا گرفته بود نوپا که در حال خنده بودوقتی من بهشون رسیدم اون بچه 

  .یه لکه ي خیس بزرگ دیده میشد یلئجلو تیشرت کو.  شده بود شلوار جینش خیس

  » بندمشرط می بچهپنج دالر روي دختر« :  من گفتم

  » سالم جیک« 

  »ن پایین، پایی« :  گفتکوبید و مییل میئکلیر جیغ کشان سطل رو به کو

عمو « :  دستهاش رو دور پاهاي من حلقه کرد و کلیر به سمت من دوید . یل با دقت اونو روي پاهاش زمین گذاشتئکو

  » !جی

  »کلیر؟ چطوري « 

  » کلللللی خیس شدهیل ئکو«  : خندیداون 

  » ؟ مامانت کجاست. دارم میبینم« 

به زبان بچه  { »دیه به خونه برنمیگده . ازي کردیل بکلی هی یوز با کوئ.  ، رفت ، رفت رفت« :  گفت با شعرکلیر 

  }.دیگه به خونه برنمی گرده.  یل بازي می کنهروز با کوئ کلیر هر: گانه 

  . اش گذاشتیل کلیر رو روي شونهئ، کو یل دویدئمن رو ول کرد و به طرف کو يپاها

  »بازي بدي پیدا کرده یه نفر همبه نظر میرسه « 

، اون براي من  به سبک ملکه بود،  مهمونی رو از دست دادي« :  و ادامه داد »دو همبازي« :  کوییل اصالح کرد

  »زي جدیدشون رو روي من امتحان کنن آرایش باتاجگذاري کرد و بعد امیلی پیشنهاد داد که 

  » من واقعاً متاسفم نبودم که این صحنه رو ببینم! ووا« 

  »! ، خیلی خوشگل شده بودم راستش ، ، امیلی ازم عکس گرفت نگران نباش« 

  » !خیلی ساده لوحی« 
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  »مهم اینه ،  به کلیر خوش گذشت«  : اش رو باال انداختیل شونهئکو

اي تو چه مرحلهصرف نظر از اینکه .  بودن میون مردمی که نشانه گذاري کردن خیلی سخته . گردوندمو من چشمهام ر

، این آرامش و اطمینانی که از  که پرستار بچه ست یلئمثل کو و یا یکی م در آستانه ازدواجسیکی مثل ، چه باشن

  . خودشون ساطع می کنن حال به هم زنه

  . شروع به جیغ کشیدن و اشاره به چیزي روي زمین کردهاي کوییل کلیر روي شونه

  » ، براي من براي من! یلد، کو سنگهاي رنگی« 

  » ؟ این قرمزه ؟ و میخواي کوچولوکدوم یکی« : گفت  کوییل

  » نه« 

  . و کلیر جیغ زنان موهاي کوییل رو مثل افسار اسب کشید یل روي زانوهاش نشستئکو

  » خواي؟این آبیه رو می« 

  .  برداز این بازي که تازه شروع کرده بود خیلی لذت می دختربچه»  ، نه ، نه نه « :  کلیر با شعر گفت

پدر  حالت خستگی که روي چهره خیلی از . به اندازه کلیر از بازي لذت می بردقسمت عجیب قضیه این بود که کوییل 

کی وقت « :  حالتی که انگار از خودش می پرسید.  شدیل دیده نمیئ، وجود داشت توي چهره کو و مادرهاي توریست

.  فرزندش رو انجام بدهي  گانه و احمقانهنمیتونستی هیچ پدر و مادري رو ببینی که هر بازي بچه »خوابش می رسه؟ 

 "داللی"همان بازي {بازي پیکابو ساعت با کلیر  اش سر بره حدود یکدیدم که بدون اینکه حوصلهیل رو میئکومن 

  .  کردبازي می} که با بچه هاي کوچک انجام می شود

  . شدراستش خیلی بهش حسودیم می.  تونستم دستش بندازمیل حتی نمیئبراي این کار کو

  » فکر کردي؟ قرار گذاشتن با یه دختر یل تو تا حاال بهئکو« :  یل پرسیدمئاز کو

  » هان؟« 

  » زردددددد،  ، نه نه « : کلیر جیغ کشید

  »از وظیفه ي پرستاري بچه برکناري واسه شبهایی که .  یه دوستی فعلی،  دختر واقعییه ،  میدونی« 

  .  ه بوددهنش باز موند.  یل بهم خیره شدئکو

سر یل بهش توجه نکرد با مشتهاي کوچیکش به ئه کوو وقتیک » ، سنگهاي رنگی سنگهاي رنگی« :  کلیر جیغ کشید

  . یل ضربه زدئکو
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  » چطوره؟ بنفشه، این یکی  ببخشید کلیر« 

  »بنفش نمی خوام ،  نه« : خندید

  »! دارم التماست می کنم. یی کن بچهیه راهنما« 

  » سبز« :  کلیر فکر کرد و باالخره گفت

  . نشون دادهاي مختلف انتخاب کرد و بهش یل شروع به گشتن بین سنگها کرد و چهار تا سنگ سبز رنگ از طیفئکو

  » ؟درسته« 

  » آره« 

  » کدوم یکی؟« 

  » همممممممممه شون« 

.  ها کوچیک رو داخل دستهاش ریختیل گرفت و اون هم سنگئچسبوند و جلوي کوبه هم کلیر دستهاي خودش رو 

دردش گرفته و یل هم مثله یه بازیگر تئاتر ادا درآورد که ئکو . یل زدئو فوراً با اون سنگها توي سر کو کلیر هم خندید

شاید نگران بود که کلیر به خاطر .  ه پارکینگ کنار ساحل حرکت کردطروي پاهاش بلند شد و به طرف محو بعد

  .یل حتی از مادر وسواسی بچه هم بدتر بودئوضوع مراقبت از کلیر مطرح بود کووقتی م.  لباسهاي خیسش سرما بخوره

  » ، متاسم که تحت فشار گذاشتمت دختر دوستی با، راجع به اون قضیه  هی پسر« :  گفتم

  » بهش فکر نکرده بودم.  وال شدئبراي خودمم س.  نه مهم نیست« 

واسه از اینکه زمانیکه خودش یه نوزاد بود و تو  بزرگ شهوقتی ،  می دونی.  کنهشرط میبندم که اون درك می« 

  »داشتی ناراحت نمیشه  خودت یه زندگی

  » ون اینو درك میکنها.  دونمنه منم اینو می« 

  .  اي نگفتو بعد ساکت شد و چیز دیگه

  »مگه نه؟ . تو این کارو نخواهی کرداما « :  حدس زدممن 

من واقعا .  کنم تصورشمن حتی نمیتونم .  من نمیتونم چیزي غیر از اینو ببینم« :  یل با صداي آرومی گفتئکو

  »صورتشونو نمی بینم .  دیگه به دخترها توجه نمیکنم.  کس دیگه اي رو با اون دید ببینم.....نمیتونم 

  »گران رقابت از نوع دیگه اي باشه ، شاید کلیر باید ن این چیزایی که می گی رو بذار کنار آرایش و تاجگذاري« 
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  »این جمعه بیکاري جیکوب؟ « :  یل خندید و برام بوس فرستادکوئ

  »راستش رو بخواي آره « :  و بعد گفتم »تو رویا ببینی « :  با ناز گفتم

  » فکر کردي؟ دوستی با یه دخترتو تا حاال در مورد « :  مکثی کرد و گفت یلئکو

  . خودم بحث رو باز کرده بودم.  آه کشیدم

  »! ید بهتر باشه یه زندگی پیدا کنیمیدونی جیک، شا« 

  .بدترش میکردچیزي بود که  ، توي صداش همدردي رو احساس کردم و این به عنوان شوخی نگفتاون این حرف رو 

  »صورتشونو نمی بینم . یچ دختر دیگه اي توجه نمی کنم کوئیلهم به ه من« 

  . آهی کشیدیل هم ئوک

  . صداي زوزه اي اومد ، غیر از ما دوتا کسی نمی شنیدکه ، از جایی  ، بیرون از جنگل در دوردست

خواست مطمئن بشه که ، انگار می برد که کلیر رو لمس کنهدستهاش رو باال  » مهس صداياه لعنتی، « :  کوییل گفت

  » کجاست مانشمن نمیدونم ما« .  هنوز سر جاش هست

هی تو «  : و ادامه دادم » تیاج داشته باشیم بهت اطالع میدماگه به تو اح.  میرم ببینم چه خبره« :  من به سرعت گفتم

  » ، شاید بدونن قضیه چیه مراقبش باشن، سو و بیلی میتونن  چرا کلیر رو پیش کلیرواترها نمیبري

  »تو برو جیک . خیله خب« 

، از بین راهی باریک و پر از خار و علف دویدم راهی که  من به سرعت از جا کنده شدم و شروع به دویدن کردم

رختی که آب آورده بود پریدم از روي کنده د.  دویدممستقیم به طرف جنگل می.  کوتاهترین مسیر منتهی به جنگل بود

خراش تیغ بوته هارو روي پوستم .  هاي وحشی باز کردم و به دویدن ادامه دادمهاي گلو مسیرم رو از بین بوته

  . قبل از رسیدن به درخت ها زخمشون خوب میشد. احساس کردم اما اهمیتی ندادم

تو فضاي .  هابراي من بوق زدندردم بعضی از ماشیناي گذشتم و به سرعت تیر از عرض بزرگراه عبور کاز پشت مغازه

مسلما اگر در یک فضاي باز با این سرعت .  کردممسیر رو طی می دهاي بلنبا قدم.  امن بین درخت ها سریع تر دویدم

کردم با خودم فکر  . با این سرعت بدوند ستنشدند چون مردم عادي هرگز نمیتونکردم مردم به من خیره میحرکت می

دیدن قیافه .  هابشممثل المپیک یا یه چیزي تو همین مایه ، دومیدانی وارد یه مسابقه چه قدر جالب می شد اگه

از من  ، وقتی فقط اطمینان داشتم که بعدش.  هایی که ازشون جلو میزدم میتونست خیلی جالب باشهقهرمانها و ستاره

خیلی عجیبتر از  مزخرفاتتوي خونم ،  مصرف نکردمئید وگرفتند تا مطمئن بشن که من استرتست دوپینگ می

  . کردنداستروئید پیدا می
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، میتونستم  اینجا راحت و آزاد بودم.  اياي وجود داشت و نه جاده، جاییکه نه خونه در مدت کوتاهی به جنگل رسیدم

تا کردم و با یک بند چرمی به دور قوزك پام بستم و در  درآوردم و ناگهان ایستادم و با چابکی شلوارکم رو.  تغییر کنم

انرژي از انتهاي ستون فقراتم به طرف باال گرماي .  بستم شروع به تغییر کردمحالیکه هنوز خم بودم و شلوارك رو می

    احساس  گرماي زیادي رو در بدنم.  تمام انها فقط یه ثانیه وقت گرفت.  اومد و تمام بازوها و پاهام رو فرا گرفت

هاي سنگین و بزرگم روي خاك کشیدم و پشتم در پنجه.  کردم و در حالیکه مرتعش بودم به شکل دیگري در اومدممی

  . امتداد زمین قرار گرفت

، جز  دیگه با عصبانیت ام مشکلی نداشتم.  ، تغییر شکل خیلی آسون بود وقتی اینجوري رو اعصابم کنترل داشتم

  . ازم می گرفت اوقاتی که کنترلم رو

داشتم از .  ، من اون دقایق ترسناك و غیر قابل وصف اون عروسی مسخره رو به یاد آوردم براي حدود نیم ثانیه

انگار توي یه تله افتاده  . دم رو کنترل کنم که درست کار کنمخوحتی نمیتونستم .  عصبانیت و خشم دیوونه میشدم

، اون هیوالیی رو که فقط  تونستم تغییر کنم و با تبدیل شدن به یه گرگینهنمیهیجانزده و لرزان از اینکه چرا .  بودم

تنها چیزي که من رو از این کار منع میکرد این بود که  ، خیلی گیج کننده بود . چند متر با من فاصله داشت رو بکشم

کشیدم به رو که انتظارش رو می دوستانم در کنارم بودند و سرانجام زمانی که من فرصتی.  ممکن بود بال رو برنجونم

اون اگه  . رئیس یه دستور از طرف.  ناگهان دستوري از طرف رهبر گروه دریافت کردم،  تا تغییر شکل بدمدست آوردم 

من متنفر بودم از وقتایی ، آیا می شد اون قاتل رو بکشم؟  م حضور نداشتیل کنارم بودند و سري و کوئمبفقط اشب 

از اطاعت کردن و .  من متنفر بودم از اینکه حق انتخابی نداشته باشم.  کردی مثل اون رو وضع میم قانونهایکه س

  .مطیع بودن متنفر بودم

  .توي فکرام تنها نبودم.  ذهنم پیچید هوشیار شدم توسپس با صدایی که 

  » همیشه همینقدر خودخواه«  : فکر کردلیا 

  » لیا ریاکاري و دورویی وجود نداره من ، توي ذهن درسته« :  در جواب فکر کردم

هابس کنید بچه« :  م بهمون گفتس «  

حساس بود .  خودش رو از قضیه کنار کشید هابچههر دو ساکت شدیم و من احساس کردم که لیا با شنیدن کلمه 

  . مثله همیشه

د کجا هستن؟ییل و جرئکو«  : وانمود کرد که متوجه حرکت لیا نشده مس «  

  » اون رو پیش کلیرواترها میبره.  کنهاز کلیر نگهداري مییل ئکو« 

  » کنهخوبه، سو ازش نگهداري می« 
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اهاحتمالش زیاده که صداتو نشنیده باش.  پیش کیم د هم رفتهیجر« :  فکر کردري مب «  

، و  ما اضافه شد د هم بهیباالخره جر.  کردم زمزمه من هم همراه اونها شروع به.  پچ پچ آرومی بین گله راه افتاد

و کسی نمیخواست بدونه که وقتی پیش کیم  کنهم از ما شکی نداشتیم که هنوز داره در مورد کیم فکر میوهیچکد

  !!  میره به چه کاري مشغول میشن

این هم یک عالمت بود و هم یک دستور.  م با آرامش روي پاهاي پشتی خودش نشست و  زوزه بلندي کشیدس .  

من با جست و خیز از وسط .  بود ، ستاده بودمواله چند مایل دورتر در سمت مشرقِ جاییکه من محل گردهمایی گ

لیا نزدیک بود و من خیلی زود .  هم همین کار رو کردن پلري و مبلیا، ا.  جنگل بزرگ به سمت محل حرکت کردم

خواستیم که کنار هم ینم. م د رو بشنوکرتونستم صداي پاهاي اون رو که به صورت موازي و با فاصله از من حرکت می

  . حرکت کنیم

  » بعدا باید خودشو به ما برسونه.  تونیم تمام روز رو براي اون صبر کنیم، ما نمی خوب« 

  » چه خبر رئیس؟« :  می خواست بدونه قضیه از چه قراره پل

  » اتفاقی افتاده ما باید با هم صحبت کنیم، یه« 

م دور و بر من دور میزنهمن احساس کردم که افکار س م نبود، البته فقط س کالین و برادي هم همینطور بودند ثْ، س ،. 

بنابراین هر اتفاقی که افتاده .  رفته بودند شیفت گشتزنیم براي کالین و برادي افراد جدید گروه بودند و امروز همراه س

آوري اطالعات رفته بود در حالیکه امروز نوبت براي جمع ثْبراي من عجیب بود که چرا س.  بود اونها هم اطالع داشتند

  .گشتزنی اون نبود

 »بهشون بگو چی شنیدي ثْس «  

، سریع  متنفر بودکسی ازش تندتر بدوه از اینکه .  زیاد کردلیا هم سرعتش رو  . اونجا باشم من سریعتر حرکت کردم که

  . داشتشو همیشه ادعا، تنها چیزي بود که  ترین گرگینه بودن

رو به زمین فشار مو هامن پنجه.  و سرعتش باالتر رفت»  اگه می تونی تو ادعا کن، احمق«  : عصبانی زیر لب گفتلیا 

  .  دادم و خودم رو مثله یه گلوله به جلو پرتاب کردم

  » بس کنید! ، جیک لیا«  : حوصله ي مسخره بازي مارو نداشتم س انگار

  . نکرددوممون سرعتشو کم اما هیچک

ثْ «  .ید اما بیخیال شدم غرس؟ س«  

  » ي ما پیدا کرده اون رو توي خونهگشت تا اینکه باالخرچارلی دنبال بیلی می« 
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  » درسته من هم باهاش صحبت کردم« :  اضافه کرد پل

سریعتر دویدم و .  بود انتظار به پایان رسیده.  همین بود . اسم چارلی رو آورد انگار یه چیزي منو تکون داد ثْوقتیکه س

  . مثله یه تیکه سنگ شده بودن.  احساس سنگینی توي ششهام داشتم سعی کردم تنفس کنم اما

  ؟میتونستن حقیقت داشته باشن ي فکر منکدوم یکی از داستانها

ادوارد و بال هفته گذشته به خونه رسیده مثل اینکه . چارلی کامالً کنترلش رو از دست داده بود«  : ادامه داد ثْس

  » برگشتن

  . آروم گرفتقلبم 

  . بود نمردهحداقل .  اون زنده بود

  به مرده ي بال فکر  من تمام این مدت داشتم . مسئله چه تفاوتی میتونست ایجاد کنه که این قبال متوجه نشده بودم

چون .  این اهمیتی نداشت.  نداشتم اون بال رو زنده برگردونه االن فهمیدم که باور . می کردم و االن اینو فهمیده بودم

  .اتفاقی قرار بود بیفتهه چمن میدونستم 

چارلی با دخترش صحبت کرده بود و گفته بود که صداش خیلی سرحال .  بشنوید، خبرهاي بد رو  بسیار خوب برادرا« 

بال را معاینه کرده بود و به چارلی گفته بود که بال در کارالیل .  بال به پدرش گفته بود که مریضه.  به نظر نمیومد

چارلی داشت دیونه میشد .  ینه کردنطنگفته بود که اونو قر.  آمریکاي جنوبی دچار یک نوع بیماري نادر و کمیاب شده

ارالیل ، اما ک اون بهشون گفته بود که اهمیتی نمیده که مریض بشه.  چون حتی بهش اجازه نمیدادن دخترش رو ببینه

ینه کامالجدي و خیلی طبه چارلی گفتن که موضوع قرن.  در واقع هیچکس حق مالقات با بال رو نداشت.  تسلیم نشد

چارلی رو دیونه  چند روزه که ناراحتی و ندیدن بال داشت . مهمه اما چارلی حاضر بود براي دیدن بال هر کاري بکنه

  » لی گفت امروز حال چارلی بدتر بودبی.  ا بیلی صحبت کردب تازه امروز اون در مورد نگرانیش لیکرد ومی

تا جایی بنابراین .  همه ما میدونستیم چه خبره.  تمام شد سکوت عمیقی بر جمع حکمفرما شد ثْهاي سوقتیکه صحبت

بهش اجازه آیا به چارلی اجازه دیدن جسد دخترش رو میدادن؟ .  قرار بود از این بیماري بمیرهاون  میدونست چارلی که

؟ مسلماً نمیتونستند اجازه بدن که چارلی پوست سرد بال رو  میدادن که اون بدن سفید رو که دیگه نفس نمکشید ببینه

اونها باید تا زمانی که بال بتونه خودش رو کنترل کنه .  مشکوك بشهبه استحکام بدنش ، ممکن بود چارلی  لمس کنه

اما این چقدر وقت .  کنترل کنهها عزادارباقی رو در مورد کشتن چارلی و  ، تا زمانی که بتونه خودش کردنصبر می

  ؟ گرفتمی

  ؟ آمدندکشید یا زالوها براي بیرون آوردنش می؟ آیا اون خودش رو از قبر بیرون می کردندآیا اونها دفنش می

  . کرده بودمورد فکر من بیشتر از هر کس دیگه در این م.  دادندافراد گله در سکوت به افکار من گوش می
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خودش راه درست رو  لیا در هر حال مطمئن بود که.  لیا و من هر دو همزمان وارد چمنزاري که وسط جنگل بود شدیم

م رفتم و طرف راست اون نشستم و در اهاي عقبیش نشستو من هم به طرف س، اون کنار برادرش روي پ پیدا کرده

  . خودش رو جمع کرد و براي من جا باز شد پلهمین حال 

  . ، اما من متوجه فکرش نشدم»  وباره کلت رو خوابوندمد« :  لیا فکر کرد

از بی طاقتی سیخ شده هام موهاي روي شونه.  متعجب بودم که چرا من تنها کسی بودم که رو چهارتا پاهاش واستاده

  .  بودن

  »؟ خب منتظر چی هستیم« :  پرسیدم

  . گفت اما احساس کردم اونها مردد هستنچیزي نمیهیچکس 

  » شکسته شده معاهده،  اه، یاال دیگه«  : گفتم

  » !داریم شاید اون واقعا مریض باشهما هیچ دلیلی ن«  : سم

  !بس کنید دیگه!!! واي

    و ادامه داد  » اما با همه ي این وجود، خب شواهد عینی مبنی بر شکسته شدن قوانین هستن«  : سم به آرامی گفت

  » خواسته ي بال چی بوددونیم که ي ما میکه این چیزیه که تو میخواي؟ آیا این کار درسته؟ همه مطمئنی« 

  » انتخاب و اختیار قربانی نکرده ایی بهمعاهده هیچ اشاره« 

  » ؟دوست داري که این لقبو بهش بدي ه؟آیا واقعا اون یه قربانی« 

  » !آره« 

جیک اونا دشمناي ما نیستن«  :فکر کرد ثْس «  

براي خودت از اون زالو یه قهرمان ساختی و به یکی از طرفداراي  این که تو،  خفه شو بچه«  : با عصبانیت گفتم

ما اونها رو بیرون .  اونا توي قلمرو ما هستن.  اونا دشمناي ما هستن.  قانون رو عوض نمیکنه سرسختش تبدیل شدي

  »زه در کنار ادوارد کالن حال کردي با مبار که تو یه زمانی نیست براي من مهمکنیم و می

؟ که بال همراه کنار اونا میجنگه کنی اگر ببینی، چیکار می خوب جیکوب«  : پرسید ثْس «  

  » اون دیگه بال نیست« 

  » ؟ کسی باشی که اونو میکشهخواي یعنی تو می« 

  .کردم توي چهرم اثر نذارهدردي رو که تحمل می تا تونستم خودم رو کنترل کنمنمی
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خواي یکی از ما رو مجبور به انجام این کار بکنی؟ و بعد از هر کسی که این ؟ میپس چی. تونیخوب، نه، تو نمی« 

  » رو کرده تا ابد کینه داشته باشی؟کا

  » ...همچین کاري نمیمن « 

  » نیستی جیکوبي این مبارزه آماده برا تو.  نمیکنی البته که« 

و من با عصبانیت به طرف گرگ شنی رنگی که در کنار حلقه گروه نشسته بود خیز غریزه هام به من غلبه کردن 

  . برداشتم

و ادامه داد  » جیکوب«  : م باعصبانیت گفتس »یه لحظه خفه شو ثْس «  

؟ در مورد  ، من چی رو از دست دادم لعنتی« :  یل رو شنیدیمافکار کوئناگهان .  دستهاي بزرگش رو جمع کرد ثْس

  » چارلی چیزهایی شنیدم

د یت سراغ جرحچرا سر را.  شدیم که بریمما داشتیم آماده می«  : دوید، من بهش گفتماون داشت به طرف چمنزار می

  » ي افراد گروه احتیاج داریمهمه ما به. اونو با دندونات به اینجا بکشی میري ون

ما هنوز تصمیم خاصی نگرفتیم. یلئمستقیم به اینجا بیا کو« :  م دستور دادس «  

کنه فکر کنم و بهترین راهی رو که از همه شما حمایت می بهترین تصمیم براي گلهجیکوب من باید به  «:  سام گفت

، بذار  خوب..... من .  زمان و موقعیت از وقتی که اجداد ما معاهده رو تنظیم کردن خیلی فرق کرده.  انتخاب کنم

دونیم که اونها براي مدت ي ما می، همه ها براي ما خطري داشته باشن، من واقعا باور ندارم که کالن صادقانه بگم

ما میتونه با حالت عادي  و اونوقت زندگی وقتی داستانشون رو تعریف کنن از اینجا میرن.  طوالنیی اینجا نخواهند موند

  » برگرده

  » ؟عادي« 

  » کننبه خوبی از خودشون دفاع می ، مسلماً اونها هم از اگر ما امنیت اونها رو به چالش بکشیم ، جیکوب«  : سم

  » ؟ شماها ترسیدید« 

   : و مکث کوتاهی کرد و بعد از کمی فکر اضافه کرد»  ؟ت دادن یکی از برادرانت رو داريآیا تو آمادگی از دس«  : سم

  »؟ خواهریه یا « 

  » ترسممن از مردن نمی« 

  » استم تا خودت منصفانه قضاوت کنی، من اینو میدونم و این تنها دلیلیه که ازت خو جیکوب« :  مس

  »؟  احترام میذاري یا نه تو به معاهده اجدادمون « : به چشمهاي سیاه رنگش خیره شدم و گفتم
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  » دم که براشون بهترین باشهام میو همون کاري رو انجاحترام میذارم ام من به گله« 

  » بزدل «

صداي فکر سم عوض شد و با لحنی غیر .  اش نمایان شدسم با عصبانیت غرید به طوري که دندانهاش از زیر پوزه

  » تقاضاي تو رد میشه . تمومش کن.  کافیه جیکوب«  : شد ازش نافرمانی کرد گفتعادي که نمی

گروه بدون هیچ تحریکی از طرف «  : نگاه کرد وگفتکه اونجا بودند  اون خیره به همه گرگهایی.  بود رئیسصدا از 

اونها براي مردم ما و همینطور براي مردم .  پایدار میموننقوانین نوشته شده در معاهده .  کنهها بهشون حمله نمیکالن

گیر همپیمانان سابقمون دربال سوان یه انتخاب آگاهانه کرد و ما به خاطر انتخاب اون با .  فورکس خطرناك نیستن

  » نمیشیم

درسته«  : با خوشحال فکر کرد ثْس «  

 »بهت گفته بودم که دهنت رو ببندي ثْس «  

  » سم ببخشید« 

  » ؟ ريجیکوب کجا داري می« 

  .پشتم رو به طرف سم کردمو به طرف غرب رفتم .م از دایره بیرون اومدمن 

  »همه مدت منتظر بمونم زم نبود این انگار ال . رم که از پدرم خداحافظی کنم دارم می« 

  » اه، جیک دوباره شروع نکن« 

  » ثْخفه شو س«  : صدا با هم گفتنچند 

  » خوایم که تو اینجارو ترك کنیجیک ما نمی« :  م در حالی که صداش از قبل مالیمتر شده بود بهم گفتس

  » ازم یه برده بساز. راختیارم رو ازم بگی.  مجبورم کن بمونم خوب« :  جواب دادم

  » میدونی که من همچین کاري نمیکنم« 

  » پس دیگه چیزي براي گفتن نیست« 

ماههاي به ، در عوض توي ذهنم  کردم که به اتفاقات پیش رو فکر نکنماونهارو ترك کردم و به شدت تالش می

شد تا من بیشتر از اونچه که انسانی از من خارج می يخوبه زمانی که ،  کردممی فکر میکردمطوالنی گرگینه بودن 

خوابیدن زمانیکه .  غذا خوردن وقتیکه گرسنه بودم.  در زمان حالکردن فقط زندگی  به . باشمانسان باشم حیوان 

، و جوابهاي ساده براي  ها سادهآرزوها و خواسته.  و دویدن فقط براي دویدن . نوشیدن وقتیکه تشنه بودم. م خسته بود
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هات احساس ، درد سرما و یخ که زیر پنجه درد گرسنگی. د درمیومترین شکلش به راحتی و ساده درد.  تمایالت ساده

، یه حرکت خالص براي پایان  هر دردي یه جواب ساده داشت.  هاي قدرتمندتدرد تکه تکه کردن شام با پنجه.  میشه

  .شبخشیدن به

  . چیزي که شبیه انسان بودن نبود

خودم  ذهنتو نیاز داشتم که به تنهایی .  نه رسیدم به بدن انسانی خودم تغییر حالت دادمبه محض اینکه به نزدیک خو

  . فکر کنم

   .به سرعت شلوارکم رو پوشیدم در حال دویدن

نمی تونست .  چیزي که بهش فکر می کردم رو از سم قایم کرده بودم و االن دیگه خیلی دیر بود.  موفق شده بودم

  .جلوي منو بگیره

  .  ها حمله کنهگله نباید به کالن.  بود گذاشته واضعم یه قانون س

  . ه بود، اون به فرد خاصی اشاره نکرد بسیار خوب

   .د ، امروز گله به کسی حمله نمی کر نه

  . میکنم اما من
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  فصل نهم

  !دیگه انتظار این یه چیز رو نداشتم

  

  

  . من قصد نداشتم از پدرم خداحافظی کنم

 اونها منو از گله بعد .می شد تمومو بعد بازي  همه چیو بفهمهم س یه تماس تلفنی کافی بود تا اگه این کارو می کردم،

ونن، تا یه آسیب برس میا حتی به ،عصبانی کننمنو سعی می کردن  احتماالً، مینداختن بیرون، عقب نگهم می داشتن

م بتونه یه قانون جدید وضع کنهجوري مجبورم کنن تغییر شکل بدم و س.  

نقطه اي که من ، روي ویلچرش نشسته بود و به  تو حیاط.  ، می دونست تو وضعیت خاصی هستم اما بیلی منتظرم بود

مستقیم از  . رو مسیر راه رفتنم قضاوت میکنه همی دیدم که دار.  از میان درختان به سمتش می آمدم خیره شده بود

  . م برسمدست سازنه گذشتم تا به گاراژ وخ

  » یه دقیقه وقت داري جیک؟« 

  .نگاه کردمو بعد به گاراژ به بیلی  ، استادمو

  » .برم تو خونه کنکمکم حداقل  ، بچه اي بابا« 

م برام ه چند دقیقه بهش دروغ نگم احتمال اینکه بره و با ساگکه  ، ولی بعد تصمیم را گرفتم ردمبه هم فش ون هامودند

. مشکل ساز بشه بیشتره

  » ؟ ی تا حاال کمک الزم داري پیرمرداز ک« 

  »اینجا رو خودم هل دادم نه سو تا تموم راه از خو.  ان بازوهام خسته «:  با صداي بلند خندید

  » . ر خورديتو تمام راه رو س ، سرازیریه راه که« 

  .که براش ساخته بودم باال و به اتاق نشیمن بردم کوچکی سطح شیب دار صندلیش را از

  » . دبو عالیفکر کنم با سرعت حدود سی مایل در ساعت حرکت می کردم  . پس فهمیدي« 
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  » . ون ور بکشیاو بعد باید خودت رو روي آرنج هات این ور و  کنیاین چرخ رو داغون می  بالخره« 

  » .وظیفه ي تو می شه که من رو حمل کنی.  عمراً« 

  » .اونجوري فکر نکنم جاهاي زیادي بتونی بري« 

  » ؟ مونده ییغذا« :  روي چرخ ها قرار داد و خودش را به سمت یخچال برد وبیلی دستاش

  » . خیره ا بوده در نتیجه جوابت مسلماًجل تمام روز رو اینپ، اما  حرف دل منو زدي« 

  » . کنیم قایمباید خوراکی ها رو  از گرسنگی بمیریماگر نخوایم  «:  بیلی آه کشید

  » . ل بمونهل بگو بره پیش پیچبه ر« 

بعد از این همه  . تا چند هفته دیگر اون پیش ما می مونه «:  ن شدنوش مهربابیلی ناپدید شد و چشم شوخصداي 

ت تره که براي اون ها سخ.  زرگتر بودندبدخترا از تو  ، وقتی که مادرتون مرد،  سخته.  اومده اینجااولین باره که  مدت

  » . توي این خونه بمونن

  » می دونم« 

لیط هواپیما از هاوایی ب . به هر حال او دلیل خوبی داشت.  به خونه برنگشته بود اصالً،  کا از وقتی ازدواج کرده بود هبرِ

خودش نداشته  واسهل همچین دفاعی رو یچایالت واشنگتن به قدر کافی نزدیک بود که ر.  ن بودوتا اینجا خیلی گر

 . کار می کرد شیفتدانشگاه دو  نزدیککافه اي تو  ،نی می گرفت و در تعطیالتوترم تابست هايکالس دقیقاًن او .هباش

ینشاید به هم.  تگشمیخیلی زود به واشنگتن بر حتماً ، ل نبوداگر به خاطر پ بیرون نمی کرد ول ردلیل بیلی پ .  

  » ...م که رو چند تا چیز کار کنمخب من می ر «:  ، گفتم وقتی داشتم به سمت در پشتی می رفتم

  » ؟ بزنمم زنگ به سباید ه خبره چ؟ براي اینکه ببینم  دهی شتو نمی خواي به من بگی چ.  ، صبر کن یکج« 

. ستادموابود  شدر حالیکه پشتم به،  براي قایم کردن صورتم

  » . ان زالوها هستیمجزو دوستار مونهماالن دیگه  کنمفکر .  داره براشون دست تکون میدهسم .  دهی نشهیچ« 

  » . جیک« 

  » . نمی خوام در موردش حرف بزنم« 

  » ، پسرم؟ می خواي اینجا رو ترك کنی« 

ل می تونه اتاقش رو یچر« :  اتاق براي مدتی طوالنی ساکت بود ، که چه جوري قضیه رو مطرح کنم مبگیر تا تصمیم

  » دونم که اون از تشک بادي متنفرهمن می .  پس بگیره
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  »نم همینطور ، م اون ترجیح می ده که روي زمین بخوابه تا تو رو از دست بده« 

  .غرولند کردم

  » ، زود برگرد ولی دوباره طوالنیش نکن برو ، ه تنهایی نیاز داريب اگر نیاز.  جیکوب لطفاً« 

د و کیم یرالبته ممکنه جا.  م برمیگردم و بعد واسه ریچلواسه عروسی س.  دوران ظهور من عروسی ها باشه شاید« 

  »اید کت شلوار بگیرم ب احتماالً . زودتر ازدواج کنن

  » جیک به من نگاه کن« 

  » چیه؟« :  به آرامی برگشتم

  » کجا میري؟ «:  براي دقایقی طوالنی به چشمانم خیره شد

  » جاي خاصی رو در نظر ندارم واقعاً« 

  » ؟ واقعاً« :  نازك شدند سمتی خم کرد و چشماش شو بهسر

  . زمان می گذشت.  یره شدیمخ با ناراحتی به هم

  » جیکوب« :  گفت

  » ، ارزش نداره این کارو نکن« :  ش خفه بودصدا

  » نمی دونم راجع به چی حرف می زنی« 

» .مهس احق ب.  بذار بال و کالن ها به حال خودشون باشن« 

جدا از بدنه و از پریز  شوقاپیدم و کابل و، تلفن با دو قدم بلند اتاق را طی کردم بعد وخیره شدم  شلحظه اي به یه براي

  » باباخداحافظ « :  فشار دادم مدستا رو توسیم خاکستري .  کردم

  .از در گذشته بودم و بیرون میدویدمولی من  » ، صبر کن جیک« :  از پشت سرم صدا زد

تا  یدفکر کردم چقدر طول می کش.  ولی استفاده از آن عاقالنه تر بود.  ازه ي دویدن سرعت نداشتدموتور سیکلت به ان

شکل  م هنوز هم بهشرط می بستم که س. ه بدم به س وپیغامش که هپیدا کن وو بعد کسی ر هنوبه مغازه برس شوبیلی خود

 بدهچند ثانیه تغییر شکل  عرضمیتونست در  ، برمیگشت نه ي ماوبه خ به زودي لپاین بود که اگه مشکل .  بود گرگ

مردکار می ک یکه من چ خبر بده مو به س...  

مجبور می شدم ،  گرفتنمی نونها ماو هبا بیشترین سرعتی که می تونستم حرکت می کردم و اگ.  من نگران نبودم

  . باهاشون روبرو بشم
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  . اه نکردمنگه گذشتم به عقب ونکه از خ وقتی.  ندموو بعد به سمت راه گلی ر.  شن کردمرو موتور روبا پام 

از  . نصیبم شد فحشبین ماشین ها ویراژ می دادم و کلی بوق و چند تا هم .  بزرگ راه به خاطر توریست ها شلوغ بود

روي خط حرکت مجبور بودم ،  نشم خونیینکه توسط یک مینی ون براي ا.  مسیر هفتاد به مسیر صد و یک پیچیدم

د نچ ، حداقل هاي بزرگشکستگی استخوانخوب شدن .  نمی کشت ولی از سرعتم کم می کرد نواین کار م.  کنم

  . منوبدکه چنین اتفاقی براین افتاده بود  قبالً.  طول می کشید روزي

، ترمز  دمرسین جاده فرعی خونه شونکه به  وقتی تا.  به هشتاد رساندم رو در نتیجه من سرعتم.  بزرگراه خلوت شد

  .  خیلی دیر شده بود.  م تا این جا دنبالم نمی کردس.  معرض دید بودمشدم که در  هوجتد معب.  نکردم

تا و سرعتم ر.  چیکار می خواستم بکنمه کفکر نکرده بودم  ، عی که مطمئن شدم به مقصد رسیدمتا موق ، تا اون موقع

  .  از الي درخت ها میپیچیدم حد الزم با دقتی بیش از . بیست پایین آوردم

هیچ راهی .  ه سورپرایزي وجود نداشتجدر نتی .موتور می شنون یبا موتور یا برو  مدنماونها صداي اونستم که ومی د

 ام رو شهق، ن ادوارد به محض اینکه به اندازه ي کافی نزدیک می شدم.  وجود نداشتبراي پنهان کردن نیت هاي من 

چون من  ، بازم میتونم نقشه رو عملی کنمولی فکر می کردم که .  هشاید همین االن هم می تونست بخون.  می خوند

  .  هگنبا من تنهایی بج کهمی خواستن او. ار داشتمختیاو را در ا نفس

        مبارزه رو به می دیدم و بعد ادوارد  مخود مبه چش وم ر، مدرك با ارزش س فقط وارد می شدمبراي همین من 

  . از چنین نمایشی لذت میبرد اون انگل حتماً.  غریدم . مطلبیدمی 

.  حساب هر تعدادشون رو که می تونستم می رسیدم،  دستشون به من برسه ، قبل از اینکه وقتی کارش تموم می شد

   يدلش نمی خواد به دوستا.  که حقم بودهمیگه  حتماً،  میذاره "ء جزا "اسم مرگ منو م س با خودم فکر کردم!  هها

  . هرسبآسیبی  ي جون جونیش زالو

حالم .  خون آشام هاي بوگندو! اه.  به صورتم رسیدو بو مثل بوي یک گوجه فرنگی گندیده مسیر خونه شون دیده شد  

اش  ، از شدت مدنداوحتی وجود انسان هایی که اینجا می .  اینجوري تحمل بوي گند خیلی سخت بود.  بهم می خورد

  . ، بهتر از وقتی بود که تبدیل می شدم البته بو.  ده بودکرکم ن

ولی هیچ نشانی از زندگی در اطراف دخمه ي بزرگ و .  داشته باشم ومطمئن نبودم که باید انتظار چه چیزي ر

  .  نستند که من اون جا هستمونها می داوبی تردید .  د نداشتوجو شونسفید

حاال می تونستم زمزمه هاي نگران و عصبانی رو از اون طرف در .  در سکوت گوش فرا دادم. خاموش کردم  وموتور ر

  .شده بودمخوشحال بودم که کمی باعث نگرانیشان .  شنیدم و لبخند زدم خودمو اسم.  بود تو خونهکسی  .م بزرگ بشنو

  . پریدم با یک جهش از روي پله ها و . ، توي خونه وضع بو بدتر بود تنفس کردمجرعه ي بزرگی از هوا 
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  .بودن جديچشماش .  و دکتر در چارچوب در ایستاد.  باز شدخودش ،  قبل از اینکه به در دست بزنم

. تمداشو نی بود که انتظارشاوآرام تر از  » چطوري؟ ،سالم جیکوب« :  گفت

  . ، غیرقابل تحمل بود بوي بدي که از در به بیرون تراوش می کرد. م نفس عمیقی کشید

ب در وچارچ تو ، با دندون هاي نیش بیرون زده دترجیح می دادم ادوار.  ناراحت بودم که کارالیل در رو جواب داده بود

  .، یا یه همچین چیزي بودانسان ...  کارالیل خیلی.  بود استادهو

صورتش نگاه تو ولی اینکه .  به خاطر اینکه پاسال براي معاینه هاي پزشکی به خونمون میومد این حس رو داشتم شاید

  . معذب می کرد نوم ، نقشه میکشم براي کشنتش اگه بتونم نم کهوکنم و بد

  » شنیدم که بال زنده برگشته« :  گفتم

ن وقت مناسبی اآل، جیکوب  اممم« :  داشتم وانتظارش من که لحاظولی نه از آن .  دکتر هم به نظر معذب می آمد

  » ؟با هم صحبت کنیم می تونیم بعداً.  نیست

  ؟ عقب بندازیم ودرخواست می کرد که این مبارزه ي مرگ ر ن داشت ازمآیا او.  نگاه کردم شبا تعجب به

  .  ي فکرکنماه نستم به چیز دیگتوو من ن.  ته و ناهنجار بودشکس،  شنیدم وو بعد صداي بال ر

  » ؟ اي داره فایدهه چ ؟ می خوایم از جیکوب هم قضیه رو قایم کنیم ؟ چرا نه« :  از کسی پرسید ناو

مبارزه کرده  هاشجوانی که بهار با سعی کردم که صداي خون آشام.  داشتم وي نبود که انتظارش رجورنش اوصدا

هم نها اوشاید تازه متولد شده هاي .  ، صداي غرش بود نده بودوذهنم متو  ، ولی تنها چیزي که بیارم یاد به وبودیم ر

  . شون خشن بودشاید همه ي خونآشام هاي جدید صدا.  نداشتن روصداي زنگدار و نافذ قدیمی تر ها 

  » جیکوب ، لطفا بیا تو « :  بال بلندتر غرید

  . جمع شدند همچشم هاي من .  فکر کردم شاید بال تشنه باشد.  چشم هاي کارالیل جمع شدند

بدون این برخالف تمام غرایزم بود که  .  کار سختی بود » ببخشید« :  داشتم از کنار دکتر رد می شدم به او گفتم وقتی

آشام قابل اطمینان وجود داشت،  اگر چیزي به نام خون . با این وجود غیر ممکن نبود . نها پشت کنماوبه یکی از جنگ 

  . به نظر می رسید ه به طرز عجیبی آرامکبود  شونهمین رهبر اون

ه کبه اندازه ي کافی خون آشام براي کشتن وجود داشت .  به کارالیل نزدیک نمیشدم ، من مبارزه شروع می شد وقتی

  . قاطی ماجرا نکنم ونوا
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نجا بودم همه ایآخرین باري که .  نا آشنا بود.  چشم هام روي اتاق چرخید.  به دیوار کردم وشتم رپنه شدم و ووارد خ

مبل  هه دور یکشش خون آشامی  ، حتی بود سفیداالن همه چیز رنگ پریده و .  نی درست شده بودوچیز براي مهم

  . استاده بودندوسفید 

.بیفته پایینود که باعث شد من سر جایم خشک شم و فکم بولی این چیزي ن.  نجا بودنداوبا هم  شونهمه 

  .  حالتی که در صورتش بود.  بود دلیلش ادوارد

ش نشان از نیمه دیوانگی نچشما.  ، این وراي رنج بود ولی این.  رنجور دیده بودم هم بار هی ، متکبر و ینعصبانو من او

، با حالتی که  خیره شده بود به پایین و به مبلی که کنارش قرار داشت.  نکرد لندبراي دیدن من ب وسرش ناو.  می دادند

  .  چنگال هایی سخت در دو طرف بدنش قرار داشتن مثلدستاش .  هزده باش اش انگار کسی آتش

و رد  ، این رنج شده بودفقط می تونستم به چیزي فکر کنم که باعث .  ادوارد لذت ببرم رنجمن حتی نمی تونستم از 

  . دنبال کردم وچشماش

   . بال را در همان لحظه اي دیدم که بوش به مشامم رسید

  . بوي گرم و تمیز و انسانی اش

براي .  زانوانش حلقه شده بود دورش هاو بازومثل یک جنین جمع  . ، پشت دسته ي مبل نیمه پنهان شده بود بال

،  هنوز پوستش نرم بود.  عاشقش بودم من که بود ن بالییوهم نلحظاتی طوالنی من چیزي ندیدم جز اینکه او

فکر  با خودم و قلبم یه طرز عجیبی نامرتب می زد.  همان قهوه اي شکالتی بودندچشمانش هنوز  . صورتی کم رنگ

  . بیدار بشم که قراره ازش هرویاي دروغ هم یهکردم که این 

  .دیدم و، من واقعا بال ر بعد

.  بیرون زده بودن ، دایره هاي تیره اي که به خاطر نحیف بودن صورتش دایره هاي عمیقی زیر چشماش وجود داشت

، انگار استخوان هاش داشتند از زیر پوست به  کشیده و تنگ به نظر می رسید؟ پوستش به نظر  آیا الغرتر شده بود

بسته شده  بیشتر موهاي تیره رنگش از روي صورتش جمع شده و پشت سرش به شکل نا مرتبی.  بیرون می شکستن

نی و گردنش چسبیده وبه نرمی به پیش ، ه بودبه خاطر عرقی که روي پوستش نشست ولی چند طره از موهاش.  بودن

  .ترسناك بود. می شد مچهاش ضعیف تر به نظر برسد  یه چیزي باعث.  بودند

  .خیلی مریض.  بود مریض ناو

داشتم پنهانی نگاهش می کردم پوستش به سبز  وقتی.  داستانی که چارلی به بیلی گفته بود یک قصه نبود.  دروغ نبود

  . ادکمرنگ تغییر رنگ د

   . گرفت نوروي بال خم شد و جلوي دید مبه طرز دفاعی و تهاجمی  -، رزالی از خود راضیه -زالوي مو طالیی
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نیش ومثل اینکه روي پیش  آشکار بودن، رشافکا.  همیشه می دونستم بال چه فکري تو سرشهمن .  این اشتباه بود

من توضیح بده تا  وهمه ي جزئیات ر یمورد هر موضوعدر همیشه نیازي نداشت که  ندر نتیجه او.  شده باشنچاپ 

، از روي  وقتی در مورد رزالی حرف می زد ومن این ر.  از رزالی خوشش نمیومدنستم که بال ومن می د . شمبمتوجه 

  . اینطور بود قبالً ای.  می ترسیدش ، بلکه از از رزالی خوشش نمیومد نه تنها.  لباش می خوندم

یه همچین  عذرخواهی یا... تی مثللدر صورتش حا.  ، ترسی در چهره اش نبود نگاه می کرد نوقتی که بال به او آلنا

  . رهباال بیا توشه داشت تا بال نگنه ي بال وزیر چ اونو از روي زمین قاپید و ورزالی تشتی ر بعد.  وجود داشت چیزي

بهش اخطار دراز کرد تا  ورزالی دستش.  ر حال عذاب کشیدن بودندچشمهاش .  ش افتادها، روي زانو ، کنار بال ادوارد

  .  بده فاصله شو حفظ کنه

  .  همه بی معنی بودناین کارها 

  » ببخشیباید  «:  زمزمه کرد.  شرمگین بود. د ی به من زف، لبخند ضعی هبلند کن رو وقتی که بال تونست سرش

.  ن گذاشتروي گونه ي او وبال یکی از دستاش.  ه بودبال خم کرد هايروي زانو وسرش.  ناله کرد رومآ خیلیادوارد 

  . ددامی اش تسلی  انگار

بین من و گهان نا در حال هیس کردن، تا وقتی که رزالی  به سمت جلو می برندنو م که پاهام مه بودمن متوجه نشد

  . به نظر واقعی نمی رسید.  نجاستکه او میدادماهمیت ن.  بودفردي رو صفحه ي تلویزیون  ثلم ناو .د مبل ظاهر ش

  »مسئله اي نیست . رز ، نکن « :  بال زمزمه کرد

،  کنار سر بال خم شدو  به من اخم کرد.  که از این کار متنفر بودعلوم بود ن حال میبا ا.  بلونده از سر راهم کنار رفت

  . فکر می کردمبود که  چیزينتر از وآس توجه نکردن بهش ، آماده براي حمله

،  از پشت مبل روش خم شده بود،  مافتادم هاروي زانوم ، من ه فکر کردنبدون »  ده؟ش یچبال « :  زمزمه کردم

به  ودستام.  هم بهش نگاهی نکردم و من.  متوجه من شده باشهمد که ادوارد اوبه نظر نمی .  شوهرش... روبروي 

  » حالت خوبه؟« :  پوستش مثل یخ سرد بود . فشردمدو دستم تو هر  و اونوسمت دست آزاد بال دراز کردم 

  . واب ندادج . وال احمقانه اي بودئس

  » ، جیکوب خیلی خوش حالم که امروز به دیدنم اومدي« :  گفت

      که منبود برداشت کرده  واو چیزهایی ر ، انگار نهبخو ست فکر بال رونستم ادوارد نمی تونوبا وجود اینکه می د

  .نوازش کرد وبال گونه اش . نده بود ناله کردوشوادوارد دوباره روي پتویی که بال را پ . نمی فهمیدم

  . سرد و ضعیفش پیچیدم ايمحکم دور انگشتو دستانم » ؟ چی شده بال« :  اصرار کردم
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. هم هشدارتو نگاهش هم تمنا بود و .  دنبال چیزي می گشت انگار.  اه کردنگ، به اطراف اتاق  بدهواب جبه جاي اینکه 

  .  ، به سمت رزالی برگشت باالخره.  ش خیره شدندنگران بهرنگ و شش جفت چشم زرد 

  » ؟ کمک می کنی بلند بشم «:  پرسید

مطمئن .  هاز هم بدر وگلوم ستاه کرد که انگار می خواگو به من طوري ن نهاش جمع شدندولب هاي رزالی پشت  دند

  .همین حس رو داشت دقیقاً بودم که

 »لطفاً زر ، «  

رزالی .  ن نخوردوحتی یک اینچ هم تکادوارد .  خم شد ، روي بال کنار ادوارد ، در هم کشید ولی دوباره وبلونده صورتش

  . نه هاي بال قرار دادوبه دقت پشت ش ودستاش

  . مداونظر خیلی ضعیف می  به » ، بلند نشو نه« :  زمزمه کردم

  .  د که با من حرف می زدشمواقعی بیشتر شبیه صداش کمی  » سوال تورو می دمب ادارم جو« :  به طور ناگهانی گفت

.  ند تا وقتی که صورتش در کوسن ها مخفی شدومباقی خم شده  ونجاهم اردادو.  از روي مبل بلند کرد ورزالی بال ر

  . پتو کنار پاي بال روي زمین افتاد

ه طرز عجیب و بیمارگونه اي باد کرده بود و باعث کشیدگی سوئیت شرت خاکستري بشکمش .  بدن بال ورم کرده بود

با  برآمدگی انگار.  الغرتر می آمد ربقیه ي بدنش به نظ.  ودبش خیلی بزرگ هانه ها و بازوومی شد که براي ش رنگی

تا وقتی که .  بال چیه نافرم بدناي طول کشید تا بفهمم قسمت  لحظه. مکیدن باقی اندام بال به وجود اومده بود

  .  نشدم قضیه متوجه نذاشت  ، روي شکم بر آمده اش ، ، یکی باال و یکی پایین يبه طرز محبت آمیز ودستاش

نه .  هحامله باشنمیتونست . م دیده بودبال رو ماه پیش  ن یهم.  ولی هنوز نمی توانستم آن را باور کنم ، دیدم بعد اونو

  .ه حامل انقدر

  . بود نولی او

درون بال تصور  ور دواردمن نمی خواستم ا.  فکر کنم شنمی خواستم راجع به.  ببینم رو من نمی خواستم چنین چیزي

 حالم.  بودنده وازش نفرت داشتم درون بدنی که عاشقش بودم ریشه دواونقدر نم چیزي که ومن نمی خواستم بد . کنم

  .بهم خورد و مجبور شدم فرو بدمش 

.  ورتش بیرون زده بودنصه از زیر پوست کاستخوان هایی .  بالشده ي  بدشکلبدن  . خیلی بدتر.  بودولی این بدتر 

 .باردار  و خیلی مریض:  درسیچنین به نظر می ، ن به خاطر هر چیزي که درونش بودفقط می تونستم حدس بزنم که او

  ... هکنتغذیه  شمی گرفت تا خود شو، داشت زندگی بود شچون هر چیزي که درون

  .  مثل پدرش دقیقاً.  یک هیوال بوداون چون 
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   . همی ش بالنستم که ادوارد باعث مرگ ومن همیشه می د

از روي زانوهامون به  و در یک لحظه هر دوي ما بلند کرد و، به سرعت سرش شنید منوذهن  توي کلمات وقتیادوارد 

 شوندایره ي بنفش رنگی زیر ، نچشماش کامال سیاه بود.  روي پاهامون بلند شدیم و اون به سمت من متمایل شد

  . وجود داشت

  » بیرون جیکوب« :  خشمگین گفت

موافقت .  نجا بودمخاطرش اودلیلی بود که من همون این .  نگاه می کردم نواو واستاده بودم ومن هم روي پاهام 

  » بریم تمومش کنیم« : کردم

.  ، هم پشت سرش بود ، جاسپر اون یکی که چشماش گرسنه بودن . واستهمد تا کنار ادوارد او، جلو  تم، ا بزرگ تره

م وتم ونده بودن روی مقکه با یی، کار کسا اینکه اینها تکه تکه ام کردنبعد از  من له يشاید گ.  برام مهم نبود واقعاً

  .  ، اهمیتی نداشت شاید هم نه.  می کردند

  . د ستاده بودنوانهایی افتاد که عقب تر اوبه براي لحظه ي کوتاهی چشمم 

من مطمئن بودم که دیگران قبل از اینکه بتونم  خب.  حواس پرت کنبی اندازه ک و یکوچ با جثه هاي . آلیس .هزما ،

  . روخون آشام  يدخترا یحت.  من نمی خواستم دختر بکشم.  می کشند نوم داشته باشم ه اونهاکاري ب

  . بلونده استثنا قائل بشم در مورد اونبا اینکه ممکن بود 

مثل اینکه زنجیري .  حرکت کرد هاشرزالی با.  هبگیر وو بدون تعادل به جلو لغزید تا بازوي ادوارد ر»  نه«  : بال گفت

  . هبه هم وصل کرده باش اون دوتا رو

دستش را .  مخاطب اش فقط بال بود » ، بال صحبت کنم هاشمن فقط می خواهم با«  : ادوارد با صداي آرامی گفت

، که من همه  رنگ بشهقرمز به چشمم این باعث شد که اتاق .  هکنش نوازش تا ، هلمس کنو دراز کرد تا صورت بال ر

 . هننوازش ک نو انطورهنوز اجازه داشت که او ، بالهایی که سر بال آورده بود بعد از همه ي . رو برافروخته ببینمجا 

         ، هر دوي ما بعد از چند دقیقه بر استراحت کن لطفاً،  خودت رو اذیت نکن « : ادوارد با حالت تدافعی ادامه داد

  » می گردیم

رزالی به او کمک .  روي مبل انداختو ن داد و خودشوتکو سرشبعد  . خوانداونو به دقت .  بال به صورت ادوارد نگاه کرد

  .  چشمامو کنترل کنهسعی می کرد .  ره شدیبال به من خ.  روي کوسن قرار دهدکرد تا پشتش را روي 

  » درست رفتار کن و زود برگرد«  : اصرار کرد

که داشت از در جلو خارج می شد دنبال  وندم و بعد ادوارد روبرگرد ونگاهم.  من امروز هیچ قولی نمی دادم.  جواب ندادم

  .  کردم
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جدا کردن ادوارد از خانواده ش زیادم سخت نبود، و افسار گسیخته در سرم به من یاد آوري می کرد که  معمولیصدایی 

  بود؟

او نیازي  که فکر کردمخب به این .  بخوام بهش حمله کنم که شاید من هبرنگشت تا ببین.  ادوارد به راه رفتن ادامه داد

یعنی من باید به سرعت .  همتوجه می ش نبگیرم او روکه من تصمیمم  هروقت.  هبه چک کردن پشت سرش ندار

  . رفتمگتصمیم می 

، زمزمه  که داشت به سرعت از خانه دور می شد وقتی رو این »ی من هنوز آماده نیستم که منو بکش ، جیکوب بلک« 

  » کمی صبر کنی باید«  . کرد

  » من نیست اخالقصبر کردن جزو « :  یدمغر! اهمیت می دادم نمن به برنامه ریزي اوانگار 

.  کامال داغ بودم.  ، در حالیکه من پا به پاش می رفتم نهوشاید دویست مایل پایین تر از خ.  به راه رفتم ادامه داد

  . آماده و منتظر.  رو مرز قرار داشتم.  انگشتام می لرزید

   . کرد کوبمیخ نودوباره م حالت چهره اش.  ایستاد و به سمت من برگشتی مقدمه ب

ط یه فق.  ک بودهیشهر کوچتو یه کودکی که تمام زندگیش .  من کودکی بیش نبودمحس کردم که براي یک لحظه 

 وادوارد ر يدرد سوزاننده ي چشمایه روز بتونم ، خیلی رنج بکشم تا  که باید خیلی زندگی کنم می دونستم چون.  هبچ

  .  درك کنم

، اما دستش محکم رو پوست صورتش کشیده شد  خواست عرق پیشونیش رو پاك کنه، انگار می  و بلند کرددستش ر

، انگار تمرکز  ه بودنش گرفتیسیاهش در حدقه آتي چشما.  جوري که انگار قرار بود پوست مرمر مانندش رو بدره

ولی صدایی از گلوش ،  کرد تا فریاد بزنه باز ودهانش . می دیدن که وجود خارجی نداشت ویا اینکه چیزي ر.  نداشتند

  .  خارج نشد

  . ختش می سویآت توایستاده  انگار بود کهي مردي هره چاین 

      .  نه دیده بودموخ تو سایه ايازش فقط من .  خیلی واقعی بود چهرهاین .  براي لحظه اي نتونستم صحبت کنم

 شتابوت میخی بود که بهآخرین .  کردقضیه رو قطعی می ولی این .  ادواردچشمهاي بال و رد چشمهاي  سایه اي تو

  . می شدوبیده ک

از  ی، صورتم بازتاب کمرنگ می زدم ورفحتم که وقتی این ونسو می د » میمیرهداره ؟ بال  داره اونو می کشه نه« 

خیلی سریع  . نمی تونستم قبولش کنمهنوز .  چون من هنوز در شوك بودم.  متفاوت.  ضعیف تر.  بود دواردصورت ا

به چندین  بار ینچند وچون من بال ر متفاوت بودو .  هوقت داشته بود تا به این نتیجه برسن او.  داشت اتفاق میفتاد

  . از دستش بدم کهمن نبود مال  هیچ وقت نفرق می کرد چون او.  دست داده بودماز  ، تو ذهنم طریق
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  .، چون این یک بار من مقصر نبودم متفاوت بودو 

        . ، بی دفاع روبه روي من روي زمین مچاله شد.  ش خم شدهاو زانو»  .من مقصر بودم« :  کردادوارد زمزمه 

  . تصور کرد هراحت ترین هدفی که بش

  . شی درونم وجود نداشتی، آت ولی من به سردي یخ بودم

  » ، اون داره بال رو می کشه آره «:  گویی به زمین اعتراف می کند.  خاك فریاد زد تون رو یا»  آره« 

بزرگ بینی خود.  کنم ش، نه اینکه اعدام من می خواستم مبارزه کنم.  حال منو به هم میزد درماندگی شکسته شده اش

  ؟ کجا رفته بوداون 

  »بیاره بیرون ، درسته؟ اون موجود رو از بال  ؟ اون یه دکتره انجام نداده کاري ، چرا کارالیل خب «:  غریدم

بچه  ي دهمین بار واسه یهبراو می خواد موضوع ر انگار ، دنگاه کرد و بعد با صداي خسته اي جواب دا وادوارد باال ر

  »نمیذاره بال « :  بدهکودکستانی توضیح 

،  چرا که نه.  به خودش برمیگشتداشت  ن واقعاًخداي من او.  دقیقه اي طول کشید تا کلمات در ذهنم فرو برون

  . بال همینطور بود!  واسه یه تخم هیوال بکشخودت رو 

به موقع .  ، من متوجه نشدم به اون سرعتی که این موضوع رو متوجه شدي.  تو اونو خوب می شناسی« :  زمزمه کرد

فکر .  این طبیعی بود.  من فکر کردم که ترسیده . نه زیاد.  زدننه با من حرف وراه برگشت به خ تواون .  متوجه نشدم

من اصال تصور .  مبه خطر انداختزندگیشو دوباره  اینکه براي.  هدر چنین موقعیتی قرار دادم عصبانیونو از اینکه ا کردم

 دیدیم و ونه تا وقتی که در فرودگاه خانواده م.  بودچه تصمیمی گرفته .  ردبه چه چیزي فکر می ک ننمی کردم که او

با .  نشنیدم متوجه نشدماونو  من تا وقتی که.  شنیدم روو بعد فکر رزالی !  رزالی.  به آغوش رزالی دوید فاصلهبالبال 

  . آهی کشید که با غرش آمیخته بود»  ....بعد از یک ثانیه متوجه شدي این حال تو

 ا حاال متوجه شدي که بالت« :  نم بودوزب روطعنه مثل نیشی  » ؟؟بال به تو اجازه نمی ده.  برگرد عقبفقط یه ثانیه « 

دارو  بیگیرینش و با.  ؟ شما خون آشام ها چقدر احمق هستید وندي دیگه نیرو دارهانسان صد و ده پ ره به اندازه ي

  » بیهوشش کنین

  » ...کارالیل می خواستاما منم می خواستم، « :  زمزمه کرد

  ؟ اینکه خیلی شریف تشریف داشتن ؟ میگفت چی

  » کرده پیچیده، بادي گارد بال کارو  یف نهرش!  نه« 

تا حدودي نقشه بلونده .  بود ولی االن همه چیز جور شده.  ، داستان ادوارد قبال چندان عاقالنه به نظر نمی رسید اوه

  ؟ انقدر تشنه ي مرگ بال بودآیا ملکه ي زیبایی .  اما این مسئله به اون چه ربطی داشت.  معلوم بود
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  »جنبه نگاه نمیکنه الی بهش از این اما رز،  شاید «:  او گفت

و مراقب بال  اونو ببریدش؟  شما می تونین با هم نوع خودتون مقابله کنین درسته.  ، اول بلونده رو  بیرون ببرین خب« 

  » باشین

 »امهواشو دارن هزمت و ا  .ادهت هیچ وقت به ما اجازه نمی م ...واهد به من کمکی نخ هزمو کارالیل هم در مقابل ا

  .صداش محو شد. ادامه نداد  وحرفش » ...کرد

  » باید بال رو با من میذاشتی« 

  »آره « 

با چنین موجودي حامله  رو به همه ي این چیز ها قبل از این که بال ن بایدشاید او.  کمی براي این موضوع دیر بود

  .  میکرد، فکر  هکن

  . بودو من می تونستم ببینم که با من موافق .  ه من نگاه کردوجود خودش ب از درون جهنم

تا .  من هیچ وقت خوابش رو هم نمی دیدم« :  می نفس کشیدن بودنوکلماتش به آر » یمستما نمی دون« :  او گفت

  » ...بشهاز ما بچه دار  نهکه یک انسان می تودونستیم  میباید ما چطوري .  حاال موردي شبیه من و بال وجود نداشته

  »روند تیکه تیکه بشه می فهمید  ی که یه انسان او اینوقت« 

اونا .  پري هاي خون آشام و مردهاي وسوسه گر.  ها ی، سادیسم اونا وجود دارن« :  نگرانی زمزمه کرد با »آره « 

این  انگار،  ن دادکوت وسرش » نمی مونهزنده کسی . ی هاشونهشه اي براي عیامگري مقدوسوسه ولی این .  وجود دارن

. خودش خیلی با اونها فرق داشت انگار.  زدبهم می حالشو فکر 

  »موجودي که تو هستی اسم دارین من نمی دونستم براي « :  ا تحقیر گفتمب

نمی تونی بیشتر   ، جیکوب بلک ، حتی تو« :  نگاه کرده ید هزاران سال عمر دارسبا صورتی که به نظر می ر او به من

  » از خودم از من متنفر باشی

  . عصبانی تر از اونی بودم که بلند بگم» یکنی اشتباه م« :  با خودم فکر کردم

  » کشتن من اونو نجات نمی دهاالن « :  آرام گفت

  » ؟نجاتش میدهپس چی « 

  »کاري برام انجام بدي جیکوب تو باید « 

  »انگل ، بدم  به جهنم که باید« 
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  » ؟ براي بال« :  ردنیمه خسته اش به من نگاه ک،  چشمهاي نیمه دیوانهبا 

  » هخیلی دیراالن .  ، هر کاري منگه داراونو از تو دور  که کردمهر کاري  من« :  محکم به هم فشار دادم ون هامودند

تو جزئی از . درکش عاجزم ، تو در ارتباط با بال تا مرحله اي پیش رفتی که حتی من هم از جیکوب تو اونو میشناسی« 

  چون فکر می کنه که من اونو دست کم .  هدنمی شبه حرف من گو ناو.  ئههستی و او جزئی از وجود تو نوجود او

فرو داد اونو ،  گرفت وبغش گلوش » ...به اندازه ي کافی قوي هست تحمل این وضعیتاو فکر می کنه براي .  می گیرم

  » کنه شاید به حرف تو گوش« :  و گفت

  » ؟ چرا باید این کارو بکنه« 

نه ودیو هفکر کردم که شاید واقعا دار.  وحشی تر.  تو چشماش آتیش شعله ورتري می سوخت.  پاهاش بلند شدروي 

  ؟ دست بدن از ونوعقلش می تونستن ها هم مآیا خون آشا.  همی ش

بال پنهان کنم،   از ومن باید این« :  ن دادوتکو سرش » می رسه نظر، اینطور به  ، نمی دونم ایدش« :  به فکرم جواب داد

شرایط رو نمی تونم ،  م باشمومن باید آر.  نمی تونه این موضوع رو تحمل کنه . بدتر می کنه وچون استرس حالش

  » ، اون باید به حرف تو گوش کنه ولی این االن اهمیت نداره.  سخت تر کنم

؟ بهش بگم که یه  می خواي چی کار کنم.  بهش بگمی که تو بهش گفتی رو اون یشتر ازمن نمی تونم حرف هایی ب« 

  » ط می بندم که اینو هم می دونهر؟ ش بهش بگم میمیره.  این رو می دونه حتما ؟ اون احمقه

  » تو می تونی چیزي رو که می خواد بهش بدي« 

  ؟ دیوانگیش بود وي ازاین جز.  عاقالنه حرف نمی زد

، می تونه داشته  اگر بچه می خواد« :  متمرکز بود » چیزي به غیر از زنده موندش اهمیت نمی دممن به «  : گفت

 اگه این راه نجاتش باشه« :  براي لحظه اي مکث کرد » که بخواد ، هرچقدر بچه داشته باشه ده تااون می تونه .  باشه

  » می تونه توله سگ داشته باشه ، حتی

، خشمم  درك کردموقتی کلماتشو .  بودوار و صورتش زیر الیه اي از خونسردي دیوانه  ردکبراي لحظه اي به من نگاه 

  .فکم پایین افتاد فرو نشست و حس کردم که 

نه با این موجودي که وقتی من درمانده ایستادم زندگی رو از  ، ولی اینطوري نه« :  قبل از اینکه به خودم بیام گفت

، مثل  نفس عمیقی کشید »که اون چیز داره آزارش میده  ، ببینم و تلف می شهضعیف تر  ببینم که که.  وجودش بمکه

  .کسی لگدي بین پاهاش زده بود اینکه 

    ، دیوانگیش رو تقویت  رزالی همیشه اون جاست.  به من گوش نمی کنه ، او اصالً جیکوب قانعش کنی تو باید« 

  » بال براش اهمیتی نداره. ه ، اون موجود رو حمایت می کن نه . ، حمایتش می کنه دلگرمش می کنه.  می کنه
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 ؟ه؟ بچه دار بش ، چی ؟ که بال باید می گفت یچ ناو.  ، صدایی از گلویم خارج شد مثل اینکه در حال خفه شدن باشم

که به  براي بال مهم نیست ؟ یا شایدم فکر می کنه که حاضر بود بال رو از دست بده؟ آیا  ممکن بود چطور ؟ از من

  ؟ اشتراك گذاشته بشه

  » زنده بمونه ن، هر چیزیکه باعث بشه که او که بشه هر کدوم« :  به فکرم جواب داد

  » گفتی حاال چیزیه که تا مسخره تریناین « :  زیر لب گفتم

  » اون تو رو دوست داره« 

  » نه به اندازه ي کافی« 

  » شاید چیزي کم تر رو هم قبول کنه.  شدن بمیره ون آماده است که براي بچه دارا« 

  » بال رو می شناسی؟اصال تو « 

تو می دونی اون چطوري .  براي همینه که به تو احتیاج دارم.  بشه خیلی طول می کشه تا قانع.  ، می دونم می دونم« 

  » سر عقل بیاد ید مجبورش کنیبا.  فکر می کنه

. بیمارگونه بود.  اشتباه بود.  غیر ممکن بود.  بود بیش از حد.  که داده بود فکر کنمجع به پیشنهادي رامن نمی تونستم 

خیلی بغرنج ؟  ، مثل اجاره کردن یک فیلم بال رو براي آخر هفته قرض بگیرم و صبح روز دوشنبه پسش بیارماینکه 

  .بود

  .  خیلی وسوسه کننده

. اومدندولی در هر صورت تصاویر به ذهنم .  استم تصورش کنم، نمی خو حتی در نظر بگیرم این راهو من نمی خواستم

بعد از اون  . وجود داشت باهم بودن که هنوز هم برامون امکان زمانی.  من بارها در مورد بال خیال بافی کرده بودم

.  نداشتامکانی وجود ه چون دیگ.  می ذاشت برام به جا ي چرکینها، فقط زخم واضح بود که دنیاي خیالی من دوران

بال در تصور .  متوقف کنمو نمی تونستم خودمهم  و االن اون موقع ها نمی تونستم جلوي خودمو بگیرم.  به هیچ وجه

  ...زمزمه می کرد نو، بال در حالیکه اسم م آغوش من

تصویري که می دونستم  . ، بدتر بود یر با تمام قانون هایی بود که برام وجود داشتقتصویري که م،  این تصویر جدید

 تومثل یک علف هرز .  االن اونجا بودولی .  تا صد سال دیگه هم آزارم نمیداد ، اگه ادوارد االن تو مغزم نکرده بود

یه چیزي فرق  ولی.  ، تفاوت زیادي با االنش داشت ، درخشان ، سالم بال.  سمی و نابود ناشدنی.  ذهنم می پیچید

  .  با بچه ي من گرد و سالم بزرگ شده بود.  ، به صورتی طبیعی تغییر کرده بود بود ن نرفته، از بی بدنش.  نکرده بود

         گی دسر عقل بیاد؟ تو داري توي کدوم دنیا زنبال باعث بشم « :  سعی کردم از دست این فکر سمی فرار کنم

  » می کنی؟
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  » حداقل سعی کن« 

ونست تردید رو از چهره ام جوابهاي منفی رو رد میکرد چون می ت.  بودادوارد منتظر .  سرم را به سرعت تکان دادم

  . بخونه

  » ؟ نکنه داري همین االن از خودت میسازي؟  از کجا آوردي مزخرفات رواین « 

کاري که او میمیره تا .  ممیکنمن از وقتی که فهمیدم بال چه تصمیمی داره به چیزي به جز راه هاي نجاتش فکر ن« 

ت زنگ بزنم جواب هبه نستم که اگومی د.  ولی نمی دونستم که چه طوري باهات ارتباط برقرار کنم.  بدهانجامش 

حتی براي .   سخته خیلیولی ترك کردن بال .  اگه امروز نمیومدي مجبور می شدم براي پیدا کردنت بیام.  نمی دي

  » من نمی تونم ازش دور باشماالن .  شد میکنهخیلی سریع رچیز ... اون.  حالش خیلی زود تغییر میکنه.  لحظه دچن

  » چیه؟ چیز اون« 

  »ست ولی قویتر از بال . کدوم از ما نمی دونیم چهی« 

  .و نابود میکردببینم که از درون بال ر وناگهان من تونستم هیوالي برآمده ر

  »جلوي اتفاق افتادنش رو بگیرم کمکم کن .  کن جلوش رو بگیرم مکمک« :  زمزمه کرد

تو  «:  تکون خوردم ، ولی من با شنیدن این جمله حتی تکون هم نخورد » طوري؟ با ارائه ي خدمات درخشانم؟چ« 

  » ش نمی کنهاون هیچ وقت به این حرف گو.  واقها مریضی

  » ضرري که نداره؟ . ، االن دیگه چیزي براي از دست دادن وجود نداره و بکنر تا سعی« 

  رد نکرده بود؟ و، بال به اندازه ي کافی من عیموضو چنین بدون مطرح کردن همین االنآیا .  براي من داشتولی 

  » ؟دیهبهاي زیا ؟ ، این درد زیادیه جات اونبراي ن« 

  »نتیجه نمیده ولی « 

  فقط یک لحظه شک تمام چیزیه که من احتیاج.  بشهشاید در تصمیمش متزلزل .  هکنش گیج شاید.  شاید هم نه« 

  » دارم

  » این فقط یه شوخی بود بالبگی ؟  ، زیر حرفات بزنیش چیو بعد« 

  » ، من زیر حرفم نمی زنم ؛ می تونه داشته باشه اگر اون یه بچه می خواد« 
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   اونمن اهمیتی به .  میکوبید تو صورتمبال .  ممیکرد این موضوع حتی فکرداشتم به  نمی تونستم باور کنم که من

آشفته  ومغزم.  نباید میذاشتم ادوارد با من حرف بزنهمن .  هنمی دادم ولی این باعث می شد که دوباره دستش بشکن

  . االن باید فقط میکشتمش.  هکن

نیازي نیست که عجله .  میدونیاینو ،  بال رو نابود می کنه کار ، این ، درست یا غلط ، هنوز نه االن نه« :  زمزمه کرد

، من به تو  هدر لحظه اي که قلب بال بایست.  این فرصت رو پیدا می کنی خودت ، تو اون به تو گوش نداداگر .  کنی

  » بکشینو کنم که میالتماس م

  »فکر نکنم التماست زیاد طول بکشه « 

  » ، لحظه شماري می کنم براي اون موقع« :  نشانی از لبخند با تقال در گوشه ي لبش ظاهر شد

  »، قبوله؟  معامله که گفتیپس این « 

انگشتام دور دستاي .  فرو خوردم و دستم رو دراز کردم حال تهوع ام را.  سرشو تکون داد و دست سنگی شو جلو آورد

  . ختش پیچیدن و یه بار تکونش دادمس

  »قبوله « :  موافقت کرد
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  فصل دهم

رم؟ آهان درسته ، چون من یه احمقمچرا راهمو نکشیدم و ب

، که بخوام شرحش  نمیدونم چه جور احساسی هست ، در واقع اصالً نمی دونم شبیه به چی بود... بود بهاحساسم شبیه 

،  ، مثل یه دلقک توي یه موقعیت بد بودم خیلی مضحک بود.  واقعیت نداشته باشه که اصالًدرست مثل این بود .  بدم

  . ها باشهل که ازش خواسته باشن توي مراسم رقص دبیرستان رهبر گروه تشویق کنندهکُسمثله یه بچه اُ

  !! آشام راجع به زایمانش صحبت کنی، که بخواي با همسر یه خون واقعا مسخره بود

غیر   اصال منطقی نبود، ، درست نبود این اصالً.  خواستم کاري رو که اون ازم خواسته بود رو انجام بدمن نمی، م نه

اما در عین حال .  خواستم تمام چیزهایی رو که بهم گفته بود رو فراموش کنممی.  رسیدقابل قبول و اشتباه به نظر می

  . م که به حرفام گوش بدهخواستم سعی کنمی.  دوست داشتم با بال حرف بزنم

  .مثله همیشه.... و اون نمیخواست که این کار و بکنه

به جاییکه .  ، حتی هیچ توضیحی هم نمیداد برگشت به خونه بودیم به افکار من جواب نمیداد هادوارد وقتی که تو را

دیگران  تا اندازه کافی دور بود بهآیا به این دلیل اونجا رو انتخاب کرده بود که .  مشده بود فکر می کردتوقف ماون 

  ؟ هاي اون رو بشنوندنتونند صداي زمزمه

  ؟ فایده اش چی بود

    ، اما هیچکس منزجر یا عصبی به نظر بودگاه باقی کالن ها گیج و منگ شده ، ن گذشتیمشاید وقتی که از در می

  . شنیدندبپرسه رو می نت از ماالتی رو که ادوارد قصد داشؤخوب اونها نباید هیچکدوم از س.  رسیدنمی

اما وقتی که با یه نفس کوتاه مقداري .  ، مطمئن نبودم که چی کار میخوام بکنم براي یه لحظه توي راهرو مکث کردم

  . ، احساس بهتري پیدا کردم هام فرستادمهواي تازه رو به ریه

و بعد براي یه ثانیه  با نگرانی نگاهش میکرد بال.  به طرف دیگران قدم برمیداشت هاي صاف و مستقیمادوارد با شونه

  .و بعد دوباره شروع کرد به نگاه کردن به ادوارد .  نگاهش رو به  من برگشت

من میتونستم احساس ادوارد رو در مورد وارد کردن استرس به اون و اینکه .  صورت بال از تیره به بیرنگ تغییر رنگ داد

  . ، رو درك کنم چقدر براش ضرر داره
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به هیچ وجه لحن نرمی » . ما تصمیم گرفتیم که بذاریم جیکوب و بال، خصوصی با هم صحبت کنن«:  ادوارد گفت

  . ، مثل یه ربات بی احساس بود توي صداش دیده نمی شد

مگه از روي خاکستر من رد بشی«:  زالی با نارضایتی بهش گفتر ! «  

  . هاي سردش روي گونه بال قرار داشتبود و یکی از دستاي باالي سر بال اون هنوز با حالت حمایتگرانه

از .  جیکوب میخواد باهات صحبت کنه«: و با همون لحن خالی از هر حسی ادامه داد» بال «:  ادوارد بهش نگاه نکرد

  » ، میترسی؟ اینکه باهاش تنها باشی

، جیک  ، همه چیز مرتبه زر«و به اون گفت بال با گیجی یه نگاه به من انداخت و بعد دوباره به رزالی نگاه کرد و ر

  » . ، با ادوارد برو نمیخواد بهم آسیبی برسونه

  » . ممکنه یه حقه باشه« بلوندي اخطار داد

  »بینماما من همچین چیزي نمی«:  بال گفت

از احساسش صداي خالی »  ! ، رزالی همینکه صدامون کنی خودمون رو میرسونیم کارالیل و من « ادوارد ادامه داد

، ما  تنها کسایی که باعث ترس بال میشن«:  ادامه داد.  اي از عصبانیت درش وجود داشتشکست و اینبار رگه

  ».هستیم

  » ....من .  ، ادوارد نه «و از اشک تر شدند  چشمهاش درخشیدند»  !نه «بال زمزمه کرد 

.  من خوبم. ، بال من همچین منظوري نداشتم« . لبخندش پر از درد بود.  اون سرش رو تکون داد و کمی لبخند زد

  » . نگران من نباش

اون .  ، اذیت میکرد بال همیشه خودش  رو به خاطر جرحیه دار کردن احساسات اون د ،حق با اون بو. تهوع آور بود

و دوره اشتباهی اون توي یه قرن .  شن، از اونایی که توي این دوره و  زمونه کم پیدا می دختر یه فدایی کالسیک بود

  !کنه هاشیر، به زمانی که میتونست خودش رو به عنوان قربانی تقدیم   اون باید به گذشته میرفت.  به دنیا اومده بود

  » . لطفاً «. و با دستش به در اشاره کرد»  همه «:  ادوارد گفت

میتونستم درك . د نظر میرسی ، خیلی شکننده به آرامش و خونسردي که ادوارد به خاطر بال سعی میکرد حفظش کنه

وت از در خارج اونها در سک.  و دیگران هم این رو درك کردند . کنم که چقدر نزدیکه که اون آرامش رو از دست بده

،  رزالی ءهمه به جز. د اونها به سرعت خارج شدن.  ل من در خالف جهت اونها به حرکت در اومدمشدند و در همون حا

  .ضربان قلبم دو برابر شده بود.  و ادوارد که هنوز براي بستن در منتظرش بود بودکه وسط اتاق ایستاده 

  » . ، ازت خواهش میکنم که تو هم بري زر «:  بال به آرامی گفت
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زالی با ترشرویی یه نگاه ر.  ادوارد از در بیرون رفت و ناپدید شد.  بلوندي به ادوارد خیره شد و بهش اشاره کرد که بره

  . ، و بعد اون هم ناپدید شد هشدار دهنده بهم تحویل داد خیره  و

من هر دو تا دست سردش رو توي دستهام گرفتم .  یکدفعه تنها شدیم، من عرض اتاق رو طی کردم و کنار بال نشستم

  . و با دقت نوازششون کردم

  » . ، حس خوبی داره ممنونم جیک «

  » . خیلی وحشتناك به نظر میرسی، ولی تو  قصد ندارم که اغراق کنم بلز اصالً «

  » . من واقعا وحشتناك به نظر میرسم «:  در حالیکه آه میکشید ادامه داد»  میدونم «

  » . ، بایدم ظاهر وحشناکی داشته باشه ، چیزي که از باتالق در اومده باشه خوب معلومه«:  تایید کردم و گفتم

این مثله یه رویا به نظر .  لبخند زدن احساس خوبی داره.  ، جیک خیلی خوبه که اینجا کنارم هستی«:  خندید و گفت

  » . ، نمیدونم چقدر دیگه میتونه ادامه داشته باشه میرسه

  . چشمامو چرخوندم

  » . ، پس من سعی میکنم تو این رویا باقی بمونم ، خیلی خوب خیلی خوب«:  اون گفت

  » ؟ میکنی بلز ، به چی فکر سعی کن جدي باشی.  آره همین کارو بکن «

  » ؟ اون ازت خواسته که بیایی و سرم داد بکشی «

  » . تو هیچوقت این کارو نکردي.  نمیدونم چرا اون فکر کرده که تو به حرفهاي من گوش میدي.  تقریباً «

  . اون آه کشید

  » ...کهمن  «شروع به صحبت کردم

 و ادامه داد» ؟  یه بردار دوقلو داره ”گفتم کهمن “، میدونستی که جمله  جیکوب «:  صحبتم  رو قطع کرد و گفت

  » . هست ”خفه شو و بهم گوش بده“اسمش «

  » . ، خودشه درسته «

  . ، دستاش یه کم گرم شده بودن براي یه دقیقه صحبت نکردیم

  » ؟ ازت خواسته باهام صحبت کنی اون واقعاً «
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اي رو دونم که مبارزهمی.  احساسات تو صحبت کنیم باید راجع به بعضی از « سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم

  » . ، محکوم به شکسته شروع کردم که قبل از اینکه حتی بخواد شروع بشه

  » ؟ ، با این وجود چرا قبول کردي خوب «

  .، مطمئن نبودم که چه جوابی براي این سوال دارم  من جواب ندادم

فقط دردي رو به دردهام اضافه میکنه که میخواستم فکر کردن بهش و اي رو که باهاش میگذرونم دونستم هر ثانیهمی

، برام مثله یه ماده مخدر بود و من باید  شدماما انگار باید باهاش روبرو می.  در نتیجه تحمل کردنش رو به تاخیر بندازم

  . کردم که ترکش کنمشروع می

من بهش ایمان دارم .  نم که این، تصمیم درستی باشه، من فکر میک میدونی«:  بعد از یه دقیقه سکوت ناگهان گفت

  » . فکر میکنم همه چیز درست پیش بره

  » ؟ ، نکنه جنون هم یکی از عالیم بیماریت هست ببینم«:  با نیش و کنایه گفتم.  این حرفش به شدت عصبانیم کرد

  . اما دستهاش همچنان توي دستهام بود.  ، عصبانیتم واقعی بود خندید

، در حالیکه با این همه  اما تنها راه من.  ، من نمیگم همه چیز خیلی راحت پیش میره ببین جیک.  شاید«:  گفت

، اینکه بخوام از این اتفاقا جون سالم درببرم و زنده بمونم اینه که به جادو ایمان داشته  اتفاقاي ناجور محاصره شدم

  » . باشم

  » ؟ جادو «

یکی از دستهاش رو از دستم بیرون کشید و .  لبخند میزد»  . هش ایمان داشته باشیتو که باید بیشتر از هر کسی ب «

   » . ، مثل بیشتر چیزا رسید، گرمتر از قبل بود اما بازهم در مقابل پوست من سرد به نظر می ام گذاشتروي گونه

  » . ا رو برات درست میکنند، جادوهایی که اتفاقه از جادو سهم بردي ايتو بیشتر از هر کس دیگه«:  ادامه داد

  » ؟ ، راجع به چی حرف میزنی چرا داري آسمون ریسمون سرهم میکنی «

اون گفت یه .  منظورم نشانه گذاریه. ..هم گفت که اون شبیه چی هستیه دفعه ادوارد ب «  . هنوز داشت لبخند میزد

.  تو باالخره اون کسی رو که دنبالش هستی رو پیدا میکنی جیکوب.  ، مثله جادو 1چیزیه مثله رویاي نیمه شب تابستان

  » . و شاید اونوقت تمام این اتفاقها معقول به نظر برسن

                                                          
١ A Midsummer Night's Dream

 نیب در که است ریشکسپ امیلیو از عاشقانه-یکمدی اثر تابستان شب مهینی ایرو
 با که استی آتن جوانان ازی گروه مورد در آن موضوع و شده نوشته ١۵٩۴-١۵٩۶ی ساهلا

. شوندیم گرییکد عاشق بیعجی طرز به آنانی جادو ریتاث حتت و انیپر دخالت



 www. twilight . ir                                                       جیکوب: کتاب دوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ٧صفحھ 

،  رسید، اما اون اینطور به نظر می رسید حتما سرش فریاد میکشیدماگه اون اینقدر ضعیف و شکننده به نظر نمی

  . بنابراین فقط کمی خرناس کشیدم

ام رو نتونستم جمله»  ...، توي این جنون  نی که نشانه گذاري همیشه میتونست عاقالنه به نظر برسهاگه تو فکر میک «

، واقعا فکر میکنی ممکنه من یه روزي روي یه غریبه  تو «.  ، در واقع نتونستم واژه مناسبی رو پیدا کنم تموم کنم

  » ؟ نشونه گذاري کنم و اونوقت همه چیز درست بشه

نظرت راجع به اینکه من !  ، بهم بگو در این مورد نظرت چیه بال«:  اش اشاره کردم و گفتمشکم بادکردهبا انگشت به 

برام خیلی  ، ، آخرش چی میشه؟ وقتی تو بمیري ؟ در مورد عشق خودت به اون چی فکر میکنی دوستت دارم چیه

  ؟ راجع به تمام این درد و نه روبراه بشهتواونوقت چطور همه چیز می ، هاي مناسب رو پیدا کنمسخت بود که واژه

، نه اینکه فکر  تو اونو میکشی!  ، تو ، اون ؟  رنج و دردهاي من هایی که هممون رو احاطه کردند چی فکر میکنیرنج

راجع به سرانجام این داستان عشق عجیب و غریبت  «به خودش پیچید اما من ادامه دادم »  . کنی بهش اهمیتی میدم

  » . بال  بینم،چون من چیزي نمی.  ، بهم نشون بده ، لطفاً هیچ احساسی باقی مونده ؟ اگه واقعاً میکنیچی فکر 

تمام این اتفاقا باالخره به یه سرانجام  ...حس میکنم ... اما من فقط .  ، جیک دونممن هنوز چیزي نمی «.  آه کشید

 سرنوشتکنم میتونی اسم تمام این اتفاقا رو اما فکر می . خیلی سخته که االن بخوایی درکش کنی.  شهخوب ختم می

  ».بذاري

  » ! براي هیچی!  تو داري براي هیچی میمیري بال «

اون این حرفا نگفته بود که .  ، و اونو نوازش کرد اش قرار گرفتدستش از روي صورتم پایین افتاد و روي شکم بادکرده

  . هر چی که بود بال داشت براش میمرد اون.  واقعا به چی فکر میکنه.  من درك کنم

تونستم بگم هر جمله اي رو قبل از اینکه به زبون بیاره و من می»  . من قصد ندارم که بمیرم«:  از بین دندوناش گفت

من به اندازه .  هاي قلبم رو نگه دارممن میخوام ضربان «:  ادامه داد.  و به من بگه در واقع داشت به خودش میگفت

  » . قوي هستم که اینکارو بکنمکافی 

، تمام ترسم از اینکه ناگهان جیغ بکشه از بین رفته  سعی نداشتم آقامنش و متین باشم.  صورتش رو بین دستام گرفتم

تو داري سعی میکنی کاري رو انجام بدي که انجامش حتی براي یه شخص مافوق .  ، بال این یه قمار بزرگه « . بود

تو به اندازه کافی قوي .  هیچ فرد عادیی نمیتونه یه همچین کاریو انجام بده.  امکان پذیر نیستطبیعی هم سخته و 

  » ! نیستی بال

با ممن میتونم از پسش بربیام من میتونم از پسش بربیام «:  ن گفتن و م ، . «  

  » . باشی اي داشته؟ امیدوارم نقشه ات چیهنقشه.  ، اینجوري بهم نگاه نکن خیلی خوب«:  گفتم

  . بدون اینکه بهم نگاه کنه سرش رو تکون داد و نشون داد که یه نقشه داره
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  » . ؟ منظورم زمانیه که هنوز یه آدم بود زمه از یه صخره پایین پریده بودتو میدونستی ا « : گفت

  » !خوب؟ «

اتاق فوریتهاي پزشکی  ، ازمه به حدي به مرگ نزدیک بود که اونا حتی به خودشون زحمت ندادن که به خوب «

  » ...، قلبش هنوز میزد  اما وقتی کارالیل پیداش کرد - ها بردناونو یه راست به اتاق مرده - ببرنش

  . خواست بگه، اون همینو می ، وقتیکه داشت راجع به حفظ ضربان قلبش صحبت میکرد منظورشو درك کردم درسته

  »! ؟ به عنوان یه انسان زنده بمونینقشه تو این نبود که بخوایی «:  با گیجی پرسیدم

به هر حال من حدس میزدم که تو عقیده خودت «  : به نگاه خیره من نگاه کرد و گفت»  . ، من که احمق نیستم نه «

  » . رو در این مورد داشته باشی

  » . آشامیفوریتهاي پزشکی خون «:  ن گفتمن و م، با م زبونم بند اومده بود

» این در مورد ازمه کار کرد و همینطور اکارالیل .  هیچکدام اونها حالشون بهتر از من نبود.  و حتی ادوارد ، رزالی تم

، بلکه  در واقع اون به زندگیشون پایان نداد.  ، یا این و یا مرگ ایی نبودراه دیگه نفقط براي این اونا رو تغییر داد چو

  » . نجاتشون داد

، درست  کردمآشام بدبین بودم احساس گناه میاز اینکه نسبت به اون دکتر خوب خون،  احساس عذاب وجدان میکردم

  . سعی کردم این فکر رو از ذهنم بیرون کنم و بحث رو دوباره شروع کردم.  مثل قبل

  »  . این راهش نیست.  ، این کارو نکن بهم گوش کن بلز «

همون احساس رو  ؛ دقیقاً د و گفته بود که اون مریضه، همون وقتی که چارلی تماس گرفته بو درست مثل قبل بود

   با خودم فکر .  تونه روم تاثیر بذارهکشم و این چقدر میفهمیدم که اگه بالیی سرش بیاد چقدر عذاب می.  داشتم

  .  ، حاال به هر شکل و غالبی که باشه ، نیاز دارم که اون زنده بمونه کردم که چقدر بهش احتیاج دارممی

، باشه؟ فقط  زنده بمون.  نه به این طریق.  ، بال اونقدر صبر نکن که دیگه دیر بشه «:  نفس عمیق کشیدم و گفتمیه 

وقتی تو   دونی که،می « صدام سخت تر و بلندتر شد»  . این کارو با اون نکن.  این کارو با من نکن.  زنده بمون

هاي خوایی اون دوباره برگرده پیش اون قاتلتو می ؟ ، مگه نه دیديتو اینو قبال .  ، اون قصد داره چی کار کنه بمیري

  » ! ؟ ایتالیایی

  . توي مبل فرو رفت

ها خرد و خمیر شده بودم رو اون موقعی رو که به وسیله تازه متولد شده «:  ، پرسیدم تر کنمسعی کردم صدام رو نرم

  » ؟ ؟ تو بهم چی گفتی یادت میاد
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  . فقط لبهاش رو روي هم فشار داد.  ابی نداد، اما اون جو صبر کردم

و من  « سعی کردم بهش یادآوري کنم»  هاي کارالیل گوش کنمتو بهم گفتی که یه پسر خوب باشم و به حرف «

  » . به خاطر تو.  آشام گوش دادم؟ من به حرفهاي اون خون چی کار کردم

  » . ، چون اون کار درستی بود تو گوش دادي «:  گفت

  » . تو هم یه دلیل خوب پیدا کن ، بسیار خوب «

اش روي شکم گرد و نگاه خیره»  . ر، حاال دیگه کار درستی نیست اما این کا «:  نفس عمیقی کشید و جواب داد

  » . 2خوام پسرم رو بکشممن نمی « :  ، و زمزمه کرد اش ثابت مونده بودبرآمده

  »؟  ، هاه یه پسربچه سالم و قوي.  من این خبرهاي خوب رو نشنیده بودم،  اوه «دستهام دوباره شروع به لرزش کردن

، یه چیزي نه مثل  خوردیه چیزي مثل کارد توي دلم پیچ می،  چه رنگ زیبایی بود.  رنگ صورتش دوباره صورتی شد

  . ، یه اره کهنه و زنگ زده ، مثله یه اره یه کارد

  . دادممن داشتم دوباره اونو از دست می

غشاي محافظ دور بچه .  سونوگرافی چیزي رو نشون نداده.  دونم که اون یه پسره یا نهمن نمی «:  کمی ترس گفت با

      اما من همیشه توي ذهنم یه پسر .  بنابراین اون تبدیل شده به یه راز کوچولو -مثله پوستشون -خیلی محکمه

  » . بینممی

  » . ، بال ي خوشگلی اینجا نیستبچه«

  » !! خواهیم دید «:  با خودبینی گفت تقریباً

  » ؟ خواياونو می یعنی تو واقعاً « : با دلخوري گفتم

  » . شانسی هست که من به طرفش برم مطمئناً.  توخیلی بدبینی جیکوب «

   ، سعی داشتم به احساس خشمی که نفس عمیقی کشیدم و به آهستگی بیرونش دادم.  تونستم جوابی بهش بدمنمی

  . شتم غلبه کنمدا

، یعنی  اه.  همه چیز درست میشه «:  ادامه داد. ام رو نوازش کردو دستشو توي موهام برد و گونه»  جیک «:  اون گفت

  » . همه چیز درست هست

                                                          
٢ I won’t kill him

 استفاده مذکر شخص سوم ریضم از دکنیم صحبت نشیجن به راجعی وقت بال نجایا در
 شدیم ترمجه نطوریمه اگر اما) بکشمش خوامیمن من( است نیا مجله نیا قیدقی معن. کرده

 ترمجه در ما نیبنابرا شد،یمن درست منتی معن و میخوردیبرم مشکل بهی کم بعد مجله در
.میداد رییتغی کم رو مجله
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  » . ، هیچ چیز درست نیست نه بال «:  ، گفتم به باال نگاه نکردم

  » ششش « ام پاك کردیه چیز مرطوب رو از روي گونه

  »  ؟ کنی بالداري روي چی معامله می «

  !!!  ، خیلی خوب بود هایی رو ایجاد کرده  بودندام کثیف بودند و لکهپاهاي برهنه.  به فرش کمرنگ خیره شده بودم

؟ این به  و حاال تو داري اونو تسلیم میکنی خواياي میبیشتر از هر چیز دیگهآشامت رو کردم تو خونمن فکر می «

،  ؟ اگه انقدر دوست داشتی که یه مادر باشی از کی خواستی یه مامان فداکار باشی.  رسهمعقول به نظر نمیهیچ وجه 

  »! ؟ آشام ازدواج کرديچرا با یه خون

ایی هر واژه میتونستم درك کنم که. هاد میکردمبهش پیشن یزي رو که ادوارد ازم خواسته بودداشتم به طرز خطرناکی چ

   . ایی کنماما نمیتونستم کار دیگه.  یکردم چقدر منو پریشان میکردکه ازش استفاده م

من حتی هیچ وقت راجع بهش .  دمدار شدن نمیاهمیتی به بچه من واقعاً.  این نیست موضوع اصالً«:  آه کشید و گفت

  » . استاین فقط یه بچه ...خوب ... اون .  دار شدن نیستاما فقط موضوع بچه.  فکر هم نکرده بودم

  » . یه نگاهی به خودت بنداز ...، بال  اون یه قاتله «

تونم اینو از اما مطمئن باش که می.  این منم که یه انسان ضعیفم.  ، منم مشکل اون نیست.  ، اون قاتل نیست نه «

  » ...تونم ، من می ، جیک سر بگذرونم

تونی منو هم احمق فرض ، اما نمی ویل اون زالوت بديتونی این چرندیات رو تحتو می.  ، بال خفه شو.  بس کن  اه «

  » . دونیخودت هم این می.  تونی از پسش بر بیاییتو نمی.  کنی و گولم بزنی

  » . ، نگرانش هستم اما خوب.  تونم یا نهدونم که مینمی « بهم خیره شد

  » !؟ نگرانش هستی «از بین دندونام تکرار کردم 

، درست مثله اینکه کلید یه چراغ روشن رو  عصبانیتم ناپدید شد.  افتاد و بعد به شکمش چنگ زدناگهان به نفس نفس 

  . زده باشید که خاموش بشه

  » . هیچی نیست « : و دوباره نفس نفس زدو گفت»  من خوبم « : به سختی گفت

، من با وحشت به پوستش  ودپیچید و دستهاش ملحفه روش رو کنار زده باز درد به خودش می.  شنیدماما من نمی

یه لکه خیلی بزرگ کبود روي .  مثله این بود که رو شکمش با جوهر بنفش تیره لک انداخته بودند.  خیره شده بودم

  . شکمش بود
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 :  پیچید پارچه رو سر جاي خودش برگردوند و بعد با حالتی مدافعانه گفتکه به خودش مینگاه خیره منو دید و در حالی

  » . ، فقط همین لی قویهاون خی «

اون چیز داره بهش آسیب “یکه گفته بود ، وقت تازه متوجه شده بودم که ادوارد چی میخواست بگه.  دهنم باز مونده بود

  . شمناگهان حس کردم که دارم دیوونه می ”میزنه

  »! بال « : گفتم

  .رسیدنکشید و چشمهاش گیج به نظر میهنوز سنگین نفس می.  به باال نگاه کرد.  اون متوجه تغییر صدام شد

  » . ، اینکارو نکن بال «

  » ...جیک «

  » ....شد اگه چی می. و ؟ فقط گوش کن و چیزي نگ ، باشه شانست رو از دست نده.  بهم گوش کن «

  » ؟ چی میشد اگه چی «

چه اتفاقی میافته اگه ! ؟ نباشه، چی میشه اگه توي این معامله اي که داري میکنی شانس دومی  با خودت فکر کردي «

چی میشه اگه مثله یه دختر خوب به حرف کارالیل گوش بدي و خودت رو زنده ! ؟ تمام این کارات براي هیچی باشه

  » ؟ نگه داري

  ».....من نمیخوام  «

. ش نبوده و نیستاین راه.  تونی از اول شروع کنیو بعد دوباره می.  ، تو زنده میمونی خوب.  هنوز حرفم تموم نشده «

  » . شه امتحان کرد، یه باره دیگه هم می دوباره سعی کن

، براي یه مدت  ، انگشتهاش اخمامو باز کردن یکی از دستهاش رو باال آورد و بین ابروهام رو نوازش کرد.  اون اخم کرد

  . کوتاه سعی کرد تا معقول به نظر برسه

؟ چه  ...که ادوارد این اجازه رو داده تونی فکر کنی چیه؟ تو نمی ، کن ، دوباره سعی منظورت از. ...فهمم یمن نم «

  » ...اي ؟ مطمئنم هر بچه دیگه فرقی میکنه چی پیش بیاد

  » . ، همین بال رو سرت میاره ، همین طوریه ، هر بچه دیگه اي هم که مال اون باشه درسته «:  ناگهان گفتم

  .  اش گیج تر شده بودصورت خسته

  » ؟ چی «
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     هرگز .  ازش محافظت کنم تونستم در مقابل خودشن هرگز نمیم.  اي نداشتمهیچ ایده.  اي نگفتمچیز دیگه

  . تونستمنمی

  . تونستم بفهمم که منظورم رو درك کردهو من می اون پلک زد

چیز عمومی رو جایگزین ام رو بکشم و به جاش یه تو فکر میکنی من باید بچه.  ، جیکوب خواهش میکنم.  اه. اوه «

؟ باید فکر کنم  چرا من باید بخوام بچه یه غریبه رو داشته باشم«.  حاال اون عصبانی بود» ! ؟ 3؟ لقاح مصنوعی کنم

  »! ؟ اي میتونه جاي بچه خودمو بگیرههر بچه واقعاً! ؟ این هیچ فرقی با بچه خودم نداره

  » . یه غریبه نبودمنظورم «:  زمزمه کردم»  . منظور من این نبود «

  » ؟ خوب پس تو چی گفتی «.  به جلو خم شد

  » . مثله همیشه.  من هیچی نگفتم.  هیچی «

  » ؟ این ایده از کجا اومده بود «

  » . فراموشش کن بال «

  » ؟ اون بهت گفت اینو بگی «.  با سوءظن اخم کرد

  ». نه «:  ، اما سریع گفتم مکث کردم

  » ؟ ، نگفت اون گفت «:  پرسید

  » . اون هیچ چیزي راجع به لقاح مصنوعی و این چیزا نگفت.  ، واقعا نه «

وقتی شروع به صحبت کرد به اطراف .  رسید، خسته به نظر می دوباره به بالش تکیه داد. د باالخره صورتش باز ش

  .  زدکرد اما داشت با من حرف نمیصحبت می.  خیره شده بود

؟ اینکه من دارم  اون چی فکر میکنه ...کنم یکه من همیشه اذیتش میدر حال. ه کناون هر کاري براي من می «

اون قسمت آخر رو زیر لب گفت و صداش »  ...ها براي غریبه «دستهاش  روي شکمش قرار گرفتن »  . کنممعامله می

  . چشماش از اشک خیس شدند.  پایین اومد

                                                          
٣ Artificial insemination

ی شگاهیزماآ طیشرا دری مصنوع صورت به لقاح عمل اجنام روش نیا اساس: ی مصنوع لقاح
 ازی جراحی ها روش کمک به را" یبارور اماده ختمک"، روش نیا در خالصه طور به. است
 طیشرا در و گرفته مرد از را" یبارور قدرتی دارای ها اسپرم" و گرفته زن بدن

 یک ختمک و اسپرم از روش نیا در البته .دهندی م قرار شیزماآ لوله در شده کنرتل
 اسپرم یا ختمک است ممکن همی سوم شخص از لزوم صورت در یا و شودیم استفاده زوج

 لقاح اجنامی برا بهیغر شخص یک اسپرم از استفاده ما کشور در البته که. شود گرفته
 فاضل الّله تیآ ، املسائل جامع(ی لنکران فاضل اهللا تیآی فتوا به بنای مصنوع

. ستین زیجا) .۶٠۵ـ۶٠۴ ص ،١ ج ، یلنکران
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  » . تو هیچ آسیبی بهش نزدي بال «: زمزمه کردم

، مثله یه زهر توي دهنم بود و اونو  اي که قرار بود بگم، هر کلمه اینکه بخوام براي اون التماس کنم خیلی سخت بود

هنوز شانسم یک به .  این زالو تنها شانس من براي اینه که بال رو زنده نگه دارم دونستم احتماالًاما می.  سوزوندمی

  .هزار بود 

  » . دمقول شرف می. ه کنکنم که اون فراموش میو من فکر می.  اونو خوشحال کنی بالتونستی دوباره تو می «

براي یه .  جویداش بودند و لبهاش رو می؛ دستاش مثله یه حلقه روي شکم بادکرده دهرسید که گوش میبه نظر نمی

اونا به تالش رقت انگیز من براي قانع آیا .  ها  چقدر دور هستندکنجکاو بودم که بدونم کالن.  مدت طوالنی ساکت بود

  ؟ دادندکردن بال گوش می

  »  ؟ یه غریبه نباشه«:  زمزمه کرد

  . به خودم پیچیدم

  » ؟ ادوارد دقیقا به تو چی گفت « : با صداي ضعیفی پرسید

  » . اون فقط فکر کرد تو ممکنه به حرف من گوش بدي.  هیچی «

  » . وباره بودمنظورم تالش د.  نه منظورم این نبود «

  .تونستم بفهمم که قبال همه چیز رو لو داده بودمچشمهاش به چشمهاي من دوخته شده بودند و من می

  » . هیچی «

  » . واو « دهنش کمی باز شد

  . اش نگاه کنم، آمادگی نداشتم که به نگاه خیره به پاهام نگاه کردم.  دوباره سکوت برقرار شد

  » ؟ ، نمیخواسته رو انجام بده هیچی خواست اون می «:  زمزمه کرد

  » . ، بلز ، البته به معنی لفظی کلمه شدبهت که گفتم اون داشت از ناراحتی دیوونه می «

  » . تو دردسر انداختیش.  ، نري پبشش چغلی کنی سورپرایزت کردم «

  . زدوقتی سرم رو باال آوردم داشت پوزخند می

فهمیدم که لبخند روي صورتم اما می.  سعی کردم پوزخندش رو بهش برگردونمو »  . کنمدر موردش فکر می «

خواد نمی ، و مشخص بود که اصالً در واقع اون فهمیده بود که در مورد چی باهاش صحبت کرده بودم.  ماسیده بود

  . اما بازم احساس عذاب وجدان داشتم.  دونستماینو می.  دوباره راجع بهش فکر کنه



 www. twilight . ir                                                       جیکوب: کتاب دوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ١۴صفحھ 

 ! ؟ ، هست کدوممون، براي هیچ اي باشه که تو بتونی برام انجام بديکنم که اینجا کار دیگهفکر نمی « : زمزمه کرد

من هچکدوم از این چیزها .  ندازيدونم تو چرا خودت رو تو دردسر میمن نمی.  به هر حال تو تالش خودت رو کردي

  » . دونمرو شایسته تو نمی

  » ؟ ه، دار به هر حال فرقی نداره «

بتونی .  تونستم برات طوري توضیح بدم که تو هم بتونی درك کنیآرزو داشتم که می «آه کشید »  حاال دیگه نه «

 همونطور که  -به شکمش اشاره کرد  -  تونم بهش آسیبی برسونممن نمی.  کنمبفهمی که چرا دارم این کارو می

  » . ن عاشقشمم.  تونم یه اسلحه بردارم و به طرف تو شلیک کنمنمی

  » ؟ ، چرا تو همیشه عاشق چیزاي خطرناك میشی بال«

  » . کنم اینطور باشهفکر نمی «

  » بهم اعتماد کن «:  لحن صدام رو محکم و سخت کردم و گفتم

  .به پاهام خیره شده بودم.  به باال نگاه نکردم

  » ؟ کجا میري «

  » . من اینجا هیچ کار مثبتی انجام ندادم «

  » نرو  « الغرش رو ملتمسانه نگه داشته بود و التماس کردهاي دست

من به اینجا « : اما گفتم.  خوام کنارش بمونمکردم که می، احساس می کشیدیه چیزي درونم بود که منو به طرفش می

  » . باید برم.  تعلق ندارم

  » پس چرا امروز برگشتی؟ «هنوز توي صداش التماس وجود داشت 

  » . رو باور نکرده بودم فهاي چارلی که گفته بود تو مریضیحر.  اییاینکه ببینم تو واقعا زندهقط براي  ف«

  ! تونستم از روي صورتش بخونم که حرفم رو باور کرده بود یا نهنمی

  » ....گردي؟ قبل از اینکه برمی دوباره «

  » . میريتو میو ببینم که .  ، من دوست ندارم این اطراف بگردم و منتظر باشم بال «

  » . باید بري.  حق با توئه  .حق با توئه «

  . به طرف در قدم برداشتم
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  » . دوستت دارم جیک «و پشت سرم زمزمه کرد »  خداحافظ «

دونستم که باید ترکش اما می.  نزدیک بود روي زانوهام بیافتم و همه چیزو دوباره از اول شروع کنم.  برگشتم تقریباً

بال با .  قبل از اینکه منو بکشه.  کردم، حتی اگه خیلی سخت بود ترك می اعتیادي رو که بهش داشتم باید این.  کنم

  . کشتاین کاراش داشت اون رو هم می

  » . ، مطمئنم مطمئنم « : زمزمه کردم

خواستم با ینم.  پوشی کردماز موتور سیکلتم که وسط چمنزار رها شده بود چشم.  ها رو ندیدمآشامهیچکدوم از خون

.  ، من به سرعت بیشتري براي رفتن از اونجا احتیاج داشتم ، در حال حاضر سرعتش برام به اندازه کافی نبود اون برم

هاي تو ذهنم دادم و گله تمام اتفاقاگه تغییر حالت می.  -  مو البته س -بود دیگه پدرم طاقتش رو از دست داده احتماالً

ها قبل از اینکه من کردند که کالن؟ آیا اونا فکر می کردندد، چی کار می شدنمطلع میدیدند و از حقیقت رو می

  ؟ شانسی پیدا کرده باشم منو گرفتن

  . ایم در اومدمبه ظاهر گرگینه.  دادم که کسی من رو ببینهاهمیتی نمی.  لخت شدم و شروع به دویدن کردم

  . م بودندالبته که اونها منتظر ... اونها منتظرم بودند

.  جیکوب «: همینکه تغییر کردم هشت تا صدا در حالیکه آسودگی خاطر توشون مشهود بود با هم توي ذهنم گفتند

  » . جیک

  . م عصبانی و ناراحت بودمشخص بود که س»  . گرديهمین االن به خونه برمی « : ، دستور داد صداي آلفا هم اومد

ل منتظر بودند که بشنوند که چه اتفاقی براي من یچدونستم که بیلی و رمی ، و ل داره دور میشهاحساس کردم که پ

ل خیلی مشتاق بود که خبراي خوب رو بهشون برسونه و همه داستان رو براشون تعریف کنه و خبر بده که من پ.  افتاده

  . ها نشده بودمآشامشکار خون

به سرعت تونستند منظره محو جنگل رو که البته اونها می.  خواستم بهشون بگم که قصد دارم به خونه برممن نمی

تونستند هر چیزي رو ، البته اونها می شمدارم دیوونه می گفتم که تقریباًنباید بهشون می.  پشت سر میذاشتم رو ببینند

  . که توي سرم بود رو ببینند

 اون خیلی قویه «:  گفتخراش دارش رو که می صداي.  - شکم باال اومده بال رو - اونها تمام ترسهاي منو دیده بودند

اون بهش آسیب  «:  وقتیکه داشت میگفت.  دیدصورت خسته ادوارد که بیماري و مقاومت بال رو می»  . ، فقط همین

زندگی بال هیچ ارزشی براي  « : یکی گفت -زالی رو هم ببینند که کنار بال بودتونستند صورت راونها می»  . زنهمی

حالت شوکه شده اونها یه سکوت سهمگین رو توي ذهنم .  و یکباره هیچکس حرفی براي گفتن نداشت  -  » دارهاون ن

  ! ! ! ! . یه سکوت غیر قابل توصیف ،  ایجاد کرده بود
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و بعد همه اونها شروع به دویدن کردند که باهام  توي نیمه راه خونه بودم قبل از اینکه اونها از شک در بیان تقریباً

، خطر کردم و  به بزرگراه رسید.  غروب کرده بود و در پناه ابرهاي تیره و تاریکی بودم خورشید کامالً.  مالقات کنند

  . بدون اینکه نگاه کنم از عرض بزرگراه گذشتم

 اونجا . صاف شده بود همدیگر رو دیدیم 4وارسازهااي که بوسیله ال، توي منطقه در ده مایلی خارج الپوش تقریباً

اونجا جایی بود که در مسیر رفت وآمد نبود و کسی به اونجا   بین دو صخره تیز که از کوه جدا شده بودند، اي بودمنطقه

ود به ل هم درست همون موقعی که من اونها رو دیدم تونسته بپ.  تونست ما رو ببینه، هیچکس در اونجا نمی رفتنمی

  . ، بنابراین همه بودند و گله کامل شده بود گله برسه

  . ، فضاي ذهنم رو پر کرد همگی با هم و یکباره شروع به صحبت کردند و ناگهان شلوغی و هرج و مرج

کشید به طرف باالي جمع رفت و در راس ، و در حالی که یه ریز خرناس می م کامال مشهود بودعصبانیت و ناراحتی س

روي پاهاشون .  تمام گروه هیجانزده بودند.  کردندد درست مثله سایه باهاش حرکت مییرل و ج، پ رار گرفتگله ق

  . کشیدندایستاده بودند و یا اینکه با هیجان خرناس می

، و هر چی که بود دلیل  ، ولی متوجه شدم که من در مرکز توجه اونها هستم اول دلیل عصبانیتشون رو نفهمیدم

اونها قادر بودند به خاطر اینکه من .  ، من توي یه دردسر افتاده بودم رسیداینطور که به نظر می.  عصبانیتشون من بودم

  . خوان باهم بکنند، هر کاري که می از دستورات سرپیچی کردم

  ! هنشون رو به همدیگه انداختند و افکارشون شروع کرد به حرکت در افکار همدیگاو بعد نگاهاي پریش

  » ؟ چطور چنین چیزي امکان داره «

  » ؟ معنیش چی میتونه باشه «

  » ؟ چه اتفاقی ممکنه پیش بیاد «

  » ! خطرناکه.  امنیت نداره اصالً.  این درست نیست «

  » . انگیزههیوالگونه و یه چیز پلید و نفرت. غیرعادیه «

  » . تونیم با یه همچین چیزي کنار بیایمهی ما نمی «

  . من و یکی دیگه ء، البته همشون به جز دیگه گله هماهنگ شده بود و هماهنگ با هم فکر میکردنحاال 

                                                          
٤ Logger

 را درختان آن در که استی شغل و است جیرا کایآمر و کانادا در شرتیب : یالوارساز
 .کنندیم نقل و محل را الوارها و کرده قطع را درختان یا. کنندیم الوار به لیتبد
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.  ، نشستم کردمن کنار یکی از برادرانم که گیج بود و با چشمهاش من رو بازرسی نمیکرد و داخل ذهنم رو جستجو نمی

  .  وحاال متوجه شدم که کنار کی نشسته بودم

  . بود گله دور و برم رو گرفته

  » . همچین موردي توي معاهده ذکر نشده «

  » . دهیه همچین چیزي همه رو توي خطر قرار می «

کردم که درك کنم که اونها به چه چیزي سعی می.  کردم که صداهاي درهم و برهم رو از هم تشخیص بدمسعی می

  . رسیداما این کار عاقالنه به نظر نمی.  کنندارن اشاره می

، بدترینِ  خوب.  هایی بود که توي ذهن من بودنتصاویري که توي مرکز توجه همه قرار داشت همون صحنهدر واقع 

  . زده ادوارد بودشو صورت وحشت تصاویر کبودیهاي بدن بال.  اونها

  » . اونها هم ازش میترسند «

  » . خوان کاري انجام بدناما انگار اونها نمی «

  » . کنندحمایت میاونها دارن از بال سوان  «

  » . تونیم اجازه بدیم اونها به ما غلبه کننما نمی «

  » . ، خیلی مهمتر از جان یک انسانه ، امنیت هر کسی که تو این منطقه هست هاي ماامنیت خونواده «

  » . دیم، ما این کارو انجام می ، خوب خوان بکشنشاگر اونها نمی «

  » . کنیممون حمایت ما باید از قبیله «

  » . هامون حمایت کنیمما باید از خونواده «

  » . ، قبل از اینکه خیلی دیر بشه ما باید اونو بکشیم «

این چیز داره به سرعت رشد  ": گفت، کلمات ادوارد بود که ناگهان در ذهنم شکل گرفت که می یکی دیگه از خاطراتم

  ". میکنه

  » ! به سرعت « : یکی گفت

ما وقتی براي تلف کردن نداریم «: د ناگهان گفت یرج . «  

ایه جنگ خیلی سخت ...ما یه جنگ در پیش داریم  تونه به این معنی باشه کهاین می «:  ري اخطار دادمب . «  
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ایم، ما هم آماده خوب «: ل فکر کردپ . «  

ما باید غافلگیرشون کنیم« :  م گفتس «  

شروع کرد به فکر کردن در مورد استراتژي جنگی کد یرو در اینجا بود که جم رو ه در پیش داشتیم و دنباله صحبت س

.  تونیم به راحتی هر کدمشون رو تنها گیر بیاریم و بکشیماگه بتونیم اونها رو از هم جدا کنیم می«  : ادامه داد و گفت

  » . این شانس پیروزیمون رو افزایش میده

خواست ، مثل این بود که جمع گرگها می ثباتی میکردماحساس بی.  رو به آرومی بلند کردمسرم رو تکون دادم و پاهام 

  .  هاش رو به من زد و بهم اشاره کرد که من هم بلند شمگرگ کنار من بلند شد و شونه.  منو گیج کنه

  » . صبر کن « فکر کردم

  . ل نظر کردندافکار گرگها براي یک لحظه متوقف شد و بعد دوباره شروع به تباد

وقتمون خیلی کمه «:  م گفتس . «  

، قصد نداشتید بهشون حمله  ؟ همین امروز بعدازظهر به خاطر معاهده کنینشماها چی فکر می.... اما « :  به تندي گفتم

  » !؟ ؟ اونم در حالیکه هنوز معاهده شکسته نشده کنیداما حاال دارید نقشه یه حمله رو طرح می.  کنید

ما .  این یه اخطار براي همه آدمهاي این منطقه است.  این چیزي نیست که توي معاهده پیش بینی شده باشه « : مس

، و  دونیم که اون هرچی که هست خیلی قویه، اما می دنها دارند چه جور مخلوقی رو پرورش میدونیم که کالننمی

،  جیک.  ایی باشهتر از اونیه که بخواد پیرو هر نوع معاهدهتجربهتر و بیاون خیلی جوون.  کنهداره به سرعت رشد می

.  ، و مشتاق براي شکار ، سرسخت و مهار نشدنی وحشی! ؟ هایی رو که باهاشون جنگیدیم یادت میادتازه متولد شده

  » . ها رو هم اضافه کن، اما به این یکی حمایت کالن حاال یکی از اونها رو تصور کن

  » .... دونیمما نمی « قطع کنم سعی کردم حرفش رو

ما .  تونیم به موجودي که ازش هیچ شناختی نداریم شانس حمله رو بدیم، نمی دونیم و به همین دلیلدرسته ما نمی «

مطمئن بشیم که اونها قابل  ، البته اونهم تا وقتیکه ما کامالً دیم که اینجا زندگی کننها این اجازه رو میفقط به کالن

  » . غیرقابل اعتماده .... چیزاین .  اعتمادند و هیچ انگیزه و اشتیاقی براي آسیب رسوندن به ما یا مردممون ندارن

  »، همونطور که ما ازش خوشمون نمیاد ها هم ازش خوششون نمیادکالن.  اما اونها هم احساسشون مثل ماست«: گفتم 

م چهره حمایتگرانه سوزالی رو از ذهن من بیرون کشید و اون رو به دیگران هم نشون دادر .  

؟ خوب اشکال این کار کجاست.  تونیم براش مبارزه کنیمما می « : مس! «  

  » . میخواین عصبانیتتون رو روي یه بچه خالی کنین.  استاما اون فقط یه بچه « : با تعجب گفتم
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  » . مونهبچه باقی نمیاون براي همیشه  «: لیا زمزمه کرد

  » . تونیم همینطوري از کنارش رد بشیم، ما نمی ، این یه مشکل بزرگه هی رفیق «: یل گفتئکو

تنها کسی که این .  کنینشما فقط دارین قضیه رو از چیزي که هست بزرگتر می « : سعی کردم براشون دلیل بیارم

  » . ، بالست وسط تو خطره

با این تفاوت که این بار این .  ، اما دوباره با انتخابی که خودش کرده در خطره تو هستآره حق با  «:  سام گفت

  » . انتخاب فقط به خودش مربوط نیست و همه رو تحت تاثیر انتخابش قرار داده

  » . کنماما من اینطوري فکر نمی «:  به آرومی گفتم

دیم که توي سرزمین ما شکار کنهآشام اجازه نمیخون، ما به یه  تونیم این شانس رو بهش بدیمما نمی «:  مس . «  

  » . خوب بهشون بگو که از اینجا برن «

  . بود ثْس،  اون  گرگ.  ، این جمله رو با عصبانیت گفت گرگی که کنارم نشسته بود و ازم پشتیبانی میکرد

آشام از سرزمین ؟ وقتیکه یه خون بندازیمو این مشکل رو از سر خودمون باز کنیم و به جون دیگران  «:  م جواب دادس

ما از هر کسی که .  فرقی هم نداره که اونها قصد شکار داشته باشن یا نه.  بریم، ما اون رو از بین می ما عبور میکنه

  » . کنیمو تا جاییکه توان داشته باشیم حمایت می بتونیم

  » . ترسیدي که مبادا گله رو تو خطر بندازياز این میهمین بعداز ظهر تو .  این دیوونگیه « به سرعت جواب دادم

  »!  دونستم که مردممون در معرض چه خطري قرار دارندامروز بعداز ظهر نمی «

  »؟ ، بدون اینکه بال کشته بشه رو بکشین چیزخواین این شما چطور می!  تونم درك کنممن نمی «:  باعصبانیت گفتم

  . ، حرفهاي زیادي بود ما تو اون سکوت ناگهانی، ا هیچکس حتی یک کلمه هم نگفت

  »! ؟ این حمایت کردن شماها از آدمها شامل حال اون نمیشه!  اونم یه آدمه «فریاد کشیدم 

  » . در هر صورت اون میمیره «

  » . کنیمما فقط این روند رو کوتاهترش می « : لیا بود که اینو گفت و ادامه داد

.  قصد داشتم با دندونام پاي چپش رو بِکَنم  به طرف خواهرش خیز برداشتم، ثْکنار س از.  کاري که کردم این بود

از روي درد .  ، اون منو به عقب کشید م رو توي پهلوم احساس کردمتصمیم رو عملی کنم که دندونهاي سنزدیک بود 

  . و عصبانیت زوزه کشیدم و به طرفش چرخیدم
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  »!  بس کن «

مثل این بود که پاهام زیر بدنم خم شده .  ، با صداي پر طنینی که از طرف آلفا صادر شده بود اون یه دستور داده بود

  . م  بهم بود، اطاعت کردن من و نگاه خیره س خیلی سریع توقف کردم و تنها چیزي که احساس کردم.  بودن

فداکاري بال بهاي .  ، لیا رحم باشیهاش بیتو نباید اینقدر با «:  اش رو از من برگردوند و رو به لیا گفتاون نگاه خیره

گرفتن زندگی یه انسان  بر ضد تمام باورهایی که ما سعی داریم بهش .  سنگینی داره و همه ما این رو تصدیق میکنیم

 ، عزادار همه ما براي کاري که امشب خواهیم کرد مطمئناً.  انگیز، یه چیز غم اما این یه استثناء هست.  پایبند باشیم

  ».  خواهیم بود

و ادامه داد »  !؟ امشب «: در حالیکه شوکه شده بود گفت  ثْس» باید بیشتر راجع به این  من فکر میکنم ما ...م س

تونه این ما نمی منظور تو در مورد مطمئناً.  موضوع صحبت کنیم و در نهایت باید با بزرگترهاي قبیله مشورت کنیم

  » ...باشه که 

ها داري اهمیتی بدیمتونیم نسبت به احساسی که به کالنما نمی « : قطع کرد و گفتم صحبتش رو س وقتی .  ثْ، س

  » . براي مذاکره نیست

ما به تمامی افراد گله براي این جنگ نیاز داریم «:  ایی به دور ما دو نفر قدم میزد و ادامه دادم در محیط دایرهس  ،

کنم که این البته من درك می.  جنگیستی پس تو هم امشب همراه با ما میو تو قویترین جنگجوي ما ه.  جیکوب

     تونباید خودت رو.  تما وجاسپر  ، یعنی اما باید با قویترین جنگجوهاشون بجنگی.  جنگ براي تو خیلی سخته

،  گیریمادوارد و رزالی قرار می، جراد و من در مقابل  لپ.  یل و امبري هم با تو میجنگنئ، کو ها کنیبقیه قسمت درگیر

به احتمال زیاد کارالیل و آلیس هم .  دونیم که اونها تنها محافظاي بال هستنبا اطالعاتی که جیکوب برامون آورده می

مونندزمه مینزدیک ا هر کی که راهش به طرف اون باز بود همه .  و لیا هم باید با اونا بجنگن ثْ، برادي و کالین و س

.  ، و اون رو بکشه باید به طرفش بره - رفتتونستیم ببینیم که حتی توي ذهنش هم از گفتن اسم بال طفره میما می

  ».  اولویت اول گله از بین بردن اونه

اونها شروع به حرکت .  تنش موجود باالخره افراد رو عصبی کرده بود.  افراد گله با غرلند و حالتی عصبی موافقت کردند

.  رسیدها با زمین پوشیده از سرخس، سریعتر و تیزتر به گوش میصداي برخورد پنجه. ها سریعتر شده بود گام ، کردند

ما در مرکز یک .  کردیمباقی مانده بودیم و حرکت نمی ثْفقط من و س.  رفتها به شدت داخل زمین فرو میانگشت

  . بیده و بدنهاي آماده براي حمله، طوفانی از دندانها برهنه و گوشهاي خوا طوفان قرار داشتیم

زمین رو لمس کرد ثْبینی س  .تونستم دردي که تحمل میکرد رو حس و من می م تعظیم کرداون در مقابل دستور س

اون   -  ها جنگیده بودیمروزي که ما با غریبه -  یه خیانت بود ثْ، البته این براي س ، دردي که ناشی از خیانت بود کنم

  . ها تبدیل شده بودآشامبه یکی از دوستان خون ثْکالن جنگیده بود و بعد از اون روز س کنار ادوارد
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خواست از، اون می نبود ْثدیگه هیچ مقاومتی در س شد ، هرچند که این اطاعت کردن باعث می م اطاعت کنهدستور س

  . اي نداشتصدمه ببینه اما اون انتخاب دیگه

  ! ؟ من چه انتخابی داشتم

م هرگز از اختیاراتش براي قبل از این س.  کردن، همه گله بی چون و چرا ازش پیروي می کردوقتیکه آلفا صحبت می

درست مثله یک برده که  ثْدید سدونستم که اون از اینکه میمن می.  تحت فشار قرار دادن دیگران استفاده نکرده بود

ایی به غیر از دونست و اطمینان داشت که چارهمی اگر واقعاً.  ، متنفر بود د، جلوش زانو زده بو در مقابل اربابش زانو زده

  .  داددیگران رو تحت فشار قرار نمی مسلماً  ، این کار داره

م ایمان داشت که ما باید بال و اون س.  تونست بهمون دروغ بگهاون نمی  ، مثله همین االن، پاتی داشتیموقتیکه تله

اون ایمان داشت که ما وقتی براي تلف کردن نداریم و اونقدر به این .  کرد رو از بین ببریممیهیوالیی که حملش 

  .موضوع ایمان داشت که حتی حاضر بود براش بمیره 

ا رو بخونه و ، ادواردي که توانایی این رو داشت که افکار م تونستم ببینم که میخواست خودش با ادوارد روبرو بشهمی

خواست به کسی اجازه بده که با یه همچین م نمیس.  رفتم بود و داشت باهاش کلنجار میترس ساین بزرگترین 

. دید و به همین دلیل بود که اون رو به من واگذار کرده بوداون جاسپر رو دومین حریف بزرگ می.  خطري روبرو بشه

و آسونترین هدف رو هم براي .  سپر بیشتره، شانس پیروزي من در مواجه با جا دونست که در بین افراد گلهاون می

و .  شد، به هیچ عنوان یه خطر محسوب نمی ، بدون قدرت پیشگوییش آلیس کوچولو.  گرگها جوونتر و لیا گذاشته بود

و تنها .  زمه به هیچ وجه یک جنگجو به حساب نمیاددونستیم که ا، می متولدها داشتیماز تجربه جنگ قبلی که با تازه

که ممکن بود کار رو کمی مشکل کنه کارالیل بود که البته به خاطر نقطه ضعف بزرگش یعنی تنفر عجیبی که از کسی 

  . پذیر بودخشونت و جنگ داشت بسیار آسیب

وقتیکه به نقشه سها اون روي دامی که قرار بود براي کالن.  بدتره ثْم نگاه کردم احساس کردم که حالم از حال س

  . ي کار کرده بود که افراد گله بیشترین شانس رو براي زنده موندن داشتن، طور پهن کنه

  . این احساس بدي بهم میداد

.  ها تحریک میکردمهمین امروز بعدازظهر بود که من داشتم اونها رو براي حمله به کالن.  همه چیز برعکس شده بود

منو کور کرده بود و به من اجازه نداده بود موضوع رو با  نفرت.  ، من براي این جنگ آمادگی نداشتم بود ثْاما حق با س

  . من باید نمیدونستم که اگر با یه همچین چیزي روبرو بشم چی کار باید بکنم.  دید بازتري بررسی کنم

 تونستم اجازه بدم که اون توينمی من واقعاً.  ، بدون اون نفرتی که جلوي چشمهام رو گرفته بود به کارالیل فکر کردم

و یا شاید .  کردیماي که ما ازشون حمایت می، به خوبی هر آدم دیگه اون خیلی خوب بود.  این کشتار به قتل برسه
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، خوب و  ها رو به اندازه کارالیلمن باقی کالن.  ها نداشتممن احساس قویی نسبت بقیه کالن.  حتی بهتر از دیگران

  . ، حتی اگه جنگ براي نجات زندگی خودش بود یدن متنفر بوداین کارالیل بود که از جنگ.  دونستمنجیب نمی

  . ، بمیریم ، دشمنانش اون نمیخواست ما:  خواستیم اونو بکشیم این بوددلیل اینکه ما می

  . این یه احساسی مثله خودکشی بود.  ، مثله کشتن من بود نه به این دلیل که کشتن بال.  این اشتباه بود

  » . مس ، من در اشتباه بودم «

  » . اي داریم که باید انجامش بدیماما ما حاال وظیفه.  امروز دالیل تو اشتباه بودن «

  » . نه « : با ناخوشایندي گفتم

  . ، توي چشمهام خیره شد و غرش عمیقی از بین دندونهاش خارج شد سام عصبانی شد و روبروي من ایستاد

  .  دادرش اجازه هیچ نافرمانی رو نمیو صداي طنین دا.  دستوري از طرف آلفا صادر شد

یل و امبري مراقب ءتو همراه کو.  ها میجنگیتو همراه ما میایی و با کالن.  ، امشب راه گریزي نیست جیکوب آره« 

این دلیل بودن توئه و تو امشب این وظیفه رو .  تو موظف هستی که از قبیله حمایت کنی.  خواهی بود جاسپر و امت

  » . انجام میدي

  . پاهام رو خم کردم و در مقابلش کرنش کردم.  هام خم شدند همونطور که دستورش منو خرد کرده بودشونه

  . هیچکدام از اعضاي گله نمیتونستند در مقابل آلفا نافرمانی کنند
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  فصل یازدهم

  

دوست   - وقت –هیچ  -دو مورد مهم در صدر لیست کارهایی که من

  .انجام بدم  -ندارم 

  

  

ري و کوئیل در دو طرف من منتظر مبا.  م شروع کرد به صف کردن دیگران، س که من هنوز روي زمین بودم وقتی

نها او، نیازي که باعث می شد روي پاهام بایستم و  س کنمو حمی تونستم نیرویی ر.  مع کنمج وواسمحبودن تا دوباره 

     می جنگیدم و روي زمین سر جام به خود هاشده بایاین اضطرار در من رشدي کرد و من بی فا.  رهبري کنم ور

  . می پیچیدم

اهنمی خواست که فکر کن.  گوشم ناله اي کرد توبه آرامی ري مب  .من .  بشهم به من می ترسید که باعث جلب توجه س

براي خودم  که تقاضایش براي اینکه بس کنم و کاري را.  قاضاي بی کالم او را براي این که بلند شوم حس می کردمت

  . به اندازه ي دیگران مهم نبود رو انجام بدم

کدام برادرمان .  ان سالم به در می بریمجستیم تصور کنیم که امشب کداممان ما نمی توان.  گروه وجود دشتترسی در 

فردا تسلی داده خواهد ناراحت ،  اي ؟ کدام خانواده کدام ذهن براي همیشه مارا ترك خواهد کرد.  را از دست می دهیم

آگاه از ناخود.  اندازه اي که با این ترس ها سرو کار داشتیم، به  هماهنگ.  ؟ ذهنم با ذهن آنها شروع به کار کرد شد

م را یا بینی اش پهلووئیل بک.  ري و کوئیل از آرامش نفسی کشیدندمبا.  ام را انداختم تنه زمین بلند شدم و با تکانی نیم

ال حدر  آوردیم که کالن ها  رای را به خاطر یبا هم شب ها.  از ماموریتمان.  ذهن هایشان از نبردمان پر بود.  کرد سلم

او مثل .  ر مشکل بزرگتري بودپسات کالن قوي ترین بود ولی جما.  تمرین براي تازه متولد شده ها تماشا می کردیم

؟ به اندازه اي بود  او چند قرن تجربه داشت.  قدرت و سرعت مرگباري در یک نفر جمع شده بودند.  کردینور حرکت م

  . به او به عنوان راهنما نگاه می کردند ي کالن ها که بقیه

ان بیشتري نسبت جهی  ه نگاه ممیکردي ،ه از یه زاویه ي دید دیگاگ » من می تونم نشونت بدم «:  کوئیل پیشنهاد داد

، می مرد تا مهارتش را  سپر را دیده بوداهنگامی که کوئیل در آن شب راهنمایی هاي ج . در سرش وجود داشت بقیهبه 
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در لبه ي مرگ  حتی با وجود اینکه می دانست. د براي او این اتفاق مثله مسابقه بو.  ان کندحبر خون آشام ها امتدر برا

 هاگهم  ثْس.  ديا، کالین و بر ال نجنگیده بودندحه هایی که تا به پِحتی پو کوئیل مشتاق بود ل مثل پ.  ستاو زندگی 

  .همینجوري بود  فمون جزو دوستانش نبودندحری

نمی توانستم تمرکز .  فقط سرم را تکان دادم » ؟ جنگیتو چطوري می خواي ب « کوئیل به من سقلمه زد»  ؟ کجی« 

این بود که نخ هاي خیمه شب بازي را در تمام  د، مانن جبري که در پیروي کردن از دستورات روي من بود.  کنم

  .دیگري رایک پایم را جلو گذاشتم و بعد .  عضالتم فرو کرده باشند

لیا متوجه چیزي شده بود . داشت پشت سر کالین و برادي به زور کشیده می شد ثْس  .را در طول نقشه   ثْاو س

 . را در مبارزه داخل نکنیم ثْد که سهو من می توانستم ببینم که او ترجیح می د  .کشیدن با دیگران نادیده گرقته بود

را به خانه بفرستد  ثْس ، ماو آرزو می کرد که س.  به برادر کوچک خود داشتساسات مادرانه نسبت حلیا چیزي مثل ا

هم داشت خودش را با نخ هاي خیمه شب بازي سازگار می کرد وا.  متوجه تردید هاي لیا نشد ثْس .  

اشاید اگر تو مخالفت کردنت رو متوقف می کردي «:  ري زمزمه کردمب ... «  

      ما اونارو نفله .  ما می تونیم  اونارو شکست بدیم » بزرگترین قسمتش.  تمرکز کنفقط روي قسمت خودمود « 

        شویق هایی که قبل از یک مسابقه ي بزرگ انجامتمثل .  کوئیل داشت به خودش دلگرمی می داد . می کنیم

  .دند می

. سپر سخت نبودات و جمتصور حمله به ا . می توانستم ببینم که چقدر ساده است به چیزي به جز نقش خودم فکر نکنم

االن دوباره فقط باید  . ما به آنها براي مدتی طوالنی به عنوان دشمن نگاه می کردم.  ما قبال تا این مرحله رسیده بودیم

  . همان کار را انجام می دادم

من باید .  می کردم یدباچیزي محافظت می کردند که من  من فقط باید فراموش می کردم که آنها داشتند از همان

  . دلیلی را که باعث می شد که بخواهم آنها پیروز شوند را فراموش می کردم

  » به کاره خودت باشه، سرت جیک« : امبري هشدار داد 

  . حرکت کردند یمپاهایم به آرامی برخالف جهت کشش نخها

  » مبارزه کردن به هیچ جایی نمی رسیبا  « :  امبري دوباره زمزمه کرد

       را  رو او این کا . ، آخر سر کاري را که می خواست انجام می دادمه مجبورم کن تم می خواساگر س.  حق داشت

.. ودبواضح  . می کرد

ما باید .  حتی گروهی به قدرت ما هم قدرت چندانی بدون رهبرشان نداشتند.  دلیل خوبی براي قدرت آلفا وجود داشت

و این  . وانستیم که اثرگزار باشیمت، تحت فرمان یک نفر بودیم تا می  هم فکر می کردیم ، با رکت می کردیمحبا هم 

  . باید بدنی وجود می داشت تا سري وجود داشته باشد
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ه کسی نمی تونست با تصمیم او مخالفت کن. ه نست حرفی بزن؟ کسی نمی توی چ هاه کنبم االن اشتخب اگر س .  

  .ء به جز 

به بند  ولی االن با پاهایی که.  هیچ وقت نمی خواستم به آن دست پیدا کنم، و بعد فکري به سرم زد که من هیچ وقت 

  . ، با لذتی آکنده از خشم یزي بیشتر از آرامشچ.  ی را با آرامش دریافتمئکشیده شده بودند ، استثنا

ولی چیزي از .  من به چیزي دست نیافته بودم . دم، استثنا من بو کسی نمی توانست با تصمیمات آلفا مخالفت کند

  .هیچو قت آن رو نمیخواستم در من وجود داشت که زمان تولد 

من نمی خواستم که .  من نمی خواستم االن آن کار را بکنم.  من هیچ وقت نخواسته بودم که گروه را رهبري کنم

  . ر این کار از من بهتر بودم دس.  مسئولیت تمام سرنوشت هایمان روي شانه هاي من باشد

  . ولی او امشت در اشتباه بود

  . و من براي این متولد نشده بودم که در برابر او زانو بزنم

، از بین  تولد به من تعلق گرفته بود را پذیرفتم زمانرا که در  وضایفی ، در لحظه ايمرا نگه داشته بودند  بند هایی که 

  . رفتند

پوچ چون قدرت یک آلفا از گروهش  . آزادي و قدرتی عجیب و پوچ در من جمع شدند من می توانستم حس کنم که

  .تنهایی مرا در بر گرفت اي براي لحظه . نشئت می گرفت ومن هیچ گروهی نداشتم

  . من اکنون گروهی نداشتم

به  ناو.  کشیدد نقشه می یل و جرمحکم بودم جایی که او داشت با پ م می رفتم صاف وهنگامی که به سمت س ولی

  . زدیک شدندنیشروي من برگشت و چشم هاي سیاهش سمت صداي پ

  » نه « :  دوباره به او گفتم

  . انتخاب مرا که در ذهنم با صداي آلفا می گفتم شنیدسم .  او شنید

  .اون با فریادي که از تعجب بود به عقب رفت 

  » ؟ ؟ چی کار کردي جیکوب« 

 »نه براي کاري که اشتباهه ممن از تو پیروي نمی کنم س ، . «  

  » ؟میدي به خانواده ات ترجیح  وتو دشمنانت ر ...تو «  . حیرت زده بود. او به من نگاه کرد
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به نابود کردن وقتی که من تا  . و هیچ وقت نبودند اونا دشمن ما نیستند «  دادم حتوضی» ،  اونا این طوري نیستند« 

  » . وجه نشده بودمتم ، این موضوع رواونها فکر میکردم 

، اون  اون هیچ وقت ماله تو نبوده «: سم با ناراحتی گفت »   بالست فقط براي این کار.  این به خاطر اونا نیست« 

  » . ، ولی تو داري زندگیت رو براي اون خراب می کنی هیچ وقت تو رو انتخاب نکرده

  . بزرگی از هوا را به داخل کشیدمجرعه ي .  د دهنده اي بودند ولی حقیقت داشتن رازکلمات آ

 »اونا  اهمیتی نداره که چند نفر زنده می مونن . مشاید حق با توئه ولی تو داري به خاطر بال گروه رو نابود می کنی س ،

  » .نه جونشون کف دستاشو

  » . محافظت کنیم خودمونخانواده ما باید از « 

 »به هیچ وجه نمی تونی براي من هم تصمیم بگیري ولی.  ممن می دونم که تو چه تصمیمی گرفتی س ، «  

  » پشت کنی خودتجیکوب تو نمی تونی به قبیله « 

فشرد ، سعی می کرد تا هم ه م دندان هایش را بس.  این بار تاثیري نداشت لیي اکودار فرمان آلفا را شنیدم ومن صدا

  . را کنمو اجش راکه حرف هکن رمجبو نوم

  . ولی باشهاُه تا دنباله روي پسر لوي داده نشز افرایم بلکپسر  ،  خیره شدمه چشمهاي ترسناکش ب

ل غرش کردند و د و پیجر.  و دهانش به پشت لبهایش کشیده شدندعصبانی شد »  ؟ پس موضوع اینه جیکوب بلک« 

  » تو پیروي نمی کنه ، گروه هیچ وقت از حتی اگر تو بتونی من رو شکست بدي« .  در کنار او آماده ي حمله ایستادند

  .  ناله اي از سر حیرت از دهانم خارج شد . کنم میخکوبشحاال نوبت من بود که 

  » مس ؟ من نمی خوام با تو بجنگم شکست بدم« 

، یه گوشه نمی ایستم تا تو بتونی از  من وقتی که افراد طایفه ام دارن خودشون رو فدا می کنن؟  پس نقشه ات چیه «

  » ها محافظت کنی توله ي خونآشام

  » من نمی گم که تو کنار واستی« 

  » ... اگر تو به اونا دستور بدي که از تو پیروي کنن« 

م دور کنممن هیچ وقت نمی خواستم که اونارو از س .  
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سپس قدمی به جلو برداشت تا با .  تف، با سرعت باال ر رفهایم قضاوت می کردحم سم هنگامی که او داشت رد مورد د

من تا آن لحظه متوجه ندشه بودم .  عریانش چند اینچ با ماله من فاصله داشتنددندان هاي .   پنجه در پنجه شودمن 

  . که از او بلند تر شده ام

؟ میخواي  خواي امشب مارو از هم بپاشونیمی و تو گروه منو انتخاب کرده.  نداره امکان وجود بیشتر از یک آلفا «

ات در لفافه اي متمام کل » ؟ خواي این دیوانگی رو تموم کنی و دوباره به ما بپیونديیا می؟  ریک کنیحبرادرانت رو ت

  .ان پیدا کرده بودیخون آلفا در رگ هایم جرچون .  ، ولی نمی توانستند روي من اثر بگذارند از فرمان پوشیده شده بودند

  . وجود نداشت می توانستم ببینم که چرا هیچ وقت بیشتر از یک آلفاي مرد در گروه

 می توانستم غریزه اي را  که در بدنم براي دفاع از حقم  داشت رشد می کرد.  بدنم داشت به یک مبارزه پاسخ می داد

  . اي براي برتري هیجان زده بود مبارزه، گرگی ام  هسته ي قسمت بدوي نیمه ي.  حس کنم را

م من هیچ وقت تن به مبارزه ي بی نتیجه و مخرب با س.  من تمام انرژي ام را براي کنترل آن واکنش به کار گرفتم

  .او را نپذیرفته بودمبا وجود اینکه .  هنوز برادرم بود.  نمی دادم

  » . فقط می خوام راه خودمو برم.  من اینو نقض نمی کنم .فقط یک آلفا براي این گروه وجود داره « 

  » ؟ جیکوب تو االن به گروهی تعلق داري« 

  .  پیچیدمبه خودم 

 »ولی اینو می دونم منمی دونم س ،... «  

ن صداي من بیشتر روي او تاثیر داشت تا تُ . به عقب رفت ن صدایم شنیدهنگامی که سنگینی صداي آلفا را در تُ

  . چون من زاده شده بودم تا بر او رهبري کنم.  صداي او روي من

کارسختی بود که  -...  مردم بیگناه رو ، ایستم تا تماشا کنم که گروهمن نمی .  من بین تو و کالن ها خواهم ایستاد« 

، اونارو به  از اونه رگروه بهت . می کشه...   -، ولی حقیقت داشت کار ببرم هم بهخون آشام ها  نبراي او ن کلمه رویا

  » . مس نسمت درست راهنمایی ک

، از  در حالیکه ناخن هایم در زمین فرو می رفتند . شکافتنداطراف مرا ، ا به او کردم و زوزه هاي هماهنگ پشتم ر

 . حداقل لیا تنها کسی بود که دعا میکرد از من جلو بیافتد.  وقت زیادي نداشتم.  بلوایی که به پا کرده بودم گریختم

  . من زودتر شروع کرده بودم لیو

،  اگر کالن ها آماده می شدند.  به کالن ها خبر می دادم د ،متوقف کن د و مراباید قبل از اینکه گروه متوجه شومن 

با حداکثر سدعت به سمت خانه ي . م فرصتی براي دوباره فکر کردند بدهم قبل از اینکه دیر شود ممکن بود به س
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اون خونه دیگه به من تعلق . پشت سرم ترك می کردم رخانه ام را د.  آن نفرت داشتم سفید دویدم که از هنوز از

  .به اون پشت کردم  من. نداشت 

، خوردن صبحانه با بیلی و  برگشتن از گشت زنی در یک صبح بارانی.  گر شروع شده بودامروز مثل همه ي روزهاي دی

ري همه چیز بهم ریخت جوچ ؟ عوض و غیر واقعی شد ، چطوري همه چیز کامالً ...ل، دعوا با پ ، تلویزیون خراب راشل

ها  مدا شده ام و خون آشاج، از برادرمان  ، یک آلفاي ناخواسته ، تنها شد که من االن اینجا باشمو پیچیده شد و باعث 

  ؟ را به جاي آنها انتخاب کردم

ا رنجه هایی بزرگ روي زمین بود که مصداي نرم اصابت  پ.  ن بودم افکار گیج مرا قطع کردصدایی که از آن هراسا

یه اندازه اي نزدیک می شدم که ادوارد  طمن باید فق.  جنگل سیاه پرتاب کردمخودم را به سوي .  دنبال می کردند

حالت فکري را که پشت سرم بود را  و بعد . تنهایی مرا متوقف کند لیا آماده نبود تا.  بتواند هشدار را از ذهنم بخواند

قبل از اینکه بتوانم .  هایم سست شدندقدم  . ، پیروي کردن بود تعقیب کردن نبود.  ، اشتیاق بود خشم نبود.   دریافتم

  . قدم هایم را هماهنگ کنم دو قدم تلو تلو خوردم

  ».  پاهاي من به اندازه ي ماله تو بلند نیستند.  صبر کن« 

 »؟ برو خونه فکر می کنی داري چی کار می کنی!  ثْس ! «  

،  می توانستم از درون چشمهایش ببینممن  . ست پشت سرم حس کنمرولی می توانستم اشتیاقش را د.  جواب نداد

،  ، براي او میديا، پر از ن ، چشم انداز شب براي من غمناك بود هاي من می دیدمهمان طوري که او از درون چش

  . امیدوارانه بود

  . ، ولی ناگهان او در کنار من بود و با من می دوید متوجه نشدم که سرعتم را کم کرده ام

 »از این جا برو تو جات اینجا نیست!  ثْشوخی نمی کنم س ، . «  

و من نمی رم پشت .  من فکر می کنم حق با توئه.  جیکوب من پشتتم« .  اسی کشیدنگرگ بلند و الغر قهوه اي خر

م قایم بشم وقتیس... «  

م می هرکاري که سباسن پشمالوتو بردار و برگرد به الپوش و !  م گم می کنیگورتو پشت س ري و له، تو میباوه،  «

  » گه رو انجام بده

  » نه« 

  » ! ثْس برو« 

  » ؟ ، جیکوب این یه دستوره« 

  . کوتاه بیام دیگه والش باعث شد کهئس
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  .  ، ناخن هایم در گل فرو رفت براي ایستادن ترمز کردم

  » خودت هم میدونیگم که یمن فقط دارم چیزي رو بهت م.  ام بدهجدستور نمی دم که کاري رو ان سه هیچ کمن ب« 

من می دونم که به طرز تهوع .  چی می دونم همن به تو می گم ک« ایستاد ا صداي بلندي روي پاهایش کنار من ب

  » ؟ متوجه نشدي. آوري اینجا ساکته

ز ا . ع کرد به تکان خوردنومم عصبی شر، د چیزي می اندیشد ایش به چههوقتی که فهمیدم در وراي حرف.  پلک زدم

  . ، از دور می آمد صداي زوزه ها در شرق.  لحاظ ساکت نبودیه 

شکل اولیه شون تغییر شکل ندادند اونا به «:  گفت ثْس «  

آنها می بایست از حلقه ي ذهن ها استفاده می کردند تا تمام جوانب .  گروه االن در وضعیت قرمز بود.  اینو می دونستم

من فقط می توانستم .  فضا را پر کرده بود ولی نمی توانستم فکر هاي آنها را بشنوم ززوزه ها هنو . را به وضوح ببینند

نه ماله هیچ کس دیگر را بشنوم ثْماله س ، .  

ود جدس می زدم که دلیلی وح.  با هم ارتباط ندارند  ، براي من اینطور به نظر آمد که گروه هاي  منشعب شده« 

گرگها  هیچ وقت.  وجود نداشت  هیچ دلیلی براي جدا شدن گروهچون قبال.  بدانندن این موضوع را م نداشت که پدران

، اینطور فکر نمی کنی؟  ، ولی خوب هم هست یه جورایی ترسناکه. ساکته  واقعاً.  واي .به دو گروه تقسیم نمیشدند 

یا فقط دو .  ي سه نفر وجود ندارهوز وز زیادي برا.  وي آسون تر بودهلو کوئیل شرط می بندم که اینجوري براي افرایم 

  » نفر

  » خفه شو سثْ« 

  » ، قربان بله« 

  » براي همین می تونی االن بري خونه.  همین،  فقط یه گروهه و بعد منم.  دو تا گروه وجود نداره! صبر کن « 

؟ من فکر می  بقیه رو نهخونیم ولی ماله ب دیگه روفکر هم  فقط ، پس چرا ما می تونیم اگه دو تا گروه وجود نداره« 

، فکر می کنم که  و بعد وقتی من تورو دنبال کردم یه تغییر بود.  ، یه معنی داشتبه سم پشت کردي تی که تو قکنم و

  » . اونم یه معنی داشت

 ره به شکل اولشامی تونه دوب ، پس تعییر بکنه به ایم راحتی ولی چیزي که می تونه ، درست می گیداري « : گفتم 

  » برگرده هم

ما .  ث کردن سر این موضوع نداریمحاالن فرصتی براي ب« .  بلند شد و شروع به یورتمه رفتن به سمت شرق کردسثْ 

  » ...مدامه بدیم  قبل از اینکه سباید به راهمون ا



 www. twilight . ir                                                       جیکوب: کتاب دوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ١٠صفحھ 

، نه اینکه خودم را با شدت به  وع به دویدن کردمردوباره ش.  وقتی براي این دعوا نمانده بود.  ق با او بودحدر این مورد 

  . پشت سرم ماند و مکان سنتی دومین نفر را در کنار من تصرف کرد ثْس.  لو قشار دهمج

که مقامم رو من تورو دنبال نکردم « .  بینی اش کمی پایین آمده بود . فکر کرد.  من می تونم به یه جاي دیگه برم

» ترفیع بدي

  » ، براي من فرقی نمی کنه هر جایی که دلت می خواد برو« 

من .  ولی هر دوي ما هم زمان سرعتمان را باال بردیم.  شان از دنبال کردن ما داشته باشد شنیده نمی شدنصدایی که 

     من چیزي بیشتر از .  ، کارم سخت می شد اگر من نمی توانستم در ذهن گروه نفوذ کنم . دیگر نگران شده بودم

  . آنها نمی دانستم کالن ها در مورد حمله ي

ما نگهبانی می دیمخب « ،  پیشنهاد داد ثْس «  

  » ؟ خواهرت ه؟ ب به برادرانمان حمله کنیم « . چشمانم جمع شدند» ؟  و اگر گروه با ما جنگید چی کار می کنیم« 

  » عقب نشینی میکنیمخطر می کنیم و بعد  ما اعالم ...نه« 

  » ...نمی کنمولی بعدش چی؟ من فکر .  جواب خوبیه« 

    ولی اونا هم از.  کر نمی کنم که منم بتونم با اونا بجنگمفمن .  اطمینانش کمتر شده بود.  می دونم.  موافقت کرد «

، االن اونا فقط همچنین .  شاید این باعث متوقف شدن اونا بشه.  ستندیاز ما نتر  الحمله به ما چندان خوشحایده ي 

  » . هشت تا هستند

  » منو عصبی می کنه. خوشبین نباش« .  دقیقه اي طول کشید تا کلمه ي مناسب رو پیدا کنم»  ... انقدربسه « 

  » ؟ ا فقط خفه شمیخواي من افسرده و عبوس باشم  تو می.  مشکلی نیست« 

  » فقط خفه شو« 

  » اینکار رو بکنم می تونم« 

  » به نظر نمی یاد که ؟ اینطور واقعا «

  . باالخره ساکت شد

یا ادوارد می توانست فکر آ. ه ي کالن ها را احاطه کرده بودو بعد ما از جاده گذشتیم و در جنگلی حرکت کردیم که خان

  ؟ ما را بخواند

  . فکر می کردیم "ما با صلح آمده ایم "شاید ما باید به چیزي مثل 
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  » امتحان کن« 

  » من االن احساس احمق بودن می کنم ، اونجایی؟ باشهادوارد؟  «  . براي امتحان اسمش را صدا زد » ادوارد؟« 

  » به نظر احمق هم می یاي« 

  » ؟ فکر می کنی اون می تونه فکرمون رو بخونه« 

. خودت رو برسون،  اگر می تونی ذهنم رو بخونی؟  ، ادوارد هی.  فکر کنم«  . ما االن کمتر از یک مایل فاصله داشتیم

» مشکلی براتون پیش اومده

پیش اومده مابراي «  : تصحیح کرد ثْس «  

ادوارد در ایوان بین .  ، ولی خالی نبود اریک بودتخانه .  شتیم تا به چمنزاري بزرگ رسیدیمذو بعد ما ا زمیان درختان گ

انها در آن نور کم مثل برف سفید بودندآ.  سپر ایستاده بودات و جم .  

  » ؟ ؟ چی شده ثْ؟ س جیکوب« 

. وقتی گرگ بودم بوي آنها واقعا زننده بود و بینیم رو میسوزوند  کردم و بعد چند قدم به عقب برداشتمسرعتم را کم 

و بعد به پشت سر من برگشت.  ، مردد بود ناله اي کرد به آرامی  ثْس .  

     رکتح، به عقب  م سوق پیدا کند، اجازه دادم که ذهنم به سمت کشمکش با س براي جواب دادن به سوال ادوارد

هنگامی که .  ، صحنه را از زاویه ي دیگري نشان می داد شکاف ها را پر می کرد . با من فکر می کرد ثْس.  می کرد

  . ، چون ادوارد  هیس هیس خشمگینی کرد و از ایوان پایی پرید ، متوقف شدیم رسیدیم "نفرت انگیزش"به قسمت 

  » بکشن؟اونا می خوان بال رو « :  با خشمی آشکار گفت 

اخبري  ون حالت ذکر شده بود مثل یک جمله، پرسش او را که بد سپر که قسمت اول گفتگو را نشنیده بودندات و جم

دندان هایشان در هنگامی که به ما نزدیک می شدند آشکار .   در یک چشم بهم زدن کنار ادوارد بودند.  درك کردند

  . بود

  .نصرف کن، اونا رو م سث فکر کرد » ، حاال هی« 

 »گروه داره می یاد.  بقیه شون ! اونا نه ،) مخفف اسم جاسپر( زا، ج) مخفف اسم امت( ما «  

اسپر چشمهایش را روي ما قفل کرده بوداهنگامی که ج.  سپر روي پاهایشان برگشتندات و جم ا ،ت به سمت ادوارد م

  . برگشت

امشکلشون چیه؟ «:  پرسید تم «  
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بقیه رو صدا .  ولی اونا نقشه خودشون رو براي رفع این مشکل دارند «  ادوارد آرام ادامه داد » دارمهمونی که من « 

  » باید االن باید برگردند هزماون و ا.  به کارالیل زنگ بزن. ن ک

  به سختی ناله اي کردم

  . ي قبلی این را گفتادوارد با همان صداي مرده  » اونا دور نیستند« 

 مت هاي غربی رو گشت می زنمقس ، من میرم یه نگاهی بندازم«  : گفت ثْس «  

  » ؟سثْ ، شماها در خطر هستین « :  ادوارد پرسید

  » ...شاید من باید برم فقط یه این خاطر که « و بعد من اضافه کردم»  فکر نکنم« با هم فکر کردیم 

 براي اونا فقط یه بچه اممن  . اونا کمتر دوست دارن که با من بجنگند«  اشاره کرد ثْس «  

  » ، بچه تو براي من فقط یه بچه اي« 

  .تو باید با کالن ها هماهنگ کنی . من  از اینجا میرم

مین گذاشتم ، براي ه فرمان بدهم ثْمن نمی خواستم که به س « . تفرفرو  درون تاریکی با سرعت و به او برگشت

  » هکه برو

ت را بشنوم که در تلفنش پچ پچ ممی توانستم صداي ا.  یکدیگر در چمن زار تاریک ایستادیم يمن و ادوارد رو به رو

ان ظاهر شد و بعد از آلیس روي ایو.  ، نگاه می کرد در جنگل ناپدید می شد ثْسپر داشت به جایی که سجا. کردمی

زدم که رزالی در خانه حدس  . سپر رفتاج ، سریع کنار ظه اي طوالنی به من نگاه کردحانی متفکر براي لماینکه با چش

  . ادرستناز خطري . رد هنوز از او محافظت می کنبود و  بال پیشب

چ وقت چنین چیزي رو من هی.  ، جیکوب این اولین باري نیست که بهت یه تشکر بدهکار شدم« :  ادوارد زمزمه کرد

  » ازت نخواستم

ام جان بود، کاري نبود که او انیوقتی که پاي بال در م . من خواسته بود پیش از این از به چیزي فکر کردم که او امروز

  » ، تو خواستی بله « .م نده

  » من فرض می کنم که حق با توئه«  دش فکر کرد وبعد سرش را تکان داددر مور

  » که کار رو براي تو انجام نمی دم ، این اولین باري نیست خب « :  کشیدم يآه بلند

  » درسته « ردزمزمه ک

  » ت گفتم که بال به من گوش نمی کنهبه.  ار خوبی انجام ندادمکببخشید من امروز هیچ « 
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  » ...، ولی من هیچ وقت باور نکردم که اون این کارو بکنه.  می دونم« 

  » ؟ بال بهتر شده.  فهمیدم.  باید امتحان کنی« 

  » بدتر شده « :  آرام گفت. د شدن خالیصدا و چشمانش 

  . ممنون شدمبت کرد ازش حهنگامی که آلیس ص. من نمی خواستم که آن کلمات را درك کنم 

  » ي؟ می خوام بدونم که چه خبر شدهجیکوب می شه تغییر شکل بد« :  لیس پرسیدآ

  . ، سرم را تکان دادم هم زمان با پاسخ دادن ادوارد

 »در ارتباط بمونه ثْاون باید با س «  

  » ؟ من بگی چه خبره، پس می شه به  خب« 

اونا خطري رو از .  گروه فکر می کنه که بال یه دردسر شده « :  ساس توضیح دادحی مقطع و بدون اادوارد با جمالت

اونا احساس می کنند که این وظیفه ي اوناست که خطر .  ، پیش بینی کردند اون چیزي که بال حمل می کنه... جانب 

کشند که امروز به ما حمله  بقیه دارن نقشه می.  از گروه جدا شدند تا به ما هشدار بدن ثْجیکوب و س . رو رفع کنند

  » کنند

هایشان به سمت جنگل  مو بعد چشر نگاهی به هم انداختند پسات و جما.  آلیس نفسش را بیرون داد و از من دور شد

  . یدخچر

همه چی در شرق ساکته.  هیچ کسی نیست«  گزارش داد ثْس «  

  » ممکنه همون نزدیکی باشند« 

  » یه حلقه رو دور می زنم« 

اثر تا بیست دقیقه ي دیگه می رسنک، حداهستن  راه تو هارالیل و ازمک « :  ت گفتم «  

  » ا باید به وضعیت دفاعی در بیایمم «:  سپر گفتاج

  » بیاین بریم تو«  ادوارد سرش را تکان داد

» نی، حواست به صداي زوزه ام خوابدور شدم که نمی توانستی فکرم را آنقدر  راگ.  می رم ثْمن براي گشت زنی با س

  » باشه

  » باشه« 
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، من برگشتم و به سمت شرق  قبل از اینکه داخل شوند.  چشمها یشان همه جا می گشت.  آنها به خانه برگشتند

  .دویدم

چندانی پیدا نکردم يهنوز چیز « :  به من گفت ثْس «  

  » ونا فرصت بدیم تا ما رو دور بزننما نمی خوایم به ا. زودباش.  دایره رو  دور می زنممن نصف « 

  . ، به سمت جلو چرخ زد با سرعتی ناگهانی

          کردم، دوباره نظرش را چکگوش  ثْمن به صداهاي اطراف س.  در سکوت می دویدیم و دقایق می گذشتند

  »می کردم

  »!  ، یه چیزي داره به سرعت نزدیک می شه هی«  من هشدار داد نزده دقیقه سکوت بهبعد از پا

  » دارم می یام« 

  » رهظر فرق دانبه  . شهافکر نمی کنم که گروه ب.  وضعیتت رو حفظ کن« 

 »ثْس... «  

  . ولی او بویی را که با باد می آمد حس کرد و من از ذهنش خواندم

  » . شرط می بندم کارالیله« .  خون آشام

 »ممکنه یکی دیگه باشه. ، برگرد ثْس «  

  » ر شکل می دم که براشون توضیح بدممن تغیی.  من بوشون رو حس می کنم. ، اونان نه« 

 »من فکر نمی کنم که ثْس... «  

  .ولی او رفته بود

    مراقبت کنم؟ چه  ثْجالب نمی شد اگر نمی توانستم یه شب مهیج از س.  با نگرانی به سمت حاشیه ي غربی دویدم

  . ؟  لیا ریز ریزم می کرد تحت نظر من بود بالیی سرش می آمد هگامی کنمی شد اگر در ه

  . هنوز دو دقیقه نگذشته بود که حضورش را در سرم احساس کردم.  حداقل زیاد طولش نداد

  » شکر کردتکارالیل .  اونا االن رسیدن خونه.  از دیدنم شگفت زده شدند پسر. ه ارالیل و ازمک.  درسته« 

  » اون آدم خوبیه« 

  



 www. twilight . ir                                                       جیکوب: کتاب دوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ١۵صفحھ 

  » از دالیله اینه که حق با ما بودهاین یکی .  آره« 

  » امیدوارم «

یه اون این کار رو که به منزله ي خودکش.  م گروه رو امشب نمی یاره؟ شرط می بندم که س جیک چرا انقدر  ناراحتی« 

  » نمی کنه

  . دوتاشون ، هر به نظر مهم نمی آمد.  کشیدم یآه

  » ؟ م نیست ، اینطور نیست، این خیلی هم به خاطر س اوه« 

هیچ جایی رو خالی .  را جایی که آخرین بار چرخ زده بود را حس کردم ثْبوي س . در خاتمه ي گشت زنی ام چرخیدم

  . نگذاشته بودیم

ت می میرهتو فکر می کنی بال در هر صور « :  زمزمه کرد ثْس «  

  » طوره ، همین آره« 

  » شهمیدیوونه  حتماً . ادوارد بیچاره« 

  » به معناي واقعیاونم « 

  . آنها  را با سردرگمی خواند ثْس.  اسم ادوارد باعث شد که بقیه خاطرات دوباره به ذهنم برسند

هم اینو  و خودتاین حرف مسخره ست  ! تو این کارو نکردي!  امکان نداره!  پسر اوه « و بعد او داشت زوزه می کشید

  » نه ؟ تو باید به ادوارد  بگی ین یعنی چیا.  من باور نمی کنم که تو  گفتی که اونو می کشی.  می دونی

  » ! االن اونا دارن فکر می کنند که گروه داره می یاد ! ، تو یه احمقی خفه شو ، خفه شو« 

  . زوزه اش را قطع کرد»  اووه نه« 

  »  کل دایره از االن براي توئه.  ، ادامه بده ثْس «.  راه افتادمچرخیدم و با تنبلی به سمت خانه 

شروع به تکان خوردن کرد و من به او توجهی نکردم ثْس .  

 ثْببخشید، س.  ، هشدار اشتباه بود هشدار اشتباه بود « ، می شدم فکر می کردم کهنگامی که داشتم به خانه نزدی

  » هشدار اشتباه بود.  کسی حمله نکرده.  یادش می ره.  جوونه

  . به بیرون نگاه می کرد کرد را ببینم که از  پنجره ي تاری، می توانستم ادوا وقتی به چمن ها رسیدم

  .، می خواستم مطمئن بشوم که او پیغام را گرفته است دویدم
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  » ؟، پیغلمو گرفتی.ا نبودجچیزي آن« 

  . سرش را یکبار تکان داد

ال شدم که توي سر ح، یه جورایی خوش بعد دوباره . یک راه براي ارتباط وجود نداشت ت تر می شد اگر فقطحخیلی را

  . ادوارد نبودوم

، به من  بدون اینکه به طرف من نگاه کند .و من دیدم که تمام بدنش لرزید  .م روي شانه اش به توي خانه نگاه کرد زا

  . اشاره کرد که بروم و بعد از دیدم خارج شد

  » ؟ چه خبره« 

  . انگار که خوابم را خواهم گرفت

را بشنوم که مایل ها دورتر در  ثْا این گوشها می توانستم صداي قدم هاي آرام سب.  روي چمن نشستم و گوش دادم

  . وجود داشت بشنوم کصداهایی را که درون خانه ي تاری خیلی آسون بود که تمام.  جنگل بود

 ح   ، توضی ا همان صداي بی احساس همان چیزي را که به او گفته بودادوارد داشت ب » یک هشدار اشتباهی بود« 

اون .  ت شده بود و یادش رفته بود که ما منتظر یه عالمت هستیمحیه چیزي دیگه اي نارا در مورد ثْس «  . می داد

  » خیلی جوونه

  . ت بودمفکر می کنم ا »  بچه ها رو براي نگهبانی گذاشتیمخیلی قشنگه که  «  صداي عمیق تري غرید

  » فداکاري بزرگی کردند ه ماب . اونا امشب به ما خدمت بزرگی کردند « :  کارالیل گفت

  » کاش بیرون بودم.  سودي می کنمحمن فقط .  آره می دونم« 

ه دو نفر رو ینک، اونم با وجود آگاهی ما و ا م االن حمله کنهفکر نمی کنه که س ثْس« :   ادوارد مثل یک ماشین گفت

  » تو گروه کم داره

  » جیکوب چی فکر می کنه؟« :  کارالیل پرسید

  » اون خوش بین نیست« 

  . کسی حرفی نزد

و می توانستم ماله .  من صداي تنفس  آنها را می شنیدم . می آمد که نمی توانستم تشخیصش دهم ردنک صداي آرام 

می توانستم .  با ریتمی عجیب قطع و وصل می شد . در می آمدخشن تر بود و به زور  . بال را از بقیه تشخیص دهم

،  مدیام ولی به نظر مقیاس خوبی نبا قلب خودم مقایسه ش کرد.  سریع می آمد...به نظر خیلی.  صداي قلبش را بشنوم

  . به نظر نمی آمد که من طبیعی باشم
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  » بیدارش می کنی!  بهش دست نزن«  رزالی زمزمه کرد 

  . کسی آه کشید

  » رزالی« :  کارالیل زمزمه کرد

ازه ، ولی این تنها چیزیه که اج ارتو انجام بديکما به زودي اجازه می دیم که .  ، کارالیل دوباره با من شروع نکن« 

  » می دیم

  . دو گروه خود را داشتند ها همگویی االن آن.  رف را می زنندحرزالی با هم یک  به نظر می آمد که بال و

پنجره ي تاریک مثل یک سریال  . هر قدم مرا نزدیک تر می کرد.  ه آرامی شروع به قدم زدن کردمبجلوي خانه 

تلویزیونی بود که در اتاق هاي انتظارهاي گرفته پخش می شد غیر ممکن بود که بتوانم براي مدتی چشم از آن بر 

      پشم هایم که در هنگامی که راه  ، قدم هاي بیشتري که بر می داشتم و ذشتندگدقایق بیشتري که می .  بگیرم

  . ایوان کشیده می شدند ءمی رفتم به لبه

 . باالي دیوارها و سقفی را که از آن لوستري خاموش آویزان شده بود را.  می توانستم از درون  پنجره داخل را ببینم

  ... بکشم ه باید انجام می دادم این بود که کمی گردنم راانقدر بلند بودم که تمام کاري ک

ولی .  ه را که بعد از ظهر دیده بودم را داشتمچنه اي شبیه آنحانتظار ص.  دزدکی به اتاق بزرگ روبه رویی نگاه انداختم

  . براي یک ثانیه فکر کردم که اتاق را اشتباه گرفتم.  ود که اولش گیج شدمبدر تغییر کرده قآن

به طرز و بال که  . ار رفته بودندنتمام وسایل خانه از سر راه ک . ، االن به نظر فلزي می آمد دیوار شیشه اي نبود

با نرده  تختی.  یه تخت معمولی نبود . ، جمع شده بود ناهنجاري در تخت باریکی در وسط فضاي خالی قرار داشت

نورهاي .  ایشان به بدنش وصل شده بودند مثل بیمارستان بودو مانیتورهایی که سر مبل ه هایی مثل بیمارستان بود

می بود که به بازوي بال فرو  کردن مربوط به سر صداي چک.  ولی صدایی نمی آمد.  روي مانیتور چشمک می زدند

  . ، صاف نبود مایعی که در آن بود سفید و غلیظ بود . رفته بود

ورد و ناله اي بدنش به شدت تکان خ . بال کمی در خواب ناآرامش تکان خورد و ادوارد و رزالی هردو دورش را گرفتند

یزي چ، ولی چهره اش باید  ش به من بودتپش.  بدن ادوارد منقبض شد . رزالی دستش را به پیشانی بال کشید.  کشید

  . دستش را به سمت ادوارد باال برد.  ت در یک چشم بهم زدن بین آن دو قرار گرفتم، چون ا دیدنی می بود

 او دوباره داشت می سوخت. روي برگرداند او ادوارد از  » براي نگرانی داریمزهاي دیگه اي ما چی.  ، امشب نه ادوارد« 

  . و بعد من به روي چهار پایم برگشتم من تالقی کردند چشمانش براي یک لحظه به چشم. 

  . از آن چه که پشت سرم بود فرار کردم.  ملحق شوم ثْفرار کردم تا به س.  به درون جنگل تاریک فرار کردم

  . ، بال بدتر شده بود درسته.  بدتر
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  فصل دوازدهم

  

  رو درك کنن "مزاحم"بعضیا ذاتاً نمی تونن مفهوم 
  

  . در یک خواب عمیق بودم

جنگل حاال از سیاه به رنگ خاکستري .  از پشت ابرها در حال تابیدن بودیک ساعت پیش خورشید باال اومده بود و 

، و من هوشیارش کردم تا اوضاع رو  به خاطر نگهبانی گیج شده بود و هوشیاریش رو از دست داده بود سثْ.  دراومده

، بازم خیلی سخت بود که ذهنم رو آروم کنم و اجازه  حتی بعد از اینکه تمام شب رو دویده بودم.  سبک سنگین کنیم

،  سه ، ، دو ، یک ، چهار سه،  ، دو یک.  خیلی کمک کرده بود سثْاما دویدن ریتمیک ، بدم که مغزم استراحت کنه

زمانی که دور محدوده بزرگ و وسیع کالن ها گشت میزد صداي خیلی خفیفی از پاش روي  ، دام دام –دام دام  –چهار 

، فقط یه اثر  ، اینجا هیچ چی نیست فکر کرد سثْ.  یه ردپا روي زمین خسته بودیماز دنبال کردن  ، زمین شنیده میشد

  کمک . این خیلی آرامش بخش بود.  نامشخص از فرار اونها در گذشته توي جنگل سبز و خاکستري باقی مونده بود

  . می کرد تا ذهنم رو از چیزایی که اون دیده بود خالی کنم و درعوض چیزایی رو که ترجیح میدادم جایگزینشون کنم

  . صبح رو شکستسکوت  سثْناگهان صداي زوزه تیز و کشیده 

ام از زمین کنده بشه به جلو خم کردم و با سرعت به ام با سرعت قبل از اینکه پاهاي عقبی، پاهاي جلوییم از جا پرید

  . به صداي پاهایی که به طرف ما میدویدند گوش دادم سثْ، همراه  بود دویدم سثْطرف جایی که 

  » صبح بخیر پسرا «

    خارج شد و بعد هر دوي ما با بدخلقی نگاه عمیق تري به افکار سثْبین دندانهاي  ایی ازي شوکه شدهصداي ناله

  . تازه اي که وارد شده بودند انداختیم

  » ، برو لیا اه پسر « : غرید سثْ

من سعی کردم جلوي زوزه کشیدنش رو بگیرم و با .  سرش رو به عقب پرت کرد و آماده شد که دوباره زوزه بکشه سثْ

  » سثْ،  صداتو بِبر « : خشونت گفتم

  »  باشه، اه ، اه ، اه «:  گفت سثْ

  . هاش روي زمین خطوط عمیقی رو حفر کرداون غرغر کرد و به زمین چنگ انداخت و جاي پنجه
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بدن کوچک و خاکستري لیا از بین بوته هاي به هم .  لیا به آرامی وارد منطقه ایی که در اون نگبانی میدادیم شد

  . پیچیده نمایان شد

  » ایی پسر، تو فقط یه بچه سثْدست از غرغر کردن بردار  « : لیا

وار یک در حالیکه گوشهام رو به حالت تهدید کننده ایی خوابانده بودم با عصبانیت براش خرناس کشیدم و لیا اتوماتیک

  . قدم به عقب برداشت

  » ، لیا؟ با خودت فکر کردي داري چی کار میکنی «

، اینطور نیست؟ من اومدم که به گروه  کنمکامال مشخصه که دارم چیکار می «ون با عصبانیت یه آه طوالنی کشید ا

  .و با صداي بلند خنده طعنه آمیزي کرد »  . آشامها، سگهاي نگهبان خون کوچیک خائنها ملحق بشم

  » . گرد و برو، بر ، قبل از اینکه بخوام یکی از پاهات رو بشکونم ، تونمیتونی نه «

و در حالیکه بدنش رو پیچ و تاب میداد خودش رو براي حمله » !!  بزنی خوب مثله اینکه تو میتونی به من صدمه «

  » ؟ هی فرمانده شجاع ، میخواي مسابقه بدي « آماده کرد

فریاد میزنم و نه ، تا جاییکه احساس کردم شش هام پر هواشدن و زمانیکه مطمئن شدم نه  من یه نفس عمیق گرفتم

   .ام رو ناگهان بیرون دادم، هواي درون سینه عصبانی میشم

و این افکار رو با نهایت »  ! ها بدونن که این فقط خواهر احمق تو هستش که به اینجا اومده، برو و بذار کالن سثْ «

  . خشونتی که میتونستم ادا کردم

، باسرعت  رسیدکرد خیلی خوشحال به نظر میفقط به خاطر اینکه داشت اونجا رو ترك می سثْ»  . ، دارم میرم باشه «

  . به طرف خونه به راه افتاد

  » ؟ میخوایی اجازه بدي تنهایی به طرف خون آشامها بره تو واقعاً «:  لیا

  » . و  و کنار تو بگذرونهترجیح میده که اونا بگیرنش تا اینکه بخواد وقتش رو با ت سثْمن مطمئنم که  «:  گفتم

  » . خفه شو آلفاي بلند مرتبه..... ، منظورم اینه که  خفه شو جیکوب «

  » !؟ تو اینجا چه غلطی میکنی لیا «

 1، اونم وقتیکه برادر کوچیکم به عنوان عروسک دندونگیر شینم، تو واقعا فکر کردي من میرم تو خونه می جیک «

  »  آشامها داوطلب شدهخون

                                                          
1 chew toy:  واناتیح نیا و است سگ مثلی واناتیح خمتص کهی باز اسباب یا عروسک نوع کی

کنندیمی باز آن با گرفنت گاز با
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  ».  خواد، در واقع هیچکس اینجا تو رو نمی احتیاجی به حمایت تو نداره سثْمطمئن باش  «

بهم  «و در حالیکه با عصبانیت بهم پارس میکرد ادامه داد »  !! ، حاال من باید گریه کنم ، اوه اوه « : لیا با تمسخر گفت

  » . ، و اونوقت من از اینجا میرم بگو کی اینجا بهم احتیاج نداره

  » ؟ ، هست نیست سثْاینهمه جوش زدنت اصال در مورد  پس «

، و  بهم گفته میشه بهم نیازي ندارند ، من فقط دارم سعی میکنم توضیح بدم این اولین بارم نیست که البته که هست «

  »!! ، البته اگه تو بتونی بفهمی که منظورم چیه یه عامل محرك نیست این واقعاً

  .  دادم و سعی کردم که وضعیت رو کمی آرومتر کنممن دندونام رو نشون 

  » ؟ م تو رو فرستادهس «:  ازش پرسیدم

» راستشو .  ، اما من از طرف اون نیومدم م پیغام آورده بودم شما مجبور بودید به حرفام گوش بدیداگه من از طرف س

  » . ، اون لیاقت وفاداري منو نداره بخواي جیک

اي هوشیار میبودم تا اگه لیا  نقشه ، باید کامالً که در قالب کلمات بیان میشدند گوش میدادم من با دقت به افکار اون

  .  ، متوجه میشدم و اونو خنثی میکردم براي فریب دادنم داشت

  .ر از حقیقت محض نبودیاضهارات لیا هیچ چیزي به غ.  اما اونجا هیچ اثري از فریب و نیرنگ نبود

  » !؟ واقعاً !؟ ؟ هان و االن به من وفداريت «:  با نیشخد پرسیدم

این وضعیت بیشتر از اون .  ، بهم اعتماد کن ، من روي اختیارات خودم کار میکنم من انتخابهاي محدودي دارم «: لیا

  ».  چیزي که براي تو لذت بخشه براي من نیست

اون به خاطر این موضوع ناراحت .  توي ذهنش میتونستم یه جور هیجان عصبی رو ببینم.  این حرفش حقیقت نداشت

من توي ذهنش رو جستجو .  ، اما در عین حال به طور غریبی داشت افکارش رو به سمت خاصی هدایت میکرد بود

  . ، سعی داشتم منظور واقعیش رو بفهمم کردم و در عین حال سعی کردم که متوجه این موضوع نشه

مید و از اینکه افکارش رو مورد کند و کاو قرار داده بودم واقعا منزجر و ، اون فه ناگهان لیا حالت حمله به خودش گرفت

  . عصبانی شده بود

هیچ وقت سعی نمیکردم قبل از اینکه اون کاري بکنه من .  سعی میکردم که به افکار لیا گوش ندم من معموال

  . حساسیتش رو به چیزي زیاد کنم و یا تحریکش کنم
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لیا با نگرانی .  ، اون داشت ادوارد رو میدید و توضیحاتی در مورد اون میداد قطع شد ثْسناگهان افکارمون به وسیله 

   این نشون میداد که هیچ .  ، دیده میشد صورت ادوارد در همان پنجره اي که شب گذشته دیده شده بود.  نالید

  .مرده ،  اون یه صورت کامال سفید بود.  العملی در مقابل اخبار نشون نداده بودعکس

العملی نشون آشام به هیچکدام از این افکار عکسخون»  . ، اون خیلی بد به نظر میرسه واو «:  ا خودش گفتبسثْ 

  . لیا کمی آرامش پیدا کرد.  دور زد و به طرف ما برگشت سثْ.  اون داخل خونه ناپدید شد.  نداد

  » . باش، سریعتر  ؟ یاال زودباش چه اتفاقی افتاده «:  لیا پرسید

  » !ید ، یاال شما هم اونجا نایست اینجا هیچ چیز قابل ذکر دیگه اي غیر از چیزي که دیدید  نیست « : گفت سثْ

از وقتیکه قرار شده من به کسی تعلق  و ظاهراً.  و من فرمانده هستم آلفا منم.  ، حضرت آقا البته باید بگم که «:  گفتم

، و البد با خودتم فکر کردي که تو وظیفه منو بهتر از  اینکه خودم باشم خسته شدمو فکر نکن که من از .  داشته باشم

و رو به لیا ادامه »  تو رو انتخاب میکنم  ، البته اگر قرار باشه کسی رو به جاي خودم انتخاب کنم، خودم انجام میدي

  »...  ، نه من تو رو تحمل میکنم و نه تو منو تحمل میکنی لیا «دادم  

، براي من تنها چیزي که االن  ، براي من اهمیتی نداره که تو از چه چیزي خوشت میاد 2رم کاپیتان آبویوسمتشک«

  » . باشم سثْمهمه اینه که همراه 

  » ! یادآشامها خوشت نمیاما تو از خون «:  گفتم

رو با اونها حفظ میکنم و فقط به  اممن فاصله.  اما من برعکس تو به اتحاد پایبندم.  یادخوب تو هم خوشت نمی «:  لیا

  » . سثْ، مثل  گشت زنی دور محدوده اونها ادامه میدم

  »! ؟ لیا با تمام اینها من باید به تو اعتماد کنم «

، من  جیک « : قد من بشه و توي چشمهام خیره شد و گفت لیا گردنش رو کشید و روي پنجه پاهاش بلند شد تا هم

  »  نمیفروشمام رو به دشمن گله

این  «:  ، با تشر به لیا گفتم انجام داده بود سثْ، درست مثل کاري که  میخواستم سرم رو به عقب بگیرم و زوزه بکشم

   شما .  ایی که متعلق به منه خارج شو، لیا از محدوده ، این حتی یه گله نیست این  فقط من هستم!  گله تو نیست

  » !؟ نها نمیذارید، چرا منو ت کلیر واترها چتونه

  . و از اینکه ناراحت شده بود خوشحال بودم ، من رجونده بودمش ، اون داشت ناله میکرد رسید و پشت ما ایستاد سثْ

  » ؟ ، نکردم جیک من خیلی کمک کردم « : با ناراحتی گفت سثْ

                                                          
2 Captain Obvious  :   منبت یا سوپرمن مانندیی قھرمانھا ابر بھ ھیشبی تیشخص ، مادن جان نوشتھ کیکمی داستانھای تھایشخص ازی کی 
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بنابراین .  لیا هم همون جاست ، اما هر جا که باشی ظاهراً راستش رو بخواي تو خودت دردسري درست نکردي بچه «

حاال میتونی از من به خاطر اینکه ازت  ....، بري خونه  تنها راهی که میشه از دست لیا خالص شد اینه که به تو بگم

  » !؟ خواستم بري ناراحت باشی

  » ! ، لعنتی لیا تو همه چیز و خراب کردي «غرید  سثْ

  » . ، من میدونم آره « : بود به آرامی گفتس و ناامیدي ألیا در حالیکه افکارش پر از ی

احتی اون خیلی بیشتر از چیزي بود که من حدس ، شایدم نار من درد و ناراحتی رو توي اون سه واژه لیا حس کردم

،  ، چون نمیخواستم این احساس بد رو بهش بدم راستش من دوست نداشتم یه همچین چیزي رو حس کنم.  میزدم

، اون تمام این خشونتها رو تحمل میکرد و این همون موضوعی بود  شه با لیا خشن بود اما خوبالبته گله گرگها همی

  . که باعث میشد افکارش تلخ و گزنده باشه و شاید دلیل وجود اون کابوس همیشگی توي ذهنش همین بود

؟ راستش لیا خیلی  دوست نداري منو بفرستی خونه ، دوست داري تو واقعاً ....یک ج « هنوز احساس گناه میکرد سثْ

رو تحت ، اینجا ، ما میتونیم منطقه بزرگتري  ، منظورم اینه که همراه اون ، حرفمو باور کن میگم ، واقعاً هم بد نیست

آشامها رو خونم هفت نفره میشه و اون مجبور میشه حمله به کنترل خودمون داشته باشیم و با این کارمون گروه س

  » ! ، میدونی حتی شاید این یه چیزه خوب باشه عقب بندازه چون تعدادشون کمتر از اونها میشه

  » . نمیخوام که رهبر یه گروه باشم ، من واقعاً سثْمیدونی « 

  » . پس بنابراین به ما دستور نده و ما رو رهبري نکن « : لیا پیشنهاد کرد

  »  . ، همین االن به طرف خونه برید رو شنیدم، نظراتتون  خوب « من غریدم

گید ، اونا مردم کالنها یا هر چیزي که می.  آشامها رو دوست دارم، من خون ، من متعلق به اینجا هستم جیک « : سثْ

  » . ، این چیزي هست که ما انجام میدیم ، بنابراین منن و من میخوام که ازشون محافظت کنم

، اون فقط میخواد هر جایی باشه که  ، اما خواهرت به اینجا تعلق نداره اینجا تعلق داشته باشی بچهشاید تو به  «:  گفتم

چیزي .  خواستم دیده بودمگفتم چیزي رو که می، براي اینکه وقتی اون جمله رو می مکث کوتاهی کردم» .  تو هستی

 سثْلیا در واقع قصد نداشت هر جایی که .  کنه، چیزي که میخواست پنهانش  که لیا سعی میکرد که بهش فکر نکنه

  .بود باشه 

  » !؟ بود سثْ، این درباره  لیا «:  با تندي و کج خلقی گفتم

  » . اینجا هستم سثْ، من براي خاطر  البته«  اون سعی کرد از جواب دادن طفره بره

  » مو براي فرار از س « ادامه دادم
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من فقط اینجا هستم تا کاریو که گفتم .  نیستم دالیلم رو براي تو توضیح بدم، من مجبور  جیک«  فکش منقبض شد

  » . حاال هم تمومش کن.  من به گله تو تعلق دارم جیک.  انجام بدم

  .در حالیکه غرغر میکردم با سرعت ازش دور شدم 

ها هم متنفر ، از کالن بود همونقدر که از من متنفر.  قصد نداشتم از دستش خالص بشم من هرگز واقعاً.  مزخرف بود

ه و به همون اندازه دلخور و آشامها رو در یه لحظه بکشبود و به همون اندازه خوشحال میشد اگه میتونست تمام خون

احساسی که از خالص شدن از دست  ت میشد اگر مجبور میشد که از اونها حمایت کنه و همه اینها در مقایسه باحنارا

م داشت هیچی نبود س.  

اون هنوزم .  ناراحت کننده نبود که براش آرزوي ناامیدي داشته باشم ، بنابراین براي منم اصالً لیا از من خوشش نمیومد

م بودعاشق س  .درد زیادي که م دور بشه و این براش خیلی خوشایندتر از این بود که همراه با اون آرزو داشت که از س

اون میتونست یه گزینه .  و حاال اون یه انتخاب دیگه داشت.  وضوع زندگی کنهم باشه و با این متحمل می کرد کنار س

  . ، باهاشون همراه بشه هاآموز کالنحتی اگه به این معنی باشه که به عنوان سگ دست.  دیگه رو انتخاب کنه

،  و پرخاشگر ادا کنهها رو خشن اون سعی میکرد واژه»  من نمیدونم اگه این کارو نمیکردم چی میشد « اون فکر کرد

، بازم تمام تالشم  من مطمئنم که حتی قبل از اینکه بخوام خودمو بکشم «اما یه چیز خیلی شکننده توي ظاهرش بود 

  » . رو میکنم

  ». .. گوش کن لیا «

من از سر .  ، این به هیچ وجه کار خوبی نیست ، و سعی نکن براي من دلیل تراشی کنی ، تو گوش کن جیکوب نه «

م برگردم و تبدیل بشم به بجز اینکه به گله س.  ؟ هر کاري که تو بخوایی انجام میدم ، باشه ایستمراه تو کنار می

اون روي  »....  میخوایی که من برم اگه تو واقعاً.  همون دوست دختر سابقی که اون نمیتونه از شرش خالص بشه

  » . باید منو مجبور به رفتن کنی... «  به چشمهاي من زل زد و ادامه دادپاهاي عقبش نشست و 

،  م احساس همدردي میکردمنسبت به س.  ، با عصبانیت دندان قروچه کردم من براي یه دقیه طوالنی و ناراحت کننده

جاي هیچ شکی نبود که اون همیشه میخواست تا گله رو دور هم نگه .  کرده بود سثْحتی با وجود کاري که با من و 

  ؟ ، هیچ وقت درست انجام نمیشد چی میشد اگه هیچ چیزي حاال.  داره

  » !؟ ، ناراحت میشی اگه من خواهرت رو بکشم سثْ «:  گفتم سثْبا عصبانیت به 

  » . ، شاید آره ...خوب  « : اون براي یه دقیقه فکر کرد و گفت

  . من آه کشیدم

چرا سعی نمیکنی یه کم مفید باشی و بگی که چی خوب .  هر کاري که بگم انجام میدي.  بسیار خوب سرکار خانم «

  »؟  ، چه اتفاقی افتاد میدونی؟ بعد از اینکه شب گذشته ما از گله جداشدیم
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چون اون خیلی .  ، خوب من فکر میکنم شما این قسمت رو شنیدید البته.  یه زوزه خیلی بلند و ترسناك« :  لیا گفت

، شما انقدر دور شده بودید که ما صداي هیچکدوم شما رو  داد تا فکر کنیمهمین زوزه  به ما یه کم فرصت .  بلند بود

میتونستیم اون  سثْتموم گذاشت اما من و اش رو نااینجا که رسید لیا جملهبه »  ...م س.  دیگه نمیتونستیم بشنویم

اش رو ادامه چیزي رو که توي ذهنش میگذشت و بهش فکر میکرد رو ببینیم اما هر دو ساکت موندیم تا خودش جمله

، کامال مشخص بود که ما باید خیلی سریع درباره اتفاقاتی  بعد از اینکه شما رفتید...  «لیا بعد از یه مکث ادامه داد .  بده

 هاي پیش اومده مشورت کنهم تصمیم گرفت با بقیه بزرگترهاي قبیله راجع به مسئلهس.  کنیمکه افتاده بود تجدید نظر 

البته خوب ما قصد داشتیم مقدمات رو فراهم کنیم و یه نقشه طرح کنیم و سعی کنیم مشکل رو یه جور .  ، امروز صبح

، البته خوب این نظریه شماها  بندازهمن میخواستم بهش بگم که اون نباید یه جنگ دیگه رو راه .  دیگه حلش کنیم

من دیگه مطمئن نیستم که اونها چکار میخوان .  ، یه خودکشی به معنی واقعیه همراه زالوها باشید سثْ، اینکه تو و  هم

،  راستش.  خوام که توي جنگل تنها باشمآشام هم باشم نمی، اما اینو مطمئنم که حتی اگه یه خفاش خون انجام بدن

  » . ، این یه جور فصل شکار براي زنهاي جذابه میدونینخوب 

، من اجازه مرخصی گرفتم که به خونه برم و به  شب قبل وقتی براي گشت زنی از همدیگه جدا شدیم « لیا ادامه داد

  » ...بگم که چه اتفاقی افتاده  مادرم

  » ؟، تو همه چیز و به مامان گفتی مزخرف «:  با عصبانیت غرید سثْ

  » . ، ادامه بده لیا.  براي یه ثانیه هم که شده حرف خواهرت رو قطع نکن سثْ « : تندي گفتمبه 

من یه بار دیگه به بدن انسانیم برگشتم و به اندازه یه دقیقه وقت پیدا کردم که در مورد اتفاقات پیش اومده  «:  لیا گفت

.  کردن من خوابیدمشرط ببندم که بقیه فکر میحاضرم .  ، من تمام شب رو مرخصی گرفتم خوب راستش.  فکر کنم

اي رو که از هم و افکار دو تا گله.  ، فکر میکردم م، و گله س که جدا شده بودین و حاال یه گله بودین سثْمن به تو و 

،  در آخرو .  ، در مورد چیزي که درسته فکر کنم دادو این به من اجازه می.  کردمجدا شده بودن رو با هم مقایسه می

، حتی اگه قرار باشه بهم لقب خائن رو بدن و  برام از هر چیزي مهمتره سثْبه این نتیجه رسیدم که امنیت و سالمت 

خوب من تصمیم گرفتم که براي مادرم یه یادداشت بذارم .  آشامهاي متعفن رو تحمل کنممجبور بشم بوي گند اون خو

  » ...سم هم اون رو ببینه و امیدوارم که 

  .لیا گوشش رو به طرف غرب بلند کرد

  » . ، منم امیدوارم آره « و من هم موافقت کردم 

  » ؟ حاال ما باید چی کار کنیم.  ، این همه چیزي بود که من باید میگفتم خوب جیک « لیا پرسید

من اصال دوست نداشتم  ، به من چشم دوخته بودند و این واقعا یکی از اون کارهایی بود که سثْ، لیا و  هر دوي اونها

و »  . تنها کاري که االن ما میتونیم انجام بدیم اینه که با دقت مراقب اطراف باشیم « من حدس زدم که.  انجامش بدم

  » . شاید بهتر باشه تو یه کم استراحت کنی «رو به لیا ادامه دادم 
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  » . خوابیدم،  من به همون اندازه که شما خوابیدین «:  لیا با اعتراض گفت

  » ؟ ، تمام دیشب رو در حال انجام اون کارایی بودي که برامون گفتی فکر کنم تو گفتی «

خوب اصال  «اي کشید و ادامه داد سپس خمیازه»  . اون اتفاقا دیگه قدیمی شده.  خوب اه خیلی« :  لیا با غرغر گفت

  » . دم، من هیچ اهمیتی نمی هر چی

  »  . ، من اصال خسته نیستم م، جیک جنگل نگهبانی مید من تو حاشیه « : گفت سثْ

اون تقریبا با هیجان .  ، واقعا خوشحال به نظر میرسید از اینکه اونها رو مجبور نکرده بودم که به خونه برگردند سثْ

  » . ها چک کنم، منم میرم که داخل محدوده رو با کالن باشه«  : گفتم.  کردحرکت می

شاید یکی دو راند « .  ، لیا داشت متفکرانه نگاش میکرد روي زمین مرطوب و در امتداد مسیر به حرکت دراومد سثْ

  » . ، میخواي بدونی که چند بار میتونم به زمین بزنمت سثْهی  ...،  ، قبل از اینکه من بخوابم مسابقه بدیم

  » ! نه «

، انگار بحث با صلح و دوستی  من خرناسی کشیدم.  شنیده میشد میخندید توي جنگل سثْصداي خنده ریز لیا که به 

  .  به پایان رسیده بود

، حتی کوچکترین  اون خودشو با هر چیزي راحت تطبیق میداد.  لیا هر کاري رو صرفا براي خاطر خودش انجام میداد

براي .  کار غرورش رو در نظر نگیرهاما غیر ممکن بود که توي یه .  چیزها هم باید در محدوده قضاوت اون جا میگرفت

، به نظرم یه نفرم براي انجام  اما اون واقعا محقق نشد.  هست "دو نفره"یه مدتی من فکر میکردم که این شراکت 

، اونم  حاال، این خیلی سخت بود که روي نفر دیگه هم بخوام فکر کنم.  اما حاال ما سه نفر بودیم.  این کار کافی بود

  . ن براي پذیرفتن لیا باهاش معامله کرده بودمدر حالیکه م

  » ؟ لپ « لیا اشاره کرد

  » . شاید « من موافقت کردم

   لیا گفت.  فرار کنه سمو من شگفت زده بودم از اینکه لیا تا کی میتونه از .  لیا با حالتی عصبی و رنجیده خاطر خندید

  » . ل آزار دهنده باشمپ از  ، من این رو هدف خودم قرار میدم که برات کمتر جیک «

  » . ، روش کار کن خوب «

اصال هیچ تصوري از اینکه که چه مدت  ، ، به فرم انسانیم تغییر حالت دادم وقتیکه چند یارد با چمنزار فاصله داشتم

.  ذهنم رو ببینهاما در عین حال دوست هم نداشتم که لیا بتونه توي .  ، اونم به شکل انسان بمونم نداشتم میتونم اینجا

،  همینکه به طرف در قدم برداشتم. ام رو پوشیدم و سپس از چمنزار عبور کردم، شلوارك کهنه وقتیکه به چمنزار رسیدم

ذاشت تا با من مالقات گدر حالیکه قدم به بیرون می، کارالیل رو  ي ادواردیکه به جادر باز شد و من واقعا جا خوردم وقت
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زبونم گیر کرد و .  با دیدنش براي یه ثانیه قلبم وایساد.  ر خسته و شکسته به نظر میرسیدصورتش بسیا.  کنه دیدم

  .  نمیتونستم چیزي بگم

  » ؟ حالت خوبه جیکوب «

  » ؟ بال «: انگار یه چیزي راه گلوم رو بسته بود، به آرومی پرسیدم

ادوارد گفت که تو داري به اینجا میایی و .  ، متاسفم ، ببخشید اه! م؟ ، من تو رو ترسوند اون درست مثل شب قبله «

اون .  خواد حتی براي یه لحظه هم از کنارش دور بشه، ادوارد نمی ، بال بیدار شده من اومدم بیرون که بهت سالم کنم

  ».  ازش دور باشه خواد حتی یه ثانیه، ادوارد هم نمی وقت زیادي نداره

  . نگفت اما تا اونجا که ممکن بود آروم گفتکارالیل این حرفها رو با صداي بلندي 

من واقعا میتونستم اونو احساس .  مدتی قبل از اینکه گشت بزنیم - مانی که خوابیده بودم مدت کوتاهی میگذشتز از

  . ، که مثل یه ردیف روي ایوان چیده شده بودند نشستم یه قدمی به جلو برداشتم و روي یه نیمکت راحتی.  کنم

  . ، و روي یه صندلی در مقابل من نشست آشام برمیومد، طوریکه فقط از یه خو رامی حرکت کردکارالیل به آ

تو نمیدونی که من چقدر از محبتی که در حقمون .  ، جیکوب من شب گذشته فرصت پیدا نکردم که ازت تشکر کنم «

ادوارد .  ام رو بهت مدیونمنوادهامش خ، اما من امنیت و آرا میدونم که هدفت حمایت کردن از بال بوده.  کردي ممنونم

  » ....مجبور به انجام چه کاري شدي بهم گفت که تو براي حمایت از ما 

  » . حرفشم نزن «:  من زیر لب گفتم

  » . باشه هر طور تو مایلی «

خیلی  ت و آلیس و جاسپرما.  ، میتونستم صداي دیگران رو که توي خونه بودن بشنوم ما در سکوت نشسته بودیم

زمه توي یه اتاق دیگه به آرومی چیزیو زمزمه ا.  ، صداهاي جدید از طبقه باال میومد آهسته با هم صحبت میکردند

.  ، اما نمیتونستم بگم که کدوم مال کدوم یکی بود صداي آهسته نفس کشیدن ادوارد و رزالی رو میشنیدم.  میکرد

 من میتونستم صداي قلبش رو هم بشنوم.  ، عمیق و تند رو بشنومهمینطور میتونستم صداي نفس کشیدن متفاوت بال 

  . یکنواخت نبود..... اون . 

چیزي که منو مجبور به انجام هر کاري میکرد که تا قبل از اون ممکن نبود انجامش   این اتفاقا مثل یه سرنوشت بود،

من اینجا بودم بدون اینکه بتونم .  ومده بود، اما من توي این بیست و چهار ساعت گذشته هیچ کاري از دستم برنی بدم

  . ، تا اون بمیره اینجا بودم و فقط انتظار میکشیدم.  کاري انجام بدم

  . ، صحبت کردن بهتر از گوش دادن بود به هیچ وجه نمیخواستم گوش بدم
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خودم جوابش رو قبل  من از کارالیل این سوالو پرسیدم در حالی که»  ؟ اونو مثل یکی از اعضاي خونوادت میدونی «

  . اش کمک کردم، زمانی که اون گفته بود که من به آرامش و امنیت خونواده گرفته بودم

  » .ز یه دختر خیلی عزی.  بله، بال حاال دخترمه «

  » . اما تو اجازه دادي که اون بمیره «

میدونستم که چه حسی .  بودصورتش خیلی خیلی خسته .  ، و اون براي مدت زیادي سکوت کرد بهش خیره شده بودم

  . اون باالخره جواب داد . داره

اما من نمیتونستم جلوش .  میتونم تصور کنم که تو بخاطر این اتفاق چه حسی داري و چه فکري در مورد من میکنی «

  » . ، که تحت فشارش قرار بدي این اصال درست نیست که موقعیتی رو به وجود بیاري.  رو بگیرم

، مثله این بود که هر کلمه اي رو که بخوام  ، اما اون این اجازه رو به من نمیداد از دستش عصبانی بشمدوست داشتم 

نه با مرگ .  ، اما نه توي یه همچین موقعیتی اونا قبل از این خوب به نظر میرسیدند.  بگم در واقع به خودم گفته باشم

اما اگه کسی .  اي نشمبه خاك مالیدم تا مجبور به انتخاب دیگه رو سمبه خاطر میاوردم که چطور پشت  ....ز هنو.  بال

بال عاشق .  این شبیه اون چیزي که فکر میکردم نبود.  ، همه چیز خیلی پیچیده میشد که دوسش داشتم میمرد

  . چیزهایی شده بود که نباید میشد

اون .  آشام یا یه همچین چیزيان یه خون، به عنو ؟ منظورم اینه که اي داشته باشهتو فکر میکنی که شانس دیگه «

  » . زمه به من گفته بودا ....درباره 

، من دیدم که وقتی زهر  کنم، اگه حتی یه شانس دیگه وجود داشته باشه من اونو انتخاب می من همیشه گفتم «

حتی این زهر هم نمیتونه ، اما موقعیتهایی وجود داره که  آسا عمل میکنه، چقدر معجزه آشامها وارد بدن میشهخون

هیچ چاره دیگه اي براي من باقی  ...و اگه اون نتونه مقاومت کنه قلب بال خیلی سخت داره کار میکنه .  کمکی بکنه

  »!  ، یه کار نمیمونه بجز

نها شاید ت.  وقفه بود ، تپش قلب بال نامنظم و با ناکی که توي حرفهاي کارالیل بود این رو نشون میداد کهدنکته در

زمین  ، این بود که کردم شده بودتوضیح منطقی براي اینکه چرا همه چیز برخالف اون چیزي که من آرزوش رو می

  !  شروع کرده بود به وارونه چرخیدن دور خودش

، من از  دیشب حالش خیلی بد بود « و به آرومی ادامه دادم» ؟  حاال این چیز باهاش چی کار میکنه « سوال کردم

  » مه اون سرمها و سیمهایی رو که بهش وصل بود رو دیدمپنجره ه

اما فکر میکنم بال بتونه براي یه مدتی  ، راستش اون به عنوان یه جنین خیلی قویه.  جنین با بدنش سازگار نیست «

نش هر بد.  ، بهش برسه تر اینه که جنین اجازه نمیده مواد غذایی رو که بدن بال احتیاج دارهگمشکل بزر.  تحمل کنه

، اما باز هم  من سعی کردم که از طریق تزریق وریدي بهش غذا برسونم.  ماده مغذي رو که بهش میرسه پس میزنه
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همه چیز در مورد موقعیت و شرایط بال روند بسیار سریعی داره اما با همه اینها من مراقبش .  بدنش اون رو جذب نکرد

، شاید بال در کمتر از یه ساعت از  وگرنه در غیر اینصورت.  هم هستم، مراقب جنین  یعنی نه فقط مراقب اون.  هستم

من .  راستش من نمیتونم این روند رو متوقف کنم و یا حتی نمیتونم سرعتش رو کم کنم.  کمبود مواد غذایی بمیره

  » !؟ واقعا نمیتونم که این جنین چی میخواد

زمانی .  ، دیروز بودم وباره به همون جایی برگشته بودم کهانگار من د.  و صداي خسته کارالیل در آخر جمله شکست

  . عصبانی و کمی دیوونه کننده –که من شکم باال اومده بال رو دیدم 

نمی تونستم جلوي چیزي رو که داشت بهش .  براي اینکه بتونم جلوي لرزش دستهام رو بگیرم اونها رو مشت کردم

تا .  تنها داشت از داخل بهش ضربه میزد بلکه داشت بهش گرسنگی هم میداداون هیوال نه .  آسیب میرسوند رو بگیرم

اي رو بگیره داشت با مکیدن زندگی بال کارش رو زمانی که به اندازه کافی بزرگ نشده بود که بخواد زندگی کس دیگه

  ...ستم بگم که اون چی میخواد من دقیقا میتون.  شروع میکرد

  . مرگ ، خون و مرگ و خون

سعی میکردم روي آروم .  ، به کندي نفس میکشیدم و به کندي هم نفسهام رو بیرون میدادم بدنم داغ شده بود تمام

  . کردن خودم متمرکز بشم

از .  آرزو داشتم که واقعا میتونستم یه نظریه بهتري بدم که اون موجود واقعا چی هست«  کارالیل به آرومی زمزمه کرد

،  البته من شک دارم.  میشه و این یه چیزي فراتر از تمام چیزاییه که من تا حاال دیدم اون جنین به خوبی داره حمایت

اما رزالی به شدت با این کار .  کرد  3اما شاید یه راهی وجود داشته با شنه که بشه یه سوزن رو وارد کیسه آمینوتی

  ».  کنممخالفه و به هیچ عنوان اجازه نمی ده که من بخوام این تئوري رو امتحان 

  » . ؟ یا یه چیزي شبیه سوزن به چه دردي میتونه بخوره یه سوزن «

میتونه بهم کمک کنه که بیشتر راجع به جنین بدونم و همینطور میتونه بهم کمک کنه که بتونم تخمین بزنم که اون  «

عداد کرومزومهاش چند تاست حتی اگر هم بتونم یه مقدار از مایع آمینوتی رو بگیرم یا بدونم ت.  اول مستعد چه چیزیه

...«  

  » ؟ ، میتونی اینو یه کم بازش کنی و به زبون ساده تر بگی تو داري منو گیج میکنی دکتر «

چند واحد بیولوژي .  ، بسیار خوب باشه « . اش هم خسته به نظر میرسید، حتی صداي خنده کارالیل نخودي خندید

  » ؟ چیزي خوندي ؟ تو در مورد جفت کروموزمها هم گذروندي جیک

  » ، حدس ما بیست و سه جفت داریم فکر کنم «

                                                          
3 amniotic sac  نیجن دور دیایم وجود به رحم در نیجنی وقت که استیی غشای نوتیآم سهیک

 عیما نیا داخل نیجن که شده پری نوتیآم عیما از سهیک نیا داخل و فراگرفته را
.است شناور
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  » . ، بله انسانها «

  » ؟ شما چند تا دارین«  چشمک زدم و گفتم

  » . بیست و پنج جفت «

  » ؟ االن معنی این چیه «براي یه لحظه به مشت هام خیره شدم و گفتم 

یه چیزي مثل تفاوت یه شیر و .  نوعی کامال متفاوت باشه، معنیش این باشه که تمام اندامهاي ما به  من فکر میکنم «

آلودي کارالیل آه غم»  اما این موجود جدید از لحاظ ژنتیکی همسازتر از اون چیزیه که فکر میکنم.  یه گربه خونگی

  »!  من واقعا نمی دونم که باید بهشون اخطار بدم یا نه « کشید و ادامه داد

البته .  ، از ادوارد بیشتر متنفر بشم خیلی راحت تر شده بود که به خاطر یه همچین حماقتیمن هم یه آه کشیدم و برام 

اما با این وجود برام خیلی سخت بود که همچین حسی رو نسبت به کارالیل هم .  من از ادوارد همیشه متنفر بودم

  . شاید به این دلیل که من نسبت به کارالیل احساس حسادت نداشتم.  داشته باشم

، کرومزومهاي جنین به ما نزدیکتره یا به  موزمها چند تاست ممکنه که کمک کنه تا بدونمدونستن اینکه تعداد کرو «

حتی این ممکنه  «هاش رو باال انداخت و ادامه دادکارالیل شونه»  . اینکه بدونیم در آینده باید منتظر چی باشیم.  بال

واقع من آرزو دارم که حداقل چیزي داشته باشم که بتونم بررسیش کنم،  ، در من فقط حدس میزنم.  اصال کمکی نکنه

  » . ، فقط کاري که بشه انجامش داد مهم نیست چه کاري

و ناخودآگاه یاد اون داستان المپیک و تست دوپینگ افتادم و با »  ؟ کروموزمهاي من چند تاست «ناگهان زمزمه کردم

  » ؟ دنهم انجام می DNAگفتم اونا تست  «خودم 

  » . تو بیست و چهار جفت داري جیکوب «:  کارالیل گلوش رو صاف کرد  و گفت

  . من آهسته برگشتم و بهش خیره شدم و از تعجب ابروهامو باال دادم

، ژوئن گذشته وقتی درمانت  خیلی کنجکاو  بودم ...، راستش من  من «اون دسپاچه و خجالت زده به نظر میرسید

  »  برداشتممیکردم ازت نمونه 

  ».م اما من بهش اهمیتی نمید.  حدس میزنم که باید عصبانی بشم «:  اش یه ثانیه فکر کردم و گفتمدرباره

  » . متاسفم من باید ازت اجازه میگرفتم «

  » ، منظورت این نبود که بهم صدمه بزنی؟ خیلی خوب دکتر «
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ي خیلی من فقط میخواستم روي گونه.  زنمبهت نمی ايمن هیچ صدمه.  ، بهت قول میدم که منظورم این نبود نه «

، یه جورایی به نظرم  آشامی، عامل به وجود آورنده طبیعت خون میدونی بعد از گذشت قرنها.  جالب تو تحقیق کنم

  » . در واقع به نظرم جادوییه.  ، که این خیلی جالبه انهمنوعهاي تو از نوع بشر مشتق شده.  پا افتاده استپیش

  » اجی مجی الترجی « با خودم زمزمه کردم

بعد .  ، یه خنده خسته دیگه کارالیل خندید.  ، رفتار کارالیل خیلی شبیه رفتار بال بود در برخورد با این جادوي آشغال

  . صداي ادوارد رو از طبقه باال شنیدیم و مکث کردیم تا صداش رو بهتر بشنویم

  »  ؟ رزالی امکان داره تو هم با من بیایی.  کارالیل صحبت کنم، باید با  همین االن برمیگردم بال «

البته نمیشد !  یه جرقه از چیزي.  اش وجود داشتانگار کمی زندگی توي صداي مرده.  صداي ادوارد فرق کرده بود

  . گفت که امید بود اما شاید آرزوي امید بود

  » ؟ چی شده ادوارد «:  اي پرسیدبال با  صداي آروم و گرفته

  » ؟ ، لطفا رزالی.  ، فقط یه ثانیه وقت میگیره ، چیزي نیست که الزم باشه تو نگرانش باشی عشق من «

  » ؟ ؟ میتونی جاي من کنار بال بمونی زمها « رزالی صدا زد

ها بوجود آمده بود شنیدمزمه از پلهمن صداي زمزمه وزش بادي رو که در اثر پایین آمدن ا .  

  » البته «:  اون گفت

. ابتدا ادوارد و بعد درست پشت سرش رزالی از در خارج شدند.  کارالیل جهت نگاهش رو تغییر داد و به در چشم دوخت

خیلی متمرکز به نظر میرسید و در مقابلش رزالی خیلی بد .  بود روح ، کامال مرده و بی صورتش هم مثل صداش بود

  . زالی بستادوارد در رو پشت سر ر.  بین به نظر میومد

  » ؟ کارالیل «

  » ؟ چی شده ادوارد «

من داشتم به .  ، شاید داشتیم راه رو خطا میرفتیم شاید ما در مورد این مساله اشتباه میکردیم «:  ادوارد با زمزمه گفت

 چی میخواد صحبت ...داشتی در مورد اینکه جنین ، فقط این یه بار ، و وقتی تو  گفتگوي تو جیکوب گوش میدادم

  ».  ، یه فکر جالب به ذهن جیکوب رسید میکردي

؟ حداقل در این یه مورد من تنها  ؟ بجز کینه آشکاري که نسبت به اون چیز دارم ؟ من راجع به چی فکر کردم من

      میتونستم بگم که ادوارد هم در اینکه اون جنین رو دوست داشته باشه و نسبت بهش مهربان باشه مشکل.  نبودم

  . هاي سختی رو گذرونده بودساعتشت و دا
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. ما سعی میکردیم به بال اون چیزي رو که  بهش احتیاج داره بدیم « ادوارد ادامه داد»  . یماي ندارالبته ما هنوز نقشه «

جنین  ...ما اول باید به نیازهاي  اما شاید.  ، میتونست اون رو بپذیره و بدنش به همون خوبی که بدن ما اونو قبول کرد

  » . ، بتونیم کمک موثرتري به بال کنیم شاید اگه ما بتونیم نیاز جنین رو  برطرف کنیم.  توجه کنیم

  » . من از تو پیروي نمیکنم ادوارد «:  کارالیل گفت

.  ،چی آشام باشه، یه خون اگر این مخلوق بشتر از اونکه به انسانها شباهت داشته باشه.  در موردش فکر کن کارالیل «

  » . ؟ جیکوب بهش فکر کرد ؟ چیزي که بهش نرسیده نی حدس بزنی به چی احتیاج دارهنمیتو

، سعی کردم به یاد بیارم من به چه چیزي فکر کرده  ؟ من به سرعت اون مکالمه رو مرور کردم من بهش فکر کردم

  . و ناگهان یادم اومد و درست در همون لحظه هم کاالیل متوجه منظور ادوارد شد.  بودم

  » ؟ تشنه است ...تو فکر کردي اون  «:  اون با لحنی شگفتزده گفت»  اوه «

،  صورت زیبا و بدون نقصش حاال کامال باز شده بود.  رسیداون دیگه بدگمان به نظر نمی.  رزالی نفس عمیقی کشید

کارالیل  «: اه کنه گفتو بعد بدون اینکه به من نگ»  . ، درسته البته « زمزمه کرد.  چشمهاش از هیجان میدرخشیدند

  » این ایده خیلی خوبیه.  رو که ذخیره کردیم براي بال نیاز داریم O- 4همه گروه خونی  نم

! ؟ در نهایت بهترین را کدومه ...من واقعا گیج شدم  « اش گذاشت و در افکارش غرق شدکارالیل دستش رو زیر چونه

«  

فکر میکنم ما باید از .  براي فکر کردن روي راههاي جدید نداریمما وقت کافی  « : رزالی سرش رو تکون داد و گفت

  » . طریق همون راه باستانی و قدیمی خودمون عمل کنیم

،  شما دارین راجع به اینکه به بال خون بدید که بنوشه. ..شما دارین  «من زمزمه کردم »  . یه لحظه صبر کنین «

  » !؟ صحبت میکنید

، بدون اینکه حتی یه نگاه کوتاه بهم  و رو به من شروع به غرغر کرد»  . ، سگ ود تو بوداین نظریه خ «:  رزالی گفت

یه چیزي شبیه به امیدي که توي صورت ادوارد .  من اون  رو نادیده گرفتم و فقط به کارالیل نگاه میکردم.  بندازه

  . و فکر میکردکارالیل لبهاش رو جمع کرده  بود .  ، توي چشمهاي دکتر هم دیده میشد دیدم

  » . من نمیتونم لغت درست رو پیدا کنم ...این فقط  «

  » ؟ هیوال، موجود تنفرآور  «:  ادوارد زیر لب گفت

                                                          
یی پادزا  RH دارد، وجود RH نام به یعامل انساا خون قرمزی ها گلبول سطح بر ٤

-ندارند را پادزا نیا کهی کسان. شود یم حمسوبRH+باشد، داشته را آن کس هر که است
RH ی دارا که یشخص اگر. دارندی منف یا مثبتی خون گروه اصطالحا ای شوند یم سوبحم

 خون و ساخته پادتن آن هیعل بدنش کند افتیدر مثبت خون گروه است،ی منف خون گروه
 خون گروه نیبنابرا. اوردیم وجود بهی جد مشکالت کننده افتیدری برا و شودیم خلته

O- است سازگار افراد متام به که استی خون گروه تنها .
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  » . کامال درسته «

  » ؟  اما اگه بهش کمک کنه چی« :  ادوارد گفت

  » ؟ کنید ؟ یه لوله به زور تو حلقش فرو شماها میخواین چی کار کنین «باعصبانیت سرم رو تکون دادم 

  » یعنی قبل از اینکه کارالیل انجامش بده.  من میخواستم ازش نظرش رو بپرسم «

اگه تو بهش بگی که این ممکنه به بچه کمک کنه، اون حتما «  رزالی سرش رو به عالمت توافق تکون داد  گفت

  » . حتی شاید ما بتونیم به هردوشون از طریق یه نی غذا بدیم.  قبول میکنه

استفاده میکرد صداش  بچهوقتیکه اون حتی از کلمه  -من دلیل تمایل شدید رزالی براي محافظت از بال رو درك کردم

واقعا داشت چه اتفاقی .  هر کاري میکرد تا از اون هیوالي کوچک زندگی خوار محافظت کنه 5بلوندي -عاشقانه میشد 

  ؟ ؟ رزالی واقعا دنبال یه بچه بود گمشده رو به هم میرسوند؟ این دنیاي عجیب و غریب داشت دو تا تیکه  میافتاد

، یکبار سرش رو به عالمت توافق  ، بدون اینکه به من نگاه کنه از گوشه چشمم ادوارد رو دیدم که با پریشان خاطري

  . اما من میدونستم که اون داشت به سوال من جواب میداد.  تکون داد

اونم براي  –نم اون باربی سردتر از یخ داره نقش یه مادر مهربون رو بازي میکنه برام خیلی سخت بود که فکر ک!  هاه

  . ، رزالی خودش نی رو به زور توي دهان بال فرو میکرد شاید اگه الزم بود.  ، خیلی زیادي بود حمایت از بال

  .اینجام حق با من بود دهان ادوارد تبدیل به خط صاف و سخت شد و من میدونستم که دوباره درست حدس زده بودم و

چی  «و ادامه داد »  ، ما به اندازه وقت نداریم که بشینیم و در این مورد بحث کنیم خوب «:  رزالی با بی صبري گفت

  » ؟  ؟ میتونیم امتحانش کنیم فکر میکنی کارالیل

  » . از بال بپرسیمخوب من فکر میکنم باید  «، و بعد روي پاهاش بلند شد و گفت  کارالیل یه نفس عمیق گرفت

  . ، اون بهش اجازه هر کار رو میده ، اطمینان داشت که اگه از بال بخواد اي زدبلوندي لبخند خودبینانه

، فقط یه جور  مطمئن نبودم که چه حسی داشتم.  ها به طبقه باال رفتمخودم رو از پله ها باال کشیدم و به دنبال کالن

  .  هیوالها و خون همه جا بود.  وقت دیدن یه فیلم وحشتناك داري ، شایدم حسی که ، وحشت حس کنجکاوي

  . شاید فقط من نمیتونستم

اون .  ها شبیه به یه کوه به نظر میرسیداش از زیر ملحفه، شکم باد کرده بال روي تخت بیمارستانی دراز کشیده بود

هاي اش و نفسف قفسه سینهبجز حرکت ضعی.  بیرنگ و تا حدي قابل تشخیص - شبیه یه مجسمه مومی بود

بقیه قبل از من . و بعد چشماش با سوءظن و خستگی به طرف ما چهارتا برگشت.  ، فکر میکردي که مرده نامنظمش

                                                          
٥ Blondie   یی     موطال
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حرکتشون انقدر سریع بود . با حرکتهایی سریع وارد اتاق شده بودند. وارد اتاق شده بودند، و کنار تخت بال ایستاده بودند

  . هاي آهسته وارد اتاق شدممن به آرامی و با قد.  وحشت زده میشديکه از نگاه کردن بهش 

  »   ؟ چه اتفاقی افتاده« :  اي آهسته و خراش دار پرسیدبال با زمزمه

  .، انگار که میخواد از شکم بالون شکلش محافظت کنه و بعد دستهاي بیرنگش رو باال آورد

  » . ه بتونه به تو کمک کنهاي داره که ممکنراستش جیکوب ایده « کارالیل گفت

  !!  من که هیچ چیزي پیشنهاد نکرده بودم. د من با خودم آرزو میکردم که اي کاش اون من رو وارد این جریان نمیکر

  » . خوشایند نیست..... البته اون خیلی  « کارالیل ادامه داد

.  راه بهتر براي غذا دادن به پسره فکر کردیمما روي یه .  اما به بچه خیلی کمک میکنه «رزالی با اشتیاق ادامه داد 

  » !! شاید پسر باشه

 و بعد زمزمه کرد»  ناخوشایند؟ «و اون بعد از یه خنده کوتاه سرفه کرد و گفت . شدندپلکهاي چشم بال باز و بسته 

  » . ، فقط این وضع عوض بشه خدایا«

  . بلوندي با خودش خندید

ادوارد .  وقت داره و واقعا داره درد میکشه اما با همه اینها سعی میکرد که بخندهبه نظر میرسید که بال فقط یه ساعت 

و من براي شرایط سختی که . نزدیک رزالی ایستاده بود و هیچ شوخی نمیتونست شرایط سختش  رو براش آسونتر کنه

  . کم کنهاین میتونست فقط به اندازه کمی از رنج و عذاب من .  داشت واقعا خوشحال و راضی بودم

  . اش محافظت کنهالبته نه با اون دستی که هنوز سعی میکرد تا از شکم بادکرده. بال دستهاي ادوارد رو گرفت

  » ، ما اینجاییم که ازت بخواییم تا یه کار شاق و هیوال گونه رو انجام بدي ، عشق من بال «

  . با خودم فکر کردم که ادوارد از صفاتی استفاده میکنه که در واقع من ازشون استفاده کرده بودم

  » یه کار منزجر کننده «ادوارد ادامه داد

  » چقدر بد؟ « بال یه نفس عمیق و نا منظم کشید و پرسید.  خوب انگار اون باالخره رك و پوست کنده بهش گفت

در واقع ما فکر میکنیم که .  ، شبیه ماست کنیم که جنین بیشتر از اونکه شبیه تو باشهما فکر می « کارالیل جواب داد

  » . تشنه هست ..... اون 

  » . آهان «: بال یه چشمک زد و گفت 
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در واقع .  ما وقتی براي هدر دادن نداریم.  ، به سرعت در حال بد شدنه ، در واقع وضعیت هر دوي شما وضعیت تو «

براي امتحان کردن این  سریعترین را ممکن.  بتونیم راه خوشایندتري رو براي انجام اینکار پیدا کنیم وقتی نداریم که

  »...تئوري 

من میتونم  « بال به آرامی سرش رو به عالمت توافق تکون داد و ادامه داد»  من باید بنوشمش؟ « بال زمزمه کرد

  » ؟ باشه.  انجامش بدینهمین حاال .  فکر کردن بمونه براي بعد.  انجامش بدم

  . ، اما ادوارد جواب لبخندش رو نداد و وقتیکه به ادوارد نگاه میکرد لبهاي بیرنگش با لبخند دردناکی باز شد

خیلی دوست داشتم .  ، اون صدا واقعا داشت منو عصبی میکرد رزالی با بیصبري با انگشتاي پاش ضرب گرفته بود

  ؟ ، چی کار میکنه دیوار بکوبم ، اگه من اونو همین االن به بدونم

  » ؟ ، یه خرس گریزلی خوب حاال کی میخواد بیاد به من خون بده « بال زمزمه کرد

  .  کارالیل و ادوارد نگاه مختصري رو با هم رد و بدل کردند و رزالی دست از ضرب گرفتن برداشت

  » چی شده؟ « بال پرسید

  » ، بال اگه ما صرفه جویی نکنیم این آزمایش خیلی تاثیر گذاتره « کارالیل گفت

  » . اون هوس خون حیوون نکرده...... ، اون  اگر جنین هوس خون کرده « ادوارد توضیح داد

  » . ، در این مورد فکر نکن بال این نمیتونه براي تو فرقی داشته باشه « رزالی ادامه داد

  . شده از وحشتش به طرف من بودو نگاه خیره »  چه کسی؟ « . چشمهاي بال از تعجب گشاد شده بود

، و فکر  اون چیز دنبال خون انسانیه «و با غرغر ادامه دادم »  . ، بلز من به عنوان یه اهدا کننده خون اینجا نیستم «

  ». ..مصرفی براي اون داشته با شه نمیکنم که خون من 

درست مثله »  ما توي انبار خون داریم « د و گفت، رو به بال کر ام رو تموم کنمرزالی قبل از اینکه اجازه بده من جمله

، همه چیز درست  ، درباره هیچ چیز نگران نباش اسبراي تو فقط یه دفعه « نبودم و ادامه داد اینکه من اصال اونجا

  » . ، فکر میکنم حال بچه خیلی بهتر بشه ، من احساس خوبی راجع به این موضوع دارم میشه

  . قرار گرفتدستهاي بال کنار شکمش 

  » . ، و شرط میبندم که پسره هم همینطوره من دارم از گرسنگی میمیرم «و با صدایی رسا ادامه داد » بسیار خوب «

  . سعی میکرد که دوباره شوخی کنه

  » آشامی من، اولین تجربه خون بزن بریم «
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  فصل سیزدهم

  .خوبه که من حالم به این زودیا به هم نمیخوره

  

  

اینکه باید میتونستم صداي صحبتشون رو که داشتند در مورد .  ها پایین رفتندرزالی و کارالیل به سرعت برق از پله

کنجکاو بودم بدونم که اونا چقدر دیگه از این چیزایی که .  بودآور ، چندش اَه.  بشنوم رو براش گرمش کنند یا نه

؟ اتاق  اي هم بود؛ چیز دیگه یخچال پر از خون.  هاي وحشت پیدا میشد رو این دورو برا داشتندخونه توي فقط

  ؟ شکنجه؟ یا یه اتاق پر از تابوت

انرژیی .  شددوباره همون حالت مرده توي صورتش دیده می.  رو گرفته بود ادوارد کنار بال ایستاده بود و دستهاي بال

، اما  هاي هم خیره شده بودنداونها توي چشم.  که در اثر اون امید کوچک بدست آورده بود توي صورتش دیده نمیشد

م یه چیزي که س.  د، مثله این بود که داشتند با هم صحبت میکردن نگاهشون شکل خاصی داشت.  نه از راه احساسات

  . و امیلی رو به یادم میاورد

  . ، اما خیلی سخت بود که بشه بهش نگاه کرد ، این یه نگاه احساساتی و رمانتیک نبود نه 

. ، اینکه یه همچین حالتی رو همیشه ببینه من میدونستم که یه همچین چیزي براي لیا چه احساسی رو به وجود میاورد

البته همه ما به خاطر تفکراتی که لیا داشت همیشه احساس بدي .  م بشنوههمیشه توي سر سکه همچین چیزي رو این

کردم چیزي که ما به اما من فکر می.  به خاطر اون احساسی که داشتیم،  ف نبودیمانصابه هر حال ما بی.  داشتیم

،  شه نسبت به همه هتاکی میکردهمی.  خاطرش لیا رو سرزنش میکردیم نوع احساساتش نبود بلکه طرز رفتارش بود

  . ، احساس بدبختی کنیم و زجر بکشیم کردسعی میکرد تا همه ما به همون اندازه که خودش احساس بدبختی می

چطور کسی میتونه به خودش اجازه .  ، یا اینکه بهش انتقاد نکنم تصمیم گرفته بودم که دیگه هر گز سرزنشش نکنم

؟ چطور کسی میتونه سعی نکنه که با یه کم همدردي چنین  همه جا پخش کنه بده که یه همچین احساس بدي رو

  ؟ وضعیت مشکلی رو براي کس دیگه راحتتر کنه

، چطور میتونستم اونو به خاطر اینکه باعث میشد تا آزادیم رو  و اگه معنیش این بود که من باید یه گله داشته باشم

، منم  اگه راهی براي فرار از این درد وجود داشت خوب.  انجام  بدم ؟ میخواستم یه همچین کاریو بگیره سرزنش کنم

  . میخواستم انجامش بدم
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توي .  ، اون مثل یه نسیم پرواز میکرد ، همون بوي سوزنده بلند میشد بعد از یه ثانیه که رزالی به طبقه پایین رفته بود

  . آشپزخونه ایستاده بود و من صداي برخورد در یه قفسه رو شنیدم

  . و چشمهاش رو چرخوند»  . ، رزالی شفاف نباشه «:  ادوارد در حالی که غرغر میکرد گفت

  . ، ولی ادوارد فقط سرش رو براش تکون داد بال با کنجکاوي نگاه کرد

  . رزالی به اتاق اومد و دوباره ناپدید شد

. بلندتر کنه که من بتونم صداش رو بشنومبه خودش فشار میاورد تا صداش رو »  ؟ این ایده تو بود «:  بال زمزمه کرد

بیشتر اوقات من شبیه چیزي غیر از .  انگار فراموش کرده بود که من خیلی خوب میتونم تمام صداهاي اطرافم رو بشنوم

 نزدیکتر رفتم که اون مجبور نشه اینقدر به.  یه انسان نیستم ، اما انگار اون فراموش کرده بود که من کامالً انسان بودم

  . خودش فشار بیاره

  » . ه به فکرهایی که تو ذهنم  بود دستبرد زدقّآشام تو با حخون.  این پیشنهاد منو سرزنش نکن رهبه خاط « : گفتم

  » . انتظار نداشتم که دوباره ببینمت «:  یه کم لبخند زد

  » . ، منم همینطور درسته «:  گفتم

آشامها همه وسایل رو بیرون برده بودند که یه اتاق پزشکی خون.  داشتماز اینکه فقط اونجا سرپا بودم احساس عجیبی 

، اما در واقع نشستن یا سرپا  با خودم فکر کردم نبودن اثاثیه اتاق باید اونا رو به زحمت انداخته باشه.  به وجود بیارند

یزا براي منم هیچکدام از این چ ، خوب.  شته باشهنگ باشی نباید فرق زیادي برات داایستادن اونم وقتی که مثل یه س

  . خسته بودم البته به جز اینکه واقعاً.  وردآاشکالی به وجود نمی

  » . ، متاسفم ادوارد بهم گفت که چی کار کردي « : بال گفت

ازم خواسته بود انجام بدم رو کنار  سمتا وقتی مهم بود که من چیزیو که  ، این احتماالً مهم نیست « : به دروغ گفتم

  » . گذاشتم

  » سثْو  «: زمزمه کرد

  » . اون از اینکه کمک میکنه خیلی خوشحال میشه خوب مسلماً «

  » . متنفرم از اینکه تو براي خودت دردسر درست میکنی «

  . البته بیشتر شبیه عوعو کردن بود تا خندیدن - خندیدم

  » ؟ ، هست البته حدس میزنم این چیز جدیدي نیست «:  آه خفیفی کشید و ادامه داد
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  » . ، نه واقعاً نه «

  » . تو مجبور نیستی وایسی و این منظره رو نگاه کنی «:  در حالیکه کلمات رو به سختی ادا میکرد گفت

اون داشت نگاه  ، اونم حاال که اما اگه این کارو میکردم.  ایده خوبی بود این احتماالً.  میتونستم اونجا رو ترك کنم

، این کار میتونست رابطه بین مارو خراب کنه و ممکن بود این آخرین لحظاتی  بود که باهاش میگذروندم و  میکرد

  . شاید اونو از دست میدادم

، از  خوب «سعی کردم که حالت صدام تغییر نکنه و ادامه دادم »  اي ندارم که برمجاي دیگه عاًقمن وا « : بهش گفتم

  » . لیا بهمون ملحق شده مسایل مربوط به گرگینه بودنم یه مقدار  ناخوشایند شده وقتیکه

  »!!  لیا «:  ناگهان گفت

  » تو بهش نگفتی؟ «: رو به ادوارد گفتم

میتونستم بفهمم که این خبر .  هاش رو باال انداخت، فقط شونهد رو از صورت بال برگردون بدن اي نکه چشمهاش

، اتفاق مهمی که در طبقه پایین در حال رخ  ، هیچ چیزي نمیتونست براي اون بدتر از اون نبودانگیزي براي هیجان

  . ، باشه دادن بود

  . ، به نظر میرسی این براش خبر خوبی نبود بال باهاش راحت کنار نیومده بود

  » ؟ اما چرا «

  » . باشه سثْبراي اینکه مراقب  «:  دم، بنابراین جواب دا خواستم اون داستان طوالنی رو دوباره تعریف کنمنمی

  » ! اما لیا از ما متنفره «:  زمزمه کرد

  . اونو ترسونده بود میتونستم بفهمم که این موضوع واقعاً.  عالیه!  ما

 - با گفتن کلمه گله ادا درآوردم -اون توي گله منه «البته به جز من »  لیا قصد ناراحت کردن کسی رو نداره «

  . اَه»  . اون از دستورات من پیروي میکنهبنابراین 

  . به نظر نمیرسید که بال متقاعد شده باشه

  » ؟ ، اما اونوقت بهترین رفیقت اون بلوند روانیه تو از لیا میترسی «:  گفتم

  . ، اون حرفمو شنیده بود این عالی بود.  یه صداي هیس آهسته از طبقه پایین شنیدم

  » . درك میکنه..... رز .  نزن این حرفو « بال بهم اخم کرد
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، از کی تا حاال اون اینقدر  ، که تو میخوایی بمیري و اونم هیچ اهمیتی نمیده ، اون درك میکنه آره « غرغر کردم

  »؟  عوض شده

  » . ، سعی کن اینقدر عوضی نباشی بس کن جیکوب « زمزمه کرد

یه جوري  «:  کردم در عوض بهش لبخند بزنم و گفتم سعی.  ضعیفتر از اون به نظر میرسید که بخواد عصبانی باشه

  » ! ، انگار واقعیت داره گفتی عوضی نباش

  . هاي لبهاي بیرنگش کمی باال رفتنهش، گو براي یه ثانیه سعی کرد لبخند بزنه اما میتونست و آخرش

از اونایی که  -ستیکی داشتکارالیل توي دستش یه لیوان سفید پال.  و باالخره کارالیل و اون دختره روانی اومدن

ادوارد نمیخواست بال به هیچ وجه در مورد کاري که قرار بود انجام .  ؛ حاال فهمیدم ؛ اُه، شفاف نبود درپوش و نی دارن

  . اما من میتونستم بوش رو حس کنم. اصال نمیتونستی ببینی که داخل فنجون چی هست.  بده تصوري داشته باشه

، دوباره به نظر میرسید که  بال بهش نگاه کرد.  توي دستش فنجونی بود که تا نیمه پر بود،  کارالیل کمی مکث کرد

  . ترسیده

  » . اي رو امتحان کنیمما میتونیم روش دیگه « : کارالیل به سرعت گفت

  » ....ما و قت کافی نداریم .  من میخوام اول اینو امتحان کنم «:  بال زمزمه کرد»  !نه «

،  رو دیدم یه لحظه فکر کردم که باالخره عقلش برگشته یه کم براي سالمتی خودش نگران شدهاولش که ترسش 

  . ولی بعد دستهاي لرزان و ضعیفش رو دوباره روي شکمش قرار داد

، و من میتونستم صداي چلپ چلوپ کردن مایع لزجی  دستاش کمی میلرزید.  بال دستش رو جلو برد و لیوان رو گرفت

  .  سعی کرد به آرنجش تکیه بده.  ، بشنوم وان بودرو که داخل لی

  . کشید، ستون فقراتم از عصبانیت تیر می وقتیکه میدیدم چطور در عرض کمتر از یه روز اینقدر ضعیف شده

،  ها بال قرار داده بود و سرش رو هم روي بازوهاي خودش گذاشته بود تا بهش تکیه بدهرزالی بازوهاش رو درو شونه

. انگار بلوندي یه بچه رو بغل کرده بود.  ، وقتیکه میخوان بهش شیر بده همون کاري که با یه نوزاد میکنن درست مثل

  . تمام حرکاتش مثل این بود که داره از یه بچه مراقبت میکنه

 ر بود که به خاطر کارش بخواد شرمندهاهنوز اونقدر هوشی.  چشماش روي همه ما چرخید»  ممنونم «بال زمزمه کرد

  . ، میتونستم شرط ببندم که قرمز هم شده بود رنگ نبودو اگر اونقدر ضعیف و بی.  باشه

  » . بهشون توجه نکن «:  رزالی گفت
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باید همون موقع که بال شانسشو بهم داده بود از اونجا .  باعث شد تا احساس خامی و احمق بودن بهم دست بده

یه لحظه با خودم در مورد رفتن فکر کردم، .  یه قسمتی از این اتفاق باشم ، که بخوام من به اینجا تعلق نداشتم. میرفتم

ممکن بود اون فکر کنه من اونقدر .  اما بعد با خودم گفتم که رفتنم ممکنه فقط این موقعیت رو براي بال سختتر بکنه

  . ، بین رفتن و موندن کدوم یکی درستتر بود منزجر شده بودم که نتونستم وایسم

  . ، و از طرفی نمیخواستم در این مود هم سرزنش بشم عهده بگیرمه یخواستم مسئولیت این ایده رو بهنوز نم

، این حالتش توي صورت من هم  به خودش پیچید.. ، و انتهاي نی رو بو کرد بال لیوان رو تا نزدیک صورتش باال آورد

  .  منعکس شد

  . و دستش رو برد که لیوان رو بگیره»  . آسونتر پیدا کنیم ، ما میتونیم یه راه ، عزیز دلم بال «:  ادوارد گفت

.  ؟، درست مثله اینکه میخواست گازش بگیره به دستهاي ادوارد خیره شده بود»  بینیت رو بگیر «:  رزالی پیشنهاد داد

،  جاش نمیشینهمیتونستم شرط ببندم که اگه این کارو بکنه ادوارد هم همونطور سر .  آرزو میکردم که این کارو بکنه

  . عاشق این بودم که ببینم بلوندي یه آسیب جدي ببینه

 اي ادامه دادبا صداي بچگانه»  ...فقط به خاطر اینه که .  بوش نیست رنه به خاط «:  بال یه نفس عمیق کشید و گفت

  » . بوي خوبی میده «

  . ام نباشهداشتم به سختی با خودم مبارزه میکردم که حالت ناخوشایندي توي چهره

یه بار دیگه امتحان .  معنیش اینه که ما راه درستی رو انتخاب کردیم.  این چیز خوبیه «:  رزالی با اشتیاق به بال گفت

  » . کن

  . تعجب کردم بلوندي طوري کلمات رو ادا کرده بود که من از اینکه ناگهان شروع به رقصیدن نکرده بود واقعاً

من میتونستم دوباره صداي .  چشمهاش رو بست و به بینیش چین کوچکی انداخت ، بال نی رو بین لبهاش گذاشت

براي یه ثانیه مقداریش رو .  چلپ چلوپ کردن خون توي فنجون رو که به خاطر لرزش دستهاي بال بود رو بشنوم

  . چشید و بعد با چشمهاش که هنوز بسته بودند نارضایتیش رو نشون داد

  . و و من دستهام رو پشت سرم گره کرده بودم اون صورتش رو لمس کرد.  رفتیم ادوراد و من همزمان به جلو

  »...  ، عشق من بال «

یه حالتی مثل .  طرز اداي کلماتش عذرخواهانه بود.  چشمهاش رو باز کرد و بهش خیره شد»  . من خوبم « زمزمه کرد

  » . اش خوبهمزه « ادامه داد.  و همینطور هم ترسیده بود.  اینکه میخواد از چیزي دفاع کنه

  . دندونام رو به هم فشار دادم.  ام چرخ میخورد و احساس میکردم دارم باال میارماسید توي معده
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  » . نشانه خوبیه «. ز شادمانه بودوو صداش هن»  خوبه « بلوندي تکرار کرد

  . اش پیچ خورده بودندشکننده ، انگشتاش دور استخوانهاي ي بال فشار میدادادوارد فقط دستش رو روي گونه

این حرکتش مثل بقیه حرکاتش .  یه جرعه باال کشید این دفعه واقعاً.  بال آه کشید و دوباره نی رو روي لبهاش گذاشت

  .مثله این بود که یه چیزي مثله غریزه داره کنترلش میکنه.  ضعیف نبود

  » ؟ احساس تهوع نداري؟ ات چطورهمعده «:  کارالیل پرسید

  » ؟ اولیش بود « زمزمه کرد»  . ، احساس ناخوشی ندارم نه « بال دستش رو تکون داد

  » . عالیه «:  رزالی با خوشحالی گفت

  » . ، فکر میکنم یه کم زود باشه که یه همچین چیزي بگی زر «:  کارالیل گفت

ببینم اینم جز سابقه من  «:  انداخت و پرسیدبعد یه نگاه سریع به ادوارد . بال دهانش رو با یه جرعه بزرگ دیگه پر کرد

         آشام شدنم ثبتیا اینکه سوابق منو بعد از خو « و بعد با زمزمه ادامه داد»  ؟ حساب میشه و اونو خراب میکنه

  » ؟ کنیممی

،  ند زداون لبخ»  . براي این خونی که میخوري هیچکس به هیچ شکلی نمرده.  ، بال هیچکس اینو حساب نمیکنه «

  » . پرونده تو هنوز پاکه« یه لبخند مرده دیگه و ادامه داد

  . اونا منو فراموش کرده بودن

  » . من بعداً توضیح میدم « ادوارد با صدایی آروم ادامه داد

  » چی؟ «:  بال با صداي آروم گفت

  . گفته بودبه راحتی دروغ »  . ، فقط داشتم با خودم صحبت میکردم هیچی «: اون به آرومی گفت

  . ازه باز شدباي لبهاي ادوارد با لبخند جنگجویانه

یا شاید فقط .  وانمود میکرد که ما اونجا نیستیم احتماالً.  ، به پنجره خیره شد بال مقدار دیگري نوشید و به پشت سر ما

،  یا شاید برعکس . هیچکس توي این جمع از کاري که اون داشت انجام میداد منزجر نمیشد.  منو نادیده میگرفت

  . شاید اونها هم ساعات سختی رو براي دادن اون لیوان بهش داشتند

  . ادوارد چشمهاش رو چرخوند

اگه اینطور .  کنه اهگن؟ خیلی بد بود که اون نمیتونست به افکار بال  ، چطور یه نفر میتونه با اون زندگی کنه خداي من

  . هم ازش خسته میشد ، اون از افکار بال عصبانی میشد و بال میشد



 www. twilight . ir                                                       جیکوب: کتاب دوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ٩صفحھ 

، من حدس  ، و اون هم لبخندي بهش تحویل داد ناگهان نگاه بال به طرفش برگشت.  ادوارد با دهان بسته خندید

  . میزدم که اون متوجه چیز خاصی نشده بود و در واقع اون چیزي رو که واقعا توي لبخند ادوارد بود رو ندیده بود

  » ؟ داري وجود دارهچیز خنده «:  پرسید

  » . جیکوب «:  ادوارد گفت

  » . جیک جسماً و روحاً مریض شده « بال با یه لبخند عجیب و غریب بهم نگاه کرد و در جواب ادوارد موافقت کرد

  . عالیه، حاال تبدیل به یه دلقک شده بودم

، یه  ، به خودم پیچیدم وقتی صداي هوا رو از توي نی شنیدم.  یه لبخند دیگه زد و یه جرعه دیگه از لیوان رو نوشید

  . ، که صداي بلندي داشت صدایی شبیه مکیدن چیزي از یه لیوان خالی

  » .دم تمومش کر «:  گفت

، اما براي اولین بار  دار به نظر میرسیدخراش اما در عین حال صداش کامالً.  در عمق صداش شادمانی وجود داشت

  . کردتوي اون روز زمزمه نمی

  » ؟ گه من این کارو انجام بدم این سوزنها رو ازم جدا میکنیکارالیل ا «:  گفت

  » . ، هر وقت که ممکن باشه به زودي « کارالیل قول داد

  . و آنها نگاهی پر از امیدواري به هم انداختند و به آرامی نوازش کردرزالی پیشانی بال ر

  . همه چیز روند تندي گرفته بود

  . توي چشمهاي ادوارد بود حاال تبدیل شده بود به یه امیدواري واقعیاي از شبح امیدواري که اون سایه

  » ؟ بازم میخواي «:  رزالی به سرعت گفت

، دیگه بیشتر از این نباید  تو در حال حاضر «:  ادوارد قبل از اینکه بال صحبت کنه نگاه تندي به رزالی کرد و گفت

  » . بنوشی

  » ......من میخوام ..... اما .  ، میدونم درسته «:  اون تایید کردوگفت

تو نباید به خاطر کاري کردي خجالت زده باشی،  «:  رزالی انگشتهاي بلند و الغرش رو توي موهاي بال فرو برد و گفت

ن آروم و مالیمی داشت ولی بعد به صداش صداش اول تُ»  . کنیمهمه ما اینو درك می.  بدن تو بهش نیاز داشت

  » . و هر کسی که اینو درك نکنه نباید اینجا باشه « ادامه داد خشونت رو اضافه کرد و
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از اینکه بال .  ، اما اصال قصد نداشتم به بلوندي اجازه بدم که منو گیر بندازه ، کامال مشخص بود منظورش من بودم

شبیه چیزي  ؟ خوب این بنابراین اگه منظورش این بود که بهم احساس بدي بده.  احساس بهتري داشت خوشحال بودم

  . نبود که من گفته بودم

  » . برمیگردم «:  کارالیل لیوان رو از دست بال گرفت و گفت

  . وقتی اون ناپدید شد بال به من خیره شده بود

  » . رسی، خیلی ترسناك به نظر می جیک «:  گفت

  » ! ببین کی داره اینو میگه «

  » ؟ آخرین بار کی خوابیدي.  گمجدي می «

  » . ، واقعا مطمئن نیستم خوب.  هاه «:  نیه بهش فکر کردم و گفتمبراي یه ثا

  » . احمق نباش.  حاال باید درگیر سالمتی تو هم بشم.  ، جیک آه «

، اما من اجازه نداشتم براي دیدن  یوال بمیرهودش اجازه میداد که به خاطر یه هاون به خ.  دندونهام رو به هم فشار دادم

  ؟ ام رو بزنمشبانه اون یه مقدار از خواب

، میتونی از هر کدومشون که خواستی  ، چند تا تختخواب توي طبقه باال هست کنم یه کم استراحت کنخواهش می «

  » . استفاده کنی

کنجکاو بودم که بدونم .  بهم فهموند که من از هیچکدومشون نمیتونم استفاده کنم یه نگاه به صورت بلوندي کامالً

  ؟ یعنی تمام اینا رو فقط براي نمایش میخواد.  یه تختخواب رو میخواد چی کار کنهب خوازیباي بیاین 

  » . ، خودت که میدونی دور از بوي زننده.  ، اما ترجیح میدم رو زمین بخوابم ممنونم بال «

  » . خیلی خوب «:  با دهن کجی گفت

، مثله اینکه داشت راجع به یه  یه مقدار پریشان بود،  بال به خاطر خون.  ، با یه لیوان دیگه کارالیل برگشت هباالخر

  . ، و دوباره شروع به مکیدن کرد درست مثله این بود که گیج شده باشه.  چیز دیگه فکر میکرد

. هایی که بهش وصل شده بودند بود و در همون حال مراقب سرم خودش رو به جلو کشید.  رسیدبهتر به نظر می واقعاً

اما بال بهش .  ، بگیرنش ، دستهاش آماده بودند همینکه بال احساس ضعف کرد الی مردد بودرز.  به سرعت نشست

  . ، و فنجان دوم رو به سرعت تمام کرد با دهانش یه نفس عمیق گرفت.  احتیاج نداشت

  » ؟ حاال چی حس میکنی «:  کارالیل پرسید
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ئن نیستم که گرسنه هستم یا م، فقط مط میدونی ...یه جوري احساس گرسنگی دارم  . احساس مریضی ندارم «

  »؟تشنه

، از گفتن این جمالت خیلی از خود راضی به نظر  رزالی بود که زمزمه کرده بود » کارالیل فقط یه نگاهی بهش بنداز «

  » . اون باید بیشتر بنوشه.  کامالً مشخصه این چیزیه که بدنش بهش نیاز داره « میرسید و ادامه داد

بذارید یه کم بهش وقت بدیم تا ببینیم چه اثري روي اون .  به غذا هم احتیاج داره.  ، رزالی انسانه اون هنوز یه «

، احساس نمیکنی که دلت میخواد چیز خاصی بخوري،  بال.  ، اونوقت شاید بتونیم یه مقداري غذا هم بهش بدیم میذاره

  » ؟ هوس چه چیزي کردي

  رمق بودلبخندش ضعیف و بی.  سیر نگاهش رو عوض کرد و به ادوارد لبخند زدو بعد م»  مرغتخم «:  بال ناگهان گفت

  . ، اما یه کم زندگی هم نسبت به قبل توي صورتش دیده میشد

  . ، تقریباً فراموش کردم که چشمهام رو دوباره باز کنم من پلک زدم

، تو از هر کدوم از وسایل اینجا که  گفتهمونطور که بال .  تو به خواب نیاز داري « ادوارد زمزمه کرد»  جیکوب «

کنم احتماالً ، اما فکر می شیم هر چیزیو که نیاز داري در اختیارت بذاریم، ما خوشحال می تونی استفاده کنیبخوایی می

 ، قول میدم اگه اینجا بهت نیاز پیدا کردیم حتماً پیدات کنم و بهت خبر نگران نباش.  تريتو بیرون از اینجا راحت

  ».بدم

تونستم از ، می رسید فرصت بیشتري براي زندگی دارهحاال که بال بهتر بود و به نظر می»  ! ، حتماً حتماً « زمزمه کردم

زالوها باید اگه اتفاقی میافتاد .  به اندازه کافی دور بشم که اون بو بهم نرسه.... برم یه جایی زیر یه درخت .  اینجا برم

  . اون بهم بدهکار بود.  کردندمنو از خواب بیدار می

  » . کنماین کارو می «:  ادوارد گفت

  .  هنوز دستهاش به سردي یخ بود.  لو بردمدستم رو براي خداحافظی با بال ج سرم رو به عالمت موافقت تکون دادم و

  » بهتري؟ «:  گفتم

حلقه عروسیش داره از انگشت الغرش احساس کردم .  دستش رو باال آورد و دستم رو فشار داد»  . ممنونم جیکوب «

  . در میاد

  . کردم به طرف در چرخیدمو درحالیکه غرغر می»  . یه پتو یا یه همچین چیزي روش بنداز «

بدون هیچ شکی اون صداي .  ، صداي دو زوزه پیاپی سکوت صبح رو شکست قبل از اینکه پامو از در بیرون بذارم

  . نبود هیچ شکی.  مخصوص موارد اضطراري بود
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خودم رو روي ایوان پرت کردم و اجازه دادم گرما توي سرم .  و خودم رو از در به بیرون پرتاب کردم»  . لعنتی « غریدم

روي .  دیگه مهم نبود.  اینا تنها لباسایی بودند که داشتم.  لعنتی.  صداي تیز و تند پاره شدن شلوارکم بلند شد.  بپیچه

  . حرکت کردم هام بودم و به طرف غربپنجه

  » ؟ چی شده «:  توي ذهنم گفتم

  » ل سه نفرنحداق « : بود که اینو گفت سثْ»  . دارن میان «

  » ؟ اونها هم از گله جدا شدن «

هاش بیرون لیا اینو گفت و من میتونستم هوایی رو که با خشم از ریه»  . میرم سثْمن دارم به سرعت نور به طرف  «

هاي جنگل رو که به سرعت باد در اطرافش به صحنه.  دویداینکه با یه سرعت باور نکردنی میمیداد رو حس کنم و 

  . دیدمحرکت دراومده بود رو می

  » . اي از حمله نیستاما نشونه.  خیلی بعید به نظر میرسه «:  سثْ

  » . ، باهاشون درگیر نشو منتظر من بمون سثْ «

  » ...کنم فکر می.  ، نمیتونم بهشون گوش بدم سخته - آه.  حرکتشون رو آهسته کردند ااون «:  سثْ

  » ؟ چی «

  » . کنم اونا ایستادنفکر می «:  سثْ

  » ؟ براي استراحت «

  » کنی؟احساسش می.  ششش «:  سثْ

  . خوردصداي ضعیفی توي هوا موج می.  من جذب چیزي که توي ذهنش بود شدم

  » ؟ کردهکسی تغییر  «

  » . کنمهمچین چیزي رو احساس می «تایید کرد  سثْ

،  هاشو در خاك فرو برد و دور زدپنجه.  در اونجا منتظر بود به پرواز درآمده بود سثْلیا به طرف فضاي باز کوچکی که 

  . درست مثله یه ماشین مسابقه

  ». دارن قدم میزنن.  آهسته.  اونا دارن میان « : در حالیکه عصبی بود گفت سثْ

  ». تقریباً رسیدم «:  بهشون گفتم
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، از اینکه خطر به اونها نزدیکتر بود تا به من احساس گناه  احساس وحشتناکی داشتم.  سعی کردم مثل لیا پرواز کنم

و با هر چیزي که داشت میومد  ، بین اونها موندمباید با اونا می.  اشتباه کرده بودم که ترکشون کرده بودم.  کردممی

  . شدمروبرو می

  » ؟ ببین کی داره احساس پدرانه پیدا میکنه «:  کجی فکر کردلیا با دهن

  » . سرت به کار خودت باشه لیا «

  »  . ، سه تا گرگ و یک آدم چهارتا «:  قاطعانه گفت سثْ

 سثْکمی موقعیت رو بررسی کردم و سپس به طرف جایی که .  دیگه رسیده بودم.  نظیري داشتاون بچه گوشهاي بی

لیا با .  و کنار من در سمت راستم ایستاد من و لیا با آسودگی خاطر آه کشیدبا دیدن  سثْ. م ایستاده بود حرکت کرد

  . ذوق و شوق کمتري در سمت چپم قرار گرفت

  » . تري دارممقام پایین سثْ، من نسبت به  خوب «:  لیا باخودش غرغر کرد

از طرف دیگه تو در حال حاضر نفر سوم .  کسی که اول بیاد موقعیت بهتري بدست میاره « با خودبینی فکر کرد سثْ

  » . پس با این وجود نسبت به قبل موقعیت بهتري داري.  گله هستی در حالیکه قبالً هرگز چنین موقعیتی نداشتی

  » . موقعیت باالتر نیست،  تر از برادر کوچولوي خودمپایین «

  » . خفه شید و آماده باشید.  دم که شما کجا ایستادیدمن اهمیتی نمی «من غرلند کردم »  ششش «

، به  د جلوتر از همه بودیرج.  گفته بود سثْ، همونطور که  زدندقدم می.  چند ثانیه بعد اونها در دیدرس قرار گرفته بودند

هیچ حالتی .  کالین روي چهارتا پاشون و پشت سرش در حرکت بودند یل وئ، کو لپ.  بود، و دستهاش باال  شکل انسان

، آماده باش بودند ولی  ، با گوشهاي خوابیده د بودندیراونها پشت سر ج.  خورداز حمله در ظاهرشون به چشم نمی

  . حالتشون آروم بود

اگر قرار بود که من یه گروه .  ، کالین رو بفرسته ريمبجاي اترجیح داده بود که به  سمیه کم عجیب بود که ...... اما 

دادم ترجیح می.  فرستادممن یه بچه رو نمی.  ، این کاري نبود که انجام میدادم دیپلماتیک رو به منطقه دشمن بفرستم

  . تر رو بفرستمیه جنگجوي با تجربه

  » ؟ یه جور رد گم کنیه « لیا فکر کر

  . ؟ این اصالً جالب به نظر نمیومد رفتندبرادي داشتند کجا میري و مب، ا سم

  » . گردمدر عرض دو دقیقه برمی  خواي برم کنترل کنم؟می «

  » ؟ ها اخطار بدممن باید به کالن «:  گفت سثْ
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اونها . ه دها میدونن که یه اتفاقی افتا؟ کالن اما اگه قصدشون این باشه که ما رو از هم جدا کنن چی «:  پرسیدم

  » . اندآمادده

رو در حالی  سماون .  ، احساس کردم ترسی رو که توي ذهنش بود » ...تونه احمق باشه نمی سم «:  لیا زمزمه کرد

  . ها حمله کرده، به کالن مجسم کرد که فقط با دو نفر از افرادش که باقی مونده بودند

،  فکر کردم به خاطر تصوري که توي ذهنش دیده بودم»  . نیستنه اون احمق  «:  من خاطر جمعش کردم و گفتم

  . ساس بدي بهم دست دادحا

تونستم ك بود که نمیخیلی ترسنا.  د و اون سه تا گرگ به ما زل زده بودند و منتظر بودندیر، ج در تمام این مدت

  . و غیرقابل درك بود موقعیتشون خیلی مستتر.  گفتند چی مییرل و کالین به ج، پ یلئبشنوم که کو

اینجا اومدیم که با هم .  ، جیک پرچم سفید براي صلح موقت «. ، و با سر به من اشاره کرد د گلوش رو صاف کردیرج

  » . صحبت کنیم

  » ؟ کنی راست میگهفکر می «:  پرسید سثْ

  » ... ، اما رسهمعقول به نظر می «

  » ... ، اما آره «:  لیا موافقت کرد

  . احساس آرامش نداشتیماصالً 

جیک ، اگه میتونستیم حرفهاي تو رو هم بشنویم صحبت کردن خیلی راحتتر میشد « د ادامه دادیرج ، . «  

، اونم تا وقتیکه توي همین وضعیتی که بودم  خواستم تغییر حالت بدمنمی.  بهش خیره شدم و به پایین اشاره کردم

این  چرا کالین؟.  وضعیتم معقول به نظر میرسید نمیخواستم تغییرش بدم، تا وقتیکه این  کردماحساس راحتی می

  . بخش قضیه چیزي بود که خیلی منو نگران میکرد

  » . ، ما میخوایم تو برگردي جیک «و ادامه داد » . .. پس.  ، فکر میکنم که فقط من باید حرف بزنم بسیار خوب «

  . دومین نشانه.  یل پشت سرش ناله کوتاهی کردئکو

  » . این کارت نمیتونه به این معنی باشه که حتماً کار درستیه.  نواده ما رو دو تیکه کردياتو خ «

اختالف نظر  سمدر حال حاضر بین من و .  ، اما این درست همون بخش سخت قضیه بود با این قسمت مخالف نبودم

  . هاي حل نشده به وجود اومده بودو یه جور تصویه حساب

میدونیم که این مشکلیه که به .  ها داريقویی نسبت به این وضعیت و همینطور کالن.... میدونیم که تو احساس ما  «

  » . اما این واکنشت دیگه خیلی افراطیه.  وجود اومده
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  » ؟ ، یه واکنش افزاطی نیست ؟ اونوقت حمله افراد ما اونم بدون هیچ اخطار قبلی واکنش افراطی « غرید سثْ

  » ؟ تو هیچوقت راجع به اینکه صورتت رو بدون احساس و در کنترل خودت نشون بدي چیزي شنیدي  ، سثْ «

  » . متاسفم «

اون .  ، جیکوب میخواد که همه چیز آروم بشه سم «. چرخید و بعد دوباره به من برگشت سثْد روي یرهاي جچشم

قبیله صحبت کرده و اونها قاطعانه گفتندکه توي این مورد ، با بزرگترهاي  حاال دیگه اون هیجان قبلی رو نداره

  » . بخصوص یه حرکت نسنجیده و ناگهانی به نفع هیچکس نیست

  » . اونها عامل غافلگیري رو از دست دادند: ترجمه درست این جمله میشه  « لیا فکر کرد

 سمقبالً گله فقط گله .  دا کرده بودیم، خودمون رو از اونها ج عجیب بود که توي افکارمون هم اینطوري شده بودیم

مخصوصاً افکار لیا برام .  ، مثله خارجی یا دیگران حاال یه جور دیگه شده بود .مامیگفتیم  اونها، قبالً به جاي  بود

  . پذیرفته بودیم ما، اینکه اونو به عنوان یکی از  عجیب بود

تا اینکه به خاطر  ...تظر باشیم تا بال زایمان کنه میکنند که باید منآنها هم فکر .  ، جیکوب بیلی و سو با تو موافقند «

کشتن اون چیزي نیست به هیچکدام از ما احساس خوبی بده یا باعث بشه تا خیالمون .  این مشکل از هم جدا بشیم

  » . راحت بشه

که از دهانم خارج شده بود  نتونستم جلوي غرش کوچکی رو.  رو کنار خودم داشتم سثْفکر کردم توي این قمار فقط 

  ؟ ، ها کردنپیدا نمی " احساس راحتی "، اونها با کشتن بال  ، جالب بود خوب.  رو بگیرم

ما قصد داریم صبر کنیم و  نقشه اینه.  دونی که منظورم چیهمی.  آروم باش جیک «د دوباره دستهاش رو باال برد یرج ،

  » . داشتیم چیز ...، البته اگه مشکلی با اون  کنیم و بعداً تصمیم بگیریمموقعیت رو بسنجیم و اوضاع رو سبک سنگین 

  » . ، چه عاقبت اندیش هاه « لیا فکر کرد

  » ؟ تو اینو نمیخواي «

اونا به هر حال دارن روي .  داره به چی فکر میکنه سممن میدونم .  من میدونم اونا دارن به چی فکر میکنن جیک «

 یلی عصبانیت کنن حساب کردنمیکنن و یه چیز دیگه هم هست اونا روي عصبانیت تو و اینکه خمردن بال شرطبندي 

... «  

. حدس لیا تا حدي درست بود.  گوشهام دوباره کنار سرم خوابیدند»  . و اونوقت شروع کنم به سرزنش کردن خودم ... «

خوب خیلی راحت میشد احساسی رو که حاال نسبت به ،  کشتالبته اگه اون چیز بال رو می ...وقتیکه .  و البته ممکن

چیزي بیشتر از ، دیگه هیچ ، اونها براي من فقط دشمن بودند و احتماالً بعد از اون انواده کارالیل داشتم فراموش کنمخ

  » . آشام نبودندخفاشهاي خون
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  » . کنماگه اون زمان برسه من بهت یادآوري می «:  زمزمه کرد سثْ

  » ؟ دم یا نهوال اینه که اون موقع من بهت گوش میئاما س.  ، بچه کنی، که تو این کارو می دونممی «

جیک؟ «:  د پرسیدیرج «  

خوام ، می خوام باهاشون صحبت کنممی.  ، فقط مطمئن شو اتفاقی در حال رخ دادن نیست لیا برو یه گشتی بزن «

اي بهمون نزدیک ، چیز دیگه کنمو دارم باهاشون صحبت می کامالً مطمئن بشم در طول مدتی که من تغییر کردم

  » . نشه

، من قبالً هم تو  ، خوب با وجود تمام تالشهاي من.  تونی جلوي من تغییر کنیتو می.  ، جیکوب یه لحظه صبر کن «

  » . ، نگران من نباش برام خیلی مهم نیست.  رو لخت دیدم

سر  فقط سعی دارم از پشت.  پاکدامنی خودم در مقابل چشمهاي تو محافظت کنمکنم که از من دارم سعی نمی «

  » . بنابراین از اینجا برو.  حمایت بشیم و کسی بهمون حمله نکنه

آلود فرو میرفتند هاشو که داخل زمین گلتونستم صداي پنجهمی.  لیا یه بار دیگه غرغر کرد و بعد به طرف جنگل دوید

  . کرده خودش رو هر چه سریعتر به جلو پرتاب می، و اینک رو بشنوم

البته .  ، اجتناب ناپذیر بود ، برهنگی یه جورایی ناراحت کننده بود اما به عنوان بخشی از زندگی گله ، البته خوب

شده بعد از اینکه لیا بهمون ملحق .  ، به این موضوع فکر نکرده بودیم هیچکدام ما قبل از اینکه لیا بهمون ملحق بشه

    ، و این باعث عصبانیتش لیا کنترل متوسطی روي تغییر کردنش داشت. بود این موضوع خیلی زشت به نظر میومد

.  کرد، این موضوع که همیشه مجبور بود براي تغییر کردن لباسهاشو دربیاره و لخت بشه بیشتر عصبانیش می شدمی

چیزي که .  شد این نبوددیمش و البته چیزي که باعث ناراحتی می، دیده بو تقریباً همه ما یه نگاه اجمالی هم که شده

  . گرفتکردي مچت رو میشد این بود که بعداً وقتی داشتی بهش فکر میبیشتر باعث ناراحتی می

د و بقیه به جایی که لیا با احتیاط در آن ناپدید شده بود خیره شدندیرج .  

؟ اون کجا رفت «:  د پرسیدیرج «  

، و  احساس کردم هواي اطرافم به لرزش دراومده.  هامو بستم و دوباره تو خودم جمع شدم، چشم ندیده گرفتممن اونو 

، فقط یه دقیقه وقت گرفت تا کامالً  خودم رو روي پاهاي عقبیم بلند کردم.  هاي کوچک ازم خارج میشهبه شکل موج

  . تغییر حالت بدم و به غالب انسانیم در بیام

جیک ، سالم اوه «:  د گفتیرج ، . «  

» دیرسالم ج . «  

کنیممنونم که باهام صحبت می « : دیرج «  
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  » ! خوب «

  ». خواییم تو برگرديما می  هی پسر، «:  جرید

  . یل یه بار دیگه نالیدئکو

  » . شد برگردم، شاید می اگه این کار راحتی بود.  ، نمیدونم جرید «

تو به اینجا تعلق .  تونیم به این دو دستگی ادامه بدیمما نمی « لحنی عذرخواهانه ادامه دادو با »  برگرد به خونه «

  » . و لیا هم به خونه برگردند سثْبذار .  نداري

  » ! ، آخه از همون ساعت اولی که دنبالم اومدن ازشون التماس نکردم که برگردن و اینکارو نکن درسته « خندیدم

  . پشت سرم غرید سثْ

  » ؟ خوب حاال چی میشه «. د ، و چشمهاش دوباره محتاط ش این حرکتش رو ارزیابی کرد جرید

  . بهش فکر کردم و گذاشتم براي یه دقیقه منتظر بمونه

من نمیدونم چی ممکنه پیش بیاد و .  چیزي به حالت عادي برگرده کنم که دیگه هیچ، فکر نمی جرید،  اما.  نمیدونم «

، اما احساسم شبیه اینه که هیچ وقت نمیتونم این قدرت آلفا بودن  ونم هست چطور ممکنه عمل کنهاین چیزي که در

  » . کنم این یه جدایی همیشگیهاحساس می.  رو که درونم شعله کشیده رو کنار بذارم

  » . تو هنوزم به ما تعلق داري «

یادت میاد که دیشب چقدر نزدیک .  جرید،  منطقه باشنتونن با هم توي یه دو تا آلفا نمی « ابروهام رو باال انداختم

  » . بود؟ غریزه غیر قابل رقابته

اي دارید و نه حتی ؟ شما اینجا نه خونه بنابراین همه شما قصد دارین براي همیشه زندیگیتون رو اینجوري بگذرونین «

؟ تو میدونی که لیا غذا  ت گرگ باقی بمونیدمیخوایید همیشه به صور « ، و ادامه داد اون داشت کنایه میزد»  . لباسی

  » . خوردن اینطوري رو دوست نداره

من به .  اون با انتخاب خودش اینجاست.  تونه هر کاري که دوست داشت انجام بدهاش شد میلیا هر وقت گرسنه «

  » . گم چی کار کنههیچکس نمی

  » . در مورد کاري که با تو کرده متاسفه سم « آه کشید جرید

  » . من دیگه عصبانی نیستم « با سر تایید کردم

  » ؟ اما «
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و همینطور قصد .  ما هم قصد داریم صبر کنیم و ببینیم که چی میشه.  گردمحداقل حاال برنمی.  گردماما من برنمی «

    که شما فکر، برعکس اون چیزي  براي اینکه.  ها باشیمداریم تا هر موقع که الزم باشه صبر کنیم و مراقب کالن

و این شامل حال .  ، مراقبت میکنیم ما از هر کسی که باید مراقبش باشیم.  شه، این فقط به بال مربوط نمی کنیدمی

  » . ، هر چندتا که شده حداقل یه تعدادي از اونا.  شهها هم میکالن

  . براي تایید من زوزه نرمی کشید سثْ

  » . اي نیست که بتونم بهت بگمدیگهکنم چیز فکر می «:  اخم کرد جرید

  » . آینده نشون میده که همه چیز چطور پیش میره. نه حاال «

  . ، سعی داشت از من جداش کنه ، حاال روي اون تمرکز کرده بود نگاه کرد سثْبه صورت  جرید

تنهاي .  سثْ،  ه، اون دلش شکست ، برگردي خونه ، خواسته ازت خواهش کنم نه. ..سو ازم خواست بهت بگم «

، اونم  چطور تونستید اینجوري ترکش کنید.  باهاش کنید کاري نمیدونم تو و لیا چطور تونستید یه همچین.  تنهاست

  » ....وقتیکه پدرتون مرده 

  . زوزه کشید سثْ

  » . جریدتمومش کن  «:  اخطار دادم

  » . ، جیک فقط بذار بدونه اوضاع چطوریه «

  » خوب بسیار « غرلند کردم

     به اندازه کافی .  تر از پدرم و حتی خود منسختسر.  اي بود که من میشناختمتر از هر کس دیگهسو سرسخت

اما به نظر نمیرسید که .  ، حتی احساساتشون رو هم به بازي بگیره هاش به خونهسخت بود که براي برگردوندن بچهسر

بیشتر این وقت رو  ؟ و حتماً و سو چند ساعت روي این موضوع فکر کرده هآره، درست «.  عمل کنه سثْاین ترفند روي 

تو آزادي  سثْ،  البته.  ، مطمئنم که اون داره از تنهایی هالك میشه ؟ آره گذرونده، درسته سمل پیر و ئبا بیاي و کوی

  » . ، خودت اینو میدونی هر کاریو که دوست داري انجام بدي

  . من و من کرد سثْ

فقط دو ثانیه .  اون واقعاً سریع بود  خدایا،.  لیا نزدیک بود.  ، گوشش رو به سمت شمال گرفت ، یه ثانیه بعد سپس

بینیش رو .  ایستاد سثْو جلوي  با قدمهاي آهسته به طرفمون اومد.  ، و لیا چند یارد اون طرفتر توقف کرد طول کشید

  . کنهطرفی که  من ایستاده بودم نگاه نمی، کامالً مشخص بود که به  تو هوا گرفته بود

  . تشکر کردم
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  » لیا؟ «:  گفت جرید

  . اون بهش خیره شد و دندوناش رو بهش نشون داد

دونی که دوست نداري لیا خودت می «.  زده شده باشهالعمل غیر دوستانه لیا شگفتاز این عکس جریدرسید به نظر نمی

  » . اینجا باشی

اش ، کنار شونه به سمتش رفت سثْ.  سعی کردم بهش عالمت بدم ولی لیا اصالً منو ندید.  کرداون به طرفش غرش 

  . ایستاد تا ازش حمایت کنه

  » . اي به زالوها نداري، هیچ عالقه اما لیا.  زدم نباید پیشنهاد بدم، حدس می متاسفم «:  گفت جرید

  . لیا نگاه دقیقی به برادرش و بعد به من انداخت

 به من نگاه کرد و دوباره به سمت لیا برگشت و ادامه داد جرید»  . ، گرفتم اینجایی سثْبنابراین تو براي مراقبت از  «

صدا و صورت »  . ترسهراً اون از اینکه اینجاست نمیه، در ضمن ضا ده هیچ اتفاقی براش بیافتهاما جیک اجازه نمی «

  ». خوایم تو برگردي، ما می کنم لیا، خواهش می به هر حال «ادامه داد  اي به خودش گرفت وحالت دلسوزانه جرید

  . لیا ناگهان به خودش پیچید

گفته اگه مجبور شدم زانو بزنم و روي زانوهام ازت التماس کنم که برگردي، .  بهم گفته که ازت خواهش کنم سم «

  » . ، جاییکه بهش متعلقی لی، لی اون میخواد تو توي خونه باشی

و بعد، وقتیکه .  ، لیا به خودش پیچید زد مورد خطاب قرار دادصداش می سملیا رو با اسمی که قبالً  جریددیدم وقتیکه 

.  آلودي از بین دندوناش خارج شد، عصبانیت لیا شعله کشید و صداي پارس خشم اون سه تا کلمه آخر رو اضافه کرد

تونستی اما می.  نفهمید جریدو همینطور هم ،  کرد جریدهایی رو نثار حشمن توي ذهن لیا نبودم که بدونم اون چه ف

  . کلماتی رو که لیا به کار برده بود رو دقیقاً حدس بزنی

میخوام موقعیت رو یه کم خطرناك کنم و بگم که لیا به هر جایی که خودش  « : بعد گفتم. صبر کردم تا آروم بشه

  » .ه بخواد تعلق دار

  . ، فهمیدم که این به معناي تایید بود کرد جریدما نه از نوعی که به لیا غرید، ا

، شما هم  کنیم، تا وقتیکه ما اینکارو می ، اما ؟ دشمنی رو کنار میذاریم ، باشه ایم، ما هنوز یه خانواده جرید،  ببین«

هیچکس یه دعواي خانوادگی رو .  فقط براي اینکه سوتفاهمی به وجود نیاد.  باید توي سرزمین خودتون باقی بمونید

  » ؟ خواد، می خوادهم یه همچین چیزي رو نمی سم؟  ، درسته خوادنمی

، سرزمین شما کجاست جیکوب؟  اما.  مونیمما توي سرزمین خودمون می.  خوادالبته که نمی «:  به سرعت گفت جرید

  » ؟ هاآشامتوي قلمرو خون
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یه نفس »  . ، این وضعیت قرار نیست تا ابد اینطوري باقی بمونه اما نگران نباش.  انیم، در حال حاضر بیخانم جریدنه «

و لیا هم به خونه  سثْ، و  ها میرن؟ بعد کالن درسته  تلف کردن نیست، ...وقت زیادي براي  «گرفتم و ادامه دادم 

  » . گردنبرمی

  .هاشون رو به طرف من گرفتنو بینی باهم نالیدند سثْلیا 

  » ، جیک؟ و در مورد خودت چی میشه «

دو تا آلفا توي یه منطقه فقط به معنی .  تونم اطراف الپوش بمونممن واقعاً نمی.  کنم، فکر می برمیگردم به جنگل «

  » . حتی قبل از این اتفاقات.  از طرف دیگه این چیزي بود که قبالً هم توي سرم بود.  گیري بیشترهرکشمکش و د

  » اگه نیاز داشتیم با هم صحبت کنیم چی؟ «:  پرسید جرید

ما . ه کنه افراد بیشتري رو بفرستنیازي پیدا نمی سم.  گردم پیشتمی ؟ من بر ، باشه اما به جاده هم نگاه کن ... زوزه «

  » . دنبال جنگ نیستیم

این  « خواستنمی سمیه مقام زیردست اونم منو به عنوان .  ، اما سرش رو به عالمت تایید تکون داد اخم کرد جرید

  .برگشت که بره» ؟ ، یا نه بینمت جیکبرا می دورو

  » ؟ ري حالش خوبهمب، ا صبر کن جرید «

  » ؟ چطور.  ، اون خوبه ؟ البته ريمبا « صورتش متعجب شد

  » . کالین رو فرستاده سم، فقط تعجب کردم که چرا  هیچی «

من برقی رو توي نگاهش .  هنوز هم مشکوك بودم که اتفاقی در حال رخ دادن هست،  العملش بودممراقب عکس

  . ، اما از اون نوعی که من انتظارش رو داشتم نبود دیدم که نشون میداد چیزي رو به یاد آورده

  » . ، جیک این دیگه واقعاً به تو مربوط نیست «

  » . ، فقط کنجکاو بودم حدس میزدم «

اون به .  یل رو از دست بدمئخواستم کوی، چون نم ، اما نادیده گرفتمش حرکت ناگهانی رو دیدماز گوشه چشمم یه 

  . العمل نشون داده بودموضوع مورد بحث عکس

  » . ، جیکوب خداحافظ.  گمراهنماییات می ...راجع به  سممن به  «

، و همینطور  ؟ و اینکه متاسفم گیبه پدرم بگو که حالم خوبه، می  هی،. جرید،  خدانگهدار. درسته «. آه کشیدم

  » . عاشقش هستم
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  » . گمبهش می «

  » . ممنونم «

ل و پ.  چون لیا اونجا بود  اي رفت تا تغییر کنه،به جاي دیگه.  اینو گفت و پشتش رو به ما کرد جرید»  . هابیاید بچه «

  . ، و من یه قدم به طرفش برداشتم اون به نرمی پارس کرد.  یل مردد بودئ، اما کو کالین درست پشت سرش بودند

  » . ، برادر ، منم دلم براي تنگ شده درسته «

  . اون نالید

» به اري بگو دلم براي هر دوي شما تنگ شدهمب . «  

از باال .  اما نه به اون. د کریل به باال نگاه ئکو.  لیا غرلند کرد.  سرش رو تکون داد و بینیش رو به پیشونی من چسبوند

  .د رفتن نگاه کرهاش به پشت سرش و به دیگران که داشتند میشونه

  » . ، برو خونه آره «:  بهش گفتم

به محض .  تونست صبرکنهنمی جریدتونستم شرط ببندم که می.  یل دوباره پارس کرد و بعد دنبال دیگران رفتئکو

در .  بدنم هدایت کردم و اجازه دادم تا موج گرما به طرف قسمت پایینی بدنم بره، من گرما رو به  اینکه اون رفت

  . هم زدن دوباره روي چهار تا پاهام بودمعرض یه چشم به 

  » . کردم تو هم براي تغییر کردن با اون میري یه جاي دیگهفکر می «  لیا پوزخند زد

  . ندیده گرفتمش

اونم .  ران این بودم که حرفی رو از طرف اونها گفته باشم که اونا نمیخواستنمن نگ»  ؟ خوب بود « : ازشون پرسیدم

.  ولیت چیزي رو به عهده بگیرمئخواستم مسمن نمی.  کننتونستم بفهمم اونا چی فکر میدرست زمانیکه واقعا نمی

یزي رو گفتم که نباید چیزي رو گفتم که تو ازم نخواسته بودي؟ چ:  گفتبشم وقتیکه می جریددوست نداشتم شبیه 

  ؟ گفتممی

  » . ، جیک تو خیلی خوب انجامش دادي « تشویقم کرد سثْ

  » . ، من اهمیتی نمیدادم بزنی جریدف من رتونستی از طتو می « لیا فکر کرد

  » . ري اجازه نداشت بیادمبحدس میزنم میدونیم چرا ا « فکر کرد سثْ

  » ؟ نداشتاجازه  « نتونستم منظورش رو درك کنم
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از .  ري مردده که با اونها بمونهمببندم که ا؟ ده به یک شرط می ؟ اون عالمتش رو دیدي ، تو کوییل رو دیدي جیک «

طرفی ااما .  یل نمیتونه الپوش رو ترك کنهئ، کو هیچ شکی نیست که با وجود کلیر.  یل یه کلیر ندارهئري مثل کومب

امبنابراین .  ري ممکنهمبخواد گله ما بزرگتر از اون نمی.  ی بهش بده که بتونه ترکشون کنهسخواد هیچ شاننمی س

  » . اینی که هست بشه

ها خواد یکی از کالنکردم که اون می، فکر می ري شک کرده بودممب؟ من یه کم به ا کنی؟ تو اینطور فکر می واقعاً «

  » . رو تیکه پاره کنه

، تا اینکه توي یه مبارزه  دن کنار تو و پشت تو باشنیل ترجیح میئاون و کو.  تویه جیکاما اون بهترین دوست  «

  » . رودرروي تو باشن

بسیار  «آه کشیدم »  . این گله به اندازه کافی بزرگ هست.  اونو توي خونه نگه داشته سم، خوشحالم که  خوب «

،  ؟ من و لیا ، میتونی براي یه مدتی مراقب اوضاع باشی سثْ.  ، بنابراین در حال حاضر خوبیم و مشکلی نداریم خوب

، اما کی  کنماي که هستیم یه جورایی احساس آرامش میبه هر حال توي این مرحله.  هردومون نیاز به استراحت داریم

  » . ؟ شایدم یه جور دیونگی باشه میدونه

اش داشت رو به نسبت به مردمش و گله سم، اما احساس تعهدي رو که  رو نداشتم 1من همیشه این حالت پارانویایی

خواست اون نمی.  کنهکرد تهدیدشون می، و همینطور تمرکزش رو روي از بین بردن خطري که فکر می خاطر آوردم

ما دروغ  تونست بهاله به ضررش تموم بشه و سوال این بود که آیا در حال حاضر و با شرایط موجود اون میئاین مس

  ؟ بگه یا نه

ها خبر خوایی من برم به کالنمی « تونست انجام بدههر کاریو که می همیشه مشتاق بود که سثْ»  مشکلی نیست «

  » . ؟ احتماالً همشون یه جورایی عصبی و هیجانزده هستن بدم

  » . ، من باید برم یه چیزایی رو بیرون اینجا کنترل کنم گرفتم «

  . وي چیزي رو که توي ذهنم بود دیدندهر دوي اونا سوس

  » ! واو «:  کشید گفتاي از روي تعجب میدر حالیکه ناله سثْ

خواست تصویري رو که توي ذهنش بود رو از سرش بیرون کنه و ، مثله اینکه می لیا سرش رو به جلو و عقب تکون داد

،  راستشو بگم.  اَه، حالم به هم خورد.  عمرم شنیدمآورترین چیزیه که توي ، این چندش بذار راحت بهت بگم «:  گفت

  » . ام بود باال میاوردماگه من جاي تو بودم هر چیو که تو معده

                                                          
١ Paranoid  =است ایپارانوی ماریب بھ مبتال کھ شخص ،ییایپارانو.  

 نیا در مدام افراد از گونھ نیا ).عقل=  nous نوس و خارج=  para پارا( استی وانگیدی معنا بھ خود،ی ونانی لیاصی معنا در ا،یپارانو
 بری نیچ توطئھ فکر در ھمھ، و کنند یم دیتھد را شان خانواده افراد ویی دارا خودشان،ی عیطب ماورا ای یعیطب ،یانسانی عوامل کھ ھستند فکر
.ھستند آنھا ضد
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:  العمل لیا گفتبعد از یه مکث براي جبران عکس سثْ»  .... زنم، حدس می آشام هستنکنم اونا خونفکر می «

،  تونه چیز خوبی باشه، خوب می و اگه این به بال کمک کنه. یرسهمنظورم اینه که به هر حال این معقول به نظر م«

  » ؟ درسته

  . ، منو لیا بهش خیره شدیم دوي ما ره

  » ؟ چی « : گفتم

  » . ، بارها از دستش افتاده بود زمین کرد، وقتی بچه بود و مامانم بغلش می نگران نباش «:  لیا بهم گفت

  » . خوردبا سرش زمین می و اینطور که معلومه معموالً «: جیک 

  » . هاي تختخوابش رو هم مثل موش بجوهالبته عادت داشت نرده « : لیا

  » ؟ ؟ روشون نقاشی کنه که چی «: جیک 

  » . یه همچین چیزي «: لیا 

  »!! ؟ خوابیدشید و نمیچرا شما دوتا خفه نمی.  جالب بود ! ها « غرغر کرد سثْ
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  فصل چهاردهم

ادبی نسبت به فهمی اوضاع چقدر خرابه، که واسه بیوقتی می

  .کنیها احساس گناه میآشامخون

  

حالت آماده باش یعنی هنوزم تو .  ، کسی اون دوروبرا نبود که بخواد گزارش منو بشنوه وقتیکه به طرف خونه برگشتم

  بودن؟

  » . همه چیز خوبه « : با خستگی با خودم گفتم

ي رنگ مقدار زیادي پارچه.  ي آشنا به وجود اومده بود رو گرفتنچشمام فوراً تغییر کوچکی رو که توي اون منظره

     براي اینکه بوي،  نفسم رو حبس کرده بودم.  براي بررسی اونا خیز برداشتم.  روشن روي آخرین پله ایوان بود

  . ام بسته رو تکون دادمبا بینی.  شد باور کردها نفوذ کرده بود که نمیها طوري توي پارچهآشامخون

 سمادوارد باید متوجه ناراحتی و عصبانیت من به خاطر لبا.  هاه.  یه کسی با نقشه قبلی اون لباسها رو بیرون گذاشته بود

  .م شده باشهپرید، وقتیکه از در بیرون می

  . و البته مرموز.  عالی بود.... ، این  خوب

اگه توي اون بسته فقط یه سري لباس .  و اومنا رو بین درختا بردم -آه - من با احتیاط لباسا رو بین دندونام گرفتم

برهنه و در بستم عاشق این بود که منو تونست باشه به جز اون بلوند روانی که شرط می، کار هیچکس نمی دخترانه بود

  .ظاهر انسانیم و درحالی که یه لباس رکابی دخترانه پوشیده بودم ببینه

لباسا رو تکون دادم و اونها رو به یه درخت زدم .  ، اون بسته بدبو رو انداختم و به حالت انسانیم تغییر کردم در پناه درختا

. دارشلوار و یه بلوز سفید دکمه –ونه بودن قطعاً اونا لباساي پسر.  که مقداري از اون بوي بد ازشون خارج بشه

. هاشپیراهنو پوشیدم و آستین.  ت بودندمحتماً مال ا.  هیچکدامشون اندازه من نبودن اما به نظر میرسید که به تنم بره

، توي  رضایت میدادم، به هر حال باید به همینا  اوه خوبه.  تونستم انجام بدم، اما در مورد شلوار کار زیادي نمی باال زدم
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تونستم به سرعت به سخت بود که نمی.  ، حتی یکی از اونایی که اندازم نبود لباسهاي خودم احساس بهتري داشتم

     دوباره مشکالت.  ام رو وقتی که بهشون احتیاج داشتم بردارمهاي کهنهخونه برگردم و یکی از اون شلوار ورزشی

هیچ ملکی، هیچ جایی که متعلق به خودت باشه، اما هیچکدوم از .  ی بهش برگرديجایی نیست که بخوای -خانمانیبی

  . این چیزا در حال حاض باعث ناراحتی من نبود ولی شاید به زودي باعث نگرانیم میشد

، اما  ها حرکت کردمهاي ایوان کالن، در لباسهاي مجلل جدید و دست دومم به آرامی به طرف پله خسته و تحلیل رفته

، چرا  کنجکاو شدم.  ، اونم وقتیکه اونا میدونستن من اونجام ؟ احمقانه بود باید در میزدم.  براي یه لحظه مکث کردم

هام رو باال انداختم و به خودم اجازه داخل شدن شونه.  حاال هر چی. "برو گم شو"یا اینکه  "بیا تو"کسی بهم نگفت 

  . دادم

زیون یتلو.  نسبت به بیست دقیقه پیش -تقریباً -به حالت عادي خودش برگشته بوداتاق .  تغییرات زیادي رخ داده بود

کارالیل .  ، چیزي رو نشون میداد که به نظر میرسید کسی نگاه نمیکنه با صداي پایین ، صفحه تخت بزرگ روشن بود

آلیس، جاسپر  زمه نزدیک پنجره پشتی که به طرف رودخانه باز میشد ایستاده بودندو ا ،و ااما  ت از دید خارج بودندم ،

، اما فقط یکی از اون  بال مثل دیروز روي تخت دراز کشیده بود.  میتونستم صداي نجواي اونها رو از طبقه باال بشنوم

باالخره اونها به طرف من .  یه پتو دورش پیچیده بود.  که پشت مبل آویزون بود بهش وصل شده بود IVها و یه سرم

،  ادوارد در انتهاي دیگه تخت زیر پاهاي بال نشسته بود.  رزالی زیر پاهاي بال روي زمین چهارزانو نشسته بود.  برگشتند

انگار  - البته فقط یه کمی لباش به بال رفتند و دهنش کمی باز شد - وقتی وارد شده به طرفم نگاه کرد و بهم لبخند زد

  . یه چیزي باعث خوشحالیش شده بود

با یه انرژي واقعی.  فقط وقتی که ادوارد لبخند زد به باال نگاه کرد و بهش لبخند زد.  منو نشنید دوربال صداي و  ،

  .  نمیتونستم آخرین باري رو که اونو هیجانزده دیده بودم رو به خاطر بیارم.  صورت خالی از انرژیش درخشید

؟ آه، آره،  ؟ درحال گریه کردن با صداي بلند بود بود ، چه اتفاقی براش افتاده آخرین باري که اونو هیجانزده دیده بودم

و حاال با .  آشامششکی نبود که از ازدواجش خوشحال بود و عاشق اون شوهر خون - ، یه ازدواج شاد ازدواج کرده بود

  . یه شکم باال اومده و کامالً حامله

این خیلی راحتتر .  واست که من اون اطراف باشمخواقعاً نمی -یا حتی بیشتر..... خواست بهم اهمیتی بده کاش نمی اي

  . بود تا اینکه بخوام اونجا بمونم

، ولی انگار اخیراً هر دوي ما روي  نگی به نظر میرسیدواین خیلی دیو -رسید ادوارد با افکار من موافق بودبه نظر می

  . ، اون اخم کرد زدوقتی بال صورتش رو به طرفم برگردوندو بهم لبخند .  طول موج یکسانی بودیم

هیچ جنگی .  اونها فقط میخواستن صحبت کنن «:  ، با صداي آرومی گفتم در حالیکه صدام خستگیم رو نشون میداد

  » . در کار نیست

  » . ، بیشترش رو شنیدم بله «:  ادوارد جواب داد
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  .  ما حداقل سه مایل دورتر از اینجا بودیم.  از این جوابش یه کم جا خوردم

  » چطور؟ «:  دمپرسی

، وقتی روي یه فرد آشنا  این به آشنایی افراد و تمرکز من روي اونا مربوط میشه –شنوم من افکارتو رو واضحتر می «

بنابراین .  البته افکار تو وقتی به شکل انسانیت هستی راحتتر شنیده میشه و.  شنومتمرکز میکنم صداشون رو راحتتر می

  » . دورتري میشنوممن افکارت رو از فاصله 

، متنفرم از اینکه  خوبه «:  هام رو باال انداختم و گفتم، بنابراین شونه این یه کم غافلگیرم کرد و ناراحت شدم»  اُه «

  » . مجبور باشم چیزي رو دوباره تعریف کنم

  » . مین میافتیو روي ز کنیم تا شش ثانیه دیگه غش میحدس میزن. ی ببهت گفتم بري و یکم بخوا «:  بال گفت

من بوي خون تازه رو حس کردم و یه .  چقدر قویتر به نظر میرسید.  ، صداش چقدر بهتر شده بود شگفت انگیز بود

،  ؟ از طرف دیگه اون چیز چقدر دیگه باید خون میخورد تا اونو یه کم راحت بذاره.  فنجون دیگه توي دستش دیدم

  . کی از خودشون بکنن رو شروع کرده بودنشاید اونا روند اینو که اونو تبدیل به ی

                ، وقتی شروع به قدم برداشتن به طرف در کردم همزمان شروع کردم به شمردن به طرف در به راه افتادم

  ! و درسته» .... پی سیسی، دو می پیسیسییک می «

  » ؟ ، میدونی جاي غرق کردن کجاست هی سگ «:  رزالی زمزمه کرد

بدون اینکه برگردم و بهش نگاه کنم و یا بایستم »  ؟ دونی چطور میشه یه بلوند رو غرق کرد، می رزالی «:  پرسیدم

  » . باید یه آیینه کف یه استخر بچسبونی « خودم جواب دادم

ه وضعیت رسید کبه نظر می. خندید رو شنیدمل دادم که ببندم صداي ادوارد رو که با دهان بسته میوقتی در رو ه

  . روحی اون به بهبودي و سالمتی بال بستگی داشت

  ».قبالً هم اینو شنیده بودم «:  رزالی پشت سرم گفت

، تنها هدفم این بود که به اندازه کافی از اونجا دور بشم و خودم رو به جنگل  ها پایین کشیدمبا خستگی خودم رو از پله

، اونها  ترجیح میدادم به جاي اینکه لباسهارو مثله همیشه به پاهام ببندم.  ، جاییکه هوا دوباره پاك و خالص بود برسونم

، اینجوري مجبور نبودم  رو یه جایی توي یه فاصله مناسب از خونه پنهان کنم تا در آینده بتونم ازشون استفاده کنم

که میگذشتم صداهایی رو  از عرض چمنزار.  عالوه بر خود لباسا بوي زننده اونها رو هم با خودم همه جا حمل کنم

  . شنیدم

  » ؟ ريکجا می «

  » . یه چیزي رو فراموش کردم بهش بگم «
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  » . تونه منتظر بمونه، هر چیزي که هست می بذار جیکوب بره بخوابه «

  » . گیرهفقط یه دقیقه وقت می «

رسید که یه چیزي شبیه نظر میهمانطور که به طرفم میومد به .  ادوارد از در خارج شده بود.  به آهستگی چرخیدم

  . شدعذرخواهی توي صورتش دیده می

  » ؟ ، چی شده ، خدایا آه «

  . ، مثله اینکه نمیدونه که چطور چیزي رو که بهش فکر میکرد رو به جمله بیاره و بعد کمی تردید کرد» متاسفم  «

  » ؟ ، فکر خوان چی تو فکرته «

من تمام چیزایی رو  « دوباره مکث کرد و ادامه داد»  کرديه سم صحبت میتو داشتی با نمایند وقتی «:  زمزمه کرد

  ».....رب شده بودن میدونی اونا خیلی مضط.  گفتمزمه و دیگران میشنیدم در همون حال براي کارالیل و اکه می

با این .  بهش ایمان نداري،  م ایمان داریمتو اونطوري که ما به س.  کنیمببین ما کار نگهبانی خودمون رو ول نمی «

  » . داریم و مراقب هستیموجود ما چشمهامون رو باز نگه می

 رات به خاطزمه با این قضیه که تو گلها.  ا به قضاوت و نظر تو ایمان داریمم.  در مورد این نیست.  ، جیکوب ، نه نه «

خواست که خیلی خصوصی راجع به این  اون از من.  این مساله توي همچین شرایط سختی باشین خیلی مشکل داره

  » . موضوع باهات صحبت کنم

  » ؟ شرایط سخت «. برام غیر منتظره بود

   میدونی اون از اینکه شما تمام چیزایی رو که داشتید از دست دادید خیلی "خانمانبی"مخصوصاً اون قسمت  «

  » . ناراحته

  !  آشاماحساسات مادرانه یه خون.  غرلند کردم

  » . بهش بگو نگران نباشه.  به شرایط سخت عادت داریمما  «

ها و در من فهمیدم که لیا دوست نداره طبق عادت گرگینه.  تونه انجام بدهرو که میاون هنوز دوست داره هر کاري  «

  » . ایش غذا بخورهظاهر گرگینه

  » ؟ و بعد «

تونه لیا می.  براي بال و البته براي حفظ ظاهر.  کنیممیها رو هم تهیه ، ما اینجا غذاي معمولی انسان ، جیکوب خوب «

  » . و البته همه شما.  از هر چیزي که دوست داره استفاده کنه
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  » . گمچیزایی رو که گفتی بهشون می «

  »لیا از ما متنفره  «

  » ؟ بنابراین «

  ». البته اگه خودت مشکلی نداري.  کنهبنابراین طوري بهش بگو که سریعاً مخالفت نکنه و راجع به پیشنهادمون فکر  «

  » . کنمهر کاري بتونم می «

  » ، مساله لباساست و یه مساله مهم دیگه«

  »ممنونم .  ، بله اُه «:  ، به لباسایی که خودم پوشیده بودم و گفتم به پایین نگاه کردم

  . دنگفم که چه بوي بدي میاز ادب بود اگه می راحتماالً دو

  .فقط یه کمی،  لبخند زد

آلیس به ندرت اجازه میده که یه لباس .  تونیم در مورد هر چیزي که مورد نیازتون بود کمکتون کنیمما به راحتی می«

لیا به سایز ازمه نزدیک کنم که اندازه ، و من تصور می ما مقدار زیادي لباسهاي کامالً نو داریم.  رو دوبار بپوشیم

  »...باشه

اون به اندازه .  آشام قبالً ازشون استفاده کرده دارهاون چه احساسی در مورد چیزایی که یه خون، مطمئن نیستم  آه «

  » . من اهل عمل نیست

پیشنهادمون در مورد هر کدوم از .  مطمئن هستم تو میتونی پیشنهادمون رو به بهترین شکل ممکن بهش بگی «

، از وقتیکه  و همینطور هم حمام.  اي هم هستچیز دیگه، حمل و نقل و هر  نیازهاي مادي که داشته باشین مثله

مالحظه نکن و  به هر چیزي که نیاز دارید اصالً ... کنم خواهش می.  بیرون خوابیدید فکر کنم بیشتر به حمام نیاز دارید

  » . به خاطر خونه خودت رو به زحمت ننداز

براي .  کرد، با یه جور شور اشتیاق صحبت می سعی نکرد تو این موقعیت ساکت باشه -گفت آخرین جمله رو به نرمی

  . ودگی پلک زدمآل، با خواب یه ثانیه بهش خیره شدم

اما اطراف ما رو چند تا رودخونه .  ، از اینکه به فکر ما بوده ممنونیم ، آآآ زمه بگوبه ا.  ، خیلی خوبه ، خوب ، ا ا ا این «

  » . ، ممنون یز هستیم، بنابراین ما کامالً تم تهگرف

  » . ، پیشنهادمون رو به بقیه هم انتقال بده با وجود این اگه خواستی «

  » .، حتماً  حتماً «
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  » . ممنونم «

، صداي گریه  ، اما هنوز دور نشده بودم که صداي آهسته چیزي رو شنیدم چرخیدم و پشتم رو بهش کردم که برم

  . ، ادوارد رفته بود همون لحظه برگشتم.  داخل خونهدردناکی از 

  » ؟ دیگه چی شده «

احساسم شبیه .  کردمو به همون اندازه هم از سلولهاي مغزم استفاده می کردم، مثله یه زامبی حرکت می دنبالش رفتم

اونجا کاري نبود که من .  بودخواستم برم ببینم اون چی می.  یه چیزي اشتباه بود.  اي ندارهکسی بود که انتخاب دیگه

  . دادبتونم انجام بدم و این احساس بدتري بهم می

  . دوباره به خودم اجازه ورود دادم.  ناپذیر میومد به نظر اجتناب

،  رزالی اون رو تا وقتی که ادوارد.  ، قسمت مرکزي بدنش ورم کرده بود و به هم پیچیده بود زدبال نفس نفس می

ها ایستاده بود و در ؛ آلیس باالي پله هام متوجه یه حرکت ناگهانی شدچشم.  رسیدند نگه داشته بود زمهکارالیل و ا

مثله این بود که  -این عجیب بود.  داد به پایین و داخل اتاق خیره شده بودهاش فشار میحالیکه دستهاش رو به شقیقه

  . دادیه چیزي از درون آزارش می

  » . حظه بهم وقت بده کارالیلیه ل « : بال نفس نفس زد

  » . ، باید یه نگاهی بهش بندازم صداي شکستن چیزي رو شنیدم «:  دکتر با نگرانی گفت»  بال «

به قسمت سمت چپ بدنش »  . ، همینجاست درسته.  آو.  اون یه دنده بود «:  دوباره نفس نفس زد» کامالً مطمئنم  «

  . ، مواظب بود که بهش دست نزنه اشاره کرد

  . اون چیز حاال دیگه شروع کرده بود به شکستن استخونهاش

  » . ممکنه باعث بشه جایی از بدنت سوراخ بشه.  ممکنه کامالً شکسته باشه.  باید با اشه ایکس نگاه کنم «

  »بسیار خوب  «:  بال یه نفس عمیق کشید

و بهش ، اما رزالی دندوناش ر خواد بحث کنهمی براي یه لحظه به نظر رسید که ادوارد.  رزالی با دقت بال رو بلند کرد

  » . من قبالً برش داشتم «: نشون داد و بهش خرناس کشید 

، پس معالجه  ، به دیگران گرسنگس ندي امکان نداره گرسنگی بکشی.  ، همینطور هم اون چیز بال قویتر شده بود

  . انگار راهی براي پیروزي وجود نداشت.  اینطوري عمل کرده بود
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؟ حدس میزدم دکتر محل کارش رو همراه خودش به  اونها یه بانک خون و یه دستگاه اشعه ایکس توي خونه داشتند

پشتم رو به .  ، حتی خسته تر از اون بودم که بخوام حرکت کنم خسته تر از اون بودم که دنبالشون برم.  خونه آورده بود

  . ، سرم رو روي ستون گذاشتم و گوش دادم از بوددر هنوز ب.  دیوار تکیه دادم و روي زمین سر خوردم

بعد .  یا شاید فقط خیال میکردم که ممکنه اون باشه.  ها بشنوممیتونستم صداي دستگاه اشعه ایکس رو از باالي پله

  . نگاه نکردم که ببینم کدوم یکی از اونها بود.  ها پایین اومدن رو شنیدمصداي نرم و آهسته قدمهایی رو که از پله

  . آلیس بود که ازم پرسید»  ؟ خوایییه بالش می «

  ! ؟ منو بیرون پرت میکرد نوازي اجباري بودچه چیزي پشت این مهمان » نه « زمزمه کردم 

  »رسه به نظر راحت نمی «:  اون با مالحظه ادامه داد

  »نه نیست  «

  » ؟ کنی، پس چرا یه کم جاتو عوض نمی خوب «

  » ؟ بقیه اون باال نیستی، چرا تو با  خستگی «

  »سردرد  «:  جواب داد

  .سرم رو چرخوندم که بتونم ببینمش

اما حاال حتی کوچکتر هم به نظر .  به زور به اندازه یکی از بازوهاي من میشد.  آلیس یه موجود کوچولو و ظریف بود

  . صورت کوچکش رنگ پریده بود.  اي قوز کرده بود، تا اندازه میرسید

  » ؟ گیرندمها هم سردرد میآشاخون «

  »نه اونایی که معمولیند  «

  . آشام معمولیخون.  غرلند کردم

قبالً بهش فکر نکرده .  والم یه جورایی مورد اتهام قرار داده بودمشئبا این س»  ؟ چرا تو هیچوقت همراه بال نیستی «

، نه از وقتی که من  آلیس هرگر دوروبر بال نبود، اما خیلی عجیب بود که  ، چون ذهنم با مسایل دیگه پر شده بود بودم

کردم شما فکر می «.  داد، رزالی به خودش اجازه موندن کنار بال رو نمی موندشاید اگه آلیس کنار بال می.  اونجا بودم

  . و دوتا انگشتامو بهم چسبوندم» یه چیزي مثله این هستین 

روي موزاییک نشست و بازوهاي الغرش رو دور پاهاي استخوانیش چند متر دورتر از من » ... همونطور که گفتم  «

  »سردرد ....  «.  پیچید
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  » ؟ بال باعث سردردت شده «

  »آره  «

  . سرم رو به جلو و عقب بردم و چشمهامو بستم.  براي حل یه معما خیلی خسته بودم.  اخم کردم

  ».جنین..... اون  « و اصالح کرد» ، بال،  البته نه واقعاً «

مثله .  اون کلمات رو با کینه ادا کرده بود. د واقعاً تصدق کردنش راحت بو.  ، یه نفر دیگه که احساسی شبیه من داره آه

  . ادوارد

براي تمام چیزایی که اون میدونست و من .  فکر کردم داره با خودش حرف میزنه»  ببینمش تونمنمی «:  بهم گفت

  »درست مثله تو .  نمیتونم هیچ چیزي رو در مورد اون ببینممن  « ادامه داد.  قبال گفته بودم

  . اصال دوست نداشتم با اون مخلوق مقایسه بشم.  ، دندونام رو به هم فشار دادم به خودم پیچیدم

.  اون خیلی مبهم و گنگه ...، میدونی  تر کردههر چیزي رو در این مورد فقط پیچیده. بال جلوي دیدم رو گرفته «

مثله اینکه سعی کنی چشمهات رو روي اون نقاط سیاه رنگ برفکهاي .  ه دریافت سیگنالهاي ضعیف تلوزیوندرست مثل

، به هر حال بیشتر از چند دقیقه  ترکونهنگاه کردن بهش سرم رو می.  کنن متمرکز کنیتلوزیون که مدام حرکت می

ن تصمیم قطعی رو وقتیکه اون اولی.  ز آینده بالستجنین یه بخش بزرگ ا... اون .  تونم به چیزي نگاه کنمکوتاه نمی

این منو میترسونه .  ، این تصاویر مبهم از جلوي چشمم میرن خوادوقتیکه اون بدونه که واقعاً اون بچه رو می ...بگیره 

  » . از مرگ..... 

مسکنه ، یه بوي خاصی میدي یه ، این بوي تو برام مثله  باید تصدیق کنم « ، بعد اضافه کرد براي یه ثانیه ساکت شد

  » سردردم رو تسکین میده.  ، درست مثله اینکه چشمام رو بسته باشم م داره میرها سدرد.  شبیه بوي یه سگ خیس ...

  »، بانو  تونم مفید باشمخوشحالم که می « زمزمه کردم

  »چرا شما شبیه هم هستید .... ره کنم این چه وجه اشتراکی با تو داتعجب می« 

  . مشت کردم که جلوي لرزش دستهام رو بگیرم.  گهان عصبانیت درونم شعله کشیدنا

  »خوار ندارم ی با اون زالوي زندگیمن هیچ وجه اشتراک «:  از بین دندونام گفتم

  »خیلی خوب به هر حال یه چیزي هست  «

  . اونی بودم که بخوام عصبانی بشمتر از ، خسته از خستگی داشتم میمردم. د عصبانیتم از بین رفته بو.  جواب ندادم

  » ، میدي؟ تو اهمیتی نمیدي اینجا کنارت بشینم «:  پرسید
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  » . ، به هرحال همه جا بوي بدي میده کنمفکر نمی «

  » . ، از وقتی که آسپرین نخوردم بوي تو بهترین مسکن سردردم بوده ممنونم «

  »؟ میخوام همینجا بخوابم  ممکنه ساکت باشی «

  . در عرض یه ثانیه خوابم برد.  ، ناگهان همه چیز در سکوت فرو رفت نشون ندادواکنشی 

و که ، طوریکه میتونستی قطرات سرد آب ر کامالً سرد - خواب دیدم که خیلی تشنه بودم و یه لیوان پر از آب اونجا بود

یه لحظه طول کشید تا فهمیدم اون ، فقط  لیوان رو قاپیدم و یه جرعه بزرگ ازش نوشیدم  -چکید رو ببینیاز لیوان می

، به همه جا پرتاب شد و مقداري ازش از  ، شوکه شدم و اونو به عقب پرت کردم قطعاً مایع سفید کننده بود.  آب نیست

  ...بینیم آتش گرفته بود.  سوختمی.  بینیم به بیرون فوران کرد

  . هستمدرد توي بینیم کافی بود تا از خواب بپرم و به یاد بیارم کجا 

اونو ندیده .  کسی که اون بو ماله اون نبود.  داد، کسی که اون بو رو نمی ، یه خنده آشنا کسی با صداي بلند خندید

. ، اما کامالً مشخص نبود چه وقتی از روز انگار روز بود.  آسمان خاکستري و گرفته بود.  گرفتم و چشمهامو باز کردم

  .د ک بوخیلی تاری -شاید نزدیک غروب خورشید

  »د انگار اره برقی یه کمی خسته شده بو «: د بلوندي از یه جایی که خیلی دور نبود زمزمه کر

. م گذاشته بودیه کسی یه بالش پر زیر سر.  در یک لحظه کشف کردم که اون بو از کجا میومد.  چرخیدم و نشستم

  . البته هر کسی به جز رزالی. ه حدس زدم احتماالً هر کسی بوده سعی کرده خوب و مهربان باش

مثل گوشت بیکن و دارچین و البته .  اي هم به مشام میرسید، عطرهاي دیگه اي که از پرها میومدبه جز بوي زننده

  . ها مخلوط شده بودآشامهمه اینا با بوي خون

. نبود IVشسته بود، دیگه اثري از ، البته به جز بال که حاال وسط مبل ن اشیا و چیزهاي توي اتاق زیاد تغییر نکرده بودند

  . ، سرش مقابل زانوهاي بال بود بلوندي کنار پاهاش نشسته بود

صورتش .  ، مثله رزالی آلیس هم روي زمین نشسته بود. د ادوارد طرف دیگر بال نشسته بود و دست بال توي دستش بو

  . سکن دیگه پیدا کرده بودا؟ اون یه م ، خیلی راحت میشد فهمید چر ، خوب رنگ پریده نبود دیگه

  »، جیک بیدار شده  هی «:  زد داد سثْ

و دست دیگرش یه ظرف پر  هاي بال قرار داده بودنهدقتی روي شو، دستش رو با بی اون در طرف دیگه بال نشسته بود

  .د از غذا بو

  » ؟ این دیگه چه کوفتیه «
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تقاعدش کرد که براي اومد دنبال تو که پیدات کنه و ازمه م اون «:  ادوارد در حالیکه من روي پاهام بلند میشدم گفت

  »صبحانه بمونه 

  .  ، عجله داشت که خودش توضیح بده وسط حرفش پرید سثْ

آخه تو دیگه تغییر حالت نداده بودیو دوباره به صورت گرگ .  ، جیک من اومدم اینجا که ببینم تو حالت خوبه درسته «

، اما میدونی که  من بهش گفتم که تو احتماالً در حالت انسانیت خوابت برده.  نگران شده بودلیا خیلی .  درنیومده بودي

، توي آشپز  هی مرد «رف ادوارد برگشت به ط»  ! ، اونا تمام این غذاها رو دارند و دنگ به هر حال. ه اون چطوري

  » ! خوبی هستی

  »ممنونم  «:  ادوارد گفت

تونستم نگاهم رو نمی.  کردم دندونام رو که محکم به هم فشار میدادم یه کمی شل کنم، سعی  به آرامی نفس کشیدم

  . هاي بال بود بردارمکه روي شونه سثْاز بازوي 

  »خورده بود بال سرما  «:  ادوارد به سرعت گفت

  . اون متعلق به من نبود.  ، به هرحال هیچکدام اینا به من ربطی نداشت درسته

بازوش رو از .  ، به صورت من نگاه کرد و فوراً با هر دوتا دستش شروع به غذا خوردن کرد رد رو شنیدتوضیح ادوا سثْ

کردم خونسردي هنوز سعی می.  بلند شدم و چند قدم به طرف تخت برداشتم.  اش جمع کردبال دور کرد و روي سینه

  . خودم رو حفظ کنم

  . صدام در اثر خواب هنوز گرفته بود»  زنی رفته؟لیا براي گشت « : پرسیدم سثْاز 

بیشتر از لباسهاي من لباسهاي اون .  هم لباسهاي تازه پوشیده بود سثْ»  آره «جوید جواب داداش رو میدر حایکه لقمه

شب ما حدود نیمه .  کشهاگه اتفاقی بیافته زوزه می.  ، نگران نباش اون به کارش وارده «و دوباره ادامه داد  اندازه بودن

  »ساعت دویدم و پست دادم  12من .  شیفتمون رو عوض کردیم

  » ، حاال ساعت چنده؟ ؟ یه دقیقه صبر کن نیمه شب «

  . نگاه مختصري به پنجره انداخت تا کنترلش کنه»  حدوداً سپیده دم «

  . ، لعنتی من نیمی از روز و تمام شب رو خوابیده بودم خیلی خوب

  » . کرديتو باید منو از خواب بیدار می.  قعاًوا.  سثْ،  ، متاسفم لعنتی «

؟ مثالً  سمزنی با ؟ از شب قبل از گشت از کی استراحت نکردي.  ، تو واقعاً به یه مقدار خواب احتیاج داشتی ، پسر نه«

  »به هیچ وجه چیزي رو از دست ندادي ، مطمئن باش  در هر صورت.  ؟ تو که ماشین نیستی جیک 50؟  ساعت40
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.  رنگش تقریباً همونطوري شده بود که من به یاد داشتم.  ؟ به سرعت نگاهی به بال انداختم ؟ به هیچ وجه چیزيهیچ 

 ...موهاش هم بهتر به نظر میرسید حتی .  لبهاش دوباره صورتی شده بودند.  اي از صورتیرنگ پریده اما با یه سایه

  . لبخند زد اون منو در حال ارزیابی خودش دید و بهم.  درخشانتر

  » ؟ ات چطورهدنده «

  »حتی نمیتونم حسش کنم .  خیلی خوب آتل بندي شده و خیلی سفت «

اما چشماش به سرعت پایین » املت « :  اون گفت. شنیدم که ادوارد دندوناش رو به هم سایید.  هام رو چرخوندمچشم

  . ود رو دیدم، و من فنجون محتوي خون رو که بین پاهاي اون و ادوارد ب افتادند

  »به نظر خیلی گرسنه میایی .  تو آشپزخونه یه عالمه هست.  ، جیکوب برو و یه مقداري صبحانه بردار «:  گفت سثْ

به نظر میرسید یه مقداري املت پنیر و حدود یکچهارم رولت دارچینی و .  غذایی رو که روي پاهاش بود رو بررسی کردم

  . قار و قور افتاد اما ندیده گرفتمش ام بهمعده.  بیکن توي بشقابش بود

  » لیا براي صبحانه چی داره؟ «:  پرسیدم سثْبا انتقاد از 

اما شرط .  رو بخورهون گفت ترجیح میده که شکار خودش ا.  من قبال براش غذا بردم و خودم هیچی خوردم ، هی «

  . قورت دادحرفش رو »  .... هاي دارچینیهی این رولت.  اش هستمیبندم که گرسنه

  . آه کشید سثْوقتی چرخیدم که برم »  میرم باهاش شکار کنم «

  » یه دقیقه ، جیکوب؟ «

، خیلی  اي ازم میخواست که وایسم، احتماالً اگه کس دیگه ، بنابراین دوباره برگشتم کارالیل بود که صدام کرده بود

  . اعتنا رد میشدمبی

  » بله؟ «

اش فقط کمی ، فاصله توي چند قدمی ایستاد.  طرف اتاق دیگه میرفت بهم نزدیک شدزمه به کارالیل در حالیکه ا

  . کنند بود و البته من واقعاً ازش ممنون بودمبیشتر از فاصله معمول بین دونفر با هم صحبت می

خانواده این وضعیت به خاطر  «.  اي شروع به صحبت کردبا صداي آروم و غمزده» کردي در مورد شکار صحبت می «

، بنابراین ازت میخوام  اي که قبالً بین ما بوده در حال حاضر باطل شدهکنم که معاهدهمن درك می.  من پیش اومده

؟ ما  بزنه اي که تو به وجود آوردي دست به شکار ماخارج از این محدوده سمامکان داره که .  که باهات مشورت کنم

مون رو از از افراد خانواده تو آسیب ببینن یا اینکه ما یکی از افراد خانواده خوایم وضعیتی پیش بیاد که هیچکدامنمی

  » کردي؟اگه تو در موقعیت ما بودي چی کار می.  دست بدیم
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من در مورد .  ، اونم زمانیکه اون این موضوع رو اینطوري باهام مطرح میکرد ، کمی شگفتزده شده بودم برگشتم

  . رو خیلی خوب میشناختم سم؟ اما از طرف دیگه  بدونمموقعیت یه زالو چی میتونستم 

کردم نادیده بگیرم و رو که نگاهشون رو روي خودم احساس میهایی سعی کردم بقیه چشم» کردنه این یه جور خطر «

تا .  ، معاهده لغو شده ، اما کامال مطمئن هستم از نظر اون م کمی آروم شدهس « فقط با اون صحبت کنم و ادامه دادم

،  گیره، براي حمله کردن از کسی اجازه نمی وي خطر هستنت کنه که قبیله یا انسانهاي دیگه واقعاًزمانیکه اون فکر می

اونا تعدادشون براي محافظت از الپوش در .  ، اولویت اول اون الپوشه اما با همه اینها.  کنیاگه منظورم رو درك می

  »حدوده خودشون میمونن تونم شر ببندم که نزدیک محال حاضر کافی نیست بنابراین من می

  . کرد سرش رو تکون دادکارالیل درحالیکه فکر می

و احتماال مجبورید که در  .  ، فقط این یه بار ، شما میتونید با دهم از خونه بیرون برید ید بگمزنم بابنابراین حدس می «

،  شما سریع هستید.  اقی نیافتهفبشیم و مراقب باشیم که شب ات، براي اینکه ما باید منتظر شب  طول روز برید بیرون

  »برید و شکار کنید و سریع برگردید باالي کوه 

  » ؟ ، بدون محافظ و بال رو تنها بذاریم «

  » ، برگ چغندر؟ پس ما چی هستیم «:  من غریدم

  .  کارالیل خندید و بعد دوباره صورتش جدي شد

  »رات و علیه اونها مبارزه کنی براد جیکوب توي نمیتونی در مقابل «

ن توانایی متوقف کردنشون رو ، اما اگه اونا براي کشتن بال اینجا بیان م نمیگم که این کار آسونه «چشمهام تنگ شدن

  »دارم 

اما این واقعا .  عرضه هستیتو بی.... نه منظور من اصالً این نیست که  «. کارالیل سرش رو با اضطراب تکون داد

  »ئولیتی رو روي وجدانم تحمل کنم من نمیتونم سنگینی بار یه همچین مس.  باه به نظر میرسهاشت

 فکر میکنم این بهترین « و بعد از یه ثانیه اضافه کرد» سه تا از ما اینبار میریم بیرون  خوب « اون با تفکر ادامه داد

  »حاض میتونیم انجام بدیم ه در حالکاریه ک

  »راتژي ممکن باشه تونه بهترین استا تقسیم کردن خودتون به گروههاي کوچکتر نمیام.  نمیدونم دکتر «

اگه ادوارد یکی از سه نفري باشه که میره میتونه یه .  ما توانایی هایی داریم که در هرصورت باعث برتریمون میشه «

  » نه و یه منطقه امن به وجود بیارهمحدوه چند مایلی رو با قدرتی که داره بررسی ک

  . توي صورتش فوراً مخالفت رو دیدیم و در نگاهش اونو به کارالیل فهموند.  هر دو با هم به ادوارد نگاه کردیم
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  »اي هم هست البته مطمئنم راه دیگه «:  کاالیل گفت

  . کامالً مشخص بود که هیچ نیروي فیزیکی قدرتمندي نمیتونست باعث بشه که ادوارد از بال جدا بشه

  » کردم شاید تو بتونی راههایی رو که ممکنه خطرناك باشن رو ببینیداشتم فکر میآلیس  «

  »میتونه راحت باشه « و با سرش تایید کرد»  ، آره اونایی رو که ممکنه مشکل ساز بشن «:  آلیس موافقت کرد و گفت

همون اخم کوچکی .  آلیس نگران بودبال براي .  ، لم داد ، کسی که نقشه اولیه کارالیل رو نقش برآب کرده بود ادوارد

  . که وقتی مضطرب میشد بین ابروهاش میافتاد بازم بین ابروهاش بود

من شب وقتیکه گرگ و میش  سثْ.  من فقط باید کار خودم رو انجام بدم.  ، پس همه چیز معین شد خوب «:  گفتم

  » ؟ ، باشه پس االن برو و یه جایی یه کم چرت بزن.  منتظرت هستم شد

تو به من احتیاج  «د و یه کم با تردید به بال نگاه کرد و پرسی» ... محض اینکه بتونم تغییر میکنم به .  باشه جیک «

  » داري؟

  »ونه چند تا پتو براي خودش برداره اون میت «

  »، ممنونم سثْمن خوبم  «:  بال به سرعت گفت

هاي با تردید پشت سر کارالیل ایستاد و چشم.  دستش بود ، یه ظرف بزرگ درپوش دار توي و بعد ازمه وارد اتاق شد

  . اش روي صورت من متمرکز شددرشت و طالیی تیره

میدونم که غذا خوردن تو اینجا برات  «. صداش مثله صداي اوناي دیگه تیز و نافذ نبود» جیکوب  «:  به آرومی گفت

اما وقتیکه داري میري اگه یه مقداري .  دلپذیر نیست ، میدونم که این ، جاییکه بوي خوبی برات نمیده جذاب نیست

، و این به  تونی خونه بريمن میدونم که نمی.  ، باعث میشی که احساس خیلی بهتري داشته باشم غذا با خودت ببري

ظرف » یه چیزي براي خوردن با خودت ببر  . کنم یه کمی این پشیمونی منو برام راحتتر کنخواهش می.  خاطر ماست

نم اون چطور این کارو کرد براي اینکه ادمن نمی.  خواهانه بود، صورتش خیلی نرم و پوزش غذا رو به طرفم گرفت

رسید و همینطور هم صورتش رنگپریده و استخوانی بود اما یه چیزي توي بیشتر از بیست و چند سال به نظر نمی

  . ، توي صورتش بود که منو یاد مادرم انداخت ظاهرش

  !خدایا

  »نوز گرسنه باشه یا یه همچین چیزي لیا هم باید ه.  ، البته البته «:  زمزمه کردم

اما نباید باعث میشدم که احساس .  ریختمش باید یه جایی زیر یه درخت می.  نزدیکتر رفتم و غذا رو با یه دستم گرفتم

  . بدي پیدا کنه
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  . ناگهان یاد ادوارد افتادم

  . من خوردمش ، بذار فکر کنه بهش چیزي نگو

  . اون زالو بهم مدیون بود.  ، بهتر بود که موافقت کرده باشه به ادوارد نگاه نکردم که ببینم موافقت کرد یا نه

شاید براي گریه کردن با .  دان داشتنخ چطور یه صورت سنگی زن.  و بهم لبخند زد»  ممنونم جیکوب «:  ازمه گفت

  . صداي بلند بود

  . داغتر از همیشه -صورتم داغ شد و» ، من متشکرم آآم «

اونا شروع کرده به تغییر دادن روشی که .  کرديبهشون عادت می - ها بودآشاماین هم مشکل گذروندن روزگار با خون

  . شروع کرده بودن که احساسی شبیه دوستان رو بهشون داشته باشی.  عادت داشتی باهاش به زندگی نگاه کنی

  » ؟ گردي جیکبعداً برمی «:  من میخواستم ازش فرار کنمبال ازم سوالی پرسید که 

  »، نمیدونم  آآآ «

ما من ممکنه سر.  خواهش میکنم «. اش رو بگیرهمثله اینکه میخواست جلوي خنده اون لبهاش رو به هم فشار داد و

  »بخورم 

  »شاید  « : نفس عمیقی کشیدم و تصمیم رو گرفتم، خودم رو تکون دادم و گفتم

.  من یه سبد لباس بیرون رو ایوان گذاشتم« . ، داشتم به طرف در میرفتم که ادامه داد زمه صدام کردا»  وب؟جیک «

میتونی اونا رو براش .  تا اونجا که ممکن بود سعی کردم بهشون دست نزنم.  کامالً شسته شدن.  اونا براي لیا هستن

  » ببري؟

  . اي بگه از در خارج شدمچیز دیگهو قبل از اینکه کسی بتونه » انجامش میدم  «
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  فصل پانزدهم

  تیک تاك ، تیک تاك ، تیک تاك

  

  »کنه؟ مبیدار قبل اینکه غش کنه نگفتی لی به چرا . خواي می رو من غروب موقع کردم می فکر ، جیک هی«

» . خوبم هنوز . مشتندا احتیاجی بهت من چون« 

»چیزي پیدا کردي؟ « . شمال پیش می رفتاو به سمت 

»ی چ هیچ ی به جزچ هیچ .وچن« 

» ؟تو گشت زدي« 

. راهش رو به طرف رد جدید کشید . او متوجه راهی که می رفتم شد

  ...برن شکاري سفر هی به باشن داشته قصد ها کالن اگر .کردم می چک داشتم که، دونی می. یه کم چرخ زدم -آره

.هدف به زدي

.برگشت اصلی مسیر سمت به سث

یه تلخی  همیشه -کرد می تالش سخت -کرد میهرچند اون تالش .بود لی با انجام همین کار از آسونتر اون با دویدن

اون جوري که داشت تو سـر مـن اتفـاق مـی افتـاد       خواست نمی اون .باشه اینجا خواست نمی اون .در افکارش داشت

 به روز کنار بیاد، دوستی اي که اونها با سثعشقوالنه ي ی دوستانبا  خواست نمی اون .نسبت به خون آشام ها نرم بشه

  .شد می تر قوي روز

 روي مـدام  بـودیم  سـام  گـروه  در مـا  وقتـی  .منمفقط  مشکلش بزرگترین کردم می فکر همیشه ،بود دار خندههرچند، 

 .هچی علتش که بودم تعجب در من .بال و ها کالن فقط نداشت، من با خصومتی هیچ حاال اما .رفتیم می راه هم اعصاب

 بهتـر  رو خصـومتش  حـاال  کـه  بود این خاطر به شاید. شاید فقط قدرشناسی ازین بود که من مجبورش نکرده بودم بره

.نبود بد داشتم انتظار که هم اونقدرها لی با اومدن کنار ،حال هر به .کردم می درك

اآلن داشتن  بود فرستاده شبرا ازمه که هایی لباس و غذاهاي  همه .نیومده بودبدون شک اون اونقدرها هم کوتاه  البته

اینکـه جـدا از سـوزش     خاطر به نه-خوردم رو سهمم من اینکه از بعد حتی.یه سفري به طرف پایین رودخونه می رفتن
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 اما -تحمل واسه لی باشهاز خود گذشتگی و  خوبی مثال اینکه خاطر به بلکهخون آشامی بوي غیرقابل مقاومتی داشت، 

 بـه  بـدتر  اعصابشالبته، .گوزن شمالی کوچکی که طرف هاي ظهر کشته بود چندان راضیش نکرده بود  .نکرد قبول او

.خام خوردن متنفر بود از لی .ریخت هم

  .ببینم کمین کردن یا نه. جلوتر بریم ؟باید یه سر به شرق بزنیم شاید: داد  پیشنهاد سث

گاردمون شکسته  نمیخوام .بدیم انجام رو کار این یمبیدار ههم وقتی بذار اما .خودمم تو همین فکر بودم: موافقت کردم
  .زودي به .ولی باید قبل اینکه کالن ها امتحان کنن این کارو انجام بدیم .شه

.درسته

.بیفتم فکربه  شد باعث این

باید همون موقع کـه   .می تونستن به راهشون ادامه بدن شن، خارج سالمت به مکان این از که قادر بودن ها کالن اگر

 نظر به .می کردن فرار و شتندامی بر رو بال درسته؟دوستانی هم در شمال داشتن،  .بهشون هشدار می دادیم می رفتن

  .بود اونها مشکل براي واضحی جواب

 ناپدیـد  بـال  خواسـتم  نمـی  و .کنن گوش حرفم به که ترسیدم می اما دادم، می اونها به رو پیشنهاد این احتماال بایستی

.و دیگه نفهمم که موفق شده یا نه -شه

اگـر   ، بره بال اگر -نموننبهتر بود که  ،و بمونن که شتندا معنی هیچ .برن که گم می اونها به من. بود احمقانه نه،این

.بال اینجارو ترك می کرد دردش کم تر نمی شد، اما بهتر بود

 شگفتـن که بال اینجا نبود که در حالی که با نوك ناخون هاش به زندگیش چنگ زده بود از دیدن من ذوق کنـه،   حاال

...بود راحت

.کردم رو درخواست این ادوارد از قبالً من اوه،: سث فکر کرد

چی؟

  .بیاد دنبالشون که سام نتونه یه جا اینفدر دور باشه .به خونه ي تانیا یا یه جایی. نرفتن تاحاال اونها چرا که پرسیدم من

 .بدم ها کالن بههمین االن خودم تصمیم گرفته بودم  که بود همون پیشنهادي این که کردم می آوري ادی خودم به باید

.عصال عصبانی نباشم .باشم عصبانی گرفته من از رو فرصت این سث اینکه از نباید پس .بود راه بهتریناین  که

چراغ سبز هستن؟منتظر  گفت؟ چی اون خب

.کنن نمی ترك رو اینجا اونها .نه

.و بباید به نظر می رسید که این خبر خوبیه

.این دیوونگیهنه؟ چرا
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بهشـون   اینجـا  کارالیل که رو اي درمانی تمام تجهیزات تا میکشه طول مدتیه  ،اًواقع نه:  گفت لحنی تدافعی با سث

 بیشتر اینکه اختیار و داره، رو هست نیاز بال از مراقبت براي که الزم وسایلي  همه اون .سرهم کرد بشه داره دسترسی

 خون به زودي به اونها که کنه می فکر کارالیل .برن شکار به خوان می اونها که هست دالیلی از کیی این. بگیره هم

 دوسـت  کارالیل .کرده مصرف بودن کرده ذخیره که رو منفی هاي oي  همه اون .کنن می پیدا نیاز بال براي بیشتري

 باشـی  دکتر اگر بخري؟ خون تونی می که دونستی می .بخره بیشتري مقدار خواد می .شه خالی انباري  همه که نداره
.البته

 خودشـون  بـا  خیلـی ازیـن چزهـا رو    تونسـتن  مـی  اونهـا   .م احمقانـه اس هنـوز  .نبـودم  آماده بودن منطقی براي هنوز

 قـانون مزخرفـات   به کی باشه ات نزدیکی در مرگ وقتی .دزدنب دارن نیاز که رو چیزي میرن که جا هر ببرن،درسته؟و
میده؟ اهمیت

.بکنه ریسک دادنش حرکت نمی خواد با ادوارد

.هبهتر حالش قبل به نسبتاون 

 بـاري  آخرین باسرم بهش وصل بود که رو بال از من خاطرات داشت در سرش .آره جداً بهتره: موافقت کرد طور به سث

ایـن ور   زیـاد  هتون نمی می دونی، اما .ه بودداد تکان دست و هزد لبخند بال بهش .کرد می مقابسهه بود دید رو اون که

.اون موجود داره پدرشو در میاره. اون ور بره

  .دونم می آره،.دادم قورت را دهانم آب

  .شکست را هایش دنده از دیگر ،یکی: با ناراحتی به من گفت

  .خوردم تلوتلو منظم کنم را آن ریتم دوباره اینکه از قبل و شد، سست هایم قدم

یه چیزي در این باره گفت که حتی بچـه   روزالیبعد  .هدیگي  ضربه کی کرد،فقط پانسمان را او دیگر بار کی کارالیل
  .قیافه ادوارد یه جوري بود انگار می خواست کله اش رو بکنه .هاي عادي چقدر باعث شکسته شدن دنده می شن

!نکرد را کار این که شد بد خیلی

 وقت هیچ کنم فکر اما جالبه، من برايوحشتناك  چیزها ایني  همه که دونست می -حاال سث رو دور خبرگذاري بود

می ریخت و بعد سرد مـی   عرق - پاییني  درجه فقط .داشت نوسانی حالت امروز بال تب .بشنوم رو اینها که نخواستم
 در بـدنش  دفاعی سیستم که رسه نمی نظر به.  باشه مریض فقط اون ممکنه ، عالئم چیه مطمئن نیست کارالیل.  شد

.باشه ممکن حالت بهترین

  .هست تصادف هی فقط این که مطمئنم من ، آره

-این چیزها وید خند می ،خوش و بش می کرد چارلی با داره اون. البته خلق و خوش خوبه

!حرف می زد؟ ، داشت یا چارلیچیه منظورت؟ چی !چارلی
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 باهـاش  تـا  زنـه  مـی  زنـگ  روز هر اون به گمونم .کرد زده شگفت رو اون من خشم بود؛ سست شده سثپاهاي  حاال

واسـه همـین    باشه، شده بهتر خیلی حاال بال حال رسه می نظر به زنه، می زنگ هم مادرش مواقع بعضی .کنه صحبت

-داشت بهش اطمینان می داد که رو به بهبودیه

امید چارلی رو باال ببرن تا وقتی اون مرد چارلی بدتر نابود شـه؟ فکـر   ! کنن؟ می فکر چی ها لعنتی اون بهبودي؟ به رو
بکنه؟ حقش در رو کاري همچین باید اون چرا!سعی می کنن آمادگی پیدا کنه !کنن می آمادشمی کردن تون ها دارن 

  .ممکنه نمی ره: کرد فکر آهسته سث

خودشـم مـی   . ، حتی اگه دووم بیاره، انسان نمـی مونـه  سث .کنم آروم رو خودم تا کردم تالش و. کشیدم عمیقی نفس

مجبور می شه نقش متقاعد کننده اي از یه جسد بازي کنه که همه باور کنن،  نمیره، اگر. دونه، همین طور بقیه ي اونها

؟...چرا .کنن تر راحت چارلی براي رو این خواستن می اونها کنم فکر .یا این، یا اینکه ناپدید بشه. بچه

معلوم بود که به همون چیزي فکـر  یه جورهایی از صورت ادوارد  اما .کسی چیزي نگقته. بوده بالي  ایده این کنم فکر
  .می کرده تو اآلن فکر می کنی

.با خون مکنده هم فکر بودم دوباره

  .جنوبراه جدیدي پیش گرفتم، به طرف . چند دقیقه اي در سکوت دویدیم

.نشو دور خیلی

چرا؟

.ازت بخوام یه سري بزنی گفت من به بال

.ساییده شدند هم به دندانهایم

 خسـته  بپلکـه  شـیروانی  زیـر  اطاقتوي  کلیسا برج در آشام خون خفاش از اینکه عین یه گفت  .تخواد می  هم آلیس

 ثابت بال بدن حرارت درجه سعی داشتیم .جا عوض می کردم ادوارد با قبال من .کرد مانندي خرناسي  خنده سث .شده
-می تونم برگردم منی، بدم انجام رو کار این نخواي وت اگر فکر کنم .تا جایی که نیازه گرم، به سرد .بمونه

.می رم نه،: به تندي گفتم

  .تمرکز کرد خالی جنگل روي سخت .نظري نداد دیگه سث باشه،

 هنوز .چرخیدم ي سکنه نزدیک شدم،ها نشانه وقتی به اولین. چیزي جدید دنبالبه  ،جهتم را به طرف جنوب ادامه دادم

 نـامرئی  و خـوب  طوالنی مدت براي ماحاال  .گرگی دیگه اي بپیچهي  شایعه هیچ خواستم نمی اما نبودم، شهر نزدیک

  .بودیم

نمـی تونسـتم    ،احمقانـه اس همون اندازه که فکر می کردم این کار  .افتادم راه نهوخ مست به همان مسیر رو برگشتم،

  .حتما خودآزاري چیزي داشتم. جلوي جودم رو بگیرم

  .این موقعیت چندان نرمال نیست. تو هیچ مرضی نداري، جیک
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.سث ،شو خفه ،لطفا

.خفه می شویم

 عصـبانیت  باعث ممکنه کار این که زدم حدس .بودم نجااو صاحب انگار فقط رفتم داخل نکردم، درنگ در پشت بار این

 و ، کـردم  نگاه وحشیانه به اطراف .نبودند دید در کدام هیچ بال نه و روزالی نه. اما تالش بی هوده اي بود بشه، روزالی

 فشـرده  هـایم  دنده به محکمو نا راحت  عجیب حالتی با قلبم ، بوده باشن که از قلم انداخته بودم جایییه  بودم امیدوار

  .شد می

".نکرده تغییري بگم بهتره ،ای. خوبه حالش اون":  کرد زمزمه ادوارد

 نیـاورد؛  بـاال  را سرش کردن صحبت براي ، بود کرده پنهان را صورتش هایش دست با و بود نشسته کاناپه روي ادوارد

  .بودش کنار در بود انداخته او هاي شانه دور محکم را نشدر حالی که بازوا هم ازمه

  ".برگشتی که خوشحالم ، جیکوب سالم": او گفت

چنان قیافه اي گرفته بود انگار دیر . آمد پایین ها پله از خرامان او  "طور همین هم من " :هم با آه عمیقی گفت آلیس

  .به یه قرار مالقات رسیده بودم

  .احساس عجیبی داشتم باشم مودب کردم می تالش اینکه از "هیآه،"

  "کجاست؟ بال"

عالوه اون طور که شنیدم حاملگی اون کـارو باهـات مـی     به. می دونی که ،رژیم آبکی ، حمام":  گفتبه من  آلیس"

  ".کنه

  "آه"

.خوردم تکان و جلو عقب سمت به ه بودم و روي پاشنه ي پاایستاد آنجاناجوري  حالت با من

 سمت به پشت پلکان هال نیمه پنهان از ناو که دیدم و برگرداندم را سرم "العادست اوه،فوق" گفت غرغرکنان روزالی

 دیدم"بود صورتش روي بودم من علتش که زننده پوزخند کی و ، بود گرفته بازوهایش در مالیمت با  ور بال .یومدم ما

  "!رسه می مشام بهگندي بوییه 

 را هدیـه  بزرگترین برایش انگار که طوري. گل از گل بال شکفت کریسمس روز رد ها بچه مثل قبل مثل درست بعد و

  .باشم آورده

"اومدي جیکوب،تو"

  "بلز سالم"

دیدم کـه عالرقـم حرکـت     ، گذاشت کاناپه روي را بال دقت به روزالی که شدم متوجه  ، شدند بلند دو هر ادوارد و ازمه

انگار با خودش قرار گذاشته بود که هرچقدر هم درد داشت صدایی  -گرفت را نفسش و شد سفید بال صورت رنگ ، آرام

.درنیاره



 www. twilight . ir                                                       جیکوب: کتاب دوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ٨صفحھ 

 داره که انگار برسه نظر به طوري کارش که کرد می تالش و.کشید گردنش روي بعد واو  پیشانی روي را دستش ادوارد

  .بود دکتر کي ی معاینه شبیه بیشتر من نظر به اما ، کنه می نوازش رو موهاش پشت

"سردته؟": کرد زمزمه

".خوبم من"

این کـار بـه حفاظـت از هـیچ کـدومتون      . نکن تعارف اصال ، گفت بهت چی کارالیل که دونی می ، بال": گفت رزالی

  ".کمکی نمی کنه

  "بدي؟ من به رو پتو اون ادوارد،میشه سردمه کم هی باشه،من"

  "؟بودن من در اینجا نیست دلیل این مگه" .چشم هایم را چرخی دادم

 به من ، کن استراحت و بشین کم هی. دویدي می داشتی رو روز طول تمام بندم می شرط ، رسیدي تازه تو":  گفت بال

  "میشه گرمم زودي

 اون بـا . نشسـتم  مبـل  کنـار  و زمـین  روي و رفتم کنم کار چی گفت می من به داشت که درحالی نکردم، توجهی او به

 اینکـه  از کنم،حتـی  جـا  بـه  جـا  را او که ترسیدم می آمد،و می شکننده نظر به...نبودم مطئن هم چندان کنم اشاره،فکر

 و کردم دراز سمتش به را زدم،دستهایم تکیه روبرویش درست خاطر همین به.ترسیدم می بیندازم دورش هم را دستهایم

 بیشتر همیشگی حالت از گفت بشه که بود سخت گرفتم،خیلی صورتش روبروي را دیگرم دست بعد و.گرفتم را دستانش

.سردشه

  .کردم احساس را بدنش لرزش بار کی براي "جیک مرسی"

  "آره"

  .به صورت بال دوخته شده بود چشمانش همیشه نشست،مثل صندلیي  دسته روي و بال کنار ادوارد

غار و قورشکم منـو   صداي کس هیچ ، اتاق داخل افراد باالي بسیار شنوایی قدرت وجود با که داشت وجود زیادي امید

  .نشنوه

 نشسته مبل پشت آرام و بود شده نامرئی حاال او"نمیاري؟ آشپزخانه از چیزي جیکوب براي چرا ، رزالی":  گفت آلیس

  .بود

  .شد خیره جا آمده بود آن از آلیس صداي که جایی بهبا ناباوري  رزالی

 زهـر   بـا  بـدنم  سیسـتم فکر نکنم  .بخورم رو توش تف انداخته بلوندي کهرو  غذایی تونم نمی من اما آلیس، ممنونم"

  "داشته باشه خوبیي  رابطه

"کنه نمی شرمنده بودن نواز مهمان کافیي  اندازه به خاطر به رو ازمه وقت هیچ رزالی"

 و شد بلند جایش از .شوم بدگمان آن به سرعت به شد باعث که "نه که البته": گفت ی به شیرینی شکرصدای با بلوندي

  .شد خارج اتاق از سرعت به
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  .کشید آهی ادوارد

"؟دیگه میگی بهم کرد مسمومش اگه":  گفتم

".آره":  داد قول ادوارد

  .کردم باور رو حرفش دالیلی بنا به و

 استفاده سوء ازش بخواهند اینکه مثل درست فلز– عجیبی طور به و - داشت وجود آشپزخانه داخل زیادي صداي و سر

  .کرد می اعتراض کنند

 رزالـی  کـنم  فکـر  بیشـتر  بتـونم  نکـه یا از قبـل  بعد و .بود هایش لب بر هم کوچکی لبخند اما کشید، دیگري آه ادوارد

  .گذاشت من کنار و زمین روي را رنگ اي نقرهي  کاسه بود،یک لبانش بر بخشی رضایت پوزخند که حالی در.برگشت

  "رگه دو ببر لذت"

 ظـرف  شبیه تا کرده خمش اینقدر او که رسید می نظر به اما ، بوده مخلوط و بزرگي  کاسه هی این زمانی این احتماال

ـ  در.جزییـات  به دقتش گرفتم،و قرار تاثیر تحت سریعش هنرمندي از.شده سگ غذاي  روفیـدو ي  کلمـه  طـرفش  کی

زیبا خط دست کی.بود تراشیده

بلوند مرسی: گفتم من مخلفات تمامی همراه به شده پخته زمینی سیب و استیک-داشت خوبی خیلی ظاهر غذا چون

  .کشید خرناسی او

  "طالیی سگ هی" دادم ادامه نفس همان با بعد و "کنن می صدا چی رو باهوش بلوند هی دونی هی،می"

  "شنیدم قبال رو این" خندید نمی دیگه

کردم خوردن به شروع بعد و "دم می ادامه تالشم به"

 هـاي  کانـال  و نشسـت  ها مبل از کیی روي بعد و.برد باال را ابروهایش و گرفت خود به مانندي انزجار حالت صورتش

 داشـته  اي برنامـه  هـیچ  دیـدن  به تمایل رسید نمی نظر به اصال که کرد می عوض سرعتی چنان با را بزرگ تلویزیون

  .باشد

 نبود چیزي ها،این.کردم می عادت بهش داشتم دیگه کنم فکر.هوا در ها آشام خون بد بوي وجود با وبد،حتی خوب غذا

  ...دقیقا.خواستم می که

 سرد هاي دست بدهم دعوا و بحث براي اي بهانه رزالی به تا لیسیدم هم را کاسه ته حتی و-کردم تمام را غذایم وقتی

  .کرد می نوازش گردنم سمت به را موهایم او. کردم احساس را موهایم درون بال

  "نه؟.هست مو مدل کردن عوض وقت"

"-شاید.شدي پشمالو کم هی"

  "کنه کوتاه پاریس در سالن هی در رو موهاش که داره عادت اطراف این نفر بزنم،یه حدس بذار"
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  "تقریبا ":  گفت و خندید نخودي

  "باشم خوب آیندهي  هفته چند براي کنم فکر.مرسی نه " گفتم بده رو پیشنهاد این بخواد واقعا اینکه از قبل

 بـراي  اي مودبانه راه تا کردم سعی.بمونه خوب حالش مدت همه این او شده باعث چیزي چه که بود شده تعجبم باعث

  .کنم پیدا مساله این پرسیدن

  "کوچیکه هیوالي اون اومدن دنیا به براي تاریخ که،منظورم دونی هست؟می کی تاریخش...اممم...خب"

  .نداد جوابی زد،اما ضربه سرم پشت به او

  "بمونم اینجا که الزمه وقت چند که بدونم خوام می ، هستم جدي من"

  - باشی؟ اینجا باید تو وقت چند و – کردم اضافه هم رو نکته این ذهنم در

 از داره کارالیل بنابراین.کنیم پیشگویی تونیم نمی و.نداریم رو ماه نه سبک ما مطمئنا.نیست مشخص دونم،دقیق نمی"

".باشن سانتیمتري چهل باید معمولی مردم.زنه می حدس شدم بزرگ قدر چه که این روي

  .کشید شکمشي  برآمده قسمت روي را انگشتانش

 بهش سانتیمتر دو روزي تقریبا و ، بودم سی صبح امروز من.هفته هر براي سانتیمتر کی.کنه رشد کامال بچه که وقتی"

  "...بیشتر هم ها وقت بعضی.میشه اضافه

 چهل به میده،اگر بهش روز چند.کنه می حرکت تند سرعت با او زندگی.گذرن می سریع قدر چه امروز،روزها تا هفته دو

برسه؟

کنم درك رو قضیه این تا کشید طول دقیقه یک

  "خوبه؟ حالت"

.بود خواهد چگونه شود می خارج دهانم از که صدایی که نبودم مطمئن ، دادم تکان رو سرم

 اي شیشه دیوار در صورتش انعکاس تونستم من اما ، کرد دور ما از را رویش شنید را من افکار که همین ادوارد صورت

  .بود شده آتشین مرد هی دوباره اون.ببینم رو

 بودم خوشحال.بره که کنه مجبور رو اون ای ، بشه سختتر رفتن براي تصمیم میشه باعث مرگ خط وجود که داره خنده

 اونها اگه که بودم تعجب تحمله،در قابل غیر این.مونن می جا همین اونها که دونم می پس ، گفت بهم رو این سث که

  .من روز چهار.بگیرن رو روز چهار اون از روز سه ای دو ای برن،یک خواستن می

 مـی  سـختتر  داشـت  من روي اون که فشاري بردن بین است،از شده تمام دونستیم می که جهت این از بود دار خنده و

.شد می بیشتر هم شد،اشتیاقش می بزرگتر که طور همون-شد می هم اش برآمده شکم به مربوط تقریبا این و.شد
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 شدن تر قوي احساس که دونستم می.باشم کرده جدا ازش رو خودم تا ، کنم نگاش دور از کردم تالش دقیقه کی براي

 کـه  بـدونم  اگر حتی ای میره؟و می داره شده؟چون طور این چرا.نیست خیاالت میشه ازه بیشتر و او به نسبت احساساتم

میشه؟ تبدیل شناسم می نه.  دونم می نه که چیزي به اون آیا-سناریو بهترین-میره نمی هنوز

  .شد مرطوب زد دست او که پوستم از جایی کشید،و ام گونه استخوان روي را انگشتش او

میشه خوب چیز همه: گفت مانندي آواز صداي با

 می هایشان بچه براي را احساس بی شعرهاي مه بود هایی آدم مثل لحنش.دادند نمی معنی هیچ کلماتش که نبود مهم

  .خواندند

-عزیزم بخوابی خوب-

درسته:  گفتم لب زیر

  .گذاشت ام شانه روي رو سرش پیچاند،و بازویم مقابل در رو خودش او

  "نکردم باور رو حرفشون من اما.گفت هم ادوارد طور همین و میاي که گفت بیاي،سث که کردم نمی باور"

  "نه؟ که چرا" گفتم خشنی صداي با

  "اومدي حال هر به اما نیستی خوشحال اینجا تو"

  "داري احتیاج من به اینجا تو"

  "کنم می درك رو این من.باشی اینجا تو بخوام من که نیست انصاف چون.بیاي نبودي مجبور دونم،اما می"

 کردن عوض مشغول رزالی که حالی در کرد نگاه تلویزیون به او.برگرداند رو صورتش ادوارد.بود سکوت دقیقه چند براي

  .برگرده شروع به دوباره خواد می طوره چه اون که کردم می تعجب.بود رسیده شبکه ششصدمین به االن.بود ها کانال

  "اومدي اینکه از ممنونم" کرد زمزمه بال

  "بپرسم؟ ازت چیزي هی تونم می"

  "البته"

 دست رو من بپرسم،بنابراین چی خوام می که دونست می کنه،اما می توجهی ما به انگار که کرد نمی نگاه طوري ادوارد

  .نینداخت

 اطـراف  ایـن  کـه  تـره  راحـت  بـراش  احتمـاال  داره،و نگـه  گـرم  رو تو تونه می باشم؟سث اینجا من خواي می تو چرا"

 دنیا در شخصیتت محبوبترین انگار که زدي لبخند طوري شدم،تو وارد در از من وقتی اما.خوشحال و کوچک باشه،پانک

"دیدي رو

"هستی اونها از کیی تو"
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  "مزخرفهمی دونی، خیلی "

".متاسفم". کشید آهی "آره،"

  ".ندادي رو جوابم تو چرا؟اما  "

 را حـالتی  هیچ صورتش انعکاس .است شده خیره پنجره به انگار که طوري کرد، می نگاه دیگري جاي به دوباره ادوارد

  .داد نمی نشان

 انگار.رسه می نظر به طور این که اینه ورمنظم .جیکوب ،رسه می نظر به کامل چیز همه طوري هی...هستی اینجا وقتی"

  "خوبه خیلی این-نداشتم بزرگیي  خانواده قبال من-هستن هم پیش ام خانواده اعضاي تمام

  .خندید ثانیه نیم براي

  "هستی اینجا تو که نیست دلیلی تنها این اما"

  "بال نیستم توي  خانواده از عضوي هرگز من"

  .هست نیافتی دست عمال که دورهي  آینده هی این اما.بود خوب چیز همه اونجا.باشم تونستم می

  "بودي مني  خانواده از عضوي همیشه تو"

  ".مزخرفی جواب چه" خوردند هم به دندانهایم

  "چیه؟ خوب جواب هی"

".'من از درد کشیدن تو حال می کنم جیکوب،': طوره؟ چه این"

  .حس کردم برخود لرزید

"داري؟ دوست بیشتر رو اون":  کرد زمزمه

  ".بیام کنار باهاش تونم می ، تره آسون حداقل"

مـا از  " بـود  کـرده  اخم و بود بسته را هایش چشم .بود نزدیک خودم صورت به خیلی کردم،که نگاه صورتش به دوباره

 مـی  هم تو کنم،و احساسش تونم می -باشی من زندگی از باید بخشی تو .تعادل حد از خارج. جاده خارج شدیم، جیک

 وقتـی .کـنم  رد رو حـرفش  تـا  بـود  منتظر انگار -کرد مکث کند باز را چشمانش اینکه بدون و لحظه چند براي ".تونی

و، از جـاده خـارج    کردم اشتباه من ،، من کردمنه.کردیم اشتباه کار هی ما .طور این نه اما" داد ادامه نگفتم،دوباره چیزي

  "...شدیم

 بود،امـا  کرده جمع کمی را هایش لبي  گوشه اما رفت بین از کم کم بود صورتش روي که شد،اخمی تر ارام صدایش

  .شد شنیده پشتش از مالیمی خرناس بعد

 امـا  خوابید می و رفت می زودتر باید کنم فکر .سخت روز یه بوده، طوالنی روز اس، خستهخیلی  او" کرد زمزمه ادوارد

  "بود تو منتظر اون
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  .نکردم نگاه بهش

".شکسته رو هاش دنده از دیگه کیی گفت سث"

  ".می کنه سخت براش رو کشیدن نفسداره  .آره"

  "عالیه"

  "بده خبر بهم شد گرمش خیلی هروقت"

  "باشه"

هنوز سرم را بلند نکرده بودم تا دنبال پتو بگردم که ادوارد پارچه اي . هنوز آن دستش که در تماس با من نبود سرد بود

.انداخترا از دسته ي مبل برداشت و روي او 

زیاد سـخنرانی  مثال شاید من مجبور نبودم که به خاطر چارلی  .دبعضی وقتها خواندن ذهن باعث ذخیره ي زمان می ش

-ادوارد دقیقا می شنوه که چه قدر عصبانی ،در مورد آن خرابکاري .کنم

  "این نظر خوبی نیست.آره "موافق بود 

  "هست در حالی که این باعث میشه حالش بدتر شه؟خب چرا؟چرا بال به پدرش میگه که رو به بهبودي "

  "اون نمی تونه اضطرابش رو کاهش بده"

  "-خب بهتره که"

هر اتفاقی بیفته،این باعـث میشـه کـه حـالش بهتـر      .من قصد ندارم کاري کنم که باعث ناراحتیش شه.نه،بهتر نیست"

"بعد از این ماجرا باهاش توافق می کنم.شه

ـ  به خاطر یه زمان دیگه اضطراب و تشویش چارلی رو زیاد نمی کرد،برايبال .به نظر درست نمیومد ه نفـر دیگـه کـه    ی

  .بال اي که من می شناختم برنامه هاي دیگري داشت.این مثل کارهاي بال نبود.حتی اگر می مرد.باهاش روبرو شه

  "اون می خواد زنده بمونه"

  "اما نه به عنوان یه انسان"اعتراض کردم 

  "اما اون به هرحال می خواد که دوباره چارلی رو ببینه.ن انساننه،نه به عنوا"

"اوه به نظر بهتر و بهتر میشه" 

بعد از مدتی، اون با پوست سفید درخشان و چشم هاي قرمز میره تا چارلی رو .نگاه کن چارلی"باالخره بهش نگاه کردم 

باشم،اما چارلی انتخاب عجیبـی بـراي اولـین وعـده ي     من یه زالو نیستم،پس به نظر میاد چیزي رو از دست داده .ببینه

"غذایش خواهد بود



 www. twilight . ir                                                       جیکوب: کتاب دوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ١۴صفحھ 

فکر می کنه که می تونه .ک سال بهش نزدیک شهی اون می دونه که نمی تونه حداقل براي"ادوارد آهی کشید و گفت 

و می تونن با تلفن .به چارلی بگو که اون مجبوره یه یه بیمارستان در یه نقطه ي دیگه ي دنیا بره.با این قضیه کنار بیاد

  "...با هم در تماس باشن

  "این احمقانه است"

  "آره"

  "حتی اگه نکشتش،اون تفاوت رو متوجه میشه.چارلی احمق نیست"

  "اون همه چیز رو حساب کرده"

  .بهش خیره شدم و منتظر توضیحش موندم

لی همـه ي توضـیحات بـال راجـع بـه      البته اون پیر نمیشه،بنابراین این یه محدودیت زمانی خواهد بود،حتی اگه چـار "

  "تغییراتش رو بپذیره 

یادت میاد که میخ واستی بهش راجع به تغییرشکلت بهش بگی؟چه طور باعـث شـدي کـه    "لبخند ضعیفی زد و گفت 

  "حدس بزنه؟

  .دست هایم را مشت کردم

  "قضیه رو بهت گفت؟"

اما اون .این براي چارلی خطرناکه-رو به چارلی بگهمی بینی،اون نباید قضیه .نظرش رو توضیح می داد...اون داشت.آره"

  "اون فرض کرده که چارلی اشتباه می کنه.بال فکر میک نه که اون توضیحات خودش رو داره.مرد باهوشی هست

اون راجع به ما اشتباه فکر .بعد از اینها،ما به قوانین خون آشام ها پایبند می مونیم"ادوارد با صداي خرناس مانندي گفت 

بعد ...اون فکر می کنه که بتونه ببیندش.ما باهاش کنار میایم.ی کنه،درست همون طور که بال راجع به ما فکر می کردم

  "از یه مدتی

  "احمقانست"تکرار کردم 

  "آره"دوباره موافقت کرد 

ایـن  .داره این ضعفش رو نشون می داد که اجازه داده بال هرکاري میخواد در این زمینه بکنه،تا فقط خوشحال نگهـش 

  .نتیجه ي خوبی نخواهد داشت

به این فکر افتادم که اون انتظار نداره که بال زنده بمونه تا برنامش رو عملی کنه،با آروم نگه داشتنش باعث میشـه کـه   

  .ه مدت کوتاه دیگه خوشحال بمونهی اون براي

  .درست مثل چهار روز

  "من با هرچیزي که پیش بیاد کنار میام"زمزمه کرد 



 www. twilight . ir                                                       جیکوب: کتاب دوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ١۵صفحھ 

  .رو پایین انداخته بود و من نتونستم انعکاس صورتش رو ببینم سرش

  "من نمیخ وام حاال باعث درد و رنجش بشم"

  "چهار روز؟"پرسیدم 

"تقریبا" سرش رو باال نیاورد

  "خب بعدش چی؟"

  "دقیقا منظورت چیه؟"

وي اي تبـدیل شود،درسـت   درست مثل اینکه چیز خوب و محکمی به چیز ق.راجع به چیزي که بال گفته بود فکر کردم

  پس چه طور کار می کنه؟باالخره میخواد چه اتفاقی بیفته؟.مثل پوست خون آشام ها

ما با تحقیق کوچکی توانایی نجام این کار رو داشـتیم،به نظـر میرسـه کـه ایـن گونـه موجـودات بایـد از         "زمزمه کرد 

  .دندانشون براي جداسازي رحم شکم استفاده کنن

  .فرودادن آب دهانم صبر کنممجبور شدم براي 

  "تحقیق؟"با صداي ضعیفی گفتم 

ایـن کـاري هسـت کـه کارالیـل داره االن انجـام       .به خاطر همین هست که تو جاسپر و امت رو این اطراف ندیـدي "

بال هرچی که بتونیم که اینجا انجام بدیم،و دن.دنبال حل این ماجرا میگرده داره در داستان ها و افسانه هاي قدیمی.میده

"هرچیزي بگردیم  به ما در پیشگویی اخالق و رفتار اون موجود کمک می کنه

  ...اگه اونها افسانه هستن پس.داستان ها

ممکنه .جزییات زیادي نداریم.پس این اولین نوع از خودش  نیست؟شاید"ادوارد سوالی رو که منتظر جوابش بودم پرسید 

  "...فکر کنم.باشههمه ي این افسانه ها ناشی از ترس و خیاالت 

به نظر میرسه همه ي اینها بـه هـم متصـل و    .نیستن؟شاید اینها هم واقعیت داشته باشن.افسانه هاي تو واقعی هستند"

  "...مربوط هستن

  "؟...چه طور پیدا کردي"

جـودات  اون یه زندگی سنتی رو با مردمش داشت و راجع به این نوع مو.برخورد کردیم ما با یه زن در آمریکاي جنوبی"

"داستان هاي قدیمی،که سینه به سینه گشته.هشدار دریافت کرده بود

  "چه هشدارهایی؟"زمزمه کردم 

  "قبل از اینکه قدرت زیادي به دست بیارن.که این موجودات باید به سرعت از بین برن"

  یعنی درست می گفت؟.درست همون طور که سام می گفت
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  ".که ما باید نابود شیم،و اینکه ما قاتل هاي بی روحی هستیم.هایی دارنالبته،اونها راجع به ما چنین افسانه "

  دو براي دو

ادوارد با دهان بسته خندید

"مادرها چی گفتن؟...این داستان ها راجع به"

روي صورتش غم و اندوهی پدیدار شد،همین که صورتم را از روي صورتش برگرداندم فهمیدم که به من جوابی نخواهد 

  .شتم که بتونه صحبت کنهشک دا.داد

.اما این رزالی بود که از وقتی بال به خواب رفت ساکت بود و من فراموشش کرده بودم جواب داد

به دنیا آوردن یه بچه وسط یه باطالق پر از مرض و  .معلومه که هیچکی زنده نمی موند"با صداي تمسخرآمیزي گفت 

اون  .تا روح شیاطین رو بیرون کنه متود چندان بی خطري نیستچرك با یه پزشک قبیله که گل می کوبه تو صورتت 

 .شـتن هیچ کدوم از اونها چیزي رو که این بچـه داره رو ندا -موقع حتی زایمان هاي معمولی هم خوب پیش نمی رفتن

کاملی مراقب ها با این نظر که بچه ها چی نیاز دارن دارن تالش می کنن تا این نیازها رو بفهمن،پزشکی که اطالعات 

سمی که همه چیز رو .برنامه اي که باعث شه که تا بیشترین حد ممکن بچه سالم بمونه.در زمینه ي خون آشام ها داره

و بقیه ي مادرها هم که اگه این رو داشتن جون سـالم بـه در مـی    .بچه سالم می مونه.بازسازي می کنه خوب کار نکرد

"بعضی مواقع من متقاعد نمیشم.ا می شدنحتی اگه اونها در اولین جایی که بودن پید.بردن

  .با حالت تحقیرآمیزي آب بینی اش را باال کشید

که راحـت بـی خیـالش     –براي اون یه چیز جزئی بودزندگی .. ي که ارزش داشت بچه بودبچه ، بچه ، انگار تنها چیز

.بشی

حالت خودپرست و بی تفاوتی در  صندلی رزالی با  .به مشت تبدیل شدنددست هایش  .صورت ادوارد مثل برف سفید شد

  .ادوارد به سمت جلو آمد و خواست تا خم شه.اش نشست طوري که پشتش به سمت او بود

  .به من اجازه بده : من پیشنهاد کردم

یـک  -و بعد با تمام قدرت دستم اون رو به سمت پشت سر بلوندي پرت کـردم  .کاسه را بی صدا از روي زمین برداشتم

  .قبل اینکه در طول اتاق کمانه کنه صاف شد و به قسمت پایه نرده ي پله ها برخورد کرد -شبنگ گوش خرا

  .بال تکان ناگهانیخ ورد اما بیدار نشد

  "بلوندي زبان بسته"زیر بل گفتم 

  چشمهایش همچون آتش می سوختند.رزالی سرش رو به آرامی چرخاند

"ریختی.غذا.من.سر.روي.تو"

  باالخره عمل کرد
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پشت تخت صداي خنده ي .از بال دور شدم تا بهش نخورم،و اونقدر خندیدم که اشک از چشم هام جاري شد.افتادمگیر 

  .آلیس نیز به گوش رسید

اما بعد متوجه شدم کـه خنـده ام باعـث    .یه جورایی قبولش کردم.تعجب کردم که چرا آلیس عکس العملی نشون نمیده

  .خل سر و صداي واقعی خوابیده باشهبیدار دشن بال شده،انگار که اون درست دا

  "چی خنده داره؟"زیر لب گفت 

  "من داخل موهاش غذا ریختم"در حالی که دوباره خنده ام گرفته بود گفتم 

  "من این رو فراموش نمی کنم سگ"رزالی با صداي هیس هیس مانندي گفت 

  "ون بدمیکافیه داخل گوشش.پاك کردن ذهن بلوند ها کار سختی نیست"در جوابش گفتم 

  "بهتره چند تا جک جدید یاد بگیري"

  "...جیک لطفا رز رو تنها بذ"

در همون لحظه ادوارد از جلوي من عبـور کـرد و پتـو رو از روش    .جمله اش را نیمه تمام گذاشت و نفس عمیقی کشید

.به نظر می رسید دچار تشنج شده،بدنش روي مبل حالت کمانی داشت.کشید

  "فقط،کشیده شدهاون "نفس نفس زنان گفت 

و دندان هاش رو طوري به هم می فشرد که انگار میخ واست از خارج شدن یه فریاد جلوگیري .لبهاش سفید شده بودند

  .کنه

  .ادوارد هر دو دستش رو در دو طرف صورتش گذاشت

  "کارالیل؟"با صداي آرامی گفت 

  "همین جا هستم"دکتر گفت .من صداي اومدنش رو نشنیدم

ایـن بچـه ي   .باشه،فکر کـنم دیگـه تمومـه   "سخت نفس می کشید و  آب دهانش را قورت می داد گفت بال که هنوز 

  "همش همینه،اون داره خیلی بزرگ میشه.کوچک دیگه جا به اندازه ي کافی نداره

پذیرفتن اینکه اون با این لحن زیبا راجع به موجودي که داشت اون رو از هم می درید صحبت می کرد خیلـی سـخت   

  "بعد از سخن هاي بی عاطفه ي رزالی،باعث شد که بخوام چیزي رو هم به سمت بال پرت کنم.بود

  "می دونی جیک،این من رو یاد تو میندازه"در حالی که هنوز نفس نفس می زد با صداي تاثیر گذاري گفت 

  "من رو با اون چیز مقایسه نکن"

  "منظورم فقط  سریع رشد کردنت بود"

  .که انگار احساساتش رو جریحه دار کردمطوري به نظر می رسید 
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خیلی سـریع رشـد   .اون هم همین طوره.من می تونم ببینم که هر دقیقه بلندتر میشی.تو هم درست همین طور بودي"

  "می کنه

خیلی سخت بود که من خون رو در دهانم مزه -زبانم  را براي جلوگیري از گفتن چیزي که می خواستم بگم گاز گرفتم

  ...چیزي که بال نیاز داره اینه که مثل من قوي باشه،تا بتونه خوب بشه.د خوب میشهبال زو.کردم

  .نفس آرام تري کشید و به پشت مبل تکیه داد

  .به چشم هاي من نگاه کرد   "همم"کارالیل زمزمه کرد   

  "چیه؟"

  .گذرد چرخید سر ادوارد بعد از اینکه فهمید در ذهن کارالیل چه می

  "راجع به کروموزوم هاش.راجع به ترکیب ژنتیک جنین در تعجبممی دونی که من "

  "چه چیزیش؟"

  "...خب،شباهت هایی وجود داره که قابل مالحظه هست"

  .جمع رو ارزیابی کردم "شباهت؟"با خشم گفتم 

  "رشد سریع،و اینکه آلیس مال تو رو هم نمی تونه ببینه"

  .فراموش کرده بودماون یکی رو .فکر کنم صورتم خالی از هر احساسی شد

"خیلی عمیق باشن-اگر شباهت ها بخاطر ژنتی.خب اینها باعث میشه که ما یه جواب داشته باشیم"

  "بیست و چهار جفت"ادوارد با صداي آرامی گفت 

  "تو اون رو نمی دونی"

  "اما براي دونستن جالبه"کارالیل با صداي آرامش بخشی گفت 

  "فقط جالبه.آره"

.مرا به بازي گرفته بود باره شروع شد،خرخر مالیم بال دو

بعد اونها دور هم جمع شد و یه مکالمه راجع به ژنتیک داشتن  که بعد کم کم من هیچ چیز به جز و و همین طور اسـم  

  .آلیس هم با صداي پرنده و شاد گونه اش به آنها ملحق شد.شهرم رو نفهمیدم

مـن چیزهـاي دیگـه اي رو در ذهـنم     .ستم بفهمم که چی میگنحتی اگه اونها راجع به من صحبت می کردند،نمی خوا

  .چند حقیقت کوچک که باید آنها را با هم تطبیق می دادم.داشتم

حقیقت اول،بال گفته بود که این موجود به وسیله ي چیزي که به قدرتمندي پوست خون آشام ها هست محافظت مـی  

  .براي سوراخ شدنفراصوت ها محافظ بود و و خیلی سخت  چیزي که براي.شود
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  .حقیقت دو،رزالی گفته بود که اونها برنامه اي دارن تا بچه رو سالم به دنیا بیارن

که این گونه هیوالها براي خارج شدن از شکم مادر مجبورن راه خروجی -که در افسانه ها–حقیقت سه،ادوارد گفته بود 

.رو بجون

  .احساس لرزشی بدنم رو فرا گرفت

بر طبق افسانه هـا ایـن موجـود    .بود که تقریبا هیچ چیز نمی تونه پوست خون آشام ها رو پاره کنه و این باعث ناراحتی

  .دندون هاي من هم قوي هست.نیمه دندون هاي قوي اي داره

  .دندان هاي خون آشام  ها هم به اندازه ي کافی قوي هست

ا مطمئنم که می دونم رزالی چه طور برنامه ریزي ام .اما امیدوار بودم که بتونم خیلی سخته که واقعیت رو از دست بدي،

  .خارج کنه  "سالم"کرده تا اون موجود رو 
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  " اطالعات زیاده از حد "ِ ژیرآ
  

  

وقتی .  با تکیه دادن به کناره ي کاناپه کم و ناجور خوابیده بودم.  ، خیلی زودتر از بیرون اومدن خورشید زود برگشتم

کش و قوسی اومدم و به .  کرد و خودش جاي منو گرفت تا اونو خنک کنهصورت بال ملتهب شده بود ادوارد منو بیدار 

  . این نتیجه رسیدم که به اندازه کافی استراحت کردم تا بتونم کمی کار انجام بدم

  »اگه مسیر خالی باشه امروز میرن  . ممنونم« :  ادوارد که نقشه هاي منو دیده بود به آرومی گفت

  »بهت خبر میدم « 

سرعتم رو بیشتر .  به خاطر یه جا بی حرکت نشستن بدنم لخت شده بود.  نفس حیوانی ام خیلی خوب بودبرگشتن به 

  . کردم

  »صبح بخیر جیکوب « :  لیا سالم کرد

  »سثْ از کی خوابیده؟ .  چه خوب که بیداري« 

  »چیزي الزم داري؟ .  بیدارم ، تقریباً هنوز نخوابیدم« :  خواب آلود جواب داد سثْ

  »یه ساعت دیگه انرژي داشته باشی ؟  فکر می کنی به اندازه ي« 

  »مسئله اي نیست .  حتماً« :  بالفاصله رو پاهاش واستاد و خودشو تکوند سثْ

  »سثْ تو دور محیط بچرخ .  بیاید گشت عمیق بزنیم« :  به لیا گفتم

  »گرفتم « :  قدم زنان گفت سثْ

  »آشامی دیگه بازم یه ماموریت خون « :  لیا غر زد

  »مشکلی هست؟ « 

  »اون زالوهاي نازنین رو ناز کنم  من عاشق اینم که.  ابداً« 

  »یم بدویم ببینم چقدر تند می تون.  خوبه« 

  فصل شانزدهم
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  »این یکی رو حتماً هستم « 

، براي رسیدن به من از روي محیط دایره  ن هابه جاي نزدیک شدن به خونه ي کال . لیا حوالی محیط غربی می چرخید

  .می دونستم که با اعالم شروع ماموریت اگه یه لحظه دیر بجنبم بهم میرسه.  ت شرق جهیدمسمبه .  حرکت می کرد

  »، یه ماموریت شناساییه  این که مسابقه نیست.  حواست به قدمهات باشه لیا« 

  » ا رو انجام بدم و بازم ازت ببرممی تونم هر دوي این کار« 

  » میدونم« :  و اعتراف کردمیکه

  . خندید

وقتی یک سال پیش خون آشام ها از .  مسیر آشنایی بود.  ت کوههاي شرقی شروع کردیمسمحرکت مارپیچی رو به 

ین مسیر رو چون می خواستیم براي مراقبت بیشتر از مردم شهر ا.  اینجا رفته بودن ما این مسیر رو طی کرده بودیم

اینجا محدوده ي .  ن ها برگشتن ما عقب نشینی کردیمبعد وقتی کال.  مون قرار بدیمتوي راههاي تحت کنترل 

  . قراردادي اونها بود

وال این بود که اون حاظر ئس.  معاهده دیگه استوار نبود.  اهمیتی نداشت سماما به احتمال زیاد این حقیقت االن براي 

رید راست ؟ آیا ج بتونه به منطقه شون تهاجم کنهن ها بود تا آیا منتظر غفلت کال.  بود چقدر از قدرت خودش مایه بذاره

  ؟ گفته بود یا از سکوت بین ما سو استفاده کرده بود

،  ردپاهاي در حال محو شدن خون آشام ها همه جا پر بود.  بدون یافتن اثري از گله بیشتر و بیشتر وارد جنگل شدیم

  . می کردممن تمام روز این بوها رو تنفس .  اما االن بوها آشنا بودن

انگار قبل از اینکه ادوراد همسر . همه ي اونها به جز ردپاي ادوارد میومدن و میرفتن. روي ردپاهاي خاصی تمرکز کردم

هرچی بود به من ربطی . دندونهامو فشردم. رو به مرگش رو برگردوند، اونها براي این رفت و آمدها دلیلی داشتن

  .نداشت

به مسابقه ي سرعت باشه، به دنبال کردن  سمبیشتر از اینکه حوا. اینکه االن می تونستلیا سعی نکرد ازم جلو بزنه، با 

  .ت راستم حرکت می کرد و با من همقدم بود، ازم سبقت نمی گرفتسماون . ردپاهاي تازه بود

  » داریم خیلی دور می شیم« :  گفت

  » االن باید باهاش روبرو می شدیم داشت دنبال راهگذر ها می گشت تا سماگه ... آره« 

اون می دونه که ما داریم به خون آشام . االن بیشتر منطقی به نظر میاد که بخواد نزدیک الپوش بمونه« :  لیا فکر کرد

  »نمی تونه سورپرایزشون کنه . یدیمها سه جفت چشم و پاي اضافه م
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  »جدي می گم . قط یه محکم کاري بود این ف« 

  » موقعیت هاي ناخوشایند روبرو بشنوایم مکنده هاي عزیزمون با ما که نمی خ« 

  »نه نمی خوایم « :  بدون توجه به کنایه ي حرفش موافقت کردم

  » تو مایه هاي صد و هشتاد درجه. بتو خیلی عوض شدي جیکو« 

  » من میشناختم و دوست داشتم نیستیتو هم دقیقا اون لیا اي که « 

  »؟  ر آزاردهنده ام یا نهز پل کمتاالن ا. درسته« 

  »به طرز عجیبی کمتر « 

  » موفقیت شیرین... آه « 

  » تبریکات« 

اینجوري دویدن حس . احتماال زمان برگشتن بود اما هیچ کدوممون نمی خواستیم برگردیم. دوباره در سکوت دویدیم

عضله ها و دویدن روي این زمین ناهموار هردو براي مدت زیادي به یه ردپا خیره شده بودیم و آزاد کردن . خوبی داشت

لیا خیلی گرسنه . عجله ي زیادي نداشتیم، واسه همین فکر کردم بهتر باشه تو راه برگشت شکار کنیم. خیلی خوب بود

  .بود

  » چه خوشمزه« :  به تلخی فکر کرد

جنبه ي  اگر از.  ی هم میدهمزه ي خوب.  طبیعیه.  گرگ ها اینجوري غذا می خورن.  همش تو فکر توئه «:  بهش گفتم

  » ...انسانی بهش نگاه نکنی

  » ت خیلی ازش خوشم بیادالزم نیس. شکار میکنم. نمیخواد مکالمه ي تشویقی داشته باشیم« 

. اگه می خواست همه چیز رو براي خودش سخت تر کنه به من ربطی نداشت»  باشه باشه« :  به سادگی قبول کردم

  .به برگشتن فکر کردم. براي چند دقیقه چیزي نگفت

  »ممنونم « :  ناگهان لیا با لحن متفاوتی گفت

  »؟ براي« 

  » بود که حق انتظارشو داشتم جیکوبتو رفتارت خیلی بهتر از چیزي . که گذاشتی بمونم. براي اینکه گذاشتی باشم« 

  » مشکل ندارمکردم با اینجا بودنت انقدرها که فکرشو می . راستش جدي میگم. خواهش میکنم... ام« 
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  »چه جواب درخشانی « :  ، اما صداش سرحال بود غرولند کرد

  » زیاد بهش فکر نکن« 

نه به سبک . خوبی هستی) رئیس(ي به نظر من تو آلفا« . مکث کرد»  ...ه این فکر نکنیباشه اگه قول بدي تو زیاد ب« 

  » ارزش داري آدم ازت دستور بگیره .، اما به شیوه ي خودتسم

  .یه لحظه طول کشید تا تمرکزم رو به دست بیارم و بتونم جواب بدم.  از تعجب بی صدا موندذهنم 

  »؟ اینو دیگه از کجات آوردي.  اما قول نمی دم زیاد بهش فکر نکنم. مرسی... ام« 

به حرفی که اون روز صبح به .  داشت به آینده فکر می کرد.  بالفاصله جواب نداد و من رشته ي افکارشو دنبال کردم

درمورد اینکه چه طور من گفته بودم فرصت به زودي تموم می شه و من به جنگلها برمیگردم و اینکه .  رید زده بودمج

  ...دوباره به گله برگردن سثْن ها رفتن لیا و ودم وقتی کالقول داده ب

  » من می خوام با تو بمونم« :  بهم گفت

، برگشت تا به جایی که من  ازم گذشت و بعد ترمز گرفت.  اصابت کرد و مفصل هام قفل شدند شوك حرفش به پاهام

  . رو پاهام یخ زده بودم برسه

.  قول می دم.  اذیت نمی کنم« :  جلوي پام به سرعت جلو و عقب رفت و دم بلند و طوسی شو بی طاقت تکون داد

فقط وقتهایی که هردو گرگ هستیم باید .  می رم هرجا که بخواممی تونی هرجا می خواي بري و منم .  دنبالت نمیام

لم ، فکر نکنم زیاد مجبور به تحم و از اونجاییکه من دارم سعی میکنم در اولین فرصت تمومش کنم.  تحملم کنی

  »بشی

  . نمی دونستم چی بگم

  » شادتر از چند سال گذشته.  االن که تو گله ي تو هستم خیلی شادترم« 

وقتی که داشت دور محیط دایره میدوید » این گله رو دوست دارم .  منم می خوام بمونم« :  به آرومی فکر کرد سثْ

  .حس نکرده بودم که داره به حرفمون گوش میده

ما االن یه .  ، این گله مدت زیادي گله نخواهد موند سثْهی « :  سعی کردم افکارم رو رو هم بذارم تا قانع کننده باشن

تو به یه هدف احتیاج  سثْ.  ، من فقط به شکل گرگ باقی میمونم وقتی که قضیه تموم بشه... اما وقتی.  داریم هدف

و امکان نداره بذارم االن .  از اون آدمهایی هستی که همیشه دنبال یه نهضت اند.  تو بچه ي خوبی هستی.  داري

مشکالت .  باید از سو مراقبت کنی. و با زندگیت کاري کنیباید از دبیرستان فارغ التحصیل بشی . الپوش رو ترك کنی

  » من نباید آینده ي تورو خراب کنن

  »... ولی« 



 www. twilight . ir                                                       جیکوب: کتاب دوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ٧صفحھ 

  » جیکوب راست می گه« :  لیا موافقت کرد

  »! ؟ با من موافقت کردي« 

الپوش جایی دور از .  من به هرحال می خواستم بیام بیرون.  اما چیزایی که گفتی در مورد من صدق نمی کنن.  البته« 

و .  از یوگا و مدیتیشن کمک می گیرم تا رو اعصابم تسلط پیدا کنم.  شاید یه دانشگاه دولتی برم.  یه کار پیدا می کنم

جیکوب تو می فهمی که چقدر اینها منطقی به نظر میان .  جزئی از این گله میمونم تا وضعیت ذهنی خوبی داشته باشم

  » همه به چیزي که می خوان میرسن.  اشت و تو هم با من کاري نداشته باش؟ من باهات کاري نخواهم د مگه نه

  . ت غرب شروع به حرکت کردمسمچرخیدم و به آرومی به 

  »؟  بذار وقت بیشتري روش بذارم باشه،  این مسئله فکر بیشتري میخواد« 

  » هرچقدر که دوست داري.  حتما« 

سعی داشتم تمرکز کافی داشته باشم تا محکم نرم توي یه . نمی کردمبه سرعت فکر .  برگشتن مون بیشتر طول کشید

     اون.  می دونست حق با منه.  ، اما تونستم مهارش کنم داشت یه کم غرولند می کرد سثْانتهاي مغزم .  درخت

  . اون باید به الپوش برمیگشت و از قبیله مراقبت میکرد.  نمی تونست مادرشو تنها بذاره

  . نمیتونستم لیا رو در همون شرایط ببینم و این خیلی ترسناك بوداما 

با .  ؟ صرف نظر از فاصله ي فیزیکی، نمی تونستم به صمیمیت قضیه فکر کنم گله اي که فقط من و لیا توش باشیم

  ؟ ، یا فقط می خواد هرجوري شده رها بشه خودم فکر کردم که آیا به همه چیزش فکر کرده

انگار می خواست بهم ثابت کنه که اگه فقط ما دوتا باشیم قضیه .  فکر می کردم لیا چیزي نگفت وقتی داشتم بهش

  .  چقدر آسونه

حمله اش .  لیا از درون آهی کشید اما مکث نکرد.  درست وقت باال اومدن خورشید به یه گله گوزن دم سیاه رسیدیم

  . ، بفهمه چه خبر شده اون رو شکار کرد ، قوچ ین گوزنقبل از اینکه بزرگتر.  ، حتی باوقار منظم و بی نقص بود

، دومین گوزن بزرگ رو زمین زدم و گردنش رو بین دو فک ام شکستم تا درد اضافه  براي اینکه کم نیاورده باشم

براي اینکه حس .  ، حس کنم می تونستم گرسنگی لیا که با حال به هم خوردگیش از اوضاع در تناقض بود. نکشه

به اندازه ي کافی گرگ مونده بودم که بتونم .  یدا کنه گذاشتم خوي حیوانیم به طور کامل دست به کار بشهبهتري پ

کمی .  گذاشتم غرایز طبیعی کار خودشونو بکنن تا لیا هم همین احساسو داشته باشه.  مثل یه گرگ فکر کنم و ببینم

،  مغزهامون بیشتر از قبل با هم در ارتباط بودن.  شتحس عجیبی دا.  ، ولی بعد سعی کرد مثل من فکر کنه تامل کرد

  . چون هردو سعی داشتیم مثل هم فکر کنیم
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تی از گوشت شونه ي اون رو سمدندونهاش از بین موهاي بدن شکارش رد شدن و ق.  عجیب بود ولی کمکش کرد

اجازه داد در آرامش .  عملی بی فکر.  عمل کرخ کننده اي بود.  ، لیا به غرایزش عمل کرد به جاي مشمئز شدن.  کندن

  . غذا بخوره

  .، به زودي قرار بود به همین زندگی برگردم خوشحال بودم که این کار یادم نرفته بود.  براي من آسون بود

؟ اگر االن یک هفته ي پیش بود فکر کردن به این مسئله برام چیزي  تی از اون زندگی باشهسمآیا لیا هم قرار بود ق

، اونم  و بعد از رهایی از اون دردها.  اما االن اونو بهتر میشناختم.  نمی تونستم تحملش کنم.  ز ترسناك بودفراتر ا

  . اون دختر قبلی نبود.  گرگ قبلی نبود

  . با هم به خوردن ادامه دادیم تا سیر شدیم

روش تو فکر کردن زیادم بد  به.  ممنونم« :  بعدتر وقتی مشغول پاك کردم پنجه ها و دهانش با علف خیس بود گفت

  »نبود 

  . نم نم بارون شروع شده بود و ما باید دوباره از رودخونه رد می شدیم.  من تالشی براي نظافت نکردم

  » خواهش می کنم« 

      ، من و لیا نگهبانی بهش گفتم کمی بخوابه.  داشت از حال می رفت سثْوقتی به محیط محدوده مون رسیدیم 

  . از هوش رفتند سثْچند لحظه بعد افکار .  می دادیم

  »برمیگردي پیش خون مکنده ها؟  «:  لیا پرسید

  » شاید« 

  » میدونم چه حسی داره.  ، اما دور موندن از اونجا هم سخته برات سخته که اونجا باشی« 

من قرار نیست به شادترین .  کنی، به اینکه واقعا می خواي چی کار  ، بهتره کمی به آینده فکر کنی می دونی چیه لیا« 

  » مجبور خواهی شد با من اذیت بشی مسائل فکر کنم و تو هم

تا ممکنه بد به نظر برسه ولی برام راحت تره که با مشکل تو اذیت بشم « :  به اینکه چه طور بهم جواب بده فکر کرد

  » اینکه با مال خودم روبرو بشم

  » اینم حرفیه« 

من از بال خوشم . درکت می کنم شاید بیشتر از چیزي که فکرشو بکنی. در براي تو بد می شهمی دونم که اوضاع چق« 

ها چیزیه که نمیتونی داشته اون همه ي چیزیه که تو می خواي و تن. براي من میمونه سمنمیاد، ولی اون براي تو مثل 

  »باشی 
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  .نتونستم جواب بدم

انقدر دوستش دارم که اینا رو .  حداقل اون زنده و سالمه.  خوشحاله سمحداقل .  می دونم که براي تو سخت تره« 

میخوام اینجا بمونم و تماشا نفقط « . آهی کشید »  زي رو داشته باشه که براش بهترهدوست دارم چی.  براش آرزو کنم

  » کنم

  »؟  مجبوریم راجع به این حرف بزنیم« 

من .  اصال شاید کمک هم بکنم.  ایط رو برات سخت تر نمی کنمچون می خوام بدونی که من شر.  فکر کنم هستیم« 

  » قبلها تقریبا مهربون بودم.  ومدمکه یه حرومزاده ي بی احساس به دنیا نی

  » حافظه ي من که یاري نمی کنه« 

  .هردو خندیدیم

  » ، بلکه بدتر می شه متاسفم که همه چی نه بهتر.  متاسفم که در عذابی.  متاسفم جیکوب« 

  » ممنونم لیا« 

به تصاویر تیره ي .  ، لیا به چیزهایی فکر کرد که می تونستن بدتر باشن در حالی که ناموفق تالش کردم توجهی نکنم

     .  اون می تونست از فاصله و زاویه اي دیگه بهشون نگاه کنه و باید اعتراف کنم که این کمک کرد.  توي ذهنم

  . آینده منم از همین جنبه به قضیه نگاه خواهم کردمی تونستم تصور کنم که در چند سال 

تو .  از جر و بحث هام با روزالی خوشش اومد.  اون به جنبه ي مضحک رویارویی روزانه با خون آشام ها فکر می کرد

 اما بعد افکارش جدي.  فکرش خندید و به چند تا جوك در مورد موبلوند ها فکر کرد تا من بتونم ازشون استفاده کنم

  . شدن و به حالت عجیبی روي چهره ي روزالی معلق موندن که منو گیج کرد

  »؟ میدونی چی خیلی عجیبه « :  پرسید

  »؟  چی خیلی عجیبه ولی منظور تو چیهخب االن که تقریبا همه « 

  » ، من به خوبی درکش می کنم ت میاداین خون آشام بلوندي که ازش این همه بد« 

، خشمی که  و بعد وقتی فهمیدم که جدي میگه.  که خیلی بی مزه بود.  داره شوخی میکنهبراي یک لحظه فکر کردم 

، اگر لیا تو فاصله اي  خوب بود که براي نگهبانی از هم فاصله می گرفتیم.  تو وجودم سرازیر شد غیر قابل کنترل بود

  ...بود که می تونستم گازش بگیرم

  »!  بذار توضیح بدم!  صبر کن« 

  » من میرم. ام بشنوم نمی خو« 
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  »!  صبرکن... صبر کن« :  در حالی که داشتم سعی می کردم آروم بشم تا به شکل انسانی برگردم التماس کرد

  » ، راه خوبی رو انتخاب نکردي لیا اگر می خواستی منو قانع کنی که در آینده باهم تنها باشیم« 

  » ی نمیدونی منظور من چیهتو حت.  چه قدر عکس العمل بیخودي نشون میدي!  اه« 

  »؟  خب منظورت چی هست« 

  »ردن تو یه بن بست ژنتیکیه جیکوب منظورم گیر ک« :  ناگهان به لیا ي سرسخت قدیمی تبدیل شد

  .  خیال نداشتم عصبانیت ام رو پنهان نگه دارم. لبه ي تیز و بدذات حرفهاش منو رو هوا معلق نگه داشت

  »متوجه نمی شم « 

:  با لحن سخت و کنایه اي به کلمات فکر کرد » ... من مسائل زنانه اگه.  بقیه نبودي متوجه می شدياگه مثل « 

  » ستی واقعا بفهمی که منظورم چیهباعث نمی شدن تو هم مثل هر موجود نر دیگه اي بدوي و قایم بشی می تون«

  »!  اوه« 

؟ البته که من  کی دوست داشت.  ر مسائل فکر کنیم، خب هیچ کدوم ما دوست نداشتیم کنار اون راجع به اینجو آره

چون .  و یادمه که مثل همه سعی می کرد ازش کناره بگیره.  هول شدن لیا رو یک ماه بعد از پیوستن به گله یادم بود

 سماون با هیچ کس جز .  مگه اینکه مسئله ي معصومیت خاص مذهبی در کار بود.  اون نمی تونست حامله بشه

، اون فهمید که بدنش دیگه از قوانین طبیعی  و بعد وقتی هفته ها گذشتند و هیچ به هیچ تر تبدیل شد.  دوست نبود

؟ یا آیا به  آیا بدنش به خاطر تبدیل شدن به گرگینه تغییر کرده بود.  بود چیترس اینکه االن اون .  اطاعت نمی کنه

آیا دلیلش این بود که لیا به .  اون تنها گرگینه ي زن تاریخ بود؟  گرگینه تبدیل شده بود چون بدنش مشکلی داشت

  ؟ اندازه ي کافی زن نبود

  . تاکید کنیمخب ما که نمی تونستیم روش .  هیچ کدوم از ما نخواسته بودیم با این تفکیک سر و کله بزنیم

  »؟  ما چیه می کنه دلیل نشانه گذاريفکر  سممی دونی « :  لیا که االن آرومتر بود فکر کرد

  » آره واسه اینکه راهو ادامه بدیم« 

ت سمتو از همه بیشتر از .  برتري ژنتیکی.  بقاي نسل ها.  واسه اینکه یه مشت گرگینه ي جدید درست کنیم.  آره« 

  »گرگها رو به نسل بعد منتقل کنه  اون کسی جذب میشی که فکر میکنی بهتر از بقیه می تونه ژن

  .ه منظورش از این حرفها چیهصبر کردم تا بهم بگ

  » جذب میشد به من سم،  اگر من به درد این کار می خوردم« 
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  .رنجش توي حرفش به قدري بود که قدم هام از نظم دراومدند

  پس من .  رغم سابقه ي خوب فامیلی توانایی انتقال ژنها رو ندارمعلی .  مشکلی دارم.  اما من به دردش نمیخورم« 

من یه بن بست ژنتیکی ام و هردو میدونیم که .  دختر گرگی که به هیچ دردي نمیخوره.  عجیب غریبمی شم یه چیز 

  » ن حقیقتهای

بیلی به .  نشانه گذاري اتفاق میفته اما ما دلیلش رو نمیدونیم.  هسماین فقط نظریه ي .  نمیدونیم« :  مخالفت کردم

  » چیز دیگه اي معتقده

به خاطر اینکه تو و .  فکر میکنه ما نشانه گذاري میکنیم تا گرگ هاي قوي تري تولید کنیمبیلی .  میدونم.  میدونم« 

.  من یائسه هستم.  ولی به هر حال من بازم یه انتخاب نیستم.  ، بزرگتر از نسل قبلیتون دوتا غول بیابونی هستید سم

  » بیست سالمه و یائسه هستم

. احتماال مشکل همون موندن تو یک زمانه.  تو که نمیدونی لیا« :  بشنوممن واقعا دوست نداشتم این چیزا رو .  اه

  » به شکل طبیعی برمیگرده... ام.. .هروقت از گرگینگی بیرون بیاي و زندگی عادي رو ادامه بدي مطمئنم که همه چی

ي من نشانه گذاري من ممکنه این فکرو بکنم، اما علی رغم شجره نامه ي بینظیرم کسی رو« :  متفکرانه ادامه داد

  »... نظر نمیگرفتکسی منو در . بیشترین شانس رو براي آلفا شدن داشت سثْاگر تو نبودي، احتماال . میدونی. نمیکنه

تو واقعا دوست داري نشانه گذاري کنی؟ یا دوست داري کسی روت نشانه گذاري کنه؟ یا هرکدوم که شد؟ « :  پرسیدم

 همه آدم هاي دیگه چه اشکالی داره؟ لیا؟ نشانه گذاري فقط یه راه دیگه ست تا مگه رفتن و عاشق شدن معمولی مثل

  » اختیار و انتخاب ازت گرفته بشه

  » به نظر نمیاد براشون مهم باشه. ..، پاول، جارید، کوئیلسم« 

  » اونها با مغز خودشون فکر نمیکننهیچ کدوم « 

  »؟  تو دوست نداري نشانه گذاري کنی« 

  »! ً عمرا « 

م نیست اگر نشانه گذاري کنی این عشق از بین میره، میدونستی؟ دیگه الز. اینو میگی چون االن عاشق بال هستی« 

  » به خاطرش انقدر اذیت بشی

  »؟ داري فراموش کنی  سمی رو که به تو دوست داري احساس« 

  » فکر کنم آره« :  کمی صبر کرد

  .اون حالش از من بهتر بود. آهی کشیدم
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. اون تمرکز میکنه.  ، من درك میکنم چرا اون خون آشام بلوند انقدر سرده برگردیم به منظور اصلی من جیکوب اما« 

  » و میخواد که نمیتونه داشته باشهچون آدم همیشه همون چیزي ر. اون میخواد به هدفش برسه

داره از . داره این کارو میکنهاگه تو بودي مثل اون رفتار میکردي؟ کسی رو براي هدفت می کشتی؟ چون روزالی « 

  »؟ تا به حال تو یه پرورش دهنده اياز کی . اینکه کسی مانع مرگ بال نشه اطمینان حاصل میکنه

  » ی نداشتم هیچ وقت فکرشم نمیکردمشاید اگه من مشکل. من فقط انتخابی رو میخوام که ندارمجیکوب « 

  »! ؟براي بدست آوردنش آدم میکشتی ییعن« :  نذاشتم از سوالم فرار کنه، مصرانه پرسیدم

اگر بال از من میخواست کمکش کنم، با . انگار داره تو کارش دقت میکنه. این چیزي نیست که اون داره انجام میده« 

  »رو میکردم که بلونده داره میکنه اینکه زیاد ازش خوشم نمیاد، همین کاري 

  .غرش بلندي کردم

  » روزالی هم همینطور. ن انجام بدهت داشتم بال این کارو براي ماگه قضیه برعکس بود، من دوسچون « 

  »! تو هم به بدي اونها هستی... اه« 

  » باعث میشه به هر کاري دست بزنی .نکته ي جالب در مورد اینکه بدونی نمی تونی چیزي رو بدست بیاري همینه« 

  » همینجا. این بحث رو تموم کن. رممن بیشتر از این تحمل ندا« 

  »باشه  «

  . یه پایان قوي تر میخواستم. برام کافی نبود که لیا موافقت کرده بود بحث رو تموم کنه

به مکالمه مون فکر . پس تغییر شکل دادم و قدم زدم. فقط یه مایل با جایی که لباسامو در آورده بودم فاصله داشتم

من به قضیه . ر اینکه طاقت اش رو نداشتمنه به خاطر اینکه چیزي براي فکر کردن وجود نداشت، به خاط. نکردم

  .اونطور نگاه نمیکردم، اما االن که لیا اون تصاویر رو تو ذهنم گذاشته بود، کار کمی سخت شده بود

قبل از رفتنم . اون می تونست تو الپوش به بدبختیش برسه. وقتی این قضیه تموم میشد من با لیا هیچ جا نمیرفتم. آره

  .یه دستور که کسی رو نمیکشه. یدادم که حق نداره باهام بیادیه دستور آلفا بهش م

به فکرم رسید سري بکشم و بهشون خبر بدم که .  احتماال بال هنوز خواب بود.  وقتی به خونه رسیدم خیلی زود بود

       . بخوابمبعدشم تکه اي علف سبز پیدا کنم تا بتونم در شکل انسان روش .  اومدم و اینکه میتونن به شکار برن

  .نمی خواستم تا وقتی لیا بیداره تغییر شکل بدم

.  بعد دوباره صداي دستگاه طبقه باال رو شنیدم.  دشاید بال خواب نبو.  اما از توي خونه سر و صداي زیادي میومد

  . انگار روز چهارم شمارش معکوس ما با یه انفجار شروع شده بود.  دستگاه اشعه ي ایکس؟ چه عالی
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  . ل از اینکه خودم وارد شم آلیس در رو برام باز کردقب

  »سالم گرگ « :  سرش رو تکون داد

  »باال چه خبره؟ . سالم کوچولو« :  همه ي زمزمه ها از طبقه باال میومد.  اتاق بزرگ خالی بود

،  معمولی ادا کنهسعی کرد کلماتش رو » احتماال یه چیز دیگه شکسته « :  شونه هاي کوچیک و تیزش رو باال انداخت

.  ادوارد و من تنها کسایی نبودیم که از این قضیه آتیش میگرفتیم.  اما من شعله ي خشم پشت حرفش رو میدیدم

  . آلیس هم بال رو دوست داشت

  »ه ؟ بازم یه دنده دیگ« :  خشن پرسیدم

  »این بار استخون لگن .  نه« 

کی قرار بود دست از متعجب .  جدیدي برام سورپرایز کننده بودانگار هر چیز .  جالب بود که هر دفعه تعجب میکردم

  . ؟ هر اتفاقی که میفتاد یه جورهایی قابل پیش بینی بود شدن بردارم

  . بعد به صداي روزالی از طبقه ي باال گوش دادیم.  داشتن می لرزیدن.  آلیس به دستام خیره شده بود

  »گوشهاتو بدي معاینه ادوارد باید تو .  دیدي من گفتم صداي شکستن نیومد« 

  . جوابی نیومد

یا شایدم .  عجیبه که روزالی اینو نمیفهمه.  سر ادوارد روزالی رو تکه تکه میکنه به نظرم آخر« :  آلیس شکلک درآورد

  »و بگیره میتونه جلوي ادوارد ر امتفکر میکنه که 

  »ادوارد کمک کنی تکه تکه اش کنه  تو می تونی به.  سمرو میر امتمن حساب « :  پیشنهاد دادم

  .لبخند نیمه کاره اي زد

بال لیوان پر از خونش رو تو دستاش گرفته بود و .  اینبار ادوارد بال رو می آورد.  سپس صف جمعیت پایین اومدن

بال می تونستم ببینم با اینکه ادوارد سعی داشت حرکات بدنش رو طوري تنظیم کنه که به بدن .  صورتش سفید بود

  . ، بال باز هم اذیت میشد فشار نیاد

  .و بین دردش لبخند زد» ! جیک« :  بال زمزمه کرد

  . بدون حرفی بهش خیره شدم
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با خودم فکر کردم چرا نمیذارن باال .  ادوارد بال رو به دقت روي کاناپه گذاشت و خودش پاي مبل کنار سر بال نشست

اون می خواست همه چی عادي به نظر برسه و از .  خود بال اینو خواستهبمونه و بالفاصله به این نتیجه رسیدم که 

  . ، و اون پسربچه هم داشت به طور طبیعی مسخره اش میکرد تجهیزات بیمارستانی دوري کنه

  .براي اولین بار صورتش به قدر دکتر بودن پیر به نظر میرسید.  صورتش نگران بود.  کارالیل آخر از همه پایین اومد

  »می تونید برید .  خبري از گله نیست.  ، ما نصف راه تا سیاتل رو رفتیم کارالیل« :  گفتم

لیوانی چرخید که تو دست بال  تسمچشماش به » چیزها هست که بهشون نیاز داریم خیلی .  خیلی ممنونم جیکوب« 

  .بود 

  »روي الپوش تمرکز کرده  سمنم که مطمئ.  ، من تقریبا مطمئنم که میتونید بیشتر از سه نفري هم برید راستش« 

اگر اینطور فکر میکنی، « :  برام عجیب بود که چه زود پیشنهاد منو قبول کرد.  کارالیل سرش رو با موافقت تکون داد

  »... امت و روزالی روبعد آلیس میتونه .  زمه و من میریم، ا آلیس، جاسپر

  »با شما بره امت می تونه .  امکان نداره«  : روزالی گفت

  »تو باید بري شکار « :  کارالیل به آرومی گفت

ت سمو با غرش سرش رو به  »من وقتی می رم شکار که اون بره « :  نرمش کارالیل لحن روزالی رو عوض نکرد

  . ادوارد تکون داد و موهاشو عقب ریخت

  . کارالیل آه کشید

زمه ا.  شم به هم زدن جلوي در شیشه اي عقبی بهشون ملحق شداومدن و آلیس در یه چ نبالفاصله پایی امتچاسپر و 

  . کنار آلیس واستاد

، نیمه  بی حرکت.  ، اما من نلرزیدم لمس یخی اش حس خوبی نداشت.  کارالیل دستش رو روي شونه ي من گذاشت

  . متعجب و نیمه مردد بودم چون نمیخواستم احساساتش رو جریحه دار کنم

رفتن شون از کنار چمنها و ناپدید شدن سریع شون .  و با چهار نفر دیگه از اتاق بیرون رفت »نم ممنو« :  دوباره گفت

  .نیازهاشون فوري تر از چیزي بود که تصور میکردم.  رو با چشمام دنبال کردم

ابم، دوست داشتم برم و کمی بخو.  حس میکردم نگاه کسی روي چشمامه و میدونستم کیه.  براي دقیقه اي سکوت بود

  . ولی فرصت خراب کردن صبح روزالی شیرین تر از خواب بود

  . پس جلو رفتم و جوري کنار بال روي کاناپه نشستم که خودم نزدیک بال باشم و پاهام نزدیک صورت روزالی

  »یکی این سگ رو ببره بیرون ... اه« :  روي دماغش چین انداخت و زمزمه کرد
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  »اي مغز یه بلوند چه جوري میمیرن ؟ دونی سلول ه؟ می  ، این یکیو شنیدي روانی« 

  . جوابی نداد

  »؟ نکته شو میدونی یا نه؟  خب« :  پرسیدم

  .به تلویزیون خیره شد و توجه نکرد

  »اینو قبال شنیده ؟ « :  از ادوارد پرسیدم

  »نه « :  چشماش رو از بال برنداشت اما گفت.  هیچ طنزي تو چهره ي سخت ادوارد نبود

  »میمیرن  تنهاسلول هاي مغز یه بلوند .  پس خوشت میاد زالو.  عالیچه « 

  »دها برابر بیشتر از تو آدم کشتم ، یادت باشه من ص غول چندش آور« :  روزالی بهم نگاه نکرد

  »بی صبرانه منتظر اون روزم .  تهدید کردن من خسته میشی فقط، یه روز از  ملکه زیبایی« 

  »جیکوب بسه « :  بال گفت

  .  انگار حال خوب دیروز خیلی وقت بود از بین رفته بود.  اخم کرده بود.  بهش نگاه کردم

  »می خواي برم؟ « :  ، پیشنهاد دادم خب دوست نداشتم بال رو ناراحت کنم

من  از نتیجه اي که.  ، پلک زد و اخمش از بین رفت که بالخره از دستم خسته شده سمقبل از اینکه امیدوار بشم یا بتر

  »البته که نه ! نه« :  گرفته بودم شکه شده بود

.  میدونستم که اونم دوست داشت بال منو فراموش کنه.  و شنیدم که ادوارد هم خیلی آروم آهی کشید.  آه کشیدم

  . خیلی بد بود که ادوارد هیچ وقت چیزي از بال نمیخواست که باعث ناراحتیش بشه

  »به نظر خسته میاي « :  بال گفت

  »دارم میمیرم « :  عتراف کردما

  »من دوست دارم بکشمت « :  ، خیلی آرومتر ازچیزي که بال بتونه بشنوه زمزمه کرد روزالی

پاهاي برهنه ام بیشتر به صورت روزالی نزدیک شدن و اون صورتشو جمع .  من بیشتر و راحت تر توي کاناپه فرو رفتم

، باد رو حس کردم و به این نتیجه  وقتی روزالی رد شد و رفت.  یگه بیارهبال از روزالی خواست براش یه لیوان د.  کرد

  . رسیدم که یه چرت بزنم
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چون هیچ کس حرفی نزده بود و چون شنوایی ادوارد به اندازه » چیزي گفتی؟ «:  و بعد ادوارد با لحن متعجبی گفت

  . مال من خوب بود

  .  بودند به بال خیره شده بود و بال هم به اون و هردو گیج

  »من؟ من چیزي نگفتم « :  بعد از لحظه اي بال گفت

چشماي سیاهش .  حالت صورتش به نوع دیگه اي سخت بود.  ت بال خم شدسمادوارد روي زانوهاش نشست و به 

  . روي صورت بال متمرکز شدن

  »االن داري راجع به چی فکر میکنی؟ « 

  »چی شده؟ . به هیچی« :  بال بی حالت به ادوارد زل زد

  »فکر می کردي؟  یه دقیقه پیش به چی« :  ادوارد پرسید

  »... جزیره ي ازمه و پرها... به« 

  . به نظر من حرفهاش نامفهوم بودن ولی وقتی صورتش سرخ شد فهمیدم بهتره ندونم موضوع چیه

  »یه چیز دیگه بگو؟ « :  ادوارد زمزمه کرد

  »ره؟ ؟ چه خب مثال چی ادوارد« 

صداي گرفته شدن نفسی رو .  صورت ادوارد باز تغییر کرد و کاري انجام داد که باعث شد فک ام با صدا باز بمونه

  . شنیدم و فهمیدم که روزالی هم برگشته و به اندازه ي من گیج شده

  . ، خیلی آروم هر دو دستش رو دور شکم بزرگ و گرد بال گذاشت ادوارد

  »بچه از صداي تو خوشش میاد ... ونا« :  ت دادکلمه رو قور »... نطف« 

  ... بعد.  ، یا حتی پلک بزنم نمیتونستم یه عضله هم تکون بدم.  یک لحظه ي کامال ساکت گذشت

  . و بعد ناله کرد »! تو میتونی صداشو بشنوي! واي« :  بال جیغ کشید

  . احتماال بچه لگد زده بود نوازش کردتی که سمادوراد دستش رو باالي شکم بال برد و به نرمی اون ق

  »، ترسوندیش ...سسس« :  زمزمه کرد

  »ببخشید عزیزم « :  کنار شکمش رو نوازش کرد.  چشماي بال گشاد و پر و از تعجب شدند

  »ت شکم بال خم شده بود سمسرش به .  ادوارد سخت گوش میداد
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اما .  چشماي ادوارد هم مملو از یه حس شده بودن.  نگاه کردمکثی کرد و به چشماي بال » ... دختر یا پسر... اون« 

  »اون خوشحاله « :  ناباورانه گفت.  حسی مالحظه کار و کینه اي تر

قطره هاي .  ستایش و از خودگذشتگی.  و غیر ممکن بود کسی برق عاشقانه توي چشماشو نبینه.  نفس بال بند اومد

  . اري شدنبزرگ اشک چشماشو پر کردند و از صورتش ج

، چهره اش ترسیده یا عصبانی یا شعله ور یا هر چیز دیگري که تا امروز دیده  همونطور که ادوارد بهش خیره شده بود

  . اون داشت با بال لذت میبرد. ، نبود بودم

تی وق.  ، البته البته که خوشحالی بچه ي نازنینم« :  بال در حالی که شکمش رو نوازش میکرد و اشک میریخت گفت

  »خیلی دوستت دارم ایی جی کوچولو  ؟ گرم و امن هستی و من دوستت دارم چه طور می تونی خوشحال نباشی

  »چی صداش کردي؟ « :  ادوارد کنجکاوانه پرسید

  »... می دونی... نمی کردم تو بخوايفکر .  گذاشتم مسمن یه جورایی براش ا« 

  »ایی جی؟ « 

  »پدر تو هم ادوارد بود  مسا« 

  »همم « :  مکثی کرد و گفت » چی؟ .  بود آره« 

  »چیه؟ « 

  »اون از صداي منم خوشش میاد « 

تو زیباترین صداي توي دنیا رو داري کی ممکنه خوشش .  معلومه که خوشش میاد« :  لحن صداي بال پرافتخار بود

  »؟  نیاد

  »ختر باشه چی؟ دومی هم داري؟ اگه دنقشه ي « :  روزالی که از پشت کاناپه خم شده بود گفت

نزمه رِزمه بازي کردم و فکر کنم نه و ابا رِ.  یه فکرایی کردم« :  بال با پشت دستهاي خیسش اشک هاشو پاك کرد

  » خوب باشه

  »رِنزمه ؟ « 

  »؟  خیلی عجیبه.  زمهنه ارِ« 

  »پس بهش میاد .  بی نظیره.  قشنگه.  نه من خوشم میاد« :  روزالی اطمینان داد

  »فکر میکنم که اون یه ادوارده  منهنوز « 
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  . نگاهش خالی از حالت بود.  ادوارد به فضا خیره شده بود

  »چیه؟ به چی فکر میکنه؟ « :  بال پرسید

  : و بعد دوباره جلوي نگاه هاي متعجب ما سه نفر خم شد و گوشش رو به شکم بال چسبوند.  اول ادوارد جوابی نداد

  »عاشقته . اون دوستت داره « 

  . تنهاي تنها.  اون لحظه من فهمیدم که تنهام در

چه .  وقتی به این فکر کردم که چقدر روي اون خون آشام تنفر انگیز حساب کرده بودم دلم خواست خودمو بزنم

  . معلوم بود که در آخر بهم خیانت میکنه.  انگار میشد آدم به زالو اعتماد کنه.  احمقانه

روش حساب کرده بودم که بیشتر از اونی که من درد میکشم .  که طرف منو بگیرهمن روي ادوارد حساب کرده بودم 

و از همه مهم تر روش حساب کرده بودم تا از اون موجود حال به هم زنی که داشت بال رو می کشت .  درد میکشه

  . بیشتر از من منتفر باشه

  . من به ادوارد اعتماد کرده بودم

، درست مثل یه خانواده  شده بودن و چشماي دوتاشون از خوشحالی برق میزد و حاال هر سه اونها دور هم جمع

  . خوشبخت

. انگار داشتند منو روي تخته اي تیغ می کشیدند.  و من با تمام نفرت و دردي که داشت شکنجه ام میداد تنها بودم

  . دردي بود که حاضر بودم بمیرم تا از شرش خالص شم

  . کرد و من روي پاهام بلند شدم گرما عضالت یخ زده ام رو باز

  . ، رنج وجود من به چهره ي ادوارد منتقل شد هر سه به من خیره شدند و با خوندن فکرام

  . نفسش گرفت

  . می لرزیدم و منتظر اولین راه فراري بودم که به ذهنم می رسید.  ، نمیدونستم دارم چی کار میکنم همونجا واستادم

  .، ناخودآگاه تو هوا گرفتمش و چیزي رو از روش برداشت و به من پرتاب کردت میزي جهید سمادوارد به 

لحنش طوري بود که انگار داشت جون منو نجات .  حرفهاش ناراحت کننده نبودن» دور شو .  از اینجا برو جیکوب« 

  . انگار میخواست کمک کنه اون فراري که دلم میخواست رو پیدا کنم.  میداد

  . م، یه سویچ ماشین بود گرفته بودچیزي که توي مشتم 
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  فصل هفدهم 

؟ به مغز احتیاج داري؟  ز؟ جادوگر شهر آ من شبیه چی هستم

  .، هرچی که دارم رو بگیر ، مال منو بگیر ؟ بیا به قلب

  

قسمت دوم نقشه ام داغون کردن ماشین اون  . یه نقشه تو سرم داشتم وقتی به سمت پارکینگ کالن ها میدویدم تقریباً

  . خون مکنده سر راه برگشتم بود

، یه کم نا  پس وقتی دکمه ي روي دزدگیر رو زدم و ماشینی که چراغشو برام روشن کرد و صدا داد ولووي اون نبود

ر کالن ها به چشم ، ماشینی که حتی تو صف بلند باالي ماشین هاي بی نظی اون ماشین خیلی خوشگل بود.  امید شدم

  . میومد

  ؟ از قصد سویچ ماشین آستون مارتین ونکوییش رو بهم داده بود یا اشتباه کرده بود آیا ادوارد واقعاً

فقط .  صبر نکردم که راجع به این سوال یا اینکه آیا این ماشین می تونست قسمت دوم نقشه ام رو خراب کنه فکر کنم

صداي نرم .  لی که زانوهام هنوز زیر فرمون خم شده بودن موتور رو روشن کردمخودمو روي صندلی پرت کردم و در حا

، ولی االن فقط باید به اندازه کافی تمرکز میکردم تا  ، هر روز دیگه اي ممکن بود منو به وجد بیاره روشن شدن ماشین

  . بتونم ماشین رو تکون بدم

ماشین مثل یه هواپیما .  گاز خودمو روي صندلی عقب دادم دستگیره ي صندلی رو پیدا کردم و همراه با فشردن پدال

  . به حرکت دراومد

،  ماشین طوري به من جواب میداد که انگار به جاي دستهام.  فقط چند ثانیه طول کشید تا از جاده ي باریک بگذرم

ی رنگ لیا که از الي ، چهره ي طوس وقتی از جاده ي سرسبز وارد بزرگراه شدم.  افکارم داشتن اونو هدایت میکردن

  . ، به چشمم خورد چمنها سرك می کشید

  . براي یک لحظه به این فکر کردم که با خودش چه فکري میکنه و بعد متوجه شدم که برام مهم نیست

چون حوصله ي هیچ جور ترافیک و چهارراه و کال هرچیزي که به معناي برداشتن پام از روي .  به سمت جنوب پیچیدم

  . ، نداشتم ودپدال گاز ب
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اگر شانس به معنی این بود که بدون دیدن حتی یه ماشین گشت پلیس توي .  ، روز شانس من بود به طرز مسخره اي

کلیومتر در ساعت  20حتی توي شهري به این کوچیکی که حداکثر سرعتش .  راه با سرعت صد و پنجاه گاز بدي آزاد

  . بود

البته بدون شک .  پالك ماشین کاسه کوزه رو سر اون خون مکنده می شکستبه عالوه ي اینکه .  چه ناامیدکننده

  . از آسایش اش کم کنه یه کم، ولی بازم ممکن بود  ادوارد راه خودشو با پول باز میکرد

تنها نشانه ي زندگی که به چشمم خورد رنگ قهوه اي میون درخت ها بود که تا چند مایل بیرون از فورکس موازي با 

، چون بعد از یک دقیقه بدون روشن کردن آژیر  احتماال اونم منو دیده بود.  به نظر میرسید کوئیل باشه.  یدمن میدو

  . ، و بعد یادم افتاد که برام مهم نبود ، تقریبا فکر کردم که داستانش چی می تونه باشه دوباره.  غیبش زد

  . این قسمت اول نقشه ام بود.  ذشتماز بزرگراه به سمت بزرگترین شهري که در نزدیکی فورکس بود گ

، اما احتماال به این خاطر بود که احساس راحتی نداشتم و حتی دو ساعت هم  به نظر میرسید یه قرن طول کشیده باشه

، دلم  سرعتم رو کم کردم.  طول نکشید که به این منطقه ي نامعلومی که نصفش تاکوما و نصفش سیاتل بود برسم

  . ی گناه رو اشتباهی بکشمنمی خواست چند تا ب

،  اما وقتی داشتم دنبال هر راهی میگشتم تا از شر این درد خالص بشم.  جواب نمیداد.  این نقشه ي مسخره اي بود

  : حرفهاي لیا به مغزم برگشتن

  » اگر نشانه گذاري کنی این عشق از بین میره، میدونستی؟ دیگه الزم نیست به خاطرش انقدر اذیت بشی «

شاید این حسی .  نظرم میرسید گرفته شدن حق انتخاب و اختیارم بدترین چیزي نبود که می تونست برام اتفاق بیفتهبه 

  . داشتم بدترین چیز بود االن که

  .یه منطقه ي بزرگتري براي شکار الزم داشتم.  اما من همه ي دخترهاي توي الپوش و ماکارز و فورکس رو دیده بودم

، اوال من به یه جمعیت احتیاج  ؟ خب وي یه جمعیت دنبال نیمه ي مشترك خودش میگرده، آدم چه طوري ت خب

از جلوي دو یا سه بازار خرید که جاي مناسبی براي پیدا کردن دخترهاي همسن .  براي همین کمی چرخیدم.  داشتم

انه گذاري کنم که تمام روز آیا دلم می خواست روي دختري نش.  ، اما نمی تونستم خودمو نگه دارم خودم بود گذشتم

  ؟ رو توي بازارهاي خرید می چرخه

بالخره یه پارك پیدا کردم پر از بچه ها و خانواده ها و اسکیت و .  به شمال رفتم و جمعیت بیشتر و بیشتر می شدند

تابی و این آف.  تا االن متوجه نشده بودم که روز خوبی بود.  دوچرخه و بادبادك و پیک نیک و هرچی که می خواستم

  . مردم اومده بودن بیرون تا آسمون آبی رو جشن بگیرن.  چیزا

  . ، و به جمعیت ملحق شدم ، دلم فقط یه جریمه می خواست پارك کردم "ناتوایان جسمی"ماشین رو تو قسمت 
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به .  شد انقدر طوالنی بود که جاي خورشید تو آسمون عوض.  براي مدت زمانی که به نظر ساعت ها میومد پرسه زدم

انقدر دقیق که متوجه بشم کدومشون خوشگل بود یا کدوم .  صورت هر دختري که از جلوم رد می شد زل می زدم

سعی میکردم توي هر .  چشمهاي آبی داشت و کدوم شلوار پیش بندي بهش میومد و یا کدوم زیادي آرایش کرده بود

این دماغ صافی :  چیزهایی مثل.  که به قدر کافی دقت کردمچهره اي دنبال یه چیز جذاب بگردم تا به خودم ثابت کنم 

، اگر بقیه ي قسمت هاي صورت این به اندازه ي لبهاش خوشگل  ، اون باید موهاشو از تو صورتش کنار میزد داشت

  ... بودن میتونست تو تبلیغات رژ لب شرکت کنه

این گنده ي  " ، انگار فکر می کردن ترسیده میومدنبعضی وقتها به نظر .  بعضی وقتها اونها هم متقابال زل می زدند

، شایدم این توهم نفس هیجان     بعضی وقتها حس می کردم عالقه مند شدن " ترسناك کیه دیگه به من زل زده؟

  . ي من بودزده 

حتی وقتی تو چشمهاي دختري که بدون شک خوشگل ترین دختر پارك و احتماال .  ، هیچ خبري نشد در هر صورت

فقط یه چیز .  ، هیچ حسی نداشتم عالقه مندي رسید بهم نگاه کرد به نظرمشهر بود خیره شدم و اون هم با چیزي که 

  . و اون هم همون حس بیتابی براي راحت شدن از این درد

این دختره موهاش .  چیزهایی که مربوط به بال بودن.  اي نامربوط فکر میکردم، به چیزه همونطور که زمان میگذشت

استخوان هاي گونه ي این یکی شبیه مال .  چشمهاي اون یکی تقریبا شبیه مال بال بودند.  همرنگ موهاي بالست

م که نگران چی این یه خط شبیه مال بال بین چشمهاش داشت که باعث شد به این فکر بیفت.  بال شکل گرفته بودن

  ... بود

، ممکن بود االن دقیقا در وقت  چون خیلی احمقانه بود که فقط چون خیلی ناامید بودم.  اینجا بود که دست کشیدم

  . مناسب سر جاي مناسب باشم تا با نیمه ي گمشده ام برخورد کنم

و به .  دیگر ژنتیکی من تو الپوش بود، نیمه ي  م بوداگر حق با س.  اصال اینجا پیدا کردنش منطقی به نظر نمیرسید

، کی می دونست که چه کسی میتونه گرگهاي قوي  اگر حق با بیلی بود.  وضوح کسی اونجا نبود که به دردم بخوره

  ؟ تري بسازه

  . به طرف ماشین قدم زدم و بعد به کاپوت تکیه دادم و با کلیدهام بازي کردم

. یه جور بن بست ژنتیکی که نباید به نسل دیگه اي منتقل میشد.  میکرد هستشاید من همون چیزي بودم که لیا فکر 

  . یا شاید مسئله فقط این بود که زندگی من یه جوك بی رحمانه بزرگ بود که نمی شد از نکته ي اصلیش فرار کرد

  »، با ماشین دزدي  تو که اونجا واستادي! ؟ ؟ سالم ، حالت خوبه هی« 

  . بفهمم صدا با من حرف می زنه و یک ثانیه بیشتر تا سرم رو بلند کنمثانیه اي طول کشید تا 
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قبال اینو .  میدونستم چرا چهره اش برام آشناست.  طرز نگاهش نگران بود.  دختري با چهره اي آشنا بهم خیره شده بود

ونور صورتش و ، چند تا کک و مک اینور و ا ، پوست سفید روشنطالیی  -موهاي قرمز.  دسته بندي کرده بودم

  . چشمایی به رنگ دارچین

  »میتونی خودتو معرفی کنی «. د و چاله اي روي چونه اش افتادلبخندي ز »... قدر از کش رفتن ماشین ناراحتیاگه ان« 

  . چه افتضاح.  انگار گریه کرده باشم یا یه همچین چیزي.  صدام داغون بود »ندزدیدم .  قرض گرفتم« 

  »میشه مه باورشون تو دادگاه ه.  حتما« 

  »چیزي می خواستی؟ « :  غریدم

  »، من لیزي هستم  ، سالم اوه.  خیلی ناراحت به نظر می رسی... تو .  در مورد ماشین شوخی می کردم.  نه« 

  . دستش رو جلو آورد

  . انقدر بهش نگاه کردم تا آوردش پایین

به  » دنبال کسی میگشتی  به نظر میرسید.  کمکی کنمگفتم شاید بتونم « :  با لحن موذبی گفت »... حالبه هر « 

  . پارك اشاره کرد و شونه هاشو باال انداخت

  »آره « 

  . منتظر موند

  »اون اینجا نیست .  به کمک احتیاج ندارم« :  آه کشیدم

  »متاسفم ... اوه« 

  »منم همینطور « :  زمزمه کردم

انقدر خوش برخورد بود که به یه غریبه که به نظر دیوونه میرسید  . خوش قیافه بودلیزي .  دوباره به دختر نگاه کردم

، خوشگل و یه  ؟ دختر خوب ؟ چرا همه چی باید انقدر پیچیده می بود چرا امکان نداشت این خودش باشه.  کمک کنه

  ؟ ، چرا نه جورایی بامزه

نه که بدنه ي مدل ونتیج نازه ولی مدل منظورم ای.  خیلی بده که دیگه از اینها نمیسازن.  ماشین خوشگلیه« :  گفت

  »... کوییش چه چیزي داره کهون

. اي کاش میدونستم چه طوري انجامش بدم.  به چهره اش دقیقتر شدم!  واو.  دختر خوبی که از ماشین ها سر در میاره

  ! نشانه گذاري کن دیگه!  زودباش جیک
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  »چه طور میره ؟ « :  پرسید

  »جوري که باورت نمیشه « 

  . منم یه لبخند با اکراه بهش زدم.  معلوم بود از اینکه یه جواب نیمه آدمیزادانه ازم بیرون کشیده خوشحاله.  لبخند زد

، زندگیم  هرچقدر هم که دلم میخواست.  اما لبخند اون تاثیري روي تیغه هایی که تمام بدنم رو خراش میدادن نذاشت

  . اینجوري درست نمیشد

نه وقتی که داشتم به خاطر کس .  قرار نبود مثل یه آدم عادي عاشق بشم.  که لیا توش بود نبودممن تو مسیر سالمی 

، وقتی قلب بال خیلی وقت بود که مرده بود و منم از مراحل عذاداري  شاید اگه ده سال بعد.  دیگه اي خون میریختم

   ي یه ماشین پرسرعت دور بزنیم و راجع به، به لیزي تعارف می کردم تو گذشته بودم و با قضیه کنار اومده بودم

اما االن این چیزها قرار نبود .  اتومبیل ها صحبت کنیم و من میشناختمش و به عنوان یه انسان ازش خوشم میومد

  . اتفاق بیفتن

  . مجبور بودم مثل یه مرد شکنجه رو تحمل کنم.  جادو قرار نبود جون منو نجات بده

  .شایدم نه.  امیدوار بود اون تعارف رو بهش بکنمشاید .  لیزي منتظر موند

  »این ماشین رو به صاحبش برگردونم بهتره « :  زیر لب گفتم

  »خوشحالم که راه درست رو میري « :  دوباره لبخند زد

  »تو متقاعدم کردي . آره« 

ود که میخوان خودشونو از دره احتماال قیافه ام شبیه کسایی ب.  هنوز نگران به نظر میرسید.  سوار شدنم رو نگاه کرد

یک بار برام دست .  که احتماال من این کار رو میکردم اگر چنین چیزي روي یه گرگینه عمل میکرد.  پرت کنن پایین

  . دور شدنم رو دنبال کرد.  تکون داد

.  م می رفتم برگردمنمیخواستم به جایی که داشت.  عجله نداشتم.  ، اول خیلی عاقالنه تر رانندگی کردم تو راه برگشت

  . جایی که با اون درد تنها بودم.  به اون دردي که ازش فرار کرده بودم.  به اون جنگل

.  مجبور بودند درد منو بکشند سثْلیا و .  اما این چیز خوبی نبود. کامال هم که تنها نبودم.  ، زیادي ناله کردم خب

اما .  حق لیا هم نبود.  حقش نبود آرامش روحیش ازش گرفته بشه.  زیاد این درد رو تحمل نمیکرد سثْخوب بود که 

  .این درد چیز جدید براي لیا نبود.  حداقل اون درك میکرد

.  چون االن میدونستم که میخوام به حرفش گوش بدم.  وقتی به چیزي که لیا ازم می خواست فکر کردم آهی کشیدم

و االن که بهتر .  اینو نادیده بگیرم که میتونستم زندگیشو راحت تر کنم، اما نمیتونستم  هنوز از دستش ناراحت بودم

  . ، اونم همین کارو برام میکرد ، میدونستم اگه جامون عوض میشد میشناختمش
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یه کم   .متفاوت بود.  چیز بدي نبود.  و به اینکه چقدر افکارمون به هم نزدیک بودند.  به شکار امروز فکر کردم

  . اما به طرز عجیبی خوب هم بود.  موذب، یه کم  ترسناك

  . الزم نبود من کامال تنها باشم

فکر .  ماهها و سالها.  و میدونستم که لیا به اندازه ي کافی قوي بود تا ماههایی که منتظر ما بودند رو با من بگذرونه

که بتونم استراحت کنم باید احساس میکردم روبروي یه اقیانوس واستادم و قبل از این.  کردن بهش خسته ام می کرد

  . ساحل به ساحلش رو شنا کنم

تا زمان پریدنم توي اون .  باقی مونده بود کمی، مدت خیلی  زمان طوالنی اي منتظرم بود و تا شروع اون زمان

  . و من اینجا واستاده بودم و وقت کمی که داشتم رو تلف میکردم.  سه روز و نیم دیگه.  اقیانوس

سهر کدومشون مثل سربازهاي نگهبان یک طرف جاده  وقتی به سمت فورکس سرعت گرفتم.  دیدم رید روم و ج ،

از کنارشون که .  ، اما من انتظارشونو داشتم و میدونستم دنبال چی بگردم الي شاخ و برگ ها پنهان بودن.  میدویدن

اونها درمورد سفر من چه فکري کرده ، بدون اینکه زحمت فکر کردن به خودم بدم که  گذشتم یه بار سر تکون دادم

  . بودن

هوا داشت تاریک می شد و ابرها تو .  هم سر تکون دادم سثْوقتی به جاده ي خونه ي کالن ها رسیدم براي لیا و 

وقت براي این .  بعدا براشون توضیح میدادم.  ، اما برق چشماشون رو زیر نور چراغ هاي ماشین دیدم آسمون زیاد بودن

  . د بودکار زیا

از چهره اش معلوم بود .  خیلی وقت بود که دور از بال ندیده بودمش.  در کمال تعجب ادوارد توي پارکینگ منتظرم بود

وقتی به دلیل این آرامش فکر کردم دلم به هم .  در واقع آرام تر از قبل به نظر میرسید.  که اتفاق بدي براي بال نیفتاده

  . خورد

ماشین  اینبه هر حال فکر کنم دلم نمیومد که .  ، ماشین رو داغون نکردم ي ظاهرسازي هامخیلی بد شد که با همه 

  . شاید ادوارد هم حدس اینو زده بود و واسه همینم ماشین رو بهم قرض داده بود.  رو خراب کنم

  »چیز هست که باید بهت بگم جیکوب  چند« :  به محض اینکه موتور رو خاموش کردم گفت

  . بعد به آرامی از ماشین پیاده شدم و سویچ رو براش انداختم.  کشیدم و دقیقه اي نگه اش داشتمنفس عمیقی 

  »چی میخواي؟  حاال« . احتماال در عوضش چیزي میخواست »بابت قرضت ممنون « :  به تلخی گفتم

  »... ، ولی میدونم که چقدر از استفاده از قدرتت به عنوان آلفا بدت میاد... اوال« 

  »چی؟ « :  تعجب از اینکه حتی فکر کرده بود میتونه چنین چیزي ازم بخواد پلک زدمبا 

  »... ي لیا رو کنترل کنی من مجبورماگه نمیتونی یا نمیخوا« 
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  »چی شده؟ « :  حرفشو قطع کردم و از الي دندون هام گفتم »لیا؟ « 

فکر کنم .  سعی کردم براش توضیح بدم.  رفتیاومد که بپرسه چرا انقدر ناگهانی « :  چهره ي ادوارد سخت بود

  »منظورمو درست نفهمید 

  »چی کار کرد ؟ « 

  »... اش دراومد و بعدبه شکل انسانی « 

  ؟ لیا دفاعش رو در مقابل دشمن پایین آورده بود.  این بار شوکه بودم.  دوباره حرفشو قطع کردم »واقعا؟ « 

  »حرف بزنه  بالبا ... اون می خواست« 

  » ؟ بالبا « 

برام مهم نیست لیا فکر میکنه تا چه حد .  من دیگه هیچ وقت نمیذارم بال انقدر ناراحت بشه« :  بعد ادوارد عصبی شد

روي .  ولی از خونه ام میندازمش بیرون.  البته هیچ وقت بهش صدمه نمی زنم.  من کاري باهاش نداشتم.  حق با اونه

  »رودخونه فرود میارمش 

  »گفت؟  چیلیا . صبر کن« : د ن حرفها منطقی نبودنهیچ کدوم ای

من وانمود نخواهم کرد که متوجه هستم چرا بال .  لیا بدون لزوم خیلی تند برخورد کرد« :  ادوارد نفس عمیقی کشید

مونی و اون به خاطر وقتی از تو میخواد ب.  اما میدونم که دلیل رفتار بال ناراحت کردن تو نیست.  دست از تو برنمیداره

  »... بال مدام گریه میکنه.  رفتار لیا غیرمنتظره بود.  رنجی که تو و من می کشیم خیلی ناراحته

  »سر بال داد کشیده؟ من لیا به خاطر .  واستا ببینم« 

  »و رو به قهرمان بزرگی تبدیل کرد با حرارت ت« :  موافقت تندي کرد

  »من ازش نخواستم این کارو بکنه « 

  »میدونم « 

  . اون همه چیزو میدونست.  البته که می دونست.  چشمامو چرخوندم

رفتار میکردن شکایت  منوارد خونه ي مکنده ها بشه تا از طریقی که اونها با  انساناما کی فکرشو میکرد لیا به صورت 

  کنه؟

؟ و فکر نمی کنم  خب.  اما باهاش حرف میزنم.  این کارو نمیکنم.  من قول نمیدم لیا رو کنترل کنم« :  بهش گفتم

  »احتماال خودشو امروز تخلیه کرده .  لیا عقب نمیشینه.  تکراري وجود داشته باشه
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  »باید بگم آره « 

  »این یکی تقصیر منه .  الزم نیست ناراحت باشه . به هر حال من با بال حرف میزنم« 

  »من اینو بهش گفتم « 

  »حالش چطوره؟ .  میدونم که گفتی« 

  »ز پیششه ر.  بهاالن خوا« 

  . دیگه خیلی از مرز رد شده بودند »رز « حاال اسم اون روانی شده بود 

ناه اگر سخنرانی دراز لیا و احساس گ.  از خیلی جهات بهتره« :  افکارم رو نادیده گرفت و به سوالم جواب کاملتري داد

  »حاصل از اونو در نظر نگیریم 

  . اون هیوال رو میشنید و همه چیز عالی پیش میرفتچون االن ادوارد صداي .  بهتر بود

، یعنی تا حدي رشد مغزي  حاال که من میتونم صداي ذهن پسره رو بشنونم.  قضیه کمی پیچیده تره« :  زمزمه کرد

  »میتونه تا حدودي ما رو درك کنه  . پیدا کرده

  »داري شوخی میکنی؟ « :  دهنم باز موند

اون بال رو خیلی .  سعی میکنه اون کارا رو نکنه.  که چه چیزهایی بال رو عذاب میده االن کمی متوجه می شه.  نه« 

  »دوست داره 

از زیر اون ناباوري می تونستم ببینم که .  ، جوري که انگار چشمام داشتن از حدقه در میومدن به ادوارد خیره شدم

اون هیوال ادوارد رو در مورد این دوست داشتن .  این مسئله بود که ادوارد رو عوض کرده بود.  عامل حیاتی این بود

اما یه .  احتماال واسه همینم از من بدش نمیومد.  ادوارد نمیتونست از چیزي که عاشق بال بود بدش بیاد.  قانع کرده بود

  . من در حال کشتن بال نبودم.  فرقی وجود داشت

پیشرفت اون بیشتر از چیزیه که ما فکر « :  شنیده بود، انگار همه ي این افکارم رو ن ادوارد به صحبت ادامه داد

  »... وقتی کارالیل برگرده. میکردیم

ممکن بود کنجکاو .  رید فکر کردم که مواظب جاده بودنم و جبه س » هنوز برنگشتن؟ « :  به تندي حرفشو بریدم

  ؟ بشن که چه اتفاقی داره رخ میده

با این رشدي که .  اما کافی نیست.  خون که تونسته بدست بیاره فرستاده کارالیل هرچقدر.  آلیس و جاسپر برگشتن« 

. کارالیل مونده تا یه منبع دیگه پیدا کنه.  تو اشتهاي بال به وجود اومده تا یه روز دیگه تمام این منبع رو تموم می کنه

  »میخواد واسه هرچیزي آماده باشه  ، اما اون من فکر نمیکنم نیازي باشه
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  »ست؟ مگه نمیگی اون بیشتر میخواد؟ زم نیچرا ال« 

برگشتنش  میخوام کارالیل رو راضی کنم تا بالفاصله بعد از« :  میدیدم که مراقب هر کلمه و تاثیرش روي من هست

  »بچه رو به دنیا بیاریم 

  »چی؟ « 

وقتی که .  ونگیهصبر کردن دیو.  خیلی بزرگ شده.  اما براش سخته.  بچه داره سعی میکنه حرکات شدید نکنه« 

  »یف تر از اینه که بتونه صبر کنه بال ضع.  بیشتر از حدس هاي کارالیل رشد کرده

، و حاال در مورد اون چهار روز باقی  اول که در مورد ادوارد و تنفرش از اون چیز.  زیرپاهاي من مدام خالی میشدن

  . مونده که من خیلی روشون حساب کرده بودم

  . اال صبر کرده بود جلوي روم باز شداقیانوس غصه که تا ح

  . سعی کردم نفس بکشم

  .تغییر دیگه اي تو صورتش بود  .همونطور که بهش خیره شده بودم منتظر موندم تا حالم بهتر بشه.  ادوارد صبر کرد

  »یکنی که بال زنده می مونه تو فکر م« :  زمزمه کردم

  »صحبت کنم این بود  ر موردش باهاتچیز دیگه اي که میخواستم د.  آره« 

  . ، ادامه داد بعد دقیقه اي.  نتونستم چیزي بگم

هر لحظه .  ، بی اندازه خطرناك بود ، یعنی کاري که ما انجام دادیم منتظر موندن براي تولد بچه.  آره« :  دوباره گفت

نمیبینم که همه چیز خوب پیش ، دلیلی  ، اگه به موقع اقدام کنیم اما اگه زودتر عمل کنم.  ممکن بود خیلی دیر باشه

حاال که متقاعدشون .  ز باهام موافقنخداروشکر که بال و ر.  با در نظر داشتن اینکه ذهن بچه بی اندازه مفیده.  نره

  »ه ، مانعی سر راهمون وجود ندار کردم عمل به برنامه من براي بچه امنه

  .م سر جاش نیومده بودهنوز نفس »کارالیل کی برمیگرده؟ « :  دوباره زمزمه کردم

  »تا فردا ظهر « 

ادوارد دستاشو جلو آورد انگار میخواست کمک .  مجبور شدم از ماشین بگیرم تا خودمو سر پا نگه دارم. زانوهام خم شدن

  . ، اما بعد خودش فهمید که بهتره این کارو نکنه و دستاشو پایین انداخت کنه

،  با اینکه تو از من متنفري.  که به این خاطر متحمل میشی متاسفم جیکوبواقعا براي دردي .  متاسفم« :  زمزمه کرد

حداقلش یه .  برادر نگاه میکنم... من در خیلی موارد به تو به عنوان یه .  باید اعتراف کنم من همچین حسی به تو ندارم
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.  اینو که گفت صداش سخت بود » میمونهاما بال زنده . من بیشتر از چیزي که تو بفهمی از رنجش تو ناراحتم.  همنورد

  »چیزیه که واقعا برات اهمیت داره و من میدونم این  «. حتی خشن

  . سرم داشت گیج میرفت.  نمی دونم.  احتماال حق با ادوارد بود

.  ، وقت کمی داریم اما ظاهرا.  ، وقتی تو مشکالت زیاد دیگه اي داري و خیلی ناراحتم که باید االن این کارو بکنم« 

  »اگر الزم باشه التماست کنم .  من باید ازت چیزي بخوام

  »چیز دیگه اي ندارم « :  با صداي خفه گفتم

  . اما مثل دفعه قبل انداخت و آهی کشید.  انگار میخواست بذاره رو شونه ام.  دستش رو بلند کرد

دارم این رو از .  و فقط خود تو.  دارياما این یکی چیزیه که تو .  میدونم چقدر از خودت مایه گذاشتی« :  آروم گفت

  »از ولیعهد افرایم .  آلفاي حقیقی میخوام جیکوب

  . وضعیتم خیلی بدتر از چیزي بود که بتونم جوابی بدم

میخوام اجازه بدي که .  میخوام در مورد ما استثنا قائل بشی.  یم سرپیچی کنیمامن ازت میخوام از معاهده مون با افر« 

اما دوست ندارم معاهده رو زیر پا بذارم اگر این .  می دونی که من هرجوري هست این کارو میکنم.  مجونشو نجات بد

چون تو .  من ازت میخوام درك کنی جیکوب.  االنم این کارو نمیکنیم  .ما زیر حرفمون نمیزنیم.  کار در توانم باشه

بین خانواده هاي ما باقی  ، دوستی قضیه تموم شد دلم میخواد وقتی این.  دقیقا می دونی ما چرا این کارو میکنیم

  ». بمونه

  » . م رو راضی کنمتو می خواي س« .  فکر کردم مسبه .  سعی کردم هضمش کنم

نمیتونه  توهیچ وقت هم ازش نخواهی گرفت ولی هیچ کس جز .  در واقع به تو تعلق داره.  م ساختگیهمقام س.  نه« 

  »زت میخوام موافقت کنه من ا با حق مسلم با چیزي که

  » . این تصمیم من نیست« 

فقط تو میتونی اینو به من .  قول تو در این مورد میتونه مارو متهم یا بیگناه کنه.  اینو خودتم میدونی.  هست جیکوب« 

  »بدي 

  » .نمیدونم. نمیتونم فکر کنم« 

  »وقت زیادي نداریم « :  به خونه نگاه کرد

  . چند روز من تبدیل به چند ساعت شده بودن.  وقت زیادي نداشتیم.  نه

  » ؟ خب.  یه دقیقه بهم فرصت بده.  بذار فکر کنم.  نمیدونم« 
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  »باشه « 

جالب بود که توي تاریکی کنار یه خون آشام راه رفتن برام چه آسون .  به سمت خونه به راه افتادم و ادوارد دنبالم کرد

هر کس دیگه اي که ... خب.  انگار کنار هر کس دیگه اي راه میرفتم.  نمیرسیدنا امن یا ناراحت کننده به نظر .  بود

  . بوي بدي میداد

  . به سمت ما بیرون پرید سثْشاخ و برگ هاي کنار باغچه بزرگ تکون خوردن و 

  »سالم بچه « :  زیر لب گفتم

  . سرش رو پایین آورد و گردنش رو مالیدم

  »خشید اونطوري از اینجا رفتم بب. عدا برات توضیح میدمب« .  دروغ گفتم »همه چیز مرتبه « 

  . خندید

  »؟ کافیه  به خواهرت بگو بس کنه خب« 

  . یه بار سرشو تکون داد

  »یه کم دیگه میام . برگرد سر کارت« :  شونه شو فشردم

  . به سمت من خم شد و بعد بین درخت ها جهید سثْ

، روراست ترین و مهربون ترین ذهن هایی  اون یکی از خالص ترین« :  داز دید خارج شد ادوارد زمزمه کر سثْوقتی 

  »که میتونی تو افکارش شریک باشی  خوش شانسی.  رو داره که تا به حال شنیدم

  »میدونم « :  غریدم

. وقتی صداي مکیدن چیزي از یه نی به گوش رسید هردومون سرمون رو باال آوردیم.  به سمت خونه به راه افتادیم

  . پس ادوارد عجله کرد و غیبش زدس

  »، اگه میدونستم ترکت نمیکردم  ببخشید.  فکر کردم خوابیدي.  عشقم.  بال« :  شنیدم که گفت

این بچه وقتی .  چه خوب که کارالیل داره خون بیشتري میاره.  انقدر تشنه ام شد که از خواب پریدم.  نگران نباش« 

  »کنه بیرون بیاد قراره خیلی مصرف ازم 

  »درسته « 

  »م که چیز دیگه اي هم خواهد خورد؟ به این فکر میکن« :  بال فکر کرد
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  »فکر کنم که به زودي بفهمیم « 

  . وارد خونه شدم

اون لبخند دیوونه کننده و غیر قابل گریز براي .  و چشماي بال به سمت من چرخیدند »چه عجب « :  آلیس گفت

، انگار میخواست سعی  صورتش تغییر شکل داد و لبهاش قفل شدن.  د از بین رفتو بع.  لحظه اي تو صورتش پیدا شد

  . کنه که گریه اش نگیره

  . دلم میخواست یه مشت بزنم تو دهن لیا

  »چه طوري؟ . سالم بلز« :  سریع گفتم

  »خوبم « :  گفت

  »کلی اتفاق جدید داره میفته .  امروز چه روز بزرگیه« 

  »کوب الزم این کارو بکنی جی« 

  . ادوارد روي زمین بود. کنار کاناپه رفتم و نزدیک صورتش نشستم »نمیدونم منظورت چیه « 

  »... من خیلی متاس« :  نگاه سرزنش آمیزي بهم کرد و گفت

  . با انگشت شست و اشاره لبهاشو رو هم نگه داشتم

  . نمیرسید واقعا در حال تالش باشهانقدر نیروش کم بود که به نظر .  سعی کرد دستامو عقب بزنه» ... جیک« 

  »رف بزنی که نخواي چرت و پرت بگی وقتی می تونی ح« :  سرم رو تکون دادم

  »نمیگم . خیله خب« :  زیر لب انگار گفت

  . دستم رو برداشتم

  .و خندید » متاسفم « :  سریع ادامه داد

  .میدیدم، همه چیزي که توي پارك دنبالش بودم  وقتی به چشماش نگاه میکردم

تقریبا .  ؟ با همون چشم ها نگاهم می کرد ، نه ، این مهم ترین چیز بود اما زنده.  فردا اون قرار بود کس دیگه اي باشه

هنوز از همه کسایی که به مغزم دسترسی کامل نداشتن .  تقریبا همون لبها.  با همون لبها لبخند میزد.  همون چشم ها

  . بهتر منو میشناخت
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 بهتریناما جوري که بال .  کسی که از من حمایت میکرد.  اقعیشاید حتی یه دوست و.  ت همراه خوبی باشهلیا میتونس

، رابطه ي دیگه اي  جدا از عشق غیر قابل وصفی که نسبت به بال حس میکردم.  ، لیا نمیتونست باشه دوست من بود

  . وجود داشت که تا عمق استخونام میرفت

  . و انگار فرق این دو تا به تصمیم من بستگی داشت.  یا حامی من. د خواهد بو، اون دشمن من  فردا

  . آه کشیدم

.  کارتو بکن «  .باعث شد حس پوچی کنم.  با خودم فکر کردم و آخرین چیزي که داشتم از دست دادم .»  باشه« 

.  این مسئله معاهده رو نخواهد شکستقول میدم که .  یم بهت این اجازه رو میدمابه عنوان ولیعهد افر.  تجاتش بده

  » .اونها نمیتونن حق منو در مورد این تصمیم انکار کنن.  حق با توئه.  بقیه میتونن تقصیر رو گردن من بندازن

اما کلماتش انقدر از ته دل بودن که از گوشه چشم دیدم .  آرومتر از حد شنوایی بال.  ادوارد زمزمه کرد »ممنونم « 

  . دیگه به ما خیره شدن خون آشام هاي

  »روزت چه طور بود؟ ... خب« :  بال در حالی که سعی میکرد خونسرد باشه پرسید

  »کمی توي پارك گشتم .  یه چرخی با ماشین زدم.  عالی« 

  »به نظر خوب میرسه « 

  »حتما ...حتما« 

  »رز ؟ « :  گفت. ناگهان چهره اش تغییر کرد

  »دوباره ؟ « :  صداي نیشخند بلونده رو شنیدم

  »و یه ساعت گذشته دو گالن نوشیدم فکر کنم ت«  : بال توضیح داد

  .من و ادوارد هردو از سر راه کنار رفتیم تا روزالی بال رو بلند کنه و به دستشویی برسونه

  »؟ پاهام خیلی بی حرکت موندن  میشه راه برم« : د بال پرسی

  »مطمئنی؟ « :  ادوارد پرسید

  »نمیبینم فکر کنم احتمالش زیاده  که از اونجاییکه پاهامو.  ز منو میگیرهز بخوره راگه پام لی« 

بال دستاشو روبروي اون باز کرد .  روزالی با دقت بال رو روي پاهاش گذاشت و دستاشو روي شونه هاي بال نگه داشت

  . و دردش گرفت

  »ولی اه چقدر گنده شدم .  حس خوبی داره« :  آهی کشید
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  . شکمش به تنهایی یه بدن بود.  زرگ شده بودواقعا ب

  »یه روز دیگه مونده « :  شکمش رو ناز کرد و گفت

.  اما سعی کردم تو چهره ام نشونش ندم.  نمیتونستم جلوي دردي که ناگهانی و آزاردهنده تو وجودم پیچید بگیرم

  مگه نه؟.  میتونستم یه روز دیگه هم قایمش کنم

  »... واي... آخ... خب پس« 

  . فنجونی که بال روي کاناپه گذاشته بود به یه طرف خم شد و خون قرمز تیره داخلش روي مبل رنگ روشن خالی شد

  .، با اینکه سه جفت دست دیگه پیش قدم شده بودن، بال خم شد تا فنجون رو بگیره ناخودآگاه

  . ، عجیب ترین و خفه ترین صداي پارگی به گوش رسید از وسط بدنش

  »! اوه « :  س بال بند اومدنف

.  ادوارد هم اونجا بود.  قبل از اینکه به زمین بخوره.  روزالی همون لحظه بال رو گرفت.  و بعد کامال روي زمین رها شد

  . افتضاح روي مبل یادشون رفت.  دستاشو دراز کرده بود

  . م اعضاي صورتش سایه انداختو بعد چشمهاش از تمرکز در اومدن و ترس تو تما »؟  بال« :  ادوارد گفت

  . ، بال جیغ کشید نیم ثانیه بعد

صداي ترسناك جیغش تو گلو خفه شد و چشمهاي بال به سمت .  زجه ي خون آلودي از عذاب بود.  فقط یه جیغ نبود

  . ، بال یه فواره خون باال آورد ، خمیده بین بازوان روزالی لرزید و بعد بدنش.  سرش عقب رفتند
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  فصل هجدهم

  .ههیچ لغتی براي توصیف این وجود ندار

برق گرفته  نواو که انگار ن می خوردوزالی تکو، طوري در دست هاي ر شروع به لرزیدن کرد  خون در غرق بدن بال

در .  می داد شبود که حرکت شمرکز بدن منشانه اي توحرکت وحشی .  ناهشیار -در تمام مدت صورتش خالی بود. بود

  . شنیده می شد بال، صداي شکستن و جیغ گاه و بی گاه  حال تشنج

ش بلند هاروي بازو وزالی به سرعت بدن بال رور.  ، به تکاپو افتادن ن زد و بعدوثانیه خشکش نیمزالی و ادوارد براي ور

  .، به طبقه ي دوم رفتند از پله هاو ادوارد مثل تیر  ناو.  کرد

  .دویدم شونپشت سر

  » !مورفین« :  کشید فریادزالی وادوارد سر ر

  » ! زنگ بزن کارالیل -آلیس« :  زالی با صداي جیغ مانندي گفتور

بال .  و سفید بودند نور پرچراغ ها .  نه بودوانس وسط یک کتابخژاتاق اور ثل، م واردش شده بودم شوناتاقی که به دنبال

       ش، به خود ی بیرون از آبمثل یک ماه.  زیر نورافکن ها روح مانند شده بود شمیز قرار داشت و پوسته روي ی

که  شونگه داشته بود و لباس ها وزالی محکم بال رو، ر فرو می کردبال  دست تو رو ادوارد سرنگوقتی .  می پیچید

  . می شکافتمانع کار بودند 

سرم تو  وخاطرات این می ترسیدم.  کنم شحاال نمی تونستم نگااما ؟  تصور کرده بودم وربال  برهنه چند بار بدنمن 

  . داشته باشم

  » ، ادوارد؟ میفته اتفاقیداره چه « 

  » ! بچه داره خفه می شه« 

  » ! حتما جفت جدا شده« 
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  .د پرده ي گوشم تیر کشیچنان در پاسخ به حرف هاي آنها جیغ کشید که .  دمهوش آه ، بال ب در همین بین

  » ! همین حاال این کارو بکن!  اون نمی تونه نفس بکشه!  بیارش بیرون« :  فریاد زد

  . پاره می شدند شدیدم که بیرون می پاشید انگار رگهاي چشم هامی  وفریاد می کشید قطره هاي خون ر وقتی

  » مورفین« .  ادوارد غرید

   ، با بلند کرد شوادوارد سر.  خاموش کردرو  شدیگري از خون فریاد دلخراش اي ه افوار »  - حاالهمین !  نه« :  بال

  . هدوباره نفس بکش هتا بتون هخالی کن ور ن بالنا امیدي سعی داشت ده

یش گشاد شده ئ، چشم هاي طال گشترببعد .  ذاشتزالی گوزیر موهاي رو و هندزفري آبی رنگی ر وارد اتاق شدآلیس 

  .د و می سوختن

خون زیر پوست برآمدگی بزرگ و .  بود تا سفیدي که قبالً به نظر میرسیدبنفش و سیاه  شبیه، پوست بال بیشتر  در نور

  . داومزالی باال ودست ر توتیغ جراحی .  مرتعش شکم او پخش می شد

  » ! کنهتاثیر بذار مورفین « :  داد زدزالی ورادوارد سر 

  » ! داره می میره هوقت نیست، پسر«  : زالی صداي هیس مانندي درآوردور

ظرف مثل این بود که .  بیرون پاشید ی، خون براق شکافت رو از جایی که پوست،  اومدروي شکم بال پایین  شدست

او .  ، ولی فریاد نکشید خوردبال تکانی ناگهانی .  تا آخر باز کرده باشن ور شیر آب یا اینکه ، هبرعکس شده باش پري

  .بود گیهمچنان در حال خف

 شن هاودیدم که حالت چهره اش تغییر کرد، دیدم که لبهاش عقب رفتند و دند.  از دست داد وزالی تمرکزشوو بعد ر

  . و چشماش از عطش برق زد نعریان شد

 هبتون نتا او هراست نگه دار وی کرد بال ر، سعی م ادوارد بند بودن ولی دست هاي » ! زنه، ر« :  ادوارد نعره کشید

  . هتنفس کن

ن طور که بدن وهم.  زالی راه افتادمو، از روي میز پریدم و به طرف ر مبدبه خودم زحمت تبدیل شدن  دون اینکهب

کف دست . بازوي چپم فرو رفت توبود عمیقا  شدست تو ، حس کردم چاقویی که به طرف در پرت می کردم شوسنگی

  . مبست وو راه تنفس اش ر مقفل کرد و، آرواره اش ر مکوبید شبه صورت رو راستم

به  ناو.  نکردم ول و، صورتش از در بیرون ننداخته بودم تا بتونم لگد محکمی به شکم حریصش بزنم نوی که اووقتتا 

ظاهر آلیس  و بعد . رد شدوخ بود گوشش که توکی یبلندگوي کوچ.  برخورد کرد شسمت در پرتاب شد و به یک طرف

  .هبه تاالر ببراونو کشید تا  زالی رو گرفت وور، گلوي  دش
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اجازه داد .  ما برنده شیمکه می خواست  اون . یک ذره هم از خودش دفاع نکرد بلونده ، اما باید اینو اعتراف کنم

  . دا کنهیا اینکه همون چیز نجات پی،  خوب.  نجات پیدا کنهتا بال نجات  نجوري لگدمالش کنماو

  . از دستم بیرون کشیدم ورچاقوي جراحی 

، من به تو احتیاج  جیکوب!  دار نگهش ببرش پیش جاسپر و همونجا!  بیرون بر، اونو از اینجا ب آلیس« :  ادوارد داد زد

  » ! دارم

رنگ آبی داشت ،  و خیره جایی که بال با چشم هاي گشاد  به سمت میز جراحی برگشتم.  هتمام کن وآلیس کار ر ندیدم

  . دمیش

  » ؟ بلدي تنفس مصنوعی« :  تمسانه به من گفتل، تند و م اشدارادوارد با صداي خر

  » ! آره« 

. ندمورذو از نظر گش، به تندي چهره  تعادلش رو از دست دادهزالی ور نشون بده اونم مثل که عالمتی میگشتمدنبال 

  .ندیدم   توي چشماش شهیچ چیز جز اراده اي وصف ناپذیر

  » بکشم بیرون بچه رومن باید اول !  یه کاري کن نفس بکشه« 

، به قدري بلند بود که  بلندتر بودي صداهاي قبلی ، از همه  به گوش رسید بال از بدن ه ايصداي شکستگی دیگ

باال جمع شده  از دردتا حاال که  بالپاهاي .  خبري نشد.  ن زدوبودیم خشکم بالهردوي ما در حالی که منتظر فریاد 

  . یعی از بدنش آویزون بودن، به طرز غیر طب ، حاال بی حس بودند

  » ! تشستون فقرا«  : اومدنفس ادوارد از وحشت بند 

دیگه هیچی احساس که حاال !  اونو ازش دربیار« :  گفتم عصبانیپرت می کردم، ش به سمتو در حالی که تیغ جراحی ر

  » ! نمی کنه

شدن منبسط .  فشردم و دمیدم لبهاي اون به لبهامو، بنابراین  دهنش به نظر تمیز می آمد.  خم شدم شروي سر دو بع

  . نبسته بود و، پس چیزي راه گلوش بدنش رو حس کردم

  . لبهاش طعم خون می دادن

   :  م گفتمفکر تو،  می دمیدم شدر بدن روهوا  هدر حالی که بار دیگ.  بشنوم رو قلبش بی نظمصداي تپش میتونستم 

  » نگه دار زندهقلبت رو .  تو قول دادي.  بده هادام« 

  . خون بیشتري روي زمین چکید.  شنیدم بال روتیغ روي شکم  آرومصداي 
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اد جنگی ی نوصدا ماین .  شدن فلز خورد مثلیه چیزي .  ن دادوتک نوبه طور ناگهانی و دلهره آوري م ه ايصداي دیگ

نگاهی به باال انداختم .  ، صداي تکه پاره شدن بدن تازه متولد شده ها انداخت اومده بود پیشجنگل  توکه ماه ها پیش 

  . دیدم وو صورت ادوارد ر

  . لرزید بدنم بال می دمیدم نده تون طور که وهم

  . کورها می چرخید ثل، پلک می زد و چشم هاش م بال سرفه کرد

  » ! ضربان قلبتو نگه دار.  حق نداري ترکم کنی!  ؟ بمون يصدامو می شنو!  ، بال با من بمون« :  فریاد کشیدم

  . ن، ولی چیزي نمی دید گشتند ادواردبه دنبال من، یا  شچشما

  . ثابت نگه داشتم ونشوندر وها خیره شدم و نگاهمبه اوندر هر حال 

. د همچنان می ز، هرچند به سختی نفس می کشید و قلبش  موندزیر دست هاي من بی حرکت  شو بعد ناگهان بدن

احتماال از ن چیز او.  م شده بودنوضربات درونی تم.  م شده استوتم هکه دیگ هم که معناي این بی حرکتی اینفهمید

  . بال بیرون اومده بود

  »!  هرِنزم « : ادوارد زمزمه کرد

درمورد چه چیزي بال .  نشدم چندان غافلگیر.  تصور می کرد نبودبال ن پسري که او،  این.  پس بال اشتباه می کرد

  ؟میکرداشتباه ن

  . آوردباال  شو، اما حس کردم دست هاي ضعیف نگرفتم بال قرمز اياز چشم ونگاهم

  » اونو بدش من... ربذا« :  با صداي خشک و شکسته اي زمزمه کرد

در چق ي بال ، فرقی نداشت که خواسته دادش میبه وحدس می زدم که ادوارد همیشه چیزي که بال می خواست ر

  .بگیرم وباید جلوشنکه  کردمبنابراین فکر .  بدهکه حاال به حرفش گوش  ی فکرشم نمیکردمول. ه احمقانه باش

  . گرم نبود تو اون خونههیچ چیز .  قابل توجه بود.  بازوم تماس پیدا کرد اچیز گرمی ب

ناله ي .  ، باالخره چیزي می دید خیره شد اون چیززد و به  کاو پل.  از صورت بال بگیرم ومهولی نمی تونستم نگا

  .ضعیف و عجیبی کرد

  » قشنگه... خیلی.  هم...رنز« 

 نگاهم روي پوست. قاپید بالبی حس  ياز دستاو ن چیز گرم و خونی راوادوارد .  دیر بوده ، دیگ که نگاه کردم وقتی

، خون تازه از جاي گازي که درست باالي  ، و جاري شده بودبچه خونی که از دهن  -غرق در خون بود.  لغزید بال

  . و به شکل دو هالل رو به روي هم بود بیرون می ریخت بالسینه ي چپ 
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  . انگار داشت به هیوال ادب یاد می داد » نزمهنه، ر« :  ادوارد غرو لندکنان گفت

  . نگشترسرش ب به پشتدیدم که چشم هاش  وفقط بال ر.  نگاهی ننداختمبچه ن اویا  دواردبه ا

  . ، مکثی کرد و خاموش شد زد وآخرین ضربه ر شقلب

، سعی داشتم  می شمردم تعدادش رو تو فکرم.  انجام دادم وو کمپرس قلبی ر گذاشتم اش روي سینهرو  مدستمن 

  . چهار.  سه.  دو.  یک.  منظم نگه دارم شوریتم

  . بدمتنفس  شبه ا یه بار دیگهلحظه اي توقف کردم ت

.  ولی از صداهاي داخل اتاق کامال باخبر بودم.  نمیدیدتار و  بودن خیس از اشک چشم هام.  نمی تونستم ببینم هدیگ

سریع و  خیلیکه  ه اي، ضربان دیگ و مقلب خود ش، کوب مصر من يزیر دستا بالالگ قلب بی میل گ - صداي گالگ

  .مدبنمی تونستم جهت آن را تشخیص .  سبک بود

  . داخل ریه ي بال کردمهواي بیشتري 

  . ، چهار ، سه ، دو یک » منتظر چی هستی؟« :  ، گفتم ، در حالی که همچنان قلب او را می فشردم با نفس هاي بریده

  »ر بچه رو بگی« :  ادوارد با جدیت گفت

  .چهار. سه. دو. یک » ش کن از پنجره بیرونپرت« 

  » ناونو بده به م« .  صداي آهسته اي از در شنیده شد

  . ادوارد و من در آن واحد دندان هایمان را به هم ساییدیم

  .چهار. سه. دو. یک

  » ...ازش مراقبت می کنم تا وقتی بال.  ادوارد بچه رو بده به من. م من کنترلمو به دست آورد« :  زالی قول دادور

  . صداي تاپ تاپ دور شد.  زمانی که تعویض صورت می گرفت در دهان بال دمیدم

  » ، جیکوب دستاتو تکون بده« 

سرنگی تمام نقره اي در .  ، نگاهم را از چشم هاي سفید بال برگرفتم در حالی که همچنان پمپاژ قلب را انجام می دادم

  . ، انگار آن را از آهن ساخته بودند دست ادوارد بود

  » اون چیه؟« 
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.  ضربه ي او انگشت کوچکم را شکسته بود ، صداي شکستن چیزي به گوش رسید.  دست سنگی او دست مرا کنار زد

  . ، او سوزن سرنگ را مستقیم در قلب بال فرو کرد در همان حال

  » من مِّس « : در حالی که آن را پایین می فشرد جواب داد

  .هش شُک وارد کرده بودن ، انگار ب شنیدم ش روصداي تکان قلب

  . انگار یک ماشین بود.  تندخو و بی فکر.  ، مرده بود یخ بود ثلصداش م » حرکتش بده« :  ادوارد دستور داد

، انگار خون او در آنجا  سخت تر بود. ن ادامه دادم تم و باز به پمپاژ قلب اودرد انگشت در حال ترمیمم را نادیده گرف

  . ، خون را به طرف رگ هاي او فرستادم در حالی که به کار ادوارد نگاه می کردم.  منجمد شده بود

ولی .  ، خمیدگی داخل بازوي او ش، مچ دست ها ، لبش را روي گلوي او می گذاشته می بوس نواین بود که اومثل 

در  م، راندن س دوباره و دوباره.  نستم صداي پاره شدن پوست بال را زمانی که با دندان گازش می گرفت بشنوممی تو

، اما قبل  که روي بریدگی هاي خون آلود حرکت می کرد زبان کم رنگ او را دیدم.  سیستم او از هر جایی که می شد

       را روي پوست او مجایی که زبان او س. ه ، متوجه شدم چه کار می کنه شم یا حالم بهم بخورب عصبانیاز اینکه 

  . زهر و خون را در بدن او نگه می داشت.  ، محکم بسته می شد می کشید

زمانی که ادوارد .  فقط واکنش سینه ي بی جان او که باال می آمد.  یز آنجا نبودچ، ولی هیچ  بازهم در دهان او دمیدم

  . ، می شمردم ، به پمپاژ قلب او ادامه دادم دیوانه وار روي او کار می کرد و سعی داشت دوباره او را سرهم کند

  . ، فقط ادوارد ، فقط من هیچ چیز آنجا نبود

  . در حال کار کردن روي یک جنازه

این جسد خون آلود از .  ا آن تمام چیزي بود که از دختري که که هردوي ما عاشقانه دوستش داشتیم باقی مانده بودزیر

  . ما دیگر نمی توانستیم بال را سرپا کنیم.  شکل افتاده

هیچ  . کشش از بین رفته بود چونم در این باره مطمئن بود.  نستم که او مردهومی د.  نستم که خیلی دیر شدهومی د

جاذبه اي  هبه همین خاطر این بدن دیگ.  اینجا نبود هدیگ ناو.  ، در کنار او بودن حس نمی کردم دلیلی براي اینجا

  . احتیاج بی معناي کنار او بودن ناپدید شده بود.  براي من نداشت

،  از پایین پله ها.  حس می کردم ه ايدیگ طرفانگار حاال کشش را از . ه کلمه ي مناسب تری جابه جا شده بودیا شاید 

  . برنگشتن وقتهیچ دور شدن و ناشتیاق براي از او.  بیرون در

     به نظر.  ، این بار جاي مرا گرفت کنار زد شاز سر راه ن روو دوباره دست م » ، برو پس « : ادوارد با خشم گفت

  .ه شکسته باش م، سه انگشت رسید

  . ، درد اهمیتی نداشت کردمبا بی حسی آنها را باز و بسته 



 www. twilight . ir                                                       جیکوب: کتاب دوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ٩صفحھ 

  . او قلب خاموش بال را سریع تر از من فشار می داد

  » اون نمرده، اون حالش خوب می شه « : با صداي خرناس مانندي گفت

  .مطمئن نبودم هنوز با من حرف می زد یا نه

نمی توانستم .  بسیار آهسته.  ، او را با از دست رفته اش تنها گذاشتم و به طرف در رفتم وندمگردو برر ي خودمرو

  . پاهایم را مجبور کنم سریع تر حرکت کنند

.  خیلی وقت بود که براي نجات بال می جنگیدم.  ، دوباره احساس پوچی می کردم حاال که هدفم را از دست داده بودم

  . همه چیز تمام شده بود.  و او با کمال میل خودش را فداي آن بچه هیوال کرده بود

صداي قلب مرده اي  -که به زحمت از پله ها پایین می رفتم با شنیدن صداي پشت سرم لرزه بر اندامم افتاد همان طور

  . که وادار به تپیدن می شد

تا تصاویر آخرین دقایق زندگی بال را .  دلم می خواست به گونه اي در سرم مواد شیمیایی بریزم تا مغزم آتش بگیرد

،  ، خون ریزي ها فریاد کشیدن ها -ن می خریدموآسیب مغزي را به ج مشبخالص  اگر می شد از شر آن.  بسوزاند

  ...صداي غیر قابل تحمل خرد شدن استخوان زمانی که نوزاد هیوال از درون او را از هم می پاشید

ند و بدنم از ولی پاهایم به سنگینی آهن بود.  ، پله ها را ده تا یکی طی کنم و از در فرار کنم می خواستم بیرون بپرم

  . مانند یک پیرمرد زمین گیر آهسته آهسته از پله ها پایین آمدم.  همیشه خسته تر بود

  . ، تا توانم را براي بیرون رفتن از در بدست آورم روي پله ي آخر به استراحت نشستم

ده و آن را در زالی در طرف تمیز کاناپه در حالی که پشتش به من بود و براي چیزي که دورش پتو پیچیده شور

، سخت  ، ولی مرا نادیده می گرفت احتماال صداي مرا شنیده بود که توقف کردم.  بازوهایش گرفته بود زمزمه می کرد

زالی چیزي را که می خواست داشت و بال ور.  شاید حاال دیگر شاد شده بود.  گرفتار لحظات دزدي مادري اش بود

بلوند شرور در تمام این  که در این فکر بودم که نکند این همان چیزي بود.  بگیردهرگز نمی آمد تا آن جانور را از او 

  .انتظارش رو داشت مدت 

  . صداي مکیدن حریصانه ي قاتل کوچک در آغوش او به گوش می رسید ه اي را در دستش نگه داشته بود واو شی تیر

چه غذاي .  مسلما آن خون می خواست.  غذا می دادزالی داشت به آن ور.  خون انسان.  بوي خون در هوا پیچیده بود

.  ؟ ممکن بود خون بال را هم خورده باشد دیگري می شد به هیوالیی داد که وحشیانه مادر خودش را نابود کرده بود

  . شاید خورده بود

  . هنگامی که به صداي غذا خوردن جالد کوچک گوش می دادم نیرویم را بازیافتم
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تصاویر داخل سرم .  می سوخت ولی هیچ چیزي را پاك نمی کرد.  خون داغ به سرم هجوم آورد -قدرت و تنفر و گرما

ردم سر تا پایم به حس می ک . ، جهنم به پا کرده بودند ولی از تخریب کردن امتناع می کردند در اشتعال پذیر بودند

  .سعی نکردم جلوي آن را بگیرم لرزه درآمده و

           حواسش به حدي پرت بود که.  جانور شده بود و اصال به من توجه نمی کرد زالی کامال محو تماشاي آنور

  .ه افی براي متوقف کردن من سریع باشنمی توانست به اندازه ي ک

یک روح سیاه و پلید عاري از .  وجود آن هیوال بر خالف قوانین طبیعت بود -این یک خطا بود.  م درست می گفتس

  . حقی براي ماندن نداشتچیزي که .  احساس

  . چیزي که باید نابود می شد

   ، مرا تشویق حاال آن را احساس می کردم.  در آخر به نظر می رسید که آن کشش مرا به سمت در هدایت نمی کند

  . ، تا دنیا را از پلیدي آن دور پاك کنم داد تا کارش را تمام کنم یمرا هل م.  ، به جلو می کشید می کرد

مطمئن نبودم که تا قبل از آمدن .  من هم متقابال می جنگیدم آن جانور سعی می کرد مرا بکشد و بعد از مرگ زالیور

  . چندان اهمیتی نمی دادم.  د، شاید هم نه شاي.  دیگران براي کمک وقت کافی براي کشتن او دارم یا نه

.  عملشان می رساندند و عدالت را اجرا می کردندمهم نبود اگر گرگ ها انتقام مرا می گرفتند و کالن ها را به سزاي 

 چیزي که بال را کشته بود.  انتقام خودم.  به تنها چیزي که اهمیت می دادم دادستانی خودم بود.  هیچ کدام مهم نبود

  . نمی توانست دقیقه اي بیشتر زندگی کند

  . می خواست با دست هاي خودش مرا بکشداحتماال .  ، به خاطر این از من متنفر می شد اگر بال زنده مانده بود

.  به خودش اجازه داد مثل یک حیوان کشته شود - او به کاري که با من کرد اهمیتی نداده بود.  ولی اهمیتی نمی دادم

  ؟ وردمآباید احساسات او را به حساب می  چرا

، در انکار احمقانه ه بخشیدن به یک نعشدر تالش براي حیات تازه  - احتماال اآلن خیلی سرش بود.  و سپس ادوارد بود

  . اش به قدري فرو رفته بود که به نقشه هاي من گوش نمی داد

، جاسپر و  زالیومبارزه را در برابر ر -ه ، مگر اینک پس این شانس نصیبم نمی شد تا قولی که به او دادم را عملی کنم

، فکر نمی کردم آن را در خود داشته باشم که ادوارد را  مهم می برد اما اگر.  آلیس، سه تا به یک نفر پیروز می شدم

  . بکشم

؟  چرا باید می گذاشتم از کاري که انجام داده بود فرار کند.  رحم نبودم که آن کار را انجام دهم زیرا به قدر کافی دل

  ؟ نبود که اجازه دهم با هیچ و پوچ زندگی کند -لذت بخش تر - آیا عادالنه تر
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و از دست دادن .  بدون وجود کسی که خودش را بکشد.  بدون بال.  باعث شد لبخند نصفه نیمه اي بزنمتصور آن این 

    ، احتماال ، از آنجایی که نمی توانستم آنها را بسوزانم به طور حتم.  تعداد از خانواده اش که می شد با خود ببرم هر

  . نمی گشت ر هرگز بازبرخالف بال که دیگ.  می توانست آنها را از نو سرهم کند

          پس -آن قسمتی از بال هم بود.  ؟ شک داشتم در این فکر بودم که آیا آن جانور هم می توانست سرهم شود

  .می توانسم صداي ضربان کوبنده ي قلب کوچک آن را بشنوم.  می بایست کمی از آسیب پذیري بال به ارث برده باشد

  . قلب او نه.  قلب آن می تپید

   .قط یک لحظه گذشت تا این تصمیم ها را بگیرمف

، آماده می شدم تا به طرف خون آشام بلوند بپرم و و با دندان هایم موجود  چرخیدم.  لرزش سریع تر و شدیدتر می شد

  . مرگبار را از دست او بدرم

در هوا بلند کرد تا صورتش را به نار گذاشت و جانور ک، بطري فلز مانند را  زالی دوباره چیزي را با جانور زمزمه کردور

  . گونه ي آن بمالد

     به طرف جلو خم شدم و وقتی کشش به طرف قاتل بیشتر.  این حالت براي یورش من بسیار عالی بود.  عالی شد

، به قدري قوي  از آنچه پیش تا به حال حس کرده بودم قوي تر بود - ، حس کردم گرما در حال تغییر من بود می شد

  . ، انگار اگر از آن اطاعت نمی کردم مرا در هم می شکست مرا به یاد فرمان آلفا انداختکه 

  . اطاعت کنممی خواستم این بار 

  . ، نگاه خیره اش از هر جانور نوزاد دیگري متمرکزتر بود زالی به من چشم دوختوقاتل از پشت شانه ي ر

  . رنگی که بال داشت دقیقا همان  - ، شکالتی رنگ با چشم هاي گرم قهوه اي

 ، ولی این نوع جدیدي از گرما بود ، قوي تر از هر زمان دیگر ؛ گرما در من به به جریان افتاد لرزشم ناگهان متوقف شد

  . نمی سوزاند  -

  . داشت می درخشید

. شد، نصف انسان نگاه کردم همه چیز در درونم ویران  هنگامی که به صورت کوچک و ظریف کودك نصف خون آشام

، مانند این بود که طناب هاي متصل  تمام خط هایی که مرا به زندگیم وصل می کرد به سرعت از هم جدا شده بودند

عشقم براي دختر مرده ي طبقه ي باال،  - هرچیزي که مرا تبدیل به آنچه بودم می کرد.  به بالون را از آن کنده باشند

در  - خودم،  ، اسمم ، خانه ام ، تنفرم از دشمنانم برادرانم عشقم براي دیگر،  ، وفاداریم به گروه جدیدم عشقم به پدرم

  . همان ثانیه از من جدا شده بودند و به طرف فضا غوطه ور می شدند

  . ریسمان جدیدي مرا در جایی که بودم نگه می داشت.  جاذبه مرا رها نکرده بود
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میلیون ها سیم پوالدین همگی مرا به .  ه سیم هاي پوالدین، بلک ریسمان نه.  ، بلکه یک میلیونشان نه یک ریسمان

  . به مرکزي ترین نقطه ي دنیا - یک چیز متصل می کردند

پیش از این هیچ گاه تناسب جهان را نظاره .  اینکه چطور دنیا به دور این یک نقطه می چرخید - حاال آن را می دیدم

  . ، ولی حاال واضح شده بود نکرده بودم

  . ي زمین مرا در جایی که ایستاده بودم بند نمی کرد دیگر جاذبه

  . در بازوهاي خون آشام بلوند بود که مرا اینجا نگه می داشت دختراین نوزاد 

  .هنزمر

تنها صدایی که در این لحظه ي بی پایان می توانستم احساس . د ، صداي جدیدي به گوش می رسی از باالي پله ها

  . کنم

  ... که شدت می یافت، تپشی  ضربانی آشفته

  . یک قلب در حال تغییر
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پایان کتاب دوم

  

  بال: آغاز کتاب سوم 
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  بال: از کتاب سوم آغ
    

  

  

تا آن زمان، هرکسی که . محبت شخصی نعمتی است که فقط وقتی تمام دشمنانت از بین رفته اند میتوانی داشته باشی

  .دوستش داري تنها گرویی است که جرئت ات را می مکد و قضاوت ات را خدشه دار میکند

  اورسن اسکات کارد

  "امپراتوري"کتاب 
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  مقدمه

  

  .صف تیره پوشان از میان مه اي که زیر قدم هاي آنها به وجود آمده بود به ما نزدیک میشدند. بار رویا نبود این

براي ارزشمند ترین کسی که از او دفاع میکردم ناامیدانه در تالش بودم، اما حتی . ".ما می میریم"با دلهره اندیشیدم 

  .ن جبرانش را نداشتماندیشیدن به این مسئله ضعفی در تمرکز بود که توا

میدیدم که دستهایشان به مشت هاي استخوانی . شنل هاي تیره شان با حرکت آنها موج می خوردند. نزدیک تر شدند

  .اینجا پایان راه بود. از ما بیشتر بودند. از هم جدا شدند تا از هر سو ما را محاصره کنند. رنگ تبدیل میشدند

ولتوري ها هنوز به . اما چیزي عوض نشده بود. ش، تمام صحنه شروع به تغییر کردو بعد، مانند انفجار نور از یک فال

ناگهان، من تشنه . تمام چیزي که تفاوت داشت جنبه ي نگاه من به قضیه بود. تشنه ي کشتن. سمت مان می آمدند

روي لبهایم و غرشی از دلهره ام به تشنگی خون تبدیل شد، با لبخندي . که آنها حمله کنندمی خواستم من . اش بودم

  .میان دندان هاي عریان ام ، آماده حمله شدم
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فصل نوزدهم

سوختن

  

  

  .درد گیج کننده اي بود

  .نمی توانستم از آنچه در حال رخ دادن بود سر در آورم. نمیفهمیدم. من گیج شده بودم. دقیقا همین

باره در تاریکی اي فرو می رفتم که لحظه ها و دقایق تقال را می بدنم سعی داشت درد را پس بزند، و من دوباره و دو

  .شکافت و رسیدن به حقیقت را دشوارتر می ساخت

  .تالش کردم حقیقت و رویا را از هم جدا کنم

  .و درد چندانی نداشت. قسمت غیر حقیقت تاریک بود

شده ام، با اتوبوسی برخورد کرده ام، از یک  حقیقت قرمز رنگ بود، و احساس میکردم در آن واحد از وسط به دو نیم اره

  .بوکسور مشت خورده ام، زیر پاهاي گاومیش ها له و در اسید غوطه ور شده ام

  .حقیقت باعث چرخش و پیچش بدنم بود، در حالی که من از درد نمی توانستم حرکت کنم

ارد، اما به خاطر نمی آوردم که آن چیز حقیقت، دانستن این بود که چیزي مهم تر از همه ي این شکنجه و رنج وجود د

  .چه بود

  .حقیقت خیلی سریع رسیده بود

یه جورهایی، با . لبخند می زدند. لحظه اي، همه چیز آنطور بود که باید باشد، کسانی که دوستشان داشتم اطرافم بودند

  .اینکه خیلی بعید به نظر می رسید، انگار به آنچه می خواستم رسیده بودم

  .اشتباه کوچک و نامربوط رخ داده بود و بعد یک

دستهاي . دیدم که فنجانم قل خورد، خون قرمز تیره بیرون ریخت و سفیدي را پوشاند و من به سمت فنجان خم شدم

  . سریع از خودم را دیدم اما بدنم به خم شدن ادامه داده بود

  .درون من، چیزي در جهت خالف خم شدنم ضربه زده بود

  .درد. شکستن. پارگی 
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من یک بار قبال غرق شده بودم، اما این . نمی توانستم تنفس کنم. تاریکی پیشی گرفت و به موجی از عذاب تبدیل شد

  .گلویم می سوخت. فرق داشت

  .در حال گسیختن، خرد شدن. تکه هاي بدنم در حال شکستن بودند

  .تاریکی بیشتر

  .این بار با برگشتن درد، صداي فریادهایی را می شنیدم

  "!احتماال جفت جدا شده"

جفت جدا ". با وجود شکنجه معنی شان را درك می کردم. کلمات. چیزي تیزتر از چاقو تا اعماق وجودم را شکافت

  .به این معنی بود که بچه درون من در حال مردن بود. می دانستم این به چه معنی ست ".شده

  ".همین االن این کارو بکن. داره میمیره"نمی کرد؟ چرا این کار را . سر ادوارد فریاد زدم "!بیارش بیرون"

  "...مورفین"

  !درحالی که بچه من رو به مرگ بود؟. می خواست مسکن ها اثر کنند. او می خواست صبر کند

  .نتوانستم حرفم را تمام کنم. گلویم گرفت "...نه همین حاال"

. اشتباه به نظر میرسید. وشنی اتاق را پوشاندنددر حالی که درد جدید سردي درون شکم ام پیچید، لکه هاي سیاه ر

ریه هایم . اما ضعیف بودم. ناخودآگاه تالش کردم از رحم ام محافظت کنم، از کودکم، از ادوارد جیکوب ِ کوچکم

  .اکسیژن گلویم را می سوزاند. دردناك بودند

  ...خطر مرگدر ... بچه ام... بچه ام. با اینکه در فکرش بودم، درد دوباره از بین رفت

هنوز نمی توانستم . نمی توانستم احساس کنم. بی حس بودم. چقدر گذشته بود؟ ثانیه ها یا دقایق؟ درد از بین رفته بود

  .دوباره هوا در ریه هایم جریان داشت. اما می توانستم بشنوم. ببینم

  "!ه دارضربان قلبت رو نگ. نمی تونی ترکم کنی! صدامو می شنوي؟ بمون. با من بمون بال"

  .هنوز سعی داشت نجاتم دهد. جیکوب؟ جیکوب، هنوز اینجا بود

  مگر به هردویشان قول نداده بودم؟. البته که ضربان قلبم را نگه می داشتم. البتهمی خواستم به او بگوم 

را که  نمی توانستم چیزهایی. اما درون بدن خودم گم شده بودم. سعی کردم پیدایش کنم. سعی کردم قلبم را حس کنم

. می توانستم نور را ببینم. پلک زدم و چشمانم را پیدا کردم. و همه چیز در جاي اشتباه به نظر می رسید. باید، حس کنم

  .دنبال نور نبودم، اما از هیچ چیز بهتر بود
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  ".رنزمه": همانطور که چشمانم براي عادت به نور در تالش بودند، ادوارد زمزمه کرد

  رنزمه؟

دستان بی حسم را مجبور به حرکت . حباب هاي هوا را به نجواهاي روي لبم رساندم. ور حرکت دادمبه لبهایم دست

  ".اونو بده به من... بذار": کردم

دستانش . شعشعه ها با قرمزي خونی که روي صورتش بود مخلوط شده بودند. نور روي دستهاي کریستال ادوارد رقصید

به گرمی بدن . بدن بچه گرم بود. تقریبا انگار در آغوش من بود. بازوانم چسباندادوارد بدن گرمی را به . قرمزتر بودند

  .جیکوب

  . ناگهان همه چیز واضح بود. چشمانم تمرکز کردند

نگاهش چنان متعجب بود که به نظر . چشمانش باز بودند. رنزمه گریه نکرد اما بریده بریده و به سرعت نفس نفس زد

گردي . گرد بی نقص اش با الیه اي از طره موهاي خیس و خونین پوشیده شده بود سر کوچک و. خنده دار میرسید

البته به . زیر الیه خون، صورتش رنگ پریده به نظر میرسید. هاي چشمانش آشنا و به رنگ قهوه اي بی نظیري بودند

  .جز گونه هایش که در سرخی می سوختند

. باور نکردنی. او حتی از پدر خودش هم زیباتر بود. ساختچهره ي کوچکش چنان بدون نقص بود که متحیر ام می 

  .غیر ممکن

  ".چه قدر زیباست... رنزمه": زمزمه کردم

پشت لبهاي صورتی رنگش ردیف کاملی از دندان هاي سفید . صورت بی همتایش لبخندي ناگهانی و از روي قصد زد

  .شیري وجود داشت

پوستش گرم و لطیف بود اما نه به گرمی . ار گرماي تنم پنهان شدسرش را به سمت سینه ي من پایین آورد و در کن

  .پوست من

  .نفسم بند آمد. فقط یک لحظه دردي گرم درونم پیچید. و سپس دوباره درد برگشت

  .نمیتوانستم او را حس کنم یا ببینم. کودك فرشته مانندم نبود. و بعد او ناپدید شد

  .من اونو بدید به. می خواستم فریاد بزنم! نه

براي یک لحظه حس کردم دستانم شلنگ هاي پالستیکی هستند، و بعد، اصال نمی . اما زیاده از حد ضعیف بودم

  .نمی توانستم خودم را حس کنم. توانستم دستانم را حس کنم
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ه که نه تنها چشمانم را، بلک. مانند یک چشم بند زخیم، محکم و سریع. تاریکی واضح تر از قبل چشمانم را پوشاند

. می دانستم تسلیم شدن آسان تر بود. مقاومت در برابرش خسته کننده بود. را با وزن خرد کننده اي می پوشاند وجودم

  .که اجازه دهم تاریکی مرا پایین، پایین، پایین تر بکشد، به جایی که دیگر درد و خستگی و نگرانی و ترس وجود نداشت

با چیزي در حد نیروي . من فقط یک انسان بودم. انقدر مقاومت کنم اگر فقط پاي خودم در میان بود، نمیتوانستم

  .همانطور که جیکوب گفته بود. خیلی وقت بود براي هم توان شدن با ماوراي طبیعی ها تالش میکردم. انسانی

  .اما فقط پاي من در میان نبود

  .را می آزردم اگر انتخاب آسان را میکردم، اگر میگذاشتم تاریکی وجودم را پاك کند، آنها

. اگر یکی قطع میشد، دیگري نیز از کار می افتاد. زندگی من و ادوارد در یک نقطه به هم پیچیده بودند. ادوارد. ادوارد

و دنیایی بدون . و اگر من نبودم، او نیز نمیتوانست بدون من زندگی کند. اگر او نبود، بدون او من نمیتوانستم زندگی کنم

  .زندگی می کردباید ادوارد . بی هدف می رسیدادوارد به نظر کامال 

جیکوبی که آنقدر . جیکوب، که بارها و بارها از من خداحافظی کرده بود ولی زمانی که به او نیاز داشتم بازگشته بود

آیا می خواستم دوباره بیازارمش؟ آن هم از بدترین نوع؟ او علی رغم همه . آزرده بودمش که باید مجرم محسوب میشدم

  .اکنون تمام خواسته اش این بود که من نیز براي او بمانم. ز براي من مانده بودچی

این مسئله تسلیم . هیچ چیز واقعی به نظر نمیرسید.اما اینجا آنقدر تاریک بود که چهره ي هیچ کدامشان را نمیدیدم

  .نشدن را سخت تر میکرد

فقط نمیگذاشتم مرا کامال . فقط مقاومت میکردم. ورش کنممن سعی نمیکردم د. به مقاومت در برابر تاریکی ادامه دادم

تمام کاري که از من برمی آمد این بود که به . من یک اطلس نبودم اما این درد به بزرگی یک سیاره بود. از بین ببرد

  .طور کامل از صحنه محو نشوم

به . خارج از کنترل ام روبرو شوم من همیشه ضعیف تر از آن بودم که با عوامل. این تقریبا الگوي زندگی من بود

تنها کاري که . همیشه انسان و همیشه ضعیف بودم. که از درد دور باشم. دشمنانم حمله کنم یا شکست شان دهم

  .زنده ماندن. تحمل. همیشه موفق به انجامش شده بودم ادامه دادن بود

  .من هم نمیشدم. یم نمیشدهیچ گاه تسل. میدانستم ادوارد هرکاري از او برمی آمد انجام میداد

  .تاریکی عدم وجود را چند سانتیمتر دور نگه داشته بودم

همانطور که زمان می گذشت و سانتی مترهاي من تغییر میکردند، به چیزي نیاز داشتم که . اما این دلیل کافی نبود

  .نیروي بیشتري از آن دریافت کنم
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نه مال جیکوب و نه مال آلیس یا رزالی یا چارلی یا رنه یا کارالیل یا . حتی نمیتوانستم چهره ادوارد را به خاطر بیاورم

  به این اندیشیدم که آیا خیلی دیر بود؟. ترسناك بود. هیچ... ازمه یا

  .چیزي نبود که به آن چنگ بزنم. حس کردم در حال لغزش ام

  ...لیس، رزالی، کارالیل، رنه، ازمهجیکوب، چارلی، آ. ادوارد به من بستگی داشت. باید جان سالم به در میبردم! نه

  .رنزمه

حس کردم دوباره میتوانم بازوانم را و درون بازوانم چیزي . و بعد، با اینکه چیزي نمیدیدم، ناگهان چیزي حس کردم

  .کوچک و مستحکم و خیلی خیلی گرم را حس کنم

  .ضربه زننده کوچکم. کودکم

توانسته بودم آنقدر از او مراقبت کنم تا زمانی . بودم تا رنزمه سالم بماندبه قدر کافی نیرومند مانده . من موفق شده بودم

  .برسد که بدون من بتواند زندگی کند

با . گرما دقیقا در نقطه قرار گرفتن قلبم بود. محکم تر فشردم. جاي گرما در بازوان خیالی ام خیلی واقعی به نظر میرسید

  .م تا هرزمان که بخواهم زنده بمانمیادآوري خاطره دخترم، میدانستم که میتوان

گرمایش چنان حقیقی بود که سخت بود باور کنم . داغ تر. گرم و گرم تر. گرماي کنار قلبم حقیقی تر و حقیقی تر شد

  .اینها را تصور میکنم

  .داغ تر

  .خیلی خیلی زیادي. زیادي داغ بود. اکنون ناراحت کننده بود

اما درون بازوانم . اولین عکس العمل ام انداختن آن چیز داغ درون بازوانم بود. مانند گرفتن سمت اشتباه یک اتو بود

گرما درون . آنها مانند دو چیز مرده در اطراف بدنم قرار داشتند. بازوان من روي سینه ام حلقه نشده بودند. چیزي نبود

  .من بود

  .که حس می کردم را پوشاند اوج گرفت و دوباره رشد کرد تا جایی که تمام چیزهایی. گرما رشد کرد

دلم میخواست دستانم را بلند کنم و سینه ام . آرزو کردم که اي کاش وقتی فرصت اش را داشتم تاریکی را می پذیرفتم

یک . اما دستانم را حس نمیکردم. هرکاري که بتوانم از شر این شکنجه خالص شوم. را شکافته، قلبم را بیرون بکشم

  .انگشت هم تکان نمیخورد

اگر میشد اکنون آن را با آغوش باز . آن مانند آرمیدن در تختی از پر بود. جیمز که پایم را زیر پایش له کرد بود، هیچ بود

  .قبول میکردم و قدرش را میدانستم. صدبار. قبول میکردم
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ه لحظه اي دیگر تا التماس کنم چیزي مرا هم اکنون بکشد، قبل از اینک. آتش داغتر شد و من می خواستم فریاد بکشم

  . هنوز وزنش سنگینی میکرد. اما نمیتوانستم لبهایم را تکان دهم. از این درد را زندگی کنم

خیلی سنگین بود و داشت مرا میان شعله . بلکه جسمم بود. فهمیدم که این تاریکی نبود که مرا پایین نگه میداشت

با دردي عجیب میان شانه ها و دلم میپیچیدند و تا گلویم  شعله هایی که. هایی که از قلبم بیرون می آمدند دفن میکرد

  .باال آمده، صورتم را می شستند

  .چرا نمی توانستم حرکت کنم؟ چرا نمی توانستم جیغ بکشم؟ این قسمتی از داستان هایی که خوانده بودم نبود

  .و به محض پرسیدن سوالم پاسخ را یافتم. الی بودذهن من به طرز غیر قابل تحملی خ

  .مورفین

ادوارد و کارالیل . ادوارد، کارالیل و من. گویی صدها مرگ قبل از این بود که راجع به این قضیه بحث کرده بودیم

ن کرده کارالیل این را روي امت امتحا. امیدوار بودند که مقدار کافی مسکن کمک کند درد ناشی از زهر را تحمل کنم

  .فرصتی براي پخش شدن دارو نمانده بود. بود ولی زهر زودتر از مسکن در خون امت پخش شده و رگ ها را بسته بود

من چهره ام را خونسرد نشان داده و تشکر کرده بودم و از این مسئله که ادوارد نمی توانست مغز مرا بخواند قدر دان 

  .بودم

می دانستم که بی حسی . و زهر را با هم در خونم داشتم و حقیقت را میدانستم چرا که من یک بار قبل از این مورفین

اما امکان نداشت چنین حقیقتی را . ناشی از مسکن، زمانی که زهر درون رگ هایم پخش شده بود، کامال بی اثر بود

  .من حرفی نمی زدم که ادوارد را بیشتر از حاال مخالف تغییر من کند. بیان کنم

  وانستم فریاد بکشم چه گونه باید به آنها می گفتم که مرا بکشند؟وقتی نمی ت

ارزش . تمام وجودم با این درد برابري نمیکرد. اینکه کاش هرگز به دنیا نمیامدم. تمام چیزي که میخواستم مرگ بود

  .نداشت یک لحظه دیگر برایش زنده بمانم

  .بگذارید بمیرم. بگذاریم بمیرم. بگذارید بمیرم

چیز . شکنجه، و زجه هاي بی صداي من در حال التماس براي مرگ. دتی بی پایان تنها چیز موجود همین بودو براي م

یک لحظه ي بی پایان از . بدون شروع و پایان. و این باعث میشد وضعیت ابدي باشد. حتی زمان. دیگري وجود نداشت

  .رنج و درد

قسمت پایینی بدنم که از زمان تزریق . یر ممکنی درد دوبرابر شدتنها تغییري که رخ داد این بود که ناگهان، به طور غ

  .مورفین بی حس بود، ناگهان شعله ور شده بود

  .سوزش بی پایان سرکش شد
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  .هفته ها یا سالها، اما کم کم زمان معنا پیدا کرد. میتوانست ثانیه ها یا روزها گذشته باشد

زمان شروع شد، سنگینی مورفین از : تند و من نفهمیدم کدام اول بودسه چیز با هم اتفاق افتادند، یا از هم نشئت گرف

  .بین رفت، و من قوي تر شدم

می . میتوانستم حس کنم که کنترل بدنم با پشیرفت بازمیگردد و این پیشرفت اولین نشانه هاي من از گذشت زمان بود

  .می فهمیدم اما عکس العملی نشان ندادم .فهمیدم که کی انگشتان پایم را خم می کردم یا دستانم را مشت میکردم

. با اینکه از گرماي آتش یک ذره هم کم نشد، من موفق به یافتن ظرفیت جدیدي در خودم براي تحمل آن شدم

به این نتیجه . حساسیتی در من به وجود آمده بود که ارزش هر زبانه ي آتش درون رگ هایم را جداگانه می فهمیدم

  .کر کنمرسیدم که می توانستم ف

به . دلیل اینکه به چنین درد غیر قابل تحملی دچار شده بودم را به یاد آوردم. به خاطر آوردم که چرا نباید فریاد بکشم

  .یاد آوردم هرچند اکنون، غیر ممکن به نظر میرسید چیزي ارزش چنین شکنجه اي را داشته باشد

براي کسانی . را که سنگینی از آن برداشته شده بود حس کنماین اتفاق هم زمان با وقتی افتاد که من قسمتی از بدنم 

که مرا می دیدند تفاوتی ایجاد نشده بود، اما براي من که فریاد ها و ناله ها را درون خودم ریخته بودم، تا کسی را 

  .نیازارند، انگار از گرفتار بودن در آتش گذشته و کنترل آتش را در دست گرفته بودم

  .نیرو داشتم تا آنجا دراز بکشم و بی حرکت منتظر زغال شدن خود بمانمفقط به قدر کافی 

و من می توانستم براي در دست داشتن زمان ضربان کوبنده و عصبانی قلبم را . شنوایی ام واضح و واضح تر شد

  .بشمارم

  .می توانستم نفس هاي بی عمقی که از البالي دندان هایم بیرون می آمد را بشمارم

. اینها آرامتر بودند، پس روي آنها تمرکز کردم. نفس هاي منظم و آرام کسی دیگر در نزدیکی را بشمارم می توانستم

  .این نفس ها مرا به لحظات سوزان پایان نزدیک می کردند. سرعت کم آنها به معنی گذشت بیشتر زمان بود

  .من گوش دادم. صداهاي جدیدي شنیده می شدند. افزایش نیروي من ادامه داشت

قدم ها نزدیک شدند و من فشاري دور . صداي قدم هایی سبک و گردش هوا توسط باز و بسته شدن در به گوش رسید

  .آتش درونم خاطره سرما را از بین می برد. سردي انگشتان را نمی فهمیدم. مچ دستانم حس کردم

  "هنوز تغییري نکرده؟"

  ".هیچی"

  .نفس ضعیفی را روي پوستم حس کردم
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  ".ین باقی نموندهبوي مورف"

  ".میدونم"

  "بال، صدامو میشنوي؟"

اگر . فریاد و داد و بیداد به راه خواهم انداخت. میدانستم اگر قفل دندانهایم را باز کنم، کنترلم را از دست خواهم داد

ان کنترلم چشمانم را باز می کردم، اگر کوچکترین کاري انجام میدادم، حتی یک انگشت را تکان میدادم، به معناي پای

  .بود

  "عشق؟ می تونی چشماتو باز کنی؟ می تونی دستم رو فشار بدي؟. بال؟ بال"

می دانستم که عذاب درون . اما من فلج باقی ماندم. جواب دادن به او با حالتی که در صدایش وجود داشت سخت بود

  .  که نکند من در عذاب باشممی ترسید االن او فقط . باشد، چیزي نبودمی توانست صدایش در مقایسه با آنچه 

  .شکست دیرصدایش خفه بود و روي کلمه  ".شاید من دیر انجامش داده باشم... شاید کارالیل"

  .تصمیم ام براي لحظه اي متزلزل شد

اون . تا به حال چیزي به این حیاتی به گوشم نخورده. از مال امت هم قوي تره. به صداي قلبش گوش بده ادوارد"

  ".هحالش خوب میش

  .الزم نبود او با من زجر بکشد. کارالیل اطمینان الزم را به ادوارد میداد. من باید آرام می ماندم. آره

  "و ستون فقراتش؟... و "

  ".زهر تمام زخم هاي ازمه رو خوب کرد. صدمات بدنش بدتر از مال ازمه نبودن"

  ".حتما جایی رو اشتباه کردم. اما اون خیلی بی حرکته"

من مطمئن نیستم که من چنین پافشاري اي که تو . تو همه ي کارهاي منو انجام دادي و حتی بیشتر. دنه ادوار"

  ".بال حالش خوب میشه. انقدر خودتو سرزنش نکن. داشتی رو داشته باشم تا نجاتش بدم

  ".حتما در عذابه": یک زمزمه ي شکسته

  ".متاسفم. من دوستت دارم. بال": زمزمه اي دیگر

  .نه زمانی که قدرت کنترل خودم را داشتم. اما نمی خواستم دردش را بیشتر کنم. می خواست جوابش را بدهمچقدر دلم 
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جا براي تفکر . اما اکنون فضاي خالی درون ذهنم زیاد شده بود. در خالل همه ي اینها، آتش به سوزاندن من ادامه داد

اما بیشترین فضا . فضا براي نگریستن به آینده. رخ داده بود فضا براي یاد آوري آنچه. در مورد مکالمه آنها وجود داشت

  .هنوز به عذاب کشیدن من اختصاص داشت

  .هم چنین فضا براي نگرانی

  کودکم کجا بود؟ چرا کنار من نبود؟ چرا در مورد او با هم صحبت نمیکردند؟

  ".نندخودشون حل اش میک. نه من اینجا میمونم": ادوارد به سوالی ناگفته پاسخ داد

  "!منو باش که فکر می کردم دیگه همه جورش رو دیدم. موقعیت جالبیه": کارالیل پاسخ داد

  .چیزي کف دستانم را فشرد ".بعدا در موردش فکر میکنیم ما. من بعدا در موردش فکر میکنم"

  ".مطمئنم که بین خودمون پنج نفر میتونیم از خونریزي جلوگیري کنیم"

  ".ولش کن. دوست دارم هردو رو تنبیه کنم. دونم طرف کیو بگیرمنمی ": ادوارد آهی کشید

  "به نظرت بال طرف کدومو میگیره؟": کارالیل اندیشید

  ".همیشه همینطوره. مطمئنم که از عکس العملش سورپرایز میشم": یک خنده ي خفه و آرام

آیا فقط براي آزار من این طور . ادندقدم هاي کارالیل دوباره ناپدید شدند و من ناراحت بودم که توضیح بیشتري ند

  رمزي صحبت میکردند؟

  .براي دانستن زمان به شمردن نفس هاي ادوارد برگشتم

  .موزون تر. سبک تر. ده هزار و نهصد و چهل و سه نفس بعد، قدم هاي جدید وارد اتاق شدند

  .ده بودم را حس کنمجالب بود که می توانستم تفاوت زمانی بین قدم هاي مختلفی که تا به حال نشنی

  "چقدر مونده؟": ادوارد پرسید

  ".میبینی چقدر واضح شده؟ االن تو ذهنم خیلی بهتر میبینمش. زیاد طول نمیکشه": آلیس گفت

  "هنوز یه کم ناراحتی؟"

اگه می فهمیدي که طبیعت خودت . تو هم اگه بودي اعصابت خورد میشد. مرسی که یادم انداختی. آره": آلیس غر زد

آدم ها رو میبینم چون یه زمانی . من خون آشام ها رو خیلی خوب میبینم چون خودم خون آشامم. و پات رو بسته دست

  ".اه. اما این موجودها با نژاد عجیب و غریب شون رو نمیبینم چون تجربه اش نکردم. آدم بودم
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  ".آلیس تمرکز کن"

  .خوشحال تر. یدي بودصداي جد. و بعد ادوارد آهی کشید. سکوتی طوالنی ایجاد شد

  ".اون واقعا حالش خوب میشه": ادوارد زمزمه کرد

  ".معلومه که خوب میشه"

  ".دو روز پیش انقدر مطمئن نبودي"

  ".اما االن مثل آب خوردنه. دو روز پیش نمی تونستم درست ببینمش"

  "می تونی تمرکز کنی رو زمان؟ بهم یه حدس بدي؟"

  ".لحظه صبر کنیه . چقدر عجولی". آلیس آهی کشید

  .نفس هاي آرام

  ".ممنونم آلیس": صداي ادوارد روشن تر بود

چه قدر دیگر؟ ممکن بود به خاطر من هم که شده بلند بگویند؟ آیا این خواسته زیادي بود؟ چند ثانیه دیگر من به 

  سوختن ادامه میدادم؟ ده هزار؟ بیست؟ بیشتر از آن؟

  ".اون خیلی زیبا میشه"

  ".همیشه زیبا بود": غر زد ادوارد به آرامی

  "!نگاش کن. میدونی منظورم چیه": آلیس غرولند کرد

به نظرم تا کنون . ادوارد جوابی نداد اما حرف هاي آلیس باعث شد حس اینکه شبیه یک زغال شده بودم از بین برود

  .بودند تک تک سلول هایم به خاکستر رسیده. باید یک مشت استخوان سوخته از من باقی مانده باشد

  .را بشنوم همه چیزمن می توانستم . وقتی آلیس بیرون رفت، صداي باد مالیم بیرون خانه را شنیدم

  .تیم مارین دو امتیاز جلو بود. طبقه پایین کسی مشغول دیدن بازي فوتبال بود

  .و غرش کمی در جوابش شنید ".نوبت منه": شنیدم رزالی سر کسی جیغ زد

  ".آروم": امت اخطار داد

  .کسی هیس کرد
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  .دوباره به شمردن نفس هاي ادوارد ادامه دادم. اما فقط صداي بازي فوتبال میامد. بیشتر گوش فرا دادم

  .بیست و یک هزار و نهصد و هفده و نیم ثانیه بعد، نوع درد عوض شد

. انجام تغییري بود اما حداقل در حال. به آرامی. قسمت خوب این بود که از انگشتان دست و پایم شروع به خروج کرد

  .درد داشت از بین میرفت. همین بود

. تشنه بودم. اکنون گلویم خشک خشک بود. قسمت بد این بود که آتش درون گلویم دیگر فقط گلویم را نمیسوزاند

  .تشنگی سوزنده

  .آتش درون قلبم شدید تر شده بود: همچنین یک قسمت بد دیگر

  بود؟ ممکن چه طور چنین چیزي

  .اوج گرفت و بعد ریتم جدیدي پیدا کرد. نیز سریعتر شدتپش قلبم 

  .می دانستم کارالیل اگر درون یا نزدیک خانه باشد میشنود ".کارالیل": ادوارد با صداي آرام ولی واضحی صدا زد

  . اما به قلبم نزدیک تر شد. آتش از کف دستهایم خارج شد و آنها را خنک و بی درد رها کرد

  ".گوش کنید": ادوارد به آنها گفت

  .بلندترین صداي اتاق صداي قلب من بود که با ریتم آتش به سرعت می تپید

  ".دیگه داره تموم میشه": کارالیل گفت

  .احساس خوبی که با حرف کارالیل پیدا کرده بودم توسط درد سوزان قلبم از بین رفت

  .ن رفته بودآتش درونشان به کلی از بی. مچ دستانم و پاهایم کامال بی درد بودند

  "...آیا باید به رزالی بگم که. میرم به بقیه بگم. نزدیکه": آلیس با اشتیاق موافقت کرد

  "بچه رو دور نگه دارید. آره"

  منظورش چی بود که بچه منو دور نگه دارید؟ با خودش چه فکري می کرد؟ !نه. چی؟ نه

  "بال؟ بال، عشق؟": دستی انگشتان سرکش مرا فشرد

. و بعد آتش داغ تر از قبل درون سینه ام خزید. تم بدون فریاد پاسخش را بدهم؟ لحظه اي به آن فکر کردمآیا می توانس

  .بهتر بود امتحان نکنم. از آرنج ها و زانوانم بیرون رفت

  .با رفتنش صداي باد حرکتش را شنیدم ".میرم بقیه رو بیارم": آلیس بی قرار گفت
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  !اوه ...و بعد

به نظر میرسید می خواست قفسه سینه ام را . ت و مانند پره هاي هلیکوپتر به چرخش ادامه دادضربان قلبم شدت گرف

قدرتش براي میخکوب کردن من . درد از اعضاي بدنم جمع شده بود و دردناك ترینش را درون قلبم ساخته بود. بشکند

گویی آتش مرا از قلبم گرفته بودم و باال . دخم ش. پشتم تیر کشید. میتوانست تمرکز قدرتمند مرا از بین ببرد. کافی بود

  .میکشید

آتشی که تمام وجودم .  قلبم در مقابل آتش مقاومت میکرد و هردو در حال باخت بودند. درونم نزاعی به وجود آمده بود

  .قلبم دوبار تپید و بعد یک بار دیگر به آرامی زد. را به اختیار خود درآورد، در حال نابودي بود

  .حتی من نیز نفس نمیکشیدم. نفس کشیدن نبود. یی نبوددیگر صدا

  .براي لحظه اي، فقدان درد تنها چیزي بود که می توانستم بفهمم

  .و بعد من چشمانم را باز کردم و با تعجب به باال خیره شدم
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  ل بیستمفص

  تازه

  

  همه چیز بسیار شفاف بود 

  .مشخص.واضح

و با این حال من میتوانستم به سادگی رشته هاي , چراغ تابان باالي سر همچنان به طرز کورکننده اي روشن بود 

من میتوانستم تک تک رنگهاي رنگین کمان را در نور سفید ببینم و درست در . درخشان فیبر داخل المپ چراغ را بینم

  .رنگ هشتمی که هیچ نامی براي آن نداشتم, ه ي طیف رنگلب

در جلوي آن .تشخیص دهم, میتوانستم تک تک خرده هاي چوب را در سقف چوبی تیره ي باالي سر, در پشت چراغ 

متفاوت و , چه سمتهاي روشن شده با نور و چه سمت هاي تاریک و تیره, میتوانستم گرده هاي خاك را در هوا ببینم 

  .به دور هم در یک رقص آسمانی حرکت میکردند, آنها همچون سیاره هاي کوچک میچرخیدند . هم جدا از

هوا سوت کشان از گلویم پایین رفت و گرد ها را به چرخشی گردبادي . غبار انقدر زیبا بود که نفسی به تعجب فرو بردم

شدم و فهمیدم که مشکل از آنجاست که  من متوجه این قضیه.  این عمل اشتباه و متفاوت به نظر میرسید. واداشت

آنها در برابر . ریه هایم در انتظار آن نبودند. من به هوا احتیاجی نداشتم. هیچ حس آسودگی اي به دنبال آن عمل نبود

  .این هجوم بی تفاوت بودند

ره هاي دوست داشتنی ذ _میتوانستم اتاق اطرافم را مزه کنم, در آن. به هوا احتیاجی نداشتم اما از آن خوشم می آمد

رایحه ي شاداب . بچشم, غبار و آمیزه ي هواي ساکن در حال آمیختن با جریان هواي کمی خنک تر فضاي باز را 

آن ... چیزي که باید نمناك میبود اما نبود, مزه ي جز کوچکی از چیزي گرم و خواستنی را تجربه کنم.ابریشم را مزه کنم

اکوي ضعیفی , گلوي من را به سوزش خشکی  انداخت, ر و بخار آمونیاك آلوده شده بودبا اینکه توسط ذره اي از کل, بو

یاس بنفش و طعم خورشید گرفته اي بود را , من میتوانستم بویی تقریبا شبیه به عسل, و بیشتر از همه. از سوزش زهر

  .نزدیک ترین به من, حس کنم که قوي ترین بود

, نفس هاي آنان آمیخته بود با بویی از عسل. شیدن من نفس میکشیدند را شنیدمصداي دیگران را که دوباره با نفس ک

, نان در حال  پخت, آب دریا, گالبی, گل سنبل, دارچین. که طعم هاي جدیدي میساختنند, و نور آفتاب, یاس بنفش
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ر و رو کردم اما هیچ یک جین تشبیهات متفاوتی را در ذهنم زی... شکالت, عطر سنبل, خزه, سیب, چرم, وانیل, صنوبر

  .خیلی شیرین و دوست داشتنی. کدام دقیقا مناسب نبودند

  .در طبقه ي اول شنیدم, تلویزیون طبقه ي پایین بی صدا شده بود و من صداي جا بجایی وزن کسی را شاید رزالی 

آهنگ رپ؟ من .یدممن همچنین صداي ضعیف ریتم تاد تادي که کسی با عصبانیت موزون با بیت آن فریاد میزد را شن

  .براي لحظه اي گیج شدم و سپس صدا محو شد مثل یک ماشین در حال گذر با پنجره هاي پایین کشیده

  آیا میتوانستم تمام راه تا آزاد راه را بشنوم؟. متوجه شدم که این میتواند دقیقا درست باشد, در یک لحظه

همانند قبل تا . ه هر کسی که بود با آرامی آن را فشردمن متوجه نشدم که کسی دستم را نگه داشته است تا زمانی ک

آن پوست کامال صاف بود اما .این لمسی نبود که انتظار آن را داشتم. بدنم دوباره با تعجب قفل شد, دردم را پنهان کند

  .نه سرد. با دمایی غلط

  .بیشتر شکه کردبدنم به لمس نا آشنا به گونه اي جواب داد که مرا , بعد از خشک زدن من از تعجب

هوا با صداي هیسی از گلویم با آمد و از الي دندانهاي به هم قفل شده ام با صداي ضعیف و تهدید کننده اي مثل گله 

پشتم در .قبل از آنکه صدا بیرون بیاید عضالتم منقبض و گرد شدند و از نا آشنا فاصله گرفتند. اي زنبور بیرون زد

من تمام ذره . د که باید اتاق را تبدیل به لکه ي تیره ي نا مفهومی میکرد اما نکردچرخشی آنچنان سریع به حرکت افتا

همه ي ذره هاي جزیی میکروسکوپی نا معلوم را در حالی که , همه ي تراشه هاي دیوار چوبی را میدیدم, هاي غبار 

  .چشمانم از آنها رد میشد میدیدم

فهمیده , در حدود یک شصتم ثانیه ي بعد,حالت تدافعی قوز کرده یافتم بنابراین زمانی که خودم را در گوشه ي دیوار به 

  .بودم که چه چیزي مرا از جا پرانده بود و اینکه بیش از حد واکنش نشان داده بودم

  .ما حاال دیگر یک دما بودیم. ادوارد دیگر براي من سرد نبود. البته. آه

  .و به صحنه ي مقابلم عادت کردم من حالتم را براي یک هشتم ثانیه ي دیگر نگه داشتم

دستش به طرف من دراز شده بود و . تکیه کرده بود , خم شده, که کوره ي آدم سوزي من بود, ادوارد بر روي میز عمل

  .حالتش نگران بود

غریضه اي براي . اما دید ثانویم محض اطمینان چیزهاي دیگر را هم در نظر میگرفت, صورت ادوارد مهمترین چیز بود

  .فاع به راه افتاده بود و من به طور اتوماتیک به دنبال هر گونه نشانه اي از خطر بودمد

انگار که خطري . محتاطانه در کنار دیوار دورتر کنار در منتظر بودند, خانواده ي خون آشام من با امت و جاسپر در جلو 

بوي ضعیف . وي چیز غیر عادي اي را بشنوممن نمیتوانستم ب. در جستجوي تهدید به سوزش افتاد, مجراي بینیم. بود
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و آغاز به درد کردن و سوختن , گلویم را دوباره به خارش انداخت, چیزي خوشمزه اما با مواد شیمیایی تند آلوده شده

  .کرد

یک رنگین , نور روي دندانهایش میدرخشید . آلیس داشت دزدکی از دور آرنج جاسپر با لبخند وسیعی سرك میکشید

  .رنگ دیگر کمان هشت

جاسپر و امت جلو بودند تا از دیگران . آن لبخند مرا مطمئن ساخت و سپس قطعات پازل در کنار هم قرار گرفتند

  .چیزي که من سریع نگرفته بودم این بود که خطر من بودم. همانگونه که من حدس زده بودم محافظت کنند

  .و حسهایم هنوز بر روي صورت ادوارد متمرکز بودبخش اعظم ذهن . همه ي اینها یک کار اضافه برسازمان بود

  .من هرگز قبل از این ثانیه آن را ندیده بودم

هفته از زندگیم را , روز , چندین بار من به ادوارد خیره شده بودم و از زیباییش به حیرت افتاده بودم؟ چندین ساعت 

من فکر میکردم که صورت او را بهتر از .داشتمصرف رویا پردازي چیزي کرده بودم که من آن زمان آن را کمال میپن

بی عیب بودن چهره . من فکر میکردم که این تنها چیز مطمئن فیزیکی ام در تمام دنیایم بود . صورت خودم میشناختم

  .ي ادوارد

  .من میتوانستم به سادگی کور بوده باشم

نفسی فرو . صورت او را دیدم, ننده ي بشریت براي اولین بار با برداشته شدن سایه هاي نیمه تاریک و ضعف محدود ک

  .من به کلمات بهتري احتیاج داشتم. به تقال افتادم, نا توان از پیدا کردن لغات درست, بردم و سپس با کلمات

بخش دیگري از توجهم بر این متمرکز بود که اینجا هیچ خطر دیگري جداي از خودم نبود و به طرز , اینجا بود که

  .تقریبا یک ثانیه از زمینی که روي میز بودم گذشته بود. م را صاف کردماتوماتیکی قوز

در وهله اي که صاف ایستادن را در نظر گرفته بودم پیش . من به طور لحظه اي با طریقه ي حرکت بدنم مشغول بودم

تقریبا انگار که .بود تغییر ناگهانی. هیچ لحظه اي از زمان طول نکشید تا این حرکت انجام شود. از این صاف شده بودم

  .اصال حرکتی نبود

  .دوباره بی حرکت. من به زل زدن به صورت ادوارد ادامه دادم

, هر قدم به طرز مواج گونه اي سرازیر میشد. هر قدم نزدیک به نصف ثانیه زمان میبرد. او به آرامی میز را دور زد

  .همچنان دراز شده بوددستش . همانند آب رودخانه اي که از روي سنگهاي صیقلی میگذشت

  .با چشمان جدیدم تمامش را جذب کردم. من وقار پیشرفتنش را تماشا کردم

  .بال؟ اما نگرانی در صدایش اسمم رابا الیه اي از تنش در بر گرفت: او با صداي آرام و آرامش دهنده اي گفت
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آن واالترین .  سریعا جواب دهمنمیتوانستم , من همانطور که در الیه هاي مختلف صداي مخملینش گم شده بودم

  .سازي ژرف تر از هر ساز دیگري که توسط بشر ساختهشده, سمفونی اي با یک ساز. سمفونی بود

  .همه چیز خوبه. اما تو حالت خوبه. میدونم که گیج کننده است. بال؟ عشقم؟ من متاسفم

, این خاطره هم نیمه تاریک به نظر میرسیدپیشاپیش . همه چیز؟ ذهنم به گردش افتاد و اخرین ساعت بشر بودنم رسید

همه چیز بسیار مه . چون چشمان انسانیم  نیمه کور بودند. مثل اینکه از میان یک حجاب کلفت تاریک نگاه میکردم

  .آلود بود

آن شامل رنزمه هم میشد؟ او کجا بود؟ با رزالی؟ من سعی کردم که صورت او را به , وقتی او گفت همه چیز خوب بود

صورت او در . اما بسیار آزار دهنده بود که سعی کنم از میان خاطرات انسانیم ببینم. میدانستم که او زیبا بود. طر بیاورمخا

  ...خیلی کم روشن شده بود. زیر حجاب تاریکی قرار داشت

بود؟ آیا او جیکوب چطور ؟ او خوب بود؟ آیا بهترین دوست من که مدت طوالنی اي رنج کشیده بود االن از من متنفر 

  به گروه سم بازگشته بود؟ سث و لی هم همینطور؟

آیا کالن ها در امان بودند یا تغییر فرم من آتش جنگ با گروه گرگینه ها را افروخته بود؟ آیا تضمین کلی ادواد همه ي 

  آنها را شامل میشد؟ یا او فقط سعی در آرام کردن من داشت؟

آنها به او چه گفته بودند؟ . تم؟ او باید زمانی که من میسوختم تماس گرفته باشدو چارلی؟ من االن باید به او چه میگف

  او فکر میکرد چه بالیی سر من آمده است؟ 

ادوارد به طور آزمایشی نزدیک , همانطور که من براي ثانیه اي مکث کردم تا تصمیم بگیرم کدام سوال را اول بپرسم

  .و حاال دقیقا هم دماي پوست من. نرم چون پر. صاف چون ساتن. کردشد و با نوك انگشتانش گونه هایم را لمس 

آن احساس مورمورانه و .دقیقا در میان استخوانهاي صورتم. انگار که لمس او سطح زیرین پوست من را نوازش میکرد

  . می انداختو شکمم را به لرزه .استخوانهایم را تکان میداد و ازستون فقراتم پاییم میرفت, مثل برق گرفتگی بود 

من باه این فکر افتادم در حالی که لرزش به کشش تبدیل میشد که آیا من نباید این را از دست میدادم؟ آیا از ! صبر کن

  دست دادن این حس بخشی از معامله نبود؟

تازه  و من میدانستم که. درد سوزناك خشک در گلویم اثباتی بر این امر بود. من من یک خون آشام تازه متولد بودم

احساسات انسانی و کشش ها و خواستن ها بعدا به شکلی به من باز خواهند . متولد بودن چه چیزهایی را شامل میشود

بهاي . آن قرار و عهد ما بود. فقط تشنگی. ولی من قبول کرده بودم که من نمیتوانستم آنها را در آغاز حس کنم. گشت

  .که من پذیرفته بودم که بپردازم. آن

میل و آرزو در رگهاي ,انطور که دست ادوارد به دور نقش صورن من چون فلز پوشیده با ساتن شکل میگرفت اما هم

  .در حالی که از جمجمه تا سر انگشتان پایم به آواز درآمده بود,خشکیده ي من شعله میکشید 
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  .او یکی از ابروان بی نظیرش را باال برد در حالی که منتظر من بود تا صحبت کنم

  .بازوانم را به دور او انداختممن 

یک لحظه من صاف و ساکن چون یک مجسمه ایستادم و در همان وهله او در . انگار هیچ حرکتی در کار نبود, دوباره

  .میان بازوان من بود

همراه با بوي شیرین خوشمزه که من هیچگاه قادر به واقعا در بر گرفتن آن با . یا الاقل این احساس من بود, گرم

  .من صورتم را به سینه ي صاف او چسباندم. درصد ادوارد بود 100اما او , ساسات کند انسانیم نبودماح

من به صورت اودر حالی . و از آغوش من خودش را عقب کشید. و سپس او وزنش را به طرز ناخوشایندي جا به جا کرد

  .خیره شدم , که سردرگم و ترسیده از رد شدنم بودم

  !آي...ب باش بالمراق......امممممم

  . من خیلی قوي بودم. در پشتم بستم, من بازوانم را به سرعت عقب کشیدم و آنها را به همان سرعتی که فهمیدم

  ....... اوپس:گفتم

  . او لبخندي را زد که باعث میشد قبلم از حرکت بایستد اگر همچنان میتپید

لمس کند , آورد تا لبهایم را که از ترس نیمه باز شده بودند او این را در حالی گفت که دستش را باال می. عشقم , نترس

  .تو فقط یه ذره از من قوي تري اونم زودگذره.  

غیر , اما این بیش از بقیهی قسمتهاي این لحظه تا ابد مجازي. این را هم قبال میدانستم. سگرمه هایم در هم رفت

  .اعث میشدم او آي بگویدمن ب. من قوي تر از ادوارد بودم. واقعی به نظر میرسید

دست او دوباره صورت من را نوازش کرد و من تمام پریشانی ام را در حالی که موج دیگري از میل و آرزو بدن بی 

  .فراموش کردم, حرکتم را تکان میداد

, این احساسات آن چنان قوي تر از آن چیزي بودند که من به آن عادت داشتم که بر خالف فضاي اضافی در سرم

من یکی از گفته هاي .هر حس جدیدي من را غوطه ور میکرد. سیار سخت بود تا رشته اي از افکارم را دنبال کنم ب

در حالی که صدایش در ذهنم در مقایسه با وضوح موسیقی روشنی که هم اکنون میشنیدم سایه ي ضعیفی , ادوارد را

  .من حاال میفهمیدم چرا. حواسشان پرت میشد به راحتی , نوع ما , به یاد آودم که میگفت که نوع او , بود

  .مهم ترین چیز. چیزي بود که من نیاز به گفتن آن داشتم. من تالش متمرکزي کردم تا تمرکز کنم
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دست راستم را از پشتم بیرون آوردم و دستم را باال , آنقدر با احتیاط که حرکت واقعا قابل تشخیص بود, خیلی با احتیاط

امتنا کردم از اینکه به خودم اجازه دهم تا با رنگ پریده ي دستم یا ابریشم نرم پوست .را لمس کنمبردم تا گونه هایش 

  .او یا انرزي عظیمی که در نوك انگشتانم بود گیج شوم

  .به چشمان او خیره شدم و صداي خودم را باي اولین بار شنیدم

  .مثل یک زنگ, نگ میزد و موج دار بودصدایم ز. ولی بیشتر به آواز خواندن شبیه بود. دوست دارم:گفتم

  .من میتوانستم آن را حاال واقعا ببینم. لبخند او در جواب مرا بیش از زمانی که انسان بودم خیره کرد

  .همانطور که من تو رو دوست دارم:او به من گفت

تا به من یادآوري کند که به اندازه ي کافی آرام  , او صورت مرا بین دستانش گرفت و چهره اش را به من نزدیک کرد 

من سعی کردم که به یاد آورم تا . محکم تر, و سپس ناگهان قوي تر , در آغاز مثل یک زمزمه ,مرا بوسید. مراقب باشم

آنقدر سخت که نمیتوانی . با او مالیم باشم اما واقعا کار سختی بود که چیزي را در هجوم شور و احساس به یاد آوري

  .دهی هیچ فکرمنسجمی را شکل

  .او هرگز مرا اینگونه نبوسیده بود, و حقیقتا. انگار که این اولین بوسه ي ما بود. انگار که او هرگز مرا نبوسیده بود

به من نباید اجازه داده . مطمئنا من در حال نقض عهد و قرارداد بودم. این تقریبا باعث شده بود که احساس گناه کنم

  .میشد که این را هم داشته باشم

به اندازه ي همان زمانی که در آتش میسوختم تند . رچه من به اکسیژن احتیاج نداشتم اما نفسهایم بخه شماره افتادنداگ

  .این نوع دیگري از آتش بود. میزدند

من در آن واحد صداي عمیق او را که هم شوخی میکرد و هم اذیت شده بود را . امت. کسی گلویش را صاف کرد

  .شناختم

و سپس متوجه شدم که طوري که من االن به دور ادوارد حلقه زده بودم براي .بودم که تنها نیستیمفراموش کرده 

  .حضور در جمع مودبانه نبود

  .من دوباره در یک حرکت ناگهانی یک نیم قدم به عقب ورداشتم, خجالت زده

چهره اش . من سفت نگه داشته بود در حالی که بازوانش را دور کمر, ادوارد با دهان بسته خندید و با من قدم برداشت

  .انگار که شعله اي سفید در پشت پوست الماسی اش می سوخت, میدرخشید

  .من نفس غیر ضروري اي کشیدم تا خودم را جمع و جور کنم
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من حالت چهره اش را خواندم در حالی که خاطرات نامعلوم انسانیم را با این احساس واضح ! چقدر این بوسه متفاوت بود

  .او کمی از خود راضی به نظر میرسید. وي و شدید مقایسه میکردمو ق

تو خیلی چیزها رو رو نکرده : متهم کردم, من او را با صداي آوازگونه ام در حالی که چشمانم را کمی باریک میکردم 

  !بودي

همه ي , انتظار, یفی هابالتکل, درد, ترس. در حالی که از او آسودگی ساطع میشد که همه چیز تمام شده بود. او خندید

  .اینها دیگر پشت سر ما بودند

  .او دوباره خندید. حاال نوبته توئه که منو نشکنی. اون موقع یه جورایی الزم بود: او به من یادآوري کرد

  .و سپس ادوارد تنها کسی نبود که میخندید. در حالی که به آن فکر میکردم اخم کردم

اما جاسپر پشت او . چشمهایش تنها کمی محتاط بودند. به سرعت به سمت من آمدکارالیل از پشت امت بیرون آمد و 

. من نیاز سریع و عجیبی به پلک زدن داشتم. نه واقعا, من چهره ي کارالیل را هم هرگز قبال ندیده بودم. حرکت میکرد

  .مثل اینکه به خورشید خیره شده بودم

  چه حسی داري بال؟:کارالیل پرسید

  .هارم ثانیه فکر کردم من براي شصت چ

صدایم به آرامی محو شد در حالی که دوباره به تون زنگ مانند صدایم گوش ... خیلی چیز هست. غوطه ور و سردرگم

  . میکردم

  .آره میتونه خیلی گیج کننده باشه

  . به عالمت تایید سري به سرعت تکان دادم

  .توقع اینو نداشتم. اما یه جورایی مثل خودم حس میکنم

  .گفته بودم بهت که: او زمزمه کرد. زوان ادوارد به آرامی دور کمر من فشار آوردندبا

بیشتر از اون چیزي که من توقعش رو داشتم حتی با زمانی که . تو تقریبا کنترل شده اي: کارالیل در فکر و شگفت بود

  .صرف آماده کردن ذهنی خودت براي این کردي

زیاد راجع بهش : فکر کردم و زمزمه کردم, انه ي حالتم  و سختی تمرکز کردنمن راجع به تغییرات ناگهانی و وحشی

  .مطمئن نیستم

  .او سرش را با جدیت به نشانه ي موافقت تکان داد و سپس چشمان جواهري اش با عالقه درخشیدند



 www. twilight . ir                                                            بال: کتاب سوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ١٠صفحھ 

  ل یادت میاد؟چی از پروسه ي تغییر شک, بگو بهم ببینم. به نظر میاد ما ایندفعه کار درستی با مورفین کردیم 

مکث کردم در حالی که شدیدا آگاه از نفسهاي ادوارد که گونه ام را نوازش میکرد در حالی که جریان هاي الکتریکی از 

  .بودم , طریق پوستم به من وارد میکرد

  ...یادمه بچه نمیتونست نفس بکشه. همه چی قبال خیلی مه آلود بود 

  .نگاه کردم, من به ادوارد در حالی که براي لحظه اي با یادآوري آن خاطره نگران شده بودم

  رنزمه سالم و سرحاله:قول داد, او در حالی که درخششی که هرگز قبال در چشمانش ندیده بودم را داشت

  .رف می زنندبه طریقی که عابدان درباره ي خدایانشان ح. یک حرمت. او اسمش را با اشتیاق کمتري گفت

  بعد از اون چی یادته؟

  . من هرگز دروغگوي خوبی نبودم. روي حالت بالفم تمرکز کردم

  .و بعدشم من چشمامو باز کردم و میتونستم همه چیو ببینم. قبال خیلی تاریک بود. خیلی به یا آوردنش سخته

  .فوق العاده ست:چشمانش برقی زدند. کارالیا نفسی کشید

و سپس به یا . انتظار داشتم هر لحظه گرما به گونه هایم هجوم آورد و رازم را برمال کند. گرفت غم و غصه مرا در بر

و من . چون ممکن بود اشتباه کنم. من نمیخواستم به دروغ گفتن ادامه دهم . آوردم که من هرگز دوباره سرخ نمیشوم

کامال واضح بود و فهمیدم که میتوانم آن را  آن بخش, بر خالف خاطرات انسانیم. نمیخواستم راجع به سوختن فکر کنم

  .با دقت زیادي به یاد آورم

این . البته که تشنگیت االن باید خیلی ناراحت کنده باشه. من خیلی متاسفم بال: کارالیل سریعا معذرت خواهی کرد

  .بحث باشه براي بعد

قسمت جدایی از مغزم . زیادي در سرم بودجاي خیلی . تا زمانی که او ذکر نکرده بود تشنگی غیر قابل کنترل نبود

به طریقی که مغز قدیمی ام تنفس و پلک زدن را کنترل . تقریبا مثل یک واکنش, حساب سوزش گلویم را داشت 

  .میکرد

درد خشک تمام چیزي بود که میتوانستم راجع به آن فکر , ناگهان. اما فرض کارالیل سوزش را به جلوي ذهنم آورد

انگار که . دستم باال رفت تا دور گلویم را بگیرد. شتر راجع به آن فکر میکردم بیشتر اذیت میکردو هر چه بی. کنم

خیلی صاف و یک . پوست گردنم در زیر انگشتانم عجیب به نظر میرسیدند. میتوانستم شعله ها را از بیرون مالیم تر کنم

  .اگر چه به سختی سنگ هم بود. جورایی نرم

  . داخت و دست دیگرم را گرفت و با مالیمت کشیدادوارد بازوانش را ان
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  .بیا بریم شکار بال

  .چشمانم گرد شدند و درد خودش را عقب میکشید و جایش را به شکه اي میداد

  .من؟ شکار؟ با ادوارد؟ ولی چطور؟ نمیدونستم چی کار کنم

  .زداو هشدار را در حالیت چهره ام خواند و لبخند تشویق و ترغیب کننده اي به من 

  . نگران نباش نشونت میدم. غریزي.خیلی آسونه عشقم

  .وقتی حرکت نکردم آن لبخند کجش را زد و ابروهایش را باال برد

  من فکر میکردم که تو همیشه میخواستی من رو در حال شکار ببینی

حرفش من را به در حالی که ) بخشی از من با تعجب به صداي طنین زنگی متناوب گوش داد( من از شوخی او خندیدم 

, و بعد یک ثانیه ي تمام طول کشید تا همه ي اولین روزهاي با ادوارد را . یاد مکالمه هاي مه الود انسانی انداخت

من هرگز انتظار نداشتم که آنقدر یادآوري . در ذهنم مرور کنم تا هرگز آنها را فراموش نکنم, شروع راستین زندگی ام را 

از تجربیات رزالی میدانستم . ار که تالش میکردم با چشمان نیمه باز از الي آبگل آلود ببینمانگ. اش ناراحت کننده باشد

من نمیخواستم . که اگر درباره ي خاطرات انسانی ام به اندازه ي کافی فکر کنم در طول زمان آنها را از دست نمیدادم

هنگامی ابدیت در مقابل ما گشوده شده , تی حاالح, دقیقه اي از زمانی را که با ادوارد گذرانده بودم را فراموش کنم

  .من باید مطمئن میشدم که ذهن خطا ناپذیر خون آشامی من با آن خاطرات انسانی میچسبد. است

  بریم؟ :ادوارد پرسید

  . انگشتانش گلویم را نرم کرد. او جلوي آمد تا دستی را هنوز دور گردنم بود را بگیرد

  .چیزي که من قبال قادر به شنیدن آن نبودم. وام که اذیت بشینمیخ:با صداي ضعیفی اضافه کرد

  .اول صبر کن. خوبم : از روي عادت هاي انسانی به جا مونده گفتم

  .چسزهاي مهم تري از درد وجود داشتند. من هرگز به سواالتم نرسیده بودم. خیلی چیزها بود

  بله؟ : حاال کارالیل بود که صحبت کرد

  .نزمه رور. من میخوام ببینمش 

خیلی دور به . این کلمات حتی سخت تر بود تا بهشان فکر کنم. دخترم. به طرز عجیبی سخت بود تا اسمش را بگویم

و به طور اوتوماتیکی دستم از دستان . نظر میرسید من سعی کردم که به یاد آورم که سه روز پیش چه حسی داشتم

  . ادوارد آزاد شدند و به سمت شکمم رفتند
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درحالی که بخش . دوباره به وحشت افتادم. من به ابریشم کمرنگی که پوستم را پوشانده بود چنگ زدم. لیخا. صاف

  .غیر قابل توجهی از ذهنم متوجه بود که حتما آلیس من را لباس پوشانده بود

ا اما اثبات ام. و من کمی صحنه ي برداشت خون آلود را به یاد آوردم. میدانستم چیزي در درونم به جا نمانده است

بیرون از من او . تنها چیزي که میدانستم دوست داشتن لگد زدن کوچک درونم بود. فیزیکی همچنان قابل فهم نبود

  .رویایی که نیمی کابوس بود. یک رویاي در حال محو شدن. چیزي به نظر میرسید که من خیال کرده باشم

  .یدم که با کارالیل نگاه سر بستهاي رد و بدل کردندادوارد را د, در حالی که با سردرگمی ام در کشمکش بودم

  چیه؟: من جویا شدم

قلبش مزنه و خون در . اون نصفی انسانه عشقم. بال این زیاد فکر خوبی نیست: ادوارد با حالت تسکین دهندهاي گفت

  یخواي؟تا وقتی که تشنگیت به طرز مثبتی کنترل نشده تو نمیخواي اونو به خطر بندازي م. رگهاش جاریه

  .البته که من نباید آن را میخواستم. اخم کردم

  اما خطرناك؟ براي او؟ دخترم؟. به راحتی تمرکزم را از دست میدادم بله. بله . من خارج از کنترل بودم؟ سردرگم

ه او را چرا که تا زمانی ک. سخت به نظر میرسید. بنابراین باید صبور میبودم. نمیتوانستم قطعا بگویم که جواب نه است 

  ... تنها یک رویا از غریبه اي که در حال محو شدن بود. دوباره میدیدم او واقعی نبود

  اون کجاست؟ 

من میتوانستم نفس کشیدن آرام بیش از یک . به سختی گوش دادم و صداي تپش قلبی را در طبقه ي زیرینم شنیدم

که نمیتوانستم جایی برایش ... یک ارتعاش. هم بودصداي بال زدنی . انگار که آنها هم گوش میدادند. نفر را بشنوم

  . بیابم

  . وصداي تپش قلب آنقدر آبدار و جذاب بود که دهانم به آب افتاد

.کودك ناشناسم را. پس من باید حتما یاد میگرفتم که چگونه شکار کنم قبل از اینکه او را ببینم

  رزالی پیششه؟

.آره: با تون صداي منقطعی ادوارد جواب داد

آیا دوباره .فکر میکردم او و رز از تفاوتهایشان گذشته بودند. و من میتوانستم ببینم که چیزي او را ناراحت کرده است 

  .دشمنی و کینه شروع شده بود؟ قبل از آنکه بتوانم بپرسم او دستانم را از شکم صافم برداشت و دوباره با مالیمت کشید

جیکوب چی ؟ و چارلی؟ تمام چیزایی که از دست ! صبر کن:اعتراض کردم در حالی که سعی به تمرکز داشتم دوباره

  چه مدت بیهوش بودم؟. دادم رو بهم بگین
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درعوض او داشت نگاه محتاط دیگري با کارالیل رد و . ادوارد به نظر نمیرسید که متوجه مکثم روي لغت آخر شده باشد

  .بدل میکرد

  چی شده؟: زمزمه کردم

در واقع . هیچی تغییر زیادي نکرده !هیچی نشده: ه طرز عجیبی روي لغت آخر تاکیید میکرد گفتکارالیل در حالی که ب

. ادوارد کارشو عالی انجام داد. خیلی سریع بود, مثل این جور چیزا که پیش میرن . تو فقط براي دو روز هشیار نبودي

  . تزریق زهر مستقیم به قلبت ایده ي اون بود. خیلی خالقانه

جیکوب همچنان اینجاست و چارلی همچنان باور داره که : تا لبخند غرورانه اي به پسرش بزند و آهی کشید مکثی کرد

به اون یه شماره ي بد . در حال گذروندن آزمایشات توي سی دي سی. اون فکر میکنه تو الن تو آتالنتایی. تو مریضی

  .اون با ازمی حرف میزده. دادیم و خیلی مصتاصله 

  ...باید بهش زنگ بزنم: حالی که به صداي خودم گوش میدادم زمزمه کردم پیش خودم در

. : و بعد تعجب اولیه ام سر زد. این کار او را مطمئن نمیساخت. او صداي من رو نمیشناخت. متوجه مشکالت جدید شدم

  جیکوب هنوز اینجاست؟... صبر کن ببینم

  .یک نگاه دیگر بین آنها

تو باید االن درد داشته . ولی ما باید اول به تو برسیم. لی چیزها براي بحث کردن هستبال خی: ادوارد به سرعت گفت

  ...باشی

  اما جیکوب؟: سوزش گلویم را به یاد آوردم و با تشنج آب هانم را قورت دادم, وقتی او این را متذکر شد

  .شقمما تمام وقت دنیا رو براي توضیح داریم ع: او با مالیمت به من یادآوري کرد که

زمانی که دیگر این دردشدید از تشنگی آتشین دیگر تمرکزم را . میتوانستم کمی بیشتر براي جواب صبر کنم. البته

  .باشه: گوش کردن آسان تر میشد, خدشه دار نمیکرد

  . وایسا وایسا. وایسا :آلیس دراز دم در گفت

د و کارالیل زمانی که به چهره ي او براي اولین بار مثل ادوار. او با وقار رویا گونه اي از میان اتاق رقصید و گذشت 

اگه از بقله چیز . تو قول دادي که من دفعه ي اول اونجا باشم. : خیلی دوست داشتنی بود. نگاه کردم کمی شکه شدم

  منعکس کننده اي رد شین چی؟

  ...آلیس: ادوارد با اعتراض گفت

  .لوله از اتاق خارج شدو سپس مثل گ... فقط یک ثانیه طول میکشه: آةیس گفت
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  .ادوارد آهی کشید

  او راجع به چی حرف میزنه؟

که نزدیک به دو برابر . در حالی که یک آیینه ي بزرگ زراندود از اتاق رزالی را حمل میکرد. ولی آلیس برگشته بود 

  . خودش قد داشت و چند برابرش پهن بود

و حاال او دوباره . سر کارالیل آمده بود متوجه او نشده بودم جاسپر آنچنان ساکت و صامت بود که من از زمانی که پشت

چرا که من . حرکت کرد تا هواي آلیس را داشته باشد در حالی که چشمانش بر روي حالت چهره ي من قفل شده بود

  .خطر اینجا بودم

ره ي او که از نزدیک براي و بنابراین او باید تعجب مرا از خواندن چه. من میدانستم که او حال و هواي مرا هم میچشد

  .اولین بار به آن نگاه میکردم دیده باشد

تقریبا , به چشمان انسانیه نابیناي من زخم هاي باقی مانده از زندگی گذشته ي او با ارتش تازه متولد ها در جنوب 

  .وجودشان را دریابمفقط با وجود نور برروي سطح کمی برآمده ي انها میتوانستم به انها معنی بخشم و . نامریی بود

خیلی سخت بود تا نگاهم را از گردن و آرواره ي . حاال میتوانستم ببینم که زخم ها برجسته ترین ویژگی جاسپر بودند

سخت بود حتی براي یک خون آشام هم باور کنم که میتواند از این همه  سري دندانهاي درنده ي . ویران او بر دارم

  .گردنش جان سالم به در ببرد

. هر خونآشامی که جاسپر را دیده باشد باید این واکنش را داشته باشد. عصبی شدم تا از خودم دفاع کنم, ه طور غریزي ب

چندین خون آشام سعی کرده بودند جاسپر را . خطرناك, آنها جیغ میکشیدند . زخم ها مثل یک بیلبورد روشن بودند

  .مرده بودندبکشند؟ صدها؟ هزاران؟ همان تعدادي که در تالششان 

  .و لبخند کجی زد. هوشیاري ام را. جاسپر برآورد من را هم دید و هم احساس کرد

ادوارد منو خیلی ناراحت کرد براي اینکه تو رو قبل از :آلیس در حالی که توجه مرا از معشوق ترسناکش دور میکرد گفت

  .ایندفعه دیگه نمیذارم مخمو بخوره.عروسی جلوي آیینه نبرده بودم

  مختو خوردم؟: ارد با شک در حالی که یکی از ابروانش را باال می انداخت گفتادو

شاید دارم یک کالغ چهل کالغ : در حالی که با پریشان خیالی زمزمه میکرد آیینه را گرداند تا طرف من قرار بگیرد

  .میکنم

.و شایدم این فقط از لذت کنجکاوانه و فضولیته:او مقابله به مثل کرد

  .او چشمک زدآلیس به 
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  .بخش بزرگتر توسط شخص در آیینه میخکوب شده بود. من از این تبادل تنها با بخش کمتري از تمرکزم آگاه بودم

هر ذره اش به زیبایی آلیس و . موجود فضایی داخل شیشه بدون چون و چرا زیبا بود. اولین واکنشم لذت بی فکري بو

ي بی عیب و نقصش رنگ پریده بود مانند ماه در فریمی از موهاي تیره و چهره . او حتی در سکون هم روان بود. ازمی

  .تابان چون مروارید, پوستش زیرکانه میدرخشید. اعضاي بدنش بسیار صاف و قوي بودند. ي سنگینش

  .دومین واکنشم وحشت بود

  . ابماو که بود؟ در نگاه اول من نمیتوانستم چهره ام در هیچ کجاي نقوش صاف و عالی چهره اش بی

هنوز هم چشمهایش موجی از وحشت را به درونم ,اگرچه من میدانستم که باید انتظار آنها را داشته باشم! و چشمهایش

  . سرازیر میکرد

. تراشه اي از یک الهه, چهره اش کامال خونسرو بود, در تمام این مدت که من مطالعه میکردم و واکنش نشان میدادم

  .و سپس لب هاي پرش حرکت کردند. ل من نشان نمیدادهیچ چیزي از پریشانی جوشان د

  چشمها؟ چه مدت اینطوریه؟:من در حالی که مایل به گفتن کلمه ي چشمهایم نبودم زمزمه کردم

خون حیوون رنگ رو زودتر از رزیم خون انسانی . اونا در عرض چند ماه تیره میشن: ادوارد با صداي تسلی و نرمی گفت

  .یی میشن بعد طالییاول کهربا. رقیق میکنه

  .چشمانم براي ماهها با شعله هاي شریر قرمز میدرخشند

در آیینه ابروان بی نقص ناباورانه باالي چشمان خونی درخشانم روشن ... چند ماه؟ :صدایم حاال بلند تر شده بود پریشان

  .باال رفتند, تر از آنچه که قبال دیده بودم

. او خون آشام هاي جوان را زیادي خوب می شناخت. قدمی به جلو برداشت, جاسپرآگاه از شدت عصبانیت ناگهانی من

  آیا این احساس نشان از اشتباه در قضاوتی از سمت من داشت؟

چشمان هر جفت آنها در واکنش به . من نگاهم را به سمت ادوارد و آلیس گرداندم. هیچ کس جوابی به سوالم نداد

  .کی در حال گوش دادن به علت آن و دیگري نگاهی به آینده داشتی. کمی نا متمرکز بود, ناراحتی جاسپر

چشمانم به سمت غریبه ي در آیینه میرفت و بر  _. نه من خوبم: من به آنها قول دادم.نفس عمیق دیگري کشیدم

  ...فقط هضمش یه دفعه سخته _. میگشت

  .افتاد خط, پیشانی جاسپر در حالی که دو زخم در باالي چشم چپش را نشان میداد 

  ...نمیدونم: ادوارد زمزمه کرد

  چه سوالی رو از دست دادم؟: زن در آیینه اخمی کرد
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  .جاسپر میخواد بدونه چطوري این کارو میکنی: ادوارد خندید

  چی کار میکنم؟

 یک حس رو در ابتداش سرکوب. من هرگز ندیدم یه تازه متولد این کارو بکنه. کنترل احساساتت بال: جاسپر جواب داد

. مانعش شدي و دوباره قدرت خودت رو به دست گرفتی,ولی وقتی نگرانی ما رو دیدي . تو ناراحت و آشفته بودي. کنه

  .من آمادهی کمک بودم ولی تو بهش احتیاج نداشتی

:پرسیدم.بدنم به طور خودکار در انتظار قضاوت و نظر او منجمد شده بود _این غلطه؟

این . :  تا پایین بازوان من کشید انگار که میخواست من را تشویق به ذوب شدن کندادوارد دستش را به نرمی از باال

  .نمیدونیم چقدر میتونه دووم داشته باشه. خیلی تاثیر گذاره بال ولی ما نمیفهمیمش

   هرلحظه ممکن بود کنترل خودم را از دست بدهم؟ به یک هیوال تبدیل شوم؟. براي کسري از ثانیه به فکر فرو رفتم 

  .شاید هیچ راهی براي پیشبینی همچین چیزي وجود نداشت... نمیتونستم حس کنم که کی اتفاق می افته

  ولی نظرت چیه؟: آلین حاال با کمی بی صبري در حالی که به آینه اشاره میکرد پرسید

  .مطمئن نیستم: من با طفره در حالی نمیخواستم اعتراف کنم که چقدر ترسیده بودم گفتم

چیزي در شکل لب هایش وجود داشت اگر از . خیره شدم, با با چشمان ترسناك در پی تکه هایی از خودمبه زن زی

زیبایی گیج کننده اش می گذشتی این حقیقت داشت که لب باالیی اش کمی دور از تعادل بود کمی پرتر از آنچه که 

شاید بقیه ي من هم . شد من کمی بهتر شومپیدا کردن این نقص آشنا ي کوچک باعث . باید تا با لب پایینی جور شود

  .آنجا بود

در حالی که او نیز صورتش را لمس . من دستم را به طور ازمایشی باال بردم و زن داخل آینه هم حرکت مرا تقلید کرد

  .میکرد چشمان خونی اش مرا محتاطانه مینگریست

  .ادوارد آهی کشید

  چشم برداشتم تا به او نگاه کنم,ختم از زن  در حالی که یک ابرویم را باال می اندا

  مایوسی؟:با صداي زنگ دار خونسردم پرسیدم

  .آره: او خندیدو اعتراف کرد 

  .و به دنبال آن ناراحتی. من حس کردم که شک به ماسک خونسرد چهره ام نفوذ کرد

  .منتظر بود کنترلم را از دست بدهم. جاسپر دوباره غوز کرد. آلیس غرید
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زمزمه . نها توجهی نکرد و بازوانش را محکم دور بدن یخ زده من انداخت و لبهایش را به گونه ام فشرداما ادوارد به آ

و االن عصبی، به این فکر میکنم که تو . امیدوار بودم حاال که شبیه من هستی بتونم صداي مغزت رو بشنوم":کرد

  "مغزت چی میگذره؟

  .احساس بهتري پیدا کردم

حداقل . خب، فکر کنم مغزم هیچ وقت خوب کار نکنه": کارم هنوز مال خودم بودند گفتمبا خوشحالی از اینکه اف

  ".خوشگلم

  .وقتی سعی کردم خودم باشم، شوخی کردن با اون آسان تر بود

  ".فقط خوشگل نبوديهیچ وقت بال، تو ": ادوارد درون گوشم غرید

  ".له خبخیله خب خی": و بعد سرش را دور کرد و آهی کشید و به کسی گفت

  "چیه؟": پرسیدم

  ".وقتی به شکار بري اون خیالش راحت تر میشه. داري جاسپر رو عصبی میکنی"

اگر قرار بود کنترلم را از دست بدهم، ترجیح میدادم در جنگل و میان . به چهره نگران جاسپر نگاه کردم و سر تکان دادم

  .درختان باشم تا بین اعضاي خانواده

  ".بریم شکار. باشه": موافقت کردم

دست ادوارد را از روي شانه ام برداشتم و پشتم را به زن زیباي . یک سري احساس عصبی و آینده نگري دلم را پیچاند

  .درون آینه کردم
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  فصل بیست و یکم

  اولین شکار

  

  »پنجره ؟ « :  در حالی که از طبقه ي دوم به پایین خیره شده بودم، پرسیدم

بود چشم انداز من هیچ وقت چندان از ارتفاع نمی ترسیدم، اما توانایی دیدن تمام جزئیات با چنین وضوحی باعث شده 

  .گوشه هاي صخره هاي زیرین از آنچه تصور کرده بودم تیزتر بودند. ناخوشایندتر شود

  »ه می ترسی، من می تونم حملت کنم اگ. این مناسب ترین راه خروجه« .  ادوارد لبخند زد

  »اه رفتن به طرف در پشتی می گیره؟ ما ابدیت رو داریم و تو نگران وقتی هستی که ر« 

  »... . و جیکوب طبقه ي پایین هستن رنزمه «. دکی اخم کرداو ان

  »اوه « 

مخصوصاً از . باید از بوهایی که ممکن بود ذات وحشی مراتحریک کند دوري می کردم. حاال من هیوال بودم. درسته

  .حتی آنهایی که هنوز واقعاً نمی شناختم. افرادي که دوستشان داشتم

به طرزي عجیب دیر متوجه شده بودم که  »جا مشکلی براش پیش نمیاد ؟ اون... جیکوب با... رنزمه« :  زمزمه وار گفتم

، اما فقط می توانستم  دومرتبه به شدت گوش دادم.  این باید صداي قلب جیکوب باشد که از طبقه ي پایین می شنیدم

  »جیکوب زیاد اون رو دوست نداره « .  ضربان ثابت را بشنوم

می دونم جیکوب من دقیقاً . به من اعتماد کن، اون کامالً در امانه« .  عجیبی برهم فشرده شدندلب هاي ادوارد به طرز 

  »به چی فکر می کنه 

  .و دوباره به زمین نگاه کردم »مسلماً « :  غرولندکنان گفتم

  »وقت کشی؟ «   :ادوارد گفت
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  »... من نمی دونم چطوري. یه کمی« 

. البته چندان هم سکوت نکرده بودند. در سکوت از پشت سرم تماشا می کردند بودو کامالً حواسم به خانواده ام، که 

یک اشتباه کافی بود تا روي زمین بیفتد و از شدت خنده به خود . امت پیش تر یک بار زیر لب بی صدا خندیده بود

  ...بعد جوك هایی درمورد تنها خون آشام دست و پا چلفتی دنیا شروع می شد. بپیچد

 - که حتماً وقتی به قدري غرق در سوختن بودن که متوجه نبودم آلیس به من پوشانده بود - ذشته، این پیراهناز آن گ

ابریشم تنگ و بدن نماي آبی یخی؟ . چیزي نبود که اگر خودم بودم چه براي شکار و چه براي پریدن  برمی داشتم

  نی عصرانه به صرف نوشیدنی داشتیم؟خیال کرده بود براي جه به این احتیاج پیدا می کنم؟ بعداً مهما

  .و بعد، بسیار عادي، قدم به بیرون پنجره ي بلند و باز گذاشت و پرید »منو ببین « :   ادوارد گفت

صدایی  - صداي فرود آمدن او بسیار آهسته بود. با دقت تماشا کردم، تا حالت و زاویه ي خم کردن زانوهایش را بفهمم

  .ته شود، یا کتابی که به نرمی روي میز قرار گیردخفه مثل دري که به آرامی بس

  .سخت نمی رسید نظربه 

  .هنگام تمرکز دندان هایم را به هم می ساییدم، سعی کردم از قدم ساده ي او در فضاي خالی تقلید کنم

ا در چه آلیس مر -انگار زمین بسیار آهسته به طرفم حرکت می کرد گویی هیچ چیزي نبود که پایم به آن بخورد! هاه

و پاهایم را دقیقاً در جاي درست قرار دادم، طوریکه  –کفش هایی کرده بود؟ پاشنه بلند؟ او عقلش را از دست داده بود 

  .فرود آمدن از قدم زدن روي یک سطح صاف هیچ سخت تر نبود

به . ی او می رسیدفرود من به نظر به آهستگ. روي کف پا به زمین آمدم، نمی خواستم پاشنه هاي باریک کفش بشکنند

  .او نیشخند زدم

  »سخت نبود . درسته« 

  »بال؟ « .  او متقابالً لبخند زد

  »بله ؟ « 

  »حتی واسه یه خون آشام  –واقعاً با وقار بود « 

اگر فقط همین طوري آن جمله را گفته بود، امت حتماً . براي لحظه اي آن را سبک سنگین کردم و بعد، ذوق زده شدم

این اولین بار بود که تا . کس این حرکت را خنده دار نیافته بود، پس می بایست حقیقت داشته باشد هیچ. می خندید

  .بحال در تمام عمرم کسی کلمه ي باوقار را براي من به کار برده بود

  » ممنونم«  : به او گفتم
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شاید، کمی . پرتاب کردمو بعد کفش هاي ساتن نقره اي رنگ را یکی یکی درآوردم و باهم به طرف پنجره ي باز 

  .محکم، اما شنیدم که کسی قبل از اینکه قاب چهارچوب را خراب کنند آنها را گرفت

  »ش به اندازه ي تعادلش بهتر نشده حس مد« .  آلیس غرغر کرد

و به سرعت از حیاط  –نمی شد تحت تاثیر لطافت و حرارت آرامش بخش پوست او قرار نگیرم  -ادوارد دستم را گرفت

  .من بی اراده با او همراهی می کردم. پشتی به طرف حاشیه ي رودخانه دویدیم

  .هرچیزي که فیزیکی بود به نظر ساده می رسید

  »نا می کنیم؟ ش« :  وقتی در کنار آب توقف کردیم از او پرسیدم

  »می پریم . اس خوشگلت خراب شه؟ نهتا لب« 

  . رودخانه در اینجا حدود پنجاه یارد وسعت داشت. دم، لب هایم را به هم فشردمدر حالی که به آن فکر می کر

  »اول تو « :  گفتم

او به گونه ام دست کشید، دو قدم به عقب برداشت و بعد، آن دو قدم را به دو برگشت، روي سنگ صافی که به طور 

ر از باالي رودخانه می گذشت حرکت تند و همچنان که به حالت قوس دا. محکم که در کنار رودخانه قرار داشت پرید

  .در آخر درست قبل از اینکه در درختان انبوه آن طرف رودخانه ناپدید شود معلق زد. سریع او را بررسی کردم

  .و صداي خنده ي آهسته ي او را شنیدم »خود نما « :  زیرلب گفتم

  .پنج قدم به عقب رفتم، فقط براي احتیاط و، نفس عمیقی کشیدم

  .بیشتر نگران این بودم که جنگل آسیب ببیند –نه براي افتادن و صدمه دیدن . ناگهان، دوباره عصبی بودم

قدرت خام و عظیم که در اندام هایم می  - این باید کم کم بر من غلبه می کرد، اما حاال می توانستم حسش کنم

م، با پنجه یا مشت راهم را مستقیم در بستر سنگ دریاچه تونل بکنزیر ناگهان مطمئن بودم که اگر می خواستم . چرخید

همه به نظر شکننده می  -خانه... درخت ها، بوته ها، صخره ها - اشیاء در اطراف من. باز کنم، زیاد وقتم را نمی گرفت

  .رسیدند

شد، اولین در حالی که شدیداً امیدوار بودم که ازمه عالقه ي ویژه به هیچ درخت خاصی در آن طرف رودخانه نداشته با

  !آلیس. و بعد وقتی که ساتن تنگ شش اینچ باالي رانم چاك خورد متوقف شدم. قدم بلند را برداشتم

خوب، همیشه به نظر می رسید آلیس با لباس ها طوري رفتار می کند که انگار براي یک بار استفاده ساخته شده بودند، 

شدم تا با دقت لبه هاي درز سمت راست لباس که سالم بود  خم. بنابراین نباید این کار باعث ناراحتی خاطرش می شد
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سپس همان .  ، پیرهن را تا باالي رانم شکافتم را بین انگشتانم بگیرم و، با به کار گرفتن کم ترین مقدار فشار ممکن

  .کار را با طرف دیگر کردم تا به هم تطبیق داده شوند

  .خیلی بهتر شد

. از درون خانه بشنوم و، حتی صداي کسی که دندان هایش را به هم می ساییدمی توانستم قهقهه ي کر کننده را 

صداي قهقهه هم از طبقه ي باال می آمد و هم پایین و، من به آسانی متوجه تغییر بزرگ بین آن دو شدم، صداي 

  .قهقهه ي خشن و بم از طبقه ي پایین می آمد

نم که او حاال به چه فکر می کرد، یا اینکه هنوز اینجا چه کار پس جیکوب هم در حال تماشا بود؟ نمی توانستم تصور ک

در آینده ي دور اتفاق بیفتد،   -اگر او می توانست زمانی مرا ببخشد –تجسم کرده بودم دیدار دوباره مان . می کرد

  .زمانی که من پر استقامت تر بودم و زمان، زخم هایی را که به قلب او وارد کرده بودم شفا داده باشد

خوب نبود اجازه دهم هیچ کدام از احساساتم زیاد در . برنگشتم تا حاال به او نگاه کنم، از نوسان وضع روانی ام آگاه بودم

باید قبل از اینکه با هر چیز دیگر روبه رو می شدم . ترس هاي جاسپر هم مرا عصبی کرده بودند. کالبد ذهنم قوي شود

  .کنمتمرکز را فراموش کنم تا بتوانم سعی کردم چیزهاي دیگر . شکار می کردم

  »می خواي دوباره ببینی؟ « . صدایش نزدیک تر می شد » بال؟ « :  ادوارد از بین درختان صدا زد

به دوره ي بیشتر اما من همه چیز را به وضوح با یاد داشتم، بدون شک، نمی خواستم به امت بهانه اي براي خنده ي 

  .بنابراین نفس عمیقی کشیدم و به طرف رودخانه دویدم. باید غریزي باشد -زیکی بوداین یک کار فی. آموزشی ام بدهم

فقط کسري از ثانیه گذشته، و هنوز . حاال که دامنم مانعم نبود، فقط یک پرش بلند می خواست تا به لبه ي آب برسم  

ساده بود که پاي راستم را . بودچشم ها و ذهنم به قدري سریع حرکت کردند که یک قدم کافی  - زمان زیادي باقی بود

  .روي سنگ صاف قرار دهم و با استفاده از فشار کافی بدنم را به حالت چرخشی به هوا بفرستم

  .یک ثانیه بیشتر نگذشته بود و من، در آن طرف بودم. چیزي عجیب، سبک باالنه، هیجان انگیز اما کوتاه بود

زمانی که دوباره . کنند، اما به طرز متحیر کننده اي مفید واقع شدندانتظار داشتم درختان نزدیک به هم  مشکل ایجاد 

در اعماق جنگل به طرف زمین برمی گشتم آسان می شد دستم را دراز کنم و خودم را به شاخه ي راحتی بگیرم؛ 

  .ه داشتچرخیدم و به نرمی و روي نوك پاهایم فرود آمدم، روي تنه ي عریض کاج سیتکا که پانزده پا تا زمین فاصل

  .معرکه بود

پرش من دو برابر . به دور از طنین متناوب خنده ام، می توانستم صداي ادوارد را بشنوم که براي یافتن من می دوید

با چابکی از روي شاخه پریدم و تا کنار او بروم، . وقتی به درخت من رسید، چشمانش گشاد شده بودند. بلندتر از او بود

  .آمدمبی صدا روي پاهایم فرود 
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  »خوب بود ؟ « :  ، پرسیدم در حالی که از هیجان به نفس نفس افتاده بودم

  . او لبخند رضایت آمیزي زد، اما لحن عادي صدایش با حالت متحیر چشم هایش نمی خواند »خیلی خوب « 

  »می شه یه بار دیگه انجامش بدیم؟ « 

  »ما توي یه سفر شکاري هستیم  -بال ، تمرکز داشته باش« 

  »شکار « . م را به عالمت تایید تکان دادمسر »، درسته  اوه« 

او . او نیشخند زد، حالت چهره اش ناگهان تمسخر آمیز شده بود و، شروع به دویدن کرد ». اگه می تونی... دنبالم بیا« 

دهد، اما این نمی توانستم تصور کنم چه طور پاهایش را با چنین سرعت کور کننده اي حرکت می . از من سریع تر بود

پس با او در . و، هر گام بلند من با طول سه قدم او برابري می کرد بودم در هر صورت، من قوي تر. فراتر از من بود

همان طور که می دویدم، نمی توانستم جلوي خنده ي بی . محوطه ي سبز به پرواز در آمدم، در کنار او، نه پشت سرش

  .م؛ خنده نه از سرعتم کاست و تمرکزم را برهم زدصدایم را از شدت هیجان این کار بگیر

سوالی که همیشه  -باالخره می توانستم بفهمم که چرا ادوارد وقتی می دوید هیچ گاه به درخت ها اصابت نمی کرد

به همین جهت، وقتی من به باال، زیر و در بین . حس غریبی بود، یک تعادل بین سرعت و شفافیت. برایم یک معما بود

ر پیچ و خم سبز و انبوه موشک وار، با سرعتی که می بایست همه چیز را در اطراف من به اشکال غیر قابل راه پ

تشخیص درمی آورد می دویدم، هنگام رد شدن به سادگی می توانستم هر برگ ریز را بر روي بوته هاي کوچک توت 

  .فرنگی ببینم

ت سرم به اهتزاز درآمده بود و، با اینکه می دانستم نباید این به خاطر باد ناشی از سرعت من، مو و پیرهن پاره ام پش

همان طور که زمین خشن جنگل زیر پاهاي برهنه ام مثل مخمل بود و، شاخه . گونه باشد، در برابر پوستم گرم می نمود

  .هایی که به پوستم اصابت می کرد نباید حسی مانند نوازش پر در من به وجد می آورد

موجودات کوچکی که به فکرم نمی رسید وجود داشته باشند در  -ا به حال شناخته بودم زنده تر بودجنگل از آنچه ت

انگار حیوان ها . آنها همه پس از رد شدن ما ساکت می شدند و نفس هایشان از ترس تند می شد. برگ ها فراوان بودند

مسلماً، این موضوع روي من تاثیر برعکس . دبه بوي ما نسبت به انسان ها عکس العمل هاي خیلی عاقالنه تري داشتن

  .داشت

منتظر ماندم تا ماهیچه هایم به سوزش بیفتند، اما . منتظر بودم از نفس بیفتم، اما نفسم به آسانی می آمد و می رفت

قدم هایم بلندتر شد و چیزي . هرچه به گام هایم بیشتر عادت می کردم به نظر می رسید قدرتم افزایش می یابد

دوباره خندیدم، وقتی شنیدم که او عقب افتاده است در پوست . ت که او براي با من پیش رفتن تالش می کردنگذش

  .حاال که پاهاي برهنه ام به ندرت با زمین تماس پیدا می کردند بیشترحس پرواز داشتم تا دویدن. خود نمی گنجیدم

  . ؛ او توقف کرده بود یزي نمی توانستم بشنومدیگر هیچ چ. صدایش آرام و سست بود »بال « :  او مرا صدا زد
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  .لحظه اي به فکر یاغیگري افتادم

او که یک ابرویش را . امیدوارانه به او نگاه کردم. اما، با یک آه، چرخیدم و به نرمی کنار او پریدم، چند صد یارد به عقب

  .تم خیره نگاهش کنماو به قدري زیبا بود که فقط می توانس. باال برده بود، داشت لبخند می زد

  »ی تا بعد از ظهر به کانادا برسی؟ می خواستی تو کشور بمونی؟ یا قصد داشت« :  متحیر پرسید

تمرکزم کم تر بر چیزي که می گفت بود و بیشتر روي حرکت هیپنوتیزم کننده ي لبهاي  »همین خوبه « :  تایید کردم

  »یم؟ می خوایم چی شکار کن« .  او هنگامی که صحبت می کرد

چشم هایم تنگ شدند  آسانوقتی با شنیدم کلمه ي  »... سه بار اولت یه چیز آسون باشهفکر کردم وا. گوزن شمالی« 

  .صدایش به خاموشی گرایید

به محض اینکه شروع به فکر کردن درباره ي سوزش خشک . اما قصد نداشتم جرو بحث کنم؛ من خیلی تشنه بودم

دهانم مانند ساعت چهار در . مطمئناً بدتر می شد. د که می توانستم به آن بیندیشمچیزي ش تمامداخل گلویم کردم، 

  .یکی از روزهاي ماه جون در کوچه ي مرگ بود بود

حاال که توجهم را به عطش داده بودم،  »کجا؟ « :  در حالی که با بی صبري درخت ها را از نظر می گذراندم، پرسیدم

مانند دویدن و لب هاي ادوارد و بوسیدن :  گویی هرفکر دیگر در سرم رنگ باخته بود، به افکار خوشایند ترم نفوذ کرد

  . نمی توانستم از دست این خالص شوم. عطش سوزان... و

با تماس دست او  »یقه بی حرکت بایست واسه یه دق« :  او دست هایش را به نرمی روي شانه هایم گذاشت و گفت

  . براي یک لحظه فوریت تشنگی از من دور شد

وقتی اطاعت کردم، دست هایش را به طرف صورتم باال برد، گونه هایم را  »حاال چشم هاتو ببند « :  او زیر لب گفت

  .که نمی آمد شدم حس کردم به نفس نفس می افتم و براي لحظه اي دوباره منتظر سرخ شدنی. نوازش می کرد

  »چی می شنوي؟ ... گوش کن« :  ادوارد دستور داد

؛ صداي بی نقص او، نفس هایش، تماس لب هایش به هم وقتی که صحبت می کرد، همه چیز: می توانستم بگویم

 زمزمه ي پرندگان که بال هایشان را در نوك درختان تمیز می کردند، تپش قلبشان، افتادن برگ هاي افرا روي هم،

اما می دانستم . صداي ضعیف مورچه ها که در یک صف طوالنی پشت هم از تنه ي نزدیک ترین درخت باال می رفتند

که منظور او یک چیز خاص است، بنابراین به دنبال چیزي متمایز از زمزمه ي آهسته ي حیات اطراف خودم، شنوایی ام 

و یک جویبار کوچک،  -من هاي روباز صداي دیگري داشتباد بر فراز چ -یک دشت در نزدیکی ما بود. را وسعت دادم

و در آنجا، نزدیک به صداي آرام آب، حرکت زبان هایی که لیس می زدند، صداي بلند ضربان قلب . با بستر پرصخره

  ...هاي سنگین، پمپاژ پرقدرت جریان خون

  »شرقی؟ کنار نهر، به طرف شمال « :  در حالی که هنوز چشم هایم بسته بودند، پرسیدم
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  »چی به مشامت می رسه؟ ... د بوزه ومنتظر باش دوباره با... حاال.  درسته« :  تایید کرد

اما هم چنین بوي غنی و زمینی خزه و پوسیدگی، صمغ همیشه . آفتابی عجیب او-و- یاس-عطر عجیب عسل - بیشتر او

و بعد، دوباره آن . ود را جمع کرده بودندبهارها، رایحه ي گرم و تا حدودي معطر موش هایی که زیر ریشه ي درختان خ

به سمت آب تمرکز کردم و . را گسترش دادم، بوي آب زالل، که عالرقم تشنگی من به طرز حیرت انگیزي نچسب بود

یک بوي گرم دیگر، غنی و تند، قوي . رایحه اي را یافتم که باید مربوط به صداي لیس زدن و قلب هاي تپنده می بود

  .بینی ام را چین انداختم. با این حال تقریباً به غیر جذابی جویبارو . تر از بقیه

  »کم طول می کشه تا بهش عادت کنی  یه -می دونم« . او بی صدا خندید

  سه تا هستن؟ ـ« :  حدس زدم

  ». دیگه توي درختهاي پشت اونها هستدو تا . پنج تا« 

  »حاال چی کار کنم؟ « 

  »حس انجام چه کاري رو داري؟ « . این بود که دارد لبخند می زند  صدایش مثل

دور دیگري . در آن باره فکر کردم، هنگامی که گوش می دادم و در رایحه تنفس می کردم چشم هایم هنوز بسته بودند

اقل چیزي داغ حد. از عطش گدازنده به هشیاري ام هجوم آورد و، ناگهان رایحه ي گرم و تند چندان هم نامطبوع نبود

  .چشمانم به سرعت باز شدند. و مرطوب در دهان خشکم می ریخت

راجع بهش « :  او همان طور که دستانش را از روي صورت من برمی داشت و یک قدم به عقب می رفت توصیه کرد

  ». فقط غرایزت رو دنبال کن. کر نکنف

نزار جایی که نهر جریان داشت شبح وار پایین می رفتم، اجازه دادم عطر مرا برباید، هم چنان که از سراشیبی باریک چم

هنگامی که در حاشیه ي سرخس دار درخت ها درنگ کردم، بدنم به طور خودکار خم شد . چندان از حرکاتم آگاه نبودم

 می توانستم یک گوزن نر بزرگ را در لبه ي جوي ببینم که دو شاخ پر انشعاب سرش را تاخ دار. و به حالت حمله رفت

  . کرده بود و، چهار پیکر خالدار دیگر با فرافت خاطر رو به مشرق داخل جنگل گام بر می داشتند

گذاشتم عطر حیوان نر مرا در بر بگیرد، نقطه ي داغ گردن پشمالوي او جایی بود که گرما قویتر از اندام هاي دیگر 

  .رش محکم گرفتمخودم را براي اولین پ. فقط سی یارد بین ما فاصله بود. ساطع می شد

اما ماهیچه هاي من براي آماده شدن حرکت می کردند، باد تغییر مسیر داد، حاال از طرف شرق می وزید و عطر قوي 

گوزن . صبر نکردم تا فکر کنم، بین درختان در مسیري خالف نقشه ي اصلی ام به پرواز درآمدم. تري با خودذ می آورد

. حه ي جدید رفتم که به قدري جذاب بود که انتخاب دیگري باقی نمی گذاشتترسید و به طرف جنگل رفت، دنبال رای

  .اجباري بود
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وقتی دنبالش می کردم فقط یک هدف در سرم بود، فقط از عطش  و بویی که قول . عطر کامالً بر من حاکم شده بود

م افکار دیگرم را مغشوش کرده عطش بدتر شد، حاال به قدري دردناك بود که تما. فرونشاندن آن را می داد آگاه بودم

  .بود و داشت سوختن سم در رگ هایم را به من یادآوري می کرد

فقط یک چیز بود که حاال شانسی براي رسوخ در تمرکزم داشت، یک غریزه ي نیرومندتر، اساسی تر از نیاز به خاموش 

  .دفاع شخصی. این غریزه براي محافظت خودم از خطر بود -کردن آتش

کشش عطر غیرقابل مقاومت با انگیزه . این حقیقت که کسی مرا تعقیب می کرده بحالت آماده باش درآمدم ناگهان از

صدایی در سینه ام خروشیدن گرفت، لبهایم با هماهنگی کنار رفتند تا براي . براي برگشتن و دفاع از شکارم می جنگید

ز به حفاظت از پشتم با میل به فرو نشاندن عطش در قدم هایم آهسته شدند، نیا. اخطار دندان هایم را آشکار سازند

  .کشمکش بود

صداي درون سینه ام . و سپس می توانستم صداي تعقیب کننده ام را بشنوم که نزدیک می شد و، حس دفاع برنده شد

  .راه خود را از گلوي من باز کرد و خارج شد

، براي ثانیه اي .گیجم کرد . که مرا به خود آورد غرش حیوان واري روي لبهاي خودم آمد، به قدري غیر منتظره بود

  غبار عطش کنار رفت، -ذهنم شفاف شد

باد تغییر مسیر داد، بوي زمین خیس و بارانی که در راه بود را به صورتم وزاند، مرا بیشتر از چنگال آتشین عطر رهایی 

  .عطري به قدري لذیذ که فقط می توانست متعلق به یک انسان باشد -داد

. یا مهارم کند -وارد چند قدم آن طرف تر مکث کرد، بازوانش باال رفتند گویی می خواست مرا در آغوش بگیرداد

  .هنگامی که از وحشت خشک شدم، چهره اش مصمم و محتاط بود

همچنان . با حرکتی تند خودم را صاف کردم و از حالت تدافعی خارج شدم. متوجه شدم که نزدیک بوده به او حمله کنم

  .ه دوباره تمرکز می کردم نفسم را نگه داشتم، می ترسیدم نیروي رایحه از طرف جنوب بوزدک

او می توانست بازگشت منطق را به چهره ي من ببیند و، درحالی که دست هایش را پایین می آورد یک قدم به طرف 

  .من برداشت

  »من باید از اینجا دور شم « :  با استفاده از هوایی که در شش هایم داشتم، از بین دندان هایم گفتم

  »بري؟  می تونی « .  شک بر صورت او سایه انداخت

می دانستم که قابلیت شفاف فکر کردن فقط تا زمانی ادامه . وقت نداشتم از او بپرسم که منظورش از آن حرف چه بود

  -می یافت که می توانستم خودم را از فکر کردن به
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حداکثر سرعت به طرف شمال، تنها روي احساس نا راحت محرومیت که به نظر می  دوباره شروع به دویدن کردم، با

هدفم این بود که تا حد الزم  از عطر پشت سرم . رسید تنها واکنش بدن من نسبت به عدم وجود هوا باشد تمرکز کردم

  ...یده می دادمتا پیدا کردن آن غیر ممکن شود، حتی اگر تغییر عق. فاصله بگیرم تا دیگر آن را حس نکنم

 - با غریزه ام براي تنفس جنگیدم. یک بار دیگر، می دانستم که کسی دنبالم می کند، اما این دفعه عقلم سر جایش بود

نیازي نبود براي مدت زیادي بجنگم؛ هرچند از هر زمان دیگري سریع تر . تا از رایحه مطمئن شوم که او ادوارد است

  .ه ادوارد به من رسیدمی دویدم؛ پس از چند لحظه ي کوتا

مطمئن بودم که اینجا امن بود، اما براي . فکر جدیدي به ذهنم خطور کرد و توقف کردم، پاهایم روي زمین قرار گرفتند

  .احتیاط نفسم را حبس کردم

تانش را دس. چرخی زد و یک ثانیه بعد در کنار من بود. ادوارد مثل باد از من رد شد، از توقف ناگهانی من متحیر شده بود

  .روي شانه هایم گذاشت و در چشم هایم خیره شد، هنوز شوك احساس حاکم بر چهره اش بود

  »چطور اون کار رو کردي؟ « :  او پرسید

من خیال کرده بودم که  »ت؟ قبالً گذاشتی ازت جلو بزنم، این طور نیس« :  سوال او را نادیده گرفتم و در مقابل پرسیدم

  ! خیلی خوب می دوم

حاال تمیز بود، بدون هیچ ردي از عطر ترغیب کننده اي که به  - دهانم را باز کردم، می توانستم هوا را مزه کنم وقتی

  .با احتیاط نفسی کشیدم. عطشم دامن می زد

  »بال، چطور انجامش دادي؟ «  . او شانه هایش را باال انداخت و سرش را تکان داد، نمی خواست منحرف شود

  ». حبس کردمفرار؟ نفسم رو « 

  »چطور از شکار دست کشیدي؟ « 

  ». خیلی از اون متاسفم... پشت سرم وقتی تو اومدي« 

گمون کردم هیچ کی . معزرت می خواي؟ من اون کسیم که به طرز وحشتناکی بی مالحظه بود منچرا داري از «

ردي که بخواي واسش تو هیچ کاري نک! اشتباه احمقانه اي بود. نزدیک این محدوده نمیاد، اما اول باید چک می کردم

  ». عزرخواهی کنی

  .ین توهینی به مقدسات بودم وحشت زده بودمهنوز از اینکه از لحاظ فیزیکی قادر به چن »! من بهت غریدم« 

  ». می تونم درك کنم چطور فرار کردين. این خیلی طبیعیه. معلومه که کردي« 
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ممکن « ؟  چه اتفاقی بیفتد انتظار داشتاو  -رفتار او مرا سردرگم کرده بود »چی کار می تونستم بکنم؟ « :  پرسیدم

  ». بود کسی باشه که می شناسم

پراند، ناگهان با صداي بلند قهقهه می زد، سرش را عقب می برد و باعث شد صداي آن بین درخت ها  او مرا از جا

  . بپیچد

  »؟ چرا داري به من می خندي« 

  .فوراً خنده اش متوقف شد و، می توانستم ببینم که دوباره محتاط شده

درست مثل این بود که یک گرگینه ي . باید مراقب خلق و خویم می بودم! خشمت رو کنترل کن: با خودم فکر کردم

  .جوان بودم نه یک خون آشام

  ». سه اینکه به کل حیرت کردمو شک زده ام وا. می خندم چون تو شوکم. من به تو نمی خندم، بال« 

  »چرا؟ « 

باشی اینجا  نباید قادر. اینقدر منطقی باشی... تو نباید اینقدر. تو نباید بتونی هیچ کدوم از این کارهارو انجام بدي« 

و، خیلی بیشتر از همه ي این ها، تو نباید می تونستی  با . بایستی و در کمال آرامش سر این موضوع با من بحث کنی

ما خیلی  - حتی خون آشام هاي باتجربه با این موضوع مشکل دارن. بوي خون انسان تو هوا شکارت رو نصفه ول کنی

دهه ها از بال، تو یه جوري رفتار می کنی انگار . و در مسیر هوس قرار ندیممراقبیم که کجا شکار می کنیم تا خودمون ر

  ». سنت گذشته نه چند روز

انتظار داشتم که . براي همین بود که اینقدر گوش به زنگ بودم. اما من می دانستم که سخت خواهد بود »اوه، « 

  .سخت باشد

چه چیزها که حاضر نیستم بدم، تا قادر « .  حیرت بودند او دوباره دست هایش را روي صورتم گذاشت، چشمانش پر از

  ». در این لحظه درون ذهنت رو ببینم باشم فقط 

بسیار مطمئن بودم که دیگر وقتی او . من براي قسمت عطش آماده شده بودم، اما براي این نه. چه احساسات نیرومندي

  .ش، مثل قبل نبودخوب، راست. مرا لمس می کند همچین حسی به من دست نخواهد داد

  .قوي تر بود

  .دستم را دراز کردم تا به سطوح صورت او دست بکشم؛ انگشتانم روي لب هاي او درنگ کردند

بود کلمات عدم اطمینانم باعث شده  »دیگه این احساس رو نخواهم داشت؟  فکر می کردم واسه یه مدت طوالنی« 

  ». می خواممن هنوزم تو رو « . سوال گونه خارج شوند
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  »به طور غیرقابل تحمل تشنه نیستی؟ چطور حتی می تونی روي اون تمرکز کنی؟  « .  او با تعجب پلک زد

  ! بودم، حاال که او دوباره این موضوع را به میان آورده بود حاالمسلماً 

  . سعی کردم آب دهانم را فرو دهم و بعد آهی کشیدم، براي کمک به تمرکزم مثل دفعه ي قبل چشم هایم را بستم

ادوارد دست هایش را انداخت، وقتی به دوردست ها در اعماق حیات سبز گوش سپرده بودم حتی نفس هم نمی کشید، 

رایحه ي ضعیفی از یک چیز متفاوت . نبود می کاوویدماز بین بوها و صداها به دنبال چیزي که زیاد در تضاد با عطشم 

  ...به مشامم رسید، رد آن به سمت شرق می رفت

چشم هایم به تندي باز شدند، اما همچنان که چرخیدم و بی صدا مثل تیر به طرف شرق دویدم تمرکزم هنوز روي 

در حال دویدن به حالت شکار خم در اول می شد گفت زمین به سمت باال شیب دار شد و من . حس هاي تیزتر بود

حضور ادوارد را با خودم بیشتر احساس می . شدم، نزدیک به زمین، اگر راحت تر بود دستم را به درخت ها می گرفتم

  .کردم تا اینکه بشنوم، او به نرمی آهسته بین درختان حرکت می کرد، اجازه می داد من جلودار باشم

رایحه ي گرمی بود، تیزتر از  -م تر می شد، عطر و صمغ کاج قوي تر می شدهرچه باالتر می رفتیم پوشش گیاهی ک

چند ثانیه بعد می توانستم صداي قدم هاي آهسته ي پنجه هاي غول . بوي گوزن شمالی و همین طور خوشایندتر

ی داشت نه روي بوته ها قدم برم - صدا بلند بود. پیکري را بشنوم که بسیار ضعیف تر از صداي حیوانات سم دار بود

من هم به طور خودکار به طرف یک درخت پریدم تا در جاي مرتفع تري باشم، تا نیمه هاي یک صنوبر نقره فام . زمین

  .باال رفتم

چشم هایم حرکت مربوط به . حاال صداي آهسته ي پنجه ها از پایین به گوش می رسید؛ عطر غنی خیلی نزدیک بود

الجثه ي گندمی رنگی را دیدم که پنهان شده بود، درست سمت چپ زمین زیر صدا را تشخیص دادند و گربه ي عظیم 

به راحتی می شد گفت که چهار  -او بزرگ بود. پاي من در جلوي تنه ي تنومند یک درخت کاج آهسته حرکت می کرد

ي به بوي چیز کوچک تر. چشم هایش به زمین زیرش دوخته شده بودند؛ گربه هم شکار کرده بود. برابر من است

وقتی شیر آماده ي . مشامم رسید، در کنار رایحه ي شکار من بی مزه بود، زیر درخت از ترس خودش را جمع کرده بود

  .جهیدن شد دمش به طور غیرعادي اي تکان خورد

او لرزش درخت را احساس کرد و . به سبکی خیز برداشتم، در هوا به پرواز درآمدم و روي بوته ي کنار شیر فرود آمدم

من که از . در فضاي بینمان چنگ زد، چشمانش از خشم برق می زدند. از مبارزه طلبی و حیرت جیغ می کشید. چرخید

شدت عطش داشتم دیوانه می شدم دندان هاي در معرض نمایش و پنجه هاي قالب مانند او را نادیده گرفتم و خودم 

  .را به طرف او پرت کردم، هردو روي زمین جنگل افتادیم

  .به نبرد شباهت نداشت زیاد
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دندان هاي او . تمام تاثیر پنجه هاي چنگک مانند او روي پوست من مثل تماس انگشت هایی بود که نوازش می کردند

دندان هایم فقط گلوي او را می طلبیدند و مقاومت غریزي او . وزنش هیچ بود. روي شانه یا گلوي من فرو نمی رفتند

آرواره ام به راحتی روي نقطه ي معین جایی که گرما از آن ساتع . انگیزي ضعیف بودنددر برابر قدرت من به طرز رقت 

  .می شد قفل شدند

دندان هایم تیغ هاي آهنین بودند؛ از بین مو و گوشت و رگ و پی او  رد شدند گویی . به آسانی گاز گرفتن کَره بود

  .اصالً آنجا نبودند

. مرطوب را با ولع و اشتیاق می نوشیدم، عطش ظالم و سوزاننده را آرام می کرد مزه اشتباه بود، اما زمانی که خون داغ و

گرماي خون در سراسر بدنم . کشمکش هاي گربه کم زور و کم زور تر و فریادهایش با صداي خس خسی خفه شدند

  .پخش شد، حتی  نوك انگشت هاي پایم را گرم کرد

او خشک شد آتش دومرتبه زبانه کشید، الشه ي او را با انزجار رو روي وقتی . قبل از اینکه سیرشوم، شیر تمام شده بود

  چطور می توانستم بعد از خورن همه ي آن هنوز تشنه باشم؟. بدنم کنار کشیدم

صورتم را . وقتی ایستادم متوجه شدم که چقدر کثیف و ژولیده هستم. با یک حرکت سریع خودم را پیچ دادم و بلند شدم

پنجه هایی که در برابر پوستم بسیار بی تأثیر بودند، براي . و سعی کردم پیراهن را درست کنم با پشت بازویم پاك

  .دریدن ساتن نازك بیشتر موفقیت کسب کرده بودند

سرم را بلند کردم و او را دیدم که با بی خیالی به تنه ي یک درخت تکیه داده است و با قیافه  »... هم م« :  ادوارد گفت

  .را تماشا می کندي متفکري من 

سرتاپایم کثیف شده بود، موهایم درهم گره خورده بود، لباسم با  ». از این ها می تونستم انجامش بدمفکر کنم بهتر « 

ادوارد این جوري از سفرهاي شکاري به . لکه هاي خون پوشانده شده و فقط تکه پارچه هاي آن از من آویزان بودند

  .خانه برنمی گشت

 فقط موضوع اینه که نگاه کردنش خیلی برام سخت... این فقط. تو کامالً خوب انجامش دادي« :  مع کرداو مرا خاطر ج

  ». تر از اونی بود که باید می بود

  .با سردرگمی یکی از ابروهایم را باال بردم

  ». داشتممدت حمله ي عصبی تمام . این برخالفه قانونه که بذارم تو با شیرها کشتی بگیري« :  او توضیج داد

  ». دیوونه« 

  ». ال، پیرهنت بهتر شده، خوشم میادبهرح. عادت هاي قدیکی سخت می میرن.  می دونم« 

  »چرا من هنوز تشنمه؟ « .  موضوع را عوض کردم. اگر می شد سرخ شوم، می شدم
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  ». چون جوونی« 

  ». ه شیر کوهی اي این دورو بر باشهو فکر نمی کنم دیگ« .  آهی کشیدم

  ». وض یه عالمه آهوي کوهی هستدر ع« 

  ». بوي اون ها به این خوبی نیست« .  شکلکی درآوردم

  ». گوشت خوارها به انسان نزدیک ترهبوي .  گیاهخواران« :  او توضیح داد

  ». خیلی هم مثل انسان ها نیست« :  درحالی که سعی می کردم به یاد نیاورم، مخالفت کردم

هرکسی « .  لحنش موقرانه بود، اما برق شیطنت آمیزي در چشم هایش وجود داشت »می تونیم برگردیم « :  او گفت

نگاهش دوباره  ». د، اگه که تو ازرائیلشون می شدي که اونجا بود، اگه که مرد بودن، احتماالً از مرگ هم باکشون نبو

و رفتن  ن فکر کنن قبالً مردن، ممکن بود لحظه اي که تورو می بین در واقع« .  روي پیراهن نابودشده ي من برگشت

  ». بهشت

  ». گیاه خوار نفرت انگیز شکار کنیمبیا بریم یه چندتا « .  چشم هایم را چرخی دادم و صداي خرناس مانندي درآوردم

این بار، حاال که لم آن دستم آمده . همان طور که به طرف خانه برمی گشتیم یک گله ي بزرگ از آهو ها پیدا کردیم

. یک آهوي نر بزرگ را به زمین انداختم، تقریباً به اندازه ي درگیري ام با شیر کثیف کاري کردم. من شکار کرد بود او با

قبل از اینکه کارم با اولی تمام شود، او دوتا را تمام کرده بود، یک تار مویش هم جابه جا نشده بود، یک لکه هم روي 

را دنبال کردیم، اما این بار به جاي خوردن، با دقت تماشا کردم تا گله ي پراکنده و وحشت زده . پیراهن سفیدش نبود

  .ببینم او چطور اینقدر تمیز شکار می کند

تمام زمان هایی که آرزو کرده بودم اي کاش ادوارد مجبور نمی شد موقع شکار مرا ترك کند، در نهان کمی در آسایش 

اینکه دیدن او در حال شکار کردن باالخره . وحشت انگیز. زیرا مطمئن بودم که دیدن این ترسناك خواهد بود. بودم

  .باعث می شد او به چشمم مثل یک خون آشام باشد

اما شک داشتم که حتی چشم هاي . به طور قطع حاال که خودم خون آشام بودم، از این پرسپکتیو خیلی متفاوت تر بود

  .انسانی ام می توانستند زیبایی را در اینجا نبینند

جهش بدون اشکال او مثل حمله ي مارپیچی . ار کردن ادوارد به طرز حیرت انگیز یک تجربه ي شهوانی بوددیدن شک

یک تکان ناگهانی از غرور و . یک  مار بود؛ دستانش بسیار مطمئن بودند، بسیار قوي، کامالً گریزناپذیر؛ او با شکوه بود

من به قدرري قوي بودم که . وانست او را از من جدا کندحاال هیچ چیز نمی ت. بودمال من او . هم هوس احساس کردم

  .نمی شد از کنار او جدایم کنند

  .به طرف من برگشت و با کنجکاوي به چهره ي عاشق و حسرت بار من نگاه کرد. او بسیار سریع بود
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  »دیگه تشنه نیستی؟ « :  پرسید

  ». این کار خیلی از من بهتريو توي ت. تو حواسم رو پرت کردي« .  شانه هایم را باال انداختم

حاال چشمانش یک رنگ عسلی طالیی داشتند که به طرزي ویرانگر دوست داشتنی . او لبخند زد ». قرن ها تمرین« 

  .بود

  ». فقط یه قرن« :  او را تصحیح کردم

  »؟ یا می خواستی ادامه بدي؟  واسه امروز تمومه« .  او خندید

اما سوزش گلویم . مطمئن نبودم چقدر مایع در بدنم جا می گرفت. پري می کردم خیلی احساس ». ، فکر کنم تمومه« 

  .ولی می دانستم که عطش بخش اجتناب ناپذیري از این زندگی است. خاموش شده بود

  .و ارزشش را داشت

ودم شاید حس حفاظتی ام اشتباه می کرد، اما از اینکه امروز کسی را نکشته ب. حس می کردم برخودم مسلط هستم

اگر کامالً می توانستم در برابر انسان هاي غریبه مقاومت کنم، قادر نبودم از پس گرگینه و کودك . حس خوبی داشتم

  نصف خون آشامی که عاشقش بودم برآیم؟

، )البته اگر چیزي نزدیک به پاك شده نبود(حاال که عطشم رام شده بود  ». من می خوام رنزمه رو ببینم« :  گفتم

  . دن نگرانی هاي گذشته ام سخت بودفراموش کر

خیلی عجیب بود، . دلم می خواست غریبه اي که دخترم بود را با موجودي که سه روز پیش دوستش داشتم تطبیق دهم

  .ناگهان، احساس خالی بودن و نا راحتی کردم. خیلی اشتباه بود که او را هنوز در درونم نداشته باشم

گونه هایش کاندکی قرمز و سایه . آن را گرفتم، پوست او از قبل گرم تر بود. کردادوارد دستش را به سوي من دراز 

  .هاي زیر چشم او تقریباً محو شده بودند

  .نمی توانستم از دوباره و دوباره نوازش کردن صورت او خودداري کنم

  .بی به درخواستم هستمهنگامی که در چشم هاي طالیی و براق او خیره شدم به گونه اي فراموش کردم که منتظر جوا

تقریباً به همان سختی پشت کردن به رایحه ي خون انسان بود، اما به طریقی لزوم به احتیاط را محکم در سرم نگه 

  .به آرامی. داشتم، روي نوك پا بلند شدم و بازوهایم را دور او حلقه کنم

لبهاي او محکم به . محکم به بدنش چسبانداو در حرکاتش چندان مردد نبود؛ بازوانش دور کمر من قفل شدند و مرا 

  . لبهاي من فشرده شدند، اما لطیف بودند
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مانند گذشته، مثل این بود که انگار تماس پوست او، لب هایش، دستانش، درست جذب پوست صیقلی و سخت و 

از گذشته عاشق تصور نکرده بودم که می شد بیشتر . به اعماق وجودم نفوذ می کند. استخوان هاي جدید من می شود

  .او باشم

  .قلب کهنه ام به قدري قوي نبود که تاب آن را داشته باشد. ذهن قدیمی من قادر به نگه داشتن این میزان عشق نبود

. مثل دلرحمی کارالیل و صمیمیت ازمه. شاید این قسمتی از من بود که به زندگی تازه ام آورده بودم تا تقویت شود

شاید فقط می توانستم ادوارد را . تا کار جالب یا خاصی مانند ادوارد، آلیس و جاسپر انجام دهم حتماً هرگز قادر نمی بودم

  .بیشتر از هرشخص دیگر در تاریخ دنیا که کس دیگري را دوست داشته، دوست داشته باشم

  .می توانستم با آن زندگی کنم

اما بخش هاي دیگر  - نوازش سطوح سینه اش پیچیدن انگشتانم در موي او، - قسمت هایی از این را به خاطر آوردم

من هم در . ادوارد بی پروایانه و زورمندانه مرا می بوسید، تجربه اي کامالً متفاوت بود. او جدید بود. بسیار جدید بودند

  .جواب پرهیجان جوابش را دادم و بعد، ناگهان در حال افتادن بودیم

  »تو حالت خوبه؟ . نجوري بزنمت زمین نمی خواستم او «.  و او در زیر من خندید »! اوه نه« :  گفتم

در حالی که سعی . و بعد حالت سردرگمی بر چهره اش سایه انداخت. یه خورده بهتر از خوب. او صورتم را نوازش کرد

سوال سختی براي  »رنزمه؟ « :  داشت چیزي که بیش تر در این لحظه می خواستم را مشخص کند، با دودلی پرسید

  .آن واحد خیلی چیزها می خواستم  ادن بود، چراکه درجواب د

می توانستم بگویم که چندان براي به تأخیر انداختن سفر بازگشت به خانه بی میل نیست و سخت بود که به جز تماس 

نزمه، اما خاطره ي من از ر. واقعاً چیز زیادي از لباس باقی نمانده بود - پوست او با خودم زیاد به چیز دیگري فکر کنم

تمام خاطراتی که از او داشتم . غیر محتمل تر. قبل و بعد از تولدش، داشت بیشتر و بیشتر برایم رویاگونه می شد

هرچیزي که با این چشم ها ندیده بودم، با این دست ها . خاطرات انسانی بودند؛ هاله اي مصنوعی به آنها چسبیده بود

  .لمس نکرده بودم، واقعی به نظر نمی رسید

  .دقیقه، حقیقت آن غریبه ي کوچک بیشتر دور از ذهن می شد هر

  . با حرکت تندي روي پاهایم بلند شدم و او را هم با خودم کشیدم »رنزمه، « : م اندوهناك، موافقت کرد
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  فصل بیست و دوم

قول

  

  . با سواالت فراوان.  ، ولی قابل گیج کردن من می آورد جدید و جادار رِنزمه او را به مرکز ذهن عجیب ،اندیشیدن به 

    متصل بودن به ادوارد هیچ از ». راجع بهش برام بگو « :  همانطور که ادوارد دستم را میگرفت با اصرار پرسیدم

  . سرعت مان نمی کاست

  . عشقی عرفانی در صدایش موج میزد ». مثل هیچ چیز دیگه تو دنیا نیست « :  ادوارد گفت

انصاف این .  ادوارد او را می شناخت و من نمی شناختم.  حسادت برّنده اي به ادوارد در مورد این غریبه حس کردم

  .نبود

  ». ه منه ؟ یا شبیه چیزي که من بودم چقدر شبیه توئه؟ چقدر شبی« 

  ». به ما عادالنه تقسیم شده باشه به نظر میاد شباهتش « 

  ». خون گرم بود « :  یادم آمد

ماي دماي بدنش هم کمی بیشتر از د.  با اینکه سرعت ضربانش کمی بیشتر از مال انسانه.  قلبش هم می تپه.  آره« 

  ». اون می خوابه .  معمولی بدنه

  »واقعا ؟ « 

مون به  ، و بچه ما تنها پدر و مادر دنیا هستیم که نمی خوابیم.  به عنوان یه نوزاد به خوبی میخوابه« :  ادوارد خندید

  »! راحتی شبها خوابش میبره 

  . تر میکردند این کلمات او را حقیقی.  توسط ادوارد خیلی خوشم آمد بچه ماناز بیان کلمه 

  ». خیلی خوشگل اند .  خب حداقل این یکی از بین نرفته. چشماش دقیقا رنگ چشماي توئن « :  ادوارد لبخند زد
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  »قسمت هاي مربوط به خون آشامی چی ؟ و « :  پرسیدم

  ». نداره جرئت آزمایش این مسئله رو البته کسی .  پوستش به اندازه پوست ما غیر قابل نفوذ به نظر می رسه« 

  . به ادوارد نگاه کردم  کمی شوکه

.  ، اون ترجیح میده که خون بنوشه خب... رژیم غذاییش.  البته که کسی جرئت نمی کنه« :  دوباره به من اطمینان داد

نمی تونم مقصر .  اما اون زیاد خوشش نمیاد.  کارالیل تشویقش می کنه که کمی از ویتامین هاي کودك هم بخوره

  ». یزا حتی واسه انسان هم بدبو اند این چ.  بدونمش

قش تشوی« :  پرسیدم. !  درِنزمه مکالمه می کننطوري صحبت میکرد که انگار با .  با تعجب بیشتر به او نگاه کردم

  »میکنه؟ 

قیه تونه با ببه خوبی می   با اینکه هنوز صحبت نمی کنه،.  و با سرعت زیادي در حال پیشرفته اون خیلی باهوشه« 

  ». ارتباط برقرار کنه 

  ». نمیکنه  –صحبت  -هنوز « 

  . کمی از سرعت مان کاست تا قضیه را هضم کنم

  »برقرار کنه ؟ نظورت چیه به خوبی می تونه با بقیه ارتباط م« : م تمنا کرد

  ». کمی توضیحش سخته .  ببینی راحت تر باشه... فکر می کنم اگه خودت« 

. دانستم که چیزهاي زیادي وجود داشتند که براي باور کردنشان باید به چشم خودم می دیدم می.  این را در نظر گرفتم

  . براي همین موضوع را عوض کردم.  نمی دانستم آمادگی شنیدن چه چیزهاي دیگري را دارم

. می لرزیدصدایم ک »اصال چرا باید تحمل کنه ؟  ؟ ؟ چه طور می تونه تحملش کنه جیکوب هنوز اینجاست« :  پرسیدم

  »چرا باید بیشتر عذاب بکشه ؟ « 

مشتاقم این  با اینکه من« :  از میان دندان هایش اضافه کرد ». جیکوب عذاب نمیکشه « :  با لحن جدید عجیبی گفت

  ». مسئله رو تغییر بدم

)  . احساس غرور کردمکمی از اینکه موفق به نگه داشتن او شده بودم  ( »! ادوارد « :  او را متوقف کرده و هیس کردم

میدونی به خاطر من چی .  از همه چیزش گذشت ، ؟ جیکوب براي حمایت از ما چه طور می تونی این حرف رو بزنی« 

اکنون به نظر عجیب می رسید که زمانی آنقدر به جیکوب .  با به یاد آوردنش احساس خجالت و گناه کردم »؟  کشیده

  . احتماال یک ضعف انسانی بود.  حضور او در من به وجود می آمد از بین رفته بودحس فقدانی که بدون .  احتیاج داشتم
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، ولی  بهش قول دادم بذارم توضیح بده.  خواهی دید که چه طور می تونم همچین حرفی بزنم« :  ادوارد زمزمه کرد

لبهایش را فشرد و  »، نه؟  می کنم ، من همیشه در مورد افکار تو اشتباه البته.  بعید می دونم دیدگاه تو با من فرق کنه

  .مرا نگریست

  »چی رو توضیح بده؟ « 

دندانهایش را  ». ستم هنوز براي چیزي مدیونش باشمبا اینکه مطمئن نی.  من قول دادم« :  ادوارد سري تکان داد

  .فشرد

  ». ، متوجه نمیشم  ادوارد« :  حس خشم و عصبانیت وجودم را فرا گرفت

برات سخت تر از چیزیه که « :  ، ادوارد لبخند زد نوازش کرد و وقتی در جواب آن صورتم آرام شدبه آرامی صورتم را 

  ». یادمه .  می دونم.  نشون میدي

  ». ست ندارم حس سردرگمی داشته باشم دو« 

باقی در حال صحبت از بازگشت به خانه چشمانش روي  ». تا بتونی خودت ببینی.  پس بیا برگردیم خونه.  میدونم« 

  . ، بلوز سفیدش را در آورد و براي من گرفت تا بپوشم کمی اندیشید ». همم « .  مانده پیراهن من چرخید و اخم کرد

  »انقدر بده ؟ « 

  . خندید

البته این باعث می شد بدن ادوارد .  دستانم را در آستین هایش لغزاندم و دکمه هایش را روي لباس زیر پاره ام بستم

  . ین حواس پرت کن بودبرهنه باشد و ا

  ». این بار بازي رو خراب نمی کنی « :  و اخطار دادم ». باهات مسابقه میدم « :  گفتم

  »... با شمارش تو« :  دستم را رها کرد و خندید

 ، حتی با بوي ما رد پاي خوبی به جا گذاشته بود.  پیدا کردن راه خانه برایم از راه رفتن تا خانه چارلی آسان تر بود

  . سرعت زیادي که ما هنگام دویدن داشتیم

من پرش زودتري انجام دادم تا از قدرت جدیدم براي شکست او .  ادوارد از من جلوتر بود ، تا قبل از رسیدن به رودخانه

  . استفاده کنم

  »! ها « :  وقتی پاهایم قبل از مال او با زمین برخورد کرد با خوشحالی گفتم

  . ضربان قلب.  آمدن پاهاي ادوارد بودم صدایی شنیدم که انتظارش را نداشتمدر حالی که منتظر فرود 
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  . در همان لحظه ادوارد کنارم ایستاد و دستانش مرا از شانه ها به زمین فشردند

  ». نفس نکش « :  هشدار داد سریعاً

به .  کرد چشمانم بود تنها چیزي که حرکت می.  هول نکنم تا ، تالش کردم در حالی که وسط یک نفس مانده بودم

  .طور غریزي به دنبال منبع صدا میگشتند

با اینکه در جنگل پشت .  ، با دندان هاي قفل شده روي مرز جنگل و باغچه کالن ها ایستاده بود جیکوب دست به سینه

    همچنین صداي خرد شدن تکه چوب زیر.  ، صداي قلب هاي بزرگتري به گوشم رسید سر او چیزي دیده نمیشد

  . پنجه هایی پر سرعت

اید این ش« .  غرشی از درون جنگل نگرانی صداي ادوارد را منعکس کرد ». مراقب باش جیکوب « :  ادوارد گفت

  »... بهترین راهش نباشه که

؟ به نظرم بهتره ببینیم بال با من  فکر می کنی بهتره که بذاریم اول نزدیک بچه بشه« :  جیکوب میان صحبتش پرید

  ». اي من زودتر خوب میشن زخم ه.  ی کنهچکار م

خودداري  رِنزمه، قبل از اینکه بخوام از کشتن  ؟ تا ببینیم آیا میتونم از کشتن جیکوب خودداري کنم این یه آزمایش بود

  ؟ آیا این ایده ي ادوارد بود.  فقط ذهنم.  ؟ به عجیب ترین حالت ممکن حالم بد شد که ربطی به معده ام نداشت کنم

.  کمی فکر کرد و بعد حالت چهره اش از نگرانی به چیزي دیگر تبدیل شد.  با تشویش به صورت ادوارد نگاه کردم

  ». گردن خودته « :  شانه هایش را باال انداخت و بعد انگار جریان پنهانی از خصومت در صدایش پدیدار شد

  . شک نداشتم صداي لیا بود.  غرش داخل جنگل این بار خشمگین بود

شاید   - ؟ من فکر کرده بودم ؟ بعد از این همه مدت نباید کمی محبت به دوست من نشان میداد اش بود ادوارد چه

  . احتماال اشتباه برداشت کرده بودم.  که ادوارد نیز اکنون دوست جیکوب باشد  - احمقانه بود

  ؟ آماده می کرد رِنزمهبراي ؟ چرا باید خودش را به عنوان آزمایشی  اما جیکوب داشت چه کار میکرد

  ...حتی اگر دوستی ما همچنان پایدار بود.  سردر نمی آوردم

اما او .  هنوز هم به نظر دوست خوب من میرسید.  ، گویی پایدار مانده بود اکنون که به چشمان جیکوب نگاه می کردم

  ؟ من براي او چه شکلی بودم.  کسی نبود که تغییر کرده بود

، و من فهمیدم که دوستی ما دست  لبخندي که متلعق به یک وجود خویشاوند بود.  لبخند آشنایش را زدو بعد او 

می       وقتی که در گاراژ ساختگی او می نشستیم و به عنوان دو دوست وقت.  مانند گذشته بود.  نخورده پابرجا بود

طوري .  او فقط دوست من بود.  کلی از بین رفته بود احتیاجم به او به دوباره حس کردم که.  عاديساده و .  گذراندیم

  . که می بایست باشد
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آیا انقدر از خود گذشته بود که حاضر بود .  با این حال باز هم کاري که اکنون داشت انجام می داد برایم بی معنی بود

از تحمل وجود جدید من یا  ؟ این فراتر ، تا کاري نکنم که تا آخر عمر در رنج و عذاب زندگی کنم جلوي مرا بگیرد

       ، ولی انتظار این کار از هیچ کسی جیکوب یکی از بهترین کسانی بود که می شناختم.  دوست ماندن با من بود

  .نمی رفت

  ». ترسناك شدي... باید بگم بلز« :  لبخند جیکوب پهن تر شد و کمی لرزید

  . این روي جیکوب را می شناختم.  من هم لبخند زدم

  ». حواست باشه، دورگه « :  ارد غریدادو

 چشمام واقعاً.  نه راست میگه« .  باد از پشتم وزید و من ریه هایم را از هواي تازه پر کردم تا بتوانم صحبت کنم

  »، نه ؟  ترسناکن

  ». ن بدي نیستی که من تصور می کردمولی به او!  خیلی« 

  ». واقعا از این تعریف ات ممنونم .  واي« 

شاید ظاهر انقدر اهمیت .  ، یه جورایی تو هنوز شبیه خودتی.  خودت میدونی منظورم چیه« :  چشمانش را چرخاند

دوباره بدون نشانی از تلخی  » . فکر نمیکردم هنوز حس کنم تو وجود داري.  هستینداشته باشه چون تو هنوز بال 

  ». دي به چشمات عادت کنم کنم به زو به هرحال فکر« :  بعد خندید و گفت.  لبخند زد

  . اما فکر نمی کردم وقت زیادي را با هم بگذرانیم.  اینکه هنوز دوست بودیم عالی بود »واقعا ؟ « :  پرسیدم گیج

  .؟ بعد به ادوارد نگاه کرد حس گناه... چیزي شبیه.  عجیب ترین حالت در چهره اش پدیدار شد و لبخندش را از بین برد

معموال هرچی .  چه قول داده باشی چه نداده باشی.  نمی دونستم میتونی بهش چیزي نگی.  ممنونم« :  جیکوب گفت

  ». می خواد بهش میدي 

  ». مشمئز بشه و کله تو بکنه شاید امیدوارم اون « :  ادوارد پیشنهاد داد

  . جیکوب غرید

  »ین ؟ دارین چیزي از من قایم می کن ؟ شما چه خبره« :  دیرباورانه تمنا کردم

بعد موضوع را عوض  ». بعدا توضیح میدم « :  ، جوري که انگار قرار نبود چنین اتفاقی بیفتد گفت جیکوب خودآگاهانه

، لبخندش چالش بزرگی به نظر  اکنون که جلوتر از ما به راه افتاد ». بیایید این نمایش رو شروع کنیم  اول« :  کرد

  . میرسید
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.  سر به گوش رسید و بعد بدن خاکستري لیا از میان درختان پشت جیکوب بیرون خزیدناله ي اعتراض آمیزي از پشت 

  . ، بلندقد تر و ماسه اي رنگ پشت سرش بودسثْ 

  ». ا نکنید خودتونو قاطی این ماجر.  آروم باشید بچه ها« :  جیکوب گفت

  . نبال کردند فقط آرامتر او را د من خوشحال بودم که آنها به حرف جیکوب گوش ندادند و

  .بود و بوي جیکوب را دور نمیکرد  باد آرام

  .گلویم در جواب سوخت . ما حس کنم  آنقدر به من نزدیک شد که می توانستم گرماي بدنش را در فضاي بین

  »ات چیه ؟  بدترین عکس العمل.  زود باش بلز« 

  .لیا هیس کرد 

اما نمی توانستم .  ، حتی اگر خودش پیشنهاد داده بود درست نبوداین طور استفاده از جیکوب .  نمی خواستم تنفس کنم

  صدمه نمی زنم ؟ رِنزمهچه طور میتوانستم مطمئن باشم که به .  از منطق این قضیه فرار کنم

یه بو . زود باش . نظورم چیه خب در عمل نه نمیشم ولی میدونی م.  دارم پیر میشم ها« :  جیکوب متلک انداخت

  ». بکش

  ». منو نگه دار « : می چسبیدم گفتم  الی که به سینه ادوارددر ح

  .ادوارد دور بازوهایم محکم شدند  دستان

بدترین حالت اش این بود که .  ماهیچه هایم را سر جایشان قفل کردم به این امید که اینطور یخ زده نگه شان دارم

  .شدم و نفس کوچکی کشیدم ي هرچیزي ، آماده  عصبی.  تنفس را قطع می کردم و دور می شدم

    . جیکوب بیشتر از آن شیر کوهی بوي انسان نمیداد.  اما گلوي من پیشاپیش در حال سوختن بود.  کمی اذیت کرد

،  با اینکه صداي نم دار و بلند قلب تپنده اش لذت بخش بود.  لبه ي حیوانی در بویش وجود داشت که مرا کنار میزد

، کنترل عکس العملم  در واقع با حس کردن بوي او.  باعث جمع شدن بینی ام میشد بویی که به همراهش می آمد

  .بود  آسان ترنسبت به صداي تپش قلبش 

تو بوي گند می دي .  حاال می فهمم همه راجع به چی حرف می زدند.  هاه« :  نفس دیگري کشیدم و با آرامش گفتم

  ». کوب جی

همراه ادوارد خنده ي زیر لبی کرد و  سثْ.  شانه ام لغزیدند و دور کمرم جمع شدنددستانش از روي .  ادوارد زد زیر خنده

، صداي خنده خفه ي  و بعد من متوجه تماشاچی دیگري شدم.  کمی نزدیکتر شد سثْوقتی لیا چند قدم عقب رفت 

  . را از پشت شیشه ي نازکی که بین مان بود شنیدم امت
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وقتی ادوارد مرا در آغوش گرفت و یا حتی  »!  ببین کی به کی میگه« :  گفت جیکوب در حال جمع کردن بینی اش

این .  فقط به لبخند زدن ادامه داد.  چهره جیکوب در هم نرفت ». دوستت دارم «  وقتی خم شد و در گوشم زمزمه کرد

شاید حاال من .  بودطوري که تا کنون هیچ گاه پیش نرفته .  باعث شد حس کنم قضیه بین ما خوب پیش خواهد رفت

چرا که از لحاظ فیزیکی آنقدر حالش را به هم می زدم که دیگر نمی توانست مانند .  می توانستم واقعا دوست او باشم

  .مام چیزي بود که ما نیاز داشتیم شاید این ت.  قبل دوستم داشته باشد

  »از بزرگ چیه ؟ ؟ حاال بهم می گین ر خب پس من قبول شدم نه« :  گفتم

  »... ت که االن بخواي نگرانش باشیچیزي نیس« :  چهره ي جیکوب عصبی شد

  .وباره صداي خنده ي امت را شنیدم د

، صداي تنفس هفت  گوش می دادم امتاما همان طور که به صداي خنده ي .  می خواستم روي حرفم پافشاري کنم

. ک پرنده پرپر می زدفقط یک قلب مانند بالهاي ی.  دیکی سریع تر از بقیه حرکت می کر.  ریه ي دیگر به گوشم رسید

  .سبک و سریع 

نور از روي .  نمی توانستم ببینم اش.  دخترم آن سوي دیوار نازك شیشه اي قرار داشت.  کامال منحرف شده بودم

به نظر فقط میتوانستم خودم را ببینم که در مقایسه با جیکوب خیلی عجیب .  شیشه هاي انعکاسی بازتاب می کرد

  . ، کامال عادي ر مقایسه با ادواردو د.  سفید و بی حرکت.  میرسیدم

. ه باشدقرار نبود بوي حیوانی داشت رِنزمه.  استرس دوباره مرا به یک مجسمه تبدیل کرده بود ».  رِنزمه« :  زمزمه کردم

  ؟ آیا به او حمله می کردم

  » . اش برمیايمیدونم از پس .  بیا و ببین« :  ادوارد نجوا کرد

  »تو کمکم می کنی ؟ « :  م زمزمه کردماز میان لبهاي بی حرکت

  ». البته که کمک میکنم « 

  ». اگه چیزي بشه... و جاسپر و امت« 

فکر کنم که خیلی .  ریسک نمیکنیم رِنزمههیچ کدوم ما در مورد .  ما آماده ایم.  نگران نباش.  ما مراقبت هستیم بال« 

  ». در هر شرایطی اون جاش امنه .  دهچه طور همه ي مارو درگیر خودش کر متعجب بشی که

قدمی به جلو .  م را شکست، حالت یخ زده ا ، براي درك ستایش در صداي ادوارد رِنزمهاشتیاق من براي دیدن 

  .برداشتم

  . چهره اش ماسکی از نگرانی بود.  دو بعد جیکوب سر راهم ایستا
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تا به حال نشنیده بودم با ادوارد این چنین .  صدایش تمناگر بود »مطمئنی خون مکنده ؟ « :  یدملتمسانه از ادوارد پرس

  ». شاید بال باید صبر کنه . ندارم من احساس خوبی« .  صحبت کند

  ». تو آزمایش ات رو کردي جیکوب « 

  ؟ این آزمایش جیکوب بود

  »... ولی« :  جیکوب شروع کرد

  ». نار از سر راه برو ک.  رو ببینه مابال باید دختر .  ولی هیچی« :  ادوارد گفت

  . گشت و جلوتر از ما داخل خانه شدجیکوب نگاه عجیب و از کوره در رفته اي به من انداخت و بعد بر

  .د ادوارد غری

تصویر تار  فقط می توانستم در مورد.  از رو در رویی هایشان سر در نمی آوردم و نیز نمی توانستم روي آنها تمرکز کنم

  . ه اش را دقیقا به خاطر بیاورمکودك درون ذهنم فکر کنم و سعی کنم چهر

  . صدایش دوباره آرام بود» بریم؟ «  : ادوارد گفت

  . در دست خود گرفت و وارد خانه شددستم را محکم 

،  قدم دورتر از بقیهرزالی چندین . د همه با لبخند در صفی منتظر من بودند که هم خوش آمدگویانه و هم تدافعی بو

هیچ .  تنها بود تا زمانی که جیکوب به سمتش رفت و نزدیک تر از حد طبیعی جلوي او ایستاد.  نزدیک درب جلویی بود

  . ز این فاصله ي کم منقبض شده اندبه نظر می رسید عضالت هردو ا.  حس راحتی در آن نزدیکی نبود

، او تمام تمرکز مرا تصاحب  در همان لحظه.  ه جلو خم شده بودکسی بسیار کوچک از آغوش رزالی و پشت جیکوب ب

  . ینطور مرا به خود جلب نکرده بودطوري که از زمان به هوش آمدنم کسی ا.  تمام افکارم را.  کرد

  »من فقط دو روز نبودم ؟ « :  پرسیدم ، ناباورانه نفسم بند آمد

شاید دو برابر اندازه ي کودك درون آغوشم در خاطراتم .  داشت، اگر نه ماهها ، هفته ها سن  کودك در آغوش رزالی

طره هاي .  بود و از حالت خم شدنش به سمت من به نظر می رسید به راحتی باالتنه ي خود را تحت کنترل دارد

    چشم هاي شکالتی رنگش با چنان دقتی مرا بررسی.  رنگش تا زیر شانه هایش می رسیدند پیچان موهاي برنزي

براي لحظه اي یکی از دستانش را بلند کرده و به سمت .  آگاه و باهوش.  بالغانه بود.  کردند که اصال کودکانه نبودمی 

  . برگشت و گلوي رزالی را لمس کرد ، و بعد به عقب من دراز کرد

  . شد که او همان کودك خاطراتم است، باورم نمی  اگر چهره ي او به آن زیبایی و خیره کنندگی نبود
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حتی چارلی نیز در .  اما ادوارد درون قسمت هاي بدن کودك وجود داشت و من در رنگ چشمها و گونه هایش بودم

  . او حتما مال ما بود.  ادوارد بودحلقه هاي ضخیم موهایش وجود داشت با اینکه رنگشان همانند رنگ موهاي 

  . ولی حقیقت داشت.  غیر ممکن بود

  . ارق العاده تر کردفقط خ.  ر نکردل پیش بینی او را واقعی تدیدن این انسان کوچک غیر قاب

  ». آره ، اون خودشه« :  زش کرد و گفترزالی دست روي گلویش را نوا

        تاللو.  ، به من لبخند زد و بعد همانند لحظاتی بعد از تولدش.  روي چشمان من قفل شده ماندند رِنزمهچشمان 

  . کاملش به چشم خورددان هاي کوچک بی نظیري از دن

  . ال پیچش ام قدمی به جلو برداشتمبا درون در ح

  . همه به سرعت حرکت کردند

ادوارد مرا از پشت گرفت و انگشتانش .  و جاسپر با دست هاي آماده درست روبروي من شانه به شانه ایستادند امت

و جاسپر شتافتند و رزالی با کودك در  امتسمت زمه نیز به حتی کارالیل و ا. دوباره باالي شانه هاي من قفل شدند

  . ه ي حفاظتی اش با آنها حرکت کردجیکوب نیز با حفظ فاصل.  آغوشش به سمت در رفت

  . لیس تنها کسی بود که تکان نخوردآ

داشتید از  شما هم بودید دوست.  اون که نمی خواست کاري بکنه.  ه یه فرصت بهش بدیناَ« :  با سرزنش گفت

  ». نزدیک تر ببینید اش 

براي بویی غیر .  خودم را براي هر چیزي آماده کرده بودم.  من کامال در کنترل خودم بودم.  آلیس درست می گفت

 رِنزمهرایحه ي .  وسوسه اي که اینجا وجود داشت با آن قابل مقایسه نبود.  قابل اجتناب مانند بوي انسان درون جنگل

دل کامل بین بوي خوشبوترین عطرها و خوش طعم ترین غذاها بود و به حد کافی بو در قسمت خون چیزي در تعا

  . داشت که او را وسوسه آمیز کندآشامی اش وجود 

  . مطمئن بودم.  می توانستم از پس اش بربیایم

  ». ما نزدیکم بمون ا« :  کردم و گفتمبعد مکث  ». حالم خوبه « : م در حال نوازش دست ادوارد روي بازویم گفت

میدانستم که دارد روي وضعیت روحی من کار میکند و من سعی داشتم در .  متمرکز.  چشمان جاسپر تنگ بودند

اما با اینکه جاسپر .  حس کردم ادوارد با دیدن افکار جاسپر دستانش را از بازوانم جدا کرد.  وضعیت آرام پایداري بمانم

  . ي ادوارد مطمئن به نظر نمیرسید به اندازه ، اتم بودکسی بود که در حال کنترل احساس
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      ایییک جور.  ، به تقال افتاد و به سمت من خم شد آگاه درون آغوش رزالی صدایم را شنید - وقتی بچه زیادي

  .چهره اش ناشکیبا به نظر میرسید 

  ». بال میتونه . ، بذار ما رد بشیم  1جاز« 

  »... ، خطرش ادوارد« :  جاسپر گفت

کان غلطی بودن به ، موقع شکار بال بوي یک سري شکارچی که در زمان غلط در م گوش بده جاسپر.  کمینه ست« 

  »... مشامش خورد

چشمان .  از نگرانی و همچنین همدردي شد ءزمه ناگهان مملوچهره ي ا.  صداي گرفته شدن نفس کارالیل را شنیدم

دهان .  کمی تکان داد گویی حرف ادوارد چیزي درون ذهن او را جواب داده بودند، اما سرش را  جاسپر گشاد شدند

 امت، از  در حال نگه داشتن کودك در آغوشش رزالی.  شانه هایش را باال انداخت امت.  جیکوب به شکلک تبدیل شد

  . بی تفاوت تر به نظر میرسید

بلوز قرض گرفته شده ي من تمرکز کرده بود و به نظر  روي.  چهره ي آلیس به من میگفت که او گول نخورده است

  . ود که من سر پیراهنم آورده بودممی رسید بیش از هر چیز نگران بالیی ب

  »ی انقدر بی مسئولیت باشی ؟ چه طور تونست!  ادوارد« :  کارالیل گفت

میشدم که در  بیرون بردن بال مطمئنباید وقت میذاشتم و قبل از .  کارم احمقانه بود.  میدونم.  میدونم کارالیل« 

  ». منطقه امنی هستیم 

         دنبال قرمزي روشن تري گویی در چشمانم به.  از طرز نگاهشان خجالت زده بودم ». ادوارد « :  زمزمه کردم

  . می گشتند

له که تو از همه ي این مسئ.  اشتباه بزرگی کردم.  حق با اونه که منو سرزنش کنه بال« :  ادوارد با لبخندي گفت

  ». شناسم قوي تري اینو عوض نمیکنه کسایی که می

  ». شوخی بامزه اي بود « :  لک درآوردآلیس شک

یر من نیست تقص.  داشتم براي جاسپر توضیح میدادم که چرا فکر میکنم بال میتونه از پسش بر بیاد.  شوخی نکردم"

  ». همه زود داوري کردن 

  »به انسانها حمله نکرد ؟ .  نمن ببیصبر ک« :  جاسپر گفت

  

1.(jazz)  مخفف نام جاسپر.  
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امال روي ک« .  دندانهایم را به هم فشردم.  کامال از تعریف قضیه لذت میبرد »شروع به حمله کرد « :  ادوارد گفت

  ». شکارش تمرکز کرده بود 

مرا یاد .  لبهایش شکل می گرفتلبخندي روي .  چهره اش ناگهان روشن شده بود »! چی شد؟« :  کارالیل پرسید

  . لذت دریافت اطالعات جدید.  ی کردوقتی در مورد جزئیات تغییرم از من سوال م.  گذشته انداخت

به محض اینکه من تمرکزش رو .  صداي منو پشتش شنید و حالت تدافعی گرفت« :  ادوارد به سمت کارالیل خم شد

... سریع فهمید چه اتفاقی داره میفته و بعد. م به حال چیزي شبیه اونو ندیدتا .  از حمله دست کشید از بین بردم سریعاً

  ».  نفسش رو نگه داشت و فرار کرد

  »جدي ؟  ... واااوا« :  زمزمه کرد امت

  ». ریدم اونجاشو نگفت که من سرش غ . درست تعریف نمیکنه« :  من آرام گفتم

  »سابی شدید ؟ حوارد چند تا دعواي « : د مشتاقانه پرسی امت

  ». معلومه که نه !  نه« 

  »؟ واقعا بهش حمله نکردي ؟  اقعا نهو« 

  »!  امت«   :اعتراض کردم

چون نمیتونه بره تو مغزت و تقلب .  و تو شاید تنها کسی باشی که میتونه شکست اش بده.  اه چه حیف« :  نالید امت

ون این قدرتش چه طور عمل بد ، دلم میخواد بدونمبدجور « .  آهی کشید ». و تازه بهانه ي خوبی هم داشتی .  کنه

  ». میکنه 

  ». من هیچ وقت چنین کاري نمیکنم «  : عصبانی نگاهش کردم

  . بل نیز ناراحت تر به نظر میرسیدحتی از ق.  اخم جاسپر توجهم را جلب کرد

  »میبینی منظورم چیه؟ « :  جاسپر زد ادوارد به شوخی مشتش را به شانه ي

  ». ست این طبیعی نی« :  جاسپر زمزمه کرد

دستش را روي قلبش  »! می تونست بهت حمله کنه .  اون فقط چند ساعت سن داره« :  زمه با اوقات تلخی گفتا

  ». ما باید باهات میومدیم ... اوه« .  گذاشت

زیباي دم در که هنوز مرا به کودك .  که ادوارد شوخی خود را تعریف کرده بود من توجه زیادي نمیکردماکنون 

به طور خودکار .  دستان تپل کوچکش به سمت من دراز شدند گویی دقیقا مرا میشناخت.  مینگریست خیره شده بودم

  . تان من همانند مال او دراز شدنددس
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  »ادوارد ، لطفا ؟ « :  هتر ببینم گفتمدر حالی که از کنار جاسپر خم می شدم تا او را ب

  .تکان نخورد . قفل شده بودند  اسپردندان هاي ج

  ». باور کن . تا به حال دیدي نیست  این مثل چیزهایی که... از ج« :  آلیس به آرامی گفت

     از سر راهم کنار رفت ولی یکی از دستانش را روي.  لحظه اي به هم نگاه کردند و سپس جاسپر سري تکان داد

  .شانه ام گذاشت و با من جلو آمد 

موقعیت بقیه در .  سوزش گلویم.  ، به هریک از قدم هایی که برمیداشتم فکر می کردم سی حالت هایمدر حال برر

  .روند دسته جمعی کندي بود . گیرند اینکه چقدر قوي بودم و چه قدر آنها می توانستند جلوي مرا ب.  اطرافم

ده باشند ، یز مانند من صدایش را نشنی، گویی آنها ن همه.  و کودك در آغوش رزالی ناله ي بلند و زنگ داري کرد

  . عکس العمل نشان دادند

چشمانم به .  ، مرا به زمین زد وجودم را تراشید رِنزمهصداي گریه .  براي لحظه اي دور او حلقه زده و مرا رها کردند

  .نگار می خواستند پر از اشک شوند طرز عجیبی می سوختند ا

  .همه غیر از من . پیش برده بود  رِنزمهگویی هر کس دستی براي نوازش 

  »چی شد ؟ چیزیش شده ؟ مشکل چیه ؟ « 

دراز کرد و  رِنزمهوقتی جیکوب دستانش را براي در آغوش گرفتن .  صداي جیکوب بود که از باقی صداها بلندتر بود

  .رها کرد ، با تعجب نگاه می کردم  رزالی بدون اعتراض او را در بازوان جیکوب

  ». نه حالش خوبه « : اطمینان داد  لیرزا

  .نه ي او میفشرد به سمت من خم شد با رغبت به آغوش جیکوب رفت و در حالی که دستش را روي گو رِنزمه

  ». میبینی؟ فقط بال رو میخواد « : ت رزالی گف

  .بی صبرانه به من خیره شدند  - چشمان خود من  - رِنزمهچشمان 

االن نزدیک سه « :  گفت. ام گذاشتو به جلو هدایت ام کرد  دستش را به نرمی روي شانه . ادوارد به سمت من برگشت

  ». وئه روزه که منتظر ت

  .رما از او براي لمس من می آمدند به نظر میرسید شعله هاي گ.  اکنون فقط چند متر با او فاصله داشتم

و با وجود تنش .  م لرزش دستانش را میدیدمهمانطور که نزدیک میشد.  و یا شاید این جیکوب بود که میلرزید

  . ، چهره او آرام تر از هر زمان دیگري بود که من دیده بودم آشکارش
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  .اما تحمل کردم . مرا عصبی میکرد  در دستان لرزان او رِنزمهدیدن  ». جیک من حالم خوبه « :  گفتم

  .در آغوش من عصبی می شد  رِنزمهانگار او نیز با اندیشیدن در مورد .  جیکوب اخم کرد

  .ارها و بارها به مشت تبدیل شدند دستانش ب.  تکان خورد و تقال کرد رِنزمه

، حتی بیشتر از من براي  ، بی طاقتی او ، آَشنایی چشمانش رِنزمهصداي گریه .  در آن لحظه چیزي درون من کامل شد

.  ، به طبیعی ترین الگوي دنیا تبدیل شدند او به فضاي بین ما، تمام اینها به هم پیچیدند و هنگام چنگ زدن  این پیوند

کامال طبیعی بود که من باید قدم آخر را برمیداشتم و دستانم را .  ناگهان او حقیقی بود و البته که من می شناختم اش

  .می دادم و به سمت خود می کشیدمش به سویش دراز می کردم، در بهترین جاي بدنش قرار 

وقتی پوست دستانمان به .  ، اما رهایش نکرد را در آغوش بگیرم رِنزمهان بلندش را دراز کرد تا من بتوانم جیکوب بازو

.  ، اکنون حس آتش شعله وري داشت پوست او که همیشه برایم گرماي مطبوعی داشت.  هم برخورد کردند کمی لرزید

  .ه تفاوت داشتند شاید یکی دو درج . رِنزمهتقریبا دمایی نزدیک به دماي بدن 

  .ید به چنین دمایی عادت کرده بود یا شا.  نسبت به دماي پوست من بی تفاوت به نظر می رسید رِنزمه

 ، و سپس کامال عمدي و چال گونه اش را به نمایش گذاشت، دندانها و د سرش را بلند کرد و دوباره به من لبخند زد

  .دستش را به سوي صورتم دراز کرد 

  .چندان متوجه شان نشدم .  لعمل من منتظر عکس ا.  تمام دستان روي من محکم شدند ، بالفاصله

در حالی که در .  شبیه یک خاطره خیلی واضح بود.  نفسم بر اثر تصویري که در ذهنم شکل می گرفت بند آمده بود

به  رِنزمهدر برابر نگاه بی طاقت .  ، اما کامال نا آشنا بود ، می توانستم با چشمهایم نیز ببینم ذهنم نگاهش می کردم

  .خبر است و آرامش ام را حفظ کنم  ، سعی میکردم بفهمم چه تماشاي تصاویر ادامه دادم

اما .  چهره ي خودم را درونش تشخیص دادم.  ، تصویر یک جورهایی غلط هم بود عالوه بر هولناك و ناآشنا بودن

انند بازتاب ، نه از دید خودم م که چهره ام را از دید دیگران میدیدم بالفاصله متوجه شدم.  وارونه بود.  اشتباه بود

  .صورتم درون یک آینه 

با وجود این حالت صورتم در تصویر به .  ، غرق در عرق و خون ، عذاب کشیده چهره ي درون خاطراتم دردآلود بود

بل دیدن نزدیک شده و بعد محو غیر قا، صورتم به آن نقطه ي برتر  تصویر بزرگتر شد.  لبخند ستایشگري تبدیل شد

  .شد 

  .شد و چالهایش را به نمایش گذاشت لبخندش عریض تر .  از صورتم کنار رفت رِنزمهدست 

انگار منتظر حرف .  سکوت ادامه داشت.  شنیده میشد رِنزمهاتاق ساکت بود و فقط صداي ضربان قلبهاي جیکوب و 

  .زدن من بودند 
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  »بود؟ ... چی... این« :  توانستم بگویم

  »چی دیدي؟ چی بهت نشون داد ؟ « : ید ، کنجکاوانه پرس ، که سر جایش نبود رزالی از پشت جیکوب

  »به من اینو نشون داد ؟ اون  « :  زمزمه کردم

  ». اما خیلی تاثیرگذاره . یحش سخته بهت گفتم توض« :  ادوارد در گوشم نجوا کرد

  »چی بود ؟ « : جیکوب پرسید 

  ». اما خیلی داغون بودم . فکر کنم  . من... ام« :  د بار در سکوت پلک زدمچن

دونه تو  که می.  داره به تو می فهمونه که ارتباط برقرار کرده.  این تنها خاطره ایه که از تو داره« :  ادوارد توضیح داد

  ». کی هستی

  »ی چه طور میتونه این کارو بکنه ؟ ول« 

  .با طره اي از موهایم ادامه داد  لبش به بازي با لبخند روي.  من بی تفاوت به نظر میرسید نسبت به شگفتی رِنزمه

 »رو میبینه؟ ؟ چه طور آلیس آینده  چه طور من میتونم افکار رو بخونم« :  ادوارد سوالی پرسید که نیاز به جواب نداشت

  ». اون استعداد داره « . اال انداخت و بعد شانه اش را ب

می ده که تو می تونی انجام انگار دقیقا برعکس اون عملی رو انجام .  پیچ و تاب جالبیه« :  کارالیل به ادوارد گفت

  ». بدي 

  »... جالبه ، به نظرم« : موافقت کرد ادوارد 

بدنش .  دممن داشتم به زیباترین چهره ي دنیا نگاه میکر.  براي من مهم نبود.  میدانستم در مورد آینده فکر میکردند

مرا به یاد لحظه اي می انداخت که تاریکی بر من چیره شده بود و فکر میکردم که دیگر چیزي .  در آغوش من گرم بود

  .رده بودم افتاده بودم و دلیلی براي ادامه پیدا ک رِنزمهو بعد به یاد .  در دنیا براي زندگی وجود ندارد

  ». منم تو رو یادمه« : به او گفتم  آرام

بوي پوستش انتهاي گلویم را میسوزاند .  بوي بی نظیري میداد.  یلی طبیعی بود که خم شوم و پیشانی اش را ببوسمخ

همان کسی .  حقیقی بود و من او را میشناختم رِنزمه.  لذت آن لحظه را از بین نمیبرد.  اما میشد از آن چشم پوشی کرد

کمال که در .  و نیمه من.  نیمه ادوارد عالی و دوست داشتنی.  نده کوچکمضربه زن.  بود که از ابتدا برایش جنگیده بودم

  . تعجب او را بهتر ساخته بود

  . او ارزش جنگیدن را داشت.  تمام مدت حق با من بود
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  .نستم عدم اطمینان شان را حس کنم میتوا.  احتماال با جاسپر بود ». اوضاعش خوبه« :  آلیس زمزمه کرد

د ، آره، بال کارش عالی بو  براي امروز کافی نیست؟« :  که در اثر استرس کمی باال رفته بود پرسید ، با صدایی جیکوب

  ». ولی بیایید زیاده روي نکنیم 

همگی آنقدر نزدیک به هم ایستاده .  جاسپر با ناراحتی کنارم حرکت کرد.  با احساس چندش کامل به او نگاه کردم

  .یلی بزرگ میرسید ت کوچک به نظر خبودیم که هر حرک

آنقدر .  دراز شده بود عقب رفتم و او جلوتر آمد رِنزمهاز بازوانش که به سمت  »مشکلت چیه جیکوب؟ « :  پرسیدم

  .هردویمان برخورد داشت با سینه  رِنزمهنزدیک بود که 

ره ، این لحظه رو براش خراب بال داره عالی پیش می.  این که من متوجه ام دلیل نمیشه نندازمت بیرون« :  ادوارد غرید

  ». نکن 

ي این پس ظاهرا تغییري تو ». بهت یه اردنگی بدهکارم .  ، سگ من کمکش میکنم بندازتت دور« :  رزالی قول داد

  .رابطه به وجود نیومده بود 

شش  من در آن حالت با.  قفل شده بودند رِنزمهچشمانش روي صورت .  به حالت نیمه عصبانی جیکوب خیره شدم

  .رخورد داشتم و او اهمیتی نمیداد خون آشام ب

؟ در طول تغییر من چه اتفاقی افتاده بود که باعث شده بود  آیا او همه ي این کارها را کرده بود تا مرا از خودم حفظ کند

  قدر ازش متنفر بود بی تفاوت شود ؟او نسبت به چیزي که آن

که گویی یک مرد ... طوري به او نگاه میکرد که.  شده بود خیره شدم به نگاهش که روي دخترم قفل.  به آن اندیشیدم

  .راي اولین بار به خورشید مینگرد کور ب

  » !هن « :  نفسم گرفت

را از آغوش من  رِنزمهدر همان لحظه جیکوب .  دندانهاي جاسپر به هم فشرده شدند و بازوان ادوارد دور من حلقه زدند

  .ه آنها منتظرش بودند در راه بود چون میدانستم آن از کوره در رفتنی ک.  کردمو من مخالفت ن.  بیرون کشید

  ». رو بگیر رِنزمه،  زر« :  از میان دندان هایم گفتم

  .از من دور شدند  هردو.  را به او داد رِنزمهرزالی جلو آمد و جیکوب 

  ». برو م واسه همین لطفا از اینجا ادوارد نمیخوام به تو صدمه اي بزن« 

  .او درنگ کرد 

  ». واستا  رِنزمهبرو جلوي « :  پیشنهاد دادم
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  .صبر کرد و بعد مرا رها کرد 

  .و دو قدم در جهت جیکوب برداشتم  آماده حمله شدم

  ». بگو که همچین کاري نکردي «  : دم به او غری

  ». دست من نیست تو که میدونی این « :  سعی داشت متقاعدم کند.  با دستهایش در هوا عقب رفت

  »؟  بچه ي من؟  چه طور تونستی.  سگ احمق« 

  ». بال تقصیر من که نبود « . دنبالش حاال از پله ها عقب عقب میرفت و من به 

  »!  مال منه ؟ او من اونو پرورش دادم و حاال تو فکر میکنی یه مالکیت احمقانه گرگینه اي روش داري« 

  ». میتونم تقسیم کنم « : تمنا کرد ت در حالی که از فضاي سبز می گذش

  ». یاال پول رو بده « : به کسی گفت  امت

  .خیلی عصبانی بودم . ین تلف نکردم ، زیاد وقتم را روي ا با خود اندیشیدم سر چنین موضوعی با چه کسی شرط بسته

  »کنی ؟ عقلت رو از دست دادي ؟ نشانه گذاري چه طور جرئت کردي روي بچه ي من « 

  ». داوطلبانه که نبود « : اصرار کرد به سمت درختان عقب عقب رفته و 

  .شدند و از هر سو حمایت اش کردند دو گرگ دیگر دوباره ظاهر . و سپس او دیگر تنها نبود

  ». گوش میدي به حرفم ؟ لیا برو عقب بال یه دقیقه « :  جیکوب التماس کرد

  »گوش بدم ؟  چرا باید« . یداد میکرد عصبانیت در مغزم ب

گفتی که من و .  ؟ گفتی ما یه خانواده ایم نه.  ؟ تو گفتی ما به زندگی هم تعلق داریم چون تو به من اینو گفتی یادته« 

  ». این چیزیه که تو میخواستی ... محاال اینجوري هستی.  تو باید اینجوري باشیم

جلوتر از این مزخرفات کار اما مغز جدیدم دو قدم .  این کلمات را به سختی به یاد می آوردم.  خشمگین نگاهش کردم

  .میکرد 

د و باز هم به زیبایی تقسیم ش صدایم به دو اکتاء» من میتونی عضو خانواده ام بشی؟ داماد فکر میکنی به عنوان « 

  .بیرون آمد 

  .خندید امت

شه بیاره پشیمون میاگه بالیی سرش .  ادوارد جلوشو بگیر« :  زمه زمزمه کردا .«  
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  .ا من حس نکردم کسی دنبالم بیاید ام

  »! چین فکري کنی ؟ این هنوز بچه ست چه طور میتونی هم!  نه« :  جیکوب اصرار میکرد

  »! میگم همینومنم « :  فریاد زدم

من تا فکر میکنی اگه اینطور بود ادوارد میذاشت .  تو میدونی که من بهش اینطور نگاه نمیکنم« :  او نیز فریاد می زد

زي که تو براش میخواي فرق ؟ خیلی با چی این چیز بدیه.  ؟ من فقط میخوام اون امن و شاد باشه االن زنده باشم

  »داره؟

  .غریدم 

  »اون بی نظیره ، نه ؟ « : د زمزمه کرد شنیدم ادوار

  ». یه بارم به گلوش حمله نکرده « :  کارالیل با شگفتی موافقت کرد

  ». یکیو تو بردي  باشه این «:  با کینه گفت امت

  ». ازش دور میمونی « : کوب هیس کردم به جی

  »! نمی تونم « 

  ».  االناز همین .  کن سعی« :  از میان دندان هایم گفتم

باشی ؟ االن از ؟ چقدر سخت بود دور از من  یادت نیس سه سال پیش چقدر میخواستی من پیشت باشم.  غیر ممکنه« 

  »بین رفته مگه نه ؟ 

  .منظورش چه بود نمیدانستم .  نگاهش کردم

  ». ون موقع هم باید با هم میبودیم حتی ا.  از همون اول.  بود رِنزمه،  اون نیاز« :  به من گفت

اما آیا او فکر میکرد .  قسمتی از من خوشحال بود که این دیوانگی توجیه شده است.  و بعد متوجه شدم. به یاد آوردم

  را درست میکند ؟ ؟ که یک توضیح کوچک همه چیز فرار کندمیتواند اینطور 

  ». تا وقت داري فرار کن « : ید کردم تهد

  ». هم منو دوست داره 2نسی. ذیت نکن بال ا« :  او اصرار کرد

  

2. )Nessie  (  
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  . گري نمی آمد که نشانه ي تنش بودصداي دی.  تنفسم قطع شد.  خشکم زد

  »صدا کردي ؟  چیدخترم رو « 

  »... و واسش گذاشتی یه کم سخته، اسمی که ت خب« :  جیکوب یک قدم دیگر به عقب برداشت و مظلومانه گفت

  »  رو گذاشتی رو دختر من؟ 3سي الچ نتو اسم هیوال« :  جیغ کشیدم

  . و بعد به سمت گلویش حمله ور شدم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.)Loch Ness monster (  موجودي عجیب و افسانه ایست که در آبهاي اسکاتلند دیده شده است.  
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  فصل بیست و سوم

  خاطرات

  

  

  » ، من باید نزدیک تر می بودم سثْ،  من خیلی متاسفم« 

هر چه باشد او  . دمن فکر نمی کردم که این کارش عادالنه و مناسب باش . ادوارد هنوز داشت معذرت خواهی می کرد

ادوارد سعی نکرده بود که سر جیکوب را .  و به طرز غیر قابل بخششی کنترل رفتارش را از دست نداده بود کامالً

، این ادوارد نبود که در ضمن و  - ، کسی که حتی تغییر شکل نداده بود تا از خودش محافظت کند جیکوب -بشکافد

ته کشدوست صمیمی ش را ن ادوارد تقریباً.  کسته بودرا ش اش به طور تصادفی شانه و تر قوه وسط پریده بود سثْوقتی 

  . بود

، ولی جیکوب هر کاري کرده بود چیزي از زشتی  واب دادن داشته باشدجنه اینکه دوست صمیمی چیزي زیادي براي 

  . ی کردنمفتار من کم ر

  ؟ ، آیا نباید من کسی می بودم که باید معذرت خواهی می کردم پس

  » ..، من سثْ «

، کسی در مورد تو  ، عشق من بال« :  این را جمیه را همزمان با ادوارد گفت سثْ » ، من خوبم نگران نباش بال« 

  » تو خیلی خوب بودي.  قضاوت نمی کنه

  . اونا هنوز به من اجازه نداده بودند که جمله ام را تمام کنم

من می دانستم که .  جلوي لبخند زدنش را می گرفتن بود که ادوارد به سختی یبدتر می کرد اا چیزي که اوضاع ر

، ولی به نظر می آمد که ادوارد چیز رضایت بخشی در این اتفاق  قاق این واکنش افراطی من را نداشتحیکوب استج

برخورد ،  تی اشحي تازه متولد شده بودن را داشت تا بتواند براي نارا شاید او هم آرزو می کرد که بهانه.  می بیند

  . با جیکوب انجام دهدیکی فیز
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 رِنزمه، با  وجود اینکه می دانستم جبکوب بیرون ولی.  من سعی کردم که خشم را به  طور کامل از بدنم خارح کنم

    ، از دست یه تازه متولد  را از دست من محافظت می کرد رِنزمهجیکوب داشت .  ، این کار را سخت می کرد است

  . شده ي دیوانه

  .خود را عقب کشید  سثْ از درد محکم کرد و  سثْرا روي بازوي  آتلکارالیل قست دیگر 

  . عذرت خواهی طوالنی اي بکنمممی دانستم که هیچ وقت نمی توانم  » ، ببخشید ببخشید «:  زیر لب گفتم  

؛ با دست سالمش  وازش می کرداین را گفت و همراه با ادوارد که بازویم را در طرف دیگر ن سثْ » دیوونه نشو بال« 

  . را نوازش می کرد آهسته زانویم

 . با نشستن کنار من روي مبل در هنگامی که کارالیل او را درمان می کرد مخالفتی نداشت سثْبه نظر می آمد که 

ریکه ، بطو هنوز داشت زانویم را نوازش می کرد » . تا نیم ساعت دیگه مثل قبل می شممن  « دشروع به صحبت کر

، با  چیزي که جیک  هر کسی بود همین کارو می کرد « . ت می بود تا سرما را احساس نکندمی باید خیلی پوست کلف

یا کس دیگه  اقل من دحمنظورم اینه که  « . حرفش را قطع کرد و به سرعت موضوع صحبت را عوض کرد » ...و نس

  » . می تونست خیلی افتضاح بشه.  اي رو گاز نگرفتی

       این اتفاق.  هایم به خود لرزیدم رتمالی که واقعی می نمود و از فکحمیان دستهایم  پنهان کردم و از اصورتم را 

، اونا االن باید  آشام ها پاسخ نمی دادند و گرگینه ها مثل انسان ها نسبت به زهر خون.  می توانست خیلی عادي بیفتد

  . وندمی م مسبراشون مثل .  به من می گفتند

  » من آدم بدیم« 

  » ...من باید.  معلومه که اینطور نیست « بت کردحادوارد شروع به ص

خودش را سرزنش ،  نمی خواستم مثله همیشه که همه تقصیر هارو گردن خودش می انداخت » بسه « :  آه کشیدم

  .ند ک

ون همیشه در حال گاز گرفتنه ، چ زهر نداره رِنزمه... خوشبختانه نس« :  بعد از یک ثانیه سکوت زحر آور گفت سثْ 

  » جیکه

  » واقعا این کارو می کنه؟ «:  دستهایم افتادند

می کنه این کارش خیلی  رز فکر.  ز به سرعت الزم شامش رو تو دهنش نمی ذارنهر وقت که جیک و ر.  دقیقاً« 

  » خنده داره

، چون باید اعتراف می کردم که اینکارش باعث   می کردم ساس گناهحمچنین ا، حیرت زده بودم و ه خیره شدم سثْبه 

  . شد به طرز شرم آوري کیف کنم
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این نظر را با صداي .  من اولین نفري بودم که او گازش گرفت.  زهرندارد رِنزمه، من از قبل می دانستم که  بی تردید

  .و من وانمود کرده بودم در اون واقعه هوشیاري ندارم .  بلند نگفتم

از دستم  فکر می کنم هر کاري رو که ، سثْخب  «:  ند شده بود و داشت از ما دور می شد گفتلکارالیل در حالیکه ب

    کاش« :  کارالیل زیر لب خندید » رکت نکنیح، چند ساعت  ، اوهي، سعی کن برا م دادمابر می اومد رو برات انج

 سثْه اي روي موهاي سیاه ظدستش را براي لح » م می شدنسان ها هم با چنین سرعت دلپذیري انجامه امان هدر

یدم و فکر بسته شدن در دفترش را شن يصدا.  پدید شدقه ي باال نابو بعد در ط » ینجا بمونا « فرار داد و دستور داد

  . در آنجا را برداشته اندکردم که آثار وجود من 

   و بعد » یه جا نشستن رو تحمل کنم شاید بتونم براي یه مدتی «:  بعد از اینکه کارالیل رفت موافقت کرد سثْ 

سرش را روي پشت مبل خم کرد و  سثْ،  نگیرد ت این کار را کرد که شانه اش دردقبا د . خمیازه ي بلندي کشید

ست که طوري به نظر می آمد که انگار خوابیدن هدیه اي ا سثْ.  دهانش باز شد چند ثانیه بعد.  چشک هایش را بست

الیکه می دانستم که براي مدتی نمی توانم دوباره معذرت خواهی کنم حدر  . ، درست مثل جیک آرزویش را دارد

  ...ولی بقیه.  تمام چیزهاي فیزیکی آسان بودند.  رکتی به مبل نشدحهیچ  ثرکتم باعح.  ایستادم

  . چره دنبال کرد و دستم را گرفتنمرا تا پشت پ ادوارد

خیلی آسون بود تا تشخیص بدم که چه .  ، گهگداري می ایستاد تا به خانه نگاه کند کنار رودخانه قدم می زد شتلیا دا

  . نگاههایش مرتب بین نگاه نگران و نگاه مرگبار عوض می شد.  موقع دنبال من است و چه موقع دنبال برادرش

      ، دعوا ذ را بده رِنزمهچه کسی است تا غذاي می توانستم صداي رزالی و جیکوب را بشنوم که بر سر اینکه نوبت 

تنها چیزي که با آن موافق بودند این .  آنها خصومت آمیز ترین رابطه اي را که امکان داشت با هم داشتند . می کنند

نظر ادوارد مخالف .  تا زمانی که به طور صد در صد خشمم فروکش کند ندداشتمیبود که مرا باید از بچه ام دور نگه 

، با وجود اینکه صد در صد  من نگران بودم.  من هم می خواستم مطمئن شوم.  ، ولی من کوتاه آمده بودم بودآنها 

  . اطمینان من با صد در صد اطمینان آنها ممکن بود خیلی فرق کند

، آلیس و امت.  ، همه جا خیلی ساکت بود و صداي نفس کشیدن خشمگین لیا سثْیر از دعواي آنها و تنفس آرام غبه 

در پلکان مارپیچ ایستاده بود  طور مخفیانهه او ب.  عقب ایستاده بود تا مراقب من باشد جاسپر.  ال شکار بودندحدر  هزما

  . رت انگیزي در این مورد نکندفعی می کرد که احساس نسو 

را می بست به من  سثْشت بازوي زمانی که کارالیل دا سثْ سعی کردم آرام باشم تا به تمام چیزهایی که ادوارد و

براي فهمیدن اوضاع  داده بودم و تازه  فرصتیمن خیلی چیزها را وقتی که داشتم می سوختم از دست .  گفتند فکر کنم

  . یافته بودم

که این دلیلی بود براي اینکه چرا بقیه در رفت و آمدشان دوباره  - م بود، پایان دشمنی با گروه س موضوع اصلی

.  یا اجباري تر از همیشه.  قویتر از هر زمان دیگري بود  آتش بس این دفعه.  راحتی لذتبخشی می کنند احساس
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من اجباري تصورش می کردم چون یکی از مهمترین قوانین .  گی داشت که از چه زاویه اي به موضوع نگاه کنیتبس

درد چنین .  ه گزاري شده باشد را ندارداین بود که هیچ گرگی حق کشتن کسی را که توسط گرگ دیگري نشان هگرو

، غیرقابل  چه از روي قصد و چه اتفاقی چنین گناهی.  اتفاقی می توانست دردي تحمل ناپذیر براي کل گروه باشد

،  این اتفاق یکبار در گذشته افتاده بود.  ، راه دیگري نبود ث مبارزه می کردند تا بمیرندحگرگها مورد ب.  بخشش بود

  . ین راه از بین نمی بردا برادرش را از هیچ گرگی عمداً . ، ولی تصادفی بود را به من گقتاین  سثْ

من سعی کردم روي  .  یر قابل دسترسی شده بودغبهش پیدا کرده بود  بوکجی به خاطر احساسی که رِنزمهدرنتیجه 

ه ي ذهن من به انداز.  ولی آسان نبود.  قسمت آرامش بخش این حقیقت متمرکز کنم تا اینکه به قسمت آزاردهنده اش

   .طور قوي داشته باشمبه ساسات را حکافی جا داشت تا هر دو این ا

اجازه ي  - در مقام آلفایی بر حق - شکل من عصبانی باشد چون جیکوب ییرقهم نمی توانست به خاطر ت م حتی س

، درست زمانی که  بشوم که چقدر به جیکوب بدهکارم این عذاب آور بود که بارها و بارها متوجه . اینکارم را داده بود

  . می خواستم از دستش عصبانی باشم

به اتقاق جالب دیگري که اتفاق افتاده بود فکر  . مسیر فکرهایم را عوض کردم تا بتوانم احساساتم را کنترل کنم عمداً

        جیکوت متوجه شده بودند که آلفا هام و س ، با وجود سکوتی که بین گروه هاي منشعب شروع شده بود.  کردم

که نمیتوانستند صداي یکدیگر را بشنوند ،  ؛ مثل قبل نبود . زنندببه شکل گرگیشان هستند باهم حرف  تیقمی تواند و

ب می خواست به وم فقط می توانست فکرهایی را که جیکس . رف زدن بودحبلند  يو بیشتر شبیه با صدا گفته بود سثْ

با هم ارتباط داشته آنها دریافته بودند که می توانند در فاصله ي هاي زیاد هم .  ، و برعکس اشتراك بگذارد را بشنود

  . و در آن هنگام هم داشتند با هم حرف می زدنند باشند

اره ي باو در م رفته بود تا بهپیش س - سثْبا وجود اعتراض هاي لیا و  - تی که جیکوب تنهاقآنها این موضوع را تا و

  . و افتاده بود تنها گذاشته ابش مرا از وقتی که چش رِنزمه ، تنها باري بود که جیکوب این. فهمیدند  توضیح دهد رِنزمه

آنها در حالت  . بت کندحبا جیکوب برگشت تا با کارالیل ص ، م فهمید چگونه اوضاع تغییر کرده استبه محض اینکه س

و عهدنامه تجدید )  ، از ترجمه سر باز زده بود ادوارد براي اینکه مرا ترك نکند(  ه بودندانسانیشان با هم صحبت کرد

  . ، هیچ وقت مثل قبل نمی شد ، در هر صورت ساس دوستانه در این رابطهحا.  شده بود

. یکی از نگرانی ها رفع شده بود

، ولی  اندازه ي یک گروه گرگ عصبانی نبود، با وجود اینکه خطر فیزیکی اش به  ولی چیز دیگري نیز وجود داشت

  . حیاتی به نظر می آمد

  . چارلی
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ی که کارالیل قتباعث نمی شد که او دوباره چند دقیقه پیش وولی این .  صحبت کرده بود هزماو امروز صبح زود با ا

  . ادامه دهدکارالیل و ادوارد گذاشتند تا تلفن به زنگ زدنش .  را درمان می کرد زنگ نزند سثْداشت 

؟  ینکه به او می گفتند من مرده ام بهترین راه بودا؟ آیا  ؟ آیا حق با کالن ها بود چه چیزي را باید به او می گفتیم

  ؟ بماتی که او و مادرم روي قبر من گریه می کنند من توي تابوت بخوق؟  آیا آمادگی این را داشتم  و مهربانانه ترینش

،  ولتوریها در پنهان کاري در خطر انداختنه را به خاطر وسواس نولی اینکه چارلی و رِ.  به نظرم کار درستی نمی آمد

  . خارج از بحث بود

و بگذاریم او پیش خود فرضی .  ، اجازه ي دیدنم را بدهیم تی که آمادگی داشتمقرلی و، به چا ولی من نیز نظري داشتم

این براي چارلی بهتر نبود که بداند که من زنده  . ها نقض نمی شدت قوانین خونآشام در این صور.  اشتباه داشته باشد

  ؟ عث ترس او می شدمبا آیا. اینکه من قوي و متفاوت بودم وجود  ؟ حتی با و خوشحالم - به نوعی -

خودم کنترل داشته باشم و  ، چقدر طول می کشید که روي به خصوص چشمهایم در آن موقع خیلی ترسناك بودند

  ؟ براي چارلی آماده باشند هایممرنگ چش

کسی از  « . حس کرده بود ور پیدا میکردگرانیم را که داشت افزایش ن او»  چی شده بال؟ «:  به آرامی پرسید جاسپر

یا حتی  « به آن توجهی نکرد جاسپر، ولی  ندي از کنار رودخانه با او مخالفت کردلروصداي غ » دستت عصبانی نیست

ه خاطر اینکه تو خیلی زود از شگفت زده ب.  عا شگفت زده شدیمقخب فکر می کنم که ما وا. !  ، واقعاشدیم  شگفت زده

  » .، به جز خودت تو خیلی خوب عمل کردي بهتر از هرکس.  الت در آمديحآن 

رامش ساس آحبه خرناسی آرام تبدیل شده بود ا سثْتنفس .  ، اتاق خیلی آرام شد هنگامی او داشت حرف می زد

  . انی ام را از خاطر نبرده بودمري می کردم ولی هنوز نگبیشتر

  » ع من داشتم به چارلی فکر می کردمدر واق« 

  . ، دعوا تمام شده بود در بیرون

  » آه« :  سپر زمزمه کرداچ

  » در آتالنتا یا یه جاي دیگه ایم وانمود می کنیم ، حداقل براي مدتی  ، نه؟ ا را ترك کنیمجما واقعا باید این «:  پرسیدم

او تنها کسی بود .   نگاه کردم جاسپر، ولی من به  س کنم که روي صورتم قفل شده بودحمی توانستم نگاه ادوارد را 

  . که با صداي محکم به من حواب داد

  » . ، این تنها راه حفاظت از پدرته بله« 

  » دلم براي همه در اینجا تنگ می شهمن .  می شهمن دلم براش خیلی تنگ  « راي لحظه اي فکر کردمب
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  .به جیکوب فکر کردم 

او  -مش یافتمو من خیلی از این موضوع آرا -ی می ماندقگی کم می شد و فقط اثري از آن بابا وجود اینکه این دلتن

  .هیوالتی به عنوان یم ح.  را می شناخت و آن را پذیرفته بود یی که من واقعسهنوز دوست من بود ک

تو گفتی ما به زندگی هم .  ب  قبل از اینکه بهش حمله کنم با التماس به من گفته بود فکر کردموبه چیزي که جیک

این چیزیه ... حاال اینجوري هستیم. گفتی که من و تو باید اینجوري باشیم . نه ؟ گفتی ما یه خانواده ایم . تعلق داریم 

  .که تو میخواستی 

، به خاطرات  به عقب برگشتم.  نه به طور دقیق.  ه همچین چیزي را می خواستمنآوردم که چگو ولی من به یاد نمی

زمانی سیاه .  ، زمانی که بدون ادوارد بودم برگشتم به سخت ترین قسمت خاطرات.  ف و مه آلود زندگی انسانی امیضع

ه خاطر می آوردم بفقط  . به یاد بیاوردممن نمی توانستم دقیقا کلمات را .  که سعی می کردم که در سرم دفنش کنم

 . خانواده.  دوست داشته باشیم ار رانیم بدون مانع و بدون درد همدیگکه آرزو کرده بودم که جیکوب برادرم بود تا بتو

  . ولی من هرگز فاکتور دخترم را وارد معادله نکرده بودم

با صداي بلند فکر کرده بودم که جیکوب  -ع کرده بودمیکی از دفعاتی که با جیکوب ودا -  وردمکمی بعد را به خاطر آ

من چیزي .  چه کسی زندگیش را بعد از کاري که من با او کرده بودم درست می کرد.  در آخر با چه کسی خواهد بود

  .، گفته بودم ی براي جیکوب خوب نخواهد بودف، به اندازه ي کا در مورد اینکه آن نفر هر کسی که باشد

  . من فقط سرم را برایش تکان دادم.  پرسشی باال برد یالتحم و ادوارد ابرویش را با غرولندي کرد

م یا آیا س.  ود، می دانستم که مشکلی بزرگ وجود داردبي که من دلم براي دوستم تنگ شده ولی به همان اندازه ا

     ؟ ذرانده بودندگ، کیم و کلر،  ، امیلی ساس بودندحکه رویشان د یا کوئیل تا حاال یک روز بدون دیدن کسانی یجر

دار کمی ق؟ هنوز م د؟ آیا باعث درد کشیدنش می ش از جیکوب چه اتفاقی می افتد رِنزمهدا کردن جبا  ؟ ستندنامی تو

به خاطر ایده ي دور نگه داشتن  . نه براي درد کشیدن جیکوب . خشم در وجودم مانده بود که باعث خوشخالی ام شود

اشد که برا وقتی داشته  رِنزمهب بتواند کویجامله اي به این صورت بکنم که این فکر چطور بود که مع.  از او رِنزمه

  ؟ کامال به من تعلق داشته باشد رِنزمه

دقیقا در همان .  شنیدم که آنها بلند شدند و به سمت در می آمدند.  صداي حرکتی در  ایوان روبه رو افکارم را پاره کرد

ا سرعت به سمتم ب جاسپر . یک متر و یک ترازو - ها پایین آمدیل با دست هایی پر از اشیاي عجیب از پله ، کارال زمان

، نشست و به با صورتی که انگار منتظر چیزي  ، حتی لیا که بیرون بود ی نشده بودمتمگار که من متوجه عالنا.  آمد

  . ، از پنجره به اتاق نگاه کرد آشنا و کامل غیر جالب بود

  » . باید ساعت شش باشه« :  ادوارد گفت
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در  رِنزمه.  آنها در راهرو ایستاده بودند . فقل شده بود رِنزمه، جیکوب و  چشمهایم روي رزالی » که چی؟ «:  پرسیدم

  . زیبا و بی صبر به نظر می آمدند رِنزمهنگران و  جیکوب ، رز محتاط.  ازوان رزالی بودب

  » . است رِنزمه،  ام... یه نسرو اندازه گی ته وزن کردنوق« :  کارالیل توضیح داد

  » ، هر روز این کارو انجام می دي؟ اوه« 

فکر  » چهار بار در روز « ، بدون فکر کردن تصحیح کرد الی که بقیه را به سمت کاناپه هدایت می کردحکارالیل در 

  .را دیدم رِنزمهکردم که آه کشیدن 

  » ا؟رچهار بار؟ هر روز؟ چ« 

و  دستم را فشرد.  صدایش بسیار آرام و صاف بود » اون هنوز به سرعت رشد می کنه «:  ادوارد با صداي آرامی گفت

  . مایت احتیاج داشتح، گویی به  دست دیگرش محافظانه دور کمرم پیچید

  . برگیرم تا به صورت ادوارد نگاه کنم رِنزمهمن نمی توانستم چشمانم را از 

؛ رنگ  گ مرمري را روشن کرده باشندن، مثل اینکه س پوستش سرخ بود.  ، کامال سالم بود ه نظر می آمدخالی ب رِنزمه

مطمئنا براي .  چنین زیبایی درخشانی نمی توانست مشکلی داشته باشد.  گونه هایش مثل گلبرگ گل سرخ بودند

  ؟ توانست، می  زندگیش چیزي خطرناك تر از مادرش نمی توانست وجود داشته باشد

. بود ح، براي همه واض تفاوت میان کودکی که من به دنیا آورده بودمش و کودکی که یک ساعت پیش دیده بودم

.  چشمان انسان ها هرگز نمی توانست متوجه آن شود.  ، ظریف بود االن رِنزمهیک ساعت پیش و  رِنزمهتفاوت بین 

  . ولی وجود داشت

به اندازه ي یک درجه بیضی تر شده  . صورتش کامال گرد نبود.  الغرتر شده بودکمی .  بدنش کمی بلندتر شده بود

تی که کارالیل متر را به قو.  از شانه هایش قرار داشت رطره ي موهایش به اندازه ي یک شانزدهم اینچ پایین ت. بود

.  مک خودش را در بازوان رزالی کشیدبراي ک رِنزمه،  و بعد براي اندازه گیري دور سرش باز می کرد رِنزمهاندازه ي قد 

  . ؛ حافظه ي خوبی داشت کارالیل چیزي ننوشت

ن اابرو.  ، حلقه شده بودند ازوان جیکوب روي سینه اش به همان  فشردگی  بازوان ادوارد دور منبمتوجه شدم که 

  . پرپشتش در هم فرو رفته بودند و تبدیل به خطی باالي چشمان عمیقش شده بودند

به خوبی به نظر می آمد که  . در عرض چند هفته از یک سلول به یک بچه با اندازه ي طبیعی تبدیل شده بود رِنزمه

  ...اگر این رشد به همین صورت ادامه پیدا می کرد.  چند روز بعد از تولدش به راه افتاده است

  . آشامی من هیچ مشکلی با ریاضی نداشت ذهن خون

  » ؟ چه کار  کنیم «:  با ترس زمزمه کردم
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  » نمی دونم «  . قا درك کرده بودیاو آن چیزي را که پرسیده بودم دق.  بازوانم ادوراد تنگ تر شدند

  » سرعتش داره کم می شه «:  ب از میان دندان هایش گفتوجیک

من نمی تونم هیچ .  ، جیکوب کنیم نیریم تا بتوانیم الگویش را پیش بیما به اندازه گیري در روز هاي زیادي نیاز دا« 

  » .قولی بدهم

  "مروز کمتر بودا،  دیروز دو اینچ قد کشیده بود« 

  » اگر اندازه گیري ام درست باشد،  سی و دوم هر اینچ« :  کارالیل آهسته گفت 

  . رزالی سیخ شد.  کلماتش را تهدید آمیز ادا کرد »تر دک بهتره که باشه« :  جیکوب گفت

  » .رو انجام می دمم یکتردمی دونی که من به بهترین وجه « :  اطر دادکارالیل به او اطمینان خ

  » یزي باشه که می تونم درخواست کنمحدس می زنم که این تمام اون چ «:  ب آه کشید و گفتوجیک

  . و همه را اشتباه انتقال داده بود.  انگار حیکوب حرفهاي مرا دزدیده بود.  ساس خشم کردمحدوباره ا

 . شروع به پیج و تاب خوردن کرد و بعد دستش را آمرانه به سمت رزالی دراز کرد.  نیز به نظر خشمگیم می آمد رِنزمه

  . ، رز آه کشید بعد از یک ثانیه.  بتواند صورتش را لمس کند رِنزمهلو خم شد تا جرزالی به 

  . رف مرا زده بودحدوباره  » چی می خواد؟ «:  یکوب پرسیدج

حالت  « سپس به من نگاه کرد . و سخنانش درون مرا کمی گرم کرد »بال رو   بی تردید ، « :  فترزالی به او گ

  » چطوره؟

  . و ادوارد مرا فشار داد»  نگران « اقرار کردم

  » .، ولی منظورم این نبود همه ي ما این احساس رو داریم« 

، بوي خوشی به دور از  به عالوه.  قرار داشتتشنگی االن در آخر لیست »  من روي خودم کنترل دارم«  قول دادم

  . بوي خوردنی می داد

و ادوارد تردید داشتند ولی اجازه  جاسپر.  رکتی نکردحبه من داد  را رِنزمهب لبش را گزید ولی هنگامی که رزالی وجیک

او  . لحظه چگونه بود در آن جاسپرمی توانستم ببینم که رزالی چقدر نگران است و فکر کردم که اتاق براي .  دادند

  ؟ رده بود که بقیه را نمی توانست حس کندکآنفدر سخت روي من تمرکز 
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تی در بازوان من حاو به را.  لبخندي پنهان صورتش را روشن کرده بود.  کردانگونه که بغلش  کرده بودم بغلم هم رِنزمه

  . وي گونه ام گذاشتر دست کوچک و گرمش رابی درنگ .  گویی آنها فقط براي او شکل گرفته بودند.  جا شد

روشن و .  خاطراتی که به صورت تصاویر بودند هنوز باعث می شد که نفسم بند بیاید ، با وجود اینکه آماده شده بودم

  . رنگی ولی شفاف بودند

انداخت او همه چیز که خودش را بین ما  درا به خاطر می آور سثْ.  به جیکوب حمله کردم مرا به خاطر می آورد کهاو 

شکارچی مطبوعی که به سوي شکارش مثل تیري که از چله زها می شود حمله .  شنیده و دیده بود حرا به طور واض

ب بی دفاع با دستهایش که جلویش دراز شده بود ، واینکه جیک.  باید شخص دیگري می بود.  ، شبیه من نبود می کرد

  . دستهایش نمی لرزیدند.  ناه کنم، باعث شد تا کمی احساس گ ایستاده بود

 سثْو سپس هر دو با شنیدن صداي شکستن استخوان هاي .  را با من نگاه می کرد رِنزمهداشت افکار .  ادوارد خندید

  . به خود لرزیدیم

زه ي جدیدي را من م.  ب را در آشفتگی بعد از آن ترك نکردویکجو چشمان خاطره اش .  درخشانش را زد ندلبخ رِنزمه

ه می کرد حس اگنهنگامی که او جیکوب را  -. ، بیشتر حالت مالکانه اي داشت مایت کننده نبودحکامال  -در خاطره 

 او.  خودش را جلوي پریدن من قرار داد سثْخوشحال بود که  رِنزمهکردم که  كن احساسات ساده ي را درم. م کرد

  . تعلق به او بودجیکوب م.  خواست جیکوب صدمه ببیند ینم

  » عالیه « فریاد کشیدم » اوه فوق العاده است« 

صدایش  » بت به بقیه ي ما دارهاین به خاطر اینه که جیکوب مزه ي بهتري نس « ادوارد به من اطمینان خاطر داد

  . محکم بود و آزردگی مخصوص خودش را داشت

 . بود رِنزمهچشمانش روي »  که من رو هم دوست دارهفته بودم بهت گ «:  جیکوب از سمت دیگر اتاق با لودگی گفت

  .د هنوز گوشه ي ابروانش  شل نشده بودن.  شوخی اش بی روح بود

زرالی به آرامی تک تک طره ي .  یک خاطره ي دیگر.  می خواست توجه کنم . بی صبرانه به صورتم زد رِنزمه

  . احساس خوبی بود.  موهایش را شانه می کرد

  .الب نبودجاین برایش ،  می دانست که باید خودش را بکشد و تکان نخورد رِنزمه.  ترشکارالیل و م

  » ادي بهت بدهبه نظر می یاد که می خواد تمام خاطراتی رو که از دست د« :  شم نظر دادوادوراد درگ

به اندازه اي که  - بویی که از یک فنجان آهنی سخت .  ، بینی ام چین خورد هنگامی که در خاطره ي بعدي فرو رفت

  . اوف.  می آمد که باعث شد که ناگهان گلویم بسوزد -نشه به آسانی آن را گاز زد
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؛ فقط به چهره ي  کشمکشی نکردم جاسپرمن با .  در بازوانم که محکم به پشتم چسبیده شده بودند نبود رِنزمهو بعد 

  . هراسان ادوارد نگاه کردم

  » چی کار کردم؟« 

  . که پشت سر من بود نگاه کرد و بعد دوباره رو به من کرد رجاسپادوارد به 

اون داشت مزه ي خون «  . پیشانی اش چین خورد»  ن داشت تشنگی رو به یاد می آوردولی او« :  ادوارد زمزمه کرد

  » . ی آوردانسان را به یاد م

ت کننده و یا دردآور حبه طور خاص ناراکه او من را گرفته بود  قسمتی . بازوان مرا محکم تر بهم فشردند جاسپربازوانم 

،  دا کنمجمئن بودم که می توانم دستانش را مط . فقط مزاحم بود .درد آور باشد  ، آن طور که باید براي یک انسان نبود

  . ولی مبارزه نکردم

  » ؟آره ، و « :  موافقت کردم

این  این طور به نظر می یاد.  و هیچی « خندید.  و بعد صورتش باز شد . دوارد براي یک لحظه با اخم به من نگاه کردا

  ».  ، بذار بره زاج.  بار من در عمل زیاده روي کردم

ادوارد او را .  دراز کردم رِنزمه، دستم را به سوي  پدید شدند به محض اینکه آزاد شدم، نا دستهایی که مرا گرفته بودند

  . بی درنگ به من داد

  » .، نمی تونم این رو تحمل کنم من متوجه نمی شم« :  گفت جاسپر

داشت به سمت  جاسپرهنگامی که .  را نگاه کردم که با قدم هاي بلند از در پشتی خارج شد جاسپرمن با شگفتی 

  .از روي رود با یک جهش پرید جاسپردم می زد لیا خودش را کنار کشید تا به او فضاي بیشتري بدهد و بعد قرودخانه 

. گردنم را لمس کرد رِنزمه

من هنوز در در شگفتی هدیه ي کوچک . که بازتابی از سوال هاي من بود.  می توانستم پرسشی را در ذهنش حس کنم

ی از نیروي تمشاید حاال که من قس . اینطور انتظار می رفت.  از او  باشد ی طبیعیجزئبه نظر می آمد که  . بودم رِنزمه

  . نمی شدممشکوك  ، دیگر ماورا طبیعی خود بودم

  ؟ افتاده بود جاسپرولی چه اتفاقی براي 

 تا هتنها بودن دار نیاز به فقط چند لحظه ناو « . ، مطمئن نبودم رِنزمهبا من بود یا با  » اون برمیگرده «:  ادوارد گفت

  . لبخندي گوشه ي لبش خودنمایی می کرد » به زندگی اصالح کنهدیدش رو نسبت 
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ادوارد به من گفته بود که اگر من زمان سختی را در هنگام وفق دادن خودم :  یک خاطره ي انسانی دیگر به سراغم آمد

این حرف را هنگامی زده بود .  احساس بهتري راجع به خودش می کند جاسپرآنگاه   ، بگذرانم، براي خون آشام شدن

  . ، بحث می کردیم ، چند نفر را خواهم کشت اینکه من در سال اول تازه متولد شدگیمکه در مورد 

  »  ؟ از دست من عصبانیه «:  آرام پرسیدم

  » نه، چرا باید باشه؟« :  چشمهاي ادوارد گشاد شدند

  » ؟ پس اون چشه« 

   » ....اون در مورد این نگرانه.  ، بال ته نه توحاون از دست خودش نارا« 

  »نمیتونه به خودش دروغ بگه ؟ « 

  » می تونی اینطوري بگی« 

ر مورد این فکر می کنه که اگر دیوانگی تازه متولد شده ها به اون دون داره ا« :  کارالیل قبل از اینکه من بپرسم گفت

     به، هرکس می تونست  به تمرکز و رفتار درست داشت جتیاحاگر اا ی،  سختی ایه که ما همیشه فکر می کردیم

، شاید اون همیشه این سختی رو داشته چون فکر می کرده که این چیز  حتی االن . اندازه ي بال خوب رفتار کنه

ش ، می توانست چنین آرزویی را در خود پرور شاید اگر او انتظار بیشتري از خودش داشت.  طبیعی و غیر قابل انکاره

  » . شدي جاسپره دار زیادي در پندار ریش، تو باعث به وجود آمددن سواالت  بال.  هبد

شاید .  هر کس مبارزه ي مخصوص به خودش رو داره.  همه با هم متفاوتند.  ن عادالنه نیستیولی ا «:  کارالیل گفت

  » ، جاي بحث داره ، شاید این هدیه ي او باشه کاري که بال می کنه غیرطبیعی باشه

او یک لحظه ي قبل را با یاد آورد و و فکر کرد .  ساس و مرا لمس کردحییر را اقاین ت رِنزمه.  از تعجب خشک شدم

  . چرا

  » ضیه ي جالبه و کامال امکان پذیرهاین یه فر «:  ادوراد گفت

، نه قابلیت تهاجمی  ادویی داشتمجدرت پیش گویی ق؟ نه  چی . براي یک لحظه ي کوتاه من دچار سر خوردگی شدم

؟ هیچ چیزي که به دردبخور و یا          کردن تیرهاي مشتعل از چشمانم یا یه همچین چیزي، پرتاب  اوه،  ثل، م ترسناك

  ؟      باحال نداشتم

درت کنترل کردن ق، بیشتر از  ، که اگر قدرت غیرطبیعی من و بعد فهمیدم که این می تواند چه معنی اي داشته باشد

  . خودم به طرز غیرمعمول  نباشد

  . می توانست چیزي نباشد.  داقل یک هدیه داشتمحاینکه من  ، یه چیزي وجود داشت
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، من می توانستم  قسمتی از ماجرا را  که بیشتر از همه از آن  می ترسیدم  ، اگر حق با ادوارد می بود ولی بیشتر از همه

  .   رد کنم

چه .  تار  دیوانه نمی شدم، یه ماشین کش به هر حال چه می شد اگر من مجبور نمی شدم یک تازه متولد شده باشم ؟

که براي یک چه می شد اگر ما مجبور نمی شدیم  ؟ می شد اگر من از همان روز اول در گروه کالن ها جا می افتادم

تی یک ح،  من هم مثل کارالیل ؟ چه می شد اگر پنهان بشویم رشد کنمر یک جاي دوردست تا زمانی که من سال د

  ؟ اگر من از همین حاال یک خون آشام خوب می شدم؟ چه می شد  نفر را هم نمی کشتم

  . من می توانستم چارلی را ببینم

، صدا،  چشمها.  من در آن هنگام نمی توانستم چارلی را ببینم.  ، آه کشیدم به محض اینکه واقعیت به آرزویم رخنه کرد

؟ در باطن خوشحال بودم که  ؟ چطور می توانستم شروع کنم چه چیزي می توانستم به او بگویم.  صورت بی نقص

به همان اندازه اي که دلم می خواست که راهی براي .  براي مدتی چند بهانه براي به تعویق انداختن این چیز ها دارم

دیدن چشمهایش که با مشاهده ي صورت .  از اولین دیدار هراسان بودم ، نگه داشتن چارلی در زندگی ام پیدا کنم

ات تاریکی در حفکر کردم که چه توضی.  می دانستم که خواهد ترسید.  حدقه بیرون می زندوست جدیدم از ، پ جدیدم

  . ذهنش شکل خواهد گرفت

 و فکر می کردم که از هنگام فنا ناپدیریم.  من به اندازه کم سن بودم که یک سال براي سرد شدن چشمهایم صبر کنم

  . ماتر شده  تامباشه ،

؟  آیا تا به حال به مورد مشابه اینکه کنترل نفس یک استعداد محسوب بشه برخورد کردي «:  رسیدپارالیل کادوراد از 

  » بلی بال بوده؟قط نتیجه ي آمادگی واقعا فکر می کنی که این یک هدیه است  یا فق

با .  دارههمیشه توانایی انجامش رو  1شیوانین تا حدي شبیه کاریه که ا« :  کارالیل شانه هایش را باال انداخت و گفت

  » .بهش یه هدیه نمی گهنکه اون یوجود ا

فکر .  کار خاصی بکنه ه؟ من نمی دونستم که اون می تون ، دوستت توي دسته ي ایرلندي هاشیوان « :  رزالی پرسید

  » . توي اون گروه استعداد خاصی دارهکسیه که تنها   2مگی می کردم که

 ... ولی روش اون اینه که هدف هایش را مشخص می کند به و بعد تقریبا . هم اینطور فکر می کنه شیوان.  درسته« 

که  لی من همیشه فکر می کردم، و اون این رو نتیجه ي برنامه ریزي خوب می دونه.  اونا رو به واقعیت تبدیل می کنه

   3، لیام وقتی که او مگی را وارد گروه کرد براي مثال.  شاید چیزي بیشتر از این باشد

  

1.)SIOBHAN ( نام زنانه است که ریشه ایرلندي دارد و تلفظ آن به این شکل است :shi-VAWN

2.)Maggie   /   (3) .Liam (
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جیکوب با حالتی محافظه کارانه .  ، روي صندلی نشستند کارالیل و رزالی در حالیکه شروع به بحث می کردند ، ادوارد

افتادن پلک هایش مطمئن بودم که او همان لحظه بی هوش شده از طرز .  ، به نظر خسته می آمد نشست سثْکنار 

  . است

کنار پنجره ي سراسري .  هنوز داشت در مورد روزش به من می گفت رِنزمه.  اما تمرکزم بهم ریخت ، من گوش دادم

  . می دادند ، دستهایم بطور ناخودآگاه او را تکان هنگامی که در چشمهاي یکدیگر خیره شده بودیم.  او را بغل کردم

به اندازه که کش و .  من ایستاده احساس راحتی کامل می کردم.  متوجه شدم که دیگران دلیلی براي نشستن نداشتند

نطور بی حرکت بایستم می دانستم که می توانم براي یک هفته همی . قوس آمدن روي تخت خواب آرامش بخش بود

  .در اول می کردم ت روز همان قدر احساس راحتی کنم کهفو  در آخر ه

انسان متوجه می شدند  که یک نفر براي ساعت ها بدون اینکه وزنش را ازین  پا به .  آنها بر خالف عادت می نشستند

، رزالی را می دیدم که انگشتهایش را در موهایش فرو می برد و کارالیل پاهایش  حتی حاال.  آن پا بندازد ایستاده است

باید به .  ، زیادي خون آشام بودن کاتی کوچک براي دوري از زیادي بی حرکت بودنحر. را روي هم انداخته بود

  . کارهاي که می کردند دقت و شروع به تمرین می کردم

  . احساس احمق بودن می کردم.  متوزنم را روي پاي چپم انداخ

  ..ه اندازه اي که امن باشد، ب تنها - شاید آنها فقط سعی داشتند به من زمانی براي تنها بودن با بچه ام بدهند

ساس کردم که  به همان حن از رویه ي داستان هاي کوچکش او م . م گفتر مورد هر دقیقه هاي که روز براید رِنزمه

این او را نگران می کرد که .  او را بدانم خواهد که من هر ذره اي درباره ي او هم می ، اندازه اي که  من می خواهم

، نزدیک تر و نزدیک تر  مثل گنجشک هایی که وقتی جیکوب او را بغل کرده بود.  دست داده بودممن چیزهایی را از 

یا .  پرنده ها نزدیک رزالی نمی شدند.  هر دوي آنها منار یک شوکران بزرگ بی حرکت ایستاده بودند.  پرواز می کردند

    ؛ بوي تند خاك ریخته بود رِنزمهجان که کارالیل توي فن -غذاي بچه -اون چیز سفید رنگ حال بهم زن مسخره

؛ وقتی خودم را  برایم دوبار آن را زد رِنزمهیا آهنگی که ادوارد برایش خوانده بود که آنقدر فوقالعاده بود که .  می داد

از آن زمان را .  لرزیدم.  کامال بی حرکت ولی هنوز آسیب دیده بودم.  ه ي آن خاطره دیدم شگفت زده شدمیندرپس زم

  ...آتش ترسناك.  دید خودم به یاد آوردم

      و جیکوب هم با هم آهنگی روي کاناپه خروپف سثْبقیه غرق در گفتگویشان بودند و  -عد از تقریبا یک ساعتب

، کم کم حاشیه هاي آنها تار  قبل از اینکه به پایان خود برسند . شروع کردند به کند شدن رِنزمهخاطرات  - می کردند

، می خواستم با وحشت حرف ادوارد را قطع  هنگامی که پلک هایش افتاد و بسته شد.  و تمرکزشان بهم ریختشد 

دیل به دایره اي شد تبلبهاي گوشتالود صورتی رنگش .  خمیازه کشید رِنزمه ؟ مشکلی پیش اومده بود رِنزمهبراي  -کنم

  . ، و چشمهایش دیگر باز نشد
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پشت پلک هایش به رنگ بنفش روشن ابرهاي رقیق .  ، دستش از صورتم کنار رفت هنگامی که به خواب فرو رفت

ادم و آن را ، با احتیاط دستش را دوباره روي پوستم قرار د براي اینکه بیدارش نکنم.  قبل از طلوع خورشید بود

سوسو کنان مثل دسته اي ، رنگ هایی  از چند دقیقه در ابتدا چیزي حس نکردم و بعد . ه داشتمگکنجکاوانه  همانجا ن

  .                                 از پروانه ها در ذهنش در اهتزاز بودن

لذت می بردم از .  فقط رنگ ها بودند و شکلها و صورت ها.  هیچ مفهومی نداشت.  ، رویایش را نگاه می کردم مسحور

در افکار غیر هوشیارانه اش ظاهر  - باشکوه فنا ناپذیر، و  ، انسانی زشت هر دو صورتم -اینکه می دیدم چقدرر صورتم

  ..سعی کردم که اجازه ندهم این اتفاق بیافتد.  من شانه به شانه ي جیکوب بودم.  بیشتر از ادوارد یا رزالی . می شد

فقط حرف  ، اینکه طور ادوارد میتوانست خوابیدن مرا بعد از یک شب خسته کننده ببیندچبراي اولین بار متوجه شدم که 

  . را تماشا کنم رِنزمهمن می توانستم تا ابد خوابهاي .  زدن من در خواب را گوش کند

.  توجه مرا جلب کرد و برگشتم تا از پنجره به بیرون نگاه کنم » باالخره« :  تغییر تن صداي ادوارد هنگامی که گفت

فقط .  هیچ چیز در تاریکی پنهان نشده بود . مولی من دور را به همان خوبی قبل می دید.  شب تاریک و عمیقس بود

  . رنگشان عوض شده بود

آلیس قبل  . ، بلند شد و به آرامی کنار رفت ، هنگامی که آلیس در سمت دیگر رودخانه ظاهر شد م کرده بودخا زلیا هنو

جلو تاب داد بطوریکه ، خودش را مثل یک ژیمناستکار به عقب و  از اینکه با یک چرخش افقی از روي رودخانه بپرد

درست درون رودخانه پرید و باعث شد که آب به اندازه ي بیرون  امتهنگامی که .  دستانش به پنجه پاهایش رسید

 جاسپر،  در کمال شگفتی من . یک پرش سنتی انجام داد ازمه،  بیاید که قطرات آن به پنجره ي پشتی بر خورد کند

  . ، به نظر  ناموزون یا حتی ماهرانه می آمد بعد از بقیه،  پرش موثر او.  دنبال آنها امد

 .ناگهان همه به من لبخند زدند.  مدآ مبهم و عجیبی آشنا می لبخند  بزرگی که صورت آلیس را پوشانده بود به طرز

د ادوارد ، براي کارالیل سخاوتمندانه و لبخن ، رزالی همراه با برتري هیجان زده امت،  براي  شیرین ازمهلبخند 

  . آرزومندانه بود

به طور آشکار دورش را گرفته بایی ، دستهایش به جلو دراز شده بود و هاله اي از ناشکی آلیس زودتر از بقیه وار خانه شد

  .د د معمول که به آن وصل شده بوحهمراه با کمانی صورتی بزرگتر از ، یک کلید برنزي روزانه  در کف دستش.  بود

را محکم تر با دست راستم چسبیدم در نتیجه می توانستم  رِنزمهاو کلید را براي من گرفته بود و من به طور ناخود آگاه 

  . آلیس کلید را در دستم انداخت.  دست چپم را دراز کنم

اولین .  ههیچ کس در همون روز تولد شروع به شمردن تولد نمی کن« :  ا چرخاندم و به او یاد آوري کردمچشمانم ر

  » ، آلیس الروز تولد بعد از یک سالهس
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امروز سیزدهم .  فعال،  میگیریمما تولد خون آشامی تورو جشن ن« :  انب شدجالتی حق به حلبخندش تبدیل به 

  » ! ، تولد نوزده سالگیت مبارك ، بال سپتامبره

   

                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 www. twilight . ir                                                            بال: کتاب سوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ٣صفحھ 

  

  فصل بیست و چهارم

  سورپرایز

  

  

     . سرم را با شدت تکان دادم و نگاهی به چهره ي از خود راضی همسر هفده ساله ام انداختم »! نه ، امکان نداره « 

  » . من واسه همیشه هجده ساله ام.  افزایش سنم متوقف شدهمن از سه روز پیش .  ، این حساب نمی شه نه« 

ما در هر صورت « .  به تندي شانه اش را باال انداخت تا از اعتراض من سر باز کند » . حاال هرچی« :  آلیس گفت

  » . ، پس باهاش کنار بیا جشن می گیریم

  . جرو بحث با آلیس چندان سودي نداشت.  آهی کشیدم

  . نی را در چشم هاي من دید نیشخندش به طرز غیر قابل باوري عریض تر شدوقتی که عقب نشی

  » رو باز کنی؟ تآماده اي کادو« :  آلیس با لحن آهنگ گونه اي گفت

این یکی درازتر و نقره اي بود با یک ربان آبی کم زرق و برق دار  -و کلید دیگري را » . کادوها« :  ادوارد تصحیح کرد

  . داز جیبش درآور - تر

ماشین « :  فوراً فهمیدم که این کلید مال کجا بود.  با خودم کلنجار رفتم تا از چرخ دادن چشم هایم جلوگیري کنم

به نظر می رسید به خون آشام تبدیل شدن هیچ عالقه ي .  در عجب بودم که آیا باید هیجان زده باشم یا نه» .بعد

  .  نکرده استفوري اي نسبت به ماشین هاي اسپرت در من ایجاد 

  . و بعد درحالی که جوابش را پیش بینی می کرد زبانش را بیرون آورد » . اول مال من« :  آلیس گفت

  » . مال من زودتره« 

.  تمام روز داشت منو می کشت« .  کلمات آلیس به ناله شباهت داشت » . لباس پوشیدهاما نگاه اون چطوري « 

  » . واضحه که که اولویت با اونه
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نکند یک صندوق پر از .  ، ابروهایم در هم رفتند این فکر بودم که چطور یک کلید مرا به لباس هاي جدید می رسانددر 

  ؟ لباس برایم گرفته بود

  » . ، قیچی ، کاغذ سنگ.  سرش باهات بازي می کنم - می دونم« :  آلیس پیشنهاد داد

  . جاسپر بی صدا خندید و ادوارد آهی کشید

  » ؟ چرا فقط بهم نمی گی کی برنده میشه« :  گفت ادوارد به خشکی

  » .عالی شد.  من می برم« .  آلیس با شوق و ذوق لبخند زد

ادوارد به من لبخند موذیانه اي زد و بعد سرش را به طرف جیکوب  » . ، شاید بهتر باشه تا صبح صبر کنم در هر حال« 

   ؛ در عجب بودم که آنها این دفعه چه مدت بیدار اند تکان دادکه به نظر می رسید به خواب شبانه فرو رفته  سثْو 

؟ این جوري یه نفر هست  ، موافقی کیفش بیشتره بزرگ بیدار بشه فکر کنم اگه جیکوب واسه افشاگري« .  مانده اند

  » ؟ که یه ابراز احساسات درست بکنه

  . او خوب مرا می شناخت.  در جواب نیشخند زدم

  » .رو بده رزالی رِنزمه... س، ن بال.  ونآخ ج« :  آلیس گفت

  » ؟ اون معموالً کجا می خوابه« 

اون هیچ وقت تو .  بقیه اش رو خودت برو.  زمهیا ا.  یا جیکوب.  تو بغل رزالی« .  آلیس شانه هایش را باال انداخت

  » . اون لوس ترین نصفه خون آشام تاریخ می شه.  تمام زندگیش زمین گذاشته نشده

اون هیچم لوس ترین نصفه « :  رزالی گفت.  را در بازوهایش می گرفت ادوارد خندید رِنزمهزمانی که رزالی استادانه 

  » . اون زیبایی می شه که در نوع خودش بی بدیله. خون آشام تاریخ نمی شه

  نوز در لبخند او وجود داردمن خوشحال بودم که می دیدم رفاقت تازه ایجاد شده ي بین ما ه رزالی به من نیشخند زد و

اما شاید ما .  دیگر به زندگی من بستگی نداشت ادامه یابد رِنزمهکامالً مطمئن نبودم که این دوستی پس از آنکه زندگی 

من باالخره همان انتخابی را .  به حد کافی درکنار هم جنگیده بودیم که حاال بتوانیم براي همیشه دوست باقی بمانیم

انگار به نظر می رسید آن تمام خشم او نسبت به انتخاب هاي دیگر مرا از .  ه اگر او جاي من بود می کردکرده بودم ک

  . درون او پاك کرده

آهنگ گونه .  ، بعد آرنجم را گرفت و مرا به سمت در پشتی راند آلیس کلید ربان پیچی شده را در دست من هل داد

  » . ، بزن بریم بزن بریم« :  گفت

  » ؟ بیرونه« 
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  »یه جورهایی « :  آلیس که مرا به طرف جلو هل می داد، گفت

  » .زمهمخصوصاً ا.  ، این از طرف همه ي ماست از کادوت لذت ببر« :  رزالی گفت

  » مگه شما نمیاین؟« .  متوجه شدم که هیچ کس از جایش تکان نخورده بود

  »بعداً... ه اش بهمون بگی، می تونی دربار ازش قدردانی کنیبهت این فرصت رو می دیم که به تنهایی « :  رزالی گفت

، هرچند مطمئن  چیزي در خنده ي او وجود داشت که باعث شد حس کنم دارم سرخ می شوم.  قاه قاه خندید امت

  . نبودم چرا

یک ذره  -هدیه، عالقه نداشتن به  مثل تنفر حقیقی از سورپرایزها و در کل -متوجه شدم که خیلی چیزها درمورد من

باعث آسودگی کشف اینکه چقدر از خصوصیات ذاتی و حیاتی ام با من به این بدن جدید آمده .  هم تغییر نکرده است

  . دخاطر بو

  . لبخند جانانه اي زدم.  من انتظار نداشتم که خودم باشم

.  توانستم جلوي لبخندم را بگیرم، همچنان که در شب ارغوانی او را دنبال می کردم نمی  آلیس با زور آرنجم را کشید

  . فقط ادوارد با ما آمد

، به نرمی دوبار خیز  سپس بازوي مرا ول کرد » . این همون شور و شوقیه که دنبالشم« :  آلیس با رضایت گفت

  . برداشت و به آن طرف رودخانه پرید

  »، بال  زودباش بیا« :  از آن طرف نهر صدا زد

شاید اندکی جالب تر چون که شب .  ؛ این کار درست به اندازه ي امروز عصر جذاب بود ادوارد هم زمان با من پرید

  . همه چیز را جدید و پررنگ کرده بود

دنبال کردن صداي زمزمه ي پاهاي او بر روي زمین و رد .  آلیس روي پاشنه هایش جهید و به طرف شمال روانه شد

  . بوه چشم هایم را روي او نگه دارم ساده تر بودتازه ي عطر او از اینکه در بین پوشش گیاهی ان

  . او بدون اطالع قبلی چرخید و به سرعت جایی که من مکث کرده بودم برگشت

  . و به طرف من پرید » بهم حمله نکنی ها،« :  او هشدار داد

نیاز به  » می کنی؟داري چیکار « :  ، پرسیدم وقتی از پشت با من گالویز شد و دستهایش را دور صورت من حلقه کرد

  . ، اما کنترلش کردم کنار انداختن او را حس می کردم

  » .می خوام مطمئن شم تو نمی تونی ببینی« 
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  » . من بدون نمایش هم می تونستم ترتیبش رو بدم« :  ادوارد پیشنهاد کرد

  » .دستش رو بگیر ببرش جلو.  تو ممکنه بذاري اون تقلب کنه« 

  » -، من آلیس« 

  » .ما این رو به سبک من انجام می دیم.  ، بال نکناذیت « 

بعدش اون می ره .  ، بال فقط چند ثانیه مونده« .  انگشتان ادوارد را حس کردم که دور انگشت هاي من می پیچیدند

نگران برخورد به یک درخت .  به راحتی پا به پاي او رفتم.  او مرا به طرف جلو کشید » . یکی دیگه رو اذیت کنه

  . بودم؛ احتماالً آن درخت تنها چیزي بود که در آن سناریو آسیب می دیدن

  » .این به همون اندازه که واسه اونه مال تو هم هست.  بد نیست یکم قدرشناس تر باشی« :  آلیس از او گله کرد

  » . ، آلیس بازم ممنونم.  راست می گی« 

فقط یه خورده اونو به .  همونجا وایسا« :  جیغ کشید.  اال رفتیکدفعه صداي آلیس از هیجان ب » .باشه.  ، آره آره« 

  » آماده اي؟.  همون جوري  آره،.  طرف راست برگردون

رایحه اي که به اعماق .  بوي جدیدي که آنجا می آمد توجه ام را جلب کرد و کنجکاوي ام را بر انگیخت »آماده ام « 

  . به طرف معما خم شدم.  ؟ چیزي آهنی هم بود خاك اره.  گل هاي رز.  دود.  پیچ امین الدوله.  جنگل تعلق نداشت

  . آلیس از پشت من پایین پرید و دستش را از روي چشم هایم برداشت

،  یک کلبه ي کوچک سنگی.  ، در محوطه ي کوچکی از جنگل آشیان گرفته بود آنجا.  در تاریکی ارغوانی خیره شدم

  . به بنفش به نظر می رسیدکه در نور ستاره ها خاکستري مایل 

  . ، چیزي که در طبیعت آفریده شده بود نه سربرافراشته بودکه انگار از داخل صحبه قدري با اینجا همخوانی داشت 

رزهایی .  در راه خود به دور پوشش چوبی پیچیده بود  ، پیچ امین الدوله از یکی از دیوارها به فرم شبکه اي باال رفته بود

تابستان می روییدند در باغچه ي اي به اندازه ي یک دستمال گردن که در زیر پنجره هاي میانی قرار که در اواخر 

، چشم را به سمت در چوبی  ، به رنگ یاغوت ارغوانی در شب باریکه اي از سنگ هاي مسطح.  داشت شکفته بودند

  . قوسی شکل که با مهارت ساخته شده بود هدایت می کرد

  . ، شوکه شده بودم که در دست داشتم پیچیدم دستم را دور کلیدي

  . ؛ با خاموشی محض این صحنه ي کتاب داستان همخوانی داشت صداي آلیس حاال مالیم بود » ؟ نظرت چیه« 

  . دهانم را باز کردم اما چیزي نگفتم
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و اون .  ه خودمون بخوایمزمه فکر کرد ممکنه که ما واسه یه مدت یه جایی رو واسا« :  ادوارد با صدایی نجواگونه گفت

  ». این خونه ي کوچیک حداقل تا صد سال گذشته فروریخته بوده.  عاشق اینه که یه بهانه واسه ساخت و ساز پیدا کنه

  . ، دهنم مثل یک ماهی باز و بست می شد همچنان خیره نگاه می کردم

واي مطمئنم می تونیم یه جور دیگه ، اگه می خ منظورم اینه که« .  چهره ي آلیس دمق شد » دوستش داشتی؟« 

زمه فکر ، اما ا ، یه برج با ستون و این چیزها هزارتایی اسکوئر فیت اضافه بشه می خواست یه چند امت.  درستش کنیم

صدایش کم کم داشت بلندتر و کلمات تندتر ادا  » . می کرد اگه اون جوري به نظر بیاد که باید باشه بیشتر خوشت میاد

  » -زیاد طول نمی کشه تا.  ، می تونیم برگردیم سر کار اگه اشتباه می کرده« .  می شد

  » ! هییس« :  به زحمت گفتم

  . چند ثانیه طول کشید تا به حالت عادي برگردم.  او لب هایش را بر هم فشرد و منتظر ماند

  » دارین واسه تولدم یه خونه بهم می دین؟« :  زمزمه وار گفتم

  » .به فضاي بیشتر داللت داره خونه به نظرم کلمه ي.  تازه این یه کلبه بیشتر نیست.  به ما« :  ردادوارد تصحیح ک

  » .از خونه ام بدگویی نکن« :  آهسته به او گفتم

  » .تو دوسش داري« .  آلیس ذوق زده شد

  . سرم را تکان دادم

  » ؟ عاشقشی« 

  .سرم را به نشانه ي رضایت تکان دادم

  » ! زمه صبر کنمواسه گفتن به انمی تونم « 

  "چرا اون نیومد؟"

همه یادشونه تو با هدیه  اونا... ، می دونی اوه« .  ، انگار جواب دادن به سوال من سخت بود لبخند آلیس کمی محو شد

  » . نمی خواستن خیلی تحت فشارت بذارن تا خوشت بیاد.  ه جوري هستیچ

  » دوسش نداشته باشم؟چطور می تونم .  عاشقشم اما بدون شک« 

عاقالنه ازش استفاده .  ، کمدت پر شده به هرحال«  . او به بازویم دست کشید » . خوشحال می شن تاز این حرف« 

  » . به گمونم همش همین بود... دیگه. ی کن

  » تو نمیاي داخل؟« 
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اگه نتونستی لباس هاتو با .  می زنمسر ... من بعداً.  ادوارد جاها رو بلده« .  او چند قدم عادي به طرف عقب برداشت

       . می خواد بره شکار جاز« .  او با سوءظن نگاهی به من انداخت و بعد لبخند زد » . هم ست کنی بهم زنگ بزن

  » . می بینمت

  . او مثل برازنده ترین گلوله ها داخل درخت ها شتافت

.  ؟ نمی خواست اونا فاصله بگیرن بدم اونقدر من واقعاً.  بودعجیب « :  وقتی نواي پرواز او کامالً محو ناپدید شد گفتم

  » -زمه بگیم، به ا باید برگردیم.  حتی ازش درست تشکر نکردم.  حاال احساس گناه می کنم

  » . هیچ کس فکر نمی کنه تو بی منطقی.  ، احمق نشو بال« 

  » - پس چی« 

  » .این باره زیرك باشه آلیس سعی داشت در.  تنهایی هدیه ي دیگه ي اون هاست« 

  » . اوه« 

دیگر درختان یا سنگ ها یا ستاره ها را .  ممکن بود هرجایی باشیم.  فقط همین حرف کافی بود تا خانه ناپدید شود

  . فقط ادوارد بود.  ندیدم

الکتریسیته او از این حقیقت که یک جریان  » . بذار بهت نشون بدم اون ها چیکار کردن« :  او دستم را کشید و گفت

  ؟ مانند آدرنالین در خون در بدنم موج می زند غافل بود

، منتظر عکس العمل هایی شدم که دیگر بدنم قادر به  یک بار دیگر به طرزي عجیب احساس بی تعادلی کردم

        ییبا صدا.  قلبم باید طوري می تپید گویی چیزي نمانده بود یک موتور بخار به ما برخورد کند.  انجامشان نبود

  . گونه هایم باید به رنگ قرمز پررنگ در می آمدند.  ر کنندهکَ

  . این طوالنی ترین روز زندگی ام بود.  ، باید فوق العاده خسته می بودم از آن باب

فقط یک خنده ي سریع ناشی از  - ، با صداي بلند خندیدم وقتی که متوجه شدم که امروز هرگز به اتمام نمی رسد

  . شوك

  » منم می تونم جوك رو بشنوم؟« 

فقط داشتم .  این یکی خیلی خوب نیست« :  همان طور که راه را به طرف در کوچک گرد هدایت می کرد به او گفتم

حتی با وجود این .  یه جورهایی سخته تو ذهنم هضمش کنم.  امروز اولین و آخرین روز از ابدیته... فکر می کردم که

  . دوباره خندیدم » . همه جاي اضافه اي که هست
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کلید را داخل .  ، منتظر من شد تا افتخارش نصیبم شود دستش را به طرف چفت در دراز کرد.  او با من آهسته خندید

  . کردم و آن را چرخاندم

کاش .  ؛ من فراموش کردم که تمام این ها چقدر زیاد باید واسه ي تو عجیب باشه ، بال تو در این باره خیلی خوبی« 

و این  -او خم شد و به قدري سریع من را روي بازوانش بلند کرد که متوجه نشدم چه می کند » . بشنومشتونستم  می

  . حتماً نشان می داد که خبرهایی هست

  » ! هی« 

بهم بگو اآلن داري راجع به چی .  ولی کنجکاوم.  عبور از چهارچوب در قسمتی از شرح کار منه« :  به من یادآوري کرد

  » می کنی؟فکر 

و قدم  به داخل اتاق نشیمن سنگی  - در با صداي غژغژي که به سختی شنیده می شد عقب رفت -او در را باز کرد

  . گذاشت

چیزهاي خوب و چیزهایی که باعث نگرانی هستن و چیزهایی .  ، همه در آن واحد می دونی.  همه چیز« :  به او گفتم

   این.  زمه یه هنرمنده، به این فکر می کنم که ا اآلن.  سرم نگه می دارماینکه چطور  این همه رو تو .  که جدیدن

  » !فوق العادست

سقف کوتاه .  زمین با سنگ هاي صاف و صیقلی پوشانده شده بود.  داخل کلبه چیزي از یک قصه ي شاه و پري بود

در بعضی جاها دیوارها گرم   .خوردتیرهاي بلند و آشکاري داشت که مطمئناً سر شخصی به بلندي جیکوب  به آن می  

، بقایاي آتشی که آهسته سوسو می زد  شومینه ي روشن در گوشه. موزائیک هاي سنگی ، در نقاط دیگر و چوبی بودند

  . ، آبی و سبز بودند شعله هاي کوتاه به خاطر نمک -چوب آب آورده آنجا می سوخت.  را نگه می داشت

. اما سازگار و موافق بود ، ، یک کدام از آنها با دیگري هم خوانی نداشت شده بود کلبه با قطعه هاي گلچین شده مجهز

، در حالی که یک چهارپایه ي کوتاه کنار شومینه مدرن  یک صندلی به نظر تا حدودي قرون وسطایی به نظر می رسید

           یلم برداري در ایتالیاتر بود و قفسه ي کتاب داخل دیوار در برابر پنجره ي آن طرف مرا به یاد صحنه هاي ف

چند نقاشی .  ، مثل یک پازل بزرگ سه بعدي در کنار هم قرار گرفته بودند به گونه اي هر قطعه با بقیه.  می انداخت

نقاشی هاي . چندتا از  آنهایی که در خانه ي بزرگ خیلی دوستشان داشتم - روي دیوارها بود که آنها را می شناختم

اینجا مکانی بود که . نمی شد روي آنها قیمت گذاشت، اما انگار جاي آنها هم اینجا بود، مثل بقیه اصلی که بدون شک

که فقط انتظار داشتید سفید برفی با سیبش در دست اینجا قدم جایی . باور کند جادو وجود دارد هرکسی می توانست

  .بزند، یا تکشاخی توقف کند و بوته هاي رز را بجود

مطمئناً من می دانستم که او سخت در .  ر می کرد که متعلق به دنیاي داستان هاي ترسناك استادوارد همیشه فک

  . در افسانه ي پریان.  تعلق داشت اینجاواضح بود که او به .  اشتباه بود
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  . و حاال من با او در داستان بودم

از هوش برنده اش فقط چند اینچ آنطرف می خواستم از این فرصت که او مرا روي پاهایم نگذاشته بود و صورت زیباي 

 رِنزمه... هیچ کس نقشه اي واسه نس.  زمه به فکر یه اتاق اضافی بودخوش شانسیم ا« :  تر بود استفاده کنم که گفت

  » .نداشت

  . ، افکارم به مسیري رفتند که کمتر خوشایند بود به او اخم کردم

  » .تو دیگه نه« :  گله کنان گفتم

  »داره روم اثر می ذاره .  ، من این رو همش توي فکر اونها می شنوم می دونی. م شق، ع ببخش« 

  .کوتاه  نمی آمدم من ، خوب.  شاید اجتناب ناپذیر بود.  ، شیطان دریاها کودك من.  آهی کشیدم

  »، تا خوشحال بشه  که اینجوري بوده می گم، حداقل من به آلیس  یا.  مطمئنم دل تو دلت نیست که کمد رو ببینی« 

  » باید بترسم؟« 

  » .وحشت زده« 

، مثل این بود که این قلعه ي  او مرا به طرف یک هال باریک سنگی با با تاقی هاي کوچک در سقف حمل کرد

  . مینیاتوري ماست

.  می شه رِنزمهاون اتاق « :  ، گفت او که سرش را به طرف اتاق خالی که کف آن چوبی و کم رنگ بود تکان می داد

  » ...، با وجود گرگینه هاي عصبانی اونا زیاد وقت نداشتن که کاري باهاش بکنن

، آن هم زمانی که همین هفته ي پیش تماماً کابوس  ، از اینکه چقدر سریع همه چیز درست شده بود بی صدا خندیدم

  . مانند به نظر می رسید حیرت زده شده بودم

  .  طور عالی کرده بود این لعنت به جیکوب که همه چیز را

فکر می کرد ممکنه باهاش رابطه .  زمه سعی کرد یه کم از جزیره اش رو واسه ي ما اینجا برگردونها. ایجا اتاق ماس« 

  » .برقرار کنیم

زمین چوبی روشن با اتاق دیگر .  ، با ابرهاي ظریفی که از سایبان به طرف پایین معلق بودند تخت بزرگ و سفید بود

سفیدي -دیوارها تقریباً به همان آبی.  ، درك کردم که این دقیقا به رنگ ساحل باستانی است ی داشت و حاالهمخوان

.  یک روز درخشان و آفتابی بودند و دیوار پشتی درهاي شیشه اي داشت که به سمت باغ مخفی کوچک باز می شدند

یک اقیانوس کوچک و آرام .  سنگ هاي درخشان ، به صافی آینه و لبه هایی از رزهاي رونده و یک حوض کوچک گرد

  . براي ما
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  . تنها چیزي بود که توانستم بگویم » اوه« 

  » .می دونم« :  او زمزمه کرد

، تمام ذهنم را  گرچه خاطرات انسانی و مه گرفته بودند.  ، خاطرات در ذهنمان زنده شدند براي دقیقه اي آنجا ایستادیم

  . انباشتند

از این اتاق  - باید بهت هشدار بدم. ه کمد پشت اون درهاي دوتایی« .  و خیره کننده اي زد و بعد خندید او لبخند جانانه

  » .هم بزرگ تره

، نفس شیرین  بازوهایی که زیر من حلقه شده بودند -بازهم به جز او چیزي در دنیا نبود.  حتی نگاهی به درها نینداختم

و هیچ چیز وجود نداشت که حاال بتواند  - با لب هاي من فاصله داشتند ، لبهایش فقط چند اینچ او روي صورت من

  . ، چه خون آشام تازه متولد شده بودم و چه نه حواس مرا پرت کند

    ما به آلیس«  : ، آهسته گفتم در حالی که انگشت هایم را داخل موي او فرو و صورتم را به او نزدیک تر می کردم

ما .  بهش می گیم ساعت ها اونجا موندم و لباس هارو پوشیدم و بازي کردم.  تو کمد می گیم که من مستقیم دویدم

  » .می گیم دروغ

فقط سعی داشت مثل یک مرد اصیل بگذارد من از هدیه ي تولدم یا شاید خودش قبالً آنجا بود و  ، او حالت مرا گرفت

صداي .  ، ناله ي خفیفی در گلویش پیچید یدبا هیجانی ناگهانی صورت مرا به طرف صورت خودش کش.  قدردانی کنم

، حس می کردم نمی توانم به حد کافی سریع  آن جریان الکتریسیته را در بدنم به چیزي نزدیک به جنون آنی فرستاد

  . خودم را به او نزدیک کنم

.  بود شده بودندقبالً نا من، لباس هاي  خوشحال بودم که حداقل پارچه را زیر دست هایمان شنیدم وصداي شکافتن 

، ولی ما  تقریباً چشم پوشی کردن از تخت خوشگل سفید به نظر بی ادبی بود.  دیگر براي لباس هاي او خیلی دیر بود

  . قصد نداشتیم تا آنجاها پیش برویم

  . این ماه عسل دوم مثل اولی نبود

آماده بودم تا زندگی انسانی ام را طوالنی  من.  بهترین بخش آن.  زمان ما در جزیره خالصه اي از زندگی انسانی ام بود

  .چونکه قسمت فیزیکی دیگر قرار نبود آن طور باشد.  ، تا فقط چیزي که با او داشتم را مدتی بیشتر نگه دارم تر کنم

  . ، باید حدس می زدم که بهتر خواهد بود پس از روزي مانند امروز

       ، تک تک خطوط زیباي چهره ي ستم با چشم هاي قوي تازه اممی توان -حاال واقعاً می توانستم قدر او را بدانم

می توانستم رایحه ي خالص واقعی او را .  ، هر زاویه و تمام سطوح او را ببینم بدن متناسب و بی عیب او ، بی نقصش

  . روي زبانم بچشم و لطافت باورنکردنی پوست مرمرینش را زیر انگشتان حساسم حس کنم
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  . دست او بسیار حساس بود پوست من هم زیر

، یک شخص متفاوت وقتی که بدن هاي ما باوقار روي زمین رنگ پریده ي ماسه اي رنگ به هم  او تماماً جدید بود

 ما می توانستیم.  مخصوصاً بدون آن - بدون ترس.  ، نه خودداري و محدودیت نه احتیاط.  پیچیده و یکی شده بودند

  . باالخره برابر.  دو با هم سهیم بودیمحاال هر  -عشق بازي کنیم باهم

. او خیلی از خودش را نگه داشته بود.  ، هر تماس بیش از چیزي بود که به آن عادت داشتم مانند بوسه هایمان در قبل

  . ، اما نمی توانستم باور کنم چه چیزهایی را از دست داده بودم البته در آن زمان الزم بود

، اما خیلی سخت بود که با احساساتی تا به این حد شدید روي  هستمهن نگه دارم که من قوي تر از او سعی کردم در ذ

،  اگر هم آزاري به او زدم ، هر چیزي تمرکز کنم و توجه ام را هر دقیقه روي یک میلیون جاي مختلف از بدنم بکشم

  . شکایتی نکرد

او هم  من هرگز خسته نمی شدم و. پی برد یک بخش خیلی خیلی کوچک در سرم به معماي جالبی در این موقعیت 

ما نیاز نداشتیم نفس هایمان را نگه داریم یا استراحت کنیم یا بخوریم یا حتی از دستشویی استفاده .  همین طور بود

، بی نقص ترین بدن کل دنیا را داشت و من همه ي او  یباتریناو ز.  ؛ ما دیگر هیچ نیاز انسانی دنیوي اي نداشتم کنیم

     ، به من دست حاال واسه یه روز بسمه:  براي خودم داشتم و حس اینکه زمانی به نقطه اي می رسم که فکر کنم

   ، چطور ، در چنین موقعیتی بنابراین.  و روز هرگز به پایان خود نمی رسید.  من همیشه بیشتر می خواستم.  نمی داد

  ؟ کنیم توقفمی شد زمانی 

  . اینکه هیچ جوابی نداشتم به هیچ وجه باعث ناراحتی ام نشد

، از سیاه به خاکستري  اقیانوس کوچک در بیرون.  وقتی آسمان شروع به روشن شدن کرد به طور مبهمی متوجه شدم

   .شاید او در رزها النه داشت - یک چکاوك جایی در همین نزدیکی ها شروع به خواندن کرد گرایید و

  »دلت براي این تنگ می شه؟ « :  وقتی آواز او تمام شد از ادوارد پرسیدم

  .، اما دقیقاً نمی شد گفت مکالمه اي را دنبال می کردیم این اولین باري نبود که حرف می زدیم

  »چی؟  براي« :  زیر لب گفت

، و فقط تو این فکر بودم این که تو از  من هیچ چیزي رو از دست ندادم... ، بوي خوش ، پوست نرم گرما -همه اش« 

  ». یه کمی برات ناراحت کننده باشه دست دادي

        ، شرط غیر ممکنه.  ناراحت باشه کم ترسخته یه نفر رو پیدا کنی که حاال از من « .  او خندید، آهسته و مالیم

، به اضافه ي تمام چیزهایی فکرشو  تعداد زیادي از مردم به تک تک چیزهایی که می خوان نمی رسن.  می بندم

  ». ، اون هم تو یه روز نکرده بودن درخواست کنن
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  »داري از سوال طفره می ري؟ « 

  ». هستی تو گرم« :  به من گفت. او دستش را روي صورتم فشرد

. ، اما راحت تر بود نه مثل لمس پوست داغ آتشین جیکوب.  ، دست او گرم بود براي من.  این به جهتی حقیقت داشت

  .طبیعی تر

    او بسیار آهسته انگشتانش را از صورتم به پایین کشید، به نرمی از آرواره ام تا گلویم و بعد تمام راه را به طرف میان

  . چشمانم کمی داخل سرم چرخیدند.  تنه ام نوازش کرد

  ». تو نرمی« 

  . ، از این رو منظور او را متوجه می شدم انگشتان او در برابر پوست من مانند ساتن بودند

  »یما هارو موقع شکارمون یادت هست؟ عطر اون راهپ.  شده تنگنمی تونم بگم دلم براش ... ، خوب و در مورد بو« 

  ». سخت تالش کردم جلوي خودمو بگیرمخیلی « 

  ». فرض کن ببوسیش« 

  .، انگار ریسمان هواي داغ یک بالون را کشیده باشی گلویم شعله ور شد

  ». اوه« 

بیش تر از  هیچ کس.  رو از دست ندادم هیچ چیزي، چون  من تمام وجودم سرشار از لذته.  پس جواب نه ا.  دقیقاً« 

  ». اآلنه من چیزي نداره

  . ، اما ناگهان لب هایم خیلی مشغول بودند می خواستم او را از یک استثناء براي گفته اش باخبر کنم

  . ، به فکر سوال دیگري از او افتادم وقتی هنگام طلوع آفتاب استخر کوچک به رنگ مروارید درآمد

اون ها تمام وقتشون رو  - ز، آلیس و جاسپر، ام و ر زمه، کارالیل و ا ؟ منظورم اینه که این چقدر ادامه پیدا می کنه« 

... نای.  ، کامالً لباس پوشیده اونها تمام مدت بیرون بین مردم هستن.  ي اتاقشون نمی گذرونن پشت در قفل شده

  . خودم را بیشتر به او پیچاندم تا مشخص کنم از چه حرف می زنم »شهوت هیچ وقت فروکش می کنه؟ 

اکثر خون آشام هاي جوون  . ، تا اینجا تو از همه خیلی متفاوت تر بودي خوب هر کسی فرق داره و.  گفتنش سخته« 

البته .  به نظر نمیاد اون مصداق تو باشه.  به قدري عطش فکر و ذکرشونه که تا یه مدت متوجه چیزهاي زیادي نیستن

نه عطش و نه هیچ .  ، احتیاجات دیگه خودشون رو نشون می دن ، بعد از اون یه سال اول توي اکثر خون آشام ها

، یاد گرفتن درجه  بحث به سادگی سر یادگیري و متعادل کردن اون هاست.  نمی شه نگکمرهوس دیگه تا ابد واقعاً  

  »... کنترلشون بندي اولویت ها و
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  »چقدر؟ « 

قبل از اینکه بتونم تحمل کنم بین .  از همه بدتر بودن امترزالی و « .  او لبخند زد و اندکی بینی اش را چین انداخت

باالخره .  زمه و کارالیل به سختی طاقت می آوردنحتی ا.  دهه ي ناب طول کشیدشعاع پنج مایلی شون بمونم یه 

ز چی زمه می دونه ر، اما ا از این بزرگتر بود.  مه واسه ي اونها هم یه خونه ساختاز . زوج خوشحال رو انداختن بیرون

  ». ف دیگه می دونه تو چی دوست داريدوست داره و از طر

، اما اگر من ده سال را  هیچ ربطی به ما ندارند امتمطمئن بودم که رزالی و  »عد از ده سال؟ ، با این حساب ب پس« 

  »؟ مثل اینی که اآلن هستن؟  همه دوباره نرمال می شن« .  رد می کردم یک جورهایی خودنمایانه بود

ه ي من رو دیدي که مثل مردم تو خانواد.  ، مطمئن نیستم منظورت از نرمال چیه خوب« .  ادوارد دوباره لبخند زد

وقتی مجبور نباشی بخوابی یه مقدار .  به من چشمک زد ». ، اما شب هارو خواب بودي عادي زندگیشون رو می کنن

واسه اینکه چرا توي خانواده من بهترین .  غرایزت رو راحت متعادل کنی... این باعث می شه.  زیادي وقت می مونه

 ، بیشتر علوم رو مطالعه کردم من بیشترین کتاب هارو خوندم -غیر از کارالیل -اینکه چرا  موزیسین ام یه دلیلی هست،

باعث شده باشه باور کنی که من به خاطر فکر خوانی یه جور همه چیز  امتممکنه ... ، تو بیشتر زبان ها روون شدم

  ». وقت آزاد داشتم یه عالمه، اما حقیقت اینه که فقط  دانم

به طور موثر .  تکان حاصل از خنده کارهاي جالبی با طرزي که بدن هایمان به هم متصل بود کرد و با هم خندیدیم

  . گفتگو را پایان داد
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  فصل بیست و پنجم

  طرفداري

  

  .تنها کمی بعد ادوارد اولویت ها را بهم یادآوري کرد

  »... رِنزمه« فقط یک کلمه را به زبان آورد 

ناگهان حسی  ؟ آیا دنبالم می گشت . بودفکر کنم ساعت هفت صبح  . او به زودي از خواب بیدار می شد . آهی کشیدم

  ؟ یعنی امروز چه شکلی خواهد شد ! نزدیک به وحشت من را میخکوب کرد

  . ادوارد تمام استرس ناشی از گیج بودنم را احساس کرد

  »دو ثانیه ي دیگه خونه خواهیم بود ما  ، لباست رو بپوش . همه چیز روبراهه عشق من« 

      بدن الماس مانندش در نور ضعیف اتاق -برگشتم و نگاهش کردم . ی شده بودمکامال شکل یه شخصیت کارتون

 رِنزمهدوباره به سمت او برگشتم و دوباره به سمت  ، بود برگشتم رِنزمهبعد به سمت غرب ، جایی که  ، می درخشید

  . اون مرد قوي بود هر چی باشه - ادوارد لبخندي زد اما نخندید . احساس سرگیجه ي شدیدي داشتم . چرخیدم

مطمئنم که زمان زیادي طول  ، تا حاال که فوق العاده عمل کردي . همه چیز به خاطر ایجاد تعادله ، عشق من« 

  »به حالت عادي برگرده میکشه تا همه چیز 

  »؟  درسته . و ما تمام شب رو خواهیم داشت« 

  »زه می دادم االن لباست رو بپوشی؟ جافکر می کنی اگه این موضوع اصلی نبود ا« لبخندش وسیع تر شد 

من این آرزوي دیرینه و مخرب رو در حالت تعادل .همین براي من کافی بود تا بتونم ساعت هاي روز را پشت سر بذارم

براي من یه چیز  رِنزمهخیلی سخت بود که بخوام راجع به کلمش فکر کنم،- کنترل می کردم تا بتونم خوب باشم

فکر کنم هر کسی .ندگی بود،اما هنوز سخت بودم که بخوام به خودم به عنوان یه مادر فکر کنمحقیقی و حیاتی در ز

و داشتن بچه اي ...همچین احساسی رو داشته باشه اگر مجبور نشده باشه که نه ماه براي به دنیا آوردن بچه صبر کنه

.که هر ساعت تغییر پیدا میکنه
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حتی جلوي دو .ریع می گذرد دوباره من را براي لحظه اي دچار استرس کردچقدر س رِنزمهفکر کردن به اینکه زندگی 

  .در بیش از حد مزین و کنده کاري شده نایستادم تا نفسم را حبس کنم،قبل از اینکه بفهمم  آلیس چه کار کرده است

می دانستم که این بدون هیچ مقدمه اي وارد اتاق شدم،و قصد داشتم اولین چیزي را که لمس کردم ، بپوشم اما باید 

  .کار چندان آسان نیست

  »کدومش مال منه؟ « زمزمه کردم 

فکر کنم حتی اگه بقیه ي خونه رو هم کنار هم . همون طور که قول داده بود این اتاق خیلی بزرگتر از اتاق خواب ما بود

  .کنم می ذاشتیم  باز از اینجا کوچیک تر بود اما من مجبور بودم به جنبه ي مثبت قضیه نگاه

باعث تعجبم .سبک قدیمی رو فراموش کنه و به این شرارت رضایت بده ازمهبه یاد آوردم که آلیس تالش می کرد تا 

! بود که آلیس چه طور تونسته این کار رو انجام بده

  .همه چیز در کیف هاي لباس بسته بندي شده بود،دست نخورده و پشت سر هم 

  »همه ي اینها مال تو هست  ، چیز به جز جالباسی اینجاست همه ، تا اونجایی که من می دونم« 

  .او میله اي را که در سرتاسر اتاق کشیده شده بود لمس کرد

  »؟  همشون« 

  .شانه هایش را باال انداخت

  »آلیس « :  هر دو با هم گفتیم

  .او اسمش را به عنوان یک توضیح و من آن را به خاطر یک تکمیل کننده بر زبان آوردم

  »خوبه « 

رنگش صورتی  -وقتی لباس شب ابریشمی را دیدم زیر لب غرغر کردم . و بعد زیپ نزدیک ترین کیف را باال کشیدم

  . بچه گانه اي بود

  ! فکر کنم پیدا کردن یک لباس مناسب تمام روز طول می کشید

  »بذار کمکت کنم «  ادوارد پیشنهاد کرد

در آنجا یک جالباسی قرار .کردن رایحه هایی به عقب اتاق برگشت او هوا را به دقت بو کرد و بعد براي دنبال

  .با یک پوزخند پیروزمندانه،شلوار جینی را به من داد.دوباره بو کشید و بعد کمد را باز کرد.داشت

  »چه طور این کار رو انجام دادي؟ « اده بود رفتم به جایی که ایست
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  »؟  لباس پنبه اي و استرچ...حاال . مخصوص خودش رو دارهپارچه ي کتان هم مثل هرچیز دیگه اي بوي « 

  .او دوباره در نیمه ي دیگر جالباسی جستجو کرد و این بار لباس سفید آستین بلندي را برایم انداخت

  »مرسی « با شور و حرارت گفتم 

  .این دیوونه خونه پیدا کنمبوي هرکدام از لباس هاي نو را به خاطر سپردم تا اگر خواستم،بتونم دوباره لباسی را در 

حاضر بودم  ، اگر اون رو بدون لباس ندیده بودم -فقط چند ثانیه طول کشید تا اون لباس هاي مورد نیازش رو پیدا کنه

دستم رو گرفت و به  -قسم بخورم که هیچ کس زیباتر از ادوارد نیست وقتی که لباس نظامی و پلیورش رو می پوشه

  .ردیم،به آرامی از روي دیوار سنگی پریدیم و با سرعت جنگل رو طی کردیمسرعت از باغ مخفی عبور ک

  ! دستش رو رها کردم تا بتونیم با هم مسابقه بذاریم اما اون دوباره من رو شکست داد

    داشت با یک ظرف نقره اي پیچ و تاب دار بازي . و رز کنارش بودند امتروي زمین نشسته بود و  ، بیدار بود رِنزمه

به محض اینکه من رو در شیشه دید قاشق رو چنان محکم به زمین زد که  . می کرد و یک قاشق در دست راستش بود

کسانی که اطرافش بودند  . و با حالتی تحکم آمیز به جایی که من بودم اشاره کرد . جایش روي چوب باقی ماند

و چنان او را تماشا می کردند که انگار مشغول  ، بودندو کارالیل روي نیمکت نشسته  ازمه ، جاسپر ، آلیس ، خندیدند

  . تماشاي جذاب ترین فیلم هستند

هر دو به هم لبخند .قبل از اینکه بخوان بخندن من وارد اتاق شدم،عرض اتاق را طی کردم و از زمین بلندش کردم

  .زدیم

موهایش یک .حالت بچه گانه اي تبدیل می شدمدتی بعد، حالت طفل مانندش به .اون تغییر کرده بود،اما نه خیلی زیاد

به چیزي که قبال تصور می کردم .چهارم اینچ بلند تر شده بود،موهایش با هر حرکت مثل حلقه هاي فنر باال می پرید

باید از احساس ترسم تشکر کنم،همین تغییرات کوچیک مایه ي آرامش .فکر کردم،خیلی بدتر از این رو تصور کرده بودم

  .ا وجود سنجش هاي کارالیل،مطمئن بودم که تغییرات نسبت به دیروز به نسبت آهسته تر بودهحتی ب.بود

  .خودم را عقب کشیدم،فکر کنم دوباره گرسنه بود.گونه ام را لمس کرد رِنزمه

  »چند وقته که اینجاست؟ « یدم به محض اینکه ادوارد از در آشپزخانه ناپدید شد پرس

و می تونستم تصور کنم که اون هم به روشنی ، چیزي رو که من .صبحانه بیاره رِنزمه مطمئن بودم که میخواد براي

  . بهش فکر می کنم رو تصور می کنه

مطالبه کردن توضیح  - همش سراغت رو می گرفت ، فقط چند دقیقه ، میخواستیم زودتر خبرت کنیم« :  رز گفت

  »د تا این هیوالي کوچیک سرگرم شه ناون رو با سري دست دوم نقره اش ترسو ازمه . بهتریه

  »شیم مزاحمت ب...ما نمی خواستیم« لبخند زد  رِنزمهرز با نگاه حاکی از عالقه به 
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در  امتمی تونستم خنده ي پنهانی .و جلوي خندیدنش رو گرفت ، رزالی لبش رو گاز گرفت و به جاي دیگري نگاه کرد

  .رو به تمام خونه می فرستاد پشت سرم رو احساس کنم،که احساس لرزه مانندي

  »جادویی هست  . عاشق کلبه میشی . ما اتاقت رو آماده کردیم« خندم سعی کردم ن

  »فوق العادست  ،ازمه ممنونم « :  نگاه کردم  گفتم ازمهبه 

  . اما این بار اتاق ساکت نبود . دوباره خندید امت ، بتونه جواب بده ازمهقبل از اینکه 

راجع به قرض صحبت  ؟ دیشب چی کار می کردید . من فکر کردم شما تاحاال خرابش کردید ؟ سرجاشهپس هنوز « 

  »؟  می کردید

  . باره با صداي بلندي خندیدود

به  امتالبته  . و پیامدهاي منفی ناشی از از دست دادن کنترلم را به خودم یادآوري کردم. دندان هایم را به هم فشردم 

ت نبودسس ثْاندازه ي س...  

  »؟  یعنی گرگ ها امروز کجا هستن« جبم شد فکر کردن به سث باعث تع

  .به بیرون از پنجره نگاه کردم اما هیچ نشانه اي از لی نیافتم

  »هم دنبالش  ثْس ، جیکوب امروز صبح زود رفت« :  رزالی با اخمی روي پیشانی اش گفت

  »؟  راجع به چی ناراحته« :  به اتاق برگشته بود پرسید رِنزمهادوارد که با فنجان 

شاید هیچ  - با کنترل کردن خودم به شکل استثنایی -رو به رزالی دادم تا بهش غذا بده رِنزمه ، بدون اینکه نفس بکشم

  .،البته فعال راهی نباشه که من بتونم خودم بهش غذا بودم

  »هم نمی دم و اهمیتی  -نمی دونم« :  رزالی با غرغر گفت

دهانش مثل یه آدم احمق باز شد و  بعد روي پاهاش بلند  ، اون دید که نسی خوابیده« اما جواب ادوارد رو کامل تر داد 

 ، هر چه بیشتر اون اینجا باشه . خیلی خوشحال بودم که از شرش خالص شدم . شد و به سرعت از اتاق خارج شد

  »ص بشیم جود داره که ما از بوش خالشانس کمتري و

  »رز « ازمه با مالیمت او را سرزنش کرد 

  »بود اون مدت طوالنی اینجا نخواهد  . فکر کنم اهمیتی نداشته باشه« :  رزالی موهاش را تکانی داد و گفت

  »اوضاع رو به حالت عادي برگردونیم بریم و سعی کنیم  1من که هنوز میگم بهتره به نیو همپشایر « :  گفت امت

                                                          
1 New Hampshire



 www. twilight . ir                                                   بال: کتاب سوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ٧صفحھ 

  . می رسید داره یه مکالمه ي تازه رو ادامه میدهبه نظر 

  »ی کشه تا اون مدرسه رو تموم کنهل موبه نظر نمیرسه که مدت زمان زیادي ط . ثبت نام کرده بال تازه در دارتموث« 

البته ...من مطمئنم که تو کالس هات رو با موفقیت پشت سر می ذاري« گشت و با پوزخندي به من خیره شد اون بر

  »ز کارهایی نیست که شب انجام میدي تر اتو به جز مدرسه چیزي جالب براي

  . رزالی با صداي بریده اي خندید

آهنگ مالیمی را براي خودم زمزمه کردم و بعد به خودم افتخار کردم که تونستم بر ! عصبانی نشو ! عصبانی نشو 

  .اعصابم مسلط باشم

  .نه خیلی تعجب زده شدماما از اینکه ادوارد نتونست خودش رو کنترل ک

  . ناگهان صداي عجیبی درآورد و بعد انگار پرده ي سیاهی جلوي چشمانش را گرفت ، او خرناسی کشید

  . قبل از اینکه کسی بتونه چیزي بگه آلیس از جاش بلند شد

هیچ چیز  ؟ شدهاون گرگ داره چی کار می کنه که برنامه ي روزانم به طور کامل محو  ؟ اون داره چی کار می کنه« 

  »!  نه . نمی تونم ببینم

  .براي یک ثانیه از هر کاري که جیکوب انجام داده بود خوشحال بودم

 . فکر کنم که چارلی دنبالشه . اون با چارلی صحبت کرده« مشت شدند و دندان قروچه اي کرد  اما بعد دستهاي ادوارد

  »امروز  . اون داره یه راست میاد اینجا

را بر زبان آورد که با صداي زنانه ي همیشگی اش کامال متفاوت بود و بعد به سرعت از در پشتی خارج  آلیس کلمه اي

  .شد

چارلی نباید  ؟ ؟چه طور تونسته این کار رو بکنه بعنی اون نمی فهمه ؟ اون به چارلی گفته« :  نفس نفس زنان گفتم

تهدیدش خواهد کرد که حتی کالن ها هم نمی تونن خطري  ! و همین طور خون آشام ها ! چیزي راجع به من بدونه

  »!  نه . نجاتش بدن

  »جیکوب در راهه « :  ادوارد با صدایی از میان دندان هایش گفت

جیکوب از در وارد شد و موهایش را مثل یک سگ تکان داد،دندان .فکر کنم قسمت هاي دورتر شرقی باید بارانی باشند

او با حرکات نامنظم راه می .ند و چشم هایش هیجان زده و درخشان بودندهایش پشت لب هاي سیاهش می درخشید

  .رفت،انگار نه انگار که زندگی پدر من را به خطر انداخته است

  »سالم به همگی « :  در حالی که پوزخند می زد گفت



 www. twilight . ir                                                   بال: کتاب سوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ٨صفحھ 

  اتاق کامال ساکت بود

خاطر فشاري که بر اتاق حکمفرما بود دست هاي هر دو به  ، و لی به شکل انسانی شان پشت سر جیکوب بودند ثْس

  . می لرزید

  »رز « :  در حالی که دست هایم را باز کردم گفتم

اون رو تا وقتی در دستهایم نگه می دارم که مطمئن شم که .او را به قلب بی حرکتم فشردم . را به من داد رِنزمهرزالی 

  .ت بکشممی خوام جیکوب رو بر اساس منطق و نه به خاطر خشم و عصبانی

  یعنی چه قدر فهمیده بود؟.اون هنوز صحنه رو نگاه می کرد و می شنید

  »کر کنم آلیس همه چیز رو بهت گفته ف . چارلی توي راهه« :  جیکوب با لحن بی تفاوتی گفت

  »کردي؟  . کار . چی . تو همه چیز رو فرض می کنی« 

  .به صورت جدي بدهلبخند جیکوب وسیع تر شد،اما هنوز قصد نداشت که جوابم رو 

چارلی بهترین  ! انگار من اجازه میدم بري . و بلوندي امروز صبح به من فهموندن که تو می خواي از کشور بري امت« 

  »خب مشکل حل شد  ؟ نه ، انتخاب بود

  »و براي اون چه خطري درست کردي؟  ؟ اصال میفهمی چیکار کردي« 

اما تو توانایی کنترل کردن خودت رو به  . البته به جز تو . درست نکردممن خطري براش « :  خرناسی کشید و گفت

 ، البته اگر از من بپرسی میگم که به اندازه ي خوندن ذهن خوب نیست ؟ این طور نیست . صورت فوق العاده اي داري

»یا به اون اندازه جالب نیست 

     فکر کنم به اندازه ي یه سر از جیکوب  . ر بگیرهادوارد عرض اتاق را به سرعت طی کرد تا با روبروي جیکوب قرا

  .همین که ادوارد به سمتش رفت جیکوب از او دور شد تا از خشمش در امان بماند ، کوتاه تر بود

حان کنیم؟فکر کردي امتاین فقط یه تئوري هست دورگه،فکر می کنی ما باید این رو روي چارلی « :  او با غرولند گفت

رو براي بال فراهم می کنی،حتی اگه اون بتونه در مقابلش مقاومت کنه،و یا چه صدمات روحی اگه نتونه که چه عذابی 

  »اشه که چه بالیی سر بال در میاد؟ این کار رو انجام بده؟فکر کنم دیگه برات مهم نب

  .انگشت هایش را با دلواپسی در گونه ام فرو برد،که نشان دهنده ي چیزي بود که در ذهنش می گذشت رِنزمه

  »بال عذاب میکشه؟ « :  دهانش را در هم کشید و گفت.باالخره کلمات ادوارد در جیکوب اثر کرد

  »فلز داغ رو در گلوش فرو ببري  مثل اینه که بخواي یه« 
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  . به یاد صحنه ي خون خالص آن انسان افتادم شانه هایم را باال انداختم و

  »من این رو نمی دونستم « جیکوب زمزمه کرد 

  »و می کردي راجع بهش سوال می کردي ب بهتر بود قبل از اینکه این کار رخ« :  ادوارد در جوابش گفت

  »تو من رو متوقف می کردي « 

  »تو باید متوقف می شدي « 

  »ه من نیست این راجع ب« وسط حرفشون پریدم 

  .رو بغل کرده بودم رِنزمهدر حالی که هنوز  ، ایستادم

چه طور تونستی اون رو به این روش به خطر بندازي؟فکر نمی کنی که حاال فقط زندگی .این راجع به چارلیه، جیکوب« 

  »شامی و یا مرگ در انتظارشه؟ خون آ

  .به خاطر ریزش اشکهایم نتوانستم صحبتم را ادامه دهم

ب هنوز به خاطر تهمت هایی که ادوارد بهش زده بود در عذاب بود،اما به نظر می نمی رسید که صحبت هاي من جیکو

  ناراحتش کرده باشه 

  »اشتی هیچ وقت بهش بگی چیزي نگفتم بال آروم باش،من راجع به چیزهایی که قصد ند« 

  »! اما اون میاد اینجا « 

اید بگم که از خط قرمز عبور ید کاري کنیم که فرضش اشتباه باشه،اما ببا ، این بخشی از حقیقته اما همش نیست« 

  »کردم 

  .خم شد اما به سرعت جمعشان کردم  رِنزمهانگشت هایم روي 

  »ست قضیه رو بگو،من طاقتش رو دارم جیکوب واضح و در« 

ادن خب،فکر کنم نشون د.گفتممن راجع به تو هیچ چیز بهش نگفتم بال،در حقیقت راجع به خودم چیزهایی رو بهش « 

  »در اینجا فعل مناسب تري باشه 

  »اون جلوي چارلی تغییر شکل داده « :  ادوارد با صداي آرامی گفت

  »تو چی کار کردي؟ « زمزمه کردم 
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هیچ عکسی العملی نشون نداد یا چیزي  . به همون اندازه که تو هستی . اون خیلی شجاعه« :  جیکوب خندید و گفت

            وقتی شرع به درآوردن لباس هام کردم باید صورتش رو . باید بگم که تحت تاثیر قرار گرفتم . نکردرو پرت 

  »فکر کنم هزینه ي باالیی داشت  . می دیدي

  »ممکن بود دچار حمله ي قلبی بشه  ! تو یه احمقی« 

  »بینی که من چه لطف و کمکی کردم میاگر یه دقیقه بهم فرصت بدي  . اون خیلی قوي هست ، چارلی حالش خوبه« 

جیکوب تو نصف این زمان رو داري ، سی ثانیه فرصت داري تا تک تک جزییات رو « :  با صداي بلند و محکمی گفت

  »این بار نمی تونه مانع من بشه  سث.رو به رزالی میدم و سرت رو از تنت جدا می کنم رِنزمهتوضیح بدي وگرنه 

م یکی از خصوصیات خون آشام این ه.نداشتی مثل نمایش نامه هاي ملودرام رفتار کنیخوبه بال،قبال عادت « 

  »هاست؟

  »بیست و شش ثانیه « 

           بدنش مثل همیشه عادي به نظر.جیکوب چشمانش را بست و خودش را روي نزدیک ترین صندلی انداخت

  .نمی رسید،چشمان لی روي من متمرکز شده بود

ونه ي چارلی رو زدم و ازش درخواست کردم که براي یه پیاده روي با من بیاد،به نظر گیج خب من امروز در خ« 

بهش گفتم که .میومد،اما وقتی بهش گفتم که قضیه مربوط به تو و برگشتنت به شهره من رو تا جنگل همراهی کرد

تو رو ببینه اما من بهش گفتم  اون می خواست.دیگه حالت بد نیست،و اینکه اوضاع یه کم عجیبه اما همه چیز روبراهه

  » -و بعد تغییر شکل دادم.نشونش بدمکه می خوام اول یه چیز دیگه رو 

  »می خوام همه چیز رو بدونم هیوال  من« دندان هایم محکم به هم خوردند 

  »باشه ، باشه . فتی سی ثانیه وقت دارم خب تو به من گم 

  .نه من رو دست بندازهاحساسم بهش فهموند که در وضعیتی نیستم که بتو

س بکشه همچین دوباره به حالت اولیه برگشتم و لباس هام رو پوشیدم،و بعد از اینکه تونست دوباره نف...بذار ببینم« 

   »کلماتی رو بهش گفتم 

چارلی تو داخل دنیایی که تصور می کنی هستی زندگی نمی کنی،خبر خوب اینه که هیچ چیز تغییر نکرده،البته تو  - « 

می تونی به زندگی ادامه بدي و این طور نشون بدي .ن حقیقت رو می دونی اما زندگی به منوال همیشگی پیش میرهاال

و بعد ازم خواست  ، تقریبا یه دقیقه طول کشید تا بتونه به اعصابش مسلط بشه -که هیچ چیزي رو ندیدي و نمی دونی

من بهش گفتم که تو مریض بودي اما حاال حالت - بیماري-که بهش بگم که چه بالیی سر تو اومده،راجع به همه چیز
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خواست براش توضیح بدم که منظورم از تغییر .اما گفتم که قبل از اینکه حالت کامال خوب شه باید تغییراتی کنی.خوبه

  »ازمه هستی تا رنه و من بهش گفتم که حاال بیشتر شبیه .چیه

  .این حرفش خیلی خطرناك بود ، د من رو ساکت کردهمین که خواستم با عصبانیت بهش خیره بشم ادوار

و من هم گفتم که اون آرزو می کنه که  - هم تبدیل به یه حیوون شدي یا نه  بعد از چند دقیقه ازم پرسید که تو« 

  » !بتونه به همون اندازه باحال باشه

  . رزالی صدایی ناشی از نفرت از خود درآورد

ي بیشتري بهش بگم اما اون اجازه نداد و گفت ترجیح میده که چیزي راجع به خواستم راجع به گرگینه ها چیزها« 

 -و پرسید که آیا تو می دونستی که وقتی با ادوارد ازدواج کردي خودت رو وارد چه قضیه اي کردي یا نه،.جزییات ندونه

اون این  - که وارد فورکس شد قتی و من هم گفتم که آره اون در تمام این سال ها همه چیز رو می دونسته،تقریبا از و

اون گفت که می خواد که .بخش رو خیلی دوست نداشت و وقتی که آروم تر شد به من گفت که فقط دو چیز می خواد

  »ضیح قانع کننده اي پیدا کنم تو رو ببینه و من هم گفتم که بهتره بهم اجازه بده تا تو

  » می خواست چی بود؟چیز دیگه اي که « نفس عمیقی کشیدم 

درخواست اصلیش این بود که در حد کمترین مقدار ممکن راجع به همه چیز .تو این رو دوست داري« جیکوب خندید 

  »دت داره که چه قدر بخواي بهش بگی و این بستگی به خو.اطالعات داشته باشه

  »ار بیام ی می تونم کنبا این یک« براي اولین بار نفس راحتی کشیدم از وقتی که جیکوب وارد اتاق شد 

  »وانمود کنه که همه چیز طبیعی هست و نکته ي دیگه اینکه که اون دوست داره طوري « 

خنده ي جیکوب به حالت از خودراضی تبدیل شد،اون شک داشت که من احساس ضعیف سپاسگزاري نسبت بهش رو 

  .داشته باشم

  »بهش گفتی؟  رِنزمهچرا راجع به « 

هنوز هم در این .دایم رو بروز بدم و با حس ضعیف ستایش جیکوب مبارزه می کردماین رو گفتم تا احساس ناراحتی ص

ماجرا مشکالت زیادي وجود داشت حتی اگر دخالت جیکوب قضیه ي گفتن ماجرا به چارلی رو خیلی بهتر از چیزي 

  ...کرده باشه که انتظار داشتم

  » من بهش گفتم که تو و ادوارد بچه دار شدید.اوه آره« 

فکر .مثل بروس واین و دیک گریسون.اون یه بچه ي یتیمه« :  ادوارد خیره شد و با صداي خرخرمانندي گفتاو به 

  »این طور نیست؟ .قسمت هاي بازي بوداین همه ي .نمی کنم شما دوست داشتید که من دروغ بگم
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شد،و از من سوال هایی مثل  چارلی در مورد این قضیه خیلی شوکه« داد و جیکوب صحبتش را ادامه داد ادوارد جوابی ن

حتی .بوداین همه ي ماجرا !بهش گفتم که آره،تبریک میگم پدربزرگ. پرسید -یه دختر؟- و یا - من پدربزرگ شدم؟–

  »اون در آخر لبخندي هم زد 

یعنی چارلی با شنیدن این خبر که پدربزرگ شده لبخند .چشمهایم به سوزش افتادند اما این بار اشکهایم سرازیر نشد

  رو می بینه؟ رِنزمهده؟یهنی چارلی ز

  »دائم در حال تغییره  رِنزمهاما « زمزمه کردم 

ایستاد و به سمت من » من بهش گفتم که رِنزمه از همه ي ما در کنار هم خاص تره « : جیکوب با صداي نرمی گفت 

رنِزمه دستش را به سمت او دراز کرد .  حرکت کرد و وقتی که لیا و سثْ می خواستند دنبالش کنند ، آنها را به کناري زد

ولی . نیازي نیست که در این مورد بدونی . باور کن . من بهش گفتم « .، ولی من رِنزمه را در آغوشم محکمتر فشردم 

رِنزمه عالی ترین فرد در تمام جهانه و بعد . اگه بتونی از تمام قسمت هاي عجیبش بگذري ، خیلی فوق العاده میشین 

هش گفتم که اگه می تونه این موضوع رو قبول کنه ، شما می تونین همه یه کناري بایستید تا چارلی فرصتی پیدا من ب

اون گفت اگر کسی اطالعات زیادي رو بهش . ولی اگه براش خیلی بود ، شما می تونید برید . کنه که با اون آشنا بشه 

  ». تحمیل نکنه ، قبول می کنه

  .منتظر بود . نیمه به من نگاه کرد جیکوب با لبخندي نصفه 

  ». من ازت تشکر نمی کنم ، تو هنوز هم چارلی رو در خطر بزرگی قرار دادي« : بهش گفتم 

بال ، االن اوضاع فرق . من نمی دونستم که این جوري می شه . من متاسفم که این موضوع تو رو از اذیت می کنه « 

ولی االن در جهت درستی دوستت . و من همیشه دوستت خواهم داشت کرده، ولی تو هنوز هم بهترین دوست منی، 

  ». ما هر دو کسایی رو داریم که نمی توینم بدون اونا زندگی کنیم. باالخره تعادل برقرار شد . دارم 

  »هنوز دوستیم ؟ « : لبخند جیکوبی خودش را زد 

  .فقط یه لبخند کوچک . سعی زیادي کردم و جواب لبخندش را دادم 

  .ستش رادراز کرد د

او حتی از سرماي دست . دست چپم را درون دستش گذاشتم . نفس عمیقی کشیدم و رِنزمه را در بازوي دیگرم گرفتم 

  ». اگر امشب چارلی رو نکشتم ، فکر می کنم که شاید تورو به خاطر این کار ببخشم « : گفتم .من به خود نلرزید 

  »لی به من بدهکار می شی وقتی که چارلی رو امشب نکشتی ، خی« 

  »می تونم ؟ « دستش را به سمت رِنزمه دراز کرد ، این بار یک تقاضا بود . چشمانم را چرخاندم 

  ». شاید بعدا. درواقع من رِنزمه رو بغل کردم تا دستام براي کشتن تو بی کار نباشن « 
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  .کار عاقالنه اي کرد . آه کشید ولی اصرار نکرد 

  .دستهایش پر بود و چهره اش خشن می نمود . ت برگشت سپس آلیس به سرع

. اگه باید بمونید برین یه گوشه و همون جا بمونید .  تو، تو، و تو «  : او به گرگینه ها نگاه کرد و با صداي بندي گفت 

  ». هی کرد در هر حال به دستهات احتیاج پیدا خوا. بال ، تو هم بهتره که بچه رو به جیکوب بدي . من باید ببینم 

  جیکوب پیروزمندانه لبخند زد 

من داشتم  با کنترل نفس غیر قابل اطمینانم . ترس بزرگی به خاطر اتفاقی که قرار بود بیفتند به دلم چنگ انداخت 

حرف هایی که ادوراد گفته بود در سرم به گوش می . روي پدرم که انسانی خالص بود ، مثل یک خوك قمار می کردم 

  .رسید 

رو کردي که داري بال رو توي چه درد جسمی اي قرار می دي ، حتی با وجود اینکه می تونه باهاش مقابله کنه  فکرش

  ؟ یا حتی با ضربه ي احساسی که بهش ممکنه وارد بشه ؟

  .نفس هایم مقطع شدند . من نمی توانستم درد درماندگی را حس کنم 

  .ب گذاشتم رِنزمه را در بازوان جیکو» بگیرش « زمزمه کردم 

به سمت دیگران رفت و همگی به گوشه ي دوري از اتاق . سرش را تکان داد ، از نگرانی پیشانیش چین خورده بود  

  . سثْ و جیکوب همان اول روي زمین نشستند ولی لیا  سرش را تکان داد و لبهایش را خیس کرد . رفتند 

همان تی شرت کثیف و شلوار کهنه اي را که . راحت می آمد در بدن انسانی اش به نظر نا» می تونم برم ؟ « : گفت 

دستانش هنوز حرکت         . موهاي کوتاهش به باالي سرش چسبیده بودند . در روز دعوا با من پوشیده بود ، به تن داشت 

  .می کردند 

  »حتما « : جیک گفت 

  ». توي شرق بمون که سر راه چارلی نباشی « آلیس اضافه کرد 

  .از در پشتی بیرون رفت و با قدم هاي محم روي بوته ها رفت تا تغییر شکل دهد . آلیس نگاه نکرد لیا به 

کمکت    . من می دونم که می تونی . تو می تونی این کارو انجام بدي « آرام به صورتم زد . ادوارد کنار من برگشته بود 

  ». همه کمکت می کنیم . می کنم 

آیا او آنقدر قوي بود که اگر من کار اشتباهی کردم بتواند . بود به چشمان ادوارد نگاه کردم با ترسی که از صورتم پیدا 

  جلوي مرا بگیرد ؟
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و . ولی تو می تونی . همین االن . اگر مطمئن نبودم که نمی تونی از عهده اش بر بیاي ، ما امروز ناپدید می شدیم « 

  »تر خواهی بود  تو اگر چارلی رو توي زندگیت داشته باشی خوشحال

اینا یکم « . جعبه ي سفید کوچکی در دستش بود . آلیس دستش را دراز کرد . سعی کردم که تنفسم را کند کنم 

همچنین شبیه رنگ قبلی . این اجتناب ناپذیره . چشماتو خراش می دن ولی درد نداره ، فقط یکم دیدتو تار می کنن 

  »شنه ، نه ؟ چشات نیستند ، ولی بازم بهتر از قرمزه رو

  .جعبه ي لنز چشم را در هوا پرتاب کرد و من آن را گرفتم 

  »...  کی این کارو«  

  »من براي آینده هایی که ممکن بود اتفاق بیفتند خودم رو آماده کردم  . قبل از اینکه از ماه عسل برگردید «  

. بودم ، ولی نمی توانست کار چندان مشکلی باشد  من تا به حال لنز نگذاشته. سرم را تکان دادم و در جعبه را باز کردم 

  .نیم کره ي کوچک قهوه اي رنگ را برداشتم و آن را از قسمت مقعرش  روي چشمان گذاشتم و فشار دادم 

. البته می توانستم از درون آن ببینم ، ولی می توانستم طرحی از صفحه ي نازك را ببینم . و دیدم تار شد . پلک زدم  

  .ي شیارهاي میکروسکوپیک تمرکز کرد چشمانم رو

چشمان ناخود . سعی کردم این بار پلک نزنم » فهمیدم منظورت چی بود «  وقتی که دیگري را گذاشتم ، زمزمه کردم 

  .آگاه می خواستند مانع را کنار بزنند 

  »چطور به نظر می یام؟ « 

  »... بدون شک زیبا« ادوارد لبخن زد 

بهتر از قرزمه ولی این بهترین . بله ، بله ، اون همیشه زیبا به نظر می رسه « قطع کرد  آلیس با بی صبري حرفش را

اینو بدون که اینها براي . رنگ قهوه اي چشمات خیلی قشنگ تر بودند . قهوه ي تیره . چیزیه که می تونم بگم 

در نتیجه اگه چارلی . ن می بره سمی که توي چشمات هست اونارو تا چند ساعت دیگه از بی. همیشه کار    نمی کنن 

این یه ایده ي خوبه ، چون انسان ها . بیشتر از چیزي که قراره بمونه ، تو باید بهونه اي بیاري تا بتونی عوضشون کنی 

ازمه ، تا وقتی من دارم لنز ها رو توي دستشویی می ذارم ،  « دستش را تکان داد » . احتیاج دارن که برن دستشویی 

  »ش بهش یاد بده تا بتونه مثل انسان ها رفتار کنه چند تا رو

  »چقدر وقت دارم؟ « 

  »راحت باش . چارلی تا پنج دقیقه ي دیگه می رسه « 

مهم ترین چیز اینه که براي یه مدت طوالنی بی حرکت نشینی یا « : گفت . ازمه سرش را تکان داد  دستم را گرفت 

  ». سریع حرکت نکنی 



 www. twilight . ir                                                   بال: کتاب سوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ١۵صفحھ 

  ». اگر نشست، تو هم بشین ، انسان ها دوست ندارن زیاد بایستند «  : پرید  امت به میانن حرفش

  ». انسان ها به یه چیز به مدت طوالنی خیره نمی شن . هر سی ثانیه یه بار چشماتو بچرخون « : جاسپر اضافه کرد 

  »شونو عوض کن  براي پنج دقیقه پات رو روي هم بنداز و بعد براي پنج دقیقه ي بعدي ، جا« : رزالی گفت 

فکر کردم که می توانم از آنها تقلید . دیروز متوجه این حرکات آنها شده بودم . در جواب هر پیشنهاد سري تکان دادم 

  .کنم 

. اخم کرد و به سمت کنترل تلویزیون روي میز شیرجه رفت » . و حداقل سه بار در یک دقیقه پلک بزن « : امت گفت 

  .بقه ي فوتبال کالج تنظیم کرد و بعد سرش را براي خودش تکان داد تلویزیون را روي یک مسا

  ». با موهات بازي کن یا تظاهر کن که با یه چیزي ور می ري . دستاتو هم تکون بده « : جاسپر گفت 

  ». شما گیجش می کنید . من گفتم ازمه « :  آلیس که برگشته بود غرولند کرد 

  ». وول بخور . پلک بزن . بشین ، دور و بر رو نگاه کن .  نه ، فکر کنم متوجه شدم« : گفتم 

  .و بعد شانه هایم را بغل کرد » درسته «  ازمه تشویقم کرد 

ولی تو باید کمی شونه هات رو تکون بدي که به نظر . تو نفست روبه اندازه ي الزم  نگه می داري « : جاسپر اخم کرد 

  ». بیاد داري نفس می کشی 

  .دوباره سرم را تکان دادم نفس کشیدم و 

  .با دلگرمی در گوشم این را زمزمه می کرد » تو می تونی « ادوارد از یک طرف مرا در اغوش کشید و تکرار کرد 

اینطوري نباید چارلی . هر چی باشه تو مریض بودي . دو دقیقه ، شاید تو باید از االن روي مبل بشینی « : آلیس گفت 

  ». همون اول حرکت می کنی  تو رو ببینه که داري از

در . آلیس چشمانش را چرخاند . سعی کردم که آرام حرکت کنم ، ولی ناشیانه بود . آلیس مرا به سمت مبل هل داد 

  .نتیجه کارم خوب نبود 

  »جیکوب ، من رِنزمه رو می خوام « : گفتم 

  .تکان نخورد . جیکوب اخم کرد 

  ». من نمی کنه  بال ، اون کمکی به دیدن«  : آلیس گفت 

  .ترسی کهه در صدایم بود غیر قابل انکار بود » . منو آروم می کنه . ولی من بهش احتیاج دارم « 
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از روي خستگی » . تا جایی که می تونی آروم نگهش دار و من سعی می کنم اوضاش  رو ببینم . باشه «  آلیس غرید  

جیکوب هم آه کشید ، ولی رِنزمه را پیش من آورد و . تعطیالت شده بود انگار که مجبور به اضافه کاري در . آه کشید 

  .به سریع از جلوي چشم آلیس دور شد 

به جلو خم شد و خیلی جدي در چشمان رِنزمه خیره شد . ادوارد کنار من نشست و دستش را دور من و رِنزمه حلقه کرد 

.  

رِنزمه ، یه شخص خیلی خاص داره      « : م حرف هایش را بفهمد  گفت با صدایی جدي ، انگار که انتظار دارد رِنزمه تما

یا حتی . ولی اون مثله ما نیست « رِنزمه با چشمان عمیق و زاللش به ادوارد نگاه کرد » می یاد که تو و مادرتو ببینه 

و از همون روشی که به ما تو نباید چیزي رو که می خواي به اون بگی ر. ما باید خیلی مراقبش باشیم . مثل جیکوب 

  ». میگی بیان کنی 

  .رِنزمه صورت ادوارد را لمس کرد 

  » اون مثل جیکوب درمان نمی شه. ولی تو نباید اونو گاز بگیري . و اون باعث تشنگیت می شه . دقیقاً « : ادوارد گفت 

  »می تونه حرفات رو بفهمه ؟ « زمزمه کردم 

  »بود ، اینطور نیست رِنزمه ؟ کمکمون می کنی ؟ تو مواظب خواهی . متوجه می شه « 

  .رِنزمه دوباره او را لمس کرد 

  »این کار خوبه . نه اهمیتی نداره که جیکوب رو گاز بگیري « 

  .جیکوب زیر لب خندید

چون می دانست که . جیکوب هنوز هم نیخشیده میزد » . شاید بهتر باشه که بري جیکوب « : ادوارد به سردي گفت 

ولی من این درد را با خوشحالی می پذیرفتم ، اگر این تنها . وجود هر اتفاقی که االن افتاده ، من درد خواهم کشید  با

  .چیزي بود که امشب با آن روبه رو می شدم 

  ». اون احتیاج به یه حامی فانی داره . من به چارلی گفتم که امشب اینجام « : جیکوب گفت 

  ». چارلی نمی دونه که تو حال بهم زن ترین هیوال در بین مایی . ی فانی حام« : ادوارد پوزخند زد 

  .و بعد آرام با خودش خندید » حال بهم زن ؟ « جیکوب اعتراض کرد 

صداي چرخیدن تایر ماشین را از بزرگراه به محوطه ي آرام و مرطوب جلوي خانه ي کالن ها شنیدم ، و دوبا هر نفس 

  .اینکه بدنم واکنش هاي صحیحی نداشت مرا نگران می کرد . لبم داشت محکم می تپید انگار ق. کشیدنم سریع شد 

  .تند می زد . براي آرام شدن خودم روي ضربات مرتب قلب رِنزمه تمرکز کردم 
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  ». خوبه بال « جاسپر تایید کرد 

  .ادوارد بازوانش را به دور شانه هایم تنگ تر کرد 

  »مطمئنی ؟ « : از او پرسیدم 

  .لبخند زد و مرا بوسید » . تو می تونی هر کاري بکنی . مثبت باش « 

لبهاي . کارش دقیقا مثل ضربه لبهایم نبود و واکنش هاي وحشی خون آشامی من مرا از حالت محافظه کارانه در آورد 

تمام تمرکز مرا  و این. فورا هوس کردم . ادوارد مثل یک داروي شیمیایی اعتیاد آور درون سیستم عصبی ام  جاري شد 

  . براي به یاد آوردن کودك درون بازوانم مصرف می کرد 

  ». اون باید تمرکز داشته باشه. ام م م ، ادوارد تو نباید االن حواسش رو پرت کنی « : جاسپر تغییر حالتم را حس کرد 

  »آخ « : ادوارد کنار رفت و گفت 

  .از همان اولین بوسه این موضوع همیشه مانع بود از همان اول ، . خندیدم 

  .و فکر آینده باعث پیچ خوردن شکمم شد » بعدا « : گفتم 

  ». بال ، تمرکز کن « جاسپر اصرار کرد 

چارلی رو امروز سالم نگه دار ، ما . چارلی االن مهم ترین چیزه . احساس رعشه آور را از خودم دور کردم » درسته « 

  ...تمام شب رو داریم

  »! بال « 

  »جاسپر  ببخشید« 

  .امت خندید 

پاهایم را روي . لحظه هاي سبک سري سپري شد و همه جدي شدند . صداي کروزر چارلی نزدیک تر و نزدیک تر شد 

  .هم انداختم و پلک زدن را تمرین کردم 

 .فکر کردم شاید چارلی هم به اندازه ي من عصبی بود . ماشین جلوي خانه رسید و براي لحظاتی بی حرکت ماند 

سه قدم روي چمن ها و بعد هشت قدم صدا دار روي پله هاي . سپس  موتور خاموش شد و در  ماشین بهم خورد 

  .چارلی دو نفس عمیق کشید . سپس سکوت . چهار قدم دیگر صدا دار روي ایوان . چوبی 

  .تق ، تق ، تق 

  .را در موهایم پنهان کرد صورتش . رِنزمه بیشتر در بازوانم فرو رفت . براي آخرین بار نفس کشیدم 
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چهره ي نگرانش در عرض چند ثانیه به چهره اي خوش آمد گو مبدل شد ، مثل عوض کردن . کارالیل در را باز کرد

  .کانال تلویزیون 

هر چه باشد ، ما باید در آتالنتا و در مرکز کنترل بیماریها می . کمی خجالت زده به نظر می رسید » سالم چارلی « 

  .ارلی می دانست که او دروغ گفته است چ. بودیم 

  »بال کجاست ؟ . کارالیل « چارلی به سختی با او خوش و بش کرد 

  »بابا ، من اینجام «  

سریع نفس کشیدم ، خوشحال بودم که . به عالوه کمی از هوا را از دهانم بیرون داده بودم . اوه ، صدایم اشتباه بود 

  .ي درون اتاق پر نشده حس بویایی چارلی هنوز از رایحه ها

چشمهایش روي من جمع شدند و سپس گشاد . صورت مات چارلی نشان می داد که چقدر صدایم عوض شده بود 

  .شدند 

  . می توانستم با چرخش چشمانش احساساتش را از صورتش بخوانم 

  .درد بیشتر . تردید . خشم . ترس . فقدان . درد . بی اعتمادي . شوك 

دندان هاي تیز جدیدم سخت تر روي لبهاي سنگی ام فشار می آوردند تا       . احساس خنده داري بود . لبم را گزیدم 

  .دندان هاي انسانی ام که روي لب هاي نرمم کشیده می شدند 

  »بال ، این تویی ؟ « زمزمه کرد 

  »سالم بابا « از صداي زنگ دار خودم شرمنده شدم » بله « 

  .آرام کند  نفس عمیقی کشید تا خودش را

  »سالم چارلی ، چطوري ؟ « : جیکوب از گوشه اي به او خوش آمد گفت 

و بعد چشمانش روي . نگاهی متهم کننده به ادوارد انداخت . چارلی به آرامی اتاق را طی کرد تا به چند قدمی من رسید 

  .گرماي بدنش با هر تپش قلبش ضربانی را در من به وجود می آورد .  من برگشت

  »این واقعا منم « : صدایی آهسته تر در حالیکه سعی می کردم زنگش را کنترل کنم گفتم با 

  .فکش قفل شده بود 

  » من متاسفم پدر « : گفتم 

  »حالت خوبه ؟ «  : با لحنی تمنا گونه گفت 



 www. twilight . ir                                                   بال: کتاب سوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ١٩صفحھ 

  ». مثل یه اسب سالمم . واقعا و حقیقتا عالیم «  قول دادم 

  .این به خاطر اکسیژنم بود 

جمالت را طوري می گفت که گویی آنها را » . اینکه تو داشتی می مردي . الزم بوده ... من گفت که اینجیک به « 

  .باور نمی کند 

براي حمایت شدن به سمت ادوارد خم شدم و نفس عمیقی . خودم را سفت کردم و روي بدن گرم رِنزمه تمرکز کردم 

  .کشیدم 

درد سوزانی براي هوس . ولی این خیلی بیشتر از درد بود . گلویم پایین می رفتند بوي چارلی پر از شعله هایی بود که از 

به اندازه ي آن آدم هاي . چارلی بوي لذت بخش تري از  تمام چیزهایی که می توانستم تصور کنم داشت . هم بود 

اون فقط چند قدم با من  و. ناشناسی که در شکار بودند ، چارلی بوي جذابی داشت ، هوس مضاعفی را بر می انگیخت 

  .گرماي بذاق دهانش و  روطبتش در هواي خشک پخش می شد . فاصله داشت 

  .و این پدرم بود . ولی من االن  درحال شکار نبودم 

  .ادوارد شانه هایم را با همدردي نوازش کرد ، و جیکوب از آن سوي  نگاهی از روي معذرت خواهی به من انداخت 

  .چارلی منتظر جواب من بود . ع کنم و با درد و هوسی تشنه بودم ، مقابله کنم سعی کردم خودم را جم

  »جیکوب بهت حقیقت رو گفته « 

  .آرزو می کردم که چارلی از وراي تغییرات صورتم جدیدم بتواند پشیمانی را بخواند 

  .کم تر بغلش کردم مح. زیر موهایم ، رِنزمه هنگامی که بوي چارلی به مشامش رسید دماغش را باال کشید 

.      و تمام خشم از صورتش محو شد و جاي خود رابه شوکه شدن داد » اوه « : چارلی نگاه نگران مرا دنبال کرد و گفت 

  »همون یتیمی که جیکوب می گفت سرپرستیشو قبول کردي . این همونه « 

. د که شباهت بین او و رِنزمه غیر قابل انکار است او احتماال نتیجه گرفته بو» برادر زاده ي من « : ادوارد به دروغ گفت 

  .بهترین راه این بود که از اول وانمود کند که فامیل هستند 

من پدر و مادرم رو « . لحن اتهام آمیزش را باز یافته بود » من فکر می کردم که پدر و مادر تو مردند « : چارلی گفت 

ولی دادگاه . من بعد از اون دیگه هیچ وقت ندیدمش . ستی گرفته شد برادر بزرگم مثل من به سر پر. از دست دادم 

وقتی که اون و زنش در یک تصادف رانندگی مردند و بچه هاشان را بدون هیچ خانواده ي ترك کردند ، سرپرستیش را 

  ». به من داد 
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لت از پشت مژه هاي بلندش به با خجا. دوباره دماغش را باال کشید . رِنزمه سرش را از زیر موهاي من بیرون آورد 

  .چارلی نگاه کرد و بعد دوباره پنهان شد 

  »اون ، اون ، خب ، اون زیباست « 

  »بله « ادوارد موافقت کرد 

  ». مسؤولیت بزرگی براي شماست ، اونم با اینکه تازه زندگیتونو شروع کردید « 

دیدم ادوارد » کار دیگه اي می توانستیم انجام بدیم ؟  چه« : ادوارد با انگشتانش گونه ي رِنزمه را نوازش کرد و گفت 

  »شما اونو رد می کنید ؟ « . براي یک لحظه لبهاي رِنزمه را لمس کرد ، براي یادآوري 

  »جیک می گه نسی صداش می کنید « سرش را با حواس پرتی تکان داد » همم ، خب « 

  »اسمش رِنزمه است « ز و برنده بود صدایم بیش از اندازه تی» نه ، اینطور نیست « : گفتم 

  »... در این مورد چه فکر می کنی ؟ شاید کارالیل و ازمه بتونن« چارلی دوباره روي من تمرکز کرد 

  »اون ماله منه ، من می خوامش « حرفش را قطع کردم 

  »به این زودي می خواي منو پدر بزرگ کنی ؟ «  : چارلی گفت 

  »هم پدر بزرگ شده  کارالیل« ادوارد لبخند زد 

چارلی نگاه دیر باوري را به کارالیل انداخت که هنوز کنار در روبه رویی ایستاده بود و مثل برادر کوچک تر ولی خوش 

  .سیماتر زئوس به نظر می رسید 

« چشمانش به سمت رِنزمه برگشت » . فکر می کنم این حال منو بهتر نکنه « چارلی خرناس کشید و سپس خندید 

  .نفس گرمش در فضاي بینمون پخش شد » لما می شه اونو نگاه کرد مس

چارلی نفس عمیقی . موهایم را کنار شد و براي اولین بار به طور کامل به چارلی نگاه کرد . رِنزمه به سمت بود خم شد 

  .کشید 

  . اشتند چشمان خودش ، عیناٌ در صورت رِنزمه قرار د-چشمان من. میدانستم که چه چیزي می بیند 

داشت از آخر    . لب هایش تکان میخوردند ، می توانسم ببینم که اعداد را لب خوانی می کند . چارلی به نفس نفس افتاد 

سعی می کرد موضوع را حل کند ولی آماده نبود که با وجود . سعی می کرد نه ماه را در یک ماه جا بدهد . می شمرد 

  .فکر کند مدارکی در روبه رویش بودند ، درست 
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فقط چارلی نمی . خم شد تا چیزي در گوش چارلی بگوید . جیکوب بلند شد و نزدیک شد تا به پشت چارلی بزند 

  .دانست که ما همه می توانیم بشنویم 

  »قول می دم . باید بدونی چارلی ،  اوضاع مرتبه « 

ادوارد با مشتهایی گره کرده نزدیک می شد ، و بعد وقتی که به . چارلی آب دهانش را قورت  و سرش را تکان داد 

  .چشمانش مشتعل بودند 

  »من نمی خوام که همه چیز رو بدونم ، ولی از دروغ خسته شدم « 

اگر         . ولی بهتره که تو داستان عمومی اي رو که گفتیم بدونی نه حقیقت رو . من متاسفم « : ادوارد به آرامی گفت 

این به خاطر حمایت از بال و . باشی ، بهتره که این داستان عمومی رو به حساب بیاري می خواي جزوي از ین راز 

  »می تونی با این دروغ ها پیششون بري ؟ . رِنزمه به همون اندازه ي حمایت از ماست 

  .زانوهایم را روي هم انداختم . همه مثل مجسمه شده بودند 

  »تو باید به من هشدار می دادي ، دختر  «چارلی عصبانی شد و برگشت تا به من نگاه کند 

  »این باعث آسون تر شدن اوضاع می شد ؟ « 

.        می توانستم حرکت خون در رگهاي گردنش را از زیر پوستش ببینم . اخم کرد و روي زمین روبه روي من نشست 

  .می توانستم ارزش گرماي آن را ببینم 

. پشتش را گرفتم . د و کف دست صورتیش را به سمت چارلی دراز کرد لبخند ز. همان طور که رِنزمه می توانست 

مرز ظریفی در افکارش . تشنگی ، کنجکاوي و صورت چارلی در ذهنش بود . دست دیگرش را روي گردنم گذاشت 

او تشنگی را حس می کرد ، ولی آن را . وجود داشت که باعش بفهمم که او حرف هاي ادوارد را خوب درك کرده است 

  .در همان افکار رد می کرد 

  »چند سالشه ؟ « چشمانش به  دندان هاي عالی رِنزمه افتاد » واي « چارلی نفس عمیقی کشید 

  »... ام« 

از . از اندازه اش می شه گفت که سه ماه ، کم تر یا بیشتر سن داره « و بعد اضافه کرد » سه ماه « : ادوارد گفت 

  ». ترجهاتی سنش کمتره و از جهاتی بیش

  .رِنزمه عمداٌ دستش را براي چارلی تکان داد 

  .چارلی مثل آدم هاي فلج پلک زد 

  »بهت گفته بودم که اون فرق داره ، نه ؟ « جیکوب با آرنج به او زد 
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  .چارلی از تماس دست او ، تکان خورد 

  ». ن بعد از ظهر اتفاق نیفتاده فقط وانمود کن که ای. اوه چارلی ، من هنوزم همون آدم قبلیم « جیکوب غرولند کرد 

فقط اینکه تو این « : این یاد آوري باعث شد که لبهاي چارلی سفید شوند ، ولی او سرش را یک بار تکان داد و پرسید 

به جیکوب نگاه کرد ، همان طوري که به » وسط چه نقشی داري ، جیک ؟ بیلی چقدر می دونه ؟ تو چرا اینجایی ؟ 

  .بود رِنزمه نگاه کرده 

  »... ولی این شامل کلی چیز در مورد گرگی -بیلی همه چیرو می دونه -خب ، من می تونم بهت بگم « 

  »اوه ، بیخیال « : چارلی اعتراض کرد و گوشهایش را گرفت 

  ». فقط سعی که که چیزایی رو که می بینی باور نکنی. چارلی همه چیز عالی می شه « جیکوب لبخند زد 

  .ومی را زیر لب زمزمه کرد پدرم چیز نامفه

  »برید سوسمارها «  امت ناگهان با صداي بمی فریاد کشید » ووو « 

  .بقیه بی حرکت ماندند . جیکوب و چارلی پریدند 

  »فلوریدا برد ؟ « سپس از روي شانه اش به امت نگاه کرد . حواس چارلی سر جایش برگشت 

یکی از ابروهایش را مثل آدم شریر نمایش . به من نگاهی انداخت » رده فقط ست نیمه ي اول رو ب« امت تصدیق کرد 

  »همون موقعی که یکی دیگه این دور و اطراف امتیاز گرفت « . ها باال انداخت 

  .جلوي چارلی ؟ این کارم گذشتن از مرز بود . به او هیسی کردم 

          جوري هوا را به درونش می کشید گویینفس عمیق دیگري کشید ، . ولی چارلی این اشارات درك نمی کرد 

دور . روي پاهایش خم شد . به او حسادت می کردم . می خواست ، هوا را به درون انگشتانش پاهایش هل دهد 

خب ، فکر می کنم باید صبر کنیم ببینیم می تونه نتیجه «  آه کشید . و نصفه نیمه روي صندلی افتاد . جیکوب قدم زد 

  »! ه داره رو همین نگ
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  فصل بیست و ششم

  درخشش

  

او خودش را کش »  . بگیم رِنهدر این باره باید به  نمی دونم «:  ، گفت چارلی که یک پایش بیرون از در و مردد بود

  . داد و بعد شکمش قار و قور کرد

  » .این چیزها واسه ترسوها نیست.  ازش حفاظت کنیم بهتره.  م بریزهه نمی خوام به.  دونممی « .  سرم را تکان دادم

، سعیم رو  اگه می دونستم چطوري از تو محافظت کنم« .  لب هاي چارلی به حالت اندوهباري به طرف باال جمع شدند

  » ؟ ، نه اما به گمونم تو هیچ وقت جزو ترسوها نبودي.  می کردم

  . ، هواي مشتعل را از بین دندان هایم به داخل کشیدم لبخند زدمدر جواب 

،  واسه بحث سر این موضوع وقت داریم.  حاال یه فکري به حالش می کنم« .  چارلی با بی حواسی شکمش را مالید

  » ؟ درسته

  » .درسته« :  به او قول دادم

سو کلیرواتر براي او و بیلی غذا   - ار دیر کرده بود چارلی براي ناه.  بود و هم کوتاه امروز به گونه اي هم طوالنی

؛ از آنجایی که او هیچ  ، اما حداقل یک غذاي درست حسابی می خورد بعد از ظهر عجیبی می شد.  درست می کرد

  . گونه توانایی اي در آشپزي نداشت خوشحال بودم کسی هست که او را از بی غذایی نجات دهد

.  امده بودندر نه ؛ شانه هاي چارلی هرگز از حالت سخت خود د بود دقیقه ها دیر بگذرند تنش در تمام روز باعث شده

خدا را شکر آنقدر در افکارش غرق بود که  -او دو گیم کامل را نگاه کرده بود.  اما هیچ عجله اي هم براي رفتن نداشت

او بعد از تفسیرهاي بعد .  تبال می شدند نبودکه همین طور نیشدار تر و کم تر مرتبط با فو امتمتوجه جوك هاي مهیج 

  . زمان را به او یادآوري کرد ثْ، تکان نخورد تا اینکه س ، اخبار بازي و پس آن

بریم یه چی بزنیم .  بال و نسی فردا هم همینجا هستن.  ؟ بریم دیگه چارلی ، می خواي بیلی و مامانم رو قال بذاري« 

   » ؟ ، ها بر بدنم
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.  راه را به بیرون هدایت کند ثْ، اما گذاشت س اعتمادي ندارد ثْچشم هاي چارلی خواند که به اظهار نظر سمی شد از 

ممکن بود خورشید هم .  ، باران بند آمده بود ابرها محو می شدند.  حاال هم که مکث کرده بود تردید سرجایش بود

  . خودي نشان دهد

  » .بچه ها  می خواستین به خاطر من از اینجا برین جیک می گه شما« :  رو به من زیر لب گفت

  » .واسه همینه که هنوز اینجاییم.  اگه چاره ي دیگه اي بود نمی خواستم همچین کاري بکنم« 

، اما فقط اگه من به حد کافی قوي باشم و اگه بتونم دهنمو بسته نگه  اون گفت می تونین واسه یه مدتی بمونین« 

  » .دارم

  » ...این موضوع خیلی پیچیده اس.  ، بابا نمی تونم قول بدم که هیچ وقت اینجا رو ترك نمی کنیم ولی... آره« 

  » .دونستن با شرط و شروط« :  به من یادآوري کرد

  » .درسته« 

  » ، سر که می زنی؟ اگه مجبور شدي بري« 

تا جایی که بخواي .  شدنی باشه ، فکر می کنم حاال که درست به اندازه ي کافی می دونی.  ، بابا قول می دم« 

  » . دیک می مونمزن

 رِنزمه.  ، آهسته به طرف من خم شد ، سپس با بازوهایی که محتاطانه گشوده شده بودند او براي نیم ثانیه لبش را جوید

داشتم و ، نفسم را نگه  ، دندان هایم را روي هم قفل کردم کردم جاچپم جابه در بازوي  -که حاال چرت می زد - را

  . بازوي راستم را بسیار آهسته دور کمر نرم و گرم او حلقه کردم

  » . واقعاً نزدیک.  ، بلز حسابی نزدیک بمون« :  زیر لب گفت

  » . ، بابا دوست دارم« :  از بین دندان هایم زمزمه کردم

   .دستم را انداختم.  او لرزید و کنار کشید

او یک انگشتش را به گونه ي صورتی  » .، این یکی عوض نشده کرده باشه هرچیزي تغییر.  ، بچه منم دوست دارم« 

  » . اون واقعاً خیلی شبیه توا« .  کشید رِنزمه

بعد از  » . ، بیشتر شبیه ادوارده فکر کنم« .  ، هرچند هر احساسی داشتم به جز آن حالت صورتم را عادي نگه داشتم

  » .موهاي تورو دارهحلقه هاي « :  اضافه کردم  ، کمی مکث

با تردید سرش را  » . پدربزرگ... هه.  به گمونم داره.  هاه «.  ، بعد صداي خرناس مانندي درآورد چارلی خیره نگاه کرد

  » آخر می تونم نگهش دارم؟« .  تکان داد
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کردن و سنجیدن بعد از نیم ثانیه سبک سنگین .  زدم و بعد خودم را کنترل کردمدر حالی که شوکه شده بودم پلک 

به این نتیجه رسیدم که ممکن است پایم را از محدوده ي شانس  - او به نظر کامالً ناهشیار می رسید -رِنزمهظاهر 

  ...، از آنجایی که امروز خیلی خوب پیش رفته بود فراتر بگذارم

او به طور خودکار بازوانش را ناشایانه به حالت در آغوش گرفتن درآورد و  » .بیا« :  را به طرف او گرفتم و گفتم رِنزمه

، اما باعث شد گلویم به خاطر حس گرمایی که از  پوست چارلی به اندازه ي او گرم نبود.  را در آن گذاشتم رِنزمهمن 

ماي جدید بدن من است مطمئن نبودم این عکس العمل به خاطر د.  زیر پوست نازك او ساطع می شد به خارش بیفتد

  . یا به کل روانی است

  » .درشته... اون« .  چارلی با احساس وزن او صداي خرناس مانندي درآورد

  . شاید میزان سنج من درست کار نمی کرد.  او براي من به سبکی پر بود.  اخم کردم

وقتی با این همه دیوانگی « :  داد سپس با خود ادامه » .خوبه که خوش بنیه اس« :  چارلی با دیدن قیافه ي من گفت

.  او بازوانش را با مالیمت باال برد و کمی او را این سو و آن سو تاب داد » . که محکم باشه زمه، ال احاطه شده

  » . ، ولی واقعیته ببخش.  ، بال ، شامل تو هم می شه قشنگ ترین بچه ایه که تا حاال دیدم«

  » . می دونم هست« 

  .اما این بار صدایش آهسته تر و آهنگ گونه بود » ، نی نیِ خوشگل« :  دوباره گفت

چارلی هم مانند .  می توانستم نظاره گر رشد کردن مهرش در دل او باشم - می توانستم این را در چهره ي اش ببینم

  . دو ثانیه او را در بازوانش گرفت و دلش را ربوده بود.  تمام ما در برابر جادوي او ناتوان بود

  » ؟ می تونم فردا برگردم «

  » . ما اینجاییم.  مسلماً.  بابا حتماً« 

     فردا « .  دوخته شده بودند رِنزمه، هنوز چشمانش به  اما چهره اش آرام بود » .بهتره که باشین« :  به تندي گفت

  » .، نسی می بینمت

  » ! تو دیگه نه« 

  » ؟ ها« 

این بار سعی کردم بدون نفس  » . رپذیريیبدون تغی.  که کنار هم بذاریشون ازمهو  رِنهمثل .  اس رِنزمهاسمش « 

  » ؟ می خواي اسم وسطش رو بشنوي« .  عمیق کشیدن خودم را آرام کنم

  » .معلومه« 
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  » . مثل کارالیل و چارلی که با هم ترکیبشون کنی. می نویسنش  c با یه 1کارلی« 

  » .، بلز ممنونم« .  می انداخت صورتش را روشن کرد و مرا از گاردم خارج کرد نآن لبخند چارلی که چشمانش را چی

نمی دونم چطور باید  اگه اآلن اینجا نبودي.  خودم هنوز گیجم.  سریع عوض شدنخیلی چیزها .  ، بابا توممنون از « 

احتماالً آن حرف بیش .  کردمروي چیزي که قبالً بودم تمرکز می نزدیک بود بگویم  » . روي واقعیت تمرکز می کردم

  . از آنچه بود که نیاز داشت

  .  شکم چارلی غرید

  راحتی که با غوطه ور شدن در فانتزي به آدم دستآن اولین حس نا » .هستیمما اینجا .  ، پدر برو یه چیزي بخور« 

  . شود وقتی حس می کنی زمانی که خورشید طلوع کرد همه چیز ناپدید می - می داد را بیاد آوردم

نگاهش از من به داخل خانه .  را به من برگرداند رِنزمهچارلی سرش را به نشانه ي رضایت تکان داد و بعد با بی میلی 

        همه در آنجا .  ؛ زمانی که اطراف خانه ي سفید را برانداز می کرد چشمانش براي لحظه اي وحشی شدند لغزید

؛ آلیس که سر  توانستم صداي حمله اش به یخچال را در آشپزخانه بشنوم ، که می ، به جز جیکوب حرکت بودندبی 

همچنان که روي یک دفتر طرح می کشید براي  ازمه،  جاسپر روي زانوهایش بود پایین پلکان استراحت می کرد

؛  ي می کردندزیر پله ها خانه ي بزرگی از کارت را پی ریز امت، در همان حال رزالی و  خودش زیر لب زمزمه می کرد

هیچ گواهی بر اینکه روز داشت به پایان خود می رسید .  ادوارد سراغ پیانویش رفته بود و براي خود به آرامی می نواخت

آماده شدن براي فعالیت هاي عصرگاهی رسیده خوردن یا حرکتی از ، نشانه اي از اینکه شاید وقت غذا  وجود نداشت

     کالن ها مثل همیشه سخت تالش نمی کردند.  فضاي حاکم تغییر کرده بود چیزي نامرئی در.  است دیده نمی شد

  . ، اما براي چارلی کافی بود تا تفاوت را حس کند بازي انسانی اندکی دچار لغزش شده بود -

ظورم من« :  اخم کرد و سپس اضافه کرد»  . ، بال فردا می بینمت «.  آه کشید ، سرش را تکان داد و او برخود لرزید 

  » .بهش عادت می کنم.  خوب نشده... البته نه اینکه قیافه ات... اینه که

  » .، پدر مرسی« 

؛ تا  او را تماشا کردم که از آنجا دور می شد.  چارلی سرش را تکان داد و به حالتی متفکرانه به طرف اتومبیلش رفت

من واقعاً بدون .  نشده بودم که موفق شده ام زمانی که صداي تایرهایش را نشنیدم که وارد بزرگراه می شد متوجه

  ! داراي یک ابر قدرت بودم حتماً . خودم به تنهایی.  اینکه آسیبی به چارلی بزنم تمام روز را سپري کرده بودم

  

  

1.Carlie
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 هم واقعاً می توانستم هم خانواده ي جدیدم را داشته باشم و.  انقدر خوب بود که باورم نمی شد حقیقت داشته باشد

  . ؟ و به خیالم دیروز فوق العاده بود تعدادي خانواده ي قدیمی

  . پلک زدم و حس کردم که سومین ست لنز ها هم در حال آب شدن هستند » ...واو« :  زمزمه کردم

  . ، چانه اش روي شانه ام استراحت می کرد ، بازوان ادوارد دور کمرم حلقه شده بودند صداي پیانو قطع شد و

  » . م دقیقاً همینهنظر من« 

  » ! ، من تونستم ادوارد« 

 » . ، بعدش تو کالً از روشون می پري اون همه نگرانی بابت تازه متولدشدگی.  تو باور نکردنی بودي. ؟  تو تونستی« 

  . او آهسته خندید

 اون زیادي.  آشام باشه، من حتی مطمئن نیستم که واقعاً خون  تازه متولد شده پیشکش« :  از زیر پله ها داد زد امت

  » . رامه

را نگه داشته بودم  رِنزمهتمام نظریات خجالت انگیزي که جلوي پدرم داده بود دوباره در گوشم پیچیدند و احتماالً اینکه 

  . ، زیر لب غریدم از آنجا که نمی توانستم کامالً خودم را کنترل کنم.  چیز خوبی بود

  . ندیدخ امت » . ، چه ترسناك اُوووو« 

 ، بعد به دورو بر نگاهی انداخت چند بار پلک زد.  در بازوانم تکان خورد رِنزمهصداي هیس مانندي از گلویم خارج شد و 

  . بو کشید و بعد دستش را به طرف صورت من دراز کرد.  ، حالت چهره اش سردرگم بود

  » . چارلی فردا برمی گرده «:  او را خاطر جمع کردم

  . رزالی هم با او خندید باراین»  ایول، «:  گفت امت

وقتی من که »  . امت،  حاال کجاشو دیدي «:  را از من بگیرد و با تمسخر گفت رِنزمهادوارد دست هایش را دراز کرد تا 

  . را به او دادم رِنزمه.  ، چشمکی زد ، مکث کردم اندکی گیج شده بودم

  » ؟ منظور «:  پرسید امت

  » ؟ نی یه کم احمقانه باشه که قوي ترین خون آشام خونه رو با خودت دشمن کنیفکر نمی ک «

   » !؟ گرفتی ما رو «.  سرش را عقب برد و صداي خرناس مانندي درآورد امت

، ازت خواستم وقتی  ، یه چندماه پیش رو یادت میاد بال «:  گوش می داد ادوارد آهسته به من گفت امتدرحالی که 

  » ؟ ي یه کاري براي من بکنینامیرا شد
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به خاطرم آمد و با صداي  پس از لحظه اي.  در بین مکالمات انسانی گشتی زدم.  به طور مبهم چیزهایی به یاد آوردم

  » ! اوه «بلند نفسم را حبس کردم، 

  . بیرون آورد، سرش را با کنجکاوي از آشپزخانه  جیکوب با دهانی پر از غذا.  آلیس خنده ي بلند و زنگداري کرد

  » ؟ چیه «:  غرید امت

  » ؟ واقعاً «:  از ادوارد پرسیدم

  ».بهم اعتماد کن «:  او گفت

  » ؟ ، با یه کم شرط بندي چطوري امت «.  نفس عمیقی کشیدم

  » . بیا جلو.  عالیه «.  فوراً بلند شد امت

  . بود گندهاو خیلی .  براي ثانیه اي لبم را گاز گرفتم

  » ؟...اینکه بترسیمگر  «

  » . اآلن.  میز غذاخوري روي . مچ می اندازیم.  من تو و «  .شانه هایم را عقب دادم

  . باز شد امتنیش 

  » . آنتیکه.  یه خورده به اون میز عالقه داره ازمهبال، فکر کنم ...ا «:  آلیس به تندي گفت

  » ، مرسی «:  بی صدا با حرکت لبهایش به او گفت ازمه

  » . ، بال از این طرف.  نداره یعیب«:  با لبخند جانانه اي گفت امت

در آنجا یک .  ؛ می توانستم صداي بقیه را بشنوم که دنبال ما می آمدند از پشت او را به طرف گاراژ همراهی کردم

تخته سنگ نسبتاً بزرگ و گرانیتی وجود داشت که کنار صخره اي نزدیک رودخانه سربرآورده بود و معلوم بود که هدف 

  . ، اما می شد از آن استفاده کرد هرچند تخته سنگ بزرگ اندکی گرد و غیرعادي بود.  آنجاست امت

  . رد که جلو برومآرنجش را روي تکه سنگ گذاشت و به من اشاره ک امت

ادوارد قول داده .  ، اما چهره ام را آرام نگه داشتم را دیدم دوباره عصبی شدم امتهنگامی که عضالت محکم بازوي 

 احساسو من هم .  او به نظر در این باره خیلی مطمئن می آمد.  بود که من تا یک مدتی از همه قوي تر خواهم بود

،  البته.  ، در عجب بودم نگاه می کردم امتبازوهاي  ؟ همچنان که به جلو بودم ويآن حد قآیا تا .  قدرت می کردم

مگر اینکه هیچ چیزي درمورد من نرمال .  ، اما شاید می توانستم روي آن حساب کنم من حتی دو روزه هم نشده بودم
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ین خاطر بود که کنترل برایم راحت شاید به هم.  شاید من به اندازه ي یک تازه متولد شده ي نرمال قوي نبودم.  نبود

  . بود

  . همچنان که بازویم را روي سنگ می گذاشتم سعی کردم نگران جلوه نکنم

، تو نمی تونی یه کلمه ي دیگه راجع به زندگی جنسی من با هیچ کسی حرف بزنی،  اگه من بردم.  امت،  خیلی خوب«

  » .نه هیچی -، نه کنایه نه اشاره.  حتی رزالی

  » . زیادتر هم می شه خیلیمن می برم و درجش .  قبوله «.  هایش تنگ شدندچشم 

در چشم هایش هیچ نشانه اي از اینکه بلوف می زند دیده .  او متوجه شد که نفسم بند آمده و نیشخند شیطانی اي زد

  . نمی شد

، نه؟  حشی اي درت وجود نداره؟ زیاد چیز و ، خواهر کوچولو به همین راحتی عقب نشینی می کنی «:  با شیطنت گفت

  » ؟ ادوارد بهت گفت رز و من چند تا خونه رو متالشی کردیم «. خندید»  . شرط می بندم اون کلبه یه خراشم برنداشته

  »یا دو ؟  یک «.  دندان هایم را به هم ساییدم و دست بزرگ او را گرفتم

  . دو به دستم فشار آور»  . سه «:  با صداي خرخر مانندي گفت

  . هیچ اتفاقی نیفتاد

به نظر مغز جدید من در همه نوع محاسبه خوب بود و از .  ، می توانستم نیرویی که استفاده می کرد را حس کنم اوه

، دستش می توانست تخته سنگ را بی هیچ مشکلی  ، می توانستم بگویم که اگر با مانعی روبه رو نمی شد این رو

تصادفاً به این فکر افتادم که اگر یک کامیون سیمان با سرعت چهل مایل در ساعت  فشار بیشتر شد و من.  خورد کند

  . ؟ شاید بیشتر ؟ شست مایل پنجاه مایل در ساعت.  از یک شیب تند پایین بیاید فشاري مشابه این خواهد داشت یا نه

به .  ، اما ناخوشایند نبود می داد گر دست مرا هل دست او با نیرویی نابود.  این فشار براي تکان دادن من کافی نبود

      ، به سختی تالش  از آخرین باري که بلند شده بودم خیلی مراقب بودم.  طرز عجیبی حس خوبی به من می داد

اینکه به جاي کشمکش براي .  استفاده از ماهیچه هایم عجیب باعث راحتی خاطر بود.  می کردم تا چیزي را نشکنم

   . م به جریان درآیدمهار نیرویم اجازه ده

.  ؛ پیشانی اش چین افتاد و تمام بدنش در برابر سد بی حرکت دست من سخت شد صداي خرناس مانندي درآورد امت

در حالی که خودم از احساس نیروي تغیانگري که در بازویم جریان داشت  - مجازاً -براي لحظه اي گذاشتم تقال کند

  . لذت می بردم

  . یک اینچ منحرف شد امت؛  دستم را خم کردم.  عد کمی حوصله ام را سر برد، چند ثانیه ب هرچند

  . با خشم از بین دندان هایش غرید امت.  خندیدم
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صداي بلند و گوش .  و بعد دستش را به تخته سنگ کوبیدم»  . فقط دهنتو بسته نگه دار «:  به او یادآوري کردم

شکست و به زمین  - نزدیک یک هشتم سنگ -لرزید و یک تکه از آنتخته سنگ .  خراشی بین درخت ها پیچید

  . می توانستم صداي قهقهه ي خاموش جیکوب و ادوارد را بشنوم.  افتاد و من پوزخند زدم امتروي پاي .  اصابت کرد

ین سو و آن ، که به ا قبل از اینکه به تنه ي یک صنوبر بزرگ بخورد.  پاره سنگ را به سمت رودخانه شوت کرد امت

  . ، افرایی را به دو نیم کرد سو جنبید و روي درخت دیگري افتاد

  » . فردا.  بازيِ برگشت «

  » . شاید باید یه ماه رو بهش وقت بدي.  به این زودي که از بین نمیره «:  به او گفتم

  » . فردا «.  صداي خرناس مانندي درآورد و دندان هایش را نمایان ساخت امت

  » . ، برادر بزرگه هرچی که خوشحالت می کنه،  هی «

، به گرانیت مشت زد که خرد شد و بهمنی از خرده سنگ و گرد را  می گشت تا قدم زنان از آنجا دور شود بر امتوقتی 

  . به طور بچگانه اي تر و تمیز بود.  به هوا فرستاد

خون آشامی که می شناختم قویتر هستم مجذوب  درحالی که به خاطر این حقیقت غیرقابل انکار که من از قوي ترین

،  بعد انگشتانم را به آرامی داخل سنگ فرو کردم.  روي تخته سنگ قرار دادم ، با انگشت هاي باز ، دستم را شده بودم

  . در آخر دستم پر از سنگریزه شد.  ؛ استحکام آن مرا یاد پنیر سفید شده انداخت ، آن را له کردم عوض حفر

  » ! چه باحال «:  فتمزیر لب گ

، به تندي دایره وار چرخیدم و با یک ضربه ي کاراته اي با کنار دستم  با نیشخندي که روي صورتم عریض تر می شد

  . به تخته سنگ ضربه زدم

  . با صداي بلند شروع به خنده کردم

.  ي آهسته ي پشت سرم نداشتمزمانی که با مشت و لگد بقایاي سنگ را له و لورد می کردم چندان توجهی به خنده ها

، یک طنین  تا وقتی که یک صداي خنده ي جدید بچگانه.  ، تمام مدت آهسته می خندیدم بسیار لذت می بردم

  . از بازي احمقانه ام روي برگرداندم.  متناوب زنگدار شنیدم

  » ؟ اون اآلن خندید «

  . خیره شده بودند رِنزمههم بود به  همه با همان چهره ي مات و مبهوتی که حتماً روي چهره ي خودم

  » ، آره «:  ادوارد گفت

  » ؟ نمی خندیدکی  «:  ، زیر لب گفت جیک در حالی که چشمانش را چرخ می داد
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هیچ گونه خصومتی در »  . ، سگ نه که خودت بار اولی که دویدي یه ذره هم رهاش نکردي «:  ادوارد با نیشخند گفت

  . صداي او شنیده نمی شد

.  و جلوي دیدگان حیرت زده ي من به شوخی مشتی به شانه ي ادوارد زد»  ، اون فرق می کنه «:  جیکوب گفت

»تناسال؟ نباید یه کم بیشتر وقار داشته باشه.  مزدوج و مادر و این چیزها.  ی بال قراره بزرگسال باشهم «  

  . اخم کرد و به صورت ادوارد دست زد رِنزمه

  » ؟ ی می خواداون چ «:  پرسیدم

         تقریباً اون با تماشاي تو به همون قدري که من لذت می بردم تفریح... وقار کمتر «:  ادوارد با پوزخندي گفت

  » . می کرد

. مثل تیر برگشتم و همان موقع که او دستش را براي من بلند کرد دستم را دراز کردم تا او را بگیرم»  ؟ من با مزه ام «

  » ؟ حان کنیتاممی خواي  «.  بازوان ادوارد درآوردم و تکه اي از سنگ را به او پیشنهاد کردماو را از 

، همچنان که تمرکز کرده بود  آن را فشرد.  روي لب هایش نشست و سنگ را در دو دستش گرفت رِنزمهلبخند تابناك 

  . فرورفتگی کوچکی بین ابروهایش شکل گرفته بود

  . او اخم کرد و تکه سنگ را به طرف من گرفت.  و اندکی گرد و خاك بلند شدصداي ضعیف خرد شدن آمد 

  . سنگ را فشردم و تبدیل به ماسه شد » . من درستش می کنم« :  گفتم 

  .  ؛ صداي دلنشین خنده ي او باعث شد همه ي ما با او همراهی کنیم او دست زد و خندید

، فوراً در زیبایی  هاي یاقوتی و طالیی رنگش را به ما ده نفر تاباند و منناگهان خورشید از بین ابرها سربرآورد و اشعه 

  . از آن گیج شدم . پوستم در نور آفتاب غرق شدم

پوست او .  ، سپس بازویش را در کنار بازوي من گذاشت روي تراشه هاي الماس نشان و تابناك دست کشید رِنزمه

چیزي نبود که مانند تأللوهاي تابان من بتواند او در یک روز .  آمیز، ملیح و اسرار  فقط یک درخشندگی ضعیف داشت

  . ، به این تفاوت فکر می کرد و احساس ناخوشنودي داشت صورتم را لمس کرد.  آفتابی درون خانه نگه دارد

  » . تو قشنگ ترینی «:  او را خاطر جمع کردم

، نور  و وقتی من سرم را بلند کردم تا جواب او را بدهم»  ، من مطمئن نیستم بتونم با اون موافقت کنم «:  ادوارد گفت

  . خورشید روي صورت او مرا بهت زده و خاموش کرد

     جیکوب دستش را جلوي صورتش گرفته بود و وانمود می کرد که دارد از چشمانش در برابر درخشندگی محافظت

  » . بالي عجیب غریب «:  گفت.  می کند
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انگار اظهار نظر »  ؟ می بینی چه موجود بی نظیر و شگفت انگیزیه «:  تأیید حرف او زمزمه کردادوارد تا حدودي در 

  . ادوارد هم گیج کننده بود و هم خودش گیج شده بود.  جیکوب یک تعریف حساب می شد

.  باشم که در چیزي خوب -  ، چرا که در نظرم حاال همه چیز عجیب می نمود غافلگیر کننده نبود -حس عجیبی داشت

    ، ولی به احتمال زیاد  خوب بودم رِنهدر سروکله زدن با .  ، من در هیچ چیزي بهترین نبودم به عنوان یک انسان

  من .  ؛ به نظر می رسید فیل سبک خودش را داشته باشد خیلی ها می توانستند آن کار را بهتر از من انجام دهند

، نمی توانستم در هیچ یک از رده هاي ورزشی به  مشخصاً.  کالس نبودم ، اما هرگز شماره یک دانش آموز خوبی بودم

هیچ کس هم تا به حال براي .  ، نه هیچ استعداد ویژه اي که به آن ببالم نه در هنر و یا موزیک.  حساب آورده شوم

.  دت کرده بودم، می شد گفت به متوسط بودن عا پس از هجده سال میانگی.  کتاب خواندن مدال افتخار نداده بود

من تنها با آنچه داشتم .  حاال فهمیدم که خیلی وقت پیش تسلیم هرگونه اشتیاق براي درخشیدن در چیزها شده بودم

  . ، هیچ وقت با دنیاي خودم جور نبودم هرآنچه از دستم برمی آمد انجام داده بودم

  مثل این بود که من به دنیا . راي آنها و هم خودمهم ب - حاال من شگفت انگیز بودم.  بنابراین این واقعاً متفاوت بود

من جاي اصلی ام .  ، و همینطور دلم می خواست بخوانم این فکر باعث شد بخواهم بخندم.  آمده ام تا خون آشام باشم

  . ، مکانی که در آن می درخشیدم ، مکانی که با آن جور بودم را در دنیا پیدا کرده بودم
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  فصل بیست و هفتم

  نقشه مسافرت

  

  . افسانه ها را جدي می گرفتم ، از وقتی که خون آشام شده بودم

زندگی من  ، فکر می کردم که نخ هاي ، وقتی به زندگی سه ماه قبلم به عنوان یک نامیرا نگاه می کردم گاهی اوقات

فکر می کردم که باید .  مطمئن بودم که رنگ نخم تغییر کرده بود . در دستگاه بافندگی سرنوشت چگونه جلوه می کنه

حاال به .  رنگی که در پس زمینه زیبا باشد.  و آرامش دهنده حناییرنگی .  چیزي در حدود قهوه اي روشن بوده باشد

  . ، یا شاید هم طالیی خیره کننده ر آمده باشدنظر می آمد که به رنگ قرمز الکی روشن د

پر از رنگهاي روشن و مکمل .  پرده ي دوستان و خانواده ام که اطراف مرا در بر گرفته بودند زیبا و خیره کننده بود

  .همدیگر

ه رنگ با رنگهاي تیره و ب گرگینه ها ،.  هایی که زندگی من را شامل می شدند تعجب می کردم من از وجود بعضی نخ

ولی دوستان قدیمی من کوئیل و امبري از .  ثْجیکوب و س.  ، آن چیزي نبودند که من انتظارش را داشتم جنگلشان

.  م و امیلی هم صمیمی بودمحتی با س.  نخ هاي اصلی قرار گرفته بودند ی به گروه جیکوب پیوسته بودند جزءوقت

  . او دوست داشتنی بود.  بود رِنزمه، بیشتر به خاطر  انواده هاي ما کم شده بوددرگیري در بین خ

  . نمی کردم را دونفر دیگر که اصال پیش بینی اشان -سو و لیا کلیرواتر هم در زندگی ما بافته شده بودند

  او بیشتر روز ها به همراه چارلی به خانه ي.  به نظر می آمد سو راه گذر چارلی به دنیاي باور کردن هموار می کرد

بیشتر  . اینجا راحت باشد زه ي گروه جیکوب و یا پسرش درینکه به نظر نمی رسید که به انداالن ها می آمد به وجود اک

کار  رِنزمهاون اولین کسی بود که چارلی وقتی  .  تی مدافعانه کنار چارلی می نشستلاو فقط با حا.  اوقات حرف نمی زد

می انداخت یعنی،  ثْ، سو نگاهی پر از معنا به س در جواب.  بیشتر اوقات بود به او نگاه می کرد ، که ، اشتباهی می کرد

   . ، بهم بگو چی شده اوهوم
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به هر حال، او و .  لیا حتی بیشتر از سو ناراحت بود و تنها عضوي از خانواده ي جدید ما بود که حالتی خصمانه داشت

وب در این مورد من یک بار از جیک.  ا به ما نزدیک می کردجیکوب رابطه ي جدیدي رو در پیش گرفته بودند که لیا ر

، ولی رابطتتون خیلی از اون چیزي که قبال بود فاصله داره و این باعث  من نمی خوام فضولی کنم « :آرام پرسیده بودم 

بتاي .  دوم بودحاال اون فرمانده ي . ه که این اتفاق به خاطر گروه :  جیکوب خندید و به من گفت»  . تعجب من شده

  . ، همونطوري که قبال می گفتم جیکوب

  »که  این تشریفات رو داشته باشم ، فهمیدم که بهتره کارهاي آلفاتی که واقعا شروع کردم به انجام از وق « توضیح داد 

  ...بود رِنزمهولیت جدید باعث شده بود که لیا بیشتر وارد ذهن جیکوب بشه و از وقتی که جیکوب با این مسئ

قالب اصلی پرده ي .  زندگی من بود ءشادي مهم ترین جز.  ، ولی اون یه استثنا بود لیا خوشحال نبود که کنار ماست

  . خیلی نزدیک تر از چیزي شده بود که  قبال حتی بهش فکر می کردم جاسپردر نتیجه رابطه ام با .  زندگیم

  . با وجود اینکه اوایل خیلی عصبانی بودم

اگر من هنوز چارلی یا !  اه « ته بودیم براي ادوارد توضیح دادم را در تخت فلزي اش گذاش رِنزمهاینکه  یک شب بعد از

  ». جاسپر دست از مراقبت از من برداره اي کاش .  ، پس هیچ وقت نمی کشمشون سو رو نکشتم

اون نمی تونه در .  چطوریه رجاسپتو می دونی .  ، بال کسی به تو کمترین شکی نداره « ر داد به من اطمینان خاط

  ». ن فکر کردن به سمت تو جذب می شه، اون بدو تو همیشه خوشحالی عزیزم.  مقابل احساسات خوب مقابله کنه

، چون هیچ چیز به اندازه ي خوشحالی من در این زندگی جدید براي او لذت  و بعد ادوارد مرا تنگ در آغوش گرفت

   . بخش نبود

، شب ها به اندازهاي  روزها آنقدر بلند نبودند که مرا از پرستیدن دخترم سیراب کنند.  قرار داشتممن در لذت وسیعی 

  . نبودند که نیاز مرا به ادوارد برطرف کنند

، احتماال طرح پس  اگر کالبد زندگی ما را کنار می زدي.  با وجود این در کنار لذت چیزهاي دیگري هم وجود داشت

  . گینی از تردید و ترس بودن خاکستري غمزمینه آ

 ءبه جز.  ، که روزم را کامل کرد آن کلمه مامان بود.  ه زبان آوردب ، اولین کلمه اش را وقتی که یک هفته داشت رِنزمه

این به من .  اینکه به شدت از پیشرفتش ترسیدم و به سختی صورت یخ زده ام را پشت لبخندي به او پنهان کردم

او این » ؟  ، بابابزرگ کجاست مامان «اولین جمله اش یه دم فاصله داشت  ولین کلمه اش باکمکی نکرد که  بین ا

او همین سوال را از .  ، چون من در سمت دیگر اتاق بودم جمله را با صداي صاف و سوپرانو که فقط بلند بود گفت

، از من سوال  ی جواب را نمی دانستو چون رزال.  پرسیده بود - از یک لحاظ غیر معمول  - رزالی به روش معمول خود

  . کرده بود
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    به مشتاقانه.  ، او به سادگی به آلیس براي لحظاتی خیره شد وقتی براي اولین بار راه رفت ، کمتر از سه هفته بعد

ی عمه اش نگاه کرد که دسته هایی از گل را در گلدان هایی که دور اتاق پراکنده شده بودند می گذاشت و با دست های

،  روي پاهایش بلند شد و بدون ذره اي لرزش رِنزمه.  پر از گل به این طرف و آن طرف می رقصید و راه می رفت

  . طول اتاق را به زیبایی پیمود

به آن طرزي که   .می خواست رِنزمه، چون این دقیقا واکنشی بود به چیزي که  جیکوب همیشه او را تشویق می کرد

، این بود که هر چیزي را که  ، اولین واکنش ، برخورد خودش همیشه در وهله ي دوم قرار داشت وابسته بود رِنزمهبه 

من .  ، ترسی را که در وجودم بود در آن ها دیدم با هم برخورد کردولی وقتی چشمان با.  احتیاج داشت به او بدهد رِنزمه

ادوارد به آرامی در کنار دست زد و ما نیازي .  کنم نرِنزمه پنها از ه هم زدم و سعی کردم ترسم راب هم دستهایم را

  . نداشتیم که با هم حرف بزنیم تا متوجه افکار یکدیگر بشویم

چیز کمی پیدا .  ، هر چیزي که بشه تصورش رو کرد دنبال هر جوابی گشتند.  ادوارد و کارالیل شروع به تحقیق کردن

  . و هیچ کدوم قابل اطمینان نبودند کردند

.  ار نپوشیده بودرِنزمه هیچ  وقت یک لباس را دوب.  رزالی معموال روزمان را با یک شو ي مد شروع می کردند آلیس و

می خواستند  یکی به دلیل آنکه به سرعت لباس هایش برایش کوچک می شدند و دیگر به خاطر آنکه آلیس و رزالی 

زاران عکس گرفتند و هر قسمتی از  دوران کودکیش آنها ه.  بوم عکس هاي بچه را درست کننددر عرض چند هفته آل

  . را که به سرعت می گذشت مستند سازي کردند

.  به اندازه ي یک بچه ي یک ساله ي بزرگ یا یک بچه ي دو ساله ي با جثه ي کوچک باشد رِنزمه،  در سه ماهگی

طره هاي برنزي .  یک انسان بزرگ بود تناسب بدنش مثل.  او الغرتر و زیبا تر بود.  او شبیه یک کودك نو پا نبود

.  ، حتی اگر آلیس اجازه ي این کار را می داد رنگ موهایش تا کمرش می رسید و من تحمل کوتاه شدنشان را نداشتم

    ترجیح.  ناع میکردامت، ولی او تقریبا از حرف زدن  می توانست بدون اشکاالت دستوري و تلفظی حرف بزند رِنزمه

، بلکه می توانست  او نه تنها می توانست راه برود.  ه سادگی چیزي را که می خواست به مردم نشان دهدکه بمی داد 

  . او حتی می توانست بخواند.  بدود و برقصد

من باید  - .  ، چون ریتم و آهنگ شعر هایش آرامش بخش به نظر می آمدند یک شب برایش شعري از تنیسون خواندم

ي و برا.  دوست نداشت که قصه هاي قبل از خوابش تکراري باشند رِنزمهچون .  ه می گشتمدائما دنبال چیزهاي تاز

تصویري که در سرش بود یکی از .  دستش را دراز کرد تا گونه ام را لمس کند  - کتاب هاي مصور بی قراري می کرد 

  . ، لبخند زدم کتاب را به او دادم.  ندا، که داشت کتاب را می خو ما بودیم

، که نرمتر از افتادن گلبرگ گل سرخی شکفته روي چمن ، یا نرمتر  نواي موسیقی اي اینجاست « ون من من خواند بد

  »... گذرگاه درخشان ، ریزش می کند از برخورد شبنم با آبهاي ساکن بین دیوارهاي سایه افکن در 

  . دستانم به طور خودکار کتاب را از دستش گرفتند
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  »، چطوري خوابت بگیره ؟  اگر خودت بخونی « :  جلوي لرزش را می گرفتم پرسیدمبا صدایی که به سختی 

رشد تی اگر سرعت ح.  رشد می کرد ولی مغزش.  کم شده بود رِنزمه، سرعت رشد بدن  طبق محاسبات کارالیل

  . ، او در کمتر از چهارسال یک آدم بزرگ می شد بدنیش کم می شد

  . یک پیرزندر پانزده سالگی و .  چهار سال

  . فقط پانزده سال زندگی

برجستگی خوب بودنش باعث می شد .  ، با حرارت و خوشحال بود ، باهوش عاشق زندگی.  خیلی سالم بود رِنزمهولی 

  . که به راحتی در حال با او شاد باشم و آینده را براي فردا بگذارم

با صداي پایینی که من ، از هر زاویه اي  داشتیم رِنزمهي کارالیل و ادوارد در مورد گزینه هایی که ما در مورد آینده 

         آنها هیچ وقت وقتی که جیکوب در آن نزدیکی بود این بحث ها را . ، بحث می کردند سعی می کردم نشنوم

ه ، و این چیزي نبود که جیکوب بخواهد راجع ب چون براي توقف رشد او فقط یک راه مطمئن وجود داشت.  نمی کردند

از خیلی  رِنزمهجیکوب و .  سرم فریاد می کشید در غریزه ام.  خیلی خطرناك بود.  من هم همین طور.  آن بشنود

ین بود که زهر  و تمام دانسته هاي گرگینه هاي حاکی از.  دو در آن واحد دو چیز بودند هر . جهات شبیه هم بودند

  . ، آنها را می کشد خون آشماها بیشتر از آنکه گرگینه ها را نامیرا کند

 ، و حال ما آماده بودیم که به دنبال افسانه ها به مرکزشان برویم کارالیل و ادوارد از تحقیق از راه دور خسته شده بودند

 رِنزمههاي در مورد بچه هایی مثل  تیکوناسی ها افسانه.  ما به برزیل برمی گشتیم و از آنجا شروع می کردیم. 

عضی از داستان هاي حول بچه هاي نیمه نامیرایی ، شاید ب زمانی وجود داشته بودند رِنزمهاي مثل اگر بچه ه... داشتند

  . می چرخیدند که هنوز زنده بودند

  . تنها سوالی که باقی مانده بود این بود که ما کی می رویم

یالت نزدیک فورکس باشم، ش به این دلیل بود که من می خواستم تا بعد از تعطبخشی.  من باعث معطل شدنشان بودم

این سفر ارجحیت .  ، سفر دیگري بود که می دانستم باید اول آن را انجام بدهم ولی بیشتر از آن.  به خاطر چارلی

  . و این سفري بود که باید به تنهایی می رفتم.  داشت

موضوع .  آن دعوا کرده بودیم، با ادوارد بر سر  این تنها موضوعی بود که از وقتی من به خون اشام تبدیل شده بودم

من باید می رفتم تا .  ولی حقیقت همان بود و سفر من عاقالنه به نظر می رسید.  بود "تنها رفتنش "اصلی بحث سر 

  . ولتوري را ببینم و بی تردید باید به تنهایی این کار را می کردم

غیر  ممکن بود که  واقع بطور کلی از بند هر رویایی، در  ند کابوس هاي شبانه راحت شده بودمحتی با وجود اینکه از ب ،

  . نه با این که ما را بدون هیچ یادآوري اي ترك کرده بودند.  ولتوري را فرامموش کردبتوان 
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ولتوري فرستاده  ، نمی دانستم که آلیس کارت دعوت عروسی براي رهبران رو به دستم نرسیدتا زمانی که هدیه ي آ

، ما  لک و دوقلوهاي مرگباري که بین آن دو بودند را دیده بود، جین و آ ولتوريتصویر سربازان وقتی که آلیس  . است

   داشت نقشه ي این را می کشید که گروهی را براي شکار بفرستد که اگر کایوس.  بودیم خیلی دور در جزیره ي ازمه

آشام ها خبر داشتم  و یا باید به آنها  دنیاي خونچون من از راز  - .  ، مرا بکشند بر خالف حکم آنها هنوز انسان باشم

در نتیجه آلیس دعوتنامه را براي آنها فرستاده بود که تا وقتی  -.  می پیوستم و یا باید براي همیشه ساکت می شدم

  . بی تردید.  ولی آنها می آمدند.  ، زمان داشته باشیم معناي پس آن را کشف کنند

تهدید در       .  در واقع این افراط ترسناك بود.  ، افراطی بود درسته.  ار نمی رفتشکاري به شمدیه تهدید آخود ه

رو بود که با جوهر مشکی و روي کاغذ سفید و محکم سفیدي به دست خط خود او ه الي خطوط یادداشت تبریک آالب

  : نوشته شده بود

  . من بسیار مایل هستم خانم کالن جدید رو از نزدیک مالقات کنم

هدیه در جعبه اي قدیمی و کنده کاري شده ي چوبی قرار داشت که با طال و مروارید مینا کاري شده بود و با رنگین  

آلیس گفت که جعبه به خودي خود بهاي کمی دارد و جواهراتش که روي . ی از سنگ هاي جواهر تزئیین شده بود کمان

  . آن بودند بهاي بسیار بیشتري دارند

، آنها را به وثیقه  من همیشه فکر می کردم که جواهرات تاج بعد از اینکه جان پادشاه انگلستان «:  کارالیل گفت

  ». ، تعجب نکردم ولتوري ها یه قسمتی از اون رو داشتندفکر می کنم که فهمیدم .  ، کجا ناپدید شده اند گذاشت

مثل مار نرمی .  فلس دار بود.  ر ضخیمی در بیایدطال ها را به هم پیچ داده بودند تا به صورت زنجی.  گردنبند ساده بود

  . الماس سفیدي به بزرگی یک توپ گلف : جواهري از زنجیر آویزان بود.  که دور گردن به تنگی حلقه می زند

ولتوري ها نیاز داشتند تا ببینند .  ر جلب کردهرو وجود داشت توجه مرا بیشتر از جوایادآوري ظرافتی که در یادداشت آ

آنها اجازه نداشتند .  و باید هر چه زودتر می دیدند.  ن ها بودندکه کالن ها مطیع فرمان آ.  من نامیرا شده باشمکه 

  . نزدیک فورکس بیایند و این تنها چیزي بود که ما را امن نگاه داشته بود

  . بوددستهایش را مشت کرده  ». تو تنها نمی ري « :  ادوارد با اصرار از الي دندان هایش گفت

صدایم را مجبور کردم تا مطمئن .  این را با نرمترین صدایی که می توانستم گفتم ».  اونا به من آسیب نمی رسونند« 

  ». پرونده بسته شده .  آشامم من یه خون.  اونا هیچ دلیلی براي این کار ندارند « .  به نظر برسد

  »! ، مسلما نه  نه « 

منطق .  و او آماده نبود که با این موضوع مخالفت کند» .  عث محافظت از اون می شهااین تنها راهیه که ب.  ادوارد« 

  . من جایی براي نفوذ نداشت
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،  و با ارزشترین گنجهایش.  ، می توانستم ببینم که او یک کلکسیونر است رو را می شناختمبا وجود مدت کمی که آ

نادر بودند در بین پیروان فانی اش بیشتر از جواهراتی که در  ، استعداد و او به دنبال زیبایی.  قطعات زندگی اوست

این به اندازه ي کافی مایه ي تاسف بود که او چشم به قدرت هاي ادوارد و آلیس .  ، می گشت گنجینه اش بودند

و تنها نفر از ا.  زیبا و تک بود رِنزمه.  من به او دلیل دیگري براي حسادت او به خانواده ي کارالیل نمی دادم.  داشت

  . حتی در فکر هاي دیگران.  او اجازه نداشت که او را ببیند.  یک نوع بود

  . بی تردید باید تنها می رفتم.  و من تنها کسی بودم که او نمی توانست فکرش را بخواند

وقتی در آنجا  او می گفت که.  ولی او از کیفیت ناواضح تصاویر نگران بود.  آلیس هیچ مشکلی در سفر من ندیده بود

، باعث شد  ادوارد  که  این تردید.  ، تصاویر تار می شوند تصمیماتی می گرفتند که ممکن بود موجب کشمکش بشود

، اما  او می خواست تا لندن با من بیاید.  ، بطور کامل با کاري که می خواستم انجام بدم مخالف باشد خودش مردد بود

اینکه کارالیل فقط چند ساعت از .  به جاي او کارالیل می آمد.  دو والدینش باشد بدون هر رِنزمهمن نمی خواستم که 

  . ، باعث آرامش خاطر من و ادوارد می شد من دور بود

 . ، ولی چیزهایی که می یافت به آن چزي که دنبالش بود نا مربوط بودند امه می دادآلیس به جستجویش در آینده اد

.  ، با وجود اینکه این تصمیم نفع اقتصادي نداشت دیدار مصالحه جویانه احتمالی آیرینا،  ند جدیدي در مسیر بازارور

.  من براي اجراي صداي خشنم تمرین می کردم  -تماسی از رِنه .  طوفان و برفی که تا شش هفته ي دیگر نمی رسید

  ».  ولی داشتم بهبود می یافتم ، هنوز مریض بودم ، من نه می دانستطبق چیزهایی که رِ.  و هر روز بهتر می شدم

من می خواستم که سفري کوتاه داشته .  به ایتالیا خریدیم ، بلیتی براي سفر سه ماهه شد رِنزمهما روز بعد از اینکه 

.  و مثل ادوارد فکر می کرد جیکوب می دانست.  لی چیزي نگفتم، در نتیجه به چار باشم

  . جیکوب تصمیم گرفته بود با ما بیاید.  برزیل بود، امرزو بحث سر رفتن به  به هر حال

، به  نبود رِنزمهخوردن خون حیوانات مورد عالقه ي .  ، با هم به شکار رفته بودیم ، من و جیکوب رِنزمه،  سه نفر ما

جیکوب در بین آنها بود و این بیش از هرچیز باعث می شد که .  همین دلیل جیکوب اجازه داشت که ما را همراهی کند

  . به این کارعالقه داشته باشد رِنزمه

، او را راضی  خون داده شدهفکر می کرد که ، او فقط  چیزي در مورد خوب و بد در  شکار انسان ها نمی دانست رِنزمه

ه با بدن او سازگاري داشته باشد ولی او با خوردن غذاهاي غذاي انسانی او را سیر می کرد و به نظر می آمد ک.  می کند

طبیعتی  رِنزمه.  حداقل خون حیوانات بهتر بود.  ، نزدیک به مرگ شد ، مثل وقتی که به او گل کلم و لوبیا دادم جامد

  . ، باعث عالقه اش به شکار می شد مبارزه جو داشت و مبارزه با گاز گرفتن جیکوب

      جلوي ما در محوطه می رقصد و به دنبال بوي مورد عالقه اش  رِنزمهعی کردم وقتی که س» جیکوب « :  گفتم

  » -، لیا ثْس.  تو اینجا وظایفی داري « ، جیکوب را قانع کنم  می گردد
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  ». پوش مسئولیت هاي خودشون رو دارن اونا به هر حال تو ال.  من پرستار گروهم نیستم «خرناس کشید 

  ». ، باید بیشتر درس بخونی مواظبت کنی رِنزمهاگر می خواي از .  از دبیرستان اخراج شدي تو رسماً؟  مثل تو« 

  ». ، برمی گردم مدرسه آروم شد...من وقتی اوضاع.  اینا تفننیه « 

داشت به  زمهرِن.  نگاه کردیم رِنزمه، تمرکزم را روي بحث از دست  دادم و هردو ناخود آگاه به  وقتی که این حرف را زد

دانه هاي برفی نگاه می کرد  که باالي سرش پرواز می کردند و قبل از اینکه به علفهاي بلند و زرد رنگ علفزاري که 

لباس طوقدار عاجی رنگش کمی از برفها تیره تر بود و طره هاي موهاي .  ، آب می شدند در آن ایستاده بودیم برسند

  . وجود اینکه خورشید پشت ابرها پنهان شده بود، با  ، می درخشید شاقرمز - ي قهوه ا

      .  ، براي لحظه اي قوز کرد و سپس جهشی به بزرگی پانزده فوت در هوا کرد همانطور که نگاهش می کردیم

  . به آرامی روي پاهایش فرود آمد رِنزمهدست هاي کوچکش دور دانه ي کوچک برفی بسته شدند و 

و دستانش را باز کرد  -، چیزي نبود که تا به حال دیده باشید حقیقتا - سمت ما برگشستبا لبخند مبهوت کننده اش به 

  . ، نشان دهد تا به ما ستاره ي کامل و هشت پري یخی اي را قبل از اینکه در دستش ذوب شود

  ». ، نسی ، ولی من فکر می کنم که خیلی لفتش می دي خوشگله« :  جیکوب با لحن تشویق آمیزي گفت

حرکتشان .  آغوشش را باز کرد که او در دستانش افتاد رید و جیکوب درست در همان لحظهبه سمت جیکوب پاو 

سخن  دهنوز ترجیح می داد با صداي بلن.  وقتی می خواست چیزي را بگوید این کار را می کرد رِنزمه.  همگام بود

  . نگوید

 کوچکی از گوزن هاي شمالی در جنگل صداي گله ي صورت جیکوب را لمس کرد و در حالیکه ما همگی به رِنزمه

  . ، به طرز قابل ستایشی اخم کرد گوش می دادیم

من دوباره  تو فقط می ترسی که « ب  از قصد از روي کنایه جواب داد جیکو ». ، نسی  مطمئنا تو تشنه نیستی« 

  »بزرگترینشون رو بگیرم 

     وقتی این کار را .  و چشمانش را چرخاند ی روي پاهایش فرود آمداز بازوهاي جیکوب بیرون پرید و به نرم رِنزمه

  . سپس به سمت درخت ها شیرجه زد.  می کرد خیلی بیشتر شبیه ادوارد می شد

       به درون جنگل می رفت  رِنزمههنگامی که به دنبال  »من می رم « :  وقتی خواستم دنبالش کنم جیکوب گفت

  »اگه تقلب کنی حساب نمی شه « زد داد  رِنزمهخطاب به .  می لرزید.  شرتش را در آورد  -  تی

 هم  رِنزمهگاهی اوقات جیکوب از .  سرم را تکان دادم.  ، لبخند زدم به برگهایی که پشت سرش پراکنده شده بودند

  . بچه تر می شد
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دوست  رِنزمهردشان خیلی آسان بود و گرفتن .  به شکارهایم اجازه دادم تا چند دقیقه دیگر زنده باشند.  صبر کردم

  . دوباره لبخند زدم.  کندبا دیدن اندازه ي شکارش سورپرایز  داشت که مرا

آلیس .  ، کوچک بودند برفهاي که باالي سرم در حال پرواز بودند.  خیلی خالی بود.  علفزار کوچک خیلی بی حرکت بود

  . واهند بوددیده بود که تا چند هفته ي دیگر به این منوال نخ

   ولی ادوارد امروز با کارالیل  بود و داشتند نقشه ي سفر را .  من و ادوارد معموال با هم به این سفر هاي می آمدیم

او .  من پشت جیکوب می ایستادم.  وقتی بر می گشتیم.  اخم کردم.... ، در مورد جیکوب حرف می زدند می کشیدند

  . مثل من.  کل زندگیش را پایش گذاشته بود.  اندازه ي ما در این قمار سهم داشتاو هم  به .  باید با ما می آمد

به .  می کردند ه، چشمان طبق عادت به سمت کوها نگها زمانی که در افکارم راجع به آینده ي نزدیک غرق شده بودم

  . این واکنشی خودکار بود.  در این مورد فکر نمی کردم.  ، به دنبال خطر دنبال شکار

    ،  ، محرك ظریفی قبل از اینکه به طور اگاهانه متوجه اش شوم یا شاید هم دلیلی براي بررسی من وجود داشت

  . حس هاي  قوي مرا فعال کرده بود

وقتی چشمانم روي مرز کوهاي دوردست جستجو می کردند که با رنگ آبی خاکستریشان روي زمین سخت و محکم  

  . ، حواسم جمع شد داشتند - یا شاید هم طالیی - ده بودند و درخششی نقره ايروبه روي جنگل سبز تیره ایستا

.  ، هیچ عقابی نمی توانست وجود داشته باشد ، در مه در آن دوردست.  چشمهایم روي رنگی افتاد که نباید آنجا می بود

  . نگاه کردم 

  . او به عقب برگشت

بافت آن هزاران بار صاف تر از .  به رنگ سفید مرمرین بودپوست صورتش .  واضح بودآشام بود  اینکه او یک خون

، از ساکن بودنش می شد  اگر پوستش این موضوع را ثابت نمی کرد.  ، او می درخشید حتی با وجود ابر ها.  انسان بود

  . تنها خون آشام ها و مجسمه ها می توانستند این قدر بی حرکت باشند.  فهمید

موهایش به صافی .  برق آن بود که توجه مرا جلب کرده بود.  ، تقریبا نقره اي طالیی روشن.  موهایش روشن بودند

  . به طور  مساوي تقسیم شده بودند . یک خط کش به چانه اش می رسید

هیچ کدام از چهره هاي .  حتی وقتی انسان بودم.  من کامال مطمئن بودم که اورا قبال ندیده ام.  او براي من غریبه بود

  . ولی من از همان لحظه ي اول او را از چشمان طالیی تیره اش شناختم.  رون خاطرات تیره و تارم مثل این نبودندد

  . باالخره آیرینا تصمیم گرفته بود که بیاید

.  فکر کردم که شاید او هم به همان خوبی مرا شناخته باشد.  براي یک لحظه به او نگاه کردم و او هم به من نگاه کرد

  . ، ولی یکباره لبهایش جمع شدند و چهره اش خصومت آمیز شد تم را تا نیمه باال بردم تا برایش دست تکان دهمدس



 www. twilight . ir                                                   بال: کتاب سوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ١١صفحھ 

، و در هم رفتن صورت آیرینا را  و صواي زوزه ي جیکوب در جواب او را از جنگل شندیم رِنزمهصداي فریاد پیروزي 

   چشمانش به آرامی به سمت راست برگشت و من .  ا دیدموقتی انعکاي زوزه ي جیکوب چند ثانیه بعد به او رسید ر

چه .  کشته باشد ی رنگ که احتمال داشت الرنت را اوبزرگ و خرمای رگینه ايگ.  می دانستم که چه چیزي را می بیند

  . من مطمئن بودم.  ؟ به قدري بود که رفتار صمیمانه ي ما را با هم ببیند مدت بود که او ما را نگاه می کرد

، لبهایش باالي دندان هایش  او به سمت من برگشت.  ه نشانه ي عذرخواهی باز کردمب ، دستانم را به طور غریزي

  . آرواره اش براي  زوزه کشیدن باز شد.  رفته بود

  . ، او برگشته بود و در جنگل ناپدید شده بود هنگامی که صداي ضعیفش به من رسید

  »! گندش بزنن «  :   غریدم

نمی دانستم که آیرینا چه .  دلم نمی خواست از دیدم خارج شده باشند.  و جیکوب به جنگل رفتم رِنزمهل به دنبا

خلقیات مشتکر خون آشام ها بود و به سادگی نمی شد آن  اتقام جزء.  برداشتی کرده ،  یا در آن موقع چقدر عصبانی بود

  . را مهار کرد

  . فقط دو دقیقه طول کشید تا پیدایشان کردم با بیشترین سرعتی که می توانستم دویدم و

ماله « :  داشت با اصرار می گفت رِنزمه،  هنگامی که از بوته زار  به محوطه ي خالی اي که آنها ایستاده بودند رسیدم

  »من بزرگتره 

در .  دبه سمت جلو قوز کرد و دندانهایش را نشان دا.  گوش هاي جیکوب به محض دیدن چهره ي من ، صاف شدند 

می توانست صداي غرشی را که .  چشمانش به جنگل خیره شدند.  دهانش شیار هایی از خون قربانی اش وجود داشت

  . در گلویش شکل می گرفت بشنوم

دستان .  ، به سمت بازوان منتظر من پرید حیوان مرده را روي پاهایش انداخت.  هم به سرعت جیکوب هشیار شد رِنزمه

  . گونه هایم فشار دادکنجکاوش را روي 

  ». صبر کنید.  فکر کنم اوضاع خوب باشه.  من یکم زیاده روي کردم « من به آنها اطمینان خاطر دادم 

هنگامی که حضور ادوارد را احساس .  ادوارد با اولین زنگ جواب داد.  موبایلم را بیرون آوردم و سریع شماره گرفتم

  . نارم به گوش ایستادندمشتاقانه در ک رِنزمهو  ب، جیکو کردم

. من آیرینا را دیدم« .  فکر کردم که شاید جیکوب نتواند تحمل کند.  هیجان زیادي داشتم »بیا، کارالیل رو هم بیار « 

 ال،، به هر ح اون هنوز اینجا نیومده.  ، فکر می کنم ولی بعد اون جیکوب رو دید و عصبانی شد و رفت . و اون منو دید

تو و کارالیل باید برید دنبالش و باهاش حرف  اگر نیومد.  مد ، در نتیجه شاید بیادخیلی ناراحت می ا ولی اون به نظر

  ». من احساس بدي دارم.  بزنید
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  . جیکوب غرید

  . و من صداي حرکت سریعش را شنیدم ».  ما تا نیم دقیقه ي دیگه اونجاییم «.  ادوارد به من اطمینان داد

  . ه دقت بشنویمب برگشتیم و در سکوت منتظر ماندیم تا من و جیکوب  صداي  هر حرکتی راما به سمت مرغزار 

با شنیدن صداي پنجه هاي .  کارالیل چند ثانیه عقب تر بود.  و بعد ادوارد کنارم بود.  ، آشنا بود وقتی صدایی آمد

، جیکوب نیاز  در خطر بود رِنزمهقتی و.  باید تعجب می کردمن.  ، تعجب کردم بزرگی که پشت سر کارالیل می آمدند

  . اي کمکی داشتبه قو

     اگر آیرینا با سرعت حرکت .  درحالیکه این حرف را می زدم به نقطه اي اشاره کردم »اون پشت اون تپه است « 

می شد به  ؟ حالت صورت او باعث آیا او می ایستاد تا به کارالیل گوش کند.  ، تا حاال می بایست رسیده بود می کرد

اون .  خیلی ناراحت می رسید.. اون به نظر.  بخواي تا باهات بیان امتو  جاسپرشاید باید از  « .  این موضوع فکر نکنم

  »به من غرید 

  »چی؟ « :  ادوارد با عصبانیت گفت

  »من می رم دنبالش . اون عصبانیه«  ي ادوارد گذاشت وي بازور کارالیل دستش را

  »من با تو می یام «   ادوارد اصرار کرد

شاید کارالیل می خواست عصبانیت ادوارد را با کمکی که می توانست به .  نگاه طوالنی اي را با هم ردو بدل کردند

را  جاسپریا  امت، کارالیل سرش را تکان داد و آنها بدون اینکه  باالخره.  عنوان یک ذهن خوان باشد را مقایسه کند

  . هدف رفتند، به دنبال  صدا کنند

من با .  را در امنیت به خانه برد رِنزمهاو می خواست .  صبري نفس کشید و با بینی اش به پشتم ضربه زدجیکوب با بی 

در  رِنزمه.  در کنارمان می دویدند ثْ، در حالیکه لیا و س و ما به سرعت به خانه برگشتیم.  او در این مورد موافق بودم

از وقتی که از شکارمان صرف نظر کرده .  درحالیکه هنوز یکی از دستانش روي صورتم قرار داشت،  بازوانم راضی بود

افکارش به نظرم کمی .  ، او به این فکر می کرد که باید براي خونی که همانجا رهایش کرده بود چه کار کند بودیم

  . خودخواهانه می آمدند

  

  

  

  



 www. twilight . ir                                                   بال: کتاب سوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ٣صفحھ 

  

  فصل بیست و هشتم

  آینده

  

آنها تا ساحل دیگر شنا کرده بودند تا ببینند که او .  کارالیل و ادوارد نتوانستند قبل از ناپدید شدن رد ایرینا به او برسند

  . در طرف رودخانه ي شرقی تا مایل ها ردي از او نبود، اما  مسیري مستقیم را دنبال می کرده یا نه

، اما فقط منجر به خشم او  ، تا با کالن ها آشتی کند ، او آمد همان طور که آلیس دیده بود.  این ها همه تقصیر من بود

تغییر شکل اي کاش زودتر متوجه حضور او شده بودم، قبل از اینکه جیکوب .  نسبت به همراهی من با جیکوب شده بود

  . اي کاش براي شکار  جاي دیگري رفته بودیم.  می داد

تصمیم تانیا و کیت از زمانی که .  کارالیل با خبرهاي ناامیدکننده با تانیا تماس گرفته بود.  کار زیادي نمی شد کرد

ه ولی هنوز به خانه برنگشته من بیایند ایرینا را ندیده بودند و از اینکه ایرینا تا اینجا آمدگرفته بودند به جشن عروسی 

با .  ، حاال این جدایی هرچه می خواست کوتاه باشد ؛ از دست دادن خواهرشان براي آنها راحت نبود بود نگران بودند

  . خودم فکر می کردم که نکند این اتفاق خاطرات از دست دادن مادرشان را در قرن ها پیش به یاد آنها آورده باشد

    تا آنجایی که آلیس.  ، هیچ چیز چندان واقعی نمی نمود د نظر آینده ي نزدیک ایرینا را ببیندآلیس توانسته بود چن

تنها چیزي که آلیس قادر بود ببیند این .  تصویر بسیار مبهم بود.  ، او قصد نداشت به دنالی برگردد می توانست بگوید

       به طرف شمال.  زمین هاي بایر برفی سرگردان بود؛ او ناامیدانه در  بود که ایرینا به طور محسوسی آشفته است

  . ؟ به جز غصه خوردن بی فایده او هیچ تصمیمی براي پیش گرفتن یک مسیر جدید نداشت ؟ به شرق می رفت

، ایرینا و دردش به پشت  افکار دیگرم نقل مکان  روزها گذشت و هرچند مسلماً من چیزي را فراموش نکرده بودنم

.  باید تا چند روز دیگر به ایتالیا می رفتم.  حاال چیزهاي مهمتري داشتم که باید به آن ها فکر می کردم.  کرده بود

  . ، همه به طرف آمریکاي شمالی حرکت می کردیم وقتی برمی گشتم

وانستیم ، در آنجا تا جایی که می ت ما با تیکونی ها شروع می کردیم.  تا حاال تمامی جزئیات صد بار مرور شده بودند

حضور ، او هم در نقشه ها  حاال که تصویب شده بود جیکوب با ما بیاید.  منبع اسطوره هایشان را دنبال می کردیم

اگر در .  بعید بود مردمانی که به خون آشام ها اعتقاد دارند با یکی از ما درمورد داستان هایشان حرف بزنند - داشت

کارالیل .  ، قبیله هاي نسبتاً وابسته ي زیادي در آن ناحیه براي تحقیق بود رسیدیمرابطه با تیکوناییها به بن بست می 
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، ممکن بود آنها هم براي ما اطالعاتی داشته  ؛ اگر می توانستیم پیدایشان کنیم چند دوست قدیمی در آمازون داشت

از آنجایی که آن سه خون آشام  . یا حداقل پیشنهادي در این باره که دیگر کجا می شد دنبال جواب برویم.  باشند

  . ، بعید بود خودشان کاري با افسانه هاي خون آشام هاي دورگه داشته باشند آمازونی همه مونث بودند

    هنوز به چارلی درباره ي سفر طوالنی تر چیزي نگفته بودم و وقتی بحث ادوارد و کارالیل ادامه پیدا کرد فکر اینکه

  ؟ چطور خبر را به درستی به او می دادم.  نگرانم کرد می بایست به او چه می گفتم

، در خواب عمیق  او حاال روي کاناپه جمع شده بود.  خیره شدم رِنزمهزمانی که از درون با خود در کلنجار بودم به 

من  معموالً ادوارد و.  ، حلقه ي موهاي به هم پیچیده ي او نامرتب روي صورتش ریخته بودند آهسته نفس می کشید

، ادوارد و کارالیل سخت در  ، اما امشب را با خانواده گذراندیم او را به کلبه مان می بردیم تا او را روي تختش بگذاریم

  . بحث و نقشه ریزیشان فرو رفته بودند

ما ارائه آمازون تغییري در صیدهاي .  احتماالت شکار هیجان زده تر بودندامت و جاسپر براي برنامه ریزي ،  در این بین

هوس کرده بود با یک مار افعی بزرگ به نام اناکُندا  امت.  مثل پلنگ هاي خالدار آمریکایی و یوزپلنگ ها.  می کرد

جیکوب پیش گروه .  و رزالی براي اینکه چه چیزهایی باید با خود می بردند برنامه ریزي می کردند ازمه.  کشتی بگیرد

مان غیبتش مرتب کندم رفته بود تا چیزها را براي زس .  

   ، بی لزوم خانه ي تمیز را برق می انداخت و حلقه  آلیس براي خودش در اطراف اتاق بزرگ آهسته حرکت می کرد

،  هشیار بود - از آنجایی که چهره اش نوسان داشت.  را که با سلیقه آویزان شده بودند مرتب می کرد ازمهگل هاي 

گمان می کردم .  می توانستم بگویم که در آینده جستجو می کند -دوباره هشیار می شدسپس خالی و ناهشیار و بعد 

در الهاماتش به وجود آورده بودند ببینند در آمریکاي جنوبی چه  رِنزمهسعی دارد از بین نقطه هاي کوري که جیکوب و 

و ابري از »  . ولی ما سر اون نیستدل مشغ .، آلیس  ولش کن «:  چیزي انتظار ما را خواهد که کشید که جاسپر گفت

  . حتماً آلیس دوباره براي ایرینا نگران شده بود.  سکوت آهسته و نامرئی بر فضاي اتاق سایه انداخت

او زبانش را براي جاسپر بیرون آورد و یک گلدان کریستالی که با رز هاي سفید و قرمز پر شده بود را برداشت برداشت 

، اما به نظر آلیس  فقط یک قسمت جزئی از یکی از گل هاي سفید پژمرده شده بود.  اندو به طرف آشپزخانه برگرد

  . مصمم بود تا امشب براي اینکه هواسش از کمبود تصاویر پرت شود بی نقصی را به کمال برساند

صداي عبور سریع هوا فقط .  ، وقتی گلدان از انگشتان آلیس لغزید ندیدم نگاه می کردم رِنزمهاز آنجایی که دومرتبه به 

  . ده هزار تکه شدان روي کف مرمر آشپزخانه شکست و ، سرم را بلند کردم و دیدم که گلد از کریستال را شنیدم

، کامالً بی حرکت  همچنان که تکه هاي کریستال جست و خیز کنان با طنین بدآهنگی در همه جهت پخش می شد

  . بودند، همه ي چشم ها به پشت آلیس دوخته شده  شدیم

چرا که امکان نداشت آلیس .  اولین فکر غیر منطقی اي که به ذهنم رسید این بود که آلیس داشت با ما شوخی می کرد

، می توانستم خودم تا حاال صد بار مثل تیر  اگر فکر نکرده بودم که آن را خواهد گرفت.  انداخته باشد تصادفاً گلدان را
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؟ انگشتان فوق العاده  و همان اول چطور می شد از دست او افتاده باشد.  بگیرمبه آن طرف اتاق بروم و گلدان را 

  ...مطمئن او

  .هیچ وقت.  من هرگز ندیده بودم که خون آشامی به طور تصادفی چیزي را بیندازد

  . ، به قدري سریع چرخید که انگار از اول همانجا ایستاده بود و بعد آلیس به ما رو کرد

نگاه کردن در چشم هاي او مثل این بود که از .  ، گشاد و خیره بود و نیم در آینده قفل شده بودنیم نگاهش اینجا 

  . ؛ من در وحشت و یأس و عذاب چشم هاي او دفن شده بودم داخل یک قبر به بیرون نگاه کنی

  . ؛ یک صداي شکسته و تا حدودي خفه بود شنیدم که ادوارد نفسش را با صداي بلند حبس کرد

، خرده هاي کریستال را زیر  او با حرکتی سریع که نمی شد آن را دید به کنار آلیس جست» چی شده؟«:  پر غریدجاس

.  انگار او در دست هاي جاسپر بی صدا می لرزید.  شانه هاي آلیس را گرفت و او را به تندي تکان داد.  پایش له کرد

  » ؟ ، چی شده آلیس«

       ، زمانی که چشمانش به سمت پنجره چرخید و انتظار یک حمله را داشت  در دید جانبی من حرکت کرد امت

  . دندان هایش برهنه بودند

  . ، کارالیل و رز که درست مثل من خشکشان زده بود سکوت کرده بودندازمه

  » ؟ جریان چیه «.  جاسپر دوباره آلیس را تکان داد

  » . همه شون.  اون ها دارن میان سراغمون «:  کردند، آلیس و ادوارد با هم زمزمه  کامالً هم زمان

  . سکوت

فقط .  چون چیزي در کلمات آنها تصورات خودم را فعال کرده بود - ، من سریع تر از بقیه متوجه شدم براي اولین بار

، خط  در سرم ...، انگار از بین مه غلیظ به آن نگاه می کردم ، ناپیدا و مبهم تیره -خاطره ي دوري از یک خاطره بود

در تصویر مه آلودم .  ، شبح کابوس نیمه فراموش شده ي انسانی ام سیاهی را دیدم که به سمت من حرکت می کرد

تم درخشش سن، اما می دا ، یا تأللو دندان هاي تیز و مرطوبشان را نمی توانستم برق چشم هاي سرخ رنگ آنها را ببینم

  ...باید در کجا باشد

نیاز کمر شکن محافظت از چیز باارزشی که پشتم  -تصویر خاطره ي آن احساس بر من غلبه کرد قوي تر از خاطره ي

  . بود

ولی حتی در توانم .  ، تا او را نامرئی کنم ، تا او را زیر پوست و مویم پنهان کنم را در بازوهایم بگیرم رِنزمهمی خواستم 

براي بار اول از زمانی که به عنوان یک .  کردم یخم حس نمی کردم سنگم حس می.  نبود که بچرخم و نگاهش کنم

  . ، احساس سرما کردم خون آشام دوباره متولد شده بودم
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  . خودم می دانستم.  احتیاجی به آن نداشتم.  تصدیق ترس هایم را به زحمت می شنیدم

  » ، ولتوري «:  آلیس ناله کنان گفت

  » ، همشون« :  ادوارد همزمان غرید

  » ؟ ؟ چطوري آخه چرا «:  خودش زیر لب گفتآلیس براي 

  » ؟ کی «:  ادوارد نجوا کرد

  » ؟ چرا «:  دوباره گفت ازمه

  » ؟ کی «:  جاسپر با صدایی شکسته به سردي تکرار کرد

فقط دهانش حالت وحشت زده ي خود را حفظ .  ، اما انگار نقابی روي آن ها را پوشانده بود چشمان آلیس پلک نخوردند

  .بودکرده 

یه .  ، شهر برفیه روي جنگل برف نشسته «:  سپس آلیس به تنهایی گفت»  ، خیلی نمونده «:  او و ادوارد با هم گفتند

  » . کمی بیشتر از یه ماه

  » چرا؟ «:  این بار این کارالیل بود که پرسید

  »...شاید واسه اینکه ببینن.  حتماً یه دلیلی دارن« .  جواب داد ازمه

،  آرو، کایوس، مارکوس، تمام اعضاي گارد -اون ها همه با هم دارن میان.  موضوع بال نیست«:  خشکی گفتآلیس به 

  » . حتی همسرا

نه وقتی .  نه زمان شورش جنوبی ها.  ، هرگز همسرها هیچ وقت قلعه رو ترك نمی کنن «:  جاسپر به آرامی گفت

  » . هیچ وقت.  داشتن بچه هاي نامیرا رو شکار می کردن نه حتی وقتی.  رومانیایی ها سعی کردن منقرضشون کنن

  » . اآلن که دارن میان «:  ادوارد زمزمه کرد

، ممکنه چی بوده باشه که بخوان  اگر هم کرده باشیم.  ؟ ما هیچ کاري نکردیم چرااما  «:  کارالیل دوباره گفت

  » ؟ باهامون این جوري کنن

او جمله اش را تمام » ...حتماً می خوان مطمئن بشن که.  ما تعدادمون خیلی زیاده «:  ادوارد با بی حوصلگی جواب داد

  .نکرد

  » چرا؟!  اون سوال تعیین کننده رو جواب نمی ده «



 www. twilight . ir                                                   بال: کتاب سوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ٧صفحھ 

 . ، مطمئن بودم چرا بود رِنزمه دلیلِ.  حس می کردم پاسخ سوال کارالیل را می دانم و همچنین در آن واحد نمی دانم

ضمیر ناخودآگاهم پیش از آنکه بدانم او را باردار .  ول می دانستم که آن ها سراغ او می آیندیک جورهایی از همان ا

انگار به گونه اي همیشه می دانستم .  حاال به طرز عجیبی حس می کردم منتظر بودم.  هستم به من هشدار داده بود

  . که ولتوري می آید تا شادي مرا از من بگیرد

  . را نمی داداما این هنوز جواب سوال 

  » . بگرد.  دنبال انگیزه باش.  ، آلیس برگرد «:  جاسپر با لحنی ملتمسانه گفت

، یا حتی  من دنبال اونها نمی گشتم.  ز، جا از ناکجا میاد «.  ، شانه هایش افتاده بودند آلیس سرش را آهسته تکان داد

، چشم هایش دوباره  آلیس ادامه نداد» ...انتظار داشتم باشهاون جایی نبود که .  فقط دنبال ایرینا بودم.  دنبال خودمون

  . براي لحظه اي طوالنی به هیچ چیز خیره نشده بود.  بی حالت شدند

  . شنیدم که ادوارد نفسش را حبس کرد.  ، چشمانش به سختی سنگ بودند و سپس سرش را به تندي بلند کرد

... و بعد اونها تصمیم می گیرن.  ینا تصمیم گرفته پیش ولتوري برهایر.  اون تصمیم گرفته بره پیششون «:  آلیس گفت

  »...مثل اینکه قبالً تصمیمشون رو گرفتن و، فقط منتظرن اون.  یه جوریه انگار اونها منتظرشن

ایرینا به ولتوري چه گفته بود که نتیجه اش .  همچنان که این حرف را هضم می کردیم دومرتبه سکوت برقرار شد

  ؟ خوف آلیس می شدتصویر م

  » می تونیم جلوشو بگیریم؟ «:  جاسپر پرسید

  » . اون تقریباً اونجاست.  هیچ راهی نداره «

تمام تمرکزم روي .  اما من حاال توجهی به بحث نداشتم»  ؟ داره چیکار می کنه «:  کارالیل داشت می پرسید

  . تصویري بود که در سرم با جزئیات کامل گرد هم می آمد

؟ یک خون آشام و یک گرگینه  او چه دیده بود.  ایرینا را تجسم کردم که روي صخره حرکت میکرد و تماشا می نمود

، آن تصویري که مشخصاً عکس العمل او را توضیح  من روي آن تصویر تمرکز کرده بودم.  که رفقاي صمیمی بودند

  . اما آن به هیچ وجه چیزي که دیده بود نبود.  می داد

، معلوم بود که بیشتر  یک بچه ي به شدت زیبا که در بارش برف خودنمایی میکرد.  مچنین یک کودك را دیده بوداو ه

  ...از یک انسان است

کارالیل گفته بود که باختن مادرشان به عدالت ولتوري باعث شده بود وقتی پاي قانون ... خواهران یتیم شده... ایرینا

  .نا وسواس گونه عمل کنند، کیت و ایری وسط می آید تانیا
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          نه حتی وقتی داشتن بچه هاي نامیرا رو شکار : ، جاسپر خودش آن کلمات را گفته بود همین سی ثانیه پیش

  ...، گناه نابخشودنی نفرین شدگان بی چون و چرا -بچه هاي نامیرا... می کردن

دیگري از چیزي که آن روز در از کشتزار کم پهنا دیده بود ، او چطور می توانست هیچ برداشت  با وجود گذشته ي ایرینا

، تا گرمایی که از بدنش ساطع می شد را حس  را بشنود رِنزمه؟ او به قدري نزدیک نبود که صداي قلب  داشته باشد

  . می توانست حقه اي از طرف ما باشد رِنزمهتا جایی که می توانست بگوید گونه هاي گلگون .  کند

  ...، شاید ما سزاوار بدتر از این بودیم از نظر ایرینا.  ، کالن ها با گرگینه ها متحد بودند دهرچه باش

، با اینکه متوجه بود اگر این  ، اما می دانست که این وظیفه ي اوست که کالن ها را لو دهد ، عزادار لورانت نبود ایرینا

  . ها دوستی پیروز شده بودظاهراً وجدانش بر قرن .  کار می کرد چه بر سرشان می آید

  . ، از پیش تصمیم گیري شده بود و جواب ولتوري به این گونه تخلفات بسیار اتوماتیک بود

، او را با موهایم  پوشاندم و صورتم را  در حلقه هاي موي او پنهان  انداختم رِنزمهچرخیدم و خودم را روي بدن خفته ي 

  .کردم

به چیزي که ایرینا اون روز بعد از  «:  می خواست بگوید را قطع کردم و با صداي آهسته اي گفتم امتهرچیزي که  

  » ؟ چه شکلی میاد رِنزمه،  به چشم کسی که مادرش رو به خاطر بچه هاي فناناپذیر از دست داده... ظهر دید فکر کنید

  . چیز دوباره ساکت بودوقتی بقیه به نتیجه اي می رسیدند که من پیش تر آنجا بودم همه 

  » ، یه بچه ي نامیرا «:  کارالیل زمزمه کرد

  . حس کردم که ادوارد در کنار من زانو زد و بازوانش را دور هردوي ما حلقه کرد

، اما اون  اونها منجمد شده بودن.  مثل اون بچه هاي دیگه نیست رِنزمه.  اما اون اشتباه می کنه «:  من ادامه دادم

هیچ وقت به چارلی یا سو صدمه اي نمی زنه یا ، اما اون  اون ها از کنترل خارج بودن.  ی بزرگتر می شههرروز خیل

خیلی از  همین اآلنش.  خودشو کنترل کنهمی تونه اون .  حتی چیزهایی که ممکنه بترسونشون رو نشونشون نمی ده

  »...هیچ دلیلی نداره و بزرگسالها باهوش تره

، منتظر بودم وقتی متوجه شوند که درست  ، منتظر بودم کسی از سر آسودگی نفسی بکشد ه دادمبه گفتن و گفتن ادام

باالخره صداي ضعیفم به خاموشی .  اما اتاق انگار فقط سردتر می شد.  می گویم تنش یخی حاکم بر اتاق از بین برود

  .گرایید

  . براي مدتی طوالنی کسی حرف نزد

،  این از اون جرم هایی نیست که اونها براش محاکمه بذارن «:  او آهسته گفت.  سپس ادوارد در گوشم زمرمه کرد

  » . ، نه این که ملتفت بشن اون ها میان تا نابود کنن.  ایرینا رو توي افکارش دیده مدرك آرو.  عشق من
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  » . اما اونها اشتباه می کنن «:  سرسختانه گفتم

  » . ن بدیم در اشتباهناون ها منتظر نمی مونن تا ما بهشون نشو «

صداي .  اما با این حال درد و پریشانی در لحن آن اجتناب ناپذیر بود... ، مثل مخمل ، مالیم صداي او هنوز آهسته بود

  .مانند درون یک قبر -او مثل چشم هاي چند دقیقه پیش آلیس بود

  » ؟ چیکار می تونیم بکنیم «:  پرسیدم

نگران  - بودم رِنزمهچقدر نگران سرعت رشد .  ، در آرامش رویا می دید در بازوهاي من بسیار گرم و بی نقص بود رِنزمه

  . آن ترس حاال به نظر خنده دار می آمد... اینکه در یک دهه از زندگیش زیاد سود نبرد

  ...کمی بیش تر از یک ماه

آیا قانونی طبیعی .  ردم تا به حال تجربه کرده بودند شاد بودم؟ من بیش تر از آنچه اکثریت م پس این حد و مرزش بود

؟ آیا چهار ماه  ؟ آیا سرور من تعادل را برهم می زد وجود داشت که در دنیا سهم هاي برابري از شادي و غم می طلبید

  ؟ تمام آن چیزي بود که می توانستم داشته باشم

  . بود که سوال بدیعی مرا پاسخ داد امت

  » . ما می جنگیم «:  ونسردي گفتاو با خ

، چطور بدنش محافظه  می توانستم تصور کنم که قیافه اش چه شکلی بود»  ، ما نمی تونیم برنده شیم «:  جاسپر غرید

  . کارانه دور بدن آلیس خم شده بود

ي غریزه می دانستم صداي منزجري درآورد و از رو امت»  . نه وقتی دیمیتري هست.  ، فرارم نمی تونیم بکنیم بخ «

 نمی تونیمدر ضمن می دونم که  «:  او گفت.  که از فکر ردگیر ولتوري ها بر نیاشفته بلکه فکر فرار او را عصبانی کرده

  » . مجبور نیستیم تنها بجنگیم.  یه چندتایی گزینه هست که باید در نظر گرفت.  برنده شیم

  » !امت ،  مجبور نیستیم کوئیلیت هارو هم محکوم به مرگ کنیم «.  با شنیدن این حرف سرم را به تندي بلند کردم

حتی .  ناکونداها نقشه می کشید هیچ تفاوتی نداشتهره اش با زمانی که براي جنگ با آحالت چ»  . ، بال آروم باش «

منظورم  «.  ض کندو توانایی او در هیجان زده بودن براي یک مبارزه را عو امتفکر خطر نابودي هم نمی توانست دید 

؟ حتی اگه پاي  م یه حمله رو نادیده می گیرنفکر می کنید جیکوب یا س -، واقع بین باشین هرچند.  اون ها نبودن

اما داشتم راجع .  ، حاال آرو هم درباره ي اتحاد ما با گرگ ها می دونه ، به لطف ایرینا ؟ از اون گذشته ی وسط نبودسن

  » . می کردمبه دوستاي دیگه مون فکر 

  »  . دوستاي دیگه اي که مجبور نیستیم به مرگ محکومشون کنیم «:  کارالیل با  زمزمه حرف مرا تکرار کرد
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من نمی گم اون ها مجبورن با .  ، تصمیم رو به عهده ي خودشون می ذاریم هی «:  با لحن تسکین بخشی گفت امت

اگه  «.  ت می کرد نقشه خودش را در سر او تصحیح می کندمی توانستم ببینم که همچنان که صحب»  . ما بجنگن

اگه بتونیم وادارشون .  ، بال راست می گه به هرحال... ، کنارمون بایستن فقط همون قد که باعث شه ولتوري مکث کنه

  »...هرچند این ممکنه همه ي دالیل رو براي جنگیدن از بین ببره.  کنیم تا بایستن و گوش بدن

          من دلم .  در عجب بودم که هنوز کسی او را نزده بود.  نقش بسته بود امتالیمی روي صورت حاال لبخند م

  . می خواست این کار را بکنم

تمام چیزي که ما احتیاج داریم اینه که ولتوري واسه یه دقیقه مکث . امت  ، این منطقیه بله «:  مشتاقانه گفت ازمه

  » . ش بدهگوفقط به همون حد که . کنه

  .صدایش به برندگی شیشه بود»  . ما یه نمایش کامل از شاهدها احتیاج داریم «:  رزالی به خشکی گفت

تا اون حد رو می تونیم از  «.  ، انگار ریشخند را در تن صداي رزالی نشنیده بود به نشانه ي توافق سر تکان داد ازمه

  » . فقط واسه شهادت.  دوستامون بخوایم

  » . اگه ما بودیم این کارو واسه شون می کردیم «:  گفت امت

به او نگاه کردم و دیدم که چشم هایش دوباره تیره »  ، فقط باید درست ازشون درخواست کنیم «:  آلیس آهسته گفت

  » . باید خیلی با احتیاط نشونشون داد «.  و خالی شده اند

  » ؟ نشونشون داد «:  جاسپر پرسید

  . سپس چشمان آلیس دوباره شفاف شدند.  نگاه کردند رِنزمهآلیس و ادوارد هردو به 

شاید .  2 گَرِت و مري مطمئناً - بعضی از کوچ گرها.  1خاندان آمون.  ، خاندان شیوان خانواده ي تانیا «:  او گفت

  » . 3 اَلیستیر

  انگار امیدوار بود جواب نه باشد و برادر بزرگش بتواند از این قتل » پیتر و شارلوت چطور؟«: جاسپر اندکی با ترس گفت

  .عام در شرف وقوع بدور باشد

  ».شاید«

1.Amun’s

2. Garrett and Mary

3.Alistair
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  »؟ 7 و سنا 6 ، زفرینا 5؟ کَچیریري 4 آمازونیا «: کارالیل پرسید

؛ در آخر لرزید و  رسید آلیس چنان غرق در تصاویرش است که نمی تواند در اول جواب کارالیل را بدهدبه نظر می 

براي کسري از ثانیه نگاه کارالیل را مالقات کرد و بعد نگاهش را پایین .  چشمانش روي زمان حال متمرکز شدند

  . انداخت

  » . نمی تونم ببینم «

  »؟ قراره ما دنبالشون بگردیم.  اون قسمت توي جنگل «.  زمزمه اش خواهشمند بود»  ؟ اون چی بود «:  ادوارد پرسید

لحظه اي سردرگمی روي چهره ي ادوارد »  ، نمی تونم ببینم «:  ، تکرار کرد آلیس که به چشم هاي او نگاه نمی کرد

باید هرکسی رو که می تونیم .  بشینهقبل از اینکه برف رو زمین  -ما باید از هم جداشیم و عجله کنیم «.  سایه افکند

  » . قضیه فقط سر یک بچه ي فناناپذیر نیست.  از الیزِر خواهش کنید.  جمع کنیم اینجا تا نشونشون بدیم

تمام که .  زمانی که آلیس در حالت خلسه فرو رفته بود سکوت شوم براي لحظه ي طوالنی دیگري بر فضا حاکم شد

  .ه طرز عجیبی کدر بودند، چشم هایش ب م اینکه معلوم بود در زمان حال است، عالرغ شد او آهسته پلک زد

  » . باید عجله کنیم.  خیلی کار داریم «:  او زمزمه کرد

  » ؟ -چی. من نفهمیدم - ؟ اون خیلی سریع بود آلیس «:  ادوارد پرسید

  » ! جیکوب دیگه داره می رسه!  نمی تونم ببینم «:  آلیس با عصبانیت جواب داد

  » -من حسابشو «. رزالی قدمی به طرف در جلویی برداشت

او دست جاسپر را گرفت و شروع به .   صدایش با هر کلمه بلند تر می شد»  ، ، بذار بیاد نه «:  آلیس به تندي گفت

باید .  تمرکز منمباید واقعاً .  باید برم.  ، بهتر می بینم سی هم دور باشماگه از ن «.  کشیدن او به سمت در پشتی کرد

  » ! ، وقتی واسه طلف کردن نیست جاسپر زودباش.  من باید برم.  هرچیزي که می تونم ببینم

او به سرعت .  آلیس با بی قراري دست جاسپر را کشید.  همه ي ما می توانستیم صداي جیکوب را روي پله ها بشنویم

آنها مثل تیر از در خارج شدند و به طرف .  می شد ، درست مثل ادوارد سردرگمی در چشم هاي او دیده حرکت کرد

  . شب نقره اي شتافتند

  

4.Amazons
5.Kachiri
6.Zafrina
7.Senna  
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  » ! شما باید همه ي اونهارو پیدا کنید!  عجله کنید «:  او از دور ما را صدا زد

  » ؟ کجا رفت؟ آلیس  چیو پیدا کنید «:  ، پرسید جیکوب در حالی در جلویی را پشت سرش محکم می بست

  . ، همه ي ما فقط خیره نگاه می کردیم هیچ کس جواب نداد

.  بودند رِنزمه، چشمانش روي  جیکوب آب را از موهایش تکاند و دست هایش در آستین هاي تی شرتش فرو کرد

  »...فکر می کردم شماها حتماً تاحاال رفتین خونه!  هی، بِلز«

وقتی اتموسفر اتاق باالخره روي او اثر گذاشت حالت چهره اش را .  بعد خیره ماند، پلک زد و  باالخره به من نگاه کرد

، تکه هاي  ، رزهاي پراکنده ، لکه ي خیس روي زمین ، پایین را نگاه کرد با چشم هاي گشاد شده.  تماشا می کردم

  .انگشتانش به لرزه افتادند... کریستال

  » ؟ اتفاقی افتاده ؟ چه چیه «:  با صدایی بدور از احساس پرسید

  .  هیچ کس دیگر هم کلمه ها را پیدا نمی کرد.  نمی دانستم باید از کجا شروع کنم

می توانستم گرمایی که از .  و من افتاد رِنزمهجیکوب با سه قدم بلند به این طرف اتاق آمد روي زانوهایش در کنار 

  . بدنش ساطع می شد را حس کنم

همچنان که به صداي قلبش گوش می داد »  ؟ اون حالش خوبه «:  گذاشت و پرسید رِنزمهدستش را روي پیشانی 

  »  ! ، خواهش می کنم ، بال ازین شوخیا با من نکن «.  سرش را خم کرد

  . کلمات در جاهاي عجیبی می شکست»  . هیچ چیزیش نیست رِنزمه «:  با صداي خفه اي گفتم

  » ؟ پس کی«

 .  همه چیز تمومه «.  آوایی از داخل یک قبر - و این در صداي من نیز بود»  . جیکوب،  همه مون «:  زمزمه کردم

  » . همه مون محکوم به مرگ شدیم
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  فصل بیست و نهم

  فرار

  

  . آلیس برنگشت نشستیم ، ولی ه هایی ترسان و غصه دارسمما تمام شب را همانجا مثل مج

کارالیل تقریبا آماده بود که لبهایش .  ؛ دیوانه وار بی حرکت بودیمما همه پامون رو از حد خودمون فراتر گذاشته بودیم 

   هم در سکوت امتحتی .  بازگو کردنش به نظر بدترش می کرد.  را تکان دهد تا همه چیز را براي جیکوب شرح دهد

  .  بی حرکت ایستاده بود

اولین بار  بزودي در زیر دستان حرکت خواهد کرد و براي رِنزمهچیزي به طلوع خورشید نمانده بود و می دانستم که 

آرزو می کردم که قبل از اینکه با کنجکاوي دخترم  . فکر کردم که چه چیزي می توانست باعث رفتن  آلیس شود

، خیلی کم داشتم تا بتوانم به او لبخند بزنم و  امید کمی.  اینکه جوابی برایش داشتم . ، بیشتر می دانستم مواجه شوم

مطمئن نبودم که بتوانم .  د که صورتم تمام شب پشت نقابی پنهان شده بودبه نظر می آم.  حقیقت را ازش پنهان کنم

  .لبخند بزنم

همه  سم . ن بود و با نگرانی در خواب تکان می خوردمثل کوهی از مو روي زمی.  جیکوب در گوشه اي خرخر می کرد

    این آمادگی آنها .  بودند ، گرگ ها از ذهن یکدیگر چیزي را که در شرف وقوع بود را خوانده چیز را می دانست

  . نتیجه اي به جز اینکه با بقیه ي خانواده ي ما نابود شوند را در پی نداشت

لیس رفته بود از صورتش چشمانم از زمانی که آ.  نور خورشید از پنجره پشتی وارد اتاق شد و روي پوست ادوارد درخشید

ی توانستیم به چیزي خیره شده بودیم که بدون آن نم.  ودیمما تمام شب را به یکدیگر چشم دوخته ب.  تکان نخورد

  . خورشید روي آن تابید را در چشمان ناراحتش دیدم که بازتاب درخشش پوست خودم را هنگامی. زندگی کنیم 

  . حرکت کوچک ابروهایش را دیدم و سپس لبهایش حرکت کردند

  » آلیس «:  گفت

  . ، کمی نرمتر شدیم و بعد حرکت کردیم شکستیمهمه ي ما .  صدایش مثل شکستن یخ بود

  »اون خیلی وقته که رفته « :  رزالی با تعجب زمزمه کرد
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  »کجا می تونه رفته باشه؟ « :  ت در برداشت و با تعجب گفتسمقدمی به   امت

  ».. ما نباید آرامشش رو به هم بزنیم « :   دستش را روي بازویش گذاشت ازمه

.  نگرانی جدیدي باعث متالشی شدن نقاب صورتش شد ». هیچ وقت انقدر صوالنی نرفته بود ون ا «:  ادوارد گفت

ر کارالیل فک «.  اندازه ، ترسی بیش از سی تازه گشاد شدندرچشمهایش ناگهان از ت.  چهره اش دوباره زنده شده بود

  »کسی رو براش فرستادند؟ که اونا ؟ آلیس وقته اینو داشته که ببینه  بوده نمی کنی که این یه جور پیش دستی

  کسی که تمام توانایی هاي او را .  ، کسی که تمام زوایاي ذهن آلیس را دیده بود روآ.  رو به ذهنم آمدصورت مات آ

  ...می دانست

، غرشش توسط  در حیاط.  آنقدر با صداي بلندي لعن و نفرین کرد که جیکوب با غرشی روي پاهایش پرید امت

  . خانواده ام  هنوز ناواضح بودند.  سخ داده شدگروهش پا

  »رِنزمه بمون با  «:  ، با فریاد به جیکوب گفتم ت در می جهیدمسممی که به هنگا

گذشتم و با چند   از ازمه.  ت جلو پرتاب کنمسماین قدرت استفاده کردم تا خودم را به  بودم و از من هنوز قویتر از بقیه

  .  به درون جنگل انبود دویدم تا وقتی که به ادوارد و کارالیل رسیدم.  قدم بیشتر از رزالی جلو زدم

   صدایش در زمانی که می دوید دقیقا مثل زمانی بود که  »نا می تونن آلیس رو غافلگیر کنن؟ او «:  کارالیل پرسید

  .بی حرکت می ایستاد 

از  حتی بهتر.  رو آلیس رو بهتر از هرکسی می شناسهولی آ.  می دونم چطوري این کارو می کننمن ن« :  ادوارد گفت

  ». من

  »این یه تله است ؟ « :  از پشت سرمان گفت امت

  »؟  اونا کجا رفتند.  نیست جاسپراینجا هیچ بویی به جز بوي آلیس و ، شاید« :  ادوارد گفت

و آن شروع می شد ولی بعد به سوي شمال اول از شرق خانه .  د وده شده بجاسپر روي کمان بزرگی کشیرد آلیس و 

،  ما دوباره از رودخانه گذشتیم.  ، بعد از چند مایل به سوي غرب بر می گشت و سپس.  طرف رودخانه منحرف می شد

حواسش را جمع کرده تمام .  ما می دوید وارد جلوتر ازاد . لحظه اي معطلی پشت سر هم پریدیمهر شش نفرمان بدون 

  .بود

او خیلی  »؟  این بو رو حس می کنید« :  از پشت سر گفت ، ازمه پس از اینکه براي بار دوم از روي رودخانه پریدیم

  .  به جنوب شرقی اشاره کرد.   ت چپ عقب گروه شکار قرار داشتسم، در گوشه ي  عقب بود

ببینید که اونا .  کنار هم بمونیدیت هاییم ، نزدیک مرز کوئیل ، تقریباً یدرد اصلی رو دنبال کن« ادوارد به نرمی دستور داد 

  »رفتند به سمت جنوب یا شمال 
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       از گرگ ها را که به همراه باد غربی جزئی،  ولی می توانستم بوي  من مثل بقیه با مرزهاي عهدنامه آشنا نبودم

سرعتشان را کم کردند و می توانستم سرهایشان را ببینم که به ادوارد و کارالیل بر خالف معمول .  می وزید حس کنم

  .  ، به این طرف و آن طرف تاب می خورد دنبال ردي چرخش

بقیه هم سر جایمان خشک .  ناگهان ایستاد.  سپس ناگهان بوي گرگها قویتر شد و سر ادوارد به سرعت تکان خورد

  . شدیم

  »دیگه چیه ؟ سم ؟ این « :  ادوارد با صداي صافی پرسید

،  ل و جارد، پ حدود صد یارد آن طرف تر  با سرعت زیادي در هیبت انسانی اش در حالیکه توسط دو گرگ بزرگ سم

من .  ، سرعت انسانی اش مرا بی تاب می کرد کمی طول کشید تا به ما برسد.  ت ما می آمدسمهمارهی می شد به 

، می خواستم  من می خواستم حرکت کنم.  که رخ داده بود فکر کنمنمی خواستم زمان داشته باشم تا به آن چیزي 

  . ، در امنیت است ، تا بدانم که برخالف شک ما من می خواستم دستانم را دور آلیس حلقه کنم.  کاري انجام دهم

که از راه رفتن هنگامی ، و  به او توجهی نکرد سم.  کامال سفید شد ، را خواند سمکه ذهن  صورت ادوارد را دیدم وقتی

  . ، مستقیم به کارالیل چشم دوخت د و شروع به صحبت کردباز ایستا

اومدن اینجا و خواستند که بهشون اجازه بدیم تا از سرزمین ما رد بشند تا به  جاسپر، آلیس و  درست بعد از نیمه شب« 

هنگامی .  آنها وارد آب شدند و برنگشتند.  کردم فقت کردم و خودم اونارو تا خلیج همراهیباهاشون موا.  اقیانوس برن

، به جیکوب  نکه به شما حرفی بزنمت که این خیلی مهمه که قبل از ای، آلیس به من گف که با هم راه می رفتیم

اون گفت که به .  من اینجا منتظر شما بودم تا به دنبال آلیس بیاین و بعد به شما این یادداشت رو بدم.  موضوع رو نگم

  ». ته استکنم چون جون همه ي ما به این موضوع بس حرفش گوش

، عبوس  ت کارالیل دراز کردسم، را به  ، هنگامی که کاغذ تا شده اي راکه پوشیده از کلماتی چاپی بودندسم صورت 

آن .  ندچشمان تیزبینم وقتی کارالیل داشت تاي نامه را بار می کرد تا آن را ببیند، نوشته هاي چاپ شده را خواند.  بود

، بوي خودم از  هنگامی که کارالیل کاغذ را تکان داد.  ت من بود صفحه ي اول کتاب تاجر ونیزي بودسمرویش که به 

من از خانه ي چارلی چیزهاي .  متوجه شدم که این صفحه از یکی از کتاب هاي خودم کنده شده بود.  آن تراوش کرد

. ، و کتاب هاي دلخواهم ، تمام نامه هایی که از طرف مادرم بود لباس معمولیچند دست .  اندکی را به کلبه آورده بودم

  . کلبه قرار داشتدر کتابخانه ي اتاق نشیمن کوچک مجموعه ي پاراه پاره ي شکسپیرم دیروز صبح 

  »آلیس تصمیم گرفته مارو ترك کنه «  کارالیل زمزمه کرد

  »چی؟ « فر یاد کشید رزالی 

  . د تا بتوانیم آن را بخوانیمکارالیل ورق را چرخان



 www. twilight . ir                                                   بال: کتاب سوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ۶صفحھ 

   خانه به تمام ،  ، آلیستر مون، شیوانها ، آ تانیا:  یادتون باشه.  االن وقتی براي هدر دادن ندارید.  دنبال ما نگردید

م که خیلی معذرت می خوا.  ما سر راه دنبال پیتر و شارلوت هم می گردیم.  دوش هایی که می تونید پیدا کنید

  . دوستتان داریم.  این تنها راه ممکن بود.  این طوري بدون خداحافظی و بی هیچ توضیحی بریممجبور شدیم 

، چیزي شنیده  ا ساکت بود و به جز صداي قلب گرگ ها و صداي نفس کشیدنشانهمه ج . ما دوباره خشک ایستادیم

در جواب چیزي که در ذهن .  ه حرکت کرددوباره ادوارد اولین نفري بود ک.  بودمی بلند  افکار آنها هم باید.  نمی شد

  . شنیده بود پاسخ داد سم

   ». خطرناکه   درسته این چیزا« 

واضح بود .  بود صدایش سرزنش آمیز» به خاطرش خانواده ات رو ترك کنی؟ نقدر که آ« :  با صداي بلند پرسید سم

،  از اینکه به آلیس گوش کرده بود ، انگار رسیدحت میبه نظر نارا.  که یادداشت را قبل از دادن به کارالیل نخوانده است

  . بود شده نپشیمو

نستم درد را در حالت ، ولی من می تو عصبانی یا گستاخ می آمد سمبه نظر  ، احتماالً چهره ي ادوارد عبوس بود

  .  صورتش ببینم

  ». اون فقط بیشتر از ما می دونسته  . ، آلیس بی احساس یا بزدل نیست ما نمی دونیم که چی دیده « :  ادوارد گفت

  »... ما نمی« سم شروع کرد 

  ». هر کدوم از ما هنوز حق انتخاب داره . محدوده شما با ماله ما خیلی متفاوته «:   ادوارد با خشونت گفت

  . در آمدند سم  به طرف باال تکان خورد و چشمهاش ناگهان به رنگ سیاه ماتچانه ي 

شما هنوزم .  این چیزي نیست که بخواین توش شرکت کنید.  شما هم باید به هشدار توجه کنید ولی« :  ادوارد گفت

  ». از چیزي که آلیس دیده دوري کنیدمی تونید 

  . ل از پشت سرش خرناس کشیدپ»  ما فرار نمی کنیم «  سم عبوسانه لبخند زد 

  »ور خانواده ات سالخی بشن خاطر غرنذار که به  «:  کارالیل به آرامی به میان حرفش پرید

 رِنزمه.  ، ما مثل شما آزادي نداریم همون طور که ادوارد اشاره کرد« ره اي نرمتر به کارالیل نگاه کرد چه سم با

 ما هم جیکوب نمی تونه اون رو ترك کنه و.  ، عضوي از خانواده ي ماست همانقدر که به خانواده ي شما تعلق داره

چشمانش روي یادداشت آلیس چرخید و لبانش به صورت خطی باریک فشرده  ».  ترك کنیمنمی تونیم جیکوب رو 

  .شد

  ». تو اونو نمی شناسی« :  ادوارد گفت
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  »اسی؟ تو می شن «:   بی پرده گفت سم

تصمیم .  انجام بدیمباید پسرم ما کارهاي زیادي داریم که « :  کارالیل دستش رار وي شانه ي ادوارد گذاشت و گفت

بریم خونه و بیا .  ، ما باید احمق باشیم که درحال حاضر به راهنمایی هاش گوش نکنیم آلیس هر چیزي که بوده

  »کارمون رو شروع کنیم 

ي هق هق بی صدا و بدون می توانستم صدا از پشت سرم.  صورتش هنوز از درد درهم بود.  ادوارد سرش را تکان داد

  .  را بشنوم زاري  ازمه

هنوز هیچ .  هیچ کاري به جز نگاه کردن نمی توانستم انجام بدهم.  کالبد چگونه گریه کنمنستم که در این من نمی دا

     کابوس.  ین چند ماه دوباره خواب می دیدم ، گویی بعد از همه چیز به نظر غیر واقعی می رسید.  احساسی نداشتم

  . می دیدم

  »سم ،  ممنونم «:  کارالیل گفت

  ». د به اون اجازه ي عبور می دادیمما نبای.  من متاسفم « سم پاسخ داد

من اونو از این .  آلیس آزاده که کاري رو که می خواد انجام بده.  شما کار درست رو انجام دادید« : کارالیل به او گفت 

  ». آزادي منع نمی کنم

وردم که ، به یاد آ ناگهان. قابل تفکیک و یکپارچه نگاه می کردم گروه غیر ن همیشه به کالن ها به عنوان یک م

انی سمما همه به طور ج.  را به وجود آورده بود و ادوارد مرا امترزالی و  زمه ،، ا کارالیل ادوارد .همیشه این طور نبوده 

، که توسط  جدا یک عضوجاسپر به عنوان من هیچ وقت به آلیس و .  از لحاظ خون و زهر به یکدیگر متصل بودیم

با گذشته اي او .  ولی در حقیقت آلیس توسط کالن ها پذیرفته شده بود.  ، فکر نکرده بودم خانواده پذیرفته شده باشند

را با خودش آورده بود و خودش را طوري در خانواده جا کرده بود گویی همیشه آنجا بوده  جاسپرو موهوم ظاهر شده بود 

کار  بعد از دیدن اینکه پایان آیا واقعاً.  زندگی خارج از خانواده ي کالن را تجربه کرده بودند سپرجاهم او و هم .  است

  ؟ خارج از گروه انتخاب کرده بود ا، زندگی دیگري راست  کالن ها

ر ما ، آنقدر که آلیس را متقاعد کند که در کنا حتی ذره اي.  ؟ هیچ امیدي وجود نداشت ، نه ، ما نابود می شدیم خب

  . شانسی برایش وجود دارد

  . ، گویی ناامیدي من در آن اثر گذاشته بود ، تیره تر ابر روشن صبحگاهی ناگهان ضخیم تر شد

آلیس بهمون گفته چی کار  . من بدون مبارزه کوتاه نمی یام «: امت با خشم در حالیکه نفسش را بیرون می داد گفت 

  ». بریم انجامش بدیم.  کنیم

اي مصمم سرشان را تکان دادند و من متوجه شدم که آنها روي شانسی که آلیس به ما داده بود ه با قیافهدیگران 

  . آنها اجازه نمی دادند که ناامید شوند و براي مردن صبر کنند.  حساب می کردند
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، چون آلیس  کردیم ؟ و ظاهرا ما باید بقیه را هم پیدا می چه چیز دیگري وجود داشت.  ، ما همه می جنگیدیم درسته

 رِنزمهبراي  ؟ گرگها هم با ما ما چطور می توانستیم به آخرین هشدار آلیس توجه نکنیم.  قبل از رفتنش این را گفته بود

  . می جنگیدند

  . ، و همه می مردیم ، آنها می جنگیدند ما می جنگیدیم

 را ، می دید که او به ما تنها شانسی را.  می دانست آلیس احتماالت را.  من آن برداشتی را که بقیه می کردند را نداشتم

  .  ، ولی این شانس آنقدر کم بود که او نمی توانست روي آن تکیه کند داده بود

، احساس می کردم  ت خانه حرکت کردمسمبرگرداندم و پشت سر کارالیل به  سمهنگامی که رویم را از صورت متفکر 

  . که مغلوب شده ام

،  هنگامی که به رودخانه نزدیک شدیم.  ، دویدن ما مثل قبل با ترس و عجله نبود خودکار می دویدیم ما دیگر به طور

تازه است .  بوي دیگه اي می یاد «:  سرش را بلند کرد و گفت زمها«  

.  بودتی  که در راه آمدن به اینجا حواس ادوارد را به آن معطوف کرده سمنزدیک به  ، ت جلو سرش را تکان دادسمبه 

  ...هنگامی که به دنبال آلیس بودیم

  » .جاسپربدون .  فقط آلیس بوده.  ماله صبح زوده «:  ادوارد با صدایی بی روح گفت

  . در هم رفت و او سرش را تکان داد صورت ازمه

... وقعمن مطمئن بودم که ادوارد درست می گفت ولی در همان م.  ت راست رفتم و از بقیه عقب افتادمسممن کمی به 

  ؟ ، چطوري یادداشت آلیس سر از کتاب من در آورده بود بعد از این

  »بال؟ « :  پرسیدن صداي که تا به حال شنیده بودم ادوارد با بی احساس تری

         مسیر پروازش به مشاممبوي کم آلیس را به مشام کشیدم که از » . می خوام رد رو دنبال کنم « :  به او گفتم

  .جاسپربه غیر از بوي .  ، ولی این براي من دقیقا بوي یکسانی داشت ن در این کار تازه کار بودمم.  می رسید

  »االن فقط باید برگردیم خونه « چشمان طالیی ادوارد خالی بودند 

  »، من شما رو اونجا می بینم  خب« 

  .، چشمان بی روحش به زندگی برگشتند ، وقتی چند قدم دور شدم ، ولی بعداول فکر کردم او اجازه میده که تنها لرم 

  ». ، ما تورو توي خونه می بینیم کارالیل.  من با تو می یام« :  به آرامی گفت

  .  من صبر کردم تا آنها از نظر ناپدید شوند و بعد با پرسش به ادوارد نگاه کردم.  کارالیل سرش را تکان داد و بقیه رفتند
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  »اکه حتی تصورش هم برام دردن.  تونستم بذارم از من دور بشی من نمی« آرامی توضیح داد با صداي  

، هر  من دوري از او را تصور کردم و فهمیدم که من نیز همان درد را خواهم داشت.  من بدون توضیحی بیشتر فهمیدم

  . چقدر هم که جدایی کوتاه باشد

  . براي با هم بودن وقت کمی داشتیم

  . آن را گرفت تش دراز کردم و اوسمه دستم  را ب

  »رِنزمه االن بیدار می شه .  عجله کن« :  گفت

  . بعد دویدیم سرم را تکان دادم و

آلیس اگر وسیله اي .  ولی یادداشت ازارم می داد.  دور باشیم رِنزمهاین کار احمقانه اي بود که به خاطر کنجکاوي از 

او می توانست از خانه اي کنار .  نه ي درخت بنویسد، می توانست نوشته را روي تخته سنگ یا ت براي نوشتن نداشت

  ؟ ؟ کی این کارو کرده بود چرا کتاب من.  بزرگراه کاغذ سفیده بدزدد

ت کلبه می رفت که کامال از خانه ي کالن ها و گرگ ها در جنگل سممطمئنا رد غیر مستقیم و با بی نظمی زیادي به 

  . ، با سردرگمی در هم فرو رفتند که رد به کجا می رسد ابروهاي ادوارد وقتی فهمید.  کناري دور بود

  »؟  گفته صبر کنه و خودش به این جا اومده جاسپراون به « :  سعی کرد تحلیل کند و گفت

من خوشحال بودم که دست ادوارد را در دست دارم .  ما تقریبا به کلبه رسیدیم و من احساس معذب بودن می کردم

براي آلیس  جاسپرکندن صفحه ي کتاب و برگشتن پیش .  کردم که به تنهایی نیاز دارمولی در عین حال احساس 

ولی آن کتاب .  چیزي که اصال از آن سر در نمی آوردم.  ر می آمد که در کارهایش پیامی داردبه نظ . کاري عجیب بود

کتاب هاي  ، صفحه اي از به ادوارد برسداگر او می خواست که این پیغام .  ، در نتیجه پیام باید ماله من می بود من بود

  ؟ او را نمی کند

  »یه دقیقه به من مهلت بده « :  ، دستم را از دست ادوارد بیرون کشیدم و گفت وقتی به در رسیدیم

  »بال؟ « پیشانیش در هم رفت 

  »؟ سی ثانیه  لطفا« 

بوي آلیس تازه .  ت کتابخانه رفتمسمبه  مستقیم.  شدم و آن را پشت سرم بستماز در رد .  منتظر جواب دادنش نشدم

تاجر ونیزي را از .  که من آن را روشن نکرده بودم در شومینه می سوختآتشی .  روز عمر داشتکمتر از یک .  بود

  . کتابخانه بیرون کشیدم و صفحه ي اولش را باز کردم

  .ر ویلیام شکسپیر چیزي نوشته شده بود، زیر کلمات تاجر ونیزي اث ، کنار لبه ي  صفحه ي پاره شده ي کتاب آنجا
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  .  اینو از بین ببر

  . درسی در سیاتل نوشته شده بودزیر آن نام و آ

  . ، من داشتم سوختن کتاب را تماشا می کردمهنگامی که ادوارد نه بعد از سی ثانیه بلکه سیزده ثانیه آمد 

  »؟  چی شده بال« 

  »پاره کرده بود تا روش بنویسه منو یه صفحه از کتاب .  اون اینجا بوده« 

  »چرا؟ « 

  »نمی دونم چرا « 

  »چرا سوزوندیش؟ « 

  من نمی دانستم که آلیس چه چیز .  گذاشتم تا تمام درد و ناامیدي در صورتم ظاهر شود.  اخم کردم ».. من..من« 

تنها .  را فقط به من بگویدفقط این را می دانستم که راه طوالنی اي را طی کرده تا آن .  می خواست به من بگوید

و حتما دلیل .  در نتیجه او می خواست ادوارد را در بی خبري بگذارد.  کسی که ادوارد نمی توانست ذهن او را بخواند

  »به نظر کار درستی می اومد « . این کار داشتخوبی براي 

  »ما نمی دونیم که اون چی کار کرده « :  او به آرامی گفت

آیا این چیزي بود که .  من تنها کسی در دنیا بودم که می توانستم به ادوارد دروغ بگویم.  اه کردمه شعله ها نگمن ب

  ؟ ؟ آخرین خواسته اش آلیس از من می خواست

توي  «، شاید به جز در جزئیات  این حرفم دروغ نبود »اپیما بودیم که به ایتالیا بریم ، وقتی ما در هو« زمزمه کردم 

آلیس می دونست که اگر .  دروغ گفت تا اون به دنبال ما نیاد جاسپراون به ... نجات تو می اومدیمراهمون که براي 

اون ترجیح .  رو در خطر قرار بده جاسپراون ترجیح می داد که خودش بمیره تا . جاسپر با ولتوري مواجه بشه ، میمیره 

  »اون ترجیح می داد تو بمیري .  می داد منم بمیرم

  . نداد ادوارد جواب

، باعث شد  اینکه فهمیدم توضیحاتم به هیچ وجه مثل دروغ گفتن نیست »اون اولویت هاي خودش رو داره « :  گفتم

  .قلبم درد بگیرد

جوري حرف می زد انگار با خودش جدل .  به نظر نمی آمد که با من بحث می کند »من باور نمی کنم « :  ادوارد گفت

جاسپر میموند ، نقشه لی اگر نقشه ي اون براي بقیه ي ما کارگر بوده و .ه در خطر بود جاسپرشاید فقط « .  می کرد

  »... شاید. خراب می شده
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  »جاسپر رو از اینجا دور کنه .  می تونست اینو به ما بگه آلیس« 

  »جاسپر دروغ گفته ؟ شاید اون دوباره به  می رفت جاسپرولی اون موقع « 

  ». وقت نداریم .  ما باید بریم خونه.  شاید« م تظاهر کردم که با او موافق

  ...ادوارد دستم را گرفت و ما دویدیم

من احتمال .  ، آلیس می ماند اگر راهی بود که از کشتاري که در راه بود دوري کنیم.  یاداشت آلیس مرا امیدوار نکرد

ولی او فکر می کرد که چه .  ی براي فرار نبودراه.  در نتیجه این چیز دیگري بود که به من داده بود.  دیگري نمی دادم

  ؟ چیزي بود هنوز بتوانم نجاتش دهم.  ؟ شاید راهی براي نجات چیزي بود چیز دیگري به درد من بخورد

م و آنها براي رفتن آماده یدها جدا شده بوما پنج دقیقه بود که از آن.  کارالیل و دیگران در غیاب ما بی کار نمانده بودند

، داشتند مارا با چشمان  که روي دوشش نشسته بود رِنزمهانسانی اش با  ، جیکوب در چهره در یک گوشه.  دندشده بو

  . گشاد شده نگاه می کردند

، کفشهاي دو و پیراهنی دکمه دار از جنسی کلفت عوض کرده بود  زرالی لباس ابریشمی اش را با شلوار جینی ضخیم

 گوي اي روي میز قهوه.  مثل همیشه لباس پوشیده بود زمها.  سفرهاي طوالنی می پوشندکه معموال کوه نوردان براي 

  . ، ولی آنها قبل از رسیدن ما به آن نگاه کرده بودند و منتظر ما بودند قرار داشت

  . امیدشان به دستورات آلیس بود.  تحرك در آنها احساس خوبی ایجاد کرده بود.  جو مثبت تر از قبل بود

  . نگاه کردم و فکر کردم که ما از کجا شروع می کنیم گويبه 

  . به نظر خوشحال نمی آمد.  به کارالیل نگاه می کرد »ما باید بمونیم ؟ « ادوارد پرسید 

ما هر کسی .. و باید در این مورد مراقب باشیم.  رو به مردم نشون بدیم رِنزمهآلیس گفت که ما باید « :  کارالیل گفت

  »کردن هموار کردن ذهن ها بهترینی  تو در زمینه ي پیدا.  ، ادوارد کنیم می فرستیم اینجا رو که پیدا

  »ین هاي زیادي هست که باید بگردید زم« .  ، هنوز خوشحال نبود ادوارد به سرعت سرش را تکان داد

  » .ز دنبال خانه به دوش ها می ریممن و ر.  ما تقسیم بندي کردیم «امت جواب داد 

و خانواده ي تانیا فردا صبح می رسند و نمی دونن که چی  شما کمک دست هایی هم خواهید داشت« :  رالیل گفتکا

، شما باید بفهمید که منظور  در ثانی.  ، شما باید وادارشون کنید که واکنشی مثل واکنش آیرینا نداشته باشند اول.  شده

؟ وقتی بقیه اومدند دوباره  ببینید که اونا به عنوان شاهد در کنارما می مونند،  بعد از اینکارا . آلیس در مورد الزار چی بود

کار شما سخت تر از بقیه  «آه کشید » همان اول ترغیب می شدند که بمونن کاش همه در .  این کارو شروع می کنید

  »به محض اینکه بتونیم بر می گردیم ما .  است
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به بازوي  امتهر دوي ما را بقل کرد و  ازمه.  شت و بعد پیشانی مرا بوسیدکارالیل دستش را روي شانه ي ادوارد گذا

در هوا بوسه اي فرستاد و به جیکوب دهن کجی  رِنزمه، براي  ما سیخونک زد رزالی به زور به من و ادوارد لبخند زد

  . کرد

  »موفق باشید « :  ادوارد به آنان گفت

  »واقعا بهش نیاز داریم  ما.  شما هم همین طور« :  کارالیل گفت

رفتنشان را تماشا کردم و آرزو کردم امیدي را که آنها را محافظت می کرد را حس کنم و آرزو می کردم که می توانستم 

چرا آلیس این همه راه . جنکس کی بود  .من باید می فهمیدم که این جی.  با کامپیوتر فقط براي چند لحظه تنها باشم

  . ام اورا برایم بگذاردرا طی کرده بود تا ن

  . به درون بازوان جیکوب پرید تا گونه اش را لمس کند رِنزمه

 به نظر .  امیدوارم که بیان.  من نمی دونم که دوستان کارالیل می یان یا نه«  : گفت رِنزمهجیکوب زمزمه کنان به 

   ». ه در حال حاضر تعدادمون کم باشهکمیاد 

تمام گرگنماهاي نشانه گذاري شده به کسی که .  همه چیز را به طور واضح می دانست او.  می دانست رِنزمهپس 

   مهم تر از جواب دادن  رِنزمهحفاظت از .  ، هر چیزي را که می خواست می دادن رویش نشانه گذاري کرده بودند

  ؟ سوال هایش نبود

فقط وقتی با روش ساکت خودش با جیکوب  ،باشد به نظر نمی آمد که ترسیده .  نگاه کردم رِنزمهبه دقت به صورت 

  . حرف می زد به نظر خیلی جدي و نگران به نظر می آمد

نه مثل .  مردم می یان تا تورو ببینن.  ما فقط باید اینجا بمونیم.  ، ما نمی تونیم کمک کنیم نه «جیکوب ادامه داد 

  ». نمایش

  . به او اخم کرد رِنزمه

است اشتباه ، صورتش از اینکه فهمید ممکن  سپس به ادوارد نگاه کرد» من نباید جایی برم  نه« :  جیکوب به او گفت

  »باید برم؟ «  کرده باشد سراسیمه شد 

  . ادوارد هیس هیس کرد

درست .  او دقیقا در نقطه ي فرو پاشی بود.  در صدایش اضطراب محض وجود داشت» بگو دیگه « :  جیکوب گفت

  . مثل بقیه ي ما
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خانواده ي تانیا تنها کسانی هستند که .  ، مثل ما نیستن خون آشام هایی که براي کمک به ما می یان« :  رد گفتادوا

.  ، اونا نظر چندان خوبی به گرگ نما ها ندارند در حرمت گذاشتن به جان انسان ها طرف مارو می گیرند و با این وجود

  »... فکر می کنم که امن تره که

»من می تونم مواظب خودم باشم « حرفش پرید جیکوب به میان 

  ». وردش به خاطر گرگنماها خراب نشهامن تره که داستان ما در م رِنزمهبراي  «ادوارد ادامه داد 

  »و آمد می کنین به شما رو می کنن؟ اونا به خاطر کسایی که باهاشون رفت .  یه سري دوست« 

سی براي هیچ کدوم از ولی تو باید بفهمی که پذیرفتن ن.  عمولی مقاومندر مقابل اوضاع مفکر می کنم بیشتر اونا « 

  »راشون یکم کارو سخت تر کنیم؟ چرا ب . اونا کار ساده اي نیست

بچه هاي نامیرا انقدر « :  او پرسیده بود.  کارالیل در مورد کودکان نامیرا براي جیکوب توضیح داده بودشب گذشته 

  »بدن؟ 

  »روح گروهی از خون آشام ها باقی گذاشتند رو تصور کنی  دردي رو که آنها رويعمق تو نمی تونی « 

  .برد برایم عجیب بودسم ادوارد را اینکه جیکوب بدون تندي ا» ... ادوارد« 

ما اول توي گوش اونا می خونیم که ببینیم چه .  من می دونم که دوري از اون چقدر سخته.  من می دونم جیک« 

اون باید تا وقتی که لحظه ي .  سی براي چند هقته ي آینده براشون ناشناس می مونه، ن دنواکنشی نشون می 

  »... ات رو با خونه ي اصلی حفظ کنیتا زمانی که فاصله .  مناسب براي معرفیش برسه توي کلبه بمونه

  »گروه صبح می رسه؟ .  می تونم اینکارو بکنم« 

تو می تونی .  موقعیت ویژه بهترین کار اینه که هر چه زودتر مساله رو باز کنیمدر این .  نزدیک ترین دوستامون.  بله« 

  ». رو هم دیده ثْاون حتی تا حاال س.  تانیا در مورد تو همه چیزو می دونه.  بمونی

  »درسته « 

  »نه غریبه ها بزودي وارد جنگل بشن ممک.  بگی چه خبره سمتو باید به « 

  »عد از دیشب یکم سوکوت کردن رو بهش بدهکارم وجود اینکه ب با.  درسته« 

  »به حرفاي آلیس همیشه بهترین کاره گوش کردن  « 

و آلیس  جاسپررا نسبت به کاري که  سممی توانستم ببینم که احساس  . دندان هاي جیکوب روي هم چفت شدند

  . کرده اند دارد
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سعی می کردم نگران  .  یرون نگاه می کردمقبی به ب، من از پنجره ي ع هنگامی که آنها در حال صحبت کردن بودند

،  ، تکیه داد سرم را به دیواري که از اتاق نشیمن به ناهارخوري کج شده بود.  کار سختی نبود.  و گیج به نظر بیایم

سعی ،  انگشتانم را روي صفحه کلید حرکت دادم  هنگامی که به جنگل نگاه می کرده،.  دقیقا کنار یک میز کامپیوتر

؟ گمان  آیا خون آشام ها هیچ وقت کاري را از روي حواس پرتی انجام می دادند.  کردم که حواس پرت به نظر بیایم

با انگشتانم روي صفحه .  مانیتور روشن شد.  ، ولی مطمئن نبودم نمی کردم که کسی توجه خاصی به من نشان دهد

ضربه ي دیگري به .  ر آوردم که کارم به نظر اتفاقی بیایدسپس آنها را روي میز چوبی به صدا د . کلید ضربه زدم

  .  صفحه کلید زدم

  . صفحه را روي  ذهنم اسکن کردم

        صفحه کلید را لمسبا سرعت .  وکیل بود.  ، ولی نام جیسون جنکس وجود داشت جنکس خبري نبود . از جی

. اس پرتی روي گربه اي که در دست دارید ضربه بزنید، مثل اینکه با حو ، سعی می کردم ریتمم را حفظ کنم می کردم

. ولی آدرسی که در صفحه ي اصلی آن بود اشتباه بود.  جیسون جنکس وبسایتی پرزرق و برق براي موسسه اش داشت

.  شماره تلفن را نوشتم و بعد با ریتم روي صفحه کلید ضربه زدم.  ، ولی کد منطقه ي آن فرق می کرد در سیاتل بود

خواستم که به نقشه نگاه .  ، انگار که چنین آدرسی وجود ندارد ، ولی چیزي پیدا نشد بار آدرس را جستجو کردماین 

  ...یک تماس دیگر براي پاك کردن حافظه.  ، ولی بعد تصمیم گرفتم که این شانس را از دست بدهم کنم

صداي قدم هاي سبکی را نزدیک .  س کردمشروع کردم دوباره از پنجره بیرون را نگاه کردن و چند بار چوب را لم

  . ، برگشتم و با چهره اي که آرزو می کردم مثل قبل باشد.  خودم حس کردم

     ، و در حالیکه به شدت بوي  او به درون آن پرید.  و من آغوشم را باز کردم راز کردد تمسمدستش را به  رِنزمه

ه براي آنقدر ک. نمی دانستم که می توانم این را تحمل کنم یا نه.  داد، سرش را روي گردنم قرار  گرگینه ها را می داد

     . ، به اندازه اي نبود که براي زندگی دخترم رنج می کشیدم یه ي خانواده ام می ترسیدمزندگی خودم ، ادوارد یا بق

  . می توانستم انجام دهمحتی اگر این تنها کاري می بود که من .  می بایست راهی براي نجات او وجود داشته باشد

می کردم،  بقیه ي چیزها را تحمل اگر مجبور میشدم.  ناگهان فهمیدم که این چیزي بود که بیشتر از همه می خواستم

  .  زندگیش را از دست بدهد غیرممکن بود رِنزمهولی تحمل اینکه 

  .  او کسی بود که باید نجاتش می دادم

  . رامی گونه ام را لمس کردندرِنزمه به آستهاي د ؟ آیا آلیس احساسات مرا می دانست

را نشان داد که در بین صورت هاي همه ي  جاسپر، کارالیل، آلیس و زمه، ا ، رزالی ، جیکوب ، ادوارد او صورت من

    مثل .  نگران بود.  ، پشت سرهم می آمدند ، سو و بیلی چارلی.  و لیا ثْس.  اعضاي خانواده با سرعت می چرخیدند

تی که مربوط به این می شد که سمق.  ت بدتر را به او نگفته بودسمجیک ق.  با وجود این او فقط نگران بود.  بقیه ي ما

  . ، اینکه چطور همه ي ما تا یکماه دیگر می مردیم چطور ما همگی امیدمان را از دست داده بودیم
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  ؟ جا استآلیس ک.  روي صورت آلیس به مدت طوالنی و با تعجب صبر کرد

  »همیشه کار درست رو انجام می ده  مثل.  ن آلیسهوا، ولی  نمی دونم «زمزمه کردم 

ولی چطوري می تونستم این .  اینکه به این صورت راجع به او فکر کنم متنفر بودم از.  در هر صورت حق با آلیسه

  ؟ موضوع را بفهمانم

  . آه بلندي کشید رِنزمه

  »منم دلم براش تنگ شده « 

لبم .  با ناراحتی پلک می زدم.  چشمهایم عجیب وخشک  بودند.  وي صورتم کار کردم تا غم درونم را با آن بیان کنمر

  . ، گویی راه گلویم را بسته بودم ، هوا در گلویم گیر کرد وقتی نفس بعدي را کشیدم.  را گاز گرفتم

در صبح  زمهمثل ا.  خودم را در ذهن و در چشمانش دیدمو بازتاب چهره ي .  خودش را عقب کشید تا مرا ببیند رِنزمه

   .به نظر می رسیدم

  . پس گریه کردن این احساس را داشت

، چیزي به من نشان  صورتم را لمس کرد.  ، از اشک درون آن درخشیدند وقتی به صورتم نگاه کرد رِنزمهچشمهاي 

  . نداد فقط سعی می کرد مرا تسکین دهد

مثل وقتی که بین من  ،تري بین من و او روزي از بین برود فکر نکرده بودم که ارتباط مادر و دخ من هیچ وقت به این

  . ولی من تصویر چندان واضحی از آینده نداشتم.  شکسته بود و رِنه

 او دستش را با شگفتی به چشمانش زد.  اك کردمبا بوسه اي آن را پ.  رسید رِنزمهبه ي چشم به روي ل قطره ي اشکی

  .  و بعد به خیسی روي انگشتش نگاه کرد

  ».  من برات یه راهی پیدا می کنم.  تو خوب می شی.  ، همه چیز درست می شه گریه نکن «:  به او گفتم

چیزي بود که  نمن از همیشه مثبت تر بودم و ای.  ام را نجات می دادم رِنزمه، باید  اگر کار دیگري نمی توانستم بکنم

  . او براي من راهی باقی گذاشته بود.  او می دانست.  آلیس به من داده بود
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  سی امفصل 

  مقاومت ناپذیر

  

  .خیلی چیزها براي فکر کردن بود

جنکز را گیر بیاورم و اصالً چرا آلیس می خواست مـن در مـورد   .چطور باید زمان آن را پیدا می کردم که جی    

  او بدانم؟

  اگر سرنخ آلیس ربطی به رنزمه نداشت، براي نجات دخترم چکار می توانستم بکنم؟

مسائل را براي خانواده ي تانیا توضیح دهیم؟ اگر آنها هم مثل ایرینـا       گونه  چ فردابود صبح   ادوارد و من قرار     

  عکس العمل نشان می دادند چه می شد؟ اگر جنگی رخ می داد چه؟

قرار بود چطور در طول فقط یک ماه یاد بگیرم؟ آیا اصالً شانسی بود بـه   . من نمی دانستم چطور باید بجنگم     

 شوم؟ یا اینکه محکوم به این بـودم  حسابینم که خطري براي هر کدام از اعضاي ولتوري       قدري سریع آموزش بب   

  که کالً بی مصرف باشم؟ فقط یک تازه متولد شده ي دیگر که به راحتی کشته می شد؟

  .جوابهاي زیادي احتیاج داشتم، اما این فرصت نصیبم نشد که جواب هایم را بگیرم

 را به خانه اش به کلبه مان ببریم تا زندگی برایش تـا حـدي نرمـال             رنزمه اصرار کرده بودم که موقع خواب     

 جنگ است راحت تر مـی  آماده يدر این زمان جیکوب در فرم گرگی اش راحت تر بود؛ وقتی حس می کرد   . باشد

م، می توانـستم حـس کـنم    چنین احساسی داشتآرزو می کردم که اي کاش من هم  . توانست با استرس کنار بیاید    

  .او که دوباره گوش به زنگ و گارد گرفته بود بین درخت ها دوید.  آماده امکه

وقتی رنزمه عمیقاً به خواب فرو رفت، او را در تختش گذاشتم و بعد به اتاق جلویی رفتم تا سوال هـایم را از                    

 کـردن  یا بهتر بگویم آنهایی را که می شـد بپرسـم؛ یکـی از سـخت تـرین مـشکالت فکـر پنهـان         . ادوارد بپرسم 

او که پشتش به من بود ، به آتش خیره شـده  . هرچیزي از او بود، حتی با وجود این امتیاز که افکارم خاموش بودند        

  .بود

  »-ادوارد، من«

فقـط بـه قـدري زمـان     . او چرخید و در زمانی که به نظر هیچ می آمد، نه حتی کثري از ثانیه، اتاق را دور زد  

لبهاي او محکم به لبهاي من فشرده می شـدند و بـازوانش دور مـن            . ریابمداشتم که حالت وحشی چهره اش را د       

  . آهن بودندهمچون
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زیاد طول نکشیده بود تا علت خلـق و خـوي او را بفهمـم و    . آن شب دیگر دوباره به فکر سوال هایم نیفتادم  

  . کنم پیدارا حتی زمانی کمتر از آن طول کشیده بود تا خودم هم دقیقاً همان حس

امه داشتم سال ها فقط صرف این کنم که یک جوري احساس شدید و طاقت فرسایی را کـه از نظـر          من برن 

اگر فقط یـک مـاه بـراي    . و سپس قرن ها پس از آن که ازش لذت ببرم. فیزیکی نسبت به او داشتم تعادل بخشم    

براي .  دهمششتم که پایانخوب، نمی دانستم چطور باید تحمل آن را می دا        ... درکنار هم ماندن برایمان مانده بود     

تمام آنچه می خواستم این بود که در این مدت محدودي که بـه  . این لحظه چاره اي نبود جز اینکه خودخواه باشم     

   .عشق بورزمبه او من داده شده بود تا آنجایی که می شد 

ه بایـد انجـام مـی    اما کاري داشتیم کـ .  شومجداوقتی خورشید باال آمد سخت بود خودم را مجبور کنم از او             

به محض اینکـه اجـازه دادم بـه    . دادیم، کاري که ممکن بود از تمام جستجوهاي خانواده مان باهم سخت تر باشد 

 کنم، سرتاپایم را هراس گرفت؛ طوري بود که انگار تمام عصب هایم کشیده مـی           رچیزي که در انتظارمان بود فک     

  .شدند، تنگ تر و تنگ تر

رگ که حاال بیش از آنچه می خواستم مرا به یاد آلیس می انداخت با عجلـه لبـاس   همان طور که در کمد بز  

کاش یه راهی بود که می شد قبل از اینکه نسی رو نشونشون بدیم اطالعـاتی        «: می پوشیدیم ادوارد زیر لب گفت     

  ».فقط واسه احتیاط. که می خوایم رو از الیزر بگیریم

فکر می کنی مـی ذارن  .  درست نمی گیره که بخواد جوابش رو بدهاما اونجوري سوال رو «: به موافقت گفتم  

  »توضیح بدیم؟

  ».نمیدونم«

رنزمه را که هنوز خواب بود از تختش بلند کردم و او را به قدري نزدیک خودم گرفتم که مویش به صـورتم                  

  .چسبیده بود؛ عطر دل انگیز او بسیار نزدیک بود، بر هر بوي دیگري غلبه کرده بود

جواب هایی بود که به آنهـا احتیـاج داشـتم و مطمـئن     .  نمی توانستم یک ثانیه از وقت را هم تلف کنم  امروز

اگر همه چیز با خانواده ي تانیا به خوبی پیش می رفـت،  . نبودم امروز ادوارد و من چقدر وقت با هم تنها می شدیم   

  .امیدوارانه براي مدتی چند همراه داشتیم

ادوارد، بهم یـاد  «: نگه داشته بود، با اینکه از عکس العمل او هراس داشتم پرسیدم     همچنانکه در را براي من      

  »می دي چطوري بجنگم؟

او خشکش زد و بعد، با چشمانی پر از احساساتی عمیق به من نگاه کـرد،           . همان چیزي بود که انتظار داشتم     

مان که در بازوهاي من خوابیده بود درنگ    نگاهش روي دختر  . انگار داشت براي اولین بار یا آخرین بار مرا می دید          

  .کردند

  ».اگه به جنگ بکشه، هیچ کدوم از ما کار زیادي نمی تونیم بکنیم«: او طفره رفت

  »می خواي همینجوري ولم کنی که نمی تونم از خودم دفاع کنم؟«. صدایم را آرام نگه داشتم
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بیـشتر شـد در لرزیـد، لوالهـاي آن بـه       او به سختی آب گلویش را فرو داد و همان طور که فـشار دسـتش                 

  ».به گمونم باید هرچه سریع تر شروع کنیم... وقتی اینجوري می گی. اعتراض برخواستند

  .عجله نکردیم.  ي بزرگ خیره شدیم سمت خانهمن هم سرم را تکان دادم و به

مـن بـه روش   . اشـم در این فکر بودم که چکار می توانستم بکنم که امیدي براي ایجاد یک تغییـر داشـته ب               

.  اگر داشتن یک استخوان بندي محکم ماوراءطبیعی می توانست خاص به حساب بیایـد -خودم، اندکی خاص بودم   

  ه کنم؟اآیا نکته ي به درد بخوري در آن بود که ازش استف

  »تیاز اون ها چیه؟ اصالً نقطه ضعفی هم دارن؟ امتو میگی بزرگترین«

  .د منظور من ولتوري استادوارد الزم نداشت بپرسد تا بفهم

الک و جین بزرگتـرین  «: ، انگار داشتیم درمورد یک تیم بسکتبال حرف می زندیم گفت    بی تفاوت او با لحنی    

  ». وارد عمل می شن درواقع مهره هاي دفاعیشون به ندرت.نقطه قوت اونان

 چیکار می کنه؟ تـو یـه     الک.  اقالً از نظر ذهنی    -چون جین می تونه از همون جا که ایستادي آتیشت بزنه          «

  »بار نگفتی که اون حتی از جین هم خطرناك تره؟

الـک،  . جین باعث میشه بدترن دردي که بتونی تصور کنی رو حس کنـی . یه جورایی اون پادزهر جینه   . آره«

بعضی مواقع، وقتی ولتـوري مهربـون میـشه،         . مطلقاً هیچ چی  . هیچ چیزي حس نکنی   از طرف دیگه، باعث میشه      

اگه اون شخص خودشو تسلیم کرده باشه یا یـه طـور   .  اینکه کسی اعدام بشه به الک میگن بی حسش کنه  قبل از 

  ».دیگه راضیشون کرده باشه

  »بی حس؟ اما چطور ممکنه اون خطرناك تر از جین باشه؟«

 دردي نیست، اما نه می بینی نه می شنوي نـه بـویی  . چون اون یه دفعه تمام حس هات رو از بین می بره           «

وقتـی اونهـا مـی سـوزونونت حتـی      . تو در تاریکی کامالً تنها می شـی . محرومیت مطلق از حواس. حس می کنی  

  ».حسشم نمی کنی

آیا این بهترینت چیزي بود که می شد امیدش را داشته باشیم؟وقتی مرگ بـه سـراغمان مـی               . برخود لرزیدم 

  آمد نه آن را ببینیم و نه حسش کنیم؟

چونکـه  .  به اندازه ي جین خطرناك می کنـه  رون فقط الکیا«: ی احساس ادامه داد ادوارد با همان صداي ب    

تفـاوت بـین اونهـا مثـل     . هردوشون می تونن خلع صالحت کنن، باعث می شن به یه هدف ناتوان تبـدیل بـشی            

کـه  جین هم فقط می تونـه بـه اونـی       . آرو در یک زمان می تونه فقط فکر یک نفرو بخونه          . تفاوت بین آرو و منه    

  ».من می تونم ذهن همه رو در آن واحد بشنوم. روش تمرکز کرده صدمه بزنه

و آلک می تونه همه ي    «: زمزمه کردم . برسد را دیدم احساس سرما کردم     به آن    جایی که می خواست      وقتی

  »مارو در آن واحد از پا دربیاره؟
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  و کر می ایستیم تا وقتی اونها بیـان و مـا      اگه از قابلیتش بر علیه ما استفاده کنه، ما همه کور          . آره«: او گفت 

اوه، مـی  .  شاید خیلی ساده بسوزوننمون، بدون اینکه اول به خودشون زحمت بدن تیکه تیکه مون کنن      -رو بکشن 

  ».تونیم سعی کنیم بجنگیم، اما بعید نیست به یکی از خودمون صدمه بزنیم نه یکی از اونها

  .براي چند دقیقه در سکوت قدم زدیم

  .نه خیلی امیدبخش، اما از هیچی بهتر بود. ایده داشت در سر من شکل می گرفتیک 

اگه اون مجبـور  . فکر می کنی الک جنگنده ي خیلی خوبی باشه؟ جدا از کاري که می کنه منظورمه         «: گفتم

  »... هیچ وقت سعی کرده باشهفکر نکنم. بشه بدون قابلیتش بجنگه

  » تو فکرت می گذره؟چی«. ادوارد نگاه تندي به من انداخت

خوب، احتماالً اون نمی تونه همچین کاري با من بکنه، می تونـه؟ اگـه کـاري           «. مستقیم به جلو نگاه کردم    

و مـنم یـه چنـدتا    ... اگه جداً هیچ وقت مجبور نشده از خودش دفاع کنـه ... شاید. که می کنه مثل آرو و جین و تواِ    

  »-حقه یاد بگیرم

احتمـاالً او  » .اون قرن ها با ولتـوري بـوده  «. ن وحشت زده بود حرف مرا قطع کردادوارد با صدایی که ناگها   

کالن ها ناتوان ایستاده بودند، سـتون هـاي بـی حـس در         : همان صحنه اي را در سرش می دید که من می دیدم           

آره تـو بـدون شـک از قـدرت اون     «.  بجنگـد مـی توانـست  من تنها کسی بودم کـه  .  همه به جز من-میدان قتل 

من نمی تونم تو چند هفته چنان جنگده ي قوي اي از  . مصونی، اما با این حال تو هنوز یه تازه متولد شده اي، بال            

  ».من مطمئنم اون تعلیم دیده. تو بسازم

حتـی اگـه بتـونم    . این تنها کاریه که من می تونم انجام بدم اما کس دیگه نمی تونـه           . شاید آره، شایدم نه   «

  آیا می توانستم به قدري دوام بیاورم که شانسی به دیگران داده باشم؟» - کنم پرتحواسشوواسه یه مدتی 

  ».بیا در این باره حرف نزنیم... خواهش می کنم، بال«: ادوارد از بین دندان هایش گفت

  ».منطقی باش«

 من سعی می کنم اون چیزي که می تونم رو بهت یاد بدم، اما خواهش می کنم کاري نکن بـه ایـن فکـر              «

صدایش بـه خاموشـی گراییـد و جملـه اش را تمـام      » - قربانی میکنیمنحرف کردن اونها کنم که تو خودتو واسه      

  .نکرد

اول الک و بعد، اگر به . پس نقشه هایم را براي خودم نگه می داشتم     . سرم را به نشانه ي رضایت تکان دادم       

اگر فقـط مـی توانـستم چیزهـا را     . ، جینطرز معجزه آسایی به حد کافی خوش شانس بودم که او را شکست دهم         

. ذهنم همچنان می تاخـت ... شاید آنوقت شانسی بود.  مهره هاي تهاجمی قدرتمند ولتوري را دور کنم    -هموار کنم 

اگر واقعاً  قادر بودم حواسشان را پرت کنم یا حتی آنها را از میان بردارم چه؟ جـداً، چـرا جـین یـا الـک اصـالً بـه               

 رزمی احتیاج داشتند؟ نمی توانستم جین زودرنج و کوچولو را تصور کنم که حتـی بـراي یـاد        یادگیري مهارت هاي  

  .گیري دست از امتیازش بکشد

  .اگر قادر بودم آنها را بکشم، چه تفاوتی ایجاد می شد
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  »هرقدري که می تونی تا ماه آینده تو سرم بچپونی، .من باید همه چیزو یاد بگیرم«: زیر لب گفتم

  .انمود کرد انگار من اصالً حرفی نزده بودماو طوري و

پس، بعد کی؟ باید نقشه هایم را سروسامان می دادم تا اگر بعد از حمله به الک جان سالم به در مـی بـردم،                  

. سعی کردم به موقعیتی فکر که در آن استخوان بندي محکمم به مـن برتـري مـی داد               . در گام بعدي تردید نکنم    

معلوم بود که جنگنده هـایی مثـل فیلـیکس          . ارهایی که دیگران می کردند نمی دانستم      من به حد کافی درمورد ک     

در مورد بقیـه  . می توانستم سعی کنم که جنگ امت را در آنجا به او بدهم. عظیم الجثه خارج از حد توان من بودند   

  ...ي گارد ولتوري زیاد چیزي نمی دانستم، به جز دیمیتري

در حـالی کـه   . بی شک، او یک جنگنـده بـود  . هره ام را کامالً آرام نگه داشتموقتی به دیمیتري فکر کردم چ 

و او همواره باید رهبـري مـی   . همیشه در وسط حمالت بود، هیچ جوره امکان نداشت تا این زمان زنده مانده باشد           

تـري وجـود   اگـر شـخص به  .  بهترین ردگیر در تمام دنیا، شکی در آن وجود نداشـت          -کرد، چرا که ردگیر آنها بود     

  . پر نمی کردی درجه دوم مشتو بر خودش را با یک آرو دور. داشت، ولتوري حتماً وارد عمل می شد

از ما می ماند می توانـست  که کسی  به هر جهت، هر.  فرار کنیم  می توانستیم یتري وجود نداشت، ما     ماگر دی 

جیکـوب یـا رزالـی،    . انست با او فرار کند  کسی می تو  ... دخترم، که گرمایش را در بازوانم حس می کردم        . ندکفرار  

  .نجات پیدا می کردهرکسی که 

آیا این چیزي بود که آلیس     . اگر دیمیتري وجود نداشت، آلیس و جاسپر می توانستند تا ابد در امان باشند             ... و

  . خانواده ي ما بقا می یافت؟ حداقل، دوتاي آنها ازدید؟ آن بخش

  قه کنم؟مگر می توانستم آن را از او مضای

  »...دیمیتري«: گفتم

سریع به او نگاه کردم و دیدم که حالـت چهـره   » دیمیتري مال منه،  «: ادوارد با صداي محکم و خشنی گفت      

  .اش تندخو شده است

  »چرا؟«: زمزمه کردم

حاال ایـن تنهـا جوریـه    . به خاطر آلیس«: به نهر رسیده بودیم که باالخره زیرلب گفت      . او در اول جوابی نداد    

  ». می تونم به خاطر پنجاه سال گذشته ازش  تشکر کنمکه

  .پس افکار او با افکار من در یک مسیر بودند

چند ثانیه بعد، او در کنـار  . صداي پنجه هاي سنگین جیکوب را شنیدم که به سطح زمین یخ زده می خوردند        

  .م برمی داشت، چشم هاي تیره اش روي رنزمه متمرکز بودندقدمن 

  .زمان اندکی مانده بود. و سر تکان دادم، بعد سر سوال هایم برگشتمیک بار براي ا

ادوارد فکر می کنی چرا آلیس بهمون گفت درباره ي ولتوري از الیزار سـوال کنـیم؟ اون تـازگی ایتالیـایی                       «

  »جایی بوده؟ اون چی ممکنه بدونه؟
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اون قـبالً یکـی از   . ه تو نمی دونـی یادم رفته بود ک. وقتی پاي ولتوري وسط میاد الیزار همه چیزو می دونه     «

  ».اونها بوده

  .جیکوب در کنار من غرید. بی اختیار صداي هیس مانندي درآوردم

در حالی که در سرم مرد زیباي موتیره اي که در جشن عروسی ما بود را تجسم می کردم کـه شـنل بلنـد و              

  »چی؟«: خاکستري رنگی برتن داشت، پرسیدم

اون از کارهـاي ولتـوري      . الیزار شخص خیلـی رئوفیـه     «. ر بود، لبخند کمرنگی زد    حاال چهره ي ادوارد نرم ت     

. اون احساس می کرد داره براي طرف بهتر کار می کنـه        . خوشحال نبود، اما به قانون و حفظش احترام می ذاشت         

ـ  . اآلن هم افسوس دورانی که با اونها بوده رو نمی خوره       وي دنیـا پیـدا   اما با پیدا کردن کارمِن، جاي خـودش رو ت

. او دوباره لبخنـد زد » .اونها خیلی به هم شبیه هستن، هردوشون واسه یه خون آشام خیلی مهربون و دلسوزن  . کرد

اون ها خیلی خوب با این طـرز  . اونها تانیا و خواهرهاش رو مالقات کردن و دیگه پشت سرشون هم نگاه نکردن  «

 یه راهـی پیـدا    تنهایی رو هم پیدا نمی کردن، باالخره خودشون    من فکر می کنم اگه تانیا     . زندگی وفق پیدا کردن   

  ».می کردن که بدون خون انسان زندگی کنن

  یک سرباز دلسوز ولتوري؟. نمی توانستم آنها را با هم تطبیق دهم. تصاویر در سرم مغایرت داشتند

ون یکــی از نــه، نمیــشه گفــت ا«. ادوارد نگــاهی بــه جیکــوب انــداخت و بــه ســوال خاموشــی جــواب داد 

  ».اون یه قابلیتی داشت که در نظر ولتوري به درد بخور میومد. جنگجوهاشون بود

  .چه سوالی کرده استبعد از آن معلوم بود جیکوب 

 قابلیت هاي مضاعفی که بعضی از    -اون یه حس غریزي براي قابلیت هاي دیگران داره        «: ادوارد به او گفت   

 هـر خـون آشـامی بـه آرو یـه ایـده ي کلـی از هـر          بـه با نزدیک شدناون می تونست فقط . خون آشام ها دارن   

اگه کسی از طـرف  . این وقتی ولتوري وارد جنگ می شد خیلی کمک می کرد . استعدادي که اون طرف داشت بده     

این خیلی کـم  . مقابل مهارتی داشت که ممکن بود اونهارو به دردسري بندازه الیزار می تونست بهشون هشدار بده            

. ی افتاد؛ طرف باید چنان مستعد باشه که حتی واسه یه لحظه هم شده باعـث عـدم راحتـی ولتـوري بـشه             اتفاق م 

ه ممکـن بـود بـه دردش بخـوره رو     یه آرو شانس این رو بده که کـسی کـ  بیشتر وقت ها، این هشدار می تونست     

 واقعـاً روي انـسان هـا تمرکـز     البته بایـد . قابلیت الیزار حتی تا یه حدي روي انسان ها هم کار می کنه  . نجات بده 

آرو اون رو می ذاشت که مردمی که مـی خواسـتن بهـشون     . گنگ و مبهمه   ی نهفته خیل  داشته باشه، چون استعداد   

  ».فتن الیزار خیلی متأسف بودرآرو از . ، که ببینه پتانسیلی دارن یا نههملهق بشن رو تست کن

  »اونها گذاشتن بره؟ به همین راحتی؟«: پرسیدم

ولتوري ها اونطوري که به نظر تـو میـان، قـرار نیـست شـریرها              «.  لبخند او غم افزا تر بود، اندکی کج        حاال

. هرکدوم از اعضاي گارد به انتخاب خودشون به اونها خدمت مـی کـنن   . اونها بنیان صلح و تمدن ما هستن      . باشن

  ».ه از درد اجبار مونده باشنخیلی براش احترام قائلن؛ اون ها همه افتخار می کنن که اونجان، نه اینک

  .به زمین اخم کردم
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  ». شرور و شیطان صفت هستن، بال براي افرادمجرم،فقطاونها « 

  ».ما مجرم نیستیم«

  .جیکوب در موافقت هافی کرد

  ».اونها این موضوع رو نمی دونن«

  » فکر می کنی ما می تونیم یه کاري کنیم که بایستن و گوش بدن؟تو واقعاً«

ه در کـ اگه به قدر کافی دوست هایی رو پیدا کنیم «. ی مکث کرد و بعد شانه هایش را باال انداخت       ادوارد کم 

  ».شاید. کنارمون بایستن

ادوارد من و هـر دو تنـدتر حرکـت و    . ناگهان ضرورت چیزي که امروز در پیش رو داشتیم را حس کردم      . اگر

  .جیکوب سریع به ما رسید. شروع به دویدن کردیم

  ».باید آماده باشیم. تانیا نباید خیلی دور باشه«: تادوارد گف

رنزمه کامالً در معرض دیـد  . اما، چطور باید آماده می شدیم؟ ما تنظیم و باز تنظیم کردیم، فکر و دوباره فکر             

 اش گفته بود که نزدیک بماننـد ولـی نـامرئی    گروهاو به  باشد؟ یا در اول پنهان؟ جیکوب در اتاق بماند؟ یا بیرون؟ 

  او هم باید همان کار را می کرد؟. اشندب

در گوشه ي اتاق غـذاخوري، سـر     و من- که دوباره به فرم انسانی اش برگشته بود  -در آخر، رنزمه، جیکوب   

جیکوب گذاشت من رنزمه را نگه دارم؛ او می خواست در صورتی کـه الزم شـد           . میز بزرگ براق و آراسته نشستیم     

  .ه باشد فضا داشتدهدشکل  سریعاً تغییر

این موضوع بـه   . هرچند از اینکه او در آغوشم بود خوشحال بودم، اما باعث می شد احساس بی هودگی کنم                

من یادآوري کرد که در جنگی با خون آشام هاي بالغ، من چیزي بیشتر از یک هدف ضعیف نبودم؛ احتیـاجی نبـود    

  .دست هایم آزاد باشند

صورت هاي آنها در خاطرات مـه گرفتـه ي  مـن    . روسی به یاد بیاورماز عرا سعی کردم تانیا، کارمن و الیزار    

بیاد نمی آوردم که محبتی در چشمهایشان بود یا    .  مو تیره   و دو   زیبا بودند، دو بلوند    هفقط می دانستم ک   .  بودند هتیر

  .نه

د اتاق پـیش  به نظر نمی رسی . ادوارد بی حرکت به دیوار پنجره ي پشتی تکیه داد و به اتاق جلویی خیره شد               

  .رویش را ببیند

 هیچ کدام آهسته تـر نمـی    صداي،نزدیک می آمدند گوش می دادیم     صداي اتومبیل هایی که از بزرگراه       به  

  .شد

او حـاال  . رنزمه به گردن من چسبید، دست هایش روي گونه ي من بود اما تصویري در سر مـن نمـی آمـد                   

  .براي احساساتش تصویري نداشت
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مـا بـه تنـدي بـه صـورت او      و چشم هاي همه ي     » نداشته باشن چی؟  اگه منو دوست    «: او زمزمه وار گفت   

  .دوخته شدند

  .اما من او را با نگاهی خاموش کردم» -معلومه که اونها«: جیکوب شروع کرد بگوید

اونهـا تـورو نمـی فهمـن،     «: نمی خواستم به او با وعده هایی که ممکن بود تحقق نیابند دروغ بگویم، گفتم          

  ».ل اینه که باید کاري کنیم متوجه بشنکمش. چون تا حاال هیچ کسی رو مثل تو ندیدنرنزمه، 

او در . خـون آشـام، انـسان، گرگینـه     . او آهی کشید و در سرم تصاویري از همه ي ما پیوسته و سریع رد شد               

  .هیچ کجا جاي نمی گرفت

  ».تو خاصی، این که چیز بدي نیست«

  ». همش تقصیره منهااین«:  چهره هاي درهم ما اندیشید و گفتبه. او با مخالفت سرش را تکان داد

اما پیش از اینکه بتوانیم بیشتر بحث کنیم، صـدایی        » !نه ه «: دوارد و من دقیقاً در یک زمان گفتیم       جیکوب، ا 

کم شدن سرعت یک موتور در بزرگراه، تایرها از سنگفرش خیابان روي خاك نـرم              : که منتظرش بودیم را شنیدیم    

  .رفتند

جیکوب و مـن  . ه در موهاي من پنهان شد    رنزم. ادوارد محکم اتاق را دور زد تا کنار در ورودي منتظر یایستد           

  .اامیدي از صورت هایمان می باریدناز دو طرف میز به هم خیره شدیم، 

شـنیدیم کـه   . اتومبیل به سرعت از بین درخت ها حرکت کرد، تندتر از آنچه چارلی یا سو رانندگی می کردند    

همچنـان کـه آنهـا بـه در مـی رسـیدند       . نددشـ چهار در باز و بسته . داخل چمنزار پیچید و جلوي ایوان توقف کرد  

  .پیش از آنکه بتوانند در بزنند ادوارد آن را باز کرد. صحبتی نکردند

  »!ادوارد«: یک زن با هیجان گفت

  ».کیت، الیزار، کارمن. سالم، تانیا«

  .سه نفر آهسته سالم گفتند

می توانستم بشنوم که آنها همه هنوز » .کارالیل گفت که باید فوراً با ما حرف بزنه        «: صداي اولی، تانیا گفت   

مشکل چیه؟ گرگینه هـا دردسـر   «. ادوارد را در چهارچوب در تصور کردم که راه ورود آنها را بسته بود . بیرون بودند 

  »درست کردن؟

  .جیکوب چشمانش را چرخ داد

  ».نه، پیمان ما با گرگینه ها از همیشه قوي تره«: ادوارد گفت

  .زنی بی صدا خندید

کارالیـل  «: و بعد بدون اینکه منتظر جواب بماند ادامه داد» نمی خواي دعوتمون کنی بیایم تو؟«:  پرسید تانیا

  »کجاست؟
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  ».کارالیل مجبور بود بره«

  .سکوت کوتاهی برقرار شد

  »جریان چیه، ادوارد؟«: تانیا با نگرانی پرسید

 بعـدش هرتـصمیمی دوسـت داشـتید     اگه می شه فقط براي چند دقیقه به من اعتمـاد کنیـد،         «: او جواب داد  

چیزي هست که توضیحش سخته و من می خوام تا وقتی متوجه مـی شـید روشـنفکرانه بـه قـضیه نگـاه        . بگیرید

  .کنید

  »کارالیل حالش خوبه؟«: یک مرد، الیزار با نگرانی پرسید

امـا  «. ي الیـزار ، شاید شانه کشیدو بعد به چیزي دست    » هیچ کدوممون خوب نیستیم، الیزار،    « «ادوارد گفت 

  ».از نظر فیزیکی اگه بخواي، کارالیل خوبه

  »فیزیکی؟ منظورت چیه؟«: تانیا به تندي پرسید

اما قبل از اینکه توضیح بدم، یـه قـول ازتـون مـی     . منظورم اینه که کل خانواده ي من توي یه خطر جدیه    «

ن می کـنم خـوب بـه حـرفم گـوش      التماستو. قبل اینکه واکنشی نشون بدین به هرچی می گم گوش کنید  . خوام

  ».بدید

در حین سکوت کشدار، جیکوب و من بی هیچ حرفی بـه  . سکوت طوالنی تري درخواست او را همراهی کرد      

  .لبهاي حنایی رنگ او سفید شده بودند. هم زل زده بودیم

  ».ما گوش می دیم، قبل از اینکه قضاوت کنیم تمامش رو می شنویم«: باالخره تانیا گفت

  ».اگه چاره ي دیگه اي داشتیم شما رو درگیر این ماجرا نمی کردیم. متشکرم، تانیا«:  با حرارت گفتادوارد

  .شنیدیم که چهار جفت پا قدم به داخل چهارچوب در گذاشتند. ادوارد حرکت کرد

  ».می دونستم پاي اون گرگینه ها هم وسطه«: تانیا زیر لب گفت. کسی فن فن کرد

  ».دوباره.  هستنبله، و اون ها طرف ما«

  .این یادآوري تانیا را خاموش کرد

  »بِالي تو کجاس؟ حالش چطوره؟«: زن دیگري پرسید

  ».اون فناناپذیزیش رو فوق العاده ماهرانه شروع کرد. حالش خوبه، ممنون. اون بزودي به ما ملحق می شه«

و طرف شما خـواهیم بـود، جـایی    ما گوش می دیم، . درباره ي خطر بهمون بگو، ادوارد   «: تانیا آهسته پرسید  

  ».که بهش تعلق داریم

چـی مـی    .  بـه اتـاق دیگـه      -گوش کنید . دوست دارم اول شاهد خودتون باشید     «. ادوارد نفس عمیقی کشید   

  »شنوید؟
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  .سکوت برقرار شد و بعد، حرکت

  ».خواهش می کنم، اول فقط گوش منید«: ادوارد گفت

  ».ونم صداي قلبش رو بشنوممی ت. به گمونم، یه گرگینه اس«: تانیا گفت

  » دیگه چی؟«: ادوارد پرسید

  .مکث

  »یه جور پرنده اس؟... چیه تاپ تاپ می کنه؟ اون«: کیت یا کارمن پرسید

  ».حاال، چه بویی حس می کنید؟ به غیر از گرگینه. نه، اما یادتون باشه که چی دارید می شنوید«

  »یه انسان اونجاس؟«: الیزار نجوا کرد

اون چیـه،  . از بقیه ي بوهاي اینجا به انسان نزدیک تره     ... ولی... نه، انسان نیست  «. خالفت پرداخت تانیا به م  

  ».ادوارد؟ فکر نکنم اون رایحه تا حاال به مشامم خورده باشه

 یادتون باشه که این چیزیه که کـامالً براتـون   خواهش می کنمخواهش می کنم،  . نبایدم خورده باشه، تانیا   «

  ».پیش داوري هاتون رو دور بریزید. تازگی داره

  ».بهت قول دادم که گوش می دم، ادوارد«

  ».بال؟ رنزمه رو بیار اینجا، لطفاً. خیلی خوب، پس«

همان طور که . به طرز عجیبی پاهایم بی حس بودند، اما می دانستم که این احساس فقط زاده ي فکرم بود              

گرما از بـدن  . م سعی کردم عقب ننشینم و به کندي حرکت نکنم    روي پایم ایستادمو چند قدم کوتاه به جلو برداشت        

  .جیکوب که پا به پا مرا دنبال می کرد پشت سرم می سوزاند

رنزمه نفس عمیقی . یک قدم در اتاق بزرگتر برداشتم و بعد خشکم زد، قادر نبودم  بیشتر خودم را جلو بکشم                

ي کوچکش منقبض شده بودنـد، انتظـار داشـت کـه او را     شانه ها. کشید و بعد از زیر موهاي من دزدکی نگاه کرد         

  .نپذیرند

براي اتهام ها، براي فریادها، براي بی حرکتـی  . فکر می کردم خودم را براي عکس العمل آنها آماده کرده ام    

  .از شدت استرس

 تانیا چهار قدم به عقب جست، حلقه هاي موي بلوند مایل به قرمزش می لرزید، مثـل انـسانی کـه بـا یـک           

کیت تمام راه را به سمت در ورودي پرید و خودش در برتبر دیوار آنجـا محکـم نگـه    . ماري سمی مواجه شده باشد 

الیـزار خـودش را   . صداي هیس مانند شوك زده اي از بین دندان هاي به هم قفل شده اش به گوش رسید    . داشت

  .جلوي کارمن انداخت و به حالت دفاع خم شد

  »بابا بیخیال،«. رولند می کردشنیدم که جیکوب زیر لب غ
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  ».شما قول دادید که گئش می کنید«: به آنها یادآوري کرد. ادوارد بازویش را دور من و رنزمه گذاشت

  »چطور تونستی، ادوارد؟ می دونی معناي این چیه؟! بعضی چیزها شنیده نمی شن: تانیا جیغ کشید

  ».ما باید ازینجا دور بشیم«: کیت که دستش روي دستگیره ي در بود با پریشانی گفت

  »...ادوارد«: زبان الیزار از گفتن قاصر بود

چیزي که می شنوید رو بـه یـاد بیاریـد، بـویی کـه            «. حاال صدایش خشن تر بود    » صبر کنید، «: ادوارد گفت 

  ».رنزمه اون چیزي نیست که شما فکر می کنید. حس می کنید

  ». قانون نیست، ادواردهیچ توضیحی براي این«: تانیا با خشم جواب داد

بس کن و به اینکه معنی اون چیه فکـر       ! تاینا، تو صداي ضربان قلبش رو می شنوي       «: ادوارد به تندي گفت   

  ».کن

  »ضربان قلبش؟«: کارمن که از پشت شانه ي الیزار سرك می کشید زمزمه کرد

بچه ي خون آشام تمـام  اون یه   «: ادوارد توجهش را روي حالت ناخصمانه تر کارمن گذاشت و جواب داد           

  ».اون نصف انسانه. عیار نیست

  .چهار خون آشام طوري به او زل زده بودند که انگار به زبانی حرف می زد که هیچ کدام بلد نبودند

رنزمه در نوع . به من گوش بدین  «: صداي ادوارد لحن ترغیب کننده ي مالیم و مخملینی به خود گرفت           

  ». پدر تنی اش-د آورندشنه به وجو. من پدرشم. خودش تکه

  .به نظر نمی رسید از این موضوع آگاه باشد. سر تانیا با یک حرکت ظریف می لرزید

  »،-ادوارد، تو که انتظار نداري ما«: الیزار شروع به گفتن کرد

خـون  . تو توضیح دیگه اي براش داري، الیزار؟ تو می تونی گرماي بدنش رو توي هـوا احـساس کنـی                «

  ».تو بوش رو حس می کنی. جریان داره، الیزارتوي رگهاي اون 

  »آخه چطوري؟«. کیت نفسی کشید

بال وقتی که هنوز انسان بود رنزمـه رو بـاردار شـد، حمـل کـرد و           . بال مادر تنی اونه   «: ادوارد به او گفت   

  ».من با مشقت تونستم زهر الزم رو به قلبش برسونم تا نجاتش بدم. تقریباً اون رو کشت. زایید

شانه هایش همچنان سخت بودنـد، حالـت چهـره        » من که تا حاال همچین چیزي نشنیدم،      «: ار گفت الیز

  .اش سرد

حاال رگه ي طنـز   » .رابطه ي فیزیکی بین خون آشام ها و اتنسان ها زیاد رایج نیست            «: ادوارد جواب داد  

شـما موافـق   .  هـستن انسان هایی که ازین روابط نجات پیدا می کنن کمتـر هـم   «. غم افزایی در صدایش بود    

  »نیستید، دخترخاله ها؟
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  .کیت و تانیا هردو به او اخم کردند

  ».مطمئنم تو می تونی شباهت رو ببینی. دست بردار، الیزار«

او الیزار را دور زد، هشدار نیمه مفهوم او را نادیده گرفـت و  . این کارمن بود که به کلمات ادوارد جواب داد  

او اندکی به پایین خم شد، با دقـت در صـورت رنزمـه    . قیم رو به روي من بایستدبا احتیاط قدم برداشت تا مست     

  .خیره شد

و بعـد، بـه   » .انگار چشمات به مادرت رفته، اما صـورت پـدرت رو داري      «: با صداي آهسته و آرامی گفت     

  .رنزمه لبخند زد، گویی نمی توانست خودداري کند

  .ن اینکه از کارمن چشم بردارد صورت مرا لمس کرداو بدو.  لبخند رنزمه در جواب گیج کننده بود

هنـوز بـه قـدري    » اشکالی نداره رنزمه یه چیزي رو درباره  ي خـودش بهـت بگـه؟           «: از کارمن پرسیدم  

  ».اون براي توضیح چیزها یه قابلیتی داره«. استرس داشتم که نمی توانستم بلندتر از زمزمه حرف بزنم

  »تو حرف می زنی، کوچولو؟«. کارمن هنوز به رنزمه لبخند می زد

همـه ي اعـضاي خـانواده ي تانیـا بـه جـز       » بله،«: رنزمه با صداي زیر و زنگدار کودکانه اش جواب داد      

  ».اما بیش از اونچه بتونم بهتون بگم می تونم نشونتون بدم«. کارمن با شنیدن صداي او به خود پیچیدند

  .او دست کوچک و تپلش را روي گونه ي کارمن گذاشت

الیزار فوراً کنار او ظاهر شد، دست     . کارمن طوري از جا پرید انگار شوك الکتریکی به او وطل کرده بودند            

  .هایش رل روي شانه هاي کارمن گذاشت تا او را کنار بکشد

  »صبر کن،«: کارمن که چشمانش به چشم هاي رنزمه گره خورده بود، نفس نفس زنان گفت

چهره ي ادوارد همچنان که با کارمن تماشا مـی  . رمن به طول انجامیدتوضیح رنزمه به کا » نشان دادن «

جیکوب با بی قرار پـشت  . خیلی دلم می خواست که من هم آنچیزي که او می شنوید را بشنوم    .کرد مصمم بود  

  .سر من این پا و آن پا می کرد و، می دانستم که او هم همین آرزو را داشت

  »اره چی نشونش می ده؟نسی د«: او زیر لب غرولندکنان گفت

  »همه چیز رو،«: ادوارد آهسته گفت

او به خون آشام حیرت زده لبخنـد پیروزمندانـه   . یک دقیقه بعد، رنزمه دستش را از صورت کارمن انداخت    

  .اي زد

اون واقعاً دخترته، نه؟ چـه هدیـه ي   «. کارمن نفسی کشی و چشمان طالییش را روي صورت ادوارد برد        

  ».این فقط می تونه از یه پدر خیلی بااستعداد اومده باشه!  شدهزنده اي بهش داده

  »چیزي که بهت نشون داد رو باور می کنی؟«: ادوارد با چهره ي مطممش، گفت
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  »بدون شک،«: کارمن به سادگی گفت

  »!کارمن«. چهره ي الیزار از اضطراب درهم رفته بود

کن به نظر میاد، امـا ادوارد هـیچ چیـزي جـز     درسته که غیر مم   «. کارمن دست هاي او را گرفت و فشرد       

  ».بذار بچه نشونت بده. حقیقت نگفته

 .عزیز دلم( mi queridaنشونش بده، «. کارمن الیزار زا به من نزدیک تر کرد و بعد به رنزمه اشاره کرد

  »)به زبان اسپانیایی

  .انی الیزار را لمس کردرنزمه که معلوم بود از رفتار کارمن شادمان است نیشخند زد و به نرمی پیش

»Ay caray) و به تندي خودش را کنار کشید» )!اوه لعنت.  

  .کیت هم آهسته جلو آمد»  چیکارت کرد؟«: تانیا در حالی که محتاطانه نزدیک تر می آمد، پرسید

  ».اون فقط سعی داره داستان رو از زبون خودش برات بگه « :کارمن با صداي آرام بخشی به الیزار گفت

دسـتش را بـه سـوي او دراز    » ببین، خواهش می کنم،«:  دستور دادبه الیزار. زمه با بی قراري اخم کرد    رن

  .کرد و در چند اینچی صورت او نگه داشت و منتظر ماند

کارمن سـرش را بـا حرکـت    . الیزار با بدگمانی به او نگاه کرد و بعد براي کمک به کارمن نگاهی انداخت 

یزار نفس عمیقی کشید و بعد بیشتر خم شد تا جایی که پیشانیش دوباره به دسـت او   ال. سرش او را تشویق کرد    

  .خورد

  .وقتی شروع شد او برخود لرزید اما این بار بی حرکت ماند، چشم هایش در تمرکز بسته شدند

  »!متوجه ام«: چند دقیقه بعد گفت. او آهی کشید» ،...آه ه«

  . در جواب کمی با اکراه لبخند زدسپسالیزار مکث کرد، . رنزمه به او لبخند زد

  »الیزار؟«: تانیا پرسید

  ».بیاو خودت ببین.  انسانه-اون نیم. این یه بچه ي نامیرا نیست. همه اش حقیقت داره تانیا«

در سکوت، تانیا در نوبت خود محتاطانه ایستاد، و بعد کیت، هر دو وقتی بـا تمـاس دسـت رنزمـه اولـین                 

اما پس از اتمام آن، درست مثل کارمن و الیـزار، بـه نظـر مـی رسـید کـامالً                  .  شدند تصویر را دیدند شوك زده    

  .متقاعد شده اند

نگاهی به صورت آرام ادوارد انداختم، در عجب بودم که آیا بـه همـین راحتـی بـود؟ چـشمان طالیـی او        

  .پس گمراهی اي درکار نبود. شفاف بودند

  ».مرسی گه گوش دادید«: او آهسته گفت
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 اي که ازش به ما خبر داري، می دونم که مـستقیم از طـرف ایـن بچـه               خطر جدي اما اون    «:گفتتانیا  

  »اونها چطور در مورش فهمیدن؟ کی میان؟. نیست، پس حتماً از طرف ولتوریه

در هـر صـورت چـه چیـزي امکـان داشـت             . از اینکه اینقدر سریع متوجه جریان شده بود تعجب نکـردم          

  .ي اي مثل خانواده ي من محسوب شود؟ فقط ولتوريتهدیدي براي خانواده ي قو

  ».هستان دید، رنزمه همراهش بود.وقتی اون روز بال ایرینا رو توي ك«: ادوارد توضیج داد

 این کارو کرد؟ با تـو؟ بـا   ایرینا«. کیت صداي هیس مانندي درآورد، چشمانش تنگ و شکاف مانند شدند        

  ؟  ایریناکارالیل؟

  »... یه نفر دیگهنه،«: تانیا آهسته گفت

در عجب بودم که آیا دیگران هم متوجـه شـدند     » ،آلیس دیدش که پیش اون ها می رفت       «: ادوارد گفت 

  .که وقتی او اسم آلیس را گفت چگونه لرزید یا نه

  »اون چطور تونسته همچین کاري بکنه؟«: الیزار از خود پرسید

اگه که منتظـر نمونـده بودیـد کـه مـا توضـیح       . تصور کنید که رنزمه رو فقط از فاصله ي دور می دیدید         

  ».بدیم

  ».شما خانواده ي مائید... اهمیتی نداره اون چه فکري کرده«. چشمان تانیا تنگ شدند

آلـیس یـه مـاه بـه مـا      . دیگه دیر شده. حاال واسه انتخاب انتخاب ایرینا هیچ کاري از دست ما بر نمیاد           «

  ».وقت داده

  .ابروهاي کیت در هم رفت.  طرف خم شدسر تانیا و الیزار با هم به یک

  »اینقدر طولش می دن؟«: الیزار پرسید

  ».حتماً این نیاز به یه کم آمادگی داره. اون ها همشون دارن میان«

  »کل گارد؟«. الیزار نفسش را با صداي بلند حبس کرد

  ». همسرهاآرو، کایوس، مارکوس، حتی. نه فقط گارد«: ادوارد که آرواره اش سخت شده بود، گفت

  .چشمان همه ي آنها از شوك برق زد

  »امکان نداره،«: الیزار به سردي گفت

  ».من هم دو روز پیش همینو می گفتم«: ادوارد گفت

چرا اونهـا  . اما اون هیچ معنایی نداره«. الیزار اخم کرد و وقتی به حرف آمد صدایش تقریباً یک غرش بود        

  »؟باید خودشون و همسران رو به خطر بندازن
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آلیس گفت جریان بیشتر از فقط مجازات واسه اون چیزیـه کـه   . از اون زاویه ي دید هیچ مفهومی نداره  «

  ».اون فکر می کرد تو می تونی کمکمون کنی. فکر می کنن ما انجام دادیم

الیزار شروع به قدم زدن کرد، به آرامی به سـمت  » بیش از مجازات؟ مگه پاي چه چیز دیگه اي وسطه؟    «

رفت و دومرتبه بر می گشت انگار که در اینجا تنها بود، همچنانکه به زمین چشم دوخته بود ابروهـایش     در می   

  .در هم رفته بودند

  »دیگران کجان، ادوارد؟ کارالیل و آلیس و بقیه؟«: تانیا پرسید

کـه  دنبـال دوسـتانی   «. او قفط به بخشی از سوال جـواب داد       . مکث ادوارد تقریباً غیر قابل تشخیص بود      

  ».ممکنه بهمون کمک کنن

ادوارد، فرقی نداره چـه تعـداد دوسـت رو دور     «. تانیا به طرف او خم شد و دستهایش را جلویش دراز کرد           

. باید اینـو بدونیـد  . ما قفط مس تونیم با شما بمیریم. شیدبرنده د، ما نمی تونیم کمکتون کنیم که      هم جمع کنی  

 بـه خـاطر   -ا کرد، بعد از اینکه اونطوري در گذشته شمارو تنهـا گذاشـتیم   البته، حاال شاید بعد از کاري که ایرین       

  ».اون زمان هم ما چهارتا سزاوار مرگ باشیم

مـی دونـی کـه    . ما ارتون نمی خوایم که بجنگید و با ما بمیریـد، تانیـا        «. ادوارد سریع سرش را تکان داد     

  ».کارالیل هیچ وقت همچین تقاضایی نمی کنه

  »پس چی، ادوارد؟«

اگه بهمـون  . اگه بتونیم کاري کنیم که مکث کنن، فقط واسه یه لحظه    . ما فقط دنبال شاهد می گردیم     «

او به گونه ي رنزمه دست کشید؛ او دستش را گرفت و آن را به صورتش فشرده        » ...اجازه بدن که توضیح بدیم    

  ».وقتی خودت داستان مارو ببینی سخته که بهش شک کنی« . نگه داشت

  »؟اهمیت دارهفکر می کنی گذشته ي اون خیلی واسشون «. ته سر تکان دادتانیا آهس

هدف این ممنوعیت این بوده که ما رو از خطر افـشاء      . فقط به این دلیل که از آینده ي اون خبر می ده           «

  » .شدن محافظت کنه، از زیاد شدن بچه هایی که رام نشدنی بودن

با گوش هاي جدیدم به صداي شـفاف و زیـر او گـوش      » .من اطالً خطرناك نیستم   «. رنزمه مداخله کرد  

من هیچ وقت بابا بزرگو اذیت نکردم یا سـو یـا    «. کردم، می خواستم تصور کنم او در نظر دیگران چگونه است          

 او دست ادوارد را رها کرد تا به عقب برگـردد  ».ی مثل جیکوبِ خودمو آدماي گرگ . من آدمارو دوس دارم   . بیلی

  .ا نوازش کندو بازوي جیکوب ر

  .تیانیا و کیت نگاه تندي رد و بدل کردند

. اگه ایرینا اونقدر زود نیومده بود، می تونستین از تمام این ها جلـوگیري کنـیم               «. ادوارد به فکر فرو رفت    

وقتی که یه ماه تمـوم شـه، اون یـه نـیم سـال دیگـه از مرحلـه ي                . رنزمه با سرعت بی مانندي رشد می کنه       

  ».رشدش رو گذرونده
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مـا مـی   . خوب، اون چیزیه که ما قطعاً می تونیم براش شـهادت بـدیم        «: کارمن با صداي مصممی گفت    

  »چطور ولتوري می تونه همچین مدرکی رو نادیده بگیره؟. تونیم قسم بخویم که خودمون رشد کردنشو دیدیم

داد گـویس اصـال هـیچ    اما سرش را بلند نکرد و به قدم زدن ادامه   » جداً چطوري؟ «: الیزار غرولندي کرد  

  .توجهی نداشت

به فکر اینکه دیگه چیکـار مـی تـونیم بکنـیم هـم          . آره، ما می تونیم واسطون شهادت بدیم      «: تانیا گفت 

  .هستیم

تانیا، ما انتظار نداریم که شما بـا مـا   «: ادوارد که بیشتر از افکارش می شنید تا حرف هایش، اعتراض کرد 

  ».بجنگید

.  ولتوري صبر نکنه تا به شهادت ما گوش بده، نمی تونیم همون جا بایستیم کـه         اگه«: تانیا مصرانه گقت  

  ».البته، من باید از طرف خودم حرف بزنم

  »تو واقعاً اینقدر به من شک داري، خواهر؟«. کیت صداي خرناس مانندي درآورد

  ».هی چی باشه، این یه مأموریت خودکشیه«. تانیا لبخند جانانه اي به او زد

  ».من که پایه ام«.  جواب نیشخندي زد و بعد با خونسردي شانه هایش را باال انداختکیت در

سپس، انگار که نمـی    » .من هم هرکاري می تونم واسه محافظت از بچه می کنم          «. کارمن موافقت کرد  

 نـی  نـی ( bebe Lindaمـی شـه بغلـت کـنم،     «. توانست مقاومت کند، بازوانش را به سمت رنزمـه دراز کـرد  

  »؟)وي دوست داشتنیکوچول

کـارمن او را در  . رنزمه که با دوست جدیدش در پوست خود نمی گنجید، مشتاقانه به طـرف او خـم شـد           

  .آغوشش فشرد و به زبان اسپانیایی برایش زمزمه کرد

چه چیزي . رنزمه مخقاومت ناپذیر بود. همان طور که با چارلی پیش رفته بود و قبل از او با تمام کالن ها        

طه با او وجود داشت که همه را به طرف خودش می کشید؟ که باعث می شـد آنهـا مایـل باشـند حتـی                     در راب 

  زندگیشان در راه دفاع از او گرو بگذارند؟

شاید رنزمه مـی  . براي یک لحظه فکر کردم که شاید چیزي که برایش در تالش بودیم امکان پذیر باشد      

  . که در دل دوستانمان جا گرفته بود بر دشمنان نیز غلبه کندتوانست کار غیر ممکن را انجام دهد و همان طور

 و امیدم، به همان سرعتی که ظاهر شده بـود ناپدیـد         و بعد به خاطر آوردم که آلیس ما را ترك کرده بود           

  .شد
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  فصل سی و یکم

  استعدادبا 

  

  . تانیا در حالیکه جیکوب را برانداز می کرد این را گفت »گرگینه ها چه نقشی دارن ؟ « 

 رِنزمه، منظورم  سی بشنوندراجع به نولتوري ها نایستادند تا اگر «  :  ب قبل از اینکه ادوارد بتواند پاسخ دهد گفتجیکو

ما اونارو « .  که تانیا منظورش را از آن اسم خودمانی احمقانه نمی فهمد ، به خاطرآورد حرفش را اصالح کرد »است 

  »متوقف می کنیم 

  »با تجربه تر از شما هم غیر ممکنه ولی این کار براي جنگجویانی  .، بچه  خیلی شجاعانه است« 

  »که ما چه کارهایی می تونیم بکنیم دونی تو نمی « 

  »جور که دلتون می خواد بگذرونینش  ، هر این زندگیه خودتونه «:  تانیا شانه اش را باال انداخت و گفت

      و به آسانی - ن بود و کیت دورآنها می چرخیدکه هنوز در دستان کارم - چرخید رِنزمهچشمان جیکوب به سمت 

  . می شد اشتیاق را در آنها حس کرد

  »، مقاومت کردن در مقابلش سخته  ، کوچولوئه رو می گم اون خاصه «:  تانیا متفکرانه گفت

در هر ثانیه، .  شدسرعتش زیاد » انواده ي خیلی با استعدادي هستند خ «:  الیزار در حالیکه به سرعت راه می رفت گفت

یک حفاظ دار به عنوان مادر و  یک ذهن خوان به عنوان پدر «.  باره برمی گشتن می رفت و دواز در به سمت کارم ،

      فکر می کنم شاید اسمی براي این کاري که اون.  بعد هر جادویی که این بچه باهاش مارو تحت تاثیر قرار داده

!  ر بشه این کار معمولی دونستاگ.  ، یا شاید این کار براي یک خون آشام دورگه عادي باشه وجود داشته باشهمی کنه 

  »! یه خون آشام دورگه واقعی

ه داشت به سمت در بر دستش را دراز کرد و شانه ي الیزار را وقتی ک »ببخشید ، « :  ادوارد با صداي بهت آوري گفت

  »همسر منو چی صدا کردي؟ « می گشت گرفت 

، فکر  یه حفاظ دار «:  دیوانه وارش را فراموش کرد و گفت براي لحظه اي راه رفتن.  الیزار با تعجب به ادوارد نگاه کرد

  ». در نتیجه نمی تونم مطمئن باشم.  اون االن مانع من شده.  می کنم
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؟ من دقیقا  ؟ منظورش از مانع شدن او چه بود حفاظ دار.  به الیزار نگاه کردم ابروهایم با سردرگمی در هم فرو رفته بود

  . یچ دفاعی در کار نبود، و ه کنار او ایستده بودم

  .  تعجب کرده بود »؟  حفاظ« ادوارد تکرار کرد  

  »االن می تونی ذهنش رو بخونی؟ .  ، پس تو هم نمی تونی اگر من نمی تونم ذهنش رو بخونم!  ، بسه ادوارد« 

  »حتی وقتی اون یه انسان بود .  ولی من هیچ وقت نمی تونستم این کارو بکنم ! نه« ادوارد زمزمه کرد 

، نشون دهنده ي یه  اگر قبل از تغییر شکلش هم به این واضحی معلوم بوده!  ؟ جالبه هیچ وقت« الیزار پلک زد 

قط به ، ف اون هنوز باید خام باشه.  من نمی تونم هیچ احساسی رو از وراي حفاظش حس کنم.  استعداد قدرتمند پنهانیه

از کاري که بال می کنه  و ظاهراً« .  از روي خشم بود نگاهی که به ادوارد انداخت تقریباً» . سن داره اندازه ي چند ماه 

و .  رو من رو فرستاد تا به دنبال چنین غریزه اي تمام دنیا رو بگردمآ.  خنده داره.  کامال بی خبر.  کامال بی خبر بودي

الیزار  ».  رد کردي و حتی متوجه چیزي که در اختیار داري نشديتو به سادگی مثل یه اتفاق ساده با این موضوع برخو

  . سرش را با ناباوري تکان داد

فقط  »؟  ؟ این چه معنی داره ؟ من چطوري می تونم حفاظ داشته باشم داري درمورد چی حرف می زنی «اخم کردم 

  . می توانستم تصویري از زره مسخره مربوط به قرون وسطی را تصور کنم

دادي  من تصور می کنم که ما در این مورد قرار «، سرش را به طرفی خم کرد  ر در حالیکه مرا تست می کردالیزا

، هیچ وقت دو  هر استعدادي  بی همتاست ، ، دسته بندي استعداد ها بر اساس موضوع و اتفاقیه در حقیقت.  نداریم

دفاعین و یه  استعدادهایی که کامالً.  خیلی راحت می شه دسته بندیت کرد بال ، ولی تو.  استعداد یکسان نداریم

   ؟ تا حاال توانایی هات رو امتحان کردي.  ، همیشه حفاظ خوانده می شوند منظري از دارنده اشان را محافظت می کنند

  » ؟ مانع کسی  به جز من و جفتت  شدي

  . ند لحظه طول کشید تا پاسخم رو آماده کنمبا وجود اینکه مغزم با سرعت زیادي کار می کرد چ

رو از آشفته  جاسپرولی نمی تونه .  خصوصیه...سرم یه جورایی یه محیط.  فقط روي چیزاي معینی کار می کنه« :  گفتم

  ». س رو از دیدن آینده ام باز داره کردن حالم و یا آلی

  »ما قوي ، ا ، محدود کامال یه دفاع ذهنیه «الیزار سرش را تکان داد 

، بال  با وجود اینکه وقتی یکدیگر را مالقات کردند.  رو نمی توانست ذهنش را بخواندآ« ادوارد به میان حرفش پرید 

  »انسان بود 

  . چشمان الیزار گشاد شد
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یمیتري نمی تونه منو پیدا کنه و ادوارد فکر می کنه د.  ، ولی نتونست جین سعی کرد به من آسیب برسونه «:  گفتم

  »؟  این خوبه. لک هم نمی تونه به من آزار برسونهآ

  »خیلی « ش را به نشانه ي موافقت تکان داد ، سر الیزار که هنوز دهانش باز بود

تنها .  من هیچ وقت اینجوري به این موضوع فکر نکرده بودم «صدایش پر از رضایت بود  »! یه حفاظ « :  ادوارد گفت

  »بود و اون خیلی فرق داشت م رناتا کسی که قبال دیده بود

ون هیچ ، چ ، هیچ استعدادي هیچ وقت با همون خصوصیات قبلی ظاهر نمی شه درسته «الیزار به آرامی به خود آمد 

  »کس مثل دیگري فکر نمی کنه 

      یجه ن دور شده بود در نت، از کارم هم عالقه مند شده بود رِنزمه »؟ اون چی کار می کنه؟  رناتا کیه« :  پرسیدم

  . می توانست اطراف کیت را ببیند

  ». رناتا محافظ شخصی آرو است ، یه حفاظ دار به درد بخور و یکی از اون قدرتمندهاش« :  الیزار گفت

بعضی  .  ، نزدیک او می پلکیدند روبه یاد آوردم که در کاخ مرگبار آ آشام ها را ، جمعیت کوچکی از خون به طور مبهم

   یکی از آنها.  نمی توانستم صورت زنها را در خاطره ي ناراحت کننده و ترسناك به یاد آورم.  ضی زنمرد بودند و بع

  . می باست رناتا می بود

یا  اگر کسی به اون.  ، رناتا در مقابل حمالت فیزیکی یه حفاظ قدرتمنده ببین.... فکر می کنم« :  الیزار متفکرانه گفت

نیرویی در اطراف اون وجود .  ، منحرف می شه ضربه بزنه -هاي خطرناك در کنار اونهیت تا وقتی که در وضع -  ، روآ

تو خودت رو کامال در یه مسیري .  ، از ضربه جلوگیري می کنه ، که با وجود اینکه تقریبا نمی شه متوجهش شد داره

ستی به اون مسیر اولیت بري چرا می خوا برخالف اون چیزي که قصد داشتی پیدا می کنی با خاطره ي گنگی از اینکه

اون در موارد مورد نیاز از مارکوس و کایوس هم محافظت .  اون می تونه حفاظش رو تا چند متر به اطراف بسط بده .

  » . رو وظیفه داره، ولی در قبال آ می کنه

دارم .  هن گرفتهو جاي خودش رو در ذ . مثل هدیه هاي ما وسیعه.  ، فیزیکی نیست در واقع  اون چیزي که داره« 

یچ وقت من ه« سرش را تکان داد »  ؟ فکر می کنم که اگر اون بخواد سعی کنه مانع تو بشه کدوم پیروز می شین

  ».  رو یا جین خنثی شده باشندنشنیده بودم که هدیه هاي آ

  . لباسم نظر می دهد، گویی در مورد رنگ  بی هیچ تعجبی این حرف را زد رِنزمه »، تو استثنایی هستی  مامان« 

؟ من کنترل نفس خاصی داشتم که به من اجازه می داد  من از قبل هدیه ام را نمی دانستم.  احساس گیجی می کردم

  ؟ ، درسته خون آشام ها می توانستند حداکثر یک توانایی داشته باشن.  که از هراس سال اول تازه متولد شدنم بگریزم
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؟ قبل از اینکه کارالیل پیشنهاد این را بدهد که کنترل نفس من چیزي غیر طبیعی  بود یا اینکه در آغاز حق با ادوارد

این  ، ، حاصل تمرکز و طرز برخوردم ، ادوارد فکر می کرد که این مانع فقط در اثر آمادگی قبلی من بوده است است

  . چیزي بود که گفته بود

  ؟ ؟ یه اسم و یه دسته براي چیزي که بودم وجود داشت دهم؟ کار دیگري بود که بتوانم انجام  حق با کدامشان بود

  »؟  می تونی گسترشش هم بدي « کیت با اشتیاق پرسید

  »گسترش؟ «  پرسیدم

  »اي کسی که کنارته حفاظ قرار بدي؟ بر اونو از خودت دور کنی و «کیت توضیح داد 

  ».  ارو انجام بدم یا نهنمی دونم که می تونم این ک.  تاحاال این کارو نکردم.  نمی دونم «

، خدا می دونه که من براي قرن ها روي این کار کردم و  ، ممکنه نتونی این کارو بکنی اوه« : کیت به سرعت گفت 

  ».  بهترین کاري که تونستم بکنم این بود که جریان برق را روي پوستم گسترش بدم

  . با سردرگمی نگاهش کردم

  »، یه جوري مثله جینه  هاي تهاجمی مهارت دارهکیت توي حالت « :  ادوارد گفت

  . ناخودآگاه از کیت دور شدم و او خندید

  »ه که موقع مبارزه به درد می خوره ، این فقط چیزی من مردم آزاري ندارم «او به من اطمینان داد 

کسی که در  ي،  برا داو گفته بو.  کلمات کیت در من نفوذ کردند و باعث شدند که در ذهنم ارتباطاتی شکل بگیرند

  .گویی راهی برایم  وجود داشت که کسی را مشمول این سر عجیب و ساکتم کنم .  کنارت  است  حفاظ درست کنی

با وجود این که این یه خاطره ي .  ولتوري به خود می پیچیدآوردم که روي سنگهاي قدیمی قصر  ادوارد را به خاطر

  . گویی در بافت هاي مغزم حک شده بود.  ردناك تر، ولی قوي بود و از بقیه د انسانی بود

از  ؟ ؟ چه می شد اگر می توانستم از او محافظت کنم ین اتفاق براي همیشه جلوگیري می کردم چه می شد که از

  ؟ ؟ چه می شد اگر کوچکترین ذره ي احتمالی براي اینکه از آنها محافظت کنم وجود داشت محافظت کنم رِنزمه

من نشون  تو باید به« بدون فکر به بازوي کیت می زدم » ! چی کار کنم تو باید به من یاد بدي که   «اصرار کردم 

  »بدي چجوري این کارو کنم 

  »ز شکستن استخوان دستم ، دست برداري ، اگر ا شاید « از ضربه ي من خودش را کنار کشید  کیت

  »ببخشید !  اوپس« 
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  »؟  تو هیچ چی حس نکردي.  اون حرکت باید دستت رو پرتاب می کرد.  ، درسته تو حفاظ داري «:  کیت گفت

هیچ کدام از ما به او توجه  ».  ، اون هیچ ضربه اي رو احساس نکرده واقعا نیازي نیست کیت« :  ادوارد زیر لب گفت

  . نکردیم

  »؟  ، تو از جریان برقت استفاده کردي ، من چیزي حس نکردم نه« 

  »، چه نامیرا چه چیز دیگه اي  رو ندیده بودم که اونو حس نکنه ، من کسی هممم.  آره« 

  »؟  ؟ روي پوستت گفتی که اونو گسترشش دادي « 

  »، مثل آرو  قبال فقط در کف دستانم بود « کیت سرش را تکان داد 

» رِنزمهیا  « ادوارد به میان حرفش پرید 

.  وسیله ي دفاعی خوبیه.  این جریان رو در تمام بدنم برقرار کنم، می تونم   ولی بعد از تمرین هاي زیادي که کردم« 

فقط .  ، روي زمین پرتاب می شه هر کسی که سعی کنه منو لمس کنه مثل انسانی که بهش شوك الکتریکی وارد کنن

  ». می شه ولی این زمان برام کافیه براي چند ثانیه باعث سقوطش

م در گیر این ایده بود که اگر به اندازه ي کافی سریع باشم می توانم از ، ذهن من نصفه نیمه به کیت گوش می دادم

با تمام وجودم آرزو می کردم که در این گسترش دادن هم خوب عمل کنم مثل  .  خانواده ي کوچکم محافظت کنم

هاي معمولی زندگی انسانیم مرا براي چیز.  وقتی که به طرز عجیبی در بقیه ي جنبه هاي خون آشام بودن خوب بودم

  . ، و نمی توانستم خودم را قانع کنم که این  استعداد من خاتمه یافته باشد آماده نکرده بود

  . این که بتوانم  از چیزي که دوست داشتم حمایت کنم ، احساس کردم هیچ وقت چیزي را به این شدت نخواسته ام

  . ، تا اینکه شروع به صحبت کردند نشدم، متوجه سکوت میان ادوارد و الیزار  چون فکرم خیلی مشغول بود

  »فکر کنی؟  با این وجود می تونی حتی به یه استثنا هم «ادوارد پرسید 

آنها مشتاقانه .  به اطراف نگاه کردم تا متوجه منظورش بشوم و فهمیدم که بقیه هم دارن به آن دو مرد نگاه می کنند

  . ردید در هم فرو رفته بود و چهره ي الیزار بی میل و ناراحت بودچهره ي ادوارد از ت.  به سمت یکدیگر خم شده بودن

  .من از تغییر ناگهانی جو تعجب کردم ». خوام این طوري به اونا فکر کنم  من نمی« :  الیزار از میان دندان هایش گفت

  »... اگه حق با تو باشه«  الیزار دوباره شروع کرد 

  »، نه من  توئهاین فکره « ادوارد حرفش را قطع کرد 
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اون تمام دنیاي که ساخته بودیم رو تغییر .  من حتی نمی تونم بفهمم این چه معنی اي می ده... اگر حق با من باشه« 

  ». چیزي که من یه قسمتی ازش هستم.  اون تمام معناي زندگی منو تغییر می ده.  می ده

  »تصمیم هاي تو همیشه بهترین بوده  ، الیزار« 

  »... ؟ چند تا زندگی رو ؟ من چه کار کرده ام داره این اهمیت« 

       ؟ من دوست من مما چی رو از دست دادی «.  تانیا دستش را با حالتی آرامش بخش روي شانه ي الیزار گذاشت

  ».  تو هیچ وقت این قدر از خودت انتقاد  نکرده بودي.  می خوام بدونم موضوع چیه تا بتونم در این بحث شرکت کنم

، تند تر از  سپس از زیر دست تانیا خارج شد و دوباره شروع به قدم زدن کرد »؟  ، نکرده بودم اوه« الیزار زمزمه کرد 

  .قبل

  »توضیح بده «  او نگاه کرد و بعد رو به ادوارد کرد تانیا براي چند لحظه به 

داره بفهمه چرا  اون سعی «می کردند  نگرانش الیزار را دنبال، وقتی حرف می زد چشمان  ادوارد سرش را تکان داد

      در واقع ما بزرگترین و .  ت هاي اونا نیستداین جزو عا . مارو مجازات کننتعداد زیادي از ولتوري می یان تا 

 ، ولی در گذشته گروه هایی بودند که براي حفاظت از کامل ترین گروهی هستیم که اونا باهاشون روبه رو می شن

احتمال بردن  . ، نجنگیدند ولتوري ها هیچ وقت با وجود اینکه تعدادشون کمتر بودهخودشون با هم متحد شده بودند و 

  » . ، ولی عامل اصلی نیست ما تقریبا زیاده ، و تعدادمون یه عامله مهمه

دند و طرحی که براي اون داره دفعات دیگه رو به یاد می یاره که گروه هاي دیگه تحت مجازات قرار گرفته بو« 

یزار کسی بود که این طرحی  بوده که بقیه گارد ها هیچ وقت به اون توجه نکرده بودند تا اینکه ال.  خودش اتفاق افتاده

  » . طرحی که فقط در هر قرن یا همین حدود تکرار شده.  رو داداطالعات را به طور محرمانه به آ

دوارد الیزار را تماشا می کردمثل ا »؟  این طرح چی بود «ن پرسید کارم .  

رو چیزي ، وقتی آ ولی در گذشته.  رو به شخصه به اعزام نیرو براي مجازات کردن عالقه اي ندارهآ« :  ادوارد گفت

، طولی نمی کشید که شواهد موجود در مورد اینکه این یا اون گروه کار غیر قابل بخششی انجام  خاصی می خواست

،  و بعد.  خون آشام هاي کهنه کار تصمیم می گرفتند تا بروند و حکم مامورانشان را تماشا کنند.  داده اند اثبات می شد

،  استثنائا پشیمان بود -ارو اینطور ادعا می کرد  - رو کسی  را که افکارش ، آ وقنی که تقریبا تمام گروه نابود می شدند

، جایگاه این  همیشه.  رو دوست داردي را دارد که آآن خون آشام هدیه ا، معلوم می شد که  همیشه.  عفو می کرد

هیچ .  ، و همیشه می درخشید ، به سرعت پیشرفت می کرد آشامی که هدیه داشت خون.  شخص در بین گارد بود

  ».  استثنایی وجود نداشت

  ».  انتخاب شدن باید چیز وحشتناکی بوده باشه« کیت نظر داد 

  .هنوز در حرکت بود »! ها« الیزار غرولند کرد 
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او .  اسمش چلسی بود « خشمگینانه ي الیزار را توضیح داد واکنش  »کسی در بین گارد وجود داشت « :  ادوارد گفت

، هم می توانستم آنها را قطع کند و هم می توانست آنها  می توانست روي وابستگی هاي احساسی بین مردم تاثیر بذاره

 ، کاري کند که خودش را به آنها متعلق بداند ولتوري وابسته شودکاري کند که یه نفر به ی توانست او م.  را تقویت کند

  ».... ، کاري کند که بخواهد که ولتوري ها را خشنود کند

، اگر می توانستیم وفاداري میان  در یه جنگ.  ما همه فهمیده بودیم که چرا چلسی مهمه «الیزار توقفی ناگهانی کرد 

     اگر می توانستیم اعضاي .  ، می توانستیم خیلی راحت تر با آنها مبارزه کنیم شده را از بین ببریمگروه هاي متحد 

، گناهکار بدون دخالت  اجرا می شد ، عدالت بدون خونریزي طور احساسی از گناه کار دور کنیمه بی گناه یک گروه را ب

، غیر ممکن بود که بتوان از اینکه  ن صورتدر غیر ای.  کسی مجازات می شد و بی گناهان می توانستند بخشیده شوند

در نتیجه چلسی تمام بند هایی که آنها را بهم متصل می کرد را از بین .  همه ي گروه با هم مبارزه کنند جلوگیري کرد

یکدیگر  شک کردم که چلسی گروه ما را هم به.  رو، مدرکی بود بر مهربانی آ این به نظر من موهبت بزرگی بود.  برد

   به ما کمک می کرد که .  باعث کارآیی بیشتر ما می شد.  ، ولی آن هم به نظرم کار خوبی بود متصل کرده است

  ».  آسان تر با هم زندگی کنیم

ونه گارد از فرمان هاي اربابانشان قبال نمی فهمیدم که چگ.  این موضع باعث شد تا خاطرات گذشته برایم روشن شوند

  . خود گذشته ، تقریبا مثل یک عاشق از اطاعت می کنندبا خشنودي 

بر  چشمانش به سرعت روي اعضاي خانواده اش »؟  بود دهدیه اش چقدر قدرتمن «:  تانیا با زیر ترین صدایش گفت

  . می گشت

یزي که ولی هر چ «سرش را تکان داد » .  ن آن را ترك کنممن توانستم با کارم« الیزار شانه اش را باال انداخت 

با وجود این در اونجا پیوند هایی .  حداقل در یک گروه معمولی.  ضعیف تر از رابطه ي بین جفت ها باشه در خطره

، به ما اجازه داده  خون انسان ما را با فرهنگ تر کردهاجتناب از .  ضعیف تر از پیوند هاي بین خانواده ي ما وجود داشت

  »، تانیا  شک دارم که چلسی بتونه پیمان مارو بشکنه . تا پیوند عشق واقعی را تجربه کنیم

  . ، به نظر می آمد که اطمینان خاطر یافته است ، هنگامی که الیزار تحلیلش را ادامه می داد تانیا سرش را تکان داد

،  ببردا خودش ، تا افراد زیادي را ب رو تصمیم گرفته است که خودش بیایداین فکر کنم که آمن فقط می توانم به « 

.  اون باید اونجا باشه تا وضعیت رو کنترل کنه «الیزار ادامه داد » .  ، بلکه تملک افراده چون هدفش مجازات نیست

،  ولی با این وجود.  که استعداد هایی هم داره دفاع کنهداره تا در برابر یه گروه بزرگ  ولی اون به تمام گاردش احتیاج

، کسی ممکنه سعی کنه  خیلی خطرناکه.  ولترا بی دفاع بموننشام هاي پیر توي این باعث می شه که بقیه ي خون آ

رو چه جور دیگه اي می تونه مطمئن بشه که آ.  در نتیجه همه شون با هم می یان.  ین موقعیت سوءاستفاده کنه که از

الیزار در حالیکه در فکر فرو رفته بود این حرف را  ».  ؟ اون باید اونارو بدجور بخواد هدیه هایی که می خواد حفظ بشن

  . زد
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رو هیچ چیزي رو به اندازه ي ، آ از چیزهایی که من در افکارش دیدم «:  ا صدایی به آرامی نفس کشیدن گفتب ادوارد

  ».  آلیس نخواسته

ادوارد و  .صور کرده بودم که خیلی وقت پیش ت ه خاطر آوردمتصاویر کابوس مانندي را ب.  احساس کردم دهانم باز شد

، سرد و  صورتهایشان در حالیکه که کنار سایه هایی ایستاده بودند.  آلیس در رداهایی سیاه و با چشمانی به رنگ خون

؟ آیا او دیده بود که چلسی عشق او  این را دیده بود آیا آلیس اخیراً... رو در دستانشان بود، دستان آ دور به نظر می رسید

  ؟ ، کایوس و مارکوس پیوند می دهد روز بین می برد و او را به آمارا ا به

  . صدایم با گفتن نامش شکست »؟  دلیل رفتن آلیس اینه « پرسیدم 

رو رو از چیزي که بیشتر از همه اینکه آ.  فکر می کنم همین باشه« :  ادوارد دستش را روي گونه ام گذاشت و گفت

  ».  رو دور کنهرس آاینکه قدرتش رو از دست.  محروم کنه

  . آلیس نمی دانستند ه آنها چیزي ازشنیدم که تانیا و کیت با سردرگمی با هم پچ پچ می کنند و به یاد آوردم ک

  »اون تورو هم می خواد « زمزمه کردم 

به اون  من واقعا نمی تونم.  نه به اون اندازه «، چهره اش ناگهان خیلی خونسرد شد  ادوارد شانه اش را باال انداخت

و بی تردید این بستگی داره که اون راهی پیدا کنه تا من رو مجبور کنه .  چیزي اضافه تر از چیزي که خودش داره بدم

یکی از ابروهایش را » .  و می دونه که چقدر احتمال این کار کمه اون منو می شناسه.  که خواسته اش رو انجام بدم

  . طعنه آمیز باال برد

الیزار دستش را دراز کرد و بعد به من  »اون ضعف هاي تورو هم می دونه «  نگاري ادوارد اخم کرد ار به سهل االیز

  . نگاه کرد

  »چیزي براي بحث کردن نمونده « :  ه سرعت گفتوارد باد

ستعدادي ااون حتما به .  رو بی تردید جفت تورو هم می خوادبا وجود این آ« تذکر او توجهبی نکرد و ادامه داد الیزار به 

  ». ، عالقه داره که در  تجسم انسانی اش هم او را به مبارزه طلبیه

هر  - رو کاري از من می خواستاگر آ.  من هم دوست نداشتم.  می کرد بودن موضوع احساس معذب ادوارد با این

  . و بالعکس.  فقط باید ادوارد را آزار می داد تا من درخواستش را انجام دهم -چیزي

  ؟ ؟ آیا این کشته شدن بود که ما باید از آن می ترسیدیم تر اهمیت نداشتآیا مرگ کم

می دونستن که اونا ن.  ولتوري منتظر چنین چیزي بوده ، یه بهانهمن فکر می کنم که « ادوارد موضوع را عوض کرد 

س تصمیم اونارو قبل از به همین دلیل آلی.  ، ولی نقشه شان براي چنین زمانی آماده بودهاین بهانه چطوري جور میشه 

  ».  ، فقط منتظر بودند تا بهانه شان را توجیه کنند تصمیم از قبل گرفته شده بود.  اینکه ایرینا محرك بشه دیده بود
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یرایان اونارو برکنار می کنند، همه ي نام ولتوري از اعتماد ما سوءاستفاده کنهاگر «  :  ن زیر لب گفتکارم ...«  

ولتوري داره از قدرتش حتی اگه بقیه هم متقاعد بشن که  ؟ و ؟ کی باور می کنه اهمیتی داره« :  الیزار گفت

  »ابل اونا ایستادگی کنه ؟ کسی نمی تونه در مق ، چه فرقی می کنه سوءاستفاده می کنه

  »نه هستند که این کارو امتحان کنن چند نفر از ما به اندازه ي کافی دیوا ولی ظاهراً« :  کیت گفت

کر نکنم که آماده رو هر چی که باشه فهدف آ.  ، شما فقط براي شهادت اینجایین کیت « ادوارد سرش را تکان داد 

، مجبور می شه که  اگر بتونیم از مجادله با او اجتناب کنیم.  لتوري رو براي این کار لکه دار کنهباشه که شهرت و

  ».  اینجارو در صلح ترك کنه

  »ته درس« تانیا زمزمه کرد 

  . براي چند دقیقه ي طوالنی کسی حرفی نزد.  شده باشد به نظر نمی آمد که کسی متقاعد

  . سپس صداي ایستادن چرخ هاي ماشینی را روي سنگفرش گلی ي  خانه شنیدم

  »... ها بتونن برن طبقه ي باال تا ، چارلیه شاید دنالیس ، گندش بزنن اوه« دم زمزمه کر

» ر تو نیست دپ« .  ر خیره شده بودو، به د چشمانش به دور نگاه می کرد »نه « :  ادوارد با صدایی خشک گفت

وقتشه که براي مرحله ي بعدي آماده .  باالخره آلیس پیتر و شارلوت رو فرستاده «چشمانش روي من متمرکز شدند 

  ».  بشیم
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فصل سی و دوم

  گروه

  

    . خانه ي بزرگ کالن ها شلوغتر از آن بود که کسی  بتواند  وانمود کند که راحت است

آنها از الپوش و فورکس .  دسته ي ما تا جایی که می توانستند تالش کردند . با وجود این ، غذا خوردن خطرناك بود

، همه ي ماشینهایش را  ادوارد میزبان سخاوتمندي بود.  زاد شدشکار کردن فقط در خارج از ایالت آفراتر رفتند و 

     آنها در ی می کردم که به خودم بگویم کهبا وجود اینکه سع . ، بدون ذره اي نارحتی قرض می داد درمواقع لزوم

  . ، این سازش با آنها مرا معذب می کرد همه ي جاي دنیا شکار می کنند

از  ، و حاال باید گرگ نما ها عالقه داشتند که از از بین رفتن جان یک انسان جلوگیري کنند. جیکوب بیشتر ناراحت بود 

در معرض  رِنزمهت که در این وضعی ولی.  چشم پوشی می کردندگروهی از قاتالن ، که نزدیک مرزهاي گروه بودند 

  . به زمین نگاه می کرد به جاي خون آشام ها ، جیکوب دهانش را می بست و ترجیحاً خطري جدي بود

مشکلی که .  ، تعجب کردم خون آشام هایی که براي دیدار آمده بودند، توسط  پذیرفته شدن جیکوب من از راحت

و از طرفی غذا ،  ، یک آدم کامل نبود بیش براي آنها نامرئی بود جیکوب کم و.  ادوارد انتظارش را داشت به وجود نیامد

، با حیوان خانگی  که یک نفر که حیوانات را دوست نداردآنها جوري با او رفتار می کردند . هم محسوب نمی شد 

  .  دوستانش بر خورد می کند

ثْلیا، س کوئیل و ا ،به استثناي  خوشحالی آنها را همراهی کردم بروند و جیکوب هم با مبري مامور شدند که با س ،

با جادو کردن مجموعه ي جدیدي از دوستان کارالیل مشغول  رِنزمهرا تحمل کند و  رِنزمهاینکه نمی توانست دوري از 

  . بود

و اول براي پیتر و شارلوت که آلیس .  به دسته ي دنالی ها را  نیم دو جین تکرار کردیم رِنزمهما صحنه ي معرفی 

، به انجام دستورهایش  آلیس را می شناختندسانی که ، مثل بیشتر ک فرستاده بودند اسپر آنها را بدون هیچ توضیحیج

.  سپر در سر داشتند نگفته بوداآلیس به آنها چیزي راجع به نقشه اي که او و ج.  ، باور داشتند بدون کمترین اطالعات

  .  او قول نداده بود که باز هم آنها را ببیند
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، واکنش منفی آنها به  اینکه آنها قوانین را می دانستند دبا وجو.  نه پیتر و نه شارلوت یک بچه ي نامیرا را ندیده بودند

توضیح  رِنزمهکنجکاوي آنها را به سمت اینکه اجازه بدهند تا در مورد .  ي خون آشام هاي دنالی شدید نبود اندازه

  . ، تسلیم شدند که جزو شاهدان باشند اده ي تانیابه اندازه ي خانو آنها.  و همین شد.  بدهیم سوق داد

  . کارالیل دوستانی را از مصر و ایرلند فرستاد

 زنی با شخصیتی فوق العاده که -انیوش.  گروه ایرلندي ها اول رسیدند و به طرز شگفت آوري به راحتی متقاعد شدند

، ولی او و جفتش که صورت  رهبر گروه بود - د و هم رعب آور، هم زیبا بو زمان حرکت نوسانی نرمش جثه بزرگش

، با  مگی کوچک.  ، مدت زمان زیادي بود که به قضاوت جدیدترین عضو گروهشان اعتقاد داشتند لیام ، خشنی داشت

اي ، از نظر جسمانی با ابهت نبود ولی او هدیه  ، مثل دو عضو دیگر گروه حلقه هاي قرمز رنگ و فنري شکل موهایش

مگی .  ، و کسی به قضاوت او اعتراض نمی کرد داشت که با آن می توانست بفهمد که چه زمانی به او دروغ می گویند

را لمس کنند  رِنزمهو لیام داستان ما را قبل از آنکه  وارد حقیقت دارد و در نتیجه شیواناظهار داشت که صحبت هاي اد

  .باور کردند

، با توضیح  ، بنجامین و تیا حتی بعد از آنکه دو عضو جوانتر گروهش.  دیگري داشتند مون و بقیه ي مصري ها داستانآ

خون  -، بنجامین.  داري کرد و به گروهش دستور داد تا بروندرِنزمه خودزدن به  ست، آمون از د قانع شدند رِنزمه

ر باشد و می توانست هم زمان هم به نظر می آمد که از یک پسر جوان بزرگتشامی که به طرز عجیبی خوشرو بود و آ

، آمون را  با چند تهدید ماهرانه در مورد اینکه آنها را ترك می کند  -ید و هم  حواس پرتاکامال متقاعد شده به نظر بی

ا  ، اجازه نداد ت بی، ک ناع ورزید و حتی به جفتشامت رِنزمهولی باز هم از دست زدن به  آمون ماند.  متقاعد کرد که بماند

مصري ها از نظر ظاهر خیلی شبیه به ، با این که  آمد که افراد گروه شبیه هم نیستندبه نظر می .  دست بزند رِنزمهبه 

، می توانستند به عنوان اعضاي یک خانواده شناخته  پوستی زرد زیتونی رنگ، با موهایی به سیاهی شب و  هم بودند

بی هیچ وقت از آمون بیشتر از سایه اش دور نمی شد و من هیچ ک.  بودآمون بزرگترین عضو و سخنگوي گروه .  شوند

  ، وقتی که حرف  جود اینبا و  زن ساکتی بود،، جفت بنجامین هم  تیا.  گاه نشنیدم که او حتی کلمه اي حرف بزند

،  ه جا می گشتباز هم بنجامین بود که در هم.  جاذبه وجود داشت ، بینش فراوان و در هر چیزي که می گفت می زد

دیدم که الیزار با چشمانی  گشاد .  ه سوي خود می کشیدي نامرئی اي داشت که دیگران را ب گویی او نیروي جاذبه

  . ه خود داردامین استعداد جذب کردن افراد را بشده به پسر نگاه می کند و فکر می کند که بنج

این باشه که آمون  هدیه اون باید خیلی خارق العاده تر از.  این طور نیست« :  ، هنگامی که تنها بودیم ادوارد گفت شب

آمون « آه کشید » .  چیزي ندونه رِنزمهرو در مورد دیم آه که ما نقشه می کشیشبیه وقتی . اونو از دست بده نمی خواد

یه خون آشام خاص ، و می دونسته که اون  آمون بنجامین رو خون آشام کرده.  رو دور نگه داشتهبنجامین رو از توجه آ

  ».  می شه

  »؟  اون چی کار  می تونه بکنه« 
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»  . چیزي که حفاظ تو در مقابلش هیچه.  چیزي که من تا به حال در موردش نشنیدم،  یدهدالیزار قبال نچیزي که « 

تغییر .  ش، آب و آت ، باد ، زمین اون می تونه عناصر طبیعت رو به کار بگیره «لبخندي کج به من زد و ادامه داد 

بنجامین هنوز داره روي این موضوع تحقیق می کنه و .  ، نه فقط توهمی که در ذهن افراد به وجود می یاد فیزیکی

    .  ولی خودت دیدي که بنجامین چقدر مستقل عمل می کنه.  آمون سعی می کنه که از بنجامین یه سالح بسازه

  »نمی شه از اون استفاده کرد 

  »تو از اون خوشت می یاد «  دوارد حدس زدم از روي لحن صداي ا

  »برخوردش خوشم می یاد  من از.  اون درك درستی از بد وخوب داره« 

، با وجود این بنجامین و تیا با روش خودشان به سرعت  کبی خودشان را می گرفتند و او .مون چیز دیگري بود برخورد آ

کشمکش با آمون را ، باقیمانده ي  میدوار بودیم که بازگشت کارالیلما ا.  با دنالی ها و گروه ایرلندي ها دوست شدند

  . تخفیف دهد

  . هر دوست خانه بدوش کارالیل که توانسته بودند محلش را پیدا کنند -و رزالی تکاور ها را فرستادند امت

خون اشامی دراز و الغر با چشمانی به رنگ یاقوت و موهایی بلند و خاکی رنگ که آنها را با تسمه اي  - اول آمد گَرِت

من تصور کردم که ما می توانیم براي .  ورا می شد دریاف که او یک ماجراجو استو ف - ، پشت سرش بسته بود چرمی

نالی او به سرعت با خواهران د.  اي اینکه خودش را تست کند، فقط بر او هر مبارزیه اي را آماده کنیم و او می پذیرد

فکر کردم که شاید گیاه خواري براي او مبارزه ي .  خت شد و سواالت بی پایانی در مورد زندگی غیر معمول آنها پرسیداُ

  . ، فقط براي اینکه بداند می تواند آن را انجام دهد یا نه حانش کندامتدیگري باشد که می خواهد 

کردند و مثل دیگران  گوش رِنزمهآنها به داستان . ، ولی با هم نیامدند  ، با یکدیگر دوست بودند مریو رندال هم آمدند

هرسه .  ولتوري براي توضیح صبر نکند باید چه کنند، آنها فکر می کردند که اگر  الی هامثل دن.  دبراي شهادت آمدن

  . ، خودشان را سرگرم می کردند ما بمانند، با ایده ي اینکه در کنار  خانه بدوش

    وقتی می توانست فاصله اش را با آنها حفظ .  راد جدید با ترشرویی برخورد می کرد، بی تردید با همه ي اف جیکوب

غرولند می کرد که اگر از او انتظار دارند که نام همه ي زالو هاي جدید را  رِنزمه، پیش  ی توانستمی کرد و وقتی نم

  . ت برایش تنظیم کند، کسی باید یک فهرس فظ کندح

تیک هفته بعد رفتنشان برگشتند و  زمهکارالیل و امنها در خانه همه ي ما با وجود آ . و رزالی چند روز بعد از آنها ا

  شاید اصطالح "دوست"،  کارالیل یک دوست دیگر را نیز با خودش به خانه آورده بود. احساس بهتري داشتیم 

 ، با آلیستر خون آشام انگلیسی مردم گریزي بود که کارالیل را نزدیک ترین آشنایانش به شمار می آورد.  اسبی نبودمن

آلیستر ترجیح می داد که تنها باشد و .  یکبار به او سر بزند وجود اینکه کارالیل به سختی می توانست در هر قرن

او از همه ي دسته ها دوري می کرد و واضح بود که کسی از میان جمع . فراوان او را به اینجا آورد  کارالیل با زحمت

  . به او عالقه اي نداشت
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داري و مثل آمون از دست زدن به او خود ترا دریاف رِنزمه، از اولین کلمات کارالیل موضوع  خون آشام متفکر سیاه مو

ولی بیشتر از آن از ندانستن نتیجه ي .  می ترسد و من گفت که آلیستر از بودن در آنجا ، ازمه کرد ادوارد به کارالیل

چیزي که در حال حاضر در .  ولتوري هم شک داشتیعی به او به همه چیز شک داشت و به طور طب.  کار می ترسد

  . ، به نظرمی آمد  تمام ترس هایش را تایید می کند حال رخ دادن بود

.  بدون شک در حال حاضر اونا می دونن که من اینجام «  در اتاق زیر شیروانی غرغر می کند شنیدیم که با خودش

هر کسی که کارالیل در دهه ي .  یعنی باید قرن ها از دستشون فرار کنم . رو مخفی کردنمی شه چنین چیزي رو از آ

ي دوستان رو اینجور . باور نمی کنم که خودم رو توي چنین دردسري انداختم.  گذشته صحبت کرد در لیست اوناست

  »یدن خیلی کار خوبیه د

آلیستر  .  ، حداقل بیشتر از بقیه به این کار امید داشت ولی اگر اون در مورد فرار کردن از دست ولتوري راست می گفت

   او نیرویی داشت که باعث می شد در مسیر متضاد هر چیزي که .البته نه به خوبی و دقت دیمیتري ،  یه ردیاب بود

هی مخالف جهت راه ا، ر ولی آن نیرو باید آنقدر قوي می بود تا به او راه فرار را نشان دهد . می خواست حرکت کند

، انتظارشان را نداشتیم چون نه کارالیل و نه  ، گروهی از دوستانی که انتظارشان را نداشتیم رسیدند و بعد دیمیتري

  . رزالی نتوانسته بودند با دسته ي آمازون ارتباط برقرار کنند

هر دوي آنها  به نظر می آمد.  تري داشت این جمله را گفتدزن بلند قد و گربه مانند که قد بلن یکی از دو »الیل کار« 

،  ، صورت کشیده و دماغی بلند ، موهاي سیاه بافته شده ي بلند ، انگشتان کشیده و پاي کشیدهدست  -را کشیده اند

، و شلوارهاي چسبان که در کنار پاها با بندهایی  هایی از چرمزیر پوش .  چیزي به جز پوست حیوانات نپوشیده بودند

، از  بلکه همه چیز ، فقط طرز لباس پوشیدنشان نبود که آنها را وحشی نشان می داد.  چرمی سوراخ شده بودند

     من تا به حال .  آرام قرمز رنگشان، تا حرکات ناگهانی و سریعشان نشان از وحشی بودن آنها داشت چشمهاي نا

  . خون آشام هایی به این بی تمدنی ندیده بودم

چرا آلیس در .  ولی آلیس آنها را فرستاده بود و این موضوع حاکی از خبرهاي جالبی بود که باعث می شد نرمتر باشیم

  ؟ ؟ فقط به این خاطر که دیده بود که کس دیگري نمی تواند با آمازونی ها تماس بگیرد آمریکاي جنوبی بود

  »ا سه تا رو جدا از هم ندیده بودم ؟ من هیچ وقت شم ولی کچیري کجاست!  سنازفرینا و  «ل پرسید کارالی

این که .  آلیس گفت که ما باید از هم جدا بشیم « یق که به ظاهرش می خورد جواب داد زفرینا با صدایی خشن و عم

، او هم به  شما اینجا به ما احتیاج دارید داد وقتی کهی آلیس به ما اطمینان ، ول ما از هم دور شدیم ناراحت کننده است

» ؟... جز اینکه باید خیلی عجله کنیم، به  این تمام چیزي بود که اون به ما گفت.  کچیري در جاي دیگري احتیاج دارد

،  ن نمی رفتهر قدر هم این کار را انجام می دادم از بی جمله زفرینا به سوال تبدیل شد و من با لرزشی از اضطراب که

  .وردم تا آنها را ببیندرا بیرو آ رِنزمه
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آنها در .  اجازه دادند تا موضوع را شرح دهد رِنزمه، به آرامی به داستان ما گوش کردند و به  با وجود ظاهر خشنشان

ام را از ، ولی من نمی توانستم جلوي نگرانی کردند  همانقدر وقت صرف کردند که خون آشام هاي دیگر رِنزمهکنار 

همیشه کنار زفرینا بود و هیچ وقت حرف نمی زد ولی مثل  سنا.  بگیرم رِنزمهحرکات سریع و متنائب آنها نزدیک به 

  . ، زفرینا مثل یک دهان بود و زفرینا مثل دو عضو بدن بودند سنا؛  کبی حالتی فرمانبردارانه داشت.  آمون و کبی نبودند

وکی است که تا معلوم بود که او در حال انجام ماموریت مشک.  جیبی آرامش بخش بوداخبار مربوط به آلیس به طرز ع

  . رو برایش کشیده دوري کنداز هر نقشه اي که آ

          هدیه ي او .  چون زفرینا به طرز عجیبی استعداد داشت.  ادوارد از اینکه آمازونی ها با ما بودند هیجان داشت

نه اینکه ادوارد از زفرینا بخواهد که در نبرد کنار ما ایستادگی .  تهاجمی بسیار خطرناك باشدمی توانست یک اسلحه ي 

، احتمال اینکه با صحنه اي متفاوت روبه رو می شد زیاد  ، ولی اگر ولتوري با دیدن شاهدان ما دست نگه نداشت کنند

  . بود

زفرینا از مصونیت من » این فقط یه توهمه « داد  من اثر ندارد ادوارد توضیح وقتی مثل همیشه معلوم شد که روي

و وقتی که ادوارد برایم  . ود که تا به حال با آن مواجه نشده بود؛ چیزي ب شده بود تعجیب کرده بود و به آن عالقه مند

به  چشمان ادوارد وقتی شروع کرد.  ، زفرینا در اطراف می گشت در مورد چیزي که از دست داده بودم توضیح می داد

،  اون می تونه کاري کنه که مردم چیزي رو اون می خواد ببینند «کزشان را به آرامی از دست دادنند حرف زدن تمر

انقدر واقعیه که اگر تورو .  ، االن من در وسط جنگل هاي استوایی ظاهر شدم براي مثال.  ، نه چیز دیگه فقط ببینند

  ». ، باورش می کردم توي بازوانم حس نمی کردم

  .رکز شدند و او به زفرینا لبخند شد، چشمان ادوارد دوباره متم ، یک ثانیه بعد لبخند سختی باز شدند لب هاي زفرینا به

  »تاثیر گذاره « :  گفت

  . محو گفتگو شده بود و دستش را بدون ترس به سمت زفرینا دراز کرد رِنزمه

  »نم ببینم؟ می تو «پرسید 

  »ببینی؟ چی می خواي « زفرینا پرسید 

  »چیزي رو که به بابا نشون دادي « 

یک .  را نگاه کردم که بدون هیچ حسی به فضا خیره شده بودند رِنزمهزفرینا سرش را تکان داد و من با نگرانی چشمان 

  . صورتش را درخشان کرد رِنزمه، لبخند مبهوت کننده ي  لحظه بعد

  »تر بیش «دستور داد 
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   ، چون من مطمئن بودم که زفرینا  نگران بودم.  از زفرینا و تصاویر قشنگش سخت شد زمهرِن، دور کردن  بعد از آن

آنها به اندازه ي  .  می توانستم تصاویر زفرینا را ببینم رِنزمهولی از ذهن .  می تواند تصاویري بیافریند که زیبا نباشند

ن ترتیب می توانستم قضاوت کنم که آنها مناسب ، و بدی ، گویی واقعی بودند واضح بودند رِنزمههمه ي خاطرات 

  . هستند یا نه

من .  مفید بود رِنزمه، باید اقرار می کردم که براي سرگرم کردن  با وجود اینکه من زفرینا را به آسانی ترك نمی کردم

  . بودو زمان کم ،  نی، هم فیزیکی و هم ذه دستاتنم را نیاز داشتم من خیلی چیزها باید یاد می گرفتم

  . اولین تالشم براي یاد گرفتن مبارزه خوب پیش نرفت

که  فهمیدم.  ، عقب رفت و از من دور شد ، ولی به جاي اینکه مرا کمی آزاد کند ادوارد براي دو ثانیه با من گالویز شد

  . ود و به زمینی که در آن تمرین می کردیم خیره شده بودب ؛ او مثل سنگ بی حرکت چیزي اشتباه است

  »من متاسفم بال « :  گفت

  »بیا دوباره شروع کنیم .  ، من خوبم نه «: گفتم 

  »نمی تونم « 

  »؟ ما تازه شروع کردیم  منظورت چیه که نمی تونی« 

  . پاسخی نداد

  »اگه به من کمک نکنی بهتر نمی شم  ، ولی ، می دونم که توي این کار خوب نیستم ببین« 

وي گلویش ر  وقتی که لبهایم را.  دفاعی نکرد و هر دو روي زمین افتادیم.  پریدمبا سرخوشی روي او .  چیزي نگفت

  . ، بی حرکت بود فشار دادم

  »من بردم « اعالم کردم 

  . چشمانش نزدیک شدند ولی چیزي نگفت

  »؟ چرا نمی خواي به من یاد بدي؟  ؟ چی شده ادوارد« 

و رزالی هم به  امت.  من نمی تونم تحمل کنم « ردن کردیک دقیقه ي تمام گذشت تا او دوباره شروع به صحبت ک

  ». ، از یه نفر دیگه بخواه تانیا و الیزار حتما بیشتر می دونند.  اندازه ي من می دونند

؟  چرا من نه.  تو با اون و بقیه جنگیدي.  سپر کمک کردياتو قبال به ج.  تو توي مبارزه خوبی!  این انصاف نیست« 

  »من چه کار اشتباهی کردم؟ 
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  . چشمانش سیاه بود و تقریبا هیچ رنگ طالیی اي در آن دیده نمی شد.  آهی از روي خشم کشید

اه هایی که می تونم تورو تمام ر.  ، اینکه تو رو به عنوان یه هدف بررسی کردن اون جوري به تو نگاه کردن« 

مون فرقی بکنه که کی تورو ما اونقدر وقت نداریم که برا.  می یاد خیلی به نظرم واقعی «به خودش پیچید » ...بکشم

  »سی می تونه بهت اصولش رو یاد بده هر ک.  تعلیم بده

  .  اخم کردم

، اونا متوجه  ، ولتوري متوقف می شن ، این کار الزم نیست به عالوه «آویزان بودند لمس کرد و لبخند زد لبانم را که 

  ». خواهند شد

  »؟ من باید یاد بگیرم  نشدندولی اگه « 

  »یه معلم دیگه پیدا کن « 

  .ذره اي او را از تصمیمش برگردانم ؛ اما من نتوانستم حتی  این آخرین گفتگوي ما در مورد این موضوع نبود

یی  ، با وجود اینکه درس دادنش بیشتر شبیه انتقام گرفتن که از همه ي مبارزه ها پیشتر از همه مشتاق کمک بود امت

، تانی و الیزار همه  زر.  ، باید از سر تا پایم بنفش می شد اگر هنوز می توانستم کبود شوم.  بود که در آنها باخته بود

ا وجود اینکه آن ، ب گذشته بود ژوئنبراي مبارزه در  جاسپردرس هایشان مرا به یاد راهنماهاي .  صبور و محتاط بودند

بعضی از مهمانان آموزش مرا سرگرم کننده می یافتند و بعضی دیگر از آنها پیشنهاد .  مبهم و غیرواضح بودند خاطرات

ثل به سادگی با همه م ، ، او به طرز عجیبی معلم خوبی بود حان کردامتخانه بدوش چند بار  گَرِت.  کمک می دادند

در  رِنزمهیکبار وقتی که  من حتی . کردم که چطور او به دسته اي تعلق ندارد خودشان رفتار می کرد و من تعجب

، ولی هرگز دوباره  از او یاد گرفتم ا زفرینا مبارزه کردم ، تکنیک هاي زیاديا تماشا می کرد بآغوش جیکوب بود و ما ر

به من اسیب  ، با وجود اینکه من زفرینا را خیلی دوست داشتم و می دانستم که او واقعاً در واقع.  ازش کمک نخواستم

  . مرا تا سر حد مرگ می ترساند لی این زن وحشی، و نمی رساند

 ، ولی حسی به من می گفت که دانسته هایم هنوز در حد پایه است من چیزهاي زیادي از هر کدام از معلمانم یاد گرفتم

فقط دعا می کردم که براي کمک به اندازه ي کافی .  لک یا جین دوام می آورمی دانستم که چند ثانیه در مقابل آنم. 

  .باشد

، سعی می کردم  ، در حیاط پشتی با کیت کار می کردم یا در حال یاد گرفتن جنگ نبودم رِنزمههر زمانی از روز که با 

    . ادوارد مرا در این کار تشویق می کرد.  داخلی ام را از مغزم خارج کنم تا از کس دیگري محافظت کنم که حفاظ

  . نم که هم مرا راضی کند و هم مرا از خط آتش دور نگه داردمی دانستم که آرزو دارد که راهی پیدا ک

اشتیاق شدید تنها .  ، جسم جامدي نبود که بتوانم با آن کار کنم چیزي نبود که به آن متوسل بشم.  خیلی سخت بود

.  در کنارم نگه دارم و هر چقدر از افراد خانواده ام را امن رِنزمه،  اشتیاق به اینکه بتوانم ادوارد.  چیزي بود که داشتم
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      احساس .  موفقیت کم و گاه و بیگاهی به دست آوردم ابر محافظم را از بدنم دور کنم ،بارها و بارها سعی کردم 

            به دودي  ؛ گروهی که گاه و بیگاه از بتنی قابل لمس با گروهی دزد مبارزه کنم می کردم که سعی می کنم

  . تبدیل می شود بی شکل

ك دیگر را زمانی که من در حال کشمکش درون وکی پس از شوخوکچه ي هندي ما شود و ش دوتنها ادوارد حاضر ب

و من احساس می کردم که باید از عرق پوشیده  ما به مدت چند ساعت کار کردیم . ، از کیت دریافت کند سرم بودم

  . خستگی من ذهنی بود . تردید بدن بی نقص من اینطور تسلیم نمی شد واي بی ، شده باشم

ر من دستانم را بی فایده د ، این موضوع که ادوارد کسی بود که باید رنج می کشید مرا در حد مرگ ناراحت می کرد

من بیشترین .  ، دورش حلقه کرده بودم خودش را پشت سرهم عقب می کشید هنگامی که او به خاطر تنظیمات کیت ،

           ، ولی باز فاصله ، هر از چندگاهی موفق می شدم هردوي ما قرار دهم سعی خود را می کردم که حفاظ را دور

  . می گرفتم

ه افسون هاي زفرینا ، ادوارد باید ب بعد.  ، ترجیح می دادم زفرینا به جاي کیت کمک می کرد از این تمرین متنفر بودم

اصرار داشت که من به محرك بیشتري احتیاج ولی کیت .  تا زمانیکه من او را از دیدنش متوقف بسازمنگاه می کرد 

در  ، شک کردم که کیت دیدم را من از اولین روزي که.  ، منظورش نفرت من از دیدن ادوارد در حال درد بود دارم

  . ین کار لذت می بردا به نظرم می آمد که از.  ي نداشته باشداستفاده از هدیه اش مردم آزار

هر چیزي که مرا از .  در صدایش پنهان کند سعی می کرد تا هر نشانه اي از درد را » ! هی «:  ادوارد با سرخوشی گفت

  » کارت خوب بود بال.  این یکی کمتر سوزش داشت« .  تمرین مبارزه دور نگه دارد

الستیکی درون ذهنم در من با نوار .  ده بودم را درك کنمعی کردم تمام کارهایی که انجام دا، س نفس عمیقی کشیدم

  . کشمکش بودم تا دوباره از من دور شود

  »، کیت  دوباره «:  از میان دندان هاي کلید شده ام گفتم

  . کیت دستش را به شانه ي ادوارد فشار داد

  »این بار هیچی نشد « کشید ادوارد آهی از سر آسودگی 

  »این بار حتی خفیف هم نبود « کیت یک ابرویش را باال برد 

  »خوبه « :  با رنجش گفتم

  . و بعد دستش را به سمت ادوارد دراز کرد »آماده شو « :  کیت به من گفت

  . اینبار ادوارد لرزید و بازدم آرامی از میان دندان هایش خارج شد

  ؟ چرا نمی توانستم درست انجامش دهم.  م را گاز گرفتملب» د ، ببخشی ، ببخشید ببخشید «:  با ریتم گفتم
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تو واقعا فقط چند روز روي این  «مرا محکم به خود فشرد » وق العاده اي رو انجام می دي بال و کار فت «:  ادوارد گفت

  »، بهش بگو که چقدر کارش خوب بوده  کیت.  موضوع کار کردي و به طرز غیرقابل باوري موفق شدي

      .  و ما تازه کشفش کردیم،  واضحه که اون توانایی عجیبی داره.  نمی دونم« :  کیت لبانش را خیس کرد و گفت

  ».  فقط انگیزه نداره.  ، من مطمئنم می تونه بهتر باشه

اون چطوري می تونه فکر کنه که .  ، لبهایم به طور ناخودآگاه از روي دندان هایم کنار رفتند با ناباوري نگاهش کردم

  ؟ ه ندارم، انگیز به روي من شوك وارد می کند من با وجود اینکه او به ادوارد رو

در اول فقط الیزار  .نیدم که به تدریج اوج می گرفتند تماشاگران می ش ، زمزمه هایی را از هنگامی که تمرین می کردم

آلیستیر  االو ح. و مگی ، شیوان هم آن اطراف پیدایش شد و بعد بنجامین و بعد تیا گَرِت ، ولی بعد ن و تانیا بودند، کارم

تماشاچی ها با ادوارد موافق بودند که من کارم را .  سرش را بیرون آورده بود و نگاه می کردهم از پنجره طبقه ي سوم 

  . خوب انجام می دهم

.  ولی کیت حرکت کرده بود »... کیت« :  هنگامی که کیت حرکت جدیدي انجام داد ادوارد به لحن هشدار آمیزي گفت

زفرینا تصاویر را .  رامی راه می رفتند برودبه آ رِنزمهو  سنا،  زفرینا رد می شد تا به جایی کهار رودخانه او با سرعت از کن

  . ب چند قدم آنورتر آنها را دنبال می کردجیکو.  به جلو و عقب حرکت می داد

اي و به مامانت می خواي بی « افراد تازه وارد به سرعت اسم خودمانی اش را انتخاب کرده بودند »نسی « :  کیت گفت

  » کمک کنی؟

  »نه « خرناس کشیدم 

،  کیت.  ، ادوارد را کنار زدم به سرعت به سمت من آمد رِنزمههنگامی که .  ، مرا بغل کرد ادوارد براي اطمینان دادنم

  . بودند رِنزمهپشت سر  سنازفرینا و 

  »، کیت  به هیچ وجه «زمزمه کردم 

خودش را جمع کرد و سرش را روي گودي بین .  باز شدند دستش را به سمتم دراز کرد و بازوان من ناخودآگاه رِنزمه

  . گردن و شانه ام فشار داد

خواسته اش را با و  وي گونه ام گذاشتر دستش را »، من می خوام کمک کنم  ولی مامان «: با صدایی مصمم گفت 

  . یک تیم.  تصاویري از ما دو نفر بازتاب داد

  .، دستش به سمت ما دراز شده بود کیت قدمی به سمت من برداشت.  شتمبه سرعت قدمی به عقب بردا »نه « :  گفتم

  »، از ما دور بمون  کیت «هشدار دادم 

  . مثل یک شکارچی به صیدش لبخند می زد »نه « شروع کرد به جلو آمدن 
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با کیت تنظیم ، سرعت قدم هایم را  ، هنوز عقب عقب راه می رفتم را جابه جا کردم تا روي پشتم قرار بگیرد رِنزمه

، بهتر بود فاصله اش را  نش به مچش وصل بمانندودند و اگر کیت می خواست که دستاحاال دستانم آزاد ب.  کرده بودم

  . حفظ می کرد

او متوجه نمی شده که چقدر پایش را .  هیچ وقت احساسات یک مادر به فرزندش را نداشته بود.  کیت درك نمی کرد

عصبانی بودم که ته رنگی قرمز در دیدم به وجود آمده بود و زبانم مزه ي یک فلز گداخته را  آنقدر.  فراتر گذاشته است

، و من می دانستم که اگر  به درون عضالتم جریان یافت ه همیشه سعی در مهار کردنش داشتمقدرتی ک.  می داد

  . به دو تکه سنگ الماس نصف خواهم کرد ، کیت را مجبورم کند

     ، حس  من حتی می توانستم حس کنم که حفاظ دور سرم کش میآید.  را قوي تر کرده بوداز همه لحاظ م خشم

با وجود خشمی که درون بدنم .  ، فیلم نازکی که را از سر تا پا پوشانده است می کردم تبدیل به یک الیه شده است

 و بیرون از خودم خودم کشیدمبه دور .  دسترسی بهتري بهش داشتم . می توانستم بهتر حسش کنم جریان داشت

  . ، فقط براي وقتی که کیت از مانع من بگذرد را کامال درونش قرار دادم رِنزمه

، و غرشی خشمناك از گلوي من باال آمد و از میان دندان هاي کلید شده ام  کیت قدم حساب شده ي دیگري برداشت

  . آمد نبیرو

  »، مراقب باش  کیت «ادوارد هشدار داد 

در حالیکه با من .  ، و بعد اشتباهی کرد که کسی با تجربه ي من هم متوجه آن می شد دم دیگري برداشتکیت ق

  . ، طرف دیگري را نگاه کرد و حواسش را از من به ادوارد معطوف کرد فاصله ي کمی داشت

  . خم شدم تا بپرم . در پشت من جایش امن بود رِنزمه

  . صدایش آرام و راحت بود »؟  سی رو بخونین می تونی ذهن «کیت از ادوارد پرسید 

  . ، راه من را به سمت کیت سد کرد ادوارد به میان ما شیرجه رفت

     من .  تو نباید اونو اینجوري تحریک کنی.  حاال به بال اجازه بده تا آرووم بشه .، کیت  ، هیچ چی نه« جواب داد 

  ».  ولی اون فقط چند ماه سن داره ، می دونم که به اندازه ي سنش به نظر نمی یاد

و اون این فقط چند هفته وقت داریم ،  باید اونو مجبور کنیم .، ادوارد  ما وقت نداریم تا این کارو به آرومی انجام بدیم« 

  »... پتانسیل رو داره که

  »، براي یک دقیقه صبر کن  کیت« 

  . نستکیت اخم کرد ولی هشدار ادوارد را جدي تر از هشدار من دا
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، مرا نشان می داد که هیچ چیز برایم مفهومی  ؛ او داشت حمله کیت را به خاطر می آورد ردنم بودروي گ رِنزمهدست 

ولی من خودم را بیشتر .  هنوز در دیدم لکه هاي قرمز رنگی وجود داشت.  این مرا آرام نکرد ، که بابا پرید وسط نداشت

  . وجود در حرفهاي کیت را درك کنممنکته تحت کنترل داشتم و می توانستم 

  . من تحت فشار سریعتر یاد می گرفتم . خشم کمکم کرد

  . ین کار خوشم می یایدا این معنی رو نمی داد که من از

من هنوز می توانستم حفاظم را مثل یک ورقه ي قوي و .  دستم را بر پشت ادوارد گذاشتم »کیت « خرناس کشیدم 

عیب  نشانی از.  بگیرد بر تا ادوارد را هم در به سمت دورتر هلش دادم.  حس کنم رِنزمهغیرقابل تغییر دور خودم و 

و  فس می زدمنفس ن. در حالیکه سعی می کردم .  ، احتمالی براي گسستنش وجود نداشت سانی نبوددگی در ماده یکدی

  »، فقط ادوارد  دوباره« :  به کیت گفتم. د هوا را در من می دادند کلماتی که می گفتم صداي کمبو

  . کیت چشمانش را گرداند ولی جلو آمد و دستش را روي شانه ي ادوارد فشار داد

  . لبخندش را حس کردم »هیچی « :  ادوارد گفت

  »؟  و حاال «کیت پرسید 

  »هنوز هیچی « 

  . این بار تقالیی در صدایش وجود داشت »و حاال؟ « 

  »کال هیچی « 

  . کیت خرناس کشید و عقب رفت

لهجه ي .  مشتاقانه به ما سه نفر زل زده بود »می تونی اینو ببینی؟ « ا با صداي عمیق و  وحشی اش پرسید زفرین

  . ، کلمات به طرز غیرمنتظره اي ادا می شدند عجیبی در انگلیسی داشت

  »که قرار باشه نبینم رو نمی بینم  چیزي « : ادوارد گفت

  »؟  رِنزمهو تو  «زفرینا پرسید 

  . به زفرینا لبخند زد سرش را به نشانه ي نفی تکان داد رِنزمه

هر چقدر بیش تر سعی می کردم تا حفاظ را .  خشمم فروکش کرده بود و من دندان هایم را روي هم فشار می دادم

به سمت  وقتی . ، گویی هر چقدر بیشتر نگه اش می داشتم سنگین تر می شد س می زدم، بیشتر نفس نف دورتر کنم

  . داخل کشیده می شد م ، بهعقب هل می داد
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ه مسافتی رو می تونه ، من می خوام ببینم که تا چ کسی نترسه «:  زفرینا به گروه کوچکی که مرا نگاه می کردند گفت

  »پوشش بده 

 سناگی، همه به جز ، مان یو، ش ، تیا ، بنجامین گَرِت،  ، تانیا ن، کارم ، الیزار شده باشند به نظر می آمد همه غافلگیر

، چهره هایشان نگران  چشمان بقیه بی حالت بودند.  که به نظر می آمد براي کاري که زفرینا انجام می داد آماده بود

  . به نظر می رسید

  »حاال، بال ببین چقدر رو می تونی محافظت کنی.  شت دستتون رو باال ببریدبرگ نوقتی که بیناییتو «زفرینا دستور داد 

    ، ولی حتی او هم ، کیت نزدیک ترین فرد به من بود رِنزمهدر کنار ادوارد و .  با صداي بلندي بازدمم را بیرون دادم

مقابلم عکس العمل نشان می داد و ، سعی کردم که حفاظ را که در  دهانم را بستم و هل دادم.  ده پا اون ور تر بود

جلو  م و با هر نیروي متقابلی که بااینچ به اینچ آن را به سمت کیت هدایت کرد.  مقابله می کرد را از خودم دور کنم

هنگامی که کار می کردم فقط صورت نگران کیت را می دیدم و هنگامی که چشمانش .  می جنگید مقابله کردم نمرفت

  . کیت دستش را باال برد. ، آهی از سر آسودگی کشیدم ند و متمرکز شدندرا دیدم که پلک زد

.  من می تونم هرچیزي رو که فکر می کنند بخونم.  مثل شیشه هاي آینه اي میمونه!  سحرآمیزه «ادوارد زمزمه کرد 

م نمی تونستم ذهن و من با وجود اینکه وقتی بیرون بود.  به من دسترسی داشته باشند ولی اونا نمی تونن پشت این

، چون اون  شرط می بندم که کیت االن می تونه به من شوك وارد کنه.  ، االن می تونم اینکارو بکنم رو بخونم رِنزمه

؟ فکر می کنم  ، چه طوري کار می کنه ، ولی من هنوز هم نمی تونم ذهن تورو بخونمهم زیر این چتر قرار داره 

  »...راگ

، کوشش  دندان هایم را درهم فرو بردم.  ، ولی من نمی توانستم به حرفهایش فکر کنم زدنشروع کرد با خودش حرف 

  . دستش را باال برد.  ببرم که نزدیک ترین فرد به کیت بود گَرِتکردم حفاظ را به سمت 

  »... خیلی خوبه، حاال« زفرینا تشویقم کرد 

احساس کردم که حفاظم مثل یک کش پالستیکی که خیلی ،  با یک بازدم قوي ، ولی اون خیلی زود حرف زده بود

که براي اولین بار کوري را که زفرینا براي بقیه ایجاد  رِنزمه.  ، به شکل اصلی خودش برمی گردد کشیده شده باشد

  . دبرگیر را در رِنزمهبا خستگی جمع شدن حفاظ مبارزه کردم تا دوباره .  ، بر پشتم لرزید کرده بود تجربه می کرد

، هیچ وقتی احساس نکرده  از زمانی که خون آشام شده بودم »یه دقیقه به من مهلت می دین؟ « : با نفس نفس گفتم 

خیلی وحشتناك بود که به طور هم زمان هم احساس تهی بودن و هم احساس قوي .  بودم که استراحت احتیاج دارم

  . بودن کنم

  . ، راحت شدند ه دوباره اجازه داد آنها ببینندوقتی ک و تماشاگران»البته « :  زفرینا گفت
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خون آشام ها عادت  -آشفته  بودند ، به خاطر لحظاتی که کوري را تجربه کرده بودندچ  کنان و هنگامی که همه پچ پ

 ، تنها نامیراي  با قد بلند و موهایی به رنگ شن گَرِت  »کیت « گَرِت صدا زد ،  دور می شدند -نداشتند ناقص باشند

  . فکر کردم که اینبار این ماجراجو به دنبال چه چیزي است.  بی هدیه اي بود که به درون تمرین من کشیده شده بود

  »گَرِت دم اجازه اینکارو نمی من «ادوارد هشدار داد 

وارد رو گن که تو می تونی اداونا می  «د ، لبهایش از تفکر جمع شده بودن با وجود هشدار رو به کیت ادامه داد گَرِت

  »بزنی 

  »منظور؟ « انگشتانش را به سمت او نشان داد  ، ، با لبخندي شیطنت آمیز سپس »بله « :  کیت گف

  »... به نظر می یاد که یکم اغراق باشه.  من تا به حال همچین چیزي رو ندیدم «گَرِت شانه اش را باال انداخت 

مطمئن .  فقط روي ضعیف ها یا روي جوونا کار می نکهشاید « .  چهره اش ناگهان جدي شد »شاید « :  کیت گفت

دستش را به سمت  ».  شاید تو بتونی در مقابل هدیه من ایستادگی کنی.  با این وجود تو قوي به نظر می یاي.  نیستم

ه و من کامال مطمئن بودم ک لبانش جمع شدند.  ، براي یک تماس کامل ، کف دستانش رو به باال بود دراز کرد گَرِت

  . است گَرِتچهره ي وحشتناکش براي هشدار دادن به 

  . با انگشت اشاره اش کف دست کیت را لمس کرد خیلی مطمئن.  لبخند زد گَرِت

سرش به سنگ گرانیتی برخورد کرد و صداي شکستن .  زانوانش خم شد و به پشت افتاد ، با صدایی بلند و سپس

،  غریزه من با دیدن اینکه یک نامیرا اینطوري ناتوان می شود.  کننده بوددیدن این صحنه خیلی غافلگیر .  بلندي آمد

  . خیلی اشتباه بود.  عقب نشینی کرد

  »بهت گفته بودم « :  ادواردزیر لب گفت

به کیت خندان نگاه کرد و خنده اي از روي شگفت زدگی .  براي چند لحظه لرزیدند و سپس باز شدند گَرِتپلک هاي 

  . دصورتش را پوشان

  »!  واي «:  گفت

  »لذت بردي؟   «تردید پرسید  کیت با

ولی « وانش بلند می شد سرش را تکان داد هنگامی که به آرامی روي زان »دیوونه نیستم « :  خندید و گفت گَرِت

  »قاعدتا یه چیزي هست 

  »این چیزیه که شنیدم « 

  . ادوارد چشمانش را چرخاند
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       اي کارالیل را می شنیدم که در میان صداهاي شگفت زده ي دیگر سخنصد.  صدایی از حیاط جلویی می آمد

  . می گفت

  . بود ی هم، نارحت تردید در صدایش بود »؟  آلیس شمارو فرستاده «از کسی پرسید 

  ؟ یه میهمان غیر منتظره ي دیگر

. هنوز به پشتم چسبیده بود رِنزمه،  رفتممن کمی آرام تر .  ادوارد به داخل خانه رفت و بیشتر افراد هم همراهیش کردند

  .  اجازه دادم تا مهمان یا مهمانان را براي موجودي که می آمد آماده کند . من به کارالیل مهلت دادم

، و به صداي  را در میان بازوانم گرفتم رِنزمه،  هنگامیکه به آرامی خانه را دور می زدم تا از در آشپزخانه وارد شوم

  . نمی توانستم ببینمشان گوش دادمافرادي که 

رو و من ناگهان به یاد صداي باستانی آ» کسی مارو نفرستاده « یل را داد صداي عمیق و زمزمه مانندي جواب کارال

  . ، و در داخل آشپزخانه خشکم زد کایوس افتادم

فقط .  ولی صداي کمی می آمد - بودند تا مهمانان جدید را ببینندهمه رفته  - می دانستم که اتاق جلویی شلوغ است

  . صداي نفس کشیدن

  »؟  پس چه چیزي شما رو به اینجا کشونده «.  صداي کارالیل محتاطانه بود

      .  ولتوري علیه شما راه افتادهما شنیدیم که « به نرمی صداي قبلی بود » شایعات « صداي دیگري پاسخ داد 

یه اجتماع قابل .  واضحه که این زمزمه ها حقیقت دارن.  می کنیدزمزمه هایی بود که شما به تنهایی ایستادگی ن

  »توجهه 

،  یه سوءتفاهم بزرگ.  فقط یه سوءتفاهم پیش اومده.  ولتوري نمی جنگیمما با « :  کارالیل با صداي محکمی گفت

ولتوري به حرفمون ما فقط احتیاج داریم که .  اینایی که می بینی شاهدان ما هستند.  واریم که برطرف بشهولی ما امید

  »... ، ما نمی خوایم گوش بده

     ، و ما اهمیتی  ما اهمیتی نمی دیم که اونا می گن شما چه کاري انجام دادین «صداي اولی حرفش را قطع کرد 

  »نمی دیم که شما قانون رو شکستید 

  »هر چقدر هم بزرگ باشه « :  صداي دوم گفت

، اگر امیدي به شکستشون  سال و نیمه که منتظر هستیم تا با گروه ایتالیایی مبارزه بشه ما هزار «:  گفتصداي اول 

  »ببینیم ما اینجاییم تا سقوطشون رو  باشه
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صداهایشان آنقدر شبیه هم بود .  آنها به ترتیب حرف می زدند ».  یا حتی براي دفاع کمک کنیم «:  صداي دوم گفت

که شما  اگر فکر کنیم« .  اسیت کمتر فکر می کردند که یک نفر در حال صحبت کردن استکه گوشهایی با حس

  »شانسی براي موفقیت دارید 

، شاید باید ادعاي مهموناي رومانیایی خودمون رو آزمایش  رو بیار رِنزمه؟ لطفا  بال «ادوارد با صداي خشنی مرا صدا زد 

  » .کنیم

، به کمک  شوندمیناراحت  رِنزمهرومانیایی ها از دیدن  ، اگر ببینند ي آن اتاقاینکه می دانستم نصف خون آشام ها

تهدید شومی که در کلماتشان وجود  . من صداي آنها را دوست نداشتم.  ، کمکم می کرد می آیند رِنزمهبراي دفاع از 

، با نگاهی  بی حرکت بیشتر خون آشام ها.  هنگامی که وارد اتاق شدم ، دیدم که من در این نظر تنها نیستم.  داشت

در وضعیت دفاعی بین  ، خودشان را سنا، زفرینا و  ن، تانیا، کارم خصومت آمیز به آنها نگاه می کردند و چند نفر از آنان

  . و تازه واردان قرار دادند رِنزمه

یکی از آنها سیاه مو بود و دیگري موهایی  . خون آشامهایی که دم در ایستاده بودند هر دو باریک اندام و کوتاه بودند

ولتوري ها ان حالت و رنگ پودري خاصی را که پوست آنها هم.  طالیی داشت که بسیار نزدیک به خاکستري بود

ولتوري را همیشه با ، من  نمی توانستم مطمئن باشم.  فکر می کنم چندان واضح نبود، با وجود اینکه  داشتند را داشت

 آنها .  بین و باریک آنها قرمز تیره بود چشمان تیز.  نمی توانستم خوب مقایسه کنم.  ی ام دیده بودمچشمان انسان

  . کمی قدیمیتر داشتند ، ولی طرح لباس هاي ساده ي مشکی اي پوشیده بودند که مدرن بودند

  »؟  ، نه تو نافرمان بودي، کارالیل،  ، خب خب« .  ، خون آشام مو سیاه لبخند زد هنگامی که وارد دید آنها شدم

  »، اینطوري که فکر می کنی نیست  استفان« 

  »قبال گفتیم براي ما اهمیتی نداره و همون طور که  «خون آشام مو طالیی جواب داد 

قبال هم  . ولتوري مبارزه کنیمقطعا این نقشه ي ما نیست که با  ، ولی ، والدیمیر خب پس براي تماشا خوش اومدي« 

  »گفتم 

  . استفان شروع کرد» ... س ما فقط انگشتامونو گره می زنیم خب پ« 

  »امیدواریم که شانس باهامون باشه  و« را تمام کرد والدیمیر جمله اش 

؛  کبی، بنجامین و تیاآمون ،  : ؛ مصریها ، لیام و مگیان یوش:  ؛ ایرلندي ها ، ما هفده شاهد جمع کردیم و در آخر

ري و ، م ، آلیستر گَرِت، شارلوت و پیتر:  ، و خانه بدوش ها والدیمیر و استفان : ؛ رومانیایی ها ناسزفرینا و :  آمازونی ها

  . عضوي از خانواده ي ما محسوب می شدند هم ن، الیزار و کارم ، کیت تانیا.  را کامل می کردند رندال خانواده ما

  . آشام ها در طول تاریخ نامیرایان بود، این بزرگترین گردهمایی دوستانه ي خون  ولتوريبه جز 
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همه را در مدت کوتاهی به خودش  رِنزمه.  با وجود اینکه نمی توانستم کمکی کنم.  همه ما کمی امیدوار شده بودیم

  . ولتوري فقط باید براي چند ثانیه به ما گوش می دادند.  عادت می داد

ن گرفته از کسانی که پانزده قرن پیش امپراطوري را از دستشافقط خشم خودشان  -آخرین رومانیایی هاي باقی مانده

، ولی بیزاري خودشان را هم  دست نمی زدند رِنزمهآنها به .  چیز را از نظر می گذراندند همه - بودند فکر می کردند

زفرینا و کیت روي آنها مرا دیدند که با .  به طرز مرموزي از همکاري ما با گرگینه ها لذت می بردند.  نشان نمی دادند

، بنجامین را دیدند که از درون رودخانه  ، ادوارد را دیدند که به سوالهاي بیان نشده پاسخ می دهد حفاظ کار می کنم

، و چشمانشان از امید به  فواره هاي آبی بیرون می کشد یا تندبادي از هواي آرام فقط به وسیله ي ذهنش می سازد

  . ، می درخشید را یافته است ولتوري باالخره رقیب خودآنکه 

  . ، اما همه امیدوار بودیم ما براي یک چیز مشترك امید نداشتیم
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  فصل سی و سوم

  سند جعلی

  

من می دونم بیشتر از یه هفته است که .  همین باشه باید بدونی، ما باید دقیقا بذاریم وضعیت گروهی که  چارلی« 

  »مه رو بیارم اونجا تا ببینیش ؟ زنچطوره که رِ.  االن فکر خوبی نیست ، ولی دیدنش براي رو ندیدي رِنزمه

  .من رو احساس کرده  ، فکر کردم شاید خستگی درونیلی براي مدت طوالنی اي ساکت موند چار

ه به کار می برد باعث و من متوجه شدم که احتیاطی که در مورد ماوراءالطبیع »، اوق  باید بدونی « ولی بعد زمزمه کرد 

  . شده بود شواب دادنتاخیر در ج

همونقدر از دستپخت من  هم اون  .سو برام ناهار می یاره ؟ ، می تونی امروز صبح بیاریش دختر باشه «:  چارلی گفت

  . چارلی خندید و بعد به یاد روزهاي گذشته آه کشید» که تو بار اول وحشت زده شدي وحشت زده شد 

  . خیلی عقب انداخته بدوم رو، من این کار  هر چه زودتر بهتر» امروز صبح عالیه « 

  »؟  جیک هم باهاتون می یاد« 

نست پیوند بین ی هیچکس نمی تو، ول با وجود اینکه کسی به چارلی در مورد نشانه گذاري گرگینه ها نگفته بود

  . را انکار کند رِنزمهجیکوب و 

  . ، معاف کرد بدون زالوها در یک بعد از ظهر رِنزمهشد جیکوب را به طور داوطلبانه از بودن با ینم ».  شاید« 

  »شاید یه دفعه ي دیگه .  هممم...ولی.  شاید باید بیلی رو هم دعوت کنم« :  چارلی اندیشه کنان گفت

، ولی نه آنقدر که  ماکراه را در صدایش تشخیص داد دانقدر که وقتی از بیلی حرف می ز ، ام با چارلی بود نیمی از توجه

، می توانستند بین  ، اگر چیزي بین آنها اتفاق افتاده بود چارلی و بیلی با هم بزرگ شده بودند.  باشم که چرانگران این 

  .هنم رو مشغول کنه یلی مهمی داشتم که ذمن چیزهاي خ.  خودشان موضوع را حل کنند

. و گوشی را گذاشتم »می بینمت « :  گفتم

برابر بیست وهفت خون آشامی بود که به طرز عجیبی در کنار هم قرار  این سفر چیزي بیشتر از محافظت از پدرم در

واضح بود که هیچ انسانی نباید ، ولی هنوز  گرفته و قسم خورده بودند که در شعاع سیصد مایلی منطقه کسی را نکشند
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پیش چارلی می بردم  را رِنزمهمن :  این بهانه اي بود که براي ادوارد آورده بودم.  در نزدیکی این گروه قرار می گرفت

  . ، ولی این هم کل دلیلم نبود مبشاین دلیل خوبی بود تا از خانه دور .  دتا مجبور نشه که به اینجا بیا

ه ارموقع به هم من در آن »؟  تورو ببریم راريفبا چرا نمی تونیم  «ی که مرا در گاراژ دید غر غر کرد جیکوب هنگام

  . د بودملووي ادواردر و رِنزمه

، من هنوز توانایی آن را نداشتم که  ، همانطور که فکر می کرد ادوارد به آنجا آمد تا ببینند چه ماشینی را بر می دارم

، ولی من دویدن را دوست  ماشین خیلی سریع و قشنگ بود بی تردید.  شور و شوق مناسبی را از خود نشان دهم

  .داشتم

  »، ولی باعث می شد که چارلی بترسه  ، می تونستیم پیاده بریم خیلی جلب توجه می کنه «جواب دادم 

  . از آغوش من به آغوش او رفت رِنزمه.  جیکوب غرغر کرد ولی روي صندلی جلو نشست

  »چطوري؟ « که از گاراژ خارج می شدیم پرسیدم هنگامی 

بل از تم را دید و قصور» .  می خوره؟ حالم از این زالوهاي بوگندو بهم  چی فکر می کنی «:  جیکوب طعنه آمیز گفت

        اونا .  اونا براي کمک اومدند اینجا.  اونا آدماي خوبین.  نم، می دو ، می دونم آره« اینکه حرفی بزنم ادامه داد 

، من هنوز فکر می کنم که دراکوالي شماره یک  هر چی دلت می خواد بگو.  از این حرفا می خوان مارو نجات بدن و

  ».  ، هر دو چندش آورن کوالي شماره دوو درا

  ».  من با تو در این مورد مخالف نیستم «.  رومانیایی ها هم مهمانان مورد عالقه ي من نبودند.  لبخند زدم

او .  او رومانیایی ها را به طرز عجیبی جذاب می دانست برخالف بقیه ما . ، ولی چیزي نگفت سرش را تکان داد رِنزمه

سوال او در مورد پوست غیر .  ، تالش می کرد که با آنها با صداي بلند صحبت کند آنها به او دست نزدنداز وقتی که 

خود .  ، خوشحال بودم که این سوال را پرسید ، و با وجود اینکه می ترسیدم آنها ازین سوال دلخور شوند عادي آنها بود

  . من هم کنجکاو بودم بدانم

  . شاید کمی خالف ادب بود.  او ناراحت شده باشند لسوابه نظر نمی آمد که آنها از 

استفان سرش را تکان می داد ولی بر » .  ، ما براي مدت زیادي بی حرکت نشستیم فرزندم « والدیمیر جواب داد 

 این نشانه ي قدرت ما بود. جایگاه الهی خومون تفکر می کردیم در « .  خالف معمول جمله ي والدیمیر را ادامه نداد

ما روي صندلی قدرت خود نشسته .  ، به دنبال مرحمت ما بودند ، دیپلمات ها شکار.  که همه چیز به سمت ما می آمدند

     فکر.  وجه نشدیم که براي مدت بسیار طوالنی اي بی حرکت ماندیمتمما .  بودیم و خودمان را خدا می پنداشتیم

حاال .  ، حداقل دیگر بی حرکت نبودیم من استفان و.  سوزانددند دند که قصر ما روولتوري به ما لطف کرمی کنم که 

تصور می کنم که این یک مزیت .  ، ولی براي ما کامال روشن و باز است پوشانده بودرا گرد و خاك  ولتوري هاچشمان 

  » . ، وقتی که چشمان آنها را از حدقه در می آوریم است براي ما
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  . ز آن دو دور نگه دارمرا ا رِنزمهم بعد از آن سعی کرد

   وقتی از خانه با ساکنین جدیدش دور » ؟  چقدر با چارلی می مونیم «ه ي افکارم را پاره کرد و  پرسید جیکوب رشت

.  این منو خوشحال می کرد که براي او یک خون آشام محسوب نمی شدم.  ، به طرز واضحی آرام شده بود می شدیم

  .ودممن هنوز فقط بال ب

  »کم می مونیم  واقع یهدر « 

  . لحن صدایم توجه اش را جلب کرد

  »، چیز دیگه اي هم هست ؟  ر از دیدن پدرتبه غی« 

  »؟  ، تو می دونی که چقدر در مقابل ادوارد می تونی ذهنت رو خوب کنترل کنی جیک« 

  »آره ؟ « کی از ابروهاي کلفتش را باال برد ی

و نمی توانستم بگویم که او  از پنچره به بیرون نگاه می کرد رِنزمه.  دوختم زمهرِنچشمانم را به .  سرم را تکان دادم

  . ، ولی تصمیم گرفتم ریسک دیگري نکنم و ادامه ندهم چقدر به صحبت هاي ما عالقه پیدا کرده است

لب زیرینش ،  دم فکر می کردوکه به چیز هاي کمی که به او گفته ب وقتی ، جیکوب صبر کرد تا چیز دیگري بگویم

  . بیرون زد

، لنزهاي آزار دهنه با باران  ، از درون چشمان مثل اوایل هیوال مانند نبودند هنگامی که در سکوت حرکت می کردیم

به زودي .  بودند تا قرمز روشن ه تیره و کدرتقریبا نزدیک به نارنجی.  سرد نگاه می کردم انقدر سرد نبود تا برف ببارد

امیدوار بودم این تغییر چارلی را .  کافی کهربایی می شدند که بتوانم لنزها را از چشمانم خارج کنم براي من به اندازه ي

  . زیاد ناراحت نکند

هنگامی که باسرعتی انسانی در زیر .  ، جیکوب هنوز به گفتگوي ناقص ما فکر می کرد وقتی به خانه ي چارلی رسیدیم

  . ، در را باز کرده بود ، قبل از اینکه در بزنم منتظرمان بودپدرم .  ، حرفی نزدیم باران راه می رفتیم

قسم می خوردم بیشتر از نیم متر !  بیا بغل بابابزرگ!  سی رو نگاه کنن!  مثله اینه که چند سال گذشته!  رفقا سالم« 

  »اونجا بهت غذا نمی دن؟ « به من نگاه کرد »   و به نظر الغر می رسی . قد کشیدي

 ، ، گوجه فرنگی بوي مرغ  »سالم سو « از روي شانه ي چارلی صدا زدم » .  به خاطر رشد سریعه «:  زیر لب گفتم

  .، و گرد گیري همچنین بوي کاج تازه.  قاعدتا به نظر بقیه بوي خوبی بود.  و پنیر از آشپزخانه می آمد سیر

  . او هیچ وقت در مقابل چارلی حرف نمی زد.  سرخ شدند رِنزمهگونه هاي 

  »؟  دامادم کجاست.  ، بچه ها بیاین تو خب« 
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چارلی تو خیلی خوش شانسی که بیرون این ماجرا  «و خرناس کشید » . دوستان رو سرگرم می کنه « :  جیکوب گفت

»این تمام چیزي که می تونم بگم .  هستی

  . ، آرام به پهلوي جیکوب زدم وقتی چارلی تکانی غیر ارادي خورد

  . ، فکر می  کردم که آرام زدم خب »اوه « :  گفتجیکوب زیر لب 

  »من یه سري کار دارم که باید برم  ، ، در واقع چارلی خب« 

  . ، ولی چیزي نگفت جیکوب به من نگاه کرد

، خرید  بله «:  من من کنان گفتم»  ؟ می دونی که چند روز دیگه وقت داري ، بلز خریدهاي کریسمس هم جزوشونه« 

  . باال آورده بود از ، چارلی تزئینات قدیمی را معلوم می شد چرا بوي گرد و خاك می آمد حاال »کریسمس 

  »، اگه مامانت خرابکاري کنه  من هواتو دارم  ، نگران نباش سین «زمزمه کرد  رِنزمهچارلی در گوش 

  .اصال در مورد تعطیالت فکر نکرده بودم ، ولی در حقیقت ه سمتش گرداندنچشمانم را ب

  »، بیاین بچه ها  ناهار حاضره «سو از آشپزخانه داد زد 

نمی توانست کمک دیگري به جز  حتی با وجود اینکه.  نگاه سریعی به جیکوب انداختم »ی بینمت بابا بعدا م« :  گفتم

، او  نداشت ، ولی چیز زیادي هم براي تقسیم کردن با ادوارد ، انجام دهد به این موضوع  نزدیک ادوارد فکر نکند اینکه

  . اصال نمی دانست من چه کار می خواستم بکنم

  . هنگامی که سوار ماشین می شدم با خودم فکر کردم که بی تردید خود من هم چیز زیادي در مورد کارم نمی دانستم 

 مسیر داشتمحواسم به کارم مشغول بود و توجه کمی به .  ، ولی رانندگی اصال مرا نمی ترساند جاده تاریک و لغزنده بود

می خواستم که ماموریتم .  مشکل این بود که وقتی بقیه بودند باید جلوي خودم را در مقابل این موضوع می گرفتم. 

آموزش براي .  ، تا بتوانم سر آموزشم که کار واجبی بود بازگردم ، که همه ي رازها امروز افشا شود امروز تمام شود

  . اي کشتن عده اي دیگر، و آموزش بر محافظت کردن از یک عده

، پیدا  به نظر نمی آمد که کیت نیازي به تحریک کردن من داشته باشد . هتر می شدمبو من در کار با حفاظم بهتر 

، بیشتر اوقات با  ؛ کاري که فهمیده بودم راه حل مشکل است ، چندان سخت نبود کردن دلیلی براي احساس عصبانیت

تا مدت یک  فوت محوطه را 10من می توانستم تقریبا .  سعت توانایی من لذت می برداون از و.  زفرینا کار می کردم

       . به طور کل از ذهنم دور کنم یا نه خواست ببیند که می توانم حفاظ رو امروز صبح او می.  دقیقه پوشش دهم

،  مثل اینکه به جاي بازوها.  ي شدن من کمک می کردنمی دانستم فایده ي این کار چیست ، ولی فکر زفرینا به قو

، بار بیشتري را می توان بلند  بی تردید وقتیکه همه ي عضالت قوي شوند.  عضالت شکم و پشت را تمرین می دادم

  .کرد
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جنگلی که سعی داشت آن را ، نگاهی به رودخانه اي  فقط توانستم براي چند لحظه.  من در این کار چندان خوب نبودم

  . بندازمن دهد اشبه من ن

،  هفته ي باقی مانده ، و با وجود دو ، راه هاي مختلفی وجود داشت ولی برا آماده شدن براي چیزي که در راه بود

  . امروز غفلتم را جبران می کردم . نگران بودم که مهمترین چیز را فراموش کنم

ین ، آنال ي کسی به نام جی جنکس، و مشکلی براي پیدا کردن آدرسی که برا من نقشه ي مربوطه را در یاد داشتم

ه من نداده ، همانی که آلیس آدرسش را ب قدم بعدي من جیسون جنکس با آدرسی دیگر بود.  ، نداشتم وجود نداشت

  .بود

بدتر از همه این بود که ماشین کالن ها در این .  به نوعی دست کم گرفتنش بود ، ی چندان خوبی نبوداینکه آنجا محل

 ، من درها در دوران زندگی انسانی ام. این جا به نظر مناسب تر بود  ماشین قدیمی من در.  لم می آمدخیابان به نظر ظ

آلیس  سعی کردم براي بودن.  ، کمی وحشت زده بودمتی که می توانستم می رفتم را قفل می کردم و با بیشترین سرع

  . ولی موفق نشدم در چنین مکانی دلیلی بیابم

تقریبا  -، گویی در زیر باران تعظیم می کردند ، باریک و کمی به جلو خشم شده بودند طبقه همه سه - ساختمان ها

تشخیص رنگ هاي پوسته شده اشان .  همه خانه هایی قدیمی بودند که در میان آپارتمان هایی سر بر آورده بودند

یک :  تمان هایی تجاري بودند، ساخ چند ساختمان در طبقه ي اول.  همه چیز ته رنگی خاکستري داشت.  سخت بود

، یک مغازه ي پیشگویی با دست هایی نئونی با کارتهاي پیگویی در  بار کثیف با پنجره هایی که سیاه رنگ شده بودند

، و یک مهد کودك که با نوارهایی پنجره ي شکسته اش را پوشانده  ، یک اتاق خالکوبی آنها که کل در را گرفته بودند

، ولی هیچ نوري از اتاق ها بیرون  نکه بیرون انقدر تاریک شده بود که انسان ها نیاز به چراغ پیدا کنندبا وجود ای.  بودند

  . ، صداي تلویزیون بود می توانستم صداهایی مبهم را از دور بشنوم.  نمی زد

سقف کوچک یک ، و یکی دیگر زیر  ، دو نفر درون باران در جهت هاي مخالف هم راه می رفتند آدم هاي کمی بودند

صدایش براي آن حالت خیلی .  خیسی را می خواند و سوت می زدارزان قیمت نشسته بود و روزنامه دفتر وکالت 

  . خوشحال بود

، ولی چطور می توانستم بدون جلب  ، من دو راه در ذهن داشتم ترمز را فشار دادم و براي چند لحظه بی حرکت ماندم

ممکن بود آن طرف ... ؟ می توانستم آن طرف خیابان پارك کنم و بازگردم ش دهم، انجام توجه آدمی که سوت می زد

  ؟ ، آیا آنقدر تاریک بود تا نتوانند چیزي ببینند شاید از طبقات باال نگاه می کردند.  وجود داشته باشدآدم هاي کم تري 

  » ، آقا هی «کسی که سوت می زد مرا صدا زد 

  . ماشین را پایین کشیدم، پنچره ي  مثل اینکه نمی شنیدم
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زیر باالپوش  . ، مرا متعجب کرد ، و لباس هایش که دیگر می توانستم آنها را ببینم مرد روزنامه را کناري گذاشت

اهن قرمز تیره اش نشان ، ولی برق پیر بادي نمی وزید تا بویش را حس کنم.  ، به نظر خوش لباس می آمد قدیمیش

     .  ، ولی پوست تیره اش صاف و خوب بود ي سیاه و مواجش آشفته و در هم بودموها.  می داد که ابریشمی است

  . یک تناقص . دندان هایش مرتب و سفید بود

  »، اینجا باشه  تردید دارم که وقتی برگردید.  ، خانم شاید نباید اون ماشین رو اینجا پراك کنید« :  گفت

  »به خاطر هشدارتون ممنون « :  گفتم

، زودتر از چیزي که فکرشو می کردم مرا به جواب   شاید دوست سوت زن من.  اموش کردم و پیاده شدمموتور را خ

حفاظت بارانی کشمیري که پوشیده به  ، نه به خاطر اینکه. کردم باز چتر بزرگ خاکستري ام را.  سوالهایم می رساند

  . این کاري بود که انسان ها می کردند.  بودم اهمیت می دادم

و هنگامی که  ، آب دهانش را قورت داد ، و بعد چشمانش گشاد شدند با چشمانی نیمه باز به من نگاه می کردمرد 

  . ، توانستم صداي ضربان قلبش را بشنوم نزدیک شدم

  »  من دنبال کسی هستم« شروع کردم 

  »؟  ، خوشگله ، چه کاري می تونم برات بکنم من اون یه نفرم «با لبخندي جواب داد 

  »؟  تو جی جنکسی «سیدم پر

ایستاد و با چشمان باریکش مرا برانداز .  چهره اش از حدس و گمان به فهمیدن چیزي تغییر حالت داد »اوه « :  گفت

  »؟  چرا دنبال جی می گردي «.  کرد

  »؟  تو جی هستی «، خودم هم نمی دانستم  به عالوه »به خودم مربوطه « 

  »نه « 

 ، سرتاپاي لباس خاکستري براق مرا برانداز کند، دیم تا او با چشمان دقیقشاهم ایست براي چند لحظه روبه روي

  »شبیه مشتري هاي معمولی نیستی «  د باالخره نگاهش به صورت من افتا

  »ولی باید هر چه زودتر اونو ببینم .  من معمولی نیستم «موافقت کردم 

  »باید چه کار کنم مطمئن نیستم  «:  گفت

  »؟  تو به من نمی گیچرا اسم« 

  »کس م «:  لبخند زد و گفت
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  »؟  ، چرا نمی گی که براي آدماي معمولی چه کار می کنید خب.  کسم از دیدنت خوشبختم« 

افرادي مثل تو به دفتر پایین شهر .  ، ارباب رجوع هاي عادي جی مثل تو نیستند خب «لبخندش تبدیل به اخم شد 

  ». ها  خوشگلش توي آسمون خراشباید بري به دفتر .  نمی یان

  . ، تمام سواالت یکی شده بودند آدرس دیگري را که داشتم تکرار کردم

  »؟  چرا اونجا نرفتی «دوباره مشکوك شده بود » ، همین جاست  درسته «:  گفت

  »، از یه منبع قابل اطمینان  این آدرسی بود که من دریافت کردم« 

  ». جا باشیاید این ، نب اگه براي کار خوب اومدي « 

  . ، ولی آلیس برایم چاره ي دیگري نگذاشته بود من در دروغ گفتن خوب نبودم.  هم فشار دادم هب لبانم را

  »شاید براي کار خوبی نیومدم « 

خانم نگاه کنید «کس عذرخواهانه شد چهره ي م ، ...«  

  »بال « 

من می خوام .  به من پول خوبی می ده تا تمام روز اینجا باشم جی.  ، من اینکارو الزم دارم نگاه کنید. ، بال درسته« 

، و یا هر کار دیگه اي  ؟ و اینا پیشه خودمون می مونه ، نه و البته اینا فقط یه فرضه ... ، ولی واقعا  به شما کمک کنم

می تونید .  شم، اخراج می  اون دردسر درست کنه ولی اگر من کسی رو بفرستم که براي.  که بهتون کمک می کنه

  »؟  مشکل منو بفهمید

خواهر .  ، یه جورایی شبیه من ؟ یعنی تو کسی مثل منو قبال ندیدي «.  ، لبم را می جویدم براي دقیقه اي فکر کردم

  »ن کوتاه تره و  موهاي سیاهی داره من خیلی از م

  »؟  جی خواهرت رو می شناسه« 

  »فکر می کنم « 

به جی زنگ .  بهت می گم چی کار می کنم «.  به او لبخند زدم و نفس اش بند آمد.  کس براي چند لحظه فکر کردم

  »می ذارم خودش تصمیم بگیره .  می زنم و  و تورو براش توصیف می کنم

  . ؟ فکر نگران کننده اي بود ؟ آیا ظاهر من براي او مفهومی داشت تنسجی جنکس چه می دا

داشتم از  دست .  از حد لزوم باشدفکر کردم شاید این اطالعات ، بیش » نام خانوادگی من کالنه « :  به مکس گفتم

  . ؟ او می توانست به من چند کلمه بیشتر بگوید آیا واقعا من باید انقدر بی اطالع می بودم.  آلیس ناراحت می شدم
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  »؟ ، فهمیدم  کالن« 

  ، خودم  ، اگر نتیجه اي نداشت خب. ه را حفظ شدم ربه راحتی شما.  ش کردمهنگامی که شماره را می گرفت نگاه

  . می توانستم به جی جنکس زنگ بزنم

  »... اضطراري نباید به این شماره زنگ بزنممی دونم که به جز در موارد .  کسمم.  هی جی« 

  » ؟ کار فوري ایه« .  از آن طرف خط صدایش را می شنیدم

  »... ختریه که می خواد تورو ببینهد، یه  ، نه دقیقا خب« 

  »؟  چرا روش همیشگی رو دنبال نکردي.  من که فوري بودنی در این موضوع نمی بینم« 

  »... چون که اون شبیه هیچ کدوم از من روش همیشگی رو دنبال نکردم« 

  » ؟ پلیسه« 

  »نه « 

  » ؟ شبیه یکی از کوبارو ها نیست  نمی تونی مطمئن باشی« 

  »رش یا یه همچین چیزي رو می شناسی می گه که تو خواه.  بذار حرف بزنم،  نه« 

  » ؟ چه شکلیه به نظر نمی یاد« 

، اون  مدل می مونهخب، اون شبیه یه سوپر«  تا کفشهایم حرکت کرد  چشمانش به سرعت از صورتم »... اون شبیه« 

  موهاي .  ، مثل کاغذ سفیده بدنش مثل سنگه «، سپس ادامه داد  لبخند زدم و او به من چشمکی زد »این شکلیه 

  »؟  ، اینا برات آشنا نیستند ، به یه خواب شبونه ي خوبم احتیاج داره قهوه اي تا کمر داره

  » ...من خوشحال نیستم که ضعف تو در مقابل یه زن خوشگل باعث قطع.  نه« 

  »، فراموشش کن  ببخشید که مزاحمت شدم مرد ؟ ، چه مشکلیه ، من آب دهانم براي خوشگله راه افتاده آره« 

  »اسم « زمزمه کردم 

؟  ، این کمکی می کنه می گه اسمش بال کالنه.  ، صبر کن ، درسته اوه «:  کس گفتم«  

، و کلمات زیادي را به  ، به سرعت فریاد می زد و سپس صدایی که از آن طرف خط آمد ، سکوتی مرگبار حکم فرما شد

حالت خندانش محو .  چهره ي مکس به کلی تغییر کرد.  ، آنها را بشنوید به جز با گوشی می تواستکار می برد که ن

  . شد و لبهایش به رنگ سفید در آمد
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  »به خاطر اینکه قبال نپرسیده بودي  «، داد زد  مکس ترسان

  . مکثی طوالنی برقرار شد تا جی خودش را کنترل کند

  . ی آرامتر شده بودکم » ؟ سفید و زیباست « .جی پرسید

  »، نگفتم؟  گفتم که « 

؟ براي چنین رویایویی  ؟ آیا خودش یکی از ما بود آشام ها می دانست ؟ این مرد چه چیزي در مورد خون زیبا و سفید

  ؟ آلیس مرا در چه هچلی انداخته بود.  دندان قروچه کردم.  آماده نبودم

ولی تو ارباب  «با چشمانی ترسان به من نگاه کرد  سپس. کرد  مکس براي یک دقیقه زیر رگباري از دستورات صبر

  . تلفن را قطع کرد »، فهمیدم  ، باشه ، باشه رجوع هاي پایین شهر رو فقط پنجشنبه ها می بینی

  »؟  منو ببینه دمی خوا  «: به آرامی پرسیدم 

  »به من بگی که جزو سفارش شده هایی می تونستی  «:  مکس با اخم گفت

  »دونستم که هستم  نمی« 

اال ب شانه ام را »، زیبایی  ، ولی تویه جورایی مرموزي شبیه اونا نیستی منظورم اینه که ، فکر کردم که پلیسی «:  گفت

  . انداختم

  » ؟ ي موادي واسطه « حدس زد 

  »؟  ؟ من کی« :  پرسیدم

  »این چیزا  ، یا دوست پسرت یا از آره« 

  »نه فقط می گم .  ، همسرم هم همینطور من واقعا مواد دوست ندارم ببخشید ، نه« 

  »نمی شه کاریش کرد . ازدواج کرده«  ی داد حشمکس زیر لب ف

  لبخند زدم

  »؟  مافیا« 

  »نه « 

  »قاچاق الماس؟ « 

  »؟ شاید باید کارتو عوض کنی  اینا اون آدمایین که تو باهاشون سرو کار داري!  لطفا« 
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تماشاي .  غیر از چارلی و سو با انسان هاي دیگري ارتباط نداشتممن به . کردم که داشتم لذت می برد باید اعتراف می 

  . ، لذت می بردم اینکه می دیدم جلوگیري از کشتنش چقدر آسان است.  تکان خوردنش برایم سرگرم کننده بود

  » .اید عضو یه گروه بزرگ و بد باشیتو ب «:  با تعجب گفت

  »واقعا اینطوریا هم که می گی نیست « 

    ، کی می تونه از  یا بهتریه بگم ؟ ولی دیگه کی به اون مدارك احتیاج داره.  این چیزیه که همه شون می گن« 

و سپس کلمه ازدواج را دوباره  »؟ در هر صورت به من ربطی نداره  عهده ي مخارج این کاري که جی می کنه بر بیاد

  . زمزمه کرد

  . ، و سپس رفتن مرا با چشمانی پشیمان و مشکوك نگاه کرد دادبه من آدرس کامال جدیدي را 

در نتیجه .  ، یه چیزي مثل مکان هاي پیشرفته تبه کاران در جیمز باند ، تقریبا براي هر چیزي آماده بودم در آن لحظه

زیر یک  شاید آن محل زیر زمین قرار داشت.  کس باید براي امتحان به من آدرس اشتباهی داده باشدفکر کردم که م ،

  . فروشگاه معمولی روي یه تپه در یک محله ي خوب

  : نه نگاهی انداختم که نوشته شده بود و سپس به سردر دلربا و زیرکا گ راندمبه سمت پارکین

  . ، وکیل دادگستري جیسون اسکات

، و  هیچ نشانه اس از خون آشام نبود.  ساده و بی آزار.  بودداخل دفتر قهوه اي رنگ با تزئیناتی به رنگ سبز کمرنگ 

آکواریمی داخل دیوار قرار گرفته بود و و یک .  چیزي به جز یک انسان غریبه آنجا نبود.  این باعث آرامش من شد

  . ، پشت میز نشسته بود منشی ظریف و بلوند

  »، می تونم کمکتون کنم؟  سالم «: به من خوش آمد گفت 

  »خوام آقاي اسکات رو ببینم می « 

  »؟  وقت قبلی دارید« 

  »نه دقیقا « 

  »... ، چرا شما نمی شنید تا من ممکنه یکمی طول بکشه «پوزخند زد 

  » . من منتظره خانم کالن هستم « . صداي مصر مردي از تلفن روي میز منشی بلند شد» !  آپریل« 

  . لبخند زدم و به خودم اشاره کردم

  » .؟ اهمیتی نمی دم که باعث متوقف شدن چیزي بشه متوجه شدي.  بفرستش توفورا « 
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  . عصبی بودنو  استرس.  صدایش حس کنم توانستم چیزي به جز بی صبري را درمن می 

  »اون تازه رسیده «  محض آنکه تواست جواب داد آپریل به 

  » ؟ براي چی داري صبر می کنی!  ؟ بفرستش تو چی« 

، دستانش را تکان  ه سمت راهرویی راهنمایی می کرد، هنگامی که مرا ب منشی بلند شد ». اي اسکاتهمین االن آق« 

  . ، قهوه یا چیز دیگري می خواهم یا خیر می داد واز من می پرسید که چاي

    ماییهنگامی که مرا به دفتر اصلی که با وجود میزي با چوبی سنگین و دیوارهایی که حالتی متظاهرانه داشتند راهن

  »بفرمایید «  می کرد گفت 

او کوتاه و کچل بود وحدودا .  ، مردي که پشت میز نشسته بود را بررسی کردم وقتی آپریل عجوالنه خارج می شد

،  کراواتی از ابریشم قرمز و پیراهن آبی و سفید راه راهی پوشیده بود.  پنجاه و پنج ساله به نظر می رسید و شکم داشت

  .  پیشانیش عرق کرده بود ،می لرزید و به سفیدي گچ شده بود  ، اوپشت صندلی آویزان شده بود  یش رويو کت آب

  . دستش را دراز کرد.  و صداي آرامی از صندلیش بلند شد جی بلند شد

  »خانم کالن، چه سعادتمندي اي « 

ع ووضاین م نظر نمی آمد که از، ولی به  سردي پوستم کمی لرزید از.  به سمتش رفتم و به سرعت با او دست دادم

  .اشدب تعجب کرده

  »؟  ، یا ترجیح می دید اسکات صداتون کنم آقاي جنکس« 

  »هر کدوم رو که دوست دارید « دوباره لرزید 

  »، و من شمارو جی؟  چطوره که شما من رو بال صدا بزنید« 

صندلی اي به من تعارف کرد و .  دستمال ابریشمی را روي پیشانی اش کشید »مثل دوستان قدیمی « موافقت کرد 

  »اسپر رو می بینم؟ باید بپرسم که آیا باالخره من دارم همسر دوست داشتنی آقاي ج« .  سپس روي صندلیش نشست

به نظر و  سپر را می شناختاج.  لیس، نه آ پس این مرد جسپر را می شناخت لحظه اي موضوع را سبک سنگین کردم

  »در واقع زن برادرشم « می آدمد که از او می ترسد 

  .حریصانه حرف هایم را درك می کرد  ، ، گویی با نومیدي اي به اندازه ي من ا خیس کردر لبانش

  »اسپر حالشون خوبه؟ می تونم مطمئن باشم که آقاي ج «با دقت پرسید 

  »در این لحظه اون در حال مسافرته  . مطمئنم که در سالمتی کامل به سر می بره« 
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را خم کرد              سرش را تکان داد و انگشتانش.  ، همه چیز را براي جی روشن کرد به نظر می آمد که این جمله

، الزم نبود به  ا مستقیما پیش من می فرستادنددستیارانم حتما شما ر.  شما باید به دفتر اصلی می آمدید.  همینطوره« 

  ».  برید که ازتون پذیرایی نکردندجایی 

  . مطمئن نبودم که چرا آلیس به من آدرس محله فقرا را داده است.  سرم را تکان دادم

  »؟  چه کاري می تونم براتون انجام بدم.  حاال اومدید.  ، خب آه« 

  . سعی کردم صدایم جوري باشد که گویی می دانم در چه موردي حرف می زنم »مدارك «:  گفتم

 ، گواهینامه ي رانندگی،  ، گواهی مرگ ؟شناسنامه ما باید در مورد چه چیز حرف بزنیم.  درسته «جی موافقت کرد 

  »؟  ...، کارت تامین اجتماعی یا پاسپورت

  .، خیلی به مکس بدهکار بودم نفس عمیقی کشیدم و لبخند زدم

. بود رِنزمهو مطمئن بودم که براي محافظت از  دلیلی مرا به اینجا فرستاده بود آلیس به.  ولی بعد لبخندم محو شد

  . چیزي که او می دانست به آن نیاز دارم.  آخرین هدیه ي او به من

،  براي فرار داشت رِنزمهو تنها دلیلی که  ، این بود که بتواند فرار کند براي احتیاج داشتم به یک جاعل رِنزمهتنها دلیل 

  . ین بود که ما شکست بخوریما

ود که ب مطمئن بودم که کارت شناسایی چیزي.  ، نیازي به آن مدارك نداشتیم اگر قرار بود من و ادوارد همراه او برویم

، و مطمئن بودم که او می داند چطور می شود بدون نیاز به  ادوارد می دانست چطور آن را  پیدا و یا خودش درست کند

  . ما می توانستیم با او از اقیانوس عبور کنیم.  بدویم رِنزمهاران مایل با ما می توانستیم هز.  ر کردمدارك جعلی فرا

  . اگر ما بودیم و می توانستیم او را نجات دهیم

داشت که هر چیزي را که  به خاطر اینکه امکان زیادي.  و تمام این پنهان کاري ها به خاطر این بود که ادوارد نفهمد

، اطالعاتی را که می خواست از او  رو مطمئنا قبل از اینکه ادوارد را بکشد، آ اگر می باختیم.  رو نیز بفهمدمی فهمد آ

  . می گرفت

اینکه  ولی ما این شانس را داشتیم که قبل از.  می نمی توانستیم برنده شویم.  زي بود که فکر می کردمیاین چ

  . فرصتی براي فرار کردنش بدهیم رِنزمهدیمیتري را بکشیم و به  بخوریم تشکس

. تمام امدیدم مثل یک مه در مقابل نور خورشید بود.  ، وزن زیادي داشت قلب بی حرکتم مثل سنگی درون سینه ام بود

  .چشمانم حرکت کردند
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او ه ب را رِنزمهو چطور می توانستم .  ؟ ولی او یک انسان بی دفاع بود ؟ چارلی من باید چه کسی را انتخاب می کردم

واقعا شخص دیگري وجود .  در نتیجه فقط یک نفر باقی می ماند.  زدیک این نبرد نبودن؟ او به هیچ وجه  برسانم

  . نداشت

  . توجه مکث من نشدانقدر سریع فکر کردم که جی م

  »، یه گواهینامه ي رانندگی  ، دو تا پاسپورت دو تا شناسنامه «: با صداي صاف و آرام گفتم 

  . ، تظاهر کرد که چیزي نفهمیده است اگر هم متوجه تغییر حالت چهره ام شده بود

  »؟  اسم ها« 

جیکوب می بایست از دیدن وولف .  سی می توانست مخفف ونسا هم باشدن » 1ونسا وولف... و . وولف... جیکوب« 

  . شوکه می شد

  »اسم میانی ؟ « حرکت می کرد سرعت روي برگی حقوقی قلمش به 

  »یه چیز معمولی بذارین « 

  »؟  سن.  هر جور مایلید« 

رشد  رِنزمهو با سرعتی که .  یه هیوال بود.  جیکوب داشت رشد می کرد »، دختر پنج ساله  مرد بیست و هفت ساله« 

  . جیکوب می توانست پدر خوانده اش باشد.  ، ترجیح دادم بزرگتر بگم می کرد

اسپر ، آقاي ج اگر می خواید که مدارك کامل بشند به عکس احتیاج دارم «:  رشته ي افکارم را پاره کرد و گفتجی 

  ».  انجام دهند می دادن خودشون این کار رو ترجیح

  . که جی نمی دانست آلیس چه شکلی است دو، پس به همین دلیل ب خب

  »صبر کنید « :  گفتم

   را روي  رِنزمهجیکوب  - پولم داشتم و آخرین آنها نوادگی زیادي را در کیفعکس هاي خامن .  خوش شانس بودم

اوه شاید این از ... آلیس آن را چند روز قبل از اینکه.  ماله یک ماه پیش بود - پله هاي ایوان جلویی خانه بغل کرده بود

یگري را که نیاز داشتم را هم به شاید او چیزهاي د.  آلیس می دانست من این عکس را دارم.  روي خوش شانسی نبود

  . من داده بود

1.Wolf  به معنی گرگ.
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  » بفرمایید « 

  »بیهتونه دخترتون خیلی ش «جی عکس را براي چند لحظه بررسی کرد 

  »بیشتر شبیه پدرشه « :  عصبی گفتم

  »این مرد که نیست « به صورت جیکوب شد 

  . و قطرات عرق جدیدي روي پیشانی جی ظاهر شدند ، چشمانم تنگ شدند

  »، این یه دوست خانوادگی خوبه  نه« 

  »؟  این مدارك رو براي کی الزم دارید «.  و قلمش دوباره شروع کرد به نوشتن »منو ببخشید « زمزمه کرد 

  »؟  می تونم براي یه هفته ي بعد اونارو بگیرم« 

  »یادم رفت دارم با کی صحبت می کنم .  منو ببخشید... دوبرابر میقیمتش . این یه درخواست سریعه« 

  . سپر را می شناختاواضح بود که او ج

  »فقط به من قیمتش رو بگید « 

سپر، می داند که ا، با وجود اینکه من مطمئن بودم که با وجود کار با ج به نظر می آمد براي گفتن قیمت مردد است

، وجود  ار پولی که در حساب هاي بانکی خانواده ي کالن ها با نام هاي مختلفمقد.  قیمت مساله ي مهمی نیست

من را یاد  .  کافی وجود داشت ، بلکه در خانه به اندازه یک دهه گرداندن یک جزیره پول به اندازه ي داشت که هیچ

شک داشتم که کسی .  ، صد تا قالب ماهیگیري پیدا می شد خانه ي چارلی می انداخت که در ته هر کشوي خانه

  . ، شده باشد متوجه گم شدن مقدار پولی که براي امروز آماده کرده بودم

  . جی، قیمت را زیر کاغذ حقوقی نوشت

، همه ي  در کیفم را باز کردم و شروع به شمردن کردن.  پول بیشتري همراه خود داشتم.  سرم را به ارامی تکان دادم

  .و در نتیجه زیاد طول نکشید دالري قرار داده بودم زاراه هاسکناس ها را در دسته هاي پنجه

  »بفرمایید « 

ش براي اطمینان پیش خودت عادي یه که نصف پول را تا بعد از گرفتن. اه ، بال الزم نیست کل پول رو االن بدي« 

»ينگه دار

وقتی اون مدارك رو تحویل  در ضمن. اما من به تو اطمینان دارم «  کم رنگ به اون مرده دستپاچه زدم یک لبخنده 

»بگیرم همین مقدار بهت پاداش می دم

» من راضیت می کنم.این کار لزومی نداره« 
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پس هفته ي دیگه همین موقع اینجا می «مثل چیزي نبود که بتونم با خودم بیارمش » .در این مورد اشتباه نکن« 

»بینمت؟

»معامالت رو به کارهاي دیگم ترجیح می دمدر حقیقت ، من این جور «یک نگاه دردمند به من کرد

» البته ، من مطمئینم این کار اونطوره که تو انتظار داري« 

او شکلکی در اورد بعد به سرعت مثل قبل »وقتی اون امد به خانواده ي کالن من بدون هیچ توقعی این کار کردم « 

کا می بینیم؟اون در اتحادیه دریاچه اس، و غذا ما همدیگه رو یک هفته ي دیگه از امشب ساعت هشت در پسیفی«.شد

».هم عالیه

در حقیقت اگه این کار رو نمی کردم اون این کار رو زیاد دوست . نمی خواستم اون رو در شام همراهی کنم»خوبه «

.نداشت

.داره اما به نظر می رسید نگرانی جدیدي. این بار به خودش نپیچید . بلند شدم و دوباره باهاش دست دادم 

«تو با زمانبندي مشکلی داري؟«ازش پرسیدم

من مطمئینن . براي هیچ چیز نگران نباش . زمانبندي؟ اه ، نه«حالت دفاعیش رو با این سوال از دست داد»چی؟»

«.مدارك رو به موقع دارم
مخفی نگه داشتن . م آه کشید.اونوقت میفهمیدم که ج واقعا برا چی نگرانه . خیلی خوب می شد اگه ادوارد اینجا بود 

.مسائل از ادوارد به اندازه ي کافی بده ولی دور بودن ازش هزار بار بدتره

  «پس یک هفته ي دیگه می بینمت»
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  فصل سی و چهارم

  اعالن

  

از شبی که آلیس اینجا رو ترك کرد ادوارد حتی به پیانوش .قبل از اینکه از ماشین پیاده شم صداي موزیک رو شنیدم

موسیقی همچون صداي الالیی در ذهنم تداعی اما به محض اینکه در ماشین را بستم نت هاي .دست نزده بود

.ادوارد به این روش به من خوش آمد می گفت.کردند

ما تمام روز خارج از .که به خواب عمیقی فرو رفته بود- همون طور که آرام حرکت می کردم رنزمی رو هم بلند کردم

در این فکر بودم که او احتماال .هاون گفت که با سو به خونه میر- جیکوب رو پیش چارلی ترك کردیم.ماشین بودیم

.ذهنش رو با چیزهاي بی اهمیتی راجع به طرز نگاهم بهش وقتی که وارد خونه ي چارلی شدم داره پر می کنه

همون طور که به آرامی وارد خانه ي کالن ها می شدم،متوجه شدم امید و نشاطی که از نماي بیرونی خانه ي سفید 

.اخالق امروزم براي خودم هم عجیب بود.د من هم سرایت پیدا کردهدرخشنده و نورانی بود به وجو

نمی .نمی خواستم مشکوك بشه.اما به خودم مسلط شدم.همین که ادوارد دوباره پیانو نواخت خواستم دوباره گریه کنم

.خواستم هیچ مدرکی در ذهنش باشه که مبادا ارو از اونها استفاده کنه

  .اما به نواختن ادامه داد سرش رو چرخاند و لبخند زد،وقتی وارد اتاق شدم ادوارد 

انگار نه انگار که دوازده  .طوري حرف میزد انگار امروز هم مثل هر روز عادي دیگه اي بود» ،به خونه خوش اومدي« 

لی پیش چارامروز « .نجا پراکنده بودندآهم اطراف  ريدیگ عده يخون اشام در اتاق داشتند با هم بحث می کردند و 

»بهت خوش گذشت؟

آنچنان مراسمی  می دونم که .رفتم یه خورده خرید کریسمس واسه رنزمه بکنم .ببخش که این همه طول کشید .رهآ«

.شانه هایم را باال انداختم» ...نمی شه، اما به هر حال

 .برو به من قرار بگیردروکامالً از نواختن دست کشید و روي نیمکت چرخید تا بدنش  .کمی پایین رفتندلب هاي ادوارد 

   .نزدیک تر کشیددستش را روي کمرم گذاشت و من رو یک 

  »- ما می تونیم همچین مراسمی داشته باشیم می خواياگر . راجع به این موضوع خیلی فکر نکرده بودم«
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درون به خود از فکر اینکه سعی کنم به شور و شوق داشتن بیشتر وانمود کنم از » نه،«: حرفش را قطع کردم و گفتم

  ».فقط نمی خوام کریسمس بدون دادن چیزي بهش بگذره«. لرزیدم

  »میشه ببینمش؟«

  ».فقط یه چیز کوچیکه. اگه می خواي«

به او حسودي کردم، خوب بود اگر می توانستم حتی . رنزمه کامالً خواب بود و کنار گردنم خیلی آرام خروپف می کرد

  .رار کنمبراي چند ساعت هم که شده از واقعیت ف

با احتیاط، بدون اینکه کیفم را به حدي باز کنم که ادوارد پول نقدیی را که همراه داشتم ببیند، دنبال جعبه ي مخملی 

  .جواهر گشتم

  ».وقتی داشتم از کنار ویترین یه مغازه ي عتیقه فروشی می گذشتم چشمم رو گرفت«

  .ریکی هم دورش بسته شده بودگرد بود و نخ با. آویز طالي کوچک را در دست او انداختم

جاي کوچیکی براي گذاشتن عکس داشت و طرف .ادوارد قفل بسیار کوچکش را باز کرد و به داخل آن نگاه کرد

  .دیگرش یک نوشته به زبان فرانسوي به چشم می خورد

  »می دونی معنی این جمله چیه؟«: او با یک لخن متفاوت که نسبت به قبل مالیم تر بود، پرسید

  »درسته؟ ".چیزي بیشتر از زندگی خودم"وشنده گفت که معنیش شبیه به اینه فر«

  ».درست گفته. آره«

براي یک لحظه نگاه خیره اش را مالقات کردم، . به من نگاه کرد، چشم هاي طالیی رنگش در جستجوي چیزي بودند

  .بعد وانمود کردم که تلویزیون حواسم رو پرت کرده

  "ش خوشش بیادامیدوارم از"زیر لب گفتم 

و در آن لحظه مطمئن شدم که می دانست من چیزي را از او » البته که خوشش میاد،«: با حالت مالیم و عادي گفت

.همینطور اطمینان داشتم که از چزئیات کامالً بی اطالع است. مخفی می کنم

  ».بیا ببریمش خونه«: پیشنهاد کرد . بلند شد و بازویش رو دور شونه هایم گذاشت

  .درنگ کردم

  »چیه؟«: پرسید
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من کل روز رو براي ماموریت حیاتی ام از دست داده بودم، این باعث شده » ...می خواستم یه کم با امت تمرین کنم«

  .بود حس کنم عقب هستم

او . امت که با رز روي کاناپه نشسته بود و مسلماً کنترل هم در دستش بود، سرش را بلند کرد و امیدوارانه پوزخند زد

  ».جنگل احتیاج به هرس شدن داره. ایول«: گفت

  »فردا براي اون کار وقت زیاده،«: گفت. ادوارد اول به او و بعد به من اخم کرد

چیزهاي زیادي هست . همچین معنی و مفهومی دیگه وجود نداره. نیست زمان زیاددیگه چیزي به اسم . شوخی نکن«

  »–که باید یاد بگیرم و

  ».فردا«: حرفم را قطع کرد

  .قیافه اش طوري بود که حتی امت هم جرات نکرد مخالفت کند

اما دور ریختن . از اینکه برگشتن به یک زندگی معمولی که کامالً هم تازگی داشت اینقدر سخت بود شگفت زده شدم

  .همان یک ذره امیدي که داشتم پرورشش می دادم باعث شده بود همه چیز غیر ممکن به نظر برسد

این احتمال وجود داشت که دخترم از این ماجرا جان سالم به در ببرد، و همین . کردم روي نکات مثبت تمرکز کنمسعی 

اگر آنها آینده اي داشتند، پس آن خودش یکجور پیروزي به حساب می آمد، نه؟ اگر در اول این شانس . طور جیکوب

بله، استراتژي . ا حتماً جایی به زندگی خود ادامه می دادنصیب جیکوب و رنزمه می شد که فرار کنند، گروه کوچکی از م

پس، در نظر گرفتن اینکه ولتوري در طی . آلیس فقط وقتی جواب میداد که ما یک جنگ واقعا خوب راه بیندازیم

  .هزارسال تا به حال هرگز به طور جدي مبارزه نکرده بود هم یک جور پیروزي حساب می شد

  .پایان ادوارد، پایان من. این فقط پایان کالن ها بود .دنیا که به آخر نمی رسید

من دوباره بدومژن ادوارد زندگی نمی کردم؛ اگر او این دنیا را ترك . حداقل قسمت آخر را -من اینطور ترجیح می دادم

  .می کرد، پس من هم درست پشت سرش می رفتم

هرچند می دانستم که ادوارد چندان . ي ما چیزي بود یا نهحاال هر از گاهی به این فکر می افتادم که آیا در آن دنیا برا

از سوي دیگر، . خودم نمی توانستم تصورش کنم. باور نداشت که براي ما جهان دیگري هم باشد، اما کارالیل داشت

م اگر ما می توانستیم در هر جایی با ه. نمی توانستم تصور کنم که ادوارد یکجوري، در یک جایی وجود نداشته باشد

  .باشیم، پس آن پایان خوشی بود

  .و همینطوربرنامه ي روزهاي من ادامه می یافت، فقط سخت تر از گذشته بود

تمام اعضاي گروه جیکوب  آنجا بودند، به عالوه . روز کریسمس ادوارد، رنزمه، جیکوب و من رفتیم تا چارلی را ببینیم

ک چارلی با آن بدن هاي گنده و گرمشان در گوشه کنارهاي بودن همه ي آنها در اتاق هاي کوچ. ي سام، امیلی و سو
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درخت نامنظم تزیین شده بود و دقیقاً می توانستید ببینید که . درخت کریسمس او پراکنده بودند کمک زیادي می کرد

تید فرقی نداشت چقدر کشنده و خطرناك، همیشه می توانس. کجا دیگر  حوصله ي چارلی سر رفته و آن را رها کرده بود

جریان شور و اشتیاق آنها فضاي خوبی . روي گرگینه ها حساب کنید که براي جنگی که در پیش بود هیجان زده باشند

  .ادوارد، مثل همیشه، از من بازیگر بهتري بود. را ایجاد کرده بود که بی روحیه بودن مرا پنهان می کرد

پلیري که ادوارد به او  MP3ویخته بود و در جیب ژاکتش رنزمه آویزي که من در اول به او داده بودم را به گردنش آ

یک شی کوچک که که پنج هزار آهنگ را نگه می داشت، از قبل با آهنگ هاي مورد عالقه ي ادوارد پر  -داده بود

ادواردسر این یکی دندان هایش را برهم . روي مچ دستش یک حلقه ي عهد درهم پیچیده از نوع کوئیلیتی بود. شده بود

  .ییده بود، اما مرا اذیت نکردسا

چطور می توانستم بخاطر هر سمبولی از تعهدي که . بزودي، خیلی زور، من او را حفظ از خطر به جیکوب می دادم

  رویش حساب می کردم آزرده شوم؟

ارلی و چ  -اولویت پست شبانه - هدیه دیروز رسیده بود. ادوارد هم با سفارش یک هدیه براي چارلی همه را نجات داد

  .تمام صبح را صرف خواندن دفترچه راهنماي قطور سیستم سونار ماهیگیري جدیدش کرده بود

در عجب بودم که این مهمانی به چشم . از آنطوري که گرگینه ها می خوردند، می شد گفت که ناهار سو خوشمزه بوده

بازي می کردیم؟ آیا یک غریبه ما را  آیا ما نقش هایمان را به حد کافی خوب. کسی که از دور شاهد بود چگونه است

  جمعی دوستان شاد می پنداشت که با یک دلخوشی عادي از تهطیالت لذت می برد؟

وقتی . فکر می کنم زمانی که وقت رفتن رسید ادوارد و جیکوب هر دو به اندازه ي من احساس راحتی خاطر می کردند

در حال . عجیبی داشت که با انسان نمایی انرژي صرف کنی چیزهاي بسیار مهم دیگري براي انجام دادن بود، احساس

شاید این چیز خوبی بود که به قدري . ضمناً، شاید این بار آخري بود که چارلی را می دیدم. تمرکز به من سخت گذشت

  .بی حس بودم که نمی شد واقعاً این موضوع را هضم کنم

که به خاطر این فاصله ي تدریجی که از دوسال پیش آغاز شده  از زمان عروسی مادرم را ندیده بودم، اما متوجه شدم 

. من نمی خواستم او که در هیچ قسمتی از این سهیم باشد. او براي دنیاي من خیلی شکننده بود. بد باید خوشحال باشم

  .چارلی قوي تر بود

  .شاید حتی به قدري قوي که حاال خداحافظ بگوید، اما من نبودم

رنزمه روي زانوي من نشسته بود و با گردنبندش بازي . قرار بود، بیرون، باران را مبهم می دیدمدر اتومبیل سکوت بر

او را تماشا کردم و به چیزهایی که اگر حاال مجبور نبودم کلماتم را از سر ادوارد . می کرد، آن را می بست و باز می کرد

  .دور نگه دارم می خواستم به جیکوب بگویم فکر کردم
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بهش بگو . یه روزي تموم داستان رو به چارلی بگو. ره همه چیز در امن و امان بود، رنزمه رو ببر پیش چارلیاگه دوبا

بهش . چقدر دوستش داشتم، چطور نمی تونستم طاقت بیارم که حتی بعد از اینکه زندگی انسانیم بسر رسید ترکش کنم

  ...نه، بهش بگه که از ته دل امیدوارم شاد و سالمت باشهبهش بگو عشق منو به رنی برسو. بگو که بهترین پدر دنیا بود

و . یادداشتی براي چارلی نیز روي آم می گذاشتم. باید پیش از آنکه خیلی دیر می شد مدارك را به جیکوب می دادم

  .چیزي که وقتی دیگر نمی توانستم به او بگویم عاشقش هستم بخواند. یک نامه براي رنزمه

یم بیرون خانه ي کالن ها هیچ چیز غیر عادي اي نبود، اما می توانستم همهمه خفیفی را از داخل وقتی وارد چمنزار شد

صداي . مثل صداي یک دعوا بود، و شدید هم بود. صداهاي آهسته ي زیادي زمزمه می کردند و می غریدند. بشنوم

  .کارالیل و آمون بیشتر از بقیه به گوشم می خورد

  .قبل از اینکه از ماشین خارج شویم نگاه نگرانی رد و بدل کردیم. راژ جلوي خانه پارك کردادوارد به جاي رفتن در گا

معلوم . حدس می زدم که حاال در حالت آلفا رفته باشد. طرز ایستادن جیکوب تغییر کرد، چهره اش جدي و محتاط شد

  .داشتند را بگیردبود، اتفاقی افتاده است و او قصد داشت اطالعاتی را که خودش و سام احتیاج 

  ».الیستر رفته«: همان طور که به سرعت از پله ها باال می رفتیم ادوارد زیر لب گفت

، تمام خون آشام هایی که به ما پیوسته بودند، به جز الیستر . داخل اتاق جلویی، کشاکش اصلی محسوس و مشهود بود

همه به سه خون آشامی که در مرکز بودند نزدیکتر بودند، ازمهریال کبی و تیا از . و سه نفري که درگیر جر و بحث بودند

  .در وسط اتاق ، آمون داشت با خشم با کارالیل و بنجامین بحث می کرد

  .رنزمه را محکم تر به سینه ام فشردم. آرواره ي ادوارد سخت شد و سریع کنار ازمه رفت و دست مرا هم با خود کشید

  ».هیچ کس مجبورت نکرده که بمونی. می خواي بري، برو آمون، اگه تو«: کارالیل به آرامی گفت

واسه ! تو داري نصف گروه منو می دزدي، کارالیل«: آمون در حالی که با یک انگشت به بنجامین می زد، جیغ کشید

  »کنی؟ دزديهمین به من گفتی بیام اینجا؟ که ازم 

  .کارالیل آه کشید و بنجامین چشمانش را چرخی داد

بله، کارالیل جنگو با ولتوري راه انداخت، تمام خونوادش رو به خطر انداخت، تا منو گول بزنه «: طعنه گفتبنجامین با 

البته، . عضو یه گروه دیگه که بشم -من اومدم اینجا که کار درست رو انجام بدم. منطقی باش، آمون. بیام اینجا بمیرم

  ».است بکنیهمونطور که کارالیل گفت تو می تونی هرکاري که دلت خو

ما همه مون . الیستر تنها فردي بود که اینجا عقل تو کلش بود. این جریان به خیر و خوشی تموم نمی شه«: آمون غرید

  ».باید فرار کنیم

  »!به کیم میگه عاقل«: تیا از کنار آهسته زیر لب گفت
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  »!ما همه قتل عام می شیم«

  ».قرار نیست جنگی سر بگیره«: کارالیل محکم گفت

  »!تماًح«

  ».من مطمئنم ولتوري از کمک تو قدردانی می کنه. اگه گرفت، تو هر وقت خواستی می تونی تغییر جهت بدي، آمون«

  ».باشهشاید جواب همین «: آمون با تمسخر به او گفت

، اما ما براي مدت زیادي دوست بودیم. من ازون برضدت استفاده نمی کنم، آمون«. جواب کارالیل مالیم و خالصانه بود

  ».من هیچ وقت ازت نمی خوام که به خاطر من بمیري

  ».اما بنجامینم هم با خودت می بري اون دنیا«. صداي آمون هم کنترل شده تر بود

  .کارالیل دستش را روي شانه ي آمون گذاشت، آمون آن را پس زد

شما . می شماشه، من به اونها ملحق اگه راه زنده موندن اون ب. من می مونم، کارالیل، اما ممکنه این به ضررت بشه«

او اخم کرد، سپس آه کشید، نگاهی به رنزمه و من » .همتون احمقید که فکر می کنید می تونید با ولتوري مبارزه کنید

. این چیزي به جز واقعیت نیست. من شهادت می دم که بچه رشد کرده«: انداخت و با لحن خشمگینی اضافه کرد

  ».ینههرکسی می تونه اونو بب

  ».ما که چیز دیگه اي نخواستیم«

. من بهت زندگی دادم«. او رو به بنجامین کرد» .اما انگار تمام چیزي نیست که بدست میارین«. آمون شکلکی درآورد

  ».تو داري حرومش می کنی

ه ي پسرانه چهره ي بنجامین از هر زمان دیگري که دیده بودم سردتر به نظر می رسید، آن حالت تضاد عجیبی با قیاف

حیف که نتونستی طی جریان کار قدرت اختیار من رو با مال خودت عوض کنی؛ شاید اونوقت از دستم «. اش داشت

  ».راضی می شدي

  .او فوراً به کبی اشاره کرد، آنها به دنبال هم از جلوي ما گذشتند و از در جلویی بیرون رفتند. چشمان آمون تنگ شدند

وقتی گفت که به ولتوري . اون نمیره، اما ازین به بعد حتی ازمون بیشتر فاصله می گیره«: ادوارد آهسته به من گفت

  ».ملحق میشه بلوف نمی زد

  »الیستر چرا رفت؟«: زمزمه کردم
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عالرغم . از غرولندهاش معلوم بود که فکر می کنه جنگ اجتناب ناپذیره. هیچکی مطمئن نیست؛ یادداشتی نذاشته«

به گمونم مطمئن بوده که خطر خیلی . قدري به کارالیل اهمیت میده که نره سمت ولتوري رفتارش، اون واقعاً به

  .ادوارد شانه هایش را باال انداخت».جدیه

الیزار در جواب نظریه  ادوارد، .هرچند مکالمه ي ما شفافاً فقط بین ما دوتا بود، مسلماً همه می توانستند آن را بشنوند

طوري که اون غرغر می کرد، معلوم قضیه یه خورده بیشتر از این «: همه بوده اند گفتطوري که انگار روي صحبت او 

ما زیاد از دستور کارهاي ولتوري حرف نزدیم، اما الیستر نگرانیش این بود که فرقی نداره که چقدر قاطعانه . چیزهاست

ونها یه بهانه اي پیدا می کنن که اون فکر می کنه ا. بتونیم بیگناهی خودمون رو ثابت کنیم، ولتوري گوش نمی ده

  ».هدف هاسشون رو اینجا بدست بیارن

فکر اینکه ولتوري بخواهد براي منافعش قوانین مقدس خود را . خون آشام ها نگاه نا راحتی به یکدیگر انداختند

اي کمرنگشان طعنه فقط رومانیایی ها آرام بودند، لبخنده. دستکاري کند، ایده ي چندان قابل قبول و توده پسندي نبود

  .به نظر می رسید از اینکه چطور دیگران دشمنان دیرینه شان را خوب می پنداشتند متحیر شده اند. آمیز بود

شاید به این خاطر که والدیمیِر ِ مو . چند مباحثه ي آهسته درآن واحد شروع شد، اما من به رومانیایی ها گوش دادم

  .بلوند مرتب به سمت من نگاه می انداخت

نتیجه فرقی نداره، حرفش . من جداً امیدوارم در این مورد حق با الیستر باشه«: استفان زیر لب به والدیمیر می گفت

اگه همه این ومخرفات رو که اونها از . اآلن وقتشه که دنیاي ما همون جوري که هستن ببینه. همه جا خواهد پیچید

  ».باشن، ولتوري هیچ وقت سقوط نمی کنهطریقه ي زندگی ما محافظت می کنن رو باور داشته 

  ».حداقل وقتی ما حکمرانی می کردیم، راجع به اون چیزي که بودیم صداقت داشتیم«: والدیمیر جواب داد

  ».ما هیچ وقت کاله سفید سرمون نذاشتیم و خودمونو قدیس نخوندیم«. استفان سرش را به نشانه ي موافقت تکان داد

چطور می تونی نصور کنی که ما دیگه هیچ وقت نیروي بهتري براي . کنم زمان جنگ رسیدهفکر می «: والدیمیر گفت

  »ایستادگی خواهیم داشت؟ یه شانسی به این خوبی؟

  »- شاید یه روزي. هیچ چیزي غیر ممکن نیست«

رد و دوباره به والدیمیر مکثی ک» .و اون ها فقط سال به سال قوي تر شدن. ما پونزده هزار سال منتظر بودیم، استفان«

اگه ولتوري برنده ي این مبارزه «. وقتی دید که من هم او را نگاه می کنم هیچ تعجبی از خود نشان نداد. من نگاه کرد

فکرشو بکن . با تمام فتوحاتی که به نیروشون اضافه کردن. بشه، با قدرتی بیش از اونچه باهاش اومدن برخواهند گشت

تازه اآلن داره یه خورده « -او چانه اش را به طرف من تکان داد- » یزي بهشون میدهفقط همون تازه متولد شده چه چ

والدیمیر به طرف بنجامین سر تکان داد، که شق و رق ایستاده » .تکان دهنده-و اون زمین. قابلیتش رو کشف می کنه
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ا اون دوقلوهاي جادوگرشون هیچ ب«. تقریباً همه مثل من داشتند حرفهاي رومینیایی ها را استراق سمع می کردند. بود

  .چشمان او به سمت زفرینا و بعد، کیت حرکت کرد» .احتیاجی به تردستی یا آتیش بازي ندارن

در هر حال، اگر . ولی می فهمم چی میگی. نه اینکه اون ذهن خون دقیقاً الزامی نیست«. استفان به ادوارد نگاه کرد

  ».پیروز بشن خیلی بدست میارن

  »چه ما تالش می کنیم بذاریم داشته باشن، تو موافق نیستی؟بیش از اون«

  »...و اون یعنی. فکر کنم باید موافقت کنم«. استفان آه کشید

  ».که ما باید وقتی که هنوز امید هست جلوي اونها بایستیم«

  »...اگه فقط بتونیم فلجشون کنیم، یا حتی، چره ي واقعیشونو نشون بدیم«

  ».کار رو تموم می کننبعداً، یه روزي، بقیه «

  ».حداقل. و انتقام دیرینه ي ما گرفته میشه«

  ».انگار این تنها راهه«: آنها براي لحظه اي چشمانشان را بهم دوختند و بعد هم صدا با هم زمزمه کردند

  ».بنابراین ما می جنگیم«: استفان گفت

واهی در کشمکش است، لبخندي که رد و بدل هرچند می توانستم ببینم که آنها مرددند، و صیانت نفسشان با خونخ

  .کردند سرشار از امید بود

  ».ما می جنگیم«. والدیمیر موافقت کرد

در آن صورت، دو خون آشام . به نظر این چیز خوبی بود؛ مثل الیستیر، من مطمئن بودم که نبرد اجتناب ناپذیر است

  .تصمیم رومانیایی ها همچنان باعث می شد برخود بلرزم اما. دیگر که در کنار ما می جنگیدند می توانست کمکی باشد

ما باور داریم که ولتوري داره از حد «. صداي معموالً بم او موقرانه تر از همیشه شده بود» .ما هم می جنگیم«: تیا گفت

  .ردندچشمان او روي جفتش درنگ ک» .ما هیچ عالقه اي نداریم که بنده ي اونها بشیم. حقوق خودش تجاوز می کنه

انگار باید حق آزادي رو . ظاهراً، من تو بورسم«. بنجامین نیشخند زد و نگاه موزیانه اي به سمت رومانیایی ها انداخت

  ».برنده بشم

این اولین باري نیست که من براي اینکه خودمو از زیر سلطه ي شاه بودن دور نگه «: گرت با لحن استحزاءآمیزي گفت

  ».این رهایی از ستمه«. و به پشت بنجامین زد او جلو آمد» .دارم می جنگم

  ».و باهاش می جنگیم. ما با کارالیل می ایستیم«: تانیا گفت



 www. twilight . ir                                                   بال: کتاب سوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ١١صفحھ 

  .انگار اظهار عقیده ي رومانیایی ها باعث شده بقیه حس کنند باید آنها هم موضع خودشان را اعالن کنند

د؛ لبهاي شارلوت نارضایتی او را نشان می او به همراه کوچک اندامش نگاه کر» .ما تصمیمی نگرفتیم«: پیتر گفت

  .در عجب بودم که این تصمیم چه بود. به نظر می رسید که او تصمیمش را گرفته است. دادند

  »این براي منم صدق می کنه،«: رندل گفت

  »و همین طور من،«: مري اضافه کرد

  ».ما از خون آشاما نمی ترسیم«: کرد با پوزخندي اضافه» .دسته ي گرگا با کالنا می جنگن«: ناگهان جیکوب گفت

  »بچه کوچولوها،«: پیتر زیر لب گفت

  »نوزادها،«: رندل تصحیح کرد

  .جیکوب پوزخندي زد

من می دونم که . خوب، منم هستم«: مگی که خودش را از زیر دست نگهدارنده ي سیوبهان بیرون می کشید، گفت

  ».نمی تونم نادیده اش بگیرم. حق با طرف کارالیله

او فضاي اجتماع را که با انفجار غیر » کارالیل،«. سیوبهان با چشم هاي نگران به جوانترین عضو گروهش خیره شد

. منتظره ي اعالن وجودها ناگهان رسمی شده بود نادیده گرفت و طوري حرف می زد انگار خودشان دوتا تنها بودند

  ».من نمی خوام به جنگ ختم بشه«

. او لبخند نصفه نیمه اي زد» .خودت می دونی که اون آخرین چیزیه که من خواهانشم .منم نمی خوام، سیوبهان«

  ».شاید تو باید روي با صلح حل شدنش تمرکز کنی«

  ».خودت می دونی که کمکی نمی کنه«

اپیدا اما گفتگوي رز و کارالیل را درمورد رهبر ایرلندي ها به یاد آوردم؛ کارالیل معتقد بود که سیوبهان یکجور قابلیت ن

  .و با اینهال سیوبهان خودش به این موضوع باور نداشت -قدرتمند داشت تا کاري کند که چیزها باب میلش پیش بروند

  »ضرري نداره،«: کارالیل گفت

  »نتیجه اي که می خوام رو هم باید تجسم کنم؟«: با طعنه گفت. سیوبهان چشمانش را چرخ داد

  ».اگه لطف کنی«. می زدحاال کارالیل داشت آشکارا نیشخند 
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پس احتیاجی نیست که خانواده ي من حظورشو اعالم کنه، هست؟ چون دیگه احتمالش نیست که «: او جواب داد

زوج سایوبهان، لیام، . او دستش را روي شانه ي مگی برگرداند و دختر را به خودش نزدیک تر کرد» .جنگی دربگیره

  .ساکت و بی حالت ایستاده بود

ه در اتاق به خاطر بده بستان شوخی هاي واضح کارالیل و سایوبهان حیرت کرده بودند، اما آنها توضیحی تقریباً هم

  .براي کارشان ندادند

گروه به آرامی پراکنده شدند، بعضی ها براي شکار رفتند، بعضی ها رفتند . آن پایان سخنرانی هاي دراماتیک آنشب بود

  .تلویزیونها و کامپیوترها سپري کنندتا وقتشان را با کتابهاي کارالیل یا 

  .جیکوب هم دنبال ما راه افتاد. ادوارد، رنزمه و من، به شکار رفتیم

صداي خرناس » .زالوهاي احمق، خیال کردن یه کی هستن«: وقتی از خانه خارج شدیم زیر لب غرولندکنان گفت

  .مانندي درآورد

  »ات بدن شوکه میشن، مگه نه؟زندگی هاي برترشونو نج نوزادهاوقتی «: ادوارد گفت

  ».آره، چه جورم«. جیک لبخند زد و مشتی به شانه ي او زد

ما همه دوباره وقتب به زمانی که انتظار داشتیم ولتوري ها بیایند نزدیک تر می شدیم . این آخرین سفر شکاري ما نبود

بیرون در زمین بیسبالی که آلیس دیده بود از آنجایی که موعد دقیق نبود، قصد داشتیم چند شبی را . شکار می کردیم

. تمام چیزي که می دانستیم این بود که آنها روزي می آمدند که برف روي زمین نشسته بود. بمانیم، فقط براي احتیاط

در این . نمی خواستیم ولتوري خیلی به شهر نزدیک شود و، دیمیتري آنها را به هرجایی که ما بودیم هدایت می کرد

  .که رد چه کسی را می گرفت و حدس زدم از آنجایی که نمی توانست مرا ردیابی کند دنبال ادوارد می گشت فکر بودم

در حین شکار به دیمیتري فکر کردم، توجه کمی به صیدم یا دانه برف هایی که باالخره ظاهر شده بودند اما قبل از 

یمیتري می فهمید که نمی تواندرد مرا بگیرد؟ دراین آیا د. اینکه به زمین خاکی تماس پیدا کنند آب می شدند داشتم

باره چه برداشتی می کرد؟ آرو چطور؟ یا اینکه ادوارد اشتباه می کرد؟ انتظارات کمی از آنچه می توانستم دور بر حفاظم 

در برابر چیزهایی که جاسپر، آلیس و  -هرچیزي که بیرون از ذهن من بود آسیب پذیر بود. تحمل کنم می رفت

  .شاید استعداد دیمیتري هم کمی متفاوت عمل می کرد. جامین قادر به انجامش بودند باز بودبن

گوزن شمالی نیمه خشک شده از دست هایم به زمین پر سنگالخ . و بعد فکري به ذهنم رسید که سریع مرا به خود آورد

با حواسپرتی به دستهاي خون . ر می شدنددانه هاي برف چند اینچ باالتر از بدن گرم گوزن با صداي ضعیفی تبخی. افتاد

  .آلودم خیره شدم

  .ادوارد واکنش مرا دید، با عجله پیش من آمد و صید خودش را نیمه کاره رها کرد
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چشمانش جنگل اطرافمان را جستجو کردند، به دنبال هرچیزي که باعث رفتار » چی شده؟«: با صداي ضعیفی پرسید

  .من شده بود

  »رنزمه،«: با صداي خفه اي گفتم

اون حالش . می تونم افکار اون و جیکوب رو هردو بشنوم. اون درست بین اون درخت هاست«: مرا خاطرجمع کرد

  ».خوبه

تو واقاً فکر می کنی که یه ارزشی داره، که به یه دردي می  -منظورم این نبود، داشتم به حفاظم فکر می کردم«: گفتم

من بتونم زفرینا و بنجامین رو از خطر حفظ کنم، حتی اگه بتونم اون موقع  خوره، من می دونم دیگران امیدوارن که

  »اگه اون یه اشتباه باشه چی؟ اگه اعتماد تو به من دلیل شکستمون باشه؟. فقط واسه چند ثانیه نگهش دارم

ناراحت  نمی خواستم رنزمه. صدایم داشت هیستریایی می شد، هرچند به قدري کنترل داشتم که آهسته نگهش دارم

  .شود

بال، چی شد که همچین فکري کردي؟ معلومه، این فوق العادست که تو می تونی از خودت محافظت کنی، اما تو «

  ».خودتو بی خودي عذاب نده. مسئول نجات دادن هیچکی نیستی

این ناقصه، اما اگه نتونم از هیچ چیزي حفاظت کنم چی؟ این چیزي که من انجام میدم، «: بریده بریده زمزمه کردم

  ».شاید دربرابر المکس اصالً  کاري نکنه. هیچ ریتم یا قانونی براش نیست! نامنظمه

کاري که اون می کنه هیچ تفاوتی با کاري که . و نگران الک هم نباش. وحشت زدهنشو«. او مرا آرام کرد» ...هییش«

  ».ه من می تونم نمی تونه وارد سرت بشهاون بیش از اونچی ک - فقط یه حقه اس. جین یا زفرینا انجام میدن نداره

خیلی طبیعی و عادي به نظر میومد، ! اما رنزمه می تونه«: مثل ویوتانه ها از بین دندان هایم با صدایی هیس مانند گفتم

ولی اون افکارشو درست مثل بقیه توي . همیشه بخشی کسی بود که اون هست. قبالً هیچ وقت بهش شک نکرده بودم

  »!حفاظ من حفره هایی داره، ادوارد. ذارهسر من هم می

لبهایش بهم فشرده شده بودند، انگار . با ناامیدي به او خیره شدم، منتظر بودم الهام ناگهانی و وحشتناك مرا تصدیق کند

  .حالت چهره اش کامالً آرام بود. داشت سعی می کرد تصمیم بگیرد یک چیزي را چگونه ادا کند

براي ماه ها چشم پوشی از چیزي که واضح بود حس می » پیش بهش فکر کردي، درسته؟تو خیلی وقت «: پرسیدم

  .کردم احمقم

  ».اولین باري که بهت دست زد«. او با سر تائید کرد، لبخند کمرنگی گوشه ي لبهایش را باال می برد

نمی کنه؟ فکر نمی کنی یه  و این تورو اذیت«. به خاطر حماقت خودم آه کشیدم، اما آرامش او کمی مرا نرم کرده بود

  »مشکل باشه؟
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  ».من دو تا نظریه دارم، یکیش احتمالش از اون یکی بیشتره«

  ».اول اون که بعید تره رو بهم بگو«

من قبل درباره ي اینکه چطور ذهن تو روي . خوب اون دختر توا، از نظر ژنتیکی نیمی از تو تو وجودشه«: او اشاره کرد

  ».شاید اون هم روي همون فرکانسه. یه ي ماست باهات شوخی می کردمیه فرکانس متفاوت از بق

و اگه الک هم روي یه . ذهنشو می شنون همه. اما تو می تونی خیلی خوب ذهنشو بخونی«. این مرا متقاعد نمی کرد

  »؟-فرکانس متفاوت باشه چی؟ چی میشه اگه

اسه همینه که فکر می کنم نظریه ي بعدي محتمل و. من فکر اونو هم کردم«. او انگشتش را روي لبهاي من گذاشت

  ».تره

  .دندان هایم را به هم فشردم و منتظر شدم

  »یادته کارالیل، دئرست بعد از اون که اون اولین خاطره اش رو بهت نشون داد، درمورد اون به من چی گفت؟«

دقیقاً عکس اون کاري رو انجام بده که  انگار اون می تونه. چه چرخش جالبی"اون گفت، «. معلوم بود که به یاد داشتم

  »".تو میدي

  ».شاید اون استعداد تورو هم گرفته و وارونش کرده. و سر همون بود که به فکرش افتادم. آره«

  .به آن فکر کردم

  »تو همه رو بیرون از سرت نگه میداري،«: او شروع کرد

  »ن نگه داره؟و هیچ کس نمی تونه اونو بیرو«: با تردید جمله را تمام کردم

و اگه اون میتونه وارد سر تو بشه، شک دارم هیچ حفاظی توي این سیاره باشه که بتونه . این نظریه ي منه«: او گفت

از اون چیزهایی تا حاال دیدیم، مشخصه که هیچ کس نمی تونه وقتی اجازه میده . این کمک می کنه. اونو دور نگه داره

و من فکر می کنم اگه نزدیکش بیان، هیچ کس . صداقت اون تصاویر شک کنه اون افکارش رو بهشون نشون بده، به

  »...اگه آرو بهش اجازه ي توضیح بده. نمی تونه نذاره اون بهش نشون بده

  .از فکر نزدیک بودن رنزمه به چشم هاي حریص و مه گرفته ي آرو، لرزیدم

ل هیچ مانعی نیست که اون رو از دیدن حقیقت خوب، حداق«: ادوارد در حالی شانه هاي سخت مرا می مالید، گفت

  ».بازداره

  »اما حقیقت براي متوقف کردن اون کافیه؟«: زیر لب گفتم

  . براي این یکی، ادوارد جوابی نداشت
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  فصل سی و پنجم

  ضرب العجل

  

رِنزمه رو .  یک جور لحن القاي خون سردي در جمله اش بود »؟  داري میري بیرون« ادوارد با بی عالقگی پرسید 

  . غوش گرفت و به سینه اش فشار دادکمی تنگ تر در آ

  . دادم خود به خود جوابش رو» ... دارمره یه سري کارهاي دقیقه ي نودي آ« 

  »زود برگرد پیشم « : رو زد  مورد عالقه ي من ادوارد لبخند

  »همیشه همین کارو میکنم « 

.  خرین برگشتم کیلومتر شمار را نگاه کرده است یا نهمطمئن نبودم که بعد از آ . اش را برداشتم دوباره ماشین ولوو

؟  گویم یا فهمیده بود که چرا رازم را به او نمی، آ ده و فهمیده بود که من یک راز دارماینکه چقدر مسائل را کنار هم چی

کردم ادوارد به این  ؟ فکر می دانست را خواهد فهمید که اون میآیا حدس زده بود که آرو به زودي تمام چیزهایی 

سعی داشت زیاد به که او حدس میزدم .  این توضیح میداد که چرا هیچ دلیلی از من نخواسته بود.  نتیجه رسیده باشد

را از رفتار عجیب من در یا اون این مساله آ . من را از ذهنش دور نگه دارد رفتارکرد  سعی می.  این موضوع فکر نکند

  دانستم او توانسته نتیجه گیري کند یا نه؟ ؟ نمی تشاز سوزوندن کتابم در آ ؟ لیس رفت فهمیده بودروزي که آ

به ابرهاي سنگین  رو چشمهایم.  درمیان تاریکی سرعت گرفتم . هوا مثل غروب تاریک بود.  تنگی بودبعد از ظهر دل

لیس در ذهنش دیده شاندن زمین و ساختن  صحنه اي که آیا این برف براي پو؟ آ یا ممکن بود امشب برف بباردآ . بود

یم به کشیدن کرد وقت داشتیم و بعد باید شروع می روز دیگه دو ادوارد پیش بینی کرده بود که حدوداً ؟ بود کافی بود

  . لتوري ها به جایی که انتخاب کرده بودیمو

لیس را فکر کردم هدف آ. رفتم آخرین سفرم را به سیاتل بیاد آوردم  همانطور که در میان جنگل رو به تاریکی پیش می

اگر به . وکش را می فرستاد ، فهمیده ام هاي مشک ، جایی که او مشتري نکسفرستادنم به دفتر ویرانه ي جی ج از

یا  اصال می توانستم بفهمم چه چیزي باید درخواست کنم ؟ اگر او را به عنوان از دفترهاي قانونیش رفته بودم ، آیکی 
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نکس یک جاعل مالقات می کردم آیا هرگز می فهمیدم که جی ج "وکیل قانونی"ت نکس یا جیسون اسکاجیسون ج

  . این سرنخ من بود . است ؟ باید از راهی وارد می شدم که بفهمم مشغول انجام کار غیر قانونی هستم اسناد غیر قانونی 

هاي مشتاقی را که  پیشخدمت.  چند دقیقه زود رسیده بودم . وقتی به داخل پارکینگ رستوران پیچیدم هوا تاریک بود

با اینکه من عجله ي زیادي براي اتمام این کار .  داخل رستوران منتظر شدم.  در ورودي ایستاده بودن نادیده گرفتم

تر  جی سعی داشت در مقابل مخاطب پایینبه نظر می رسید  ، خانواده ام داشتم ، و برگشت نزد واجب اما ناراحت کننده

حس کردم که تبادل پول و مدارك در پارکینگ تاریک احساساتش را جریحه دار خواهد  . از خودش بی تفاوت جلوه کند

  .   کرد

به طبقه باال راهنمایی کرد یک فضاي  چاپلوس من رو مخصوص گفتم و سر پیشخدمت نکس را در لژاسم جی ج

ت چرم گوساله با شیارهاي عاجی رنگم را به او دادم تا این حقیقت کُ.  داشت ک با یک شومینه سنگییخصوصی کوچ

در پیراهن مهمانی صدفی . لباس مناسب استفاده کرده ام لیس در مورد نم که براي لباس پوشیدن از ایده آرا پنهان ک

هنوز به زیبا بودن براي کسی بجز ادوارد  .نمی توانستم چاپلوسی دیگران راتحمل کنم  .خودم نفس راحتی کشیدم 

  .وقتی پیشخدمت تلوتلو خوران برمی گشت ، با لکنت تعریف و تمجید نصف و نیمه اي کرد  .عادت نداشتم 

ل از دست دادن اجتناب ناپذیرم آنها را با و قب، م ادانگشتانم را نزدیک شعله ها قرار د آتش منتظر شدم ومن در کنار 

ولی  ، ها وجود دارد گاه بود که چیز متفاوتی در مورد کالناز این موضع آ با این که جی کامالً. شعله آتش گرم کردم 

  . این کار می تونست عادت خوبی براي تمرین باشد

سوختن چه . تش فرو ببرم درون آ یک صدم ثانیه با خود فکر کردم چه احساسی خواهم داشت اگر دستهایم رابراي 

  .حسی خواهد داشت 

مشخص بود که من  ت او را هم گرفت و کامالًسرپیشخدمت کُ. ورد ا از این حالت بیمار گونه بیرون آورود جی من ر

  .راسته کرده بود ودم که براي این مالقات خودش را آتنها کسی نب

  »متاسفم که دیر کردم « :  به محض اینکه تنها شدیم جی گفت 

  »سروقت اومدین  نه ، دقیقاً« 

دستش را دراز کرد و هنگامی که دست می دادیم متوجه شدم انگشتان او هنوز به طور قابل توجهی از انگشتان من 

  . به نظر نمی رسید از این مسئله ناراحت شده باشد . گرمتر است 

  »رسید خانم کالن  اگه جسارت من رو ببخشید ، شما به طرز گیج کننده اي زیبا به نظر می« 

   »من رو بال صدا کنید  لطفاً متشکرم جی ،« 

او با  »ناراحت کننده است ... خیلی کمتر  . قاي جاسپر متفاوتهردن با شما خیلی از کار کردن با آباید بگم تجربه کار ک« 

  .دو دلی لبخند زد 
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  »جاسپر حضور دلگرم کننده اي داره  همیشه فکر می کردم! واقعا ؟« 

.  در حالی که به طور واضح اصال موافق نبود »! ؟ واقعا اینطوره «ش زمزمه کرد مودبانه با خود. رفت ابروهایش درهم 

  جاسپر با این مرد چه کرده بود ؟! چقدر عجیب 

  »زیادیه که جاسپر رو میشناسید ؟ یا مدت آ« 

او رو از قاي جاسپر کار می کنم و همکار قدیمه من من بیشتر از بیست ساله که با آ« :  با ناراحتی آهی کشید و گفت

  .  ماهیچه هاي او نامحسوس منقبض شد » ته ، او هیچ وقت تغییر نمی کنه پانزده سال قبل از اون زمان می شناخ

   »اسپر از این نظریه جورایی جالبه ره جآ« 

  .  انگار که با این کار می توانست  افکار مزاحمش را از بین ببرد.  جی سرش را تکان داد

   »؟  چرا نمی نشینید بال« 

همانطور که حرف می زدم پاکت  » براي برگشت به خونه در راه هم دارم رانندگی طوالنی . راستش یکم عجله دارم « 

  .وردم و به او دادم ا که مبلغ پاداش اضافه اي هم در آن بود از کیفم بیرون آضخیم سفیدي ر

امیدوار « . ، درون جیب داخلی کتش قرار داد  پاکت را بدون چک کردن مبلغ. کمی ناامیدي در صدایش بود  »اوه « 

  »بتونیم براي یک دقیقه صحبت کنیم  بودم

  »در چه موردي؟ « :  با کنجکاوي پرسیدم

  »می خوام مطمئن بشم که راضی هستید بذارید اول مدارك شما رو بدم ،  راستش ،« 

  . ورد اکت مانیلی استاندارد بیرون آیک پن آ برگشت و سامسونتش را روي میز گذاشت ، چفتش را باز کرد و از

جی عکس . با این که نمی دانستم باید دنبال چه چیزي بگردم پاکت را باز کردم و نگاه سرسري به محتویاتش انداختم 

به همین خاطر در نظر اول مشخص نبود که عکس روي گواهی نامه . جیکوب را جدا و رنگش را عوض کرده بود 

 براي کسري از ثانیه به عکس پاسپورت .  هر دو کامال بی عیب به نظر می رسیدند.  استرانندگی و گذرنامه یکی 

  .یک غده داشت درون گلویم رشد می کرد . به سرعت نگاهم را برگرفتم . ونسا ولف نگاه کردم 

  »متشکرم « :  به او گفتم

من بهتون « . اراحت شده است ، ن حس کردم از اینکه چک کردن من دقیق تر نبود.  چشمهایش کمی باریک شدند

   »ت امنیتی تخصصی رو هم رد می کنندترین اقداما همه اونها دقیق.  بی نقصن اطمینان می دم که همه مدارك کامالً

  »م از کاري که برام کردید قدر دانی می کن من واقعاً. مطمئنم که همینطوره جی « 
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» ، راحت باشید و پیش من بیایید  که خانواده کالن نیاز داشتندینده براي هرچیزي در آ. باعث خوشحالی من بود بال « 

ولی این یک دعوت نامه به نظر می رسید براي گرفتن جاي جاسپر به عنوان  ، به منظورش اشاره اي نکرد او صریحاً

  .رابط 

  »استید راجع به چیزي  صحبت کنید ؟ می خو« 

 »من روي لبه سنگ نشستم ، او هم کنار . او به حالتی پرسشگرانه به شومینه ي سنگی اشاره کرد  »... کمی . بله ... ما

  . ورد و شروع کرد به پاك کردن ز پیشانیش می بارید ، یک دستمال آبی ابریشمی از جیبش بیرون آعرق ا.  من نشست

  »د ؟ با برادرش ازدواج کردی قاي جاسپر هستید یاخانم آ شما خواهر« او پرسید 

  »با برادرش ازدواج کردم « ی خواهد به کجا برسد تصحیح کردم در حالی که نمی دانستم م

  »پس شما باید همسر آقاي ادوارد باشید « 

  »بله « 

، خیلی خوبه که  با تاخیر تبریک میگم .من همه اسم ها را خیلی زیاد دیده ام  ، می بینید« او عذرخواهانه لبخند زد 

  »همراه دوست داشتنی اي پیدا کردند همه مدت همچین  از این قاي ادوارد بعدآ

  »خیلی ممنون « 

قاي چه درجه باالیی از احترام براي آ می تونید تصور کنید که من طی این سالها« او مکث کرد و عرقش را پاك کرد 

  »اسپر و کل خانواده او پیدا کردم ج

  .من هوشیارانه سرم را تکان دادم 

  . ید و بدون صحبت کردن نفسش را بیرون داداو نفس عمیقی کش

  »ی کنم هر چیزي که می خواهید ، بگید جی ،خواهش م« 

فقط اگه شما به من اطمینان بدید که قصد ندارید اون دختر کوچولو « دیگر کشید و با عجله زمزمه کرد  او یک نفس

   »د ، من امشب خیلی راحتر می خوابم از پدرش بدزدی رو

  .یک دقیقه طول کشید تا نتیجه غلطی را که او گرفته بود بفهمم  »اوه « :  با گیجی گفتم

  . در تالش براي اطمینان دادن به او به سختی لبخند زدم» چنین چیزي نیست  اوه نه ، اصالً« 

  »ه اتفاقی براي من و شوهرم بیفته ماده می کنم ، براي موقعی کمن فقط دارم یک جاي امن براي او آ« 

  »آیا انتظار اتفاقی رو می کشید ؟ « باریک شدند چشمهایش 
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  »البته به من ربطی نداره « رخ شد و بعد معذرت خواهی کرد او س

دیدم که سرخی پشت تمام اجزاي صورتش منتشر شد و مثل همیشه از اینکه مانند دیگر تازه متولد ها نبودم خوشحال 

  .ور بود شرم آ بی به نظر میرسید و کشتنش واقعاًمرد خواز کار غیر قانونی اش  جی جداً.  شدم

  »چ وقت نمی دونه چه چیزي پیش میاد دم هیآ« آه کشیدم  

مد و وقاي جاسپر پیش من اپس لطفا از من نرنجید ، ولی اگه آ.  رزو می کنممن بهترین شانس رو براتون آ« اخم کرد 

  »... رو به چه نامهایی تنظیم کردم پرسید که این اسناد 

  »از معامله ما با خبر باشه  قاي جاسپر کامالًیز براي من بهتر از این نیست که آهیچ چ. بهش بگید  حتما فوراً«

  »وندن و صرف شام به شما غلبه کنم ؟ یا من میتونم براي مو آ« :  او گفت

  »همین اآلنش هم وقت کمی دارم « 

براي  اگر خانواده کالن چیزي نیاز داشتند لطفاً ، میکنم رزوها رو براي سالمتی و خوشحالیتونپس دوباره بهترین آ« 

  » . تماس با من درنگ نکنید

  »متشکرم جی « 

حالتی بین نگرانی و  . وقتی به عقب نگاه کردم دیدم که به رفتن من خیره شده بود . با محموله قاچاقم او را ترك کردم

  . پشیمانی داشت

.  چراغهاي جلوي اتوموبیل را روشن کردمه بود و من براي غلبه بر تاریکی شب سیا.  راه برگشتم وقت کمتري گرفت

هاي سنتی به  شامخون آ . ، نبودند لیس و فراري من هم میشدها که شامل پورشه آ وقتی به خانه رسیدم بیشتر ماشین

تصویر ذهنی .  نکنم نها در شب فکردم به شکار آسعی کر . رفتند تا عطششان را سیر کنند دور ترین جاهاي ممکن می

  .  قربانیانشان باعث انقباض عضالتم میشد

 . نها مشغول بحث تفریحی در مورد ارزش غذایی خون حیوانات بودندآ.  ت در اتاق جلویی حضور داشتندرِفقط کیت و گَ

  . دن را بسیار طاقت فرسا دیده بوم غذایی گیاهخوارنه تالش کرده و آت براي یک رژیرِبه نظرم رسید که گَ

بقیه  . در میان درختان اطراف کلبه بود -بدون شک  -جیکوب .  را براي خواب به خانه برده بود رِنزمهحتما ادوارد 

  . نالی ها بیرون بودندشاید با بقیه د ، براي شکار رفته بودند خانواده هم حتماً

  . ، سریع عمل کردم استفاده از موقعیتو من براي  . همه اینها به طور کلی باعث میشد خانه در اختیار من باشد

شاید اولین  ، لیس و جاسپر میشدمن اولین نفري بودم که وارد اتاق آتوانستم این راحس کنم که بعد از مدت ها م می

حتما قبال  . در سکوت کمد بزرگشان را گشتم تا کیفی را که میخواستم پیدا کنم . را ترك کردند نفر بعد از شبی که ما
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به  . به عنوان کیف پول استفاده میشد ن نوعی که معموالًاز آ ، یک کیف چرمی کوچک سیاه.  لیس بوده آمتعلق ب

هجوم بردم که حدودا سپس به اندك دارایشان .  ن را حمل کندهم به راحتی آ رِنزمهاندازه کافی کوچک بود که حتی 

، دزدي از اینجا به نظرم کمتر  م میکردناتاق همه را غمگیچون این .  مریکایی بوددو برابر در آمد یک خانواده متوسط آ

درون کیف  يها هاي جعلی را روي پول پاکت کارت شناسایی و پاسپورت.  هر جاي دیگري جلب توجه میکرد از

به جان توانستم براي کمک  رقت به کوله بار ناچیزي که می لیس و جاسپر نشستم و باسپس روي لبه تخت آ . گذاشتم

  . یکباره از تخت پایین افتادم . احساس درماندگی کردم.  ، نگاه کردم نها بدهمو بهترین دوستم به آدخترم 

  ؟ توانستم بکنم ولی چه کار دیگري می

  . چندین دقیقه با سري خمیده همانجا نشستم قبل از اینکه اشاره یک ایده خوب به ذهنم برسد ،

  ....اگر

خواستند فرار کنند ، پس این شامل قبول مرگ دیمیتري هم  و جیکوب می رِنزمه اگر من قرار بود این را  باورکنم که

  . لیس و جاسپر هم میشدکه این مساله شامل آ ، و این به باقیماندگان فرصت نفس کشیدن میداد . میشد

توانست  می رِنزمهپیوستند  اگر دوباره به هم می ؟ کمک کنند رِنزمهلیس و جاسپر نتوانند به جیکوب و پس چرا آ 

و جیکوب هر  رِنزمهغیر از اینکه  ، هیچ دلیلی وجود نداشت که این اتفاق نیافتد . بهترین حمایت ممکن را داشته باشد

  ؟ نها بگرددتوانست به دنبال آ چطور او می . لیس بودندنقاط کور آ دو

مثل همیشه میز  . زمه و کارالیل رسیدمیت ااز حال گذشتم  و به سوئ . یک لحظه فکر کردم و بعد اتاق را ترك کردم

روي  . همه چیز مرتب در ستون هاي بلند جاي گرفته بود . بی رنگنقشه هاي آ زمه پوشیده بود از طرح ها وتحریر ا

یک کاغذ سفید و  . نها یک جعبه لوازم تحریر بود، در یکی از آ دان قرار داشت میز باالي صفحه کارش یک دسته کاغذ

  . خودکار برداشتمیک 

 رِنزمهلیس نتواند جیکوب یا اید آش . روي تصمیمم تمرکز کردم . پنج دقیقه تمام به صفحه عاجی رنگ خالی خیره شدم

نقدر با نا امیدي آرزو کردم که او آ . من او را در حال دیدن این صحنه تصور کردم . توانست ولی من را می ، را ببیند

  . دمشغول نباشد که توجهی نکن

به اندازه  . نها بوده نظر بهترین مکان براي فرستادن آرا در تمام صفحه نوشتم ریو ب  1ریو د ژانیرورامی کلمه  به آ عمداً

اکنون  . بردند مریکاي جنوبی به سر میو طبق آخرین گزارشها آلیس و جاسپر هم از قبل در آ ، کافی از اینجا دور بود

یعنی وحشت افزایش   ، رِنزمهینده ولی هنوز راز آ ، مشکل قدیمی ما کنار رفته بودمده بود که مشکل بزرگتري پیش آ

امیدوار  - جنوب برویم و حاال این جیکوب و به هر حال ما قبال تصمیم داشتیم به سمت . او وجود داشت نّرقابت وار س

  . لیس بودند که وظیفه داشتند به دنبال افسانه ها بروندآ -بودم

1.Rio de Janeiro  :شهري در برزیل  
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 . بدون من ادامه دهد رِنزمهبهتر بود .  هایم را به هم فشردم دندان.  دوباره سرم در مقابل هجوم انگیزه گریه پایین افتاد

  . ولی از حاال دلم برایش تنگ شده بود به حدي که از تحملم خارج بود

چون بعید بود که  . ن را پیدا کندجایی که جیکوب خیلی زود آ.  یک نفس عمیق کشیدم و یادداشت را در کیف گذاشتم

  . در دبیرستان زبان پرتغالی ارائه شود ، امیدوار بودم جیک حداقل به عنوان زبان اختیاري اسپانیایی را گذرانده باشد

  . دیگر چیزي به جز انتظار وجود نداشت

نجا همان کشتارگاهی بود آ . ولتوري ها را دیده بود گذراندندن در جایی که آلیس رسید ادوارد و کارالیل این دو روز را

  ، به نظرم این براي کارالیل یک تکرار بود . ن حمله کرده بودندهاي ویکتوریا تابستان گذشته به آ که تازه متولد

  . ماندیم خانواده مان میاینبار من و ادوارد در کنار .  جدید بود ولی براي من کامالً . ن را دیده بودقبال آصحنه اي که 

نها از دیدن کردم که آیا آ با خودم فکر می . ولتوري ها هم ادوارد و هم کارالیل را رد یابی کنندکردیم که  فکر می

توانستم تصور کنم که  نمی ؟ نها میشدآیا این باعث احتیاط آ ؟ اینکه شکارشان فرار نکرده شگفت زده خواهند شد

  . ري و احتیاط داشته باشندولتوریها نیازي به هوشیا

فقط  ! حتما همین کار را میکردم.  ماندم باز هم پیش ادوارد می ، با وجود اینکه احتماال من براي دیمیتري نامرئی بودم

  . چند ساعت براي با هم بودن وقت داشتیم

ن صحبت کردن از آ . من هم نمی خواستم  وجود داشته باشد . لحظه ي خداحافظی وجود نداشت براي من و ادوارد

تمام .  بنابراین باهم خداحافظی نکردیم.  خر نوشتهدر آ "پایان"دقیقا مثل نوشتن .  مثل این بود که واقعا به انتها برسیم

نست ما را جدا از هم پیدا اتو هر چیزي که به دنبال ما بود  نمی.  کردیم یکدیگر را لمس می این مدت کنار هم بودیم و

  . کند

      وقتی با جیکوب در سرما چادر  . خیمه اي بر پا کردیم رِنزمه، براي  ،میان جنگل حفاظت شده عقب ترچند یارد 

ن گذشته ماه ژوئ تقریبا باورش غیر ممکن بود که چقدر از . زدیم بیشتر به صحنه هاي از پیش دیده شده شبیه بود می

دل  سه نوع مختلف از ، ما غیر ممکن به نظر میرسیدهفت ماه پیش رابطه ي سه طرفه  . همه چیز تغییر کرده است

به طور وحشتناکی خنده دار بود که تمام  . اما همه چیز در یک توازن کامل به سر میبرد . شکستن هاي اجتناب ناپذیر

  . ن نابود میشدندهاي پازل درست قبل از کامل شدن آ قطعه

 رِنزمهوقتی جیکوب و  . ب نشدندوچک برف در زمین سنگی آبلور هاي کاینبار  .بل از عید دوباره برف بارید شب ق

برف اولین الیه   -بیدار نمی شود رِنزمهنقدر بلند خرناس می کشید که من تعجب کردم چطور جیکوب آ -خواب بودند

   ،  همزمان با سرخ شدن خورشید. نازك یخی را روي زمین تشکیل داد و بعد تبدیل شد به توده هاي ضخیم تر 

من و ادوارد همانطور که به زمینه سفید درخشان نگاه می کردیم دستهاي . لیس دیده بود کامل شد صحنه اي که آ

  .هیچ کدام حرفی نزدیم . یکدیگر را گرفتیم 
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نها گواهی می داد ، بعضی طالیی روشن و چشمهاي خاموششان بر آمادگی آ. جمع شدند  در امتداد صبح بقیه افراد هم

جیکوب با . کمی بعد از اینکه همه ما جمع شدیم صداي حرکت گرگ ها هم در جنگل شنیده شد .  سیر بعضی قرمز

  . نها بپیودند را در خواب ترك کرد تا به آ رِنزمهاو . سرعت از چادر خارج شد 

ره ها قرار شاهدان ما مثل لژ نشینها در کنا. هاي بی قاعده اي منظم می کردند  ادوارد و کارالیل بقیه را در صف

  .  گرفتند

وقتی او بیدار شد به او کمک کردم تا . نها را تماشا می کردم دم و آمنتظر بیدار شدنش ایستاده بو رِنزمهمن کنار چادر 

به  برق لباسهایی که دخترانه و پر زرق و.  لباسهایی را که با دقت دو روز پیش برایش انتخاب کرده بودم ، بپوشد

نقدر ضخیم بودند که وقتی در پشت یک گرگینه اي غول پیکر از ایالتی به ایالتی دیگر در واقع آنظرمی رسیدند ، ولی 

سرنخ و  ، ن مدارك ، پولکیفی که در آ. سیاه را قرار دادم روي ژاکتش کیف چرمی . می رفت کامال او را بپوشانند 

ن را آنقدر قوي بود که بتواند آ. اشته بودم ه را گذنمیزم را براي خودش ، جیکوب ، چارلی و رِیادداشت هاي محبت آ

  . تحمل کند 

ز من سئوالی اره کاري که می کردم اولی حدس زد که نباید درب. اد شد وقتی غم را در چشمانم دید ، چشمهایش گش

  »دوستت دارم ، بیشتر از هر چیزي « : به او گفتم . بپرسد 

ن بود ، من و ادوارد در آ که حاال یک عکس کوچک از خودش ویزش راآ» منم تورو دوست دارم مامان « جواب داد 

  »هم خواهیم بود ما همیشه با « :  لمس کرد و گفت

ولی  ، هامون همیشه با هم خواهیم بود توي قلب« ي در حد یک نفس کوچک تصحیح کردم جمله اش را با زمزمه ا

  »انش برسه تو باید من رو ترك کنی وقتی امروز زم

ي بیصدایی که در ذهنش بود از فریاد زدنش هم » نه « شد و دستش را روي گونه ام کشید  گشادچشمانش دوباره 

  .بلند تر بود 

م ، این کار رو براي من خواهش می کن«. حساس کردم گلویم متورم شده است ا. ب دهانم را قورت بدهم سعی کردم آ

  »می کنی ؟ 

  »چرا ؟ « نش را محکمتر به صورتم فشار داد انگشتا

  »قول می دم . لی به زودي می فهمی نمی تونم بهت بگم و« زمزمه کردم 

  .در ذهنم چهره ي جیکوب را دیدم 

بهش فکر نکن و تا وقتی که « را پس زدم و در گوشش زمزمه کردم انگشتانش . سرم را به نشانه موافقت تکان دادم 

  »؟  باشه بهت نگفتم که باید فرار کنی به جیکوب نگو ،
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  .فهمید و سرش را تکان داد این را 

  .وردم رین جزئیات را هم از جیبم بیرون آخآ

فتاب به یک اشعه اتفاقی آ.  را جمع می کردم یک درخشش رنگی غیر منتظره به چشمم خورده بود رِنزمهوقتی وسایل 

بعد شانه هایم را ن نگاه کرده و براي یک لحظه به آ.  جواهرات جعبه نفیس روي قفسه گوشه اتاق برخورد کرده بود

آن مواجه شویم ، مسالمت  لیس ، نمی توانستم امیدوار باشم چیزي که قرار بود باطبق سرنخ هاي آ. ال انداخته بودم با

از خودم پرسیده بودم چه ضرري خواهد داشت ؟ . ولی چرا نباید سعی می کردم از راه دوستانه وارد شوم . میز حل شود آ

رو را بر می داشتم با خودم حدس زده بودم احتماال هنوز کمی امید برایم باقی و هدیه آ قتی به سمت قفسه می رفتمو

  .یک امید کورکورانه غیر منطقی .  مانده است 

روي گلوي  حاال وقتی بند کلفت طالیی رنگش را دور گردنم محکم می کردم حس کردم که سنگینی الماس بزرگ ،

  . خالیم جاي گرفت 

. او را به سینه ام فشردم .  و بعد دستهایش را مثل یک گیره دور گردنم حلقه کرد» خوشگله « زمزمه کرد  رِنزمه

  .همینطور که به هم پیچیده بودیم او را از چادر بیرون بردم و به سمت چمنزار می رفتیم 

ویزان آ رِنزمهشدیم ادوارد یکی از ابروهایش را باال انداخت ولی اشاره اي به چیز هایی که به من و  وقتی نزدیک می

  . فقط بازوانش را براي مدتی به دور ما حلقه کرد و بعد با یک اه عمیق ما را رها کرد . بود نکرد

از قبل به چیزي بعد از این زندگی امید شاید حاال او بیشتر  . نتوانستم در هیچ جاي چشمانش اثري از خداحافظی ببینم

  . داشت

  . زاد باشندکی از پشتم باال رفت تا دستهایم آبا چاب رِنزمه.  سر جاهایمان قرار گرفتیم

،  تشکیل شده بود زاریکیت و ال ، ، تانیا ،رزالی کارالیل من چند قدم عقب تر از خط مقدمی که به وسیله ادوارد ،

نها محافظت بود که تا جایی که میتوانستم از آوظیفه من این .  نا نزدیک تر به من قرار داشتندفریبنجامین و ز. ایستادم

ولتوري ها کسانی بودند که نمی توانستند حتی براي چند لحظه اگر . سالح هاي تهاجمی ما بودند نها بهترین آ.  کنم

  .  ببینند ، همه چیز تغییر می کرد

بنجامین روي زمین . نظر می رسید ه در کنارش ایستاده بود ، کامال جدي و خشمگین بئینه نا  مثل یه آفرینا که سز

شب گذشته . رامی درباره کم و کاستی ها غرولوند می کرد هایش رو در خاك فشرده بود و به آ نشسته و کف دست

  . ر را پوشانده بودندمقدار زیادي سنگ را با نگاه طبیعیش پخش کرده بود و حاال تپه هاي  برفی که سرتاسرچمنزا

  .ولی به اندازه اي بود که حواسش را پرت کند  ، شام کافی نبوداین براي اسیب رساندن به یک خون آ
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 ،  دده بودننهایی که از قبل اعالم کرآ. ضی ها از بقیه نزدیک تر بودند بع. شاهدها در چپ و راستمان جمع شدند 

یا داشت با آ. مهایش را براي تمرکز بسته بود چش .شقیقه هایش را می مالید  انیودیدم که ش. ترین افراد بودنند  نزدیک

  یا سعی داشت یک تحلیل دیپلماتیک را نشان دهد ؟آ کارالیل شوخی می کرد ؟

، فقط صداي نفس هاي سنگین و ضربان قلبشان را  ماده و بی حرکت بودندر جنگل پشت سرمان گرگهاي نامرئی آد

  .می توانستیم بشنویم 

ادوارد .  ظهر از سمان را پوشاندند ، نور را طوري پراکنده می کردند که هم می توانست صبح باشد هم بعدابرها آ

اولین . مطمئن بودم که او این صحنه را براي دومین بار می دید . چشمهایش را براي بررسی صحنه مقابلش تنگ کرد 

 . فقط چند ثانیه وقت داشتیم. دقیقا همان اتفاق می افتاد  ها می رسیدند ولتوريوقتی . صویر ذهنی آلیس بود بار ت

  .خانواده و متحدان مان خودشان را اماده کردند 

حتما برایش خیلی سخت بود که .  مد و در کنار من ایستادآلفاي بزرگ خرمائی رنگ از جنگل پشت سرمان بیرون آ 

دستش را دراز کرد تا  رِنزمه. ن هم وقتی او در معرض چنین خطر بدیهی قرار داشت حفظ کند ، آ رِنزمهفاصله اش را با 

. وقتی جیکوب نزدیک بود او آرام تر بود. کرد  رامش پیدابزرگ او فرو ببرد و با این کار آ انگشتانش را در خز باالي شانه

  .می توانست سالم بماند با جیکوب بود ، رِنزمهتا وقتی که . من هم کمی احساس بهتري پیدا کردم 

دستم را براي گرفتن دستش دراز . مد به پشت سرش ریسک کند به سمت من آ ادوارد بدون اینکه براي نگاه کردن

  . کرد و او انگشتانم را فشرد 

  .نها خسته شدم تظار براي شنیدن صداي نزدیک شدن آسپري شد و من از ان یک دقیقه دیگر

چشمهایش بر روي جنگل شمالی . میان دندانهاي درهم گره خورده اش هیسی کرد سپس ادوارد صاف ایستاد و از 

  .جاي که ما ایستاده بودیم ثابت ماند 

  . خرین لحظه می گذشت ، منتظر ماندیممان جا نگاه کردیم و همانطور که آما هم به ه
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  سی و ششمفصل 

  خون تشنگی

  

  .، با نوعی زیبایی مدندآنها با شکوه می آ

با هماهنگی کامل با درختان پرواز میکردند .  کردند ولی مانند رژه نبود با هم حرکت می.  با آرایشی محکم و رسمی

  . پیشرفتشان خیلی کند بود.  متصل که انگار چند اینچ باالي برف سفید شناور بودیک شکل تیره و 

همه ي .  ، رنگ در هر ردیف تیره تر میشد تا اینکه در مرکز شکل مشکی خالص میرسید محیط شکل خاکستري بود

.  موسیقی شده بود نقدر یکنواخت بود که مثلصداي ضعیف تماس پاهاشان آ.  صورت ها پوشیده و سایه افکنده بودند

  .یک ضرب پیچیده که هیچوقت نا موزون نمیشد

 . شکل به بیرون باز شد -، فقط هزار ها سال تمرین یا شاید هم اشاره اي در کار نبود -با یک اشاره که من ندیدم

ر نشان ، هر چند که رنگ بندیش آنطو زاویه دار تر از آن بود که به شکفتن گل تشبیه شود.  حرکت خیلی خشک بود

، پیکرهاي خاکستري پوش به دو طرف منتشر میشدند در حالی که  ، با وقار ولی تیز ؛ مثل باز شدن بادبزن بود میداد

  . هر حرکت با دقت کنترل شده بود.  خوردند پیکرهاي تیره تر در مرکز دقیقا به جلو موج می

اینها قدم هاي شکست ناپذیرها .  ب و نگرانیی، بدون هیچ عجله اي ، هیچ اضطرا پیشرفتشان آرام ولی سنجیده بود

  .بودند

میزي بود که در خوابم در داشت آن میل حسرت آتنها چیزي که کم .  این تقریبا همان کابوس قدیمی من بود

ولتوري ها منتظم تر از این بودند که هیچ گونه  تا حاال.  لبخندهاي لذت انتقام جویی - صورتهایشان دیده میشد

کشیدند ترس یا  آنها حتی از دیدن گروه خون آشام هایی که اینجا انتظارشان را می.  مایش دهنداحساسی را ن

نها از گرگ بزرگی که آ.  رسید گروهی که ناگهان در مقابل آنها بی نظم و نامجهز به نظر می - غافلگیري نشان ندادند

  . در وسط ایستاده بود نیز متعجب نشدند

خر ، حتی اگر آن دو نفر دور افتاده و شناور سیاه پوش در آ تا بودند 32آنها .  مو بگیرمنستم جلوي شمردن خودانمی تو

آنها باز هم  - موقعیت حفاظت شدشان بیانگر این بود که در حمله درگیر نخواهند بود -  کردي صف را حساب نمی
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.  کردند شدیم تماشا می که نابود مینفر هم که ما را در حالی  7جنگیدیم و  تا بودیم که می 19ما فقط .  بیشتر بودند

  . تا گرگ کمتر بودیم 10حتی با حساب کردن 

و بعد  ».  ، سرباز هاي انگلیسی دارن میان سرباز هاي انگلیسی دارن میان «:  ت موزیانه زیر لب به خودش گفترِگَ

  . خودش رو یک قدم به طرف کیت کشاند.  پیش خودش خندید

  ».  اونها واقعا اومدن «:  ه کردبه استفان زمزم رو والدیمیر

  ».  خوب شد ولترا رو امتحان نکردیم.  همشون باهم.  ، تمام نگهبانان همسرها «:  استفان با هیس جواب داد

، خون آشام  آمدند ، در حالی که ولتوري ها آرام و شاهانه جلو می ، انگار که تا حال به اندازه ي کافی زیاد نبودند و بعد

  . به پشت آنها اضافه شدندهاي بیشتري 

آنها پر  -در این هجوم به ظاهر تمام نشدنی خون آشام ها صورت متضاد صورتهاي بی احساس و منتظم ولتوري ها بود

ی که آماده ایستاده بودند رو دیدند غافلگیر شدند و ، وقتی عده ي غیر قابل پیش بین اول – از احساسات جورواجور بودند

در موقعیتشان .  ، با تعداد امیدوار کنندشان در امان بودند ولی این نگرانی بزودي رفع شد.  داشتندحتی کمی اضطراب 

قیافه هاشان به حالت هایی که قبل از اینکه غافلگیرشان کنیم داشتند .  پشت سر ولتوري شکست ناپذیر امنیت داشتند

. برگشت

، همراه با هیجان و  این یه گروه عصبانی بود.  ان را فهمیدنقدر صریح بود که میشد براحتی طرز فکرشقیافه هاشان آ

       احساس دنیاي خون آشام ها را نسبت به  قبل از خواندن این صورت ها هیچ وقت کامالً.  تشنگی براي عدالت

  .بچه هاي فناناپذیر درك نکرده بودم

براي ولتوري ها نقش شاهد ها  -شام میشدندتا خون آ 40که باهم بیش از  -  روشن بود که این گروه مختلط و نامنظم

ها ، اینکه ولتوری کنند که مجرم ها ریشه کن شده بودند وقتی که ما مردیم آنها همه جا پخش می.  کردند را بازي می

رسید بیشترشان امیدوار بودند که فرصتی بهتر از فقط شاهد بودن  به نظر می.  با بی طرفی کامل عمل کرده بودند

  .خواستند بکشند و بسوزانند آنها می.  دبدست آورن

توانستیم برتري هاي ولتوري ها را خنثی کنیم آنها هنوز قادر بودند ما را  حتی اگر بصورتی می.  ما تقاضایی نداشتیم

  . توانست فرار کند ، جیکوب نمی کشتیم حتی اگر دیمیتري هم می.  قتل عام کنند

ناامیدي هواي اطراف رو سنگین کرده بود و  ، رسوخ میکرد حسش میکردمدر حالی که همین نتیجه گیري در اطرافم 

  . منو با فشاري بیشتر از قبل به زمین میکشید

؛ ایرینا را که در بین دو گروه درنگ کرده بود  یک خون آشام در گروه مقابل به هیچ کدام از گروه ها تعلق نداشت

ي وحشت زده ي ایرینا روي تانیا که در ردیف اول ایستاده بود قفل نگاه خیره .  ، حالتش با بقیه متفاوت بود شناختم

  .ادوارد با صدایی خیلی ضعیف ولی تب دار غرید .  شده بود
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  ».  حق با آلیستر بود «:  زیر لب به کارالیل گفت

  . دیدم که کارالیل نگاهی پرسشگر به ادوارد انداخت

  »؟  حق با آلیستر بود «:  تانیا زمزمه کرد

اومدن که نابود کنن و  -کایوس و آرو - اونها«  : توانست بشنود جواب داد رامی طوري که فقط طرف ما مید به آادوار

حتی اگه یه جوري خالف تهمت ایرینا ثابت .  ماده دارناستراتژي هاي مختلفی رو آاونا در حال حاضر .  غارت کنن

،  رو ببینن رِنزمهتونن  ولی حاال چون می.  ما پیدا کنن ، اونا موظفن که دلیل دیگه اي براي قانون شکن دونستن بشه

ما هنوز هم میتونیم تالش کنیم و در مقابل بقیه اتهام هاي ساختگی شون دفاع .  کامال در مورد روششون مطمئنن

که اصال  «:  روم تر از قبل اضافه کردو بعد حتی آ» .  بشنوند رِنزمهکنیم ولی اول باید صبر کنن و حقیقت رو در مورد 

  ».  قصد همچین کاري رو ندارن

  .جیکوب هاف عجیب کوتاهی کرد

هماهنگشان به سکوت تبدیل  موسیقی آرام حرکت کامالً.  ، دو ثانیه بعد پیشرفتشان متوقف شد ، غیرمنتظرانه و بعد

آنها هنوز حدود .  دندیکباره با بی حرکتی مطلق ثابت شه ؛ ولتوري ها همگی ب نظم بی عیبشان هنوز ادامه داشت. شد

  . یارد با ما فاصله داشتند 100

ریسک کردم و از گوشه .  از قبل نزدیکتر بودند.  ، صداي ضربان قلب هاي بزرگی را شنیدم ، در دو طرف پشت سرم

  . چشمم نگاهی کوتاه به چپ و راستم انداختم تا ببینم چی باعث شده ولتوري ها بایستند

  . دندگرگ ها به ما ملحق شده بو

کمتر از یک ثانیه طول .  گرگ ها در هر دو طرف صف ناصاف ما به شاخه هاي بلند و حاشیه اي منشعب شده بودند

. که هرگز ندیده بودم رو تشخیص دادم شناختم و اونهاي ، اونهایی که می گرگینه بودند 10کشید تا بفهمم که بیشتر از 

از قد ها و سایز بزرگ پنجه ها معلوم بود   - تا 17با جیکوب  -ه بودندتا بودند که به طور مساوي دور ما جاي گرفت 16

شام که در با این همه خون آ.  کردم فکر کنم که باید این رو پیش بینی می.  که افراد جدید خیلی خیلی جوان بودند

  . ، ازدیاد جمعیت ناگهانی گرگینه ها بدیهی بود کردند منطقه زندگی می

م چطور گذاشته بود همچین اتفاقی رخ دهد و بعد متوجه شدم که هیچ چاره ي تعجب کردم که س  مرگ بیشتر بچه ها ،

اونها .  گشتند شدند ولتوري ها حتما به  دنبال بقیه نیز می اگر هر کدوم از گرگ ها با ما همراه می.  دیگري نداشته

  . ختندتمام گونه شان رو با این همراهی به خطر می اندا

یه حاله ي .  امیدیم کامال از بین رفته بود نا.  ، در حد مرگ خشمگین بودم فرا تر از عصبانی. ناگهان عصبانی شدم 

نها جز شانس اینکه دندانهام رو توي آ ن لحظه هیچ چیزدر آ.  کمرنگ قرمز پیکر هاي جلوي رویم را برجسته میکرد

نقدر عصبانی شده بودم آ.  په کنماز بدنشان جدا کنم و واسه سوزاندان کُ ، اینکه گوشت هاشان را فرو کنم نمی خواستم
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. سوختند دور آتششان برقصم و در حالی که خاکستر هاشان دود میکرد بخندم که می تونستم در حالی که زنده زنده می

متوجه شدم که .  دج شرروم و درنده از ته شکمم از گلوم خاودکار به عقب کشیده شدند و غرشی آلبهایم به طور خ

  . گوشه هاي لبهام با خنده به باال کشیده شده بودند

  .ه داشته بود را فشرد و بهم هشدار دادادوارد دستی که هنوز نگ.  نا غرش خاموشم را بازتاب کردند، زفرینا و س در کنارم

به آنها خیانت کرده و فقط دو جفت چشم .  ولتوري هاي سایه افکنده شده اکثرا هنوز بدون احساس بودندصورت 

، آرو و کایوس در حالی که دست هاي هم رو گرفته بودند مکث کرده بودند تا اوضاع را  در وسط.  واکنش نشان دادند

کردند ولی  آن دو به یکدیگر نگاه نمی.  ارزیابی کنند و تمام گروه نیز با آنها ایستاده بودند و منتظر دستور کشتار بودند

 . هر چند مارکوس که دست دیگر آرو را نگاه داشته بود به نظر نقشی در گفتگو نداشت. وشن بود که در ارتباط هستند ر

همانطور که دفعه ي پیش دیده .  حالتش به اندازه ي نگهبانان بی عالقه نبود ولی تقریبا به همان اندازه خالی بود

  . فته باشدبودمش ، به نظر می رسید که کامال حوصله اش سر ر

    قفل شد ولی در  رِنزمه، چشم هایشان خشمگینانه روي من و  بدن هاي شاهدان ولتوري به طرف ما خم شدند

تنها ایرینا بود که در .  حاشیه ي جنگل ماندند و فاصله ي زیادي رو بین خودشان و سرباز هاي ولتوري حفظ کردند

، پوست هاي  که هر دو مو هاي لطیف - چند قدم با بانوان باستانی فقط.   ، پشت سرشان می پلکید نزدیکی ولتوري ها

  . و دو محافظ درشت هیکلشان فاصله داشت -سفید و چشم هاي خیره شده داشتند

رسید که دارد پشت او  مطمئن نبودم ولی به نظر می.  یک زن در شنل خاکستري تیره درست پشت سر آرو قرار داشت

؟ همانطور که الیزار قبال فکر کرده بود اندیشیدم که آیا میتواند با من  حفاظ دیگر رناتا بود آیا این همان.  را لمس میکند

  . مقابله کند

  . هدف هاي اساسی تري داشتم.  کردم ولی من عمرم رو صرف کایوس یا آرو نمی

ي تیره که نزدیک گشتم و هیچ مشکلی در پیدا کردن دو شنل کوچک و خاکستر حال داشتم در ردیف به دنبال آنها می

کنار ماکوس ایستاده بودند و  ، دقیقاً ،  براحتی کوچک ترین اعضاي گروه لک و جینآ.  به قلب تشکیالت بودند نداشتم

شنل هاشان در کنار مشکی .  صورت هاي زیباشان لطیف بود و هیچی را بروز نمیداد.  کنارشان دیمیتري قرار داشت

والدیمیر آنها را دوقلو هاي جادوگر صدا کرده بود قدرتهاشان بنیاد و اساس حمله ي .  خالص باستانی ها تیره ترین بود

  . ، جواهرات گروه آرو ولتوري ها بود

  . عضالتم منقبض شدند و زهر در دهانم جاري شد

می توانستم ناامیدي آرو را در حالی که نگاهش .  چرخید چشم هاي قرمز و تیره ي کایوس و آرو روي افراد ما می

   . آزردگی لبهایش را بهم فشرد.  گشت ببینم دوباره و دوباره روي صورتهاي ما گردش میکرد و دنبال یکی که نبود می

  . در اون لحظه فقط احساس قدردانی میکردم که آلیس فرار کرده بود
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  . ، شنیدم که نفس کشیدن ادوارد تند شد در حالی که مکثشان طوالنی تر میشد

  »؟  ادوارد «:  نگرانی پرسیدکارالیل به آرامی و 

، هدف هاي اصلی رو مشخص  دارن انتخاباشونو بررسی میکنن.  اونا مطمئن نیستن که چه شکلی عمل کنن« 

، دنبال نقطه  قدرت وابستگی هامون به همدیگه رو میخونه مارکوس داره  -و تانیا  الیزارتو ،  من ،  قطعا -میکنن

مخصوصا زفرینا و  -  در مورد افرادي که نمیشناسن.  ها اعصابشون رو خورد میکنهحضور رومانیایی .  ضعف ها میگرده

این  چیزیه که متوقفشون کرده  . قبال تا حاال هیچ وقت در اقلیت نبودن.  و طبیعتا گرگ ها نگرانن - ناس«  

  »؟  اقلیت «:  تانیا با ناباوري زمزمه کرد

آرو فقط از تماشاگر .  ، براي نگهبانان بی ارزشن اونا وجود ندارن.  اونا شاهداشون رو حساب نمیکنن« :  ادوارد گفت

  ». خوشش میاد 

  »؟  چیزي بگمیه « :  کارالیل پرسید

  ».  این تنها شانسیه که پیدا میکنی « :  بعد سرشو به نشانه ي موافقت تکون داد ادوارد درنگ کرد و

، بدون محافظت ببینم  از اینکه او را تنها.  فاعیمون برداشتکارالیل صاف ایستاد و قدم هاي متعددي به بیرون خط د

  . متنفر بودم

بعد از قرن ها .  ، دوست قدیمی من آرو« :  بازوانش  باز کرد و کف دستهایش را به منظور خوش آمد رو به باال گرفت

  ».  همدیگه رو میبینیم

تونستم اضطراب ادوارد رو هنگامی که به تجزیه  می.  سطح سفید براي لحظه اي کوتاه در سکوتی خوفناك به سر برد

  . فشار با گذر ثانیه ها بیشتر میشد.  و تحلیل آرو از حرف هاي کارالیل گوش می داد حس کنم

، هم با اون حرکت میکرد انگار که  ، رناتا حفاظ دار.  و بعد آرو از مرکز تشکیالت ولتوري ها یک قدم به جلو برداشت

زمزمه اي شکوه .  ر، مقامات ولتوري واکنش نشان دادند براي اولین با.  رو دوخته شده بودندسرانگشتانش به شنل آ

بعضی .  ، لب ها از دندان ها به عقب کشیده شدند ، ابرو ها پایین آمده و به اخم تبدیل شدند آمیز از میان گروه بلند شد

  . از نگهبانان هم به جلو خم شدند

  »آرامش « :  آنها باال گرفتآرو یکی از دستانش را رو به 

  . چشم هاي شیري اش از کنجکاوي می درخشید.  چند قدم دیگري نیز پیش آمد و بعد سرش را به یک طرف خم کرد

هر چند با توجه به ارتشی که براي کشتن .  ، کارالیله جمالت زیبایی« :  با صداي ظریف و نجوا گونه اش جواب داد

  ». اهنگی نداره انم گرد آورده اي هممن و عزیز
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«       :  یاردي بینشان وجود نداشت 100کارالیل سرش رو تکان داد و دست راستش را جلو برد انگار که فاصله ي 

  ».  می تونی دستم رو بگیري تا بفهمی که من هیچ وقت همچین قصدي نداشتم

اخم  »؟  چطور ممکنه قصد تو در برابر کاري که انجام دادي اهمیت داشته باشه «:  چشم هاي موزي آرو تنگ شدند

  . -  هر چند نمیدونستم که آیا واقعی است یا نه -کرد و سایه اي از غم صورتش را پوشاند

  ».  بخاطرش اینجایی رو مرتکب نشدم ، من اون جرمی رو که تو براي مجازات کردنم« 

، هیچی بیشتر از اینکه امروز جون  باور کن کارالیل.  مجازات کنیمرو ایی رو که مسئولن پس برو کنار و بذار ما  کس« 

  ».  تورو حفظ کنم خوشحالم نمیکنه

   ».  بذار توضیح بدم.  هیچ کس قانونی رو نشکسته آرو« :  کارالیل دوباره دستش رو جلو برد

  . سرعت خودش را به کنار آرو رساند، کایوس با  قبل از اینکه آرو مهلت جواب دادن داشته باشد

ي این قوانین بیهوده که  ، همه همه ي این ارزش هاي بی اهمیت« :  مو سفید با صداي هیس مانند گفت هباستانی

  »؟  دفاع کنی داراي اهمیته چطور ممکنه که از شکستن چیزي که واقعاً.  ت درست میکنی کارالیلبراي خود

  »... گوش کنید اگه فقط.  قانون شکسته نشده« 

  ».  لطفا با ما مثل احمقها رفتار نکن.  ما می تونیم بچه رو ببینیم کارالیل «کایوس غرید 

  »... ونم براحتی بهتون ثابت کنم کهاگه یکم بهم وقت بدین میت.  اون خون آشام نیست.  اون فناناپذیر نیست« 

 فاظت ازش همچین ارتشی رو جمعپس چرا براي ح،  اگه یکی از ممنوعه ها نیست « :  کایوس حرفش را قطع کرد

  »؟  کردي

،  کارالیل به گروه عصبانی در مرز جنگل اشاره کرد ».  يدرتو با خودت آو، دقیقا همونجوري که  کایوس شاهد« 

یا فقط .  هر کدوم از این دوستان میتونن به شما حقیقت رو در مورد این بچه بگن «بعضی هاشان در جواب غریدند  

  » .خون انسان رو در گونه هاش ببینی  جریان.  ، کایوس میتونین بهش نگاه کنین

    سرش را چرخاند تا اینکه ایرینا را پشت سر »!  ؟ بذارید بیاد جلو خبر رسان کجاست!  ساختگیه «کایوس داد زد 

  »!  بیا، !  تو« ، مردد پیدا کرد  همسر ها

، صورت کسی را داشت که تازه از یک کابوس وحشتناك بیدار  چی نفهمیدهایرینا طوري به او خیره شد که انگار هی

ایرینا دو بار پلک .  ؛ یکی از محافظان بزرگ همسر ها محکم به پشتش ضربه زد کایوس بی صبرانه بشکن زد.  شده

وز روي ، چشم هایش هن چندین یارد پشت سرش ایستاد.  زد و بعد با نگاهی خیره آرام به طرف کایوس حرکت کرد

  . خواهرانش بود
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  . کایوس بهش نزدیک شد و به او سلیی زد

مانند این بود که سگی را در .  نمی توانست زیاد درد داشته باشد ولی چیز بسیار تحقیر آمیزي در موردش وجود داشت

  . تانیا و کیت همزمان هیس کردند.  حال کتک خوردن تماشا کنی

اشاره  رِنزمهبا انگشت چنگال مانندش به .  ایش روي کایوس متمرکز شدندبدن ایرینا منقبض شد و باالخره چشم ه

کایوس در چشم هاي .  ، انگشتاش هنوز به موهاي جیکوب چنگ زده بودند ، جایی که به پشتم چسبیده بود کرد

  . غرشی از سینه ي جیکوب خارج شد.  خشمگین من کامال قرمز به نظر می آمد

  »؟  ؟ همون که مطمئنا از انسان بیشتر بود آیا این همون بچه ایه که دیدي «:  کایوس پرسید

سرش به طرفی خم .  رو بررسی میکرد رِنزمه، براي اولین بار از وقتی وارد منطقه شده بود  ایرینا با دقت به ما خیره شد

  . شد و گیجی صورتش را در برگرفت

  »خب ؟ « :  کایوس غرید

  ».  من مطمئن نیستم... من «ده جواب داد رینا با صدایی بهت زای

   »؟  منظورت چیه« با زمزمه اي آهنین پرسید .  دست کایوس کشیده شد انگار که می خواست دوباره به او سیلی بزند

این بچه خیلی بزرگتر از بچه ایه که .  ، فرق کرده منظورم اینه که.  ولی فک کنم همون بچه باشه.  اون اینطور نبود« 

  »... ولی  ، بال دیدممن ق

.  نفس عصبانی کایوس ناگهان از بین دندان هاي تازه نمایان شده اش بیرون زد و ایرینا بدون تموم کردن خاموش شد

  . آرو سریعا کنار کایوس رفت و دست هشدار دهنده اي را روي شانه اش گذاشت

  ».  خشن بودن نیستنیازي به .  ، وقت داریم که این رو حل کنیم خونسرد باش برادر« 

  . کایوس با حالتی عبوس پشتش رو به ایرینا کرد

و دستش رو به طرف  ».  بهم نشون بده که چی می خواي بگی.  ، شیرینم حاال« :  آرو با صدایی گرم و شیرین گفت

  . خون آشام سردرگم دراز کرد

  . نرا نگه داشتثانیه آ 5فقط  براي  . ایرینا بدون اطمینان دستش را گرفت

  ».  ؟ خیلی راحت می شه چیزي رو که می خوایم بدست بیاریم می بینی کایوس« :  گفت

آرو از گوشه ي چشمش یک بار به تماشاچی هایش و یک بار به گروهش نگاه کرد و دوباره به .  کایوس جوابش را نداد

  . کایوس رو کرد
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ولی خاطره ي اولیه ي .  ه که کودك رشد کردهمسلم.  و حاال به نظر می رسه که یک معما روي دستهامون داریم« 

  ».  ، کایوس ایرینا به طور قطع خاطره ي یک فناناپذیره

توانستم آسودگی اش  از تغییر صداش می ».  این دقیقا همون چیزیه که من می خواستم توضیح بدم« :  کارالیل گفت

  .آن بسته بودیماین همان مکثی بود که همه ي امید هاي محومان را به .  را حس کنم

، منتظر الیه هاي استراتژیی که ادوارد در موردشان  تقریبا با خشم بی حس شده بودم.  کردم من احساس آسودگی نمی

  .گفته بود بودم

  . کارالیل دوباره دستش را دراز کرد

باه فکر میکنم که آیا اشت . ترجیح میدم که داستان رو از زبون فرد اصلی تري بشنوم «آرو براي لحظه اي درنگ کرد 

  »؟  این قانون شکنی کار تو نبوده

  ».  ی در کار نیستقانون شکن«  

و بهترین نحوه براي « ر مانند آرو سخت شد صداي پ ».  ، من باید تمام حقیقت رو بفهمم حتی اگه اینطور باشه« 

از  «جهت ادوارد متمایل کرد  در سرش را ».  اونه که شواهد رو مستقیما از پسر با استعدادتون بگیرم، گرفتن این 

  ».  ، حدس میزنم که ادوارد در جریانات دخالت داشته اونجایی که کودك به زوج تازه به دنیا اومده ش چسبیده

به جز .  فهمید ، همه ي افکار ما را می وقتی که می توانست داخل ذهن ادوارد رو ببیند.  خواست مسلما ادوارد رو می

   . مال من

بعد با گام هاي .  ، چشم هایش با چشم هاي من مالقات نکردند را ببوسد رِنزمهریع برگشت تا پیشانی من و ادوارد س

ناله ي کوچکی را از پشت سرم .  ، وقتی رد میشد روي شانه ي کارالیل ضربه ي کوچکی زد بلند دشت سفید را پیمود

  . زمه بود که خارج شده بودوحشت ا.  شنیدم

نمی توانستم تحمل کنم که ادوارد تنهایی .  اطراف ارتش ولتوري میدیدم از همیشه درخشان تر بود هاله ي قرمزي که

را حتی یک قدم به دشمن نزدیک تر  رِنزمهولی همچنین نمی توانستم طاقت بیاورم که  - از آن فضاي خالی عبور کند

احساس میکردم هر لحظه ممکن است  ، انقدر سخت شده بودم که کندند دشمنان باید من را از جا می.  - کنم

  . استخوان هایم  از شدت فشار خرد شوند

، وقتی که دیگر به آنها نزدیک تر بود تا به ما  دیدم که جین وقتی که ادوارد از خط وسط فاصله ي بین ما می گذشت

  . به او لبخند زد

حتی از آن لحظه اي که گرگ ها خودشان ،  خشمم به اوج رسید.  آن لبخند کوچولوي از خود راضی کار خودش را کرد

متوانستم موج .  نستم طعم دیوانگی را روي زبانم احساس کنمامی تو.  را به این جهنم دره وارد کرده بودند بیشتر بود

ماهیچه هایم منقبض شدند و به طور خودکار عکس العمل نشان .  کشنده ي قدرت را که درونم جاري بود را حس کنم
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برابر بهتر از شعاع  10 - ي توانی که در مغزم داشتم سپرم را دور پهناي غیر ممکن دشت پرتاب کردم با همه.  دادم

  . نفسم با هافی از دهانم خارج شد.  مثل پرتاب نیزه -قبلی ام

می توانستم از کناره ها  - مثل جانداران ضربان داشت.  ، یک ابر قارچ مانند آهنین سپر با انرژي مطلق ازم جدا شد

  . احساسش کنم

؛ در آن لحظه ي قدرتمندي خالص پی بردم که پس زدنی که قبال  ان به عقب بر نمی گشتدیگر پارچه ي کش

، به طور  داشتم براي دفاع شخصی به آن قسمت نامرئی ام چنگ می زدم - احساس می کردم از وجود خودم بوده

یارد از خودم فاصله گرفته بود و  50بدون هیچ تقالیی  حاال آزادش گذاشته بودم و.  غریزي نمی خواستم ازم جدا شود

توانستم کشش اش را که مطابق میلم بود مانند هر  فقط قسمت کوچکی از تمرکزم صرف این کار شده بودو می

هر چیزي که زیر .  ، به شکل بیضیی دراز و نوك تیز درش آوردم هلش دادم.  ماهیچه اي دیگر در بدنم احساس کنم

     می توانستم قدرت زندگی چیز هایی که پوشش  -ین انعطاف پذیر بود ناگهان جزو من محسوب میشدآن سپر آهن

سپر را به جلو پرتاب .  ، لکه هاي براق نور که من را احاطه میکردند احساس کنم مانند نقاط درخشان گرما می داد را

،  همانجا نگهش داشتم.  دم نفس راحتی کشیدمکردم و وقتی نور خارق العاده ي ادوارد را تحت مراقبتم احساس کر

، یک الیه ي نازك ولی نفوذ ناپذیر بین بدن او و  عضله ي جدیدم را منقبض کردم تا اینکه ادوراد را محاصره کرد

  . دشمنانمان

هیچ  همه چیز کامال تغییر کرده بود اما.  ادوراد هنوز داشت به طرف آرو حرکت میکرد.  هنوز یک ثانیه نگذشته بود

احساس کردم بقیه بهم نگاه .  خنده اي وحشت زده از لب هایم خارج شد.  کس به جز من متوجه انفجار نشده بود

  . ، انگار که دیوانه شده باشم کردند و چشم بزرگ و مشکی جیکوب را دیدم که به پایین چرخید تا به من خیره شود

ولی نباید جلو این تبادل را  ، مسلما می توانستم شدم که هر چند و با آزردگی متوجه ادوراد در چند قدمی آرو متوقف شد

تقریبا از لحاظ .  ؛ اینکه کاري کنیم که آرو به داستانمان گوش کند این هدف تمام مقدمه چینی هایمان بود.  می گرفتم

حال خندیدنم دیگر  . ، ولی به اکراه سپرم را عقب کشیدم و ادوارد دوباره در معرض خطر بود جسمانی دردناك بود

  . آماده بودم که اگر چیزي اشتباه پیش رفت سریعا او را پوشش دهم.  کامال روي ادوراد متمرکز شدم. ناپدید شد 

د افتخار بزرگی به او اعطا رابه طرف آرو دراز کرد که انگار د چانه ي ادوراد با گستاخی باال آمد و بعد طوري دستش را

        رناتا در سایه ي آرو به طور عصبی. د ولی لذتش همگانی بود  سند به نظر می رسیآرو از رفتارش خر.  می کند

.  نقدر عمیق بود که به نظر می آمد پوست شفاف و کاغذي اش براي همیشه چروك شودغرش کایوس آ.  می لرزید

حدس زدم که او هم .  لک با تمرکز تنگ شدنمایش گذاشت و در کنارش چشم هاي آجین کوچولو دندان هایش را به 

  . مثل من آماده است تا سریعا دست به کار شود

  - سایه هاي پیکر هاي غول آساي خاکستري پوش؟  ترسید از چه چیز باید می  جداً . آرو بدون تامل فاصله را کم کرد

اش می توانستند جین و قدرت سوزنده .  کمتر از چند یارد با او فاصله داشتند - جنگنده هاي نیرومندي مانند فیلکس

لک می توانست او را قبل از اینکه بتواند حتی یک آ.  حالی که از درد به خود می پیچید روي زمین پرت کند رادوراد را د
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، حتی  دانست که من قدرت این را دارم که آنها را متوقف کنم هیچ کس نمی.  قدم به طرف آرو بردارد کور و کر کند

  . ادوارد

چشم هایش در جا بسته شدند و بعد شانه هایش زیر فشار زیاد .  قص دست ادوراد را گرفتآرو با لبخندي بی ن

  . اطالعات خم شدند

 -هر چیزي که ادوارد در ماه گذشته در ذهن دیگران خوانده بود - ، همه ي بینش ها ، هر استراتژي هر تفکر پنهانی

، همه ي  ، همه ي لحظات آرام با خانوادمان هر چیزي که آلیس دیده بود و حتی قبل از آن ،.  حاال مال آرو بود

همه ي اینها حاال مال آرو ... ، هر تماسی که بین من و ادوارد بود ، همه ي بوسه ها بود رِنزمهتصاویري که در ذهن 

  .بود

  . شدتغییر شکل داد و دور ما جمع تر .  با ناامیدي غریدم و سپرم با عصبانیتم آشفته شد

  ».  ، بال آروم باش «زفرینا آرام بهم زمزمه کرد 

  . دندان هایم را روي هم قفل کردم

سر ادوارد هم خم شد و وقتی چیزهایی که آرو ازش گرفته بود و .  آرو به تمرکز کردن روي خاطرات ادوارد ادامه داد

  . منقبض شدند، ماهیچه هاي گردنش  عکس العملش نسبت به همه ي آنها را دوباره خواند

زمزمه هاي آرامی در .  عادالنه انقدر ادامه پیدا کرد که حتی نگهبانان نیز مضطرب شدنداین گفتگوي دو طرفه ولی نا

، انگار که نمی توانست  جین به جلو خم شده بود.  گروه رد و بدل شدند تا اینکه کایوس فرمان سکوتی را فریاد زد

براي لحظه اي این حفاظ دار قدرتمند را که به نظر .  تا از نگرانی سخت شده بود، و قیافه ي رنا خودش را کنترل کند

.  ، با اینکه براي آرو خیلی بدرد بخور بود میشد فهمید که جنگجو نیست خیلی ضعیف و ترسو میرسید را ارزیابی کردم

با این وجود که خیلی .  می شدهیچ خون تشنگیی در او دیده ن.  اون موظف به جنگیدن نبود بلکه باید محافظت میکرد

  . ، او را از بین میبردم گرفت ، می دانستم اگر دعوایی بین من و او در می خام بودم

دست ادوارد را ول .  ، چشم هایش باز شدند و قیافه اش نگران و وحشت زده بود وقتی آرو صاف شد دوباره تمرکز کردم

  . نکرد

  . ماهیچه هاي ادوارد به آرامی سست شدند

  «  میبینی؟«  با صداي آرام و مخملی اش پرسید  ادوارد

شک دارم که هیچ دو نفري اعم « .  شگفت انگیز بود که حتی تا حدي متعجب بود ».  بینم بله می «آرو موافقت کرد 

  ».  از خدایان و فناناپذیرها تا حاال انقدر واضح چیزي را دیده باشند

  . باوري که چهره ي من نشان میداد منعکس می کردندقیافه هاي منتظم نگهبانان هم همان نا
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خیلی بیشتر از اون چیزي که انتظارش رو .  ، دوست جوان چیز هاي زیادي براي اندیشیدن به من دادي« آرو ادامه داد 

  . هدهنوز هم دست ادوارد را رها نکرده بود و حالت هوشیار ایستادن ادوارد حالت کسی بود که دارد گوش مید ».  داشتم

  . ادوارد جواب نداد

من هیچ وقت  « با نوعی عالقمندي حریصانه  -کرد تقریبا خواهش - »؟  میتونم باهاش مالقات کنم« آرو پرسید 

  »! عجب مکملی براي تاریخچه مان .  حتی خواب وجود همچین چیزي رو در طول تمام قرن هاي زندگیم ندیده بودم

فقط پرسیدن .»؟  اینجا چه خبره آرو «:  ، کایوس بی مقدمه گفت داشته باشد قبل از اینکه ادوارد فرصت جواب دادن

  .را توي آرنجم بکشم و او را محافظانه به سینه ام بفشرم رِنزمههمچین سوالی باعث شد که 

یکم صبر کن تا بیندیشیم زیرا دلیلی که ما رو براي .  کردي، دوست واقعی من چیزي که تا بحال فکرش را نمی« 

  »، دیگه اعتبار نداره  اجراي عدالت به اینجا کشونده

  . کایوس از تعجب هیس کرد

  ».  ، برادرم آرام «آرو به آرامی هشدار داد 

 ، فرصتی که هیچ وقت واقعا فکر نمی اینها حرف هایی بودند که ما امیدشان را داشتیم .این باید خبر خوبی می بود 

  . آرو قبول کرده بود که قانونی شکسته نشده.  گوش کرده بودآرو به حقیقت .  کردیم بدست بیاوریم

به  دستور آرو را که کایوس را.  ولی چشم هاي من روي ادوارد ثابت بود و دیدم که عضالت پشتش منقبض شد

. نرا شنیدمر ذهنم مرور کردم و دوپهلو بودن آاندیشیدن دعوت کرده بود د

  » ؟ به دخترت معرفی می کنیآیا منو « آرو دوباره از ادوارد پرسید 

  .کایوس تنها کسی نبود که با شنیدن حرف آرو هیس کرد

آرو .  خیلی هاي دیگر را متقاعد کرده بود رِنزمهو تا حاال، .  ادوارد با اکراه سرش را به نشانه ي موافقت تکان داد

  ؟ بقیه می توانستند علیه ما عمل کنند، آیا  می بود رِنزمهاگر او طرف .  همیشه رهبر باستانی ها به نظر می آمد

  . ، و حاال داشت به سوالی جواب می داد که باقی ما نشنیده بودیم آرو هنوز هم دست ادوارد رو گرفته بود

  ».  در وسط مالقات خواهیم کرد.  فکر کنم که توافق بر سر این موضوع تحت همچین شرایطی کامال عاقالنه باشه« 

یکی از دستهایش را آنچنان دور شانه ي .  ادوارد به طرف ما برگشت و آرو به او ملحق شد . آرو دستش را رها کرد

شروع .  ادوارد انداخت که انگار با هم دوست هاي صمیمی بودند و تمام مدت ارتباطش را با پوست ادوارد حفظ می کرد

  . به گذشتن از دشت به طرف ما کردند

  . و با بی توجهی دستش را بدون نگاه کردن بهشان بلند کردآر.  تمام گروه پشت سرشان حرکت کردند
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  »ز باشیم به ما صدمه اي نمی زنند ، اگر صلح آمی ، حقیقتا بایستید عزیزان من« 

، رناتا که از  ؛ غریدند و هیس کردند ولی سرجایشان ثابت ماندند نگهبانان به این راحت تر از قبل واکنش نشان دادند

  . چسبیده بود از نگرانی ناله اي کردهمیشه بیشتر به آرو 

  »ان، قرب «زمزمه کرد 

  ». نترس عشق من ، همه چیز درسته « جواب داد 

   ».  ، خیالشونو راحت می کنی بهتره که چند نفر از نگهباناتو بیاري «ادوارد پیشنهاد کرد 

دو بار بشکن .  بود و اینکه خودش باید قبال فکرش را می کرد داد که انگار خیلی پیشنهاد عالی آرو سرش را چنان تکان

  ».  ، دیمیتري فیلکس« زد 

هر دو بلند و مو .  ، هر دو دقیقا همانطور که قبال دیده بودمشان بودند ، دو تا خون آشام در کنارش بودند بالفاصله

  . خ داري درشت و تهدید آمیز بود، دیمیتري مانند تیغه ي شمشیر سخت و الغر و فیلکس مانند چماق می مشکی

  . هر پنج تاشان در وسط دشت برفی ایستادند

  ». و چند تا دوست رو... رِنزمه رو بیار،  بال« د ادوارد صدا ز

ولی به ادوراد ... را به وسط کشمکش ببرم رِنزمهتصور اینکه .  بدنم از مخالفت سخت شده بود.  نفس عمیقی کشیدم

  . ، ادوراد می فهمید ن لحظه اگر آرو خیانتی در چرته داشتدر ای.  اعتماد داشتم

فقط یک ثانیه طول کشید تا .  آرو سه تا محافظ در دو طرف خودش داشت پس منم با خودم دو نفر را می بردم

   . تصمیممو بگیرم

تونست عقب موندن ت چون می دونستم که االن داره جون میده تا بیاد و جیکوب چون نمی ما »؟  تم؟ ا جیکوب« 

  . رو تحمل کنه

  . ت پوزخند زدم، ا هر دو سر تکان دادند

وقتی نگهبانان دیدند که چه کسانی را انتخاب کرده ام غرش دیگري .  درحالی که در دو طرفم بودند از دشت رد شدم

  . ضشان را خاموش کردآرو دستش را بلند کرد و دوباره اعترا.  - روشن بود که به گرگینه اعتماد نداشتند -کردند

  ».  دوستان جالبی دارید« دیمیتري به ادوراد زمزمه کرد 

  . ادوارد جواب نداد ولی غرش آرامی از الي دندان هاي جیکوب خارج شد

  .ادوارد از زیر دست آرو در آمد و سریعا به ما پیوست و دست منو گرفت.  چند یارد مانده به آرو متوقف شدیم
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  .  بعد فیلکس با صداي آرامی به من خوش آمد گفت.  ت بهم نگاه کردیمبراي یک لحظه در سکو

، وحشیانه  در حالی که هنوز هر حرکت کوچک جیکوب را با دید ثانوي اش زیر نظر داشت ».  ، بال دوباره سالم« 

  .  نیشخند زد

  »،  ، فیلکس هی« خون آشام عظیم الجثه جواب دادم  با یک لبخند گنده به

  ».  ، فناناپذیري بهت میاد خوشگل شدي«  فیلکس خندید

  »،  خیلی ممنون« 

  »... ، فقط حیف که خواهش میکنم« 

؛ حیف که قراره به  گذاشت حرفش رو به خاموشی برود ولی نیازي به قدرت ادوارد نداشتم تا بقیه اش را حدس بزنم

  . زودي بکشیمتون

  »؟  آره خیلی حیفه نه« زمزمه کردم 

  . فیلکس چشمک زد

ي موسیقی وار موزونی زمزمه کرد با صدا.  سرش را با شگفتی به یک طرف خم کرد.  آرو به گفتگویمان توجهی نکرد

هاي خمارش رو به من شدند و  بعد چشم ».  بوي عجیبش رو حس کنم.  می تونم صداي ضربان عجیبش رو بشنوم« 

براي همچین زندگیی ساخته شده انگار که   .ده می کنه، فناناپذیري واقعا تو رو خارق العا بالي جوان در حقیقت« گفت 

  ». اي

  . یک بار سرم رو به نشانه ي تشکر از چاپلوسی اش تکان دادم

  » ؟ کادوم رو دوست داشتی «:  با نگاه به گردنبندم گفت

  ».  باید یادداشتی می فرستادم.  مرسی.  زیباست و لطف بی نهایتت رو می رسونه« 

فکر کردم ممکنه صورت جدیدت رو کامل کنه و همینطور هم .  فقط یه چیز کوچیکیه که داشتم« آرو با شوق خندید 

  ».  به نظر میاد

  . از باالي شانه ي آرو نگاه تندي انداختم.  هیس کوچکی از وسط جبهه ي ولتوري شنیدم

  . اصال خوشش نمی آمدبه نظر می رسید جین از اینکه آرو به من هدیه اي داده بود .  هوم

، بالي  می تونم دخترتان را مالقات کنم« ي کوچکی کرد و با شیرینی پرسید رو براي جلب دوباره ي توجه من سرفه آ

  »؟  زیبا



 www. twilight . ir                                                   بال: کتاب سوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ١۶صفحھ 

و فرار کردن  رِنزمهبا میل شدید گرفتن .  به خودم یادآوري کردم که این همان چیزي بود که ما امیدش را داشتیم

سپرم پشت سرم مثل شنلی موج برداشت و بقیه ي خانواده ام را در حالی .  و قدم به جلو برداشتمجنگیدم و به آرامی د

  .، وحشتناك بود اشتباه بود.  ، تحت مراقبت قرار داد در معرض خطر بود رِنزمهکه 

  .آرو با صورتی بشاش و درخشان به ما رو کرد

   ». رِنزمه ،  سالم« و بعد بلند تر » . خیلی شبیه تو و ادوارده .  ولی اون نفیسه« زمزمه کرد 

  . سرم را تکان دادم.  به من نگاه کرد سریعاً رِنزمه

  ».  ، آرو سالم «ی با صداي زیر و بلندش جواب داد خیلی رسم

  . چشم هاي آرو از هیجان می درخشیدند

  .براي پرسیدن عصبانی شده بود به نظر از نیاز شدیدش »؟  این چیه«  : کایوس از عقب با صداي هیس مانندي پرسید

نصف آدم و نصف جاودان،  «ه خودش و به نگهبانان اعالم کرد بردارد ب رِنزمهآرو بدون اینکه نگاه شیفته اش را از روي 

  ».  این تازه به دنیا اومده وقتی که هنوز انسان بوده او را همینگونه بار دار شده و حمل کرده

  »،  ممکنهغیر « :  کایوس به تمسخر گفت

قیافه ي آرو بسیار شگفت زده به نظر می رسید ولی کایوس به  »؟  ، برادر پس فکر می کنی که به من حقه زده اند« 

  »؟  ضربان قلبی هم که میشنوي به نظرت حقه است« .  خود پیچید

  . قیافه اش به حدي آزرده بود که انگار سوال لطیف آرو داد و فریاد بوده.  کایوس اخم کرد

به خوبی میدونم که تو چطوري عاشق « .  لبخند میزد رِنزمههنوز هم به  ». آرام و با احتیاط ، برادر« آرو هشدار داد 

و خیلی چیزها .  عدالتی ولی هیچ عدالتی در عمل کردن علیه این کوچولوي منحصر به فرد براي نسبش وجود ندارد

می دونم تو مثل من شیفته ي جمع کردن تاریخ !  ري وجود داره، خیلی چیزها براي یادگی براي یادگیري وجود داره

 ، چون من دارم فصلی اضافه میکنم که با غیر ممکن بودنش من رو متحیر میکنه ، برادرم نیستی ولی با من صبور باش

چیزي  ، ولی ببین که در عوض چه وقتی اومدیم فقط انتظار عدالت و ناراحتی براي دوستان خطاکارمان را داشتیم. 

  ». ، در مورد قابلیت هامون یک علم جدید و درخشان در مورد خودمان!  بدست آوردیم

از من فاصله گرفت و به جلو .  ولی این چیزي نبود که اون می خواست.  دراز کرد رِنزمهبا دعوت دستش را به طرف 

  . خم شد تا سر انگشتانش صورت آرو را لمس کردند

او به اندازه ي .  عکس العمل نشان داده بودند شک زده نشد رِنزمهدیگر که به این حرکت  آرو مثل تقریبا تمام افراد

  . ادوارد به جریان این تصاویر و خاطرات دیگران عادت داشت
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  ».  عالیه « زمزمه کرد . و با رضایت آه کشید لبخندش بزرگ تر شد

  . بودصورتش خیلی جدي .  دوباره باآرامش به آغوشم برگشت رِنزمه

  »؟  لطفا « از او پرسید

  ».  ي فوق العاده رِنزمه،  ، من هیچ میلی به اذیت کردن عزیزان تو ندارم قطعا« لبخندش مهربان شد 

ولی بعد صداي فشرده .  صداي آرو انقدر آرامش بخش و احساساتی بود که حتی مرا براي لحظه اي تحت تاثیر قرار داد

  . و پشت سرمان هیس مگی که از دروغش خشمناك شده بود شنیده شد شدن دندان هاي ادوارد را شنیدم

در « :  ، متفکرانه گفت آرو که از عکس العملی که به حرف هاي قبلیش نشان داده شده بود به نظر بی خبر می رسید

گرگ چشم هایش غیر منتظرانه به طرف جیکوب رفتند و به جاي نفرتی که بقیه ي ولتوري ها با آن به  »،  عجبم

  . ، چشم هاي آرو سرشار از میلی بود که نمی توانستم درکش کنم درشت  می نگریستند

  ».  اینطور کار نمی کنه «:  ادوراد که بی طرفی و احتیاط از صداي ناگهان خشن شده اش محو شده بود گفت

و بعد چشمهاش آرام به طرف دو  »فقط یک نظریه ي گمراه بود « :  آرو که با دقت جیکوب را ارزیابی می کرد گفت

، ناگهان گرگینه ها را براي او جالب کرده  به او نشان داده بود رِنزمههر چه که .  ردیف گرگینه ي پشت سرمان رفتند

  . بود

االن اینجان چونکه می خوان اینجا .  اونا اون شکلی از دستورات ما پیروي نمی کنن.  اونا به ما تعلق ندارن آرو« 

  ». باشن

  .جیکوب غرش تهدید آمیزي کرد

صدایش  ». ن وفادار.  خانواده ات... هر چند خیلی به شما وابسته به نظر می رسند و به تو و زوج جوانت و « :  آرو گفت

  .با آرامی کلمات را ادا می کرد

،  ا ما باشن ولی با شما، آرو ، این باعث می شه که اونا قادر به هم زیستی ب اونا موظف به حفظ جان انسان ها هستند« 

  ».  مگر اینکه در فکر تغییر نوع زندگیتون باشی.  به هیچ وجه

، ما هیچ  تو دقیقا میدونی که این چه شکلیه.  فقط یه نظریه ي گمراه بود «و با خوشحالی خندید و تکرار کرد آر

  ».  مینل هاي غریزیمون رو کامال کنترل ککدوممون نمی تونیم می

من می دونم که چه شکلیه و همچنین فرق بین همچون تفکري رو با اونی که هدفی رو در  «ی پاسخ داد ادوراد با تلخ

  ».  ، آرو هیچ وقت عملی نمیشه.  بر داره می دونم

  . سر عظیم جیکوب به طرف ادوارد چرخید و ناله ي ضعیفی از بین دندانهایش خارج شد
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  ».  سگ نگهبانه... دنبالاون در فکرش « ادوارد در پاسخ زمزمه کرد 

  . یک ثانیه همه جا سکوت محض بود و بعد صداي غرش هاي خشمناك همه ي گله دشت را پر کرد

و اعتراضات به سکوت  -م بود اما برنگشتم که نگاه کنمحدس زدم که س - ي دستور مانندي آمدصداي تیز عوعو

  . شومی تبدیل شدند

  » این گله طرف خودشو انتخاب کرده «دوباره خندید » .  بودفکر کنم که اون جواب سوال « :  رو گفتآ

به دستش چنگ زدم و فکر کردم که چه چیزي ممکن است در سر آرو بگذرد که .  ادوارد  هیس کرد و به جلو خم شد

  . نقدر خشن عکس العمل نشان دهد، آ باعث شده که او در حالی که فیلکس و دیمیتري هر دو حالت دفاعی گرفتند

  . همه شان از جمله ادوارد به حالت قبلی شان برگشتند.  دوباره با حرکت دست آرامشان کرد آرو

خیلی چیز ها براي « . هان مانند تجار اشباع شده بودصدایش ناگ ».  خیلی چیز ها براي بحث داریم« :  آرو گفت

» . ، باید با برادرانم مشورت کنم زیز، کالن هاي ع یدما و محافظان پشم دارتون اجازه بداگه ش.  تصمیم گیري داریم
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  فصل سی و هفتم

  تدبیر

  

 به شروع فوراً ادوارد . داد حرکت جلو سمت به را آنها عوض در . نشد ملحق محوطه شمال در دلواپسش گروه به آرو

 . بردیم جلو خطر روي را چشمهایمان . آمدیم عقب به عجله با ما . کشید را تما و من بازوي . کرد نشینی عقب

 نیشش هاي دندان مثل. ند بود ایستاده راست هایش شانه روي موهاي . کرد نشینی عقب کمتري سرعت با جیکوب

. بود شده تیز آرو سمت به که

 مجبور را او . داشت نگاه افسار یک مثل را جیکوب مد او ، کردیم نشینی عقب ما که همانطور و گرفت رو مشد رِنزمه

 در . بودیم  خانوادمون کنار در ما ، گرفت می دوباره را آرو دور سیاه رداي که زمانی در درست.  بماند ما با تا کرد می

. بپرد توانست می زمان از کسري در فقط ما از هرکدام که اي فاصله.  بود فاصله ما بین )متر 45( یارد 50 زمان آن

 ما چرا ؟ کنی سکوت رسوایی این ي باره در تونی می چطور تو«  : کرد آرو با دعوا به شروع بار اولین براي کایوس

  »؟  شده پوشیده مضحک فریب یک با که جرمی ؟ ایم ایستاده ناتوانی و ضعف با بزرگ جرم یک مقابل در اینجا

 نظرش اینکه براي فقط را آرو صورت او که کردم تعجب من . شد مشت ، بود داشته نگه کنارش در دقیقاً او که دستی

  . نکرد لمس ، کند قسمت را

  ؟ یا ما می تونسیم اونقدر خوش شانس باشیم؟ آ بودیم سران  بین در تفرقه و اختالف یک شاهد ما آیا

 اینجان که ببین رو هایی شاهد تعداد ، آن لغت هر«  : گفت آرامی به آرو»  حقیقته همه ها این که خاطر این به فقط« 

  ».  اند روشناخته رِنزمه ها اون. میشه کامل و میکنه رشد کوتاهی زمان در بچه این که بدن شهادت تا

 و سرد اي محاسبه و برآورد به او خشم سپس.  داد نشان واکنش آرو بخش آرامش کلمات به عجیبی شکل به کایوس

 و عصبی.  انداخت ولتوري شاهدان به کوتاهى نگاه ، رسید می نظر به مبهم که اى قیافه  با اوشد ،  تبدیل احساس بی

 .متشنج

   .انداختم ناراحت و ناراضى جمعیت به کوتاهى نگاه نیز من
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  . شد  غرق خود افکار در و کرده اخم کایوس

 من که بود چیزي این زمان آن در و کرد می افروخته بر مرا خشم درونی آتش هاي شعله او نامطمئن و متفکر سیماي

  .  بود کرده نگران را

  . ندارند سودي این از بیشتر گناهیمان بی از  دفاع براي توضیحات که دیدم درنگ بی

 روي پیش در که همانطور درست ؟ کند حمله به شروع نامشخص عالمت یک با دوباره گارد اگر افتاد خواهد اتفاقی چه

  ؟ کردند عمل شان قبلی

  . رسید که مثل قبل غیر قابل نفوذ است میکردم به نظر  بررسی را حفاظم نگرانی با

. بود کرده احاته مارا جمعیت نآ قوس که وردمآ در عریضی خمیدگی شکل به کمی نراآ

هر کدوم بوي خاصی  ، کنم حس را بودند ایستاده دوستانم و خانواده که را جایی نورانی هاي ذره توانستم می من

او  ، من از قبل می دونستم که ادواردکدام بود . از هم تشخیص بدم آرواونهداشتند که فکر می کردم با تمرین می تونم 

  .ترینشون بود روشن

 از یکی اگر و نبود حفاظ براي اي فیزیکی مانع هیچ آنجا در . کرد اذیتم درخشان مکان اون دور اضافی خالی فضاهاي

. کرد نمی حفاظت من جز به کس هیچ از حفاظ ، رفت می آن زیر به ولتوري استعداد با افراد

. دارد می بر چین پیشانیم کردم می تر تنگ دقت با را حفاظم که نوقت هما کردم می احساس

 دهم پوشش را او بدن توانم می که جایی تا کردم تالش و کشیدم عقب اینچ به اینچ را سپرم من ، بود جلو در کارالیل

 کنار سمت به کاراالیل که زمانی و کرد تر باز را قالبش او ، کند کمک من به خواهد می سپرم که رسید می نظر به ،

  . آمد کش او همراه بهبایستد ،  تانیا کنار تا رفت

 نور هر دور به را آن و کشیدم می را آن هاي نخ که بود اي پارچه مانند سپرم اي کننده مجذوب و رآو یشگفت طور به

 حرکت ها آن حرکت با و بود چسبیده ها آن به راغب بسیار نیز سپر . انداختم می بود متحدمان یا دوست که ضعیفی

  . کرد می

  »گرگینه ها « :  و سر انجام زمزمه کردکرد  می فکر داشت هنوز کایوس.  گذشت ثانیه یه فقط

 به پوشش را قدرتمندانه فهمیدم و وقتی که این رامحافظند  بدون ها گرگینه بیشتر که فهمیدم ، ناگهانی وحشت یک با

 که جایی تا  رو محافظم ، عجیبی طرز به . احساس کنم جرقه هاي نورشان را توانستم می هنوز . کشیدم آن ها سمت

  . کشیدم ، ایستاده بودند ها گرگ بیرون که گروه افراد ، دورترین کبی و مونآ

این موقعیت  زیادي درولی آن ها مدت  . شد ناپدید درخششان ناگهان که آن ها در قسمت دیگري بودند ، بار یک

 به دوباره من ، ....همممم ، بودند نصفشان روشن نسبتاً یا بود درخشان هنوز ها گرگ تابش نور . جدید باقی نماندند
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 مثل الماس دوباره ها گرگ ي همه ، آمد پوشش زیر م بهس پوشش را به سمت بیرون کشیدم وبه محض این که سمت

  . شدند درخشان

، هر  باشد من پوشش زیر الفا اگر . متصل استبه یکدیگر  کردم می تصور من آن چه که از بیشتر  ذهن هایشان

  .  ها مانند ذهن الفا محافظت میشود ریز بقیه ي ذهنقسمت حتی 

کایوس زمزمه »  م اي پیمان رو مشخص خواهی کرد؟تو ه « . به جمله کایوس با صورت رنگ پریده جواب داد آرو

پا آروتقریبا در  را شان تا نسلنها ادامه دادیم آنقدر به شکار آ ، غاز زمانآدشمنان ما بودند از  1 ماهبچه هاي « .  کرد

و هیچ شکی ندارم که این  . صمیمی و نزدیک با اونها بر قرار کرد اي کارالیل رابطهاین با وجود  . سیا از بین بردیمآو

خودشون رو بهتر حفظ اشتباه و منحرف روش زندگی  نهبتو او تا . ري هاستوبی فایده براي سرنگون کردن ولت یتالش

» . کنه

دست ظریف و الغر خود را  آرو . ادوارد با صداي بلندي گلوي خود را صاف کرد و کایوس نگاه خشمگینی به او انداخت

  . را کمی دستپاچه کرده بود واکنش برادرش او به نظر می رسید ، روي صورتش قرار داد

  » االن که وسط روزه ، کایوس«  : شزد کردادوارد به او گو

و هیچ رابطه اي با دشمنان شما در اون  ، ا بچه هاي ماه نیستنده که اینواضحه کامال «  : او به جیکوب اشاره کرد

  » . دطرف دنیا ندارن

  ". عجیب غریبی زاد و ولد می کنید شما اینجا موجودات جهش یافته و«  : کایوس با خشونت گفت

     اگه حرف من رو باور . اونها حتی گرگینه هم نیستند«  : رام تري گفتآاره ادوارد به هم فشرده شد و با لحن آرو

  » . می تونه بهت بگه آروکنی  ینم

 درست مثل-ورد وپایین انداختآاو شانه هاي تنومند خود را باال . مات و مبهوت به جیکوب زل زدم ؟ گرگینه نیستند

  . اوهم نمی دانست ادوارد از چه سخن می گفت -انداختنشانه باال 

فته بودي چه فکري توي کلت است بهت گوشزد می کردم روي این موضوع گکایوس عزیز اگه «  : زیر لب گفت آرو

  اونها فقط شکلشون تغییر  . گرگینه نیستند ، اینها با وجود اینکه خودشون فکر می کنند گرگینه اند . پافشاري نکنی

 یه شاهین، ،در اول می تونست در قالب یه خرس این تغییر شکل . اتفاقی بوده کنه و تبدیل اونها به یه گرگ کامالً می

از پدر هاي  فقطرو  قابلیتاونها این  . این موجودات در واقع هیچ ربطی به بچه هاي ماه ندارند . و یا یه پلنگ باشه

اونها مثل گرگینه هاي واقعی نسل خودشون رو با  . کی به حساب میادتغییر ژنتیاین یک خودشون به ارث برده اند و 

  » . لوده کردن دیگران ادامه نخواهند دادآ

The Children of the(هاي ماه  بچه.1 moon : (هایست که با قرص ماه از انسان تبدیل به گرگ میشوند ، ولی  منظور کایوس گرگینه

  . هاي کوئلیت تبدیل به دست خودشان است و نیاز به شرایط خاصی ندارند  گرگ
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به خیانت نگاه خشمگینی به او انداخت و با سردي  آروفت با متهم کردن گکایوس با ناراحتی و عصبانیت و شاید بتوان 

  »اونها راز ما رو می دونن « :  تگف

   اونها هم بخشی از دنیا  ، برادر« :  سریع تر از او زبان گشود آروادوارد قصد داشت پاسخی به این اتهام بدهد اما 

در نتیجه به سختی می شه باور  ، مافوق طبیعی ما هستن و شاید بیشتر از خود ما به راز داري وابسته و نیاز مند هستند

انداز ما رو به  اتهامات و ادعاهاي ظاهري و غلط ، کایوس کمی دقت کن.قصد داشته باشن راز ما را بر مال کنند  کرد که

  ».  هیچ کجا نمی رسونه

  . بین آن دو نگاه طوالنی و معنی داري رد و بدل شد.  کایوس نفس عمیقی کشید و سرش را تکان داد

اتهامات دروغین و ساختگی کمکی به  . را پشت سخنان محتاطانه او درك کردم آرواحساس کردم  دستور العمل 

از  . به کایوس گوشزد کرد که نقشه و ترفند بعدي را به کار ببندد آرو. متقاعد کردن شاهدان هر دو طرف نمی کرد

   ظاهر فریبی و نمایش  اهمیتی به آروآیا تفاوت آشکار میان این دو برادر این بود که کایوس مثل  " : خودم پرسیدم

  " ؟ آیا کشتار و قتل عام براي کایوس مهم تر از لکه دار شدن شهرت آنها بود ؟ نمی داد

  »می خوام با خبر چین حرف بزنم « :  کایوس نگاه خشمگینی به ایرنیا انداخت و ناگهان اعالم کرد

چهره در هم کشیده شده از درد و رنج به دو خواهر او با  . و کایوس نداشت آروایرینا در آن لحظه توجهی به مکالمه 

حالت صورتش نشان می داد که اکنون می داند  . خیره شده بود ، خود که در انتظار مرگ کنار ما صف کشیده بودند

  . اتهامش کامال غلط بوده است

  » ایرینا«  : با پرخاش گفت ، وردن نام او اکراه داشتآکایوس که از به زبان 

  . اشاره کرد شکایوس با انگشتان. وحشت یکباره وجودش را فرا گرفت زده سرش را بلند کرد واو بهت 

  . تا بار دیگر روبه روي کایوس بایستد او با تردید از میان سربازان ولتوري خارج شد

  » . مدنآب در آپس این طور که معلومه اتهامات تو همه غلط از «  : گفتکایوس 

ولی  . نچه دیده بودم مطمئن می شدمآباید از  ، متاسفم«  : ایرینا زیر لب گفت . به جلو خم شدندتانیا و کیت با نگرانی 

  . او با در ماندگی به ما اشاره کرد»  ....اصال فکر نمی کردم

چطور می تونی انتظار داشته باشی اون در یه لحظه کوتاه چنین چیزه عجیب و نا ممکنی  ، کایوس عزیز«  : پرسید آرو

  » . هر کدوم از ما هم با دیدن این بچه چنین تصوري به ذهنمان خطور می کرد ؟ حدس بزنهرو 

       نگاه به تندي و با خشونت آ . زد تا او را وادار به سکوت کند آروکایوس با انگشتان خود ضربه مالیمی به شانه 

  » ؟ نم انگیزه تو چی بودهمن می خوام بدو ، ی مرتکب شديگهمه می دونیم که تو اشتباه بزر«  : گفت

  » ؟ انگیزه من«  : او پس از چند لحظه تکرار کرد . ایرینا با حالتی عصبی منتظر شنیدن حرف هاي کایوس بود
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  » ؟ بله انگیزت براي جاسوسی کردن از اینها در درجه اول چی بود« 

  . ایرینا با شنیدن کلمه جاسوسی بر خود لرزید

  » ؟ این طور نیست ، بوديتو از خانواده کالن دلخور « 

  » درسته«  : او نگاه در مانده خود را به صورت کارالیل انداخت و اعتراف کرد

  » ؟...چون«  : کایوس او را تشویق به حرف زدن کرد

و کالن ها خودشون رو کنار نکشیدن و به من اجازه ندادن انتقام  . گرگینه ها دوست من رو کشتند«  : او زیر لب گفت

  » . یرماونو بگ

از این به اصطالح گرگ ها حمایت  ، به جاي اینکه طرف ما رو بگیرند پس کالن ها«  : کایوس حرف او را خالصه کرد

  »؟  کردند

. ادوارد از شدت نفرت و بیزاري زیر لب غرید

چیزیه که من همون « .  شانه هاي ایرینا سفت شده بود . کایوس به لیستش نگاه می کرد تا شاید اتهامی پیدا کند

اگه شما می خواهید که یک شکایت رسمی علیه این گرگینه ها و « :  کایوس دوباره صبر کرد و یاد آوري کرد». دیدم

  ».  کالن ها  به دلیل حرکات و اعمال آنها بکنید االن وقتشه

  . لبخند بی رحمی زد و بعد صبر کرد تا ایرینا بهانه ي دیگري به دستش دهد

شاید .  خیلی فراتر از عشق به قدرت ، رابطه هایی بر پایه ي عشق . اده هاي واقی را درك نمی کردشاید کایوس خانو

  . ، تصور کرده بود اون قدرت انتقام جویی رو بیش از اونچه که باید

من هیچ شکایتی علیه گرگینه ها  ، نه« :  فک ایرینا تکان سریعی خورد و در حالی که شانه هایش صاف می شد گفت

 . هیچ بچه ي فنا ناپذیري وجود نداره . تو به اینجا اومدي تا یک بچه ي فنا ناپذیر رو از بین ببري ، کالن ها ندارم یا

پناهن و تو هیچ دلیلی نداري  ولی کالن ها بی . ولیت هاي مربوط به اون رو می پذیرمئاین اشتباه من بود و من تمام مس

  ».  ممن واقعا متاسف....که هنوز اینجا بمونی

هیچ دلیل  ، هیچ جنایتی رخ نداده« :  اون به سوي ما این را گفت و صورتش را به طرف شاهدان ولتوري برگرداند

  »... یست که شما باز هم ادامه بدیدمعتبري هم ن

خیلی براق و کنده کاري  ، درون آن چیز عجیب فلزي اي بود . کایوس در حالی که او حرف میزد دستش  را دراز کرد

قبل از اینکه زمانی براي  . واکنش به حدي سریع بود که ما ناباورانه مبهوت شده بودیم . این یک نشانه بود . هشد

  . عکس العمل باشه تموم شده بود
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 ، سه تا از سرباز هاي ولتوري به سمت جلو پریدند و ایرینا را کامال توي شنل هاي خاکستري شون در بر گرفتند

. کایوس به میان آشوب خاکستري رفت. گوشخراش پاره شدن چیزي درون  محوطه پیچیدهمزمان صداي وحشتناك و 

 .هاي آتش که به سمت باال می رفتند تبدیل شدصداي مهبوت کننده ي انفجاري بلند شد و سپس به شعله ها و جرقه 

. یک خط صاف ایستادند در به جاي خودشان توي گارد برگشتند و سرباز ها از جهنم ناگهانی خیز برداشتند و سریعاً

هنی توي دستش هنوز شعله هاي سیاه مرمري را آی ئش ، ور ایرینا ایستاد نزدیک باقی مانده هاي شعله کایوس تنها،

  . روي تل هیزم پرتاب می کرد

  . تشی که از دست کایوس پرت میشد ناپدید شدآ ، با یه صداي ضعیف شبیه کلیک

  . آهه بزرگی از شاهدان ولتوري برخاست

  . ما بیش از حد مبهوت و منزجر بودیم که صدایی از خودمان درآوریم

 .با یک سرعت غیر قابل ایست.  و اون این بود  که مرگ درنده خو و شدیدي در حال آمدن بودچیزي براي دانستن بود 

  . تماشا کردن اون چیزه دیگري بود

چشمهاي اون به »  . رو که کرده بود به گردن گرفتحاال اون تمام مسئولیت اونچه « :  کایوس به سردي لبخند زد

ر خورد و چشمکی سریع به قالب هاي یخ زده کیت و تانیا زدسمت خط اول ما س  .  

  . ن لحظه من فهمیدم که کایوس هرگز همبستگی یک خانواده واقعی رو دست کم نگرفته بوددر آ

بهانه ي اون براي نابود کردن  .نبال نافرمانی ایرینا بود اون د ، اون شکایت ایرینا رو نمی خواست . این یه حقه بود

او در واقع فضاي خطر ناکی ایجاد کرد  . ه قابل اشتعالی پر می کردایرینا ایجاد خشونتی بود که فضاي موجود را مانند م

 . ه نظر میرسیدکامال متزلزل و بی ثبات ب ، رامش ساختگی اي که به اوج خود رسیده بودصلح و آ . و کبریت را کشید

هی براي تموم کردنش وقتی که جنگ شروع بشه هیچ را خطر ناك تر از یک فیل درشت هیکل روي طناب سیرك

  . دونست کایوس اینو می، طرف ما ،که یکی از طرفین کامال نابود بشهوقتی  ءبه جز... نخواهد بود

  . ادوارد هم همین طور

ادوارد از جا پرید تا بازوي تانیا رو که گریه دیوانه واري را سر داده بود و قصد  . فریاد ادوارد بود» جلوشونو بگیرید « 

تانیا نتوانست پیش از اینکه  . گرفت مله ور شودسرد و بی رحمانه اي بر لب داشت ح داشت به سمت کایوس که لبخند

  . از دست ادوارد خالص شود ، کارالیل هم بازو هاي خود را دور کمر او قفل کند

    چیزي رو که ) کایوس(به اون . براي کمک کردن به ایرینا خیلی دیر شده« :  کارالیل بالفاصله در گوش او گفت

  ».  خواد نده می

  . اولین قدم حمله را برداشت ، او که مانند تانیا جیغ و فریاد راه انداخته بود . مهار کردن کیت دشوار تر بود
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از همه نزدیک تر به اون رزالی بود ولی قبل از  . رسید با مرگ همه به پایان میاون حمله اول جنگی رو شروع کرد که 

اینکه رز روي زمین مچاله شدز اون رو محکم بگیره کیت به حدي وحشیانه اونو به عقب پرت کرد که ر . ات بازوي م

رسید که  و به نظر می ،کیت روي پاهایش چرخید کیت رو گرفت و اونو زمین انداخت سپس تلو تلو خوران برگشت

  . هیچکس نمی تواند جلویش بگیرد

 بازو هایش را  دور بازوهاي کیت قفل کرد و بعد.  و دوباره او رو به زمین کوباند دپرتاب کرخودش رو روي اون  گَرِت

  . من بدن اونو دیدم که منقبض شد وقتی که اون دوباره بهش ضربه زد

  »زافرینا « :  ادوارد داد زد . قفل کرده بودسرش چرخید ولی همچنان دستانش را چشمهاش به درون کاسه 

بیناییم رو بهم « :  م گفتآروو  تانیا دست از جدال کشید . چشم هاي کیت خالی شد و فریاد هاي او به ناله تبدیل شد

  »بده 

م تر از قبل به دوره ذره هاي نور دوستانم با نا امیدي بسیار ولی در عین حال با دقت فراوان سپر حفاضتی خودم را محک

  . پیچیدم گَرِتن را کمی از کیت دور کردم و با دقت فراوان دور آ . کشیدم

کیت را توي برف ها نگه داشته  . دوباره توي کنترل خودش بود گَرِتبا به وجود آوردن یک الیه نازك بین اونا و بعد 

  . بود

ولند کنان هنوزم ،کیت در جواب  غر به آرامی این را زمزمه کرد» ؟  زنی زمین کیتیبازم منو می  ، اگه بزارم بلند شی« 

  . کتک می زدداشت کورکورانه 

االن انتقام به اون کمک « :  کارالیل با زمزمه اي آرام ولی محکم ادامه داد» ! من گوش کنیدبه  ! کیت! تانیا« 

اگه .  به کاري که دارید می کنید فکر کنید . طور به هدر بدین ایرینا نمی خواست که شما زندگیتون رو این . کنه نمی

  ».  میریم هممون می شما به اون ها حمله کنید ،

  . رفت و براي اینکه به حمایت نیاز داشت به کارالیل تکیه کرد شانه هاي تانیا از غم در هم فرو

با لحنی تسلی بخش ولی با عجله ادامه دادند تا خواهر ها را با کلمه هایشان  گَرِتکارالیل و .کیت بالخره خاموش شد

از  . ، جلب شد و توجه من دوباره به سنگینی نگاه هایی که درآن  لحظه ي آشفته به ما خیره شده بودند . آرام کنند

بل به جاهایشان در گارد برگشته مثل ق گَرِتگوشه چشم هایم می توانستم ببینم که ادوارد و بقیه به عالوه کارالیل و 

  . بودند

  . خیره شده بود روي برف گَرِتسنگین ترین نگاه مربوط به کایوس بود که با ناباوري و عصبانیت به کیت و 

او می دانست که کیت چه قدرتی  . بارز ترین احساس در چهره اش شک و تردید بود . نیز به همان جا نگاه می کرد آرو

؟ آیا  آیا او فهمیده بود که چه اتفاقی در حال افتادن بود . توانایی او را از خاطرات ادوارد درك کرده بود ، پتانسیل و دارد

؟ حفاظی که بیشتر از آنچه ادوارد  او این را دیده بود که حفاظ من با قدرت و ظرافت و دقت گسترش پیدا کرده بود
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روش محافظت خودش رو از من یاد  گَرِتن فکر کرده بود که ؟یا او درباره ي توانایی من فکر می کرد رشد کرده بود

  ؟ گرفته بود

اي سریع در واکنش به خم شده بودندو منتظر جهش و حمله آن ها به سمت جلو . گارد ولتوري مثل قبل منظم نبودند

. لحظه ي حمله ي ما بودند

 . ، ایستاده بودند ها به محوطه آمدندشاهد با همان  لباس هاي غیر قابل توصیفی که با آن  43در پشت آن ها 

  . سردرگمی آن ها به شک و تردید تبدیل شده بود

بدون فرمان حمله  ؟ رم او چه بودج . همه ي آن ها را تکان داده بود ، نابودي ایرینا  که به سرعت نور رخ انجام شد

شاهدان  ، النه اش گذاشته شودن حساب کرده بود تا سرپوشی بر اقدام شتاب زده و عجوروي آفوري که کایوس 

  . ولتوري می خواستند بدانند دقیقا اینجا چه خبر بود

  .زردگی می درخشیدت اون لو می داد که صورت اون با آصور ، یه نگاه سریع کرد در زمانی که من نگاه کردم آرو

  . نیاز او به تایید جمعیت کامال سرکوب شده بود

  .، چیزي بهم گفتند آروصدایی زمزمه مانند در مورد ناراحتی من شنیدم که استفان و والدیمیر با 

  .که شهرت خودشونو حفظ کنندخاطر این حفظ میکرد ولی من باور نمی کردم که  او آرامش را فقط به این 

  . بعد از اینکه آن ها کار ما را تمام کنند حتما با شاهد هایشان در مورد آن بحث می کردند

 . ، مرا فرا گرفت عجیب را براي غریبه هایی که ولتوري آورده بود تا شاهد مرگ ما باشند احساس افسوسی ناگهانی و

  .  شدند به شکارشان ادامه می داد دیمیتري تا وقتی که همه ي آنها کشته و منقرض می

که براي براي این غریبه هایی لیستر و براي آ ، لیس و جاسپربراي آ ، رِنزمهاحساس افسوسی براي جیکوب و 

  . و دیمیتري محکوم به مرگ بود . دانستند چه بهایی را باید براي امروز بپردازند نمی

  ». ایرینا براي اینکه  شهود غلط براي این بچه تحمیل کرده بود تنبیه شد«  : شانه ي کایوس را به نرمی لمس کرد آرو

که در حال بررسی آنیم  شاید ما باید به پرونده اي«  : او ادامه داد . پس این موضوع قرار بود بهانه اي براي آنها باشد

»برگردیم؟ 

 . دید ه شده بود ولی انگار چیزي نمیاو به جلو خیر چهره اش مصمم تر از قبل به نظر می رسید ، .کایوس صاف ایستاد

تا رن . خم شدبه جلو  آرو . ورد که همین االن مقام و رتبه اش تنزل کرده استهره اش حالت شخصی را به یادم می آچ

 ، مفقط براي اینکه دقیق عمل کنی«  :  او گفت . و فیلیکس و دیمیتري هم نا خوداگاه همراه با او حرکت کردند

میز دستشو او با حالتی تحقیر آ» می دونین که این شیوه عادي کاره  . خوام با چند تا از شاهد هاي شما صحبت کنم می

. تکون داد
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خند بی رحم کوچکش دوباره متمرکز شدند ولب آروچشمان کایوس بر روي  ، یکدیگر اتفاق افتاد دو چیز همزمان و با

به طوري که انگار بند بند  ، و ادوارد از شدت خشم غرشی سر داد و دست هایش را به شدت مشت کرد. برگشت 

  . انگشتانش قصد داشتند از پوست سخت الماس گونه اش بیرون بزنند

دي نزدیک بود که می توانست به ح آرو در حال رخ دادن است ، بودم که از ادوارد بپرسم چه اتفاقیآن  تر ازنا امید

ترین نفس ها را هم بشنود کارالیل را دیدم که نگاهی سریع و عصبی به صورت ادوارد انداخت و بعد صورت  آرام

  . خودش سخت شد

 آروبدون شک  تش جنگ را بیافروزد ،سعی کرده بود آ الش نسنجیده ي خودهنگامی که کایوس با اتهامات بیهوده و ت

  . ترفند جدیدي یافته بود

گرگینه هایی که   . بی ایستادیارد دور تر از آمون و ک 10رامید و حدود روي برف خبه سمت انتهاي غربی خط ما بر  آرو

همسایه  ! مونآ... آه « :  به گرمی گفت آرو. نزدیک بودند با عصبانیت زوزه کشیدند ولی در جاي خود باقی ماندند به او

، کبی هم مانند  مون بدون هیچ احساس و نگرانی اي ایستاده بودآ» خیلی وقته که منو مالقت نکردي  ...!جنوبی من

من حتی گذر اونو  . زمان خیلی کم ارزشه« :  مون از میان لب هاي بهم چسبیده اش گفتآ . مجسمه اي در کنار او بود

» .دیگري براي دور بودن داشته باشی ولی شاید تو دلیل  . کامال درسته« :  موافقت کرد آرو» .  کنماحساس نمی 

واقعا سپاس  . من خودم اینو می دونم ! سازمان دادن تازه وارد ها به یه محفل کار وقت گیریه «.  مون هیچ نگفتآ

هاي محفل تو این قدر زود  دحالم که تازه وارخوش . گزارم که دیگران این کار خسته کننده رو برام انجام می دن

مطمئنم قصد داشتی به همین زودي ها پیش من  ، خیلی دوست داشتم به ما معرفی میشدند . باهاتون جور شده اند

غیر ممکن بود که بشه تشخیص داد تو  »البته « :  ، گفت امون در حالی که صدایش خالی از هر احساسی بود» .  بیاي

  . بود یا ترسصداش تمسخر 

   »؟  این خوب نیست ، ما االن با هم هستیم ، ..خب..اوه« :  صورت اون خالی بود ، مون سر تکان دادآ

  »؟  کارالیل تو رو به عنوان شاهد صدا کرده. ولی دلیل حاضر بودن تو  اونقدر ها هم خوشایند نیست متاسفانه« 

  »بله « 

  »؟  و تو چه شهودي براي اون داري« 

این  ، من دارم این کودك رو در مشاهداتم بررسی می کنم« :  دوباره با همون لحن بی احساس صحبت کردمون آ

  ».  تقریبا مشخص بود که اون یه بچه ي فناناپذیر نیست

را رده بندي جدیدي پیدا شده اصطالحات خودمون اید الزم باشه در حال حاضر که ظاهش «:  حرفش رو قطع کرد آرو

ه و به این تر تیب تبدیل ي فنا ناپذیر کودك انسانیه که گاز گرفته شده باش منظور تو از بچه ، عنی کنیمرو به روشنی م

  » ؟ شام شده باشهبه خون آ
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  »منظورم همینه  ، بله« 

  »؟  چه چیز دیگه اي راجع به بچه مشاهده کردي« 

  » اینکه اون رشد می کنه و یاد می گیره . تو ذهن ادوارد دیدي که بچه  فرزند خود اونه همون چیز هایی که تو حتماً« 

بله، بله، « :  میزي اثري از بی صبري و بی تابی در صدایش حس می شد گفتکه با وجود لحن دوستانه و محبت آ آرو

  »؟  ولی دقیقا طی این چند هفته اي که اینجا بودي چی دیدي

و تو باور داري که اون باید « :  لبخند زد آرو» خیلی سریع رشد می کنه ....نکه اونای» :  ین دادمون به پیشانیش چآ

شام هاي تقریبا نصف خون آ ، و من تنها نبودم ، ه از لب هاي من بیرون جستیه آ» ؟  اجازه زندگی کردن داشته باشه

  . بنا به اعتراض گذاشتند ، طرف ما همین کار رو کردند

  . وردنري هم همین صدا رو از خودشون در آشاهدان ولتو تعدادي از

  . دستش را دور  کمر من حلقه کرد تا مانع حمله من شود مد وادوارد به عقب آ

. مون برگشت و به سختی نگاهی به اطراف انداختبه صدا توجهی نکرد ولی آ آرو

  ».  من اینجا نیومدم که قضاوت کنم« :  مون مبهم  حرف میزدآ

  »این فقط نظر توئه « :  رامی خندیدبه آ آرو

تر هم یاد  اون هم زمان که بزرك میشه سریع ، بینم من هیچ خطري توي این بچه نمی« :  مدچونه ي آمون باال آ

  ».  گیره می

  . و مالحظه کرد سرتکان داد آرو

  »؟  آرو« :  مون اون رو صدا کردآ . بعد از یه لحظه اون برگشت

  »؟  بله دوست من« :  برگشت آرو

:  به گرمی لبخند زد آرو» .  همسرم و من مایلیم که شما رو ترك کنیم . من شهادتمو دادم و دیگه کاري اینجا ندارم« 

مطمئنم که ما بزودي همدیگر رو  . من خیلی خوشحال شدم از اینکه تونستیم با هم یه خورده صحبت کنیم البته ،« 

  ».  می بینیم

یک بار سرش را  ، در حالی که لب هایش محکم بر روي هم فشرده شده بودند . پنهانی او شده بودتوجه تهدید آمون م

دویدن و توي درختها  اون دست کبی رو لمس کرد و بعد هر دو اونها به سمت جنوبی ترین گوشه چمن زار . خم کرد

داشت دوباره به طرف خط ما  آرو . هند دادمن می دونستم که اونا تا مدت طوالنی اي به دویدن ادامه خوا . ناپدید شدند
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پیکر   وقتی که روبه روي شیوان غول اون . حرکت می کرد در حالی که گارد اون با نگرانی در کمین ایستاده بودند

  . صبر کرد ، شیوان با سرش تایید کرد» تو مثل همیشه دوست داشتنی هستی  ! سالم شیوان عزیز« :  رسید گفت

  »تو هم سوال هاي منو عین آمون جواب می دي؟  ؟ توو « :  پرسید آرو

خطري  اون هیچ . محدودیت ها رو می فهمه رِنزمه ، بله ولی احتماال یه خورده هم باید اضافه کنم« :  شیوان گفت

   »ا با اونها رابطه بر قرار می کنه اون بهتر از م . براي انسان ها نداره

   »؟  می تونی مطمئن باشی« :  پرسید آرو

  . چشم هاي سرخ رنگ و کدر کایوس برق زدند . غرشی که تا انتهاي گلویش را خراش داد ، ادوارد غرشی سر داد

  »من فکر نکنم که از تو پیروي کنم « :  رام جواب دادشیوان آ

ایه به زدیک سفیلیکس و دیمیتري ن ، رنتا. پیش بینی نشده تغییر جهت داد و به سمت گاردش بر گشتبا حرکتی  آرو

ولی هریک از ما تغییراتی را در صدایش . »  اینجا هیچ قانون زیر پا گذاشته اي نیست« .  سایه اش حرکت کردند

ن را را به سپرم انتقال دادم و ضخامت آخشم خود  . مبارزه کردم ، با خشمی که راه گلویم را بسته بود . تشخیص دادیم

یا به هر حال آ« :  دوباره تکرار کرد» هیچ قانونی نشکسته « .  ظت اندتامطمئن بشم که همه تحت محاف.  بیشتر کردم

  ».  این یه موضوع دیگه است ، ؟خیر این نشون می ده که هیچ خطري نیست

انگار به جاي اینکه پاهاش  می داشت ،متفکرانه گام بر  آرو . گی در گروه جنگنده ما با عصبانیت سرش رو تکون دادم

  . دقت کردم که با هر قدم به گاردش نزدیک تر می شد . ب راه می رفتروي آ ، پیدا کندبه سطح زمین تماس 

 ، خیلی حیف می شه اگه چیز به این دوست داشتنی رو نابود کنیم . خیلی منحصر به فرد...اون منحصر به فرده« 

  ».  مخصوصا وقتی که ما می تونیم خیلی چیزا یاد بگیریم

  ».  خطري که نمی تونیم نادیده بگیریم....ارهولی خطر د« :  ه کشیداون آ

می اونو آروموقعی که اون با صداي فوقالعاده  . یه سکوت مرگبار حاکم بود . اظهار نظر اون جواب ندادهیچ کس به 

کنن  خنده داره که انسان ها پیشرفت میچقدر « : می کردي داره با خودش حرف میزنه  م که فکرآروبه قدري  . شکوند

و ما از خطر افشا شدن دور  . همونجور که وابستگی اونا به علم بیشتر می شه علم دنیاي اونا رو کنترل می کنهو 

اونا به قدري تو تکنولوژي  ، هنوز هم اگه ما نسبت به باور نداشتن اونا به ماورا الطبیعه عادت نداشته باشیم . شیم می

براي هزاران  . حتی می تونن بعضی از ما رو نابود کنند . ما بایستندپیشرفت می کنن که اگه بخوان می تونن در مقابل 

ولی در قرن اخیر سالح هاي ترسناکی اختراع شده که حتی  . سال اسرار ما به خاطر راحتی بوده تا به خاطر امنیت

  » . فناناپذیران رو در خطر نابودي قرارداده
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.    یارد از اون دور بود 40بذاره با اینکه اون  رِنزمهد دستشو روي ورد مثل اینکه بخوااون دستش رو بلند کرد و پایین آ

و اطمینان داشتیم که اون می تونه همیشه در ، اگه ما از توانایی هاي اون آگاهی داشتیم . ..این بچه فوق العاده « 

  ....گمنامی و تاریکی که گونه ما در اون محفوطه بمونه 

اون وقتی که ما نمی دونیم  . ینده ي اون واهمه دارندوالدین او هم از آ... می شه ال نمی دونیم که اون چیولی ما اص

. و بعد با نگاه معنی داري به شاهد هاي خودش . اون صبر کرد و به شاهد هاي ما نگاه کرد »رشد می کنه چی میشه 

ولی چیزي که  ..قابل قبوله فقط چیزي که مشخصه«:  دوباره ادامه داد ، چنان که به شاهد هاي خودش نگاه می کرد

تو داري کشش «  : کارالیل با صداي خشکی گفت . کایوس با شرارت لبخند زد» ذیري اونه سیب پمعلوم نیست آ

  ».  آرودي می

بزار  ، بزار  عجول نباشیم« :  رام تر از همیشهصورتش مهربون تر و صدایش آ» ،  رامش دوست منآ« : لبخند زد  آرو

  ».  جهت نگاه کنیمبه قضیه از هر 

  »؟ یعنی من باید حریفم رو قربانی کنم تا حساب بشم« :  یک قدم دیگر به جلو برداشت و با صداي صافی پرسید گَرِت

  »آواره « :  سرش را به نشانه تایید تکان داد و گفت آرو

او مستقیما شروع به  . بودند چشمهایش متوجه افرادي بود که در انتهاي چمنزار ایستاده . چانه اش را باال برد گَرِت

مطمئنا بیش  . براي شهادت دادن . مثل بقیه.  مدمینجا آمن به درخواست کارالیل ا« :  صحبت با شاهدان ولتوري کرد

 تمن اینجام تا براي یه چیز دیگه شهاد . ما هممون دیدیم اون چیه . از این ضرورتی نداره مالحظه این بچه رو بکنیم

  »!  شماها . بدم

کنا و چارلز ، و م . من دو نفر شما رو می شناسم« :  شام هاي محتاط تکان دادسپس انگشتش را به طرف خون آ

به چیزي که االن دارم بهتون  . هیچی جواب ندین ، دونم که بسیاري از شما مثل خودم آواره و بی هدف هستید می

ما خیلی شک داشتیم اما  . تند اینجا نیومدندها براي اون داوري که به شما گف این باستانی . گم خوب فکر کنین می

شهادت ما مثل دلیل منطقی براي عملشان ، گمراه کردند اما با یک  ، اونا آمدند . االن شکمون به یقین تبدیل شد

باعث میشه که اونا به  ، ناشهادت دادن براي او . جستجوي اونا الي دالیل پوچ براي ادامه دادن ماموریت واقعیشونه

  » . نابود کردن این خانواده در اینجا،  تکاپو بیفتن تا براي انجام هدف واقعیشون دلیلی پیدا کنند

شاید شما هم  . پاك کنه ، ولتوري اومده تا چیزي رو که اونا مثل مسابقه کردن« :  به جلوي کارالیل و تانیا اشاره کرد

اما باستانی  . این واقعیته ، درك کردن اونا سخته . شگفتی ساز نگاه کرده باشین طالیی ومثل من به این خاندان چشم 

 . ام د ها توسط این خانوادهمن شاهد تمامی قرار دا ! رو دیدنقدرت اونا  ! غیر عادي اونا دیدن  ها چیزي پشت انتخاب

در  هستند که طبیعتشون رو رد کردن ولیاین چشم طالیی هاي عجیب کسانی  .گردهماییو نه  خانوادهمن گفتم 

من مدت کمی که اینجا بودم ودر همین  ؟ به بدي خشنود کردن میل شما ، بازگشت چیز بسیار بد تري بدست آوردن

و به نظر میرسه ذات پرشور شیرازه ي این خانواده هر کاري رو  . مدت کم هم اطالعات کمی راجع به اونا بدست آوردم
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اینجا هیچ تجاوزي شبیه اونایی که ما در قبایل  . و این کاراکتر صلح جوي زندگیه یه قربانیه . یکنهبراي اونا ممکن م

 آرواینجا هیچ فکري براي غلبه و تسلط وجود نداره و  . جنوبی که در میان دشمن ها بسیار سریع رشد میکنه وجود نداره

  ».  اینو بهتر از من میدونه

اما  . نتیجه بودم آن را محکوم می کردند نگاه می کردم و به حالت عصبی اي منتظر گَرِتکه کلمات  آرومن به صورت 

ور بود و مثل یک بچه ي بد خلق فهمیده بود که هیچکس به بازي گري اش توجه  صورت او بطور مودبانه اي مهر

  .نمی کند

»  این شاهد ها  . ما نگفت براي جنگ بیاینا . وقتی بهمون گفت چه اتفاقی افتاده.  کارالیل به همه ما اطمینان داد« 

براي همین بود که  . م کنندآروقبول کردند که شهادت بدهند تا پیشرفت ولتوري رو « به شیوان و لیام اشاره کرد 

  ».  کارالیل شانس نشان دادن وضعیت را داشت

کارالیل واقعا راست می گه همین  ولی بعضی از ما تعجب کردیم اگه«  گذشت  چشمانش به سرعت از روي الیزار

ولتوري اینجاست تا پنهان بودن ما رو حفظ کنه یا از قدرت خودش  . کافیه تا داوراي فراخوانده شده رو متوقف کنه

به نظرتون وقتی بفهمن  ؟ اونا امدن تا یک آفرینش غیر قانونی رو از بین ببرن یا یک راه زندگی رو ؟ محافطت کنه

ما جواب  ؟ اونا نتیجه رو بدون در نظر گرفتن عدالت تحمیل می کنن ؟ بوده خوشحال می شن همه چی یه سو تفاهم

ما یک نفر رو با هدیه دونستن همه چیز  . شنیدیم آروما جوابشون رو در حرف هاي دروغ  . همه این سوال ها رو داریم

وسایلی  ، اونا فقط سالح هاي بی فکري هستندنگهباناي  . و ما االن اون رو در لبخند مشتاق کایوس می بینیم . داریم

  » .که ارباباشون از اونا براي چیرگی استفاده می کنند

چه کسی به شما  . هایی که تو باید بهشون جواب بدي حاال سوال هاي دیگه اي باقی نمونده و حاال سوال ، خب« 

تو خودت  ؟ از سرنوشت خودت هم میشی و اینکه آیا تو پاسخگوي سرنوشت یکی دیگه غیر ؟ دستور میده آواره ها

  »؟ آزادي که راهت رو انتخاب کنی یا ولتوري تصمیم میگره که تو چطوري زندگی کنی

اونا به  ، مردن یه بچه براي ولتوري اهمیتی نداره . اما براي جنگیدن می مونم ، من براي شهادت دادن اینجا امدم« 

  ».  دنبال مرگ اختیاري همه ما هستند

با خودتون  پس من می گم بیاید دیگه هیچ دروغ منطقی اي نشنویم ،« :  برگشت و رو به موجودات باستانی کرد گَرِت

ونید یا ت شما یا می . یمون دفاع می کنیمما از آزاد . همانطور که ما با خودمون صادق خواهیم بود صادق باشین،

  » هد ها واقعیت رو از پشت این بحث ببیننبزارین شا . االن انتخاب کنید . تونید بهش حمله کنید نمی

قدرت کلماتش بر روي  . چشمهایش صورت هاي همه را کاوش کرد . او یک بار دیگر به شاهدان ولتوري نگاه کرد

کنید ولتوري میزاره  ما اگه فکر میا.  کنید شاید شما ها به ملحق شدن به ما فکر می« :  صورت هاي آنها مشخص بود

سپس شانه هایش را باال » .  اشتباه فکر می کنید ، رو براي دیگران تعریف کنیدزنده بمونین تا این حکایت  شما

  .انداخت
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بهتون قول می دم اگه  . شاید ولتوري بالخره با حریفش روبرو شده . اونا مساوي باشیم  شاید ما هم با ، اما شایدم نه« 

  »کنیم شما هم سقوط می کنید ما سقوط 

  .سپس به صورت قوز کرده به جلو سر خورد و آماده حمله شد . خترانی گرمش را با رفتن به کنار کیت تمام کرداو س

  »! دوست انقالبی من . سخنرانی بسیار زیبایی بود «:  لبخند زد آرو

تو آرزو  ؟ شاه منیتو  ؟ تونم بپرسم دارم بر علیه کی انقالب می کنم می« :  در حالت حمله باقی ماند و غرغر کرد گَرِت

  »؟  هاي چاپلوست تو رو قربان صدا کنم مثل نگهبان داري منم

 ! پرست یه وطن . من فقط می خواستم به تاریخ تولد تو اشاره کنم ! گَرِتآرام باش «  : با لبخندي مدارا آمیز گفت آرو

  » ؟...چی می بینم

 . با تابشی خیره کننده با عصبانیت عقب کشید گَرِت

به ما  ، روهم بشنویم ها بذار قبل از اینکه تصمیم بگیریم نظرات اون ، بذار ما از شاهدامون بپرسیم«  :اد داد پیشنه آرو

  » .بگید دوستان

ي  چند یارد به طرف گروه تماشا گرش که حاال بسیار نزدیکتر به کناره . بعد او به طور اتفاقی پشتش را به ما کرد

اون  ، من می تونم به شما اطمینان بدم این بچه ؟ شما راجع به این ها چی فکر می کنین«  . جنگل پرسه میزدند رفت

ما باید براي دست  ؟ ما باید ریسک کنیم و اجازه بدیم این بچه زنده بمونه ش می ترسیدیمزچیزي نیست که ما ا

شما در جنگ  ؟ داره رواواقعا حق این ک گَرِتیا  ؟ ، دنیامون رو در خطر قرار بدیم نخورده باقی موندن خانواده اونا

  » ؟  ناگهانی علیه سلطنت تالش می کنید و به اونا می پیوندید

نگاه مختصري به مرد  ، یک زن کوچک مو مشکی ، کردند شاهد ها نگاه خیره اون رو با صورت هاي مراقب نگاه می

  . بلوند کنارش انداخت

  »جنگیم ؟ شما موافقت کنیم یا با شما ب یا با ؟ خاب هاي ما هستنداینا تنها انت« :  او به طور ناگهانی پرسید

، وحشت زده  از اینکه همه به این نتیجه برسند» ! البته که نه دلربا « :  گفتآرو. به سمت اون برگشت آرونگاه خیره 

  »مخالفت کنید نوقت که با راي مجلس هما . مون انجام دادهمان طور که آ ، شما باید به صلح برسید « .  بود

  »ما براي جنگ اینجا نیومدیم « 

 گناهه دت ما هم اینه که این خانواده بیما براي شهادت دادن آمدیم و شها« :  او مکثی کرد نفسش را بیرون دادو گفت

  ».  ادعا کرد راستند گَرِتهمه چیزایی که  ،

  ». اما این طبیعت کار ماست . دیدیدمن متاسفم که شما ما رو در این حالت  ! آه«  : با ناراحتی گفت آرو
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اشاره کرد  گَرِتروبه » .  این چیزیه که ما حس کردیم . این چیزي نیست که ما دیدیدم« :  جفت مو طالیی مکنا گفت

  »راه هایی براي فهمیدن دروغ دارند گفت اونا  گَرِت« :  و ادامه داد

کی حقیقت رو ور می دونم منم همینط« :  جفت خود نزدیک شدبا نگرانی به  بود ، آرودر حالی که منتظر عکس العمل 

  »میشنوم و کی نمیشنوم 

هیچ شکی نیست که  ! نترسون آرون چارلز دوست م« :  با دهان بسته به روشنی خندید و چشمان چارلز باریک شد آرو

  ».  حرف اون رو به خوبی باور می کنه گَرِتهم وطن 

  ».  ا االن اینجا رو ترك می کنیمم ، این شهادت ماست« :  مکنا گفت

یک غریبه ي دیگر هم  . رامی عقب رفتند و تا وقتی که پشت درختها از دید پنهان شدند برنگشتنداو و چارلز به آ

  . و بعد سه نفر دیگر هم به سرعت پشت او حرکت کردند همانطور شروع به عقب نشینی کرد

فقط تعداد کمی از آن ها در تصمیم گرفتن گیج شده بودند اما به نظر  . خون آشام باقی مانده را ارزیابی کردم 37ن م

من حدس میزدم آن ها  . بودند ، ن روبرو شونده زنگ  نتیجه اي که ممکن بود با آرسید اکثریت آن ها فقط گوش ب می

  . بودنداز اجابت کردن درخواستی که می دانستند در آخر چه کسی  آنها را تعقیب خواهد کرد منصرف شده 

با گام هایی شمرده دور شد و به سمت  آرو.  هم همان چیزي که من دیده بودم را دیده است آرومن مطمئن بودم 

ما از آن ها بیشتریم ما می تونیم به هیچ کمک خارجی چشم  ! عزیزان« :  محافظینش رفت و با صداي رسایی گفت

آن ها به توافق » ؟  ن این مسئله رو بدون تصمیم رها کنیمنظرتون باید براي حفظ هم نوع هاموه ب . نداشته باشیم

  »نه قربان « :  زمرمه کردند

  ».  شاید قیمت نجات دنیایمان کم شدن تعدادمان باشد« 

  ».  ترسیم ما نمی ، بله« :  آن ها نفس کشیدند

  ».  ، اینجا چیز هاي زیادي براي رسیدگی کردن وجود داره برادران« :  محزون گفت آرو

  ».  بگذار ما مشورت کنیم«   : کایوس با لحنی مشتاق گفت

  ».  بگذار ما مشورت کنیم«  : مارکوس با لحنی غیر عالقه مند تکرار کرد

آن ها دست هاي یک دیگر را گرفتند و  . گرداند ها و صورتش را به طرف دیگر باستانی . دوباره پشتش را به ما کرد آرو

  . آمدندبه صورت یک مثلث مشکی در 

  . دو نفر دیگر از شاهدان به آرامی در جنگل ناپدید شدند ، به آن مشورت ساکت بود آروتا زمانی که توجه 

  . من به خاطر خودشان آرزو می کردم سریع باشند
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  »؟  یادت میاد بهت چی گفتم«   : رو از دور گردنم شل کردم رِنزمهمن بازوهاي  ، این همان بود

  ».  دوست دارم« :  زمزمه کرد . اما سر تکان داد . فوران کرداشک در چشمهایش 

جیکوب از گوشه ي چشم هاي تیره اش  . چشمهاي یاقوتی رنگش گشاد شده بودند . نگاه میکرد آروادوارد داشت به 

  . به ما خیره شده بود

  »منم دوست دارم « :  من گفتم

  . جیکوب به سختی نالید . بعد پیشانیش را بوسیدمو » بیشتر از زندگی خودم « :  گردنبندش رو لمس کردم

صبر کن تا کامال حواسشون پرت شه بعد با اون « : ال کشیدم و در گوشش زمزمه کردم من خودم رو روي پاهایم با

  ».  اون چیزي رو که نیاز داري از هوا بگیري داره . تا اونجایی که می تونی از اینجا بري برو.  فرار کن

یکی از آنها در حقیقت تبدیل به یک حیوان شده  . ادوارد و جیکوب بیشتر شبیه ماسک هاي ترسناك بودصورت هاي 

 . آنها همدیگر را به سختی در آغوش کشیدند . را در بازوانش گرفت رِنزمهو او  خود را به طرف ادوارد کشید رِنزمه . بود

  »؟  ود که از من مخفی نگه می داشتیاین چیزي ب« :  زمزمه کرد رِنزمهادوارد از باالي سر 

  » آرواز « : نفس کشیدم 

  »؟  لیسآ« 

  . سرتکان دادم

یعنی این همان صورت خودم بود بعد از اینکه تمام نشانه هاي آلیس را کنار  . صورت او با درك و درد پیچ خورده بود

  ؟ هم قرار دادم

  .که به شفافی و ناشکنندگی صداي خرخر کردن گربه بود یک صداي آزار دهنده وآرام . جیکوب به آرامی غرغر می کرد

  . موهاي پشت گردنش سیخ شده بود و دندانهایش را درمعرض نمایش گذاشته بود

به سرعت خود را باال  رِنزمه . را بوسید و سپس اورا روي شانه ي جیکوب گذاشت رِنزمهادوارد پیشانی و هر دو گونه 

  . کشید و سپس خود را در جاي عمیقی بین دو شانه سنگین جیکوب جا داد

غر تیز و دلخراش شکایت کننده اش صداي غر . چشم هاي رسایش پر از عذاب بود . جیکوب به طرف من برگشت

  . هنوز از قفسه سینه اش بلند می شد

اگه اونو خیلی دوست نداشتی  . تونیم به او اعتماد کنیم ی که ما میتو تنها کسی هست« :  من رو به جیکوب زمزه کردم

او دوباره ناله » .  من می دونم که تو می تونی مراقبش باشی جیکوب . من هیچ وقت نمی تونستم این رو تحمل کنم
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همیشه بهترین تو  . منم دوست دارم جیک« :  زمزمه کردم . اي کرد و سرش را پایین اورد تا به شانه من ضربه بزند

  ».  مرد من می مونی

انجا قرار  رِنزمهادوارد سرش را به جایی که  . اشکی به اندازه توپ بیسبال روي موهاي ضخیم زیر چشمش غلطید

  »پسرم ...برادرم...خداحافظ جیکوب« :  داشت تکیه داد

اما می تونم بگم که  . ل شده بودشان به مثلث سیاه ساکت قف چشمهاي . دیگران به منظره خداحافظی بی توجه نبودند

  . آنها گوش می کردند

  . فقط تصمیم و قبولی . هیچ ترسی در صدایش نبود» ذیگه امیدي نیست و بعد؟ « :  کارالیل زمزمه کرد

  »ه من فقط سرنوشت خودم رو می دونم به طور حتم امیدي هست یا می تونه باش« :  زمزمه کردم

جاي هیچ سوال نبود که منظور من  . نست که اون هم شامل سرنوشت من میشودمی دو.  ادوارد دست من رو گرفت

  . ما فقط نیمی از تمام بودیم . هردوي ما بود

تا کنار  . هنگام رد شدنش صورت ما را لمس کرد .او از کنار ما گذشت  . زمه از پشت من خشن و ناهموار بودنفس ا

  . کارالیل بایستد و دست او را بگیرد

  . ما با زمزمه هاي خداحافظی و دوستت دارم محاصره شدیم نا گهان

  »ونیم همه جا دنبالت می گردم خانم اگه زنده بم« :  به کیت گفت گَرِت

  »تازه االن بهم می گه « :  کیت غر غر کرد

رزالی و اکوتاه اما صبورانه ، ت همدیگر را بوسیدندم .  

دستش را گرفت و نزدیک گونه اش نگه  . خوشی لبخندي در جواب زدبنجامین با  . تیا صورت بنجامین را نوازش کرد

  . حواس من با یک فشار از بیرون حفاظم پرت شد . من تمام تجلی هاي عشق و درد را ندیدم . داشت

فشار  . به ویژه شیوان و لیام . اما احساس می کردم از لبه هاي گروه جاري می شد . نمی توانستم بگویم از کجا می آمد

حالت مشورت کنندگان باستانی هم  . هیچ تغییري در سکوت به وجود نیامده بود . یچ خرابی اي نداشت و سپس رفته

  . حفظ شده بود

  .اما شاید امواجی بود که من از دست داده بودم

  » .  داره شروع میشه....آماده باشین« :  پچ پچ کردم
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  فصل سی و هشتم

  قدرت

  

نه ، نمی تونه ما رو حس اما نمی تونه پیداش ک. چلسی داره سعی می کنه ارتباطمون رو بشکنه « :  ادوارد زیر لب گفت

  ».... کنه 

  »تو این کارو کردي ؟ « : خیره به من نگاه کرد 

  ».  این ماجرا بودممن کل « : عبوسی کردم خنده 

همان لحظه ، ضربه ي شدید تري روي حفاظ . ادوارد ناگهان از من دور شد ، دستش را به طرف کارالیل دراز کرد 

  . دردناك نبود اما خوب هم نبود.  احساس کردم جایی که دور  کارالیل را محافظت می کرد

  »یل حالت خوبه ؟ کارال« : ارد با عصبانیت نفس نفس می زد ادو

»؟  ، چرا بله« 

  »جین « : ادوارد پاسخ داد 

ه اصابت کردند و در تمام حفاظ کششان حفره لحظه اي که اسمش را گفت ، دوجین حمله ي هدفدار در یک لحظ

خم شدم و مطمئن شدم که حفاظ آسیب .  ، به سوي دوازده نقطه ي نورانی متفاوت هدف گیري شده بودند ایجاد کرد

  . ندیده باشه

  . خوب بودند مه، سریع اطراف را نگاهی انداختم ، ه رسید جین توانایی نفوذ به حفاظ را داشته باشد ر نمیبه نظ

  »شگفت انگیزه « : ادوارد گفت 

  »ا براي تصمیم گیري صبر نمی کنن ؟ چر« : تانیا نجوا کرد 

  ».کنند تا نتونن فرار کنن هستند رو ناتوان می مهروش معمول ؛ معموال کسانی که در محاک« : ادوارد با خشم جواب داد 
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کامال مطمئن بودم در کنار من هیچ کس از حمله اش . به جین که با ناباوري به گروه ما خیره شده بود نگاه کردم

  . آسیب نمی بینه

 –زده باشد اگر هنوز حدس ن –لت حدس زدن بدهد مهاما فکر کنم نیم ثانیه به آرو .  مطمئنا حفاظ خیلی کامل نیست

دانسته خیلی قدرتمند تره ؛ حاال من یک هدف بزرگ در سرم دارم و هیچ دلیلی وجود  حفاظم از آنچه ادوارد می که

  . پس به جین نیشخند بزرگ و خودبینانه اي زدم. ندارد که تالش کنم کارم را مخفی نگه دارم

  . مچشماش باریک شد و این دفعه فشار دیگري مستقیم به خودم حس کرد

  . دندانهایم را بیشتر نشون دادم

از  که هم چنان بزرگان به جز  مهه.  خیز برداشتند ، حتی گارد منظم مهه.  جین فریاد خشمگین بلندي سر داد

دو قلوي جین ، وقتی جین براي پریدن خم شده بود ، بازویش را .  دادند کردند، کار زیادي انجام نمی جمعشان نگاه می

  . گرفت

  . رومانیایی ها از پیش بینی شومشان خندیدند

  ».  بهت گفتم این دفعه نوبت ماست« : والدیمیر به استفان گفت 

  ».  قیافه ي جادوگر رو ببین« :  استفان با خنده گفت

رام و صورتش را به ما برگرداند ، کامالً آ.  ک شانه ي خواهرش را به آرامی نوازش کرد و بعد او را زیر بازویش گرفتاَل

داد  مهرا ادانگاه کردن به ما.  چیزي حس نکردم نبود و من منتظر کمی فشار بودم ، نشانه اي از حمله اش.  فرشته وار

حمله کرده بود ؟ از حفاظم عبور کرده بود ؟ آیا من تنها کسی بودم که می توانستم .  ، چهره ي زیبایش خونسرد بود

  . زدم هنوز اونو ببینم ؟ به دست ادوارد چنگ

  »؟  خوبی« : با صداي خفه اي گفتم 

  »آره « : ت زیرلب گف

»؟  لک حمله کردآ« 

  ».  چند لحظه ي دیگه به ما میخوره.  داره میاد.  لک از جین کندترههدیه ي آ« :  ادوارد سرش را تکان داد

  . وقتی به دنبال نشانه اي بودم ، اونو دیدم

پیچ و  –من را به یاد سراب می انداخت .  شفاف عجیبی از برف بیرون آمد ، تقریباً در برابر سفیدي برف نامرئی بود مه

 مه به حفاظم را به جلوتر از کارالیل و باقی خط حمله هل دادم ، می ترسیدم وقتی. تاب منظره ، سوسوي ضعیف نور 
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        ز وسط حفاظم عبور می کرد ، چه اتفاقی می افتاد ؟ باید فراراگر مستقیم ا.  برخورد می کند خیلی نزدیک باشد

  کردیم ؟ می

صداي غرش ضعیفی از زمین زیر پایمان بلند شد و تند بادي برف را به طوفانی ناگهانی بین موقعیت ما و ولتوري ها 

براي  را برف دیدمان.  از ما دور کند ، آن را مهبنجامین هم تهدید را دید و حاال سعی می کرد با دمیدن به .  تبدیل کرد

شبیه هوایی است که .  داد به هیچ وجه واکنش نشان نمی مه، اما  را کجا می فرستد آسان کرده بود مهدیدن این که 

  . ؛ سایه مصون است بی ضرر به سایه اي بوزد

سراسر وسط زمین مسطح به صورت آرایش مثلثی بزرگان هنگامی که با ناله اي شدید ، شکاف باریک و عمیقی در 

توده هاي برف به داخل شکاف سرازیر .  یک لحظه زمین زیر پایم تکان خورد . زیگزاگ باز شد ، باالخره از هم پاشید

  .  برخورد نکرد ، جاذبه ي زمین هم بر آن تاثیري نگذاشت مهاز روي آن پرید ، همان طور که باد به  مهشدند ، اما 

      مارکوس همان جا را بدون هیچ احساسی نگاه .  چشمانی متعجب به زمین باز شده ، نگاه کردندآرو و کایوس با 

  .کرد می

. را تغییر نداد مهزوزه کشید اما جهت  يبلندتر باد.  به ما نزدیک شد منتظر ماندند مهحرفی نزدند ؛ آنها هم تا زمانی که 

  . به دیوار اصابت کرد مهحاال جین لبخند می زد و بعد 

طعمی غلیظ و شیرین داشت که به طور مبهمی مرا  –همان زمان که با حفاظم برخورد کرد تونستم مزه اش را بچشم 

  .  می انداخت 1به یاد بی حسی نوکائین

و اطراف گر به باال مه جست وجوانگشتان .  چیزي پیدا نکرد.  به طرف باال ، به دنبال شکاف یا ضعفی پیچ خورد مه

  . اندازه ي حیرت انگیز حفاظ را نشان می داد جریانو در این  بود می پیچید ، در تالش براي یافتن راهی به داخل

  »آفرین بال « : و  با صداي ضعیفی تشویقم کرد  بنجامین نفس هاي بریده بریده اي می زد

خورد ، براي اولین بار می توانستم چشمان  اش بی خطر اطراف لبه ي حفاظم پیچ می مهزمانی که .  لبخندم بازگشت

  . تنگ شده ي الک و تردید در چهره اش را ببینم

می میرد ، اما  مهکسی که اول از ه من اولویت اول هستم ،مه که معلو.  و بعد فهمیدم می توانم این کار را انجام دهم

بنجامین و زفرینا را داشتیم ؛ تا وقتی که اونو نگه هنوز .  برتر از ولتوري ها بودیم ا وقتی که حفاظ را نگه می داشتمت

. می داشتم ، اونا هیچ گونه کمک ماوراءطبیعه اي نداشتند

  »سخت تر میشهبشین ، نگه داري حفاظ دور افراد  من باید تمرکز کنم ؛ وقتی خیلی نزدیک« : زیر لبی به ادوارد گفتم 

». اونا رو ازت دور نگه می دارم « 

                                                          
1 -ماده ی بی حس کننده موضعی
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».  زفرینا اونا رو از من دور نگه می داره.  دیمیتري رو بگیري نه تو باید« 

، شاید باید خودم می رفتم هیچ کس به این جوون دست نمی زنه « :  زفرینا با جدیت سر تکان داد و به ادوارد قول داد

  ».  لک و جین ، ولی اینجا مفیدترمدنبال آ

  ».  ري باهاش بشه که با بقیه می کنههمون کا مهجین مال منه ؛ الز« : کیت زیر لبی گفت 

؛  لک زندگی هاي زیادي رو به من مدیونه ، اما من مال خودش رو تسویه می کنمو آ« : والدیمیر از طرف دیگر غرید 

  ».  اون مال منه

  ».  من فقط کایوس رو می خوام« : تانیا با یکنواختی گفت 

  . زود دست کشیدند دیگران هم شروع به تقسیم حریفان کردند ، اما خیلی

  »قبل از رأي گیریمون ، «  . لک خیره شده بود و باالخره حرف زدمه بی اثر آآرو با آرامش به 

تشنگی دوباره درونم شعله ور شد و متاسف بودم که با .  با عصبانیت سرم را تکان دادم ، از این بازي خسته شده بودم

  . می خواستم بجنگممن .  ایستادنم به دیگران بیشتر کمک می کردم

  ».  زارید بهتون یاد آوري کنم ، تصمیم شورا هر چی باشه هیچ خشونتی در این جا الزم نیستب« : مه داد آرو ادا

  . ادوارد خنده ي شرورانه اي سر داد

م و تلفات قابل تاسفی براي نوع ما خواهد بود که هر کدام از شما رو از دست بدی« آرو با ناراحتی به او خیره شد 

.  مخصوصاً تو ادوارد جوان و همسر تازه متولد شده ات ، ولتوري از پذیرش بسیاري از شما در صفمان خشنود می شه

  ».  انتخاب هاي زیادي پیش روي شماست ، به اونا توجه کنید. بال ، بنجامین ، زفرینا ، کیت 

نگاه خیره ي آرو بین چشمان سخت ما . در آمد  تالش چلسی براي متمایل کردن ما با ناتوانی در برابر حفاظم به لرزه

  .مشخص بود که چیزي پیدا نکرده  از حالت صورتش.  به دنبال نشانه اي از تردید حرکت کرد

اما این .  نا امید شده  می دانستم که از حفظ من و ادوارد و زندانی کردنمان به روشی که امید داشت آلیس را اسیر کند ،

جز  از این که به قدري قدرتمند بودم که هیچ راهی به.  اگر من زنده می ماندم ، پیروز نمی شد . جنگ خیلی بزرگ بود

  . گذاشتم ، خوشحال بودم کشتنم برایش باقی نمی

  ».  پس بزارین رأي گیري کنیم« : با اکراه آشکاري گفت 

وجود نداره بزاریم چنین خطري وجود هیچ دلیلی . بچه قدرتش نامشخصه « : ا اشتیاقی زننده صحبت می کرد کایوس ب

  » .  کسایی که ازش محافظت می کنن نابود بشه مهباید با ه.  داشته باشه

  .ر جواب پوزخند ظالمانه اش سر دادم فریادي مبارزه طلبانه د 



 www. twilight . ir                                                   بال: کتاب سوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ٧صفحھ 

من  «  . مارکوس چشمان بی پروایش را باال آورد ، به نظر می رسید همان طور که رأي می دهد به ما نگاه می کند

بزارین در   . بعدا می تونیم دوباره ارزیابی کنیم. فعال بچه به اندازه ي کافی بی خطره .  هیچ خطر فوري اي نمی بینم

  . صدایش حتی از آه سبک برادرش هم ضعیف تر بود ».  صلح از این جا بریم

.  پوزخند منتظر کایوس کمتر نشد.  هیچ یک از افراد گارد با کلمات مخالفت آمیزش حالت آماده باششان را رها نکردند

  . مثل این بود که اصال مارکوس چیزي نگفته

  ».  به نظر میرسه باید رأي نهایی رو بگیرم« :  آرو اندیشید

  »آره « :  ، زیر لبی گفت ناگهان ادوارد در کنارم شق و رق شد

حالتی بود که فرشته ي ویرانی احتماال این  - فهمیدم تش برقی فاتحانه می زد که من نمیصور.  نگاهی به او انداختم

  . زیبا و ترسناك.  هنگام سوختن جهان به خود می گرفت

  .نجواي مضطربی از گارد بلند شد

  . پیروزي آشکاري در صدایش بود » آرو ؟ « : ادوارد تقریبا فریاد زد 

د ؟ چیز بله ادوار« .  یابی کردآرو قبل از این که جواب دهد یک لحظه مردد شد و با احتیاط این حالت جدید را ارز

   »بیشتري براي گفتن داري ؟ 

اول ، اگه بتونم یه نکته رو  «.  هیجان غیر قابل توضیحش را کنترل می کرد »شاید « : ی گفت ادوارد با خوشحال

  »؟  روشن کنم

آرو .  دندانهایم را به فشردم.  چیزي جز عالقه اي مؤدبانه در صداش نبود »حتما « : رو ابروهاش را باال برد و گفت آ

  . ربان می شد خطرناك تر بودمهوقتی 

خطري که از طرف دخترم پیش بینی می کنی کامال از ناتوانیمون براي حدس چگونگی رشدش هست ؟ این معماي « 

» ؟ مسئله است

وقتی بزرگ شد ، بتونه از مطمئن باشیم که ... تونستیم مثبت اندیش باشیم  بله ادوارد ؛ اگه می« : آرو موافقت کرد 

حرفش را قطع کرد و شانه اش را باال  »... فی بودنمون رو به خطر نندازه امنیت مخ و دنیاي انسان ها مخفی بمونه

  . انداخت

پس دیگه هیچ نیازي به شورا ... پس اگه فقط براي اطمینان بدونیم که دقیقا تبدیل به چی میشه « :  ادوارد گفت

  ».  نیست

اگه راهی براي این که کامال مطمئن بشیم وجود « مانندش کمی بیشتر نازك شده بود ر قت کرد ، صداي پآرو مواف

  ».  مونه بحث نمیداشته باشه ، آره ، جایی براي 
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  . توانستیم ببینیم ادوارد بحث را به کجا می کشاند نه من و نه آرو نمی

  ».  میشیم هم یه بار دیگه دوستان خوب و در صلح از هم جدا میشیم ،« : ادوارد با طنز پرسید 

  ».  کنه یز به این اندازه منو خوشحال نمیالبته دوست جوون من ، هیچ چ« بازهم نازکتر 

  ».  پس چیز بیشتري براي ارائه دارم« ید ادوارد خند

  ».  آینده اش رو فقط میشه حدس زد. اون کامال تکه « چشمان آرو باریک شد 

  ». ادر اما نه فقط یکی از این نوع نه کامال تک ، مطمئنا ن« : ادوارد مخالفت کرد 

ي  ضعیف هنوز اطراف لبه مه. ام وارد شد و باعث گیجی من شد  جنگیدم ، امیدي ناگهانی به زندگیمن با هیجانم 

حفاظم  حفاظم پیچ می خورد و همان طور که در تالش براي تمرکز بودم ، دوباره فشار تیز و خنجر مانندي در مقابل

  . احساس کردم

       آرو میشه از جین بخواي حمله به همسرم رو بس کنه ؟ ما هنوز درباره ي شواهد حرف « : ادوارد مؤدبانه گفت 

  ».  زنیم می

  ». بزار ببینیم چی میگه . م ، صلح عزیز« دستش را باال برد آرو یک 

  . نتوانستم به او پوزخند نزنم.  جین دندان هایش را به من نشان داد. فشار از بین رفت 

   »شی ؟  آلیس ، چرا به ما ملحق نمی« : ادوارد بلند گفت 

آلیس ؟ « : کرد  همبا هیجان زمز همزا«  

  »! آلیس « 

»! س آلیس ، آلیس ، آلی« 

  »! آلیس « ،   »! آلیس « : رافم صداهاي دیگري نجوا کردند اط

  »آلیس « :  آرو نفس عمیقی کشید 

     لک هنوز حس آ مه.  اراده ام براي نگه داشتن حفاظ را گرفت . ادي وحشیانه اي درونم می خروشیدآسودگی و ش

   -  . اگر حفره اي باقی می گذاشتم جین آن را می دید -د شد و به دنبال ضعفی بو می

سکوت تا جایی که ن سرعتشان در کردند ، بدون کم کرد یان درختان می دویدند ، پرواز میو بعد شنیدم که در م

  . توانستند تندتر حرکت می کردند می
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  . شاهدهاي ولتوري با پریشانی اخم کرده بودند.  هر دوطرف در این انتظار بی حرکت بودند

سپس آلیس رقص کنان از جنوب غربی وارد زمین مسطح شد و من حس کردم از خوشی دیدن دوباره ي صورتش دارم 

 دویدند نزدیک به آنها سه غریبه می.  اینچ عقبتر از او بود ، چشمان تیزش خشمگین بود جاسپر فقط چند.  از پا می افتم

اندام هاي کشیده اي مانند دیگر . آشکارا کچیري بود  - اولی قد بلند بود ، زنی ماهیچه اي با موهاي تیره ي وحشی. 

  . آمازونی ها داشت ، حتی در مورد او مشخص تر بود

ي بلند مشکی رنگ که در پشت سرش باال و پایین  رنگ ریز نقشی بود با موهاي بافتهیتونی نفر بعد زن خون آشام ز

  . چشمان قرمز تیره اش با حالتی عصبی اطراف صحنه ي پیش رویش حرکت می کرد.  می رفتند

طش چشمان محتا.  پوستش قهوه اي تیره بود. خیلی در دویدنش سریع و روان نبود ... و آخري مردي جوان بود  

. موهایش سیاه و مثل زن بافته شده بود ولی نه به آن بلندي .  سراسر این جمع را نگاه می کرد و به رنگ ساج بودند

  . مرد زیبایی بود

صداي ضربان قلب دیگري ، تقال  - زمانی که نزدیک ما شد ، صداي جدیدي به جمعیت شاهد ، موج هیجان وارد کرد

  . کنان تندتر می شد

پراکنده که دور حفاظم می پیچید ، پرید و با حرکتی پیچ و تاب دار کنار ادوارد  مهآلیس به نرمی از روي لبه هاي 

  وقتی براي . و کارالیل هم همین کار را کردند  همزدستم را دراز کردم تا بازویش را لمس کنم و ادوارد ، ا. ایستاد

  . ه دنبالش وارد حفاظ شدندجاسپر و بقیه ب.  خوش آمد گویی بیشتري نبود

. ایشان بودمهي گارد نگاه می کردند ، وقتی که تازه واردان از مرز نامرئی به راحتی عبور کردند، حیرت در چش همه

آنها مطمئن نبودند که .  اي ها و بقیه که شبیه او بودند ، چشم هاي امیدوارشان را به من دوختند فلیکس ، یکی از عضله

همین که آرو دستور .  یی را دفع می کند ، اما حاال واضح بود که نمی تواند مانع حمله ي فیزیکی شودحفاظم چه چیزها

  . ، شروع می شد ، حمله به من ، که تنها هدف بودم می داد

و بود که کیت  آیا به اندازه اي.  کند ر کند و چه مقدار آنها را کند میدانستم زفرینا تا چند نفر را می تواند کو نمی

  . توانستم بخواهم ؟ این تمام چیزي بود که می لک را از این جا دور کنندوالدیمیر ، جین و آ

ادوارد با این که در توطئه اي که رهبري  می کرد غرق شده بود ، در پاسخ به افکارشان از خشم ماهیچه هایش سفت 

  . خودش را کنترل کرد و دوباره با آرو حرف زد.  شد

آلیس چرا .  چند هفته ي اخیر آلیس دنبال شاهداي خودش بوده ؛ و دست خالی برنگشته« : او به بزرگان گفت 

  »کنی؟  شاهدات رو معرفی نمی

  »!  آرو ، رأیت رو بگو!  وقت براي شاهدا تموم شده« : کایوس دندان قروچه اي کرد 

  . ایش به صورت آلیس خیره شده بودآرو یک انگشتش را باال برد تا برادرش را ساکت کند ، چشم ه
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  ». و خواهر زادش ، ناهوئل  ههوییلناین « : اشت و غریبه ها را معرفی کرد آلیس قدم جلو گذ

  . مثل این بود که هیچ وقت ترکمان نکرده بود... شنیدن صدایش 

اي بلند شده  هموري زمزبین شاهدان ولت.  چشمان کایوس با گفته شدن رابطه ي خویشاوندي بین تازه واردین تنگ شد

  . این را احساس می کردند همدنیاي خون آشامی تغییر کرده بود و ه. بود 

  ».  هوییلن ، حرف بزن ؛ شهادتی رو که آوردي به ما نشون بده« : آرو فرمان داد 

شانه ي آلیس با سر تشویقش کرد و کچیري دست کشیده اش را بر .  زن نحیف با حالتی عصبی به آلیس نگاه کرد

  . خون آشام ریز نقش گذاشت

داد ، مشخص بود که خودش را  همو وقتی ادا ».  من هوییلنم« : ما لهجه ي انگلیسی عجیبی گفت زن به وضوح ا

یک قرن و نیم پیش ، من با « ري از کودکان بر زبانش جاري شد مثل شع.  براي گفتن این داستان آماده کرده است

والدینم به خاطر پوست سفید و لطیفش اسم برف .  خواهرم اسمش پایر بود.  کردم مردمم ، ماپوچه ، زندگی می

روزي مخفیانه پیش من آمد و درباره ي فرشته اي   -  خیلی خیلی زیبا -  کوهستان رو روش گذاشتن و او خیلی زیبا بود

هوییلن سرش را  ».  من بهش هشدار دادم.  گفت که او را در جنگل پیدا کرده و او را در شب مالقات می کند

من می دانستم که آن .  هاي پوستش به اندازه ي کافی هشدار نمی دادند انگار که کبودي« .  سوگوارانه تکان داد

  . افسون شده بود.  موجود لیبیشومن افسانه هایمان بود ، اما او گوش نمی داد

من سعی نکردم از نقشه ي فرارش .  وقتی مطمئن شد که بچه ي فرشته ي شومش درونش رشد می کنه به من گفت 

من با پایر به عمیق ترین   - . می دونستم که پدر ومادرم تصمیم می گیرن بچه و پایر رو نابود کنن - دلسردش کنم

به دنبال فرشته ي شیطانیش گشت اما چیزي پیدا نکرد ، مراقبش بودم ، وقتی نیروش کم شد .  مینقطه ي جنگل رفت

براي چیزي که در شکمش داشت به تأیید  . وانات رو خام می خورد و خونشون رو می نوشیدحی.  براش شکار کردم

  .امیدوار بودم قبل از کشتن هیوال بتونم زندگیش رو نجات بدم. بیشتري نیاز نداشتم 

وقتی که بچه قوي تر شده بود و استخوان هاش می شکست به یاد گربه ي جنگلی .  اما اون بچه اش رو دوست داشت

  . هنوز دوستش داشت - اسمش رو ناهوئل گذاشت

، تمام وقت التماس می کرد از  بچه راهش رو به بیرون شکافت و پایر خیلی سریع مرد. من نتونستم زنده نگهش دارم 

  . و من قبول کردم ، آرزوي دم مرگش.  ناهوئل مواظبت کنم

درد  . خیلی دور نشدم.  جنگل خزیدم که بمیرم به سمت . وقتی سعی می کردم از بدن پایر خارجش کنم ، گازم گرفت

وقتی درد تموم شد . نوزاد زیر بوته ي کناري من دست و پا می زد و منتظرم بود .  اما اون منو پیدا کرد.  خیلی زیاد بود

  . ، خودش رو کنار من پیچید و خوابید
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روستاهاي اطراف جنگلمون شکار  و درموندیم  با هم می.  تا وقتی که تونست براي خودش شکار کنه مواظبش بودم

  ».  ، اما ناهوئل می خواست بچه رو این جا ببینه ما هیچ وقت خیلی از خونمون دور نشدیم.  کردیم می

  . هوییلن وقتی حرفش تمام شد سرش را خم کرد و به عقب رفت طوري که تقریبا پشت کچیري پنهان شد

  . شده بود به جوان سیاه پوست خیره. لب هاي آرو جمع شد 

  »؟   ناهوئل ، تو صد و پنجاه سالته« : آرو پرسید  

اثري به جا « د لهجه اش قابل توجه بو» یه دهه کمتر یا بیشتر « :  او با صداي گرم و زیبایی به وضوح جواب داد

  ».  نگذاشتیم

»و در چه سنی بالغ شدي ؟  « 

».  بودمتقریبا حدود هفت سال بعد از تولدم ، کامال رشد کرده « 

»؟  از اون موقع به بعد تغییري نکردي « 

  ».  تا اونجایی که می دونم نه« : ناهوئل شانه انداخت 

باید تا وقتی خطر رفع می شد .  خواستم به این موضوع فکر کنم هنوز نمی  . لرزه اي از بدن جیکوب احساس کردم

  . صبر می کردم و بعد می توانستم تمرکز کنم

  »و رژیمت ؟ « : لش به نظر عالقه مند می رسید د ، برخالف میآرو پافشاري کر

  » . می تونم با هریک از اونا زندگی کنم. اما گاهی هم غذاي انسانی  ، بیشتر خون « 

»می تونی نامیرا درست کنی ؟ « : ی کرد ، صدایش ناگهان قوي شد همان طور که آرو به هوییلن اشاره م

  . ؛ شاید به دنبال بهانه اي جدید بود دوباره روي حفاظم تمرکز کردم 

».  ولی هیچ کدوم دیگه نمی تونن ، بله« 

  . اي هیجان زده بین سه گروه بوجود آمد همزمز

»؟  بقیه« ابروهاي آرو باال رفت 

  »خواهرانم « :  ناهوئل دوباره شانه انداخت

  . ه اي وحشیانه نگاه کردآرو قبل از خونسرد کردن چهره اش ، لحظ

».  مثل این که باید بقیه داستانتو به ما بگی ، چون به نظر می رسه بیشتر از اینا باشه « 
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  .  ناهوئل اخم کرد

خوش حال بود که « .  صورت خوش قیافه اش کمی به هم ریخت» .  پدرم چند سال بعد از مرگ مادرم دنبالم اومد« 

».  منو پیدا کرده

انتظار .  او دو تا دختر داشت ولی هیچ پسري نداشت «. اد که این احساس دو طرفه نبوده نشان می دتن صدایش 

  ».  داشت مثل خواهرانم به او بپیوندم

کی میدونه ؟ من ... تعجب کرد که تنها نیستم ، خواهرام سمی نیستن ، شاید به خاطر جنسیت یا انتخاب تصادفی « 

بارها و بارها .  تغییري ایجاد کنم –اش را عوض کرد  همکل - هستیم و عالقه اي ندارماالن با هوییلن یه خونواده 

  ».  خواهر جدیدي دارم ؛ ده سال پیش بالغ شد. دیدمش 

  »اسم پدرت چیه ؟ « : ن دندان هاي چفت شده اش پرسید کایوس از بی

تالشی  ».  ه نژاد برتر جدیدي خلق می کنهفکر می کن.  جوهام ، اون خودش رو دانشمند می دونه« : ناهوئل پاسخ داد 

  . نکرد که تنفر موجود در صدایش را مخفی کند

  »دخترت سمیه ؟ « : من نگاه کرد ، به تندي پرسید کایوس به 

  »نه « : جواب دادم 

  . ال آمد و چشمان ساجی رنگش برگشتند تا به صورتم نگاه کنداسر ناهوئل با سئوال آرو ب

لبهایش را جمع کرد و به کارالیل خیره شد و بعد .  آرو نگاه کرد اما آرو در افکارش غرق شده بود کایوس براي تأیید به

  . به ادوارد و در آخر چشمانش روي من ماند

  . به آرو اصرار می کرد ».  ما این جا سرپیچی از قانون رو درست می کنیم و بعد به جنوب می ریم« : کایوس غرید 

هیچ ایده اي نداشتم که دنبال چه چیزي می گردد یا چه .  احت کننده به چشمان من خیره شدآرو مدتی طوالنی و نار

، تغییر کمی در چشمان و دهانش و فهمیدم  تغییر کرد بعد از سنجیدنم ، چیزي در چهره اش، اما  چیزي پیدا کرده است

  . که آرو تصمیمش را گرفته است

رش نامعمولیه اما هیچ تهدیدي گست. به نظر می رسه هیچ خطري نیست  برادر ،« : با مالیمت به کایوس گفت 

  ».  خون آشام تقریبا شبیه ما هستند هماین بچه هاي نی به نظر می رسه. بینم نمی

  »این رأیته ؟ « : کایوس پرسید 

  »بله « 

  »؟  و این جوهام ؟ این نامیرا خیلی عالقه به آزمایش داره« : کایوس اخم کرد 
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  ».  شاید بهتر باشه باهاش صحبت کنیم« :  قت کردآرو مواف

اونا بی گناهن.  اگه می خواین جوهام رو متوقف کنین ولی بزارین خواهرام بمونن« : ك گفت ناهوئل ر . «  

  . آرو سر تکان داد ، چهره اش جدي بود و بعد با لبخند گرمی به سمت گاردش برگشت

  ».  عزیزانم ؛ امروز نمی جنگیم« : گفت 

سریعا از هم پاشید ، اما من حفاظم را همچنان نگه  مه.  گارد به اتفاق سر تکان دادند و از حالت آماده باش خارج شدند

  . شاید این هم حقه اي دیگر بود.  داشتم

ربان بود ، اما همچهره اش مثل همیشه .  زمانی که آرو به سمت ما باز می گشت حالت چهره اش را تحلیل کردم

کایوس به وضوح .  انگار توطئه چینیش تمام شده بود. قبل ، سادگی عجیبی در چهره اش حس کردم برخالف 

؛ هیچ  خسته می آمد... مارکوس به نظر.  تسلیم شده بود.  ، اما خشمش در حال فروکش کردن بود خشمگین بود

.  روي اي بین آنها نبود ، فقط کل؛ هیچ تک  گارد دوباره خونسرد و منظم بود.  ي دیگري براي این حالت نبود همکل

در  یکی پس از دیگري می رفتند.  شاهدان ولتوري هنوز محتاط بودند.  آنها صف آرایی می کردند و آماده براي حرکت

  . خیلی زود همگی رفته بودند.  همین که تعدادشان کم شد ، باقی سریعتر رفتند.  جنگل متفرق می شدند

پشت سرش ، بیشتر گارد به همراه کایوس ، مارکوس و همسران .  نه به طرف ما دراز کردآرو دستش را تقریبا عذرخواها

،  تنها سه نفر که به نظر می رسید گارد شخصی اش باشند.  ، صفشان دوباره منظم شده بود مرموز وساکت سریعا رفتند

  . با او ماندند

چقدر ،  دوستم ، کارالیل.  تونست حل بشهخیلی خوشحالم که این مسئله بدون خشونت « :  او با مالیمت گفت

یفی که روي دونم که بار سخت وظا می.  امیدوارم احساس بدي نداشته باشین!  خوشحالم دوباره دوست صدات می کنم

  ».  کنی دوشمون هست رو درك می

ا گمنامیم پس یادت باشه که براي حفاظت از این ج.  آرو ، در صلح این جا رو ترك کن« : کارالیل به سردي گفت 

  ».  گاردت رو از حمله به این منطقه دور نگه دار

شاید به وقتش منو .  البته کارالیل ؛ دوست عزیزم ، متاسفم که براتون ناراحتی درست کردم« :  آرو خاطر جمعش کرد

  » .ببخشی 

».  شاید، به وقتش ، اگر دوستیت رو دوباره به ما ثابت کنی « 

در سکوت ، .  پشیمانی خم کرد و براي لحظه اي به پشت جمع شد قبل از این که برگرددآرو سرش را به عالمت 

  . ناپدید شدن آخرین چهار ولتوري را در بین درختان نگاه کردیم

  . حفاظم را از بین نبردم.  خیلی ساکت شد
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  »؟  واقعا تموم شد« :  زیر لبی به ادوارد گفتم

  .خندید» .  گردن کلفتا پشت غرورشون ترسو هستن هی مثل همه.  آره ، اونا رفتن« لبخند بزرگی زد 

  ».  می تونین راحت باشین همحاال ه.  گردن جداً ، دیگه بر نمی« .  آلیس با او خندید

  .یک لحظه ي دیگر در سکوت گذشت 

  »ی شانس به خشک« : استفان زیر لب غرغر کرد 

  . چیز عوض شد همو بعد ه

ت مرزالی و ا.  زد انیوگی به پشت شم.  ر کننده زمین مسطح را فرا گرفتفریادهاي کَ. ند دفریادهاي خوشحالی بلند ش

ن و الیزار در آغوش هم بنجامین و تیا مثل کارم  -  . طوالنی تر و پر حرارت تر از قبل -دوباره همدیگر را بوسیدند

  . بودند

را  همریکاي جنوبی که زندگی همبه گرمی از تازه واردین آ کارالیل.  ، آلیس و جاسپر را تنگ در آغوش گرفته بود همزا

.  نا ایستاده بود ، انگشتانشان در هم قفل شده بودکچیري  خیلی نزدیک به زفرینا و س.  نجات دادند تشکر می کرد

  . رت ، کیت را از زمین بلند کرد و او را چرخاندگَ

  . دندان هایش را به هم ساییدوالدیمیر با حالتی ترشرو .  استفان به برف تف اندخت

. بلند کردم تا دخترم را از پشتش جدا کنم و بعد او را به سینه ام چسباندم همو من گرگ غول پیکر خرمایی را تا نی

  . دستان ادوارد همان لحظه دور ما حلقه شد

  »سی  سی ، نسی ، نن« : آواز گونه گفتم 

  . و با بینی اش به پشت سرم ضربه زد جیکوب خنده ي بلند و پارس مانندش را سر داد

  »خفه شو « : زیر لب گفتم 

ونم ؟ با شما می م« : سی پرسید ن«  

  »تا ابد « : بهش قول دادم 

انسان ، در سن صد و پنجاه سالگی هم  هممثل ناهوئل نی. سی خوب و سالم و قوي خواهد بود براي همیشه بودیم و ن

خواهیم ماندسی جوان خواهد بود و با هم هنوز ن .  

  .خیلی وسیع ، خیلی شدید به طرزي که شک داشتم زنده بمانم  -شادي مانند انفجاري درونم پخش می شد

  »تا ابد « : ادوارد در گوشم گفت 
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سرم را بلند کردم و با چنان حرارتی بوسیدمش که امکان داشت جنگل آتش . توانستم حرف بزنم  بیش از این نمی

  .بگیرد

  . نداشت هم اهمیت برایمهرچند ، 
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  فصل سی و نهم

  پایان خوش ابدي

  

این ادوارد بود که »  . بال بود ...، اما اونی که همه چیزو عوض کرد در آخر اونجا خیلی چیزها دست به دست هم دادن «

   ، خانواده و دو میهمان  گراییدزمانی که جنگل از پس پنجره هاي بلند به سیاهی می .  داشت توضیح می داد

. باقیمانده ي ما در سالن بزرگ کالن ها نشسته بودند

، اما  آنها شدیداً از عاقبت کار ناامید شده بودند. والدیمیر و استفان قبل از اینکه جشن ما تمام شود ناپدید شده بودند

  . که که جبران ناامیدیشان باشد ادوارد می گفت که از بزدلی ولتوري  تقریباً به حدي لذت برده اند

فوراً به دنبال آنها رفته ،  بی را از نتیجه ي مبارزه با خبر کنندخواستند هرچه سریع تر آمون و ک بنجامین و تیا که می

هیچ کدام از کوچ گرها درنگ نکرده   - حداقل بنجامین و تیا را  - هیم دید؛ من مطمئن بودم که دوباره آنها را خوا بودند

  . ، آنها هم رفتند پیتر و شارلوت گپ کوتاهی با جاسپر داشتند و بعد.  دندبو

آنها زمان سختی را بدور از جنگل انبوه  - آمازونی هاي دوباره به هم پیوسته هم عجله داشتند به خانه برگردندند

  . هرچند بازهم نسبت به بعضی ها براي رفتن تمایل کمتري داشتند -محبوبشان سپري کرده بودند

  » . ، جوون بهم قول بده.  باید بچه رو بیارین که منو ببینه «:  زفرینا اصرار کرده بود

سی دستش را به گردن من فشرده بود و او هم همین را خواهش کرده بودن .  

  » . ، زفرینا حتماً «:  من موافقت کردم

  » . سی من، ن ما دوستاي خوبی می شیم «:  ، گفته بود زن وحشی قبل از اینکه با خواهرهایش اینجا را ترك کنند

  . خاندان ایرلندي هم بعد از  آنها رفته بودند

  » .ان و، شی کارت درسته «:  گفته بود ی می کردند کارالیل به تعریف از شیوانوقتی خداحافظ

»  . عجب چیزیه، نیروي مثبت فکر کردن  آه «:  او در حالی که به چشم هایش چرخ می داد با نیشخند جواب داده بود

  » . ولتوري اتفاقی که اینجا افتاد رو نمی بخشه.  ، این جریان تموم نشده البته «:  و بعد جدي شده بود
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،  ، آره اما.  ؛ اعتماد به نفسشون شکسته اونها سخت تکون خورده بودن «:  ادوارد کسی بود که جواب آن را داد

حدس می زنم سعی  «.  چشمانش تنگ شدند»  ...و بعد.  پیدا می کننمطمئنم یه روزي از ضربه اي که خوردن بهبود 

  » . کنن که جدا جدا به حسابمون برسن

.  و ما دوباره دور هم جمع می شیم.  ، آلیس بهمون خبر میده وقتی قصد حمله کردن «:  با لحن مطمئنی گفت انیوش

  » . الص شهشاید زمانی برسه که دنیاي ما آماده باشه کالً از شر ولتوري خ

  » . ، ما کنار هم خواهیم ایستاد اگر رسید.  ممکنه که اون زمان برسه «:  کارالیل جواب داد

؟ اون هم وقتی که من جور  و چطور شکست می خوریم.  ، خواهیم ایستاد دوست من بله «:  ن به موافقت گفتایوش

  . او قهقه ي زنگ داري از سر داد»  ؟ دیگه اي اراده کردم

ر رو پیدا کنید و سعی کنید آلیست «.  ن یکدیگر را بغل کردند و بعد با لیام دست دادایواو و ش»  ، دقیقاً «:  کارالیل گفت

  » . متنفرم فکر کنم که تا دهه ي آینده زیر یه تخته سنگ قایم شده.  بهش بگید چه اتفاقی افتاده

  . ، خاندان ایرلندي رفته بودند دسی را بغل کرد و بعگی من و نم.  دوباره خندید انیوش

همان طور که اطمینان داشتم ازین پس  - ت هم با آنها بودرِگَ.  نالی ها آخرین کسانی بودند که اینجا را ترك کردندد

ست رفته آنها به زمان احتیاج داشتند تا براي خواهر از د.  فضاي جشن براي تانیا و کیت سنگین بود.  با آنها می ماند

  . داري کننداشان عز

کارالیل گرم گفتگوي .  ، هرچند من انتظار داشتم آنها با آمازونی ها برگردند هولن و ناهوئل دونفري بودند که ماندند

؛ ناهوئل نزدیک او نشسته بود و زمانی که ادوارد طوري بقیه ي داستان مبارزه را تعریف میکرد  ن بودجذابش با هول

  . ، گوش می کرد تانگار فقط خودش آن را می دانس

، حتماً با  اگه اون اینقدر از بال وحشت نداشت.  اي رو داد که واسه خارج شدن از مهلکه الزم داشت آلیس به آرو بهانه «

   » . نقشه ي اصلیشون پیش می رفتن

  » ؟ ؟ از من وحشت زده «:  با تردید پرسیدم

نگاه سرشار از احساس بود، اما همچنین حیرت زده و حتی آن  - او با نگاهی که کامالً نمی شناختم به من لبخند زد

و بعد بلندتر صحبت کرد تا بقیه »  ؟ دیگه کی می خواي خودتو درست و واضح ببینی «:  با مالیمت گفت.  اوقات تلخ

به  ، هیچ وقت جایی که و اونها هیچ وقت.  سال بود که جوانمردانه نجنگیده بود 2500ولتوري نزدیک  «.  هم بشنوند

، فقط درگیر قتل عام هاي نابرابر مخصوصاً از زمانی که جین و ْلک رو بدست آوردن .  ضررشون بوده نجنگیده بودن

  . بودن

لک حواس و احساسات رو از عموالً، وقتی واسه دادرسی می رن آم!  شون چطوري بودیممباید می دیدین ما به چش

، با قابلیت هایی از خودمون وقتی  ایستاده بودیم و منتظرشون بودیم درحالی که ما آماده.  قربانی هاشون قطع می کنه
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،  آرو می دونست که با وجود زفرینا در طرف ما.  که قابلیت هاي اونها به خاطر بال از کار افتاده و بی مصرف بودن

، اما  می دادیممن مطمئنم که ما تلفات زیادي .  وقتی که نبرد شروع می شد کسایی که کور می شدن خودشون هستن

اونها قبالً هیچ وقت با این .  حتی احتمالش زیاد بود که شکست بخورن.  اونها می دونستن که خودشونم تلفاتی می دن

  » . امروز هم درست باهاش روبه رو نشدن.  احتمال سروکار نداشتن

ت خندید و به بازوي ما»  . اسبن محاصره شدي سخته اعتماد به نفستو حفظ کنیوقتی با یه مشت گرگ که هم قد  «

  . جیکوب ضربه زد

  . جیکوب روبه او نیشش را باز کرد

  » . اولش گرگ ها بودن که باعث شدن اونها بایستن «:  من گفتم

  » . معلومه «:  جیکوب گفت

ماه واقعی به فرزندان .  اون یکی دیگه ازون منظره هایی بود که به عمرشون ندیده بودن.  قطعاً «:  ادوارد موافقت کرد

شونزده تا گرگ گنده ي هماهنگ با .  ندرت گروهی حرکت می کنن و هیچ وقت چندان تحت کنترل خودشون نیستن

چند هزار سال پیش اون .  در واقع کایوس از گرگینه ها وحشت داره.  هم سورپرایزي بود که اونها براش آماده نبودن

  » . هرگز نتونست فراموشش کنهتقریباً توي یه جنگ با اونها شکست خورد و 

  » ؟ ؟ با قضیه ي ماه کامل و گلوله ي نقره و همه ي اون چیزها پس گرگینه هاي واقعی هم وجود دارن «:  پرسیدم

  » ؟ اون باعث می شه من خیالی باشم!  واقعی «.  جیکوب صداي خرناس مانندي درآورد

  » . خودت می دونی منظورم چیه «

ون افسانه هاییه که باعث شه انسانها حس کنن ا فقط یکی دیگه از .نه   گلوله ي نقره.  آره املماه ک «:  ادوارد گفت

  » . کایوس تا حد انقراض شکارشون کرده.  تعداد زیادي از اونها باقی نمونده.  یه شانسی واسه پیروزي دارن

  » ؟ ...و هیچ وقت به این موضوع اشاره نکردي چونکه «

  » . نیومده بودهیچ وقت بحثش پیش  «

تا به من  -ادوارد بازوي دیگرش را دور او انداخته بود - چشم هایم را چرخی دادم و آلیس خندید و به جلو خم شد

  . چشمک بزند

  .  در جواب چشم غره رفتم
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،  ستاما حاال که فرصت آن را داشتم تا درك کنم که او واقعاً در خانه ا.  من او را دیوانه وار دوست داشتم بدون شک

، داشتم نسبت به او احساس  که فرار او فقط یک حقه بوده چون ادوارد باید باور می کرد که او ما را ترك کرده است

  .  آلیس باید توضیح می داد.  آزردگی پیدا می کردم

  » . ، بال فقط بریزش از دلت بیرون «.  آلیس آهی کشید

  » ؟ ، آلیس چطور تونستی اون کارو با من بکنی «

  » . الزم بود «

  » . من هفته ها داغون بودم!  تو کامالً منو قانع کرده بودي که هممون از دم می میریم!  الزم «.  من منفجر شدم

  ». سی رو نجات بديکه در اون صورت الزم بود تو آماده باشی که ن.  ممکن بود اون طوري بشه «:  او با آرامش گفت

محکم تر بغل کردم زانوي من خوابیده بودسی را که روي از روي غریزه، ن .  

اصالً به .  می دونستی که امیدي هست.  اما تو می دونستی که راه هاي دیگه اي هم هست «:  او را متهم کردم

؟ می دونم که ادوارد به خاطر آرو مجبور بود فکر کنه که ما  تونستی همه چیزو به من بگی ذهنت خطور کرد که می

  » . اما حداقل به من می تونستی بگی،  کارمون تمومه

  » . تو اونقدرا هنرپیشگیت خوب نیست.  من که اینطوري فکر نمی کنم «:  گفت.  او براي لحظه اي مرا برانداز کرد

  » ؟ پس موضوع سر مهارت هاي بازیگري من بود «

تونستم مطمئن  ؟ من حتی نمی تو هیچ می دونی ردیف کردنش چقدر سخت بود.  بال ، از خر شیطون بیا پایین اوه «

تونستم  باید دنبال یه چیزي بگردم که نمیتمام چیزي می دونستم این بود که .  باشم که یکی مثل ناهوئل وجود داره

به عالوه ما باید شاهد هاي .  اونقدرا راحت نیستاري دنبال یه نقطه ي کور می گردي ، سعی کن تصور کنی د!  ببینم

و بعد تمام مدت چشامو باز نگه دارم .  ، انگار همینطوریش به اندازه کافی عجله نداشتیم م اینجاکلیدي رو می فرستادی

قبل از همه ي .  یه موقعی تو باید به من بگی دقیقاً چی توي ریو هست.  که نکنه تو راهنمایی اي برام فرستاده باشی

سرنخ که می تونستم یاده کنه رو ببینم و هر چندتا پ ، باید سعی  می کردم هر حقه اي که ممکن بود ولتوري اون چیزا

، و تازه فقط چند ساعت وقت داشتم تا تمام احتماالت رو  بهت بدم تا تو واسه استراتژي هاشون آمادگی داشته باشی

 ، چون آرو باید ، باید مطمئن می شدم که شما همه باورتون شده که من تنهاتون گذاشتم مهمتر از همه.  درنظر بگیرم

و .  مطمئن می شد که شما دیگه هیچی تو آستینتون ندارین وگرنه هیچ وقت این کاري که کرد رو مرتکب نمی شد

  »کنین که حس نمی کردم یه عوضی ام  اگه فکر می

،  خوب... فقط.  می دونم واسه تو هم سخت بوده!  ببخشید!  ، خیلی خوب خیلی خوب «:  حرفش را قطع کردم

  » . دیگه هیچ وقت اون کارو با من نکن.  ، آلیس گ شده بودبدجوري دلم برات تن
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. صداي خنده ي زنگ دار آلیس داخل اتاق پیچید و ما همه براي اینکه یک بار دیگر آن صدا را می شنیدیم لبخند زدیم

  ». سعی کن از اینکه تمام روز رو سوپرقهرمان بودي لذت ببري پس منو ببخش و.  ، بال منم دلم برات تنگ شده بود «

ادوارد سر آنالیز هر تغییري که .  زمه فرو کردمنسرم را در موهاي رِ ندیدند و من که خجالت کشیده بودمحاال بقیه خ

را مجبور کرده امروز در هدف و کنترل اتفاق افتاده بود برگشته بود و می گفت که این حفاظ من بوده که ولتوري ها 

انگار من از صبح .  حتی ادوارد.  طرز نگاه کردن همه مرا معذب می کرد.  دمشان را روي کولشان بگذارند و فرار کنند

، بیشتر چشمم را روي  سعی کردم از نگاه هاي تحت تاثیر قرار گرفته چشم پوشی کنم.  تا حاال صد پا بزرگتر شده بودم

ن به چشم جیکوب همیشه بال م.  ي جیکوب که همان طور مانده بود نگه می داشتمزمه و قیافه نچهره ي خواب رِ

  . این باعث راحتی خاطر بود بودم و

  . نگاه خیره اي که نادیده گرفتنش از همه سخت تر بود از همه گیج کننده تر نیز بود

او .  ی در مورد من داشته باشدنصف خون آشام طرز فکر مشخصنمی آمد که این ناهوئل نصف انسان ، این طور به نظر 

فکر می کرد که من هر روز این ور آن ور می رفتم و خون آشام هاي متهاجم را شکست می دادم و آن صحنه در 

   سی نگاه یا شاید هم داشت به ن.  اما آن پسر یکبار هم از من چشم برنداشت.  چمنزار هیچ چیز غیر عادي اي نبوده

  . راحت باشمد نااین هم باعث می ش. کرد می

سی تنها همنوع مونث او بود که خواهر ناتنی اش نبودممکن نبود از این حقیقت غافل باشد که ن .  

 ایی امیدوار بودم که حاالحاال هم به آن پی نبردیکجور.  کردم این ایده هنوز به ذهن جیکوب خطور کرده باشد فکر نمی

  . بودمبراي یک مدت به حد کافی جنگ و جدال دیده . 

  . با تعدادي مکالمه ي کوچک به پایان رسید بقیه براي ادوارد تمام شد و بحث ، سوال هاي باالخره

. ، اما مثل اینکه روز طوالنی اي را گذرانده بودم البته مسلماً خوابم نمی آمد.  به طرز عجیبی احساس خستگی می کردم

؛ دیوارهاي  سی در تختخواب خودش باشدخواستم ن می.  ، کمی زندگی عادي من کمی صلح و آرامش می خواستم

  . خانه ي کوچک خودم را دور و برم می خواستم

می توانستم ببینم که او دقیقاً همین .  به ادوارد نگاه کردم و براي لحظه اي حس کردم می توانم ذهنش را بخوانم

  . براي داشتن کمی آرامش آماده بود.  احساس را داشت

» ؟ ...بریمسی رو بمیشه ن «  

  » . مطمئنم دیشب با اون همه خر و پف درست نخوابیده.  فکر کنم ایده ي خوبی باشه «.  او به سرعت قبول کرد

  . او به جیکوب نیشخند زد
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شرط .  از آخرین باري که تو تخت خوابیدم خیلی می گذره «. جیکوب چشم هایش را چرخ داد و بعد خمیازه اي کشید 

  » . اینکه دوباره زیر سقفش باشم عشق می کنهمی بندم بابام سر 

  » . ، جیکوب مرسی «.  دستی به گونه اش کشیدم

شما بروبکس  «.  مشتی به شانه ي ادوارد زد در آخر.  سی و بعد سر من را بوسید، سر ن خودش را کش داد و او بلند شد

  »؟  ، نه به گمونم اآلن چیزها قراره کسل کننده بشه.  رو فردا می بینم

  » . من که شدیداً امیدوارم «:  ادوارد گفت

از اینکه می دیدم او خواب عمیقش .  سی تکانی نخورد؛ وزنم را با احتیاط جابه جا کردم تا ن وقتی او رفت ما بلند شدیم

 .دك باشد بود که بتواند دوباره کو وقتش.  بار زیادي روي شانه هاي کوچک او بود.  را می رود از ته دل شکر گزار بودم

  . یک چند سال دیگر را هم بچگی کند.  تحت حمایت و در امان

  . فکر صلح و مصونیت مرا به یاد کسی انداخت که همیشه این احساس را نداشت

  » ؟ ، جاسپر اوه «:  گشتیم پرسیدم بر می همان طور که با طرف در

؟ ، بال بله «.  گذشته در وسط خانواده بود ، به نظر کمی بیشتر از زمه له می شدجاسپر که داشت بین آلیس و ا «  

  » ؟ جنکس حتی با شنیدن اسم تو ذهره ترك می شه.  چرا جی -من کنجکاوم «

این فقط تجربه ي منه که نشون داده انگیزه ي بعضی روابط کاري بهتره ترس باشه تا سود  «.  جاسپر آهسته خندید

  » . مالی

   ، به خودم قول دادم که از این به بعد آن را رابطه ي کاري را در نظر داشته باشم و جی را از سکته ي  اخم کردم

  . قلبی اي که حتماً سراغش می آمد رها کنم

تنها قسمت عجیب بازهم ناهوئل بود .  همدیگر را بغل کردیم و بوسیدیم و براي خانواده مان شب خوبی را آرزو کردیم

  . ، انگار آرزو داشت می توانست دنبالمان بیاید ت سر ما را نگاه می کردکه مشتاقانه پش

از .  ، دست در دست هم ، عجله اي نداشتیم ، چندان سریع تر از انسان ها قدم نمی زدیم وقتی از رودخانه رد شدیم

احتماالً ادوارد هم .  کنماینکه زیر تیغ ضرب االجل باشم حالم بهم می خورد و فقط می خواستم این زمان را طوالنی تر 

  . همین حس را داشت

  » . ، من اآلن کامالً تحت تاثیر جیکوب قرار گرفتم مجبورم اعتراف کنم «:  ادوارد به من گفت

  » ؟ ، نه گرگ ها حسابی تاثیرگذار بودن «
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آینده کامالً بالغ  ، نسی تا شش سال و نیم اون امروز یه دفعه هم به حقیقتی که بقول ناهوئل.  منظورم این نبود «

  » . ، فکر نکرد میشه

فقط می خواد .  عجله اي نداره که بزرگ بشه.  سی نگاه نمی کنهاون اونطوري به ن «.  براي لحظه اي به آن اندیشیدم

  » . که خوشحال باشه

  »  . هم بکنهتونست انتخاب بدتري  گفتنش زیاد درست نیست اما می.  ، تأثیر برانگیزه همونطور که گفتم.  آره «

  » . تا شش سال و نیم دیگه به اون موضوع قرار نیست فکر کنم «:  اخم هایم را در هم کشیدم

  » . البته این طور که پیداست وقتی زمانش برسه جیکوب رقبایی هم داره «.  ادوارد خندید و بعد آهی کشید

به من .  ، اما او نگاه ها یه خورده عجیب بود متشکرممن واسه ي امروز از ناهوئل .  متوجه شدم «.  اخمم عمیق تر شد

سی تنها خون آشام دورگه ایه که با اون نسبت فامیلی ندارهمربوط نیست که ن . «  

  » . داشت تو رو نگاه می کرد -سی نگاه نمی کرد، اون به ن اوه «

  » ؟ کارو بکنهچرا باید اون  «.  اما هیچ معنی نداشت... این همانی بود که به نظر می آمد

  » . چون تو زنده اي «:  او آهسته گفت

  » . گیجم کردي «

  ». من اون پنجاه سالم از من بزرگتره در ضاون تمام زندگیش ،  «:  توضیح داد

  »پیرمردیه واسه خودش  «:  وسط حرفش پریدم

خواهرهاشم همه مادرهاشون .  ه، یه قاتل بالفطر اون همیشه خودش رو یه موجود شیطانی دیده «.  او مرا نادیده گرفت

، در حالی  پدرشون اونهارو طوري بزرگ کرده که آدم ها در نظرشون مثل حیوون باشن.  ، اما خیالشون نبوده رو کشتن

، و هویلن خواهرش رو بیشتر از هرکس دیگه اي  اما ناهوئل تربیت شده ي هولن بوده.  که خودشون رو خدا می دونن

  » . اون جداً از خودش متنفر بوده نقطه نظرشو شکل داده و می شه گفت این تمام.  دوست داشته

  » . خیلی ناراحت کننده اس «:  زیر لب گفتم

، معنیش نیست که ذاتاً  و براي اولین بار متوجه این میشه که چون اون نصف نامیراست - و بعد اون ما سه تارو میبینه «

  » . چیزي رو میبینه که پدرش باید می بوداون ... اون به من نگاه می کنه و.  شیطانه

  » . تو همه جوره ایده آلی «:  به موافقت گفتم
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اون تورو نگاه می کنه و زندگی اي رو میبینه که مادرش  «.  او صداي خرناس مانندي درآورد و بعد دوباره جدي شد

  » . باید می داشت

می دانستم که بعد از این دیگر هیچ وقت قادر نیستم راجع و بعدآهی کشیدم چون »  ، بیچاره ناهوئل «:  زیر لب گفتم

  . ، اهمیتی نداشت که نگاهش چقدر مرا معذب می کرد به او بد فکر کنم

  » . ، اون باالخره شروع کرد که خودش رو ببخشه امروز. اون اآلن خوشحاله.  براش ناراحت نباش «

هرچند فداکاري ایرینا سایه ي .  که امروز متعلق به شادي بود براي شادي ناهوئل لبخند زدم و بعد به فکر این افتادم

زندگی اي .  اما انکار خوشی ناممکن بود  ، و لحظه را از بی نقصی باز می داشت برابر نور سفید انداخته بود تاریکی در

آینده ي زیبایی داشت که  دخترم.  خانواده ام باز به هم پیوسته بودند.  که برایش جنگیده بودم دومرتبه از خطر بدور بود

ن او می توانست ببیند که ترس در چشم هاي م تا پدرم را ببینم فردا می رفتم.  بی پایان در برابرش گسترده شده بود

. ، مطمئن بودم که او را تنها در آنجا پیدا نمی کنم ناگهان.  او هم خوشحال می شد جاي خود را به شادي داده است و 

، اما در این لحظه طوري بود که انگار در  ، نبودم د هفته ي گذشته هشیار و گوش بزنگ بودمبه حدي که در طی چن

به این .  و چارلی دیگر تنها نبود -مادر گرگینه ها با پدر خون آشام -سو با چارلی خواهد بود. تمام این مدت می دانستم

  .بینش جدید لبخند جانانه اي زدم

  . تا ابد. من با ادوارد بودم:  ، مسلم تر از همه ي حقایق بود زر و مد شادي حقیقتیپرمعناترین موج این دریاي پر ج

، اما باید اعتراف می کردم که آن روزها باعث شده بود بیش تر  نه اینکه دلم بخواهد چندین هفته ي اخیر را تکرار کنم

  . از همیشه قدر چیزي را که داشتم بدانم

سی را تا تختش بردیم و او را به آرامی در آنجا قرار ما ن. حلی بود از آرامش کامل ، کلبه م نقره اي- در آن شب آبی

  . او در خواب لبخند زد.  دادیم

اگر دوست داشت می توانست با آن .  هدیه ي آرو را از دور گردنم کشیدم و به نرمی به گوشه ي اتاق او پرت کردم

  . ؛ او از چیزهاي براق خوشش می آمد بازي کند

     ، دست هاي بهم گره خورده مان را بین خود به جلو و عقب تکان  وارد و من آهسته قدم زنان به اتاقمان رفتیماد

  . می دادیم

  . و دستش را زیر چانه ام گذاشت تا لبهایم را لبهاي خودش برساند»  . شبی براي جشن گرفتن «:  او زمزمه کرد

  » . صبر کن «.  مردد، کنار کشیدم

بیشتر از یک  خیلی خوب.  ، من هیچوقت عقب نمی کشیدم این یک قانون همیشگی بود.  سردرگم به من نگاه کرداو 

  . یک باید حیاتی بود.  قانون عادي بود
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  » . می خوام یه چیزي رو امتحان کنم «:  ، گفتم در حالی که به قیافه ي مات و مبهوت او کمی لبخند می زدم

  . او گذاشتم و براي تمرکز چشم هایم را بستم دست هایم را دو طرف صورت

          ، اما حاال حفاظم را بهتر  قبالً وقتی زفرینا سعی کرده بود این را به من آموزش دهد چندان موفق نشده بودم

، غریزه ي خودکاري که حفاظت از خودش را  قسمتی که می جنگید تا از من جدا نشود را درك می کردم.  شناختم می

  . اولویت از بقیه قرار می داد در

همچنان که حفاظم مبارزه می کرد تا از من محافظت .  اصالً به سادگی تحت حفاظت قرار دادن بقیه در کنار خودم نبود

؛ این تمام توجهم  باید تقال می کردم تا آن را کامال از خودم دور کنم.  کنم کشش را حس می کرد که پسزنی می کرد

  . را گرفت

  » ! بال «:  ادوارد حیرت زده زمزمه کرد

، بنابراین حتی سخت تر تمرکز کردم تا خاطرات مخصوصی که براي این لحظه نگه  آنوقت بود که فهمیدم کار می کند

  . ، اجازه دهم که ذهنم را پر کنند و امیدوار بودم به سر او هم وارد شوند داشته بودم بیرون بکشم

خاطرات انسانی مبهمی که از پنجره ي چشمانی ضعیف دیده و با گوشهایی ضعیف  -ندبعضی از خاطرات شفاف نبود

احساسی که وقتی مرا در چمنزار نگه می داشت به من ... اولین باري که صورت او را دیده بودم:  شنیده شده بودند

چهره اش ... داده بودآهنگ صدایش در بین تاریکی هوشیاري متزلزل من  وقتی مرا از جیمز نجات ... دست می داد

دستان سرد او ... تک تک لحظات گرانبهاي جزیره... وقتی که در زیر طاقه چتري از گل منتظر بود تا با من ازدواج کند

  ...که از پس پوست من کودکمان را نوازش می کرد

، به  دم گشوده بودمصورت او زمانی که چشمانم را رو به زندگی جدی:  و خاطرات واضح که تماماً به خاطر می آمدند

  ...آن شب اول... آن اولین بوسه... سوي سپیده دم بی انتهاي جاودانگی

  . روي لبهاي من با تندخویی حرکت می کردند و تمرکزم شکست ناگهان لبهاي او

شیده مثل فنري که آن را ک.  ، وزنی که در ستیز بود و آن را از خودم دور نگه داشته بودم از دستم در رفت با یک آه

   . باشی به من برگشت و بار دیگر از افکارم حفاظت کرد

  . آهی کشیدم»  ! ، از دسش دادم اوخ «

  » ؟ ؟ چطوري اون کارو کردي چطوري «:  او نفس نفس زنان ادامه داد»  ...شنیدمت «

  » . یه چندباري روش تمرین کرده بودیم.  فکر زفرینا بود «

  . سرش را تکان داددوبار پلک زد و .  او حیرت زده بود



 www. twilight . ir                                                   بال: کتاب سوم                                                                          سپیده دم 

T h e  t w i l i g h t  s a g a  :  b r e a k i n g  d a w n   ١٢صفحھ 

هیچ کسی تا حاال به اندازه اي که من  «.  شانه هایم را باال انداختم»  ، حاال دیگه می دونی «: با مالیمت گفتم 

  » . دوستت دارم کسی رو دوست نداشته

» و می شناسمفقط یه استثنا ر «.  ، چشمانش هنوز کمی از حد عادي گشادتر بودند او لبخند زد»  . تقریباً حق با توا. «  

  ».دروغگو«

  . ، اما بعد فوراً متوقف شد او دومرتبه شروع به بوسیدن من کرد

   » ؟ می تونی دوباره اون کارو بکنی «:  پرسید

  » . سخته «.  شکلکی درآوردم

  . ، چهره اش مشتاق بود او منتظر ماند

  » . دارمحتی اگه یه ذره حواسم پرت بشه نمی تونم نگهش  «:  به او اخطار دادم

  » . قول می دم خوب باشم «

  . سپس لبخند زدم.  در حالی که چشم هایم تنگ می شدند لبهایم را به هم فشردم

با  -، حفاظ را از سرم باال کشیدم و بعد، از جایی که متوقف شده بود آغاز کردم دوباره دستهایم را به صورت او فشردم

  . روي جزئیات درنگ می کردم... جدیدمخاطري به شفافی کریستال از اولین شب زندگی 

  . وقتی بوسه ي محکم او دوباره تالشم را برهم زد نفس زنان خندیدم

  »  ! لعنتی «.  او در حالی که حریصانه زیر آرواره ام را می بوسید غرید

  » . ما واسه کار کردن روي این وقت زیاد داریم «:  به او یادآوري کردم

  »...و همیشه و همیشه تا همیشه «:  او نجوا کرد

  » . براي من که به نظر کامالً درست میاد «

  . مان را ادامه دادیمی این قسمت کوچک اما بی نقص ابدیو بعد با خوش

  

  پایان


