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  مقدمه
 نیا اگر یحت داشتم،اما نکاریا انجام يبرا یکاف لیدل گذشته ماه چند در بودم،اگرچه نکرده مردنم نحوه به کردن فکر صرف يادیز وقت هرگز

.کنم تصور را نیا به هیشب يزیچ توانستمینم بود،هرگزیم هم فرصت

!ستینگر یم مرا يندیخوشا حالت با هم او شدم رهیخ اتاق يسو آن در یشکارچ اهیس چشمان به بکشم نفس آنکه یب

 يثمر یب مرگ چون شکوه با گفت نتوایم یحت. داشتمیم دوستش عاشقانه که یکس يجا به بود،مردن مردن يبرا راه نیبهتر نیا شک بدون
.نبود

 متاسف بودم گرفته که یمیتصم خاطر به بودم کرده وحشت نکهیا با اما.  شدم ینم رو به رو مرگ با نگونهیا امدم ینم فرکس به اگر دانستمیم
. ستین خوردن غصه يبرا یلیدل گرید رسد یم انیپا به یکند،وقتیم اهدا را يانتظار هر از فراتر ییایرو تو به یزندگ یوقت. نبودم

  !بندد یم نقش اش چهره بر يا دوستانه لبخند بکشد مرا تا آبد یم سمتم به یشکارچ که همچنان
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نگاه نیاول   - اول فصل
 ابر از یخال و یآب مانآس با درجه پنج و کس،هفتادیفن يهوا يدما.رساند فرودگاه به مرا بود دهیکش نییپا را شیها پنجره که ینیماش با مادرم

 دست در خزدار کاپشن کی فقط و بودم کرده تن به یخداحافظ نشانه به بود يا حلقه نیآست که را ام عالقه مورد رنگ دیسف راهنیپ. بود
.داشتم

 قرار ابرها یمدائ نسبتا پوشش ریز فرکس نام به یکوچک ،شهر است شده واقع نگتنیواش التیا هیغرب شمال در که کیالمپ رهیجز شبه در
 خاطر به مادرم نداشتم شتریب ماه چند که یزمان.بارد یم باران کایآمر متحده االتیا در يگرید يجا هر از شیب افتاده دور شهر نیا دارد،در

بود انداخته هیسا شهر يرو بر که يا خفه طیمح

 نیا.بگذرانم آن در را تابستانم از ماه کی بودم مجبور یسالگ چهارده به دنیرس از قبل تا سال هر که يشهر همان کرد،از فرار آنجا از من با
 ایفرنیکال در را التیتعط يا دوهفته یچارل پدرم با را گذشته تابستان سه هر عوض، در و کردم کفش کی در را میپاها من که بود یسال همان

بودم گذرانده

 شهر عاشق من مفابل در. بودم متنفر فرکس از من بودم،چراکه گرفته ادیز رست با که یمیتصم دادم یم دیتبع نیا به تن که بود مادرم خاطر به
...اش یبزرگ و یشلوغ سوزانش،عاشق يگرما و دیخورش بودم،عاشق کسینیف

!یبکن کارو نیا یستین مجبور:...کند یم تکرار مایهواپ به شدنم سوار از قبل بار نیهزارم يبرا و زندیم میصدا مادرم....بال

 دلم در را یشدم،اضطراب رهیخ مادرم معصومانه چشمان به یوقت. است من هیشب دهانش اطراف خنده خطوط و کوتاه يموها از ریغ مادرم
بگذارم؟ تنها را ام یداشتن دوست مادر توانستم یم چطور.کردم احساس

 پرداخت را شیها قبض تا راداشت) پیلیف(لیف حاال او هرچند د؟یبرآ شیکارها عهده از توانست یم چطور دلم ساده بودم،مادر نگرانش
 باز اما داشت او با کردن دل و درد يبرا را یکس آمد یم شیپ شیبرا یمشکل اگر کندو نیبنز از پر را نشیماش باك و غذا از پر را خچالشیکند،
........هم

 یم نظر به کننده متقاعد که بودم کرده تکرار نقدریا رایاخ را دروغ نیا اما ام بوده يبد يدروغگو شهیهم من... برم خواهم یم: گفتم دروغ به
.دیرس

برسون سالم من طرف از یچارل به: گفت مادرم

رسونم یم- 

 ازین بهم نکهیا محض به باشم مسافرت وسط اگر ی،حتيبرگرد خونه به یخواست که وقت هر یتون یم هم تو. نمتیب یم يزود به: کرد اصرار
.گردم یم بر یباش داشته

.نمیبب شیها چشم در بود زده که یحرف خاطر به را یگذشتگ خود از درخشش توانستم یم شک یب

...مامان دارم دوستت.  شهیم یعال یلیخ نباش نگران:  کردم يفشار پا

.رود یم او شوم، یم یمیهواپ سوار من آنکه از پس و کشد یم آغوش در محکم مرا يا لحظه يبرا
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 یط آن با آنجلس پورت تا را ساعت کیو شوم کوچک يمایهواپ کی سوار دیبا آن از است،بهد ساعت چهار اتلیس تا کسینیف پرواز زمان مدت
.داشت خواهم فرکس تا نیماش با راه ساعت کی سپس کنم،

.بودم نگرانیکم بگذرانم نیماش کی در یچارل با بود قرار که یساعت کی مورد در کند،اما ینم تیاذ مرا پرواز

 واقعا کنم یزندگ کنارش در شهیهم يبرا تا آمدم یم بار نیاول يبرا من نکهیا از او. است آمده کنار یخوب به ماجرا تمام با لحظه نیا تا یچارل
!کند کمکم نیماش کی دیخر در خواست یم و بود کرده نام ثبت رستانیدب در مرا یحت بود خوشحال

 دیبا چطور دانستم ینم من و شود شناخته وراج کی عنوان به که نبود یکس ما از امکد چیه. بود خواهم معذب یچارل کنار در بودم مطمئن اما
 او من شدن متولد از قبل مادرم که یزمان است،مثل شده جیگ یکم من یناگهان میتصم خاطر به او دانم یم هرچند کنم؟ باز او با را صحبت سر
.بودم کرده صحبت آن باره در حایصر نکرده نهانپ فرکس در ماندن از را نفرتم هم من تینها در کرد،و ترك را

یشگیهم یتیوضع نیا نگرفتم کین فال به را نfيا. دیبار یم باران آمد فرود آنجلس پورت در مایهواپ که یزمان

.بودم کرده یخداحافظ دیخورش با شتریپ هم من البته بود خواهد

سوآن، سیپل فرمانده فرکس در او. بود نتظارما در کروزرش نیماش با یچارل داشتم را انتظارش که همانطور

که بود نیا اندکم هیسرما رغمیعل نیماش کی دنیخر يبرا من یاصل زهیانگ است فرکس مردم خوب سیپل

 کیتراف کاهش سبب سیپل کی مانند زیچ چیه بچرخم، شهر دور دارد را سیپل قرمز و یآب گردون سقفش يرو که ینیماش با خواستم ینم
شود ینم

دیکش آغوش در مرا دست کی با انهیناش و آمد سمتم به یچارل شدم ادهیپ مایهواپ از خوران تلو تلو نکهیا از عدب

خوشحالم نمتیبیم نکهیاز بلز- 

نشست لبش يرو يلبخند کرد یم کمکم ستادنیا يبرا داشت خود به خود که یحال در

چطوره؟ یرن ينکرد رییتغ یلیخ- 

پدر خوشحالم نمتونیب یم دوباره کهنیاز منم خوبه حالش مامان- 

.بزنم صدا یچارل خودش يجلو اورا نداشتم اجازه من

بودند نازك نگتنیواش در استفاده يبرا من ییزونایآر يلباسها شتریب چون داشتم همراه یکم يچمدانها

همه ودندنب یکاف هم باز اما میبود دهیکش رونیب کمد از را یزمستان يلباسها تمام مادرم و من هرچند

.شدند جا کروزر عقب صندوق در یراحت به لمیوسا

گفت یچارل میبست یم رو کمربندها یوقت

مفته واقعا کردم دایپ برات خوب نهیماش کی من- 
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؟ینیماش چه- 

کردم شک بود برده کار به من يبرا خوب نیماش کی فیتوص يبرا او که یلحن به

داشت فرق یلیخ "خوب نیماش" کی با "من يبرا بودن خوب"

شورلت کی وانته کی اصل در خب- 

؟يکرد داشیپ کجا از- 

اد؟یم ادتی بود الپوش نییپا که رو بلک یلیب- 

است ساحل کنار یپوست سرخ گاه استراحت کی الپوش

.نه- 

.......ومدیم يریگیماه به ما با تابستونا که یهمون- 

 پاك ام حافظه از را يضرور ریغ و دردناك مسائل توانستم یم یخوب به شهیهم من جون بود یلیب اوردنین ادی به يبرا یحیتوض خودش نیا
داد ادامه یچارل ندادم یجواب یوقت. کنم

متیق هی با رو وانتش نیهم بخاطر و کنه یرانندگ گهید تونهینم نیبنابرا....  لچرهیو يرو االن اون- 

.داده شنهادیپ بهم ارزون

ه؟یسال چه مال- 

نپرسم رو سوال نیا که بود دواریام دمیفهم شد جادیا اش چهره تحال در که يرییتغ از

.گمیم يجد شهیم یسال چند کرده، کار موتورش رو یلیخ یلیب خب،- 

بزنم جا ها یراحت نیا به که نکند فرض بچه کی مرا بودم دواریام

دتش؟یخر یک- 

دشیخر 1984 سال کنم فکر- 

بود؟ صفر دیخر رو نیماش که یوقت- 

:کرد ترافاع خجوالنه

!بوده اول دست پنجاه دهه اواخر ای دهه لیاوا کنمیم فکر نه، خوب- 

کنم رشیتعم تونم ینم بشه خراب اگه دونم، ینم نیماش نیا به راجع یچیه من پدر، یعنی...چار- 

.........ادهیز یلیخ خرجش چون کیمکان شیپ ببرمش تونم ینم و



کتابخانه نودهشتیا                                           نی میر   استف –گرگ و میش 

w w w . 9 8 i a . c o m 6

.سازن ینم رو نایا مثل گهید کنن، یم کار یعال واقعا زایچ نیا بال واقع در - 

ده؟؟یم ارزون چقدر حاال گفتم..... بود لقب هی کم دست بود حداقلش نیا ،"زیچ" گفتم خودم با

میایب کنار آن با توانستمیم که بود یقسمت نیا حال هر به

خانه به بازگشتت هیهد عنوان به..... دمیخر برات اونو من گفت شه یم ينحو به. زمیعز خب- 

کرد یم نگاه مرا یچشم ریز دواریام يا چهره با یارلچ

یمجان جون آخ

.بخرم نیماش خواستم یم خودم من. پدر یبکن نکارویا ينبود مجبور–

. یباش خوشحال یهست نجایا یوقت تا دارم دوست من ستین يا مسئله–

 بلند يصدا با و راحت را احساسشان که ستین ییها آدم تهدس آن از یچارل.  بود زده زل شیرو روبه ابانیخ به زد یم رو حرف نیا که یوقت
.برام ارزشه با یلیخ ممنونم پدر خوبه یلیخ: گفتم و کردم نگاه جلو به او از تیتبع به بودم، برده ارث به او از را نیا من و کند انیب

 وانت کی ظاهر و ر موتو وقت چیه من و کنم کیشر دمخو اندوه در را او نبود الزم... دهم نشان فرکس در را بودنم خوشحال عدم نبود ازيین
!شمرن ینم که رو یشکشیپ اسب دندون: ها یمیقد قول به... کرد نخواهم برانداز را یمجان

.نداره رو تو قابل...خوبه: گفت کنان من من ، بود شده زده خجالت من کردن تشکر از که یحال در یچارل

 بود؛ بای ز واقعا م،ی شد رهیخ ، بود انینما لیاتومب پنجره پس در که اي منظره به سکوت در بعد و میکرد صحبت ا هو و آب درباره گرید یکم
 هاي هیسا با زانیآو ي ها شاخه ، خزه از دهی پوش ي ها تنه با درختان ، بود سبز زیچ همه. کنم انکار ا ر ییبایز همه نیا توانستم ینم من

 اي تکه نجایا ییگو بود، سبز حد از شیب منظره نیا...داشت ن ایجر درختان انیم در که آرام یمیسن با سرخس از دهیپوش ینیزم و گسترده
.است ارهیس نیا از جدا

.  بود دهی خر مادرم با ازدواجش از پس یکم که کرد یم یزندگ اي خوابه دو و کوچک خانه ن هما در او.  میدیرس یچارل نه خا به سرانجام
 شده پارك -  من براي دیجد البته -  دمیجد وانت بود، نکرده رییتغ چیه که اي خانه جلوي.  بود خوبشان روزهاي تنها ازدواجشان، اول روزهاي

.بود
 دانستم ینم.  آمده خوشم آن از که شدم متوجه تعجب کمال در. است برآمده ینیکاب و مدور بزرگ ریگلگ کی با رفته رو و رنگ قرمز اش بدنه
 نوع در فلز نیتر مقاوم از آن بدنه بعالوه. کنم تصور آن با یرانندگ نیح در را خودم توانستم یم اما نه، ای بدهم رکتح را آن توانم یم که

 انیم در برود رنگشان ای بردارند یخراش نیکوچکتر نکهیا بدون تصادف کی در که یی ها آن هم از د،ی د ینم بیآس هرگز که بود خودش
.درخشند یم سالم و حیصح گرید هاي نیماش هاي پاره تکه از یانبوه

 یم کاسته باشد روزم نیبدتر توانست یم که فردا ینحس از یکم حاال»  ممنون!  نمیا عاشق من باحاله، یلیخ!  پدر واي! «: گفتم جانیه با
.کنم انتخاب را یکی کالنتر گشت نیماش با مدرسه به رفتن ای و باران ریز در یلیما دو یمسافت روي ادهیپ نیب نبودم مجبور گرید شود،

.است شده زده خجالت دوباره که بود معلوم ظاهرش از»  داري دوستش که خوشحالم« داد جواب دستپاچه یچارل
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 هاي پرده و دهیپر رنگ سقف روشن، یآب وارهايید ،یچوب کف.  بود خودم به متعلق بودم، آمده ایدن به یوقت از د؛یرس یم نظر به آشنا اتاق
 تخت کردن عوض شامل بود کرده اعمال یچارل که یراتییتغ تنها. بودند مانده یباق حال به تا ام یکودک دوران از ها پنجره روي رنگ زرد توري
 آن روي یدوم دسته وتریکامپ حاال که زيیم...شد یم اتاق لیوسا به ریتحر زیم کی کردن اضافه و بزرگتر خواب تخت کی با میکودک خواب

.بود شده یکش میس آن به مودم از استفاده براي زیپر نیتر کینزد از که تلفن خط کی و داشت قرار

 را نظرم که زيیچ نیآخر و میکن برقرار تماس تر راحت گریکدی با نترنتیا قیطر از میبتوان ما تا بود گذاشته یچارل با مادرم که بود قراري نیا
 یچارل و من که داشت وجود حمام کی فقط ها پله باالي در. داشت قرار اتاق گوشه در هنوز که بود ام یکودک دوران یراحت یصندل کرد، جلب

 ادیز که بود نیا یچارل اتیخصوص نیبهتر از یکی. نکنم توجه موضوع نیا به ادیز کردم یم یسع من چند هر م،یکن استفاده آن اًز مشترکا دیبا
 بودم مادرم با یوقت که کاري شوم، مستقر و ورم ایب رونیب ها چمدان از را لمیوسا احتر الیخ با تا گذاشت تنها مرا او.  دیپلک ینم من بر و دور

.شد یم ممکن ریغ

 پنجره پشت باران هاي رشته به اي لحظه بدهم؛ نشان شاد را خودم و بزنم لبخند لیدل یب م نبود مجبور ا ریز ، بود بخش لذت واقعا ییتنها
 خوابم وقت براي را آن خواهمیم بدهم، ادامه کردن هیگر به که ستمین یحال در...شود یم ریسراز نمچشما از اشک قطره چند و شوم یم رهیخ

.کنم فکر داشت خواهم رو شیپ در که یصبح به خواستم یم که یزمان براي دارم، نگه

 من که ییجا در.  شدند یم نفر شته پنجاه و صدیس من ورود با حاال که دارد نفر هفت و پنجاه و صدیس به کینزد یتیجمع فرکس رستانیدب
 بودند شده بزرگ گریکدی با ها بچه تمام نجایا در.  دیرس یم نفر هفتصد از شیب به ام یسوم سال هاي یهمکالس تعداد فقط خواندم، یم درس

 آدم هی ، است آمده بزرگ شهر کی از که باشم واردي تازه دختر مثل توانستم یم. اند بوده قیرف یکودک از هم با زین شانیها پدربزرگ یحت و
و بیعج

 منطقه چیه با وقت چیه یکیزیف نظر از اما ، کنم استفاده خودم نفع به آن از توانستم یم بودم، یم کسیفن دخترهاي هیشب اگر د،یشا... الخلقه
 ها نیا ، یورزش هاي میت ان تماشاگر دریل ای بالیوال کنیباز کی دیشا ، باشم ورزشکاري کلیه با بور و برنزه دختري دیبا من.  ندارم تناسب اي
.بودند برخوردار آن از کسیفن در دیخورش دره نیساکن شتریب که است یطیشرا

 بود، رنگ قرمز میموها و یآب چشمانم یهیتوج چیه یب یحت ، بود لیف عاج ي دیسف به پوستم کس،یفن آفتاب یدائم تابش رغمیعل ، عوض در
 بیآس ای خودم کردن مسخره بدون که نبودم مسلط خودم به آنقدر واقع در ؛ نبود ورزشکاري مسلما که نرم یشکل به اما الغر و بلند قامتم

.کنم ورزش انمیاطراف و خودم به رساندن

 روز کی از پس تا رفتم مانیاشتراک حمام به و برداشتم را حمامم لوازم فیک ، دادم قرار یمی قد صنوبر چوب کمد در را میها لباس که یهنگام
 نیا دیشا دوختم، چشم نهیآ در رمیتصو به کردم، یم شانه نهیآ ي جلو را کم نمنا و رفته هم در ي موها که یحال در. میبشو را خودم مسافرت

 نظر به ندرخشا بایتقر و بود زیتم من پوست ، بود بایز من پوست. دمیرس یم نظر به ماریب و دهی پر رنگ واقعا من اما بود، حمام نور خاطر به
 یم منعکس خود در را ام دهی پر رنگ ه چهر ری تصو نهیآ. نداشت وجود یرنگ چیه آن بر نجایا حاال و بود رنگ به وابسته نیا یول د،یرس یم

 کی در دمبو نتوانسته من بلکه ، دمیرس ینم نظر به مناسب که نبود یکیزیف نظر از تنها و زنم یم گول را خودم که رفتمی پذ یم دی با من کرد،
 هم اد افر با توانستم ینم چیه من باشم؟ داشته توانستم یم یشانس چه نجایا در حاال و کنم دایپ خوب گاهیجا کی نفر هزار سه نیب مدرسه

 کره روي یهرکس از که مادرم یحت داشتم، مشکل خودم دوره هم افراد با من که بود نیا قتیحق دیشا کنم، برقرار یخوب ارتباط خودم سن
مشترك نقطه کی به وقت چیه و نبود همساز من با وقت چیه هم بود تر کینزد من به نیمز

.میدیرس ینم
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 علتش یول بود، وبیمع من مغز دیشا کنند؟ یم نگاه اطرافشان ايیدن به نمیب یم را ایدن من که همانطوري مردم ایآ که کردم یم تعجب اوقات
 آمد، بند ام هیگر آنکه از بعد یحت دم،ینخواب خوب ، شب آن. بود من براي تازه یشروع فردا و بود مهم جهینت همه از شتریب. نداشت یتیاهم

 سپس و دمیکش سرم بر را یمیقد رفته رو و رنگ لحاف. کرد ینم رها را ذهنم اي لحظه خانه سقف فراز بر باران بارش و باد مداوم هاي زوزه
 که یزمان. بخوابم نتوانستم شد، لیتبد یفیضع نم نم به باران تند بارش باالخره که شب هاي مهین تا حال نیا با اما ، افزودم آن به هم را بالش

 شیپ من در محصور و تنگ جاي از که یترس احساس و بود ظیغل مه نم،یبب ام پنجره پشت از توانستم یم که زيیچ تنها شدم، داریب خواب از
 او.  گذشت سکوت در یچارل با خوردن صبحانه. است قفس مثل قایدق د؛یکن تصور را جانیا آسمان دیتوان ینم وقت چیه شما. کرد یم روي

 من در کردنش آرزو رایز شود، ینم برآورده شیآرزو دانستم یم هرچند کردم، تشکر او از مقابل در و کرد آرزو میبرا مدرسه در را یخوب شروع
.بود اش خانواده و همسر مثل شیبرا که رفت یسیلپ اداره به و شد خارج خانه از یچارل اول.  نداشت ريیتاث

 او کوچک آشپزخانه و نشستم داشت، قرار بلوط جنس از یشکل یبع مر زیم پشت که بهم شکل یب یصندل سه از یکی روي بر رفت، او که یزمان
 یبررس بود، دیسف ومینولیل جنس از آن نیزم و داشت یبراق و زرد ي يها نتیکاب و بودند شده پوشانده رهیت یچوب کش رو با شیوارهاید که را

 باالي.  اوردیب خانه به را دیخورش تابش یکم بتواند تا بود کرده رنگ شیپ سال هجده را ها نتیکاب مادرم.  بود نکرده رییتغ زیچ چیه. کردم
 از یعکس اول،.  داشت قرار ها عکس قاب از یفیرد است، وارید به وارید آشپزخانه با که خانه کوچک اریبس منینش اتاق در کوچک نهیشوم

 شده گرفته یکمک پرستار کی توسط من تولد از بعد که مارستانیب در نفر سه ما از عکس کی سپس وگاس، الس در مادرم و یل چار ازدواج
 یم دایپ یراه دیبا ،دمیکش یم خجالت ها آن دنید از. کرد یم دایپ ادامه پارسال، تا مدرسه در من یجمع دسته هاي عکس با ها عکس. بود

.کردم یم یزندگ نجایا من که یوقت تا حداقل بگذارد، گريید جاي را ها آن یچارل تا کردم

 خواستم ینم. کرد یم ناراحت مرا نیا و کند فراموش را مادرم نتوانسته هنوز یچارل که نفهمد و کند یزندگ خانه نیا در یکس بود ممکن ریغ
 منتقل را تشعشع ضد هاي لباس احساس که ژاکتم.  بدهم لفتش و بمانم خانه در توانستم ینم هم نیا از شتریب اما بروم سه مدر به زود یلیخ
 جاي از خانه دیکل برداشتن هنگام که نبود عیسر آنقدر و دیبار یم نم نم که یباران زدم، باران دل به و شدم خارج خانه از و کردم تن به کرد یم

 پا اثر بر دمیجد آب ضد هاي چکمه کردن چولوپ و چلپ. کند سیخ را من آن، کردن قفل و در کنار یرآمدگب ریز در اش یشگیهم پنهان
 دوباره و ستمیبا توانستم ینم. بود شده تنگ میپا ریز در ها ماسه شدن خرد صداي براي دلم. کرد یم خرد را اعصابم الي و گل روي بر گذاشتن

 میموها به یحت و گشت یم سرم دور که گرفته مه مرطوب اي هو آن از تا داشتم عجله یول خواست، یم دلم که هرچند بورزم، عشق وانتم به
.شوم خارج بود، کرده نفوذ کالهم ریز در

 به لیما اي قهوه روکش اما بودند، کرده زیتم را آن یچارل ای یلیب که بود معلوم.  نداشت هم یرطوبت گونه چیه و بود یعال وانت داخل فضاي
 با بعد اما دم،یکش یراحت نفس و شد روشن سرعت به نیماش موتور.  داد یم تند ي نعنا و نیبنز تنباکو، ي بو یکم آن هاي یل صند رنگ زرد
 ويیراد.  داشت هم ییها بیع ،یقدمت نیچن با وانت کی خب،. دی غر توانش تی نها با لیدل یب و دیکش ادی فر یزندگ اي بر ي بلند اي صد
 چرا نبود، دشوار کردنش دایپ بودم، نرفته فرکس مدرسه به قبال نکهیا با. نداشتم را انتظارش که مثبت نکته کی کرد، یم کار وزهن آن کیآنت
 نشان که ییتابلو تنها و نبود مدرسه کی هیشب آن ساختمان هرچند داشت، قرار راه بزرگ کنار گر،ید هاي مکآن از اريیبس مانند هم مدرسه که
 رنگ به یی آجرها از که بود دهیچسب هم به هاي خانه از اي مجموعه مانند مدرسه. کرد متوقف مرا است، " فرکس رستانیدب" نجایا داد یم

 طرز به. دهم صیتشخ را آن وسعت توانستم ینم ابتدا در و داشت وجود بوته و درخت اديی ز تعداد محوطه در.  بود شده ساخته ي بلوط
 خبري هم یتیامن هاي دستگاه و فلزي محافظ هاي ي تور از نداشت، یآموزش موسسه کی به یشباهت چیه نجایا بودم، شده زده شگفت یبیغر

.نبود

 نیماش چیه کنم، یم پارك ، نیمسئول دفتر:  بود شده نوشته و داشت قرار یکوچک تابلوي آن در روي بر که ساختمان نیاول جلوي را لمیاتومب
 دور باران ریز در احمق کی مثل نکهیا جاي به رمیگ یم میتصم اما است، ممنوع پارك نجایا شوم یم طمئنم پس بود، نشده پارك آنجا گريید

 را یسنگ کوتاه و کیبار روي ادهیپ و شوم یم ادهیپ نرمم و گرم وانت اتاقک از یلیم یب با. رمیبگ آدرس و بروم ساختمان آن به بچرخم، خودم
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 دفتر. داشتم انتظار که بود آن از گرمتر و تر روشن دفتر داخل. کشم یم یقیعم نفس در، کردن باز از قبل. برسم ساختمان به تا کنم یم یط
 هیاطالع با دفتر وارهايید داشت، قرار آن در ینارنج راه راه یفرش و دار یپشت ي تاشو یصندل تعدادي که محقر انتظار اتاق کی با بود یکوچک

. کرد یم تاك کیت ي بلند صداي با بزرگ یساعت ، وارهاید از یکی روي بر و بود شده دهیپوش د،بودن شده دهیچ نظم یب که زيیجوا و ها
 لهیوس به وسط از اتاق! نبود یکاف ساختمان از خارج سبز ي فضا نکهیا مثل بودند، دهییرو یک یپالست هاي ان گلد در اتاق جاي همه اهانیگ
 چسبانده یرنگ کوچک هاي یآگه زین را شیجلو و داشت قرار برهم و درهم هاي کاغذ از شده انباشته یمیس سبدهاي شیبررو که شخانیپ کی

 رنگ قرمز ییموها با ینکیع و فربه یزن ها آن از یکی پشت که داشت قرار ریتحر زیم سه شخانیپ پشت.  بود شده میتقس قسمت دو به بودند،
.ام دهیپوش لباس حد از شیب کردم احساس بالفاصله آن دنید با که داشت تن به یارغوان و نازك یراهنیپ او.  بود نشسته

کنم؟ کمکتون تونم یم: گفت و کرد من به ینگاه موقرمز زن

هستم سوان زابلیا من: گفتم

 دختر«  بود شده نقل من درباره یعاتیشا شک یب ، داشتم ا ر انتظارش شد انینما چشمانش در یبرق ، کردم یمعرف را خودم نکهیا محض به
»بود بازگشته خانه به سرانجام س،یپل سیرئ مزاج یدمدم و سابق سرهم

البته: داد جواب

کرد دایپ خواست یم که را زيیچ سرانجام تا پرداخت جو و جست به زشیم روي اوراق انبوه توده الي به ال و

دارم مدرسه از نقشه هی و زيیر برنامه جدول هی برات نجایا من

 هر که داد من به اي برگه بعد و کرد مشخص نقشه روي میها کالس به دنیرس براي را رهایمس نیبهتر و شتگذا زیم روي ورقه چند سپس
 که بود دواریام یچارل مثل و زد من به لبخندي تینها در. گرداندم یم باز او به را آن روز انیپا در و کردند یم امضا ا ر آن دیبا معلمان از کی

 به که یوقت .دادم لشیتحو کننده متقاعد لبخندي توانستم یم که طور آن مقابل در هم من.  باشم داشته دوست فرکس در را مدرسه نیا من
 زدم، مدرسه اطراف در یگشت و کردم دنبال را مرور و عبور هاي خط.  بودند مدرسه به دنیرس حال در تازه آموزان دانش ری سا ، برگشتم وانتم

 ییها محله معدود از یکی در کس،یفن در. بودم خوشحال هستند، یمی قد من مال مثل یبرق و زرق چیه یب ها نیماش شتریب دمید یم نکهیا از
 آموزان دانش محوطه در پورشه ای بنز مرسدس کی دنید وجود، نیا با. کردم یم یزندگ شد، یم حساب نینش درآمد کم بهشت دره در که
 قرار یمناسب محل در نکهیا محض به .بود شده پارك مدرسه از خارج که بود براق ي ولوو کی نجایا نیماش نیبهتر اما ، نبود یبیعج زیچ

 و انداختم مدرسه نقشه به ینگاه وانتم در. نکند جلب خود به را گرانید توجه آن آساي رعد صداي تا کردم خاموش را نیماش موتور ، گرفتم
 ام، داشته نگه مینیب ي جلو ا ر نقشه که یحال در روز طول تمام در نباشد مالز نکهیا دیام به بسپارم؛ خاطر به موقع همان را آن کردم یسع

 به ضعف روي از دم؛یکش یقیعم نفس و انداختم میها شانه ي رو را بندش سپس ، دادم قرار فمیک در را زیچ همه.  بروم آنطرف و نطرفیا
.شدم ادهیپ وانت از و دادم رونیب را را نفسم سرانجام» ... رهیبگ گاز رو من خواد ینم کس چیه امیبرم پسش از« :  گفتم دروغ به خودم

 رنگم اهیس اکت ژ به آرامش با و شدم بودند رو ادهیپ در که ین نوجوانا آموزان دانش تیجمع وارد پوشاندم یم کالهم با را صورتم که یل حا در
.نبود یعال وجه چیه به که کردم دقت

 روي بر رنگ یمشک بزرگ "3 " کی ساختمان، یشرق گوشه در.  بود آسان سه شماره ساختمان کردن ادیپ گرید دم،یرس ایتر کافه به یوقت
.شود یم تندتر تنفسم رفته رفته شدم، یم کینزد آنجا در به شتریب هرچه کردم احساس بودند دهیکش دیسف چهارچوب. کی
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 کالس. کردم عبور در از بودند دهیپوش شکل کی هاي یباران که ينفر دو دنبال به ، کنم حبس نهیس در را نفسم کردم یم یسع که یحال در
 را ژاکتم ها آن از دیتقل به هم من.  کنند زانیآو یلباس جا روي را شانیها کت تا کردند توقف در کنار بودند من از جلوتر که یکسان. بود کوچک

 موها و بود دهی پر رنگ هم گريید و داشت بلوند ییموها و ینیچ فظرو ديیسف به یپوست ها آن از یکی بودند، دختر دو ها آن.  کردم زانیآو
.نبود زیمتما نجایا من پوست کم دست. داشت یروشن اي قهوه ي

 یم یمعرف "سونیم آقاي" را او زشیم روي پالکارت که بود طاس بایتقر و قامت بلند مردي او کند، امضا تا دادم لیتحو معلم به را ورود برگه
 اما. کرد سرخ یفرنگ گوجه مثل را ام چهره البته که کننده دلگرم چندان نه یواکنش کرد، نگاه من به یالیخ یب با دید را سمما یوقت. کرد

.فرستاد کالس انتهاي در یخال زيیم به کند یمعرف گرانید به ا مر آنکه بدون حداقل

 به. دادند انجام را کار نیا ها آن بود ممکن که یقیهرطر به اما ، ندشو رهیخ من به و برگردند که بود دشوار دمیجد هاي یهمکالس براي حاال
 هرچند.  بودم خوانده را ها آن همه قبال من.  فالکنر ، چاسر ، ریشکسپ ، برونته: بود ییابتدا انصافا. دوختم چشم بود داده من به معلم که یستیل
. بود هم آور لتکسا حال نیع در اما د،یرس یم نظر به کننده دلگرم مسئله نیا

 بند کی معلم که یحال در. است تقلب نکاریا کند یم فکر ای بفرستد میبرا را ام یمیقد مقاالت پوشه است حاضر مادرم ایآ کردم فکر م خود با
 پسري ، السک از خارج درآمد، صدا به کنان وزوز اي، گرفته صداي با زنگ که یوقت. بودم مادرم با بحث و جر مشغول ذهنم در زد، یم حرف
.کند صحبت من با تا بود کرده هیتک راهرو وارید به زده، روغن یمشک موهاي و یمک کک یپوست با قد بلند و الغر

؟ درسته د،یهست سوان زابلیا شما. دیرس یم نظر به کننده کمک شطرنج، باشگاه اعضاي مثل

.کنند نگاه من به تا برگشتند مکتین سه شعاع تا همه و

»بال«  :کردم حیتصح

» کجاست؟ تیبعد کالس«  دیپرس

شش ساختمان در جفرسون با دولت، هوم،:  کردم یم یبررس بود، فمیک در که را میها کالس برنامه دیبا

باشد امان در کنجکاو مهاي چش دسترس از که نبود ییجا

بدم نشون بهت رو راه تونم یم برم، چهار ه شمار ساختمان به خوام یم من

.» هستم کیار من. « کرد اضافه او. بود یرگبز کمک قطعا

.» متشکرم«  زدم لبخند دیترد با

 بدهند، گوش مانیها حرف به تا آمدند یم ما سر پشت نفر چند که بخورم قسم توانستم یم. میرفت باران ریز به و میبرداشت را مانیها ژاکت
.باشم نشده ایپارانو دچار که بودم دواریام فقط

» نه داره، فرق کسیفن با یلیخ جا نیا خب،« دیپرس

» یلیخ «

» اد؟یم اد،ینم بارون یلیخ اونجا «
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» سال در بار چهار ای سه «

»است؟یچطور هواش واو،«  گفت تعجب با

» یآفتاب «

» ییآ ینم نظر به برنزه یلیخ تو «

» زاله مهین من مادر «

 یکل به گرید چندماه تا احتماال. آمدند ینم در جور هم با یطبع شوخ حالت و ها برا انگار. دمیکش یآه من و کرد نگاه من صورت به ینگران با
.کردم یم فراموش را کردن یشوخ

.میبرس کیمناستیژ باشگاه کنار یجنوب هاي ساختمان به تا میبرگشت ایتر کافه طرف به ما

 اي انه دواریام صداي با گذاشتم، در رهیدستگ روي را دستم که یزمان و آمد من با در جلوي تا کیار یول بود مشخص کامال ساختمان ر د اگرچه
گفت

» یباش موفق خوب، «

» میباش داشته هم با هم گهید کالس چندتا دیشا« : داد ادامه

. رفتم ساختمان داخل و زدم لبخند او به یمبهم طور به

 که بود یکس تنها شد، خواهم متنفر او از درسش بخاطر صورت هر در که وارنر آقاي مثلثاتم، معلم فقط گذشت؛ شکل همان به زین صبح هیق
. کنم یمعرف را خودم تا آورد کالس جلوي به را من

 ییشناسا کالس، دو گذراندن از بعد. خوردم سکندري میها نیپوت با ام، یصندل به برگشتن هنگام در و شدم سرخ ، افتادم پته تته به هم من
 را فرکس به نسبت من دگاهید و کند یمعرف را خودش که ارد د وجود هیبق از تر شجاع فردي شهیهم.  دمکر آغاز کالس هر در را ها چهره
 هاي کالس در. نداشتم نقشه به یاجیاحت هرگز نطوريیا حداقل گفتم، یم دروغ ها وقت شتریب اما کنم، رفتار استیس با کردم یم یسع. بپرسد
 که من، از نچیا چند که بود ینقش زیر دختر او. آمد ایتر کافه به من با زین ناهار خوردن براي و شستن من کنار دختري ییایاسپان زبان و مثلثات

 توانستم ینم.  بود آورده وجود به مانیقدها در یساختگ یتفاوت اش رهیت آشفته و مجعد موهاي اما.  بود تر کوتاه بودم، نچیا چهار و تیف پنج
 هم براي یتالش چیه واقع در دادم؛ یم تکان سر و زدم یم لبخند ها کالس و معلمان ه دربار شیهای وراج به ور نیا از اورم،یب خاطر به را نامش
.نکردم او با شدن کالم

 ادی از را شانیها اسم عیسر یلیخ یول ، کرد یمعرف من به را ها آن او. مینشست پر زیم کی انتهاي در او هاي دوست از نفر چند با ایتر کافه در
 بودم دهید یسیانگل کالس در که پسري ک،یار. بودند گرفته قرار من با کردن صحبت در او شجاعت ریتاث تحت ها آن دیرس یم نظر به.  مبرد

 ظاهر که بهینفرغر چند با کرد یم یسع و بود نشسته ري خو نهار سوي آن در او.  داد تکان دست میبرا ایتر کافه طرف آن از و بود آنجا زین
کند؛ صحبت شتنددا یبیعج

 نشسته من که ییجا از ممکن فاصله نیدورتر در درست بودند، نشسته خوري ناهار از اي گوشه در ها آن. دمید یم را ها آن که بود یاول دفعه
 برخالف ها آن. داشت قرار غذا از نخورده دست اي ینیس ها آن از کیهر جلوي هرچند خوردند، ینم هم غذا کردند، ینم صحبت ها آن.  بودم
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 چشمان با نگاهم یتالق از یترس چیه بدون و راحت الیخ با توانستم یم پس نداشتند، من به یتوجه ، گرید آموزان دانش از اريیبس
 یم جلب را توجهم که زيیچ بلکه.  کنند جلب خود به مرا توجه که نبودند یمسائل ها، نیا از کی چیه اما. شوم رهیخ ها آن به کنجکاوشان،

 یواقع بردارهاي وزنه به هیشب یعضالت و بود اندام درشت پسر، سه آن از یکی.  نداشتند گریکدی به یشباهت ها آن از کدام چیه که بود نیا کرد
 قامت بلند آخري.  بود روشن اي قهوه شیموها و داشت یعضالن یکلیه هم او اما بود، الغرتر و بلندتر قد گريید داشت، رهیت فرفري يموها و

 رستانیدب جاي به دیرس یم نظر به. بود نها آ هیبق از تر مردونه اش چهره.  داشت رنگ برنزي و نامرتب موهاي و بود گرید دوتاي از تر غرال اما
 ، تداش ییبایز اندام بلندتر، قد دختر.  بودند متفاوت کامال دخترها. باشد نجایا معلمان از یکی آموز، دانش کی جاي به یحت ای دانشگاه در دیبا
 عزت مجذوب باشد اطرافش دختري هر که ییها همان از د،یا دهید شنا لباس غیتبل براي یورزش مشهور مجالت جلد روي بر که ییها همان از

 تینهایب بود، زادها پري مثل قد کوتاه دختر. دیرس یم پشتش هاي مهین تا که یدرشت فرهاي با بود رنگ ییطال شیموها. شود یم او نفس
 به ها آن همه حال، نیا با و. رفت یم نشانه ییسو به هرکدام و بود کرده اصالح کوتاه ا ر رنگش اهیس کامال موهاي ؛ کوچک اي هرهچ با الغر
 ، کردند یم یزندگ نور یب شهر نیا در که یآموزان دانش نیتر دهیپر رنگ بودند، دهیپر رنگ گچ مثل ها آن همه. داشتند شباهت هم به ینوع
.  داشتند یرنگ رهیت چشمان ها آن همه اما بود، متفاوت گریهمد با شانیموها رنگ نکهیا وجود با... زال کی از ، من از تر هدیپر رنگ یحت

 یخواب یب از ها آن همه انگار یشدگ کبود جاي مثل رنگ یارغوان ییها هیسا ، داشت وجود شانیها چشم ریز رهیت اي هیسا نیا از گذشته
 چیه یول. بود نقص و بیع یب و صاف ها آن همه ینیب که آن وجود با بهبودي، درحال شکسته ینیب کی از بایتقر ای دندیکش یم رنج شبانه
 بودن، متفاوت نیع در ها آن چهره چون بودم، دوخته چشم ها آن به من. کنم ینم نگاه گريید طرف به چرا که نبود آن لیدل ها نیا از کدام

 کی که هاي ینقاش ای مد مجالت صفحات روي بر جز که ییبایز هاي دند،چهرهیرس یم نظر به بایز یبیغر طرز به و بود هیشب هم به اریبس
رود؛ ینم گريید جاي در دنشانید باشد،انتظار دهیکش فرشتگان صورت از دست رهیچ استاد

 همه. دانست باتریز نحوي به شد یم را ییناح مو پسر ای بلوند دختر دیشا بود، سخت است، باتریز ها آن از کی کدام آنکه براي ريیگ میتصم
.کنم انیب توانم یم من که یخصوص به زیچ هر از دور و آموزان دانش ریسا از دور خودشان، از دور بودند، شده رهیخ دوري نقطه به ها آن

 قرار آن در نخورده دست یبیس و نشده باز نوشابه که اي ینیس شد، بلند شیغذا ینیس با نقش زیر دختر کردم، یم نگاه ها آن به همچنان
 بودم ه شد اش گونه رقصنده ي ها قدم ي تماشا محو زده شگفت.  شد دور آنجا از بود خودش برازنده که ییبایز و عیسر ییها گام با او.  داشت

. کنم فشیتوص بتوانم آنکه از عتریسر یلیخ شد، خارج یپشت در از عیسر یلیخ و کرد یل خا زباله ظرف درون را اش ینیس که یوقت تا

 فراموش را اسمش و بود من با ییایاسپان کالس در که ي دختر از. بودند نشسته شانیسرجا رییتغ چیه یب که شدم رهیخ ها آن هیبق به دوباره
دمیپرس بودم کرده

»ن؟یک اونا «

. بود شده مقصودم متوجه میصدا لحن از دیرس یم نظر به هستند، یکسان چه منظورم ندیبب تا کرد نگاه که یهنگام

 سپس و شد رهیخ من یدست بغل به هیثان دو یکی.  کرد نگاه او به بود تر جوان هیبق از و داشت اي پسرانه چهره که الغرتر پسر آن ناگهان
 سرخ خجالت از من لحا نیا با بکنم، را نکاریا من آنکه از تر عیسر کرد، نگاه گريید سوي به سرعت به اما د؛یلغز من روي به اهشیس چشمان

 او و باشد کرده صدا را او دختر آن که بود آن مثل. شد ینم دهید اي عالقه چیه درخشنده، نگاه مختصر آن در.  انداختم نییپا را نگاهم و شدم
.نداشت ییپاسخگو قصد اما بود، داده نشان واکنش اریاخت یب

 هستند کالن یرزال و امت و ادوارد ها آن: گفت اي گرفته صداي با و.  شد رهیخ زیم به من مثل و دیخند خجالت با بود نشسته کنارم که یکس
.کنند یم یزندگ همسرش و کالن دکتر شیپ اونا همه... کالن سیآل نشسته چپ سمت که یاون. لیه وجسپر



کتابخانه نودهشتیا                                           نی میر   استف –گرگ و میش 

w w w . 9 8 i a . c o m 13

 ییحلقو ینیریش ینان از تکه کی اش دهیپر رنگ و بلند انگشتان با و بود شد رهیخ شیغذا ینیس به حاال که کردم رو بایز پسر به ینگاه پهلو از
 یم تماشا را دست دور هنوز گرید نفر سه. شدند یم باز هم از یسادگ به بشیع یب هاي لب و کرد یم حرکت سرعت به دهانش.  کند یم را

 ییها نام کردم، فکر ها آن ارفنامتع و بیعج هاي نام به خودم با. کند یم صحبت ها آن با یآرام به او که کردم احساس حال نیع در و کردند
.باشند مرسوم کوچک شهر نیا در ها نام نیا هم دیشا دارند، ها بزرگ مادر ای ها بزرگ پدر شتریب که

 نام کایجس که بودند دختر دو زین ام یقبل رستانیدب خیتار کالس در ؛یمعمول و جیرا نام کی بود، کایجس ام یدست بغل نام آمد ادمی باالخره
.داشتند

» هستن بایز اریبس...آنها« : باشم تفاوت یب کردم یسع

 یم یزندگ گهیهمد با اشون همه.  بود سیوآل جسپِر و یرزال و امت منظورم.  هستند گریهمد با اونا! آره: کرد موافقت گرید لبخندي با کایجس
کنن

 اگر یحت ها آن که رمیبپذ دیبا ، باشم صادق اهم بخو اگر هرچند داشت، همراه به ها آن به نسبت ا ر کوچک انزجارشهر و هراس همه شیصدا
.باشند عاتیشا بروز اسباب توانستند یم بودند هم کسیفن مثل یبزرگ شهر در

» باشن داشته نسبت هم با ادینم نظر به کالنن؟ کدوماشون... «: دمیپرس

 دوقولوها برادرند، و خواهر ها لیه.  کرده قبول فرزندي به رو همه اون.  ساله یس -  ستیب حدودا جوونه، یلیخ کالن دکتر.  ندارن ینسبت اوه،«
»اند یراه سر. هاي بچه دارن، بوري موهاي که

»! ادهیز سنشون بودن خونده فرزند براي یکمی ادیم نظر به «

 هیما نیهم تو زيیچ هی ای اشونه الهخ اون بودن، کالن خانم با بعد به یسالگ هشت از اما هستن، ساله هجده دو هر جسپر و یرزال آره، االن «
»ها

»بودن جوون خودشون که یوقت اونم کردن، قبول یخوندگ فرزند به رو بچه همه نیا که هستن مهربون واقعا اونا«

»...احتماال «کرد دییتا اکراه با کایجس

 علتش دیشا که بفهمم توانستم یم ها بچه اون به کردنش نگاه طرز از.  ادینم خوشش همسرش و کالن دکتر از یلیدال به او دمیفهم من و
» بشه دار بچه تونه ینم کالن خانم کنم یم فکر«  کرد اضافه دهد، جلوه ارزش یب را ها آن کار بخواهد نکهیا مثل و باشد حسادت

 خوردند ینم زيیچ همچنان آنها.  دیچرخ بودند نشسته دورش بیعج خانواده آن که زيیم سمت به دفعات به نگاهم گوها و گفت نیا طول در
.ام دهید بودم، نجایا که ییها تابستان از یکی در را آنها مطمئنا.  کردند یم نگاه وارهاید به و

» کردن؟ یزندگ فرکس در شهیهم اونا« : دمیپرس

کند یم انیب من مثل واردي تازه براي یحت ا ر یواضح مطلب انگار که گفت یبالحن را نیا»  نه «

.» آمدند نجایا به آالسکا در ییجا از شیپ لسا دو اونا«
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 بود واضح و شدند یم خطاب گانهیب اما بودند بایز نکهیا وجود با آنها چون کردم یم ترحم احساس.  کردم احساس را آرامش و ترحم از یموج
.نبودم هم ها آن نیتر جالب مطمئنا و بودمن شهر وارد تازه تنها من آنکه براي کردم یم آرامش احساس و اند رفتهینپذ نجایا در را ها آن که

 حس نباریا خورد، گره من رهیخ نگاه با نگاهش و آورد باال را سرش -  ها نیکال از یکی -  نشانیتر جوان بودم، شده رهیخ ها آن به که همانطور
.بود آشکار اش چهره در کنجکاوي

»ه؟یک داره سرخ به لیما اي قهوه موهاي که پسري اون« : دمیپرس

 من به امروز آموزان دانش گرید که یشکل به نه اما کند، یم نگاه من به اش رهیخ نگاه با هنوز او دمید و کردم نگاه او به یدزدک چشم گوشه از
. بودند شده رهیخ

.دوختم چشم نییپا به دوباره.  دیرس یم نظر به دیناام یکم اش چهره

»ستنین خوشگل اون براي یکاف ه انداز به جا نیا دختراي از کدوم چیه ظاهرا. نکن تلف رو وقتت یول په،یت خوش واقعا ، ادوارده اون«

 برگرداند، کایجس از را شیرو او که یزمان.  کند برطرف را غوره آب تند بوي خواهد یم ییگو کرد، خارج اش ینیب از صدا با را نفسش سپس
.کردم تعجب

 اش گونه کردم احساس اما ، بود چرخانده گريید سوي به را صورتش.  کردم برانداز را او ره دوبا بعد.  کنم پنهان را لبخندم تا گرفتم گاز را لبم
 ها آن همه.  کردند ترك را زیم نفرشان چهار هر قهیدق چند از پس. زند یم لبخند هم او انگار است، شده دهیکش باال سمت به یواضح طور به
 و بود زیبرانگ شیتشو ینوع به صحنه نیا دنید.  نمود یم هیبق از تر کلیه درشت و یعضالن آنکه یحت بودند، باوقار هاي مالحظ قابل طور به
نکرد نگاه من به زین بود ادوارد نامش که پسري آن گرید

 دادم یم حیجتر بودم، یم تنها اگر.  میبود نشسته ایتر کافه در زیم پشت دوستانش و کایجس با خواستم یم که یزمان به نسبت تر یطوالن مدت
.شوم حاضر درس کالس در ریتاخ با کوقتی مدرسه اول روز در بودم نگران رایز شوم، بلند زودتر

.داشتم دو یشناس ستیز کالس بعدي ساعت در است آنجال نامش آورد یم ادمی به دائما که دمیجد دوستان از یکی با

 روي بر تا رفت آنجال م،یشد کالس وارد یوقت. میرفت کالس سمت به گریکدی کنار در سکوت در ما نیهم براي و بود یخجالت من مثل هم او
.ندیبنش کردم یم استفاده قبال من که یهمان مشابه قایدق داشت، یاهیس هیرو که یشگاهیآزما زیم

 کالن ادوارد توانستم ،کالس وسط ي راهرو کنار. ند بو شده اشغال یکی جز به زهایم تمام قتیحق در و بود نشسته کنارش گريید کس شیپ از
.بود نشسته یخال یصندل تک همان کنار درست او بدهم، صیتشخ شیعاد ریغ موهاي روي از را

 کالن ادوارد به ینگاه انهیمخف ، کند امضا را ام برگه و کنم یمعرف او به را خودم تا رفتم یم معلم طرف به ها مکتین انیم ریمس از کهیهنگام
.انداختم

 نیخشمگ و خصمانه که افتاد او بیعج چهره به نگاهم و شد رهیخ من به دوباره.  نشست محکم شیجا در شدم، رد او کنار از که یزمان درست
. بود

 براي و خوردم سکندري و کرد ریگ یکتاب به میپا راه در که شدم یم قرمز داشتم دوباره و بودم دهیترس.  کردم نگاه گرید یطرف به سرعت به
، خورمن نیزم به آنکه



کتابخانه نودهشتیا                                           نی میر   استف –گرگ و میش 

w w w . 9 8 i a . c o m 15

 یمشک ادوارد چشمان که شدم متوجه. کرد اي خنده صحنه نیا دنید با بود نشسته زیم آن پشت که دختري. رمیبگ را زيیم لبه شدم مجبور
.یذغال یمشک هستند،

 او شک یب باشد؛ خوب دتوان یم بنر آقاي با ام رابطه میبگو توانم یم. داد دستم به را یکتاب یحیتوض چیه یب و کرد امضا را من برگه بنر آقاي
. بفرستد کالس وسط در یخال یصندل تنها سمت به را من نکهیا جز نداشت یانتخاب چیه

 یوقت. بودم زده رتیح ، بود کرده من به که اي خصمانه نگاه از همچنان بودم، دوخته نییپا به را نگاهم ، نمیبنش ادوارد کنار تا رفتم کهیهنگام
. شد جا به جا یکم شیجا در که دمید چشمم گوشه از اما نشستم، ام یصندل روي بر کنم نگاه او به آنکه یب تمگذاش زیم روي را بم کتا که

 به بدي بوي ییگو که بود برگردانده چنان را شیرو و بود نشسته اش یصندل هیال یمنته در من از اديیز فاصله با و کرد من به را پشتش او
.است خورده مشامش

 باشد بو خوش یکاف اندازه به که دیرس یم نظر به و بود ام عالقه مورد شامپوي حهیرا که داد یم یفرنگ توت بوي کردم؛ بو را میموها یواشکی
.کنم معطوف معلم به را حواسم کردم یسع و شود جادیا ما نیب رهیت اي پرده تا شوند ریسراز راستم شانه روي به میموها گذاشتم.

 یب را نگاهم و کردم برداري ادداشتی دقت با حال نیا با.  بودم آموخته نیا از شیپ من که زيیچ بود، یسلول رساختا درس موضوع بدبختانه،
.انداختم نییپا وقفه

 کی یحت کالس مدت تمام در.  نکنم نگاه بود نشسته کنارم که یبیعج پسر به یچشم ریز یگاه هراز تا رمیبگ را خودم جلوي توانستم ینم
. بود نشسته یصندل لبه بر من از دور ، بود ممکن که آنجا تا و نشد خارج سختش و سفت تحال از هم لحظه

 بودند زده رونیب اش دهیپر رنگ پوست ریز از مفاصلش که بود کرده مشت محکم چنان را آن ، نمیبب چپش پاي روي بر را دستش توانستم یم
.نشد شل کالس انیپا تا و

 آن کینزد از. بود یعضالن روشنش پوست ریز در آوري شگفت طرز به ساعدش و بود زده باال آرنج تا را گشرن دیسف راهنیپ بلند هاي نیآست
.بود اش یعضالن برادر درکنار که یزمان مثل ، دیرس ینم نظر به اندام کیبار هم چنان

.رود یم شیپ کندتر گرید هاي کالس به نسبت کالس نیا دیرس یم نظر به

!شود باز کالن ادوارد کرده گره هاي مشت تا بودم منتظر من که خاطر نیا به ای شد، یم تمام کم کم روز آن نچو بود؟ نطوریا دیشا

 نگونهیا شهیهم بود؟ چه مشکلش. کشد ینم نفس دیرس یم نظر به که چنان داد، ادامه سکوت در نشستن به او و فتادین وقت چیه که یاتفاق
 ینم راهیب هم یلیخ نظر به آوردم، خاطر به بودم کرده شیها گفته در که ديیترد و ناهار ساعت در را کایجس هاي حرف ناگهان کرد؟ یم رفتار
.نبودند یناراحت سر از شیها حرف و گفت

 از اما کردم، نگاه او به یرچشمیز گرید بار کی. شناخت ینم اصال را من او رایز باشد، داشته من با یارتباط توانست ینم ها رفتار نیا هرحال به
.بودند انزجار از پر اهشیس چشمان ؛ بود شده رهیخ من به دوباره او.  شدم مانیپش نکارمیا

.کرد گذر ذهنم از ". بکشند توانستند یم ها نگاه اگر" عبارت ناگهان شدم، یم جا جابه ام یصندل در و گرداندم یم بر رو او از که همانطور

.شد بلند ینرم به شیجا از هم کالن ادوارد و بپرم جا از شد باعث که درآمد اصد به يبلند صداي با زنگ لحظه، همان در

.بود شده خارج کالس از زد،یبرخ شیجا از گريید کس نکهیا از قبل و کرد من به را پشتش سپس و بود تر قامت بلند کردم یم فکر آنچه از
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 جمع به شروع آرام.  کند رفتار نطوريیا که نبود عادالنه.  بود بدجنس یلیخ او.  بودم دوخته چشم او یخال جاي به و بود زده خشکم میجا سر
.  شود جاري اشک چشمانم از تیعصبان از بودم نگران ا ریز ، رمیبگ بود گرفته فرا مرا که را یخشم جلوي کردم یم یسع.  کردم لمیوسا کردن

 یم ریتحق شتریب مرا که یعمل کردم، یم هیگر شدم، یم یعصبان یوقت معموال.  داشت ارتباط ام ي اشک مجاري به مایمستق خشمم ،یلیدال به
.کرد

» ؟یستین سوان زابالیا تو« : دیپرس اي پسرانه صداي

 من به دوستانه.  بودند شده خیس کنواختی صورت به دقت با کمرنگش بور موهاي. دمید گانه بچه اي چهره با را یجذاب پسر و کردم نگاه را باال
.دهم یم بدي بوي من کند ینم فکر که بود واضح و زد یم لبخند

کردم اصالح را حرفش لبخندي با »بال «

»هستم کیما من «

» کیما سالم«

» نداري؟ الزم کمک تیبعد کالس کردن دایپ براي«

» کنم داشیپ بتونم کنم فکر رم، یم ورزش سالن به دارم «

» ورزشه منم بعدي کالس «

.نبود یکوچک نیا به ي مدرسه در یبزرگ تصادف نیا حال نیا با آمد؛ یم نظر به زده جانیه

 ایفورنیکال در یسالگ ده تا او.  کرد ساده من براي را کار نیا که داد بیترت او را مکالمه شتریب و بود وراج او.  میرفت کالس طرف به هم با ما
پس کرده، یم یزندگ

 امروز که بود یکس نیبهتر او حداقل.  است من با هم یسیانگل کالس در او که شدم متوجه.  دارم دیخورش به نسبت یاحساس چه دانست یم
.بودم دهید

دیم،پرسیشد یم باشگاه وارد میداشت یوقت اما

»بودمش؟ دهیند نجوريیا حاال تا مداد؟ با زدي؟ خونکیس یچ با ادوارد به نمیبب بگو یراست «

.است نبوده هم کالن ادوارد معمول رفتار نیا ظاهرا و بود شده او رفتارهاي متوجه که دمنبو یکس تنها من پس.  شدند منقبض میها چهیماه

:دمیپرس یل ایخ یب با و راه اون به زدم را خودم

»؟ بود نشسته کنارم یتشناس سیز کالس تو که پسري همون «

» بود داده دست بهش زيیچ نیهمچ هی ای درد احساس ومدیم نظر به. آره «

:دادم پاسخ
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» نکردم صحبت باهاش حاال تا. دونم ینم«

 صحبت باهات حتما نمیبش کنارت که داشتم شانس«  انقدر من اگر» هیمرموز آدم «ستادیا رفت یم رختکن سمت به که رمیمس خاطر به کیما
.» کردم یم

. زدم لبخند او به دختران یاختصاص رختکن درب سمت به رفتن از قبل

 مجبورم یول کرد، دایپ فرمیاون لباس با مرا ، کلَپ یمرب ورزش، معلم. نبود یکاف میناراحت رفع براي ها نیا یول. بود یستودن و مهربان جدا او
. کنم عوض امروز کالس براي را لباسم نکرد

 روي من یشخص نمجه یواقع معناي به فرکس. بود اجباري یبدن تیترب سال چهار نجایا اما م،یداشت یبدن تیترب سال دو فقط خودم شهر در
 بازي نیح در که ییها بیآس آوردن خاطر به با. شدند یم برگزار زمان هم طور به که شدم یبالیوال مسابقه چهار تماشاي مشغول. بود نیزم
.شدم یم تهوع حالت دچار بودم، کرده لیتحم گرانید به و بودم شده محتمل بالیوال

 شروع قوي باد اما د،یبار ینم باران گرید.  دهم لیتحو را کارم گزارش تا زدم قدم دفتر تا یآرام به. درآمد صدا به هم کالس نیآخر زنگ باالخره
.بودم دهیچیپ خود دور را بازوانم. بود شده سردتر هوا و بود کرده دنیوز به

. بود ستادهیا من از ترجلو زيیم پشت نیکال ادوارد. شوم خارج آنجا از و برگردم بودکه نمانده زيیچ شدم، گرم دفتر وارد یوقت

 منتظر بودم، کرده هیتک وارید به که یحال در.  بود نشده دفتر به شدنم وارد متوجه ادوارد.  شناختم رنگش برنزي موهاي روي از را او دوباره
.شود تمام رشیپذ مسئول کار تا ماندم

 کالس ساعت شش تا کرد یم یسع او. دمیفهم را بحث وعموض عیسر یلیخ. کرد یم بحث رشیپذ مسئول با جذابش و آرام صداي با ادوارد
 علت حتما. باشد گرفته را یمیتصم نیچن من بخاطر که کنم باور توانستم ینم. باشد که یوقت هر کند، منتقل گريید وقت به را یشناس ستیز
.باشد داده رخ یشناس ستیز کالس به من آمدن از قبل که یموضوع داشت، گريید

 یب بتواند بهیغر پسر نیا که بود ممکن ریغ نیا.  بود یم گريید ي مسئله خاطر به قطعا بودم شده رو به رو آن با که اش چهره یعصب حالت
.شود متنفر من از دیشد نقدریا لیدل

.  ختیر صورتم روي به ا ر میموها و درآورد صدا به را زیم روي کاغذهاي خش خش که دیچیپ اتاق در ي سرد باد و شد باز دوباره دفتر درب
 پشت اما. رفت رونیب به دوباره و انداخت یمیس سبد داخل به را یادداشتی فقط و برداشت گام زیم سمت به بود شده دفتر وارد که دختري

. بود بایز یل معقو ریغ یشکل به تنفر از مملو و نافذ یچشمان با صورتش شود، رهیخ من به تا برگشت یآرام به و شد سفت کالن ادوارد

 آن از شیب مرا اما دیانجام طول به اي هیثان تنها هش نگا شدند خیس بدنم موهاي و کردم احساس یقیحق معناي به را وحشت اي لحظه براي
.برگشت رشیپذ مسئول سوي به دوباره. لرزاند خود به سرد باد

» ممنون کمکتون از ، شدم نکاریا بودن ممکن ریغ متوجه. ستین مهم پس« :گفت عجوالنه ،ینرم صداي با

.شد دیناپد در رونیب ، من به گريید نگاه چیه بدون و دیچرخ پاشنه روي سپس و

 به را شده امضا کاغذ تکه و رفتم رشیپذ مسئول زیم سمت به بود شده دیسف قرمز، جاي به بار نیاول براي که اي چهره و زده خجالت یحالت با
.دادم او
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دیپرس مادرانه یحالت با رشیپذ مسئول

» بود؟ طور چه اول روز زم،یعز «

» بود خوب«  گفتم یدروغک ،یفیضع صداي با

.دیرس ینم نظر به متقاعد او اما

 گودال نیا در که دیرس یم نظر به پناهگاه کی مثل من براي. بود ماندهیباق محوطه در که بود ینیماش نیآخر بایتقر دم،یرس وانتم کنار به یوقت
کرد یم حفظ خانه تا مرا مرطوب سبز

 سردم یکاف اندازي به که نگذشت زيیچ اما دوختم، چشم لیاتوموب جلوي شهیش از خارج به رهیخ یحالت با فقط نشستم، نیماش داخل یوقت
. شد روشن یزندگ براي یغرش با نیماش موتور و چرخاندم را دیکل.  کنم روشن را نیماش بخاري شدم مجبور و شد

!!!کنم مبارزه میاشکها اش شدن جاري با کردم یسع ریمس تمام در و افتادم راه به یچارل خانه سمت به
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  کتاب باز  -فصل دوم 
  

...بود بدتر هم و بهتر هم بعد روز

.بودند کرده پر را آسمان تیره ي ابرها انبوه گرچه ، نبارید باران دیگر چون بود بهتر

 تا اریک با مرا زنان قدم سپس نشست، من کنار و آمد مایک انگلیسی، کالس در. است انتظارم در روزي چه دانستم می چون بود تر راحت
.بود کالم بی گوي و گفت نوعی حقیقت در بود، شده خیره او به مدت تمام که کرد همراهی بعدي کالس

 و ها ه چهر اکنون که دیگر نفر چندین و جسیکا ک،اری مایک،از متشکل بزرگی گروه با همراه. کرد نمی نگاه من به کسی دیروز اندازه به دیگر
.نشستم ناهار میز سر ندارم خاطر به را هایشان نام

.زنم می قدم آن سطح بر ، آب در شدن غرق جاي به که بود آمده بوجود من در احساس این حاال

 وقتی وارنر ي آقا چون بود بدتر. بخوابم کشید می زوزه و وزید می خانه اطراف که بادي وجود با توانستم نمی چون بودم؛ خسته زیرا د بو بدتر
 راه از را خود که یکبار و کنم بازي والیبال بودم مجبور چون بود آور رنج. دادم اشتباهی جواب سوالش به من و کرد احضارم ، نبود باال دستم که

.نیامد مدرسه به اصال کالین دادوار چون بود بدتر کردم، برخورد گروهیم هم سر به توپ با نکشیدم، کنار توپ

 رو به رو او با خواست می وجودم از قسمتی. شود خیره من به غریبش و عجیب نگاه آن با ترسیدم می بودم، ناهار ساعت دلواپس صبح، تمام
"چیست؟ مشکلش "بپرسد و شود

 خوش خیلی که دانستم می اما بگویم، او به چیزي هچ کردم می فکر خودم با بودم، زده خواب به دروغکی را خودم خوابم، تخت در که زمانی
.دارم را کاري چنین جسارت کنم می فکر که هستم خیال

.بودم ساخته ترمیناتور مثل جعلی شیر یک خودم از

 پشت هم اب برادرش و خواهر چهار که دیدم نگردند، او دنبال به چشمانم تا کردم سعی هرچند ، رفتم تریا کافه به جسیکا همراه وقتی ولی
.نبود همراهشان او ولی ، بودند نشسته همیشگی میز همان

 هم دوستانش و رسید می نظر به خوشحال مایک رفتار بخاطر جسیکا.  کرد هدایت خودش میز سمت به ا ر ما و گرفت را ن راهما ي جلو مایک
.پیوستند ما به سریع

با و بودم ذبمع شدت به کنم، گوش هایشان وراجی به کردم سعی که این با

 بی که کند ثابت من به و باشد توجه بی کامال من به نسبت شود، می وارد وقتی بودم امیدوار. کشیدم می را ادوارد ورود لحظه انتظار قراري بی
.بودم شده بدگمانی دچار خودي

 نفس به اعتماد با نداد، نشان را خودش ناهار اعتس پایان تا ادوارد که زمانی. شدم می دلواپس بیشتر و بیشتر گذشت، می زمان هرچه و نیامد او
. کرد می صحبت طال فروش هاي روش باره در هیجان و شور با و رفت می راه کنارم وفادارانه مایک.  رفتم شناسی زیست کالس به بیشتري
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 دادم بیرون را نفسم راحت خیال با.  ودنب هم آنجا لین کا ادوارد اما شدم، کالس وارد سپس و کردم حبس را نفسم رسیدم، که کالس در نزدیک
.رفتم نیمکتم سمت به و

 ه ایستاد کنارم ، خورد کالس شروع زنگ که وقتی تا و زد می حرف ساحل به اش آینده سفر ي درباره حاال و داد ادامه زدنش حرف به مایک
 باید که رسید می نظر به اینطور. بشیند ، بودند شده فر بدي شکل به موهایش که ي دختر کنار تا رفت و داد تحویلم گرمی لبخند بعد. بود

.نبود آسان این و بگیرم تصمیمی مایک براي

 توانستم نمی همین براي نبودم، اجتماعی فرد وقت هیچ. بود مهمی امر صحیح ومنش شناختند می را همدیگر همه اینجا، مثل کوچکی شهر در
.کنم برقرار خوبی رابطه پسرها با

 احساس از توانستم نمی اما ، گفتم خود به بارها را این. کردم می راحتی احساس بودم، نشسته میز پشت تنهایی من و بود غایب دواردا اینکه از
 روي توانم می کنم فکر که بود خودخواهانه و مسخره این.  یابم رهایی داد، می نسبت من به را ادوارد حضور عدم دلیل که اي کننده سرزنش

.شوم خالص هستم، قضایا این مصوب من که نگرانی شر از توانستم نمی حال این با.  بود ممکن غیر واقع در بگذارم، تاثیر حد این تا کسی

 سرعت به.  شدند محو هایم گونه از بودند، شده ایجاد والیبال بازي حوادث بخاطر که هایم گونه سرخی ، رسید پایان به روز آن مدرسه که زمانی
 دست از مدتی براي ام توانسته که بودم خوشحال و شدم خارج دختران رختکن از شتاب با و کردم تن به را رنگم آبی ملوانی اکتژ و جین شلوار
!کردند می فرار مدرسه از گویا که بود آموزانی دانش از مملو پارکینگ. دادم ادامه را راهم پارکینگ سمت به سرعت به.  بگریزم مایک

 و نیمرو جز به چیزي تواند نمی چارلی که فهمیدم دیشب. ام آورده خودم با را چیز همه شوم مطمئن تا گشتم را کیفم وندر و شدم وانتم وارد
 تا داشت اینکار به تمایل کافی اندازه به هم او. کند واگذار من به سکونتم زمان در را آشپزخانه تا کردم خواهش بنابراین.  کند درست همبرگر

  .برود خانه هاله به و کند واگذار نم به را آنجا کلید

 کمد در "غذا پول" نام با که اي کوزه از را نیازم مورد پول و خریدم لیست بنابراین. ندارد خانه در غذایی مواد هیچ او که بردم پی همچنین
.داشتم را "وي ثریفت" به رفتن قصد حاال و برداشتم بود، غذا مخصوص

 زیادي هاي ماشین که محلی به احتیاط با کنند، می نگاه من به و اند برگشته همه آنکه به توجه بی و کردم روشن ا ر ماشینم گوشخراش موتور
 دوتا متوجه.  نیست من ماشین از صدا کردم می تظاهر بودم، منتظر که طور همان.  افتادم راه به بودن پارکینگ از رفتن بیرون منتظر صف در
سوار که شدم هیل دوقلوهاي و ها کالن از

 هایشان چهره به بیشتر زیرا بودم، نشده هایشان لباس متوجه حال به تا! زد می برق که بود نویی ولووي همان ماشینشان. شدند می ماشینشان
 اشاره گویا که است هایشان لباس روي بر عالئمی اما گردند، می ساده و خوب خیلی که است مشخص ، کنم می دقت که حاال. کردم می توجه

و زیبایی وجود با. دارد طراحشان شرکت به

 ثروت ها آن که رسید می نظر به. باشند خوشتیپ و کنند تن به دستمال قاب توانستند می حتی بودند، گرفته نظر در خودشان براي که منشی
 شهر این در ظاهر این با بتوانند اه آن کنم نمی فکر و کند می را خودش کار زندگی بگویم، توانم می که آنجا تا اما دارند، هم با را ظاهر و

.شوند واقع قبول مورد کوچک

 زیبا حد این تا اینکه بخاطر که کنم تصور توانم نمی هرچند باشند؛ داشته تمایل طلبی انزوا به باید ها آن. کنم باور کامال را این توانم نمی نه،
.اند بسته خودشان روي به را درها تمام هستند،
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 که زمانیکه و بودم دوخته رویم پیش به را نگاهم. کردند صدایم و سر پر وانت به نگاهی همه، مثل درست شدم، می رد شانکنار از که هنگامی
.کردم خاطر آسودگی احساس شدم، خارج درسهٔم محوطه از کامال

 در بودن از.  رفتم می اتوبان کنار به و کردم می طی جنوب سمت به باید را خیابان چندتا فقط نبود، دور مدرسه از خیلی وي ثریفت
.بگیرم عهده به را وظیفه این هم اینجا در داشتم دوست و بود من عهده به خانه خرید فینیکس در.  داشتم خوبی احساس سوپرمارکت

 خانه به وقتی. تمهس فرکس در که کند یادآوري من به تا بشنوم را سقف با باران برخورد صداي توانستم نمی که بود بزرگ آنقدر فروشگاه داخل
.نشود ناراحت من اینکار از چارلی که بودم امیدوار دادم قرار را ها آن آوردم گیر که خالی هرجاي در و بردم داخل به را خریدها تمام رسیدم،

 روي بر را آن و مکرد مخلوط شراب و ادویه با را استیک تکه یک سپس بپزند، تا گذاشتم اجاق داخل و پیچیدم فویل داخل را زمینی سیب چند
.گذاشتم یخچال در مرغ تخم جعبه یک

 و کردم عوض را خیسم هاي لباس شوم، تکالیفم انجام به مشغول آنکه از پیش و بردم باال طبقه به را کتابم و کیف ، شد تمام کارها این وقتی
کردم چک را ایمیلم سپس و بستم اسبی دم را موهایم

:بود نوشته مادرم! داشتم ایمیل سه

...بال "

اومد؟ می بارون بود؟ چطور پروازت بگو بنویس، برام رسیدي، اینکه بمحض

 می. کنم پیدا رو صورتیم پیراهن تونم نمی ولی کردم، تموم فلوریدا به رفتن براي وسایلو بندي بسته تقریبا. شده تنگ برات دلم زودي همین به
.رسونه می سالم گذاشتمش؟فیل کجا دونی

".مادر

!بود شده فرستاده اولی از پس ساعت هشت.  رفتم بعدي ایمیل سراغ به یدمکش آهی

:بود نوشته

....بال"

" .مادر هستی؟ چی منتظر نزدي؟ ایمیل بهم حاال تا چرا

.بود شده فرستاده صبح امروز آخري

"زنم می. زنگ لی چار به امروز همین نشم، خبر با ازت نیم و پنج ساعت تا اگه ایزابال، "

.گرفت می دست به پارو نیامده برف همیشه مادرم ولی داشتم، وقت ساعت یک هنوز من.  کردم چک را عتسا

"بال. نده انجام اي نسنجیده کار هیچ. نویسم می نامه یه برات االن همین من.  باش آروم مادر،"

.کردم نوشتن به شروع دوباره و فرستادم را متن این
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".میاد بارون داره البته ، عالیه چیز مادر،همه "

.بنویسم موردش در تا بیاد پیش چیزي یه بودم منتظر من

.بودند نشسته کنارم ناهار ساعت که شدم آشنا خوبی هاي بچه با.  تکراریه یکم فقط نیست، بد مدرسه

.داشتی برش جمعه کردي می فکر تو ولی خشکشویئه، تو پیراهنت

.اینطوره من براي حداقل دونی، می عالیه، محکمه، واقعا ولی قدیمیه هرچند.  عاشقشم من شه؟ می ت باور ، خریده وانت یه برام چارلی

. بکش عمیق نفس یه و کن حفظ آرامشتو. کنم نمی چک دقیقه پنج هر و ایملیم ولی فرستم، می نامه برات دوباره.  شده تنگ برات دلم منم
".بال.. دارم دوست

.بخوانم دوباره بود، هم انگلیسی ت ادبیا کالس درسی موضوع که را " بادگیر هاي بلندي" بکتا شدن، سرگرم براي گرفتم تصمیم

 سیب تا روم می پایین ي طبقه به شتابان. ام نشده زمان گذر متوجه که فهمیدم و آمد خانه به هم چارلی بودم، کتاب خواندن مشغول وقتی
.بگذارم فر در کردن سرخ براي را استیک و بیاورم بیرون اجاق از را ها زمینی

"بال؟ " زد صدایم شنید، ها پله روي بر را دویدنم صداي وقتی پدرم

"اومدي خوش خونه به پدر، هی. "گفتم و " باشه؟ کی خواستی می "کردم فکر خود با

.بودم آشپزخانه در فتن ر سو آن و سو این مشغول من حین همین در درآورد، را هایش پوتین و کرد آویزان را اش اسلحه کمربند او " مرسی "

 در وقتیکه.  است داشته نگه آماده همیشه را آن اما. بود نکرده شلیک تیري اش اسلحه از وظیفه انجام درحین هرگز داشتم، یاد به که جایی تا
 بود، نکرده را کار اینکار حاال اما. آورد می بیرون را اش اسلحه هاي فشنگ خانه، به ورود محض به همیشه او آمدم، می اینجا به ام کودکی زمان
 موضوعی خاطر به بخواهم که داند نمی افسرده آنقدر مرا یا نکنم شلیک م خود به تصادفی که پنداشته بزرگ قدر آن مرا اکنون که کنم می فکر

.کنم خودکشی

:پرسید محطاتانه

"داریم؟ چی شام "

 هم من شاید میکرد فکر و آورد می یاد به دوباره را ها گذشته که این از.  نبودند وردنخ قابل همیشه هایش تجربه و بود مبتکري آشپز مادرم
.شدم ناراحت و گیر غافل باشم، مادرم مثل

.شد راحت خیالش که رسید نظر به و " زمینی سیب و استیک ": دادم جواب

 حاضر را غذا من که مدتی در تا رفت نشیمن اتاق به سالنه نهسال رسید؛ می نظر به معذب داد، نمی انجام کاري هیچ خانه آشپز در که این از
.کند تماشا تلوزیون کردم، می

 حاضر شام که هنگامی. چیدم را میز و کردم درست ساالد ، بودند شدن آماده حال در ها استیک وقتی.  بودیم تر راحت طوري این ما دوي هر
"بل ده، می خوبی بوي ". کشید می بو هاي کنند تحسین حالت با ، یگذاشت م قدم اتاق داخل به که همانطور و کردم صدا را او شد
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"ممنون "

 موارد بعضی در گفت توان می. شدیم نمی آزرده سکوت از کداممان هیچ ا زیر ، نبود کننده ناراحت این. خوردیم غذا سکوت در اي دقیقه چند
.بودیم یکدیگر با زندگی براي خوبی همراهان

:پرسید حظهل چند از پس

"؟ شدي دوست کسی با میاد؟ خوشت ازش ؟ چطوره مدرسه خب، "

 خیلی و مایکه اسمش که هست پسر یه بینشون. شینم می دوستاش با ناهار موقع.  دارم جسیکاست اسمش که دختري با کالس تا چند خوب"
"خوبن خیلی همه رسه می نظر به.  داشتنیه دوست

 اون.  فروشه می خوبی کاالهاي توش که داره مغازه یه شهر از خارج پدرش. داره هم خوبی خانواده خوبیه، ي چهب. باشه نیوتون مایک باید اون"
"کرده فراهم میشن رد جا این از که گردشگرایی. همه براي خوبی رفاهی لوازم

پرسیدم تردید با

"شناسی؟ می و کالن ي خانواده تو "

"خوبیه مرد لنکا دکتر. البته کالن؟ دکتر ي خانواده"

"رسن نمی نظر به مناسب زیاد مدرسه تو. متفاوتن یکم...هاشون بچه...اونا "

گفت غرولندکنان او. کرد غافلگیر عصبانی نگاه یک با مرا چارلی

 ده و کنه کار داره دوست که دنیا هرجاي تو بیمارستانی، هر توي تونه می که ایه العاده فوق جراح کالن دکتر! دهکده این مردم دست از امان"
" ...بیاره در پول گره، می اینجا که حقوق برابر

داد ادامه تري بلند صداي وبا

 همگی هاشونم بچه. کنه زندگی کوچیک دهکده این تو داره دوست همسرش چون شانسیم خوش.  داریم نو او که شانسیم خوش خیلی ما"
 می فکر.  بودن کرده قبول خوندگی فرزند به رو نوجوون چندتا چون بودم، مشکوك اونا به ممن بودن، اومده اینجا به تازه وقتی.  مودبن و سازگار
 مراتب به بگم تونم می.  باشن کرده درست مشکلی اونا که نشنیدم حاال تا. بالغن و عاقل ها بچه اون اما...داشت خواهم مشکالتی باهاشون کردم

 چون رن، می گردش به هفته هر آخر تعطیالت در و اند وابسته همدیگه به خانواده یک مثل اقعاو اونا... بهترن اینجا قدیمی اهالی از خیلی از
"میارن در حرف براشون خودي بی مردم هستن، وارد تازه ها اون

.بودم شنیده چارلی از ها سال این تمام در که بود صحبتی ترین طوالنی این

.بود دلخور شدت به مردم هاي حرف از او احتماال

 هم اشون همه. هستن باهم بیشتر که بگم خواستم فقط.  بودند خوب کافی ي اندازه به نظرم به "افزودم تملق نوعی با و کردم نشینی عقب پس
"اند ه چهر خوش و جذاب خیلی
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:گفت خنده با چارلی

 کارشون روي اون کنار در بتونن اینکه براي انبیمارست پرستارهاي از خیلی. داشته خوبی ازدواج و خوبه خیلی اون ببینی، رو دکتر باید "
" ...زارن می سر پشت رو سختی هاي ساعت بشن، متمرکز

.رفت تلویزیون سراغ به سپس و کرد پاك را میز او و شدم ها ظرف شستن مشغول من بعد.  شدیم ساکت دوباره شد، تمام خوردنمان غذا وقتی

 تکالیف روي بر تا رفتم ال با اتاق به میلی بی روي از رساندم پایان به شویی ظرف ماشین با نه و دست با را ها ظرف شستن من آنکه از بعد
.برد خوابم سرعت به که بودم خسته آنقدر. بود ساکتی شب شب، آن. بود شده تبدیل قدیمی عادت یک به کار این. کنم کار ریاضیم

 بشناسم را مدرسه هاي بچه تمام توانستم تقریبا جمعه، تا بودم گرفته خو هایم سکال عادي جریان با.  شد سپري اي حادثه هیچ بی هفته باقی
 در مقابل تیم اگر و بدهند پاس من به را توپ نباید که فهمیدند من تیمی هم هاي بچه ورزش سالن در.  دانستم نمی را همه نام هرچند ،

.برسانند من به را خودشان رعتس به باید آورد، بدست برتري من ضعف از استفاده با تا بود تالش

!برنگشت مدرسه به کالن ادوارد

.ببرم لذت ناهار زمان هاي صحبت از راحت خیال با توانستم می بعد.  شوند تریا کافه وارد او بدون ها کالن سایر تا بودم مراقب نگرانی با روز هر

 و بودم شده دعوت هم من. کند عملی را آن داشت سعی مایک که بود الپوش اقیانوسی پارك به اي دوهفته سفر یک درباره صحبتها این بیشتر
...بود خشک و گرم فصل آن در ساحل حداقل.  بپذیرم خودم تمایل نه و ادب رعایت بخاطر بیشتر آنرا بودم مجبور

 ترك که دادم می احتمال. دمنبو آنجا در ادوارد حضور نگران و بود راحت کامال شناسی زیست کالس در شرکت براي خیالم دیگر جمعه، تا
. شوم او دائم هاي غیبت به نسبت مسئولیت احساس از مانع کامل طور به توانستم نمی اما نکنم، فکر او به کردم سعی. باشد کرده تحصیل
.رسید می نظر به مسخره هرچند

 به کند، استفاده اش خالی خانه از ها هفته آخر تنداش عادت که چارلی.  شد سپري اي حادثه هیچ بی ، فرکس در ام هفته آخر تعطیالت اولین
.نوشتم مادرم براي اي کننده خوشحال موضوعات از ساختگی ایمیلی و دادم انجام را تکالیفم. کردم تمیز را خانه هم من. رفت کارش سر

 به بایستی.  ندادم خودم به هم را عضویت ارتک گرفتن زحمت که بود کم هایش کتاب تعداد آنقدر اما رفتم، کتابخانه به ماشینم با را شنبه روز
.کنم پیدا کتاب خرید براي خوب کتاب فروشگاه یک تا گرفتم می نظر در سیاتل یا المپیا به رفتن براي را روز یک زودي

.یانداختم لرزه به مرا هم، آن تصور اما...سوزاند می مایل هر در گاز مقدار چه وانتم ببینم تا شدم کنجکاو بیکاري روي از

.بخوابم راحتی به بودم توانسته که طوري به شد، آرام و مالیم باران هفته، آخر تعطیالت مدت در

 و زدم لبخند همه به اما دانستم، نمی را شان همه اسم هرچند ، کردند سالم من به آموزان دانش از اي عده ، پارکینگ در دوشنبه روز صبح
.بارید نمی باران خوشبختانه اما بود، سردتر هوا صبح امروز.  دادم تکان دست برایشان

 که داشتیم بادگیر هاي بلندي درباره نشده تعیین پیش از امتحانی.  نشست من کنار در اش همیشگی نیمکت روي بر مایک انگلیسی، کالس در
 من آنکه از تر راحت.  کنم اشاره آن به بتوانم حتی که بود من تصور از فراتر راحتی احساس ، رفته هم روي. بود راحت و افتاده پا پیش بسیار
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 توانستم می.  بود رنگ سفید ور غوطه هاي تکه از پر هوا شدیم، خارج کالس از وقتی. کنم تجربه را آن فرکس در اینجا، در باشم داشته انتظار
.بشنوم کشیدند می فریاد یکدیگر سر بر هیجان روي از که را ها بچه صداي

.میسوزاند را هایم گونه و بینی که زیدو می ي سرد باد

"میاد برف داره ایول،. ": گفت مایک

 نگاهی گذشتند، می مبهمی شکل به صورتم جلوي از و بودند کرده ایجاد رو پیاده روي بر را طوالنی مسیر که برف مانند پنبه هاي دانه به
.شد خراب خوبم روز. انداختم

"اَه،برف "

"؟ نمیاد خوشت برف از ": گفت رسید می ظرن به گیر غافل که مایک

 در جورین، یه هرکدوم دونی، می ولی ، بباره پولک مثل قراره کردم می فکر گذشته این از. سرده خیلی هوا باریدن براي یعنی نه، " ، بود واضح
."هستند کن پاك گوش شبیه بیشتر اینا. همشون حقیقت

"بودي؟ ندیده و برف باریدن حاال تا ": پرسید ناباوري با

"تلویزیون تو ولی " دادم ادامه سپس و کردم مکثی " ام ه دید که معلومه "

.شد شنیده سرش پشت به خیسی برف گلوله برخورد صداي حین همان در و خندید مایک

 ما از داشت اش بعدي کالس لفمخا مسیر در و بود کرده ما به را پشتش که اریک به.  است شده پرتاب سو کدام از ببینیم تا برگشتیم هردو
.کرد درست اي گلوله برف هاي توده با و شد خم سرعت به چون ، داشت تصوري چنین هم مایک ظاهرا. شدم مشکوك گرفت، می فاصله

 بکنن، خیس يها گلوله کردن پرتاب به شروع ها بچه وقتی " دادم ادامه شدم، می دور آنجا از که حالی در و " باشه بینمت، می ناهار وقت ؟ "
.داد تکان را سرش فقط گرفت، می خود به نشینی عقب حالت که بود دوخته اریک به را نگاهش که همانطور "داخل میرم من

 چیزي تا نگهداشتم بسته را دهانم من.  بود نو سال در برف بارش اولین این ظاهرا. کردند می صحبت برف درباره هیجان با همه صبح تمام در
.نگویم

!نکند خیس را کفشهایتان و نشود آب زمانیکه تا فقط بود، باران از تر خشک این ما،ًمسل

 به را کالسورم. آمدند می در پرواز به سویی هر از برف هاي گلوله. رفتیم تریا کافه به شتابان جسیکا همراه احتیاط با ، اسپانیایی کالس از بعد
.کنم استفاده آن از خود از محافظت براي نیاز موقع در تا داشتم دست در آماده سپر عنوان

.کند پرتاب سمتم به برفی گلوله تا شد می جسیکا از مانع که بود ام چهره در چیزي صورت، هر در بود، دار خنده کار این جسیکا نظر به

 او ، بودیم غذا خرید صف در وقتی . بودند شدن آب حال در موهایش در یخ مانند میخ هاي تکه.  شد ملحق ما به خندید می که حالی در مایک
.کردند می صحبت بازي برف درباره تمام هیجان با جسیکا و

!شدم کوب میخ بودم، ایستاده که جایی همان در بعد و انداختم داشت قرار اتاق گوشه در که میزي به مختصري نگاه عادت، حسب بر
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."میخواي؟ چی بال؟ سالم؟ ". بودند نشسته میز سر نفر پنج

 هیچ و نداشتم کشیدن خجالت براي دلیلی هیچ که کردم یادآوري خود به. بودند شده داغ شهایم گو کردم؛ نگاه پایین به کشید را دستم جسیکا
.بودم نداده انجام اشتباهی کار

"؟ چشه بال " جسیکاپرسید از مایک

.بودم رسیده صف آخر به" خورم می سودا یه فقط امروز. هیچی " دادم جواب

"نیست؟ ت گرسنه ": پرسید سیکاج

.بودند شده دوخته زمین به هنوز چشمانم " بده حالم کم یه کنم می س احسا واقع، در":گفتم

.رفتم دنبالشان میز تا بودم انداخته پایین را نگاهم که حالی در بعد بگیرند، را غذایشان آنها تا کردم صبر

.زد می بهم را حالم.  کردم مزه مزه را سودایم آرامی به

.نیست چیزي که گفتم او به هم من و پرسید را حالم دلیلی بی دلواپسی با بار دو مایک

.بروم پرستار دفتر به را بعدي ساعت بتوانم تا بدهم نشان تر مهم را آن باید کردم فکر ولی

 به رفتن از شدم، می رو به رو او خصمانه نگاه با اگر و ازمبیند کالن خانواده میز به نگاهی تا گرفتم تصمیم پس. کردم می فرار نباید!  بود مسخره
.کردم می نظر صرف شناسی زیست کالس

.کردند نمی نگاه را طرف این ها آن از کدام هیچ انداختم نگاهی آنجا به هایم ه مژ زیر از و داشتم نگه پایین را سرم! ترسو آدم یک مثل

 امت وقتی. بود شده خیس کامال شده آب برف با موهایشان همگی امت، و جسپر ادوارد،.  دیدندخن می ها آن که دیدم. بردم باال کمی را سرم
 برفی روز این از بقیه مثل هم ها آن. شدند خم دیگري طرف به او از فاصله با رزالی و آلیس داد، تکان چکید می آب ها آن از که را موهایش

.ما از جزئی تا باشند فیلم یک از اي صحنه اه آن که آمد می نظر به بیشتر فقط بردند، می لذت

 کنم اشاره بود کرده فرق آنچه به کامل طور به توانستم نمی من که بود شده عوض چیزي وسط این هایشان، شوخی و خنده صداي از دور به اما
 می چشم به کمتر خیلی هم چشمش زیر کبودي و بود شده کمتر پوستش پریدگی رنگ.  کردم بررسی ممکن دقت بیشترین با را ادوارد من. 

.خورد

 شده خیره او به عمیقا که حالی در.  بود ها حرف این از بیش چیزي اما باشد، شده عوض رویش و رنگ بازي برف بخاطر بود ممکن چند هر
.دهم تشخیص را اساسی تغییر آن تا کردم سعی بودم،

"شدي؟ خیره چی به بال،": گفت کرد، می دنبال مرا نگاه فضوالنه که حالی در جسیکا

.خورد گره من نگاه با او چشمان آن یک لحظه، همان در

 ادوارد که بودم مطمئن ، کرد تالقی یکدیگر با نگاهمان که اي لحظه گرچه. بپوشانند را صورتم موهایم تا دادم اجازه و انداختم پایین را سرم
.باشد ناراحت چیزي از که رسید می نظر به بود، کنجکاوانه فقط نگاهش و رسد مین نظر به خشن و دوستانه غیر دیدمش که باري آخرین مانند
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"شده خیره بهت کالن ادوارد ": گفت گوشم در خنده با جسیکا

"نه؟ مگه نمیاد، نظر به عصبانی اون "بگیرم را کردنم سوال جلوي نتوانستم

"باشه؟ ایدب نه، ":  گفت باشد، شده گیج سوالم از رسید می نظر به که او

" !بیاد خوشش من از کنم نمی فکر "گفتم اطمینان با

.گذاشتم بازویم روي را سرم.  داشتم تهوع حالت هنوز

 بهت داره هنوز اون اما. باشن داشته دوسش بخوان که کنن نمی توجه کسی به کافی قدر به اونا خب،... ندارن دوست رو کس هیچ ها کالن"
"کنه می نگاه

:مگفت آرامی به

"نکن نگاه بهش دیگه "

.کرد عوض را نگاهش مسیر اما زد، ي پوزخند او

.است کرده را کار این او که شوم مطمئن تا بردم باال کافی ي اندازه به را سرم

.کنم تندي او با نمیکرد، را اینکار اگر داشتم تصمیم

 ما خواست می و بود پارکینگ در مدرسه از بعد برفی گلوله با حماسی نبرد یک براي ریزي برنامه مشغول او.  کرد قطع را حرفمان مایک سپس
.بپیوندیم او به هم

 همراه او با جسیکا بدهد، پیشنهادي هر او اگر که گذاشت باقی را شک این کرد، می نگاه مایک به او که طوري.  کرد قبول خوشحالی با جسیکا
.شود می

.شدم می پنهان ورزش سالن در شد، می الیخ پارکینگ که وقتی تا باید.  ماندم ساکت

گرفتم تصمیم.  دوختم چشم خود میز به تمام دقت با ناهار ساعت باقیمانده زمان در

.بگزارم احترام خود عهد به

.داشتم را شناسی زیست کالس به رفتن قصد رسید، نمی نظر به عصبانی او دیگر که حاال بخصوص

.زد می شور دوباره دلم و،ا کنار در نشستن ترس از که هرچند

 وقتی اما.  باشد برفی هاي گلوله کنندگان پرتاب براي خوبی هدف رسید می نظر به بروم، کالس تا مایک با معمول طبق خواستم نمی دلم اصال
.کردیم می گله صدا یک خودم بعالوه همه رفتیم بیرون

.کردم می خوشحالی احساس لم د در و کشیدم سر به را کالهم.  برد می بین از را برف آثار تمام تدریجا و بارید می باران داشت

.شود تمام پارکینگ در بازي برف تا بگیرم پناه جایی نبود الزم و بروم خانه به مستقیم ورزش زنگ از بعد تا بودم آزاد حاال
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.شد راحت خیالم و است خالی یزمم که دیدم شدیم، کالس وارد وقتی. زد می نق بند یک مایک چهار، شماره ساختمان راه در

.بود میز هر در آن هاي اسالید از اي جعبه با میکروسکوپ یک توزیع مشغول و زد می قدم اتاق در بنر آقاي

 بیکاري روي از و داشتم نگه دور در از را چشمانم. گرفت بر در را کالس ها بچه زدن حرف از اي همهمه صداي و نشد شروع مدتی براي کالس
.شدم یادداشتم دفتر جلد روي بر طراحی غولمش

.بودم دوخته کشدم، می که طرحی به را نگاهم دقت با همچنان اما شنیدم، وضوح به را کنارم صندلی کردن حرکت صداي موقع همان در

"سالم ":گفت آهنگین و آرام صدایی

 زاویه من سمت به اش صندلی اما بود نشسته من از دور داد می جازها میز که اي ه انداز به او. شدم گیج کند می صحبت من با دیدم اینکه از
.داشت

.باشد رسانده پایان به را مو ژل تبلیغاتی آگهی کردن ضبط تازه که رسید می نظر به حال این با چکید، می آب خیسش موهاي از

.بود محتاط نگاهش اما .داشت وجود رنگی کم لبخند عیبش بی هاي لب بر و بود دوستانه اش کننده خیره صورت

:داد ادامه او

"باشید؟ سوان بال باید شما کنم، معرفی را خودم قبل هفته که نداشتم رو این شانس هستم، کالن ادوارد من"

 را او جواب باید من و بود مودب کامال حاال او بود؟ تخیالتم پرداخته ساخته بود، رسیده نظرم به چه هر آیا.  بود شده مغشوش گیجی از ذهنم
.رسید نمی ذهنم به گفتن براي چیزي اما بود، منتظر او دادم، می

"؟ دونی می کجا از و من...م...م اسم ": گفتم کنان منِ منِ

خندید نرمی به اي کننده محسور حالت با او

"بودن تو رسیدن منتظر شهر همه.. دونن، می رو تو اسم همه کنم می فکر...اوه "

"کردي؟ صدام بال چرا که اینه منظورم! نه " کردم پافشاري احمقانه شکلی به اما. اوست با حق دانستم می دم،کشی هم در را ام چهره

."دهی؟ می ترجیح رو ایزابال "

است شده گیج که آمد نظرم به

بدهم توضیح کردم سعی " دارم دوست رو بال نه، " گفتم

 کردم احساس "شناسن می باهاش و من همه که اسمیه این کرده، می خطاب ایزبال مرا ودمنب در حتما... پدرم یعنی... چارلی کنم می فکر اما"
.هستم یک درجه ابله یک که

.رسید پایان به ادوارد جانب از " اوه "یک گفتن با گویمان و گفت

.کردم دور او از را نگاهم ناشیانه شکلی به هم من و
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 به دقت با کردم سعی کنیم، کار چه امروز باید ما که داد می توضیح او که وقتی. کرد شروع ار کالس لحظه همان در بنر آقاي که شکر را خدا
.بودند شده چیده نامنظم جعبه درون هاي اسالید. کنم گوش توضیحاتش

 در. کردیم می بندي طبقه صحیح شکل به سلولی میتوز تقسیم شکل به را پیاز ي ریشه هاي سلول باید ما و بود شریکی آزمایشگاه در کار
 ببیند تا آمد می سرمان باالي بنر آقاي سپس داشتیم، فرصت کار این انجام براي دقیقه بیست فقط و نداشتیم را کتابمان از استفاده حق ضمن
.است رفته پیش خوب حد چه تا اوضاع

"کنید شروع "گفت اي امرانه لحنی با بنر آقاي

"هستن مقدم ها خانم همکار، ": گفت کنان خواهش ادوارد

.شوم خیره آن به ابله یک مثل توانستم فقط که زیبا آنقدر لبخندي زند، می لبخند که دیدم را او و کردم نگاه را باال

"؟ کنم شروع تونم می من بخواي اگر یا "بود شده محو لبخندش

بود کرده شک من عقلی سالمت به نسبت احتماال

.کنم خودنمایی کمی خواستم می " کنم می شروع من نه، " گفتم هیجان با

.نبود سختی کار باشم، چه دنبال باید که دانستم می و بودم گذرانده را آزمایشگاه دوره این من

. کردم بررسی مختصرا آنرا و کردم تنظیم برابر بزرگنمایی در را آن عدسی سرعت به و کردم محکم میکروسکوپ زیر جایگاه در را اسالید اولین
".پیشگاه "گفتم و بودم مطمئن زیابیمار به نسبت

را این که همزمان "؟ کنم نگاه میتونم "پرسید او کنم عوض را اسالید خواستم وقتی

.کند متوقفم تا گرفت را دستم گفت، می

 وقتی. نبود او از ستمد کشیدن عقب دلیل این اما.باشد گذاشته برف از اي توده در را ها آن کالس از قبل انگار بودند، یخ سردي به انگشتانش
.باشد شده بدل و رد بینمان برق جریان اینکه مثل گزید را دستم کرد، لمس مرا

کرد دراز را دستش میکروسکوپ گرفتن براي دوباره اما " متاسفم. " گفت لب زیر کشید، می عقب را دستش که حالی در

.شدم گیج شدت به دهد، تشخیص را اسالید من هب نسبت کمتري زمان مدت در توانست وقتی ، دوختم او به را نگاهم

"پیشگاه ": کرد تایید

 را آن شتابان و کرد عوض دومی با را اولی اسالید سرعت به سپس رانوشت، آن کار ورق قسمت اولین در زیادي سلیقه با حین همین در و
.کرد برانداز

.کرد یادداشت را آن و ". آنافیز " کرد زمزمه

"ببینم تونم می "گفتم یتفاوت بی لحن با
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.شدم ناامید و کردم نگاه عدسی به اشتیاق با. داد هل طرفم به را میکروسکوپ و زد اي مغرورانه لبخند

.بود گفته درست...لعنتی

 به را آن ، دکن لمس را دستم مبادا تا کند می احتیاط رسید می نظر به که حالی در کردم دراز را دستم کنم نگاهش آنکه بی. "؟ سه اسالید "
.داد من

.کند نگاه آن به گذاشتم بخواهد، ا ر میکروسکوپ آنکه از پیش و ". اینترفیز " گفتم و انداختم آن به نگاهی ممکن، سرعت بیشترین با

 سلیقه با هک برگه دیدن با اما کنم، یادداشت را آن است، بررسی مشغول او که زمانی در خواستم می. نوشت را آن و انداخت سرسري نگاهی
با را برگه خواستم نمی چون شدم، منصرف اینکار از بود، تمیز شدت به و بود شده نوشته زیادي

.کردیم تمام را کارمان بقیه از پیش! کنم خراب ام قورباغه خرچنگ دستخط

.بودند کرده باز میز زیر را کتابشان هم دیگري ه گرو و کردند می مقایسه مکررا را اسالید دو که دیدم را گروهیش هم و مایک

.بود حاصل بی تقالیی که او به شدن خیره از نگاهم بازداشتن براي کردن تقال جز نبود دادن انجام براي کاري دیگر

 در را اساسی تفاوت آن ناگهان. داشتی وجود چشمانش در وصفی غیرقابل ناامیدي.  است شده خیره من به فهمیدم و کردم او به مختصري نگاه
"؟ گذاشتی لنز "پرسیدم درنگ بی. کردم کشف اش هچهر

."نه " است شده گیج ام غیرمنتظره سوال از رسید می نظر به

"کرده؟ فرق چشمات تو چیزي کردم فکر اوه، "کردم زمزمه

.کرد نگاه دیگر سمت به و انداخت باال شانه

.داشتم خاطر به بود، شده خیره من به که باري آخرین در ا ر رنگش سیاه چشمان وضوح به.  است کرده فرق چیزي که بودم مطمئن واقع، در

 رنگ یک:  داشتند متفاوتی کامال رنگ چشمانش امروز.  کرد می خودنمایی بورش موهاي و پریده رنگ صورت زمینه در چشمانش سیاه رنگ
.طالئی ي زمینه همان با اما تافی، شکالت از تر تیره ، قرمز به مایل عجیب

.بگوید دروغ هایش مشاجره درباره دالیلی به اینکه مگر است، ممکن طور چه این انستمد نمی

.بود کرده مشت سختی به دوباره را هایش دست.  کردم نگاه پایین به. کرد می دیوانه مرا داشت کس فر کلمه واقعی معناي به شاید یا

 و انداخت نظري شده تکمیل هاي آزمایش به هایمان شانه روي از. ایم کشیده کار از دست چرا بداند تا آمد ما میز کنار به بنر آقاي سپس
.کند بررسی را ها ب جوا تا شد خیره بیشتري دقت با سپس

:پرسید بنر آقاي

"؟ بدي ایزابال به و ر میکروسکوپ از استفاده فرصت باشه بهتر نمیکنی فکر ادوارد، "

"داد تشخیص مورد پنج از رو مورد سه اون راستش، "داد ادامه و "بال "کرد تصحیح ناخواسته طور به ادوارد
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:پرسید و بود اش چهره در ناباوري حالت میکرد؛ نگاه من به بنر آقاي

"؟ دادي انجام را ازمایش این قبأل"

."پیاز ي ریشه با نه " زدم لبخند کمرویی با

"سفید؟ ماهی جنین با "

"بله "

"بودي؟ پیشرفته دوره گذروندن مشغول فینیکس در وت "داد تکان را سرش بنر آقاي

"بله "

"باشه خوب آزمایشگاه، در شما بودن گروهی هم میزنم حدس خب، "گفت کوتاهی مکث از پس

.شدم دفتریادداشتم در کردن طراحی مشغول دوباره او، رفتن از بعد.  رفت کرد، می زمزمه ا ر چیزي لب زیر که حالی در و

"؟ نه ، شد بد خیلی برف مورد در "پرسید ادوارد

 ناهار ساعت در که بود این مثل.  بودم شده پارانویا دچار دوباره.  کند باز من با را صحبت سر بتواند تا کند می را خودش سعی کردم احساس
.کردم می اشتباه که کند ثابت من به داشت قصد حاال و باشد شنیده را جسیکا با من هاي صحبت

 را ام احمقانه سوءظن تا کردم می سعی همچنان " واقعا نه " گفتم صادقانه ، است خوب چیز همه که کنم وانمود بقیه مثل آنکه جاي به
.کنم متمرکز را فکرم توانستم نمی اما.  کنم برطرف

.نبود سوال یک این " نمیاد خوشت سرما از تو "

"رطوبت از و " کردم اضافه

"نه؟ باشه، سخت برات باید فرکس تو کردن زندگی " گفت متفکرانه

"دونی؟ می کجا از " گفتم زیرلب

 جایی تا که کرد می آشفته مرا انقدر اش چهره. است شده من هاي حرف مجذوب رسید می نظر به کنم، تصور توانستم نمی حتی که دلیلی به
.نکنم نگاه او به کردم می سعی نبود، نزاکتی بی که

.مصرانه و مستقیم اینطور نه حداقل بود، نپرسیده من از ا ر سوال این کس هیچ " اومدي؟ اینجا به چرا پس "

"است پیچیده...این " دادم جواب

"!خوبیم نگهدار راز...کنم می فکر " کرد پافشاري

بزرگی اشتباه مرتکب او، خیره نگاه با نگاهم تالقی با بعد و کردم مکث طوالنی مدت
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، کنم فکر آنکه بی و کرد آشفته مرا او تیره هب متمایل طالیی چشمان. شدم

"کرده ازدواج دوباره مادرم " گفتم

"افتاد؟ اتفاق کی ": پرسید و کرد همدردي بطورناگهانی اما "! نیست پیچیده هم خیلی نظر به "گفت مخالفی لحن با

"گذشته سپتامبر ": گفتم بود، هبار اندو هم خودم براي حتی که صدایی با

"نداري؟ دوست رو اون تو و " زد حدس مهربانانه، حالت نهما با

"نموندي؟ پیششون چرا پس " "! زیباست و خوب کافی اندازه به ولی باشه جوون خیلی شاید خوبیه، مرد فیل نه، "

 کسل داستان که این مثل. بود شده خیره من به نافذش چشمهاي با چنان هم او ولی.  کنم درك را موضوع این به او عالقه دلیل توانستم نمی
.بود مهم بسیار او براي شکلی به من، زندگی کننده

"میاره در فوتبال راه از رو زندگیش هزینه اون کنه، می سفر خیلی فیل" گفتم

"؟ شناسم می و اون من "پرسید جوابم، در لبخندي با

"میره اونطرف و اینطرف دائما و کنه، می ارک کوچیک هاي لیگ تو بیشتر نیست، خوبی بازیکن خیلی اون نه، احتماال "

"بره مسافرت به اون با بتونه تا اینجا فرستاده رو تو مادرت و "زد حدس پرسید، نمی که حالی در دوباره و

."اومدم خودم اینجا، نفرستاده و من اون نه، " آوردم باال را ام چانه

.بود آزرده حقیقت این از دلیل بی که رسید می نظر به. " فهمم نمی "کرد اقرار و کشید هم در را ابروهایش

دادم ادامه. بود شده خیره من به آشکاري کنجکاوي با چنان هم او ؟ دادم می ضیح تو او براي را ها این داشتم چرا.  کشیدم آهی

 با را بیشتري وقت وضعیت این در که گرفتم تصمیم پس...خورد می غصه و شد می تنگ فیل براي دلش اما موند، می من پیش مادرم اوایلش "
.بود شده غمگین صدایم کرد، می تمام را حرفم وقتی " بگذرونم چارلی

"؟ خوري می غصه تو حاال اما " گفت زنان طعنه

."و؟ "خواستم توضیح او از

" !نیست عادالنه این نظرم به "گفت بود، مشتاق چشمانش هنوز که درحالی و انداخت باال شانه او

."نیست عادالنه نگفته؟زندگی بهت کسی حاال تا " کردم تلخی خنده

."شنیدم جایی یه و این قبال زنم می حدس " کرد تایید خشکی لحن با

."همینه اش همه" کردم تاکید و بودم متعجب بود، شده خیره من به شکل بدین اینکه از
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 که چیزي از بیشتر ببندم شرط حاضرم اما بدي، نشون خوب رو چیز همه کنی می سعی "گفت آرامی به و کرد برانداز مرا اش خیره نگاه با
"کشی می رنج بفهمه، کسی بذاري

.برگرداندم از را رویم فقط و کنم درازي زبان او به ساله پنج بچه یک مثل که شدم آن از مانع تا کردم سعی خیلی کردم، اخم او به

"کنم؟ می اشتباه "

.اشمب اعتنا بی او به کردم سعی

"کنم نمی فکر " گفت مغرورانه

.شدم خیره زد می پرسه کالس در که معلم به و دوختم دیگري سمت به را نگاهم سپس " کنه؟ می فرقی چه تو براي "پرسیدم عصبانیت با

"خوبیه خیلی سوال "گفت لب زیر

 که است جوابی تنها این که فهمیدم سکوت، لحظه ندچ از پس حال هر به. کند می صحبت خودش با کردم فکر که گفت را این آهسته آنقدر
.کردم نگاه تخته به رویی ترش با و کشیدم آهی. گرفتم می من

"کردم؟ ناراحتت " گفت اي ه کنند مجذوب صداي با

گفتم را حقیقت دوباره و شدم خیره او به کنم فکر آنکه بی

" !هستم خودم ده، می آزار و من بیشتر که چیزي دقیقا، نه"

"کنه می صدا باز کتاب و من همیشه مادرم همین بخاطر ده، می لو و من همیشه که طوریه من چهره " دادم ادامه و کردم اخم

 زده حدس هم او ام، گفته من را چیز همه اینکه وجود با بگوید، خواست می که بود طوري صدایش " سخته تو ذهن خوندن نظرم به برعکس، "
!بود

"باشی خوبی خوان ذهن باید تو پس "دادم جواب

.شد نمایان سفیدش حد از بیش نهاي دندا برق که زد لبخند آنچنان و " معموال"

 کننده کسل داستان که کردم نمی باور هنوز. دهم گوش او به تا برگشتم راحت خیال با هم من و کرد دعوت سکوت به را کالس بنر آقاي بعد
 نظر به!  نه هم شاید کرد می تحقیر مرا آن از استفاده با شاید که کسی. ام کرده تعریف سیما خوش و بغری و عجیب پسر این براي را ام زندگی

 دست با و گرفت می فاصله من از داشت که ببینم چشمم گوشه از توانستم می باز حاال ولی بود، شده وگویمان گفت مجذوب که رسید می
 بوسیله اسالید روي از بودم داده تشخیص میکروسکوپ زیر در راحتی به من که را چیزي بنر يآقا که موقعی. بود گرفته محکم را میز لبه هایش

 زنگ باالخره که وقتی. بود مغشوش افکارم اما. دهم می گوش هایش حرف همه به دقت با که کنم وانمود تا کردم سعی داد، می نشان پروژکتور
 با من گذشته، هفته دوشنبه مثل هم باز و رفت بیرون کالس از پیش هفته دوشنبه دلربایی و سرعت همان با ادوارد شد، زده کالس پایان

.بودم شده او تماشاي محو شگفتی

خیالم در. برداشت میز روي از را هایم کتاب و رساند من به را خودش سرعت به مایک
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.کردم تصور داد، می تکان را دمش که سگ یک مثل را او

"بود تو گروهی هم کالن که آوردي شانس خیلی. بودند هم شبیه ها اسالید همه. دبو بد خیلی " گفت غرولندکنان

گفتم بودم، شده عصبانی او مقصود از که من

 قبال من " کردم اضافه شود، ناراحت او آنکه از پیش و شدم پشیمان خودم رفتار از سرعت به و "اومدم بر پسش از خودم و نبود سختی کار این"
"ودمب کرده و اینکار

 باهات اي دوستانه خیلی رفتاره امروز ادوارد که میومد نظر به "گفت و انداخت باال را هایش شانه مایک رفتیم، می باران زیر در که هنگامی
.باشد خوشحال موضوع این از که رسید نمی نظر به و "داشت

"بود مرگش چه گذشته دوشنبه دونم نمی " گفتم تفاوتی بی لحن با

 نتوانستم هم ورزش موقع حتی کنم، تمرکز مایک ناشمرده و تند هاي صحبت روي بر توانستم نمی رفتیم، می ورزش سالن متس به وقتی
کند بازي خوبی به خودش و من موقعیت در کرد می سعی اي جوانمردانه حالت با او. کرد می بازي من تیم در امروز مایک.  یابم باز را تمرکزم

.

 سر از را خودشان احتیاط با هایم تیمی هم کردم، می حرکت وقتی و بودند امان در تیم اعضاي شد، می من زدن سرویس نوبت که مانی ز فقط
.نبینند آسیب تا کشیدند می کنار راهم

 بخاري.  شدم تر خوشحال بودم، ماشینم خشک اتاقک در وقتی اما بود، شده تبدیل مه به باران رفتم، می ها ماشین پارکینگ سمت به که وقتی
 باز را موهاي و آوردم در را کالهم ، کشیدم پایین را ژاکتم زیپ.  بودم توجه بی ماشینم غرغر صداي به نسبت بار اولین براي و کردم روشن را

.شوند خشک بخاري گرماي با خانه راه در تا کرد

 جلوتر ماشین سه که شدم کالن ادوارد سفید و حرکت بی پیکر متوجه موقع همان.  نیست آنجا کسی شوم مطمئن تا انداختم اطراف به نگاهی
 نزدیک که بردم عقب دنده را وانت و کردم نگاه دیگري سوي به سریع. کرد می نگاه من به مشتاقانه و بود داده تکیه ولوویش جلوي در به من از

.کنم برخورد رفته رو و رنگ کلوراي تویوتا یک به بود

 درست پاره آهن آن از توانست می وانتم که بود هایی ماشین آن از وگرنه. بایستم مناسب لحظه یک در توانستم من که آورد شانس خیلی تویوتا
 ادامه راهم به بیشتري موفقیت با و افتادم راه احتیاط با بار این دیگر، بار یک.  کردم نگاه ماشینم دیگر سوي به و کشیدم عمیقی نفس. کند
.دادم

 قسم توانستم می گذراندم، نظر از اي لحظه را کالن ادوارد چشمم گوشه از ولی شدم خیره جلو به مستقیم شدم، می رد ولوو کنار از وقتی
.میخندید من به که بخورم
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حادثه–سوم فصل

.بود شده عوض زيیچ کردم، باز را چشمانم یوقت صبح

 نگرفته مه هم را ام ه پنجر که دمیفهم. دید جنگل در ابري روز کی در انتو یم که خاکستري به لیمتما و رنگ سبز نوري هم باز ، بود نور آن
.است

 برگرفته در را وانتم سقف برف از غباري و بود پوشانده را اطیح برف از اي هیال. کردم اي ناله وحشت از بعد و کنم تماشا را رونیب تا دمیپر جا از
 یسوزن بلورهاي از یپوشش بود، زده خی یسخت به جا همه حاال و دیبار باران روزید تمام.  نبود بدش قسمت نیا اما بود کرده دیسف هم را جاده و

. بود ساخته خی از مرگباري صاف سطح جاده از و نشسته درختان سطح بر برق و زرق پر هاي نقش مثل

 من براي دنیخواب و رختخواب به رفتن بود، هزد خی نیزم که حاال داشتم، مشکل نخوردن نیزم براي یکاف اندازه به بود، خشک نیزم که یوقت
.بود تر امن

 داشته یخاص گاهیجا که بود آن مثل یچارل با کردن یزندگ موارد، از اریبس در.  بود رفته کار سر به یچارل بروم، نییپا طبقه به آنکه از شیپ
.بودم خوشحال کنم، ییتنها احساس آنکه عوض در و باشم

 یم. ترساندیم مرا نیا و بودم زده جانیه بروم، مدرسه به خواستمیم نکهیا از. خوردم پرتغال آب یکم با ریش و برشتوك کاسه کی سرعت به
. ستین دمیجد دوستان دنید ای خواندن درس بخاطر جانیه نیا که دانستم

.بود احمقانه یلیخ یلیخ نیا و نمیبب را کالن ادوارد خواستم یم رایز بروم، مدرسه به که بودم مشتاق باشم، صادق خودم با بخواهم اگر

. بودم بدگمان او به نسبت عالوه به.  رمیبگ فاصله او از کامال دیبا روزم،ید آور خجالت و فکرانه یب هاي ییگو اوهی از بعد

گفت؟ یم دروغ چشمانش مورد در چرا

 دانستم یم یخوب به. آمد یم بند زبانم کردم، یم مجسم ار او نقص و بیع یب چهره یوقت هم هنوز و دمیترس یم او خصمانه رفتار از هم هنوز
.باشم او دنید به مشتاق دینبا وجه چیه به نیبنابرا.میستین قماش کی از ما که

 از را تعادلم که بود نمانده زيیچ دم،یرس وانتم به یوقت. کنم عبور سالمت به خانه زده خی آجري ورودي از تا کردم استفاده حواسم تمام از
.دهم نجات را خودم نیماش نهیآ گرفتن با توانستم یول بدهم، دست

 کنم رونیب ذهنم از را خوردن نیزم از ترس کردم یسع مدرسه، سمت به یرانندگ حال در. شد خواهد لیتبد کابوس کی به امروز که بود واضح
.بسپارم یاموشفر به کالن ادوارد درباره را ام ناخواسته اتیحدس ک،یار و کیما به کردن فکر با و

. ندارد یفرق کسینیف با نجایا در ظاهرم بودم مطمئن. کردم فکر نجایا در خودم به نسبت نوجوان پسرهاي هاي واکنش در آشکار هاي تفاوت به

. بودم آن در همچنان که ريیمس ، بودند ینوجوان بیعج دوران از من آهسته گذر شاهد فقط مدرسه پسرهاي که بود خاطر نیا به دیشا

. بود اديیز تفاوت نشانیب و داشت وجود یکم واردهاي تازه که ییجا.  بودم وارد تازه کی من که خاطر نیا به دیشا
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.ساخت یم دهید رنج دختري من از و بود کرده زیبرانگ ترحم مرا بودنم یپاچلفت دست هم دیشا

 حیترج ریتفاس نیا با.  کردیم جیگ مرا او با کیار هاي یچشم هم و چشم ای بود پاسبان سگ بچه کی مثل که کیما رفتارهاي علت هرحال به
.نداشت یمشکل بودند، پوشانده را جاده که یاهیس هاي خی از کردن عبور در وانتم دیرس یم نظر به. شوم گرفته دهیناد دادمیم

 ، شدم ادهیپ وانتم از و دمیرس مدرسه به یتوق. کنم جادیا یخراب یاصل ابانیخ وسط در خواستم ینم حال هر به کردم، یم حرکت آرام یلیخ
. بودم نشده رو به رو اديیز مشکل با ها خی روي بر حرکت براي چرا که دمیفهم

 را نظرم ي رنگ اي ه نقر یئیش کنم، امتحان را میها کیالست و بروم نیماش عقب به تا بودم گرفته وانت لبه به اطیاحت با را دستم که یحال در
. بودند شوده بسته ضربدري صورت به ینازک رهايیزنج نیماش هاي کیالست دور. کرد جلب

.ببندد وانتم هاي چرخ به را ها آن تا بود شده داریب زود صبح یچارل احتماال

.بود هکرد ریغافلگ مرا یچارل صداي و سر یب توجه نیا و کنند مراقبت من از گرانید نداشتم عادت گرفت، را میگلو بغض کردم احساس ناگهان

 ناگهان که کنم غلبه بود، داده دست من به رهایزنج دنید از که احساساتم یناگهان موج بر کردم یم تالش و بودم ستادهیا وانتم یعقب گوشه
. آمد یم من سمت به سرعت با که بود ینیماش ترمز بلند صداي. دمیشن یبیعج صداي

 عوض در.  رفت ینم شیپ آهسته زیچ چیه ها لمیف برخالف.  دمید لحظه کی در را یلفمخت زهايیچ. کردم نگاه وحشت با و آوردم باال را سرم
!کنم لیتحل همزمان را متفاوت زیچ نیچند اتیجزئ بودم قادر و است کرده شتریب را میذهن کار سرعت نیآدرنال هجوم دیرس یم نظر به

 زده وحشت هاي چهره از ییایدر انیم در اش چهره.  کرد یم نگاه من به وحشت با بود، ستادهیا من از تر نییپا نیماش چهار که کالن ادوارد
. بود زیمتما

 شیها چرخش غیج صداي ترمز هر با و خورد یم زیل اش شده قفل هاي کیالست با که بود یرنگ یآب رهیت ون داشت، تیاهم که زيیچ اما
 دو نیا نیب من و کند برخورد وانتم پشت با که بود نمانده زيیچ. دیچرخ یم خود دور به نگیپارک هاي خی روي بر سرعت به و شد یم بلند

بشنوم، نمیماش با برخورد در را ون شدن خرد صداي نکهیا از قبل درست. نداشتم هم را میها چشم بستن فرصت یحت. بودم ستادهیا

 و سرد زیچ کردم احساس و خورد زده خی آسفالت به سرم.  داشتم را انتظارش من که نبود یجهت از یول کرد، وارد من به یسخت ضربه زيیچ
 فرصت اما.  بودم دهیکش دراز نیزم روي به بودم، کرده پارك کنارش که یرنگ اي قهوه نیماش پشت. است کرده کوب خیم نیزم به مرا یسفت

 یم هم باز و کرد برخورد وانتم هايانت با یدلخراش صداي با که آمد یم من سمت به هنوز ون رایز شوم، متوجه را گريید زیچ چیه که نکردم
.بود من با برخورد شرف در حاال و خورد یم سر و دیچرخ

 از مراقبت براي دهیکش و دیسف دست دو. رمیبگ اشتباه گريید صداي با را صدا نیا نداشت امکان و کرد آگاه نبودنم تنها از مرا فیضع نداي کی
 آن بدنه در و کردند برخورد ون با یبیغر قدرت با دهیکش هاي دست.  شد قف متو صورتم یتفو کی فاصله در ون و گرفتند قرار میجلو در من
.رفتند فرو

 دست و گرفت محکم را نیماش بدنه ریز شیها دست از یکی ناگهان.  شدند ینم دهید که کردند حرکت یسرعت چنان با شیها دست سپس
. دیکش را من گرشید

 صداي اي لحظه چند. کردند برخورد رنگ اي قهوه نیماش کیالست با نکهیا تا خوردند، یم تاب هوا رد اي پارچه هاي عروسک مثل میپاها
.ماند ثابت ون بعد و داد آزار را گوشم گریهمد به فلزات یمتوال هاي ضربه
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.بود آنجا میپاها ش،یپ لحظه کی که ییجا قایدق خت،یر آسفالت روي بر آن هاي خرده و دیترک نیماش شهیش

 به اما. زدند یم صدا مرا نام که بشنوم را اديیز صداهاي توانستم یم.  شدند بلند ادهایفر صداي بعد و شد برقرار مطلق سکوت اي لحظه يبرا
گفت گوشم در یعصبان و آهسته ییصدا با که بشنوم را کالن ادوارد صداي توانستم ادهایفر تمام نیب در وضح

" ؟ خوبه حالت بال؟"

" خوبم "فتمگ یبیعج لحن با

.است داشته نگه نشیآهن هاي پنچه با خودش کنارش در مرا او دمیفهم که ستمیبا کردم یسع و

"خورد ضربه بدجوري سرت کنم فکر باش، مواظب" داد هشدار او ستم،یبا کردم یم یسع که یحال در

.کردم احساس چپم سمت گوش باالي در را ديیشد درد ناگهان

" آي " گفتم تعجب با

.ردیبگ را اش خنده جلوي خواهد یم که بود یکس هیشب ،یبیعج طرز به شیصدا " کردم یم و فکرش که هیزیچ مونه"

 به و خودت عیسر انقدر یتونست چطوري " دادم ادامه و شود بهتر تیوضع تا کنم مرتب را افکارم کردم یسع ندادم، ادامه و "... چطوري " گفتم
" ؟یبرسون نجایا

.بود شده جدي شیصدا دوباره " بودم ستادهیا تو کنار قایقد من بال، "گفت

 به.  گرفت فاصله من از بود، ممکن محدود فضاي آن در که آنجا تا و برداشت کمرم دور از را دستش.  کرد کمکم او نباریا و نمیبنش تا برگشتم
.مشد جیگ رنگش، ییطال چشمان دنید با دوباره و کردم نگاه او مضطرب و معصوم چهره

 ادیفر ما و گرانید سر بر ها یبعض و بود ریسراز اشک ها یبعض چهره از.  کردند دایپ مارا اي عده بعد و دم؟یپرس یم ازش داشتم یچ
.دندیکشیم

" دینخور تکون. " داد دستور نفر کی

" رونیب دیاریب ون از و لریتا " زد ادیفر گريید کس

. بود انیجر در ما اطراف اديیز تکاپوي

." بمون حرکت یب فقط االن" دیکش نییپا را میها شانه ادوارد سرد دستهاي اما شوم، بلند میجا از کردم یسع

" سردمه یول "غرزدم

 ناگهان. " بودي اونجا تو. " آوردم ادی به را سوالم ناگهان داشت وجود شیصدا در یخاص زیچ.  کرد ام زده رتیح اش خنده آرام هرهر صداي
." بودي خودت نیماش کنار " .شد قطع اش ه خند

." نبودم نه، "دیکش هم در را اش چهره
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" دمتید من "

.شدند یم صحنه وارد جیتدر به که دمیشن یم را بزرگترها خشن صداي. بود برپا یمرج و هرج ما اطراف در

.کرد یم اعتراف دیبا او و بود من با حق دادم، ادامه را بحثمان لجوجانه اما

." دمتیکش کنار ون راه سر از و بودم ستادهیا تو کنار من بال "

بفهماند من به را یمهم اریبس زیچ خواست یم ییگو انداخت، من روي قدرت تمام با را خود رانگریو نگاه

" نه" گفتم یمحکم لحن با

." لطفا بال، " دیدرخش شییطال چشمان

." چرا؟ " کردم پافشاري

.بود کوبنده هم در مش،یمال دايص " کن اعتماد من به " گفت ملتمسانه

"؟یکن فیتعر برام رو زیچ همه بعدا دي یم قول "بشنوم را آمبوالنس صداي توانستم یم حاال

.بود شده یعصبان ناگهان " باشه " گفت تندي لحن با

" باشه"کردم تکرار تیعصبان با هم من

 تا دندیکش کنار راه سر از یکاف اندازه به را ون گریکدی کمک به کلپ آقاي ، ورزش معلم و وارنر آقاي ها؛ معلم از تن دو و اورژانس مسئول شش
 ها آن به خائن ادوارد اما بکنم، را کار همان کردم یسع هم من و زد کنار سرعت به بودند آورده شیبرا که را برانکاري ادوارد.  اورندیب ا ر برانکار
.ام شده غزيم ضربه احتماال و شده وارد سرم به اي ضربه که گفت

 به جدي حالت با و بودند آنجا مدرسه افراد همه دیرس یم نظر به.  رمیبم حقارت احساس از بود کینزد انداختند، گردنم دور را دارنده نگه یوقت
.کردند یم نگاه آمبوالنس درون من بردن صحنه

.نشست راننده کنار آمبوالنس جلوي ادوارد

!بود کننده وانهید نیا

 ادیفر زده وحشت شناخت، برانکار روي مرا یوقت. شد بدتر اوضاع کنند، دور آنجا از سالمت به مرا نکهیا از شیپ سوآن سیپل دنیرس راه از با
"...بال "زد

" دمیند اي صدمه چیه پدر...چار خوبم من " گفتم و دمیکش یآه

.بداند هم را او نظر تا رفت یپزشک هاي تیفور نیتکنس نیتر کینزد سمت به او

. کنم فکر داشتم سر در که اي ختهیر درهم ریتصاو به بتوانم تا برگرداندم رو او از

. بود ادوارد هاي شانه جاي به هیشب وضوح به که یفرورفتگ دم؛ید را یقیعم یفرورفتگ اي قهوه نیسپرماش برروي کردند، یم بلند مرا یوقت
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.برساند بیآس آن فلزي بدنه به تا کرده محکم یکاف رويین با نیماش برابر در را خودش نکهیا مثل

 ها آن از کی چیه چهره در اما کردند، یم تماشا یناراض و غضبناك هاي ه چهر با را ها صحنه نیا دوري فاصله از که دمید را او خانواده بعد و
.شد ینم دهید برادرشان یسالمت براي ینگران

 نیماش کی عتاًیطب! ندهد نشان وانهید را من که یحل راه. دهد حیتوض را بودم دهید آنچه بتواند که کنم فکر یمنطق حل راه به کردم یسع
.داشتم بدي احساس آوردند، یم رونیب آمبوالنس از مرا که یمدت تمام در. کرد یم یهمراه مارستانیب تا را آمبوالنس سیپل

 به مرا. فشردم هم روي بر را میها دندان. شد مارستانیب وارد خودش پاهاي روي و یراحت به ادوارد دمید که بود نیا کرد بدتر را حالم که زيیچ
. بودند شده جدا هم از دار طرح هاي پرده با که ها تخت از یفیرد با بزرگ اتاق کی. بردند اورژانس اتاق

 ینم و بود نداده خود به ار تختم دور ي پرده دنیکش زحمت یکس چون. گذاشت زبانم ریز یدماسنج و بست میبازو به را فشارسنج پرستاري
 سرعت به رفت پرستار یوقت. دارم نگه را مسخره یطب گردنبند آن ستمین مجبور گرید که دمیرس جهینت نیا کنم،به خلوت خودم با توانستم
 را یکراول لریتا. آوردند تختم کنار را گريید برانکار و دندیرس راه از مارستانیب کارکنان از گريید گروه. انداختم تخت ریز و کردم باز را گردنبند

. شناختم بود من با یاسیس علوم کالس در که

 به را مضطربش نگاه اما. بود بدتر کردم یم فکر ازآنچه برابر صد اوضاعش. بود آغشته خون هاي لکه به بودند بسته سرش به محکم که یی باندها
.بود دوخته من

" بال،متاسفم "

" ؟ یخوب االن ، بده یلیخ اوضاعت ادیم نظر به لر،یتا خوبم من "

 دهیبر را هاش گون و یشانیپ که را یسطح زخم هزاران توانستم من و کردند باز را او شده چرك باند م،پرستارهایکرد یم صحبت که یدرحال
.نمیبب بودند،

 پاك مشغول پرستار که یحال در "... شد باعث نیزم روي خی و روندم یم تند یلیخ من! شم یم مرگت باعث کردم یم فکر "گفت یالیخ یب با
.خورد یتکان درد از بود، شده صورتش هاي زخم کردن

" نخوردي من به تو نباش، نگرانش "

"... بودي اونجارفته از دفعه هی بعد و بودي جا اون که تو ؟یرفت کنار راه جلوي از عیسر انقدر چطور"

" دیکش کنار نتیماش ریمس از منو ادوارد...اومم "

." ؟یک "

". بود ستادهیا کنارم... کالن ادوارد. " نبود کننده متقاعد وجه چیه به لحنم نبودم؛ یخوب دروغگوي وقت چیه بود شده سردرگم

"؟ خوبه حالش افتاده، اتفاق عیسر یلیخ یچ همه کنم یم فکر...دمشیند که کالن؟من "

" کنه استفاده برانکار از نکردن مجبورش اما، اطرافه نیهم ییجا هی االن اون. باشه خوب کنم یم فکر"
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.نداشت وجود بودم دهید آنچه حیتوض براي یراه چیه دیرس یم نظر به بود؟ افتاده یاتفاق چه. ام نشده وانهید که دانستم یم

بود من با حق و ندارم یمشکل چیه گفتم ها آن به.  کنند برداري عکس سرم از کسیا ي اشعه با تا بردند مرا

" کنم؟ ترك را آنجا توانم یم ایآ "دمیپرس.  بود نشده وارد سرم به اي ضربه یحت

" کنم صحبت پزشکان از یکی با دیبا اول " گفت پرستاران از یکی اما

.ام افتاده ریگ اورژانس اتاق در کردم احساس

. بودم آمده ستوه به داد، یم من به حادثه نیا جبران براي که ییها قول و لریتا ي وقفه یب هاي یخواه عذر از و دمیکش یم انتظار

. گرفتم دهیناد را او و بستم را چشمانم سرانجام. داد یم آزار را خودش همچنان او اما است، خوب حالم که کنم قانع را او کردم یسع بارها

.کردم باز را چشمانم " ده؟یخواب " دیپرس که دمیشن یآهنگ خوش صداي. زد یم حرف لب ریز یمانیپش با و داد یم ادامه همچنان او اما

 نگاه او به محبت با که بود تر آسان یعیطب طور به نبود، یآسان کار که کردم نگاه او به خصمانه. زد یم شخندین و بود ستادهیا تختم پاي ادوارد
.کنم

.ندک ساکت را او تا برد باال را دستش ادوارد کرد شروع لریتا: " متاسفم واقعا ادوارد، ،یه "

 بود، من به شیرو که یحال در و نشست تختش لبه و کرد حرکت لریتا تخت طرف به. دندیدرخش براقش هاي دندان " یمشکل نه ،یخون نه "
.زد شخندین دوباره

"؟ شد یچ نهیمعا ي جهیخوب،نت " دیپرس من از

" نبستن تخت به ما مثل ور تو چطور.  برم که ندادن اجازه بهم یول ندارم، یمشکل چیه " گفتم غرولندکنان

" باشم داشته هواتو که اومدم من نباش، نگران یول.  شیشناس یم تو که یکس خاطر به": داد جواب

 بودم دهید موقع آن تا که یینمایس ستاره هر از....بود بور بود، جوان او.  ماند باز رتیح از من دهان و شد وارد اتاق گوشه از پزشک کی بعد
 فاتیتوص با توجه با.  داشت وجود چشمش ریز کبودي هاي حلقه و دیرس یم نظر به خسته آنکه با بود، دهیپر رنگ اما.  دبو تر مایس خوش

.بود یم ادوارد پدر دیبا او یچارل

" چطوره؟ حالتون سوان،االن زهیخوب،دوش " گفت زيیانگ دل اریبس صداي با کالن دکتر

. آوردم زبان به را جمله نیا که باشد يبار نیآخر بودم دواریام " خوبم. ". گفتم

 خوب کسیا اشعه با برداري عکس جواب" گفت دکتر. کرد روشن را آن و بود شده نصب سرم باالي وارید بر که رفت یدرخشان صفحه طرف به
" خوردي ديیشد ضربه گفت یم.. ادوارد.  رسه یم نظر به

" خوبه " گفتم سپس دم،یکش یآه و کردم یاخم ادوارد به

" حساسه؟ "دیپرس دم،یکش عقب درد از را خودم یوقت و دیکش یم سرم بر یآرام به را سردش هاي انگشت کالن دکتر
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.کرد یم درد واقعا اما " واقعا نه "

 چشمانم یاحتنار از. داشت لب بر یجانب به حق لبخند که نمیبب را کالن ادوارد تا آوردم نییپا را م سر و دمیشن را اي بسته دهان خنده صداي
.کردم تنگ را

" برگرد یداشت دتید تو یاشکال ای جهیگ سر اگر یول خونه بري باهاش یتون یم.  انتظاره اتاق توي پدرت خب، "

" برگردم؟ مدرسه به تونم ینم " دمیپرس و کردم تصور المیخ در باشد، مواظبم کردم یم یسع که یحال در را یچارل

" یننک خسته خودتو امروز بهتره "

" گرده؟ یبرم مدرسه به اون " دمیپرس و انداختم ینگاه ادوارد به

"کنه اعالم همه به افتادن اتفاق که ا ر یخوب هاي خبر تا باشه یکی دیبا شهیهم "گفت یازخودراض یحالت با ادوارد

کرد حیتصح را ادوارد حرف کالن دکتر

"بزرگه انتظار اتاق کی توي مدرسه کل رسه یم نظر به واقع، در"

" نه اوه، " دمینال پوشاندم، یم دستانم با را صورتم که یحال در

" ؟یبمون خواي یم " برد باال را شیابروها کالن دکتر

جستم نییپا عیسر و کردم خارج تخت از را میپاها "! نه نه، "کردم پافشاري

.کرد نگاه ینگران با او. گرفت مرا کالن دکتر و خوردم تلو تلو که نگذشت زيیچ

" خوبم من "دادم نانیاطم او به دوباره

.ندارند سرم به خوردن ضربه با یارتباط چیه ام ي تعادل مشکالت میبگو او به نبود ازيین

." ریبگ نولیلیتا تا چند دردت براي" داد شنهادیپ داشت، یم نگه ثابت میجا سر مرا که همانطور

" دهیند صدمه هم بدي اون به" کردم اصرار

.زد یم لبخند کرد، یم امضا را صمیترخ برگه که یحال در " بودي شانس خوش واقعا رسه یم نظر به "گفت کالن دکتر

"بود شمیپ ادوارد یاتفاق که بودم شانس خوش" کردم اصالح داشتم، هیقض به که بهتري دید با

دش شیجلو کاغذهاي یبررس مشغول کدفعهی و " بله خب، اوه، " کرد موافقت کالن دکتر

. کرد حرکت کناري تخت طرف به و کرد نگاه لریتا به گر،ید طرف به سپس

.دارد اطالع زیچ همه از دکتر که گفت یم من به یدرون یحس

.شد او هاي زخم کردن یبررس مشغول و " یبمون ما با شتریب یکم یبش مجبور شما ترسم یم"گفت لریتا به او
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.رفتم ادوارد کنار به برگشت، دکتر نکهیا محض به

.شد دور من از قدم کی فشرد، یم هم بر را شیها دندان که همانطور "؟ کنم صحبت تو با قهیدق کی توانم یم "گفتم آهسته

" منتظرته پدرت " ،گفت فشرد یم هم بر را شیها دندان هنوز که یحال در

" کنم صحبت یخصوص باهات خوام یم شه، یم اگر" کردم اصرار و انداختم ینگاه لریتا و کالن دکتر به

 گوشه به عیسر یلیخ.  برسم او به تا دمیدو یم دیبا بایتقر.  رفت اورژانس لیطو اتاق انتهاي به زنان قدم و برگشت سپس و شد رهیخ من به
.ردیبگ قرار من روي در رو تا برگشت او و دمیرس اتاق ورودي

. کرد زده وحشت مرا او، ینامهربان " خواي؟ یم یچ " دیپرس یناراحت ییصدا با. بودند سرد چشمانش

" بدهکاري من به حیتوض کی تو " کردم آوري ادی او به. شدند خارج دهانم از خواستم، یم چه آن از کمتري، یسفت با کلمات

" ستمین بدهکار تو به یچ چیه...دادم نجات رو تیزندگ من "

." دادي قول تو " دمیکش عقب را خود شیصدا یآزردگ از

" یکنیم صحبت یچ درباره یدونینم خورده، ضربه سرت بال،تو " گفت دهیرب دهیبر

." ستین شیزیچ چیه من سر " رفتم غره چشم او به جسورانه و رفتم در کوره از

" خواي؟یم یچ من از...بال " کرد آلود غضب ینگاه

"! بگم دروغ تو بخاطر دیبا چرا بدونم خوام یم بدونم، قتویحق خوامیم من " گفتم

" افتاده؟ یاتفاق چه یکنیم فکر " گفت اي زننده لحن با

 داشت ون اون خورده، یسخت ضربه سرم به که نگو من به پس د،یند رو تو هم لریتا ي، نبود من کینزد اصال تو که نهیا دونمیم که زيیچ تمام"
 اون تو هم گهید یرفتگ فرو کی و یگذاشت جا به نیماش بدنه در ییها گودي ینیبب یبیآس نکهیا بدون تو و کردیم ریش خاك خورد جفتمونو

"بودي داشته نگهش باال... تو یول کرد یم خرد و من پاهاي دیبا ون اون و کردي جادیا نیماش یکی

 ،هم بر میها دندان فشردن با یول شوند، جاري میها اشک است ممکن آن هر کردم احساس ت،یعصبان شدت از و بدهم، ادامه گرید نتوانستم و
.شدم ها آن شدن جاري از مانع

داشت یتدافع حالت و بود جدي هنوز اش چهره اما.  بود شده رهیخ من به ناباوري با

 مرا حرف نیا اما "؟ فتهین تو روي تا گرفتم باال رو ون من یکن یم فکر " گفت ببرد سوال ریز مرا یعقالن سالمت داشت قصد شتریب که یلحن با
.آورد در را شهیهنرپ کی اداي که بود نیا هیبش.  کرد بدگمان شتریب

.دادم تکان را سرم فقط من
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" کنه ینم باور و نیا کس چیه یدون یم خودت" گفت زيیآم تمسخر حالت با

" گفت نخواهم چکسیه به من " گفتم شمرده و کنم کنترل را خشمم کردم یسع دقت با

." دارد؟ یتیاهم چه پس " زد رونیب اش چهره از یشگفت

." باشه نکاریا انجام براي یخوب یلیدل بهتر پس ، بگم دروغ ندارم دوست... دارد تیاهم من يبرا"کردم دیتاک

" ؟یبکن تمامش و یبکن تشکر من از یتونینم "

" ممنون ". ماندم منتظر ینگران و تیعصبان با

" نه؟ بگذري، هیقض نیا از خواي ینم "

" نه "

" ببري لذت ديیناام زا دوارمیام...صورت نیا در "

 یسع.  باشم شده رهیخ خرابکاري فرشته به که بود نیا مثل. کرد یم جیگ مرا اش دهیپر رنگ و بایز چهره.  میکرد اخم گریکدی به سکوت در
.شکستم را سکوت و کنم حفظ را تمرکزم کردم

" کنه؟ یم نگرانت گفتنش چرا " گفتم سردي به

.رفت و کرد پشت من به سپس و " دونم ینم " گفت نجواگونه بعد اما. دمید نفوذي راه اش کننده جیگ رهچه در اي لحظه براي و کرد یمکث

 اتاق انتهاي در یخروج درب سمت به یآرام به بروم، راه توانستم یوقت.  کنم حرکت بتوانم تا دیکش طول اي لحظه چند بودم، یعصبان یلیخ
.  بود شده رهیخ من به و بود جا آن شناختم یم فرکس در یکس هر انگار.  بود ندتریا ناخوش هم مکرد یم فکر که آنچه از انتظار اتاق. رفتم
" نشده میزیچ من " دادم نانیاطم او به ییرو ترش با و بردم باال را دستم آمد، سمتم به یچارل

 حالم گفت او د،ید مرا کالن دکتر" گفتم و دمیکش یآه "؟ گفت یچ دکتر ". نداشتم را کردن صحبت ي حوصله اصال و بودم یعصبان هنوز
" بروم خانه به توانم یم و است خوب

" میبر. " کردم اصرار.  شدند یم ملحق ما به داشتند و بودند آنجا یهمگ ، کیار و کایجس و کیما

. کرد تیهدا يا شهیش خروج درب سمت به را من و کرد ینم لمس کامل را بدنم طوریکه به گذاشت، پشتم را دستش کی یچارل

 آرامش احساس کروزر در شدن سوار از که بود بار نیاول براي. نباشند نگران میبرا گرید آنکه دیام به دادم، تکان دست دوستانم براي ییکمرو با
بودم یچارل حضور متوجه یسخت به و شدم غرق افکارم در.  میبود ساکت بود، حرکت در نیماش یوقت. کردم یم

.ام بوده آنها شاهد که کنم یم باور یسخت به هم هنوز که است یبیعج زهايیچ بر ديییتا ادوارد ي مدافعانه رفتار که بود مسلم میبرا

" یکن صحبت یرن با دیبا تو...هوم" داد تکان گناه احساس با را سرش. زد حرف باالخره یچارل م،یدیرس خانه به یوقت

"! یگفت مامان به " گفتم وحشت با
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" متاسفم "

.بستم معمول از محکمتر یکم را آن در شدم، ادهیپ کروز از یوقت

. شد آرام تا " خوبه حالم "گفتم او به بار یس حداقل بود شده نگران شدت به مادرم

. برگردم خانه به که کرد خواهش من از

 معماي بخاطر. کردم یم را فکرش که بود آن از راحتتر درخواستش مقابل در مقاومت اما است، یخال حاضر حال در خانه که نبود ادشی ایگو
.ام ه شد ادوارد مجذوب ذره کی از شتریب حاال و بودم آمده در پا از ادوارد

.نداشتم کار نیا به اي عالقه من ، کند فرار فرکس از دیبا یم حاال که عادي و عاقل آدم هر خالف بر.  احمق احمق، احمق،

 ستادیا راهم سر او. کرد یم خرد را اعصابم نیا و کرد یم نگاه من به ینگران با همچنان یچارل.  خوابمب زودتر است بهتر گرفتم میتصم شب آن
 ادوارد که بود یشب نیاول آن. رفتم فرو خواب به کرد، یم دایپ نیتسک دردم که همانطور و کردند کمکم آنها.  بردارم حمام از نولیلیتا سه تا

.دمید خواب در را کالن
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ها دعوت  - چهارم فصل

 تنها نم،یبب را صورتش توانستم ینم. شودیم ساطع ادوارد پوست از دارد وجود که ییسو کم نور تنها و هستم یکیتار جاي در دمید خواب
.گذاشتیم تنها یاهیس در مرا و شد یم دور من از که دمیدیم را پشتش

 خواب از آشفته شب مهین. کند نگاهم تا گشتیبرنم او کردم، یم شیصدا تر بلند چه هر برسم؛ او به توانستم یدم،نمیدو یم تر عیسر هرچه
.نبرد خوابم یطوالن نسبتا یمدت براي و دمیپر

 از و ناراحت شان،یپر تصادف از پس کماهی تا. دمیرسینم او به و بود دور شهیهم اما داشت، حضور میها خواب تمام در بایتقر او شب، آن از بعد
 طرز به یکراول لریتا. هستم همه توجه مرکز در شدم متوجه داشتم، سر در که یترس وجود با هفته ي ادامه در. بودم خجالتزده همترم همه

 همه که است نیا مهمتر همه از میبرا کنم متقاعدش کردم یسع. کند جبران نحوي به را کارش تا بود تالش در و کرد یم دنبالم نديیناخوشا
 ي فاصله در. داد یم ادامه کارش به مصرانه او یول. بود نشده وارد من به اي صدمه چیه که حاال مخصوصا کند، فراموش تصادف مورد در را زیچ
 نیا. نبودند راحت کردند،یم یدوست احساس خودشان که آنطور او با کیار و کیما. نشست شلوغمان ناهار زیم پشت و کرد دنبالم کالسها نیب

 نیا قهرمان ادوارد که دادم حیتوض بارها و بارها که آن با. بود شده اضافه ناخواستهام هواداران جمع به گرید کنفری اکنون رایز کرد،یم نگران مرا
 یتوجه چندان یکس دیرس ینم نظر به اما د،یکش کنار ون ریمس جلوي از مرا چگونه شود، له هم خودش بود کینزد که یحال در و است ماجرا

 کنار راه سر از ون یوقت تا که دادندیم حیتوض شهیهم گران،ید کویار ک،یما کا،یجس. کنم جلوه کننده متقاعد کردم یسع. باشد داشته او به
 او متوجه کس چیه دهد، نجات یرممکنیغ طرز به را جانم کبارهی نکهیا از قبل چرا که بودم تعجب در. اند دهیند را ادوارد بود، نشده دهیکش

 چیه. نبود او رفتار متوجه من ي اندازه به کس چیه. بردم یپ آن یاحتمال لیدل به دلخوري با. بود ستادهیا من از تر ردو یلیخ که است نشده
.بود زیانگ رقت چقدر. کرد ینم توجه او به من ي اندازه به کس

 یم دوري او از همه معمول طبق. دندنز حلقه او دور ادوارد، اول دست داستان دنیشن براي کنجکاو، و مشتاق تماشاگرهاي تیجمع وقت چیه
. کردند

 آنها، از کی چیه. کردند یم صحبت گریهمد با بخورند، زيیچ که آن یب و نشستند یم زیم کی پشت شهیهم مثل لیه و کالن ي خانواده افراد
.گرفت فاصله من از داد، یم اجازه او به زیم که ییجا تا و نشست کنارم کالس در یوقت. انداخت ینم من به ینگاه مین یحت ادوارد، خصوص به

 یم شیاستخوانها ديیسف به پوستش و کرد یم گره محکم را شیها مشت که اوقات یگاه فقط. است خبر یب حضورم از کامال دیرسیم نظر به
.نبود خبر یب هم آنقدرها که شدمیم متوجه شد،

. کنم صحبت شتریب او با خواستمیم. رمیبگ توانستم یم که بود اي جهینت تنها نیا. بود دهینکش کنار لریتا ون راه سر از مرا کاش کرد یم آرزو
 از هم هنوز. میبود یعصب اریبس مانیدو هر دم،ید اورژانس از رونیب را او که باري نیآخر. دهم انجام را کار نیا کردم یسع تصادف از بعد روز

 نداشت یتیاهم بود، داده نجات مرا جان او قتیحق در اما. بندمیپا کامالً ارمانقر و قول به هرچند بودم، یعصبان نبود راست رو من با نکهیا
. چطور

.شد لیتبد زیآم احترام یقدرشناس به خشمم ي شعله شب طول در
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 شانهن چیه. برگردد سمتم به تا شدم منتظر و نشستم. بود شده رهیخ شیروبرو به و بود نشسته آنجا او دم،یرس یشناس ستیز کالس به یوقت
 او " ادوارد سالم " گفتم ییخوشرو با. کنمیم را ادب تیرعا دهم نشان او به خواستمیم. نداد نشان هستم، آنجا من باشد دهیفهم نکهیا از اي

. کرد نگاه گرید سمت به سپس و داد تکان سري. برگرداند فتد،یب من چشم در چشمش آنکه بدون را سرش

 توانستمینم دم،ییپا یم را او یگاه. داشتم او با که بود برخوردي نیآخر نیا داشت، فاصله من با کقدمی ي دازهان به و بود آنجا روز هر او هرچند
.نگیپارک در ای ایتر کافه ، دور ي فاصله از یحت. رمیبگ را خودم جلوي

.دادمینم نشانش کرد،یم ابراز من به او آنچه از شتریب یتوجه کالس در اما. شدند یم کتریتار بروز روز شییطال چشمهاي که بود حواسم

 افسرده که بود هشداري یرن براي آنها محتواي نوشتم، میلهایم- اي در که آشکاري دروغهاي رغم یعل. بودم چارهیب من و داشت ادامه اهایرو
.هواست تیعوض تنها بودنم حوصله یب علت که کنم متقاعد را او کردم یسع. گرفت تماس ینگران با بار چند او. باشم شده

.بود خوشحال میشگاهیآزما همکار و من آشکار سردي از کیما دستکم

 الشیخ داشته، عکس ریتاث دیرسیم نظر به که حاال اما. باشد گذاشته اثر میرو من، دادن نجات در شهامتادوارد که بود نگران او نم،یبب توانستمیم
 اندازه همان به و بود شده مطمئنتر خودش به صحبتکند، من با یشناس ستیز سکال شروع از قبل تا بود نشسته زمیم ي لبه یوقت. شد راحت

.کردیم ییاعتنا یب ادوارد به زین او بود اعتنا یب ما به نسبت ادوارد که

 یساحل گردش هنکیا از اما شد، دیام نا برفبازي براي یفرصت کردن دایپ از کیما. بود شده شسته کامال خطرناك و سرد اریبس کروزی از بعد برف؛
.بود خوشحال شد،یم ریامکانپذ زودي به

.داشت ادامه یسخت به باران گذشتیم ها هفته همچنانکه

 به کیما دعوت ي اجازه تا گرفت تماس من با مارس ماه ي شنبه سه نیاول او. کرد مطلع داد،یم رخ زودي به که دادیرو کی از مرا کایجس
.ردیبگ بعد ي هفته دو در را دخترها انتخاب بهاري رقص مجلس

کرد اصرار دهم،ینم هیقض نیا به یتیاهم نیکمتر گفتم او به یوقت

"؟یکن درخواست ازش که ینداشت قصد... ست؟ین مهم برات که یمطمئن "

.است خارج میهاییتوانا ي دامنه از دنیرقص که بود روشن میبرا " خواستمینم جس، نه " دادم نانیاطم او به

 رفاقت از شتریب من وصف قابل ریغ تیمعروف از کایجس که کردم شک. نبود جدي چندان کردنم متقاعد براي او تالش " گذره یم خوش واقعا "
. برد یم لذت مانیواقع

" بگذره خوش بهت کیما با " کردم قشیتشو

 رفتیم راه کالسها نیب کنارم همچنانکه .بودم زده شگفت نداشت، را یشگیهم اقیاشت ییایاسپان و مثلثات زنگ در کایجس نکهیا از بعد، روز
.بپرسم را لشیدل که دمیترس من و بود، ساکت

 دور کیما از ممکن جاي تا خوردن ناهار طول در کایجس یوقت. دیبگو او به خواستیم که بودم یشخص نیآخر من بود، رفتهینپذ را او کیما اگر
 زد،یم قدم بعدي کالس تا من با کیما یوقت. بود ساکت فوقالعادهاي بشکل کیما .شد شتریب میترسها کرد، صحبت کیار با اقیاشت با و نشست

. نگفت زيیچ نشست، زمیم روي او و یصندل بر من که یوقت تا اما. آمدیم نظر به بدي عالمت صورتش در یناراحت. بود ساکت هنوز



کتابخانه نودهشتیا                                           نی میر   استف –گرگ و میش 

w w w . 9 8 i a . c o m 47

 در تنها که اي فاصله همان به کرد، لمسش شودیم یحت که تاس کینزد قدري به ادوارد که بودم اگاه فرد به منحصر یاحساس با شهیهم مثل
.بود تصوراتم

" کرد بهاره رقص درخواست من از کایجس...خوب" گفت کرد،یم نگاه نیزم به که یحال در کیما

." گذره یم خوش بهت یکل کایجس با " دادم نشان مند عالقه و زده ذوق را لحنم " هیعال"

 گفتم بهش " است امدهین خوشش پاسخم از که بود واضح. کند سرهمشان که گشتیم کلمات دنبال د،یدیم را دملبخن همچنانکه ".....  خوب"
. " کنم فکر موردش در دیبا

.نگفته "نه" کایجس به یقطع طور به که بود راحت المیخ هرچند رد،یبگ خود به مخالفت رنگ میصدا گذاشتم "؟ یبکن کارو نیا خوايیم چرا "

 من از بخواي اگر...اگر بدونم خواستم یم من ". کرد عوض را ممیتصم ترحم احساس. بود شده سرخ صورتش و کردیم نگاه نییپا به دوباره
 " یکن درخواست

 به اي کننده ریغافلگ شکل به که دمید را ادوارد سر چشمم، ي گوشه از اما. بودم متنفر داشتم که یگناه احساس از. کردم مکث اي لحظه براي
" بدي مثبت جواب بهش دیبا کنمیم فکر ک،یما " گفتم. بود شده کج من سمت

انداخت؟ نظر او سمت به کیما چشمان چگونه شد متوجه ادوارد ایآ " کردي؟ درخواست یکس از قبال"

" رمینم رقص مجلس به اصال من " دادم نانیاطم او به " نه "

" ري؟ینم چرا " اصرارکرد

 " کالن؟ آقاي "زد صدا دم،ینشن که یوالس به پاسخ جستجوي در معلم

کند نگاه بنر آقاي به تا برگشت یلیم یب با " کرِبز ي چرخه ".  داد پاسخ ادوارد

.کرد نگاه من به جوابم، از یآگاه براي

 یمخف براي را میموها نامردي روي از شهیهم مثل. کردم نگاه کتابم به و انداختم نییپا را سرم برداشت، من از را شیچشمها نکهیا محض به
 تمام در بار نیاول براي او رایز کنم، باور بود امده وجود به من در که را جانیه همه نیا توانستمینم. انداختم راست ي شانه روي صورتم کردن
 آن، از شتریب یحت و بود زیانگ رقت. باشت داشته نفوذ من روي حد نیا تا بدهم اجازه او به توانستمینم. بود کرده نگاه من به گذشته هفته شش

.اور انیز

. اوست به حواسم بفهمد ندادم اجازه حداقل بود، ممکن ریغ کار نیا که ییآنجا از اما. نکنم فکر او به مانده یباق زمان در کردم یسع یلیخ من
 فوراً معمول طبق که بخواهم او از کار نیا با کردم یسع. کنم جمع را لمیوسا تا کردم او به را پشتم آمد، در صدا به زنگ که یوقت سرانجام

.کند ترك را کالس

 " بال؟ "

.کوتاه ي هفته چند نیا در نه شناسم،یم را او صداي عمرم تمام انگار که طوري به د،یرسیم نظر به آشنا میبرا حد نیا تا دینبا شیصدا
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 ینم اما شد خواهم یاحساس چه دچار نقصش، و بیع یب ي چهره به کردن نگاه محض به دانستم یم. برگشتم طرفش به یلیم یب با و آهسته
 زیچ چیه او. نشد رمیدستگ زيیچ او حالت از اما. بود جمع کامال حواسم گرفتم، قرار شیرو روبه سرانجام یوقت. شوم حس آن دچار خواستم

. نگفت

. داشت وجود میصدا در اي ناخواسته یگستاخ " ؟یزن یم حرف باهام ه؟دوبارهیچ " دمیپرس سرانجام

 "نه نه،واقعا ".گفت ردیبگ را لبخندش جلوي خواست یم ییفشرد،گو هم بر را شیلبها

. ماند منتظر او. فشارم یم هم به را میدندانها دارم که دانستم یم. کردم تنفس ام ینیب از یآرام به و بستم را میچشمها

دمیپرس داشتم، نگه بسته را چشمانم شدیم تر راحت کارم کردم یم صحبت تر منسجم او با اگر

" خواي،ادوارد؟ یم یپس،چ "

" بهتره طور نیا واقعاً اما است، ادبانه یب یلیخ متاسفم،" گفت صادقانه

" هیچ منظورت فهممینم. " گفتم اطیاحت با. بود جدي کامال اش چهره. کردم باز را میها چشم

" کن اعتماد من به. مینباش دوست باهم بهتره " داد حیتوض

. بودم دهیشن قبال را جمله نیا. شدند تنگ چشمانم

 "یباش مونیپش حد نیا تا االن نبود الزم وگرنه. نشدي موضوع نیا متوجه زودتر که بده یلیخ " گفتم کنان سیه سیه میها دندان پشت از

."؟یچ براي متاسف " است کرده رشیگ غافل لحنم و کلمه نیا که بود معلوم " متاسف؟ "

 " کنه له منو یلعنت ون اون ینذاشت که نیا يبرا "

. بود شده رهیخ من به باوري نا با. بود مانده واج و هاج

دیرس یم نظر به یعصبان بایتقر آمد، حرف به سرانجام یوقت

 " ؟ مونمیپش دادم نجات را جانت که نیا از یکن یم فکر تو"

" یهست که دونم یم " گفتم تندي به

" یدون ینم یچیه تو " بود ینعصبا واقعا حاال

 جمع را میها کتاب کدفعهی. کنم رها سرش بر خواستم یم که شوم یاتهامات لیس خروج از مانع تا بستم را دهانم و برگرداندم را میرو سرعت به
 به ام چکمه نوك رفتیم انتظار که همانطور اما شوم خارج اتاق از یناگهان حرکت کی با خواستمیم. رفتم در سمت به. شدم بلند و کردم

. بروم و کنم رها جا همان را ها آن کردم فکر و ستادمیا اي لحظه براي. افتادند دستم از کتابها و کرد ریگ در چهارچوب

 و سخت صورتش. داد من به را ها آن. بود کرده جمع کدستهی در را ها آن من از شیپ و بود؛ آنجا او. دارم برشان تا شدم خم و دمیکش یآه
.بود جدي
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" متشکرم " گفتم سردي به

" کنم یم خواهش " داد پاسخ. شدند کیبار شیچشمها

.رساندم ورزش سالن به را خودم و شدم دور او از خرامان کنم، نگاه سرم پشت به که آن یب و برگشتم دوباره ستادم،یا راست سرعت به

 بود، خوب نیا البته. داد ینم پاس من به گروه اعضاي از کدام چیه. میشد البسکتب بازي مشغول. بود زیآم خشونت اي انهیوحش طرز به باشگاه
 پر را ذهنم تمام ادوارد فکر رایز بودم، شهیهم از تر بد امروز. انداختمیم خودم همراه را گرانید یگاه.خوردم نیزم بار نیچند حال نیا با یول

 نفس رفتن موقع شه،یهم مثل. شد یم افکارم وارد داشتم، ازین تعادل به که یوقت درست اما کنم، تمرکز میپاها روي کردم یسع. بود کرده
دم؛یدو وانت سمت به بایتقر. دمیکش یراحت

 اگر و کردم یم عوض را عقب چراغهاي دیبا. بود دهید یجزئ بیآس تنها تصادف در وانت. کنم دوري ها آن از خواستمیم که بودند اديیز افراد
 اي گوشه از یوقت. بفروشند قطعاتش براي را ونشان بودند شده مجبور لریتا نیوالد. کرد یم دایپ بهتري ظاهر نم،ک رنگ را آن توانستم یم
 قدم به شروع دوباره. است کیار او که شدم متوجه. خوردم جا بایتقر. بود داده هیتک وانتم پهلوي به که دمید را رهیت و بلند اي کرهیپ دم،یچیپ

.کردم زدن

" کیار ،یه " زدم شیصدا

" سالم،بال "

 زده شگفت بعدیش کلمات لیدل نیهم به بودم، نکرده شیصدا ناراحت لحن به یتوجه "؟ خبر چه " گفتم کردمیم باز را در قفل که طور همان
.کرد ام

 تر آرام آخر کلمات دنآور زبان به نیح در شیصدا "؟ ايیب بهاره رقص یمهمون جشن به من با خوايیم...که کردم یم فکر داشتم فقط من "
. شد

 " دختراست با انتخاب کردمیم فکر " گفتم. کنم صحبت دهیسنج توانستمینم که بودم شوکه آنقدر

 " طوره نیخوب،هم" کرد قبول خجالتزده او

بزنم لبخند یگرم به کردم یسع و آوردم دست به را آرامشم

." رمیم اتلیس به روز آن من اما دعوتت، از ممنون "

" بعد ي دفعه دیشا ،باشه، اوه " گفت

ردیبگ جدي آنقدر را حرفم خواستمینم. گرفتم گاز را لبم بعد و " حتماً" موافقتکردم

 و فشردیم هم بر را شیلبها. بود حرکت در وانتم روبروي ادوارد. دمیشن اي آهسته ي خنده صداي. رفت مدرسه سمت به و برگشت ديیام نا با
 ییصدا با را نیماش موتور. دمیکوب شدت به سرم پشت را در سپس رفتم، داخل و کردم باز را در دیشد یتکان اب. کردیم نگاه شیجلو به

 به من جلوي ،یآرام به من از نترییپا قسمت دو بود، نشیماش در ادوارد. کردم جلو عقب را نیماش راهرو در و رساندم تند دور به گوشخراش
.بماند اش خانواده منتظر تا کرد توقف همانجا. بست را راهم و درآمد حرکت
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 و بزنم براقش وولوي پشت به کردم فکر خود با. بودند ایتر کافه اطراف هنوز اما آمدند، یم سمت نیا به که نمیبب را شانیچهارتا توانستمیم
 در یکراول لریتا سرم، پشت درست. بود شدن لیتشک حال در یصف. انداختم نگاه پشتم ي نهیآ به. بودند آنجا اديیز شاهدان که فیح اما بروم،
 ام یصندل در یوقت. بودم یعصب حد از شیب او به دادن جواب براي. دادیم تکان دست میبرا بود شده صاحبش راًیاخ که ییسنترا لیاتوموب

 ي نهیآ به ینگاه. بود لریتا دم،کر نگاه آنجا به. دمیشن مسافرم ي پنجره از اي ضربه کردم،یم نگاه میجلو نیماش جز ییهرجا به و بودم نشسته
 مهین تا. بود سفت. بکشم نییپا را پنجره تا شدم خم راننده نیکاب در. بود باز آن درب و روشن همچنان نشیماش. شدم جیگ انداختم، پشتم

.شدم الشیخیب و دمیکش نییپا

.ستین من ریتقص انراهبند که بود واضح " افتادم ریگ ادوارد پشت لر،یتا متاسفم " گفتم یناراحت با

گفت و زد لبخندي

 " بپرسم ازت زيیچ میا افتاده ریگ نجایا که نیح نیا در خواستم فقط دونم،یم "

. باشد داشته تیواقع توانستینم نیا

"؟ یکن دعوت بهاري رقص یمهمون به منو ممکنه " داد ادامه

.ستین لریتا ریتقص اند، آورده سر به را صبرم ي کاسه کیار و کیما اگر که ندمایم ادمی دیبا " لریتا ستم،ین شهر تو من " گفتم تندتري لحن با

" گفت کیما آره، "کرد قیتصد را حرفم

"... چرا پس "

" یباش گفته دستش از شدن خالص براي نویا بودم دواریام " انداخت باال شانه

. بود او ریتقص کامالً خوب، اریبس

" رمیم شهر از خارج به واقعا من. لریتا متاسفم " کنم،گفتم هانپن را خشمم کردمیم یسع که یدرحال

 " برجاست پا رقصمان مجلس صورت هر در. ستین یمشکل "

. کردم نگاه میجلو به. کنم احساس ام چهره در را یزدگ بهت توانستمیم. بود افتاده راه لشیاتومب سمت به دهم، جواب او به بتوانم آنکه از قبل
 شیر به داشت مسلما. بود شده دوخته من به عقبش ي نهیبرآ ادوارد چشمان. شدند ولوو وارد یآرام به که دمید را جسپر و متا ،یرزال س،یآل

.است دهیشن را آورد زبان بر لریتا که یکلمات تک تک ییگو د،یخندیم من

 موتور دور. رنگ اي نقره ولووي آن جز رساند،ینم یبیآس آنها از کدام چیه به کوچک برخورد کی...داشت گاز پدال فشردن به ديیشد لیم میپا
. بود شدن دور حال در سرعت به ادوارد و بودند شده لشانیاتوموب سوار آنها ي همه اما. کردم تند را

 شام براي مگرفت میدم،تصمیرس خانه به یوقت. کردم یم زمزمه خود با لب ریز را راه طول تمام. کردم حرکت خانه سمت به اطیاحت با و آهسته
.کردیم مشغول یمدت براي را فکرم اما داشت، یطوالن و سخت یدستورالعمل. کنم درست مرغ الدايیانچ
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 و بود کایجس. باشد مادرم ای یچارل بود ممکن اما داشتم، واهمه یگوش برداشتن از. زد زنگ تلفن جوشاندم،یم آب در را فلفل و ازیپ داشتم یوقت
 شیشاد در شده که هم کوتاه یمدت براي کردم یسع. رفتیپذ را دعوتش او و رفت سراغش کیما مدرسه، از عدب د؛یرس یم نظر به خوشحال

. باشم کیشر

 ستیز کالس من با که یخجالت دختر همان ، آنجال که گفتم او به صادقانه. بدهد هم لورن و آنجال به را بخش مسرت خبر نیا تا رفتیم دیبا او
 زیم سر بر و بود ینجوش و سرد دختر که لورن کردم شنهادیپ نیهمچن. کند دعوت یمهمان در شرکت براي کیار زا تواند یم داشت، یشناس
. ستیخوب ي دهیا کردیم فکر جس. است نکرده دعوت او از یکس هنوز بودم دهیشن. کند دعوت لریتا از کرد، ینم یتوجه چیه من به ناهار

 شیصدا در شتريیب صداقت کنم، شرکت رقص یمهمان آن در هم من که کرد آرزو یوقت بود، راحت کیما بابت از الشیخ گرید که حاال
.کردم بهانه را اتلیس به رفتن من اما. کردم احساس

 ینم دلم. کردم قطعه قطعه اديیز دقت با را مرغ. کنم متمرکز شام کردن آماده روي را ذهنم کردم یسع گذاشتم، را یگوش که نیا از بعد
 لیتحل هیتجز بود، برده کار به امروز ادوارد که را یکلمات تک تک کرد یم یسع و بود آشفته ذهنم اما برگردم، اورژانس اتاق به ارهدوب خواست

"م؟ینباش دوست هم با بهتره " بود چه حرف نیا از منظورش. کند

 یحت ما پس... کرد یم دواریام مرا دینبا او. ام شده بشمجذو چقدر بود دهیفهم حتما او. خورد چیپ ام معده کردم، درك را شیواقع منظور یوقت
...میباش دوست میتوانست ینم

 من به اي عالقه چیه اون که هیعیطب ".کردم فکر تیعصبان با سوزاند را میچشمها بود، دستم در که ازيیپ. نداشت اي عالقه من به اصال او چون
 " باشه نداشته

 بلند نیزم از را بزرگ ون کدستی با توانست یم احتماال و...! نقص و بیع یب...بایز...باشکوه...جذاب. بود او اما نبودم، یجذاب و جالب آدم من
 جنوب در اي مدرسه به دیام با و دم،یرسیم برزخ نیا در خودم مجازات به دیبا. کردمیم ترکش دیبا. بگذارم شیتنها توانستمیم. شد خوب. کند
. رمیبگ یلیتحص ي نهیزه کمک تا رفتمیم ییهاوا ای یغرب

 سبز فلفل بوي و آمد خانه به یچارل یوقت. کردم متمرکز نخل درختان و یآفتاب سواحل روي را فکرم گذاشتم،یم فر داخل را الدایانچ که یدرحال
 ايیشد،کالفرنیم دایپ یکیمکز غذاي آن در که ییجا نیکترینزد احتماال. کنم سرزنش را او توانستم ینم من. شد مردد ید،کمیرس مشامش به

 غذا از دیرسیم نظر به. بزند را گاز نیاول بتواند که بود شجاع آنقدر اما کوچک شهر کی سیپل فقط بود،گرچه سیپل کی او اما. بود یجنوب
.است آمده خوشش

 زيیچ هی تونمیم بابا، " دمیپرس کرد، متما را شیغذا باًیتقر که یوقت. بود جالب کرد، یم اعتماد من به خانه آشپز امور در جیتدر به نکهیا دنید
" بگم؟

" بال؟ یبله،چ "

. " قبوله؟...اتلیس رمیم شنبه یبدون خواستمیم فقط اوم، "

 او با را موضوع گرفتم میتصم آخر دست نیبنابرا کردم یگستاخ احساس اما نداشت، یخوب ي کارسابقه نیا رم،یبگ اجازه او از خواستمینم
. بگذارم انیدرم
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بود ممکن ریغ نباشد، فرکس در زيیچ که نیا تصور او براي "؟ چرا ". گفت بود کرده تعجب سوالم از که یحال در

" انداختم لباسا به ینگاه هم دیشا و محدوده یلیخ نجایا ي خونه کتاب. بخرم کتاب تا چند خوام یم راستش "

.بود خودم ي عهده به نیبنز ي نهیهز البته. بدهم نیماش پول نبود الزمگرید که بودم ممنون یچارل از. داشتم گذشته به نسبت شتريیب پول

.کردمیم فکر آن به هم خودم که بود زيیچ همان نیا " دهینم نشون خوب یلیخ و سوخت مصرف زانیم نتیماش احتماالً " گفت

 " تاکوما شد الزم هم اگر کنم، یم توقف ایالمپ و سانو مونته توي راه نیب. دونمیم"

 "؟ ريیم تنهاي " دیسپر

" بله ". باشم داشته یپنهان پسر دوست که دیترس یم نیا از ای بود لیاتومب یخراب نگران یچارل میبگو توانمینم

 " یبش گم ممکنه. هیبزرگ شهر اتلیس " گفت ینگران با

" نباش نگران بخونم، رو نقشه تونمیم ضمن در...اتلهیس برابره پنج ،یبزرگ نظر از کسیبابا،فن "

" ام؟یب باهات خوايینم "

 یلیخ. گذرهیم ایفروش لباس رختکن توي روزم تمام احتماال. بابا ستین یمشکل ". کنم پنهان را وحشتم ممکن، شکل نیبهتر به کردم یسع
 " است کننده خسته

" باشه اوه، ": گفت و کرد سالح خلع را او بالفاصله کوتاه، مدت کی براي یحت زنانه هاي یلباسفروش در نشستن فکر

" ممنون " گفتم لبخندي با همراه

" گرديیم بر موقع به رقص براي "

 از بهتر او" بابا رقصمینم من...نه ". باشد مطلع رستانیدب رقص هايیمهمان برگزاري زمان از پدري داشت امکان یکوچک شهر نیچن در فقط! اَه
. ام برده ارث به او خود از بلکه. ام نبرده ارث به مادرم از را تعادل عدم مشکل من که دیفهمیم دیبا گران،ید

. " درسته.اوه " گفت بود شده متوجه نیا از شیپ البته

 معرض در را خودم خواستمینم. کردم پارك اي نقره ولووي از ممکن ي نقطه نیدورتر در شدم، نگیپارک ي محوطه وارد یوقت بعد روز صبح
 خورد سر دستم از رفتم،یم ور دیکل با که طور همان و شدم ادهیپ لمیاتومب از. شوم بدهکار نو نیماش کی او هب هم آخر دست و دهم قرار وسوسه

 را آن بکنم، کاري بتوانم که نیا از قبل و شد ظاهر ديیسف دست بردارم، را دیکل تا شدم خم یوقت. افتاد یآب ي چاله م،داخلیپا جلوي و
.تادمسیا راست و شدم بلند عیسر. برداشت

. بود داده هیتک وانتم به من کنار درست کالن ادوارد

" ؟یکنیم کارو نیا چطور "دمیپرس تعجب، به ختهیآم یرنجش با

"؟ کنمیم چطور ویچ "
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.انداخت دستم در را آن کردم، دراز گرفتنش براي را دستم یوقت. گرفت میجلو را دیزد،کلیم حرف که طور همان

 " شهیم داتیپ بادناکجاآ از ییهوی که نیهم "

 " یتوجه یب اطرافت به نسبت العادهاي خارق طرز به که ستین من ریتقص بال، ".. مخمل لطافت به بود آرام شهیهم مثل شیصدا

 تا ندازمیب نییپا را سرم شدم مجبور. قیعم و درخشان یطالئ ینوع بودند؛ روشن دوباره شیچشمها. کردم اخم نقصش و بیع یب ي چهره به
.کنم مرتب را برهمم و هم در رافکا

 با که نیا نه ندارم، وجود من یکن تظاهر قراره کردمیم فکر ؟یبست راهو شبید چرا" دمیپرس مصرانه دم،یدزد یم او از را نگاهم که یحال در
" یکن کشم زجر رفتارت

" دادمیم بهش شانسو نیا دیبا. خودم نه کردم، کارو نیا لریتا خاطر به " گفت و دیخند لب ریز

 را استخوانش مغز تا خشمم آتش داشتم انتظار. کند انیب را احساساتم یخوب به که کنم دایپ اي کلمه نتوانستم "... تو "گفتم دهیبر دهیبر
شد اش خنده ي هیما تنها اما بسوزاند،

" نداري وجود تو کنمینم وانمود "داد ادامه او

 چشمان در خشم " بدي انجامش خودت یخواست بکنه کارو نیا نتونست لریتا نیماش یوقت بدي؟ آزار مرگ سرحد تا منو خواي یم پس"
.دیکش شعله رهاشیت

.شدینم دهید او در یطبع شوخ از اثري چیه و شدند فشرده هم به شیلبها

 را میرو. بودم یآرام ردف معموال. کردم تعجب خودم از. بزنم را زيیچ داشتم دوست یلیخ. سوخت یم میدستها کف " یاحمق واقعا تو بال، "
. دادم ادامه رفتن راه به کنان شلوپ شلپ " کن صبر " زد ادیفر. شدم دور ادوارد از و برگرداندم

.کردیم حرکت همراهم یراحت به و آمد کنارم او اما

نکردم یتوجه حرفش به " بودم گستاخ یلیخ متاسفم،" گفت رفت،یم راه که طور همان

" بود ادبانه یب لحنم حال هر به یول بوده، دروغ رفمح گمینم من " داد ادامه

 " ذاري؟ینم تنهام چرا " کردم لند و غر

" کردي پرت حواسمو یول بپرسم، ازت زيیچ هی خواستمیم "

.بود کرده شگلیطبع شوخ دوباره دیرسیم نظر به. دیخند یآرام به

 " نداري؟ یتیشخص چند یروان اختالل تو " دمیپرس یسخت به

" یکنیم تکرار رو حرفا همون داري ازب "

 "؟یبپرس خوايیم یچ خب؟ باشه، " گفتم و دمیکش یآه
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" گمیم رو بهاره رقص روز که یدونیم...بعد ي هفته ي شنبه اگر... کردمیم فکر داشتم "

 " ؟یکن یخوشمزگ یکنیم یسع داري "کردم قطع حرفشرا

.بود شده سیخ باران از کامال صورتم ،کنم نگاه اش چهره به تا گرفتم باال را سرم یوقت

. " کنم؟ تموم حرفمو من بذاري و یکن لطف شهیم " شدیم دهید چشمانش در زيیآم طنتیش برق

 کار تا رمیبگ را خودم جلوي توانستمیم طور نیا. شدند قفل هم در انگشتانم که طوري کردم، قالب بهم را میدستها و گرفتم گاز را لبم
. ندهم انجام عجوالنهاي

 " برسونه نشیماش با رو تو که هست نفر هی کردم فکر و ريیم اتلیس به روز اون دمیشن "

.بود رمنتظرهیغ یلیخ

" ؟یچ " دمیپرس. ستیچ منظورش که نبودم مطمئن

 "کنه؟ یهمراه اتلیس تا رو تو یکس خوايیم "

" ؟یک "دمیپرس واج و هاج

. بود یذهن ي افتاده عقب کی با کردن صحبت حال در ییگو که کردیم انیب يطور را حرفها از کدام هر" خودم معلومه، "

. "؟ چرا " بودم سردرگم هنوز

" برسه اونجا به بتونه وانتت که نبودم مطمئن. باشم کرده یکمک خواستم طوري نیهم اتل،یس برم ندهیآ ي هفته چند تو داشتم قصد خب،"

 تا بودم متعجب شتریب. کردم رفتن راه به شروع دوباره " ممنونم یلیخ بودي نگران برام که نیا اطرخ به. کنهیم کار یعال هم یلیخ من وانت "
.یعصبان

. " برسونه؟ اتلیس به رو تو نیبنز باك هی با تونهیم وانتت مگه یول " رساند من به را خودش دوباره

شمسخر ولووي اون با احمق ي پسره " داره تو به یربط چه نیا دونمینم "

" ماست ي همه ي فهیوظ یعیطب منابع رفتن هدر به از ريیجلوگ"

 باهات تونمینم " بودم متنفر احساس نیا از من و گرفت فرا را وجودم یبیعج جانیآوردم،ه زبان بر را اسمش یوقت " ادوارد بخواي راستشو"
.  " یبش دوست من با نداري دوست تو کنمیم فکر. باشم داشته اي رابطه

 " ندارم دوست که نیا نه م،ینباش دوست باهم بهتره گفتم "

 " شد روشن برام یچ همه حاال متشکرم، اوه، " گفتم زيیآم هیکنا لحن با

 نیا با. کنم نگاه صورتش به توانستمیم تر راحت من و میبود ستادهیا ایتر کافه بانیسا ریز. رومینم راه گرید شدم متوجه که بود موقع آن تازه
.کردینم یکمک ذهنم شدن روشن به اش چهره دنید وجود
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داد حیتوض

" بال شدم، خسته رمیبگ فاصله ازت کنمیم یسع همش که نیا از منم اما. ینباش دوستم که تره عاقالنه...نیا "

.بود حرارت و شور از پر شیصدا و احساس از سرشار یباشکوه طرز به چشمانش آورد، زبان به را آخر ي جمله یوقت

 "؟ ايیم اتلیس به من با " دیپرس پرشور لحن همان با

.دادم تکان سر فقط نیبنابرا کنم، صحبت توانستمینم هنوز

. شد جدي چهرهاش بعد و زد یکوتاه لبخند

 " نمتیب یم کالس سر. ريیبگ فاصله من از واقعا دیبا تو " داد هشدار

.رفت م،یبود آمده که یراه همان از و برگشت یناگهان یحرکت با
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خون گروه-پنجم فصل

.کردم باز یسیانگل کالس سمت به را راهم یگم در سر با

.است شده شروع باًیتقر درس دمینفهم یحت گذاشتم، کالس درون به قدم که یزمان

 آخر تا. نشستم عجله با و مشد سرخ خجالت از " سوان ن،خانمیشد ملحق ما به نکهیا از ممنون" گفت کنندهاي ریتحق لحن با سونیم آقاي
.است ننشسته من کنار یعنی خود، یشگیهم جاي در کیما که نشدم متوجه کالس

 نظر به. شدم دهیبخش کل در که کردم حساب خودم شیپ نیبنابرا. بودند منتظرم در کنار دو هر کیار و او معمول طبق اما کردم، گناه احساس
 گمان. کردیصحبتم هفته آخر هواي آبو گزارش ي درباره شوق و ذوق با میرفت یم راه که همانطور است شده سابق هیشب شتریب کیما دیرس یم
 کردم یسع. شد یم ریپذ امکان اش یساحل سفر ي برنامه دیشا صورت نیا در و بشود متوقف یکم مدت براي است قرار باران بارش رفت یم

 دما آمد، ینم ای آمد یم باران. نباشد یباران ای باشد یباران هوا. بود یسخت کار. دهم شانن مشتاق را خود روز،ید در او کردن دیام نا جبران براي
.دیرسیم درجه چهل به حداکثر

 هم نیا دیشا. باشد نبوده یواه الیخ بود، گفته آنچه ي همه و ادوارد نگاه طرز کنم قبول توانستمیم یسخت به. گذشت یرگیت در صبح یباق
 واقع او توجه مورد واقعاً که بود نیا از شتریب یلیخ باشم دهید ایرو آنکه امکان.بودم گرفته اشتباه تیواقع با که بود اي کننده قانع ايیرو فقط
 شکل به دوباره ایآ که نمیبب را اش چهره خواستمیم. بودم تاب یب و قرار یب شدم، ایتر کافه وارد کایجس همراه که یزمان نرویا از باشم شده

 یراست به ام، دهیشن صبح امروز کردم یم فکر که را آنچه و داده رخ اي معجزه دیشا ای است آمده در قبل احساس یب و سردخون آدم همان
.بودم دهیشن

 همه و بودند کرده رقص دعوتبه را گريید هاي پسر آنجال و لورن. کرد یم یوراج رقصش جشن هاي برنامه ي درباره همچنان کایجس
!هستم پرت حواس و جیقدرگ چه که دندینفهم اصالً آنها. بروند شنج به هم با خواستندیم

بود؟ رفته خانه به اینبود،آ او اما بودند، آنجا گرشانید چهارتاي. شد رهیچ من بر ديیام نا بودم، دوخته چشم او زیم به دقت با که همانطور

 فقط. دمیخر مونادیل بطري کی تنها نیهم خاطر به بودم، دستداده از را میاشتها. شدم صف وارد بود، کایجس هاي یوراج به گوشم که همانطور
.کنم بق و نمیبنش خواستمیم

 پاره افکارم ي رشته او اسم آمدن زبان به با سرانجام "! نشسته تنها امروز چرا که تعجبم در. شده رهیخ تو به دوباره کالن ادوارد " گفت کایجس
.شد

 نشست یم شهیهم که ییجا مقابل ایتر کافه سوي آن در ،یخال زیم پشت نم،یبب را ادوارد تا کردم دنبال را شا رهیخ نگاه. دیپر باال ناگهان سرم
 با که همچنان بروم، ششیپ که کرد اشاره انگشت با و برد باال را دستش. خورد گره هم با نگاهمان کباری. بود شده رهیخ من به کج لبخندي با

.زد من هب یچشمک بودم، شده رهیخ ناباوري

" ؟ییتو منظورش " دیپرس زيیآم نیتوه تعجب با کایجس

گفتم لب ریز کنم راحت را الشیخ نکهیا براي
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"خوادیم یچ نمیبب برم، بهتره اوم،. داره کمک به ازین یشناس ستیز فیتکل در دیشا"

 شیروبرو یصندل پشت دیترد با دم،یرس زشیم به که یوقت. کنم احساس سرم پشت را کایجس ي رهیخ نگاه توانستمیم رفتم یم که همچنان
.ستادمیا

" ؟ینیشینم من شیپ امروز چرا "دیپرس زنان لبخند او

 وجود تواندیم با،یز حد نیا تا فردي نکهیا کردن باور. داشت لب بر لبخند هنوز او. نشستم آگاه خود نا کردم یم نگاهش اطیاحت با که یحال در
 منتظر دیرسیم نظر به. شوم داریب خواب از من و شود محو زدن هم به چشم کی در ناگهان که دمیترسیم. ودب مشکل میبرا باشد، داشته یخارج
.میبگو زيیچ من تا است

"! کرده فرق رفتارت "آمدم بر اش عهده از سرانجام

 کارو نیا یحساب درست رم،یم هنمج به دارم که حاال گرفتم میتصم"کرد ادا هم سر پشت را کلمات ي هیبق سپس کرد، مکث او "..... خوب "
"بکنم

.گذشتند یم همانطور ها هیثان. بفهمم اشرا یمعن که بزند یحرف ماندم منتظر

" ندارم حرفت نیا ي درباره یخاص نظر ،یدونیم " شدم متذکر سرانجام

." هستند یشاک دمیدزد رو قاپت من نکهیا براي دوستات کنمیم فکر" کرد عوض را موضوع بعد و زد لبخند دوباره. " دونمیم "

.کنم احساس بود، پشتم کردن باران گلوله حال در راکه نشانیسنگ نگاه توانستمیم " ارنیم دوام اونا "

" پسندم بهشون رو تو من ممکنه ، گرچه" گفت شیچشمها در یبدجنس روي از یدرخشش با

.دادم قورت را دهانم آب

" ايیم نگران نظر به " دیخند او

" شده؟ کارها نیا باعث یچ...راستش شدم، ریگ غافل " شد فیضع میصدا مضحکانهاي شکل به اما "هن "گفتم

" شمیم الیخ یب دارم نیهم براي. شدم خسته تیدور از گفتم، بهت"

.بودند جدي اش ییاُخرا چشمهاي اما داشت لب بر لبخند هنوز

" ؟یشیم الیخ یب " کردم تکرار یجیگ با

"!باد بادا چه هر. بدم انجام دوستدارم که رو کاري اون خوامیم حاال. شدم منصرف بودن خوب ايبر تالش از. آره "

.گرفت خود بر جدي یلحن شیصدا و شد محو لبخندش دادن حیتوض نیح در

" کردي جمیگ دوباره "

.شد ظاهر دوباره زشیانگ جانیه و یکجک لبخند
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" زنمیم حرف ادیز هستم تو با وقت هر که مشکالتمه از یکی نیا "

" ارمینم در سر یچیه حرفات از حرف از. نباش نگران حاال " گفتم طعنه با

"! باشه نطوریهم دوارمیام "

"؟ میهست قیرف: ساده زبان به حاال خوب "

"... قیرف" رفت فرو فکر به دیترد با

"! نه ای " گفتم لب ریز

" ستمین برات یخوب دوست که دمیم هشدار بهت حاال از من یول. میکن امتحان میتونیم نظرم به خوب،" زد پوزخند

.بود جدي هشدارش خنده، پس در

نگهدارم متعادل را میصدا و رمیبگ دهیناد را شکمم یناگهان لرزش کردم یسع

" یگیم یلیخ رو نیا تو " کردم ادآوريی

"یکن یم دوري من از ،یباهوشباش اگر. یکن باور را حرفم که منتظرم هنوز من. ديینم گوش حرفم به تو نکهیا خاطر به آره، "

" کردي مشخص یواضح طور به منو هوش زانیم حرفت، نیا با کنمیم فکر " کردم تنگ را میچشمها

.زد لبخند اي عذرخواهانه حالت با

.بدهم خاتمه کننده جیگ نظر دلتبا نیا به تا کردم یسع " م؟یباش هم دوست میکن یسع میتونیم نباشم، باهوش من... که یوقت تا نیبنابرا"

" درسته...نظرم به. "

.کنم کار چه دیبا حاال که نبودم مطمئن بودند، شده دهیچیپ مونادیل بطري دور که دستانم به کردم، نگاه نییپا به

 دهانم از قتیحق معمول طبق و شدم مستش سر کردم، نگاه اش یطالئ قیعم چشمهاي به " ؟یکنیم فکر یچ به " دیپرس کنجکاوي روي از
.دیپر رونیب

" ؟یهست یچ تو کنم کشف کنمیم یسع من "

.کرد حفظ حالت همان در را لبخندش تالش یکم با اما شد، جدي اش چهره

" ؟یداشت هم یشانس " دیپرس مقدمه یب

"! چنان آن نه " گفتم

" هستن؟ یچ هات هیفرض " دیخند
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 که یحال در. نکنم اي اشاره آنها به که نداشت یراه چیه. بودم دودل پارکر تریپ و نیبروسو نیب گذشته ماه طول در. شد سرخ خجالت از صورتم
دیپرس کننده وسوسه شدت به لبخندي با کرد،یم خم سمت کی به را سرش

" ؟یبگ من به خواي ینم "

." آوره خجالت یلیخ " دادم تکان را سرم

" است کننده دیام نا واقعا ،یدونیم خودت" زد غر

"نه " کردم مخالفت سرعت هب

 گذرهیم مغزش تو که زيیچ خوادینم یکس که لیدل نیا به فقط. باشه کننده دیام نا دیبا چرا که کنم تصور تونمینم" کردم تنگ را چشمانم
 نیا کجاي االح... ؟یکن فکر منظورش به تا داره نگهت داریب رو شب تمام که بزنه بهت یمشکوک و کننده جیگ حرفهاي اگر یحت بگه؟ بهت

"است؟ کننده دیام نا موضوع

.کرد اخم

دادم ادامه بود، شدن آزاد درحال اکنون ام فروخورده خشم

 کی مثل تو با که یوقت تا گرفته تیوضع نیممکنتر ریغ در تیزندگ دادن نجات از. کرده ادیز بیغر و بیعج کارهاي آدم اون میبگ بهتره ای"
 کننده! دیام نا تونهینم هم نایا.  گهینم زيیچ بده، حیتوض زهایچ نیا مورد در دهیم قول هم یوقت یحت. هکنیم رفتار شده نینفر و پست آدم

"باشه

"؟ نه مگه ،یرفت در کوره از زود کم کی "

" ادینم خوشم دوگانه هاي برخورد از "

.زد پوزخند کدفعهی و انداخت، کوتاه ینگاه ام شانه روي از. میشد رهیخ گریکدی به لبخندي چیه یب

"؟ هیچ "

 تمسخر با دوباره "نه ای بده صلهیف ما دعواي به ادیب که کنهیم نیسنگ سبک داره. ستین خوب تو با من برخورد کنهیم فکر پسرت دوست "
.زد پوزخند

" یاشتباه در که مطمئنم صورت هر به یول ؟یکن یم صحبت یک ي درباره دونمینم " گفتم سردي به

" شهیم رو راحت دستشون مردم شتریب بودم، هگفت بهت. ستمین "

" من جز به البته "

." نطورهیا چرا کنم یم تعجب "رفتند فرو فکر به شیچشمها کرد، رییتغ حالتش ناگهان " تو جز به بله،"

 نگاه آنکه بدون بودم زیم ي رهیخ که یحال در و. شدم متمرکز مونادمیل درپوش کردن باز بر. کردمیم شدور نگاه ینیسنگ از را میچشمها دیبا
.دمینوش جرعهاي کنم،
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" ؟یستین گرسنه "دیپرس یحواسپرت با

" ؟یچ تو. نه " گفتم و کردم نگاه شیروبرو یخال زیم به. چدیپ یم هم به ام روده و دل و است ستیخال شکمم که اورمیب ادی به خواستمینم

.ردبیم لذت یخصوص اي فهیلط از که انگار. نشدم حالتش متوجه

" ستین ام گرسنه نه "

" ؟یبکن بهم یلطف هی شهیم " دمیپرس درنگ لحظهاي از بعد

. "؟ بخواي یچ داره یبستگ " شد اریهوش ناگهان

.ماند منتظر اطیاحت به ختهیآم کنجکاوي با کردم جمعش خاطر " ستین اديیز زیچ "

 حداقل! بدي اخطار بهم قبل از ريیبگ دهیناد منو خودم منافع بخاطر یگرفت میتصم که بعد ي دفعه یتونست یم کاش...کردمیم فکر داشتم"
.دوختم چشم بود آن کردن باز حال در کوچکم انگشت که مونادیل بطري در به صحبتکردن نیدرح." کنمیم آماده رو خودم نجوريیا

.ردینگ اش خنده تا فشرد،یم بهم را شیلبها او آوردم باال را سرم یوقت

" ادیم همنصفان نظر به "

" ممنونم. "

" بپرسم؟ زيیچ هی ن،یدرعوضا تونمیم حاال خوب " دیپرس

"! یکی فقط "

". بگو بهم ههاتویفرض از یکی "

" نه رو یکی نیا. " زدم ادیفر

" بدي جواب هی دادي قول فقط نکردي، محدود دنیپرس سوال در منو تو " کرد ادآوريی من به

" زدي خودت قولهاي ریز بالق هم تو و " کردم ادآوريی هم من

" خندمینم...هیفرض هی فقط "

 به یکوتاه نگاه اهشیس بلند هاي مژه انیم از نافذش و ییاخرا چشمهاي با بعد و. انداخت نییپا را سرش. نداشتم یشک چیه" خنديیم چرا، "
..انداخت من

" کنمیم خواهش" دیپرس و شد خم طرفم به

!شدیم قفل داشت مغزم. زدم پلک

بود؟ داده انجام را کار نیا چطور
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" یچ! هان ؟"دمیپرس او از. شدم جیگ

" بگو بهم کوچکترو هییفرض هی فقط لطفا" بود من به رهیخ چشمانشهنوز

" زده شتین تهیویواکتیراد عنکبوت کی... خب " بودم؟ اراده یب و فیضع آدم کی فقط من ای کرد؟یم هم زمیپنوتیه او ایآ

" ستین خالقانه یلیخ " گفت تمسخر با او

" دمیفهم من که بود زيیچ ي همه نیا. متاسفم " گفتم خاطر یدگیرنج با

" نشدي هم کینزد یحت تو " دستانداخت مرا او

" ست؟ین کار در یعنکبوت چیه "

" یچیه "

" اي تهیویواکتیراد چیه و "

" چکدومیه "

"! لعنت " دمیکش یآه

" کنهینم تیاذ منو هم دیپتونایکر گاز یحت " دیخند بسته دهان با او

" ادته؟ی بخندي، نبود قرار"

.کند جدي را صورتش کرد یسع

" کنمیم دایپ جوابو باالخره " دادم اخطار او به

" ندي انجام کارو نیا اصال کاش " شد جدي دوباره او

"؟... که چون"

" ؟یچ باشم بدي پسر اگر ؟یچ نباشم قهرمان ابر کی من اگر ". بودند ریناپذ رسوخ چشمانش اما. زد لبخند یگوشیباز با او

" کنمیم درك. اوه "

 که طوري شد، جدي کدفعهی صورتش. باشد داده بروز را یقتیحق یاتفاق طور به نکند بود دهیترس انگار شد جدي شدت به اش افهیق ناگهان
" ؟یفهمیم واقعاً ". باشد زده حرف اديیز بخواهد که نیا بدون انگار

"؟ یخطرناک تو ". بود خطرناك او. شد تندتر قلبم ضربان بردم، یم یپ خودم سخن یواقع یمعن به که انطورهم

.بفهماند من به را مطلب نیا تا کرد یم تالش مدت نیا تمام در
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 باور من نه،. یستین بد یول " گفتم لب ریز و دادم تکان سر. کنم درکشان توانستمینم که بود یاحساسات از پر چشمانش. کرد نگاه من به فقط او
" یباش بد تو که کنم ینم

" یکن یم اشتباه تو". انگشتانشچرخاند نیب را آن بعد و برداشت را ام بطري در. انداخت نییپا سرشرا. بود دنیشن قابل ریغ بایتقر شیصدا

 و... صبر یب و مشتاق فقط اما. بود هم واضح البته که. گفت که بود همان منظورش. کردمینم ترس احساس چرا که تعجبکردم. شدم رهیخ او به
 یخال بایتقر ایتر کافه شدم متوجه که یزمان تا سکوت. داشتم بودم او کنار وقت هر که یاحساس همان. بودم او مجذوب گريید زیچ هر از شتریب

.دیکش طول شده،

" شهیم رمونید داره " دمیپر میپاها روي

.شدینم دهید اصال که چرخاند یم چنان را بطري درپوش " رمینم کالس امروز من " گفت او

"؟ چرا "

.بود نگران هم هنوز چشمانش اما " میچونیبپ رو کالس وقت چند هر که خوبه یسالمت براي " زد لبخند

" رمیم من خب، " گفتم او به نداشتم، را کارها نیا جرات و دل که من

" نمتیبیم بعداً ". کرد معطوف درپوش به را توجهش

 و باشد نخورده تکان هم متر یکسانتی شیجا از شوم مطمئن تا انداختم او به ینگاه مین کالس نیاول زنگ صداي با اما! نه ای بروم که مردد
.رفتم رونیب در از عجله با سپس

.دیچرخیم خود دور بطري درپوش آن از تر عیسر سرم دم،یدویم آرام کالس سمت به یوقت

.بودم گرفته را یکم اریبس سواالت جواب بود، شده مطرح حاال که اديیز اریبس سواالت مقابل در

.بود امدهین هنوز بنر آقاي شدم کالس وارد یوقت بودم؛ شانس خوش. بود آمده بند باران حداقل اما

 با و شگفتزده آنجال و یلیم یب با کیما. اند شده رهیخ من به دو هر آنجال و کیما که بود حواسم یول دادم جا ام یصندل در را خود عیسر
.کردندیم نگاه ترس مقداري

 را ها آن.کرد یم بازي داشت دست در کوچککه ییمقوا جعبه تعدادي با داشت او. شوند منظم که گفت ها بچه به و شد کالس وارد بنر آقاي
 دستکش جفت کی که یحال در او. دهدب کالس همه به دست، به دست را ها آن کند شروع که گفت کیما به و گذاشت کیما زیم روي

کرد، یم دست به و آورد یم رونیب ژاکتش بیج از را یکیپالست

" دیبردار اي جعبه هر از قطعه کی شما ي همه که خواهم یم من. ها بچه خب یلیخ " گفت

.آمد بدشگون نظرم دستشبه مچ به دستکشها دنیچسب صداي

" باشد معرف کارت کی دیبا یاول "داد ادامه و شتبردا شیرو در مربع چهار با را ديیسف کارت
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 کوچک یجراح شترین کی یسوم و ". " است شاخه چهار لهیوس کی یدوم " بود دندانه یب ي کشانهی هیشب که برداشت زيیچ سپس
.دیلرز من شکم یول. بود دنید قابل ریغ فاصله نیا از کردنوکش بازش و برداشت را یآب کیپالست از قسمت کی او " است شده یضدعفون

 کیما زیم از دوباره او " دینکن شروع رو کارتون ومدمین یوقت تا لطفاً پس کنم آماده رو هاتون کارت تا زتونیم سر امیم چکان قطره با من"
 سوراخ شترین اب را انگشتتان دقت با که خواهم یم شما از من.. بعد "چکاند یم آب ي قطره کی مربع چهار از کی هر در دقت با. کرد شروع

.کرد فرو او یانیم انگشت نوك در را شترین گرفتو را کیما دست او ".دیکن

 کوچک ي قطره کی "داد حیتوض و بزند رونیب آن از خون تا داد فشار آنقدر را کیما دست. شد جاري سردي عرق ام یشانیپ روي! نه! یییوا
.دادم قورت را دهانم آب اریاخت یب و داد دست بهم تهوع حالت "دیبده قرار شاخه هر روي را خون

" دیبگذار کارت روي را آن بعد و "

 یزنگ صداي انیم از کردم یسع و بستم را میها چشم. مینیبب را آن ما تا گرفت باال را دیچک یم خون ازآن که قرمز کارت و کرد تمام را حرفش
.کنم گوش معلم حرفهاي به دیچیپ یم گوشم در که

 گروه دیبا شما ي همه کردم فکر من پس. دارد خون به مربوط ي دوره کی آنجلس پورت در ندهیآ ي آخرهفته سرخ بیصل "گفت غرور با
"هست زمیم رو هم تنامهیرضا. دارن الزم را نشانیوالد ي اجازه نشده سالشون هجده هنوز که ییآنها فقط. دیبدان را تانیخون

 یم. کنم حفظ را ام اريیهوش کردم یم یسع و گذاشتم زیم خنک قسمت روي بر را ام گونه.رفت یم کالس طول در آب هاي قطره با او
 نفس دهانم توسط یارام به. بشنوم دندیبر یم را دستشان که یوقت انمیهمکالس زیر هاي خنده و غرولند غیج صداي اطرافم تمام از توانستم

.دیرس یم نظر به وحشتزده و دبو کینزد من به شیصدا " ؟یخوب تو بال، "دیپرس بنر آقاي. دمیکش

" بنر دانم،آقاي یم را ام یخون گروه من " گفتم یفیضع صداي با. رمیبگ باال را سرم دمیترس یم

" یکن یم ضعف احساس "

.کردم یم سرزنش بود، آمده شیپ فرصتش که یوقت کالس نکردن رها براي را خود درون از " آقا بله "گفتم کنان من من

 من است شده داوطلب کیما نمیبب تا کنم بلند را تسرم نداش یلزوم " ببره پرستار شیپ رو بال یکس کنم یم خواهش " گفت دبلن صداي با او
" بري راه یتونیم " دیپرس بنر آقاي. ببرد رونیب کالس از را

.روم یم شده، هم زیخ نهیس بروم، رونیب نجایا از دیبگذار فقط گفتم خودم شیپ " بله "کردم زمزمه

 از مرا کیما. انداختم او روي را ام ینیسنگ کالس از رونیب راه در. گذاشت اش شانه روي را دستم و بست کمرم دور را شیبازو اقیاشت با کیما
 یتیموقع و چهار ي شماره ساختمان دید از خارج آنجا. ستادمیا ایتر کافه یکینزد در. دیکش خود دنبال مدرسه ي محوطه سوي آن به سو نیا

.کند مانیتماشا بتواند بنر آقاي که دبو

" نمیبش قهیدق هی بده اجازه لطفا " کردم خواهش

.نمیبنش رو ادهیپ ي لبه روي تا کرد کمکم

" ارین رونیب بتیج از دستاتو یول بکن خوايیم که کاري هر "گفتم کیما به. بودم منگ شدت، به هنوز
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 قرار رو ادهیپ مرطوب و سرد مانیس روي را ام وگونه بستم را میچشمها رفتم، حال از ناگهان. بود نشده خوب هنوز ام جهیسرگ. شدم خم پهلو به
.شد بهتر قدري حالم کار نیا با. دادم

" دهیپر رنگت بال، واي " گفت ینگران کبایما

"بال؟ " آمد دور ي فاصله از متفاوت ییصدا

.بشنوم ذهنم در را آشنا شدت به صداي آن دیبگذار لطفا! نه

.دیرس یم ناراحت نظر به و بود کترینزد شیصدا اکنون" ده؟ید صدمه شده؟ یچ "

.رمیبگ را آوردنم باال جلوي حداقل ای. رمیبم کردمیم فشردم،آرزو هم بر را میچشمها. بودم نکرده تصور ذهنم در فقط را صدا نیا

"نکرد سوراخ هم انگشتشو یحت. افتاد یاتفاق چه دونمینم. رفته حال از فکرکنم" است گرفته قرار فشار تحت کیما دیرسیم نظر به

. " شنوي؟یم صدامو " بود شده آرامتر حاال و بود کنارم قاًیدق ادوارد صداي "بال "

دیخند او " برو نه، "کردم ناله

" ادیب راه نیا از شتریب تونه ینم گهید اون یول بردم یم پرستار شیپ اونو داشتم من" داد حیتوض یتدافع یلحن کبایما

بشنوم را شبودیصدا در هنوز که شخنديین توانستمیم " برمش یم من "گفت ادوارد

"برگردي کالس به یتونیم"

." گذاشتن من ي عهده به کارو نیا! نه " کرد مخالفت کیما

 ده و صد جاي به ایگو که راحت قدر آن.بود گرفته آغوشش در مرا ادوارد. بود مانده باز تعجب از چشمانم. شد محو میپا ریز از رو ادهیپ ناگهان
.بود افتاده راه کنم، تمام را صحبتم نکهیا از قبل اما " نیزم بزار منو "اورمیب باال شیرو نگذار لطفا! ایخدا. باشم داشته وزن پوند ده پوند،

"! یه " گفت بلند صداي با بود ما سر پشت قدم ده باًیتقر که کیما

" ستین خوب حالت ادیز نظرم به "گفت من به خنده با .نکرد یتوجه او به ادوارد

 با تنها را وزنم تمام. داشت نگه دور بدنش از مرا محتاطانه او " رو ادهیپ رو بذار منو "کردم ناله. کردیم بدتر را حالم شیها قدم خوردن تکان
 دنید با پستو " دیپرس. کندیم سرگرمش حرفها نیا دیرس یم نظر به. باشد یزحمت شیبرا دیرسینم نظر به البته که بود داشته نگه شیبازوها
.ندادم یجواب" ري؟یم حال از خون

 داد ادامه. برد لذت خودش از حرف نیا گفتن با. بجنگم تهوع حالت با که فشردم یمحکم به را میلبها و بستم قدرت تمام با دوباره را چشمانم
. داد دست من به گرما احساس ناگهان اما. کرد باز را در کردیم حمل مرا نکهیا نیح رد چطور دانمینم " خودت خون دنید با نه تازه... "

.میا شده ساختمان وارد که شدم متوجه نیبنابرا

 میچشمها " کرده غش یشناس ستیز کالس سر " داد حیتوض ادوارد بود کرده حبس نهیس در را نفسش که دمیشن را یزن صداي " واي اي "
 مو رشیپذ مسئول. برود پرستار اتاق در سوي به تا گذشت یم ییجلو شخوانیپ کنار از بلندي هاي گام با ادوارد و بودم تردف در کردم باز را
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 مرا که کرد نگاه ادوارد به رتیح با و کرد بلند کتاب روي از را سرش ریپ پرستار. دارد نگه باز شیبرا را در تا دیدو جلوتر ، کوپ خانم دفتر، قرمز
 سمت به دوباره بعد. بود پوشانده را برانکار روي رنگ یشراب تشک که گذاردیم اي خورده نیچ کاغذ روي متیمال با و کرده حمل تاقا داخل تا
.داشت زيیآم کیتحر یدرخشندگ شیچشمها. گرفت فاصله تخت از دادیم اجازه کیبار و عرض کم اتاق که آنجا تا و رفت وارید

"داشتن خون گروه نییتع درس یشناس ستیز کالس توي. کرده ضعف یکمی فقط اون" داد قلب قوت وحشتزده پرستار به

 قهیدق کی فقط ". زد پوزخند صدا یب ادوارد " شهیم نطوريیا کنفری شهیهم " است دهیفهم را موضوع دهد نشان تا داد تکان را سرش پرستار
" شهیم تموم. زمیعز بکش، دراز

 ادوارد اوقات یگاه " کردم اقرار " ده؟یم دست بهت حالت نیا یلیخ " دیپرس او " دونمیم " دمیکش یآه. شد یم برطرف کم کم تهوعم حالت
 نیا اون " بمونم ششیپ من قراره اما" " کالست سر برگردي یتونیم حاال " گفت او به پرستار کند پنهان را گريید ي خنده تا کرد اي سرفه
 تیبرا روم یم زم،یعز" گفت من به پرستار. نکرد بحث او با نیا از شیب فشرد هم بر را شیلبها پرستار هرچند گفتکه یتیقاطع چنان با حرفرا

 .رفت رونیب صدا و سر با سپس و " بگذاري تیشانیپ روي تا رمیبگ خی یکمی

" بود تو با حق. ". زدم غر بستم را میچشمها

" ي؟دیم حق من به موردي چه در دفعه نیا یول. گمیدرستم معموال من "

." خوبه یسالمت براي! کالس چوندنیپ " کنم منظم را تنفسم کردم تالش

 فکر " کرد اقرار کوتاه یمکث از بعد کندیم اعتراف خودش حقارت و ضعف به انگار که بود طوري شیصدا لحن" ترسوندي منو لحظه هی اونجا "
" کنه دفن تا کشونده جنگل تا رو جسدت وتنین کردم

 هم بهتر روي رنگو با ییجسدها من بگم، صادقانه ". شد یم بهتر حالم گذشت یم که لحظه هر یول. بودم بسته را چشمانم زهنو "! ها ها ها"
"رمیبگ انتقام قاتلت از بشم مجبور ممکنه که بودم نگران. دمید

" بود شده یعصبان یلیخ بندم یم شرط. کیما چارهیب"

" متنفره من از کامالً او " گفت ییخوشرو با ادوارد

.بداند را مطلب نیا بتواند هم دیشا دمیپرس خودم از ناگهان بعد اما" یدون یم کجا از تو "کردم بحث او با و رفتمینپذ را نظرش

" بگم تونم یم... دمید اشرو افهیق "

 حالت احتماالً بودم خورده ناهار براي زيیچ اگر هرچند " شدي یم میج یداشت کردم فکر دي؟ید منو چطور ". بود خوبشده حالم بایتقر
.بود یخال ام معده که آوردم شانس یطرف از حال هر به. شد یم رفع زودتر تهوعم

 با را پرستار تا کردم باز را میچشمها و دمیشن را در صداي.کرد رمیغافلگ! یمناسب پاسخ چه" دادم یگوشم دي یس. بودم نمیماش توي من "
کرد اضافه گذاشتو امیشانیپ روي را آن " یرسیم نظر به بهتر ". نمیبب دستش در خی کمپرس کی

.نشستم و شدم بلند " زمیعز بفرما "
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 که بودند ییجا همان سبز وارهايید " ده خوبش حالم کنم فکر. " گفتم نبود اي دهنده آزار صداي اما دمیشن یم گوشم در یآرام زنگ فقط
 او". کرد خم اتاق داخل به کوپسرشرا خانم و شد باز در لحظه همان اما بخواباند دوباره را من کندیم یسع پرستار که شدم متوجه. باشند دیبا

 گهید من د،ییبفرما"وگفتم برگرداندم پرستار به را خی کمپرس. دمیجه نییپا برانکار روي از بعدي ماریب براي من " میدار گهید یکی داد اطالع
.شد اردو در از خوران تلو تلو کیما سپس و " ندارم ازین

 وارید به را خودمان دوباره ادوارد و من. کردیم یهمراه بود، مانیشناس ستیز کالس در گريید پسر که را دهیرنگپر فنزیاست یل بار نیا
 برو دفتر زا! نه واي،. " کردم نگاهش سردرگم و جیگ.  " برو. کن اعتماد بهم " کرد زمزمه ادوارد. میده قرار آنها اریاخت در را اتاق تا میچسباند

 پشت درست که را ادوارد حضور توانستمیم. دمیپر رونیب درمانگاه از سرعت به و دمیچرخ طرفش به شود بسته در آنکه از قبل:  " بال رونیب
بود شده جیگ او. "! کردي گوش من حرف به واقعا تو ". کنم احساس بود سرم

" کردم حس خون بوي " گفتم و انداختم نیچ را ام ینیب بود نکرده غش گرانید خون دنید از من برخالف یل

... و آهن زنگ هیشب ییبو هی. شهیم بد حالم هم نیهم براي. تونمیم من خب،. " " کننینم استشمام رو خون بوي که مردم. " کرد رد را نظرم او
بود شده رهیخ من به مرموز ینگاه با " دهیم نمک

" هیچ " دمیپرس

" یچیه "

 او. کردیم قیتصد بود تنفرگفته ي درباره او که را زيیچ ادوارد، به نگاهش. انداخت ادوارد به سپس و من به یکوتاه نگاه. آمد رونیب در از کیما
 فقط. " دادم هشدار او به دوباره " شدي بهتر نظر به" گفت زيیآم اتهام لحن با. بود دلخور و دهیرنج شیچشمها. ندیبب مرا تا برگشت دوباره

 امیم دوباره که برگردم اگر ؟یکنیم یشوخ. " " کالس؟ گرديیم بر. نداره زيیخونر گهید " گفت کنان من من " دار بتنگهیج ويت رو دستهات
."؟ گهید ايیم ساحل هفته نیا آخر پس...زدمیم حدس. آره " انداختیم نگاه ادوارد به هم باز کردیم صحبت یوقت " جا نیهم

 دوستانه دارد امکان که ییجا تا لحنم کردم یسع. بود شده رهیخ فضا به حرکت یب مجسمه، مثل و بود داده هیتک شلوغ شخوانیپ به ادوارد
 ي مغازه کنار ده ساعت" است داده بروز اديیز اطالعات کردیم فکر دیشا. افتاد ادوارد به دوباره شیچشمها " هستم که گفتم. حتماً " باشد
" امیم جا همان منم " دادم قول او به. ستین گرانید براي یعلن و حیصر دعوت کی نیا که کردیم روشن حرکاتش. " میشیم جمع پدرم

." نمتیب یم "دادم جواب. کرد حرکت در سمت به دیترد با و " نمتیب یم باشگاه توي پس "گفت او

 فرو کبارهی شیها شانه داشت،یبرم قدم آهسته در طرف به داشت که یدرحال بعد و. بود اخمو یکم گردش صورت. کرد نگاه من به گرید کباری
 "! باشگاه " گفتم کنان ناله. نمیبب باشگاه در را دشیناام صورت دوباره مجبورم که بودم فکر نیا به. گرفت را وجودم تمام ترحم احساس. افتاد
" امیب بر شپس از تونم یم من ".کردیم صحبت گوشم در اکنون او اما. است آمده کنارم ادوارد که نشدم متوجه اصالً

 عرق قطرات هم ریاخ ضعف نیا و. بودم دهیرنگپر شهیهم من. نداشت یزحمت نکهیا " دهیپر رنگت کن وانمود و نیبش برو " گفت لب ریز او
 هیتک وارید به را سرم بسته چشمهاي با و نشستم کردیم غژغژ که تاشو هايیصندل از یکی روي. بود کرده جادیا صورتم روي را یبراق و درشت

 سر به یوقت "... کوپ خانم" کندیصحبتم باجه در ینرم به ادوارد که دمیشن. آورد یم در پاي از مرا شهیهم کردن غش از یناش ضعف. دادم
" بله؟ ". بودم دهینشن را شیصدا برگشت، زشیم
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 کالس از دیبتون دیکنیم فکر. خونه ببرمش ناال باشه بهتر کنم فکر راستش. باشه خوب ادیز حالش کنمینم فکر من و داره، باشگاه بعد زنگ بال"
 من چرا. کردیم دستپاچه را آدم چقدر شیچشمها که کنم تصور توانستمیم. بود نرم و روان عسل مثل شیصدا " د؟یکن معافش رفتن

بکنم؟ گرانید با را کار نیا توانستمینم

" ادوارد؟ خوايیم یمعاف هم تو " گفت شیصدا در یلرزش با کوپ خانم

" نداره یاشکال شونیا نظر از. دارم کالس گوف خانم با من نه، "

.دادم تکانش دییتا عالمت به و بردم باال یکم فقط را سرم "؟ بال بهتري تو. شهیم انجام الزم کارهاي همهی باشه، "

بود زیآم طعنه ظاهرش بود، کرده رشیپذ به را پشتش که حاال

" ببرمت؟ دوباره که خوايیم ای بري راه یتونیم "

 سرما درون به. بود زیآم تمسخر نگاهش اما بود مودبانه لبخندش داشت، نگه میبرا را در او. بود خوب حالم هنوز. ستادمیا اطیاحت با " امیم راه "
 روي نمناك و زیر قطرات دنیبار از بودکه بار نیاول. داشت یخوب احساس. داد یم زییپا آغاز از خبر که بود یقیرق مه رونیب. گذاشتم قدم

 رونیب دفتر از سرم پشت که همانطور. کردند هیهد یخوب احساس من به و شستند را ام یشانیپ روي چسبناك عرق آنها. بردم یم لذت صورتم
آمد، یم

"داره رو شدن ضیمر ارزش باشگاه، دادن دست از ممنونم، "گفتم

." کنمیم خواهش "

 است هفته نیهم ي کشنبهی منظورم اي؟یم هم تو خب" بود درآمده بسته مهین حالت به شیشمهاچ باران ریز. کردیم نگاه شیجلو به میمستق
 به او. باشد دهیچپ نیماش کی در مدرسه هاي بچه ي هیبق کنار در که کنم تصور را او توانستمینم. بود دیبع هرچند د،یایب هم او بودم دواریام "
.دهد نشان من به رفتن رونیب براي را اقیاشت ي جرقه نیلاو او کردمیم آرزو فقط. نداشت تعلق ایدن نیا

 به. شوم حالتش متوجه کردم یسع و شدم متمرکز اش چهره روي بر. "؟ نیریم کجا قایدق شماها "کردیم نگاه روبرو به مبهم افهايیق با هنوز او
 و کرد نگاه من به چشم گوشه با نظر کی او. " ساحل نیاول. الپوش... شهر نییپا. " باشند شده کیبار یجزئ یلیخ شیچشمها دیرس یم نظر

" باشم شده دعوت کنمینم فکر واقعاً من. " زد کوله و کج و زیآم. هیکنا لبخندي

" کردم دعوتت االن نیهم من " گفتم حسرت با من

. زدیم موج شادي نگاهش در " بزنه سرش به دفعه هی میخواینم ماکه. مینکن تیاذ رو چارهیب کیما نیا از شیب گهید هفته نیا تو و من ایب "
 گفتم غرولند با. آمد خوشم حرف نیا از دیبا آنچه از شتریب. شدم گفتنش "تو و من" لحن ي فتهیش. برد یم لذت فکرش از داشت یحساب

 ناگهان و گرفت را ژاکتم زيیچ. دمیچرخ وانتم طرف به یعنی چپ سمت به من. میبود نگیپارک ي محوطه کینزد حاال "!. کیما واي کیما"
.بود داشته نگه و گرفته مشت کی در را ژاکتم از یقسمت. برگرداند مرا

"! ري؟یم داري کجا کردي فکر "دیپرس تیعصبان با

" خونه رمیم دارم " شدم دستپاچه
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 هنوز شیصدا " ؟یکن یدگرانن وضعت نیا با دمیم اجازه بهت من یکنیم فکر برسونم؟ خونه به سالم و حیصح تورو دادم قول من ديینشن"
.بود نیخشمگ

" شه؟یم یچ وانتم پس وضع؟ کدوم " زدم غر

. " برگردونه اونو مدرسه از بعد گمیم سیآل به " دیکش یم نشیماش طرف به خود دنبال داشت ژاکتم با را من

.دیکش یم نیزم روي مرا ریمس تمام افتادم یم اگر احتماالً. نخورم نیزم که کردم یم را تالشم تمام

.میدیرس ولوو به نکهیا تا رفتم جلو خوران تلو تلو سیخ روي ادهیپ امتداد در. نکرد حرفم به یتوجه چیه "! برم بزار " کردم اصرار من

"! ییزورگو یلیخ تو " کردم غرولند. خوردم نیماش شاگرد در به محکم من و کرد میرها باالخره

.نشست راننده طرف خودش و " بازه در "بود نیا داد نشان او که یواکنش تمام

 را کاپشنم کاله که من و بود شده دتریشد باران اکنون.  "! برونم خونه تا که دارم کامل ییتوانا خودم من " ستادمیا نیماش کنار تیعصبان با
 شد خم طرفم به یصندل روي از و وردآ نییپا را کیاوتومات ي پنجره او. کردندیم چکه پشتم به میموها از آب قطرات بودم، انداختهین سرم روي

 که کنم اقرار دیبا. برسم وانت به رد،یبگ مرا نکهیا از قبل توانمیم چطور که بودم یبررس مشغول ذهنم در. ندادم یجواب من.  " بال سوارشو، "
.نداشتم اديیز شانس

" گردونم یم برت شده هرطور من " کرد دمیتهد بود، برده یپ ام نقشه به که او

 و بودم شده آب، غرق و سیخ اي گربه هیشب که چرا نبودم، موفق ادیز اما. کنم حفظ را وقارم شدم یم نشیماش سوار که یحال در کردم یعس
.نداد یجواب او " نبود کار نیا به ازيین " گفتم یسخت سفتو لحن با. کردیم جِر جِر میها چکمه

 خود آمد،یم رونیب نگیپارک از یوقت. کند کم را کیموز صداي زانیم و ادیز را بخاري ارتحر ي درجه تا رفتیم ور نیماش فرمان روي کنترل با
 ممیتصم میکنجکاو حس و شناختم را اش یقیموس بعد اما. بودم کرده دهیکش هم در و اخمو کامال را صورتم. نزنم حرف او با که کردم آماده را
" لونه؟ دو ریکل " دمیپرس یشگفت با. داد رییتغ را

" ؟یشناس یم رو یدبوس تو " بود شگفتزده هم او صداي لحن

" شناسمیم رو دارم دوستشون که ییاونها فقط من اما دهیم گوش کیکالس یقیموس یلیخ خونه توي مادرم... خوب یلیخ نه" کردم اقرار

 به و دادم لم رنگ خاکستري یچرم یصندل به من " هست منم ي عالقه مورد اهنگهاي از یکی نیا ". دوخت چشم باران به و شد افکارش غرق
 در بود، پنجره از رونیب که را زيیهرچ باران. باشم تفاوت یب آشنا و بخش آرامش ملودي آن به نسبت که بود ممکن ریغ. کردم گوش یقیموس
 نیماش اگرچه م،یبود حرکت لحا در اديیز سرعت با ما که شدم متوجه تازه. کرد لیتبد خاکستري و سبز هاي لکه به و برد فرو یکیتار مه

 متوجه مرا بودکه اطرافم در شهر از ريیتصاو زدن چشمک فقط و کردمینم احساس را ادیز سرعت نیا یحت من. کردیم حرکت کنواختی ثابتو
"؟ هیشکل چه مادرت " دیپرس ناگهان او. کردیم نیماش سرعت

 او "من از قشنگتر یول. منه هیشب یلیخ اون "گفتم. است شده رهیخ من به کنجکاوش چشمهاي با که نمیبب تا کردم برانداز را او نگاه کی
انداخت باال ییابرو
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 رقابلیغ شیآشپز و ته،یمسئول یب و بیعج کم کی اون. تر شجاع و تره یاجتماع من از مادر. دارم خودم در رو یچارل تهايیخصوص شتریب من"
کنم یدلتنگ احساس شد یم باعث او ي باره در زدن حرف. ندادم ادامه را حرفم " منه دوست نیبهتر اون. هینیب شیپ

 باران. میا دهیرس یچارل ي خانه به که دمیفهم. کرد متوقف را نیماش بود آلود أسی بدانم، را لشیدل که آن بدون شیصدا.  " بال؟ سالته چند "
 جوابدادم و شدم هول یکم. باشد شده غرق رودخانه کی در نیاشم که بود نیا مثل. نمیبب را خانه توانستم یزحمتم به که بود دیشد قدري به
" سالمه هفده "

" ه؟یچ " دیپرس و شد کنجکاو دوباره. انداخت خنده به مرا و بود زیآم سرزنش لحنش " یباش ساله هفده ادینم نظر به "

 هم نفر هیخوب. شمیم ها. انسالیم هیشب شتریب سال هر و آمدم ایدن به ساله پنج و یس من گهیم شهیهم مادرم " دمیکش یآه سپس و دمیخند
" یستین ها اي مدرسه بچه هیشب ادیز هم خودت " شدم خاطرنشان و کردم مکث اي لحظه "گهید باشه بزرگسال دیبا

 شگفتزده آورد، دای به را اسمش توانستیم نکهیا از.  " کرد؟ ازدواج لیف با مادرت چرا خب، " کرد عوض را بحث و دیکش هم در را اش افهیق
.بدهم را جوابش تا دیکش طول اي لحظه. بودم کرده اشاره آن به شیپ ماه دو هم آن کباری فقط من. بودم

 احساس شهیم باعث هم لیف کنمیم فکر. جوونه یلیخ سنش به نسبت...مادرم "بود راز کی میبرا هم هنوز دو آن ي عالقه لیدل. دادم تکان سر
"اونه عاشق مادرم حال هر هب. بشه شتریب اون یجوون

"؟ یموافق هیقض نیا با تو "

" خوادیم مادرم که هیکس لیف و.....باشه خوشبخت اون که خوامیم من داره؟ یتیاهم " دادم جواب تندي با

" کنمیم تعجب من........است سخاوتمندانه یلیخ " رفت فرو فکر به

" ؟یچ "

 تو ي خواسته به اندازه نیهم بود، تو جاي مادرت اگه یکنیم فکر " گشتیم زيیچ بالدن به من چشمهاي در شیچشمها شد جدي آن کی
"؟ هیک انتخابت که نداشت یتیاهم براش و داد؟یم تیاهم

" داره فرق اون ي درباره کم کی موضوع. مادره هرحال به. باشه طور نیهم کنم فکر...ف. " گفتم زبان لکنت با

"ستین یترسناک آدم هم درهاق اون طرف پس " گفت یشوخ به او

. "بزرگ؟ هاي یکوب خال ای صورت روي پهن شکافهاي ه؟یچ ترسناك از منظورت" دمییسا هم به را میها دندان دادن، جواب جاي به

" باشه فشیتعر هی هم نیا کنمیم تصور "

" ه؟یچ تو فیتعر "

 باال را شیابرو کی حرف نیا با او " باشم؟ ترسناك بتونم من که یکنیم فکر " دیپرس گريید سوال شیجا به و نکرد سوالم به یتوجه او اما
فیضع اي نشانه و انداخت

.کرد شاد را صورتش لبخند کی از



کتابخانه نودهشتیا                                           نی میر   استف –گرگ و میش 

w w w . 9 8 i a . c o m 70

 یتون یم بخواي اگه کنم فکر..... هومم" میبگو را قتیحق که گرفتم میتصم. دروغ ای است بهتر قتیحق گفتن دانستمینم. کردم فکر اي لحظه
"یباش ترسناك

" ؟یترسیم من از االن " شد جدي ناگهان شیبایز ي چهره و شد محو خندشلب

.زد لبخند دوباره دادم پاسخ عیسر یلیخ را نیا اما "نه "گفتم

"باشه من یزندگ داستان از جذابتر دیبا ؟یبگ بهم ات خانواده ي درباره خوادیم دلت حاال پس". دمیپرس کنم، پرت را حواسش آنکه براي

." ؟یبدون خوايیم یچ " شد رایهوش فوراً

" کردن؟ قبول فرزندي به رو تو ها کالن "

" آره "

" افتاد؟ مادرت و پدر براي یاتفاق چه "

دادیم قتیحق گفتن از خبر شیصدا لحن.  " شمردنیپ سال یلیخ"

"متاسفم "

" هستن من مادر و درپ که هیادیز مدت براي یازم و لیکارال گهید حاال. ارمیینم ادی به رو اونا خوب یلیخ

.است نطوریهم که بود واضح آنها ي درباره کردنش صحبت ي قهیطر از. نبود کسوالی نیا " داري دوستشون تو و "

" کنم تصور باشن، اونا از بهتر که رو گهید نفر دو تونمینم. آره" زد لبخند

" یشانس خوش یلیخ تو "

" خوششانسم که دونمیم"

" خواهرت؟ و برادر و "

 یلیخ سنیوا من منتظر بارون تو بشن مجبور اگر یرزال و جسپر و خواهرم و برادر که نهیا موضوع" انداخت داشبورد ساعتروي به مختصري نگاه
"شنیم ناراحت

.بروم رونیب نیماش از خواستینم دلم اما " بري دیبا کنم د،فکریببخش اوه "

 ستیز کالس سر امروز نفهمه اون تا باشه خونه توي وانتت سسوآنیرئ دنیرس از قبل که خواد یم دلت حتماً یول "زد من به شخنديین
"افتاده یاتفاق چه یشناس

" مونه ینم یمخف فورکس توي رازي چیه. شده خبر با حاال تا که مطمئنم " دمیکش یآه

 گرفتن آفتاب براي...بگذره خوش ساحل تو " تانداخ مختصري نگاه پنجره رونیب دیشد باران به. داشت وجود اش قهقه در اي هیکنا. دیخند او
" هیخوب هواي
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" نمت؟یب ینم فردا "

" میکنیم شروع زود رو مون هفته آخر التیتعط امت و من. نه "

.نباشد مشخص میصدا در ادیز ديینوم بودم دواریام درسته؟ بپرسد، را نیا تواندیم دوست کی" نیکن کار یچ نیخوایم "

" نریر جنوب در م،یبر لدرنسیو راکز گوت به روي ادهیپ براي میخوایم ما "

.روندیم اردو به اوقات شتریب کالن ي خانواده بود گفته یچارل که آوردم ادی به

 يگوشه در لبخندي اما کنم متقاعد را او باشم توانسته کردمینم فکر گرچه، " خوشبگذره خوبه، " دهم نشان مند عالقه را خود کردم یسع
.شد ظاهر لبش

 "بدي؟ انجام برام کاري هفته آخر یتونیم" جست یم بهره سوزانش و ییطال چشمهاي رويین تمام از. کند نگاه صورتم به ماًیمستق تا برگشت

... پس. کنن یم جذب خودشون به رو حوادث آهنربا مثل درست که یهست ییاونها از ادیم نظر به یول ها، ینش دلخور " دادم تکان سر ناچار به
دیخند یکجک "نري نیماش ریز ای یفتین انوسیاق توي کن یعس

 و رفتم باران ریز به " بکنم تونم یم کار یچ نمیبب " گفتم خشونت با و شدم رهیخ او به. رفت نیب از ام ديینوم کرد یم صحبت که همچنان
..دمیکوب شدت به سرم پشت را در

.اشتد لب بر لبخند هنوز شد،یم دور نشیماش با که همچنان
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ترسناك داستانهاي-ششم فصل

 با یحت. بودم وانتم صداي زنگ به گوش کنم، تمرکز مکبث ي شنامهینما سوم ي صحنه روي کردمیم یسع و بودم نشسته اتاقم در که همانطور
 پرده کنار از تا رفتم پنجره طرف به وبارهد که یوقت اما. بشنوم را موتور غرش صداي توانستمیم هم باز باران قطرات شدن دهیکوب صداي وجود
 ندیخوشا چندان میبرا هم آنجا در وانت حضور و نبودم جمعه انتظار در. بود شده ظاهر آنجا یناگهان طور به نیماش ندازم،یب رونیب به ینگاه
 خوشبختانه. آمده خوشش داستان نیا زا دیرسیم نظر به که کایجس مخصوصاً. داشت وجود ها بچه انیم در یفیضع اظهارنظرهاي البته. نبود

 اديیز سواالت کایجس گرچه.بداند زيیچ ماجرا در ادوارد نقش ي درباره کس چیه دیرسینم نظر به. بود داشته نگه بسته را دهانش هم کیما
.داشت ناهار ي درباره

" خواست؟یم یچ روزید کالن ادوارد یراست " دیپرس کایجس مثلثات کالس در

 ". نکرد اشاره مطلب اصل به اصالً اون. دونمینم " دادم خپاس صادقانه

 " اومدي یم نظر به یعصبان ییجورا هی هم تو " انداخت تله به مرا

 " واقعاً؟ ". کردم حفظ را خود تفاوت یب حالت

 موافقت. است شده آزرده دیرسیم نظر به " هیعیطب ریغ نیا. بود خونوادش با شهیهم. نهیبش گهید یکس با بودم دهیند هرگز من ،یدونیم "
" هیعیطب ریغ آره، " کردم

 ساختن داستان براي یخوب موضوع که باشد زيیچ دنیشن انتظار چشم او زدم حدس. انداخت باال را رهاشیت فرفري موهاي یحوصلگیب روي از
. کند فراهم او

 ایتر کافه وارد کیما و کایجس همراه که یوقت. نمشیبب داشتم دیام هم باز اما ست،ین آنجا او دانستمیم اگرچه که بود نیا جمعه قسمت نیبدتر
 صحبت و بودند نشسته هم به کینزد یلیخ جسپر و سی،آلیرزال حاال که ییجا همان. کنم خودداري زشیم به کردن نگاه از نتوانسم شدم،

 بود برده فرو خود در مرا که یاندوه مانع نتوانستم کنم، صبر دیبا قدر چه او ي دوباره دنید از قبل بفهمم توانمینم بردم،که یپ یوقت. کردندیم
 فردا آفتاب قول که منطقه یهواشناس روي. بود شده سرزنده دوباره کیما. داشتند خبر بعدمان روز ي برنامه از همه ام، یشگیهم زیم سر. بشوم

 دیشا حساب، نیا با. تیفارنها ي درجه شصت بایتقر - بود تر گرم امروز. بشود باورم تا دمیدیم دیبا من اما. کردیم حساب یلیخ بود، داده را
 میشد یم خارج اتاق از هم با همه که یوقت تا اما. شدم لورن ي دوستانه ریغ نگاههاي متوجه ناهار طول در. شدینم بار بتیمص هم ادیز سفرمان

.نداشت خبر هیقض نیا از او ظاهراً و داشتم فاصله رنگش اي نقره بلوند موهاي با فوت کی درست من. دمینفهم را آن لیدل

 تو صداي به هرگز من. کردیم پچ پچ کیما گوش در کرد انیب تمسخر با را اسمم"؟ نهیبش ها کالن شیپ شهیهم براي رهینم بال چرا یدونینم "
 نداشت یلیدل قطعا. شناختمینم یخوب به را او. بودم شده زده شگفت بارش شرارت لحن و یبدجنس از. بودم نکرده توجه ندشیناخوشا و یدماغ

 لحن در هرچند " نهیشیم ما با. منه دوست اون "کرد نجوا وفادارانه کیما. کردم یم فکر نطوریا خودم دیشا ای. باشد داشته نفرت من از او که
.بشنوم نیا از شتریب خواستمینم. شوند رد من از آنجال و جس بدهم اجازه تا کردم مکث. کردم حس تیمالک احساس یکم شیصدا

 در خانه در من گذاشتن تنها از او کنمیم فکر. دیرس یم نظر به مند عالقه و مشتاق الپوش، به من صبح سفر درمورد یچارل شام هنگام شب آن
 ترك را ها آن ي همه توانستینم حاال و. بود کرده شیعادتها آوردن وجود به صرف را اديیز سالهاي او اما. کردیم گناه احساس ها، آخرهفته

 به. شناختیم هم را اجدادشان یحت و نیوالد احتماال و. دانست یم بروند، الپوش به من با بود قرار که را ییها بچه ي همه اسم او البته. کتد
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 او به خواستمینم من رچنده. کندیم قبول را کالن ادوارد با اتلیس به لیاتومب با سفر ي برنامه ایآ دانستمینم. دارد قبول را ها آن که دیرسیم نظر
. میبگو

"باشه نریر کوه جنوب کنم فکر ؟یشناسیم رو زيیچ نیهمچ هی ای "راکس گوت" اسم به یمحل بابا، "دمیپرس جدي چندان نه یلحن با

" چطور؟ آره، "

" کردنیم صحبت اونجا زدن اردو ي درباره ها بچه از نفر چند " انداختم باال را میها شانه

 "رنیم اونجا شکار فصل طول در مردم شتریب. داره ادیز خرس. ستین یخوب ادیز جاي": گفت تعجب و یشگفت با

 " گفتم اشتباه اسمو دیشا آها، " کردم زمزمه

 به پنجرهام از که یصاف زرد نور دنید براي را چشمانم. کرد داریب مرا عادي ریغ ییروشنا کی اما. بخوابم شتریب یکم داشتم قصد بعد، روز صبح
. رفتم پنجره سمت به است، بوده دیخورش نکهیا از شدن مطمئن و کردن یبررس براي زده شتاب. کنم باور توانستمینم. کردم باز د،یتابیم داخل

 کرده احاطه را افق ابرها. بود دیخورش مسلماً اما. آمدینم نظر به باشد کینزد دیبا که آنطور و بود نییپا یلیخ! بود اشتباه آسمان در شیجا
 آسمان یآب بروم، اگر که دمیترسیم زدم، پرسه پنجره کنار توانستمیم که ییجا تا. بود تیرو قابل وسط در یآب آسمان از بزرگ تکهاي اما بودند،
 چیه. ودمب نکرده توقف آنجا هرگز اما بودم، دهید را مغازه نیا. بود شهر شمال درست وتنین کیالمپ یفروش لباس ي مغازه. شود دیناپد دوباره
 نداشتم، آنجا از دیخر به ازيین وقت

 پارك آنها نیماش کنار که همچنان. دادم صیتشخ را کیما و لریتا نیماش نگ،یپارک در. کردمینم سپري خانه از خارج را اديیز زمان چون
 بود؛ ستادهیا آنجا داشتم کالس آنها با که گرید پسر دو همراه کیار. نمیبب بودند ستادهیا کیما نیماش جلوي که را یگروه توانستمیم کردم،
 خاطر به را آنها از یکی. بودند ستادهیا آنها با هم گرید دختر سه و بود، لورن و آنجال کنار جس. است کانر و بن اسمشان که بودم مطمئن کامال
 گوش در را زيیچ و. انداخت من به بدي اهنگ شدم یم ادهیپ وانت از یوقت دختر، همان. بود خورده نیزم به باشگاه در جمعه روز که آوردم
 از کیما حداقل. روزهاست آن از یکی هم، امروز پس. کرد نگاه من به ریتحق با و داد تکان را نشیشمیابر بلوند موهاي لورن. کرد زمزمه لورن

زد میصدا شنگول و شاد او بود خوشحال من دنید

" شه،نگفتم؟یم یآفتاب امروز گفتم! اومدي "

" امیم گفتم بهت " انداختم شادی به

 " یباش کرده دعوت رو یکس تو نکهیا مگر...میهست سامانتا و یل منتظر فقط " کرد اضافه کیما

" نچ"گفتم دروغ یراحت به

. دیایب ادوارد و فتدیب اتفاق اي معجزه که بودم دواریام گرید طرف از. نرود لو بعدا دروغم که دیام نیا با

"؟ ايیم یل مامان ون ینیم با ای؟یشیم من نیماش سوار ". آمدیم نظر به یراض کیما

" تو نیماش معلومه، "

. کردم پنهان را ام یدلتنگ. بود راحت یلیخ کیما کردن خوشحال. زد لبخند مسرورانه
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 " ینیبش جلو یتونیم"

.نبود ها یراحت نیا به همزمان طور به کایجس و کیما کردن خوشحال

 و آورد خود با را گرید نفر دو یل اما شد، تمام من نفع به ها بچه بودن ادیز اگرچه. کردیم نگاه چپ چپ را ما که نمیبب ار کایجس توانستمیم
 با توانست کیما. دهم جا کیما نیماش جلوي یصندل در کیما و خودم نیب را جس شدم موفق حال هر به. شدند الزم هایصندل ي همه ناگهان

 لیما پانزده فقط الپوش تا فرکس از. دیرسیم نظر به خوشنود بابت نیا از کم دست جس اما. ردیبگ دهیند تیوضع نیا از را اش یناراحت وقار،
. شد یم شاخه دو به لیتبد دست، نییپا در که مانندي مار و عیوس ي رودخانه و جاده شتریب هاي کناره در انبوه و شکوه با ییجنگلها با بود، راه
 یکاف هواي و بودند شده جا نیماش درون زحمت به نفر نه رایز. میآورد نییپا را ها پنجره ي شهیش. بودم خوشحال نشستم، پنجره کنار نکهیا از

 با بار چند بودم فرکس در که یقبل تابستانهاي. کنم جذب خود به را دیخورش نور شتریب داشت، امکان که آنجا تا کردم یسع. نداشت وجود
 زیانگ جانیه هم هنوز. دیرسیم نظر به یخودمان و آشنا میبرا ساحل نیاول شکل یهالل و یطوالن راه نیبنابرا. بودم هگشت را الپوش ساحل یچارل
 از ریجزا نکهیا مثل. بود یسنگ یساحل با رنگ خاکستري عمقش و دیسف آن سطح د،یخورش نور تابش ریز یحت. بود رهیت خاکستري آب. بود

 و کوچک هاي قله به صاف و راست هاي صخره با لنگرگاه ي محدوده آبهاي. بودند شده برافراشته رونیب به لزيف هاي اسکله و باراندازها داخل
 ساحل قسمت آن از بعد و داشت آب طرف به یواقع یشن ي لبه کی فقط ساحل. بود برآمده و زیت باال در صنوبرها مثل که دیرسیم ناهموار

 در کینزد از اما. داد یم را رنگ یطوس فرمیونی کی ظاهر آن به دور از که بود شده دهیپوش یسنگ عیوس و بزرگ ي صخره ونهایلیم ي لهیبوس
 فیرد کی با ساحل در مد و جزر خط. باشد مات ییطال ای و خاکستري و یآب ،یاطلس ،ییایدر سبز تراکوتا، توانستیم یسنگ هر ي هیسا

 اي هیحاش جنگل روبروي گریهمد با ها کپه یبعض. شدند یم شستشو ایدر شور ايموجه با بود،که شده مشخص درختان و الوارها از یطوالن
 بوي و بود خنک و شور که دیوز یم موجها طرف از زيیتم و سرزنده باد. موجها دسترس از دور و افتاده گوشه کی وتنها تک یبعض بودندو
. دیچرخیم سرشان باالي بر تنها و تک نیشاه کی و بودند شناور آب يرو ا،یدر قدرت پر بادهاي انیم در کانهایپل. آورد یم همراه به را نمک
 یآب آسمان در رانهیدل دیخورش اکنون اما. دادند یم فتدیب اتفاق داشت امکان لحظه هر که یهجوم از وخبر بودند گرفته را آسمان هنوز ابرها

 از اي حلقه سمت به را راه و کردیم حرکت ما از جلوتر کیام. میدیکش نییپا ساحل سمت به را راهمان ما. بود کرده دنیدرخش به شروع
 که بود مکان آن در نیا از قبل آتش ي رهیدا کی. دادیم نشان شد،یم استفاده ما جشن به هیشب یجشن براي آن از قبال که مانند کنده الوارهاي

 جنگل الوارهاي و ها کنده خشک قسمتهاي از را ییها هشاخ بود، بن اسمش کنمیم فکر که پسري و کیار. بود شده پر یرنگ اهیس خاکستر با
 رنگ یاستخوان مکتهايین از یکی روي من. کردندیم برپا خاکسترها باالي در یسرخپوست سبک به مهیخ کی زودي به و بودند شکسته روبرو

 " دي؟ید رو یساحل ي پاره تخته هی آتش حاال تا " دیپرس من از کیما نشستم،

" نه"

 و زد زانو آتش کنار کیما. کردندیم بدل و رد را خودشان یزنک خاله هاي حرف و بودند شده جمع دورهم من از دورتر سمت آن گرید دخترهاي
.کرد روشن ،یفندک ي شعله با را کوچک شاخهی کی

 روشن را گريید ي شاخه " کن نگاه رنگهاش به. ادیم خوشت ازش پس "گفت کرد،یم منتقل چادر جلوي به آتشرا از یکوچک ي تکه او یوقت
.گرفتند فرا را خشک چوب و دندیکش زبانه سرعت به ها شعله. انداخت نیزم روي یاول از دورتر و کرد

" هیآب نیا "گفتم یشگفت با

 طرف به بعد و " ست؟ین قشنگه،. کنهیم نکارویا نمک ". بود دهینرس آنجا به هنوز آتش که گذاشت ییجا و زد آتش را گرید شاخهی هم باز او
. آمد من
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 ترق صداي با که شدم رهیخ سبزي و یآب هاي شعله به من. کند جلب خود به را او توجه کرد یسع و. نشست او گرید طرف جس شکر، را خدا
 نیا. کنند روي ادهیپ یساحل استخرهاي روي که خواستند پسرها از چندتا کردنها، یوراج از ساعت مین گذشت از بعد. رفتندیم آسمان به تروق

 خود ي فتهیش مرا استخرها آن بودم بچه یوقت از. بودم مدي و جزر استخرهاي آن عاشق من یطرف از و بود نشده ینیب شیپ و دشوار وضع کی
 در یلیخ قبال من گر،ید طرف از. دادندیم فرکس به آمدن براي الزم ي بهانه و جسارت من به که بودند ییزهایچ معدود از یکی آنها. بود کرده
 که آوردم ادی به را ادوارد تقاضاي. کندینم دتانیتهد یبزرگ خطر است، کنارتان در پدرتان و دیدار سال هفت فقط یوقت. بودم کرده سقوط آنها

 و کند، روي ادهیپ خواستینم او. کرد یقطع رفتن براي را من میتصم که بود یکسان از یکی لورن. فتمین انوسیاق درون به خواستیم من از
 بلند از قبل من. بمانند ساحل در داشتند میتصم کا،یجس و انجال بجز ها دختر شتریب. نبودند روي ادهیپ مناسب بود دهیپوش که هم ییهاکفش
 گروه با هم من دید یوقت کیما. رندیبگ یقطع میتصم ساحل در ماندن براي کیار و لریتا که کردم صبر روي، ادهیپ گروه به وستنیپ براي شدن

 نور. بودم متنفر کنم گم را آسمان انبوه جنگل آن در نکهیا از من هرچند. نبود یطوالن ادیز روي ادهیپ. داد لمیتحو گشادي و گل بخندل رومیم
 دور که خندهاي و یشوخ و استهزاء فضاي با سهیمقا در اطرافم، یبدشگون و یرگیت. داشت رتیمغا نوجوانانه هاي خنده با جنگل بیعج و سبز

 شاخه به خوردن و میپا ریز هاي شهیر روي رفتن راه از و بردارم اطیاحت با را قدمم هر بودم مجبور من. داشت یناموزون یهماهنگ ،بود برم و
 سطح. کردم دایپ را یسنگ ساحل و شکستم را جنگل زمردي سبز ي محدوده سرانجام. افتادم عقب زود یلیخ اما. کنم اجتناب سرم باالي هاي
 کم استخرهاي ،یساحل زههايیر سنگ موازات به هرچند. بود ایدر به شدن ریسراز حال در مدي و جزر آبهاي از رودي و ودب آمده نییپا آب

 روي از. بودند باکتر یب هیبق. نشوم خم یانوسیاق هاي حوضچه طرف به که کردم یم اطیاحت یلیخ. شدندینم یزهکش و آب از یخال هرگز عمق
 ي هیحاش در را محکم و مطمئن ظاهر به اي صخره. نشستندیم ها صخره امن نا و خطرناك هاي لبه روي ای کردندیم زیخ و جست ها صخره

 قیشقا درخشان گلهاي دسته. بودم شده میپا ریز یعیطب ومیآکوار افسون. نشستم آن روي دیترد با و کردم دایپ استخرها نیبزرگتر از یکی
 کیتحر یرگیت. دیکوب یم ها صخره به ناسزاگونه را آنها موجها، ي چرخاننده دست. بودند ناورش موجها روي دائما ینامرئ یانیجر با ینعمان

 با کوچک اهیس یمارماه همانطور. بودند دهیچسب گریهمد به و ها صخره به حرکت یب ییایدر ستارههاي. داشت وجود آبها آن در کنندهاي
 کی جز به. بودم شده مجذوب کامال من. بود ایدر به بازگشت منتظر و داشتیبرم موج درخشان سبز هاي علف بر که دیسف راه راه عالمتهاي

.گفتیم چه بود من کنار نجایا اکنون او اگر کند تصور کردیم یسع و کند،یم کار چه که بود ادوارد فکر به که ذهنم کوچک قسمت

 نیزم به بار چند عتایطب پس افتم،یب عقب تر کم دفعه نیا کردم یسع. برگردم آنها با تا شدم بلند من و شدند گرسنه پسرها سرانجام
 به یوقت. بشود هم نیا از بدتر توانستیم که هرچند. گرفت سبز اي لکه نمیج شلوار زانوي و برداشت، عمق کم خراش چند میکفدستها.خوردم
 پوست و اهیس صاف موهاي آقتاب نور در میستتوان میرفت جلوتر که یوقت. بودند شده شتریب م،یکرد ترکشان آنجا که یگروه م،یبرگشت ساحل
 همانطور. وندندیبپ ما جمع به تا بودند آمده کردند،یم یزندگ سرخپوستان یاختصاص ي محدوده در که یینوجوانها. مینیبب را واردها تازه برنزهی

 نیآخر آنجال و من. کنند مشانیتقس زودتر که داشتند عجله پسرها. شدیم پخش همه نیب غذاها کردیم یمعرف وارد تازه گروه به را ما کیار که
 با بود نشسته یسنگ تخته روي آتش کنار که کوچکتري پسر شدم متوجه گفت، را مان اسم کیار که یوقت. میدیرس جمع به که میبود یکسان

 پسر کی حال نیهم در. کرد انتخاب مانیبرا سودا فیرد کی داد، چیساندو ما به کیما و نشستم آنجال کنار من. کردیم نگاه من به عالقمندي
 رمیدستگ که زيیچ تمام. کرد یمعرف آرام صداي با را دیجد عضو نفر هفت باشد، کننده دیبازد گروه نیب از فرد نیبزرگتر دیرسیم نظر به که
 که بود بخش آرامش یلیخ. بود کوبیج اسمش کردیم اشاره من به که پسري و داشت نام کایجس هم آنها دخترهاي از یکی که بود نیا شد
. نمیبنش آنجال کنار که بود بخش آرامش یلیخ نم احساس و بود جمع آن ي ساده و راحت آدمهاي از یکی او. نمیبنش آنجال کنار

 آزاد مرا او.  کند پر را ها کننده گفتگو سکوت ي فاصله دیبا حتما که کردینم احساس و بود جمع آن ي ساده و راحت آدمهاي از یکی او
 یم نامعقول و ربط یب فرکس در چقدر زمان که کردمیم فکر نیا به داشتم من و. کنم فکر خوردن غذا هنگام یکس مزاحمت بدون تا ذاشتگ

 آن تمام گرید هاي زمان در که بود روشن و واضح هیبق از شتریب که تنها، ریتصو قطعه چند فقط. بود نامشخص زمان گذشت شهیهم. گذشت
 یم ام آشفته نیا و دارند فرق هیبق با خاص زمانهاي آن چرا دانستمیم قایدق من. شدندیم تکرار و چاپ ذهنم در روشن، و ردا یمعن هاي هیثان

 اي هیسا آنها. گرفتند را دیخورش جلوي یناگهان یسرعت با و کردند یآب آسمان در تودهاي شرويیپ به شروع ابرها ظهر، از بعد طول در. کرد



کتابخانه نودهشتیا                                           نی میر   استف –گرگ و میش 

w w w . 9 8 i a . c o m 76

 سه ای ییدوتا هاي دسته در کردند، تمام را ناهارشان گرانید که یهنگام. کردیم تار و رهیت را موجها که آوردند وجود هب ساحل بر را گسترده
 در هم هیبق. بپرند شکاف پر و ناهموار سنگهاي روي از کردندیم یسع آنها. رفتند موجها و ها صخره طرف به هایبعض. میشد جمع هم دور ییتا

. بزند سر دهکده در یفروشگاه به تا شد بلند دنبالشبود، هیسا به هیسا کایجس که ک،یما. زدند اردو مدي و جزر تخرهاياس کینزد گریکدی کنار
 ام یچوب ي تخته روي تنها من. شدند پراکنده همه کوتاه یمدت در. دادند ادامه زدن قدم به هیبق و رفتند آنها با هم یمحل هاي بچه از تا چند

 نیهمچن. کردند یم سرگرم بودند، آورده همراه به خود با که ییرهایپل دي یس با را خودشان آنها. بودند من با هم لریتا و لورن ، بودم نشسته
 بر را سخنران نقش که گريید پسر و کوبیج نام به پسري شامل نفر سه آن. بودند نشسته حلقه کنار و گوشه هم وارد تازه گروه از نوجوان سه

 او جاي بتواند تا زد یم پرسه اطراف آن کوبیج. کرد ترك روي ادهیپ گروه به وستنیپ براي را ما آنجال بعد قهیدق چند. شد یم بود گرفته عهده
 را آنها یکیالست نوار کی با که داشت رنگ یمشک براق و بلند ییموها. ساله پانزده هم دیشا. دیرسیم نظر به ساله چهارده. ردیبگ من کنار در را
 رفته فرو اش گونه استخوان باالي در اش رهیت چشمان. بود رنگ ییخرما و نرم شیبایز پوست. بود بسته گردنش پشت و بود دهیکش عقب به

. داشت یجذاب و قشنگ یلیخ صورت رفته هم روي. بود کرده حفظ شیها گونه و چانه کینزد ییجا را شیخردسال هاي نشانه هنوز او. بود
. کرد رییتغ شد، خارج دهانش از که یکلمات نیاول با من مثبت نظر که هرچند

 " بال " دمیکش آه. آمدم مدرسه به که بودم شده یاول روز مثل درست من " درسته؟. یهست سوان زابلیا تو "

" نیدیخر منو باباي وانت شما. هستم بلک کوبیج من " کرد دراز را دستش دوستانه یژست با

 " ارمیب خاطر به تورو دیبا احتماال. یهست یلیب پسر تو جدي؟ " گفتم یآسودگ با و فشردم را نرمش دست

 ". نیاریب خاطر به رو بزرگترم خواهرهاي دیبا شما. ام خانواده عضو نیکوچکتر من. نه "

 " ربکا و چلیر " آوردم ادی به را آنها ناگهان

 آنقدر ما ي همه. کنند ريیگیماه بتوانند آنها و شود گرم رمانس که گذاشتند یم تنها هم با یلیخ را ما مانیدارهاید طول در یلیب و یچارل
 نیا که کردم یخلق کج یکاف قدر به بود سالم ازدهی یوقت البته،. میباش داشته هم با دوستانه روابط در یشرفتیپ مینتوانس که میبود یخجالت

 "هستن؟ نجایا خواهرات" آورم خاطر به را ها آن دیشا تا نداختم،ا بودند ستادهیا ایدر لب که یدختران به ینگاه. شوند تمام ريیگیماه سفرهاي
 .

 ییهاوا تو االن. کرد ازدواج ساموآ اهل سوار موج هی با ربکا و گرفت هیبورس واشنگتن در لیتحص براي چلیر. نه". داد تکان را سرش کوبیج
.  "کنه یم یزندگ

.بودند بزرگتر من از کسالی از شیب یمک تنها دوقلوها "! اوه. کرده ازدواج " گفتم زده رتیح

 " اد؟یم خوشت وانت از خوب، " دیپرس

 " کنه یم حرکت یعال. عاشقشم "

 روي دارم، یخوب ي لهیوس نیهمچ یوقت تا داد ینم اجازه پدرم. شدم زنده دوباره انگار د،یخر اونو یچارل یوقت. کنده یلیخ یول آره، "دیخند
" کنم کار گهايید نیماش

 " ستین کم هم اونقدرا سرعتش. " کردم مخالفت وا با

" ؟یرفت باهاش ساعت در لومتریک شصت از شتریب حال تا "
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" نه " کردم اقرار

 " نکن کارو نیا. کردي کاري خوب. " گفت زنان پوزخند

 " کنهیم کار یعال تصادفات تو " گفتم وانتم از دفاع در. رمیبگ را لبخندم جلوي نتوانستم

 " بشه ریپ واليیه اون فیحر بتونه هم تانک کنمینم فکر " موافقتکرد من با گريید یخنده با

" ؟یکنیم ریتعم رو نهایماش پستو " دمیپرس. بودم گرفته قرار ریتاث تحت

 1986 تیرب مدل کسفول هی هیبرا اون لندریس مستر هی تونمیم کجا یدونینم احتماالً. باشم داشته یدکی اسباب و وقت اگه" کرد اضافه خنده با
. داشت یخشک و ریدلپذ صداي او"؟ کنم دایپ

. " دارمیم نگه باز رو چشمام شده که هم تو خاطر به اما دم،یند زيیچ نیچن ایتازگ. متاسفم "

 من به یاسقدرشن با و زد یدرخشان لبخند او. بود راحت یلیخ او با صحبتکردن. دهم صشیتشخ توانستم ینم هم دمید یم اگر هرچند دمیخند
 با لورن. گرفتمیم قرار او توجه مورد نطوریا که نبودم یکس تنها من. دهم صیتشخ را نگاه نیا یمعن که گرفتم یم ادی کم کم. کرد ینگاه

 " کوب؟یج ،یشناس یم رو بال تو " دیپرس آتش طرف آن از کنم، تصور توانستمیم که یلحن نیتر گستاخانه

 نیا که دادینم نشان شیصدا یول " شده شروع من تولد زمان از که میدار هم با یمیقد ییآشنا جور هی ما " زد لبخند من طرف به دوباره او
.کند فکر طور

" خوب چه ". شد تنگ مانندش یماه و کمرنگ چشمان

گفت و شد رهیخ من صورت به دقت با "بال؟ "کرد صدا دوباره او

 که بود نکرده فکر کس چیه انیب رونیب ما با نتونستن کالنها از کدوم چیه امروز که شد دب چقدر ، گفتمیم لریتا به داشتم االن نیهم من"
.بود معمول ریغ شکل نیا به هم آن اش یناراحت کردن انیب "کنه؟ دعوتشون

"کالنه؟ لیکارال دکتر خانوادهی منظورت" دیپرس بدهم، را لورن جواب بتوانم من نکهیا از قبل جمع، بزرگتر پسر

. داشت یقیعم یلیخ صداي و پسر، تا بود مرد کی هیشب شتریب واقعا پسر آن. شد لورن شتریب یآزردگ باعث رفح نیا

 "؟ یشناسیم را ها آن تو بله، " دیپرس و برگشت او طرف به یکم اي فروشانه فخر حالت با لورن

. دادینم یتیاهم لورن سوال به او.کند دایپ مهخات موضوع که گفت یلحن با را نیا " انینم نجایا کالن خانواده"داد جواب پسر

. شد پرت لورن حواس. دیپرس بود دستش در که دي یس کی مورد در را او نظر کند، جلب را لورن توجه دوباره کرد یم یسع که یحال در لریتا
 بود گفته او. کرد یم نگاه بود ما رس پشت که یکیتار جنگل به داشت او یول. بودم خورده کهی. شدم رهیداشت،خ بم صداي که پسري به من

 کرده منعشان. ندیایب نداشتند اجازه ها آن که دیفهم یم شدیم لحنش از. داد یم نشان را گريید زیچ لحنش یول ندیآینم نجایا کالن خانواده
. نشدم موفق اما رم،یبگ دهیناد را آن کردم یسع. گذاشت من روي یبیعج ریتاث پسر، نیا رفتار. بودند

 " کرده؟ ات وونهید گهید االن تا فرکس " دیپرس. کرد پاره را افکارم رشته کوبیج
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 نظر اظهار آن به داشتم هنوز من. زد همدردي با همراه لبخندي او و دمیکش هم در را ام افهیق" یگرفت کم دست اثرشو نیا که بگم دیبا اوه، "
 بودم دواریام. نداشتم بهتري نظر من یول بود، اي احمقانه ي نقشه. داشتم منتظره ریغ بکر فکر کی. کردمیم فکر کالن خانواده ي درباره مختصر

 زيیچ متوجه کردن، یینما عشوه در من زیانگ ترحم تالشهاي انیم از توانستینم نیبنابرا. باشد تجربه یب دخترها مورد در هنوز جوان کوبیج
 بودم، مطمئن "؟یبزن قدم ساحل طول در من با یخواهیم گفتم "کنم، نگاه میمژهها پشت از ادوارد مثل را او کردمیم یسع نکهیا نیح در. شود

 سمت در که طور همان. بپرد جا از که کرد مشتاق یکاف اندازه به را کوبیج اما کند، جادیا ادوارد نگاه مشابه ريیتاث توانستینم حرف نیا
 باعث و پوشاندند را آسمان ابرها باالخره م،یرفت یم شناور چوبهاي از شده ساخته یساحل ي وارهید سوي به رنگ چند سنگهاي طرف از و شمال
 بودم، دهید ونیتلوز در که ییدخترها مثل کردم یسع. بودم کرده فرو ژاکتم بیج در کامال را میدستها من. شود سردتر هوا و تر رهیت ایدر شدند

. میاین نظر به احمق ادیز زدن پلک هنگام در

" شانزده؟ سالته؟ چند تو خب، " دمیپرس

" کردم شروع رو سال پانزده تازه من " کرد اعتراف یچاپلوس با او

 " یباش بزرگتر کردم یم فکر من " بودم کرده یساختگ ريیغافلگ از پر را صورتم

" بلندتره سنم نسبتبه قدم " داد حیتوض "؟ واقعا "

 با او دمیترسیم. آمدمیم احمق خودم نظر به. بودم مثبت جواب منتظر انگار هک گفتم طوري " اي؟یم فرکس به ادیز تو "دمیپرس طنتیش با
. داشت را اش چاپلوسانه حالت هنوز او اما. کند متهم ام کاري بیفر خاطر به مرا سرزنش و نفرت

 لیتحو رو نمیماش و ام نامهیگواه که نیا از بعد یول" کرد اصالح را حرفش بعد " ادیز یلیخ نه " کرد اعتراف و دیکش هم در را اش چهره
"امیب نجایا به بخواد دلم که هرقدر تونمیم گرفتم،

 مند عالقه را خودم خواستمیم " دیرسیم نظر به بزرگ ذره هی بگرده، ما با که نیا براي بود؟ یک زد یم حرف باهاش لورن که پسري یکی اون"
. دهمیم حیترج او به را کوبیج دهم نشان وضوح به کردمیم یسع که یحال در دهم، نشان نوجوان پسرهاي به

" سالشه ،نوزده سم "

"؟ گفت یم یچ کالن دکتر خانواده مورد در داشت "دمیپرس معصومانه

" انیب محدوده به ستین قرار اونا کالن؟ خانواده "

. کردیم دییتا بودم، کرده احساس سم صداي در را آنچه که ستینگر مزیج ي رهیجز سمت به و ها دوردست به طوري او

 " ان؟ینم چرا "

.  " بگم باره نیا در زيیچ ستین قرار! آه " انداخت من به ینگاه گرفت، یم گاز را لبش که یحال در او

" بدونم کنجکاوم فقط. گمینم زيیچ یکس به من خب،"

 یجذاب حالت با و زد لبخند هم او! نه ای دادم انجام یبخو به را کار نیا ایآ دمیپرسیم خود از که بود یحال در نیا. بزنم ییرایگ لبخند کردم یسع
.شد تر خشک و تر گرفته هم قبل از یحت شیصدا و انداخت باال را شیابرو کی بعد،. کرد نگاهم
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 " داري؟ دوست رو ترسناك داستانهاي تو " دیپرس زيیآم دیتهد حالت با

. کنم فکردنیتعر به وادار اورا کردم یسع " عاشقشونم " گفتم جانیه با

 یم نظر به میعظ یعنکبوت الغر پاهاي همچون شانیها شهیر و بود آورده را آنها آب که رفت ییها کنده سمت به بلند هاي گام با کوبیج
 به را نگاهش. نشستم درخت تنهی روي او از تر نییپا بعد، یکم هم من و نشست خورده چیپ هاي شهیر از یکی روي یچابک و ینرم به. دیرس

 من بر یخوب ریتاث لبخندش کردیم یسع که نمیبب توانستمیم. شد انینما پهنش لبهاي ي گوشه در یکمرنگ لبخند. دوخت ها صخره به و نییاپ
. کنم حفظ چشمانم در را اقیاشت کردم یسع. بگذارد

 " هاست وتیلیکوئ ستانهايدا منظورم م؟یاومد کجا از که نیا دي؟یشن رو ما یمیقد داستاناي از کدوم چیه تو "کرد شروع او

 " نه بخواي راستشو "

 یباستان وتهايیلیکوئ ظاهرا. بزرگند طوفان دورهی به مربوط که کننیم ادعا اشونیبعض یحت که داره وجود اديیز هاي افسانه خب"
" بمانند زنده شیکشت و نوح مثل بتونن تا بستند کوهستان درختهاي نیبلندتر نوك به را شانیکانوها

.. دارد یکم اعتقاد خیتار به حد چه تا که دهد نشان من به تا زد نديلبخ

 ماست ي لهیقب مقررات خالف گرگها کشتن.هستند ما برادران هم هنوز گرگها و میهست گرگها نسل از ما گهیم که هست هم گريید ي افسانه"
" 

" داره وجود سرد موجودات ي درباره ییها افسانه طور نیهم" کرد آرامتر یکم را شیصدا

" سرد؟ موجودات " دمیپرس. کردمینم وانمود دادنش، بیفر براي گرید حاال"

 واقع در. هستند دتریجد مقدار هی بایتقر هم هاشونیبعض. داره وجود سرد موجودات مورد در گرگها ي افسانه قدمت به درست یداستان هی. بله"
 اونها تا بسته اونها با قرارداد کی که بوده یکس نیاول اون. شناختهیم. او رو آنها از چندتا من بزرگ جد افسانه، اون طبق. اواخر نیهم به مربوط

.چرخاند را شیچشمها "داره نگه دور ما نیسرزم از رو

 "؟ بزرگت جد " کردم قشیتشو حرفزدن به

 که ییگرگها بلکه نه، که یواقع گرگهاي خب،. هستند گرگها یعیطب دشمنان سرد، موجودات ،یدونیم. پدرم مثل بوده، فهیطا بزرگ اون"
 "نیگیم نهیگرگ اونا به شما کردند آدم به لیتبد رو خودشون که ما اجداد مثل. شوندیم آدم به لیتبد

 " دارن؟ یدشمنان ها نهیگرگ "

. کنم پنهان مرتیح و نیتحس پشت را ام صبري یب باشم توانسته بودم دواریام شدم، رهیخ او به اقیاشت با " دشمن کی فقط "

 ما قلمرو به من جد دوران یط که یگروه هی نیا یول. هستن ما یباستان دشمنان سرد موجودات ؟یدونیم پس "داد ادامه و چشمکزد من به او
 اونها که دیرسینم نظر به ما ي لهیقب نظر از. زنند ینم شکار به دست کردند،یم شکار همنوعانشون که یراه از اونها. داشتند فرق اومدند،

 یواقع صورت هم ما بمانند، ما نیسرزم از رونیب دادندیم قول اونا اگه. کرد برقرار اونا با یبس آتش ي معاهده بزرگم جد نیبنابرا. باشند خطرناك
" میکردینم افشا رو اونها
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 داستان روي کردن فکر درحال تیجد با حد، چه تا من که نفهمد او خواستمیم حال نیع در و بفهمم را شیحرفها یمعن کردمیم یسع من
 " ؟... چرا پس ستن،ین خطرناك اونا اگه ". هستم اش یالیخ

 انقدر اونها وقت چه یدونینم وقت چیه تو. باشن متمدن گروه نیا مثل اگه یحت. بگردند سرد موجودات بر و دور که سکهیر هی انسانها براي "
شود زیآم دیتهد شیصدا تن که زدیم حرف مبهم و نیسنگ صداي با عمداً وا ". رنیبگ رو خودشون جلوي توننینم که شنیم گرسنه

 "ه؟یچ شدن متمدن از منظورت "

. "کنند شکار رو وانهای،ح انسان جاي به تونستن یقیطر به اونها معلوم قرار از. کنندینم شکار رو انسانها که کردندیم ادعا اونا"

 بودند سردي موجودات همون مثل هم اونا داره؟ کالنها به یربط چه موضوع نیا"؟ دارم نگه یمعمول و تفاوتیب همچنان را میصدا کردم یسع
 "بود کرده مالقات بزرگت جد که

 " نه "

 " هستن خودشون اونا " بدهد ماجرا به شتريیب جانیه تا کرد مکث یساختگ یشکل به او

 ادامه بعد و بود خوشحال من بر داستانش ریتاث از بود آمده وجود به او ستاندا اثر بر که بود یترس خاطر به صورتم حالت کردیم فکر حتما او
. شدنیم شناخته شون سردسته با اونها من بزرگ جد زمان. هستن همونا هیبق یول. دیجد مرد و کزنی. شده شتریب شون تعداد االن".داد

 لبخند شدن ظاهر از تا کردیم تالش "رفت نجایا از اون ان،یب نجایا به شما مردم نکهیا از قبل یول کرد،یم یزندگ نجایا لیاوا اون! لیکارال
. کند ريیجلوگ شیبرلبها

 "؟ هیچ سرد موجودات از منظورت هستن؟ یچ اونا و " دمیپرس سرانجام

 " آشام خون گنیم اونها به شما مردم! نوشند یم خون که یکسان. ". داد پاسخ زيیانگ هراس صداي با زد رهیت لبخندي او

. دادیم نشان را یحالت چه ام چهره که نبودم مطمئن. دوختم چشم ایدر کنار ناهموار هاي زابیخ به او، پاسخ از بعد

 " شدن؟ خیس خیس بدنت موهاي " گفت و دیخند لذت با

" یهست یخوب سراي داستان تو " گفتم زيیدآمیتمج لحن با بودم، رهیخ موجها به هنوز که یدرحال

 "میبزن حرف یکس با موضوع نیا مورد در ما خوادینم بابام که نداره یتعجب نه؟ ،یکنیم فکر نطوریا حتما. هستن احمقانه یلیخ زایچ نیا"

 رو هیقض نیا من. نباش نگران ". کنم نگاهش و برگردم بتوانم که کنم کنترل را ام یزدگ شگفت حالت یکاف ي اندازه به توانستمینم هنوز من
 " دمینم لو یکس به

 ". گذاشتم پا ریز رو عهدنامه نیقوان از یکی کنم فکر " گفت و دیخند او

. دمیلرز خود به جمله نیا گفتن از بعد و" برم یم گور به خودم با رازو نیا من " دادم قول او به من

 به گهید کرد، کار به شروع ارستانمیب در کالن دکتر یوقت از نفرمان چند دیشن یوقت. نگو یچارل به ماجرا نیا از یچیه گذشته، یشوخ از"
 "شد یعصبان بابام دست از یلیخ نرفتن اونجا
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. بودم نداشته بر انوسیاق از را نگاهم هنوز. کنم حس آن در را یاندک شیتشو توانستم یم اما " گمینم که معلومه گم،ینم بهش "

 " گه؟ید زیچ هی ای میهست یخرافات یبوم دهع هی یکنیم فکر ؟یکنیم فکر چطور ما دربارهی حاال خب، ": گفت یشوخ با

 نیبب. ماهري یلیترسناکخ هاي داستان کردن فیتعر در تو کنمیم فکر من ،!نه " زدم لبخند اون به توانستم،یم که یحالت نیعادیتر با و برگشتم
بود شده خیس بدنم موهاي تمام آوردم باال را میبازو "

 " هیعال " زد لبخند او

 در را کایجس و کیما. دیپر باال هم با همزمان مانیسرها. کرد آگاه یکس کشدنینزد از را ما ساحل سنگهاي برخورد و تروق ترق صداي سپس
. زدندیم قدم طرفما به که میدید متري پنجاه ي فاصله

.داد تکان یدست میبرا و " بال؟ ییاونجا تو " زد میصدا یآسودگ با کیما

.بود کرده زده رتیح مرا کوبیج دقت " پسرته؟ دوست نیا" دیپرس بود، داده صیتشخ کیما صداي در را حسادت که کوبیج

" نه که معلومه. نه " گفتم یآرام به

 کیما از اطیاحت با کار نیا براي. زدم چشمک او به. کنم خوشحال را او بود ممکن که هرطور خواستمیم و بودم، کوبیج از سپاسگزار اریبس من
.زد لبخند و برد لذت ام انهیناش گري عشوه از. برگرداندم رو

 "... گرفتم رو ام نامهیگواه من که یوقت پس" گفت او

 از بودم، کرده استفاده سوء او از دانستمیم که وجود نیا با " میبگرد و میبگذار قرار یگاه میتونیم ما. ايیب فرکس به من دنید براي دیبا تو"
 کیما. شوم دوست او با توانستم یراحت به من که بود یکسان از یکی او. داشتم دوست را کوبیج اقعاًو من اما. کردم گناه احساس خودم حرف
 خاطر تیرضا با او. کردیم انداز بر را کوبیج شیچشمها با که نمیبب توانستمیم. بود تر عقب او از یقدم چند هم کایجس. بود دهیرس ما به اکنون
 " بودي؟ کجا " دیپرس من از اما بود، شیرو جلوي درست جواب که هرچند. است سال و سن کم ینوجوان پسر، آن که شد متوجه

 لبخند من درجواب هم او و زدم کوبیج به یگرم لبخند " بود کننده سرگرم واقعاً. کردیم فیتعر یمحل داستان چند من براي داشت کوبیج "
. زد

. بود تیموقع یابیارز مشغول دقت با کردیم نگاه ام ي دوستانه رفتار به طورکه همان. کرد مکث کیما " خب "

 " ادیب بارون زودي به قراره رسهیم نظر به. میکنیم جمع رو لیوسا میدار ما"

.  دیرسیم نظر به یباران مطمئنا. میکرد نگاه سرمان باالي گرفتهی و رهیت آسمان به یهمگ

 " امیم دارم باشه، " گفتم و جستم جا از من

. زد کیما به کوچک اي طعنه او که میبگو توانمیم " شدم خوشحال دمت،ید دوباره نکهیا زا "گفت کوبیج

 " امیم هم من اومد، نییپا یلیب دنید براي یچارل که بعد ي دفعه " دادم قول و " شدم خوشحال واقعا منم "

 " شهیم یعال " شد پهن صورتش تمام در او لبخند
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 باال را کاپشنم م،کالهیبرس نگیپارک ي محوطه به که میگذشتیم یساحل هاي صخره انیم از که یحال در " ممنونم و " کردم اضافه مانهیصم
 لهیوس ي همه هیبق م،یدیرس نهایماش به یوقت. کرد جادیا سنگها روي یاهیس هاي نقطه فرودشان محل در باران، ي هیاول ي قطره چند. دمیکش
 عقب یصندل در لریتا و آنجال کنار به بار نیا بودم، نشسته جلو قبل ي دفعه آنکه لیدل به. بودند کرده جاسازي نیماش در برگشتن، براي را ها
 من پس. کند جلب را لریتا توجه تا دیچرخیم وسط یصندل روي لورن. کردیم نگاه گسترش حال در طوفانِ و پنجره، از رونیب به آنجال. دمیخز

.نکنم فکر زیچ چیه به که کنم تالش یسخت به و ببندم را چشمانم دهم، هیتک یصندل عقب به را سرم توانستمیم
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کابوس  - هفتم فصل

.بخورم زيیچ خواهمینم و دارم دادن انجام براي اديیز فیتکال گفتم یچارل به

 به. دارد یمتفاوت و خاص زیچ چه بازي نیا که نداشتم نظري من اگرچه بود، آورده وجد به را او شد یم پخش داشت که یبسکتبال ي مسابقه
 هدفونهاي و گشتم زمیم روي. کردم قفل را در دم،یرس اتاقم به یوقت. نشد میصدا لحن و چهره در عادي ریغ زیچ چیه متوجه او لیدل نیهم
 ، بود داده من به سسمیکر براي لیف که را دي - یس کی. کردم وصل کوچکم دي - یس کننده پخش به را آن و کردم دایپ را ام یمیقد

 براي نیا و کردندیم استفاده آهنگ در گوشخراش دادهاي و غیج و ادیز بم صداهاي از آنها اما. بود محبوبش گروههاي از یکی دي یس. برداشتم
 را پخش ي دکمه و گذاشتم گوشم در را هدفونها. دمیخواب تختم روي و گذاشتم ریپل دي -یس در را آن. بود دلخراش یکم من ي قهیسل

 را بالش کی نیبنابرا. کردیم جادیا مزاحمت نور همچنان اما بستم، را میچشمها. کردم بلند برساند، بیآس میگوشها به که آنجا تا را صدا. فشردم
 درام ساز ي هدیچیپ طرح بتوانم تا کنم درك را اشعارش کردم، یسع و کردم تمرکز یقیموس بر تمام دقت با. افزودم نهایا بر صورتم هاي مهین تا
 جا میبرا ها یخوان هم و کلمات ي همه آخر دست دادم، گوش را دي - یس بار نیسوم براي نکهیا از بعد. کنم لیتحل و هیتجز آهنگ در را

 از دوباره دیبا. شدم شگفتزده است، آمده خوشم واقعاً ازگروه باالخره گوشخراش صداهاي تمام گذاشتن کنار از بعد شدم متوجه نکهیا از. افتادند
. بود نیهم کارها نیا از هم من هدف که کرد؛ رممکنیغ میبرا را کردن فکر آنها ي کوبنده ضربات. شد واقع موثر کار نیا و. کردمیم تشکر لیف

.رفتم فرو خواب به سرانجام و کردم یم یخوان هم آهنگها ي همه با که کردم گوش دي - یس به قدر آن

 صیتشخ را جنگل رنگ سبز نور. بودم مطلع دم،یدیم خواب آنکه از خودآگاهم نا ریضم از ییها گوشه در. کردم زبا آشنا یمکان در را میها چشم
 توانمیم کنم، دایپ را انوسیاق اگر که دانستمیم و. بشنوم کردند،یم برخورد ها صخره به اطراف نیهم در که را امواج صداي توانستمیم. دادم

 بخش نیکتریتار سمت به مرا و فشرد یم را دستم و بود آنجا بلک کوبیج بعد، اما. کنم دنبال را صدا مکردیم یسع. نمیبب هم را دیخورش
 کوب؟یج " دمیپرس کند، یستادگیا من مقاومت مقابل در کرد یم یسع قدرت تمام با که همچنان. بود زده وحشت صورتش. دیکشیم جنگل

" یکن فرار دیبا تو بال، کن فرار" کرد نجوا وحشت با. شوم ردوا یکیتار به خواستمینم من " اومده؟ شیپ یمشکل چه

.نمیبب را او توانستمینم اما " بال سمت، نیا از ". شناختم آمد،یم درختان یکیتار دل از که را کیما صداي

" چرا؟ " دمیپرس

 بر و زد ادیفر و دیلرز خود به ناگهان. کرد ول ار دستم کوبیج اما. دمیکش یم رونیب کوبیج چنگ از را خود همچنان دیخورش افتنی از دیام نا
 قرمز به لیما اي قهوه یگرگ شیجا به و بود رفته او اما. دیچیپ خود به کردم یم نگاهش وحشت با که همچنان. کرد سقوط جنگل رهییت نیزم
 یخرناس. شدند خیس پشتش موهاي. کرد ساحل به رو و برداشت چشم من از او "! کوبیج " زدم غیج. شدیم دهید یمشک چشمهاي با بزرگ، و

 ساحل از که نوري به. برنگشتم طرفش به اما " کن فرار بال " زد ادیفر پشتم از دوباره کیما. شدیم خارج انشینما شهايین انیم از فیخف
 کی. خطرناك و اهیس شیچشمها و بود افروخته بر یکم پوستش. آمد رونیب درختان انیم از ادوارد سپس. بودم شده رهیخ آمد یم میروبرو

 و دیخند او. برداشتم ادوارد سمت به قدم کی. کرد غرش به شروع من، کنار در گرگ. بروم سمتش به که کرد اشاره و داشت نگه باال را دستش
 خون و نم نیب را خودش گرگ. برداشتم گريید قدم " کن اعتماد بهم" گفت مانندي خرخر صداي با. گذاشت شینما به را زشیت دندانهاي

.افتادم نییپا تخت از و دمیچیپ خودم به "! نه" دمیکش غیج. رفت نشانه او گردن طرف به را شیدندانها و انداخت آشام
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 چراغ. ندازندیب یچوب کف روي ادیز صداي سرو با و بکشند زیم ي گوشه از را دي- یس ي کننده پخش هدفون، که شد باعث ام یناگهان حرکت
 برانداز را کمدم روي ساعت و آمدم خودم به. بودند میپا به هنوز میها کفش و بودم نشسته تخت روي میلباسها با من. بود روشن هنوز اتاقم
 دوباره که بود آن از تر مساعد نا وضعم اما. درآوردم پا با را میها چکمه. دمیخواب صورتم روي و برگشتم دم،ینال. بود صبح مین و پنج. کردم

 با بمانم دهیخواب حالت به کردمیم یسع که یحال در انهیناش.  کردم باز را شلوارم هاي دکمه و دمیخواب پشت به زدم، غلت دوباره. بروم بخواب
 پهلو به. بود ام جمجمه ریز ندیناخوشا یبرآمدگ کی مانند که کنم احساس سرم انیم در را بافتهام موهاي توانستمیم. زدم ضربه آن به خشونت

 همه مطمئناً. دمیکش میچشمها روي دوباره را بالش. دمیکش دست را ام بافته موهاي میانگشتها با سرعت به و کردم باز را میموها بند و دمیخواب
 با دیبا اکنون و. بود انداخته ادمی به کبارهی کنم، دوري آنها از داشتم یسع ديیام نا با که را ريیتصاو ناخودآگاهم ریضم. بود دهیفا یب نهایا ي

 بودم خوشحال. کردم فکر خودم به زیچ هر از قبل. ابدی انیجر خون تا دیچرخ خود دور به اي لحظه براي سرم. شدم بلند. شدم یم برورو آنها
 طول کردمیم را فکرش که آنقدر گرفتن دوش. برداشتم را حمامم لوازم فیک. ندازمیب عقب داشت امکان که یزمان تا را کار نیا توانستمیم که

 دهیچیپ حوله در را خود که یحال در. شد تمام حمام در میکارها زود یلیخ کردم، صرف میموها دنیکش سشوار براي یزمان جودو با. دینکش
 هم باز. بود رفته کروزر. ندازمیب ینگاه پنجره رونیب به تا رفتم. رفته ای است خواب هنوز یچارل میبگو توانستمینم. برگشتم اتاقم به بودم
 را کار نیا توانستمینم. دادمینم انجام وقت چیه که کاري کردم؛ درست را تختم سپس و دمیپوش را رمیعرقگ نیتر راحت یمآرا به! ريیگیماه

 به کامپوترم مودم. بودم متنفر نجایا در نترنتیا ي استفاده از. کردم روشن را ام یمیقد وتریکامپ و رفتم زمیم پشت. ندازمیب عقب به نیا از شیب
 میتصم که دیکش طول آنقدر اش ريیگ شماره تنها. بود متعارف حد از نترییپا نترنت،یا گانیرا خدمات نیهمچن و. بود یمیقد زيیانگ غم شکل
 و ظرف کردم، تمام را کارم یوقت. دمیجو یم اطیاحت با را لقمه هر و خوردم یم یآرام به. بخورم غالت و ریش اي کاسه انتظار نیح در گرفتم
 نیزم روي از را آن. رفتم دي یس پخش دستگاه سراغ به اول. رفتم باال ها پله از کشان کشان. گذاشتم کنار و کردم خشک شستم، را قاشق

 کم را شیصدا ي درجه و کردم اجرا را دي یس همان بعد. گذاشتم زیم کشوي در و آوردم در را هدفون. گذاشتم زیم وسط در قاًیدق و برداشتم
 شده پر یغاتیتبل امهايیپ با اش صفحه عتاًیطب. بازگشتم وتریکامپ سوي به و دمیکش یآه. شد یم حساب نهیزم پس صداي که حدي تا کردم؛

 باز را ام عالقه مورد جستجوگر موتور سرانجام. کردم یغاتیتبل کوچک پنجرههاي بستن به شروع و نشستم سفتم تاشوي یصندل روي من. بود
 یلیخ کن خورد اعصاب زمان کار نیا البته! آشام خون. کردم پیتا را کلمه کی بعد و کردم وشخام را گرید یغاتیتبل ي پنجره چند. کردم

 متال گروههاي ،یدست بازیهاي تا گرفته یونیزیتلو شوهاي و لمهایف از ز،یهرچ از شماريیب موارد آمدند باال جینتا یوقت. گرفت را اديیز
 صبري یب با! ي تا الف از آشامها خون کردم؛ دایپ کننده دواریام تیسا کی سپس. تداش وجود کیگوت شهايیآرا با ییها دسته و ینیرزمیز

 دیسف اي نهیزم. شد کامل صفحه سرانجام. بستم را آن اطراف زن چشمک یغاتیتبل هاي صفحه تمام سرعت به. شدم صفحه بارگزاري منتظر
.گفتند آمد خوش من به تیسا یاصل ي صفحه در قول نقل دو. داد یم تیسا به یرسم ظاهري که داشت رنگ اهیس متون و ساده

 افتی آشامها خون از منفورتر و وحشتناکتر گونهاي چیه ن،یاطیش و اشباح مانند هیسا پهناور ايیدن سراسر در" سامرز مونتاگو س،یقد
 و است میسه آنها کیتار عتیطب در اما من،یاهر نه و است شبح نه که موجودي. باشد داشته افسونگري و تیجذاب اندازه همان به شودکهینم

" دارد را گروه دو هر زيیاسرارآم و یترسناک

. آشامهاست خون به مربوط اسرار و مسلم قتیحق باشد، رسانده اثبات کاستبه و کم یب و درست را زیچ کی جهان نیا اگر " روسو ژاك ژان
 نیا بر همه ییقضا مدارك و ها سیپل سیرئ شان،یکش جراحان، مشهور، ادافر استشهاد اداري، گزارشهاي ندارد؛ وجود رابطه نیا در ینقص چیه

"دارد؟ باور را ها اشام خون یکس چه ها، نیا ي همه با. دارند داللت امر

 کیکل آن روي که موردي نیاول. بود ایدن سراسر در آشامها خون مختلف هاي افسانه از الفبا، حروف اساس بر ستیل کی شامل تیسا یباق
 دایپ ادامه نطوریا افسانه. است بوده لیف گوش اهیگ ريیگرمس مزارع مسئول شیپ مدتها ظاهرًا که بود ینیپیلیف آشام خون کی ، داناگ ،کردم

 مزه از او. دیمک را او جراحت داناگ و دیبر را انگشتش زن کی که دیرس انیپا به روزي آنها مشارکت و کرد کار انسانها با سالها داناگ که کردیم
 زيیچ دنبال. خواندم را اتیجزئ تمام دقت با من. شد یخال خون از کامال زن بدن که داد ادامه را کار نیا ییجا تا و آمد خوشش زن خون ي
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 عنوان به بایز زن کی به مربوط آشام خون هاي افسانه شتریب دیرس یم نظر به. باشد ریپذ باور حال نیع در و دیایب نظر به آشنا که گشتم یم
 هیتوج را کودکان ادیز و عیسر ریم و مرگ که اند ساخته نیا براي را داستانها نیا که دیرس نظرم به. شدیم انیقربان عنوان به ها بچه و ال،ویه

 نیتدف خاطر به آنان هشدار و جسم یب ارواح ي درباره داستانها از اريیبس. بدهند یاشیع و انتیخ براي اي بهانه مردان دست به و کنند
 ریوپی و هودي،ی استري مثل اندك، مورد چند در تنها و. بودم دهید قبال من نبودکه ییها لمیف هیشب شده ذکر موارد شتریب. بود یاهاشتب

 جلب مرا توجه واقعاً نفرشان سه فقط. بود انسان خون دنینوش آنها دو هر یفتگیش. آمدیم در جور من مشاهدات و افکار با حدودي تا ، یلهستان
 موجود کی یالپسین اسلواك. شود ظاهر بایز ي دهیپر رنگ انسان کی قالب توانستدریم که قدرتمند یزامب کی ،ییایرومان یواراکولس: کردند

 یاستروگون گريید و. کند عام قتل را کامل ي دهکده کی ، ییتنها به شب مهین در ساعت کی در فقط توانستیم که عیسر و قوي العاده فوق
.داشت وجود مختصر و کوتاه ي جمله کی فقط آخري نیا مورد در یچیبنف

. دیآ یم حساب به یطانیش آشامهاي خون ي همه مرگبار دشمن و. بوده خوب و کوکارین او شده گفته. ییایتالیا آشام کخونی یچیبنف یاسترگون
. دارد وجود هم یخوب آشام خون آنها، قتخل کل در کردیم ادعا که مورد صدها انیم در افسانه کی. بود آن کوچک حیتوض در خاطري یآسودگ
 فهرست من. داشت وجود خودم مشاهدات طور نیهم و بود کرده فیتعر میبرا کوبیج که یداستان با یکم هاي شباهت رفته هم روي هرچند
 رنگ پوست ،ییبایز رت،قد سرعت،. کردمیم سهیمقا آن با را اي افسانه هر خواندمیم را مطالب که نطوریهم و بودم ساخته ذهنم در یکوتاه

 یلیخ هاي افسانه. بودند جاودانه و داشتند سرد یپوست ها، نهیگرگ دشمنان آشامها، خون: کوبیج ارهايیمع با و ریمتغ رنگ با یچشمان ده،یپر
 لمهايیف از یکم شمار در من که موردي گر،ید مشکل کی سپس و. باشد داشته خود در را عوامل نیا از یکی یحت که داشت وجود یکم

 و سوزاندیم را آنها دیخورش. ندیایب رونیب توانندینم روز ساعات در ها شامٱ خون. دمیرس آن به امروز یبررس در دوباره و بودم دهید ترسناك
 نکردم صبر. دمکر خاموش و زدم را وتریکامپ چییسو تیعصبان با. ندیآیم رونیب شبها فقط و خوابندیم تابوتها در را روز تمام آنها. کندیم خاکستر

 اتاقم در کهیحال در بودم، اریع تمام احمق کی من. کردم ییفرسا طاقت شرم احساس تم،یعصبان انیم در. شود خاموش موقع به زیچ همه که
 آن و فرکس نانینش حومه گردن را رهایتقص تمام گرفتم میتصم بود؟ شده مرگم چه من. کردمیم قیتحق آشامها خون مورد در و بودم نشسته

 یرانندگ روز سه به اجیاحت و بروم بخواهم که نبود ییجا چیه یول. رفتمیم رونیب خانه از دیبا. ندازمیب کیالمپ مرطوب و سیخ ي رهیجز شبه
 وايه و آب تیوضع آنکه یب رفتم نییپا ها پله از بروم، خواهمیم کجا به بدانم که نیا بدون کردم، پا به را میها چکمه حال هر به. باشد نداشته

 ادهیپ و گرفتم دهیناد را وانتم من. دیبارینم باران هنوز یول بود ابري هوا. رفتم رونیب در از و انداختم میها شانه روي را ام یباران بسنجم را رونیب
 نه که دمیرس جنگل از یعمق به که دینکش طول ادیز. افتادم راه به بکر و نخورده دست جنگل طرف به یچارل اطیح از رفتم، شرق سمت به
. دیرس یم گوش به ها کالغ یناگهان غیو و غیج صداي و میپا ریز مرطوب هاي شاخه شکستن صداي فقط. را جاده نه و نمیبب را خانه توانستمیم

 یمن گذار و گشت ییتنها و انداختمینم خطر به را خود وگرنه رفتمیم جلو آن قیطر از من بودکه ساخته یراه جنگل انیم در یکیبار ردپاي
 شیپ جنگل قتریعم قسمتهاي سمت به پا رد. شوم گم نیا از تر بد ییجا در یسادگ به توانستمیم. بود افتضاح ام یابی جهت حس. کردم

 یم اطراف شوکران هاي بوته و صنوبر درختان دور به چیمارپ صورت به. دهم صیتشخ توانستمیم که ییجا تا شرق، سمت به شتریب. رفتیم
 ونیمد دانستمیم که هم زيیچ تمام. ستیچ اطرافم درختان اسم دانستمیم سربسته طور به فقط. افراها و سرخدارها دور به طور نیهم و دیچیپ

 در. شناختمینم من که بودند گرید هاي یلیخ. بود داده حیتوض میبرا گشت نیماش ي پنجره رونیب از شیپ روز چند که بودم یچارل حاتیتوض
. کردم دنبال را رد برد،یم جلو به مرا تمیعصبان که ییجا تا. بودند شده دهیپوش اديیز انگلهاي و هرز علفهاي با که راچ نبودم؛ مطمئن هیبق مورد

 توانستمینم. دیچک نییپا به سرم باالي بانیسا از باران نم قطره چند. کاستم سرعتم از کرد، شدن محو به شروع یآرام به تمیعصبان که یوقت
 آرام آرام ن،یزم به بازگشت راه در و شده جمع ییباال برگهاي در و مانده جا به که روزید باران ايیبقا ای است باران روعش نیا که باشم مطمئن

 از یکی ي تنه کنار در - بود نشده دهیپوش خزه با یشکستگ محل در چون افتاده رایاخ دانستمیم – بود افتاده راًیاخ که یدرخت. کندیم چکه
 خزه روي من. داشت فاصله شده مشخص ریمس با کوتاه قدم چند فقط که بود ساخته داري هیسا و کوچک یچوب مکتین. داشت قرار خواهرانش

 گرفته قرار داشت تماس آن با که اي نقطه هر در میلباسها و یچوب یصندل نیب ژاکتم که شدم مطمئن. نشستم اطیاحت با و گذاشتم قدم ها
 جاي ایآ یول دانستم،یم را نیا دیبا من. بود آمدن براي یاشتباه جاي نجایا. دادم هیتک زنده درخت به و عقب به بود کاله در که را سرم و. باشد
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 گرید که حاال. گذاشتینم یرامشٱ ذهنم براي که بود شبمید خواب ي منظره به هیشب یلیخ رهیت و سبز جنگل بروم؟ بتوانم که بود هم گريید
 از شتريیب هاي قطره. بودند شده ساکت هم پرندگان. بود شده دهنده ازار سکوت زد،ینم هم به را سکوت نیا از شیب سمیخ قدمهاي صداي
 که دمیفهم. کردندیم یمخف مرا و بودند سرم از باالتر سرخسها بودم نشسته که حاال. دیباریم باران داشت سرم باالي حتما پس. دیچک آسمان

 تر ساده شدیم خجالتم باعث که یاتیچرند کردن باور درختان نیب در نجایا. ندینب مرا و برود اهر آنها انیم جلوتر، قدم سه دیشا تواندیم یکس
 نیا در دیرسیم نظر به مختلف نیسرزم کصدی هاي اسطوره و ها افسانه همهی و بود نکرده رییتغ جنگل نیا در زیچ چیه سال صدها براي. بود

.من روشن و زیتم خواب اتاق در تا دباش کینزد تیواقع به شتریب گرفته، مه سبز جنگل

 نکه،یا اول. شوم متمرکز باشم، داشته کار نیا انجام به یلیتما آنکه یب دادمیم جواب آنها به دیبا که یاساس سوال دو روي تا شدم ریدرگ خود با
 جواب سوال نیا به درنگ یب ذهنم نه؟ ای باشد داشته تیواقع توانستیم بود گفته کالنها مورد در کوبیج که زيیچ ایآ گرفتمیم میتصم دیبا

 سرم در. ام زنده هنوز من چرا دیبگو که نبود یعقالن حیتوض چیه. بود مسخره و احمقانه کردم،یم قبول را باطل االتیخ نیا اگر. داد یمنف
 به دوباره و ییطال به یکمش از که یچشمان قدرت، رممکن،یغ سرعت کردم فیرد را مشاهداتم "؟ یچ پس یول " دمیپرس خودم از دوباره
. گرفتیم جان ذهنم در یآرام به که گريید موارد همه از شتریب و دهیپر رنگ و سرد پوست ،یانسان ماوراي ییبایز دادند، یم رنگ رییتغ یمشک

 یگاه آنها که یروش و. دادندیم بروز خود از حرکت نیح در که یخاص ییبایز و ظرافت بخورند؟ زيیچ آنها که دیآ ینم نظر به چوقتیه چطور
. کمی و ستیب قرن آموزان دانش تا داشت شباهت ستمیب قرن لیاوا هاي رمان به شتریب که یعبارات و آشنا نا یوزن با کردند؛یم صحبت کالس در
 براي میبرو میهخوایم کجا به یساحل سفر براي ما ما بفهمد آنکه از قبل تا. کرد فرار کالس از او میداشت یخون گروه تست ما که جلسه آن

 من به. من جز به بخواند را همه فکر توانستیم او. کنندیم فکر زيیچ چه به اطرافش در همه داندیم او دیرسیم نظر به. بود نگفته نه ما یهمراه
 از خارج زيیچ. بودند زيیچ کی حال هر به آنها خب باشند؟ آشام خون توانستندیم ها کالن ایآ... است یخطرناک و بد آدم که بود گفته

 سوپر مورد در خودم هاي تئوري ای باشد، کوبیج سرد موجودات حال،. گرفتیم شکل باورم رید چشمان جلوي در یعقل حاتیتوض ي محدوده
.بود سوال نیا به من جواب فعال نیا. دیشا صورت، نیا در. بود انسان از شیب زيیچ. نبود انسان کی... کالن ادوارد...قهرمانها

 پس بود آشام خون کی ادوارد اگر ؟ کرد خواهم چکار من باشد داشته قتیحق موضوع نیا اگر: سوالها ي همه نیب از سوال نیرمهمت سپس و
کردم؟یم چکار دیبا من

 نظر از قطع طور به گرید یکس با حرف نیا گذاشتن انیم در. کنم فکر آشام خون ي کلمه به که کنم یراض را خودم توانستمیم یسخت به من
 بستري مارستانیت در مرا گذاشتمیم انیم در یکس با را موضوع نیا اگر. کنم باور را نیا توانستمینم هم خودم یحت من. بود شده رد من

 او با که اي برنامه نقشه. کنم دوري او از توانمیم که آنجا تا و باشم باهوش: دهم انجام را او حتینص نکهیا اول. داشتم انتخاب دو فقط. کردندیم
 و قطور اي شهیش وارید کنم وانمود میداشت که یمشترک کالس تنها در. رمیبگ دهیناد توانمیم که ییآنجا تا را او و برگردم. کنم لغو را اشتمد
 کردم،یم فکر ها چاره راه نیا به که یدرحال. میبگو جدي واقعا را حرف نیا بار نیا و بگذارد؛ تنها مرا که میبگو او به. ماست نیب نفوذي رقابلیغ

 رفتار چیه توانستمیم من. دیپر بعدي ي دهیعق به سرعت به و زد کنار را حل راه نیا ذهنم. شد پخش وجودم در اي کننده دیام نا درد ناگهان
 هرساند اي صدمه من به که بود نکرده کاري چیه یطوالن مدت نیا در بود، یطانیش...زيیچ او اگر باشد هرچه. ندهم نشان خود از یمتفاوت
 خودم جلوي توانستمینم که بود عیسر قدري به او! بودم لوریت نیماش ریگلگ روي یفرورفتگ اکنون من بود، دهینجنب عیسر او اگر واقع در. باشد

 کی نیا اگر اما: دادم جواب خودم به مقابل، در من... باشد محض العمل عکس کی صرفاً است ممکن او کار. نکنم استدالل گونه نیا که رمیبگ را
 نانیاطم زیچ کی از. رفتیم جیگ ها ماندن جواب یب نیا ي رهیدا در سرم باشد؟ بد تواندیم او چطور پس بوده هایزندگ نجات براي واکنش
 من ترس به یواکنش فقط بودم، دهید گذشته شب کابوس در که یمخوف و رهیت ادوارد. باشم داشته نانیاطم زيیچ به هم هنوز اگر البته داشتم؛

 به را "نه" ادیفر که نبود گرگ از ترس نیا دم،یکش غیج و دمید را نهیگرگ که یوقت حال، نیا با. ادوارد خود نه بود، کوبیج هاي رفح از
 کرد، میصدا و داد نشانم را زشیت شین دندانهاي یوقت یحت. برساند یبیآس ادوارد به خواستمینم که بود آن خاطر به ترس نیا. آورد من لبهاي

 ماجرا، نیا مورد در دانستمینم اصال درواقع. است نیهم سوالم جواب که دانستمیم. دمیترس یم او براي بلکه دمیترسینم خودم اطرخ به من
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 کاري چیه زمیانگ هراس راز نیا با بودم، دهیفهم که حاال. بودم گرفتار ماجرا عمق در یلیخ نیا از شیپ. نه ای دارد وجود هم یانتخاب حق واقعا
 ییرایگ به و اش کننده زمیپنوتیه چشمهاي به ش،یصدا به کردم،یم فکر او به که یوقت رایز. نبودم مطمئن هنوز البته. بکنم ستمتوانینم

 و نجایا نه. کنم فکر او به توانستمینم اما... اگر یحت. باشد درکنارم لحظه همان او که بود نیا خواستمیم که زيیچ تنها رومندش،ین تیشخص
 همچون سرم، باالي بانیسا ریز از شیصدا و. بود کرده کیتار شیم و گرگ حد در را روز نور باران که موقع آن تا نه ک،یتار جنگل نیا در تنها

 شکلم یبانیسا گاهیمخف از سرعت به. شدم بلند جا از و دمیلرز خود به. شدیم دهیشن یگل نیزم سرتاسر در یانسان پاي قدمهاي تپ تپ صداي
 و چیپرپ سبز، خطر، یب و صاف راه. بود آنجا میردپا اما. باشد شده محو باران زشیر اثر بر بازگشتم ریمس که بودم نگران ینوع به. آمدم رونیب

 از دم،یدو یم درختان انیم در همچنانکه. بود شده دهیکش صورتم دور تا دور شالم. کردم دنبال را راه عجله با. باران هاي قطره از سیخ و خم
 داخل به شتریب نکهیا ای روم،یم جنگل از خارج به یدرست ریمس از ایآ که دانستمینم. شدم زده شگفت گذاشتم، سر پشت که یفتمسا همه نیا

. نمیبب باز فضاي چند توانستم ها شاخه ي پوسته پوسته ي شبکه انیم در شوم مضطرب حد از شیب نکهیا از شیپ. شومیم وارد جنگل مرزهاي
 یم فرا خود به مرا خانه. بود مقابلم در یچارل علفزار. بودم آزاد گرید پس. دمیشن را شدیم رد ابانیخ در که ینیماش دايص انیم آن از نیبنابرا

 خاطر نیا به. کردم عوض را لباسم و رفتم باال ي طبقه به. بود ظهر برگشتم خانه داخل به یوقت. داد یم خشک جورابهاي و گرما دینو و خواند
 اي مقاله. نداشت وجود ام روزانه فیتکل روي شدن متمرکز براي اديیز کار. دمیپوش شرتیت کی و نیج شلوار کی بمانم، انهخ در خواستمیم که

.کردم هیته یبخش تیرضا و دشوار سیشنویپ. بود شده خواسته چهارشنبه براي مکبث ي درباره

 میتصم. بود من راه شهیهم نیا هرحال به. ظهر از بعد پنجشنبه از تر آرام قت،یحق در خب...کردم یم احساس قبل از که بودم آن از آرامتر
 گرفتن که خاطري آرامش با گرفتم،یم را ممیتصم که یهنگام یول. دادیم عذاب مرا که یقسمت. بود کارم قسمتهاي نیدردناکتر از یکی گرفتن،

 رنگ کردیم هیهد من به میتصم خود که ديیام نا در خاطر يتسال نیا اوقات یگاه. کردمیم دنبال را آن یسادگ به داد یم من به میتصم آن
 نیا با. بود یاول هاي حل راه آن با کشمکش از بهتر هم باز میتصم نیا یول. بودم گرفته فرکس به آمدن براي که یمیتصم مثل باخت، یم

 ساعت از قبل را ام مقاله من. دیرس انتها به پربار روز بعد، و. راحت یخطرناک طرز به. کرد یزندگ راحت شد یم اي مسخره طرز به میتصم
 راهنماي کتاب کی اتلیس در گرید ي هفته که سپردم خاطر به ذهنم در من و بازگشت، خانه به بزرگ دیص کی با یچارل. کردم تمام هشت

 کردمیم احساس بلک کوبیج با ام روي ادهیپ از قبل که زيیچ با یفرق چیه سفر نیا کردمیم فکر که زمان هر. بردارم هم یماه براي آشپزي
 توانستمینم من یول باشم؛ دیبا که دانمیم. باشم دهیترس دیبا " باشن متفاوت دیبا اونا " کردم فکر سوزاندیم را پشتم ديیام نا از یبرق ندارد،

. بودم دهیخواب کم شیپ شب و بودم کرده شروع زود یلیخ را روزم که چرا کردم، سپري را یکابوس یب شب. کنم حس خود در یترس نوع چیه
 از و رفتم پنجره سمت به کنان زیخ و جست. شدم داریب خواب از یآفتاب کروزی روشن زرد نور با فرکس به ورودم زمان از بعد بار نیدوم براي

 یم دهید آسمان در که اي کرده پف نرم و کوچک ابرهاي. شدم زده رتیح کرد، دایپ آن در ابري تکه شد یم یسخت به که یآسمان دنید
 بود سالها. کردم تعجب شد باز ییصدا و سر و یچسبندگ چیه بدون که نیا از کردم؛ باز را پنجره. اورندیب ارمغان به یباران توانستند ینم شدند،

 در برق مثل خون. دیوز یم یاندک باد تنها و بود گرم بایتقر هوا. کردم تنفس را رطوبت بدون خشکو نسبتا هواي. بود نکرده باز را آن یکس که
 رونیب " گفت. شد ام یشاداب متوجه فورا و بود اش صبحانه کردن تمام حال در یچارل دم،یرس نییپا ي طبقه به یوقت. داشت انیجر میرگها
" هیخوب روز

 بود آسانتر میبرا زد، خندلب یچارل یوقت. شد انینما شیا قهوه چشمان ي گوشه ییها نیچ زد، لبخند جوابم در " آره " دادم جواب لبخندي با
 مثل. بود رفته نیب از بشناسم، را او من که نیا از شیپ او، کیرمانت و جوان تیشخص شتریب. بفهمم را او با مادرم هنگام زود ازدواج لیدل که

 درخشان پوست شتریب بخش و بود شده تر پشت کم جیتدر به بود، متفاوت بافت در اما من موهاي همرنگ که مجعدش اي قهوه موهاي
 فقط که یوقت نم،یبب را بود کرده فرار جا آن از یرن با که مردي وجود از یقسمت توانستمیم زدیم لبخند یوقت اما. بود ساخته انینما را شیشانیپ

 ي پنجره از که یآفتاب نور در غبار و گرد معلق ذرات به حال همان در و خوردم یشادمان با را صبحانه. بود بزرگتر من یکنون سن از سال دو
 از رونیب راه در. شدیم دور خانه از که میشند را کروزرش صداي. کرد یخداحافظ من با یچارل. کردمیم نگاه د،یتاب یم خانه داخل به یعقب

 و کردم تا ار آن و دمیکش یآه. بود زیانگ بر وسوسه خانه در آن کردن رها. بردم میباران ژاکت طرف به را دستم و کردم درنگ لحظهاي خانه،
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 دو هر توانستم بایتقر بازو، زور اديیز مقدار صرف با. گذاشتم قدم میدید یم ماهها از پس که نوري نیتر درخشان به و گذاشتم میبازو روي
 چک که بود شده باعث داشتم خانه از شدن خارج براي که اي عجله دم؛یرس مدرسه به که بودم یکسان نیاول از. بکشم نییپا را وانتم ي شهیش

 آنها از یکس ندرت به و داشتند قرار ایتر کافه یجنوب وارید امتداد در که ییمکتهاین طرف به و کردم پارك را وانتم. کنم فراموش را ساعتم کردن
 کرده دایپ آن براي اي استفاده که بودم خوشحال و نشستم ژاکتم روي نیهم براي بودند، مرطوب یکم هنوز ها مکتین. رفتم کرد، یم استفاده

 راه بودن درست از و داشتم مشکل مثلثات ي مسئله چند مورد در اما. آرام یاجتماع یزندگ کی ي جهینت بودم؛ کرده تمام را فمیتکال. ام
 فرو ایرو در که بودم مسائل نیاول حل راه ي دوباره کردن چک هاي مهین در اما آوردم، رونیب فمیک از تیجد با را کتابم. نبودم مطمئن حلشان

 چند از بعد. کردم رسم فمیتکال ي هیحاش در را یخطوط اریاخت یب. بود شده دوخته درختان سرخ ي تنه بر آفتاب نور بازي به نگاهم. رفتم
 ییصدا. کردم پاکشان پاککن، با. بودم دهیکش را آنها من و کردندیم نگاه رهیخ من به کاغذ درون از که شدم رهیت چشم جفت پنج متوجه لحظه

 مدرسه بودم، نشسته اطرافم به توجه یب آنجا که یمدت در دمیفهم و انداختم اطراف به ینگاه "بال! " گفت که دمیشن کرایما صداي به هیبش
 شلوارك که یحال در کیما. بودند دهیپوش شلوارك و شرتیت همه باشد، درجه شصت از شیب توانستینم هوا دماي که نیا با. بود شده شلوغ
 نشان یلیمیب خودم از روزي نیچن در توانستمینم. دادیم تکان دست میبرا و آمدیم من سمت به داشت تن به یراگب راه راه هنرایپ و یخاک
 به ییطال آفتاب نور ریز شیموها مرتب هاي حلقه. ندیبنش کنارم تا آمد " کی،مایه " گفتم دادم یم تکان دست جوابش در که یحال در. دهم
.نکنم تیرضا احساس و رمیبگ را خودم ي جلو نتوانستم. بود خوشحال من دنید از. بود پوشانده را صورتش ي همه لبخندي. دیرس یم نظر

 به میمال مینس در میموها " شهیم دایپ موهات تو هم قرمز هاي رگه که بودم نکرده توجه حاال تا" گرفت شیانگشتها انیم را میموها از تار چند
.کردم یناراحت احساس یکرد،کم لمس را گوشم پشت موهاي یوقت " آفتاب نور ریز فقط"... خوردیم تکان یآرام

" ست؟ین نطوریا ه،یخوب روز "

" دارم دوست من که ییروزا اون از " کردم موافقت

..داشت تملکانه حالت حد از شیب شیصدا " کردي؟ کار یچ روزید "

میایب نظر به یراض خود از بود ممکن. ام کرده تمام را ام لهمقا که نگفتم او به " کردم کار مقالم روي وقتم شتریب "

. " درسته؟ م،یبد لیتحو پنجشنبه دیبا که یهمون. اوه،آره " دیکوب شیشانیپ به را دستش کف

" چهارشنبه کنم فکر اوم، "

"؟ یسینویم یچ خودتو مال.....ستیخوبن چهارشنبه؟ " دیکش هم در چهرهاشرا

" " است زانهیست زن زن، هاي تیشخص با ریشکسپ رفتار ایآ " "

 خواستمیم " بود شده کم نفسش به اعتماد. کنم کار روش دیبا امشب کنم فکر. بودم کرده صحبت نیالت زبان به انگار که زد زل من به طوري او
" رون؟یب بري داري دوست که بپرسم

باشم؟ داشته کیما با ناهنجاري بدون و دلچسب گوي و گفت کی توانستم ینم چرا "... اوم " شدم شکه

.زد لبخند من به دوارانهیام " کنم روشکار بعدا تونمیم من و... میبکن گهید کار هی ای میبخور شام میبر میتونیم خوب،"

" باشه یخوب ي دهیا کنمیفکرنم " بودم متنفر رمیبگ قرار یطیشرا نیچن در که نیا از "... کیما "
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 هم کیما افکار ایآ دمیپرس خود از کردیم سوسو ادوارد سمت به افکارم. " چرا؟ " دیپرس ختیر وفر چهرهاش. شد محتاط چشمانش
؟!همانجاست

 کنم فکر اما. زنمت یم مرگ سرحد تا یخوشحال با یکن بازگو یکس براي فکرمو نیا ییجا اگه و" گفتم زيیآم دیتهد یحالت با "... کنم فکر"
" زنهیم لطمه کایجس احساسات به نیا

کردینم فکر هیقض قسمت نیا به اصال ظاهرا بود، شده جیگ " کا؟یجس "

" کوري؟ تو ک،یما واقعا "

.کردم فرار آنجا از و کردم استفاده فرصت نیا از. بود شده جیگ مطمئنا. داد رونیب را نفسش " اوه "

 میزد قدم سه شماره ساختمان طرف به سکوت در ما. پاندمچ فمیک توي و کردم جمع را میکتابها" کنم رید دوباره تونمینم من و کالسه وقت "
 در را کایجس که یوقت. کنند تیهدا درست راه به را او افکار نیا بود، ور غوطه که فکري هر در بودم دواریام من. آمدیم شانیپر نظر به او ظاهر

. بخرند لباس رقص، براي تا بروند آنجلس پورت به واستندخیم امشب لورن و آنجال او،. کردیم صحبت حرارت و شور با داشت دم،ید کالس جلوي
 به خوب دخترم، دوستان از چندتا همراه به رفتن رونیب. بودم دل دو. بروم آنها با تا خواست هم من از اما نداشتم لباس به ازيین من هرچند

 و سرگردان ذهنم بدهم اجازه که بود یاشتباه راه نیا یول...کنم چکار من قراراست امشب دانستیم یکس چه و. بود آنجا لورن اما دیرسیم نظر
. نبود هم آن به کینزد یحت نبود، من سعادتمندي حالت لیدل اصال یخوشحال نیا اما بودم خوشحال دیخورش نور مورد در من البته. باشد مردد
 یوقت. نزد حرف رقص جز زيیچ چیه از ییایاسپان کالس راه در او. کنم صحبت یچارل با اول دیبا که گفتم. گفتم "دیشا"کی او به من نیبنابرا

. میبود ناهار راه در ما. بود نکرده قطع را کالممان زيیچ چیه انگار. داد ادامه سخنانش به د،یرس انیپا به ریتاخ قهیدق پنج با سرانجام کالس که
 را آنها تا. بودم کالنها ي همه بلکه او، فقط نه دنید مشتاق یدردناک طرز به. نکردم توجه شیحرفها به ادیز بود ذهنم در که یشانیپر خاطر به
 در ییجا و دیخز نییپا به فقراتم ستون از ترس نیطن نیاول گذاشتم، ایتر کافه در سر از یوقت. کنم سهیمقا بودم پرورانده ذهنم در که زيیچ با

.نشست شکمم درون

 من با هم باز تا بود منتظر ادوارد ایآ دیرس ذهنم به اي دهنده تکان متفاوت احساس دبع و کنم؟یم فکر زيیچ چه به من که دانستندیم آنها ایآ
 خود به اضطراب از شکمم ست،یخال دمیفهم یوقت. انداختم کالن زیم سمت به مختصري نگاه اول بود، نگونهیا شهیهم که همچنان ند؟یبنش
 شده پر بایتقر محل. کرد جستجو است، انتظارم در ییتنها به که او کردن دایپ دیما به را ایتر کافه یباق چشمانم رفته، لیتحل ديیام با. دیلرز

. زدیم ضربه من به اي کننده ریگ نیزم قدرت با یدلتنگ. نبود اش خانواده ای ادوارد از اي نشانه اما. میکن رید شد باعث ايیاسپان کالس بود؛
 از. بودند ما زیم سر بایتقر همه که میکرد رید یکاف اندازه به. خوردم تلوتلو رشس پشت کنم، یم گوش کایجس به که کنم وانمود نکهیا بدون
 کایجس براي را یصندل ادبانه با کیما که کردم مشاهده یمبهم طور به. نشستم آنجال کنار شیجا به و کردم نظر صرفه کیما کنار یخال یصندل

 چیمارپ سقوط نیح در من که د،یپرس مکبث ي مقاله مورد در ساده سوال ندچ آنجال. شد خندان کایجس ي چهره عوض در و داشت نگه رونیب
 در را فرصت. کردم قبول فعالً من و بروم آنها با امشب که کرد دعوت مرا هم او. دادم پاسخ عادي توانستمیم که ییجا تا ام یبدبخت در وار

 بخش نیآخر اش، یخال یصندل دنید با شدم یشناس ستیز کالس وارد که یوقت. کنم پرت را خودم حواس تا شمردم یم متیغن زیهرچ
 باشگاه، در. شد سپري ماللت با و کندي به روز، یباق. داد دست من به دیجد یأسی احساس از یموج. رفت نیب از بود، داشته نگه مرا که ديیام
 در نکهیا عوض در توانستم حداقل اما. بودند دهکر فیرد من براي آنها که بعدي ي شکنجه م؛یداشت نتونیبدم نیقوان مورد در یسخنران کی

 آن که نداشت یتیاهم. بودم کاریب را فردا من پس. نکرد تمام را درس یمرب که بود نیا قسمتش نیبهتر. بدهم گوش و نمیبنش بگردم، ول نیزم
 نکهیا از قبل. کنم یم ترك را نیتمر نیزم که بودم خوشحال. کردندیم مسلح راکت کی با کنند رها هیبق سمت به مرا که نیا از قبل روز،

 و گذشتم یچارل ي خانه در از نکهیا محض به یول. شوم افسرده و کنم اخم خودم براي که بودم آزاد بروم، رونیب گروهش و کایجس با امشب
 نکهیا از واقعا من. بود کرده دعوت شام براي را او کیما که شوم خوشحال کردم یسع. کند لغو را مانیها نقشه تا زد زنگ کایجس شدم وارد
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 شب فردا براي او. نمودیم یواقع ریغ خودم گوش در میخوشحال احساس انیب یول. کردمیم یخالص احساس شدیم اوضاع متوجه کیما سرانجام
 مانده شبید از که ینان و ساالد با کردم؛ آماده مویآبل در دهیخواب یماه شام، براي. گذاشت جا بر یجیگ یکم با را من و گذاشت، دیخر ي برنامه

. انداختم اي گوشه به هم را آنها بعد یول کردم، تمرکز ام یدرس فیتکال روي ساعت مین مدت به. نبود دادن انجام براي اديیز کار پس. بود
.شدیم تندتر لحنشان میشد یم کترینزد حال زمان به چه هر خواندم،که را مادرم انبوه هاي نامه کردم، چک را میها لیمیا

.کردم پیتا یجواب سرعت به و دمیکش یآه

.مامان

.ساحل رفتم دوستان از تا چند با. بودم رونیب متاسفم،

.داشتم هم مقاله هی

".شدم الشیخ یب نیبنابرا. بود زیانگ رقت یکل به میها یپوزشخواه"

.کنمیم جذب دي نیتامیو نمتویم که ییجا تا و رونیب رمیم پس. شدم شوکه منم دونم،یم. هیآفتاب رونیب امروز،

.بال. دارم دوستت

 بودم، آورده انتخاب براي که ییکتابها از کوچک ونیکلکس کی. برسانم انیپا به یدرس ریغ کتابهاي خواندن با را ساعت کی گرفتم میتصم
 ي پوره پاره پوش باال کی. فتمر یپشت اطیح سمت به و کردم انتخاب را آن. بود " آستن نیج" کارهاي ي مجموعه جلد نیتر کهنه.داشتم

 از دور و زدم تا مه،ین تا را پوش باال ،یچارل مانند مربع و کوچک اطیح از رونیب. برداشتم ها پله باالي در راهم سر یکتان ي قفسه از را یمیقد
 شکم روي. دیتابیم چقدر ابآفت که نبود مهم. بودند مرطوب یاندک همچنان که دادم قرار یانبوه چمنهاي روي درختان، ي هیسا دسترس

 ریدرگ کامال را ذهنم آنها از کی کدام که رمیبگ میتصم کردم یسع. کردم غرق مختلف رمانهاي در را خود. دادم تکان هوا در را میپاها و دمیخواب
 و عقل" خواندن به شروع نیبرابنا. بودم خوانده هایتازگ نیهم را یاول. بودند "احساس و عقل" و " تعصب و غرور" من نهايیبهتر. کندیم خود

 تیعصبان با. بود ادوارد نامش یاتفاق طور به داستان قهرمان سه از یکی آوردم، خاطر به سوم فصل کردن شروع از بعد یکم. کردم "احساس
 اسمهاي هجدهم قرن در ایآ. بود کینزد ادوارد به یلیخ نیا که داشت نام ادموند آنجا قهرمان تک یول. دمیرس پارك لدیمانسف به تا زدم ورق

 با. بستم را میچشمها و زدم باال شدیم که آنجا تا را مینهایآست. دمیچرخ پشت به و بستم محکم یناراحت با را کتاب نبودند؟ دسترس در گريید
 را میموها و دیوزیم متیمال با هنوز یشمال باد. کنم فکر کنم،یم حس پوستم روي که ییگرما جز زیچ چیه به دینبا که گفتم خود به یسرسخت

 دوباره. کنند بازي آزادانه باالپوشم روي وگذاشتم دمیکش سرم پشت به را میموها ي همه. دادیم قلقلکم یکم و چاندیپیم صورتم اطراف در
 نیآخر. دادم قرار شد،یم جذب لباسم درون به و کردمیم حس گردنم و بازوها دماغم، گونه، استخوان م،یپلکها بر که ییگرما روي را تمرکزم

 که شدم متوجه. نشستم و شدم بلند تعجب با من. آمدیم داخل به خانه جلوي روي نیماش از که بود یچارل کروزر صداي آوردم ادی به که زيیچ
 یول. کردم اهنگ اطرافم به ام، نبوده تنها من نکهیا از یناگهان یاحساس با و یجیگ با. بود برده خوابم من و رفته درختان پشت به دیخورش نور

.بشنوم خانه جلوي را در شدن دهیکوب هم به صداي توانستم

" ؟یچارل " دمیپرس
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 کردن روشن براي تا دمیدو داخل به. کردم جمع میکتابها همراه به بود شده مرطوب مهین حاال که را پوشم باال و جستم جا از ابلهانه یحالت با
 چکمه و کردیم زانیآو را اش اسلحه بند داشت یچارل شدم، داخل یوقت. است شده رید امش براي که بودم شده متوجه. اورمیب روغن اجاق

.دادم فرو را ام ازهیخم. آورد یم در را شیها

" بود برده خوابم رونیب من نشده؛ آماده هنوز شام بابا، متاسفم "

. نشستم ونیزیتلو تماشاي به یچارل با باشم داده انجام کاري هنکیا براي شام از بعد " نمیبب رو بازي خواستمیم حال هر به. نباش نگران " گفت
 از کدام چیه که آورد روي شبانه ي احمقانه هاي الیسر به نیبنابرا ندارم، دوست سبالیب من که دانستیم او. نمیبب بخواهم من که نبود زيیچ
 دادیم یخوب احساس من به نیا میافسردگ وجود با. میده یم انجام هم با را کاري ما که آمد یم خوشحال نظر به او. میبرد ینم لذت آنها از ما
.کنم خوشحال را او بتوانم که

 من از و بندازن رقص جشن براي لباسها به ینگاه هی که رنیم آنجلس پورت به دارن شب فردا آنجال و کایجس...بابا"گفتم یآگه کی خالل در
" برم؟ اونا با من که نداره یاشکال...کنم کمکشون انتخاب در که خواستن

" ؟یاستنل کایجس " دیپرس

.دمیکش یآه دادمیم او به را اتیجزئ که همچنان " وبر آنجال و "

"درسته؟ ري،ینم رقص مجلس به که تو اما " بود شده جیگ

 زن کی براي یحت را نهایا نبودم مجبور " کنمیم سودمند انتقادهاي ازشون ،یدونیم کنن؛ دایپ یرسم لباس کنمیم کمکشون اما بابا، نه "
.بدهم حیتوض

است خارج ادراکش ي قوه از دخترانه زهايیچ که باشد دهیفهم دیرس نظر به " داري مدرسه فرداش که هرچند. باشه خوب،"

" درسته؟ نداري، یمشکل شام براي. میبرگرد زود میبتون که م،یریم مدرسه از بعد درست "

" کردمیم ریس خودمو شکم خودم نجا،یا ايیب نکهیا از قبل سال هفده من بلز، "

 باشه؟ گذاشتم، خچالی تو سرد چیساندو برا زايیچ " کردم اضافه تر واضح سپس "! بردي در به سالم جون چطور دونمینم " گفتم لب ریز
"باال همون

 یآب هفت قهی بلوز گرم ییهوا براي. کنم متوقف ار آن کردم یسع دایشد که شدم داریب شده، گرفته سر از ديیام با. بود یآفتاب دوباره هوا صبح
 دنیرس براي که جهت نیا از. بودم دهیکش را مدرسه به ورودم ي نقشه. دمیپوش یم زمستان ي چله در کسیفن در که زيیچ دم؛یپوش یپررنگ

 نقرهاي ولووي دنبال نیا از گذشته. زدم دور یخال ییفضا دنبال به را نگیپارک رفته، فرو یقلب با. داشتم یزورک هم وقت قدر نیهم کالس به
 آرام آخر، زنگ شدن زده از قبل اما. کردم حرکت عجله با یسیانگل کالس سمت به و کردم پارك فیرد نیآخر در. نبود آنجا مسلماً که گشتمیم

 را خوري نهار یهودگیب با که نانهمچ. رمیبگ ذهنم در زدن جوانه از را دیام کوچک اي نهاله جلوي توانستمینم فط روز؛ید مثل درست. شدم
 دوباره آنجلس پورت ي برنامه. نشاندم یم فرو ادیز زحمت با را ها آن دیبا فقط نشستم، میشناس ستیز زیم یخال یصندل روي و کردم جستجو

 ینگاه میها شانه روي از گرید که بودم قراریب شهر از شدن خارج براي من. داشت گريید ي فهیوظ لورن رایز. شد جذابتر قبل از و افتاد راه به
 باشم داشته یخوب حس امشب که کردم عهد خود با. بشود ظاهر آمد یم آنجا از اغلب که یراه از نمیبب را او که باشم دواریام و ندازمین زودگذر

 از را فکر نیا. باشم شتهدا لباس کوچک دیخر کی توانستمیم هم من دیشا. نکنم عیضا لباس، دیخر در را کایجس و آنجال مسرت و یخوش و
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 او حتم، طور به. نداشتم اي عالقه مانیقبل قرار به گرید. بپردازم هفته آخر در کردن دیخر به ییتنها به اتلیس در بود ممکن که کردم دور خود
 را وانتم و کتابها بتوانم که آمد دنبالم خانه تا اش یمیقد دیسف مرکوري با کایجس مدرسه، از بعد. کردینم کنسل را زيیچ من کردن خبر بدون

 یم خارج فرکس از داشتم که آمد وجود به ذهنم در یفیضع جانیه احساس. زدم شانه سرعت به را میموها بودم داخل یوقت. بگذارم خانه در
 آوردم در مدرسه فیازک را پولم فیک. کند دایپ را شامش تواندیم کجا دادیم حیتوض دوباره که گذاشتم زیم روي یچارل براي ادداشتی کی. شدم

 خانه به بعد. شوم ملحق کایجس به تا دمیدو رونیب به سپس. گذاشتم کردم،یم استفاده آن از ندرت به که ام دهیژول و ناهنجار یبیج فیک در و
.گرفت شدت م،یکردیم عبور کوچک شهر آن تهايیمحدود از میداشت قتاًیحق که فکر نیا با من جانیه. بود ما منتظر آنجا او که میرفت آنجال ي
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  آنجلس پورت-هشتم فصل

 از رونیب در دخترانه شب کی که شد یم یمدت. میبود آنجلس پورت در ساعت چهار عرض در ما نیبنابرا راند،یم سیپل سیرئ از عتریسر جس
 مورد در کایجس حال نیا در و میداد یم گوش یشنخ و سخت راك آهنگهاي به. بود بخش روین استروژن هجوم بودم؛ نکرده سپري خانه
 شببه شنبه که بود دواریام او و بود شرفتهیپ خوب یلیخ کیما با کایجس شام. گفتیم سخن تند تند م،یبود رفته رونیب آنها با که یپسران

 کرد،یم یخوشحال احساس رقص به نرفت خاطر به هم آنجال. زدم لبخند خودم به خوشنودي با. کنند شرفتیپ خود ي بوسه نیاول ي مرحله
 با را حرفش من بعد، یکم اما. دیآ یم خوشش پسري مدل چه از که ردیبگ اعتراف او از کرد یسع جس. بود امدهین خوشش کیار از ادیز یول

 یِستیتور ي محوطه لسآنج پورت. انداخت من به اي شناسانه حق نگاه آنجال. رمیبگ را زدنش حرف جلوي تا کردم قطع لباسها مورد در یسوال
 براي اي نقشه چیه نیبنابرا دانستند، یم خوب را نیا آنجال و کایجس. دیرسیم نظر به فرکس از جالبتر و زتریتم اریبس که بود ییبایز و کوچک

 از جلوتر ریمس چند که شهر بزرگ فروشگاه کی سمت به میمستق جس. دندینکش بندر کنار ي منظره خوش حگاهیتفر در وقتشان کردن تلف
... . راند بود، گرفته قرار اي دوستانه ي چهره با بندر

 در هرگز که گفتم آنجال و کایجس به یوقت! معناست چه به نیا که مینبود مطمئن ادیز ما و داشت یرسم مهین ي نامه دعوت کی رقص مجلس
. شدند ریغافلگ یلیخ دو هر ام، نرفته رقص به کسیفن

.  " ؟ینرفت گهید یکس ای پسرت دوست با چوقتیه تو " دیپرس دیترد با شد،یم همغاز داخل که یحال در جس

 چون نداشتم یکینزد یلیخ شخص ای پسر دوست وقت چیه من"بدم حیتوض را رقصم مشکل خواستمینم. کنم متقاعدش کردم یسع " واقعاً"
 " رفتمینم رونیب ادیز

" نه؟ چرا "

 " نکرد اتقاض ازم کس چیه " دادم جواب صداقانه

 " یگیم نه اونا به تو" آورد ادمی به و "... و کننیم رفتن رونیب تقاضاي تو از مردم نجایا "باشد کرده شک آمدیم نظر به

 " لریتا از ریغ خب، " کرد اصالح اورا حرف یآرام به آنجال. میکردیم یبررس را قالبها از شده زانیآو هاي لباس و میبود یفرع راه کی در ما حاال

 " ؟یگفت یچ د؟یببخش " دادم رونیب را نفسم باز دهان با من

 " برهیم یرسم رقص یمهمون هی به رو تو داره که گفته همه به لریتا " کرد آگاه مرا بدگمان ییچشمها با کایجس

 " گفته؟ یچ اون " بودم شدن خفه حال در انگار بود جوري میصدا

 " نداره قتیحق نیا که بودم هگفت بهت " کرد زمزمه کایجس به رو آنجال

 دادن انجام براي کاري و میکرد دایپ گرید لباس فیرد کی بعد یول. شدیم لیتبد خشم به کم کم که بودم یشوک حالت در غرق هنوز و ساکت
. آمد دستمان

"ادینم وششخ تو از لورن که نهیهم خاطر به" گفت خنده با کایجس م،یگشتیم ها لباس انیم در دست با میداشت یوقت
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 جبران از ممکنه شه؟ یم متوقف تصادف مورد در گناهش احساس بشم، رد روش از وانتم با من اگه یکنیم فکر "دمییسا هم به را میدندانها
 "بدونه؟ حساب یب رو ما و بشه منصرف کردنش

" دیشا! " زد پوزخند جس "! باشه نیهم کارها نیا لشبرايیدل اگه "

 که ییپرو اتاق در کوتاه یصندل کی روي من. کردند دایپ کردن، امتحان براي زیچ چند حداقل اما نبود عیوس چندان لباس انتخاب ي محدوده
 و بود؛ یمشک تماماً و بلند قه،ی بدون یکی. بود مانده انتخاب دو نیب جس. کنم کنترل را خود خشم کردم یسع و نشستم داشت، نهیآ سه

 کرد؟ینم نانیاطم شیها چشم به چرا. کند انتخاب را یآب که کردم قشیتشو من. اي رشته بندهاي با نوزا تا براق یآب دوبندي کی گري،ید
 یعسل رنگ ته روشنش قهوهاي موهاي کنار در او بلند قامت دور آن يبایز ي پارچه که کرد انتخاب رنگ کم یصورت راهنیپ کی آنجال

 جا به را خواستندینم که ییلباسها کردم کمکشان و کردم دیتمج و فیتعر نهاآ هردوي از سخاوتمندانه من. گرفت یم خود به یدرخشان
 دیشا زدم حدس. رفتم یم کسیفن در یرن با من که دیرسیم نظر به ییگردشها از کوتاهتر و آسانتر یلیخ مراحل همهی. برگردانند شانیرخت

 نگاه فقط من کردند،یم امتحان را زيیچ آنها یوقت. میرفت گرید لوازم و کفش دیخر محل سمت به ما. باشد نجایا در انتخابها تیمحدود آن لیدل
 به ام دخترانه شب مهم موضوع. داشتم ازین ديیجد کفش به هرچند نداشتم، را خودم براي کردن دیخر حال و حس. کردمیم انتقاد و کردمیم
 بود شده گذاشته کنار لریتا از یآزردگ لیدل

 کفش جفت کی بند بستن حال در او یوقت. میبود تنها آنجال و من لیدل نیهم به بود کرده جلب خود به ار کایجس نظر یفروش جواهر مرکز
 کفش بتواند که اندازهاي به که بود گذاشته قرار فردي با که بابت نیا از او" آنجال؟ " کردم شروع یدل دو با من بود، اش پاشنه پشت یصورت
. بود خوشحال یلیخ بود، قدبلند بپوشد، بلند پاشنه

 " بله؟ "ندیبب را کفش نماي بتواند بهتر تا چرخاند را شیپا ي پاشنه بود، گرفته باال را شیپا کی که یحال در

 " ادیم خوشم ازشون " دمیکش عقب و دمیترس

. " کنم جفت باهاشون بتونم که ندارم زيیچ گهید راهنیپ هی جز به البته بخرمشون، دیشا " رفت فرو فکر به

" نیحراج بخرشون، اوه،. "کردم قشیوتش

.گذاشت را بود درونش تري استفاده قابل قابل دیسف کفشهاي که اي جعبه در و زد لبخند

زدم زل کفشها به کرد نگاه باال به کنجکاوري با "... آنجال اوم،"کردم یسع دوباره

 یلیخ که ". شد مواجه شکست با بودم، کرده میصدا در یعالقگ یب دادن نشان براي که یتالش بدبختانه "... که هیعیطب کالنها براي نیا "
 "... باشن؟ مدرسه از رونیب

 در گذروننیم گذار و گشت با وقتشونو تمام دکتر، یحت و اونا خوبه هوا هروقت آره،" گفت یآرام به کرد،یم امتحان را شیکفشها که یدرحال
 ". هستن رفتن رونیب ادیز اهل اونا همهی واقع

.آمدیم خوشم آنجال از داشت کمکم. دینپرس هم سوال کی یحت او داد،یم بروز خود از سوال صدها مواقع نیا در که کایجس خالفبر

 "!  اوه"
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 دهد، نشان ما به بود، کرده کرده دایپ شیا نقره کفشهاي با کردن جفت براي که اي یمصنوع براق جواهرسنگ تا بازگشت کایجس که یهنگام
 انتظار که آنقدر راهنیپ دیخر اما میبرو یساحل یتفرجگاه در کوچک ییایتالیا رستوران کی به شام براي میداشت قصد. ندادم امهاد را موضوع

 کی خواستمیم من. بروند اچهیدر طرف به زنان قدم بعد و بگذارند نیماش در را شانیلباسها خواستندیم آنجال و جس. دینکش طول میداشت
 من یول ندیایب من همراه بودند لیما آنها هردوي. مینیبب را گریهمد رستوران در گرید ساعت کی که میگذاشت قرار پس کنم دایپ یفروش کتاب
 به دادمیم حیترج که بود زيیچ نیا. شوم گم کتابها انیم در توانمیم چقدر من که دانستندینم. بگذرانند خوش و بروند که کردم قشانیتشو
 داده نشانم جس که یجهت سوي به را راهم من و رفتند نیماش سمت به زنان قدم زدندیم گپ یخوشحال با که یحال در آنها. دهم انجام ییتنها
 آنطوري. داشت یروحان یبخش شفا مورد در ییکتابها و ریگ ایرو و ستالیکر از پر ییها پنجره نبود؛ سخت یکتابفروش کردن دایپ. کردم کج بود،
 خوشامد لبخند که دمید را سالهاي پنجاه حدوداً زن ها شهیش پشت از. بروم داخل که ندادم زحمت خودم به یحت. نبود داشتم را انتظارش که
 باجه پشت و دهیپوش شصت ي دهه سبک به ساده یلباس. بود کرده رها سرش پشت را بلندش خاکستري موهاي و داشت لب بر اي انهیگو

 نکهیا دیام به. داشت وجود شهر در یمعمول یکتابفروش کی حتماً. زمیبپره ندهم، انجام ستمتوانیم که ییگفتگو از گرفتم میتصم. بود ستادهیا
 متوجه دیبا که آنقدر. گذشتم بودند، شده پر کاري روز کی انیپا کیتراف از که ییابانهایخ خم و چیپ از روم،یم شهر مرکز طرف به میمستق

 ز،یچ هر از شتریب. نکنم فکر گفت آنجال که زيیچ و او به کردمیم تالش یسخت به. شتمدا کشمکش میدیناام احساس با. نبودم رفتمیم که ییجا
 اي نقره ولووي و آوردم باال را نگاهم که یهنگام. نباشم دواریام شنبه براي شود، بمینص يزجرآورتر ديیناام مبادا نکهیا ترس از کردمیم یسع

. است اعتماد رقابلیغ و آشام خون احمق، او که کردم فکر خود با. آوردند هجوم من به انهیا تمام دم،ید ابانیخ طرف آن در اي شده پارك رنگ
 آنجا به یوقت اما. رفتم سمتشان به و دمید دند،یرس یم دوارکنندهیام نظر به که اي شهیش هاي نیتریو با فروشگاه چند قسمت، نیتر یجنوب در
 با شدن روبرو و برگشتن از قبل دیبا من و بود مانده آنجال و جس دنید تا اديیز مانز. دمیند زيیچ یخال محل کی و یراتیتعم کی جز دمیرس
. دمیکش قیعم نفس چند و چرخاندم میموها انیم را انگشتانم دهم، ادامه گوشه از راهم به نکهیا از قبل. گرداندمیبرم را ام حوصله و حال آنها
 و رفتیم شمال سمت به بودم دهید که یکوتاه کیتراف. رفتم یم یاشتباه را ریمس که شدم متوجه گرید ابانیخ کی از شدن رد از بعد

 ساختمان، چند اطراف گشتن از بعد و بروم شرق سمت به بعدي چیپ در گرفتم میتصم. آمدند یم نظر به انبار هیشب نجا،یا بزرگ ساختمانهاي
 در که اي گوشه طرف به مردها از نفري چهار گروه کی. کنم امتحان فمختل ابانهايیخ از یساحل تفرجگاه به یراه کردن دایپ براي را شانسم

. باشند ستیتور که بود آن از فتریکث نیهمچن و باشند اداره از خانه به رفتن حال در که بود آن از سادهتر شانیلباسها. دندیچیپ رفتم،یم را آن
 به و دندیخند یم ناهنجاري شکل به و گفتندیم جوك بلند ايصد با. ستین من از شتریب چندان سنشان که دمیفهم شدند کمینزد یوقت

 چیپ به و برداشتم قدم سرعت با. کردم یخال شانیبرا را فضا توانستمیم که آنجا تا و رفتم رو ادهیپ گرید طرف به. زدندیم مشت گریکدی بازوهاي
. کردم نگاه بود، سرشان پشت که ابانیخ

 ناخودآگاه ، بودم من صحبتش طرف مطمئناً نبود اطراف آن در گريید کس که آنجا از "! تو یه " زد داص آنها از یکی شدند،یم رد که یهنگام
 نظر به و داشت اي رهیت موهاي بود همه از جلوتر که یکس. زدندیم قدم یآرام به گرید نفر دو و بودند ستادهیا آنها از نفر دو کردم نگاه را باال

 فیکث شرتیت کی روي باز فالنل راهنیپ کی. کرد صحبت که بود او کنم یم فکر و بود شانه چهار. است اش یسالگ ستیب لیاوا دیرسیم
. برداشت من طرف به قدم مین. داشت پا به اي پاره نیج شلوار و صندل. بود دهیپوش

" سالم "گفتم لب ریز ارادي، ریغ صورت به

 ممکن حد نیبلندتر با که بشنوم را شانیصدا توانستم یم. رفتم ابانیخ چیپ رفط به قبل از تندتر و کردم نگاه گريید سمت به سرعت به بعد
 ابانیخ چیپ از یآسودگ سر از یآه با و داشتم نگه نییپا را سرم من اما "! کن صبر یه " کرد صدا مرا دوباره یکی آن. دندیخندیم من سر پشت

 ییدرها انبار هر. افتمی بود، گرفته قرار دود انبار نیچند کنار در که ییرو ادهیپ در را خودم. دمیشنیم را شانیها خنده صداي هنوز. گذشتم
 ادهیپ چیه ابانیخ جنوب در. بودند کرده قفل را انبارها در بود، شب چون اما کنند یخال را بارشان بتوانند ونهایکام تا داشت رنگ قرمز و بزرگ
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 که موتورخانه کی بزرگ اطیح از خاردار مهايیس ي لهیوس به که بود تهوسیپ هم به ي نرده سري کی آن جاي به و نداشت وجود ییرو
. کردندیم محافظت بود، آن در موتور مختلف قسمتهاي

 شدن کیتار حال در هوا شدم متوجه. بودم شده سرگردان نم،یبب بود قرار که یمحل از دورتر یلیخ ییجا در شهر، در مهمان کی عنوان به
 شرق آسمان. بودند شده هنگام زود غروب کی جادیا باعث بودند، گرفته را افق خط که ابري ستونهاي. دندیرسیم ندداشت ابرها سرانجام. است
 باعث یناگهان یلرزش و بودم گذاشته جا نیماش در را ژاکتم. داشت ینارنج و یصورت هاي رگه با رنگ، خاکستري ییدورنما اما بود صاف هنوز
 که نطوریهم و شد، تر رهیت ناگهان آسمان. بود یخال ابانیخ دوباره بعد و شد رد کنارم از نفره تک ون کی. رمبفش ام نهیس به را میبازوها شد
 پشت یقدم ستیب در یآرام به مرد دو که شدم متوجه رتیح با کنم، یبررس را ابرها یزنندگ بیآس زانیم تا کردمیم نگاه ام شانه روي از من

 رهیت فرد چکدامشان،یه هرچند بودم شده رد کنارشان از ابانیخ ي گوشه در که بودند یگروه همان افراد اآنه. هستند رفتن راه حال در سرم
 دوباره نداشت، هوا با یارتباط چیه که ییسرما. کردم ادیز را میقدمها سرعت و برگرداندم را سرم مرتبه کی. نبودند کرد، صحبت من با که یرنگ
 نکرده بازش یحت که فلفلم اسپري دانستمیم قاًیدق. کنم ريیجلوگ شدنش دهیدزد از تا انداختم پشتم به بود ام شانه روي که را فمیک. لرزاند مرا

 با. نداشتم همراه به هم اديیز پول پس شدیم دالري تک چند و ییتا ستیب کی شامل هم پولم تمام. بود تخت ریز لمیوسا فیک در هنوز بودم،
 است ممکن که دادیم هشدار من به ذهنم نهییزم پس در وحشتناك، و کوچک ییصدا اما کنم فرار و بندازم ار فمیک تصادفاً که کردم فکر خود
 آرام حد از شیب و کردندیم دیتول قبالً که بلندي و خشن صداهاي با سهیمقا در که آرامشان قدمهاي صداي به. باشند دزد از بدتر زيیچ آنها

 نفس. کردمیم ادآوريی خودم به دیبا. دمیکش ینفس. باشند شده کترینزد من به ای و کرده ادیز را عتشانسر دیرسی نم نظر به. دادم گوش بودند،
 چیپ بر. دادم ادامه رفتن راه به بدوم واقعاً نکهیا بدون توانستمیم که یسرعت نیشتریب با. کنندیم دنبال را تو دارند آنها یدانینم که تو بکش،
 قرار قبالً که ییجا از دورتر یلیخ که بشنوم را شانیصدا توانستمیم. شدم متمرکز داشت، فاصله من با گرید داری چند فقط حاال که راست سمت

 دفعه کی توانمیم کردم فکر خود با. گذاشت سر پشت مرا سرعت با و دیچیپ ابانیخ داخل به جنوب از یرنگ یآب نیماش. بودند ستادهیا داشتند،
 با دم،یرس که گوشه به. بود شده رید یلیخ گرید بعد و هستند کردنم بیتعق درحال واقعاً که نبودم مطمئن. شد مانعم دیترد اما بپرم آن جلوي

 عوض را رمیمس عاًیسر دیبا داشتم؛ یحال چه بود مشخص. است ساختمان کی پشت به بست بن کراهی فقط نیا که دمیفهم عیسر ینگاه مین
. دیرسیم انتها به داشت، قرار ستیا عالمت کی که ییجا در بعدي، چیپ در ابانیخ. برگردم رو ادهیپ به تا رفتمیم کیبار راه آنطرف به و کردمیم

 د،یرسیم دور یلیخ نظر به آنها صداي نکهیا با. کردم تمرکز سرم پشت فیضع قدمهاي روي بر ندوم، ای بدوم نکهیا به گرفتن میتصم با همزمان
 که دمید یآسودگ با. انداختم آنها به ام شانه روي از زودگذر نگاه کی و دمیخر جان به را خطر. رسندیم من به صورت هر در که بودم مطمئن اما

 را میقدمها. کشدیم طول ابد تا چیپ آن به دنیرس دیرسیم نظر به. بودند زده زل من به آنها هردوي اما بودند دوتر من از قدم چهل حدود
 و ترسانده مرا که بودند دهیفهم دیشا. کردمیم دورتر خود از را سرم پشت مردان داشتمیبرم که یکوچک قدم هر با و داشتم نگه کنواختی

 یآسودگ با. گذشتند رفتمیم سمتش به من که ییهمانجا راه چهار از شمال، سمت به رفتن حال در که دمید را نیماش دو. بودند شده مانیپش
. زدم جست ابانیخ چیپ طرف به سپاسگذاري سر از یآه با. بود خواهد شتريیب آدمهاي آنجا متروکه، ابانیخ نیا به نسبت. دمیکش یراحت نفس

 چراغهاي ،ینییپا راه چهار دو فاصله نیا از توانستمیم. بودند گرفته بر در را ابانیخ پنجره و در بدون وارهايید طرف، دو هر از. ستادمیا ناگهان و
 از گرید مرد دو ابان،یخ ي انهیم در یغرب ساختمان مقابل در رایز بودند دور یلیخ آنها ي همه اما نمیبب را شتريیب نیعابر و نهایماش ابان،یخ

 سپس. کردندیم نگاهم جیمه ییها خنده با بودم، ستادهیا زده خی جسد کی مانند رو ادهیپ در که نطوریهم و بودند زدن پرسه حال در گروه
 به سرعت به و برگشتم. آمدیم تر یطوالن یلیخ نظر به اما کردم صبر هیثان کی فقط. بودند هکرد ام محاصره. بود نکرده بمیتعق یکس که دمیفهم

. است هودهیب تالش کی نیا که کردم یم احساس ضعف با و بود شده بلندتر سرم پشت قدمهاي صداي. رفتم جاده گرید سمت

 را جا همه که اي یکیتار در دیرسیم نظر به. بپرم جا از شد باعث و شکست را نیسنگ سکوت اهیس مو تنومند مرد مانند غرش صداي "! اونجا "
 جا از دوباره شد باعث که دیرس گوشم به سر پشت از بلند ییصدا بروم، ابانیخ نییپا به کردمیم یسع که یدرحال. دییپا یم مرا بود، گرفته فرا

" آره "بپرم
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" میزد کیکوچ بر ونیم هی فقط ما "

 داخل را هوا. داشتم يبلند غیج صداي. داشتمیبرم قدم آرامتر دیبا. بودم گرید نفر دو و خودم نیب ي فاصله به شدن کینزد حال در سرعت به
 فمیک عیسر یحرکت با. دهم اوج آن به توانمیم چقدر نبودم مطمئن که بود خشک آنقدر میگلو اما کنم استفاده میصدا از تا شدم آماده و دمیکش
. کنم استفاده آن از ضروري اي اسحله عنوان به ای و کنم، میتسل را آن ای که گرفتم محکم را بندش دست، کی با و مآورد در سرم باالي از را

 و قوي بود قرار که ییصدا با. شد دور وارید از ییاعتنا یب با رفتم،یم ابانیخ طرف به آهسته قدمهاي با محتاطانه که نطوریهم مرد، نیتر درشت
 شیها قهقه ناهنجار صداي و. نشد خارج آن از ییصدا چیه داشتم حق خشکم گلوي ي درباره اما " کارت یپ برو " دادم هشدار باشد، شجاعانه

 " عسل نباش نطوريیا " زد صدا او. دیرس گوش به سر پشت از دوباره

 دیام به. آورم ادی به بودم، بلد که را اي یشخص دفاع فنون داشتم، که یوحشت وجود با کردمیم یسع ستم؛یبا محکمتر تا کردم باز را میپاها
 از را آن چشمش، دور به آنها کردن قالب و اش حدقه در انگشتانم بردن با ای و کنم وارد اي ضربه سرش به بشکنم، را دماغش بتوانم نکهیا

 همان سپس. پروراندم یم سر در هم را زدن ضربه شیپاها انیم به زانو با مرسوم فن الیخ البته. کردم کج باال به رو را دستم آورم، در حدقه
! شو خفه. نفر چهار به برسد چه ندارم یشانس هم کنفرشانی مقابل در احتماالً انداختکه ادمی به و کرد صحبت به شروع ذهنم در نانهیبدب صداي

 آب کردم یسع. دمیدینم بیآس خودم یکس به رساندن بیآس بدون. افتمی تسلط صدا بر رد،یبگ دست در را ارمیاخت بتواند وحشت نکهیا از قبل
 باًیتقر که نیماش. دمید آمد،یم نبش سر یحوال از سرعت به که را یلیاتومب چراغ نور ناگهان. بکشم یمناسب غیج بتوانم تا دهم قورت را دهانم
 به اما زدیم مرا ای ستادیا یم دیبا ای اي نقره نیماش. دمیپر جاده سمت به. بپرد رو ادهیپ طرف به که کرد وادارش زد،یم را تنومند مرد داشت

 دستور من به یخشن صداي. کرد ترمز داشت، فاصله من با قدم چند فقط باز در با راننده کمک یصندل که یوقت و زد دور اي رمنتظرهیغ طور
 " شو سوار " داد

 دنیشن محض به. کرد فوران درونم تینام احساس ناگهان طور چه و شد محو فوراً کننده خفه وحشت آن طور چه که بود زیانگ شگفت
 چیه و بود کیتار نیماش داخل. بستم سرم پشت محکم را در و دمیپر نیماش درون به بردارم، ابانیخ روي از را میپا نکهیا از قبل یحت ش،یصدا

 د،یچیپ شمال سمت به که یهنگام. نمیبب را اش چهره داشبورد، زدن برق کم نورِ در توانستمیم زحمت به. بود امدهین در، شدن باز با نوري
 و میدیچیپ یم که همچنان. داد جهت رییتغ ابان،یخ داخل ي مهیسراس مردان طرف به و گرفت شتاب سرعت با. شد بلند کهایالست غیج صداي

. انداختم رفتند،یم رجهیش رو ادهیپ سمت به که آنها به یکوچک نگاه م،یرفتیم پناهگاه سمت به سرعت با

 هنگام کمربند شدن بسته صداي. کردم اطاعت عاًیسر. ام گرفته محکم را یصندل دستم دو هر با که دمیفهم من و " ببند کمربندتو "داد دستور
 کامالً من اما. گرفت سرعت مکث بدون توقف، عالمت نیچند جلوي و دیچیپ چپ به تندي به. دیرسیم نظر به بلند ،یکیتار آن در شدن وصل

 صورتش به بود، ام منتظره ریغ نجات از فراتر که یقیعم یِآسودگ با. میرفتیم کجا که نبود مهم میبرا لحظه آن در و مکرد یم تیامن احساس
 کی مانند ظاهرش دمیفهم نکهیا تا برگردد شیعاد حالت به نفسم تا بودم منتظر و کردمیم یبررس کم نور آن در را نقصش یب ي چهره. زدم زل

. است یعصبان قاتل

. رسدیم نظر به گرفته میصدا چقدر که کردم تعجب " خوبه؟ حالت " مدیپرس

 با صورتش کردن نگاه درحال کرد، منتظره ریغ توقف کی نیماش که یوقت تا و نشستم سکوت در. بود نیخشمگ لحنش " نه " گفت تندي با
 مبهم خطوط جز زيیچ بشود که بود آن از کتریتار اج همه اما انداختم ینگاه اطرافم به. بودم شدند،یم رهیخ جلو به میمستق که یچشمان

. مینبود شهر در گرید ما. دید را جاده کنارِ متراکمِ درختان

 " بال؟ " دیپرس شده کنترل و محکم ییصدا با
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 در وضوح به را تیعصبان توانستمیم اما کردینم نگاه من به نکهیا با. کنم صاف یآرام به را میگلو کردم یسع بود؛ خشن هنوز میصدا" بله؟ "
. نمیبب چهرهاش

" خوبه؟ حالت "

 " آره " گفتم ینرم به

 " کن پرت حواسمو لطفاً " داد دستور

 " ؟یچ د،یببخش "

 زیچ هی ي درباره فقط. " داد حیتوض. گرفت اش اشاره انگشت و شست با را اش ینیب نوك و بست را شیچشمها. داد رونیب تندي به را نفسش
 " بشم آروم تا کن یوراج رمهمیغ

.  "رمیبگ ریز نیماش با رو یکراول لریتا خوامیم مدرسه از قبل فردا" کنم دایپ گفتن براي افتاده پا و شیپ زيیچ تا آوردم فشار مغزم به " اومم "

 "؟ چرا ". کرد حرکت دهانش ي گوشه اما فشرد یم هم به و بود بسته محکم را چشمانش هنوز

گفتم تندي به

 نویا تو خب،... نیآخر تو که کنه نویا یتالف کنهیم یسع هنوز نکهیا ای است وونهید اون ای. ببره مجلس به منو خوادیم که گهیم همه به داره "
 بندازم، خطر به رو شیزندگ منم اگه که کردم فکر نیهم واسه. کاره نیا انجام واسه یخوب روش رقص مجلس ییجورا هی کنهیم فکر اون. ادتهی

 بذاره تنها منو اون اگه دیشا و ندارم ازيین دشمن به من. کنه جبران و اتفاق نیا تا کنه یسع تونهینم گهید اون و میش یم حسابیب اونوقت
 "... ببره رقص مجلس به رو چکسیه تونهینم باشه نداشته نیماش اگه کنم، داغون کامالً رو نشیماش شم مجبور دمیشا. ادیب کوتاه لورن

. است شده آرامتر یکم دیرسیم نظر به " بودم هدیشن درموردش "

 رقص مجلس به تونهینم هم بشه فلج نییپا به گردن از اگه" گفتم لب ریز. افتی شدت ام یقبل تیعصبان "؟ بودي دهیشن " دمیپرس ناباوري با
. کردم حیتصح را ام نقشه " بره

. گشود را چشمانش سرانجام و دیکش آه ادوارد

 "؟ بهتري "

 " واقعاً هن "

. بود محکم اش چهره. شد رهیخ نیماش سقف به و داد هیتک یصندل به را سرش. نکرد صحبت دوباه او اما کردم صبر

 "؟ هیچ مشکل " گفتم مانند نجوا ییصدا با

 پنجره رونیب به بودند، شده کیبار اريیش مانند که یچشمان با و زد یم حرف کنان زمزمه هم او " بال دارم مشکل خشمم با من مواقع یبعض "
 اي لحظه براي و کرد نگاه گريید سوي به "... اون شکار برم برگردم ستین خوب اصالً من براي اما ".گذاشت ناتمام را اش جمله کردیم نگاه

. کند کنترل را خشمش دوباره تا کرد تالش
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 " مکن متقاعد باهاش خودمو کنمیم یسع دارم که هیزیچ نیا حداقل، " داد ادامه

 از. انداختم ینگاه داشبورد روي ساعت به. مینشست سکوت در دوباره. کنم دایپ نتوانستم بهتري جواب اما آمد یم نظر به ینامناسب حرف"! اوه "
 " نمشونیبب بود قرار شن،یم نگران آنجال و کایجس " کردم زمزمه. بود گذشته مین ششو

. میدیرس ابانیخ چراغهاي به سرعت به. برگشت شهر طرف به سرعت با و زد دور ینرم به د،کر روشن را موتور گرید اي کلمه گفتن بدون او
 من نظر به که یخال جاي کی در. میکردیم عبور یساحل گردشگاه از یآرام به و میشدیم رد نهایماش انیم از سهولت به. رفتیم تند یلیخ هنوز
 دنید منظور به را پنجره رونیب. کرد پارك زحمت بدون و تالش کباری با وازي،م طور به جدول کی مقابل در بود، کوچک یلیخ ولوو براي

.رفتندیم زنان قدم ما از تر دور که دمید را آنجال و جس و کردم نگاه ایتالیا بال ال چراغهاي

.نمیبب را رفتنش رونیب تا برگشتم و دمیشن را در شدن باز صداي دادم، تکان را سرم یوقت اما "؟... کجا یدونستیم چطور " کردم شروع

 یکم با " شام براي برمتیم دارم " زد لبخند. بست محکم را در و شد خارج نیماش از. بود سخت شیچشمها اما " ؟یکنیم کار یچ " دمیپرس
 از قبل" گفت م،یوبگ زيیچ نکهیا از قبل. بود من منتظر رو ادهیپ در. آمدم رونیب نیماش از عجله با سپس و کردم باز را کمربند یدستپاچگ

 "رمیبگ خودمو جلوي بتونم کنم، برخورد ت گهید دوستهاي با اگه کنمینم فکر. ریبگ رو جلوشون برو آنجال، و کایجس دنبال برم شم مجبور نکهیا

. دمیلرز خود به شیصدا در موجود دیتهد از

" آنجال! جس! " زدم ادیفر آنها یپ در

 ستادهیا کنارش در که یکس دنید با بود شانیها چهره در که آشکاري آرامش. آوردند هجوم میسو به. دمدا تکان دست شانیبرا برگشتند، یوقت
.ستادندیا ما از تر دور قدم چند. شد یشگفت به لیتبد همزمان بودم،

 " بودي؟ کجا ". بود مشکوك کایجس صداي

. کردم اشاره ادوارد طرف به" برخوردم ادوارد به بعد و بودم شده گم " رفتمیپذ یشرمندگ با

" شم؟ ملحق بهتون نداره اشکال "دیپرس زشیانگ وسوسه و نرم صداي با

"! البته " دیکش نفس کایجس. بود نکرده ادهیپ آنها روي را خود مهارت نیا هرگز که بفهمم جشانیگ ظاهر از توانستمیم

 " دیببخش... میخورد میودب منتظرت که یوقت قبالً ما بال واقع، در... اومم " کرد اقرار آنجال

 " ستین گشنم من. نداره یبیع " گفتم ییاعتنا یب با

" بخوري زيیچ هی دیبا کنم فکر". بود ییتوانا از پر اما آرام ادوارد صداي

 منتظرش ورهخیم غذا که یموقع تا ستین الزم نطوريیا خونه؟ برسونم من امشب رو بال شهیم" کرد صحبت تر بلند یکم و کرد نگاه کایجس به
"دیبمون

.نه ای خواهمیم ستکهیزیچ همان نیا ایآ که بفهمد ظاهرم از کردیم یسع گرفت، گاز را لبش " کنم فکر ست،ین یمشکل... اومم... "
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 شیور توانستمینم م،ینبود هم با که یزمان تا که بود اديیز سواالت. خواستمینم میابد یناج با بودن تنها جز زيیچ من. زدم چشمک او به
. کنم بمباران

" نمتونیب یم فردا ادوارد،... بال. باشه " کایجس از عتریسر آنجال

 که همچنان. کشاند بود، شده پارك اول ابانیخ روبروي آنطرفتر یکم نمیبب توانستمیم که بود ینیماش سمت به را او و گرفت را کایجس دست
 ادوارد سمت به نکهیا از قبل و دادم تکان را دستم. داد تکان دست میبرا و برگشت کنجکاوانه، و مشتاق اي چهره با جس شدند،یم نیماش داخل

. بود خواندن قابل ریغ ظاهرش. کنم یبررس را اش چهره تا کردم نگاه باال به. بروند تا کردم صبر برگردم،

 " ستین گشنم واقعاً" کردم فشاري پا

. داشت نگه باز را آن سرسخت، ظاهري اب و برداشت قدم رستوران در سمت به " من خاطر به "

. نبود آنجلس پورت فصل االن. نبود شلوغ رستوران. شدم رستوران داخل و گذشتم او کنار از م،یتسل از یحاک یآه با. نبود یبحث گرید ظاهراً
 آمد خوش او به شتریب یگرم با باشد، وريضر آنکه یب. دمیفهم را چشمانش درون نگاه نوع کرد،یم برانداز را ادوارد یوقت و بود زن مهماندارمان

 دو براي زیم هی ". بود بلندتر من از نجیا چند قدش و بلوند یعیطب ریغ طور به. شدم شگفتزده بود، شده میناراحت باعث حد نیا تا نکهیا از. گفت
 یمعمول از کرد؛ نگاه گريید سمت به سپس و افتاد من به زن چشمان. بود کننده جذب شیصدا اما نه ای کردیم را کار نیا قصد از چه"؟ نفر

 نفر چهار براي که زيیم سمت به را ما او. بود یراض کرد،یم حفظ ما نیب ارانهیهوش ادوارد که یتماس بدون ي فاصله از نطوریهم و آشکارم بودن
. داد تکان من سمت به را سرش ادوارد اما مبود نشستن حال در. کرد ییراهنما طبقه ي منطقه نیشلوغتر مرکز در بود، بزرگ یکاف ي اندازه به

.بود داده او به یانعام دیرسیم نظر به اما نبودم، مطمئن" باشه؟ تر یخصوص ممکنه" کرد دیتاک زبانیم به یآرام به

 " حتماً " بود شده زده شگفت من مثل

 هاي غرفه از اي حلقه سوي به یبخش دور تا دور را ما و تبرگش او. نکند قبول را زيیم یکس بودم دهیند یمیقد لمهايیف در جز به حال به تا
. " چطوره؟ نیا " کرد ییراهنما بود، یخال تمامشان که کوچک

 "! هیعال ". کرد مبهوت اي لحظه براي را او و داد نشان را درخشانش لبخند

.رفت گرید طرف به زنان قدم و لرزان" ادیم االن نیهم خدمتکارتون "داد تکان سرشرا زدن پلک حال در "... اومم "

 " ستین خوب چوجهیه به ؛یبکن نکارویا مردم با دینبا واقعاً تو " گرفتم رادیا او از

 " کاري؟ چه "

.شده جیگ دیرسیم نظر به " زنه یم نفس نفس داره آشپزخونه تو االن احتماال اون. کردنشون مهبوت نطوريیا "

 " ذاريیم مردم رو ريیتاث چه یبدون دیبا تو ال،یخیب اه، " گفتم دیترد با

 شد عادي ریغ چشمانش و کرد کج یطرف به را سرش.  " کنم؟یم مبهوت مردمو من "

 "؟ رسنیم شون خواسته به یآسون نیهم به همه یکنیم فکر نکردي؟ توجه "
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 "؟ کنمیم مبهوت رو تو من " نکرد یتوجه سوالم به

 دیجد دختر و بود کرده اديیز عاتیشا صحنه پشت قطعاً مهماندار زن. آمد منتظر اي چهره با تمانخدم شیپ سپس و " مرتباً " کردم موافقت
.آمد ینم وسیمأ نظر به

 شما ي دهنده سیسرو امشب و امبره من اسم سالم، ". زد لبخند ضروري ریغ یمتیصم با و برگرداند را گوشش پشت اهیس و کوتاه موهاي
. کرد یم صحبت ادوارد با داشت فقط او که نماند پنهان دمید از " ارم؟یب براتون دنینوش واسه تونمیم یچ هستم،

. بود سوال به هیشب شتریب " خوامیم کوکا هی من ". کرد نگاه من به ادوارد

" کوکا دوتا " گفت

.دیند را لبخندش بود، من به ردنک نگاه حال در که ادوارد اما " ارمیم تون واسه "داد نانیاطم او به گرید ضروري ریغ لبخند کی با او

 " ه؟یچ " دمیپرس شخدمترفت،یپ یوقت

 ماند ثابت ام چهره روي چشمانش.  " ؟ داري یاحساس چه"

.کردم تعجب بودنش جدي از " خوبم " دادم جواب

 " نداري؟ سرما ای یضیمر جه،یسرگ احساس "

"؟ باشم داشته دیبا "

. برگشت نقصش یب کج لبخند با اش چهره. دیخند آهسته لحنم یجیگ به " وكش تو بري که منتظرم من درواقع خوب، "

 "بودم خوب ندیناخوشا زهايیچ آوردن در کنترل تحت تو شهیهم و فته،یب اتفاق نیا کنمینم فکر" گفتم نفسبکشم، دوباره توانستم نکهیا از بعد

 " دارم بهتري احساس بخوري غذا و شکر کمی اگه حال، نیا با "

. ستادیا من به پشت گذاشت،یم زیم روي را آنها که یحال در. آمد نان سبد کی و مانیها یدنینوش با شخدمتیپ موقع، به ستدر

 " د؟یا آماده سفارش براي " دیپرس ادوارد از

"بال؟ "دیپرس ادوارد

 کردم انتخاب دمید منو در که ار زيیچ نیاول.  " خورمیم قارچ یولیراو من... اومم. ". برگشت من به رو یلیم یب با او و

 "؟ شما و "برگشت ادوارد سمت به لبخندي با او

. نه که البته " خورمینم زيیچ "گفت

.رفت یتینارضا با او و کردینم نگاه او به ادوارد اما ، بود شیجا سر هنوز گرمش لبخند " بگو بهم شد عوض نظرت اگه "

"بنوش ": گفت ادوارد
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 داد، هول سمتم به را وانشیل که یوقت. کردم تعجب بودم تشنه چقدر نکهیا از. دمیکش سر قتریعم سپس و کردم مزه مزه ار ام نوشابه عانهیمط
" ممنون " کردم نجوا من. بلرزم شد باعث و شد یم پخش ام نهیس در تگري نوشابهی سرماي. بودم تشنه هنوز. کردم تمامش کجای که دمیفهم

 " سردته؟ "

 " ست نوشابه خاطر به فقط " دادم حیتوض دم،یرزلیم که یدرحال

 " نداري؟ ژاکت " گفت اي کننده مالمت لحن با

.  " گذاشتم جا کایجس نیماش توي رو ژاکتم... اوه " گفتم و انداختم کنارم یخال مکتین به ینگاه" دارم "

 بلکه امشب، فقط نه. بودم نکرده توجه دیپوش یم که ییلباسها به وقت چیه که شدم متوجه ناگهان. شد ژاکتش درآوردن مشغول ادوارد
 به اي یچرم ژاکت درآوردن حال در. شوم متمرکز شیلباسها بر کردم یسع. بردارم اش چهره از را نگاهم بودم نتوانسته حال به تا. چوقتیه

. بود گذاشته شینما به را اش یعضالن ي نهیس و دهیچسب بدنش به راهنیپ. بود دهیپوش یرنگ کرم یاسک قهی راهنیپ آن ریز. بود روشن بژ رنگ
 بود سرد " متشکرم" گفتم دوباره بردم،یم فرو ژاکتش نیآست در را دستانم که یحال در. شد ام یچران چشم ي ادامه مانع و داد من به را ژاکت

 نهایآست. داشت زيیانگ شگفت بوي ژاکتش .دمیلرز دوباره. برداشتم خانه ریبادگ راهروي از را آن صبح که یوقت خودم ژاکت سردي همان به
. کنم آزاد را دستانم تا بزنم تا عقب به رو را آنها شدم مجبور نیبنابرا بودند؛ بلند یلیخ

" ادیم پوستت به یلیخ یآب رنگ " گفت کرد،یم نگاهم که یدرحال

. داد هل رفمط به را نان سبد. بودم شده سرخ عتاًیطب انداختم، نییپا را سرم بودم؛ کرده تعجب

 " شمینم شوکه گم،یم واقعا " گفتم زيیآم اعتراض لحن با

 شدم متوجه و شد رهیخ چشمانم عمق به. دیرسیم نظر به نگران " ايینم نظر به شوکه یحت تو اما شهیم شوکه یمعمول آدم هی یبش دیبا "
. اي قهوه یطالئ ینوع دم،یدیم شهیهم که ستیزیچ آن از روشنتر چقدر چشمانش

. بودم گفته را قتیحق و بودم شده زمیپنوتیه دوباره" کنمیم یامن احساس یلیخ توام با یوقت من " کردم اعتراف

 نیا " کرد زمزمه خودش با. داد تکان را سرش بود، کرده اخم که یدرحال و دیکش هم در را شکلش مرمري ابروهاي. رنجاند را او موضوع نیا
 " ردمکیم فکر که هیاون از تر دهیچیپ

 وقت یک دمیپرس خودم از. کردم نیسنگ و سبک را اش چهره کردم،یم سرش کی به زدن گاز به شروع که یدرحال و برداشتم نان برش کی
. کنم شروع را او از کردن سوال تا رسد یم مناسبش

" داري بهتري یروح حال روشناند، چشمات یوقت معموال " کردم ابراز را نظرم

. کنم پرت کرد،یم رفته هم در و شانیپر را او که فکري هر از را شحواس کردمیم یسع

. " ؟یچ " شد رهیخ من به یجیگ با

" دارم مورد نیا در هینظر هی من " دادم ادامه " داشتم رو انتظارش. بدخلقتري باشن، اهیس چشمات یوقت شهیهم "
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. " شتر؟یب هاي هینظر " کرد تنگ چشمانشرا

. دهم نشان تفاوت یب را خودم کردمیم یسع. دمیجو را نان کوچک ي تکه کی" اوهم... اومم "

. بودند ریناپذ نفوذ هنوز چشمانش بود؛ زیتمسخرآم فشیضع لبخند" دزدي؟یم کیکم کتابهاي از هنوز ای... یباش خالقتر بار نیا دوارمیام "

 " نبود هم خودم ذهن زا یول بودم، نگرفته کیکم کتاب هی از رو اون من نه، خب، " کردم اعتراف

 "و؟ " کرد زدن حرف به قیتشو مرا

 به ز،یم طرف دو از حد از شیب ما دوي هر شدم متوجه. آمد غرفه سوي به انداز شلنگ من، غذاي با همراه زن شخدمتیپ لحظه، نیهم در اما
 به و گذاشت میجلو دیرسیم نظر به یلعا که را غذا ظرف. مینشست راست شد، کینزد شخدمتیپ که نیهم چون میبود شده خم هم سوي

. آمدیم پهلو دو نظرم به شیحرفها. برگشت ادوارد طرف به سرعت

 " بدم؟ بهت بتونم که ستین زيیچ کردي؟ عوض نظرتو " دیپرس

 " خوبه نیاریب نوشابه گهید کمی اگه. متشکرم نه،".گفت و کرد اشاره من جلوي یخال وانهايیل به دشیسف و بلند دست با

. شد دور و برداشت را یخال وانهايیل " البته "

 " ؟یگفتیم یداشت یچ " دیپرس

 "... اگه. کنمیصحبتم بهشباهات راجع نیماش تو ". کردم مکث اي لحظه

. دیرسیم نظر به زیآم دیتهد لحنش بود، برده باال را شیابرو کی" داره؟ شروط و شرط "

 " دارم سوال تا چند من خوب، "

 " البته "

. دمینوش یکوچک ي جرعه. رفت و گذاشت زیم روي را وانهایل اي، کلمه چیه گفتن بدون بار نیا. برگشت گرید یدنینوش دو با شخدمتیپ

" کن شروع. خوبه" کرد قیتشو صحبت ي ادامه به مرا ،یمحکم و جدي لحن با

.باشد نیآسانتر که ردمکیم فکر ای " ؟یهست آنجلس پورت تو چرا ". کردم شروع سوال نیتر آسان با

 و دوخت من به شیها مژه. ریز از را چشمانش. برد فرو هم در و گذاشت زیم روي یآرام به را بزرگش دستان انداخت، نییپا را نگاهش
 " بعدي " شد انینما اش چهره بر پوزخندي

 " سواله نیآسونتر نیا اما " کردم عتراض ا

 " بعدي " کرد تکرار را حرفش
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. گذاشتم دهانم در یآرام به و کردم فرو یولیراو در دقت با و برداشتم را چنگالم کردم، باز را اي نقره پوشش. انداختم نییپا را نگاهم عاجزانه
 م،کن نگاه باال به آنکه از قبل و بردم فرو را لقمه. بودند خوب قارچها. رفتم فرو فکر در دم،یجویم که همانطور و بودم شده رهیخ نییپا به هنوز
. دمینوش ام نوشابه از گريید ي جرعه

 فکر ییزایچ چه به گرانید بدونه... نفر هی... که فرضاً، البته. بگم زيیچ هی بذار خب، اریبس" دادم ادامه یآرام به و انداختم او به تندي نگاه
" گم؟یم یچ که یدونیم. استثنا تا چند با البته. بخونه ذهنو بتونه یعنی کننیم

 کرد اصالح را ام جمله " فرضاً. ستثناا هی فقط "

. دهم نشان تفاوت یب را خودم کردم یسع اما بودم، شده زده ذوق کرد،یم شرکت من بحث در که نیا از " استثنا هی فقط پس باشه،"

 افتاده دردسر تو که فهمهیم چطور کنه؟ دایپ درست زمان هی تو ویکی تونهیم... نفر هی اون... چطور داره؟ ییتهایمحدود چه کنه؟یم عمل چطور"
 داشته شیبرا یمفهوم تواندیم من، دهییچیپ و درهم پرسشهاي دانستمینم ". نه؟ ای باشد

 " بدم؟ یفرض جواباشم " دیپرس

 " البته"

 " نفر هی اون... اگه خوب،... "

 " " جو" میبگ بهش ایب "

 داد تکان را سرش.  " باشه قیدق یلیخ افکارش زمانبندي ستین الزم شه،با شخص اون به حواسش جو اگه خب. جو "زد زيیآم طنتیش لبخند
 شهر نیا دهه کی تو رو میجرا آمار تو ،یدونیم یبش مشکل دچار یکیکوچ شهر نیهمچ هی تو یتونیم که ییتو فقط" چرخاند را چشمانش و

 "بردي باال

 " میکن یم صحبت یفرض شخص هی مورد در " کردم ادآوريی سردي به

 "؟ میکن صدا " نیج" رو تو میتونیم. نطورهیهم آره، " موافقتکرد. بود یمیصم و گرم چشمانش د،یخند من هب

. ام شده خم سمتش به دوباره شدم متوجه " دي؟یفهم چطور " دمیپرس. کنم کنترل را جاناتمیه توانستمینم

 در گرفتن میتصم حال در لحظه همان درست و بود شده قفل چشمانم روي چشمانش. بود کشمکش در شیدرون احساسات با دیرسیم نظر به
. بود من به تیواقع نگفتن ای گفتن مورد

" یکن اعتماد من به یتونیم ،یدونیم" کردم زمزمه لب ریز

 عقب را دستانم هم من و برد عقب یکم را دستانش او یول کنم لمس را اش رفته هم در دستان تا شدم خم جلو به تفکر، اي لحظه بدون
. دمیکش

 حدس که یهست یاون از قتریدق یلیخ تو کردمیم اشتباه. نه ای دارم اي گهید انتخاب دونمینم" گفت بود، کنجوای یآرام به بایتقر که ییصدا با
 "زدمیم



کتابخانه نودهشتیا                                           نی میر   استف –گرگ و میش 

w w w . 9 8 i a . c o m 105

 " توئه با حق شهیهم کردمیم فکر "

 نیا یکنینم جذب خودت طرف به رو تصادفات تو. کردمیم تو مورد در هم گهید اشتباه هی "داد تکان دوباره را سرش " بود طور نیا قبالً "
 باشه، تو یلیما ده شعاع تو یخطرناک زیهرچ اگه. یکنیم. جذب خودت طرف به رو دردسر تو. کنه ادا رو مطلب حق که ستین گسترده اونقدرا

 "نکنه دایپ رو تو که ممکنه ریغ

" ؟یکنیم حساب ردهبندي نیا تو خودتو تو و " حدسزدم

" قطع طور به "بود فهم قابل ریحالتشغ و شد تشسردصور

 انگشتانم با خجوالنه را دستش پشت و گرفتم دهیناد را او د،یکش عقب یکم گرید کباری یوقت. کردم دراز زیم آنطرف سوي به دوباره را دستم
. سنگ کی مثل بود، سخت و سرد پوستش. کردم لمس

. " بار دو شد حاال " بود يسپاسگذار با همراه و گرم میصدا" متشکرم "

 " ؟یموافق نشه، بار سه میکن یسع ایب "

.کردم موافقت او با سر، حرکت با اما دمیکش هم در را میاخمها شد نرمتر صورتش

 "کردم بیتعق آنجلس پورت تا رو تو من "کرد اقرار. شد خم طرفم به اما گذاشت زیم ریز را دستش دو هر و برداشت من دست ریز از را دستش
.کرد یم صحبت اقیاشت با

 خاطر به احتماالً اما. داشتم باورم که بود یاون از تر پرزحمت یلیخ نیا و دارم نگه زنده رو یخاص شخص که بودم نکرده یسع چوقتیه قبالً"
 بیتعق دینبا که دمیپرس خودم از. کرد مکث.  " برسونن انتها به فاجعهاي چیه بدون رو روز هی توننیم یمعمول مردم ادیم نظر به. ییتو که نهیا

 من لبهاي چرا که بود شگفت در دیشا. بود شده رهیخ. کردمیم احساس را خوشنودي از قدرتمندي موج عوض در اما کند؟ ناراحت مرا او. کردن
. شد باز ارادي ریغ لبخندي به

 " ؟یشی م سرنوشت مزاحم کارات نیا با داري تو و بود شده تموم میزندگ اول، ي دفعه همون که کردي فکر حاال تا"

 " نبود اول بار اون ". شدیم دهیشن یسخت به شیصدا. کنم پرت را خود حواس کردمیم یسع بودم، شده شهیاند در غرق که من

. کردیم نگاه نییپا به او اما شدم رهیخ او به رتیح با

 ي رهیخ نگاه ي خاطره ناگهان و کردم حس کلماتش در را ترس از یلرزش " بود شده تموم تیزندگ دم،ید رو تو من که باري نیاول " گفت
 چشمان تا کرد نگاه باال به لحظه، همان. نشاند فرو را آن او، حضور در بودن منیا حس در شدن ور غوطه اما... آوردم ادی به اول روز در را او اهیس

 "؟ ادیم ادتی " دیپرس. بود موقر و نیسنگ اش، هگون فرشته صورت. نداشت وجود آنها در ترس از ردي چیه. بخواند مرا

 " بله "

.شدیم دهید نگاهش در ناباوري از ردي. برد باال را شیابرو کی بودم آرام" ینشست نجایا هنوز تو و "

.کردم جوابدادن به وادار اورا کردم یمکث " تو خاطر به... نشستم نجایا آره، "
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 " ؟... یکن دایپ منو امروز شده هرطور چطور، یدونستیم تو نکهیا خاطر به "

 خورد ام نخورده دست غذاي ظرف به ناگهان نگاهش. گرفت میتصم دوباره. شد رهیخ من به کشیبار چشمان انیم از و فشرد هم به را شیلبها
 " زنمیم حرف من بخور، تو ". برگشت طرفم به دوباره و

. شتمگذا دهانم در و برداشتم یولیراو قاشق کی سرعت به

 با " باشم خونده فکرشونو بار هی اگه کنم، دایپ رو یهرکس تونمیم یراحت به معموالً. باشه دیبا که بود زيیچ از سختتر یلیخ ردت، ريیگیپ"
. چپاندم دهانم در را گريید قاشق و کردم لقمه. دادن قورت به وادار را خودم. زده خشکم که شدم متوجه من و کرد نگاه من به ینگران

 و یکن دایپ آنجلس پورت تو رو دردسرها یتونیم تو فقط گفتم که همونطور. نبود کارآمد ادیز اما. کردمیم کایجس جمع رو حواسم وقتا یبعض"
 سر تو که اي یکتابفروش همون تو که رفتم ،یستین همراهش گهید که دمیفهم یوقت بعد. بگردي خودت واسه یرفت که نشدم متوجه اولش
 فقط پس. برگردي زودي به مجبوري که دونستمیم و... یرفت جنوب به و نشدي یکتابفروش وارد که بگم تونستمیم. بگردم نبالتد دم،ید کایجس

 چیه.... بودي کجا بفهمم من و باشه داشته خبري تو از که بودم یکس دنبال و گشتمیم ابونیخ مردم افکار تو ،یاتفاق طور به و موندم منتظرت
"بودم نگران یبیعج طرز به اما... نکردم دایپ اي دهکنن نگران ي جهینت

. بکنم را تصورش توانستمینم که دیدیم ییزهایچ. کردیم نگاه سرم پشت به خود، افکار در غرق

 ادهیپ يپا با و شم ادهیپ بود کینزد و کردیم غروب داشت باالخره دیخورش. دادمیم گوش... هنوز کردم، اي رهیدا ریمس هی تو یرانندگ به شروع"
. کند آرام را خودش کردیم یسع. کرد گره هم به را شیدندانها یناگهان یخشم با. شد متوقف ".... بعد و کنم بتیتعق

 " ؟یچ بعدش " گفتم کنان نجوا

 ییالبا لب. دیکش نیخشمگ یخرناس کی. شد خم جلو طرف به ناگهان" کردنیم فکر یچ به اونا دمیشن " کردیم نگاه سرم پشت به همچنان
. داد پوشش را چشمانش دستش،. شد داریپد زیم روي آرنجش " دمید اونا الیخ توي رو تو صورت " رفت کنار شیدندانها روي از ناگهان اش

. پراند جا از مرا که بود عیسر آنقدر حرکت نیا

 ي لهیوس به شیصدا "... کنم ول زنده رو اونا و بردارم رو تو که بود سخت من براي چقدر که یکن تصور یتونینم. بود سخت... یلیخ نیا"
 اونا دنبال و برم بذاري، تنهام اگه که دمیترسیم نیا از اما بري آنجال و کایجس با بدم اجازه تونستمیم " کرد اعتراف کنان نجوا. شد خفه شیبازو

 "بگردم

 صورتش هنوز. دادم هیتک یصندل یپشت به ضعف با و اشتمگذ میپا روي را ام شده گره دستهاي. بودم نشسته آرام و مبهوت متناقض، افکاري با
 باال به سرانجام. داشت شباهت آن به هم پوستش. بود شده دهیتراش سنگ از ییگو که بود آرام همانقدر هنوز و بود داشته نگه شیدستها در را

 " خونه؟ ريب اي آماده " دیپرس. بود اش یدرون سواالت از مملو و دیکاویم مرا شیچشمها کرد، نگاه

. داشتم او با خانه تا کساعتهی راه کی که نیا از بودم سپاسگذار و " برم نجایا از که ام آماده " کردم حیتصح را حرفش

. نبودم او با کردن یخاداحافظ ي آماده هنوز

. شد ظاهر د،ییپا یم را ما ای باشد، زده صدا را او یکس نکهیا مثل شخدمت،یپ

 " د؟یکن یم ارچک" دیپرس ادوارد از
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" ممنون. میصورتحساب پرداخت ي آماده ما "

 باال به ادوارد. باشد کرده جیگ را شخدمتیپ دیرسیم نظر به. بود انینما شیصدا در مانیگفتگو فشار بازتابِ هنوز و بود خشن و آرام شیصدا
.ماند منتظر و کرد نگاه

 کی. داد او دست به و دیکش رونیب بندش شیپ ییجلو بیج از را یکوچک ي تاشده ي پوشه " حتماً...ح...ح "گفت لکنت با شخدمتیپ
 داد شخدمتیپ دست به دوباره و گذاشت پاکت در و کرد تا را آن. بود ادوارد دست در قبل از اسکناس

 " ستین الزم اش هیبق " گفت و زد لبخندي

. ستمیبا میپاها روي کردم یسع زحمت با و انهیناش من و شد بلند سپس

.کرد تشکر او از داشت یبرنم من از را نگاهش که یحال در ادوارد " دیباش داشته یخوب عصر" زد ادوارد به اغواگرانه لبخندي دوباره

 مورد در کایجس که آوردم خاطر به. نخورد من به بود مواظب رفت،یم در طرف به زنان قدم من، به کینزد که یدرحال.. کردم متوقف را لبخندم
 نییپا به یبیغر نگاه با و دیشن را نیا ادوارد. دمیکش آه. بودند دهیرس بوسه نیاول ي مرحله به باًیتقر آنها چگونه و بود گفته چه کیما اب روابطش

 که یگامهن و کرد باز را مسافر در. ندارد مرا افکار خواندن ییتوانا دیرسیم نظر به که بودم سپاسگذار نیا از. کردم نگاه رو ادهیپ به. کرد نگاه
. برسد راننده در به تا دیچرخ نیماش دور که کردم نگاه او به. بست سرم پشت یآرام به را آن بعد و داشت نگه باز میبرا را آن رفتم،یم داخل
 دست آن از ادوارد کردمیم حس. بودم نکرده اما کردم، یم عادت آن به دیبا گرید االن تا احتماالً. بودم رتزدهیح بود، برازنده چقدر نکهیا از هنوز
 که زدمیم حدس و بود سرد یلیخ هوا. کرد روشن را بخاري و انداخت راه را موتور ن،یماش در. کند عادت او به بتواند یکس که ستین ییآدمها
 یم استشمام تشژاک از را شیبو ند،یبب مرا تواندینم که کردمیم فکر یوقت و کردمیم گرما احساس ژاکتش در. است افتهی انیپا گرید خوب هواي
.رفت جلو و دیچرخ آزادراه طرف به یسبک با و آمد رونیب شهري کیتراف از ینگاه مین بدون ادوارد. کردم

" توئه نوبت ": گفت داري یمعن لحن با " حاال"
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هینظر-نهم فصل

 سوال هی فقط تونمیم " گفتم کنان التماس رفت، یم شیپ آرام و ساکت ابانیخ سمت به جاده، به توجه بدون و سرعت به ادوارد که یدرحال
" بپرسم؟ گهید

" یکی فقط " گفت د،یکشیم آه که یحال در و فشرد هم به محتاطانه را شیلبها

"ديیفهم نویا چطوري بدونم خوامیم فقط. رفتم جنوب به بشم، یکتابفروش وارد نکهیا بدون یدونیم که یگفت بهم... خب "

..دوخت چشم دوردست به متفکرانه

" میکن یخال شونه هم به دادن جواب از ستین قرار گهید کردمیم فکر " گفتم کنان غرولند

" کردم دنبال رو تو بوي خب، ". زد لبخند باًیتقر

 اما باشد داشته والمس براي یقبول قابلِ جوابِ کردمینم فکر. بازگردانم ام چهره به را آرامش بتوانم تا داد یفرصت من به و انداخت جاده به ینگاه
 داده حیتوض میبرا را مسائل یبعض که حاال. کنم متمرکز دوباره را ذهنم کردم یسع. کنم موکول ندهیآ به را موضوع نیا یبررس گرفتم میتصم
.کنم شیرها خود، حال به توانستمینم بود،

"... دادين جواب من سواالي از یکی به هنوز " کنم یخال شانه کارم از هم باز کردم یسع

"کدومشونو؟ " گفت و کرد نگاهم تانهینارضا

... توننیم ت خانواده افراد ي همه ؟یکنیم کارو نیا چطور ؟یبخون رو یهرکس ذهن ییهرجا یتونیم کنه؟یم عمل چطور افکار، خوندنِ... نیا"
"؟

.بودم کرده دنیپرس به تظاهر که بود واضح کردم، حماقت احساس

" شد یکی از شتریب " کرد نشان خاطر

.زدم زل او به صبورانه و کردم چفت هم در را انگشتانم

 به باشه، آشناتر برام هرچقدر. باشم کینزد شخص اون به یلیخ دیبا. بشنوم رو یهرکس فکر ییهرجا در تونمینم من و. ستمین من فقط نه،"
کرد مکث متفکرانه " باشه لیما چند از شتریب دینبا اما. بخونم شتريیب ي فاصله از و فکرش تونمیم اندازه همون

. نامفهموم ي همهمه هی مثل رسنیم نظر به وز وز هی مثل صداها... باشن زدن حرف حال در همه و یباش بزرگ سالن هی تو که نهیا مثل باًیتقر"
" زنهیم حرف یچ ي درباره یبفهم یتونیم یراحت به یکن تمرکز صداها از یکی روي اگه

 که یهنگام " امیم نظر به عادي نطوريیا. کنن جادیا اختالل رفتارم تو توننیم چون کنمیم رونیب سرم از رو صداها نیا ي همه اوقات شتریب"
" بدم جواب افکارش به کنم یم صحبت باهاش دارم که یکس حرفاي جاي به اشتباهاً ممکنه هم یگاه". کرد اخم گفت،یم را عادي ي کلمه

" ؟یبخون منو ذهن یتونینم چرا یکنیم فکر " دمیپرس کنجکاوانه
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 افکار که نهیا مثل. کنهینم کار هیبق مثلِ تو ذهن که نهیا بزنم تونمیم که یحدس تنها. دونمینم "گفت لب ریز. انداخت من به زيیآم اسرار نگاه
.زد لبخند یخوشحال با " کنم افتیدر رو ام اف موجِ بتونم فقط من و باشن شده میتنظ ام اي موج روي تو

"؟ میبیعج موجود من یعنی کنه؟ینم کار درست من ذهن یعنی ".کردم فکر خود با

 توانستمینم نکهیا از و بودم کرده فکر گرانید با تفاوتم به شهیهم. بود خورده هدف به حدسش دیشا رنجاند مرا معمول حد از شیب کلمات نیا
.بودم معذب رم،یبگ خو آنها با

 درهم اش چهره "... حدسه هی فقط نیا نباش نگران. شده تینگران باعث بودنت بیعج کنمیم فکر و شنومیم ذهنم تو ییصداها"گفت و دیخند
" گردونهیبرم ما به رو تو که ". رفت

کردم؟یم شروع را حرفم دیبا چطور. دمیکش آه

" نه؟ م،یراست رو هم با ما حاال " کرد آوري ادی میمال یلحن با

.افتاد سنج سرعت به نگاهم تصادفاً. کنم دایپ منظورم انِیب براي یمناسب کلمات کردم یسع و برداشتم اش چهره از را نگاهم بار نیاول براي

.نشد کاسته لیاتومب سرعت از اما "!  کن کم رو سرعتت! من خداي" زدم ادیفر

"؟ هیچ مشکل " خورد جا ادمیفر از

 بود آن از کتریتار هوا اما انداختم ینگاه پنجره از خارج به مضطربانه "! یکنیم حرکت ساعت در لیما صد سرعت با داري " گفتم کشان ادیفر
.شدیم دهید داشت، قرار لیاتومب جلوي چراغهاي رنگیآب نور ي محدوده در که جاده از یبخش تنها. نمیبب زيیچ بتوانم که

.بود نیفوالد واريید یِسخت به میشد یم منحرف جاده از اگه و دیرسیم نظر به جاده طرف دو در اهیس واريید مانند جنگل

" بال باش آروم " کرد نازك یچشم پشت کند، کم سرعتش از آنکه یب

بدي؟ کشتن به دومونو هر خوايیم "

" میکن ینم تصادف "

"؟ داري عجله نقدریا چرا " کنم تر آرام را میصدا کردم یسع

" کنمیم یرانندگ نطوريیهم شهیهم من " گفت و زد اي انهیموذ لبخند

" باشه جاده به نگاهت "

" دارم یدرون ابیرد هی " زد شیشانیپ به دست کف با آرام و دیخند " نگرفتم هم مهیجر برگ یحت نکردم تصادف چوقتیه من حاال تا بال، "

 اگه عالوه به. بذارم احترام رمرو و عبور نیقوان به که شدم تیترب طوري من سه؟یپل یچارل که هست ادتی". بود بامزه یلیخ گفتم تیعصبان با
"بري اونجا از و یپاش یبتون خودت دیشا م،یبش خورد شور چوب هی مثل تا یبکوب درخت هی ي تنه به نویماش نیا
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 شود یم کینزد هشتاد به جیتدر به عقربه که دمید راحت الیخ با و دیکش یآه " یتونینم تو اما د،یشا "کرد موافقت یسخت و کوتاه خندهی با
" شدي؟ خوشحال "

"! باًیتقر "

"! متنفرم کردن یرانندگ آروم از من " کرد غرغر

" آرومه؟ نیا "

 چشمان با. گرفتم گاز را لبم " هستم ات هینظر نیآخر دنیشن منتظر هنوز! بسه من هیرانندگ ي درباره کردن نظر اظهار " گفت تیعصبان با
.بود دوخته چشم من به دند،یرسیم رنظ به مهربان اي یباورنکردن طور به که اش یعسل

" خندمینم " داد قول

" یبش یعصبان دستم از که ترسمیم نیا از شتریب "

" بده؟ انقدر "

" ادیز یلیخ آره، "

.نمیبب را اش چهره حالت توانستمینم نیبنابرا بودم دوخته دستانم به را نگاهم. ماند منتظر

" کن شروع " گفت یآرام صداي با

" کنم شروع چطوري دونمینم " ردمک اعتراف

" ديینرس هینظر نیا به ییتنها خودت که یگفت ؟یکنینم شروع اول از چرا "

" نه "

" لم؟یف هی ای کتاب؟ هی از کردي؟ شروع کجا از " دیپرس کنجکاوي با

.دیرسیم نظر به زده رتیح انداختم، اش چهره به یکوتاه نگاه " ساحل کنار بود، شنبه. نه "

. دیرسیم نظر به سردرگم هنوز "بودن دوست هم با من یبچگ زمان از یچارل و پدرش. دمید رو یمیقد یِخانوادگ دوستهاي از یکی" دادم مهادا
.کردم نگاهش دقت با

.بود شده یخشک ینوع به لیتبد اش یجیگ حالت" هاست وتیلیکوئ ي لهیقب دايیسف شیر از پدرش "

کنم حذف داستان از را میها حقه ي همه کردمیم یسع " میزد قدم هم با "

.کردم مکث "...  کرد فیتعر داستان هی اون. بترسونه منو کردیم یسع کنمیم فکر. کرد فیتعر برام رو یمیهایقد افسانه از تا چند کوبیج و "

" بده ادامه " گفت
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 را شیانگشتها بند اما کنم نگاه صورتش به توانستمینم رگید حاال. شد لیتبد گنگ اي زمزمه به میصدا شدم متوجه " آشامها خون ي درباره "
.شدند تنگ فرمان دور تشنج با که دمید

" افتادي؟ من ادی به بالفاصله تو و ". دیرسیم نظر به آرام هنوز

 کوبیج از تیحما ادی به و کردم ینگران احساس ناگهان. بود دوخته جاده به را نگاهش سکوت در " کرد اشاره تو ي خانواده به... اون. نه "
.افتادم

" بکنم ییفکرا نیهمچ داستانش به راجع نداشت انتظار و ست احمقانه یخراف باور هی فقط نیا کردیم فکر اون "گفتم سرعت به

" کنه فیعرت برام داستانو نیا که کردم مجبورش بود، من ریتقص " کردمیم اعتراف دیبا د؛یرسینم نظر به یکاف او کردن یراض براي حرفها نیا

"؟ چرا "

 فقط ان،ینم منطقه اون به خانوادهت که گفت لهیقب همون از بزرگتر پسر هی و. کنه کیتحر منو کردیم یسع گفت؛ تو به راجع زيیچ هی لورن"
" دمیکش رونیب زبونش ریز از نویا بازي حقه با و اوردم ریگ تنها ییجا هی رو کوبیج نیهم براي. داره اي گهید منظور کردم فکر

 رهیخ جلو به یدرندگ با چشمانش اما د،یخندیم ادوارد. رفتم غره چشم او به. پراند جا از مرا اش خنده... انداختم نییپا را سرم و رفتمیپذ را نیا
بودند شده

" زدي؟ گولش جوري چه " دیپرس

.بود شده رهیچ لحنم بر دیترد دیآ یم ادمی که ییجا تا " بود دیمف کردمیم رو فکرش که یاون از بهتر ارم؛یدرب بازي جلف کردم یسع "

 بلک کوبیج کنم،یم خودم مبهوت رو آدمها چرا که یکنیم متهم رو من تو و" دیخند خود شیپ یشوخ به "دمشیدیم داشتم دوست "
"بدبخت

.دوختم پنجره رونیب روشنِ هواي به را نگاهم و کردم شرم احساس

"؟ کردي رکا چه بعدش " دیپرس لحظه چند از بعد

" کردم قیتحق کم هی نترنتیا تو "

.بودند دهیچسب فرمان به یسخت به شیدستها اما بود مشتاق کامالً شیصدا " کرد؟ قانعت نیا و"

.کردم مکث "... هم بعدش. بود حماقت جور کی شترشیب. ندادم انجام یمناسب کار. نه "

" ؟یچ"

" ارهند یتیاهم که دمیرس جهینت نیا به" کردم زمزمه

 خشم اي ذره و ناباوري بشکنم درهم را محتاط و خونسرد نقاب آن بودم توانسته باالخره کنم؛ نگاه باال به شد باعث لحنش " نداره؟ یتیاهم "
.زدیم موج اش چهره در ترساندیم مرا که
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" یهست یک که ستین مهم برام. نه " گفتم متیمال با

" ستم؟ین انسان که ؟یشینم ناراحت والم،یه هی من نکهیا از" ختاندا نیطن شیصدا بر یساختگ و زمخت یلحن

" نه "

.بود سرد و حفاظ یب صورتش. شد رهیخ جلو به سکوت در دوباره

" گفتم یم بهت زيیچ دینبا. یهست یعصبان تو " دمیکش آه

"باشه اي احمقانه زیچ هاگ یحت. یکنیم فکر یچ به بدونم داشتم دوست" بود اش چهره از تر سخت لحنش اما " نه "گفت

" کردم؟ اشتباه هم باز پس "کردم دعوت مبارزه به را او

دیسائ هم بر را شیدندانها "! "ندارد یتیاهم". بدم نسبت تو به رو نیا خواستمینم "کرد قول نقل

" منه؟ با حق پس " گفتم دهیبر دهیبر

" مهمه؟ برات "

.دمیکش یقیعم نفس

.بود خونسرد حداقل میصدا " کنجکاوم ماا " کردم مکث " نه راستش "

" کنجکاوي؟ یچ ي درباره "دیکش دست اش یاصل مضمون از ناگهان

" اي؟ ساله چند "

" هفده " داد جواب درنگیب

" اي؟ ساله هفده که هیمدت چه و "

.کرد اقرار باألخره " هیمدت هی " فشرد هم بر را شیلبها بود، شده رهیخ جاده به که یحال در

" خوبه "است صادق هنوز که بودم خوشحال زدم، خندلب

.کرد اخم او و دادم لشیتحو بزرگتري لبخند یدلگرم براي. شد رهیخ من به قبل از ارتریهش یچشمان با

"؟ ايیب رونیب یتونیم طوري چه روز طول در یول... نخند لطفاً "

" ها افسانه " دیخند حال هر به

" سوزي؟یم دیخورش با "

" ها نهافسا "
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" ؟یخوابیم تابوت تو "

" بخوابم تونمینم من " انداخت نیطن شیصدا بر بیعج یلحن و شد مردد اي لحظه براي" ها افسانه "

" وجه؟ چیه به " کنم لشیتحل و هیتجز تا دیکش طول لحظه کی

" هرگز "گفت بود دنیشن قابل ریغ باًیتقر که ییصدا با

 هم از را افکارم ي رشته و خورد، گره نگاهم به رنگش ییطال چشمهاي ،. کند نگاه من به منتظر و مشتاق اي چهره با تا برگرداند را شیرو
.برگرداند را شیرو تا شدم رهیخ او به. گسست

.بودند سرد شیچشمها کرد، نگاهم یوقت و بود شده زمخت شیصدا " ديینپرس من از رو سوال نیمهمتر هنوز تو "

" سوال؟ کدوم " بودم جیگ هنوز زدم، پلک

" ؟یستین مییغذا میرژ نگران " دیپرس طعنه با

"! اون اوه، " کردم زمزمه

"؟ نوشمیم خون که یبدون خوايینم. اون بله، " بود پرده یب و رك شیصدا

" گفت باره نیا در ییزایچ هی کوبیج " کردم یخال شانه

" گفت؟ یچ کوبیج " دیپرس یتفاوت یب با

"دیکنیم شکار رو وانهایح فقط شما چون دیاینم نظر به خطرناك گفت و یکنینم شکار رو مردم تو که گفت"

.بود مشکوك قاًیعم شیصدا "؟ میستین خطرناك ما گفت "

" دنینم راه نشونیتوسرزم رو شما اط،یاحت براي فقط وتهایلیکوئ یول. نیشینم فرض خطرناك شما که گفت. کامالً نه "

 اون پس ".بماند رییتغ بدون است ممکن که آنجا تا میصدا کردم یسع. نه ای بود جاده به نگاهش میبگو توانستمینم اما کردیم نگاه روبرو به
" گفته؟ راست دیکنینم شکار رو مردم نکهیا درمورد

.بود حرفم کردن دییتا یِمعن به نیا و" دارن یمدت دراز ي حافظه وتهایلیکوئ " گفت نجواکنان

 حفظ ما با رو شون فاصله دارن حق اونا و میخطرناک هم هنوز ما. بشه تیخوشحال باعث نیا نذار حال هر به " گفت هشداردهندهاي حالت با
"کنن

" فهممینم "

 اجازه خودم به من مثالً. میکنیم اشتباه هم یگاه اما میبد انجام خوب یلیخ رو کارها همهی که میکنیم یسع شهیهم ما "داد حیتوض یآرام به
.نه ای بود دهیفهم را نیا یخوب نیهم به هم او دانستمینم اما است ناراحت میصدا که دمیفهم " اشتباهه؟ نیا " " باشم تنها تو اب که دادم

" نشونیتر خطرناك از یکی " گفت کنان زمزمه
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 یقیحق طور به که شدیم باعث ادشانیز سرعت و دیتابیم جاده به یمنحن صورت به نیماش جلوي چراغهاي نور. میماند ساکت دو هر سپس
 کرد،یم حرکت مانیپا ریز در سرعت به که اهیس ي جاده مانند هم زمان دانستمیم. زدم زل نورها به. بود ییدئویو بازيِ کی هیشب. نشوند دهید

 حاًیصر. دمیترسیم م،نکن دایپ بودن او با براي یشانس االن، مانند هرگز است ممکن که نیا از یوحشتناک طرز به من و بود شدن سپري حال در
 کی یحت توانستمینم. کردمیم رد را دهیا نیا من و داشت کار انیپا به یاشارات او کلمات. بود شده برداشته انیم از کبارهی به ما نیب وارید. میبگو
کنم تلف را بودن او با وقت از قهیدق

.بشنوم دوباره را شیصدا خواستمیم فقط د،یبگو چه که دادمینم یتیاهم

" بگو برام شتریب " دمیپرس ديیام نا اب

کرد نگاهم سرعت به بود، خورده جا میصدا تن از که یدرحال.  " ؟یبدون خوايیم شتريیب زیچ چه "

بود انینما میصدا در ديیام نا از یرنگ کم ي هیسا هنوز

" د؟یکنیم شکار انسانها جاي به رو واناتیح چرا بگو بهم " کردم شنهادیپ

.کنم مبارزه کند، غلبه من بر کرد یم تالش که یاندوه و غم با کردم یسع دوباره. اند شده تر شمانمچ شدم متوجه

" باشم والیه هی خوام ینم " گفت یآرام صداي با

" نه؟ ستن،ین یکاف واناتیح یول "

 خودمون به ما. دمیم حیترج جوشونده ریش و یتاف با موندن زنده به رو خون نوع نیا با موندن زنده من البته. باشم مطمئن تونمینم" کرد مکث
 اوقات شتریب اما. کنهینم برطرف کامل طور به رو یتشنگ یحت ای یگرسنگ عطش نیا البته. خودمون نیب کهیکوچ یشوخ هی. اهخواریگ میگیم

" میکن مقاومت میبتون که دهیم قدرت بهمون اونقدر

"شهیم مشکل و سخت ه،یبق از شتریب نفر، هی براي نیا وقتها یگاه اما " گرفت خود به یشوم لحن شیصدا

" شده؟ سخت یلیخ تو براي هم االن " دمیپرس

" بله " کرد دیتائ

"؟ یکنیم فکري نیهمچ چرا " " یستین گرسنه االن تو یول " گفتم ثابت یلحن و نانیاطم با کنم سوال نکهیا بدون

"شنیم ترشرو و اخالق بد هستن، گرسنه یوقت مردها، خصوص به و ردمم که دونمیم. دارم هیفرض هی که گفتم بهت چشمهات، "

"؟ یستین ،یباهوش یلیخ " دیخند بسته دهان با

.سپردم ذهن در را آن و دادم گوش دنشیخند صداي به بدهم یجواب نکهیا بدون

. بله".دیبگو چه ردیبگ میتصم تا کرد مکث قهیدق کی "؟ بودي رفته شکار به امت با هفته آخر " دمیپرس شد، برقرار سکوت دوباره یوقت
" شهیم آسونتر یکم هی بودن تو بر و ستم،دورین تشنه یوقت. بود ضروري یول برم، خواستمینم

" بري؟ یخواستینم چرا "
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.کندیم نرم را میاستخوانها نگاهش با دیرسیم نظر به و بودند مشتاق یول آرام چشمانش " باشم دور تو از که... کنهیم نگران... منو نیا "

 از بعد و. بودم نگران و شانیپر و جیگ رو هفته آخر تمام. کردمینم یشوخ ،ینش گم ای یفتین انوسیاق تو پنجشنبه روز باش مواظب گفتم یوقت"
" گذروندي دنید صدمه و خسارت بدون رو هفته آخر تمام چطور که شدم ریغافلگ افتاد، امشب که یاتفاق

" خسارت بدون کامالً نه خب، " آورد ادی به زيیچ دیرس ظرن به داد تکان را سرش

" ؟یچ "

.کردندینم اشتباه چوقتیه چشمانش. انداختم ینگاه بودند، امیالت درحال که میدستها کف سرتاسر خراشهايِ به " دستهات " کرد ادآوريی

" خوردم نیزم "

 تو موضوع، نیا و باشه تونستیم بدتر یلیخ بودم، تو جاي به اگه ردمک فرض. کردم فکرو نیهم منم" شد خم باال طرف به لبش هاي گوشه
زد من به ینیاندوهگ لبخند " بودم امت اعصابِ رو واقعاً من و بود یطوالن یلیخ روز سه نیا. دادیم عذاب منو بودم، دور تو از که یمدت تمام

" ن؟یبرنگشت امروز شما روز؟ سه "

" میبرگشت کشنبهی ما نه، "

.بودم ناراحت بودم، شده دیام نا و سرخورده مدرسه در بتشیغ خاطر به انقدر نکهیا از " د؟ینبود مدرسه تويِ چکدومتونیه چرا پس "

 یکس که ییجا تو نه حداقل، برم، رونیب دیخورش نور ریز تونمینم من یول. ستین نطوریا زنه،یم صدمه من به دیخورش که ديیپرس تو خب،"
."نهیبب بتونه

" ؟چرا "

" دم یم نشونت بار هی "

" داديیم خبر بهم دیبا " گفتم قاطعانه و کردم فکر موضوع نیا مورد در قهیدق کی

" بودي امان در دونستمیم یول " گفت یجیگ با

انداختم نییپا را سرم. بودم مردد "... من. ییکجا تو دونستمینم من یول "

"؟ یچ " کرد خطاب مرا اش یمخمل و نرم صداي با

.شدم سرخ خجالت از بلند، صداي با موضوع نیا گفتن خاطر به " بود کننده نگران م واسه و نداشتم دوست -  رو تو دنیند-  نیا من "

.است زده محنت و دردناك حالتش که دمید و داشتم دلشوره. انداختم ینگاه باال به. بود آرام او

" اشتباهه نیا آه، " دینال یآرام به

" گفتم؟ یچ من مگه " کنم درك را او ابجو توانستم ینم
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" بغرنجه و دهیچیپ زیچ همه تو براي یول کشونه، یم یبدبخت به منو که داره وجود زیچ هی فقط بال؟ ینیبینم "

 مصرانه یول خفه، و گرفته شیصدا. بفهمم را آنها مفهوم بتوانم که شدند انیب نیا از عتریسر کلماتش. چرخاند جاده طرف به را نگرانش چشمانِ
.بود

 خواهش. بال خطرناکم، من. ستین امن و بده نیا ".گسست یم هم از مرا کلماتش " گرفته قرار ریمس نیا در تو احساسات که بشنوم خوامینم "
" بفهم نویا کنم یم

.نباشم عبوس ي بچه کی هیشب کردمیم یسع یسخت به " نه "

" ام جدي من " کرد غرولند

" شده رید یلیخ گهید ،یهست یچ تو ستین مهم. که گفتم بهت. نطوریهم منم "

 به. شدم ناراحت چقدر بفهمد توانستینم که بودم خوشحال. گرفتم گاز را لبم بود کوتاه و خشن انه،یتاز مثل شیصدا " نگو نویا چوقتیه "
 نبودم مطمئن. دادم تکان را سرم فقط. بود سرد نوزه شیصدا. راندیم عیسر یلیخ او و بود نمانده خانه به اديیز راه. شدم رهیخ رونیب ي جاده

کنم صحبت بتوانم که

"؟ یکنیم فکر یچ به " دیپرس

.شدم رهیخ جلو به و برنگرداندم را میرو اما کنم حس صورتم روي را اش رهیخ نگاه توانستمیم

" ؟یکنیم هیگر داري "زد ادیفر یوحشتزدگ با

 و شده ریسراز رونیب به چشمانم نم باشم شده متوجه نکهیا بدون شدم مطمئن یکاف ي اندازه به. دمیکش ام گونه روي را دستم سرعت به
.بودند داده لو مرا خائن اشکهاي

.شد شکسته میصدا اما " نه "گفتم

.گذاشت نیماش فرمان روي و برد عقب یآرام به را آن.  شد متوقف بعد اما کرد دراز میسو به را دستش دیترد با

بود کننده ناراحت میبرا موضوع نیا و نکرده یخواه عذر شیحرفها خاطر به دانستمیم. زدیم موج شیصدا در حسرت و یمانیپش "! متاسفم "

.شد حکمفرما ما نیب سکوت ،یکیتار در

کند واضحتر شرایصدا کرد یم تالش که بود معلوم " بگو زيیچ هی بهم "دیپرس بعد قهیکدقی

" بله؟ "

 رو انگار. یباش دهیترس اومد ینم نظر به کنم، درك رو تیروح حالت تونستمینم کردي؟یم فکر یچ به برسم، ابونیخ ي وشهگ به نکهیا از قبل "
"بودي کرده تمرکز یسخت به زي،یچ هی

 به و کنم خورد رو دماغش برم خواستم. یشخص دفاع همون واقع در. ارمیب ادی به رو مهاجمها کردن سالح خلع روش کردمیم یسع داشتم"
..کردم فکر اهیس مو مرد به نفرت از یموج با " برسم مغزش
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"؟ یکن فرار بهتره نکردي فکر ؟یبجنگ باهاشون بري یخواست " کرد آشفته اورا موضوع نیا

" خورمیم نیزم ادیز فرار موقع " کردم اعتراف

"؟ یچ کمک واسه زدن غیج مورد در "

" دمیرس یم هم قسمت اون به داشتم"

 در. شد کمتر سرعتمان. کردم دیتائ داد تکان را سرش " دمیجنگ سرنوشت و ریتقد با حاًیصر داشتنت، نگه زنده و دادن نجات با. توئه با حق "
.میگذشت فرکس مرزيِ خط از قهیدق ستیب عرض

" نمت؟یبب فردا تونمیم " کردم درخواست

" دارمیم نگه یصندل هی ت واسه ناهار وقت. دارم هم ژتون هی بله، " گفت زنان لبخند

 ي خانه روبروي. آورد بند را زبانم و لرزاند را دلم هم کوچک قول آن م،یداشت هم با شب آن که ییزهایچ تمام از بعد که آمد یم احمقانه نظر به
 را نیماش ادوارد. بود ایرو کی از دارشدنیب مانند و یعیطب کامالً زیچ همه. بود پارك شیجا سر در ونمیکام و بودند روشن چراغها. میبود یچارل
.نخوردم تکان من اما داشت نگه

" ؟یباش اونجا فردا ديیم قول "

" دمیم قول "

.کردم استشمام را اش حهیرا نیآخر و آورم در را ژاکتش دادم،یم تکان را سرم که یدرحال بعد. نگاهشکردم اي لحظه براي

" نداري ژاکت فردا واسه داري، نگهش یتونیم "

دادم پس او به را ژاکت.  " بدم حیتوض یچارل واسه بشم مجبور خوامینم "

" درسته اوه، " زد پوزخند

.کنم تریطوالن را لحظه آن کردمیم یسع گذاشتم، در ي رهیدستگ روي را دستم اکراه با

.دیرسیم نظر به متفاوت لحنش "بال؟ "

برگشتم طرفش به مشتاقانه " بله؟ "

" دي؟یم بهم یقول هی ". دیپرس مرددي یول جدي صداي با

" آره "گفتم

.بمانم وفادار قولم به توانستم ینم مطمئناً چه؟ بمانم دور او از خواستیم من از اگر. شدم مانیپش شرطم و دیقیب موافقت از عیسر یلیخ

" نرو جنگل به ییتنها "
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"؟ چرا " شدم رهیخ او به یدستپاچگ با

.شد رهیخ پنجره از رونیب به و کرد تنگ را چشمانش کرد،یم اخم که یحال در

" الشیخیب ستم،ین اونجا موجود نیخطرناکتر شهیهم من "

" یبگ تو یهرچ ". بود ساده ي شرافتمندانه قولِ کی نیا حداقل. بودم شده آرام اما بلرزم شد شباعثیصدا سردي

.برود خواهدیم که دمیفهم " نمتیبیم فردا "دیکش آه

. " فردا تا " کردم ازب را در یلیم یب با

ستادیا تپش از قلبم داشت فاصله من صورت با نچیا چند تنها شکوهش با و رنگیب صورت. شد خم سمتم به برگشتم " بال؟ "

" یبخواب خوب "گفت

 ام مهیسراس و دیرس مشامم به متمرکزتر، شکل کی در اما بود دهیچسب ژاکتش به که دلپسندي ي حهیرا همان و شد دهیدم صورتم در نفسش
 براي نیماش درِ چارچوبِ از که یدرحال. نبودم کردن حرکت به قادر بود، نکرده تقال حدي تا مغزم اگر. نشست صاف. زدم پلک یجیگ با. کرد

 بلند قدرآن صدا نیا اما دمیشن را اش خنده صداي دیرس نظرم به. شدم خارج نیماش از انهیناش کردم،یم استفاده گاه هیتک عنوان به فتادن،ین
. دمیشن داشت،یم بر دور آهسته که را نیماش موتور صداي سپس. شدم ادهیپ جلو در از خوران سکندري تا ماند منتظرم. شوم مطمئن تا نبود
 داخل به و کردم باز را در برداشتم، را دیکل خودکار طور به. نمیبب ابانیخ چیپ در را اي نقره نیماش شدن دیناپد تا برگشتم. بود سرد یلیخ هوا
.گذاشتم قدم

.بود سبالیب بازي دنید درحال. رفتم داخل زد میصدا منینش اتاق از یچارل " بال؟ "

" منم بابا، بله "

" خونه اومدي زود "

کردم تعجب "؟ اومدم زود "

"؟ گذشت خوش دخترا شما به. نشده هشت هنوز "

" گذشت خوش یلیخ. آره "

" کردن دایپ لباس جفتشون" رفت جیگ سرم آورم، ادی به را دخترها با ام شده نییتع شیپ از برنامهی کردمیم یسع که یدرحال

" خوبه؟ حالت "

" رفتم راه یکل. ام خسته فقط "

کردم فکر ام، کرده دایپ دیرسیم نظر به که اي افهیق به " یکن استراحت دیبا احتماالً خوب، "گفت ینگران با

" بزنم زنگ کایجس به دیبا اول"
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" نبودي؟ اون با مگه " دیپرس تعجب با

" ارهیم اونو فردا که بشم مطمئن خوامیم. گذاشتم جا نشیماش تو ژاکتمو اما آره، "

" خونه برسه تا بده فرصت بهش خب، "

 شوك به که هروقت ،همه نیا از بعد. کردمیم جهیسرگ احساس واقعاً. افتادم یصندل روي یخستگ با و رفتم آشپزخانه به کردم موافقت " باشه "
.باش محکم گفتم خود با. کردمیم رتیح رفتم،یم فرو

دمیپرس اقیاشت تینها با و برداشتم را یگوش. پراند جا از مرا و زنگخورد تلفن ناگهان

"؟ الو "

" بال؟ "

" بزنم زنگ بهت خواستمیم جس، ،یه "

" خونه؟ ديیرس " گفت یمتعجب و آرام صداي با

" ش؟یاریب م واسه فردا یتونیم گذاشتم، جا نتیماش وت رو ژاکتم. آره "

" شد یچ بگو بهم اما. البته "

"؟ باشه گم،یم زیتم و تر فردا... اوم "

" اونجاس؟ بابات اوه، " شد متوجه سرعت به

.کنم حس شیصدا در را شیتاب یب توانستمیم " درسته آره، "

" خدافظ. کنمیم صحبت باهات فردا پس،. باشه "

 ي واسطه به تنها و دادمیم انجام که کاري به توجه بدون. رفتم باال ها پله از بود، گرفته فرا را ذهنم که ینیسنگ یِحس یب با " جس دافظخ "
 داغ آب یوقت. بخوابم رم،یبگ دوش نکهیا بدون توانستمینم چوقتیه. رفتم جلو کردم،یم خواب از قبل که ییکارها انجام براي زي،یغر حرکتهاي

 کند، شل را ام گرفته هاي عضله بتواند بخار نکهیا از قبل. بودم زده خی سرما از ش،یپ قهیدق چند تا که دمیفهم شد، جاري سرم روي بر سوزان و
 و آمدم رونیب خوران سکندري. کنم حرکت داغ، آب شدنِ تمام از قبل که بودم آن از تر خسته. ستمیبا دوش ریز توانستم سپس. دمیلرز داًیشد
 باال را پوشم باال و دمیپوش لباس سرعت به. برنگردند دردناك لرزشهاي تا دارم نگه را آب گرماي کردم یسع. چاندمیپ حوله در محکم را ودمخ

 از پر ذهنم. بودم جیگ هنوز. رفتم تختخواب سوي به لرزان و کردم بغل ماندن، گرم براي را خودم و دمیچیپ خود به توپ کی مانند. دمیکش
.کنم سرکوب را افکارم بتوانم تا بودم ریدرگ خودم با قهیدق چند. بود درك قابل ریغ ریتصاو

.دهم صیتشخ را زهایچ یبعض توانستم شدم،یم هوشیب جیتدر به که نطوریهم اما نبود واضح میبرا زیچ چیه یجیگ شدت از

 تشنه باشد، قوي تواندیم چقدر دانستمینم که او وجود از یقسمت دوم،. بود آشام خون ادوارد نکهیا اول. داشتم کامل نانِیاطم زیچ سه درمورد
.بودم شده عاشقش ،یشرط و دیق چیه بدون و برگرد، و بر یب نکه،یا سوم و بود خونم ي
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ییبازجو-دهم فصل

 رد را ماجرا این صحت منطق و عقل.بود سخت بسیار میکرد تصور رویا یک تنها را پیش شب که وجودم از قسمتی بر غلبه روز آن صبح
 نمی وقت هیچ که بودم مطمئن بویش، مانند باشند تخیالتم ي ساخته نداشت امکان که بیاورم یاد به را ماجرا از قسمتهایی کردم سعی.میکردند

 نشان این.نشود دیده چیزي که میشد باعث بود گرفته فرا را پنجره پشت که تاریکی و گرفته مه هواي.ببینم رویا در را چیزهایی چنین توانم
ندارد مدرسه در کردن غیبت براي دلیلی هیچ ادوارد امروز که میداد

.بود ام خاطره بودن یواقع اثبات يبرا يگرید لیدل هم نیا.ندارم ژاکت که آوردم ادی به دمیپوش یم را میزمستان و نیسنگ يلباسها که یهنگام

 که يریش با و خوردم گاز سه با را گرنوال تکه کی بود رفته یچارل دمیرس نیپ ٔطبقه یوقت چون بودم کرده رید کردمیم فکر آنچه شترازیب
نبارد باران نکردهام دایپ را کایجس که یزمان تا بودم دواریام رفتم رونیب خانه از عجله با.فرستادم نییپا دمیکش سر پاکت از ماًیمستق

 و صورت حفاظ یب پوست يرو زده خی و سرد مه بود درآورده رهیت هیخاکستر رنگ به را هوا باًیتقر و بود گرفته فرا مه را جا همه یبیعج طرز به
 آنجا که یرنگ ينقرها نیماش ٔمتوجه ابان،یخ یقدم چند تا که بود ظیغل آنقدر مه بودم وانتم به بردن پناه منتظر صبرانه یب.نشست یم گردنم
کردیم دنیتپ به شروع دوباره و افتدیم لکنت به يلحظها که بود نیا مانند دیتپیم یسخت به قلبم. نشدم بود شده پارك

 شیسرگرم باعث چهرهام متجب حالت بود کرده باز میبرا را در شده ظاهر آنجا ناگهان که بود نیا دمید که يزیچ تنها نشدم آمدنش ٔمتوجه
 خواسته بود دواریام وجودش از یقسمت بود داده رقرا انتخاب کی مقابل در مرا بود مردد "؟یکن يسوار نیماش باهم يخوایم "دیپرس بود شده
بود يا هودهیب دیام اما دهم انجام را کار نیا توانستم یم. کنم رد را اش

 نیماش در. بود شده گذاشته نیسرنش یصندل يباال که دمید را بژش ژاکت شدم گرمش نیماش وارد کهیهنگام"یمرس آره" گفتم یآرام لحن با
.بود نیماش کردن روشن حال در و نشست کنارم ینکردن باور یتسرع با بست سرم پشت را

 بود دهینپوش یژاکت هم خودش شدم متوجه "فتهیب برات یگید اتفاق ای یبش ضیمر خواستینم دلم آوردم تو يبرا را ژاکت "گفت محتاطانه
 دهیچسب شیعضالن ٔنهیس به کامال راهنشیپ.بود لشک یهفت شیقی که بود دهیپوش روشن هیخاکستر رنگ به بلند نیآست یبافتن راهنیپ هی تنها
.بردارم بدنش از را نگاهم شد باعث اش چهره تیجذاب اما بود

 نمیبب بودم کنجکاو کردم فرو بلندش ينهایآست در را میدستها گذشتم دامنم يرو را ژاکت حال نیا با" ستمین حساس هم اونقدرها" گفتم
!بود بهتر هم آن از است؟ خوب مداشت خاطر به که اندازه همان به شیبو

"؟یستین" کرد مخالفت باشم من صحبتش طرف نبودم مطمئن که فیضع آنقدر ییصدا با

 تمام گذشته شب. نداشتم من حداقل ای مینداشت یخوب احساس. میکرد عبور بودند مه از دهیپوش کامال که ییابانهایخ انیم از سرعت به
 و میبگو توانستمینم زیچ چیه.نه ای میباش صادق اندازه همان به میتوانست یم هم امروز دانستمینم....بود هختیر فرو ادوارد و من نیب يوارهاید

بزند یحرف او بودم منتظر

"ست؟ین يخبر یسوال ستیب از امروز شده؟انگار یچ"گفت و برگش طرفم به يزیآم تمسخر لبخند با
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"کنه؟یم تتیاذ سواالم"

باشم مطمئن توانستمینم اما کندیم یشوخ دیرسیم نظر به."ات العمل عکس ٔاندازه به نه

"دم؟یم نشون واکنش يبدجور"دمیکش هم در را میابروها

 به يدار واقعا کنمیم فکر خودم شیپ وقتها یبعض. عهیطب ریغ نیا و یکنیم برخورد خونسرد یلیخ زیچ همه به نسبت تو که نهیا مشکل نه"
"؟یکنیم فکر یچ

"کنمیم فکر یچ هب گمیم بهت شهیهم"

"يدیم رییتغ رو اونا تو"گفت يزیآم دیتهد لحن با

"یلیخ نه"

"هیکاف من کردن وونهید واسه قدر نیهم"

 یکم ٔمتوجه بودم دواریام کردم یمانیپش احساس گفتنشان از شدند خارج دهانم از کلمات نکهیهم "شونیبشنو يخواینم"کردم زمزمه لب ریز
باشد نشده دبو میصدا در که عذاب احساس

 رید یلیخ دیفهم اش چهره از يزیچ شدینم اما بود مدرسه نگیپارک به رفتن حال در.ام زده برهم را نمانیب جو که کردم فکر خود با.نداد یجواب
شدم يزیچ ٔمتوجه

بود پر نشیماش معموال که داشتم خاطر به اما کردمیم یخوشحال احساس او با بودن تنها از"کجان؟ خانوادت ٔهیبق":دمیپرس

 یتفاوت یب لحن با و انداخت باال را شیشانهها کردیم پارك بود زده باال را سقفش که براق و قرمز یکروک کی کنار را نشیماش که یحال در
"رفتن یرزال نیماش با":گفت

"نه؟ ادیم چشم تو یلیخ"

"بشه؟ تو نیماش سوار دیبا چرا داره يزیچ نیهمچ اگه واو اوم":گفتم یآرام به

"مینکن توجه جلب ادیز میکنیم یسع ،ما چشمه تو يادیز نیا گفتم که يهمونطور"

 به ممکن زمان نیکمتر در که بود شده باعث ادوارد یرانندگ بودم نکرده رید.دمیخند شودمیم ادهیپ نیماش از که یحال در"دیستین موفق"
"اومده؟ باهاش یرزال چرا چشم تو نقدریا یرزال نیماش خوب،اگه"برسم مدرسه

 وارد رفتیم راه من از کم ٔفاصله با که همانطور و میدیرس هم به نیماش يجلو "زارمیم پا ریز و نیقوان ٔهمه دارم هم االن نیهم ؟ينشد متوجه"
.دیاین خوشش کار نیا از دمیترسیم اما ببرم نیب از هم را کم ٔفاصله همان خواستمیم. میشد مدرسه ٔمحوطه

"ن؟یدار یینهایماش نیهمچ هی چرا دیگرد یم صدا سرو یب هیزندگ هی دنبال اگه":دمیپرس يبلند يصدا با

"میکن یرانندگ سرعت با میدار دوست ما همه هیرو ادهیز ییجورا هی":کرد اعتراف يزیآم طنتیش لبخند با
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"!ان؟ یموجودات چه"گفتم لب ریز

 شدم خوشحال شیبازو يرو ژاکتم دنید از. بود منتظر بودند زده رونیب حدقه زا که یچشمان با و بود گرفته پناه ایتر کافه یروانیش ریز کایجس
.کردم دعا شیبرا و

.داد دستم به را ژاکت یحرف چیه بدون "بود ادتی که ممنون.کایجس یه"

"کایجس ریخ به صبح":گفت مودبانه یلحن با ادوارد

.نبود خودش ریتقص چشمانش کننده محسور قدرت و شیصدا ریناپذ مقاومت ریتاث واقعا

 "نمتیبیم مثلثت کالس تو زنمیم حدس" کند مرتب را افکارش کردیم یسع بود دوخته من به را درشتش چشمان که یحال در "سالم.....ائ
م؟یبگو او به توانستمیم يزیچ چه.کنم سرکوب بکشم خواستمیم که را یآه کردم یسع انداخت من به يدار یمعن نگاه

"نمتیبیم اونجا آره"

ندازدیب ما به ینگاه اش شانه يرو از تا ستادیا دوبار اما شد دور زنان قدم

"؟یبگ یچ بهش يخوایم":گفت ادوارد

"!یبخون ذهنمو یتونینم یگفت کردم فکر ،یه"گفتم فشردهام هم به يدندانها هیال از

"نهیشیم منتظرت و کنهیم نیکم کالس تو که بفهمم و بخونم تونمیم که رو کایجس ذهن اما تونمینم خوب" گفت بود خورده جا که یحال در

دمیپوش را خودم ژاکت دادم دستش به و دراوردم را ژاکتش کردمیم تیشکا که یحال در

"؟یبگ بهش يخوایم یچ خوب"

"بدونه؟ خوادیم یچ!خوب کن کمک خرده هی کردم خواهش"

 "ستین عادالنه اصال نیا"زد يشخندین یبدجنس با و داد تکان را سرش

"ستین عادالنه اصال نیا يذارینم ونیدرم باهام یول یدون یم که رو يزیچ نه،اون" 

.میستادیا کالسم نیاول در رونیب.کرد نیسنگ سبک خودش شیپ را موضوع نیا يا لحظه يبرا میزد یم قدم که یحال در

"يدار بهم تنسب یاحساس چه نکهیا م؟ویذاریم قرار یواشکی ما ایآ بدونه خواد یم":گفت باالخره

 احتماال رفتند یم خود يکالسها به و شدند یم رد کنارمان از ها بچه. رمیبگ خود به یمعصوم افهیق کردم یسع "بگم؟ دیبا یچ حاال.يوا"
.نبود آنها به حواسم چندان اما بودند شده رهیخ ما به ها یبعض

 دنیتپ به شروع شدت به قلبم.گرداند بر شیجا سر به و ردیبگ بود ردهخو چیپ گردنم کنار از که را یسرگردان يمو دسته تا کرد مکث"هوووم"
کرد

"هیا گهید جواب هر از بهتر... يندار یمشکل اگه البته يبد مثبت جواب یاول به یتون یم نظرم به"
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"ستین یمشکل "گفتم یفیضع يصدا با

 در من محبوب و کج يها خنده شکا به دهانش رفط کی "هیچ جوابش نمیبب کنم یم گوش منم خب.......سوالش یکی اون واسه و"
رفت سرعت به بدهم را جوابش تا کنم جور و جمع را خودم سرعت به آمدنتوانستم

.زدند زل من به و ستادندیا بودند در از گذشتن حال در که ينفر سه "نمتیب یم نهار واسه":گفت اش شانه يباال از و گرداند بر را سرش

.میبگو کایجس به خواهم یم چه که بودم شده نگران شتریب حاال.بود یمتقلب آدم بودم،چه نیخشمگ و زده جانیه مشد کالس وارد سرعت به

کوباندم ام یصندل به فشار با را فمیک یناراحت يرو از و نشستم میشگیهم یصندل يرو

"بال ریخ به صبح"گفت میبغل یصندل از کیما

"بود؟ چطور آنجلس پورت"بود مشخص صورتش در میتسل حالت بایتقر شوم رو روبه يا همتنتظر ریغ زیچ با تا آوردم باال را سرم

 هیته یجذاب واقعا لباس کایجس"کردم تمام را حرفم شکسته پا و دست "بود یعال"نبود کردنش جور و جم ٔواسه یصداقت راه چیه"....یلیخ"
"کرد

زدم لبخند شد دهیکش سو نیا به مکالمه موضوع نکهیا به دند،یدرخش شیچشمها "نگفت؟ يزیچ شب دوشنبه باره در"

"گذشت خوش بهش واقعا گفت"

"واقعاً؟":گفت اقیاشت با

"قطعا"

 يخبر یب با را یاجتماع آن از بد و یسیانگل کالس.میبرگردان را مانیها برگه تا خواست ما از و کرد دعوت نظم يبرقرار به را کالس سنیم يآقا
 از را من يحرفها ادوارد ایآ که موضوع نیاز و دهم حیتوض را ماجرا کایجس يبرا چطور که بودم نیا نگران مدت نیا تمام دمیگذران یمنگ و

.باشد هم ناجور توانستیم شود جانم نجات باعث توانستیم نکهیا نیع در او استعداد نیا.بودم عذاب در شنودیم کایجس افکار درون

.زدم لبخند آسمان به رو.باشد کیتار هنوز روز که شدندیم باعث کنند افسرده و اندك يابرها اما شد محو مه دوم ساعت آخر در باًیتقر

 يرو به جانیه از بود ممکن لحظه هر که بود نشسته یعقب فیرد در يطور کایجس رفتم مثلثات کالس به یوقت بود ادوارد با حق شک بدون
.کنم تمامش زودتر تونمیم که آنجا تا است بهتر که کنم قانع را خود کردم یسع و نشستم کنارش یلیم یب با.بپرد اش یصندل

"بگو زویچ همه":داد دستور نمیبنش نکهیاز قبل

"؟یبدون يخوایم یچ"

"شد؟ یچ شبید"

".خونه رسوندم بعد گرفت شام واسم"

"؟يدیرس خونه به عیسر نقدریا چطور".شد ریخ من به شکاك و سخت يچهرها با
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باشد دهیشن را حرفم نیا که بودم دواریام "بود وحشتناك کردیم یرانندگ وونههاید مثل"

"نه؟یبب اونجا رو تو که یگفت بود؟بهش مالقات قراره هی"

".شدم ریغافلگ یلیخ دمید اونجا اونو یوقت.... نه".بودم نکرده فکر موضوع نیا به

"رسوند مدرسه به تورو امروز یول".کرد یبرس را تیموقع.کند جم را لبانش يدیناام با جس که شد باعث بود میصدا در که یصداقت حس

"ندارم ژاکت که شد متوجه شبید بود گهید يریغافلگ هی نمیا بله"

"رون؟یب نیریم هم با بازم حاال"

"شه؟یم حساب نمیا.ستین خوب سفر نیا واسه اونقدرها نمیماش تیوضع کردیم فکر چون ببره اتلیس تا منو شنبه که کرد شنهادیپ"

"بله"داد تکان يسر

"بله پس خوب"

"کالن ادوارد"کرد دیتائ کلمه نیا يهجا سه هر يرو اغراق با "!واو"

"بده پوشش تمامشو تونهینم واو دونمیم":کردم دییتا

"د؟یبوس رو تو"شود مرور و عبور مانع خواستیم انگار که گرفت میجلو يطور را دستش کف و دیپر باال به شیدستها"کن صبر"

"نبود اینجوریا نه"گفتم کنان هزمزم

.رسمیم نظر به نطوریهم هم من که بودم مطمئن آمدیم نظر به دیام نا

"؟....شنبه یکنیم فکر" برد باال را شیابروها

.بود شده پنهان بد یلیخ میصدا در يدیام نا"دارم شک واقعا"

"ن؟یکرد صحبت یچ مورد در"خواستیم يشتریب اطالعات کنان نجوا

.میکردیم صحبت که مینبود یکسان تنها ما کردینم ما به یچندان توجه وارنر يآقا اما بود شده وعشر کالس

.بود کرده اشاره آن به کم یلیخ ادوارد برگش موقع کنم فکر"میکرد صحبت یسیانگل مقاله مورد در کم هی زایچ یلیخ جس دونمینم"

"بگو بهم يشتریب اتیجزئ بال کنمیم خواهش"

 ادوارد بگذار "نکرد بهش یتوجه اصال اون یول بود حد از شیب زدیم الس باهاش چطور شخدمتیپ يدیدیم دیبا.دارم دونه هی کنم کرف......خوب"
.بکند خواهدیم دلش یبرداشت هر

"بود؟ خوشگل شخدمتیپ هیخوب نشانه نیا":داد تکان سر دییتا نشانه به

"ساله ستیب ای نوزده احتماال و....... یلیخ"



کتابخانه نودهشتیا                                           نی میر   استف –گرگ و میش 

w w w . 9 8 i a . c o m 125

"ادیب خوشش تو از کنمیم فکر. بهتر چه"

"مرموزه شهیهم اون سخته گفتنش اما... دیشا"گفتم ادوارد يخشنود يبرا کشان آه

"یبمون تنها باهاش که يبود شجاع اونقدر چطور دونمینم" دیکش یقیعم نفس

نشد واکنشم نیا متوجه او "چرا؟"شدم شوکه

 برده بکار شیرو بر را چشمانش يفرسا طاقت يروین ادوارد که یوقت اوردیم ادی به را بحص امروز ای شبید احتماال گرفت خود به يا افهیق
"گفت بهش دیبا یچ دونمینم.ترسناکه...یلیخ اون"بود

"زنیریم هم به افکارم یحساب هستم باهاش یوقت هم من"

کردیم را فکر نیهم هم جس هرچند کردیم کامل را ینقص هر حرفش نیا انگار"شکوهه با ینکردن باور طرز به اون خوب اوه"

"هست اون مورد در هم گهید يزهایچ یلیخ"

"؟یچ واقعاً؟مثالً"

"تره ینکردن باور هم دهیم نشون که ینیا از اون... بدم حشیتوض درست تونمینم"

شدم ریخ جلو به میمستق نباشد والیه تا دهد نجات را مردم خواستیم که یآشام خون

"؟ممکنه نیا"گفت خنده با

است وارنر يآقا به حواسم کردم وانمود نکردم ییاعتنا او به

"اد؟یم خوشت ازش تو پس"

"بله" گفتم مختصر

"؟يدار دوستش واقعا که نهیا منظورم"

نشود ثبت ذهنش در اتیجزئ نیا بودم دواریام شدم سرخ"بله" گفتم دوباره

"يدار دوستش چقدر"نبودند یکاف شیبرا ییهجا کی يجوابها

 دمیکش آه حسرت با "رمیبگ جلوشو دیبا چطور فهممینم یول داره دوست منو اون که یاندازه از شتریب یلیخ ادیز یلیخ "دادم جواب کنان نجوا
.زد صدا دادن جواب يبرا را کایجس وارنر يآقا خوشبختانه بعد و شدم یم تر سرخ لحظه هر

رفتم طفره بحث ٔادامه از عمال من خورد زنگ نکهیا محض به کندو بحث بار نیا در کالس طول در تا نکرد دایپ یفرصت گرید او

"نه ای یگفت شب دوشنبه ٔدرباره يزیچ تو که دیپرس عزم کیما یسیانگل کالس تو":گفتم

.بود شده خارج یاصل بحث از کامال "؟یگفت یچ ؟تویکنیم یشوخ"افتاد نفس نفس به
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"دیرسیم نظر به یراض اون و...گذشته خوش بهش یلیخ یگفت تو که گفتم "

"بود؟ یچ قایدق تو جواب و گفت یچ قایدق اون بگو بهم"

 و بحث رییتغ نگران اگر.میکرد کیما صورت حالت قهیدق کی فیتوص به را ییایاسپان کالس شتریب و جمالت حیتشر صرف را مانیرو ادهیپ ٔهیبق
درامد صدا به نهار زنگ بعد و.دادمینم کش را آن آنقدر نبودم خودم يرو موضوع برگشت

.بود کرده جلب را کایجس توجه حتما خوشحالم اریبس ٔافهیق.انداختم فمیک داخل خشونت با را میکتابها شدم یم بلند یصندل يرو از کهیحال در

"؟ینیشیم ینیشینم ما شیپ امروز "زد حدس

.شودینم دیناپد موقع بد دوباره که باشم مطمئن توانستمینم"کنمینم فکر"

بود منتظرم و داده هیتک وارید به در کنار مانییایاسپان کالس رونیب اما

.افتاد راه به کردیم نازك یچشم پشت که یحال در و کرد ینگاه کایجس.بود یونانی يخدا کی هیشب باشد داشته حق یکس نکهیا از شتریب

.کردمیم موشخا را تلفن زنگ دیبا احتماال.بود زیآم هیکنا و کلفت شیصدا "بال نمتیبیم بدا"

"سالم"گفت خوشحال هم بود یعصبان هم همزمان که ییصدا با ادوارد

"سالم"

 کافه يسو به زنان قدم سکوت در نیا بنابر.نداختیم قیتعو به را کارش زدم حدس.نزد یحرف هم او.کنم فکر گفتن يبرا يزیچ به توانستمینم
.کردندیم نگاه را ما همه داشت مدرسهام روز نیاول به يادیز شباهت نهار وقت هیشلوغ زمان در ادوارد با رفتن راه.میرفت ایتر

 دیرسیم نظر به دیچرخ یم سمتم به بار کی هیثان چند هر متفکرش يچشمها اما زدینم یحرف هم هنوز کرد کج صف يسو به را راهمان
.رفتمیم ور ژاکتم پیز با نگران کندیم غلبه اش یخوشحال بر دارد تیعصبان

"؟يریگینم من برا که رو اونا ٔ؟همهیکنیم کار یچ":کردم اعتراض کرد غذا از پر را ینیس کی و گذشت قدم نشخوایپ يرو

"منه مال نصفش البته" گفت کند حساب را غذا پول تا رفتیم کهیحال در

.انداختم باال را میابرو کی

 نگاه ما به یشگفت با هایآخر سال از گروه کی میبود نشست هم يرو روبه که همانطور میرفت میبود نشسته بار کی قبال که ییجا طرف به
کندینم یتوجه ادوارد دیرسیم نظر به کردندیم

داد هل سمتم به را ینیس"بردار يخوایم یهرچ"

"؟يبخور غذا شهامت سر بخوان ازت اگه یکنیم کار یچ کنجکاوم من"گفتم چرخاندمیم دستانم در و بودم برداشته یبیس کهیحال در

"يکنجکاو شهیهم تو "درآورد یشکلک
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 گاز را لقمه تامل با داشت نگاه میرو را چشمانش و برداشت ینیس يرو از را تزایپ برش کی بود شده ریخ من به که یحال در داد تکان را سرش
.کردمیم نگاهش گشاده یچشمان با داد قورت و دیجاو عیسر زد

"نه؟ یتونیم يبخور خاك که بخواد ازت شهامت سر یکس اگه"دیپرس یمهربان با

".نبود بد هم یلیخ.....  شهامت سر کردم نکارویا بار هی":کردم اعتراف و انداختم نیچ مینیب به

 لیتحل کایجس کنمیم که يکار هر ". بود کرده جلب را اش توجه شانهام يازباال يزیچ دیرسیم نظر به "نشدم زده شگفت کنم فکر":دیخند
"کنهیم کشونیتفک تو واسه بعدا.. کنهیم

 لیتحل کایجس کنمیم که يکار هر ". بود کرده جلب را آاش توجه شانهام یازبل يزیچ دیرسیم نظر به "نشدم زده شگفت کنم فکر":دیخند
بازگرداند اش چهره به را یآزردگ باز کایجس يآور ادی داد هل سمتم به را پیتزا ي مانده یباق"کنهیم کشونیتفک تو واسه بعدا.. کنهیم
"آره؟ بود خوشگل شخدمتیپ پس" دیپرس عادي حالت با
"؟يدینفهم خودت واقعا"
"بود ریدرگ یلیخ ذهنم کردمینم توجه نه"
باشم سخاوتمند توانستمیم حاال "چارهیب دختر"

 ینگاه مین اشفته یچشمان با شیمژهها زیر از بود خشک شیصدا"کنهیم ناراحت منو... خب....یگفت کایجس به که ییزیچ".نشد پرت حواسش
کرد
"گن؟یم یچ ستادنیا گوش مورد در که یدونیم..ینداشت دوست که يدیشن رو يزیچ اگه کنمینم تعجب"
"کنمیم گوش که دادم هشدار بهت"
"یبدون فکرمه يتو که يزیهرچ خوامینم دادم هشدار بهت هم من و
 فقط...  زیچ همه...  یکنیم فکر یچ به که بدونم خوامیم من توست با حق که ستین یمعن نیا به نیا اما" بود سخت هنوز شیصدا "یگفت آره"

"ینکن فکر زهایچ یبعض به که..  کنمیم آرزو
"داره فرق یلیخ نیا "گفتم اخم با
"نیست مهم االن اما"
 دور را راستم دست که حالی در بود گذاشته اش چانه زیر را بزرگش سفید دستهاي بودیم شده خم یکذیگر سمت به میز روي "چیه؟ پس"

 و خصوصی کوچک حباب در که بود آسانتر بودند شده خیره ما به بسیاري کنجکاو هاي چشم احتماال.  شدم خم جلو به بودم کرده حلقه گردنم
.باشیم سرگرم خودمان ي کننده نگران
 به بیشتر میکرد صحبت که طور همین "یدهم؟م تو به من که اونیه از بیشتر میدي من به تو که اهمیتی میکنی فکر بگو صادقانه":کرد زمزمه
کردند می رخنه وجودم عمق تا اش تیره طالیی چشمان شد می خم طرفم
کردم می نگاه دیگري جاي به باید کنم تنفس چطور بیاورم یاد به تا کردم می تالش

"کنی می کارو همون داري که دوباره" گفتم لب زیر
"کار؟ کدوم"شدند گشاد متعجبانه چشمانش

کنم تمرکز میکردم نگاه او به که طور همین کردم سعی "من کردن مبهوت"
"اوه"
"بگیري جلوشو تونی نمی نیست تو تقصیر"
"بدي؟ جواب رو سوالم خواي می"
"بله" کردم نگاه پایین به
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بود شده آزرده دوباره"میکنی؟ فکر اینطور بله بدي؟یا جواب خواي می بله "
 این از لجوجانه.داشت ادامه سکوت.کردم دنبال را الیه چند تخته روي بر شده چاپ مصنوعیه چوب هاي رگه الگوي و دوختم میز به را چشمانم

زدم می باز سر او به کردن نگاه دزدانه وسوسهی با سختی به. زدم باز سر میشکنم را آن که باشم نفر اولین هم بار این که
"کنی می باهاشت "بود صاف و نرم کرد،صدایش صحبت انجام سر

.بودند مالیم چشمانش گرفتم باال را نگاهم
 خواست می دلم بدجر و تپید می حرفهایش خاطر به قلبم گرچه.  دادم تکان تردید با را سرم "بدونی اینو تونی نمی "کردم مخالفت کنان نجوا
.کنم باور را آنها
بخواند ذهنم درون از را حقیقت کرد می تالش بیهوده میزدم سحد.بودند نافذ روشنش زرد چشمان "کنی؟ فکر اینطور میشه باعث چی"
.کنم پیدا توضیح براي راهی تا کنم فکر واضح کردم می تالش شدم خیره عقب به

 را سرم کرد کردن اخم به شروع بود شده رنجیده سکوتم خاطر به است منتظر که ببینم توانستم می گشتم می کلماتی دنبال که طور همین
بردم باال را انگشتم یک و کردم بلند

. شد آرام اش فه قیا بودم جواب براي کشیدن نقشه حال در بود شده متقاعد که حاال "کنم فکر بذار "کردم فشاري پا
 دست بودم شده خیره آنها به که حالی در.شد فشرده هم به دستهایم کف که دادم حرکت طوري را چپم دست.گذاشتم میز روي را دستهایم

.زدم حرف باالخره تا دادم تاب را انگشتانم و پیچاندم هم به را هایم
 می نظر به ها وقت بعضی ،اما بخونم ذهن تونم نمی که من. باشم مطمئن تونم نمی" کردم تامل "....اوقات گاهی بگذریم که بدیهات از خب"

"کنی حافظی خدا کنی می سعی داري میگی،انگار چیزي یه داري وقتی که رسه
 دلتنگی و دلهره احساس. کنم بندي جمع کوبید می من بر همیشه کهاو کلماتی از را ام دلتنگی احساس توانستم می که بود راهی رینبهت این

آمد وجود به او توسط ترسم شدن تایید از دیگري
"چیه؟ بدیهان از ضورتمن "شدند باریک چشمانش ناگهان اما بود کرده دادن توضیح به شروع "کنی می اشتباه که دلیلیه همون این"

 تجربه مورد در که بدي چیزهاي از غیر خب... ام معمولی کامال من" بود شده خیره من به قبل از زیرا نبود نیازي "کن نگاه من به خب" گفتم
"توانم نا تقریبا که ام چلفتی پا و دست اینقدر اینکه و دارم مرگ به نزدیک هاي

.دادم تکان اش کننده گیج ظاهر ي همه و او تسم به را دستم".کن نگاه خودت به و"
 "شد صاف اش پیشانی چین گرفت می خود به زیرکانه نگاهی چشمانش که حالی در بعد برداشت چین عصبانیت از اي دقیقه براي اش پیشانی

 اما" کرد تلخی ي خنده بسته دهان با "ست تو با حق کامال بد چیزهاي مورد در کنم می اقرار.  بینی نمی شفاف و واضح رو خودت تو دونی می
".کردن می فکري چه تو مورد در اول روز مدرسه این پسرهاي تمام که نشنیدي تو
"کنم نمی باور "کردم زمزمه خودم با و زدم پلک گیجی با
"هستی معمولی عکس بر درست تو.... کن باور رو بار یک این فقط"

 یادش به را ام اولیه استدالل سرعت به. بود لذتم از تر قوي خجالتم احساس کردم می نگاه چشمانش به حرف این گفتن موقع که هنگامی
"خداحافظ گم نمی من اما "آوردم

 را سرش"....بکنم کارو این بتونم اگه چون.میدم بهت من رو اهمیت بیشترین.منه با حق کنه می ثابت که چیزیه همون این نیستی؟ متوجه"
 صدمه بهت دیگه تا میدم آزار رو خودم من پس درستیه کار تو کردن ك تر اگه" است کشمکش حال در افکارش با رسید می نظر به داد تکان

" دارم نگه امان در رو تو و نزنم اي
"بدم؟ انجام تو قبال در رو کار همین تونم می من کنی نمی قکر و "رفتم اي غزه چشم

"کنی انتخاب نیستی مجبور ااصال تو"
 داشتنت نگه امان در البته" آراست را اش چهره کاري خراب و جنسی بد سر از لبخندي کرد تغییر هم باز اش پیشبینی قابل غیر حالت ناگهان

"داره کنارت در من حضور به دائمی ونیاز میشه وقت تمام شغل یه من براي داره کم کم
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 مورد در خواستم نمی دیگر.کردیم پیدا گفتگو براي بهتري وعموض که بودم ممنون "کنه در به میدون از منو نکرد سعی کس هیچ امروز اما"
 اینکه از قبل... دارم نگه خودم کنار را ادوارد تا دادم می قرار خطر مغرض در را خود عمدا شدم می مجبور کنداگر صحبت ها حافظی خدا

.فرستادم بیرون سرم از را آن بخواند ذهنم از را فکر این بتواند تیزش چشمان
"نه هنوز "کرد اضافه

.باشد فاجعه انتظار در خواستم می من اما کردیم می بحث و جر موضوع این سر احتماال "هنوز "کردم موافقت
"دارم ازت دیگه سوال یه "نبود جدي صورتش حالت

"بپرس"
"بدي؟ نه جواب هات مرده کشته به که است بهئنه یه این یا سیاتل بري شنبه این الزمه واقعا"

 این با خودشو اون که ست تو خاطر به این "دادم هشدار ".نبخشیدم رو تو هنوز تیلور موضوعه خاطر به دونی می "گرفتم خودم به اي قیافه
"رم می رقص مجلس به باهاش من که داده فریب فکر
 اگر خندید بسته دهان با "ببینم رو تو صورت خواست می دلم فقط کرد می پیدا شانسش کردن امتحان براي راه یه هم من بدون اوهاون"

 هنوز "دادي؟ می رد جواب کردم می درخواست ازت منم اگر "پرسید شدم می تر عصبانی بودم که چیزي از احتماال نبود افسونگرش ي خنده
.خندید می خود با

"خورده پیچ پام قوزك یا مریضم کردم می وانمود. کردم می لغوش بعدش اما نه احتماال" کردم اعتراف
"چرا؟" بود شده گیج

"کنم می و اینکار چرا کردي می درك کنم فکر اما ندیدي باشگاه تو رو من وقت هیچ کنم فکر "دادم تکان سري ناراحتی با
"بري؟ راه انداختن تخته شلنگ و سکندري بدون محکم و صاف سطح یه روي حتی تونی نمی که کنی می اشاره واقعیت این به داري تو"
"معلومه"
 داري تصمیم نگفتی، اما "کرد قطع را حرفم که کنم اعتراض خواستم می "رهبره با کارا ي همه "بود مطمئن خیلی "نبود مشکلی هک این"

"بدیم؟ انجام متفاوت کار یه تونیم می ما اینکه یا بري سیاتل به جدي
دادم نمی اهمیت دیگري چیز به بود مطرح ما وقتی تا
"دارم خواهشی یک اما ما آماده دیگه پیشنهاد یک براي"

"چی؟" پرسید نگران
"کنم؟ رانندگی من میشه"
   "چرا؟"
 دوباره اگه برم تنها بود قرار موقع اون و.نه یا میرم تنها پرسید ازم مخصوصا سیاتل میرم دارم گفتم چارلی به وقتی اینکه خاطر به بیشتر خب"

 جهت بی و خود بی رو موضوع فقط ، خونه توي وانتم گذاشتن و. بپرسه مورد این رد چیزي دیگه کنم نمی فکر اما گم نمی دروغ احتماال بپرسه
"ترسونه می منو رانندگیت اینکه خاطر به هم خب و کنه می

 داد تکان را سرش انزجار با "!هستی؟ رانندگیم نگران تو بترسونه رو تو میتونه من مورد در که چیزهایی همه بین از": کرد نازك چشمی پشت
 فهمیدم نمی که بود سوالش در خاصی احساس"میگذرونی؟ من با رو روزت که بگی بابات به خواي نمی "شدند جدي چشمانش دوباره عداماب

.چیست
"بریم؟ خوایم می کجا حاال"بودم مطمئن مورد این در "بهتره بدونه کمتر هرچی چارلی"
 گذاشته من ي عهده بر را انتخاب دوباره"باشی من با میتونی بخواي اگه هم وت...  باشم مردم چشم از دور خوام می پس ، باشه خوب هوا باید"

.بود
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 آمده هیجان به شد می روشن معلوم نا چیزهاي از دیگر یکی که فکر ازین "بود؟ چی خورشید مورد در منظورت که میدي نشونم تو و" پرسیدم
بودم

 دردسري به وقتی نري سیاتل به تنها که میدم ترجیح هم هنوز بمونی،من تنها... من با خواي نمی تو اگه اما" شد متوقف سپس "بله" زد لبخند
".لرزم می خودم ،به کنم می فکر بیاد پیش اندازه اون به شهري توي برات ممکنه که

"....فیزیکی ي اندازه نظر از سیاتله برابر سه جمعیت نظر فقط از فونیکس" بودم شده آزرده
.سوخت می چشمانش در اي منصفانه غیر برق دوباره "بمونی کنارم میدم ترجیح پس بود نرسیده اجلت موقع اون هراظا اما":پرید حرفم وسط

 صورت هر در ".بود بحث قابل ي نکته یک این حال هر به و کنم مخالفت توانستم نمی حرفهایش پشت ي انگیزه یا چشمانش برق وجود با
"باشم تنها باهات که نمیدم اهمیتی

بگی چارلی به باید حال هر به میدونم ":کشید آه ناگهانی صورت به"
"کنم؟ کاري چنین باید چی ي واسه"

"بدي گردوندنت بر واسه کوچیک دلیل یک من به تا" شدند خشن ناگهان چشمانش
"کنم امتحان رو شانسم کنم فکر" شدم مطمئن کردن فکر دقیقه یک از بعد اما دادم قورت را دهانم آب

.کرد نگاه دیگري سوي به و داد بیرون را نفسش انیتعصب با
"بزنیم حرف دیگه چیز یک ي باره در بیا "کردم پیشنهاد

"بزنیم؟ حرف چی مورد در خواي می" پرسید آزرده
 من به که دیدم را آلیس هاي چشم میکردم نگاه اطراف به که طور همین. شنود نمی را ما صداي کسی شوم مطمئن تا کردم نگاه اطرافمان به

.پرسیدم را رسید ذهنم به که چیزي اولین و برگرداندم ازو را نگاهم سرعت به. کردند می نگاه ادوارد به اشان بقیه.بود شده خیره
"نیست گشتن ي واسه خوبی جاي خرسها خاطر به گفت رفتی؟چارلی راکس گت به پیش ي هفته آخر چرا"
کرد نگاهم باشم انداخته قلم از را اي بدیهی چیز انگار که حالتی با

"نیست؟ خرس شکار فصل االن میدونی " کردم اضافه تندي به تعجبم کردن پنهان براي. زد پوزخند او "خرس؟" گفتم بریده بریده
".هستن اسلحه با شکار مورد در فقط قوانین بخونی دقت با اگه"

.کرد می نگاه صورتم به خوشی سر با کردم می هضم را اطالعات این آرامی به که حالی در
"ها؟ خرس "کردم تکرار سختی به
 حالت این از را خود کردم سعی کردند می بررسی دقت به را واکنشهایم چشمانش اما نبود جدي هنوز صدایش "داره عالقه گریزلی به امت"

.بکشم بیرون
 ي جرعه یک باال به کردن نگاه بدون سپس و جویدم رامیآ به برداشتم را پیتزا از دیگري برش پایین به کردن نگاه ي بهانه به "هوم" گفتم

.نوشیدم کوکا از طوالنی
"چیه؟ تو ي عالقه مورد حیوون "کردم نگاه بودند نگران حاال که چشمانش به سرانجام " خب "گفتم لحظه یک از بعد

"یکوه شیر" آمدند پایین نارضایتی با دهانش ي گوشه و برد باال را ابروهایش از یکی
.برداشتم را ام نوشابه دوباره و "آه " گفتم اي مودبانه و غرضانه بی لحن با

 مناطقی روي کنیم می سعی نذاریم اثر عاقالنه غیر شکارهاي با محیط روي که باشیم مراقب باید ما" بود من لحن مانند لحنش "البته": گفت
 کوهی گوزنهاي و ارزش با چیزهاي همیشه اینجا میریم دوري جاي نیمتو می که اونجا تا کنیم تمرکز زیاده خوار گوشت حیوانات جمعیت که

.زد لبخند شیطنت با "چیه؟ کار این تفریح اما هست زیاد
"چیه؟ کار این ي فایده واقعا" کردم زمزمه میزدم پیتزا به دیگري گاز که حالی در
.زد لبخند بود آورده یاد به که جوکی به "ترن مزاج تند همین واسه میان بیرون زمستونی خواب از.  امته ي عالقه مورد خرس فصل بهار اوایل"

"نیست جالب عصبانی گریزلی خرس یک ي اندازه به چیز هیچ "دادم تکان موافقت ي نشانه به را سرم
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".کنی می فکر چی به بگو بهم لطفا " داد تکان را سرش و خندید
"کردید؟ می شکار خرس اسلحه بدون چطوري تونم نمی اما کنم تصورش میکنم سعی دارم ": کردم اعتراف

 جلویش شود نمایان لرزیدنم اینکه از قبل.  زد لبخند آمیز تهدید شکلی به و داد نشان را براقش دندانهاي لحظه یک براي "داریم اسلحه ما اوه"
 بتونی باید باشی دیده تلویزیون توي رو رسخ یک ي حمله حاال تا اگر باشن فکرش به نوشتند می رو قوانین وقتی که مدلی نه " گرفتم را

"کنی تصور رو امت کردن شکار
 سپاسگذار. کردم نگاه بود تریا سوي آن در که را امت چشمی زیر بگیرم آورد می در لرزه به را فقراتم ستون که بعدي ارتعاش جلوي نتوانستم

رسید می نظر به آمیز تهدید نوعی به حاال بود پوشانیده را اش تنه نیم و بازوان که عضله از عظیمی خط.کرد نمی نگاهم که بودم
.بودم عصبی کردم نگاه او به خندید و کرد دنبال را نگاهم ادوارد

"خرسی؟ مثل هم تو" پرسیدم آرام صدایی با
".باشن کننده تعیین القمونع مورد چیزاي شاید.گن می بهم اونا که چیزیه این یا.  ام کوهی شیر به شبیه خرس، از بیشتر ":گفت خونسردي با

 که چیزیه این ". بود شده پر کنم ترکیبشان هم با توانستم نمی که متضادي تصاویر با ذهنم اما "شاید" کردم تکرار بزنم لبخند کردم سعی
"ببینم؟ نور زیر ممکنه

 و بودم شده شکه کشیدم عقب را خود هسراسیم شدند خشمناك ناگهان چشمانش و شد عادي حالت از تر سفید حتی صورتش "نه که معلومه"
.شد سینه به دست و برگشت جایش سر.بودم ترسیده واکنشش از کردم نمی اقرار خودم پیش را این گاه هیچ گرچه_

"ترسناکه؟ ام واسه خیلی" پرسیدم آورم دست به را صدایم کنترل توانستم وقتی
 این از بیشتر تونه نمی چیز هیچ داري نیاز سالم ترس مقدار یه تو " بود بریده بریده صدایش " بردمت می امشب همین بود همین مسئله اگه"

".باشه مفید ت واسه
بگیرم نادیده را عصبانیتش کردم سعی "چرا؟ پس" آوردم فشار
"میشه دیرمون داره" شد بلند پاهایش روي نرم حرکتی با "بعدا" گفت انجام سر. شد خیره من به طوالنی دقیقه یک براي

 و گنگ قدري به مکان و زمان بودم او با وقتی.  پریدم جا ،از بود خالی تقریبا تریا کافه و گفت می درست اینکه دیدن از کردم نگاه بر و دور هب
.برداشتم صندلی پشت از را کیفم و شدم بلند.کردم می گم را دو هر که شدند می نامعلوم

.کردم نمی فراموش را این " بعدا پس " کردم قبول
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یدگیچیپ   - ازدهمی فصل

  

 من از زیم ي نقطه نیدورتر در را اش یصندل گرید شدم متوجه. کردند یم تماشا را ما همه م،یرفت یم مان شگاهیآزما زیم طرف به که یهنگام
.بودند دهیچسب هم به باًیتقر یمان بازوها که نشست من به کینزد قدري به عوض در. نداد قرار

 و نیسنگ ظاهر با ییدئویو و ونیزیتلو که بلندي فلزي قاب. داشت یخوب یِشناس وقت عجب واقعاً مرد، نیا. برگشت کالس به بنر آقاي سپس
.بود شدن حس قابل باًیتقر کالس جوِ یِشادمان لمیف دنید روز. دیکش یم کالس داخل به را داشت قرار شیرو بر یمیقد

 با ناگهان شد، کیتار کالس یوقت سپس،. کند خاموش را چراغها تا رفت وارید سوي به و داد هل دئویو داخل به را نواري زحمت به بنر، آقاي
.است نشسته من یِنچیا کی از تر کم اي فاصله در ادوارد که شدم متوجه معمول حد از خارج یشدت

 دارد امکان هم بودم رفتارش متوجه قبالً که اي دازهان از شیب که ربودمیمتح. بودم شده مبهوت و جیگ فکرم، در انیجر نیا یناگهان برق از
.نه ای باشم متوجهش

 را رشینظ یب صورت ،یکیتار در بار، کی فقط و کنم لمسش و شوم خم جلو به خواستم یم. کرد پر را وجودم سراسر اي کننده وانهید ي زهیانگ
.دادمیم دست از را عقلم داشتم. نشستم نهیس به دست و محکم بودم، کرده مشت را میها دست که یحال در. کنم نوازش

 شدم متوجه و انداختند ینگاه مین طرفش به چشمانم بخواهم، خودم که نیا بدون. کرد روشن یکم را کالس و شد شروع نیآغاز تراژیت
.زدم لبخندي ییرو کم با. است من مثل درست هم، او تیوضع

 ینوع به چشمانش ،یکیتار در یحت. زد شخنديین هم او. کرد یم نگاهم یرچشمیز ود،ب کرده مشت شیبازوها ریز را شیها دست که یدرحال
.کردمیم یجیگ احساس دیبا که بود مضحک واقعاً. انداختم ینگاه اطراف به فتم،یب نفس نفس به نکهیا از قبل. بدرخشند توانستند یم

.ستیچ مورد در دانستم ینم یحت. کنم تمرکز لمیف روي توانستم ینم. آمد یم نظر به یطوالن یلیخ ساعت، آن

 ینم رنگ کم اصالً رد،یگ یم سرچشمه او بدن یحوال ییجا از آمد یم نظر به که تهیسیالکتر انیجر اما کردم شدن آرام براي یناموفق تالش
.دیرس ینم نظر به آرام اصالً هم او و. ندازمیب سمتش به کوتاه نظري دادمیم اجازه خودم به گاه یب و گاه. شد

 درد م،یتقال شدت از انگشتانم که دادم فشار میها دنده به را میها مشت قدري به. کرد یم خودداري شدن کم از هم کردنش لمس ي وسوسه
.گرفتند

 شده خشک انگشتان و دادم کش جلو به رو را بازوانم و دمیکش یراحت نفس یآسودگ با کرد، روشن دوباره را چراغها بنر آقاي یوقت کالس، آخرِ
.دیخند بسته دهان با ادوارد کنارم، در. کرد خم را سفتم و

.بودند محتاط چشمانش و گرفته شیصدا ".بود کننده سرگرم خب، ": کرد زمزمه

.بدهم توانستم که بود یجواب تمام "! اومم "

"م؟یبر": دیپرس ینرم به
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 با بخورد، هم بر بود، آمده وجود به مان نیب که یبیعج و دیجد رويین اثر بر تعادلم بودم نگران که یدرحال. بود باشگاه وقت. دمینال باًیتقر
.کرد مکث در پشت و آمد همراهم ام بعدي کالس تا زنان، قدم. ستادمیا یدلواپس

 لمس ي وسوسه اش، اندازه از شیب ییِبایز. بود دردآلود حدودي تا و ختهیگس هم از حالتش. داد تکانم صورتش. کنم یخداحافظ تا برگشتم
.کرد ریگ میگلو در یخداحافظ. دادیم شدت من در قبل، از شیب را کردنش

 خنک شهیهم مثل پوستش. دیکش ام گونه به را انگشتانش یآرام به سپس، و. زد یم موج یکشمکش چشمانش در. آورد باال را دستش مرددانه
.کردمینم حس هنوز را دردش اما باشم گرفته تشآ که نیا مثل کرد پا به گرم یآشوب پوستم روي بر انگشتش ریمس اما بود

.شد دور بلند مهاي گا با و برگشت ،یحرف چیه بدون

 احاطه را اطرافم که افرادي حضور. کردم عوض را میها لباس مانند، خلسه یحالت در و رفتم رختکن به. شدم ورزش سالن وارد لرزان، و جیگ
.کردم ینم ریس یواقع ايیدن در بودم، دستنگرفته به را راکت که یقتو تا. کردمیم حس یمبهم طور به را بودند کرده

. کردند یم نگاهم یپنهان که نمیبب را ها بچه از تعدادي توانستم یم. دیرس یم نظر به خطرناك یلیخ دستم در بودنش نبود، نیسنگ که نیا با
.مییدرآ نفره دو هاي میت صورت به تا داد دستور ورزش معلم

.ستدیبا کنارم تا آمد بود؛ مانده یباق کیما مردي جوان حس از مقداري نوزه خوشبختانه

"م؟یبد لیتشک میت هی هم با خواي یم"

"یبکن رو کار نیا یستین مجبور که یدون یم کیما ممنون":گفتم و دمیکش هم در اي عذرخواهانه حالت با را ام چهره

.بود راحت چقدر کیما داشتن دوست مواقع یبعض "مریم کنار راهت سر از نباش، نگران":گفت و زد لبخندي

. زدم کیما ي شانه به یمحکم ي ضربه حرکت، همان در و بکوبم سرم به را راکت توانستم بود، که هرطور. نرفت شیپ یآرام به زیچ همه البته
.کردم سپري بازي نیزم انتهاي ي گوشه در بودم، داشته نگه پشتم را راکت که یحال در را ساعت ي هیبق

 داور یوقت سرانجام. برد تنه کی را بازي دور چهار از دور سه و کرد بازي خوب نخورد، اي ضربه من طرف از تا بود مراقب مدام کیما که نیا با
.زد دستانم به نداشتم، ینقش آن در که اي روزيیپ ي نشانه به را دستش کیما آورد، در صدا به را کالس انیپا سوت

"خب":گفت م،یرفتی م رونیب بازي نیزم از که یدرحال

"؟یچ خب "

.شد دیناپد داشتم، شیپ یکم که اي عالقه احساس "ها؟ کالن، و تو":دیپرس اي گرانه فتنه صداي با

.کند سقوط جهنم هاي چاله عمق به میمستق که کردم نینفر را کایجس دل در ".کیما ست،ین مربوط تو به نیا":دادم هشدار

".ندارم دوست نویا":کرد من من لب ریز

".یباش داشته دوست یستین جبور":گفتم یخلق کج با

".یهست یخوراک زیچ هی انگار... انگار که کنهی م نگاه تو به جوري هی اون،":داد ادامه گرفت، دهینشن را حرفم
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 دست. شد رهیخ من به. رمیبگ را مینخود ي هخند جلوي نتوانستم تالشم، وجود با اما کردم خفه شود، منفجر بود، نمانده زيیچ که را تمیعصبان
.رفتم رختکن طرف به و دادم تکان

 یم نظر به یمیقد و دور اي خاطره کیما با بحث و جر. دیکوبی م دلم وارید و در به را خود ها پروانه از تر قوي زيیچ. دمیپوش لباس عجله با
.دمید یم نشیماش در را وا دیبا ای بود منتظرم ادوارد ایآ که بودم فکر نیا در. دیرس

 آ که بدانم من بود قرار دانستم؟ یم من که دانند یم ها آن ایآ. کردم احساس خود در یواقع یوحشت از یموج چه؟ بودند آنجا اش خانواده اگر
نه؟ ای دانم؟ یم من که دانند یم نها

 ي محوطه طرف به نگاه کی یحت نکه يا بدون و میقمست که گرفتم یم را میتصم نیا داشتم شدم، یم خارج باشگاه از که طور نیهم
 و زده هیتک باشگاه روبروي وارید به یمعمول و جدي ریغ یحالت با ادوارد. بود ضروري ریغ میها ینگران اما. بروم خانه طرف به ندازم،یب نگیپارک

.بود آرام آورش، جانیه صورت. بود منتظر

 نقش هام چهر بر یعیوس لبخند که یحال در. کردم حس خود در یبیعج آزادي و ییرها ساحسا رفتم، یم طرفش به مزنان قد که یهنگام
"سالم":گفتم آهسته بود، بسته

".بود چطور ورزش کالس. سالم":گفت جواب در اي هکننده ریخ لبخند با

".بود خوب":گفتم دروغ به. رفت درهم یکم ام چهره

. انداخت ینگاه هام شان روي از بود، کرده تنگ را ها آن که یدرحال و داد رییتغ یکم را انشچشم تمرکز ي نقطه. بود نشده متقائد "واقعاً؟"
.شد یم دور ما از که دمید را کیما و کردم سرم پشت به یعیسر نگاه

"ه؟یچ":گفتم یمحکم لحن با

"ره یم راه اعصابم رو داره وتونین":لغزاند طرفم به بودند، داشته نگه تنگ هنوز که را چشمانش

.بود رفته نیب از امی طبع شوخ آثار تمام "دادي؟ینم گوش که تو":دمیپرس زده وحشت

"چطوره؟ سرت":دیپرس هاي معصومان لحن با

 در که نیا با افتادم، راه به یعموم نگیپارک ي محوطه طرف به دم،یکوب یم نیزم به را میپاها محکم که یدرحال و برگشتم"!شه ینم باورم"
.رساند من به را خودش یآسان به. کردیم میراض هم زدن قدم زمان نیا

.گرفتم اش دهیناد پس د،یرس ینم نظر به مانیپش "کرد کنجکاو منو نیا دمیند ورزش کالس تو رو تو وقت چیه که یگفت خودت"

 دورتر قدم چند بودم مجبور من اما. میداد ادامه نشیماش سمت به راهمان به بود، یناراحت و خشم به ختهیآم من، طرف از که یسکوت در
.بودند کرده ازدحام نیماش اطراف پسران، از یگروه. ستمیبا

و بودند کرده احاطه را یرزال رنگ قرمز یکروک واقع در بودند، نشده جمع ولوو دور شدم متوجه بعد

. نکرد نگاهش کس چیه کند، باز را نشیماش رد تا کرد عبور نشانیب از ادوادر یوقت یحت. شد یم دهید چشمانشان در ديیشد اقیاشت دیترد یب
.شدم سوار توجه جلب بدون او، مثل هم من
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".چشمه تو":گفت لب ریز

"ه؟ینیماش چه":دمیپرس

".3ام هی "

"زنم ینم حرف راننده و نیماش زبون به من"

.دیایب رونیب یرزال نیماش هواداران گرفتنریز بدون کرد تالش و".وِِِست ام یب هی":گفت و کرد نازك یچشم پشت کند، نگاهم که نیا بدون

.بودم دهیشن را یکی نیا

"؟یهست یعصبان هنوز":دیپرس کرد،یم دنبال را خروجش ریمس دقت با که طور همان

".شک بدون "

"؟یبخش یم کنم، یخواه معذرت ازت اگه":گفت و دیکش یآه

".ینکن تکرارش ه ردوبا بدي قول اگه و. باشه نیهم قصدت اگه... دیشا":کردم اصرار

"؟یچ یرانندگ تو شنبه بذارم و باشه جدي میعذرخواه اگه خوب". گرفتند اي رکانهیز حالت ناگهان چشمانش

".قبوله":کردم موافقت. بود ممکن شنهادیپ نیبهتر نیا که گرفتم جهینت. کردم یبررس را طیشرا

 کردم احساس شدند ور شعله ر،یناپذ وصف یمتیصم و صداقت با مانشچش یطوالن اي لحظه براي "کردم ناراحتت که خوام یم معذرت پس"
شد نامنظم قلبم ضربان

".هستم تون خونه در جلوي زود، صبح شنبه، روز و":گرفت خود به یشوخ حالت بعد

".کنهینم یکمک یچارل شک شدن تر کم به باشه، خونه در جلوي بهیغر ولووي هی نکهیا امم،":

".امیب نیماش با خوام ینم".داشت هاي نانفروت حالت لبخندش حاال

"...چطور"

"نیماش بدون اونجا، امیم. نباش نگران".کرد قطع را حرفم

"نشده؟ بعداً هنوز":دمیپرس داري یمعن لحن با. داشتم تري مهم سوال. گذشتم موضوع نیا از

"شده بعداً گمونم به":گفت و دیکش درهم را اش چهره

  .کنم حفظ را ام چهره ي مودبانه حالت کردم یسع ودمب جواب منتظر که یحال در

 با یوقت. میبود کرده پارك من وانت پشت ،یچارل ي خانه جلوي زودي نیهم به البته، شدم ریغافلگ و کردم بلند را سرم. کرد متوقف را نیماش
.دینکن نگاه جا چیه به مقصد به دنیرس تا بود تر راحت د،یبود نیماش کی سوار او
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.دیسنج یم را تیموقع چشمانش با و بود شده رهیخ من به کردم، نگاهش وبارهد یوقت

 چشمانش عمق در یطبع شوخ از ییها نشانه کردم تصور اما د،یرس یم نظر به جدي "ینیبب رو شکارم یتون ینم چرا یبدون خواي یم هنوز"
.دمید

"کنجکاوم تو واکنش مورد در همه از شیب خب،":دادم حیتوض

.داشت وجود داري خنده زیچ دیترد یب بله، "ترسونم؟ یم ور تو من"

.نخورد گول اما ".نه":گفتم دروغ به

".ترسوندمت که متاسفم":گفت یرنگ کم لبخند با

.شد سفت اش آرواره ".میکرد یم شکار که یوقت... یباش اونجا تو نکهیا فکر یحت".شدند دیناپد طنتیش هاي نشانه ي همه بعد اما

"شه؟یم بد یلیخ "

".شدت به":گفت هاش فشرد هم به دندانهاي پشت از

"؟...چون"

.کرد یم نگاه رهیخ رهیت ابرهاي به هنوز داد، تکان را سرش

 چهره. کرد را کار نیا زود یلیخ و. ندازدیب من به واکنشم، یابیارز براي تندي نگاه داشتم انتظار. کنم کنترل کامالً را ام چهره حالت کردم یسع
.داد ینم نشان زيیچ ام

 لرزش کرد،یم نگاهم رهیخ تندش نگاه با که لحظه همان. کرد رییتغ و شد تر قیعم نمانیب سکوت و خوردند گره گریکدی به مانیها نگاه اما
.کرد پر را وجودم بودم، کرده حس روز همان ظهر از بعد که مانندي برق انیجر

 را چشمانش. شکستم را سکوت و دمیکش دهیبر دهیبر ینفس سرانجام. کشم ینم نفس گرید که نشدم متوجه نشدم، جهیسرگ دچار که یزمان تا
.بست

.بود دوخته ابرها به را چشمانش دوباره. بود خشن شیصدا "تون خونه بري دیبا حاال نیهم کنم یم فکر بال،"

 تعادلم اي، جهیسرگ نیچن با دمیترس یم که یحال در. کنم یخال را ذهنم تا کرد کمک شد، نیماش وارد که ییهوا سرد انیجر و گشودم را در
 نییپا غژغژ صداي. بستم را در اندازم،یب سرم پشت به ینگاه نکهیا بدون و شدم ادهیپ نیماش از اطیاحت با بخورم، نیزم و بدهم دست از را

.برگردم شد باعث کیاتومات ي شهیش شدن دهیکش

.شد خم باز، ي پنجره طرف به یرمق یب لبخند با. دبو شده متریمال شیصدا "بال؟ اوه،":زد میصدا

"بله؟"

".منه نوبت فردا"
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"؟یچ واسه تو نوبت"

.زدند برق درخشانش دندانهاي و شد تر پهن لبخندش

".دنیپرس سوال واسه"

.شد دیناپد هاي گوش در ،کنم جور و جمع را افکارم بتوانم یحت که، نیا از قبل و گذشت ابانیخ از شتاب با نشیماش. بود رفته او سپس و

.داد را دنمید قصد افتاد، ینم یاتفاق اگر فردا، که بود مشخص. زدم لبخندي رفتم، یم خانه به که طور نیهم

 اي تهیسیالکتر همان با و بود کرده رییتغ ناخودآگاهم قسمت فضاي گرچه. شد داریپد هاي ستار مانند میاهایرو در شهیهم مثل ادوارد شب، آن
.شدم یم داریب اغلب و زدم یم غلت قراريیب با باشم، کرده استراحت که آن بدون. بود گرفته قدرت بود، کرده نفوذ من در ظهر که

.روم فرو ییایرو یب و نیسنگ خواب به توانستم که بود صبح هی یاول ساعات در تنها

 و تاپ ايیرو که یحال در و دمیپوش را نمیج شلوار و رنگ اي هوهق یِاسک قهی لباس. بودم هم زده جانیه بودن، خسته نیع در شدم، داریب یوقت
.دمیکش یآه پروراندم،ی م سر در را شلوارك

. خوردم یم را گندمکم ي کاسه هم من و بود کرده درست مرغ تخم خود براي یچارل. داشتم را انتظارش که بود اي یآرام همان به صبحانه،
 پاسخ را ام دهینپرس سوال بگذارد، نکیس در را ظرفش تا شد بلند یوقت اما نه ای بود کرده فراموش را هشنب موضوع ایآ که بود شده سوال میبرا

.داد

"...شنبه نیا مورد در":کرد شروع کند، باز را آب ریش تا زد یم قدم آشپزخانه طول در که یحال در

"پدر؟ بله":گفتم یناراحت با

"اتل؟یس بري خواي یم یمطمئن":دیپرس

"بود نیا م برنامه":گفتم و دمیکش هم در را صورتم

.دهم لشیتحو هاي محتاطان هاي قتیحق مهین نباشد الزم تا دیکش ینم شیپ را بحث نیا کاش کردم یم آرزو

.دیکش آن روي اسکاچ با و ختیر بشقاب روي ییشو ظرف عیما یکم

"؟یبرس رقص مراسم به موقع به یتون ینم یمطمئن و"

".بابا برقصم ستین قرار":تمرف غره چشم او به

"نکرد؟ درخواست ازت یکس":گفت کند، پنهان ظرف شستن با را اش ینگران کرد یم یسع که یدرحال

"دخترهاست با انتخاب":بروم طفره میمستق پاسخ دادن از کردم یسع

"!اوه":گفت و کرد اخم کرد، یم خشک را ظرف که طور نیهم
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 در و دیایب خوشش او از و ندیبب را پسري است ممکن دخترتان که نیا ترس با یزندگ. است سخت بودن درپ احتماالً. کردم یم همدردي او با
.ندینب را یکس نیچن وقت چیه که نیا از ینگران حال، نیع

.دیآ یم خوشم زيیچ چه از واقعاً دیفهم یم یچارل اگر شد یم چه که کردم فکر خود با دمیلرز یم که یدرحال

.کنم جمع را میها کتاب و بزنم مسواك را میها دندان تا رفتم ها پله باالي به. رفت و داد تکان را دستش یاحافظخد ي نشانه به

 نیماش. انداختم ینگاه رونیب به پنجره از سرعت به بعد، و کنم صبر هیثان چند توانستم فقط دم،یشن را یچارل کروزر نیماش رفتن صداي یوقت
.شدم خارج ییجلو در از و رفتم نییپا ها پله از عجله با. بود منتظرم یچارل پارك جاي در اي نقره

.شود تمام خواستم ینم هرگز. کند یم دایپ ادامه یک تا ب،یعج عادت نیا که بودم کرده تعجب

 طرف به و بستم را نآ بدهم، خود به را خانه در کردن قفل زحمت نکه آ بدون. ندیب یم را من که دیرس ینم نظر به و بود منتظر نشیماش در
.کردم یمکث زده خجالت شوم، وارد و کنم باز را در که نیا از قبل. رفتم نیماش

.دیرسیم نظر به کامل و جذاب اي، کننده ناراحت طرز به شهیهم مثل و زد یم لبخند

.بود ساده تعارف کی از شیب سوالش دیرس یم نظر به. دندیچرخ صورتم سمت به چشمانش "چطوري؟".بود میمال شیصدا ".ریبخ صبح"

.بودم -آن از بهتر زيیچ هم دیشا- خوب بودم، کنارش در که هروقت ".یمرس خوبم،"

".ايیم نظر به خسته". شد تر یطوالن چشمانم، ریز هاي حلقه دنید با اش رهیخ نگاه

".بخوابم نتونستم":کردم اعتراف

.شود پنهان چشمانش از میموها ي هیسا در ورتمص تا دادم تاب ام شانه سوي به را میموها خودکار، طور به

".بخوابم نتونستم منم":گفت یشوخ به کرد،ی م روشن را نیماش موتور داشت یوقت

 یم هولناکش و بلند صداي از کنم، روشن را خودم نیماش گرید بار کی اگر بودم مطمئن. کردم یم عادت ادوارد نیماش صداي به داشتم کم کم
.ترسم

".دمیخواب تو از شتریب کم هی فقط من کنم فکر. درسته زنم یم حدس":تمگف و دمیخند

"بوده طور نیهم بندم یم شرط"

"کردي؟ یم کار یچ شبید تو خب "

".بپرسم دیبا من امروز. دمینم هم فرصت هی بهت":گفت و دیخند بسته دهان با

.است جالب او براي خودم، مورد در زيیچ چه که کنم تصور وانستمت ینم. برداشت نیچ ام یشانیپ "؟یبدون خواي یم یچ. یگیم درست. اوه"

"ه؟یچ ات عالقه مورد رنگ":دیپرس جدي اي افهیق با

".کنه یم رییتغ روز هر"چرخاندم را چشمانم
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.بود کرده حفظ را اش جدي حالت هنوز"ه؟یچ امروز"

.بپوشم لباس ام یروح حالت اساس بر داشتم دوست "!اي قهوه احتماالً"

"؟يا قهوه":دیپرس یشکاک با و گذاشت کنار را اش جدي حالت. کرد ینیف نیف

 خاك و گرد ها، صخره ها، درخت ي تنه باشن اي قهوه بود قرار که ییزایچ ي همه. شده تنگ اي قهوه واسه دلم. گرمه رنگ هی اي قهوه. البته"
.گفتم نانک غرولند را نیا "ن شده دهیپوش ینرم یلیخ سبزِ زیچ با نجایا همه

.رفت فرو فکر به هاي لحظ براي بود، شده رهیخ چشمانم به که یدرحال. بود شده ام یاحساس انیب نیا مجذوب دیرس یم نظر به

 هنوز، اما کند جمع ام شانه پشت را میموها تا کرد دراز را دستش شتاب با "گرمه اي قهوه".گرفت میتصم. بود شده جدي دوباره ".توئه با حق"
.بود مردد ینوع به

.برگشت طرفم به شد،ی م پارك جاي کی وارد که طور نیهم. میبود دهیرس مدرسه به

.ردیبگ اعتراف قاتل کی از خواست یم که بود یکس از تر جدي اش افهیق "هست؟ ضبطت تو اي یقیموس چه االن"

 در یبیغر و بیعج حالت. زد یکج لبخند گفتم، را گروه سما یوقت. بودم اوردهین در هنوز بودم، داده من به لیف که را اي دي یس که دمیفهم
.کرد باز نشیماش ضبط ریز را ییجا و زد تلنگري. بود چشمانش

 کی و "ن؟یا به یدبوس از":داد من به و آورد در بودند، شده چپانده یکوچک آن به جاي در که را - شتریب هم دیشا ای-  دي یس یس آن از یکی
.برد باال را شیابرو

.دوختم نییپا به را چشمانم و انداختم ینگاه شیآشنا پوشش به. بود دي یس همان نیا

 ییایاسپان کالس از بعد که یوقت طور نیهم و آمد، همراهم یسیانگل کالس تا زنان قدم که یوقت. گذشت صورت همان به هم روز ي هیبق
.کرد یم چمیپ سوال وقفه یب ناهار، ساعت تمام در و میدید را گریهمد

 اریبس جاهاي و بودم رفته که یکم جاهاي آمد، یم بدم ازشان ای داشتم دوست که ییها لمیف مانند گمیزند تیاهم کم اتیجزئ تمام مورد در
.دیپرس یم یسواالت بها، کتا مورد در مدام و بروم خواستمی م که اديیز

 اما بودم کرده اش خسته دیبا مسلماً. شدم یم زده خجالت مرتباً. مبود زده حرف ادیز قدر نیا یک بار نیآخر اورمیب خاطر به توانستم ینم
.کرد یم هدادن ادام به مجبور مرا انش،یپا یب سوالهاي و صورتش کامل یفتگیش

 از دیجد کاملِ دور کی شدم، یم سرخ من که یوقت اما. شدند یم خجالتم باعث ها آن از یکم تعداد فقط و بودند آسان سواالتش شتریب
.شد یم شروع تسواال

 یم فکر که کرد یم چمیپ سوال یسرعت چنان با. کردم انتخاب را زرد اقوتی فکري، چیه بدون کرد، یم سوال ام عالقه مورد جواهر از که یوقت
.یده جواب رسد، یم ذهن به که اي کلمه نیاول با دیبا که هستم یرواشناس هاي تست آن از یکی به دادن جواب درحال کردم
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 شد، قرمز صورتم. دادیم ادامه آمدند، یم ذهنش به هم، دنبال به که را ییزهایچ تمام دنیپرس شدم، ینم سرخ خجالت از اگر بودم مطمئن
 به را نظرم رییتغ لیدل بودم، شده رهیخ مانندش اقوتی چشمان به که یوقت بود ممکن ریغ. بود لعل ام عالقه مورد جواهر اواخر نیا تا چون
.نگرفت آرام نگفتم، را شدنم زده خجالت لیدل که یوقت تا عتاً،یطب و اورمین خاطر

 نگه دور صورتش از را چشمانم که نیا خاطر به. گفت را نیا مانندي دستور حالت با د،ینرس یجواب به کردن متقاعد با یوقت آخر، در ".بگو بهم"
.بود دهینرس اي جهینت به بودم، داشته

.رفتم یم ور م،یموها از اي تکه با و بودم شده رهیخ میدستها به ن،ییپا به. دمیکش یآه شدنم، میتسل خاطر به ".چشماته رنگ امروز، نیا"

 که بودم نگران و بودم داده اطالعات حد از شیب ام، ناخواسته صداقت روي از ".یمانیسل سنگ گمیم ،یبپرس ازم گهید هفته دو اگه کنم فکر"
.داد یم بروزش شدم، گرفتارش چقدر که دادم یم نشان هرگاه که مشو بشیعج خشم ختنیبرانگ باعث نکند

"اد؟یم خوشت ییها گل نوع چه از ":دیپرس ینیآتش لحن با. بود کوتاه یلیخ مکثش، اما

.میداد ادامه روانکاوي به و دمیکش یآه راحت الیخ با

 شد کینزد برق دیکل به معلم که یوقت. میداشت لمیف کالسِ هم باز. داد ادامه پاسخش و پرسش به ادوارد شد، کالس وارد بنر آقاي که یزمان تا
 برق درخشش اتاق، شدن کیتار با زمان هم و نداشت اي دهیفا. کرد دور من از یکم را اش یصندل ادوارد شدم متوجه کند، خاموش را چراغ تا

.روزید مانند درست کنم، لمس را سردش پوست تا شد منتقل من به او طرف از اي مشتاقانه

 پنهان زیم ریز که انگشتانم با نامعقول، هوس نیا گرفتن دهیناد براي تالش در و دادم هیتک ام بسته بازوهاي به را ام چانه شدم، خم زیم طرف به
 را خودم کردن ترلکن فقط ترس، نیا و دمیترس یم کند، نگاه من به او که نیا از و کردم ینم نگاه او به. گرفتم محکم را زیم ي لبه بودند، شده

.کرد یم تر سخت میبرا

.نداشتم اي یآگاه چیه بودم، دهید چه که نیا از کالس، وقت انتهاي در اما کنم تماشا را لمیف کردم یسع صادقانه

.بود نمکرد نگاه حال در مردد، یچشمان با. شدم رهیخ ادوارد به سرانجام. دمیکش آه یآسودگ با کرد، روشن را ها چراغ بنر آقاي یوقت

 در او روز،ید مثل هم باز و. میرفت باشگاه طرف به قدمزنان ،یحرف چیه بدون روز،ید مثل. ماند منتظرم سکوت در و شد بلند شیجا از یآرام به
.کرد زشنوا را ام آرواره نییپا تا قهیشق از سردش، دست پشت با شود، دور من از و برگردد نکهیا از قبل بار نیا. کرد لمس را صورتم سکوت

.نداشتم کیما ي نفره تک بازيِ تماشاي جز کاري ساعت، تمام در. دیرس انیپا به سرعت به ورزش زنگ

.بود یعصبان روزمانید ي مشاجره از هنوز، که نیا ای باشد حالتم یب صورت خاطر به بود ممکن. نکرد یصحبت کیما امروز

.کنم تمرکز شیرو توانستم ینم اما داشتم انمیدعوا مورد در بدي احساس ذهنم، هی گوش در ییجا در

 یم را ادوارد زودتر روم، رونیب آنجا از زودتر چه هر دانستمیم چون شوم خارج سالن از تا بودم دستپاچه. کنم عوض را میلباسها تا رفتم عجله با
.شدم خارج نسال از باألخره اما بود کرده ام یچلفت پا و دست شهیهم از شیب داشتم، که اي عجله. نمیب
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 نیا از قبل. بست نقش ام چهره بر یعیوس لبخند اریاخت یب و گرفت فرا را وجودم یآسودگ احساس همان بود، ستادهیا آنجا که دمید را او یوقت
.زد لبخند جوابم در کند، آغاز را انشیپا یب سواالت که

 اصرار و بود شده تنگ دلم خانه از ییزهایچ چه براي بداند خواست یم. دنبو آسان ها، آن به دادن پاسخ و بودند متفاوت سواالتش بار، نیا اما
.دهم حیتوض نبودند، آشنا شیبرا که ییزهایچ ي درباره داشت،

.کرد دنیبار به شروع ،یناگهان طور به آسا لیس باران و شد کیتار هوا نکهیا تا مینشست یچارل ي خانه جلوي ها ساعت

 زیت و بلند صداي بود ندیخوشا البته که اندکش یچسبندگ و یتلخ کرئوزوت، بوي مثل دهم، حیتوض شیبرا را سخت زهايیچ کردم یسع
 از دهیپوش ارتفاعِ کم هاي کوه توسط فقط و بود شده گسترده افق تا افق از که یآب و دیسف آسمان درختان، یخشک جوالي، ماه در رکهایرجیج

.گسست یم هم از ،یفشان آتش یِارغوان هايِ سنگ

 دار غیت و پراکنده اهانیگ از مستقل ییبایز بود بایز میبرا زیچ آن آنقدر، که بود نیا چراي بود تر سخت زیچ همه از دادنش شرح که یموضوع
 یم قرار آفتاب مقابل در که ريیمس و ناهموار هاي تپه نیب عمق کم هاي دره با نیزم اشکال ییبایز دند،یرسیم نظر به مرده مهین اغلب که
.نبود شرح قابل و رفتگ

.دهم یم تکان را دستانم آن، حیتوض براي که کردم دایپ یحال در را خودم ناگهان

 در ام تازي کهی از شدن زده خجالت ،یطوفان هواي کم نور در و دهم ادامه صحبتم به آزادانه شد یم باعث اش، گرانه کاوش و آرام سواالت
.کنم فراموش را زدن حرف

.کرد مکث گري،ید سوال دنیپرس جاي به کردم، تمام را ام ختهیر هم در اتاق فیصتو یوقت عاقبت،

"کردي؟ تموم": دمیپرس یآسودگ روي از

".ادیب بابات که نمونده زيیچ اما دم،ینرس هم کردن تموم کینزد یحت"

.نداد بروز زيیچ هوا اما. کردم گاهن یباران و رهیت آسمان به رون،یب به. دمیکش یآه و آوردم ادی به را وجودش ناگهان"!یچارل"

 راه در دیبا یچارل. شدم زده شگفت زمان از. دمیپرس را نیا بلندي صداي با انداختم، یم ساعت به ینگاه مین که یدرحال "چنده؟ ساعت"
.بود خانه به بازگشت

 جاي فکرش انگار بود، متفکر شیصدا. کرد زمزمه رد،ک یم نگاه بود، شده پوشانده ابر با که یغرب افق به که یحال در را نیا "!شهیم و گرگ"
.کردم یم نگاهش بود، شده رهیخ رونیب به ن،یماش جلوي ي شهیش از ند،یبب زيیچ نکه يا بدون که یدرحال. بود دوري

.بودم شده رهیخ او به هنوز برگرداند، چشمانم سمت به را چشمانش ناگهان، که یهنگام

 به. هست هم زمان نیتر غمناك اما. زمان نیتر راحت. ماست واسه روز زمان نیتر امن نیا":داد جواب نمچشما درون ي دهینپرس سوال به
.زد لبخندي مشتاقانه "؟یکن ینم فکر طور نیا. هینیب شیپ قابل یلیخ یکیتار. شب بازگشت و گهید روز هی شدن تموم... ینوع

".مینیب ینم رو ها ستاره وقت چیه ،یکیتار بدون. دارم دوست رو شب"

".ینیبب رو شون یلیخ یتون یم جا نیا که ستین": کردم یاخم
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.شد شاد اش هیروح ناگهان و دیخند

.برد باال را شیابرو کی "...یمن با شنبه که یبگ بهش بخواي نکهیا مگر... نیبنابرا. رسهیم یچارل گهید قهیدق چند"

".ممنون نه اما ،یمرس"

"منه؟ نوبت فردا پس،".است شده سفت بدنم اد،یز نشستنِ از دمیفهم و کردم جمع را میها کتاب

"نه. نشده تموم کارم گفتم بهت". دیکش درهم یساختگ یتیعصبان با را اش چهره ".نه قتاًیحق"

"هست؟ یچ گهید"

 نامنظم زيیآم جنون طور به را قلبم تپش اش، منتظره ریغ شدن کینزد و کند، بازش میبرا تا رساند در مقابل به را خودش ".یفهم یم فردا"
.کرد

"ستین خوب": کرد زمزمه. شد خشک رهیدستگ روي دستش اما

.شدند آشفته چشمانش کردم، تعجب کرد محکم را اش چانه نکهیا دنید از "شده؟ یچ"

".گهید یدگیچیپ هی": گفت وسانهیمأ و کرد نگاهم کوتاه اي هیثان براي

 جلوي چراغ درخشش باران، انیم از. شد دور من از سرعت به و کرد قوز باًیتقر کرد؛ حرکت سپس و کرد باز محکم را در عیسر یحرکت با
.بود ما سمت به شیرو. کرد جلب را نظرم بود، کرده توقف رو ادهیپ کنار ما یقدم چند در که یرنگ رهیت نِیماش

".ست کوچه سر یچارل":داد هشدار بود، شده رهیخ گرید نیماش به آسا لیس باران انیم از که یحال در

.شدند یم صداتر و سر پر ژاکتم، به برخورد با باران، قطرات. دمیپر رونیب فوراً ام، کنجکاوي حس و یشانیپر وجود با

 چراغ نور در که نمیبب را ادوارد توانستم یم. بود کیتار یلیخ هوا اما دهم، صیتشخ را گرید نیماش جلوي یصندل روي اشکال کردم یسع
.بود شده رهیخ جلو به هنوز بود؛ شده درخشان گرید نیاشم جلوي

.بود یطلب مبارزه و ديیناام از یبیعج بیترک ظاهرش. نمیبب توانستم ینم من که بود شده قفل یکس ای زيیچ به نگاهش

.شد خارج دمید از ولوو هیثان چند عرض در. شدند بلند سیخ ابانیخ روي ها کیالست غیج صداي کرد؛ روشن را موتور سپس،

.شد بلند کوچک، اهیس نیماش کی ي راننده سمت از ییآشنا صداي ".بال ،یه"

 شیچراغها نور و دیچیپ ابانیخ چیپ از یچارل کروزر سپس، و "کوب؟یج":دمیپرس کردم، یم نگاه باران انیم از باز، مهین چشم با که یدرحال
.کرد ییشناسا قابل را میرو جلوي نیماش نانیسرنش

 مسافر یِصندل روي بر. خورد یم چشم به صورتش روي بر ،یکیتار در یحت بود، شدن ادهیپ درحال که طور نیهم کوب،یج عِیوس شخندین
 نیچ با. بودند اش شانه یِحوال که ییها گونه با افتاده یصورت. داشت یماندن ادی به اي چهره. بود نشسته یکوتاه و چهارشانه مسنِ مرد ن،یماش
بودند، آشنا آوري رتیح طرز به که ییچشمها و دیرسیم نظر به کهنه یچرم کت کی مثل که رنگش ییحنا و زمخت تپوس روي بر ییها
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.هستند اش چهره از جوانتر اریبس حال، نیع در و ریپ اریبس دیرسیم نظر به که یاهیس چشمان

 اول، روز یوقت هرچند. شناختم را او درنگ یب گذشت، یم ودم،ب دهید را او که باري نیآخر از سال پنج که نیا وجود با. بلک یلیب کوب،یج پدر
.بودم اوردهین خاطر به را اسمش کرد، یم صحبت موردش در یچارل

 ترس اثر بر ای که بودند شده دهیکش چشمانش. زدم لبخندي او به ،یشیآزما طور به ن،یبنابرا. بود شده رهیخ صورتم به اي موشکافانه طرز به
.شد خشک لب روي بر لبخندم. شد باز اش ینیب هاي رهپ. رتیح ای بود،

.بود گفته ادوارد که همانطور گر،ید یدگیچیپ کی

 یم واقعاً او ایآ بود؟ شناخته را ادوارد یراحت نیا به یلیب ایآ. دمینال دل در. بود شده رهیخ من به نگران، ییچشمها با مشتاقانه هنوز یلیب
باشد؟ کرده باور بود، گرفته تمسخر باد به پسرش هک را ممکن ریغ هاي افسانه توانست

  .توانست یم بله، بله،. شد یم دهید یلیب چشمان در یمشخص و واضح طور به من، جواب
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يساز متعادل   - دوازدهم فصل

"!یلیب":گفت شد، ادهیپ نیماش از که نیا محض به یچارل

.کردم اشاره کوبیج به رفتم، یم وانیا سمت به آسا لیس ارانب ریز از که یدرحال و برگشتم خانه سمت به

.کردیم بش و خوش نها آ با بلند صداي با سرم، پشت که دمیشنی م را یچارل صداي

"کیج دمت،یند فرمون پشت کنم یم وانمود":گفت زيیآم سرزنش لحن با

".میریگ یم نامه یگواه زودتر محدوده توي ما":گفت کوبیج گذاشتم، قدم وانیا ییِروشنا به و کردم باز را در قفل یوقت

".یکن یم رو کار نیا حتماً":دیخند یچارل

 احساس دفعه کی شد باعث شیصدا. دادم صیتشخ یراحت به سال چند گذشت وجود با را یلیب صداي لحن ".نجایا ومدمیم جوري هی دیبا"
.کودك کی مثل ام، شده جوانتر کنم

 یچارل یدلواپس با و ستادمیا در جلوي سپس. کردم روشن را چراغ اورم،یدرب را ژاکتم آنکه از قبل. گذاشتم باز سرم پشت را در و شدم اتاق وارد
.ندیبش رشیلچیو روي بر و دیایب رونیب نیماش از تا کردندیم کمک یلیب به که کردم نگاه را کوبیج و

.رفتم کنار در جلوي از شدند، اتاق وارد دندیلرزی م خود به باران از که یحال در و شتاب با سه آن یوقت

".بود کننده ریغافلگ":گفت یم یچارل

 ریغ اش رهیت چشمان حالت هم هنوز. افتاد من به نگاهش دوباره ".باشم نشده مزاحم موقع بد دوارمیام. دمتیند وقته یلیخ":داد جواب یلیب
.بود صیتشخ قابل

".دیباش نجایا بازي دنید واسه دیبتون دوارمیام. خوبه هم یلیخ اتفاقاً"

".شد خراب شیپ هی هفت مون ونیزیتلو نه،یهم برنامه کنم یم فکر":زد شخندین کوبیج

".نهیبب دوباره رو بال خواست یم کوبیج البته، و":کرد اضافه و گرفت هاي افیق پسرش به رو یلیب

.بودم کننده قانع یلیخ ساحل در دیشا. انداخت نییپا را سرش و کرد اخم رفتم، کوبیج سراغ به افسوس و یمانیپش از یموج با یوقت

.داشتم یلیب ي جستجوگرانه هاي نگاه از فرار براي اديیز ي عالقه "د؟یا گرسنه":دمیپرس و رفتم آشپزخانه سمت به

".میخورد غذا م،یایب نکهیا از قبل":داد جواب کوبیج

.کردم صدا ام شانه باالي از را او ،داشتم یبرم قدم سرعت به که چنان هم"؟؟؟یچارل چطور تو"

.بشنوم رفت، یم دنبالش به که هم را یلیب یصندل صداي توانستم یم کرد، یم حرکت منینش اتاق سمت به شیصدا ".حتماً":داد پاسخ
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.است سرم پشت یکس کردم احساس کردم، یم خرد را ها گوجه که طور نیهم و بودند تابه در یکباب ریپن هاي چیساندو

"چطوره؟ اوضاع":دیپرس کوبیج

.بود سخت او شوق و شور همه نیا برابر در مقاومت".خوبه یلیخ":زدم لبخند

"شد؟ تموم نتیماش کار چطور؟ تو"

.کرد اشاره ییجلو اطیح سمت به شستش با "میگرفت قرض هم رو یکی نیا. مونده ش گهید قسمت چند هنوز".کرد اخم ".نه"

"؟یگشت یم یچ الدنب... دمیند زيیچ متاسفم،"

"اومده؟ شیپ یمشکل وانت واسه":کرد اضافه ناگهان ".یاصل لندریس":زد شخندین

".نه"

".شیرون ینم گهید چرا کردم تعجب فقط اوه،"

".خوردم یم دور دوست هی"کنم یبررس را رشیز تا دمیکش باال را چیساندو ي لبه. شدم رهیخ تابهیماه به

 یم رو یحوال نیا هاي بچه شتریب کردم یم فکر. شناختم ینم رو راننده که هرچند". بود زیآم شیستا کوبیج صداي".بود یخوب نیماش"
"شناسم

 نگه زدم، یم خونکیس ها آن به یچندگاه از هر که ها چیساندو روي بر را چشمانم. کردم قیتصد را حرفش سر حرکت با دادن نظر بدون
.داشتم

".شناخت یم ییجا هی از اونو پدرم دیرسی م نظر به"

"هستن ییظرفشو باالي نتیکاب تو بدي؟ بهم بشقاب چندتا یتون یم کوب،یج"

".البته"

.بگذرد موضوع نیا ریخ از بودم دواریام. آورد رونیب را بشقابها سکوت در

"بود؟ یک خب،":دیپرس گذاشت، یم کنارم در شخوانیپ روي را بشقاب دو که یحال در

"!کالن دواردا"دمیکش یآه شکست، روي از

.دیرس یم زده خجالت یکم نظر به. کردم نگاه او به باال، به. دیخند او ام، یشگفت کمال در

".کرد یم رفتار بیغر و بیعج قدر نیا پدرم چرا کردم تعجب. کنه روشن رو مسئله نیا که زنم یم حدس":گفت

".ندارد دوست را ها کالن او":دادم جلوه گناه یب را خودم".درسته"

"یخرافات رمردیپ":کرد غرغر لب ریز کوبیج
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.ختندیر رونیب دهانم از یفیخف جانیه با کلمات نپرسم، نتوانستم "بگه؟ یچارل به زيیچ یکن ینم فکر که تو"

 شیپ ي دفعه کنم فکر. دارم شک":داد جواب سرانجام. بخوانم اش رهیت چشمان از را حالتش توانستم ینم کرد، نگاهم رهیخ اي لحظه کوبیج
 ینم گمون. کنونه یآشت ای دارید دیتجد نوع هی نظرم به که امشب تا زدند ینم حرف هم با یلیخ گهید اونا. کرد دعوا باهاش بدجوري یچارل
".کنه شروع دوباره کنم

.میآ نظر به تفاوت یب کردم یسع ".اوه":گفتم

 بازي تماشاي مشغول کردم وانمود کرد، یم پچ پچ گوشم در کوبیج که طور نیهم و ماندم منینش اتاق در بردم، یچارل براي را غذا یوقت
 ییها راه به کردم یم یسع. کند انتیخ من به یلیب که بودم اي نشانه دنبال و دادم یم گوش مردها گفتگوي صداي به اصل، در یول. هستم

.کنم متوقفش بتوانم کرد، شروع اگر که کنم فکر

.شد تمام بازي باألخره. بگذارم تنها ،یچارل با را یلیب دمیترس یم اما بودم نداده انجام هنوز که داشتم ديایز یلیخ فیتکال. بود اي یطوالن شب

"ن؟یگرد یبرم ساحل به دوستات و تو بازم روزا، نیهم":دیپرس داد، یم هل در طرف به را پدرش که یدرحال کوب،یج

".ستمین مطمئن":رفتم طفره

".یرلچا بود کننده سرگرم":گفت یلیب

".ایب هم بعدي بازيِ واسه":گفت کنان قیتشو یچارل

 مواظب یلیخ تو":کرد اضافه تیجد با. شد دیناپد لبخندش و برگرداند من به را نگاهش ".دیباش داشته یخوب شب. میایم. باشه باشه":گفت یلیب
"!بال باش

.رفتم ها پله سمت به کراستی کرد،ی م کتحر راهرو در یچارل یوقت. برداشتم او از را نگاهم "ممنونم":کردم زمزمه

"بال کن صبر":گفت

 به هنوز و و بود آرام یچارل اما بود؟ گفته او به زيیچ یلیب شوم، ملحق ها آن به اتاق در که نیا از قبل ایآ. شدم منقبض ارادي ریغ طور به
.زد یم شخندین منتظره، ریغ مالقات نیا خاطر

"بود؟ چطور روزت. کنم صحبت باهات امشب نشد فرصت"

.گشتم یم کردن بازگو براي یامن اتیجزئ دنبال. بودم گذاشته اول ي پله روي را میپا کی دیترد با ".خوب"

".برد رو يباز چهار ما نتونیبدم میت"

".یکن بازي هم نتونیبدم یتون یم دونستم ینم واو،"

".بود خوب یلیخ ارمی اما تونم ینم واقع در خب،":گفتم لب ریز

"بود؟ یک":دیپرس هاي عالق چیه بدون
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".وتنین کیما... اوم":گفتم او به یلیم یب با

 ازش چرا". رفت فرو فکر به اي لحظه ".هستن یخوب ي خونواده":گفت و داد جلو را اش نهیس ".یدوست وتنین پسر با بودي گفته... آره"
"اد؟یب رقص به تو با هفته آخر که یکن ینم درخواست

".برقصم تونم ینم من یدون یم شما تازه،. ذارهی م قرار کایجس دوستم با داره اون! پدر"

 هاي بچه با بودم ختهیر نقشه.. ريیم داري شنبه خوبه کنم فکر خب":گفت طلبانه پوزش و زد لبخندي سپس "...آره":داد جواب غرولند با
رو سفرت خواي یم اگه یول. بشه گرم واقعاً قراره هوا. ريیگیماه برم ستگاهیا

".ذارم یم تنهات نجایا ادیز دونم یم. مونمی م خونه من اد،یب باهات یکی که یوقت بذاري

 یلیخ. نبوده مهم م واسه وقت چیه ییتنها". نشود معلوم بود، داده دست من به که یآرامش بودم دواریام. زدم لبخند ".درسته کارتون شما"
.شود جمع چشمانش شد باعث هک زد لبخندي او، و. زدم یچشمک ".شمام هیشب

 زیانگ جانیه عصر. بودم خوشحال یلیخ شدم، داریب خاکستري صبح در یوقت. نمیبب ایرو دوباره که بودم آن از تر خسته دم،یخواب بهتر شب آن
.کنم فراموشش یکل به گرفتم میتصم آمد؛ یم خطر یب نظر به اکنون کوب،یج و یلیب با

 زدن سوت درحال را خودم دم،یپر یم نییپا ها پله از که یوقت طور نیهم و بستم یم سر سنجاقِ با را میوهام جلوي قسمت داشتم که یهنگام
.شد متوجه یچارل. افتمی

"...یحال سر یلیخ امروز":گفت اش صبحانه باالي از

".ست جمعه":انداختم باال شانه

 نیا وجود با اما زدم؛ مسواك را میها دندان و دمیپوش را میها کفش کردم، آماده را فمیک. باشم حاضر رفت، یچارل که اي لحظه تا کردم عجله
 موتور و نییپا هاي شهیش با براقش، نیماش در و بود تر عیسر ادوارد بردم، هجوم در سمت به شده خاج دید از یچارل شدم مطمئن تا که

.بود نشسته خاموش،

 نثارم داشت، یم نگه را نفسم و قلب که را کجش پوزخند. نمیبب را صورتش تر زود تا دمیپر مسافر یِصندل سوي به عیسر. نکردم درنگ بار نیا
.کرد

.باشد داشته شدن بهتر به ازین که نبود او در زيیچ چیه. باشد داشته وجود بتواند تر باشکوه هاي فرشت که کنم تصور توانستم ینم

.است جذاب چقدر شیصدا که دارد خبر چیه بدانم بود جالب میبرا "دي؟یخواب طور چه":دیپرس

"بود؟ چطور تو شبِ. خوب "

.بودم اطالع یب آن از من که دیخند یم زيیچ به کردم احساس. شد شتریب لبخندش ".یعال"

"کردي؟ کار یچ بپرسم تونم یم":دمیپرس

".منه مال هنوز امروز. نه":زد پوزخندي
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.میبود کرده کار چه هم با فراغتمان، زمان در نکه يا و حاتشیتفر ،یرن هب راجع شتریب بداند؛ مها آد به راجع خواست یم امروز

 دوست به راجع کردن سوال با سپس. داشتم مدرسه در که یکم دوستان و دیپرس شناختم یم که میها ربزرگ ماد از یکی مورد در آن از بعد
 ادیز توانست ینم بخصوص، بحث نیا خاطر، نیهم به. ام داشتهن یکس نیچن واقعاً وقت چیه که بود راحت المیخ. کرد ام دستپاچه پسرانم،

.کند دایپ ادامه

.آمد یم نظر به متعجب ام، یزندگ در عاشقانه حوادث کمبود از آنجال و کایجس ي اندازه به هم او

.کند یم کرف چه به بدانم که کرد کنجکاوم که یشکل به. بود جدي لحنش "نکردي؟ مالقات بخواي که یکس با وقت چیه پس"

".نکسیف توي":گفتم صادقانه اما نهیک با

.شد لیتبد محکم یخط به فشار روي از لبانش

 و کردم استفاده کوتاهش مکث از. شدیم عادي داشت سرعت به که بود گذشته محو هاي هال مثل روز تمام. میبود ایتر کافه در موقع، آن در
.زدم ام ینیریش نان به گازي

.نگفت سخن زيیچ چیه از جا، به یلیخ دنم،یجو هنگام در ".یکن یرانندگ خودت روزام ذاشتم یم دیبا"

"چرا؟":دمیپرس

".رمیم سیآل با دارم ناهار از بعد"

"!روي ادهیپ واسه ستین اديیز راه. نداره یبیع".بودم شده دیام نا و جیگ. زدم پلک".اوه"

".نجایا مشیذار یم برات و میاریم رو وانتت میریم. بري ادهیپ خونه تا که کنم ینم کاري":کرد من به یاخم صبري یب با

 از داشتم را بودن او با وقت که بود نیا بود مهم میبرا که زيیچ "برم ادهیپ ستین مهم م واسه واقعاً". دمیکش یآه".وردمین خودم با رو دامیکل"
.دادم یم دست

.دیخند خود فکر نیا به و".بدزده اونو یکس یبترس که نیا مگر. هستند تارتشاس تو هم دهایکل و نجایا ادیم نتیماش":داد تکان را سرش

 شلوار و هستند بودم، دهیپوش چهارشنبه که نیج شلوار کی بیج در دهایکل که بودم مطمئن کامالً. کردم جمع را لبانم ".باشه":کردم قبول
وارد ورز به توانست یم اگر یحت. مان خانه رختشوي در لباس اي کپه ریز هم،

 از. کرده احساس موافقتم در را چالش دیرس یم نظر به. کرد ینم شانیدایپ وقت چیه بود، دهیکش نقشه شیبرا که گريید هرکار ای شود، خانه
.زد پوزخندي غرور روي

.دمیپرس رعمديیغ را سوالم توانستم یم که آنجا تا "د؟یر یم دیدار کجا خب،"

 طور نیهم و... شد عبوس اش چهره".دمیم انجام بتونم که یاطیاحت اقدام هر باشم تنها تو با فردا رارهق اگه. شکار":داد جواب یبدخلق با
".یکن لغوش یتون یم شهیهم ،یدون یم".ملتسمانه
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. باشد یقعوا خطر که هم قدر هر. رفتمینپذ را بترسم او از که نیا از شدن متقاعد. کردم نگاه را نییپا چشمانش، ي کننده مجاب قدرت ترس از
.ستین مهم کردم، یم تکرار ذهنم در مدام

".تونمینم". انداختم صورتش به یاجمال ینگاه ".نه"

.شدند یم تر رهیت چشمانش دیرس یم نظر به کردم، یم نگاهش که طور نیهم ".باشه تو با حق دیشا":کرد زمزمه سردي لحن با

.بودم ناراحت کردم،ی م ترکش دیبا حاال که نیا از "نمت؟یبب یک ردا":دمیپرس کردم، عوض را موضوع

"؟یبخواب شتریب یکم هی خواي یست،نم شنبه.. داره یبستگ":کرد شنهادیپ

.گرفت را لبخندش جلوي "!نه":دادم جواب عیسر یلیخ

"موقع؟ اون اونجاست یچارل. یشگیهم وقت همون پس،":گرفت میتصم

".ريیگیماه ره یم فردا نه،"

.زدم لبخندي بود، شده جور یخوب به زیچ همه طور هچ نکهیا ادآوريی از

"کنه؟یم يفکر چه ينر خونه به اگه و":شد خشن شیصدا

".افتادم ییلباسشو نیماش توي کنه فکر ممکنه. دارم ییرختشو به بردن واسه ییزهایچ هی دونه یم. ندارم نظري":دادم جواب سردي به

.بود من تیعصبان از تر باشکوه یلیخ تشیعصبان. او به هم من و کرد اخم من به او

"د؟یکن یم شکار یچ امشب":دمیپرس خوردم، شکست او از رفتن، غره چشم ي مسابقه در شدم مطمئن یوقت

 یم جیگ یکم نظر به هام، کرد صحبت شان بزرگ راز مورد در یسادگ نیا به که نیا از ".میش ینم دور ادیز. میکن دایپ شکارگاه تو که یهرچ"
.دیرس

"ري؟یم سیآل با چرا":دمیپرس کنجکاوي روي زا

.کرد اخم کرد،یم صحبت یوقت"بانهیپشت... نیشتریب سیآل"

".رباورنید شترشونیب":برداشت نیچ یکوتاه مدت براي اش یشانیپ"هستن؟ یچ اونا ه؟یبق و":دمیپرس ییرو کم با

. کردند یم نگاه رهیخ یمختلف هاي جهت به بودند، نشسته که طور همان. انداختم- بودند هاش خانواد که ییجا سرم - پشت به ینگاه یدزدک
 روبروي درست اش، آشفته ییِطال چشمان با شان، برنزي مو و بایز برادر بودند، نفر چهار حاال فقط. شان بودم دهید که یاول بار همان مثل قاًیدق

.بود نشسته من

".ادینم خوششون من از اونا":زدم حدس

".کنم رهات تونم ینم چرا فهمند ینم اونا". بودند گرفته خود به معصومانه حالت حد از شیب چشمانش اما".ستین ورنطیا":کرد مخالفت

".فهمم ینم منم صورت، نیهم به":گفتم یکج دهن با
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 رو خودت وقت چیه مگفت بهت. چرخاند سقف طرف به را چشمانش ند،یبب را ام رهیخ نگاه نکهیا از قبل و داد تکان یآرام به را سرش ادوارد
".یکن یم خودت مجذوب منو تو. یستین شناختم، حال به تا من که ییکسا از کدوم چیه هیشب تو. ینیب ینم واضح

.بود انداختنم دست حال در که بودم مطمئن رفتم، غره چشم او به

 از بهتري دید من". کرد لمس را اش یشانیپ نهمتفکرا".دارم من که هاي برتري نیا با":کرد زمزمه. زد لبخندي کرد، کشف را حالتم یوقت
 یم ریغافلگ منو شهیهم تو. یکن ینم دارم انتظارشو من که کاري چیه تو... تو یول. هستن ینیب شیپ قابل مردم. دارم عادي مردم عتیطب
".یکن

 مورد کی احساس من به شیها حرف. بودم یناراض و پاچه دست شد، لیمتما اش خانواده سمت به چشمانم. کردم نگاه دست دور به
.بخندم خودم به خواستم یم داشتم، نیا از ریغ انتظاري که نیا از. دادیم را یشگاهیآزما

 دمیترس یم. کنم نگاه او به توانستم ینم اما کردم یم حس ام چهره بر را نگاهش ینیسنگ ".آسونه یکاف ي اندازه به حشیتوض":داد ادامه
".ستین ساده کلمات درقالب کردنش انیب و... هاست نیا از شتریب قتیحق یول". ندیبب چشمانم در را یناراحت

 با نکرد، نگاه نه،. کرد نگاهم و دیچرخ اش، کننده رهیخ و بلوند خواهر ،یرزال ناگهان. بودم شده رهیخ ها کالن به کرد، یم صحبت که طور نیهم
.شد رهیخ من به سردش و اهیس چشمان

 صداي با را نفسش ادوارد،. داشت م نگه کرد، رها کاره مهین را اش جمله ادوارد که یوقت تا اش رهیخ نگاه اما بدزدم او زا را نگاهم خواستم یم
.بود سیه کی به هیشب شتریب صدا اصل، در. داد رونیب یخشمناک

 را چشمانم که را یوحشت و یمگیسراس توانست یم ادوارد که دانستمی م و دمیکش آزادي سر از یراحت نفس من، و برگرداند را سرش یرزال
.ندیبب بود، پوشانده

. ستین خطرناك من واسه فقط نیا...نیبب. نگرانه ذره هی فقط اون. متاسفم واقعاً":دیرس یم نظر به محکم داد،ی م حیتوض که یهنگام اش، چهره
.انداخت ریز به را سرش و "...همه جلوي تو با گذروندن وقت همه اون از بعد اگه

"اگه؟"

".بشه تموم بد... موضوع نیا اگه"

 که بودم مشتاق یلیخ. بود واضح اضطرابش. بود داده انجام را کار نیا زین آنجلس پورت در که نطور هما بود؛ گرفته دستانش انیم در را سرش
 فقط تماسم که نیا ترس از وجود، نیا با شدند، دراز سمتش به سرعت به دستانم اریاخت یب. بودم مانده کار نیا یچگونگ در اما دهم شیدلدار
.گذاشتم زیم روي را ها آن کند، بدتر را اوضاع

 که بود دردي براي همدردي کردم، کهحس زيیچ تنها اما شدم ترس منتظر. شدیم من دنیترس باعث دیبا سخنانش که شدم متوجه یآرام به
.دیکش یم

 هنوز ادوارد و. کنم شروع چطور دوباره، دانستم ینم. دیبگو خواست یم ادوارد که شد زيیچ مزاحم یرزال که نیا از ديیام نا. ديیام نا البته و
.بود گرفته دستانش انیم در را سرش هم

"بري؟ دیبا االن و":کنم صحبت اي عادي لحن با کردم یسع
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".بله" شکفت لبخندي با بعد اما بود جدي لحظه چند براي اش چهره گرفت، باال را صورتش

 شتریب کنم ینم فکر که من م،یکن تحمل رو یشناس ستیز آور مالل لمیف اون از گهید ي قهیدق پونزده دیبا هم هنوز ما! باشه خوب هم دیشا"
"!بتونم نیا از

 اگهانن بودند کرده احاطه را مانندش الف و دلپسند ي چهره خته،یر هم به اي هاله مثل که رنگش حبري و کوتاه موهاي با سیآل. دمیپر جا از
.بود ریدلپذ زین کامل یحرکت یب در یحت کشیبار و فینح اندام. بود ستادهیا ادوارد هاي شانه پشت

".سیآل":گفت بردارد، چشم من از که آنی ب ادوارد،

"ادوارد":داد پاسخ سیآل

.بود ادوارد صداي یِجذاب به باًیتقر سیآل بلند و ریز صداي

.بود لبانش بر یبیار ي خنده. کرد اشاره ما به یمعمول یحالت با و "سیآل بال، - بال ،سیآل":کرد یمعرف هم به را ما ادوارد

".دمتید باالخره که خوبه یلیخ".بود دوستانه لبخندش اما خواند شد ینم را شیا شهیش ركیز چشمان ".بال سالم"

.انداخت او به سردي نگاه مین ادوارد

".سیآل سالم":کردم زمزمه خجالت با

"؟يا اماده":دیپرس ادوارد زا سیآل

 اي لحظه براي که طوري به. رفت یم راه نرم رفت؛ یحرف چیه یب سیآل. آمد یم نظر به دوستانه ریغ شیصدا "نمتیب یم نیماش تو. باًیتقر"
.دیکش ریت وجودم در حسادت

"بشه؟ نایب بد منظورم ممکنه ای بگذره خوش بگم":دمیپرس دم،یچرخ یم ادوارد سمت به که یحال در

".گستید زیچ هر یخوب به بگذره خوش نه،":زد شخندین

.دهم بشیفر نتوانستم البته و ".بگذره خوش پس":دهم نشان قلب میصم از را حرفم کردم یسع

".یباش خودت مراقبِ کن یسع هم تو خواهشاً و. کنم یم رو ام یسع":زد لبخندي هم باز

".بشه اي مبارزه چه فرکس تو تیامن"

".بده قول".شد سفت فکش ".ست مبارزه هی مثل تو واسه"

"!باشه خطر از پر یستیبا کار نیا شورم یم رو ها لباس امشب. باشم خودم مواظب که دم یم":گفتم یموزون صداي با

".ییلباسشو نیماش تو یوفتین حاال":گفت زيیتمسخرآم حالت با

.شدم دبلن هم من و ستادیا او سپس و ".کنم یم رو ام یسع تمام "
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".نمتیبیم فردا":دمیکش آه

"نه؟ ه،یطوالن یلیخ ت واسه مدت نیا ادیم نظر به":رفت فرو فکر به

.دادم تکان سر یتلخ اوقات با

 را میموها دوباره و کند، لمس را صورتم تا شد خم زیم روي بر. دادم پاسخ لبخندي با را معوجش و کج لبخند و ".اونجام صبح فردا":داد قول
.برود تا شدم رهیخ او به و رفت زنان قدم و برگشت بعد و بزند شانه هام گون استخوان امتداد

 دیناپد اگر که دانستم یم. شد مانعم یدرون هشدار کی اما. باشگاه از حداقل شوم، مرخص روز ي هیبق از یشکل به تا بودم شده وسوسه شدت به
...میگذراند یم هم با همه جلوي که بود یاوقات نگران ادوارد و. هستم ادوارد با که کنند یم فکر گرانید و کیما شوم،

  .کردم تمرکز ادوارد شتریب هرچه تیامن نیتام براي و زدم، کنار سرم از را ریاخ فکر. دیایب وجود به یمشکل اگر

.بود خواهد سازي سرنوشت روز فردا که- داند یم هم او کردم یم احساس و- دانستم یم زيیغر طور به

 دیشا ای و کرد، میخواه سقوط سمت کی از ما. چاقو ي لبه سر بر بود، حاال که طور نیهم کند، دایپ ادامه توازن نیا با توانست ینم ما ي رابطه
.داشت- زشیغرا ای و-  مشیتصم به یبستگ تماماً که گرید یسمت از

 برایم زيیچ چیه چون. بودم عواقبش دنید منتظر حاال و. بود شده گرفته ممیتصم باشم، کرده انتخاب آگاهانه صورت به خودم که نیا از قبل
.بود ممکن ریغ میبرا کار نیا. نبود او دوري فکر از تر دهنده آزار و تر ترسناك

.بود فردا به کردن فکر مشغول ذهنم. گذشت چه یشناس ستیز کالس در میبگو توانستم ینم یراست به. رفتم کالس به یشناس فهیوظ حس

 نگران که نیا خاطر به دادم حیتوض شیبرا محتاطانه. کرد اتلیس در خوش یاوقات آرزوي میبرا. کردی م صحبت من با هم باز کیام باشگاه، در
.ام کرده لغو را سفرم بودم وانتم

"بري؟ رقص مجلس به کالن با خواي یم":دیپرس ییرو ترش با ناگهان

".رم ینم رقص مجلس به اصالً من نه،"

 دروغ یراحت به عوض، در. موقوف یفضول میبگو او به کردیم حکم ام یدرون احساس. بود مند عالقه یلیخ "؟یکن کار یچ خواي یم پس"
:گفتم

".شوم یم رد وگرنه بخونم یجسمان یآمادگ امتحان واسه بعد و بشورم را ها لباس دیبا"

"کنه؟ یم کمکت خوندن درس تو کالن"

".گهید جاي هی رفته التیتعط واسه. کنه کمک بهم سها در تو ستین قرار اون. ادوارد":گفتم دیتاک با

.آمدند ذهنم به شهیهم از بهتر و تر یعیطب غها درو شدم متوجه تعجب با

 باهات همه ما. شهیم یعال یلیخ طوري نیا. ايیب رقص مجلس به ما گروه با یتون یم صورت هر در ،یدون یم":داد قول ".اوه":گفت تر مشتاقانه
"..حال هر به میرقص یم
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"باشه؟. کیما برم یمهمون اون به من ستین قرار":شود لزوم حد از تندتر میصدا شد باعث کایجس از یذهن ريیتصو

".کردمیم تعارف داشتم فقط من. باشه":کرد اخم دوباره

 بفهمم توانستم ینم اما برم ادهیپ خانه تا خواست ینم دلم واقعاً. رفتم نگیپارک به یشوق و شور چیه بدون شد، تمام مدرسه وقت باالخره یوقت
.باشد آورده را وانتم ادوارد است ممکن چگونه

 قاًیدق نمیماش. آمد در آب از درست آخر ي جهینت. ستین ممکن ریغ او براي زیچ چیه که دمیرس یم جهینت نیا به داشتم کم کم ،یطرف از
.دکر پارك صبح امروز را شیولوو ادوارد که بود ییجا همان

.دادم تکان را سرم ناباوري با! بود آن روي دیکل. کردم باز را نشده قفل در

 بايیز دستخط با کلمه دو آنجا. بستم را در کنم، باز را کاغذ نکهیا از قبل و شدم نیماش داخل. بود ام یصندل روي اي شده تا و دیسف کاغذ تکه
"!باش مراقب ":بود شده نوشته ادوارد

.دمیخند خودم به. ترساند امر وانت غرش صداي

 به میمستق خانه، داخل. بودم کرده شیرها صبح امروز که طور همان درست. بود باز در چفت اما قفل در ي رهیدستگ دم،یرس خانه به یوقت
.بودم کرده شیرها که بود یشکل همان به هم آن که رفتم ییرختشو اتاق طرف

 دیرس ذهنم به دادم، یم تکان را سرم که طور همان. بودند یخال. کردم یبررس را شیها بیج ش،کردن دایپ از بعد و گشتم نمیج شلوار دنبال
.بودم کرده زانیآو را دمیکل آخر در نکند که

 یوقت. زدم تلفن رقص، در شیبرا یاقبال خوش آرزوي ي بهانه با کا،یجس به داشت، وا کیما به گفتن دروغ به مرا که یاحساس همان از رويیپ با
.دادم حیتوض شیبرا ماجرا، نیا خوردن هم به ي درباره کرد، یم ادوارد با من روز براي را آرزو نیهم هم او هک

.کردم یخداحافظ سرعت به آن از بعد. باشد دیبا گر، نظاره ثالث شخص کی که بود آن از تر وسیمأ

 لذت ایالزان خوردن از تنها هم دیشا ای بسکتبال بازي نگران دیاش ای بود کارش در زيیچ نگران زدم حدس. بود پرت حواسش یچارل شام، هنگام
.بود سخت یچارل مورد در ن،یا زدن حدس... برد یم

"...بابا یدونیم":شود پاره افکارش هی رشت شدم باعث و کردم زدن حرف به شروع

"بال؟ هیچ"

".ادیب باهام بتونه اي گهید کس ای کایجس تا کنم یم صبر کنم فکر. یگیم درست اتلیس درمورد نظرم به"

"بمونم؟ خونه خواي یم پس باشه، اوه،":گفت تعجب با

 یه روز تمام. برم یفروش خواربار و خانه کتاب به دیبا... ییشو لباس مشق،... بدم انجام دیبا که دارم کار عالمه هی. نکن عوض تو برنامه بابا، نه"
".بگذرون خوش و برو تو. رمیم و امیم

"؟یمطمئن"
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".میباش داشته رهیذخ سال سه دو، به کینزد کنم فکر. شهیم کم داره زریفر یِماه یخطرناک طور به ن،یا از گذشته بابا، کامالً"

"!آسونه واقعا تو با یزندگ بال،":زد لبخند

 گول از. نکرد یتوجه او اما ،بود بلند حد از شیب ام خنده صداي ".بگم شما مورد در زيیچ نیهمچ تونم یم":گفتم دم،یخند یم که طور نیهم
.باًیتقر بروم، خواهم یم کجا که گفتم او به و رفتمیپذ را ادوارد ي هیتوص باًیتقر که کردم یم گناه احساس قدري به زدنش

.بست یم را دمآ بال و دست فقط کار، نوع نیا بدبختانه. دادم قرار یکن خشک نیماش داخل را گرید مقداري و کردم تا را ها لباس شام، از بعد

 زيیآم سهیدس ترس و بود دردناك باًیتقر که انتظاري نیب در شدت به. بود کنترلم از شدن خارج درحال و داشت اديیز آزاد وقت ذهنم قطعاً
.بود نوسان در گرفت، یم خرده ممیتصم به که

.کنم نظر صرف تخابمان از خواستم ینم و ام کرده را انتخابم که کنم ادآوريی خودم به مدام بودم مجبور

 در من خواست یم او. دمیکش رونیب بمیج از بود، نوشته که یکوچک ي جمله دو لیتحل و هیتجز براي را نوشته باشد، الزم که زيیچ از شتریب
. شود روزیپ شیها خواسته گرید بر او ي خواسته نیا عاقبت که داشتم نگه را دیام نیا آخر تا فقط. گفتم خودم به را نیا بارها و بارها. باشم امان

کنم؟ رونیب خودم یزندگ از را او بود چه گرمید انتخاب و

!بود او مورد در نجا،یا در ام یزندگ تمام دیرس یم نظر به واقعاً بودم، آمده فرکس به که یوقت از ن،یا از گذشته. بود تحمل قابل ریغ

.باشد داشته اديیز رنجِ شود، تمام بد ماجرا نیا اگر نکند، که بود نگران ذهنم، اعماقِ در یفیضع صداي اما

 ل،یدل نیهم به دارم استرس یلیخ دنیخواب براي دانستم یم. شدم راحت باشد، قبول قابلِ دنیخواب که بود شده وقت رید یکاف حد به یوقت
.بودم نداده انجام هرگز قبالً که کردم کاري

- آورد یم در پا از مرا یخوب به ساعت، هشت مدت به ودار نیا-خوردم رضروريیغ یخوردگ سرما داروي عمداً

 دهیچیپ یکاف قدر به هم باشد افتاده گود چشمانم ریز خواب، کمبود از که نیا بدون فردا اما. دمیبخش ینم درونم در را، رفتار نوع نیا معموالً
.بود

 یم فردا که زيیچ به حال، همان در و ستندیبا صاف یصنق یب طور به تا کردم خشک را میموها بودم، دارو کردن اثر منتظر که یهنگام
داشتم؛ اي العاده فوق احساس. دمیکش دراز تختم روي سرانجام شد، آماده صبح براي زیچ همه یوقت. کردم فکر دمیپوش

 نیچاپ از یقیموس اي عهقط که نیا تا ختمیر رونیب را میها دي یس ي جعبه اتیمحتو و شدم بلند. رمیبگ را شدنم منقبض جلوي توانستم ینم
.کردم دایپ

 ن،یتمر نیا انیم در ییجا. شدم متمرکز بدنم تهاي قسم تک تک کردن شل روي. شدم خواب ي آماده دوباره و انداختم کار به را آن یآرام به
.رفتم فرو یهوشیب در یخوش به و کرد اثر یخوردگ سرما داروي

 از بعد اما بودم کرده استراحت یخوب به که نیا با. داشتم ییایرو یب و آرام خواب بخش، شآرام داروهاي لطف به. شدم داریب خواب از زود
.برگشت دوباره قبل شبِ یِذهن یِآشفتگ خواب،
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 نگاه پنجره از ،یدزدک. دمیپوش ام نیج شلوار روي را ام برنزي وریپل قراريیب با و کردم صاف گردنم روي را ام قهی و دمیپوش لباس عجله با
 ادیز آمد، ینم نظر به اما بود پوشانده را آسمان اي پنبه ابرهاي از ینازک ي هیال. نه ای است رفته یچارل بفهمم تا انداختم رونیب به یاهکوت

.باشند ماندگار

 اما کردم نگاه را رونیب پنجره از یچشم ریز دوباره. کردم عجله ز،یم کردن زیتم براي شد، تمام یوقت و خوردم را ام صبحانه غذا، دنیچش بدون
.بود نکرده رییتغ زیچ چیه

.انداخت تپش به نهیس در را قلبم در، به یآرام ي ضربه که رفتم یم نییپا ي طبقه سمت به داشتم و بودم کرده تمام را م زدن مسواك تازه

 و یمگیسراس تمام. بود آنجا او و. کردم باز ار در د،یشد یتکان با باألخره اما برخوردم مشکل به اش ساده قفل با یکم. کردم پرواز در طرف به
.گرفت را شیجا آرامش و رفت نیب از و شد حل اش چهره به کردن نگاه محض به ام یآشفتگ

.دندیرس یم نظر به احمقانه یلیخ حاال نجا،یا در حضورش با روزید ترسهاي دمیکش یآسودگ سر از یآه

".ریخ به صبح":دیخند بسته دهان با.دیخند و شد تر روشن حالتش کرد، نگاهم که نیهم بعد، اما. بود ناراحت صورتش زد،ینم لبخند اول

.شلوار ای کفش، مثل. ام نداختهین قلم از را یمهم زیچ شوم مطمئن تا انداختم ینگاه خودم سرتاپاي به "ه؟یچ مشکل"

".میشد ست هم با"

 یرنگ یآب نیج شلوار همراه به بود مشخص داري نشان دیسف ي قهی رشیز که روشن ي برنزه رنگ به بلندي وریپل شدم متوجه. دیخند دوباره
 اما باشد فشن مدلهاي هیشب دیبا او چرا نکهیا از افسوس. کردم یمخف را ام افسوس از یناش یِپنهان تنش و دمیخند همراهش به. بود دهیپوش
.توانستم ینم من

. ستادیا منتظر مسافر در کنار بود، عذاب و رنج در انگار که یحالت با. کردم قفل سرم تپش را در رفت، یم وانت سمت به مزنان قد داشت یوقت
.بود آسان حالش دنِیفهم

 را درش قفل و برسم راننده یصندل به تا رفتم باال نیماش یِصندل از و ".میبود گذاشته قراري هی ما":کردم ادآوريی او به یراض خود از یحالت با
.کنم باز

"م؟یر یم اکج":دمیپرس

.انداختم او به بدي نگاه کردم، یم گوش حرفش به که طور نیهم "نگرانم هم االنش نیهم از ببند رو کمربندت"

"م؟یریم کجا":کردم تکرار یآه با

"یشمال کی صدو به برو":داد دستور

 که شهر از شتريیب اطیاحت و دقت با نیهم براي. بود سخت جاده روي بر تمرکز زيیانگ شگفت طرز به شده، رهیخ من به دانستم یم یوقت
.کردم عبور بود، خواب در هنوز

"؟یبزن رونیب فرکس از غروب از قبل خواي یم"
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"!دار نگه احترامشو باشه تو نیماش پدربزرگ بتونه که هست ریپ قدري اون نیماش نیا":گفتم جواب در

 شده دهیچیپ سبزِ هاي چکیپ و درختان ریز کلفت ي دهیتن هم به هاي تهبو. میشد خارج شهر ي محدوده از زود یلیخ اش، ینیبدب برخالف
.گرفتند را ها خانه و چمن هاي نیزم جاي شان، تنه دور

.کردم اطاعت سکوت در. کرد گوشزد را نیا بپرسم، خواستم یم که یوقت قاًیدق ".راست به چیبپ ديیرس که ده و صد به"

".میرون یم جاده ته تا حاال،"

 که شد باعث جاده، از رونیب به شدنم منحرف و حرفش یدرست شدن ثابت از ترس اما. زند یم لبخند که دهم صیتشخ ش،یصدا از نستمتوا یم
.شوم مطمئن تا نکنم نگاهش

"ه؟یچ هموار ي جاده اون آخرِ اونجا، و":دمیپرس کنجکاوي روي از

".راه کوره هی"

.بودم دهیپوش را ام سیتن هاي کفش که شکر را خدا"م؟یر یم ادهیپ"

.داشته توقع اندازه نیا به انگار که دیرس یم نظر به طوري "ه؟یمشکل"

....بود کند وانتم کرد یم فکر اگر اما. بدهم میصدا به را گفتن دروغ براي یکاف نانِیاطم کردم یسع ".نه"

".میندار اي عجله که هم ما. هها يما نیهم تو زيیچ هی ای. لهیما پنج ش همه. نباش نگران"

 یسع که لق سنگهاي و خطرناك هاي شهیر از راه لیما پنج. نشنود ام، شده هول داد یم نشان که را میصدا لرزش تا ندادم یجواب! لیما پنج
.کنند ناتوانم گريید صورت به ای چانندیبپ را میپا کردندیم

.شد یم ام یسرافکندگ باعث راه، نیا

.بودم رفته فرو بود، رو شیپ که یوحشت فکرِ در سخت ن،م و میکرد یرانندگ سکوت در یمدت

"؟یکن یم فکر یچ به":دیپرس قراري یب با لحظه چند از بعد

".میر یم میدار کجا دمیپرس یم خودم از فقط"::گفتم دروغ دوباره

.میانداخت ینگاه شدند، یم راکندهپ که ییابرها به پنجره از دو هر حرف، نیا از بعد ".برم دارم دوست یلیخ خوبه هوا یوقت که هییجا"

".گرمه احتماالً امروز گفت یچارل"

"؟یبکن قراره کار یچ که یگفت یچارل به تو و":دیپرس

".نچ"

.دیرس یم خوشحال نظر به فکر نیا "م؟یر یم اتلیس به هم با امروز کنه یم فکر کایجس اما"
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"- داره قتیحق که-  زدي هم به رو برنامه گفتم بهش. نه"

"؟یمن با اآلن تو دونه ینم کس چیه"::شد یبانعص

".یباش گفته سیآل به کنم یم فکر... داره یبستگ"

"!بال ده،یمف یلیخ نیا":کرد پرخاش

.دمینشن کردم وانمود

"؟یهست یراض هم مرگ به که کرده ات افسرده انقدر فرکس":کرد پافشاري نکردم، یتوجه یوقت

".میباش هم با علناً ما که نیا... کنه جادیا یمشکل ت واسه ممکنه یگفت":کردم يآور ادی

.بود دار شین زي،یآم طعنه شکل به و یعصبان هنوز شیصدا "اي؟ین خونه تو اگه ادیب شیپ من براي ممکنه که یهست یمشکل نگران تو پس"

.بود چه دمینفهم که زدیم حرف ندت قدر آن گفت، لب ریز زيیچ.بودم دوخته جاده به را چشمانم. کردم قیتصد را حرفش سر حرکت با

 گفتن براي زيیچ به توانستم ینم و. کنم حس را شدیم ساتع او از که تیرضا عدم و تیعصبان از یموج توانستم یم. میبود ساکت راه، یِباق در
.کنم فکر

 یم. آمدم رونیب و کردم پارك جاده کیبار ي کناره در. شدیم محدود ،یچوب ینشان با کوچک راه کوره کی به. دیرس انیپا به جاده بعد و
.بود گرم هوا حاال. نداشتم نکردنش نگاه براي اي بهانه عنوان به را یرانندگ گرید و بود یعصبان دستم از چون دم؛یترس

 اش گره کمرم دور و مآورد در را ورمیپل. بود یشرج هوا باًیتقر ابرها، ریز. بودم کرده تجربه بودم، دهیرس فرکس به یوقت از که زيیچ از تر گرم
.داشتم رو شِیپ روي ادهیپ لیما پنج اگر مخصوصاً بودم دهیپوش ینازک و نیآست یب بلوزِ که بودم خوشحال. زدم

 وانتم کنارِ ي نشده رام جنگل به رو و من به پشت. است آورده در را ورشیپل هم او دمید کردم، نگاه و دمیشن شد، بسته محکم که را در صداي
.بود

.شد رهیخ کیتار جنگل به. بودند ناراحت هنوز چشمانش انداخت من به ینگاه اش شانه روي از ".طرف نیا زا"

.بود واضح میصدا در موجود وحشت برسم، او به تا زدم یدورم را وانت شتاب با که یهنگام"راه؟ کوره"

".میکن یم انتخاب رو اون که نگفتم اما. هست جاده آخر راه کوره هی گفتم"

"نه؟ راه کوره":دمیپرس دانهینوم

. بود نبسته را شیها دگمه و بود نیآست یب دشیسف بلوز. دمیکش یعیسر نفس. برگشت تمسخر از یحاک لبخندي با ".یش گم ذارم ینم"
.افتی یم ادامه نشیمرمر هی نیس باالي تا یمانع چیه یب شیگلو دیسف و فیلط پوست نیبنابرا

 یراه چیه. بود کامل یلیخ او که دمیفهم ديیناام زیت خنجر از هاي ضرب با. بودند نشده پنهان شیها لباس پشت یسخت به اش یعال عضالت
.باشد مناسب میبرا بتواند یاله موجود نیا که نبود
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.بود شده ریمتح عذابم احساس از. شد رهیخ من به

.بود کرده پر را شیصدا من، درد با متفاوت دردي "خونه؟ بري خواي یم":گفت متیمال با

.کنم تلف را باشم داشته او با توانستم یم که یزمان از لحظه کی مبادا تا بودم نگران. رمیگ قرار کنارش در تا رفتم جلو ".نه"

.بود میمال و شبخش آرام شیصدا "ه؟یچ مشکل":دیپرس

"!یباش صبور یلیخ دیبا. ستمین خوب اصالً روي ادهیپ تو":گفتم احمقانه یحالت با

 و یناگهان حالت آن از کرد یم یسع. داشت نگه میرو را اش رهیخ نگاه. زد لبخندي".باشم صبور تونم یم... بکشم زحمت یکاف ي اندازه به هاگ"
آورد رونمیب ام، یدلمردگ ینیشب یپ قابل ریغ

.کرد یبررس را صورتم کامل دقت با. نبود کننده متقاعد لبخندم. بزنم لبخند جوابش در کردم یسع

 فکر دانستم یم. شد یم محدود خانه به عیسر یبازگشت به ای بود شرط و دیق یب قولش میبگو توانستم ینم".خونه گردونم یم برت":داد ولق
او که هستم یکس تنها که نیا از دوباره و. شده ام یناراحت باعث ترس کرد یم

.بودم متشکر بخواند، را ذهنش تواند ینم

".یبش قدم شیپ راه تو خودت بهتره برم، جنگل وسط از ادهیپ رو لیما پنج آفتاب، غروب از قبل تا خواي یم اگه":گفتم ییرو ترش با

.گرفت شیپ را جنگل راه و شد میتسل لحظه کی از بعد

.زد یم کنار میبرا را خزه هاي رشته و مرطوب هاي سرخس او و. بود صاف راه شتریب. نبود سخت دم،یترس یم که قدر آن

 بعد، و کرد یم بلندم آرنج از کرد؛ یم کمکم برد، یم شده دهییسا هاي سنگ تخته ای افتاده هاي درخت سمت به را ما مشیمستق راه یوقت
.خورد ینم شکست شود، قلبم نامنظم دنِیتپ باعث که نیا در هرگز پوستم، روي بر سردش تماسِ. کرد یم میرها شدم، یم صاف که یوقت فوراً

.شنود یم را قلبم صداي باًیتقر هم او شوم مطمئن شد باعث که انداختم صورتش به ینگاه کرد، را رکا آن یوقت بار، دو

 با اش، ییبایز بار هر. کردم یم نگاهش یواشکی ها، وقت یبعض اما دارم نگه دور او از را چشمانم است ممکن که ییجا تا کردم یم یسع
.نشست یم قلبم در یناراحت

 ي درباره. دیپرس یم بود، انداخته قلم از ییبازجو ي گذشته روز دو که را اي یاتفاق سوال گاه،یب و گاه. میمودیپ تسکو در را راه شتریب
 طور به یماه سه کشتن از بعد که کردم یم اعتراف دیبا هم من و دیپرس یم... و ام یبچگ یخانگ واناتیح دبستانم، هاي معلم م،یتولدها

.بودم شده میسلت هیقض آن در کامالً ،یمتوال

.برگشت مان طرف به یخال جنگل از مانندي زنگ هاي نیطن. داشتم عادت آن به که زيیچ از تر بلند دیخند موضوع نیا به

 در. بود پوشانده را مان اطراف تمام جنگل. نداد نشان یحوصلگ یب از اي نشانه چیه اصالً، او اما. گرفت را صبح وقت شتریب روي، ادهیپ نیا
.میبود یمیقد درختان از حدي یب چِیمارپ
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 به اصالً و بود راحت سبز هزارتوي در. بود آسوده کامالً او. شد شروع کرد، مینخواه دایپ نجایا از رونیب به را راهمان هرگز که نیا براي ام ینگران
.باشد داشته یشک رمانیمس مورد در دیرس ینم نظر

 ینیب شیپ که طور همان. کرد رییتغ تر روشن سبزي به رهیت یِتونیز رنگ از گذشت، یم رمانس باالي درختان از که نوري ساعت، چند از پس
.کرد رییتغ قراريیب به عاًیسر که کردم حس جانیه از یلرزش م،یبود شده جنگل وارد که یزمان از بار نیاول براي. شد یآفتاب هوا بود، کرده

.هستم یصبانع کردم وانمود کنم، تشیاذ که نیا براي "م؟یدیرس"

؟ینیبیم رو جلومون ییروشنا ".باًیتقر"

"نم؟یبب دیبا... امم":شدم رهیخ انبوه جنگل به

".باشه زود تو چشماي واسه هنوز دیشا":زد مغرورانه لبخندي

.شد تر انینما پوزخندش "!یپزشک چشم برم وقتشه":گفتم لب ریز

.بود زرد سبز، جاي به که نوري. نمیبب را مان روبروي درختانِ انیم ییِروشنا توانستم یم کامالً گر،ید) متریسانت 90 بایتقر(اردی صد از پس اما

.آمد یم دنبالم به صدا یب حاال. بروم جلو داد اجازه. شد یم شتریب اقمیاشت قدم هر با. زدم جلو او از

 زار چمن. گذاشتم قدم بودم، دهید حال به تا هک ییجا نیتر یداشتن دوست به سرخس، هیحاش نیآخر از و دمیرس نور ي سرچشمه ي لبه به
.میمال دیسف و زرد بنفش، یوحش هاي گل از پر و گرد، کامالً. بود یکوچک

 کرده پر ییطال آفتاب از ابري با را رهیدا سرمان، باالي قاًیدق دیخورش. بشنوم را جاري آبِ یقیموس شر شر توانستم یم ،یکینزد همان در ییجا
.زدم قدم ییطال گرمِ هواي و رقصان گلهاي نرم، چمن انیم از زده تریح و آرام. بود

 دایپ براي ،یناگهان خطر احساس کی با. نبود داشتم را انتظارش که ییجا سرم، پشت او اما. شوم کیشر او با را تجربه نیا تا برگشتم راه وسط
 کنجکاو چشمان با و بود ستادهیا زار چمن ي لبه در بانیسا تر هیسا پر قسمت در که دمید را او ت،ینها در. دمیچرخ خود دور به کردنش

.کرد یم میتماشا

 روشنش میبرا امروز بود داده قول که دیخورش و ادوارد معماي. بود کرده پاك ذهنم از را زيیچ چه چمنزار ییبایز دمیفهم که بود زمان آن تنها
!کند

 داشتم، یبرم سمتش به گرید یقدم که یدرحال. لیم یب و محتاط او چشمان و دندبو کنجکاوي از پر من چشمان. برداشتم سمتش به یقدم
.کردم اشاره او به دستم با و زدم مشوقانه لبخندي

.شدم لیمتما میها پاشنه سمت به و کردم درنگ. آورد باال هشدار حالت به را دستش

  .گذاشت مقد مروزيین آفتابِ ییِروشنا درون به و دیکش یقیعم نفس دیرس نظر به
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اعترافات   - زدهمیس فصل

  

 وجود با که پوستش. کنم عادت او به توانستم ینم کردم، یم نگاهش رهیخ ظهر از بعد تمام که نیا با. بود دهنده تکان آفتاب، ریز در ادوارد،
د؛یدرخش یم عمالً بود، دیسف روز،ید شکار خاطر به رنگش کم یِسرخ

 یبازوان همراه به اندامش خوش و برافروخته ي نهیس د؛یکش دراز چمنها روي سکوت، در. بود شده گذاشته شیرو بر کوچک الماس هزاران انگار
.بود مشخص اش، گشوده راهنیپ انیم از درخشان،

 نگس از که یعال اي مجسمه. نبود خواب مسلماً اما بود بسته بودند، گرفته خود به رنگ کم بنفش رنگ که را درخشانش هاي پلک که نیا با
!ستالیکر یِدرخشان به و مرمر لطافت به بود؛ شده دهیتراش اي ناشناخته

 یآهنگ خواندنِ حال در گفت کردم، سوال او از یوقت اما. لرزند یم دارند دیرس یم نظر به که یسرعت با کردند؛ یم حرکت شیها لب ،یگاه گه
.بشنوم که بود حدي از تر نییپا شیصدا. بوده

. کند گرم را صورتم آفتاب دهم اجازه و بکشم دراز او مثل داشتم دوست. باشد لمیم بابِ که نبود خشک آنقدر هوا گرچه م؛برد لذت هم آفتاب از
 را میموها آرام، و میمال باد. بردارم چشم او از خواستم ینم ماندم؛ بودم، گذاشته زانوانم روي را ام چانه که یدرحال کرده، قوز حالت همان در اما
.دادیم موج بودند کرشیپ اطراف که را ییها چمن و ختیریم هم به

.باخت رنگ شکوهش برابر در آمد، یم ییتماشا یلیخ نظرم به ابتدا در که زار چمن

...باشد یواقع که بود آن از باتریز شود؛ دیناپد یسراب مثل حاال یحت دمیترس یم همواره چون دیترد روي از

 سنگ سرديِ به و ساتن یِنرم به که بافتش از هم باز. زدم داشت، قرار کمینزد که درخشانش دست به و ردمک دراز را انگشتانم از یکی مرددانه
.شدم زده شگفت بود،

 لبخند. شدند یم تر گرم شکار از بعد. یتاف مثل بودند؛ تر روشن امروز. کردند یم نگاهم و بودند باز چشمانش کردم، نگاه را باال دوباره یوقت
.برد باال را نقصش یب لب هاي گوشه عشیسر

.بشنوم فشیلط صداي در را یواقع کنجکاوي توانستم یم"ترسونم؟ینم رو تو":دیپرس یشوخ به

".عادي مواقع از شتری"

.زدند یم برق آفتاب در شیها دندان. شد تر پهن لبخندش

 انگشتانم که شدم متوجه. کنم دنبال انگشتانم سر با ار شیبازو روي خطوط تا کردم دراز را دستم کامل طور به. شدم تر کینزد آرام یلیخ
.ماند ینم پنهان نگاهش از ن،یا که دانستم یم و دندیلرز

.بود بسته را چشمانش دوباره "؟یشیم ناراحت":دمیپرس

"داره یاحساس چه یکن تصور یتون ینم":دیکش یآه ".نه":گفت کند، باز را چشمانش که نیا بدون
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 جلو را گرمید دست. دمیکش دستش نقصِ یب عضالت روي بر آرنجش، نیچ روي رنگ یآب هاي رگ مبهم شکل دنبال به را دستم یآرام به
.بچرخانم را دستش تا آوردم

 بر انگشتانم ه،یثان چند براي بترسم؛ شد باعث. برگرداند اش کننده مبهوت و عیسر هاي حرکت از یکی با را دستش کف و خواهمیم چه دیفهم
.ماندند حرکت یب دستش روي

".باشم خودم راحته یلیخ هستم که تو با".نمیبب بودند، شده بسته دوباره که را اش ییطال هاي چشم تا کردم نگاه را باال".متاسفم":کرد زمزمه

 تا تمداش هش نگ صورتم کینزد. کنم تماشا کفش روي بر را دیخورش درخشش تا چرخاندم طرف آن و طرف نیا به و گرفتم باال را دستش
.نمیبب را پوستش پنهان تراشهاي

 هنوز". نمیبب بودند، گرفته خود به معناداري نگاه ناگهان که را چشمانش تا کردم ینگاه "؟یکن یم فکر یچ به داري بگو ":کرد نجوا آهسته
"ندونستن نیا به،یعج م واسه

".کنن یم احساس نطوري او شهیهم ما ي هیبق ،یدون یم"

"ینگفت بهم اما"بود؟ من لیتخ هی زاد زد،یم موج شیصدا در که یفتاس "هیسخت یزندگ"

.کردم مکث "...یهست یچ فکر تو بفهمم تونستم یم کاش کردم یم آرزو داشتم"

"و؟"

".دمیترس ینم کاش کردم یم آروز داشتم و بودي، یواقع تو که کنم باور تونستم یم کاش کردم یم آرزو داشتم"

 دنیترس براي زيیچ و بترسم ستین الزم دیبگو صادقانه توانستینم که دمیفهم شیصدا از".یبترس خوام ینم":بود آرام اي زمزمه شیصدا
.ندارد وجود

".کرد فکر بهش بشه که هست زيیچ مطمئناً نمیا گرچه،. نبود یترس نیهمچ منظورم قاًیدق خب"

 صورت. بود دستانم در هنوز چپش دست کف. بود کرده هیتک راستش دست روي و شده بلند مهین تا نم،یبب را حرکتش نتوانستم که یسرعت با
.داشت فاصله صورتم با نچیا چند تنها مانندش فرشته

.بودند کرده زممیپنوتیه اش ییطال چشمان. کنم یحرکت توانستم ینم اما دمیکشیم پس پا اش یناگهان یِکینزد از دیبا نه،... احتماالً

"؟یترس یم یچ از پس":کرد زمزمه اهسته

 عطرش. خوشمزه و نیریش. بودم کرده استشمام صورتم روي را خنکش نفس که یقبل ي دفعه مثل درست. بدهم یجواب توانستم ینم من اما
.انداخت آب را دهانم

.دمیکش ینفس و شدم خم جلو به کردن، فکر بدون و زيیغر صورت به. نبود گريید زیچ چیه مثل

 دورتر، قدم ستیب شوند، متمرکز دوباره چشمانم تا دیکش طول که یزمان در. بود رفته و دهیکش رونیب شدت به مدستان انیم از را دستش او و
.بود ستادهیا میعظ صنوبري ي رهیت ي هیسا در کوچک، زار چمن ي لبه
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.بود خواندن قابل ریغ اش چهره. کرد نگاهم رهیخ بودند، رهیت هیسا در که یچشمان با

.بشنود تواند یم که دانستم یم ".ادوارد... متاسفم... من":کردم زمزمه آرام

".بده فرصت بهم لحظه هی":گفت

 که یسرعت با ،یطوالن هی یثان ده از بعد. نشستم حرکت یب. بود بلند بشنود، را آن بتواند من ترِ قدرت کم گوش که اي اندازه به فقط شیصدا
.انداخت هم روي را شیپاها و نشست نیزم روي موقرانه اد،ستیا ام یقدم چند در و برگشت بود، آرام او براي

.زد اي طلبانه پوزش لبخند بعد و دیکش قیعم ینفس بار دو. برنداشت من از را نگاهش

"آدمم؟ هی فقط گفتمیم اگه داشتم منظوري چه ديیفهم یم".کرد یمکث ".متاسفم یلیخ یلیخ"

 ر در نیآدرنال کردم،یم درك را خطر وجود آرام آرام که طور نیهم. بزنم لبخند اش یشوخ به بتوانم که نداشتم ییتوانا آنقدر دادم، تکان سري
.شد جاري میگها

 اجیاحت شون کدوم چیه به که انگار. من بوي یحت ام، افهیق صدام،. کنهیم جذب رو تو من زیچ همه ستم؟ین. جهانم یِشکارچ نیبهتر من"
".ندارم

. شود ظاهر درخت همان ریز بعد هاي لحظ تا شد خارج دید از ناگهان جهش، کی با بود، ستادهیا شیپاها وير که یدرحال منتظره، ریغ یلیخ
.بود زده دور هیثان مین در را زار چمن کل

".یکن فرار دستم از یتونیم کردي فکر".دیخند یتلخ به

 و چرخاند دستش در را آن اي لحظه. کرد جدا صنوبر ي نهبد از را فوت دو ضخامت به اي شاخه اي، کرکننده صداي با و کرد دراز را دستش
.لرزاند را آن و کرد برخورد گريید میعظ درخت به. کرد پرتش اي کننده رهیخ سرعت با سپس

.بود ستادهیا میرو روبه سنگ، استواري به تر، طرف آن قدم دو دوباره،

"؟یبجنگ باهام یتون یم کردي فکر":گفت متیمال با

 وقت چیه. بودمش دهیند محتاطش یِتصنع ظاهر از رها حد آن تا وقت چیه. دمیترس یم او از شهیهم از شتریب. نشستم رکتحیب طور همان
 کرده قفل ماري چشمان در را چشمانش که اي پرنده مثل باز، یچشمان و دهیپر رنگ یصورت با. بایز ن،یا از شتریب ای نبود؛ انسان ن،یا از کمتر
.نشستم بود،

 را صورتش. شدند نورتر کم گذشتند، یم ها لحظه که طور نیهم بعد،. دندیدرخش جانیه از یبرق با اش یداشتن دوست چشمان دیرس نظرم به
.پوشاند یمیقد یغم از ینقاب

 شتریب دیرسیم نظر به "نزنم صدمه بهت خورم یم قسم".کرد تأمل. "...دمیم قول " بود کننده اغوا ندانسته نرمش صداي"نترس":کرد زمزمه
!من تا کند متقاعد را خودش دارد قصد

."نترس"کرد نجوا دوباره شد، یم کینزد زیآم اغراق یآرامش با که یدرحال
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.داشت فاصله قدم کی. بود سطح کی در مانیتها صور که نشست طوري تاب، و چیپ با عمد، روي از

 االن اما. نداشتم یکنترل خودم رو که ديید یزمان رو من. کنم رلکنت رو خودم تونمیم. ببخش رو من کنم یم خواهش":گفت یرسم یحالت با
".دارم رو رفتارم نیبهتر

.بزنم یحرف توانستم ینم هم باز اما کرد صبر

".ستین ام تشنه امروز کن باور":زد یچشمک

.بود جانیب و لرزان میصدا اما دمیخندیم حرف نیا به دیبا

.بگذارد دستم در دوباره را نشیمرمر دست تا آمد جلو دقت با ،یآرام به"خوبه؟ حالت":دیپرس دلسوزي با

 با یآرام به بعد و برگرداندم شیها دست به را نگاهم دوباره. بودند مانیپش و مهربان. کردم ینگاه چشمانش به سپس و سرد، و صاف دست به
.زدم لبخند ییکمرو با و کردم نگاه باال به. کردم دنبال را دستش روي رگهاي خطوط انگشتم، سر

.بود کننده رهیخ زد، جواب در که لبخندي

"م؟یبود کجاا کنم، رفتار گستاخانه انقدر که نیا از قبل خب،":دیپرس گذشته، قرون به متعلق یآرام نِیآهنگ لحن با

".ادینم ادمی راستش"

".ديیترس یم واضح لیدال نیا از بالًق چرا که میزد یم حرف نیا مورد در میداشت کنم فکر":بود شرمنده صورتش اما زد لبخندي

"درسته اوه،"

"خب؟"

.گذشتند یم ها هیثان. دمیکش نشیرنگ دست کف روي را دستم هدفیب و کردم نگاه نییپا به

 هم من براي بود، دیجد او براي ماجرا نیا که قدر همان شدم متوجه ناگهان. کردم ینگاه چشمانش به ".شمیم دیناام راحت چقدر":دیکش یآه
.کردم دایپ جرئت فکر نیا از. بود سخت هم او براي داشت، لها سا نیا در که یقیعم هاي تجربه تمام وجود با. هست

 حرف یوقت ".باشم باهات خواد یم دلم د،یبا که اون شتریب یلیخ متاسفانه، و. باشم تو با تونم ینم واضح، لیدال به خب... چون دمیترس یم"
.میبگو بلند را حرف نیا که بود سخت میبرا. کردم یم نگاه شیها تدس به نییپا به زدم یم

".باشه هات خواسته نیبهتر جزء دینبا واقعاً. بودن من با ي خواسته. دیترس ازش دیبا که هیزیچ نیا قتیحق در بله،":کرد موافقت یآرام به

.کردم اخم

".نه ای تونمی م دونمی نم ماا برم دیبا هم االن. کردمیم ولت شیپ وقت یلیخ دیبا":دیکش یآه

"بري خوام ینم"کردم زمزمه زيیانگ رقت حالت با کردم،یم نگاه نییپا به دوباره که یحال در
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 دلم بدم، انجام دیبا که رو کاري بخوام اونکه از شتریب. ام یخواه خود موجود ذاتاً من. نباش نگران اما. برم دیبا که هیلیدل همون قاًیدق نیا و"
".باشم تو اب خوادیم

".خوشحالم"

 هر صداي از هم باز اما. او براي خشن یعنی. بود معمول حد از تر خشن شیصدا. دیکش عقب را دستش شتريیب متیمال با بار نیا ".نباش"
.گذاشتیم عقب قدم کی شان،یپر و جیگ مرا عش،یسر حالت رییتغ بود سخت شیپا به پا هیقض کردن دنبال. بود باتریز یانسان

"هیا گهید کس هر واسه خطرم از شتریب تو، واسه من خطر نکن فراموش وقت چیه. خوادی م دلم که ستین تو با یهمراه قطف"

.رفتم فرو فکر در اي لحظه. بود شده رهیخ جنگل درون به ندیبب زيیچ که نیا بدون که شدم متوجه. کرد صبر

"!رو آخر قسمت اون حداقل باشم دهیفهم رو منظورت درست نکنم فکر":گفتم

.شدیم عوض داشت هم باز حالتش. کرد نگاهم زد، یم لبخند که یدرحال و برگشت

"هوممم... ینترس دوباره که بدم؟ حیتوض چطور":رفت فرو فکر در

.شد رهیخ مان دستهاي به. گرفتم را آن محکم دستم دو با. گذاشت دستم در را دستش کند،ی م فکر مورد نیا در برسد نظر به که نیا بدون

.گذشت هاي لحظ بود، شده غرق افکارش در که یدرحال ".رهیدلپذ آوري رتیح طرز به... گرما نیا":گفت حسرت با

 رو یفرنگ توت ها یبعض و دارن دوست رو یشکالت یبستن مردم از یبعض مثالً اد؟یم خوشش اي مزه هی از یکس هر چطور که یدون":کرد شروع
".دنیم حیترج

.ردمک دیتائ سر با

".دینرس ذهنم به دادنش حیتوض واسه بهتري راه کنمیم هیتشب غذا به دیببخش"

.زد ینیغمگ لبخند جواب در هم او و زدم لبخند

 یم یخوشحال با ،یکن یزندان کهنه جوي آب از پر اتاق هی تو یالک آدم هی اگه. داره یمتفاوت تیماه. دهیم یمتفاوت بوي یشخص هر ،یدون یم"
-  باشه ترك تو اگه. بخواد اگه. رهیبگ رو خودش جلوي تونه یم ناو اما نوشه

 کار یچ یکن یم فکر. یکن پر گرمش عطر با رو اتاق و اكیکن نیتر ابیکم و نیبهتر بذاري، ساله صد براندي وانیل هی اتاق تو میکن فرض حاال
"کنه؟؟؟؟؟؟یم

.شکست را سکوت او اول. میبخوان را هم افکار میکرد یم یسع میبود نشسته ساکت م،یکرد یم نگاه گرید کی چشمان به که یدرحال

".کنم عوض ینیهروئ معتاد هی با رو یالک دیبا من دیشا ای کنه رد رو براندي که باشه آسونه یلیخ دیشا. نباشه یخوب ي سهیمقا نیا دیشا"

 نظر به. زد لبخند سرعت به. کنم بهتر یکم را اش یروح حال کردم یسع. انداختم دستش "تواَم؟ مرغوب نیهروئ من ،یگیم داري یچ خب،"
.داندیم را تالشم قدر دیرس یم
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"!!!یمن محبوب نیهروئ قایدق تو بله،"

"افته؟یم ادیز تفاق":دمیپرس

.کرد یم فکر پاسخش به. کرد نگاه درختان نوك به

 عضو نیدتریجد اون. نیهست هم مثل باًیتقر شما از کدوم هر جسپر، واسه". بود رهیخ ها دوردست به هنوز "زدم حرف مورد نیا در برادرام با"
 طعمهاي با شه، آشنا مختلف بوهاي با رشدش ي دوره تو نداشته فرصت. کشمکشه و دردسر هیما ش واسه ییغذا زیپره نیهم. هست خانواد

"مختلف

.کند یخواه عذر خواهد یم که بود نیا مثل حالتش انداخت، من به یعیسر نگاه

"تاسفمم":گفت

 یسع حداقل ای کنم درك تونم یم. یکن یم فکر که هیراه نیا. نباش اي گهید زیچ هر ای دنمیترس ای شدن دلخور نگران لطفاً. دمینم یتیاهم"
".بده حیتوض م واسه یتون یم که هرطوري فقط. کنم درك کنمیم

.شد رهیخ آسمان به دوباره و دیکش یقیعم نفس

گشت یم یمناسب ي کلمه دنبال کرد، تأمل "...ش واسه که کرده برخورد شما از یکس با اصالً که نبود مطمئن جسپر نیبنابرا"

 کردن صحبت واسه شتريیب و تر یطوالن ي تجربه باز امت. نکنم فکري شهیم باعث که یهست من واسه تو که طور همون باشه، ندیخوشا نقدر
".بوده گريید از دتریشد و یتر قو بارش هی که افتاده یاتفاق نیمچ ه ش واسه بار دو که گفت. بفهمه منظورمو تونهیم و داره مورد نیا در

"تو واسه و"

"وقت چیه"

.ختیدرآم گرم مینس با هاي لحظ کلمه، نیا

"کرد؟ کاریچ امت":دمیپرس باشم، شکسته را سکوت که نیا براي

 یجواب خواست ینم اما بودم منتظر. کرد نگاه گريید سمت به .شد مشت دستانم در دستش و رهیت صورتش. بود دنیپرس براي بدي سوال
.بدهد

".کرده کار چه بدونم زنم یم حدس":گفتم باألخره

.بود آرزومند و ملتسمانه ظاهرش. برد باال را چشمانش

"ست؟؟؟ین طور نیا. خورنی م شکست ترك تو هم ها نیتر قوي یحت"

"ري؟یگ یم اجازه ازم ؟یپرس یم داري یچ"
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 اش براي ییبها چه صداقتش بزنم حدس توانستم یم. کنم نتر مهربا را تنُش کردم یسع. خواستمی م که بود زيیچ از زتریت و تر بران میصدا
.داشت

.کردمیم صحبت خودم مرگ مورد در داشتم آرام و راحت چقدر "ست؟ین ديیام چیه صورت نیا در که، نهیا منظورم"

 یگرم با چشمانش. کرد رها کاره مهین را اش جمله "...خوام ینم که معلومه که، نهیا منظورم! هست ديیام که البته! نه نه،". شد مانیپش فوراً
.شد دوخته چشمانم به

 اندازه به... موقع اون و شهیم شیپ وقت یلیخ به مربوط نیا. بود کرده برخورد بهشون اون که بودن ییها بهیغر اونا... امت. متفاوته ما موضوع"
".نبود محتاط و تجربه با ناال ي

.کرد تماشا را ام کردن فکر مشتاقانه و کرد سکوت

.ندادم ادامه را حرفم "...میبود دهید زيیچ نیچ هم ای کیتار ي کوچه هی تو رو گهید هم ما اگه اوه،... ما اگه خب"

.کرد نگاه گريید سمت به و کرد قطع را حرفش تندي "...و نپرم بچه از پر کالس اون وسط تا بردم کار به رو قدرتم تمام"

 نیا تمام تو اگه. جا همون و لحظه همون. کنم خراب بود، ساخته مون واسه 1 لیکارال که رو زيیهرچ تونستمی م شدي، رد کنارم از یوقت"
".رمیبگ رو خودم جلوي تونستم ینم بودم نکرده کنترل رو میتشنگ سال، چند خب... نیا مدت

.دیکش هم در را شیها اخم رختاند طرف به و کرد مکث

".شدم زده جن کردي فکر خودت شیپ حتماً"::میآورد یم خاطر به را نیا مانیدو هر. شد رهیخ من به ییرو ترش با

"...شدي متنفر ازم سرعت اون به چطور و چرا بفهمم تونستم ینم "

... شدیم بلند پوستت از که اي حهیرا کنه نابودم تا بود شده حضارا خودم یشخص جهنم از راست هی که بودي طانیش نوع هی مثل تو من، واسه"
.کنه ام وونهید اول روز همون تونست یم کردم یم فکر

 نکه يا از کردم،قبل یم فرار دیبا. ارمیب رتیگ تنها و رونیب بکشمت کالس از خودم دنبال تا کردم فکر مختلف راه تا صد به ساعت هی اون تو
  "...شدم یم دور ازت دیبا بکشه خودم دنبال رو تو که بگم زيیچ

 و مرگبار اش، ییطال چشمان. کنم هضم را جگرسوزش و زیت خاطرات کردم یم یسع که دید را ام آشفته و جیگ حالت و کرد نگاه باال به سپس
.سوختند یم مژگانش ریز آرام،

".يومدیم تو":داد وعده

"شک یب":کنم صحبت آرامش با کردم یسع

 دور ازت که کنم زيیر برنامه کردم یم یسع هودهیب داشتم یوقت بعد، و". کرد میرها نگاهش ینیسنگ تحمل از و کرد اخم میها تدس به رو
 اونجا فیضع آدم هی فقط. رمتیبگ بود کینزد یلیخ. ت کننده وونهید بوي با ک،یکوچ و گرم اتاق هی تو ،یکینزد نیا به - بودي اونجا تو بمونم،

".اومد کنار باهاش شدیم راحت یلیخ- بود
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 خانم چارهیب. شدم خطر ي متوجه که بود زمان نیا در تنها او، چشمان از ام یمیقد خاطرات ي دوباره دنید با. دمیلرز دیخورش گرماي ریز در
.دمیلرز خود به باز بشوم، مرگش باعث عمدي، ریغ طور به بود کینزد چقدر که نیا تصور از کوپ؛

. بود تر آسون ساختمون از رونیب. امین دنبالت مدرسه از که. نشم اومدنت منتظر تا دمیجنگ خودم با. چطوري دونم ینم. کردم مقاومت اما"
میتصم و کنم فکر واضح بود تر راحت خورد، یم مشامم به تر کم تو بوي یوقت

 که دونستن یم فقط اونا. هستم یفیضع موجود چه بگم بهشون که داشتم شرم نهایا از شتریب گذاشتم خونه کینزد رو گرانید. رمیبگ رو درست
".کنمیم ترك رو نجایا دارم بگم بهش که رفتم مارستانیب تو لیکارال شیپ راست، هی بعد و هست کار تو راديیا هی

.بودم شده رهیخ او به یزدگ رتیح با

 رو یازم با شدن هرو روب و رفتن خونه جرئت. کنم فتوق راه نیب خواستم ینم و بود نیبنز از پر باکش کردم عوض نشیماش با رو نمیماش"
"...ستین ضروري کار نیا که کنه قانعم کردیم یسع. برم نجایا از یراحت نیا به ذاشت ینم اون. نداشتم

 آشناهاي از تا دچن با اونجا رو روز دو".بود کرده اعتراف یبزرگ ترسِ به انگار. دیرس یم نظر به زده خجالت "بودم آالسکا تو بعد روز صبحِ"
 ام خانواده ي هیبق آرامش زدن هم به و یازم یناراحت باعث که موضوع نیا دونستن از. بود شده تنگ خونه واسه دلم اما... گذروندم مون یمیقد

و پاك هواي تو. بودم متنفر شدم،

 با هم قبالً. سسته و فیضع افراد کارِ کردن فرار که کردم متقاعد خودمو. بود سخت ريیناپذ مقاومت انقدر تو که نیا باور کوهستان، خالص
 زِیناچ دختر تو، مگه. بودم قوي ها وسوسه اون برابر در اما. یبزرگ نیا به کینزد یحت ،یبزرگ نیا به نه اما کردم نرم پنجه و دست ییها وسوسه
"بودي؟ یک کوچولو،

 فضاي به "...برگشتم ن،یبنابرا باشم؟ اونجا داشتم دوست که یکن ییجا از کردن فرار به وادار رو من که". شد باز یناگهان شخنديین به لبش
.شد رهیخ روبرو

.کنم صحبت توانستم ینم

 تو با بتونم که هستم قوي اوونقدر بودم مطمئن. کردم هیتغذ معمول حد از شتریب نمت،یبب دوباره نکه يا از قبل. کردم شکار اط،یاحت واسه"
".داشتم نانیاطم خودم به اديیز مورد نیا در. مکن رفتار گهید آدمهاي مثل

 ریغ اقدامات نداشتم عادت. بود یبغرنج تیوضع ه،یچ بهم نسبت العملت عکس بفهمم تا بخونم رو ذهنت تونستم ینم که نیا مسلماً"
 دهنده آزار کنم اکتفا نیا به دمبو مجبور که نیا و نداشت بکري چندان ذهن... بدم انجام کا،یجس ذهن از حرفات به دادن گوش مثل یمیمستق

.نه ای هستن دل ته از هات حرف بفهمم تونستم ینم بعد، و. بود

"بود آور خشم شدت به نایا هی هم کل در

.دیکش هم در چهره افکار نیا از

. زدمیم حرف هیبق با که بزنم حرف طوري همون تو با کردم یسع پس. بود ممکن اگه البته ،یکن فراموش رو اول روز تو رفتارم خواستم یم"
 م دقت ظاهرت رو دارم دمید اومدم خودم به یوقت. بودي جالب یلیخ تو اما کنم کشف رو افکارت از سري هی داشتم دیام درواقع بودم مشتاق

"کردنیم جمیگ خوب بوي هی مثل انها ي همه و کردي یم بخش لذت موهات ای ها دست با رو فضا گاه یب و گاه... کنمی
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 و دادم ینم نجاتت اگه چون کردم فکر لحظه اون تو رفتارم واسه خوب هی بهون هی به بعدها. یرفت شیپ مرگ حد تا چشمام جلوي بعد ه،البت"
 فقط اما. ندم نشون رو میهست واقعاً که زيیچ اون تا رمیبگ رو خودم جلوي تونستم یم کنم ینم فکر خت،یر یم نیزم رو چشمام جلو خونت
".نه گهید رو بال کنم، فکر تونستم یم زیچ هی به فقط لحظات اون در. کردم فکر هونهب اون به بعدها

 حکم عقل. بودم مشتاق باشم، یمنطق که آن از شتریب. دادم یم گوش. بست را چشمانش بود، شده غرق آورش عذاب اعترافات در که یدرحال
.بودم احساسات از مملو عذابش، خاطر به و. بود شده راحت المیخ مدیفهم یم باألخره نکهیا از عوض، در اما شوم زده وحشت کرد یم

.کرد یم اعتراف جانم گرفتن براي اش خواسته به که االن یحت

"مارستان؟یب تو ":بزنم حرف توانستم آخر در

 سلطه ریز رو خودم... بودم هانداخت خطر به رو خودمون عاقبت کنم باور تونستم ینم. بودم کرده وحشت":دوخت چشمانم به را نگاهش اي لحظه
".داشتم الزم کشتنت واسه یلیدل بازم انگار. مردم ي همه نیب... بودم گذاشته تو ي

 جسپر، و امت ،یرزال با. داشت عکس ریتأث نیا اما":داد ادامه سرعت به. میدیچیپ خود به بود، دهیپر دهانش از که اي کلمه دنیشن با دو هر
".سیآل نطوریهم و گرفت رو من طرف لیکارال. میداشت هم با موقع اون تا که بود ییدعوا نیبدتر... کردم دعوا وقتشه، حاال گفتنی م یوقت

 سرش".بدم انجام الزمه موندن واسه کاري هر گفت بهم یازم".بفهمم را کارش نیا لیدل توانستم ینم!!! آورد در یشکلک س،یآل نام بردن هنگام
.داد تکان یآرام به را

 نگه رو زبونت که کردم یم تعجب شتریب لحظه هر و. بودي زده حرف باهاش که یکس هر ذهن قیطر از یجاسوس بود شده کارم بعد، روز تمام"
 ازت تا کردم تونستم یم که کاري هر. بشم گرفتارت نیا از شتریب تونم ینم که دونستم یم فقط. کردم ینم درکت واقعاً. نزدي یحرف و یداشت
".زدنیم ضربه بهم اول روز شدت همون به نفست، و مو و پوست عطر روز ره و. بمونم دور

.بودند زیآم محبت آوري شگفت طرز به که یچشمان. خوردند گره چشمانم به دوباره چشمانش

 چیه و شاهدي چیه بدون-  نجایا تا دادمیم نشون رو خودمون تیماه لحظه همون بود بهتر کردم یم فکر ها، نیا ي همه خاطر به":داد ادامه و
"زدمیم صدمه بهت- کنه متوقفم که زيیچ

"چرا؟":بپرسم که بودم انسان یکاف ي اندازه به

".زابالیا"

.دیچیپ بدنم در اش عادي لمس از یشوک. داد تاب گرشید یِخال دست دورِ را میموها یگوشیباز با و آورد زبان به دقت با را ام کامل نام

 نییپا به را نگاهش یشرمندگ با ".بود آور عذاب م واسه چقدر یدون ینم. بدم ادامه رو میزندگ تونستمی نم بودم زده صدمه بهت اگه بال،"
.دوخت

 ظاهر چشمات تو که رو تظاهراتم درك از یناش برق و تیزدگ خجالت یِسرخ چوقت یه گهید و یباش دهیپر رنگ و سرد خاموش، که نیا فکر"
".تحمله قابل ریغ واسم نم،ینب شه،یم

".بود یخواه زمیچ نیمهمتر ابد تا و یهست من زِیچ نیتر مهم تو حاال":دوخت من به را دردمندش و باشکوه چشمان
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 اظهار به من، الوقوعِ بیقر مرگ زیانگ جانیه موضوع. انداخت دوران به را سرم بود، آمده وجود به مان بحث در که یعیسر جهت رییتغ
.بود شده منجر احساساتمان

.اند شده متمرکز من روي بر اش ییطال چشمان دانستم یم اما بود، داشتند قرار نمانیب که دستانمان به نگاهم که نیا با. کرد صبر

".رمیم یم تو از موندن دور با یعنی باًیتقر نیا و نجامیا من دارم، یاحساس چه یدون یم مطمئناً":گفتم باألخره

".احمقم هی من".کردم اخم

"!یهست احمق هی تو"کرد دیتائ خنده با

.میدیخندیم لحظه نیا بودن ممکن ریغ و حماقت به دو هر. کردم دنیخند به شروع هم من و خورد گره هم به مان نگاه

 چشمانم. کردم نگاه گريید سمت به بودم، آمده جانیه به حرفش نیا از که یدرحال "... افتاد بره عشق دام در ریش که شد نیچن و":کرد زمزمه
.کردم یمخف او از را

"d: یخنگ بره عجب":دمیکش یآه

.است فکري چه در بدانم شدم کنجکاو.شد رهیخ گرفته هیسا جنگل به یطوالن اي لحظه براي "یستیمازوخ و ماریب ریش عجب"

.دهم ادامه چطور نبودم مطمئن. کردم مکث سپس"؟.....چرا":کردم شروع

.دیتاب یم شیدندانها و رهچه بر دیخورش نور. زد لبخندي و کرد نگاهم

"بله؟"

"کردي؟ یم فرار ازم قبالً چرا بگو، بهم"

"چرا یدونیم":شد محو لبخندش

 رو ییکارا چه که نیا ريِیادگی به کنم شروع بهتره پس. باشم مراقب دیبا ،یدون یم دادم؟ انجام یاشتباه کار چه قاًیدق که، نهیا منظورم نه"
".باشه نداشته یاشکال رسهیم نظر به" - کردم نوازش را تشدس پشت- "نیا مثالً. بدم دینبا

".بود من ریتقص! بال ينداد انجام یاشتباه کار چیه":زد لبخند دوباره

"!نکنم تر سخت ت واسه رو تیموقع که. بتونم اگه کنم؛ کمک خوام یم اما"

 درواقع کنن، یم دوري ما از زيیغر طور به که ییها انسان رشتیب. بودي کینزد یلیخ که بود خاطر نیا به فقط نیا... خب":کرد فکر اي لحظه
".تو گلوي بوي و. یبش کینزد انقدر تو نداشتم انتظار من... دنیم ما بودن گانهیب و ناسازگاري واسه یجواب

.نه ای کرده ناراحتم ندیبب تا کرد نگاهم کرد، یکوتاه مکث

 گلو دادن نشون ".آوردم نییپا را ام چانه. کنم آرام بود، شده یعصب یناگهان طور به که را فضا کردم یسع "...پس درسته،":گفتم یالیخ یب با
" ممنوع
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. نشستم آرام یلیخ. داد قرار گردنم کنار یآرام به و آورد باال را آزادش دست ".اي گهید زیچ تا شدم ریغافلگ شتریب. واقعاً".دیخند. بود موثر
.... .داشتند وجود گريید احساسات هرچند،. نداشتم یترس حسِ چیه اما. بترسم که اددیم یعیطب هشداري دستش، تماسِ سرديِ

"خوبه کامالً. ینیب یم":گفت

 را کار دیبا میرگها درون نبضِ ضربات کردم یم احساس. دهم کاهش را سرعتش توانستم یم کردم یم آرزو. بود انیجر در سرعت به خونم
.بشنود را صدایشان توانستیم مطمئناً. کردند یم تر سخت یلیخ

 نوازش را میها گونه یآرام به. افتادند بردامنم میها دست. کرد آزاد را گرشید دست یآرام به ".هیداشتن دوست هات گونه یِسرخ":کرد زمزمه
.گرفت نشیمرمر دستان انیم در را صورتم سپس کرد

.بودم نشده منجمد قبل از انگار "!باش آروم یلیخ":کرد نجوا

 انیم گوديِ به را سردش هاي گونه مت،یمال با اما یناگهان طور به سپس. شد خم طرفم به یآرم به بردارد، چشمانم از را نگاهش که نیا ونبد
.کنم حرکت توانستم ینم خواستم،یم اگر یحت. داد هیتک میگلو

 گرید از انسانوارتر یلیخ که اش برنزي موهايِ انیم در باد بازيِ و دیخورش به دادم، یم گوش نواختش کی تنفس صداي به که طور نیهم
.کردم نگاه بودند، شیها قسمت

 سمت به حرکت نیح در دستانش اما دمیشن را اش گرفتن نفس صداي و دمیلرز. دیکش نییپا گردنم کنار در را دستانش آرامش با عمد، روي از
.ستادندیا سپس و. نشدند متوقف میها شانه

.دهد هیتک ام نهیس ي قفسه به لطافت با تا شد تر کینزد صورتش گرید طرف با. کرد لمس را ام ترقوه اش ینیب. تبرگش طرف کی به صورتش

.کرد گوش قلبم صداي به

"آه":دیکش آه

 و حرکت چیه بدون هم، باز اما شد آرام ام نبض تپش سرانجام. باشد ها ساعت توانست یم. میبود نشسته حرکت یب مدت چه دانم ینم
 متوجه اصالً که عیسر قدر آن- کند تمام را ام یزندگ و باشد روي ادهیز توانست یم لحظه هر کار، نیا دانستم یم. بود داشته ام نگه یبتصح

.نشوم

.کنم فکر بود، ام کردن لمس درحال نکه يا از ریغ گريید زیچ چیه به توانستم ینم. کنم دنیترس به وادار را خودم توانستمینم اما

.کرد میرها زود یلیخ بعد، و

.بودند آرام اش چشمان

".شه ینم سخت یلیخ گهید":گفت تیرضا با

".بود سخت یلیخ تو واسه"

"؟یچ تو واسه. کردمی م فکر که بدي اون به نه"
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"من واسه... نبود بد نه،"

".هیچ منظورم که یدون یم":گفت و دیخند بودم دادم جمله به که ريییتغ به

"گرمه؟ چقدر یکن یم حس نجا،یا"گذاشت هاش گون روي و گرفت را دستم. زدم لبخند

اما. بود گرم باًیتقر اش، یخی معموالً پوست بودم دهید که روزي از که کاري! کردم یم لمس را صورتش داشتم که چرا کردم ینم اديیز توجه 
.پروراندمیم سر در را شیایرو مرتباً اش،

"!نکن حرکت":کردم نجوا

.دستانم ریز در اي مجسمه مثل. شد سنگ کی یِتحرک یب به و بست را چشمانش. باشد حرکت یب ادوارد مثل توانست ینم کس چیه

 پلک روي لطافت با و کردم نوازش را اش گونه. نکنم اي منتظره ریغ حرکت ناگهان که بودم مراقب. کردم یم حرکت تر آرام هم او از یحت من
.دمیکش دست چشمانش گودي ریز کبود ي هیسا و

 جدا هم از دستانم ریز در شیها لب. کردم لمس را نقصش یب هاي لب اد،یز دقت با سپس، و کردم رسم رشینظ یب یِنیب انحناي روي یخط
 و انداختم را دستم اما. بکشم میها هیر درون به را عطرش و شوم خم خواستم یم. کنم حس انگشتانم سر در را خنکش نفس توانستم و شدند

.اورمیب او به فشاري خواستم ینم. شدم دور

 ضربان دوباره و شدند منقبض شکمم هاي چهیماه که یشکل به بلکه بشوند، دنمیترس باعث که ینوع به نه. بودند گرسنه کرد؛ باز را چشمانش
.شد پخش بدنم سرتاسر رگهاي در چکشوار

".یبفهم یتونست یم کاش. یکن درك رو تماحساسا یِجیگ... و یدگیچیپ... یتونست یم کاش اي":گفت کنان نجوا

.آورد نییپا کنان نوازش صورتم، کنار از را آن یآرام به سپس برد، باال میموها یکینزد تا را دستش

".بگو بهم"

 ،یبفهم اي اندازه تا نویا کنم فکر. هستم زيیانگ رقت موجود نکه يا و یتشنگ و یگرسنگ احساس طرف هی از گفتم، بهت. بتونم کنم ینم فکر"
"...البته

".یکن همدردي احساس کامالً یتون ینم احتماالً ،یستین معتاد یقانون ریغ ي ماده چیه به که ییاونجا از":زد اي مهین نصفه لبخند

. ممفه ینم یحت که ییها یگرسنگ. هست هم اي گهید هاي یگرسنگ". دمیلرز دوباره. کردند لمس را میها لب یآرام به انگشتانش "...اما"
".ان گانهیب م واسه

".فهمم یم ،یکنیم فکر که زيیچ از بهتر رو نیا احتماالً"

"!هیجور نیا شهیهم. کنم بودن آدم احساس انقدر ندارم عادت"

".چوقتیه نیا از قبل. چوقتیه نه، من؟ واسه":کردم درنگ

.کردندیم یناتوان احساس دستانش نیآهن قدرت انیدرم. گرفت را دستانم



کتابخانه نودهشتیا                                           نی میر   استف –گرگ و میش 

w w w . 9 8 i a . c o m 172

".نه ای تونمیم اصالً دونم ینم. باشم کینزد بهت چطوري دونم ینم":کرد اعتراف

 را تنفسش صداي توانستم یم فقط. گذاشتم اش یسنگ ي نهیس روي را ام گونه. دادم یم هشدار او به چشمانم با. شدم خم سمتش به یآرام به
.گريید زیچ چیه نه بشنوم،

"!هیفکا". دمیکش آه بستم،یم را چشمانم که یحال در

.فشرد میموها به را صورتش و چاندیپ دورم به را شیبازو ،یانسان اریبس یحرکت با

".یکنیم فکر که یهست یاون از بهتر کار نیا توي تو":گفتم

".هستن هرحال به اما باشن، شده دفن وجودم اعماق تو ممکنه دارم یانسان زیغرا"

 است؟ لیم یب کردن حرکت به نسبت من ي اندازه به هم او بدانم خواستم یم. دیکش طول چقدر دمینفهم. مینشست طور همان یمدت
.دمیکش یآه. بودند دهیرس ما به جنگل هاي هیسا. نمیبب را نور یِجیتدر شدن محو توانستمیم

"!بري دیبا"

".یبخون رو ذهنم یتون ینم کردم یم فکر"

.مده صیتشخ شیصدا از را تبسمش توانستم یم "شهیم تر واضح داره"

.دوختم چشم صورتش به. گرفت را میها شانه

.زد برق چشمانش در اي رمنتظرهیغ جانیه "؟!بدم نشونت زيیچ هی تونم یم":دیپرس

"بدي؟ نشونم یچ"

 ".وانتت به میرس یم عیسر یلیخ امان، و امن در. نباش نگران". شد حالتم ي متوجه".شمیم جا به جا جنگل تو چطوري که دمیم نشون بهت"
.ستادیا قلبم ضربان. شد باز ییبایز اریبس کجِ شخندین به نشدها

"؟یشیم لیتبد خفاش به":دمیپرس محتاطانه

".دمینشن نویا قبالً انگار"بودم دهیشن حال به تا که زيیچ از بلندتر د؛یخند

".شنوي یم نویا شهیهم مطمئنم درسته،"

".باال برو پشتم از. ترسو باش، زود"

 را دستش زد، یم لبخند بودنم، مردد خاطر به که یدرحال. بود نیهم منظورش واقعاً ظاهراً اما. شوم متوجه کند،ی م یشوخ اگر تا ماندم منتظر
.کرد دراز میبرا

 من، طرف از یکم اریبس تالش با سپس. دادیم لو مرا شهیهم قلبم ضربان اما بخواند را افکارم توانست ینم که نیا با داد؛ نشان واکنش قلبم
.بگذارد پشتش بر مرا انستتو
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 به که بود نیا مثل. کند خفه را یمعمول شخص کی توانست یم که کردم محکم دورش را بازوانم و پاها طوري شدم، سوار پشتش بر یوقت
.باشم دهیچسب یسنگ

"!ترم نیسنگ تیعاد یِپشت کوله از ذره هی":گفتم

.بودم دهیند سرخوش و خوشحال را او حد نیا تا هرگز حال به تا. کنم حس را دنشکر نازك چشم پشت توانستم یم باًیتقر "هاه":کرد خر خر

.دیکش نفس قاًیعم و فشرد صورتش به را کَفَش و گرفت را دستم ناگهان ترساندم،

.کرد دنیدو به شروع سپس و ".تر آسون دفعه هر":کرد زمزمه

.بود چیه داشتم، االن که یاحساس لمقاب در بودم، دهیترس مرگ حد سر تا حضورش در حال به تا اگر

 از اي نشانه چیه و ییصدا چیه. روح کی مثل کرد؛ یم حرکت سرعت به گلوله کی مثل جنگل، درختان درشت هاي شاخه و یکیتار انیم در
 مانینچیا چند از مرگباري سرعت با درختان اما. نبود کردن تقال از اي نشانه چیه و نکرد رییتغ اصالً تنفسش. نبود نیزم به شیپاها برخورد

.گذشتندیم

.سوزاند یم را آن و زد یم ضربه صورتم به شالق مثل جنگل سرد هواي هرچند. ببندم را چشمانم بتوانم که بودم دهیترس آن از شتریب

 ي جهیسرگ و یسست احساسِ ،عمرم در بار نیاول براي. باشم آورده رونیب پرواز درحال مايیهواپ ي پنجره از را سرم اي احمقانه شکل به انگار
.کردم یم تجربه را کنسیس موشن ماريیب

... .))و یکشت ل،یتوموب در حرکت مخصوصاً. دهدیم دست یبرخ به حرکت، اثر در که جهیسرگ و تهوع ندیناخوشا احساس: کنسیس موشن((

".زانوهات نیب بذار سرتو"

 کردم حس. دادم رونیب یآرام به و دمیکش نفس داخل به بودم، داشته نگه مینوهازا نیب را سرم که طور نیهم. بود موثر یکم. کردم امتحان
.بود گوشم در یپوچ زنگ صداي. کنم بلند را سرم توانم یم شدم متوجه سرانجام و گذشتند ها لحظه. نشست کنارم

".نبود کار نیبهتر زنم یم حدس":رفت فرو فکر به

".بود جالب یلیخ نه،":بود فیضع میصدا اما کنم، صحبت یعیطب کردم یسع

"!یمن ديِیسف به نه، یروح ديِیسف به تو! هاه"

".بستم یم رو چشام دیبا کنم فکر"

".باشه ادتی بعد ي دفعه"

".بعد ي دفعه":گفتم کنان ناله

.بود زنده سر و بشاش شیهوا و حال هنوز د،یخند

"خودنما":کردم زمزمه
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".کن باز چشاتو بال":گفت یآرام به

 آن به توانستم ینم که حدي به بود، ادیز یلیخ کرد خکوبیم را ذهنم اش ییبایز. بود کینزد صورتم به یلیخ صورتش. بود آنجا درست او و
.کنم عادت

"...کردم یم فکر داشتم میدیدو یم یوقت":کرد مکث

".دوارمیام نخوري، درختا به که نیا به راجع"

".کنم فکر بهش باشم مجبور که ستین زيیچ منه، ي هیوثان عتیطب دن،یدو. ابله بالي":زد قهه قه

".خودنما":کردم زمزمه دوباره

.زد لبخند

".کنم امتحان خوامیم که هست زيیچ هی که کردم یم فکر داشتم نه،":داد ادامه

.بکشم نفس توانستم ینم. گرفت دستانش در را صورتم دوباره و

.یانسان یحالت عادي، حالت با نه- کرد مکث

 یم بشینص زيیچ چه که نیا دنیفهم براي ای اش العمل عکس دنیفهم براي زن کی دنِیبوس از قبل است ممکن مرد، کی که یمکث حالت نه
.کند تر یطوالن را لحظه نیا تا کرد یم مکث دیشا. دارد شود،

.است بهتر بوسه خود از یگاه وقوع، از شیپ یِآرمان زمان

.شود مطمئن کند، کنترل را ازشین تواند یم هنوز که نیا و اش بودن خطر یب از و کند، شیآزما را خودش تا کرد مکث ادوارد اما

.آورد فشار به میها لب بر سفتش و سرد هاي لب ،یآهستگ به سپس و

.مینداشت یآمادگ من، واکنشِ براي مان چکدامیه

 خود سمت به را او و خورد گره اش موهاي در انگشتانم. شد دهیبر دهیبر و تند تنفسم. برافروخت میبها ل در و آمد جوش به پوستم ریز خون
.کنم تنفس را اش کننده مست عطر بتوانم تا شدند باز هم از ام هاي لب. دمیکش

.شد لیتبد یحرکت یب سنگ به م،یلبها ریز در کردم، احساس سرعت به

.دمید را محتاطش ظاهر و کردم باز را چشمانم. فشرد بعق به را صورتم مقاومت، قابل ریغ ییروین با اما یآرام به شیها دست

"..اوپس":دمیکش نفس

".کنهینم ادا مطلبو حق اوپس"

.بود نشده کم اش یعال صحبت طرز از زيیچ هنوز اما. بود خورده گره هم به حاد، مقاومت کی در اش آرواره و بودند یوحش اش چشمان
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.بود کرده رهیخ خود به را چشمانم و بود داشته نگه خود از دورتر نچیا چند تنها را صورتم

.بدهم فضا او به یکم تا کنم خالص را خودم کردم یسع "...من...ممکنه"

.کنم حرکت نچیا کی یحت نگذاشتند دستانش

".لطفاً کن، صبر لحظه چند. تحمله قابل. نه":گفت شده کنترل و مودب ییصدا با

.کردم یم اش نگاه شد،یم میمال و محو جانشیه که یدرحال و دوختم چشمانش به را نگاهم

.زد لبخند زيیآم طنتیش و زیانگ شگفت صورت به بعد و

.دیرس یم نظر به یراض خود از کامالً ".آها"

"تحمله؟ قابل":دمیپرس

"خوبه اش دونستن. کردم یم فکرشو که ام یاون از تر قوي"::دیخند بلند

".ممتاسف. بگم رو نیهم تونستم یم منم کاش"

".یآدم فقط تو صورت هر در"

".ممنون یلیخ":گفتم تندي لحن با

.منتظره ریغ حرکت کی کرد؛ دراز سمتم به را دستش. ستادیا شیپا دو روي بود، دنید قابل ریغ باًیتقر که عیسر و نرم حرکت کی با

. داشتم اجیاحت تشیحما به کردمیم فکر که آنچه از شتریب گرفتم؛ را اش یخی دست. داشتم عادت مان تماس یب و محتاطانه حالت به هنوز
.کنم حفظ را تعادلم توانستم ینم هنوز

. دیخند یم چنان هم. دیرسیم نظر به انسان چقدر و سرزنده قدر چه "دن؟یبوس تو مهارتم خاطر به ای داري؟ ضعف دنیدو خاطر به هنوز"
او از حاال اگر. ام شده اش فتهیش شتریب کردم یم احساس. داشت تفاوت شناختمیم که ادواردي با. بود یناراحت بدون اش گونه فرشته صورت 

.دمید یم عذاب جسماً شدم،یم جدا

".باشه دو هر از ذره هی کنم فکر هرچند،. جمیگ هنوز. باشم مطمئن تونم ینم":دادم جواب

"برونم من بذاري دیبا دیشا"

"؟يا وونهید":کردم مخالفت

"!کندن یلیخ هات العمل عکس. کنم یرانندگ تونمیم تو از بهتر من ،یباش حالتت نیبهتر تو اگه یحت":گذاشت سرم به سر

"کنه تحمل بتونه وانتم ای اعصابم، نکنم فکر اما داره، قتیحق مطمئنم"

"!بال کن، اعتماد بهم کمی لطفاً"
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.دادم تکان را سرم اي انهیموذ لبخند با و دادم فشار هم به را میها لب عمداً. شدند محکم دیکل دور بم،یج در میها دست

".نداره یراه چیه. نه"

.برد باال را شیابروها اعتمادي یب با

.شوم رد گذاشت یم خورم،ی نم تلو تلو یکم اگر احتماالً. راننده یِصندل درِ سمت به مزدن قد به کردم شروع

.ساخت مکمر دور فرار قابل ریغ بندي شیبازو. گذاشت ینم هم دیشا هرچند،

 نیماش رل پشت بذارم بري، راه درست یتون ینم یحت یوقت ستین قرار. داشتم ت نگه زنده االن تا که کردم اديیز یلیخ تالشِ شخصاً بال،"
"کنه یرانندگ مسته، یوقت تشون دوس ذارن ینم دوستها تازه،. ینیبش

"مست؟":گفتم معترضانه

!)بخدا داره ییرو عجب. (زد اي مغرورانه و شاد پوزخند دوباره".یسرمست من وجود مظهر از تو"یسرمست من وجود محضر از تو

. کردم شیرها و گرفتم باال را دیکل. کنم مقاومت مقابلش توانستمی نم زيیچ چیه در نبود؛ یراه چیه. دمیکش یآه ".کنم مخالفت تونم ینم"
.کردم تماشا رد،یبگ صدا یب را دیکل تا دیدرخش برق مثل که را دستش

"سالمنده شهروند هی وانتم- رینگ سخت یلیخ"

"!معلومه کامالً"

"من؟ حضور از نشدي؟ متاثر اصال تو و":دمیپرس یآزردگ با

 روي را شیلبها و کرد خم سمتم به را صورتش فقط یسادگ به نداد؛ جواب اول. شد گرم و نرم ظاهرش. کرد رییتغ رشیمتغ ي چهره دوباره
.دمیلرز. جلو و عقب چانه، تا گوش از د،یکش فکم امتداد

  ".شده بهتر من يها العمل عکس صورت هر در":کرد زمزمه عاقبت
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است توانستن خواستن   - چهاردهم فصل

 از اريیبس مثل دیرس یم نظر به. کند یرانندگ یخوب به توانست یم داشت، یم نگه یمعقول حد در را سرعت یوقت که کردم یم قبول دیبا
.است آسان شیبرا کارها،

 دست کی با. نشدند منحرف ریمس وسط از هم متري یسانت ي اندازه به یحت نیماش خهاي چر اما کرد،یم نگاه جاده به ندرت به که نیا با
.بود داشته نگه یصندل روي را دستم گري،ید با و کرد یم یرانندگ

 گه و کردیم برانداز شدند،یم برده پنجره از رونیب به که را میموها و صورتم یگاه گه دوخت، یم چشم غروب درحال دیخورش به یگاه گه
.کردیم نگاه را مان خورده گره هم به هاي دست هم یگاه

 يوا.( بود بر از را خطش به خط. کرد یخوان هم بودم، دهینشن حال به تا که یآهنگ با و داد رییتغ مشهور و یمیقد یستگاهیا به را ویراد موج
...)خورد هم به حالم کنهیم فیعرت نیا از چقدر خدا

"داري؟ عالقه پنجاه ي دهه یِقیموس":دمیپرس

".بود تحمل قابل هشتاد دهه اما". شد چندشش "اَه. هفتاد یحت و شصت، ي دهه از بهتر یلیخ. بود خوب پنجاه ي دهه یِقیموس"

.بزنم هم به را شادمانش ي هیروح خواستم ینم"سالته؟ چند یبگ بهم داري قصد اصالً":دمیپرس یشیآزما طور به

.ماند رییتغ بدون لبخندش من، به دادن یدلگرم براي "داره یتیاهم"

".داره ت نگه داریب ها شب تونه ینم نشده حل معماي هی مثل یچیه... بهیعج م واسه هنوز اما نه،":گرفتم اي افهیق

.تگذش یمدت دوخت؛ چشم دیخورش به "کنه ناراحتت نگرانم":گفت خودش با

".کن امتحان":گفتم سرانجام

.شد اش یدلگرم باعث د،ید که هرچه. بود برده ادی از کامالً را جاده اي لحظه براي انگار که طوري کرد؛ نگاه چشمانم به بعد، و دیکش یآه

:گفت و-  کرد درخشان رنگ، یاقوتی کوچک هاي جرقه با را پوستش کروي جسم ،یخاموش به رو نورِ-  کرد نگاه دیخورش به

.انداخت من به ینگاه مین چشمانش هاي گوشه از و کرد یمکث ".اومدم ایدن به کاگویش تو 1901 سال"

 مارستانیب هی تو 1918 سال تابستون لیکارال":داد ادامه و زد کوچک لبخندي. بودم اش ادامه منتظر. نبود صورتم در ريیگ غافل از ینشان چیه
".مردم یم ییایاسپان آنفوالنزاي خاطر به تمداش و بود م ساله هفده. کرد دامیپ

.کرد نگاه چشمانم به دوباره. نبود دنیشن قابل ادیز هم خودم براي گرچه د؛یشن کردم، حبس نهیس در که را نفسم صداي

".شهیم رنگ کم یانسان ي حافظه و گذشته موقع اون از اديیز زمان ادینم ادمی خوب"
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 که ستین زيیچ ست،ین یآسون زیچ. داد نجاتم لیکارال یوقت داشت، یاحساس چه ادمهی":داد ادامه و شد افکارش در غرق کوتاه، اي لحظه
".یکن فراموشش یبتون

"نت؟یوالد و"

 رفتنم ي متوجه یکس وقت چیه ماري،یب وعیش مرجِ و هرج اون تو. کرد انتخاب رو من نیهم واسه. بودم تنها من. بودند مرده ماريیب از اونا"
"شد ینم

"داد؟ نجاتت... چطور اون"

.کند جور و جفت یخوب به را کلماتش خواست یم. دهد پاسخ تا دیکش طول اي هیثان چند

... ما نیب نیدلسوزتر بود، نیتر انسان شهیهم لیکارال اما. بدن انجام کاري نیهمچ بتونن که ندارن مقاومت انقدر هامون یلیخ. بود یسخت کار"
"!یکن دایپ خیتار کل تو رو اش لنگه یبتون کنم ینم فکر

"بود زجرآور یلیخ یلیخ صرفاً که من واسه":کرد مکث

 پرکار یلیخ نکهیا وجود با را، ام کنجکاوي حس. کندینم صحبت مورد نیا در ن،یا از شتریب که بفهمم اش بسته هاي لب روي از توانستم یم
.کردم سرکوب بود، شده

 و تند ذهن که نبود یشک. شدند یم روشن میبرا داشتند حاال که ییزهایچ کنم، فکر موردشان در داشتم اجیاحت که بودند اديیز زهايیچ
.بود کرده فکر موارد نیا به حال به تا زشیت

 عضو نیاول من. نهیهم انتخاب نیا یاصل لِیدل معموالً. کرد رو کار نیا ش ییتنها خاطر به اون":کرد پاره را افکارم ي رشته فشیلط صداي
 ي سردخونه بودنش برده راست هی. بود افتاده نییپا صخره هی از اون. کرد دایپ رو یازم من، از بعد یکم که هرچند بودم، لیکارال ي وادهخان

".کرد یم کار قلبش ییجورا هی هنوز اما مارستانیب

 زبان به را آن توانستم ینم حاال من و میبود دهنبر کار به را کلمه نیا هرگز "....به دیبش لیتبد که دیباش مرگ درحال دیبا حتماً پس خب،"
.آورم

".دهینم انجام داره، اي گهید انتخاب که یکس مورد در رو کار نیا وقت چیه اون. لهیکارال فقط نه،"

 ".تر ونآس باشه، هیبن کم و فیضع خون اگه گهیم اون":داد ادامه. بود مشخص شیصدا لحن در احترام گفت، یم پدرش مورد در زيیچ هروقت
.شده بسته بحث موضوع دوباره که کنم احساس توانستم یم. دوخت بود، شده کیتار حاال که جاده به را نگاهش

"؟یرزال و امت و"

".بشه خودش واسه یازم مثلِ من واسه یرزال بود دواریام لیکارال که دمینفهم ها مدت تا اورد، خانواده به رو یرزال لیکارال بعدش،"

 دایپ رو خرس هی کرد یم شکار داشت یوقت. میبود ایآپاالچ تو موقع اون. نبود خواهر هی از شتریب وقت چیه اون اما":کرد كناز یچشم پشت
 دارم تازه. بکنه رو کار نیا نتونه خودش که دیترس یم. لیما صد از شتریب برد، لیکارال شیپ تا رو امت یرزال. بکشه رو امت بود کینزد که کرد

".بوده سخت ش واسه چقدر سفر اون که فهممیم
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.کند نوازش را ام گونه دستش پشت با تا کرد بلند- بودند گرید هم دست در هنوز که- را مان دستان و انداخت من به داري معنا نگاه

.دمیدزد چشمانش تحمل قابل ریغ ییِبایز از را نگاهم ".داد انجامش اما":بدهم یدلگرم او به کردم یسع

 یبعض. بودند گهیهمد با اونا حاال تا موقع اون از و. کرد قوي یکاف ي اندازه به رو اون که دید صورتش تو زيیچ یرزال. آره":کرد زمزمه یآرام به
 نظر به یعال فرکس. میبمون جا هی میتون یم شتریب م،یجوونتر میکن وانمود یهرچ اما. کرده ازدواج زوجِ هی مثل کنند؛یم یزندگ ما از جدا وقتها

".میکرد نام ثبت رستانیدب هی تو یهمگ نیهم واسه د؛یرسیم

".میبر شون یعروس به دوباره گهید سال چند میش مجبور کنم فکر":دیخند

"جسپر؟ و سیآل"

. دنیرس بهش یخارج کمک بدون اونا میرسیم بهش ما که همونطور دادن، پرورش رو شون وجدان هردوشون. نادرند مخلوق دو جسپر و سیآل"
 من مثل اونم. کرد داشیپ سیآل. کرد ترکشون و شد افسرده اون. متفاوت یلیخ ي خانواده هی داشت، تعلق گهید ي خانواده... هی به جسپر

".داره مون انواع عاديِ حالت وراي و باالتر از ییها موهبت

".بخونه رو مردم ذهن تونست یم که بودي یکس تنها یگفت". بودم شده زده شگفت "واقعا؟":کردم قطع را حرفش

 اما. فتنیب اتفاق خوان یم که ییزایچ فتند،یب اتفاق داره احتمال که ییزایچ نهیبیم رو زایچ اون. دونه یم اي گهید زايیچ اون. داره قتیحق"
".شنیم عوض زهایچ. نشده نوشته سنگ رو ندهیآ. هیذهن یلیخ

 واقعاً را چشمانش نبودم مطمئن که عیسر قدر آن. دیدزد من از را نگاهش سرعت به و کرد نگاه صورتم به. شد سفت فکش گفت را نیا یوقت
.بودم کرده تصور فقط ای ام دهید

"/نهیب یم ییزایچ چه"

 و دید رو مون خانواده و لیکارال اون. بدونه نویا خودش نکه يا از قبل یحت گشت؛ یم دنبالش داشت جسپر دونست یم و دید رو جسپر اون"
 و شن یم کینزد هامون همنوع از گروه هی یک مثالً که نهیب یم شهیهم. ستره حسا نها انسا ریغ به اون. کنند دامونیپ تا ناومد گهیمد ه با اونا
".بکنن ممکنه ییدهایتهد چه

کنند؟ حرکت ما انیم در ناشناخته توانستند یم نفرشان چند. بودم شده زده شگفت "نوعات؟ هم... ادنیز اونا"

 من به داري معنا نگاه-  "گذاشتن، کنار رو ها آدم شما کردن شکار و هستن ما مثل که ییاونا فقط. مونن ینم جا هی اکثراً اام. ستنین ادیز نه"
 کیکوچ ي دهکده هی تو م،یکن دایپ خودمون مثل گهید ي خانواده هی میتونست فقط ما. کنن یزندگ ها آدم کنار یزمان هر تا تونن یم"- اندخت

 کنن یم یزندگ... اي گهید طور که ییاونا. کرد یم توجه جلب و بود ادیز تعدادمون اما. میکرد یم یزندگ گهید هم با یزمان هی. آالسکا تو
".بشن متحد گهیهمد با دارن دوست

"ه؟یبق و"

 هیبق با هم یگاه گه اما. شهیم کننده خسته اي گهید زیچ هر مثل نمیا اما. میکن یم یزندگ طوري نیا ها وقت یبعض همه اما. ولگردن شتریب"
".دنیم حیترج رو شمال اکثرمون چون میشیم روبرو
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 وانیا چراغ. نبود آسمان در یماه چیه. بود کیتار و ساکت یلیخ. کرد خاموش را وانت او و میبود کرده توقف ام خانه جلوي حاال "؟یچ واسه"
.امدهین خانه به هنوز پدرم که دمیفهم و بود خاموش

 تصادف که نیا بدون بزنم قدم ابونیخ تو آفتاب تو تونمیم یکنیم فکر بود؟ باز چشمهات اصالً ظهر از بعد امروز":گفت زيیآم هیکنا لحنِ با
. میبر رونیب میبتون هم روز تو که خوبه. جهان تو ها مکان نیتر آفتاب کم از یکی م،یکرد انتخاب رو نسوالیپن کیالمپ که داشته یلیدل هی بشه؟

".یش خسته شب از یتونیم چقدر ب،یعج سال هشتاد تو یکن باور یتون ینم

"گرفتن؟ نشأت نیا از ها افسانه پس"

".احتماالً"

"جسپر؟ مثل اومده؟ گهید ي خانواده هی از سیآل و"

 کرده درستش که یکس. بوده تنها شده داریب یوقت. کرده درستش یک دونه ینم و نداره ادی به رو شیانسان یِزندگ اصالً سیآل. رازه هی نیا نه،"
 هی دونستینم و بود دهیند و لیکارال و جسپر اگه نداشت، رو گهید ادراك اون اگه. اومده دلش چطور ای چرا فهمه ینم چکدوممون یه و رفته

".شه یوحش هی به لیتبد کامالً بود ممکن شه،یم ما از یکی روزي

 حدم از شیب کنجکاويِ. افتاد قور و قار به شکمم ،یشرمندگ کمال با اما بپرسم مخواستیم که داشتم اديیز سواالت و بود سرم در اديیز افکار
.ام گرسنه شدت به که دمیفهم یم حاال. نشوم ام یگرسنگ ي متوجه بود شده باعث

".ندازم یم شام از رو تو دارم. متاسفم"

".واقعا. خوبم من"

".رهیم ادمی. نبودم خورهیم غذا که یکس با وقت چیه مدت نیا تو"

 ام دانهینوم ادیاعت. دادی م لو مرا میصدا چطور کردم،یم صحبت که یدرحال دانستم یم. بود تر راحت گفتنش ،یکیتار در ".بمونم تو با خوام یم"
.او به

".تو امیب تونم ینم":دیپرس

.است نشسته آشپزخانه در پدرم ي کهنه یِصندل روي مانند، خدا موجود نیا که کنم تصور توانستم ینم "خواد؟ یم دلت"

.کرد یم باز میبرا را آن داشت و بود من در کنار زمان همان در باًیتقر و دمیشن را در شدن بسته آرام صدايِ ".ستین یمشکل اگه آره"

".اي یانسان حرکت عجب":کردم فیتعر

".ادیم کار رو داره دوباره قطعاً"

.آنجاست هنوز که شوم مطمئن تا کنم نگاهش یچشم ریز مکرراً بودم مجبور هک قدري به. رفتی م راه کنارم در یآهستگ به شب، در

 تکان و خارقالعاده موجود آن گرید اما بود، گونه ایرو اش ییبایز و دهیپر رنگ هنوز نکهیا وجود با. دیرس یم نظر به تر یمعمول یلیخ ،یکیتار در
.نبود مان یآفتاب ظهرِ از بعد ي دهنده
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.ستادمیا چارچوب ي مهین در. کرد باز میبرا را آن و رساند میجلو در به را خود

"بود؟ باز در قفل"

".کردم استفاده طاق رِیز دیکل از نه،"

 بودم مطمئن. برگشتم سمتش به بودم، برده باال را میابروها که یدرحال. کردم روشن اي ضربه با را ورودي وانیا چراغ و رفتم داخل به زنان قدم
.بودم نکرده استفاده دیکل آن از او جلوي چوقتیه

".بودم کنجکاو بهت راجع"

.کردم یم نشیتحس شتریب. کنم پر الزم تیعصبان با را میصدا نتوانستم ینوع به "کردي؟ یم رو میجاسوس تو"

"بدم؟ انجام شب تو که هست هاي گید کار چه":نبود مانیپش

 همان روي. نداشت ازيین ییراهنما به. بود آنجا من از قبل او. رفتم آشپزخانه سمت به هال، از و گذاشتم کنار را موضوع نیا لحظه، آن براي
.بود نشسته کنم، مجسمش آن روي بودم کرده یسع که اي یصندل

.ندازمیب گريید جاي به را نگاهم توانستم تا دیکش طول اي لحظه. بود کرده روشن را آشپزخانه اش ییبایز

 گرم تا فرستادم ویماکروو داخل به و گذاشته بشقاب روي اي تکه. آوردم رونیب خچالی از را شبید ايیالزان م،شد متمرکز شامم آوردن روي
.شود

.نداشتم بر بشقاب روي از را نگاهم کردم، یم صحبت که یهنگام. بود پونه و ینیزم بیس بوي از انباشته آشپزخانه د،یچرخ

"بار؟ هی وقت چند هر":دمیپرس عادي یحالت با

.دمیکش رونیب گر،ید تفکرات رشته کی از را او دیرس یم نظر به"هوم؟"

"نجا؟یا ومديیم بار هی وقت ند":برنگشتم هم باز

".نجایا امیم شب هر باًیتقر"

"چرا؟":برگشتم زده، رتیح

".یزنیم حرف خواب تو". بود یهیبد حرفش انگار که زد یم حرف طوري "!یجالب یلیخ یخواب یوقت"

 یم البته. کردم استفاده گاه هیتک عنوان به آشپزخانه شخوانیپ از. افتی ادامه میموها خط تا و دیرس صورتم به حرارت "!نه":زدم نفس نفس
!شوم نگرانش نجایا که باشد زيیچ کردمینم فکر اما. گذاشت یم سرم به سر مادرم مسئله، نیا سر زنم؛ یم حرف خواب در دانستم

"؟یهست یعصبان دستم از یلیخ":دش نیاندوهگ ناگهان صورتش

.زنم یم نفس نفس رسد یم نظر به کردم احساس "داره یبستگ"

.کرد صبر
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"؟یچ به":کرد اصرار

".ديیشن یچ نکهیا به":دمینال

.گرفت دستانش در را دستم اطیاحت با. بود کنارم صدا، یب و فوراً

 نگاه گريید جاي به کردم یسع. بودم زده خجالت. کردی م نگاهم رهیخ. آورد نییپا چشمانم سطح تا را صورتش ".نباش ناراحت":گفت ملتسمانه
.کنم

 االن اما زدي،ی م حرف خونه مورد در ادیز قبالً. کنهیم قرارت یب صداش اد،یم بارون یوقت و. ینگرانش شده، تنگ مامانت واسه دلت ":کرد نجوا
.نکند ناراحتم ن،یا از شتریب است دواریام نمیبب توانستم یم .دیخند یآرام به".سبزه یلیخ که یگفت بار هی. شده کمتر

"گه؟ید و":کردم تقاضا

".یگفت هم رو من اسم":کرد اقرار. دمیرس یم داشتم زيیچ چه به دانست یم

"اد؟یز":دمیکش یآه شکست، روي از

"قدره؟ چه ادیز از منظورت قاًیدق"

".نه اوه،":انداختم نییپا را سرم

.دیکش آغوش در مرا یعیطب یالتح با و ینرم به

".کشمینم خجالت موضوع نیا از من و. بود تو مورد در ش همه نم،یبب خواب تونستم یم منم اگه. نباش یخجالت":کرد زمزمه گوشم در

 بازوانش در. میدید آمد یم مان سمت به هال از که جلو ي پنجره از را چراغ برق و میدیشن آجري راه روي را ها چرخ صداي هردو سپس
.زد خشکم

"نجام؟یا من بدونه دیبا پدرت":دیپرس

"....ستمین مطمئن":کنم فکر درموردش عاًیسر کردم یسع

"...گهید وقت هی پس"

.بودم تنها من و

".ادوارد":کردم نجوا

.چیه گرید بعد و دمیشن حمانندي رو ي خنده

.چرخاند در قفل در را دیکل پدرم

.دیرس ینم نظر به یپرت سوال هم یلیخ حاال اما باشد؟ توانستیم گريید کس چه. شد یم رنجشم عثبا قبالً نیا "بال؟":زد صدا
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 گذاشت،یم قدم داخل به او که طور نیهم و آوردم رونیب ویماکروو از را شامم. نشود میصدا ي لحنبرآشفته ي متوجه بودم دواریام ".نجامیا"
.آمدند یم صدا و سر پر اریبس نظرم به او قدمهاي ارد،ادو با روز کی گذراندن از بعد. نشستم زیم پشت

 پشت اورد،یب درشان تا ستادیا یم شیها چکمه ي پاشنه روي که طور نیهم ".یخستگ از رمیمیم دارم بدي؟ بهم اون از کم هی یتون یم"
.باشد گاهش کهیت تا داشت نگه را ادوارد یِصندل

.سوزاند را زبانم. خوردم یم را خودم غذاي کردم،یم آماده را او ايغذ که طور نیهم و برداشتم خودم با را میغذا

 روي را وانیل که طور نیهم. ستدیبا زبانم سوزش تا دمیکش سر را خودم رِیش و کردم ریش از پر را وانیل دو شد، یم گرم شیایالزان که یهنگام
 دار خنده) ادوارد(یقبل صاحب با تفاوتش ، نشست یصندل روي یلچار. لرزد یم دستم دمیفهم و خورد یم تکان شدم متوجه گذاشتم، یم زیم

.بود

  ".ممنون":گفت گذاشتم،یم زیم روي را شیغذا که طور نیهم

.مردم یم اتاقم، به کردن فرار براي اقیاشت شدت از داشتم. شدند یم خارج دهانم از عجله با کلمات "بود؟ چطور روزت":دمیپرس

"دادي؟ انجام ،یبکن یخواستیم که رو ییکارا چطور؟ تو... گرفتن یم ور ها طعمه ها یماه. بود خوب"

.برداشتم گريید بزرگ ي تکه " بمونم خونه تو که بود اون از بهتر امروز... واقعاً"

.کردینم ادا را مطلب حقِ بود، یقشنگ روز کردم فکر خود با"بود یقشنگ روز":کرد موافقت

.دمیکش سر را ریش هی یبق و برداشتم را وانمیل ،کردم تمام را ایالزان هی تک نیآخر

کرد متعجبم بودنش اریهوش"داري؟ عجله"

.خوابم یم زودتر. ام خسته آره،

برود؟ باال دقتش که باشد یشب دیبا امشب چرا اوه چرا، ".ايیم نظر به زده جانیه ییجورا هی":کرد نشان خاطر

 حوله روي وارونه صورت به و کردم زیتم ییشو ظرف در را میبها بشقا سرعت به. بود نیا میبگو توانستم پاسخ در که زيیچ تمام" واقعاً؟"
.شوند خشک تا مشان گذاشت

".ست شنبه امروز":گفت متفکرانه

.ندادم جواب

"نداري؟ هاي برنام امشب":دیپرس ناگهان

"بخوابم کم هی خوام یم فقط. بابا نه"

.دهد نشان آرام را خودش کردی م یسع اما بود بدگمان "ها؟ ستند،ین تو نظر مورد سیک شهر پسرهاي از کدوم چیه"

.نکنم دیتاک پسرها ي کلمه روي یلیخ او، با بودن صادق براي بودم مراقب "نگرفتن رو چشمم هنوز پسرها از کدوم چیه نه،"
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"هیمیصم بودي گفته... وتنین کیما دیشا گفتم"

".بابا دوسته هی فقط اون"

".کردن جستجو به کن شروع بعد کن صبر دانشگاه تا. یخوب اندازه از شیب شون، همه واسه تو لهرحا به خب،"

.باشد رفته خانه از کنند را خود کار هرمونها نکهیا از قبل دخترش که پدري؛ هر ايیرو

"هیخوب فکر نظرم به":کردم قبول رفتم، یم باال ها پله از داشتم که طور همان

.دهد یم گوش انتظارم، در را عصر تمام که نبود یشک "زمیعز ریخ به شب":گفت سرم پشت

.نمتیبیم ،یکن چک را من تا یکش یم سرك اتاقم در یوقت امشب".بابا نمتیب یم صبح"

 با عدب. بستم محکم بشنود، که اي اندازه به را در. دهم نشان آهسته و خسته را میها قدم کردم یسع رفتم، یم باال ي طبقه به که طور نیهم
 ها درخت نفوذ قابل ریغ هاي هیسا و یکیتار چشمانم. شدم خم رونیب سمت به و کردم باز را پنجره. دمیدو پنجره تا پا نوك روي سرعت، تینها
.دیکاوی م را

.است احمقانه یلیخ کارم کردم احساس"ادوارد":زدم صدا

"بله؟":داد را جوابم سر پشت از اي خنده صداي. سکوت

.دمیچرخ د،یپر یم دهانم سمت به تعجب از دستم کی که یدرحال

.بودن راحت ي نمونه. بودند زانیآو تخت نییپا از شیپاها و سرش پشت دستانش. بود باز بناگوش تا ششین. دیکش دراز تختم روي

.نشستم نیزم روي لرزان".اوه":گفتم زنان نفس

.کند یمخف برد یم که را یلذت کرد یسع و داد فشار هم روي را شیها لب"متاسفم"

".کردن کار به کنه شروع دوباره قلبم تا بده فرصت بهم هیثان چند فقط"

 کنار را من و بودم نوزاد کی انگار گرفت را دستانم باالي. کند بلندم اش، دهیکش بازوان با تا شد خم سپس. نترساند را من دوباره تا ستادیا آرام
.نشاند تخت روي خودش

"چطوره؟ قلب": گذاشت دستم روي را سردش دست"؟ینیشینم کنارم اچر":داد شنهادیپ

".شنويیم من از بهتر رو صداش مطمئنم بگو؛ بهم تو"

.لرزاند را تخت شیصدا یب ي خنده کردم حس

 فکر بود، اتاقم در ادوارد بود، خانه در پدرم که یدرحال که نیا به. میداد گوش قلبم ضربان صداي به مانیهردو و مینشست ساکت اي هیثان چند
.کردم یم

"باشم؟ آدم تونم یم اي لحظه چند":دمیپرس
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.بروم دیبا که داد نشان دست کی با "حتما"

. میبگو را نیا اي رانهیسختگ حالت با کردم یسع

 "بمون"

.شود یم لیتبد مجسمه کی به دارد تختم، ي لبه در انگار که گرفت یحالت ".قربان چشم"

 رونیب سمت به و بماند خاموش چراغ گذاشتم.برداشتم زیم روي از را ام یبهداشت لیوسا فیک و نیزم روي از را رمشلوا زکنانیخ و جست
.بستم را در و دمیلغز

 خواستم یم. نشود مزاحمم یچارل تا بستم بلندي صداي با را ییشو دست در. بشنوم آمد، یم باال پله راه از که را ونیزیتلو صداي توانستم یم
 توانستی نم حمام داغ آب اما. کردم پاك را ایالزان آثار تمام. باشم عیسر و کامل کردم تالش زدم، مسواك شدت با را میها دندان. باشم عیسر
.کرد آرام را ضربانم و کرد شل را پشتم هاي چهیماه. شود تمام عیسر

 را انتظارم و نشسته اتاقم در که ادوارد به کردم یسع. ستمه صبح امروز آدم همان که داد یم من به را احساس نیا میشامپو آشناي بوي
.کنم تکرار را کردن آرام هی پروس تمام بودم مجبور صورت آن در چون نکنم فکر دیکشیم

 را میخاکستر شلوار و شرت یت. کردم خشک را خود شدت، همان با باز و بستم را آب ریش. کنم ریتاخ توانستم ینم نیا از شتریب آخر، در
 در حاال، و. کنم سرزنش را خودم بود، گرفته قبلم تولد دو براي مادرم که سکرت ازیکتوریو هاي ژامهیپ اوردنین براي که بود رید یلیخ. دمیپوش
.بودند خانه در میکشو در بود، شانیرو شان متیق برچسبِ هنوز که یحال

 را دندان ریخم و برس و انداختم فیکث هاي لباس سبد در را حوله. دمیکش شانیرو محکم را برس سپس، و دمیکش میموها روي را حوله دوباره
.ندیبب سیخ موهاي و ژامهیپ با را من یچارل تا آمدم نییپا ها پله از سرعت به بعد. کردم پرت فمیک در

".ریخ به شب"

.ردیبگ را کردنش چک جلوي نیا امشب، دیشا. بود خورده جا دنمید از دیرس یم نظر به واقعاً ".بال ریخ به شب"

.بستم سرم پشت محکم را در و دمیپر اتاق داخل به. باشم صدای ب تا کردم را ام یسع تینها. رفتم باال یکی تا دو را ها پله

 تکان ناگهان شیها لب. زدم لبخند. بود نشسته ام کهنه ي مالفه بر سیادون از اي مجسمه مثل. بود نخورده تکان شیجا از اي ذره ادوارد
.شد زنده مجسمه ردند؛خو

.آوردم در یشکلک "قشنگه"برد باال را شیابرو کی. شد امی میقد لباس و سیخ موهاي ي متوجه. کردند ام یبررس چشمانش

".ادیم بهت نه"

.کردم نگاه یچوب نیزم روي هاي خط به. نشستم کنارش زانو چهار و رفتم کشینزد "یمرس":کردم زمزمه

"د؟بو یچ واسه ها نیا ي همه"

".شم میج خوام یم کنهی م فکر یچارل"
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"چرا؟" کرد فکر اي لحظه"اوه"

.باشد باخبر یچارل افکار از زدم، یم حدس که زيیچ از تر واضح توانست ینم انگار

".ام نزده جایه اندازه از شیب ظاهراً"

.کرد یبررس را صورتم و آورد باال را ام چانه

"ايیم نظر به پرشور یلیخ واقعاً"

.ستادمیا ساکت کامالً. گذاشت پوستم روي را هاش گون و کرد کج صورتم سمت به آرام را رتشصو

"...اووم": دیکش نفس

.کنم تمرکز کردن شروع روي یآشفتگ با تا دیکش طول قهیدق کی. کنم مطرح یدرست سوال بود، کردنم لمس درحال یوقت که بود سخت یلیخ

"..یباش کینزد بهم که تره راحت ت واسه یلیخ گهید االن... ادیم نظر"

 پروانه، بالِ از کتر سب که کردم احساس را شیها دست. خورد سر فکم هاي گوشه تا اش ینیب "اد؟یم نظرت به طور نیا"کرد زمزمه یآرام به
.کنند لمس را گوشم شکاف بتوانند شیبها ل تا زدند کنار را نمناکم موهاي

.بدهم رونیب را نفسم دمکر یسع "نتره آسو یلیخ یلیخ":گفتم

"هوم"

.کردند پاره را افکارم ي رشته کردند، لمس را کتفم استخوان یآرام به که انگشتانش اما کردم شروع دوباره "..شدم کنجکاو"

"بله؟":گفت آرام

.کرد یم ام زده خجالت لرزانم صداي"نظرت؟ به نجوره؟یا چرا"

  ".است توانستن خواستن". کردم حس گردنم روي را نفسش لرزش د،یخند یوقت

 گریکدی به اي لحظه چند اط،یاحت روي از. بشنوم را نفسش صداي نتوانستم گرید من و زد خشکش کردم، حرکت نکهیا محض به دم؛یکش عقب
.دیرس یم نظر به جیگ ظاهرش شد، شل یآرام به اش شده سفت فک بعد، و میشد رهیخ

"کردم یاشتباه کار"

".یکن یم م وونهید داري. برعکس ،نه":دادم حیتوض شیبرا

 نقش صورتش بر اي روزمندانهیپ لبخند آرام آرام "واقعا؟". دیرس یم نظر به یراض کرد، صحبت به شروع یوقت. کرد یبررس مختصراً را حرفم
.بست

"بزنم؟ دست ت واسه خواي یم":دمیپرس طعنه به



کتابخانه نودهشتیا                                           نی میر   استف –گرگ و میش 

w w w . 9 8 i a . c o m 187

"ها هیما نیا تو زيیچ ای گذشته، سال صد تو... م زده شگفت نديیخوشا شکل به فقط من". زد پوزخندي

... باشم باهاش بخوام که کنم دایپ رو یکس بتونم نکردم باور وقت چیه. نکردم تصور رو زيیچ نیچ هم وقت چیه":داشت یشوخ لحن شیصدا
"...بودن تو با... کنم عمل بخو من، واسه نایا هی هم بودن دیجد وجود با که، نیا دنیفهم بعد و. برادرهام و خواهرها از ریغ ییجورا هی

".یکن یم عمل خوب زیچ همه توي":کردم اشاره

.میدیخند یآرام به دو هر و کرد قبول را موضوع نیا. انداخت باال شانه

"ظهر از بعد نیا باشه، آسون انقدر تونه یم االن طوري چه یول":آوردم فشار او به

 قابل ریغ هم واس کردن رفتار طور اون. متأسفم بابت نیا از. بودم نگرفته میتصم هنوز.. .ظهر از بعد امروز یول. ستین آسون نی":دیکش یآه
"بود بخشش

".نه بخشش قابل ریغ":کردم مخالفت

"..باشم قوي یکاف هی انداز به که نبودم مطمئن ،ینیب یم":داد ادامه کرد، یم نگاه نییپا به که یدرحال ".ممنون":زد لبخندي

 مچِ عطر "باشم روزیپ... بود ممکن من که داشت وجود امکان اون هنوز یوقت و"فشرد صورتش به متیمال با را آن و برداشت را دستانم از یکی
... بدم انجام من که ستین ممکن اصالً که ام، قوي یکاف هی انداز به که قبولوندم ذهنم به که یوقت تا. بودم حساس... من"کرد استشمام را دستم

"مبتون اصالً من که

.بود یانسان... یلیخ نیا. بودم دهیند کلمات انتخاب براي تقال حال در را او حال به تا

"ست؟ین ممکن اصالً االن پس"

.زدند یم برق هم یکیتار در یحت شیها دندان "است توانستن خواستن":کرد تکرار لبخند با

"بود آسون! واو":گفتم

.بود سرزنده هنوز اما کرد، انجو یآرام به. دیخند و انداخت عقب به را سرش

"تو واسه آسون":کرد اصالح کرد، یم لمس را ام ینیب انگشتش نوك با که یحال در

.شد جدي صورتش یناگهان طور به بعد و

"کنم ترکت بتونم ستمین مطمئن واقعاً بشه، حد از شتریب... نیا اگه. کنم یم رو میسع دارم":کرد نجوا دردناك ییصدا با

.نداشتم دوست را کردن ترك هی دربار صحبت. کردم اخم

 ازت اي یطوالن مدت اگه. شده کم تمیحساس آوري شگفت طور به و. داشتم سرم توي رو تو بوي روز تمام. شهیم تر سخت نیا فردا و":داد ادامه
"اول از نکنم فکر گرچه،. کنم شروع دوباره دیبا باشم، دور

.کنم پنهان را میصدا در موجود اقیاشت و شور توانستم ینم "نرو پس":دادم جواب
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"کنهیم یراض منو نیا":داد پاسخ

دستب مثل را بلندش دستان کرد، یم صحبت که طور نیهم اما "تمیزندان من اریب رو دستبندها"شد آرام میمال لبخندي با صورتش

.بود دهیخند بودم، گذرانده او با که گريید زمان هر از شتریب امشب. خودش نیآهنگ ي خنده همان د،یخند. بست مچم به ندي

 رشیتصو دنید ای زیچ هی ي درباره خوندن نیب فرق ست؟ین. هینکردن باور. ها حرف نیا و عشق نیاول شکوه باشه؟ طوري نیا دینبا":زد لبخندي
"کردنشه تجربه با

"کردم یم فکر که هیزیچ از تر قوي. داره فرق یلیخ":کردم موافقت

"بودمت دهیند جوري نیا قبالً! اي شهیهم از تر نیب خوش... یلیخ امشب":گفتم کردم، یم دقت ارشرفت به که طور نیهم

 هزار صدها اش درباره تاحاال. حسادت حس" بفهمم را منظورش تا کردمی م تمرکز دیبا کردند؛ یم دایپ انیجر سرعت به کلماتش حاال "مثال"
"...کرد ام شوکه اما. بفهمم خوب نویا کردم یم فکر. دمید مختلف هاي لمیف و ها نقش تو رو گرانیباز هاي عکس و خوندم بار

"ادته؟ی بري رقص به باهاش کرد درخواست ازت کیما که رو روزي":گرفت اي افهیق

".کردي من با زدن حرف به شروع دوباره تو که روزي همون":آوردم یم ادی به گريید لیدل به را روز آن گرچه دادم؛ تکان سر

 تونستم ینم که بودم یعصب شهیهم از شتریب یحت. بود یچ دمینفهم اول داشتم تیعصبان احساس باًیتقر شدم، ریغافلگ خشم هاي شعله از"
 صورت هر در که دونستم یم بود؟ کار تو اي گهید کس دست ای بود؟ دوستت خاطر به فقط. کردي رد اونو چرا و یکن یم فکر یچ به بدونم
".نشوم دلواپس کردم یسع پس. شمبا نگران نداشتم حق

.کردم اخم یکیتار در. دیخند بسته دهان با "گرفت شکل صف هی واست بعد و"

 دنید خاطر به که خاطري یِآسودگ تونم ینم. دهیم دست بهت یحال چه و یگیم یچ بهشون نمیبب تا کردم صبر مضطربانه یلیدل چیه بدون"
"بشم مطمئن تونستم ینم اما. کنم انکار رو کردم احساس ات، چهره تو دلخوري

 درست دونستم یم که زيیچ نیب میعظ تفاوت خاطر به دمت،یدی م خواب تو که نطور یهم رو، شب تمام. نجایا اومدم که بود یشب نیاول اون"
.رفتم کلنجار خودم با خواستمیم اونچه و بود یاخالق و

 یکی ای کیما به باالخره یزمان هی بري، و بذاري تا کنم ترکت یسال چند ای بدم دامها کردنت جواب به د،یبا که طور همون اگه که دونستم یم
"کرد یم ام یعصب نیا و. داديی م مثبت جوابِ اون مثل

 یب با اما. شدي داریب کردم فکر اول طوریکه به کردي،ی م صحبت واضح یلیخ. یگفت رو اسمم بودي دهیخواب که طور نیهم. بعد و":کرد زمزمه
.ديیکش آه و یگفت لب ریز گهید بار هی را اسمم و زدي غلت ريقرا

 بود، ساکت اي لحظه براي کنم یمحل یب بهت تونم ینم نیا از شتریب که دمیفهم و... یجیگ و یسست احساس. داد دست بهم یاحساس هی"
".دادیم گوش بود، افتهی شدت که قلبم یناگهان صداي به داشت دیشا

 پست وتونین کیما اون ي درباره تو از یچارل یوقت حاال، نیهم! نامعقول و. کردم یم فکر که هیزیچ از تر قوي یلیخ ه،یبیعج زیچ اما"
.داد تکان تیعصبان با را سرش "...دیپرس
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"ديیم گوش که دونستم یم دیبا":دمینال

"البته"

"شد؟ تیحسود نیا واسه جدي هرحال، به"

 م واسه چون کنم یم احساس شتريیب قدرت با زویچ همه و ،یکن یم زنده من در دوباره رو تینسانا داري تو. کارم تازه زایچ نیا تو من"
"داره یتازگ

 تو واسه یرزال خالص، ییِبایز از یتجسم ،یرزال یرزال شنومی م یوقت. ختهیبرانگ رو تیحسود که نیا به راجع صادقانه، یول":انداختم دستش
"کنم؟ رقابت باهاش تونم یم طور چه نباشه، ای باشه امت حاال بوده، شده درست

 که ییجا تا. فشرد خود ي نهیس به مرا و چاندیپ خود دور به را ام افتاده دام به هاي دست. دندیدرخش یکم شیها دندان ".نداره وجود یرقابت"
.بود ارانهیهوش هم تنفسم یحت ماندم، ثابت توانستمیم

 صدم کی نه، دهم، کی وقت چیه نداشت، تعلق بهش امت اگه یحت نبود، خواهر مثل م واسه اگه یتح اما خوشگله خودش نوع به یرزال البته"
".باشه داشته م واسه تونهی نم رو داري برام تو که یتیجذاب

 م یچ دنبال دونستم ینم بودم یکامل موجود خودم الیخ به مدت نیا تو و گشتم تو و خودم انواع تو سال نود باًیتقر" بود متفکر و جدي حاال
"نبودي زنده هنوز تو چون کردم ینم دایپ زيیچ و گردمی

 مجبور اصالً". کرد یم گوش رفتنش نییپا و باال صداي به و داشت هیتک اش نهیس به صورتم هنوز "ستین منصفانه یلیخ نظر":کردم زمزمه
"باشه؟ آسون واسم انقدر دیبا چرا کنم، صبر نبودم

 فقط شد آزاد دستم مچِ کرد رها را شیها دست از یکی "کنم تر سخت هت واس رو کار دیبا من. یگیم درست"کرد موافقت یسرگرم روي از
.کرد نوازش یآرام به کمر تا سر باالي از را مرطوبم موهاي. ردیبگ را آن گرشید دست با که نیا براي

. تیانسان به ،یکن پشت عتیطب تمام به دیبا فقط. ستین اديیز زیچ مطمئناً بندازي، خطر به رو تیزندگ یمن شیپ که هاي یثان هر دیبا فقط"
"داره؟ یارزش چه کار نیا

"دادم دست از زيیچ کنم ینم احساس اصالً کم یلیخ"

.شد یباستان یاندوه از پر ناگهان شیصدا و "نه هنوز"

.بودند شده قفل میمچها دور به یمحکم به شیها دست اما کنم نگاه صورتش به تا بروم عقب کردم یسع

 را خودم توانستم یسخت به. شد دیناپد و کرد رها را دستم ناگهان او اما. شدم حرکت یب "؟..یچ ":کردم دنیپرس به شروع دوباره. شد خشک
.نخورم نیزم صورت با تا کنم کنترل

.کرد یم صحبت یکیتار کجاي از میبگو توانستم ینم "!بکش دراز"گفت مانندي خش خش صداي با

 شود مطمئن تا انداخت ینگاه یچارل. دمیشن را در شدن باز صداي. بودم شده جیگ. دمیچیپ میپتو داخل دم،یخواب یم شهیهم که طور همان
.دمیکش یم نفس آرام زي،یآم اغراق صورت به. باشم است قرار که هستم ییجا همان
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 میرو پتو ریز ادوارد خنک بازوي بعد و. باشم دهیشن را دنشش بسته صداي نبودم مطمئن اما بود در صداي به گوشم. گذشت اي یطوالن مدت
.گوشم روي لبش و بود

.آمد یم در نهیس از داشت قلبم "!یلعنت":گفتم کنان من من

.بود ییالال به هیشب ست؛یچ دمینفهم اما کرد، زمزمه را یآهنگ لب ریز

  "؟یبخواب تا بخونم آهنگ برات دیبا":کرد مکث

".بره یم خوابم تو وجود با انگار حاال. درسته":دمیخند

"یکنیم رو کار نیا شهیهم تو":آورد ادمی به

"ییجا نیا که دونستمینم ما":دادم پاسخ سردي به

.آمد بند نفسم "...یبخواب خواي ینم اگه پس":کرد شنهادیپ و گرفت دهیناد را لحنم

"بخوابم؟ خوام ینم اگه"

"؟یکن کار چه خوايی م صورت نیا در":دیخند یآرام به

.بدهم را جوابش توانستم ینم اول

"ستمین مطمئن":گفتم باالخره

".بگو بهم یگرفت رو متیتصم وقت هر"

.کنم احساس خورد،یم سر ام چانه کینزد که را اش ینیب بازدم و خنکش نفس توانستم یم

".شده کم تتیحساس کردم فکر"

 دي،یم گل بوي تو. ادین خوشم شراب عطر از که شه ینم لیدل کنم، یم یستادگیا شراب خوردن مقابل در نکهیا خاطر به فقط":کرد زمزمه
"فتهیم آب آدم دهنِ. ایزیفر ای... بنفشه بوي

".دمیم یخوراک بوي چقدر نگه بهم یکس که روزي ادیم شیپ کم یلیخ آره،"

.دیکش یآه بعد و دیخند بسته دهان با

".بشنوم موردت در شتریب خوام یم. کنم کار چه خوام یم که گرفتم رو ممیتصم":گفتم او به

".بپرس ازم خواي یم یچ هر"

 اونچه مقابل در یتون یم جوري چه دمینفهم هنوز من ؟یکن یم کارو نیا چرا ":گفتم. بپرسم را نشیتر یاساس تا کردم غربال را میها سوال
 خاطر به رو خودت چرا دونم ینم فقط. شمیم خوشحال یکن یم که کاري از من که البته ر،ینگ اشتباه رو منظورم لطفاً ؟یکن مقاومت یهست
"؟یکن یم تیاذ زيیچ نیهمچ
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 کامالً که ییها اون ما، نوعان هم تیاکثر.یپرسیم رو نیا که یستین یکس نیاول تو و هیخوب سوال":گفت سپس و کرد یدرنگ دادن جواب از قبل
.اند م،متعجبیکن یم یگزند چطور ما نکهیا از هم اونا ان، یراض شون سهم از

 مرزهاي بر و میبر باالتر که میریبگ میتصم مینتون که شه ینم لیدل... میهست روبرو مسائل سري هی با... ما که خاطر نیا به فقط ،یدون یم اما
".میکن حفظ م،یتونیم که رو تیانسان ذات از هرچقدر تا میکن یسع که. مشیخواست ینم مون کدوم چیه که میکن غلبه یسرنوشت

"برد؟ خوابت":کرد زمزمه قهیدق چند از پس

".نه"

"بودي؟ کنجکاو موردش در که هیزیچ ي همه نیا"

".کامال نه":کردم نازك یچشم پشت

"؟یبدون خوايیم یچ گهید"

"افته؟ یم اتفاق نیا چرا... نهیب یم رو ندهیآ سیآل و تو؟ فقط چرا ؟یبخون رو آدما ذهن یتون یم تو چرا"

.انداخت باال شانه یکیتار در که دمش متوجه

 ییجا یعنی بعدي، یزندگ به خودمون با رو مون یانسان صفت نیتر مهم ما هی هم که داره باور اون. داره هینظر هی لیکارال. میدون ینم قاًیدق"
 هم سیآل و باشم بوده حساس اطرافم ايمه آد افکار به نسبت قبل از دیبا من کنهی م فکر اون. میاریم کنن،ی م دایپ شدت ما در صفات نیا که

".بوده که هرجا داشته، الهام سري هی

"ه؟یبق و اورده، بعدي یِزندگ به یچ خودش"

 بهش یتون یم تو ای اورده، رو شیسرسخت... یرزال و رو قدرتش امت شور، پر دنیورز عشق ییتوانا یازم آورده، رو شیدلسوز حس لیکارال"
".یشق کله یبگ

 آدم احساس به تونه یم اون حاال. بده قرار ریتاث تحت رو گرانید تونسته یم اش هیاول یزندگ تو اون. جالبه یلیخ جسپر "دیخند تهبس دهان با
. کنه زده جانیه رو حالیب عده هی برعکس، ای کنه خونسرد و آروم رو اتاق هی تو یعصبان آدم عده هی تونه یم مثال براي. کنه نفوذ اطرافش هاي

"!هیا رکانهیز موهبت

.ماند منتظر صبورانه کردم، یم فکر که یوقت. بفهمم را نها آ کردم یسع و کردم یبررس بود داده شرح که را یممکن ریغ زهايیچ

"...و باشه داده رییتغ رو اون دیبا نفر هی و داد، رییتغ رو تو لیکارال که، نهیا منظورم شد؟ شروع کجا از نایا ي همه پس"

 تمام که نداري باور تو اگه ای م؟یایب وجود به ها طعمه و ها درنده گه،ید انوع مثل میتونستینم ما خلقت؟ ؟یتکامل ریس اومدي؟ کجا از تو خب"
خود واسه که زيیچ ادیب وجود به ییتنها به خودش تونسته یم جهان نیا

 گون تونسته یم ده،یآفر قاتل هاي نهنگ با رو فک ي بچه و کوسه با رو فیظر یماه که ییروین همون یکن باور که سخته سخته قبولش من
"کنه؟ خلق هم با رو ما هردوي ههاي
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"درسته؟. فکم ي بچه من دمیفهم درست نمیبب بذار"

ش؟یها لب کرد لمس را میموها زيیچ ".درسته":دیخند

 از را اوضاع خواستم ینم. کردم یم رفتار یخوب به دیبا اما. نه ای بود میموها روي شیها لب واقعاً ایآ نمیبب تا برگردم طرفش به خواستم یم
.کنم سختتر شیبرا بود، قبالً که زيیچ

"داري؟ شتريیب هاي سوال ای خواب؟ واسه اي آماده":شکست هم در را کوتاه سکوت

"!ونیلیم دو یکی فقط"

.زدم لبخند تفکرش طرز به یخوشحال با "....بعدي و بعدش روز و م،یدار هم رو فردا ما":آورد ادمی به

".یهست اي افسانه موجود هی تو هرحال به زنه؟ ینم بتیغ فردا که یمطمئن":باشم مطمئن خواستم یم

.داشت دادن قول از ینشان شیصدا ".کنمینم ترك رو تو من"

.کند احساسم را مپوست یناگهان شدنِ گرم توانست یم مطمئنم کردی نم یکمک یکیتار. شدم سرخ خجالت از "...گهید یکی فقط امشب پس"

"ه؟یچ هیقض"

"شد عوض نظرم. الیخ یب نه،"

".یبپرس زيیهرچ ازم یتون یم تو بال،"

.کرد غرولند او و ندادم یجواب

"شهیم بدتر و بدتر یه اما شه،یم دکنندهیناام کمتر افکارت، دنینشن کردم یم فکر یه"

".هیکاف یکن یم سمع استراق رو زنم یم خواب توي که ییحرفا که نیهم. یبخون رو افکارم یتون ینم که خوشحالم"

.دادم تکان را سرم. بود سخت برابرش در مقاومت و بود مشتاقانه یلیخ شیصدا "کنم؟ یم خواهش"

"کنم یم خواهش".ملتمسانه صداي آن هم، باز "هست واقعاً که اون از بدتر هیزیچ کنم یم فکر ،ینگ بهم اگه"

".خب":کردم شروع ند،یبب توانستی نم را صورتم آنکه از خوشحال

"هاست؟ انسان ازدواج مثل... ازدواج... اون ایآ... کنن یم ازدواج زودي به امت و یرزال یگفت"

"؟یبپرس یخواستیم که هیزیچ نیا":شد متوجه د،یخند مانهیصم

.بدهم جواب توانستم ینم. بودم قرار یب

".شدند پنهان تر قوي زیغرا پشت اونجاند، یانسان زیغرا شتریب که گفتم بهت. همونه اديیز حدود تا کنم یم فکر. بله":گفت

.میبگو توانستم یم که بود زيیچ تمام"اوه"
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".بود یخاص منظور کنجکاوي نیا پشت"

"....روزي هی... تو و خودم مورد در... دمیپرس خودم از من... خب"

.دادم نشان واکنش یعیطب طور به و شدم منجمد هم من. شد جدي عاًیسر که بفهمم بدنش یناگهان شدن حرکتی ب از توانستم یم

".بشه ممکن ما براي... که... که کنم ینم فکر من"

"باشم؟ کینزد... قدر اون من اگه شدیم سخت یلیخ تو براي چون"

 لحظه هر دیبا من و. اي شکننده یلیخ و نرم یلیخ تو که نهیا موضوع فقط. کردم یم فکر بهش من که نبود زيیچ اما مشکله هی مطمئناً نیا"
"حادثه هی یسادگ به بال، بکشم رو تو تونم یم راحت یلیخ من. نزنم هاي صدم بهت که باشم حرکاتم مواظب میهست هم با که اي

 قهیدق هی رايب اگه... شم عجول یلیخ اگه". داد حرکت ام، گونه روي بر گذاشتن براي را اش یخی دست. شد لیتبد آرام اي زمزمه به شیصدا
 طور به چقدر یستین متوجه تو. کنم خورد رو هات جمجم اشتباه به ممکنه کنم، لمس رو صورتت که شم خم فقط باشم، نداشته یکاف توجه

"بدم دست از رو کنترلم ینوع چیه به هستم تو با که یوقت تونم ینم وقت چیه وقت، چیه من. هاي شکنند و فیظر باوري قابل ریغ

"دي؟یترس":دیپرس. شد دلواپس ندادم یجواب یوقت دهم، نشان یواکنش تا شد منتظر

"خوبم نه،":باشند صادقانه کلماتم تا کردم، صبر دادن جواب براي اي قهیدق

 با را حرفش "؟....تو حال تابه ایآ":گفت. شد روشن دوباره شیصدا "..کنجکاوم االن هرچند،":رفت فرو فکر در اي لحظه براي دیرس یم نظر به
.نداد ادامه معناداري حالت

".نشدم احساسم نیا کینزد یحت نداشتم، چکسیه به نسبت یاحساس نیچ هم وقت چیه من گفتم که بهت. نه که البته":شدم سرخ ناگهان

"ستنین هم همراه شهیهم شهوت و عشق که دونم یم. دونم یم رو مردم هی یبق افکار من که نهیا فقط موضوع دونم، یم"

"دارن وجود که االن حداقل صورت، هر در. هستن من براي":دمیشک یآه

.دیرس یم نظر به یراض "میمشترک هم با مورد نیا تو حداقل. خوبه"

"نوع؟ اون به هستم، جذاب اصالً من نظرت به خب،":کرد صبر "...تو یانسان زیغرا":کردم شروع

.برد فرو بودند، شده خشک باًیتقر که میموها در یآرام به را دستش و دیخند

"هستم که مرد اما نباشم، آدم من ممکنه":داد نانیاطم من به

.دمیکش ازهیخم ارادي ریغ طور به

"یبخواب دیبا حاال. دادم جواب رو هات سوال":کرد يپافشار

"بتونم ستمین مطمئن"

"برم من خواي یم"
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"نه":گفتم بلندي یلیخ صداي با

.من گوش در متیمال با بزرگ، ي فرشته کی صداي آشنا؛ ریغ ییِالال کی دنکر زمزمه به کرد شروع بعد و دیخند

 به سردش بازوان در داشتم، االن به تا که یاحساس و یذهن هاي استرس از حد از شیب یدرماندگ با شوم، متوجه بتوانم که آن از تر خسته
  .رفتم خواب
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  خانواده کالن –فصل پانزدهم 

  

 زي،یچ. دمیکش دراز بودم، گذاشته چشمانم روي را میبازو که یدرحال ،یسست و یجیگ با. کرد دارمیب گرید ابريِ روز کی کمسوي نور سرانجام
 خود جاي در بروم، خواب نکه يا دیام به و کردم اي ناله. کرد یم مبارزه ام اريیهوش شکستن براي و دیایب ادمی به کرد یم یسع ایرو کی

.آوردند هجوم مغزم به قبل، روز افکار سپس و. دمیغلت

.رفت جیگ سرم که شدم، بلند تند دري"!اوه"

.آمد یم اتاق ي گوشه یِتاب یصندل از آرامش صداي ".ادیم خوشم من یول... شده خشک، علف کوپه هی مثل موهات"

 مغزم یوقت. کردم بغلش و کردم پرتاب سمتش به اتاق، طول در را خودم کردن، فکر هاي لحظ بدون و شدم زده ذوق "؟!موندي تو! ادوارد"
 او به باشد، زده سر من از یاشتباه کار آنکه از ترس با. شدم شوکه کنترلم قابل ریغ احساسات ابراز دنید با و زد، خشکم شد، حرکاتم ي متوجه

.زدم زل

.دیخند او اما

.کردند لمس را پشتم شیها دست. آمده خوشش واکنشم از که آمد یم نظر به اما "!لبته":داد جواب بود، خورده جا

.کردم استشمام را پوستش بوي و گذاشتم هاش شان بر را سرم اط،یاحت روي از

".استیرو هی نیا که بودم مطمئن"

".یستین خالق هم نقدرها او تو":گفت تمسخر با

.رفتم در سمت به و دمیپر میجا از هم باز کردن فکر هاي لحظ یحت بدون و آمد ادمی ناگهان"!یچارل"

 تمام نیا واقعاً بري، یخواست یم اگه. شدم دیناام که کنم اعتراف دیبا. رفت یها باتر میس کردن جدا از بعد بگم دیبا و رفت شیپ ساعت هی"
"گرفت یم جلوتو که بود زيیچ

.بدهد بدي بوي دهانم بودم نگران اما بروم کشینزد دوباره خواستمیم شدت به. ماندم بودم، ستادهیا که ییجا همان

.مقاومت قابل ریغ باًیتقر یدعوت. کرد باز من کردن بغل براي را آغوشش "!زدي ینم جیگ ها صبح معموالً":کرد ادآوريی

".باشم آدم خوامیم وقت گهید قهیدق هی":کردم اقرار

".کنم یم صبر"

.شناختم ینم ظاهر در نه و روند از نه را خودم. بود صیتشخ قابل ریغ احساساتم. رفتم حمام به سرعت به

 به زدن، مسواك از بعد. داشت وجود جانیه قرمز هاي لکه هام گون روي و بودند روشن یلیخ ها چشم بود بهیغر کی باًیتقر نه،یآ درون صورت
 قابل تیموفق اما. بکشم نفس یعیطب یشکل به کردم یسع و دمیپاش صورتم به را سرد آب. کنم باز را شیها یخوردگ چیپ تا رفتم میموها سراغ
.دمیدو اتاقم سمت به باًیتقر. اوردمین دست به هاي توج
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.افتاد تاپ تاپ به قلپم و کرد باز را شیها دست. بود منتظرم آنجا باز آغوش با هنوز که بود معجزه کی مثل میبرا

".گمیم خوشامد رو برگشتت":کرد زمزمه و گرفت آغوش در مرا

.اند صاف شیموها و هاند شد عوض شیلباسها شدم متوجه نکهیا تا داد تکانم سکوت در یمدت

"؟یرفت تو":کردم متهمش کردم، یم لمس را اش تازه لباس ي قهی که یحال در

"کنند؟ یم فکري چه ها هیهمسا برگردم نجا،یا اومدم باهاشون که ییها لباس همون با تونستمی م یسخت به"

.کردم اخم

.اومد قبلش نهات زد حرف. زدند یکوچک برق چشمانش ".ندادم دست از رو یچیه. بودي خواب قاًیعم تو"

"دي؟یشن یچ":دمینال

"!یعاشقم یگفت":گرفتند اي تازه جان اش ییطال هاي چشم

".یدونست یم قبل از رو نیا":آوردم ادشی به و دادم تکان را سرم

".بود نیریش اندازه همون به هم دنشیشن"

.کردم پنهان اش شانه روي را صورتم

"عاشقتم من":کردم نجوا

".یمن یِزندگ االن تو":داد جواب یسادگ به

.داد یم تاب جلو و عقب به را مانیهردو شد، یم تر ینوران اتاق که یدرحال. نبود گفتن براي شتريیب زیچ لحظه آن در

.دارد ادی به را ام یانسان هاي ضعف تمام هک کند ثابت خواست یم ام مطمئن ".ست صبحانه وقت":گفت یمعمول یحالت با سرانجام،

.گرفت فرا یناگهان یترس را صورتش. کردم نگاهش رهیخ باز چشمان با و دادم فشار دستم دو با را میگلو ل،یدل نیهم به

".کنم گريیباز تونم ینم که یگفت یم تو و. کردم یشوخ":زدم پوزخند

".نبود دار خنده":کرد اخم زاريیب با

 ظاهراً،. ام شده دهیبخش شوم مطمئن تا کردم یبررس را اش ییطال چشمان دقت با اما ".یدون یم نویا هم خودت و بود دار ندهخ هم یلیخ"
.بودم شده دهیبخش

".هاست آدم واسه صبحانه وقت کنم؟ درستش دیبا":دیپرس

"باشه اوه"
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 یم مخالفت برد، یم نییپا ها پله از مرا یسادگ به که یدرحال. وردآ بند را نفسم سرعتش. انداخت اش یسنگ هاي شانه روي بر مرا متیمال با
.داد قرارم یصندل کی روي بر قیدق. کرد ینم یتوجه او اما کردم

.بود کرده جذب من مود از انگار. بود شاد و روشن آشپزخانه جو

"م؟یدار یچ صبحونه":دمیپرس ییرو خوش با

.شود ساکت هاي قیدق براي شد باعث نیا

"داري؟ دوست یچ. ستمین مطمئن... امم":رفت هم در اش مرمري رواناب

.دمیپر جا از و کردم باز را شمین

"کن نگاه رو شکارم. کنم مراقبت خودم از بلدم خوب خودم ست،ین مهم"

.توانستمیم بودم، قاشق برداشتن و ریش ختنیر درحال یوقت. کردم دایپ گندمک بسته کی و کاسه کی

.کردم صبر و گذاشتم زیم روي را میغذا. کنم حس را نگاهش ینیسنگ

.باشم ادب یب خواستم ینم "ارم؟یب واست زيیچ تونم یم":دمیپرس

"!بال بخور فقط":کرد نازك یچشم پشت

 باعث. داشت نظر ریز را حرکاتم تمام و بود شده رهیخ من به. کردم یم نگاهش خوردم، یم را قاشقم نیاول که طور نیهم و نشستم زیم کنار
.کنم پرت را حواسش کردن، صحبت با تا کردم پاك را دهانم. شوم یخجالت شد یم

"ه؟یچ امروز برنامه":دمیپرس

"م؟ینیبب رو ام خانواده هیچ نظرت": کرد یم انتخاب دقت به را جوابش که دمید یم "هومم"

.دیپر دهانم در لقمه

.دیرسیم نظر به دواریام"دي؟یترس االن"

.ندیبب را چشمانم توانستی م کنم؟ مخالفت توانستم یم طور چه "!آره":کردم اعتراف

".کنم یم محافظت ازت. نباش نگران":زد اي مغرورانه لبخند

 مالق خونه ببري... رو من مثل... یکس تو که شن ینم ریغافلگ. ادین خوششون... من از اونا که ترسم یم. ترسم ینم ازشون من":دادم حیتوض
"دونم؟یم بهشون راجع من که دونن یم تشون؟

:بود خشن شیصدا اما زد لبخند "...کردنیم طبندي شر داشتن روزید یدون یم. دارن خبر زیچ همه از کامالً اونا اوه،"

 رازي خانواده تو ما صورت هر در کنه؟ بندي شرط سیآل خالف دیبا یکس چرا کنم تصور تونمی نم اما نه، ای گردونم یبرم رو تو من که نیا رو"
"ستین ریپذ زا،امکانیچ نیا و سیآل یِنیب ندهیآ و من یِخون ذهن وجود با واقعاً. میندار
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".نکن فراموش نویا رون،یب زيیبر رو خودت هی رود و دل و یکن ینرم و گرم احساس که کنه یم کاري جسپر نکه يا و"

.زد اي مشوقانه لبخند ".کردي توجه تو"

"گردم؟ یبرم من که دهید سیآل خب،. معروفم کنم،یم کارو نیا شیکماب نکه يا به":آوردم در یشکلک

 او به کنجکاوي با. نمیبب را چشمانش نتوانم تا برگرداند را شیرو "ها هیما نیا تو زيیچ هی":داد جواب یناراحت با. بود بیعج العملش عکس
.شدم رهیخ

 نظر به آور اشتها ادیز قتاًیحق".دیپرس را نیا اي، انهیموذ نگاه با کند، نگاه هام صبحان به تا گشت یبرم تندي به که یدرحال"خوبه؟ اصالً نیا"
"ادینم

 آوردم، را سیآل اسم یوقت چرا که نیا از هنوز. گرفتم دهیناد را نشیخشمگ هی چهر و "...رسه ینم یعصبان یِزلیگر پاي به خب،":کردم زمزمه
کردم، یم فکر که یدرحال. بودم متعجب داد، نشان یسالعمل عک نیچن

..خوردم را گندمکم ي هیبق عجله با

 من روي دوباره چشمانش سپس. بود زده زل رونیب به یعقب ي پنجره از یپرت حواس با. ستادیا آشپزخانه وسط س،یادون ي مجسمه مثل دوباره
.بود صورتش روي بر رش،ینفسگ لبخند همان و بودند

".یکن یمعرف بابات به رو من دیبا هم تو کنم فکر و"

".شناسهیم رو تو هم االن نیهم اون":کردم ياور ادی

".هست پسرت دوست عنوان به منظورم"

"چرا؟":شدم رهیخ او به سوءظن با

"ست؟ین رسم مگه":دیپرس مظلومانه

 در ،یدوست معمول نیقوان که نیا نه. گذاشتندیم ارمیاخت در باره، نیا در یکم منابع میپسرها دوست هی خچیتار ".دونمینم":کردم اعتراف
".یکن بازي نقش هم واس یستین مجبور که نهیا منظورم... که ندارم انتظار ازت من. ستین الزم اصالً ،یدون یم" هستند صادق نجایا

".کنم ینم بازي نقش من":بود صبورانه لبخندش

.دمیگز را لبم و دادم هل کاسه ي لبه سمت به را گندمکم ي مانده یباق

".نه ای پسرتم دوست من که یبگ یچارل به خواي یم":ردک تقاضا

"؟یهست که هیزیچ نیا"

.گرفتم بود، شده جادیا اتاق کی در همزمان پسر دوست ي کلمه و یچارل و ادوارد فکر از که را میها چهیماه انقباض جلوي

".غلطه پسر ي کلمه از استفاده دارم، قبول"
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.دوختم زیم به را نگاهم ".یینایا از فراتر زيیچ تو که داشتم ور احساس نیا من درواقع،":کردم اقرار

".میبگ بهش هم رو خونبار اتیجزئ تمام الزمه دونم ینم خب"

. اطرافم و دور نیا ش همه من چرا که داره الزم حاتیتوض سري هی یول". کند بلند فشیلط و سرد انگشت با را هام چان تا شد خم زیم روي
".رهیبگ رو من جلب حکم سوان، سیپل سیرئ خوام ینم

".یباش نجایا قراره واقعاً"بودم شده مشتاق یناگهان طور به":دمیپرس

".بخواد دلت که هروقت تا":داد نانیاطم من به

".ابد تا. خوامیم رو تو شهیهم من":دادم هشدار

.بود خواندن قابل ریغ صورتش. بزند هام گون به را انگشتش بند تا آمد جلو. کرد مکث ام یقدم چند در و زد قدم زیم دور یآرام به

"کنه؟ یم ناراحتت نیا":دمیپرس

.شد رهیخ چشمانم به اي ريیهگ انداز قابل ریغ مدت براي. نداد یجواب

"کردي؟ تموم":دیپرس آخر در

".بله":دمیپر میجا از

".مونم یم منتظر نجایا من بپوش لباس برو"

 که یهنگام باشد داده حیتوض که باشم داشته یمعشرت آداب آموش کتابِ که داشتم شک. بود سخت وشم،بپ چه نکه يا مورد در ريیگ میتصم
 ذهنم، در آشام خون ي کلمه به کردن فکر. دیبپوش چه د،ینیبب را آشامش خون ي خانواده تا برد یم اش خانه به را شما آشامتان خون زیعز

.کردم یم دوري شبردن کار به از عمداً که دانستم یم. بود راحت

. کردم تن به بود، کرده فیتعر آن از بار کی که را ام رهیت یآب بلوز و یمعمول هم باز دمیپوش بود، رنگی خاك و بلند که را دامنم تنها آخر در
.کردم یاسب دم را ها آن نیهم براي الند تحم رقابلیغ کامالً میموها که فهماند من به نهیآ به عیسر ینگاه

".ام آماده":دمیپر نییپا ها پله از ".حله"

 مرا ناگهان که نیا از قبل و گرفت مرا. دمیپر او روي کراست ي من و بود ستادهیا منتظر کردمیم تصور که زيیچ از تر کینزد و ها پله نییپا در
.داشت ام نگه اي محتاطانه ي فاصله در لحظه، چند براي بکشد، تر کینزد

".ستین عادالنه اد،یب نظر به زیهبرانگ وسوس انقدر دینبا چکسیه یستین آماده هم اصالً تو. یکن یم شتباها دوباره":کرد زمزمه گوشم در

"...کنم عوض تونمیم من صورت؟ چه به زیانگ وسوسه":دمیپرس

 فکر نفسش بوي. مدآ در گردش به اتاق و فشرد، ام یشانیپ به را سردش هاي لب لطافت با "یخنگ یلیخ تو":داد تکان را سرش و دیکش یآه
.کردیم ممکن ریغ را کردن
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"؟یکن یم ام وسوسه جوري چه بدم حیتوض دیبا":گفت

 یب دستان. دیرسیم پوستم به عتر يسر نفسش آمدند؛ یم نییپا فقراتم ستون روي از یآرام به انگشتانش. بدهم یجواب نداشت انتظار ققطعاً
 به بار نیدوم براي را سردش بهاي ل و کرد کج را سرش یآرام به. کردم جهیسرگ اساحس دوباره من و بودند اش نهیس ي قفسه روي جانم
.کرد جدا هم از را نها آ یآرام به بادقت، یلیخ و رساند لبانم

.رفتم حال از من بعد و

.شد مضطرب شیصدا ستاند،یا یم و گرفتی م مرا که طور همان "بال؟؟؟"

"بردي... حال... زا... رو... من":کردم متهم را او یجیگ با

".يشد هوش یب دستم رو امروز! کردي حمله بهم دمت،یبوس روزید کنم؟ کار یچ تو با من":کرد غرغر به شروع تیعصبان با

.دارند ام نگه بازوانش گذاشتم رفت، یم جیگ سرم یوقت. دمیخند یسست به

".زیچ همه تو بودن خوب واسه مزدي عجب":دیکش آه

"خوب یلیخ یلیخ. یخوب یلیخ تو. نهیهم مشکل". بودم جیگ هنوز

.بود دهید طوري نیا مرا هم قبالً"بده؟ حالت":دیپرس

".بکشم نفس کردم فراموش کنم، فکر":دادم تکان را سرم یمانیپش با ".شد یچ دونم ینم. نبود رفتن حال از نوع هی نیا اصالً"

"ببرمت تونم ینم جا چیه نطوريیا"

"ه؟یچ فرقش. احمقم من کنن یم فکر ات خانواده حال هر در. خوبم من":کردم دیتاک

".ادیم خوشم یلیخ پوستت با رنگ نیا بیترک از":داد نظر اي، رمنتظرهیغ صورت به و کرد ام یبررس هاي لحظ براي

.کردم نگاه گريید سمت به و شدم سرخ یبخش لذت صورت به

"م؟یبر گهید شهیم پس. نکنم فکر نمونده، دادنش انجام به زيیچ که کاري مورد در کنم یم یسع یسخت به واقعاً من نیبب":گفتم

 قبول رو تو ها آشام خون نیا یکن یم فکر که خاطر نیا به بلکه ،ینیبب نآشام خو از پر خونه هی ري یم داري که نیا خاطر به نه ؛ینگران تو و"
  "درسته؟. کننینم

.کردم پنهان کلماتش نیا یمعمول کاربرد در را تعجبم ".درسته":دادم جواب بالفاصله

".زيیانگ شگفت تو":داد تکان را سرش

 جاده. میگذشت کاالوا ي پلرودخانه روي از. کند یم یزندگ کجا دانم ینم که شدم متوجه راند، یم شهر رونیب سمت به را وانتم که طور نیهم
 هاي خانه از تماماً سپس، و. شدند یم تر بزرگ و گرفتند یم اصلهف هم از گذشتند، یم کنارمان از که ییها خانه. دیچیپ یم شمال سمت به
.میرفت هآلود م جنگل سمت به و میگذشت گرید
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 یسخت به سها سرخ نیب از و بود تابلو بدون که یخاک جاده کی سمت به ناگهان باشم، صبور ای بپرسم گرفتم یم میتصم داشتم که طور نیهم
 متر چند تا تنها ،یباستان درختان دور به اش مارگونه هاي چشیپ با جاده و بود کرده نفوذ جاده به طرف دو هر از جنگل. دیچیپ شد، یم دهید

.بود صیتشخ قابل

 دست ي ساخته چمنِ ي محوطه کی واقعاً دیشا ای م،یبود زار علف کی در ناگهان ما و گرفتند فاصله هم از درختان ل،یما چند از پس سپس، و
.بودند انداخته هیسا محوطه تمام بر خمشان، و چیپرپ و عیوس هاي شاخه با کهن سدر درخت شش چون نشد کم گلجن یرگیت اما انسان؟

 اول ي طبقه دور به دهیچیپ وانیا که بودند داده گسترش بود، دهییرو انشانیم در که اي خانه وارید تا درست را محافظشان هاي هیسا درختان
.کردند یم استفاده یب را آن

 دیسف رنگ با بود صدساله احتماالً و نیدلنش دان،یجاو اي خانه. نبودم زيیچ نیچن منتظر قطعاً اما داشتم را زيیچ چه انتظار دانستم ینم
.بود شکل لیمستط و داشت مناسب هاي بندي میتقس با طبقه سه. رنگ کم و میمال

 رودخانه صداي توانستم یم. بود درسید در نیماش تنها من وانت. بودند شده بازسازي خوب یلیخ ای و بودند یاصل هی ساز ای ها پنجره و درها
.بشنوم یکینزد همان در بود، پنهان جنگل یرگیت در که را

"!واو"

"اد؟یم خوشت ازش":زد لبخند

"داره یخاص تیجذاب... نیا"

.دیخند صدایب و دیکش را میموها انتهاي

.کرد باز را من طرف درِ"حاضري؟":دیپرس

.کردم صاف را میموها ینگران با. کرد ریگ میگلو در خنده اما بخندم، کردم یسع ".میبر بزن ذره هی یتح"

.کند فکر اش درباره که نیا بدون گرفت؛ یسادگ به را دستم".شدي یداشتن دوست یلیخ"

 بخش، آرامش و وار رهیدا صورت به را شستش .کند حس را تنشم تواند یم دانستم یم. میرفت وانیا سمت به زنان قدم ظ،یغل ي هیسا انیم از
دیکشیم دستم پشت.

.کرد باز میبرا را در

 اتاق چند دیبا اصل در خانه. بود تر ینیب شیپ رقابلیغ رونیب از و زتریانگ شگفت هم باز بود، شیآال یب یلیخ و روشن و بزرگ که خانه داخل
 عوض شهیش با تماماً را جنوب به رو وارِید عقب، در. بسازند بزرگ فضاي کی تا بودند داشتهبر اول ي طبقه از را وارهاید شتریب اما بود یم مجزا
 قسمت در اي رهیدا و میحج یپلکان. بود افتهی گسترش پهناور ي رودخانه تا پوشش بدون زارِ چمن سدرها، ي هیسا سوي آن در و بودند کرده

.بود حاکم اتاق یِغرب

.بودند رنگ دیسف هاي هیما در همه میضخ شهاي فر و یچوب نیزم ردار،یت سقف وارها،ید
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 براي ادوارد مادر و پدر در، چپ سمت قاًیدق بود، شده ساخته نیزم گرید جاهاي از بلندتر مجلل، ییِتماشا انويیپ کی براي که یقسمت در
.بودند ستادهیا ما به ییخوشامدگو

. بود ستادهیا یازم کنارش در. رمیبگ را اش ظالمانه کمال و یجوان از شدنم شکه جلوي نستمتوا ینم هم باز اما بودم دهید قبالً را کالن دکتر
 یمهربان امواج مانندش، قلب صورت در زيیچ. داشت را هیبق ییِبایز و یدگیپر رنگ همان. بودم دهیند قبالً که خانواده فرد تنها. زدم یم حدس

 کمتر گران،ید نسبت به اما بود یقلم و کوچک. انداخت یم صامت هاي لمیف زمان ي ساده دختران ادی به مرا رنگش، یکارامل موهاي و اش
.بود جور خانه درون با که بودند دهیپوش یگروشن رن یِمعمول هاي لباس هردو. بود گرد شتریب و دار هیزاو

.نترسانند مرا ندکردیم یسع زدم حدس. نکردند ما به دنیرس براي یحرکت اما زدند لبخند ییگو خوشامد براي

".بالئه نیا ،یازم ل،یکارال":شکست را کوتاه سکوت ادوارد صداي

 جلو به یقدم من و آورد باال را دستش یشیآزما طور به. دیرس من به تا برداشت قدم اندازه، و دقت با لیکارال ".بال اومدي خوش یلیخ"
.بدهم دست او با تا برداشتم

"کالن دکتر نم،یب یم دوباره رو شما که خوشحالم"

".کن صدا لیکارال منو کنم یم خواهش"

.کنم حس کنارم در را ادوارد خاطر یآسودگ توانستم یم. کرد ام زده شگفت ام یناگهان نفسِ به اعتماد. زدم لبخندي او به ".لیکارال"

.داشتم انتظار که بود زيیچ همان اش یسنگ و سرد دست. برسد دستم به دستش تا برداشت جلو به یقدم و زد لبخند هم یازم

".شمیم آشنا تو با که خوشحالم":گفت خالصانه

.یواقع یِدبرفیسف بود انیپر داستان کی با مالقات مثل. بودم واقعاً و ".خوشحالم شما دنتونید از منم. ممنون"

.شدند داریپد ضیعر نپلکا باالي لحظه همان در ها آن چون. نداد جواب یکس اما "کجان؟ جسپر و سیآل":دیپرس ادوارد

. ستادیا من جلوي ریدلپذ و یناگهان یلیخ که د،یسف صورت و اهیس موي از تضادي. دیدو ها پله نییپا به "!ادوارد ،یه":گفت اقیاشت با سیآل
.او براي حداقل بود، یعیطب. آمد خوشم من اما انداختند او به اي اخطاردهنده هاي نگاه یازم و لیکارال

. دندیرس یم نظر به جیگ حاال داشتند، اي محتاطانه نگاههاي لیکارال و یازم اگر. ببوسد را ام گونه تا شد خم جلو به و "بال م،سال":گفت سیآل
دیرس یم نظر به که بودم خوشحال هم یلیخ اما بودم شده شوکه هم من

پ.بود خواندن رقابلیغ اما انداختم صورتش به ینگاه مین. مخورد جا ستاد،یا کنارم در محکم ادوارد کردم احساس یوقت. اند رفتهیپذ مرا تماماً

 کامالً شان چکدامیه دیرس ینم نظر به. کرد ام زده خجالت واقعاً که ".بودم نشده متوجه وقت چیه دي،یم یخوب بوي واقعاً تو":داد حیتوض سیآل
 که ییجا رغم یعل ناگهان، من و گرفت شکل درونم یشیآسا احساس. ریش مانند و قدبلند. آمد هم جسپر نکه يا تا ند،یبگو دیبا چه بدانند
.دهد انجام تواند یم کاري چه جسپر که آوردم ادی به من و برد باال را شیابرو کی شد، رهیخ جسپر به ادوارد. کردم یراحت احساس بودم،

.کرد یناراحت احساس او کینزد که بود نممک ریغ اما. دادن دست براي یاقدام بدون کرد، حفظ را اش فاصله ".بال سالم":گفت جسپر
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 طبق بر را نیا "دیدار یقشنگ یلیخ ي خونه شما خوشوقتم همتون دنید از":زدم لبخند گرانید به سپس و او به خجالت با "جسپر سالم"
.کردم اضافه رسوم و نییآ

.هستم شجاع من کند یم فکر که دمیفهم و کرد صحبت احساس با یلیخ ".اومدي تو که میخوشحال یلیخ ما. ممنون":گفت یازم

او از یوقت که افتادم ادوارد معصوم یلیخ حالت ادی به. ندارند حضور یرزال و امت که دمیفهم هم را نیا و

.داد دست هاش چهر به دم،یپرس د،یاین خوششان من از گرانید که نیا به راجع

.داد تکان سر مرتبه کی ادوارد که دمید چشم ي گوشه از. بود زده زل اردادو به مشتاقانه. کرد پاره را افکارم ي رشته ل،یکارال حالت

 به ناگهان. افتاد بود، گرفته قرار در به کینزد اي گوشه در که ییبایز ساز به دوباره چشمانم. باشم مودب کردم یسع. کردم نگاه گريید سمت به
.بخرم انویپ گراند کی مادرم براي تا ببرم ییآزما ختب طیبل کی داشتم دوست که افتادم امی کودك دوران االتیخ ادی

 مجذوب و خوشحال او. کنم تماشا را نواختنش داشتم دوست من اما نواخت یم را مان دوم دست انويیپ خودش، براي فقط نبود خوب واقعاً او
 به مرا که یوقت تا ها، بچه شتریب مثل البته. داد یم ادی من به را ها درس تمام. آمدی م مامان تیشخص از ریغ ،یکس نظر به من براي و بود شده
.کردمیم تیشکا بود، نکرده رها خود حال

.شد ام یفتگیش ي متوجه یازم

"شماست؟ مال قشنگه یلیخ نیا یول. اصالً نه":دادم تکان را سرم. کرد لیمتما انویپ سمت به را سرش "؟یزن یم ساز":دیپرس

"کنه؟یم کار یقیموس که بود نگفته بهت ادوارد":دیخند

"دونستم یم دیبا زنم یم حدس":شدم رهیخ بود، گرفته خود به او که اي معصومانه حالت به شده، کیبار چشمانِ با"نه"

.برد باال یجیگ با را فشیظر ابروهاي یازم

"درسته؟ بکنه، کاري جور همه تونه یم ادوارد":کردم روشن

.انداخت ادوارد به باري رزنشس نگاه یازم و زد صداداري پوزخند جسپر

"هیادب یب یباش نکرده ییخودنما دوارمیام":گفت کنان سرزنش

 هرچند دم؛ینفهم را اش یمعن من که کردند بدل و رد مختصري نگاه نها آ و شد نرم صدا نیا با یازم ي چهره. دیخند آزادانه "خورده هی فقط"
.دیرس یم نظر به یراض خود از باًیتقر یازم صورت که

"بوده متواضع یلیخ اون واقع، در":کردم حیتصح

"بزن ساز براش خب،":گفت کنان قیتشو یازم

"هیادبی ب ،ییخودنما یگفت االن نیهم خودت":کرد اعتراض

"داره وجود یاستثنائ ،یقانون هر تو":داد جواب او و
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"نمیبب رو زدنت ساز دارم دوست":گفتم داوطلبانه

.نشاند کنارش یِصندل روي و د،یکش خودش دنبال به مرا ادوارد ".شد بیتصو پس":داد له انویپ طرف به را او یازم

.انداخت من به ايی طوالن و نیخشمگ نگاه بزند، را دهایکل نکه يا از قبل

 فقط که نیا باور بود، مجلل یلیخ. شد پر صداها از یبیترک با اتاق و آمد در گردش به رنگ یعاج هاي دکمه روي بر ینرم با انگشتانش سپس و
.بود رممکنیغ نوازد، یم را نیا دست جفت کی

.دیخندیم من واکنش به که دمیشن سرم پشت از را یآرام دنِیخند صداي و ماند باز رتیح و یشگفت از دهانم و شد زانیآو ام چانه

"اد؟یم خوشت ازش". بود پراکنده کردن، مکث ای شدن قطع بدون مان اطراف در کیموز صداي هنوز کرد، نگاه من به یمعمول یلحن با ادوارد

.دمیفهم یم داشتم تازه"؟ینوشت رو نیا تو":گفتم دهیبر دهیبر

"داره دوست نویا یازم":داد تکان سر

.دادم تکان را سرم و بستم را چشمانم

"شده؟ یچ"

".کنم یم زيیناچ احساس داًیشد"

.کردم کشف را شیالال نتها، انبوه امواج انیم از ام، یشگفت کمال در و. شد لیتبد تر میمال زيیچ به و شد آرام یقیموس

.شد نیدلنش حد از شیب یقیموس "بودي یکی نیا بخش الهام تو":گفت متیمال با

.کنم صحبت توانستم ینم

"یازم مخصوصاً. دارن دوست اونا ،یدون یم":گفت هاي محاور حالت با

"رفتن؟ کجا":بود یخال بزرگ اقات آن حاال اما انداختم، سرم پشت به ینگاه

"دادن بهمون یشخص فضاي یکم رکانه،یز یلیخ کنم، یم فکر"

"..امت و یرزال اما... دارن دوست رو من اونا":دمیکش آه

.کنم انیب را میها چطورشک نبودم مطمئن. کردم حرکت دنبالش

".ادیم کنار مسئله نیا با باالخره":بودند هشد متقاعدکننده و گشاد چشمانش.  ".نباش یرزال نگران":گفت و کرد اخم

".امت":کردم جمع را میلبها ینیبدب با

"ارهیب عقل سر رو یرزال کنه یم یسع داره. نداره تو با یمشکل یول. درسته نیا. ام وونهید من کنه یم فکر اون خب،"

.بشنوم را جوابش بخواهم نبودم مطمئن "کنه؟ یم ناراحتش یچ"
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".حسوده هم مقدار هی و بدونه رو قتیحق یکس سخته براش. میهست ما... که زيیچ با داره مشکل همه از شتریب یرزال ":دیکش یقیعم آه

 اي کننده قانع لیدل بتواند ،یرزال یکنندگ رهیخ به یکس که کنم تصور را ییایدن کردم یسع"کنه؟ یم حسودي من به یرزال":دمیپرس ناباورانه
.باشد داشته من مثل یکس به کردن حسادت براي

".بود انسان که کنه یم آرزو اونم و. یانسان تو"انداخت باال را شیها شانه

"...هم جسپر یحت گرچه،"بودم مبهوت هنوز"!اوه":گفتم کنان من من

 رو ش فاصله که مداد هشدار بهش. کرده امتحان کردن یزندگ واسه رو ما روش که هینفر نیآخر که گفتم بهت. منه ریتقص واقعاً اون":گفت
".کنه حفظ

.دیلرز بدنم و کردم فکر لشیدل به

.شود متوجه نگذارم تا دادم ادامه عیسر "؟...لیکارال و یازم"

 مدت نیا تمام. داد ینم یتیدار،اهم پره پاهاي ای ،یداشت سوم چشم هی تو اگه یحت یازم واقع، در. ننیب یم خوشحال رو من که خوشحالن
 یلیخ االن یازم... بودم جوون یلیخ کرد، عوضم لیکارال که یوقت.شده اشتباه شدم، یم درست که یوقت ذاتم از زيیچ دیترس یم. بود نگرانم

"خفه تیرضا احساس از کهینزد اون کنم، یم لمست که وقت هر. خوشحاله

".ادیم حرارت و پرشور... یلیخ نظر به سیآل"

".داره رو خودش به مخصوص دید ا،یقضا دنید تو سیآل":گفت دهیهمچسب به هاي لب با

"خواي؟ یم بدي، حیتوض نویا خواي ینم تو و"

.دیبگو زيیچ خواست ینم حاال که دمیفهم. کندیم پنهان من از را زيیچ دانم یم که دیفهم. شد فرما حکم مان نیب سکوت اي لحظه

"گفت؟ یم بهت داشت یچ لیکارال خب،"

"رسته؟د شدي، متوجه":دیکش هم در را ابروانش

".البته":انداختم باال شانه

 هم تو به من که هیزیچ دونست ینم و بده بهم رو ییخبرها خواست یم":شد رهیخ من به متفکرانه ه،یثان چند براي بدهد، یجواب که نیا از قبل
"نه ای گمیم

"؟یگیم"

 سلطه موجود عتاًیطب من یکن فکر خوام ینم و هفته دچن ای باشم مواظبت حد از شیب رو ندهیآ روز چند... ذره هی خوام یم چون. مجبورم"
"ام ییجو

"شده؟ یچ"
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"کنجکاون و م،ییجا نیا ما دونن یم اونا. انیم زودي به که دهید رو ییها دکنندهیبازد سیآل درواقع،. نشده زيیچ"

"ها؟ دکنندهیبازد"

 برن، اونا که یوقت تا ذارم ینم وجه چیه به من یول. انینم شهر توي اصالً احتماالً. شکارشونه روش منظورم. ستنین ما مثل اونا البته، خب،. آره"
"یش خارج دمید از

.افتاد تنم به لرزه

".نداري خودت از محافظت واسه یحس چیه تو که کردم یم فکر داشتم! معقول واکنش هی آخرش":کرد زمزمه

.بودند سرگردان بزرگ اتاق نیا دور دوباره چشمانم. کردمی م نگاه را اطراف. بگذرد که گذاشتم

"هست؟. یداشت رو انتظارش که ستین زيیچ":گفت و کرد دنبال را ام نگاه

"نه":کردم دییتا را حرفش

"تو واسه هیأسی چه... میباش داشته هم عنکبوت تار که کنم ینم فکر یحت. اي گوشه تو جمجه کپه هی نه و یتابوت نه":داد ادامه انهیموذ

"باز یلیخ و... روشنه یلیخ":گرفتم دهینشن را شدار شین هاي حرف

"میبش میقا توش میستین مجبور هرگز ما که هییجا تنها نجایا":بود یتر جد شیصدا داد جواب یوقت

 نیآخر و کردندی م رییتغ نیغمگ دیکل کی به اکوردها نیآخر. دیرس یم انتها به داشت من یِقیموس بود نواختنش درحال هنوز که اي یقیموس
.شد محو سکوت در هباري، اندو طرز به نُت

.کردم پاکشان زده خجالت. زده حلقه چشمانم در اشک که شدم متوجه"یمرس":گفتم یرلبیز

 قطره. بود رفته فرو فکر در. برد باال را انگشتش. برداشت بود، رفته در من دست از که را یاشک قطره و کرد نوازش دست با را چشمم ي گوشه
.کرد امتحان را صورتم روي ايه اشک از اي

.کند اش مزه مزه تا برد دهانش در را انگشتش نه، ای کرده را کار نیا واقعاً که باشم مطمئن نتوانستم من که یسرعت به بعد،

.زد لبخند عاقبت، نکهیا تا شد رهیخ من به کشدار، هاي لحظ براي او و کردم نگاهش کنجکاوي با

"؟ینیبب رو ونهخ تهاي قسم ي هیبق خواي یم"

.کند پنهان کامل طور به را ام یواقع اما کوچک یِدلواپس نتوانست میصدا زیآم طعنه حالت "ست؟ین یتابوت":دمیپرس نانیاطم براي

.گذراند انویپ جلوي از مرا و گرفت را دستم. دیخند

"ستین یتابوت چیه":داد قول

 بندي قاب رنگ، یعسل هاي چوب با ها، پله باالي بزرگ سرسراي. شدیم دهیکش براق و صاف هاي نرده روي دستم. میرفت باال بزرگ پلکان از
.اتاق کف ههاي تخت مثل درست بود؛ شده
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"..سیآل اتاق... لیکارال دفتر... امت و یرزال اتاق":کرد اشاره کرد، یم ام ییراهنما درها مقابل از گذشتن در که طور نیهم

 بودند، شده زانیآو وارید روي سرم، باالي که وريیز و زر به ناباورانه و ستادمیا سرسرا انتهاي در مرده کی مثل من اما بدهد ادامه خواست یم
.دیخند سردرگمم ي افهیق به بسته، دهان با ادوارد. زدم زل

".زهیآم طعنه ینوع به نیا. بخندي یتون یم":گفت

.کند لمس را یچوب بزرگ بیصل خواست یم انگار که شد دراز طوري انگشتانم از یکی و رفت باال خود به خود دستم. دمینخند

 انداز به کهنه چوب آن بدانم بودم کنجکاو اگرچه. نکردم لمسش. بود تضاد در بود، وارید روي که تري روشن هی نمون با اش رهیت سبز رنگ
نه ای است نرم د،یرس یم نظر به که هاي

"باشه یمیقد یلیخ دیبا نیا":زدم حدس

"کمتر ای شتریب کم هی ، 1630 لیاوا":انداخت البا شانه

.شوم رهیخ او به تا برداشتم بیصل از را نگاهم

"داري؟یم نگه نجایا نویا چرا":کردم تعجب

".لهیکارال پدرِ مالِ نیا گذشته، خاطرات دیتجد اسه"

"کرده؟ی م جمع قهیعت اون":کردم نظر اظهار دیترد با

"کرد یم یسخنران توش که ییجا مونده، یباق هاش موعظ زیم وارید باالي نیا. ردهک هکاري کند نویا خودش اون نه"

 ي مسئله سرعت به. زدم زل یمیقد و ساده بیصل به هم باز اطیاحت براي اما باشد، نکرده آشکار را یناگهان شوك نیا صورتم که نبودم مطمئن
 سال همه نیا هی مغول از را مغزم کردم یم یسع که طور همان. اشتد قدمت سال هفتاد و صدی س از شیب بیصل. کردم حل را ام یذهن

.دیکش درازا به سکوت بکشم، رونیب

"خوبه؟ حالت":دیرس یم نظر به نگران

.بودم رهیخ باال به تعجب از هنوز "سالشه؟ چند لیکارال":دمیپرس یآرام به و گرفتم دهیناد را سوالش

.بود چشمانم در سوال ها ونیلیم کردم، نگاه او به "گرفت؟ جشن رو شیسالگ نیمدو و شصت و صدی س تولد اون":گفت ادوارد

.کرد نگاه من به دقت با کردیم صحبت که چنان هم

 نیا گرچه. عادي مردم براي حداقل. نشده مشخص دقت نیا با زمان حال هر به. اومد ایدن به لندن تو 1640 سال در که داره اعتقاد لیکارال"
".شهیم کراموِل قانون از قبل به مربوط قاًیدق

 را ها حرف نیا کردم ینم یسع اگر. شدم امور یبررس در دقتش ي متوجه دادم، یم گوش او به که طور نیهم و داشتم نگه خونسرد را صورتم
بود راحتتر میبرا کنم، باور



کتابخانه نودهشتیا                                           نی میر   استف –گرگ و میش 

w w w . 9 8 i a . c o m 208

 ها پروتستان یوقت. بود یافراط هاي متعصب از یکی باباش. کرد فوت اون اوردن ایدن به وقت مادرش. بود سایکل یِروحان شوايیپ پسر تنها اون"
 هی اجاز اون. داشت باور هم رو طانیش وجود قتیحق و. بود ها مذهب ي هیبق و یروم هاي کیکاتول هی شکنج مشتاق اون دند،یرس قدرت به

"کرد صادر رو ها آشام خون... و ها نهیگرگ ها، ساحره شکار

.داد ادامه کرد صادر رو ها آشام خون کردن، مکث بدون اما دانست یم را نیا مطمئنم. شوم خشک شد باعث کلمه نیا

 شوايیپ یوقت"".شدند ینم گرفتار یراحت به بودند، دنبالشون که اي یقیحق موجودات صدالبته سوزوندن رو گناه یب مردم از یلیخ اونا"
 نِیاطیش دنید و کردن متهم تو اون بود؛ دکنندهیناام لیکارال لیاوا. کرد خودش نِیجانش تازها، و تاخت تو رو عشیمط پسر شد، ریپ یروحان
.تر باهوش پدرش از و بود پشتکار با و سمج حال نیع در اما کردینم عمل عیسر نداشتن، وجود که ییجاها

 یم رونیب شکار براي ها شب طفق و بودند شده میقا شهر فاضالب مجاري تو که کرد دایپ رو یقیحق هاي آشام خون از یگروه اون واقع در
"کردن یم یزندگ نطوري يا اونا شتریب نبودن، افسانه و اسطوره تو فقط والهایه که یزمان روزا، اون. اومدن

 موقع رو والهایه لیکارال که ییجا همون و"- بود تر کیتار مختصرش ي خنده حاال - "کردن یکی رو هاشون مشعل و ها چنگال مردم البته"
".شد ظاهر یکی باالخره. موندن منتظر بود، دهید ابونیخ تو اومدن

.شوم کلماتش ي متوجه تا آوردمی م فشار خودم به دیبا و بود آرام یلیخ شیصدا

 هیبق به نیالت زبان با که دیشن رو صداش گرفت، رو مردم انبوده ردپاي لیکارال یوقت. شده فیضع یگرسنگ از و بوده یباستان احتماالً اون"
 به موجود اون. بود بیتعق نیا رهبر بود، زیت و تند یلیخ و ساله سه و ستیب که لیکارال و دیدو یم نها ابویخ نیب اون. کرد یم خطر اعالم
 لیکارال روي اول. کرد حمله و برگشت نیهم واسه بوده اش گرسنه یلیخ که کنه یم فکر لیکارال اما رهیبگ یشیپ ازشون تونستیم یراحت
 خون که رو لیکارال و کرد فرار نفر نیسوم با و کشت رو مرد دو. کنه دفاع خودش از تا برگشت نیهم واسه بودن پشتش درست هیبق اما افتاد

کرد رها ابونیخ تو داشت، زيیر

. دکری م کار یچ پدرش دونست یم لیکارال"کرد یم پنهان من از و داد یم رییتغ ذهنش در را زيیچ که کنم احساس توانستم یم. کرد مکث
آلوده والیه هی لیوس به که زيیهرچ بزنه شیآت رو ها جنازه خواست یم

 رو اش یقربان و طانیش مردم، انبوه که یوقت. بده نجات رو خودش یِزندگ تا کرد عمل زيیغر صورت به لیکارال. شد یم نابود دیبا بود، شده
 م داشتن که ییها ینیزم بیس الي البه رو خودش روز سه. شد میقا نیرزمیز هی تو و اومد رونیب کوچه از پا و دست چهار کردند، یم بیتعق

"نکن داشیپ که کنه کاري و بمونه ساکت تونست که ست معجزه هی. کرد یمخف دن،یپوسی

".شده یچ به لیتبد دیفهم اون و بود شده تموم گهید اما"

.ردک رییتغ حالتش ناگهان، اما داد یم نشان زيیچ چه صورتم که نبودم مطمئن

"داري؟ یاحساس چه":دیپرس

.بود دهید د،یکش یم شعله نگاهم در که را اي کنجکاوي مطمئناً. گرفتم گاز را لبم یدودل با بعد ".خوبم":دادم نانیاطم او به

".یبپرس ازم که یباش داشته شتريیب لهاي سوا دارم انتظار":زد لبخند

".کم هی"
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.دیکش یم دست با مرا. کرد عمارت نییپا به برگشتن به شروع. شد هنپ اش العاده فوق هاي دندان روي بر لبخندش

  ".دمیم نشونت. ایب پس":کرد قمیتشو
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لیکارال   - شانزدهم فصل

.کرد توقف در رونیب اي لحظه. کرد تیهدا بود، کرده اشاره آن به لیکارال دفترِ عنوان به قبالً که یاتاق طرف به عقب، سمت به مرا

".تو نیایب":کرد مان دعوت لیکارال صداي

 شده پوشانده هتر ریت یچوب با بودند، دنید قابل که ییوارهاید. کرد باز غرب به مشرف و بلند ییها پنجره و مرتفع سقف با یاتاق به را در ادوارد
.بودند

 داده جاي خود در را اريیبس هاي کتاب و دندیرس یم من سر باالي به که بود، شده دهیپوش بلندي کتاب هاي قفسه با وارهاید فضاي شتریب
.بودم دهیند اي خانه کتاب از رونیب در کتاب همه نیا حال به تا که طوري به بودند،

 دست در که یمیضخ کتابِ از یصفحات در اي نشانه و بود نشسته یچرم یصندل کی روي ماهون، چوب جنس از بزرگ زيیم پشت لیکارال
.بود دانشگاه کی سیرئ دفتر از من تصورات مثل اتاق. زد یم داشت،

.بگنجد تصور نیا در که بود آن از تر جوان لیکارال فقط

"بکنم؟ تون واسه تونم یم کاري چه":دیپرس ما از نديیخوشا لحن با شد،ی م بلند شیجا از که یحال در

".رو تو خیتار واقع در خب، ...بدم نشون بال به رو خمون يتار از یکم خواستم یم من":گفت ادوارد

".میبش مزاحمت میخواست ینم ما":کردم یخواه معذرت

".دیکن شروع کجا از دیخوا یم. مطلقاً"

".یچ درشکه":داد پاسخ ادوارد

 هربار. برگرداند م،یبود گذشته آن از تازه که دري طرف به عقب، سمت به مرا و گذاشت ام شانه بر یتوجه یب با و یآهستگ به را دستش و
 آور خجالت آنجا در لیکارال وجود با نیا و. کرد یم جادیا آشکاري و یدنیشن واکنش قلبم در هم حالت نیتر یمعمول در یحت من، با او تماسِ

.بود تر

 یبعض بود، شده پر اي اندازه هر در شده قاب هاي عکس با وارید کتاب، هاي قفسه جاي به. بود متفاوت هیبق با میشد رو روبه آن با که واريید
 زیچ چیه اما ون،یکلکس نیا نقوش نیب در یمشترک عامل گشتم، یمنطق زيیچ دنبال به. داشتند اي رهیت و گرفته رنگ هیبق و بودند؛ پررنگ
نکرد جلب ام زده شتاب یبررس در را توجهم

 در ینقاش. کرد متوقفم داشت، اي ساده یِچوب بِقا و بود شکل یمربع و کوچک که یروغن رنگ یِنقاش جلوي و دیکش چپ سمت به مرا ادوارد
 پر شهر کی از یفیظر یِنقاش تابلو،. آمد ینم چشم به چندان داشتند، ایبیس متنوع هاي رنگ و بودند تر روشن و تر بزرگ که تابلوها گرید برابر

.داشتند قرار يا پراکنده جهاي بر فراز بر ش،یها مناره باالي کیبار هاي لیم که بود بیپرش فهاي سق از

"1650 ي دهه در لندن":گفت ادوارد
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 فشار را دستم ادوارد. بودم نکرده حس را شدنش کینزد. دمیلرز خود به ".من یِجوان لندنِ":کرد اضافه بود، ما از بتر عق قدم چند که لیکارال
.داد

.نمیبب را لیکارال واکنش تا دمیچرخ یکم "؟یگ یم رو داستان":دیپرس ادوارد

 رمید کم هی داره راستش اما":کرد اضافه زد،یم شخندین ادوارد به که طور نیهم "بگم داشتم دوست":داد پاسخ. زد لبخند و دید را ام نگاه مین
"یدونیم من یخوب به رو نها داستا تو عالوه، به. ضهیمر امروز اسنو دکتر زدن زنگ مارستانیب از صبح امروز. شه یم

.بود لندن هفدهمِ قرن در یزندگ به راجع یبحث در شدن گرفتار شهر، دکتر روز هر ینگران بود ننکرد درك براي یبیعج بیترک

.بود کننده آشفته هم زدیم حرف بلند صداي با من، ي استفاده براي فقط او نکه يا دانستن و

.کرد ترك را اتاق داد، لیتحو من به گريید گرم لبخند که نیا از بعد لیکارال

.شدم رهیخ لیکارال زادگاه کوچک ریتصو به ،ینطوال یمدت براي

"افتاده؟ براش یاتفاق چه شد، متوجه یوقت" شدم رهیخ کرد، یم تماشا مرا که ادوارد به "افتاد؟ یاتفاق چه بعد":دمیپرس سرانجام

 متزلزل ییها رنگ با تر بزرگ ي ظرهمن کی. کرده جلب را توجهش ینقاش کدام حاال نمیبب تا کردم نگاه من و برگرداند ها ینقاش به را نگاهش
.دوردست در پرصخره ي قله کی با جنگل، در واري هیسا و یخال زار چمن بود

".ستین رینپذ امکا یآسون به نیا یول کنه نابود رو خوش کرد یسع. کرد مقابله باهاش شده، یچ دیفهم یوقت":گفت یآهستگ به ادوارد

.رود در دهنم از کلمه نیا که شد باعث هشدنم شک اما میبگو بلند را نیا خواستم ینم "چطور؟"

 یلیخ و بود جوون دیجد یزندگ تو یول... کنه غرق انوسیاق تو رو خودش کرد یسع. دیپر نییپا ادیز ارتفاع از اون":گفت خونسردي با ادوارد
...کنه مقاومت... خوردن غذا مقابل در تونستی م که بهیعج نیا. قوي

 بتونه که بود زاریب خودش از قدري به اون یول. شهیم مسلط زیچ همه بر داره، اديیز قدرت زمان اون ي زهیغر. بود وونج یلیخ که یحال در
".بکشه یگرسنگ از رو خودش کنه یسع

"ره؟یپذ امکان نیا":دمیپرس اي آهسته صداي با

"میشیم کشته اونا ي لهیوس به ما که هستند یکم یلیخ ههاي را نه،"

.کرد صحبت به شروع دوباره م،یبگو زيیچ نکه يا از قبل اما بپرسم تا کردم ازب را دهانم

. شدیم کم داشت هم اش اراده قدرت اما گرفت یم فاصله ها آدم از تونست یم که اونجا تا. فیضع آخر، در و شد تر گرسنه نیهم واسه"
".بود متنفر دشخو از. گشت یم ها محل نیتر خلوت دنبال. بود سرگردون شب تو ماه نیچند

 و برگشت قدرتش. کنه حمله بهشون فکري چیه بدون شد باعث اش یتشنگ و بود یوحش یلیخ. گذشتن پناهگاهش از گوزن گله هی شب هی
.نداره وجود د،یترس یم ازش که یپست و مآور شر واليیه به شدن لیتبد جز یراه دیفهم اون
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 به باشه، والیه هی که نیا بدون تونست یم اون. اومد وجود به دشیجد ي فلسفه بعد اهم تا بود؟ نخورده گوزن گوشت سابقش یزندگ تو اون
 وقت حاال. بود ادگرفتنی مشتاق و باهوش شهیهم اون. وقتش از کردن استفاده بهتر به کرد شروع و کرد دایپ رو خودش دوباره. بده ادامه یزندگ

"....کرد شنا فرانسه به. گذروند یم زيیر رنامهب به رو روزها و مطالعه به رو ها شب. داشت ينامحدود

"کرد؟ شنا فرانسه به"

"بال کنن، یم شنا 2 کانال نیا تو شهیهم مردم":گفت صبوري با

"بده ادامه. داره خنده نمه هی نهیزم نیا تو اومد نظرم به فقط. باشه درست زنم یم حدس"

".آسونه ما واسه کردن شنا"

.است شده سرگرم که ودب معلوم ظاهرش از. کرد صبر

".نپرم حرفت وسط گهید دم یم قول"

".میندار دنیکش نفس به ازيین عمالً ما که نیا خاطر به":کرد تمام را اش جمله و دیخند مرموزانه

"....شما"

"دادي قول تو. نه. نه"

"نه؟ ای نويبش رو داستان خواي یم":گفت و دیخند داد،یم قرار میبها ل بر را سردش انگشت که یحال در

".نگم زيیچ یباش داشته انتظار ،یاطالعات نیمچ ه دادن از بعد یتون ینم":گفتم ،ینامفهوم شکل به انگشتش، ریز از

.کردم پافشاري من اما داد، نشان واکنش کار نیا به قلبم تپش سرعت. داد حرکت گردنم سمت به را آن و برد باال را دستش

"؟یبکش نفس یستین مجبور تو"دمیپرس

"عادته هی فقط. ستین ازيین نه،":گفت و انداخت باال را اش شانه

"؟یبمون دنیکش نفس بدون یتون یم قدر چه"

"باشم ییایبو حس بدون که... ندهیناخوشا ذره هی. ابد تا کنم، یم فکر"

"ندیناخوشا ذره هی"کردم منعکس را شیصدا

 شیمها چش ستاد،یا ساکت و کرد رها خود سمت به را دستش. ختیبرانگ را او ندوها حس آن، در زيیچ اما نداشتم، یتوجه خودم ي چهره به
.بود حرکت یب سنگ مثل اش چهره. شد یطوالن سکوت. کردند یم نگاه صورتم به دقت با

"شده؟ یچ":گفتم و کردم لمس را اش زده خی صورت

".فتهیب اتفاق تا منتظرم":دیکش یآه و شد نرم دستم ریز صورتش
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"فته؟یب اتفاق یچ که"

 در و یکنی م فرار ازم تو وقت اون. شهیم انتظارت حد از شیب ،ینیب یم که زيیچ ای گمیم بهت من که زيیچ روزي، هی باالخره که دونم یم"
".یکشیم غیج فرار، نیح

 نیع در اما. یباش تیامن در تو مخوای م چون فتهیب اتفاق نیا خوام یم. رمیگ ینم رو جلوت من":بودند جدي چشمانش اما زد لبخندي چه مین
تو با خوامیم حال،

".بشن منطبق هم با که ممکنه ریغ خواسته تا دو نیا. باشم. "

"کنمینم فرار جا چیه به من":دادم قول

".دید میخواه":دیخند دوباره

".کرد یم شنا فرانسه سمت به داشت لیکارال بده ادامه پس":کردم اخم او به رو

 را قاب نیبهتر که یعکس شان، نیتر نیرنگ دیلرز گريید عکس روي هاش چشم ارادي، ریغ طور به. برگشت داستانش به دوباره کرد، مکث
 مرمري، یبالکن در که بود چرخان رداهاي در ییلها يشما و شکل از پر ینقاش. بود اش کناري درِ از گتر بزر برابر دو نشان،یتر بزرگ و. داشت

 نگر اینما که ابرها در شناور تهاي یشخص ای بودند ییونای ریاساط ي نشانه که بفهمم توانستم ینم. دندیچرخ یم هم دور به بلند، صفوف در
.بودند مقدس کتاب هاي کارکتر

 ردمو شغل. گرفت یم ادی علم و یپزشک و کیموز ها شب. رفت اونجا ههاي دانشگا به. داد ادامه اروپا اواسط تا و کرد شنا فرانسه به لیکارال"
".مها آد دادن نجات تو. کرد دایپ اون تو رو بود خودش هیتنب که اش عالقه

 و رنج و تالش از پر قرن دو ل،یکارال واسه. کنم فیتوص رو رنجش مناسبه که طور اون تونم ینم":گرفت فرا احترام با ختهیآم یترس را اش چهره
 عذاب بدون رو داره دوست که کاري تونهی م و مصونه خون بوي به نسبت کامالً االن اون. کنه کامل رو شیخوددار بتونه تا دیکش طول عذاب
"کرده دایپ دست اديیز آرامش به مارستان،یب تو اون حاال. بده انجام

 یبزرگ ینقاش روي بر یآرام به ش،یها باانگشت. آورد ادی به را قصدش و هدف آمد نظر به ناگهان. شد رهیخ آسمان به یطوالن یمدت براي ادوارد
.زد ضربه بود، مانیجلو که

 متمدن و کرده لیتحص لندن هاي فاضالب اشباح از شتریب یلیخ اونا. کرد دایپ اونجا رو هیبق که یوقت خوند، یم درس ایتالیا تو داشت اون"
".بودن

 را گروه. کرد لمس کردند، یم تماشا را نشان ییپا مرج و هرج آرامش با و بودند شده دهیکش بالکون نیباالتر در که را موقري نسبتاً نفرِ چهار او،
.شناسم یم را ییطال مو مرد که شدم متوجه یناگهان اي خنده با و کردم یبررس دقت به

 سه که یحال در و دیخند خودش شیپ ادوارد ".دیکش یم انیخدا مثل رو اونا شهیهم اون. بود گرفته الهام لیکارال دوستاي از یلیخ منایسول"
:گفت داد،ی م نشان بود زال گريید و اهیموس نفرشان دو که را گرید نفر

".هنر کار شب محافظان کائوس، مارکوس، ارو،"

.بودم داشته نگه ینقاش اشکال از متري یسانت کی ي فاصله در را میها انگشت نوك "افتاد؟ اونا واسه یاتفاق چه"دمیپرس بلندي صداي با
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 فقط موند، باهاشون یکوتاه مدت فقط لیکارال. بودن سال هزار چند دونهی م خدا که صورت همون به. اونجان هنوز اونا":انداخت باال را اش شانه
 یم بهش خودشون که زيیچ به رو لیکارال نفرت تا کردن پافشاري اونا یول رو؛ شونیپاک کرد، یم نیتحس رو نزاکتشون یلیخ اون. دهه چند

".کنن درمان غذا، یعیطب منبع گفتن

 ايیدن گرفت میتصم لیکارال نیهم واسه. نداشت ريیتاث البته که کنه متقاعد رو اونا کرد یسع اون و کنن متقاعد رو لیکارال کردن یسع ااون"
"بود تنها یلیخ اون! که یفهم یم. کنه دایپ خودش مثل ییکسا داشت آرزو. کنه امتحان رو دیجد

 که یمردم با تونهی م دیفهم اون شدن، یم انیپر هاي قصه هاي تیشخص به لیتبد والهایه که طور همون اما نکرد دایپ رو یکس اديیز مدت"
 م فرار ازش داشت، رو آرزوش اون که یصحبت هم اما. کرد یپزشک نیتمر به شروع. اوناست از یکی انگار کنه، برقرار ارتباط نبودن، مشکوك

"رهیبپذ رو یکس با ییآشنا خطر تونست ینم و کردی

 باًیتقر و کرد کار ذهنش تو دهیا هی رو سال چند. کرد یم کار کاگویش تو مارستانیب هی تو ها شب اون بود، شده ریگ همه فوالنزاآن یوقت "
 خودش رو راتییتغ که نبود مطمئن کامالً. کنه یم خلق خودش واسه یکی کنه، دایپ همراه هی تونه ینم یوقت. کنه شیعمل بود گرفته میتصم

.بود مردد نمیهم اسهو دادن رخ چطوري

 چیه... کرد دایپ رو من که بود یذهن هواي و حال اون تو. بود زاریب بدزده، بود، شده ربوده خودش مال که طور اون رو یکس یِزندگ که نیا از و
 دونست یم و بود کرده پرستاري مادرم و پدر از اون. بودن کرده ول جا هی بودن، مرگ درحال گهید که ییکسا با رو من. نبود من واسه ديیام

".کنه امتحان گرفت میتصم. بودم تنها من که

 در ریتصاو کدام حاال دمیپرس یم خودم از. شد رهیخ یغرب ههاي پنجر به تزده، به یحالت با. شد قطع بود، شده یآرام نجواي باًیتقر که شیصدا
.ماندم منتظر سکوت در. خودش خاطرات ای لیکارال خاطرات. اند گرفته شکل ذهنش

.کرد روشن را صورتش فرشته، کی مهربان و میمال لبخند برگشت، من سمت به یوقت

".نجایهم میبرگشت مدت، نیا از بعد حاال، و":گرفت جهینت

"موندي؟ لیکارال شیپ شهیهم تو بعد، به موقع اون از پس،"دمیپرس کنجکاوي روي از

"شهیهم باًیتقر"

 از. شدم رهیخ ریتصاو وارید به. دیکش خودش همراه مرا زد، یم قدم درها انیم از که طور نیهم و تگذاش کمرم دور به یآرام به را دستش
  .نه ای شنوم یم را ها داستان ي هیبق وقت چیه دمیپرس یم خودم

"با؟یتقر":دمیپرس من ن،یبنابرا. نگفت گريید زیچ ادوارد م،یزدیم قدم سرسرا طول در یوقت

 داشتم؛ رو ینوجوان دورانِ عاديِ هاي یسرکش و ها کشمکش ینوع به هم من خب":ندارد دادن جواب به یلیم دیرس یم نظر به. دیکش آه
 و. نداشتم قبول رو اون اضتیر از پر یِزندگ من. بذار رو اسمش خواي یم یهرچ شدم، خلق... اومدم ایدن به... من که نیا از بعد سال ده حدوداً

".کردم یزندگ ییتنها به خودم، واسه رفتم مدت هی منم ن،یبنابرا. بودم ناراحت ازش بود، کرده ودمحد رو من هاي لیم که نیا خاطر به

.نداشتم یچندان توجه اطرافم به اما میرفتیم گريید پلکان باالي به که دمیفهم یمبهم طرز به. دیفهم هم او

"کنه؟ینم منزجر رو تو نیا"
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".نه"

"نه؟ چرا"

".ادیم معقول نظر به... کنمیم حس"

.گرید ي شده کوب تخته سرسراي کی در. میبود دهیرس ها پله باالي به گرید. قبل از بلندتر بار نیا. دیخند ناهنجاري شکل به

 نیا. انسان ریغ چه انسان، چه. بدونم بودن اطرافم که رو ییکسا همهی افکار که داشتم رو ییتوانا نیا دم،یجد تولد زمان از":کرد زمزمه او
.کنم مقاومت لیکارال مقابل در سال ده شد باعث که هیلیلد همون

".کرده انتخاب یزندگ واسه رو یروش نیهمچ واقعاً چرا کردمیم درك. بخونم رو کاملش ییِایریب تونستمیم

 همراه یِفسردگا و تنزل... از کردمیم فکر. کنم یزندگ اون روش به و لیکارال شیپ برگردم دوباره تا دیکش طول سال چند فقط من واسه"
 هی تو که یقاتل من اگه. بپردازم نیاطیش بیتعق به فقط و کنم ول رو گناهانیب تونستمیم دونستم،یم رو میقربان افکار چون. شمیم راحت وجدان،

 وحشتناك هم ادیز مطمئناً اونوقت دادم،یم نجات رو دختر اون اگه کردمیم بیتعق رو بود کرده نیکم جوون دختر هی واسه ک،یتار ي کوچه
".نبودم

 و. بود سرش پشت که یاهیس مرد و وحشتزده دختر شب، در کوچه آن. کردمیم تصور وضوح به کرد،یم فیتوص که را ییزهایچ تمام. دمیلرز
 از شیب ای کردیم تشکر دختر آن ایآ. توقف رقابلیغ جوان؛ خداي کی مثل درست باشکوه، و وحشتناك کرد،یم شکار که یدرحال ادوارد. ادوارد

شد؟یم وحشتزده قبل

 نبود مهم کنم، فرار آدم همه اون جون گرفتن نِید از تونستمینم. کردم چشمام تو والیه دنید به شروع من گذشت،یم زمان که همونطور اما"
".تمداش شرویستگیشا که زيیچ شازیب. کردن استقبال ازم یعال یلیخ اونا. یازم و لیکارال شیپ برگشتم. کنم هشیتوج چطور

.میکرد توقف هال درِ نیآخر مقابل در

.دیکش داخل به را من و کرد باز را در ".من اتاق":کرد مطلعم

 شهیش دیبا خانه یپشت قسمت تمام. بود گرفته را وارید تمام که داشت بزرگ ي پنجره کی ینییپا میعظ اتاق مثل و بود جنوب طرف به اتاقش
 قرار کیالمپ کوههاي ي محدوده در که نخوردهاي دست جنگل روي روبه بود، سلدوك مواج ي خانهرود سمت به اتاقش ي منظره. بودیم اي

.کنم تصور من بود ممکن که بودند زيیچ از کترینزد یلیخ کوهها. داشت

 گوشه در. بود هترب هم یقیموس ي مغازه کی از اتاقش موجوديِ. بود شده دهیپوش ها ديیس هم سر پشت هاي قفسه با کامل طور به یغرب وارید
 نانیاطم چون بزنم دست آن به دمیترسیم من که ییمدلها همان از. دیرسیم شرفتهیپ یلیخ نظر به که داشت قرار یصوت ستمیس اتاق، ي

 با اقات کف. داشت قرار اتاق در بود، یمشک چرم از که زیانگ وسوسه و نرم ضِیعر مبل کی فقط. نبود یتخت چیه. کردمیم خراب را زيیچ داشتم
.بودند شده زانیآو وارهاید از م،یضخ ییها پارچه با تر رهیت ییآباژورها و بود شده پوشانده یرنگ ییطال مِیضخ یِقال

"خوبه؟ اتاق نیا تو صدا تیوضع":زد حدس

.کرد قیتصد را حرفم سر با و دیخند خود شیپ
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 تا برگشتم. بودند ما شیپ اتاق، در ارکسترش گروه انگار که بود طوري جاز میمال صداي اما بود آرام. کرد روشن را ویاستر و برداشت یکنترل
.کنم نگاه را اشیقیموس آور رتیح ونیکلکس

.کردینم یتوجه. کنم دایپ نیعناو براي یلیدل ای هیقاف چیه توانستمینم "دي؟یچ رو نایا چطور تو":دمیپرس

 چشمانش در که یبیعج احساس با. برگشتم من چارچوب همون توي یشخص ي عالقه طبق بر بعد و زمان طبق بر اوممم،":گفت یحواسپرت با
".کردیم نگاه مرا داشت بود،

"ه؟یچ"

 رو انتظارش اما. کنم پنهان رو رازي ازت نباشه ازيین و یبدون رو زیچ همه تو نکهیا. کنم خاطر یتسل... احساس که داشتم رو شیآمادگ من"
.زد یکمرنگ لبخند و انداخت باال شانه ".کنهیم خوشحال... رو من. دوستدارم رو نیا من. باشم داشته یاحساس اون از شیب که نداشتم

.شود مانیپش من، به قیحقا نیا گفتن از مبادا که بودم نگران. زدم لبخند جواب در و ".خوشحالم":گفتم

.ستین نطوریا بدانم که بود خوب یلیخ

.افتاد ینیچ اش یشانیپ بر و شد محو لبخندش کرد، یبررس را ام افهیق چشمانش که یوقت بعد، اما

"نه؟ ،یمن دنِیکش غیج و فرار منتظر هنوز تو":زدم حدس

.داد تکان سر و بست نقش لبانش بر یفیضع لبخند

 یمعمول یلحن اب ".یستین ترسناك اصالً من نظر به درواقع. یستین ترسناك یکنیم فکر که هم اونقدرها تو اما کنم دتیناام نکهیا از متنفرم"
.گفتم دروغ

.زد انهايیموذ و پهن لبخند ناگهان بعد،. انداخت باال را شیابرو آشکاري ناباوري با و ستادیا

".یگفتیم نویا دینبا واقعا تو":دیخند بسته دهان با

 رییتغ یناگهان طور به بدنش. کرد حلقه اش العاده فوق دندانهاي پشت را شیلبها آمد؛ یم شیگلو انتهاي از که آهستهاي صداي د؛یکش یخرناس
.بود جانزدهیه و یعصب باشد، حمله حال در که ريیش مثل بود، شده دوال آن از یمین کرد؛

.دمیکش عقب رفتم،یم غره چشم او به که یدرحال

"یکنینم رو کار نیا تو"

 وارید به را آن و میکرد برخورد مبل به بعد و هستم هوا در که دمید را نیا فقط. بود عیسر یلیخ یلیخ. دمیند را خودم طرف به زدنش جست
 خواستمیم که نطوریهم هنوز، اما نخوردم تکان چندان. بود داده لیتشک دورم به یمحافظت ي حلقه کی بازوانش، با مدت، نیا تمام در. میدیکوب

.زدمیم نفس نفس کنم، ستیر و راست را تمیموقع
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 با. بود داشته نگهم محکمتر هم یآهن ریزنج از. بود چسبانده اش نهیس به و کرده گلوله توپ کی مثل مرا. داد ینم من به را کار نیا ي اجازه
. شد آرام آروارهاش زد،یم شخندین که نطوریهم. کندیم کنترل کامل طور به را خودش د،یرسیم نظر به اما شدم رهیخ او به زيیهشدارآم حالت

.دندیدرخشیم یطبع شوخ حس از فقط چشمانش

"؟یگفتیم یداشت":دیکش خرناس یگوشیباز اب

.کرد خراب را ام طعنه یکم جانم،یب صداي ".یترسناک یلیخ یلیخ ،ییوالیه هی تو که":گفتم

".شد بهتر یلیخ":کرد دییتا

"شم؟ پا تونمیم حاال اومم،":کردم تقال

.دیخند فقط او

.دیآ یم سرسرا از دیرسیم نظر به که بود یمیمال صداي "تو؟ میایب شهیم"

. بودم نشسته شیپاها روي بر تر،یرسم یکم من انگار، که طوري به. شد جا به جا یکم فقط ادوارد اما. زدم پا و دست خودم، کردن آزاد براي
.دیرسیم نظر به راحت ادوارد اما سوختیم خجالت از میها گونه. بودند راهرو در جسپر، هم سرش پشت در و سیآل که نمیبب توانستمیم

.دیخندیم بسته دهان با و یآهستگ به هنوز"دییرمابف"

 قدم اتاق، وسط تا رقصد،یم دارد باًیتقر دیرسیم نظر به که یشکل به ده؛یند ما کردن بغل در اي یمعمول ریغ زیچ چیه سیآل دیرسیم نظر به
 در پشت هنوز جسپر اما. نشست و رفت ،شدیم خم اتاق کف طرف به یچیمارپ طور به که ییجا به. بودند ریدلپذ یلیخ حرکاتش. آمد زنان

 اتاق جو اش، رعاديیغ تیحساس با داشت او ایآ دمیپرس خودم از. شد رهیخ ادوارد صورت به. بود شده شوکه یکم آمد یم نظر به. بود ستادهیا
کرد؟یم امتحان را

".یکن قسمتش ما با يخوایم نمیبب میاومد. خوريیم ناهار واسه رو بال داري ومدیم نظر به":کرد اعالم سیآل

.من واکنش ای بود سیآل حرف خاطر به العملش عکس نیا دانستمینم. زندیم شخندین دارد ادوارد دمیفهم نکهیا تا زد؛ خشکم لحظهاي براي

.کرد کترینزد خود به مرا ییپروا یب با شیبازوها با و ".کنم بخشش و بذل بخوام که ستین اونقدري. متاسفم":داد پاسخ

 خوادیم امت و ادیب یحساب و درست طوفان هی قراره امشب گهیم سیآل". گذاشت قدم اتاق داخل به زد،یم لبخند که یحال در جسپر ".قعوا در"
"اي؟ هیپا. کنه بازي توپ

.است نانتریاطم ابلق یهواشناس از یکم سیآل که بودم دهیرس جهینت نیا به. کرد جیگ مرا آنها مفهوم اما بودند یمعمول یکاف ي اندازه به کلمات

.کرد یمکث اما زدند یبرق ادوارد چشمان

.انداخت سیآل به یعیسر نگاه مین که دمید را جسپر کردم فکر ".اريیب خودت با هم رو بال دیبا تو مطمئناً":گفت ريیز صداي با سیآل

.کردیم انیب وضوح به را نظرش که دیپرس را نیا یاقیاشت با ادوارد "بري؟ خوايیم"

"م؟یریم کجا. هوم" کنم دیناام را افهايیق نیچن توانستمینم "ماًحت"
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".چرا ینیبیم میکن توپبازي میبتون که شه برق و رعد تا میکن صبر دیبا ما":داد قول

".شهیم الزمم چتر"

دندیخند بلند صداي با یهمگ نفر سه آن

"شه؟یم الزمش": دیپرس سیآل از جسپر

".باشه خشک محوطه تو یکاف قدر به دیبا .شهره تو طوفان نه،":بود مطمئن

.افتمی مشتاق را خودم سختبترسم، آنکه جاي به من. بود یعیطب جسپر صداي اقِیاشت ".خوبه پس"

"اد؟یم لیکارال مینیبب میبر": شکستیم را ینیبالر هر قلب که رفت در طرف به یحالت سبایآل

.ببندد صدا یب سرشان پشت را در که شد موفق جسپر. رفتند سرعت به آنها و ".یدونینم انگار":گذاشت سرش به سر جسپر

"م؟یکنیم بازي یچ":دمیپرس

"میکنیم بازي سبالیب ما. یکنیم تونگاه":داد حیتوض ادوارد

"دارن؟ دوست سبالیب آشامها خون":کردم نازك یچشم پشت

  ".هییکایآمر یسرگرم هی نیا":گفت یساختگ وقاري با
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  بازي   - هفدهم فصل

 که یموقت ساعت چند نیا در او، که نداشتم یشک چیه موقع، آن تا و بود شده شروع باران نم نم تازه د،یچیپ من ابانیخ داخل به ادوارد یوقت
 و دمید د،بو شده پارك یچارل ي خانه راه در که را رفتهاي رو رنگو فورد اهیس نِیماش سپس و. مانَدیم کنارم کردم،یم سپري یواقع ايیدن در
.کرد لبزمزمه ریز را ینامفهوم زیچ خشن، ییصدا با ادوارد که دمیشن

 کرد،یم پارك رو ادهیپ کنار در را وانتم ادوارد که یهنگام. بود ستادهیا آب کم وروديِ وانیا ریز باران، از دور به پدرشو لچریو پشت کوبیج
بود شده رهیخ نیزم به ه،آزرد ظاهري با کوبیج. بود سنگ یاحساس یب به یلیب ي چهره

".کرده درازتر مشیگل از پاشو گهید":بود نیخشمگ ادوارد، آرام صداي

 با را یلیب ي رهیخ نگاه جواب باران، انیم از که نطوریهم ادوارد نیخشمگ تا بودم دهیترس شتریب ".بده هشدار یچارل به اومده":زدم حدس
.کرد قیتصد سرش با داد،یم شده کیبار چشمان

.داد دست من به نبود، خانه یچارل نکهیا خاطر به یفیضع آرامش اساحس

.بود کرده نگران مرا ،یلیب به ادوارد شومِ شدن رهیخ ".کنم درستش من بذار":کردم شنهادیپ

".نداره خبر یچیه از بچه. باش مراقب اما. راهه نیبهتر نیا احتماالً":کرد موافقت من با ام، یزدگ شگفت کمال در

".ستین کتریکوچ من از یلیخ کوبیج":کردم ادآوريی او به. دمیرنج بچه ي واژه از یکم

.داد نانیاطم من به شخندین کی با "دونمیم اوه،".شد محو تندي به تشیعصبان. کرد نگاه من به سپس

.گذاشتم در ي رهیدستگ روي را دستم و دمیکش یآه

"گردمیم بر وبغر دم. برم بتونم من که تو ببرشون":کرد ام ییراهنما

.دهم حیتوض یچارل براي را نبودش توانمیم چطور کردمیم فکر حال نیهم در "خواي؟یم رو وانتم":دادم شنهادیپ

"بزنم قدم خونه تا کنهیم حرکت نیماش نیا که زيیچ از عتریسر تونمیم من":کرد نازك یچشم پشت

"بري یستین مجبور":گفتم مشتاقانه

"شدي خالص نایا دست از نکهیا از بعد. مجبورم قت،یحق در":زد ما افسرده ي چهره به لبخندي

".شه آشنا دتیجد پسر دوست با تا یکن آماده رو یچارل دیبا بازم تو".انداخت ها بلک سمت به رهايیت منگاهین

.گذاشت شینما به را شیدندانها همهی و زد زيیغرورآم پهنِ لبخند

".ممنون یلیخ":گفتم کنان ناله

".گردمیبرم زود":داد قول. بودم عاشقش که یکج لبخند. زد لبخند
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 هم من. زد یم وار وانهید قلبم ضربان. را فکم خط ریز فقط ببوسد، مرا تندي به که شد خم سپس و دیلرز وانیا سمت به دوباره چشمانش
.بودند گرفته محکم را اش یصندل هاي دسته شیدستها و نبود احساس یب گرید یلیب صورت. انداختم وانیا به یعیسر منگاهین

.گفتم را نیا رفتم،یم رونیب نیماش از باران، در و کردمیم باز را نیماش در که نطوریهم "زود"

.کنم احساس را پشتم به رهاشیخ نگاه توانستمیم دم،یدویم وانیا سمت به یآرام به سبکباران، نم نم در یوقت

 نمونده منتظر ادیز دوارمیام ستش،ین رو امروز یچارل". کردم کیسالمعل آنها با ت،یبشاش با متوانستیم که ییجا تا "کوبیج سالم ،یلیب سالم"
"دیباش

 روي که را یرنگ اي قهوه کاغذي ي سهیک ".ارمیب نویا خواستمیم فقط". بودند نافذ اهشیس چشمان ".ادیز نه":گفت یعیمط صداي با یلیب
.داد نشان بود، شیپا

".نیبش خشک که تو نیاینم قهیدق هی چرا". گفتم را نیا توانستباشد،یم چه آن که نداشتم دهايیا چیه نکهیا وجود با ".ممنون"

.شوند داخل که کردم اشاره دست با سرم پشت. ام توجهیب ادشیز اریبس دقت به که کردم وانمود کردم،یم باز را در قفل که نطوریهم

.ندازمیب ادوارد به یمنگاهین بار نیآخر براي دادم اجازه خود به. ببندم را در تا برگشتم و "رمشیبگ من بده جازه":دادم شنهادیپ

  .بود منتظر و ستادهیا حرکت یب جدي چشمان با

 دوست یچارل. رواترهیکل هري یِخونگ هاي سرخکرده یماه از ذره هی. زریفر تو بذارش خوايیم":گفت داد، یم من به را بسته که یدرحال یلیب
.انداخت باال اي شانه "دارهیم نگهش کترخش زریفر. داره

 ارهیب یماه شتریب خواستیم هم امشب تازه نداشتم، کردن درست یماه واسه ديیجد راه گهید" احساس با بار نیا اما ".ممنون":کردم تکرار
".خونه

".نمشیبب برم دیبا ؟یشگیهم ي منطقه همون ري؟یگیماه رفته بازم":دیپرس چشمانش، در یرکیز برقِ با یلیب

 شد صورتم حالت رییتغ متوجهی "کجا ندارم خبر یول... دیجد جاي هی رفتیم داشت". شد یم خشن داشت ام چهره "!نه":گفتم دروغ تندي به
.برد فرو فکر به را او نیا و

".یچارل واسه ارمذیم هم رو اون اري؟یب در نیماش از رو ربکا دیجد عکس اون ريینم چرا":کردیم یابیارز مرا هنوز ".کیج":گفت

.بودند خرده گره هم در شیابروها و شده رهیخ نیزم به او اما انداختم او به ینگاه. شعبوسبودیصدا "هست؟ کجا":دیپرس کوبیج

".بگردي یلیخ یش مجبور دیشا. دمشید عقب صندوق تو کنمیم فکر":گفت یلیب

.رفت رونیب باران در بود، انداخته نییپا را شیها شانه که یدرحال کوبیج

 به یوقت. رفتم آشپزخانه سمت به و دمیچرخ نیبنابرا دیرسیم نظر به زشت سکوت ه،یثان چند از بعد. میشد روبرو هم با سکوت در من و یلیب
.بشنوم اتاق کف ومینولیل با تماس در را سشیخ چرخهاي غیج توانستمیم آمد، دنبالم

.بود خواندن قابل ریغ چروکش و نیپرچ صورت. شوم روبرو او با تا دمیرخچ و چپاندم زریفر شلوغ باالي ي قفسه در را سهیک
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.بود ادبانه یب باًیتقر میصدا ".ادینم ایزود نیا به یچارل"

.نگفت زيیچ اما داد تکان سر من قیتصد در

"ممنون کرده سرخ یماه بابت بازم":کردم اشاره

.ستادمیا نهیس به دست و دمیکش یآه. داد ادامه دادنش تکان سر به او

.کرد مکث بعد و "بال":گفت. ام شده خسته یجزئ حرفهاي از کرده احساس دیرسیم نظر به

.کردم صبر

".منه دوستاي نیبهتر از یکی یچارل":داد ادامه ".بال":گفت هم باز

".بله"

".گرديیم کالنها از یکی با داري هیمدت هی شدم متوجه":گفتیم دقت به را واژه هر زشیآم تیشکا صداي با

"بله":کردم تکرار گستاخانه

باشه یخوب یلیخ ي دهیا که کنمینم فکر اما نباشه مربوط من به نیا دیشا

"ستین مربوط شما به. توئه با حق بله":کردم قیتصد

"دارن پوستها سرخت ي منطقه تو یشوم شهرت کالن خانوادهی اما یدونینم نویا احتماالً":ببرد باال را اش خاکستري ابروهاي شد باعث لحنم

"دونستمیم نویا قت،یحق در":رساندم اطالعش به یخشن صداي با

 گذاشتن نذاشتن، تون منطقه تو پاشونو وقت چیه کالنها نکهیا واسه نه؟ مگه باشه، ستهیشا تونهینم واقعا شهرت اون اما":کرد رشیغافلگ نیا
".آورده خود به مقداري را او ملتزم، هم و کندیم محافظت را اش لهیقب هم که یتوافق از م رکانهایز چندان نه ادآوريی که نمیبب توانستمیم

 زيیچ از شتریب یلیخ. داري خبر کالنها از یخوب به... نظر به تو":بودند گرفته خود به کاري محافظه حالت چشمانش "درسته نیا":کرد موافقت
".یمطلع داشتم رو انتظارش من که

".باشم مطلع شما از شتریب یحت دیشا":شدم رهیخ او به هم من

 خود به اي گرانه لهیح حالت شیچشمها اما رفتیپذ ".دیشا":فشرد هم به را کلفتش لبهاي کرد،یم فکر مورد نیا در که نطوریهم
"هست یمطلع نیهم به هم یچارل".گرفتند

.بود کرده دایپ را دفاعم ضعف نقطه

.بود نشده شگفتزده چهرهاش، یِناراحت وجود با. دیفهم را اجتنابم اشکارا او "ادیم خوشش کالنها از یلیخ یچارل":رفتم طفره

"باشه داشته یچارل به دیشا یول. نداره یربط من به نیا":گفت
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".درسته. نه ای داره ربط یچارل به کنم فکر که نیا داره، ربط من به هم باز نیا اما"

.نه ای دهیفهم ام دهیچیپ سوال از زيیچ م،ینگو توافق عنوان هب زيیچ چیه کردمیم تالش یوقت بدانم بود جالب میبرا

 را سکوت که بود ییصدا تنها باران صداي. کردیم فکر مورد نیا در شد،یم شتریب سقف روي باران که نطوریهم. دهیفهم که دیرسیم نظر به اما
.شکستیم

".مربوطه تو به هم نیا کنم فکر بله":شد میتسل آخر در

"یلیب ممنون":دمیکش یآه خاطر شیآسا با

"بال کن، فکر ديیم انجام داري که کاري به راجع فقط":کرد اصرار

"باشه":کردم موافقت سرعت به

"نده انجام رو ديیم انجام داري که کاري که بود نیا بگم خواستمیم که زيیچ":کرد اخم

 صداي ییجلو در لحظه همان. نداشتم گفتن براي زيیچ من و شدینم دهید من براي ینگران جز زیچ چیه آنها در. کردم نگاه چشمانش به
.دمیپر جا از شد باعث و کرد بلندي

 با لباسش هاي شانه دیرس گوشه به یوقت. دیرس ما به او خود از قبل کوبیج غرولندکنان صداي "ستین نیماش اون جاي چیه یعکس چیه"
.کردیم چکه آب شیموها از و بود لکشده باران

"گذاشتمش جا خونه زنمیم حدس":شود روبرو پسرش با تا چرخاند را اشیصندل. بود شده عتنا ایب ناگهان"هوم":گفت رخرخ با یلیب

"هیعال":چرخاند را چشمانش یشینما یحالت با کوبیج

".بود نیا منظورم م،یاومد ما که"کرد یمکث ادامه از قبل "بگو یچارل به بال، خب"

"گمیم":گفتم دهیجو دهیجو

"م؟یریم میدار":بود شده شگفتزده کوبیج

.داد حیتوض گذشت،یکوبمیج کنار از که یحال در یلیب "رونهیب روقتید تا یچارل"

"بال نمتیبیم بعداً کنم پسفکر خب،. اوه":دیرسیم وسیما نظر کوببهیج

"البته":کردم موافقت

.ندادم یجواب "باش خودت مراقب":داد هشدار یلیب

 و انداختم بود یخال حاال که وانتم به یمنگاهین سرعت به و دادم تکان یدست مختصراً. کرد کمک در از رفتن نرویب براي پدرش به کوبیج
.بستم را در بروند آنها که نیا از قبل سپس
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 نجشور نشستن فرو انتظار در بودم که ییجا همان. رفت سپس و آمد عقب که دادم گوش نشانیماش صداي به و ستادمیا راهرو در اي قهیدق
.کنم عوض را قشنگم لباسهاي تا رفتم باال ي طبقه سمت به شد، آرام یکم تنشم سرانجام یوقت. ستادمیا تمیعصبان

 خواهد یاتفاقات چه که موضوع نیا بر را فکرم یوقت. کردم امتحان را میها تاپ از چندتا کشد،یم را انتظارم زيیچ چه شب آن که نبودم مطئمن
 را دنمینترس تاوان داشتم بودم، شده رها ادوارد و جسپر نفوذ ریز از که حاال. رنگباخت نظرم در بود گذشته من بر چهآن کردم، متمرکز افتاد

 ام یباران در را شب تمام دانستمیم دمیپوش نیج شلوار و کهنه فالنل راهنیپ کی عجله با دمیکش دست لباس انتخاب از سرعت به. دادمیم
.گذرانمیم

 باعث گريید صداي هر بشنوم؛ خواستیم دلم که بود صدا کی فقط. بردارم را آن تا رساندم نییپا ي طبقه به را خودم سرعت با و زد زنگ تلفن
.شد خواهد ظاهر اتاقم در احتماالً کند، صحبت من با بخواهد او اگر دانستمیم اما. شدیم ام دلسردي

"الو؟":دمیپرس دم،یکشیم نفس یسخت به که یدرحال

"منم بال،":گفت کایجس

 کرده صحبت کایجس با که باري نیآخر از روز چند فقط نکهیا با. برگردم یواقع ايیدن به توانستم تا دیکش طول لحظهاي "جس سالم، اوه،"
"بود؟ چطور رقص"ام دهیند را او هاست ماه کردمیم احساس گذشت،یم بودم

. کرد شیپ شب ي قهیدق به قهیدق گزارش دادن به شروع او نبود، گريید سوال چیه به ازيین "!!!گذشت خوش یلیخ":کرد فوران احساساتش
 لحظه آن در مدرسه رقص، ک،یما کا،یجس. نبود آسان شیحرفها روي کردن تمرکز اما کردم،یم یهمراه را او آه و امم با مناسب جاهاي در من

.بسنجم ابرها پشت از را نور مقدار داشتم یسع افتاد،یم نجرهپ سمت به مرتب چشمانم. دندیرسیم نظر به نامربوط یبیعج طرز به نهایا همهی

"بال؟ گفتم، یچ ديیشن":دیپرس تیعصبان با جس

  "؟یگفت یچ. دیببخش"

"شه؟یم باورت. دیبوس منو کیما گفتم "

"جس اس معرکه":گفتم

.ام دهینپرس او از را اتیجزئ من که بود ناراحت دیشا ای. بود ناراحت من یِحواسپرت از هنوز "کردي؟ کار یچ روزیتود خوب":دیپرس کنجکاوي با

"ببرم لذت آفتاب از تا گشتم رونیب کمی فقط. یچیه راستش،"

.دمیشن گاراژ از را یچارل لیاتومب صداي

"بشنوي؟ کالن ادوارد از شتريیب زیچ شده چوقتیه"

.گذاشتیم کنار را ش ریگیماه لیوسا که بشنوم اه پله ریز از را یچارل صداي توانستمیم و شد بسته بلندي صداي با ییجلو درِ

.است بوده چه داستانم نبودم مطمئن گرید ".اوم":گفتم دیترد با

.دادم تکان دست شیبرا"!کوچولو سالم":گفت شد،یم آشپزخانه وارد که همانطور یچارل
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".نمتیبیم مثلثات کالس تو. میکنیم صحبت فردا الیخیب. اونجاست بابات اوه،":دیشن را شیصدا جس

.گذاشتم را یگوش "جس نمت،یبیم"

.بود ییظرفشو در شیدستها شستن حال در "کجاس؟ یماه. بابا ،یه":گفتم

"زریفر تو گذاشتمش"

 کردم یسع "اورد برامون رو رواتریکل هري هاي کرده سرخ یماه از کمی یلیب ظهر، از بعد امروز ارمیب کهیت چند رمیم بزنه خی نکهیا از قبل"
.برسم نظر به قمشتا

"عالقمه مورد یماه اون جدي؟":زدند یبرق چشمانش

 از یچارل. میخوردیم غذا سکوت در و میبود نشسته زیم پشت که دینکش یطول. کرد مرتب را آنجا یچارل بودم، شام کردن آماده مشغول یوقت
.کنم مطرح را موضوع نحوي به کردمیم شتال و گشتمیم ام فهیوظ انجام براي یراه دنبال به دانهیناام. بردیم لذت شیغذا

.دیکش رونیب افکارم از مرا شیصدا "کردي؟ کار یچ ییتنها امروز":دیپرس

 دارم، نگه شادمان را میصدا کردم یسع. ظهر از بعد از یکم یلیخ قسمت فقط قتیحق در "زدم خونه ور و دور یچرخ هی ظهر از بعد نیا خب"
"کالنها شیپ رفتم صبح امروز و" بود یخال شکمم اما

.انداخت را چنگالش یچارل

"کالن؟ دکتر ي خونه":دیپرس یشگفت با

"اره":دمیند را واکنشش کردم وانمود

.بود برنداشته را چنگالش "کرديیم کار یچ اونجا"

"در؟پ... کنه یمعرف مادرش و پدر به منو خواستیم اون و دارم، کالن ادوارد با مالقات قرار هی باًیتقر امشب خب"

است شده شوکه یچارل دیرسیم نظر به

"خوبه؟ حالتون پدر،"

"رون؟یب يریم کالن ادوارد با يدار":دیغر

"ادیم خوشتون کالنها از کردمیم فکر":اوه - آه

"بزرگه تو واسه یلیخ اون اما":گفت کنترل بدون

.گفتیم ستدر کرد،یم را تصورش که زيیچ از شیب اما "میسوم سال دومون هر ما":کردم حیتصح

"کدومشونه؟ نیادو":کرد مکث"کن صبر"
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. هاست الهه هیشب و خوشگل که همان "داره قرمز قهوهاي موهاي که یاون نشونه،یجوونتر ادوارد"

 سنش از بزرگتر یلیخ... نظر به یول نا،یا و هیخوب پسر که مطمئنم. ادینم خوشم بزرگه اون نگاه از. کنم فکر بهتره،"کرد یتالش"نیا خب اوه،"
"پسرته؟ دوست نیادو نیا. ادیم

".ادوارده اسمش بابا، "

"هست؟"

".کنم فکر ،ینوع به"

 گذشته ماجرا قسمت نیبدتر که دمیفهم من و برداشت، دوباره را چنگالش اما "نداري؟ اي عالقه شهر پسراي از چکدومیه به یگفت شبید"
.است

"پدر؟ کنه،ینم یزندگ شهر تو ادوارد خب،"

.انداخت من به زيیرآمیتحق نگاه دیجویم که نطوریهم

".یکن شرمنده پسر دوست به راجع اندرزهاي و پند با منو خوادینم. اولشه تازه حال، هر به":دادم ادامه

"نجا؟یا ادیم یک"

"نجاست؟یا گهید ي قهیدق چند تا"

"برتت؟یم کجا"

".اش خانواده با م،یکن بازي سبالیب میریم میدار. یکن تمومش رو ییایاسپان یدادرس نیا دوارمیام":کردم بلندي ي ناله

"؟یکنیم بازي سبالیب تو":دیخند تینها در رفت، هم در صورتش

.گرفت نظر ریز مرا یبدگمان با "کنمیم نگاه رو بازي شتریب احتماالً من خب،"

.کردم نازك یچشم پشت ندشیخوشا براي و دمیکش یآه

.کردم ها ظرف کردن زیتم به شروع و دمیپر جا از. کرد پارك هخان جلوي که دمیشن را ینیماش غرش

"یکنیم لوسم یلیخ تو. بشورمشون امشب تونمیم من. کن ول رو ظرفا"

 باران یشدت چه با رونیب بودم نشده متوجه. بودم سرش پشت قدم مین من. بدهد را جوابش تا شد بلند یآرام به یچارل و آمد در صدا به در زنگ
.یباران کت غاتیتبل در مدل مرد کی هیشب بود، ستادهیا وانیا نور ي هاله در وارداد. باردیم

"ادوارد تو، ایب"

دمیکش آرامش روي از یآه گفت درست را اسمش یچارل یوقت
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"سوان سیرئ ممنون،":گفت اي محترمانه صداي با ادوارد

"رمیبگ رو ژاکتت بذار ا،یب. کن صدا یچارل منو و باش راحت"

"آقا م،متشکر"

"ادوارد ن،یبش"

.دمیکش درهم را ام چهره

 او به یغضبناک نگاه سرعت به. نمیبنش کاناپه روي سوان سیپل سیرئ کنار تا کرد وادار مرا و نشست یصندل تنها روي ینرم حرکت با ادوارد
.زد من به یچشمک ،یچارل سر پشت. انداختم

 هم آسا لیس بارانهاي که داشت تیواقع واشنگتن در فقط موضوع نیا دیشا "ببري السبیب تماشاي براي منو دختر خوايیم که دمیشن خب،"
.ندارند آزاد فضاي بازیهاي بر ريیتاث چیه

.باشد دهیشن بود ممکن گرچه،. دیرسینم نظر به متعجب بودم، گفته پدرم به را قتیحق نکهیا از "نهیهم برنامه آقا، بله،"

"درسته کارت زنم،یم حدس خب،"

کرد یهمراه را او ادوارد و دیخند یلچار

.آمدند دنبالم هم آنها. دمیپوش را ژاکتم و برگشتم هال به "میبر ایب. دیکرد مسخره منو یکاف ي اندازه به. خب اریبس":گفتم و شدم بلند جا از

"بل ،ینکن رید یلیخ"

"خونه گردونمیبرشم زود ،یچارل نباش نگران":داد قول ادوارد

میا ستادهیا که بودم نشده مطمئن کامالً هنوز د،یکش یدست میموها به و برگشت او که یوقت تا

"باشه؟ باش، دخترم مواظب"

.نکردند اعتنا آنها اما کردم، غرولند من

"آقا دم،یم قول. امنه جاش من کنار"

کند شک شد،یم احساس کلمه هر در آن انعکاس که ادوارد صداقت توانستبهینم یچارل

 یبزرگ پیج وانتم، پشت آنجا،. شدم حرکتیب مرده کی مثل ناگهان ورودي داخل. آمد دنبالم ادوارد و دندیخند شانیدو هر. دمیامخر رونیب به
 سپرش به بزرگ نورافکن چهار و داشتند فلزي گارد آن، عقب و جلو چراغهاي. دیرسیم کمرم باالي تا شیها کیالست بلندي. بود شده پارك

.بود براق قرمز سقفش يباال. بودند شده متصل

.زد یآرام سوت یچارل

"نیببند رو تونیمنیا کمربندهاي":گفت گرفتهاي صداي با
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 با مرا بعد و دیکش یآه او. شدم آن روي دنیپر ي آماده و زدم محک یصندل تا را ام فاصله. کرد باز میبرا را پیج در و آمد دنبالم ادوارد
.باشد دهیند یچارل که بودم دواریام. کرد بلند کدستی

 قالبهاي آنجا اما. ببندم را ام یمنیا کمربند کردم یسع برساند، راننده یصندل به را خودش تا زد دور را لیاتومب جلوي ،یانسان سرعت با او یوقت
داشت وجود اديیز

"ه؟یچ براي قالب همه نیا":دمیپرس کرد، باز را در یوقت

".س جاده از خارج یرانندگ براي"

"اوه - آه"

 دراز میسو به را دستش و دیکش آه دوباره. رفتمینم شیپ اديیز سرعت با اما کنم، دایپ را ها قالب ي همه بستن براي مناسب جاي کردم یسع
 یچارل که بود معنا نیا به نیا. نمیبب وانیا روي وضوح به را یچارل توانستمینم که بود نیسنگ انقدر باران که بودم خوشحال. کند کمکم تا کرد
 آرام روي و گذاشتم کنار را او به کردن کمک فکر. کرد نوازش را ام ترقوه استخوان و کرد یمکث گردنم کینزد ادوارد دست ندیبب توانستینم

.کردم تمرکز دنیکش نفس

.میشد دور خانه از. شد روشن موتور و چرخاند را چییسو ادوارد

"داري یبزرگ پیج... اوم... هی نیا"

"بدوي راهو تمام یباش داشته دوست کردمینم فکر. امته مال نیا"

"ن؟یداریم نگه کجا نویا"

"میکرد لیتبد گاراژ به رو یخارج هاي ساختمون از یکی ما"

"ببندي؟ کمربندتو خوايینم"

.انداخت من به اي ناباورانه نگاه

.گرفتم را منظورش بعد

.بود رفته باال اکتاو چند میصدا "م؟یبدو راهو از یقسمت دیبا هنوز یعنی نیا بدوي؟ راهو ي همه"

"بدوي ستین قرار تو":زد یکوچک لبخند

".شهیم بد حالم من"

"شهیم خوب حالت. دار نگه بسته چشماتو"

.کنم غلبه وحشتم بر کردم یسع و گرفتم گاز را لبم

.کردم نگاه او به واج و هاج. کرد اي ناله بعد و ببوسد، را سرم تا شد خم طرفم به
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"ديیم یخوب یلیخ بوي بارون تو":داد حیتوض

"خوب؟ ای بد، نوع به":دمیپرس اطیاحت با

"دو هر شهیهم دو، هر":گفت و دیکش یآه

 نظر به جاده کی از کوچکتر که کرد دایپ یفرع ي جاده کی بود که هرطور اما کرد،یم دایپ را راهش دیشد باران و یکیتار آن در چطور دانمینم
 یصندل روي یبرق مته کی مثل من چون بود، ممکن ریغ گو و گفت یطوالن یمدت براي. داشت شباهت یکوهستان ريیمس به شتریب و دیرسیم
.داشت چهره بر یبزرگ لبخند راه طول تمام در ادوارد. دمیپریم نییپا و باال ام

 کاسته شدتش از لحظه هر و دیباریم نم نم نبارا. بودند داده لیتشک پیج طرف سه در سبزي وارید درختها م؛یدیرس جاده انتهاي به ما بعد
.افتییم شتريیب یروشن ابرها انیم از آسمان شد،یم

"میبر ادهیپ دیبا رو بعد به جا نیا از بال، د،یببخش"

"مونمیم منتظر نجایهم من ه؟یچ یدونیم"

"!بودي العاده فوق صبح امروز تو اومده؟ شجاعتت همه اون سر ییبال چه"

باشد؟ روزید فقط توانستیم "نکردم فراموش رو بار نیآخر هنوز من"

کرد من هاي قالب کردن باز به شروع و بود من طرف آلود مه حرکت کی با

"برو خودت تو. کنمیم باز رو نایا من":کردم اعتراض

".ببرم یدست هی خاطراتت توي دیبا رسهیم نظر به"رفت فرو فکر به کرد،یم تمامش عیسر که همانطور "...هوم"

.سبودیآل با حق. نمناکنبود چندان. گذاشت نیزم روي را میپاها و دیکش رونیب پیج از مرا او دهم، نشان یواکنش بتوانم نکهیا از قبل

"ببري؟ دست خاطراتم توي":دمیپرس ینگران با

 طرف در پ،یج روي دستشرا. دبو چشمانش در یخاص یشوخطبع یول دقت، با کرد،یم نگاه مرا یخاص منظور با "ههایما نیهم تو زيیچ هی"
 فاصله صورتمن با یکم صورتشفقط شد، خم جلوتر به. بچسبم در به پشت، به تا آورد فشار من به. شد خم جلو به و گذاشت من سر گرید

.نداشتم فرار براي ییفضا چیه. داشت

"ینگران یچ از واقعاً تو"کردیم مختل مرا فکري روند او، بوي تنها "حاال"

"شه بد حالم نکهیا بعد، و مردن و "دادم قورت را آبدهانم "درخت هی به خوردن امم، خب،"

 هنوز حاال": کرد زمزمه کپوستمینزد چسباند میگلو ریز یرفتگ فرو به سردشرا لبهاي ینرم به و کرد خم نییپا به سرشرا بعد. زد لبخندي
"؟ینگران

"شدن ضیمر و درختها با برخورد مورد در. بله":کنم تمرکز کردم یسع
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.دادیقلقلکم را نفسسردشپوستم. دیکش یخط چانهام تا گلو از اشینیب

"حاال؟ و":کردند زمزمه فکم مقابل شدریلبها

"کنسیس موشن درختها،":نفسنفسافتادم به

"نه؟ بخورم؟ درخت هی به من ممکنه یکنیم فکر واقعاً تو بال":ببوسد را میپلکها تا آورد باال را صورتش

 قاًیدق و دیبوس را گونهام تا یآرام به. کردیحسم زودرسرا روزيیپ کی به یابیدست او. نبود میصدا در ینفس به اعتماد چیه "مکنهم یول نه"
.متوقفشد میلبها گوشهی

.شد متصل امینییپا لبلرزان شبهیلبها "بزنه صدمه درختبهت هی ذارمیم من"

.آورم ادی به را آن کامالً توانستمینم اما دارد وجود ام یالع دفاع در هم یدوم قسمت دانستمیم. دمیکش ینفس "نه"

.شدم میتسل"نه"دمیکش یآه. کردیم حرکت میلبها مقابل شیلبها "درسته؟. نداره وجود دنیترس براي زيیچ چیه ،ینیبیم":گفت

.کردندیم حرکت میلبها مقابل در سرکشش لبهاي. دیبوس مرا حرارت با گرفت دستانش در خشونت، با باًیتقر را، صورتم سپس

 مثل قاًیدق که رمیبگ را خودم جلوي نتوانستم هم باز اما دانستم،یم دیبا گرید االن تا که بود واضح. نداشت وجود من رفتار نیا براي یلیدل واقعاً
 کریپ به من ناگهان، و شدند چفت گردنش دور و آمدند باال بازوانم ستم،یبا حرکتیب ،یامن صورت به نکهیا جاي به. نکنم رفتار اول ي دفعه
.شدند باز هم از میلبها و دمیکش یآه. بودم متصل او یِسنگ

.خورد تلو تلو عقب به و کرد باز را دستانم ي گره یسادگ به

"خورمیم قسم. یشیم من مرگ باعث تو"دیکش ینفس تندي به و شد جدا من از "بال لعنت،"

.شدم خم بودم، گذاشته میازانوه روي تیحما براي را دستانم که یدرحال

.نفسبکشم کردم یسع "ريیفناناپذ تو":کردم من من

"میبر نجایا از بدم، انجام اي احمقانه یلیخ کار من نکهیا از قبل ایب حاال. باشم داشته باور حرفو نیا نمیبب رو تو نکهیا از قبل بود ممکن":دیغر

.داشت ازین یمضاعف تالش به مت،یمال همان به کردن رفتار براي شدم متوجه و انداخت کمرش روي را من قبل، ي دفعه مثل

.کردم امن گردنش، دور به میدستها کردن محکم با را خودم جاي و کردم قفل کمرش دور به را میپاها

"ببندي رو چشمهات نره ادتی":داد هشدار جدي یحالت با او

.داشتم نگه بسته را آنها و فشردم هم روي به محکم را میچشمها و دادم قرار خودم بازوي ریز و پشیها شانه پشت را صورتم سرعت به

 که طوري به بودند روان و نرم اریبس حرکاتش اما کنم حس خود ریز در را خوردنش سر توانستمیم. میحرکت حال در دیرسیم نظر به یسخت به
.باشد رو ادهیپ در زدن قدم حال در یحت بود ممکن
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 جهیسرگ آن ارزش اصالً. کردم مقاومت اما نه، ای کردیم پرواز جنگل وسط از داشت سابق مثل نمیبب تا ندازمیب یهنگا یچشم ریز شدم وسوسه
  .کردم مشغول ادوارد، کنواختی تنفس به دادن گوش با را خودم. نداشت را وحشتناك ي

.میا تادهسیا که بودم نشده مطمئن کامالً هنوز د،یکش یدست میموها به و برگشت او که یوقت تا

"بال شد تموم"

.میبود ستادهیا مطمئناً. کردم باز را چشمانم و دادم خرج به جرئت

کردم برخورد نیزم به پشت با و کردم دورشباز از را دستانم ي کننده خفه گرهی یسخت به

.گفتم را نیا یناراحت با کردم برخورد نمناك نیزم به یوقت".اوه"

 را او جمیگ حالت اما نه ای بخندد موضوع نیا از بتواند که هست یعصبان دستم از آنقدر هنوز دانستینم که بود حواض. شد رهیخ من به ناباوري با
.کرد زدن قهقهه به شروع و داد قرار ریتاث تحت

 با بودم، شده ناراحت که یدرحال. بخندد شتریب شد باعث کار نیا. تکاندم ژاکتم روي از را سرخسها و گل او، به توجه یب و کردم بلند را خودم
.کردم جنگل سمت به رفتن به شروع بلند قدمهاي

.کردم حس کمرم دور به را شیدستها

"ري؟یم کجا داري"

 خوش بهشون هم تو بدون هیبق مطمئنم من اما یباش داشته کردن بازي به اي عالقه گهید تو رسهینم نظر به. کنم تماشا سبالیب بازي هی تا"
"گذرهیم

"ريیم اشتباه رو اهر داري تو"

.گرفت مرا دوباره او. کردم حرکت مخالف جهت سمت به قدمزنان کنم نگاه او به نکهیا بدون و برگشتم

"ديیدیم رو خودت صورت دیبا تو رم؛یبگ رو خودم جلوي تونستمینم. نباش یعصبان"

.دیخند بسته دهان با رد،یبگ را خودش جلوي نکهیا از قبل و

"بشه یعصبان داره اجازه که یهست یکس تنها تو اوه،":دمیپرس و ردمب باال را میابروها

"نبودم یعصبان تو دست از من"

"یشیم من مرگ باعث تو بال":کردم قول نقل یخلق بد با

"بود قتیحق فقط نیا"

.شد مانعم سرعت به اما شوم، دور او از دوباره کردم یسع

"يبود یعصبان تو":کردم پافشاري
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"آره"

"بال؟ ،ینیبینم. نبودم یتوعصبان دست از که"

.بود رفته نیب از اش یطبع شوخ هاي نشانه تمام و بود شده جدي لحنش ناگهان

"؟یفهمینم"

.بودم گم در سر شیحرفها رییتغ اندازهی همان به لحنش رییتغ از "بفهمم؟ رو یچ":دمیپرس

"یهست یمیصم و... اعتماد قابل شجاع، انقدر که ییتو باشم؟ تونمیم چطور ستمین یعصبان تو دست از چوقتیه من"

 حق به ديیناام حساب به را شیرفتارها نیا شهیهم. آوردم ادی به را شود دور من از شدیم باعث که شیها یبداخالق "؟یچ پس":گفتم رلبیز
...ام یانسان سرکش هاي العمل عکس کندم، حرکات م،یها ضعف به نسبت گذاشتمیم او

. کنم ريیگ جلو انداختنت خطر تو از تونمینم یوقت. میعصبان خودم از":گفت متیمال با. گذاشت صورتم طرف دو هر در ار شیها دست دقت به
"...بتونم دیبا بشم، تر قوي دیبا. شمیم متنفر خودم از واقعاً وقتا یبعض. ندازهیم خطر به رو تو وجودم یحت

".نگو گهید":گذاشتم شیلبها روي را دستم

.داشت نگه صورتش کینزد اما برداشت، شیلبها روي از و تگرف را دستم

"داره تیواقع اما ست،ین کنمیم که کاري واسه یخوب هاي بهونه نایا. عاشقتم من":گفت

.بودم من اما نبود، متوجه خودش دیشا. اریبس جمالت با دارم دوستت گفتیم من به که بود باري نیاول

.داد قرار می لبها کنار یآهستگ به را لبهاش و "یکن رفتار درست کن یسع کنمیم خواهش حاال":داد ادامه

.دمیکش آه بعد. ستادمیا همانطور

"میفتیب راه بهتره نرفته؟ که ادتی خونه، یبرگردون زود منو که دادي قول سوان سیپل سیرئ به تو"

"خانوم بله،"

 کشوکرانیکینزد خزه، از دهیپوش و مرطوب بلند هاي سرخس تا قدم چند مرا. بود گرفته را دستم کی تنها. کرد میرها و زد لبخند مشتاقانه
.بود سبالیب یمعمول ومهايیاستاد برابر وسعتشدو. کیالمپ بلندیهاي بر عیوس ینیزم هییحاش در م،یبود آنجا ما و شبردیپ ستبر

 در. دورتر اردی صد دیشا بود، کترینزد ما به همه از هک بودند نشسته برآمدهاي صخرهی روي ،یرزال و امت ،یازم نم؛یبب را گرانید توانستمیم
 یتوپ چیه اما کردند،یم پرتاب جلو و عقب به را زيیچ که نمیبب را سیآل و جسپر توانستمیم ل،یما ربع اندازهی به حداقل دورتر، اریبس فاصلهاي

کنند؟ بازي هم از فاصلهاي نیچن با توانستندیم آنها واقعاً اما باشد، نیزم عالمتگذاري مشغول لیکارال دیرسیم نظر به. دمیدینم

.شدند بلند بودند، نشسته صخره روي که نفري سه م،یگرفت درسقرارید در یوقت
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 به ینگاه آنکه یب و شده بلند جا از ییبایز به یرزال. آمد دنبالش بود، او پشتشبه که یرزال به یطوالن ینگاه از بعد امت. آمد ما سمت به یازم
.گرفت فرا را ام معده کننده، ناراحت یلرزش او، واکنش به پاسخ در. رفتیم دشت سمت به بلند گامهاي با زدندایب ما

"ادوارد بود شما صداي میدیشن که ییصدا اون":دیپرس شد، کینزد ما به یازم یوقت

"خرس شدن خفه صداي مثل ییصدا هی":داد حیتوض امت

"بود خودش":زدم لبخند یازم به دیترد با

"بود شده بامزه بخواد که نیا بدون":داد حیتوض

.ستادیا ما پاي جلوي ینرم به. دیرقصیم م،یبگو بهتر ای د،یدویم ما طرف به و بود کرده ترك را شیجا سیآل

".وقتشه":کرد اعالم

.رفت شهر تسم به و غرب در بعد و لرزاند را سرمان پشت جنگل صاعقه، دیشد غرش صداي کرد، تمام را اش جمله که نیهم

"نه؟ ترسناکه،":گفت اي مانهیصم لحن با و زد چشمک من به امت

 با و او ییبایز به باًیتقر امت. دیدویم غزال مثل او رفتند؛ دامنه سمت به سرعت با آنها و کرد دراز امت سوي به را دستش سیآل "میبر بزن"
.کرد هیتشب غزال به را امت نداشت امکان چوقتیه اما دیدویم سرعت همان

"اي؟ آماده بازي توپ براي":دیپرس روشن و مشتاق یچشمان با ادوارد

"میبر بزن":برسم نظر به مشتاق ممکن حد تا کردم یسع

 کی مثل شتریب او دنیدو. رفت دو آن دنبال کنان زیخ و جست کرد، برهم و درهم را آنها و دیکش میموها به یدست نکهیا از بعد و زد شخنديین
.آورد بند را نفسم رفتن راه در او قدرت و ظرافت. دیرس آنها سرعتبه به. غزال کی تا بود پوتکا پر تایچ

"ن؟ییپا میبر":دیپرس نشیآهنگ و نرم صداي با یازم

 یازم .دادم تکان موافقت ي نشانه به را سرم و کردم جور و جمع را خودم سرعت به. بودم شده رهیخ ادوارد به باز دهان با که شدم متوجه من و
 من کم سرعت از برسد نظر به که نیا بدون. نترساند مرا که است مواظب هنوز دیشا گفتم خود با من و کرد حفظ من با را اش فاصله قدم چند

کرد هماهنگ من با را شیها گام است، شده قراریب

"؟یکنینم بازي اونا با تو":دمیپرس خجالت با

"دارم نگه صادق رو اونا دارم دوست. باشم قهمساب داور دمیم حیترج من نه،":داد حیتوض

"کنن تقلب دارن دوست اونا پس"

"کرده بزرگشون گرگ گله هی یکنیم فکر که هیطور هاشون بحث. نشنوي که دوارمیام واقع، در. کننیم ییبحثا و جر چه بشنوي دیبا. آره... اوه"

"یکن یم صحبت مادرم هیشب":دمیخند بودم، شده ریغافلگ که من
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 تو به ادوارد. بگذرم ام مادري ي زهیغر از تونمینم وقت چیه من. کنمیم نگاه هام بچه چشم به اونا به موارد شتریب تو من خب،":دیخند هم وا
"دادم؟ دست از رو بچه هی من که گفته

.آورد یم ادی به را اشیزندگ از دورهاي چه که کنم درك کردمیم تالش "نه":کردم زمزمه رتیح با

 نیهم واسه. شکست رو قلبم یلیخ هیقض نیا"دیکش یآه "چارهیب کوچولوي. مرد اومدن ایدن به از بعد روز چند اون. ام بچه تنها و نیاول بله،"
"که؟ یدونیم"داد ادامه گفت،یم را اتیهیبد داشت انگار که یحالت با "ساحل صخرههاي روي دمیپر باال از من

.کردم دایپ کنتل "نیافتاد... اف ما گفتش فقط ادوارد"

"محترم آقاي هی شهیهم":زد لبخند

"جهت هی از حداقل تره، بزرگ من از اون گرچه کردم، فکر بهش طوري نیا شهیهم من. بود دمیجد پسراي نیاول از ادوارد"

 اون" دیرسیم نظر به یعیطب شیلبها بر گفتن زمیعز زمیعز نیا "زمیعز کرده، دایپ رو تو که خوشحالم یلیخ من نیهم واسه"زد یگرم لبخند
"تنهاست نمیبب شمیم ناراحت بوده تنها و داشت فرق هیبق با اديیز یلیخ مدت

">ستمین مناسب براش من که ؟یشینم ناراحت تو وقت اون":دمیپرس دیترد با

. افتاد نیچ اش یشانیپ ینگران از حال نیا با "شن یم حل جوري هی مشکالت. خوادیم اون که یهست یهمون تو"گفت. رفت فرو فکر به"نه"
.شد شروع گريید رعد صداي

 در عادي ریغ یحالت با ادوارد. بودند داده لیتشک یمیت که دیرسیم نظر به. میبود دهیرس بازي دانیم ي کناره به ما ظاهراً. ستادیا یازم سپس
.بود گرفته موضع توپ ي کننده پرتاب محل رد و داشته نگه را توپ سیآل. ستادیا دوم و اول هاي گاهیپا نیب لیکارال بود، چپ دانیم

 به تا کردم صبر. یکن شیدایپ یتوانستینم که دیکشیم سوت طوري هوا در چوب. چرخاندیم دستش در را یومینیآلوم سبالیب چوب داشت امت
 کردمیم فکر آنکه از دورتر استآنج اکنون که شدم متوجه گرفته، خود به را مخصوص لیاست دمید یوقت اما برسد، سبالیب ريیازگیامت گاهیجا

 دستکش کدامشان چیه البته،. شد گرید میت ریتوپگ و ستادیا او از عقبتر قدم چند جسپر. باشد داشته فاصله پرتاب گاهیجا با است ممکن
.نداشتند

"باشه حاضر چوبزن. خوب لهیخ":گفت د،یشنیم دور ي فاصله آن از هم ادوارد بودم مطمئن که رسا و واضح ییصدا با یازم

 دو در را توپ. کند یترسناک حرکت خواهدیم که یکس تا بود، گرانه لهیح شتریب حالتش. ماند حرکتیب بندهیفر یحالت با و ستادیا راست سیآل
 جاي جسپر دست در بلندي صداي با توپ و خورد تکان رونیب به راستش دست کبرا، مار کی ي حمله مثل بعد. گرفت کمرش کینزد و دست

.تگرف

"ن؟ینگرفت ازیامت":گفتم یازم به زمزمه با

"رنیگینم ازیامت نزنن رو توپ اگه":گفت

.چرخاند را دستش دوباره سپس و داد را کوتاه شخنديین زدن ي اجازه خود به سیآل. کرد پرت سیآل منتظر دستان سمت به را توپ جسپر
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 کوهها در صدا. بود رعد مانند و دیشد اریبس برخورد، صداي. بکوبد بود دایناپ اًبیتقر که توپ بر و بچرخد موقع به توانست ینوع به چوب نباریا
 محصور جنگل سمت به قاًیعم و شد رها بازي دانیم فراز بر یسنگ شهاب مثل توپ. شدم توفان وجود لزوم ي متوجه ناگهان. کرد دایپ انعکاس

.کرد پرواز

")!.نزدن توپ به خارج از زمی(ران هوم،":گفتم یآرام به

 هیسا مثل لیکارال و دیدویم ها گاهیپا اطراف نور ي لکه مثل امت. بود باال دستش کی و کردیم گوش دقت با او ".کن صبر":داد هشدار یازم
.نبود دید در ادوارد که شدم متوجه. بود دنبالش

 آن در توپ و گرفته باال را دستش. شدم رهیخ شد،یم داریپد درختها ي هیحاش از که ادوارد به ناباوري با "رونیب":زد ادیفر شفاف ییصدا با یازم
.بود دایپ هم من براي یحت بزرگش شخندین. بود

 ادامه باورم رید اي چشمه مقابل در بازي گرید اي دوره "دوهیم تندتر همه از ادوارد اما زنهیم ضربه محکمتر همه از امت":داد حیتوض یازم
 دنبال داشتند، بازي نیزم در که یشتاب با را شان يبدنها ای کرد،یم پرواز نیزم در که یسرعت با را توپ کتحر دیبتوان که بود ممکن ریغ. افتندی

ادوارد نقصیب ريیتوپگ از کرد یسع جسپر که یوقت شدم، توفان براي آنها انتظار گرید لیدل ي متوجه. دیکن

 هم به آنها یوقت. دیدو جسپر با اول گاهیپا تا بعد و دیدو توپ سمت به لیکارال کرد، پرتاب لیکارال سمت به را انیجر در توپ و کند ريیجلوگ
 نشده هم یزخم ینوع به آنها اما دم،یپر میجا از ینگران با. دیرس گوش به سقوط درحال مِیعظ ي صخره دو برخورد مثل ییصدا کردند، برخورد

.بودند

"دنیند صدمه":گفت یآرام صداي با یازم

 دور رد،یبگ را امت بلند پرشهاي از یکی که نیا از بعد بود توانسته یرزال. بود جلو ازیامت کی با امت میت گرفت، را ضیتعو نیسوم ادوارد یوقت
.دیدو یم من سمت به شوق و ذوق با ادوارد. کند مکان نقل نیزم چهار

"ه؟یچ نظرت":دیپرس

"نمیبب رو سبالیب یمیقد و نندهک خسته گیل نمیبش تونمینم گهید من که نهیا مطمئنم ازش که زيیچ"

"دادي انجام کارو نیا یلیخ قبالً انگار یگیم جوري هی":دیخند

  "شدم دیناام یکم هی"بگذارم سرش به سر یکم خواستم

"چرا؟":دیپرس یسردرگم با

"یاشب نداده انجامش نیزم روي یکس هر از بهتر تو که کنم دایپ رو کاري هی فقط بتونم که شهیم خوب یلیخ خب،"

"منه نوبت":گفت رفت،یم نیزم سمت به که یحال در. کرد مختل را تنفسم و کرد نثارم را کجش مخصوص لبخندهاي آن از یکی



کتابخانه نودهشتیا                                           نی میر   استف –گرگ و میش 

w w w . 9 8 i a . c o m 235

 که نیا از قبل. داشتیم نگه محوطه، یرونیب قسمت در یرزال ي آماده شهیهم دستهاي دسترس از دور و نییپا را توپ. کردیم بازي تیدرا با او
 به داد، آزار را گوشم که بیمه ییصدا با را آن و دیکوب توپ به لیکارال. گرفت برق سرعت به را نیزم دو برگرداند بازي به ار توپ بتواند امت

.دیکوب دستانشان کف به روزيیپ ي نشانه به ظرافت با سیآل. برگردند نیزم به توانستند ادوارد خودشو که طوري به فرستاد؛ نیزم رونیب

 سر به سر افتادند،یم جلو گریهمد از یوقت یابانیخ کنهايیباز همهی مثل و کردندیم رییتغ مرتباً ازاتیامت کرد،یم دایپ مهادا بازي که همچنان
 ما بود کرده ینیشبیسپیآل که همانطور اما دیرسیگوشم به رعد غرش صداي. دادیم نظم آنها به یازم دستورهاي گهگاه. گذاشتندیم هم

.میخشکماند

.کرد حبس را نفسش سیآل ناگهان شد، ریتوپگ ادوارد و وبزنچ لیکارال یوقت

 آن کی در زيیچ و دندید را گریکدی شانیها چشم. ندیبب را او تا دیچرخ سرعت به سرش که دمید و بودند ادوارد به میچشمها معمول طبق
.بود من کنار ادوارد است افتاده یاتفاق چه سیآل براي بپرسند هیبق نکهیا از قبل. افتی انیجر نشانیب

"سیآل":بود جانزدهیه و یعصب یازم صداي

"بگم تونستمینم... دمیند من":کرد زمزمه او

.بودند شده جمع کجای همه لحظه نیا در

"س؟یآل شده، یچ":دیپرس اي آمرانه اما آرام صداي با لیکارال

"دمید غلط رو یقبل ریتصو که نمیبب تونمیم. اند حرکت حال در کردمیم فکر که زيیچ از عتریسر اونا":کرد زمزمه

"کرده؟ رییتغ یچ":دیپرس و شد خم شیسو به اطیاحت با جسپر

 رشونیمس و میکنیم بازي میدار که دنیشن اونا":گفت کرد،یم تیمسئول احساس بود، ترسانده را او که زيیچ براي انگار که طوري ،یمانیپش با
"کردن عوض رو

.شدند دور سپس و رفتند شانهن صورتم به زیت و تند چشم جفت هفت

"مدت؟ چه":گفت ادوارد به رو لیکارال

.شد انینما اش چهره بر ديیشد تمرکز اي، لحظه براي

"کنن بازي خوانیم و انیم سرعت به دارن اونا. قهیدق پنج از کمتر":گفت و کرد اخم

.افتاد من به شیچشمها هم باز "؟یکن کارو نیا یتونیم":دیپرس لیکارال

 رو بو رد اونا که نهیا میدار ازین که زيیچ نیآخر نیا بر عالوه" کرد قطع را حرفش کوتاه لحظهاي "بکنم کارو نیا تونمینم کردن حمل موقع"
"کنن شکار به شروع و رنیبگ

"تان؟ چند":دیپرس سیآل از امت

"تا سه":داد جوابمختصري
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.شدند منقبض بازوانش دور بزرگش ي چهیماه نیفوالد بندهاي "!انیب بذار ؟!تا سه":گفت تمسخر امتبا

 صورت به نگران چشمان با هیبق. نبود احوال آشفته امت تنها. کرد تعمق د،یرس نظر به که بود آنچه از تریطوالن که هیثان از کسري براي لیکارال
بودند شده رهیخ لیکارال

" کنجکاون فقط اونا گفت سیآل" بود آرام و کدستی شیصدا ".میبد ادامه رو بازیمون دیایب":گرفت میتصم لیکارال سرانجام

 اما شدم متوجه را شترشیب و بودم داده گوش دقت به من. دیکش طول هیثان چند فقط که بود شده گفته کلمات از یناگهان یتوفان در نهایا تمام
 ادوارد سر ي آهسته خوردن تکان دمید که زيیچ اتنه. بشنوم د،یپرس ادوارد از لبانش صدايیب و فیخف لرزش با یازم االن، که زيیچ نتوانستم

.یازم ي چهره در الیخ یآسودگ و بود

.گرفت قرار من روبروي و "کنمینم بازي گهید من. یازم ر،یبگ برو تو":گفت

 یازم سویآل دیرسیم نظر به. کردندیم جستجو را کیتار جنگل سوي آن و سو نیا محتاطانه، شان، نیزبیت چشمان با برگشتند، نیزم به هیبق
کردندیم آماده بودم، ستادهیا من که ییجا اطراف در را خودشان داشتند

"نییپا اریب رو موهات":گفت یصاف و آرام صداي با ادوارد

.دادم تکانشان اطرافم به و دمیکش میموها دور از را یکیالست نوار عانهیمط

"انیم دارن اآلن هیبق":دمیپرس را یهیبد سوال

 توانستمیم من اما کرد پنهان بود شیصدا در که را یاسترس یخوب به "نخور تکان من کنار از لطفاً و باش، ساکت بمون، رومآ یلیخ بله،"
.کنم احساسش

دیکش صورتم اطراف و جلو به را بلندم موهاي

"پخشه نیزم توي که حسکنم رو بوش تونمیم. کنهینم یکمک نیا":گفت یمهربان سبایآل

.آوردند رو بازي به یلیمیب با هیبق و ماند یباق بازي نیزم در لیکارال ".پوشاند را شیاصد یاندک ديیناام"

"د؟یازتپرس یچ یازم":گفتم کنان نجوا

"نه ای هست شون تشنه که"کرد غرولند یلیمیب با. کرد تامل اي لحظه دهد، جواب نکهیا از قبل

 و یرزال امت، و بزند ضربه توپ به معمول حد از محکمتر کردینم جرأت چکسیه. رفتیم شیپ یعالقگ یب با بازي حاال گذشتند،یم ها هیثان
. کندیم نگاه من به رهیخ یرزال که شدمیم متوجه بود، کرده حسیب را مغزم که یترس وجود با گاه، گه. دندیپلک یم نیزم هاي لبه کینزد جسپر

است یعصبان کنم فکر شدیم عثبا که بود دهانش حالت ي درباره زيیچ یول بودند احساس یب چشمانش

.بود جنگل ي متوجه همه حواسش هوشو و نگاه کرد،ینم بازي به یتوجه چیه وجه، چیه به ادوارد

"متاسفم واقعاً. مسئوالنه ریغ و بود احماقانه گذاشتنت دید معرض در نطوريیا. بال متاسفم":دیغر نانهیخشمگ
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 و من نیب را خودش و برداشت نصفه قدم کی و شدند متمرکز میمستق یدانیم در چشمانش که دمید و دمیشن را نفسش آمدن بند صداي
 گوش براي که دندیشنیم را زيیچ آمد و رفت از ییصداها. دندیچرخ جهت همان در هم هیبق و امت ل،یکارال. کرد کج آمد،یم داشت که زيیچ

.بود فیضع اریبس من
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شکار-هجدهم فصل

 جلو مرد یکی آن تا برگشت عقب به سرعت به یاول مرد. شدند داریپد جنگل ي کناره از گر،یکدی از متري دوازده ي فاصله با ،یکی یکی اآنه
 که بود یزن نفر نیسوم. است گروه ي سردسته یکس چه دادیم نشان که داد قرار رهیت موهاي با قامت بلند مرد دور طوري را خود جاي او. دیایب

.بودند قرمز رنگ از اي دهنده تکان ي هیسا شیموها نمیبب توانستمیم تنها فاصله، نیا از

 عده کی شدن روبرو یعیطب احترام آنها. شدند کترینزد هم به دهند، ادامه ادوارد ي خانواده سوي به شانی محتاطانه شرويِیپ به نکهیا از قبل
دادندیم نشان را شان همنوعان از ناآشنا و بزرگتر یگروه با ،یشکارچ

 دیرسیم نظر به ثابت، طور به که یدنیخرام بود؛ گربه مثل رفتنشان، راه. متفاوتند کالنها با چقدر گروه، آن نمیبب توانستم دندیرس یوقت
 آب برابر رد مقاوم بافت با دار دگمه بلوز و نیج شلوار. بودند دهیپوش لباس کوهنودها یشگیهم و معمول شکل به. کند رییتغ جهش به خواهدیم
 اما داشتند، یکوتاه موهاي مرد، دو هر. بودند پابرهنه یهمگ. بودند شده کهنه اد،یز ي استفاده خاطر به لباسهایشان تمام البته،. مختلف هواي و

.بود درختان آثارِ برگو از پر زن، رنگ ینارنج و درخشان بلند، موهاي

 قرار لیکارال دور جسپر و امت. بودند گرفته نظر ریز بود، تر مودب و تر مرتب همه از که را لیکارال حالت ،یآرام به و دقت با زشان،یت چشمان
 شکل به باشند، کرده بدل و رد یحرف برسد نظر به نکهیا بدون. شوند روبرو آنها، با تا داشتندیبرم قدم جلو به اطیاحت با گروه، آن و بودند گرفته
.شدند راست اي یمعمول

 و متوسط کلشیه و بودند براق و یمشک شیموها. بود رنگ یتونیز پوستش معمول، یدگیپر رنگ ریز در. بود شان نیباتریز راآشکا ،ییجلو مرد
.گذاشت شینما به را دشیسف دندانهاي برقِ و زد لبخندي آرامش با. بود چیه امت، رومندین هاي چهیماه برابر در مسلماً اما بود یعضالن

 تکان م،یمال مینس در اش، دهیژول موهاي. بود گردش در دورمن، گروه و شیرو به رو مردان نیب وقفه، یب چشمانش و بود تر یوحش زن
یمزاحمت آنکه یب دوم، مرد. بود گربه مانند مشخصاً حالتش. خوردندیم

 چشمانش. بودند ریناپذ وصف ود هر مرتبش، ي چهره و روشن، اي قهوه موهاي و بود الغرتر شان سردسته از. دیپلکیم دو آن پشت کند، جادیا
.آمدند یم نظر به همه از ارتریهش ،ینوع به بودند، حرکتیب نکهیا با

 نظر به شوم و نگرانکننده که داشتند یقیعم قرمز رنگ داشتم، انتظار من که یاهیس ای ییطال رنگ آن جاي به. بودند متفاوت هم چشمانشان
.آمدیم

.برداشت قدم لیسمتکارال به انلبخندزن داشت، رهايیت موهاي که مردي

 و ایکتوریو نهایا و هستم لورانت من م،یدیشن رو یکردن بازي صداي که دیرس نظرمون به":گفت فرانسوي ي لهجه یاندک و خونسرد صداي با
.کرد اشاره کنارش هاي آشام خون به "هستند مزیج

 به را توجه خواستینم عمداً کرد، یمعرف گروه گروه را ما او "بال و ادوارد س،یآل و یازم ،یرزال جسپر، و امت. منه خانوادهی نیا و المیکارال من"
.کند جلب یخاص فرد

.کردم احساس را یشوک گفت، را من اسم یوقت
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"د؟یدار شتریب اي کنهیباز براي جا":دیپرس اي دوستانه صداي با لورانت

 گهید وقت هی تو که بود میخواه مند عالقه حتماً یول. میکرد یم تمومش میاشتد ما واقع در":شد هماهنگ لورانت ي دوستانه صداي با لیکارال
"د؟یبمون نجایا اي یطوالن مدت دیخوایم شما. میکن بازي اي

"میبود نکرده برخورد اي گهید گروه به که بود اي یطوالن مدت. اطرافه نیا یکس چه مینیبب میبود کنجکاو یول میشمال عازم ما قتیحق در"

"شما خود مثل ،یتصادف هاي کننده دیبازد و ما براي جز به هیخال معموالً یحوال نیا. نه"

 کنترل را طیشرا استتا کرده استفاده فردش به منحصر قدرت از جسپر زدم حدس. بود کرده فروکش یمعمول ي مکالمه کی به نیسنگ فضاي
کند

"کجاست؟ شکارتون ي منطقه":دیپرس عادي یحالت با لورانت

 جاي هی یکینزد نیهم تو ما ساحل نییپا و باال یگاه و. نجایا در کیالمپ شکارگاه":کرد ییاعتنا یب پرسش آن در پنهان فرض به لیکارال
"هست یدنال باالي ما مال مثل هم اي گهید مکان و. میدار یدائم

.خورد تاب عقب به شیها پاشنه روي ،یآرام به لورانت

.زدیم موج شیصدا در آشکاري کنجکاوي "دیمداو بر اش عهده از چطور ؟یدائم"

"هیا یطوالن نسبتاً داستان م؟یکن صحبت راحتتر تا دیا ینم خونه به ما با چرا":کرد دعوتشان لیکارال

.کرد کنترل را احساساتش بهتر لورانت اما. کردند بدل و رد خانه ي واژه خاطر به اي متعجبانه نگاه ایکتوریو و مزیج

 سر به که مینداشت فرصت و میبود شکار درحال نجا،یا تا ویانُتار از رو راه تمام ما. ادیم ندیخوشا و جالب یلیخ نظر به":زد یمیالم لبخند لورانت
.انداخت لیکارال مرتب و زیتم ظاهر به اي قدرشناسانه نگاه و "میبرس وضعمون و

"میبمون پنهان میمجبور ما چون دینکن شکار دودهمح نیا تو اگه میشیم ممنون یول د،یرینگ دل به لطفاً":گفت لیکارال

.داد تکان سر لورانت "!البته"

"میخورد غذا اتلیس رونیب االن نیهم تازه، م،یکنینم تجاوز شما قلمرو به مطمئناً ما"

.دیدو فقراتم ستون بر یلرزش. دیخند او

 دیبر بال و ادوارد با دیتونیم شما س،یآل و امت" کرد اضافه اي یمعمول نلح با "میدیم نشون بهتون رو راه د،یایب ما با دیباش داشته دوست اگه"
"دیاریب رو پیج

 و شد، رق و شق ادوارد خت،یر هم به دیوز که یاندک مینس با میموها. افتاد اتفاق بود کردن صحبت حال در لیکارال یوقت همزمان، زیچ سه
.شدند گشاد اش ینیب اي سوراخه و شد قیدق من بر و رخاندچ اطراف به را سرش یناگهان طور به مز،یج مرد، نیدوم

 از اي انهیوحش غرش و شد خم من از دفاع براي و کرد انینما را شیدندانها ادوارد. زد خشکشان عاًیسر همه برداشت، جلو به یقدم مزیج یوقت
.برخاست شیگلو
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 سمت به سرم باالي از سردي موج. بودم دهیشن که بود ییصدا نیتر دکنندهیتهد. نبود صبح، امروز در مشیمال و نیآهنگ صداي هیشب اصالً
.شد جاري میها پاشنه عقب

"ه؟یچ نیا":زد ادیفر تعجب با لورانت

.داد مکان رییتغ یکم مقابل در ادوارد و شد لیمتما ییسو به یکم مزیج. نکردند عوض را پرخاشگرشان ظاهر ادوارد نه و مزیج نه

 به نسبت کمتري ییایبو قدرت با و رترید مرا بوي لورانت. بود مزیج به خطاب اش کننده منع و محکم لحن با لیالکار حرف "ماست با اون"
.است دهیفهم هم او شد مشخص اش چهره حالت رییتغ با اما بود کرده حس مزیج

 روي از لبش. دیغر شتريیب خشونت و گريیوحش "د؟یاورد یخوراک شما":دیپرس داشتیبرم جلو به یقدم اریاختیب که یحال در ناباوري با او
.برداشت عقب به یقدم دوباره لورانت. برگشت باال به اناشینما و درخشان دندانهاي

".ماست با اون گفتم":کرد حیتصح یمحکم صداي با لیکارال

.بود صمشخ آنها در یبهتزدگ اما نبودند کننده دیتهد اصالً کلمات "انسانه هی اون یول":اعتراضکرد لورانت

. برنداشت من از را نگاهش اما آمد در حملهاش به آماده حالت از آرام آرام مزیج. بود مزیج نگاهشبر اما بود لیکارل طرف امتمشخصاً"
".ماند یشباقیجا بر من جلوي محکم ري،یش مانند ادوارد.ماندند گشاد اشینیب سوراخهاي

 اديیز زايیچ دیبا ما دهیم نشون نیا"کند آرام را یخصومتناگهان نیا آرامشبخشاش، صداي با کرد یسع کرد، سخنگفتن به شروع لورانت یوقت
"میریبگ ادی گهیهمد مورد در

.کردیصحبتم سردي به هنوز لیکارال"درسته"

 هايصدم انسان دختر به ما البته" برگشت لیکارال سمت به و انداخت من به یمنگاهین "میکن قبول رو شما دعوت میدار دوست ما یول"
"میکنینم شکار شما قلمروي تو ما گفتم که همونطور. میزنینم

 رفت،یم گرید صورت به یصورت روي از ،یعصب یحالت با هنوز چشمانش که ایکتوریو با هم مختصري نگاه و کرد برانداز را لورانت ناباورانه مزیج
.کرد بدل و رد

 "یازم ،یرزال جسپر،":زد صدا "میدیم نشون شما به رو راه ما":دیسنج لورانترا هیحالتصادقان لحظهاي براي صحبتکند، که نیا از قبل لیکارال
 مزیج روي چشمانشبر هنوز که یدرحال امت و آمد من کنار به واحد، آن در سیآل. کردند پنهان خود پشت را من و شدند جمع هم دور به آنها
دیعقبکش بودند، شده قفل

".بال میبر ایب":بود نیغمگ و آرام ادوارد صداي

 از را من تا دیکشیم خود طرف به و گرفتیم را آرنجم دیبا ادوارد. بودم ستادهیا کامل یحرکتیب در و بود زده خشکم ترس از من مدت، تمام در
 و جیگ زهنو دم،یلغز ادوارد کنار. کردندیم پنهان مرا و بودند گرفته قرار هم تنگاتنگ ما، پشت در امت سویآل. آورد رونیب ام یزدگ بهت

 ي لبه تا ،یانسان سرعت با ما که یوقت ادوارد، صبري یب. بفهمم توانستمینم من کردند،یم ترك را آنجا موقع آن ،یاصل گروه اگر. بودم وحشتزده
.بود مشهود م،یرفتیم جنگل
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 به شروع یوقت. انداخت کمرش روي را من بکشد، دست بلندش، قدمهاي آن با راهرفتن از نکهیا بدون ادوارد م،یبود درختان انیم در یوقت
 بودند وحشتزده و باز چشمانم، اما داشتم نگه نییپا را سرم. بودند سرش پشت هیبق. دمیچسب او به سفت داشت، امکان که ییجا تا کرد، حرکت

انیم به شبح، مثل آنها. شدندینم بسته و

 به را شیجا و بود شده محو کامالً داشت، بر در دن،یدو هنگام در را اردادو شهیهم دیرسیم نظر به که ینشاط احساس. رفتندیم فرو اه،یس جنگل
 عقب او از هیبق بودم، پشتش روي من نکهیا وجود با. بدود عتریسر کردیم مجبورش حال، نیع در و آورد یم در پا از را او که بود داده یاضطراب
.بودند افتاده

.کرده کم را سرعتش گفت شدیم یسخت به انداخت، عقب یصندل روي را من ردادوا یوقت و میدیرس پیج به ،یکوتاه زمان مدت در

"ببندش":گفت بود، آمده من کنار که امت به او

 میزد یچرخ. میشد پرت عقب به ما و شد روشن موتور یغرش با. کردیم روشن را نیماش داشت ادوارد و بود نشسته جلو یصندل روي قبالً سیآل
.میشو روبرو چیدرپ چیپ ي جاده با تا

.باشد ناسزا از قطاري دیرسیم نظر به. کردیم زمزمه بفهمم، بتوانم من آنکه از عتریسر را، زيیچ داشت ادوارد

.بودند شده رهیخ پنجره از رونیب به دو هر سیآل و امت. کردیم ترسناکتر را آن فقط یکیتار و بودند بدتر نباریا راه اندازهاي دست

.فورکس از دور م،یرفتیم جنوب به ما. میرویم کجا به نمیبب توانستمیم بهتر یلیخ من شد، شتریب سرعتمان نکهیا با و میدیرس یاصل راه به ما

"م؟یریم کجا میدار":دمیپرس

.نکرد هم نگاه من به یحت چکسیه. نداد جواب چکسیه

"بري؟یم کجا منو داري! ادوارد لعنت،"

بودند جاده بر چشمانش نکرد، عقبنگاه به "االن ردو یلیخ میکن دور نجایا از رو تو دیبا ما"

.دادیم نشان را ساعت در لیما پنج و صد سنج سرعت

"خونه ببري منو دیبا تو! برگرد":زدم ادیفر

.کنم پاره را ها طناب کردم یسع و رفتم ور احمقانه قالب آن با

"!امت":گفت تیجد با ادوارد

.داشت نگه محکم نشیفوالد چنگالهاي انیم را دستانم امت و

"یبکن کارو نیا یتونینم تو نه،! ادوارد! نه"

"باش ساکت لطفاً بال مجبورم،"
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 شنیم مجبور اونا! کننیم ریدستگ رو یازم و لیکارال رو تو ي خانواده تمام اونا! کنهیم خبر رو آي یب اف یچارل یبرگردون منو دیبا تو! شمینم"
"شن میقا شهیهم براي و کنن مکان نقل

"میبود یطیشرا نیهمچ تو هم قبالً ما. بال باش، خونسرد":گفت سردي صداي اب

"یکن خراب من خاطر به رو زیچ همه دینبا تو. من بخاطر نه اما! نیبود آره"

"کنار بزن رو نیماش ادوارد،":حرفزد بار نیاول براي سیآل. بود هودهیب اما کردم ديیشد تقالي

.کرد شتریب را سرعتش و کرد سیآل به یسخت نگاه

"میبزن حرف مورد نیا در ایب ادوارد،"

"یفهمینم تو":کرد غرش دانهیام نا

.بود شده کینزد پانزده و صد به سنج سرعت. بود کرکننده پیج ي محدوده در صدا. بودم دهینشن بلند حد نیا تا را شیصدا چوقتیه

"!ابهیرد هی اون س؟یآل ینیبینم. ابهیرد هی اون"

. داشت د،یرسیم نظر به آنچه از شیب اي یمعن نفر، سه آن براي نیا. کردم رتیح کلمه نیا به واکنشش از و شد رق و شق متا کردم احساس
.نداشت وجود دنیپرس براي یراه اما بفهمم خواستمیم

"ادوارد کنار بزن":گفت یمعقول صداي با سیآل

.گذشت ستیب و صد از یآرام به سنج سرعت. بودم دهینشن قبالً من داشتکه یخاص قدرت شیصدا

"کنار بزن گفتم"

 مخصوصاً س،یآل. خوادیم رو بال اون مونهیم شهوت مثل ییجورا هی اون، واسه کردن بیتعق. خوندم رو اون ذهن من. سیآل بده، گوش من به"
" کنهیم شروع امشب شکارو. رو اون

"...کجا دونهینم اون"

 لورانت دهن از کلمات که نیا از قبل اش برنامه کنه؟ حس شهر تو رو عطرش که بکشه طول چقدر یکنیم فکر":کرد قطع را حرفش ادوارد
"بود شده ختهیر ان،یب رونیب

"دیکن ترکش دیتونینم! دیبذار تنهاش اونجا دیتونینم! یچارل":گفتم کشاند،یم کجا به را او من بوي آنکه دانستن با زنان نفس نفس

دمیبکو یمنیا کمربند روي بر را خودم

"اونه با حق":گفت سیآل

.شد کمتر یاندک نیماش سرعت

"میکن یبررس رو هامون حل راه قهیدق هی براي فقط ایب":گفت یزبان چرب با سیآل
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 پرت جلو به یمنیا کمربند برابر در. میشد متوقف بزرگراه ي کناره در ترمز غیج صداي با ناگهان، سپس و شد کم شتریب و دوباره نیماش سرعت
.کردم برخورد میسرجا به و شدم

"ستین اي گهید حل راه چیه":گفت کنان سیه سیه او

"ذارمینم تنها رو یچارل من":دمیکش ادیفر

.گرفت دهیناد مرا کامالً او

"میبرشگردون دیبا ما":حرفزد امت باالخره

"نه":گفت قاطعانه ادوارد

"رسهینم بهش دستش. ادوارد ستین ما فیحر اون"

"مونهیم منتظر اون"

"بمونم منتظر تونمیم منم":زد لبخند امت

"میبکش رو اون دیبا ما. ستهیا یم پاش کنه، شکاري رهیگیم میتصم یوقت. یفهمینم یستین متوجه تو"

"حله راه هی نمیا".باشد شده ناراحت نقشه نیا از امت دیرسینم نظر به

"کنهیم شونیهمراه هم نشو سردسته ره،یبگ در مبارزه اگه. باهاشه هم اون. زن اون و"

"هیکاف ما تعداد"

"هست هم اي گهید حل راه":گفت یآرام سبهیآل

.بود نیخشمگ بدجور شیصدا "نداره وجود اي گهید حل راه چیه":برگشت او سمت به تیعصبان با ادوارد

 شده رهیخ گریکدی به آنها که نطوریهم. آمد یمن نظر به متعجب سیآل اما م،یزد زل او به م،یبود شده شوکه که یحال در مان،یدو هر من، و امت
.شد فرما حکم سکوت ،یطوالن اي قهیدق براي بودند،

"بدونه رو من ي نقشه بخواد که هست یکس":شکستم را سکوت

.شد نیخشمگ باالخره و شد، رهیخ او سبهیآل ".نه":کرد غرغر ادوارد

"یگردونیم بر منو کن، گوش":کردم درخواست

"نه":ردک قطع را حرفم

 که یوقت تا میکنیم صبر. بندمیم رو ساکم. کسیفن تو خونه برم خوامیم که گمیم بابام به. یگردونیم بر منو":دادم ادامه و رفتم چشمغره او به
. گهینم ت ادهخانو مورد در زيیچ آي یب اف به یچارل. ذارهیم خودش حال به رو یچارل و کنهیم دنبال رو ما اون. میکنیم فرار بعد نه،یبب ابیرد

"ببري خوايیم که یلعنت هرجاي رو من یتونیم اونوقت
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.شدند رهیخ من به رت،یح با

.بود نیتوه کی قطع طور به امت یزدگ شگفت"ستین بدي ي دهیا"

".میکن ول محافظ یب رو پدرش یسادگ به میتونینم که یدونیم خودت و بده جواب ممکنه":گفت سیآل

.کردند نگاه ادوارد به همه

"باشه بال یلیما صد تو یحت اون خوام ینم من خطرناکه یلیخ"

"ادیب بر ما پس از تونهینم اون ادوارد،":بود مطمئن کامال امت

"میبزار تنها رو بال ما تا مونهیم منتظر. کنه حمله اون که نمیبینم من":کرد فکر قهیدق کی سیآل

"افتهینم اتفاق نیا بفهمه که کشهینم طول یلیخ"

"خونه ببري منو خواستم ازت":برسم نظر به محکم دمکر یسع

.داد فشار را اش بسته چشمان و آورد فشار اش قهیشق به انگشتانش با ادوارد

"!لطفاً":گفتم آرامتري یلیخ ییصدا با

.بود خسته شیصدا تکرد، صحب که یوقت. نکرد نگاه

. بگو رو موثره که یداستان هر یبمون فرکس تو هم قهیدق هی یتونینم که یگیم یچارل به. نهینب چه نهیبب یشکارچ چه ري،یم نجایا از امشب
 یوقت از قهیدق پونزده ؟یفهمیم. داري وقت قهیدق پونزده. بگه بهت یچ که دمینم تیاهم. شو وانتت سوار بعد داري،یبرم دستته دم که یهرچ

"خونه داخل یگذاشت پاتو که

.کرد رفتن باال به شروع سنج سرعت ي عقربه. شود بلند ها کیالست غیج شد باعث که زد یچیپ شد،یم روشن یغرش با پیج که نطوریهم

"امت؟":گفتم و انداختم دستانم به معناداري نگاه

.شوم رها که داد اجازه او ".متاسفم اوه،"

:کرد صحبت دوباره ادوارد سپس. نیماش موتور غرش صداي جز به البته گذشت سکوت در اي قهیدق چند

 "داره وقت قهیدق پونزده بعدش. برمیم در سمت به رو بال نبود، اونجا ابیرد اگه م،یدیرس خونه به که یوقت. دیکنیم عمل گمیم که نطوريیا"
.شد رهیخ من به نهیآ در

 نیبر پیج با نیتونیم تا دو ماش رون،یب اومد نکهیا از بعد. هستم منم داخله، بال که یوقت تا. اریب وانتو هم تو سیآل بپا، رو خونه رونیب تو امت،"
"نیبگ لیکارال به و خونه

"توام با من شه،ینم ":کرد قطع را حرفش امت

"رمیم وقت چه تا دونمینم من. امت کن فکر ایقضا تمام به"
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"توام با کنه،یم دایپ ادامه کجا تا دونمیم که یوقت تا"

"بود؟ اونجا یشکارچ اگه":دیکش آه ادوارد

"میدیم ادامه یرانندگ به ما":داد ادامه ییترشرو با

"اونجا میبرس اون، از قبل دیبا ما":گفت نانیاطم با سیآل

.نکرد دیترد او مورد در اکنون بود، که هرچه سیآل با مشکلش. کرد قبول را حرف نیا ادوارد دیرس نظر به

"م؟یکنیم کاریچ پیج با":دیپرس سیآل

.داشت يا خصمانه لحن ادوارد صداي "خونه ببرش تو"

"رمینم نه،":گفت یآرام به سیآل

.افتاد راه دوباره ناسزاها فهم قابل ریغ انیجر

"میشینم جا من وانت تو مون همه":کردم نجوا من

.دینشن را حرفم ادوارد آمد نظر به

"برم تنها بذاري دیبا کنم فکر":گفتم آرامتري صداي با

.دیشن را حرفم نیا

"بار هی نیهم فقط کن، عمل من روش به لطفاً بال،":گفت اش دهفشر هم به هاي دندان انیم از

"شهیمشکوکم ،ینباش شهر تو فردا اگه ست،ین احمق یچارل گوشکن،":کردم مخالفت

"نهیهم مسئله کل و امانه در که میشیم مطمئن ما نداره، یربط"

"یمن با یتهس هرجا کنهیم فکر. کردي رفتار طور چه امشب که دهید اون چطور؟ یشکارچ پس"

"اونه با حق نظرم به. کن گوش حرفش به ادوارد،":کرد اصرار و کرد نگاه من به بود، شده شگفتزده زيیآم اهانت طور به دوباره که امت

"اونه با حق آره":کرد موافقت سیآل

بود سرد اریبس ادوارد صداي "بکنم کارو نیا تونمینم"

"کرده دقت یلیخ امت روي قطعاً اون بمونه، دیبا هم امت":دادم ادامه

"؟یچ":برگشت تمن سم به امت

"یکن امتحان اون با رو خودت بخت یتونیم یبمون اگه":تکرد موافق سیآل
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"بذارم؟ تنها رو بال دیبا یکنیم فکر":شد رهیخ سیآل به ناباورانه ادوارد

.کردیم اثر او بر داشت منطق. بود شیصدا در شکست از اي نشانه بار نیا اما "بکنم کارو نیا تونمینم":کرد تکرار ادوارد

کردم نظر دیتجد و دمید نهیآ در را ش چهرها "بمون نجایا هفته هی":کنم متقاعدش کردم یسع

 که شو مطمئن. کن تیهدا وسانهیما جستجوي نیا سمت به رو مزیج نیا و دي،یندزد رو من تو که بشه متوجه یچارل بذار. روز چند فقط"
"خونه برن توننیم جسپر و سیآل بعدش برو، یانحراف ریمس هی از البته. دنمید به ایب بعد رهدو من از کامالً

.است یبررس حال در که بفهمم توانستمیم

"نمت؟یبب کجا"

.البته "نکسیف"

"اونجا بري خوايیم که شنوهیم":گفت قراريیب با

 واقعاً من که کنهینم باور چوقتیه دهیم گوش اون که میدونیم ما که دونهیم اون. ادیب نظر به لهیح هی نیا که یکنیم کاري هم تو مسلماً، و"
"گفتم که رمیم ییجا دارم

"هیطانیش دختر نیا":دیخند امت

"نکرد؟ رو کار نیا اگه و"

"هستن نکسیف توي نفر ونیلیم نیچند":دادم اطالع

"ستین سخت یلیخ تلفن دفتر هی کردن دایپ"

"رمینم خونه"

.بود شیصدا در یخطرناک لحن"ا؟باب نه":دیپرس

"رمیبگ ییجا هی خودم واسه که هستم بزرگ یکاف قدر به"

"میباهاش ما ادوارد،":کرد ادآوريی سیآل

"ن؟یکن کار یسچ نکیف توي نیخوا یم شما"

"میمونیم خونه تو"

.کردیم فکر مزیج انداختن ریگ به داشت شک بدون امت "ادیم خوشم ازش ییجورا هی"

"امت شو خفه"
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 تو، ای نه،یبیم بیآس بال شترهیب یلیخ نهیبب بیآس نفر هی نکهیا احتمال م،یاریب درش پا از میکن یسع اطرافه، اون هنوز بال یوقت اگه ن،یبب"
.گفتم یم درست. شد ساکت یآرام لبخند با "میاریب رشیگ تنها اگه حاال،. یباش مراقبش یکنیم یسع که یوقت

 را میموها شدن خیس توانستمیم ام، شجاعانه صحبت وجود با. کردیم حرکت خط امتداد در یآرام به پیج م،یراندیم شهر سمت به که نطوریهم
.باشم شجاع کردم یسع و کردم فکر بود، تنها خانه در که یچارل به. کنم حس ام، شانه روي بر

 رو تو شخصاً - زيیهرچ-  فتهیب برات یاتفاق بدي اجازه اگه"دندکر نگاه رونیب به شانیها پنجره از امت و سیآل. بود فیلط ادوارد صداي"بال؟"
"؟یفهمیم. دونمیم مسئول

"اره":دادم قورت را دهانم آب

:برگشت سیآل سمت به

"ادیب بر کار نی پس از تونهیم جسپر"

"میریبگ نظر در زویچ همه اگه داده، انجام خوب یلیخ ،یلیخ کارشو اون. ادوارد کن، اعتماد بهش کمی"

"اي؟یب بر پسش از یتونیتوم":دیرسپ

 در ترس از من. دیآ رونیب شیگلو از یترسناک صداي که داد اجازه و دیکش عقب یبیمه شکل به را شیلبها یداشتن دوست و کوچک سِیآل
.رفتم فرو ام یصندل

"دار نگه خودت واسه رو هات حل راه اما":گفت لب ریز ناگهان. زد لبخند او به ادوارد
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ها بدرود-نوزدهم فصل

.باشد ندیخوشا نبود قرار نیا. برم بگذارد او تا کنم دایپ یراه کردمیم تالش و بود یخال فکرم. بودند روشن چراغها تمام. بود منتظرم یچارل

 تمام به و بودند نشسته شانیهایصندل روي صاف. بودند آماده و اریهوش واقعاً نفرشان سه هر شد؛ دور هم من وانت از. افتاد جلو یآرام به ادوارد
 خاموش موتور. گشتندیم یمعمول ریغ زيیچ دنبال کردند،یم حس را ییبو وهر دندیدیم را ههایسا تمام درون. دادندیم گوش جنگل صداهاي

نشستم حرکتیب دادند،یم گوش آنها که یحال در من و شد

.شوم جدا طناب از کند کمک تا شد خم تام "میبر ایب ست،ین نجایا اون":گفت تیعصبان با ادوارد

"میکنیم حل عیسر نجایا رو زیچ همه ما. بال نباش":گفت شادي یول آرام صداي با

 از پس نکهیا ندانستن هنوز، اما شناختم،یم را او یسخت به من. کردیم پر را چشمانم رطوبت کردم احساس کردم،یم نگاه امت به که همانطور
 زنده آن از امشب ستیبایم که بود هاي یخداحافظ از یکوچک قسمت کی فقط نیا دانستمیم. بود کننده دلتنگ دم،یدیم را او یک امشب

.کنند ختنیر به شروع میاشکها دوباره شد باعث افکار نیا. آمدم یم رونیب

.شدند دیناپد عیسر. دندیلغز یکیتار سمت به سکوت در آنها. بود امرانه ادوارد صداي "امت س،یآل"

 در همواره شیچشمها. برد خانه سمت به قدمزنان مرا سرعت به. دیکش بازوانش انیم امن فضاي سمت به را من و کرد باز را من طرف در وارداد
.کردندیم جستجو شب یکیتار

"قهیدق پونزده":کرد زمزمه یآرام به

.بودند داده من به اي دهیا میاشکها "امیم بر شیپ از":گفتم یدماغ تو ییصدا با

.کردم نگاه چشمانش به تیعصبان با. گرفتم دستانم در را صورتش و ستادمیا وانیا در

"افتهیم یاتفاق چه ستین مهم و هستم عاشقت شهیهم من. عاشقتم من":گفتم محکم و آرام ییصدا با

"فتهیب برات ستین قرار یاتفاق چیه":گفت تیعصبان همان با او

 یفرصت هی بعداً خوامیم من و اد،ینم خوشش من از یلیخ نیا از بعد اون. دار نگه سالم من خاطر به رو یچارل باشه؟ کن، دنبال رو نقشه فقط"
"باشم داشته یخواه معذرت براي

"میباش عیسر دیبا ما. بال داخل برو":گفت مصرانه او

"ننک گوش زنم،یم امشب من که اي گهید حرفهاي به":کردم نجوا گوشش در جانیه با "گهید زیچ هی"

 و زده شگفت لبهاي تا شوم بلند میها پنجه روي که بود نیا دادمیم انجام دیبا من که کاري تمام نیهم براي شد،یم خم جلو به داشت او
.کردم باز را در میپا با و دمیچرخ بعد،. ببوسم توانستم،یم که ییروین تمام با را حرکتشیب

.زدم هم بر او ي رتزدهیح صورت مقابل در محکم را در و آمدم داخل به "ادوارد برو نجایا از":زدم ادیفر
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.بود ستادهیا پا سر االن و بود، شده منتظر منینش اتاق در یچارل "بال؟"

 و زدم هم به را در دم،یدو باال اتاقم طرف به ها پله از "!بذار تنهام":دمیکش ادیفر سرش بر شدند،یم ریسراز وقفه یب حاال که میها اشک پشت از
 تا دمیرس فنري ي جعبه و تشک انیم به سرعت به. کنم دایپ را ام یدست فیک تا انداختم نیزم بر را خود. دمیدو تختم طرف به. ردمک قفل

.بردارم بود، ام محرمانه اندازهاي پس حاوي که را اي شده قلنبه یمیقد جوراب

.دیکوبیم اتاقم در تبر مش با یچارل

.بود شیصدا در یترس "تاده؟اف یاتفاق چه خوبه؟ حالت تو بال،"

".دیلرز موقع نیبهتر در میصدا"

شدیم یعصبان داشت که بود معلوم شیصدا از "رسونده؟ بِهِت اي صدمه"

 قبالً ادوارد برگشتم، کمدم طرف به از بغل نیچند صدا و سر یب بود، آنجا قبالً ادوارد برگشتم، کمدم طرف به"نه":دمیکش غیج بلندتر یکم
.انداختیم من سمت به را آنها و د،یکشیم رونیب یتصادف طور به را میازلباسها بغل نیچند صدا و سر یب بود، آنجا

.بود رتزدهیح یچارل "زده هم به باهات"

 حاال. کرد پرت من طرف به هم را گرید کشوي کی اتیمحتو ادوارد"نه":زدم ادیفر دادم، هل فمیک در را زیچ همه که یوقت از تر رمق یب یکم
.بود شده پر باًیتقر فیک گرید

"بال؟ شده یچ":زد ادیفر در پشت یچارل

 بند. بست یآرام به را پیز و زد کنار را میدستها ادوارد تواناي دستهاي. دمیکش شدت با را فیک پیز "زدم بهم اون با من":زدم ادیفر جواب در
.گذاشت میبازو روي دقت با را فیک

شد دیناپد پنجره رونیب. داد هل در سمت به را من و "برو. بود همخوا نیماش تو من":کرد زمزمه او

.دمیدو ها پله نییپا سمت به کردمیم تقال نمیسنگ فیک با که همانطور گذشتم، یچارل از دادن هل با محکم و کردم باز را در قفل من

"!ادیم خوشت ازش کردمیم فکر من". بود سرم پشت قاًیدق"شد؟ یچ":زد داد

.گرفت را دستم آرنج محکم آشپزخانه در بود، جیگ نکهیا با

 آن و کنم فکر راه کی به توانستمیم فقط من. دمیند بروم، بگذارد نکهیا براي قصدي چیه او ي چهره در من و. کنم نگاه او به تا چرخاند را من
 نگه امن را او دیبا و نداشتم، یوقت چیه من اما. شوم زاریب خودم از آن، به کردن فکر با یحت شدیم باعث که دادیم آزار را او آنقدر که بود فرار

.داشتمیم

.شد جمع چشمانم در تازه هاي اشک بدهم، انجام خواستمیم که کاري خاطر به و شدم، رهیخ پدرم به
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 خوامینم! شم وندگارم و بندازم شهیر نجایا تونمینم گهید من! بکنم نکارویا تونمینم گهید من نه،یهم هم مشکلم -دارم دوست رو اون من"
 گهید -  متنفرم نیا از. کنمینم کرد، اون که رو اي احمقانه اشتباه من! کنم ریگ کننده کسل ي مسخره شهر نیا تو نجایا مامان مثل آخرش

"بمونم نجایا هم قهیدق هی براي تونمینم

 در سمت به و برگرداندم اش خورده زخم و شده شوکه صورت زا را میرو. باشم کرده وصل برق او به که انگار. افتادند میبازوها روي از دستهاش
.رفتم

"شبه االن. بري االن یتونینم تو بال،":کرد زمزمه سرم پشت

"خوابمیم وانت تو شدم خسته اگه":برنگشتم من

 عوض را افکارم ریمس کامالً نیا"گردهیبرم موقع اون تا یرن"بود شوکه شدت به هنوز " کن صبر گهید هفته هی فقط":گفت کنان التماس
"؟یچ":کرد

 دایفلور تو اوضاع. زد زنگ بودي رونیب یوقت اون":بود افتاده لکنت به بود، داده او به من یدودل که یآرامش از باًیتقر داد، ادامه مشتاقانه یچارل
 توقف هی براي دیشا اونا گفته نریدویسا یمرب کمک. زونایآر به گردنیبرم اونا نبنده، داد قرار هفته نیا آخر تا لیف اگه و ره،یشنمیپ خوب
"باشن داشته وقت کیکوچ

 گذشت،یم که اي لحظه هر. کنم متمرکز دوباره را فکرم و کنم دور را بودند سرم در االن که کنندهاي جیگ افکار کردم یسع دادم، تکان را سرم
.دادیم قرار خطر در شتریب را یچارل

 من. بود جیگ صورتش بود، شده دراز من سمت به دست کی بود، کینزد یلیخ او. چرخاندم را در ي رهیدستگ غرغرکنان "دارم دیکل من"
.بزنم صدمه او به شتریب بودم مجبور. بدهم دست از او با بحث با را شتريیب زمان توانستمینم

 حد نیآخر با را آنها. کردم تکرار را بود فتهگ در نیهم از گذشتن هنگام در ش،یپ سالها که را مادرم حرفهاي نیآخر من "یچارل برم بذار فقط"
"ادیم بدم فورکس از واقعاً واقعاً من باشه؟ نشد، یعمل".کردم باز و دادم هل را در و گفتم، توانستمیم که یتیعصبان

 به. بود ستادهیا در دم یجیگ با حرکتیب یچارل دم،یدو شب یکیتار سمت به من که یهنگام کردند را خودشان کار من ي رحمانهیب حرفهاي
 را فمیک. دمیدو وانتم سمت به انهیوحش است، سرم پشت یبیمه هییسا کردمیم تصور که یحال در. بودم دهیترس یخال اطیح از یبیمه صورت

بود شیجا سر دیکل. کردم باز عیسر را در و انداختم نیماش عقب

 چوقتیه دانستمیم دهم، حیتوض االن نیهم را زیچ همه توانستمیم که کردمیم آرزو زيیهرچ از شتریب "زنمیم زنگ بهت فردا": زدم داد
کردم ترك اديیز وصداي سر با را آنجا و و کردم روشن را نیماش. بدهم انجام را کار نیا توانمینم

.کرد دراز دست من دست گرفتن براي ادوارد

.گفت را نیا شدند، دیناپد پشتمان در یچارل و خانه یوقت"کنار زنی"

"کنم یرانندگ تونمیم من":گفتم بودند، جاري میها گونه روي که هابم اشک نیب از

 تندي به و د،یکش شیرانها روي را من. زد کنار گاز پدال روي از را من پاي شیپا و گرفت را من کمر منتظره ریغ صورت به بلندش دستهاي
.نشد منحرف هم نچیا کی یحت وانت. ودب نشسته راننده یصندل پشت او ناگهان و کرد آزاد فرمان از را میدستها
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 شدم، رهیخ عقب به پنجره رونیب به من. شد داریپد ما پشت کنندهاي رهیخ نور ناگهان "یکن دایپ رو خونه یتونستینم تو":داد حیتوض او
.شدند گشاد وحشت از میچشمها

گرفت دوباره را دستم "سهیآل فقط اون":داد نانیاطم من به

"اب؟یرد":درگاه در یچارل ریصوت از بود پر من مغز

"دیشن رو شتینما انیپا":گفت یشوم صورت به

"؟یچارل":دمیپرس ترسان من

"دوهیم پشتما داره االن اون. ماست دنبال ابیرد"

.کرد خی بدنم

"میبذار جا اونو میتونیم"

.کرد نالهاي دراعتراض وانت موتور. کرد ادیز را سرعت گفت که همانطور اما"نه"

.دیرسینم نظر خوببه یلیخ گرید ناگهان من نقشهی

.کرد حرکت پنجره رونیب از باال سمت به اهیس هیکسای هنگام همان و دیلرز نیماش که بودم شده رهیخ سیآل نیماش جلو چراغ به من

.گرفت را دهنم جلوي ادوارد دست داشتکه ادامه هیثان از کسري من وحشتناك غیج

"امته نیا"

.چاندیپ کمرم دور را دستش و کرد رها را دهنم

"یمون یم سالم تو":داد قول "بال درسته یچ همه"

.میداد ادامه یشمال اتوبان سمت به شهر در را راهمان

".اي خسته کیکوچ شهر تو یزندگ از هنوز بودم دهینفهم من":داد ادامه يعاد یحالت با

 دیشا. اواخر نیا مخصوصاً. فتاديیم جا یخوب به یداشت که دیرسیم بنظر جور نیا"کند پرت را حواسم کردیم یسع داشت او که دانستمیم من و
"کردم جالبتر برات نجایا رو یزندگ کردمیم فکر که زدمیم گول خودمو داشتم فقط من

 بودند ییزهایچ همون اونا".کردمیم نگاه میزانوها و نییپا به گرفتم، دهیناد را حواسم کردن پرت براي او یسع و "نبودم خوب من":کردم اعتراف
"زدم یلیس بهش گفت شهیم. بود گفته کردنش ترك از قبل مامانم که

.دینرس چشمانش به لبخند نیا یول زد، یکوچک لبخند "بخشهیم رو تو اون. نباش نگران"

.دید چشمانم در آشکارا را درد او و شدم رهیخ او به ديیناام با



کتابخانه نودهشتیا                                           نی میر   استف –گرگ و میش 

w w w . 9 8 i a . c o m 252

"شهیم درست زیچ همه بال،"

"ستین درست زیچ همه نباشم تو با من یوقت یول":گفتم کنان نجوا

"بود خودت ي نقشه نیا که نره ادتی":گفت کرد،یم محکمتر من دور به را شیبازو که یحال در "بود میخواه هم با دوباره روز، چند از بعد ما"

"بود خودم مالِ البته بود نقشه نیبهتر نیا"

.دش محو سرعت به که زد یرمق یب لبخند جواب در

"من؟ چرا"دمیپرس بندهیفر ییصدا با"افتاد؟ اتفاق نیا چرا"

.شد رهیخ بود مانیرو شیپ که یراه به ديیناام با او

.بود یدرون یخشم از زیلبر شیصدا "گذاشتم پناه یب طوري اون رو تو که بودم احمق منه ریتقص"

 رو من گرفت میتصم مزیج نیچرا؟ا. نکرد جادیا یمزاحمت گهید تاي دو براي نیا ؟یچ که بودم، اونجا من" کردم اصرار "نبود نیا منظورم"
"من؟؟ چرا. هستن ییآدمها محل سر تا سر بکشه؟

کردیم فکر بدهد، جواب نکهیا از قبل داشت. بود مردد

 یوقت اومد، یم بر ستمد از کاري هیقض نیا از اجتناب براي کنمینم فکر":کرد شروع یآرام صداي با "انداختم ذهنش به یخوب نگاه هی امشب"
"خودته ریتقص حدودي تا. دید رو تو که

... کردم تیحما اَزت من یوقت یول. دادینم یتیاهم هم اون احتماالً دادي،ینم زيیانگ هوس بوي شدت به قدر نیا تو اگه":بود ازرده شیصدا
 هی چشم به خودش به اون. باشه کیکوچ اش خواسته که چقدرم هر حاال بشه، گرفته جلوش که نداره عادت اون. کرد بدترش یلیخ نیا خب

 دفعه هی حاال. مبارزه هی رقابته، هی خواد،یم یزندگ از اون که زيیچ تنها و کرده زیگر و بیتعق وقف شویزندگ. گهید زیچ نه کنه،یم نگاه یشکارچ
 چه اون اآلن یکن باور یتونینم کردند،یم محافظت ل،عام نیفتریضع از همه که یمبارزان از بزرگ گروه هی میکرد هیهد بهش بایز رقابت هی ما

"میکرد لیتبد براش بازي نیتر جیمه به رو نیا قاًیدق هم ما و عالقشه، مورد بازيِ نیا. اومده وجد به قدر

 کشته موقع همون رو تو اون ، بودم ستادهیا کنار من اگه اما":گفت اریبس ديیناام با. کرد سکوت لحظهاي براي. زدیم موج شیصدا در نفرت
"بود

"هست تو براي که ستین جوري اون گران،ید براي من بوي...  کردم فکر من":گفتم دیترد با من

 اون به کردي،یم جذب رو، کدومشون هر ای رو، ابیرد اگه. یکنینم وسوسه رو تکشون تک هنوزم تو که ستین یمعن نیا به نیا اما. ستین"
"گرفتیم صورت ريیدرگ جا همون ،یکنیم جذب منو که صورت

.دمیلرز

"اومد نخواهد خوشش نیا از لیکارال. باشم داشته اون کشتن جز به اي گهید راه االن نکنم فکر من":کرد غرغر
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 او زا االن دیبا من. میشدیکمینزد میداشت دانستمیم. بشنوم پل روي را چرخها صداي توانستمیم نم،یبب را رودخانه توانستمینم یکیتار در نکهیا با
.دمیپرسیم

"کشت؟ رو آشام خون هی شهیم چطوري"

 رو اون که نهیا مطمئن راه تنها":شد خشن شناگهانیصدا کرد، برانداز گذرد،یم افکاري چه پسشان در زد حدس شدینم که ییچشمها با مرا او
"میبزن شیآت رو قسمتها ي همه بعد و میکن کهیت کهیت ز،یر هاي کهیت به

"جنگن؟یم همراش گهید تاي دو واون"

 خجالت مزیج از چمنزار توي. بود اونا با خودش یراحت براي فقط... ندارند قوي یلیخ رابطهی اونا. ستمین مطئن لورانت مورد در. آره زنه اون"
"دیکشیم

"بکشن؟ رو تو کننیم یسع اونا زنه، اون و مزیج اما":گفتم یاحساس پر صداي با

 کن یسع لطفاً لطفاً، و داري نگه سالم رو خودت که نهیا یبکن دیبا که کاري تنها. یکن تلف من براي ینگران با رو وقتت نداري حق بال"
"ینباش مالحظهیب

"دنبالمونه؟ هنوز"

"نه امشب. کنهینم حمله خونه به اون گرچه. بله"

.آمد دنبالمان به هم سیآل د،یچیپ شان خانه دايیناپ ي جاده سمت به

.کنند کم اد،یز را تجاوزگر جنگل یاهیس توانستندینم اما بودند روشن داخل چراغهاي. میندرا خانه طرف به میمستق

 به و داد قرار فراخش ي نهیس کنار فوتبال توپ مثل د،یکش یصندل روي از مرا او. بود کرده باز مرا طرف در امت ستد،یبا وانت آنکه از قبل
.گذراند در از سرعت

 در لورانت. بودند شده بلند ما دنیرس صداي با بودندو آنجا شان همه. بودند کنارمان ادوارد و سیآل. میرفت دیسف و بزرگ اتاق در طرف به ما
 را آمدند یم رونیب شیگلو ته از که اي آهسته خرخرهاي توانستمیم بنشاند، ادوارد کنار مرا خواستیم امت یوقت. بود ستادهیا شان وسط

.بشنوم

"کنهیم دنبال رو ما هدار اون":کرد اعالم ادوارد

.لورانتکرد به یناراحت و رهیخ نگاه و

.بود نیغمگ لورانت ي چهره

"دمیترسیم نیهم از"
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 دو آن. دندیلرزیم شیصدایب هاي حرف سرعت خاطر به سیآل لبان. کرد زمزمه را زيیچ گوشش در و دیخرام جاسپر طرف به یسبک به سیآل
 ناخواسته یوقت و بودند احساس پر شیبایز چشمان. آمد امت طرف به سرعت به سپس و کرد تماشا را ها آن یرزال. کردند پرواز ها پله باالي به
.نیخشمگ برگشت، طرفمن به

"کنه؟یم کار یچ اون":دیلورانتپرس از سردي لحن با لیکارال

"هکن کیتحر اونو که بودم دهیترس کرد دفاع دختره از اونجا پسرت یوقت من. متاسفم":داد جواب او

"؟یکن متوقفش یتونیم"

"کنه متوقفش کرده، شروع کارشو مزیج یوقت تونهینم زیچ چیه":داد تکان ینف ي نشانه به را سرش لورانت

.ستیچ منظورش تکه نداش وجود یشک چیه "میکنیم متوقف اونو ما":گفت یمحکم صداي با امت

"وستمیپ گروهش به که بود نیهم خاطر به. مرگباره واقعاً. دمید اون مثل رو چکسیه سالم صدیس نیا در من. دیش فشیحر دیتونینم شما"

.شینما کی فقط. بود نیهم واقعاً لورانت بودن رهبر شینما! البته! اون گروه کردم، فکر

.برگرداند لیکارال طرف به را شیرو سپس و کرد برانداز مرا مبهوت و دادیم تکان را سرش داشت لورانت

"داره؟ شو ارزش که دیمطمئن"

.دیکش پس پا لورانت. کرد پر را اتاق ادوارد ي نانهیخشمگ غرش

.کرد لورانت به نافذي و سخت نگاه لیکارال

"یکن انتخاب هی مجبوري متاسفانه"

.کرد توقف رنگ دیسف اتاق روي باالخره و گذشتند همه صورت از چشمانش. کرد فکر اي لحظه. شد متوجه لورانت

 خوامینم یول ندارم، یدشمن کدومتون چیه با من. کنمینم ماجرا نیا ریگ در خودمو یول. دیکرد درست نجایا شما که شدم یزندگ فتهییش من"
".هیدنال در که اي لهیقب به و بزنم سري شمال به دیبا کنمیم فکر. رمیبگ قرار مزیج مقابل

 شما که قدر همون یانسان ايیدن تو اون. داره ريینظیب سحوا و نابغه رکویز ذهن اون. دیرینگ کم دست رو مزیج"گفت و کرد دیترد سپس
"متاسفم صادقانه. متاسفم شده رها جا نیا که زيیچ بخاطر من... ادینم طرفتون به میمستق. راحته دیهست راحت

.انداخت من به گريید ریمتح مگاهین که دمید من اما. کرد خم را سرش

.بود لیکارال یرسم پاسخ نیا "برو سالمت به"

.رفت رونیب در از عجله با سپس و انداخت اطرافش به گريید یطوالن نگاه لورانت

آورد دوام قهیدق کی از کمتر سکوت

"ک؟ینزد چقدر":گفت و انداخت ادوارد به ینگاه لیکارال
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 اي شهیش وارید مانندي، لهنا صداي با فلزي اي محافظه و کرد لمس وارید برروي را ینامشخص دیکل دستش. بود کرده حرکت نیا از شیپ یازم
.کردمیم نگاه باز دهان با من. بستند را

"نهیبب رو زن اون تا زنهیم دور داره. رودخونه از تر ور اون لیما سه باًیتقر"

"ه؟یچ نقشه"

"برنیم جنوب سمت به رو بال س،یآل و جاسپر بعد و م،یکنیم تیهدا دورتر جاي هی به مزویج ما"

"بعد؟ و"

"میکنیم شکار اونو ما باشه، امان در بال که اي لحظه":بود رگبارم ادوارد لحن

"میباش نداشته اي گهید انتخاب چیه زنمیم حدس":کرد موافقت یخشن صداي با لیکارال

برگشت یرزال سمت به ادوارد

"دیکن عوض رو لباساتون و ببر ها پله باالي به اونو":داد دستور

"بکنم؟ کارو نیا دیبا من چرا":گفت کنان سیه سیه و شد رهیخ او به تیعصبان و ناباوري با یرزال

"یبزن بیآس همهمون به باهاش تا کردي انتخاب تو که خطري... دیتهد هی از ریغ ه؟یچ من واسه اون":داد ادامه

.رفتم عقب داشت، وجود شیصدا در که زهري از من

"...رز":ردک زمزمه گذاشت،یم او ي شانه روي بر را دستش که یحال در امت

.بودم نگران واکنشش مورد در و دانستمیم را اخالقش. کردم نگاه ادوارد به دقت با من اما. زد کنار را امت دست او

.نداشت وجود اصالً انگار بود، نگفته زيیچ انگار که طوري برگرداند، یرزال از را نگاهش او. کرد متعجبم

"؟یازم":دیپرس یآرام به

"ماًحت":گفت لب ریز یازم

 از یناش زدنم نفس نفس آنکه از قبل و گرفت شیبازوها نیب مرا یآسان به. بود من کنار یازم قلب تپش کی نصف زمان اندازهی به یزمان در
.میرفت باال ها پله از سرعت به شود، شروع شدن شوکه

"م؟یکنیم کار یچ میدار":دمیپرس زنان نفس نفس نشاند، دوم ي طبقه هال از دور کیتار یاتاق در مرا یوقت

"بري نجایا از تو کنه کمک تونهیم اما نداره ریتاث اي یطوالن مدت واسه. کنه یقاط رو بوها که میکن کاري هی میکنیم یسع"

بشنوم نیزم روي بر را شیلباسها افتادن صداي توانستمیم

"....باشه اندازه کنمینم فکر":گفتم دیترد با
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 بلوز کی نظر به که داد دستم به زيیچ. آوردم در خودم را نمیج شلوار سرعت به. دندیکشیم رونیب سرم از را لباس داشتند ناگهان دستانش اما
.دهم عبور درست هاي سوراخ داخل از را میدستها کردم تالش. آمد یم

.بود بلند اديیز. ماوریب رونیب را میپاها توانستمینم یول دمیکش باال زود را آن. داد من به را شلوارش او شدم، موفق یوقت

 که ییجا. داد هل ها پله طرف به مرا. بود دهیپوش را میها لباس قبالً او ینوع به. ستمیبا بتوانم تا زد تا دور چند را شلوار هاي لبه ماهرانه او
 باًیتقر مرا کردند، یم پرواز ها پله نییپا طرف به یوقت و دندیقاپ را میها آرنج از یکی شانیهردو. بود ستادهیا دست در یچرم یفیک با سیآل

.کردندیم حمل

 که بود انداخته شانه بر اي یپشت کوله امت بودند، رفتن ي آماده امت و ادوارد. بود شده انجام ها پله نییپا زیچ همه ما ابیغ در آمد یم نظر به
 نقرهاي کوچکو یهمراه تلفن داد، را همانند زيیچ سیآل تبه برگش. دادیم یازم به یکوچک زیچ داشت لیکارال. آمد یم نیسنگ یلیخ نظر به

.بود

"بال دارنیبرم رو وانتت یرزال و یازم":گفت رفتن حال در

.رفتیم غره چشم لیکارال به یلیمیب ي چهره با داشت او. انداختم ینگاه یرزال به محتاطانه و دادم سرتکان دییتا به

"دیکنیم دایپ ازین رهیت رنگ به جنوب توي. نیبردار رو مرسدس جسپر، س،یآل"

دادند تکان سر موافقت به هم آنها

"میداریم بر پرویج ما"

.اند کرده پا بر شکار افتیض آنها دمیفهم خنجر چون یترس با ناگهان. کردم تعجب برود ادوارد با خواستیم لیکارال که نیا از

"رن؟یگیم رو طعمه اونا س،یآل":دیپرس لیکارال

.ماند حرکتیب ینکردن باور طرز به و بست را چشمانش او. کردند نگاه سیآل به همه

.بود مطمئن شیصدا "میبر اون از بعد میبتون دیبا ما. کنهیم دنبال رو وانت زنه. ادیم شما دنبال مزیج":شدند باز شیچشمها باالخره

.کرد آشپزخانه سوي به رفتن به شروع لیکارال "میبر ایب"

 از را میپاها و فشرد خودش صورت به را صورتم یوقت. فشرد خودش به و گرفت نشیآهن دستان انیم مرا. ودب من کنار مرتبه کی ادوارد یول
 مقابل در سخت و سرد شیلبها هیثان نیکوتاهتر براي. است خبر یب کنند،یم تماشا اشدارند خانواده نکهیا از آمد یم نظر به کرد،یم بلند نیزم

.زدندیم آتش را میچشمها درون باشکوهش چشمان برق و بود گرفته را صورتم هنوز. گذاشت نییپا رام. بود شده تمام بعد. بودند من مال

.شدند روحیب یبیغر طرز به و یته چشمانش شد،یم دور یوقت

.بودند رفته سپس و

 و افتی ادامه لحظهاي براي کوتس. برگرداندند را شانیرو شدند، جاري ام چهره نییپا به صدا یب اشکها که یوقت هیبق م،یبود ستادهیا آنجا
.بود گوشش کینزد سرعت به د،یلرز دستانش در یازم تلفن سپس
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.کرد لمس را ام گونه رفت،یم که یحال در یازم اما برداشت قدم ییجلو در طرف به ندازد،یب من به گريید نگاه آنکه بدون یرزال "حاال":گفت

 و داشت ییرعدآسا صداي ابتدا در وانتم استارت. دیرس گوش به رفت، رونیب در از یستگآه به نکهیا از بعد اش، زمزمه صداي "بمون سالم"
.شد محو یآرام به سپس،

.بود گوشش کنار کند، وزوز که آن از قبل نظر سبهیآل همراه تلفن. کردند صبر جسپر سویآل

"کنمیم آماده رو نیماش من. هیازم دنبال زنه گهیم ادوارد"

.میکرد نگاه هم به من و جسپر بود رفته ادوارد که همانطور شد، دیدناپ ها هیسا انیم او

.بود محتاط. ستادیا ورودي راه درازاي در من سمت از اطیاحت با او

"یکنیم اشتباه ،یدونیم":گفت آهسته

"؟یچ":گفتم زنان نفس نفس

"داري شرو ارزشش تو و داري یاحساس چه االن حسکنم تونمیم من"

"بوده پوچ و چیه براي فته؛یب اونا براي یاتفاق هر اگه. ندارم":گفتم کنان من من

"یکنیم اشتباه":کرد تکرار زد،یم لبخند من به یمهربان با که یحال در او

.آمد من طرف به باز یدستان با و گذاشت قدم داخل به ورودي در از سیآل بعد اما دمینشن گريید زیچ

"شه؟یم":گفت

"ريیگیم اجازه که یهست یسک نیاول تو":زدم یکج لبخند

 را روشن هاي چراغ و میکرد پرواز در از رونیب به ما سپس داشت، نگه محفوظ کرد، بلند امت که یسادگ همان به کشیبار بازوهاي نیب مرا او
.میگذاشت یباق سر پشت
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یتابیب-ستمیب فصل

 تا دیکش طول دیبا که اي اندازه از شتریب ان بودم، غرق کابوسها و اهایرو ويت هنوز بود، مبهم افکارم. بودم جیگ یلیخ من شدم داریب یوقت
.هستم کجا بفهمم

 یروکش و. نداشتند یدنیبخش مقصود که بودن شده چیپ زهایم به آباژورها. باشد هتل داخل از ریغ ییجا تونست ینم که بود ارام آنقدر اتاق نیا
.بود بسته نقش وارهاید روي مانند اب رنگ نوري و داشتند ها یتخت رو روکش مثل کامال پارچه

.امدین ادمی یچیه لیاوا اما دهیرس نجایا به چگونه اورمیب ادی به کردم یسع من

 سرعت برابر دو از شتریب یسرعت با ما نکهیا با ،. بودند تر اهیس هم نیموزیل از ها پنجره هاي شهیش امد،ی یم ادمی یمشک براق نیماش کی
.بود صدا یب بایتقر موتور میکرد یم عبور کیتار هاي راه آزاد داخل از یقانون

 کج سیآل یسنگ گردن سمت به سرم یطوالن شب طول در یقیطر به. بود نشسته عقب یچرم یصندل روي من با سیآل اوردم یم ادیب من و
. بود راحت و مناسب یلیخ من براي یبیعج رزط سختشبه و سرد پوست و کند ینم تیاذ را او اصال دیرسیم نظر به من یکینزد. بود شده

 دردناك و قرمز نکهیا تا بود جاري میچشمها از ییجو بصورت که ییاشکها قطره لهیوس به بود شده مرطوب بود، سرد نازکش کتان لباس جلوي
.کردند شدن خشک به شروع و شدند

 هیکوچک قله کی پشت دم دهیسپ و دیرس انیپا به باالخره شب نکهیباا یحت و بودند باز میمستق دردناکم چشمهاي کردیم دوري من از خواب
.زد یم شین را میوچشمها کرد یم عبور ابر یب آسمان از خاکستري نور از ییها رگه. شد شکسته ایفرنیکال در ییجا

 دندانهاي ،یچارل شکننده انیب. میلکهاپ پشت ییها صفحه مثل شدند داریپد یروشان به ریتصاو بستم که هم یوقت ببندم؛ را انها توسنتم ینم اما
 نیآخر ادوارد سرد و مرده نگاه و کننده دنبال موشکافانه و ركیز چشمهاي ،یرزال لیم یب هاي نگاهاي ادوارد، لخت ییخو جانور شده برجسته

کرد طلوع شتریب دیشخور و کردم مبارزه ام یخستگ با من نیبنابرا. نمیبب را انها تونستم ینم من... دیبوس را من که یموقع

 من براي. کردند یم منعکس رو دیخورش سقف گودي بود، ما پشت دیخورش حاال و میگذشت ژرفا کم کوهستان کی از یوقت بودم داریب هنوز من
 صورت به افص و عیوس و پهن فضاي به من. شوم زده شگفت میکرد یط کروزی در را روزه سه سفر نکهیا از تا بود ندهینما یباق احساسات آنقدر
.بودم شده رهیخ انهیپوچ

 هاي لکه و گلف نهايیزم شده کوتاه و سبز نوارهاي ها، راه آزاد جالبه و یاتفاق نهايیال ، شده زیتم* هاي کرئوزوت خرما، نخلهاي – کسیفون
 آنقدر که بودند شده رفتهگ آغوش در یسنگ و کوچک هاي یبرامدگ لهیوس به و بودند شده غرق کمهی ریز همه شنا، استخرهاي روزهايیف

.شوند دهینام کوهستان تا نبودند بزرگ

 دیبا که زيیچ از کمرنگتر بودند، امد یم ادمی که زيیچ از تر زیت ها راه آزاد روي بودند انداخته هیسا بیار صورت به خرما درختهاي ي هیسا
 رفع احساس چیه من اما دیرسیم نظر به خطر یب یکاف اندازه به باز و روشن ازادراه. شود یمخف ها هیسا نیا در تونست ینم زيیچیه. بودند یم

نداشت وجود من در خانه به برگشت احساس چیه نکردم، خطر

 بود ییصدا نیاول نیا. بود هشدار بدون و نرم و آرام شیصدا نکهیا با دمیچیپ بخود من و بود، دهیپرس جاسپر "بال؟ رهیم فرودگاه به راه کدوم"
.بشکند رو شببلند سکوت تا دم،یشن یم نیماش صداي بجز که
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"میگذر یم بغلش از قایدق ما" دادم جواب خودکار بصورت من "بمونم تن- اي توي"

.کردیم کار یآرام خوابه از تیمحروم علت به مغزم

"م؟یکن سفر ییبجا قراره ما":دمیپرس سیآل از من

"اطیاحت براي فقط م،یباش کینزد بهتر یول نه"

.بودم رفته خواب به که باشد یموقع براي دیبا حتما ان. ندادم یانیپا اما...  اوردم ادی به رو اسمان یجهان پناهگاه دور لقهح آغاز من

 - کرد یم سقوط افق در داشت دیخورش – داشتم را نیماش از شدن ادهیپ از یمبهم احساس من کردم یم دنبال رو ها خاطره من نکهیا با
.دیکش خواران تلو تلو گرم و خشک هاي هیسا وسط از را من گرفتند، حالت کمرم دور شیدستها و پوشاند را سیآل هاي شانه دستهام

.نداشتم اتاق نیا از اي خاطره چیه من

 رو زرو با بود شب نکهیا از نشانه انها اما بود 3 ساعت که دادند یم نشان قرمز هاي شماره. انداختم خوابگاه رو یتالیجید ساعت به ینگاه من
.بود روشن کامال چراغها انور از اتاق اما کرد ینم عبور کلت هاي پرده از نور اي لبه چیه. دادند ینم

.زدم کنار را ها پرده. خوردم تلوتلو پنجره سمت به و برخاستم یسخت به من

 مشرف باشد، فرودگاه براي درازمدت بود رارق که ديیجد نگیپارک و بزرگراه ي سکنه از یخال بخش به من اتاق. بود صبح سه. بود کیتار رونیب
.بود آرامشبخش یاندک بودن، مکان و زمان کردن مشخص به قادر. بود

 کمد باالي را دافلم فیک یوقت و کردم نگاه اتاق اطراف به. نبودند ام اندازه اصال آنها و بودم دهیپوش را یازم لباسهاي هنوز. کردم نگاه خودم به
.شدم حالخوش کردم دایپ کوتاه

.پراند جا از مرا در به یمیمال ي ضربه که کنم دایپ ديیجد لباسهاي خواستمیم

"تو امیب تونمیم":دیپرس سیآل

".البته":دمیکش یقیعم نفس

"یبخواب شتریب یتونستیم ادیم نظر به":گفت او. کرد نگاه من به محتاطانه حد از شیب و شد وارد او

.دادم تکان را سرم فقط

.بست محکم را آنها برگردد، من سمت به آنکه از شیپ و کرد حرکت ها پرده سمت به تسکو در او

"میبمون داخل دیبا ما":گفت من به

پ"؟يا تشنه":دیپرس. شد دورگه و بود گرفته میصدا "باشه"

"؟یچ تو. خوبم من"
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 شتریب دیبا تو که کرد ادآوريی من به ادوارد. هییجلو اتاق تو. دادم سفارش برات غذا مقدار هی من. ستین یکنترل رقابلیغ زیچ چیه":زد لبخند او
"بخوري م،یخوریم اغلب ما که اون از

"زد؟ زنگ ادوارد":شدم ارتریهوش ناگهان من

.کرد نگاه "بود رفتنمون از قبل مال نیا نه،":گفت او

 را آمد یم ونیزیتلو از که ییصدا آرام وز وز توانستمیم من. کرد تیهدا هتل تیسوئ منینش اتاق به در انیم از گرفت را دستم مواظبت با او
.بود عالقه یاندک بدون اخبار به کردن نگاه حال در چشمانش. بود نشسته گوشه در زیم پشت حرکتیب جاسپر. بشنوم

.خورمیم چه کنم وجهت آنکه بدون کردم آن از برداشتن به شروع و بود منتظر غذا ینیس کی که ییجا نشستم، قهوه زیم کنار نیزم روي من

.شد رهیخ ونیزیتلو به تمرکز بدون جاسپر مثل و نشست کاناپه ي دسته روي سیآل

 که بردم یپ کم کم. ندازمیب جاسپر به یکوتاه نگاه ع،یسر تا گرداندمیبرم را نگاهم کباری وقت چند هر و کردمیم نگاه او به خوردم،یم آرام من
 را ینیس من. شدیپخشم یبازرگان امهايیپ حاال هرچند گرداندند؛یبرنم ونیزیتلو ي صفحه از را نگاهشان چوقتیه آنها. هستند ساکت اریبس آنها
بود شده دلواپس يا رمنتظرهیغ طور به شکمم. دادم هل

.کرد نگاه من به سیآل

"س؟یآل ه،یچ مشکل":دمیپرس

.نداشتم نانیاطم آنها به من و... بودند صادق و گشاد چشمانش"...یچیه"

"م؟یکنیم کار چه االن ما"

"بزنه زنگ لیکارال تا میکنیم صبر"

 یپشت کوله و فیک باالي تلفن سمت به من از سیآل چشمان. ام شده کینزد هدف به که نمیبب توانستمیم "باشه؟ زنگزده االن تا دیبا اون و"
.گذشتند اش یچرم

"نزده؟ زنگ هنوز یعنی ؟یچ یعنی نیا":کنم کنترلش که کردمیم تالش و بود لرزان میصدا

"بگن ما به که ندارن زيیچ اونا یعنی فقط نیا"

.بود تر سخت دنیکش نفس براي هوا و بود، کنواختی اریبس شیصدا یول

.بود کترینزد من به شهیهم از آمد، سیآل کنار دفعه کی جاسپر

".یامان در کامال نجایا تو. نداري ینگران براي زيیچ تو"گفت بخش آرامش و مشکوکانه ییصدا با "بال،"

"دونمیم"

.بخواند را آنها پشت لیدل توانستینم یول د،یفهمیم را من احساسات ریمس او احتماال "دي؟یترس چرا پس":دیپرس یگم در سر با
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 مزیج که گفت اون "بشنوند را میصدا توانستندیم آنها که بودم مطمئن یول بود نجوا کی فقط من صداي "گفت یچ لورنت که دیدیشن شما"
"...ادوارد... امت ل،یکارال اد،یب شیپ اونها از کدوم هر براي یاتفاق ؟اگریچ بشن جدا هم از اونها و بشه اشتباه زيیچ هی اگر.مرگباره

"...برسونه بیآس یازم به یوحش زن اون اگر":دادم قورت را دهانم آب

 دینبا کدومتون چیه کنم؟ یزندگ تونمیم خودم چطور منه اشتباه نیا یتوق"کرد آن شدریافزا به شروع آور تشنج یلحن و شد بلندتر میصدا
"دیبنداز خطر توي من خاطر به خودتونو

".کن بس بال، بال،"

 من به باره نیا در. بال ،ینگران خودیب زايیچ براي تو". بود سخت دنشانیفهم که ختندیریم رونیب عیسر آنقدر کلماتش کرد، قطع را من حرف
 اضافه رضروريیغ هايینگران تمام به نویا ه؛یطور نیا که یهست اديیز یلیخ فشار ریز تو. میستین خطر توي ما کدوم چیه - باش هداشت اعتماد

".نکن

"..توئه دادن دست از ترسما تنها. هیقو ما خانوادهی! کن گوش من به"داد دستور کردم، نگاه را گريید طرف یوقت

"......دیبا شما چرا یول"

 دایپ رو تو حاال. بوده تنها ادوارد که شهیم یقرن هی بایتقر":کردیم لمس را من ي گونه سردش انگشتان با کرد، قطع را حرفم سیآل دفعه نیا
 ما از کدوم چیه بده دست از رو تو اگر که یکنیم فکر. میبود اون با اديیز مدت که ما ،ینیبب رو مینیبیم ما که یراتییتغ یتونینم تو. کرده

"م؟یکن نگاه چشماش تو ندهیآ سال صد براي میخوایم

.کرد فروکش آرام آرام گناهم احساس کردم، رهاشنگاهیت چشمان در یوقت

.بود ییطوالن یلیخ روز

 بودند، بسته ها پنجره. کنند لغو االن براي را ما شخدمتیپ سیسرو که خواست آنها از زد زنگ رشیپذ مسئول به سیآل. میماند اتاق کی در ما
 قرار سیآل فیک روي که اي نقره تلفن. دیرسیم من براي غذا مرتب، هاي فاصله در. کرد ینم تماشا را آن یکس گرچه بود، روشن ونیزیتلو

.شودیم بزرگتر دارد ها ساعت گذر طور در که آمدیم نظر به داشت،

 دو. کردندیم آرام مرا یسادگ به آنها رفتمیم راه و ردمکیم قراريیب من که یزمان. کردندیم رفتار دلواپسانه من از شتریب من نگهدارهاي بچه
.کردندیم دنبال ینامحسوس طور به را من شانیچشمها کردم،یم حرکت یوقت که مجسمه

 اي قهوه دوباره و کدر ییطال کرم، ،ییهلو زرد، به لیما کاناپه،قهوهاي راه راه طرح کردم؛ سرگرم اتاق داخل زهايیچ کردن حفظ با را خودم
.شومیم رهیخ هاي چاپ به من مواقع یبعض. زرد به لیما

 که یزن کردم، میترس را یآب دست کی. کردم دایپ ابرها در را کودك کی عکس مثال گوناگون، یاشکال در کردمیم دایپ را ییها عکس یتصادف
.دیکشیم دراز که گربه کی کرد،یم شانه را شیموها

 به برگشتم، تخت به شد، ظهر از بعد که یوقت. کردم رانگاه گريید طرف شد،یم رهیخ یمچش به لیتبد کمرنگ ي رهیدا کی که یوقت یول
 بودند، شده میاریهوش ي لبه زانیآو که بکنم یوحشتناک ترسهاي میتسل را خودم ،بتوانم یکیتار در که داشتم آرزو. کاري انجام براي و یسادگ

.شکنند درهم را جاسپر قیدق نظارت توانستندینم یول
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 نوع چه قایدق ادوارد که بودم کرده تعجب من. بود شده خسته همزمان ییرو روبه اتاق از تصادف اثر بر دیشا کرد، دنبال مرا یاتفاق سیآل یول
 گرفتم، دهیناد را او اول. بود من به رو و کرده خم را شیپاها. نشست او و دم،یکش دراز تخت وسط من. بود داده سیآل به رو ییدستورالعملها

 شناساندن به شروع بود، افتاده ریتاخ به جاسپر حضور در که یترس قه،یدق چند از بهد یول. شدم خسته دنیخواب براي یکاف اندازهی به اگهانن
.دمیچیپ میپاها دور را دستانم کردم، کوچکجمع کتوپی مثل را خودم کردم، رونیب سرم از را خواب فکر من عیسر بعد. کرد خودش

"س؟یآل":دمیپرس

"بله؟"

"کنن؟یم دارن کاریچ یکنیم فکر":داشتم نگه آرام را میصدا

 و برگرده بعد و بشه کینزد تا کنه صبر اون براي کند، تیهدا دور و شمال به بود ممکن که ییجا تا رو جوگر و جست که خواستیم لیکارال"
 اونها برگرده، اون اگر. دارن نگه سرشون پشت رو زن تونستندیم که ییجا تا و برن شمال به که داشتند فهیوظ یروزال و یازم. بندازه دام به اونو

 و جست نهیا شیمعن. رهیشمیپ خوب داره زیچ همه که کنمیم فرض من زنگبزنن نتونستن پساگر. باشن تو پدر مراقب و فرکسبرگردن به دیبا
"بشنوه صداشونو اون خوانینم اونا که هست کینزد اونقدر گر جو

"؟یازم و"

"کنن اطیاحت فقط اونا که دارم انتظار من. شنوهیم زنه. زنهینم زنگ اون باشه یشانس اگر. باشه برگشته فرکس به دیبا اون کنم فکر"

"واقعا؟ امانن، در اونا که یکنیم فکر تو"

"نداره؟ وجود خطري ما براي که میبگ بهت دیبا بار چند ما بال،"

"؟یگیم راست من به داري حال، هر به"

.بود دلگرمانه شیصدا "گمیم راستشو تو به شهیهم من .آره"

.است نیا منظورش که گرفتم میتصم و کردم تعمق حظه کلی براي

"شدي؟ آشام خون چطوري... بگو پس"

.آمد یم مردد نظر به اش چهره و کنم، نگاه را او تا دمیغلت سمت آن به. بود ساکت. کرد زده شگفت را او سوالم

.نکرد موافقت او که کردم احساس من یول "بگم تو به که نخواست من از ردادوا":گفت قاطعانه

"بدونم که دارم حق من. ستیانصافن نیا"

"دونمیم"

".کردم یم صبر کردم، نگاه او به"

"شهیم یعصبان یلیخ اون":کرد نگاه
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 همون- هست جور هر م،یبود دوست هم با حاال ما و"مکنیم خواهش ازت دوست هی عنوان به س،یآل. توئه منو نیب نیا. نداره یربط اون به نیا"
.بود میخواه هم با ما بدونه دیبا اون که طور

 فقط من که پسبدون انجامشبده، یکس دمیند ای ندادم انجام کارو نیا هرگز و. ادینم ادمی خودم یول. گمیم کردنشو عمل راه بهت":گفت بالخره
"گمیم رو شیتئور

.کردم صبر

 سرعت، قدرت،. هیضرور که زيیچ اون از شتریب یلیخ ،یلیخ-  میدار مون یکیزیف ي مجموعه در سالح عالمه هی ما رندهد کی عنوان به"
 نظر از گوشتخوار گلهاي مثل بعد و. میدار تر اضافه احساس چند که من و جاسپر، ادوارد، مثل ما احساس به اشاره بدون رکانه،یز احساس

"میجذاب شکارمون براي یکیزیف

.داد نشان من به زار چمن در را مفهوم نیهم دار منظور چطور ادوارد که آمد یم ادمی و بودم، آرام یلیخ نم

 دندیدرخش شیدندانها گفت را نیا یوقت"میهست هم یسم ما. میدار هم گهید خوب ضروري ریغ ي اسلحه هی ما":زد شوم و پهن لبخند کی او
 بشه، گرفته گاز که کباری شکارمون ن،یبنابرا. شهیم پخش خون گردش رگ توي کنه،یم کار آروم. ندازهیم کار از فقط اون-  کشهینم سم اون"

 فرار شکار ، میباش کشینزد ما اگر. هیضرور ریغ شتریب گفتم که ور همون. کنه فرار دستمون از تونهینم که هیادیز یلیخ یکیزیف درد توي
"لیارالک مثال. داره وجود ییاستثنا شهیهم البته. کنهینم

"پخشبشه تا بمونه یباق سم اگر... خوب":کردم زمزمه

 وارد قلب به کینزد چقدر سم و داره یبستگ هست خون انیجر توي که یسم مقدار به بشه، کامل شکل رییتغ که کشهیم طول روزي چند"
 قلب عاقبت. کنهیم دایپ رییتغ کنهیم حرکت اون راه از سم که یموقع بدن شه،یم خوب شه،یم پخش سم داره، ضربان قلب که یزمان تا. شهیم
"کنهیم مرگ آرزوي یقربان اون، از قهیدق هر زمان، اون تمام در یول. شهیم تموم رییتغ و سته،یایم

.دمیلرز من

"ینیبیم ست،ین ندیخوشا"

"فهممینم کامال من... بود سخت یلیخ دادنش انجام گفتکه ادوارد":گفتم من

 خوردن از که شهیم سخت یلیخ موقع، اون م،یکن بوش یحت ای میبچش رو خون که کباری. میهست کوسه مثل ییجورا هی ما نیهمچن"
 هر از. شهیم شروع یوانگی،د یبچش رو خونش تا ري،یبگ گاز رو یکس واقعا اگر دي،ید که طور همون. ممکنه ریغ وقتها یبعض. میکن ريیجلوگ

"گهید طرف وحشتناك درد و طرف کی خون به دیشد لیتما - سخته طرف دو

"ادینم ادتی که یکنیم فکر یچ براي"

 "ندارم ادی به بودن انسان از زيیچ چیه من. دارن یانسان یزندگ از که هیا خاطره نیتر واضح شکل رییتغ درد گهايید کس هر براي. دونمینم"
.بود بار حسرت شیصدا

م،یدیکش دراز صدا بدون و مانیشخص افکار در دهیچیپ ما

.بودم رفته فرو میفکرها در یلیخ من بردم، ادی از را او حضور بایتقر من و گذشتند، ها هیثان
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 تکان ارادي ریغ سرم شدم رهیخ او به که یموقع. دیرس نیزم به شیپاها روي یآرام به و زد جست تخت روي از سیآل هشداري، چیه بدون بعد
.دمیپر جا از و خورد

.زدینم حرف من با گرید و ودب مصرانه شیصدا "شده عوض زيیچ هی"

.بود دهیشن را او یناگهان داد و ما ي مکالمه او ظاهرا. دیرس در به جاسپر با همزمان او

.نشاند لبه روي را او و کرد ییراهنما تخت روي و عقب سمت به را او و گذاشت او هاي شانه روي را شیدستها او

 کشینزد. بود شده متمرکز بود، دور یلیخ که زيیچ روي شیچشمها. کردیم نگاه رهیخ شیها چشم به و "دي؟ید یچ":دیپرس اقیاشت با
.بفهمم را او بلند آرام، صداي تا شدم خم نشستم،

 نوار ها نهیآ سر تا سر... هییطال اونجا. منتظره و اتاقه، همون توي اون. هیچوب نشیزم. هست نهیآ جا همه ه،یطوالن و بلند. نمیبیم اتاق هی"
".هست ییطال

"کجاست؟ اتاق نیا"

.نشده گرفته هنوز گهید مهیتصم هی - ناقصه زيیچ هی. دونمینم من

"وقت؟ چقدر چه"

"هستش یکیتار تو االن او و. هیزیچ منتظر اون. داره یبستگ نایا ي همه. فردا ای و امروز ای بود خواهد ها نهیا اتاق توي او. زودي به"

"کنه؟ یم کار یچ داره او":کرد یم رويیپ شده نیتمر یراه با کرد یم سوال که همانطور یخاص روش از و بود، آرام جاسپر صداي

"گهید محل کی توي ،یکیتار توي کنه، یپخشم یوئیدیو نوار هی داره او نه،...نهیب یم ونیزیتلو داره او"

"کجاست؟ او ینیبب یتون یم"

"کهیتار یلیخ نیا نه،"

">استایاونج گهید زهیچ چه نه،یآ اتاق و"

 زنه، یدستم آنجا صوت ضبط به داره او. ونیزیتلو هی و بزرگ ويیاستر کی با هستش زیم کی و. اتاق دوره گروهه، هی نیا. طال و ها نهیآ فقط"
 رتصو روي دوباره بعد ماند معلق شیچشمها "شه یم منتظر او که هیاتاق نیا. کنه ینم نگاه اونو بود کیتار اتاق توي که یوقت مثل او اما

.شد متمرکز جاسپر

"ست؟ین اي گهید زهیچ"

.احساس بدون کردن، نگاه هم به آنها. داد تکان را سرش او

"ده؟یم یمعن چه نیا":دمیپرس من

.کرد نگاه من به جاسپر سپس ندادن جواب آنها از چکدامیه یقیدقا براي
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"کیتار اتاق و رسونده نهیآ اتاق به اونو هک گرفته رو ییمهایتصم او. کرده رییتغ کننده دنبال هاي نقشه یعنی نیا"

"کجاست؟ اتاقها اون میدوینم یول"

".نه"

 اندوه سبریآل صداي"کرد خواهد اجتناب آنها از او گرفتن، قرار شکار مورد بود، نخواهد واشنگتن شمال کوهستانهاي توي او میدونیم ما یول"
.کرد یم اضافه

زنگزد تلفن و نگرفته میتصم انداختن، هم به جدي کنگاهی انها. دمیپرس من "میبزن زنگ دیبا ما"

.کنم نگاه آن به تا کنم بلند را سرم بتوانم من نکهیا از قبل بود اتاق گرید سمت سیآل

.کرد ینم صحبت او لیاوا اما داشت، نگه گوشش سمت به را یگوش و داد فشار را دگمه کی او

.کردم احساس من که یصورت به نکرد، دایپ یتسل ای زیسوپرا او. دیکش نفس او "لیکارال"

.داد گوش یطوالن مدت براي او. افتاد من به شیگذرا نگاه و گفت او "بله"

 شده باعث اون... بکشه رو اي نقشه همچون او شده باعث که زيیهرچ" کرد فیتوص را بود دهید که رو ییایرو او "دمید رو او االن نیهم من"
"شه یراه ها اتاق اون سمت به

"بال"کرد صحبت من با و کرد من به رو سپس و گفت تلفن داخل سیآل "بله":کرد توقف او

.دمیسمتشدو به من. گرفت بسمتمن را تلفن او

.دمینفسکش من"سالم"

"بال":گفت ادوارد

"بودم نگران یلیخ من ادوارد اوه،"

 من. بشنوم شرویصدا که بود خوب ناباورانه اریبس اون "خودت رازیغ ینباش چزيیه نگران که بودم گفته من" دیکش آه دانهیناام او "بال"
.رفتند کرد یم صحبت که همانطور و سبکشدن ديیام نا و اسی از شناور ابرهاي کردم احساس

"؟ییکجا"

 را سیآل صداي انستمتویم "کنه شروع اونجا از تا فرکسبرگشته به میکنیم فکر ما. شده مایهواپ سوار که نیا مثل-رفته االن اون یول. شاه"
.بود شلوغ ي همهمه کی مثل درهم و نامشخص کلماتش کرد،یم صحبت جاسپر با من پشت که بشنوم

"شد دور اون که دید سیآل. دونمیم"

 وبارهد ما که یوقت تا و یبمون اونجا دیبا فقط تو. کنه شییراهنما تو سمت به که کنهینم دایپ یچیه اون.یبش نگران دینبا تو حال، هر به"
".یکن صبر میداشکنیپ
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"ه؟یچارل با یازم. شهینم میزیچ من"

 یرزال و یازم مراقبت با اون. نترس پس نرفته، یچارل کینزد زنه. بوده کار سر یچارل یوقت یول رفته، خونه اون به اون. بوده شهر تو زن- بله"
"امانه در

"کنه؟یم داره کار یچ"

 اون دنبال داره... مدرسه شهر، بر و دور هاي راه تمام فرودگاه، توي یرزال. بوده شهر توي شب طول در اون .برداره رو ردپاها کردهیم یسع دیشا"
"نکرده دایپ زيیچ یول بال، گرده،یم داره

"امانه؟ در یچارل که یمطمئن و"

 ما باشه، فرکس کینزد ییجا هر جوگر و ستج اگر. بود میخواه اونجا زودي به هم ما و. شه دور رسش دید از که دهینم اجازه بهش یازم بله،"
".مشیریگیم

"شهیم تنگ برات دلم"کردم زمزمه

"ببري خودت با منو نصف تو نکهیا مثل. دونمیم کن، باورم. بال دونم،یم"

.کردم ییجو زهیست "ریبگ نویا و ایب پس،"

.بود سخت شیصدا "کنمیم نیتام رو تتیامن اول. تونستم که نیا محض به زود،"

"دارم دوستت":کرد ادآوريی او هب

"دارم؟ دوستت منم گذاشتم، وسط رو تو زیچ همه در نکهیا با ،یکن باورش یتونیم"

"تونمیم آره، واقعا"

"شتیپ امیم زود"

"تونمیم منتطر"

".کرد من دور دنیخز به شروع دوباره یافسردگ از ابري شد، قطع تلفن نکهیا محض به"

 ریالتحر لوازم از کاغذي روي داشت سیآل که ییجا بودند، شده خم زیم روي که دمید را جاسپر و او و بدهم پس سیآل به را تلفن تا برگشتم
.کردمیم نگاه اش شانه روي از و دادم هیتک کاناپه یپشت به من. کردیم میترس را زيیچ هتل

 دهیکش درازا از اتاق سر سرتا در را نیزم که یچوب هاي هتخت. پشتش در نازکتر شکل مربع کبخشی با ،یلیمستط بلند،: دیکش را اتاق کی او
 را یانیم بخش از باالتر یکم وارها،ید دور تا دور بعد، و. کردیم کیتفک هم از را ها نهیآ هاي شکاف که بودند ییخطها وارهاید نییپا. کردیم
.بود پوشانده بلند کنواری

.بود ییطال گفتیم سیآل که نواري
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"هست باله ي هنرکده نیا":گفتم ناگهان آشنا شکل آن نآورد ادی به با من

.کردند نگاه من به تعجب با آنها

 را سرش سیآل. فهمم را آن توانستمینم من که داشت وجود زيیچ از نهفته انیجر کی یول بود، آرام جاسپر صداي "؟یشناسیم اتاقو نیا تو"
 ویاستر دستگاه گرفت،یم شکل یپشت وارید با مجاور اضطراري کخروجی شکل د،کریم پرواز کاغذ عرض در دستش حاال کرد، خم کارش سمت به
داشت وجود چپ ي گوشه یکینزد در کوتاه زیکمی روي ونیزیتلو و

"بود یشکل نیهم قایدق اونجا. بودم ساله نه ای هشت که یوقت - رفتمیرقصم درسهاي براي من که هییجا هیشب نیا"

 به ییدرها بود اونجا ها حمام" شدیم اتاق یپشت قسمت به محدود که کردم، لمس را بود آمده رونیب یمربع قسمت که کاغذ در ییجا من
 انتظار اتاق توي پنجره هی. نداشت وجود یونیزیتلو و بود، تریمیقد نیا - کردم اشاره چپ ي گوشه به "بود نجایا ویاستر یول. گهید رقص اتاقهاي

.یکن نگاه انداز چشم نیا زا دیبا کرديیم نگاه وسطش از اگر بود

.بودند شده رهیخ من به جسپر سویآل

.بود خونسرد همچنان د،یپرس جاسپر "هستند؟ کسانی اتاقها نیا یمطمئن ایآ"

 نهیآ روبروي و دمیکش بارباله روي و کردم میترس انگشتم با من"بار ها، نهیآ -باشن یشکل هی رقص هاي ویاستود ي همه کنم فکر من -اصال ه"
"رسه یم آشنا نظر به طرح نیا"داشتم گهن

.داشتم ادی به من که بود ییهمانجا قایدق کردم، لمس را در من

.شکاند را من یواه الیخ و "االن بري اونجا به که داري یلیدل تو":دیپرس سیال

"ذاشتن یم عقب تکنوازي براي را من شهیهم انها -بودم یافتضاح رقاص من. ام نرفته آنجا سال ده کینزد من نه،"

"باشه؟ داشته تو با تونه ینم یارتباط چیه":دیپرس مقصود و تین سبایآل

"گهید کجايی است گهید ويیاستود کی فقط نیا مطئنم من. باشه صاحبش االن یکسانی فرد نکنم فکر یحت من نه،"

.دیپرس جدي ریغ صداي با جاسپر "کجابود؟ یرفتیم که ويیاستود"

 تبادل من. شد قطع من صداي گفتم، من "...رفتم یم ادهیپ اونجا تا مدرسه از بعد قبال من. هستش گوشه کی در مادرم ي خونه بر دورو اون"
.ندادم دست از رو آنها هاي نگاه

.بود جدي ریغ هنوز شیصدا "کس؟یفون تو نجایا پس"

"کاکتوس و هشتادوهشت ابانیخ بله،":کردم زمزمه من

.میشد رهیخ ینقاش به م،یشست سکوتن در همه ما

"امنه؟ تلفن اون ایا س،یآل"
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"شهیم یابیرد واشنگتن به شمارش"کرد مطمئن را من او "بله"

"زنگبزنم مامانم به تونم یم من پس"

"داستیفلور توي او کردم فکر من"

 یم فکر بود زده ادوارد که یحرف درمورد شتمدا من. دیلرز میصدا "...یوقت بره خونه اون به تونه ینم و ادیم خونه به بزودي او یول - انجاست او"
.انجاست پروندم کهییجا مدرسه، در ،یچارل ي خانه در قرمزي مو زن درمورد کردم،

"؟یرس یم او به چطوري شما"

"کنه یم چک هارو امیپ متداوم صورت به حتما او -  خانه ماله از ریغ ندارن یثابت شماره انها"

"جاسپر؟":دیپرس سیال

"میهست کجا ما ینگ که باش مطمئن فقط مسلما – بزنه اي صدمه بتونه که باشه داشته وجود یروش نکنم فکر":کرد فکر دشدرمور او

 اممیپ گفت یم تازه صداي با دمیشن را مامانم صداي من سپس و زد، زنگ بار 4 براي ان. گرفتم را آشنا شماره و رفتم تلفن براي مشتاقانه من
.بگذارم را

 من به شماره نیا به یگرفت رو امیپ نیا یوقت. مهمه نیا. بدي انجام کاري دارم اجیاحت تو به من کن، گوش. منم"گفتم بودق از بعد من"مامان"
:خواندم دقت به آنرا دوبار من. نوشت عکس رو من براي رو شماره بود، من بغل قبال سیآل "بزن زنگ

 امیپ نیا رید چقدر ستین مهم و کنم صحبت باهات عیسر دیبا من اما خوبم، من نباش، گرانن. یبزن زنگ من به نکهیا از قبل نرو جا جیه لطفا"
"خداحافظ. مامان دارم دوستت من باشه؟. ريیگ یم رو

.ادین خانه به و نکنه عوض ینیشبیپ ریغ بصورت رو نقشه رهیبگ رو من امیپ نکهیا از قبل او که کردم دعا رومین تمام با و بستم را میچشمها من

 یچارل به زدن زنگ درمورد من. کردم یم ینیب شیپ را یطوالن ظهر از بعد کی. زدم گاز را مانده وهیم از یکوچک ي تکه نشستم، مبل توي من
 در ای شدم قیدق دایفلور مورد در یداستن براي کردم، تمرکز اخبار روي من. نه ای باشم خونه دیبا االن تا که نبودم مطمئن من اما کردم، فکر

.بگردن خانه به زودتر انها شود باعث که زيیهرچ -  ستهایتور به حمله ای ها طوفان ای و ها برق و رعد – بهاره نیتمر مورد

 یخاص کار انجام به ازین کنند احساس که دیرس ینم نظر به سیآل ای جاسپر از چکدامیه. اورد یم ارمغان به انیپا یب صبر کی مسلما یجاودانگ
 را ونیزیتلو چراغ توانست یم او که اي اندازه همان به بود ور قوطه شیایرو در کیتار اتاق رامونیپ مبهم نهیزم در سیال یدتم براي. هستش

.ندیبب

 نظر به نیهمچن جاسپر. وقت قیمذ در بودن بدون ییچشمها با کرد نگاه یخال وارید به نشست، یسادگ به او د،یرس انیپا به کارش یوقت اما
.کردم من که یصورت به بدود، کشاند ادیفر در سمت به ای بندازد، نگاه یچشم ریز وارید به ای نداشته آهسته زدن قدم در اصراي چیه دیرس یم

 کرد داریب یآرام به را من سیآل سرد هاي دست تماس. گبزند زن دوباره تا بودم تلفن منتظر باشم، رفته خواب به مبل روي دیبا حتما من
.کند برخورد بالش به سرم نکهیا از قبل بودم شده هوشیب دوباره من اما برد، یم تخت سمت به ار من که همانطور
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یتلفن تماس-کمی و ستیب فصل

. شدند یم بالعکس کم کم ها شب و گذاشتم یم میروزها براي هاي برنام داشتم.ام شده داریب زود یلیخ هم باز که کنم حس توانستمیم
.دادم گوش گرید اتاق از جاسپر و سیآل ي آهسته صداهاي به بودم، دهیکش دراز تخت در که یدرحال

 اتاق طرف به تلوتلوخوران و کردند حس را نیزم میپاها که نیا تا زدم غلت.آمد بیعج نظرم به بشنوم بتوانم که زدندیم حرف بلند آنقدر که نیا
.است صبح دو ساعت از بعد یکم گفت یم بود ونیزیتلو روي که یساعت.رفتم منینش

 نگاه آن به سیآل ي شانه روي از جاسپر و دیکش یم را یطرح دوباره داشت سیآل.بودند نشسته یراحت مبل روي هم کنار جاسپر و سیآل
 ینگاه طرح به تا برداشتم گام آهسته جاسپر طرف به. نکردند نگاه باال به که اند شده غرق سیآل کار در چنان. شدم اتاق وارد یوقت. کردیم

.ندازمیب دزدانه

"ده؟ید شتريیب زیچ اون":دمیپرس آهسته ییصدا با جاسپر از

"روشنه اتاق االن اون اما برگرده اتاق به آر یس وي با دوباره یشکارچ شده باعث زيیچ. آره"

 و رهیت حد از ادیز و بودند دهش قاب چوب با ها وارید. بود دهیکش سقفش سراسر در رهیت ییها پرتو با یمربع یاتاق که کردم تماشا را سیآل
 یغرب وارید در اي چهیدر و داشت قرار یجنوب وارید روي روبه یبزرگ ي پنجره. داشت شیرو بر یطرح با اي رهیت فرش اتاق. نمودند یم یمیقد
.شد یم یمنته هال سمت به که

 یغرب جنوب وارید سمت در. رنگ اي قهوه بزرگو ،یگسن اي نهیشوم - بود یسنگ بود، اتاق کانون د؛ید ي هیزاو نیا از که وارید طرف کی
 قرار ونیزیتلو جلوي یمیقد و چندتکه ، دهیخم اي کاناپه. بودند شده داشته نگه کوچک یلیخ و یچوب اي هیچهارپا روي آر یس وي و ونیزیتلو

.بود شیجلو یدست شیپ زیم و بود گفته

"باشه؟ تلفن دیبا جا اون":کردم زمزمه کردم، یم اشاره که یحال در

.شدند رهیخ من به جاودان چشم جفت دو

.مادرمه ي خونه اون

 رهیخ مادرم خانواده اتاق از قیدق و خالصه طرح به. گرفت یم شماره و داشت دست در را یلیموبا بود، شده بلند مبل روي از قبل از سیآل
. کرد شتریب را آرامش نفوذ انگار یکیزیف تماس و کرد لمس را ام شانه دستش با یسبک به و شد کینزد من به جاسپر یاعالم چیه بدون. شدم

.ماند یباق نخورده دست ،یتوجه یب در طور همان اضطراب و هراس

.داد صیتشخ زيیچ وزوزش از بشود بود رممکنیوغ و دندیلرز یم کلماتش ادیز سرعت خاطر به سیآل هاي لب

"بال":گفت سیآل

.کردم نگاه بهش یکرخ با

"کنن پنهانت یمدت براي و ببرنت ییجا هی تا انیم لیکارال و امت اون،. ببره تورو تا ادیم داره اردادو بال"
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"اد؟یم داره ادوارد"

.دندیبخش ییرها یآشفتگ و طوفان از را سرم و بودند نجات قهیجل مثل کلمات

"نیکن یم ترك جارو نیا اون و تو و مینیبیم فرودگاه تو اونو ما.  رهیگ یم اتلی از رونیب رو اولش مايیهواپ داره اون آره"

"سیآل بود اومده جا نیا مادرم بخاطر مزیج...مادرم اما"

.آمد باال میصدا در یلرزش جاسپر وجود با

"میهست جا نیا باشه تیامن در اون که یوقت تا جاسپر و من"

 ابدا اون کنه؟ یم کار یچ داره مزیج ینیب ینم. دونستم یم شهیهم نویا من. دیکن محافظت همه از دیتون ینم شما. بشم روزیپ تونم ینم من"
".تونم ینم من س،یآل...کنه یم تشیاذ و دارم دوست من که کنه یم دایپ رو یکس اون. ادینم من دنبال

"..بال م،ینداز یم ریگ اونو ما":داد نانیاطم بهم

 آزار ممکنه که ان میانسان ي خانواده فقط نیا یکن یم فکر نداره؟ یتفاوت برام نیا یکن یم فکر س؟یآل یچ کنه تیاذ هم شمارو اگه و"
"نن؟یبب

 ذهنم. شدند بسته خودم ي اجازه بدون چشمانم و داد میشو و شست یحال یب از ینیسنگ و قیعم مه. انداخت جاسپر به داري یمعن نگاه سیآل
 ادیفر و شدم دور جاسپر دست از. شدم بلند و کردم شدن باز به مجبور را چشمانم. دیجنگ مه برابر در و افتد یم دارد یاتفاق چه بود دهیفهم
"بخوابم دوباره خوام ینم من"زدم

.خواستمیم که قسمت هر یخصوص و آزادانه توانستم یم نیبنابرا. بستم یلیخ را در و رفتم اتاقم سمت به

 یم ها حلقه دور ذهنم. خوردم یم تکان تکان و بودم شده گلوله توپ مثل و رهیخ وارید به ساعت مین و سه. نکرد دنبالم سیال بار نیا. بروم
 در یکیتار با که آن براي امکان کی توانستم یم فقط. یفرصت چیه نداشت وجود فراري راه چیه. شود رها کابوس نیا از کرد یم یسع و دیچرخ

.نندیبب آزار بود ممکن برسم من که آن از قبل افرادي تعداد چه که بود نیا سوال تنها. نشوم محو ام ندهیآ

 از که را یحل راه دمید یم دوباره را صورتش اگر دیشا. دمید یم زودي به را ادوارد که بود نیا بود مانده یباق که ديیام تنها دهنده یتسل تنها
.بودم زده خجالت رفتارم بخاطر یکم. برگشتم ییجلو اتاق به زد زنگ تلفن یوقت. کردم یم دایپ را کرد یم فرار من

 بود زده حرف قبال که یسرعت همان با داشت سیآل. متشکرم شانیفداکار بخاطر چقدر بدانند تا باشم نرنجانده را چکدامشانیه بودم دواریام
 قهیدق یس و پنج کردم، نگاه ساعت به. نبود اتاق در جاسپر بار نیاول براي که بود نیا کرد جلب خود به را م توجه که زيیچ اما کردیم صحبت

.بود صبح ي

"ادیم فرود مایهواپ قهیدق پنج و چهل و نه ساعت. شن یم مایهواپ سوار دارن اونا":گفت بهم سیآل

.دادمیم ادامه دنیکش نفس به دیبا دیایب او که یوقت تا ساعت چند فقط

"کجاست؟ جاسپر"
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"د؟یمون ینم نجایا"

"باشه ترکینزد مادرت ي خونه به که میبر جا هی میخوا یم نه،"

 به داشتم قبل از من اما آمد یم متعجب نظر به. کرد پرت را حواسم و زد زنگ دوباره تلفن اما. خورد چیپ کلماتش دنیشن با یسخت به شکمم
.رفتم یم تلفن سمت

"الو؟":دیپرس سیآل

"جاست نیهم اون نه،"

"مادرته":گفت و داد دستم را تلفن

"الو؟"

"بال؟ بال؟"

 مرا توانست ینم که یگاه و شدم یم کینزد رو ادهیپ کناره به حد از شیب که ییها وقت ،یبچگ در بار هزار که ییآشنا لحن .بود مادرم صداي
.بود مضطرب شیصدا. بودم دهیشن او از ندیبب یشلوغ نیب در

 را او امکان حد تا بودم گذاشته که یغامیدرپ بودم کرده یسع میصدا در موجود اضطرار کاهش بدون اگرچه داشتم را انتظارش. دمیکش آه
.نترساند

"مامان باش، خونسرد":گفتم ممکن صداي نیبخشتر آرامش با

.میبگو بودند شده ثابت من بر چشمانش که یحال در کننده متقاعد دروغ بتوانم نبودم مطمئن. شدم دور سیآل از آهسته و

"دم یم قول. بدم حیتوض وزیچ همه تا بده فرصت بهم قهیدق کی باشه؟فقط. درسته زیچ همه"

.بودم کرده تعجب بود نکرده قطع را حرفم هنوز که نیا از. کردم درنگ

"مامان؟"

"ینزن یحرف نگفتم بهت یوقت تا که باش مراقب یلیخ"

 ي نهیزم در که ییصداها مثل بود یجنس و ندیخوشا ییصدا. بود مردانه و ریز ییصدا. نمودیم ناآشنا بود، رمنتظرهیغ که اندازه همان به صدا
.کرد یم صحبت عیسر یلیخ متیگرانق لوکس و کی درجه هاي نیماش تجارت

"مونهیم خوب حالش اون و گم یم بهت من که بکن رو کاري همون قایدق لطفا پس کنم، تیاذ رو مادرت که ندارم ازيین حاال"

.کرد درنگ اي قهیدق براي کردمیم گوش ترسناك سکوت در که یزمان در

"بمون یهست که ییجا همون ماما، نه بگو لطفا. ادینظرب به یعیطب کن یسع و کن تکرار من از بعد حاال. خوبه یلیخ":گفت کیتبر

"بمون یهست که ییجا همون. مامان نه"
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"شهیم سخت داره کار که نمیبب تونم یم"بود بلندتر نجوا کی از یکم فقط بایتقر میصدا

.بود تانهدوس و میمال ح،یتفر با همچنان صدا

 یم راه داري که یحال در. نداره وجود مادرت دنیکش رنج براي یلیدل چیه نکنه؟ خراب رو زیچ همه صورتت تا ري ینم گهید اتاق هی به چرا
"بگو حاال. کن گوش بهم لطفا ماما:بگو لطفا ري

".کن گوش بهم لطفا ماما":بود ملتمسانه میصدا

 یسع و دمیکوب محکم سرم پشت را در. نگرد یم پشتم به سیآل نگران و رهیخ چشمان کردم احساس و رفتم خوابم اتاق طرف به آهسته یلیخ
.کنم فکر بود زده چنگ مغزم به که کنندهاي فلج وحشت به روشنتر کردم

"بده جواب نه ای آره فقطبا ؟ییتنها تو حاال"

"اره"

"مطمئنم کنن، گوش بهت تونن یم بازم اونا اما"

"اره"

"وبخ اریبس"

"کن اعتماد بهم مامان،: بگو":داد ادامه میمال و ندیخوشا صداي

"کن اعتماد بهم مامان"

 کمتر یفیبالتکل ست؟ین آسونتره نطوريیا دیرس برنامه خالق مادرت اما بودم دنیکش انتظار آمادهی. کرد کار داشتم انتظار که چه اون از بهتر"
"کنهیم کمتر رو اتیدلواپس

.کردم صبر

"بده جواب نه ای اره با نه؟ ای هست ممکن برات یکنیم فکر. یبش دور دوستات از تا دارم ازین بهت من. یکن گوش تمام دقت با خوامیم حاال"

"نه"

 یداشتم یبستگ یبش جدا دوستات از که نیا به مادرت یزندگ اگه یکنیم فکر.یباش نیا از خالقتر بودم دواریام. شنومیم نویا که متاسفم"
"بده جواب نه ای آره با ؟یبش دور اونا از یتونست

...ختهیر هم به و شلوغ یمکان. هابر اسکاي یالملل نیب فرودگاه. میبرو فرودگاه به است قرار که آوردم خاطر به. بود یم یراه دیبا یقیبطر

"آره"

"شهیم بد یلیخ مادرت براي نیا خب کردي، دوستان به یکیکوچ ي اشاره تو که بفهمم من اگه یول ست،ین آسون که مطمئنم من.بهتره نیا"

: داد وعده دوستانه صدا،
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 باخبر عیسر چقدر من اريیب خودت همراه رو یکس یکن یسع اگه ، یباش متوجه که یبدون ما مورد در یکاف ي اندازه به دیبا گهید االن تو"
"نه ای آره جواب ؟یفهم یم .دارم الزم مادرت با داشتن سروکار براي یکم زمان چه صورت نیا در و. شمیم

"آره":شکست میصدا

 تماس شماره اون با. بود خواهد شماره هی تلفن جلوي. بري مادرت ي خونه به که خوامیم. بدي انجام دیبا که هیکار نیا ، حاال. بال خوبه، یلیخ"
"بري دیبا کجا اونجا، از که گمیم بهت من و ر،یبگ

 یتونیم" کنم دنبال را او هاي ییراهنما قایدق خواستم یم یول. بود خواهد ماجرا نیا انتهاي کجا، و ومبر دیبا کجا دانستم یم هم قبل از من
"نه؟ ای آره جواب بدي؟ انجام کارو نیا

"آره"

"ندارم وقت رو روز تمام من. بال ظهر، از قبل لطفا،":گفت مودبانه او

"کجاست؟ لیف":دمیپرس اختصار به

"لطفا ،یکن صحبت که بخوام تو از من تا نک صبر. مواظبباشبال آه،"

.کردم صبر من

 در تو و نبوده خونه اون و گرفت تماس مادرت که بگو بهشون. ینکن مشکوك رو اونا گردي، یبرم دوستانت شیپ تو یوقت که حاال، مهمه، نیا"
"بگو حاال "مامان نم،ممنو "کن، تکرار من از بعد حاال. کردي صحبت باهاش خونه گردهیبرم اون که یزمان مورد

.برانم عقب را آنها که کردم تالش بودند، آمدن درحال میترسها "مامان ممنونم"

"بگو حاال ".نمتیب یم زودي به مامان، دارم دوستت "بگو"

"مامان دارم دوستت"

"نمتیب یم زودي به":دادم قول. بود گرفته میصدا

کرد قطع را استم "نمیبب تورو دوباره که منتظرم. بال خداحافظ"

. کنم شل آن کردن رها براي را انگشتانم توانستم ینم– بود زده خی وحشت از وجودم بند بند. داشتم نگه گوشم به دهیچسب را یگوش من
 یم خود کردن کنترل براي من و گذشتند یم زمان هاي هیثان. بود شده پر مادرم ي زده وحشت صداي از سرم یول کنم، فکر دیبا که دانستمیم

.دمیجنگ

 نهیآ اتاق به که: یکی جز نداشت وجود گريید انتخاب اکنون من براي. نقشه براي. شد درد یخشت وارید شکستن به شروع افکارم آرام، ارام،
 شود، یراض بازي بردن به مزیج که باشم دواریام توانستم یم فقط. دارد نگه زنده را مادرم که زيیچ چینداشتم،ه یضمانت چیه. رمیبم و بروم
.باشد یکاف شیبرا ادوارد به زدن ضربه که
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 هم هنوز من. دهد قرار ریتاث تحت اورا تا کنم غیدر او از ای بدهم او به که نداشتم زیچ چیه نبود، زدن چانه براي یاه کرد؛ پر را وجودم ديیناام
.کردم یتالشم دیبا. نداشتم یانتخاب چیه

 دیبا. بزنم رقم را یدردناک ي جهینت زمان، دادن هدر با که نبود خوب اصال. بودم گرفته را میتصم. ندمرا عقب به را ترس توانستم یم که آنجا تا
.رممکنیغ کامال و بود، ضروري کامال و بودند من منتظر جاسپر و سیآل چون کردم، یم فکر پرده یب و شفاف

 توانستم یم چطور شد، یم من ریاخ ي قهیدق پنج ینگران احساس وجهمت و بود نجایا او اگر. بودم سپاسگذار جاسپر رفتن از یناگهان طور به
 ینم. میبرآ آن پس از توانستم ینم حاال. کنم خفه را ام ینگران کردم یسع. کردم سرکوب را وحشت و میب رم؟یبگ را آنها شدن بدگمان جلوي

.گشت خواهد باز وقت چه جاسپر دانستم

 دیبا شده که هرجور. چرخاند خواهد من سود به را شانس ورق فرودگاه با ام ییآشنا که شدم یم دواریام نیا به دیبا. شدم متمرکز فرارم روي
...داشتم یم نگه دور را سیآل

 هم را گرید موضوع کی نیا برگردد، جاسپر نکهیا از قبل کردم یم یسع دیبا یول. است من منتظر کنجکاوي با گرید اتاق در سیآل دانستم یم
 نهیآ اتاق به من همراه توانست ینم هم او صورت به کوچک نگاه کی یحت نم،ینب دوباره را ادوارد گرید که کردمیم قبول دیبا. ارمد نگه دهیپوش

.دیایب

 را راهش زمان نیا در که یعذاب و زجر موج دادم اجازه. خدانگهدار میبگو توانستم ینم یحت و کنم دار حهیجر و آزرده اورا که رفتم یم داشتم
.شوم رو رودر سیآل با تا رفتم و زدم، عقب هم را سپسآن. بگذرد من از بود، کرده باز من سوي به

. بپرسد سوال تا نماندم منتظر و کردم مشاهده اورا هراس. بود راکد و روح یب کنم،نگاه کنترل را ام یگرفتگ توانستم یم آن با که یحالت تنها
.دهم خرج به عمل ابتکار توانستم ینم اصال نوناک و داشتم کردن اجرا براي شینما کی تنها

.بود روح یب میصدا "بمونه دور اونجا از که کردم متقاعدش من ست،ین اي مسئله یول. برگرده خونه به خواست یم اون. بود نگران مادرم"

"نباش نگران. بال حالشخوبه، اون که میشیم مطمئن ما"

.ندیبب را صورتم بگذارم توانستم ینم کردم؛ او به را پشتم

 گرفتن شکل حال در ذهنم در اي نقشه کردم، حرکت طرفش به یآرام به. افتاد بود هتل ریالتحر لوازم از که ز،یم روي ديیسف کاغذ به چشمم
بود خوب یلیخ نیا. داشت وجود هم نامه پاکت کی آنجا. بود

 اونو تو سم،یبنو مادرم براي نامه هی من اگر":دمیپرس اي آهسته دايص با و دارم نگه نواخت کی را میصدا کردم یسع برگردم، نکهیا"سیآل"
"خونه تو شیبذار که نهیا منظورم دي؟یم بهش

"بال حتما،"گفت یمحتاط صداي با

 کنار و رفتم، خواب اتاق به دوباره. کردم یم کنترل را احساساتم نیا از بهتر دیبا من. بودم دنیفروپاش حال در من که ندیتوانستبب یم سیآل
سمیبنو بتوانم تا زدم زانو یپاتخت زیم

.بودند خواندن قابل یسخت به حروف و دندیلرز یم میدستها"ادوارد":نوشتم
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 یلیخ یلیخ من. داشت نخواهد ريیتاث احتماالً که دونم یم. بکنم خودمو تالش دیبا من و گرفته رو مادرم اون. متاسفم یلیخ من. دارم دوستت
.متاسفم یلیخ

 و. سیآل از ژهیو به. کن تشکر اونها از من طرف از لطفاً. بشم دور اونها از بتونم من تا ادیشبیپ معجزه هی دیبا. نشو یعصبان جسپر سویآل تدس از
 من خاطر به یکس که کنم تحمل تونم ینم. کنم یم فکر نطوریا من البته. خواد یم اون که هیزیچ نیا. این اون دنبال کنم، یم خواهش لطفاً،
.من خاطر به. کنم درخواست ازت تونم یم االن که هیزیچ تنها نیا. کنم یم خواهش ازت. تو ژهیو به برسه، یبیآس بهش

.ببخش منو. دارم دوستت

بال

 را من ادوارد هک بودم دواریام فقط من. کرد یم دایپ را نامه نیا ادوارد باالخره. کردم مهر را آن و دادم قرار پاکت درون و زدم تا دقت با را نامه
.کند گوش من حرف به بار کی نیهم براي فقط و کند درك

.کردم مهر هم را قلبم دقت، با بعد و
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باشک میقا-دوم و ستیب فصل

 عمولم حد از کندتر ها قهیدق. من یشکستگ دل و ديیناام وحشت، آن تمام - بود دهیکش طول کردم یم را فکرش که زيیچ از تر کم یلیخ
 که دمیترس یم داشتم، وحشت باشم تنها کاتاقی در سیاآل با که نیا از. بود برنگشته هنوز جاسپر برگشتم، سیآل شیپ من یوقت. گذشتند یم

 افکارم دارم، شدن ریغافلگ براي شتريیب یلیخ ییتوانا کردم یم فکر. داشتم وحشت هم او چشم از شدن پنهان از خاطر همان به و... حدسبزند
.شدم ریغافلگ گرفته، دستشمحکم دو با را زیم ي لبه و شده دوال زیم روي سیآل دمید یوقت یول دادند، یم عذابم و بودند ثبات یب

. دمید را صورتش من و د،یجنب یم طرف آن و طرف نیا به یآهستگ به سرش یول نداد، نشان یواکنش زدم، صدا را نامش یوقت"س؟یآل"
ام؟ کرده رید هم حاال نیهم یعنی.دیکش پر مادرم سوي به افکارم... مبهوت و اتم بودند، احساس یب چشمانش

.کنم لمس را دستش تا کردم دراز را دستم ناخودآگاه رفتم، او طرف به شتاب با

 دهیچسب زیم به که - را ها آن و زدند، حلقه او دستان دور به دستانش ستاد،یا سرش پشت درست او سپس و کرد، میتسل را او جاسپر صداي
.شد بسته اي آهسته کیلیت صداي با و دیچرخ در اتاق طرف آن. کردند شُل - بودند

"ه؟یچ نیا":کرد پافشاري جاسر

"بال؟":گفت برگرداند، جاسپر ي نهیس ي قفسه به من طرف از را شیرو سیآل

"ام جا نیهم من":دادم جواب

 با او که شدم متوجه ناگهان. بود مبهم یبیعج طرز به چنان هم ها آن لتحا شد، قفل من هاي چشم روي چشمانش د،یچرخ اطراف به سرش
.داده یم جواب جاسپر سوال به داشته کرده، ینم صحبت من

.نبود تفاوتم یب و سرد صداي در یپرسش چیه "دي؟ید یچ تو":گفتم من

 یم حرکت من سویآل ي چهره نیب که یحال در انشچشم. ماندم منتظر و داشتم نگه احساسیب را ام چهره. کرد نگاه من به تندي به جسپر
 احساس. دید یم چه حاضر حال سدریآل که حدسبزنم توانستم یم من لیدل نیهم به و...کردند یاحساسم را یآشفتگ و بودند مبهوت کردند،
 استفاده آنها دادن قرار کنترل تحت و احساساتم، به دادن نظم براي آن از و رفتمیپذ را آن خشنودي با. فراگرفت مرا اطراف یآرام جو کردم
.کردم

 طوري همون اتاق، همون فقط. واقع در ،یچیه":گفت کننده متقاعد و آرام العاده فوق ییصدا با باالخره. بازگشت خود ي هیاول حالت به زیسنیآل
"بود قبالً که

"؟یخواست یم صبحونه تو":کرد نگاه من به محتاط و آرام اي چهره با باالخره

 او از را جسپر یعیطب مافوق و بیغر حس نکهیا مثل باٌیتقر. رمیبگ دوش تا رفتم حمام به. بودم آرام یلیخ هم من "خورم یم فرودگاه تو ،نه"
 بودن تنها و اتاق از من فرستادن رونیب از ديیناام احساسکنم؛ سرایآل - ي شده پنهان خوب یول– دیشد ديیناام توانستم یم باشم، گرفته قرض

...خورند یم شکست و هستند یاشتباه کار انجام حال در آنها که دیبگو او به بتواند تا سپر،ج با
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 حالت. بپوشانند را صورتم و کنند حرکت من اطراف تا گذاشتم باز را میموها. کردم تمرکز اتیجزئ از هرکدام روي و شدم آماده بیترت و نظم با
 به. کنم فکر) تیشفاف با ای( وضوح به تا کمککرد من به و گذاشت ریتاث من روي خود خاص روش با بود آورده بوجود جسپر که یبخش آرامش

کردم یخال بمیج در را پولها. کردم دایپ را پولم از پر جوراب تا کردم رو و ریز را فمیک. زمیبر ديیجد ي برنامه تا کمککرد من

. نشستم رنگ اهیس نیماش عقب یصندل روي ،ییتنها به نباریا. شدم الخوشح میکرد حرکت که 7 ساعت و بودم یعصب فرودگاه به رفتن براي
 به یعیسر نگاه اش یآفتاب نکیع پشت از کباری هیثان هرچند اما بود، داده هیتک نیماش در به بود جسپر سمت به صورتش که یحال در سیآل

.کرد یم من سمت

"س؟یآل":دمیپرس خونسردي با

"بله؟":داد پاسخ اريیهوش با

.دیرس یم نظر به خسته میصدا شدم، رهیخ رونیب به کناري ي پنجره از "؟ینیبیم که هییزهایچ نیا منظورم کنه؟ یم کار چجوري":مگفت

 نیهم جسپر شدن آگاه لیدل قطعاٌ. بود تر سخت کردم یم فکر که آنچه از او نام گفتن "شنیم عوض زهایچ اون...ستین یقطع گفت ادوارد"
.شد آرامش از اي تازه موج از نیماش شدن پر بموج که بود من احساس

 قرار آن در آنها که را ريیمس من. بدترند مردم. هوا و آب مثل...اند هیبق از تر ثابت زهایچ یبعض... کنهیم رییتغ زیچ همه بله،:  کرد زمزمه او
.کندیم رییتغ ندهیآ تمام – باشد کوچک میمتص نیا که ستین مهم رند،یگیم یمیتصم – کنندیم عوض را نظرشان یوقت. نمیبیم را دارند

"ینیبب برگرده، رهیبگ میتصم که یزمان تا کسیفون در را مزیج دینبا تو نیبنابرا"دادم تکان موافقت ي نشانه با را سرم متفکرانه من

"نه":کرد قیتصد اطیاحت با دوباره او

 است ممکن گريید زیچ چه او که نکنم فکر نیا به کردم یسع. بود دهیند نهیآ در نمش،یبب آنجا گرفتم میتصم که یزمان تا مزیج با مرا او و
 که ريیتصو از بعد صورت هر در باشند، دهید بار دو مرا حاال نیهم دقت به دیبا آنها. کند بدگمان را جسپر اضطرابم نداشتم دوست. باشد دهید
.شدیم ممکن ریغ نیا اما. شد الهام سیآل بر

 نیبزرگتر یعنی 4 نالیترم در ادوارد مايیهواپ. بود آمده شیپ یخوب هاي فرصت فقط هم دیشا. بود من با شانس. میدیرس فرودگاه به ما
 همان نیا اما. نبود آور تعجب مسئله نیا لیدل نیهم به و نشستند، یم نیزم به اديیز پروازهاي که بود ییجا آنجا. آمد یم فرود نالیترم
.باشد من فرصت توانستتنها یم که بود آنجا سوم ي طبقه در کدریو. نیتر کننده جیگ و نیبزرگتر: ودمب ازمندشین من که بود ینالیترم

 اطرافم طیمح از شتريیب اطالعات آنها از من بار نیاول براي. دادم یم نشان را راه من. میکرد پارك میعظ گاراژ آن ي طبقه نیچهارم در ما
 با کردن نگاه براي را اديیز وقت جسپر و سیآل. کردند یم یخال را خود بارهاي مسافران آنجا در. میترف سوم ي طبقه به آسانسور با ما. داشتم
 و آتالنتا ورك،یوین همچون یمناطق به سفر بودن بد و خوب لیدال با رابطه در را آنها مگوي بگو صداي توانستم یم. کردند صرف پروازها تابلوي

.دید نخواهم و ام دهیند لبحا تا که ییجاها. بشونم را کاگویش

 در که مینشست یصندل یطوالن فیرد هی روي ما. کنم متوقف را میپا انگشتان با گرفتن ضرب توانستم ینم. ماندم منتظر فرصتم براي صبرانه یب
.دندییپا یم را من داشتند واقع در اما هستند مردم تماشاي حال در که کردند یم وانمود سیآل و جسپر. بودند ها ابیفلز کنار

 آنها ایآ کردم؟ یم فرار دیبا ایآ. بود کننده دیناام نیا و شدیم دنبال آنها یرچشمیز هاي نگاه با شدم یم جا به جا ام یصندل در که ینچیا هر
کردند؟ یم بیتعق مرا یسادگ به ای و داشتند؟ را یعموم مکان کی در من یجسمان ريیجلوگ شهامت
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کرد نگاه من به. دادم سقراریآل یچرم یفمشکیک روي و آوردم رونیب بمیج از را نشانم یب ي پاکتنامه

.کرد یم دایپ موقع به را نامه ادوارد. فشگذاشتیک ییباال قسمت در را آن و داد تکان را سرش "م نامه":گفتم

 آمدن اقیاشت و داشتند، خبر او مدنآ از بدنم هاي سلول تک تک که بود زیانگ شگفت. شد یم کترینزد ادوارد دنیرس و گذشتند یم ها قهیدق
 کردن سپسفرار و او دنید و ماندن براي ي بهانه به کردن فکر حال در که شدم متوجه. کرد یم مشکل اریبس را کار احساس، نیا. داشتند را او

.شدیم رممکنیغ من رفتن و رفت یم نیب از داشتم کردن فرار براي یفرصت نیا شازیپ اگر یحت صورت نیا در که دانستم یم من یول. هستم

.بخورم خواهم ینم هنوز که بودم گفته او به من یتازگ به و. میبرو صبحانه براي باهم همراه که کرد شنهادیپ من به بار نیچند سیآل

 یزمان سپس، و. شد ترکینزد تابلو ییباال قسمت به اتلیس پرواز. دندیرس گريید از پس یکی و موقع به پروازها و دوختم چشم پروازها تابلوي به
.بود نمانده یباق میبرا یوقت گرید. دیرس یم زودتر قهیدق 10 او پرواز. کردند رییتغ اعداد داشتم، وقت فرار براي قهیدق 30 فقط من که

"بخورم زيیچ هی گهید االن کنم فکر":گفتم سرعت به

"امیم باهات هم من":گفت و برخاست سیآل

 شانیپر یکاف قدر به چشمانم. نرساندم انیپا به را ام جمله "...احساس یکم آخه اد؟یب باهام تو جاي به جسپر اگه نداره یاشکال":دمیپرس او از
.دهند انتقال را من ي نگفته حرف بتوانند تا بودند

 از یحرکت به اشرا یذهن ریتصو رییتغ او قطعاٌ. شد من آرامش موجب نیا که نبودند مشکوك اما بودند آشفته سیآل چشمان. شد بلند جسپر
.من سوي از یانتیخ به نه داد یم نسبت گر بیتعق سوي

 اول ي کافه چند در. کرد یم تیهدا مرا نکهیا مثل بود، من کمر از کوچک یقسمت روي دستش و رفت یم راه من کنار صدا، و سر یب جسپر
 دایپ را آن و. کردم کاوش را طیمح خواستم، یم واقعاٌ که چهآن دنبال به چشمانم با و ندارم آنها به اي عالقه که کردم وانمود فرودگاه

.سوم ي طبقه ي زنانه ییدستشو: سیآل نیزبیت نگاه از دور و میبود که ییجا کینزد.کردم

"گردمیبرم گهید قهیدق هی...نداره؟ یاشکال":دمیپرس جسپر از میگذشت یم آنجا از که یوقت

"بود خواهم جا نیهم من":گفت او

 گم اش یخروج دو داشتن و ییدستشو نیا خاطر به که آوردم ادی به را یزمان. کردم دنیدو به شروع شد، بسته من سر پشت در نکهیا محض به
.دیرس آسانسورها به توان یم عیسر یلیخ کدويی با فقط بود، من از دور که یدرب از رونیب. بودم شده

 پشت به دمیدو یم که یهنگام. گرفتم ینم قرار دشید دانیم در وجه چیه به من اشد،ب مانده ستدیا یم بود گفته که ییجا همان جسپر اگر و
 دهیناد را آنها من اما شدند رهیخ من به مردم. دادم یم ادامه رفتن به دیبا من دیدیم مرا او اگر یحت و بود من فرصت تنها نیا. نکردم نگاه سرم

.گرفتم

 در نییپا سمت به که پر آسانسوري در دو انیم را دستم و دادم ادامه خود ریمس به جلو سمت به من. بودند انتظار در من یکینزد در آسانسورها
 ي طبقه به مربوط ي دکمه که شوم مطمئن تا کردم یبررس و دادم جا یعصبان مسافرهاي انیم مشقت با را خودم. دادم قرار بود حرکت حال
.شدند بسته درها. بود روشن دکمه و باشد شده فشرده اول
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 گرداننده چرخ کنار یتیامن گارد کنار از که یهنگام. کردم ترك سرم پشت ي نانهیخشمگ هاي زمزمه با را آنجا من شد، باز در نکهیا محض به
 ینم من گشتیم من دنبال به جسپر اگر. کردم دنیدو به شروع دوباره شد داریپد یخروج درب که یهنگام. دادم کاهش را سرعتم یبارها
.بفهمم متوانست

 باز کم سرعت علت به و دمیپر رونیب به کیاتومات درهاي نیب از. ماند یم یباق میبرا فرصت هیثان چند فقط کرد یم دنبال مرا بوي او اگر
.کردم برخورد شهیش با باٌیتقر شدنشان

.شد ینم دهید پرازدحام و شلوغ جدول کنار در ايیتاکس چیه

 کی عرض در مرا ها آن داشت احتمال.اند دهیفهم نیا از شیپ ای ام رفته من که فهمند یم زودي به ای جسپر و سیآل. نداشتم اديیز وقت
.کنند دایپ زدن بهم چشم

بود شیدرها بستن حال در و داشت فاصله فوت چند من از کرد، یم حرکت تیها سمت به که یاتوبوس

"!نیکن صبر":مگفت و کردم دنیدو به شروع. دادم تکان راننده سوي به را دستم

"تیطرفها به رهیم اتوبوس نیا":گفت رتیح با کرد یم باز را در که یحال در راننده

"رمیم همونجا هم من بله،":گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 البا را شیها شانه بعد و کرد نگاه نداشتم همراه به یچمدان و فیک چیه که من به چشم ي گوشه از راننده. دمیبخش سرعت میها قدم به
.کند سوال من از رابطه نیا در تا نداشت تیاهم شیبرا قدر آن. انداخت

 ینم. کردم تماشا را فرودگاه و رو ادهیپ شدن دور ي منظره پنجره از و نشستم مسافران ي هیبق از دور ممکن حد تا. بودند یخال ها یصندل اکثر
.کنم ريیجلوگ بود شده باخبر من یینها مقصد از و ودب ستادهیا جاده کنار که یحال در ادوارد کردن تصور از توانستم

.شداشتمیپ در درازي راه هنوز "کنم هیگر توانم ینم هنوز"گفتم خودم با

 اتوبوس از. بودند یتاکس کی عقب صندوق از خود چمدان نیآخر درآوردن حال در آمدند یم نظر به خسته که زوج کی. بود من با شانس
.شدند رهیخ من اتوبوسبه ي راننده و خسته زوج. دمیخز راننده پشت یصندل در و دمیدو یستاک طرف به و دمیپر رونیب

"اونجا برسم زودتر هرچه دیبا من":گفتم و دادم نشان شده ریغافلگ یتاکس ي راننده به را مادرم ي خانه آدرس

"!لهیسکاتزد تو نیا":گفت کنان غرولند

.گذاشتم یصندل روي دالري 20 اسکناس چهار

"ه؟یکاف نیا"

"!ست،جوونین یمشکل! مطمئناً"

 من رامونیپ طیمح در هجوم به شروع آشنا، شهر. کردم خم کمرم و پاها نیب فضاي روي را میدستها. نشستم یصندل روي شیآسا و یراحت با
 االن نه. نبازم را خودم حاضر حال در تا بودم مصمم. کنم حفظ را کنترلم تا کردم مجبور را خودم. نکردم نگاه را رونیب ها شهیش از من اما کرد
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 به دیبا فقط حاال. بود نیمع من ریمس. نبود یمنطق شتریب اضطراب و شتریوحشتب به دادن راه. بود آمده در آب از موفق کامالً من ي نقشه که
.رفتم یم آن دنبال

گذراندم اردادو با را سواري نیماش ي قهیدق ستیب و بستم را چشمانم کردن، وحشت جاي پسبه

 را او صورت زودتر بتوانم تا شدمیم بلند میپا انگشتان روي چگونه که کردم مجسم. ام مانده فرودگاه در ادوارد با ییارویرو براي که کردم تصور
 یم - اطیاحت یب هشیهم مثل– من آن از بعد و. جداکند گرانید از را ما تا کرد یم حرکت مردم انبوه انیم در باشکوه چه و عیسر چه که نم،یبب

.بودم امان و امن نشیمرمر بازوان انیم من باالخره و. بدهم انیپا را نمانیب کم ي فاصله تا دمیدو

 نور ریز دوباره میبتوان تا دورافتاده اریبس ییجا دیشا ای. دیایب رونیب روز طول در بتواند او تا شمال در ییجا. میرفت یم کجا به ما که بودم فکر در
 پنهان دیبا مدت چه که نبود مهم. کردم تصور ساحل کنار در د،یدرخش یم ایدر همچون پوستش که را او. میبکش دراز گریکدی کنار رد دیخورش

 براي توانستم یم من. داشتم او براي من هنوز که اريیبس هاي سوال. باشد بهشت ینوع توانست یم او با هتل کاتاقی در شدن ریاس. میماند یم
.نخورم جم او کنار از چگاهیه و نخوابم چگاهیه حرفبزنم، او با شهیهم

 آنقدر. بودم خوشحال یکوتاه مدت براي دي،یناام و ترس ي همه وجود با و. بشونم را شیصدا باًیتقر...نمیبب وضوح به را صورتش توانستم یم
.بودم برده ادی از را رفتند یشمیپ سرعت با که ییها هیثان گذر که بودم، شده غرق خود تیواقع از دور پردازي الیخ در

"بود؟ چند پالك ،یه"

 در یسخت و یکیتار وحشت،. داد را من یداشتن دوست وهم از کردن فرار فرصت رنگها ي همه به و شکست درهم را من توهمات راننده، سوال
.بودند گذاشته یباق خود سر پشت آنها که بودند ايیخال جاي کردن پر انتظار

 و دستپاچه باشد آمده شیپ من براي اي حادثه دیشا نکهیا از. انداخت من به ینگاه راننده. بود خفه میصدا "کی و ستیب هشت، و پنجاه"
.بود یعصب

.نخواهم را پولم یباق من که بود دواریام دیشا ای و کند رونیب ناشیماش از مرا تا بود یعصب او "میدییرس پس"

 با و زده وحشت مادرم کردم؛ یم عجله دیبا. بود یخال خانه. ندارد وجود دنیترس براي یلیدل که مشد ادآوری خود به "ممنون":کردم زمزمه
.بود من انتظار در من، به اعتماد

 در و دمیدو تلفن طرف به. بود عادي و یخال کویتار داخل،. کردم دراز بام ي لبه از دهایکل برداشتن براي را دستم ناخودآگاه. دمیدو در طرف به
 طرف به انگشتانم. بود شده نوشته زیتم و زیر یخط دست با یرقم 10 اي شماره تبرد،یوا روي. کردم روشن را آشپرخانه چراغهاي ریمس طول

کردند اشتباه و دندیلغز ریگ شماره ي صفحه

. فشردم یم اطیاحت با را ها آن از کدام هر بیترت به و کردم تمرکز ها دکمه روي فقط بار نیا. کردم یم شروع دوباره و کردم یم قطع دیبا
.خورد زنگ کباری فقط. داشتم نگاه گوشم کینزد را تلفن لرزان، یدست با. شدم موفق

"گرفتم قرار ریتاث تحت من. بود عیسر یلیخ. بال":داد پاسخ میمال صداي همان

"خوبه؟ حالش مامانم"

"یباش ومدهین تنها تو نکهیا مگر البته. ندارم اون با یخصومت نم. بال نباش نگران. خوبه کامالً حالش اون":گفت لذت و لطافت با
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.ام نبوده تنهاتر نیا از چگاهیه م،یزندگ کل در"تنهام من"

"؟یشناسیم تونه خونه کايینزد که رو یرقص سالن اون تو حاال،. خوبه یلیخ"

"اونجا برسونم خودمو چطوري دونم یم آره،"

"نمتیبیم زود یلیخ خب،پس"

.گذاشتم را یگوش

.دمیدو رون،یب فرساي طاقت گرماي طرف به اتاق درون از و گذشتم در انیم از

 پناهگاه از ینشان نکهیا بجاي و بود یخال نم؛یبب داشت االن که یحال با را آن خواستم ینم من و نداشتم ام خانه به کردن نگاه دوباره براي یوقت
.بود من دشمن بود، برداشته قدم آشنا هاي اتاق آن در که یکس نیآخر. بود وحشت از ینشان باشد،

 در ای. کردم یم بازي اش هیسا ریز یکودک در من که نمیبب یپتوسیاکال درخت ي هیسا ریز را مادرم توانستم یم شیکماب چشمانم ي گوشه از
 هر از ها خاطره. بپروراند بود کرده یسع او که بود ییگلها قبرستان که ییجا. بود زده زانو پست صندوق اطراف یخاک کوچک کرت در که یحال
 رها سرم پشت را زیچ همه و رفتم گوشه سمت به و گذشتم ها آن کنار از سرعت با من یول. بودند بهتر نمیبب توانستم یم امروز که یقتیحق

.کردم

 ويیاستود بود نوشته بود؛ تند یصورت رنگ به کاغذي روي اي نوشته دست. نمیبب را در داخل ي نشانه توانستم شدم، تر کینزد که یهنگام
 نگه را نفسم تا رفتم کلنجار خودم با. بود باز. دمیکش را آن زحمت با و محتاطانه گرفتم، را در ي رهیدستگ. است بسته بهار التیتعط براي رقص
.کنم باز را در و دارم،

 یقال بودند، شده کُپه وارهاید امتداد در زده کپک یِکیپِالست هاي یدلصن. کرد یم صدا پِت پِت هوا هیتهو دستگاه خنک، بود، یخال کویتار راهرو
 اتاق ،یرقصشرق ستیپ. نمیبب داشت بازي ي منظره که اي پنجره داخل از را آن توانستم یم بود، کیتار یغرب رقص ستیپ. داد یم شامپو بوي

.بود بسته ها پنجره هاي پرده یول بود؛ شده روشن بزرگتر،

.وادارم حرکت به را میپاها توانستم ینم. بودم شده آن گرفتار قتاًیحق که طوري به بود، کرده احاطه رام کامال وحشت

.فراخواند مرا مادرم صداي سپس و

.او صداي سمت به دم،یدو در سمت به توانستم یم که یسرعت حداکثر با "بال؟بال؟":گفت بود همراه کیستریه یاضطراب با که ییصدا همان

 ادامه او صداي دم،یدو یم شده کاري یکاش و لیطو اتاق در من که یحال در "!نکن من با کارو نیا چوقتیه گهید! ترسوندي منو تو بال،"
.افتیم

.دمیچرخ صدا طرف به و دمیشن را اش خنده. کنم دایپ را خاستیبرم آن از او صداي که یمحل تا کردم تالش و شدم رهیخ خود اطراف به

 مرگ از شیپ سال. بودم ساله دوازده من و بود، شکرگزاري دیع. کردیم بازي من موهاي با که یحال در ون،یزیتلو ي صفحه روي بود، آنجا او
 تکان او. بودم شده خم اسکله ي لبه روي ادیز یلیخ من م،یبود رفته ساحل به که روز کی. میبود رفته ایفورنیکال به دنشید براي مادربزرگم،

و بود دهید را من پاهاي خوردن
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"بل؟بال؟":گفت یم من به هراس و وحشت با. بود من تعادل ي دوباره جادیا براي تالش حال در

.درآمد یآب رنگ به ونیزیتلو ي صفحه آن از پس و

 کنترل کی ستشد در. دمیند را او ابتدا در من که ساکن و آرام آنقدر بود، ستادهیا یپشت یخروج درب کنار در آرام اریبس او. برگشتم یآرام به
.زد لبخند او سپس و میشد رهیخ گریکدی به یطوالن یمدت. داشت قرار دور راه از

 با. بگذارد) ار یس يو(  دئویو ي کننده پخش کنار در را کنترل تا گذشت من کنار از سپس و شد، کینزد کامالٌ برداشت، قدم من طرف به
.نمیبب را او تا برگشتم اطیاحت

.بود مودبانه و مهربان شیصدا "نشده ماجرا نیا وارد واقعاٌ مادرت ستکهین بهتر نجوريیا یول. بال م،متاسف باره نیا در"

 چشمان از چگاهیه من، از شیپ او. کرد ینم افتیدر را اممیپ هرگز او. بود دایفلور در هنوز و بود امن مادرم. آورد خود به مرا مسئله نیا ناگهان و
.بود امان و امن در او. بود نشده زده وحشت بود دهیپر رنگ ي چهره نیا در که یرنگ سرخ

.بود شده سرشار آرامش از میصدا"بله":دادم پاسخ

"ايینم نظر به یعصبان زدم گولت که نیا از تو"

 هرگز مادرم و یچارل. دیرس یم انیپا به زودي به ماجرا نیا داشت؟ یتیاهم چه گرید حال. کرد شجاع مرا ام، یناگهان بلند صداي"ستمین"
.کردم یم یجیگ احساس شیکماب. نداشتند دنیترس براي یلیدل هرگز و دندید ینم یبیآس

.هستم ادیز یعصب فشار از یناش یدنیپاش هم از شرف در یخطرناک بطور که داد یم هشدار من به ذهنم ي کننده لیتحل بخش

"بود نیهم منظورت واقعاً تو. بیعج چه"

 ي گونه به من".تشنه. بودند یاقوتی یکم بخشهاي ها کناره یکینزد در فقط و بودند اهیس باٌیتقر ها هیعنب. کردند یابیارز مرا عالقه با چشمانش
 رتیح نیا. بفهمم رو تو کردن تماشا تیجذاب بتونم کنم گمون. نیباش کننده سرگرم کامالٌ نیتون یم آدمها شما که گمیم نویا تو بیغر بیعج

"نیندار یدوست- خود حس اصالً انگار که نیایم نظر به جوري شما از یبعض- آوره

 ینم دهید ستادنشیا حالت ای صورت در ديیتهد چیه. کرد یم نگاه من به کنجکاوي با و بود ستادهیا نهیبس دست من، از دورتر فوت چند او
.نداشت وجود بدنش و تصور ي درباره ي توجه قابل زیچ چیه وجه چیه به و دیرس یم نظر به عادي ادیز اریبس او. شد

 رو رنگو ینیج شلوار و روشن یآب رنگ به بلند نیآست یراهنیپ او. بودم کرده دایپ شتريیب عادت آنها به که گردي چشمان و دیسف صورت فقط
.بود کرده تن به رفته

"اد؟یم گرفتن انتقام براي پسرت دوست یبگ بهم یخواست یم کنم گمون":دیپرس بود، دوارانهیام من نظر به که یحالت با او

"نکنه کارو نیا ازشخواستم من الاقل،. کنمینم فکر نطوریا من نه،"

"بود یچ اون مقابل در جوابش و"

"گذاشتم نامه هی براش من" بود آسان ب،ینج و محترم یشکارچ نیا با کردن صحبت یبیعج طور به "دونمینم"
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 لحن به طعنه و تمسخر اي ذره و بود زمختتر یکم فقط شیصدا حاال "دهیم انجامش ناو که یکن یم فکر تو و. نامه نیآخر ک،یرمانت چقدر"
.زدیم لطمه اش مودبانه

"دوارمیام"

 رو راستش قاٌیدق بخوام اگه. عیسر اديیز گذشتن، آسون اديیز یکمی فقط همه نایا ،ینیب یم. دارن فرق باهم دهامونیام پس خب،. هوممم"
"داشتم اجیساحت شانس یکم فقطبه من آخر، در و. بودم رو بزرگتري اریبس ي مبارزه ظرمنت من. شدم دیناام من بگم،

.دمیکش انتظار سکوت در

 یراحت به تونستم یم من یوقت. ارهیب دست به شتريیب اطالعات تو مورد در خواستم ازش من برسه پدرت به تونست ینم ایکتوریو دست یوقت"
. نبود کردن بیتعق تورو و گرفتن نظر ریز نویزم ي ارهیس تمام در اي یسخت یچیه باشم نتظرتم کردمش یم انتخاب خودم که ییجا تو

 در. خونه برگردي خواي یم که بودم دهیشن. باشم داشته مادرت با یمالقات کستایفون به امیب گرفتم میتصم زدم حرف ایکتوریو با یوقت ن،یبنابرا
باشن، ینیب شیپ قابل یلیخ تونن یم ها انسان کردم؛ تعجب بعد اما اي،یب خواي یم واقعا که نکردم تصور اصال ابتدا

 یش یواردشم یش یمخف خواي یم یوقت که امیب یمکان نیآخر به که نبود سخت یلیخ و. امن جاي هی باشن آشنا جاي هی دارن دوست اونا
"ايیم بودي گفته که ییجا

 هی بخواي اگه. دارم کنم شکارش خوام یم که اي طعمه به نسبت یاحساس یمعمول نم بود سوءظن هی فقط نیا. نبودم مطمئن من البته اما"
. باشم مطمئن بودي ازشتماسگرفته که یمکان مورد در تونستم ینم مسلما اما دادم گوش غامتیپ به دمیرس مادرت ي خونه به یوقت.ششم حس

 نیا مگر کنه دایپ ادامه تونست ینم بازي و یباش هم جنوب قطب تو نمدو یم من که ییجا تا یتونست یم تو اما. بود دیمف یلیخ شماره داشتن
"شدي یم کترینزد تو که

 تونستمینم من کن،یباز نهمهیا با بازي هی توي عتایطب بود، اونها مراقب من براي ایکتوریو. شد کسیفون به مایهواپ به سوار پسرت دوست بعد
 لمهايیف قبال من بودم؛ شده اماده من. بودي نجایا صورت هر در تو نکهیا گفتن، من به رو داشتم دیام که زيیچ انها نیبنابرا و. کنم کار ییتنها
.بود ساده زدن بلف هی مهم موضوع تنها بعد و. دمید رو تیخونگ بندهیفر

 نیا اسمش ادوارد، ،یکن اشتباه پسرت دوست مورد در دوارمیام من ینیب یم پس ست،ین خودم نیقوان طبق یلیخ ،یدون یم ساده، یلیخ"
"ست؟ین

 به اصال نیا. بود دهیرس مندش عالقه هاي نگاه آخر به داشت او کردم حس من. رفت یم نیب از داشت میمصنوع شجاعت. ندادم جواب من
.فیضع انسان کی نبود، من زدن کتک در افتخاري چیه. نبود مهم من براي هرحال

"بذارم؟ ردادوا براي خودم کازیکوچ نامه هی ديیم اجازه"

 کوچک چراغ. سوت ضبط باالي بود شده متعادل دقت با که کرد لمس را کفدست اندازه یتالیجید نیدورب کی و برگشت عقب به قدم کی او
 وا به وحشت با من. کرد شتریب رو ریتصو برد کرد، میتنظ بار چند رو نیدورب جاي او. بوده شده ضبط به شروع لمیف قبال که داد یم نشان قرمز

.شدم رهیخ
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. بدم دست از رو زيیچ خوام ینم من و. کنه مقاومت من شکار مقابل در بتونه نهیبب نویا نکهیا بعد بتونه اون که نکنم فکر من اما ببخش، و من"
 من اشتباه، گروه کی با امد و رفت مسلما و بودي، اشتباه زمان مکان در بدبختانه که اي، ساده انسان هی فقط تو. مطمئنن اونه، ماله همه نیا

"کنم اضافه ممکنه

"میکن شروع نکهیا از قبل":برداشت من سمت به قدم کی او خندان

.بودم کرده ینیشبیپ من که نبود زيیچ نیا. کردم احساس ام معده در تهوه حالت چشیپ کی من

 رو من حیتفر و نهیبب اونو ادوارد دمیترس یم یلیخ من و بود جا همون وقت تمام جواب یول کنم تموم رو کار موقع همون که بود ممکن من"
".کرد فرار دستم از ام طعمه که باري تنها و بار کی. شیپ سالها اه، افتاده، اتفاق بار هی نیا. کنه خراب

 یوقت. رهیبگ تا بود فیضع یلیخ ادواردتو که گرفت رو یمیتصم بودي شده مند عالقه طعمه هی به احمقانه یلیخ که اشام خون کی ،ینیب یم"
 خون از یبعض که یوسواس متوجه چوقتیه من -  دیدزد کرد یم کار درش که یپناهگاه از رو اون او کوچولوشم، دوست دنباله من دیفهم رهیپ

 رو دردي که دیرس ینم بنظر او یحت. کرد منیا رو اون کرد آزاد رو اون کهیهنگام و – شم ینم دارند انسانها شما از یبعض مقابل در ها اشام
.کوچولو چارهیب موجود باشه، کرده حس

 و هزار سال در. شد یم سوزانده خیس روي بر دید یم که ییزهایچ بخاطر اون بود ممکن زودتر قرن چند. بود کرده ریگ کسلولیتار چاله در اون
.یدرمان شوك براي بود ییجا پناهگاه ستیب و نهصد

 خون کی رو اون ریپ اشام خون اون. دهیند رو دیخورش چوقتیه اون که بود نیا مثل ش،ینجوا خاطر به قوي کرد، باز رو شیها چشم او یوقت
"بزنم دست اون به تا نبود من براي یلیدل چیه و کرد، لیتبد قوي دیجد اشام

"کشتم رو ريیپ اون انتقام بخاطر من":داد ادامه و دیکش اه او

.مبود شده ریمتح که یحال در گفتم بازدمم با من "سیآل"

. بذاره جا به تجربه نیا از یآسودگ یکم او قول زنم یم حدس پس. شدم متعجب یلیخ دنشید از نقل و حمل موقع. تو کوچولوي دوست بله،"
"زهیبرانگ احترام کامال البته کنه، فرار دستم از تونست که اي طعمه تنها. ارنیم دست به اونو اونا اما ارمیم دست به رو تو من

 رو تو خواستم ینم...متاسفم. داد یم تو از تر مطبوع ییبو یحت او. دمشینچش که مونمیپش هنوزم.بود يذیلذ و مطبوع یلیخ او بوي و"
"ها گل بوي مثل نسبتا داري یخوب یلیخ بوي تو. برنجونم

. دیکش یمیمال نفس آن در و دکر بلند را میمو از اي طره. داشت فاصله من از نچیا چند فقط که ییجا تا برداشت من سمت به گريید قدم او
 گونه دستش شست با کنجکاوانه و شد کینزد او. کردم حس میگلو روي را سردش انگشتان نوك من برگرداند شیجا سر را طره یآرام سپسبه

.بروم دورتر یکم توانستم ینم یحت بودم مانده حرکت یب ما کنم فرار او از خواستم یم شدت به. کرد نوازش سرعت به را ام

"نه":کرد انداختزمزمه یم نییپا دستشرا یوقت

 غامیپ و رو تو تونن یم کجا بگم بهشون و بدم خبر دوستات به تونم یم من بعد و. میایب کنار باهاش دیبا کنم فکر خب،. فهمم ینم":دیکش یآه
"کنن دایپ منو کیکوچ
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. نبود یکاف رفتن، بعد و هیتغذ شدن، برنده او براي. نمیبب چشمانش در را نیا توانستم یم بود؛ انتظارم در درد و رنج. بودم شده وانهید کامال حاال
میایدرب پا از دمیترس و کردند دنیلرز به شروع میزانوها. کردم یم حساب شیرو که زيیچ نبود، کار در یعیسر انیپا چیه

 در را مجسمه کی بهتري ي هیزاو از فقط خواهد یم آمد یم نظر به که عادي قدر آن کرد، من دور دنیچرخ به شروع و برداشت گام عقب به او
.بود دوستانه و باز کند شروع بود گرفته میتصم که یوقت مثل اش چهره. کند نگاه موزه

 نبود لبخند کی گرید که ییجا تا شد تر پهن آرام آرام داشت لب بر که نديیخوشا لبخند. شد کمینزد بود شده خم یاندک که یحال در سپس
.زدند یم برق و بودند انینما کامال شیها دندان شدن کج یول

 میزانوها بودن فیضع ي اندازه به بودو دهیفا یب داشتم انتظار که اي اندازه همان به. بدوم کردم یسع. بکنم خودم به یکمک توانستم ینم
. بود عیسر یلیخ نشدم، ش متوجه من بود داده حرکت را دستانش ای پاها اگر. بود میجلو او لحظه، کی در. دمیدو در سمت به ناگهان....اضطراب

 را یشدن شکسته صداي ها نهیآ با سرم برخورد با همزمان بعد و شوم یم پرتاب عقب به کردم حس. خورد ام هیس به اي خردکننده ي ضربه
.دمیشن

.برداشت دمق سمتم به یآرام به او. نفسبکشم توانستم ینم هنوز. بفهمم را درد که بودم جیگ حد شازیب

"هیخوب یلیخ ي جلوه"

.گفت قبل مثل اي، دوستانه صداي با را نیا کرد، یچکم را ها شهیش یآشفتگ داشت که یحال در او

 ه،یعال یلیخ. کردم انتخاب تو مالقات برا مکانو نیا که خاطره نیهم به. زهیانگ جانیه و یدنید یلیخ لممیف برا اتاق نیا کردم یم فکر"
"ست؟ین

 بر شیپا و بود ستادهیا من باالي او مرتبه کی. دمیخز گرید در سمت به کردم یم تقال میزانوها و دستان با که یحال در و نکردم او به ییاعتنا
 غیج جلوي توانستم ینم و کردم حسش بعد اما. دمیشن کنم حسش که آن از قبل را آوري تهوع شدن خرد صداي. داد یم ديیشد فشار رانم
.زد یم لبخند و ستادهیا من سر باالي او و. نمیبب را رانم تا خوردم باال به یتاب. رمیبگ را دمدردمن که ییها

"؟یکن فکر تقاضات نیآخر به دوباره دوستداري":دیپرس ريیدلپذ لحن با او

.است بوده من به متعلق دمیفهم اديیز وحشت با. دمیشن را زيیت غیج من و زد ام شکسته ران به اي سقلمه شیپا ي پنجه با

"کردي؟ یتوجه کنه دایپ منو کرده یسع ادوارد که نیا به":گفت سرعت به

"!!!نه"گفتم مانند قارقار صداي با

"...نکن کارو نیا ادوارد، نه"

 زيیت زیچ توسط شدن شکافته رانم درد رغم یعل. کرد پرتاب شده خرد هاي نهیآ سرم، پشت طرف به مرا و کرد برخورد صورتم با زيیچ بعد و
 شانه کنم حس توانستم یم. کرد میموها نیب در شدن پخش به شروع ترسناك یسرعت با یگرم و سیخ زیچ بعد و. کردم حس سرم فرق در رو
.واداشت دنیچیپ به را شکمم آن بوي. بشنوم بود رمیز که یچوب تکه بر را شدنش دهیچک صداي و کند یم سیخ را لباسم ي

 قابل ریغ ازین در حاال و کردند انینما را قصدش صرفا چشمانش. داد بهم اي یناگهان دیام خرده که دمید يزیچ یجیگ و تهوع حالت آن در
. کرد یم وانهید یتشنگ با را او داشت کرد، پر اتاق در را ییها چاله سرعت به و شد پخش دمیسف لباس روي خون یسرخ. سوختند یم یکنترل
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 یم رونیب سرم از خون یوقت که بود زيیچ تمام باشد، عیسر بگذار حاال. کند تحمل نیا شازیب نستتوا ینم و نداشت را اش هیاول قصد حاال
.شدند یم بسته داشتند چشمانم. فتدیب اتفاق داشتم دیام دیمک یم را ام اريیهوش و رفت

 زيیغر طور به دستم میتقال نیآخر با. مدآ سمتم به او اهیس شکل بودند شده مبدل بهشان چشمانم که درازي هاي تونل در نم،یبب توانستم یم
.رفتم هوش از من و شدند بسته چشمانم. کند محافظت صورتم از تا آمد باال
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فرشته   - سوم فصل بیست و

 به رو با،یز. دمیشن ندیافریب توانست یم ذهنم که را ییصدا نیتر خوشحال بودم، شناور رهیت آب ریز که ییجا. دمید ییایرو رفتم هوش از یوقت
 شده برده عقب به دوباره من. انداخت نیطن غضب با که تري انهیوحش خروش تر، قیعم. بود گريید ي تله. هراسناك آن، رغم یعل و یتعال

 که دورباشد اي اندازه به که کنم دایپ عقب به را راهم توانستم ینم اما بود، شده برده باال که دستم در اي برنده درد با ظاهر به شتریب بودم،
 کی.کرد یم صدا را اسمم که دمیشن را اي فرشته فراخوان صداي نیسنگ آب در که نیا بخاطر. ام مرده دمیفهم بعد و کنم باز را چشمانم بتوانم
.خواستم یم که یبهشت تنها به دعوت

»! نه. بال نه اوه": کرد هیگر هراس با فرشته صداي

 و خردکننده ییصدا ،یبم و بدجنس صداي غرغر. رفت عقب و دیترس آن از ذهنم که ديیشد آشوب ودب گريید صداي صدا آن پشت
...شدنش شکسته بعد و دیشد و بلند ییصدا و منزجرکننده

.کنم تمرکز فرشته صداي روي کردم یسع شیجا به

»!کنم یم خواهش الب کنم یم خواهش کنم، یم خواهش کن، گوش من به! کنم یم خواهش بال،": کرد استدعا او

.کنم دایپ را میلبها توانستم ینم اما. زيیهرچ. میبگو زيیچ خواستم یم من بله،

"!لیکارال": زد صدا نانهیغمگ شیبایز صداي با فرشته

"!نه نه، اوه، نه، بال، بال،«

 میبگو او به تا کنم، دایپ را او کردم یسع. بود اشتباه نیا کرد، یم هیگر دینبا فرشته. کرد یم شکسته و اشک بدون یهق هق داشت فرشته و
 تمیاذ. شد می زیاد سرم بر اندك اندك فشار. بکشم نفس توانستم ینم و داد یم فشار من برروي داشت. بود قیعم یلیخ آب اما ستین یمشکل

.کرد یم

 آب در و زدم یم نفس نفس دم،یکش ديایفر. بودند تري قوي و سخت هاي رنج آمدند، گريید دردهاي شکست یکیتار در رنج آن یوقت بعد،
.شدم یم خرد رهیت

»!بال": ستیگر فرشته

".ستین قیعم ادیز سرش زخم اما داده دست از خون مقدار هی اون« کرد مطلع مرا خونسردي صداي

 باشد، بهشت توانست ینم نیا. کردم حس را زيیت زخم کطرفمی در. کرد تقال فرشته لبان در خشم از اديیفر شکسته باش، پاش ران مواظب"
.بود رنج آن در حد از شیب توانست؟ یم

»...هم دنده ییچندتا کنم فکر طور، نیهم": داد ادامه منظم صداي

 مرا داشت یکس. شد یم مسلط گريید زیچ هر بر داشت دستم در سوزاننده دردي بود، ديیجد درد. شدند یم محو داشتند زمیت دردهاي اما
.بشناسم را آن توانستم ینم. بود گرفته و آهسته حد از شیب میصدا اما میبگو زيیچ او هب کردم یسع. سوزاند یم
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"دارم دوستت بال؟ بشنوي، صدامو یتون یم. یش یم خوب تو بال«

".ادوارد". بود تر واضح یکم میصدا کردم یسع گرید بار

"جام نیا من. بله"

"دارم درد": دمینال

"دونم یم بال، دونم، یم"

»؟ یکن کاري یتون ینم"... مضطرب و من از دور بعد، و

"کنه یم کمک نیا س،یآل دار، نگه رو نفست. ..لطفا فمیک" داد قول لیکارال

"س؟یآل" دمینال

"کنه داتیپ کجا دونست یم. جاست نیا اون"

"کنه یم درد دستم" میبگو او به کردم یسع

"کنه یم متوقفش که ده یم بهت زيیچ لیکارال. بال دونم، یم"

"!سوزه یم داره دستم« دمیکش غیج

 بر ابري گرم و رهیت زيیچ. نمیبب را اش چهره توانستم ینم. بودند باز و پلکزنان چشمانم و بودم کرده باز را راه یکیتار نیآخر در باالخره
کنند؟ خاموشش و نندیبب را آتش توانستند ینم ها آن چرا. کرد یم جادیا چشمانم

»بال؟" بود دهیترس شیصدا

"!کنه خاموش شویآت نفر هی!شیآت" زدم غیج سوختم یم که یحال در

"!دستش! لیکارال"

.گرفته گازش مزیج

.دیکش داخل به ترس با را نفسش ادوارد دمیشن. بود زده وحشت نبود، خونسرد گرید لیکارال صداي

.یبکن کارو نیا دیبا تو ادوارد - 

»! نه" زد نعره ادوارد شدند دهیکش چشمانم یسیخ بر ردس انگشتان. بود سرم باالي از سیآل صداي

"سیآل" دمینال

"باشه داشته وجود یراه ممکنه« گفت لیکارال

"؟یراه چه" گفت ملتمسانه ادوارد
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"زهیتم واقعا زخم ؟یبمک رونیب به رو سم یتون یم نیبب"

 گم آتش درد نیب در آن درد. زدیم ضربه سرم فرق در زيیچ. کنم حس سرم بر را شتريیب فشار توانستم زد یم حرف لیکارال که یحال در
.بود شده

»؟ کنه یم کار" گفت یصاف صداي با سیآل

"میکن عجله دیبا ما اما. دونم ینم" گفت لیکارال

"!نه ای بدم انجام کارو نیا تونم یم دونم ینم...من ل،یکارال" گفت دیترد با ادوارد

.ودب رنج و درد شیبایز صداي در دوباره

".هست بایتقر« آمد یم سرم یکینزد از سیآل صداي

 شویزیخونر من الزمه یبکش رونیب دستش از رو خون بخواي تو اگه. کنم کمکت تونم ینم من. باشه که هم یراه هر ادوارد، توئه میتصم نیا«
.بکشد زبانه رانم در اي زارکنندهیب درد شد باعث کردنم حرکت. دمیچیپ خود به درد از نیآتش اي شکنجه هجوم با »ارمیب بند جا نیا در

"!ادوارد" دمیکش غیج

 ي چهره بودم توانسته باالخره. کردم شیدایپ و. گشتم ادوارد ي چهره دنبال به ديینوم با و کردم بازشان. اند شده بسته چشمانم دوباره دمیفهم
 زخم روي و بود شده خم من سر باالي لیکارال. بود رفته هم در رنج و دیترد از ینقاب در و بود شده رهیخ من به که نمیبب را نقصش و بیع یب

"!کنم کم رو رانش درد تا بده بهم زيیچ هی سیآل« کرد یم کار سرم

".شهیم رید یلیخ ای بدي انجام االن کارو نیا دیبا ای تو ادوارد«

 محکم اش آراواره. کردم یم نگاهش داد ور شعله اي اراده به را شیجا ناگهان اش چهره در دیترد یوقت. بود حس یب و دهیکش ادوارد ي چهره
 بر خنکش انگشتان و شد خم دستم باالي سرش بعد. شدند یم محکم که کردم حس سوزانم دست روي را قدرتمندش و سرد انگشتان. شد

 سیآل صداي. دمیچیپ خود به داشتند نگه عقب مرا که سردي دستان مقابل در دمیکش غیج. بود شده بدتر درد ابتدا. آوردند فشار پوستم
. بود کرده قفل اش یسنگ بازوان نیب را سرم لیکارال و کرد محکم اتاق کف بر را رانم ینیسنگ زیچ. کند آرام مرا کرد یم یسع که دمیراشن
. شدیم متمرکز کوچکتري یخل ي نقطه بر و شد یم خاموش داشت آتش. افتی کاهش تابم و چیپ دستم شدن تر کرخ و کرخ با آرام آرام بعد،

.باخت یم رنگ ام اريیهش کرد، یم فروکش درد که چنان هم کردم احساس

 توانستم ینم یول بزنم، حرف کردم یسع "ادوارد،" کنم گم یکیتار در را او دمیترس یم کنم، سقوط اهیس هاي آب داخل به دوباره دمیترس یم
.بشنوم را خودم صداي

"بال جاست نیهم اون. «. دندیشن یم را میصدا ها آن

"...بمون شمیپ ادوارد، بمون"

"مونم یم". روزمندانهیپ نحوي به و بود، نگران شیصدا
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.دمیکش آه یآسودگ با

.کردند دایپ نیتسک و شدند خارج بدنم از اي آهسته تراوش با هم دردها هیبق بود، شده خاموش آتش

"کماله؟ و تمام" دیپرس دور اریبس ییجا از کارالیل

"کنم حس رو نیمرف ي مزه تونم یم" گفت یآهستگ به ادوارد "ده یم زيیتم ي مزه خونش"

»بال؟" زد میصدا لیکارال

"امممممم؟" دهم جواب کردم یسع

»؟ شده خاموش آتش"

."ادوارد ممنونم ازت" دمیکش آه "بله،"

"دارم دوستت" داد جواب

.کردم یم تنفس یخستگ با "دونم یم«

.خاطر یآسودگ با همراه و بود فیضع را، ادوارد ي آهسته ي خنده دم،یشن را ایدن تمام در ام هعالق مورد صداي

»بال؟" دیپرس دوباره لیکارال

»؟ هیچ" بخوابم خواستم یم دم؛یکش هم در را ام چهره

"کجاست؟ مادرت"

.بود شکننده زيیانگ رقت طرز به بود، میصدا رد که یخشم "دهید رو هامون لمیف. داد بیفر رو من اون ادوارد،" دمیکش آه "دایفلور"

.آورد یم ادمی به یول

 صحبت وقفه یب خواستم »ییکجا اهل دونست یم س،یآل شناخت، یم رو تو اون _لمیف اون ، سیآل"کنم باز را میها چشم کردم یسع »سیآل«
!شدم متعجب مغزم یجیگ از »کنم یم احساس نیبنز بوي« کردم اضافه. بود فیضع میصدا یول کنم،

"میبد حرکتش که وقتشه«گفت لیکارال

"بخوابم خوام یم نه،" دمینال

 هوا، در معلق _بودم شده داشته نگه اش نهیس قفسه مقابل بودم، او دستان در من و "برمت یم من زم،یعز یبخواب یتون یم« کرد آرامم ادوراد
.رفت نیب از میدردها تمام

  .دمیشن که دندبو یکلمات نیآخر"بال بخواب حاال"

  بست بن   -فصل بیست و چهارم 
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 شده دهیپوش بلندي عمودي هاي پرده با ام کناري وارید. دیسف یاتاق بودم، آشنا نا یاتاق در. شد باز درخشان و دیسف نوري انیم در چشمانم
 بالشها. دار نرده خواب تخت کی بودم شده تهگذاش ناصاف و سفت یخواب تخت روي بر. کردندیم کور مرا سرم، باالي از کننده رهیخ نورهاي بود؛
. ام زنده هنوز که باشد نیا اش یمعن بودم دواریام. آمد یم بوق صداي به هیشب آزاردهنده ییصدا ک،ینزد ییجا از. بودند قلنبه قلنبه و پهن
 نییپا از بود، شده بسته صورتم جلوي زيیچ و بودند، شده چاندهیپ شفاف ییها لوله با تماماً میدستها. باشد آزاردهنده حد نیا تا دینبا مرگ

.گرفت را دستم سرد یانگشتان و. کنم پاره را آن تا بردم باال را دستم. ام ینیب

"یکنینم رو کار نیا نه،"

 آرام نم بالش ي لبه بر اش چانه داشت، فاصله من صورت با نچیا چند فقط او بايیز العاده فوق صورت و چرخاندم یکم را سرم "ادوارد؟"
"متاسفم واقعاً من ادوارد، اوه. « سپاسگذاري و شادي حس با بار نیا ام، زنده که شدم متوجه دوباره. بود گرفته

. "راهه به رو زیچ همه اآلن" کرد ساکت مرا "سسیه... «

.دادیم نشان اومتمق ذهنم اورم،یب خاطر به کردمیم یسع چه هر. اورمیب خاطر به قاًیدق توانستمینم "افتاد؟ یاتفاق چه"

.بود دهیرنج شیصدا "باشه شده رید یلیخ بود ممکن. کردم رید یلیخ باًیتقر من" گفت کنان نجوا

"اونه شیپ مادرم کردم فکر. ادوارد بودم احمق یلیخ من"

"داد بیفر رو امون همه اون"

 توي نجایا خب،. نجاستیا یرن. زد زنگ بهشون سیآل«. شدم متوجه را نیا ابهام، و یجیگ انیم در "بزنم زنگ یچارل و مادرم به دیبا من. «
"بخوره ناآلنیهم که کنهیم پا و دست زيیچ هی داره. مارستانیب

.خواباند بالشها روي بر مرا متیمال با او دست و افت،ی شیافزا سرم یجیگ اما نم،یبنش و شوم بلند کردم یسع »؟ جاست نیا اون"

"یبمون حرکت یب که داري ازین تو و. گردهیبرم زود اون« داد قول

 آشام خون کی حملهی خاطر به داشتم من و بود نجایا مادرم. نداشتم شدن آرام به عالقهاي چیه"؟یگفت یچ اون به تو یول". شدم وحشتزده
. "؟ نجامیا من چرا یگفت بهش« افتمییم بهبود

. "فتهیب اتفاق اون بود ممکن که یکن قبول دیبا" کرد مکث "پنجره هیسمت به افتادي پله سري دو از تو"

"بده؟ وضعم چقدر" دمیپرس. بود من پاي که یبزرگ یبرآمدگ شدم، رهیخ ملحفه رهیز بدنم به. بود همراه درد با که دمیکش یآه

 از هم خون یلک و پوشوندن، رو پوستت نچیا هر کبودیها جمجمت، روي ترك هم ییچندتا شده، خورد دنده چهارتا داري، شکسته پاي هی تو«
"شه عوض عطرت مدت هی براي. شد باعث ومد،ین خوشم. دادن خون یکم بهت اونا. دادي دست

"باشه بوده برات یخوب رییتغ کی دیبا حتماً اون"

"دارم دوست تورو بوي من نه،"
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»؟ دادي انجامش چطوري" دمیپرس یآرام به

.ستیچ منظورم که دیفهم سرعت به

 که بود مواظب گرفت، دستانش در متیمال با تخت روي از را ام شده پانسمان دست گرفت، متعجبم چشمان از را نگاهش"ستمین مطمئن من"
.نکند قطع بود کرده متصل شگرهاینما از یکی به را من که یمیس اتصال

.بودم اش ادامه منتظر صبورانه من

 کرد، نگاه باال به باالخره "کردم من ،یول ممکن ریغ«. کرد زمزمه او "شه فمتوق که... بود ممکن ریغ ،«دیکش آه کند، نگاه من به نکهیا بدون او
"باشم دعاشقتیبا من« مهین نصفه لبخند کی با

"ستم؟ین هست، عطرم که یخوشمزگ به من". آورد درد به را صورتم حرکت نیا. دمیخند جواب در

"کردمیم الیخ که زيیچ از بهتر بهتر یحت"

"متاسفم" کردم یخواه عذر

"بخوام؟ دمعذرتیبا ییزهایچ چه براي" "بخواي معذرت دیبا که ییزهایچ همه نیب" کرد بلند سقف سمت به را چشمش او

"ريیبگ من از شهیهم براي رو خودت بود کینزد یلیخ نکهیا براي"

"متاسفم". کردم یخواه معذرت گرید بار

"یگفتیم من به دیبا موندي،یم منتظرم دیبا تو. بود یمنطق ریغ یلیخ مسلماً یول« بود آرامشبخش شیصدا "کردي رو نکاریا چرا دونمیم من"

"برم من یذاشتینم تو"

"ذاشتمینم"کرد دیتائ یسخت صداي با او "نه"

.دمیکش هم در را ام چهره بعد و دم،یلرز من. کردند برگشتن به شروع ناگوار و بد یلیخ هاي خاطره از یبرخ

"شده؟ یچ بال،" شد نگران ناگهان او

"؟ افتاد مزیج براي یاتفاق چه«

صداشبود در یمانیپش از آلود خشم نشانه کی. "دادن رو بشیترت جسپر و امت کنار، دمیکش روت از اونو نکهیا از بعد«

. "دمیند اونجا رو جسپر و امت من" کرد جیگ را من نیا

"بود خون یکل اونجا...  کنن ترك رو اتاق شدن مجبور اونها"

"موندي تو یول"

"موندم من بله،"
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"لیکارال و س،یآل و... ". گفتم تعجب در من

"دارن دوست رو تو هم اونا ، که یدونیم. «

.آورد خاطرم به را زيیچ دمید را سیآل بار نیآخر که یدردناک رهايیتصو نیب از مختصر ییروشنا کی

»؟ دید رو نوار سیآل" دمیپرس ینگران با

"ومدینم ادشی نهیهم براي بود، یکیتار در شهیهم اون«. خالص نفرت از ییندا کرد، کیتار را شیصدا دیجد یلحن "بله«

.بود رهیت خشم از صورتش یول بود، آرام شیصدا "دهیفهم االن اون. دونمیم«

.نمیبب دیکش یم را دستم که یسرم تا کردم نگاه نییپا به. کرد متوقف را من زيیچ یول صورتشبرسم، به آزادم بادست کردم یسع من

.دمیکش عقب رو خودم "اه"

"شده؟ یچ" دیپرس ینگران با او

.نکرد ترك را شیچشمها کامال تیعصبان یکاف اندازه به نه یول بود، شده منحرف افکارش

.کردم دوري بود دستم در که یسوزن دنید از و "سوزن"دادم حیتوض من

.بکشم قیعم نفس میها دنده درد وجود با کردم یسع و کردم تمرکز سقف هاي یکاش ي دهیچیپ طرح روي

 مرگ حد تا اون دادن شکنجه در یسع ،یروان آشام خون هی اوه،" دادیم تکان را سرش "سوزن از ترس" گفت کنان نجوا خودش به لب ریز او
»...سرم گه،ید طرف از یول. نهیبب اونو تا کنه یم فرار او ست،ین یمشکل چیه مسلما، داره، رو

.کنم عوض رو موضوع گرفتم میتصم. ستین دردناك حرکت نیا حداقل دمیفهم که شدم خوشحال. کردم نازك یچشم پشت من

"؟یینجایا توچرا" دمیپرس

 خواي یم تو" شدند دهیکش هم به شیابروها کرد اخم که یهنگام. کرد لمس را شیچشمها رنج و درد سپس یجیگ اول شد، رهیخ من به او
"برم؟ من

 قبل دارم ازین من ؟یینجایا تو چرا کنه یم فکر مادرم که، نهیا منظورم نه،« کردم اعتراض بودم، افتاده وحشت به فکر نیا از که یلحا در "نه"
"کنم ستیر و راست رو داستانم برگرده اون نکهیا از

 برگردي کنم یراض تورو تا کنم، یحال بهت رو منطق تا کسیفون به اومدم من« برگشت نشیمرمر حالت به یارام به اش یشانیپ و گفت، او"اوه"
 در یرفت هتل از رونیب به تو و ،ینیبب رو من کردي قبول« کردم باور هم خودم بایتقر من بود، ایر یب و جدي یلیخ شیچشمها "فورکس به
 یول اتاقم به دنیرس راه در تو« ردک اضافه یپاکدامن با او ".بودم نیوالد نظر تحت نجایا من مطمئنا – میبود لیکارال و سیال و من که ییجا

 به راجع که داري یخوب یلیخ لیدل. یبدون رو اتیجزئ از کدوم چیه ستین الزم گرچه،. یدون یم رو ادامه خوب،...  و خوردي سر ها پله روي
"یباش جیگ ذره هیموضعات یبعض

"شکسته ي پنجره نبود مثل داره، وجود داستان اون توي ردایا کسريی" کردم فکر مورد نیا در یاندک
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 یحت تو –شده انجام کنندهاي متقاعد یلیخ طور به یچ همه. داشت حیتفر شواهد ساختن یعیطب براي اديیز ذره هی سیال واقعا، نه« گفت او
 تنها« کرد ازشنو لمس نیتر نرم با رو ام گونه و داد، قول او "یباش نگرانش که نداري زيیچ چیه. یکن تیشکا هم هتل از بخواي اگر یتون یم

»شدنه خوب یبکن دیبا تو که کاري

 تنها او حاال – شد نامنظم شگرینما بوق صداي. ندهم نشان واکنش تماسش به که نبودم داروها از حاصل ابر ای ها جراحت درد در غرق انقدر
.بشنود را قلبم کردن عمل بد صداي توانست یم که نبود یکس

"شه یم آور تخجال داره نیا" کردم غرغر خودم با

.شد داریپد چشمانش در اي متفکرانه نگاه و کرد اي خنده بسته دهان با او

"خواستم یم...هوووم... «

 کردم حس را شیها لب یوقت اما. گرفت سرعت انهیوحش کنند لمسم شیها لب که آن از قبل یحت دستگاه بوق صداي. شد خم یآرام به
 را قلبم داشتن ضربان دوباره توریمان ي صفحه که یوقت و دیپر عقب به ناگهان او. شد قطع کل به وقب صداي ممکن، فشار نیتر میمال با اگرچه
.شد آسوده نگرانش ي افهیق داد نشان

"باشم مراقبت دیبا معمول حد از شتریب یحت االن اد یم نظر به" کرد اخم او

"جا اون امیب نکن مجبورم. بودم نکرده تموم رو دنتیبوس هنوز" کردم اعتراض

 لب بعد اما. زد یم بوق انهیوحش توریمان ي صفحه. دهد فشار میلبها بر یآرام به را شیها لب تا آورد نییپا را سرش دوباره و زد پوزخندي او
.گرفت فاصله من از و شدند محکم شیها

"دمیشن مادرتو صداي کنم فکر« گفت گريید شخندین با

شود دیناپد دوباره بود ممکن برود، بگذارم توانستم ینم. کرد انیطغ من در ینگران از ینامعقول موج

"نکن ترك منو" دمینال

.دید نگاهم در را ترس او یکوتاه ي لحظه براي

"کنم ینم کارو نیا" داد قول تیجد با

"زنم یم یچرت هی" زد لبخند بعد و

 ان یپشت تماما و. کرد حرکت تختم نییپا در یمصنوع چرم و رنگ اي روزهیف یدگیخم سمت به بود من کنار که یسخت کیپالست یصندل از او
.بود حرکتیب کامال. بست را چشمانش و داد نییپا را

"یبکش نفس نره ادتی« کردم زمزمه زيیام طعنه صورت به
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 کی دیشا زد، یم فحر یکس با داشت. بشنوم را مادرم صداي توانستم یم حاال. دیکش یقیعم نفس بودند، بسته هنوز چشمانش که یحال در او
. است مرتب زیچ همه که بدهم قول و کنم آرامش و بدوم طرفش به و بپرم تخت روي از خواستم یم. آمد یم خسته و نیغمگ نظر به. پرستار

.انداخت داخل به يا دزدانه نگاه او و شد باز یشکاف ي اندازه به در. دمیکش انتظار قراري یباب نیبنابرا نبود، ممکن میبرا وجه چیه به دنیپر اما

.بود عشق و یآسودگ از پر میصدا"!مامان"کردم زمزمه

.دیرس تختم کنار تا آمد جلو پا نوك بر شد، یصندل روي ادوارد حالت متوجه

»؟ نه ره؟ یوقتنم چیه اون" گفت لب ریز

»نمیب یم تورو که خوشحالم من مامان،«

.افتادند یم میها گونه روي گرمش اشکهاي کردم حس من و ،بکشد اغوش در یارام به را من تا شد خم نییپا به او

"بودم ناراحت یلیخ من بال،"

.نشست تختم ي لبه روي او کردم ارامش "روبراهه خوبه، االن زیچ همه اما. مامان متاسفم"

"نمیب یم باز رو چشمهات باالخره که خوشحالم فقط من"

"نبودي یمدت هی براي تو زم،یعز است، جمعه امروز" اند بوده بسته چشام یمدت چه

.کنم فکر مورد نیا در خواستم ینم اما... اتفاق ان که اورمیب ادی به را روزي کردم یسع بودم، شده شکه "جمعه؟"

"ديید صدمه و زخم یکل تو – زمیعز دارند، نگه اروم مسکن با مدت هی رو تو بودن شده مجبور اونا"

.کنم حس را انها ي همه توانستم یم "دونم یم"

»دکتر کی تا خوره یم مدل کی به شتریب و. جوونه یلیخ گرچه..  هیخوب مرده چه اون. بود اونجا کالن دکتر اوردي شانس تو«

"دي؟ید رو لیکارال تو"

"هیداشتن دوست دختر یلیخ اون. رو سیال ادوارد، خواهر و"

"هیداشتن دوست اون اره". کردم دییتا وجود تمام با من

 توي یخوب دوستاي نیهمچ بودي نگفته من به تو" بود دهیکش دراز بسته چشمهاي با یصندل روي انداخت، ادوارد به ینگاه اش شانه روي از او
»داري فورکس

کردم ناله بعد و کردم منقبض رو میها چهیماه من

.افتاد صورتم به اي لحظه ادوارد هايچشم "کنه؟ یم درد کجات" دیپرس ینگران با گشت، یم بر من سمت به دوباره که یحال در او

.بازگشت خود نیدروغ زدن چرت به دوباره او "نخورم تکون بمونه ادمی به دیبا فقط من. ستین زيیچ" دادم نانیاطم انها به
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"؟کجاست لیف"دمیپرس عیسر. برگرداندم بود، لمیم باب کمتر که یموضوع از را بحث موضوع و بردم سود مادرم یپرت حواس از من

»!دیرس خبر نیبهتر م،یکن ترك رو اونجا میخواست یم که یوقت قایدق! یزن ینم حدس چوقتیه تو! بال اوه – دایفلور«

"بست؟ داد قرار لیف" زدم حدس من

"شه؟یم باورت سانز،! زدي؟ حدس چطوري! بله"

.معناست چه به نیا که نداشتم يا دهیا چندان که نیا با گفتم، توانستم یم که یشوق و شور کل با من "مامان هیعال"

"یش یم لیو جکسون عاشق تو و"

 صحبت به کرد شروع لیف یوقت شدم نگران ذره هی من" گفت یم هم سر پشت را ها نیا بودم، شده رهیخ او به یحال یب با من که یحال در
 و ه،یافتاب شهیهم اون! لیو جکسون االن یول رم،متنف سرما از چقدر من یدون یم تو چون ز،یچ همه و برف اونقدر ، اکرون مورد در کردن

 نیا و ،یمیقد لمهايیف نیع قایدق وانیا کی و د،یسف هاي تراشه با زرد، م،یکرد دایپ رو خونه نیتر بامزه ما. ستین بد اونقدرا واقعا هم رطوبتش
"...داشت یخواه رو خودت ییدستشو تو و داره، فاصله انوسیاق با قهیدق چند تنها اون و بلوط، بزرگ درخت

"مامان کن صبر" کردم مداخله

 یم صحبت داري یچ مورد در« برسد نظر به خواب که بود زده جانیه و یعصب ان از شیب یول بود، داشته نگه بسته را چشمانش هنوز ادوارد
"کنم یم یزندگ فورکس توي من. دایفلور امیب ستین قرار من ؟یکن

 م،یکرد صحبت یلیخ موردش در ما...  بمونه شمونیپ شتریب یلیخ تونه یم االن لیف« دیخند"نادون گهید یکن یزندگ اونجا ستشین الزم یول"
"اون با هم وقت نصف تو، با وقت نصف نرم، رو رفت هاي بازي قراره من و

.ستیچ هیقض نیا با امدن کنار استمدارانهیس براي راه نیبهتر که بودم عجب در "مامان«

"دارم جا اون یمعمول دوست تا دو و افتادم جا مدرسه تو کامال کنم یزندگ ورکسف تو خوام یم من"

...کردم یم دایپ اي گهید راه دیبا پس انداخت، ادوارد به ینگاه او کردم ادآوريی را دوست ي کلمه یوقت

"کنه آشپزي تونه ینم وجه چیه به و تنهائه شهیهم اون داره، ازین من به یچارل و«

"؟یبمون فورکس تو خواي یم تو"دیپرس یمسردرگ با او

.افتاد ادوارد سمت به دوباره چشمانش بعد و بود باور قابل ریغ شیبرا دهیا نیا

»؟ چرا"

 یسع. خوردند تکان تکان سرم باالي یدرماندگ با دستانش. نبود یخوب ي دهیا. بودم انداخته باال شانه» ! آخ...یچارل مدرسه،...گفتم که بهت"
.بود نشده بسته بندي زخم نوار با که کرد شروع ام یشانیپ با او. کنند دایپ کردن نوازش براي را یمناسب ايج داشتند

"متنفري فورکس از تو زم،یعز بال،" کرد اداوريی من به
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"ستین بد هم قدرا اون".دیلغز من و ادوارد نیب نگاهش و کرد نگاه عقب به یارام به بار نیوا کرد اخم او

"پسرس؟ نیا بخاطر" دکر زمزمه

.ندیبب را قتیحق تواندیم دانستمیم من و داشتند نظر ریز دقت به مرا چشمانش اما میبگو دروغ تا کردم باز را دهانم

"ازشه یقسمت او"

.است بوده یبزرگ قسمت چه کنم اقرار نبود ازيین

"؟یکن صحبت ادوارد با تا آوردي دست به یفرصت خوب،" دمیپرس

"آره" گفت دیترد با او

"کنم صحبت باهات مورد نیا در خوام یم من و". کرد نگاه حرکتش یب کامال ي چهره به و

!اوه - !آه

"؟یچ مورد در"

"توه عاشق پسر اون کنم یم فکر من« گفت زيیام اتهام لحن با بود، داشته نگه آهسته را شیصدا که یحال در او

"کنم یم فکرو نیهم هم من" گفتم نانیاطم با

»ه؟یچ اون به نسبت تو احساس و«: گفت کند، پنهان شیصدا در را کردهاش انیطغ کنجکاوي بتواند که آن ونبد

.باشم داشته او با خواستم یم که نبود ییگفتگو نیا داشتم، دوست را مادرم که اي اندازه همان به. کردم نگاه گريید جاي به و دمیکش آه من

"اونم ي وونهید کامال من"

.دیبگو پسرش دوست نیاول مورد در بود ممکن ینوجوان که بود يزیچ هیشب

"بال یجوون یلیخ هنوز تو اما س، افهیق خوش اي یباورنکردن طور به من خداي اوه و خوبه، یلینظرخ به اون خب« گفت دیترد با

. کند عمل مادر کی به هیشب بود کرده یسع که بود من یسالگ هشت از بعد بار نیاول نیا اوردم، یم ادی به که ییجا تا. بود نامطمئن شیصدا
.دادم صیتشخ میبود کرده مردها مورد در او با که ییگفتگوها نیب از را او خشن - اما -معقول صداي

"ادیم خوشم ازش فقط. نباش نگرانش. مامان دونم یم نویا" کنم ارامش کردم یسع

.بود شده یراض یسادگ به "درسته" کرد موافقت

"بري؟ دیبا". انداخت وارید روي بزرگ و گرد ساعت به ینگاه مین شانه روي از گناهکارانه و دیکش یاه سپس

"یش داریب که قراره که دونستم ینم... بزنه زنگ لحظه چند تا قراربود لیف" دیگز را لبش

"مونم ینم تنها من« نشوند دار حهیجر احساساتش تا کنم کم میصدا از را ارامش احساس کردم یسع "مامان ستین یمشکل"
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کند یم افتخار خود به بود معلوم که گفت یحال در را نیا "دمیخواب یم نجایا من ،یدون یم. گردم یم بر زود. «

"شم ینم متوجه اصال من. یبخواب خونه یتون یم! یکن کارو نیا یستین مجبور مامان، اوه،«

.بودم دهیخواب ها روز ظاهرا گرچه، کرد، یم سخت را تمرکز هم االن نیهم یحت مغزم در ها مسکن گردش

»باشم تنها اونجا ندارم دوست من و افتاده اتفاق محلمون توي تیجنا تا چند.بودم نگران یلیخ« کرد اعتراف ییکمرو با

"ت؟یجنا« دمیپرس اضطراب با

 رو دزدي نیماش هی و!نمونده یباق یچیه...ردهک کسانی خاك با و سوزنده اونو و خونه جلوي راه چهار رقص ويیاستد تو رفته زور به نفر هی«
"؟ زمیکردي،عزیم استفاده رقص براي اونجا از که رو یوقت ادتهی.گذاشتن ساختمون جلوي درست

"اد یم ادمی" کردم اخم و دمیلرز خود به

"بمونم تونمیم داري، اجیاحت بهم اگه زم،یعز"

"مونهیم شمیپ ادوارد.خوبم نه،مامان،من"

 گفت،یم را آن که طور همان و بود نیبماند،هم خواستیم که نیا لیدل دیرسیم نظر وعده،به تا بود اخطار کی هیشب شتریب. "ردمگیبرم امشب"
.انداخت ینگاه ادوارد به دوباره

"مامان دارم دوست"

»دمب دست از رو تو ندارم دوست.یباش خودت مواظب شتریب ريیم راه یوقت کن یزم،سعیعز.دارم،بال دوست منم«

 به متصل مهايیس و ها لوله ي همه تا شد وارد سرعت با پرستاري. نشست اش چهره بر اي لحظه یبزرگ لبخند ماند،اما بسته ادوارد چشمان
.رفت و کرد نوازش را ام شده یچیباندپ دست د،یبوس را ام یشانیپ مادرم. کند یبررس را من

 قلبت ضربان داري؟ اضطراب احساس زم،یعز«. کرد یم یوارس بود، من قلب ضربان سنجش دستگاه توریمان روي که را اطالعات ي برگه پرستار
"رفته باال یکم

"خوبم من" کردم خاطرجمع را او

.بود من کنار ادوارد بست، را در او که نیا محض به "نهیبب رو تو که اد یم گهید ي قهیدق هی. شدي داریب که دم یم خبر تیاصل پرستار به"

"ن؟یدیدزد نیماش هی" گفتم و بردم باال ار میابروها

زد لبخندي یمانیپش بدون "بود یعیسر یلیخ و خوب نیماش"

"بود؟ چطور چرتت" دمیپرس

"بود جالب" گفت و کرد کیبار را چشمانش

"؟یچ«
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 یم تو که هیزیچ نیا کردم یم فکر من...مادرت و...دایفلور کردم یم فکر. شدم ریغافلگ" انداخت نییپا سرشرا داد، یم پاسخ که یحال در
»خواي

 یواقع آشام خون هی مثه و یافت یم ریگ خونه توي رو روز ي همه تو دا،یفلور تو آخه" شدم رهیخ او به بودم، نشده منظورش متوجه که یحال در
"یکنیم دایپ اومدن رونیب ییتوانا شبها فقط

 یم اون مثل ییجا هی ای فورکس توي من" کرد دادن حیتوض به شروع. دش جدي و سخت صورتش سپس. تماما نه اما زد، لبخندي بایتقر او
 قطعات مثل کلمات تک تک که یزمان مدت در. کنم درك را حرفش کامال نتوانستم ابتدا در برسونم یبیآس بهت نتونم گهید که ییجا. بال مونم،

 بودم، خبر یب دیتپ یم سرعت با که قلبم صداي از. بودم دهش رهیخ او به یاحساس چیه بدون گرفتند، یم جاي من ذهن در هولناك پازل کی
 یب دردي همچنانکه کرد، نگاه من صورت به محتاطانه نگفت؛ زيیچ او. بودم ناالنم هاي دنده درد متوجه افتادم، نفس نفس به یوقت گرچه
 وراد قاطعانه گرید پرستار کی سپس و. برد یم نیب از مرا که زد یم بینه من به آن، از بدتر مراتب به دردي شکستهام، هاي استخوان با ارتباط

 نشسته حرکت یب سنگ مانند ادوارد کرد، یم نگاه صورتم به کارازموده یچشمان با ها توریمان سمت به برگشتن از شیپ او که یدرحال. شد اتاق
.بود

"زم؟یعز داروهاته ي هیبق وقت"دیپرس یمهربان با کرد، یم زانیآو را سرم ي هیتغذ ي لوله که یحال در

 را میها چشم اآلن دهم اجازه توانستم ینم "ندارم ازین زيیچ. نه نه،. « گفتم یلب ریز کنم، دور میصدا از را درد کردم یم یسع که یحال در
.ببندد

.دادم تکان سري فقط من یول کرد، صبر او "داري ازین استراحت به تو ؛ینش مضطرب ادیز که بهتره. زمیعز یباش شجاع نداره یلزوم"

."بزن رو غامیپ ي دکمه شدي آماده وقت هر" دیکش آه "باشه"

 روي ادوارد خنک هاي دست. گذراند نظر از را ها دستگاه یدلواپس با گرید کباری رفتن از شیپ و انداخت، ادوراد به رانهیگ سخت و خشن ینگاه
.شدم رهیخ او به هراس از سرشار یچشمان با بود؛ صورتم

"باش آروم بال، شششش،"

"نرو شمیپ از" کردم تمنا فیضع ییصدا با

.گرفت ینم آرام قلبم اما "کن استراحت بده، مسکن بهت ادیب کنم صدا رو پرستار که نیا از قبل حاال. رم ینم« داد قول

"مونم یم جا نیهم داري ازین بهم تو که یزمان تا. رم ینم جا چیه من" کرد نوازش ینگران با را صورتم »، بال"

"؟ینکن ترکم که خوري یم قسم"گفتم کنان نجوا

 من صورت به را صورتش و گذاشت صورتم طرف دو را شیها دست. دندیلرز یم میها دنده. کنم کنترل را زدنم نفس نفس الأقل داشتم یسع
."خورم یم قسم". بود بخش آرامش نفسش ي حهیرا بودند جدي و گشاد شیها چشم. کرد کینزد

 به بوق بوق صداي و کرد؛ یم تحمل مرا ي رهیخ هاي نگاه شد، آرام کم کم بدنم که یمادام. دهد یم نیتسک را تنفسم درد دیرس یم نظر به
.ییطال تا بودند کترینزد یمشک به امروز بودند، رهیت چشمانش. بازگشت یعیطب آهنگ

"بهتري؟" دیپرس
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"آره" گفتم اطیاحت با

.شدم "یافراط واکنش« ي کلمه متوجه کنم یم فکر گفت نامفهوم زيیچ کنان من من و داد تکان را سرش

"؟یگفت رو نیا چرا" گفتم کنان نجوا

."برم؟ من خواي یم شدي؟ خسته یباش من مراقب مدت تمام مجبوري که نیا از« بلرزد میصدا نگذارم کردم یم یسع

 خطر توي رو تو من که نبود خاطر نیا به اگر ندارم، یمشکل هم دنتدا نجات با.باش یمنطق.نه که بال،البته بشم جدا ازت خوامینه،نم«
"منم بودنت نجایا لیدل...اندازمیم

."بودنم زنده لیدل_یهست تو بودنم نجایا لیدل.یهست تو لشیبله،دل" کردم اخم

"یکن کتحر یتونیم یسخت به که یحال در گرفته گچ و شده یچیپ باند.یسخت به« بود آرام کزمزمهی حد در شیصدا

 رو کدوم هر. کردم یم فکر اتفاقات ي هیبق به.بده کشتن به منو بود کینزد که نبود ریاخ اتفاق نیا منظورم«شدم،گفتمیم یعصبان داشتم کم کم
"بودم دنیپوس حال در فورکس قبرستون نبود،توي تو خاطر به اگه. کن انتخاب خواي یم

 روي تو دنید ست،ین قسمتش نیبدتر نیا" گفت وار زمزمه صداي همان با. نرفتند چشمانش از عذاب رنج اما د،یکش هم در چهره کلمات نیا از
"نه ، شکسته و مچاله... نیزم

 هم درد از تو زدن غیج صداي دنیشن یحت. نه دم،یرس رید که نیا فکر« بود گرفته شیصدا.بودم نکرده صحبت اصال انگار زد یم حرف جوري
 دونستمیم... که داشتم یزمان رو احساس نیبدتر نه،. کشم یم دوش به رو اونا تیابد ي هیبق که یتحمل قابل ریغ تخاطرا اون از کدوم چیه...نه
»کشمیم رو تو دارم خودم که داشتم باور. رمیبگ. خودمو جلوي تونمینم گهید

"نکردي رو کار نیا تو اما"

"راحت یلیخ. تونستمیم«

 یسع و بود انباشته را ام نهیس وحشت. شود جدا من از و کند متقاعد مرا زدن حرف با کردیم یسع او اام...کنم حفظ را آرامشم دیبا دانستمیم
"بده قول من به" گفتم کنان زمزمه. دیایب رونیب کردیم

»؟ یقول چه"

.دهد ادامه مخالفتش به بود مصمم سخت او.شدمیم یعصب داشتم

 بتونم که باشم قوي اونقدر اد ینم نظر به من« افزود تندي به را نیا شد تنگ مانشچش.شد من لحن رییتغ متوجه "یقول چه یدونیم خودت"
»نه چه بشه مرگت باعث چه...یکن انتخاب رو راهت تو بذارم که مجبورم پسمن کنم، تحمل رو تو دوري

.بودم نداختهین قلم از که اي نکته بود، نداده قول اگرچه "خوبه«

 رو جلوش چطور یگفت من به تو« دمیپرس اصرار با کنم کنترل را خشمم که نداشتم ییروین گرید بودم؛ کرده کنترل یسخت به را استرسم
»؟ چرا بدونم خوامیم حاال...یگرفت
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»؟ چرا" کرد تکرار اطیاحت با

 یروح یب یاهیس به ادوارد چشمان دیرسیم نظر به "بودم تو مثه درست من االن طوري نیبشه؟ا پخش سم ینذاشت چرا.کردي رو کار نیا چرا"
 بود دهیفهم خودش ي درباره که ییزهایچ از سیآل حتما. بدانم من خواست ینم وقت چیه که بود زيیچ نیا آوردم خاطر به بودند،و دهییگرا

 خون لیتبد ندیفرآ ي درباره من به او که دانستینم شک، بدون. کردیم کنترل دقت به را افکارش ادوارد کنار در دیشا ای...بود مشغول ذهنش
 انقدر. باشند دهیتراش سنگ از را دهانش دیرسیم نظر به و خوردیم تکان اش ینیب هاي پره. نیخشمگ و بود شده ریغافلگ.بود داده حیتوض آشامها

.داد نخواهد یپاسخ او که بود مشخص

 دیبا زن و مرد هی...اد یم یمنطق:  "نظر به نیا یول نداشته، عاشقانه هاي رابطه در اي تجربه چیه کنه یم اقرار که ام یکس نیاول من گفتم من
تاحد

 دیبا زن و مرد هی...اد یم یمنطق نظر به نیا یول نداشته، عاشقانه هاي رابطه در اي تجربه چیه کنه یم اقرار که ام یکس نیاول من« گفتم من
»بدن نجات مساوي طور به رو گهیهمد دیبا اونا. بده نجات رو. یکی اون و بره رجهیش شونیکی شهیهم که شه ینم مثالٌ...باشن برابر تاحدودي

. بود آرام اش چهره حالت و بود شده فروخورده خشمش. داد هیتک دستانش روي را اش چانه و چاندیپ هم در را شیدستها من، تخت کنار در او،
.دهم هشدار او به اوردیربیگ را سیآل او آنکه زشایپ بتوانم تا بودم دواریام. نباشد یعصبان من دست از که بود گرفته میتٌصم ظاهرا

"دادي نجات منو تو" گفت آهسته

 عمد روي از و بود میمال شیصدا "خوايیم یچ یدونینم تو" "باشم هم سوپرمن خوام یم. باشم نیل زیلو شهیهم تونمینم من" کردم پافشاري
.بود شده رهیخ روبالش کنارهی به

"بدونم کنم فکر"

"ستمین مطمئن هم هنوز و کردم مسئله نیا به کردن فکر صرف رو سال نود باٌیتقر من. یدون ینم تو بال،"

"بود؟ نداده نجات رو تو لیکارال که یکن یم آرزو تو"

کرد مکث دادن ادامه از شیپ "کنم ینم ییارزو نیچن من نه،«

»دادمینم دست از رو زيیچ چیه من. بود شده تموم من یزندگ یول«

"دهیم آزار منو دادنش دست از که یهست زيیچ تنها تو. یهست من یزندگ تو"

.بود آسان ازمندمین او به چقدر نکهیا به اقرار. کردم یم شرفتیپ نکاریا انجام در داشتم

"کنم ینم کارو نیا تو با من. بکنم کارو نیا تونم ینم من بال،. «. مصمم. بود آرام یلیخ او حال، نیا با

نشدند شوند، ادا خواستم یم من که بلندي صداي با کلمات و بود شده شکخ میگلو "نه؟ چرا"
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 سوپرمن تا شدهیم گرفته گروگان باشه چیه دیبا نیا اون، از بعد...درهرحال...شبودهیپ روز چند کنم فکر ای امروز، از بعد. سخته یلیخ نگو بهم"
»دیایب او نجات به

"؟یچ دردش و" دیپرس. کرد نگاه من به تیعصبان با

 یم ادی به را احساسش وضوح به چقدر که ندهد نشان ام چهره کردم،حالت یسع اما. رمیبگ را نیا جلوي توانستم ینم. دیپر رخسارم از رنگ
.میرگها در آتش...اوردم

"امیب کنار باهاش تونم یم خودم. منه مشکل نیا" گفتم

"بشه لیتبد جنون به که یبرسون حدي به رو شجاعت ممکنه"

 یم او آنچه از شتریب یلیخ من که کردند ادآورديی او به من کلمات نکهیا نیح در "!ادیز چقدر! روز سه. ستین دهايیچیپ یلیخ مشکل نیا"
 به چشمانش که یحال در کردم، نگاه خورد یفروم را خشمش که او به. بست نقش برصورتش یاخم دوباره دانم، یم رابطه نیا در خواست

.کردم شیتماشا دادند یم رییتغ متفکر یحالت

"؟یرن ؟یچارل" دیمختصرپرس

 را آن دوباره. نشد خارج آن از ییصدا اما گشودم، را دهانم. گذشتند سکوت در ها قهیدق بودم، دادن پاسخ براي یکشاکش در من که نیا نیح
.نداشتم صادقانه یبجوا من دانستیم چراکه گرفت، خود به روزیپ و فاتح یحالت اش چهره و ماند، منتظر او. بستم

"ستین اي دهیچیپ یلیخ مشکل نمیا ن،یبب" نبود کننده قانع گفتم، یم دروغ که یهرزمان مثل میصدا

 آدم هم یچارل بکنمو کارو نیهم که خواد یم هم من از بخورن، دردش به که کنه یم انتخاب رو ییزهایچ شهیهم یرن« گفتم رلبیز باالخره
."دارم خودمو یزندگ منم. کنم نگهداري اون از ابد تا تونمینم من. کنه یزندگ تنها که داره عادت ه،یریانعطافپذ

"برسونم آخر به تویزندگ خوامینم هم من و قاٌ،یدق" گفت خشونت با

"!بودم اونجا ایتازگ من! دارم دیجد اخبار واست ،ینیبب مرگ بستر تو منو منتظري اگه"

»یش یم خوب تو" کرد ادآوريی من به

 چیه. شد رهیخ من به زین او و شدم رهیخ او به. گرفتم دهیناد را بود کرده شروع تنفسم که دردي و کنم آرام را خودم تا دمیکش قیعم ینفس
.شد ینم دهید اش چهره در سازش از ینشان

"شم ینم نه،" گفتم یآرام به

. "...یباش داشته زخم جاي دو ایکی دیشا. یش یم که البته" برداشت نیچ اش یشانیپ

"رمیم یم من. یکن یم اشتباه تو" کردم پافشاري

"هفته دو باشه یلیخ. ريیم نجایا از روز چند درعرض تو بال، واقعا،" بود شده نگران او اکنون

»شمیم ریپ و. شمیم کترینزد مرگ به روز، از قهیهردق. رمیمیم یوقت هی یول...رمینم االن دیشا« رفتم غره چشم او به
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 بست را چشمانش و فشرد اش قهیشق روي را بلندش انگشتان و کرد اخم بود، او مغز در شدن لیتحل و هیتجز حال در من ي گفته که یحال در
 من و – افتاد یم اتفاق نداشتم وجود من اگه که هیجور همون. فتهیب اتفاق دیبا که هیجور همون. فتهیب اتفاق بوده قرار که هیجور همون نیا«

»باشم داشته وجود دینبا

 ازش رو پولش شده، التاري ي برنده ایتازگ که یکی شیپ بري که نهیا مثه! احمقانهست نیا«. کرد باز رتیح با را چشمانش. دمیکش خرناس
»!کنم ینم قبول رو انیجر نیا من و. بهتره جوري نیا. شن انجام دیبا زهایچ ي همه که عادي روال به میبرگرد ایب ن،یبب یبگ و ريیبگ

"التاریام ي زهییجا هی یسخت به من" گفت نانغرغرک

"بهتري یلیخ تو. درسته«

 این و کردم رد رو ها شب تیابد به تو کردن نینفر من. مید ینم ادامه رو بحث نیا گهید ما بال،«.دیورچ را شیلبها و چرخاند را چشمانش
. »آخرشه

»شناسمیم من که یستین یآشام خون تنها تو. یناسشینم خوب منو پس آخرشه، نیا یکن یم فکر اگه«دادم هشدار او به

 او حرف باور جز اي چاره چیه من که دیرس نظر به ترسناك آنقدر او لحظه کی براي و شدند اهیس دوباره چشمانش. "کنه ینم جرات سیآل"
.باشد داشته را او لیم خالف کردن رفتار ییتوانا که کنم تصور شجاع آنقدر را یکس توانستم ینم. نداشتم

 مثل روزي هی...من که دونه یم اون. کنن یم ناراحت رو تو زنه یم که ییحرفها که خاطره نیهم به نه؟ ده،ید رو نیا قبالٌ سیآل« زدم یحدس
"شمیم شماها

"فتادین هم اتفاق نیا یول ري،یم یم تو که دهید طور نیهم سیآل. کنه یم اشتباه اون"

"ببندم شرط سیآل ضد به من که ینیب ینم وقت چیه تو"

. بود برقرار سکوت وار،ید روي بزرگ ساعت کیت کیت و چکچکها ها، زدن بوق دستگاهها، وزوز سواي. میشد رهیخ گریکدی به یطوالن یمدت براي
.شد میمال اش چهره عاقبت،

"م؟یدیرس کجا به آخرش پس« گفتم یشگفت با

"!بست بن گنیم نیا به کنم فکر" کرد یکوتاه ي خنده ،یطبع شوخ حس یب

"آخ" گفتم رلبیز. دمیکش آه

"چطوره؟ حالت" دیپرس کرد، یم نگاه پرستار ي دکمه به که یحال در

"خوبم« گفتم دروغ

"کنم ینم باور" گفت متیمال با

"خوابم ینم دوباره من"

"ستین خوب برات جروبحث همه نیا. یکن استراحت دیبا تو"
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"شو میتسل پس" کردم شنهادیپ

.کرد دراز دکمه سوي به را دستش "بود یخوب تالش"

.گرفت دهیناد مرا» ! نه"

. »؟ بله" کرد وارصدايید روي بلندگوي

"میهست شتريیب مسکن ي آماده ما کنم فکر" گفت آرامش با و گرفت دهیناد مرا یعصبان ي چهره

"ادیب فرستمیم رو پرستار. «. دیرسیم نظر به خسته اریبس صدا

"رمشونیگ ینم من" دادم قول

»بدي قورت ویزیچ بخوان ازت کنم ینم فکر« گفت و انداخت من تخت کنار ي شده زانیآو هاي عیما انبوه به ینگاه

 خوب یبتون تا یکن استراحت دیبا تو. داري درد تو بال،«. دیکش یآه ديیناام با و خواند میچشمها در را ترس او. کرد یترق به شروع قلبم ضربان
»زنن ینم بهت اي گهید سوزن االن ؟یکنیم ريیختگس انقدر چرا. یبش

"ببندم چشمامو که ترسمیم نیا از من. ترسمینم سوزن از من" گفتم رلبیز

 تو شادي باعث نیا که یوقت تا. نترس رمینم جا چیه من گفتم که بهت«گرفت شیدستها انیم را صورتم و کرد نثارم را کجش لبخند او سپس
»مونمیم نجایهم من بشه

»یزن یم حرف تیابد ي درباره داري تو که، یدون یم«گرفتم دهیناد را میها گونه روي درد و زدم، لبخند هم من

"!ادیم خوشت ازم فقط – گذره یم سرت از نمیا اوه،"

»یدون یم رتوبهت که دونم یم. شدم شوکه کرد قبول رو حرف نیا یرن یوقت"کنم جهیسرگ احساس شد باعث که دادم تکان را سرم ناباورانه

"شنیم عوض زهایچ. بودنه انسان بايیز بخش همون نیا« گفت من به او

."!نمون منتظر یلیخ« شدند کیبار چشمانم

.بود دنیخند حال در او شد، اتاق وارد دست به سرنگ پرستار که یوقت

"خوام یم معذرت" گفت ادوارد به ادبانه یب یلحن با پرستار

 به را نگاهم ینگران با هنوز من. ماند منتظر و چاندیپ درهم را دستانش. داد هیتک وارید به و کرد حرکت کوچک اتاق انتهاي طرف به و شد بلند او
.داد یم پاسخ را من ي رهیخ نگاه آرامش با. بودم دوخته او

"شهیم بهتر حالت حاال. زمیعز بفرما،" زد لبخند من، ي لوله در دارو قیتزر نیح در پرستار

"ممنون"گفتم رلبیز اق،یاشت یب
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.کنم احساس کرد، یم حرکت خونم گردش ستمیس در یآرام به که را یآلودگ خواب توانستم یم بالفاصله، شیکماب نبرد اديیز زمان

"کنه درستش دیبا نیا" گفت وار زمزمه افتادند،یم هم روي میپلکها که یحال در

"بمون". کردم انیب نامعلوم را کلمه نیا. لمسکرد را صورتم سرد، و نرم زيیچ چراکه باشد، ترککرده را ستاتاقیبا یم پرستار

 نیبهتر نیا که یوقت تا....بشه تو شادي باعث نیا که یوقت تا گفتم، که طور همون« بود بایز ییالال کی مثل شیصدا »مونم یم« داد قول او
»باشه تو براي نهیگز

.دنمو یم نیسنگ اریبس اما دهم، تکان را سرم کردم یسع

"ستنین زیچ هی نایا" گفتم رلبیز

"یکن جروبحث من با یتونیم شدي داریب که یوقت. نباش نگران نیا ي درباره فعالٌ بال،" دیخند

"باش" زدم لبخندي کنم فکر

.کنم احساس گوشم با مجاورت در را شیلبها توانستمیم

"دارم دوستت" کرد زمزمه

"نطوریهم منم"

"دونم یم"

 نوازش را من لبهاي مت،یبامال شیلبها. هستم چه دنبال به من دانست یم او. چرخاندم یکم را سرم زي،یچ جوي و جست در دیخند آهسته
.کرد

"ممنون" دمیکش آه

"بخواي که هروقت«

 انیم در او با مخواست یم که بود گرید زیچ کی. کردم مبارزه یحس یب و یجیگ مقابل در باضعف اما. نداشتم حضور آنجا در گر،اصالٌید واقع در
.بگذارم

اورمیب زبان به وضوح به را نامش تالشکردم "ادوارد؟"

»؟ بله"

  .فراگرفت را وجودم سراپاي شب سپس و "بندم یم شرط سیآل روي من" گفتم دهیجو دهیجو

  

  



کتابخانه نودهشتیا                                           نی میر   استف –گرگ و میش 

w w w . 9 8 i a . c o m 306

  مناسبت کی   - آخر فصل

 م شده درست دقت با موهاي حلقه به خودش که ییها گل ، نازکم توري یشمیابر لباس مواظب یلیخ و بروم نیماش داخل تا کرد کمکم ادوارد
 را سرش و نشست راننده یصندل روي داد، قرار میسرجا درست مرا یوقت. نکرد دهانم یعصبان شکل به ي توجه. بود بزرگم، عصاي و بود زده

. چرخاند کیبار و یطوالن راه دنید براي

"افته؟ یم داره یاتفاق چه یبگ من به خواي یم یک قایدق":دمیپرس یبداخالق با

.دانست یم را نیا او و بودم متنفر ها زیسورپرا از واقعا

 فوق به روزي بود ممکن. کرد ریگ میگلو در نفسم و کرد من ي حواله زيیتمسخرآم لبخند "نشدي متوجه خودت هنوز که کنم یم تعجب"
کنم؟ عادت بودنش العاده

"نه؟ اي، یم نظر به پیخوشت یلیخ که ودمب کرده ادآوريی بهت":کردم برانداز را او

"آره":زد پوزخند دوباره او

 تیواقع نیا اگر یحت. بود شده ییایرو کامال او ییبایز پوستش، یدگیپر رنگ در تضاد با حاال و بودم دهیند یمشک لباس در را او قبال وقت چیه
.کنم انکارش توانستم ینم که ودب ییایرو قدر آن کرد، یم نگرانم یلیخ بود دهیپوش یرسم لباس او که

 گچ با محکم گرمید پاي و بود کفش میکپای به فقط. نبود کفش و راهنیپ آن دنیپوش بخاطر ام یدستپاچگ ي اندازه به او لباس از ینگران البته
 یکمک بروم راه لنگان لنگان خواستم یم یوقت مشخصا بود، شده داشته نگه اطلس روبان با فقط که بلند، پاشنه کفش یول.  بود شده پوشانده

.کرد ینم من به

"کنه رفتار شیگاه شیازما یبارب مثل من با بخواد سیال اگر ام ینم اونجا گهید من":کردم غرغر

 ناتوانش یقربان کرد یم کار من روي شیآرا لوازم و سشوار با او که یدرحال. بودم گذرانده یجیگ با سیال عیوس ییدستشو در را روز شتریب من
 نیا خواست یم من از و ندارد بودنش انسان ي دوره از اي خاطره چیه که کرد یم ادآوريی او کردم یم تیشکا ای قراري یب وقت هر و. بودم
.نکنم خراب را شده نیجانش یخوش

 بخوانمشان؛ توانستم ینم که سويفران یبرچسب با و نیاست بدون و برق و پرزرق و رهیت یآب. بود پوشانده را راهنیپ نیتر مسخره من به او بعد و
. بودم مطمئن نیا از د؛یبرآ مان یرسم شیآرا آن از توانست ینم یخوب چیه. فورکس تا خورد یم مدل گروه کی لباس شوي درد به شتریب

.خودم ذهن در یحت کنم، انیب کلمات با را ظنم سوء که دمیترس یم من اما...که نیمگرا

 که یکس اسم به مختصري نگاه دادن، پاسخ از قبل و آورد در کتش بیج داخل از را همراهش تلفن دواردا. شد تلفن زنگ پرت حواسم سپس
.کرد بود گرفته تماس

"یچارل سالم،":گفت محتاطانه

"؟یچارل":کردم اخم
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 به شتریب او لیکارال شیپ. ودب کرده میتقس مجزا و نیمع واکنش دو به مرا بد ي تجربه و. بود شده بدخلق یچارل فورکس به من بازگشت از بعد
 اصال من نبود او خاطر به اگر چون...است بوده ادوارد مقصر که بود شده متقاعد سرسختانه او گرید طرف از. بود سپاسگزار یاحترام قابل طرز
 حکومت مقررات. نداشتند جودو قبال که داشتم ینیقوان من روزها نیا. کند مخالفت او با که بود دیبع ادوارد از و. کردم ینم ترك را خانه
.ادتیع براي یمشخص ساعات...ینظام

.گرفت فرا را اش چهره پوزخندي بعد و شوند گرد ناباوري با ادوارد چشمان شد باعث گفت یچارل که زيیچ

"؟!یکن یم یشوخ داري":دیخند

"ه؟یچ":دمیپرس

"بزنم؟ حرف اهاشب ذاري ینم چرا":کرد شنهادیپ یانینما یسرخوش با و گرفت دهیناد مرا

.کرد صبر هیچندثان براي

 در را میمال دیتهد ینوع بتوانم که شناختم یم خوب را او اي اندازه به. ظاهر در بود، دوستانه اریبس شیصدا "ام کالن ادوارد لر،یتا سالم":گفت
 سیآل که ینامناسب لباس به دوباره. بود شدن اشکار حال در میبرا یتلخ قتیحق کرد؟ یم کار چه من ي خانه در لریتا. دهم صیتشخ شیصدا

.کردم ینگاه بود پوشانده من به زود به

"دسترسه رقابلیغ امشب بال اما دهیرس بهت یغلط اطالعات اگه متاسفم"

 رقابلیغ شب هر اون بخواي، راستشو":شد تر واضح اریبس شیصدا در دیتهد داد یم ادامه که طور نیهم ناگهان و شد عوض ادوارد صداي
"متاسفم عصرت مورد در من و. نشو ناراحت. شه یم مربوط خودم از ریغ یکس به که ییجا تا شه،یم دسترس

.بست را لیموبا تندي به داشت، چهره بر یبزرگ و مغرورانه لبخند که یحال در بعد، و. آمد ینم متاسف اصال نظر به

.کنند یم چشمانم پرکردن به شروع تیعصبان از یناش ايه اشک کنم حس توانستم یم شدند قرمز تیعصبان با گردنم و صورت

"کنم ناراحتت خواستم ینم بود؟ روي ادهیز گفتم که آخري قسمت":کرد ینگاه ام چهره تعجببه با او

"رقص مراسم به ببري منو خواي یم تو":زدم ادیفر و نکردم ییاعتنا حرفش به

 را بودند کرده نییتز را مدرسه ساختمان که ییپوسترها در امروز خیتار بودم مطمئن دم،کر یم توجه اگر. بود معلوم آوري خجالت طرز به حاال
شناخت؟ ینم وجه چیه به مرا او یعنی. ببرد رقص مجلس به مرا بخواهد او که کردم ینم هم را فکرش وقت چیه اما. دمیفهم یم

 ر،ینگ سخت انقدر":کرد تنگ را چشمانش و فشرد هم به را شیها بل. بود نداشته من از را ديیشد واکنش نیچن انتظار که بود مشخص کامال
"بال

"؟یکن یم من با کارو نیا داري چرا":کردم تقاضا ترس با. میبود رفته مدرسه تا راه نصف انداختم، پنجره به را نگاهم

"م؟یکرد یم کار چه میداشت ما کردي فکر بال، ، واقعا":گفت و کرد اي اشاره اش یرسم کت به او
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 - داشتم انتظاري نیچن واقع در یبدگمان بخاطر سپس، و. بودم دهینفهم را یمشخص نیا به زيیچ که خاطر نیا به اول. بودم شده ناراحت من
. بودند دور به از یلیخ آورد، در ییبایز ي ملکه کی شکل به مرا خواست یم سیآل که یزمان ساختم، یم خود براي داشتم روز تمام که
.دندیرس یم احمقانه نظر به حاال ترسناکم مهین دهايیام

.بود من ذهن در زیچ نیدورتر نیا! رقص مجلس اما.باشد کار در یمناسبت که بودم زده حدس

 ريیجلوگ اي لکه هر از تا کردم پاك را چشمم ریز اشکهاي عیسر. ام زده ملیر که دمیفهم ترس با. دندیغلت میها گونه روي تمیعصبان اشکهاي
.کنم یم دایپ ازین ضدآب شیآرا به من که دانست یم سیآل دیشا. بود یاهیس از اي لکه بدون آوردم، نییپا را دستم یوقت. کنم

"؟یکن یم هیگر داري یچ واسه. ست مسخره کامال نیا":دیپرس ديیناام با ادوارد

"ام یعصبان که نیا خاطر به"

گرفت بکار نم روي را خود سوزان رنگ ییطال چشمان رويین تمام "بال؟"

"ه؟یچ":گفتم لب ریز حال شانیپر

"من خاطر به":کرد اصرار

 را خود لطف یکم با. بود رممکنیغ او با کردن دعوا کرد، یم بکاريیفر گونه نیا که یوقت. کردند یم ذوب من وجود در را خشم چشمانش
.کردم میتسل

. ینیب یم یول. رم یم صدا و سر یب من"باشم داشته داشتم دوست که رگذاريیتاث با را ام غره چشم توانستم ینم. کردم اخم"خوب یلیخ"
 عنوان به را سالمم پاي "مرگه ي تله مثل نیا! کن نگاه رو کفش نیا. شکونمیم رو پام ساق یکی اون احتماال. ارم یم شتريیب یشانس بد یلیخ

.آوردم جلو مدرك

"کنم تشکر سیآل از امشب اون، خاطر به بنداز ادمی"شد رهیخ من پاي ساق به بود ازین که مقداري آن شازیب"هوممممم"

.شد خاطرم آرامش باعث یکم موضوع نیا "بود؟ خواهد اونجا سیآل"

"یرزال و... امت و جسپر با":کرد اعتراف

 یخوب کامالً روابط ود،ب شوهرش باًیتقر که یکس با گرچه بود، نشده یرزال و من ي رابطه در یشرفتیپ چیه. رفت نیب از ناگهان آرامش احساس
 نیا فقط قتیحق دیشا ای... هستند دار خنده من، یِانسان بیعج هاي واکنش کرد یم فکر بردیم لذت باشم اطرافش من نکهیا از امت. داشتم

 تکان را سرم که یهنگام. نداشتم وجود اصال من ییگو که کرد یم رفتار جوري یروزال. بود افتهی دار خنده را من ادیز خوردنهاي نیزم که بود
.دیرس ذهنم به گريید زیچ دهم، رییتغ گرفتند،یم شکل داشتند که را افکاري ریمس تا دادم

"هست؟ نیا توي هم یچارل":دمیپرس یبدگمان با ناگهان

"نبود لریتا ظاهراً گرچه،"دیخند بعد و"البته":زد شخنديین

 شود مزاحم توانستینم یچارل که ییجا مدرسه در. باشد توهم در انقدر توانستیم لریات چطور کنم تصور توانستمینم. دمییسا هم به را میدندانها
.یآفتاب روزهاي معدود آن جز به میبود ینشدن جدا من و ادوارد
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 هاي توپر غرب، در دستها، دور در بودند، قیرق ابرها امروز. کردیم ییخودنما نگیپارک در یرزال رنگ قرمز یِکروک م؛یبود مدرسه در ما حاال
.بودند گذشته ابرها از افتاب

.آورد جلو را دستش. کند باز را من سمت در تا زد دور را نیماش و رفت رونیب

 از مملوء نگیپارک. نشستم خود یصندل روي لجوجانه خورده، گره هم در بازوان با کردم، یحسم را خاطر تیرضا از یسوزش که یحال در
کند خارج نیماش از زور به مرا میهست تنها که یاوقات مثل توانست ینم او. ها شاهد: داشتند تن بر یرسم هاي لباس که بود یمردمان

".داد تکان را سرش ارهیم رو دنیرقص اسم یکس که یوقت و – یشجاع ریش هی مثل تو بکشه، رو تو خواد یم یکس که یوقت":دیکش یآه

!رقص. بردم فرو را دهانم آب

"دمیم قول ذارم، ینم تنهات هم لحظه هی. خودت یحت - رسونه ببیآس تو به زيیچ ذارمینم من بال،"

.بخواند ام چهره از را نیا توانست یم او. کردم دایپ بهتري اریبس احساس ناگهان و کردم فکر اش درباره

 دادم اجازه او به و گرفتم را رشگید دست. زد حلقه کمرم دور را بازوانش از یکی و شد خم نییپا به "ستین بد هم یلیخ! آها":گفت متیمال با
.کند خارج نیماش از مرا

.داشت نگه من دور تنگاتنگ را شیبازو کردم، یحرکتم مدرسه سوي به لنگان که یحال در

 موجود اتاق تنها نیا احتماال. بود ورزش سالن در رقص نیا البته،. شدیم برگزار هتلها رقص سالنهاي در آخرسال رقص هاي جشن کس،ینیف در
 و یبادکنک یواقع طاقهاي آنجا. دمیخند بسته دهان با من م،یشد سالن وارد که یوقت. بزرگباشد یکاف ي اندازه به دنیرقص براي که بود شهر در
.بودند داده نتیز را وارهاید که داشتند وجود روشن رنگ کرپ کاغذهاي از شده بافته گلهاي تاج

"افته یم اتفاق داره ترسناك لمیف هی انگار":زدم پوزخندي

 زیم به یآرام به که یدرحال. بکشانم جلو سمت به کوچک ییها قدم با را میپاها بودم مجبور من هم باز اما بود دوشگرفته به او را من وزن شتریب
"شترهیب الزم حد از حاضر آشامهاي خون تعداد خب،"کرد زمزمه میشدیم کینزد یفروش تیبل

 رقاصها ي هیبق. بود شده جادیا پهناوري یخال فضاي دند،یچرخ یم باوقار زوج دو که ییجا ست،یپ ي انهیم در انداختم؛ ینگاه رقص ستیپ به
. ردیبگ قرار ینیچن نیا ییدرخششها با تضاد در خواستینم چکسیه - بدهند یخال فضاي ها آن به تا بودند کرده ازدحام اتاق هاي کناره در

 ي پارچه از شده یخال یهندس اشکال که خود اهرنگیس ریحر لباس با سیآل. بودند بیع یب و بتیباه خود یرسم لباسهاي در جسپر و امت
 سالن، در حاضر دخترهاي ي همه براي من. بود رفته نییپا کمرش را ها نگاه داد،یم شینما را او مانند برف دیسف پوست از ییمثلثها آن،

.خودم یحت کردم، ترحم احساس

"؟یکن عام قتل رو شهر گناهیب مردم یبتون تا کنم قفل رو درها خواي یم":کردم زمزمه زانهیآم توطئه

"ري؟یگیم جا توطئه اون کجاي تو و":دوخت من به را چشمانش

"هام آشام خون با من مسلماٌ اوه،"

"یکن یم قبول رقص از رفتن در واسه رو زيیهرچ":زد لبخندي اقیاشت یب
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"رو زيیهرچ"

.کشاندم نیزم روي را میپاها و کردم منقبض را بدنم بازوانش برضد. چرخاند رقص ستیپ سمت به مرا سپس و دیخر را مانیها تیبل

"دارم وقت رو شب کل من":داد هشدار

 حاضر زمان و کیموز براي کامال آنها رقص حالت. کشاند دند،یچرخ یم خود دور به تمام باظرافت اش خانواده که یمحل به مرا سرانجام
.کردم تماشا وحشت با. بود نامناسب

 و یزدگ وحشت توانستم یم "!!!!!!!!!!!!!!!برقصم تونم ینم من یراست یراست"کنم زمزمه توانستم یم فقط که بود خشک آنقدر میگلو "ادوارد؟"
.کنم احساس گرفت یم اوج ام نهیس قفسه در که را اضطراب

 حرکت من پاهاي ریز شیپاها تا کرد بلند مرا و کرد حلقه گردنش دور را مدستان "تونم یم من. خنگول نباش، نگران":داد پاسخ کنان زمزمه
.میبود خوردن تاب حال در هم ما سپس و. کند

"سالمه پنج کنم یم احساس":دمیخند بودم، مشغول والس رقص به تالش بدون که قهیدق چند از بعد

".ايینم ساله پنج نظر به":گفت رلبیز و رندیگ قرار نیزم از پا کی ي هفاصل با میپاها اي لحظه تا کرد کترینزد خود به مرا هیثان کی براي

 به بردن یپ از. زدم لبخندي جواب در هم من – زد من به اي کننده دلگرم لبخندي و کرد یتالق من نگاه با سیآل نگاه چرخش، دور کی در
.شدم زده شگفت بودم بردن لذت حال در یکم...که نیا

"ستین بد اونقدرا ،خوب یلیخ":کردم اقرار

.بود نیخشمگ اش چهره و کردیم نگاه در به داشت ادوارد یول

. نمیبب دادیم آزار را او که آنچه توانستم باالخره اما بود کرده جمیگ دنیچرخ کردم، دنبال را رهاشیخ نگاه "شده؟ یچ":دمیپرس بلند صداي با
 از گذر حال در اش، یشگیهم یاسب دم و شده زده عقب صاف موهاي با کروات، و بلند، نیآست ديیسف بلوز با ،یرسم کت بدون بلک کوبیج
.کرد یم حرکت ما سمت به و بود رقص ستیپ

 اندوهناك یحالت طور نیهم و کرد ینم یراحت احساس مشخصا او. نداشتم کوبیج براي دلسوزي جز اي چاره ،ییشناسا ي هیاول شوك از بعد
.داشت زیآم پوزش اي چهره کرد، برخورد من نگاه با نگاهش که یوقت. داشت

.کرد یغرش یآرام به ادوارد

"کن رفتار درست":کردم پچ پچ

بود زیام اهانت ادوارد يصدا "بزنه گپ باهات خواد یم"

.نمود یم آشکارتر یحت اش چهره در یعذرخواه و خجالت د،یرس ما به کوبیج سپس

 به لبخندش اما. کرد یم آرزو را موضوع نیا عکس کامال او ییگو که آمد یم نظر به آنچنان کوبیج "یباش نجایا کردم یم خدا خدا بال، سالم"
.بود شهیهم یگرم
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"خبرا؟ چه. کوبیج سالم،":زدم لبخند پاسخ در

 شده شوکه نداشت باال سوي به کردن نگاه به ازین کوبیج که نیا به بردن یپ از.کرد ینگاه ادوارد به بار نیاول براي "تونم؟یم":دیپرس دیترد با
.باشد دهیکش قد فوت مین ي اندازه به دمید را او که یاول ي دفعه از ستیبا یم. بودم

.برود عقب به قدم کی و بگذارد میپا دو روي دقت با مرا که بود نیا او پاسخ تنها. بود حالت یب اش چهره و بود خونسرد ادوارد صورت

"ممنون":گفت دوستانه کوبیج

 من و گذاشت من کمر روي را دستانش کوبیج. انداخت تیجد با ینگاه من به برود، و برگردد که آن از شیپ و داد تکان را شسر فقط ادوارد
بگذارم شیها شانه روي را دستانم تا شدم بلند میپا ي پنجه روي

"چنده؟ قدت االن ک،یاوه،ج"

"!نچیا دو و فوت شش":بود یراض خود از او

 به خوردن تاب حال در انهیناش مان،یپاها دادن تکان بدون ما عوض در. کرد یم ناممکن را دنیرقص من پاي ساق – میدیرقص ینم ما واقع در
 از بهتر یرقاص هم او احتماالً د،یآ نظر به ناهماهنگ و القید او تا بود شده باعث یناگهان رشد. نداشت یتفاوت هم نیا. میبود سو آن و سو نیا

.نبود من

 خودم توانستم یم ادوارد العمل عکس به توجه با دم،یپرس یقیحق کنجکاوي بدون را سوال نیا "شد؟ داتیپ نجایا امشب که شد یچ خب،"
.بزنم حدس

"ام؟یب رقصتون جشن به که داد من به دالر ستیب بابام که یکن باور یتون یم":کرد اقرار زده خجالت یاندک

 از یگروه به سرم با و انداختم دست را او "اد؟یب خوشت که ديید زيیچ. بگذره خوش هتب حداقل دوارمیام خب. تونم یم آره":گفت رلبیز
.کردم اشاره بودند ستادهیا خط به وارید برابر در دن،یچ ي آماده رنگارنگ هاي وهیم مثل که دخترها

".هیباکس اون اما"دیکش یآه"بله"

.میکرد نگاه گريید سوي به زده خجالت مانیدو هر سپس و – ندیبب مرا کنجکاو نگاه تا انداخت نییپا به مختصري نگاه

"!شدي خوشگل یلیخ ،یراست":کرد اضافه خجالت با

"نجا؟یا ايیب که داد پول بهت چرا یلیب خب،. یمرس هوم،":دمیپرس تندي به دانستم، یم را خود پاسخ که وجودي با

 براي "امن" محل هی نجایا گفت اون"کرد نگاه را گريید جهت یناراحت با ارهدوب. باشد گزار سپاس موضوع رییتغ از کوبیج که آمد ینم نظر به
"ده یدستم از رو عقلش داره رمردیپ اون خورم یم قسم. توئه با زدن حرف

.وستمیپ او دنیخند به باضعف هم من

"ده یم دارم الزم که رو یاصل لندریس اون بهم بگم، تو به رو زيیچ هی اگه گفت من به اون درهرحال":کرد اعتراف زده خجالت شخنديین با
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 موجب نیا. کردینم باور را نهایا از چکدامیه کوبیج دستکم "شه تموم نتیماش کار که خوام یم من. بگو بهم پس":کردم باز را شمین پاسخ در
 یدوم سال از یکی. بود احساس یب خودش ي چهره و کرد یم نگاه من ي چهره به ادوارد وار،ید بر زده هیتک. شود آسانتر یکم طیشرا شدیم

 ان متوجه ادوارد که امدینم نظر به اما. بود او ي خجوالنه یبررس حال در و کرد یم نگاه رهیخ را او داشت، تن به یرنگ یصورت لباس که ها،
.باشد دختر

"باشه؟. نشو یعصبان":کرد نگاه گرید طرف به زده خجالت دوباره کوبیج

 دیبا که رو زيیچ اون فقط. شم ینم یعصبان هم یلیب دست از یحت من. بشم یعصبان تو دست از من نداره امکان کوب،یج":کردم مطمئن را او
"بگو یبگ

 انزجار با را سرش ""لطفا" بگم بهت خواست ازم. یبزن بهم پسرت دوست با تو که خواد یم اون. بال ببخش، منو ست، احمقانه یلیخ نیا خب،"
.داد تکان

"آره؟ ه،یفاتخرا هنوزم اون"

.گذاشت ناتمام را حرفش عمدا کوبیج"...که کرد ینم باور اون. گذروندش حد از ییجورا هی اون دي،ید صدمه کسینیف توي تو که یوقت آره،"

"افتادم من":کردم تنگ را چشمانم

"دونم یم من":گفت تندي کوببهیج

.بودم یعصبان بودم داده که یقول برخالف من و نبود سوال کی نیا "داره من دنید بیآس به یربط هی ادوارد که کنه یم فکر اون"

 تاب زحمت یحت ما او، گردن دور من دستان و بودند من کمر روي هنوز او دستهاي نکهیا وجود با. کرد ینم نگاه من چشمهاي به کوبیج
.میداد ینم خود به را آهنگ با خوردن

".یبدون تو که نیا براي فقط یول کنه ینم باور رو نیا یلیب احتماال که دونم یم. کوبیج نیبب"

 و ادوارد خاطر به اگه. داد نجات منو جون واقعاً ادوارد"کرد نگاه من به داشت وجود من صداي در حال که یتیجد به پاسخ در او لحظه نیا در
"بودم مرده االن من نبود پدرش

 را یلیب بتواند او دیشا الاقل،. دادهاند قرار ریتاث تحت را او حدي تا من ي صادقانه هاي گفته که آمد یم نظر به اما "دونم یم من":گفت قاطعانه
. کند متقاعد اندازه نیهم به

"درسته؟ ري،یگ یم رو سهمت تو صورت، هر در. یبکن کارو نیا که نجایا ايیب شدي مجبور تو که متاسفم کوب،یج یه ":کردم یخواه8عذر

.آمدیم نگران...  و گرفته نظر هب هم هنوز اما "آره":گفت رلبیز

"هست؟ بازم":دمیپرس ناباوري نیع در

"کنم یم جمع پول خودم و کنم یم کار رم یم. الیخیب":کرد زمزمه

"بگو ،یبگ خواي یم که رو زيیچ اون فقط کوب،یج":دید را خشمناکم نگاه تا شدم رهیخ او به آنقدر



کتابخانه نودهشتیا                                           نی میر   استف –گرگ و میش 

w w w . 9 8 i a . c o m 313

"بده یلیخ"

"بگو. ستین مهم برام":کردم اصرار

 کار بستن جمع نیا – که بدم هشدار بهت نه، بگم، بهت که گفت اون"داد تکان را سرش"ادیم بدجور یلیخ نظر به خدا، یه ،یول. اشه8ب"
"من نه اونه

کرد نگاه واکنشمن به محتاطانه "بود میخواه مراقب ما"کرد رسم هوا در یکوچک قول نقل عالمت و برداشت کمرم روي از را دستانش از یکی

.زدم قهقهه بلند صداي با. نمود یم ییایماف هاي لمیف از یجزئ به هیشب جمله نیا

.دمیخند صدا یب "یبکن کارو نیا شدي مجبور که متاسفم ک،یج"

. کردند یابیارز مرا چشمانش انداخت، من لباس به یرچشمیز ینگاه سرعت به که یدرحال "ستین مهم برام اونقدرا"زد شخنديین آرامش با
"موقوف؟ یفضول یگفت تو که بگم بهش برم دیبا پس" دیپرس رانهدوایام

"خوبه تشین که دونم یم. کردم تشکر من بگو بهش" دمیکش یآه"نه"

.انداختم نییپا را دستانم من و دیرس اتمام به آهنگ

.انداخت توانم کم پاي به ینگاه. کردند مکث کمرم دور او دستان

"؟ییجا هی یبرسون خودتو که کنم کمکت متون یم ای ؟یبرقص دوباره خواي یم"

"هست حواسم خودم بعد به نجایا از. کوبیج خوبه جوري نیهم"داد پاسخ من جاي به ادوارد

.شد رهیخ بود، ستادهیا ما کنار در قاًیدق که ادوارد، به گشاده، چشمان با و. دیکش عقب را خود کوبیج

.داد تکان یدست سرسرانه و برداشت قدم عقب به"بال نمت،یبب بر و دور نیا کنم فکر":گفت رلبیز "ییاونجا که دمیند ،یه"

"نمتیب یم بعداً. آره"زدم لبخند

"دیببخش":گفت دوباره برگردد در طرف به که آن شازیپ

 مسئله نیا اما داشت تندتري گام یکم آرام، رقص کی براي آهنگ. شدند دهیچیپ من دور ادوارد دستهاي شد، شروع بعدي آهنگ که نیهم
.دادم هیتک اش نهیس روي خوشنودي، با را سرم. بود نشده او ینگران موجب

"بهتري؟":گفتم و انداختم دست را او

"کامالً نه":گفت مختصر

"ستین یشخص مسئله. منه نگران یچارل خاطر فقطبه اون. نباش یعصبان یلیب دست از":دمیکش آه

"رنجونه یم منو پسرش اما. ستمین یعصبان یلیب دست از من":کرد حیتصح اي گرفته صداي با
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.بود جدي اش چهره. کنم نگاه او به تا دمیکش عقب را خود

"چرا؟"

"بشکنم رو قولم کرد مجبور منو نکهیا زیچ همه از قبل"

.شدم رهیخ او به یآشفتگ با

"نذارم تنهات امشب بودم داده قول":داد حیتوض و زد لبخندي مین

"بخشمت یم من خب اوه،"

.دیکش هم در را اش چهره ادوارد "هست هم گهید زیچ هی یول. ممنون"

.دمیکش انتظار صبورانه

 یلیخ تو. ايیم نظر به االن تو که یحالت به نهیتوه هی عمال نیا. خوشگل گفت تو به اون":شد قتریعم صورتش روي اخم. داد ادامه باالخره
"یخوشگل از شتریب

"یاشب متعصب کمی تو ممکنه":دمیخند

"دارم اي العاده فوق یینایب من ن،یا از گذشته. باشه زيیچ نیهمچ کنم ینم فکر"

.میبود چرخش حال در دوباره ما و بود او پاهاي روي من پاهاي کرد، یم کینزد خود به مرا او که یحال در

"بدي حیتوض رو نایا ي همه لیدل خواي یم خب،":دمیپرس

.انداختم کرپ کاغذ به معناداري ي رهیخ نگاه من و کرد نگاه نییپا به سردرگم،

 حال در را کیما و کایجس کنظر،ی. چرخاند ورزشگاه در سوي به مرا تیجمع انیم از و داد رییتغ را حرکتش جهت سپس کرد، تامل اي لحظه
.بودند شده رهیخ من به کنجکاوانه که دمید رقص

 یم نظر به خوشحال و مشعوف قد، کوتاه یچن بن دستان در و بود آنجا زین آنجال. زدم لبخندي عاًیسر پاسخ در من و داد تکان دست کایجس
 نافذ نگاه لورن و سامانتا ،یل. بودند نترییپا خودش چشمان از گردن و سر کی که یچشمان کرد؛ ینم نگاه بن چشمان از باالتر ییجا به او. دیرس

 دندیچرخ یم خود دور به من یکینزد در که ییها چهره تک تک نام توانستم یم. کرد یم یهمراه را آنها زین کانر و بودند دوخته ما به را خود
.میبود یخاموش حال در غروب ي العاده فوق و سو کم نور ریز سالن، از رونیب ما آن، از پس و. میبگو را

 یفرنگ توت درخت ي هیسا ریز که یمکتین به تا داد عبور کیتار هاي نیزم انیم از و دیکش باال بازوانش انیم مرا م،یشد تنها نکهیا محض به
.دیکش آغوش در اش نهیس مقابل مرا و نشست آنجا. میدیرس بود

 دهانش. داشت ییکمسو درخشش د،یسف نور در صورتش. بود مشاهده قابل شفاف مین ابرهاي انیم از و بود آمده باال آسمان در ماه ن،یا از شیپ
.بود نگران چشمانش و سخت

"ل؟یدل":کردم کیتحر را او تلطاف با
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.شد رهیخ ماه به و گرفت دهیناد مرا

"برسه انیپا به دیبا شهیهم. باشه نقص و بیع یب چقدر روز ستین مهم. گهید انیپا هی. شیم و گرگ دوباره":کرد زمزمه

"ستنین اتمام به محکوم زایچ یبعض":کردم زمزمه میها دندان انیم از بالفاصله

.دیکش آه

. بدي دست از رو زيیچ تو خوام ینم من چون"دهد پاسخ من سوال به خواست یم باالخره "آوردم رقص جشن به رو تو من":گفت یآرام به
 دایپ ادامه جوري تیزندگ خوام یم. یباش انسان تو خوام یم من. رمیبگ جلوشو بتونم اگه البته. کنه دور تو از رو زيیچ من حضور خوام ینم

"کرد یم دایپ ادامه مردم، یم دیبا که – بودم مرده هجده و نهصد و رهزا تو من اگر که کنه

.دادم تکان تیعصبان با را سرم سپس و دمیلرز خود به شیحرفها از

 بزارم نداشت امکان نبودي، تر قوي من از برابر هزار اگه تو برم؟ رقص جشن به خودم آزاد لیم با من داره امکان یبیعج موازي جهان کدوم تو"
"بري در قصر

"یگفت نویا خودت. نبود بد هم یلیخ"دیندرخش چشمانش در اما زد یکوتاه لبخند

"بودم تو با که بود خاطر نیا به"

 یزندگ به چقدر دهم حیتوض بتوانم تا باشد داشته وجود یراه که کردم یم آرزو. او به من و شد رهیخ ماه به او. میکرد سکوت قهیکدقی براي
.هستم اقیتاش یب یانسان معمول

"؟یگیم بهم رو زيیچ هی":دیپرس و انداخت یمنگاهین من به یکمرنگ لبخند با

"گم؟ ینم شهیهم"

"یگیم بهم که بده قول فقط":کرد اصرار زنان شخندین

"خوب یلیخ":آمد خواهد سراغم به یمانیپش بالفاصله، شیکماب که دانستم یم

"اومديیم ریغافلگ واقعاً نظر به ارم،یم نجایا به رو تو دارم ديیفهم که یوقت":کرد شروع

"بودم":گفتم حرفش انیم

"کردم؟ یم تنت رو لباسها نیا داشتم یچ براي کردي یم فکر...کنجکاوم من...کردي یم ییفکرا هی خودت شیپ دیبا تو یول. قایدق":کرد دییتا

"بگم بهت خوام ینم":فشردم هم به را میلبها و کردم درنگ. یآن یمانیپش. بله

"يداد قول تو":کرد اعتراض

"دونم یم"

"ه؟یچ مشکل"



کتابخانه نودهشتیا                                           نی میر   استف –گرگ و میش 

w w w . 9 8 i a . c o m 316

"ناراحت ای...یبش یعصبان تو بشه باعث نیا کنم یم فکر":شود یم من مانع محض خجالت تنها کند یم فکر او که دانستم یم

"لطفاً؟. بدونم خوام یم هم هنوز من":بود خورده گره هم در شیابروها کرد، یم فکر مسئله نیا به که یدرزمان

.شد منتظر او. دمیکش آه

 را نیا"رقص مجلس... باشه یانسان ي افتاده پا شیپ زیچ هی که کردم ینم هم رو فکرش یول. مناسبته... هی نیا که کردم یم الیخ من... خب"
.گفتم تمسخر با

 زانیآو که لباسم فونیش از کتکهی با داشتم دوختم، لباسم به را نگاهم من. بود گذاشته دست ديیکل ي کلمه روي "؟یانسان":دیپرس سردي به
.شد منتظر سکوت در او. رفتم یم ور بود شده

"بدي رییتغ رو من یگرفت میتصم باالخره که... یباش کرده عوض رو نظرت تو دیشا که بودم دواریام من خوب"کردم اقرار عیسر"باشه"

 و کرد جور و جمع را خودش دیرس نظر به بعد و... رنج... تیانعصب: دمیفهم یم من را یبرخ. شد انینما صورتش روي احساس نیج دو کی
.شد متبسم اش چهره

 بپوشن، یرسم لباس براش که هیمناسبت اون که کردي فکر تو و":گذاشت سرم سربه د؛یکش یم دست اش یرسم ژاکت ي قهی به داشت
"درسته؟

 عاقالنه یلیخ مسئله نیا من، براي کم دست. شن یم انجام چطوري کارا نیا دونم ینم من":کنم پنهان را خجالتم تا انداختم نیچ را میشانیپ
"اد یم نظر رقصبه جشن از تر

"ستین دار خنده":گفتم. بود نشسته اش چهره بر شخنديین هنوز

 جدي داري تو کنم باور نکهیا تا کنم یتلق جک هی نویا دم یم حیترج من حال نیا با. ستین. توئه با حق نه،":کرد موافقت و شد محو لبخندش
"یگ یم

"میجد من اما"

"؟یمشتاق قدر نیا واقعاً تو. دونم یم":دیکش یآه دل ته از

.دادم حرکت نییپا و باال به را سرم و گرفتم گاز را لبانم. بود بازگشته چشمانش به رنج و درد

 یتازگ به تیزندگ نکهیا وجود با یحت باشه، تو یندگز شیم و گرگ نیا که"کرد زمزمه خودش با شیکماب "باشه انیپا نیا که اي آماده پس"
"یکن میتسل رو زیچ همه که اي آماده. شده آغاز

"آغازه. ستین انیپا نیا":کردم مخالفت او با رلبیز

"ندارم شرو ارزش من":گفت اندوه با

 کوري همون دچار هم تو مشخصاً نم؟یبب وضوح به رو خودم تونم ینم من یگفت بهم که اد یم ادتی رو روزي اون":دمیپرس و بردم باال را ابروانم
"یهست
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"ام یچ دونم یم من"

.دمیکش آه

.کرد نگاه صورتم به یطوالن یمدت براي. دندیکاو یم چشمانش و فشرد، هم به را لبانش. کرد تیسرا من به رشیمتغ حالت اما

"اي؟ آماده االن پس":دیپرس

"بله؟":دادم فرو را نفسم"امم"

.ام ارواره ي گوشه ریز قایدق دند،یرس پوستم به سردش هاي لب که جاي تا کرد، کج را سرش یارام به و ،زد لبخندي

.دمیلرز ناخواسته. خورد یم گردنم به سردش نفس "االن؟ نیهم":کرد زمزمه

 را میتصم نیا من. شد یم دیام نا م،یگو یم دروغ کرد یم فکر اگر. باشد نداشته دنیلرز براي یفرصت میصدا که گفتم کنان پچ پچ را نیا "بله"
.بود شده نامنظم تنفسم و مشت دستانم ، شده چوب یسفت به بدنم که نبود مهم. داشتم نانیاطم و بودم، گرفته

.دیرس یم نظر به دیام نا صورتش. دیکش عقب و دیخند یتلخ به

.بود زشیام تمسخر لحن در یلیم یب اي ذره که یحال در گفت، را نیا "ام؟یم کوتاه یسادگ نیا به من که یباش داشته باور یتون ینم واقعا"

"کنه ارزو تونه یم دختر هی"

"؟؟؟؟یبش والیه هی که نه؟یا تو ارزوي پس":رفت باال شیها ابرو

.البته. والیه. کردم اخم کلماتش انتخاب به و "قایدق نه":گفتم

"دارم رو ابد تا تو با بودن ي ارزو شتریب"

.نیغمگ بود، میصدا در که یمیمال رنج از و شد، ارام کرد، رییتغ اش چهره

"ست؟ین یکاف نیا. مونم یم شتیپ من":شد یم دهیکش میلبها روي یارام به انگشتانش"بال؟"

"هیکاف االن براي":زدم لبخند انگشتش ریز

.بود غرش کی عمال شیصدا و د،دا رونیب را نفسش. میشو میتسل میخواست ینم امشب کدام چیه. کرد یاخم من یشق کله به

"ست؟ین یکاف نیا. دارم دوست شتریب هم با ایدن زیچ همه از تورو من ن،یبب":گفتم. کردم لمس را صورتش

"!هیکاف شهیهم براي. هیکاف بله":داد جواب دیخند یم که یحال در

.بفشارد میگلو به را شیلبها یارام به گرید کباری تا شد خم و

  .انیپا


