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 خالصه :

 

 و زده رقم را ما داستان که هستند سرزمین این شاهزادگان. شده تشکیل هاالف و هاانسان سرزمین از "سرزمین دو"

 خون کسی و گذشته هاسال؟ طورچه؛ است این، کندمی مشغول را شما ذهن که سوالی. دهندمی نجات را دنیایشان

 نیای د.آورند چنگ به شده قیمتی هر به را سرزمین دو خواستندمی که هاییآشام خون. بود ندیده را درنده هایآشام

 ...کهاین تا. گشتنمی دردسر دنبال به و بود آرام هاآن
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 :مقدمه

 .ایمی ما یک شاهزادههمه

 ای استوار،هبا قدرت و اراد

 .آوردکه هر دشمن کوچک و بزرگ را از پا در می

 کند،مهم نیست چه کسی به ما خــ ـیانـت می

 .و کدامین کس تا آخر داستان با ما همراه است

 ریزی نیسـت؛قصه ما، قصه جنگ و خون

 .بلکه نشان دهنده اتحاد ماست

 .دشوتر میاتحادی که تا ابد، پابرجاست و روز به روز محکم

 .ای برایمان کشیده استاهمیتی ندارد که آینده چه نقشه

 زیرا،

 !این است رسم شاهزادگان

 .بذارین اول یه توضیح بدم راجع به موجودات رمانم

های بلند و نوک تیزشون موجوداتی بسیار باهوش و بادرایت و زیبا هستن که همه اونا رو با گوش:  elfالف

رن مگر میر تیزی برخوردارن و نیمه جاودانن؛ یعنی به مرگ طبیعی نمیمعموال از حواس بسیا. شناسنمی

 .اینکه کشته بشن

ی خوبی برخوردار گیری عاجزن و از چهرهتوی تصمیم. ها معموال نماد شرارت هستناورک :orcاورک

 .خورهبوی بدی میدن و حالت از دیدنشون به هم می. نیستن

*** 

 :فصل یک

 «هاحمله ی گرگ»
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از سر میز بلند شده و به سمت . ی این سوپ مثل وزغی که در باتالق غلط زده بود، حالم را به هم زدبو! اوه

. شدای فقط در زمستان امسال پیدا میچنین زیبایی .برف همه جارا سفید کرده بود. ی قصر رفتمپنجره

ی وانستم آن چهرهتنمی. گشتفردا پس از سه سال دوری باالخره سیسیلیا از سفر به شهر جن بازمی

 های جنگلی، به باغتحتی در دوران کودکی زمانی که من با او به برای چیدن تو. دلربایش را تصور کنم

ها همه برم زمانی که در مهمانیگاه از یاد نمیهیچ .کردمها او را از دور تماشا میرفتم، ساعتقصر می

تر آمده و مرا از این همه ن بود که او سریعاکنون آرزویم ای.شدند جذب آن چشمان سیاه رنگش می

 :نیمچه لبخندی زدم و با خود گفتم. آوردتنهایی و کسالت بیرون می

 خوای پشت این پنجره بمونی و کاری نکنی؟تا اومدن سیسیلیا می-

و ای رنگ من از آنکه هیچ کاری انجام نداده و ساعت ها به آن شومینه قهوه. این کار کامال ناشدنی بود

از  باد شدیدی. شنلم را روی تنم محکم کرده و با عجله از قصر بیرون زدم! کهنه خیره شوم، متنفر بودم

سوز سرما موجب شد تا . شد که درختان بلوط با سرعت تکان بخورندوزید و باعث میسمت شرق می

پیچ  ی سنگی پیچ درخواستم از آن پله ها. شنل را بیشتر به خود پیچیده و دستانم را زیر آن مخفی کنم

افتاد و مرا تا دوباره آن درد کهنه که گاهی اوقات به جانم می. ام فوران کردعبور کنم که درد در سینه

درد شدیدی . سعی کردم مانند دفعات قبل به آن اهمیتی ندهم تا درد تمام شود. کشاندسرحد مرگ می

صاف ایستاده و به  .ر اول بیشتر آن را تحمل کنمبود؛ ولی عادت باعث شده بود تا بتوانم در مقایسه با با

از پله ها که پایین آمدم، با تمام وجود . خوشبختانه درد آن بسیار کمتر و قابل تحمل شد. رفتنم ادامه دادم

طور که در حال و همین. زمان به من هجوم آوردندحس خوب آرامش و آزادی هم.ها دویدمبه سمت برف

او یک شخص نیرومند بود که . یدم، محکم به کسی برخورد کرده و به زمین افتادمدوهوای خود آزادانه می

چهره . سرم را باال آورده و با پادشاه الف ها رو به رو شدم. خود را در برابر او مثل پر کاهی بیش ندیدم

 رآن موهای تقریبا سفید با چشمان مشکی اش تضاد بسیا. اش همانند الف های دیگر بسیار زیبا بود

 .شد در چشمانش برق تعجب را دیدمی. تر می کردزیبایی بوجود آورده بود، او را بسیار دوست داشتنی
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 .آیندشاید به این خاطر بود که مرا در آن سرما تنها دیده است و حتی سرباز ها هم به سمت من نمی

 !اوه، آنجال-

ای البته ج. رمان، حدود دو سال گذشته استدانستم از آخرین دیدامی. او مرا شناخت و این فوق العاده بود

آرنولد به من کمک کرد تا بلند . آوردندتعجب نداشت، زیرا الف ها واقعا یک انسان معمولی را به وجد می

 .شوم

های نوک من عاشق گوش .ها بسیار زیبا بودندآن. های سرباز پشت سرش را ببینمتوانستم الفحال می

 !طور پوست رنگ پریده شانتیز و بلندشان بودم، همین

 !قدر بزرگ شده باشیکردم اینفکر نمی-

 .قدر که توجه کسی را جلب کندقد من تا حدودی بلندتر شده بود؛ اما نه آن! گفتاو راست می

فت میشه گ. من تا حدودی تغییر پیدا کردم! آه بله. از دیدن دوباره شما خیلی خوشحال شدم! اوه پادشاه-

 .بزرگ شدم

 .کمی خود را جابه جا و به قصر اشاره کرد. گرمی روی صورتش پدید آمد لبخند

 .امیدوارم دیر نکرده باشم. امروز یک قرار مالقات با پدرت داشتم-

 .سرم را تکان داده و به قصر اشاره کردم

 .کنندخدمتکاران شما رو راهنمایی می.اون توی قصره-

 .اش را سپر کرد و قدمی جلو آمدسینه

 !ممنونم-

رفتند و این باعث اقتدار بیشتر او سربازها با آرامش خاصی پشت سر او راه می. و به سمت قصر رفت

امیدوار بودم راهش را پیدا کند؛ البته این حرفی بی اساس بود؛ چرا که او قصر را کامل . شده بود

داشتم از قصر دور  کم کم. های سرباز و امپراطورشان راهم را ادامه دادمبی توجه به الف. شناختمی

ام دیگر اجازه ی خروج از آن را به من فهمید که دوباره تنها از قصر بیرون آمدهاگر پدر می .شدممی
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دانستم که او تا کنون اگاه شده؛ ولی به علت می .زدماین بار پنجمی بود که خدمتکاران را دور می. دادنمی

هایی پوشیده از برف و این سکوت و پر از درخت بود، درختاطرافم . تواند مرا بیابدآمدن شاه آرنولد نمی

های سرو و کاج فضای درخت .تنهایی باعث شده بود تا بیشتر به اطرافم دقت کنم. ترساندسرما مرا می

حتی گیاهان عجیبی که به طرز نامعلومی سر از خاک بیرون آورده بودند، . مرموزی را پدید آورده بودند

حال دیگر در این جنگل بزرگ تنها شده بودم و . ر فکر کنم اینجا عادی نیستشد تا بیشتباعث می

صدای پای انسانی بود که به سرعت به . صدای پایی را در سمت چپم شنیدم. دانستم باید چه کنمنمی

 تر به مقصدشالگوی گذاشتن پاهایش روی زمین مثل شخصی بود که قصد دارد سریع. آمدسمتم می

ترس و هیجان یک زمان به من روی . توانستم حدس بزنمدانستم کیست و حتی نمیاصال نمی. برسد

او با یک . به سمت چپ مایل شده که با آلیس، رو به رو شدم. ای متوقف شدصدا در لحظه. آورده بودند

این باور کردنی نبودوکه آلیس، . ای در دستانش که مشغول بازی کردن با لباسش بودهخرگوش قهو

مثل همیشه موهایش را کامل . وهستانی من در کنارم ایستاده بود و داشت به من لبخند میزددوست ک

 گاههیچ. شد کک و مک های محدود روی گونه هایش بیشتر معلوم شودکوتاه کرده بود و این باعث می

 :از سر خوشحالی فریاد زدم. همیشه از آنها متنفر بود. های مخصوص جشن بپوشدندیده بودم لباس

 تو توی این مدت کجا بودی؟. بینمباور کردنی نیست که تو رو اینجا می! آلیس-

 :ی از ته دلی کرددستی به خرگوش در آغوشش کشید و خنده

 طور پدرت رو مشغول کردی؟دوباره چه-

 .سرم را کج کرده و به خرگوش نزدیک شدم

 کنی؟چیکار میبار مقصر نبودم؛ ولی تو، توی جنگل اون مهمون داشت و من این-

 .توی کوهستان بهمن شده و جایی برای موندن نبود-

 .دادآن موهای نرمش، پوست دستم را نوازش می. دستی به سر خرگوش کشیدم

 !ات جا دارم؛ البته فکر کنمهای خونگیمن اونجا برای حیوون. با من بیا تا به قصر بریم-
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 :صورتش را جمع کرد و با صدای مالیمی نالید

 .من دوست ندارم حیوونام قصر بزرگ پدرت رو به گند بکشند! نمممنو-

 .ابروهایم را باال انداختم

شاید تونستم لشکر بیست هزار نفری پدرم رو سربه نیست کنم تا جایی برای اونا . خب راست میگی-

 .درست کنم

 .حداقل این یکی مناسب تره-

 :لحن صدایم ناالن شد

 ...کاش برای دیدنم-

قدرتش فوق العاده زیاد بود، .م حرفی بزنم؛ چون چیز محکمی از پشت مرا به درخت کوبید دیگر نتواست

رم س. کردمدرد را در سرم به خوبی حس می. فرصت نکردم تا به آن موجود نگاهی بیندازم! مثل یک غول

مان در ه. دآلیس سخت با آنان درگیر بو. را به سختی باال آورده و با چند گرگ عظیم الجثه رو به رو شدم

 تا این که چشمانم سیاهی رفته. دیگر تحمل درد برایم بسیار سخت بود. ام هم شروع شدموقع درد سینه

 .و از همه چیز غافل شدم

*** 

 :فصل دو

 «تیر هولناک»

توانستم حدس بزنم که قسمتی از سرم کبود شده می. کردسرم به شدت درد می. آرام چشمانم را گشودم

اصال چرا سرم کبود شده بود؟ با به یاد . ام احساس دردی نداشتمود که دیگر سینهاست؛ ولی عجیب ب

 .آوردن هم چیز شوکه شده و صدای پدرم را به طرز نامعلومی شنیدم

 !اون به هوش اومد-

 هایماند؟ از همه چیز حتی بوی گلچرا همه چیز برایم مثل سوال می. صدایش غرق در شادی و شعف بود



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 9 

 :از پدر که باالی سرم بود پرسیدم. تم متوجه شوم که من در اتاقم نیستمتوانسیاس می

 االن کجاییم؟...ما-

 :او جواب داد! دقیقا مثل افراد بیمار. و تازه متوجه شدم که صدایم بدجور ناالن و خسته است

 شنوی؟حالت خوبه؟آنجال صدام رو می-

 .خواستماین سوال های مسخره چه بود؟ من فقط جواب می

 چه اتفاقی برای آلیس افتاد؟-

 :زود جواب داد

 .حالت اصال خوب نبود و االن هم همین دور و براست. اون تو رو به قصر آورد-

 !خیالم راحت شد-

. باالخره موفق هم شدم؛ ولی خود را در اتاقی عجیب یافتم. تمام تالش خود را کردم تا بنشینم

های مرمر اعالء مثل این بود که از سنگ. سفید بودهای سنگی قصر کامال دیوارهایش برعکس دیوار

ام های یاس داشت دیوانههایش از چوب درخت گردو بودند، حتی عطر گلصندلی. ساخته شده است

 .در قلعه هیچ گل یاسی وجود نداشت. کردمی

 .ما توی قصر شاه آرنولد و بانو دنیرا هستیم-

 ها؟قصر الف

 چرا؟-

 :توضیح داد

 .ای ماهری اناونا درمانگر-

 پس درمانگرای خودمون چی؟ اونا نتونستن کاری کنن؟-

 .هیچ کاری از دستشون بر نیومد-

این یعنی پدر از درد سینه ام خبر دار شده بود؟ در همان زمان در اتاق باز شده و شاه آرنولد و همسرش 
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آبی و موهای سیاهش فوق  هایبانو دنیرا با آن چشم .تمام زیبایی ها دراین دو موجود بود. وارد شدند

تنها کسی که داشت خیره به من نگاه . پدر به سمت شاه آرنولد رفت و مشغول صحبت با او شد. العاده بود

 :به سمتم آمد و پرسید. کرد، بانو دنیرا بودمی

 دیگه دردی نداری؟-

 .درد پنهان کرده بودم او از کجا فهمیده بود؟ من همه چیز را در رابطه با این. و دستش را روی قلبم نهاد

 ...بانوی من، شما-

 :در میان حرفم پرید و زمزمه کرد

 !های خوبی برات دارمخبر-

 :سپس رو به پدر و شاه آرنولد گفت

 .باید با آنجال صحبت کنم-

 .آرنولد بی درنگ سر تکان داد

 .مشکلی نیست-

 .بانو دنیرا رو به رویم نشست. و به همراه پدرم از اتاق خارج شدند

 .دونستپدرت هیچی درباره این درد نمی-

 .ام نهادمدستم را روی سینه

 .دونستهیچ کس در این باره چیزی نمی-

 .او هنوز هم آرامش خود را حفظ کرده بود

 .دونمو االن من می-

 .در چشمانش زل زدم

 دونه؟پدرم چی؟ اون می-

 .صدایش اندرز گونه بود
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 .باید باخبر میشد-

 .اختمسرم را پایین اند

 کنم؟اما چرا دیگه دردی حس نمی...گید؛ اماراست می-

 .من تو رو درمان کردم-

 درمان؟-

 .ها خاصیت درمانگری دارندونی بعضی الفطور که میهمون-

 :توبیخگرایانه گفتم

 !های قصر ما هم خاصیت درمانگری داشتندپزشک-

 .ابروهایش کمی در هم رفت

ارو این د. من مجبور شدم برای درمانت از دارویی خاص استفاده کنم. بودای ناما بیماریت، بیماری ساده-

 .هاست و به استفاده کننده، یکی از ویژگی الف ها را هدیه میدهعصاره اشک الف

 :اولین چیزی که به ذهنم رسید را گفتم

 ها میشم؟یعنی من مثل الف-

 .خود را کمی عقب کشید و روی یکی از صندلی ها نشست

بینی یا شاید هم قدرت درمانگری پیدا کنی، شاید احتمال وجود سه واقعه هست، آینده رو می! النه کام-

 .هم نیمه جاودانه شدی

 .ها را پیدا کنمحدس و قبولش سخت بود که من یکی از این ویژگی

 :ملکه افزود

 .به زودی متوجه اون خواهی شد. منتظر تشخیص خصوصیتت باش-

 .توانستم حدس بزنم که حالت صورتم کمی کنجکاو شدهمی. این هیجان انگیز بود

 :از ملکه درخواست کردم
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 تونم بیرون کمی قدم بزنم؟می-

 !اوه، حتما-

همه جا پر از گل های یاس و رز . آوردمباغ اینجا را به یاد می. از قصر بیرون امده و به سمت باغ رفتم

با  الیس. کمی جلوتر او را یافتم. نتظر من استاز خدمتکاران شنیده بودم که آلیس در باغ م. سرخ بود

 .عجله به سمتم آمد

 آنجال، تو حالت خوبه؟-

 :بی توجه به سوالش پرسیدم

 توی جنگل چه اتفاقی افتاد؟-

 .خودش هم بیخیال جواب سوالش شد

 .چند تا گرگ از پشت سر به تو حمله کردن و من جلوشون رو گرفتم-

 :لحنش سرزنشگر شد و ادامه داد

 !افتاد؟ تو نباید تنها بیرون میومدیاگه من نبودم چه اتفاقی می-

 .اگر آلیس نبود من اکنون توسط چند گرگ وحشی تکه تکه شده بودم. گفتاو راست می

 .توانم تنهایی به درون باغ برومسعی کردم آلیس را متقاعد کنم که هم اکنون می

 .خوام به باغ قصر برممن می-

 باز هم تنها؟-

 .باغ محافظت شده است این-

 :عصبانی شد

 ...ولی-

 .احساس سرخوشی در من فوران کرده بود. بدون آنکه منتظر جوابش باشم با عجله به سمت باغ دویدم

 وزید، باعثباد خنکی که در میان درخت های بلوط می. ها شوم و این عالی بودتوانستم مثل الفمن می
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ای این احساس سرخوشی به ناقوس خطری تبدیل شده و هلحظ .شد تا بیشتر در حال خود غرق شوم

طرف تر بودم، صورتم را اگر قدمی ان. چیزی مثل تیر با سرعت باد از کنار گوشم گذشت. گوشم را آزرد

هرکه تیر را پرتاب کرده، توانسته بود لحظه ی آخر آن را مهار کند؛ وگرنه چنین چیزی غیر . خراشیدمی

پسری تیرکمان به دست در . با ترس به سمت چپ مایل شدم. دمه ای نزندممکن بود که آن به من ص

ک پسر ی. یک الف؟ آن چشمان آبی و موهای تقریبا سفیدش، بسیار آشنا بود. چند متری ام ایستاده بود

اش نگران چهره .امی آشنایی داشت؟ مطمئن بودم او را جایی ندیدهتر که چهرههمسن خودم و یا بزرگ

 .قدمی جلو آمد و کمانش را روی زمین رها کرد! ین کنجکاوبود و همچن

 حالتون خوبه؟-

 .نفس راحتی کشیدم

 مشکلی نیست. خوشبختانه از کنارم رد شد-

 شما شاهزاده آنجال هستید؟-

 .شاید او مرا دیده بود

 شما تا حاال من رو دیده بودید؟-

 .به قصر اشاره کرد

 .حالتون چندان خوب نبود. همین امروز-

یک ...که من شما رو تا حاال ندیدم، تا این حد برام آشنا هستید؟ چهره تون بهپس چرا با اون! طورکه این-

 !نفر شبیه

 .ای کردتک خنده

 .من فرزند شاه آرنولدم-

چشمانش دقیقا مثل بانو دنیرا و موهایش مثل شاه بود و این یعنی یک ترکیب . گفتآه، او راست می

 !العادهفوق
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 واقعا؟-

 .سرش را تکان داد

 !طور که معلومهاین-

 .به کمانش اشاره کردم

 .فکر کنم شما توی تیر اندازی مهارت زیادی دارین-

 .کمان را از روی زمین برداشت و دستی به آن کشید

 .نظر لطف شماست-

 :اخطار دادم

 .اما مراقب باشید که این مهارتتون کسی رو به کشتن نده-

 :سریع توضیح داد

 .اومدنتون ناگهانی بود. ا بی تقصیرممن واقع-

در کسری از ثانیه  .کندمثل این بود که کسی روی سرم شمشیر بازی می. ناگهان سرم بسیار گیج رفت

دختری ناآشنا که درست مثل بانو دنیرا بود، در این تصاویر . تصاویری مبهم از جلوی چشمانم رد شدند

 .دیده میشد

ای که داشتم، دستم را به درخت کناری ام زده و سرم را محکم رگیجهبه علت س. تصاویر از بین رفتند

 .شاهزاده با عجله به سمتم آمد. فشار دادم

 ...چی شد؟ چرا-

 .صدایی سخن او را قطع کرد

 !برادر-

او همان دختر در تصاویر مبهم بود و این از . به سمت صدا برگشته و تمام تعجبم را در چشمانم ریختم

چشمان سیاه رنگش دقیقا . تر به او بنگرمشد دقیقموهای قرمز رنگش باعث می. داشتنظر من امکان ن
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 .او با تعجب به من نگاه کرد. مثل پیشبینی بود

 !دانستماین تصاویر چه معنایی داشتند؟ نمی

*** 

 :فصل سه

 «ای عجیبآینده»

دانستم که من چرا قبل از وقوع باید می. بی توجه به اطرافم و شاهزاده اورالندو به سمت قصر ملکه دویدم

البته این کامال روشن بود؛ شاید واقعا آینده داشت برایم قابل پیشبینی . اتفاقی آن را پیش بینی کردم

ست خوارفتم، به پدرم برخورد کردم که میطور که نفس نفس زنان به سمت قصر ملکه میهمان. شدمی

 :تم بازگشت و گفتتا متوجه حضورم شد، به سم. بر اسبش سوار شود

 .هنوز درمانت تمام نشده! تونی با من بیایتو نمی. متاسفم آنجال؛ ولی من باید به قصر برگردم-

 .فهمیدمباید راز این اتفاق را می. توانستم اکنون به قصر بازگردممن نمی

 .تر از نگهبانی از من دارهاون کارهایی مهم. فقط الیس رو با خودتون برگردونید! حتما-

 .ی احترام گذاشته و خواستم بروم که پدرم محکم مچ دستم را گرفت و نگذاشت برومنشانه

 چرا از بیماریت چیزی به من نگفته بودی؟-

 !متاسفم پدر-

 .دادیولی تو باید همه چیز رو توضیح می-

 .خواممعذرت می. نخواستم بهتون فشار بیارم. اون روزها سرتون شلوغ بود-

 .موش کرداین قضیه را فرا

 !باشه؛ ولی امیدوارم امشب بتونی به جشن بیای-

 .متعجب شدم

 جشن؟-
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 !داورین لند-

 .چشمانم را گرد کردم

 .رسونمحتما خودم رو می. اصال یادم نبود که جشن امشبه-

در را کوبیدم؛ خدمتکار بانو در را . دستم را که رها کرد، به سمت کاخ دویده و خود را به اتاق ملکه رساندم

 .باز کرد

 .باید ملکه رو ببینم-

پس از ادای احترام ملکه با دیدنم . خوانداو پشت میز نشسته و کتاب می. خدمتکار اجازه ورود را به من داد

 .لبخند دندان نمایی زد

 آنجال، قدم زدنت تموم شد؟-

 ...من...بانو-

 اتفاقی افتاده؟-

 .من در جنگل با پسرتون روبه رو شدم-

 اورالندو؟-

 !اسم شاهزاده، اورالندو بودپس 

زدم، لحظه ای سرگیجه گرفتم و بعد یه تصاویر مبهم به سرعت از زمانی که داشتم باهاش حرف می-

 ...چند دقیقه بعد .چیزی که دیدم یه دختر شبیه به شما بود. جلوی چشمام گذشتند

 :سکوت کردم که ملکه، شکاک حرفم را ادامه داد

 ....درست چند دقیقه بعدو تو اون دختر رو دیدی،  -

 کامال درسته؛ ولی اون کی بود؟-

 !دخترم اوریانا-

 .توانست در آینده عذاب آور باشداین می. دانستم که قرار است آینده را پیش بینی کنمنمی
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 این چیز خوبیه؟ که آینده رو ببینم؟-

 :مرا مطمئن کرد

 .بینی حقیقت نیستنتمام چیزهایی که می-

 رو تغییر داد؟یعنی میشه اون -

 !اره؛ ولی تنها به دست خودت-

 :لرزان گفتم

 فقط؛ خودم؟-

کردم که آلیس قرار است توسط چند حیوان دریده شود، باید به کمکش یعنی اگر پیش بینی می

 .به گمانم درمانگری و یا جاودانه بودن بهتر بود. شتافتم؟ دقیقا مثل کاری که او در جنگل با من کردمی

 ینده شدنیه؟تغییر در آ-

 !شک نکن-

 و اگر نتونم اون رو تغییر بدم چی؟-

 .هر چیزی که دیدی اتفاق میوفته-

 !و اگر از توانم خارج باشه چی؟مثال کشتن یه ادم جادوانه و یا خشک کردن یه دریاچه-

 هیچ چیز به تو الهام نمیشه مگر اینکه قابل تغییر باشه-

 !ممنونم بانو-

امیدوارم چیز سختی به  .تواند مفید یا مضر باشددانستم این خصوصیت میمین. از اتاق ملکه خارج شدم

 .اگر از توانم خارج باشد، باید در عذاب آینده بسوزم. من الهام نشود

 !شاهزاده-

 .کرداو داشت با تعجب به من نگاه می. سرم را باال آوردم. صدای اورالندو مرا از فکر بیرون آورد

 غ چه اتفاقی افتاد؟تونم بپرسم توی بامی-
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آن ها . همه چیز را برایشان توضیح دادم؛ البته مجبور بودم. در همان زمان اوریانا هم به جمع اضافه شد

 :اوریانا خوشحال گفت.دانستند یک الف بودند و همه چیز را می

 !باالخره یک نفر هم پیدا شد که تونست آینده رو پیش بینی کنه-

 :پرسیدم

 چرا؟-

 :ارد بحث شداورالندو و

 .تونه آینده رو ببینهاون تنها الفی در قصره که می-

 .من هم تقریبا خوشحال شدم

 واقعا؟-

 :من واقعا خوشحال بودم و از طرفی ناراحت

 .اما این خصوصیت معایبی هم داره-

 :اورالندو توضیح داد

 .تونید جلوی وقوع اتفاقات رو بگیریدشما می! این خیلی خوبه-

 .نگران شدم

 و اگر نتونم چی؟-

 .اوریانا به کمکم شتافت

 .کنناطرافیان بهتون کمک می-

 .نفس عمیقی کشیدم

 !امیدوارم-

*********** 

ها هر سال آن را در جنگلی آن .ها پیمان اتحاد بسته شدها و انسانامروز سالگرد روزی بود که میان الف



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 19 

 .گرفتندمیان دو سرزمین یعنی داورین لند جشن می

 .توانم خود را به آنجا برسانم یا نهدانستم که میستم که امشب در آنجا جشنی برپاست؛ اما نمیدانمی

 .در همان زمان خدمتکاری وارد اتاق شد. امیدوار بودم بتوانم به همراه شاه و ملکه به داورین لند بروم

 .بانو، باید برای جشن آماده بشید-

 .عالی بودخواستم برای جشن آماده شوم و این من می

 !حتما-

 .کنیمکمی بعد حرکت می-

به  .به سمت پنجره رفته و به آسمان پر ستاره خیره شدم. و پس از تمام شدن حرفش از اتاق بیرون رفت

 .گفت؛ اما اکنون او دیگر نبودهمیشه به آسمان خیره شده و برایم داستان می. یاد مادرم افتادم

راهن یک پی. جو میان لباس ها، یکی را برگزیدموپس از جست. هایی که در کمد بود رفتمبه سمت لباس

ل آستین هایش به طرز زیبایی هاللی شک. های بانو دنیرادقیقا مثل لباس. بلند الفی که کامال سفید بود

 .بودند

 ها را بهها را دیدم که به مردم حمله کرده و خانهتصاویری مبهم از اورک. ای دوباره سرگیجه گرفتملحظه

 !این هولناک بود. آتش کشیدند

اگر حقیقت باشد چه؟ باید به شاه خبر دهم؛ ولی اگر دروغ . قلبم داشت بیرون میزد. تصاویر ناپدید شدند

نه . ندتوانستند به بقیه بگویها میآن. بینندهای دیگری مثل اوریانا هستند که آینده میباشد؟ حتما الف

 !ست دردسر ساز شودتوانگفتم؛ چون مینباید به کسی می

بانو دنیرا،  از دور. های سلطنتی به ترتیب پشت سر هم ایستاده بودندکالسکه. با عجله به سمت باغ دویدم

 .اوریانا خندید و به سمتم آمد. به سمتشان رفته و ادای احترام کردم. شاه آرنولد و فرزندانشان را دیدم

 !ماستجشن این سال بی نظیره؛ چون شاهزاده آنجال با -

 .سرم را خم کردم
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 !این نظر لطف شماست-

 :اورالندو او را مسخره کرد

 بینه؟چون او تنها کسیه که مثل تو آینده رو می-

 :در همان زمان شاه گوشزد کرد

 !همگی سوار بشید، باید راه بیفتیم-

 :ای اشاره کرد و رو به ما ادامه دادسپس به کالسکه

 .ستهااین کالسکه برای شما شاهزاده-

ده دانستم بابت آن پیش بینی مزخرف رنگم پریمی. به اورالندو و اوریانا نگریسته و به کالسکه اشاره کردم

پس از ورود من به . ها لبخندی زده و سوار شدندآن .است؛ اما امیدوار بودم کسی متوجه آن نشود

 .آمداین با عقل جور در نمی. متوانستم از فکر آینده بیرون بیاینمی. کالسکه، درشکه چی به راه افتاد

ها بی عقل تر از این بودند که بتوانند رهبری آن. ها پنجاه سال بود که به سرزمینی حمله نکرده بودنداورک

 رهبرشان که بود؟. یک شورش را به عهده بگیرند

 مشکلی پیش اومده؟-

 ؟ این دیگر چه سوالی بود؟توانست پیش بیایدچه مشکلی می. صدای اورالندو مرا از فکر بیرون آورد

 چه مشکلی؟-

 :به زحمت لبخندی زدم. لرزیدندها به وضوح داشتند میآن. او به به دستانم اشاره کرد

 !فقط یه کم استرس دارم...فقط. نه؛ مشکلی نیست-

 :اوریانا متعجب شد

 !استرس؟-

نه فکر گوها ایند؛ ولی آنای مزخرف بودانستم که استرس من به خاطر جشن نیست؛ بلکه بخاطر آیندهمی

 .کردندنمی
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 !کنم داورین لند خطرناکهخب، احساس می-

 :اورالندو مشکوک شد. من حرف دلم را زده بودم. از گفتن این حرف کمی آرام شدم

 !خطرناک؟-

ستم از حداقل توان. در همان زمان کالسکه ایستاد. توانست به راحتی مچم را بگیردگفتم؟ او میباید چه می

. جنگل پر بود از شمع و فانوس و این خیلی باشکوه بود .اوریانا در را باز کرد. جواب دادن فرار کنم

سریع پیاده و به . ها پر بود از انواع غذاهاروی میز. ها با اتحاد اینجا را تزیین کرده بودندها و الفانسان

تم به خواس. کردیمها صبر مید تا آمدن آنبای. مردم خیره شدم؛ مثل اینکه منتظر شاه آرنولد و پدرم بودند

 .صدای اورالندو را از پشت شنیدم. ها بروم که حضور کسی را پشت سرم حس کردمسمت فانوس

 .کردیمما داشتیم صحبت می! شاهزاده-

بی توجه به حرفش راهم را ادامه دادم که ناگهان راهم را سد ! او به دنبال جواب بود و این یعنی دردسر

 :با تحکم و تقریبا فریاد زد. مثل این بود که از شنل شاهزاده بودنش بیرون آمده استکرد؛ 

ما باید  !ی دو کشور رو تعیین کنه، حتی اگر احتمال باشهاین ممکنه آینده! من باید بدونم شما چی دیدین-

 !برای همه چیز آماده باشیم

خواستم حرفی بزنم، چشمم به پشت سر تا . دادممن باید همه چیز را توضیح می. گفتاو راست می

دم کراصال باور نمی. پس حقیقت داشت! یک اورک؟. خواست به او حمله کندیک اورک می. اورالندو افتاد

 !که به این سرعت اتفاق افتاد باشد

 :بلند فریاد زدم

 !پشت سرت-

و کوبید و مشتی به با دستانش به گردن ا.او سریع و با یک حرکت برگشت و اورک را از پا در آورد 

 .صورتش زد؛ ولی با دیدن آن بسیار متعجب شد

 خوان؟جا چی میاونا این! ها؟اورک-
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و خانه ها  درخت. ام بوددقیقا مثل پیش بینی. به پشت برگشتم.در همان لحظه صدای فریاد مردم بلند شد 

ناله  .داد این بودچیزی که آزارم میها بسیار زیاد بود؛ اما شاید تنها تعداد اورک. سوختندهمگی داشتند می

 .:ای کردم

 !اوریانا-

او با تمام . با عجله به سمت مردم دوید و من هم به دنبال او رفتم. اورالندو هم متوجه نبود اوریانا شد

همان لحظه اورکی از پشت به اورالندو حمله . قدرت اسم اوریانا را صدا میزد؛ ولی اصال اثری از او نبود

واقعا ترسناک بود که من اکنون تقریبا تنها . او بیهوش شده بود. ا تنه ی درختی به سرش کوبیدکرده و ب

 !در همان لحظه چیزی محکم به سرم خورد، درست همان جای کبود. قدمی به عقب برداشتم. شده بودم

*** 

 :فصل چهار

 «در چنگال دشمن»

و ا. طور چشمانشست و پایش بسته بود؛ همینتا چشمانم را باز کردم، با اورالندو رو به رو شدم که د

اق یک ات. نگاهی به اطرافم انداختم. به دیوار تکیه زده و از هوش رفته بود. خیلی با من فاصله نداشت

 حتی! این چندش آور بود. چرخیدندهایی بزرگ و کوچک برای خود آزادانه میکثیف که سرتاسر آن موش

هایی که مرا در بر گرفته بودند، به شدت آزارم طناب. وی سرم نبودهایم پاره شده و دیگر تاجی رلباس

ن از فکر این که آ! هاما االن در چنگال دشمن بودیم؛ اورک. توانستم کمی تکان بخورمحتی نمی. دادندمی

موجودات منفور به من دست بزنند، حس واقعا چندش آوری به من دست داد؛ ولی جنگ چه میشد؟ بر سر 

 سرزمین چه آمده بود؟ مردم و دو

 :با صدایی خفه اورالندو را صدا زدم

 !بیدار شو! هی اورالندو-

 .بلندتر صدا زدم. ای نداشتهیچ فایده
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 .کشنها ما رو میاگه بیدار نشی اون-

دانستم فکری که اکنون در سر دارم می. آمدهیچ کار دیگری از دستم بر نمی. که واقعا بیهوش بودمثل این

 .طانی است؛ اما چاره دیگری نداشتمبسیار شی

 :زیر لب زمزمه کردم

 !من واقعا متاسفم-

و  ای فکش منقبضلحظه. نفس نفس میزد. سراسیمه به هوش آمد. و با پایم محکم به شکمش کوبیدم

ه متاسفانه دستانش بست. گونه شده استی من ایندانستم که به خاطر ضربهمی. هایش سرخ شدگونه

 .ای پس از دیدن اطرافش درد را از یاد بردلحظه .کشیدگرفت و فریاد میش را میبود، وگرنه دل

 ما کجاییم؟-

 :پرسیدم

 ...هاچیزی به یاد نمیاری؟اورک-

 .اش وحشت زده شدچهره

 پس اوریانا کجاست؟-

 .ماتم زده شدم

 .بقیه هم ما رو گم کردن. ما گمش کردیم! دونمنمی-

 پس چه بالیی سر بقیه میاد؟-

 .گیری بود، اصال از االن و آینده خبر ندارماین یه نوع غافل.ها جنگ رو شروع کردن اورک-

 .عصبانی شد

 !دونستیتو همه چیز رو در مورد این جنگ می-

 .سعی کردم از خودم دفاع کنم

 .این بیشتر از یه پیش بینی نبود-
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 !ی سر دو سرزمین میاداالن مشخص نیس که چه بالی. دادیتو باید احتمال همه چیز رو می-

 !شدممن باید شرمگین می. گفتاو راست می

حداقل . پدرم و شاه آرنولد هنگام شروع جنگ اونجا نبودن! هنوز امیدی هست... من واقعا متاسفم؛ ولی-

 .تونیم امیدوار باشیممی

 .اورالندو متعجب شد

 !ها نقشه ی یه شورش رو بکشنولی این خیلی عجیبه که اورک-

 !ی این جنگهفر پشت پردهیه ن-

 .ی حرفم را دادادامه

 !که صد در صد یه اورک نیست-

. شدندها داشتند نزدیک میآن. کردمجا حس میبوی منفورشان را از همین. ای دماغم چین افتادلحظه

 :غرید. اورالندو هم متوجه حضورشان شد

 !ای دارنمعلوم نیست دوباره چه نقشه. اونا اینجان-

در این مورد واقعا . ها به سمتم آمده و طنابم را باز کردیکی از آن. زمان دو اورک وارد اتاق شدند در همان

بود  اورکی که در کنارم ایستاده! از او متشکر بودم؛ ولی این باعث کم شدن عصبانیتم نمیشد؛ به هیچ وجه

 :گفت

 .خواد تو رو ببینهجناب هوک می-

 اون دیگه کیه؟! هوک؟-

 !کر ماستسردار لش-

 .به اورالندو اشاره کردم

 پس اون چی؟-

 .نگاهی چندش آوری به اورالندو انداخت
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 !کشیممی...اون رو. یک الف؟ فکر نکنم به دردمون بخوره-

 :صدایم را باال بردم. طور چشمان منچشمان اورالندو گرد شد، همین

 ...کنی؟ اوندونی اون کیه که اینطور راجع بهش صحبت میاصال می! کشینش؟می-

 :در میان حرفم پرید

 !انسان عوضی! پس دیگه تو کارم دخالت نکن. برام مهم نیس کیه-

 .پریدگونه به من توهین کرده و در میان حرفم میاولین بار بود که کسی این. واقعا عصبانی شدم

رخون سیاه .ای زدمشمشیری را که در دست اورک دیگری بود کشیده و سر ان اورک بد ذات را در لحظه

من چه کردم؟ برای اولین بار در عمرم کسی را . ای به خود آمدملحظه. ی شمشیر را کثیف کرداو لبه

 ی روبه رویماو هم داشت با تعجب به من و صحنه. کشتم؟ آن هم یک اورک؟ به سمت اورالندو بازگشتم

 طرفشمشیر را به آن. رون دویدای صدای فریاد اورک دیگری بلند شده و از اتاق بیلحظه. کردنگاه می

 .پرتاب کرده و روی زمین زانو زدم

 !دونستم آدم کشتن هم از دست شاهزاده خانم بر میادنمی-

 .نفس راحتی کشیدم

 !یه حادثه بود-

 مطمئنی؟-

 !نه...خب-

 .اون دو تا رو ببرید-

 :ا مسخره کردمخودم ر. آمدندچندین اورک داشتند به سمت ما می. هر دو به سمت صدا چرخیدیم

 !وقت محاکمه هم رسید-

 !ها که کاری ندارهکشتن اورک-

 :مرا که گرفتند زیر لب زمزمه کردم
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 !بینمت دوست منبعدا می-

مرا از اتاق . به گمانم او هم چنین حسی داشت. خودم هم از دادن این پسوند به اوالندو افتخار کردم

ود و برایم شدانستم راه پله به کجا ختم مینمی. طوالنی بودی عظیم و جلوی اتاق یک راه پله. بیرون بردند

 :رو به اورکی که مرا محکم چسبیده و ول کن نبود گفتم. هم اصال مهم نبود

 !این بوی گندت االن من رو از پا در میاره. خواهشا ولم کن-

مکن مرا برای ترین وقت ماگر در دست خودش بود، در کم. زیر لب پوفی کرد و کمی از من دورتر شد

 .بردشام با خود می

 :یکی از اورک ها قبل از ورود اعالم کرد. از راه پله باال رفته و به اتاقی رسیدیم

 !جناب هوک، اون اینجاست-

 :صدای خش داری به گوشم رسید

 !بیارش داخل دیگه احمق-

لیل با پای خود به به همین د. ها را ببینمکه سردار اورک. ام بدجوری تحریک شده بودحس کنجکاوی

 .دهان شیر رفتم

 گونهاو چه. یک اورک چاق که روی تختی نشسته و به من زل زده بود. پس از کنار رفتن پرده او را دیدم

 با دست به بقیه. در دلم به او خندیدم. توانست سوار اسب شود و یا بجنگدیک سردار بود؟ او که نمی

 خواهد چه چیز هایی را زیر زبانم بکشد؟دانست که مییچه کسی م .اشاره کرد که با من تنها شود

 :با پوزخند پرسید

 هایی؟تو شاهزاده سرزمین انسان-

 چرا نباید باشم؟-

 :بی توجه به جوابم گفت

 !طور شهامت داشته باشه و یک اورک رو بکشهخوره که اینبه یه شاهزاده نمی-
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 :توضیح دادم

 .خب یه شاهزاده باید به درد بخوره-

 :یان بحث دیگری پریدم

 دونی چه بالیی سر سرزمینت اومده؟می-

 .دوست دارم بدونم-

 .ما به اونجا نفوذ کردیم-

 :شجاعانه پاسخ دادم

 !تر از اون هستید که نقشه یه توطئه رو بکشید و پیروز بشیدعقلو این یعنی شما برنده جنگید؟ شما بی-

 رهبرتون کیه؟

 .اش را حفظ کرداو خونسردی

 !تر باهوشی هستی، دقیقا مثل رهبر مادخ-

 !حداقل رهبرشان یک موجود بوگندو نبود

 تون از گرفتن من چیه؟هدف-

پدرت حتما برای برگردوندن تک دونه فرزند و ! کنیمما از تو استفاده می. تو این جا یه گروگانی-

 .جانشینش تسلیم ما میشه

هر که پشت این ماجراها بود، یک استعداد ! الندوطور اورهمین. خواست از من استفاده کندپس او می

 !درخشان در به راه اندازی جنگ داشت

 !ات رو لو دادی، به همین سادگیباز هم بی عقلی کردی و نقشه-

 .آوردکم کم داشت جوش می

 .ام رو بگم یا نهاین برای من یا تو فرقی نداشت که نقشه-

 :پوزخندی زدم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 28 

 !ی با شهامتمنابود کنم، به هر حال من یه شاهزاده اتون روشاید من بتونم نقشه-

 :داد کشید. حال او واقعا عصبانی بود. و بعد لبخندی زیبا زدم

 خوای من رو بازی بدی؟می! ی ابلهتو ای دختره-

 ر نیست؟طواین. ات رو به من گفتیتو خودت نقشه. نگفتم مغزت کوچیکه؟ من که کاری به کارت نداشتم-

 :زد باز هم فریاد

 کس اون بیرون نیست؟هیچ-

 .دو اورک سراسیمه وارد شده و ادای احترام کردند

 !این دختر رو ببرید و توی سیاهچال زندانیش کنین-

آید؛ ولی امیدوار بودم که پدرم در دانستم اگر با روح و روان یک اورک بازی کنم، همین بال به سرم میمی

دو اورک به . البته اگر بودن من در این جا دردسر ساز نمیشد. دجنگ پیروز شده و همه آنان را نابود کن

به محل قبلی که رسیدیم، نبود اورالندو را حس کردم؛ یعنی او کجا . سمتم آمده و مرا از اتاق خارج کردند

 بود؟

*** 

 :فصل پنجم

 «افکار»

 :غریدم

 پس اورالندو کجاست؟-

 .هر دو متعجب شدند

 !اورالندو؟-

 :توضیح دادم

 .نی که همرام بودهمو-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 29 

شاید برای کشتنش تصمیم گرفته اند؟ با . شدمداشتم عصبانی می. ها عقل نداشتندهیچ کدام از آن

 حتی توجهی. ها دویدمها رها کرده و دوباره به سمت راه پلهخشونت تمام دستم را از بند اسارت آن دیوانه

راه پله ی طویلی بود و من این را . شدمر میمن فقط داشتم با سرعت تمام از آنجا دو. به پشت هم نکردم

پس از دقایقی دویدن از نفس افتادم و دیگر نتوانستم ادامه دهم؛ ولی حتما . از تمام نشدن راهم فهمیدم

 توانست اینجایک در چوبی بزرگ بود؛ اورالندو می. به سمت چپم نگاه کردم. رسیدندها به من میاورک

های دیگر بسیار این اتاق بر عکس سایر اتاق. هیچ کس در اینجا نبود. دمآرام درب اتاق را گشو. باشد

طور که محو دیدن اطراف بودم، متوجه آمدن کسی همین! حتی تخت خواب هم داشت. بزرگ ومرتب بود

در را . راهم را به سمت کمدی که در ضلع شرقی اتاق بود، کج و به سرعت در آن، جا خوش کردم. شدم

 .جا اتاق را زیر نظر گفتتوانست از همانکمد سوراخ کوچکی داشت که می. ظر ماندمبسته و سپس منت

ان؟ توانست چه باشد؟ یک انسپس می! او یک اورک نبود. فقط توانستم دستانش را ببینم. فردی وارد شد

 .پشت سرش یک اورک وارد شده و تند تند شروع به حرف زدن کرد. توانستم حدس بزنمنمی

 .تونن کمک زیادی باشنمی. ن دو تا شاهزاده رو گروگان گرفتیمقربان، او-

 .صدای آن شخص مثل ابریشم گوشم را نوازش کرد

 !باید بدجوری تهدیدشون کنیم. تنها گروگان بودنشون بس نیست-

 منظورتون چیه قربان؟ -

. و رهبرشان بودشاید ا .واقعا کنجکاو شده بودم بقیه حرفش را بدانم. صدایی از آن شخص بیرون نیامد

. ای در کمد باز شده و من روی زمین افتادملحظه .گوشم را به در کمد چسباندم؛ ولی باز هم صدایی نیامد

ا باز هایم رآرام چشم. دانستم که اکنون مرا خواهند کشت؛ اما هیچ اتفاقی نیفتادمی. چشمانم را بستم

ای بسیار زیبا، داشت به یک مرد جوان با چهره. اولین چیزی که دیدم، دو چشم مشکی خونسرد بود. کردم

آن مرد تا لحظاتی اصال تکان نخورد؛ یعنی قصد کشتنم را . این زیبایی طبیعی نبود. کردمن نگاه می

 قدرتش. ام را محکم گرفت و مرا به دیوار کوبیدتر از سرعت نور یقهنداشت؟ ولی در مدت زمانی کوتاه
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توانستم حدس بزنم که او یک انسان می. های کمرم را هم شنیدموانمن حتی صدای استخ. نظیر بودبی

من با چشمان خود دیدم که آن چشمان مشکی داشتند . نیست؛ اما هر چه بود اکنون بالیی به سرم میاورد

 !ترسانداین هولناک بود و داشت مرا می. دادند؛ از سیاه به قرمزتغییر رنگ می

 !ها بوی انسان میادیمطمئن بودم که توی همین نزدیک-

 :هراسان گفتم. این غیر ممکن بود

 انسان؟...بوی-

رو به اورکی که داشت . مچ دستانم به شدت درد گرفت! آن هم با تمام قدرت. مرا از چنگال خود آزاد کرد

 :نگریست گفتبا تعجب به ما می

 کنه؟اون اینجا چیکار می-

 .دونم قربانمن نمی...م-

دهانش را مثل شیری که  .باریدال از آن چهره ی خونسرد و فرشته گون، شرارت میحا. به سمتم بازگشت

اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد را به زبان ! او دو دندان نیش داشت. در حال غرش است باز کرد

 .آوردم

 !یه خون آشام؟-

 .تر مرا گرفتسرش را کج کرده و محکم

 .درسته-

 !ولی اونا که منقرض شده بودن-

 دونی که ما جاودانه ایم؟نمی. شیمگاه منقرض نمیما هیچ-

با این که از . ام کشید و در چشمانم خیره شددستانش را به حالت نوازش روی گونه. در کنارم زانو زد

 .دانستم که باید از آنها ترسیددیدن یک خون آشام بسیار جا خورده بودم؛ اما می

 .حرکت داد و لبخند ترسناکی زد دستانش را از روی گونه به سمت گردنم
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 !چه پوست لطیفی-

 :سرش را جلو آورد و زمزمه کرد. توانستم از جایم تکان بخورممن حتی نمی

ریده های من داگه به کسی چیزی درباره من یا چیزایی که شنیدی بگی، این پوست لطیف توسط دندون-

 .میشه

 !ی میگویم یا نه؛ این مزخرف بودتوانست تشخیص دهد که من به کسی چیزگونه میاو چه

 :او به من خیره شده و غرید

 !خونممن ذهنت رو می. حتی فکرش رو هم نکن که از دست من در بری-

توانستند بفهمند که پشت تمامی این حاال بقیه چگونه می. او مرا بسیار شوکه کرد و این خیلی بد بود

 :ر پشت سرش قرار داشت گفتها یک خون آشام است؟ او رو به اورکی که دماجرا

 .اون رو ببر به جایی که باید بره-

*** 

 .چالی تیره و تاریک در زیر زمین این ساختمان بردنددو اورکی که مسئول بردن من بودند، مرا به سیاه

با کشیدن دستم به روی . کردم در خالیی گیر افتادمطوری که احساس میبه. جا بسیار تاریک بوداین

در همان زمان صدای تکان خوردن چیزی را به خوبی حس . ر را پیدا کرده و به آن تکیه دادمزمین دیوا

 .کردم

 کی اونجاست؟-

 .ای به گوشم رسیدصدای خسته

 !چال شدجز اورک وارد این سیاهباالخره یه موجود به-

 .کردمخوبی حس میاو یک دختر بود و من این را به

 تو کی هستی؟-

 اسم تو چیه؟. مئن باش که یه انسانممن اسکارلتم و مط-
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 .اگر او یک انسان بود پس مهم نبود که بگویم من کیستم

 !هامن آنجالم، شاهزاده سرزمین انسان-

 .حتی در صدایش اثری از تعجب هم نبود. ممکن بود من دروغ بگویم. او حتی به من شک هم نکرد

 کنه؟خوشبختم؛ ولی یه شاهزاده خانم اینجا چیکار می-

 .اونا به سرزمینمون نفوذ کردن و من رو گروگان گرفتن-

 !اوه-

 .کنجکاو شدم

 جایی؟تو چرا این-

ون شها قصد دزدیدناورک .کردم و کلی حیوون داشتممن توی جنگل زندگی می...خب! اش طوالنیهقضیه-

 ...من باهاشون درگیر شدم و. رو داشتن

اصال . هاها گرفته تا راسوت زیادی داشت؛ از خرگوشاو هم حیوانا. به یاد آلیس افتادم. سکوت کرد

 .توانستم حالتش را در آن تاریکی توصیف کنمنمی

 !طورکه این-

توانستم صدای کشیدن دست و می. چال باز شده و چیزی به داخل پرتاب شددر همان زمان در سیاه

بود، در همان لحظه با تمام هر چه . گشتاو داشت به دنبال چیزی می. پاهایش را روی زمین حس کنم

اگر یک عنکبوت و یا .کردم من هم اکنون داشتم یک جسم سنگین را حمل می. قدرت به من برخورد کرد

 مار بود چه؟

کنم؛ هرچه بود، اینجا محل زندگی دانستم دارم چه میاصال نمی. با تمام توانم جیغ زده و تکان خوردم

 .م را گرفت و از رویم کنار رفتای چیزی محکم دهانلحظه. ها بوداورک

 !منم آنجال، اورالندو-

 :اسکارلت پرسید. تر وارد شودتوانست آرامخیالم راحت شد؛ اما حداقل می
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 اون دیگه کیه؟-

 .همراه من اومده. هاستشاهزاده الف-

 .صدایش غرق در شادی شد

 .من تا حاال دوتا شاهزاده رو مالقات کردم! امروز روز شانس منه-

 :توجه به اسکارلت، رو به اورالندو گفتمبی 

 تو رو کجا بردن؟-

 تو چی؟. پیش یه اورک که دائم داشت حرف میزد-

 .سعی کردم خون آشام را از ذهنم پاک کنم

 !پیش هوک، اون تهدیدم کرد-

 !کشنمونما باید از اینجا فرار کنیم؛ وگرنه می-

 !درسته-

 :رو به اسکارلت گفتم

 اری؟تو نظری برای فرار د-

 !جا جنگل تاریکهتنها راه فرار از این-

 .دانستم جنگل تاریک کجاستمن واقعا نمی

 جنگل تاریک کجاست؟-

 :اورالندو این بار جوابم را داد

 !گذشتن از اون واقعا سخته. اون جا یه جنگل پر از موجودات عجیب غریبه-

 !برای اونا غیر ممکنهدونم این کار طور رد میشن؟ تا جایی که من میها چهپس اورک-

 .آمداسکارلت به نظر دختری دانا می

 !اونا یه پشتیبان دارن-
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 .امیدوارم بتونیم از پسش بر بیایم-

 .کردفکر خون آشام داشت مرا دیوانه می

 خونه؟چطور یه خون آشام فکرت رو می-

 :اورالندو متعجب شد

 !پرسی؟ نسل اونا دیگه منقرض شدهچرا می-

 :ای توضیح دادیچ مقدمهاسکارلت بدون ه

 .خوننزنن و فکرت رو میاونا توی چشمات زل می-

 .کنجکاوتر از قبل پرسیدم

 طوری؟فقط این-

 .چشمان اورالندو برق زد؛ البته در آن تاریکی، دیدن برق چشم او کمی به دور از عقل بود

 !صد در صد-

رساندم، حتما ن را به گوش اورالندو میدانستم اگر آاصال نمی. و این یعنی او به من دروغ گفته بود

 .توانست کاری انجام دهدمی

در همان لحظه دوباره تصاویری مبهم از . سردردی خفیف باعث شد تا چشمانم را روی هم فشار دهم

هوک داشت ! کشتم، آن هم در برابر چندین هزار اورکمن داشتم اورالندو را می. جلوی چشمانم رد شدند

 ...تیری که در دستم بود را به سمت اورالندو رها کرده و. نگریستمیبا لبخند به من 

 .صدای اسکارلت مرا از فکر بیرون آورد. من قصد کشتن اورالندو را نداشتم. این بسیار وحشتناک بود

 چی شد؟-

 !کردمداشتم فکر می-

 .اورالندو کنجکاو بود

 چی به فکرت رسید؟-
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 .صدایم خیلی خسته بود

 .هیچی-

 :ترین لحن ممکن گفتت با احمقانهاسکارل

 !ممنون از اینکه به مغزت زحمت دادی-

کردم؟ چه جوابی به بانو دنیرا گونه بود، من چه باید میاگر آینده دقیقا همین. دوباره در فکر فرو رفتم

 !دادم؟ اصال این غیر ممکن بود که من اورالندو را بکشممی

 باز هم پیشبینی کردی؟-

اورالندو مرا به خود آورد و باعث شد کمی دست و پای خود را گم کنم؛ اما اصال جای تفاوت صدای بی

نباید مثل مرتبه قبل پنهان کاری . ها باهوش بودندی الفاو یک الف باهوش بود؛ یعنی همه. تعجب نبود

 .کردممی

 !آره-

 .تفاوت بودهنوز هم خسته و بی

 خوای بگی چی دیدی؟نمی-

 .رساندن آن، آسیبی به من میشاید او پس از شنید

 کشی؟مطمئنی که من رو نمی-

 .قصد داشت مرا بترساند

 !نه؛ البته شاید-

 .من هم واقعا ترسیدم

 !من، دیدم که تو رو کشتم-

 :اصال صدایی از اورالندو بیرون نیامد؛ اما اسکارلت نالید

 !ها رو بکشی، تاسف بارهتو قراره شاهزاده الف! وای، چقدر پیچیده-
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 .واقعا غیر باور بود. این حرف تن مرا بیشتر لرزاند

***** 

 .چند ساعتی بود که صدایی از اسکارلت و اورالندو شنیده نمیشد. دانستم اکنون چه موقع از روز استنمی

تم چه دانسنمی. شدت در فکر فرو رفته بوداورالندو پس از شنیدن این خبر به. به گمانم خوابیده بودند

 .باید بکنم

 .چال مرا از جا پراندصدای در سیاه

 !همتون بیاید بیرون-

من . چال بیرون آمده و از آن خارج شدیمهر سه از سیاه. باالخره صدای تکان خوردن آن دو را شنیدم

موها، چشمان و حتی . ی او دقیقا برعکس اورالندو بودچهره. باالخره توانستم چهره اسکارلت را ببینم

 :و به من گفتر. پوستی تیره داشت

 !زیبایی-

 :نیمچه لبخندی زدم

 !منم باالخره دیدمت-

در چندصد متری قلعه، میدانی پر از اورک . از قلعه خارج شدیم. ترسانداینجا فقط سکوت اورالندو مرا می

 !کشتماینجا دقیقا مکانی بود که من او را می. آینده با سرعتی باور نکردنی رسیده بود. بود

 .نگریستهوک در باالی میدان روی تختی نشسته بود و به ما می. ط میدان رسیدیمهر سه ما به وس

 :صدای هوک بلند شد. ای سکوتی سنگین اطراف را فرا گرفتلحظه

ها خوایم الفامروز ما می .ما امروز اینجا جمع شدیم تا به تماشای جنگ و جدل میان شاهزادگان بپردازیم-

 !زیم تا بتونیم در جنگ پیروز بشیمها رو به جون هم بنداو انسان

اورالندو آرام به من نزدیک شده و در . از بین برد ها سکوت را به طرز باورنکردنیی اورکصدای هلهله

 :گوشم نجوا کرد
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نش کنن؛ فقط نیاز به یه تباید فرار کنیم؛ وگرنه اونا سرزمین مارو نابود می. نقصهی بیاین یه نقشه-

 !داریم

 کردم؟باید چه می. شد و حالم بد بودت سست میپاهایم داش

*** 

 :فصل ششم

 «من قاتل نیستم»

یک  حال سه تیر و. حتی اسکارلت را هم گرفتند. رویم بستندی درختی، دقیقا روبهآنها اورالندو را به تنه

 .دوباره هوک شروع به حرف زدن کرد. کمان در دستان من بود

 پس. میرناگه از این کار سر باز بزنه، هم اون و هم الف می. و بکشهانسان سه تا فرصت داره تا الف ر-

 !همین االن تمومش کن

من قاتل نبودم؛ اما اگر در آینده قاتل . چشمان اورالندو را که دیده و سعی کردم جلوی عصبانیتم را بگیرم

به . روی اورالندو گرفتمتیر اول را در کمان نهاده و آن را روبه . کردمشدم چه؟ باید سعی خود را میمی

 .سعی کردم اصال به آن فکر نکنم. نگریستداشت با پوزخند مرا می. هوک که روبه رویم بود نگاه کردم

 طرف تراگر کمی آن. تیر اول را رها کردم. رودلرزید که مطمئن بودم تیر به خطا میدستانم به حدی می

 .زونی زداورالندو لبخند مح. دریدخورد بازوی او را میمی

 .تر پرتاب کردماز عمد آن را به چند متر آن طرف. تیر دوم را در کمان نهادم

بانو  به یاد حرف. مردیمکشتم، هردویمان میاگر او را نمی. نفسی عمیق کشیدم. به تیر سوم نگریستم

ما به  .به یادم امد توانستم آینده را تغییر دهم؛ اما چگونه؟ این بار هم صدای اورالندومن می. دنیرا افتادم

 .یک تنش نیاز داریم

لبخند  .تیر را روی پیشانی اورالندو نشانه گرفتم. تصمیمم را گرفته، دلم را سنگ کردم و چشمانم را کور

 !هوک وحشتناک بود
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اورالندو با ناراحتی به من خیره شده بود، . تیر را محکم کشیدم؛ اما برای رها کردنش اندکی صبر کردم

 !بخشیدیباید مرا م

تیر مستقیم به چشم راستش خورد و اکنون من . در لحظه ی آخر تیر را به سمت هوک گرفته و رها کردم

حواس .ها به سمت هوک یورش بردندی اورکهمه .میدان شروع به لرزیدن کرد. یک فاجعه آفریده بودم

مت با س. دان سختی هم نبودکار چن. هیچکس به ما نبود و من به همین راحتی آینده را تغییر داده بودم

 .لبخند زیبایی زد. اورالندو دویده و مشغول باز کردن طنابش شدم

 !دونی که تا حاال دو بار من رو غافلگیر کردی؟ تو حتی من رو از مرگ حتمی نجات دادیمی-

 !باید فرار کنیم-

 .با هم به سمت اسکارلت دویده و او را از بند رها کردیم

 !لی ما باید بریممتاسفم اسکارلت؛ و-

 .کنمیه روز لطفت رو جبران می-

من حتی به گرد . جوابی ندادم، در عوض اورالندو محکم دستم را گرفته و با سرعت شروع به دویدن کرد

کرد و این باعث شده بود که حتی فرصت نگاه او داشت تمام وزن من را حمل می. رسیدمپایش هم نمی

 .مکردن به پشتم را هم نداشته باش

 !ها دور شدیم، ایستادپس از اینکه به اندازه کافی از قلعه اورک

 .باید به جنگل تاریک بریم-

 :نامطمئن پرسیدم

 مطمئنی که از پسش بر میایم؟-

 .سرش را تکان داد

 .متر به اونجا بریحاال بیا سریع! خوریماگه نریم و بهشون کمک نکنیم، شکست می. باید بتونیم-

*** 
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یک . تر شد تا باالخره به جنگل رسیدیمت دویدن، راه جلوی رویمان هر لحظه تاریکپس از یک ساع

 !جنگل معمولی بود؛ یعنی اصال عجیب و غریب نبود

 !اساینجا که مثل جنگل های دیگه-

 .تر شداو به من نزدیک

 !اینجا وحشتناکه. به ظاهرش نگاه نکن-

ه او خود را ب. اما اکنون کمی دلهره به سراغم آمده بود من واقعا قبل از گفتن حرف اورالندو ترسی نداشتم؛

 .چسباندم

 !نباید از هم جدا بشیم-

درختان . حتی صدای آواز پرندگان و یا جست و خیز حیوانات. آمدوارد جنگل شدیم، هیچ صدایی نمی

ود و نمناک ب زمین. ها گذشتقدر در هم پیچ و تاب خورده بودند که به راحتی نمیشد از میان آنسرسبز آن

 .تنها بویی که میامد، بوی خاک خیس بود

 .با احتیاط وارد جنگل شدیم. حال بودم که تا کنون اتفاقی نیوفتاده استحداقل خوش. کمی جلو رفتیم

 :نگریست گفتطور که با دقت به اطرافش میاورالندو همین

 چی شد که من رو نکشتی؟-

 :م، گفتمنگریستهمانطور که کنجکاوانه به طراف می

 !تونه تغییر کنهآینده می-

 .او یک تای ابرویش را باال انداخت. به سمتش چرخیدم

 طور این کار به ذهنت رسید؟چه! اما این بار عقیده تو تغییر کرد-

 .باز هم به سوالش، جدی پاسخ ندادم

 !کنینهای زیادی به من میها کمکشما الف-

ای ایستاده و داد، لحظهطور که با کنجکاوی راهش را ادامه میهمان. او سکوت کرد و جواب من را نداد
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 .این کارش غیر منتظره بود. محکم دست مرا گرفت

 اتفاقی افتاده؟-

 .گوشش را تکان داد

 .یه صدایی شنیدم-

ها معموال از حواس بسیار قوی برخوردار بودند و این طبیعی بود که هر چیزی را که افراد معمولی الف

 .را بشنوند شنیدندنمی

 .خود خودت رو نگران نکنبی. ای بودهخب شاید صدای افتادن برگ یا میوه-

او یک ببر سفید بود که اکنون یک متری من . خواستم قدمی بردارم که صدای غرشی مرا از جا پراند

ار لین باو. کرداش مرا وحشت زده میآن چشمان آبی. قدش دو برابر من و حتی اورالندو بود. ایستاده بود

و در دلم واقعا از اورالند. توانستم تکان بخورماز ترس حتی نمی. دیدمنگاه خیره یک ببر را از نزدیک می

 همان لحظه صدایش به گوش رسید. معذرت خواهی کردم

 !از جات تکون نخور؛ وگرنه خوراک امروزش میشی-

 !ه بشممن دوست ندارم خوراک این موجود عظیم الجث. خواهشا به دادم برس-

 :او مرا دست انداخت. ای از ترسم کم شوددستان اورالندو را محکم فشردم تا شاید ذره

 ای میشی؟به نظرت خوراک خوشمزه-

 :به سمتش برگشته و غریدم. اش جواب دهماصال در حالتی نبودم که به آن شوخی مسخره

 .من رو مسخره نکن-

. دانستم که کارم تمام استمی. شت گرد میشدمن اکنون تکان خوردم؟ چشمان اورالندو کم کم دا

تا دقایقی صدایی به گوش نرسید تا این که اورالندو . تر شودچشمانم را بستم تا حداقل مرگ برایم آسان

 :گفت

 .هات رو باز کنچشمات! هی ترسو-
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 .کرداو حتی در آن دنیا هم مرا ول نمی

 کنی؟تو این دنیا هم ولم نمی-

 .میزددر صدایش تعجب موج 

 مگه تو مردی؟-

ه هیچ چیز آنجا نبود پس دوباره ب. سرعت چشمانم را باز کرده و به سمت ببر برگشتممن نمرده بودم؟ به

 :غریدم. خندیداو داشت با یک لبخند مزخرف به من می. سمت اورالندو بازگشتم

 پس ببر کجاست؟-

 :لبش را چینی داد

 !باید حدس میزدم که اون نگهبان جنگله-

 .روهایم را باال انداختماب

 طور ما رو راه داد؟پس چه-

 .من به زبون خودم باهاش حرف زدم-

 وقت چرا من نشنیدم؟و اون-

 .باید راه بیفتیم.جور لب خونی بودیه-

 .او به سرعت از من جلو افتاد

******* 

سیار ندو این جنگل بطبق گفته اورال. تقریبا شب شده بود و ما حتی یک دهم راه جنگل را نپیموده بودیم

 :رو به او گفتم. طویل بود

 .تونیم حرکت کنیماالن شبه و نمی. باید یه جایی رو برای استراحت پیدا کنیم-

 !باشه؛ خب حق با توئه-

 .حداقل میشد استراحت کرد. چند دقیقه بعد به مکان کوچکی رسیدیم که درخت وجود نداشت و خالی بود
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 جا خوبه؟کنی اینفکر می-

 :پاسخ داد او

 .کنم خوب باشهفکر می-

 من هم بی مهابا. او سریعا آتشی درست کرده و از من هم دعوت کرد تا مثل خودش در کنار آتش بنشینم

 .وقتی که در کنارش نشستم، به یاد مطلبی افتادم. قبول کردم

 .من یه چیزی رو ازت مخفی کردم-

د نزدیک بو. اه و آتش به طرز عجیبی زیبا شده بودنیمرخش در نور م. او به من خیره و منتظر جواب شد

 .خواهم بگویمیادم برود چه می

! واسه همین فرار کردم و اومدم دنبالت. من بعد از دیدن هوک به همون اتاق اومدم و دیدم تو نیستی-

 ...ناگهانی سر از یه اتاق در آوردم و

حتی به مردنم هم . گفتمود چه؟ باید میگفتم؟ اگر آن خون اشام به من دروغ گفته بواقعا باید می

 !ارزیدمی

 .اون از من خواست تا به کسی چیزی نگم! به طرز عجیبی فهمیدم که پشت این جنگ یه خون آشامه-

من واقعا تعجب کرده . وهم برانگیز بود. او هنوز به من زل زده بود. اش هیچ تغییری ایجاد نشددر چهره

 !بودم

 اتفاقی افتاده؟-

 .آرامش تمام جوابم را داداو با 

 !کار خوبی کردی که گفتی-

از جایم . این کارش بیش از حد مرا کالفه کرده بود. او حتی تعجب هم نکرد و هنوز هم به من خیره بود

 :کردم به اطراف خیره شوم گفتمطور که سعی میبلند شده و همین

 .سر نکردمکنی شب سرد بشه؟ خب من تا حاال شبی رو بدون پتو فکر نمی-
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 .کردهای من توجهی نمیاو اصال به حرف

 .رزمت پنهون نکنگاه چیزی رو از همهیچ-

به سمتش . ها بودشاید منظورش به اورک. جنگیدمرزم خواند؟ من که با کسی نمیچه شد که مرا هم

 :بازگشته و خیره نگاهش کردم

 !کنم؛ اما خواهشا یه فکری برای امشب کنسعی می-

 .دوست داشتم بحث را عوض کنمنهایت بی

 !خب فکر کنم بتونیم از برگ درختای اطراف کمک بگیریم؛ اونا بزرگن-

***** 

 .کردنداین قطرات آب اذیتم می. کنددر خواب بودم که احساس کردم قطرات آبی به صورتم برخورد می

ه این شدم که اکنون قطرات فکر کردم اورالندو است که سعی در بیدار کردن من دارد؛ اما در بیداری متوج

به . گرفت و خورشید داشت محو میشدباران کم کم داشت شدت می .کندباران است که مرا اذیت می

باید سرپناهی برای خود میافتیم؛ وگرنه معلوم . سمت اورالندو چرخیدم که در چند متری من خوابیده بود

سرعت بلند شده و به. کرداشت مرا خیس میباران کم کم د. کشدنبود چه چیز هایی انتظارمان را می

تر او را محکم. با دستانم سعی در تکان دادنش دادم؛ اما او اصال تکانی نخورد. طرف اورالندو دویدمبه

. تکان دادم که در حرکتی ناگهانی محکم بازویم را گرفته، چاقویش را در آورده و روی گلویم گذاشت

این را از گرد شدن . او از دیدن من جا خورده بود! از ترس جا غش کنم، آن همنزدیک بود همان

باران هر . چاقو را آرام پایین آورد. لبش آرام تکان تکان خورد و دستانش لرزید. چشمانش فهمیدم

 !من واقعا یک انسان ترسو بودم. دویمان را خیس کرده بود و من هنوز از ترس قصد تکان خوردن نداشتم

کمی از  .هایم به او فهمانده بود که چقدر ترسیده اماین نفس نفس. جانم را بگیرندمخصوصا اگر قرار بود 

 :اورالندو دور شده و نفس عمیقی کشیدم

 !خواستم برای اینکه زیر این بارون خیس نشیم صدات کنممی...م -
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 .او هنوز هم ترسیده بود

 !اما مثل اینکه خیس شدیم-

 :چشمانم را بستم و فکم را منقبض کردم

 !متاسفانه-

 .از جایش بلند شد

 !کردم که تو باشیفکر نمی...من-

 .سعی کردم مسخره بازی در آورم

 !این عادالنه نیست. من دوبار جون تو رو نجات دادم؛ اما تو دو بار قصد جون من رو کردی-

طور چکید، همینآب از لباسانش می. ای روی لبانش جان گرفت و به خودش نگاهی انداختلبخند خسته

 !من

 .امیدوارم یه اونجا یه غار وجود داشته باشه! ها یه کوه بزرگهاین نزدیکی-

 شناسی؟جاها رو به خوبی میطور اینچه-

 .دنبالش رفتممن هم به. راه افتاداو به

 .جنگیدمجا میمن دوازده سال پیش این-

 مگه تو اون موقع چند سال داشتی؟! دوازده سال پیش؟-

 !لبیست و یک سا-

کردم او فقط چند سال از یعنی او اکنون سی و سه سال داشت؟ من یک دختر نوزده ساله بودم و گمان می

 !که متوجه تعجبم شدتر است؛ مثل اینمن بزرگ

حتی عمرمون هم چندین برابر ! ها نیمه جاودانیمما الف. خبریمثل اینکه تو از خیلی چیز ها بی-

 .مونمطور مید سال بعد همینمن تقریبا تا پانص. هاستانسان

ن ای. کردمخبر بودم در حالی که در کنارشان زندگی میگونه من از این ماجرا بیچه. دهانم باز مانده بود
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او اظهار . ای کرده و به خود لرزیدمآنکه بخواهم عطسهای بیلحظه. ریختموضوع اعصاب مرا به هم می

 :نظر کرد

 .تر هستیدکردم ضعیفکر میچه که فها از اونشما انسان-

 !طور باشمشاید فقط من این-

 .تو داری مریض میشی و ما هنوز سرپناهی پیدا نکردیم. این مهم نیست-

 !راست میگی-

 !او به جلو اشاره کرد

 .اما مثل اینکه رسیدیم-

مرتفع ترین ترین مشکلی که با آن مواجه بودم این بود که غار در یک غار در رو به رویمان بود و بزرگ

با عجله  .این لباس مهمانی بود نه لباس باال رفتن از صخره. هایم نگاهی انداختمبه لباس. جای ممکن بود

 .اورالندو هم متوجه مشکلم شد. به سمتش دویدیم

 با این لباس مشکلی نداری ؟-

 .ابروهایم را در هم کشیدم

 .امیدوارم نداشته باشم-

 .دستی به کمرش زد

 !م بتونی تا فردا بری باالولی فکر نکن-

دستانم را دور گردنش حلقه و خود را به او . به سمتم آمده و با یک حرکت مرا روی دستانش بلند کرد

توجهم به گوش . دقیقا مثل اینکه در حال پرواز بود. کرداو با هر جهش صخره ای را طی می. نزدیک کردم

ها نیمه آن. بوده و از زیبایی دسته کمی نداشتندها موجوداتی جذاب الف. های دراز و تیزش جلب شد

 !جاودانه بودند و قوی؛ حتی حس هایشان قوی بود و در کل موجوداتی تیزهوش بودند

من سرگیجه داشتم  .نفس عمیقی کشیدم. اصالمتوجه نشدم چه زمان رسیدیم. او مرا روی زمین گذاشت
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 :اورالندو بهت زده بود. و مطمئن بودم که مریض شدم

 .لرزیتو داری می-

 .ام اصال توجه نکنمسعی کردم به بیماری

 !مهم نیست-

 .دست به کار شد

 .بذار یه آتیش درست کنم-

شدت سرد بود و این مرا بسیار جا بههوای آن. در سکوت به دیوار غار تکیه دادم. کار مخالف نبودمبا این

هایم امانم را بریده دندان. دویده و کز کردمی آتش را که شنیدم سریعا به آن سمت صدای جرقه. آزردمی

. تنگریساصال حواسم به اورالندو نبود که داشت با تعجب مرا می. صدای تق تقشان روی مغزم بود. بود

 :توضیح دادم

 !میرممن دارم از سرما می! خواهشا شاهزاده بودنم رو فراموش کن-

رفت و این هوای متعادل مرا به خواب ز بین میسرما کم کم داشت ا. با این حرف کمی از تعجبش کم شد

 !کرددعوت می

*** 

 :فصل هفتم

 «دردسر»

می ک. او حتی با دستش هم مرا محکم گرفته بود. چشمانم را گشوده و سرم را روی شانه ی کسی یافتم

ن امن داشتم هذی. خواب و تبی که داشتم رویم اثر گذاشته بود. که دقت کردم فهمیدم او اورالندو است

 !گفتممی

 !ی گوش دراز، من بیدار شدمشاهزاده-

 .ی ریزش را شنیدم؛ اما لحنش هنوز جدی بودصدای خنده
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 !مثل این که واقعا حالت خوش نیست-

 .اش برداشتمسرم را روی شانه

 !من که حالم خوبه-

 .چشمانم هم با تالش بسیار باز بود. اما من اصال خوب نبودم

 دی تا باهاش پدرم رو بترسونم؟میشه گوشات رو بهم قرض ب-

 .سرش را عقب کشید

 مگه گوش من واسه ترسوندن بقیه است؟-

 :گیج بودم

 !دونمنمی-

 :تهدیدش کردم

 !من شوخی نکردم-

 :او هم جوابم را داد

 !منم شوخی نکردم-

 .های درازش کشیدمدستی به گوش

 !قدر بدچه-

 :او با من همدردی کرد

 !ه کسی نمیدمدونم؛ ولی من گوشم رو بمی-

 !حیف شد-

 تو چند سالته؟-

 !نوزده سال-

 !تریپس از من خیلی کوچیک-
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 .آره؛ من مثل تو عمر عجیب غریب ندارم-

 :او خندید

 عمر من عجیب غریبه؟-

 با جدیت تمام گفتم

 !حتی گوشاتم عجق وجقه-

 :غرولند کنان گفت

 ببینم تو چرا به گوشای من گیر دادی؟-

 !از روی حسادت-

 !آها-

 .صدای زیر لبش را شنیدم. پس از دقایقی سکوت کرد

 .تر خودمون رو به اونا برسونیمامیدوارم زودتر بارون بند بیاد تا سریع-

*** 

م کم هایتوانستم بگویم که هذیان گفتنمی. پس از دو ساعت باران بند آمده و ما قصد ادامه راه را کردیم

 :روبه اورالندو گفتم. شده بود

 دیگه بارون نمیاد؟مطمئنی که -

 .به آسمان نگاهی انداخت

 .طور نشون میدههوا که این-

پس از . پس از خروج از غار، اورالندو دوباره مرا روی دست بلند کرده و به پایین آورد. آماده رفتن شدیم

 :گذاشتن من روی زمین گفت

 .رسیماگه با همین سرعت حرکت کنیم تا یک ماه دیگه هم نمی-

 کنیم؟ باید چیکار-
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 ...باید از همین طرف بریم؛ ولی.یه راه میونبر همین اطرافه -

 ولی چی؟-

 !خطرناکه...اونجا یه کم-

 .سعی کردم اصال به چیز های وحشتناک فکر نکنم

 .ما باید برای نجات دو سرزمین هر کاری کنیم-

 !درسته-

تر و پیچش گیاهان ظه تاریکجنگل هر لح. آمدممن داشتم پشت سر اورالندو راه می. وارد جنگل شدیم

همه جا نمناک بود و خطر لیز . داشتحتی سکوت آنجا هم انسان را به ترس وا می. در هم بیشتر میشد

اورالندو مشغول باز کردن راه بود و هر گیاه را که سر . امیدوار بودم دردسر به دنبالمان نباشد. خوردن زیاد

به علت این که جلوی پایم را نگاه نکردم . آزردو این مرا می ها تمامی نداشتدرخت. راهش بود کنار میزد

اورالندو سریعا رویش را به سمتم . ای گیر کرده و محکم به زمین خوردمو مراقب نبودم، پایم به شاخه

بازگرداند و خواست دست مرا بگیرد که چیزی محکم دور پایم پیچ خورد و مرا محکم به سمت خود 

دوید؛ ولی اورالندو به سمتم می. ی هر چه بود قصد ول کردن من را نداشتدادی کشیدم؛ ول .کشید

 .رسیدسرعت کشیده شدن من بیشتر میشد و به همین دلیل به من نمی

 .به اطرافم نگاهی کردم. علت کشیده شدن روی زمین خراشیده شده بوددستانم به. ای پرت شدمدر چاله

اورالندو را با تمام قدرت صدا زدم؛ . ترساندجا مرا میآن سکوت. من در یک گودال تقریبا کوچک بودم

 چه توانستم از آنجا باال بروم؟ اصالمی. طول گودال زیاد بود. ایستاده و باال نگریستم. ولی جوابی نشنیدم

در کمال تعجب با . موجودی مرا به اینجا کشید؟ در همان لحظه صدای موجودی مرا وادار کرد تا بازگردم

ترین چیزی بود که تا کنون این هولناک. ترس تمام وجودم را فرا گرفت. وت بزرگ روبه رو شدمیک عنکب

حتی قدرت . توانستم از چشمان سیاهش بخوانم که قصد جان مرا کرده استمی .به تنهایی دیده بودم

دم قدمی مجبور ش .قدم آرامی برداشت و به سمتم آمد! تکان خوردن را نداشتم، چه برسد به فرار کردن
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ام را همانقدر که بود، حفظ کنم؛ اما مثل اینکه آن موجود منفور فقط منتظر حرکت عقب گرد کنم تا فاصله

م توانستعلت کوچک بودن گودال به هیچ جا نمیبه. با سرعت تمام به سمتم هجوم آورد.کردن من بود 

 !تحمل دردش غیر ممکن بود. وا رفتام فرو کرد که فریادم به هبا یک حرکت نیشش را در شانه .فرار کنم

او اورالندو بود که . خواست دوباره به سمتم حمله کند که با دفاع کسی مواجه شد. کمی عقب گرد کرد

 .عرق سردی روی پیشانی اش بود و نفس نفس میزد

احساس کردم پاهایم دیگر جانی ندارد و . کردمخوبی حس میهای بدنم بهحس درد را در تمام سلول

انگار چیزی . کردمخوبی حس میگرفت را بهخونی را که از شانه ام نشات می. ی زمین پخش شدمرو

ث سوزشش باع. توانستم دستم را باال بیاورم و روی زخمم را بگیرمحتی نمی. مکیدداشت خونم را می

! هایت چابک بودناو بی. کرداورالندو را دیدم که با تمام توان داشت مبارزه می .شده بود کمی عرق کنم

که عنکبوت را از پا در آورد، به سمتم دویده و در پس از آن. خوبی عنکبوت را زخمی کندتوانست بهمی

 .صورتش خیس عرق بود. کنارم زانو زد

 !دونم که تحملش سخته؛ ولی فقط چند دقیقه صبر کنمی-

او مرا روی دست  .تر استتحتی نتوانستم جوابش را بدهم و بگویم که تحمل این درد از سخت هم سخ

 .بلند کرده و با یک جهش از گودال بیرون پرید

 :سرش را کنار گوشم آورد و زمزمه کرد. مرا به اولین درخت تکیه داد و در چشمانم خیره شد

 !کنیتو نجات پیدا می-

یش ام پدیدار گشته بود، افزاحتی عرق سردی هم که روی شانه.زدممن داشتم از درد نفس نفس می

دستانش را روی بازوانم قرار داد و لبش را آرام  .ام کنار زد و به زخم خیره شدلباس را روی شانه. یافت

. دردش هزاران برابر بدتر از قبل بود. در یک حرکت رعدآسا مشغول مکیدن زهر شد. روی زخمم قرار داد

محکم بازوانش را گرفته بودم قدر آن. از شدت درد به بازوان او چنگ زده و فریادی گوش خراش کشیدم

 .هایم زخم شده بودکه جای ناخن
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 نفسی پر از درد. دستانم روی بازوانش شل شد و افتاد. توانستم کم شدن درد را حس کنمهر لحظه می

او دقیقا چه کرد؟ زهر را مکید؟ از جایش بلند شده و از . اورالندو سرش را روی بازویم برداشت. کشیدم

 .وری که دیگر او را ندیدمبه ط. من دور شد

اگر اورالندو به دادم . سوخت؛ اما قابل تحمل بودشدت میزخمم به. پاهایم هنوز هم توان ایستادن نداشت

 !نرسیده بود حتما مرده بودم

 .اورالندو بازگشت و رو به رویم زانو زد

 تو حالت خوبه؟-

 .فقط به تکان دادن سر اکتفا کردم

 .به موقع رسیدم! تدیگه زهری توی بدنت نیس-

 :دستش را به سمت زخمم برد و ادامه داد. بعد هم نفس عمیقی کشید

 !کشه تا کامل خوب بشهچند روز طول می. زخمت عمیقه-

به سختی . مگر اینکه قدرت درمانگری ای در کار می بود. این غیر ممکن بود که طی چند روز خوب شود

 .سخن به زبان گشودم

 چی بود؟...اون-

 .جز خودشون نباید از جنگل عبور کنههیچ موجودی به. ها توی جنگل کار گذاشتنموجوداتین که اورک اینا-

 .!جور چیزا زیادهاز این

 !این از دردسر اول. امحداقل خوشحال بودم که تا االن دوام آورده

 .سوزهروی زخمم زیاد می-

 :پس از مکثی کوتاه گفت

 !هاش خیلی تیز بودندونم؛ چنگالمی-

 .اش دستی کشیدمبه بازوان زخمی
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 !خواممعذرت می...دستت رو زخمی کردم...من-

 .دستی رویشان کشید. مثل اینکه تازه متوجه زخم هایش شد

 !کشیدن زهر کار طاقت فرساییه. حداقلش تو دووم آوردی! مهم نیست-

 .در کنارم به درخت تکیه داد. در این مورد کامال با او موافق بودم

 !لم که اتفاقی برات نیفتادحاخوش-

 :زمزمه کردم

 .!اگه تو نبودی من تا حاال مرده بودم-

 .ولی تو آسیب دیدی-

 .باز هم تو کمکم کردی-

 .بودمباید بیشتر مواظب می-

 :به سمتش چرخیده و گفتم. عصبانی شدم

 .خودت رو سرزنش نکن-

 .بانی شداو هم عص. زگشته و چشمانم را بستمام باای به حالت اولیهبا ناله. شدت تیرکشیدام بهزخم شانه

 !خوای زخمت دوباره خونریزی نکنه خواهشا تکون نخوراگه می-

پس از کمی فکر کردن، دارویی از درون  .به سمتم چرخید و به زخمم خیره شد.جوابی جز سکوت نداشتم

 :من واقعا متعجب شدم. لباسش بیرون آورد

 .صال توی موقعیتی نبودیم که به فکر چنین مواقعی باشیمببینم تو چرا دارو همراهته ؟ما ا-

 !ما درمانگرا همیشه داروهای ضروری همراهمون هست-

 مگه تو هم درمانگری؟-

 !آره-

 !خورهدرد میجور چیزها بهحداقل توی این-
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 .او سرش را تکان داد. و به زخمم اشاره کردم

 !این اصال خوب نیست-

 چرا؟-

 .رو درمان کنیمتونیم خودمون ما نمی-

 !این یه ضعف بزرگه-

 .دونم؛ اما خواهشا یه دقیقه سکوت کن تا من کارم رو بکنمآره می-

 .کرداو داشت با من به تندیی صحبت می. عصبانی شدم

 !کنیتو داری با تندی با من صحبت می-

 !جا مکان خوبی نیستشاهزاده بودن و غرورت رو کنار بذار؛ چون این-

 .کمی از دارو را روی زخمم پاشید. پس سکوت را ترجیح دادم. برگردم و حسابش را برسمامیدوار بودم 

 به چشمانش. او هنوز هم با دقت به زخم خیره شده بود. تکان شدیدی خوردم. اصال درمان کار سختی بود

 .کردمخوبی حس میها را بهجادوی درون آن. خیره شدم

 !تکون نخور-

 :جوش آوردم

 .تونم اصال کاری نکنممن که نمی .خب درد داره-

 .با نگاه نافذش به من خیره شد

 !من زو محکم بگیر-

 .با احتیاط کامل سعی کردم دستانم را روی زخمانش نگذارم. به حرفش گوش دادم

 ها وارد کنه؟تونه به سرزمینای میاون چه صدمه! هاستاون خون آشام، منظورم رهبر اورک-

 :بود،گفت طور که مشغول کارشهمین

 .اونا یه تهدید بزرگ برای ما بودن. ها و خون آشاما یه جنگ بزرگ رخ دادها پیش بین تمام سرزمینسال-
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ها هم هاشون مردن و خیلیبعد از جنگ خیلی .برای همین همه با هم متحد شدیم و شکست شون دادیم

ن هیچ خبری از اونا نبود؛ اما االتا صد سال پیش . ها گفتن که نسل اونا منقرض شدهبعضی. ناپدید شدن

 .معلومه که قصدش انتقامه. یکی از اونا دوباره برگشته

 !تونیم متحد بشیماگه صدسال پیش ما متحد بودیم االن هم می-

از  .اصال از کجا معلوم که پای خون آشامای دیگه وسط نباشه.فراموش نکن که اون یه لشکر اورک داره -

 .ها اون اتحاد قبل رو ندارنکدوم از سرزمینتر، تقریبا هیچ اون مهم

 !حتی قدرتمند هم هستن.ها چی؟ اونا که متحدنها و الفپس انسان-

 !هاستهای اونا فراتر از آدما و حتی الفقدرت. تو خون آشاما رو دسته کم گرفتی-

 .از جایش بلند شد! متحیر شدم. اطالعات او واقعا زیاد بود

 .جای تعجبه که دیگه دردت نگرفت. وم شدکار زخم تو هم تم...خب-

 .دستش را جلو آورد. قدر در موضوع غرق شده بودم که حتی درد را هم حس نکردمآن. گفتراست می

 تونی بلند بشی؟می-

 .با این که انرژی قبل را نداشتم؛ اما تصمیم به ادامه دادن کردم. دستش را گرفته و بلند شدم

 .باید بریم-

 !امیدوار بودم دیگر هیچ اتفاقی نیوفتد؛ اما غیر ممکن بود. افتادیمدوباره به راه 

*** 

 :فصل هشتم

 «قبیله»

 قدر دیگه باید راه بریم؟میشه بپرسم چه-

 .کنیمهای من، تا سه روز دیگه راهمون رو نصف میطبق حساب و کتاب-

 .ای سر دادمسرم را پایین انداخته و ناله
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 .این عذاب آوره-

 :ری پریدمیان بحث دیگ

 طوره؟زخمت چه-

 .من که تازه این موضوع را به یاد آورده بودم، چشمانم را گرد کردم

 طور ممکنه به این سرعت خوب بشه و جایی ازش باقی نمونه؟ این هم از هنرای درمانگریته؟چه-

 .سرش را زیرکانه تکان داد

 !خب؛ آره-

ای بزرگ وجود در این قسمت از جنگل رودخانه. ندشدراحتی دیده میها بههوا تقریبا روشن شده و درخت

 !دانمها را نمیآورد؛ اما الفداشت که انسان را به وجد می

 .راه افتادیممیشه کنار این رودخونه یکمی استراحت کنیم؟ ما از نیمه شب به-

 .سرعت قبول کردمثل این که خودش هم خسته بود؛ چون به

 :پرسیدم پس از آنکه کنار رودخانه نشستیم،

 نظرت راجع به رودخونه چیه؟-

 !خیلی بزرگه-

 .چشمانم را ریز کردم

 همین؟-

 .به سمتم چرخید

 ای رو داشتی؟انتظار چیز دیگه-

 تونی توش شنا کنی؟می! مهم نیست-

 !کار سختی نیست-

 !ولی عمقش خیلی زیاده-
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 ...کنم؛ اماباشه ثابت می-

 اما چی؟-

 !بیا شرط بندی کنیم-

 .ترسانداش مرا میشیطانی یاین خنده

 سر چی؟-

 .اگه تونستم، باید خودت رو تو آب پرت کنی-

 .بدنم لرزید

 و اگه نتونستی؟-

 .کنم تو آبمن خودم رو پرت می-

 !هرکاری رو که من گفتم انجام میدی! نه؛ قبول نیست-

 !قبوله-

. زده و در آب پرید رو به من چشمکی. با سرعت باور نکردنی بلند شده و لباسش را بیرون آورد

دی جا لبخناز همان. اش را ببینم و در این حالت بود که دلم به حال خود سوختتوانستم شنای ماهرانهمی

 .تحویلم داده و دستانش را در هوا تکان داد

 !آب تنی بهت خوش بگذره-

من مظلومانه به . پس از دقایقی چرخیدن در آب از آن بیرون آمد. و باز هم جواب من سکوت و لرزیدن بود

ای سرش را جلو آورد و خنده. به سمتم آمده و جلویم زانو زد. او نگریستم؛ اما اکنون یک شیطان واقعی بود

 .کرد

 حاال چی؟-

 نمیشه از من بگذری؟-

 .چشمانش را بست
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 !به هیچ وجه-

 .مرا کنار آب برد و در کنارم ایستاد. دستم را گرفته و بلندم کرد

 !خب بپر-

 ...من-

. من واقعا شنا بلد نبودم .زدمتاب در آب دست و پا میبی. نگذاشت حرفم را بزنم و مرا در آب پرتاب کرد

شدت چشمانم هم به. آب که وارد گلویم شد، بدجور سوزش آن را حس کردم. قدرت آب مرا به زیر کشید

ین به هم. چیز پیدا نبودزیر آب هیچ . دادمای بود؟ من داشتم جان میاین دیگر چه شرطبندی. سوختمی

دیگر دست و پاهایم داشت بی حس میشد که چیزی محکم مرا در بر . علت از روی آب خبری نداشتم

 .گرفت و با خود باال آورد

هنوز هم گلویم . پس از بیرون آمدن از آب، با تمام وجود مشغول بلعیدن هوا شدم؛ اما سرفه امانم را برید

توانستم حدس بزنم که او اورالندو می. ام چرخیدمبه سمت نجات دهنده !اورالندو مقصر بود. سوختمی

 :سختی حرف زدمبه .حدسم درست بود. است

 !ایتو یه دیوونه-

در کنارم . در عوض مرا روی دست بلند کرد، از آب بیرون آورده و روی زمین گذاشت. او جوابم را نداد

 :خوابید و نفس نفس زنان گفت

 .دیگه با من شرطبندی نکنی کنم کهتهدیدت می-

 !تو یه دیوونه ی به تمام معنایی-

 .من یه شناگر خوبم-

 !ولی من شنا بلد نیستم-

با یک حرکت نشسته . ها روی او اثر نداشتسعی کردم با این حرفم کمی او را خجالت دهم؛ اما این حرف

 :و غریدمی تهدید باال آورده انگشت اشاره ام را به نشانه. و به سمتش چرخیدم
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 !امیدوارم-

مان با چش. ی حرفم را بزنماز این کارش بسیار ترسیده و نتوانستم ادامه. او هم با یک حرکت بلند شد

! وطور اورالندنافذش به من خیره شد و خواست حرفی بزند که تیزی چیزی روی گلویم قرار گرفت؛ همین

تعجب سرم را چرخاندم که با چند انسان که  با. چشمان اورالندو گرد شده بودند! این ها شمشیر بودند

ا ها همگی یآن. رسیدتعدادشان زیاد بود و به بیست نفر هم می. هایشان رنگی بود،روبه رو شدمصورت

 :ها با صدایی محکم و رسا پرسیدیکی از آن. نیزه داشتند و یا شمشیر

 شما کی هستید؟-

 .ندم که جوابشان را بدهدبه سمت اورالندو چرخیده و با چشمانم به او فهما

 !های دو سرزمین هستیمشاهزاده...ما-

 :ها گفتیکی دیگر از آن

 !ها نیستید؟های اورکمدرکی برای حرف تون دارید؟ از کجا معلوم که جاسوس-

 :صدایم را باال بردم

 !اونا ما رو گروگان گرفته بودن-

 .ردسته شان است، عصبانی شدآمد که سنظر میکسی که جلوتر از بقیه ایستاده بود و به

 !گید یا دروغشما همراه ما میاید تا مشخص بشه راست می! قابل قبول نیست-

ها به سمت مان هجوم آورده و دستای مان آن. سپس رو به بقیه با زبانی که متوجه آن نشدم، دستوری داد

 .را بسته و بلندمان کردند

 .خودم را به اورالندو چسباندم

 ر کنی؟خوای چیکامی-

 :خونسرد بود

 .دونمنمی-
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 .نگران شدم

 !وقتمون داره تلف میشه-

 .او هنوز هم خونسردی خود را حفظ کرده بود

 .دونممی-

 .عصبانی شدم

 !بسه...اه-

 .رفتیم، تصمیم به مشورت گرفتیمها به درون جنگل میطور که داشتیم با آنهمین

 ایم؟با چه مدرکی ثابت کنیم که ما شاهزاده-

 .را نزدیک گوشم آورد سرش

 .من یه نشونه دارم-

 واقعا؟ چیه؟-

 !تونه من رو از دست اینا نجات بدهتونم بگم؛ اما این رو بدون که این فقط مینمی-

 پس من چی؟-

 .چشمانش را ریز کرد

 .بذار فکر کنم-

پس از وارد . شدندها این پوشش را کنار زده و داخل آن. ی غاری رسیدیم که پوشیده از گیاه بودبه دهانه

ها مشغول بردن آب کردند و زنها در آن بازی میبچه. جا یک شهر پنهان استشدن متوجه شدم که آن

 !جا پر بود از هزاران درخت میوهآن. حتی مردها هم مشغول ساختن نیزه و وسایل جنگی بودند. بودند

 .واقعا زیباست-

 .اورالندو اظهار نظر کرد

 .موافقم-
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 .ردندکجا زندگی میها اینبه گمانم خانواده. یدیم که اطرافش چادرهای بسیاری وجود داشتندبه محلی رس

مردی که در چادر نشسته بود، رو به افرادی که ما را آورده بودند چیزی . ما را به درون یکی از چادرها بردند

 :همان مرد گفت. تندها ما را مجبور به زانو زدن کرده و سپس بیرون رفآن. به زبان خودشان گفت

 شما کی هستید؟-

 :غریدم

 چند بار باید به این سوال جواب بدیم؟-

 :اورالندو با متانت تمام جوابش را داد

 .ما شاهزاده های دو سرزمین هستیم-

 .روی لبش لبخندی به تمسخر شکل گرفت

 کنی بودن دو تا شاهزاده توی جنگل تاریک یه کم عجیب باشه؟فکر نمی! واقعا؟-

در عوض خودش شروع به . استم حرفی بزنم که اورالندو با چشمانش به من فهماند که ساکت بمانمخو

 .حرف زدن کرد

 .ها به سرزمین ما نفوذ کردناورک. عجیبه که شما از چیزی خبر ندارید-

 .او کامال شوک زده شد

 !این امکان نداره-

 !باورش سخته-

 ی؟کنطور شاهزاده بودنت رو ثابت میحاال چه-

 میشه دستام رو باز کنید؟-

 :اورالندو به او اطمینان داد. مرد مشکوک شد

 .مطمئن باشید که من خطری ندارم-

اش معلوم بود که منتظر یک از چهره. آرام به سمت اورالندو رفت و دستانش را باز کرد. تقریبا دو دل شد
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اورالندو اصال از جایش هم تکان . که شدحمله از جانب اورالندو است؛ اما وقتی این اتفاق نیفتاد کمی شو

 .نخورده بود

 :مرد کنجکاوانه گفت

 !خب، منتظرم-

یک نشان بلند که به شکل  .درخشیدنشانی روی مچ دستانش می. اورالندو آستین لباسش را تا آرنج باال زد

 .یک برگ عجیب غریب بود، زبان مرد را بند آورده بود

 !این غیر ممکنه...این-

 او تعظیم کوتاهی به. ن تا کنون این نشان را ندیده بودم؟ شاید واقعا توجهی اطرافم نداشتمگونه مچه

واقعا که اورالندو یک الف با  .من در تمام این مدت با تعجب به آن دو خیره شده بودم. اورالندو کرد

 .درایت بود

 :مرد رو به من گفت

 پس تو چی؟-

 .ون هیچ کاری به من خیره شده بوداو بد. من من کنان به اورالندو خیره شدم

 پس نشان تو کجاست؟. هر شاهزاده یه نشان داره-

 کردم؟باید چه می. شاید هم داشتم و خبر نداشتم. من واقعا تا کنون نشانی از خود نداشتم

 !من هیچ نشونی برای ثابت کردن شاهزاده بودنم ندارم...من-

 :دقایقی به اورالندو خیره شد و گفتبعد از . مرد کامال خنثی به من خیره شده بود

 !کنههمین که همراه شماست کفایت می-

 :سپس ادامه داد

 !من آوینگ هستم؛ رهبر این قبیله-

 :اورالندو پرسید
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 کنید؟جا زندگی میچرا این-

 !هابرای در امان موندن از دست اورک-

 .جا خارج شومآنتصمیم گرفتم از . ای احساس کردم واقعا موجودی بی ارزش هستملحظه

 !من میرم بیرون-

من . فکم را روی هم سایییدم و از چادر خارج شدم! کدام از آن ها به من محل ندادند، حتی اورالندوهیچ

گونه برخورد کند؟ من یک موجود پست و بی ارزش توانست با من اینطور میاو چه. واقعا عصبانی بودم

یک فضای سرسبز که حال انسان را . به اطراف خیره شدم. بیایم سعی کردم از فکر اورالندو بیرون! نبودم

شاید این ها هم فکر . نگریستندها با تعجب به من میآن. های خیره مردم شدممتوجه نگاه. کردعوض می

 .کردند که من موجودی پست و بی ارزش هستممی

 :لبخند زیبایی زد و گفت. در همان زمان دختری به سمتم آمد

 .همراه ما بیاید تا نیازهاتون رو برطرف کنم. ه شما مهمون ما هستیدشنیدم ک-

اش دقیقا مثل بانو های چهره .دختر زیبایی بود، با چشمان و موهای مشکی. اش گرفتمتصمیم به همراهی

 .در موردش کنجکاو شده و خودم را با قدمی بلند به او رساندم. قبایل سرخپوست بود

 ؟تونم بپرسم اسمت چیهمی-

 .هنوز هم لبخند بر روی لبش بود

 تو چی؟. من اوشا هستم-

 !من آنجالم-

 باید کجا بریم؟-

 .سعی کردم خودم را راضی نشان دهم

 میشه بریم حمام؟-

*** 
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های من چیز. واقعا که بانوان اینجا معرکه بودند! های زنان قبیلهلباس. هایی زیبا دادندها به من لباسآن

صد نفر جمعیت دارد که پانصد نفر این قبیله نزدیک به هفت .ا و این قبیله فهمیدمزیادی در رابطه با اوش

 تر و دختر رئیس قبیله، آوینگحتی راجب به اوشا فهمیدم که یک سال از من کوچک. از آنها مسلح هستند

در ااو هفت بر. با دیدن مادرش فهمیدم که او چرا مثل پدرش نیست. او اصال شبیه به پدرش نبود. است

 .جو بودند و این خیلی جالب بودی آنها جنگبزرگتر از خود داشت که همه

 :رو به اوشا گفتم

 بری؟داری من رو کجا می-

 .گیریمکنیم و جشن میشیم و داستان تعریف میما شب ها همه دور هم جمع می! اوه-

 هر شب؟-

 !های خاصشب-

 امشب برای چی؟-

 .به من اشاره کرد

 .داریمما امشب مهمون -

دور این . تر آتش های زیادی دیده میشدطرفکمی آن. واقعا خوشحال شدم که کسی به من اهمیت داد

یس دور آتش، رئ. ترین شعله هدایت کرداوشا مرا به سمت مرکزی. آتش ده تا بیست نفر نشسته بودند

این . را دیدم من باالخره فرزندان آوینگ. هایش نشسته بودندقبیله، همسرش، فرزندانش و عروس

وانستم تمی. هایشان تقریبا شبیه به هم بودجو که چهرههفت برادر جنگ. آوردصحنه مرا بسیار به وجد می

نار ای کاو یک مرد بزرگ جثه بود که به همراه زنی در کنارش و پسر بچه. شان را تشخیص دهمبزرگترین

تند ها همسر داشی آنتقریبا همه. اندنشسته ها به ترتیب سنپدر خود نشسته بود و تازه فهمیدم که آن

اورالندو هم آنجا  .ترندتوانستم تشخیص دهم که آن دو فقط چند سال از من بزرگمی! به جز دو نفر آخر

من واقعا عصبانی شدم . خندیدبا آن ها حرف میزد و می. بود و البته در میان چند دختر بچه نشسته بود
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 .کرد من بی اهمیتم؛ اما برایم مهم نبوداو هم فکر می. موش کرده بودزیرا او مرا به طور کل فرا

 .ی جالبی داریخونواده-

 .اوشا از من تشکر کرد

 .ممنونم-

 :رو به من گفت. اوشا در کنار برادر کوچکش نشست. ها رسیدیمباالخره به آن

 !تونی کنار من بشینیمی-

 .باشه-

ه کاو پس از آن. اش زیبا بوداو هم مثل خانواده. جلب شد در کنارش نشسته و توجهم به برادر کوچکش

 .ی من شد، به سمتم چرخیدمتوجه نگاه خیره

 !من جیک هستم. خوشبختم مهمان-

 .ای نبوداسم او مثل اوشا و پدر و مادرش قبیله

 !منم آنجالم-

هنوز هم حواسش به . به سمت اورالندو چرخیدم. و لبخندی نثارش کردم و او هم متقابال جوابم را داد

ها تن. در همان زمان سکوتی سنگین همه جا را فرا گرفت. ترجیح دادم اصال به او فکر نکنم. اطراف بود

 .صدایی را که شنیدم صدای آوینگ بود

*** 

 :فصل نهم

 «آشامافسانه ی خون»

دن که با ما هایی بودریدن. اونا وحشی بودن؛ البته خون آشامی ما رو میخون آشامان مردم قبیله-

 ها وکرد آتش بود و نور خورشید. نور خورشید به چشمهمکاری داشتند. تنها چیزی که نابودشون می

کرد. اونا یاد گرفتن خودشون رو در برابر رسوند و آتش کامال نابودشون میاعضای بدنشون آسیب می
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خون  .ادی حمله کردنهای زیخورها به سرزمینخورشید مقاوم کنن. پس قدرتشون بیشتر شد. خون

دنبال این بودن که خودشون رو در برابر آتش هم مقاوم کنن تا برای همیشه جاودان بمونن. ما ها بهآشام

کشودن. پس همه ی ما با هم متحد شدیم و بهشون کردیم؛ وگرنه اونا دنیا رو به نابودی میباید کاری می

اونا رو  کسی اونا غیبشون زد. تا صد سال دیگه هیچ حمله کردیم. ما تقریبا پیروز شدیم که یه شبه همه

 ....ندید. تا اینکه

 :نگاهش را در چشمان بقیه چرخاند و ادامه داد

 !بقیش بمونه واسه بعد-

 .هایشان را بشنومتوانستم حرفرسید. میصدای غرولند جیک و برادرش به گوش می

 !ایمکنه تا شب بعد هم بیطوریه. کاری میاون همیشه همین-

 :تری داشتجیک صدای مالیم

 !موافقم-

اش مواجه شدم. خواستم دیگر صدایی از هیچ کدامشان نیامد. به سمت اورالندو چرخیدم که با نگاه خیره

چشمانم را از او بگیرم؛ اما چشمان او انگار مرا جادو کرده بود! فقط به او خیره شده بودم. با هر سختی بود 

ر رقصیدند. اوشا زینواختند و میدیگری چرخیدم. اکنون همه دور آتش ها می چشمانم را بستم و به سمت

 :لب گفت

 !من باید برم-

 .تر شدمو بدون حرفی دیگر بلند و از کنار آتش دور شد. به جیک نزدیک

 تونم اسم برادرهات رو بدونم؟می-

 ...اوه! کاپر، پادو، والی، پاچو، روبی و-

 :وبید و ادامه داداش کمحکم به سر برادر کناری

 !این احمق هم اسمش تیلوره-
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 :داد تیلور در آمد

 !خوای دعوا راه بندازی؟هی، می-

 :جیک داشت او را دست می انداخت. با قیافه ای مضحک گفت

 !خب با دعوا موافق نیستم، بیا بجنگیم-

 :تیلور از شادی باال پرید

 .اشیمبدجوری باهات موافقم؛ اما ما باید یه داور داشته ب-

 :جیک عصبی شد

 کی میاد و داور ما میشه؟ یادت نیست اون بار زدیم سر روبی رو شکوندیم؟-

 :بدنم لرزید. تیلور رو به من گفت

 مهمون، تو داور ما میشی؟-

 !من آنجالم نه مهمون-

 .باشه-

 ...دونم؛ شایدخب نمی-

تند با خواسند. جیک و تیلور میآنها نگذاشتند من تصمیم بگیرم، دست مرا گرفتند و با خود بلند کرد

کردند چه؟ تیلور شمشیرش را از ام میشکستند و یا زخمیشمشیر بجنگند؟! اگر سر مرا مثل روبی می

 :غالف بیرون کشید و رو به من گفت

 !اسفقط بگو کی برنده-

 ...من-

 داد؛ انگار نه انگارمیها اهمیت نکس هم به آنکرد. هیچشروع کردند به جنگید و این واقعا مرا عصبی می

زدم، شاید به این دلیل بود که تا کنون دعوای دو کشتند. نفس نفس میکه آن دو داشتند یکدیگر را می

سته جا نشکردند و همه بیخیال اینبرادر را ندیده بودم. دو نفر داشتند با شمشیر با یکدیگر حمله می
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 :بودند. داد زدم

 میشه بس کنید؟-

دادند. قدمی جلوتر نهادم که صدای جیک را شنیدم که خطاب نها به حرف من اهمیت نمیولی هیچ یک از آ

 :گفتبه تیلور می

 .خوریتو شکست می-

 !محاله-

نشستند. جیک تیلور را هل داد و خواست با شمشیر اعالم برنده بودن کشتند آرام نمیتا یکدیگر را نمی

ام. من جلویش ایستاده بودم و او داشت چه گندی زدهبکند که به سمتش دویدم؛ ولی تازه فهمیدم که 

آورد.دستم را باال آوردم که چیزی محکم مرا در بر گرفت و به همراه من خود شمشیر را بر سر من فرو می

توانستم صدای قطع شدن موسیقی را بشنوم .چشمانم را باز کردم که با را روی زمین پرت کرد. می

ام رو به رو شدم. نفس عمیقی کشیدم. من از مرگ نجات یافته بودم. های اورالندو در نزدیکیچشم

هایش بکاهد. او روی زمین خوابیده و مرا محکم گرفته اورالندو نفس عمیقی کشید تا از نفس نفس زدن

گونه فهمیده بود که من در خطر هستم؟ شاید تمام این مدت مرا زیر نظر داشت؟ باور کردنی نبود! بود. چه

ا چکید. تیلور هم فقط بجیک چرخیدم. شمشیر در دستش خشک شده بود و عرق از صورتش میبه سمت 

بهت به من خیره شده بود. همه افراد اطراف به ما خیره شده بودند. حتی دهان آوینگ و همسرش باز 

نارم در ک مانده بود. پسرانش هم گارد گرفته و آماده بودند. اوشا از پشت مردم بیرون آمد و به سمتم دوید.

 :زانو زد و نالید

 تو حالت خوبه؟-

در همان زمان اورالندو دستانش را که دورم حلقه شده بودند را رها کرد و روی زمین نشست. رو به اوشا 

 :گفتم

 .من خوبم-
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 .از روی زمین بلند شدم. با قدمی خود را به اورالندو رساندم

 .باید باهات حرف بزنم. توی چادر اوشا منتظرتم-

س از او دور شده و به سمت جیک رفتم. تا مرا دید شمشیر را به آنطرف پرت کرده و با عجله به سمتم سپ

 .دوید. با دستانش بازوهایم را گرفت

 ...تو حالت خوبه؟ من-

 .اوشا عصبانی بود

 خواید دست از این کار ها بردارید؟ اگه اتفاقی برای آنجال افتاده بود چی؟کی می-

 :نالیدم

 .قصیر جیک نیست. من خودم رفتم جلوی اون دوتا و خواستم جلوی دعوای اون دوتا رو بگیرماوشا، ت-

 .صدای تیلور بلند شد

 .آنجال، ما قرار نبود به هم آسیبی برسونیم-

 .دونم؛ البته تازه متوجهش شدممی-

 :سپس رو به جیک گفتم

 .نمحال من خوبه و نیازی به نگرانی نیست. من باید خودم رو سرزنش ک-

 :صدای جیک لرزید

 !متاسفم-

 :نگریستند لبخندی زدمرو به همه ی افرادی که داشتند با تعجب به ما می

 !اصال چیز خاصی نیست. به جشنتون ادامه بدید-

کردند گذشتم و به سمت چادرها رفتم. صدای اوشا را از از میان مردمی که داشتند با تعجب به من نگاه می

 .پشت سرم شنیدم

 !آنجال-
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 :خودش را به من رساند و ادامه داد

 !اون چادر کوچیک که اونجاست مال من و جیکه-

 .ام بود اشاره کرد. سرم را به عنوان تشکر تکان داده و به سمت چادر رفتمبه چادری که در نزدیکی

****** 

 :رو به اورالندو گفتم

 طوری خودت رو به این سرعت به اونجا رسوندی؟بهم بگو چه-

 .انم زل زدبه چشم

 !دادیتو داشتی خودت رو به کشتن می-

 دونستی؟ولی تو از کجا می-

 .اش را در هم کردقیافه

 دونی؟ها چی میتو از ما الف-

 !هیچی! اعتراف کن که حواست به من بود-

 !دونستم دوباره کار دست خودت میدیآره؛ حواسم بهت بود؛ چون می-

 .هایم را روی هم فشردمدندان

 ام؟ر تو من دست و پا چلفتیاز نظ-

 !نسبت به من آره-

 !من رو با خودت مقایسه نکن-

 :دید. پوفی کرداو داشت مرا از خود ریزتر می

 !خوامباشه؛ من واقعا معذرت می-

 .کوتاه آمده و بحث را عوض کردم

 کنیم؟کی حرکت می-
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 !شاید دو روز دیگه-

 کنی دیره؟فکر نمی-

طوری راهمون نصف میشه؛ یعنی حداکثر چهار طور یه همراه. اینمیدن. همین اونا به ما تجهیزات و اسب-

 !روز

 !این واقعا عالی بود

 دونی؟تو از کجا می-

 :لبخندی زد

 .من با آوینگ حرف زدم-

 همراه مون کیه؟-

 .هنوز مشخص نیست-

*** 

م، به روی زمین خوابیدن از خواب بیدار شده و به اطراف نگاهی انداختم. در این مدت که از قصر دور بود

کردم افراد قبیله روی زمین بخوابند. اورالندو هنوز هم در گوشه عادت کرده بودم، حتی دیشب! گمان نمی

ین خورد. حتما اخوابد؛ حتی کمی هم تکان نمیقدر ثابت میدانستم او چرا همیشه اینچادر خواب بود. نمی

گونه فرد با اش بفهمم که چهتوانستم از چهرهم شدم. میاش زوها بود.روی چهرههای الفهم از خاصیت

گونه چادر مرا درایتی است. واقعا که لیاقت شاهزاده بودن را داشت؛ اما من چه؟ تعجب کرده بودم که چه

کردند من خدمتکارش هستم و نه چیزی فراتر از این! از چادر حتما فکر می .با اورالندو یکی کرده بودند

به سمت  .که مشغل کار خود بود. سعی کردم حداقل امروز را به خود استراحت دهمخارج شدم. هر 

کردم؟ به زیبایی بهشت و یا گونه باید آنجا را توصیف میها بود رفتم. چهای که در همان نزدیکیرودخانه

ار اد بسیشاید حتی زیباتر! کنار رود زانو زده و دستانم را در آب فرو بردم. جای تعجب بود که فقط افر

 .آمدندمحدودی به سمت اینجا می
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 !جاییجای تعجبه که تو این-

 :بی آنکه بازگردم تشخیص دادم که او جیک است. جوابش را دادم

 چرا نباید اینجا باشم؟-

 .زندکردم که او در اکثر مواقع لبخند میدر کنارم نشست .لبخند گرمی زد. باید دقت می

این رود یه آب شفا بخش و پاکه که از یه کوه در دور دست ها سرچشمه  بزرگان قبیله ما معتقدن که آب-

 .گیرهمی

 .پس از فهمیدن این حقیقت دوست داشتم که دستانم را بیشتر در این آب فرو کنم و چنین هم کردم

 ببینم...چرا اسم تو و برادرت،تیلور مثل بقیه افراد قبیله نیست؟-

 !خب...اسم ما یه نوع یادگاریه-

 .ا متعجب شدمواقع

 یادگاری؟چه یادگاریی؟-

طبق گفته پدرم، زمانی که خون آشاما به قبیله ما حمله کردن. قصد کشتن رهبر اون زمان ما رو داشتن. -

دنبال صلح گیرن. همونایی که بههای جیک و تیلور جلوی اونا رو میهمون زمان دوتا خون آشام به نام

 !ام خاصی قائلیمبودن. ما برای اون دو خون آشام احتر

 پس...اسم تو متعلق به یه خون آشامه؟-

 !طورههمین-

 .تر شدمبه جیک نزدیک

 !حتما خیلی دوستت داشتن که اسم محترمی رو برات برگزیدن-

 :خنده ی آرامی کرد

 !شاید-

 :خندید زیباتر میشد. پرسیدماو واقعا وقتی می
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 تونم بپرسم چند سالته؟می-

 !بیست و سه سال-

 کنن؟ترین پسر رئیس، بیست و سه سالشه! چرا یکی رو به همسری برات انتخاب نمیکوچیک-

 کنی؟شوخی می-

 .من جیک را دست انداختم

 !ترت تقریبا همسن تو بودن که ازدواج کردنطوری که من حساب کردم، برادرای بزرگ-

 !اوه-

 :تک خنده ای کرد و ادامه داد

ترسه سرش رو بشکنیم و یا به درخت مسری بپذیره. حتما میکس من و تیلور رو به هفکر نکنم هیچ-

 !آویزونش کنیم

 .متاسف شدم

 .کس نیاورده باشیدامیدوارم چنین بالیی رو سر هیچ-

 .به خودش لطف داشت

 !های محترمی که روی ما گذاشته، پشیمونههاییم. فک کنم پدرم از انتخاب این اسمما دوتا جزو احمق-

 کنی؟چرا چنین فکری می-

 وقتجنگن؛ البته من هم در کنار اونا آموزش دیدم؛ ولی هیچتمام برادرام میرن و شاجاعانه و تحکم می-

 .مثل اونا با درایت و شجاع نمیشم

 .کنمطور فکر نمیمن این-

های شناور روی آب واقعا زیبا بودند. دستم را به سمت یکی از آنها دراز کرده به سمت آب برگشتم. سیب

 :را گرفتم. آن را به سمت جیک گرفتم و گفتم و سیب

 !تریاگه بتونی این سیب رو تا آخر بخوری تو از همه شجاع-
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ای دست از خوردن بازداشت و به ای کرد و سیب را گرفت و مشغول گاز زدن به آن شد. لحظهتک خنده

 .چشمانم خیره شد

 تو کی هستی؟-

 .چشمانم را گرد کردم

 !المیعنی چی؟! خب..من آنج-

 منظورم اینه که چه ربطی به شاهزاده اورالندو داری؟-

 !فکر نکنم حرفم رو باور کنی. من مدرکی برای اثبات حرفم ندارم-

 .ام نزدیک کردصورتش را به چهره

 !من حرفت رو باور دارم-

 .ابروهایم را باال انداختم

 هام؟حتی اکه بگم من شاهزاده ی سرزمین انسان-

 .به روی خودش نیاوردکمی جا خورد؛ اما 

 !خورد اشرافی باشیات میبه چهره-

 .لبخند محزونی زدم

 .حالم که حرفم را باور کردینظر لطفته! خوش-

 .در یک حرکت ناگهانی مچ دستم را گرفت و مرا از جایم بلند کرد

 .گردهباید بریم. فکر کنم دوباره اون شاهزاده داره دنبالت می-

 !دوباره؟-

 !بال توئهاون همیشه دن-

ام را خندان نشان دهم. پس او در این همه مدت مراقب من بود. با به وضوح جا خوردم. سعی کردم چهره

جیک به سمت چادرها رفتیم. تصمیم گرفتم به چادر خودمان برگردم تا بودن اورالندو را چک کنم. رو به 
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 :جیک گفتم

 !بینمتمن دیگه میرم توی چادر. بعدا می-

ماندم تا باید منتظر می .کس در آنجا نبودکان داده و از من دور شد. وارد چادر شدم. هیچجیک سرش را ت

اورالندو بازگردد. به همین علت در گوشه اتاق نشسته و پاهایم را در خود جمع کردم. دلم برای پدرم 

شاه من بود، پادافتاد چه؟ امکان نداشت! او پدر بسیار تنگ شده بود. اگر در این جنگ اتفاقی برایش می

ها! محال بود که در جنگ شکست بخورد. در همان لحظه دوباره تصاویری مبهم از جلوی چشمانم انسان

های شمشیر اورالندو و نفس گذشتند. فریاد دردناک جیک در یک روز بارانی، صدای پی در پی ضربه

کردم؟ جنگ، مرگ و ینی میها و درد بی پایان من! چرا من باید همیشه چیزهای دردناک را پیشبنفس

کرد. در همان زمان اورالندووارد چادر شد و با دیدن من ترسید و فریاد! این موضوع مغزم را اذیت می

 .چشمانش گرد شد. من فقط به او زل زده بودم

 میشه بپرسم کجا بودی؟-

 .صدایش آرام و گوشنواز بود

 .با جیک بودم-

 .هیچ تغییری در صورتش ایجاد نشد

 ات خسته به نظر میاد؟قدر چهرهاینچرا -

کردم مغزم از کار افتاده است. من واقعا خسته بودم .حتی صدایم هم پس از این پیشبینی احساس می

 .آرام و کش دار بود

 .دونمواقعا؟ نمی-

 .به سمتم آمد

 .گشتاوشا داشت دنبالت می-

 :زمزمه کردم
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 !طور توو همین-

 چیزی گفتی؟-

 .خود را به نشنیدن زده است. او واقعا یک تیزگوش بوددانستم که فقط می

 !باید برم پیش اوشا-

 !نیازی نیست...تو خسته ای-

 .در کنارم نشست

 !راست میگی-

ویش حلقه کردم. من نیاز به یک خواب عمیق داشتم. اش گذاشته و دستانم را دور بازسرم را روی شانه

چشمانم را که روی هم گذاشتم به خوابی عمیق  .کردال میاورالندو اعتراضی نکرد. این مرا بسیار خوشح

 .فرو رفتم

*** 

 :فصل ده

 «یک همراه مناسب»

چشمانم را که باز کرده و کمی به اطراف خود توجه کردم. هوا تقریبا رو به تاریکی بود. سرم را چرخاندم. 

را باال آورده و به صورتش  من اکنون در آغوش اورالندو بودم. او مرا محکم گرفته و خوابیده بود. سرم

ی کامال آرام و زیبا! دستم را باال آورده و آن را در موهای طالیی اش فرو بردم. این خیره شدم. یک چهره

ها کم کم داشتم به الف .توانست حس شیرینی باشد. انگشتانم را روی گونه ی شفافش کشیدممی

هایی به سرخی گل رز! بیش از این از نش رساندم. لبکردم. دستانم را پایین تر آورده و به لباحسادت می

توانستم جلوی تر شوم. نمیهایش نزدیکداد که به لبتعریف آن عاجز بودم. حسی در وجودم مرا آزار می

سرشار شدنش را بگیرم. پس سرم را جلوتر بردم و به لبانش خیره شدم. لحظه ای سرم را باال آورده و با 

وبه رو شدم. واقعا وحشتناک بود که نفس کشیدن را از یاد بردم. اکنون من در چشمان باز اورالندو ر
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نزدیکی صورتش بودم و او متوجه شده بود. از کار خودم واقعا شرمگین شدم. چشمانم را مثل او گرد کرده 

 :و با یک حرکت از اورالندو دور شدم. به سختی زمزمه کردم

 !اوه...بیدار شدی-

رم شل کرد و سرش را به معنای تایید تکان داد. هنوز هم داشت با تعجب به من دستانش را از دور کم

این کار  توانستمگونه میکرد. از کنارش بلند شده و سعی کردم اصال به چشمانش خیره نشوم. چهنگاه می

ندو الرا انجام دهم زمانی که سعی داشتم به نوعی او را ببوسم؟ خواستم از چادر بیرون بروم که صدای اور

 .را شنیدم

 !آنجال-

 ..ی حرفش را بزندبه سمتش چرخیدم که ادامه

 !فردا باید راه بیفتیم-

 .لبخندی زده و برای تایید حرفش سرم را تکان دادم. سپس از چادر بیرون آمده و راهی چادر اوشا شدم

**** 

د. زدنو با هم آرام حرف میوقتی وارد چادر شدم اوشا، جیک و تیلور را دیدم که در کنار هم نشسته بودند 

 .کدام متوجه من نبودندهیچ

 !سالم-

کشیدم. پس سرم را پایین های خیره خجالت میهر سه با یک حرکت به سمتم بازگشتند. از آن نگاه

 .انداختم و سعی کردم فقط به زمین خیره شوم

 !هی آنجال...بیا اینجا-

خود او و مدم. در کنار اوشا نشستم. دلیل لبخندهای بیبا این حرف تیلور کمی از الک خجالتی خود بیرون آ

 .دانستم. سعی کردم اصال به آن اهمیتی ندهمجیک را نمی

 .اوشا سر صحبت را با من باز کرد
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 !خوای بریشنیدم فردا می-

 .لبم را با زبان تر کردم

 !درسته-

 .صدای تیلور از پشت جیک آمد

 !زیاده امیدوارم سالم برسی؛ چون توی راهت زالو-

 :جیک محکم به سرش کوبید و غرید

 !خفه شو...خواهشا-

 .تیلور مشغول غر زدن شد. از تیلور تشکر کردم

 .ممنونم تیلور-

 .در میان غرغرهایش جوابم را داد

 !کنم. قابل نداشتخواهش می-

 :رو به اوشا گفتم

 دونی اون کیه؟خواد ما رو همراهی کنه. نمیشنیدم یه نفر می-

م. دانستست حرفی بزند که جیک محکم جلوی دهنش را گرفت. دلیل این همه خشونت را نمیتیلور خوا

 :اوشا پاسخ داد

 !اوه...ترجیح میدم نگم-

 :گفت؟! اوشا روبه جیک و تیلور گفتواقعا عصبانی شدم. چه دلیلی داشت که نباید به من می

 !میشه برید بیرون؟کار ما خصوصیه-

بیرون رفتند. اوشا از درون آستینش چیزی بیرون آورد و به سمتم گرفت؛ مثل  ها به سرعت قبول کرده وآن

گرد بود که رنگش سبزش را بیشتر به نمایش  معجون یا یک همچین چیزی بود. معجون در شیشه ای

 .میگذاشت
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 این چیه؟-

 .دستی به شیشه کشید

و رو تا یه قدمی مرگ نجات بده. تونه حتی تدونی؟ خیلی با ارزشه! این مییه معجون شفا بخش! خب می-

 .اش کردحواست باشه که فقط یه بار میشه استفاده

 .آمد. شاید یک عنکبوت یا عقرب دیگر به من حمله کرد! معجون را از اوشا گرفتمحتما به کارم می

 .ممنونم-

 .لبخندی زده و مرا محکم در آغوش گرفت

 .برو و استراحت کن. فردا باید حرکت کنی-

 .او را گرفتم ترمحکم

 .باشه-

دنبال اورالندو نگردم. من واقعا از کارم شرمگین از او جدا شده و از آنجا خارج شدم. سعی کردم اصال به

دانستم و دوست داشتم مبهم بماند. پس به سمت جیک رفتم و در کنارش بودم. دلیل انجامش را نمی

 .مهای متفرقه سرگرم کنایستادم. سعی کردم خود را با بحث

 کنی؟طور خشن رفتار میتو همیشه با تیلور این-

 .به سمتم بازگشت و نیمچه لبخندی زد

 .کنیمما با هم از این شوخیا می-

 .ام چین کوچکی انداختمدر پیشانی

 !اوه-

 .سرش را کج کرد

 نکنه تو تک فرزندی؟-

 .آه عمیقی کشیدم
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 .خیلی دوست داشتم نباشم-

 :ی مکث گفتالبخند غمگینی زد. پس از لحظه

 !متاسفم-

 .دستانم را در هم قفل کردم

 .عیبی نداره. در عوض یه عالمه دوست خوب دارم-

 !حالمخوش-

 .در همان زمان صدایی ناآشنا به گوشم رسید. فریادی که داشت ناقوس خطر را تکان میداد

 !ها حمله کردنفرار کنید...فرار کنید.اونا حمله کردن. اورک-

 .شوک زده بود؛ اما من فقط متعجب بودم. صدای زمزمه زیر لبش را شنیدمی جیک کامال چهره

 !جا رو پیدا کردن؟طور ایناونا چه-

ای آتشین در چند فرسخی ما به زمین برخورد کرد. صدای جیغ دختر بچه ها و فریاد در همان زمان گلوله

 .ترساند. به سمت جیک برگشتمزنان داشت مرا می

 .باید بریم-

به حرفم به سمتم دویده و مرا به سمتی پرتاب کرد. خودش هم در کنارم به زمین برخورد کرد.  بی توجه

دلیل این کارش را نفهمیدم؛ اما وقتی به جای قبلیمان نگریستم نظرم کامال عوض شد. یک گلوله ی 

یک داشت من از جیک متشکر بودم که مرا از مرگ حتمی نجات داده بود. ج .آتشین آنجا را آتش زده بود

 .نفس نفس میزد

 !آنجال...باید بریم. همرام بیا-

 آمد؟از جایم بلند شدم. چرا باید جیک همراه ما می

 تو چرا باید بیای؟-

 !تون کنهاوه! من کسی بودم که قرار بود همراهی-
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از  د کهگونه قرار بوای تحویلم داد. من از طرفی خوشحال بودم و از طرفی ناراحت. او چهو لبخند دستپاچه

 اش دور شود؟قبیله

 ات نمیوفته؟اتفاقی برای قبیله-

 :آمد، توضیح دادطور که با عجله به سمتم میهمین

 !تونن از خودشون دفاع کنناونا می-

خراشی گوشم را بدجور آزرد. به سمت صدا چرخیدم. اورک ها وارد در همان زمان صدای فریادهای گوش

 :با عصبانیت فریاد کشیدمحوطه ی پنهان شده بودند. جیک 

 !تو قرار نیست بیای؟! عجله کن-

 :شدم. به سمتش دویدمها میکردم، حتما طعمه ی اورکگفت. اگر کمی دیر میاو راست می

 .اومدم-

های و سپس به همراه هم از میان جمعیت رد شدیم. تمام چادرها به آتش کشیده شده بودند و آن درخت

 !به ذغال تبدیل شده بودندزیبای کنار رود هم تقریبا 

 .ها شدیم. جیک توقف کرده و به سمتم بازگشتی اسبوارد محوطه

 !جا بمون و جایی نرومن میرم دنبال اورالندو! تو همین-

 .و چاقویی را در دستم نهاد

 .الزمت میشه-

 .جا پیدا نشودی هیچ اورکی آنو باسرعت از محوطه خارج شد. امیدوار بودم سر و کله

*** 

 :فصل یازده

 «دور از قبیله»

کردند و آتش همه جا را فرا گرفته بود. دقیقا مثل النه ی اطراف را از نظر گذراندم. همه داشتند فرار می
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افتاد، هایی که سرشار از آب شده بود. حقیقتا ترسیده بودم. اگر دقیقا این اتفاقات در قصر میموریانه

آمدند. امیدوار بودم که آتش شود. جیک و اورالندو باید زودتر میدانست بعد از آن چه میشاید کسی نمی

ها؛ اما این طرز فکرم کامال اشتباه بود. در همان زمان اورکی وارد استبل طور اورکبه استبل راه نیابد، همین

 رفتم. پشت یکی ازبرای اولین بار بود که خود تنهایی به جنگ می .شد. پاهایم شروع به لرزیدن کردند

با آن صورت کج  .گشتدنبال چیزی میها قایم شدم و او را زیر نظر گرفتم. انگار دیوانه وار داشت بهاسب

 توانستم خشکخواست پیدا کرد و به سمت من بازگشت. میای انگار چیزی را که میو کوله اش! لحظه

پاهای ناقصش شدن گلویم را حس کنم. فکش را روی هم سایید و به سمتم حمله ور شد. با آن 

توانست تند و سریع بدود. پس فرصت را غنیمت شمردم و چاقوی جیک را از جیبم در آوردم. چاقو به نمی

لرزید. چند قدم مانده بود که به من برسد. قدمی عقب رفتم و چاقو را باال آوردم. لبم را وضوح در دستم می

ام گرفته بود. پاهایم داشت از این حرکات خندهبا زبانم تر کردم و حالتی دفاعی به خود گرفتم. خودم هم 

لرزید. اورک خنجری را به سمتم گرفت و خواست از همان چند قدمی مرا بزند که در جایش خشک می

آور اورک خیره شدم. شد. همان زمان اورالندو و جیک را در پشت سر اورک دیدم. به چهره ی چندش

فتاد و جان داد. از جیک بابت این کارش متشکر بودم. اورالندو دهانش پر از خون سیاه شده بود. به زمین ا

قدمی نزدیک شد و با پایش الشه ی اورک را پرت کرد و از بوی بد اورک دماغش چین افتاد. جیک 

 .لبخندی زد

 !شانس آوردی-

 :رفت، با جدیت گفتام کرد. اورالندو همانطور که به سمت یکی از اسب ها میو چشمکی حواله

 .این حرفا وقت نداریم. باید زود حرکت کنیم برای-

همراه جیک به سمت اسب ها رفتیم و هر یک سوار اسبی شدیم. جیک دستش را به گفت. بهاو راست می

 .سمت شرق دراز کرد

 !باید از این طرف بریم-
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 و بقیه پس هرسه با سرعت از استبل بیرون آمده و از آنجا دور شدیم. امیدوار بودم برای اوشا، تیلور

 .اش اتفاقی نیافتداعضای خانواده

**** 

 :رو به جیک گفتم

 !تو یه همراه مناسبی-

 .باز هم کمی دستپاچه شد

 .کس رو مثل شما همراهی نکردمممنونم! خب..من..تاحاال هیچ-

 :رو به اورالندو گفتم

 حال نیستی؟تو از اومدن جیک خوش-

 .کامال عادی بود

 مگه فرقی هم داره؟-

 :شدم کمی خشن

 طور ممکنه فرقی نداشته باشه؟چه-

 :افسار اسبش را محکم کشید و سکوت کرد. در عوض جیک جواب داد

 .عیبی نداره-

 .اورالندو وارد بحث دیگری شد

 کنی چند روز دیگه برسیم؟جیک، فکر می-

 .جیک چشمانش را تنگ کرد و دقیق به اطراف زل زد

 !و روز دیگهاوم! خب اگه با همین سرعت ادامه بدیم د-

 !آمد، حرف های اورالندو شوخی بردار نبودزمانی که پای جنگ وسط می

 .ی جدی به سرزمین وارد نشده باشهخوبه. امیدوارم صدمه-
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 !تونن روزها مبارزه کننها نمیهی، فراموش نکن که اورک-

 :های آن دو بودم وارد بحث شدممن که تا کنون شاهد حرف

 واقعا؟ چرا؟-

 :لبخندی زداورالندو 

 !ترسناونا از نور می-

 .لبخند بزرگی روی لبم کش آمد

 !پس اونا هم نقطه ضعف دارن-

 :از استادها تقلید کرد

 .همه یه نقطه ضعف دارن-

 .جای کارآموزی ممتاز جا زدممن هم خود را به

 !درسته-

 :صدای جیک در آمد

 .م االن موقع ناهارهدونبهتر نیست پیاده بشیم و استراحت کنیم؟ تا جایی که می-

 .من واقعا گرسنه بودم؛ البته تازه این را فهمیدم .اورالندو اسبش را نگه داشت

 .کنیمجا استراحت میهمین-

 .ای را که من امروز متوجهش شده بودم را در آوردهر سه از اسب پیاده شدیم. جیک کوله

 خب...خب! ناهار چی داریم؟-

از کشید، دستانش را زیر سرش گذاشت و چشمانش را بست. به همراه حوصله زیر درختی دراورالندو بی

 .اش شدیم. درون کیف را نگاه کردمجیک زیر همان درخت نشستیم و مشغول خالی کردن کوله

 بذار ببینم غذا چی داری؟-

 .دست از جست و جو برداشت و مشکوک به من نگاه کرد
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 نکنه گشنته؟-

 .لبم را چین دادم

 !خب معلومه-

 .اورالندو اشاره کردبه 

 ی گوش دراز چی؟اون شاهزاده-

ام گرفت. سعی کردم نظرش را بپرسم. پس به او نزدیک شدم و از دادن این صفت به اورالندو خنده

 :گفتم

 ای؟تو گرسنه-

 .گیر کردبا باز کردن چشمانش مرا غافل

 ...خب-

 :داد با یک حرکت از جایش بلند و باعث شد خود را عقب بکشم و ادامه

 !دونم؛ شاید آرهنمی-

ی برنج، مقداری سیب و و نگاهی کنجکاو به کوله ی جیک انداخت. سرم را برگرداندم و با کمی نان، پوره

 .یک غذای گوشتی روبه رو شدم. اورالندو با چشم حقارت به غذاها نگاه کرد

 .اینا؟ فکر کنم غذاهای گیاهی دور و برمون بهتر باشه-

 .ورد و نزدیک بود با او شاخ به شاخ شودجیک سرش را جلو آ

 .تونی از همون غذاهای دور و برت تغذیه کنیاگه مشکلی داری می-

کنند. غذاها را از دست جیک دزدیدم و با صدای بلند و دانستم اگر کاری نکنم حتما با دیگر دعوا میمی

 :مشتاقی گفتم

 !بمن که خیلی گرسنمه. هر کس هم که گرسنه نیست بکشه عق-

 دانستم که اگر نخواهد غذاییجیک خودش را جلو کشید. دقیقا برعکس اورالندو که عقب نشینی کرد. می
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 !زند؛ حتی به زوربخورد لب به آن هم نمی

**** 

 :جیک رو به من گفت

 !تو حتی بلد نیستی توی مواقع حساس از خودت دفاع کنی-

 باید چیکار کنم؟-

 :بادی به غبغب انداخت

 !از استادت یاد بگیربلند شو و -

 .و بعد مغرورانه به خودش اشاره کرد. از جایم بلند شدم

 !اممن آماده-

کرد. جیک چاقویش را بیرون آورد و آن را با حالت دفاعی به اورالندو داشت از همان دور به ما نگاه می

 .سمت من گرفت

 !اول دستات رو میاری باالی سرت برای دفاع-

 :ادامه داد دستانش را باال آورد و

 .کنیبعد چاقو رو در یک حالت غیر منتظره توی شکمش فرو می-

 .چاقو را به سمت شمکم برد و با دسته ی آن به شکمم کوبید. واقعا درد گرفت. با دستم دلم را گرفتم

 کنی؟هی...داری چیکار می-

 .صدای اورالندو از پشت سر جیک آمد

 !برو کنار-

کرد گرفت و آن ن ایستاد. چاقو را از جیک که داشت با تعجب به او نگاه میجیک را کنار زد و روبه روی م

 .را به دستم داد

 !خب، به من حمله کن-
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من هم مثل جیک شدم. چاقو را از او گرفتم و خواستم چاقو را به شکمش وارد کنم که در یک حالت دستم 

به عقب هل داد. واقعا تعادل خود را از  را پر داد. چاقو از دستم افتاد. پای راستش را جلو گذاشت و مرا

صورت کامال برعکس در شکمم فرو کرد. صورت من به صورت دست دادم. او مرا گرفت و چاقو را به

کردم. برای بار دوم چشمانم به سمت لبش رفت. او اورالندو بسیار نزدیک بود. استرس خودم را درک نمی

 !طورهم همین

 :زمزمه کرد

 .تونی از خودت دفاع کنیش بری، نمیطوری پیاگه این-

 .در این حس غرق شده بودم که صدای ترسیده جیک به گوشم رسید

 !اورالندو...جلوت... رو...نگاه کن-

 :چشمان اورالندو از لبانم گرفته و به باال کشیده شد. دستانش دور کمرم شل شد و زمزمه کرد

 !اونا اومدن-

*** 

 :فصل دوازده

 «اتفاق ناگوار»

 رو میگی؟ کی-

های ناخوانده روبه رو بشوم که اورالندو مرا من واقعا متعجب بودم. خواستم سرم را برگردانم و با مهمان

 .ای تکان بخورممحکم گرفت و نگذاشت حتی ذره

 کنی؟داری چیکار می-

 :توانست آرام صحبت کردهنوز هم به پشت سر من خیره شده بود. سرش را جلو آورد و تا جایی که می

 !شناسناگه تکون بخوری اونا تو رو می-

 .چشمانم را بستم
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 مگه اونا کین؟-

 :چشمانش از مشکوک بودن در آمد و وحشی شد. صدای جیک بیرون آمد

 !من فقط در موردشون شنیدم. نگو که اونا همون خون آشامان-

به خون من تشنه بود. فقط کلمه ی خون آشام کافی بود تا کامل مرا از پا در آورد؛ فقط یک خون آشام 

 :کرداورالندو هنوز هم زمزمه می

 !درسته، اونا خون آشامن-

 :سپس رو به من ادامه داد

 .حواست باشه اصال به چیز هایی که نباید لو بره فکر نکنی-

کردم؟ آرام برگشتم و با سه از من جدا و شد به سمت جیک رفت؛ یعنی باید فکرم را خالی از هر چیز می

ها روبه رو شدم. یک زن و دو مرد. از چشمان به سرخی خونشان میشد فهمید که آنها خون نفر از آن

آشامند. هر دو نفر از مردان پوزخندی بر لب داشتند و به ما خیره شده بودند. زن جلوتر از همه ایستاده 

بته ه بود؛ البود. تنها کسی بود که با بی تفاوتی خیره شده بود. موهای مشکی و بلندش او را جذاب کرد

 :ها رو به زن خون آشام گفتها تقریبا شبیه به هم بودند. یکی از آنها جذاب بودند! بقیه آنی آنهمه

 هی جازمین بهتر نیست شروع کنیم؟-

 .تفاوت بوداو هنوز هم بی

 !برام اهمیتی نداره. شروع کنین-

تم یورش برد که با دفاع اورالندو روبه مرد لبخند مرموزی زد و به من خیره شد. در کسری از ثانیه به سم

توانستم از خود دفاع کنم؟ سعی کردم عقب گونه میچه .دانستم واقعا چه خاصیتی دارمرو شد. من نمی

طور! هریک به نوعی بروم و فقط شاهد جنگ آنها شوم. اورالندو با او درگیر شده بود. جیک هم همین

 !رت آور بوددرگیر بودند. سرعت خون آشامان واقعا حی

 کنی؟تو چرا کاری نمی-
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 هایم شروع بهصدا دقیقا از پشت سرم بود. با ترس و عجله برگشته و با جازمین رو به رو شدم. دست

کس نبود از من دفاع کند. قدمی جلوتر آمد و باعث عقب رفتن لرزیدن کرد. من واقعا ترسیده بودم. هیچ

 .من شد

 !نترس، من کاری باهات ندارم-

 .توانستم حرفی بزنم. قدمی به عقب برداشتمهم نمی هنوز

 !من جفت ارنستم-

 :لرزان گفتم

 ارنست...دیگه کیه؟-

سرم را برگرداندم. هر چهار نفر آنها مشغول جدل بودند. دوباره به سمت جازمین برگشتم. شکلکی 

 :درآورد

 !اون همون خون آشامیه که قصد تسخیر سرزمینت رو داره-

 :و ادامه داد قدمی به جلو آمد

 !بار من اومدم سراغتشانس آوردی که این-

 .دستم را به درخت پشت سرم گرفتم

 :جنگید، گفتجازمین روبه مردی که داشت با اورالندو می

 !تونی...بس کن باید بریم-

 :و روبه مرد دیگری غرید

 !بکشش فرو، ما بهش نیازی نداریم-

 :و فریاد زد تونی عقب کشید؛ ولی فرو شمشیرش را در آورد

 !حیف که تازه تغذیه کردم-

های ای که پیشبینی شده بود! نالهطور اورالندو و این بود آیندهنفس من در سینه حبس شده بود، همین
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جیک و... فرو شمشیرش را باال برد و خواست به سر جیک فرو بیاورد که او مقاوت کرد؛ ولی شمشیرش به 

فهمید که چقدر ترسیده است. حال او بی دفاع مانده بود. صدای  اش میشدسمت دیگری افتاد. از چهره

 :جازمین آمد

 !مرد خوبی بود-

فرو شمشیرش را به سمت  !ی دردناک اتفاق بیفتد؛ حتی به قیمت جان خودمگذاشتم آن آیندهنباید می

ام کارم تم دانستم کهجیک برد که به سمتش دویدم و او را در آغوش کشیدم. او هم مرا محکم گرفت. می

کردم. فقط صدای ی جیک فرو بردم. احساس دردی نمیاست. چشمانم را بستم و سرم را در سینه

 :جازمین را شنیدم

 !کاریش نمیشه کرد فرو. بیا بریم-

این حرف یعنی چه؟ سریع چشمانم را باز کردم و برگشتم که با اورالندویی که از درد نفس نفس میزد و 

جا توانستم از همانم. موهایش پریشان شده بود و دهانش باز مانده بود. میآشفته بود، روبه رو شد

ختی دانستم که به سببینمش که دستش را به سمت شکمش برد و به خون درون دستش نگاهی کرد. می

رفت. تعادلش را از دست داد و روی زمین افتاد. پس از روی پا ایستاده است. چشمانش داشت سیاهی می

 :وکی عظیم بیرون آمدم، روبه جیک گفتمکه از شآن

 !جیک...جیک یه کاری کن-

 .با بهت در کنارم نشست

 .من اصال متوجه اومدن اون نشدم-

 :ام لرزید گفتمچانه

 میره! باید چیکار کنیم؟دونم...اون داره مینمی-

 .صدای ضعیف اورالندو آمد

 ...من خوب..م-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 90 

 .به سمتش برگشتم

 حرف نزن! باشه؟-

 .جای جیک اورالندو بمیردکردم؟ این قابل قبول نبود که بهمی باید چه

 .این محاله که اورالندو با یه زخم به این روز بیفته-

 :جیک جوابم را داد

 !اون شمشیر سمی بود. یه انسان معمولی سریعا با زخمی شدن توسطش جون میده-

 .دی زده و دست به کار شدمای ذهنم به کار افتاد و به یاد داروی اوشا افتادم. لبخنلحظه

 !خودشه-

 .جیک متعجب به من نگاه کرد. از درون جیبم دارو را در آوردم و به او نشان دادم

 !این دارو رو اوشا بهم داد-

 .با دیدنش لبخندی زد

 .شناسمش؛ فقط باید عجله کنیآره می-

در دهانش ریختم و متنظر اش نزدیک شدم و سر آن معجون را باز کردم. دارو را به صورت رنگ پریده

ماندم تا شاید جواب دهد. او پس از خوردن دارو از حال رفت. به سمت جیک چرخیده و در چشمانش زل 

 .زدم

*** 

 :فصل سیزدهم

 «حرکت»

 .به چشمان بسته اورالندو نگریسته و به سمت جیک برگشتم

 به نظرت حالش خوب میشه؟-

 .سرش را با قاطعیت تکان داد
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 .ه موقع بهش دادیتو دارو رو ب-

 .به درخت تکیه داده و چشمانم را بستم. سعی کردم به بحث کردن در مورد چیزهای مبهم بپردازم

 ...اون خون آشام-

 .او کامال به سمت من چرخید

 کدوم رو میگی؟-

 !همون زنه؛ اون جفت ارنست بود-

 .اش را در هم کشید و با تندترین سرعت ممکن شروع به حرف کردن کردچهره

کردم نسل اونا منقرض شده و حاال ببین، شما دوتا به من یه توضیح بدهکارید! من تا حاال فکر می-

 !بینم که چند تا خون آشام دقیقا روبه رومن و قصد کشتنم رو دارنمی

ها یه خون آشامه. امیدوار بودم که فقط اون بین هم نوعاش مونده باشه؛ اما اشتباه فرمانده اورک-

 !کردممی

 :به وضوح چشمانش گرد شد

 !صد نفری خون آشام داریم که در برابر خورشید کامال مقاومنپس ما االن یه لشکر سی-

 :صد نفرند. این فاجعه بود! صدای جیک کنجکاو شدها سیدانستم که آنمن واقعا نمی

 !نگفتی، ارنست کیه؟-

 !ای که قصد تسخیر دو سرزمین رو دارههمون خون آشام دیوونه-

صدای خفه ای از اورالندو بیرون آمد. با سرعت تمام به سمتش چرخیدم. جای زخم را با دستش پوشانده 

 .بود و صورتش از درد جمع شده بود. خودم را به اورالندو رساندم

 چی شده؟-

 .های خشکش را تر کردبا زبان،لب

 !چیزی نیست. باید بریم-
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 .قدر قوی باشدکردم که دارو اینزد. فکر نمیجای تعجب داشت داشت که داشت به آسانی حرف می

 .عصبانی شدم. او اصال حالش خوب نبود

 با این حالت؟-

 .در آن حالت هم دست بردار نبود

 !من که گفتم خوبم-

 .خواست خودش را به کشتن بدهدو خواست بنشیند که جلویش را گرفتم. او می

 میشه بخوابی و استراحت کنی؟-

 .د امانش را نداد.با دست آزادش بازویم را گرفت و به چشمانم خیره شدخواست بلند شود که در

 .کنم! زود استراحت کن و خوب شو. اگه زود نرسیم ممکنه شکست بخوریمخواهش می-

مثل اینکه جوابم به طور کامل او را قانع کرده بود. خود را روی زمین رها کرد، نفس عمیقی کشید و 

زمین دراز کشیدم و به آسمان تیره و پر ستاره شب خیره شدم.  چشمانش را بست. در کنارش روی

 :صدای جیک در کنارم آمد

 .ندازهآسمون من رو یاد تیلور می-

 :او اکنون در کنار من خوابیده بود، دقیقا سمت چپ من. لبخندی زد و ادامه داد

 .شدیمها خیره میهر شب با تیلور به ستاره-

 .من هم به آسمان خیره شدم

 .هم چند شبی رو با دوستام زیر نور ماه گذروندم من-

 دانستم در جنگ چه بالیی به سرشام بود که اکنون نمیمنظورم به آلیس و سیسلیا، دوست دوران بچگی

 :آمده است. اورالندو با خونسردی تمام گفت

 .ها خیره شدممن اولین شبیه که زیر نور ماه خوابیدم و به ستاره-

 .دممن واقعا متعجب بو
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 !امکان نداره-

 .جیک با مشت به بازویم کوبید

 !جور چیزا حالیش نیست. خودم باهات میاماون اصال این-

 .صدای غرش اورالندو را شنیده و دهانم را به لبخند کش دادم

 .ممنونم-

 :رو به اورالندو گفتم

 !امشب اولین شبته، پس خوش باش-

به طرز عجیبی زیر نور ماه برق میزد. هیچ  به سمتم بازگشت و به چشمانم خیره شد. چشمانش

 .:آید. صدای اورالندو آرام بودگاه به زیر نور نمیدانستم چرا هیچنمی

 !زنهچشمات...داره برق می-

دیدم؛ اما اینکه او چنین حرفی بزند کمی تعجب بر انگیز بود. تک من این برق را در چشمان اورالندو می

 :ای کردمخنده

 .برق چشمای خودته که داره توی چشمای من منعکس میشهفکر کنم اون -

 :متعجب به من نگاه کرد. نگاهش را به آسمان دوخت

 !آسمون شب واقعا زیباست-

ی غرق در خوابش آید. به سمتش چرخیدم و با چهرهکنجکاو شدم که چرا صدایی از جیک بیرون نمی

رفتیم. پس چشمانم را بستم و سعی کردم فردا می مواجه شدم. او خوابیده بود! دیگر زمان خواب بود. باید

 .بخوابم

**** 

 .دادی باعث شد از خواب بپرمدر عالم خواب بودم که صدای داد و بی

 .رسیمهی هی! بلند بشین، باید بریم. اگه االن حرکت کنیم امشب می-
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 :این صدای جیک واقعا روی اعصابم بود. با یک حرکت بلند شده و غرولند کردم

 !کنهجیک، صدات بدجوری اذیتم می هی-

جا اصال حواسش به من نبود. از جایم بلند شده و به سمت جایی که اورالندو خواب بود، برگشتم. کسی آن

بست. سرعت بهبود زخمش بسیار زیادبود. او نبود. سرم را کمی باالتر آوردم. او داشت روی زخمش را می

 .توانست بنشینداکنون می

 !هتریخوشحالم که ب-

کردیم و من باید آماده سرش را باال آورد و لبخندی زد و دوباره مشغول کارش شد. باید حرکت می

 .شدم. به آن سمت چرخیدم که محکم به جیک برخوردم. سرم بر اثر آن برخورد محکم درد گرفتمی

 !هی-

 :ی کوتاهی کرددستی به سرم کشیده و موهایم را به هم ریختم. جیک خنده

 !خواممی معذرت-

ای کوتاه هر دویشان بلند شدند و به و به سمت اورالندو رفت و مشغول حرف زدن با او شد. پس از مکالمه

 .شان رفتمها رفتند. من هم به دنبالسمت اسب

 .زمانی که سوار بر اسب شدیم، جیک راه را نشان داد

 .این راه یه میانبر خوبه-

 .رسیداورالندو راضی به نظر می

 !هعالی-

 .ابروان جیک در هم رفت

 !های زیادی توی راهمونهاما تله-

 !امیدوار بودم حداقل برای من اتفاقی نیفتد

**** 
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 :چند ساعتی بود که به راه افتاده بودیم. رو به اورالندو گفتم

 دیگه دردی نداری؟-

 :نفس عمیقی کشید

 !قابل تحمله-

 :جیک میان حرفمان پرید

 .یلی مواظب باشیماینجا یه دره است. باید خ-

دیم. رو کرجا بود که ما باید دقیقا از کنار دره عبور میگفت. یک دره وحشتناک بود. مشکل ایناو راست می

 :به جیک گفتم

 !واقعا که خطرناکه-

 !موافقم-

اول اورالندو رفت و بعد هم جیک و آخر همه هم من. حال به هم زن بود.تقریبا نصف راه را رفته بودیم که 

 :به اورالندو گفتمرو 

 ....قدر دیگهچه-

 .اما چیزی که مرا به سمت دره کشید باعث نصفه گذاشتن حرفم شد

*** 

 :فصل چهارده

 «قصر»

آمد، جیغ کشیدن بود! من به همراه اسبم به کردم. تنها کاری که از دستم بر میمن واقعا داشتم سقوط می

 آمدآن دو را بشونم. تنها کاری که از دستم بر میتوانستم صدای فریادهای درون دره سقوط کردم. می

 .های من هم بلنتر میشدزدند، صدای جیغاین بود که اسبم را محکم بگیرم. زمانی که اسمم را فریاد می

رفتم؛ حتی آمد. من اکنون درون دره بودم و داشتم از این هم فراتر هم میکاری از دستشان بر نمیهیچ
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دیدم که اورالندو از اسبش پرید و کنار دره زانو جا میکرد. از همینا نگران میهای اسب هم هم مرشیهه

کردم که هم اکنون کارم تمام شده قدر پایین رفتم که از دیدرس همه شان خارج شدم. باور نمیزد. آن

منتظر  هدانستم که همدانستم که برای چه دوست ندارم بمیرم؛ اما میباشد؛ اما دوست نداشتم بمیرم. نمی

ای احساس کردم که در چیزی شبیه تور فرو رفتم و از من هستند. به خصوص جیک و...اورالندو! لحظه

افتادن منع شدم. من واقعا در یک تور بزرگ بودم که سرتاسر دهانه ای دره را پوشانده بود.ن فس 

رام شده بود. صدای ام. جای تعجب داشت! حتی اسب هم آعمیقی کشیدم. واقعا خوشحال بودم که نمرده

 .بسیار آشنایی به گوشم خورد

 !باورم نمیشه-

این صدای اسکارلت بود! باور نکردنی بود. صدایش مثل همیشه خونسرد بود. به سمت صدا بازگشتم که با 

 :خودش روبه رو شدم. صدایم غرق در شوق و شور شد

 !اسکارلت! تو...اینجایی-

 .کمی جلو آمد

 !ادهحالم شاهزاز دیدنت خوش-

 .صورتم را جمع کردم

 میشه من رو بیاری پایین؟-

آزرد. طنابی که به تخته سنگی وصل بود را محکم کشید و من و آن واقعا نفس های اسب داشت مرا می

 :موجود بیچاره نقش زمین شدیم. غریدم

 !اَه-

ت سپس به سم ای کرد و به سمتم آمد. دستم را گرفت و به من کمک کرد تا بلند شوم.هاسکارلت خند

اسب رفت و افسار آن را گرفت و به جایی بند کرد. به اطرافم نگاهی انداختم، یک مکان صخره ای مانند؛ 

 .که ما در پایین ترین نقطه ی کوه بودیم. مثل یک راه مخفی بودمثل این
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 !کردم تو طعمه ی من باشیفکر نمی-

 .اسکارلت دقیقا کنار من ایستاده بود

 .خوام بمیرمکردم که میمن واقعا باور -

 !چه جالب! راستی همراهت کجاست؟ همون شاهزاده-

 !امام؟ او فقط دید که من از دره سقوط کردهکرد من مردهکرد؟ فکر میاورالندو چه فکری می

 !کنه من مردمشاید، فکر می-

 .لبخند دندان نمایی زد

 خواستین برین؟قضیه خیلی باحاله! حاال کجا می-

 .م به قصر نبوداصال حواس

 .خواستیم بریم قصر. فکر نکنم بتونیم برسیمما می-

 .جا یک چیز شبیه به غار بودبه جایی اشاره کرد. آن

 !رسیمتا قصر خیلی راه نیست. تا یک ساعت می-

 !رسیماما جیک گفته بود تا شب می

 !این عالیه-

*** 

د؛ اما همان ابهت قبل را داشت. لبخندی زدم. تر شده بوجا نگاهی به قصر انداختم. کمی فرسودهاز همان

 ..من واقعا خانه بودم! به همراه اسکارلت به سمت قصر دویدیم

 !جا واقعا وحشتناکهشانس آوردیم روز اومدیم، آخه شبا این-

گفت. به در ورودی قصر رسیدیم. من عاشق آن در سفید و بزرگ بودم که پر از نقش اسکارلت راست می

ردند من کسیار زیبا بود. سربازها تا مرا دیدند به سمتم دویده و ادای احترام کردند. گمان نمیو نگار های ب

 !ها بیرون بیایمزنده از دست اورک
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 !شاهزاده، شما زنده اید. شاه واقعا نگران تون بودن-

 .ون آورددلم برای پدرم تنگ شده بود. چند مدت بود او را ندیده بودم. صدای اسکارلت مرا از فکر بیر

 !متاسفم؛ ولی من باید برم-

 :ناراحت شدم

 چرا؟-

 .جوابم را نداد

 .گردمبرمی-

ای وارد قصر شدم. قصر سنگی .جا دور شدکه منتظر جواب من بماند با سرعت و دوید و از آنو بدون آن

آورد؛ ود میکرد ،باعث انعکاس آن میشد و فضایی نورانی را به وجکه وقتی نور خورشید به آن برخورد می

ای استراحت اما درون آن مثل همیشه زیبا و مرتب نبود. سربازها خسته، هر کدام داشتند گوشه

دیدم. وارد قصر شدم. اتاق تر پدر را میها هم هر کدام مشغول کاری بودند. باید سریعکردند.خدمهمی

رسیدم.آرام در را گشودم. پدر در حال ها بود. با عجله از آن باال رفتم و به اتاق مورد نظر پدر باالی پله

 .حرف زدن با مورگانا، یکی از فرماندهان قصر بود

 !پدر-

در یک لحظه هر دو ساکت شدند و به سمت من چرخیدند. هر دو متعجب بودند. دهان مورگانا باز مانده 

 !بود

 !شاهزاده-

وشش گرفتم. با بهت زمزمه پدر از جایش بلند شد. دلم برایش تنگ شده بود. به سمتش رفته و در آغ

 :کرد

 !آنجال-

 :زمزمه کردم
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 !من برگشتم خونه-

 :پدر هم با خوشحالی گفت

 .باورم نمیشه-

 .از او جدا شدم

 جنگ چی شد؟-

 .هایش را در هم کشیداخم

 !اصال معلوم نیست-

 !خوبه-

 .به سمتم آمد طور شاه آرنولد. تا مرا دیددر همان زمان بانو دنیرا سراسیمه وارد اتاق شد. همین

 !آنجال-

 :ادای احترام کرده و آرام گفتم

 !بانو-

 .به سمتم آمده و بازوانم را گرفت. او بسیار نگران بود

 پس اورالندو کجاست؟ حالش خوبه؟-

 .سعی کردم اکنون چیزی در مورد سقوطم به کسی چیزی نگویم

 !خب...من ازشون جدا شدم و...زودتر رسیدم. اون حالش خوبه-

ولد دهد. شاه آرنفهمید که قرار بود روزی پسرش را بکشم چه عکس العملی نشان مینستم اگر میدانمی

 :خندید

 !پس حالش خوبه-

 :پرسیدم

 چطور فهمیدید که من اینجام؟-
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 :صدای فرمانده مورگانا اومد

 !با اجازه دو پادشاه و بانو دنیرا از حضورتون مرخص میشم-

 :دنیرا گفت و سپس بیرون رفت. پس از آن بانو

 .اوریانا اومدنت رو پیشبینی کرده بود-

 .اصال حواسم به اورالندو نبود

 اون حالش خوبه؟ االن کجاست؟-

 :پدر جای او را به من نشان داد

 !اون توی اتاق توست-

*** 

د و ها روی تخت نشسته بودنآن .جا بودند. باور نکردنی بوددر اتاق را گشودم. اوریانا و سیسیلیا هر دو آن

 .دیدمزدند. سیسیلیا واقعا زیبا شده بود. من اکنون داشتم پس از سه سال او را میبا یکدیگر حرف می

 .سالم-

هر دویشان به سمتم بازگشته و به من خیره شدند. اوریانا لبخند زد و سیسیلیا به سمتم دوید و رو به رویم 

 .ایستاد

 !سالم دوست قدیمی-

 :لبخندی زدم

 !سالم-

*** 

 :پانزدهفصل 

 «دیدار با همراهان»

آمدند. به درخت تکیه داده و چشمانم را بستم. تقریبا هوا تاریک شده بود. اورالندو و جیک تا کمی بعد می
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حال میشد؟ حتی جیک؟ دادند؟ اورالندو خوشدیدند،چه عکس العملی نشان میها مرا میبه راستی اگر آن

ها رسیده بودند. کنار درخت پایین ود آورد .لبخندی زدم. آنی اسبی مرا به خدر همان موقع صدای شیهه

 .تر از من ایستادند. خواستم از جایم بلند شوم که صدای دردناک اورالندو را شنیدم

 !جا نیستچه جوابی به شاه بدم؟...اون...دیگه این-

 :وشم رسیدی حرفش گوش دهم. صدای غمگین جیک به گاز جایم تکان نخورده و سعی کردم به ادامه

 !کنم که...اون مرده باشهاصال باور نمی-

کردند. از پشت درخت به هردویشان خیره شدم. چهره هایشان چه آسان در مورد مرگ من صحبت می

 .پریشان بود و خسته! اورالندو روی زمین نشست و به درخت تکیه داد. رنگش هنوز پریده بود

 !آنجال من رو نجات داد، اونم دوبار-

 .رایش سوخت. جیک هم روی زمین، در کنار او نشستدلم ب

 .باید بریم و به شاه خبر بدیم-

دوست نداشتم بیشتر از این آن ها را اذیت کنم. از پشت درخت بیرون آمدم وخواستم خودم را نمایان کنم 

 .که حرف اورالندو مرا ثابت نگه داشت

 ....بینم اون برای من یهکنم میحاال که فکر می-

اش را به سمتم گرفت. در حرف اورالندو ک باال آمد و مرا دید. چشمانش گرد شد و انگشت اشارهسر جی

 .پرید

 !آنجال-

اورالندو با سرعتی باورنکردنی سرش را باال آورد و به سمتم چرخید. چشمانش گرد شد و دهانش باز 

 :ماند. هر دو از جایشان بلند شدند. زمزمه اورالندو را شنیدم

 !ویاست و یا توهماین یه ر-

 :نیمچه لبخندی زدم
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 !نه، به هیچ وجه-

 :سرعت گفتاورالندو قدم محتاطی به سمتم برداشت و چشمانش را ریز کرد. جیک به

 !ولی من خودم دیدم که از دره افتاد پایین-

ا ربا گفتن این حرف، اخم ظریفی بین ابروان اورالندو پدید آمد. جیک باعجله به سمتم آمده و بازویم 

 .گرفت. کنجکاو در چشمانم زل زد

 بذار ببینم، این خودتی؟ البته من که باور ندارم. نظر تو چیه؟-

 .اورالندو چینی به لبانش انداخت

 !احتمالش کمه. باید مطمئن بشیم-

 :غریدم

 !گید؟چی دارید می-

 .ها اصال به این حرف من توجهی نکردند. جیک به سمت اورالندو چرخیدآن

 !اسهای دست نشوندهکنم اون از همون عروسکفکر می دونی،می-

 .اورالندو سرش را کج کرد و نیشخندی زد

 !خورهاش میی رنگ پریدهبه چهره-

 .شدممن کم کم داشتم دیوانه می

 !هیچ معلومه ما دوتا سرتون به کدوم سنگ خورده؟ عروسک دست نشونده یعنی چی؟-

شد فهمید که دلش برای تک اش میآمد. از چهرهمت پسرش میصدای بانو دنیرا بود که با سرعت به س

 .دانه پسرش تنگ شده است. پس زمانی که به او رسید او را در آغوش گرفت

 !پسرم-

 .او هم مادرش را بغل کرد

 !من برگشتم-
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ها نشوم. به در همان زمان شاه آرنولد و اوریانا هم رسیدند. سعی کردم وارد بحث های خانوادگی آن

ت جیک رفته و روبه رویش ایستادم. سریع یک قدم به عقب برداشت. من هنوز هم متعجب بودم. سم

 دلیل این کارها چه بود؟

 !از دیدن من خوشحال نشدی؟-

 .مشکوک به من خیره شد

 !تو همون آنجالیی؟-

 :توضیح دادم

 مگه چه اتفاقی افتاده؟ این عجیبه که من زنده بمونم؟-

 .خوانده میاو هنوز هم مرا یک غریب

 !دونه توی دره چه اتفاقی افتادکس نمیعجیبه! هیچ-

 .هایم را در هم کشیدماخم

 .اسکارلت اونجا بود. اون من رو دید و نجاتم داد-

 :کمی متعجب شد

 اسکارلت دیگه کیه؟-

 .سرعت روی اعضای صورتش چرخاندممردمک چشمانم را به

 ....د. جایی که ماشناسه. اون...اونجا بواورالندو اون رو می-

ها چه فکری در دیگر ادامه ندادم. در عوض دستی به صورتم کشیده و به سمت قصر عقب گرد کردم. آن

های آتشین به رفتم که گلولهداشتم به سمت قصر می !مورد من کرده بودند؟ من فقط زنده ماندم. همین

ود آمد. گرمای بیش از حدش باعث شد ها دقیقا در چند فرسخی من فراین سمت روانه شدند. یکی از آن

ها در جنگ هستیم. پس برای محافظت از زدم که شب با اورکتا خود را کمی عقب بکشم. باید حدس می

جا صدای به هم خوردن توانستم از همانجا مستقر شدم. میخود به سمت آبشار پشت قصر رفته و همان
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 .جنگ فکر نکنم شمشیرها و فریادها را بشنوم. سعی کردم اصال به

 !هی-

 :به سمت صدا برگشته و با اورالندو روبه رو شدم. به سمتم آمد و غرید

 تو کی هستی؟-

 .من واقعا عصبانی بودم

 !یعنی چی که من کیم؟ من آنجالم، همین-

 .تر آمدنزدیک

 !تا جایی که من یادم میاد اون افتاد توی دره و مرد-

 :از عصبانیت داد زدم

 فهمی چی میگی؟میاون مرد؟! هیچ -

با یک حرکت خودش را به من رساند و چاقویی زیر گلویم گذاشت. دستانم را محکم گرفت. من واقعا 

 !کار از اورالندو بعید بودشوکه شده بودم؛ چون این

 راستش رو بگو. نکنه تو از همون خون آشامایی هستی که تغییر شکل میده؟-

 :لرزیدام در چشمانش بی رحمی موج میزد. چانه

 خوای من رو بکشی؟ کسی که...این همه مدت همرات بود؟تو می-

 .ای چاقو در دستش لرزید؛ ولی هنوز در کارش قاطع بودلحظه

 !کنم که آنجال زنده مونده باشهمن هنوز هم باور نمی-

 !اسکارلت بود که من رو نجات داد-

 .سرش را کج کرد و خود را عقب کشید

 !مکناسکارلت؟! باور نمی-

 چرا؟ با عقل جور در نمیاد؟-
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 :محکم جوابم را داد

 !نه-

 .دانستم باید چه کنم تا او حرفم را باور کندنمی

*** 

 :فصل شانزده

 «اعتماد»

دانستم که او حق دارد چنین فکری درباره من بکند؛ دستش را پس زده و با غم به چشمانش زل زدم. می

 من آنجالیی هستم که تمام این مدت با او بود؟کردم که گونه باید به او ثابت میاما چه

 !تونم چیزی رو ثابت کنممتاسفم، من نمی-

 .مان آمدصدای جیک از چند قدمی

 .پس نمیشه بهت اعتماد کرد-

 !گفتبه سمتش چرخیدم. او هم راست می

 طور ثابت کنم؟چه-

ن نداشته باشند. جیک متفکر لرزید. برایم سخت بود که همراهانم هیچ اعتمادی به مشدت میصدایم به

 :رو به من گفت

 ای به من دادی؟اون روز کنار رودخونه تو چه میوه-

 .به طور کامل به یاد داشتم

 .سیب بود-

 :حالی فریاد زدجیک از سر خوش

 ...تو اون رو یادته! پس-

 :اورالندو میان حرفش پرید
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 .کپی کنن تونن ذهن کسی رو که به شکلش در میان رو همجیک، اونا می-

 .چهره ی جیک بدجوری در هم رفت

 !اوه! راست میگی-

 !سرم را پایین انداختم. بغضی سنگین در گلویم جا خوش کرده بود؛ اما این مساله اصال مهم نبود

 .االن این اصال مهم نیست که در مورد من تصمیم بگیرین. ما باید از قصر دفاع کنیم-

 .جیک ادایی مسخره در آورد

 .میگه اون راست-

و سپس به سرعت از آنجا دور شد. اورالندو هنوز هم مشکوک به من خیره شده بود. آب گلویم را قورت 

 .دادم و از آنجا دور شدم

*** 

یار های جنگ بسمن واقعا خسته بودم؛ اما اکنون وقت خسته شدن نبود. نزدیک به طلوع آفتاب بود و اثر

خم هایم فکر نکنم. پس گیاهان دارویی را برداشته و به سمت کمتر از شب شده بود. سعی کردم اصال به ز

ها روی زمین نشستم. نفس ها تقسیم کرده و کمی دور تر از آنسربازهای مجروح رفتم. دارو ها را بین آن

خیلی دوست  .عمیقی کشیدم و چشمانم را بستم. تا کنون هیچ خبری از جیک و اورالندو نشنیده بودم

ر کرد، دیگها تعریف میرا ثابت کنم. شاید اگر اسکارلت میامد و ماجرا را برای آنتر خود داشتم سریع

شدت شکی به من نداشتند. زخمی که روی مچ پایم بود و بر اثر پرت شدنم اتفاق افتاده بود، به

سوخت. سعی کردم کمی از داروهای باقیمانده را روی آن بکشم. چشمانم را باز کرده و کمی از آن می

خواستم دارو را  .هان عجق وجق را برداشته و دامنم را کنار زدم. جای خون روی پایم خشک شده بودگیا

 .روی آن بگذارم که صدایی مرا متوقف کرد

 !بذار کمکت کنم-

که حال شدم. از اینخوش .نگریستاین صدا متعلق به جیک بود که اکنون نشسته و داشت به زخمم می
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و را از من گرفت و مچ پایم را محکم گرفت. کمی از آن را روی پایم ریخت که او نگران من شده بود. دار

 .سوزش صد برابر شد

 !آخ-

 .دیدمهای او را به این شدت میهای جیک از همان دور مشخص بود. اولین بار بود که اخماخم

 کنی من خون آشامم؟تو...فکر می-

 :با جدیت جوابم را داد

 !خونمت میتو همون آنجالیی. از چشما-

 .لبخندی زدم. پس هنوز یک نفر بود که به من ایمان داشت

 !ولی این دلیل خوبی برای اعتماد به تو نیست-

او واقعا مرا ناامید کرد.نمیدانستم باید در جوابش چه بگویم.پس سعی کردم سکوت کنم. پس از اتمام 

 .کارش، روی زخم پایم را بست و سرش را باال آورد

 !اینم از زخمت-

 .اش را بفهممسعی کردم دلیل بی اعتمادی

 کنی؟اگه بهم اطمینان نداری پس...چرا کمکم می-

 .سرش را به صورتم نزدیک کرد

 .کنن تو اون آنجالییاالن همه فکر می-

 نیستم؟-

 .دونهکس نمیهیچ-

 .سعی کردم منطقی باشم

 کار میکنی؟اگه آنجال مرده باشه تو چی-

 .او هم با منطق جلو آمد
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 .گذرماز...اون خون آشام نمی-

و با بی رحمی در چشمانم زل زد. لبخند کوچکی زدم که از چشمان جیک دور نماند. این یعنی جیک هنوز 

گرفت. از جایم بلند شدم. هنوز مردم انتقامم را میهم به بودن من اعتقاد داشت و از طرفی اگر من می

تر ام کندهایی که از راه رفتن معمولیز من دور شد. با قدمقدم دوم را برنداشته بودم که جیک با سرعت ا

دیدم بود، به سمت قصر رفتم. پدر این روزها بسیار مشغول تدارک دیدن جنگ بود و من او را خیلی کم می

ای احساس کردم کسی در کنارم است. سرم را باال آورده و با کردم وقتش را نگیرم. لحظهو سعی می

 .شدم. مچ دستم را محکم گرفتاورالندو روبه رو 

 .بریم تو اتاقت، باید باهات حرف بزنم-

و خواست مرا با سرعت بکشد و ببرد که آخی گفتم و به پایم اشاره کردم.رزیر لب پوفی کرد و چشمانش 

کرد. مرا روی روی دست بلند ارزش برخورد میرا در حدقه تکان داد. او داشت با من مثل یک موجود بی

 .سرعتی تقریبا زیاد به سمت اتاقم رفت. مرا جلوی در اتاق روی زمین گذاشت و در را باز کردکرد و با 

اورالندو سریع وارد شد و روی صندلی نشست. من هم با هر سرعتی بود خود را به او را رساندم. روی 

 :تختم نشستم و به اورالندو زل زدم. تا زمان را مناسب دید شروع به توضیح داد

 .یت پیش اومده که خودت رو ثابت کنییه موقع-

 .حال بودممن واقعا خوش

 چیه؟-

*** 

 :فصل هفده

 «ریسک»

سرش را کج کرد. خواست حرفی بزند که صدای در اتاق باعث شد هردوی مان به آن سمت برگردیم. او 

 .بهایی در آن قرار داردجیک بود. به همراه یک تکه پارچه سلتنطی که مشخص بود چیز گران



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 109 

 !ردمشآو-

 :اورالندو به سمتم بازگشت و گفت

 !بین این پارچه یه چاقوعه؛ ولی نه یه چاقوی معمولی-

 :جیک در کنارم نشست و روبه اورالندو غرید

 .اورالندو اون کشنده است-

 .اورالندو سرش را با سرعت تکان داد

 .هاستنه واسه کسی که توی بدنش عصاره اشک الف-

 .جیک عصبی شد

 آنجال نباشه چی؟ ولی اگه اون-

 .اورالندو پوزخندی زد

 .مونهکه خوبه! فقط آنجالی واقعی زنده میخب این-

 .کنندبه سمتم بازگشت و پوزخندش را کش داد. بسیار کنجکاو بودم که در چه مورد صحبت می

 جا چه خبره؟میشه بپرسم این-

 :جیک توضیح داد

ط باید یازده قطره خون شخص مورد نظر توسط کنه؛ فقاین چاقو چهره اصلی هر فرد رو مشخص می-

 .ها رو داشته باشهمونه که توی بدنش عصاره اشک الفاین چاقو روی زمین بریزه. فقط شخصی زنده می

 .توانستم از این طریق خود را ثابت کنمحال بودم که میمن واقعا خوش

 !حتما-

 .می در دست جیک اشاره کرداز جایم بلند شده و به آن پارچه

 !اممن آماده-

 های سلطنتی بود را در آورد وها کمی تعجب کرده بودند؛ البته فقط کمی! جیک چاقویی را که پر از نقشآن

 :آن را با تردید به دستم داد. با خوشحالی آن را گرفتم و رو به هردویشان گفتم

 !امکنم که من آنجالی واقعیثابت می-

 .گران در اتاق جیک بودشان بلند شدند. تنها شخص ناز جای
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 مطمئنی که از پسش بر میای؟-

 خب! مگه چه عیبی داره؟-

 .کنیهر قطره از خونت که بریزه، انرژیت هم تحلیل میره و درد رو تحمل می-

 !ارزیدمن اصال ناراحت نبودم. به امتحانش می

 !کنمتحمل می-

که درد هولناکی بود. داشت مرا  دستم را جلو گرفتم و چاقو را محکم روی کف دستم کشیدم. واقعا

ود آمد این بکشت. اولین قطره خون روی زمین چکید درد چند برابر شد. تنها کاری که از دستم بر میمی

که چشمانم را روی هم بگذارم و فشار دهم. قطره دوم که ریخت چشمانم را باز کردم و نفسم را در سینه 

 :نگران پرسید حبس کردم. دقیقا مثل اورالندو و جیک! جیک

 حالت خوبه؟-

 .زمان روی زمین افتاددستم را مشت کردم که دو قطره هم

 !نه...اصال-

 .کم کم داشتم به نفس نفس می افتادم. دردش طاقت فرسا شده بود

 :جیک روبه اورالندو غرید

 .اون طاقت این همه درد رو نداره-

 :اورالندو هیچ تکانی نخورد. در عوض من نالیدم

 .کنمیتحملش م-

ها پیاپی به کف اتاقم برخورد طور ششم. پاهایم از درد سست شده بود. قطرهی پنجم افتاد و همینقطره

ن ام باال و پاییشدت عرق کرده بود. قفسه ی سینهکردند. صورت و بدنم بهکردند و آن را خون آلود میمی

به آرنج رسیده و به زمین چکید. درد ی دهم از دستم چرخید که قطرهرفت و دنیا داشت دور سرم میمی

ها پریده بود و داشتند با وحشت به قدر زیاد شده بود که نزدیک بود فریاد بزنم. رنگ از رخ هر دوی آنآن

کردند. در همان زمان قطره ی یازدهم به زمین چکید. دیگر نتوانستم خود را تحمل کنم. من نگاه می

 !دجان شچشمانم سیاهی رفت و پاهایم بی

*** 
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 :دکرد. لبخندی زی اتاقم نشسته بود و داشت به من نگاه میاو ارنست بود که روی صندلی کنار پنجره

 !سالم آنجال-

ترسیدم. مخصوصا اکنون که با یکدیگر تنها شده بودیم. دستانم را مشت کرده و زیر لب من واقعا از او می

 :گفتم

 کنی؟جا چیکار میتو...این-

 .از جایش بلند شد

 .اومدم واسه همیشه ببرمت-

 ....و سپس با یک حمله به سمتم هجوم برد که

از خوابی نسبتا طوالنی بلند شده و نگاهی به اطراف انداختم. من اکنون در اتاق خود بودم و البته تنها! 

ت بود سای مغزم به کار افتاد و تقریبا همه چیز را به یاد آوردم. من یک پیشبینی کرده بودم .او ارنلحظه

به کف دستم  !گاه این اتفاق نیافتدخواست مرا ببرد. امیدوار بودم که هیچکه دقیقا رو به رویم بود و می

های خون به وضوح روی آن دیده میشد. از جایم ای بسته شده بود که لکهنگاهی انداختم. دستم با پارچه

من زنده بودم. از اتاق بیرون آمده و شدت سرم گیج رفت؛ اما بهتر از این نمیشد که بلند شدم که به

 .نگاهی به اطراف کردم. میشد گفت زمان غروب خورشید نزدیک بود. امیدوار بودم امشب جنگ باال نگیرد

 !پس باالخره بیدار شدی-

 .این صدای اسکارلت بود که از پشت سر به گوشم رسید.به سمتش چرخیدم

 !اسکارلت-

 .قدمی جلو آمد

 .حالی داره که به هوش اومدیخوش بعد از دو هفته جای-

 .چشمانم داشت از حدقه بیرون میزد

 هوش بودم؟من دو هفته بی-

 .نیمچه لبخند غمگینی زد

 .توی این دو هفته اتفاقای زیادی افتاد-

 !من واقعا کنجکاو بودم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 112 

 مثال چی؟-

 .به در قصر اشاره کرد

 .بیا قدم بزنیم-

 .افتاددر کنارم ایستاد و به همراه من به راه 

 .خوان به قصر حمله کننخون آشاما خودشون دست به کار شدن و می-

 تو از کجا این رو فهمیدی؟-

 .کنم به کسی چیزی نگمخب! سعی می-

 کنن؟چه زمان حمله می-

  !امشب-
*** 

 :فصل هجده

 «ارنست»

 .از رفتن باز ایستادم

 که امشب یه جنگ به تمام معنا رخ میده؟این یعنی این-

 .کج کرد سرش را

 !شک نکن-

 !پدرم چی؟-

 .اون هیچ نظری نداره-

 .دوباره شروع به راه افتادن کردم

 کار کنیم؟پس باید چی-

 .متفکر شد

 !حتما یه راهی هست-
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با یکدیگر از قصر خارج شدیم. تا اکنون جنگی به این عظمت رخ نداده بود؛ البته تا قبل از ناپدید شدن 

 :ها! اسکارلت به سمتم چرخیدآن

 توی جنگیدن مهارت داری؟-

 .کنمخب! تیراندازی می-

 .به سمت باغ رفت

 !اینم خوبه-

 ممنونم، اورالندو و جیک کجان؟-

 .دارن واسه امشب آماده میشن-

 !اوه-

 :ای کرد و پرسیدکارش را تکرار کردم. تک خندهروی زمین نشست. من هم این

 !اونا خیلی خوشحال شدن-

 :سریع پاسخ دادم

 .دادناشتن من رو به کشتن میاونا د-

 :مرا توبیخ کرد

 .افتادآنجال...قبول کن که اتفاقی برات نمی-

 :ای زدملبخند مسخره و عصبانی

 !خیلی ممنون-

 :خنده ی آرامی کرد

 چیه؟-

 !اونا واقعا باحالن-

 از چه نظر؟-
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 !دونی؛ پدرت چند بار خواست تو رو ببینه. پیچوندن شون خیلی باحال بودمی-

 :ام گرفت. کنجکاوانه پرسیدمتصور اینکه اورالندو بخواهد پدرم را دور بزند خنده از

 کردن؟مثال چه کارایی می-

 .اش گرفتبیشتر خنده

 ...بار اول که گفتن تو خوابی. بار دوم هم که مجبور شدن بگن تو-

 :ای بسیار جدی شدلحظه

 !خواب یه چیزهایی میگی اون شب که هر سه ما مراقبت بودیم، متوجه شدیم تو توی-

 :ترسیدم

 گفتم؟چی...می-

 آنجال! ارنست کیه؟-

 :از به یاد آوردن پیشبینی ام ترسیدم

 ...خب-

 .همان موقع صدای جیک به گوشم رسید

 !اسکارلت-

 .به سمتش که چرخیدم مرا شناخت

 !آنجال-

 اش در هممیشد. چهرههای کوچکی دیده از جایم بلند شدم و به سمتش رفتم. در چند جای صورتش زخم

 .رفت

 !هی جیک-

 :دستانش را جلو آورد و ترسیده گفت

 !جلو نیا، خواهشا جلو نیا-
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 :متعجب شدم

 چرا؟-

 .اسکارلت شروع به خندیدن کرد

 جا چه خبره؟این-

 :جیک ناراحت بود و عصبانی

 ...دیوونه-

 :اسکارلت به سمتم آمد و حرفش را قطع کرد

برای بار دوم سراغت رو بگیره، اون و اورالندو سر تو یه دعوای حسابی کردن.  قبل از اینکه بابات بیاد و-

 کس روخوای هیچاورالندو واسه تالفی به بابات گفت که تو با جیک دعوا کردی و االن تو باغی و نمی

 !ببینی

 .جیک پوف زیر لبی کرد

 نمکتمیز کنم. من آخر تالفی می پدرت من رو مجبور کرد تا دو روز از درخت آویزون بمونم و کل قصر رو-

 :اسکارلت به جیک اشاره کرد

 !اش دیدنی بودقیافه-

 .که جیک را در آن حالت ندیده بودم. لبخندی زدناراحت بودم از این

 !حالم که تو آنجالی واقعی هستیولی خوش-

 .من هم لبخند پهنی زدم

 !تو از همون اول من رو باور داشتی-

 :م انداختجیک دستش را دور گردن

 !حاال مطمئنم خودتی-

 :از بحث خارج شدم
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 اورالندو کجاست؟-

 .کنهها کمک میداره به زخمی-

 .باید ببینمش-

 !کردبه سمت اسکارلت بازگشتم. هیچ اثری از او نبود. این دختر واقعا مرا دیوانه می

*** 

ه از ناحیه سر آسیب دیده بود را های عجیبش زخم سربازی را کاز دور اورالندو را دیدم. داشت با آن دارو

بیند. کسی که مرا دهد زمانی که مرا میکرد. دوست داشتم بدانم چه عکس العملی نشان میدرمان می

 .باور نداشت! جیک به سمتش رفت و آرام به کمرش زد

 !اورالندو-

 :آنکه بازگردد غریداورالندو بی

 !های مزخرفت رو ندارمجیک! حوصله اون تالفی-

 :جدی شد جیک

 !آنجال اومده-

 .از جایش تکان نخورد. خودم را به نزدیکی او رساندم

 !اورالندو-

 :جیک روبه من گفت

 .من باید برم-

و پس از تکان دادن سر من از درمانگاه بیرون رفت. اورالندو به سمتم بازگشت. موهایش مثل همیشه 

 :درسید! او کامال جدی بومرتب نبود. واقعا خسته به نظر می

 !پس به هوش اومدی-

 !خب...اره-
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 :دوباره به آن سمت بازگشت و مشغول کارش شد. در کنارش ایستادم

 دونی که...خون آشاما قراره حمله کنن؟می-

 !دونم که تقریبا هیچ راه حلی نیستاز اون بدتر می-

 :سرم را تکان دادم

 !ولی ما باید پیداش کنیم-

 !ای بحث را عوض کرد؛ البته تقریباطور کامال حرفهبه سمتم چرخید و به

 تو راجع به ارنست چی دیدی؟-

 !خب...اون توی اتاقم بود-

 !اون خطرناکه-

 .دونممی-

 .درمان زخم سرباز را به پایان رساند و دستانش را شست. به همراه هم از درمانگاه خارج شدیم

 طوره؟دستت چه-

 .به کف دستم نگاهی انداختم

 !خب؛ فقط یه زخمه-

 !خوبه-

 :آرام گفتم

 .من باالخره ثابت کردم که خودمم-

 .به سمتم چرخید

 !خب...حداقلش االن بهت اعتماد دارم-

 حداقلش؟-

 :اصال به حرف من توجهی نکرد
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 .تو باید بری تو اتاقت! هوا داره تاریک میشه-

 :سعی کردم عصبانیتم را خالی کنم

 !خوام بجنگممنم می-

 :او هم مثل من عصبانی شد

 ادت رفته چه پیشبینی کردی؟ی-

 !برام مهم نیست-

 .تونه ازت سواستفاده کنه و جنگ رو به نفع خودش به پایان برسونهاون می-

 .ای آتشین به سمت قصر پرتاب شدمن واقعا جوابی نداشتم. در همان موقع گلوله

 :اورالندو فریاد کشید

 !برو تو قصر-

به سمت قصر دویدم. جیک را دیدم که داشت به سمت بیرون ای جز تبعیت از آن نداشتم. پس و من چاره

 :دوید. تا مرا دید گفتاز قصر می

 !تیر و کمانت رو بردار و از توی اتاقت گردنشون رو نشونه بگیر تا قطع بشه-

ها را ببینم وقتی که با توانستم آنو با سرعت از آنجا دور شد. خون آشامان اکنون در قصر بودند. می

سرعت از قصر بیرون آمد. شمشیری به دست داشت کشتند. اوریانا بهی نیششان سربازان را میهادندان

ای را در پای او فرو کرد. ای خون آشامی از پشت نیزهبرید. لحظهو با شجاعت سر هر خون آشامی را می

صدای جیغ  من واقعا شوکه شده بودم. سر آن خون آشام را نشانه گرفتم و سرش را از تنش جدا کردم.

اوریانا دلم را به درد آورد. کسی آن اطراف نبود که به اوریانا کمک کند. خواستم از اتاقم خارج شده و به او 

 :کمک کنم که صدایی مرا در جایم خشک کرد

 !سالم آنجال-

*** 
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 :فصل نوزده

 «آشامفرار از دست خون»

تما رسیدم او حاگر به موقع نمی. ی انداختمبه اوریانا نگاه. او ارنست بود. نفسم را در سینه حبس کردم

. کردروی تختم نشسته بود و با لبخندی مضحک داشت مرا نگاه می. به سمت ارنست بازگشتم. مردمی

 :او سریع ذهنم را میخواند .سعی کردم اصال به ترس فکر نکنم

 خوای؟از جونم چی می-

 :اش به میز کوبیدبا انگشت اشاره

 ! کردیتو راز ما رو برمال-

 !گفتممن باید می-

 .داشت عصبانی میشد

 !شیداین جنگ به نفع ما تموم میشه و شما نابود می-

 :نترس شدم

 !کور خوندی-

ها امیدوار بودم مثل هوک، رهبر اورک. و با یک حرکت تیر را در کمان نهادم و گردنش را نشانه گرفتم

پوزخندی زده و تیر را در دستش خرد ! را گرفت تیر را رها کردم؛ ولی او با یک دستش جلوی تیر. شود

 .کرد

 !من رو دسته کم گرفتی شاهزاده-

او  .دوباره نگاهی به مکان اوریانا انداختم. ترسیدمکم کم داشتم می. از جایش بلند شد و به سمتم آمد

 .نگرانش شدم. ناپدید شده بود

 !باید تو رو با خودم ببرم-

 :با عصبانیت گفتم
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 !کنیی نمیتو چنین کار-

 :هایش را در هم کشیداخم

 کنی؟تو االن داری من رو تهدید می-

 :پوزخند زدم

 غیر از اینه؟-

 :دستانش را مشت کرد

 !االن نشونت میدم-

 :و خواست به سمتم حمله ور شود که چیزی با سرعت نور جلویش را گرفت

 !ما به اون نیاز داریم. حواست باشه-

ارنست خودش را کنترل کرد و نفس عمیقی ! من واقعا از او متشکر بودم! او جازمین بود، جفت ارنست

او اورالندو بود که . زمان به سمت در چرخیدیمهرسه هم. شدت صدا داددر همان زمان در اتاق به. کشید

 :با دیدن ارنست و جازمین چشمانش گرد شد. هایش خونی بودشدت نفس نفس میزد و لباسبه

 دوتا خون آشامه؟...جاچرا این...آنجال-

 :سعی کردم خونسرد باشم

 !اون جفت ارنسته-

 جفت؟-

 :حوصله شدمبی

 !هر خون آشام یه جفت داره-

ورالندو ا. ارنست و جازمین در گوشه اتاق مشغول حرف زدن با یکدیگر بودند. با احتیاط کامل به سمتم آمد

 .روبه رویم ایستاد و شروع به پچ پچ کرد

 بره؟ من و تو و دوتا خون آشام توی یه اتاقیم و این کامال معمولیه؟جا چه خببینم این-
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 .کاری از دستم ساخته نیست-

 .باید فرار کنیم-

 :من خونسرد بودم

 .نمیشه-

 :اما او عصبانی بود

 !امکان نداره-

 :شدممن هم داشتم عصبی می

 کنی؟خب تو چه راهی رو پیشنهاد می-

 ...کنم ومن سرشون رو گرم می-

 :ت با عصبانیت به سمتش چرخیدارنس

 کار کنی؟خوای چیتو می-

 :اورالندو پوزخندی زد

 .خوایم فرار کنیممی-

 :و سپس فریاد کشید

 !از پنجره بپر پایین-

این واقعا ارتفاعی زیاد بود؛ اما پس از اینکه ارنست به اورالندو هجوم برد، تصمیمم کامال عوض شد و 

با عجله خودم را از پنجره بیرون انداختم و روی خاک نرم باغ فرود . شتمکمانم را به همراه سه تیر بردا

حتی یکی از تیرها هم در دستم فرو رفت و آن را زخمی کرد، دقیقا جای زخم  .درد پایم شدت گرفت. آمدم

 :صدای ارنست را شنیدم. ای جان سوز کشیدمناله! چاقو

 !برو دنبالش...جازمین-

سرعت از جایم بلند شدم و از به! کس به من نبود؛حتی جیکحواس هیچ همه مشغول جنگیدن بودند و
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دانستم با هر سرعتی بروم می. تا جایی که از دست دیگر خون آشامان در امان بمانم. آنجا دور شدم

 :صدایش را از پشت سر شنیدم. گونه هم شدرسد، واقعا همینجازمین به من می

 !فرار نکن-

دوباره خواستم از جلوی چشمانش دور شوم . او اکنون در کنار من ایستاده بود. متوانستم هم فرار کننمی

 :درخشیدچشمان قرمزش در زیر نور ماه می .که با سرعت نور بازویم را گرفت و جلویم ایستاد

 !من کاری به کارت ندارم! وایسا-

 :لبخندی زد. زیر لب ناسزایی به او گفتم

 !ولی نشد سعی کردم جلوی ارنست رو بگیرم؛-

 :دستم را رها کرد و ادامه داد

من ! کنهدونم اگه مخالفتم رو اعالم کنم اون من رو در جا نابود میمن با اون کارهاش مخالفم؛ ولی می-

 !دنبال صلحمبه

 !اش بوددنبال صلح است تعجب کرده بودم؛ البته شاید نقشهمن واقعا از دیدن یک خون آشام که به

 که تو برای جونم نقشه نکشیدی؟از کجا مطمئن بشم 

 !کنممن بهتون کمک می-

 !باید روش فکر کنم-

 االن هم قراره تو پنهان. چینهی خون آشاما رو بر علیه من میباشه؛ فقط ارنست چیزی نفهمه؛ وگرنه همه-

 !شده باشی

 کنم یا نه؟طور بهت خبر بدم که بهت اعتماد میچه-

 !ق بودی یه خط راست بکش و اگه نه، دوتا خطاگه مواف. یه درخت سیب آخر باغه-

 !باشه-

 !ما همدیگه رو ندیدیم! حاال هم برو یه جا قایم شو-
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 !ممنونم-

اند یا رسداستم ارنست به اورالندو آسیبی مینمی. طور ناپدیدسرعت از جلوی چشمانم رد شد و همینبه

 شدم اگر او اورالندوحال میخوش. ام شنیدمصدای پایی را در نزدیکی. امیدوار بودم چنین کاری نکند. نه

اش در زیر نور ماه چهره .یکی از تیرها را آماده در کمان نهادم و به عقب برگشتم. بود؛ ولی این محال بود

 !سیسیلیا. معلوم بود

 حالت خوبه؟...سیسیلیا-

دیدم؛ آن را نمی با آن که خوب. به سمتش دویدم و به زخمش نگاهی انداختم. رفتاو داشت از حال می

اگر به موقع زهرش را . توانستم تشخیص دهم که زخم او جای دندان یک خون آشام استاما می

 !ماندکشید، اصال زنده نمینمی

 چه اتفاقی افتاد؟-

 :نفس نفس میزد

 !دارن به سمت اتاق پادشاه میرن! اونا تو قصرن-

 !نباید این اتفاق بیفته! نه...نه-

 :پرسیدم. کشندی ما را میها همهپدر آسیبی برسد، آندانستم اگر به می

 پس شاه آرنولد کجاست؟-

 !اون و بانو دنیرا هم دقیقا تو همون اتاقن-

 :غریدم

 !اول باید یه فکری به حال تو بکنم! دیگه بدتر از این نمیشه-

 !اگه یکی از اونا آسیب ببینه این همه زحمت به فنا میره! من رو ول کن آنجال-

 ...یول-

 :فریاد کشید
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 !بهت میگم برو-

ام را به همین حال دانستم باید چه کنم؛ یعنی دوست دوران کودکینمی.رفت کم کم داشت از حال می

 بگذارم تا بمیرد؟

*** 

 :فصل بیست

 «درگیری»

 :رو به سیسیلیا گفتم

 .بلد نیستم زهر زخمت رو بکشم...من-

 :ای کرداز شدت درد روی زمین نشست و ناله

 .من مهم نیستم-

 ...ولی-

 :صدای آشنایی به گوشم خورد

 !آنجال-

 :حالی فریاد بزنمنزدیک بود از خوش. او جیک بود

 !من باید برم. مواظب سیسیلیا باش...جیک-

همه . وارد قصر شدم. رساندمباید با هر چه سرعت بود، خودم را به آنجا می. و با عجله از آنجا دور شدم

ورا از ف. امیدوار بودم دیر نرسم. ها دیده نمیشدهیچ شخصی در این نزدیکی. ته بودجا را سکوت فرا گرف

خواستم از راهرو بیرون بیایم و به درون اتاق بروم که با چند خون آشام که همان اطراف  .ها باال رفتمپله

اق او م از دیگر در اتتصمیم گرفت! کردندام مییدند حتما تکه تکهداگر مرا می. زدند روبه رو شدمپرسه می

 .ترین سر و صدای ممکن از همان راهی که رفته بودم برگشتمپس با کم. که تقریبا مخفی بود وارد شوم

ه از آن کسانی ک. خبر بودندها از آن بیها که پایین آمدم با عجله به سمت راهرویی رفتم که خیلیاز راه پله
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در آخر راهرو یک در کهنه بود که کسی ! حتی شاهزادگان باخبر بودند، یا فرماندهان بودند و یا شاید

 .ها از آن استفاده نکرده بودسال

. خورددر به پشت کمد اتاق پدر می. طوری که متوجه آن نشودبه. به آن در رسیده و آرام آن را باز کردم

 :صدای پدرم را شنیدم. وارد اتاق و پشت کمد قایم شدم

 !ذارن جنگ به نفع تو تموم شهنی اونا نمیحتی اگه به من هم آسیب برسو-

 کرد؟او اینجا چه می. صدای ارنست به گوشم خورد. داستم منظورش به کیستواقعا نمی

 !ما رو دسته کم گرفتی-

 :صدای شاه آرنولد واقعا محکم بود

 !های ما رو دسته کم گرفتینه؛ ولی تو هم شاهزاده-

. آمدیمما از پسش بر نمی. کردندیانا بود و بقیه، کامال اشتباه فکر میها به من، اورالندو و اوراگر منظور آن

 :کردها را تهدید میارنست داشت آن! نه حداقل من

 !بینیم؛ ولی االن که اینجا نیستنمی-

پدر و آرنولد در کنار هم  .ها آسیبی برساند از پشت کمد بیرون پریدمکه به هر کدام از آناز ترس این

ها این بود که سالن تقریبا پر از خون بدتر از همه ی این.طرف بودبانو دنیرا هم کمی آن. دندایستاده بو

 .خبری از جازمین نبود. ها جلو تری آنآشام بود و ارنست از همه

 .:پدرم لبخندی زد. ارنست سرش را کج کرد و به من نگاهی انداخت. همه شان به من خیره شدند

 !جاستیکی از اونا این-

 :طور خونسرد گفتی ارنست هیچ تغییری نکرد و همانچهره

 !رسیمامشب حساب اون رو هم می. عیبی نداره-

ای نداشتم؛ پس یکی از چاره. او به سمتم خیز برداشت. ای به یکی از خون آشام دیگر کردو اشاره

چشمانم  .برایش نیفتادتیر به گردنش خورد؛ ولی اتفاقی .تیرهایم را برداشته و گردنش را نشانه گرفتم 
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راهی  باید. خون آشام به من رسید و مرا محکم هل داد که به دیوار برخورد کردم. بیشتر از ابن گرد نمیشد

 :بلند داد زدم .چیزی به ذهنم رسید. نگاهم به شمع کنارم افتاد. بود که آن خون آشام را نابود کنممی

 پدر، شمشیرت کجاست؟-

 .م پرت کردآرنولد شمشیرش را به سمت

 .ممنونم-

شمشیر را باال آوردم و  .آمدخون آشام داشت با سرعت به سمتم می. شمشیر را از غالف بیرون کشیدم

ا تا به من رسید، از جایم پریدم و ب. خواستم او را دقیقا مثل اولین اورکی کنم که کشتممی. منتظر ماندم

تیر را روی شمع گرفتم تا سرش آتش  سریع. تر پرت شدسرش به آنطرف. شمشیر گردنش را زدم

 :بانو دنیرا خندید. سپس آن را روی تنش نشانه گرفته و او را آتش زدم. بگیرد

 !آفرین-

و اورالند. در همان زمان صدای فریادی از بیرون آمد و سپس کسی با سرعت تمام به در کوبید و وارد شد

 :و رو به مادرش پرسیداورالند. با دیدن سالم بودن همه نفس عمیقی کشید. بود

 جاست؟اوریانا این-

 :چیزی را که دیده بودم گفتم

 !زخمی شد و من دیگه ندیدمش...اون-

 :بانو دنیرا داشت نگران میشد

 پس یعنی کجاست؟-

 :ارنست خندید

 !شوناولین-

 :اورالندو شکاک پرسید. همه با چشمان گرد شده به سمتش چرخیدیم

 ...نگو که-
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 !اون پیش جازمینه-

 .حداقل خوب بود که او زنده است

 اون تو قصره؟-

 .خواهم بکنم فکر نکنمسعی کردم اصال به کاری که می. ارنست به سمتم چرخید و سکوت کرد

 !هر چی تو سرته رو بریز دور-

 :سریعا ذهنم را منحرف کردم. گذاشتمخواند؛ اما نمیاو داشت ذهن مرا می

 !نقشه تو چیه؟-

 :انداخت ارنست به پدرم نگاهی

 !کشتن اون-

. دست راستش را مشت کرده و آن را باال آورد. همین کار را هم کرد. خواست به پدرم حمله کنداو می

 .سریع به سمت پدرم دویدم و با شمشیرم از او دفاع کردم

 !طرف آنجالبرو اون-

دسته کم گرفته بودم،  من او را. طرف هل داد و شمشیرش را در آورد و از خودش دفاع کردپدر مرا به آن

 .هایش را روی هم ساییدارنست دندان! آن هم بسیار زیاد

 !تو دیگه اون قدرت قبل رو نداری. قبول کن پیرمرد-

گونه از قدرت او در این مدت خبر داشت؟ پدرم هم محکم جوابش چه. او صد سال بود که پنهان شده بود

 :را داد

 !رو شکست بدم قدر قدرت دارم که توولی هنوز هم اون-

ست ارن. دیدمبرای اولین بار بود که چنین چیزی را از پدرم می. و با تمام قدرتش ارنست را به جلو هل داد

از . موهایش که روی صورتش ریخته بود را کنار زد .محکم به دیوار برخورد کرد و نقش بر زمین شد

ت پدر دوید و او را به سمت با سرعت برق و بادش به سم. جایش بلند شد و به پدرم خیره شد
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ا دستش ر. ای که در پشت او قرار داشت هل داد؛ اما پدرم همیشه چیزی برای غافلگیری داشتکتابخانه

پس از آن همه ی خون آشامان هر کدام به یکی از . دور کمر ارنست حلقه کرد و او را به همراه خود کشید

یکی از آنها با چشمان . تر است به سمتم نیایدایهامیدوار بودم شخصی که از من حرف. ما حمله کردند

یک دختر قد بلند با پوستی سفید و موهایی نارنجی که او را ترسناک نشان  .قرمزش به به سمت آمد

 :لبخند خبیثی زد. دادمی

 !سالم شاهزاده-

لو م را جشمشیر. گونه هدر بدهمخواستم وقتم را اینمن نمی. سعی کردم اصال به حرف زدن فکر نکنم

آنکه از جایش تکان بخورد، دستم را که در بی .او خیلی زبر دست بود. آوردم و به سمتش حمله ور شدم

مچم را رها نکرده و مرا به سمت خود . آن شمشیر بود را پیچاند و باعث افتادن شمشیر از دستم شد

ز خون آشامی است که دارد با تر اایتوانستم از حرکاتش بفهمم که او حرفهمی. جای تعجب داشت. کشید

او  !با آنکه او یک مرد هیکلی و ترسناک بود؛ اما میشد فهمید که اصال عددی نیست. کنداورالندو مبارزه می

 :سرش را جلو آورد و گفت. کردداشت مچ دستم را خرد می

 دردت میاد؟-

. ای دماغش چین افتادحظهل .خواستم با دیگر دستم آن یکی را رها کنم که آن دستم را هم محکم گرفت

 :او داشت گیج میشد. چشمانش را باز کرد. چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید

 !یه خون گرم و شیرین. ی خونت رو بفهمممیتونم همین االن مزه-

 :چشمانم را گرد کردم

 تغذیه کنی؟...خوای از مننکنه تو می...نکنه-

 :عصبی شد

 !حیف که توی جنگ نمیشه شکار کرد-

 :ای خبیث شداما لحظه
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 !شکنمولی من قانون رو می-

*** 

 :فصل بیست و یک

 «پیروزی»

. کرد ترهای نیشش را به رخم کشید و سرش را به من نزدیکدندان. توانست از من تغذیه کنداو نمی...نه

دور کردم سرم را از او زدم و سعی مینفس نفس می. بوی خون و تشنگی او را از جنگ غافل کرده بود

اندم قول دادم اگر م. چشمانم را بستم و سرم را پایین آوردم! کرداو مرا تکه تکه می. فایده بودکنم؛ اما بی

از کرده چشمانم را ب. صدای شمشیری مرا به خود آورد! فنون جنگی را کامل یاد بگیرم؛ البته اگر زنده بمانم

 :اورالندو چشمکی زد. الندو روبه رو شدمو با سر بریده خون آشام که روی زمین افتاده بود و اور

 !نجاتت دادم-

 :لبخند مضحکی زدم

 .ممنونم-

 .دستم را گرفت

 .باید بریم بیرون-

 اما بقیه چی؟-

 .تقریبا همه مشغول جدال بودند

 !اونا هم میان؛ البته وقتی پیروز شدن-

 :ین آمدیماز در اصلی خارج شده و از راه پله پای. کس به ما نبودتقریبا حواس هیچ

 به نظرت اوریانا کجاست؟-

 :ناراحت به نظر رسید

 .دونم؛ ولی باید پیداش کنیمنمی-
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جسدهای خونی انسان و جسدهای مجسمه . تقریبا میشد گفت آنجا پر از جسد بود. وارد حیاط قصر شدیم

ورالندو دستم ا. توانست خود نوعی خطر باشدآمد و این میهیچ صدایی از اطراف نمی! مانند خون آشامان

 .را محکم فشار داد

 .یه نفر داره از پشت میاد-

صدای آخ . دانستم یک حرکت روی آن شخص پیاده کرده استمی. مرا رها کرده و با یک حرکت برگشت

 !دلم به حالش سوخت. برگشته و با جیک روبه رو شدم که جلوی دهانش را گرفته بود. بلندی را شنیدم

 !کنمتالفی می-

 .کردداشت با تعجب به او نگاه می اورالندو

 !جا نیست؟کس ایناینجا چه خبره؟ چرا هیچ-

 .دستش را از روی صورتش برداشت و اخمی غلیظ رو به اورالندو کرد و به سمت من برگشت

 !اونا اینجان-

 :سرم را کج کردم

 دقیقا کیا؟-

 !هاقبیله من و بقیه قبیله-

 :زمان با هم گفتیممن و اورالندو هم

 چی؟-

 !کردمجا بودند؛ البته اگر اشتباه نمیها اکنون اینآن. این عالی بود

 ی توأن؟اونا قبیله...جیک-

 .سرش را تکان داد و لبش را با زبان تر کرد

 !اوهوم-

 :اورالندو دست پاچه شد
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 .باید بریم پیششون-

 :جیک به سمت راستش اشاره کرد. من هم با او موافق بودم

 .طرف هستناون-

 :آرام به اورالندو گفتم. رسه مان به راه افتادیمه

 به نظرت اونا اومدن کمک مون کنن؟-

 :نیم نگاهی به من انداخت

 .تونه باشهجز این نمی-

من از . ها حساب دشمنان در قصر را رسیده بودند و این جای تشکر داشتآن. به پشت قصر رسیدیم

امیدوار بودم باز او و جیک در این جنگ دعوایی به  !تیلوراوشا و حتی . اینجا اوینگ و فرزندانش را دیدم

اورالندو جلو رفت و همه ! میشد گفت هزار مرد مسلح. اوینگ همه ی سپاهیانش را آورده بود. راه نیاندازند

 :رو به اوینگ گفت. به احترامش از اسب پایین پریدند

 !خوشحالم که به کمک ما اومدین-

 :آوینگ لبخندی زد

 !یفه بود شاهزادهانجام وظ-

 :رو به جیک که اکنون در سمت چپم بود گفتم. واقعا مکالمه شان حوصله سر برنده بود

 !بیا بریم پیش تیلور و اوشا-

 :تا به آن دو رسیدیم رو به اوشا لبخندی زدم. بدون هیچ حرفی به دنبالم به راه افتاد

 !بینمتحالم که میخوش-

 :او هم متقابال خندید

 !ممنون-

 :س رو به تیلور چرخیدمسپ
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 !سالم مهمون-

 .من به او دست دادم. ی دست دادن جلو آورددستش را به نشانه

 !سالم شاهزاده-

 .تری برسمهای مهمسعی کردم به بحث! ام و این نشان احترام بود حداقلدانست که من شاهزادهاو می

 !ممنون بابت کم شر اونا-

 :اوشا پرسید. قصد تسخیر قصر را داشتندهایی بود که منظور من به خون آشام

 پس بقیه کجان؟-

 :سریع توضیح دادم. اصال حواسم به پدر و بقیه نبود

 .باید بریم کمکشون. کنناونا دارن با خون آشاما جدل می-

مان چرخیده و به ان افراد آماده برای جنگ اشاره به سمت. های تیز اورالندو حرف های مرا شنیدگوش

 :کرد

 ...کنن؛ ولیکار رو میاین اونا-

 :در گفتن ادامه ی حرفش به شک افتاد؛ ولی تصمیم گرفت آن را با ما در میان بگذارد

 !ما باید بریم دنبال اوریانا-

اورالندو رو به . او حتی زخمی هم شده بود. ها بوداوریانا اکنون در بند اسارت آن. نفسم را بیرون دادم

 :آوینگ گفت

 .ها هستنپدرم و بقیه توی اتاق باالی راه پله. توی قصر و به اونا کمک کنیدشما باید برید -

 اورالندو به. اوینگ سرش را تکان داد و به همراه چند تن از پسران و سربازهایش به سمت قصر دویدند

 :سمت ما آمد

 کنید کجاست؟فکر می-

 :ها توضیح دهمسعی کردم به آن . در واقع اوشا و تیلور از هیچ چیز خبر نداشتند
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 !اون توسط خون آشاما ناپدید شده-

 :تیلور شوک زده شد

 اس؟نکنه اون هم یه شاهزاده-

 :اورالندو اخم هایش را از شدت فکر کردن در هم کشید

 !اون خواهر منه-

 :تیلور راه حلی داد. چشمان آن دو گردتر از این حد نمیشد

 .فکر کنم الزم باشه از کارلوس کمک بگیریم-

 :ی جیک در هم رفت چهره

 ...احمق نباش تیلور-

 :اوشا در میان حرفش پرید

 تو چرا هنوز به اون اعتماد نداری؟! جیک بس کن-

 :صدای جیک باال رفت

 !اوشا از من نخواه که به اون اعتماد داشته باشم-

ن ان رسیده به آمن و اورالندو که دقیقا هیچ چیزی از این مکالمه نفهمیده بودیم؛ مثل ابلهان تازه به دور

تیلور سعی در آرام کردن جو . کردیم؛ اما مثل این که این مکالمه هنوز هم ادامه داشتسه نفر نگاه می

 :اش داشتخانوادگی

 !ای نداریمی دیگهچاره...جیک-

 :جیک دستی در موهایش کشید

 !تحملش سخته-

 :اوشا لبخندی زد

 .شتش کردهدونم؛ ولی جیک، اون تصمیم به ترک کارهای گذمی-
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 :جیک که خودش را آرام کرده بود رو به خواهرش گفت

 .کنم باهاش کنار بیامسعی می-

 :تیلور رو به من چشمکی زد

 .پس من بهش میگم بیاد-

 :اورالندو گیج پرسید

 جا چه خبره؟ کارلوس دیگه کیه؟این-

 :من هم وارد بحث شدم

 .این سوال منم هست-

 :اوشا با حوصله توضیح داد

 .خب اون توانایی زیادی توی پیدا کردن چیزای گمشده داره! وس پسر عموی منهکارل-

 :گیج تر شدم

 مشکل داره؟...چرا جیک با اون! یه چیز دیگه-

 .:تیلور و جیک، هر دو به هم نگاهی انداختند؛ اما باز هم اوشا جواب داد

سال پیش به قبیله خــ ـیانـت آخه اون چند . هممون یه جورایی داریم. جیک تنها با اون مشکل نداره-

 .کرد

 :هایش را مشت کردجیک دست

 خواست چه بالیی سرت بیاره؟اوشا، یادت رفته که اون می-

*** 

 :فصل بیست و دو

 «شروع جست و جو»

 :اوشا با ناراحتی به سمت جیک چرخید
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 .من اون رو بخشیدم-

 :سپس رو به ما گفت

 !همین. داشتاون با قبیله ای که دشمن ما بود همکاری -

 :پرسیدم

 خواست چه بالیی سرت بیاره؟اون می...اوشا-

 :در صورتش هیچ تغییری ایجاد نکرد

 .ای که با پدرم دشمنی داشتمن رو گروگان ببره برای رئیس قبیله-

 :اورالندو اظهار نظر کرد. من واقعا برایش متاسف شدم و او را برای بخشنده بودنش تحسین کردم

 !ای نداریمی دیگهگیریم؛ یعنی چارهباید ازش کمک ب-

 :نفس عمیقی کشیدم

 االن کجاست؟. کارلوس رو میگم...اون پسر عمت-

 :سر تیلور که تا کنون پایین بود، باال آمد

 !اون االن توی راه قصره-

 :سوالی ذهنم را اذیت کرد

 ببینم مگه اون االن نباید همراه شما باشه؟-

 :اوشا ناراحت شد

خودش تنها به این طرف و اون طرف میره و تا جایی که امکانش هست به . ثل قبل نیستکارلوس دیگه م-

 .ما نزدیک نمیشه

 :داداورالندو کم کم داشت عصبی میشد و کنترلش را از دست می

 !تونن ازش سوء استفاده کنناونا می. باید پیداش کنیم-

 :مکثی کوتاهی کرد و ادامه داد
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 .دست بدم و توی جنگ شکست بخورمخوام خواهرم رو از من نمی-

 .اوشا سعی در آرام کردن او کرد

 .باید تا اون موقع آماده بشیم. رسهاون تا چند ساعت دیگه می-

 :پرسیدم

 آماده بشیم؟-

 :تیلور کامال مرا قانع کرد

 !ذارنوقت اون رو در دسترس ما نمیخون آشاما هیچ-

 :رالندو دستی در موهایش کشیداو! میشد گفت در این باره اطالعات کافی داشت

 ریم؟کنین چند نفر باشیم که برای نجات اوریانا میفکر می-

 :سعی کردم به این جواب پاسخ دهم

 .تو، جیک، تیلور، کارلوس، اوشا-

 :جیک هنوز هم کسی را در نظر داشت

 یادت رفته اون چه دختر مخوفیه؟. اسکارلت رو یادت رفت...هی-

 :اورالندو با تعجب به سمتم بازگشت .این یک حقیقت محض بود

 پس خودت چی؟...آنجال-

 !اوه-

 :تک خنده ای کردم و ادامه دادم

 !خودم رو یادم رفت-

من هیچ استعدادی در زمینه . کردم از من هم در یک گروه جست و جو دعوت شودگاه فکر نمیهیچ

به سمت جیک . ا عجله وا داشتلحظه ای چیزی را به یاد آوردم که مر! این حقیقت محض بود. نداشتم

 .چرخیدم
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 سیسیلیا کجاست؟...جیک-

 :لبخند آرامش بخشی زد. ام را درک کردجیک نگرانی. بابت به خرج دادن استرس به نفس نفس افتادم

 .خب حالش بد بود. اون رو بردم توی درمانگاه-

فسی عمیق به من کمک ن. واقعا خوشحال بودم که درمانگاه هنوز به دست خون آشامان نیفتاده است

 .زیادی کرد

 .خیالم راحت شد-

 :صدای آوینگ ما را به خود آورد

 !سرورم-

ت میشد گف. طور آرنولداو به همراه پدرم بود و همین. ی ما با یک حرکت ناگهانی به سمتش چرخیدیمهمه

و خستگی از  هایشان مثل مردم فقیر شده بودلباس .حال قبل نبودندهردویشان آن شاهان مرتب و خوش

 :آرام از اورالندو پرسیدم. آن ها پشت سر آوینگ و فرزاندانش بودند. باریدرویشان می

 پس بانو دنیرا کجاست؟-

 :او هم زمزمه وار گفت

 .دونمنمی-

 .کردپدرم داشت با شاه آرنولد صحبت می. ها خودشان را به ما رساندندآن

 !حتما باید راهی باشه تا نابودشون کنیم. وسیله شمشیر کار سختیهاز بین بردنشون به-

 :اورالندو قدمی جلوتر رفت و رو به پدرش که سخت در فکر بود گفت

 !پس مادر کجاست؟-

 :آرنولد به او خیره شد

 !جاش امنه-

 :اورالندو نفس عمیقی کشید
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 :آنکه از جایم تکان بخورم رو به پدر پرسیدمبی

 ارنست چی؟-

 :پدر جدی بود

 !مدن آوینگ غیبش زداون قبل از او-

 :شاه آرنولد سرش را تکان داد

 !شونهاین طبیعت. گردناونا تا چند روز برنمی-

 :اورالندو به سمت جیک و تیلور بازگشت

 .تونیم تو این چند روز اون رو پیدا کنیممی-

 :آمدجیک ناراضی به نظر می. سرم را به سمت اورالندو چرخاندم

 !طول نکشهامیدوارم بیشتر از چند روز -

 :کامال به سمت اورالندو چرخیدم

 خوایم اوریانا رو پیدا کنیم؟ما دقیقا با چه سرنخی می-

 :او هم گیج شده بود

 .دونمواقعا نمی-

 :اوشا لبخندی زد. صدای شیهه اسبی در سمت غرب ما شنیده شد

 .تر از وقت موعود اومداون مثل همیشه سریع-

دی مر. رو شدماش کمی با تیلور و جیک فرق داشت روبهشاید چهرهبه سمت صدا چرخیده و با کسی که 

ا پس از رسیدن به ما ب. نگریستبا پوستی تیره که داشت با تعجب و اخمی کوچک به من و اورالندو می

مهارت تمام از اسب پایین و به سمت خانواده خود رفت و من تازه متوجه شدم که او دقیقا مثل 

اش را به خون آشامی شاید این اندام ورزیده. قدی بلند دارد و بازوانی بزرگ های واقعی است؛رزمنده

کافی بود که او در کنار اوشا و تیلور بایستد که . کردم که قصد داشت اورالندو را از پا در آوردشباهت می
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شبینی ی ما این حرکت او را پیشاید همه. جا دور شودهایش را روی هم فشار دهد و از آنجیک دندان

 .اورالندو سوالی را پرسید که دقیقا سوال من هم بود. کرده بودیم و قرار بود سکوت کنیم

 کارلوس؟-

 :او با خونسردی تمام به سمت مان چرخید

 .خودم هستم-

 :آب دهانم را قورت دادم! حتی صدایش هم با آن تن تنومندش کامال همخوانی داشت

 باید کی حرکت کنیم؟-

 :ب دادکارلوس باز هم جوا

 به کجا حرکت کنیم؟-

 :اوشا به سمتش چرخید

 .برات توضیح میدم-

 که به سخنانترجیح دادم جیک را رها نکنم برای این. به سمتش چرخید و شروع کرد به صحبت کردن

 :آرام روبه اورالندو گفتم. ها گوش دهمتکراری آن

 .من میرم پیش جیک-

 :که به من نگاه کند، جوابم را دادبدون این

 !جا باشیدخواهشا تو و جیک تا چند دقیقه دیگه این-

 :نیمچه لبخندی زدم

 !حتما-

تنها چیزی که باعث دیدن من در آن ! های باغدر دل درخت. با عجله به سمتی رفتم که جیک رفته بود

 :به اطرافم نیم نگاهی انداخته و جیک را صدا زدم. های بزرگ قصر بودشب میشد، چراغ

 جیک؟-
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 .ضعیف از سمت راست شنیده شدصدایی 

 !جام آنجالمن این-

م خواستم در کنارش بنشین. جیک خسته به درختی تکیه داده بود.لبخندی زده و به سمت راست چرخیدم

 ....که سرگیجه ی هولناکی گرفتم و

*** 

 :فصل بیست و سه

 «حرکت به سمت جنگ»

. نمخواستم چیزی را پیشبینی کاین بود که می این دقیقا مثل. با تمام قدرتم سرم را گرفته و فشار دادم

ه ما دیدم که بمن داشتم اوریانا را زیر درختی می. تعادلم را از داده و نزدیک بود که نقش زمینی سرد شوم

جیک که تازه  !او دقیقا زیر درخت بود؛ به همراه جازمین! جایی که اورالندو زخمی شدهمان .حمله شد

 .ه سمتم خیز برداشت و مرا که در حال سقوط بودم را گرفتمتوجه حال من شده بود ب

 !آنجال-

این بار از همه ی دفعات . از درد سرم کاسته و تصاویر از جلوی چشمانم رد شدند. نفس عمیقی کشیدم

جیک با نگرانی روی زمین نشست و مرا هم که  !من تا این حد سرگیجه نداشتم. تر بودپیشبینی متفاوت

 .ه بودم را وادار به نشستن کردبه او تکیه داد

 چی شد؟-

 .ام را ماساژ دادمام شقیقهبا انگشت اشاره

 .من اوریانا رو دیدم-

 :متعجب شد

 که پیشبینی کردی؟این یعنی این-

 :به جیک تکیه دادم
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 !اوهوم-

 .دادممن باید به اورالندو و بقیه خبر می

 !باید بریم-

ک از جی. کردشدت درد میسرم به. از روی زمین بلند شدم به کمکش. جیک بلند شد و دست مرا گرفت

ای نقش بر زمین جیک از پشت مراقب بود که من لحظه. جلو افتاده و به سمت اورالندو به راه افتادم

. جا توانستم اورالندو را ببینمها رد شده و از هماناز درخت .نشونم و من از بابت به او مدیون بودم

پدر و آرنولد هم آنجا نبودند؛ اما اسکارلت به جمع افزوده شده .که مشغول صحبت بودند طور بقیه را همین

 .تا جایی که توانستم سرعتم را بیشتر کردم. بود

 !اورالندو-

 .ای از چیزی که قرار بود بگویم بترسمسکوت باعث شد لحظه

 ...من باید-

 .که جیک مرا گرفتدوباره سرگیجه گرفته و نزدیک بود تعادلم را از دست بدهم 

 !تو اصال حالت خوب نیست-

 :جواب جیک را دادم

 .ولی من باید چیزی رو که دیدم رو به بقیه هم بگم-

 .کرداو داشت با تعجب به من نگاه می. پس از جیک جدا شدم و خود را به اورالندو رساندم

 جوری شدی؟چرا یه لحظه اون-

 :ترجیح دادم که اول خبر مهم را بگویم

 .من دوباره پیشبینی کردم...الندواور-

 .یک قدم جلو آمد و اخم کوچکی میان ابروانش جا گرفت

 چی دیدی؟-
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 .از تیلور گرفته تا اسکارلت همه به من خیره شده بودند. دستپاچه شدم

 ...جایی کههمون. اون توی جنگل سیاه بود...اوریانا-

 .ی حرفم عاجز شدمپس از گفتن ادامه. دوباره چشمانم را سیاهی رفته و در سرم بمبی منفجر شد

 .ی حرفم استاش میشد فهمید که چقدر مشتاق ادامهاز چهره. اورالندو دو بازویم را گرفت

 کجا؟-

 :به سختی دردم را کنترل کردم. تر کردمخودم را به اورالندو نزدیک

 .جایی که برای اولین بار خوناشاما بهمون حمله کردن و تو زخمی شدیهمون-

. پس از تمام کردن حرفم چشمانم را بسته و خودم را رها کردم تا شاید کمی از درد سرم کمتر شد

 .تر گرفتاورالندو مرا محکم

 همیشه موقع پیشبینی اینطور میشی؟-

 .سرم را تکان دادم

 !اولین باره...نه-

گونه به من زل زده او چرا ایندانستم واقعا نمی.ی اورالندو ناباور شده بودچهره. آرام چشمانم را باز کردم

 :بی حال پرسیدم. است

 چیه؟-

 :تر شداخمش عمیق

 !اونا باعث شدن-

 .اصال موقعیت کنجکاوی را نداشتم

 چی داری میگی؟-

 !ها رو پیشبینی کنیخون آشاما کاری کردن که تو این صحنه-

ای اوج گرفت که ه گونههر لحظه داشت به درد سرم افزوده میشد و پس از شنیدن این حرف درد سرم ب
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 :اورالندو وحشتزده شد. موجب شد دادی بزنم

 !آنجال-

 .های آخرم را بزنمپس سعی کردم حرف. رفتممن داشتم از حال می

 !باید من رو هم همراه خودتون ببرید-

 .خبر ماندمچشمانم را روی هم گذاشته و از اطراف بی

*** 

کمی به اطراف  .یرون آمده و خود را روی اسب یافتمبا احساس حرکت کندی از آن تاریکی مطلق ب

 توانستم حدس بزنم که ما در جنگل تاریکمی. میشد گفت هوا تقریبا گرگ و میش صبح بود. نگریستم

صدایی آشنا از پشت سرم شنیده . هایم وجود داشتهنوز هم اثراتی از سرگیجه و درد در شقیقه. هستیم

 !شد، دقیقا در کنار گوشم

 !ره بیدار شدیباالخ-

برای شروع بحثی که دیشب ناتمام . اش خسته بودچهره. سرم را به سمتش چرخاندم. او اورالندو بود

 .مانده بود، تمام تالش خود را کردم

 ما توی جنگل تاریک هستیم؟-

 .جایی که تو پیشبینی کرده بودیدرسته؛ ما داریم میریم همون-

 و این یعنی چی؟...ها رو ببینممن اون صحنه ببینم، تو گفتی که اونا باعث شدن که-

 !خوان ما رو بکشونن سمت خودشون و اونجا یه جنگ تمام عیار به راههاونا می-

! خواست؟ او قرار بود به ما کمک کندجا چه میهر چه بود کار ارنست بود؛ اما جازمین آن. شوکه شدم

 .سعی کردم اصال به این موضوع فکر نکنم

 ؟پس بقیه کجان-

 :افسار اسب را محکم کشید تا سرعتش را بیشتر کند
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 !اونا پشت سرمونن-

 .گاهی سرم را ماساژ دادمقسمت گیج

 رسیم؟چند دقیقه دیگه می-

 .سعی کرد متانت خودش را حفظ کند

 !بهتره بگی چند روز-

ه سه روز راه من کامال فراموش کرده بودم که تا آنجا نزدیک ب. شدت روی من اثر گذاشته بودسر درد به

 .است

 !اوه-

 :به یاد جیک افتادم

 جیک هم اومد؟...ببینم-

 .جیک به خاطر تو اومد. اوشا اون رو محبور کرد. خب، اولش قصد اومدن نداشت-

 .هایش را روی هم فشار داداحساس کردم با جمله ی آخر دندان

 :پرسیدم

 خاطر من؟به-

 :به سختی جوابم را داد

 !میشه گفت-

 چرا؟-

 :پوزخندش را شنیدم صدای

 .تونم ازت مراقبت کنمکرد که من درست نمیاون فکر می-

 :این واقعا خنده دار بود

 !اسمسخره-
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 !دونممی-

 :اورالندو اسب را در کنار درختی نگه داشت و توضیح داد

 !اونا خسته میشن. باید یکم استراحت کنیم-

از همان دور . به عقب نگاهی انداختم. تکرار کردمدنبالش این کار را من هم به. و از اسب پایین پرید

سپس  .جیک برای راهنماییشان جلو افتاده بود. توانستم جیک و تیلور را که در صدر صف بودند را ببینممی

. گرفتهای اوشا او همیشه از بقیه فاصله میطبق گفته! اسکارلت و اوشا پدیدار شدند و بعد از آن کارلوس

 .هایم بردارمث شد دست از کاوشصدای اورالندو باع

 هنوزم سرت درد داره؟-

 .گشتدنبال چیزی میداشت روی زمین به. به سمتش بازگشتم

 !آره...خب-

 ..ای بیرون آورد و آن را به سمتم گرفتکرد در جیبش کیسهطور که اطرافش را نگاه میهمان

 !بخورش-

 .نداختاهای کهن میاو دقیقا مرا به یاد پیرمردهای افسانه

 تو همیشه دارو همراه خودت داری؟-

 .ابرویش را باال انداخت

 !شاید-

 :به جایی که خیره شده بود نگاهی انداختم

 گردی؟داری دنبال چی می-

 .یه نوع گیاه که این اطراف زیاد یافت میشه-

 .شدممن داشتم دیوانه می

 میشه بس کنی؟-
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 .به حرفم اهمیتی نداد

 !برو پیش بقیه-

 :زمان صدای جیک از پشت سرم شنیده شددر همان 

 !آنجال-

 .به سمتش بازگشتم

 !آخه یه الف درمانگر بدجور رو اعصابمه. بیا بریم پیش بقیه! هی جیک-

که بدجور با من موافق بود؛ اما از اورالندو مشخص بود که اصال به حرف های جیک لبخندی زد؛ مثل این

 .دهدمن اهمیتی نمی

 !بریم-

 .شدندحکم گرفتم و به سمت کسانی رفتیم که داشتند به ما ملحق میدست جیک را م

*** 

 :فصل بیست و چهار

 «!مراقب باش»

های جنگلی سیاه رنگ صحبت اوشا و تیلور داشتند درباره توت. همگی به دور آتش نشسته بودیم

 .ورد من ندهندامیدوار بودم آن را در صبحانه به خ. هایی حساسیت داشتممن به چنین توت. کردندمی

ها کشیدند؛ هرچه بود آنرویی با خون آشامان نقشه میاسکارلت و اورالندو هم داشتند برای روبه

 :روبه تیلور گفتم! من در میان جیک و تیلور بودم، دو برادر کله شق! جنگجوهای خوبی بودند

 جیک هنوزم با کارلوس خوب نیست؟-

 :ام زداش به شقیقهبا انگشت اشاره

 کنی که این قضیه یه شبه درست بشه؟فکر می !هی-

 .گفتاو راست می
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 !حق با توئه-

 !معلومه که حق با منه-

 :جیک در کنارم غرش زیر لبی کرد

 .فکر نکن حرفاتون رو نفهمیدم-

 :رنگ از رخم پرید

 !این یه سوال بود-

 :دماغش را چین داد

 .جور سواال خوشم نمیادمن از این-

 .خواممعذرت می-

همدیگر  باید. کارلوس از کارهایش پشیمان شده بود. دانستمدلیل این کار جیک را نمی. جایم بلند شدماز 

ی جیک توانستم نگاه عصبانمی. به سمت اورالندو و کارلوس رفته و کنار کارلوس نشستم. بخشیدندرا می

 :کارلوس به سمتم چرخید و با تعجب به من نگاهی انداخت .جا ببینمرا از همین

 اتفاقی افتاده؟-

 !معلومه که نه...نه-

 :پس دست به کار شدم. سعی کرد شروع کننده صحبت نباشد

 .خوام قضیه ی اوشا رو پیش بکشم؛ ولی مطمئنم که یه اتفاق دیگه هم بین شما افتادهببین، من نمی-

ه سخت بود؛ البته ک شاید حرف زدن درباره چیزی که من او را وادار به گفتن کرده بودم،. به آتش خیره شد

ام صدای آر. دانستم که چیزی بین کارلوس و جیک است؛ چون فقط جیک با او مشکل داشتمن می! بود

 .کارلوس مرا به خود آورد

 .تونی رابطه من با جیک رو درست کنیحقیقت رو میگم چون ایمان دارم تو می-

 :چشمانم را تنگ کردم
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 !مسئولیت سنگینیه-

 . به این حرف من توجهی نداشتاما او در واقع اصال

 !های ریز بینش زنگ خطر رو به صدا در میارهجیک داره با اون نگاه-

 :تعجب کردم

 زنگ خطر؟-

 .سرش را از نگاه به جیک دزدید

 !ترهاون نسبت به تو حساس-

 !من؟-

 :جوابی بی ربط داد

 .طوری من رو نگاه نکنهبیا بریم جایی که اون این-

 :تفاوتی باال انداختمسر بیهایم را از شانه

 .بریم-

نگاه جیک . همه با یک حرکت به سمت ما چرخیدند. من هم دقیقا همین کار را کردم. از جایش بلند شد

 .آب دهانم را قورت دادم و به سمت کارلوس چرخیدم. شاید هم نگاه اورالندو کنجکاو بود. وحشتناک بود

 :برای افراد جمع توضیح دادم. بگیرمبخاطر بلندی قدش محبور بودم سرم را باال 

 .با هم صحبت کنیم...ریم کهخب، ما می-

سعی کردم در  .همگی باز هم به کارهای خودشان مشغول شدند؛ حتی جیک هم سرش را پایین انداخت

ای صدای پ. های پشت رفتمپس از کارلوس جلو افتاده و به سمت درخت. این رابطه کامال خونسرد باشم

 کنار درختی نشستم و در آن. آمد نشان از این بود که کارلوس دقیقا در پشت سر من استیمحکمی که م

ها در سمت چپم و سپس صدای صدای خش خش برگ. تاریکی هولناک منتظر صدایی از کارلوس ماندم

 :کارلوس به گوشم رسید
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 .ون رو فراموش کردناش یک سال میشه که اخوام چیزی رو بهت بگم که اوشا و جیک و خونوادهمن می-

 :او نفس عمیقی کشید و ادامه داد. واقعا کنجکاو شدم

 !اش رو سرم در میاره؛ ولی عیبی ندارهو مطمئنم که جیک تالفی-

 .منتظرم-

 .ی دزدی اوشا رو کشیدمخب حتما خبر داری که من نقشه-

 !درسته و تو االن از کارت پشیمونی-

ها رو به قیمت خوبی ایها ما قبیلهواست شنیده بود که اورکخپسر رهبر قبیله بود که اوشا رو می-

 .خرنمی

 ها؟اورک-

 :لبخند تلخی زد

 !کنناونا از گوشت ما قورمه انسان درست می-

 !اوه-

 !این رقت انگیز بود

ی دیگه هزاران آدم بیچاره. ها بفروشه؛ البته اوشا تنها نبودخواست که اوشا رو بخره و به اورکاون می-

 ...م بودنه

 پرم وسط حرفت؛ ولی مگه اون پسر خودش قبیله ای نبود؟متاسفم که می-

 :منظورم را گرفت

 .ها با کسی که باهاشون همکاری میکنه کاری ندارناورک-

 خب بعدش چی؟-

ر کااون از من خواست که اوشا رو به قیمت خوبی بدزدم؛ چون من بهش دسترسی داشتم؛ ولی من این-

 .عکس اون رو تا سرحد مرگ زدمرو نکردم و بر
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 :سکوت کرد و مرا مشتاق کرد

 خب بعدش چی؟-

 ...من رفتم که به اوشا و اوینگ خبر بدم؛ ولی وقتی رفتم-

 :به آسمان نگاهی انداخت و ادامه داد

اوشا ...ازش پرسیدم که .جا نبودجز دوستش توی چادرش اونکس بهمن رفتم تا اوشا رو ببینم؛ ولی هیچ-

 که آدمای پسر قبیله باشناز ترس این. اون گفت که یه نفر اومده دنبال اون و با خودش بردتش کجاست؟

چاقوم رو در . رفت سمت رودخونهاز دور دیدمش که داشت با یه پسر می. دویدم بیرون که پیداش کنم

 !رو به اوشا داد زدم مراقب باش. آوردم و دویدم سمتشون

ها داشتند دور آتش همه آن. به عقب نگاهی انداختم. لند شدای از پشت سرمان بصدای هلهله

 .مبه سمت کارلوس برگشت. تر این سخن ها به پایان برسدای فکر کردم کاش سریعلحظه. رقصیدندمی

 ...و بعدش چی؟ تو که مقصر نبودی پس چرا-

 :میشد گفت حرفم را قطع کرد

ر نشون بدن؛ حتی اون دوستش که من رو توی ها رو کنار هم چیدن که من رو مقصاونا طوری صحنه-

 !چادر دید به دروغ گفت که من اون رو تهدید کردم و نزدیک بوده بکشمش

 !وای-

 :عصبی شدم. دلم به حالش سوخت

 !باید با جیک حرف بزنم-

ها داشتند حرکاتی انجام آن. میان جیک و اورالندو ایستادم. از جایم بلند شده و به سمت جیک رفتم

صداهایی عجیب و ! قبال آن را در جشن ها دیده بودم. ای بودادند که دقیقا شبیه به حرکات قبیلهدمی

اورالندو هم به نظر . دادندآوردند و دستانشان را مثل امواج خشمگین تکان میغریب از خود در می

 :یداورالندو به سمتم چرخ! گرفتشاید داشت این کار ها را تازه یاد می. آمدخوشحال می
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 کجا رفتی؟-

 !زدمداشتم با کارلوس حرف می-

 !خیلی باحاله. کنم این حرکات رو یاد بگیریتوصیه می-

 :زیر لب گفتم

 .تری دارمفعال کار مهم-

ای سکوت همه جا را فرا گرفت و من آن زمان را لحظه. و مطمئن بودم که او صدایم را شنیده است

 !به سمت جیک چرخیدم تا با او صحبت کنم؛ اما او آنجا نبود .بهترین موقع برای حرف زدن با جیک دیدم

*** 

 :فصل بیست و پنج

 «سوختگی»

ای که به نقطه. او فقط به جلویش خیره شده بود. آب دهانم را قورت داده و به سمت اورالندو چرخیدم

! ضبناکای غآن هم با چهره. رفتجیک داشت به سمت کارلوس می. اورالندو خیره شده بود چرخیدم

 .خواستم به سمتش بروم که اورالندو دستم را گرفت .ترسیدم که بالیی به سر کارلوس بیاورد

 !خودت رو به دردسر ننداز...آنجال-

 :دستم را کشیدم

 !متاسفم اورالندو؛ ولی نمیشه-

او . مدهای نگران و وحشتزده و یا حتی کنجکاو تیلور، اوشا و اسکارلت گذشته و به جیک رسیدر میان نگاه

 .جا صدا زدمرا از همان

 !جیک-

 :به سمتم برگشت

 !آنجال جلو نیا-
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 :چهره اش نگران شد و ادامه داد

 .کنمخواهش می-

 .چند قدمی جلوتر رفتم

 !جیک بس کن-

 :عصبانی شد و تقریبا صدایش را باال برد

 !دونیتو هیچی نمی-

 :من هم صدایم را باال بردم

 !دونمحداقل بهتر از تو می-

 :این بار صدای کارلوس به گوش رسید. شمانش گرد شدچ

 !جیک، این بین من و توعه-

 :رو به کارلوس غریدم

 !خوام بهت کمک کنممن می. بسه-

 :اوشا هم به سمت من دوید. در عوض به سمت کارلوس رفت. جیک به این حرف من اعتنایی نکرد

 .دونیدونم که همه چی رو میمی! آنجال یه کاری کن-

 :سمتش چرخیدمبه 

 دونی؟تو از کجا می-

 !خاطر تو کوتاه میادجیک به. االن وقت این حرفا نیست، برو کمکش-

او سعی داشت کارلوس را گیر . ب ه سمت جیک دویده و سعی کردم جلویش را بگیرم.گفتاو راست می

 :صدایش را خطاب به کارلوس شنیدم. بیاورد

 هایی به آنجال گفتی؟باز چه دروغ-

 :ی کارلوس خونسرد بودصدا
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 !حقیقت رو-

 :بازوی جیک را محکم گرفتم

 .دونیجیک تو حقیقت رو نمی-

 :به سمتم برگشت

 !طور نیستاین-

 :تر صحبت کنمسعی کردم آرام

 !زنیم؛ فقط اون رو ول کنبعد با هم حرف می-

 :بازویش را با خشونت بیرون کشید

 فهمی؟می. ها بدهویل اورکخواست که اوشا رو بدزده و تحاون می! آنجال-

 :به اوشا اشاره کردم

 پرسی؟چرا از اون نمی-

در آن لحظه دوست داشتم جای اورالندو . سرش را پایین انداخت و زیر لب چیزی گفت. ای آرام شدلحظه

 کوه عصبانیت جیک بیشتر از همیشه فوران! اما همه چیز طبق میل من پیش نرفت! بودم؛ البته ای کاشمی

. دکراو داشت کارلوس را به سمت آتش پشت سرش پرتاب می. و به سمت کارلوس شعله ور شد کرده

ارلوس گذاشتم که کمن نمی. کارلوس فقط چشمانش را بسته بود؛ مثل این بود که از همه چیز باخبر است

بودم؛  من بین کارلوس و جیک .به سمت جیک دویده و دستانم را مانند سپری باز کردم. روانه آتش شود

طور هم همین. کرداو داشت هر دوی ما را به سمت آتش پرتاب می. اما عصبانیت جیک را کور کرده بود

م سر. کارلوس به خود آمد و مرا محکم گرفت! با دادی که کشیدم، جیک به خود آمد؛ اما دیر شده بود. شد

زمانی  !ار مرا پیشبینی نکرده بودکاو اصال این. را به خود چسباند و با بازویش حصاری برایم درست کرد

 .از درد وحشتناک آن جیغی کشیدم. سوزدشدت دارد میکه نقش بر زمین شدیم، احساس کردم دستم به

 !توانستم برگردم و نگاهی به دستم، آتش و کارلوس بیندازماصال نمی. سوختدست من داشت می
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کشید روبه رویم نشست و که اسمم را فریاد میطور سرعت به سمتم دوید و هماناورالندو را دیدم که به

 به اورالندو نگاهی. کشانداز سوزش بازویم کاهش یافت؛ ولی هنوز هم مرا تا سرحد مرگ می. مرا بلند کرد

جسم بی جانم را رها کرده . دست چپم کامال بی حس شده بود. لرزید؛دقیقا مثل خودمداشت می. انداختم

ه او از حال رفت. بسیار وحشتزده شدم... لور او را از آتش دور کرده بود؛ ولیتی. و به سمت کارلوس چرخیدم

با چشمانی به سرخی خون به . به سمت جیک چرخیدم. درد بازویم را از یاد بردم. و گونه اش سوخته بود

دستم را به سمت بازویم بردم و تا . لرزید و فکش منقبض شده بوددستانش می. کارلوس خیره شده بود

چشمان  !پر از خون بود. کف دست راستم را باال آوردم. زخم آن دست زدم، دوباره جیغی کشیدم به

 .مرا به خود تکیه داد و محکم در آغوش کشید. دستش کمی لرزید. اورالندو گرد شد

 !االن خوب میشی. آروم باش آنجال-

 را در چشمانش را ببینم توانستم جوشش اشکمی. به من خیره شده بود. دوباره به سمت جیک چرخیدم

کار او کارلوس برای محافظت از من اینکار را کرد و من برای این. دادها اجازه بیرون آمدن را نمیکه به آن

 :صدای اسکارلت را از پشت سرم شنیدم! متاسف بودم

 !آوردمش...اورالندو-

او محکم مرا به خود . قی نمانده بوددیگر جانی در بدنم با. رو شدمچشمانم را باز کردم و با اورالندو روبه

 :لبخند غمگینی زد. فشار داد

 باشه؟. خوام بهت کمک کنم؛ ولی کارلوس در اولویتهمی-

اورالندو مرا روی زمین خواباند و شتابان به . ی توافق تکان دادمسرم را به نشانه. من کامال موافق بودم

 .اسکارلت کنارم نشست. سمت کارلوس رفت

 !دجوری سوختهب...بازوت-

ای دستمال از جیبش بیرون آورد و آن را در سطل آبی که در کنارش بود تکه. زده شده بوداو هم هیجان

هایم دامنم را چنگ زده و جیغ خفیفی کشیدم؛ اما وقتی آن را روی بازویم گذاشت، با ناخن. خیس کرد
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 .نفس عمیقی کشیدم .پس از آن درد بازویم کاهش یافت

 ...اسکارلت-

 !حداقل تا اومدن اورالندو. سعی کن حرف نزنی و انرژیت رو نگه داری-

. مبه سمت کارلوس برگشت. کرداو هنوز هم داشت بی حرکت به کارلوس نگاه می. به سمت جیک برگشتم

تواند کاری کند که اثری از دانستم میمی .پوشانداورالندو با دقت تمام داشت صورتش را با دارو می

ـ گدانست که کارلوس بیاو می. ریختاز همه بدتر اوشا بود که داشت آرام اشک می. نماندزخمش باقی 

اسکارلت داد  .تیلور مشغول خاموش کردن آن آتش لعنتی بود! گونه مجازات میشدـناه است و نباید این

 :زد

 !تراورالندو سریع-

 .او در کنارم نشست. لت عوض کرداو جایش را با اسکار. اورالندو از جایش بلند شد و به سمتم آمد

 تونی بشینی؟می-

 .کار سختی نبود؛ اما برای بلند شدن نیاز به فشار آوردن روی دستم بود. در جوابش سعی کردم بلند شوم

 .اورالندو این را فهمید

 !تکون نخور-

 مرا به درختآرام روی زمین نشست و . مرا روی دست بلند کرد و با سرعتی زیاد خود را به درختی رساند

 :اورالندو جدی شد! دوست داشتم چشمانم را ببندم و چندین سال بخوابم؛ فقط همین. تکیه داد

 .خوام تحمل کنیسوختگی همیشه یه درد طاقت فرسا داره؛ ولی ازت می-

 عنکبوت؟...مثل زهر-

 :از جلد جدی بودنش بیرون آمد

 !اوهوم-

 :قبل از آنکه آن را روی بازویم بریزد، نالیدم. یختپودر سیاه رنگی را از الی برگی در کف دستش ر
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 .لطفا بذار بازوت رو بگیرم-

 .دستم را گرفت و آن را روی بازویش گذاشت .او به این کار عادت داشت

 ای؟آماده-

 !آره-

بازوی اورالندو را تا جایی که امکان . پودر را روی جای زخمم ریخت که جیغی بلندتر از همیشه کشیدم

 :در سریع ترین وقت ممکن زخمم را با پارچه ای سفید بست و گفت. ار دادمداشت فش

 !تموم شد-

 :پیچیدم، لبخندی زدمطور که داشتم از درد به خودم میهمان. سپس مرا به خود چسباند

 !ممنونم-

 :صدای جیک را در کنارم شنیدم

 !آنجال-

 :اورالندو با خشونت به سمتش چرخید

 بس نیست؟که به کشتنش دادی این-

 :ناراحت شدم

 !اورالندو-

 .اما جیک انگار ناشنوا شده بود

 ...من...من-

 :تر به خود چسبانداورالندو مرا محکم

 دادم؟کنی من چه جوابی به پادشاه میتو فکر می-

 :هایش را روی هم ساییداورالندو دندان. هنوز هم به من خیره شده بود. جیک باز هم جوابش را نداد

 !جا بروینفقط از ا-
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 :حالی تمام از اورالندو پرسیدمبا بی. من اصال حال جواب دادن را نداشتم

 حال کارلوس خوب میشه؟-

 :خیال جیک شدشاید هم بی. به سمتم برگشت

 .بهت اطمینان میدم-

پس سعی کردم ذهنم را درگیر . داد، حتما خیالم از آن بابت راحت میشدزمانی که اورالندو قولی به من می

پس سرش را . جیک پس از شنیدن مکالمه ما سعی کرد از من دور بماند. چیزی و حداقل کسی نکنم

توانستم داد؛ اما حداقل میکه درد به من اجازه خوابیدن نمیبا آن .ها رفتپایین انداخت و به سمت درخت

 :روبه اورالندو احساس کنجکاوی نشان دادم. در کنار اورالندو احساس آرامش کنم

 !فردا باید حرکت کنیم؟-

 :سرش را به صورتم نزدیک کرد

 با این حال شما؟-

 .این دلیل خوبی نیست-

 :دستش را از بازویم دور کرد

 !دونی که زخم کارلوس شوخی بازی نیستمی! آنجال بس کن-

 !وعی دیگربحث را ادامه ندادم؛ اما اورالندو هنوز هم مشتاق بود؛ البته در موض. از این بابت حق با او بود

 چی بهت گفت؟...کارلوس-

 .دوست نداشتم اورالندو فکرهای بدی راجع به من کند

 !تقصیر اون نبود که اوشا رو گرفتن-

 .یک تای ابرویش را باال انداخت

 .دونم اون خودش اوشا رو گرفته بودتا جایی که من می-

 .پایم را دراز کردم
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 !اسدونی، قضیه خیلی پیچیدهمی-

 :ن سرش اکتفا کرد و سریع وارد بحث دیگری شدبه تکان داد

 !جیک باید عذرخواهی کنه-

 !هی اورالندو، اون تو عصبانیت بود-

 :فکش را منقبض کرد

 .کار رو کنهولی این دلیل نمیشه که این-

 .من حرفی ندارم-

 !تنها راهش تنبیهه-

*** 

 :فصل بیست و شش

 «عذرخواهی»

 .رالندو بحث کنماصال دوست نداشتم در این باره با او

 .اممن خسته-

 !جا بخوابهمین...دونممی-

 .البته اگه بتونم-

 .به لبخندی اکتفا کرد

*** 

او هم به خوابی نه . از خوابی که مرا به عمق ناآگاهی برده بود، بیدار شده و خود را در کنار اورالندو یافتم

ود؛ که دیشب کامال تمیز ببا آن. هی انداختمی روی بازویم نگابه پارچه. تر از من رفته بودچندان سنگین

ه ب. همه در گوشه کناری خوابیده بودند. از جایم بلند شدم. های خونی رویش دیده میشداما اکنون لکه

کردم که از دیشب تا کنون به گمان نمی .سمت کارلوس چرخیده و سعی در دیدن باندهای صورتش کردم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 159 

که او این بالها را بر سر من و با آن. ی انداختم، جیک را ندیدمهرچه به اطراف نگاه. هوش آمده باشد

جایی که او دقیقا دیشب در آن . ها رفتمبه سمت درخت! ای نگرانش شدمکارلوس آورده بود؛ اما لحظه

ها دقایقی در میان درخت. هیچ اثری از او نبود. به سمت چپ و بعد راست نگاهی انداختم. فرو رفته بود

 ایای صدای آبشار و یا رودخانهلحظه.هایی که در آن تابستان پر از شاخ و برگ بودند درخت. پرسه زدم

 .در چند قدمی من یک رودخانه بزرگ بود. جاستتوانستم حدس بزنم که جیک آنمی .به گوشم رسید

ش جمع او پاهایش را در زانوی. و من از این بابت بسیار خوشحال شدم! جیک هم در کنار آن حضور داشت

دانست که من در کنارش او می. به سمتش رفته و باالی سرش ایستادم. کرده و به آب خیره شده بود

 .آوردام؛ اما به روی خود نمیایستاده

 جیک؟-

دلیل سرش را به سرعت باال آورد و چشمان سرخش را که به. انگار دقیقا منتظر این حرف من بود

 .من دوخت حال شده بود، بهخوابی کامال بیبی

 !تو از دیشب تا االن نخوابیده بودی-

کرد؛ مثل این بود که لبانش را محکم به هم دوخته و قصد باز کردن آن هنوز هم در سکوت به من نگاه می

 :باالخره لب به سخن گشود. در کنارش زانو زدم. را ندارد

 طوره؟زخمت چه-

 :ام کردمنگاهی به بازوی سوخته

 !همین. سوزهمیمهم نیست؛ فقط یکم -

 .سرش را پایین انداخت

 .من باید ازت معذرت خواهی کنم-

 :سریع توضیح دادم. گونه ناراحت ببینمخواستم او را ایننمی

 ...تو توی عصبانیت بودی و. طور نیستاصال این! نه نه جیک-
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 :در میان حرفم پرید

 .تونی قضیه رو به نفع من تموم کنیآنجال، تو نمی-

 !طور نیستاین دارم میگم-

 :دستش را به سمت بازویم برد. ها شدخیال این حرفانگار بی

 .باید باند زخمت رو عوض کنی-

 :نگاهی به پارچه خونی انداختم. دادممن به این موضوع اهمیت نمی

 .فکر کنم این کار اوالندو باشه-

 :لبخند کوچکی زد

 .من رو دسته کم گرفتی-

 .کردم که او هم از درمانگری سر دربیاورداند زخمم را عوض کند؟ فکر نمیخواست چه کند؟ باو دقیقا می

 .ها برگشتبه سمت درخت

 .های اورالندو یه چیزایی پیدا بشهفکر کنم بین وسایل-

 !شک نکن-

 :از جایش بلند شد

 .من برم یه دستمال تمیز بیارم-

آب . ه رودخانه نگاهی انداختمب. ها دویدای صبر کند، به سمت درختکه حتی لحظهسپس بدون آن

 .بردآورد و با خود میدید از ریشه در میشدت در حال جریان بود و هرچه را در راه خود میبه

امیدوار بودم که هرچه زودتر حرکت کنیم و به جایی که اوریانا و خون آشامان بودند برسیم؛ حتی اگر 

گونه میشد چند هزار خون آشام چه. د ما در جنگ کم بوداوردیم،امکان برها بیرون میاوریانا را از چنگ آن

 :صدای جیک را از پشت سرم شنیدم. را از بین برد؟ با این که حتی تعداد نیروهای ما خیلی بیشتر بود

 .من اومدم-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 161 

 :با یک دستمال سفید در کنارم نشست و نیمچه لبخندی زد. سرم را به سمتش چرخاندم

 !حاال نوبت منه...خب-

ا ای انگار چیزی رخواست باند روی دستم را باز کند که لحظه. ی باال انداختم و بازویم را جلو آوردماشانه

 .به یاد آورد و دستش کنار کشید

 .من باید دستم رو بشورم-

 :تعجب کردم

 .کارا دستش رو بشورهمن تا حاال ندیده بودم که اورالندو قبل از انجام این-

 .کار ندارناونا نیازی به این. رق دارههای درمانگر فی الفقضیه-

 !چه خوب-

 :به سمت رودخانه چرخید

 .باید یه فکری به حالش کنم-

خواستم حرفی بزنم که  .جیک از جایش بلند شد و به سمت رودخانه رفت. من هنوز هم سکوت کرده بودم

 :صدای اورالندو مرا از پشت سر غافلگیر کرد

 !آنجال-

او حس قدرتمند . توانستم تعجب را از چشمانش بخوانممی. باال آوردجیک با یک حرکت سرش را 

او داشت با آن . از جایم بلند شده و به سمت اورالندو چرخیدم !شنوایی اورالندو را فراموش کرده بود

های بلندش خود را به من با قدم! کرد که من واقعا ترسیدماش به جیک طوری نگاه میچشمان غیر عادی

 :من نگاه کرد و تقریبا غرید به. رساند

 !جز من حق دست زدن به زخم تو رو ندارهکس بهمن بهت گفته بودم که هیچ...آنجال-

ر دقیقا وقتی در کنا. جیک از جایش بلند شد و به سمت من آمد. او هیچ وقت چنین حرفی به من نزده بود

ها قد بلند فی الاز جیک بلندتر بود؛ البته همهقد اورالندو کمی . من ایستاده بود، سینه به سینه اورالندو بود
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اورالندو مچ دست مرا محکم در دست گرفت و روبه جیک فکش را . آب دهانم را قورت دادم. بودند

 :منقبض کرد

 .تو حق چنین کاری رو نداشتی-

 .جیک سرش را جلو آورد و خودش را محتاط نشان داد

 .داریچرا؟ تو حق تصمیم گیری درباره آنجال رو ن-

 :اورالندو فشار دستش را کمتر کرد

 .من واسش تصمیم نگرفتم؛ فقط اون رو از خطر دور کردم-

 :جیک داشت عصبانی میشد

 خطر؟-

 :به بازویم اشاره کرد

 پس من این بال رو سرش آوردم؟-

 :توجه بودجیک به این حرف بی

 خوای چی رو ثابت کنی؟با این حرفات می-

 :چشمان اورالندو برقی زد

 !از آنجال دور شو-

 :و جلوی چشمان بهت زده جیک رو به من گفت

 .بیا بریم تا باند زخمت رو عوض کنم-

 .کرد که همراهش بروملحنش کامال دوستانه بود و این مرا وادار می

 .بریم-

تا از دیدرس او دور شدیم ، اورالندو دستش .ها رفتیم به همراه او به جیک پشت کردیم و به سمت درخت

او همان اورالندویی بود که در . چشمانم را گرد کردم .ا دور گردنم حلقه کرد و حالتی خندان به خود گرفتر
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 بارید؟چند لحظه قبل از چشمانش خشم می

 !چه زود تغییر قیافه دادی...ببینم، تو-

 :ی کوتاهی کردخنده

 .گفتم که باید تنبیه بشه-

 این خنده داره؟-

 :ام برداشتی مرا دید ، دستش را از روی شانهوقتی قیافه. من حالتی کامال جدی داشتم

 !سخت نگیر..هی-

 :پوفی زیر لبی کردم و به همراهش به راه افتادم

 ...اور-

انگار کسی داشت با چماق به سرم . ای امانم را بریدخواستم او را صدا بزنم، سرگیجهدر زمانی که می

 .اورالندو که در کنارم بود، مرا محکم گرفت !بلیدرباره همان سردرد،دقیقا مثل ق. کوبیدمی

ها داشتند او را با آن. جا بود؛زیر همان درختمن دیدم که اوریانا هنوز همان. از درد جیغ خفیفی کشیدم

افتاد یاگر پایین م! زیر آن پر بود از حیوانات درنده...از درختی که. بردندبستند و از درخت باال میطنابی می

 !م بودکارش تما

*** 

 :فصل بیست وهفت

 «پیش به سوی اوریانا»

موقع مرا گرفته بود، بسیار که بهاورالندو از این. چشمانم را باز کرده و نفسی بسیار عمیق کشیدم

 :مرا محکم تر از قبل گرفت. خوشحال بود

 چی شد؟نکنه بازم پیشبینی کردی؟-

 .داشته باشمگذاشت که تعادلی معمولی درد نمی. خودم را رها کردم
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 ...اوریانا-

 :طاقت شدندهایش برای شنیدن ادامه بیبا این حرف من گوش

 .اونا بازم باعث شدن-

 .دانستممن این را می

 !حیوونای وحشی، اون رو پایین بندازن...از یه درخت که زیرش پر بود از...خواستنمی-

 :گرد شدن چشمانش را احساس کردم

 !امکان نداره-

من واقعا توانایی راه رفتن نداشتم؛ اما حداقل بدنم دیگر .را زیر زانویم برد و مرا بلند کرد یکی از دستانش

 :کرد گفتطور که به جلو نگاه میهمان. به این درد عادت کرده بود

 !محکم من رو بگیر-

یت که مطمئن شد من حدود او را رعاپس از آن. دستانم را دور گردنش حلقه کردم و او را محکم گرفتم

سرم هنوز هم دردی طاقت فرسا داشت؛ اما این خوشحال . ام، با سرعتی زیاد شروع به دویدن کردکرده

سرم را چرخاندم و با . اورالندو پس رسیدن به محوطه ایستاد. کننده بود که داشت از درد آن کم میشد

او اوشا را در  .نگاه کردمزمانی که نگاهم به کارلوس رسید، او را با اشتیاق بیشتری . همه روبه رو شدم

 :صدای اورالندو بلند شد .کردآغوش گرفته بود و داشت با لبخندی کوچک به من نگاه می

 !کنیمجون اوریانا در خطره، تا یک ساعت دیگه حرکت می. آنجال دوباره پیشبینی کرده-

 :تیلور پرسید! طور دهان تیلورهمین. چشمان اسکارلت بیش از حد باز شد

 رسیم؟کنی به موقع میفکر می-

 :اورالندو یک تصمیم قطعی گرفته بود

 .قبل از غروب آفتاب اونجاییم-

 :تا جای هیچ بحثی نبود، رو به اورالندو گفتم
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 میشه من رو بذاری زمین؟-

 :سرش را که به سمت بقیه بود را پایین آورد و در چشمانم زل زد

 حالت خوبه؟-

 .خوام بهتر از این بشممن فقط می-

اولین سمتی که پاهایم بی اراده  .دستانش را پایین آورد و دقیقا مثل اشراف زادگان مرا روی زمین رها کرد

زمانی که در روبه رویش ایستادم، توانستم لکه های خون روی . به آن سمت رفت، به سمت کارلوس بود

 :لبخندی به وسعت صورتم زدم. باندش را ببینم

 طوره؟حالت چه-

 :المش چشمکی زدبا چشم سمت س

 .هیچی بهتر از یه سوختگی نمیشه-

 :احساس کردم لبخند اوشا غمگین شد

 .همه کاری از دست اون درمانگر ماهر برمیاد...هی-

بازویی به سفتی سنگ که باعث شد . مشتم را به بازویش کوبیدم. سپس به اورالندو اشاره کردم

 .هایم تیر بکشنداستخوان

 !از روز قبلت بشی کنه که بهتریه کاری می-

 .سپس به سمت اورالندو روانه شده و به بازویم اشاره کردم

*** 

 :کرد گفتطور که باند بازویم را باز میاورالندو همان

 دیگه سردرد نداری؟-

 .ای باال انداختمهای جنگلی بودم، شانهمن که مشغول خوردن توت

 .دیگه بهش عادت کردم-
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 !خوبه-

 .نار گذاشت، سرش را باال آوردکه باند را کپس از آن

 .زنم ممکنه یه کم درد داشته باشهاین دارویی که به زخمت می-

 .ابرویم را باال انداختم

 .امیدوارم فقط یه کم درد داشته باشه-

توجه به حرف من برگ بزرگ قرمز رنگی را روی زخمم گذاشت که از درد چشمانم را گرد کرده و بی

 :صدایم را باال بردم

 کنی؟ط یه کم؟ داری من رو مسخره میفق-

 .پس از اتمام کارش صاف نشست. لبخند کوچکی زد و دوباره به کارش مشغول شد

 .تموم شد-

 :ام را خالی کردمرو به اورالندو ناراحتی. کردمشاید دیگر داشتم به درد عادت می

 افته؟اورالندو ، اگه نتونیم توی جنگ پیروز بشیم چه اتفاقی می-

شدت سرش را به. لوتر آمد و دو دستش را روی بازوانم گذاشت؛ البته حواسش به آن سوختگی بودکمی ج

 .به صورتم نزدیک کرد

 !کنیمما حتما یه راهی پیدا می. منفی فکر نکن-

 ...ولی-

سرعت نگاهم را دزدیدم و آن را باال آوردم؛ اما با نگاه خیره ی به. ناخواسته چشمانم به سمت لبانش رفت

ام او با یک حرکت چانه. ای روبه رو نشومسرم را پایین انداختم تا با چنین صحنه. ورالندو روبه رو شدما

سپس آن را به سمت لبم برد و در یک حرکت . را گرفت و آن را باال آورد و چشمانش را به چشمانم دوخت

این  .ل یک کوه آتشفشان بودمدر لحظات اولیه دقیقا مث. ی دیگر لبانش را روی لبانم گذاشتغیر منتظره

خود را از اورالندو جدا کردم و . کوبیدلرزید و قلبم محکم میهایم میشانه. ی عمرم بوداولین بـ ــوسه
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سرعت از جایم ای خیره به چشمانش نگاهی انداختم و بهزدم، لحظهطور که مثل او نفس نفس میهمان

دم سعی کر. همراه آنان بودایی رساندم که اکنون جیک هم بههای بلند خود را به بچه هبا قدم. بلند شدم

هایم سرخ شده و از دانستم که اکنون گونهمی .خودم را کامال عادی نشان دهم؛ البته که غیر ممکن بود

 :جیک اولین نفری بود که به سمتم آمد. رومشدت نفس نفس زدن به باال و پایین می

 ه؟ببینم چرا صورتت قرمز شد...آنجال-

 :جواب من دروغی بیش نبود

 !بخاطر درد داروعه-

او اصال . در همان زمان اورالندو وارد محوطه شد و به سمت اسبش رفت. اش را متفکر نشان دادچهره

کردم؟ نه من واقعا چه فکری با خود می. سعی کردم نگاهم را از او بدزدم! غیرعادی نبود، به هیچ وجه

صدای اورالندو مرا از فکر بیرون ! کردم، همینط بشدت احساس گرما میعصبانی بودم و نه ناراحت؛ فق

 .آورد

 .باید حرکت کنیم-

من هم سوار بر اسبی شدم که برای من . هرکس به سمت اسبش رفت و سوار بر آن شد. همه آماده بودند

 د ، من خود را تنهاصورت صفی متوالی دوبه دو در کنار هم ایستاده بودنکه همه بهپس از این. جا بوداین

 .تنهایی اکنون بهترین موقع برای فکر کردن بود. یافتم

*** 

 :فصل بیست و هشت

 «مذاکره»

جایی که برای اولین بار خون . خورشید تقریبا در حال غروب بود که به آن محل شوم نزدیک شدیم

 :ندو بلند شدصدای اورال. مشکل این بود که این قضیه دوباره تکرار میشد. آشامان را دیدیم

 .هاتون رو اماده کنیدرسیم ، پس سالحداریم می-
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دای ص. خواستیم این سفر را شروع کنیم من از حال رفته بودمدر زمانی که می. من واقعا سالحی نداشتم

 :جیک مرا به خود آورد

 .آنجال تیر و کمانت دست منه-

 :حال به جیک نگاه کردمخوش

 .تشکر-

سپس همین کار را برای تیر هایم که در . من هم آن را محکم گرفتم. پرتاب کردکمان را روی هوا برایم 

 :این بار صدای تیلور به ما دستور داد. جایگاه خود بودند تکرار کرد

 .جا پیاده بشیدهمین-

 .های انبوه رفت و از اسب پایین پریدسپس خود به سمت درخت

*** 

هایی آهسته داشتند خود را به آن همه با قدم. تر کردمنزدیک تیر را در کمان نهادم و خودم را به اسکارلت

آن چاقو یک نشان . به چاقوی بزرگ در دست اسکارلت نگاهی کردم.کردند های بزرگ نزدیک میدرخت

 .شکل یک خرس که ایستاده بود. عجیب داشت

 این نشانه یعنی چی؟-

 .حالت خود برگشت ای به سمتم برگرداند؛ اما سریعا بهاو سرش را برای لحظه

د کسایی که ص. ها هستممن از نسل قطبی. اون چاقو مال پدرم بود که از نژادش بهش به ارث رسیده بود-

 .ها مهاجرت کردندسال پیش به این سرزمین

. کردندهایی که در شمال زندگی و خرس شکار میآن. اسکارلت یک قطبی بود. من واقعا تعجب کردم

اورالندو که در جلوی همه ایستاده بود  .ما اکنون دقیقا پشت همان درخت بودیم. نگاهی به جلو انداختم

پس از آن هم من و اسکارلت و در آخر . راه افتادندسپس کارلوس و جیک به. تر از بقیه حرکت کردسریع

ه د، سریعأ باورالندو که از بقیه تیزتر بو! هانه اوریانا و نه خون آشام. کس آنجا نبودهیچ! اوشا و تیلور
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دقیقا زیر . اوریانا بیهوش به درختی آویزان بود .همه ی ما به آن سمت چرخیدیم. سمت چپ چرخید

توانستم ببینم که می. آمدای مثل گرگ و شغال میپایش گودالی بود که در آن صدای حیوانات وحشی

مان خون آشامی جلوی چشمان اورالندو گرد شد و سپس با تمام قدرت به سمتش دوید؛ اما در همان ز

توانستم صدای بیرون کشیدن شمشیرهای بقیه را از می. اورالندو ظاهر شد و او را به آن سمت پرت کرد

ها امی وحشیانه خون آشحمله. طرف بمانم و دست به کار نشومتصمیم گرفتم من اکنون بی. غالف بشنوم

فورا به پشت یکی از . کردهریک نفر حمله میشدند و به هر کدام از آنها از جایی پدیدار می. آغاز شد

جنگید را نشانه سر اولین خون آشام را که داشت با تیلور می. ها رفتم و تیرم را در کمان نهادمدرخت

دانست که این از کجا آمده و تیلور نمی. تیر را با تمام سرعت رها کردم که گردنش را درید. گرفتم

تمام سعیش در این بود که خود را به . به اورالندو نگاهی انداختم. ای به دانستنش هم نداشتعالقه

کرد؛ تیر دوم را به سمت گردن خون آشامی نشانه گرفتم که داشت با اورالندو مبارزه می. اوریانا برساند

در  .توانست به او صدمه بزندکردم میاگر تیر را اشتباهی رها می. طور اورالندواما او واقعا تیز بود، همین

دانستم او نمی. همین فکرها بودم که دو دست از پشت روی دستانم نشست و کمان را نشانه گرفت

 .همه کسانی که با ما آمده بودند، در جلوی چشمانم بودند .کیست

 !تیر رو رها کن-

ه ککنم مرا مجبور کرد خواست؟ وقتی دید که تیر را رها نمیاو در کنار من چه می! این صدای جازمین بود

ه گونچه. چشمانم را گرد کردم. ای به گردن خون آشام اصابت کردتیر بصورت تخصصی. آن را رها کنم

 امکان داشت که او یاران خود را نشانه بگیرد؟

 کنی؟تو داری چیکار می...تو-

 :گرفت گفتهمینطور که تیر را به سمت خون آشام دیگری نشانه می

 .پس اول باید از شر این مزاحما خالص بشم. من که بهت گفتم قراره بهت کمک کنم-

با آن سرعت وصف  .طوری که من نقش زمین شدمبه. تیر را از دست من کشید و مرا با قدرت کنار زد



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 170 

. ها را رسیدی آندر کمتر از یک دقیقه حساب همه. ها شدناپذیرش مشغول نشانه گرفتن خون آشام

کارلوس که او را هم یک خون آشام . به سمت ما برگشتند زمانی که بقیه متوجه این سرعت شدند، همگی

ا در هوا نیزه ر. اش را به سمت او پرتاب کرد؛ اما جازمین این کار را پیشبینی کرده بوددید، نیزهوحشی می

 .گرفت و آن را به قطعات مساوی تقسیم کرد

 .خوام بهتون کمک کنممن فقط می-

 :جیک غرید

 !یه خون آشام؟-

 .سرعت به سمت جیک رفتجازمین با 

 .قصد من اینه که جلوی ارنست رو بگیرم-

 :جازمین رو به او گفت. کرداو فقط به اوریانا نگاه می. اورالندو اصال در این فکرها نبود

 !کنی؟ برو نجاتش بدهداری به چی نگاه می-

از جایم بلند . کردمیاو داشت به خواهرش کمک . جا بوداما قبل از تمام شدن حرف جازمین اورالندو آن

 .شدم و به سمت جازمین رفتم

 ات چیه؟نقشه-

 .به سمتم برگشت

 .باید توی جنگ پیروز بشین-

 .اسکارلت قدمی جلو آمد

 .ولی ما هیچ نقطه ضعفی نداریم-

 :جازمین لبخندی زد

 .پس حاال برید و به شاهزادتون برسید. اونم توی قصر...من بهتون میگم-

وز هم هن. اورالندو سعی در بهوش آوردنش داشت. سی بمانم ، به سمت اوریانا رفتممن بی آنکه منتظر ک
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اورالندو . در کنار اورالندو نشسته و به اوریانا خیره شدم. دادهای وحشی گوشم را آزار میصدای گرگ

چ هیبی. اوریانا سالم بود. سعی کردم اصال به او توجه نکنم. سرش را باال آورد و به صورتم خیره شد

سرم را باال . دادهنوز هم نگاه خیره اورالندو داشت مرا آزار می. خراشی روی صورتش و یا روی بدنش

 .آوردم و به چشمانش زل زدم

 چرا اوریانا بهوش نمیاد؟-

 .طور خیره بودهمان

 .بهوش میاد-

 .از جایش بلند شد و به سمت بقیه رفت

*** 

 :اوریانا رو به من گفت

 .ه اومدیدحالم کخیلی خوش-

که اوریانا بهوش آمد ، جازمین ما را تنها گذاشت و پس از آن. لبخندی زدم و او را با اورالندو تنها گذاشتم

اسکارلت و تیلور که طبق معمول در کنار گودال  .به همه قول داد که وعده ی دیدارش در قصر است

 .صورت تهدید باال آورداسکارلت انگشت اشاره اش را به. حیوانات مشغول شرط بستن بودند

 !خوریبندم ازم شکست میشرط می! اسکارت ساخته-

 :کردتیلور داشت غرغر می

 تونی چند تا از اینا رو بکشی و سرش رو واسه تزیینی ببری اتاقت؟مگه تو می-

 !از ده تا هشت تا رو-

 :اش به پیشانی اسکارلت ضربه زدتیلور چشمانش را گرد کرد و با انگشت اشاره

 خودت اعتماد داری؟دونستی زیادی بهمی-

اوشا و کارلوس هم مشغول درست . از هردویشان دور شدم. گرفتکم کم داشت میان آن دو دعوا سر می
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 به درخت بلوط تکیه داده و. میشد گفت تنها کسی که تنهاست جیک بود.کردن سربازهای چوبی بودند 

 های اورالندو عصبانیهنوز هم بابت حرف. نارش نشستمبه سمت او رفته و در ک. چشمانش را بسته بود

 .خواستم او را به بحث های متفرقه دعوت کنم. بود و میشد این ها را در زل زدن به چشمانش فهمید

 !دونی، خیلی بده که تنها باشیمی-

 :ادامه دادم. چشمانش را باز کرد و صورتش را به این سمت چرخاند

 !ادر رو دارن؛ البته تو بیشتر از دوتا داریتقریبا همه یه خواهر و بر-

 :دنبال جوابی قانع کننده گشتبه

 .اسکارلت هم مثل توعه-

 کارلوس چی؟-

 .اون هم مثل من برادرای زیادی داره-

 !چه خوب-

 .حداقل تو دوستای خوبی داری-

 :لبخندی زدم

 !مثل تو و بقیه-

 .فکش را منقبض کرد

 .البته اگه اورالندو بذاره-

 :فته ی خودم پشیمان شدماز گ

 .فراموشش کن-

 :صدایش را کمی باالتر برد

 .اما اون داره به من زور میگه-

 .مهم اینه که من به اون حرفا اهمیتی نمیدم-
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 :نیمچه لبخندی زد. ای آرام شدلحظه

 .حالمخوش-

 :مشتم را باال آوردم

 .منم-

های دستم تعجب نبود که استخوان جای. هایش مثل کارلوس بوداستخوان. مشتش را محکم کوبید

 :دادم غریدمطور که دستم را تکان میهمان.بشکند 

 !دستم شکست. ترخواهشا اروم...جیک-

 .دستش را به نشانه ی کمک به من جلو آورد. ای کرد و از جایش بلند شدتک خنده

جیک به سمت بقیه  .سریعا دستم را دور بازویش حلقه کردم. دست او را گرفته و از جایم بلند شدم

 .چرخید

حاال که اون به ما کمک کرد و شاهزاده اوریانا رو به ما پس داد ، پس بهتره سریع راه بیفتیم و به جنگ -

 .برسیم

*** 

 :فصل بیست و نه

 «راه حل»

 در این دو روز که اصال استراحتی در کار نبود،. بعد از دو روز از جنگل گذشتیم و توانستیم به قصر برسیم

که کارلوس دقیقا برعکس تیلور و جیک پنجمین پسر خانواده این. انستم به کشفیات جدیدی برسمتو

بازی طور که او در بچگی بهترین همهمین .است؛ اما تقریبا سنش از پنجمین برادر جیک خیلی کمتر بود

ود و این ک به ظهر بتقریبا نزدی. به در پشتی قصر رسیدیم. اما اکنون همه چیز تغییر کرده بود! جیک بوده

اولین کسی که از . شودها پیدا نمییعنی جنگ اکنون حالت خوبی دارد و حداقل تا شب سر و کله اورک

و  دوسرباز با دیدن من. جا آگاه بودکمتر کسی از وجود این.به سمت در رفتم . اسب پایین پرید من بودم
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زمانی که وارد کاخ شدم ، توانستم باغ . رود دادندافراد پشت سرم از جلوی در کنار رفتند و به من اجازه و

نفس عمیقی کشیدم و به خودم قول . این باغ مورد عالقه من بود. را نصف آن آتش گرفته بود را ببینم

صدای جیک را از پشت سرم شنیدم که مرا . دادم اگر در جنگ پیروز شدیم ، حتما آن را مثل روز اول کنم

توانستم تشخیص دهم که شدم ، میهرلحظه که به قلعه خیره می. اندصدا زد و خودش را به من رس

جیک . در همان زمان چند سرباز الف از کنارمان رد شده و ادای احترام کردند. قدر فرسوده شده استچه

 :متعجب پرسید

 ها هنوز اینجان؟ پس قلمرو خودشون چی؟چرا الف-

حتی پادشاه آرنولد هم . نیازی به نگهداری ندارهپس . رسهدست خون آشاما هیچ وقت به اونجا نمی-

 .جاستاین

را  چشمانم. او جازمین بود. خواستم وارد شوم که هیبت کسی مانع ورودم شد. به در ورودی قصر رسیدیم

 :گرد کردم

 طوری وارد قصر شدی؟چه-

جازمین  .بشنوم توانستم صدای بقیه را از پشت سرممی. خودش را عقب کشید تا ما بتوانیم وارد شویم

 :نیم نگاهی به آنها کرد و گفت

 .باید سریع به فکر راه حل باشیم. االن وقت پرسیدن این حرفا نیست-

 :سرش را تکان داد. به سمت جیک چرخیدم

 .راست میگه-

 .پس شما برید تو اتاق من-

 .ها اشاره کردجازمین به راه پله

 .اول برو پیش پدرت-

 :خودش را به من رساند و روبه اسکارلت گفت. به سمت اورالندو چرخاندمسرم را . سرم را تکان دادم
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 .بقیه رو ببر تو اتاق آنجال-

که از دیدرس بقیه خارج شدیم ، پس از آن. من هم پشت سرش به راه افتادم. سپس راهی اتاق پدر شد

ه آن قسمت از دانستم کمی. نگاهش به سمت بازویم رفت. از رفتن باز ایستاد و به سمت من چرخید

 .لباسم سوخته و باقی آن پاره و کثیف است

 .کنهات بدجور خودنمایی میاون بازوی سوخته. کردیبهتر بود لباست رو عوض می-

 .نیازی نیست نگران باشی-

ی آن روز نیفتم؛ اما این طرز فکر کنم به یاد بـ ــوسهتمام تالش خود را کردم که وقتی با او صحبت می

دو را های اورالنوقتی که آن را کوبیدم ، نفس. از نگهبانان گذشته و به سمت در رفتم. اه بودکامال اشتب

 .صدای پدرم را شنیدم. پشت سرم شنیدم

 !بیا داخل-

 .رو شدم که هر سه به نقشه ی روی میز خیره شده بودنددر را که گشودم با پدرم ، آرنولد و آوینگ روبه

 .دن و نگاه به نقشه کشید و به سمتم آمدپدر تا مرا دید دست از فکر کر

 !آنجال ، تو برگشتی-

ود تواند همه ما را ناباش را دیدم، کامال متوجه شدم که جنگ ویران کننده پیش رو میوقتی لبخند خسته

 :سعی کردم جلوی بقیه متانتم را حفظ کنم. کند

 .آره-

 :زمان احترام گذاشت و بعد رو به پدرش گفتهمبه هر دو پادشاه . نطوراورالندو هم همی. آرنولد جلو آمد

 .ما اوریانا رو صحیح و سالم برگردوندیم-

 :آرنولد لبخندی زد

 .کنمتحسینت می-

 :هایم انداخت و گفتپدر نگاهی به لباس
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 تو با خودت چیکار کردی؟-

 .وقتی نگاهش به سمت بازویم رفت ، فک اورالندو منقبض شد و ابرویش باال رفت

 بازوت چی شده؟...ببینم-

 !یه اتفاق بود، همین-

 :سپس با لبخندی بحث را عوض کردم

 جنگ تا حاال چطور پیش رفته؟-

 :آوینگ این بار جواب داد

 .خوریماگه راه حلی واسش پیدا نکنیم حتما شکست می-

 :آرنولد به سمت اورالندو چرخید

 پس بقیه کجان؟-

 :من سریعا جواب دادم

 !برای ادای احترام میان حتما. رفتن استراحت کنن-

 .پدر که اکنون خیالش راحت شده بود به طبقه باال اشاره کرد

 .شما هم برید استراحت کنید-

 .حتما-

 :پس از اینکه از اتاق کار بیرون آمدیم ، اورالندو غرید

 .من قصدم این بود که همه چیز رو راجع به جازمین بگیم-

 !ما هنوز از هیچی مطمئن نیستیم-

 .وچکی به سرش دادتکان ک

 .امیدوارم زودتر مطمئن بشی-

 .با یک حرکت جلوی راهش ایستاده و دستانم را در هم قفل کردم
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 تو مشکلت با من ، یا با جیک چیه؟...ببینم-

 :او کامال بیخیال بود

 !مشکلی ندارم-

 !حرفای اون روزت یه چیز دیگه میگه-

 :لبخند خبیثی زد و از کنارم رد شد

 .واستم خوش بگذرونمخمن فقط می-

 .عصبانی شده و پشت سرش به راه افتادم

 خوش بگذرونی؟-

 :ای باال انداختشانه

 .اوهوم-

جازمین ، اسکارلت ، اوریانا ، کارلوس . با یک حرکت در را باز کرد و داخل شد. او به در اتاق من رسیده بود

 ..ای روی میز اتاق بودندو تیلور مشغول بررسی نقشه

ده شان افزوپس از آنکه اورالندو به جمع. حتما رفته بود چرخی در آن باغ سوخته بزند. تاق نبوداوشا در ا

 .پس به چهارچوب در تکیه دادم.جا صدایشان را بشنومشد، سعی کردم از همان

 .جازمین دستش را روی نقطه ای از نقشه کوبید

 .ه، تقریبا چهار روز راههجا برسجا حرکت کنه و به ایناگه سپاه ارنست بخواد از این-

 .اورالندو سرش را خم کرد

 .کنی چهار روز کم باشه؟من و آنجال تقریبا بیشتر از یه هفته رسیدیمفکر نمی-

 پ:جازمین سرش را باال آورد و به اورالندو زل زد

 قدر باالست؟فراموش کردی که سرعت ما چه-

 .که روی صورتم ریخته بود ، کنار زدم با دستم موهایم را. تیلور چشمانش را در حدقه چرخاند
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 رسن، االن باید یه راه حل پیدا کنیم، باشه؟مهم نیست اونا کی می-

 :ام قرار دادمجازمین را مخاطب اصلی

 اصلی ترین نقطه ضعفتون چیه؟-

 !آتیش-

 .قدمی به جلو برداشتم

 دیگه چی؟-

 .تشنگی-

 .تونه خوب باشهتشنگی؟ می-

یلی پیچیده خ. سوختند، با توجه به تشنگیها باید در آتش میآن...تشنگی و آتشتوانستم چه کنم؟ با می

 !بود

 :کارلوس نظر داد

 .شاید بشه این دوتا رو به هم ربط داد-

 .اسکارلت به سمت او چرخید

 طوری؟چه-

 .هایش را سریع باال انداختشانه

 .دونممن واقعا نمی-

 :تیلور روبه اسکارلت گفت

 .نگیشون سوءاستفاده کردشاید بشه از تش-

از جازمین . ها توی ماموریت و درگیری حق تغذیه ندارنخون آشام. به یاد حرف آن خون آشام افتادم

 :پرسیدم

 چرا خون آشاما توی جنگ حق تغذیه رو ندارن؟-
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 .همه ی افراد جمع مشتاق شدند

عمل یه نوع توهین به همه  تغذیه یه بحث جداست و این. خون آشام رهبر این اجازه رو بهشون نمیده-

 .ی خون آشاما میشه

 :اورالندو سرش را کج کرد

 .قدر مزخرفچه-

باید در سکوت فکر میکردیم، آن هم به . در حقیقت این حرف اورالندو اصال برای جازمین اهمیتی نداشت

 :رو به همه گفتم. صورت مجزا

 .هرکس باید برای خودش فکر کنه و به نتیجه برسه-

*** 

 :امیفصل س

 «!پیدایش کردم»

 :سرم را تکان داده و زیر لب گفتم

 .تا بخوام فرار کنم، من رو گرفتن. اونا خیلی تیزن. نمیشه...نه-

 !شان هیچ کاری انجام دادچگونه میشد یک حیله بکار برد؟ اصال نمیشد با وجود سرعت

 .روی تخت دراز کشیده و دستانم را زیر سرم گذاشتم

 .ش و تشنگی کمک بگیریماگه بتونیم از آتی-

 :ی که بسیار در آن غرق شده بودم، بیرون کشیدصدای تق تق در مرا از فکر

 .بیا داخل-

ا آن لبخند ب. او سیسیلیا بود که با دستی بسته شده وارد اتاق شد. روی تخت نشسته و سرم را کج کردم

 .اش به سمتم آمدهمیشگی

 !حالم برگشتیخوش. سالم آنجال-
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 .فراوان از روی تخت بلند شدم با اشتیاق

 دستت چطوره؟...هی-

 :نیم نگاهی به آن انداخت

 !اصال مهم نیست-

 :چشمانم را تنگ کردم

 !جا، روی تختبیا این-

 :که روی تخت نشست، پرسیدپس از آن

 طوره؟حال بقیه چه-

 .در کنارش نشستم

 .کنیاونا سرسخت از چیزین که تو فکر می. نگرانشون نباش-

 :اش نگران شدچهره

 .رسهخواین با جنگ چیکار کنید؟ شنیدم لشکر ارنست تا چند روز دیگه میمی-

دنبال راه ما همه به. حتی کشتنشون هم سخته. تعداد ما خیلی بیشتره؛ ولی اونا سرعتشون باالست...خب-

 !حل هستیم

 .او جیک بود. سرعت وارد اتاق شددر همان موقع کسی در زد و به

 !جیک-

وا دستش را باال آورد و در ه. ز نگاهی به دست سیسیلیا در کنار میز چوبی بزرگ میان اتاقم ایستادپس ا

 .تکان داد

 .زمان آتیششون بزنیمتونیم اونا رو یه جا جمع کنیم و هممی. من یه فکرایی دارم-

 :سیسیلیا پرسید. ابروهایم از شدت تعجب باال پرید

 طور؟چه-
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 :جیک آهی کشید

 .دونمجاست که نمینمشکل ای-

 .شاید کارساز بود

 .شون کمک گرفتمیشه از نقطه ضعف-

 .جیک قدمی به سمت من آمد. هر دو به سمت چرخیدند

 نقطه ضعفشون چیه؟-

 .تنها چیزی بود که به ذهنم رسید

 .تشنگی-

 :سیسیلیا پرسید

 !حاال چطور این دوتا رو به هم ربط بدیم؟-

 .سرم را پایین انداختم

 .یقا چیزیه که ما باید روش فکر کنیماین دق-

*** 

ه از را. این آرامش بعد از طوفان بود. در این یک روز که گذشت که میشد گفت قصر خیلی ساکت است

 .جایی که جیک و جازمین در آن اقامت داشتند. رو براه افتادمها پایین رفته و به سمت آخرین اتاق راهپله

جازمین محکم یقه جیک را گرفته بود و داشت از . ، وارد اتاق شدمکه در را محکم کوبیدمپس از این

 .جیک از شدت تعجب خشک شده و دهانش باز مانده بود. شدت خشم نفس نفس میزد

 جا چه خبره؟تونم بپرسم اینمی-

 .ی جیک را رها کردسرعت چرخید و با قدرت تمام یقهجازمین تا صدای مرا شنید، به

 .قدمی جلو آمد

 اون کیه؟ آنجال-
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 :از تعجب چشمانم را گشاد کردم. و سپس به جیک اشاره کرد

 !منظورت چیه؟ اون جیکه-

 :دندان هایش را روی هم فشار داد

 منظورم اینه که از چه نژادیه؟-

 .نیم نگاهی به جیک انداختم که از شدت تعجب مردمک چشمانش سریعا در حال گردش بود

 چرا این سوال رو پرسیدی؟. کنهداره به ما کمک می ای کهرئیس قبیله. اون پسر آوینگه-

 :دست آوردجازمین سعی کرد آرامش خود را به

تونم به اون چنین تونم ذهن تو و بقیه رو بخونم و حتی با ذهنم با شما حرف بزنم؛ ولی نمیمن می-

 .دسترسی داشته باشم

 .جیک در کنار جازمین ایستاد! ولی بوداو یک انسان معم. طور دهان مندهان جیک باز مانده بود، همین

 ندازی؟داری من رو دست می-

 :جازمین عصبانی جواب داد

 !من با تو شوخی دارم؟-

 .جیک چشمانش را تنگ کرد

 کنه؟آخه کسی که قصد کشت کسی رو داره باهاش شوخی می. تو با من شوخی نداری-

 .جازمین به میز تکیه داد

از طرفی هم . تونه از شکنجه خونآشاما در امان باشهاون می. ه قوتاین هم یه نقطه ضعفه و هم نقط-

 !میتونه آسیب پذیرتر باشه

 طوری؟چه-

 :به سوالم جواب داد

 .راحتی ازش تغذیه کننتونن بهوقتی اونا بفهمن که اون با شما فرق داره، این یعنی می-
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 .دستان جیک شروع به لرزیدن کرد

 .تونن تغذیه کننتو که گفتی اونا توی جنگ نمی-

. ر کنهتتونه اونا رو هزار برابر قویخون تو می. های معمولی نمیدیتو به اونا یه قدرت میدی که قربانی—

 !خواد تو رو از دست بدههیچ خون آشامی دلش نمی

 .به سمت جیک رفتم. بودم و هم دوست نداشتمخواست جای او میهم دلم می

 .مهم بهت تبریک میگم و هم متاسف-

 :او آشفته بود

 !آنجال هیچ معلومه چی میگی؟ این خصوصیت وحشتناکه-

 :به جیک دلداری دادم

 !فهمناونا هیچی راجع به این قضیه نمی...نگران نباش پسر-

 :جازمین ما را تهدید کرد

 .جز ما نباید بفهمه؛ چون ممکنه بقیه خون آشاما با استفاده از اون بفهمنکس بههیچ-

 .ین هم آشفته شدای جازملحظه

 .من باید برم-

 :تعجب کردم. های ما به سمت پنجره رفت و پایین پریدو بی توجه به حرف

 کجا رفت؟-

 :جیک دوباره به خود لرزید

 .خواد تغذیه کنهحتما می-

 سیخ شدن موهای. اش تصور کردمای جازمین را موقع پاره کردن گلوی قربانیلحظه. این وحشتناک بود

حالی نفس از شدت خوش! جیک، تشنگی و آتش. برای دقایقی چند، سکوت کردم. کردم دستم را حس

 :نفس زده و فریاد کشیدم
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 !پیداش کردم-

 :جیک با این حرف من بیشتر ترسید

 چی رو پیدا کردی؟-

 .شدماصال روی پایم بند نمی

 !راه حل رو فهمیدم-

 :چشمانش را گرد کرد

 طور؟ راه حل چیه؟چه-

 .ی اونا توی یه نقطه جمع کنیم و با آتیش بسوزونیمشونتو رو طعمه قرار بدیم و همه تونیمما می-

 :صدایش را باال برد

 ات کنی؟ی مسخرهخوای من رو قربانی نقشهفکر بهتری نداشتی؟ می-

 .ترسید از اینکه طعمه باشداو می

 !تو رمز پیروزی ما هستی...جیک-

 :شد از شدت استرس مشغول راه رفتن در اتاق

 !این احمقانه ترین فکر دنیاست-

 !و بهترین راه حل دنیا-

بش ی لگوشه. به سمت پنجره چرخیدم و با جازمین روبه رو شدم. کسی با سرعت از پنجره وارد اتاق شد

تغذیه موردی . خواست به ما کمک کندجازمین می. واقعا ترسیدم؛ اما او ترسی نداشت. کمی خونی بود

 .جدا بود

 !راه رو پیدا کردمجازمین -

 .از پنجره پایین پرید و وارد اتاق شد

 خب؟-
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 :لرزیدصدای جیک می

 .طور نیستاین-

 .جازمین لبخندی زد

 .نیازی به توضیح نیست-

 .دستی در موهایش کشید. او ذهن مرا خوانده بود

 .بهتره که به بقیه خبر بدیم-

 :جیک جلوتر آمد

 جز این نیست؟یعنی هیچ راهی به-

 .اش را مغرور کردن چهرهجازمی

 .قدر ترسو باشیکردم اینفکر نمی-

 :جیک مضطرب توضیح داد

 !این خصوصیت به من نمیاد. طوری باشممن خودم نخواستم که این-

 .به سمتش رفته و با دستانم صورتش را قاب گرفتم

 .جیک، این خیلی خوبه که تو رمز پیروزی ما هستی-

 :به چشمانم زل زد

 .حاال ترس رو تجربه نکردیولی تو تا -

 .دانستم چه بگویمنمی

*** 

چه  دانستتنها کسی که نمی. حال، همه به ما زل زده بودند. جازمین تمام نقشه را برای بقیه بازگو کرد

 :تیلور پرسید. کند، جیک بود

 خطری نداره؟-
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 :کارلوس جوابش را داد

 !حتما داره-

 :نظر دادم

 .خون آشاما مثل ارنست باهوش نیستن همه. تونیم پیروز بشیمما می-

زمین رو به جا. هیچ دخالتی نشسته بود، عصبانی شودهمین حرف کافی بود تا اورالندویی که اکنون بی

 :غرید

 دونی این کار چه خطرهایی داره؟اصال می-

 !جازمین اصال جا نخورد، کامال برعکس من و همه

 .دونممی-

 :بقیه گفت اورالندو رو به. جیک نفس نفس میزد

عنوان طعمه استفاده کنیم؛ ولی تا حاال فکر کردین اگه ارنست اون رو بگیره تونیم از اون بهما می! درسته-

 چی میشه؟

 .چشمان من داشت گرد میشد

 !ها رو نابود کنهآشامی غیر خوناونقدر میشه که ما و همه...قدرتش-

 .اورالندو به سمت من چرخید

 .دقیقا-

 .جازمین به سمت اورالندو خیز برداشت. از جایش بلند شداسکارلت سریع 

 .بخاطر همینه که میگم باید یه نقشه کامال حساب شده بکشیم-

 :تیلور وارد بحث شد

 اگه اون ما رو غافلگیر کنه چی؟-

 :حرفش را تایید کردم
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 .مثل همیشه-

 :اورالندو دوباره جیک را ترساند

 !کنهاون جیک رو تیکه تیکه می-

 :کارلوس غرید. اقعا نزدیک بود باال بیاوردجیک و

 !شاید حتی کمتر... احتمال موفق شدنمون تقریبا نصفه-

پس به . کردممن باید او را آرام می. او شهامت دیگران را نداشت. توانست حرفی بزندجیک حتی نمی

 .ها شدمخیال دعوای آنسمت او رفته و بی

 .در کنارش نشستم

 تو حالت خوبه؟...جیک-

 .سرش را سریع تکان داد

 .نه-

 .او را دلداری دادم

 .کنیمهر اتفاقی بیوفته، ما ازت پشتیبانی می-

 :ای درنگ نکردلحظه

 !آنجال من شهامت کارلوس و یا اسکارلت رو ندارم-

 .مرا به خود چسباند. لرزیداو داشت می. پس محکم او را در بر گرفتم. دانستم چه بگویمواقعا نمی

 .کنمکار رو میاین...که شهامتش رو ندارم؛ ولی واسه نجات دادن تو و بقیهدونم می-

*** 

 :فصل سی و یکم

 «فداکاری»

 .لرزیدکسی که تا کنون داشت از استرس می. این فداکاری از او بعید بود
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 !تو از پسش برمیای...جیک-

اوریانا صورت های ما را به آن صدای . شدت ترسیدمکه بالیی سرش بیاید بهاز این. مرا از خود دور کرد

 .سمت کشاند

 !پس خودش باید راهش رو انتخاب کنه. این حق اونه که تصمیم بگیره-

 .سختی قورت دادنفسش را به. جیک از جایش بلند شد

 !قربانی شدن یه نفر بهتر از هزاران نفره-

 :قاعد کنمخواستم جیک را متمی. از جایم بلند شدم. ترسیدممن هم واقعا داشتم می

 !اُفتههیچ اتفاقی برات نمی-

 :او به سمت من چرخید

 .تونی تضمینش کنینمی-

 ...ولی-

 .جیک از کنار من رد و از اتاق خارج شد

 .خواستم به دنبالش بروم که اورالندو مچ دستم را گرفت! ی حرف من اهمیتی نداداو اصال به ادامه

 !اون به تنهایی نیاز داره-

 :متش چرخیدمبا ناراحتی به س

 بخشی؟اما اگه بالیی سرش بیاد چی؟ تو خودت رو می-

 :جازمین به جای او جواب داد

 خواد چرا ما نخوایم؟حاال که خودش می. کار رو انجام بدهاون خودش خواسته که این-

 :اوشا با ناراحتی به سمت جازمین رفت

 .من دوست ندارم برادرم آسیب ببینه-

 :ب کردتیلور این حرفش را تکذی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 189 

 !شاید اون شهامت زیادی نداشته باشه؛ ولی از پسش برمیاد-

*** 

میشد ! من فقط او را یک بار آن هم از دور دیده بودم. درستی ندیده بوددر این دو روز کسی جیک را به

هایمان را گفت حال فقط یک روز وقت داشتیم تا خود را برای جنگی عظیم آماده کنیم؛ البته ما تمام نقشه

 .شیده و آن را برای پدر بازگو کرده بودیمک

آشامان را در آنجا جمع کنیم؛ البته با حضور ی خوننقشه از این قرار بود که گودالی عمیق بکنیم و همه

های آتشی که از طرف باالترین نقطه قصر به سمتشان پرت میشد، به هوا سپس با کمک گلوله! جیک

گونه هکه چاین. ی اصلی واقعا پیچیده بودح نقشه بود؛ نقشهالبته این نگاهی به سط! شانبفرستیم

وارد درمانگاه شده و برای یافتن اورالندو تمام تالش خود ! ها را عملی کنیم هم پیچیده بودخواهیم آنمی

پس از . دانستم زخمش رو به خوبی است و جای نگرانی نداردمی .کردمباید باند دستم را باز می. را کردم

دم حال بوخوش. کردداشت به زخم کارلوس رسیدگی می. گاهی به آخرین گوشه سالن، او را یافتمنیم ن

با نزدیک شدن به کارلوس توانستم زخم روی صورتش را . کندکه او در یک روز به هردوی ما رسیدگی می

یت بهتری ر وضعاش کشیده شده بود؛ البته این زخم اکنون دیک سوختگی عمیق که از گونه تا چانه. ببینم

 .صدای اورالندو مرا از خیره شدن به کارلوس منع کرد. بردبه سر می

 !حالم که سر وقت اومدیخوش-

در کنار . بستتوانست از جایش تکان بخورد؛ اورالندو داشت با دقت تمام زخمش را میکارلوس نمی

 .اورالندو نشستم

 راجع به جیک کنجکاو نشدی؟...اصال-

 :یری نکرداش هیچ تغیچهره

 .اون تصمیم به فداکاری داره-

 .اصال حواسم به کارلوس نبود
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 !تونی این حرف رو بزنیتو نمی-

 :کارش را تمام کرد و کامل به سمت من چرخید

 .کاری از دست من برنمیاد-

 :کارلوس که تازه شروع به بحث کرده بود، سرش را تکان داد

 .گاه نیاز دارهیه تکیهچرا نمیری و باهاش حرف بزنی؟ اون االن به -

 :غمگین شدم

 .گاه خوبی باشمفکر نکنم بتونم تکیه-

 .اورالندو مشغول باز کردن باند بازوان من شد

 .تو هم جیک و هم خودت رو دسته کم گرفتی-

 :کارلوس به من هشدار داد! طور نبود، به هیچ وجهاین

 .یادت نره که تا امشب وقتی برای صحبت نداری-

 .بلند شد و رو به اورالندو به باند صورتش اشاره کرد سپس از جایش

 !بابت این ممنونم-

 :که کارلوس از آنجا دور شد، او پرسیدپس از آن. اورالندو فقط با نیمچه لبخندی جوابش را داد

 خوای کاری کنی که از این کار منصرف بشه؟هدفت از حرف زدن با جیک چیه؟ می-

 :سرم را پایین انداختم

 .سبت به همه چیز ناامیدهاون ن-

 :با یک حرکت سرش را باال آورد و در چشمانم زل زد

 ها رو داشتی؟بودی، دقیقا همین عکس العملکنی اگه تو هم جای اون میفکر نمی-

 .من شهامتش رو داشتم-

 .دوباره مشغول به کارش شد



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 191 

 .کنمتضمینش نمی-

 .خواست در این مورد با کسی بحث کنماصال دلم نمی

*** 

در را که باز کردم، با جیک که مشغول . با نفس عمیقی استرس را از خود دور کرده و به سمت طویله رفتم

 :صدایش را شنیدم که داشت با اسبش حرف میزد. رو شدمها بود، روبهغذا دادن به اسب

 ه این یکی خیلیدونن کهای زیادی بودم که جونم به خطر افتاده، ولی اونا نمیمن تا حاال توی موقعیت-

 ....احتمال مرگ کمتره؛ ولی. بدتره

 :از پشت سرش جوابش را دادم. سکوتی طوالنی کرد

 !چرا؟-

 :پس از دیدن من نفس عمیقی کشید. شوکه شده و به سمتم برگشت

 میشه قبل از اومدن یه خبری بدی؟-

 .به اسب اشاره کردم

 .دیکردی، متوجه اومدن من نشوقتی داشتی با اون صحبت می-

 :دوباره سوالم را پرسیدم. ها شدآب گلویش را قورت داد و دوباره مشغول غذا دادن به اسب

 چرا؟-

 :صورتش را جمع کرد

 !چی چرا؟-

 :به او نزدیک تر شدم

 چرا گفتی این یکی بدتره؟-

 .خواست از جواب دادن طفره برودمی

 .مهم نیست-
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 .کردنمی با این که او اصال به من نگاه. به چشمانش زل زدم

 کنی؟جیک، تو داری از چی فرار می-

 :سرش را باال آورد

 .قدر هم خطرناکمتونم باعث پیروزی بشم، همونقدر که میمن همون. این یه ریسکه آنجال-

 :ابروهایم را باال انداختم

 بینی؟ی پر لیوان رو نمیچرا نیمه-

 .از غذا دادن به اسب دست کشید و به سمت در طویله رفت

 بینی؟و چرا احتماالت رو نمیت-

 .موقع صدای اسکارلت از سمت چپ طویله شنیده شدهمان

 کجایید؟. آنجال...جیک-

ها بیرون آمد و به سمت ما اسکارلت از پشت درخت. هردو از طویله بیرون آمده و صدای او را دنبال کردیم

 .موهایش را روی صورتش کنار زد و دستش را به کمرش تکیه داد. دوید

 شما اینجایین؟-

 .جیک اخم بسیار کوچکی را میان ابروانش انداخت

 چیزی شده؟-

 .فکر کنم خبرهای بدی داریم-

 .بار بیش از قبل کنجکاو شدماین

 خبر بد؟-

 .به قصر اشاره کرد

 .هایی کردهپیشبینی...اوریانا یه-

 !اش میشد فهمید که این پبشبینی زیاد جالب نیستاز چهره
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 :ره کردجیک به قصر اشا

 اون تو قصره؟-

 .رو شدپس با تایید سر اسکارلت روبه

***** 

البته کارلوس آن را شروع . همه در اتاق حضور داشتند که پس از رسیدن ما مثل همیشه بحث شروع شد

 .کرد

 .ما دوست داریم بدونیم تو چی دیدی-

 :ح دادن کردسرش را باالتر آورد و شروع به توضی. اوریانا نیم نگاهی به او انداخت

 .فکر نکنم نقشمون عملی بشه-

 :دانستم چرا این حرف را زداصال نمی

 چرا؟-

 :اورالندو جوابم را داد

 .میرهیه نفر از ما می...اوریانا دیده که-

اگر آن یک نفر جیک بود چه؟ قرار بود چه بالیی به سرش بیاید؟ با مرگ او دنیا ویران . این امکان نداشت

 !این بال در کمین او بودمیشد؛ البته اگر 

*** 

 :فصل سی و دو

 «ترس»

 .میشد گفت همه دهانشان باز مانده بود؛ اما جیک حالش بدتر از دیگران بود

 !شنویم که قراره شکست بخوریموقت ما االن داریم میرسن و اوناونا فردا به اینجا می-

 :تیلور گوشزد کرد
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 شکست؟-

 :جازمین به اوریانا اشاره کرد

 !وقت نگفت اون یه نفر توییانا هیچاوری-

 :جیک واقعا عصبی بود

 !دونی که احتمال مرگ من خیلی بیشتر شماستاما خودت می-

 .اوشا به بیرون از قصر اشاره کرد

 !احمق نشو جیک؛ تو االن تنها راه پیشرفت مایی-

 :او به خودش اشاره کرد

 !طور راه نابودیو همین-

 :کرداورالندو آرامش خود را حفظ 

 .باید با شاه حرف بزنیم. تونیم ریسک کنیمنمی-

 :جازمین به سمت جیک خیز برداشت

 !اگه االن بخوای جا بزنی، باید آخرین بار دوستات رو االن ببینی-

آشام را متحول کند، پس چرا جازمین توانست یک خوناگر خون جیک می. کردچیزی عجیب مرا اذیت می

اسکارلت که تا کنون به دیوار تکیه داده بود، با آرامش ذاتی ! واقعا فرق داشت دنبال آن نبود؟ شاید اوبه

 :اش حرفی کامال منطقی زد

اگه اونا تو رو بگیرن، دنیا نابود میشه و اگه تو هم برای پیروزی توی این جنگ تالش نکنی باز هم دنیا -

 .نابود میشه

 :ی اوریانا لرزیدچانه

 .دست ارنست کشته نمیشه اون کسی که قراره بمیره، به-

 .صورت کارلوس جمع شد
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 !یعنی چی؟ من فکر کردم که اون از همه حریص تره-

 :اوشا سرش را تکان داد

 .خب حتما یکی از افرادشه-

 :جازمین به اوریانا اشاره کرد

من ارنست رو میارم توی قصر و اون رو با . ما طبق نقشه پیش میریم. اصال مهم نیست که چی دیدی-

ت جاستنها فرصت ما برای پیروزی این. ندازینشما هم توی کمین اون رو گیر می. کنمرو میروبه جیک

 .ترسنها از اینکه رهبرشون رو از دست بدن واقعا میخوناشام. که اون رو بکشیم

 :اصال دوست نداشتم این بحث ادامه پیدا کند

طبق گفته جازمین طبق نقشه . گ آماده کنیماالن همه باید خودمون رو واسه جن. االن اینا مهم نیست-

 .ریمپیش می

 :سپس برای اینکه جمع را متفرق کنم، رو به اورالندو گفتم

 .باید با هم حرف بزنیم-

صدای پای اورالندو را از پشت . از اتاق خارج شده و به سمت راهرویی که به آشپزخانه ختم میشد، رفتم

 .سرم شنیدم

 اشتباه میری؟ کنی داری راه روفکر نمی-

 :پس سعی کردم رک باشم. اصال از دروغ گفتن خوشم نمیامد

 !دونی، من خیلی گرسنممی-

 :خودش را به من رساند

 موضوع بحثت چیه؟-

 :سرم را به سمتش چرخاندم

ببینم، تو تا حاال به این فکر نکردی که چرا جازمین تا حاال به فکر تصاحب جیک نیفتاده؟رهرچی باشه -
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 !آشامهخون اون هم یه

 :هایش را باال انداختشانه

 !شاید اون واقعا مثل ارنست نیست و قصدش نجات دنیاست-

 .در را محکم هل داده و وارد شدم. همان موقع به در آشپزخانه رسیدیم

 .تونه حق با تو باشهمی-

 .او یک دختر جوان بود. ها تا مرا دید، سریعا به سمتم آمدیکی از خدمه

 کنید بانو؟کار میچیجا شما این-

 :سرم را خارانده و به اورالندو اشاره کردم

 .اومدم این شاهزاده رو شکنجه کنم-

 .کرداورالندو هم داشت متعجب به من نگاه می. چشمان خدمتکار گرد شد و به اورالندو زل زد

 بله؟... ب-

 :ام را باال آوردمانگشت اشاره

 .کنیمرو شروع میاول یه چیزی بیار بخوریم، بعد شکنجه -

ها هنوز هم داشتند با تعجب به من نگاه هردوی آن. سپس به سمت یکی از میزها رفته و آنجا نشستم

دختر سریعا تعظیم کرد و به سرعت به سمت انبار . به او اشاره کردم که سریعا غذا را بیاورد. کردندمی

 .ده باشندها چیزی نشنیهای دیگر از این حرفامیدوار بودم خدمه. رفت

 :رو به اورالندو گفتم

 .بیا بشین-

 :رو به رویم نشست و با تعجب پرسید

 نداختی؟داشتی اون رو دست می-

 .سرم را جلوتر آوردم
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 .من به هیچ یک از اونا اعتماد ندارم-

 !جوری بیشتر جلب توجه کردیاین-

 !خواهشا از بحث اصلی دور نشو. اصال برام مهم نیست-

 .ور کامل فراموش کرداین قضیه را به ط

 کنی اون زن کیه؟فکر می-

 .توانستم حدس بزنماصال نمی

 !ما باید با تمام قوا از قصر، مردم و جیک دفاع کنیم. این مهم نیست-

 !مردم جاشون امنه-

 :تعجب کردم

 چرا؟-

 .اونا دارن به داخل قصر هدایت میشن-

 :نفس عمیقی کشیدم

 .صر ضعیف بشهپس نباید بذاریم بخش دفاعی جلوی ق-

 :ای تکان دهد، روی میز کشیدکه بخواهد روی نقشهدستش را دقیقا مثل این

جا نشون بفرستیم؛ اما ایهای آتش رو به سمتخوایم اونا رو دقیقا جلوی قصر متمرکز کنیم و گلولهما می-

. کردیم رد بشن تونن از حصار آهنی و محکمی که درستاشاما نمیهیچ کدوم از خون. یه سوال پیش میاد

طور اون شخص مجهول وارد قصر شاید ارنست بتونه این کار رو کنه؛ اما اگه اون ارنست نیست، پس چه

 میشه؟

 :نظرم را گفتم

 .شاید اون شخص اصال خون آشام نیست-

سپس بی آنکه وقتی را . پر از غذا به سمتمان آمده و روی میز گذاشت در همان زمان خدمتکار با سینی
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 .جا دور شدند، از آنتلف ک

 :اورالندو دوباره وارد بحث شد

 !دونههای مارو میپس هرکی که هست، نقشه-

دانیم قرار است ماری را در آستین خود پرورش دهیم؛ اما مثل این بود که می. سپس پوزخندی زد

 !دانیم آن مار نزدیک، کیستنمی

با محتوای نان، میوه جات، گوشت پخته و دو ظرف هایی در آن پر بود از بشقاب. به سینی نگاهی انداختم

 .ای از نان را برداشته و در دهانم گذاشتمتکه. سوپ گیاهان جنگلی

 !وحشتناکه-

 .کار شده و مقداری توت را برداشتاو هم دست به

 کنی اون شخصی که قراره از بینمون کم بشه کیه؟فکر می-

 .از خوردن دست کشیدم

 .زنم؛ ولی اون شخص نباید جیک باشهاصال دوست ندارم حدس ب-

 .نگاهی به بیرون انداخت

 .باید استراحت کنیم. نزدیک به غروبه-

 .آره موافقم؛ فقط بذار غذام رو تموم کنم-

 :ی سوپ را به سمت خودم بکشم که صدای خدمتکار به گوشم رسیدخواستم کاسه

 خواید اون رو شکنجه کنید؟واقعا می-

 .ای ترسان و لرزان ایستاده بود مواجه شدما او که در گوشهسرم را باال آورده و ب

 !خواهشا...کشم؟ دیگه مزاحم نشوبینی دارم ازش حرف مینمی-

اصال دوست نداشت در کار یک اشرافی دخالت . اش از ترس و لرز به تعجب و کنجکاوی تغییر کردچهره

 .یتی ندادها اهماورالندو اصال به این حرف. پس از آنجا دور شد. کند
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 اگه اون یه نفر، یکی از ما باشه چی؟-

 .ی سوپ را کنار زده و دستم را روی چشمانم گذاشتمکاسه

 .احتمالش هست؛ اما دوست ندارم این اتفاق بیفته-

 :سرش را جلو آورد

 که اون شخص یکی از ما باشه؟-

 :ترسیدمواقعا داشتم می

 .دست بدم؛ البته اگه اون شخص خودم نباشم این خیلی هولناکه که بخوام یکی از شما رو از-

 :سوالی که در ذهنم بود را پرسیدم. سرش را پایین انداخت

 ببینم، نمیشه آینده رو تغییر داد؟-

 .ها فرق دارهاین قضیه توی آدما و الف-

 :ابروهایم را در هم کشیدم

 طور؟چه-

ولی  ها باشه؛و حواسمون سرآمد زبونشاید نیمه جاوندانه باشیم . همیشه این ما نیستیم که بهتریم-

 !ها برترنها هستن که بر الففراموش نکن آنجال که در بعضی کار ها انسان

*** 

ها توانستم از پشت پنجره کودکمی .کردندامشب ماه کامل بود و مردم هنوز داشتند به قصر نقل مکان می

ر راه فردا جنگی عظیم د. رفتندین قصر میو مادرانشان را ببینم وقتی با ترس و استرس به سمت زیر زم

ها و هزاران ها، اورکها، خون آشام، الفهاانسان. کردجنگی که آینده همه موجودات را تعیین می. بود

 .دستی به تیر و کمان در دستم کشیدم. کردندموجوداتی که در جنگل سیاه زندگی می

 !خوایم تموم بشهجور که میامیدوارم فردا اون-

*** 
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 :فصل سی و سه

 «در آغاز سرنوشت»

 بقیه در مکانی که قرار بود ارنست. های بلند قصر ایستاده بودیممن، اورالندو، جیک، آرنولد و پدرم در برج

رو روبه هایها اکنون در برابر قلعهآشاممیشد گفت سپاهی عظیم از خون. را غافلگیر کنیم، در کمین بودند

ای دوست نداشتم حتی لحظه. همه به صف و آماده روی برج ها ایستاده بودند تیر اندازها.به صف بودند

 :رو به اورالندو گفتم. برای شروع جنگ درنگ شود

 کنن؟چرا جنگ رو شروع نمی-

 :آنکه به سمتم بازگردد جوابم را دادبی

 .اونا منتظر یه اخطار هستن-

 :تیرم را در کمان نهاده و لبخندی زدم

 .که من شروع کننده جنگ باشماین خیلی خوبه -

تیر مستقیم به پای  .او که دست مرا خوانده بود، خواست جلویم را بگیرد؛ اما دیگر دیر شده بود

 .که هیچ اتفاقی برایش نیفتاد؛ ولی بسیار خشمگین شدبا آن. آشامی خورد که دقیقا جلو ایستاده بودخون

 .اورالندو تیر را از دستم گرفت

 نستی این کارو کنی؟طور توچه...تو-

. ها همگی آماده نبرد بودندآن .نیم نگاهی به اورالندو انداخته و سپس چشمانم را به سمت سپاه سوق دادم

 پدر که منتظر این. شان که نمایان شد، دیوانه وار شروع به دویدن به سمت قصر کردندهای نیشدندان

 :لحظه بود، رو به آرنولد گفت

 !عملی کنیمحاال وقتشه نقشه رو -

ها زمانی که به حصار آهنین رسیدند، تمام تالش خود را برای پس زدن آن کردند؛ اما اینکار غیر ممکن آن

 .به باالی سر خود نگاهی انداختم. این حصار محکم نزدیک به پانزده متر در زیر زمین حفر شده بود. بود
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در  سالحی برای کشتار) ا مثل ستاره صبحاش دقیقهایی بودند که چهرهسربازان مشغول آتش زدن گلوله

م های عظیپس از آنکه آن گلوله. بود(هایی برآمده بودقرون وسطی، که به شکل یک توپ آهنین و تیغه

 .ها شروع به حرکت کردندمشغول سوختن در آتش شد، بی مهابا به سمت خون آشام

 .ام را حبس کرده و به سمت جیک چرخیدمنفس دورن سینه

 .باید کارش رو خوب انجام بده جازمین-

او اکنون در کنار ارنست، جایی در میان این سپاه پنهان شده بود؛ اما جیک اصال به این چیزها اهمیت 

 .دستش را گرفتم! او اکنون بسیار ترسیده بود. دادنمی

 !شیم جیکما پیروز می-

 :طبق نقشه رو به اورالندو که در کنار من ایستاده بود، گفتم

 .من میرم توی قصر یه سرو گوشی آب بدم. برید روی قلعه ای که باید اونجا جازمین رو ببینیم شما-

های مارپیچی که به درون قلعه متصل میشد، من توسط پله. او سرش را تکان داده و به سمت جیک رفت

 دایی کهتنها ص. برعکس تمام اوقات هیچ خدمتکار یا سرباز و حتی وزیری آنجا نبود. وارد قصر شدم

از راهروی بزرگ قصر رد شده و به یک راهروی باریک رسیدم که کمتر ! میامد، صدای فریاد بود و جنگ

جایی که قرار بود . ای که در آن پشت قصر دیده میشد، دویدمبه سمت پنجره. کسی از آن رد شده بود

اید دری ب. اتفاقی نیافتاده باشدامیدوار بودم . جا نبودهیچ کس آن. ارنست و جازمین از آن وارد قصر شوند

. شاید ارنست همه چیز را فهمیده بود. کردمرا که جازمین قرار بود از آن وارد قصر شود، را چک می

سربازان همه جا بودند و با تمام قوا داشتند از قصر . سرعت راهرو را ادامه داده و از قصر خارج شدمبه

ی جا رسیدم، پشت درختزمانی که به آن. ازی وجود نداشتکردند؛ البته پشت قصر هیچ سربمحافظت می

چنین سکوتی توصیف ناپذیر که کم کم هم. هیچ کس در آنجا نبود. پنهان شده و منتظر جازمین ماندم

 زنی با لباس بانوان. ترساند، بیش از حد زیاد بود؛ اما این سکوت آنچنان دوامی هم نداشتداشت مرا می

او  !چنین صورتش را کامال پوشانده بود، از ناکجا آباد پیدا شدیبایی داشت و همهای بسیار زقصر که گل
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او با قدم . دیگر که بود؟ موهایش را باالی سرش جمع کرده بود و آن را با گیره سبز رنگی آراسته بود

رد در همان زمان جازمین و ارنست از در کوچک وا. هایی متین و آرام به سمت در رفت و منتظر ایستاد

او که بود که از آمدن آن دو خبر داشت و از . من واقعا تعجب کرده بودم. شده و با دیدن زن، لبخندی زدند

جازمین جلوتر از ارنست به زن  .حال شدندآن تعجب آور تر اینکه جازمین و ارنست از آمدن او خوش

 .جازمین دستانش را پشت کمرش گذاشت. نزدیک شد

 !از کمکت ممنونم-

تنها کسی که صدایش به وضوح شنیده . ارنست هیچ حرفی نزد. صدایی از خود بیرون نیاوردزن هیچ 

 .میشد، جازمین بود

 .نوعام رو از این در وارد کنمحاال باید همه هم-

ی خواستند همهها میآن .چشمانم را گرد کرده و به آنان خیره شدم. پوزخند ارنست را به وضوح دیدم

. کشیداین کار تا چند روز طول می. این غیر قابل باور بود. ن راه مخفی وارد کنندها را از ایخون آشام

رساندم تا سپاهش را در باید این خبر را به گوش پدر می. جازمین به راحتی به ما خــ ـیانـت کرده بود

 .اینجا مستقر کند

پایم  .ین خیالی باطل بیش نبودها متوجه حضور من نشوند؛ اما اآرام آرام به سمت عقب قدم گذاشتم تا آن

زن . زمان به سمت من چرخیدندهر دوی آنها هم. محکم به ریشه درختی برخورد کرده و نقش زمین شدم

هیچ  گرد شد؛ ولی ارنست بیچشمان جازمین . ترسید او را شناسایی کنمشاید می. به سمت من برنگشت

خواست کار من را شاید جازمین می. تغییری در صورتش به من زل زده و نجوایی در گوش جازمین کرد

دانستم اگر او بخواهد به می .سرعت از جایم بلند شده و شروع به دویدن به سمت قصر کردمبه. تمام کند

صدای پای جازمین را که در پشت سرم . ن کار را کندخواست ایتواند مرا بگیرد؛ اما ارنست نمیراحتی می

پس  .توانستم که با آن سرعت در برابر جازمین خود را به پدر یا اورالندو برسانممن نمی. آمد را شنیدممی

هایی تند، داشت به جازمین با قدم .دیدم برسانمکردم، این پیام را به گوش اولین نفری که میسعی می



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 203 

توانست با آن می! او یک خون آشام بود. آوردس هر لحظه بیشتر بر من هجوم میآمد و ترسمتم می

 .با تمام قدرت به سمت در ورودی قصر دویدم. های نیشش مرا تکه تکه کنددندان

پس به طرز نامحسوسی به . جازمین هنوز مسافت زیادی را با من فاصله داشت. ها نبودهیچ کس در سالن

طبق شانسم به اتاقی که اورالندو و اوریانا در آن . چیدم تا راهش را گم کندسمت یکی از راهروها پی

آرام در اتاق را باز کردم تا . ای تلف کنماصال دوست نداشتم وقت را حتی لحظه. اقامت داشتند، رسیدم

او  .اوریانا در اتاق مشغول بستن زرهی بر تنش بود. صدایش در آن قصر نسبتا خالی جلب توجه نکند

 :تا در آینه مرا دید، به سمتم بازگشت. شت اماده جنگ میشددا

 ....کردم کهکنی؟ فکر میجا چیکار میآنجال، تو این-

 :زدم، در میان حرفش پریدمطور که نفس نفس میهمان

 .ها رو وارد قصر کنهخواد از در پشتی خون آشامجازمین می. باید این خبر رو به گوش پدرم برسونی-

 :رنگش پرید

 خواد به ما خــ ـیانـت کنه؟چی؟ جازمین می-

 .اصال وقت جواب دادن به او را نداشتم

 .من باید برم و به اونا هم بگم. جون کسایی که رو قلعه هستن در خطره-

ی پیچ در پیچ پس از پیمودن هزاران پله. ها دویدمبدون فوت وقت از اتاق خارج شده و به سمت برج

که این کردند؛ اما مثلجایی که نگهبانان روی آن از قصر محافظت می. قصر برسم الی باتوانستم، به نقطه

 .رفتجازمین آنجا بود و داشت به سمت جیک می .واقعا دیر رسیده بودم

 !ارنست دیگه به اینجا نمیاد. نقشمون شکست خورد-

 :از همانجا فریاد کشیدم

 .وش رو بگیریمباید جل. اون یه دروغگوی عوضیه که همدست ارنسته-

های نیشش که اکنون درآمده بودند، نشان دندان. جازمین با عصبانیتی فوران شده به سمتم بازگشت
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 چنین ترسیدهجیک که اکنون دست او را خوانده و هم. خواهد کاری غیر اخالقی بکنددهنده این بود که می

ه سمت جیک گرداند و به سمتش جازمین سرش را ب. خواستاو بی شک جیک را می. بود، کمی عقب رفت

 :فریاد کشیدم .خیز برداشت

 !نه...نه...نه-

اوشا در سمت چپش و  .نگاهی به اطرافیانش کردم. رسمدانستم که به او نمیولی می به سمتش دویدم؛

توانستم نمی. تنها شانس ما آن بودند که جلوی جازمین را بگیرند. کارلوس در سمت راست او بود

 !ما بازنده میدان بودیم؛ بی شک. پس سرم را پایین انداختم. ن جیک را تصور کنمای مردلحظه

*** 

 :فصل سی و چهار

 «سرنوشتی جدید»

 .فریاد گوش خراش جازمین، باعث شد چشمانم را باز کنم

 !نه-

م جیک هنوز ه. رو شدمی کسانی که در شوکی عمیق فرو رفته بودند روبهوقتی سرم را باال آوردم، با همه

 .آب دهانم را قورت دادم! ایستاده بود؛ اما نه در جای خود؛ بلکه کنار کارلوس

 اوشا کجاست؟...پس-

رم را س. با سرعت خودم را به بقیه رسانده و در کنار قلعه ایستادم. هیچکس جواب مرا نداد؛ حتی جازمین

 !و سرتاسر اطراف او خون است که پایین انداختم، در آن پرتگاه طویل، اوشا را دیدم که روی زمین افتاده

 تیلور و جیک بیشتر از همه. او خود را جلوی جازمین انداخته بود و جیک را به سمت کارلوس پرت کرده بود

 .ناراحت بودند

 .هیچ کس در فکر جازمین نبود. جا دور شدجازمین از وقت استفاده کرده و با سرعتی خستگی ناپذیر از آن

 :زمزمه کردم. کردیواره های قلعه فرمانروایی میسکوتی وحشتناک در میان د
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 .همش تقصیر منه-

 :اورالندو که نزدیک ترین نقطه به من نسبت به بقیه بود، گفت

 !اگه تو به موقع نرسیده بودی، معلوم نبود چه اتفاقی میافته. طور نیست آنجالاین-

 :جیک نفس نفس میزد

 ...اون...اوشا...خاطر منهاینا همش به-

 :خواست فریاد بکشدتیلور می. را پایین انداخت و دستی به صورتش کشید سرش

 !اگه مادر بفهمه، دیوونه میشه-

 .اسکارلت سعی در آرام کردن او داشت

 !ی ما مردیمتیلور، هیچ معلوم نیست؛ شاید همه-

 .او به سمت اسکارلت چرخید! این یک دلداری مزخرف بود

 !اما اون دست من امانت بود-

 :ه خود مانند تیلور ناراحت بود، رو به جیک گفتاو ک

 .گیریم؛ اما باید توی جنگ پیروز بشیمما ازش انتقام می-

 .چشمان کارلوس برقی زد

 !برای اوشا...ما پیروز میدانیم-

 :رو به بقیه گفتم. ها همه آماده نبردی سخت بودندآن

 !ارنست هدف اصلی ماست-

*** 

اوریانا باید تا کنون این خبر را به  .دم، تصمیم به بیرون رفتن از قصر گرفتمکه از برج پایین آمپس از این

همراه به. ی بدی خورده بودجیک واقعا ضربه. هنوز هم مرگ اوشا، غبر قابل باور بود. رساندپدر می

را  سرم .های آتشین ما در خارج از قصر غوغا کرده بودگلوله. سرعت از در اصلی خارج شدیماورالندو به
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 .به سمت اورالندو چرخاندم

ش هالباس. شونهزمانی که ارنست و جازمین رو کنار در دیدم، یه زن هم اونجا بود که معلوم بود همدست-

 .مثل بانوهای قصر بود

 .داد، به سمتم چرخیدطور که به راهش ادامه میهمان

 راستی نقشه جازمین چی بود؟! باید حتما بفهمیم اون کیه-

 .ها رو از در پشتی وارد قصر کنهخون آشام خواستمی-

 .در جایش میخکوب شد

 چی؟-

 :همان زمان صدای فریاد سربازی ما را به خود آورد

 !شاهزاده...شاهزاده-

سرباز پس از آنکه . من و اورالندو همزمان به سمتش چرخیدیم. آمدصدایش دقیقا از پشت سر ما می

 :ادای احترام و نفسی تازه کرد، گفت

 .باید مراقب خودتون باشید. آشام به قصر نفوذ کردندود پنجاه خونح-

 :پرسیدم

 ها رو گرفتید؟شما جلوی نفوذ اون-

 :دستی به کاله آهنینش کشید

 !طوره؛ البته از االن به بعدهمین-

 .به اورالندو نگاهی انداختم

 !نقششون نصفه و نیمه رها شده-

 .اورالندو قدمی به سمتم برداشت

 .کنن تا از راهی که باید، وارد قصر بشن کل سعی خودشون رو میپس حاال-
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 !آب دهانم را قورت داده و لبخندی چندش آور زدم

 های توی قصر چیکار کنیم؟آشامحاال با اون خون-

 .به چشمانم زل زده و دستی به کمانی که در پشتم جا خوش کرده بود، کشید

 !این دیگه کار ماست-

*** 

ها مآشااز طرفی خون. کننده بوداوضاع واقعا گیج. گ را تا کنون در تمام عمرم دیده بودمترین جنهولناک

دانستیم که آیا ارنست و اکنون با تمام قوا تصمیم به رد شدن از موانع داشتند و از طرفی واقعا نمی

یم را روی زمین هاطور که محتاط قدمهمان. با اورالندو وارد قلعه شدیم. جازمین در قصر هستند یا نه

ام را دادم، تمام کنجکاویهای پدر برداشته بودم را دستم تکان میگذاشته و شمشیری را که از امانتیمی

 .در صدایم ریختم

 خورها آماده میشن؟کنی بقیه هم دارن واسه شکار اون خونفکر می-

 .هایش اطراف را کاوش میکندتوانستم حدس بزنم که او دارد با گوشمی. صدای اورالندو بسیار آرام بود

 !ذارنجیک و تیلور دست روی دست نمی.حتما-

 !خشمگین شدم؛ اما صدایم به مراتب هنوز آرام بود

 !بخشیمجازمین، اون باعث مرگ اوشا بود و هیچ کدوم اون رو نمی-

 .تصورت کامال صاف جلوی صورتش گرفی سکوت بهاش را به نشانهدر حالتی ناگهانی انگشت اشاره

 .های تیزی میادصدای قدم-

ی حرفم را بزنم که او، در حالتی کامال غیر منتظره مرا در بر گرفت و به همراه خود به سمت خواستم ادامه

آشام با حالتی وحشتناک یک خون. پس از آنکه نقش بر زمین شدم، چشمانم را باز کردم. چپ پرت کرد

. بود آورکه قدش واقعا بلند بود؛ حتی اندام الغرش هم رعب یک مرد سیاه پوست. روی ما ایستاده بودروبه

اورالندو از جایش . دستان اورالندو که تا کنون به دور من حلقه شده و مرا گرفته بودند، از من دور شدند
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هایش به آشام بدون هیچ سالحی و فقط با دندانخون .بلند شد و شمشیرش را با تمام قدرت کشید

آن خون خوار وحشی سعی در فرو کردن . درگیری میان آن دو شدت گرفت. سمت او هجوم برد

 .دادهای نیشش در گردن او را داشت؛ اما اورالندو هم این اجازه را به او نمیدندان

اورالندو با تمام قدرت  .از جایم بلند شده و خود را برای کمک آماده کردم؛ اما هیچ نیازی به من نبود

 نظیریاو با سرعت بی. چنان در حال تکاپو برای نجات دادن خود بودمیزد؛ اما همصورت وحشی او را کنار 

سپس با دستانش گردن او را با تمام قدرت پیچی . که داشت، پاهایش را دور گردن آن دشمن قفل کرد

 !آشام از تنش جدا و بدنی که بدلیل نداشتن خون، مثل کریستال بود، نقش زمین شدداد که سر خون

 .:نفس حبس شده ام را آزاد کردم. ندو سر را به طرفی پرتاب کرده و از روی تن او بلند شداورال

 !خیلی هوشمندانه بود-

 :نفس نفس میزد

 !طور سرشون رو از تنشون جدا کنییادت نره که چه-

 .چشمانم را روی هم فشار دادم

 .کردم تو عمرم از این کارها بکنمفکر نمی-

 :س تکان خوردن شدید مردمک چشمانش به سمت زمین، تقریبا هشدار دادخواست حرفی بزند؛ اما پ

یه خون آشام با سرعتی بی نظیر داره از پشت سر به طرفت میاد و طبق محاسبات من تا بیست ثانیه -

 .دیگه اینجاست

. بودم ختهاکنون درس را از یک استاد آموبا این که هم. واقعا در کمتر از پنج ثانیه دست و پایم را گم کردم

 :اورالندو با سریع ترین سرعت ممکن غرید

 !فقط گردنت رو از دندوناش دور کن-

 :سپس نگاهی به پشت سرم انداخته و ادامه حرفش را با صدایی بلند گفت

 !حاال-
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 .ذارماین فصل ادامه داره که اون رو توی پست بعد می....بروبچ گل

  ..تر ادامه اون رو بذارمفقط سعی کردم سریع

با یک . زدمبا آن که به طور غریزی حرکات اورالندو را در ذهنم سپرده بودم؛ اما هنوز هم نفس نفس می

 یک مرد سفید. رساندآشام با سرعتی وحشتناک داشت خود را به من مییک خون. حرکت کامال چرخیدم

م مله به سمت گردناولین کاری که او کرد، ح. جا شنیده میشدپوست با چشمانی سرخ که غرشش از همان

او  .با کمانم جلوی آن را گرفته و سعی در پس زدن او کردم. بزرگ ترین نقطه ضعف هر شخص. بود

رر خواستم با دستم او را نگه دارم؛ اما این کار به ض. توانستم او را کنترل کنمبسیار تیز بود و من اصال نمی

من کوبید که باعث پرت شدن من به سمت های آهنینش به شکم خون آشام با آن عضله. من تمام شد

با آنکه توسط دردی زجر آور به خود پیچیده بودم؛ اما سعی در نشستن کرده و . پنجره های قصر شد

اورالندو با تمام قدرت به سمتش دوید و او را به سمتی به مراتب دورتر از من . باالخره موفق هم شدم

وع کردند و آنگاه بود که من از وقت استفاده کرده و دستی به آنها دوباره جدالی را مثل قبل شر. پرت کرد

ای که به آن نزدیک بودم، نگاهی به از پنجره. درد امانم را برید، پس آن را محکم گرفتم. شکمم کشیدم

ها با تمام قدرت سعی در از جا در آوردن حصارهای آهنین داشتند و تا حدودی آشامخون. بیرون انداختم

 !موفق بودند

 :صدایم را باال بردم

 .اونا دارن موفق میشن. ما وقت زیادی نداریم-

اورالندو که کمی دستپاچه شده بود، روی گردن او پرید و پس از آنکه فکش منقبض شد، سرش را از 

 :او دستش را به کمرش زد. تنش جدا کرد

 منظورت چیه که وقت نداریم؟-

 :به بیرون از پنجره اشاره کردم

 بعدش چی؟. بتونه یک روز رو هم دووم بیاره حصار حداکثر-
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 .ی کمک جلو آورددستش را به نشانه

 .باید ارنست رو پیدا کنیم-

 :او پرسید. خواستم بلند شوم که صورتم از درد جمع شد

 حالت خوبه؟. بذار ببینم-

 .از جایم بلند شده و کمانم را در پشتم نهادم

 !مشت کوبید توی شکممخور عوضی با چیز خاصی نیست، فقط یه خون-

رلت تیلور و اسکا. های انبوهراه افتادیم؛ جایی در میان درختی خارج از قصر بهبا یکدیگر به سمت محوطه

 .گو بودندوهایی درهم آنجا و مشغول گفتبا قیافه

 :جا صدایشان زدماز همان

 !اسکارلت-

به ر روتیلو. سفت کردن چکمه هایش شداورالندو روی زانو نشست و مشغول . هردو به سمتمان بازگشتند

 :من گفت

 .اونا تقریبا همه جا هستند با اینکه تعدادشون زیاد نیست؛ ولی به طور مساوی توی قصر تقسیم شدن-

 :اسکارلت دستی به چاقوی در دستش کشید و سرش را باال آورد

 .کنمدونی چه حسی داره وقتی با این میراث، سر اونا رو از تنشون جدا مینمی-

 .خیز روی زمین بوداورالندو هنوز هم نیم

 .ها به دست ما از میدون خارج شدنفعال دوتا از اون-

 .ام را به سمت اورالندو گرفتمانگشت اشاره

 .البته همش کار اون بود-

 .اسکارلت دستش را دور گردن تیلور انداخت و نفس عمیقی کشید

 !مثل اینکه ما خیلی از شما جلوتریم-
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 :شدت یافت میشددر چشمانش عصبانیت به. سرش را جلو آورد تیلور

 .تا از اونا رو کشتیمما پنج-

 .اورالندو از جایش بلند شد

 !پیشرفتتون جای ستایش داره...اوه-

را  تیرم. آمدکسی با سرعت داشت به سمت ما می. ی ما شدها باعث سکوت همهشدید برگ صدای تکان

اورالندو . روبه تاریکی بود و این باعث میشد، کمی از دیدمان کم شودهوا . آماده در کمان نهادم

 .شمشیرش را بیرون کشید

 .اونا خیلی نزدیکن-

سه مرد و دو زن که با تمام نیرویشان . باالخره رسیدند. آشام سر و کار داشتیمها؟ پس ما با چند خونآن

ده و ای هولناک به سراغم آمگیرم که سرگیجهخواستم تیرم را به سمت آنان نشانه ب. امدندبه سمت ما می

 ترینتیلور که متوجه حال من شده بود، مرا به سمت نزدیک. باعث شد که نتوانم وارد درگیری شوم

هر کدام از آنها به . ها نگاهی انداختمبینی به سراغم آمد، به آنزمانی که دوباره پیش. درخت پرتاب کرد

 :ن فریاد زدمبا تمام توا. نوعی درگیر بودند

 !ارنست توی قصره-

*** 

 :فصل سی و پنج

 «شکار»

خواستند کسی از مکان رهبرشان آگاه ها نمیشاید آن. هاهمه آنها از جنگ دست کشیدند؛ حتی خون آشام

 .آشام غافل شده و به سمتم بازگشتای از خوناورالندو برای لحظه. شود

 چی؟-

 هایآشام بتواند چنگالپرتی حواس او موجب شد که خون. نبوداما واقعا در آن شرایط، حرف زدن مناسب 
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با پایش محکم به . اورالندو صورتش را جمع کرده و به سمت او چرخید. تیزش را در دست او فرو کند

ی یزهتیلور با ن. سپس با شمشیر سرش را جدا کرد. خوار شدشکم او کوبید، که باعث عقب رفتن آن خون

ی از اسکارلت که مشغول ستیز با یک. تبر جالدها بود، حساب دومین حریفش را رسیدبلندش که دقیقا مثل 

ام را آشپس اورالندو حساب آخرین خون. اش زد، به عقب پرت شددلیل مشتی که او به سینهها بود، بهآن

 .پس از آن او به سمت دویده و جلویم زانو زد. رسید

 چی دیدی؟-

 .دستی به سرم کشیده و آرام از جایم بلند شدم. او بودندتیلور و اسکارلت هم در پشت سر 

 .گشتداشت دنبال یه چیزی می...اون توی اتاق پدر بود و داشت-

 .او دستم را گرفت

 !باید بریم اونجا-

 :سپس روبه تیلور ادامه داد

 .شما برید به کمک بقیه-

**** 

در اتاق او باز بود و صدایی از آن بیرون . ددر جلوی اتاق پدر، چندین سرباز به طرز فجیعی کشته شده بودن

 :زمزمه کردم. آمدنمی

 !خدای من-

او  خود را به. زمانی که در جلوی در ایستاد، کمی مشکوک شد. تر از من به سمت اتاق رفتاورالندو سریع

. مرفتی هردو آرام به داخل. چیز به هم ریخته بودمیشد گفت، همه. رسانده و نیم نگاهی به درون آن کردم

 :پرسیدم. ها روی زمین ریخته بودند؛ ولی اثری از ارنست نبودصندلی و میزها شکسته و نقشه

 کنی رفته؟فکر می-

 :به سمتم چرخید
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 .و یا شاید هنوز نیومده-

 :چشمانم را در حدقه چرخاندم

 .کنیماگه بیاد ما به جیک نیاز پیدا می-

 .سرش را تکان داد

 !تو هم مواظب خودت باش. ک رو پیدا کنممن میرم جی...حق با توعه-

. به در خیره شده و راهی را که او از آن رفته بود، با چشمانم دنبال کردم. و سپس از اتاق بیرون دوید

 :پیچیدند، توجهم را جلب کردهای متوالی که بر اثر راه بر روی چوب در اتاق میصدای قدم

 .هاشون سر زبونا میفتههستن؛ اما گاهی اوقات حماقتها موجودای باهوشی دونی، با اینکه الفمی-

ن ام به صورت خودکار باال و پاییی سینهقفسه. رسیداین صدای ارنست بود که دقیقا در اتاق به گوش می

 .اکنون صدایش دقیقا کنار گوشم بود. رفتمی

 !اون هم درست وسط جنگ. اون به راحتی تو رو تنها گذاشت-

 .ل باشیدمنتظر ادامه این فص

 .شدت ترسیده بودم؛ اما سعی کردم آن را بروز ندهمکه بهبا آن

 .مهم نیست—

خودش را به جلوی من رساند و . ام گذاشت و آن را به سمت گردنم سوق داداو آرام دستش را روی شانه

ام با آن چشمان سرخ رنگش به صورتم زل زد و آن را در تمام اجزای چهره. دستانش را پس کشید

 .رخاندچ

 .تونی ترست رو از من پنهان کنیتو نمی—

ن پس سرم را پایی. اصال دوست نداشتم در چشمانش زل بزنم تا او چیزهای بیشتری را از ذهن من بدزدد

ی مرا او با حرکتی خشن، چانه. دنبال چیزی گشتم تا با آن بتوانم خود را از دست او نجات دهمانداخته و به

 .اال آوردمحکم گرفت و سرم را ب
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 .تونی از دست من فرار کنیفکر نکن می—

سپس خودش در . ی اتاق هل دادترین پنجرههای من انداخت و مرا به سمت بزرگاو دستش را دور شانه

ت، کارلوس، تیلور، اسکارل.به بیرون نگاهی انداختم. کنمپشت سر من ایستاد تا مطمئن شود، فرار نمی

دانستم چرا ارنست سعی دارد تا مرا وادار به نگاه اصال نمی. گر حضور داشتنداورالندو و جیک در کنار یکدی

 .کردن به آنان کند؛ اما پس از دقایقی فهمیدم

 :او خود را پشت سر من قرار داد و دوباره در کنار گوشم زمزمه کرد

 .من یه مهمون کوچیک برای دوستات آوردم—

 .تر مرا گرفت و صدایش را باال بردمحکم خواستم خود را از دست او برهانم؛ اما ارنست

 سرنوشت خوبی در انتظارت...پس سعی کن زیاد تکون نخوری که. تونی از دست من فرار کنیتو نمی—

 .نیست

بار کمتر از آن موقع بود شاید ترس من این. های نیشش را روی گردنم حس کنمتوانستم لغزش دندانمی

ه اورالندو رو ب. به بیرون از پنجره خیره شدم. یدم؛ اما این اکنون مهم نبوددکه برای بار اول و دوم او را می

ای تقریبا ده ساله از میان درختان پدید در همان زمان جازمین و دختر بچه. جیک مشغول حرف زدن بود

له تیلور و جیک از همه برای حم .هایشان را بیرون کشیدندها که همگی شوکه شده بودند، سالحآن. آمدند

 .تر بودندآماده

 :عصبانی زمزمه کردم

 .کنهاین چیزی رو عوض نمی—

 .جا صدای نیشخندش را بشنومتوانستم از همانمی

 .اینجاست که داستان جالب میشه—

ها همزمان همه آن. جازمین شروع به حرف زدن و پس از مدتی به پنجره که در تیررس او بود اشاره کرد

اورالندو  "نه"خوانی زمزمهتوانستم از طریق لبمی .ها غافل شدنددوی آنهر به سمت پنجره بازگشته و از
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ای روی زمین افتاد و از درد به خود او با سرعت به سمت در ورودی دوید؛ ولی برای لحظه. را بشنوم

 .به سمت پنجره هجوم بردم. پیچید

 چه اتفاقی داره میفته؟—

 .ارنست باز هم محکم مرا گرفت

 .یه مهمون داریم من که گفتم—

 .کردم این کار زیر سر یک دختر بچه باشداصال باور نمی.سپس به همان دختربچه اشاره کرد

 .امکان نداره—

 .چشمانم را بستم. کارلوس به سمت جازمین هجوم برد؛ اما او هم به درد اورالندو دچار شد

 .تمومش کنید—

. شدند تا نوبت به جیک رسیدنوبت دچار درد میها به ی آنهمه. مرا مجبور کرد چشمانم را باز کنم

 .راحتی از چهره اش فهمیدجازمین ترسیده بود و میشد این را به

 .ارنست شوکه شد. دختر بچه تمام سعی خود را در وارد کردن درد به جیک کرد؛ اما موفق نبود

 اون دیگه کیه؟—

سرعت شروع به در چشمانم خیره شد و به .در عوض او مرا گرفت و به سمت خود بازگرداند. جوابی ندادم

 .حرف زدن کرد

 ...جازمین خواهرش رو کشته و. پسر رئیس یکی از قبایل جنگل سیاه—

 .چیز را فهمیده بوداما ارنست همه. چشمانم را بستم تا او نتواند به خواسته اش برسد

 !اون یه سپره—

 .واقعا عصبی شده بود

 بی خبر بودم؟طور از وجود یه سپر من...من چه-

 .تمام تالش خود را برای تحریک او کردم
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 جازمین چیزی بهت نگفته؟-

 .او از من دور شد

 .پس اون از همه چیز خبر داشت-

 !البته-

  .ای چشمانش را بستبرای لحظه

 .حاال وقتشه که خودم دست به کار بشم-

 قدم هایی محکم به سمتم آمد. اوتوانست مرا تا سر حد مرگ بترساند. ارنست با این حرفش به راحتی می

 .کردماکنون عصبانی تر از چیزی بود که فکر می

 !باید تهدیدشون کنم-

 .گرد کردمبدون هیچ صدایی عقب

 .اونا تسلیم تو نمیشن-

و  ی چوبی اتاق خوردهبا یک حرکت غیر منتظره مرا به سمت عقب پرت کرد که باعث شد محکم به قفسه

اند؛ اما این داستان ادامه داشت. کمد هایم نرم شدهکردم که استخوانساس مینقش زمین شوم. واقعا اح

ی عظیم پس از آنکه آن قفسه .که اکنون شکسته بود، داشت به زمین فرود میامد. خودم را عقب کشیدم

چوبی به زمین برخورد کرد، باعث شد تا بتوانم پشت آن را ببینم. دقیقا مثل یک دریچه بود که قفلی 

شد. به ارنست نگاهی انداختم. پشتش به من بود و داشت از طریق پنجره، بیرون ک روی آن دیده میکوچ

کرد. این کنجکاوی باعث شد که آرام به سمت کمد بخزم و درد را به طور کل فراموش کنم. را نگاه می

جیب وجود داشت. آرام قفل را برداشته و دریچه را باز کردم. درون آن یک شمشیر با نقش و نگار های ع

ای را به خود جذب ای که روی آن کار شده بود، چشم هر بینندهاین بسیار زیبا بود. سنگ های قیمتی

توانست یک سالح خوب برای دفاع از من در برابر ارنست باشد؛ اما یک شمشیر به این کرد. این میمی

شد، نشان دهنده این بود که کسی هایی که روی آن دیده میخواست؟ خاکجا چه میزیبایی در پشت آن
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سالیان سال است از آن استفاده نکرده است. دستم را به سمت شمشیر بردم تا آن را بردارم؛ اما بدلیل 

 :ام را برید. زیر لب زمزمه کردمتیز بودن غالف آن، کمی انگشت اشاره

 !نه-

 :فصل سی و شش

 «میـــراث»

وی خون را حس کرده بود. سریع شمشیر را برداشته و ارنست نفس عمیقی کشید و لبخندی زد.ا و ب

منتظر حرکتی از سوی او ماندم. او آرام به سمت من بازگشت؛ آن هم با همان لبخند؛ اما پس از دیدن 

 .شمشیر در دستان من، به طرز عجیبی شوکه شد

 !شمشیر وِرات؟-

ه دیوار گرفته و بلند شدم. دردی را که دانستم و برایم هم مهم نبود. دستم را باصال معنی آن کلمه را نمی

با  ام نگاهی انداخته وکردم، توصیف ناپذیر بود؛ اما دیگر دیر شده بود. به انگشت اشارهدر کمرم حس می

های نیشش را به من نشان کرد، مواجه شدم. ارنست دندانقطره خونی که به سمت کف دستم حرکت می

شیر در دستم بسیار سنگین بود؛ اما آن را محکم گرفتم. پس از که شمداد و آماده حرکت من شد. با آن

ور شد. او سعی کرد که شمشیر را از غالفش بیرون آوردم، به چشمان ارنست زل زدم. او به سمتم حملهآن

ای نیشش را در گلویم فرو کند؛ اما من با شمشیر جلوی او را گرفتم. دقیقا مثل این بود که ارنست با دندان 

دنبال بار بهسرعت عقب کشید. او دوباره به سمتم هجوم آورد؛ اما اینمشکلی دارد؛ چون خود را به شمشیر

این بود که شمشیر را از چنگم بیرون آورد. در همان زمان کارلوس، اورالندو و جیک وارد اتاق و با دیدن ما 

ارنست به سمت آنان  در آن وضعیت شوکه شدند؛ اما به هیچ وجه دست و پای خود را گم نکردند.

بار تصمیم به ویران کردن جیک گرفته بود، نه من. جیک بازگشت و با دیدن جیک لبخند شروری زد. او این

سرعت به سمت او دوید و جلویش را گرفت؛ اما پس از فهمیدن نقشه ارنست کمی عقب رفت. اورالندو به
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توانستند با گرفتن دست های ارنست او را این برایش کافی نبود. کارلوس هم به کمک او شتاف. آن دو 

مهار کنند؛ اما این کمی از واقعیت دور بود! پس جیک هم به کمکشان شتافت و او را در ناحیه پایش 

 :محدود کرد. هیچ کس نبود تا کار دیگری انجام داده و سرش را جدا کند. اورالندو فریاد زد

 .آنجال کارش رو تموم کن-

ی هشدم، ارنست هممن کار او را تمام کنم. اگر تا چند دقیقه دیگر دست به کار نمیاین غیر ممکن بود که 

 :کرد. زمزمه کردمما را تکه تکه می

 .ارزهبه امتحانش می-

سپس با شمشیر به سمتش دویده و روی گردنش سوار شدم. شمشیر را در حالتی کامال صاف روی 

که کارلوس و اورالندو او را رها شده بود. پس از آن گردنش کشیدم و پایین پریدم. سر او از تنش جدا

ها نفس نفس میزدند جانش روی زمین افتاد؛ البته او از همان اول هم جان نداشت! هرسه آنکردند، تن بی

 .و شوکه شده بودند.کارلوس به سمتم چرخید

 !تو کارش رو تموم کردی-

سوزد. دیگر تحمل روی دن و شانه هایم از درد میجانی زدم. تازه متوجه شدم که تمام کمر، گرلبخند بی

پا ایستادن را نداشتم، پس خودم را رها کردم. جیک که دقیقا پشت سر من بود، مرا محکم گرفت. 

 :پرسید

 شد؟چی-

 .اما با سیاه شدن اطرافم نتوانستم جوابی به او بدهم

****  
هایی بجز لباس رزم، در اتاق خود و با لباسبا احساس درد خفیفی در ناحیه کمر از خواب بیدار شدم. من 

روی تخت خوابیده بودم. تنها کسی که در کنارم بود، آلیس بود. او داشت با آرامش خاصی کنار پنجره به 

 .داد و اصال حواسش به من نبودموش صحرائی اش پنیر می
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 !آلیس-

 .او به سمتم چرخید و موش خاکستری رنگش را روی میز گذاشت

 .ه هوش اومدیهی، تو ب-

 .دستی به سرم کشیده و روی تخت نیم خیز شدم

 تو کی اومدی توی قصر؟-

 .لبخند از خود راضی زد

 .تونم کمک زیادی به شما بکنمفکر کردم می-

 :اش در هم رفت و ادامه دادچهره

 .اما این فکر اشتباه محض بود؛ مثل اینکه دیر رسیدم-

 چه اتفاقی افتاد؟-

 .او مرا دست انداخت

 ...خودت خبر نداری؟! تو سر ارنست رو جدا کردی و-

 :سپس زمزمه کنان ادامه داد

 .که کامال به دور از عقل بود-

 .این حرفش را نشنیده گرفتم

 جنگ در چه حاله؟-

 .به بیرون از پنجره اشاره کرد

 !آشاما بعد از دیدن سر ارنست زدن به چاککه خونمثل این-

 .بیشتر خودم را صاف کردم

 اری میگی جنگ تموم شده؟د-

 .اش چین انداختدر پیشانی
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 .آشام غیب شدننه تقریبا! تعداد کمی از اونا موندن که با اون جفت خون-

 منظورت جازمینه؟-

 .ای نان روی میز را برداشت و در دهانش انداختتکه

 .دونستماسم منفورش رو نمی-

 .ای کج کردحوصلهبی او پایش را روی پای دیگری انداخت و سرش را با حالت

 .همین دیشب بود که عقب نشینی کردن-

 .سپس دستش را به سمت لیوان نوشیدنی برد و آن را در یک نفس سر کشید. به یاد شمشیر افتادم

 پس شمشیر چی؟-

 .چشمانش را ریز کرد

 !کدوم شمشیر؟-

گی را حس کنم. توانستم هنوز جای کوفتسعی کردم بحث را زیاد کش ندهم. روی تخت نشستم. می

 .اش گذاشت و به سمت من چرخیدآلیس موشش را روی شانه

 .توی این مدت دوستای زیادی پیدا کردی-

 .به یاد اوشا افتادم

 .شون رو از دست دادمکه به تازگی یکی-

حال اوه آره! در موردش شنیدم. پدر و برادراش خیلی ناراحت بودن. فردا مراسم خاکسپاریشه. باید خوش-

 .طور میشد سه روزکه یک روز زودتر بهوش اومدی. این باشی

 .از جایش بلند شد

 .بذار بقیه هم بدونن که به هوش اومدی-

دلیل سپس از اتاق خارج شد. آرام از جایم بلند شده و به سمت پنجره رفتم. هوا روبه تاریکی بود؛ اما به

مشغول ترمیم دیوارهای فروریخته بودند؛  سربازها .ها میشد به خوبی اطراف را دید زدروشن بودن مشعل
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 .رفتندچنین درمانگران همگی به سمت درمانگاه میهم

در همان زمان صدای در اتاق مرا به خود آورد. اوریانا، اورالندو، اسکارلت، سیسیلیا و آلیس اکنون در اتاق 

 .بودند. اوریانا اولین کسی بود که بحث را شروع کرد

 .اومدیحالم که به هوش خوش-

فقط به لبخندی اکتفا کرده و به سمت آنان رفتم. اصال دوست نداشتم بحث شمشیر را اکنون پیش 

 .بکشم

 .االن مهم ترین کاری که باید انجام بدیم، پیدا کردن اون دختره-

 :آلیس پرسید

 !کدوم دختر؟-

 .به سمتش چرخیدم

 .شونریخت. خودم دیدماون داشت با جازمین نقشه شورش رو می-

 .سیسلیا به صندلی ها اشاره کرد

 بهتر نیست بشینیم؟-

 :که همه به دور میز چوبی حلقه زدیم، اورالندو گفتسرم را تکان داده و به سمت میز رفتم. پس از آن

 .ما فقط یک هفته برای پیدا کردن اون فرصت داریم-

 :پرسیدم

 !چرا؟-

 :اوریانا سرش را باال آورد و نجواکنان توضیح داد

 .ره به قصر برگردیمقرا-

 .گیج سرم را تکان دادم

 .اوه! اصال این مورد رو یادم نبود-
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*** 

 فصل سی و هفت

 «!نگران نباش»

 :سیسلیا سرش را به اطراف تکان داد و سپس آن را ثابت کرد. سپس با لحن مشکوکی پرسید

 پس بهتره از کجا شروع کنیم؟-

 .چشمانم را ریز کردم

 !دونمواقعا نمی-

 :که جمع در سکوتی سنگین فرو رفت، اورالندو گفتآنپس از 

 .بهتره اول بفهمیم صاحب اون گیره کیه-

 .بود آلیس مثل همیشه قانع نشده

 !خوای این کار رو انجام بدی؟طور میاون وقت چه-

 .چند قدمی به سمت پنجره رفتم و کمی به ذهن آشفته خودم، اجازه آرام گرفتن دادم

 .ها بپردازیمسرنخ بذارید اول به کشف-

 :دادمام کشیده و موهای طالیی رنگم را به طرفی انداخته و سپس ادامه دستی به چانه

ه تونی سبز رنگ، هم نمیشد فهمید که یه خدمتکار معمولی نیست و اون گیرهاز روی لباس هاش می-

 .متعلق به یه خدمتکار باشه

 .سیسیلیا سرش را تکان داد. انگار راضی نبود

 !ها باشه؟اصال از کجا معلوم که اون از خدمه-

 .نفس عمیقی کشیدم

 .ها و حتی جمع خودمون باشهها، فرماندهتونه روی خدمهشک ما می-

 .در صدای اوریانا تردید دیده شد
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  .کار بشیم و ببینیم آیا همه خدمتکارا توی اون زمان در قصر حضور داشتن یا نهپس باید دست به-

 .ناراحت بوداسکارلت کمی 

 کنید اول باید بریم پیش جیک؟فکر نمی-

**** 

ها قبل را پوشیدم. لباس کمی کهنه شده بود و خاک روی آن شد به ساللباس سیاه رنگم را که مربوط می

آوردم که لباس سیاه رنگ پوشیده باشم؛ آن هم برای یک دوست! را گرفته بود.در این چند سال بیاد نمی

ها به سیسلیا برخوردم که ی سیاه رنگی بسته و از اتاق بیرون آمدم. در میان راه پلهچهموهایم را با پار

 .شدداشت از قصر خارج می

 !سیسیلیا—

که صدای مرا شناخت، به سمتم چرخید. لبخند کمرنگی که روی لبانش نقش بسته بود، باعث او پس از آن

دم را به او رسانده و به در خروجی اشاره کردم. پس ام. خوها بازگشتهشد بیشتر فکر کنم که به گذشتهمی

 :هردو باهم به سمت قبرستانی که در ضلع غربی قصر بود، حرکت کردیم. او آه غمگینی کشید

 .بیچاره خونواده اوشا—

 .از این بابت بسیار ناراحت بودم

 .بخشهگاه خودش رو نمیجیک هیچ—

ه در ی افرادی کاند. امروز همهببینم که در آنجا تجمع کردهتوانستم در محوطه قبرستان افراد زیادی را می

ی افراد سیاه بود و شدند. لباس همهجا به خاک سپرده میجنگ جان باخته بودند، از جمله اوشا در این

کسی دیده نمیشد که لباس سبز و یا سفید بپوشد. پدر را در باالترین نقطه قبرستان مشاهده کردم که با 

هایش را در پشت سرش قفل کرده بود. چشمان سیاه رنگش مثل همیشه شگی دستاقتداری همی

خورد. بانو دنیرا مثل درخشید و موهایش که در اثر گذر عمر خاکستری شده بود، در میان باد چرخ میمی

ی براق یهاایستاده بودند. هردوی آنها با لباس همراه شاه آرنولد در کنار یکی از قبرهاهمیشه خیره کننده به
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جیک  توانستمها بود، مشغول صحبت کردن با الفی دیگر بودند. در آن شلوغی اصال نمیکه مخصوص الف

 :و یا تیلور را پیدا کنم. پس روبه سیسیلیا گفتم

طور باید جیک و پدرش امروز مراسم خاکسپاری حدود صد نفره که نود و چهار نفر از اونا سرباز بودن. چه-

 !رو پیدا کنیم؟

 .ستم را محکم گرفتد

 .باید اول بریم و ادای احترام کنیم-

ام شناخت، با تمکس، کس دیگری را نمیسپس به پدر اشاره کرد. او مرا در میان جمعیتی که شاید هیچ

 :توان کشید و به سمت پدر برد. پس از آن در گوشم زمزمه کرد

 .تو برو-

دم به سمت پدر رفتم. او تا متوجه حضور من شد، نیم نگاهی به نیمرخ درخشان او انداخته و با چند ق

 :دستانش را آزاد کرد و گفت

 !آنجال-

 :تعظیم کوتاهی کرده و پرسیدم

 .فکر کنم باید جیک رو ببینم-

ی جنوبی قبرستان اشاره کرد. جیک، تیلور، برادران، مادر و پدرش هایش را باال انداخت و به نقطهشانه

بار های مخصوص قبایل که اینقبر حلقه زده بودند. جیک مثل همیشه با لباسجا بوده وهمگی به دور آن آن

های قبل سیاه رنگ بود، در کنار تیلور ایستاده بود. زیر چشمانش به طرز فجیعی سیاه کامال برعکس دفعه

 قدر حالش خراب است. تیلور هم وضعفهمید چهسرعت میدید، بهشده و گود افتاده بود. هرکس او را می

هایش را در هم گره کرده و سرش را پایین انداخته بود. هریک از آن برادرها به بهتری نداشت. دست

چکید، نوعی ناراحت، نگران و سرخورده بودند. مادر اوشا که هر از چند گاهی قطره اشکی از چشمانش می

اند، که خود را به من رسآنای ایستاده بود. به سیسیلیا اشاره کردم تا کمی جلوتر بیاید. پس از در گوشه
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 .به جیک اشاره کردم

 .جا هستنها اوناون—

 .سرش را به سمتم چرخاند

 .دردی نیاز دارهبهتره بریم کنارشون! شاید جیک واقعا به هم—

 .تر به جیک برسانمگفت. دامنم را محکم گرفته و کمی تند قدم برداشتم تا خود را سریعاو راست می

 :شدم، روبه سیسیلیا پرسیدمهایم از جایگاه قبلی خود دور میطور که با گامهمان

 چرا باید اوشا رو اینجا دفن کنن؟-

 .چشمانش را در حدقه چرخاند

میره، اون رو در اونا یه قبیله هستن و دائم از جایی به جای دیگه میرن. حتی زمانی که یکی از اونا می-

یکی از کسایی بود که توی جنگ در راه نجات دو سرزمین کنن. از اون گذشته، اوشا جای قبلشون دفن می

 .جونش رو از دست داده. اون حقش بود که یک مراسم شاهانه داشته باشه

 .من که از حرف های سیسیلیا به وجد آمده بودم، سری به معنای فهمیدن تکان دادم

ر. در خبز دنیای اطرافش بیتوانستم جیک را از نزدیک مشاهده کنم. او هنوز سرش پایین بود و احال می

 :کنارش زمزمه کردم

 !جیک؟-

سرش را باال آورد و نیم نگاهی به چشمانم انداخت؛ اما جوابی نداد. دستش را محکم گرفته و خود را به او 

 .تر کردمنزدیک

دیم و باعث رسه؛ اما گاهی اوقات ما اون رو کمی هل میاس و در آخر به مقصد خودش میمرگ یه ارابه-

 .شیم؛ اما این دلیل نمیشه که خودمون رو سرزنش کنیمزودتر رسیدنش می

دانستم ای چشمانش را بست. نگاهی به پشت سرش کردم؛ جایی که تیلور ایستاده بود. نمیبرای لحظه

چرا اورالندو، اسکارلت، آلیس و اوریانا اینجا نیستند. در همان زمان صدای مقتدر پدر، باعث سکوت بقیه 
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 .شد

مان مراسمی باشکوه برگزار کرده و به ایم، تا برای دوستان به خاک سپردهجا جمع شدهمروز همگی اینا-

دو سرزمین ادای احترام کنیم. این جنگ صدها کشته داد که ما فقط موفق فقط به یافتن چندین تن از آنها 

 .شان شدندشدن ها و ناپدیدخوار ها پس از نفوذ به قصر، باعث کشته شدن آنشدیم. آن خون

داد؛ اما چیزی در پشت های پدرم گوش میسرم را به سمت سیسیلیا چرخاندم. او با دقت داشت به حرف

 ی سبز رنگ روی سرشسر او مرا به طرز عجیبی شوکه کرد. یک زن که دقیقا پشت به من بود، یک گیره

 .های گیالسداشت. دقیقا مثل همان گیره شکوفه

 شد وداشت از من دور تر می یلیا رد شده و به سمت زن دویدم؛ اما او هر لحظهسریعا از پشت سر سیس

زد، باعث نمیشد تا از تعقیب آن زن رفت. صدای سیسلیا که از پشت مرا صدا میاز قبرستان بیرون می

سرعت به او برسانم و مجبور بودم بعضی توانستم خود را بهدلیل ازدحام جمعیت، نمیدست بردارم. به

افراد را کنار بزنم. او با آن موهای قرمز پیچیده باالی سرش و لباسی را که مخصوص زنان اشراف بود، 

شباهتی به شخص خاصی نداشت. دامن لباسم را محکم گرفته و با سرعت بیشتری او را دنبال کردم. 

، به او رسیدم. که از قبرستان خارج شد، توانستم او را بهتر دنبال کنم. پس از کمی دویدنپس از آن

اش به طرز عجیبی آشنا هایش را محکم گرفته و او را برگرداندم. یک زن تقریبا میانسال که چهرهشانه

ام. دماغ عقابی شکل و چشمان تقریبا زیتونی رنگش را کردم او را سال ها پیش دیدهبود. گمان می

 .شناختم؛ اما هرچه به ذهنم فشار آوردم، چیزی به خاطرم نیامدمی

 !تو کی هستی؟-

 .خود را کمی عقب کشید و با تعجب به من نگاه کرد

 کنید من باید این سوال رو از شما بپرسم؟فکر نمی-

 .ی روی سرش اشاره کردمبه گیره

 اون رو از کجا گیر آوردی؟-
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 .ای در آمدکمی عصبی شد و چشمانش به رنگ تیره

 .یک نفر اون رو به من داده-

 .و مشکوک بودمحال دیگر کامال به ا

 چه کسی؟-

لرزید. صدای چند پا از پشت سرم، باعث شد تا نگاهم را از آن زن بگیرم. در پشت اش به وضوح میچانه

ای به زن و مخصوصا موهای جیک نگاه خصمانه .سر من جیک، تیلور، اسکارلت و سیسیلیا حضور داشتند

 .ور هم بودطاو کرد. شاید در نظرش او خیلی عجیب بود؛ البته همین

 !اون دیگه کیه؟-

زن با گرفتن دامنش در چنگ، نشان داد که واقعا ترسیده است. سیسلیا به سمت او یورش برد و بازویش 

کرد و سعی داشت خود را کنترل کند تا داد نزند. را در چنگ گرفت. زن با چشمان گرد شده به او نگاه می

در هم  هایشباال انداخت.تیلور کمی عصبی شد و اخمسیسیلیا به سمت من چرخید و یک تای ابرویش را 

 .رفت

 جا چه خبره؟میشه یه نفر توضیح بده این-

 .اسکارلت که در کنار او ایستاده بود، همه چیز را توضیح داد

که آنجال فهمید یه زن، داره محرمانه به جازمین ی سبز رنگ روی موهای اون نگاه کن. بعد از اینبه گیره-

 .، اون گیره رو روی موهای اون دیدکنهکمک می

 :جیک که کمی به وجد آمده بود، نالید

 یعنی این همون زنه؟-

 .با عصبانیت به سمت زن چرخیدم

 .شاید؛ ولی باید سر در بیاریم-

 :دوباره به سمت اسکارلت چرخیدم و ادامه دادم
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 پس بقیه کجان؟-

 .او نفس عمیقی کشید

 .ندو و کارلوس هم بین جمعیت بودنآلیس که دوباره غیبش زده و اورال-

تیلور خود را چند قدمی جلو کشید و به زن رسید. سیسیلیا با آرامش کنار رفت و راه را برای او باز کرد. 

 :تیلور در چشمان زن زل زد و مرموزانه گفت

 کاری داشتی؟تو با ارنست هم-

 .زن رنگش بشدت پریده بود

 .ونمدمن هیچی در مورد چیزی که میگی نمی-

 .اما تیلور قصد کوتاه آمدن نداشت

 !دروغ میگی-

 :تر از تیلور بود و روی رفتارهای خود کنترل بیشتری داشت. او با آرامش رو به تیلور گفتجیک آرام

 .خودت رو کنترل کن تیلور-

 های جیک اهمیتی نداد و با خشونت تمام زن را به سمت عقب پرت کرد. زن با جیغاما او اصال به حرف

ای جمع شد. کوتاهی، نقش زمین شد. سرش را پایین انداخت و زانوهایش را در دلش فرو برد و در نقطه

اسکارلت به سمت تیلور دوید و جلوی او با تحکم ایستاد. تیلور با دیدن اسکارلت، کمی کوتاه آمد و آرام 

 .رالندو او را متوقف کرداو دوباره خواست به سمت زن یورش ببرد که صدای او !شد؛ اما نه به طور کل

 !تیلور-

 .طور که حرف میزد، جلو آمدزمان به سمت او چرخیدیم. اورالندو همانی ما همهمه

 !اون همسر یکی از سرباز هایی هست که کشته شده-

 .که به جیک رسید و در کنار او ایستاد، حرفش را ادامه دادپس از آن

 .از دست دادهاون حتی حافظش رو دقیقا در پنج ماه قبل -
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ام برانگیخته شده بود، تیلور لبانش را درون دهانش فرو برد و خود را عقب کشید. من که حس کنجکاوی

 :پرسیدم

 کنه؟پس این گیره توی موهای اون چیکار می-

 .اسکارلت نیم نگاهی به زن انداخت که هنوز در خودش فرو رفته بود

 .و گمراه کنهخواسته با این کار ما رشاید اون جاسوس می-

 .اورالندو دستی به صورت خسته اش کشید

 .تونه چنین کاری کنهوقت نمیاین زن هیچ-

 .زن پس از شنیدن این حرف، از جایش بلند شده و شروع به دویدن کرد. او از ما دور شد

 :نالیدم

 بهتر نیست برگردیم به قبرستان؟-

*** 

اورالندو پرسیدم که چه بالیی به سر شمشیر  خسته و عصبی به سمت قصر پدر حرکت کردم. وقتی از

هایم را از او جویا شوم. در را آرام کوبیده و آمد، او به من گفت باید با پدر مالقات کرده و پاسخ پرسش

هایشان که در که متوجه حضور من شدند، حرفوارد شدم. پدر مشغول صحبت با آرنولد بود. پس از آن

ع کردند. آرنولد خودش را کمی عقب کشاند و به سمت من مایل شد. او های قصر بود، را قطمورد قلعه

 .کنجکاو بود

 اتفاقی افتاده؟-

 .هایم را باال انداختمچشمانم را در حدقه چرخانده و شانه

 .در مورد اون شمشیر یه چیزایی برام روشن بشه -

  .پدر که تاکنون ایستاده بود، روی صندلی نشست

 .بیا بشین-
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قیقا کنار پدر نشست. نفس عمیقی کشیده و به سمت میز چوبی که در گوشه اتاق بود، رفتم. آرنولد هم د

 .روی هردویشان نشستم، پدر بحث را شروع کردکه روبهپس از آن

 خوای در مورد شمشیر وِرات بدونی؟ می-

 .دانستمآمد؛ ولی معنی آن را نمیاز تلفظ این کلمه خوشم می

 !اسمش وِراته؟-

 .ی درنگ کرد و پس از آن سرش را جلو آوردپدر لَخت

 .ها دنبالش بودیماون شمشیرِ میراثه. شمشیری که ما سال-

 .ها بودند، نه پشت قفسه کتاباحمقانه سرم را تکان دادم. معموال شمشیرهای گمشده در قعر کوه

 !در اصل اون پشت قفسه بود-

 .آرنولد تک خنده ای کرد

 .ذهنمون هم نرسیده بودجایی که ما هیچ وقت حتی به -

 :ای به او انداخت و ادامه دادپدر نیم نگاه مسخره

هایی میشه که قصد نابودی دو این شمشیر از نیاکان ما به ارث رسیده و همیشه باعث شکست دشمن-

 .سرزمین رو دارن

 .اال آوردمام را ببه یاد رفتار های ارنست افتادم. مثل اینکه چیزی را کشف کرده باشم، انگشت اشاره

خاطر این بود که ارنست به طرز عجیبی شوکه شد و ترسید. حتی این شمشیر کارش رو تموم پس، به-

 .کرد

 .این بار نوبت آرنولد بود که توضیحی بیش از انتظار من بدهد

دونست که قراره توی اون لحظه شمشیر پیدا بشه. االن هم افراد کمی هستن که از پیدا شدن اون نمی-

 .گاهی دارن. اگر این شمشیر به دست دشمنا بیفته شرایط برای همه سخت میشهاون آ

این  دنبالدانستند. شاید آن جاسوس بهها حتما در مورد جاسوس چیزی نمیلبانم را به دهان فرو بردم. آن
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 .شمشیر بود

 .باید یه چیزی رو بهتون بگم. ما فهمیدیم که پای یه جاسوس در میونه-

 .کشید و دستانش را در بغل فرو برد پدر سرش را عقب

 .دونیم. اورالندو همه چیز رو به ما گفتنیازی به توضیح نیست! ما همه چیز رو می-

 :چشمانم را گرد کرده و نالیدم

 .دنبال اون شمشیرهچی؟! خب این االن اهمیت نداره. شاید اون جاسوس االن به-

 .آرنولد لبخندی زد

 .شیر به وارثش رسیدهاین اصال مهم نیست. چون شم-

 .چیزی در این میان مرا گیج کرده بود

 ی اون شمشیر وارثه؟اسم دیگه-

 .پدر نفس عمیقی کشید

 .نه! این شمشیر متعلق به وارثه. کسی که اون رو پیدا کرده-

 .به خودم اشاره کردم

 !من؟-

 :آرنولد که از تعجب من خوشحال شده بود، توضیح داد

 .، کسی که اون شمشیر رو پیدا کنه، وارث و صاحب اونهیه افسانه هست که میگه-

 .پدر به سوال های درون سرم پاسخ داد

 .رسهروزی که تو ملکه این سرزمین بشی، اون شمشیر به تو می-

*** 

 فصل سی و هشت

 «شناخت»
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 .کردند، من اکنون خالی از هر چیز هستمام کامال خنثی بود. به طوری که با آن فکر میچهره

 !اوه-

ی چندانی به سیاست ندارم؛ اما او مجبور بود که آن را به من واگذار کند. دانست من عالقهپدر همیشه می

ای نبودم. پدر باز هم مثل همیشه من هیچ خواهر و یا برادری نداشتم؛ حتی مثل پدر هم در سیاست حرفه

 .کوتاه آمد

 ...ونم که از این کار خوشت نمیاد؛ ولیدمی-

 .ها پدید آوردمای به نام لبخند را روی آنانم را کش داده و شکل مسخرهبه سختی لب

 !خب، مهم نیست-

 :آرنولد مثل همیشه نظر داد

 !گذاری ملکهدنبال جاسوس باشیم، نه نگران تاجفکر کنم ما االن باید به-

اتاق  البته شاید! درب ها برایشان مثل نیمی از زندگی بود؛او دقیقا موجودی شبیه به اورالندو بود. اولویت

شد تا ذهنم های سنگی باعث میی اورالندو در میان آن ستونچهره .ی پدر باز شدآرام کوبیده و با اجازه

را بیشتر به کار بیندازم. ما فقط شش روز دیگر، وقت داشتیم. اورالندو سرش را درون اتاق آورد و لبخندی 

 .زد

 .آنجال، باید دنبالم بیای-

 .چرخیده و از جایم بلند شدم به سمت پدر

 .فکر کنم وقتشه که برم-

 .پدر جوابی به من نداد؛ در عوض با لبخندش مرا تا خارج از اتاق همراهی کرد

 :که با او از اتاق خارج شدم، پرسیدمپس از آن

 چیزی پیدا کردی؟-

دند. سرش را سرعت شروع به حرکت کربا شنیدن این حرف، رنگ از رویش پرید و مردمک چشمانش به
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شد فهمید که از طرز نگاهش می .ای چشمانش را بستبه این طرف و آن طرف تکان داد و برای لحظه

 :اتفاق بسیار بدی افتاده است. آرام زمزمه کردم

 اتفاقی افتاده؟-

 :لبانش را به درون دهانش فرو برد. سرش را جلوتر آورد و نالید

 .یه نفر قصد کشتن کارلوس رو کرده-

 .شدند و این اصال خوب نبودبیش از پیش، گرد می نم هر لحظهچشما

 !چی؟-

او هم مثل من نگران بود. نگران از هر چیزی که به این سرزمین مربوط میشد. سرش را جلو آورد و زمزمه 

 :کرد

 .دونه اون کی بودهکس نمیهیچ-

*** 

ت چوبی افتاده بود و هر کس در که سعی در کوبیدن درب کنم، وارد اتاق شدم. کارلوس روی تخبی آن

 .ای از اتاق حضور داشتگوشه

 :پرسیدم

 حالش چطوره؟-

 :اسکارلت که به پنچره تکیه داده بود، غرید

 .کارلوس یه چیزایی فهمیده بود-

سپس به گردنبند درون دستش اشاره کرد. یک گردنبند قرمز رنگ که روی آن نشانی عجیب بود. آن را در 

 :داد دستش فشرد و ادامه

 .حالش اصال خوب نیست و هر لحظه ممکنه یه بالیی سرش بیاد-

ای کور زل زده بود. تیلور هم در کنار به اطرافم نگاهی انداختم. جیک روی صندلی نشسته و به نقطه
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 :اسکارلت ایستاده بود. پرسیدم

 پس اوریانا و سیسیلیا کجا هستن؟-

 .تیلور از کنار پنجره به این سمت آمد

دیروز اوریانا رو توی قبرستان ندید. ما فکر کردیم که شاید اتفاقی براش افتاده، پس سیسیلیا  کسهیچ-

 .رو فرستادیم تا بره و ببینه اون کجاست

 .ای با سرعت به سمت گردنبند چرخیداورالندو که تا کنون در کنار من ایستاده بود، لحظه

 .باید اون گردنبند رو ببینم-

 :را در دستانش گذاشت. اورالندو پس از نگاهی موشکافانه، زمزمه کرد اسکارلت جلو آمد و آن

 !صاحب این گردنبند اوریاناست-

 .به سمتش چرخیدم

 ...اوریانا؟ یعنی-

 .او با نگاهی برزخی به سمتم چرخید

 کنی این کار اوریاناست؟تو فکر می-

سرعت و نفس ان زمان سیسلیا بهگونه آرامش کنم. در همدانستم که چهاو ناراحت بود و من اصال نمی

 .نفس زنان وارد اتاق شد

 .جیک از جایش پرید

 !چی شده؟-

او دستش را جلو آورد و چیزی را به بقیه نشان داد که باعث مبهوت شدن همه، از جمله اورالندو شد، آن 

 :گیره سر سبز رنگ. سیسلیا توضیح داد

 .ش افتاده و اثری هم از خودش نیستوقتی که رفتم اون رو ببینم، دیدم که این روی تخت-

 .شدت جا خورده بودتیلور به
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  !پس این کار یه الفه؟! اونم شاهزاده؟-

 .ای بود که باعث شد اورالندو ناراحت شودصدایش به گونه

 .این کار خواهر من نیست-

 .به سمتش چرخیدم

 .اورالندو، نمیشه االن قضاوت کرد. ما باید اون رو پیدا کنیم-

 .انم زل زددر چشم

  !کنی کار اونه آنجال؟تو هم فکر می-

 .خواستم حرفی بزنم که تیلور به سمت ما آمد

 ی اینا زیر سر خواهر تو بود؟خوای قبول کنی که همهچرا نمی-

 .ای بود که برادرش را متوقف کردجیک به سمت تیلور آمد. صدای رسایش به گونه

 !توی عصبانیت تصمیم نگیر تیلور-

کس نمانده و به سمتش دویدم؛ اما او جا خارج شد. منتظر هیچو به در سمت اتاق دوید و از آناورالند

کردم؛ اما او اصال توجهی به من زده و دنبالش میها، او را صدا میها بود. در سالنتر از این حرفسریع

را گم کرده و نشانی از  ای اونداشت. در آخر دیدم که از قصر خارج شده و به سمت باغ دوید. برای لحظه

جز او نیافتم. آرام اورالندو را صدا زده و در کنار آبشار با چشمانم شروع به یافتن او کردم. هیچ صدایی به

ای موهای طالییش را که شد تا گمراه شوم؛ اما برای لحظهخورد و این باعث میشرشر آب به گوشم نمی

او پشت درختی نشسته و سرش را پایین انداخته بود. با متانت  زیر نور ماه برق میزد را کنار آبشار دیدم.

را کرد که انگار مگونه وانمود میتمام به سمتش رفته و کنارش نشستم. او به آب خیره شده بود و این

 :بیند. زمزمه وار گفتمنمی

 از دست من ناراحتی؟-

 .او هم آرام بود
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 کار رو کرده؟تو هم قبول داری که اون این-

نم شد فکر کآرام به سمتم چرخید. چشمانش دوباره شروع به برق زدن کرده بودند و این باعث می سپس

 .ها غیر طبیعی هستندآن

 .کنممن هیچ وقت توی تصمیم گیری عجله نمی-

ای که این همه سال فراموش کرده لبخندی روی لبانش کش آمد و به ماه خیره شد. سعی کردم خاطره

 .برد به عمق خاطراتچیزی که مرا میبودم را زنده کنم. 

دونی، وقتی مادرم رو از دست دادم یه نوجون بیشتر نبودم. شاید هنوز کامل بزرگ نشده بودم؛ ولی می-

فهمیدم. اصال یادم نمیره زمانی رو که به مادرم تهمت زدن که قصد کشتن پدرم رو چیزارو خوب می

 .داشته

شد. نفس عمیقی کشیدم مت من چرخید. در نگاهش ترحم دیده میاو چشمانش را از ماه جدا کرد و به س

 :و ادامه دادم

اون یه شبه غیبش زد. حتی من هم باور کرده بودم که اون قصد کشتن پدر رو داشته؛ اما یه شب، ما -

 .جسد اون رو زیر یه درخت، پشت جنگل پیدا کردیم

 .ام چکیداشکی آرام از گونه قطره

ی این ها زیر سر یه زن قدرت طلب بود که از مادرم کینه به دل داشته. دیگه ه همهو ما دیر فهمیدیم ک-

 .خیلی دیر شده بود

های سرازیر شده ام نشود؛ اما در زیر نور این ماه، چه چیزی از سرم را پایین انداختم تا او متوجه اشک

 .ام را گرفت و سرم را باال آوردماند؟ او چانهدید کسی پنهان می

 !دونستم. واقعا متاسفم..این رو نمیمن.-

 .هایم لبخندی زدمدر میان گریه

 .ام رو تباه کنمخاطر اون، آیندهخوام بهاما دیگه خیلی از اون ماجرا گذشته و نمی-
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سرعت پاک کرده و از جایم بلند شدم. رویم را به سمتی دیگر کرده و هایم را بهاو هم لبخندی زد. اشک

 .نفس عمیقی کشیدم

 !فراموشش کن-

 .صدای مالیمش را کنار گوشم شنیدم

 !آنجال-

ام مواجه شدم. سرم را باال آورده و به چشمانش نگاه که برگشتم، با هیبت اورالندو در نزدیکیپس از آن

کردم. او کمی سرش را پایین آورد تا بتواند با من برابری کند. سپس سرش را جلوتر آورد. سپس لبانش 

کند و حال بودم، شاید از اینکه او مرا درک میخوش .انی ام گذاشت و چشمانش را بسترا آرام روی پیش

بود.  کند، برایم بسیار شیرینکه در هیچ موقعیتی مرا ترک نمیای برای من است. اینیا شاید هم پشتوانه

 .هرچه بود، من او را بسیار دوست داشتم

 :آرام خودم را عقب کشیدم

 .باید برگردیم-

 .موافق بود. سرش را کنار کشید و نگاهی به قصر انداخت او هم

 .فهمیم کار چه کسی بودهما در آخر می-

 .اخم کوچی میان ابروانم نشست

 .و امیدوارم دیر نشه-

 :کردیم، پرسیدمطور که از میان درخت ها عبور میدستم را محکم گرفت و شروع به حرکت کرد. همان

 اگر جونش در خطر باشه چی؟-

 .هم نگران بود. نگران چیزهایی زیاد؛ کارلوس، اوریانا، جاسوس و خیلی چیزهای دیگراو 

 .شیمموفق می-

 .هایم را تندتر کردمقدم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 238 

 .گردیم دنبال سرنخدیم و میمون رو ادامه میآره...پس راه قبل-

عادی  وارد قصر شده و از راهروهای پیچ در پیچ عبور کردیم. احواالت قصر کم کم داشت به حالت

ها مشغول کار های خود بودند و سربازها هم در حال تمرین کردن. تنها چیزی که به گشت. خدمهبازمی

آمد. ی ما بود. صداهای عجیبی از درون اتاق میحالت اولیه بازنگشته بود، این تشویش و نگرانی میان همه

 :ت. روبه اورالندو پرسیدمگرفمثل این که کسانی، مشغول بحث بودند و هر لحظه بحثشان باال می

 !اون داخل یه خبرایی هست-

ای کوتاه فروکش سرش را به معنای موافقت تکان داد و در را با سرعت باز کرد. تمامی صداها در لحظه

اق ی اتترین نقطهها همگی در شمالیکرد. پدر، بانو دنیرا، آوینگ و آرنولد به جمع افزوده شده بودند. آن

دانستیم این جمع شلوغ در مورد من و اورالندو اصال نمی .ها فرمانروا بودندهرچه بود، آنایستاده بودند. 

ی آن جمع به طرزی نگران، خسته، عصبی و توانستیم حدس بزنیم. همهکنند و حتی نمیچه بحث می

 .قدر آشفته است، به سمت اورالندو آمدشد فهمید چهاش میشکاک بودند. بانو دنیرا که از چهره

 چیزی پیدا کردین؟-

 .با تعجب به اورالندو نگاهی انداخته و سپس به سمت بقیه چرخیدم

 .تونیم تمام تقصیرات رو گردن اوریانا بندازیمما با یک گردنبند نمی-

دنبال تبرئه خواهرش که من بهفشار دست اورالندو را حس کردم. شاید او واقعا خوشحال بود از این

 .ی سر درون دستش اشاره کردهستم. سیسلیا به گیره

 این گیره توی اتاق اون بود. اصال چرا باید ناپدید شده باشه؟-

 .این بار اورالندو جوابش را داد

 .شاید جاسوس واقعی اون رو دزدیده-

 :تیلور که هنوز خسته و عصبی بود، روبه او پرسید

 !چرا باید این کار رو بکنه؟-
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 .ثل همیشه قانع کننده بودپدر این بار وارد بحث شد. جوابش م

 .ها رو به هم بزنهها و الفخواد رابطه بین انسانروشن نیست؟ چون می-

آوینگ زیر لب چیزی گفت. واضح بود که او دوست دارد کسی که پشت این ماجراست را بگیرد؛ حداقل 

 .خاطر اوشا. اولین چیزی که به ذهنم رسید را بیان کردمبه

 .نیمباید اون زن رو پیدا ک-

 :سپس به سمت اورالندو چرخیده و ادامه دادم

 .ریم دنبالشما می-

 :ی موافقت تکان داد. آرنولد جلو آمد و گفتاو هم سرش را به نشانه

نید توهای سربازهای کشته درون اونه. میی ارشد قصره که اسم تمامی خانوادهیه لیست دست فرمانده-

 .جا پیداش کنیداون

ای به زبان الفی بیان کرد که فقط اورالندو، بانو دنیرا و شاه آرنولد کوتاه و چند کلمهای پس از آن جمله

 .دانستندمعنی آن را می

 :اورالندو ادای احترام کرد و گفت

 !شیمما موفق می-

*** 

 :به اتاق فرمانده ارشد که رسیدیم، پرسیدم

 ی الفی چیه؟ میشه بپرسم معنی اون جمله-

 .سرش را تکان داد پس از کمی فکر کردن

کنم. شاید...معنی تعقیب کننده بده. خب یه جور اصطالحه که توی زبان شما، معادلی براش پیدا نمی-

 .کنه، به کار میرهوقتی یه نفر تو رو تعقیب می

 !اوه-
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او درب اتاق را پس از گشودن باز کرد. یک اتاق تقریبا تاریک، که روشنایی محدودش را مدیون 

های بزرگی سرتاسر این اتاق وجود داشتند که همه پر از کاغد ها و طومارهای ک بود. قفسههای کوچشمع

ها که مختلف بودند. این اتاق برای من بسیار آشنا بود. زمانی که برای فرار کردن از دست خدمه

او  قیقا اسمآوردم. فرمانده ارشد که دجا پناه میخواستند به من درس آداب معاشرت یاد بدهند، به اینمی

د کردی، به یاد یک درخت تنومندانستم، از جایش بلند شد. یک مرد میانسال که وقتی او را نگاه میرا نمی

ه بود، های متفرقی بزرگش، باعث شد تا چنین فکر کنم. او که مشغول یادداشتافتادی. جثهو سخنگو می

 :فت و گفتاز جایش بلند شد و ادای احترام کرد. اورالندو قدمی جلو ر

 !ی کشته شدگان جنگیمدنبال یه لیست از خانوادهما به-

 :ای روی میز بودند را کنار زد و با عجله گفتاو کاغذهایی را که به طرز شلخته

 .آه، بله! شاه آرنولد درباره اون به من اطالع داده بودند-

تقدیم کرد. اورالندو تومار را باز  های کاغذ، توماری بیرون کشید و آن را به سمت اورالندوزیر تمام تکه

 .کرد که گَرد و خاک از درون آن بیرون آمد.به یکی از میزهایی که در غرب اتاق بود، اشاره کردم

 .جا بشینیمبهتره بریم و اون-

 :سپس رو به فرمانده ادامه دادم

 .شما بهتره به کارتون برسید -

ول نوشتن شد. زمانی که پشت آن میز خاک گرفته او سرش را تکان داد، دوباره پشت میز نشست و مشغ

ا برداشته ها بود رنشستم، بیش از قبل متوجه تاریک شدن فضا شدم. پس شمعی که گوشه یکی از قفسه

کرد. نگاهی به اسم ها ها را بررسی میو آن را کنار دست اورالندو گذاشتم. او داشت با دقت تمام، اسم

رسید. یک تای ابرویم را باال انداخته که تعدادشان به دویست تا هم می انداختم. نام هایی عجیب و غریب

 :و پرسیدم

 خوای یه اسم رو بین این همه اسم و نشونی پیدا کنی؟طور میچه-
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 .او حتی نگاهش را هم از تومار نگرفت

 .اش کجاستدونم. فقط باید بفهمم خونهمن اسم اون زن رو می-

 .ت کمک کنمخب اسمش رو به من بگو تا به-

 .اُالیو شان-

قدر برایم آشنا بود که تا مرز ام جریان داشته است. آنای احساس کردم این نام در زندگیبرای لحظه

  .بیاد آوردن رفتم

 !این اسم خیلی برام آشناست-

 .اما او به این حرف اهمیت نداد و در عوض لبخندی زد

 .اش رو پیدا کردم! کنار رودخونه پیرخونه-

رسید و مردم زیادی با گرفتن ماهی از آن، انه پیر یک رود بود که قدمتش به چندین هزار سال میرودخ

 .شد و همیشه منبع حیات بوده استگاه خشک نمیگذراند. این رود پر آب و قدیمی هیچزندگی خود را می

 .ی شهرهرود پیر؟ اون توی حومه-

 .سرش را به سمتم چرخاند و لبخندی زد

  !درسته-

*** 

شنلم که یک لباس مبدل بود را روی سرم انداخته و به اورالندو سوار بر اسبش بود، نگاهی کردم. با آن 

های معمولی شکل دیگری به خود گرفته بود. افسار اسب را محکم کشیده و حرکت کردم. اورالندو لباس

را تا حدودی کم کردم.  که از قصر خارج و وارد شهر شدیم، سرعتمهم دقیقا پشت سرم بود. پس از آن

 .صدای اورالندو را از پشت سرم شنیدم

 .یادت نره که ما االن یه آدم عادی هستیم-

 گذشتندکردند و مشغول خرید و فروش بودند. عابران با سرعت میمردم با سرعت زیادی رفت و آمد می
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با  کرد ودید، کمی تعجب میهای سیاه رنگ میها مشغول بازی بودند. شاید هرکس ما را با آن شنلو بچه

 !اندگفت: شاید آن دو دیوانهخود می

  .تا آن خانه راه درازی را در پیش داشتیم و امیدوار بودم که بتوانیم سرنخی پیدا کنیم

رفت. از ی قوت به حساب میدر این تاریکی هیچ کس در کنار رودخانه نبود و این برای ما یک نقطه

ا دید که پلی بزرگ روی آن وجود دارد. زمانی که اورالندو سرعتش را بیشتر شد رود خانه رجا میهمان

 .کرد، فهمیدم که من هم باید کار او را تکرار کنم

ها وجود رویم نگاهی انداختم. یک راه باریک میان خانهکه از رودخانه رد شد، ایستاد. به روبهپس از آن

با اسب ناشدنی بود. او از اسبش پایین پرید و رو به من  شد و گذر از آنداشت که به آخرین خانه ختم می

 :گفت

 .جا به بعد رو پیاده بریمباید اسب ها رو ببندیم و از این-

ها را به درختانی که در حاشیه رودخانه بودند سرم را تکان داده و از اسب پیاده شدم. هردوی ما، اسب

شد و فضا کمی عجیب و ترسناک بود. ت شهر دیده نمیبسته و به راه افتادیم. نور در هیچ یک از این قسم

 :به اورالندو پرسیدمها و باد بود. روخورد، صدای قدمتنها صدایی که به گوش می

 طور اون رو بین این همه خونه پیدا کنیم؟چه-

 .تر کردخودش را به من نزدیک

اونجا باشه. شوهر اون که  کنم که چرا باید خونشاس. تعجب میی این محلهجا آخرین خونهاون-

 !ماهیگیر نبوده

  .ای پیچیدیمبه درون کوچه

 .شاید این کار از روی عمد بوده باشه-

 .نیم نگاهی به اطرافش کرد

 !شاید-
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شد فکر کنم که های خشک شده آویزان بود که باعث میهای گِلی و چوبی، ماهیبر روی دیوار این خانه

ام، به همراه مادرم به ام؛ البته برای بار اول نبود. من در هشت سالگیبرای بار اول است به اینجا آمده

  .اینجا آمده بودم؛ آن هم برای دیدن شهر

 :اورالندو کمی شنلش را عقب کشید و دست مرا محکم گرفت. زمزمه کرد

 !دست من رو ول نکن-

 .نفس عمیقی کشیدم

 چی شده؟-

توانستم تشخیص دهم اون اکنون چه حسی دارد؛ اما میشد، ندر آن تاریکی مطلق که هرلحظه بیشتر می

 .صدایش کمی شکاک بود

 .هنوز مطمئن نیستم-

ی کنار من گذشت. کمی خودم را به اورالندو نزدیک تر کردم. من تا حدودی چیزی مثل باد از کوچه

 .توانستم تشخیص دهم که کمی رنگم پریده استترسیده بودم و می

 !اون چی بود؟-

اش ابراز خواهد به دوست قدیمیا رها کرد و محکم خود را به من چسباند. مثل بود که میاو دست مر

 .دوستی کند. سرش را نزدیک گوشم آورد

 .خوریکنن. بدون حرکت من، از جات تکون نمیآشام دارن ما رو تعقیب میدوتا خون-

دانستم که ما از پس می .وسها را فرستاده است؛ آن جاسها؟! جای تعجبی نداشت که او آنخون آشام

ای او، بازوانم را محکم گرفت و به سمت خود کشید. سپس مرا در هوا گرفت و آییم. برای لحظهمیآنها بر

 .ودآشام بچرخاند؛ البته فقط کمی. این چرخاندن باعث شد تا پایم به دهان کسی بخورد که مسلماً خون

شوم. شد هر لحظه فکر کنم که اکنون نقش زمین مییتوانستم پشت سرم را ببینم و این باعث منمی

اش رسید، مرا گرفت و محکم به خود چسباند. صورتم را به سختی از اورالندو پس از این که به خواسته



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 244 

 :اش جدا کرده و غریدمسینه

 .کنی؟ نزدیک بود من رو به کشتن بدیهیچ معلومه داری چیکار می-

 .نگریستاو داشت با دقت تمام به اطراف می

 !افته آنجال! بذار ببینم، اون کجا غیبش زد؟هیچ اتفاقی برات نمی-

داد، باعث شد صدایم را باال ببرم. ذهن اورالندو خودم را از او جدا کردم. چیزی که بسیار ذهنم را آزار می

 .کردگاهی اوقات قفل می

اوقات حواست پرته؟ اونا دارن کنم گاهی گردی؟! چرا فکر میآشام میوایسادی و داری دنبال خون-

 .تر از ما به اون زن دست پیدا کننکنن تا سریعحواس ما رو پرت می

 .ای چشمانش را گرد کردنگریست، لحظهاو که تاکنون داشت با تعجب به من می

 !آفرین به اون نبوغت-

وش خوانده بود. او با نیمچه لبخندی زده و یک تای ابرویم را باال انداختم. هرچه بود، یک الف مرا باه

سرعت شروع به دویدن کرد و من فهمیدم که هنوز برای رقابت با او یک تازه واردم. با تمام سرعت 

کرد زیاد از من دور نشود تا شروع به دویدن کرده و توجهم به اطراف را از دست دادم. اورالندو سعی می

 :بود، به گوش رسیدنفس زدن در آن هویدا مرا گم کند. صدایش را که کمی نفس

 .رسیمداریم می-

 ها وسرعت از کوچهتوانستم جوابی به او بدهم. هردوی ما بهزدم که حتی نمینفس میمن آنقدر نفس

ا ی کوچک رتوانستم خانهجا میترین مورد نداشتیم. از همانکردیم و اهمیتی به کوچکها عبور میخانه

 .ی بن بستای دقیقا در آخرین کوچهزد. خانهببینم که نوری در آن چشمک می

 .اورالندو کمی سرعتش را کم کرد تا من به او برسم و البته موفق هم شدم

 :وقتی که در راستایش قرار گرفتم، چشمانم را تنگ کرده و غرشی سر دادم

 .تونستی بدویتر هم میآروم-
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 :چشمکی زد

 .تونی تند بدویکن! تویی که نمیبس-

توانم همانند او بدوم؛ ولی حتما چیزی بود که من در آن بهتر بودم و او در بود که من نمی این انکار ناپذیر

انجامش ناتوان بود. زمانی که به نزدیکی خانه رسیدیم، اورالندو محکم دستم را گرفت و ایستاد. کمی خم 

ت و به همراه او به سمام بازگردم. سپس سرم را باال آورده شده و نفس نفس زدم تا بتوانم به حالت اولیه

 ترین نقطه بهنمیزد و فضا کامال تاریک و خالی بود. در نزدیک کس در آن اطراف پرسهخانه رفتم. هیچ

 یچهره توانستم گرفت،می تٔ  ی تاریک نشاخانه کمین کرده و منتظر ماندیم. با نوری که از آن خانه

 :اش اکنون برق میزد. پرسیدمغیر معمولی تقریبا و رنگ آبی چشمان. ببینم تر واضح را اورالندو

 شیم؟چرا وارد خونه نمی-

 :کرد، جوابم را دادی کوچک نگاه میطور که داشت به کلبههمان

 .شاید یه تله باشه-

هایی که به همراه پدرش شرکت کرده بودند، چیزهای خوبی آموخته بود؛ اما صبر کردن اکنون او در جنگ

 .جایز نبود

 .تر بریم و سر در بیاریم اون چه ربطی به قضیه دارهریعبهتره هرچه س-

 .او به سمتم چرخید و در چشمانم زل زد

 کنی؟قدر عجله میهمیشه این-

 .چشمانم را ریز کرده و یک تای ابرویم را باال انداختم

 !ممکنه دیر بشه. همیشه حق با تو نیست-

 .سرش را متفکرانه تکان داد

 !حق با توئه-

گاهش را به سمت خانه چرخاند و از جایش بلند شد. از او پیشی گرفته و درب خانه را کوبیدم. او دوباره ن
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ر رسید. با باز شدن دکردند، به طور نامشخصی به گوش میهایی که به کف اتاق برخورد میصدای کفش

و پس از ی زن در چهار چوب آن، نمایان شد. تا مرا دید، از شدت ترس، کمی خود را عقب کشید چهره

 :به اورالندو گفتمآن با عجله به سمت در پشتی، شروع به حرکت کرد. رو

 .کنهاون داره از دستمون فرار می-

گیرد. پس در دانستم که او شان را میاو سریعا خود را به داخل خانه پرت، و سعی در گرفتن او کرد. می

ها، میز و حتی قدیمی بود که پنجره ای تقریباای ایستاده و خوب به اطراف نگریستم. کلبهگوشه

چیز خاصی برای جلب توجه وجود نداشت و همه چیز معمولی بود.  .هایش در شُرف شکستن بودندصندلی

 .در همان زمان اورالندو او را به همراه خود آورد و روی صندلی نشاند. زن اخم عمیقی کرد

 دارید؟چرا دست از سر من برنمی-

 .لبه صندلی تکیه داد و سرش را پایین آورداورالندو دستش را به 

جا کنید. ایندونی، خانم شان! برام جای تعجب زیادی داره که ببینم شما کنار رود پیر زندگی میمی-

 .مخصوص ماهیگیرهاست

 .زن سرش را پایین انداخت

 .کردمجا زندگی میمن چیزی به یاد ندارم. توی این سه ماهی که حافظم رو از دست دادم، این-

 :به سمت اورالندو رفتم و کنارش ایسادم. شنلم را کنار زدم و آرام در کنار گوشش گفتم

 .اون دقیقا یک ماه قبل از جنگ حافظش رو از دست داده-

که این موضوع، ذهن او را هم آشفته کرده بود. به سمت او به سمتم چرخید و سرش را کج کرد. مثل این

 .اش کردمای خاک گرفتهزن چرخیدم و نگاهی به لباس ه

  .اسمت خیلی برام آشناست! اوالیو شان-

او جوابم را نداد و در عوض از جایش بلند شد. خودم را کمی عقب کشیده و به پنجره نزدیک شدم. همان 

موقع بود که پنجره چوبی با صدای عجیبی شکست. خودم را به عقب پرت کرده و به میز برخوردم. پس از 
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نجره چرخیدم، متوجه شدم که چند مرد سیاه پوش وارد خانه شدند. زن از موقعیت که به سمت پآن

استفاده و به سمت در ورودی شروع به دویدن کرد. دوتن از آنان ماندند و دیگری به تعقیب زن پرداخت. 

ستم توانی بدی صورت گرفت. اورالندو صندلی را برداشت و به صورت یکی از آنان کوبید. من نمیحمله

دست روی دست بگذارم و هیچ کاری نکنم. به سمت دیوار رفته و سطل بزرگی که در آنجا بود را برداشته 

و به سر یکی دیگری کوبیدم. او کمی عقب رفت؛ اما خود را نباخت. اگر او خون آشام بود، راهی جز جدا 

کرد تا مرا یادی میکردن سرش نداشتم. پس روی میز پریده و خودم را روی گردنش انداختم. او سعی ز

در آخر با تمام قدرتی که در بدنم وجود داشت، گردنش  .به پایین پرت کند؛ اما من محکم او را گرفته بودم

را گرفته کشیدم. صدای آن دقیقا مثل شکستن یک شئ کریستالی بود. او که نقش بر زمین شد، من هم 

رخیدم که تا کنون از چشمان من پنهان به همراهش افتادم. پس از نفسی عمیق، به سمت اورالندو چ

سرعت شروع به دویدن به مانده بود. او به دیوار تکیه زده و چشمانش را بسته بود. به یاد زن افتادم. به

و های او بود. اوالیسمت در پشتی کردم تا شاید او را پیدا کنم. صدای تنها چیزی که میامد، نفس نفس

جای دندان یک  .رود شدملرزید. متوجه خونی که از گلویش میرد میشان، روی زمین افتاده بود و از د

لرزید. اش میآشام؟! به سرعت به سمت او دویده و کنارش زانو زدم. رنگش سفید شده بود و چانهخون

 :دانستم که دیگر امیدی باقی نیست. فقط یک سوال پرسیدممی

 اون جاسوس کیه؟-

 :به سختی لب به سخن گشود

 !نماریا شا-

*** 

 فصل سی و نه

 «کران ذهنقدرت بی»

را که  رفت زمانیگذشت. اصال یادم نمیاین اسم...متعلق به مادر سیسیلیا بود که از مرگش چند سال می
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توانستم تشخیص دهم که این امکان نداشت. حال می .جانش را دیدم. او در خواب مرده بودی بیجنازه

 .او دیگر تکان نخورد و حتی نفس نکشید .ی سیسلیا بودو شان، خالهاوالی .چرا این نام برایم آشنا بود

 .آشام کار خود را کرده بودند. صدای اورالندو را از پشت سرم شنیدمهای خوندندان

 !تو حالت خوبه؟-

 .از جایم بلند شده و به سمتش چرخیدم

 .اون کشته شد-

ه آنها نگریستم، متوجه خون روی دستانم شدم. هایم را گرفت. زمانی که باورالندو قدمی جلو آمد و دست

 :این خون متعلق به اوالیو شان یا خاله سیسیلیا بود. اورالندو به من نزدیک شد و زمزمه کرد

 .ما موفق نشدیم-

 .ام را مخالف نشان دادمچهره

 .نه، فکر کنم حاال بتونیم جاسوس رو بشناسیم-

 :ردماو پرسشگرانه به من خیره شد. به زن اشاره ک

 .ماریا شان، مادر سیسلیا. این اسمی بود که اون گفت-

 .چشمانش را ریز کرد

 !مادر سیسیلیا؟-

 .نفس عمیقی کشیدم

 .اسهاست که مرده، اورالندو؛ اما دخترش که زندهاون سال-

 .چشمانش را بست

 .دونستم کار اوریانا نبودمی-

عی ام! سسر سیسلیا باشد. او، دوست دوران بچگی کردم که تمام این کار ها بتواند زیراما من باور نمی

ام سرم را باال کردم اکنون به این چیزها فکر نکنم. ذهن، بدن و روح من خسته بود. با آن نگاه خسته
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 :آورده و نالیدم

 .بهتره بریم-

*** 

اقی رای کسی بشنل را از روی تنم برداشته و در را باز کردم. همه در اتاق حضور داشتند. این بازی، وقتی ب

 :نگذاشته بود. اولین کسی که سوال پرسیدن را شروع کرد، آرنولد بود

 چیزی پیدا کردید؟-

 .اورالندو رو به پدرش لبخندی زد

 !تقریبا همه چیز-

ای چشمان بانو دنیرا برقی زد. او خوشحال بود و شاید هم کنجکاو. به سمت سیسیلیا چرخیدم که چهره

 .مع بندی های درون ذهنم را بیرون ریختمکامال عادی داشت. تمام ج

 .ی خودش بودما اون رو پیدا کردیم. کسی که باعث مرگ اوشا و خاله-

 :با این حرف، کمی رنگ او پرید. قدمی به سمتش برداشتم و پوزخندی زدم

 .ی گمشده داره و اون هم اوریاناستاست. االن فقط یه تکهاین پازل، کامل شده-

 .ام را کنجکاو نشان دادمرخیده و قیافهبه سمت اسکارلت چ

 تو چه کسی رو فرستادی دنبال اوریانا؟-

 .صورتش را جمع کرد

 !خب معلومه، سیسلیا-

 .دوباره به سمت سیسیلیا چرخیدم

بذار یکم بقیه رو راهنمایی کنم. تو به شهر جن رفتی، درست قبل از جنگ. کسی که موقع جنگ بین بقیه -

 .اوریانا پیش پدرش بودحضور نداشت تو بودی! 

 .آب دهانش را قورت داد و سعی کرد در چشمانم نگاه نکند
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وقتی تو رو فرستادن دنبال اوریانا، خودت بودی که اون گیره رو توی اتاقش گذاشتی و به همراه خودت -

زی شده ریاش رو از دست بده؟ این کار برنامهات باید دقیقا یک ماه قبل از جنگ حافظهآوردی. چرا خاله

 .بود

 .صدایش را کمی باال برد و قدمی به عقب برداشت

 .ام رو نکشتممن خاله-

 .اما صدای من هنوز آرام بود

 .آشام ها رو فرستادیاما تو اون خون-

 .بانو دنیرا این بار جلو آمد

 !اونجا چه اتفاقی افتاد؟-

 :به سمتش چرخیده و با احترام گفتم

آشام هم در کاره. اون ها زن یعنی اوالیو شان، فهمیدیم که پای چند خون بانوی من، ما بعد از یافتن او-

  ."ماریا شان"اون زن رو به قتل رسوندند؛ اما اون توی لحظات آخر زندگیش یه اسم رو گفت

 .اورالندو باقی مانده حرف مرا به پایان رساند

 ...ها رو به هم متصل کردیم وسرنخاون مادر سیسلیا بود که چند سال پیش مُرده. بعد از اون ما تمام -

 .اش را به سمتش گرفتبه سمت سیسیلیا چرخید و انگشت اشاره

 .فهمیدیم باعث مرگ اوشا، اونه-

 :صدای ناباور جیک به گوش رسید

 .باورم نمیشه-

 .کردسیسیلیا ترسیده بود؛ اما هنوز هم خود را کنترل می

 ...آره...اون شخص من بودم؛ اما...اما-

 .ان حرفش پریدمدر می
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 ...اما چی سیسیلیا؟ تو دوست دوران بچگیم بودی. ما باهم بزرگ شدیم و-

 :زمزمه کردم

 .من بهت اعتماد داشتم-

 :پدر با خونسردی تمام گفت

 .منتظر چی هستین؟ باید سربازها رو خبر کنیم-

 :سپس از اتاق بیرون رفت. بانو دنیرا نگران گفت

 پس دختر من کجاست؟-

 :ام زمزمه کردسیسلیا آر

 .بابت مرگ مادرت متاسفم، آنجال-

 .با تنفر نگاهم را به او دوختم. تیلور به سمت اورالندو رفت

 .دونم چطور باید ازت معذرت بخوامنمی-

 .اورالندو لبخند کوچکی زد

 .نیازی نیست-

ق خارج کردند، همه ور شدند. وقتی او را از اتاسربازها در همان موقع وارد اتاق و به سمت سیسیلیا حمله

از اتاق بیرون رفتند. سرم را پایین انداخته و به سمت در چرخیدم. اورالندو در کنار در به من خیره شده 

در  اش را اززد. قدمی به سمتش برداشتم که تکیهبود. لبخندی روی لبش نبود؛ اما چشمانش برق می

  .گرفت

 .ایم و بهتره استراحت کنیمهردوی ما خسته-

 :دمنالی

 .اما ما هنوز اوریانا رو پیدا نکردیم-

 :لبخندی زدنیمچه
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 .فکر نکنم اون مغز باهوشت االن بتونه کار کنه-

 :خندیدم

 .راست میگی-

 :پس از آن، دستم را باال آورده و ادامه دادم

 .شب بخیر -

 .با لبخندی گرم مرا تا خارج از اتاق همراهی کرد

 .شب تو هم بخیر-

**** 

ای از آن کز کرده بود. تا متوجه چال مورد نظر رسیدم، ایستادم. سیسیلیا در گوشهه سیاهپس از آنکه ب

های آهنین آمدن من شد، سرش را باال آورد و پس از آن به حالت اولیه خود بازگشت. دستانم را روی میله

  .گذاشتم

 اوریانا کجاست؟-

 .سرش را باال نیاورد

 .من که بهت گفتم-

 .شدم. او مرا به مکان خاصی راهنمایی نکرده بود از این حرف متعجب

 !چی؟-

 .صدایش کمی ناالن بود

 .خواستم اوشا کشته بشه. یعنی هدف من این نبودمن اصال نمی-

 .تمام شرارتم را در چشمانم ریختم

 کارلوس چی؟-

 .کردماون فهمیده بود و من باید یه کاری می-
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 چرا مسمومش کردی؟-

ن داروی خواب آور بود و...من به پزشکا گفتم که اون رو برای شما کشنده توصیف اشتباه نکن آنجال! او-

 .کنن. کارلوس تا چند روز دیگه بیدار میشه

 ها گذاشت و دراز این بابت خیالم راحت شد. او از جایش بلند شد و به سمتم آمد. دستانش را روی میله

 .چشمانم زل زد

  .کس رو نداشتم آنجالمن قصد کشتن هیچ-

خورد. هنوز هم معتقد بودم او یکی از زیباترین تر شدم. طوری که نفس هایم به صورتش میبه او نزدیک

 .بانوان قصر است و چشمانش مثل همیشه دل فریب

 .ناپذیره اما تو به ما خــ ـیانـت کردی و این انکار-

 .رلوس در آن بودچال بیرون آمدم، یکراست به سمت اتاقی رفتم که کاپس از آنکه از سیاه

زمانی که در را باز کردم، متوجه آن شدم که جیک در کنار اوست. او در کنار پنجره ایستاده بود و به بیرون 

 .نگریستمی

 .جیک-

اش هیچ اثری از شادی نبود. هرچه بود، ما او پس از شنیدن صدای من، به این سمت چرخید. در چهره

 .جاسوس را پیدا کرده بودیم

 !الاوه، آنج-

ی حرفش به من فهماند که تا این جا را به کارلوس که روی تخت خوابیده بود، اشاره کرد و در ادامه

 .امبیهوده آمده

 .هوش نیومدهاون هنوز به-

  .به کارلوس توجهی نکردم

 .جیک، ما باید با هم حرف بزنیم-
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 .اش کمی کنجکاو شدچهره

 اتفاقی افتاده؟-

 .در رفته نشستمه و روی آن صندلی زواری اتاق رفتبه سمت میز گوشه

 .کارلوس مسموم نشده-

از این که یکسره به سمت اصل مطلب پریدم، شرمسار شدم. او چشمانش را گرد و کرد و با سرعتی تند، 

 .رویم نشستروی صندلی روبه

 ...چی؟! اما اون که-

  .دانمودم حال او را میی حرفش را به زبان نیاورد. شاید با خود فکر کرد که من خجیک ادامه

 ...من االن از پیش سیسیلیا میام و-

ی حرفم بود. چشمانش که به سرعت روی اجزای صورتم او با دقت تمام به من زل زده و منتظر ادامه

 .ام بنشیندشد تا قطرات عرقی روی پیشانیچرخیدند، باعث میمی

 !و طوری وانمود کرده که... اون در حال مرگه فهمیدم که اون به کارلوس فقط یه داروی خواب آور داده-

 .نفس عمیقی کشید

 !واقعا خوشحالم-

 .اما من خوشحال نبودم

 .من باید اوریانا رو پیدا کنم. پس تو باید این خبر رو به بقیه بدی-

*** 

صدای پرندگان میان درختان و نسیم خنک صبحگاهی، باعث شد تا به وسط باغ بیایم. چشمانم را بسته و 

سعی کردم تمرکز کنم. سیسلیا در آن شب با من هیچ حرفی در مورد مکان اوریانا نزده بود؛ به هیچ وجه! 

ام رو نکشتم، آره...اون شخص من بودم، بابت شدند.)من خالهحرف هایش به ترتیب در ذهنم تداعی می

 ریانا هدایت کند؟توانست مرا به سمت اومرگ مادرت متاسفم آنجال( آیا هیچ یک از این کلمات، می
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 کنی؟داری چیکار می—

رسید. با باز کردن چشمانم، او را در نزدیکی خود این صدای بانو دنیرا بود که از سمت چپ به گوش می

 .یافتم. مثل همیشه مقتدر و زیبا ایستاده بود. از جای خود بلند شده و ادای احترام کردم

 کردی؟داشتی به چی فکر می-

برم زمانی را که اسم اش ماندم. اصال به یاد نمیرسانیتوضیح داده و منتظر کمکهمه چیز را برایش 

  .رسیدمادرم را شنید، حس دلسوزی در چشمانش فوران کرد. او هم نگران به نظر می

 .اوریانا حتما یه جایی هست که اون توی صحبت هاش بهش اشاره کرده-

 .چشمانم را ریز کردم

  .اشاره کرد. شاید جایی مربوط به این دو نفر باشهاش و مادرم اون به خاله-

 ...ی اون زن رو بگردیم وپس باید خونه-

 .سرم را پایین انداختم

 اما مادرم چی؟-

 .صدایش مثل الالیی آرام بود

 ...هاست که تخریب شده. شاید اون کلبهی پدرِ مادرت سالی مادرت بود. خونهقصر، خونه-

 :باعث شد در حرف بانو بپرمچیزی در ذهنم جرقه زد که 

 ...ها به مادرم تهمت زدن و اون رو بردن اونجا. دقیقا مثلدرسته! اون کلبه! اون-

 .ام گذاشتقدمی جلو آمد و دستش را روی شانه

 ...باید اوریانا رو پیدا کنی. اگر این کار رو نکنی-

 .یایداصال دوست نداشتم بالیی که به سر مادرم آمد، بر سر اوریانا هم ب

 .بله بانو! من االن به اونجا میرم-

منتظر هیچ گونه عالمتی نمانده و به سمت استبل دویدم. هرچه بود، باید تا آخر باغ، راه زیادی را 
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پیمودم. پس از آنکه اسبی تازه نفس را برداشتم، به سمت کلبه به راه افتادم. امیدوار بودم دیر نشود و می

مان کمی او را لیا به من کمک کرده بود. شاید دوستی چندین سالهچنین خوشحال بودم که سیسهم

 .احساساتی کرده بود

چی، مردی چاق بود که لباس افراد قصر را به ای برخوردم. درشکهتقریبا راه را پیموده بودم که به کالسکه

 .تن داشت. این کالسکه راهم را سد کرده بود

 .میشه بری کنار؟ من باید برم-

 :جا ادای احترام کرد و خواست پیاده شود که با سرعت گفتمی لباس هایم، مرا شناخت. از همانمرد از رو

 .نه، نه! پیاده نشو و فقط راه رو برام باز کن-

 .سرش را تکان داد

 .به روی چشم شاهزاده-

  .آنکه وقتی را تلف کنم، به سمت کلبه رفتماو افسار اسب را محکم گرفت و به راه افتاد. بی

جا رسیدم، با عجله از اسب پایین پریدم. کلبه هنوز هم همان اتاق چند سال پیش بود. مانی که به آنز

روی در ایستادم، نفس عمیقی کشیدم. شاید اینجا شروع بهکه روطور کهنه و فرسوده! پس از آنهمان

م. تلف کردن وقت جایی که من با چشمان خود، جسد مادر خود را دید .های من در نوجوانی بودکابوس

ای کس در اتاق نبود؛ حتی یک موش کوچک! برای لحظهجایز نبود؛ پس درب کلبه را گشودم. هیچ

توانم به سمت بانو دنیرا و شاه آرنولد بازگردم. زیر لب پوفی کرده احساس کردم که شکست خورده و نمی

در آنجا نبود. یک کلبه خالی. چیزی و وارد اتاق شدم. خاک، روی تمام اشیاء نشسته بود. البته شئ خاصی 

م است. تمام حواستوجه مرا در گوشه شمالی اتاق جلب کرد. یک طناب بریده! اوریانا بی شک اینجا بوده 

 .گشت؛ مثل اینکه چیزی را کشف کرده باشم، چشمانم را ریز کردمبه کالسکه رفت. او از اینجا بازمی

 .کالسکه! اون اونجا بود-

رو شدم. از شدت شوکی که به من وارد دم که با اورالندو که در آنجا ایستاده بود، روبهبه سمت در چرخی
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. کردگرد کردم. او هنوز هم داشت با تعجب به من نگاه میشده بود، جیغ خفیفی کشیده و قدمی عقب

 :پرسیدم

 کنی؟تو اینجا چیکار می-

 .کمی خود را جلو کشید

 !متوجه اومدن من نشدی؟-

 !خدای من-

 :چشمانم را در حدقه چرخانده و ادامه دادم

 .های تو که صدا ندارههات رو بشنوم؛ البته قدمتونم صدای اون قدممن که نمی-

 .بحث را عوض کرد

 ای که در موردش حرف زدی چی بود؟ اون کالسکه-

 .به طنابی که در گوشه اتاق بود اشاره کردم

 ...جا بردن واوریانا رو از این-

 .رسیدم، محال بود آن را پیدا کنمنداشتم. اگر دیر به کالسکه می وقت توضیح

 .من باید برم-

و پس از گفتن این حرف، به سمت اسب دویده و بر پشت آن سوار شدم. خواستم حرکت کنم که اورالندو 

 .هم خود را به من رساند و بر پشت من، سوار بر اسب شد

 :متعجب پرسیدم

 کنی؟داری چیکار می-

 .جلو آورد سرش را

 توقع نداری که خواهرم رو تنها بذارم؟-

 .افسار اسب را کشیدم که باعث حرکت آن شد



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 258 

 جام؟از کجا خبر دار شدی که من این-

 .شنیدمدیدم؛ اما صدایش را میاش را نمیبا آنکه چهره

 .مادرم به من خبر داد-

شد. اسب با سرعت بیشتری شروع میراهی که کالسکه رفته بود، را دنبال کردم. او داشت از قصر خارج 

توانستیم ی زیادی با ما داشت. میجا کالسکه را ببینم که فاصلهتوانستم از همانبه یورتمه رفتن کرد. می

 .به آن برسیم؛ چرا که سرعت او کندتر از ما بود. اورالندو کمر مرا محکم گرفت

و اون  ندازیچی تیر میی به سمت درشکهایستی و میرزمانی که به کالسکه رسیدیم، تو روی اسب می-

 .کنیرو متوقف می

ی دیگری نداشتیم. زمانی که به کالسکه نزدیک شدیم، اورالندو این کار کمی به دور از عقل بود؛ اما چاره

که کمر مرا گرفته بود، کمک کرد روی اسب بایستم. واقعا کار سختی بود و اگر او مرا نگرفته بود، پخش 

اورالندو یکی از دستانش را به سمت تیر برد و آن را به همراه کمان به من داد و دوباره مرا  .شدمزمین می

محکم گرفت. تیر را در کمان نهادم و منتظر آن ماندم که در راستای کالسکه قرار بگیریم. زمانی که این 

شدت عصبانی ما بهشد خواند که از دیدن اش میچی به سمت ما چرخید. از چهرهاتفاق افتاد، درشکه

ایستاد. پس تیر را به سمت پای زدم، باز هم کالسکه از حرکت باز نمیچی میاست. اگر تیر را به درشکه

چی کمان خود را بیرون اسب نشانه گرفته و آن را رها کردم. قبل از آنکه اسب نقش زمین شود، درشکه

ه چی رها کردم. تیر بگرفت، به سمت درشکه آورد و به سمتم گرفت. تیر دیگری را که اورالندو به سمتم

اش برخورد کرد و در همان زمان او هم تیر خود را رها کرد. اورالندو که مرا گرفته بود، به ی سینهقفسه

چی به همین راحتی به خطا رفته سمت پایین کشید و خود هم به همراه من نقش زمین شد. تیر درشکه

 .خوردیمما روی زمین غلت میبود؛ اما بدتر از آن این بود که 

خیز شدم. تمام اورالندو مرا محکم گرفت و باعث ایستادن من شد. چشمانم را باز کرده و در جایم نیم

زمانی که در جایش نشست، متوجه شدم که او هم  !ها و موهایم خاکی شده بود؛ دقیقا مثل اورالندولباس
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 .اختزند. نگاهی به سرتاپایم اندنفس میمثل من نفس

 حالت خوبه؟-

به سمت جاده چرخیدم. کالسکه در آن سمت جاده چپ شده بود. اسب هم روی زمین افتاده بود و شیهه 

ز چی نبود. اورالندو اام که بالیی به سرش نیاید؛ اما اثری از درشکهدانستم طوری آن را زدهکشید. میمی

دستانش گذاشته و بلند شدم. سرم را باال جایش بلند شد و دستش را به سمتم دراز کرد. دستم را در 

 .آورده و در چشمانش زل زدم

 .امیدوارم اوریانا اینجا باشه-

 :نگریست، سرش را جلو آورد و زمزمه کردطور که به اطرافش میهمان

تونن ها هم میتونی این کار رو انجام بدی و نشون بدی گاهی اوقات، انسانتو ثابت کردی که می—

 !ها باشنالف تر ازباهوش

 :لبخند زیبایی زد

طور نشون ی خودش اون رو پرورش میده و همینکران انسان آفرین گفت که با ارادهباید به ذهن بی-

 .کردیدده که هرکاری از دستش برمیاد. شما همیشه ما رو غافلگیر میمی

 :کردم. لبخند کوچکی زدماش را هیچگاه فراموش نمیاین جمالت ارزنده

 .دونم الف بودن چه حسی دارهنمی-

 :دستم را محکم گرفت و در چشمانم زل زد

 .انسان بودن هم تا همین حد برای من مبهمه-

 :چشمانم را در حدقه چرخاندم

های انسان بودن معایبی هم داره. طبق گفته ساحره ها، روزی میاد که انسانِ حریص، برای اعمال خواسته-

 .چیز رو متعلق به خودش کنه خواد همهون اَبَر قدرت، دلش میخودش دست به همه کاری میزنه. ا

 :او ناراحت شد
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 .این خیلی بده-

 .تر آوردمصدایم را پایین

 .دونممی-

 .ام را گرفتچانه

 طور نمیشی؟تو که یه روز این-

 .ام لرزیدچانه

کنی آسونه که هر روز زنم. فکر میای نمیگاه برای قدرت و طمع به کسی صدمهطور ممکنه؟! من هیچچه-

 !رو با عذاب وجدان سر کنی؟ امکان نداره

 .مردمک چشمانش تکان شدیدی خورد

 .امیدوارم-

 .اش گذاشتمسپس مرا با یک حرکت در آغوش کشید. سرم را روی سینه

 هایکنم تا یه دنیای پر از عدالت بسازم و مثل انسان، تمام سعی خودم رو میاگر یک روز ملکه شدم-

 .دونم که این، کار آسونی نیستده نشم؛ اما این رو هم میآین

 .تر به خود فشردمرا محکم

 .طور که توی تمام کارهات موفق شدی. قدرت ذهنت رو دسته کم نگیرشی. همونتو موفق می-

 .از او جدا شدم

 .باید بریم و توی کالسکه رو چک کنیم-

 :ت گفتسرش را به آن سمت چرخاند و پس از فکری کوتاه مد

 .بریم-

چی را چک کنیم. او به دست من که به آن سمت جاده رفتیم، سعی کردیم اول زنده بودن درشکهپس از آن

اوریانا در آن، بیهوش افتاده بود و صورت و  .کشته شده بود. پس از آن درون کالسکه را چک کردیم
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 :لباسش خاکی بودند. با لبخندی زمزمه کردم

 .م بشهامیدوارم دردسرها تمو-

*** 

 .که پدر و مادرش را در آغوش گرفت، به سمت ما آمداوریانا پس از آن

 .طور باید ازتون تشکر کنم. شما جون من رو نجات دادیددونم چهنمی-

 .اورالندو چشمانش را ریز کرد و ابرویش را باال انداخت

 !من االن یه قهرمانم-

 :سمت جیک رفته و با لبخندی در کنارش ایستادم ترجیح دادم آن دو را به حال خود بگذارم. پس به

 کارلوس هنوز به هوش نیومده؟-

 .تر شدبه من نزدیک

 !هنوز نه-

 :لبانش را با زبانش خیس کرد و ادامه داد

 .شداگر اوشا اینجا بود، حتما خوشحال می-

 .دستانش را محکم گرفتم

بدی. اوشا اصال دوست نداره که شما جیک، بعد از این همه دردسر بهتره که کمی به ذهنت آرامش -

 .ناراحت باشید

سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. در همان زمان تیلور به جمع ما پیوست. پس از دیدن او لبخند 

 .خواست بگوید، مطمئن نبودکوچکی زدم. او از گفتن چیزی که می

 سر اوشا بیاد. اصال قاتل اون یکیخواست که این بال چه بالیی به سر سیسیلیا میاد؟ اون... دلش نمی-

 .دیگه بود. حتی اگه سیسیلیا تو رو راهنمایی نکرده بود، محال بود که اوریانا رو پیدا کنی

  .حال بودمقصد تیلور بخشیدن اوشا بود و من از این بابت بسیار خوش

 .خوای اون رو ببخشیهی! باورم نمیشه که می-

 :جیک لبخند محزونی زد
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 .ن تصمیم رو گرفتیمی ما ایهمه-

 .ی کوتاهی کردتیلور خود را عقب کشید و خنده

 .باید برم-

 .و پس از آن با سرعت عقب گرد کرد. سرم را کمی باال آوردم تا با جیک چشم در چشم شوم

خواد همون جیکی بشی که توی اولین شب دیدارمون، تو االن بهترین دوست من هستی جیک. دلم می-

  .ه کشتن بدهنزدیک بود من رو ب

 .آب دهانش را قورت داد

 !اوه-

 :نفس عمیقی کشیدم

رید. پس بهتر نیست که توی دو روز، مثل چندتا دوست واقعی رفتار شما تا دو روز دیگه از اینجا می-

 کنیم؟

 .سرش را تکان داد

  .موافقم-
*** 

 فصل چهل

 «نیمه جاودانه»

به خطا رفت؛ فقط کمی با آن فاصله داشت. جیک بادی تیر را به سمت سیب نشانه گرفته و رها کردم. تیر 

 :به غبغب انداخت و گفت

 .دارم بهت امیدوار میشم-

  .کردلبم را در دهانم جمع کرده و کمان را پایین آوردم. جیک داشت مرا مسخره می

یاد اندازی رو وقت شاید از من تیربهتره دومین تیرت رو برداری و صبر کنی تا من شروع کنم. اون-

 .گرفتی
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 .کمی خود را عقب کشیدم

 !قدر به خودت مغرور نشواین-

 :جا کنار درخت گفتتیلور که داور این مسابقات بود، از همان

 .هرکس که برنده بشه، با اورالندو مسابقه میده. یادتون که نرفته-

ت. در نگریسمرحله مینگاهی به اورالندو انداختم که در زیر درختی ایستاده بود و با کنجکاوی به دومین 

مرحله اول، جیک، اسکارلت را شکست داده بود. هم اکنون جیک، یک به صفر از من جلو بود. اگر او دومین 

 حالتیر را هم به هدف میزد، کار من تمام بود. جیک تیر را روی سیب نشانه گرفت و آن را رها کرد. خوش

 :بودم که تیر به هدف نخورد. از شادی باال پریدم

 .بهت که گفتم مغرور نشو-

اسکارلت که در کنار من  .زمانی که نوبت به من رسید، تیر را روی کمان نهاده و نفس عمیقی کشیدم

 .کس بجز من، صدای او را نشنودایستاده بود، طوری زمزمه کرد که هیچ

ن تر اییبازوهات هنوز قوی نیست آنجال! نیازی نیست که حتما روی سیب تمرکز کنی. تیر رو کمی پ-

 .نشونه بگیر

یر را شد. تکه کسی صدایم را نشنود، جوابی به او ندادم. شاید اسکارلت باعث موفقیت من میبرای این

ای از سیب را شکافت؛ اما در آن قرار نگرفت. جیک به سمت به سمت سیب گرفته و رها کردم. تیر، گوشه

 .من چرخید

 !این قبول نیست-

 .نظر کرد جا اظهاراورالندو از همان

 .تیر به سیب برخورد کرد-

 .صدای تیلور باعث سکوت همه شد

 .کنیمبسه! این تیر رو قبول می-
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توانستم صدای غرغر های جیک را بشنوم. او آخرین تیرش را روی کمان نهاد و آماده شد. اورالندو می

 :خونسرد گفت

 .رقیب من آنجالست جیک-

 .جیک به سمتش چرخید و غرشی کرد

 .و ببند! من برنده میشمدهنت ر-

 :ای سر دادبار هم تیرش به خطا رفت. تیلور خندهاین

 .ناراحت نباش جیک. بازی هنوز تموم نشده-

زدن تیر به سیب، کار چندان سختی هم نبود؛ اما برای کسی مثل من که کمتر از جیک تمرین کرده بودم، 

 .ام کوبیدتقریبا سخت بود. اسکارلت به شانه

 !رو ازش بگیر آنجال انتقام من-

 .به سمت جیک لبخندی زدم

 !حتما-

به من انداخت و تیرش را روی زمین گذاشت. به سمت آخرین سیب چرخیده و تیرم را  جیک نگاه عصبانی

 :رها کردم. تیر مثل بار دوم، فقط سیب را خراشید. نگاهی به تیلور انداختم که گفت

 .میگم بازی دو به یک تموم شد. آنجال بهت تبریک-

 :اسکارلت روبه جیک خندید

 !اون برنده شد پسر-

 .جیک یک تای ابرویش را باال انداخت

 .اورالندو رقیب خوبی نیست-

اندازی دارد، ندارم. گفت. من مطمئن بودم شانسی در برابر یک الف که مهارت زیادی در تیراو راست می

 .تیلور صدایش را باال برد پس از استراحتی کوتاه، آخرین مرحله از مسابقه شروع شد.
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 .تونی شروع کنیکنه. اورالندو...میطبق قوانین، هرکس سه تیر خودش رو به نوبت پرتاب می-

 :اورالندو تیر را روی کمان نهاد و قبل از آنکه پرتابش کند، روبه من زمزمه کرد

 .شنیدن اینکه اسکارلت تو رو راهنمایی کرد، کار چندان سختی هم نبود-

 .شد اصال نگران نباشم. چشمانم را در حدقه چرخاندمکسی چیزی نگفته بود و این باعث میاو به 

 .مهم اینه که من االن اینجا هستم-

او تیرش را به سمت اولین سیب گرفت و آن را رها کرد. دو تیر بعد را هم در کسری از دقیقه پرتاب کرد. 

ای سر داد و دستش را مثل چاقو روی گلویش خندهها برخورد کرد. تیلور هر سه تیر به آسانی به سیب

 .گذاشت

 !کارت تمومه آنجال-

جیک هم در پشت سر او با لبخند خبیثی به من خیره شده بود. آب دهانم را فرو برده و تیر اول را پرتاب 

 .کردم. تیر به هدف خورد. اورالندو دستش را به کمرش زد

 !کارت خوب بود-

 .رها کردم. تیر به خطا رفت. بی شک من بازنده بودم توجه به او تیر دوم رابی

 .جا صدایش را باال بردجیک از همان

 .اورالندو انتقام من رو بگیر-

تفاوت نگاهی به او انداخت و سپس به سمت اسکارلت چرخید و سرش را کج کرد. اسکارلت کامال بی

م. خواستم آن را رها کنم که چشمم به سکوت کرد. تیر سوم را در کمان نهاده و آن را به سمت سیب گرفت

ها بود. او تا حدودی تبرئه شده بود و مجبور بود به سیسلیا افتاد که در ته باغ، مشغول جمع کردن برگ

هایش مثل قبل همراه خدمتکاران، کارهای قصر را انجام دهد. موهایش تا حدودی پریشان بود و لباس

بود که اکنون عضو خدمه شده بود؛ آن هم بهترین دوست من! زدند. او دختر مشاور قبلی شاه برق نمی

 .صدای تیلور مرا از فکر بیرون آورد
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 !عجله کن-

 :با گفتن این حرف، تیر از کمان رها شد و به پایینِ درخت برخورد کرد. تیلور باز هم اعالم کرد

 .بازی سه به یک به نفع اورالندو تمام شد-

 :کرد. اورالندو در کنار گوشم گفتسیسیلیا حتی سرش را هم بلند نمی

 خوای دوستیت رو باهاش ادامه بدی؟هنوز هم می-

 :کمان را روی زمین گذاشته و با لحن دودلی گفتم

 .دونمنمی-

 :اسکارلت گفت

 .این هم از مسابقه امروز! بهتره بریم-

 :تیلور جوابش را داد

 .درسته. بیا بریم-

در  ها به سمتم آمد،یگر، شروع به دویدن کردند. جیک با رفتن آنای داسکارلت و تیلور با شروع مسابقه

 .کنارم ایستاد و به سیسیلیا خیره شد

 .هیچ معلوم نیست چه بالیی به سرش میاد-

 .اورالندو نفسش را بیرون فرستاد

 .اون قاتل اوشا نبود. حتی اوریانا رو هم ندزدید-

 .به سمتش چرخیدم

 راستی اوریانا کجاست؟-

 .را در حدقه چرخاندچشمانش 

 .طبق معمول داره گل و گیاه پرورش میده. اون هیچ وقت به دنبال دردسر نبوده و نیست-

 :سپس به کمان اشاره کرد. لبخندی زدم
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 !دقیقا برعکس من و اسکارلت-

 .جیک ابروهایش را باال انداخت

 .و اون دختری که همیشه اطرافش حیوونای مختلف هستن-

 .انداختمهایم را باال شانه

 .آلیس عاشق غیب شدنه-

 .جیک سرش را با تاسف تکان داد

 .به همین خاطره که سرزده میاد و میره-

 :اورالندو بی تفاوت گفت

 .مون صحبت کنیمبهتره بریم توی قصر و با پدر در مورد رفتن-

 .سرم را پایین انداختم

 .جا تنها میشموقتی شما برید، من این-

 .جیک دستش را باال آورد

 .خواد در مورد رفتن با کسی بحث کنم. شما بریدمن اصال دلم نمی-

 .اورالندو دستم را گرفت و شروع به حرکت کرد

 .پس ما رفتیم-

 :وقتی از جیک دور شدیم، پرسیدم

 تونم دوباره به دیدنتون بیام؟یعنی می-

 .با خوشحالی سرش را تکان داد

 .چرا که نه! من دلم برات تنگ میشه-

 ها به پایانشد. شاید دیگر ماجراجوییای به او خیره شدم. من هم دلم برای اورالندو تنگ میظهبرای لح

 :رسیده بود. آه عمیقی کشیدم
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 .من هم دلم برات تنگ میشه-

وقتی وارد قصر شدیم، مستقیم به سمت اتاقی رفتیم که شاه آرنولد و بانو دنیرا در آن اقامت داشتند. 

 .برد تا درب را بکوبد که صدای مادرش هردوی ما را متوقف کرد اورالندو دستش را باال

تونن با هم باشن وقتی اورالندو طور میدونی که این دوست داشتن غیرممکنه. چهآرنولد، خودت هم می-

 اس و آنجال یه فانی؟یه نیمه جاودانه

 .آرنولد صدای آرامی داشت

 !علوم نیست که این اتفاق بیفته یا نهاین دوست داشتن هنوز کامل شکل نگرفته و اصال م-

کرد، باعث شد تا کمی احساس پوچ بودن داشته باشم. های بانو دنیرا که در اتاق حرکت میصدای قدم

 :بانو دنیرا ایستاد و نالید

 آیا میشه این آینده رو تغییر داد؟-

د. در آن داشته باش توانستدانستم یک ثانیه بعد، چه تغییری میاصال حالم تعریفی نداشت و نمی

تر. آرام دستم را که در دست اورالندو بود، کشیدم و تر از قبل شده بود و صورتم گرفتههایم عمیقنفس

هایش را درون دهانش فرو برد و دستش را آرام مشت اورالندو لب .این باعث شد تا به سمت او بچرخم

  .کرد

 ...آنجال من-

طع شدن کالمش شدم. قدمی به عقب برداشته و به سمت اتاقم با نگاهی مستقیم به چشمانش، باعث ق

 .شروع به حرکت کردم

درک این کلمات برای من آسان نبود؛ به هیچ وجه! یک عشق نیمه تمام. دوست داشتن اورالندو، در 

توانم او را دوست داشته باشم. من یک فانی بودم و وجودم حس میشد؛ اما من از یاد برده بودم که نمی

د چه دانستم واقعا بایماندم. نفس عمیقی کشیده و در اتاق را باز کردم. نمیتا چندین سال زنده می شاید

کرد. تنها راه آن این بود که این ماجرا را فراموش کرده و با او مثل یک شخص معمولی رفتار کنم. دوست 
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 !کامنداشتم اتفاقی رخ دهد که بانو دنیرا در مورد آن حرف زده بود. یک عشق نا

شد. درب اتاق را گشوده و از جا برایم سخت تر میتحمل آن کردم و هر لحظهدر اتاق احساس خفگی می

خواست دیگر به این آن خارج شدم. زمانی که از قصر خارج شدم، توانستم نفسی تازه کنم. دلم نمی

طور که قدمی ردم. همانچشمانم را بسته و شروع به قدم زدن ک .موضوع فکر کنم؛ اما این غیر ممکن بود

 :داشتم، زمزمه کردمبرمی

 ...نباید توی دل من ریشه بزنه. نمیشه، امکان-

ی حرفم با برخورد به کسی، ناتمام ماند. زمانی که نقش زمین شدم، چشمانم را باز کرده و به اطرافم ادامه

ه هانش را قورت داد و با نگانگریستم. سیسیلیا که در کنار من و روی زمین بود، از جایش بلند شد. آب د

کردن به اطراف، سعی کرد در چشمان من نگاه نکند. خاک روی لباسش را تکاند و پس از برداشتن 

خواست با من کردم که نمیسرعت از آنجا دور شد. او را درک میسطلش که روی زمین افتاده بود، به

جا روی زمین افتاده و چشمانم را بود. همانرو شود. او به یک دوست چندین ساله خــ ـیانـت کرده روبه

شد. صدای کارلوس در باالی سرم، باعث باز بستم. هجوم افکار زیادی به ذهنم، باعث تشویش عقلم می

 .شدن چشمانم شد

 !کنی؟آنجال! تو روی زمین چیکار می-

 :ای زدملبخند خسته

 .پس از اون خواب زمستونی بلند شدی-

من کمک کند، بایستم. دستم را در دستان تنومندش گذاشته و از جایم بلند شدم.  دستش را جلو آورد تا به

 :های روی آن را جدا کنم. کارلوس لبخندی زدلباسم را تکانی دادم تا خاک

 .کردم بتونم زودتر از همه اون جاسوس رو بشناسمفکر نمی-

  .سرم را پایین انداختم

 .بر داریفکر کنم تو هم در مورد تبرئه سیسیلیا خ-
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*** 

پس از یک گشت طوالنی در باغ، به اتاق بازگشتم. هوا تقریبا تاریک شده بود و خورشید در حال غروب 

های ای که به یاد حرفگردند. لحظهها، فردا به قصر خود بازمیبود. از اوریانا شنیده بودم که او و دیگر الف

ن نهایت! اما ایشد؛ آن هم بیدلم برای اورالندو تنگ میام اوج گرفت. من واقعا بانو دنیرا افتادم، ناراحتی

عاقبت خوبی نداشت. صدای کوبیده شدن درب اتاق، مرا از فکر بیرون آورد. زمانی که به سمت درب 

نگریست. با دیدن او، کنترل خود را از دست رو شدم که داشت خیره مرا میچرخیدم، با اورالندو روبه

 :ود نشان ندادم. او قدمی جلوتر آمد و زمزمه کرددادم؛ اما هیچ حرکتی از خ

 .آنجال، من از هیچ چیز خبر نداشتم-

 .هیچ حرفی به او خیره شده بودممن بی

 ...افتاد؛ امادونم که نباید چنین اتفاقی میمی-

 :تر آمد. با نگرانی در چشمانم زل زد و گفتی حرفش را ناتمام گذاشت و نزدیکادامه

 تو ناراحتی؟-

 :ابش را دادمجو

 .کنید و همه چیز مثل سابق میشهجا رو ترک میشما فردا این-

 .ای چشمانش را بستبرای لحظه

 .باشه-

 .چشمان آبی رنگش را باز کرد

 .خوام ازت خداحافظی کنمفقط برای آخرین باره که می-

نی مدتی روی لبانم ی طوالمن هیچ حرکتی از خود نشان ندادم؛ اما او صورتش را جلو آورد و بـ ــوسه

کاشت. این باعث شد تا پاهایم شروع به لرزش کند و رنگم بپرد. دستانم را مشت کردم تا بتوانم جلوی 

ی او کنم پس خودم را از اورالندو جدا کردم. ناراحت خواستم بیشتر خود را وابستهخود را بگیرم. نمی
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 :زمزمه کرد

 .خواممعذرت می-

 .اشاره کردم آرام و ناراحت به درب اتاق

 .کنهتر میجا موندن برای من و تو کار رو سختبهتره بری اورالندو! این-

 :رو شدم. زیر لب نالیدمی مبهوت جیک روبهو زمانی که نگاهم را به سمت در کشاندم، با چهره

 !خدای من-

 .تش را گرفتاورالندو به سمت در چرخید و با دیدن جیک، دهانش باز ماند. جیک با دستانش جلوی صور

 ...خوام که...سرزده اومدم ومن...من...واقعا معذرت می-

 .گرد کند و از اتاق خارج شود که جلویش را گرفتماو خواست عقب

 .جیک! وایسا! باید با هم حرف بزنیم-

 .ی آهنین در را محکم گرفتسرش را تکان داد و دستگیره

 بهتر نیست بذاریش برای یه وقت دیگه؟-

ه سمت پنجره چرخید و نفس عمیقی کشید. او هم نگران و عصبی بود؛ دقیقا مثل من! صدایم را اورالندو ب

 .پایین آوردم

 بهتره کسی از اتفاق امشب چیزی نفهمه. باشه؟-

 .تعجب را در چشمان جیک دیدم

 .چی؟ باشه-

 .نشستمسپس با عجله از اتاق خارج شد. از شدت استرس دستم را در موهایم فرو بردم و روی تخت 

 .بهتره اصال در این مورد حرفی زده نشه-

 .اورالندو به سمتم چرخید و سرش را تکان داد

 .فقط همین رو کم داشتیم-
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 .در چشمانش زل زدم

 .جیک به کسی چیزی نمیگه-

 .نگاهش را به میز دوخت

 اما همین که همه چیز رو دید کافی نیست؟-

 .دونمنمی-

 :از جایم بلند شده و ادامه دادم

 .من باید باهاش حرف بزنم-

هیچ حرفی به من خیره شد. با عجله از اتاق بیرون رفته و مستقیم به سمت سالن جنوبی قصر رفتم. او بی

جاست. زمانی که به اتاق رسیدم، آن را کوبیدم. صدای گاه او و تیلور آنجا بود و مطمئن بودم آناقامت

 .جیک باعث شد وارد قصر شوم

 .بیا داخل-

 .که مرا دید، دست و پای خود را گم کرد زمانی

 کنی؟جا چیکار میآنجال، تو این-

 .به سمتش رفتم

 .باید با هم حرف بزنیم-

 .با اشتیاق در چشمانم زل زد

 !حتما-

 :با سرعت اصل مطلب را گفتم

 .تو باید هر چیزی رو که دیدی، فراموش کنی-

 .ابروانش باال پریدند

 .من به کسی چیزی نمیگم-
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 .فقط یه اتفاق بود این-

 ...اما چرا باید فراموش بشه؟ شما-

 .در میان حرفش پریدم

 .ما نباید با هم باشیم-

 !چرا؟ شما که هر دو اشرافزاده هستید و شاهزاده-

 .چشمانم را در حدقه چرخاندم

 ام جیک! فراموش کردی؟من یه فانی-

 .آه از نهادش بلند شد

 .متاسفم-

 .تقصیر تو نیست-

 .زل زد در چشمانم

 حاال باید چیکار کرد؟-

 .همه چیز رو فراموش کنیم-

*** 

ی سربازها پشت سرشان منتظر شاه آرنولد، بانو دنیرا، اورالندو و آنجال به ترتیب ایستاده بودند و همه

روی شاه اکنون نوبت من بود. قدمی جلو گذاشته و روبه .ها خداحافظی کرددستور بودند. پدر با تک تک آن

 .دم. پس از ادای احترام، لبخند کوچکی زدمایستا

  .شما با تمام نیرو، در جنگ به ما کمک کردید. تشکر و خداحافظی صمیمانه من رو بپذیرید-

 :شاه لبخند گرمی زد

  .اگر شما نبودید، موفقیتی هم وجود نداشت، آنجال-

 .به سمت بانو دنیرا رفتم
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 .برمهاتون رو از یاد نمیاحافظی کنم. کمکبانو، باید ناراحت باشم که قراره با شما خد-

 .او با آن چشمان پر از رمز و رازش به من خیره شد

 .گاه تصمیم غلطی نگیریات هیچامیدوارم در زندگی-

شدم. این به ضرر من بود. از این به اورالندو نزدیک میای منظور او را فهمیدم. من نباید بیشبرای لحظه

الندو ایستادم، صورتم کمی رنگ پریده بود. او به من نگاهی انداخت و برای اینکه روی اوربهزمانی که رو

 :دیگران به چیزی شک نکنند، لبخندی زد

 .تو یه همراه خوب برای ماجراجویی بودی-

زمانی که دستم را فشرد، چیزی در آن قرار داد. مثل یک تکه کاغذ بود یا چنین چیزی. به سختی لبخندی 

 :زدم

 .بتونی ولیعهد خوبی برای کشورت باشی امیدوارم-

جا کردم. زمانی که به سمت ای کاغذ را در دستم جابهدستم را از دستانش بیرون کشیدم و به طرز ماهرانه

 :حالی دست مرا فشرد و گفتاوریانا رفتم، با خوش

 !تو جون من رو نجات دادی آنجال-

 :ای کردمتک خنده

  .ار رو انجام بدمتونستم این کمن به تنهایی نمی-

 :و پس از آن نگاهی به اورالندو انداختم. پدر روبه تمامی شاهدان گفت

 .ها که در جنگ به یاری ما شتافتند آرزوی موفقیت داریمی ما برای الفهمه-

ای رنگ شدند که مقصد آن جایی در میان درختان پنهان بود. ای قهوههای سلطنتی سوار بر کالسکهالف

ها بود. جای قصر ها جای آن قصر را نیاموخته بود. این سیاست الفجز پدر، در میان انسانکس بههیچ

که کالسکه به راه افتاد، سربازها با ترتیبی بسیار دیدنی به دنبال آن ماند. پس از آنهمیشه باید پنهان می

تم که یک تکه کوچک شد. به پاکت درون دسای میبه راه افتادند. صدای پایشان باعث جذب هر شنونده
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جا آخرین جایی باشد که اورالندو را ببینم. صدای خواست اینبیش نبود، نگاهی انداختم. اصال دلم نمی

 .جیک در پشت سرم، مرا به خود آورد

 کالسکه از قصر بیرون رفت. بهتر نیست به اتاقت برگردی؟-

ها، سربازان و دوستان داشتند گفت. تمامی خدمهبه سمت جای قبلی کالسکه چرخیدم. او راست می

 :رویم ایستاد و مشغول نگریستن من شد. آه عمیقی کشیدمشدند. جیک در روبهپراکنده می

 .فردا که برسه، من کامال تنها میشم-

 .ام گذاشتاو دستش را روی شانه

 .کنم، آنجالگاه فراموشت نمیمن هیچ-

 :لبخند غمگینی زدم

 .طورمن هم همین-

 :کرد که در آن پاکت چه بود. پس ادامه دادماشت مرا دیوانه میحس کنجکاوی د

 .من دیگه میرم توی اتاقم-

سپس با سرعت از او دور شدم. زمانی که درب اتاق را گشودم، با عجله روی تخت نشسته و پاکت را باز 

 .ا با عجله خواندمکردم. در آن دو تکه کاغذ و یک گیاه عجیب بود. اولین کاغذ را باز کرده و محتویات آن ر

 کنیم. زندگی هنوز تمومآنجالی عزیز، شاید این آخرین باری نباشه که من و تو یکدیگر رو مالقات می}

های عجیبی در راه باشه و من یک روز بتونم بهت کمک کنم. برگِ درختِ بزرگ بهت نشده و ممکنه اتفاق

وش نکن که بعد از اون این حتما این نقشه رو ی قصرِ ما توی ذهنت بمونه؛ اما فرامکنه که نقشهکمک می

 {.دوستت دارم :زودی همدیگه رو ببینیم. این جمله رو یادت نرهبسوزونی. شاید بتونیم به

*** 

 فصل چهل و یک

 «تعلیم فرمانده»
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ای چشمانم را بسته و از دنیای فانی غافل شدم. شاید کمی به دور عقل بود که اولین عشق برای لحظه

ام رقم گونه عشقی در زندگیکردم که اینگاه روزی گمان نمیتا این حد از خود دور ببینم. هیچخود را 

مربوط به جنگل  بخورد. پر از ماجراجویی و در آخر نامعلوم. دیگر کاغذ را برداشته و باز کردم. یک نقشه

هم از محدود افرادی  حال بودم که منای با قلم، مشخص شده بود. خوشکه در شرق آن بود و روی نقطه

دانم. قبال چیزهایی در مورد گیاهی که اورالندو برای من گذاشته بود، خوانده بودم. هستم که جای آن را می

داد که حالم را به هم زد. های درون رودخانه را میی جلبکپس آن را در دهانم گذاشته و بعلیدمش. مزه

را در ذهنم ثبت کردم. سپس آن را با آتشی که از طریق  پس از آن با دقت به نقشه نگاهی انداختم و آن

ای گرفته و تعادلم در همان زمان، سرگیجه .های آتشین درست کردم، در بیرون از پنجره سوزاندمسنگ

 :را از دست دادم. دستم را به پنجره گرفته و خود را نگه داشتم. چشمانم را ریز کرده و زمزمه کردم

 چی؟-

  .ماندلی بود. جیک، در قصر میاین یک پیشبینی عا

 !این...این عالیه-

که درب آن را باز کردم، با خدمتکاری با عجله از اتاق بیرون زده و به سمت اتاق جیک دویدم. پس از آن

 .رو شدم که مشغول تمیز کردن اتاق او بود. با دیدن من احترامی گذاشت و دوباره مشغول شدروبه

 جیک کجاست؟-

 .را به کمرش تکیه داد کهنهجاروی بلند و 

  .شاه، ایشون رو به دربار اصلی احضار کردن-

 :زیر لب گفتم

 .کردم به این سرعت اتفاق بیفتهفکر نمی-

  .افتادسپس از اتاق بیرون آمده و روانه دربار اصلی شدم. جایی که تمام امور مهم اتفاق می

ای بزرگ و باشکوه که نزدیک دیدم. یک درب قهوه های زیبا روی آن بود را ازدرب بزرگ آن را که حکاکی
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رو خواهم شد. مطمئن بودم با باز کردن آن، با تمام فرماندهان، وزرا و در نهایت در صدر سالن، با پدر روبه

سرم  .ها درب را با تمام قدرت گشودند و دوباره در جای خود مستقر شدندگونه هم شد. خدمهدقیقا همین

ر ی آینده بود، بهایی استوار که در سطح یک شاهزاده و ملکهعمیقی کشیدم. با قدم را صاف کرده و نفس

روی پدر قرار داشتند. پدر تا مرا دید، فرش قرمز قدم نهادم. جیک و پدرش آوینگ، در آخر سالن و روبه

 .ابروهایش باال پرید

 !آنجال! چه سریع خودتو رسوندی-

جیک از دیدن من  .لبخندی زده و خود را به او رساندم فهمیدن این موضوع چندان سخت هم نبود.

تای ابرویش را باال انداخت. پدر روبه جیک شروع به صحبت کرد. صداهایی که همین لبخندی زد و یک

 .چند دقیقه پیش، آنها را شنیده بودم

جنگ به خرج  دلیل شجاعتی که درکنم، بهمن امروز در برابر تمامی فرماندهان، وزرا و پدرت اعالم می-

 کنی؟تونی در قصر به سمت یک فرمانده دست پیدا کنی. آیا این افتخار رو قبول میدادی، می

حالی دهانش باز مانده بود. زمانی که آوینگ رو به پسرش لبخندی پر از افتخار زد. جیک هم از خوش

 :ای به او زد، تعظیم بلندباالیی کرد و گفتپدرش سلقمه

 !ست، سرورماین نهایت لطف شما-

دانستد، رو به پدر با لحن از خود ای بود و سن آن را فقط شاهان قبلی میوزیر اعظم که مرد پیر و فرسوده

 :ای گفتراضی

 قربان! آیا هرکس لیاقت این سمت را دارد؟-

 .ام را سپر کردمزدم. به سمت وزیر چرخیدم و سینهمن برای نگه داشتن جیک، به هر آب و آتشی می

بینند. بخشد؟ پسر رییس قبیله توسط فرمانده ارشد، تعلیم میشاه هم چنین سِمَتی را به سادگی میآیا -

 آیا این کافی نیست؟

وزیر سرش را با عصبانیت به سمت دیگری چرخاند. شاید برای این مقام، نقشه کشیده بود. پدر با تعجب 
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، از هایی را در پیشبینی؟ وقتی چنین حرفطور خبر داردگفت، آنجال چهبه من نگریست. حتما با خود می

زبان پدر شنیده بودم، آینده را تغییر دادم. یکی دیگر از وزرا، که در سمت چپ وزیر ایستاده بود، با 

 .صدایی رسا نظر خود را اعالم کرد

 .ترین فرد لیاقت این سمت را داردقربان، شما بهترین فرد را برای فرماندهی انتخاب کردید. شجاع-

 .پدر نظر نهایی خود را اعالم کرد

 .کندی ارشد، به این سمت دست پیدا میپسر رییس قبیله پس از آموختن تعالیم الزم توسط فرمانده-

که همه سالن را ترک حالی صورتم سرخ شده و لبخندی روی لبانم کش آمده بود. پس از آناز خوش

فتم. او هم بسیار مسرور بود. دستش را گرفته و کردند، روبه پدر ادای احترام کرده و به سمت جیک ر

 :زمزمه کردم

 .بیا بریم بیرون-

 .رویش ایستاده و محکم او را در آغوش گرفتمدر اتاق او، روبه

 !مونیجا میجیک! تو این-

 .او هم مرا محکم فشرد

 .باورم نمیشه...پدر به من چیزی نگفته بود-

 .کردممن اصال به این موارد دقت نمی

 !ین واقعا عالیها-

 :از او جدا شده و کمی خود را عقب کشیدم. جیک از روی هیجان گفت

 .من یک فرمانده میشم آنجال. تیلور حتما با فهمیدنش عصبانی میشه-

 .چشمانم را در حدقه چرخاندم

 .بهتر از این نمیشه. یه دعوای دیگه در حال وقوعه-

ایی آشنا در میان آن پدیدار شد. تیلور با سرعت خود را هشدت گشوده و چهرهدر همان زمان درب اتاق به
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 .به جیک رساند و آرام به سر او کوبید

 تو باز هم بدون من همه چیز رو تصاحب کردی؟-

 .ای کرد و دستی به سرش کشیدجیک ناله

 ای به سر من کوبیدی؟با کدوم اجازه-

 .تیلور چشمانش را ریز کرد

 !چی؟-

 :ای غرشی سر دادو با لحن مسخرهجیک بادی به غبغب انداخت 

 ام؟فراموش کردی که من یک فرمانده-

زمانی که به سمت دیگری  .سعی کردم آنها را تنها بگذارم تا مثل اولین دیدارمان خود را به کشتن ندهم

 :نگریست. پرسیدمچرخیدم، با اسکارلت روبه رو شدم که داشت با سرخوشی آن را می

 جا میری؟تو هم از این-

 :آه عمیقی کشید

 !محبورم-

 .امیدوارم دوباره ببینمت-

 .طور؛ اما نه برای دردسرمن هم همین-

*** 

جز جیک باقی نمانده بود. تیلور و کارلوس به همراه قبیله خود بازگشته بودند و کس بهاکنون دیگر هیچ

دید و وقت د آموزش میهای خود بود. این روزها جیک، توسط فرمانده ارشدنبال ماجراجوییاسکارلت به

گذرانی داشت. قصر به حالت اولیه خود بازگشته و آرامش باز هم روی خود را به ما نشان کمی برای خوش

داده بود. مشغول خواندن کتابی، در کنار پنجره بودم که کسی سراسیمه وارد اتاق شد. او جیک بود که 

 ش گِلی بودند. آه عمیقی کشید و نوشیدنیهایرسید. صورتش عرق کرده بود و لباسخسته به نظر می
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 :نیم نگاهی به من انداخت و پشت میز نشست. کتابم را بسته و از او پرسیدم .درون دستش را تکانی داد

 .امیدوارم جا نزده باشی-

 .شیشه را روی میز گذاشت و راحت به صندلی تکیه داد

 !رحمهکردم از پسش برمیام. اون خیلی بیفکر می-

 .حوصلگی چرخاندمبا بی سرم را

 .اون معلم بدیه-

 .تکیه را از صندلی گرفت و به سمت من خیز برداشت

 !فرمانده رو میگی؟-

 .روی میز خم شدم

 .من یه دختر هفده ساله بودم که تمرین رو شروع کرد؛ البته نه در حد تو-

 !ایهاون واقعا حرفه-

 .تو ثابت میشه گذره این موضوع بیشتر بهدونم. هرچه بیشتر میمی-

 .دمشدیدمش، حتما عاشقش میاما اون یه زنه؛ خیلی هم زیباست. اگر در لباس یک بانوی اشرافی می-

 .بس کن جیک. اون که یه دختر بیست و چند ساله نیست-

 .خدای من! این وحشتناکه! اون همسر داره. تو من رو وادار کردی که شکست عشقی بخورم-

 .به او انداختم ایزیر چشمی نگاه خصمانه

 خستگی به ذهنت فشار آورده؟-

 .اش زداش را به شقیقهانگشت اشاره

 .تا حدودی-

 .پس باید استراحت کنی-

  .انگیختای درنگ کرد و در فکر فرو رفت و این داشت کنجکاوی مرا برمیبرای لحظه
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 اتفاقی افتاده؟-

 .صدایش را کمی پایین آورد

 ...گفتها شنیدم که میچند روز پیش، از یکی از خدمه-

 :ی کنجکاو مرا دید، ادامه دادکه چهرهو باز هم سکوت کرد. پس از آن

 .شاه؛ یعنی پدرت، تصمیم به ازدواج دوباره داره. همه میگن این سرزمین به یه ملکه نیاز داره-

 شاید . اصالاصال نظری راجع به این مورد نداشتم. پدر حق داشت در انتخاب وجود ملکه تصمیم گیری کند

 .ها همه یک شایعه بوداین

 .ها قابل اعتماد نیستجیک، این حرف-

 اما اگه باشه چی؟-

 .هایم را درون هم قفل کردمدست

 .اون حق داره برای کشورش انتخاب کنه و من جلودارش نیستم-

 موافقتت سطحیه؟-

 .نه! من فقط قصد دخالت رو ندارم-

 .اش را جمع کردبا نگرانی چهره

 کنی؟یه مادر خوانده رو قبول می تو-

 .صورتم را خنثی نشان دادم

 .ها دنبال دردسر نیستندها؛ مثل افسانهی مادر خوندههمه-

 .باید ازش سر در بیاری-

 .کنمحتما این کار رو می-

 .اش را برداشت و از جایش بلند شدی نوشیدنیاو شیشه

 باید از فرمانده بپرسم؟-
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 .چشمانم را ریز کردم

 .اون بهت جوابی نمیده-

 .زدمباید حدس می-

 :رفت، گفتطور که بیرون میگرد کرد. همانسپس به سمت درب عقب

 .بینمتبعدا می-

افتاد؟ من فقط داشتم خود را ها بود چه؟ اصال آیا واقعا این اتفاق میاگر واقعا او یک نامادری مثل افسانه

ه بارها اورالندو را دیده بودم. دلم برایش تنگ شده بود، کردم. چشمم به پنجره افتاد. جایی کخسته می

ها تق در مرا به خود آورد. سرم را چرخانده و با یکی از خدمهدر همان زمان، صدای تق !آن هم بسیار زیاد

 .رو شدم. آرام و خجالت زده داخل شد و سرش را پایین انداختروبه

 .بت کننخوان در اتاق خودشون با شما صحبانو، شاه می-

اگر اشتباه نمیکردم، حتما در مورد نامادری بود. دختر جوان که معلوم بود تازه کار است، پس از تعظیمی 

کوتاه از اتاق خارج شد. از جایم بلند شده و به سمت اتاق پدر حرکت کردم. پس از کسب اجازه از پدر، 

 .شده بود ای خیرهوارد اتاق شدم. او پشت میز نشسته بود و متفکر به گوشه

 !پدر-

 :او با شنیدن صدای من، سرش را باال آورد و لبخندی زد

 !آنجال-

 :ی حرفش را با کمی تردید دادی اتاق رفت. ادامهاز جایش بلند شد و به سمت پنجره

 .باید باهات صحبت کنم-

 .زمانی که در پشت سرش ایستادم، شروع به صحبت کرد

 .ر قصر تصمیماتی دارنوزرا، در مورد وجود ضروری یه ملکه د-

 .کم جلو برومسعی کردم کم
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 نظر شما چیه؟-

 .ها خیره شده بودبه دور دست

  .های من هستندی ثباته. وزرا تنها پشتیباناین مایه-

 .دونمپدر! من در مورد ملکه، همه چیز رو می-

 .نگاهش را از بیرون گرفت و به سمت من چرخید

 !واقعا؟-

 مشکل این موضوع چیه؟-

 خوای بگی که...مشکلی با این موضوع نداری؟می-

 .هایم را باال انداختمشانه

 !معلومه که نه-

 .اما این موضوع ممکنه برات خوشایند نباشه-

 .ی هفت ساله نیستم که از نامادری بترسمطور نیست پدر. من یه دختر بچهاین-

 .کنیطور فکر میحالم که اینخوش-

 ملکه انتخاب شده؟-

 :کثی کوتاه گفتپس از م

 .دختر وزیر اعظمه-

 .ترین خبری بود که امروز شنیده بودمچشمانم را گرد کردم. این وحشتناک

 !چی؟! خدای من-

 !این به نفع خاندان سلطنتیه-

 جز شما چه کسی از خاندان مونده؟گیره؟ ولی بهپس این ازدواج فقط برای قدرت صورت می-

 .ی این کشور بشی، پشتوانه داریست. زمانی که ملکهتو! این برای تو یه اتفاق شوم نی-
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 .چشمانم را در حدقه چرخاندم

 .چه کسی بهتر از شما پدر؟ باشه. من کوتاه اومدم. پس بهتره برم-

 .پس از تعظیمی کوتاه، از اتاق خارج شدم

*** 

اگر دوباره او را شاید  .حال بودمآمد و من از این بابت بسیار خوشاورالندو حتما برای این مراسم می

کرد؛ اما دست خودم نبود. جیک پس از شنیدن این خبر، نزدیک دیدم، دوست داشتنم بیشتر فوران میمی

ـمد. همه چیز سریع اتفاق افتاد و تصمیم گرفته شد تا بود غش کند! او اصال از وزیر اعظم خوشش نمی

ها انداختم. نگاهم ا باز کرده و نگاهی به آنکمد پر از لباسم ر .هرچه زودتر مراسم تاج گذاری برگزار شود

ها رفته بودم. ناخواسته لبخندی روی لبم شکل گرفت. باز هم آشامبه زرهی افتاد که با آن به جنگ خون

خاطراتی ناب در ذهنم شکل گرفت. سعی کردم دیگر به اورالندو فکر نکنم. پوفی کرده و لباس را به جای 

 .که آماده شدم، خود را با عجله به سالن اصلی قصر رساندماصلیش برگرداندم. پس از آن

شاید برای دیدن  !قبل از شروع مراسم، در جای خود ایستاده و لباس خود را تکاندم تا کمی برق بزنم

که وارد سالن شد به هایم تند بود. جیک پس از آنهایم سرخ شده و نفساولین نامادری بود که گونه

 .او بودسمتم آمد. او هم کنجک

 !دونی، من حس خوبی راجع به نامادریت ندارممی-

 .با چشمانم، سروگوشی آب دادم

 .منم مثل تو-

 .صدای جیک گرفته شد

 امروز اورالندو هم حضور داره. درسته؟-

 .دست از نگاه کردن به اطراف برداشته و به سمتش چرخیدم. از جلد کنجکاو بودن خود بیرون آمدم

 .کر کنمخواد بهش فدلم نمی-
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 .کنمدرکت می-

 .بحث را عوض کردم

 .ی پدر پیدا میشهبهتره بری و سر جای خودت بایستی. االن سروکله-

  !اوه-

جا ببینم. در همان زمان شاه توانستم او را از همیناو باعجله به آن سمت فرش قرمز رفت و ایستاد. می

ای شروع به تپیدن کرد. پس از آن دو، اوریانا وارد آرنولد و بانو وارد سالن شدند. قلبم به طرز شوکه کننده

ام هصورت خودکار چهرکس وارد قصر نشد. بهقصر شد. با کنجکاوی تمام به پشت سر او نگریستم. هیچ

 ...در هم رفت. شاید او بخاطر من نیامده بود. شاید هم

 "است؟پس اورالندو کج"کرد:خوانی میچشمم به جیک افتاد که در آن سر سالن، لب

 "دونمنمی"جوابش را دادم.

روی من ایستادند. در همان زمان پدر با اقتدار وارد سالن اش آن سوی سالن، دقیقا روبهشاه و خانواده

هایش را پشت کمرش در هم شد. همه ادای احترام کردند. او به صدر سالن رسید و طبق معمول دست

ها دی باز شد. زنی با اقتدار وارد سالن شد که خدمهقفل کرد. پس از سکوتی طوالنی، درب با صدای بلن

موهای  .پشت سر او صف کشیده بودند. چشمان زیتونی رنگش، تمام ابهتش را در خود ذخیره کرده بود

بلوندش را که باالی سرش جمع کرده و آن را به تاجی مزین کرده بود، بیشتر باعث جذابیت او میشد. لب 

خوانی عجیبی داشت. سن او کمتر از پدر اش، با پوست سفیدش همدهی رنگ پریهای کوچک و غنچه

، های سبز بودبود؛ اما نه تا حدی که حالم از آن به هم بخورد. لباس شیری رنگ دنباله دارش که پر از گل

زمانی که به پدر رسید،  .ی خود کرده بود. میشد برق را در چشمان وزیر اعظم دیدی نگاه ها را خیرههمه

چشمم به اوریانا افتاد که مشغول نگاه به آن دو بود. شباهت  .ها باال رفتاو را گرفت و آرام از پله دست

زدم و از اندکش به اورالندو، باعث شد تا به یاد او بیافتم. اگر اکنون اینجا بود، در چشمانش زل می

 ...بردم؛ امادیدنش لذت می
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؟! بینیبود تعادلم را از دست بدهم. باز هم یک پیشموقع عصبانی شدم. نزدیک ی بیاز آن سرگیجه

 !های نارگیلی که روی صورتم سایه انداخته بودند. صدای دریا و موجدرخت

پسری که در کنار من ایستاده بود، مرا گرفت تا تعادلم را از دست ندهم. چشمم به جیک افتاد که با 

ش را ندهم. تعادلم را برگردانده و ایستادم. تصمیم گرفتم تا جواب "چی شد؟"تعجب به من زل زده بود.

 :پسر جوان زمزمه کرد

 شما حالتون خوبه؟-

 .ی تایید تکان دادماش انداخته و سرم را به نشانهنیم نگاهی به صورت رنگ پریده

*** 

 .جیک شنلش را باز کرده و آن را روی تختش پرت کرد

 !یاون فقط به دنبال قدرته؛ البته امیدوارم ناراحت نش-

سپس لباسش را در یک حرکت بیرون آورده و آن را هم روی شنلش انداخت. حال فقط یک لباس نازک و 

 .گشاد به تن داشت

 .زنمدونم میاورالندو بخاطر تو نیومده بود؛ البته من این حرف رو طبق چیزایی که می-

 :ی حرفش را زدپس از آن به سمت من چرخید و با تعجب ادامه

 ن نامادری جدید، شوکه شدی که نزدیک بود از حال بری؟اونجا از دید-

 .ی تخت بلند شده و دستم را به کمرم زدماز گوشه

 .اون رو تا این حد ترسناک دیدی؟! من یه پیشبینی کردم-

 .هایش شدتخت نشست و مشغول باز کردن چکمه روی

 واقعا؟ این بار چی دیدی؟ یه خون آشام دیگه؟-

 .گیل بودم و...صدای موج! آره خب، صدای دریا بودهای نارمن زیر درخت-

 :ای کردتک خنده
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 .خواد تو رو ببره گردشنامادریت می-

 .ام گرفتاش خندهاز این طرز فکر احمقانه

 جیک، تو دلت برای خانوادت تنگ نمیشه؟-

 ها نمیری؟الف خواد دوباره برگردم و با تیلور دعوا راه بندازم. راستی، به دیدنبیشتر از همه دلم می-

 .کننها معموال وقتشون رو اینجا تلف نمیاون-

 .میشه گفت کارشون درسته. حاال دیگه پای یک ملکه اومده وسط-

 .ها را به سمتی پرت کردهایش، آناو پس از موفق شدن در باز کردن چکمه

 .خدای من! این کارها از یه فرمانده بعیده-

 .دم. او سرش را خاراندهایش اشاره کرسپس به لباس و چکمه

 .من که هنوز فرمانده نشدم-

 خوای؟خوای گزارشت رو به فرمانده ارشد بدم، مینظم، یه چیز ضروریه. تو که نمی-

 .چشمانش را گرد کرد

 .کنمنه! من همین االن اتاقم رو مرتب مینهاوه نه-

 .ای کرده و از اتاقش بیرون آمدمخنده

*** 

 فصل چهل و دو

 «امادریی نملکه»

ها بود. پس از ی جدید، در پشت پنجره مشغول آب دادن به گلملکه .پس از کوبیدن درب، وارد اتاق شدم

 .که متوجه ورود من به اتاق شد، ظرف آب را زمین گذاشت و به این سمت چرخیدآن

 شاهزاده؟-

 .تعظیم کوتاهی کردم
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 !ی جدیدملکه-

 .ترسیدممیلبخندی زد و جلو آمد. از آن حرکات آرامش 

 .در موردت شنیده بودم، آنجال. دوست داشتم تو رو از نزدیک ببینم-

 .این نظر لطف شماست-

 .تونه دردسر ساز بشهای و این...میی آیندهتو ملکه-

 :با تعجب سرم را باال آوردم

 !چی؟-

 هاش باشه؟تونه با تو ازدواج کنه در صورتی که خون اشراف در رگچه کسی می-

 بود؟اید نگران این چیزها میاو چرا ب

 ...درسته پدر اقوامی نداره؛ ولی-

 .اساین هم نگران کننده-

 :نفس عمیقی کشیدم

 ...و این دلیل نمیشه که-

 !من قصد بدی نداشتم آنجال-

 .از این نشودتر آوردم تا عصبانیتم بیشصدایم را پایین

 .دونم بانومی-

ماندم، معلوم نبود چه جا میی دیگر آن. اگر تا چند دقیقهپس از تعظیمی کوتاه، از اتاقش خارج شدم

خواستم به سمت اتاق بروم که کامال پشیمان شده و از  !افتد. این هم از اولین دیدارِ مزخرفاتفاقی می

های جیک را ببینم. پس به سمت شرق قصر به راه افتادم؛ جایی قلعه خارج شدم. دوست داشتم تمرین

جا رسیدم، جیک را از دور دیدم که مشغول شمشیر که به آنتمرین بودند. پس از آنکه سربازها مشغول 

زدند، کامال برعکس من! جیک تا مرا دید لبخندی زد و زنی با فرمانده بود. هردوی آنان ماهرانه شمشیر می
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غرور از اقدام بعدی فرمانده غافل شد. فرمانده شمشیر را روی گلوی او گذاشت و با صدای بلند و م

 :اش گفتهمیشگی

 !توی میدون نبرد، هر حواس پرتی مساویه با پر کشیدنت به سمت آسمون-

 :شمشیرش را از روی گلوی جیک که مشغول نفس نفس بود، برداشت و ادامه داد

 .بینمتجا میفعال کافیه. بعد از ظهر همین-

د و ر را به سمتی پرتاب کرسپس با تعظیمی کوتاه به سمت من، میدان کوچک را ترک کرد. جیک شمشی

 .به سمتم آمد

 .جا ببینمفکر کنم باید وسط جنگ، نباید تو رو این-

 .ی اون اتاق رو نداشتممن منظور بدی نداشتم. فقط حوصله-

 طور! اولین دیدار خوب پیش رفت؟که این-

 :پوفی کردم

 .مزخرف بود-

 واقعا؟-

 .خود را به من رساند روی میدان بود، نشستم. جیک همروی سکویی که روبه

 !کنه. اون هم برای ازدواجاون معتقده که هیچ انسانی در حال حاضر، با من برابری نمی-

 .کردم براش اهمیتی داشته باشهفکر نمی-

 .اما داره. فکرش رو بکن که من با یکی از پسرای وزرا ازدواج کنم-

 .فرا گرفت. جیک صورتش را جمع کردای به یاد اورالندو افتاده و عذاب وجدان، مرا برای لحظه

 .از همشون متنفرم-

 اما اگه اون صاحب فرزند بشه چی؟-

 و یه پسر؟-
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 .هنوز هم اولویت با منه-

 !کامال درسته-

 .از جایم بلند شدم

 .باید برم به اتاقم. تو هنوز هم به تمرین نیاز داری-

 .خوادفکر کنم فرمانده من رو زنده نمی-

راهی اتاق خود شدم. وقتی به اتاق ملکه رسیدم، متوجه حضور دو الف نگهبان در کنار ای کرده و تک خنده

جا ام بدجور تحریک شده بود، پس هماندرب شدم. الف؟! شاید شاه ارنولد بود و یا ملکه. حس کنجکاوی

د. اورالندو ایستاده و منتظر ماندم. پس از دقایقی، درب اتاق باز شد و...اورالندو و ملکه از آن خارج شدن

 :که هنوز متوجه حضور من نشده بود، با لبخندی روبه ملکه گفت

 .از دیدنتون بسیار خرسند شدم، بانو-

 :ملکه هم جوابی به او داد

 .طور، شاهزادهمن هم همین-

اش بسیار خوشحال بودم. مثل این بود که حس کنم لبخندی زیبا روی لبانم پدید آمده از دیدن دوباره

داشتم. هرچه بود، بودن نباید از او چنین انتظاری می .ینطور نبود. او حتی به دیدن من هم نیامداست؛ اما ا

ما با یکدیگر از محاالت بود. آب دهانم را قورت داده و خودم را پشت اولین ستون پنهان کردم. آه عمیقی 

 :گوشم گفتطور به دیوار ها زل زده بودم که صدایی کنار جا ماندم. همینکشیده و همان

 کنی؟جا چیکار میمیشه بپرسم این-

های تیزش مرا بیچاره کرد. نگاهی به آن با ترس به سمت صدای اورالندو چرخیدم. باز هم آن گوش

اش غیر ممکن بود. دوست نداشتم که او فکر کند در چشمان آبی رنگ و عجیبش انداختم که فراموشی

  .این مدت به فکرش بودم

 م؟نباید اینجا باش-
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ها. شاید اورالندو آنها را کس در سالن نبود؛ حتی محافظای به اطراف کردم. هیچسپس نگاه کنجکاوانه

 .بیرون فرستاده بود

 باید برای دیدن ملکه میومدم. راستی با اون کنار میای؟-

 :ای از سر لجبازی سر دادمخنده

 !اون یه نامادریه-

 و بدجنس؟-

 .کم کنه خواد شر من رونه! فقط دلش می-

 :لبخندی زد

 !ایطور؟ تو یه شاهزادهواقعا؟ چه-

اش تنگ شده بود. دلم ی راستم را به ستون تکیه دادم. دلم برای چهرهبه سمتش چرخیده و شانه

  .خواست تا چند روز به آن صورتش زل بزنممی

ی رجهدر د کنه من برای جانشین بودن شخص مناسبی نیستم. همسری مناسب برای منشاید فکر می-

 .اول قرار داره

  .لبخندش آرام آرام محو شد؛ ولی تغییر دیگری در صورتش ایجاد نکرد. کمی جدی و خشک ایستاد

 !من باهاش موافقم-

 !خواست در این بحث کنم؛ اصالبا این حرف او، کمی خود را عقب کشیدم. دلم نمی

 .ند های اون، امپراطور و یا امپراطریس شدندونم چی باید بگم. شاید در آینده فرزمن...من واقعا نمی-

 .افتهاین اتفاق نمی-

 .و آینده هم قابل پیشبینی نیست -

 .اما شاید دیدی که چه کسی قراره در آینده بر این سرزمین فرمانروایی کنه-

  .شاید تا اون موقع زنده نباشم-
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 .و اورالندو ناراحت به طرز عجیبی بحث فانی بودن را پیش کشیدم. من واقعا عصبانی بودم

  !آنجال-

 .خواد این اتفاق بیفتهمن فقط دلم نمی-

 .تونی هیچ چیزی رو تغییر بدیتو نمی-

 .رفتصدایم هر لحظه باالتر می

 .تونهولی اون ملکه می-

 .اما او خواست مرا آرام کند

 تو از چی ناراحتی؟-

 !از دست تو، خودم و مرگ-

طور کارم سخت تر میشد. به او زل زدم داشتم گریه کنم، شاید اینفکم کامال منقبض شده بود. دوست ن

 .اش را در ذهنم ثبت کنمتا چهره

 .میرنهمه یه روز می-

 .طور و چه زمان بمیرناما بستگی داره که چه-

 .این قابل تغییر نیست-

 .کنهبله! و اینه که من رو عصبانی می-

  !ام، آنجالی تو عصبانیمن هم به اندازه-

 .زدیک بود اشکم درآیدن

 !خواممن این چیز ها رو نمی-

 :ای با دستانش، صورتم را قاب گرفت و زمزمه کرداورالندو برای لحظه

 .امهبهرشاید من بتونم خیلی بیشتر از تو زندگی کنم؛ ولی... از خیلی چیزهایی که تو داشتی بی-

  .هایم را پاک کردمسرم را پایین انداخته و فورا اشک
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 !رام مهم نیست؛ فقط همینب-

 .دستانش را از روی صورتم برداشت

 ی این سرزمین میشی. چی بهتر از این؟فکرش رو بکن! تو ملکه-

 .فکم منقبض شد

 .ها میشیتو هم شاه الف-

 :پس از مکثی نسبتا طوالنی جوابی به من داد

  !آره-

 .شدندهایم باز نمیقدمی به عقب برداشتم. مشت

 !رو فراموش نکن؛ حتی هزار سال بعد پس هیچ وقت من-

گاه دوست نداشتم او را ببینم و بدانم که رسیدن ما به یکدیگر ه اشک کوچکی از چشمانم چکید. هیچقطر

ناممکن است. اورالندو به سختی آب دهانش را قورت داد و زیر چشمی اطرافش را دید زد. وقتی مطمئن 

 .را به سمت من چرخاند شد که کسی این اطراف نیست، دوباره صورتش

 از کجا معلوم که مرگ زودتر از تو به سراغ من نیاد؟-

ه ترساند. دوباره قدمی باز شنیدن این حرف شوکه و عصبانی شدم. حتی فکر کردن به پیامدش هم مرا می

 .ام را باز کردمهای قفل شدهسمت جلو برداشتم و دندان

  .ماستاورالندو، تو چنین حقی نداری! این طبیعت -

  .انتظار شنیدن چنین حرفی را نداشت. خودش را به من رساند و بازوهایم را گرفت

 .کردماگر حتی یه راه توی دنیا باشه تا مارو به هم برسونه، ازش دریغ نمی-

 .ام، به حالت عادی خود بازگشتندهای منقبض شدهماهیچه

 .بهترین راهش اینه که...این مسئله رو فراموش کنیم-

 .دونی که فراموش این موضوع غیر ممکنهدت هم میخو-
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 .باز هم عصبانی شدم

 کار بهتری از دستم برمیاد؟-

 ...متاسفانه؛ نه-

 :ها فشرد، ادامه دادکه آنهایش از روی بازوهایم افتادند و به سمت دستانم رفتند. پس از آندست

 .آینده غیر قابل پیشبینه-

 .سرم را نزدیک صورتش بردم

 .روز در این زندگی فانی به کمکت نیاز داشته باشم اگه یک-

 .ی حرفم را بزنمنگذاشت ادامه

 !به کمکت میام، تا آخرین لحظه-

ها را به سمت لبانش سوق دادم. سرم را به صورتش نزدیک نگاهی به چشمانش انداخته و سپس آن

شیدم. سرم را پایین انداخته و آرام ی آخر، خودم را کنار ککردم. او هم خود را به من رساند؛ اما در لحظه

خواست دیگر به این موضوع فکر کنم؛ ولی نمیشد. کاش میشد او را فراموش کرد. از او دور شدم. دلم نمی

که وارد اتاق شدم، در را محکم به هر حال، رسیدن من به جاودانگی تا حدودی غیر ممکن بود. پس از آن

اورالندو، ملکه و ازدواج! اکنون بیشتر از هر موقع دیگری گیج شده کوبیدم. از سر عصبانیت بود. از طرفی 

  .بودم

 :رفتم، زمزمه کردمطور که به سمت پنجره میهمان

 ...بهــ. بهش فکر نکن! بهش فکر نکن-

 :زمانی که در جای خود ایستادم، صدای جیک را شنیدم. در همان زمان کسی وارد اتاق شد

 .ی که اورالندو توی قصرهکردم خبر دارفکر می! آنجال-

های طبق معمول با لباس. به سمتش چرخیدم. درون ذهنم آشوب بود؛ آن هم بیش از هر وقت دیگری

 .رزمی آمده بود
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 .من اون رو دیدم-

 .رویم ایستادبه سمتم آمد و روبه

 بذار ببینم، تو حالت خوبه؟. کنمام که تو رو غافلگیر میکردم اولین نفریفکر می! اوه-

 .هایی که تا چند ثانیه پیش درهم بودند را باز کردماخم

 .اتفاق خاصی نیفتاده-

 .خودش را روی تخت پرت کرد

 .کنهداد میجز اینکه ناراحتی توی چشمات بیبه-

 .امیدوارم درکش برات سخت نباشه-

 .کنمدرکت می! نیست آنجال-

 .خواد به این موضوع فکر کنماصال دلم نمی-

 .ا تکان دادمدستم را در هو

 .کنهچون ناراحتی من رو بیشتر می-

 .ابروانش باال پریدند

 .سیسلیا خدمتکار مخصوص ملکه شده. پس بذار یه چیزی رو بهت بگم! حرفت منطقیه-

 .اش میشد فهمید از حرفی که به زبان آورده است، راضی نیستاز چهره

 .امو من االن بیشتر از ناراحت بودن عصبانی-

 رالندو؟از دست او-

 :صورتم را جمع کردم

 !چی میگی جیک؟-

 .اش دیگر خونسرد نبودچهره. از جایش بلند شد و به سمتم آمد

ربه تونه بهت ضاین می. درسته که دوستش داری؛ ولی این دلیل نمیشه که از اتفاقات قصر غافل بشی-
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 .بزنه

دایم ص. ای غافل شدن از دیگر امور نبودمن اورالندو را دوست داشتم؛ ولی این دلیل خوبی بر. حق با او بود

 :را مالیم کردم

 .خواممن واقعا معذرت می-

 .یدپراو واقعا عجیب بود که از بحثی به بحث دیگر می. لبخندی زد و دوباره در جلد خونسردش فرو رفت

 !من از سیسلیا متنفرم-

ی حرفش را پس از دیدن او ادامه جیک. او سیسلیا بود. در همان زمان یکی درب اتاق را کوبید و وارد شد

 .زد

 .و هنوز هم روی حرفم هستم-

 !او حتی تا قبل از این، به من نزدیک هم نمیشد. جا تعجب کردمبا دیدن سیسلیا در آن

 !سیسلیا-

 .رنگش پریده بود؛ ولی هنوز هم سعی داشت آرامش خود را حفظ کند. او به سمتمان آمد

 .؛ ولی باید باهات حرف بزنممتاسفم که به اینجا اومدم آنجال-

 .جیک دست هایش را در هم قفل کرد

 .کنمپس من رفع زحمت می-

 .سیسلیا با برداشتن اولین قدم جیک، دستش را محکم گرفت

  !نه-

ه سمت من سپس ب. سیسلیا آرام و با خجالت دستش را کشید. جیک با نگاه بدی به دست سیسیلیا زل زد

 :تچرخید و با صدای آرامتری گف

 ...ی جدیدملکه-

 .جیک با عصبانیت در میان حرفش پرید
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 کنه؟اون چی؟ بذار ببینم اصال خدمتکار شخصی ملکه توی این اتاق چیکار می-

 :رو به جیک غرشی سر دادم

 .خوادباید ببینیم چی می! جیک-

 .نفس عمیقی کشید تا بیش از این عصبانی نشود

 ؟ای ندارهاز کجا معلوم که باز هم نقشه-

 .سیسلیا که سعی کرد آرامش خود را حفظ کند

 .من برای هرکاری که کردم دلیل دارم-

 .جیک دست به سینه، به سمتش چرخید. ها بودم؛ فقط تا حدودیگر دعوای آنمن فقط نظاره

 حتی مرگ خواهر من؟-

 :سیسیلیا با ناراحتی و پس از مکثی کوتاه گفت

 ...خوام؛ ولیمن معذرت می! یکمن هیچ دخالتی در مرگ خواهرت نداشتم ج-

 :با صدایی بلند در میان حرفش پریدم

 میشه بگی دقیقا چی شده؟! کافیه-

 .نگاهش را با دلخوری از جیک گرفت و به سمت من چرخید

دونم اون دلیل چی بود؛ ولی اول باید به من نمی. اون برای اینکه من رو خدمتکار خودش کنه، دلیل داشت-

 .های اون و پدرش رو شنیدما حدودی صحبتمن ت. اعتماد کنه

 :پرسیدم. شاید خیلی بدتر از ورود او به قصر. در مورد این موضوع حس بدی داشتم

 و بعد؟-

 :که وقت را تلف کند، لب به سخن گشودسیسیلیا بدون آن

پدرش  اون به. دونم چی بوداصال نمی... اصال. کردندونی، اونا در مورد یه اتفاق صحبت میخب می-

 ".خوام مشکلی پیش بیاد، پس باید صبر کنمنمی"گفتمی
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 :جیک چشمانش را ریز کرد و شکاک گفت

 اصال مدرکت برای این حرف چیه؟-

 :که سرش را به سمت او بچرخاند، گفتسیسیلیا بی آن

  .تونید حرف من رو باور نکنیدشما می-

 .اهمیتی به این حرف او ندادم

 کاری صبر کنه؟  چرا ملکه باید بخاطر یه-

 :جیک بدبینانه گفت

 !شاید یه شورشه-

 :پس از مکثی کوتاه جوابی به او دادم

 چرا برای یه شورش نباید مشکلی پیش بیاد؟-

 :سیسیلیا وارد بحث شد

 .ریزی شده بودورودش به قصر، از همون اول برنامه. تر دارهی بزرگشاید اون یه نقشه-

 .ام را متفکر گرفتمچهره

 نیست بیشتر سر در بیاریم؟ بهتر-

 .جیک به سیسیلیا اشاره کرد

 .من که امیدی ندارم! اون؟-

 .من هم به سیسیلیا اشاره کردم

 شناسی؟ای رو میراه دیگه-

 ...ما باید...اعتماد به اون کار آسونی نیست-

 :سیسیلیا در میان حرفش پرید

کنی چه بالیی اون رو کردم، فکر می ینیاگه ملکه بفهمه که من خبرچ. های دیگه اونجا نبودنخدمه-
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 سرم میاره؟به

 .جیک سرش را جلو برد و به او زل زد

 .اهمیتی نداره-

 :او خشمگین به جیک نگاهی انداخت و سپس روبه من گفت

 .ای فهمیدم حتما بهت اطالع میدم آنجالاگر چیز دیگه-

گر رفتن او بود، با روی برزخی به رهی آخر نظاجیک که تا لحظه. سپس با سرعت از اتاق بیرون رفت

 .سمت من چرخید

  .طور به همین سادگی بهش اعتماد کردی؟ا ون کسی بود که به من، تو و بقیه خــ ـیانـت کردچه-

  .اون توی مرگ اوشا هیچ دستی نداشت! جیک-

 .اما ارنست رو توی قصر آورد-

 .به ما نشون داداون حتی جای اوریانا رو هم ! خواد جبران کنهشاید می-

 .این دلیل خوبی نیست-

 .دزدهکارش چیزی از ما نمیاون که با این-

 .کنهولی به همین راحتی دید تو رو نسبت به ملکه جدید عوض می-

 .کنهطور فکر میتنها راهش اینه که ببینم اون ملکه راجع به من چه-

 :حق به جانب گفت

 !کامال درسته-

**** 

 محتوای. ی کوچک اسرارم انداختمرا درون صندوقچهی به نامه اورالندو انداخته و آنبار، نگاهبرای دومین

که آن را در پس از آن. ی اورالندوفقط یک گردنبند که مخصوص مادرم بود و نامه. خاصی درون آن نبود

ود ن بدید، ممکاگر کسی آن نامه را می. جای مخصوص خود، یعنی زیر تخت گذاشتم، از اتاق بیرون زدم
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ی راه بیرون رفتن از قصر، کسی مرا از پشت سر در میانه. همه مثل جیک نبودند. که برایم دردسر بتراشد

زمانی که برگشتم، با آلیس مواجه شدم که طبق معمول با یک مار دور گردنش داشت به من . صدا زد

ن منتظر او نمانده و قدم بعد برای همی. من واقعا از مار متنفر بودم، مخصوصا رنگ زرد آن. شدنزدیک می

 .است، نقش بر زمین شدمکه فهمیدم زیر پایم پله بودهپس از آن. را برداشتم که پایم در هوا معلق ماند

از جایم بلند شده و دستی به سرم . ها زیاد نبود و باعث شد تا بتوانم خود را از خطر نجات دهمتعداد پله

خواستم آه و ناله را شروع کنم که صدایی آشنا از پشت ستون ها . دکرای از آن کمی درد مینقطه. کشیدم

 .به گوشم خورد

*** 

 فصل چهل و سه

 «نقشه»

 .رسیدها در سمت شرق من به گوش میصدای ملکه، در پشت ستون

 .کنممن عجله شما رو درک نمی-

 .وزیر اعظم، پدر او هم حضور داشت

 ماری، اگه اتفاقی بیفته چی؟-

 :، آلیس، دقیقا در کنار گوشم گفتدر همان زمان

 حالت خوبه؟-

رو شدم، خودم را عقب کشیدم، لب هایم را تاب داده و وقتی به سمتش چرخیده و با آن مار بدقواره روبه

 :زمزمه کردم

 !اون رو ببر عقب! هیس-

یم ش هاباز هم گو. رو شد با تعجب خود را عقب کشید و سکوت کردبهمن رو وقتی با چشمان گشاد شده

 :ملکه کمی نگران بود. را تیز کردم تا چیزی بشنوم
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 ...ما هیچ نقشی نداریم؛ ولی اگه کسی اون نقشه رو پیدا کنه-

 .پدرش در میان حرفش پرید

 .یادت نره که اون خطرناکه. برهی لعنتی بویی نمیکس از اون نقشههیچ-

 .اما ملکه مغرورترین شخصی بود که تا کنون دیده بودم

 .به خودم اعتماد دارممن -

ه طور کهمان. جا دور شدیمدست آلیس را گرفته و به سرعت از آن. سپس صدای پایش در سالن پیچید

 :دویدیم، آلیس پرسیدبه سمت باغ می

 !چی شده؟ اون کی بود؟. من فقط اومده بودم بابت ملکه بهت تبریک بگم-

 .دادمدر کنار درختان ایستاده و با انگشتم، سرم را فشار 

 .اون ملکه بود-

 ای حرف میزد؟در مورد چه نقشه! چی؟-

 :چیزی که خودم را هم مشغول کرده بود، به زبان آوردم

 .قدر سریع وارد قصر شدطور ایندونم چهاصال نمی. که تازه اومده؛ ولی خیلی مشکوکهبا این. دونمنمی-

 مشکوکه؟ اون یه نامادری بدجنسه؟-

 .پرسیدمیهای متعددی آلیس سوال

 .من خیلی باهاش برخورد نداشتم و دوست هم ندارم که در آینده داشته باشم-

 :سپس زیر لب ادامه دادم

 .اولین دیدارمون وحشتناک بود-

 .این حرف به گوش آلیس نرسید

  !آها-

 .راستی من از اون مار متنفرم. بینمت آلیسبعدا می! باید برم پیش سیسیلیا-
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 .صدایش را از همانجا شنیدم. ر شدمسپس با عجله از او دو

  !چی؟ اوه باشه-

روی در جا رفته و روبهبه آن. سیسلیا در اتاق خود نبود و این یعنی ممکن است در اتاق ملکه باشد

که مرا  زمانی. جا بیرون آمدنفس عمیقی کشیده و خواستم وارد اتاق شوم که سیسلیا خود از آن. ایستادم

 :دید، با تعجب پرسید

 کنی؟جا چیکار میتو این-

 .مثل همیشه همه چیز برق میزد. با چشمانم به داخل نگاهی انداختم

 درسته؟. ملکه که اینجا نیست-

 :پس از نیم نگاهی به اطرافش گفت

  .آره-

 .باید در مورد یه چیزی باهات صحبت کنم-

 .بهتره اینجا نمونیم-

 .این فکر من هم هست-

جایی در میان اتاق خدمه که بسیار . دیم، تصمیم گرفتیم به اتاق خودش برویمجا دور شکه از آنپس از آن

 .هایی زندگی نکرده بود؛ ولی اکنون مجبور بودگاه در چنین مکانسیسیلیا در طول عمرش هیچ. کوچک بود

 .پس از ورود به آن بخش، بی مقدمه بحث اصلی را باز کردم

 .ه این خیلی اتفاقی بود که شنیدمکرد؛ البتملکه در مورد یه نقشه صحبت می-

 نقشه؟ -

 .کنم چیز مهمی باشهفکر می-

 ...خب ملکه یه مثل همه یه صندوقچه داره که خیلی بهش اهمیت میده و-

 داره؟کجا نگهش می-
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 .زیر تخت-

 !چی؟-

 :ادامه دادم. این وجه مشترک حال مرا به هم زد

 .باید بفهمم چی داخلشه-

 ...کار آسونی نیست؛ ولی-

 ولی چی؟-

 .فردا ملکه تصمیم داره بره به جنگل و به همراه شاه شکار کنه-

 :نیمچه لبخندی زدم

 !جالبه-

  .کنناون زمان تنها محافظا هستن که از اتاق محافظت می-

 طور میشه ازشون رد شد؟چه-

 .بادی به غبغب انداخت

  .تونم و یه نقشه هم دارممن می-

 !خوبه-

*** 

از نظر او عجیب بود که این کار . یک در میان گذاشتم، با تعجب به همه چیز گوش دادوقتی نقشه را با ج

ار نقشه از این قر. توانستم جلویش را بگیرمام رو میشد و میشاید امروز دست نامادری. ها را انجام دهیم

به . رداندرا بازگ بود که سیسلیا صندوقچه را با طناب از اتاق پایین انداخته و تا قبل از بازگشت ملکه آن

 .توانست خشم ملکه را علیه ما برانگیزددید میظاهر آسان و جزیی بود؛ ولی اگر کسی ما را می

ی قصر تکیه داده جیک از میان درختان بیرون آمد و پس از نیم نگاهی به اطراف، روبه من که به دیواره

 :بودم، گفت
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  .کس نیستهیچ-

ی اتاق ملکه بیرون را اش به سیسیلیا که در پنجرهاشاره سپس سرش را باال گرفت و با انگشت

فت تا رهوا ابری بود و انتظار می. ام را از دیوار گرفته و کنار جیک ایستادمتکیه. نگریست، عالمت دادمی

یلیا سیس. تر از وقت بازگردد، بسیار زیاد بودکه ملکه سریعبرای همین احتمال این. شب باران آغاز شود

 جیک که قد بلندتر از من بود، روی. ی کوچکِ پر از نقش و نگار را به کمک طنابی پایین فرستادهصندوقچ

 :با صدای آرامی اطالع دادم. نوک پا ایستاد و آن را گرفت

 .هوا بارونیه و به همین خاطر ممکنه ملکه سریع برسه-

 .صندوقچه را روی زمین گذاشت

 .کامال درسته-

زمانی که درب آن را باز کردم، با چند تکه کاغذ . م و صندوقچه را از او گرفتمدر کنارش روی زمین نشست

  .سرعت باز کرده و نگاهی به آن انداختمیکی از آن ها به .رو شدمکهنه روبه

 "تقدیم به امپراطور ": یک نامه که در اولین خط آن نوشته بود

 :آن را به سمتی انداخته و گفتم

  .ای اون رو بخونمخوشحال میشم بعداً محتو-

زمانی که دو نامه در کف آن باقی ماند، . ی بعد هم با مضمون هایی بود که برایمان اهمیتی نداشتپنج نامه

 :جیک با اندکی تامل گفت. کمی ناامید شدم

 .که بقیه رو گمراه کنه این کار رو کردهشاید برای این-

ای محتوای کاغذ، نامه نبود؛ بلکه نقشه. را باز کردم هابدون آنکه پاسخی برای سوالش بیابم، یکی از نامه

جیک سرکی درون آن کشید . دقیقا مثل یک جزیره. ی خاصی روی آن عالمت گذاری شده بودبود که نقطه

 .اش را نشان دادو کنجکاوی

 اس؟این همون نقشه-
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 .باید باشه-

 .تمآخرین کاغذ خاک گرفته را باز کرده و نگاهی به محتوای آن انداخ

این بار نوبت شماست تا . امیدوارم نقشه را در ذهن بسپارید و بتوانید در قصر هرج و مرج ایجاد کنید"

 "...شاه. دست به کار شوید

 :جیک شوکه گفت. ای شبیه به شمشیر وِرات بوددر پایین نامه نقاشی

 ت رو جدا کردی؟شاه؟ منظورش چیه؟ اصال بذار ببینم این همون شمشیری نبود که باهاش سر ارنس-

  .این کمی ترسناک بود که دوباره پای خون آشامان در قصر باز شود

 .کسی از وجودش خبر نداشت! شمشیر ورات-

 .جز ارنستبه-

 .نامه را در جایش گذاشته و به سمت جیک چرخیدم

  .اما این مزخرفه اگه بخوایم فکر کنیم که این نامه متعلق به ارنسته-

 این شمشیر رو هدف قرار بده؟تونه پس چه کسی می-

 .چشمانم را ریز کردم

 .ترسه، دشمن دو سرزمینکسی که ازش می-

 .و کی دشمن دو سرزمینه؟ مطمئنم که ملکه نیست-

 :آب دهانم را قورت داده و با شک گفتم

 !جازمین-

 .ابروان جیک باال پریدند

 ربطی به جازمین داره؟ همه چیز با هم جور در میاد؛ ولی این نقطه مشخص شده چه! درسته-

 .دونمنمی-

ها را با عجله در جای خود طور که نامههمان. ها در جلوی قصر، مارا به خود آوردی اسبصدای شیهه
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 .ها بودگذاشتم، حواسم به صدای آنمی

  .باید عجله کنیم. اونا اینجان-

 :فتمشدم، گه از جایم بلند میطور کهمان. جیک صندوقچه را به طناب بست و سیسیلیا آن را باال کشید

 .بهتره طبیعی عمل کنیم-

 .سپس با عجله خود را به در ورودی قصر رساندیم

 پدر مثل. ها همگی پشت سر آنان حضور داشتندخدمه. پدر و ملکه سوار بر اسب، در اولین صف بودند

رد پایین پرید و وا ملکه پس از پدر از اسب. همیشه با لباسی از جنس پوست خرس، به شکار رفته بود

ها پراکنده شدند، به همراه جیک وارد قصر شدیم و از آن پس، که تمامی خدمهپس از آن. قصر شد

در آن شب . در همان زمان باران شروع به باریدن کرد، آن هم بسیار زیاد. هرکس به سمت اتاق خود رفت

موهایم را باز کرده و . ه سمت آینه رفتمها را روشن کرده و بتمامی شمع. تاریک، من در اتاق تنها بودم

به سمت کمد رفتم تا لباس خوابم را بردارم که . هایم رها کردمپس از شانه زدن آنها را آزادانه روی شانه

رو شدم که اکنون در زمانی که به سمت درب چرخیدم، با ملکه و خدمتکاری روبه. کسی آرام وارد اتاق شد

با تعجب از کمد . ه در آن وقت شب آن هم در اتاق من، به راحتی جا خوردماز دیدن ملک. اتاق من بودند

 .دور شده و ادای احترام کردم

 !ملکه-

 :اش، گفتاو زیر چشمی نگاهی به خدمتکارش کرد و با همان خونسردی ذاتی

 .بیرون از اتاق منتظر باش-

او  .دانستم باید به چه فکر کنمیقا نمیدق. خدمتکار که زن مسنی بود، ادای احترام کرده و از اتاق خارج شد

در چشمانم زل زد و برای . رویم ایستادبا قدم های آرام و آن لبخندهای دلفریبش به سمت من آمد و روبه

در کسری از ثانیه به سمتم هجوم آورده، گلویم را محکم گرفت و مرا به دیوار . ای، هیچ تکانی نخوردلحظه

ه بر فشار دستانش هر لحظ. او شوکه شده بودم، نتوانستم هیچ حرکتی بکنممن که از این حرکت . کوباند
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سوخت و راهی برای نفس شدت میگلویم به. شدممن واقعا داشتم خفه می. روی گلویم بیشتر میشد

 اشاز زیر دندان های قفل شده. اش بسیار عصبانی و فکش منقبض شده بودچهره .کشیدن وجود نداشت

 :غرید

 !همیدم قراره توی کارهای من دخالت کنی، دختر بچهفباید می-

با دستانم سعی کردم دستانش را از روی گلویم بردارم؛ اما او . کردماما من واقعا احساس مرگ می

 .سرسخت تر از هرچیزی بود

زنی؟ باید اول از دست پادشاه خالص ها رو برداشتی و فکر کردی داری به من کلک میتو اون نامه-

 چرا اول تو رو تیکه تیکه نکنم؟...اما شدم؛می

 .باز هم شروع به صحبت کرد. او به قصد کشت وارد اتاق من شده بود. به سرفه افتاده بودم

 ...اون شمشیر کجاست؟ اون بایـ-

زمانی که او از حال رفت، فهمیدم که جیک با یک . دستانش آرام شل شده و از روی گلویم سر خوردند

 :جیک به سمتم آمد و آشفته گفت. گلویم را گرفته و شروع به سرفه کردم. یده استگلدان به سر او کوب

 !کرداون داشت تو رو خفه می-

 .سختی لب های تقریبا کبودم را باز کردمصاف ایستاده و به

  .دونه که ما از جای اون نقشه باخبریماون می. به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد-

 .جا ببینن فکر میکنن تو مقصریزهای قصر اون رو ایناگر سربا. باید بریم آنجال-

 ولی پدر چی؟ -

 .باید بریم پیش اورالندو-

 .سوزش گلویم کمی بهتر شده بود؛ ولی با شنیدن این حرف، کامال درد را از یاد بردم

 .دونه که اون از همه چیز خبر دارهملکه نمی! درسته-

 ها؟طور بریم به قصر الفچه-
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 .ای زدماورالندو افتاده و لبخند امیدوارانه یبه یاد نامه

 !شناسممن راه اون رو می-

 .هایش را راست کرداز خوشحالی شانه

 واقعا؟-

 :فتمپوشیدم، گهایم را میطور که کفشهمان. توجه به سوال او، به سمت کمد رفته و شنلم را برداشتمبی

 .باید شمشیر ورات رو برداریم-

 .ندجیک خود را به در رسا

 اون کجاست؟-

 .از اتاق خارج شده و شنلم را روی سرم انداختم

 .توی اتاق کار پدره-

 :آمد، پرسیدطور که با عجله به سمتم میهمان

 خوای این کار رو کنی؟طور میچه! چی؟-

 .کس در راهرو ها نبودبه اطرافم نگاهی انداختم تا کسی متوجه ما نشود؛ البته هیچ

 .شک نکردههنوز که کسی به ما -

تا مرا در جلوی اتاق دیدند، ادای احترام کرده و کنار رفتند؛ . دو سرباز در جلوی اتاق مشغول نگهبانی بودند

که تالشی برای روشن کردن آن بکنم، بدون آن. اتاق تاریک و سرد بود. ی ورود ندادنداما به جیک اجازه

قفل را باز کرده و در پشت آن شمشیر را . ن دادمبه سمت کمد دیواری رفته و آن را به هر سختی بود، تکا

ا از رآن. کردندهایش بیش از همیشه، خودنمایی میشمشیر در آن تاریکی برق میزد و نقش. برداشتم

به همراه جیک به . سپس با عجله از اتاق خارج شدم. جایش بیرون کشیده و در زیر ردایم پنهان کردم

 :ها را به راه انداختیم، روبه جیک گفتمپس از آنکه اسب. سب ها شدیمجا سوار بر ااستبل رفته و در آن

. مشناسمن برای یک بار به اونجا رفتم و درونش رو می. کشهرفتن به اونجا حداقل چند ساعت طول می-
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 .پس بهتره دنبال من بیای

  .او با تکان دادن سر از من پیروی کرد

شدند، هایی که هر از گاهی در آسمان ظاهر میرعد و برق .در آن باران شدید، کامال خیس شده بودیم

 دید و فقط صدای غرش باد ودر آن تاریکی شب، چشم چشم را نمی. تر حرکت کنیمباعث میشد تا سریع

کس قصر، جایی در میان درختان سربه فلک کشیده بود که هیچ. رعد و باران بود که شنیده میشد

که به نزدیکی قصر رسیدیم، جیک با اشتیاق به آن خیره پس از آن. را حدس بزندتوانست جای آننمی

 .شد

 .جا رو ببینمکردم توی عمرم یه روز اینفکر نمی-

 .به سمتش چرخیدم

 .جا ثابت بشهدوست ندارم بودنم در این. بهتره مخفیانه بریم داخل-

 :ها را به درختی بستیم، جیک با عجله گفتزمانی که اسب

 .مریض شدن اصال خوب نیست. یم داخلباید سریع بر-

ن زمانی که وارد آن قصر مرمری. دیوارهای قصر تقریبا بلند بود؛ اما باال رفتن از آن کار چندان سختی نبود

 .شدیم، به جیک اطالعاتی دادم

 .هاشون تیزه و ما باید مراقب باشیمها واقعا گوشالف-

 :ای را در شرق قصر نشان و ادامه دادمسپس پنجره

  .جا اتاق اورالندوئهاون-

 .زمانی که اولین قدمم را برداشتم، جیک بازویم را محکم گرفت

تونه پدرت رو از خطر مرگ نجات بده، اونه؛ اما وقتی اورالندو آنجال، در حال حاضر تنها کسی که می-

  .ممکنه بخواد همراه ما بیاد. بفهمه که ما قرار نیست به قصر برگردیم

  .او بودکامال حق با 
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 .کنیمدرستش می-

هردوی ما به طرز نامحسوسی، خود را به پنجره اتاق اورالندو . جیک با لبخندی، بازوی مرا رها کرد

را  ی مرمر اتاقزمانی که پنجره. جیک مرا محکم گرفت و باال فرستاد تا بتوانم وارد اتاق شوم. رساندیم

من . شنلم را عقب کشیده و به او خیره شدم. ه بودگشودم، اورالندو را دیدم که روی تخت خود خوابید

گاه خود را افتاد، هیچاگر اتفاقی برایش می. توانم در کنار او بمانمواقعا از صمیم قلب ناراحت بودم که نمی

افی همین ک. زمانی که جیک خود را باال کشاند، با صدای محکمی به کف اتاق برخورد کرد. بخشیدمنمی

وقتی مطمئن شد که . زمانی که مارا در آنجا دید، کمی مکث کرد. با هراس از خواب بپردبود تا اورالندو 

 .حضور ما در آنجا رویا نیست، با سرعت از روی تخت پایین پرید و به سمت من آمد

  !آنجال-

 .هایم نگاهی انداختاورالندو با تعجب به لباس. موهای خیسم را کنار زدم تا بتوانم بهتر او را ببینم

 !جا رسوندیکنی؟ نگو که توی این بارون، خودت رو به اینجا چیکار میاین...تو-

جیک از . دادمخیلی دوست داشتم اکنون خود را در آغوش او پرت کنم؛ اما نباید چیزی را از خود بروز می

من از  هایدندان. ها را روشن و در کنارشان کز کردآن. ها رفتجایش بلند شد و سریعا به سمت شمع

 .روی من قرار گرفتاورالندو در روبه. خوردندسرما، به وضوح به هم می

 !زنیتو داری یخ می-

 :توجه به حرفش گفتمبی

 .به کمکت نیاز دارم-

*** 

 فصل چهل و چهار

 «ی عجیبجزیره»

ن به زمی پس از مکثی،. او قول داده بود که در هر شرایطی به من کمک کند. آوردباید حرفش را به یاد می
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 .خیره شد

 .امیدوارم ناامیدت نکنم-

 :نگاهش را از زمین گرفت و ادامه داد. حال بودمکه روی قولش مانده بود، بسیار خوشاز آن

  .زنیولی تو داری یخ می-

خودم را روی تخت پرت کردم و پتوی روی آن را . خوابش هدایت کردسپس مرا گرفته و به سمت تخت

جیک آه سوزناکی از سر سرما کشید و شروع به توضیح دادن چیزی کرد که . پیچیدمسرعت به دور خود به

 .نهایت منتظر شنیدنش بوداورالندو بی

ما اتفاقی توی اتاقش یه نقشه و چندتا نامه دیدیم ! حضور ملکه توی قصر، کمی خطرناکه...باید بگم که-

 .زنیم یکی از اونا، از طرف جازمینهکه حدس می

 .های او شدی صحبتوی تخت و در کنار من نشست و منتظر ادامهاورالندو ر

 .خوان که شاه رو هدف بگیرنمی. میشه گفت که اونا، به دنبال یه آشوب یا یه چنین چیزی هستن...و-

 .اورالندو کنجکاوانه به هردوی ما زل زد

 پس چرا شما از قصر فرار کردید؟-

 :این بار من جواب دادم

 ...که ما اون نقشه ها رو دیدیمملکه فهمیده بود -

 :جیک در میان حرفم پرید و با هیجان گفت

 .کرداون داشت آنجال رو خفه می-

ی حرفم را پس از فرو رفتن بیشتر درون پتو مجبور شدم ادامه. اورالندو با تعجب نگاهی به من انداخت

 .بزنم

از طرفی اون جادوگر دخلمون رو . جاما مجبور شدیم بیایم این! جیک با یه گلدون کوبید توی سرش-

 .کردیم جایی که روی نقشه مشخص شده، کجاستمیاورد و از طرفی هم باید کشف می
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 :اورالندو پرسید

 رفتن به اونجا خطرناک نیست؟-

 .جیک سرش را جلو آورد

 .من و آنجال از پسش برمیایم-

 .اورالندو چشمانش را زیر کرد

 ...شما دو نفــ! چی؟-

 :ش پریدمدر میان حرف

تو باید توی قصر، از . دونه تو در جریان همه چیز قرار داریملکه نمی. به حضور تو توی قصر نیاز داریم-

 .پدر محافظت کنی

 .به سمتم چرخید

 آشام باشه چی؟جا پر از خونذارم؟ اگر اونکنی تنهات میفکر می-

 .آه عمیقی کشیدم

 .من از پس خودم برمیام-

 .لحنش سرزنشگر شد

 !آنجال-

 .جیک از جایش بلند شد

 ای کمک بخوایم؟باید از کس دیگه-

 .روی او ایستاداورالندو از جایش بلند شد و روبه

 ...کنم؛ ولیمن همه جوره بهش کمک می-

 :آمد، حرفش را بریدطور که به سمتم میجیک همان

 .خوادطور که خودش میاون. پس بهش کمک کن-
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 :روبه اورالندو گفتم. بلند شوم جیک دست مرا گرفت و کمک کرد

 !حق با جیکه-

 :که قصد من این نبود؛ اما زمزمه کردمبا آن

 .دیگه بهت نیازی ندارم-

. ردمککار را میاز حرفی که زده بودم، بسیار پشیمان بودم؛ ولی باید این. با بهت نگاهی به من انداخت

 :هایش را گشوداورالندو آرام لب

 تو از من متنفری؟-

  .ام را خالی کنمخواستم فشار عصبیفقط می. ت جیک را که در دستانم بود، فشردمدس

 .خواد بهت فکر کنمدیگه دلم نمی...باید بگم که...فقط! نه-

 .ای را که روی میز بود، برداشت و آن را به اورالندو نشان دادتوجه به حرف من، نقشهجیک بی

 .الزمش دارم...که دونیمی. ات رو برداشتممتاسفم که نقشه-

وجدان سرتاسر وجودم را عذاب. اما اورالندو به حرف او هیچ توجهی نداشت؛ فقط به من زل زده بود

توانم از او دانستم که میگشتم، نمیاگر بازمی. این دروغ سنگینی برای من و او بود. گرفته بود

 :سمت خود کشید و روبه اورالندو گفتجیک مرا به . دخواهی کنم؛ البته اگر بازگشتی در کار بومعذرت

پس یکی از قایق هاتون رو قرض . اسی روی نقشه درست وسط دریاچهنقطه! اوه راستی. ما رفتیم-

 .گیریممی

 :نگاهم را از او که هنوز به من خیره بود، گرفتم و روبه جیک گفتم

 .بریم-

نجره ی پزمانی که روی لبه. من ماند جیک پایین پرید و منتظر. هردو به سمت پنجره رفته و ایستادیم

زمزمه . اش هیچ تغییری ایجاد نشده بوددر چهره. ای به سمت اورالندو چرخیدمنشستم، برای لحظه

 :کردم
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 .قولت رو فراموش نکن-

انی که به زم. ارتفاعش کمی زیاد بود؛ اما نه آنقدر که دست و پایم را بشکند. سپس از پنجره پایین پریدم

 :جیک با عجله، شنلش را جلو کشید و گفت .آمدم، باز هم سرما را به یاد آوردمزیرباران 

  .باید بریم کنار رودخونه-

 .شنلم را روی سرم کشیده و به راه افتادم

*** 

 زمانی. من هم به تابعیت از او، کارش را تکرار کردم. ها را برید و درون آن پریدجیک طناب یکی از قایق

پارو را از او گرفته و شروع به پارو . ی او نشستم، یکی از پاروها را به سمتم گرفتروکه در قایق روبه

ن اگر غیر از ای. امیدوار بودم تا قبل از رسیدن، باران بند آید. درون قایق کامال خیس و پر از آب بود. کردم

 .را باال بردکه صدایش در آن باران شنیده شود، صدایش جیک برای این. بود، قایق پر از آب میشد

 .بعد از اون، باید بریم توی دریاچه. رسیمتا آخر این رودخونه رو که بریم، به یه آبشار می-

 .نباید دیر کنیم-

 .ایمتا فردا بعداز ظهر توی اون جزیره-

تری کردم؛ چیز های مهمدوست نداشتم اورالندو را از خود برنجانم؛ اما باید این موضوع را فراموش می

 .یدگی بودندبرای رس

، دیگر ها پارو زدنپس از ساعت. هوا تقریبا گرگ و میش بود و باران تصمیم گرفته بود کمی استراحت کند

 :جیک با استرس گفت. صدای شرشر آب بسیار زیاد شد. کدام از ما نمانده بودرمقی برای هیچ

 .کنم خودت رو محکم بگیریتوصیه می. به آبشار رسیدیم-

با تعجب روبه جیک . ای نداشتادامه رودخانه دیگر هیچ. ه او و سپس به آب کردمبا تعجب نگاهی ب

 :گفتم

 جا بایستیم؟نباید این-
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 .قایق هرلحظه بیشتر به سمت آبشار کشیده میشد

 .ما باید به پایین پرت بشیم-

 :غریدم. ارتفاع آبشار واقعا زیاد بود. این واقعا هولناک بود

 ...اما تو بایـ! چی؟-

این واقعا وحشتناک بود که از قایق جدا شده و با . تپیدقلبم بشدت می. آبشار به پایین پرت شدیماز 

من به هیچ وجه . صدای فریاد هردوی ما، در کوه های اطراف پیچید. سرعتی هولناک به سمت آب برویم

هوا . ای نداشتیدهدر دل ناسزایی به جیک دادم؛ اما فا. توانستم خود را از آن آب عمیق نجات دهمنمی

آب . با صدای زیادی در آب پرت شدیم. زدیمافتادیم، حتما یخ میشدت سرد بود و اگر در آب میبه

ب آ. در آب همه چیز به طرز عجیبی آرام بود. کردشدت یخ بود و سرمایش تا مغز استخوان را اذیت میبه

خفگی، باعث شد تا شروع به تکان  احساس. از راه بینی و دهان، وارد گلویم و باعث سوزش آن شد

کردم هر لحظه ممکن است احساس می. رفتندچشمانم سیاهی می. خوردن و دست و پا زدن بکنم

جایی که . ی دریاچه کشیدمرا به سمت لبه. حتما جیک بود. هوش شوم که کسی مرا محکم گرفتبی

روی زمین انداخته و نفس عمیقی  خود را. با یک حرکت مرا بیرون کشید و خود بیرون آمد. خشکی بود

 :با عصبانیت رو به او گفتم. جیک هم کنار من روی زمین افتاد. کشیدم

 .نزدیک بودن هردومون رو به کشتن بدی! تو یه احمقی جیک-

 :های پیاپی، جوابم را داددستی به گلویش کشید و پس از نفس نفس زدن

 .تادخوشحالم که اتفاقی نیف. ترین راه بوداین سریع-

 !عوضی-

که توانستم معمولی نفس بکشم، از پس از آن. تر کردمهایم را عمیقسپس روی زمین دراز کرده و نفس

 .جایم بلند شدم

 .تر راه بیفتیمبهتره سریع-
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 .چشمانش را باز کرد و نگاهی به من انداخت

 درسته؟. شمشیر که باهاته-

س آنکه در رودخانه افتاده باشد، دستی به جای قبلی از تر. ای فکر کردم که شمشیر را ندارمبرای لحظه

 .زمانی که حضور آن را حس کردم، نفس راحتی کشیدم. آن؛ یعنی به پهلویم کشیدم

 !جاستاون دقیقا این-

پس به س. ها را خشک کندتر آنجیک از جایش بلند شد و موهایش را با دستانش تکان داد تا بتواند سریع

 .اشاره کردها جایی در میان درخت

 .جا یه بندر کوچیکهتا جایی که من به یاد دارم، اون-

 .ام را فشار دادممتفکرانه چانه

 !اما هیچ پولی در کار نیست-

 .ی مرموزی کرد و آرام کمرم را گرفت و به سمت خود کشیدجیک خنده

 .اما من پول دارم-

از من دور شده و . گرد شدپس از کمی گشتن، چشمانش . سپس دستش را به سمت ردایش فرو برد

 :با ترس گفت. سرعت شروع به گشتن درون جیب هایش کردبه

 ها چی شدن؟پس پول-

 .ابروهایم را باال انداخته و به آبشار اشاره کردم

 .خب شاید توی آبشار افتاده-

 .دستانش را روی سرش گذاشت

 طور باید پیداش کنم؟چه! خدای من-

  .سرم را از سر تاسف تکان دادم

 .متاسفانه من شنا بلد نیستم-
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قدم  هنوز چند. کرداو هنوز هم با ناراحتی به اطراف نگاه می. سپس شمشیر را محکم گرفته و به راه افتادم

که کیسه را برداشتم، متوجه شدم که پر از پس از آن .ای برخورد کردبرنداشته بودم که پایم به کیسه

سرش را باز کرده و چند سکه را . است که جیک گم کرده است ایدانستم این همان کیسهمی. سکه است

 :که سرش را بستم، به سمت جیک چرخیده و گفتمپس از آن. درون آستینم ریختم

 !جاست، جیکاون کیسه این-

 :به کیسه اشاره کرده و گفتم. با تعجب به سمتم دوید و آن را از من گرفت

 .ین پرت کردی، کیسه روی زمین افتادطور متوجه نشدی؟ وقتی خودت رو روی زمچه-

 .را در هوا تکان داده و لبخندی زدآن

  !دیگه مهم نیست-

مان از ه. های بلند گذشتیم، به شهری بندر مانند رسیدیمزمانی که از آن درخت. سپس خود به راه افتاد

ها با دیدن الف. بودندها مشغول خرید کردن ها و الفها، سرخپوستشد بازار آن را دید که انساناول می

جیک سریعا به من نزدیک شد و در گوشم . به یاد اورالندو افتادم؛ اما سعی کردم کمتر به او فکر کنم

 :زمزمه کرد

 .دزدهای زیادی این اطراف پیاده میشه. باید اون شمشیر رو محکم بگیری! اینجا مثل قصر نیست، آنجال-

 :دمشمشیر را در دستم فشرده و روبه جیک پرسی

 شناسی؟قدر خوب میجا رو اینطور اینچه-

 .چند سال پیش، مجبور شدم برای پیدا کردن یه دارو به اینجا بیام-

داد و  ای را نشانجیک مغازه. بازار بسیار شلوغ بود و این باعث میشد بیشتر اوقات، به مردم برخورد کنم

 :گفت

 .پزیهاونجا یه شیرینی. بهتره اول یه چیزی بخوریم-

 .مونمجا میمن همین-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 318 

 .باشه-

. ای بایستممن هم مجبور شدم در کنار مغازه. ای رفت که زنی در آن مشغول بوداو با عجله به سمت مغازه

 .صدایی در پشت سرم به گوش خورد

 !بانوی جوان-

 رو شدم کهزمانی که به سمت مغازه چرخیدم، با پیرزنی روبه. ی پشت سرم بودصدا از درون مغازه

ها اشاره روبه من لبخندی زد و به تاج. های رنگارنگ و گیره و تاج های دخترانهجلویش پر بود از پارچه

 .کرد

  .شاید نیاز به کمک دارید. معلومه که از راه دوری به اینجا اومدید-

در ای که حتی در آینه .ها خیس و خاکی بودندآن. هایم نگاهی انداختملبخندی متعجب زدم و به لباس

. اختمای بود نگاهی اندهایی که در جعبهبه تکه پارچه. پشت پیرزن بود، توانستم موهای خیسم را ببینم

 :ها را برداشته و روبه او گفتمیکی از آن

 !همین کافیه-

صدای پیرزن را . ها پیچیدمی بنفش رنگ را دور آنسپس در آینه، تمام موهایم را جمع کرده و پارچه

 :شنیدم

 .هاستشما شبیه به شاهزاده یچهره-

 :ای کوتاهی کردمخنده

 !این نظر لطف شماست-

 .با نگاه ریز بین، به من زل زده بود

 .حتی طرز صحبت کردنتون-

  .نگریستاو داشت با تعجب به من می. در همان زمان، صدای جیک باعث شد تا نگاهم را از آینه بگیرم

 .باید بریم-
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 .ندازم، از او دور شدمکه به پیرزن نگاهی بیآنبی

ها را برداشته و شروع یکی از آن. ای بودند، به سمتم گرفتهای داغی را که در میان پارچهجیک، شیرینی

 .به خوردن کردم

 !اسخوشمزه-

ها چند سکه در دستان او ریخت و به قایق. سرعت به سمت مردی رفت که کنار دریاچه ایستاده بوداو به

  .اشاره کرد

 .خوایمیق مییه قا-

درون قایق نشسته و شروع به . زمانی که با تایید مرد مواجه شد، به من اشاره کرد تا به همراهش بروم

رو به جیک که مشغول پارو زدن بود، . ی درون دریاچه را دیدجا میشد جزیرهاز همان. پارو زدن کردیم

 :گفتم

 آشام باشه چی؟اگه اونجا پر از خون-

 .بایستیم خب، باید جلوشون-

 .کمی خود را جلوتر کشیدم

 !وای خدا... فراموش کردی؟ اگر اونا تو رو بگیرن-

 .جیک رو به من چرخید و چشمانش را ریز کرد

 .آنجال، ما شمشیر ورات رو داریم-

وزید، باعث سرد شدن نسیمی که روی دریا می. خودم را کنار کشیده و مشغول نگاه کردن اطراف شدم

های های نارگیل و خانهکه به جزیره رسیده و از قایق پیاده شدیم، توانستم درخت زمانی. هوا میشد

که به گوش  تنها صدایی. جا مکانی بود که من پیشبینی کرده بودماین. ای را که کنار دریا بود، ببینممتروکه

ه ه شروع بجیک دست مرا محکم گرفت و به سمت قلب جزیر. رسید، صدای امواج و مرغان دریایی بودمی

ه رو ب. پس از کمی جلوتر رفتن به مردمانی برخوردیم که مشغول زندگی روزانه خود بودند. حرکت کرد



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 320 

 :جیک پرسیدم

 !بینی؟جا چیز عجیبی میتو این-

 .او نگاهی به اطراف انداخت. شاید این همه راه را بیهوده آمده بودیم

 تونن بین مردم زندگیجا باشن، نمیها اینآشاماگر خون. بینیمحتما یه چیزی اینجا هست که ما نمی-

 .شاید زیرِزمین و حتی توی جنگل باشن. کنن

 .جا اصال جنگلی وجود داره یا نهخب باید دید این-

 طور نیست؟این. بهتره بپرسیم-

 :جلویش ایستاده و پرسیدم.ی کوچکش بوداولین شخصی که از کنارم رد شد، پیرزنی کهنسال با نوه

 اینجا جنگلی هم وجود داره؟ خانم،-

او سرش را جلو آورد و . شاید رفتارمان واقعا سلطنتی بود. پیرزن با تعجب نگاهی به من و جیک انداخت

 :آرام گفت

 .یه جنگل در آخر وجود داره؛ اما شما نباید بهش نزدیک بشید-

 :جیک با تعجب پرسید

 چرا؟-

 .اش را محکم فشردپیرزن دست نوه

 .دوه، شنیده میشهها صدای پا که به سرعت میان درختا میشب. جا نفرین شده استهمه میگن اون-

  .جیک چشمانش را گرد کرد و به سرعت به راه افتاد و مرا به دنبال خود کشید

 .جا هستنمطمئنم اون-

 :صدایم را باال بردم

 .تر من رو دنبال خودت بکشآروم-

 .ی به وضعیتش کرد و صاف ایستادنگاه. با تعجب ایستاد و به سمت من چرخید
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 .خواممعذرت می! اوه-

 :دستم را درون دستانش رها کرده و گفتم

 .ما نباید به اونجا بریم! جیک-

ها وقتی مطمئن بشیم که اون. تو هم شمشیر ورات رو داری. ها روی من اثری ندارهببین، ویژگی اون-

 .کنیم تونیم به قصر برگردیم و نابودشونجا هستن، میاون

  .بریمما از دستشون جون سالم به در نمی-

 .فقط کافیه جازمین رو پیدا کنیم و کار اون رو هم مثل جفتش تموم کنیم-

 کنی به این راحتیه؟فکر می-

 .از پسش برمیایم-

*** 

اگر  .استرس به طرز عجیبی به من هجوم آورده بود. زمانی که به جنگل رسیدیم، هوا تقریبا تاریک بود

 .افتاد، دنیا نابود میشدفاقی برای جیک میات

 :شمشیر را به سمت جیک گرفته و گفتم

 .تو بیشتر از من بهش نیاز داری-

 .به سمت من چرخید

 دیدم؟یادت رفته که من داشتم پیش فرمانده ارشد قصر تعلیم می-

 !ی خالی لیوان توجه کنیها بجوشه. سعی کن به نیمهخون تو باید توی این رگ-

 لی اگه اتفاقی برات افتاد چی؟و-

 .کنی و میری به قصرتو با اون شمشیر فرار می-

 .البته اگه به جرم دزدی و کوبیدن گلدون توی سر ملکه من رو نگیرن-

 .فقط از پسش بربیا-
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 .دونم بتونم یا نهنمی-

 .باید بتونی-

درختی اشاره کرد و با  هایی با سرعت وصف ناپذیر به گوش رسید. جیک بهدر همان زمان صدای قدم

 :ترس گفت

 .جا بوداز اون-

 .هایم را تیز کردمکس در آنجا نبود. گوشآرام دست او را گرفته و به سمت درخت رفتیم. هیچ

 .حتما بوی خون مارو شنیدن-

وقتی قدمی برداشتم، درون گودالی فرو رفتم. گودالی عمیق که در آن نقش زمین شدم. مچ دستم را که 

ا هایم خاکی شده است؛ البته آنهتوانستم حدس بزنم که تمام لباسدیده بود، ماساژ دادم. می کمی ضربه

هایم را از اول هم تمیز نبودند! در آن تاریکی تعجب آور نبود که در گودالی بیفتم. از جایم بلند شده و لباس

 .تکاندم. پس از کمی نگاه به اطراف، صدای جیک را از آن باال شنیدم

 خوبه؟ حالت-

 :جوابش را دادم

 .جا واقعا تاریکهقدر هم عمیق نبود؛ اما اینعمقش اون-

چین چیزی بود. پس از آن خواستم خود را عقب بکشم که چیزی در آن تاریکی درخشید؛ مثل الماس یا هم

اسر تفهمیدم این گودال ادامه دارد. کمی جلوتر رفته و به جلویم نگاهی انداختم. یک راهروی عمیق که سر

جا شدت برق میزد و زیبا بود. از همانآن با تکه های کوچک و بزرگ کریستال تزین شده بود. همه جا به

 :صدایم را باال بردم

 .جا یه چیزایی هستبیا جیک! این-

شدت و منتظر او نماندم و شروع به قدم زدن در راهرو کردم تا شاید به آخر آن برسم. هوای درون، به

های روی دیوار به طرز مرتبی چیده شده بودند. صدای های کف راهرو و کریستالی سنگمطبوع بود. حت
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 :جیک را در پشت سرم شنیدم

 !واو! خیلی زیباست-

 :زمزمه کردم

  .شمشیر رو از غالف بیرون بیار. ممکنه هر لحظه سر برسن-

داشت. جیک جلوتر از شمشیر با صدای کمی از غالف بیرون کشیده شد. در ته راهرو دربی بزرگ وجود 

 .راه افتادمن به

 .جا باید در ورودی باشه. پس از پشت سر من تکون نخوراین-

 .باشه-

در صدر آن قرار داشت و مثل این بود که متعلق به  در پشت درب، تاالری بزرگ و باشکوه بود. صندلی

ترسید؛ از هرچیزی که م میترساند و جیک را بیشتر. او هنوز هشاهان است. این سکوت هولناک، مرا می

های سرتاسر سالن باز شد و ی دربافتاد. برای لحظهها مربوط شود. شاید به یاد اوشا میآشامبه خون

مردم زیادی به سمت ما هجوم آوردند. از چشمان قرمزشان میشد فهمید که باز هم با خون آشام سروکار 

خود را به جیک جسباندم. او هم مثل من ترسیده بود.  زدم،نفس میطور که نفسداریم، آن هم تنها! همان

سرعت متوقف ها را بهتوانستم صدای پاهایشان که هر لحظه نزدیک میشد را بشنوم؛ اما چیزی آنمی

 .کرد

 !بایستید-

*** 

 فصل چهل و پنج

 «نیشِ مرگ»

روی تخت صدر جازمین  .ی جیک، نگاهی به صاحب صدا انداختمچشمانم را باز کرده و از پشت شانه

 :تای ابرویش را باال انداخت و ادامه دادیک .سالن نشسته بود و با خونسردی تمام به ما زل زده بود
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 !اون شمشیر وراته. بهش نزدیک نشید-

 :سپس روبه من لبخندی زد

  .بینم، نه؟ اوه، جیک! من بابت مرگ خواهرت متاسفمجا میآنجال! جالبه که تو رو این-

 :ای جدی شدک را روی شمشیر حس کردم. برای لحظهفشار دستان جی

 خواید؟چی می-

توانست جوابی به او بدهد. از پشت جیک بیرون آمده و با صدای بلند، طوری جیک از روی عصبانیت نمی

 :که در کل پیچید غریدم

، همه مدت جز نابودی تو و اون خونخوارهای کثیف؟ باورم نمیشه اینتونیم از تو بخوایم، بهما چی می-

 .کردم. ارنست هم دقیقا همین اشتباه رو کردداشتم بهت اعتماد می

 :او کامال خونسرد بود

 کنی کشتنت کاری داره؟دوست داری دچار این بال بشی؟ تو با پای خودت به دهان شیر اومدی. فکر می-

 ر نیست؟طوکشتن من کاری نداره؛ ولی کشتن جیک، اون هم با شمشیر ورات یکم عجیبه. این-

ها را برای او باز کردند. جازمین خودش را به ما رساند. جیک با عصبانیت آشاماز روی تخت بلند شد. خون

 .شمشیر را جلویش گرفت

 !جلو نیا-

 :جازمین با آرامش کمی عقب رفت و با لبخندی گفت

  .گوی دوستانه بیشتر نیستوعصبی نشو جیک! این یه گفت-

 .ت. برای مدتی، عصبانیت را کنار گذاشت و با درایت فکر کردجیک شمشیر را جلوتر گرف

 کنی؟طور فکر نمیاین گفت و گو، باید شخصی باشه. این-

  .جازمین نگاه متفکری به او انداخت و عقب رفت

  .درسته! دنبالم بیاید-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 325 

 :آشامی جلویش را گرفت و نجوا کردرفت، خونزمانی که به سمت تختش می

  .تونن به راحتی شما رو از پا در بیارنمشیر میها با این شاون-

 .جازمین دستش را پس زد و به راه خود ادامه داد

 !دونممی-

به همراه جیک و به دنبال او شروع به حرکت کردم. مقصدش اتاقی دقیقا در پشت آن تخت بود. اتاقی 

ه برای فرار بود. جازمین بدون مقدمه ای از نور دیده میشد. بهترین راکامال کریستالی که در باالی آن روزنه

 :چینی اصل مطلب را بیان کرد

ها شما رو تیکه تیکه ترین صدایی از این اتاق بیرون بره، اونفکر فرار به سرتون نزنه. اگر کوچک-

 !الخصوص تو جیککنن؛ علیمی

 :ن گفتمجیک با ترس آب دهانش را قورت داد. شمشیر به وضوح در دستانش لرزید. رو به جازمی

 .تنها کاری که نیازه بکنیم، اینه که سرت رو با خودمون ببریم-

 .ترسانند؛ درست مثل ارنستجازمین کمی به من نزدیک شد. چشمان قرمز رنگش مرا می

 !ترممن از ارنست زرنگ-

 کنی؟طور فکر میاین-

حرکتش بسیار  زیر چشمی نگاهی به جیک انداخت و با آن سرعت هولناکش دست مرا کشید. از این

 :روی من بود، گفتشوکه شدم. او در پشت من کمین گرفت و روبه جیک که در روبه

 .کارو انجام بدیکردی. این بار هم نیازه که اینتو همیشه احساساتی عمل می-

 :او مرا گروگان گرفته بود. جیک با عصبانیت گفت

 !اون رو ول کن-

 .بودم؛ اما سعی کردم خودم را شجاع نشان دهم که بسیار ترسیدهبه چشمانش زل زدم. با آن

 .جا فرار کناین یه تله است جیک! اون رو بکش و از این-
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زمانی که نیش جازمین روی گردنم قرار گرفت، تمام بدنم یخ کرد و رنگ از رویم پرید. صدای جازمین در 

  .کنار گوشم، باعث شد که بیشتر بترسم

 .ی سنگینی رو نپردازیامیدوارم برای این راهنمایی بها-

 :جیک لرزان قدمی به عقب برداشت و آب دهانش را قورت داد. شمشیر را کمی پایین آورد و گفت

 .کنیکار رو نمیجازمین تو این-

  .حس شده بود. سعی کردم ترس را از خود دور و جیک را تحریک کنمدستان و پاهایم بی

 .سهل انگاری تو نابود بشه قدر ترسو نباش جیک! نذار که دنیا بخاطراین-

 :جازمین برای اولین بار عصبانی شد. گلوی مرا گرفت و با عصبانیت غرید

 دوست داری شرت رو کم کنم؟-

 .جیک با عصبانیت جلو آمد و شمشیر را جلو گرفت. جازمین گلویم را محکم گرفت

 .فقط یه قدم بیا جلو جیک! و بعد ببین که اون جلوی چشمات تکه تکه میشه-

 :هایم میلرزیدند. با عصبانیت به جیک زل زدمبا استرس، لباسم را چنگ زدم. شانه

  .کنهاحمقِ ترسو! دنیا تا ابد تو رو نفرین می-

 :جازمین محکم گلویم را گرفت و با عصبانیت غرید

 .وقت هیچ صدایی از اون هنجرت بیرون نیادبهتره خودم تو خفه کنم تا دیگه هیچ-

ان نیشش، در گلویم فرو رفت، توانستم دردی طاقت فرسا را حس کنم. دردی که بدتر از زمانی که دو دند

هر نیش و زهری بود. تمام نقاط بدنم شروع به بی حس شدن کرد. با جیغی که کشیدم، جیک به خود آمد. 

  .به سمت من هجوم آورد و مرا به سمتی پرت کرد

سوزاند. هیچ یک از را میدوید و هر قسمت از آننم میرفتند. انگار چیزی در تمام بدچشمانم سیاهی می

توانست این درد را تحمل کند؛ مثل این بود که زهری بسیار قوی، در خون سراسر بدنم اعضای بدنم نمی

 .آورد. دیگر حتی قدرتی برای حرف زدن نداشتمدارد مرا از پا درمی
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مانی که از آن درد وحشتناک خالص شدم. هوشی به سراغم آمد و مرا دربر گرفت. حس خوبی بود زبی

جز سفیدی مطلق در باالی سرم دیده نمیشد. بوی چشمانم را باز و نگاهی به اطراف کردم. هیچ چیز به

خیز شدم، تا بتوانم درک بهتری از اطرافم داشته باشم. سفید، رسید. نیممطبوعی از کنارم به مشام می

ه پایانی مطلق بود. شباهتی به اتاق و یا قلعجا به نوعی بیدم. ایندیتنها رنگی بود که اکنون به چشم می

 :نداشت. صدایی مرا به خود آورد

 !آنجال-

 :گشت به دوران نوجوانی. به سمت صدا چرخیده و با خوشحالی کردماین صوت بسیار آشنا بود؛ برمی

 !مادر! اوه-

  .ایکس در اطرافم نبود، حتی پرندههیچ

 تو کجایی؟-

 .ی باز هم به گوش رسیدنجوای

 .بهتره برگردی-

اش را بار دیگر ببینم. به دور خود خواست چهرهاز شنیدن صدای مادر بسیار خوشحال بودم. دلم می

 .چرخیدم

 من کجام؟-

 .صدا دقیقا مثل انعکاسی بود که به کوه خورده است

 .جا نیستجای تو این-

 های یاس به من فهماند کهحرکتی نداشت. بوی گل چشمانم با سرعت زیادی باز شد. بدنم قابلیت هیچ

کردم که مغزم، کامال خالی است. سرم سوزش وحشتناکی را ها هستم. احساس میباز هم در قصر الف

تجربه کرد. چشمانم گرد شدند. تمام خاطرات اخیر، با سرعتی وحشتناک به سرم هجوم آوردند. جای 

را به سختی باال آورده و روی آن گذاشتم. روی آن با پارچه زخم روی گردنم شروع به سوزش کرد. دستم 
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بسته شده بود. از روی آن تخت لعنتی بلند شدم. خورشید در اتاق اورالندو پخش شده بود. به سمت آینه 

ی که طورشدت پریده بود؛ بهرفته و نگاهی به خودم انداختم. موهایم باز و آشفته بودند. رنگ صورتم به

رویم است. لبانم کامال خشک شده بود، انگار کردم یک مرده روبهشناختم حتما گمان مییاگر خود را نم

دای هایم آن رای سفید رنگ دور گلویم بسته بودند و لباسای آب است. پارچههاست منتظر قطرهکه سال

میز کنار  پس روی اولین صندلی نشستم. روی .رسدقبل نبود. احساس کردم که دیگر خونی به پاهایم نمی

صندلی پر از خوراکی و آب بود. به سمت لیوان آب هجوم برده و آن را در یک حرکت سر کشیدم؛ اما 

دردی که در گلویم پیچید، باعث شد تا به سرفه بیفتم. درب با صدای آرامی باز شد؛ اما به سمت آن 

 :شم گفتشدت خسته بودم. صدای آرامی در کنار گوبازنگشتم تا شخص را ببینم. من به

 !اوه! به هوش اومدی؟ پس بذار اولین نفری باشم که تبریک میگم-

 .تنها تشخیص من جیک بود. زمانی که اولین کلمه را به زبان آوردم، صورتم از درد جمع شد

 چرا؟-

توانستم. جیک وقتی حال بد مرا دید، دستم را گرفت و به خواستم همه چیز را از او بپرسم؛ اما نمیمی

لبخندی به پهنای صورتش زد و کمی به من  .برد. روی آن دراز کشیده و به او خیره شدم سمت تخت

 .تر شدنزدیک

 !ایتو یه نیمه جاودانه—

 :این یک شوخی مزخرف و بچگانه بود. پوزخندی زدم

 !باشه-

 :جیک خودش را کنار کشید و با تعجب گفت

 .ها دادنالفها باز هم به تو اشک من جدی بودم. باید بهت بگم اون-

چشمانم گرد شد. اگر این حقیقت داشت، عالی بود. نیمه جاودانگی! از جایم پریدم. درد را کامل فراموش 

 .کرده بودم
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 این درسته؟-

 :سرش را تکان داد

ها نیمه جاودان هستن، پس به احتمال ی الفالبته این یه فرضیه است؛ ولی بانو دنیرا میگه چون همه-

 .م نیمه جاودانه میشیبسیار زیاد، تو ه

  .هایم به حقیقت بدل میشددر لحظه گم شدم. تمام خواسته

 خدای من! اورالندو کجاست؟-

 .یزدم. از جایم پریدم که صدای جیک مرا متوقف کردنفس ماز شدت اشتیاق نفس

 .چالآنجال، بهتره از این اتاق بیروت نری. پدرت خواسته بعد از به هوش اومدنت تو ببرن به سیاه-

 .چشمانم را ریز کردم. این غیرممکن بود

 !چی؟-

 .بعدا برات توضیح میدم-

چال؟! این کمی به دور از عقل بود که پدر چنین چیزی سپس از تخت بلند شد و از اتاق بیرون رفت. سیاه

بار تپید. اینشدت میحالی قلبم بهاز شدت خوش .را بخواهد. روی تخت نشستم و منتظر اورالندو ماندم

ه درب اتاق که باز شد، با عجل "حاال من هم مثل تو هستم. "توانستم بگویمدیدم، به راحتی میکه او را می

. دیدماز روی تخت پایین پریدم. اورالندو و جیک وارد اتاق شده بودند. اکنون او را به صورت دیگری می

ویده و خودم را به او رساندم. خواستم به سمتش د .اورالندو با دیدن من لبخند کوچکی زد و به من زل زد

 .نگریستخود را در آغوشش پرت کنم که ایستادم. او با تعجب به من می

 .هی، آنجال! تعلل نکن-

 :جا در آغوشش پرت کردم. جیک با خنده گفتپس از کمی مکث خودم را از همان

 .وقتی مرده بود، قیافت دیدنی بود اورالندو-

عجب گرد شد. از اورالندو جدا شده و به سمت جیک چرخیدم. مشکوک با این حرفش چشمانم از ت
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 :پرسیدم

 !مُرده بودم؟-

 .اورالندو حواسم را پرت کرد

 .چیزی نیست آنجال-

 :نگاهی به او و سپس به جیک انداختم. جیک آب دهانش را قورت داد و آرام گفت

  .اوه! فکر کنم خیلی سریع پیش رفتم-

ل از به هوش آمدن من، چه اتفاقاتی افتاده است. باز هم درد گلویم به سراغم دانستم واقعا قباصال نمی

اورالندو به سمتم آمد و دست مرا گرفت. سپس مرا به  .آمد؛ اما سعی کردم نسبت به آن بیتفاوت باشم

 .سمت تخت هدایت کرد و در کنار من روی آن نشست. ابروان جیک باال پرید

وقتی جازمین اون بال رو به سرت آورد، کارش رو تموم کردم و با کلی بذار همه چیز رو توضیح بدم. -

ی لعنتی فرار کردم، باز جا فرار کردم؛ اون هم همراه جسم نیمه جون تو. وقتی از اون جزیرهزحمت از اون

 .هم به سمت قصر حرکت رفتم

 :اورالندو محکم مرا در آغوش گرفت و گفت

  .اومدم، که جیک رو به همراه تو دیدمودخونه به اون جزیره میمن منتظرتون بودم. داشتم از سمت ر-

 .جیک قدمی جلو اومد

 .تونم تصورش کنماصال نمی-

 :صورتش را با دستانش پوشاند و ادامه داد

طور! اگر چند ساعت دیرتر رسیده بود، جونت رو دیدم. اورالندو هم همینتو مُردی آنجال. من واقعا تن بی-

  .گشتینمیگاه بردیگه هیچ

 :با تعجب به اورالندو چشم دوختم. سرش را نزدیک گوشم کرد

 .های بدی بودواقعا لحظه-
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 .جیک روی صندلی نشست

تو حدود یک ساعت زنده نبودی. هردوی ما تا مرز سکته رفته بودیم، تا این که داروی اورالندو کارساز -

  .شد

تا پدرش و بانو دنیرا را دید، از من فاصله گرفت. دو  در همان زمان درب با صدای زیادی باز شد. اورالندو

  .ها بودندخدمه به همراه یک ظرف سنگی پشت سر آن

 :بانو دنیرا به سمتم آمد و با لبخندی گفت

 .بینمتجا میجالبه که باز هم این-

 :با لبخندی که به سختی باز شد، گفتم

 !درسته-

 :یرون رفتند. با تعجب پرسیدمها ظرف را روی میز گذاشته و از اتاق بخدمه

 اون چیه؟-

 :شاه آرنولد با جدیت گفت

  .کنه که تو نیمه جاودانه هستی یا نهاون ظرف مشخص می-

جا اورالندو به میز اشاره کرد. از جایم بلند شده و به سمت ظرف رفتم. درون آن آب بود. بانو دنیرا از همان

 :گفت

 !ط همیندستت رو توی آب بذار و تمرکز کن؛ فق-

 :کردم. روبه ملکه پرسیدماسترس زیاد از حدم را درک می

 دین؟طور تشخیص میچه-

 .ملکه به ظرف اشاره کرد

 .کنه و به صورت درخشانی درمیاداگر تو یک درمانگر شده باشی، این آب تغییر می-

 :ای کرد و ادامه دادتک خنده
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 .زده ساله بوداین اتفاق وقتی برای اورالندو افتاد که یه پسر سی-

 .آرنولد چشمانش را در حدقه تکان داد

 .ترسید به آب نزدیک بشهکنم. اون تا چند روز میخدای من! اصال فراموشش نمی-

جیک به اورالندو زل زد، آن هم کامال خنثی. اورالندو در تخت تکانی خورد و کامال صاف نشست. از فکرش 

از این ماجرا، حتما او را مسخره کنم. به سمت آب رفته و نفس  به خنده افتادم و به خودم قول دادم تا بعد

عمیقی کشیدم. دستانم را درون آب فرو بردم و منتظر ماندم. هیچ اتفاقی رخ نداد. باز هم دستانم را درون 

که هیچ جوابی نداده بود، مسرور بودم. درب اتاق با صدای وحشتناکی باز شد. دو آب تکانی دادم. از این

 :بزرگ جثه وارد اتاق شدند. یکی از آنها روبه شاه گفتسرباز 

 .ما برای تحویل شاهزاده منتظریم-

 :آرنولد با عصبانیت غرشی سر داد

 چال ببرید؟حال، به سیاهتونید یه شاهزاده رو با اینطور میاون در حال درمانه. چه-

کردم. شاید ملکه او را تحریک کرده ای درنگ، از اتاق خارج شدند. پدر را درک نمیسربازها بدون لحظه

 :آمد. دستانم را از آب بیرون کشیدم. بانو دنیرا با لبخند گفتبود. به هر حال همه چیز از دست او برمی

 .ایتبریک میگم. تو یه نیمه جاودانه-

 :نیم نگاهی به اورالندو انداختم که به من زل زده بود. بانو دنیرا گفت

  .بفرستممن باید چند دارو برات -

  .دو خدمتکار با عجله ظرف را برداشتند و به همراه بانو و شاه از اتاق بیرون رفتند

  .ای که برای بردن من آورده بودند را نگاه کندجیک به سمت پنجره دوید تا کالسکه

 .با خوشحالی به سمت اورالندو چرخیدم

  .مٔ  من هم االن یکی شبیه به توا-

 .چشمانش را ریز کرد
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 !حالیاقعا خوشتو و-

 معلومه که هستم، تو نیستی؟-

 هنوز هم تصمیم داری من رو فراموش کنی؟-

 .به سمتش رفته و در کنارش نشستم

 .زدم، تو با من میومدیمن واقعا برای اون دروغ متاسفم. اگر این حرف رو نمی-

  .ع نکردای به این موضوگاه حتی اشارهمن تمام مدت رو توی قصر پدرت بودم. ملکه هیچ-

 .ممنونم-

  .هی! یادت نره که کار تو سخت تر بود-

  .دونمخودم می-

  .مرا محکم در آغوش گرفت

  .اما پدرت خیلی عصبانی شد وقتی دید تو از قصر رفتی و اون شمشیر رو با خودت بردی-

 ها خبر داره؟اون از نقشه-

طرف حساب ر نبود. اون خودش رو کامال بیطوانتظار داشتم ملکه همه چیز رو گردن تو بندازه؛ اما این-

  .کرد

 :با تعجب پرسیدم

 هوشم؟بذار ببینم، من اصال چند روزه بی-

 .کردم جیک بهت گفته باشهفکر می-

 :جا و با صدای بلند گفتجیک از همان

 !باشه؛ االن بهش میگم. تو دقیقا چهل و نه روز بیهوش بودی-

 :متعجب به او زل زدم

 !دهخب، یه کم زیا-
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 .ای بر روی موهایم زداورالندو بـ ــوسه

 تو چهل و نه روز رو بدون آب و غذا سر کردی. گرسنه نیستی؟-

 .دستم را روی شکمم گذاشتم

 .راستش رو بخوای آره-

 :را به سمت من گرفت و گفتاورالندو کمی خم شد و ظرف غذای روی میز را برداشت. آن

 ترسی؟چیزی نمیکنن. از توی قصر، تو رو محاکمه می-

 .سیبی از درون ظرف برداشتم

 .نه! ثابت کردنش کار چندان سختی هم نیست-

*** 

 فصل چهل و شش

 «!برادر؟»

حالی تمام از خواب بیدار شدم. من یک نیمه جاودانه بودم؛ دقیقا مثل این اولین باری بود که با خوش

داری! دهانش باز بود و دستانش از دو طرف هم به طرز خنده اورالندو! جیک روی صندلی خوابیده بود. آن

وش کنم. را فرامتوانستم به راحتی آنصندلی آویزان بود. درد گلویم بسیار کمتر شده بود. به طوری که می

ای روی صورتم به سمت آینه رفتم و موهایم را در باالی سرم جمع کردم. کمی از آن به طرز شلخته

 .ریخت؛ اما برایم اهمیتی نداشت

 .اال زیباتر از قبل شدیح-

  .در آینه، اورالندو را در پشت سرم دیدم. لبخندی زدم و به سمتش چرخیدم

 .من اصال متوجه اومدنت نشدم-

 .قدمی جلو آمد و خودش را به من رساند. موهای اطراف صورتم را کنار زد

  .اومدن که تو رو به قصر ببرن-
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 جا هستی؟تو هم اون-

 .ایکنم؟ فراموش کردی؟ تو االن یه نیمه جاودانهتونم رهات طور میچه-

 :ای کردمتک خنده

  .میرمگنجه که به مرگ طبیعی نمیعالیه! در ذهنم نمی-

 :ی اسب به گوش رسید. اورالندو با ناراحتی گفتصدای شیهه

 .اونا آمادن-

وتاه روی ای کبـ ــوسه دوست داشتم برای اولین بار او را با خوشحالی تمام ببوسم. روی پایم بلند شده و

 :لبانش گذاشتم. پس از آن گفتم

 .اتفاقی برای من نمیفته-

ای طوالنی مدت روی لبانم با آن نگاه خونسردش نگاهی به من انداخت و پس از مکثی کوتاه، بـ ــوسه

 :کاشت. صدای درب اتاق که بلند شد، از او جدا شدم. جیک با ترس از خواب پرید و گفت

 اده؟اتفاقی افت-

 .الف وارد اتاق شدندسربازهای

  .شاهزاده، باید همراه ما بیاید-

 :روبه اورالندو گفتم

 شمشیر کجاست؟-

  .هایش برداشت و به سمتم گرفتآن را در کمد لباس

 .بینمتجا میاون-

ا از هها گذاشته و جلوتر از آنسرم را تکان دادم و به سمت سرباز ها رفتم. شمشیر را در دست یکی از آن

 .اتاق خارج شدم

*** 
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 ای روبه دربخورد، پنجرهچال، هیچ چیز قابل دیدن نبود. تنها نوری که به چشم میدر آن تاریکی سیاه

هم در چال آمد، باعث شد تا سرم را بلند کنم. از دیدن ملکه آنچال بود. صدایی که از درب سیاهسیاه

زمانی  .اش آشفته و نگران بودخواهد بگویم. چهرهم چه میجا کمی جا خوردم؛ اما کنجکاو بودم تا بدانآن

 :های آهنین رساندم، با خونسردی پرسیدمکه خودم را به میله

 .کنید ملکه؟ شما االن باید منتظر محاکمه من باشیدجا چیکار میاین-

  .را نشنودکرد تا کسی حرفش ام توجهی نکرد و سرش را جلو آورد. مُدام به اطراف نگاه میبه کنایه

 .دونم که نباید این حرف رو بزنم؛ ولی...باید ازت بخوام کارهای قبل من رو فراموش کنیمی-

  .اندازمکار رو بکنم؟ من خودم رو توی این لجنزار نمیچرا باید این-

خاطر برادرت من رو مقصر خوام فقط بهببین آنجال! من هیچگاه قصد شورش نداشتم. االن هم ازت می-

 .ندی جلوه

 .صورتم را جمع کردم

 !چی؟! برادرم؟-

توانستم همه لرزید، دستم را گرفت و روی شکمش گذاشت. با تعجب به او زل زدم. میدر حالی که می

 .دانستم چه بگویم. واقعا گیج شده بودمچیز را بفهمم. نمی

 داری من رو بازی میدی؟-

  .ها گفتن که اون یه پسرهساحره-

 !خدای من-

 کنی چه بالیی به سرش میاد؟ رو بگیرن، فکر می اگر من-

 ...خوایتو که از من نمی-

 .خوام پای من رو توی این ماجرا وسط نکشینه! فقط ازت مینه-

 .حال بودم و از طرفی نگراندانستم باید چه کنم. از طرفی خوشدستم را پس کشیدم. نمی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 337 

س کنم؛ البته این خیلی ناگهانی بود! روبه ملکه توانستم حس برادر داشتن را حشاید چند سال دیگر می

 :گفتم

 من باید بگم که چرا فرار کردم؟-

  .ها از یک جای دیگه پیدا شدنفقط کافیه که بگی نقشه-

 .باید روش فکر کنم-

 کنی وقتی مونده؟فکر می-

  .در همان زمان، صدای سربازی او را از جا پراند

  .یمباید شاهزاده رو به دیدار شاه ببر-

 .چال دور شدملکه کمی عقب رفت و با عجله از سیاه

*** 

ها ایستاده بود. باهر روی آندر باالترین نقطه سالن، پدر نشسته بود و در کنارش ملکه. جیک در روبه

کردم. حتما با خود، بابت داشتم، نگاه سنگین وزرا را بر روی خود حس میها برمیقدمی که به سمت آن

روی پدر و در کنار جیک ایستادم. پدر نگاه ناراحتی به من کردند. روبهها مرا سرزنش میخیلی از دزدی

 .انداخت. یکی از مشاوران، شروع به خواندن کاغذ پوستینی که در دستانش بود، کرد

ی قصر، حق اعتراض در برابر ی به خاک سپردهی دربار شاه و دختر اولین ملکهاولین و تنها شاهزاده-

صورت پنهانی ت خود را دارید. آیا شما به ملکه آسیب رساندید و شمشیر ورات را از خود و بهاتهاما

 برداشتید؟

 :روبه پدر گفتم

  .توضیحش کار چندان سختی نیست-

 :پدر لب به سخن گشود

 چه توضیحی درباره این اتهامات داری؟-
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 :جیک اولین اتهام را به گردن گرفت

 ...م. اونمن بودم که به ملکه صدمه زد-

 .گفتگرفتم، همه چیز را میاگر جلوی حرفش را نمی

 .اون جلوی فرار ما رو گرفت-

 :جیک با تعحب، نگاهی به من انداخت و سکوت کرد. روبه شاه ادامه دادم

ها رو نشون آشامهایی که پیدا کردیم، جای خونما مجبور شدیم که شمشیر رو برداریم. روی نقشه-

  .دادمی

 :داد جیک توضیح

 .جا رفتیم و سر فرماندشون رو جدا کردیمما به اون-

 :یکی از وزرا گفت

 !به همین سادگی؟-

 :جیک در میان حرفش پرید

فراموش نکنید که شمشیر ورات با ما بود. عالوه بر اون، من سر جازمین رو با خودم آوردم. اون توی اتاق -

 .منه

باورم نمیشد سر جازمین را با خود آورده باشد. باز پدر  بار نوبت من که با تعجب به او نگاه کنم.این

 :پرسید

 ها رو از کجا آوردید؟پس اون نقشه-

ها بدهم. ملکه به من زل زده بود و منتظر جواب دانستم چه جوابی به آنآه! زمان موعود رسید. واقعا نمی

  .بود

 ...ها روخب...اون-

 :صدایی در پشت سرم، گفت
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 .دادم ها رو بهشمن اون-

این صدای سیسیلیا بود. چه کسی بهتر از او؟ زمانی که جلو آمد، متوجه شدم اورالندو هم به همراه اوست. 

 .سیسلیا روبه ملکه و پدر تعظیمی کرد

 .ها رو قبل از جاسوسی داشتم و به شاهزاده دادماون-

 .ت. پدر نفس عمیقی کشیدخوانی داشملکه کامال از حالت نگرانی بیرون آمده بود. همه چیز با هم هم

آشام رو به اتاق من بیارید. شاهزاده از تمامی اتهامات مبرا شد. صدای یکی از ها و سر اون خوننقشه-

 :وزرا روی اعصاب بود

 !اما همینکه شاهزاده از قصر بیرون رفتند، خودش کافیه-

 .پدر کلمات را آرام بیان کرد

 .جات داده باشه، باید بگم الیق یک قدردانیهاما اگر مارو از یک جنگ احتمالی دیگه ن-

  .گویمدانست که من حقیقت را میاز شنیدن این حرف شاداب شدم. پدر می

 :سرعت پرسیدزمانی که از سالن بیرون آمدیم، جیک به

 چرا اسم ملکه رو نیاوردی؟-

 :هایم را با زبان تر کردملب

 .اون بارداره-

 !چی؟-

 .به سمت سیسیلیا چرخیدم

  .طوری ازت تشکر کنمدونم چهمین-

 :شد گفتطور که از ما دور میسیسیلیا همان

 .ملکه قبل از تو چنین درخواستی کرد. من باید به کارهام برسم-

 :اورالندو دست مرا گرفت و گفت
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 .ها و سر جازمین رو ببری پیش پدرتهات رو عوض کنی. باید نقشهبهتره بری توی اتاقت و لباس-

 :فتمبا تعجب گ

 !من اون سر رو ببرم؟-

 :اورالندو خندید

 .شوخی کردم-

 :جیک نفس عمیقی کشید

 ...من باید برم توی اتاق و-

 :حرفش را نیمه تمام گذاشت و با عجله از کنار ما دور شد. روبه اورالندو گفتم

 تر از خودت، چه حسی داره؟یه خواهر یا برادر کوچک-

نی داریم؛ ولی این سی سال اصال خودش رو نشون نمیده؛ اما برای من و اوریانا حدود سی سال تفاوت س-

 .تو قضیه فرق داره

 .ام. شاید یه روز پیری برادرم رو دیدم؛ البته اگر برادر باشهمن یه نیمه جاودانه-

 .تو اون موقع هیچ فرقی نکردی-

 .نه حداقل تا هزار سال بعد-

 .ترماما من حدود چند دهه از تو بزرگ-

 :کوتاهی کردمی خنده

 .جالبه! من باید به اتاقم-

 .مونمجا منتظرت میمن همین-

 .باشه-

سپس روانه اتاق خود شدم. هیچ چیز در اتاق عوض نشده بود؛ البته جای گلدانی که روی میز بود، خالی به 

 .رسید. باالخره پس از حدود پنجاه روز به اتاق خود بازگشته بودمنظر می
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ها شههمراه نقها، سیسلیا بهته و لباسی را بیرون آوردم. پس از عوض کردن لباسسریعا به سمت کمد رف

چاله ها را به من داد و سپس از من قول گرفت تا جیک را بخاطر یک گلدان روانه سیاهوارد اتاق شد. آن

 .ندی زدن من لبخا ایستاده بود. با دیدنکنم. به سمت مکانی که اورالندو ایستاده بود، رفتم. او هنوز هم آنج

 !ی قبلاالن شدی اون شاهزاده-

رویش ایستادم، در چشمانش زل ها را به او نشان دادم. زمانی که روبههایم را باال انداختم و نقشهشانه

 .زدم

  .زنناگر اون بچه پسر باشه، اونا من رو کنار می-

 ها بشی؟دوست نداری ملکه قصر الف-

وم خواهم محرتوانست مرا از چیزی که میدید آمد. اکنون هیچ چیز نمیبا این حرف لبخندی گوشه لبم پ

 :کند. دستم را دور گردنش انداختم و زمزمه کردم

 نه؟  چرا که-

 .ولی باید تا هزار سال بعد صبر کنی-

  .نگاهی احمقانه به او انداختم

 !خدای من-

 .ای کردتک خنده

 چیه؟ پشیمون شدی؟-

  .امندهزار سال ملکهمعلومه که نه! در عوضش چ-

*** 

روی پدر بود. زمانی که زمانی که سر جازمین را دیدم، حالی وحشتناک به من دست داد. سرش دقیقا روبه

 :ها را به او دادم، با ناراحتی گفتمنقشه

 !من متاسفم پدر-
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 .کس در اتاق نبود. با عصبانیتی در کالمش، از جایش بلند شدجز او، هیچبه

 تی همه چیز رو از من پنهون کنی؟طور تونسچه-

 .تونستم چیزی بهتون بگممن نمی-

 افتاد چی؟اما اگه اتفاقی برات می-

 .جیک اونجا بود-

 :نفسش را با حرص بیرون داد

 !تونست بدترین اتفاق ممکن باشهاین می-

 .ولی همه چیز به خوبی تموم شد-

 .جز اون زخم روی گردنتالبته به-

 .دم. به جای زخم روی گلویم دست کشیدمبا این حرفش جا خور

 .امدونید که من، یه نیمه جاودانهپس این رو هم می-

 .چشمانش گرد شدند. چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید

 !خدای من-

  .ها استفاده کنندمجبور شدن از عصاره اشک الف-

  .تونی مثل یه انسان زندگی کنیباورم نمیشه. تو... نمی-

 .هایم باال پریدندافسوس و دلسوزی بود. شانه صدایش پر از

 .تونه جای من رو پر کنهاما اون برادر یا خواهر می-

  .ناخواسته لبخندی روی لبش پدید آمد

 .طورهباید بگم همین-

 :پس از مکثی کوتاه، چیزی را که باید، گفتم

 ...تونم با یه انسان معمولی ازدواج کنم؛ ولیپدر، من نمی-
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 .ی حرفم ماندمهمنتظر ادا

 .من اورالندو رو دوست دارم-

 .پدر با نگاهی پر از تعجب به من خیره شد

  .زادهطور یه نجیباس و همیناون هم مثل من یه نیمه جاودانه-

 !اون یه الفه-

 کنه؟آیا این در ازدواج ما اختاللی ایجاد می-

 .جا شدکمی در جایش جابه

 .نه-

*** 

  .، اورالندو روی تخت نشسته بودزمانی که وارد اتاقم شدم

 طور بود؟دیدار با پدرت چه-

 .ام، جا خوردجاودانهکه من یه نیمهاون از شنیدن این-

 !طبیعیه-

  .تاجی را که روی سرم بود برداشتم

 ...من به پدر گفتم که...تو رو-

 :در میان حرفم پرید

 .دوننی من همه چیز رو میخانواده-

 !البته از قبلش-

 .، آرهاوه-

  .از جایش بلند شد و به سمتم آمد

 .های قصر الفملکه-
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 :لبخندی روی لبم پدید آمد

 ها. این اولین بار توی تاریخه؟یه انسان میشه ملکه قصر الف-

 .هایی هم مثل تو بودن که نیمه جاودانه شدنمعلومه که نه! انسان-

 هنوز هم زنده هستن؟-

 .شدنها کشته میمعموال توی جنگ-

 .چه بد! راستی جیک کجاست؟ فکر کنم ملکه بتونه اون رو ببخشه. شاید هم مجبوره-

  .اون رفته توی شهر-

 شهر؟! برای چی؟-

 .به دیدن فرمانده رفت-

 :سرم را تکان دادم و به سمت آینه رفتم. دستی به زخم روی گلویم کشیدم و گفتم

 این زخم موندگاره؟ -

 :موهایم را کنار زد. نگاهی به زخم انداخت و گفتاورالندو در پشت سر من ایستاد و 

 .اون باعث مرگت شده بود و به همین خاطر همیشه به همراهته-

توانست مروری بر روی خاطراتم باشد. به سمتش چرخیدم و آن زخم اصال برایم اهمیت نداشت؛ حتی می

 :با خنده گفتم

 ترسیدی؟تو توی نوجونیت از آب می-

 .چشمانش را ریز کرد

  .کردیمن رو مسخره نکن! اگه تو هم جای من بودی، تعجب می-

 .داره که یه جنگجو و درمانگر از آب بترسهاوه، خیلی تصورش خنده -

 .اش را پنهان کنداورالندو سعی کرد خنده

  !آره-
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ا زده به سمت در چرخیدیم. جیک بشدت باز شد. من و اورالندو، هردو شتابدر همان زمان درب اتاق به

 .ترسی آشکار وارد اتاق شد. اورالندو با تعجب نگاهی به او کرد

 چی شده؟-

 :روی ما ایستاد و گفتجیک روبه

 .کنار یه چاه توی شهر، یه نفر مرده بود. شاید هم کشته شده بود-

 .دستم را به کمرم زدم

 و کجای این جای تعجب داره؟-

 .جیک چشمانش را در حدقه چرخاند

هاش همه افتاده بودن. پوستش به طرز ی سیاه پوشونده بود و ناخونو یه هالهخدای من! چشماش ر-

 وحشتناکی به رنگ تیره در اومده بود. این جای تعجب نداره؟

 :ندو با ترسی آشکار گفتاورال

 تو که...به اون...دست نزدی؟-

 .جیک نگاهی به دستانش انداخت

 اون بیماری واگیر داره؟-

 :در دستانش فشرد و زمزمه کرد اورالندو دست مرا محکم

  .آنجال بهتره بری عقب-

*** 

 فصل چهل و هفت

 «شیوع نفرین جهنمی»

 :با اندکی ترس گفتم

 چی شده؟-
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  .صدایش را باالتر برد

 !آنجال، بهت میگم برو عقب-

 :رنگ از رویم پرید و چند قدمی به عقب برداشتم. جیک آب دهانش را قورت داد

 من هم قراره بمیرم؟-

 .ورالندو از جایش تکان نخوردا

ذاره و باعث میشه تعادلت رو از دست اون نفرینِ جهنمیه. یه بیماری واگیر دار که روی کل بدنت اثر می-

  .بدی. پس تا باعث دردسر نشده، بذار تو رو قرنطینه کنم

 :لرزید، لرزان گفتجیک که دستانش می

 !من مشکلی ندارم. من رو ببر-

اصال دوست نداشتم  !شد. این وحشتناک بوددار بود، در کل شهر پخش میی واگیراگر این یک بیمار

ترسیدم که اورالندو هم آن بیماری را بگیرد. اورالندو به جیک بمیرد و یا چنین بالیی به سرش بیاید. می

 .سمت او رفت و دستانش را گرفت

 .هاستآشامزیر سر خون-

 .برداشتم ترسیدم؛ اما قدمی به جلوکه میبا آن

  .این بار باید نسلشون رو منقرض کنیم-

 .اورالندو متوجه جلو آمدن من شد

 .آنجال! تو نباید از جات تکون بخوری-

 اما اگه تو هم اون بیماری رو بگیری چی؟-

 .زیر چشمی نگاهی به من انداخت

 یادت رفته که من یه درمانگرم؟-

 .ه من انداختحداقل از این بابت خیالم راحت شد. جیک نگاهی ب

 !من تا این حد خطرناکم؟-

 :کرد گفتطور که او را به سمت درب هدایت میاورالندو همان

 ...فقط باید مطمـ-
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ی حرفش با پرت شدن او به سمت دیوار ناتمام ماند. به سمت جیک چرخیدم. چشمانش سیاه و ادامه

دی و کبو عا به رنگ تیرهرسید. رنگ پوستش سریهایش به گوش میشده بودند و صدای نفس نفس

او تعادل خود را از دست داده بود. اورالندو خود را از روی زمین  .آمد. از دیدنش از آن حالت شوکه شدمدر

 :جمع کرد و فریاد زد

 .آنجال برو عقب-

جیک نگاه وحشتناکی به من انداخت و با قدمی آرام به سمتم آمد. او دقیقا شبیه به یک هیوال بود. قدمی 

تاه به عقب برداشتم. اورالندو از جایش بلند شد و به سمت من دوید. جیک هم سرعتش را زیاد کرد. کو

اورالندو در یک حالت ناگهانی مرا به سمت چپ هل داد و خود را به سمت جیک پرتاب کرد. من با شدتی 

 قدرساس شد. آنبه میز برخورد کردم؛ به طوری که میز، به دو تکه تبدیل شد. دردی در کمر و سرم اح

دو هنوز هم با سرعت مشغول زد و بند بودند. اورالندو در تمام مدت توانستم حتی داد بزنم. آنبود که نمی

سعی داشت او را نگه دارد؛ اما موفق نبود. چیزی در درون جیک فوران کرده بود که قدرتش را صد برابر 

سمت من آمد. با دردی که داشتم، خود را عقب کرد. جیک اورالندو را به سمتی هل داد و بازهم به می

او را گرفت و به دیوار کوبید که  .ای توقف نکرد و بازهم به سمتش دویدکشیدم. اورالندو حتی برای لحظه

اورالندو در حالی که نفس نفس میزد، مشتی به صورتش  .ام هم چند تکه شودباعث شد تخت چوبی

  .باعث شد جیک از حال برود کوبید و با دیگر دستش به گردنش زد که

 .رویم زانو زدسرعت به سمت من آمد و روبهپس از آن، به 

 اون که به تو دست نزد؟-

 .از درد، فکم منقبض شد

 !نه-

 .به سمتم چرخید و دستی به سرم کشید. او با نفسی از سر آسودگی، در کنارم نشست

 .سرت کبود شده-

 .دستی به کمرم کشیدم
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 !نصف کردقدرت تو میز رو -

 .من واقعا متاسفم آنجال-

 .سعی نکردم به این حرفش توجهی داشته باشم

 اون که بالیی سرش نمیاد، درسته؟-

 ...گذره؛ امااز واگیردار شدنش چند ساعت بیشتر نمی. میشه جلوش رو گرفت-

 اما چی؟-

 ...اگه توی شهر پخش بشه-

ها به این بیماری نفرین شده دچار شوند، و بچهتک زن ها اینکه تک. حتی فکر به آن هم عذاب آور بود

او از . در همان زمان پدر با چند تن سرباز وارد اتاق شد. توانست بدترین وضع موجود را رقم بزندمی

 .دیدن همه چیز مغزش قفل کرده بود

 جا چه خبر بوده؟این-

 .اورالندو از جایش بلند شد

 همین االن. اری و یا نفرین جهنمی رو بین مردم پخش کننها برای انتقام سعی دارن یه بیمآشامخون-

 .باید تمام کسانی که مثل جیک هستن رو قرنطینه کرد

 :سپس به سمت من چرخید و ادامه داد

 .من باید آنجال رو ببرم تا مطمئن بشم این بیماری هم به اون سرایت نکرده-

پدر با نگاهی مرموز به . وی زمین گذاشتدانست که نباید مرا رمی. سپس مرا روی دو دستش بلند کرد

 :جیک گفت

 حالش خوب میشه؟-

 .اورالندو اخم ظریفی را میان ابروانش نشاند

 .میشه جلوش رو گرفت-
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 :زمانی که از اتاق بیرون آمدیم، پرسیدم

 چی میشه اگه من هم اون بیماری رو بگیرم؟-

 :لبخندی زد

 .و هم قرنطینه کنمافته و غیر از این، باید تو راین اتفاق نمی-

 .امای ترس وجودم را فرا گرفت؛ اما مطمئن بودم که من به جیک دست نزدهبرای لحظه

 بری به درمانگاه؟من رو می-

و رو ت. تونی اون رو به بیمارهای دیگه هم منتقل کنیمی اگر تو هم دچارش شده باشی، خیلی راحت. نه-

  .میبرم به اتاق جیک

 جا خطرناک نیست؟اون-

 .فراموش نکن که فقط با لمس فرد، دچارش میشی-

زمانی که به اتاق جیک رسیدیم، او مرا روی تخت گذاشت و ظرف آبی که روی میز بود را برداشت و دقیقا 

دون ، بآب. دستش را دقیقا در موازات ظرف گرفت و انگشتانش را به سمت باال کشید. کنار من گذاشت

ای دستان اورالندو را آب، مثل الیه. هم برای بار اولواقعا عجیب بود، آن این. هیچ تماسی در هوا معلق شد

او دستانش را دقیقا روی . ریزدکامال غیرمعمولی بود که آب مثل دیگر مواقع روی زمین نمی. در بر گرفت

 .ها را باز کرد و لبخندی زدپس از چند ثانیه آن. شکمم گذاشت و چشمانش را بست

 .برای شکستگی میز باید بگم، نیاز به یه طبیب معمولی داری مشکلی نیست؛ فقط-

او هم دقیقا کنار من . با کمی درد،روی تخت نشستم. ام گرفتکه به میز اشاره کرده بود، خندهاز این

 .نشست

  .خوامبابت اینکه به سمت میز پرتت کردم معذرت می-

 .کار رو بکنیمجبور بودی این-

 .ب وجدان دارمولی هنوز هم عذا! درسته-
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 .دستی به کبودی روی سرم زده و صورتم را جمع کردم

 .دردش کمتر از اون نیشِ لعنتی بود-

 .بذار نگاهی به سرت بندازم-

 :غرولند کردم

 !اوه، بسه اورالندو-

نگاهم به چشمانش افتاد که . آهی کشیدم و لبم را گزیدم. سرش را جلو آورد و دستی به کبودی زد

. شدزدند، باعث حسادت من میرنگش که گاهی اوقات برق میچشمان آبی. سرم بودمشغول دید زدن 

 :زمزمه کرد. زمانی که متوجه نگاه من شد، سرش را پایین آورد

 .هات عجیبهرنگ چشم-

 :ای کردمتک خنده

 هات رو از نزدیک توی آینه ندیدی؟تا حاال چشم! خدای من-

 .های من چیز عجیبی ندارهچشم-

 آره؟. همه چشم عجیب و غریب، برات عادی شدهیندیدن ا-

 .ترین هستیدها همیشه برای ما عجیبشما انسان-

 .و برای ما این قاعده کامال برعکسه-

  .نگاهم را به سمت لبانش سوق دادم

 .کنمدرک نمی-

 :پرسیدم

 رو؟چی-

 .تون روپیچیدگی-

 !نداریم ما هیچ پیچیدگی-
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 .طور نیستاین-

کرد از چیزی که مرا غافل می! هم از سر اشتیاقآن. ای کامال ناگهانی را روی لبانم نشانداو بـ ــوسه

 !هربیماری

 .زمانی که از او جدا شدم، با صدای آرامی خودم را عقب کشیدم

 .باید بریم و به مردم کمک کنیم-

 :هشدار داد

 .یکنمونی و از جیک مراقبت میتو همراه من نمیای آنجال! در عوض می-

 اما اگه اتفاقی برات افتاد، چی؟-

  .هیچ اتفاقی قرار نیست برای من بیفته-

 طور باید پیش جیک بمونم؟من چه-

 .بعد از درمانش. االن هم بهتره من برم-

  .سپس از جایش بلند شد و لبخندی زد. از اتاق که خارج شد، مرا با هزاران فکر رها کرد

*** 

اورالندو به سمت شهر شتافتند. در این چند مدت، کل شهر به آشفته  های درمانگر از جملهتمامی الف

شدند؛ های قربانی این نفرین میها و بچهها، مردزن .گاه پیشبینی شده نبودبازاری تبدیل شده بود که هیچ

 کس در قصر حق ورود و خروج را نداشتها درمان شده بودند. هیچالبته به لطف درمانگران، بسیاری از آن

هوش بود. دیگر در بدنش اثری از جنون نبود و به حالت جا بمانم. جیک هنوز هم بیو من مجبور بودم این

آمد. ها دیگر به قصر نمیشتافت و گاهی شبعادی خود برگشته بود. اورالندو هر صبح به سمت شهر می

ماه به طول انجامیده بود و  کشید. بارداری ملکه حدود سه، کار سختی را به دوش میبه عنوان رهبر دسته

ی حال بود. شاید دوست داشت فرزند پسر شود و بهترین وارث او بماند. به چهرهپدر از این بابت خوش

برد. دستش با حالتی ناگهانی هوشی، انگار از چیزی رنج میدرهم جیک نگاهی انداختم. در آن حالت بی
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سرعت افتاد که حتی من هم از روی صندلی به باال آنقدر بهباال آمد و با فریادی از خواب پرید. این اتفاق 

نفس نگاهی به اطراف انداخت و زمانی که متوجه شد در اتاق خود است، با خیال راحت جهیدم. او با نفس

 .روی تخت افتاد. به سمتش رفتم و باالی سرش ایستادم

 حالت خوبه؟-

 .به چشمانم نگاهی انداخت

 .د تسخیر من رو داشتوحشتناک بود! یه چیزی قص-

  .در کنارش، روی تخت نشستم

 .اورالندو تو رو نجات داد-

 .هایش را درهم کشیداخم

 من فقط یادم میاد که اومدم توی اتاقت و... بعد چی شد؟-

 .اون نفرین تو رو تسخیر کرده بود و قصد کشتن ما رو داشتی-

 پس مردم شهر چی؟-

  .ته به نصف شهر رفتندرمانگرا سخت مشغولن. توی این دو هف-

 .خیز شددر جایش نیم

 خودش چی؟-

 !افته، باورت نمیشه کاخ رو قرنطینه کردنبرای درمانگرا اتفاقی نمی-

 :متعجب شد

 !اوضاع واقعا قمر در عقربه-

  .طوره. حاال هم بهتره بری و یه چرخی بزنی. فکر کنم بتونم امشب اورالندو رو ببینمهمین-

م و روانه اقامتگاه اورالندو شدم. امیدوار بودم بتوانم امشب او را ببینم. درب اتاق با از روی تخت بلند شد

صدای آرامی باز شد. اورالندو پشت میز نشسته بود و مشغول کاری بود؛ اما چون پشتش به من بود او را 
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کارش شد. به ، سرش را برگرداند. لبخندی زد و دوباره مشغول دیدم. زمانی که متوجه آمدن من شدنمی

 .نوشتسمتش رفتم و روی صندلی کنارش نشستم. او داشت چیزی را باعجله می

 .باالخره به قصر اومدی-

 :سرش را به سمتم چرخاند و گفت

 .مونهمتاسفم! حتی اگه یک ساعت رو از دست بدم، چندین جنازه روی دستم می-

 .تونستم بهت کمک کنمکاش می-

  .خواد تو هم مثل جیک قصد جونم رو بکنیش بهترین کمکه. دلم نمیکه توی قصر بمونی، خودهمین-

 .اون به هوش اومد-

 .سرش را از روی کاغذ بلند نکرد

  !خبر خوبیه-

 مقصد فردا کجاست؟-

 کنن، از بقیهافرادی که اونجا زندگی می. خود بشماونجا واقعا باعث میشه که از خودم بی. ی شهرحومه-

 .تر از پا در میارهها رو سریعیماری، اونمردم فقیرتر هستن و ب

  .جا رو ببینمخواست اونخیلی دلم می-

 .کننطور زندگی میجا چهبعدا بیا و ببین تا بفهمی مردم این-

 .از روی صندلی بلند شدم

 .دوست ندارم مزاحم کارت بشم. بهتره برم-

 .به سمتم چرخید

 .ها تموم بشهی اینامیدوارم همه-

 .باید بشه-

هایی را از روی زمین محو کنیم که آشامتوانیم خوندانستم چه زمان مینمی. سپس از اتاق خارج شدم
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ویری تصا. ای مهیب بر کل بدنم حاکم شددر انتهای سالن بودم که سرگیجه. باعث دردسر ما شده بودند

ر ود که الفی از پشت سدر سپیده دم، اورالندو مشغول درمان مردی ب. سرعت از جلوی چشمانم گذشتندبه

از . ودکار رفته باین یک تله بود که برای اورالندو به. آشام شدای تبدیل به خونبه او نزدیک و برای لحظه

گفتم و نباید در این کار دریغی صورت باید به او می .کار، کار چندان سختی نبودبین بردنش با این

 .کس در اتاق نبودهیچ. و بدون هیچ در زدنی وارد شدم با عجله به سمت اتاق اورالندو رفتم. گرفتمی

 :زمزمه کردم. این بدترین حالت ممکن بود

 !اورالندو! خدای من-

توانم توانست دردسر شود و نرفتم، میاگر به آنجا می. او به قسمتی رفته بود که به هیچ وجه قرنطینه نبود

او  .او باز هم به شهر رفته بود. به آن هم وحشتناک بود رفتم؛ حتی فکراما اگر به آنجا نمی. به او کمک کنم

وانست به تاز این طریق می. آشام با قابلیت تبدیل بود که خود را به الفی درمانگر شبیه کرده بودیک خون

جا چند بالشت را زیر پتو گذاشته و آن را به در آن. به سمت اتاقم شتافتم. راحتی به اورالندو نزدیک شود

ی تشریفاتی هاهایی را که برای مراسماول از همه دستکش. صی که خواب است، چیدمصورت شخ

سپس ردایم را پوشیدم و به همراه شمشیری که همیشه در کمد بود، از پنجره  .میپوشیدم، به دست کردم

بود که م نبرایم مه! رفتم؛ آن هم بدون اطالعاین برای بار دوم بود که از قصر بیرون می. اتاق بیرون پریدم

 !تر از هرچیزی بوداکنون جان اورالندو و مردم مهم. کند، یا نهباز هم پدر مرا تنبیه می

ی از در پشتی قصر که فاصله. دید و این بهترین فرصت برای فرار بوددر آن تاریکی، چشم چشم را نمی

ی چندانی ا فاصلهجی شهر با اینحومه .زیادی با قلعه نداشت، به سمت خارج از کاخ هدایت شدم

 .بخشیدمرسیدم، هیچگاه خود را نمیاگر دیر می. نداشت؛ ولی تا سپیده دم هم زمان زیادی نمانده بود

 .دادمهمه دردسر برای نیمه جاودانه شدن را هدر نمیمن این

*** 

 فصل چهل و هشت
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 «بازگشت به جزیره»

ها جان داده بودند و دیگری در حال عضیب. ای افتاده بودهرکس در گوشه! جا واقعا هولناک بوداین

ِ آنجا، مشام را بوی بد. انگیزی خراب شده بودندها به طرز رقتلباس مردم سیاه و پاره، خانه. کندنجان

ت بسرا ادامه دادم تا به همان بن کوچه. بست بودی بنجایی که اورالندو را دیده بودم، یک کوچه. آزردمی

شیرم دستی به شم. بالیی که به سر من آمد، برای اورالندو خوشایند نبود. ر نکنمامیدوار بودم دی. برسم

جا، انتهای کوچه را ببینم؛ اما کسی توانستم از همانمی. کشیدم و با عجله شروع به دویدن کردم

 .سرعت جلویم پریدبه

نباید دیر . بودندهایش همه پاره ای داشت و لباسی کوچک بود که صورت رنگ پریدهاو یک دختر بچه

 .را کنار بزنم؛ اما به یاد آوردم که دست زدن به افراد آزاد، عاقبت چندان خوشی نداردخواستم او. کردممی

از سر عصبانیت آهی کشیدم و راه خود را کج کرده و از . قدمی به عقب برداشتم؛ اما او بازهم به سمتم آمد

زمانی که کوچه را دور زدم، اورالندو را . آمدسرم می دیدم که او هنوزهم پشتکنارش رد شدم؛ اما می

برای اینکه از . آشام بوداو دقیقا همان خون. دیدم که به همراه الفی دیگر مشغول درمان یک مرد بودند

در همان موقعیت زمانی، . ها شروع به دویدن کردمدست دختربچه فرار کنم، با تمام سرعت به سمت آن

ها برسم که اورالندو سرش را برگرداند و با تعجب به ر چیزی نمانده بود تا به آندیگ. شمشیرم را کشیدم

 .من نگریست

ت با تمام قدر. مهلت چندانی به او ندادم تا حتی تعجب کند. آشام وقتی مرا دید، از جایش بلند شدخون

رالندو از جایش بلند او. به سمتش دویدم تا سرش را جدا کنم؛ اما او مرا گرفت و به سمت دیوار پرت کرد

 :شد و فریاد کشید

 کنی؟آنجال تو توی شهر چیکار می! جا چه خبره؟این-

از جایم بلند شدم و بازهم . شدبچه هنوز هم داشت به ما نزدیک می. تواستم جوابی به او بدهمنمی

ا به کان دادم تباز هم به سمتش دویدم و شمشیر را در هوا ت. نما گرفتمآشام الفشمشیر را به سمت خون
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 کرد که من همحتما با خود فکر می. اورالندو تصمیم گرفت به سمت من هجوم آورد. گردنش برخورد کند

آشام اورالندو را به سمتی پرت کرد و باز هم خون. امام که قصد جان یک الف را کردهآن بیماری را گرفته

 .به سمت من هجوم آورد

پشت من به اورالندو بود و . رفتم و او را به دیوار کوبیدمبا غرشی شمشیر را به سمت گردنش گ

  .توانستم ببینم در چه حالتی استنمی

اورالندو چیزی را به من آموخته بود که . آشام با سرعت برق و بادش از زیر دستانم فرار کردخون

ستم را روی د. با فریادی روی گردنش پریدم و شمشیر را رها کردم. توانست جانم را نجات دهدمی

  .گردنش گذاشتم و مثل باز کردن درب ظرف عسل، سرش را پیچ دادم

دختر بچه تا این صحنه  .آشامی بازگشتصورت خونزمانی که سر از تنش جدا شد، در کسری از ثانیه، به

 .صدای اورالندو را از پشت سرم شنیدم. را دید، پا به فرار گذاشت

 رو بکشی؟ اون الف طور تونستیتو به کسی دست زدی؟ چه-

آشام افتاد، با زمانی که چشمش به خون. ی زیادی با من داشتهنوز هم فاصله. به سمتش چرخیدم

  .هایم را محکم گرفتاو به سمتم هجوم آورد و دست. به سمتش دویدم. تعجب به او خیره شد

 .رو قرنطینه کنمباید تو-

کار، با این. باعث شد حرفش نیمه تمام بماندای رو لبانش کاشتم که بدون هیچ حرفی بـ ــوسه

راحتی ثابت این بـ ــوسه به. دستم را باال آوردم و روی صورتش گذاشتم. دستانش را آرام شل کرد

 :سرم را که از او جدا کردم، گفتم. کرد که من همان آنجال هستممی

 .حالم که حالت خوبهخوش-

 .به پشت سرم نگاهی انداخت

 آشامه؟که خون از کجا فهمیدی-

 .خیلی خوبه که پیشبینی در مواقع ضروری به سراغ آدم میاد-
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 .دستش را روی کمرم گذاشت

 .کردینباید ریسک می-

 .به چشمانش زل زدم

 که تو رو بکشه؟-

 .جا موندن خیلی برات خطرناکهمن واسه نجات جونم تا ابد ازت ممنونم؛ اما این-

 .پس باید برم-

 .ار داددستش را روی کمرم فش

 .بهتره من تو رو ببرم! نهنه-

 :لبخندی زدم

 .پس بهتر شد-

 .اون عصبانیتی که از خودت نشون دادی، من رو ترسوند-

 ...تر رسیده بودماگه یکم دیر. اون لحظه واقعا عصبی بودم-

 .پوفی کردم و سرم را پایین انداختم

 .تا االن که چیزی نشده. خودت رو ناراحت نکن-

 :آغوشش پرت کردمخودم را در 

 !راست میگی-

 .دستم را محکم گرفت

 .بهتره بریم. نگو که باز هم فرار کردی-

  .از او جدا شدم و به راه افتادم

 .خوام. من واقعا مجبور بودممعذرت می-

 بار هم باید محاکمه بشی؟این-
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 .فکر کنم فقط قرنطینه بودن کافیه-

 .طورههمین-

 .ی را پیش کشیدپس از کمی راه رفتن، بحث دیگر

 .ی دردسر هستنها همیشه مایهها رو بهمون نشون بدی. اونآشامباید مکان خون-

 .خواد بازهم بمیرمدلم نمی-

 .افتهاین اتفاق نمی-

 .دونم! من به هیچ وجه نیمه جاودانه بودنم رو از دست نمیدممی-

  .آره! پای چند هزار سال ملکه بودن در میونه-

 :پرسیدمای کردم و خنده

 چرا با خودت اسب نیاوردی؟-

 .ها هم شامل بیمارها میشناسب-

 !ی حیواناتتوانستند نفرین شوند و یا شاید همهها هم میپس اسب

*** 

هایم، زیر تخت جهیدم. در همان موقع جیک وارد بازهم پنهانی وارد اتاق شدم. پس از عوض کردن لباس

 .اتاق شد

 پس بیدار شدی؟-

 .زدم و از روی تخت بلند شدم. جیک با تعجب به پنجره اتاق اشاره کرد لبخند محجوبی

 چرا پنجره بازه؟-

 :او واقعا کاراگاه خوبی بود. آب دهانم را قورت دادم

 !هوای خوبی بود-

 .آره! هوای فصل بهار همیشه خوبه-
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 :سرش را خاراند و گفت

  .لعنتی بریمی پدرت دستور داده که بعد از پاکسازی شهر، به اون جزیره-

 .کردن موهایم شدم؛ مثل روزهای معمولی به سمت آینه رفتم و مشغول شانه

 .من هم شنیدم-

 .چشمانش گرد شد

  !واقعا؟-

  .آوردمرفتم، همه چیز را به زبان میبه خودم لعنتی فرستادم و شانه را زمین گذاشتم. اگر کمی جلوتر می

 .یعنی حدسش رو زده بودم-

 !آها-

 ها تمرین نداری؟وزتو این ر-

 .همین دیشب بود که فرمانده دچار نفرین شد-

 .اطالعی در این باره نداشتم. واقعا ناراحت شدم من هیچ

 .امیدوارم زودتر بیاد و حالت رو بگیره-

 .ترین حالت ممکن چشمانش را در حدقه چرخاندبا احمقانه

 !بهترین آرزوی تو برای من-

 .هنوز کل شهر قرنطینه نشده-

 .های اورالندو فردا تموم میشهاما طبق گفته-

 :خودش را به در رساند و ادامه داد

 .هوش نیاد، مجبورم خودم فرماندهی سپاه رو به عهده بگیرممن باید برم. اگر فرمانده تا فردا به-

یا لهای مناسب، از اتاق بیرون آمدم. در سالن به سیسیتن کردن لباسسپس از اتاق خارج شد. پس از به

 :ای دارد. تا مرا دید، لبخندی زددانستم باز هم چه نقشهبرخوردم که لبخندی شرور به لب داشت. نمی
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 !صبح بخیر-

 زنی؟صبح بخیر! میشه بپرسم چه اتفاقی افتاده که باز هم از اون لبخندهای زیرکانه می-

 :لبخند عریضی زد

 .باید یه نفر رو اذیت کنم-

 و من باید در جریان باشم؟-

 .جا بودکسی اینالبته! اگه بدونی همین االن چه-

 .تونم حدس بزنمنمی-

 !اسکارلت-

 .چشمانم را ریز کردم

  !چی؟-

 .اومده بود جیک رو ببینه و زمانی که اون رو پیدا نکرد مجبور شد بیاد پیش من-

 اما جیک پیش من بود. دقیقا باهاش چیکار داشت؟-

دو ی من و اورالندانستم. او از رابطهتر شد. واقعا دلیلش را نمییاز شنیدن اولین جمله کمی صورتش جد

 .خبر نداشت

 .اومده بود که عروسی برادرش رو بهش اطالع بده-

 :کامال جاخوردم

 !تیلور؟-

  .جز اون همسر دارنی برادرهاش بهباید بگم همه-

  چرا اسکارلت باید این خبر رو بده؟-

 چه کسی بهتر از اون؟-

 کرده؟جا چیکار میارلت اوناصال اسک-
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 تو واقعا دوست داری اون رو از نامزدش دور کنی؟ -

امکان  طورچه. دو همیشه با یکدیگر رقابتی سخت داشتندآن. با شنیدن این حرف چیزی در گوشم زنگ زد

 داشت که تیلور بخواهد با اسکارلت ازدواج کند؟

 ...نگو که-

 :در میان حرفم پرید

 .فکر کنم فهمیدی-

 اون واقعا از این وضعیت شهر خبر نداشت؟-

  .همین امروز شاهدش بود-

 اومده بود مهمون دعوت کنه؟-

 !اون خدای جنگیدن بود. باورم نمیشه اسکارلت بخواد ازدواج کنه. کنهحدود شش روز دیگه ازدواج می-

 .اون هنوز هم یه دختره! هی-

 .سرش را تکان داد

 .راست میگی-

 .، باعث شد تا حرف زدن را قطع کندپشت سرشصدای خدمتکاری در 

  .شما هرچه زودتر باید به اتاق ملکه برید-

 :سیسلیا رو به من گفت

اون دوست نداره این خبر خوب رو من . راستی این خبر رو به جیک بده. بینمتبعدا می. من باید برم-

 .بهش بدم

ر سپرد به پساین خبر، فرماندهی را می جیک از شنیدن. سپس به سمت خدمتکار چرخید و از من دور شد

اقش ، راهی اتبرای به گوش رساندن این خبر به گوشش. کردحتما تیلور را تا سرحد مرگ اذیت می! آشپز

زمانی که درب اتاق را باز کردم، با جیک . دانستم هنوز ساعت تمرینش شروع نشده استمی. شدم
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 .یدن من لبخندی زدبا د. رو شدم که مشغول پوشیدن زره بودروبه

  !آنجال-

 .با تعجب به من خیره شد. وارد اتاق شدم و در را محکم به هم کوبیدم

 اتفاقی افتاده؟-

 :اخم هایم را در هم کشیدم

 !معلومه-

زمانی که . حتما مرا تا این حد عصبانی ندیده بود. آب دهانش را قورت داد و درجایش خشک شد

 :م را باال انداختمرویش ایستادم، یک تای ابرویروبه

  .جا بودتونی حدس بزنی کی ایننمی-

  .اش لرزیدبه چشمانم خیره شد و چانه

 کی؟-

 .سرعت تغییر دادم و لبخندی به پهنای صورتم زدملحن صدایم را به

 !نامزد برادرت-

  .ها بوداش مثل احمققیافه

  !نامزد برادرم؟-

 :اش زدم و متفکر گفتمدستی روی شانه

  .ات مثل تازه به دوران رسیده هاستقیافه-

 .شوخی جالبی بود-

  .ام را جدی کردمبازهم چهره

 من تا حاال با تو شوخی کردم؟-

  .اش را عقب کشیدباال تنه
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 .ی برادر های من همسر و فرزند دارنتا جایی که من به یاد دارم همه-

 .اش کوبیدمام به شقیقهبا انگشت اشاره

 !ود احمقمنظورم به تیلور ب-

اهد باال خوبرد و میرنج می چشمانش در بیشترین اندازه ممکن باز شدند؛ مثل انسانی بود که از بیماری

 .بیاورد

 .کنماز اونجایی که تو با من شوخی نداری باور می-

 .سرم را تکان دادم

 !کارت درسته-

 .اون که چیزی به من نگفته بود-

 .گشتجا بود و دنبالت مین ایننامزدش اال. تازه این اتفاق افتاده-

 .با ناراحتی چشمانش را بست

  !چه موهبتی رو از دست دادم-

 .قدمی به عقب برداشتم

 !حدس بزن اون کیه-

 .احمقانه به من زل زد

 هام؟یکی از دختر عمو-

 .صورتم را جمع کردم

 .شناسمکدومشون رو نمیمن هیچ-

 .رفم پریدای فکر کند، در میان حکه حتی لحظهبدون آن

 .تونم حدس بزنم؛ پس تا از شدت کنجکاوی از حال نرفتم بگو کیهدونم و نه مینه می-

 :چینی گفتمهم مثل خودش، بدون هیچ مقدمهمن



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 364 

 !اسکارلت-

با . رسیدها نبود؛ اما درونش مثل آتشی سرخ بود هرلحظه به مرز انفجار میاش مثل هیجان زدهچهره

 :ترین صدای ممکن گفتآرام

 وقتی...طور اون و اسکارلت قراره ازدواج کنن وقتی کهآخه چه. مزخرف ترین چیزیه که تو عمرم شنیدم-

 !کردنکه همیشه سر رقابت همدیگه رو تیکه تیکه می

 :ای کردمتک خنده

 !شاید این هم از معجزات عشقه-

 :پوفی کشید

 .توضیحی براش ندارم! معجزه؟-

 .نباید هم داشته باشی-

 :ام را باال آوردم و اندرزگونه ادامه دادمرهانگشت اشا

فراموش کردی؟ تو قراره فرمانده این کشور . دنبال یه همسر مناسب باشیکنم تو هم بهتوصیه می-

 !باشی

 .دار شدصورتش مثل پدر های داغ

 .من هنوز جوونم-

 .چیز کمی نیست! سالته ۹۲تو ! حرف نباشه جیک-

 مطمئنی؟-

  .روی زمین بودترین شخص واقعا احمق

 .کنه که همسرت بشهمن برات بهترین پشتوانه میشم و هر دختری قبول می-

 .چشمانش را در حدقه چرخاند

 .کننخاطر تو با من ازدواج میپس به-
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 .ام را حفظ کردمخونسردی

  .کنیچون تو داری نقش یه احمق رو بازی می-

 از چه لحاظ؟-

 :کم را منقبض کردمف. کرداو واقعا داشت مرا دیوانه می

 تا حاال سعی کردی با هیچ دختری دوست بشی؟-

 تو چی؟! نه حقیقتا-

 .سرم را پایین انداختم

 .نه-

 :پوفی کشید و گفت

 .بهتره برم-

 :به سمتم چرخید و گفت. راهی درب اتاق شد؛ اما در میان راه چیزی را به یاد آورد

 راستی چند روز دیگه مراسم ازدواجه؟ -

 .کدوم از اونا از وضعیت شهر خبر نداشتنهیچ. روز دیگهحدود هشت -

  .امیدوارم برسم-

ن ما با دید. اورالندو بود که با ظاهری تقریبا آشفته پشت در بود. شدت باز شددر همان زمان درب اتاق به

 :نفس عمیقی کشید و گفت

ولی باید همین االن لشکر رو متاسفم که این رو میگم؛ . کل قصر رو برای پیدا کردنتون زیر و رو کردم-

 !آماده کنیم

*** 

 فصل چهل و نه

 «ی آزادحمله»
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 .گردنم را عقب کشیدم

 پس قرنطینه چی؟-

 .لبش را با زبان تر کرد

 ها دارهآخه این شاخه. شون رو از توی خاک بیرون بکشیم تا هر شاخه و برگشون بخشکهباید ریشه-

 .خراشهصورتمون رو می

 :جیک به او زل زد

  !چه شاعرانه-

 .قدمی به سمتش برداشتم

 همین االن باید حرکت کرد؟-

 :اورالندو با تحکم گفت

 .اسسپاه آماده! همین االن-

 .جیک مشکوک به او زل زد

 .تو همه چیز رو آماده کردی-

 .اورالندو نگاهی به زره جیک انداخت که روی تنش برق میزد

 .طور بودیتو هم همین-

 .هایش را باال انداخت و به سمت شمشیرش رفتجیک با بیخیالی شانه

 .تنها مشکل من با این قضیه اینه که باید به عروسی برادرم برسم-

 .هایش را جلو داداورالندو با گیجی لب

 .متوجه منظورت نشدم-

 .به سمت در رفتم و او را کنار زدم

  .های مناسب بپوشماالن هم بهتره برم و لباس. بعداً بهت توضیح میدم-
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 :اورالندو با صدای آرامی گفت

 .توی باغ منتظرتم-

*** 

، اورالندو. صد سرباز آماده بودندحدود سی. زره آهنینم را در جلوی سینه محکم کردم و از اتاق بیرون زدم

 زمانی که به آنان پیوستم، پدر شمشیر ورات. جیک و پدر در کنار یکدیگر ایستاده و مشغول صحبت بودند

  .ش بود، در دستانم گذاشترا که در دست

 .این شمشیر باید پیش صاحبش باشه-

 :دو ادامه دادسپس روبه آن

 .از من نخواید توی قصر بمونم-

 :رو پدر گفتم

  .در ضمن اگر اتفاقی برای ما افتاد، شما هنوز هم باید قصر رو اداره کنید. ملکه واقعا به شما نیاز داره-

 :اورالندو سرش را تکان داد

 !ش موافقمباها-

 .پدر به سمت من چرخید

  .افتهفقط باید قول بدی که هیچ اتفاقی برات نمی! خدای من...اما-

 .اورالندو لبخندی زد

 .اون شمشیر ورات رو داره-

 :پدر اهمیت چندانی به این حرف نداد و روبه جیک گفت

 !رو توی خطر نندازیتا بهبود حال فرمانده تو جایگزینش هستی؛ ولی باید مراقب باشی که دنیا -

 .جیک دستش را به سینه کوبید

  .ادای احترامم رو بپذیرید-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 368 

 :روبه پدر گفتم. سپس به سمت سپاه چرخید

 .امیدوارم بتونم سالم برگردم-

  .او با نگاهی موشکافانه سرتاپایم را برانداز کرد

 .ها هم براومدیتو از پس سخت ترین-

 !درسته-

 .داورالندو کمی به ما نزدیک ش

 .تر به شهر برگردممن باید سریع. بهتره حرکت کنیم-

 :او پرسید. ها کردیمپس از ادای احترام، به همراه اورالندو شروع به رفتن به سمت اسب

 قضیه ازدواج برادر جیک چیه؟-

 .منظورش به تیلوره-

 :سرش را بسرعت به سمت من چرخاند

 اون اینجا بود؟! چی؟-

 .نه؛ نامزدش اینجا بود-

او افسار . جیک هنوز هم مشغول آماده کردن سپاه بود. ها رسیدیم، هردو سوار شدیممانی که به اسبز

 .اسبش را کشید

 شناسم؟من اون رو می-

 :لبخندی زدم

 !اسکارلت-

 :قسمتی از لبش کش آمد و یکی از ابروانش باال پرید. اش مثل جیک آتشین نشدچهره

 .اساین خوشحال کننده-

  .اسدود هفت روز دیگهازدواجشون ح-
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جیک هم سوار بر اسب پشت سرِ ما مشغول . راه افتادسپاه هم پشت سر ما به. اسبش را به راه انداخت

 :اورالندو پس از مکثی کوتاه گفت. نگاه به اطراف بود

 .من تصمیم گرفتم در مورد تو با پدر و مادرم صحبت کنم-

 .ان موفق نبودمام را پنهان کنم؛ اما چندسعی کردم کنجکاوی

 خب؟-

 :ی لرزانی کردخنده

دونی که، قبل از اینکه ما حتی روح مون هم خبردار بشه اوریانا خبر دار می. اونا از توی چشمام خوندن-

  .بود

 .ها رو بشنویمشاید این دست سرنوشت بود که ما اون حرف-

 .صورتش را جمع کرد

 .من اعتقادی به تقدیر و یا سرنوشت ندارم-

 .را تکان دادمسرم 

 !درسته-

 .اونا مخالف نبودن؛ یعنی اصال مشکلی نداشتن! دونیخب، می-

 .ترسماما من می-

 :متعجب شد

 !از چی؟-

 .که همه چیز به خوبی و خوشی تموم نشهاین-

 !محاله-

 .امیدوارم باشه-

*** 
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الندو و جیک حضور در آخرین قایق، من، اور. گیری کردندها، یکی پس از دیگری در ساحل کنارهقایق

ه زمانی که از قایق پیاد. تر از هردوی ما از قایق بیرون پرید و به سمت سربازها رفتجیک سریع. داشتیم

اورالندو آب . به سمتش چرخیدم و نگاهی به چشمانش انداختم. شدم، اورالندو دستم را محکم گرفت

 :دهانش را قورت داد و گفت

 ...خوام بدونی اگه اتفاقی افتادمی-

 .خودم را بسرعت به او نزدیک کردم

 .افتههیچ اتفاقی نمی! هیس-

 .دیگر دستم را هم گرفت

تونن از هر نفرین و طلسمی حاال که هیچ رهبری ندارن، با سوءاستفاده کامل می. بحث ترس نیست-

 .استفاده کنن

 !ترین نقطه ضعفهاین بزرگ. ها رو هدایت کنهاما کسی هم نیست که اون-

 .میقی کشیدنفس ع

  .های قبل با اونا این چیزها رو تجربه کردممن توی مبارزه-

 .ابروهایم را باال انداختم

 .ات کار دست ما نمیدهخیلی خوبه که تجربه-

  .چشمانش را ریز کرد

 .من رو مسخره نکن-

ه بمردم همگی جمع شده و با تعجب . مان به سمت لشکر سوق داده شودصدای جیک باعث شد تا نگاه

  .نگریستندسرباز ها می

امیدوارم . خوارهایی که به سرزمین ما حمله کردن رو ریشه کن کنیمجا جمع شدیم تا خونما امروز این-

 .ی اهالی جزیره با ما نهایت همکاری رو داشته باشنهمه
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 :سپس با صدای بلندی روبه سربازها ادامه داد

  .کنیمهمگی آماده، به سمت جنگل حرکت می-

 :رفتیم، پرسیدمانطور که با اورالندو در پشت لشکر راه میهم

 ها از اونجا رفته باشن؟کنی اونفکر نمی-

 .کننکار رو نمیاین-

 .با به یاد آوردن چیزی صورتم در هم رفت

 !خدای من-

 چی شده؟-

 ال راحت تغذیهتونن با خیها االن میدرسته که ما تعدادمون ییشتره؛ ولی اون. االن دیگه یه جنگ آزاده-

 .کنن

 .اخم کوچکی میان ابروانش پدید آمد

  .باید بیشتر مراقب باشیم. حق با توئه-

 :به همان چاله اشاره کردم و روبه اورالندو گفتم

 !اونجاست-

 .مان آمدجیک به سمت

 !بهتره بریم، اورالندو-

 :با تعجب پرسیدم. اورالندو نیم نگاهی به من کرد

 پس من چی؟-

 .می صدایش را موزون کرداورالندو ک

 .جا بمونیتو بهتره این-

 .من واقعا عصبانی بودم؛ آن هم بسیار زیاد
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 اما این درسته؟ که من رو تنها رها کنید؟-

 .های ریزی در صورت جیک پدید آمدچین

 !کار سختی نیست. فکر کن نگهبانی-

 .ز هم به سمت اورالندو چرخیدمبا. سرعت قورت دادخصمانه نگاهی به او انداختم که آب دهانش را به

 چرا؟ -

 .تونن از هرکسی تغذیه کننطور که خودت اشاره کردی، این جنگ آزاده و اونا میهمون! آنجال-

 :جیک با خونسردی گفت

 دوست داری باز هم جای دندونای ردیفشون روی دست یا گردنت بمونه؟-

 :پوفی کردم و شمشیر را به سمت جیک گرفتم

  .مون رو عوض کنیمباید شمشیرها-

 .دستی به موهایش کشید

 .خوامآالت رو نمیمن یه شمشیر سنگین پر از زیور-

 .هایم را روی هم ساییدمدندان

 .پس اون رو از من بگیر! من االن عصبانیم جیک-

 .سرش را عقب کشید

 !بارهاز چشمات خون می-

در عوض شمشیر خودش را به من داد . رفتبا تعجب به او زل زدم که لبخند پهنی زد و شمشیر را از من گ

 :و رو به اورالندو گفت

 .باید بریم-

  .اورالندو قدمی به عقب برداشت؛ ولی با صدای من متوقف شد. سپس با عجله به سمت گودال رفت

 !وایسا-
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تی حزمانی که از او جدا شدم، با نارا. ای کوتاه روی لبانش کاشتمسپس خودم را به او رسانده و بـ ــوسه

 :گفتم

  .کنمات میاگر بالیی به سرت اومد، تیکه تیکه-

 :ای خندان گفتبا چهره

 .کنی که به اون گودال برمداری من رو منصرف می! تو خیلی خشنی-

 :اش کمی جدی شد و ادامه دادچهره

  .گردمقول میدم که برمی-

 .آه عمیقی کشیدم

  .طور باشهامیدوارم همین-

اکنون سرشار از عشقی بودم که پایانش تا حدودی من هم. ر روی لبانم کاشتای دیگسپس بـ ــوسه

 سرعت به دروناو از من جدا شد و به. دوست نداشتم سرانجامش چیزی شوکه کننده باشد. مشخص بود

آمد جا هیچ صدایی نمیاز این. ترین درخت نشستم و به چاله خیره شدمبا ناراحتی زیر نزدیک. چاله پرید

از روی  .چند ساعتی نگذشته بود که صدایی درون چاله باعث شد بایستم. ترساندمرا بیشتر می و این

که اورالندو باشد، با خوشحالی به آن زل زدم؛ اما کسی که بیرون آمد، باعث شد به طرز عجیبی بترسم آن

. ودال بیرون پریدآشامی که دور دهانش پر از خون بود، با عجله از گخون. و چند قدم به عقب بازگردم

دماغش چینی افتاد و با دیدن من نفس عمیقی . کردمردی که چشمان سرخش تا عمق وجودت نفوذ می

 .کندمثل آن بود که دارد بوی مرغ سوخاری شده را استشمام می. کشید

او با قدمی کوتاه به سمت من آمد و در کسری از . با لرزش دستانم، شمشیر را از غالفش بیرون کشیدم

دردی کوتاه در سرم . رویم ایستادحالی مرا به دیوار کوبید و روبهبا خوش. ثانیه در کنار من ظاهر شد

ون، او را بوی خ. از جایم بلند شدم و تصمیم گرفتم به سمتش حمله کنم. پیچید؛ اما به آن توجهی نکردم

رساندم و دستم را پشت  خودم را به او. نظر بیایدشد مثل افراد مست بهگیج کرده بود و باعث می
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تسلیم نشدم و باز .خواستم آن را جدا کنم که با قدرتی زیاد مرا باز هم از خود دور کرد. گردنش گذاشتم

تن بی سرش روی زمین . سرش را محکم گرفتم و با تمام قدرت کشیدم. هم به سمتش هجوم بردم

 .ده و پخش زمین شدمبا نفرت سری را که در دستم بود، به سمت زمین پرتاب کر. افتاد

نفس نفس. هایش پاره بودندصورتش کامال زخمی و لباس. پس از چند دقیقه سربازی از چاله بیرون پرید

 :به سمتش دویدم و با عجله گفتم. شد تا کمی بترسمهایش باعث میزدن

 بقیه حالشون خوبه؟! چی شد؟-

 .با صورت دردمندش کمی خم شد

  .م؛ اما خیلی از افراد از بین رفتندبانوی من، از پسشون براومدی-

 .با گفتن این حرف، ترس سختی بر من هجوم آورد

 شاهزاده چی؟ فرمانده؟-

 .نفس عمیقی کشید

 .ها حالشون خوبهاون-

در همان زمان جیک از گودال . حالی لبخندی زدم و به او کمک کردم تا به درخت تکیه بزنداز سر خوش

به سمتش دویدم و به او خیره . هایش کامال خاکی بودندندیده بود؛ اما لباسای او هیچ صدمه. بیرون پرید

ه ب. رفتهای الزم را ندیده بود، کامال از حال میاگر تمرین. شمشیر را به من داد و روی زمین افتاد. شدم

ش را سر های بسیار طوالنیپس از ثانیه. طور هم بودهمین. گودال خیره شدم تا نفر بعدی اورالندو باشد

 :از سر خوشحالی فریاد کشیدم. کرداش خودنمایی میزخمی روی پیشانی. از گودال بیرون آورد

 !اورالندو-

طور همان. اما زمانی که از گودال بیرون آمد، متوجه شدم که زخمی روی شانه و بازویش بوجود آمده است

هایم را در هم کشیدم و سر ناراحتی اخم با دیدن زخمش از. را گرفته بود، از گودال بیرون آمدکه روی آن

ن او با دید. بخشیدماگر جای نیش بود، هیچ وقت خود را نمی. با بیشترین سرعت خود را به او رساندم
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 .با ناراحتی دستش را گرفتم. اعتنا باشدمن لبخندی زد و سعی کرد نسبت به آن زخم بی

 جای نیشه؟...این-

 .مع کرددستم را محکم فشرد و صورتش را ج

  .ام کشیدهای لعنتیش رو روی شونهها ناخنیکی از اون. اگه نیش بود، من االن اینجا نبودم-

کند آن را پنهان دانستم که درد زیادی دارد؛ اما سعی میمی. سرعت به یکی از درختان رساندماو را به

 :بستم، غریدمزخمش می را رویطور که آنای پارچه جدا کردم و هماناز لباس زیر زره تکه. کند

 .کنمات میتیکهتیکه-

 .ابروهایش را باال انداخت

 !واقعا؟-

 .تونمفعال نمی-

 .ام، احساس شرمساری نکنمکردم به چشمانش نگاه نکنم تا از آنکه در کنارش نجنگیدهسعی می

 .ای کوچکی را از زیر زرهش بیرون آورد و به سمتم گرفتاورالندو ظرف شیشه

 .وی زخمم بریزاین رو ر-

دارو را که روی زخم ریختم، صورت اورالندو کمی جمع . را از او گرفتم و پارچه را از روی زخم باز کردمآن

  .پس از تمام کردن زخم، خواستم از جایم بلند شوم که اورالندو محکم دستم را گرفت. شد

 از چیزی ناراحتی؟-

 .به چشمانش زل زدم

  .آزاد و سعی کردی من رو از اونجا دور کنیتو تنهایی رفتی توی یه جنگ -

 .بینی که االن اتفاقی نیفتادهمی-

 .با عصبانیت به زخمش اشاره کردم

  .تونست بدتر از این باشهاین یه اتفاق نیست؟ می-
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 .او هنوز هم آرام بود

 .یه زخم که چیزی نیست-

 .لبانم را در دهانم فرو بردم

 !مهم نیست-

 .بذار نباشه-

 .حال بودم که اتفاقی برایش نیفتاده است؛ اما هنوز هم عصبانی بودمخوش. ش خیره شدمبه چشمان

 .ام گذاشتای روی پیشانیسرم را جلو آورد و بـ ــوسه. دستش را آرام باال آورد و پشت سرم گذاشت

 :زمزمه کردم. تر شدمکمی آرام

 .جا نباشیمبهتره این-

 .لبش را جدا کرد

 .درسته-

*** 

 اهفصل پنج

 «ازدواج ضروری»

 :اورالندو روبه پدر ادای احترام کرد و با صدایی رسا روبه جمع گفت

که افراد زیادی رو از دست دادیم؛ اما تونستیم برای همیشه دو سرزمین رو از یک جنگ احتمالی با اون-

 .دیگه نجات بدیم

. نفرمان زل زده بودر به هرسهپدر هم با لبخندی پر از افتخا. ملکه اورالندو و جیک را زیر نظر داشت

ی ام و اورالندو و جیک همهکردهروحش هم خبر نداشت که من آنجا فقط نقش یک مترسک را بازی می

 :که از سالن بیرون آمدیم، روبه اورالندو پرسیدمپس از آن. امور را انجام داده بودند

 زخمت بهتره؟-
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 .او سرش را تکان داد

  .که یه زخم جدی نبوداین-

 ...اما هنوز هم-

 :در میان حرفم پرید و با تواضع گفت

 .خودت رو ناراحت نکن! بس کن آنجال-

 .پوفی کشیدم و به سمت جیک چرخیدم که سرش با شمیرش گرم بود

 .تونی به ازدواج برادرت برسیحاال می-

 .او سرش را بلند نکرد

 .شمباید از خودم ممنون با. قدر زود تموم بشهکردم اینفکر نمی-

 :ترین حالت ممکن گفتاورالندو با مسخره

 .تو باید از شمشیر ورات ممنون باشی-

 .ای سرش را باال آوردجیک با نگاه خصمانه

  .اون شمشیر توی دستای من قدرت داشت-

 :اورالندو نیشخندی زد

  .طور فکر کنتا ابد همین-

  .دستم را کمی باال آوردم

 .ج، کارهای قرنطینه رو تموم کنیمبهتره تا قبل از ازدوا! بس کنید-

*** 

  .جیک از شدت خستگی چشمانش را روی هم فشار و چینی به دماغش داد

 .فکر کنم این قسمت هم تموم شد-

تقریبا نصف شهر کامال . اش فرستادی این محله را به سمت خانهاورالندو آخرین بازمانده در قرنطینه
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 .پاکسازی شده بود

 :روبه جیک گفتم

  .شت من رو به وجد آوردهتال-

 .جیک سرش را کج کرد

 تو که توقع نداری به عروسی برادرم نرسم؟ -

  .های بزرگ و کوچک پدید آمدندهایم خطاز لبخندی که زدم، روی گونه

 .حالم که دیگه الزم نیست اون موجودات منفور رو دنبال کنیمخیلی خوش-

 .شنیدای مارا خوب میکه کمی از ما فاصله داشت، صداورالندو با آن

 .طورهم همینمن-

 .صدای سیسلیا در سمت چپ ما شنیده شد

  .این هم آبی که خواسته بودی-

جیک با . او در دستش یک سطل بزرگ آب به همراه داشت که آن را جلوی اورالندو روی زمین گذاشت

داشت و برای بخشش او او هنوز هم از دیدن سیسلیا حس بدی . هایش را در هم فرو برددیدن او اخم

. هرچه بود من تکدانه خواهرم را از دست نداده بودم. توانستم او را درک کنمنمی. کردهیچ کاری نمی

 جیک هم به دنبالش. اورالندو سطل آب را برداشت و به راه افتاد. سیسیلیا لبخندی زد و با عجله دور شد

 :ه صحبت کردمخودم را به او رساندم و آرام شروع ب. به راه افتاد

 هنوز هم سیسلیا رو نبخشیدی؟-

 تونم ببخشمش؟ طور میچه-

من  .تونه پشیمون بشهکار رو انجام بدی؛ ولی به این فکر کن که هرشخص میتو مجبور نیستی این-

 .که توی نوجونی سر پیشخدمت مخصوصم رو توی کیسه آرد فرو بردم، پشیمونمواقعا از این

 :لبخندی روی لبش کش آمد



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر |  ELIFA شاهزادگان رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 379 

 کار رو انجام دادی؟واقعا این-

 .لبم را جلو دادم

  .معلومه؛ حاال هم اون من رو بخشیده-

 .به جلو خیره شد

 .ترجیح میدم بیشتر روش فکر کنم-

 .به او زل زدم

  .فقط تا عروسی برادرت فرصت داری-

 :که او را بخندانم، گفتمبرای آن. جیک در فکری عمیق فرو رفت

 بخشه یا نه؟رالندو هم من رو میخوای ببینی که اومی-

 :با تعجب گفت

 !طور؟چه-

 .های تیز اورالندو چیزی نشنودخیلی آرام زمزمه کردم، به طوری که گوش

 .کنم که با پیشخدمتم کردمهمون کاری باهاش می-

در  و از پشت سر خودم را به او رساندم. تر از ما مشغول راه رفتن بودسپس به اورالندو خیره شدم که جلو

اورالندو سرش را باال . یک حرکت ناگهانی سرش را در سطل آب فرو بردم و رو به جیک لبخندی زدم

 :غرید. حتما از من توقع نداشت. هنوز هم در شوک کار من بود. آورد

 تو چیکار کردی آنجال؟-

  .جیک با خنده خودش را به ما رساند

  .همون بالیی رو سرت آورد که با پیشخدمتش کرد-

  .اورالندو موهای خیسش را کنار زد

 .بخشمتولی من نمی-
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 :جیک در جایش خشک شد و گفت. سپس تمام محتوای درون سطل را روی صورتم خالی کرد

 آنجال، توقع داری سیسیلیا رو ببخشم؟-

 :هایم در هوا معلق بود نالیدمکه هنوز هم دستمن

 !جاییچه توقع بی-

 .اورالندو سطل را به سمتم گرفت

  .به نفعته بری کنار رودخونه و این سطل رو پر کنی-

 :با خشم به او زل زدم

 دوست داری واقعا سرت رو توی کیسه آرد فرو ببرم؟-

  .های اورالندو هیچ تغییری نکرده بودندجیک با صدای بلندی خندید؛ اما لب

 ی خوبی داری، چی؟ی آرد میونهو اگه پدرت بدونه که با کیسه-

 :با لحن تهدید آمیزی گفتم. وانم ناخودآگاه باال پریدیکی از ابر

 .تو چیزی بهش نمیگی-

 :زد لبخند شیطانی

 افته؟کنی این اتفاق نمیچرا فکر می-

  .فرستمت به اسطبلچون اون موقع هیچ ترسی ندارم و می-

  .هایش را در حدقه چرخاندچشم

 .حاال برو و این سطل رو پر کن! درسته-

 :ز دست اورالندو گرفت و روبه من گفتجیک سطل را ا

 .بخشه، الیق موندن در کنار ما نیستکسی که نمی. بیا با هم بریم آنجال-

مت رفتم، به سطور که به سمت رودخانه میهمان. رو به اورالندو لبخند خبیثی زدم و دست جیک را گرفتم

 :خوانی کردماورالندو چرخیدم و لب
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 !کارت درسته-

 :انگیزی نالیدورالندو فاصله گرفتیم، جیک با حالت غمزمانی که از ا

 .باید ببخشمش! راست میگی-

 !بهترین کار ممکنه-

*** 

 :جیک با عجله لباسش را در آینه مرتب کرد و غرید

  .مونماگر اورالندو زود نجنبه، من از عروسی جا می-

 :گردنبند را روی گردنم بستم و گفتم

  .موننت میها منتظراون! عجله نکن جیک-

صورتش سرخ شده بود و مدام در آینه . پریداما او در یک جا بند نمیشد و دائم، از جایی به جای دیگر می

ترین حالت ممکن، دست مرا گرفت و از زمانی که اورالندو وارد اتاق شد، با سریع. شدبه خود خیره می

دای توانستم صمی. م تاجم را محکم نگه دارمکشاند که مجبور بودقدر با سرعت مرا میآن. اتاق بیرون زد

 ای کسی جلویمانبرای لحظه. های سریع اورالندو را پشت سرم بشنوم که سعی داشت به ما برسدقدم

های آهنین که به کف سالن برخورد کرد، ظرف .سه نفرمان نقش زمین شویمظاهر شد که باعث شد، هر

 .ا بود که با ظرفی پر از غذا روی زمین افتاده بوداو سیسلی .صدای گوشخراشی را به گوش رساند

موهایم را که روی صورتم  .دستم را گرفت و به من در بلند شدن کمک کرد. اورالندو باالی سرم ایستاد

 :اورالندو به جیک که در حال بلند شدن بود، گفت. بود را کنار زدم و تاجم را تنظیم کردم

 !با من میاد، نه تو در ضمن آنجال. عجله چیز خوبی نیست-

ت در عوض به سمت سیسیلیا رف. کلمات آخرش را طوری بیان کرد که جیک نتوانست هیچ اعتراضی بکند

 :زمانی که دستش را گرفت، زمزمه کرد. تا او را از روی زمین بلند کند

  .خواممن واقعا معذرت می-
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 :تسپس روبه ما گف. لبخندی زد سیسیلیا دستش را رها کرد و نیمچه

 .خوش بگذره-

 .با ناراحتی سرم را تکان دادم

  .تونم تو رو ببرممتاسفم که نمی-

 .دستی در موهایش فرو برد و به اتاق ملکه اشاره کرد

  .جا کارهای زیادی دارم که باید انجام بدممن این-

 :جیک به سمت من برگشت و گفت

 .بهتره بریم-

ترین لحن ممکن الندو مرا به سمت خود کشید و با آراماور. سپس خود جلوتر از ما شروع به حرکت کرد

 :هایش را تکان دادلب

 .کردممن هیچ برادری ندارم؛ ولی اگر هم داشتم، از شدت هیجان دردسر درست نمی-

 :لبخندی زدم

  .هات باشهفکر کنم خونسردی یکی از ویژگی. ها هیچ هیجانی نداریدشما الف-

 .سرش را کج کرد

 ی من بدت میاد؟هاپس از گوش-

 .انگیز شدلحن صدایم هیجان

ها رو به عنوان گردنبند از ها مثل همیشه خیلی جالبن و مطمئن باش یه روز یکی از اوناون! نه، اصال-

  .کنمسرت جدا می

 .کمی خودش را عقب کشید

  .حالم به هم خورد-

 :صدایم را کمی باال بردم و خطاب به جیک پرسیدم
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 ه کوچ کرده باشه؟کنی قبیلفکر نمی-

اش مشخص بود که در فکری از چهره. پس از چند ثانیه به سمتم چرخید و سرش را سوالی تکان داد

 .هایش را باال انداختکه متوجه حرفم شد، شانهپس از آن. عمیق است

  .کننها به طور طبیعی تا چند سال نقل مکان نمیاون-

 :اورالندو هشدار داد. خارج شدسپس به سمت درب ورودی قصر چرخید و از آن 

 .برهاون از یه چیزی رنج می-

 .آوردمباید سر در می

*** 

او قصد داشت، من و . تر از ما از آن خارج شدزمانی که کالسکه ایستاد، اورالندو به من اشاره کرد و سریع

 :زمانی که هردوی ما از کالسکه خارج شدیم، پرسیدم. جیک را تنها بگذارد

 زی ناراحتی؟تو از چی-

 .جیک نفس عمیقی کشید

 تونه برای یه انسان دردناک باشه؟قدر میتا حاال فکر کردی که نیمه جاودانه بودن چه-

 !طور؟چه-

میرن؛ ولی توی این مورد تو یه فرق اساسی اش به مرگ طبیعی نمیتمام خانواده. آنجال، اورالندو یه الفه-

 .داری

 .هایم کمی خم شدندقدر که شانهبود؛ آن حق با او. ضربان قلبم باال رفت

 .خواستممن این رو نمی-

 .وقت من رو فراموش نکنیخوام که هیچدرسته؛ ولی ازت می-

 !جیک-

  .وقت فراموش بشمخواد هیچمیرم و دلم نمیدر آخر من یه روز می-
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 !خرابش نکن. چیزی که خیلی انتظارش رو داشتی. االن عروسی برادرته-

 ...اگر...اگر. کنمبه سیسلیا و اوشا احساس گـ ـناه میمن راجع -

کنم؛ ولی این تقصیر تو نبود که اون بال سر دونم که با این حرفم فقط حالت رو بدتر میمی! لطفا جیک-

  .فهمی که این تقصیر سیسلیا نبودجا نیست؛ ولی اگه دیدت رو گسترش بدی، میاوشا اومد و االن این

 :ان حرفمان پریدصدای آشنایی در می

  .حالم که به موقع رسیدیدخوش-

 .با خوشحالی سرم را باال آوردم

  !کارلوس-

های گل .هر یک از برادرانش مشغول کاری بودند. جیک با لبخندی به پشت سر کارلوس خیره شد

در این  ،تیلور و اسکارلت تنها کسانی بودند که تا مدتی. های چادرها دیده میشدرنگارنگ، در تمامی بخش

ها کارلوس و جیک را تنها گذاشتم و به سمت اورالندو رفتم که در کنار یکی از ستون. جمع حضور نداشتند

 :در کنارش ایستادم و زمزمه کردم. ایستاده بود

  .بینمام رو میها و خونوادهمن توی این چند هزار سال، پیری و مرگ خیلی از دوست-

 .ش کمی جدی شداورالندو به سمتم چرخید و صورت

 .بردنگو که جیک از این مسئله رنج می-

 .درسته؛ ولی این تنها موضوع نبود-

  .اهمیتی نمیدم-

 !دردناکه-

 .رو خواستما بود که ایناشک. اما تو مقصر نبودی-

  .دادم مثل تو بشماگه انتخاب دست من بود هم ترجیح می. اس اگه چنین فکری کنممسخره-

 :لبخندی زد و گفت
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 .خوشحالم-

 :صدایی از پشت سرم گفت

 !، آنجالهی-

به سگی که جلویش . رو شدم که باز هم مثل یک روح ظاهر شده بودزمانی که برگشتم، با آلیس روبه

 .کرد خیره شدمپارس می

 تو یه سگ داری؟-

 .زدهای سفیدش برق میدستی به سگ سیاه و بزرگ کشید که دندان

  .یه بدمرو به تیلور هدخوام اونمی-

 .اورالندو صورتش را جمع کرد

  .ای نگیرموقت چنین هدیهترجیح میدم هیچ-

 :زمزمه کردم

  .کامال موافقم-

 .خواند، باعث شد تا از هم جدا شده و به بقیه بپیوندیمصدای شخصی که ما را به سمت راهرو فرا می

کارلت برای اولین بار بود که اس. افتندها پیوستیم، اسکارلت و تیلور به جمع ما شتزمانی که همگی به صف

مانی که ز. جنگید شبیه نبوداو اصال به شخصی که در کنار ما می. دیدمرا در این لباس بلند و سفید می

کردم چنین عروس گاه فکر نمیهیچ. شدحالی روی زمین بند نمیی آلیس را دریافت کرد، از خوشهدیه

تیلور هم مثل او بود و اعتقاد داشت که یک سگ وحشی . بیایدزیبایی از یک سگ بزرگ و سیاه خوشش 

یک شمشیر بزرگ که روی آن . زده کردی جیک به برادرش، همه را شگفتهدیه! درد بخور استواقعا به

  .جای تعجب بود که تشخیص دهم آن را از کجا خریده است. های بسیار عجیبی حک شده بودطرح

  .های اضافههای سلطنتی و با حاشیهخیلی بهتر از مراسمازدواج بسیار خوبی بود؛ شاید 

اورالندو بسیار تحت تاثیر این ازدواج قرار گرفته و معتقد بود که باید چنین ازدواجی بگیرد؛ اما غیر ممکن 
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 .دادرا بروز نمی جیک مثل قبل، از فراموش شدن خودش توسط من هراسی نداشت و شاید هم آن. بود

بار، این. یک مهمانی آرام و بدون دردسر. رامش روی خوشی را به ما نشان داده بودپس از یک جنگ، آ

 .چیزی نبود تا مهمانی خوب ما را برهم بزند

*** 

 «کتاب سخنگو»

 :چنین آمده بوددر صفحه هشتاد و نه تا نود کتاب سخنگو این

شان در کست دهد که آوازههایی را شآشامای از جنس ابدیت توانست به کمک دوستانش، خونشاهزاده"

های دردناکی را تجربه کرده بود که باعث به وجد آمدن مردم او لحظه. تاریخ پیشینیان پیچیده بود

  .ها را از پا در آوردشجاعتش، در برابر نیروی دشمنان کافی بود تا آن. دوران شدآن

یک ملکه  .نهایت دوستشان داردبی کرد بتواند شاهد پایان زندگی تمام کسانی باشد کهگاه فکر نمیهیچ

برادری را که در سن هشتاد و پنج سالگی درگذشت و  .اش را دیدنیمه جاودانه که رشد و مرگ خانواده

 .طور دوستانشرا و همین هافرزندان آن

 !تمامی کسانی که مستحق بخشش بودند بخشیده شدند، از جمله ملکه

  .وانست دو سرزمین را اداره کند و مثل همیشه سربلند باشددر آن چند هزار سال زندگانی با عشق، ت

ترین موضوع این بود که او توانست از پس تمامی مشکالت ها پر از پستی و بلندی بود؛ اما مهمدنیای آن

 !بربیاید؛ اما تنها نه

ند مک کزمانی که تاج پرعظمت ملکه را روی سرش نهاد، تمام قدرتش را جمع کرد تا بتواند به مردمی ک

  .گذشتها از خود میبودنش برای آنکه روزی، در دوران فانی

 هنوز هم. اش او را همراهی کردندتا ابد قولش را فراموش نکرد که کسانی را فراموش نکند، که در زندگی

ها کسانی که در زمانی زیستند و به افسانه چهره. ها، در سمت چپ اتاقش آویزان استنقاشی آن

  .پیوستند
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گاه او را رود؛ ولی دیگران هم هیچدانست که او هم مثل دیگر یارانش، روزی از میان مردم میاو خود می

طور که در روز پیمان در داورین لند به یادش تاجش را در کنار تاج امپراطور شاه همان. فراموش نکردند

 .دادنداورالندو، در صدر مجلس قرار می

، تاج و تخت. گذاشتندهایی بود که با تمام وجود به او احترام مینسانها و امرگش، افسوسی برای الف

 !اشانسانی به شباهت خانواده. پس از او به فرزند ارشدش رسید

  :کس فراموش نکرد که رو به فرزندانش سخنانی ارزشمند را به زبان آوردهای آخرش را هیچسخن

. آوردستوار، که هر دشمن کوچک و بزرگ را از پا در میای ابا قدرت و اراده. ایدی شما یک شاهزادههمه

قصه  .کند، و کدامین کس تا آخر داستان با شما همراه استمهم نیست چه کسی به شما خــ ـیانـت می

اتحادی که تا ابد، پا بر جاست و . تان استدهنده اتحادشما، قصه جنگ و خونریزی نیسـت؛ بلکه، نشان

زیرا، این است . ای برایمان کشیده استاهمیتی ندارد که آینده چه نقشه. شودتر میروز به روز محکم

 "!رسم شاهزادگان

 ۶۹۲۱.۱.۵: پایان
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