
  درباره نويسنده
  

.  در بلفاست ، مكز ايرلندشمالي به دنيا آمد 1898كاليو استيپلز لوئيس ، نويسنده ماجراهاي نارنيا ، در سال 
  . منتشر شد كه داستاني است منظوم ، آرمانگرا و سرشار از طنز 1926 در سال ديمرنخستين اثرش به نام 

رسي انگلستان قرون وسطا و رنسانس در دانشگاه كمبريج ، در اين نويسنده ، منتقد ، پژوهشگر ادبي و استاد ك
  :طول عمر پربارش در زمينه هاي گوناگون ادبيات ، آثار بسياري پديد آورد كه مهمترين آنها به قرار زير است 

تصوير رها ، ) 1961 (تجربه اي در نقد، ) 1960 (مطالعاتي در باب كالم، ) 1936 (تمثيل عشق: نقد 
  ) . 1966 (مطالعاتي در ادبيات قرون وسطا و رنسانس ، )1964 (شده
 همچون سفر به زهره، ) 1943(ا پرالندر، ) 1938 (از سياره خاموش، ) 1933 (بازگشت زائر: رمان 

  ) .1945 (آن قدرت زشت، ) 1935(
مسيحيت ، ) 1947 (معجزات، ) 1942 (The Screwtape Letters، ) 1940 (مسئله درد: اخالق 
  ) .1944 (فراسوي فرديت، ) 1960 (چهار عشق، ) 1952 (محض
  ) .1955 (شگفت زده از شادي:  زندگينامه -خود
  ) .1926 (ديمر، ) 1969 (داستانهاي منظوم، ) 1964 (شعرها: شعر 

  ) .1966 (لوئيس. ه.نامه ها ، ويراسته و: نامه ها 
، ) 1950 (شير ، كمد ، جادوگر: قل است ماجراهاي نارنيا كه شامل هفت كتاب مست: رمان براي نوجوانان 
 اسب و آدمش، ) 1953 (صندلي نقره ايي، ) 1952 (كشتي سپيده پيما، ) 1951 (شاهزاده كاسپين

  ) .1956 (آخرين نبرد، ) 1955 (خواهر زاده جادوگر، ) 1954(
از ماجراهاي  كه هفتمين كتاب آخرين نبرد را ربود و كتاب هاوتورندن جايزه 1936 در سال تمثيل عشق

  . شد كارنگي برنده جايزه 1957نارنياست ، در سال 
  . در آكسفورد انگلستان درگذشت 1963كاليو استيپلز لوئيس ، در سال 

***  
اگر داستانهاي هري پاتر را متهم به بي خدايي مي كنند ، داستانهاي نارنيا خداپرستانه ترين : توضيح تايپيست 

ن نبرد را اگر بدون در نظر گرفتن وجه مسيحيت آن بخوانيم براي هر داستانهاست و بويژه كتاب آخري
  . خداپرستي در سرتاسر جهان خواندني خواهد بود 

شير ، كمد ، جادوگر آمده است در كتابهاي : اما قبل از آغاز بايد متذكر شوم برخي نكاتي كه در كتاب اول 
 تصوير خاصي از دنباله ها در ذهن نداشته و بعداً ظاهراً لوئيس هنگام نگارش كتاب اول. بعدي نقض مي شود 

شايد اصالحالتي اعمال شده باشد اما ظاهراً نسخه ترجمه . براي جذابيت بيشتر آنها مجبور به اين كار شده است 
  .شده در ايران از اولين ويرايش گرفته شده و ما اطالعي درباره اصالحات يا توضيحات احتمالي نداريم 



گان گرامي بايد متوجه باشند كه براي درك كامل ماجرا هاي نارنيا هر هفت قسمت را مطالعه همچنين خوانند
خود من هم قبول دارم كه داستان اول نسبت به داستانهاي بعدي ساده تر و بچه گانه تر به نظر مي رسد و . نمايند 

  . ر با تشك. به شخصه كتاب آخرين نبرد را بهترين قسمت از اين مجموعه مي دانم 
  هفت _                                                                                                                      سينما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

  
  

  وقايع نگاري نارنيا
  

  شير ، كمد ، جادوگر
  

  لوئيس. اس . سي : نوشته 
  
  

The Chronicles of Narnia:   
The Lion , the Witch and the Wardrobe 

  
  

  بانك اخبار امين: تايپ 
  
 

  
  



  :فصل اول 
  لوسي بدقت كمد را بررسي مي كند

  
ان درباره اتفاقي است كه وقتي آنها اين داست. زماني چهار تا بچه بودند به اسمهاي پيتر ، سوزان ، ادموند و لوسي 

بچه ها را . را هنگام جنگ به خاطر دور كردن از حمله هاي هوايي به بيرون از لندن فرستادند برايشان رخ داد 
به خانه پروفسور پيري فرستادند كه در دل روستايي زندگي مي كرد كه شانزده كيلومتر از نزديكترين ايستگاه 

  . تر از نزديكترين اداره پست فاصله داشت قطار و بيش از دو كيلوم
پروفسور زن نداشت و در خانه اي بسيار بزرگ با كدبانويي به نام خانم مك ردي و سه خدمتكار زندگي مي 

خود . ) خدمتكارها ايوي ، مارگارت و بتي نام داشتند ، اما در اين داستان چندان حضوري ندارند . ( كرد 
  . ر كه موهاي سفيد ژوليده ، سر و ريش و بيشتر صورتش را پوشانده بود پروفسور مردي بود بسيار پي

بچه ها تقريباً همين كه او را ديدند از او خوششان آمد ؛ اما در نخستين عصري كه پروفسور براي استقبال از آنها 
كه (  ادموند كمي ترسيد و) كه از بقيه كوچكتر بود ( جلو در ظاهر شد قيافه اش آن قدر عجيب بود كه لوسي 

دلش خواست بخندد و ناچار شد براي پنهان كردن خنده اش وانمود ) بعد از لوسي دومين بچه كوچك بود 
  . كند فين مي كند 

شب اول ، به محض اينكه به پروفسور شب بخير گفتند و به طبقه باال رفتند ، پسرها به اتاق دخترها رفتند و با هم 
آن رفيق پيري كه . عالي خواهد شد . حرفي ندارد كه شانس آورده ايم : ت پيتر گف. از پروفسور حرف زدند 

  .من ديدم اجازه مي دهد هر كاري كه دوست داريم بكنيم 
  .من فكر مي كنم پيرمرد مهرباني است : سوزان گفت 

ي داد ، ادموند در حالي كه خسته بود و وانمود مي كرد خسته نيست ، و اين كار هميشه او را بداخالق نشان م
  .دست بردار ، ديگر اين جوري حرف نزن ! اوه : گفت 

  .مگر چطوري حرف مي زنم ؟ به هر حال وقتش است كه تو بروي و بگيري بخوابي : سوزان گفت 
مگر تو كي هستي كه به من بگويي بايد بخوابم ؟ خودت برو . مثل مادر حرف زدن را مي گويم : ادموند گفت 

  .بخواب 
  .ر نيست همه مان بخوابيم ؟ اگر اينجا سر و صداي ما را بشنوند حتماً تنبيه مي شويم بهت: لوسي گفت 

به هر حال . اين از آن خانه هايي است كه هيچ كس كاري به كار ما ندارد . نه ، تنبيه نمي شويم : پيتر گفت 
مه پله و راهرو هم اين وسط از اينجا تا آن اتاق غذاخوري ، ده دقيقه راه است و آن ه. صداي ما را نمي شنوند 

  .هست 
  اين چه صدايي است ؟: ناگهان لوسي گفت 

خانه بسيار بزرگتر از تمام خانه هايي بود كه او تا آن وقت ديده بود و فكر آن همه راهروي دراز و رديف 
  .درهايي كه به اتاق هاي خالي باز مي شد ، لوسي را كمي مي ترساند 

  . صدا ، صداي يك پرنده است اين! احمق جان : ادموند گفت 



راستي ، فردا برويم دنبال . من مي روم بخوابم . اينجا براي پرنده ها جايي عالي است . جغد است : پيتر گفت 
وقتي مي آمديم آن كوهها را ديديد ؟ و آن جنگل . در جايي مثل اينجا مي شود همه چيز پيدا كرد . اكتشاف 

  . شايد گوزن داشته باشند ، قوش هم هست ها را ؟ شايد عقاب داشته باشند ،
  !گوركن : لوسي گفت 

  ! مار : ادموند گفت 
  !روباه : سوزان گفت 

اما صبح روز بعد ، مدام باران مي باريد و آن قدر شديد بود كه وقتي از پنجره بيرون را نگاه مي كردي نه كوهها 
  . را مي ديدي و نه جنگلها را و نه حتي نهر توي باغ را 

  !البته باران خواهد باريد : موند گفت اد
بچه ها تازه صبحانه را با پورفسور تمام كرده بودند و در طبقه باال در اتاقي بودند كه پورفسور براي آنها تعيين 

  . اتاقي دراز با سقف كوتاه كه دو پنجره به يك سو و دو پنجره به سوي ديگر داشت . كرده بود 
و . به احتمال زياد تا حدود يك ساعت ديگر هوا صاف مي شود .  تمام كن اِد ديگر غر زدن را: سوزان گفت 

  .يك راديو و اين همه كتاب اينجاست . حاال هم وضعمان خوب است 
  .اين چيزها به درد من نمي خورد ، من مي خواهم در خانه به اكتشاف بپردازم : پيتر گفت 

 خانه ، از آن خانه هايي بود كه هيچ وقت نمي شد به .همه با اين حرف موافقت كردند و ماجرا آغاز شد 
چند تا از درهايي را كه نزديكشان بود باز كردند و همان . آخرش رسيد و پر بود از جاها و فضاهاي غيرمنتظره 

اما بزودي به اتاق بسيار درازي پا . طور كه انتظار داشتند ، اين درها فقط به اتاق خوابهاي اضافي باز مي شد 
شتند كه پر از عكس بود ، و در آنجا يك دست زره پيدا كردند و بعد از آن اتاقي بود با پرده هاي سبز كه گذا

بعد ، از سه پله رو به پايين و پنج پله رو به . قرار داشت ) يك نوع ساز زهي ( در گوشه اي از آن يك هارپ 
دري كه به يك ايوان باز مي شد و پس از آن باال گذشتند و بعد ، از سرسراي كوچكي در باال سر در آوردند و 

بيشتر كتابها خيلي كهنه بودند و بعضي از آنها از . به يك سري اتاق پر از كتاب رسيدند كه به هم راه داشتند 
كمي بعد چشمشان به اتاقي افتاد كه كامالً خالي بود و فقط يك كمد بزرگ . انجيل توي كليسا بزرگتر بودند 

هيچ چيز ديگري در اتاق نبود ، مگر يك خرمگس مرده . هايي كه روي درشان آينه دارند داشت ، از آن كمد
  !اينجا هيچي نيست : پيتر گفت . كه افتاده بود روي لبه پنجره 

لوسي از بقيه عقب ماند ، چون فكر كرد مي ارزد در كمد را امتحان . و همه به غير از لوسي از اتاق بيرون آمدند 
اما با تعجب ديد كه در كمد براحتي باز شد و دو گلوله . باً مطمئن بود كه در آن قفل است كند ؛ گرچه تقري

  .نفتالين از آن بيرون غلتيد 
لوسي هيچ چيز را به . بيشترشان كت خز بلند بودند . توي كمد را كه نگاه كرد ديد چند تا كت آويزان است 

  . اندازه بوييدن و لمس كردن خز دوست نداشت 
فت توي كمد ، كنار كتها ايستاد و صورتش را به آنها ماليد و البته در را باز گذاشت ، چون مي دانست زود ر

سپس جلوتر رفت و پشت . كار احمقانه اي است كه آدم خودش را با دست خودش توي كمد زنداني كند 



را به جلو دراز كرده آنجا تقريباً تاريك بود و لوسي بازوهايش . رديف اول ، يك رديف ديگر كت خز ديد 
يك قدم جلوتر رفت و بعد دو يا سه قدم برداشت و تمام مدت انتظار . بود كه صورتش به ته كمد نخورد 

  .داشت ديواره چوبي ته كمد را با سرانگشتانش لمس كند ، اما دستش به ته كمد نخورد 
بعد . خز را كنار زد كه راه باز كند و باز جلوتر رفت و كتهاي . بايد كمد خيلي بزرگي باشد : لوسي فكر كرد 

آيا باز هم گلوله نفتالين است ؟ و خم شد تا به : فكر كرد . متوجه شد چيزي زير پاهايش قرچ و قروچ مي كند 
آن دست بزند ، اما به جاي چوب سخت و صاف كف كمد ، دستش به چيزي نرم و پودرمانند و فوق العاده 

  .خيلي عجيب است : گفت . سرد خورد 
لحظه اي بعد لوسي فهميد صورت و دستش ديگر به خز نرم نمي خورد ، . و يكي دو قدم ديگر جلوتر رفت 

خدايا ، درست مثل شاخه هاي درخت است : لوسي گفت . بلكه با چيزي سخت و خشن و حتي تيز تماس دارد 
 !  

نه از ته كمد كه مي .  مي تابيد و متوجه شد از رو به رويش نوري مي تابد ؛ نوري كه از فاصله بسيار دورتري
لوسي حس كرد چيز سرد و نرمي روي او مي ريزد و يك لحظه بعد . بايست در فاصله چند سانتيمتري او باشد 

  . فهميد كه در ميان جنگلي ايستاده و شب است ، زير پاهايش برف است و از هوا دانه هاي برف پايين مي ريزد 
از روي شانه اش به پشت سر نگاهي كرد . ل بسيار كنجكاو و هيجان زده بود لوسي كمي ترسيد ، اما در عين حا

. از البه الي تنه تيره درختان هنوز مي توانست درِ باز كمد و حتي كمي از فضاي اتاق خالي پشت آن را ببيند . 
ي توانم اگر مشكلي پيش آمد هر وقت بخواهم م: لوسي گفت . به نظر مي رسيد آن طرف كمد هنوز روز است 

  .برگردم 
لوسي پس از حدود ده دقيقه . و قرچ و قوروچ كنان روي برف و در ميان جنگل ، به سوي نور روبرو پيش رفت 

در همان حال كه . راه رفتن ، به منبع نور رسيد و ديد نور از چراغي مي تابد كه باالي يك تير چراغ قرار دارد 
ر چراغ وسط جنگل چه كار مي كند و او حاال چه كار بايد بكند ، لوسي آنجا ايستاده بود و فكر مي كرد كه تي

صداي خش خش پايي را شنيد كه به طرف او مي آمد ؛ و كمي بعد آدم عجيبي از البه الي درختها به محوطه 
  .روشن تير چراغ پا گذاشت 

از كمر به باال . ه بود او فقط اندكي بلندتر از خود لوسي بود و چتري روي سرش گرفته بود كه از برف سفيد شد
موهاي روي پاهايش سياه براق بود و به جاي كف پا ، سم بزي . شبيه يك مرد ، اما پاهايش مانند پاهاي بز بود 

دم نيز داشت ، ولي لوسي اول متوجه دم او نشد ، چون آن را با سليقه روي بازويش انداخته بود تا روي . داشت 
چهره كوچك . دور گردنش بود و پوستش هم كمي به سرخي مي زد شال پشمي سرخي . برف كشيده نشود 

عجيب اما دلپذيري داشت با ريشي نوك تيز و كوتاه و موهاي فرفري ، و دو شاخ در دو طرف پيشاني اش كه 
در يك دستش ، همان طور كه گفتم ، چتر بود و در دست ديگرش چند بسته . از توي موهايش بيرون زده بود 

با آن بسته ها و آن برف ، درست مثل اين بود كه از خريد . پيچيده در كاغذ حمل مي كرد قهوه ايي رنگ 
در اسطوره شناسي التين ، خداي كشتزارها و گله : Faun( اين موجود يك فان . كريسمس بر مي گردد 



وع موجود اشاره در اين داستان منظور از فان اين خدا نيست و صرفاً به ن. هاست و پا و شاخ آن مانند بز است 
  .بود و هنگامي كه لوسي را ديد آن قدر شگفت زده شد كه همه بسته هايش به زمين افتاد ) دارد 

  !اي واي خداي من : فان فرياد زد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  :فصل دوم 
  آنچه لوسي پيدا كرد 

  
  .عصر بخير : لوسي گفت 

بود كه اول جواب نداد ؛ و وقتي كه بسته هايش را برداشت تعظيم اما فان چنان سرگرم جمع كردن بسته هايش 
مرا ببخشيد ، قصد فضولي كردن ندارم ، اما آيا . عصر بخير ، عصر بخير : كوچكي به لوسي كرد و گفت 

  درست فهميده ام كه شما دختر حوا هستيد ؟
  .اسم من لوسي است : لوسي كه منظور او را درست نمي فهميد گفت 

  شما از همان موجوداتي هستيد كه آنها را دختر مي نامند ؟... ببخشيد ... اما شما : سيد فان پر
  .البته كه من يك دخترم : لوسي گفت 

  در واقع شما يك آدم هستيد ؟: 
  .البته كه من آدم هستم : لوسي كه هنوز از حرفهاي فان گيج بود گفت 

مي دانيد ، من قبالً هرگز پسر آدم . ست كه مي گوييد بي شك همين طور ا! من چقدر احمق هستم : فان گفت 
  ...خوشبختم ، يعني . يا دختر حوا را نديده ام 

سپس ساكت شد ، گويي مي خواست چيزي بگويد كه دلش نمي خواست آن را به زبان بياورد ؛ اما ناگهان به 
  .يادش آمده بود 

  .اسم من تومنوس است  . اجازه بدهيد خودم را معرفي كنم. خوشبختم ، خوشبختم : 
  .از آشنايي با شما بسيار خوشبختم آقاي تومنوس : لوسي گفت 

  ممكن است بپرسم ، اي لوسي ، دختر حوا ، چگونه به نارنيا آمده ايد ؟: آقاي تومنوس گفت 
  نارنيا ؟ نارنيا چيست ؟: لوسي گفت 

تيم ؛ تمام قلمروي بين تيرچراغ و قصر بزرگ اينجا سرزمين نارنياست ، جايي كه اكنون ما در آن هس: فان گفت 
  شما از جنگلهاي وحشي غرب آمده ايد ؟... و شما . كايرپاراول كه در كنار درياي شرقي قرار دارد 

  .من از توي كمد انباري به اينجا آمده ام ... من : لوسي گفت 
 بيشتر جغرافيا خوانده بودم بي اگر وقتي كه فان كوچكي بودم! افسوس : آقاي تومنوس با صداي افسرده گفت 

  .حاال ديگر خيلي دير است . شك همه اين سرزمين هاي عجيب را مي شناختم 
همين حاال . مطمئن نيستم ... به گمانم ... اما اينها كشور نيستند ؛ همين پشت هستند : لوسي تقريباً با خنده گفت 

  .آنجا تابستان است 
از سرزمين اتاق انباري كه تابستان جاويدان در شهر درخشان كمد بر آن اي دختر حوا ، : آقاي تومنوس گفت 

حكمفرماست ، چطور است بياييد با من چاي بنوشيد ؛ چون در نارنيا زمستان است و مدتها زمستان بوده است ، 
  .و اگر ما در برف باستيم و گپ بزنيم هر دو سرما مي خوريم 

  . اما من داشتم فكر مي كردم كه بايد برگردم خيلي متشكرم آقاي تومنوس ، : لوسي گفت 



كيك ... و ساردين و ... و نان برشته ... خانه ام همين نزديكيهاست ، و آتش پرخروشي در آن هست : فان گفت 
  .، آماده است 
  . شما لطف داريد ، اما من نمي توانم زياد بمانم : لوسي گفت 

  .ا بگيريد مي توانم چتر را روي سر شما هم بگيرم دختر حوا ، اگر بازوي مر: آقاي تومنوس گفت 
و به اين ترتيب لوسي خود را بازو در بازوي اين موجود عجيب در حال رفتن در جنگل ديد ؛ گويي آن دو 

  .همديگر را يك عمر مي شناختند 
ين آن قرار داشت زياد راه نرفته بودند كه به زمين ناهمواري رسيدند كه صخره اي در باال و تپه هاي كوچكي پاي

در ته دره كوچكي ، آقاي تومنوس طوري كه گويي مي خواهد پا روي صخره بسيار بزرگي بگذارد ، ناگهان . 
به يك سمت پيچيد ، اما لوسي در آخرين لحظه فهميد كه آقاي تومنوس دارد او را به ورودي غاري راهنمايي 

آقاي .  حال پلك زدن در نور آتش هيزم يافت به محض اينكه وارد غار شدند لوسي خود را در. مي كند 
. تومنوس خم شد و يك تكه چوب شعله ور را با يك انبر تميز از آتش بيرون كشيد و چراغها را روشن كرد 

  . زياد طول نمي كشد : گفت 
  . و بي درنگ كتري را روي آتش گذاشت 

ر كوچك خشك تميزي بود از سنگهاي غا. لوسي فكر كرد ، هيچ وقت در جايي قشنگتر از آنجا نبوده است 
يكي براي من و ديگري براي يك : سرخ فام ، با يك قالي در كف آن و دو صندلي به قول آقاي تومنوس 

و ميز و يك گنجه آشپزخانه و يك پيش بخاري و در باالي آن عكسي از يك فان پير ريش . دوست 
  . خاكستري 

به اتاق خواب آقاي تومنوس باز شود و روي يك ديوار قفسه اي در گوشه اي دري بود كه لوسي فكر كرد بايد 
كتابها عنوانهايي از اين . در مدتي كه فان ميز چاي را مي چيد لوسي اينها را تماشا مي كرد . پر از كتاب بود 

انسانها ، ميمونها و شكاربانها ؛  يا پريها و زندگي آنها ، يا زندگي و نامه هاي سلينوسقبيل داشتند ؛ 
   ؟ آيا انسان اسطوره است يا تحقيقي درباره افسانه عاميانه

  !بفرماييد ميل كنيد ، دختر حوا : فان گفت 
براي هركدام يك تخم مرغ نيم پز قهوه اي قشنگ و ساردين روي نان . و براستي كه عصرانه بي نظيري بود 

و وقتي كه لوسي از . د كيك شكري برشته ، و بعد نان برشته كره اي ، و پس از آن نان برشته و عسل و بع
از پايكوبي نيمه شب گفت ، و اينكه چگونه پريهايي كه در . خوردن خسته شد ، فان شروع كرد به حرف زدن 

چاهها زندگي مي كنند و پريهاي جنگلي كه در تنه درختان زندگي مي كنند بيرون مي آيند كه با فان ها 
ار صحبت كرد كه در جستجوي گوزن سپيد شيري هستند و اگر آن را برقصند ؛ درباره گروههاي دنباله دار شك

بگيرند آرزوهايشان برآورده مي شود ؛ درباره پايكوبيها و جستجوي گنج به همراه كوتوله هاي سرخ وحشي در 
غارها و معدنهاي عميقي كه در زير كف جنگل وجود دارند حرف زد ؛ و بعد از زماني گفت كه تابستان بود و 

از ( ا سرسبز بودند و سلينوس پير ، سوار بر االغ چاقش به ديدارشان مي آمد ؛ و گاهي خود باكوس جنگله
او شيفته شعر و . اساطير يوناني است كه طبيعت را همراه آيين هاي مذهبي و احساس برانگيزي بارور مي كند 



 و تمام ساكنان جنگل هفته ها به آنها سر مي زد و در جويها به جاي آب ، شربت جاري مي شد) موسيقي است 
  .آن وقتها مثل حاال هميشه زمستان نبود : و با اندوه افزود . به شادي و پايكوبي مي پرداختند 

سپس براي اينكه دوباره خوشحال شود از صندوق روي گنجه آشپزخانه ، نِي كوچك عجيبي بيرون آورد كه 
 نواي ني در لوسي حالتي ايجاد كرد كه در يك لحظه .گويي از كاه ساخته شده بود و شروع كرد به نواختن 

وقتي لوسي به خود آمد ساعتها . دلش مي خواست هم گريه كند ، هم بخندد ، هم برقصد و هم به خواب رود 
آه ، آقاي تومنوس ، با اينكه من عاشق اين آهنگ هستم متأسفم كه نواختن شما را : لوسي گفت . گذشته بود 

  .مي خواستم فقط چند دقيقه پيش شما بمانم . ايد بگويم كه من حتماً بايد به خانه برگردم چون ب. قطع مي كنم 
  .حاال ديگر فايده اي ندارد : فان ، ني خود را زمين گذاشت و سرش را با اندوه بسيار تكان داد و گفت 

.  فوراً به خانه برگردم فايده اي ندارد ؟ منظورتان چيست ؟ من بايد: لوسي از جا پريد و با احساس ترس گفت 
  .بقيه نگران مي شوند كه چه بر سر من آمده است 

  چه شده است ؟! آقاي تومنوس : اما يك لحظه بعد فراموش كرد چه گفته است و پرسيد 
زيرا چشمان قهوه ايي فان ، پر از اشك بود و اشكها كم كم روي گونه هايش راه افتاد و طولي نكشيد كه به 

سرانجام آقاي تومنوس تمام چهره اش را با دستهايش پوشاند و شروع كرد به هق هق . يد نوك بيني او رس
چه شده است ؟ آقاي ! گريه نكنيد ! آقاي تومنوس ! آقاي تومنوس : لوسي با پريشاني بسيار گفت . كردن 

  .تومنوس عزيز به من بگوييد چه شده 
و حتي وقتي لوسي بازوهايش را دور . ه پاره خواهد شد اما فان طوري به گريه ادامه داد كه گويي قلبش از غص

فقط دستمال را گرفت و با آن اشكهايش را پاك . او حلقه كرد و دستمالش را به او داد ، گريه اش تمام نشد 
كرد ؛ و وقتي دستمال آن قدر خيس مي شد كه ديگر قابل استفاده نبود ، آن را با دو دستش مي چالند ، تا اينكه 

  .يد روي يك لكه خيس ايستاده است لوسي د
بايد از ! بس كنيد ، فوراً بس كنيد ! آقاي تومنوس : لوسي در حاليكه فان را تكان مي داد ، در گوش او فرياد زد 

  .خودتان خجالت بكشيد ، آخر از فان بزرگي مانند شما بعيد است كه گريه كند 
  .ي كنم چون چنين فان بدي هستم گريه م! اوه ... اوه ... اوه : آقاي تومنوس ناليد 

. برعكس ، فكر مي كنم فان خيلي خوبي هستيد . من اصالً فكر نمي كنم كه شما فان بدي هستيد : لوسي گفت 
  ! بهترين فاني هستيد كه من تا به حال ديده ام 

نه ، من فان  . اگر مي دانستيد ، اين حرف را نمي زديد... اوه ... اوه : آقاي تومنوس بين هق هق هايش گفت 
  . گمان نمي كنم هيچ وقت ، از آغاز جهان تا حاال ، فاني بدتر از من وجود داشته است . بدي هستم 

  مگر شما چه كار كرده ايد ؟: لوسي پرسيد 
پدر پير من كه عكسش روي پيش بخاري است ، هيچ وقت كاري مثل اين كا را نمي : آقاي تومنوس گفت 

  .كرد 
   مثل چي ؟كاري: لوسي پرسيد 



. من چنين چيزي هستم . درآمدن در خدمت جادوگر سپيد را مي گويم . مثل كاري كه من كرده ام : فان گفت 
  .من مزدور جادوگر سپيدم 

  جادوگر سپيد ؟ جادوگر سپيد كيست ؟: 
 زمستان فكرش را بكن ، هميشه. همان كه زمستان را هميشگي كرده . همان كه نارنيا را در چنگال خود گرفته : 

  !، و كريسمس هرگز 
  اما او براي چه تو را اجير كرده است ؟! چه وحشتناك : لوسي گفت 

به من نگاه . بدتر از همه اين است كه من بچه دزد او هستم ، من بچه دزدم : آقاي تومنوس با ناله اي عميق گفت 
معصوم بينوايي را كه هرگز به او بدي باور مي كني كه من از آن نوع فان هايي باشم كه بچه . كن ، دختر حوا 

نكرده است توي جنگل ببيند و وانمود كند با آن بچه دوست است و او را به غار خود دعوت كند ، فقط به اين 
  خاطر كه او را خواب كند و بعد تحويل جادوگر سپيد بدهد ؟

  .نه ، مطمئنم شما از اين كارها نمي كنيد : لوسي گفت 
  .من همين است اما كار : فان گفت 

: لوسي چون هم مي خواست راستگو باشد و هم نمي خواست خيلي به فان سخت بگيرد ، تقريباً آهسته گفت 
  .خيلي بدكاري كردي ؛ اما آن قدر متاسف هستي كه مطمئنم دوباره هرگز چنين كاري نخواهي كرد 

بلكه حاال ، در همين لحظه دارم . شم دختر حوا ، نمي فهمي چه مي گويم ؟ كاري نيست كه كرده با: فان گفت 
  .آن را انجام مي دهم 

  منظورت چيست ؟: رنگ از صورت لوسي پريد ؛ فرياد زد 
جادوگر سپيد به من دستور داده است كه هر وقت . آن بچه كه حرفش را زدم تو هستي : آقاي تومنوس گفت 

و تو اولين كسي . رم و به او تحويل بدهم در جنگل چشمم به يك پسر آدم يا يك دختر حوا افتاد آن را بگي
هستي كه تا به حال ديده ام و من وانمود كردم دوست تو هستم و تو را به عصرانه دعوت كردم و تمام اين مدت 

  .هدفم اين بود كه منتظر بمانم تا تو به خواب بروي و من بروم جادوگر سپيد را خبر كنم 
يد كرد آقاي تومنوس ؛ نخواهيد كرد ، مگر نه ؟ حقيقتاً دست به چنين آه ، ولي اين كار را نخواه: لوسي گفت 

  .عملي نخواهيد زد 
و اگر كاري را كه به عهده من گذاشته ، انجام ندهم او حتماً خواهد : فان دوباره شروع كرد به گريه و گفت 

ند و چوب جادويش را بر فهميد و دم مرا خواهد بريد ، و شاخهايم را اره خواهد كرد ، و ريشم را خواهند ك
و . سمهاي قشنگ و شكافدار من خواهد زد و آنها را مثل سم يك اسب مفلوك ، زشت و سخت خواهد نمود 

اگر خشم مخصوصش شعله ور شود ، مرا تبديل به سنگ خواهد كرد و تا زماني كه چهار نفر در كايرپاراول بر 
آيد ؛ و معلوم نيست كه اصالً چنين اتفاقي پيش مي آيد يا تخت ننشينند ؛ و خدا مي داند اين اتفاق كي پيش مي 

  .نه ، من بايد در خانه وحشتناك او فقط به صورت مجسمه يك فان باقي بمانم 
  .آقاي تومنوس ، خيلي متاسفم ، ولي خواهش مي كنم بگذاريد به خانه بروم : لوسي گفت 



تا تو را نديده بودم نمي دانستم آدمها . حاال مي فهمم . البته كه بايد بگذارم . البته كه مي گذارم : فان گفت 
البته كه نمي توانم تو را تحويل جادگر بدهم ، حاال كه تو را مي شناسم ديگر نمي توانم چنين . چگونه اند 
اتاق به گمانم از آنجا مي تواني راهت را به . تو را تا تيرچراغ همراهي مي كنم . اما بايد فوراً برويم . كاري بكنم 

  انباري و كمد پيدا كني ؟
  .حتماً مي توانم : لوسي گفت 

حتي بعضي از . تمام جنگل پر از جاسوسهاي اوست . بايد هرچه مي شود تندتر برويم : آقاي تومنوس گفت 
  .درختها هوادار او هستند 

رش را باز كرد و هر دو بلند شدند و ظرفهاي عصرانه را روي ميز رها كردند و آقاي تومنوس يك بار ديگر چت
بدون . راه بازگشت اصالً مانند راهي نبود كه از آن به غار فان آمدند . بازو در بازوي لوسي در برف بيرون رفتند 

يك كلمه حرف ، به تندي و پنهاني راه مي رفتند ، و آقاي تومنوس از تاريكترين جاها مي رفت ؛ و هنگامي كه 
  .شيد به تير چراغ رسيدند لوسي نفس راحتي ك

  دختر حوا ، آيا از اينجا به بعد راهت را بلدي ؟: آقاي تومنوس پرسيد 
لوسي البه الي درختها را بدقت نگاه كرد و فقط توانست در دوردست ، لكه نوري ببيند كه شبيه روشنايي روز 

  .بله ، از اينجا مي توانم درِ كمد را ببينم : گفت . بود 
  و آيا مي تواني من را براي كاري كه مي خواستم بكنم ببخشي ؟... ه برو ، و پس هرچه تندتر به خان: فان گفت 

البته كه مي توانم ، و اميدوارم به خاطر من به دردسر : لوسي در حاليكه با صميميت با او دست مي داد ، گفت 
  .بدي دچار نشوي 

  م ؟مي توانم دستمالت را براي خودم نگاه دار. خداحافظ دختر حوا : فان گفت 
  !البته : لوسي گفت 

و بعد تا جايي كه پاهايش براي دويدن توانايي داشتند ، تند به سوي لكه نور روز دوردست دويد ؛ و بزودي به 
جاي شاخه هاي خشن ، نرمي كتهاي خز را روي پوستش حس كرد ، و متوجه شد كه به جاي برفي كه زير 

 ناگهان ديد كه دارد از توي كمد به همان اتاق خاليي پايش خش خش مي كرد ، تخته هاي چوبي قرار دارد و
لوسي در كمد را محكم پشت سرش بست و نفس زنان به دور و . مي پرد كه تمام ماجرا از آنجا آغاز شده بود 

  .هنوز باران مي باريد و او مي توانست صداي بقيه بچه ها را در راهرو بشنود . برش نگاه كرد 
  . ا هستم ، من اينجا هستم ، من برگشته ام ، حالم خوب است من اينج: لوسي فرياد زد 

  
  
  
  
  
  
  



  

  :فصل سوم 
  ادموند و كمد 

  
  .  حالم خوب است ، من برگشته ام : تكرار كرد . لوسي از اتاق خالي به راهرو دويد و سه بچه ديگر را آنجا ديد 

  داري از چي حرف مي زني لوسي ؟: سوزان پرسيد 
  مگر شما نگران نبوديد كه من كجا هستم ؟: لوسي شگفت زده گفت 

اگر مي خواهي ! پس قايم شده بودي ، مگر نه ؟ لوي بيچاره ، قايم شده و هيچ كس نفهميده است : پيتر گفت 
  .ديگران نگرانت شوند و دنبالت بگردند بايد بيشتر از اينها پنهان بماني 

  .اما من ساعتها و ساعتها پيش شما نبودم : لوسي گفت 
  .يك ديوانه درست و حسابي ! ديوانه : ادموند با انگشت به سر خود زد و گفت . ه به هم نگاه كردند هم

  منظورت از اين حرفها چيست لو ؟: پيتر از لوسي پرسيد 
منظورم اين است كه درست بعد از صبحانه بود كه رفتم توي كمد و ساعتها و ساعتها اينجا : لوسي جواب داد 
  .وردم و خيلي اتفاقها افتاد نبودم و عصرانه خ

خودت را لوس نكن ، ما درست يك لحظه پيش از آن اتاق بيرون آمديم و آن موقع تو آنجا : سوزان گفت 
  .بودي 

اصالً خودش را لوس نمي كند ، فقط دارد براي سرگرمي قصه اي سر هم مي كند ، مگر نه لو ؟ و : پيتر گفت 
  چرا اين كا را نكند ؟

توي آن يك سرزمين جنگلي . اين يك كمد سحرآميز است ... اين .  پيتر ، قصه نمي سازم نه: لوسي گفت 
است به اسم نارنيا و همين االن آنجا دارد برف مي بارد و يك فان و يك جادوگر هم آنجا هست ؛ بياييد و 

  .خودتان ببينيد 
لوسي . ي با او به آن اتاق برگشتند بچه ها نمي دانستند چه بگويند ، اما لوسي چنان هيجان زده بود كه همگ

  .برويد تو و خودتان ببينيد ! بفرماييد : جلوتر از همه دويد ، در كمد را باز كرد و فرياد زد 
  .اي ساده لوح : سوزان گفت 

  .و سرش را برد توي كمد و كتهاي خز را كنار زد 
  .آن هم ته آن ! يك كمد معمولي است ، نگاه كن : 

را نگاه كردند و كتها را كنار زدند و همه و خود لوسي ، ديدند كه آن كمد يك كمد كامالً بعد همه توي كمد 
نه جنگلي آنجا بود و نه برفي مي باريد ؛ و ته كمد با گيره هايي كه به آن زده شده بود ، پيدا بود . معمولي است 

وقتي كه بيرون . سفت و محكم است پيتر تو رفت و با پشت انگشتهايش به ته كمد ضربه زد تا مطمئن شود كه . 
بايد قبول كنم كه واقعاً ما را دست انداختي ، تقريباً مي شود گفت كه . خوب حقه اي بود ، لو : مي آمد گفت 

  .حرفت را باور كرديم 



. راستي راستي كه اين كمد يك لحظه پيش يك شكل ديگر بود . اما اصالً حقه اي در كار نبود : لوسي گفت 
  .راست مي گويم . ورم كه يك شكل ديگر بود قسم مي خ
حاال ديگر بهتر نيست از اين حرفها دست . لو ، ديگر شورش را در نياور ، خوب دستمان انداختي : پيتر گفت 
  برداري ؟

  .چهره لوسي سرخ سرخ شد و سعي كرد چيزي بگويد ، ولي نمي دانست مي خواهد چه بگويد و زد زير گريه 
اگر مي توانست خودش را راضي كند كه به بچه ها .  اين ماجرا ، لوسي بسيار درمانده بود تا چند روز بعد از

بگويد هر چه به آنها گفته فقط داستاني براي سرگرمي بوده است ، هر لحظه به آساني مي توانست با ديگران 
 توانست خودش را اما لوسي دختري بسيار راستگو بود و مي دانست كه براستي حق دارد و نمي. آشتي كند 

بچه ها كه فكر مي كردند او دروغ مي گويد ، آن هم دروغي اين قدر احمقانه ، . راضي كند كه دروغ بگويد 
دو بچه بزرگتر ، اين كار را بدون منظور مي كردند ؛ اما ادموند مي توانست مردم . او را بسيار غمگين مي كردند 

آيا در بقيه : لوسي را دست مي انداخت و مرتب از او مي پرسيد . آزار باشد ، و در اين مورد مردم آزار بود 
بدتر از همه اين بود كه اين روزها مي بايست به آنها . كمدهاي خانه ، سرزمين تازه ايي كشف نكرده است 

خوش مي گذشت ، هوا آفتابي بود و بچه ها از صبح تا شب بيرون بودند ؛ آب تني مي كردند ، ماهي مي 
ولي . از درختها باال مي رفتند ، تخم پرنده ها را جمع مي كردند و در خلنگزارها دراز مي كشيدند گرفتند ، 

  . تا اينكه دوباره باران شروع شد . لوسي نمي توانست درست و حسابي از چنين چيزهايي لذت ببرد 
. تند قايم باشك بازي كنند آن روز ، تا بعدازظهر هيچ نشانه اي از باز شدن هوا پيدا نشد و بچه ها تصميم گرف

سوزان گرگ بود و به محض اينكه بقيه براي پنهان شدن پراكنده شدند ، لوسي رفت به اتاقي كه كمد در آن 
نمي خواست توي كمد پنهان شود ، چون مي دانست اين كار فقط سبب مي شود كه ديگران . قرار داشت 

اما دلش مي خواست يك نگاه ديگر توي .  سرش بگذارند دوباره دنباله آن ماجراي لعنتي را بگيرند و سر به
خانه چنان بزرگ و تودرتو بود و آن . كمد بيندازد ؛ زيرا شك برش داشته بود كه نارنيا و فان رويا بوده است 

قدر براي قايم شدن سوراخ سمبه داشت كه لوسي فكر كرد فرصت دارد نگاهي توي كمد بيندازد و بعد برود 
  . نهان شود يك جاي ديگر پ

اما همين كه به كمد رسيد ، صداي پايي در راهرو شنيد و ديگر چاره اي نداشت جز اينكه بپرد توي كمد و در 
لوسي در را درست نبست ؛ چون مي دانست كار احمقانه اي است كه آدم . را پشت سر خودش بسته نگاه دارد 

  .نباشد خودش را توي كمد زنداني كند ؛ حتي اگر آن كمد سحرآميز 
صداي پايي كه شنيده بود ، صداي پاي ادموند بود ؛ و ادموند درست در لحظه اي وارد اتاق شد كه توانست 

ادموند زود تصميم گرفت خودش هم برود توي كمد ؛ نه به اين علت كه فكر مي . ببيند لوسي توي كمد رفت 
مي خواست باز هم صحبت سرزمين خيالي كرد آنجا براي پنهان شدن جاي خوبي است ، بلكه به اين خاطر كه 

  .لوسي را پيش بكشد و او را اذيت كند 



كتها مثل هميشه آويزان بودند ؛ بوي نفتالين مي آمد ، و تاريكي و سكوت كمد را . ادموند درِ كمد را باز كرد 
ان هستم و آمده ام البد فكر مي كند من سوز: ادموند با خود گفت . و از لوسي هيچ خبري نبود . فرا گرفته بود 

  .او را بگيرم و خيلي ساكت ته كمد قايم شده است 
. ادموند پريد توي كمد و در را پشت سر خود بست و فراموش كرد كه بستن در كمد چه كار احمقانه اي است 

انتظار داشت پس از چند لحظه لوسي را پيدا كند و . بعد در تاريكي و با كمك دست به دنبال لوسي گشت 
تصميم گرفت در كمد را باز كند تا كمي نور بيايد تو ، اما در را هم .  كه پيدايش نكرد خيلي تعجب كرد وقتي

از اين موضوع خوشش نيامد و ديوانه وار و كورمال كورمال شروع كرد در هر طرف گشتن . نتوانست پيدا كند 
  .كجايي ؟ مي دانم كه اينجايي ! لو ! لوسي : ؛ حتي فرياد زد 

نيامد و ادموند متوجه شد كه صدايش طنين عجيبي دارد و از آن صداهايي نيست كه آدم انتظار دارد جوابي 
ادموند همچنين متوجه شد كه به صورتي غير . توي كمد بشنود ، بلكه مانند طنين صدا در فضاي آزاد بود 

  !رطاق باز شده باشد خداي من ، در كمد بايد چها: ادموند گفت . منتظره سردش است ؛ و بعد نوري ديد 
. و فراموش كرد كه دارد دنبال لوسي مي گردد و به سمت نور رفت كه فكر مي كرد از در باز كمد مي تابد 

ولي به جاي اينكه پا در اتاق انباري بگذارد ، ديد به فضاي بازي در ميان جنگل پاگذاشته است و دارد زير سايه 
  .درختان انبوه و تيره كاج راه مي رود 

. و برف بيشتري روي شاخه هاي درختان نشسته بود . رف خشك و شكننده اي زير پايش خش خش مي كرد ب
. باالي سرش آسمان آبي پريده رنگي بود ؛ از آن آسمان هايي كه در صبح يك روز آفتابي زمستان مي بينيم 

. و روشن ، دارد طلوع مي كند روبه روي خود ، ادموند خورشيد را از البه الي تنه درختها ديد كه بسيار سرخ 
حتي يك خرگوش يا يك . گويي او تنها موجود زنده آن سرزمين است . همه چيز كامالً بي حركت بود 

  .سنجاب در ميان درختها ديده نمي شد و تاجايي كه چشم ادموند كار مي كرد ، جنگل در هر سو گسترده بود 
گردد ، و همچنين به ياد آورد كه چقدر درباره سرزمين خيالي ، يادش آمد كه به دنبال لوسي مي . ادموند لرزيد 

ادموند فكر كرد لوسي بايد جايي . سرزميني كه حاال ديگر به هيچ وجه خيالي نبود . سربه سر لوسي گذاشته بود 
  !من هم اينجا هستم ، ادموند ! لوسي ! لوسي : در همان نزديكي باشد و فرياد زد 

و با اينكه . لوسي از چيزهايي كه در اين مدت به او گفته ام عصباني است : كر كرد ادموند ف. جوابي نيامد 
دوست نداشت قبول كند كه اشتباه كرده است ، آن قدرها هم دوست نداشت در اين مكان عجيبِ سردِ آرام 

تمام مدت درست مي حاال مي فهمم ، . متاسفم حرفت را باور نكردم ! ببين لو : تنها بماند ؛ پس دوباره فرياد زد 
  .آشتي كن . بيا بيرون . گفتي 

  .باز هم جوابي نيامد 
  .دختر است ديگر ، سر هيچي قهر مي كند و عذرخواهي را نمي پذيرد : ادموند با خود گفت 

دوباره به دور و برش نگاه كرد و نتيجه گرفت كه آنجا را زياد دوست ندارد و تقريباً تصميم گرفت به خانه 
گوش داد و صدا نزديكتر و نزديكتر آمد و سرانجام سورتمه . از دوردست جنگل صداي زنگ شنيد برگردد كه 

  .اي پديدار شد كه دو گوزن آن را مي كشيدند 



تاتوي كوچك اندامي است كه پوست پرمو دارد و متعلق به شتلند در ( گوزنها تقريباً به بزرگي تاتوهاي شتلند 
بودند و مويشان چنان سفيد بود كه مي شد گفت حتي برف در مقايسه با ) اه اسب پاكوت:  تاتو -اسكاتلند است

. سفيدي آن سفيد نبود ؛ شاخهاي شاخه شاخه آنها در نور خورشيد مانند جسمي شعله ور ، زرين و درخشان بود 
  . يراق آنها از چرم سرخ و پوشيده از زنگ بود 

. نشسته بود و اگر سرپا مي ايستاد قدش به سه پا نمي رسيد كوتوله چاقي كه گوزنها را مي راند ، روي سورتمه 
پوست خرس قطبي پوشيده بود و باشلق سرخي به سر گذاشته بود كه منگوله زرين درازي از نوكش آويزان بود 

پشت سر كوتوله ، روي صندلي بسيار . ؛ ريش عظيم او زانوهايش را مي پوشاند و مانند پتويي گرمش مي كرد 
 در وسط سورتمه قرار داشت شخص بسيار متفاوتي نشسته بود ؛ يك خانم متشخص ، با قد و بااليي بلندتري كه

اين خانم متشخص نيز تا گردن با خز سفيد پوشانده شده بود و . بلندتر از هر زني كه ادموند تا آن زمان ديده بود 
 دهانش كه بسيار سرخ بود ، بجز. چوب دراز راست زريني در دست راستش بود و تاج زريني بر سر داشت 

چهره اش سفيد بود ، آنقدر سفيد كه نمي توان گفت رنگ پريده بود ، بلكه به سفيدي برف يا كاغذ يا پشمك 
  .گذشته از اينها صورت زيبايي داشت ، اما مغرور و سرد و عبوس بود . بود 

 كوتوله شالقش را به صدا در مي سورتمه هنگامي كه با جيلينگ و جيلينگ زنگها به سوي ادموند مي سريد و
  .آورد و برف در اطراف آن به هوا مي رفت ، منظره اي زيبا داشت 

  !نگه دار : زن گفت 
بعد خودشان را جمع و جور . و كوتوله چنان ناگهاني افسار گوزنها را كشيد كه گوزنها تقريباً به زمين نشستند 

وايي كه در سرما از بيني آنها بيرون مي آمد ، مانند دود به نظر ه. كردند ، ايستادند و با بي صبري خُره كشيدند 
  .مي رسيد 

  و تو بگو ، چه هستي ؟: زن در حاليكه از نزديك به ادموند نگاه مي كرد گفت 
  .اسم من ادموند است ... من ... من : ادموند تقريباً ناشيانه گفت 

لكه اين گونه حرف مي زني ؟ و قيافه اش عبوس تر شد با يك م: زن اخم كرد . ادموند از نگاه او خوشش نيامد 
.  

  .معذرت مي خواهم علياحضرت ، نمي دانستم : ادموند گفت 
اما تكرار مي كنم ، تو چه . از اين پس ما را بهتر خواهي شناخت ! ملكه نارنيا را نمي شناسي ؟ هاه : زن فرياد زد 

  هستي ؟
يعني ... من در مدرسه هستم . نمي دانم منظورتان چيست خواهش مي كنم علياحضرت ، من : ادموند گفت 

  .حاال هم تعطيالت است ... بودم 
  
  
  
  
  



  

  :فصل چهارم 
  راحت الحلقوم 

  
  اما نگفتي تو چه هستي ؟ آيا كوتوله بيش از حد بزرگي هستي كه ريشش را بريده است ؟: ملكه دوباره گفت 

  . شتم ، من يك پسر هستم نه علياحضرت ، من هيچ وقت ريش ندا: ادموند گفت 
  منظورت اين است كه پسر آدم هستي ؟! يك پسر : 

: ملكه گفت . ادموند ساكت شد و هيچ نگفت ، آن قدر گيج شده بود كه نمي فهميد اين سئوال چه معني دارد 
. شود يك بار براي هميشه جوابم را بده ، وگرنه صبرم تمام مي . مي بينم هرچه هستي يك احمق بيشتر نيستي 

  بگو بدانم ؛ تو يك انسان هستي ؟
  .بله ، علياحضرت : ادموند گفت 

  و بگو چگونه وارد سرزمين من شدي ؟: 
  .اجازه بدهيد ، علياحضرت ، من از توي يك كمد به اينجا آمدم : 
  يك كمد ؟ منظورت چيست ؟: 

  .ياحضرت من فقط دري را باز كردم و بعد ديدم اينجا هستم ، عل... من : ادموند گفت 
در ! دري از دنياي آدمها . يك در ! ها : ملكه با لحني كه گويي بيشتر با خودش حرف مي زد تا با ادموند گفت 

اما او فقط يك نفر است و آسان مي شود از . اين مي تواند همه چيز را نابود كند . اين باره چيزهايي شنيده بودم 
  . پسش برآمد 

 زد از جا برخاست و خوب به صورت ادموند خيره شد ، چشمهايش شعله ور وقتي كه داشت اين حرفها را مي
ادموند مطمئن بود كه او مي خواهد دست به كار ترسناكي بزند ، ولي . بود ، در همان لحظه چوبش را بلند كرد 

 بعد ، درست در لحظه اي كه ادموند خود را از دست رفته مي. قادر نبود حركت كند و خود را نجات دهد 
  .پنداشت ، ملكه تصميمش را تغيير داد 

بيا اينجا كنار من در سورتمه بنشين ؛ من ! بچه بيچاره من ، چقدر سردت است : با صدايي كامالً متفاوت گفت 
  .شنلم را دور تو مي پيچم و با هم گپ مي زنيم 

ر سورتمه شد و كنار پاي ادموند اصالً چنين پيشنهادي را دوست نداشت ؛ اما جرئت نكرد نافرماني كند ؛ سوا
با يك : ملكه گفت . ملكه نشست و ملكه يك چين از شنل خز خود را به دور او پيچيد و لبه آن را خوب تو زد 

  نوشيدني داغ چطوري ؟ خوشت مي آيد ؟
  .بله لطف كنيد ، علياحضرت : ادموند كه دندانهايش به هم مي خورد گفت 

بعد ، بازويش را باز كرد و از . يرون آورد كه جنس آن شبيه مس بود ملكه از زير شنلش بطري بسيار كوچكي ب
ادموند قطره را در بين هوا و زمين لحظه اي . مايعي كه در بطري بود قطره اي روي برف كنار سورتمه چكاند 

اما همينكه قطره با برف تماس پيدا كرد ، صداي فش فشي بلند شد و جام . چون الماس درخشان ديد 



كوتوله بي درنگ جام را برداشت و آن را با . اني پر از چيزي كه از آن بخار بر مي خاست نمايان شد جواهرنش
  .كرنش و لبخندي كه چندان دلپذير نبود به دست ادموند داد 

چيزي بود بسيار شيرين و . ادموند وقتي كه شروع به هورت كشيدن نوشيدني داغ كرد حالش خيلي بهتر شد 
پسر آدم ، : ملكه گفت . ي كه قبالً هرگز نچشيده بود و تا پنجه هاي پاي ادموند را گرم كرد كف آلود و خامه ا

  نوشيدن بدون خوردن لطفي ندارد ، چه چيزي را بيشتر دوست داري بخوري ؟
  .راحت الحلقوم لطفاً ، علياحضرت : ادموند گفت 

ايان شد كه با روبان سبز ابريشمين بسته ملكه يك قطره ديگر از بطري روي برف ريخت و فوراً جعبه گردي نم
هر تكه تا مغزش شيرين و نرم بود و ادموند . هنگامي كه جعبه باز شد پر بود از بهترين راحت الحلقوم . شده بود 

  .اكنون ادموند كامالً گرم بود و احساس بسيار خوشي داشت . تا آن وقت چيزي به آن خوشمزگي نچشيده بود 
ابتدا ادموند سعي كرد يادش بماند كه . مشغول خوردن بود ، ملكه از او چيزهايي مي پرسيد در مدتي كه ادموند 

حرف زدن با دهان پر بي ادبي است ، اما بزودي فراموش كرد و فقط در اين فكر بود كه هرچه بيشتر راحت 
يد كه چرا ملكه آن الحلقوم ببلعد و هرچه بيشتر مي خورد بيشتر دلش مي خواست بخورد ، و هيچ به فكرش نرس

  . قدر كنجكاو است 
ملكه از زبان او بيرون كشيد كه يك برادر و دو خواهر دارد ، و يكي از خواهرهايش قبالً در نارنيا بوده و يك 

ملكه ظاهراً . فان را آنجا ديده است و جز خود او و برادر و خواهرهايش هيچ كس درباره نارنيا چيزي نمي داند 
: ن نكته داشت كه آنها چهار نفر هستند و مرتب برمي گشت سر اين موضوع ، مي پرسيد عالقه خاصي به اي

  مطمئن هستي كه فقط چهارتا هستيد ؟ دو دختر حوا و دو پسر آدم ، و نه كمتر و نه بيشتر ؟
 كرد او را و فراموش مي. بله ، قبالً كه به شما گفتم : و ادموند با دهان پر از راحت الحلقوم مرتب جواب مي داد 

  .علياحضرت بنامد ؛ ولي ملكه ظاهراً ديگر به اين موضوع اهميتي نمي داد 
 سرانجام راحت الحلقوم تمام شد و ادموند با اشتياق توي جعبه خالي را نگاه مي كرد و آرزو داشت ملكه از او 

موند به چه چيزي مي انديشد احتماالً ملكه به خوبي مي دانست اد. بپرسد باز هم راحت الحلقوم مي خواهد يا نه 
؛ چون مي دانست ؛ گرچه ادموند نمي دانست ، كه اين راحت الحلقوم سحرآميز است و هركس يك بار آن را 
. بچشد ، از آن بيشتر و بيشتر مي خواهد ، و اگر به او اجازه دهند آن قدر از آن مي خورد و مي خورد تا بميرد 

پسر آدم ، خيلي دلم مي خواهد برادر و : و در عوض به او گفت . داد اما ملكه ديگر به او راحت الحلقوم ن
  آنها را پيش من مي آوري ؟. خواهر هايت را ببينم 

  .سعي مي كنم : ادموند كه از جعبه خالي چشم بر نمي داشت ، گفت 
هم راحت الحلقوم بدهم ، چون اگر دوباره بيايي ، و البته آنها را با خودت به اينجا بياوري ، مي توانم به تو باز : 

در خانه خودم وضع فرق مي كند . جادو فقط يك بار كار مي كند . ولي حاال ديگر نمي توانم اين كار را بكنم 
.  

  نمي شود همين حاال به خانه شما برويم ؟: ادموند گفت 



برد كه ديگر نتواند از وقتي كه ادموند سوار سورتمه شده بود ترسيده بود كه آن زن او را به جاي ناشناخته اي ب
  .آنجا بازگردد ، اما حاال تمام آن ترس را فراموش كرده بود 

در آنجا اتاقهاي بزرگ پر . مطمئنم از آنجا خوشت مي آيد . خانه من جايي دوست داشتني است : ملكه گفت 
پسر خوبي داشته دوست دارم . از راحت الحلقوم وجود دارد ، و مهمتر از همه اينكه من خودم فرزندي ندارم 

در مدتي كه پسرم شاهزاده . باشم كه مانند شاهزاده اي بزرگش كنم ، تا پس از مرگ من پادشاه نارنيا شود 
است تاج طاليي بر سر مي گذارد و صبح تا شب راحت الحلقوم مي خورد ؛ و تو باهوش ترين و زيباترين مرد 

رم روزي ، وقتي كه بقيه را براي ديدن من آوردي ، تو فكر مي كنم دوست دا. جواني هستي كه تاكنون ديده ام 
  .را شاهزاده كنم 

  چرا حاال اين كار را نمي كنيد ؟: ادموند گفت 
برخالف گفته ملكه ، ادموند با چهره بسيار سرخ و دهان و انگشتان بسيار چسبناكش نه باهوش به نظر مي رسيد 

.  حاال به آنجا ببرم ديگر برادر و خواهرهايت را نخواهم ديد اگر تو را! پس نمي داني : ملكه گفت . و نه زيبا 
قرار است تو شاهزاده شوي و بعد از آن ، پادشاه ؛ اين حتمي . خيلي دلم مي خواهد خويشاوندان زيبايت را ببينم 

 برادرت را دوك مي كنم و. اما تو بايد در دربار ، كسان ديگري را نيز دور و بر خود داشته باشي . است 
  .خواهرهايت را دوشس 

  .آنها چيز خاصي ندارند ، و به هر حال مي توانم آنها را يك وقت ديگر به اينجا بياورم : ادموند گفت 
آها ، ولي همين كه پايت را به خانه من گذاشتي ممكن است آنها را از ياد ببري ، چون آن قدر به : ملكه گفت 

نه ، بايد . زحمت رفتن و آوردن آنها را به خودت بدهي تو خوش خواهد گذشت كه ديگر دلت نمي خواهد 
آمدن بدون آنها فايده . همين حاال به سرزمين خودت برگردي و روز ديگري با آنها پيش من بيايي ، مي فهمي 

  .اي ندارد 
  .من حتي راه برگشت به سرزمين خودم را بلد نيستم : ادموند ناليد 

   را مي بيني ؟آسان است ، آن چراغ: ملكه پاسخ داد 
و با چوب خود اشاره كرد و ادموند برگشت و در جهتي كه او نشان داده بود نگاه كرد و همان تير چراغي را 

مستقيم ، راه دنياي انسانها در آن سوي : ملكه دنبال حرفش را گرفت . ديد كه لوسي زير آن فان را ديده بود 
  .و حاال به طرف ديگر نگاه كن . چراغ است 

و اگر از فراز درختها مي تواني آن دو تپه كوچك را ببيني به من : ن هنگام ملكه به جهت مقابل اشاره كرد در اي
  .بگو 

  .گمان مي كنم مي توانم آنها را ببينم : ادموند گفت 
پس دفعه بعد كه آمدي كافي است تيرچراغ را پيدا كني و از آنجا . خوب ، خانه من بين آن دو تپه است : 

بهتر است وقتي كه به طرف خانه . آن دو تا تپه را ببيني و از ميان جنگل پيش بيايي تا به خانه من برسي بتواني 
اگر تنها . اما به ياد داشته باش كه بايد بقيه را با خودت بياوري . من مي آيي رودخانه سمت راست تو قرار گيرد 

  .بيايي بسيار عصباني مي شوم 



  .ي كنم سعي خودم را م: ادموند گفت 
اگر رازي بين ما دوتا باشد لذت بخش است ، . الزم نيست درباره من چيزي به آنها بگويي ! راستي : ملكه گفت 

فقط بياورشان به دو تپه ؛ پسر باهوشي مثل تو به آساني دليلي براي آوردن . مگر نه ؟ آنها را شگفت زده كن 
ببينيم چه كسي اينجا زندگي : رسيديد مي تواني فقط بگويي آنها به آنجا پيدا مي كند ، و وقتي كه به خانه من 

اگر خواهرت يكي از فان ها را ديده است احتمال دارد . يا چيزي از اين قبيل به ربان بياوري . مي كند 
داستانهاي نفرت انگيزي كه شايد او را از آمدن پيش من ترسانده باشد . داستانهاي عجيبي درباره من شنيده باشد 

  ... داني ، فان ها خيلي حرفها مي زنند ؛ و حاال مي. 
خواهش مي كنم ، خواهش مي كنم ، اگر مي شود فقط يك تكه ديگر راحت الحلقوم : ناگهان ادموند گفت 

  به من بدهيد كه در راه برگشتن به خانه بخورم ؟
  .نه ، نه ، بايد تا دفعه ديگر صبر كني : ملكه با خنده اي گفت 

رف مي زد به كوتوله اشاره كرد كه راه بيفتد ؛ و همان طور كه سورتمه كم كم از ديد خارج و در حالي كه ح
  .زود برگرد . فراموش نكن ! دفعه بعد ! دفعه بعد : مي شد ، ملكه براي ادموند دستي تكان داد و فرياد زد 

 صدا مي زند ، و همين كه به نگاه ادموند هنوز به دنباله سورتمه خيره مانده بود كه شنيد يك نفر دارد او را
: لوسي فرياد زد . طرف صدا چرخيد ، لوسي را ديد كه از قسمت ديگري از جنگل داشت به سوي او مي آمد 

  ...به نظر تو شگفت آور نيست ، و حاال ! آه ، ادموند ، پس تو هم آمدي 
 اگر دوست داري مي .خيلي خوب ، قبول كه تو درست مي گفتي ، و كمد سحرآميز است : ادموند گفت 

گويم متاسفم كه حرفت را قبول نكردم ، اما بگو اين همه وقت كدام جهنمي بوده اي ؟ همه جا را دنبالت گشتم 
 !  

لوسي كه خوشحالتر و هيجان زده تر از آن بود كه توجه كند ادموند چقدر زننده حرف مي زند يا صورتش 
من با آقاي . ستم تو هم آمده اي اينجا منتظرت مانده بودم اگر مي دان: چقدر برافروخته و عجيب است ، گفت 

تومنوس عزيز ، فان ، ناهار خوردم و او حالش خيلي خوب است و جادوگر سفيد او را به خاطر آزاد كردن من 
مجازات نكرده است ؛ به همين دليل آقاي تومنوس فكر مي كند كه جادوگر از لطفي كه او در حق من كرده 

  .و شايد بعد از همه اين حرفها همه چيز روبه راه شود با خبر نشده 
  جادگر سپيد ؟ او كيست ؟: ادموند گفت 
خودش را ملكه نارنيا مي نامد ، با اينكه اصالً هيچ حقي ندارد . او موجودي است بسيار وحشتناك : لوسي گفت 

 جانورها ، دست كم تمام كه ملكه باشد ، و تمام فان ها و پريهاي جنگل و پريهاي آبي و كوتوله ها و
او مي تواند همه را تبديل به سنگ كند و دست به همه جور كارهاي وحشتناك بزند . خوبهايشان ، از او متنفرند 

او افسوني به كار برده است كه در نارنيا هميشه زمستان باشد ، زمستان هميشگي ، ولي هيچ وقت كريسمس . 
چوب جادويي در دست . آن را مي كشد به اين ور و آن ور مي رود و او در سورتمه اي كه گوزن . نمي شود 

  .و تاجي بر سر دارد 



ادموند هم اكنون از خوردن آن همه شيريني حالش خوب نبود و هنگامي كه شنيد زني كه با او دوست شده 
اما هنوز بيش از هر چيز دلش مي خواست دوباره آن راحت . جادوگري خطرناك است حالش بدتر شد 

  چه كسي درباره جادوگر سپيد اين همه چرند به تو گفته ؟: ادموند پرسيد . لحلقوم را بچشد ا
  .آقاي تومنوس فان : لوسي گفت 

هميشه نمي : ادموند در حالي كه سعي مي كرد نشان دهد بسيار بيشتر از لوسي درباره فان ها چيز مي داند گفت 
  .شود حرف فان ها را باور كرد 

  ي اين طور گفته ؟ك: لوسي پرسيد 
اما اينجا توي برف ايستادن چنگي به دل . از هركس دلت مي خواهد بپرس . همه اين را مي دانند : ادموند گفت 

  .بيا برويم خانه . نمي زند 
حاال كه ما دوتا اينجا بوده . آه ، ادموند من خوشحال هستم كه تو هم آمدي اينجا . آره ، برويم : لوسي گفت 

  . چه كيفي خواهد داشت . بچه ها مجبورند نارنيا را باور كنند ايم ، بقيه 
چون او ناچار است جلو ديگران . اما ادموند در دل مي انديشيد براي او آن قدر كيف ندارد كه براي لوسي دارد 

ي قبول كند كه لوسي راست مي گفته است ، و مطمئن بود بچه ها طرف فان ها و جانورها را مي گيرند ؛ در حال
نمي دانست وقتي همگي درباره نارنيا حرف بزنند او . كه خود او هم اكنون تا حد زيادي ، طرفدار جادوگر بود 

  .چه خواهد گفت يا چگونه مي تواند رازش را حفظ كند 
بعد ناگهان به جاي شاخه ها ، كتهاي خز را دور و بر خود حس كردند و لحظه اي . حاال راه زيادي رفته بودند 

  .ر دو بيرون كمد در اتاق خالي ايستاده بودند بعد ه
  ببينم ، قيافه تو ترسناك است ادموند ، نكند حالت خوب نيست ؟: لوسي گفت 

  .حالم خوب است : ادموند گفت 
چقدر حرف داريم . پس بيا برويم بقيه را پيدا كنيم : لوسي گفت . اما راست نمي گفت ، حالش بسيار بد بود 

  .  حاال كه همه ما با هم به آنجا برويم چه ماجراهاي شگفت آوري خواهيم داشت و! برايشان بزنيم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  :فصل پنجم 
  بازگشت به اين سوي در  

  
اما . چون بازي قايم باشك  هنوز ادامه داشت ، مدتي طول كشيد تا ادموند و لوسي ، بقيه بچه ها را پيدا كنند 

 در آن قرار داشت همه در كنار يكديگر قرار گرفتند ، لوسي ديگر طاقت سرانجام وقتي در اتاق درازي كه زره
. ادموند هم آنجا را ديده است . همه اش راست است ! سوزان ! پيتر : نياورد ساكت بماند و گويي منفجر شد 

يم ، در يكديگر را آنجا ديد. من و ادموند هر دو رفتيم آنجا . سرزميني هست كه از كمد مي توان به آنجا رفت 
  .زودباش ادموند به آنها بگو . جنگل 

  اد موضوع چيست ؟: پيتر گفت 
تا آن لحظه ادموند بي حال و بداخم بود و از اينكه . و اكنون مي رسيم به يكي از پليدترين چيزها در داستان 

ي كه پيتر ناگهان هنگام. لوسي حقيقت را گفته بود از دست او دلخور بود ؛ اما هنوز تصميم نگرفته بود چه كند 
اين سئوال را از او كرد ، بي درنگ تصميم گرفت پست ترين و آزاردهنده ترين كاري را كه به فكرش رسيد 

  .تصميم گرفت لوسي را خيط كند . بكند 
  .اد برايمان تعريف كن : سوزان گفت 

خت و در حالي كه گويي مي و ادموند با اينكه فقط يك سال از لوسي بزرگتر بود ، نگاهي بسيار مغرورانه اندا
آه ، بله ، من و لوسي : خواست خودش را بسيار بزرگتر از لوسي نشان دهد با خنده زير لبي كوچكي گفت 

بازي مي كرديم و وانمود مي كرديم كه تمام داستاني كه لوسي درباره سرزمين توي كمد سر هم كرده بود 
  .جا واقعاً چيزي نيست و البته فقط براي سرگرمي ؛ چون در آن. راست است 

  . لوسي بيچاره به ادموند نگاهي انداخت و از اتاق بيرون دويد 
: ادموند كه هر لحظه بدجنس تر مي شد ، فكر كرد پيروزي بزرگي به دست آورده است و بالفاصله گفت 

   ...چه اش شده است ؟ بدترين چيز بچه هاي كوچك اين است كه آنها هميشه. دوباره به آنجا مي رود 
خفه شو ، از وقتي كه لو اين مزخرفات را درباره كمد شروع كرده : پيتر خشمگين به ادموند حمله كرد و گفت 

است تو نسبت به او كامالً رفتار زشتي داشته اي و حاال هم با اين داستان او را به بازي مي گيري و دوباره او را 
  . چنين كاري زدي مطمئنم كه تو فقط از بدجنسي دست به. اذيت مي كني 

  .همه اش مزخرف است : ادموند كه بسيار يكه خورده بود گفت 
وقتي كه ما خانه را ترك كرديم لو كامالً عادي . نكته همين است . البته كه همه اش مزخرف است : پيتر گفت 

اما . يل مي شود بود ، اما از وقتي به اينجا آمده ايم يا خياالتي شده است يا دارد به دروغگوي ترسناكي تبد
هرچه باشد ، تو فكر مي كني چه فايده اي دارد كه يك روز او را مسخره مي كني و روز بعد تشويقش مي كني 

  ؟
  ...من فكر كردم ... من فكر كردم : ادموند گفت 



  .ولي چيز ديگري به يادش نيامد بگويد 
ه دوست داري نسبت به كوچكتر از تو هميش. فقط بدجنسي است . تو اصالً هيچ فكري نداري : پيتر گفت 

  .خودت خبيث باشي ؛ قبالً در مدرسه هم اين را ديده ايم 
  .برويم و لوسي را پيدا كنيم . بگو مگوي شما دو نفر هيچ چيز را بهتر نخواهد كرد . بس كنيد : سوزان گفت 

. او گريه مي كرده است جاي شگفتي نبود ؛ مدتي بعد وقتي لوسي را پيدا كردند هركس مي توانست بفهمد كه 
من كاري ندارم كه شما چه فكر مي : او دست از داستانش برنداشت و گفت . هرچه به او گفتند تاثيري نداشت 

مي توانيد به پروفسور بگوييد يا به مادر نامه بنويسيد يا هر كار ديگري كه . كنيد ؛ و كاري ندارم چه مي گوييد 
م كه يك فان را آنجا ديده ام و كاش همان جا مانده بودم و از دست شما من مي دان. دلتان مي خواهد بكنيد 

  .بدجنسها راحت شده بودم 
لوسي درمانده بود و ادموند احساس مي كرد نقشه اش آن طور كه انتظار داشت پيش . عصر ناخوشايندي بود 

در راهرو ايستادند و تا . است دو بچه بزرگتر براستي فكر مي كردند كه لوسي عقلش را از دست داده . نمي رود 
  .مدتها بعد از اينكه لوسي به خواب رفت ، در اين باره پچ پچ كردند 

اگر : پيتر گفت . نتيجه اين بود كه صبح روز بعد تصميم گرفتند بروند و تمام ماجرا را به پروفسور بگويند 
  .دست ما كاري ساخته نيست از . پروفسور فكر كند كه لو واقعاً طوريش شده ، به پدر خواهد نوشت 
  .بياييد تو : بنابراين رفتند و درِ اتاق مطالعه پروفسور را زدند ، و پروفسور گفت 

بعد نشست ، و در حالي كه نوك . و بلند شد رفت برايشان صندلي آورد و گفت كامالً در اختيار آنهاست 
ه آنها گوش داد تا داستانشان را تمام انگشتانش را در هم مي فشرد و هرگز صحبت آنها را قطع نمي كرد ب

آن گاه گلويش را صاف كرد و حرفي را كه اصالً انتظار شنيدنش را . پروفسور تا مدتي چيزي نگفت . كردند 
  . نداشتند زد 

  شما از كجا مي دانيد كه داستان خواهرتان حقيقت ندارد ؟: پرسيد 
  ...اوه ، اما : سوزان گفت 

بعد سوزان خودش را جمع و جور . هره مرد پير مي فهميد كه كامالً جدي است هركس از چ. بعد ساكت شد 
  .ولي ادموند گفت كه آنها فقط بازي مي كردند : كرد و گفت 

لطفاً مرا به ... مثالً . اين نكته اي است كه بي ترديد شايسته تحقيق است ، تحقيقي بسيار دقيق : پروفسور گفت 
بق تجربه خودتان برادرتان را بيشتر قابل اعتماد مي دانيد يا خواهرتان را ؟ ط... خاطر چنين پرسشي ببخشيد 

  منظورم اين است كه كدام يك راستگوترند ؟
  .درست چيز مضحك همين است آقا ، تا حاال من هميشه گفته ام لوسي : پيتر گفت 

  و تو چه فكر مي كني عزيزم ؟: پروفسور رو به سوزان كرد و گفت 
ب ، به طور كلي ، من با پيتر موافقم ، اما اين نمي تواند راست باشد ؛ آن حرفها درباره جنگل خو: سوزان گفت 

  .و فان 



اين مطلب فراتر از آگاهي من است ، و تهمت دروغگويي به كسي كه هميشه او را راستگو : پروفسور گفت 
  .دانسته ايد موضوعي است بسيار جدي ؛ براستي موضوعي است بسيار جدي 

ما ترسيديم كه حتي دروغگويي و اين جور چيزها در كار نباشد ، فكر كرديم ممكن است حال : ن گفت سوزا
  .لوسي خوب نباشد 

كافي . منظورتان ديوانگي است ؟ اوه ، خيالتان از اين بابت آسوده باشد : پروفسور با خونسردي كامل گفت 
  .بفهمد كه او ديوانه نيست است يك نفر به لوسي نگاهي بيندازد و با او حرف بزند تا 

  ...اما پس : سوزان گفت 
سوزان هرگز خوابش را هم نمي ديد كه با يك آدم بزرگ ، مانند پروفسور حرف بزند و نمي . و ساكت شد 

  .دانست چه بگويد 
چرا در اين مدرسه ها منطق ياد نمي دهند ؟ ! منطق : پروفسور طوري كه گويي با خودش حرف مي زند گفت 

شما مي . يا خواهرتان دروغ مي گويد ، يا ديوانه است ، يا راست مي گويد : ط با سه امكان روبه رو هستيم ما فق
پس در حال حاضر و در صورتي كه دليل . دانيد كه او دروغ نمي گويد و آشكار است كه او ديوانه نيست 

  .ديگري پيدا نشود ، بايد فرض كنيم كه او راست مي گويد 
  . به او نگاه كرد و از حالت چهره او كامالً مطمئن شد كه پروفسور آنها را مسخره نمي كند سوزان با دقت 

  ولي چطور اين ماجرا مي تواند راست باشد ، آقا ؟: پيتر گفت 
  براي چه اين را مي گويي ؟: پروفسور پرسيد 

مد مي روند اين سرزمين اگر راست است پس چرا هر وقت بقيه توي ك. معلوم است ، به يك دليل : پيتر گفت 
را پيدا نمي كنند ؟ يعني وقتي كه ما آنجا را نگاه كرديم هيچ چيز نبود ؛ حتي لوسي هم وانمود نكرد چيزي آنجا 

  .هست 
  اين چه ربطي به موضوع دارد ؟: پروفسور گفت 

  .خوب ، آقا ، اگر اين چيزها حقيقي باشند هميشه حقيقي هستند : 
  هستند ؟: پروفسور گفت 

  . پيتر درست نمي دانست چه بگويد و
اما وقت نبود ، لوسي فرصت نداشت كه به جايي برود ، حتي اگر چنين جايي وجود داشت ، او : سوزان گفت 

هنوز يك دقيقه نگذشته بود و گفت كه ساعتها . در همان لحظه اي كه ما از اتاق بيرون آمديم به دنبال ما دويد 
  .پيش ما نبوده است 

اگر براستي دري در . اين همان چيزي است كه احتمال راست بودن داستانش را بيشتر مي كند : فت پروفسور گ
اين خانه هست كه به دنياي ديگري باز مي شود ؛ و بايد به شما هشدار دهم كه اين خانه ، خانه بسيار عجيبي 

 است ، من اصالً تعجب نمي كنم است و حتي من هم درباره آن خيلي كم مي دانم ، اگر او به دنيايي ديگر رفته
كه آن دنياي ديگر ، زمان جداگانه اي براي خودش داشته باشد ، بطوري كه هرقدر هم به مدت طوالني در 

از طرف ديگر ، فكر نمي كنم دخترهاي زيادي به سن و سال او چنين . آنجا بمانيد از زمان ما هرگز نمي گذرد 



گر او خيالبافي كرده بود ، قبل از بيرون آمدن و بيان داستانش مدت ا. چيزهايي براي خودشان اختراع كنند 
  .زمان معقولي از ديد شما پنهان مي شد 

آقا ، واقعاً منظورتان اين است كه چنين دنياهايي هم دور و بر اين خانه ، و در همين گوشه ها هست : پيتر گفت 
  ؟

  .احتمال هيچ چيز بيشتر از اين نيست : رد ، گفت پروفسور عينكش را برداشت و در حالي كه آن را پاك مي ك
  . معلوم نيست در اين مدرسه ها چه چيزي به آنها ياد مي دهند : و با خودش زير لب گفت 

  پس ما چه بايد بكنيم ؟: سوزان كه احساس مي كرد ، صحبت دارد از موضوع دور مي شود ، گفت 
  .خانم جوان عزيز من : پروفسور گفت 

نقشه اي هست كه تاكنون كسي آن را مطرح نكرده :  حالتي بسيار جدي به هر دوي آنها نگاه كرد و ناگهان با
  .است و ارزش امتحان كردن را دارد 

  چه نقشه اي ؟: سوزان گفت 
  .اينكه همه ما سعي كنيم سرمان به كار خودمان باشد : پروفسور گفت 

  .و اين پايان گفتگو بود 
 لوسي بسيار بهتر شد ، پيتر ادموند را از مسخره كردن لوسي باز داشت ، و ديگر نه از آن به بعد همه چيز براي

لوسي و نه هيچ يك از بچه ها عالقه اي نداشتند كه درباره كمد صحبت كنند و موضوع كمد تقريباً موضوعي 
يان رسيده است ، اما و به اين ترتيب به نظر مي رسيد كه براي مدتي تمام ماجراها به پا. ناراحت كننده شده بود 

  .چنين نبود 
خانه پروفسور كه حتي خود او درباره اش آن قدر كم مي دانست ، به قدري كهنه و پرآوازه بود كه مردم از 

اين خانه از آن نوع خانه هايي بود كه در . تمام انگلستان به آنجا مي آمدند و براي تماشاي آن اجازه مي گرفتند 
 تاريخها از آنها نام مي برند ؛ و چه بهتر از اين ؛ زيرا درباره آن همه جور داستان گفته كتابهاي راهنما و حتي در

و هنگامي كه گروههاي . مي شد ، كه بعضي از آنها حتي عجيبتر از داستاني است كه من دارم برايتان مي گويم 
 هميشه به آنها اجازه مي داد و خانم بازديدكننده به آنجا مي آمدند و اجازه مي خواستند خانه را ببينند ، پروفسور

مك ردي ، كدبانوي خانه ، خانه را به آنها نشان مي داد و درباره عكسها و زره و كتابهاي نادري كه در كتابخانه 
  . وجود داشت برايشان توضيح مي داد 

يح مي خانم مك ردي از بچه ها خوشش نمي آمد و دوست نداشت وقتي كه داشت براي بازديدكنندگان توض
اوتقريباً در همان صبح روز اول به سوزان و پيتر در اين باره دستورهاي . داد ، بچه ها حرفش را قطع كنند 

و لطفاً به ياد داشته باشيد كه هر وقت گروهي را در خانه مي گردانم جلو : فراواني داده بود و در ضمن گفته بود 
  .دست و پاي من سبز نشويد 

  ! دلش مي خواهد با دنبال كردن يك دسته آدم بزرگ بيگانه نصف روزش را تلف كند كي : ادموند گفته بود 
  .چنين بود كه ماجراها براي دومين بار آغاز شد . و بچه هاي ديگر هم همين فكر را كرده بودند 



ه هاي چند روز بعد ، پيتر و ادموند داشتند به زره نگاه مي كردند و در اين فكر بودند كه چه جور مي شود تك
خانم مك ردي و دار و ! مراقب باشيد : آن را از هم جدا كرد كه دخترها شتابان به اتاق وارد شدند و گفتند 

  .دسته بزرگي دارند به اينجا مي آيند 
  .عجله كنيد : پيتر گفت 

رفتند ناگهان اما وقتي كه به اتاق سبز و بعد به كتابخانه . و هر چهار نفر از دري كه ته اتاق بود بيرون رفتند 
صداهايي از سمت جلو شنيدند و فهميدند كه خانم مك ردي به جاي اينكه از پله هاي جلويي كه آنها انتظار 

و بعد آنها احساس كردند . داشتند او از آنجا بيايد ، گروه بازديدكننده را دارد به باالي پله هاي عقب مي آورد 
 از دست داده بودند ، يا خانم مك ردي مي خواست آنها را گير يا بچه ها عقلشان را. همه جا تحت تعقيب اند 

اوه ، لعنت به اين : سرانجام سوزان گفت . و يا جادويي در خانه پديد آمده بود كه آنها را به نارنيا براند . بيندازد 
ا به دنبال ما نخواهد هيچ كس اينج. بياييد ، بياييد برويم توي اتاق كمد تا آنها از اينجا بگذرند ! بازديدكنندگان 

  . آمد 
اما لحظه اي كه رفتند توي اتاق از راهرو صداهايي شنيدند ، و بعد يك نفر با در ور رفت و پس از آن ديدند 

  .ديگر جايي نيست ! زود باشيد : پيتر گفت . كه دستگيره چرخيد 
 و در تاريكي نفسها را در سينه و درِ كمد را باز كرد و هر چهار تاي آنها رفتند توي كمد و همان جا نشستند

اما آن را نبست ؛ زيرا ، البته مثل هر آدم عاقلي به خاطر داشت . پيتر در را ظاهراً بسته نگاه داشت . حبس كردند 
  .كه آدم هرگز نبايد خودش را توي يك كمد زنداني كند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  :فصل ششم 
  در جنگل  

  
  . عجله كند و اين آدمها را ببرد ، من بدجوري گير كرده ام كاش مك ردي : سوزان بزودي گفت 

  !چه بوي گند كافوري مي آيد : ادموند گفت 
  .به گمانم جيبهاي اين كتها پر از كافور است تا آنها را بيد نزند : سوزان گفت 

  .چيزي به پشت من مي خورد : پيتر گفت 
  و فكر نمي كني سرد هم هست ؟: سوزان گفت 

اينجا چه خبر است ؟ من .  حاال كه گفتي ، چرا سرد هم هست ، و سرما به جهنم ، خيس هم هست :پيتر گفت 
  .روي يك چيز خيس نشسته ام و هر لحظه خيس تر مي شود 

  .برويم بيرون ، ديگر رفته اند : ادموند گفت . پيتر تقال كرد كه بايستد 
  !اي ... ا ... وا : سوزان ناگهان گفت 

  .يدند چه شده است و همه از او پرس
  .دارد روشنتر مي شود ، آنجا ! من به يك درخت تكيه داده ام ؛ آه نگاه كنيد : سوزان گفت 

و اين چيز . همه جا پر از درخت است . عجب ، راست مي گويي ، و آنجا را نگاه كنيد ، آنجا را : پيتر گفت 
از همه آن حرفها ما وارد جنگل لوسي شده عجب ، به گمانم بعد . خيسي كه من روي آن نشسته ام برف است 

  .ايم 
. و اكنون ديگر اشتباهي در كار نبود و هر چهار بچه ايستاده بودند و در نور يك روز زمستاني پلك مي زدند 

پيتر ناگهان . پشت سر آنها كتها به چوب لباسها آويزان بود و در جلوشان درختهاي پوشيده از برف قرار داشت 
  معذرت مي خواهم كه حرفت را باور نكردم ، متاسفم ، با من دست مي دهي ؟: رخيد و گفت به طرف لوسي چ

  .البته ، بخشيدم : لوسي گفت 
  و حاال ، بايد چه كار كنيم ؟: سوزان گفت . و با او دست داد 

  . بياوريم مي خواهي چه كار كنيم ؟ البته مي رويم و جنگل را مي گرديم تا از ته و توي آن سر در: پيتر گفت 
  چطور است از اين كتها بپوشيم ؟. خيلي سرد است ! اوف : سوزان در حالي كه پا به زمين مي كوبيد گفت 

  .مال ما نيستند : پيتر با ترديد گفت 
حتي آنها . ما كه نمي خواهيم آنها را از خانه بيرون ببريم . مطمئنم هيچ كس ناراحت نمي شود : سوزان گفت 

  .ون نخواهيم برد را از كمد هم بير
وقتي كه قرار است . اين فكر را نكرده بودم سو ، با اين حساب فكر مي كنم مي شود آنها را پوشيد : پيتر گفت

كتي را در كمدي كه پيدايش كرده اي باقي بگذاري ، هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه آن را بي اجازه 
  .مد است و گمان مي كنم تمام اين سرزمين توي ك. برداشته اي 



كتها برايشان بزرگ بود و تا پاشنه پايشان . بچه ها بي درنگ نقشه بسيار خردمندانه سوزان را به اجرا درآوردند 
مي رسيد و وقتي كه آنها را پوشيدند بيشتر به شنل شاهانه شبيه بود تا كت ، اما همه بچه ها بسيار كمتر احساس 

  . ك از آنها قيافه بقيه با منظره اطراف ، بهتر و بيشتر جور بود سرما كردند و در اين ريخت تازه به نظر هري
  .مي توانيم وانمود كنيم كاشفان قطب شمال هستيم : لوسي گفت

همين طوري هم به اندازه كافي هيجان انگيز : پيتر در حالي كه پيشروي به درون جنگل را آغاز مي كرد گفت 
  .است 

  .به نظر مي رسيد كه شب باز هم برف بيشتري خواهد باريد ابرهاي ضخيم تيره باالي سرشان بود و 
مي گويم ، بهتر نيست راه را كمي بيشتر به طرف چپ كج كنيم ، يعني اگر مي خواهيم به : ادموند گفت 

  .تيرچراغ برسيم 
ن او در آن لحظه فراموش كرده بود كه بايد تظاهر كند قبالً هرگز در اين جنگل نبوده است ؛ و همين كه اي

پيتر سوت زد . همه ايستادند و به او خيره شدند . كلمات از دهانش بيرون آمد فهميد كه خودش را لو داده است 
پس آن دفعه كه لو گفت تو را اينجا ديده است تو واقعاً اينجا بوده اي و وانمود كردي كه او دروغ : و گفت 

  .مي گويد 
خوب ، اي بدتر از تمام جانورهاي كوچك :  گرفت پيتر دنبال حرفش را. سكوت مرگباري حكمفرما شد 

  ...زهري 
براستي كه به نظر مي رسيد چيزي براي گفتن نيست و .و شانه هاي ادموند را تكان داد و ديگر چيزي نگفت 

به خاطر اين بي ادبي ، حساب همه تان : بزودي هر چهار نفر به سفرشان ادامه دادند ؛ ادموند با خودش مي گفت 
  !از دماغ فيل افتاده هاي از خود راضي خودخواه . سم را مي ر

  اصالً به كجا مي رويم ؟: سوزان بيشتر به اين خاطر كه موضوع صحبت را عوض كند ، گفت 
لو ، ما را به كجا خواهي . خدا مي داند كه لياقتش را دارد . فكر مي كنم لو بايد ما را راهنمايي كند : پيتر گفت 

  برد ؟
ور است برويم آقاي تومنوس را ببينيم ؟ او همان فان دوست داشتني است كه تعريفش را چط: لوسي گفت 

  .كردم 
  .تَر و فِرز قدم بر مي داشتند و پايشان را به زمين مي كوبيدند . همه قبول كردند و راه افتادند 

ه ، اما در جايي درخت اول مطمئن نبود كه مي تواند راه را پيدا كند يا ن. لوسي راهنماي خوبي از آب درآمد 
عجيبي را تشخيص داد و در جاي ديگر كنده درختي را و آنها را به محلي برد كه از آنجا به بعد زمين ناهموار 

ولي در آنجا چيز شگفت . مي شد و بعد به دره كوچك پا نهادند و سرانجام به در غار آقاي تومنوس رسيدند 
  . آور و وحشتناكي در انتظارشان بود 

داخل غار تاريك و سرد بود و بوي نمناك جايي را . غار ، از محل لوالهايش كنده و تكه تكه شده بود درِ 
برف از درِ كنده شده ، به درون غار رانده شده بود و كف . داشت كه مدتها كسي در آن زندگي نكرده است 

معلوم بود كه . ترهاي آتش بود آن پراكنده بود و با چيز سياهي درآميخته بود كه به نظر چوب سوخته و خاكس



تكه پاره ظرفهاي سفالي خرد شده در كف اتاق . كسي عمداً آن را در اتاق پراكنده و روي آن پا كوبيده است 
مي بخشيد ، اين پاراگرافت آنقدر بود : سينماهفت . ( ريخته شده و عكس پدر فان با چاقو رشته رشته شده بود 

  !)سه تا از بود ها را حذف كنم -دست ببرم و دوداشت ، كه مجبور شدم در ترجمه 
  .اين يك شكست درست و حسابي است ، آمدن به اينجا فايده اي ندارد : ادموند گفت 

  اين چيست ؟: پيتر در حالي كه داشت خم مي شد ، گفت 
  .او تكه كاغذي را ديده بود كه با ميخ به قالي كف غار زده بودند 

  نوشته شده ؟چيزي روي آن : سوزان پرسيد 
  .بله ، فكر مي كنم ؛ ولي در اين نور كم نمي توانم ، آن را بخوانم ، برويم بيرون در هواي آزاد : پيتر جواب داد 

  :همه رفتند بيرون در نور روز دور پيتر حلقه زدند و او اين كلمات را خواند 
بزرگ عليه علياحضرت جاديس ، ملكه ساكن پيشين اين ملك ، تومنوس فان ، دستگير شده و به اتهام خيانتي « 

نارنيا ، مالك كايرپاراول ، امپراتريس جزيره هاي لون و غيره ، در انتظار محاكمه است ؛ همچنين نامبرده متهم به 
  .ياري رساندن به دشمنان علياحضرت فوق الذكر ، و پناه دادن به جاسوسان و همدستي با انسانهاست 

                            به امضاي فنريس اولف ، فرمانده پليس مخفي                            
  »!                                                                           زنده باد ملكه 

  .بچه ها به همديگر چشم دوختند 
  من نمي دانم حاال ديگر اينجا را دوست خواهم داشت يا نه ؟: سوزان گفت 

  اين ملكه كيست ، لو ؟ چيزي از او مي داني ؟: يتر گفت پ
همه ؛ . او اصالً يك ملكه واقعي نيست ، بلكه يك جادوگر وحشتناك است ، جادوگر سپيد : لوسي جواب داد 

او تمام اين سرزمين را طلسم كرده است كه هميشه زمستان باشد و . تمام موجودات جنگل ، از او نفرت دارند 
  .سمس نيايد هيچ وقت كري
من ترديد دارم كه ادامه دادن معني دارد يا نه ؛ منظورم اين است كه اينجا امن به نظر نمي ... من : سوزان گفت 

. هر لحظه دارد سردتر مي شود و ما هيچ چيز براي خوردن با خودمان نياورده ايم . رسد و تعريفي هم ندارد 
  چطور است برگرديم خانه ؟

متوجه نيستي ؟ نمي توانيم به سادگي برگرديم خانه ، بعد . اوه ، اما نمي توانيم ، نمي توانيم : لوسي ناگهان گفت 
او من . همه اش به خاطر من است كه فان بيجاره به اين دردسر گرفتار شده است . از اين ماجرا ديگر نمي توانيم 

ندن به دشمنان ملكه و همدستي با انسانها ياري رسا. را از جادوگر پنهان كرد و راه بازگشت را به من نشان داد 
  .ما بايد تالش كنيم او را نجات دهيم . يعني همين 

  !چه كار مي توانيم بكنيم ! وقتي كه حتي چيزي براي خوردن نداريم : ادموند گفت 
  سوزان تو چه فكر مي كني ؟! تو ديگر خفه خون بگير : پيتر كه هنوز از دست ادموند عصباني بود ، گفت 



من نمي خواهم يك قدم جلوتر بروم و . احساس بدي دارم كه به من مي گويد حق با لو است : سوزان گفت 
نمي دانم ... ولي فكر مي كنم بايد سعي كنيم كاري براي آقاي . آرزو مي كنم كاش هرگز به اينجا نيامده بودم 
  .اسمش چه بود ؛ منظورم فان است ، انجام دهيم 

به نظر من بهتر بود بر مي گشتيم و از گنجه . نگران نداشتن غذا هستم . ين احساسي دارم من هم چن: پيتر گفت 
غذايي با خودمان مي آورديم ، اما ظاهراً نمي شود مطمئن بود كه وقتي از اين سرزمين بيرون رفتيم بتوانيم 

  .فكر مي كنم بايد همين طور پيش برويم . دوباره به آن وارد شويم 
  .ما هم همين طور فكر مي كنيم  : دو دختر گفتند

  ! كاش مي دانستيم پسرك بيچاره كجا زنداني است : پيتر گفت 
يك سينه سرخ ! نگاه كنيد : همه آنها ساكت بودند و فكر مي كردند حاال چه بايد بكنند كه لوسي گفت 
دلم مي خواهد بدانم ! تي راس. آنجاست با چه سينه سرخي ، اين اولين پرنده اي است كه من در اينجا ديده ام 

  .پرنده ها در نارنيا مي توانند حرف بزنند يا نه ؟ جوري نگاه مي كند كه انگار مي خواهد چيزي به ما بگويد 
  مي تواني لطفاً به ما بگويي تومنوس فان به كجا برده شده است ؟ : بعد لوسي به سوي سينه سرخ چرخيد و گفت 

پرنده بي درنگ پريد ، ولي فقط تا روي درخت .  سوي پرنده رفت لوسي ضمن گفتن اين حرف يك قدم به
هر چهار . بعدي ، و آنجا نشست و خيلي با دقت به آنها نگاه كرد ، گويي هرچه را كه آنها مي گفتند مي فهميد 

 سينه سرخ دوباره به روي درخت. بچه تقريباً بدون اينكه متوجه باشند يكي دو قدم به پرنده نزديكتر شدند 
سينه سرخي با سينه اي سرختر يا چشماني درخشانتر از او نمي . بعدي پريد و باز خيلي با دقت به آنها نگاه كرد 

  . شد پيدا كرد 
  .من واقعاً فكر مي كنم منظورش اين است كه ما به دنبالش برويم : لوسي گفت 

  مي كني پيتر ؟من هم گمان مي كنم دارد همين كار را مي كند ، تو چه فكر : سوزان گفت 
  .خوب ، بهتر است امتحان كنيم : پيتر جواب داد 

از درختي به درخت ديگر مي رفت و هميشه چند متر . به نظر مي رسيد سينه سرخ موضوع را كامالً مي فهمد 
يب ، به اين ترت. جلوتر از بچه ها بود ، اما هميشه آنقدر نزديك به بچه ها بود كه آنها بتوانند به دنبالش بروند 

هر وقت سينه سرخ مي پريد ، غبار آبشار مانندي از برف از شاخه . پرنده آنها را كمي به پايين تپه راهنمايي كرد 
ابرها در باالي سر آنها بزودي كنار رفتند و خورشيد زمستاني از پشت سر آنها بيرون آمد و . فرو مي ريخت 

زديك به نيم ساعت بود كه به اين ترتيب پيش مي ن. برف اطراف را به شكل خيره كننده اي درخشان كرد 
اگر ديگر آن قدر از خودت ممنون : رفتند ، و دو دختر در جلو حركت مي كردند ، كه ادموند به پيتر گفت 

  .نيستي كه نخواهي با من حرف بزني ، چيزي به تو مي گويم كه بهتر است به آن گوش دهي 
  چه مي گويي ؟: پيتر گفت 

اما تو مي داني داريم چه كار . آن قدر بلند حرف نزن ، ترساندن دخترها فايده اي ندارد ! هيس : ادموند گفت 
  مي كنيم ؟

  چه مي خواهي بگويي ؟: پيتر در حالي كه صدايش را تا حد نجوا پايين آورد ، گفت 



 كه اين پرنده طرفدار از كجا بدانيم. ما داريم راهنمايي را دنبال مي كنيم كه درباره اش هيچ چيز نمي دانيم : 
  كيست ؟ از كجا معلوم كه ما را به سوي دامي نبرد ؟

آنها در تمام داستانهايي كه من خوانده ام ، . تازه ، سينه سرخ را كه مي شناسي . اين هم يك فكر پليد است : 
  .مطمئنم يك سينه سرخ طرف دشمن را نمي گيرد . پرنده هاي خوبي هستند 

ن چيزها كشيد ، بگو طرف خوب كدام است ؟ از كجا بدانيم كه فان ها دوست هستند و حاال كه صحبت به اي: 
ما درباره هيچ كدامشان واقعاً چيزي . ملكه دشمن ؟ با اينكه مي دانم كه به ما گفته اند او يك جادوگر است 

  .نمي دانيم 
  .فان ، لوسي را نجات داد : 
كسي مي . كجا بدانيم حقيقت چيست ؟ و يك چيز ديگر هم هست اما ما از . فان گفته كه او را نجات داده : 

  داند از اينجا راه بازگشت به خانه كجاست ؟
  .فكرش را نكرده بودم ! كاراگاه بزرگ : پيتر گفت 

  .تازه هيچ شانسي براي شام خوردن هم نداريم : ادموند گفت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  :فصل هفتم 
  يك روز با سگهاي آبي  

  
  !اوه :  حالي كه پسرها عقبتر از دخترها مي رفتند و با هم پچ پچ مي كردند ، ناگهان دخترها فرياد زدند در

  .سينه سرخ رفته است ! سينه سرخ : لوسي فرياد زد . و ايستادند 
  .پرنده از چشم رس آنها خارج شده بود 

  حاال بايد چه كار كنيم ؟: ادموند گفت 
  يادت هست به تو چه گفتم ؟:  معناي آن اين بود و نگاهي به پيتر انداخت كه

  !نگاه كنيد ! هيس : سوزان گفت 
  !چي را : پيتر گفت 

  .چيزي  در بين درختها دارد حركت مي كند ؛ آنجا ، سمت چپ : 
هيچ يك از آنها چندان احساس . بچه ها با دقت هرچه تمامتر به سمتي كه سوزان گفته بود چشم دوختند 

  .د آسودگي نمي كر
  .دوباره دارد حركت مي كند : سوزان گفت 

  .االن رفته است پشت آن درخت بزرگ . هنوز آنجاست . آن دفعه هم من ديدمش : پيتر گفت 
  فكر مي كنيد چي هست ؟: لوسي در حالي كه بسختي تالش مي كرد صدايش از نگراني نلرزد ، پرسيد 

  .واهد ديده شود نمي خ. هرچه هست از ما كناره مي گيرد : پيتر گفت 
  .بياييد برگرديم خانه : سوزان گفت 

و بعد ، گرچه هيچ كس به زبان نياورد ، همه ناگهان به حقيقتي پي بردند كه ادموند در پايان فصل قبل در گوش 
  .آنها گم شده بودند . پيتر زمزمه كرده بود 

  چه شكلي است ؟: لوسي گفت 
  .يك جور حيوان است : سوزان گفت 

  .آنجاست ! زود ! نگاه كنيد ! نگاه كنيد : فت و بعد گ
اما اين بار . اين بار همه او را ديدند ، يك صورت پشمالوي سبيل دار را كه از پشت درختي آنها را مي پاييد 

زود پنهان نشد و پنجه اش را جلو دهانش گذاشت ؛ درست همان طور كه آدمها انگشت خود را روي لبهايشان 
بچه ها با نفسهاي حبس شده در . آن گاه دوباره ناپديد شد . ما عالمت دهند ساكت باشيد مي گذارند كه به ش

  .سينه ايستادند 
يك لحظه بعد ، بيگانه از پشت درخت بيرون آمد ، خوب به دور و برش نگاه كرد ؛ گويي مي ترسيد كسي او 

  !هيس : را ببيند ، و گفت 
  .نگل ، جايي كه او ايستاده بود به او بپيوندند و باز ناپديد شد و به آنها اشاره كرد كه در قسمت انبوهتر ج



  .دمش را ديدم . يك سگ آبي است ! مي دانم چيست : پيتر گفت 
  .از ما مي خواهد برويم پيش او و به ما هشدار مي دهد كه سر و صدا نكنيم : سوزان گفت 

  يم پيش او يا نه ؟ تو چه فكر مي كني لو ؟بله ، همين طور است ، اما موضوع اين است كه برو: پيتر گفت 
  .فكر مي كنم يك سگ آبي خوب است : لوسي گفت 

  بله ، ولي از كجا بدانيم ؟: ادموند گفت 
بهتر نيست ريسك كنيم ؟ منظورم اين است كه ايستادن در اينجا فايده اي ندارد و من شام مي : سوزان گفت 

  .خواهم 
  .ا از پشت درخت بيرون آورد و صميمانه به آنها اشاره كرد در اين لحظه ناگهان سگ آبي سرش ر

اگر سگ آبي دشمن از آب درآيد ما بايد از پس يك . همه نزديك هم باشيد . بياييد امتحان كنيم : پيتر گفت 
  .سگ آبي برآييم 

ا سگ بچه ها همه به هم نزديك شدند و به طرف درخت رفتند و در پشت تنه درخت سگ آبي را يافتند ؛ ام
جلوتر بياييد ، جلوتر بياييد ، بيشتر بياييد توي : آبي باز پنهان شد و با نجوايي گرفته و از ته گلو به آنها گفت 

  !جنگل ، در فضاي باز در امان نيستيم 
سگ آبي آنها را به نقطه تاريكي برد كه در آنجا چهار درخت چنان تنگ هم روييده بودند كه شاخه هايشان 

رده بود و مي شد خاك قهوه اي و برگهاي سوزني ريخته شده كاج را در زير پا ديد ، زيرا هيچ در هم گره خو
  .سگ آبي در چنين مكاني شروع به حرف زدن با آنها كرد . برفي در آنجا نمي توانست بر زمين بنشيند 

  آيا شما پسران آدم و دختران حوا هستيد ؟: پرسيد 
  .ا هستيم ما فقط چند تا از آنه: پيتر گفت 

  .لطفاً آن قدر بلند حرف نزنيد ، ما حتي در اينجا هم در امان نيستيم ! س ...هي: سگ آبي گفت 
  .براي چه ، از چه كسي مي ترسيد ؟ هيچ كس بجز خود ما اينجا نيست : پيتر گفت 

 درختهايي هم بيشتر آنها طرف ما هستند ، اما. آنها هميشه گوش مي دهند . درختها هم هستند : سگ آبي گفت 
  هستند كه براي او خبرچيني مي كنند و ما را لو مي دهند ؛ مي دانيد منظورم كيست ؟

  .و چند بار با سرش اشاره كرد 
اگر صحبت سرِ اين است كه چه كسي طرف چه كسي است ما از كجا بدانيم خود شما دوست : ادموند گفت 

  هستيد ؟
  .ي ؛ ولي مي دانيد ، ما غريبه هستيم منظور بدي نداريم آقاي سگ آب: پيتر افزود 

  .اين نشانه من است . كامالً درست است ، كامالً درست است : سگ آبي گفت 
اوه ، : همه با شگفتي به آن نگاه كردند تا اينكه لوسي ناگهان گفت . و چيز سفيد كوچكي را به آنها نشان داد 

  .نوس بيچاره دادم اين دستمال من است ؛ دستمالي كه به آقاي توم! البته 
او گفت . رفيق بيچاره من قبل از دستگيري از موضوع بو برد و اين را به من داد . درست است : سگ آبي گفت 

  ...اگر اتفاقي برايش افتاد من اينجا با شما مالقات كنم و شما را ببرم به : 



 به بچه ها اشاره كرد كه تا حد بعد. سگ آبي در اين لحظه ساكت شد ، يكي دو اشاره بسيار اسرارآميز كرد 
. ممكن به او نزديك شوند و بچه ها به قدري نزديك رفتند كه نوك سبيلهاي او چهره آنها را قلقلك مي داد 

  .مي گويند اصالن در راه است ، شايد هم تا حاال رسيده باشد : سگ آبي آهسته نجوا كرد 
از بچه ها بيشتر از شما درباره اصالن نمي دانست ؛ اما لحظه هيچ كدام . و در اين موقع چيز بسيار عجيبي رخ داد 

شايد گاهي براي شما اتفاق افتاده . اي كه سگ آبي اين حرف را زد ، همه احساس بسيار متفاوتي پيدا كردند 
باشد وقتي كه داريد خواب مي بينيد كسي چيزي به شما بگويد كه شما مفهوم آن را نفهميد اما در خواب حس 

كه معني بزرگي داشته است ؛ معني ترس آوري كه ممكن است تمام خواب شما را تبديل به كابوس كند كنيد 
؛ يا برعكس معني دوست داشتني داشته باشد ، آن قدر دوست داشتني كه نشود آن را به صورت كالم درآورد 

رزو كنيد كاش دوباره آن خواب و خواب را برايتان چنان زيبا كند كه تمام عمر آن را به ياد بياوريد و هميشه آ
با شنيدن نام اصالن ، هر يك از بچه ها حس كرد كه چيزي در . اكنون چنين وضعي پيش آمده بود . را ببينيد 

  . درونش تكان خورد 
سوزان احساس كرد . پيتر ناگهان احساس دالوري و ماجراجويي كرد . ادموند احساس هراسي اسرارآميز كرد 

و لوسي به آن احساسي دست يافت كه وقتي صبح . ا نغمه اي دلنشين از كنارش گذشته است رايحه اي دلپذير ي
  .بيدار مي شويد و مي فهميد روز اول تعطيالت يا روز اول تابستان است ، به شما دست مي دهد 

  او كجاست ؟. و آقاي تومنوس چه مي شود : لوسي گفت 
بايد شما را به جايي ببرم كه هم بتوانيم درست و . نكنيم س ، اينجا ديگر صحبت ...س...هيس: سگ آبي گفت 

  .حسابي حرف بزنيم و هم شام بخوريم 
حاال براي اعتماد كردن به سگ آبي هيچ كس بجز ادموند مشكل نداشت و همه آنها و حتي ادموند ، از شنيدن 

و او آنها را بيش از . افتادند بنابراين با شتاب به دنبال دوست جديدشان راه . كلمه شام بسيار خوشحال شدند 
  . يك ساعت با سرعتي شگفت انگيز از انبوهترين جاهاي جنگل گذراند 

همه بسيار خسته و گرسنه شده بودند كه ناگهان درختهاي پيش رويشان تُنُكتر شد و از شيب تندي سرازير شدند 
در پايين دست خود منظره اي زيبا خورشيد هنوز مي درخشيد و . و يك دقيقه بعد به زير آسمان باز رسيدند 

  .ديدند 
در لبه دره اي باريك و عميق ايستاده بودند كه در ته آن رودخانه نسبتاً بزرگي جريان داشت ؛ دست كم اگر 

درست پايين دست آنها بر روي اين رودخانه آب بندي ساخته شده . يخ نزده بود مي شد گفت جريان داشت 
ب بند افتاد به خاطر آوردند كه سگهاي آبي هميشه آب بند مي سازند و كامالً بود و هنگامي كه چشمشان به آ

بچه ها همچنين متوجه شدند كه اكنون در چهره او . مطمئن شدند كه اين يكي را آقاي سگ آبي ساخته است 
نوعي حالت فروتني نقش بسته است ؛ از آن نوع حالتهايي كه وقتي كسي به باغي نگاه مي كند كه خودش 

پس هنگامي كه سوزان گفت . كاشته يا داستاني مي خواند كه خودش نوشته است ، در چهره اش نقش مي بندد 
  !چه آب بند زيبايي : 



فقط به خاطر ! قابلي ندارد : فقط از روي ادب چنين حرفي زد و آقاي سگ آبي اين بار نگفت هيس ، و گفت 
  !سرگرمي درستش كرده ام و هنوز خوب كامل نشده است 

. باالي آب بند قسمتي بود كه مي بايد بركه اي گود باشد ، اما اكنون چيزي جز سطح صافي از يخ سبز تيره نبود 
و پايين آب بند ، در فاصله اي بسيار پايينتر ، يخ فراوانتر بود ، اما نه يخ صاف ، بلكه يخي كه درست در لحظه 

و در جايي كه آب قطره قطره روي آب .  درخشيد فرا رسيدن يخبندان به شكل آبي كف آلود و موجدار مي
بند چكيده بود و از ميان آب بند فوران كرده بود ، اكنون ديوار درخشاني از يخ پاره ها درست شده بود و به 
نظر مي رسيد كه تمام كناره آب بند با گلها و تاج گلهايي از جنس نابترين شكرها پوشانده شده بود ؛ و در 

ي باالتر از آب بند ، خانه كوچك مضحكي قرار داشت كه بيشتر به كندوي عظيمي شبيه بود وسط ، و تا حدود
و از سوراخي كه در بام آن بود ، دود باال مي رفت ، طوري كه وقتي دود را مي ديديد ، بخصوص اگر گرسنه 

  .بوديد ، بي درنگ به فكر آشپزي مي افتاديد و گرسنه تر از قبل مي شديد 
. ادموند متوجه چيز ديگري شد .  كه بيش از هر چيز ديگر همه را بجز ادموند متوجه خود كرد اين چيزي بود

كمي پايين تر از رودخانه ، رودخانه كوچك ديگري وجود داشت كه از دره كوچك ديگري مي آمد تا به آن 
 مطمئن بود كه همان دو تپه بپيوندد و ادموند با نگاه كردن به آن دره توانست دو تپه كوچك را ببيند ، و تقريباً

. اي هستند كه قبالً وقتي كه در زير تير چراغ از جادوگر سپيد جدا شده بود ، او آنها را به ادموند نشان داده بود 
و به ياد راحت الحلقوم افتاد و به . و بعد فكر كرد قصر او بايد بين آن دو تپه باشد ، به فاصله يك مايل يا كمتر 

و فكرهاي ترسناكي به . دلم مي خواهد بدانم پيتر چه خواهد كرد : از خود پرسيد .  كرد شاه شدن خود فكر
  .سرش آمد 

من راه را نشان مي دهم و شما مراقب . رسيديم ؛ و مثل اينكه خانم سگ آبي منتظرمان است : سگ آبي گفت 
  .باشيد كه سر نخوريد 

د ، اما چنين راهي براي عبور انسانها مناسب نبود ؛ زيرا باالي آب بند براي راه رفتن به اندازه كافي پهن بو
پوشيده از يخ بود ، و با اينكه بركه يخ زده از يك طرف هم سطح آن بود ، ولي در طرف ديگر پرتگاه بدي به 

آقاي سگ آبي آنها را در صفي تك نفري در امتداد اين مسير تا نيمه هاي . سمت رودخانه پاييني وجود داشت 
آب بند جلو برد كه از آنجا مي توانستند تا دوردستهاي باالي رودخانه و دوردستهاي پايين رودخانه را ديواره 

  .ببينند ؛ و وقتي كه به آنجا رسيدند ، به درِ خانه رسيده بودند 
د پسران و دختران آدم و حوا اينجا هستن. آنها را پيدا كرده ام . ما آمديم خانم سگ آبي : آقاي سگ آبي گفت 

.  
  .و همه رفتند توي خانه 

هنگامي كه وارد خانه شدند ، اولين چيزي كه توجه لوسي را جلب كرد صداي چرخ بود و نخستين چيزي كه 
ديد خانم پير سگ آبي بود كه با چهره اي مهربان در گوشه ايي نشسته و نوك نخي را در دهانش گرفته بود و 

ن كه بچه ها وارد شدند ، او دست از كارش كشيد و از جا همي. سخت سرگرم كار با چرخ خياطي خود بود 
! باالخره . پس باالخره آمديد : او در حاليكه هر دو پنجه چروكيده اش را بلند كرده بود ، گفت . بلند شد 



سيب زميني دارد مي پزد و كتري مي جوشد ، و تصور مي ! خوب شد كه زنده ماندم و چنين روزي را ديدم 
  .گ آبي براي ما مقداري ماهي خواهد گرفت كنم كه آقاي س

  .البته : آقاي سگ آبي سطلي برداشت و گفت 
و از خانه بيرون رفت و پيتر به دنبال او راه افتاد و از روي سطح يخ زده بركه عميق ، تا جايي رفتند كه آقاي 

شه مي شكست و آن را سگ آبي در يخ سوراخ كوچكي براي خود كنده بود و هر روز يخهاي تازه آن را با تي
آقاي سگ آبي ساكت در كنار سوراخ نشست و در حالي كه به نظر مي رسيد به سرد بودن . باز نگه مي داشت 

يخها اهميت نمي دهد با دقت توي آن را نگاه كرد ؛ بعد ناگهان پنجه اش را در سوراخ فرو برد و در يك چشم 
سپس دوباره و چند . ن تكان مي خورد از آب بيرون كشيد به هم زدن قزل آالي قشنگي را كه در پنجه اش تكا

  .بار ديگر اين كار را تكرار كرد تا صيد خوبي به دست آوردند 
در اين فاصله دخترها با پر كردن كتري و چيدن ميز و بريدن نان و گرم كردن بشقابها با گذاشتن آنها در كنار 

 آبي از بشكه اي كه در گوشه اي از خانه قرار اجاق و ريختن يك كوزه بزرگ نوشيدني براي آقاي سگ
به نظر لوسي خانه آنها ، گرچه اصالً . داشت ، و داغ كردن روغن در ماهيتابه ، به خانم سگ آبي كمك كردند 

هيچ كتاب و عكسي در خانه نبود و به . به پاي غار آقاي تومنوس نمي رسيد ، ولي خانه دنج و كوچكي بود 
اهي شبيه به خوابگاه كشتي داشتند كه در ديوار ساخته شده بود ؛ و از سقف رشته هاي جاي تختخواب ، خوابگ

گوشت و پيازهاي به هم گره داده شده آويزان بود و بر ديوارها گالشهاي الستيكي و لباس مشمعي و تبر و 
د ؛ و سفره قيچي و بيل و بيلچه و ماله و وسايل حمل ساروج و قالب و تور ماهيگيري و گوني نسب شده بو

  .روي ميز گرچه بسيار تميز بود ، اما بسيار زمخت مي نمود 
درست هنگامي كه از ماهيتابه صداي گوش نواز جلز و ولز بلند شد ، پيتر و آقاي سگ آبي با ماهيهايي كه آنها 

د چه بوي مي توانيد تصور كنيد وقتي كه ماهيهاي تازه سرخ مي شدن. را با چاقويش تميز كرده بود وارد شدند 
خوشي داشتند و بچه هاي گرسنه چقدر آرزو داشتند ماهيها زودتر سرخ شوند و وقتي كه خانم سگ آبي گفت 

  .چقدر گرسنه تر شدند . غذا تقريباً حاضر است : 
در حالي كه لوسي به خانم سگ آبي كمك مي كرد كه قزل آالها را توي بشقاب بگذارند ، سوزان آب سيب 

و در . رد و بعد دوباره آنها را در پاتيل ريخت تا در كنار اجاق خوراك پزي خشك شوند زمينيها را خالي ك
درخانه سگ آبي بجز صندلي تابي مخصوص آقاي سگ آبي كه كنار آتش بود ، (چند دقيقه همه سه پايه ها را 

وزه شير پرخامه و براي بچه ها يك ك. دور ميز كشيدند و آماده خوردن غذا شدند ) بقيه صندليها سه پايه بود
يك تكه بزرگ كره زرد رنگ در وسط ميز گذاشته شده بود كه هركس هرقدر بخواهد از آن به سيب زميني 
خود بمالد و همه بچه ها فكر كردند هيچ چيز بهتر از خوردن ماهي آب شيريني كه نيم ساعت پيش زنده بوده 

نتيجه : سينما هفت (لبته من هم با نظر آنها موافقم است و نيم دقيقه پيش از ماهيتابه بيرون آمده نيست كه ا
  !) .اخالقي انيميشن ماداگاسكار كه يادتان هست ؛ ماهي ها را چون حرف نمي زنند مي شود خورد

وقتي كه خوردن ماهي تمام شد ، خانم سگ آبي خيلي غيرمنتظره يك كيك مربايي چسبناك و باشكوه از 
ن بلند مي شد ، و همان وقت كتري را روي آتش گذاشت كه تا وقتي توي اجاق بيرون آورد كه بخار از آ



كيك مربايي تمام شود چاي براي ريختن آماده باشد ؛ و وقتي كه همه فنجان چاي خود را نوشيدند ، هركس 
  .سه پايه خودش را عقب كشاند تا به ديوار تكيه كند و از رضايت نفس راحتي بكشد 

و :  خالي آبجويش را كنار مي زد و فنجان چاي خود را جلو مي كشيد گفت آقاي سگ آبي در حالي كه ليوان
  .حاال ، يك دقيقه صبر كنيد پيپم را چاق كنم ، خوب ، حاال مي توانيم به كارمان بپردازيم 

باز دارد برف مي بارد ، چه بهتر ، مهماني : و در حالي كه چشمانش را به سوي پنجره برگردانده بود گفت 
  . اشت ؛ و اگر كسي شما را تعقيب كرده باشد هيچ ردپايي از شما پيدا نخواهد كرد نخواهيم د

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :فصل هشتم 

    بعد از شام چه گذشت
  

  .حاال لطفاً به ما بگوييد چه بر سر آقاي تومنوس آمد : لوسي گفت 
شكي نيست كه او را پليس برده .  شد آه ، بد شد ، خيلي خيلي بد: آقاي سگ آبي سرش را تكان داد و گفت 

  .من اين را از پرنده اي شنيدم كه شاهد دستگيري او بوده . است 
  اما او را كجا برده اند ؟: لوسي گفت 

  .آخرين باري كه ديده شده او را به طرف شمال مي برده اند ، و همه ما مي دانيم كه اين يعني چه : 
  .نه ما نمي دانيم : سوزان گفت 

  .متاسفانه معني اش اين است كه او را به خانه او برده اند :  سگ آبي با تاسف سرش را تكان داد و گفت آقاي
  چه بر سر او مي آورند آقاي سگ آبي ؟: لوسي با نفس هاي بريده بريده گفت 

دوباره راستش ، نمي شود با اطمينان گفت ، اما تعداد آنهايي كه آنجا برده شده اند و : آقاي سگ آبي گفت 
در حياط و باالي پله ها و در . مي گويند آنجا پر از مجسمه است . مجسمه . بيرون آمده اند ، انگشت شمارند 

  ...مجسمه كساني كه او آنها را تبديل به . سرسرا 
  .تبديل به سنگ كرده است : در اينجا آقاي سگ آبي مكث كرد و لرزيد و حرفش را ادامه داد 

اين . منظورم اين است كه ما بايد براي نجات او كاري بكنيم .  سگ آبي ، ما نمي توانيم اما آقاي: لوسي گفت 
  .خيلي وحشتناك است و همه اش به خاطر من چنين چيزي پيش آمده است 

ترديدي ندارم كه اگر مي توانستي نجاتش مي دادي عزيزم ، اما تو هيچ شانسي نداري : خانم سگ آبي گفت 
  .وارد آن خانه شوي و از آنجا زنده بيرون بيايي كه بر خالف ميل او 

نمي شود نيرنگي به كار ببريم ؟ منظورم اين است كه نمي شود به لباس و قيافه مثالً دورگرد يا اين : پيتر گفت 
ات ، اوه از همه اين حرفها گذشته ، بايد براي نج... جور چيزها در بياييم يا صبر كنيم تا او از آنجا بيرون برود يا 

نمي توانيم او را . اين فان با به خطر انداختن خودش خواهرم را نجات داده است آقاي سگ آبي . او راهي باشد 
  .رها كنيم تا ، تا آن بال بر سرش بيايد 

ولي حاال كه اصالن در راه . تالش شما فايده اي ندارد . فايده اي ندارد ، اي پسر آدم : آقاي سگ آبي گفت 
  .است 

  . از اصالن برايمان بگوييد ! اوه ، بله : فوراً با هم بلند شد چند صدا 
زيرا يك بار ديگر آن حس عجيب ، مثل حس نخستين نشانه هاي بهار ، مثل حس رسيدن خبرهاي خوش ، در 

  .آنها پيدا شد 
  اصالن كيست ؟: سوزان پرسيد 



اما .  او فرمانرواي تمام جنگل است .شما نمي دانيد ؟ او پادشاه است ! اصالن ؟ عجب : آقاي سگ آبي گفت 
ولي به ما . مي فهميد كه هرگز در طول زندگي من يا در روزگار پدرم اينجا نبوده است . هميشه اينجا نيست 

اوست ، و نه شما كه . حساب ملكه سپيد را خواهد رسيد . اكنون در نارنياست . خبر رسيده كه او بازگشته است 
  .د داد آقاي تومنوس را نجات خواه

  .ملكه ، اصالن را سنگ نمي كند : ادموند گفت 
او . خدا نگهدارت باشد ؛ پسر آدم ، چه ساده لوحانه حرف مي زني : آقاي سگ آبي با خنده بلندي جواب داد 

را تبديل به سنگ كند ؟ اگر جادوگر سپيد بتواند روي دو پايش بايستد و به چهره اصالن نگاه كند ، شاهكار 
نه ، نه ، اصالن ، همانطور كه در يك سرود قديمي اين نواحي .  بيشتر از اين از او انتظار نمي رود كرده است و

  :گفته شده همه چيز را سر و سامان مي دهد 
  هنگامي كه اصالن بياييد ، بديها به خوبي تبديل مي شود ،   «

      با غرش او ، اثري از اندوه باقي نمي ماند ،
  .هايش را نشان دهد ، زمستان مي ميرد     هنگامي كه دندان

  ».    و هنگامي كه يالش را تكان دهد ، دوباره بهار مي آيد 
  .وقتي او را ديديد خواهيد فهميد 

  آيا او را خواهيم ديد ؟: سوزان پرسيد 
ايي ببرم كه من بايد شما را به ج. البته ، دختر حوا ، شما را براي همين به اينجا آورده ام : آقاي سگ آبي گفت 

  .او را مالقات كنيد 
  او ، او يك آدم است ؟: لوسي پرسيد 

او پادشاه جنگل و پسر امپراتور بزرگ . البته كه نه ! اصالن يك آدم باشد : آقاي سگ آبي خيلي جدي گفت 
  .پادشاه حيوانات را نمي شناسيد ؟ اصالن يك شير است ؛ شير ، شير بزرگ . آن سوي درياست 

آيا ، كامالً بي خطر است ؟ من از ديدن شير . من فكر مي كردم كه او يك مرد است !  اي واي :سوزان گفت 
  .كمي مي ترسم 

كسي كه جلو اصالن زانوهايش نلرزد يا خيلي احمق است . حتماً همين طور است عزيزم : خانم سگ آبي گفت 
  .يا از همه شجاعتر است 

  پس بي خطر نيست ؟: لوسي گفت 
بي خطر ؟ نمي شنوي خانم سگ آبي به تو چه مي گويد ؟ كي از بي خطر بودن حرفي : گفت آقاي سگ آبي 

  .او پادشاه است ، باور كنيد . زد ؟ البته كه بي خطر نيست ، اما او مهربان است 
  .من آرزو دارم او را ببينم ، حتي اگر در وقت ديدار بترسم : پيتر گفت 

وري روي ميز كوبيد كه همه فنجانها و نعلبكيها به صدا درآمد گفت آقاي سگ آبي در حالي كه پنجه اش را ط
دستور اين است كه شما ، اگر بشود ، او را فردا در ميز سنگي . پس او را خواهيد ديد . درست است ، پسر آدم : 

  .ببينيد 



  ميز سنگي كجاست ؟: لوسي گفت 
  .شما را به آنجا خواهم برد من . پايين رودخانه ، از اينجا دور است : آقاي سگ آبي گفت 

  آقاي تومنوس بيچاره چه مي شود ؟: لوسي گفت 
نه اينكه به وجود شما احتياج نباشد ، . سريعترين راه كمك به او مالقات اصالن است : آقاي سگ آبي گفت 

  : يك سرود قديمي ديگر مي گويد . وقتي كه او با ما همراه شد مي توانيم عمليات را شروع كنيم 
  هنگامي كه گوشت آدم و استخوان آدم«   

      در كايرپاراول به تخت نشيند ،
  ».    دوره شيطاني سپري خواهد شد 

ما شنيده ايم كه . بنابراين حاال كه شما آمده ايد و او هم آمده است ، همه چيز به پايان خود نزديك مي شود 
اما كسي از نژاد شما پيش .  نواحي آمده است اصالن مدتها پيش ؛ كه هيچ كس نمي تواند بگويد كي ، به اين

  .از اين به اينجا نيامده است 
  چيزي كه نمي فهمم اين است آقاي سگ آبي ، مگر جادگر خودش آدم نيست ؟: پيتر گفت 

اما . او مي خواهد ما اين طور باور كنيم ، و ادعاي ملكه بودنش هم بر اين اساس است : آقاي سگ آبي گفت 
  .او از پدر آدم شما به وجود آمده .  نيست او دختر حوا

از زن اول پدر آدم شما ، كه او را ليليت مي : آقاي سگ آبي در اين لحظه تعظيم كرد و دنبال حرفش را گرفت 
نه ، نه ، در . او از يك طرف جن است و از طرف ديگر از ديوهاست . ناميدند ، و اين ليليت از جنها بوده است 

  .طره خون واقعي انسان در جريان نيست اين جادوگر يك ق
  براي همين است كه سراپاي وجودش شر است ، آقاي سگ آبي ؟: خانم سگ آبي گفت 

و منظورش اين (درست است ، خانم سگ آبي ، درباره انسان دو نظر وجود دارد : آقاي سگ آبي جواب داد 
كه شبيه انسان هستند ولي انسان نيستند دو نظر اما در مورد موجوداتي ) . بود كه هيچ توهيني به آن جمع نشود

  .وجود ندارد 
  .من كوتوله هاي خوب هم ديده ام : خانم سگ آبي گفت 

حاال كه اين را مي گويي بايد بگويم كه من هم ديده ام ؛ اما خيلي به ندرت ، و آنها خيلي كم : شوهرش گفت 
وقتي كه به موجودي برخورديد كه مي خواهد شبيه انسان به طور كلي ، از من بشنويد . به انسان شبيه بوده اند 

باشد اما هنوز انسان نيست ، يا قبالً انسان بوده و حاال نيست ، يا بايد انسان باشد و نيست ، چشمهايتان را باز كنيد 
و سالها ا. و به همين دليل است كه جادوگر هميشه در نارنيا به دنبال انسان مي گردد . و دنبال تبرتان بگرديد 

  .دنبال شما مي گشته است ، و اگر بداند چهارتا از شما اينجاست ، باز هم از اين خطرناكتر خواهد شد 
  براي چه ؟: پيتر پرسيد 

در كايرپاراول يعني قصري كه در ساحل دريا و در دهانه . به خاطر يك پيشگويي ديگر : آقاي سگ آبي گفت 
ر بود كه مي بايست مي بود ، پايتخت تمام اين سرزمين مي شد ، در همين رودخانه است و اگر همه چيز آن طو

كايرپاراول چهار تخت است و طبق اين پيشگويي كه در زماني كه هيچ كس به ياد ندارد در نارنيا گفته شده 



است ، هر وقت دو پسر آدم و دو دختر حوا بر اين چهار تخت بنشينند ، پايان فرمانروايي جادوگر سپيد و 
گي او فرا خواهد رسيد ، و به همين دليل ما ناچار بوديم وقتي كه به اينجا مي آمديم آن قدر احتياط كنيم ؛ زند

  ! چون اگر او از وجود شما چهار نفر آگاه شود ، جان شما به اندازه يك تكان سبيل من ارزش ندارد 
يك لحظه پس . يچ چيز ديگر نشدند تمام بچه ها آنقدر به آقاي سگ آبي گوش مي دادند كه تا مدتها متوجه ه

  راستي ، ادموند كجاست ؟: از سكوت آقاي سگ آبي ، لوسي ناگهان گفت 
چه كسي آخرين بار ادموند را ديده ؟ چند وقت است كه اينجا : سكوني مرگبار برقرار شد ، و بعد همه پرسيدند 

  نيست ؟ آيا بيرون رفته است ؟
رون نگاه كردند ، برف ، شديد و مداوم مي باريد ، و يخ سبز رنگ بركه و همه به سوي در هجوم بردند و به بي

. در زير پوشش سپيد برف پنهان شده بود و از خانه كوچك وسط آب بند نمي شد دو سوي ساحل را ديد 
: آن قدر صدا زدند . رفتند بيرون و تا قوزك پايشان در برف تازه فرو رفت ، در هر طرف دور خانه را گشتند 

اما گويي برفي كه بي صدا مي باريد ، صداي آنها را به خود مي گرفت و . كه صدايشان گرفت ! ادموند! وندادم
  .حتي انعكاس صداي خود را نمي شنيدند 

كاش هرگز به اينجا نيامده ! چقدر وحشتناك است : سرانجام وقتي كه نااميد به خانه برگشتند ، سوزان گفت 
  .بوديم 

  آبي ، حاال بايد چه كار كنيم ؟آقاي سگ : پيتر گفت 
چه كنيم ؟ چه كنيم ؟ : آقاي سگ آبي كه داشت پوتينهاي مخصوص روزهاي برفي خود را مي پوشيد گفت 

  !حتي يك لحظه را نبايد تلف كنيم . بايد بدون معطلي راه بيفتيم 
.  جستجو بپردازيم بهتر است به چهار گروه جستجو تقسيم شويم ؛ و همه در جهتهاي مختلف به: پيتر گفت 

  .هركس او را پيدا كرد بايد فوراً به اينجا برگردد 
  پسر آدم ، جستجو براي چه ؟: آقاي سگ آبي گفت 

  !خوب معلوم است براي پيدا كردن ادموند : 
  .دنبال او گشتن معني ندارد : آقاي سگ آبي گفت 

منظورتان . و ما بايد او را پيدا كنيم  . منظورتان چيست ؟ او نمي تواند خيلي دور شده باشد: سوزان پرسيد 
  چيست كه مي گوييد دنبال او گشتن فايده اي ندارد ؟

  !به اين دليل كه ما مي دانيم او كجا رفته است : آقاي سگ آبي گفت 
نمي فهميد ؟ ادموند پيش او رفته است ، پيش جادوگر : آقاي سگ آبي گفت . همه با حيرت به او خيره شدند 

  . به همه ما خيانت كرده است او. سپيد 
  .آه ، مطمئن هستيد ؟ حقيقت دارد ؟ نه ، او اين كار را نمي كند : سوزان گفت 

  اين كار را نمي كند ؟: آقاي سگ آبي گفت 



و بسيار با اطمينان به آنها نگاه كرد ، و هرچه كه آنها مي خواستند بگويند روي لبهايشان خشك شد ؛ چون 
آيا او راه : پيتر گفت . نش احساس كرد مطمئن است كه ادموند اين كار را كرده است ناگهان هر يك در درو

  رفتن به آنجا را پيدا خواهد كرد ؟
  آيا او پيش از اين به اين سرزمين آمده است ؟ هرگز تنها اينجا آمده است ؟: آقاي سگ آبي پرسيد 

  .بله ، متاسفانه بله : لوسي تقريباً به نجوا گفت 
  ما گفته است چه كسي را ديده يا چه كرده است ؟و به ش: 

  .راستش نه : پيتر گفت 
او قبالً با جادوگر سپيد مالقات كرده و به او پيوسته . پس به حرف من گوش بدهيد : آقاي سگ آبي گفت 

ن من قبالً نمي خواستم اين را به شما بگويم ، چو. است ، و به او گفته شده كه جادوگر كجا زندگي مي كند 
نگاه او نگاه . خائن : برادرتان است و از اين حرفها ؛ ولي همان لحظه اي كه چشمم به او افتاد پيش خودم گفتم 

اگر مدت درازي در نارنيا زندگي كرده باشيد ، . كسي بود كه با جادوگر سپيد بوده و غذاي او را خورده است 
  . فهميد اين را از چشمهاي كساني كه غذاي جادگر را خورده اند مي

از اين حرفها گذشته . فرقي نمي كند ، هنوز هم بايد برويم دنبال او بگرديم : پيتر با صدايي تقريباً گرفته گفت 
  .او برادرمان است ، حتي اگر كمي بدجنس باشد ؛ چون او فقط يك بچه است 

ها راه نجات او و خودتان دلتان مي خواهد برويد به خانه جادوگر ؟ آيا نمي دانيد كه تن: خانم سگ آبي گفت 
  دوري از جادوگر است نه رفتن به خانه او ؟

  چطور ؟: لوسي گفت 
او تمام مدت در فكر آن چهار تخت دورن قصر . خوب ، او مي خواهد هر چهار نفر شما را به چنگ بياورد : 

 پيش از اينكه فرصت كايرپاراول است ، وقتي كه هر چهار نفرتان به خانه اش رفتيد كار را تمام مي كند ، و
اما تا وقتي كه ادموند . حرف زدن پيدا كنيد چهار مجسمه جديد به مجموعه مجسمه هاي او اضافه خواهد شد 

تنهاست او ادموند را زنده نگه مي دارد ، چون مي خواهد او را مثل طعمه به كار برد تا بقيه شما را به چنگ 
  .آورد 

  واند به ما كمك كند ؟اوه ، هيچ كس نمي ت: لوسي ناله كرد 
حاال اين تنها شانس . بايد برويم و او را ببينيم . فقط اصالن مي تواند به ما كمك كند : آقاي سگ آبي گفت 

  .ماست 
عزيزانم به نظر من نكته بسيار مهم اين است كه بدانيم ادموند درست چه وقت فرار كرده : خانم سگ آبي گفت 

مثالً ، آيا ما قبل از . ه او بزند بستگي دارد به مقدار حرفي كه شنيده است مقدار حرفي كه مي تواند ب. است 
رفتن او شروع به صحبت از اصالن كرديم ؟ اگر اينطور نيست ، پس ما شانس داريم چون او نخواهد فهميد كه 

  .ر خواهد شد اصالن به نارنيا آمده است يا قرار است ما اصالن را مالقات كنيم و در اين مورد كامالً غافلگي
  من يادم نمي آيد وقتي درباره اصالن حرف مي زديم ادموند اينجا بوده يا نه ؟: پيتر گفت 



او اينجا بود مگر يادت نمي آيد ؟ او بود كه پرسيد جادوگر : لوسي حرف او را قطع كرد و با درماندگي گفت 
  اصالن را مي تواند سنگ كند يا نه ؟

  !همان جور كاري را كرده كه حرفش را مي زند پس او ، او ! عجب : پيتر گفت 
بدتر و بدتر ؛ و موضوع ديگر اين است كه بدانيم آيا وقتي كه من گفتم محل مالقات با : آقاي سگ آبي گفت 

  اصالن ميز سنگي است او هنوز اينجا بود ؟
  .و البته هيچ كس پاسخ اين سئوال را نمي دانست 

قع هم اينجا بوده ، جادوگر خيلي راحت با سورتمه اش به آن سو مي رود اگر آن مو: آقاي سگ آبي ادامه داد 
  .در واقع بين ما و اصالن فاصله خواهد افتاد . و بين ما و ميز سنگي قرار مي گيرد و ما را گير مي اندازد 

 كه لحظه اي. تا آنجا كه من جادوگر را مي شناسم ، او اول اين كار را نخواهد كرد : خانم سگ آبي گفت 
ادموند به او بگويد ما اينجا هستيم ، او همين امشب براي دستگيري ما به اينجا خواهد آمد ، و اگر نيم ساعت 

  .بشود كه ادموند از اينجا رفته ، جادگر حدود بيست دقيقه ديگر به اينجا خواهد رسيد 
يك لحظه را هم نبايد  . درست مي گويي خانم سگ آبي ، ما بايد از اينجا فرار كنيم: آقاي سگ آبي گفت 

  .تلف كرد 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :فصل نهم 

    در خانه جادوگر
  

  . و حاال البته شما مي خواهيد بدانيد كه چه بر سر ادموند آمد 
او شام خود را خورد ؛ اما واقعاً از آن لذت نبرد چون در تمام مدت به راحت الحلقوم فكر مي كرد و هيچ چيز 

و ادموند . يك خوراكي جادويي ، مزه يك خوراكي معمولي خوب را خراب نمي كند به اندازه خاطره 
گفتگوها را شنيده بود و از آن هم لذتي نبرده بود ؛ چون مدام فكر مي كرد كه ديگران توجهي به او ندارند و 

 مي كرد و بعد كسي چنين منظوري نداشت ، ولي ادموند اين طور تصور. عمداً مي خواهند با او بدرفتاري كنند 
، تا آنجا گوش داده بود كه آقاي سگ آبي درباره اصالن حرف زد و ادموند از تمام برنامه ديدار با اصالن در 
ميز سنگي باخبر شده بود ؛ و در آن موقع بود كه به آرامي خودش را زير پرده اي كشيد كه بر روي در آويزان 

احساسي مرموز و دوست داشتني مي داد ، در ادموند احساسي بود ؛ زيرا نام اصالن همان طور كه به ديگران 
  .مرموز و هرس آور ايجاد مي كرد 

درست زماني كه آقاي سگ آبي سرود گوشت آدم و استخوان آدم را تكرار مي كرد ، ادموند داشت خيلي 
 انسان آرام دستگيره در را مي چرخاند و درست پيش از آنكه آقاي سگ آبي بگويد كه جادوگر سپيد يك

واقعي نيست بلكه نيمي جن و نيمي ديو است ، ادموند در زير بارش برف بيرون رفته بود و با احتياط در را پشت 
  . سر خود بسته بود 

نبايد فكر كنيد كه حتي در آن موقع ادموند آن قدر پسر بدي بود كه واقعاً بخواهد برادر و خواهرهايش به 
حت الحلقوم بخورد و اول شاهزاده و بعد پادشاه شود و حساب پيتر را او دوست داشت را. سنگ تبديل شوند 

درباره رفتاري كه جادوگر با بقيه بچه ها مي كرد ، ادموند نمي . كه او را حيوان ناميده بود كف دستش بگذارد 
د ، اما خواست جادوگر با آنها خيلي مهربان باشد ؛ حتماً دوست نداشت كه آنها را با او در يك سطح قرار ده

باور داشت ، يا وانمود مي كرد باور دارد كه جادوگر رفتار خيلي بدي با آنها نخواهد كرد ، و با خود مي گفت 
چون تمام كساني كه درباره جادوگر حرفهاي بد مي زنند دشمن او هستند ، احتماالً نصف اين حرفها هم : 

اميدوارم كه او براستي . بانتر از برادر و خواهرهايم بود اما با من خيلي مهربان بود ، به هر حال مهر. راست نيست 
دست كم اين عذري بود كه ! از اين گذشته ، او هرچه باشد از اصالن وحشتناك بهتر است . ملكه برحق باشد 

اما عذر خيلي خوبي نبود ، زيرا دلش گواهي مي . ادموند براي انجام كاري مي آورد كه داشت انجام مي داد 
  .ادوگر سپيد ، بد و ستمگر است داد كه ج

وقتي كه ادموند بيرون آمد و ديد برف مي بارد ، اولين چيزي كه فهميد اين بود كه كتش را در خانه سگهاي 
بعد فهميد روشنايي روز تقريباً پريده است . و البته ديگر نمي شد برگردد و آن را بردارد . آبي جا گذاشته است 

ادموند به اين نكته توجه . يز غذا ساعت حدود سه بود و روزهاي زمستان كوتاه اند ؛ چون وقتي كه نشستند سر م



بنابراين ، يقه اش را باال زد و از روي آب بند و از روي برف كه . نكرده بود ؛ ولي ناچار بود با اين وضع بسازد 
  . راه افتاد خوشبختانه چون تازه باريده بود در آن باال ليز نبود ، به سوي آن طرف رودخانه 

هوا هر لحظه تاريكتر مي شد و عالوه بر تاريكي ، . هنگامي كه به آن سوي رودخانه رسيد ، وضع حسابي بد بود 
و از اين گذشته جاده اي . دانه هاي برف كه به دور او تاب مي خورد نمي گذاشت يك متر جلوترش را ببيند 

 ، در چاله هاي آب يخ زده گير مي كرد و از روي تنه در كپه هاي بزرگ برف فرو مي رفت. هم در كار نبود 
هاي افتاده درخت باال مي رفت ، و از پشته هاي پرشيب به پايين ليز مي خورد ، و پوست ساق پايش در برخورد 

سكوت و تنهايي وحشت آور بود . با سنگها خراشيده مي شد ، و سرانجام سر تا پا خيس و سرمازده و كوفته شد 
وقتي پادشاه نارنيا شدم : ، من فكر مي كنم كه او اگر در چنين موقعيتي اتفاقاً به خودش نگفته بود در واقع . 

از همان جا تمام نقشه هايش را رها مي . اولين كاري كه خواهم كرد ساختن چند تا جاده درست و حسابي است 
و البته با اين روياي پادشاه شدن و . كرد و بر مي گشت ، به خطاهايش اعتراف مي كرد و با بقيه دوست مي شد 

در ذهنش نقشه كشيد كه قصرش چه شكلي باشد . كارهايي كه خواهد كرد پيش رفت و حالش خيلي بهتر شد 
و چند تا ماشين داشته باشد و به سينماي خصوصي خود و خطهاي اصلي راه آهن و قوانيني كه بر ضد سگهاي 

 و داشت برنامه سرجا نشاندن پيتر را كامل مي كرد كه هوا عوض آبي و آب بندها وضع خواهد كرد انديشيد ،
  . شد 

سرانجام ابرها كنار غلتيدند و ماه از پشت آنها . بعد بادي به هوا برخاست و هوا هيلي سرد شد . اول ، برف ايستاد 
و فقط سايه ها ماه كامل بود و درخشش آن بر روي برف همه چيز را تقريباً مانند روز روشن كرد . بيرون آمد 

  .وهم انگيز بودند 
يادتان . اگر ماه درست هنگامي كه او به رودخانه ديگر رسيد درنيامده بود ، هرگز راهش را پيدا نمي كرد 

هست كه او وقتي با بچه ها به خانه سگهاي آبي رسيد رودخانه كوچكتري را ديده بود كه آن پايين به رودخانه 
اما دره . مان رودخانه رسيد و خواست راهش را از كنار رودخانه دنبال كند ادموند به ه. بزرگتر مي ريخت 

تنگي كه رودخانه از آن عبور مي كرد بسيار پرشيب تر و سنگالختر از دره قبلي بود و از بوته هاي بسيار انبوه 
بود براي گذشتن ناچار . تري پوشيده شده بود ، به طوري كه ادموند نمي توانست در تاريكي از آنها عبور كند 

از زير شاخه ها دوال شود و در چنين وضعي برف فراواني از روي شاخه ها فرو مي لغزيد و به پشت او مي 
  .و هربار كه چنين اتفاقي مي افتاد نفرت ادموند از پيتر بيشتر مي شد ؛ گويي همه اينها تقصير پيتر بود . ريخت 

و آنجا ، در آن سوي رودخانه ، در فاصله اي .  و دره پهن مي شد اما سرانجام به جايي رسيد كه زمين صافتر بود
بسيار نزديك ، در نور ماه كه درخشانتر از پيش مي درخشيد ، در ميان دشت كوچكي كه بين دو تپه قرار داشت 

گويي تمام آن از برج . خانه در واقع يك دژ كوچك بود . ، چيزي ديد كه بايد خانه جادوگر سپيد مي بود 
برجها به كالههاي . ته شده است ؛ برجهاي كوچك با مناره هاي بلند نوك داري كه مانند سوزن تيز بودند ساخ

قيفي عظيم يا كاله جادوگرها شبيه بودند و در نور ماه مي درخشيدند و سايه هاي درازشان بر روي برف عجيب 
  .ترس از اين خانه در دل ادموند آغاز شد ! مي نمود 



جنبنده اي در آنجا . از يخ روي رودخانه گذشت و به سوي خانه رفت . بازگشت بسيار دير بود اما ديگر براي 
نبود ، از هيچ جا كوچكترين صدايي نمي آمد ، حتي پاي خودش در برخورد با برف فراواني كه تازه نشسته بود 

براي يافتن . رج به آن برج رفت براي پيدا كردن در ، از گوشه خانه به آن گوشه ، و از اين ب. ، صدايي نمي داد 
در ، طاقي بسيار بزرگي داشت و دروازه هاي بزرگ . در او بايد خانه را دور مي زد و به آن سوي خانه مي رفت 

  .آهني آن چهار طاق باز بود 
ادموند خودش را به باالي طاقي كشاند و به داخل حياط نگاه كرد و در آنجا منظره اي ديد كه نزديك بود 

درست داخل دروازه ، در زير نور ماه ، شير غول پيكري چمباتمه زده و گويي آماده .  را از تپش باز دارد قلبش
ادموند در سايه طاقي ايستاد ؛ هم مي ترسيد جلو برود و هم مي ترسيد كه برگردد ، زانوهايش از . پريدن بود 

انهايش حتي اگر از ترس به تيك تيك نمي آن قدر همان جا ايستاد كه دند. ترس مي لرزيد و به هم مي خورد 
نمي دانم اين صحنه چقدر طول كشيد ، اما براي . افتادند ، از زور سرما شروع كردند به تيك تيك كردن 

  .ادموند بسيار طوالني بود 
ر سرانجام ادموند به اين فكر افتاد كه چرا شير آن قدر بي حركت است ، زيرا از لحظه اي كه چشم ادموند به شي

ادموند جرات كرد كمي جلوتر برود ، ولي تا آنجا كه مي توانست . افتاده بود ، شير هيچ حركتي نكرده بود 
حاال از حالت ايستاده شير توانست بفهمد كه شير اصالً به او . خود را همچنان در پناه سايه طاقي نگاه مي داشت 

  رگرداند چه ؟اما اگر سرش را ب: ادموند انديشيد . نگاه نمي كرده است 
در واقع شير به چيز ديگري خيره شده بود ؛ به يك كوتوله كوچك كه چند متر دورتر پشت به شير ايستاده بود 

  .وقتي كه شير به كوتوله حمله كند من فرصت دارم پا به فرار بگذارم ! آها : ادموند فكر كرد . 
دموند سرانجام به ياد آورد كه شنيده است و ا. اما شير همچنان بي حركت ماند ، كوتوله هم حركتي نكرد 

همين كه اين . جادوگر سپيد موجودات را به سنگ تبديل مي كند و ممكن است كه اين يك شير سنگي باشد 
البته كه چنين شيري يك . موضوع به يادش آمد متوجه شد كه پشت شير و روي سرش پوشيده از برف است 

ادموند در حالي كه قلبش . ن قدر نمي ايستد كه برف تنش را بپوشاند چون هيچ جانور زنده اي آ! مجسمه بود 
حتي هنوز مي ترسيد به آن دست . چنان تند مي زد كه گويي خواهد تركيد ، جرات كرد به شير نزديك شود 

او از يك مجسمه . بزند ، اما سرانجام دستش را دراز كرد ، و خيلي تند به شير دست زد ، سنگي سرد بود 
  ! ه بود ترسيد

ادموند به قدري احساس آسودگي كرد كه با وجود سرما ، ناگهان تا نوك پايش احساس گرما كرد و در همان 
شايد اين همان شير بزرگ ، اصالن ، است كه حرفش را مي زدند : فكر كرد . حال فكر شيريني به سراغش آمد 

! هه ! ايان تمام فكرهاي بكر آنها درباره اصالن پس اين است پ. ملكه او را گرفته و تبديل به سنگ كرده است . 
  كي از اصالن مي ترسد ؟ 

ته . ادموند آنجا ايستاد و برّ و برّ به شير سنگي نگاه كرد ؛ و بزودي دست به كار بسيار ابلهانه و كودكانه اي زد 
! آه : بعد گفت . مدادي سربي از جيبش درآورد و سبيلي روي لب بااليي شير كشيد و عينكي روي چشمهايش 

  از سنگ بودن خوشت مي آيد ؟ فكر مي كردي خيلي شجاعي ، مگر نه ؟! اصالن پير احمق 



اما حيوان سنگي با وجود نقاشيهاي روي صورتش ، هنوز آن قدر ترسناك ، اندوهگين و نجيب به نور ماه خيره 
به وسط حياط كه . ياط عبور كند ادموند برگشت كه از ح. شده بود كه ادموند از مسخره كردن آن لذتي نبرد 

ساتير : رسيد ، ديد در دور و برش دهها مجسمه مثل مهره هاي شطرنج ، در نيمه بازي ، اينجا و آنجا پراكنده اند 
) satyr : ساتير در فرهنگ . يكي از خدايان يوناني جنگل كه به شكل انسان است و گوش و دم اسب دارد

!) در فيلم همين نوع رومي نشان داده شده است :  سينما هفت –ويده دارد رومي گوش و دم و پاي بز و شاخ ر
هاي سنگي ، گرگهاي سنگي ، خرسها و روباهها و پلنگ هاي سنگي ، مجسمه هاي زيبايي هم بودند كه شبيه 

در  : centaur(و هيكل بزرگ يك سنتور . زن بودند ولي اين مجسمه هاي زيبا در واقع روح درختان بودند 
و يك اسب بالدار و يك ) طوره شناسي يونان موجودي است كه باالتنه او انسان و پايين تنه او اسب استاس

  . موجود دراز پيچ و خم دار كه ادموند فكر كرد ممكن است اژدها باشد 
تمام آنها در زير نور سرد و روشن ماه با حالتي كامالً زنده و كامالً بي حركت ، آن قدر عجيب به نظر مي 

درست در وسط حياط هيكل عظيمي ايستاده بود كه شكل يك . رسيدند كه عبور از حياط كاري ترس آور بود 
. ده و گرز بزرگي در دست راستش مرد را داشت ، اما به بلندي درخت بود ، با چهره اي ترسناك و ريش ژولي

ادموند با اينكه مي دانست اين هيكل ترسناك فقط يك غول سنگي است و زنده نيست ، دوست نداشت از جلو 
  . آن بگذرد 

به سوي نور راه افتاد و از يك رشته پله . ادموند نور كمرنگي را ديد كه از راهرويي در انتهاي حياط مي تابيد 
  . ه ها به در بازي ختم شدند كه جلو درگاه آن گرگ بزرگي خوابيده بود پل. سنگي باال رفت 

. نمي تواند من را اذيت كند . چيزي نيست ، چيزي نيست ، فقط يك گرگ سنگي است : ادموند با خود گفت 
ناگهان موجود غول پيكر از جا كنده شد و همزمان با سيخ . و پايش را بلند كرد كه از روي گرگ رد شود 

كيست ؟ كيست ؟ بي حركت : ن موهاي پشتش دهان سرخ بزرگش را باز كرد و خرناسه كشان گفت كرد
  . بايست بيگانه ، و بگو كي هستي 

اگر اجازه بدهيد قربان ، اسم : ادموند در حالي كه از وحشت چنان مي لرزيد كه بزحمت حرف مي زد گفت 
با علياحضرت در جنگل مالقات كردم و حاال آمده ام من ادموند است ، و من همان پسر آدم هستم كه روز قبل 

او ... او . به او خبر بدهم كه خواهرها و برادرم در نارنيا هستند ؛ در جايي خيلي نزديك ، در خانه سگهاي آبي 
  . مي خواست آنها را ببيند 

ر جانت را دوست تا من برگردم تو ساكت در درگاه بايست ؛ اگ. به اطالع علياحضرت مي رسانم : گرگ گفت 
  . داري 

  .آن گاه گرگ به خانه رفت و از نگاه ادموند ناپديد شد 
ادموند ايستاد و منتظر ماند ، انگشتهايش از سرما درد گرفته بود و قلبش در سينه به شدت مي زد ، و طولي 

گفت نكشيد كه گرگ خاكستري ، فنريس اولف ، رئيس پليس مخفي جادوگر ، جست و خيز زنان برگشت و 
  .اي نيكبخت محبوب ملكه ؛ گرچه نه چندان نيك بخت ! بيا تو ! بيا تو : 

  . و ادموند در حالي كه بسيار احتياط كرد پا روي پنجه گرگ نگذارد ، رفت توي خانه 



. ادموند خود را در تاالر دراز و تيره اي يافت كه ستونهاي بسيار داشت و مانند حياط ، پر از مجسمه بود 
 مجسمه به در ، فان كوچكي بود كه چهره اش حالتي بسيار اندوهگين داشت و ادموند به اين فكر نزديكترين

تنها نوري كه وجود داشت از فانوسي مي تابيد كه جادوگر . افتاد كه اين مجسمه شايد همان دوست لوسي باشد 
  . سپيد ، درست پشت آن نشسته بود 

  .من آمدم ! علياحضرتا : گفت ادموند در حالي كه مشتاقانه جلو مي رفت ، 
چطور جرئت كردي تنها بيايي ؟ مگر نگفته بودم بقيه را هم با خودت بياور : جادوگر با صداي ترسناكي گفت 

  ؟
آنها در . آنها را خيلي نزديك آورده ام . اجازه بدهيد علياحضرتا ، من هرچه مي توانستم كردم : ادموند گفت 

  .ودخانه اند ، با آقا و خانم سگ آبي خانه كوچك روي آب بند باالي ر
  تمام خبرهايت همين است ؟: او پرسيد . لبخند آرام و بي رحمي به چهره جادوگر آمد 

و شروع كرد به گفتن هرچه پيش از بيرون رفتن از خانه سگهاي آبي شنيده بود . نه ، علياحضرت : ادموند گفت 
.  

  ...مي گويي ؟ اگر بفهمم به من دروغ گفته اي راست ! اصالن ؟ اصالن ! چي : ملكه فرياد زد 
  .خواهش مي كنم ، من فقط حرفهاي آنها را تكرار مي كنم : ادموند با لكنت گفت 

اما ملكه ، كه ديگر به او توجهي نداشت ، دستهايش را به هم زد و بي درنگ همان كوتوله اي كه ادموند او را 
سورتمه را آماده كن و از يراق بدون زنگ استفاده : دوگر دستور داد جا. قبالً همراه ملكه ديده بود ، پيدا شد 

  . كن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  :فصل دهم 
  طلسم شروع به شكستن مي كند   

  
  .  اينك بايد برگرديم به سراغ آقا و خانم سگ آبي و سه بچه ديگر 

يدن كتهايشان ، بجز خانم همين كه آقاي سگ آبي گفت نبايد وقت را تلف كرد ، همه شروع كردند به پوش
آقاي سگ آبي ، آن گوشت : سگ آبي كه شروع كرد به برداشتن كيسه ها و گذاشتن آنها روي ميز و گفت 

و يك نفر بي زحمت دو سه تا نان از ظرف . نمك سود را بياور ؛ و اين هم يك بسته چاي ، قند و كبريت 
  . سفالي آن گوشه بياورد 

   مي خواهيد چه كار كنيد ؟خانم سگ آبي: سوزان پرسيد 
تو كه يادت . دارم براي هر كداممان يك بسته برمي دارم ، عزيزم : خانم سگ آبي با خونسردي بسيار گفت 

  نبود بدون چيزي براي خوردن داريم سفرمان را شروع مي كنيم ، بود ؟
  . برسد هر لحظه ممكن است او! اما وقت نداريم : سوزان كه دكمه يقه اش را مي بست گفت 

  .من هم همين را مي گويم : آقاي سگ آبي تاييد كرد 
كله ات را به كار بينداز آقاي سگ آبي ، او نمي تواند زودتر از يك ربع . پرت و پال مي گويي : زنش گفت 

  .ساعت ديگر اينجا باشد 
   جلو بيفتيم ؟اگر قرار است ما پيش از او به ميز سنگي برسيم ، بهتر نيست كه هرچه بيشتر: پيتر گفت 

شما بايد اين را به خاطر داشته باشيد ، خانم سگ آبي ، او همين كه به اينجا برسد و ببيند ما رفته : سوزان گفت 
  . ايم ، با سرعت زياد به دنبال ما حركت مي كند 

 به آنجا اين كار را خواهد كرد ؛ ولي ما هر كاري كه بكنيم باز نمي توانيم زودتر از او: خانم سگ آبي گفت 
  .برسيم ، چون او با سورتمه حركت مي كند و ما پياده مي رويم 

  پس هيچ اميدي نيست ؟: سوزان گفت 
البته كه اميد . حاال ، نگران نباش عزيزم ، فقط شش تا دستمال تميز از كشو در بياور : خانم سگ آبي گفت 

يم مخفيانه از راههايي برويم كه او انتظارش را ندارد ما نمي توانيم پيش از او به آنجا برسيم ، اما مي توان. داريم 
  .و شايد بتوانيم پيش از او برسيم 

  .درست است خانم سگ آبي ، اما ديگر وقتش رسيده كه بيرون برويم : آقاي سگ آبي گفت 
چهار بسته و كوچكترين . خوب بهتر شد . و تو به وسواس دچار نشو ، آقاي سگ آبي : خانم سگ آبي گفت 

  . ته براي كوچكترين فرد بس
  .كه تو هستي عزيزم : و به لوسي نگاه كرد و ادامه داد 

  .اوه خواهش مي كنم زود بجنبيد : لوسي گفت 
  .خوب ، من حاال تقريباً حاضرم : خانم سگ آبي سرانجام گفت 



  . و از شوهرش خواست به او كمك كند كه پوتينش را بپوشد 
  .ز آن است كه آن را با خود ببريم به گمانم چرخ خياطي سنگينتر ا: 

و البد مي داني وقتي داريم فرار مي كنيم . بله ، سنگين است ، خيلي هم سنگين است : آقاي سگ آبي گفت 
  نمي تواني از آن استفاده كني ، مگر نه ؟

وگر با چه در راه به درد بخورد و چه به درد نخورد ، نمي توانم تحمل كنم كه آن جاد: خانم سگ آبي گفت 
  .اين چرخ ور برود يا آن را بشكند يا بدزدد 

  !اوه ، لطفاً ، لطفاً ، لطفاً عجله كنيد : بچه ها با هم گفتند 
باز كردن قفل كمي او را معطل : و سرانجام همه بيرون رفتند و آقاي سگ آبي در را قفل كرد و با خود گفت 

  .مي كند 
وقتي كه سفرشان را آغاز كردند برف از باريدن ايستاده .  راه افتادند و همه با باري كه روي شانه خود داشتند به

پشت سر هم راه مي رفتند ؛ اول آقاي سگ آبي ، دوم لوسي و سوم پيتر ، بعد سوزان . بود و ماه بيرون آمده بود 
و بعد از آقاي سگ آبي آنها را از روي آب بند به ساحل راست رودخانه برد . ، و آخر از همه خانم سگ آبي 

دو سمت دره در زير مهتاب مي . البه الي درختهاي ساحل رودخانه و در راهي بسيار ناهموار پيش رفتند 
بهتر است تا مي توانيم : آقاي سگ آبي گفت . درخشيد و از هر طرف چون برجي بر فراز سر آنها باال رفته بود 

  . نمي شود سورتمه را پايين آورد او ناچار است آن باال بماند ، چون. همين پايين حرك كنيم 
اگر از توي مبل راحتي در كنار پنجره به اين صحنه نگاه مي كرديد ، مي ديديد كه بسيار زيبا بود ؛ و حتي 

اما وقتي كه جلو و جلوتر رفتند و وقتي كه كيسه لوسي برايش سنگين و . لوسي در اوايل راه لذت مي برد 
و ديگر به نور خيره كننده رود يخ زده ، . تاد كه آيا مي تواند ادامه دهد يا نه سنگينتر شد ، لوسي به اين فكر اف

آبشارهاي يخي آن و توده هاي سفيد نوك درختها و ماه بزرگ درخشان و ستاره هاي بيشمار نگاه نكرد و فقط 
 رفتند و به پاهاي كوتاه آقاي سگ آبي چشم دوخت كه در جلو او چنان تاالپ تاالپ كنان در برف فرو مي

آن گاه ماه ناپديد شد و يك بار ديگر . بيرون مي آمدند كه گويي هرگز نمي خواستند از رفتن باز بايستند 
بارش برف آغاز گشت و سرانجام لوسي آن قدر خسته بود كه تقريباً هم خواب بود و هم راه مي رفت كه 

يده است و دارد آنها را از سربااليي پر ناگهان متوجه شد آقاي سگ آبي از ساحل رودخانه به سمت راست پيچ
و وقتي كه كامالً بيدار شد فهميد كه آقاي سگ آبي در سوراخ كوچكي . شيبي در بيشه اي انبوه پيش مي برد 

. خزيد كه تقريباً در زير بوته ها پنهان بود و تا درست باالي آن نمي ايستادي و نگاه نمي كردي ديده نمي شد 
لوسي فهميد چه اتفاقي افتاده ، آقاي سگ آبي ناپديد شده بود و فقط دم كوتاه و پهن او در حقيقت ، همين كه 

  . پيدا بود 
لوسي بالفاصله خم شد و به دنبال آقاي سگ آبي توي سوراخ خزيد و از پشت سر خود صداي تقال و دست و 

  .و در يك لحظه بعد هر پنج نفر توي سوراخ بودند . پا زدن و نفس نفس شنيد 
اينجا : داي خسته و كمرنگ ؛ اميدوارم منظورم را از صداي كمرنگ بفهميد ، پيتر در تاريكي به گوش رسيد ص

  ديگر كجاست ؟



جاي خيلي خوبي . مخفيگاه قديمي براي سگهاي آبي در زمان خطر ، و يك راز بزرگ : آقاي سگ آبي گفت 
  .نيست ، اما بايد چند ساعت همين جا بخوابيم 

اگر وقتي كه داشتيم راه مي افتاديم همه تان آن قدر دچار نگراني لعنتي نبوديد ، چند تا : فت خانم سگ آبي گ
  .بالش با خودم آورده بودم 

فقط سوراخي بود در زمين ، ولي خشك و . لوسي انديشيد كه آن غار به قشنگي غار آقاي تومنوس نيست 
. ند گويي به كپه اي از خز و لباس تبديل شدند خاكي و خيلي هم كوچك بود و وقتي كه همه آنها دراز كشيد

با اين حال ، چون از راهپيمايي دور و دراز گرم شده بودند ، اگر فقط كف غار اندكي صافتر بود براستي آسوده 
سپس آقاي سگ آبي فالسك كوچكي را در تاريكي دست به دست گرداند و همه از آن ! و راحت بودند 

ا به سرفه مي انداخت و گلو را مي سوزاند ؛ اما پس از نوشيدن گرماي مطبوعي چيزي نوشيدند كه كمي آدم ر
  .در بدن ايجاد مي كرد و همه فوراً به خواب رفتند 

وقتي كه لوسي بيدار شد ، گرچه در واقع ساعتها و ساعتها گذشته بود ، به نظرش رسيد كه فقط يك دقيقه 
ت خشك شده بود و مي انديشيد كه چقدر يك حمام گذشته است و كمي احساس سرما مي كرد و تنش بشد

بعد قلقلك يك دسته سبيل دراز را روي گونه اش حس كرد و نور سرد روز را ديد كه از دهانه . داغ مي چسبد 
در واقع همه . اما با ديدن نور روز بالفاصله براستي بيدار شد و ديگران هم بيدار شدند . غار به داخل مي آمد 

و چشمان باز نشسته بودند و به صدايي گوش مي دادند كه در طول راهپيمايي شب گذشته به آن آنها با دهان 
صدا ، صداي جيلينگ و جيلينگ زنگ . فكر كرده بودند و گاهي همه خيال كرده بودند كه آن را مي شنوند 

  . بود 
هم مانند لوسي كه در آن شايد شما . آقاي سگ آبي لحظه اي كه صدا را شنيد ، مثل برق از غار بيرون جست 

لحظه اين طور فكر كرد ، فكر كنيد آقاي سگ آبي كار احمقانه اي كرد ؟ اما در واقع كار بسيار خردمندانه اي 
او مي دانست بي آنكه ديده شود مي تواند به ميان بوته ها و تمشكهاي جنگلي باالي ساحل بخزد ، و بيش . بود 

بعد . آنها حدود پنج دقيقه منتظر ماندند . ادوگر از كدام راه رفته است از هر چيز مي خواست ببيند سورتمه ج
  !آه او را ديده اند جادوگر او را گرفته است : لوسي فكر كرد . صدايي شنيدند كه همه آنها را خيلي ترساند 

ه شدند كمي بعد وقتي كه صداي آقاي سگ آبي را شنيدند كه از بيرون غار صدايشان مي زد ، بسيار شگفت زد
. بياييد بيرون پسر و دختران آدم و حوا . خبري نيست ، بيا بيرون خانم سگ آبي : آقاي سگ آبي فرياد زد . 

  .نيست او . خبري نيست 
البته اين جمله ايراد دستوري دارد ، ولي سگهاي آبي هنگامي كه هيجان زده اند اين طور حرف مي زنند ؛ 

.  اينطور صحبت مي كنند ، البته در دنياي ما كسي اينطور حرف نمي زند منظورم اين است كه آنها در نارنيا
بنابراين ، خانم سگ آبي و بچه ها به شتاب از غار بيرون آمدند ؛ در زير روشنايي روز پلك مي زدند و 

  .سرتاپايشان خاكي بود و خيلي نم كشيده ، نامرتب ، و ژوليده و خواب آلود بودند 
اين براي جادوگر ! بياييد و ببينيد ! بياييد : اً از خوشي داشت مي رقصيد ، فرياد زد آقاي سگ آبي كه تقريب

  .مثل اينكه از هم اكنون قدرت او دارد از هم مي پاشد ! ضربه بزرگي است 



  منظورتان چيست آقاي سگ آبي ؟: وقتي كه همه آنها به باالي ساحل پرشيب رسيدند ، پيتر نفس زنان گفت 
نگفتم كه او زمستان را هميشگي كرده و كريسمس نمي آيد ؟ نگفتم ؟ خوب ، : واب داد آقاي سگ آبي ج

  !حاال فقط بياييد و ببينيد 
اما خيلي خيلي از . يك سورتمه بود و گوزنهايي كه روي يراقشان زنگهايي داشتند . و همه رفتند باال و ديدند 

روي سورتمه كسي نشسته بود كه هركه تا .  اي بودند گوزنهاي جادوگر بزرگتر بودند و سفيد هم نبودند ، قهوه
او مرد درشت هيكلي بود با لباس سرخ درخشان ، درخشان مثل آلو و . چشمش به او مي افتاد مي شناختش 

همه او را مي شناختند ، . كالهي از خز و ريش سفيد انبوهي كه مانند آبشاري كف آلود بر سينه اش ريخته بود 
ي را فقط در نارنيا مي توانيد ببينيد ، گاه عكس آنها را در دنياي خودمان ؛ دنياي اين سوي گرچه چنين آدمهاي

  .درِ كمد ، ديده ايد و گاه درباره آنها چيزهايي شنيده ايد 
بعضي عكس هاي بابانوئل در دنياي ما او را . اما وقتي كه در نارنيا آنها را مي بينيد ، وضع كمي فرق مي كند 

شوخ و شنگ نشان مي دهد ، ولي اكنون كه بچه ها ايستاده بودند و او را تماشا مي كردند ، او فقط مضحك و 
او آن قدر بزرگ ، آن قدر شاد ، و آن قدر واقعي بود كه همه شان در حالي كه هم احساس . واقعاً آن طور نبود 

: او گفت . ت باقي ماندند شادي بسيار مي كردند و هم حالت جدي خودشان را حفظ كرده بودند كامالً ساك
طلسم . اصالن در راه است . جادوگر مدتها مرا از نارنيا دور نگاه داشت ، اما سرانجام آمده ام . سرانجام آمده ام 

  .جادوگر دارد سست مي شود 
و لوسي آن لرزش عميق و شادي را در اعماق وجود خود حس كرد كه شما فقط اگر ساكت و جدي باشيد مي 

يك چرخ خياطي بهتر و نو براي تو ، خانم . و حاال ، هديه هاي شما : بابانوئل گفت .  را حس كنيد توانيد آن
  . وقتي كه به خانه ات رسيدم ، آن را در آنجا مي گذارم . سگ آبي 

  .با اجازه شما قربان ، درِ خانه من قفل است : خانم سگ آبي با كرنشي گفت 
و براي تو آقاي سگ آبي ، وقتي به خانه . ي من چيزي به حساب نمي آيند قفلها و كليدها برا: بابانوئل گفت 

بروي ، خواهي ديد كه آب بند نيمه تمام تو تمام شده و همه جاهايي كه آب از آن نشت مي كند تعمير و يك 
  . دريچه براي آن ساخته شده است 

بعد فهميد كه حتي يك كلمه نمي آقاي سگ آبي آن قدر خوشحال شد كه دهانش را بيش از اندازه باز كرد 
  . تواند به زبان بياورد 

  . بابانوئل گفت ك پيتر ، پسر آدم 
  .بله قربان : پيتر گفت 

مواظب . زمان استفاده از آنها شايد خيلي نزديك باشد . اينها هديه هاي تو هستند ، و ابزارند نه اسباب بازي : 
  . آنها باش 

سپر به رنگ نقره بود و روي آن شير سرخي ، به درخشندگي توت . اد سپس به پيتر يك سپر و يك شمشير د
دسته شمشير طاليي بود و غالف و كمربند . فرنگي رسيده در لحظه چيده شدن ، روي دو پايش ايستاده بود 



پيتر وقتي كه هديه ها را مي . داشت و اندازه و وزن آن طوري بود كه گويي درست براي پيتر ساخته شده بود 
  . ت خاموش و جدي بود ؛ چون احساس مي كرد هديه اي است بسيار جدي گرف

  . سوزان ، دختر حوا ، اينها مال توست : بابانوئل گفت 
چون نمي خواهم كه تو در : و يك كمان و يك تركش پر از تير و يك شيپور كوچك به دست او داد و گفت 

. تير اين كمان خطا نمي رود . كه خيلي الزم باشد نبرد شركت كني ، تير و كمان را فقط وقتي به كار ببر 
  .هنگامي كه اين شيپور را بنوازي هرجا كه باشي فكر مي كنم به طريقي برايت كمك خواهد رسيد 

  .لوسي ، دختر حوا : آخر از همه گفت 
ران كه بعداً ديگ(و او به لوسي يك دشنه سبك و يك بطري كوچك و شيشه مانند داد . و لوسي جلو رفت 

در اين بطري دارويي هست كه از شيره يكي از گلهاي آتشي كه در : و گفت ) گفتند جنس آن الماس است
اگر تو يا هر يك از دوستانت آسيب ديدند ، چند قطره از آن . كوههاي خورشيد مي رويد ساخته شده است 

از خودت دفاع كني ؛ چون قرار و دشنه براي اين است كه وقتي خيلي الزم بود  . حالتان را خوب خواهد كرد 
  .نيست كه تو هم در نبرد شركت كني 

  .ولي فكر مي كنم ، به اندازه كافي شجاع هستم ... نمي دانم ... چرا ، قربان ، من فكر مي كنم : لوسي گفت 
  ...و حاال . وقتي زنها بجنگند ، نبردها زشت جلوه مي كنند . موضوع اين نيست : او گفت 

  . اگهان جدي بودنش كمتر شد در اين لحظه ن
  .چيزي براي همين لحظه همه شما : 

آن گاه سيني بزرگي كه توي آن پنج استكان و نعلبكي ، يك كاسه قند ، يك كوزه خامه و يك قوري چاي 
بزرگ كه از داغي فيس فيس و پيپ پيپ مي كرد بيرون آورد ؛ با اينكه هيچ كس به درستي نديد ، ولي به 

  . ها را از كيسه بزرگي كه در پشتش داشت بيرون آورد گمانم همه اين
  !زنده باد فرمانرواي راستين ! كريسمس مبارك : بعد با صداي بلند گفت 

و شالقش را تكان داد و او و گوزنها و سورتمه پيش از آنكه كسي متوجه حركتشان بشود ، از نظر ناپديد شدند 
.  

 بود و داشت آن را به آقاي سگ آبي نشان مي داد كه خانم سگ پيتر تازه شمشيرش را از غالف بيرون كشيده
مثل مردها بياييد كمك كنيد سيني . نايستيد حرف بزنيد تا چاي سرد شود ! زود باشيد ، زود باشيد : آبي گفت 

  .چه خوب شد كه به فكرم رسيد كارد نان بري را با خودم بياورم . چاي را پايين ببريم و صبحانه بخوريم 
و آقاي سگ آبي مقداري نان و گوشت نمك سود را بريد و . ين ترتيب رفتند پايين و به غار برگشتند به ا

اما خيلي . ساندويچ درست كرد و خانم سگ آبي چاي ريخت و همه مشغول خوردن و كيف كردن شدند 
  . حاال وقت حركت است : پيش از اينكه كيفشان تمام شود آقاي سگ آبي گفت 

  
  
  
  



  

  :هم فصل يازد
  اصالن نزديكتر مي شود    

  
هنگامي كه كوتوله رفته بود سورتمه را آماده كند ، . در اين ميان ادموند نااميدكننده ترين موقعيت را داشت 

اما . ادموند انتظار داشت كه جادوگر مانند زماني كه اولين بار همديگر را ديده بودند ، با او مهربان شود 
علياحضرتا ، مي شود خواهش كنم :  كه سرانجام ادموند دل به دريا زد و پرسيد و وقتي. جادوگر هيچ نگفت 

  ...كمي راحت الحلقوم به من بدهيد ؟ شما ، شما ، خودتان گفتيد كه 
  ! ساكت باش احمق : ملكه پاسخ داد 

 اگر اين آدمك در راه از گرسنگي ضعف كند كار مشكل مي شود: بعد تصميمش عوض شد ؛ شايد فكر كرد 
براي اين آدم غذا و آب : جادوگر گفت . و يك بار ديگر دستهايش را به هم زد و كوتوله ديگري پديدار شد . 

  .بياور 
كاسه اي آهني آورد كه در آن مقداري آب بود و بشقابي آهني كه تكه اي نان . كوتوله رفت و زود برگشت 

ادموند مي گذاشت با حالتي زننده پوزخندي زد وقتي اينها را روي زمين و در كنار . خشك در آن قرار داشت 
  !ها ! ها ! اين هم راحت الحلقوم براي شاهزاده كوچولو ، ها : و گفت 

  .من نان خشك نمي خواهم . اينها را بِبر : ادموند قهرآلود گفت 
رد به ولي جادوگر ناگهان با چنان چهره ترسناكي به سويش برگشت كه ادموند از او پوزش خواست و شروع ك

  .گاز زدن نان ، گرچه آن قدر بيات بود كه بزحمت مي توانست آن را قورت بدهد 
  . تا دوباره دستت به نان برسد از خوردن آن خوشحال مي شوي : جادوگر گفت 

جادوگر . وقتي كه ادموند هنوز مشغول جويدن بود ، كوتوله اولي برگشت و اعالم كرد كه سورتمه آماده است 
به حياط كه آمدند هنوز برف مي باريد ؛ . و بيرون رفت ، و دستور داد ادموند همراه او راه بيفتد سفيد برخاست 

ولي پيش از آنكه . جادوگر به بارش برف هيچ توجهي نكرد و ادموند را در سورتمه بغل دست خودش نشاند 
مي داشت به كنار حركت كنند ، فنريس اولف را احضار كرد و او  در حالي كه مثل سگ بزرگي خيز بر

فوراً تندپاترين گرگها را بردار و با خودت ببر به خانه سگهاي آبي ، و هركه را : جادوگر گفت . سورتمه آمد 
اگر رفته بودند ، مخفيانه و با سرعت به طرف ميز سنگي برو و در آنجا در انتظار رسيدن . در آنجا يافتي بكش 

مت غرب بروم تا براي راندن سورتمه از روي رودخانه ، جاي مناسبي من بايد كيلومترها به س. من پنهان بمان 
پيدا كنم ؛ ممكن است قبل از رسيدن اين آدمها به ميز سنگي از آنها جلو بيفتي ، مي داني كه اگر پيدايشان 

  !كردي با آنها چه كني 
  . مي شنوم و اطاعت مي كنم ، اي ملكه : گرگ غريد 

چند دقيقه بعد به همراه گرگ ديگري .  اسب ، در برف و تاريكي ناپديد شد و بي درنگ و به تندي تاخت يك
اگر آن . البته خانه خالي بود . خود را به آب بند رساند و براي پيدا كردن خانه سگهاي آبي داشت بو مي كشيد 



ند رد آنها شب هوا تغيير نكرده بود براي سگهاي آبي و بچه ها شب وحشتناكي مي شد ، چون گرگها مي توانست
اما حاال كه دوباره بارش برف . را دنبال كنند و به احتمال زياد قبل از رسيدن آنها به غار به آنها مي رسيدند 

  .آغاز شده بود بويي باقي نمانده بود و حتي جاي پاها را برف پوشانده بود 
د و به درون تاريكي و سرما در اين بين كوتوله به گوزنها شالق زد و جادوگر و ادموند از زير طاقي گذشتن

چنين سفري براي ادموند كه كت نداشت سفر وحشتناكي بود ؛ هنوز يك ربع ساعت نگذشته بود كه . راندند 
ادموند بسيار خسته بود و بزودي از تكان دادن برفها از روي خود دست . سر و روي ادموند از برف پوشيده شد 

 روي خود مي تكاند فايده اي نداشت و به جاي آنها برف تازه مي برداشت ، زيرا هرقدر كه برفها را تند از
ديگر به نظر نمي . و واي كه چقدر بيچاره شده بود . نشست ؛ و طولي نكشيد كه تا پوست و استخوان خيس شد 

تمام حرفهايي را كه به خودش گفته بود تا باور كند جادوگر خوب و ! رسيد جادوگر خيال دارد او را شاه كند 
حاضر بود هرچه . هربان است و طرف جادوگر را گرفتن كار درستي است ، اينك به نظرش احمقانه بود م

تنها راه تسلي دادن خودش اين بود كه سعي كند به ! داشت بدهد و در اين لحظه ديگران را ببيند ؛ حتي پيتر را 
و هرچه . ن خواب بيدار شود خودش بقبوالند همه چيز در خواب مي گذرد و هر لحظه ممكن است كه از اي

  .پيشتر رفتند و زمان گذشت همه چيز بيشتر به صورت يك خواب درآمد 
اين سفر شبانه بيشتر از آن طول كشيد كه من بتوانم همه آن را شرح دهم ، حتي اگر صفحه ها و صفحه ها 

 كه برف از بارش ايستاده بود و درباره اش بنويسم ، باز چيزهايي باقي مي ماند ؛ اما به زماني ميان بر مي زنم
صبح شده بود و آنها در روشنايي پيش مي راندند ، و همچنان مي رفتند و مي رفتند ؛ بدون هيچ صدايي جز 

سرانجام ، جادوگر به حرف درآمد و گفت . صداي جاودانه حركت بر روي برف و ترق و توروق يراق گوزنها 
  !اينجا چه خبر است ؟ بايست : 

ولي جادوگر به دليلي كامالً متفاوت ! اكنون ادموند اميدوار بود كه جادوگر از صبحانه حرفي بزند . د و ايستادن
كمي دورتر ، كنار تنه درختي ، جمع شادي نشسته بودند ؛ يك سنجاب با زن و بچه هايش و دو . ايستاده بود 

ادموند درست نمي . ز نشسته بودند ساتير و يك كوتوله و يك روباه نر پير ، همه روي نيمكتهاي دور يك مي
ديد كه دارند چه مي خورند ، اما هرچه بود بويش عالي بود و با آلو تزيين شده بود و ادموند مطمئن نبود كه 

  . چيزي شبيه به كيك آلو به چشمش نخورده است 
يش ايستاده بود و در لحظه اي كه سورتمه توقف كرد ، روباه كه آشكارا پيرترين فرد آن جمع بود ، روي پاها

ولي همين كه تمام آن گروه متوجه شدند . جامي در پنجه راستش داشت و گويي مي خواست چيزي بگويد 
پدر سنجاب در . سورتمه ايستاد و ديدند كه چه كسي سوار آن است ، نشانه هاي شادي از چهره هايشان پريد 

 چنگال در دهان يكي از ساتيرها بي حركت باقي حاليكه چنگالش در نيمه راه دهانش بود از خوردن بازماند و
  معني اين كارها چيست ؟: ملكه جادوگر پرسيد . ماند ، و بچه سنجابها از وحشت جيغ زدند 

يا مي خواهيد كوتوله من با اين ! حرف مي زنيد اي جانوران موذي : جادوگر گفت . هيچ كس جواب نداد 
پرخوري ، اين اسراف ، اين تن پروري چيست ؟ اين همه خوراكي را شالق زبانتان را باز كند ؟ معني اين همه 

  از كجا آورده ايد ؟



  .علياحضرتا ، اينها را به ما داده اند و اگر جسارت نباشد مي خواهيم به سالمتي علياحضرت بنوشيم : روباه گفت 
  كي اينها را به شما داده ؟: جادوگر گفت 

  .ل بابانوئ...ب...ب: روباه با لكنت گفت 
چي ؟ بگوييد كه او : جادوگر از سورتمه پايين پريد و با چند قدم به حيوانات وحشت زده نزديكتر شد و غريد 

اگر بگوييد كه دروغ گفتيد بخشوده . چگونه جرات مي كنيد ، اما نه ! نمي توانسته اينجا باشد ! اينجا نبوده است 
  . مي شويد 

در حالي كه قاشق كوچك خود را به ميز مي . ا بكلي از دست داد در اين لحظه يكي از بچه سنجابها عقلش ر
  !بوده ، بوده ، بوده : كوبيد جيغ زد 

بعد چوب . ادموند ديد كه جادوگر لبهايش را چنان گاز گرفت كه يك قطره خون روي چانه سپيدش ريخت 
  . نكنيد آه ، اين كار را نكنيد ، خواهش مي كنم: ادموند فرياد زد . خود را بلند كرد 

اما وقتي كه ادموند داشت داد مي زد ، جادوگر چوب را تكان داده بود و در يك لحظه ، در جايي كه آن گروه 
شاد نشسته بودند ، چيزي جز مجسمه هاي سنگي ديده نمي شد كه دور يك ميز سنگي نشسته بودند كه روي 

سنگي يكي از آنها براي هميشه در آن بشقاب هاي سنگي و يك كيك آلوي سنگي چيده شده بود و چنگال 
  .نيمه راه دهان سنگي اش مانده بود 

اما تو ، : جادوگر در حالي كه داشت سوار سورتمه مي شد به صورت ادموند ضربه گيج كننده اي زد و گفت 
  !اين برايت درسي باشد كه سنگ جاسوسها و خائنها را به سينه نزني ، راه بيفت 

فكر اينكه آن موجودات كوچك . داستان دل ادموند براي كسي غير از خودش سوخت و براي اولين بار در اين 
سنگي تمام روزهاي خاموش و تمام شب هاي تاريك را سالهاي سال همان جا بنشينند تا بر رويشان خزه برويد 

  .و سرانجام چهره هايشان خاك شود ، برايش دردآور بود 
ي متوجه شد برفي كه در هنگام حركت به آنها مي خورد بسيار دوباره با سرعت پيش رفتند و ادموند بزود

در اين هنگام ادموند احساس كرد خيلي كمتر . آبدارتر از برفي است كه در تمام طول شب گذشته باريده 
در حقيقت هر لحظه هوا مه آلودتر و گرمتر مي شد و سورتمه مثل . هوا داشت مه آلود مي شد . سردش است 

ادموند ابتدا پنداشت گوزنها خسته شده اند ، اما بزودي فهميد كه دليل اصلي اين .  نمي خورد گذشته راحت سر
نيست ، سورتمه تكان مي خورد و گير مي كرد و مدام باال و پايين مي رفت ، گويي مرتب به سنگ برخورد مي 

همچنين . تر پيش مي رفت كرد و كوتوله هرچه به گوزنهاي بيچاره شالق مي زد ، سورتمه آهسته تر و آهسته 
به نظر مي رسيد كه صداي عجيبي در دور و بر آنهاست ، ولي صداي حركت و باال و پايين رفتن سورتمه و 
فريادهايي كه كوتوله بر سر گوزنها مي كشيد نمي گذاشت ادموند بفهمد صدا صداي چيست ، تا آنكه سورتمه 

  . ناگهان چنان گير كرد كه نتوانست حركت كند 
تي كه سورتمه از حركت ايستاد لحظه اي سكوت برقرار شد و سرانجام ادموند در آن سكوت توانست با وق

صدايي عجيب ، گوش نواز ، خش خش ، پچ پچ و با اين حال نچندان عجيب ؛ چون . دقت به آن گوش دهد 
 ناگهان يادش آمد ؛ صدا و بعد! ادموند مطمئن بود كه قبالً آن را شنيده است ، فقط كاش به يادش مي آمد كجا 



و گرچه آب در ديدشان نبود ، ولي مشغول پچ پچه ، زمزمه ، غلغل و شلپ شلپ بود و . ، صداي آب روان بود 
و همين كه ادموند فهميد جنگل تمام شده است قلبش از جا كنده شد ؛ . حتي در دوردستها داشت مي غريد 

و در فاصله اي بسيار نزديك به آنها آب از شاخه .  است گرچه نمي دانست چرا چنين حالتي به او دست داده
آن گاه به درختي نگاه كرد و ديد كپه بزرگي از برف از درخت پايين سريد و . همه درختان چكه مي كرد 

  . ادموند از زمان پا گذاشتن به نارنيا ، براي اولين بار رنگ سبز تيره يك درخت كاج را ديد 
احمق ، همين طور مات و مبهوت : گوش دهد يا تماشا كند چون جادوگر گفت ادموند فرصت نداشت بيشتر 

  .پياده شو كمك كن ! ننشين 
و شروع كرد به . و ادموند كه ناچار بود اطاعت كند ، پا در برف گذاشت ؛ و اكنون برف براستي فقط برفابه بود 

سرانجام سورتمه را در آوردند و .  آورند كمك به كوتوله تا سورتمه را از چاله اي كه در آن گير كرده بود در
و اينك برف خيلي جدي . كوتوله با خشونت بسيار گوزنها را دوباره به حركت واداشت ، آنها كمي جلو رفتند 

شما تا مانند ادموند در آن دنياي سراسر . داشت ذوب مي شد و در هر سو لكه هاي سبز علف پديدار مي شد 
وانيد تصور كنيد كه آن لكه هاي سبز پس از آن سپيدي بي پايان چقدر آرامش برف گير نكرده باشيد نمي ت

  .بخش بود 
در اين برفابه . علياحضرتا ، فايده اي ندارد : كوتوله گفت . چيزي نگذشته بود كه سورتمه دوباره متوقف شد 

  .نمي توانيم سورتمه برانيم 
  .پس بايد پياده برويم : جادوگر گفت 
  .هرگز پياده از آنها جلو نمي افتيم : كنان گفت كوتوله غُر غُر 

دستهاي اين آدم را . تو برده من هستي يا مشاور من ؟ همان كاري را بكن كه به تو مي گويند : جادوگر گفت 
افسار گوزنها را باز كن ؛ خودشان راه خانه را پيدا مي . پشتش ببند و سر طناب را نگه دار و شالقت را بردار 

  .كنند 
وله اطاعت كرد و لحظه اي بعد ادموند با دستهاي بسته در پشت با تندترين سرعتي كه مي توانست در حال كوت

در برفابه و گل و بر روي علفهاي خيس سر مي خورد و هر بار كه سر مي خورد كوتوله به او . راه رفتن بود 
سر كوتوله راه مي رفت و مرتب مي جادوگر پشت . دشنامي مي داد و گاهي هم با شالق ضربه اي به او مي زد 

  !تندتر ! تندتر : گفت 
هر آن درختها بيشتر و بيشتر پوشش برفي . لكه هاي سبز هر لحظه بزرگتر مي شد و لكه هاي برف كوچكتر 

طولي نكشيد كه به هر جا نگاه مي كردي ، به جاي هيكلهاي سپيد درختها ، رنگ سبز . خود را فرو مي ريختند 
آن گاه سپيدي مه به . ا شاخه هاي سياه تيز و برهنه درختهاي بلوط و راش و نارون را مي ديدي تيره كاجها ب

پرتو دل انگيز خورشيد بر كف جنگل فرود آمد و در باالي سر آسماني . رنگ زريني درآمد و بكلي ناپديد شد 
  .آبي را مي شد از البه الي درختها ديد 



ناگهان در ميان سبزه زاري پر از درختهاي نقره اي رنگ غان ، . تاد خيلي زود اتفاق شگفت انگيز ديگري اف
صداي آب رساتر شد و در آن لحظه از نهري . ادموند همه جا زمين را از گلهاي زرد كوچك آالله پوشيده ديد 

  .آن سوي نهر پر از گل حسرت بود . رد شدند 
  !سرت به كار خودت باشد :  نگاه كند گفت كوتوله هنگامي كه ديد ادموند سرش را برگردانده كه به گلها

  .و به طناب تكاني كينه توزانه داد 
و البته اين كار مانع تماشا كردن ادموند نشد ، فقط پنج دقيقه بعد ادموند در اطراف يك درخت كهنسال تعدادي 

. ر بود سپس صدايي آمد كه حتي از صداي آب گوش نوازت. گل زعفران ديد ، طاليي و ارغواني و سفيد 
از فاصله كمي دورتر چهچهه پرنده . درست كنار جاده از شاخه درختي ناگهان پرنده اي جيك جيك كرد 

و بعد ، گويي كه اين صدا عالمتي باشد ، از هر سو صداي آواز و چهچهه بلند و بلندتر . ديگري به آن پاسخ داد 
آمد ، و چشم ادموند به هرجا كه مي افتاد پرنده ها شد و در پنج دقيقه تمام جنگل از موسيقي پرنده ها به صدا در

  .را مي ديد كه از روي شاخه ها بلند مي شدند ، يا در هوا مي پريدند و گاه سر به سر همديگر مي گذاشتند 
  !تندتر ! تندتر : جادوگر باز هم گفت 

. يد با شتاب مي گذشتند هر آن آسمان آبي و آبيتر مي شد و گاه ابرهاي سپ. اكنون ديگر اثري از مه نبود 
نسيم سبكي برخاست و قطره هاي نم را از شاخه هاي رقصان . پامچالها در سبزه زارها به فراواني روييده بودند 

كاجها و غانها . درختها كم كم زنده مي شدند . پخش كرد و رايحه دلپذير و خنك را به چهره ادموند زد 
.  درختهاي راش برگهاي لطيف و شفاف خود را بيرون آوردند سبزپوش و اقاقياهاي پيچ زرين پوش شدند و

كوتوله . زنبوري در كنارشان وزوز كرد . وقتي كه از زير آنها مي گذشتند ، نور نيز به رنگ سبز در مي آمد 
حاال بايد چه كار كنيم ؟ زمستان شما . اين فقط آب شدن برف نيست ، خود بهار است : ناگهان ايستاد و گفت 

  .اين كار كار اصالن است !  شده است ، باور كنيد نابود
  .هركدامتان يك بار ديگر اسم او را ببريد بي درنگ كشته خواهيد شد : جادوگر گفت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  :فصل دوازدهم 
  نخستين نبرد پيتر    

  
سگهاي آبي و بچه هنگامي كه كوتوله و جادوگر سپيد مشغول چنين گفتگويي بودند ، كيلومترها دورتر از آنها 

از مدتها پيش كتهاي خز را پشت سرشان جا . ها به مكانهايي پا مي نهادند كه برايشان مانند رويايي شيرين بود 
! يا واي ، گل استكاني! يك ماهي خوار آنجاست ! گذاشته بودند ؛ و حاال حتي به همديگر نمي گفتند نگاه كن 

  !  گوش دهيد يا اين بوي خوب چي بود ؟ يا به آن باسترك
در سكوت راه مي رفتند و در عبور از تكه زمينهاي گرم از نور خورشيد ، به بيشه هاي سبز و خنك مي رسيدند 
و دوباره به فضاهاي باز و خزه پوش پهناوري پا مي گذاشتند كه نارونهاي بلند ، بر فرازشان بامي از برگ ساخته 

رنگيهاي گلدار عبور مي كردند و از بين درختهاي زالزالك كه رايحه بود ؛ و بعد از كنار توده هاي انبوه انگور ف
  .هوش ربايي داشتند ، مي گذشتند و همه اينها را مزه مزه مي كردند 

آنها هم وقتي كه ديدند زمستان دارد ناپديد مي شود و تمام جنگل طي چند ساعت از زمستان مي گذرد و به 
آنها مانند خود جادوگر حتي به طور حتم نمي دانستند وقتي كه . ند بهار مي رسد ، مثل ادموند شگفت زده شد

اصالن به نارنيا بيايد اين اتفاق مي افتد ؛ اما همه مي دانستند كه جادوي جادوگر زمستان را بي پايان كرده است ؛ 
ه است و كارش و بنابراين همه مي دانستند اكنون كه اين بهار سحرآميز آغاز شده ، در كار جادوگر گرهي افتاد

بدجوري خراب شده است ؛ و پس از آنكه مدتي آب شدن برف ادامه يافت همه فهميدند كه جادوگر نمي 
بنابراين ديگر چندان عجله نمي كردند و بيشتر و طوالني تر استراحت مي . تواند از سورتمه اش استفاده كند 

فقط كند پيش مي رفتند و مثل زماني كه . د راه بروند البته كامالً خسته بودند ؛ ولي نه آنقدر كه نتوانن. كردند 
انسان به پايان روز بلندي مي رسد كه در هواي آزاد گذرانده است ، خيلي احساس خواب آلودگي و آرامش 

  .سوزان روي يك پاشنه اش تاول كوچكي داشت . مي كردند 
 راست و به سمت جنوب مي پيچيدند مدتي پيش مسير رودخانه بزرگ را ترك كرده بودند ؛ چون بايد كمي به

تا به ميز سنگي برسند و حتي اگر راهشان اين نبود ، نمي توانستند وقتي كه آب شدن برف آغاز شد ، در دره 
كنار رودخانه پيش بروند ؛ چون با آن همه برف ذوب شده چندان طول نمي كشيد كه رودخانه طغيان مي كرد 

  . راهشان را به زير آب فرو مي برد و سيالبي شگفت انگيز ، غرّان و زرد
 و اينك خورشيد داشت پايين مي رفت و نورش سرختر مي شد و سايه ها قد مي كشيدند و گلها در فكر بسته 

  .شدن بودند 
  .فرصت زيادي نمانده است : آقاي سگ آبي گفت 

وشايند بود ، به باالي تپه و به و آنها را از روي خزه اي بسيار پر پشت و فنر مانند ، كه زير پاهاي خسته شان خ
در پايان آن روز . مكاني هدايت كرد كه در آنجا فقط درختهاي بلندي روييده بود كه بسيار از هم فاصله داشت 



دراز باال رفتن از تپه همه را به نفس نفس و هن هن انداخت ؛ و درست وقتي كه لوسي حيران مانده بود كه 
گونه مي تواند به نوك تپه برسد ، ناگهان همه باالي تپه بودند ؛ و چشم بدون يك استراحت طوالني ديگر چ

  :انداز آنها چنين بود 
بر فراز فضاي باز سرسبزي بودند كه از آنجا مي شد جنگل را ديد كه در هر سو تا جايي كه چشم كار مي كرد 

  .و مي جنبيد آنجا در سمت شرق ، چيزي داشت چشمك مي زد . گسترده بود ؛ مگر در جلو آنها 
  !دريا ! خدايا : پيتر نجواكنان به سوزان گفت 

تخته سنگ بزرگ بدسيمايي بود از سنگ خاكستري . ميز سنگي درست در وسط اين تپه باز مانند قرار داشت 
خيلي قديمي به نظر مي رسيد ؛ و در همه جاي آن خطها و . كه چهار سنگ عمودي آن را نگه مي داشت 

از نگاه كردن به آنها احساس .  شده بود كه مي توانست الفباي زباني ناشناخته باشد شكلهاي عجيبي كنده
چادري . سپس چادري را ديدند كه در يك طرف آن فضا برافراشته شده بود . عجيبي به انسان دست مي داد 

درخشيد و زيبا كه در زير نور آفتاب غروب ، زيباتر جلوه مي نمود و در دو سوي آن چون ابريشم زرد مي 
طنابهاي سرخ رنگ و ميخهاي عاج داشت ؛ و باالي آن ، برفراز يك تير چوبي ، پرچمي بود كه در نسيمي كه 

و شيري سرخ رنگ و برخاسته بر دو . از درياي دوردست مي وزيد و چهره آنها را نوازش مي داد در اهتزاز بود 
د از سمت راست خود صداي موسيقي شنيدند ؛ و در حالي كه به آن نگاه مي كردن. پا بر آن نقش بسته بود 

  .هنگامي كه به آن سو چرخيدند چيزي را ديدند كه براي ديدنش آمده بودند 
زنان درخت و . اصالن در ميان انبوهي از موجوداتي كه به شكل هالل ماه به گردش حلقه زده بودند ايستاده بود 

آنجا بودند و با سازهاي زهي ، ) ي آبي ناميده مي شوندكه در دنياي ما پريهاي جنگلي و پريها(زنان چشمه 
قسمت اسبي آنها شبيه به اسبهاي تنومند . چهار سنتور بزرگ هم در ميان آن جمع بود . موسيقي مي نواختند 

همچنين يك اسب تك شاخ ، . كشاورزي انگليسي بود و قسمت انساني آنها شبيه غولهاي عبوس اما زيبا بود 
ر آدم ، يك پليكان و يك عقاب ، و يك سگ بزرگ ديده مي شد و در كنار اصالن دو پلنگ يك گاو نر با س

  .ايستاده بودند كه يكي از آنها تاج اصالن و ديگري پرچم او را حمل مي كرد 
اما حاال از خود اصالن بگوييم ؛ سگهاي آبي و بچه ها وقتي او را ديدند نمي دانستند چه كار بكنند يا چه 

انسانهايي كه در نارنيا نبوده اند گاهي مي پندارند نمي شود چيزي در عين حال هم خوب باشد و هم . بگويند 
  .وحشتناك 

چون وقتي سعي كردند به چهره . اگر بچه ها قبالً اين طور فكر مي كردند ، ديگر چنين عقيده اي نداشتند 
ر ، جدي و مقاومت ناپذير را ديدند ؛ و اصالن نگاه كنند در يك نظر فقط يال زرين و چشماني بزرگ ، شاهوا

  .بعد فهميدند كه نمي توانند به او نگاه كنند و به لرزه افتادند 
  .برو جلو : آقاي سگ آبي پچ پچ كرد 

  .نه ، اول تو : پيتر پچ پچ كرد 
  .نه ، پسران آدم پيش از حيوانات : آقاي سگ آبي دوباره پچ پچ كرد 

  . ، چطور است تو بروي ؟ اول خانمها سوزان: پيتر دوباره پچ پچ كرد 



  .نه تو از همه بزرگتري : سوزان گفت 
سرانجام پيتر دريافت كه خودش بايد . و البته هرچه بيشتر به اين كار ادامه مي دادند ، بيشتر دستپاچه مي شدند 

. بياييد : ران گفت سپس شمشيرش را بيرون كشيد و آن را به نشانه سالم باال برد و شتابان به ديگ. جلو برود 
  .خودتان را جمع و جور كنيد 
  .ما آمده ايم ، اصالن : و به سوي شير رفت و گفت 

خوش آمديد آقاي . خوش آمديد سوزان و لوسي ، دختران حوا . خوش آمدي پيتر ، پسر آدم : اصالن گفت 
  .سگ آبي و خانم سگ آبي 

اكنون آنها احساس شادي و آرامش مي . ز ميان برد صداي اصالن گرم و پرطنين بود و بي قراري آنها را ا
  .كردند و برايشان ناراحت كننده نبود كه ساكت بياستند و چيزي نگويند 

  پس چهارمي كجاست ؟: اصالن پرسيد 
  .اي اصالن ، او سعي كرده به آنها خيانت كند و به جادوگر سپيد پيوسته است : آقاي سگ آبي گفت 
من از دستش خشمگين شدم و فكر مي . تا حدي تقصير من بود اصالن : ر كرد بگويد و بعد چيزي پيتر را وادا

  .كنم به او كمك كرد كه فريب بخورد 
. و اصالن براي بخشودن يا سرزنش كردن او هيچ نگفت ؛ فقط ايستاد و با چشمان بزرگ زرينش به او نگاه كرد 

  .و به نظر همه چنين مي آمد كه حرفي براي گفتن نيست 
  خواهش مي كنم ، اصالن ، آيا براي نجات ادموند مي شود كاري كرد ؟: وسي گفت ل

از هيچ كاري كوتاهي نخواهد شد ، اما ممكن است نجات او دشوارتر از آن باشد كه شما فكر : اصالن گفت 
  .مي كنيد 

 باشكوه ، نيرومند و تا آن لحظه لوسي در اين فكر بود كه چهره اصالن چقدر. و بعد دوباره مدتي خاموش ماند 
اما لحظه اي بعد اين حالت . پر از آرامش است ؛ حاال ناگهان متوجه شد كه اصالن چقدر اندوهگين هم هست 

چه ناخنهاي وحشتناكي : لوسي فكر كرد . شير يالش را تكان داد و پنجه هايش را به هم زد . كامالً از بين رفت 
  !كند آن وقت چه مي شد اگر بلد نبود چگونه آنها را جمع ! دارد 

  . خانمها اين دختران حوا را به چادر ببريد و به آنها برسيد . به هر حال مقدمات جشن را آماده كنيد : شير گفت 
پسر آدم ، بيا تا دورنماي : هنگامي كه دخترها رفتند ، اصالن پنجه سنگينش را روي شانه پيتر گذاشت و گفت 

  .ان دهم قصر فرمانروايي ات را به تو نش
آنجا ، منظره زيبايي در برابر . و پيتر با شمشير برهنه اي كه هنوز در دستش بود همراه شير به لبه شرقي تپه رفت 

خورشيد پشت سرشان در حال غروب بود و همه پهنه پايين دستشان غرق در نور . چشمانشان گشوده شد 
ت رود بزرگ كه مانند ماري نقره اي پيچ و تاب مي شامگاهي بود ؛ جنگلها و تپه ها و دره ها و بخش پايين دس

و در آن سوي تمام اينها ، كيلومترها دورتر ، دريا ديده مي شد ، و بر فراز دريا آسمان گسترده ، پر از . خورد 
و درست در جايي كه نارنيا به دريا مي . ابرهايي بود كه از بازتاب نور خورشيد غروب صورتي رنگ شده بود 

 حقيقت در دهانه ورود رود بزرگ به دريا ، چيزي بر تپه اي كوچك مي درخشيد ، كه چيزي جز رسيد ؛ در



يك قصر نبود ؛ و البته همه پنجره هايي كه رو به پيتر قرار داشت ، در زير نور غروب خورشيد مي درخشيد ؛ و 
  .حل دريا نشسته بود از آن فاصله دور تمام قصر به نظر پيتر چون ستاره بزرگي جلوه مي كرد كه در سا

اي انسان ، آن كايرپاراول چهار تاج و تخت است كه تو بايد به عنوان فرمانروا بر يكي از آنها : اصالن گفت 
  .من آن را به تو نشان مي دهم ؛ زيرا تو فرزند ارشدي و فرمانرواي بزرگ بقيه خواهي بود . بنشيني 

صدا مانند . حظه صدايي عجيب ناگهان سكوت را بر هم زد و يك بار ديگر پيتر خاموش ماند ؛ زيرا در آن ل
  .صداي شيپور بود ، اما پرطنين تر 

اگر تصور خُرخُر كردن شير بي احترامي به شيرها نباشد ، بايد بگويم كه اصالن با صدايي آن قدر آهسته كه 
  .صداي شيپور خواهر تو است : تقريباً به خُرخُر مي مانست به پيتر گفت 

 پيتر متوجه نشد كه چه اتفاقي افتاده است ؛ بعد وقتي كه ديد تمام موجودات ديگر به جنب و جوش لحظه اي
برگرديد و بگذاريد شاهزاده دالوري اش را نشان : افتاده اند و شنيد كه اصالن با تكان دادن پنجه اش مي گويد 

  .آنجا منظره اي ترسناك ديد فهميد چه چيزي روي داده است و بسرعت به سوي چادر دويد ؛ و در ! دهد 
لوسي با تندترين سرعتي كه پاهاي كوتاهش . پريهاي آبي و پريهاي جنگلي سراسيمه به هر سو مي دويدند 

سپس پيتر سوزان را ديد كه به . اجازه مي داد به سوي او مي دويد و چهره اش مانند يك كاغذ سفيد شده بود 
. شيد ؛ در حاليكه جانور عظيم خاكستري رنگي دنبالش كرده بود تنه درختي چسبيد و خودش را از آن باال ك

پيتر اول فكر كرد يك خرس سوزان را دنبال كرده است و بعد متوجه شد كه آن جانور شبيه يك سگ گله 
است ؛ هرچند خيلي بزرگتر از آن بود كه بتواند يك سگ باشد ؛ و خوب كه نگاه كرد فهميد كه يك گرگ 

 پاهاي عقبي خود ايستاده و پنجه هاي جلويي خود را به تنه درخت زده و دندانهايش را است ؛ گرگي كه روي
سوزان نتوانسته بود از شاخه . به هم مي زند و در حالي كه تمام موهاي پشتش سيخ سيخ ايستاده است مي غرًد 

نهاي تيز گرگ قرار يك پايش طوري آويزان بود كه فقط يكي دو سانتيمتر باالتر از دندا. دوم باالتر رود 
پيتر نمي دانست چرا سوزان باالتر نمي رود يا حداقل شاخه محكمتري را نمي گيرد ، تا اينكه فهميد . داشت 

  .چيزي نمانده است كه سوزان از ترس غش كند و پايين بيفتد 
 اينها اما از. در حقيقت احساس مي كرد كه دارد از حال مي رود . پيتر چندان احساس شجاعت نمي كرد 

ناچار به سوي آن هيوال حمله برد و با شمشير به پهلوي او نشانه رفت . گذشته مجبور بود كه دست به كاري بزند 
.  

گرگ بسرعت برق جاخالي داد و ضربه شمشير به او نخورد ؛ چشمهايش شعله ور بود و دهانش از زوزه خشم 
. شود زوزه بكشد ، بي درنگ گلوي پيتر را دريده بود اگر آن قدر عصباني نبود كه ناچار . گشاد و باز شده بود 

پيتر فرصت داشت شمشيرش را پايين بياورد و . گرچه همه اينها سريعتر از آن رخ داد كه پيتر بتواند فكري بكند 
آنگاه لحظه اي هولناك و پراغتشاش فرا رسيد كه چيزي . آن را با نيرويي هرچه بيشتر به قلب جانور فرو كند 

پيتر در كشمكش و تقال بود و گرگ نه زنده به نظر مي رسيد و نه مرده ، و دندانهاي بيرون . ابوس بود شبيه ك
يك لحظه بعد پيتر به خود . زده اش به پيشاني پيتر ضربه زد ، و همه چيز در خون و گرما و مو ، غوطه ور شد 



 است و دارد از چهره و چشمهاي خود آمد و ديد كه هيوال مرده و او شمشيرش را از سينه گرگ بيرون كشيده
  .پيتر بسيار خسته بود . عرق پاك مي كند 

او و پيتر وقتي كه به هم رسيدند هر دو مي لرزيدند و من نمي . چند لحظه بعد ، سوزان از درخت پايين آمد 
  .اما در نارنيا هيچ كاري بيشتر از اين كار بد نيست . گويم كه بوسه و گريه شوق در كار نبود 

. يك گرگ ديگر در بيشه مي بينم ! عقابها ! سنتورها ! زود ! زود : صداي فرياد مانندِ اصالن به گوش رسيد 
حاال نوبت شماست كه . مي رود پيش اربابش ! همين االن گريخت ، همه به دنبالش برويد . آنجا ، پشت شما 

  .جادوگر را پيدا كنيد و چهارمين پسر آدم را نجات دهيد 
رنگ با صداي غرش سمها و ضربه بالها ، تعدادس از تندپاترين موجودات در هوايي كه دم به دم تاريكتر و بي د

  .مي شد ناپديد شدند 
فراموش كرده : اصالن گفت . پيتر كه هنوز نفسش خوب جا نيامده بود ، برگشت و اصالن را در كنار خود ديد 

  .اي شمشيرت را تميز كني 
رخشان شمشيرش نگاه كرد و ديد غرق در خون گرگ است ، با چهره برافروخته از شرم ، پيتر وقتي كه به تيغه د

  .خم شد و شمشيرش را روي علفها كشيد تا كامالً تميز شد و بعد آن را با كتش خوب خشك كرد 
  .پسر آدم ، شمشيرت را به من بده و زانو بزن : اصالن گفت 

برخيز عاليجناب پيتر بالي جان : تيغه شمشير را به او زد و گفت و هنگامي كه پيتر زانو زد ، اصالن طرف پهن 
  . و هر اتفاقي بيفتد ، هرگز فراموش نكن كه شمشيرت را پاك كني . فنريس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  :فصل سيزدهم 
  جادويي كهن از ابتداي زمان    

  
 اجبار بسيار بيشتر از آن راه رفت كه تصور پس از اينكه ادموند به.  اينك بايد دنباله كار ادموند را پي بگيريم 

مي كرد كسي بتواند در تمام عمرش آن قدر راه برود ، جادوگر سرانجام در دره اي تاريك كه پر از سايه هاي 
ادموند بي درنگ خود را روي زمين رها كرد و با صورت دراز كشيد و . صنوبر و سرخ دار بود توقف كرد 

بيش از آن خسته .  اتفاقي بيفتد ، فقط دلش مي خواست بگذارند راحت بخوابد برايش مهم نبود كه ديگر چه
جادوگر و كوتوله با صداي آهسته در نزدكي او داشتند با . بود كه حتي توجه كند چقدر گرسنه و تشنه است 

  .هم حرف مي زدند 
  .ز سنگي رسيده باشند آنها بايد تا حاال به مي. نه ، ديگر فايده اي ندارد ، اي ملكه : كوتوله گفت 

  .شايد گرگ بوي ما را بشنود و برايمان خبري بياورد : جادوگر گفت 
  .اگر هم خبر بياورد ، خبرهاي خوبي نخواهد بود : كوتوله گفت 

اگر فقط سه تا از آن تختها پر شود چطور ؟ پيشگويي كامل . چهار تخت و تاج در كايرپاراول : جادوگر گفت 
  .نمي شود 
  حاال كه او اينجاست چه فرقي مي كند ؟: فت كوتوله گ

  .كوتوله حتي جرئت نمي كرد نام اصالن را جلو بانويش بر زبان بياورد 
  .و بعد ، ما در كاير به آن سه نفر حمله مي كنيم . ممكن است مدت طوالني نماند : 

  .ي معامله نگه داريم برا) و به ادموند لگد زد(شايد بهتر باشد اين يكي را : كوتوله گفت 
  .و به اين طريق او را نجات دهيم ! بله : جادوگر با لحن سرزنش آميزي گفت 

  .پس بهتر است بدون معطلي آنچه را بايد بكنيم انجام دهيم : كوتوله گفت 
اين جور كارها . آنجا محل مناسبي است . دوست دارم اين كار روي ميز سنگي انجام شود : جادوگر گفت 
  .م شده است هميشه آنجا انجا

  .خيلي طول مي كشد تا دوباره آن طور كه بايد از سفره سنگي استفاده شود : كوتوله گفت 
  .درست است ، پس من شروع خواهم كرد : جادوگر گفت 

  .اما پيش از آنكه جادوگر دست به كار شود ، گرگي غرش كنان و با شتاب به سوي آنها آمد 
من . آنها ، آنها فرمانده من ، فنريس اولف را كشته اند . سنگي همراه او هستند همه در ميز . من آنها را ديده ام : 

  !فرار كنيد ! فرار كنيد . يكي از پسرهاي آدم او را كشت . در بيشه پنهان شده بودم و همه چيز را ديدم 
تر خودشان را به زود برو ، همه افرادت را احضار كن كه هر چه زود. نه ، نيازي به فرار نيست : جادوگر گفت 

. همه ديدها و آدمهاي گرگ شده و ارواح آن درختهايي را كه طرفدار ما هستند احضار كن . اينجا برسانند 
در اسطوره هاي يوناني آدمي است با سر گاو كه از گوشت انسان (غولها ، لولوها ، و آدم خورها و مينوتورها 



 مگر جادوي خود را از دست داده ام كه از برابر آنها بگريزم .ما خواهيم جنگيد . را احضار كن ) تغذيه مي كند
؟ مگر صف آنها به محضي كه به اينجا برسند به سنگ تبديل نخواهد شد ؟ زود برو ، من كار كوچكي دارم كه 

  .مي خواهم تا تو برگردي آن را تمام كنم 
  .جانور بزرگ سرش را خم كرد ، برگشت و به تاخت دور شد 

  .بهتر است روي تنه درخت بگذاريمش . ما ميزي نداريم ، بگذار ببينم !  اكنون :جادوگر گفت 
سپس كوتوله پشت او را به درختي تكيه داد و او را . ادموند دريافت كه به زور وادار به سرپا ايستادن مي شود 

نه بود و سپيدي بازوهايش در زير شنل بره. ادموند ديد كه جادوگر دارد شنلش را در مي آورد . محكم بست 
  . وحشتناكي داشت 

  .قرباني را آماده كن : جادوگر گفت 
آن گاه در موهاي ادموند . و كوتوله يقه ادموند را باز كرد و پيراهنش را تا نزديك شانه هايش پايين كشيد 
 صدايي در آن لحظه ادموند. چنگ انداخت و سرش را عقب كشيد تا ادموند ناچار شود چانه اش را باال بياورد 

صدا ، صداي . اول نتوانست بفهمد صداي چيست ؛ ولي لحظه اي بعد فهميد . قيژ ... قيژ ... عجيب شنيد ؛ قيژ 
  !چاقويي بود كه داشت تيز مي شد 

صداي سم ضربه ها و ضربه به هم خوردن بال و جيغ . در همان موقع فريادهاي بلندي از هر سو به گوشش رسيد 
بازوهاي نيرومندي او را در ميان گرفته بود و . لوغ شد ؛ فهميد كه بازش كرده اند و دور و برش ش. جادوگر 

كمي نوشيدني به او ... بگذاريد دراز بكشد : صداهاي رسا و مهرباني شنيد كه چيزهايي از اين قبيل ميگفتند 
  . يك دقيقه ديگر حالت خوب مي شود ... حاال آرام باش ... اين را بنوش ... بدهيد 
چه كسي جادوگر را :  ادموند شنيد كه آنها دارند با همديگر حرف مي زنند و چيزهايي مي گفتند مثل سپس

من ... من بعد از اينكه چاقو را از دستش انداختم ديگر او را نديدم ... من فكر كردم تو او را گرفته اي ... گرفته؟ 
يك نفر كه نمي تواند در آن واحد متوجه ...  ؟ منظورت اين است كه جادوگر فرار كرده... دنبال كوتوله بودم 

  !آن چيست ؟ آه ، متاسفم فقط يك كنده كهنه درخت است ... همه چيز باشد 
پس از نجات ادموند ، سنتورها و اسبهاي تك شاخ و . از اين لحظه به بعد ادموند غش كرد و چيزي نفهميد 

اما .  ميز سنگي راه افتادند و ادموند را با خود بردند آهوها و پرنده هايي كه گروه نجات بودند ، همه به طرف
  . اگر مي توانستند ببينند كه پس از رفتنشان چه اتفاقي در آن دره رخ داد ، فكر مي كنم شگفت زده مي شدند 

دره كامالً آرام بود و اكنون ماه مي درخشيد ؛ اگر شما آنجا بوديد مي ديديد كه نور ماه بر كنده كهنه يك 
اما اگر با دقت به نگاه كردن ادامه مي داديد ، كم كم در .  و بر يك سنگ نه چندان بزرگ مي درخشيد درخت

و بعد متوجه مي شديد كه كنده براستي به مرد چاق و . مي يافتيد كه هم كنده درخت و هم سنگ غير عادي اند 
 مي كرديد مي ديديد كه كنده كوچكي شبيه است كه روي زمين چمباتمه زده است ، و اگر مدت زيادي نگاه

تكان مي خورد و به سوي سنگ مي رود و سنگ مي نشيند و با كنده حرف مي زند ، زيرا در حقيقت كنده و 
بخشي از جادوي جادگر اين بود كه مي توانست هر چيز را به هر شكلي كه . سنگ جادوگر و كوتوله بودند 



اشت كه در همان لحظه اي كه چاقو از دستش افتاد اين مي خواست درآورد ؛ و جادوگر اين حضور ذهن را د
  .او همچنين چوب جادوگري خود را نگه داشته بود و اينك چوب نيز سالم مانده بود . جادو را به كار گيرد 

صبح روز بعد ، بچه هاي ديگر كه در چادر روي كپه اي بالش خوابيده بودند ، همين كه از خواب بيدار شدند ، 
كه از خانم سگ آبي شنيدند اين بود كه برادرشان نجات يافته و اواخر شب گذشته به اردوگاه اولين چيزي 

بچه ها به محض اينكه صبحانه خوردند همه از چادر بيرون رفتند . آورده شده است ؛ و حاال پيش اصالن است 
  . يس راه مي روند و ديدند كه اصالن و ادموند با يكديگر و جدا از بقيه مالزمان دارند در علفهاي خ

كه اصالن به ادموند چه مي گفت ، اما گفتگويي بود ) و هيچ كس هيچ وقت نشنيد(نيازي نيست به شما بگويم 
با نزديك شدن ديگران ، اصالن به سويشان برگشت و ادموند را همراه . كه ادموند هرگز آن را فراموش نكرد 

  . م نيست از آنچه گذشته با او حرف بزنيد الز... برادرتان اينجاست ، و : خود آورد و گفت 
  .متاسفم : ادموند با يك يك آنها دست داد و به يك يك آنها به نوبت گفت 

  .مهم نيست : و همه جواب دادند 
 كه چنين چيزي –و با جان و دل مي خواستند چيزي بگويند كه ثابت كنند همه دوباره با او دوست هستند 

اما پيش از آنكه حسابي دستپاچه . ه هيچ كس هيچ حرفي براي گفتن پيدا نمي كرد  و البت–طبيعي و عادي است 
عاليجناب ، پيكي از سوي دشمن آمده و درخواست : و معذب شوند ، يكي از پلنگها پيش اصالن آمد و گفت 

  .مالقات دارد 
  .بگذاريد بيايد : اصالن گفت 

  .پلنگ رفت و بزودي همراه كوتوله جادوگر بازگشت 
  فرزند خاك ، پيغام تو چيست ؟: الن پرسيد اص

ملكه نارنيا و امپراتريس جزيره هاي لون ، امان مي طلبد و مايل است به اينجا بيايد و با شما : كوتوله پاسخ داد 
  .درباره موضوعي صحبت كند كه همان قدر به نفع شماست كه به نفع خود اوست 

  .ه رويي چ! ملكه نارنيا ، راستي : آقاي سگ آبي گفت 
در حال . بزودي همه نامها به صاحبان شايسته آنها بازگردانده خواهد شد . آرام باش سگ آبي : اصالن گفت 

اي پسر خاك به اربابت بگو كه من امنيت او را تضمين مي كنم . حاضر ، ما در مورد اسمها بحث نخواهيم كرد 
   . ، به اين شرط كه چوب جادوگري خود را در آن بلوط بگذارد

لوسي . اين شرط پذيرفته شد و دو پلنگ به همراه كوتوله رفتند كه مراقب باشند شرايط بدرستي اجرا شود 
  اگر جادوگر دو پلنگ را سنگ كند چه ؟: آهسته به پيتر گفت 

به هر حال ، همينطور كه راه مي رفتند موهاي پشتشان سيخ . فكر مي كنم چنين فكري به سر خود پلنگها نيز آمد 
  .ده بود و دمهايشان مثل دم گربه اي كه چشمش به سگ بيگانه اي مي افتد ، براق شده بود ش

  .اتفاقي نمي افتد ؛ اگر مي افتاد اصالن آنها را نمي فرستاد : پيتر در جواب لوسي گفت 
 او را نديده بودند سه تا از بچه ها كه قبالً. چند دقيقه بعد جادوگر به بلندترين نقطه تپه آمد و جلو اصالن ايستاد 

، با ديدن چهره او لرزه بر اندامشان افتاد ؛ و از ميان همه حيواناتي كه در آنجا حضور داشتند همهمه خفه اي 



تنها كساني كه به نظر مي رسيد . با اينكه خورشيد درخشان بود ، همه ناگهان احساس سرما كردند . برخاست 
 ديدن آن دو چهره متفاوت ، چهره زرين و چهره سپيد چون مرده ، .آسوده اند ، خود اصالن و جادوگر بودند 

جادوگر درست به چشمهاي اصالن نگاه نمي كرد ؛ و بخصوص . آن قدر نزديك به هم ، عجيب ترين چيز بود 
  .خانم سگ آبي متوجه اين نكته شد 

  .اصالن ، تو در اينجا يك خائن داري : جادوگر گفت 
اما ادموند پس از همه آنچه از سر گذرانده بود و پس از . نظور جادوگر ادموند است البته همه مي دانستند كه م

به نظر مي . گفتگوي آن روز صبح با اصالن ، ديگر به خودش فكر نمي كرد ؛ فقط به اصالن نگاه مي كرد 
  . رسيد آنچه جادوگر مي گويد براي ادموند اهميتي ندارد 

  .ه تو نبوده خوب ، خيانت او بر علي: اصالن گفت 
  جادوي كهن را فراموش كرده اي ؟: جادوگر پرسيد 

  .فرض كنيم فراموش كرده ام ، به ما بگو اين جادوي كهن چيست : اصالن بسيار جدي جواب داد 
به شما بگويم ؟ به شما بگويم روي آن ميز سنگي كه در كنار ماست : صداي جادوگر ناگهان تيزتر شد و گفت 

شما بگويم با حروفي به ژرفاي يك نيزه بر تنه درخت زبان گنجشك جهان چه نوشته شده ؟ چه نوشته شده ؟ به 
به شما بگويم بر عصاي سلطنتي امپراتور آن سوي دريا ، چه نوشته شده ؟ حداقل تو از جادويي كه امپراتور در 

قانوني من متعلق به من است و مي داني كه هر خائني به عنوان اسير . ابتداي زمان در نارنيا برقرار كرد با خبري 
  .براي هر خيانتي من حق كشتن دارم 

حاال مي .  چون دژخيم امپراتور بودي –آه ، پس اين طوري خودت را ملكه پنداشتي : آقاي سگ آبي گفت 
  .فهمم 

  .آرام باش ، سگ آبي : اصالن با غرش بسيار آهسته اي گفت 
  .خون او مال من است . زندگي او به من عطا شده است .  من است بنابراين ، آن انسان مال: جادوگر ادامه داد 

  .پس بيا و او را بگير : گاو نري كه سر آدم داشت ماق بلندي كشيد و گفت 
احمق ، واقعاً فكر مي كني اربابت مي : جادوگر لبخند وحشيانه اي زد و با صدايي كه تقريباً زوزه بود ، گفت 

او مي داند كه اگر طبق آنچه قانون مي . و بهتر از اينها جادوي كهن را مي شناسد تواند با زور حق مرا بدزد ؟ ا
  .گويد من قرباني نگيرم ، نارنيا ويران مي گردد و در آتش و آب نيست و نابود مي شود 

  .كامالً درست است ، من اين را انكار نمي كنم : اصالن گفت 
وانيم ، منظورم اين نيست كه تو چنين كاري را نخواهي كرد نمي ت! آه اصالن : سوزان در گوش شير نجوا كرد 

  ، مگر نه ؟ نمي توانيم براي جادوي كهن فكري بكنيم ؟ هيچ چيز وجود ندارد كه تو بر عليه آن به كار ببري ؟
چيزي بر عليه جادوي : اصالن با چهره اي كه چيزي شبيه اخم در آن بود ، رو به سوي سوزان كرد و گفت 

  ؟امپراتور 
ادموند در طرف ديگر اصالن بود و تمام مدت به چهره . و ديگر هيچ كس هرگز اين پيشنهاد را به اصالن نكرد 

او احساسي فرو خورده داشت و نمي دانست بايد چيزي بگويد يا نه ؛ اما لحظه اي بعد . اصالن نگاه مي كرد 



بماند و بموقع كاري انجام بدهد كه به او گفته احساس كرد كه از او انتظار انجام كاري ندارند جز اينكه منتظر 
  .شده بود 

  .من با جادوگر تنها صحبت خواهم كرد . همه عقب برويد : اصالن گفت 
اين زمان انتظار و سرگرداني كه شير و جادوگر با صداي آهسته با هم صحبت مي كردند ، . همه اطاعت كردند 

  .آه ادموند : لوسي گفت . زماني وحشتناك بود 
سگهاي آبي پنجه هاي يكديگر را . پيتر به ديگران پشت كرد و به درياي دوردست خيره شد . و زد زير گريه 

ولي سرانجام همه كامالً ساكت . گرفتند و با گردن كج ايستادند ، سنتورها ، ناآرام سمهايشان را به زمين كوفتند 
زنبور عسل يا صداي بال پرندگان جنگل شدند ، به طوري كه مي شد حتي صداي كوچكي مثل بال زدن يك 

  .و گفتگوي بين اصالن و جادوگر سپيد هنوز ادامه داشت . پايين تپه ، يا خش خش برگها در باد را شنيد 
او از . همه مي توانيد برگرديد اينجا ؛ موضوع را حل كرده ام : او گفت . سرانجام صداي اصالن را شنيدند 
  .ظر كرده است ادعايش بر خون برادرتان صرف ن

و به . و در سراسر تپه صدايي شنيده شد كه گويي صداي آزاد شدن نفسهايي بود كه در سينه حبس شده بودند 
جادوگر كه نگاهش از شادي درنده . دنبال آن زمزمه صحبت بلند شد و همه به سوي تخت اصالن برگشتند 

اما از كجا بدانم كه سر قولت : اد و گفت خويي سرشار بود و از محل گفتگو با اصالن بر مي گشت ، ايست
  خواهي ايستاد ؟

اصالن از روي تختش نيم خيز شد و غرًيد ؛ و دهان بزرگش گشاد و گشادتر شد و غرشش بلند و بلندتر ، 
  . جادوگر كه دهانش باز مانده بود پس از لحظه اي خيره شدن ، دامنش را جمع كرد و بسرعت فرار كرد 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  :فصل چهاردهم 
  پيروزي جادوگر

  
اكنون بي درنگ بايد از اين مكان برويم ؛ اينجا براي انجام كارهاي : همين كه جادوگر رفت ، اصالن گفت 

  .امشب در پاياب برونا اردو خواهيم زد . ديگر مورد نياز خواهد بود 
ل و فصل كرده است ؛ اما بي شك همه دلشان مي خواست از او بپرسند كه چگونه موضوع را با جادوگر ح

چهره اصالن عبوس و جدي بود و طنين غرش او هنوز در گوششان باقي بود ؛ و هيچ كس جرئت نكرد از او 
  .چيزي بپرسد 

، ) چون آفتاب داغ شده بود و علفها را خشك كرده بود(پس از اينكه در فضاي باز باالي تپه غذا خوردند 
پيش از ساعت دو به راه افتادند و يك مسير شمال . ها سرگرم شدند مدتي به جمع كردن چادر و بستن اسباب

  .غربي را در پيش گرفتند و چون راهشان دور نبود آهسته و بي شتاب مي رفتند 
به محض اينكه : او گفت . در طول نخستين بخش سفر ، اصالن نقشه لشكركشي خود را براي پيتر شرح داد 

 كند تقريباً بي ترديد مي توان گفت كه با دار و دسته اش به خانه او باز جادوگر كارش را در اين نواحي تمام
ممكن است كه تو بتواني جلو او را بگيري و از . مي گردند و خودشان را براي محاصره آماده مي كنند 

  .رسيدنش به خانه جلوگيري كني ؛ شايد هم از عهده اين كار برنيايي 
 كشيد ؛ يكي براي نبرد با جادوگر و افرادش در جنگل و يكي براي حمله آن گاه اصالن طرح دو نقشه جنگي را

و در تمام اين مدت ، پيتر را راهنمايي مي كرد كه چگونه عمليات را رهبري كند و جمله هايي از . به قصر او 
انهايت را مامور بايد ديده ب... بايد سنتورهايت را فالن جا و به همان جا مستقر كني : اين قبيل به زبان مي آورد 

  .كني كه مراقب همه حركات جادوگر باشند و آگاه باشي كه مي خواهد چنين كند و چنان كند 
  اصالن تو خودت هم آنجا خواهي بود ؟: سرانجام پيتر گفت 

  .نمي توانم قولي به تو بدهم : شير جواب داد 
ن و لوسي با اصالن بودند ؛ اصالن زياد در قسمت آخر سفر بيشتر سوزا. و به راهنمايي كردن پيتر ادامه داد 

  . حرف نمي زد و به نظر مي رسيد كه غمگين است 
اين . هنوز آفتاب غروب نكرده بود كه به جايي رسيدند كه بستر رودخانه پهن شده بود و آب كم عمق بود 

  .محل ، پاياب برونا بود و اصالن دستور داد در اين سوي آب اردو بزنند 
  ر نيست در آن سو ارو بزنيم ، چون ممكن است او به ما شبيخون بزند ؟بهت: پيتر گفت 

ها ؟ چي : اصالن كه به نظر مي رسيد فكرش جاي ديگري است ، با تكاني يال باشكوهش را بلند كرد و گفت 
  گفتي ؟

او .  ، نه نه: اصالن با صدايي گرفته ، طوري كه گويي اهميتي ندارد ، گفت . پيتر دوباره حرفش را تكرار كرد 
  .امشب حمله نخواهد كرد 



يك سرباز بايد همين طور فكر كند . به هر حال فكر خوبي بود : بعد آه عميقي كشيد و دنباله حرفش را گرفت 
  .اما واقعاً مهم نيست . 

  .آن روز عصر ، حالت غمزده اصالن بر همه تاثير گذاشت . بنابراين شروع كردند به اردو زدن 
 انديشه كه خودش بايد جنگي را رهبري كند احساس ناراحتي مي كرد ؛ اينكه ممكن بود اصالن پيتر نيز از اين

همه حس مي كردند . شام آن شب شامي آرام بود . در جنگ حضور نداشته باشد ، برايش ضربه اي بزرگ بود 
ه تازه آغاز گويي زمان خوشي ك. كه شب گذشته يا حتي صبح همان روز چقدر با آن شب متفاوت بوده است 

  .شده بود ، هم اكنون داشت به پايان مي رسيد 
و پس از اينكه بارها و بارها . اين احساس آن قدر بر سوزان اثر گذاشت كه وقتي به بستر رفت نتوانست بخوابد 

  .گوسفند شمرد ، صداي آه بلند لوسي و غلت زدن او را در تاريكي در كنار خودش شنيد 
  ي تواني بخوابي ؟تو هم نم: سوزان پرسيد 

  ببين سوزان ؟. نه ، فكر مي كردم تو خوابي : لوسي جواب داد 
  چه مي خواهي بگويي ؟: 
  .من احساس وحشناكي دارم ، انگار چيزي روي ما سنگيني مي كند : 
  .راستي ؟ راستش را بخواهي من هم همين احساس را دارم : 

وحشتناكي قرار است براي او اتفاق بيفتد ، يا او مي خواهد يا چيز . از فكر اصالن بيرون نمي آيم : لوسي گفت 
  .دست به كار وحشتناكي بزند 

موضوع چه بود كه گفت با ما در جنگ ! لوسي . تمام بعدازظهر اصالن يك طوري آشفته بود : سوزان گفت 
  شركت نمي كند ؟ تو كه فكر نمي كني او در برود و امشب ما را رها كند ، مگر نه ؟

  حاال كجاست ؟ آيا توي چادر است ؟: فت لوسي گ
  .فكر نمي كنم : 
  .شايد او را ببينيم . بيا برويم بيرون و نگاهي بيندازيم ! سوزان : 

اينجا هم كه هستيم نمي توانيم از فكر او بيرون بياييم و خواب به چشممان نمي . باشد ، برويم : سوزان گفت 
  .آيد 

  . راهي پيدا كردند و از چادر بيرون خزيدند دو دختر ، خيلي آرام از ميان بقيه
نور ماه درخشان بود و همه چيز آرام ، و بجز صداي آواي رودخانه كه از برخورد آب و سنگها بر مي خاست 

  .صدايي به گوش نمي رسيد 
  !نگاه كن : بعد ناگهان سوزان بازوي لوسي را گرفت و گفت 
آغاز مي شد ، شير را ديدند كه آهسته دارد از آنها دور مي در آن سوي محوطه اردوگاه ، جايي كه درختها 

  .دخترها بدون اينكه كلمه اي به زبان بياورند او را دنبال كردند . شود و به درون جنگل مي رود 
اصالن از شيب دره اي كه رودخانه در آن قرار داشت باال رفت ؛ و بعد كمي به چپ پيچيد ؛ و اين راه درست 

  .كه آن روز بعدازظهر پشت سر گذاشته بودند و از تپه ميز سنگي به پاياب برونا آمده بودند همان راهي بود 



شير مي رفت و آنها را كه پاهايشان از شبنم خيس شده بود در سايه هاي تاريك و در مهتاب پريده رنگ به 
سرش پايين و دمش . ود شير با آن اصالني كه آنها مي شناختند تا حدودي فرق كرده ب. دنبال خود مي كشاند 

آن گاه وقتي كه از محل هموار و بي درختي . آهسته قدم بر مي داشت ؛ گويي بسيار خسته بود . آويزان بود 
فايده . عبور مي كردند كه سايه اي براي پنهان كردن آنها نداشت ، اصالن ايستاد و به دور و بر خود نگاه كرد 

آه بچه ها ، بچه : هنگامي كه نزديكتر شدند اصالن گفت . الن رفتند اي نداشت كه فرار كنند ؛ پس به سوي اص
  ها ، چرا به دنبال من مي آييد ؟

  .نمي توانستيم بخوابيم : لوسي گفت 
و بعد با اطمينان احساس كرد كه ديگر الزم نيست چيزي بگويد ، چون اصالن خودش مي داند كه در سر آنها 

  .چه مي گذرد 
   ما هم با تو بياييم ، به هر كجا كه مي روي ؟ممكن است: سوزان گفت 
  .خوب : اصالن گفت 

بله ، مي . چنين شبي از داشتن همراه خوشحال مي شوم : بعد گفت . و به نظر مي رسيد فكرش مشغول است 
  .توانيد بياييد ، به شرطي كه وقتي من گفتم ، بايستيد و بعد بگذاريد خودم تنها بروم 

  . متشكريم ، متشكريم ، اين كار را مي كنيم آه ،: دو دختر گفتند 
اما اصالن چقدر آهسته راه مي رفت . دوباره به پيش رفتند و هر يك از دخترها در يك طرف شير راه مي رفت 

طولي نكشيد كه ايستاد و ناله . و سر باشكوه بزرگش چنان خم شده بود كه دماغش تقريباً به علفها مي خورد ! 
  .اي آهسته سر داد 

  چه شده ؟ نمي تواني به ما بگويي ؟! اصالن عزيز ! اصالن : لوسي گفت 
  اصالن عزيز ، آيا بيمار هستي ؟: سوزان پرسيد 
دستهايتان را روي يال من بگذاريد تا وجود شما را بيشتر احساس كنم و . نه ، من تنها و غمگينم : اصالن گفت 

  .بياييد با هم به همين شكل راه برويم 
 دست به كاري زدند كه از وقتي اصالن را ديده بودند آرزويش را داشتند ، اما هرگز بدون اجازه و دخترها

  .اصالن جرئت انجامش را نداشتند 
دستهاي سردشان را در درياي زيباي يال او فرو بردند و در حالي كه آن را نوازش مي كردند به راه رفتن ادامه 

از . با او به باالي تپه اي مي روند كه ميز سنگي بر روي آن قرار داشت و بزودي متوجه شدند كه دارند . دادند 
طرفي كه درختها تا باالترين نقطه تپه را پوشانده بود باال رفتند و هنگامي كه به آخرين درخت رسيدند ، اصالن 

  .بدرود . ما را ببينند و هر اتفاقي افتاد نگذاريد ش. آه بچه ها ، بچه ها ، بايد همين جا بايستيد : ايستاد و گفت 
هر دو دختر به تلخي گريستند ، گرچه نمي دانستند چرا ، و شير را در آغوش گرفتند و يال و بيني و پنجه و 

آنگاه اصالن به آنها پشت كرد و به نوك تپه رفت ؛ و لوسي و سوزان . چشمان بزرگ اندوهگينش را بوسيدند 
  :اه كردند و آنچه پس از آن ديدند اين بود در ميان بوته ها چمباتمه زدند و به او نگ



جمعيتي انبوه دور تا دور ميز سنگي ايستاده بود و با اينكه ماه مي درخشيد ، بسياري از آنها مشعلهايي در دست 
آدمخورها با دندانهاي عظيم ، ! چه موجوداتي . داشتند كه با شعله هاي سرخ شيطاني و دود سياهي مي سوخت 

اني با سر گاو ، ارواح درختهاي شيطاني و گياهان سمي ؛ و موجودات ديگري كه از آنها و گرگها ، و مرد
وحشيها ، ! چيزي نمي گويم ، چون اگر بگويم احتماالً بزرگترها اجازه نمي دهند كه اين كتاب را بخوانيد 

يقت همه آنهايي كه طرف در حق. عجوزه ها و بختكها ، همزادها ، مومياييها ، عفريتها ، ارواح لولوخُرخُره ها 
و خود جادوگر در كنار ميز . جادوگر بودند گرد آمده بودند و گرگ به دستور جادوگر آنها را فراخوانده بود 

  .سنگي و درست در وسط اين جمع وحشتناك ايستاده بود 
برخاست ، و تا اين موجودات ديدند كه اصالن دارد به سوي آنها گام بر مي دارد ، همهمه و پچ پچي از ترس 

سپس جادوگر خودش را جمع و . براي لحظه اي به نظر مي رسيد خود جادوگر هم از ترس خشكش زده است 
  .جور كرد و خنده بلند و وحشيانه اي سر داد 

  .او را محكم ببنديد . احمق آمده است ! احمق : فرياد زد 
اما . پريدن او به روي دشمنان شدند لوسي و سوزان نفس خود را حبس كردند و منتظر شنيدن غرش اصالن و 

چهار عجوزه ، نيشخندزنان و خبيث ، كه در عين حال از شروع به كاري كه مي خواستند . چنين اتفاقي نيفتاد 
  .گفتم او را ببنديد : جادوگر سپيد تكرار كرد . بكنند وحشت داشتند به اصالن نزديك شدند 

 معلوم شد او هيچ مقاومتي نمي كند ، همه پيروزمندانه جيغ عجوزه ها به اصالن حمله كردند و هنگامي كه
  براي كمك به عجوزه ها هجوم آوردند و شير -كوتوله ها و بوزينه هاي خبيث–آنگاه ديگران . كشيدند 

بزرگ را به پشت به زمين غلتاندند و هر چهار پنجه اش را به هم بستند و طوري فرياد مي زدند و شادي مي 
 كاري دليرانه كرده اند ؛ هرچند اگر شير اراده كرده بود ، يكي از آن پنجه ها براي كشتن همه كردند كه گويي

آنها كافي بود ؛ ولي شير حتي هنگامي كه دشمنانش طنابها را با تقال و زحمت ، آن قدر محكم كشيدند كه 
! صبر كنيد : جادوگر گفت . بعد ، او را به سوي ميز سنگي كشيدند . گوشتش را بريد ، هيچ سر و صدايي نكرد 

  .اول موهايش را بتراشيد 
غرش خنده فرومايه ديگري از سوي پيروان جادوگر به هوا رفت و يك آدمخوار با يك قيچي جلو آمد و كنار 

سپس . صداي چِق چِق چِق قيچي بلند شد و كپه هاي طالي فرفري به زمين فرو ريخت . سر اصالن چمباتمه زد 
 و بچه ها از مخفيگاهشان توانستند چهره اصالن را ببينند كه بدون يال چقدر نسبت به آدمخوار كنار رفت

  .گذشته كوچك و متفاوت به نظر مي رسيد 
  !اينكه فقط يك گربه بزرگ است : يكي گفت 

  اين همان است كه آن قدر از او مي ترسيديم ؟: ديگري گفت 
پيشي ! پيشي پيشي : د ، و چيزهايي از اين قبيل مي گفتند و به دور اصالن مي لوليدند و او را مسخره مي كردن

  يك نعلبكي شير مي خواهي بخوري آقا گربه ؟... امروز چند تا موش شكار كرده اي ، گربه ؟ ! ... بيچاره 
  !آه ، چطور مي توانند چنين كاري بكنند ؟ وحشيها ، وحشيها : لوسي كه اشك بر گونه هايش روان بود ، گفت 



ن كه شوك نخست تمام شده بود ، چهره مو چيده شده اصالن در نظر او از هر زمان ديگر دليرتر و چون اكنو
  .او را پوزه بند بزنيد : جادوگر گفت . زيباتر و شكيباتر مي نمود 

و اكنون كه تالش مي كردند به او پوزه بند بزنند ، خوب پيدا بود كه يك تكه از آرواره اش به اندازه دست دو 
و گويي اين موضوع تمام آن جمعيت را خشمناك .  از آنهاست ؛ اما با اين حال اصالن هيچ حركتي نكرد سه تا

آنها كه حتي پس از بسته شدن اصالن مي ترسيدند به او نزديك شوند . كرده بود ، اكنون همه كنار او بودند 
حتي نتوانستند او را ببينند ؛ كم كم ترسشان ريخت ، و چنان به گرد او جمع شدند كه دو دختر چند لحظه 

  .جمعيتي انبوه دور او را گرفته بود و به او لگد مي زد ، تف مي انداخت ، او را مي زد و مسخره مي كرد 
آنگاه شروع كردند به كشيدن شير دست بسته و پوزه بند زده . سرانجام ، جمعيت فرومايه از اين كار خسته شد 

شير آن قدر عظيم بود كه حتي وقتي او . مي كشيدند و بعضيها هل مي دادند به سوي ميز سنگي ؛ بعضيها او را 
بعد طنابهاي بيشتر و محكمتري . را به ميز رساندند همه نيرويشان را براي باال كشيدن او به روي ميز جمع كردند 

  .به او بستند 
  هنوز از او مي ترسند ؟ حتي حاال ؟! بزدلها ! بزدلها : سوزان هق هق كرد 

قتي كه اصالن به سنگ صاف بسته شد و چنان بسته شد كه گويي براستي چيزي جز يك توده طناب نيست ، و
جادوگر . چهار عجوزه ، با چهار مشعل ، در چهار گوشه ميز سنگي ايستادند . همهمه اي در جمعيت افتاد 

. ا داشت برهنه كرده بود بازوهايش را همان طور برهنه كرد كه شب گذشته هنگامي كه قصد نابودي ادموند ر
وقتي پرتوي نور مشعل ، به چاقوي جادوگر افتاد به نظر دخترها چنين . بعد شروع كرد به تيز كردن چاقوي خود 

  .آمد كه چاقو از سنگ ساخته شده است نه از فوالد و شكلي عجيب و شيطاني دارد 
. ز فرط اشتياق متالطم و در هم كشيده بود چهره اش ا. كنار سر اصالن ايستاد . سرانجام جادوگر نزديك آمد 

اما چهره اصالن رو به آسمان بود ؛ آرام بود ؛ و از خشم و هراس اثري در چهره اش ديده نمي شد ، فقط كمي 
سپس ، جادوگر پيش از آنكه ضربه را فرود آورد ، خم شد و با صدايي لرزان . اندوهگين به نظر مي رسيد 

فكر كردي كه آن انسان خائن را نجات داده اي ؟ اكنون ! ه شده است ؟ احمق و حاال چه كسي برند: گفت 
اما وقتي كه تو مردي . طبق پيمانمان تو را به جاي او خواهم كشت و بنابراين جادوي كهن فرو خواهد نشست 

 برد ؟ بدان چه چيز مانع خواهد شد كه او را نيز نكشم ؟ و چه كسي در آن زمان او را از چنگال من به در خواهد
كه نارنيا را براي هميشه به من داده اي ؛ جان خودت را از دست داده اي و جان او را هم نجات نداده اي ؛ پس 

  .نااميد باش و بمير 
چون طاقت نداشتند به چنان صحنه اي نگاه كنند ، جلو چشمهايشان را گرفته . بچه ها آن لحظه كشتن را نديدند 

  . بودند 
  
  
  
  
  



  

  :دهم فصل پانز
  جادويي كُهنتر از ابتداي زمان

  
دخترها هنوز در ميان بوته ها چمباتمه زده بودند و دستهايشان روي صورتشان بود كه صداي جادوگر را شنيدند 

اكنون كه احمق بزرگ ، گربه بزرگ ! همه به دنبال من بياييد كه باقيمانده اين جنگ را آغاز كنيم ! اينك : 
  .خواهد كشيد كه خائنها و پست فطرتهاي انساني را نابود كنيم مرده است ، چندان طول ن

چون تمام آن جمعيت خبيث با نعره هاي . در اين لحظه بچه ها چند ثانيه در معرض خطر شديد قرار گرفتند 
وحشيانه و صداي جيغ بوقها و صداي تيز شيپورهايشان از نوك تپه به پايين سرازير شد و درست از كنار 

دخترها عبور اشباح را از كنار خود مانند وزش بادي سرد حس كردند و به نظرشان . ترها گذشت مخفيگاه دخ
رسيد كه زمين زير پايشان با تاخت و تاز مينوتورها به لرزه افتاده است ؛ و در باالي سرشان طوفاني از بالهاي 

ديگري بود دخترها از ترس مي اگر هر زمان . پرندگان و سياهي كركس ها و خفاشهاي غول پيكر جريان دارد 
لرزيدند ؛ اما اكنون اندوه و شرمساري و وحشت مرگ اصالن چنان بر ذهنشان سايه افكنده بود كه حتي فكر 

  . ترس را هم نمي كردند 
به محض اينكه جنگل دوباره آرام شد ، سوزان و لوسي به نوك تپه خزيدند ، ماه داشت پايين مي رفت و 

ش رد مي شدند ، با اين حال دخترها توانستند پيكر بيجان و طناب پيچ شير بزرگ را ببينند ابرهاي نازك از جلوي
هر دو بر  علفهاي خيس زانو زدند و چهره سرد او را بوسيدند و باقيمانده پوست زيبا و خز مانندش را نوازش . 

هم نگاه كردند و از تنهايي بعد به . كردند و آن قدر اشك فرو ريختند كه ديگر آب از چشمانشان فرو نچكيد 
نمي توانم آن : سرانجام لوسي گفت . دست يكديگر را گرفتند و باز هم به گريه افتادند ، و دوباره ساكت شدند 

  مي توانيم آن را باز كنيم ؟. پوزه بند وحشتناك را بر دهان اصالن تحمل كنم 
 بود و تيره ترين وقت شب بود ، پس از تالشي و شروع كردند به باز كردن پوزه بند ، و چون انگشتهايشان سرد

هنگامي كه صورت شير را بدون پوزه بند ديدند باز هم به گريه افتادند و او را بوسيدند و . طوالني موفق شدند 
نوازش كردند و خون و كف را تا جايي كه مي شد از چهره اش پاك كردند ؛ و چهره شير تنهاتر و بينواتر و 

  .بود كه من بتوانم توصيف كنم دلخراش تر از آن 
  نمي دانم مي توانيم او را باز كنيم يا نه ؟: سوزان گفت 

اما دشمنان از سر بدجنسي بي چون و چرا ، طنابها را آن قدر محكم كشيده بودند كه دخترها هيچ گرهي را 
  .نتوانستند باز كنند 

 لوسي در آن شب نشده باشند ؛ اما اگر شما اميدوارم هيچ يك از خوانندگان اين كتاب به درماندگي سوزان و
تاكنون به چنين درماندگي دچار شده ايد ؛ اگر تمام شب بيدار مانده ايد و به قدري گريه كرده ايد كه ديگر 

  . اشكي برايتان باقي نمانده ، مي دانيد كه پس از آن همه درد و رنج ، سرانجام نوعي آرامش پديد مي آيد 



به هر حال ، آن دو نفر اين طور احساس مي . يي دوباره هيچ اتفاقي رخ نخواهد داد احساس مي كنيد كه گو
گويي ساعتها و ساعتها در آن آرامش مرگبار مي گذشت ، و دخترها حتي متوجه نبودند كه دارد بيشتر . كردند 

ق تپه كمي يكي اينكه آسمان سمت شر. سرانجام لوسي متوجه دو چيز تازه شد . و بيشتر سردشان مي شود 
كمتر از يك ساعت پيش تاريك بود ؛ و دوم اينكه بر روي علفهاي كنار پايش حركت مختصري حس كرد كه 

ولي سرانجام لوسي ديد كه هر چه ! چه اهميتي داشت ؟ حاال هيچ چيز اهميت نداشت . ابتدا به آن توجهي نكرد 
 چه بودند داشتند روي بدن اصالن حركت و حاال هر. بود داشت از سنگهاي عمودي ميز سنگي باال مي رفت 

  .چيزهاي كوچك و خاكستري رنگي بودند . لوسي از نزديك نگاه كرد . مي كردند 
اينها موشهاي كوچك نفرت انگيز هستند كه روي ! چه وحشيانه ! اوف : سوزان از آن طرف ميز سنگي گفت 

  .گم شويد اي جانوران كوچك . او راه مي روند 
  . كرد كه آنها را بترساند و فراري دهد و دستش را بلند

  مي بيني دارند چه كار مي كنند ؟! صبر كن : لوسي كه باز هم از نزديكتر آنها را نگاه مي كرد ، گفت 
  .هر دو دختر خم شدند و به آنها چشم دوختند 

  !دارند طنابها را مي جوند . چقدر عجيب ! باور نمي كنم : سوزان گفت 
طفلكيهاي كوچولو ؛ نمي دانند . فكر مي كنم موشهاي دوست باشند . همين فكر را كردم من هم : لوسي گفت 

  .فكر مي كنند باز كردن او فايده اي دارد . او مرده است 
هر كدام از دخترها چهره رنگ پريده ديگري را ديد ؛ و هر دو مي . اكنون هوا به طور مشخص روشنتر شده بود 

دهها و دهها ، حتي صدها موش صحرايي كوچك مشغول جويدن طنابها . ينند توانستند جويدن موشها را بب
  .بودند و سرانجام طنابها يكي پس از ديگري جويده شد 

اكنون رنگ آسمان در سمت شرق به سپيدي مي زد و همه ستاره ها ، بجز ستاره خيلي درشتي كه در پايين افق 
  .شرقي قرار داشت ، پريده رنگ تر مي شدند 

  .ن موقع ، بيشتر از تمام طول شب سردشان بود در اي
موشها پس از جويدن طنابها ناپديد شدند و دخترها تكه طنابهاي جويده شده را از روي بدن شير كنار زدند 

چهره بيجانش هر لحظه باشكوهتر جلوه مي نمود ؛ چون . اصالن بدون آن همه طناب بيشتر شبيه خودش بود .
  .بهتر مي توانستند او را ببينند نور بيشتر مي شد و آنها 

از جنگل پشت سرشان ، پرنده اي آواز خواند ، ساعتها آن قدر سكوت برقرار بود كه صداي پرنده آنها را از جا 
اكنون ديگر صبح زود . بعد ، پرنده ديگري پاسخ داد و طولي نكشيد كه همه جا پر شد از آواز پرندگان . پراند 

  .بود ، نه شب دير 
  .خيلي سردم است : گفت لوسي 

  .من هم سردم است ، بيا كمي راه برويم : سوزان گفت 
منظره . آن تك ستاره بزرگ تقريباً ناپديد شده بود . دخترها به لبه شرقي تپه رفتند و آنجا پايين را نگاه كردند 

. يده رنگ ديده مي شد خاكستري تيره اي روبرويشان گسترده بود ، اما در آن سو ، در انتهاي دنيا ، درياي پر



آنها براي گرم كردن خود بارها و بارها فاصله اي را كه بين پيكر بيجان . آسمان كم كم به رنگ سرخ درآمد 
سرانجام ، . اصالن و لبه شرقي تپه قرار داشت رفتند و بازگشتند ؛ و چطور بگويم كه پاهايشان چقدر خسته بود 

يا و كاير پاراول ؛ كه اكنون مي توانستند آن را تشخيص دهند ، نظر وقتي كه لحظه اي ايستادند و به سوي در
انداختند و سرخي خط برخورد آسمان و دريا طاليي رنگ شد و خيلي آرام لبه خورشيد باال آمد ، از پشت 
سرشان صداي رعد مانندي برخاست ، صدايي گوشخراش و كر كننده ، گويي ديوي بشقاب ديو ديگري را 

  .شكسته باشد 
  اين چيست ؟: لوسي به بازوي سوزان چسبيد و پرسيد 

  .من مي ترسم برگردم و نگاه كنم ، اتفاق بدي دارد مي افتد ... من : سوزان گفت 
  .بيا . دارند بالي بدتري بر سر او مي آورند : لوسي گفت 

  .و برگشت و سوزان را با خود كشاند 
 آورده بود كه تمام رنگها و سايه ها عوض شده بود و طلوع خورشيد به قدري همه چيز را به شكل ديگري در

اما لحظه اي بعد ديدند كه ميز سنگي با شكافي عظيم از وسط دو . آنها براي لحظه اي نتوانستند چيز مهمي ببينند 
  .و از اصالن خبري نيست . نيم شده است 

  !، واي واي ، واي : دو دختر ، سراسيمه به سوي ميز سنگي دويدند و فرياد زدند 
  .خيلي بد شد ، كاش الاقل جسدش را آسوده گذاشته بودند : لوسي گريه كنان گفت 

  كي اين كار را كرده ؟ يعني چه ؟ باز هم جادوي ديگري در كار است ؟: سوزان فرياد زد 
  .باز هم جادوست ! بله : صداي بلندي از پشت سرشان گفت 

خورشيد ، بزرگتر از آنچه قبالً ديده بودندش ، ايستاده بود و خود اصالن ، درخشان در نور . دخترها برگشتند 
  .يال بلندش را كه دوباره روييده بود تكان مي داد 

  !آه ، اصالن : هر دو دختر جيغ زدند 
  .و با حالتي ميان ترس و شادي به او زل زدند 

  پس تو نمرده اي ، اصالن عزيز ؟: لوسي گفت 
  .هنوز نه : اصالن گفت 

  نيستي ؟... يك ... تو يك : صدايي لرزان پرسيد سوزان با 
  . نمي توانست خودش را راضي كند و كلمه روح را به زبان بياورد 

گرماي نفس اصالن و بوي خوشي كه از موهايش . اصالن سر زرين خود را پايين آورد و پيشاني او را ليس زد 
  .مي تراويد وجود سوزان را پر كرد 

  ح هستم ؟من شبيه رو: اصالن گفت 
  !آه ، اصالن ! تو واقعي هستي . آه ، نه : لوسي فرياد زد 

  . و هر دو دختر او را غرق بوسه كردند 
  اما معني همه اين حوادث چيست ؟: وقتي كه كمي آرامتر شدند ، سوزان پرسيد 



كه او هنوز يعني اينكه جادوگر ، جادوي كهن را مي داند ، ولي جادويي كهنتر هم وجود دارد : اصالن گفت 
اما اگر او مي توانست كمي دورتر ، در سكوت و . دانش او فقط به آغاز زمان مي رسد . آن را نمي داند 

مي دانست وقتي كه يك . تاريكي پيش از آغاز زمان نظري بياندازد ، مي توانست افسوني متفاوت را بخواند 
خائن كشته شود ، ميز مي شكند و خود مرگ قرباني داوطلب كه هيچ خيانتي مرتكب نشده است به عنوان يك 

  ...و حاال . دست به كاري بر عكس مي زند 
  اوه ، بله ، حاال چه مي شود ؟: لوسي در حالي كه باال و پايين مي پريد و دستهايش را به هم مي زد گفت 

، اگر توانستيد مرا آه ، بچه ها . آه بچه ها ، احساس مي كنم كه نيرويم دارد به من باز مي گردد : شير گفت 
  !بگيريد 

سپس از باالي سر . شير با چشمهاي بسيار درخشان و پاهاي لرزان ، يك لحظه ايستاد و دمش را به خودش زد 
لوسي ، لبخند بر لب ، بي آنكه بداند چه مي كند از . بچه ها جستي زد و در آن سوي ميز سنگي به زمين نشست 

شير آنها را دور تا . ن دوباره پريد و تعقيب و گريز خنده داري شروع شد اصال. روي ميز خزيد تا به شير برسد 
دور نوك تپه به دنبال خود كشاند ، گاهي كامالً از دسترسشان خارج مي شد ؛ گاهي مي گذاشت به او برسند و 

شده بودند تقريباً دمش را بگيرند ؛ گاهي بين آن دو قرار مي گرفت ؛ گاهي با پنجه هايي كه به زيبايي جمع 
آنها را به هوا مي انداخت و دوباره مي گرفتشان ، و گاه ناگهان و غير منتظره مي ايستاد و هر سه آنها شادمانه بر 

بازي پر جيغ و دادي بود كه هيچ . روي هم مي غلتيدند و به صورت توده اي از خز و دست و پا در مي آمدند 
 توانست تصور كند كه اين بيشتر بازي با رعد و برق است يا كس در نارنيا انتظارش را نداشت ؛ و لوسي نمي

و جالبتر اينكه وقتي سرانجام هر سه زير آفتاب دراز كشيدند ، دخترها ديگر ذره اي . بازي با يك بچه گربه 
  .خسته يا گرسنه يا تشنه نبودند 
بهتر است . واهم بغرّم احساس مي كنم مي خ. و حاال ، برويم سر اصل مطلب : اصالن در اين هنگام گفت 

  .انگشتاهيتان را در گوشهايتان بگذاريد 
و دخترها اين كار را كردند ؛ و وقتي كه اصالن ايستاد و دهانش را براي غريدن باز كرد چهره اش آن قدر 
وحشتناك شد كه جرئت نكردند نگاهش كنند ؛ و ديدند كه تمام درختهايي كه در مقابل اصالن قرار داشتند ، 

سفر دور و درازي در پيش : سپس اصالن گفت . عره او چنان خم شدند كه علف در برابر باد خم مي شد از ن
  .شما بايد سوار من شويد . داريم 

سوزان جلو نشست و محكم بر . و روي زمين چمباتمه زد و بچه ها بر گرده گرم و طاليي رنگ او سوار شدند 
اصالن با خيزي عظيم برخاست و .  و محكم به او چسبيد يال او چنگ انداخت و لوسي پشت سوزان نشست

  .تندتر از هر اسبي رو به پايين تپه و به درون جنگل دويد 
آيا شما تاكنون با اسب تاخت . آن سواري شايد شگفت انگيزترين چيزي بود كه در نارنيا براي آنها اتفاق افتاد 

 جينگ و وينگ يراق و افسار اسب را كنار بگذاريد و زده ايد ؟ فكرش را بكنيد ؛ آن وقت سر و صداي سمها و
به جايش تاخت بي صداي پنجه هاي بزرگ را مجسم كنيد ؛ و به جاي پشت سياه و يا خاكستري يا خرمايي 
رنگ اسب ، خز نرم و هموار و طاليي رنگ و يالي را در نظر آوريد كه در باد موج بر مي دارد و تجسم كنيد 



ترين اسبهاي مسابقه تندتر در حركت هستيد و اين اسب نيازي به راهنمايي ندارد و هرگز كه دو برابر از تندرو
هم خسته نمي شود ، پيش مي رود و پيش مي رود ، هرگز پايش را اشتباهي نمي گذارد ، هرگز درنگ نمي 

نهرهاي كوچك مي كند ، با مهارت كامل راهش را از البه الي درختها باز مي كند ، از روي بوته ها و خارها و 
و شما نه در . پرد ، به نهرهاي بزرگتر كه مي رسد خودش را به آب مي زند و از آبهاي عميق با شنا مي گذرد 

جاده مي رانيد و نه در پارك ، و نه حتي در جلگه ها ، بلكه از اين سوي نارنيا به آن سويش مي رانيد ؛ در بهار ، 
ايه تيره خود را بر آنها گسترده اند و در پهنه هاي آفتابگير بلوطها ، در در راههايي مي رانيد كه درختهاي راش س

ميان باغهاي وحشي درختان گيالس پوشيده از برف ، و از آبشارهاي پرخروش و صخره هاي خزه پوش و 
شانه غارهاي پر پژواك مي گذريد ؛ از فراز شيبهاي بادگير شعله ور از بوته هاي جگَن عبور مي كنيد و شانه به 

كوههاي پوشيده از خار و بلنديهاي سرگيجه آور مي گذريد و آن گاه دوباره رو به پايين و پايين تر مي آييد و 
  . باز به سوي دره هاي وحشي و پهنه هاي پوشيده از گلهاي آبي پيش مي تازيد 

. په اي پرشيب قرار داشت تقريباً نيمه هاي روز بود كه آنها خود را در حال تماشاي قصري يافتند كه در پايين ت
از جايي كه آنها نگاه مي كردند ، قصر مانند اسباب بازي به نظر مي رسيد كه گويي همه آن را برجهاي نوك 

شير با چنان سرعتي به پايين مي رفت كه قصر هر لحظه بزرگتر مي شد و پيش از اينكه . تيز تشكيل داده بود 
و اكنون قصر ديگر مثل . روبرويشان قرار دارد ، به آن رسيده بودند آنها فرصت كنند از خود بپرسند چه چيزي 

هيچ موجودي روي برج و . اسباب بازي كوچكي به نظر نمي آمد ، بلكه در پيش رويشان سر برافراشته بود 
اصالن كه از سرعتش هيچ كم نكرده بود ، مثل . باروهاي قصر ديده نمي شد و دروازه ها همه محكم بسته بود 

  .له اي به سوي آن رفت گلو
  .حاال خودتان را محكم نگه داريد ! خانه جادوگر : شير فرياد زد 

لحظه بعد گويي تمام دنيا پشت و رو شد و بچه ها احساس كردند دل و روده شان را پشت سر خود جا گذاشته 
تر شبيه بود ، از روي ديوار قصر اند ؛ زيرا شير با پرشي بلندتر از هر پرشي كه تا آن زمان كرده بود و به پرواز بيش

و هر دو دختر ، با نفس هاي حبس شده در سينه از پشت شير صحيح و سالم به وسط حياط بزرگ . گذشت 
  .سنگي پر از مجسمه افتادند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  :فصل شانزدهم 
  چه بر سر مجسمه ها آمد

  
  .مثل موزه است ... مثل ! نگي اين همه حيوان سنگي و آدمهاي س! چه جاي عجيبي : لوسي فرياد زد 

  .هيس ، اصالن دارد كاري مي كند : سوزان گفت 
روي شيرسنگي پريده بود و داشت به او مي دميد ؛ سپس بدون آنكه : و براستي كه اصالن مشغول كاري بود 

توله  و به كو– گويي گربه اي بود كه دم خودش را دنبال مي كرد –منتظر نتيجه كارش بماند بسرعت چرخيد 
بعد ناگهان به سوي . كه پشت به شير سنگي و در چند قدمي او ايستاده بود ، دميد ) او را به ياد داريد(سنگي كه 

پري جنگلي بلند قد سنگي كه پشت كوتوله بود جست زد ، آن گاه بسرعت برگشت تا به خرگوش سنگي 
شير را ! نگاه كن ! آه ، سوزان : فت در اين لحظه لوسي گ. سمت راستش بدمد و بعد به سوي دو سنتور رفت 

  .نگاه كن 
گمان مي كنم ديده باشيد وقتي كه كسي كبيريت روشني را به تكه اي روزنامه كه در بخاري ديواري به هيزم 
خاموشي تكيه دارد نزديك مي كند لحظه اي ظاهراً هيچ اتفاقي نمي افتد ؛ اما بزودي رگه نازكي از شعله بر لبه 

  . اكنون چنين چيزي پيش آمده بود . د روزنامه مي خز
بعد رگه نازكي از طال . پس از اينكه اصالن به شير سنگي دميده بود ، شير سنگي براي لحظه اي مثل قبل بود 

روي پشت مرمري آن دويد ، سپس پخش شد ، آن گاه اين رنگ ، همانطور كه شعله همه تكه روزنامه را فرا 
پس از آن ، شير در حالي كه پاهاي پشتي او . م شير سنگي را در بر گرفت مي گيرد و زبانه مي كشد ، تما

آشكارا هنوز سنگي بود ، يالش را تكان داد و تمام چينهاي سخت سنگي او به چين و شكن امواج زنده تبديل 
قبي و يكي از پاهاي ع. بعد دهان سرخ و بزرگش را كه گرم و زنده بود ، گشود و خميازه كشداري كشيد . شد 

خود را كه اكنون جان در آن دميده شده بود بلند كرد و با آن خودش را خاراند ؛ و همين كه چشمش به اصالن 
افتاد بسرعت دنبال او راه افتاد و جست و خيزكنان به گرد او مي چرخيد و از شادي سر و صدا مي كرد و باال 

  .مي پريد تا چهره او را بليسد 
نگاه بچه ها شير را دنبال كرد ؛ اما منظره اي كه در مقابلشان گشوده شد آن قدر البته كه در چنين موقعيتي 

حياط ديگر شبيه موزه . مجسمه ها همه داشتند جان مي گرفتند . شگفت انگيز بود كه شير را فراموش كردند 
و رقصيدند كه موجودات به دنبال اصالن مي دويدند و آن قدر به دور ا. نبود ؛ به باغ وحش بيشتر شبيه بود 

حياط اكنون به جاي همه آن سفيد مرگ مانند به شكل نمايشي از . اصالن تقريباً در ميان جمعيت ناپديد شد 
رنگها در آمده بود ؛ پهلوهاي خرمايي رنگ و براق سنتورها ، شاخهاي نيلي رنگ اسبهاي تك شاخ ، پر و بال 

سگها و ساتيرها ، ساقهاي زرد و كالهك سرخ جگري خيره كننده پرنده ها ، قهوه اي سرخ گون روباه ها و 
رنگ كوتوله ها ؛ و دخترهاي غان نقره اي رنگ ، و دخترهاي راش با رنگ سبز روشن شفاف و دخترهاي 

و به جاي سكوت مرگ مانند ، فضا از طنين . صنوبر آراسته با چنان سبز روشني كه تقريباً به زردي مي زد 



 زوزه ها ، پارسها ، جيغها ، بغ بغوها ، شيهه ها ، سم كوفتنها ، فريادها ، هوراها ، آوازها شادمانه غرشها ، عرعرها ،
  .و خنده ها پر بود 

  يعني بي خطر است ؟... اين ! نگاه كن ! واي : سوزان با لحن متفاوتي گفت 
  .لوسي نگاه كرد و ديد كه اصالن دارد پاهاي يك غول سنگي را فوت مي كند 

  .وقتي پايش راه افتاد بقيه اش هم راه خواهد افتاد . خطري ندارد : انه فرياد زد اصالن شادم
  .منظورم اين نبود : سوزان آهسته به لوسي گفت 

حركت ، هم اكنون به . اما حتي اگر اصالن به او گوش داده بود ، ديگر خيلي دير شده بود كه بتوان كاري كرد 
لحظه اي بعد گرز خود را از روي شانه اش .  پاهايش را تكان مي داد غول داشت. باالي ساقهاي غول مي خزيد 

آن جادوگر كوچك لعنتي ! خوب . بايد خواب بوده باشم ! پناه بر خدا : برداشت ، چشمهايش را ماليد و گفت 
  . يك جايي درست كنار پاي من بود . كه روي زمين مي دويد كجاست 

د براي او شرح دهند كه چه اتفاقهايي افتاده است ، و پس از اينكه غول اما بعد از اينكه با صداي بلند خواستن
دستش را كنار گوشش گذاشت و از آنها خواست هر چه را كه به او گفته اند دوباره تكرار كنند ، سرانجام 
فهميد موضوع از چه قرار است ، سپس آن قدر دوال شد تا سرش ديگر از نوك يك كپه خرمن باالتر نبود و 

غولها از هر نوع كه ( كالهش را چند بار به اصالن زد ، در حالي كه تمام صورت زشتش مي درخشيد شب
باشند حاال در انگلستان آن قدر كمياب اند و غولهاي خوش اخالق آن قدر كم هستند كه به احتمال زياد ، شما 

  ) .ن دارداين منظره اي است كه ارزش ديد. هرگز غولي را كه صورتش بدرخشد نديده ايد 
هيچ جا ! باال و پايين و اتاق بانوي من را . همه تان با دقت نگاه كنيد ! و حاال براي داخل اين خانه : اصالن گفت 

  .هرگز نمي دانيد كجا ممكن است زنداني بيچاره اي در گوشه اي پنهان باشد . را نگشته باقي نگذاريد 
يقه سراسر آن قصر تاريك ترسناك كهنه بو گرفته ، از سر و همه به درون خانه هجوم بردند و در عرض چند دق

  .و صداي باز كردن پنجره ها و فرياد پرطنين هجوم پرندگان انباشته شد 
... اينجا هم يك پله مارپيچي ديگر هست ! ... كمك كنيد اين در را باز كنيم ... سياهچالها را فراموش نكنيد : 

اينجا چه بوي بدي ! پيف ... اصالن را صدا كنيد ... چاره اينجاست يك كانگوروي كوچك بي. نگاه كن ! واي 
  ! ...دريچه هاي بسيار زياد ديگري در پاگرد هست ! ... مي دهد مواظب دريچه ها باشيد ، اين باال 

 . آقاي تومنوس را پيدا كردم! اصالن ! اصالن : اما بهتر از همه وقتي بود كه لوسي با شتاب باال آمد و فرياد زد 
  .آه ، زود بيا 

مرد كوچولو . لحظه اي بعد لوسي و فان كوچك هر دو دست يكديگر را گرفته بودند و از شادي مي رقصيدند 
، به خاطر مجسمه شدن باليي به سرش نيامده بود و البته چيزهايي كه لوسي برايش تعريف كرد بسيار براي او 

  .جالب بود 
قصر با در و پنجره هاي باز و اتاقهاي خالي بر جا ماند و نسيم . يد سرانجام گشتن قصر جادوگر به پايان رس

جمعيت . سبك و معطر بهار به همه جاهاي تاريك و شيطاني آن كه بسيار نيازمند چنين نسيمي بود وزيد 



) فكر مي كنم تومنوس(مجسمه هاي آزاد شده دوباره به حياط هجوم آورد و در اين هنگام بود كه يك نفر 
  اما چطور بيرون خواهيم رفت ؟: همه گفت پيش از 

  .چون اصالن با پريدن از روي ديوار قصر به درون آن آمده بود و دروازه ها هنوز قفل بود 
  .درست مي شود : اصالن گفت 

هي تو كه آن باال هستي ، اسمت : غريد . و بعد روي پاهاي خود بلند شد و با صداي بلند با غول حرف زد 
  چيست ؟
  .رامبل بافين غول ، با اجازه جنابعالي : حالي كه يك بار ديگر دست به شب كالهش مي برد گفت غول در 

  بسيار خوب ، رامبل بافين غول ، مي تواني ما را از اينجا بيرون ببري ؟: اصالن گفت 
  .فسقليها از دور و بر دروازه بروند كنار . با كمال ميل . حتماً قربان : رامبل بافين غول گفت 

با اولين . بنگ گرز بزرگش بلند شد ... بنگ ... بعد خودش به سوي دروازه شلنگ برداشت و صداي بنگ 
بعد به برجهاي دو . با ضربه دوم ترك خوردند و با سومي تكه تكه شدند . ضربه دروازه ها به جير جير افتادند 

ج به هوا رفت و قسمتي از ديوار طرف دروازه حمله كرد و پس از چند دقيقه سر و صداي خرد شدن هر دو بر
هر دو طرف فرو ريخت و به شكل توده آجر پاره بي مصرفي در آمد ؛ و نهرهاي درخشان جنگل و تپه هاي 
آبي آن سوي آنها و آسمان آبي آن سوي تر از ميان شكاف ، در حالي كه در آن حياط خشك زشت سنگي 

  .ايستاده بودند ، بسيار عجيب بود 
اگر خاك و خلي نمي شدم فوتش :  مثل بزرگترين موتور لكوموتيو پيف پاف مي كرد گفت غول در حالي كه

گمان نمي كنم هيچ كدام از شما خانمهاي جوان چيزي مثل دستمال جيبي با . انگار نامرتب شده ام . مي كردم 
  خودش داشته باشد ؟

  .من دارم : د و گفت لوسي روي پنجه هايش ايستاد و دستمالش را تا جايي كه مي شد باال بر
  .ممنونم ، خانم كوچولو : رامبل بافين غول دوال شد و گفت 

. لحظه اي بعد ، لوسي تقريباً دچار وحشت شد ، چون خودش را بين انگشت اشاره و شست غول در هوا يافت 
ي روي اما درست وقتي كه لوسي به چهره غول نزديك مي شد غول ناگهان متوجه شد و بعد لوسي را به آرام

از شما عذر مي خواهم خانم كوچولو ، . دختر را به جاي دستمال برداشتم ! خدايا : زمين گذاشت و مِن مِن كرد 
  !فكر كردم شما دستمال هستيد 

  !نه ، نه ، دستمال اين است : لوسي با خنده گفت 
ود كه يك حبه قند براي اين بار غول توانست دستمال را بگيرد ، ولي دستمال براي او به اندازه اي كوچك ب

اين بود كه وقتي لوسي ديد غول با قيافه جدي آن را روي صورت بزرگ سرخش مي . شما كوچك است 
  .متاسفم ، چندان به درد شما نمي خورد آقاي رامبل بافين : كشد گفت 

اين قدر ظريف ،  . تا حاال دستمالي از اين قشنگتر نديده ام. اصالً ، اصالً اين جور نيست : غول مودبانه گفت 
  .نمي دانم چطوري بگويم ... اين قدر . اين قدر جمع و جور 

  .چه غول دوست داشتنيي : لوسي به آقاي تومنوس گفت 



يكي از محترمترين خانواده هاي غول در . همه بافين ها هميشه دوست داشتني بودند . اوه ، بله : فان جواب داد 
با . ، اما خانواده اي قديمي اند ) من هيچ غول تيزهوشي نمي شناسم(باشند شايد خيلي تيزهوش ن. نارنيا هستند 

  .اگر از آن غولهاي ديگر بود ، جادوگر او را سنگ نمي كرد . اصل و نسب اند ، مي داني كه 
كار امروز ما هنوز تمام نشده : گفت . در اين هنگام اصالن پنجه هايش را به هم زد و خواست سكوت كنند 

  .اگر قرار است جادوگر سرانجام پيش از وقت خواب شكست بخورد ما بايد ميدان جنگ را پيدا كنيم است ، و 
  !و اميدوارم به آن ملحق شويم قربان : بزرگترين سنتور افزود 

يعني بچه ها ، كوتوله ها و حيوانهاي (آنها كه نمي توانند پا به پاي ما بيايند ! و حاال . البته : اصالن گفت 
) يعني شيرها ، سنتورها ، اسبهاي تك شاخ ، اسبها ، غولها و عقابها(بايد به پشت آنها كه مي توانند ) كوچك

تند و . آنها كه نيروي بويايي نيرومند دارند بايد جلو و با ما شيرها باشند تا ميدان نبرد را بو بكشند . سوار شوند 
  .چابك باشيد و خودتان را دسته بندي كنيد 

از همه خوشحال تر آن شير ديگر بود كه مرتب همه جا مي . ر و صداي زياد اين كار را كردند با جنجال و س
شنيديد اصالن چه : دويد و وانمود مي كرد سرگرم كار است ؛ اما در واقع فقط مي خواست به همه بگويد 

نه كناره جويي ، نه . د براي همين است كه از اصالن خوشم مي آي. ما شيرها . يعني او و من . گفت ؟ ما شيرها 
  .منظورش او و من بوده . ما شيرها . جبهه گيري 

و سرانجام آن قدر اين حرفها را تكرار كرد كه اصالن سه كوتوله ، يك پري جنگلي ، دو خرگوش و يك 
  .جفت جوجه تيغي را بر پشت او سوار كرد و با اين كار شير كمي آرام گرفت 

واقع يك سگ بزرگ گله به اصالن كمك كرد كه آنها را دسته بندي و منظم در (هنگامي كه همه آماده شدند 
شيرها و سگها جلوتر از همه بوكشان در هر سو پيش مي رفتند ؛ ناگهان . از شكاف ديوار قصر راه افتادند ) كند

 طولي نكشيد كه. از آن پس ، هيچ وقتي تلف نشد . يك سگ شكاري بزرگ بو را شنيد و پارس بلندي كرد 
تمام سگها و شيرها و گرگها و حيوانات شكاري ديگر در حالي كه دماغشان را نزديك زمين گرفته بودند با 
سرعت تمام به جلو شتافتند و بقيه كه حدود نيم كيلومتر پشت آنها رج زده بودند ، با تمام سرعتي كه مي 

ر روباه با سگ تازي و به سبك انگليسي بود سر و صدا بيشتر شبيه شكا. توانستند بروند آنها را دنبال مي كردند 
، با اين تفاوت كه موسيقي سگهاي شكاري گاه با غرش شير ديگر و گاهي با غرش بلندتر و ترسناكتر خود 

و بعد . هر قدر كه تعقيب بو آسان و آسانتر مي شد ، آنها تند و تندتر مي رفتند . اصالن در هم مي آميخت 
 يك دره باريك پيچ در پيچ رسيدند ، لوسي فراتر از همه صداها ، صداي درست وقتي كه به آخرين پيچ

صدا ، صداي فرياد و جيغ و . ديگري شنيد ؛ صدايي متفاوت كه در درون او احساسي غريب به وجود آورد 
  . برخورد فلز با فلز بود 

تر و بقيه سپاه اصالن نوميدانه ادموند و پي. آنگاه از دره باريك بيرون رفتند و لوسي ناگهان منشا صدا را ديد 
داشتند با جمعيت موجودات ترسناكي كه او شب گذشته آنها را ديده بود مي جنگيدند ؛ و آن موجودات 

و به نظر مي رسيد كه تعدادشان . هولناك حاال ، در نور روز ، حتي عجيب تر و شيطاني تر و بدهيبت تر بودند 
و سرتاسر ميدان نبرد پر .  بسيار اندك بودند – كه پشتشان به لوسي بود -سپاه اصالن . بسيار بيشتر از قبل است 



با . اما انگار ديگر از آن استفاده نمي كرد . از مجسمه بود و آشكار بود كه جادوگر چوبش را به كار گرفته بود 
لوسي نمي هر دو چنان سخت سرگرم نبرد بودند كه . داشت با پيتر مي جنگيد . چاقوي سنگي اش مي جنگيد 

توانست تشخيص دهد دارد چه اتفاقي مي افتد ؛ فقط چاقوي سنگي و شمشير پيتر را مي ديد كه چنان سريع به 
در هر طرف . اين دو نفر در وسط ميدان نبرد بودند . هم مي خورد كه سه چاقو و سه شمشير به نظر مي رسيدند 

  .كي داشت اتفاق مي افتاد به هر جا نگاه مي كرد چيزهاي وحشتنا. صفي امتداد داشت 
  .بچه ها ، از پشت من پياده شويد : اصالن فرياد زد 

آن گاه شير بزرگ ، با غرشي كه تمام نارنيا را از تير چراغ غربي گرفته تا سواحل . و آنها هر دو پايين پريدند 
ا كه با حالت وحشت لوسي يك ثانيه چهره جادوگر ر. درياي شرقي به لرزه درآورد ، روي جادوگر سپيد پريد 

شير و جادوگر با هم در آويختند و بر زمين غلتيدند ، اما جادوگر زير شير . و حيرت به سوي شير بلند شد ، ديد 
بود ، و در همان لحظه تمام موجودات جنگجويي كه اصالن از خانه جادوگر به همراه آورده بود ديوانه وار به 

و نيز پاهايش چند دوجين از (رزين ، سگها با دندان ، غول با گرزش صف دشمن حمله بردند ؛ كوتوله ها با تب
و بازوي خسته پيتر جان گرفت ، و . ، اسبهاي تك شاخ با شاخشان ، سنتورها با شمشير و سم ) دشمن را له كرد

د تازه واردها غريدند ، و دشمن جيغ كشيد و حرفهاي نامفهوم بر زبان آورد و غوغاي آن يورش در جنگل پيچي
 .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  :فصل هفدهم 
  شكار گوزن سپيد

  
بيشتر سپاه دشمن در نخستين يورش اصالن و همراهانش كشته . چند لحظه پس از رسيدن آنها جنگ پايان يافت 

دومين . شدند ؛ و آنهايي كه هنوز زنده بودند وقتي كه ديدند جادوگر مرده است يا تسليم شدند يا گريختند 
چهره پيتر براي لوسي عجيب بود ؛ چهره اش چنان رنگ . لوسي ديد دست دادن پيتر و اصالن بود چيزي كه 

  .پريده و جدي بود كه بسيار بزرگتر از سن و سالش به نظر مي آمد 
جادوگر داشت چپ و . اگر او نبود همه ما نابود مي شديم . همه اش كار ادموند بود ، اصالن : پيتر مي گفت 
او از ميان سه آدمخور به جايي كه جادوگر . اما هيچ چيز مانع ادموند نشد .  را سنگ مي كرد راست سپاه ما

داشت يكي از پلنگهاي ما را سنگ مي كرد راه گشود و وقتي كه به جادوگر رسيد عقل ياريش كرد و بجاي 
 نكرد و با شمشيرش ، اينكه به خود جادوگر حمله كند و به خاطر اين گناه سنگ شود ، اشتباه بقيه را تكرار

كاش تا آن موقع اين همه . چوب جادوي جادوگر را شكست ، وقتي چوب شكست ما هم شانسي پيدا كرديم 
  .بايد برويم او را ببينيم . ادموند به شدت زخمي شده است . تلفات نداده بوديم 

و غرق در خون بود ، دهانش ا. آنها ادموند را كمي عقبتر از خط نبرد و تحت پرستاري خانم سگ آبي يافتند 
  .زود باش ، لوسي : اصالن گفت . باز بود ، و رنگ چهره اش سبزي ناخوشايندي داشت 

و در اين هنگام براي نخستين بار لوسي داروي گرانبهايي را به ياد آورد كه به عنوان هديه كريسمس به او داده 
اما سرانجام اين كار را كرد و چند . ري را باز كند دستهايش آن قدر مي لرزيد كه نمي توانست در بط. شده بود 

  .قطره از آن در دهان برادرش ريخت 
وقتي لوسي مشتاقانه به چهره پريده رنگ ادموند نگاه مي كرد و نمي دانست آيا دارو نتيجه اي دارد يا نه ، 

  .زخميهاي ديگر هم هستند : اصالن گفت 
  .ك دقيقه صبر كن بله ، مي دانم ، ي: لوسي با ترشرويي گفت 

آيا بايد باز هم آدمهاي بيشتري به . دختر حوا ، ديگران در آستانه مرگ هستند : اصالن با صداي جديتر گفت 
  خاطر ادموند بميرند ؟

  .متاسفم ، اصالن : لوسي گفت 
آنهايي را كه لوسي به زخميها رسيد و اصالن . و نيم ساعت بعدي را آنها مشغول بودند . و بلند شد و با او رفت 

هنگامي كه سرانجام كار لوسي تمام شد و پيش ادموند برگشت ، ديد ادموند . سنگ شده بودند زنده مي كرد 
 اوه ، از قرنها پيش ؛ و در –سر پا ايستاده و نه فقط زخمهايش خوب شده بلكه چهره اش از نيم ساعت قبل 

او .  بهتر شده است –رده بود به بچه بدي شدن حقيقت از نخستين سال آن مدرسه نفرت انگيز كه او شروع ك
و آنجا ، در ميدان نبرد ، اصالن از او . دوباره خودِ واقعي اش شده بود و مي توانست توي صورت آدم نگاه كند 

  .يك جنگاور ساخت 



 با آيا او مي داند اصالن برايش چه كار كرده است ؟ آيا مي داند كه قول و قرار: لوسي در گوش سوزان گفت 
  جادوگر چه بوده ؟

  .نه البته كه نمي داند ! هيس : سوزان گفت 
  نبايد به او بگوييم ؟: لوسي گفت 

فكر كن اگر تو جاي او بودي چه احساسي . آه ، البته كه نه ، براي او خيلي ناراحت كننده است : سوزان گفت 
  .پيدا مي كردي 

   .با همه اينها فكر مي كنم او بايد بداند: لوسي گفت 
  .و در اين لحظه حرفشان قطع شد 

اصالن چگونه براي همه آنها غذا تهيه كرد ، من نمي دانم ؛ اما همه حدود ساعت . آن شب همان جا خوابيدند 
روز بعد در كنار رود بزرگ به سوي شرق راه . هشت روي علفها مشغول خوردن يك عصرانه عالي بودند 

قصر كايرپاراول روي تپه .  خوردن عصرانه ، به دهانه رود رسيدند و روز بعد از آن ، حدود وقت. افتادند 
كوچكش باالي سر آنها بود ؛ جلو آنها ماسه ها با صخره و بركه هاي كوچك آب شور قرار داشت ، و علف 
ه دريايي ، و بوي دريا ، و كيلومترها موج سبز آبي فام كه تا ابد و ابد بر ساحل مي خوردند و مي شكستند ، و ، آ

  تاكنون شنيده ايد ؟ يادتان مي آيد ؟! ، صداي مرغان دريايي 
آن روز عصر پس از صرف عصرانه ، چهر بچه دوباره به ساحل رفتند و كفش و جورابشان را در آورندند و 

 آن –چون در تاالر بزرگ كايرپاراول . اما روز بعد روز جديتري بود . ماسه ها را بين انگشتانشان حس كردند 
 در حضور تمام – بزرگ با سقف عاج و در غربي پوشيده از پر طاووس و در شرقيي كه به دريا باز مي شد تاالر

دوستانشان و با نواي شيپورها ، اصالن با وقار بر سرشان تاج نهاد و آنها را در ميان فريادهاي كر كننده زنده باد ، 
  .بر چهار تخت نشاند !  زنده باد ملكه لوسي !زنده باد ادموند شاه ! زنده باد ملكه سوزان ! پيتر شاه 

خوب به ياد داشته باشيد ، . يك بار كه در نارنيا شاه يا ملكه شويد ، هميشه شاه يا ملكه هستيد : اصالن گفت 
  !خوب به ياد داشته باشيد دختران حوا ! پسران آدم 

ريايي مي آمد كه نزديك پله هاي قصر شنا و از در شرقي ، كه كامالً باز بود ، صداي پريهاي دريايي و مردان د
  .مي كردند و به افتخار شاهان و ملكه هاي جديدشان آواز مي خواندند 

و آنها پاداش و لقب به . به اين ترتيب ، بچه ها بر تختهايشان نشستند و عصاي سلطنتي در دستشان گذاشته شد 
مبل بافين غول ، به پلنگها ، و به سنتورهاي خوب و دوستانشان دادند ، به تومنوس فان ، به سگهاي آبي ، به را

آن شب در كايرپاراول جشن بزرگي بر پا بود و شادي و پايكوبي ، طال برق مي . كوتوله هاي خوب ، و به شير 
زد و شراب جاري بود و موجودات دريايي در پاسخ به موسيقيي كه از داخل قصر نواخته مي شد ، موسيقي 

  . افسون كننده تري مي نواختند عجيبتر و زيباتر و 
و هنگامي كه شاهان و ملكه ها متوجه شدند . اما در ميان اين جشن و سرور ، خومد اصالن به آرامي بيرون رفت 

. او مي آيد و مي رود : او آنجا نيست هيچ نگفتند ؛ چون آقاي سگ آبي به آنها هشدار داده بود و گفته بود كه 
او دوست ندارد يك جا بماند ، و البته سرزمينهاي . يك روز او را نخواهيد ديد يك روز او را مي بينيد و 



فقط نبايد به او سخت بگيريد . او اغلب به اينجا سر مي زند . عيبي ندارد . ديگري هست كه بايد به آنها سر بزند 
  .مي دانيد كه او وحشي است و مثل يك شير رام نيست . 

اين دو شاه و ملكه بخوبي و . به پايان مي رسد ) اما نه كامالً(د ، ايم داستان تقريباً و اينك ، همان طور كه مي بيني
در ابتدا بيشتر وقت آنها به . خوشي مدتها بر نارنيا حكومت كردند و سراسر قلمروي آنها در خوشي غرق بود 

تهاي وحشي تر جنگل ، جستجوي باقيمانده سپاه جادوگر سپيد و نابودي آن گذشت و براستي تا مدتها از قسم
خبر شرارتهاي پنهاني مي رسيد ؛ جمع شدن در اينجا و قتلي در آنجا ، يك ماه شايعه وجود آدمِ گرگ شده بر 

اما سرانجام تمام اين دار و دسته لعنتي . سر زبانها مي افتاد و ماه بعد شايعه وجود عجوزه به گوش مي رسيد 
  .سركوب شد 

شتند و صلح برقرار كردند و نگذاشتند درختهاي خوب بريده شوند ، و كوتوله هاي آنها قوانين خوبي بنيان گذا
كوچك و ساتيرهاي كوچك را از رفتن به مدرسه معاف كردند ، و به طور كلي جلو فضولها و نخودهاي هر 
 آش را گرفتند و مردم عادي را كه مي خواستند زندگي كنند و بگذارند كه ديگران هم زندگي كنند حمايت

و از طرف شمال نارنيا به ) غولهايي را كه كامالً با رامبل بافين غول فرق داشتند(و آنها غولهاي درنده . كردند 
آن سرزمين وارد شده بودند ، عقب راندند و با سرزمين هاي آن سوي دريا دوست شدند ، پيمان بستند و از آنجا 

و خود آنها بزرگ شدند و با گذشت سالها پيتر . د ديدار رسمي كردند و مورد ديدار رسمي آنها قرار گرفتن
و سوزان زني بلند قامت . مردي بلند قامت و سينه پهن و جنگجويي دالور شد ، و او را پيتر شاه كبير مي ناميدند 

و برازنده شد ، با موهاي سياهي كه تقريباً تا پشت پاهايش مي رسيدند و پادشاهان سرزمينهاي آن سوي دريا 
ادموند از پيتر . ستگاري از او شروع به فرستادن سفير كردند و او را ملكه سوزان مهربان مي ناميدند براي خوا

و اما لوسي . او را ادموند شاه عادل مي ناميدند . ساكت تر و جدي تر بود ، و در قضاوت و مشورت سرآمد بود 
مي خواست لوسي ملكه آنها شود ، و مردم مو طاليي ، او هميشه شاد بود و تمام شاهزاده هاي آن نواحي دلشان 

  .او ، لوسي را ملكه لوسي دالور مي ناميدند 
به اين ترتيب ، آنها با شادي بسيار زندگي مي كردند و اگر به ياد زندگيشان در اين دنيا مي افتادند فقط مثل اين 

ن ميانسال بود و كم كم كه اكنون يك فا(و يك سال كه گذشت تومنوس . بود كه رويايي به ياد مي آورند 
به پايين رودخانه آمد و براي آنها خبر آورد كه گوزن سپيد يك بار ديگر در حول و ) داشت تنومند مي شد

پس دو . گوزن سپيدي كه اگر او را بگيريد آرزوهايتان را برآورده مي كند . حوش منطقه او پديدار شده است 
ن با شيپور و سگ شكاري عازم شكار شدند تا در جنگلهاي غربي شاه و دو ملكه همراه با اعضاي اصلي دربارشا

گوزن سپيد با سرعتي زياد از پستي و . و چندان جستجو نكرده بودند كه او را ديدند . گوزن سپيد را دنبال كنند 
هنوز بلندي و از جنگل انبوه و تُنُك گذشت تا اسبهاي تمام درباريها خسته شدند و فقط آن چهار نفر ماندند كه 

  . و ديدند كه گوزن سپيد وارد بيشه اي شد كه اسبهاي آنها نتوانستند دنبالش بروند . او را دنبال مي كردند 
اكنون آنها به شيوه اي كامالً متفاوت سخن مي گفتند ؛ چون مدتها بود كه شاه و ملكه (آن گاه پيتر شاه گفت 

مان فرود آييم و پياده او را در بيشه تعقيب كنيم ؛ زيرا من همراهان نيك ، اكنون اجازه بدهيد از اسبهاي) : بودند
  .در سراسر زندگي ام حيواني زيباتر از اين شكار نكرده ام 



  .بي كم و كاست چنين خواهيم كرد ! سرور : ديگران گفتند 
و همين كه . تند بنابراين آنها فرود آمدند و افسار اسبهايشان را به درختها بستند و پياده به درون جنگل انبوه رف

  .دوستان خوب ، چيزي شگفت آور اينجاست ؛ من درختي از آهن مي بينم : وارد آن شدند ملكه سوزان گفت 
اي بانو ، اگر خوب به آن بنگريد مي بينيد كه ستوني از آهن است كه بر فراز آن چراغهايي : ادموند شاه گفت 

  .قرار دارد 
يب ، قرار دادن فانوس در جايي كه درختان چنان دور و بر و بااليش را شگفتا ، انديشه اي غر: پيتر شاه گفت 

  !گرفته اند كه اگر روشن شود به هيچ كس نور نمي رساند 
عاليجناب ، به احتمال زياد هنگامي كه اين تير و اين چراغ در اينجا نصب شده ، درختان : ملكه لوسي گفت 

ر كار نبوده است ؛ زيرا اين جنگل جوان است ولي تير آهني كهنه اينجا كوچكتر يا كمتر بوده اند و يا درختي د
  .است 

  .و ايستادند و به آن نگاه كردند 
نمي دانم چگونه است ، اما هر چه هست اين چراغ روي تير بر من اثري عجيب مي : بعد ادموند شاه گفت 

  .وابي است ، يا خوابِ يك خواب و به يادم مي آورد كه پيش از اين شبيه آن را ديده ام ؛ گويي خ. گذارد 
  .عاليجناب ، براي ما نيز چنين است : همه گفتند 

و بيشتر از اين ، زيرا اين انديشه ذهنم را رها نمي كند كه اگر از اين تير و فانوس بگذريم ، : ملكه لوسي گفت 
  .اد يا با ماجراي عجيبي روبرو مي شويم يا در سرنوشت ما دگرگونيهاي بزرگ روي خواهد د

  .اي بانو ، قلب من نيز از چنين حسي آكنده است : ادموند شاه گفت 
  .قلب من نيز چنين گواهي مي دهد ، برادر نيك سرشت : پيتر شاه گفت 

و از اين رو به عقيده من بهتر است كه به تندي به سوي اسبهايمان بازگرديم و . و در من نيز : ملكه سوزان گفت 
  .نكنيم ديگر اين گوزن را تعقيب 

زيرا هرگز از زماني كه ما چهار نفر شاهان و ملكه هاي نارنيا . بانو ، تقاضا مي كنم مرا ببخشيد : پيتر شاه گفت 
شده ايم دست به كارهاي بزرگي مثل جنگ و شكار ، دالوري و عدالتخواهي نزده ايم كه بعد رهايش كنيم ؛ 

  .رده ايم بلكه هميشه دنبال هرچه رفته ايم ، آن را به دست آو
و به نظر من بايد شرمسار باشيم اگر از روي . خواهر ، برادر من ، شاه ، درست مي گويد : ملكه لوسي گفت 

  .ترس يا احساسي غريب از تعقيب حيواني چنين زيبا دست بكشيم 
در مقابل و چنان اشتياقي به سرانجام اين كار دارم كه حاضر نيستم . نظر من نيز همين است : ادموند شاه گفت 

  .گرانبهاترين جواهر سراسر نارنيا و تمام جزيره ها از خواست خويش بگذرم 
پس ، به نام اصالن ، اگر همه شما چنين مشتاق هستيد ، بياييد به سوي ماجرايي كه برايمان : ملكه سوزان گفت 

  .پيش خواهد آمد بشتابيم 
چند قدم نرفته بودند كه همه به ياد آوردند آنچه ديده بنابراين ، اين شاهان و ملكه ها وارد جنگل شدند ، هنوز 

اند اسمش تيرچراغ است ، و پيش از آنكه بيست قدم ديگر جلو بروند ، همه متوجه شدند كه در البه الي شاخه 



و لحظه اي بعد همه از توي يك كمد به درون يك . بلكه دارند ميان كتهاي خز راه مي روند . ها راه نمي روند 
لي غلتيدند ، و ديگر شاه و ملكه و در لباس شكار نبودند ؛ فقط پيتر ، سوزان ، ادموند و لوسي در اتاق خا

خانم . درست همان روز و همان ساعتي بود كه آنها رفته بودند توي كمد قايم شوند . لباسهاي قديمشان بودند 
بختانه هرگز وارد اتاق خالي نشدند مك ردي و بازديدكننده ها هنوز در راهرو داشتند حرف مي زدند ؛ اما خوش

  . و مچ بچه ها گرفته نشد 
و اگر بچه ها احساس نكرده بودند واقعاً بايد به پروفسور توضيح دهند كه چرا چهار كُت از كمد گم شده است 

 نگويند و پروفسور كه مردي بسيار استثنايي بود ، به آنها نگفت كه احمق نباشند يا دروغ. ، اين پايان داستان بود 
نه فكر نمي كنم برگشتن از توي كمد براي پيدا كردن كتها فايده اي : او گفت . و تمام داستان را باور كرد 

داشته باشد ، شما دوباره از آن راه به نارنيا نمي رسيد ؛ اگر هم برسيد حاال ديگر آن كتها آن قدرها به درد نمي 
وقتي كسي يك بار در نارنيا شاه شد ، . ه به نارنيا بر مي گرديد ها ؟ چي ؟ بله ، البته روزگاري دوبار! خورند 

در واقع هيچ وقت سعي نكنيد به آنجا . اما سعي نكنيد دوباره همان راه را برويد . هميشه در نارنيا شاه است 
چ كس و به هي. و درباره اش حتي بين خودتان زياد حرف نزنيد . وقتي انتظارش را نداريد رخ مي دهد . برسيد 

چي ؟ از كجا بفهميد ؟ آه ، خوب . ديگر نگوييد ، مگر اينكه مطمئن باشيد خودشان چنين ماجرايي داشته اند 
چشمهايتان را باز . چيزهاي عجيبي كه مي گويند ، حتي نگاهشان ، رازشان را فاش مي كند . خواهيد فهميد 

  ه ياد مي دهند ؟خداي من ، پس در اين مدرسه ها به اين بچه ها چ. نگاه داريد 
  .اما اگر پروفسور درست بگويد ، اين تازه آغاز ماجراهاي نارنياست . و اين پايان ماجراهاي كمد است 

  


