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مد، جادوگر گفته  که قبالدر کتاب شیر، کُ

 جادویی را باز کرده بودند و خودشان را در  یک کمدِآنها درِ. ه ماجرایی استثنایی  را از سر گذراندندشد که چگون

 سرزمینی شده بودند به  يدنیایی یافته بودند که با دنیاي ما کامالً متفاوت بود و در آن دنیاي متفاوت، شاه و ملکه

نام نارنیا
5

 کمد  هاي سال در انجا فرمانروایی کرده اند؛ اما وقتی از درِوقتی در نارنیا بودند مثل این بود که سال. 

 ،به هر حال. بازگشتند دوباره خودشان را در انگلستان یافتند، به طوري که انگار اصالً هیچ زمانی بر آنها نگذشته بود
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باره آن   مرد بسیار خردمند، چیزي درکهیچ کس نفهمید که آنها مدتی غیبشان زده و آنها به هیچ کس، بجز ی

  . نگفتند

و حاال هر چهار نفرشان روي نیمکتی در ایستگاه قطار نشسته بودند و .  اینها یک سال پیش اتفاق افتاده بود يهمه

تا این .  داشتند به مدرسه هایشان بر می گشتند،در حقیقت.  برشان تلنبار شده بود وها و وسایل ورزشی دور چمدان

باهم سفر کرده بودند؛ و در اینجا تا چند دقیقه دیگر قطاري از راه می رسید و دخترها ایستگاه که ایستگاه تقاطع بود، 

. را می برد به مدرسه شان و حدود نیم ساعت پس از آن قطار دیگري می آمد و پسرها را می برد به مدرسه دیگري

 قرار بود بزودي از هم جدا قسمت اول سفر، که همه با هم بودند، همیشه مثل بخشی از تعطیالت بود؛ اما حاال که

شوند و دو به دو به راه هاي متفاوتی بروند؛ همه آنها حس می کردند تعطیالت واقعاً تمام شده است و حال و هواي 

لوسی . مدرسه دارد آغاز می شود؛ و همه تقریباً غمگین بودند و هیچ حرفی به ذهنشان نمی رسید که به زبان بیاورند

  .  شبانه روزي می رفت يرسهبراي نخستین بار به مد

لوسی مثل کسی . آن ایستگاه، یک ایستگاه خواب زده، خالی و روستایی بود و به غیر از آنها کسی روي سکو نبود

  .که زنبور نیشش زده باشد، ناگهان فریاد کوتاه  و تیزي کشید

  :ادموند گفت 

 لو-
6

  ، چی شد؟

                                                          

6 - Lu؛ مخفف لوسي  



  . دهانش بیرون آمداز »  !اوف «و ناگهان حرفش را برید و صدایی مثل 

  :پیتر گفت

   چه خبرتان است؟-

  :و بعد او هم ناگهان حرفش را عوض کرد و گفت

  !کار می کنی؟ من را کجا می کشانیداري چ! سوزان ولم کن -

  :سوزان گفت 

  !اي ولم کن....ا...وا. را می کشدیک نفر دارد من . من به تو دست نزدم -

  .قیه خیلی سفید شده استهمه بچه ها متوجه شدند که رنگ صورت ب

  :ادموند گفت 

  . دوباره شروع شد! انگار کسی داشت من را می کشید، چه کشیدن وحشتناکی، آخ. من هم همین را احساس کردم -

  :لوسی گفت 

  .واي نمی توانم تحمل کنم.  می کشدمن را هم دارد -

  :ادموند فریاد زد 

. س من این را می گویدح. جادویی در کار است. محکم بگیریدهمه دست هاي همدیگر را ! حواستان را جمع کنید -

  !زود باشید



  :سوزان گفت 

  !کاش تمام می شد، واي! واي. یریمبله، دستهاي همدیگر را بگ -

هر چهار تا بچه در حالی که دست هاي . یک لحظه بعد، چمدانها ، نیمکت، سکو و ایستگاه بکلی ناپدید شده بود

چنان درختزار انبوهی که شاخه ها به . و نفس نفس می زدند، خودشان را در درختزاري یافتندیکدیگر را گرفته بودند 

لوسی فریاد . همه چشم هایشان را مالیدند و نفس عمیقی کشیدند. تنشان فرو می رفت و براي تکان خوردن جا نبود

  :زد 

   باز هم برگشته ایم به نارنیا؟پیتر، فکر می کنی احتماالً! آه -

  :فت پیتر گ

 اگر فضاي باز،بیاید برویم به .  ساختمانی ببینم من نمی توانم در میان این همه درخت؛هر جایی می تواند باشد -

  !فضاي بازي وجود داشته باشد

بعد با . بچه ها در حالی که تیغ و خار به بدنشان فرو می رفت، با تقالي زیاد سعی کردند، از بیشه بیرون بروند

  .رو شدندشگفتی دیگري روبه 

چند متر .  جنگلی دیدند که مشرف به ساحل شنی بود يهمه چیز روشنتر شد و پس از چند قدم، خود را در حاشیه

ها پخش می شدند صدایی از آنها به گوش  دورتر، در یایی آرامیده بود با موجهایی چنان کوچک که وقتی روي شن

خورشید تقریباً همان جایی قرار . مان دیده نمی شدهیچ خشکی در چشم رس نبود و هیچ ابري در آس. نمی رسید



بچه ها ایستاده بودند و بوي دریا را استنشاق می . داشت که باید ساعت ده صبح باشد و آبی دریا خیره کننده بود

  :پیتر گفت . کردند

  .اینکه خوب است!  به-

  .پنج دقیقه بعد پا برهنه در آب شفاف خنک راه می رفتند

  :ادموند گفت 

  !گشت به درس التین، فرانسه و جبراین بهتر است از نشستن در قطاري سنگین در راه باز -

  .و بعد تا مدت درازي کسی حرفی نزد و فقط آب بازي کردند و دنبال میگو و خرچنگ گشتند

  :سوزان سکوت را شکست و گفت 

  . ن می آیدخیلی زود گرسنگی به سراغما. با این همه فکر می کنم باید نقشه اي بریزیم -

  :ادموند گفت 

  . حداقل من مال خودم را دارم. یمساندویج هایی را که مادر براي سفرمان داده بود، دار -

  :لوسی گفت 

  .مال من در کیف کوچکم بود. من نه -

  :سوزان گفت 

  . مال من هم همینطور-



  :پیتر گفت 

  .آنقدر ها هم کیف ندارد. هار نفر چپس دوتا نهار داریم براي. ساندویج من در جیب کتم روي شن هاست -

  :لوسی گفت 

  .خواهد چیزي بنوشم تا چیزي بخورمحاال من بیشتر دلم می  -

دیگر همه احساس تشنگی می کردند؛ آن جور تشنگی که معموالً پس از راه رفتن در آب شور و زیر نور داغ 

  .خورشید پیش می آید

  : ادموند گفت 

ر کتاب هاي من همیشه نجات یافته ها در جزیره اي پا می گذارند و چشمه هاي د. فرض کنید کشتیمان غرق شده -

  . بهتر است ما هم برویم دنبال چشمه بگردیم. زالل آب شیرین پیدا می کنند

  :سوزان گفت 

  یعنی باید به آن بیشه انبوه برگردیم؟ -

  :پیتر گفت 

  .د و اگر ما در امتداد دریا پیش برویم، می رسیم به آنهااگر جریان هاي آبی در کار باشد باید به دریا بریزن. هرگز -

همه برگشتند و اول از ماسه نرم خیس گذشتند و بعد به ماسه خشک که به انگشت ها می چسبید، رسیدند و کفش و 

ادموند می خواستند کفش و جوراب هایشان را همان جا رها کنند و پا برهنه به اکتشاف . جورابشان را پوشیدند

  :ازند؛ اما سوزان گفت بپرد



ممکن است هرگز آنها را پیدا نکنیم و اگر وقتی شب از راه میرسد هنوز اینجا باشیم ممکن . این کار دیوانگی است -

  . است هوا سرد بشود و به آنها نیاز داشته باشیم

قرار داشت ، در این بود که کفش هایشان را پوشیدند و در حالی که دریا در سمت چپ و جنگل در سمت راستشان 

بجز صداي عبور گاه و بی گاه مرغ هاي دریایی صدایی شنیده نمی شد و همه جا بسیار . کناره ساحل براه افتادند

جنگل آنقدر انبوه و در هم شده بود که اصالً نمی توانستند درون آن را ببینند؛ و هیچ چیز در جنگل نمی . ساکت بود

  . هجنبید، نه یک پرنده و نه حتی یک حشر

 یا خرچنگ هاي کوچک آبگیرهاي سنگی خیلی خوب اند، اما وقتی تشنه ،صدف و علف دریایی و شقایق دریایی

پاهاي بچه ها پس از بیرون آمدن از آب خنک، داغ  و سنگین بود و سوزن . ویدباشید خیلی زود از آنها خسته می ش

ادموند درست قبل از اینکه جادو بر آنها . سوزان و لوسی مجبور بودند بارانی هایشان را هم حمل کنند. سوزن می شد

  . می کردند و او و پیتر به نوبت کت بزرگ پیتر را حمل ،چیره شود کتش را در ایستگاه در آورده بود

حدود یک ربع ساعت بعد، پس از عبور از پشته اي سنگی که به قله . در ساحل انحنایی به سمت راست پدیدار شد

 به رو حاال پشتشان به آن قسمت دریا بود که وقتی از جنگل در آمدند. اي می رسید، ساحل پیچ تندي پیدا کرد

ساحل دیگري بود که مثل ساحلی که اکنون بر روي آن  ،رویشان قرار داشت و در جلوي رویشان در آن سوي آب

  . مشغول کاوش بودند، جنگلی انبوه داشت



  :لوسی گفت 

  نمی دانم آن یک جزیره است یا ما همین حاال به آن می رسیم؟ -

  :پیتر گفت 

  .نمی دانم -

دیک و نزدیکتر شد و ساحلی که روي آن راه می رفتند به ساحل رو به برو نز. و همه در سکوت آهسته پیش رفتند

به صخره هایی . بچه ها با عبور از هر برجستگی سنگی انتظار داشتند محل پیوستن دو ساحل را ببینند اما ناامید شدند

  . رسیدند از آنها باال رفتند و از آنجا دیدند که راه درازي در پیش است

  :ادموند گفت 

  .  ما در یک جزیره هستیم. ا برسیماصالً نمی توانیم به آن جنگل ه. چه بد شد! اي واي -

و از آنجا می توانستند . در این نقطه تنگه بین آنها و ساحل مقابل فقط حدود سی یا چها متر پهنا داشت. حقیقت داشت

از آن به بعد ساحل خودشان دوباره به راست می پیچید و می توانستند . ببینند که این باریکترین جاي تنگه است

  .دیگر معلوم بود که بسیار بیشتر از نیم دور جزیره را پیموده بودند. ا بین آن و خشکی اصلی ببیننددریایی گسترده ر

  :لوسی ناگهان گفت 

  آن چیست؟! نگاه کنید -

  :بقیه فریاد زدند. و به چیز نقره اي مار مانندي اشاره کرد که روي ماسه هاي ساحل آرمیده بود

  !نهر آب! نهر آب -



سته بودند بدون تلف کردن وقت با سر و صدا به پایین صخره ها رفتند و به سوي آب شیرین و با اینکه خیلی خ

به همین خاطر با عجله . می دانستند هر چه از باال دست نهر و دورتر از ساحل آب بنوشند بهتر است. دویدند 

وه بودند؛ اما نهر بین کناره درخت ها مثل همیشه انب. خودشان را به جایی رساندند که نهر از جنگل بیرون می آمد

هاي خزه پوش بلند راه عمیقی براي خود باز کرده بود؛ به طوري که با چمباته زدن می شد مسیر آن را در تونلی از 

بچه ها کنار اولین ابگیر قهوه اي رنگ چال مانند زانو زدند و نوشیدند و صورتشان را در آب فرو . برگ دنبال کرد

  . شان را تا آرنج در آب فرو کردندبردند، و بعد دست های

  :ادموند گفت 

   هاست؟چحاال نوبت ساندوی -

  :سوزان گفت 

  .بهتر نیست نگهشان داریم ؟ ممکن است بعد به آنها بیشتر نیاز پیدا کنیم -

  :لوسی گفت 

س من آرزو داشتم حاال که تشنه نیستیم احساس گرسنگی نیز نمی کردیم، همان طور که موقع تشنگی احسا -

  . گرسنگی نمی کردیم

  :ادموند تکرار کرد 

یادتان باشد که اینجا از .  ها چه می شود؟  خوب نیست که آنقدر نگه شان داریم که خراب شوندچاما آن ساندوی -

  . ها را با خودمان حمل می کنیمچانگلستان گرمتر است و مدت هاست که ما ساندوی



اما خیلی بهتر از هیچ نخوردن . ا چهار قسمت کردند و هیچ کس سیر نشدبنابراین دو بسته را بیرون آوردند و آنها ر

اما یکی از بچه ها . لوسی می خواست برگردد به دریا و میگو صید کند. باره غذاي بعدي نقشه کشیدندربعد د. بود

  . یادآوري کرد که تور ندارند

  :ادموند گفت 

  . ندباید از ال به الي صخره ها تخم مرغ دریایی جمع کن -

ولی خوب که فکر کردند به یاد نیاوردند که تخم مرغ دریایی دیده باشند، و اگر هم تخم مرغ دریایی پیدا می کردند 

اگر شانس نیاوردند طولی نمی کشد که مجبور می شوند دلشان را به ‹‹ :پیتر فکر کرد. نمی توانستند آن را بپزند

  . دید فکرش را بر زبان بیاورد اما لزومی ن؛››خوردن تخم مرغ دریایی خوش کنند

  :سوزان گفت 

  . یمحیف شد که ساندویج ها را به آن زودي خورد -

  :سرانجام ادموند گفت . در این مرحله یکی دو نفرشان تقریباً از کوره در رفتند

مثل آنها راهب ها و شوالیه هاي ماجرا جو و آدم هایی . باید جنگل را بگردیم. فقط یک کار می شود کرد! ببینید -

آنها با ریشه و میوه و این جور چیز ها خودشان . همیشه وقتی در جنگل هستند راهی براي زنده ماندن پیدا می کنند

  . را سیر می کنند

  :سوزان پرسید 

  چه جور ریشه اي؟  -



  :لوسی گفت 

  .من همیشه فکر می کردم منظور ریشه درخت هاست -

  :پیتر گفت 

اد! برویم -
7

رفتن به جنگل بهتر از این است که دوباره بر گردیم .  ما باید سعی کنیم کاري بکنیم. درست می گوید

  . زیر تابش خورشید

موقع عبور از زیر شاخه ها مجبور بودند قوز کنند و به توده هاي . بنابراین همه راه افتادند و مسیر نهر را دنبال کردند

ن پاره شود و پاهایشان در آب نهر خیس شود و هنوز به جز بزرگ گیاهانی مثل آزالیا برخورد کنند و لباس هایشا

کم کم داشتند خیلی خسته می شدند که بوي خوشی به مشامشان . صداي نهر و صداي خود بچه ها، صدایی نبود

رسید و متوجه چیز جرقه مانندي شدند که با رنگی درخشان در باالي سرشان، بر فراز طرف راست نهر، به چشمشان 

  . خورد

  :سی با حیرت گفت لو

  . حتم دارم که آن درخت، یک درخت سیب است -

بچه ها از کرانه پر شیب نهر نفس زنان باال رفتند، به زحمت از میان تمشک هاي وحشی راه . لوسی درست گفته بود

باز کردند و دور درخت کهنسالی ایستادند که از بار سیب هاي درشت طالیی رنگ سفت و آبداري که همه دوست 

  . دارند سنگین بود

                                                          

7 .Ed؛ مخفف ادموند.  



  :ادموند با دهان پر از سیب گفت 

  .و این تنها درخت نیست، آنجا را ببینید و آنجا را -

  :سوزان ته مانده اولین سیبش را دور انداخت و دومی را چید و گفت 

  .  باشداینجا باید خیلی وقت پیش ، قبل از اینکه جنگل همه جا را بگیرد باغ میوه بوده. ده ها درخت سیب هست -

  :پیتر گفت 

  . پس این جزیره زمانی مسکونی بوده است -

  :لوسی در حالی که به پیش رو اشاره می کرد گفت 

  آن چیست ؟ -

  :پیتر گفت 

  . یک دیوار سنگی کهن. یک دیوار است! عجب -

. اي آن ریخته بودبعضی جاه. دیوار بسیار قدیمی بود. بچه ها از میان شاخه هاي پر میوه گذشتند و به دیوار رسیدند

اما دیوار از تمام درخت ها، به غیر از بلند ترین آنها ، بلند تر . و بر روي آن خزه و گل هاي باال رونده روییده بود

و هنگامی که آنها کامالً به دیوار نزدیک شدند، طاقی بزرگی دیدند که حتماً روزگاري دروازه اي در آن قرار . بود

به طوري که ناچار شدند بعضی شاخه ها را بشکنند که . ر بود از بزرگترین درخت هاي سیباما حاال تقریباً پ. داشت

بچه ها خود . بتوانند از طاقی بگذرند و بعد همه شروع کردند به پلک زدن؛ چون نور روز ناگهان بسیار درخشانتر شد

 قسمت هیچ درختی نبود و زمین در این. را در فضاي بازي یافتندکه دور آن را دیوار خاکستري رنگی گرفته بود



هر . مکانی بود روشن، مرموز ، آرام و تقریباً اندوه آور. پوشیده بود از علف هاي هم قد و مسطح و گل هاي پیچک

چهار نفر، خوشحال از اینکه می توانند پشتشان را راست کنند و آزادانه دست و پایشان را حرکت دهند ، پا به این 

  . مکان گذاشتند



  

2  

  گنج خانه پنهان

  

  

  :چندان زمانی نگذشت که سوزان گفت 

  . اینجا باغ نبوده، قصر بوده؛ و اینجا که ما ایستاده ایم باید حیاط قصر باشد -

  :پیتر گفت 

و این هم زمانی پلکانی بوده که به باالي دیوارها می رفته . این باقی مانده یک برج است. بله. منظورت را می فهمم -

آن در باید در تاالر بزرگ قصر . پله هاي پهن کوتاه را که تا جلوي آن در ادامه دارند. پله هاي دیگر را ببینیدآن . است

  . بوده باشد

  :ادموند گفت 

  . به قیافه اش می آید که مال قرن ها پیش باشد -

  :پیتر گفت 

  . صر زندگی می کردنداي کاش می توانستم بفهمم آن وقت ها چه کسانی در این ق. بله، قرن ها پیش -



  :لوسی گفت 

  .به من احساس عجیبی می دهد -

  :پیتر برگشت به لوسی نگاه کرد و گفت 

این عجیب ترین چیزي است که در این روز عجیب اتفاق افتاده . راست می گویی لو؟ چون من هم چنین احساسی دارم -

  نمی دانم کجا هستیم و معنی اینها چیست ؟  . است

. ور که حرف می زدند از حیاط قصر گذشتند و از در گاهی دیگر وارد جایی شدند که زمانی تاالر بودبچه ها همان ط

چون سقف آن مدت ها پیش ناپدید شده بود و اکنون فقط فضایی بود پر از . حاال دیگر تاالر خیلی شبیه به حیاط قصر بود

در انتهاي آن .  تر و دیوار هاي اطراف آن بلند تر بودعلف و گل مینا، با این تفاوت که این گیاهان کوتاه تر و باریک

  .نوعی ایوان بود که حدود سه پا از بقیه تاالر بلند تر بود

  :سوزان گفت 

  آیا واقعاً این تاالر بوده ؟ آن محل ایوان مانند چیست ؟  -

  :پیتر که به نحو عجیبی هیجان زده شده بود گفت 

نجا شاه نشین بوده که میز بلند روي آن قرار داشته و شاه و بزرگان دور آن می مگر نمی بینی؟ آ! چه احمقی هستی تو -

مگر فراموش کرده اي که روزگاري خود ما شاهان و ملکه هایی بودیم که در تاالر بزرگمان درست روي . نشسته اند

  .چنین شاه نشینی می نشستیم



  :سوزان با صدایی خواب زده و آواز مانند ادامه داد

  ؟.چگونه می توانم فراموش کنم. مان در کایر پاراول ، در دهانه رود بزرگ نارنیا در قصر -

  :لوسی گفت 

این تاالر باید خیلی شبیه تاالري بوده . می توانیم وانمود کنیم حاال هم در کایر پاراول هستیم! همه چیز بر می گردد -

  . باشد که در آن جشن می گرفتیم

  :ادموند گفت 

حواستان هست که هوا دیگر خیلی داغ . ببینید سایه ها چقدر دراز شده اند. بدون جشن دارد عصر می شوداما متاسفانه  -

  نیست؟ 

  :پیتر گفت 

بیایید ببینیم می توانیم مقداري چوب خشک جمع . من کبریت دارم. اگر قرار باشد شب اینجا باشیم به آتش نیاز داریم -

  . کنیم

باغی که از میان آن . و تا نیم ساعت بعد همه مشغول جمع آوري چوب خشک بودند. این حرف به نظر همه منطقی بود

از تاالر گذشتند و از در . طرف دیگر قصر را گشتند. وارد خرابه ها شده بودند جاي خوبی براي جمع آوري هیزم نبود

اري راهرو ها اتاقک هایی کناري کوچکی به مار پیچی از تلها و حفره هاي سنگی وارد شدند که به نظر می رسید روزگ

در آن سوي ، شکاف پهنی در قصر یافتند و از آن به . بودند و حاال فقط از گزنه و گل سرخ وحشی پوشیده شده اند

جنگلی باریک تر پا گذاشتند که درخت هاي بزرگتري داشت و پر بود از شاخه خشک و چوب پوسیده و برگ خشک و 



بار پنجم ، بعد از برداشتن . م رفتند و آمدند تا کپه بزرگی روي شاه نشین تلنبار شدآنقدر با دسته هاي هیز. مخروط کاج 

چشمه درست بیرون از تاالر در زیر علف ها پنهان مانده بود ؛ اما پاك و عمیق و تازه . چوب ها ، چشمه را پیدا کردند 

رفتند باز هم سیب بچینند و پسر ها روي شاه بعد، دخترها . بقایاي یک سنگ فرش ، نیم دایره اي دور چشمه زده بود. بود

نشین و تقریباً نزدیک به گوشه بین دو دیوار آتش روشن کردند؛ چون فکر کردند که آنجا گرمترین و امن ترین محل 

بعد . و پسر ها مقدار زیادي کبریت مصرف کردند اما سر انجام موفق شدند . روشن کردن آتش بسیار دشوار بود. است

اما . سعی کردند مقداري از سیب ها را سر چوب و بر روي آتش برشته کنند. ه دیوار و رو به آتش نشستندهمه پشت ب

مگر اینکه به قدر کافی .  خورداسیب برشته بدون شکر چندان مزه ندارد و داغتر از آن است که بشود با انگشت آن ر

ه قول ادموند سیب باعث می شود آدم بفهمد غذاهاي که ب. به سیب خام راضی باشند بنابراین، ناچار بودند. سرد شود

  . مدرسه آنقدر ها هم بد نیست

  :ادموند گفت 

  . بدم نمی آمد در این لحظه یک برش کلفت نان و کره می خوردم

  .  روح ماجراجویی در همه آنها به جوش در می آمد و هیچ یک واقعاً دلش نمی خواست به مدرسه باز گردد،با این همه

او با . وقتی برگشت چیزي در دست داشت. اهی پس از خوردن آخرین سیب ، سوزان رفت از چشمه آب بنوشد مدت کوت

  : صدایی که تقریباً بند آمده بود گفت 

  . نگاه کن ، این را کنار چشمه پیدا کردم -

ادموند و . ت گریه کندبه نظر بقیه قیافه و صداي سوزان جوري بود که انگار می خواس. و چیزي را به پیتر داد و نشست



 براقی که در نور آتش می  کوچکِء شی–لوسی با اشتیاق به جلو خم شدند تا ببینند چه چیزي در دست پیتر است 

  . درخشید

  :پیتر گفت 

  .بعد آن را به بقیه داد. و صداي او نیز عجیب بود. من گیج شده ام... راستش، من  -

کوچک به اندازه عادي، اما فوق العاده سنگین، چون از طالي ناب بود؛ و  یک اسب شطرنج –حاالهمه آن شی را دیدند 

  .  در واقع یک چشم بیشتر نداشت ؛ چون آن یکی قبالً افتاده بود-چشم هایش دو یاقوت خیلی کوچک بود

  :لوسی گفت 

  . ها بازي می کردیمدرست مثل مهره هاي طالیی شطرنجی است که وقتی ما شاه و ملکه کایر پاراول بودیم با آن! واي -

  :پیتر به خواهرش گفت 

سو -
1

  .؛ خوشحال باش

  :سوزان گفت 

این اسب شطرنج خاطرات آن روز هاي دوست داشتنی را برایم زنده کرد و . نمی توانم جلوي احساساتم را بگیرم -

شطرنج بازي با فان
2

  .  یادآوردم ها و غول هاي خوب و موجودات دریایی که در دریا آواز می خواندند را به

                                                          

1 .Su؛ مخفف سوزان.  

2 .Faun :ارھا و گلھ ھاست و پا و شاخ آن مانند ُبز استدر اسطوره شناسي التین خداي كشتز.  



  :پیتر با صدایی کامالً متفاوت گفت 

  .حاال وقتش است که ما چهار نفر عقلمان را به کار اندازیم -

  :ادموند پرسید 

  براي چه ؟ -

  :پیتر گفت 

  هیچ کدامتان حدس نزدید کجا هستیم؟ -

  :لوسی گفت 

  .رده ام راز عجیبی در این محل استادامه بده، من از ساعت ها پیش احساس ک -

  :ادموند گفت 

  .زود باش پیتر، حرفت را بزن -

  :پیتر گفت 

  ما در ویرانه هاي خود کایر پاراول هستیم -

  :ادموند پاسخ داد 

اما من می گویم ، یعنی منظورم این است که تو چطور به این نتیجه رسیدي؟ این محل قرن هاست که ویران شده ، به  -

هر آدمی می فهمد که صد ها سال هیچ . به خود سنگ ها نگاه کن .  نگاه کن این همه درخت بزرگ که در دروازه روییده

  . کس در اینجا زندگی نکرده است



  :پیتر گفت 

می خواهم یکی یکی همه چیز را روشن . اما بگذارید فعالً این موضوع را کنار بگذاریم. می دانم، مشکل همین است -

فقط یک سقف روي آن مجسم کنید و . و اندازه تاالر کایر پاراول استاول اینکه این تاالر درست به همان شکل .  کنم

به جاي علف ، یک سنگ فرش رنگی و قالی هاي روي دیوار را در نظر بیاورید تا همان تاالر شاهانه جشن هاي خودمان 

  . را ببینید

  .هیچ کس چیزي نگفت

  :پیتر ادامه داد 

 چشمه ما بود ، کمی به طرف جنوب تاالر بزرگ، و درست به همان دوم اینکه، چشمه قصر درست همان جایی است که -

  .شکل و اندازه

  . باز هم پاسخی نبود

سوم آنکه سوزان یکی از مهره هاي قدیمی شطرنج ما یا چیزي درست مثل یکی از آنها را پیدا کرده است که مانند  -

  . سیبی که از وسط نصف کرده باشی به هم شبیه اند

  . وابی ندادباز هم هیچ کس ج



ن مگر یادتان نمی آید که درست یک روز پیش از ورود سفیران شاه کالورمِ،چهارم اینکه -
3

 بود که باغ میوه بیرون از 

دروازه شمالی کایر پاراول احداث شد؟ سرکرده مردمان جنگل ، یعنی خود پومونا
4

.  آمد تا براي باغ افسون خیر بخواند

یعنی فراموش کرده اید لیلی گلووز. وش کورها بودند که گودال ها را کندند آن رفقاي کوچک بسیار شایسته ، م
5

 

اعلیحضرت حرف من را باور کنید که روزگاري از کاشتن ‹‹: مضحک ، رئیس موش کور ها به بیلش تکیه داد و گفت

  .و راستی که حق داشت. ››این درختان میوه خوشحال خواهید شد

  :لوسی گفت 

  !یادم می آید -

  .  هایش را به هم زدو دست

  :ادموند گفت 

اول از همه این که ما باغ میوه را تا دم دروازه نکاشتیم؟ یعنی آنقدر ها هم احمق . همه این ها مزخرف است! پیتر -

  .نبودیم

  :پیتر گفت 

  . اما باغ از آن زمان تا حاال تا دروازه رشد کرده و جاي بیشتري گرفته. البته که نه -

                                                          

3  .Calormen

4 . Pomona

5 . Lilygloves



  :ادموند گفت 

  . دیگر اینکه کایر پاراول جزیره نبود -

ولی مگر . تقریباً مثل جزیره. یک شبه جزیره بود. شما چه می گویید... اما یک . این مسئله به فکر من هم رسید. بله -

  ممکن نیست که از زمان ما تا حاال تبدیل به جزیره شده باشد یا یک نفر تنگه اي حفر کرده باشد؟

  :ادموند گفت 

اما یک سال بیشتر نیست که ما از نارنیا برگشته ایم و تو می . تو مدام می گویی از زمان ما!  صبر کنیک لحظه -

خواهی بگویی در همین یک سال سقف قصر ها فرو ریخته، جنگل هایی بزرگ روییده و درخت هاي کوچکی که خودمان 

. خدا می داند چه چیز هاي دیگري اتفاق افتادهو . شاهد کاشتن آنها بودیم به باغ میوه اي بزرگ و کهنسال تبدیل شده

  . همه این ها غیر ممکن است

  : لوسی گفت 

د در این لحظه پشت به آن در در حقیقت ما بای. اگر این ها کایر پاراول است باید در این انتهاي شاه نشین دري باشد -

  . همان دري که به گنج خانه باز می شد. نشسته باشیم

  :پیتر در حالی که بر می خاست گفت 

  .فکر می کنم دري در کار نباشد -

  . دیوار پشت آنها توده اي بود از پیچک در هم تنیده

  :ادموند گفت 



  .  بزودي می فهمیم -

تن در آتش دم دست گذاشته بودند برداشت و با آن شروع کرد به کوبیدن به و یکی از چوب هایی را که براي انداخ

اول صداي تاپ تاپ بلند شدو بعد صدایی کامالً متفاوت به گوش رسید که پیدا بود چوب به . دیوار  پوشیده از پیچک

  . چیزي چوبی و تو خالی بر خورد می کند

  :ادموند گفت 

  !خداي من -

  :پیتر گفت 

  . چک ها را پاك کنیمباید این پی -

  :سوزان گفت 

اگر قرار . چون هوا بزودي تاریک می شود. این کار را می توانیم صبح فردا انجام بدهیم. کاري به آن نداشته باشید! آه -

است شب را اینجا بگذرانیم من دلم نمی خواهد یک در باز پشت سرم باشد که هر چیزي عالوه بر نم و سرما ممکن است 

  . ون بیایداز آن بیر

  :لوسی با نگاهی سرزنش آمیز گفت 

  چطور می توانی تا فردا صبح طاقت بیاوري؟ !  سوزان -

هر دو پسر چنان هیجان زده بودند که  به توصیه سوزان هیچ توجهی نکردند؛ و با دست و چاقوي پیتر شروع کردند به 

طولی نکشید تمام جایی که قبالً نشسته بودند . د کندن پیچک ها و وقتی چاقو شکست ، چاقوي ادموند را به کار گرفتن



  :پیتر گفت . پر از پیچک شد و سر انجام در پدیدار شد

  . البته که قفل است -

  :ادموند گفت 

  !بجنبید. اما چوبش پوسیده ، راحت می توانیم آن را خرد کنیم و هیزم بیشتري هم بدست بیاوریم -

پیش از تکه تکه شدن در ، تاالر بزرگ تاریک شده بود و یکی . ظار داشتندخرد کردن در بیش از آن طول کشید که انت

سوزان تنها کسی نبود که وقتی پسر ها بر باالي کپه چوب هاي تکه تکه شده . دو ستاره باالي سرشان سوسو می زد

شدند ، لرزه بر ایستادند و خاك را از دست هایشان پاك کردند و به روزنه سرد و سیاهی که باز کرده بودند خیره 

  :پیتر گفت . اندامش افتاد

  . حاال مشعل نیاز داریم -

  :سوزان گفت 

  ....فایده اش چیست ؟ و به قول ادموند -

  :ادموند حرف او را قطع کرد 

فکر می کنم تو می آیی پایین . اما می توانیم بعداً حرفش را بزنیم . من هنوز نمی فهمم . حاال دیگر آن را نمی گویم  -

  ر؟پیت

  :پیتر گفت 



تو در اینجا یک . هیچ خوب نیست حاال که به نارنیا بازگشته ایم مثل بچه ها رفتار کنی. باید خوشحال باشی سوزان -

  .و به هر حال هیچ کس با این رازي که ما در سر داریم نمی تواند به خواب برود. ملکه هستی 

  

اگر سر روشن چوب را باال می گرفتند . ششان به جایی نرسیدآنها کوشیدند با چوب هاي بلند مشعل درست کنند ولی تال

آخر سر ناچار شدند . و اگر سر دیگرش را می گرفتند دستشان می سوخت و دود به چشمشان می رفت. خاموش می شد

 بود و خوشبختانه این چراغ قوه را کمتر از یک هفته پیش در روز تولدش هدیه گرفته. از چراغ قوه ادموند استفاده کنند 

  . اول ادموند با چراغ راه افتاد بعد لوسی و سوزان و پیتر پشت سر او. باتري آن تقریباً نو بود 

  :ادموند گفت 

  .من رسیده ام باالي پله ها  -

  :پیتر گفت 

  .آنها را بشمار  -

  :ادموند همان طور که با احتیاط پایین می رفت گفت 

  .یک ، دو ، سه -

  :د زد و تا شانزده شمرد و فریا

  . و اینجا آخرش است  -



  :لوسی گفت 

  . پس اینجا واقعاً باید کایر پاراول باشد! شانزده پله  -

آن گاه ادموند به آرامی چراغ قوه اش را به اطراف . دیگر حرفی زده نشد تا هر چهار نفر پاي پله ها کنار هم ایستادند 

  :همه بچه ها با هم گفتند . چرخاند

  !ه....و....او -

ن همه دیگر می دانستند که اینجا براستی گنج خانه کهن کایر پاراول بود که روزگاري آنها به عنوان شاهان و ملکه چو

راهی مثل راه درون گل خانه در وسط بود و در هر طرف به فواصلی زره و کاله . هاي نارنیا بر آن حکم رانی کرده بودند

بین زره و کاله خود ها و در هر طرف .  نگهبان گنج ها به نظر می رسیدخودهاي سنگینی قرار داشت که مانند شوالیه هاي

راه ، طاقچه ها از اشیاء گرانبهایی چون گردنبند ، بازوبند، انگشتر، کاسه ها و بشقاب هاي طالیی و عاج هاي بلند، 

قوت ، نارسنگ، زمرد سنجاق هاي سینه و نیم تاج ها و زنجیر هاي طال و توده سنگ هاي قیمتی کار نشده الماس ، یا

زیر طاقچه ها صندوق هاي . یاقوت زرد ، یاقوت بنفش، که مثل مرمر یاسیب زمینی روي هم تلنبار شده بودند، پر بود

هوا سرمایی گزنده داشت و آنقدر ساکت بود که بچه ها . بزرگی بود از چوب بلوط با میله هاي آهنی و قفل هاي سنگین 

 و گنج ها چنان پوشیده از خاك بودند که اگر بچه ها جاي آن را نفهمیده بودند و بیشتر .صداي نفس خود را می شنیدند 

مکان غم انگیز و اندکی هراس آور بود، چون همه چیز . چیز ها را بیاد نیاورده بودند؛ نمی دانستند این ها گنج است

  .  هیچ نگفتبه همین دلیل هیچ کس حداقل تا یک دقیقه. متروك و فراموش شده و قدیمی بود



مثل این بود که با دوستانی بسیار قدیمی دیدار تازه می . البته بعداً شروع کردند به قدم زدن ، برداشتن و نگاه کردن اشیا

یادتان می آید اولین باري که . حلقه هاي تاج گذاریمان! ببین ! اوه ‹‹:اگر آنجا بودید چنین جمله هایی می شنیدید . کنند

این همان زرهی است که تو در . همان سنجاق سینه کوچکی است که همه فکر کردیم گم شده است ایناین را پوشیدیم ؟ 

مسابقه هاي جزایر لون
6

 پوشیدي؟ کوتوله اي که این را برایم ساخت یادت می آید؟ یادت می آید در آن شاخ نوشیدنی 

  ››می نوشیدي؟ یادت می آید، یادت می آید؟

  :اما ناگهان ادموند گفت 

بهتر نیست هر چه می خواهیم برداریم و . نباید باطري را هدر دهیم؛ خدا می داند چقدر به آن نیاز پیدا می کنیم! چه هاب -

  دوباره برویم بیرون؟ 

  :پیتر گفت 

  .باید هدیه ها را برداریم -

ام سرزمین هدیه هایی گرفته بودند که بیش از تم مدت ها پیش در یک کریسمس در نارنیا، او و سوزان و لوسی

این موضوع تقصیر خودش .(ادموند هیچ هدیه اي نداشت؛ چون در آن زمان با آنها نبود. قلمرویشان برایشان ارزش داشت

  .)می توانید در کتاب شیر، کمد ، جادوگر در باره اش بخوانید. بود

  

                                                          

6.  Lone Islands



آنجا، هدیه ها هنوز به دیوار آویزان همه با پیتر موافق بودند و از راه به سوي دیوار انتهاي گنج خانه باال آمدند و در 

اما بطري به جاي شیشه از الماس ساخته شده بود . هدیه لوسی از همه کوچکتر بود، چون فقط یک بطري کوچک بود. بود

لوسی وقتی هدیه . و هنوز بیش از نیمی از آن از داروي سحر امگیزي پر بود که تقریباً هر زخم و مرضی را شفا می داد 

جایش برداشت و تسمه آن را روي شانه اش انداخت و یک بار دیگر بطري را در جایی که در روزگار قدیم اش را از 

یه سوزان یک کمان و چند ده. آویزان می کرد کنار خود حس کرد، کالمی به زبان نیاورد و قیافه اي بسیار رسمی داشت

  ....د از تیرهاي پردار، اما کمان هنوز سر جایش بود و ترکش عاج پر بو. تیر و یک شیپور بود 

  :لوسی گفت 

  سوزان شیپور کجاست ؟ -

  :سوزان یک لحظه فکر کرد و گفت 

د رفتیم؛ یروز آخر آن را با خودم بردم ؛ روزي که به شکار گوزن سپ. دارد یادم می آید! صبر کن! صبر کن! صبر کن -

  .ده باشدباید وقتی در آن جاي دیگر منظورم انگلستان است ، افتادیم گم ش

ر واقعاً سحر آمیز بود و هر وقت در آن دمیده واین از دست دادن براستی ناراحت کننده بود؛ چون شیپ. ادموند سوت کشید

  . می شد هر جا که بودند حتماً از جایی برایشان کمک می رسید

  :ادموند گفت 

  .درست همان چیزي در دسترسمان نیست که در چنین جایی به درد می خورد -



  :تر گفت پی

  زه کمان خراب نشده سو ؟ -

تیراندازي و شنا از . اما کمان یا به دلیل جادویی که در هواي گنج خانه بود یا به دلیلی دیگر هنوز خوب کار می کرد 

کمان با صدایی کشدار و زنگداري . سوزان پس از لحظه اي کمان را خم کرد و بعد زه را کشید . مهارت هاي سوزان بود

ام اتاق به نوسان در آمد زوزه کشید و آن صداي زیر ، بیش از هر چه تا کنون رخ داده بود روزهاي گذشته را که در تم

  . بیادشان آورد و خاطره تمام نبردها و شکار ها در ذهنشان زنده شد 

سپري با نقش . آن گاه، پیتر هدیه اش را برداشت . بعد دوباره زه کمان را رها کرد و ترکش را از کمرش آویزان کرد

سپر را روي . آنها را فوت کرد و بر زمین ضربه اي زد تا گرد و خاکشان برود . سرخ بر روي آن و شمشیري شاهانه 

اول می ترسید که شمشیر زنگ زده باشد و به غالف بچسبد؛ اما . بازویش جاي داد و شمشیر را از کمرش آویزان کرد 

پیتر گفت . شمشیر در نور چراغ قوه درخشید.  بیرون کشید و آن را باال بردبا یک حرکت سریع شمشیر را. این طور نبود

:  

شمشیر من، ریندون -
7

  .گرگ را با آن کشتم.  است

آن گاه پس از . در صداي او آهنگی تازه بود و بقیه بچه ها هم حس کردند که او، براستی دوباره پیتر شاه بزرگ است

  .  مصرف باتري صرفه جویی کنندمکث کوتاه، همه یادشان آمد که باید در

                                                          

7. Rhindon



زمین . دیک یکدیگر دراز کشیدندزدوباره از پله ها باال رفتند ؛ آتش خوبی درست کردند و براي اینکه گرمشان شود ن

  . خیلی سخت و آزار دهنده بود ، اما سرانجام همه خوابشان برد

  

  



3  

  کوتوله

  

بدترین درد سر بیرون خوابیدن این است که آدم بدجوري زود بیدار می شود و وقتی بیدار شود مجبور است بلند شود 

چون زمین بقدري سفت است که آسایش را از آدم می گیرد و اگر براي صبحانه چیزي جز سیب نداشته باشید و شب 

چه صبح باشکوهی  ‹‹:وقتی لوسی از ته دل گفت . یز بدتر می شودقبل هم چیزي جز سیب نخورده باشید ، آنوقت همه چ

باید از این ‹‹ادموند حرفی زد که احساس همه را بیان می کرد .  ظاهراً هیچ حرف خوب دیگري براي گفتن نبود››است

  ››.جزیره برویم

پایین دست نهر به سوي پس از اینکه بچه ها از آب چشمه نوشیدند و به صورت هایشان آب زدند، دوباره همگی به 

  .ساحل رفتند و به تنگه اي که آنها را از خشکی اصلی جدا می کرد چشم دوختند

  :ادموند گفت 

  .براي رفتن از اینجا ناچاریم شنا کنیم -

  :پیتر گفت 

 ما اما نمی دانم براي بقیه. سوزان در مسابقه هاي شناي مدرسه چند جایزه برده است. براي سوزان مسئله اي نیست -

  .چه پیش می آید



  . منظورش از بقیه ما ادموند بود که نمی توانست دوبار در طول استخر مدرسه شنا کند و لوسی هم اصالً شنا بلد نبود

  :سوزان گفت 

  .اقالنه نیستعو پدر می گوید شنا در جاهاي ناشناخته . ممکن است جریان هاي آب نیز وجود داشته باشد -

  :لوسی گفت 

 اگر -اما مگر مدت ها پیش . انم که من در خانه ، یعنی در انگلستان یک وجب هم نمی توانم شنا کنم می د! پیتر -

 وقتی شاه و ملکه نارنیا بودیم ، همه ما نمی توانستیم شنا کنیم؟ در آن زمان سوارکاري هم می کردیم -مدتها پیش بود

  ...فکر نمی کنی. و به هر کار دیگري دست می زدیم

  :پیتر گفت 

ولی حاال مگر . سال هاي سال فرمانروایی کرده بودیم و این کار ها را یاد گرفته بودیم. اما آن موقع بزرگ بودیم -

  دوباره در سن واقعی خودمان نیستیم؟

  :ادموند با صدایی که همه را وادار به سکوت و گوش دادن کرد ، گفت 

  .من از همه چیز سر در آوردم! اوه -

  :پیتر پرسید

  ه چیزي سر در آوردي؟از چ -

  :ادموند گفت 

می دانید دیشب چه چیزي گیجمان کرده بودکه خیال کنیم از وقتی که ما نارنیا را ترك کردیم تا . از همه چیز! خوب -



 در حالی که اینجا همه چیز نشان می دهد انگار صد سال هیچ کس در کایر پاراول ،حاال فقط یک سال گذشته است

متوجه نیستید؟ ما هر مدت زمانی هم که در نارنیا زندگی کرده باشیم ، وقتی از راه کمد ! خوبزندگی نکرده است ؟ 

  به انگلستان برگشتیم مثل این بود که اصالً هیچ زمانی بر ما نگذشته است؟ مگر این طور نبود؟

  :سوزان گفت 

  . فکر کنم کم کم دارم می فهمم. ادامه بده -

  :ادموند ادامه داد 

پس چرا نباید در نارنیا صد . تی از نارنیا بیرون می روید، هیچ نمی فهمید زمان در نارنیا چگونه می گذردیعنی، وق -

  ها سال گذشته باشد ، در حالی که در انگلستان فقط یک سال گذشته است ؟ 

  :پیتر گفت 

کایر پاراول زندگی در این صورت ما در حقیقت صد ها سال پیش در . عجب اد، به گمانم تو خیلی سرت می شود -

و حاال در حالی به نارنیا بر می گردیم که انگار صلیبیون. کرده ایم
1

 یا آنگلو ساکسون
2

 ها یا بریتون
3

 هاي باستانی 

  !هستیم، یا کسانی که به انگلستان امروزي بر می گردند

                                                          

1. Crusaders

2. Anglo saxon

3. Briton



  :لوسی گفت 

  .و در اینجا چقدر از دیدن ما هیجان زده خواهند شد -

  :مه بچه هاي دیگر گفتند اما در همین لحظه ه

  .آنجا را نگاه کنید! هیس -

  . چون اتفاقی داشت می افتاد

کمی در سمت راست آنها ، دماغه پر درختی در خشکی اصلی وجود داشت و آنها همه مطمئن بودند که درست پشت 

قایق پس از گذشتن از دماغه . و حاال از پشت آن دماغه قایقی پدیدار شد. آن دماغه باید دهانه رودي قرار داشته باشد 

دو نفر در قایق بودند ، یکی پارو می زد و و دیگري در عقب قایق نشسته . پیچید و در امتداد تنگه به سوي آنها آمد

هر دو نفر مثل . بود و بقچه اي را نگه داشته بود که چنان پیچ و تاب مب خورد و کش می آمد که انگار زنده بود

بچه . چهره هایشان ریش دار و زمخت بود. فوالدي بر سرشان بود و زره هاي براق بر تن داشتند کاله . سرباز ها بودند 

  . ها از ساحل به درون جنگل عقب نشستند و بدون کوچکترین حرکتی به تماشا ایستادند

  :سربازي که در عقب قایق نشسته بود وقتی قایق تقریباً به مقابل آنها رسید ، گفت 

  .تاینجا مناسب اس -

  : گفت ، در حالی که به پارو تکیه داده بود،دیگري

  سرجوخه چطور است سنگی به پاهایش ببندیم؟ -



  :سرباز غرید 

وقتی ریسمان ها را درست ببندیم . گارن نیازي به این کار نداریم و گذشته از این سنگ هم با خودمان نیاورده ایم  -

  . بدون سنگ هم حتماً غرق می شود

پیتر حاال می دید که بقچه واقعاً زنده است و در واقع . تن این کلمات از جا برخاست و بقچه را بلند کرد و همزمان با گف

یک لحظه بعد پیتر صداي کش داري شنید که . اما یک بند تقال می کند . کوتوله اي است که دست و پایش بسته است

ال و کوتوله را پرت کرد ته قایق و پرید توي آب از بیخ گوشش گذشت و ناگهان دید سرباز دست هایش را انداخت با

پیتر فهمید که تیر سوزان خورده به زره سرباز؛سر چرخاند و دید سوزان بسیار رنگ پریده  .و به ساحل دورتر گریخت

اما این تیر هرگز رها نشد؛چون سربازي که در قایق مانده بود به محض .است و دارد تیر دوم را در کمان می گذارد

که عمق آن به اندازه ي قد او  ه فرار همکارش را دید با فریادي بلند از انتهاي دیگر قایق به آب پرید و در آب،اینک

  .خودش را به ساحل خشکی اصلی رساند و در البه الي درختها ناپدید شد دست و پا زد؛ بود،

  :پیتر فریاد زد

!تا قایق را آب نبرده ! بجنبید -

در چند ثانیه  .لباس به آب زدند و هنوز آب به شانه هایشان نرسیده بود که به قایق رسیدند سوزان همان طور با او ب

 قایق را به ساحل کشیدند و کوتوله را از آن بیرون آوردند و ادموند با چاقویش شروع کرد به بریدن ریسمان ها

چون نمی شود هیچ  ی نامناسب است؛اما شمشیر براي این جور کارها خیل شمشیر پیتر تیزتر از چاقوي ادموند بود،(



دست و پایش را مالید و  بلند شد و نشست، وقتی سرانجام کوتوله آزاد شد،. )جایی پایین تر از دسته ي آن را گرفت

  :گفت

.هرچه باشد شماها به اشباح شباهت ندارید! گور باباي حرف دیگران -

اگر می ایستاد قدش به حدود سه پا می رسید  . آمده اي داشتخیلی خپله بود و سینه ي جلو او نیز مثل اکثر کوتوله ها،

و ریش انبوه خشن و سرخ رنگش نمی گذاشت از چهره اش بجز بینی منقار مانند و چشم هاي سیاه براقش چیز دیگري 

  .دیده شود

  :کوتوله ادامه داد

.بسیار مدیون شما هستمزندگی من را نجات داده اید و من  شماها چه اشباح باشید چه نباشید،! بگذریم -

  :لوسی  پرسید

چرا فکر می کنی که ما باید اشباح باشیم؟ -

  :کوتوله گفت

 .موضوع این است .همیشه به من گفته شده که این جنگلهاي کنار ساحل به اندازه ي درخت هایش پر است از اشباح -

مثل کاري (و به همین دلیل است که وقتی آنها می خواهند از شر کسی خالص شوند معموال او را به اینجا می آورند

اما من همیشه فکر می کردم نکند واقعا آنها را غرق  .و می گویند او را به چنگ اشباح می اندازند) که با من کردند



ن دو بزدلی که تیرشان آولی  .من وجود اشباح را باور نمی کردمراستش را بخواهید  .می کنند یا گلویشان را می برند

!آنها از آوردن من به اینجا بیشتر وحشت داشتند تا من که قرار بود بمیرم .زدید همه ي این حرف ها را باور داشتند

  :سوزان گفت

!پس براي این بود که هر دو فرار کردند! آه -

  :کوتوله گفت

یعنی چه؟! هه -

  : ادموند گفت

.آنها به خشکی اصلی گریختند -

  :سوزان گفت

.من به قصد کشتن آنها تیر نینداختم -

  .چون دوست نداشت کسی فکر کند تیرش از چنان فاصله ي کوتاهی به خطا رفته است

  :کوتوله گفت

نشان را مگر اینکه به خاطر حفظ جان خودشان زبا .ممکن است بعدا دردسر درست کنند .زیاد تعریفی ندارد! عجب -

.نگاه دارند



  :پیتر پرسید

براي چه می خواستند تو را غرق کنند؟ -

  :کوتوله شادمانه گفت

 .فکر می کردم شاید من را به صبحانه دعوت کنید !راستی .البته داستانش مفصل است .من جانی خطرناکی هستم! اوه -

.آخر شما نمی دانید محکوم به مرگ شدن چه اشتهایی می آورد

  :لحن حزن انگیزي گفتلوسی با 

.فقط سیب هست -

  :کوتوله گفت

این طور که معلوم است من باید شما را به صبحانه  .هرچه باشد از هیچی بهتر است به خوبی ماهی تازه نیست؛ -

چون نباید کسی از  .و به هر حال باید قایق را ببریم به آن طرف جزیره .در قایق قالب ماهی گیري دیدم .دعوت کنم

  .اصلی آن را ببیندخشکی 

  :پیتر گفت

.خودم باید فکر این موضوع را می کردم -



کوتوله بی درنگ  .قایق را بزحمت هل دادند و به آب انداختند و سوار آن شدند هر چهار بچه و کوتوله رفتند لب آب؛

د و کوتوله آنها را به پاروها البته براي او خیلی بزرگ بودند و به همین سبب پیتر پارو ز .رهبري را بر عهده گرفت

بچه ها از آنجا توانستند  .سمت شمال و در امتداد تنگه هدایت کرد و بعد به سوي شرق به طرف دماغه ي جزیره رفتند

ن را می توانند آبچه ها تصور کردند قسمت هایی از  .باال دسته رود و تمام خلیج ها و پیشرفتگی هاي ساحل را ببینند

  .نگل هایی که از زمان آنها به بعد روییده بود شکل همه چیز را تغییر داده بوداما ج به خاطر بیاورند؛

و از ماهی پاوندر .کوتوله شروع کرد به ماهیگیري هنگامی که در شرق جزیره به دریایی باز رسیدند،
4

که ماهی  ،

ر کایر پاراول از این صید خوبی کردند و بچه ها یادشان بود در روزگار قدیم د زیبایی است به رنگ رنگین کمان،

کوتوله که بسیار زبر و  . کوچکی به درختی بستندوقتی به قدر کافی ماهی گرفتند قایق را در خورِ .ماهی خورده بودند

شکم  ،)من هرگز نشنیدم که کوتوله اي احمق باشد و براستی با اینکه کوتوله هاي بد هم وجود دارند،( زرنگ بود

  : تمییز کرد و گفتآنها را ماهیها را پاره کرد،

.حاال مقداري هیزم الزم داریم -

  :ادموند گفت

.در قصر مقداري هیزم جمع کرده ایم -

  :کوتوله سوت کوتاهی کشید و گفت

                                                          

4. povender



پس بعد از این همه حرف واقعا قصري هم وجود دارد؟ !در و تخته -

  :لوسی گفت

.فقط یک خرابه است -

  :د و گفتکوتوله با کنجکاوي به هر چهار نفر نگاه کر

!ترا به خدا -

  :و بعد حرفش را قطع کرد و گفت

آیا می توانید دستتان را روي قلبتان بگذارید و به من  .اما قبل از آن یک حرف دیگر بگویم .اول صبحانه! بی خیال -

آیا مطمئن هستید که من غرق نشده ام و همه ي ما اشباح نیستیم؟ بگویید واقعا زنده هستم؟

چیزي نداشتند  .پرسش بعدي این بود که ماهی ها را چگونه بپزند مه اورا از زنده بودنش مطمئن کردند،بعد از اینکه ه

چون هیچ  سرانجام ناچار شدند کاله ادموند را به کار بگیرند؛ .که ماهی ها را روي آن آویزان کنند و سبدي هم نداشتند

از اینکه توي کالهش ماهی گذاشته ست نداده بود،ادموند اگر از گرسنگی طاقتش را از د .کس دیگر کاله نداشت

  .بودند حسابی جنجال راه می انداخت

  :بو می کشید و می گفتبه دور و برش نگاه می کرد،.اول در قصر چندان راحت نبودکوتوله،

.بوي شبح هم می دهد .یک خورده شبح واره است !م...هو -



 دادن طرز کباب کردن ماهی هاي تازه پاوندر در خاکستر داغ،اما وقتی نوبت رسید به آتش روشن کردن و نشان 

خوردن ماهی داغ بدون کارد و چنگال کار خوشایندي نیست و قبل از تمام شدن غذا چند تا از انگشت  .سرحال آمد

آنقدر که شما ممکن است  اما چون دیگر ساعت نه بود و آنها از ساعت پنج بیدار شده بودند، هاي بچه ها سوخت؛

بعد از نوشیدن آب از چشمه و خوردن یکی دو تا سیب،  .هیچ کس به سوختگی اهمیت نمی داد نتظار داشته باشید،ا

آن را پر و روشن کرد و ابري از دود معطر بیرون داد و  کوتوله چپقی قد کف دستش ساخت؛ .صبحانه را تمام کردند

  :گفت

!حاال شد -

  :پیتر گفت

. بعد ما سرگذشت خودمان را تعریف می کنیماول تو ماجراي خودت را بگو و -

  :کوتوله گفت

 .اما مانده ام از کجا شروع کنم .بهتر است روي حرف شما حرفی نزنم چون شما زندگی من را نجات داده اید،! باشد -

اول از همه این را بگویم که من پیک کاسپین
5

. شاه هستم

  :هرچهار تا با هم پرسیدند

او کیست؟ -

                                                          

5. Caspian



  : دادکوتوله پاسخ

یعنی او باید پادشاه نارنیا شود و ما امیدواریم که عاقبت این ! که دودمانش برقرار باد پادشاه نارنیا، کاسپین دهم، -

.این روزها او فقط شاه ما نارنیایی هاي کهن است .طور خواهد شد

  :لوسی گفت

لطفا بگو منظورت از نارنیایی هاي کهن چیست؟ -

  :کوتوله گفت

  .فکر می کنم که ما یک جور شورشی هستیم! معلوم است!  معلوم است-

  :پیتر گفت

  .و کاسپین ریئس نارنیایی هاي قدیم است . فهمیدم-

  :کوتوله همان طور که سرش را می خاراند گفت

یک تلماریایی .اما خود او یک نارنیایی جدید است . به بیانی بله-
6

  متوجه می شوید؟ . است

  :ادموند گفت

  .شوم من متوجه نمی -

                                                          

6. Telmarine



  :لوسی گفت

  . بدتر از جنگ رز هاست-

  :کوتوله گفت

فکر می کنم باید برگردم به اول ماجرا و برایتان بگویم چگونه ! ببینید .من خیلی بد توضیح می دهم ! خداي من-

  .اما این داستان خیلی طول و تفصیل دارد .کاسپین در دربار عمویش بزرگ شد و چگونه طرف مارا گرفت

  :لوسی گفت

  .ما عاشق ماجرا هستیم! ه بهتر چ-

من قصه را به زبان او برایتان نمی گویم و تمام پرسشها و اظهار نظر هاي بچه ها . کوتوله نشست و قصه اش را گفت

نکته هایی باقی می ماند که بچه ها بعدا از آنها  !و تازه.را نقل نمی کنم چون قصه بسیار دراز و گیج کننده می شود

  .اما جان کالم داستان آنطور که بچه ها سرانجام از آن سر در آوردند از این قرار بود.اطالع پیدا کردند

  



  

4  

  کوتوله از شاهزاده کاسپین می گوید

  

شاهزاده کاسپین با عمویش میراز
1

 که شاه نارنیا بود و زن عموي سرخ مویش که ملکه پروناپریمیا
2

در قصر  نام داشت،

و با پدر و مادر کاسپین مرده بودند و او بیش از همه دایه اش را دوست داشت؛.بزرگی در مرکز نارنیا زندگی می کرد

کاسپین شیفته ي آخرین ساعت اسباب بازي هاي عالی داشت که جز سخن گفتن تقریبا همه کاري می کردند،اینکه 

  .چون در این موقع اسباب بازي ها در کمدها گذاشته می شد و دایه برایش قصه می گفتروز بود؛

 فرستاد و دوتایی با هم نیم اما عمویش دوبار در هفته دنبال او میاو به عمو و زن عمویش چندان عالقه اي نداشت،

  :روزي در یکی از این پیاده روي ها شاه به او گفت.ساعتی در ایوان جنوبی قصر قدم می زدند

می دانی که من و زن عمویت فرزندي نداریم و .بزودي باید به تو اسب سواري و شمشیر بازي یاد بدهیم!  پسر جان-

  ها؟طور است،به نظر تو چ.تو باید بعد از من پادشاه شوي

                                                          

1. Miraz

2. Pronaprismia



  :کاسپین گفت

  . نمی دانم عمو-

  :میراز گفت

  !دلم می خواهد بدانم باالتر از این چه چیزي می توان خواست!عجب نمی دانی؟-

  :کاسپین گفت

  ... من دلم می خواست-

  :شاه پرسید

   دلت چه می خواهد؟-

او در آن زمان پسر بچه ي کوچکی (.می خواهد در روزگار گذشته زندگی می کردم... می خواهد...  دلم می خواهد-

  .)بود

که بعضی بزرگترها می زنند و بخوبی نشان می دهد به تا آن زمان میراز شاه با لحن خسته کننده اي حرف می زد،

  :گفت.اما بعد از شنیدن آرزوي کاسپین ناگهان نگاه بسیار نافذي به او انداخت.حرفشان هیج عالقه اي ندارند

  منظورت کدام روزگار گذشته است؟ ها؟ یعنی چه؟ -

  :کاسپین گفت



وقتی تمام جانورها حرف می زدند و آدم .مگر نمی دانی؟روزگاري را می گویم که همه چیز یک جور دیگر بودعمو،-

و کوتوله ها .اسمشان پریان آبی و پریان جنگل بود.هاي نیکی بودند که درون درخت ها و رودها زندگی می کردند

  .و فان هاي کوچک دوست داشتنی که پاهاشان مانند پاي بز بود و در جنگل ها پرسه می زدند.تندهم وجود داش

  :شاه با لحنی خشن گفت

حاال .تو براي این جور حرف ها خیلی بزرگ شده ايمی شنوي؟فقط مال بچه هاست،. این چرندیات مال بچه هاست-

  !یاننه قصه ي پر.دیگر باید به فکر نبرد و ماجرا باشی

  :کاسپین گفت

روزگاري یک جادوگر سپید بود که .ماجراهاي عجیب و غریب.در آن روز ها نبرد و ماجرا هم وجود داشته!  اوه-

و بعد دو پسر و .خودش را ملکه ي تمام این سرزمین کرد و کاري کرده بود که در این سرزمین همیشه زمستان باشد

سوزان،و اسم هایشان پیتر،. و خودشان شاهان و ملکه هاي نارنیا شدندجادوگر را کشتنددو دختر از جایی آمدند،

و این جور شد که چهار نفر سال هاي سال فرمانروایی کردند و همه بخوبی و خوشی زندگی می .ادموند و لوسی بوده

  ...چون اصالن.کردند

  :میراز گفت

   اصالن کیست؟-



اما همین ی فهمید عاقالنه تر این است که جلوي زبانش را بگیرد؛از لحن عمویش مو اگر کاسپین کمی بزرگتر بود،

  :طور وراجی کرد

  .شیر بزرگی است که از آن سوي دریا آمدنمی دانید؟ اصالن،-

  :شاه با صداي رعد مانندي گفت

   این چرند و پرندها را کی به تو گفته ؟-

  .کاسپین ترسید و چیزي نگفت

  :رها کرد و گفت ،ن لحظه در دستش بودین را که تا آدست کاسپ ،میراز شاه

  این دروغ ها را چه کسی به تو گفته؟ .به صورت من نگاه کن .من اصرار دارم که از تو پاسخ بشنوم! حضرت واال-

  :کاسپین خودشیرینی کرد و گفت

  .دایه...د-

  .و زد زیر گریه

  :عمویش گفت

  . گریه ات را ببر-

  .بعد شانه هاي کاسپین را تکان داد



چنین پادشاهان و  .یا حتی فکر کنی و دیگر هرگز نشنوم که درباره ي این داستان هاي احمقانه حرف بزنی،!  کن بس-

چطور می شود در یک سرزمین و در یک زمان دو پادشاه وجود داشته  .ملکه هایی هیچ وقت وجود نداشته اند

در هیچ روزگاري هم جانوران نمی  . نداردو چیزي به اسم شیر وجود باشد؟موجودي هم به نام اصالن وجود ندارد؛

  می شنوي؟ .توانستند حرف بزنند

  :کاسپین هق هق کنان گفت

.عمو! بله-

  :پادشاه گفت

  . پس دیگر حرفش را نزن-

  :بعد یکی از خدمتکاران را که در آن سوي ایوان ایستاده بود صدا زد و با صدایی سرد گفت

  .و زود دایه ي ایشان را بفرستید پیش من واالحضرت را به جایگاهشان هدایت کنید -

روز بعد، کاسپین فهمید چه کار وحشتناکی کرده است؛ چون دایه اش بدون اینکه حتی اجازه ي خداحافظی با او را 

  .داشته باشد اخراج شده بود، و قرار بود به جاي او یک معلم سرخانه برایش بیاورند

و چون خیلی احساس بدبختی می کرد، بیشتر از  ر اشک می ریخت؛کاسپین براي دایه خیلی دلتنگ می شد و بسیا

 جنگل را می دید و خیلی سعی هر شب خواب کوتوله ها و پریان .گذشته درباره ي داستان هاي کهن نارنیا فکر می کرد



ربه ها اما سگ ها فقط دمشان را تکان می دادند و گ .گ ها و گربه هاي قصر را وادار کند با او سخن بگویندسکرد 

  .فقط خرخر می کردند

کاسپین اطمینان داشت که از معلم جدید متنفر خواهد بود، اما وقتی حدود یک هفته ي بعد معلم جدید از راه رسید، از 

او کوچکترین و در عین حال چاق ترین مردي بود که  .آن آدم هایی از آب در آمد که نمی شود دوستشان نداشت

و چهره اش  نقره اي و نوك تیز داشت که تا کمرش می رسید، معلم ریشی دراز، .بودکاسپین در همه ي عمرش دیده 

صدایش جدي و چشمانش  .بسیار خردمند، بسیار زشت و بسیار مهربان بود که قهوه اي و پر از چین و چروك بود،

اسمش دکتر  .ستبه طوري که تا او را خوب نمی شناختید نمی فهمیدید کی شوخی می کند و کی جدي ا خندان بود،

کورنلیوس
3

  . بود

او بجز قصه  تا آن زمان، .تاریخ را بیشتر دوست داشت کاسپین از تمام درس هایی که دکتر کورنلیوس به او می داد،

چیز دیگري از تاریخ نارنیا نمی دانست و بسیار شگفت زده شد وقتی فهمید که خاندان سلطنتی از جاي  هاي دایه،

  .ه انددیگري به آن سرزمین آمد

  :دکتر کورنلیوس به او گفت

                                                          

3. Cornelius



او بود که ملت شما را به  .از نیاکان شما بود که نارنیا را فتح کرد و آن را قلمرو پادشاهاي خود قرار داد  کاسپین اول،-

یعنی از سرزمین تلمار شماها تلماریایی هستید؛ .شما اصال بومی نارنیا نیستید .این کشور آورد
4

 آمده اید که در آن 

  .به همین دلیل کاسپین اول را کاسپین فاتح می نامند . کوه هاي غربی استسوي

  :روزي کاسپین به معلمش گفت

  بیاییم، چه کسانی در نارنیا زندگی می کردند؟پیش از اینکه ما از تلمار به اینجا خواهش می کنم بگویید،!  دکتر-

  :دکتر کورنلیوس گفت

  .بجز چند نفر کسی در آنجا نبود  فتح کنند، قبل از اینکه تلماریایی ها نارنیا را-

   پس نیاکان من چه کسی را پیروز شدند؟-

  :دکتر گفت

  .شاید دیگر الزم است برویم سراغ دستور زبان .بگو بر چه کسی چه کسی را غلط است؛ ! واالحضرت-

  :کاسپین گفت

 کسی نبوده که با او بجنگند پس چرا اگر منظورم این است که مگر جنگی در نگرفت؟ .خواهش می کنم حاال نه!  آه-

  به او می گویند کاسپین فاتح؟

                                                          

4. Telmar



  :دکتر در حالی که از پشت عینکش نگاهی عجیب به پسر کوچک می انداخت گفت

  . گفتم که چند نفر در نارنیا بودند-

  :نفس زنان گفت .کاسپین لحظه اي گیج شد و بعد ناگهان قلبش به تپش افتاد

  ؟...جودات دیگري آنجا بودند؟ منظورتان این است که مثل قصه ها بود؟ آیا منظورتان این است که مو-

  :دکتر کورنلیوس گفت

  ! هیس-

  .و سرش را کامال به سر کاسپین نزدیک کرد

مگر نمی دانید دایه تان چون با شما از نارنیا حرف زد اخراج شد؟  . دیگر در این باره یک کلمه هم به زبان نیاورید-

شما شالق می خورید و  چون اگر بفهمد من این راز را با شما در میان گذاشته ام، .ها خوشش نمی آیدشاه از این حرف 

  .من سرم را از دست می دهم

  :کاسپین پرسید

   چرا؟-

  :دکتر کورنلیوس با صداي بلند گفت



ممکن است واالحضرت لطفا صفحه ي چهارم کتاب پولورولنتوس سیکوس . حاال برویم سر دستور زبان-
5

((  در باب 

  را باز کنند؟)) باغ دستور زبان یا آالچیق اصول صرف و نحو گشاده به روي فهم هاي ظریف 

چون خیلی اما فکر می کنم کاسپین چندان چیزي یاد نمی گرفت؛فقط از اسم و فعل حرف زدند؛و بعد تا وقت ناهار،

همین حرف ر یا زود چیزهاي دیگري به او بگوید،هیجان زده بود و اطمینان داشت اگر دکتر کورنلیوس خیال نداشت دی

  .ها را هم به او نمی زد

  :چند روز بعد معلمش گفت.او ناامید نشد

در نیمه شب دو سیاره ي با شکوه به نام هاي تاروا. امشب ستاره شناسی به شما درس خواهم داد-
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 و آالمبیل
7

 به 

و واالحضرت در رویدادي دویست سال است که رخ نداده؛چنین .فاصله ي یک درجه از کنار یکدیگر خواهند گذشت

وقتی اي دو سیاره به کمترین فاصله .بهتر است اندکی زودتر از معمول بروید به بستر.نوبت بعدي زنده نخواهند بود

  .از هم رسیدند شما را بیدار خواهم کرد

 عالقه داشت درباره ي آن چیزي بشنود؛ اما این موضوع ظاهرا با نارنیاي کهن هیچ ارتباطی نداشت که کاسپین بسیار

آن شب وقتی به بستر رفت اول فکر کرد .در نیمه شب بیدار شدن همیشه جالب است و او تا حدي خوشحال بود

                                                          

5. Pulverulentus siccus

6. Tarva

7. Alambil



و انگار چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که یک نفر به آرامی اما چندان طولی نکشید که از هوش رفت،خوابش نمی برد،

  .او را تکان داد

کاسپین در بستر نشست و دید اتاق پر از نور مهتاب است و دکتر کورنلیوس با شنلی کاله دار و چراغ کوچکی در 

با .برخاست و لباس پوشید.کاسپین بی درنگ به یاد آورد که قرار است چه کار کنند. دست، کنار تخت او ایستاده

ا می کرد و خوشحال بود که دکتر او را در شنلی شبیه به احساس سرماو بیش از حد انتظار،اینکه شبی تابستانی بود،

معلم و شاگرد در حالی که در یک لحظه بعد،.شنل خودش پیچیده و یک جفت چکمه ي گرم و نرم به پایش کرده است

برنمی خاست اتاق را ترك  هیچ صداییًو از چکمه هایی که به پا داشتند تقریباراهروهاي تاریک دیده نمی شدند،

  .دندکر

از راهروهاي بسیار و چندین راه پله گذشتند و سرانجام از در کوچک یک مناره رفتند  .کاسپین به دنبال دکتر راه افتاد

باغ هاي سایه دار و کم نور  .در یک سویشان برج و باروها قرار داشت و در سوي دیگر بام نوك تیزي بود .روي بام

در این هنگام به در دیگري رسیدند که به  .قصر در پایین دستشان آرمیده بود و در باالي سرشان ستاره ها و ماه بود

کاسپین  .دکتر کورنلیوس قفل در را باز کرد و از پلکان تاریک و مارپیچ برج باال رفتند .برج مرکزي قصر می رسید

اما  طوالنی و پرشیب بود؛ پلکان، .هرگز به او اجازه نداده بودند به باالي این پلکان برود ؛داشت هیجان زده می شد

سایه  در سمت راست، .احساس کرد که به زحمتش می ارزید وقتی به بام برج رسیدند و نفس کاسپین سرجایش آمد،

مه چیز آن قدر آرام بود که او ه اي از کوه هاي غربی را می دید و در سمت چپ برق رود بزرگ به چشم می خورد؛

شناسایی دو ستاره اي که براي  .می توانست صداي سد سگ هاي آبی را که در فاصله ي نیم فرسنگی آنجا بود بشنود



ستاره ها در افق آسمان جنوبی بودند و تقریبا مثل دو ماه کوچک و  .هیچ زحمتی نداشت دیدن آنها به آنجا آمده بودند،

  .سیدند و بسیار نزدیک به یکدیگر قرار داشتنددرخشان به نظر می ر

  :کاسپین با صدایی بیمناك پرسید

   آیا به هم اصابت می کنند؟-

  :دکتر گفت

خدایان آسمان باال خوب بلدند ستاره ها را چگونه برقصانند و از ) او نیز با نجوا سخن می گفت( نه شاهزاده ي عزیز-

اره خوش یمن است و معنی آن نیکبختی بزرگ براي قلمروي اندوهبار به هم رسیدن این دو ست .آنها مراقبت کنند

حاال نسبت به هم در نزدیکترین موقعیت قرار  .بانوي صلح سالم می گوید به آالمبیل، خداي پیروزي، تاروا، .نارنیاست

  .دارند

  :کاسپین گفت

با اینکه آن برج چندان بلند ینیم،از برج غربی بهتر می توانستیم بب. حیف که در مسیر دیدمان درخت وجود دارد-

  .نیست

بعد نفس عمیقی .دکتر کورنلیوس حدود دو دقیقه ساکت ماند و بی حرکت ایستاد و به تاروا و آالمبیل چشم دوخت

  :کشید و رو کرد به کاسپین و گفت



از برج کوچکتر رید؛شما حق دا. خوب حاال چیزي دیده ایم که هیچ انسان زنده اي ندیده است و دوباره نخواهد دید-

  .من شما را به دلیل دیگري به اینجا آورده ام.آنها را بهتر می دیدیم

  .بیشتر چهره ي اورا پنهان کرده بودکاله شنل دار دکتر،.کاسپین به سمت باال و به او نگریست

  :دکتر کورنلیوس گفت

راز وجود دارد و درِ پایینِ پلکان قفل است و  امتیاز این برج این است که زیر پاي ما شش اتاق خالی و یک پلکان د-

  .در اینجا کسی حرف هاي مارا نمی شنود

  :کاسپین گفت

   آیا می خواهید چیزي به من بگویید که آن روز نگفتید؟-

  :دکتر گفت

  .یمیعنی بر فراز برج بزرگ درباره ي این چیزها صحبت کناما یادتان باشد که من و شما نباید جز در این محل،. بله-

  :کاسپین گفت

  .حاال خواهش می کنم شروع کنید.قول می دهم-

  :دکتر گفت



سرزمین اصالن،.نارنیا سرزمین آدمها نیست.هرچه درباره ي نارنیاي کهن شنیده اي حقیقت دارد! گوش کن-

فان ها و ساتیرسرزمین درخت هاي هوشیار و پریان آبی قابل رویت،
8

ان و سنتورها و کوتوله ها و غول ها و خدای
9

ها 

شما تلماریایی ها هستید که جانوران و درخت ها و چشمه ها را .کاسپین اول با اینها جنگید.و جانوران سخنگوست

و حاال تالش می کنید حتی خاطره ي آنها را هم کوتوله ها و فان ها را کشتید و آواره شان کردید؛.خاموش کردید

  .ها حرفی زده شودپادشاه اجازه نمی دهد از آن.محو کنید

  :کاسپین گفت

حتی با اینکه و من خوشحالم که همه ي این حرف ها حقیقت داشته است؛.آرزو می کنم این کار را نکرده بودیم!  آه-

  .دیگر تمام شده است

  :دکتر کورنلیوس گفت

  . بسیاري از هم نژادهاي شما در نهان چنین آرزویی دارند-

  :کاسپین گفت

  .فکر می کنم شما هم تلماریایی هستیدد هم نژادهاي من؟چرا می گویی، اما-

  :دکتر گفت

                                                          

8. Satyr

9. Centaur



   هستم؟-

  :کاسپین گفت

  .به هر حال شما یک انسان هستید!  خوب-

  :دکتر با صدایی عمیق تر تکرار کرد

   هستم؟-

قیقت را کاسپین ناگهان ح.و همان لحظه شنلش را کنار زد و کاسپین توانست چهره ي او را در نور ماه بخوبی ببیند

دکتر کورنلیوس خیلی کوچک و خیلی چاق بود و ریش .فهمید و احساس کرد که باید مدتها پیش این را می فهمیده

اصال انسان .او انسان نیست((-یکی وحشت بود:در یک لحظه دو فکر متضاد به سر کاسپین هجوم آورد.بلندي داشت

هنوز کوتوله هاي واقعی ((-فکر دیگر شادي ژرفی بود،))دیک کوتوله است و من را کشانده اینجا که بکش.نیست

  )).و من باالخره یکی از آنها را دیده ام.وجود دارند

  :دکتر کورنلیوس گفت

.در من خون انسان نیز وجود دارد.من کوتوله ي خالص نیستم.یا تقریبا درست حدس زدید پس باالخره حدس زدید،-

ریش هایشان را تراشیدند و کفش هاي وله ها گریختند و به زندگی ادامه دادند؛در جنگل هاي بزرگ بسیاري از کوت

نیمه .آنها با تلماریایی ها شما آمیزش کردند و من یکی از آنها هستم.پاشنه بلند پوشیدند و وانمود کردند انسان هستند

بی تردید شه اي از جهان زنده باشد،یعنی کوتوله هاي خالص هنوز کسی در گوو اگر از تبار من،.نیمه انسان-کوتوله



از من بدش خواهد آمد و من را خائن خواهد دانست؛ اما در تمام این سال ها هرگز مردم خودمان و موجودات شاد نارنیا 

  .و روزهاي از دست رفته ي آزاد را فراموش نکرده ایم

  :کاسپین گفت

  می دانید که؟گناه من نبود،.من متاسفم دکتر...  من -

  :تر پاسخ داددک

من براي .شاید بپرسید اصال چرا اینها را برایتان می گویم.اینها را براي سرزنش شما نمی گویم شاهزاده ي عزیز،-

اول اینکه قلب پیر من این خاطرات پنهان را آنقدر در خود نگه داشته است که به درد آمده و .این کار دو دلیل دارم

وقتی شما شاه شدید می توانید به ما یاري : دوم اینکه.م قلبم از غصه می ترکیداگر با شما نجوایشان نکرده بود

  .عاشق چیزهاي کهن هستیدچون می دانم با اینکه تلماریایی هستید،برسانید؛

  :کاسپین گفت

   می کنم؛ اما بگویید چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟ککم. می کنمک کم-

می توانید جادوگرانِ کارآزموده  . مردمان کوتوله ي بیچاره اي مانند خود من مهربان باشید می توانید با باقیمانده ي-

می توانید در گوشه و کنارها و جاهاي وحشیِ  .اي پیدا کنید و بکوشید براي پیدا کردن دوباره ي درخت ها راهی بیابید

  .توله اي هنوز مخفیانه زندگی می کند یا نهجستجو کنید و ببینید آیا هیچ فان یا جانور سخنگو یا کو این سرزمین،

  :کاسپین مشتاقانه پرسید



   فکر می کنید هنوز وجود دارند؟-

  :دکتر با آهی عمیق گفت

گاهی  .من درتمام زندگی ام دنبال ردِ آنها بوده ام .گاهی می ترسم دیگر وجود نداشته باشند .نمی دانم... نمی دانم-

فکر کرده ام یک لحظه  در جنگل، گاهی شب هنگام، . اي را در کوهستان شنیده امفکر کرده ام صداي طبل زدن کوتوله

اما وقتی به آن محل رسیده ام هرگز چیزي در آنجا نبوده  فان ها و ساتیرها را دیده ام که در دور دست می رقصند؛

نمی دانم چه باید  .ه کندولی همیشه چیزي رخ می دهد که امید را دوباره در دل من زند اغلب ناامید شده ام؛ .است

  .نه مانند عمویتان اما حداقل شما می توانید بکوشید شاهی باشید مثل پیتر شاه کبیرِ آن روزگار، کرد؛

  :کاسپین گفت

   پس شاهان و ملکه ها و همین طور جادوگر سپید حقیقت دارند؟-

  :کورنلیوس گفت

  .ارنیا بود و این سرزمین هرگز آنها را فراموش نکرده استعصر طالیی ن دوران فرمانروایی آنها، . حتما حقیقت دارند-

  آیا آنها در این قصر زندگی می کردند؟!  دکتر-

  :مرد پیر گفت

دو پسر  اما زمانی که خود اصالن، .پدرِ پدرِ پدربزرگ شما آن را ساخت .این قصر مال دیروز است !عزیز من  نه،-

هیچ انسان زنده اي  .آنها در قصر کایرپاراول زندگی می کردند رنیا کرد،آدم و دو دخترحوا را پادشاهان و ملکه هاي نا



بسیار دور  ما معتقدیم این قصر، .آن مکان مقدس را ندیده است و شاید حاال حتی ویرانه هاي آن هم از بین رفته باشد

  .در دهانه ي رود بزرگ و در ساحل دریا واقع بوده است ،از اینجا

  :کاسپین با لرزشی گفت

  تمامِ اشباح زندگی می کنند؟ ...همان جا که تمام منظورتان جنگل هاي سیاه است؟!  آه-

  :دکتر گفت

اشباحی در آنجا وجود  .ولی اینها همه دروغ است همان طور که به شما آموخته شده سخن می گویید؛ ! واالحضرت-

زیرا نمی  ما از دریا تا حد مرگ می ترسند؛شاهان ش .این داستانی است که تلماریایی ها از خودشان ساخته اند .ندارد

آنها نمی خواهند نزدیک  .توانند کامال فراموش کنند که در تمام داستان ها گفته می شود که اصالن از دریا می آید

گذاشته اند جنگل هاي بزرگ در آنجا برویند تا  بنابراین، .دریا بروند و نمی خواهند هیچ کس دیگر نزدیک آن برود

و چون از  چون با درخت ها جنگیده اند از جنگل ها هم می ترسند؛ از این گذشته، .د را از آن ساحل ببرندمردم خو

تا  که از دریا و جنگل نفرت دارند، جنگل ها می ترسند فکر می کنند که جنگل ها پر از اشباح اند و شاهان و بزرگان،

اگر در نارنیا کسی جرئت نکند به  .یی را تقویت می کنندحدي این داستان ها را باور دارند و تا حدي چنین فکر ها

نگاه کند آنها بیشتر احساس امنیت می  - به سوي سرزمین اصالن و صبح و انتهاي شرقی جهان-ساحل برود و به دریا

  .کنند

  :بعد دکتر کورنلیوس گفت .چند دقیقه سکوتی عمیق بین آن دو برقرار شد

  .وقت رفتن به بستر است .ایمبه قدر کافی اینجا بوده  . برویم-



  :کاسپین گفت

  .من دوست دارم ساعت ها و ساعت ها و ساعت ها درباره ي این چیزها حرف بزنیم  باید برویم؟-

  :دکتر کورنلیوس گفت

. اگر این کار را بکنیم ممکن است کسی متوجه غیبتمان شود و دنبالمان بگردد-
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  ماجراهاي کاسپین در کوهستان

 کاسپین و معلمش در باالي برجِ بزرگ گفتگوهاي پنهانی بسیاري انجام دادند و در هر گفتگو کاسپین ،از آن به بعد

به طوري که اندیشیدن و رویاپردازي درباره ي روزگار  درباره ي نارنیاي کهن اطالعات بیشتري به دست می آورد؛

البته دیگر براي کاسپین چندان اوقات  .ن روزها تقریبا تمام اوقات فراغت او را پر می کردو آرزوي بازگشت آ کهن،

 شنا و غواصی، چون آموزش او درست و حسابی آغاز شد و او جنگ با شمشیر و سوارکاري، فراقتی باقی نماند،

علم   عالوه بر گیتی شناسی،شکار گوزن و قطعه قطعه کردن آن را تیراندازي باتیر و کمان و نواختن فلوت و چنگ،

کیمیاگري و ستاره شناسی آشنا  فیزیک، شاعري و تاریخ یاد گرفت و با قانون، تشریفات نشان هاي خانوادگی، بیان،

 یاد گرفتن بخش عملی جادو،‹‹: از جادوگري فقط بخش نظري آن را آموخت؛ زیرا دکتر کورنلیوس به او گفته بود .شد

و خود من جادوگر بسیار ناتوانی هستم و فقط می توانم کارهاي خیلی کوچک انجام  .شایسته ي شاهزادگان نیست

  .››دهم

 چیزي نیاموخت چون شاه میراز از دریا و کشتی ها  -››هنري است قهرمانی و اصیل‹‹که به قول دکتر -از دریانوردي

  .بدش می آمد



به عنوانِ پسر بچه اي کم سن و سال اغلب نمی  .کاسپین همچنین یاد گرفت از چشم ها و گوش هایش خیلی استفاده کند

اما حاال می فهمید دلیل این موضوع این بود که ملکه  خوشش نمی آید؛ ملکه پروناپریزمیا، دانست چرا از زن عمویش،

با مالیات هاي بسیار سنگین و  همچنین کم کم دریافت که نارنیا سرزمینی است حزن انگیز، .از او خوشش نمی آمد

  .و میراز مردي است ستمگر ی بسیار سخت؛قوانین

پزشک ها به بالینش می  پس از چند سال زمانی رسید که ملکه به بستر بیماري افتاد و در قصر رفت و آمدها زیاد شد؛

دکتر کورنلیوس  یک شب اوایلِ تابستان که همه ي این هیاهوها در جریان بود، .آمدند و درباریها پچ پچ می کردند

  .ین را بعد از چند ساعت خواب بیدار کردناگهان کاسپ

  :کاسپین گفت

   دکتر؛ باز می خواهیم برویم ستاره شناسی؟-

  :دکتر گفت

  .راهِ درازي در پیش داري .لباس هایت را بپوش .به من اعتماد کن و هرچه می گویم انجام بده!  هیس-

  .د و فورا لباس هایش را پوشیداما آموخته بود که به معلمش اعتماد کن کاسپین بسیار شگفت زده بود؛

  :دکتر گفت

  .باید برویم به اتاق دیگر و آن را از خوراکیهاي میزِ شام واالحضرت پر کنیم  خورجین کوچکی برایت تهیه کرده ام؛-

  :کاسپین گفت



  . خدمتکاران من آنجا هستند-

  :دکتر گفت

ولی می توانم حداقل ترتیب یک  ري هستم ناقابل،من جادوگ . آنها در خواب عمیقی فرورفته اند و بیدار نخواهند شد-

  .طلسم خواب را بدهم

 .کاسپین و دکتر به اتاق مقابل رفتند و در آنجا دو خدمتکار روي صندلی ها ولو شده بودند و خر و پفشان بلند بود

 نان و یکی دکتر کورنلیوس بسرعت باقیمانده ي یک جوجه ي سرخ شده و چند برش گوشت آهو برداشت و آنها را با

خورجین با تسمه اي  .درون خورجین گذاشت و خورجین را به دست کاسپین داد دوتا سیب و یک کوزه شراب خوب،

  .مانند کیف بندي، که براي بردن کتاب به مدرسه از آن استفاده می کنند، روي شانه ي کاسپین جا گرفت

  :دکتر پرسید

   شمشیرت را برداشته اي؟-

  . بله-

  .اکنون باید به برج بزرگ برویم و صحبت کنیم .را بپوش تا شمشیر و خورجین در زیر آن پنهان بماند پس این شنل -

همین که به باالي برج  .شبی ابري بود برخالف شبی که نزدیک شدن دو سیاره ي تاروا و آالمبیل را دیدند، آن شب،

  :دکتر کورنلیوس گفت رسیدند،



اینجا  .قصر را ترك کنید و به دنبال سرنوشت خود در جهان پهناور برویدباید بی درنگ این ،  شاهزاده ي عزیز-

  .جانتان در خطر است

  :کاسپین پرسید

   چرا؟-

  ...زنده باد اعلیحضرت .پسر راستین و وارث کاسپین نهم کاسپین دهم،:  زیرا شما پادشاه راستین نارنیا هستید-

  . دست او را بوسیدمرد کوچک زانو زد و و ناگهان در حیرت عظیم کاسپین،

  :کاسپین گفت

  .من که سر در نمی آورم  معنی اینها چیست؟-

  :دکتر گفت

چرا خودتان کاسپین  شاه   تعجب می کنم چرا هرگز قبال از من نپرسیده اید با اینکه شما پسر کاسپین شاه هستید،-

حتی تظاهر به شاه   حکمرانی کرد،او وقتی شروع به .همه بجز اعلیحضرت می دانند که میراز یک غاصب است .نیستید

ملکه ي نیک سرشت و تنها تلماریایی که با من  اما بعد مادرتان، او خودش را ارباب نگهبان نامید؛ .بودن نیز نمی کرد

و البته نه به  .و بعد تمام بزرگانی که پدر شما را می شناختند یکی یکی یا مردند یا ناپدید شدند .مرد مهربان بود،

بلیسار .راز آنها را از سر راهش برداشتمی .تصادف
1

 و اوویالس
2

و چنین وانمود شد   در یک جشن شکار تیر خوردند؛

                                                          

1. Belisar



تمام گروه بزرگ پاسارید .که تصادفی تیر خورده اند
3

ها را به جنگ غول ها به مرز شمالی فرستادند تا یکی یکی نابود 

آرلیان .شدند
4

 و اریمون
5

دو برادر سدِ سگهاي آبی را به عنوان  .یانت اعدام کردند و دهها نفر را به اتهام دروغیت خ

و سرانجام هفت تن از بزرگان نجیب زاده را که در میان تلماریایی ها تنها کسانی بودند که از  .دیوانه زندانی کردند

 وادار کردند سوار کشتی شوند و در جستجوي سرزمین هاي جدید به آن سوي اقیانوس شرقی دریا نمی ترسیدند،

و بعد وقتی که حتی یک نفر باقی نماند که کلمه اي به شما  .و همان طور که قصد او بود؛ آنها هرگز باز نگشتند بروند،

  .و البته او هم شاه شد .از او تقاضا کردند شاه شود) که خودش به آنها تعلیم داده بود(  چاپلوسان او بگوید،

  :کاسپین گفت

   خواهد من را هم بکشد؟ منظورتان این است که او حاال می-

  :دکتر کورنلیوس گفت

  . این تقریبا حتمی است-

  :کاسپین گفت

                                                                                                                                                                                                                              

2. Uvilas

3. Passarid

4. Arlian

5. Erimon



من چه کار بدي در   اما چرا حاال؟ یعنی اگر می خواست مرا بکشد چرا مدتها پیش این کار را نکرد؟ از این گذشته،-

  حقِ او کرده ام؟

ملکه پسري به دنیا  .یش افتاد تغییر داده است او تصمیمش را درباره ي شما به خاطر اتفاقی که فقط دو ساعت پ-

  .آورده است

  :کاسپین گفت

  . من ارتباطی بین اینها نمی بینم-

  :دکتر حیرت زده گفت

تا وقتی او ! ؟ آیا تمام درسهایی که درباره ي تاریخ و سیاست به شما دادم بی فایده بود؟ گوش کنید! نمی بینید؟-

ولی ترجیح  البته چندان از شما خوشش نمی آمد، .از مرگش پادشاه شویدفرزندي نداشت دلش می خواست شما پس 

و حاال خودش صاحب پسري شده، می خواهد پسرش  می داد تاج و تخت بعد از خودش به شما برسد تا به یک غریبه،

  .شما دیگر مزاحم هستید و او شما را از سر راهش برخواهد داشت.شاه بعدي باشد

   حد بد است که مرا نابود کند؟ یعنی او واقعا تا این-

  :دکتر گفت

  . او قاتل پدر شماست-

  .کاسپین احساس بسیار عجیبی پیدا کرد و ساکت ماند



  :دکتر گفت

  .باید بی درنگ بروید .اما حاال فرصت نیست . می توانم داستان را برایتان بگویم-

  :کاسپین گفت

   شما هم با من می آیید؟-

 .دو نفر را آسانتر از یک نفر می توان تعقیب کرد .من خطر را براي شما بیشتر می کندچون همراهی   جرئت نمی کنم؛-

سعی کنید از مرزِ  .باید بروید و همین حاال هم بروید .باید بسیار شجاع باشید کاسپین شاه عزیز، شاهزاده ي عزیز،

جنوبی عبور کنید و به دربار نایین
6

 شاه در آرکلند
7

  .فتاري خواهد کرداو با شما خوش ر . بروید

  :کاسپین با صدایی لرزان گفت

   دیگر هرگز شما را نخواهم دید؟-

  :دکتر گفت

من در این دنیاي پهناور به غیر از برخورداري از اندکی جادو و دوستی شما  . امیدوارم این طور نباشد شاه عزیز-

پیش از اینکه بروید  .رعت یعنی همه چیزس .چه چیز دیگري دارم؟ اما، حاال نباید وقت را از دست بدهیم اعلیحضرت،

  .و یک چیز بسیار بهتر .تمام گنج این قصر حق شماست! افسوس یک کیف کوچک طالیی، .دو هدیه به شما می دهم

                                                          

6. Nain

7. Archenland



  .ولی احساس کرد باید یک شیپور باشد بعد چیزي در دست کاسپین گذاشت که پسر نمی توانست آن را ببیند،

  :دکتر کورنلیوس گفت

وقتی جوان بودم، وحشت هاي بسیاري را تحمل کردم و افسونهاي  .گترین و مقدسترین گنج نارنیاستاین بزر -

این شیپورِ جادوییِ ملکه سوزان است که پس از پایان عصر طالیی  .بسیاري را بکار بستم تا توانستم آن را پیدا کنم

و  به او کمکی عجیب خواهد رسید؛،  در آن بدمدمی گویند هر که .وقتی ملکه در نارنیا ناپدید شد آن را بر جا گذاشت

شاید این شیپور قدرت داشته باشد که ملکه لوسی و شاه ادموند و  .هیچ کس نمی تواند بگوید چگونه و چقدر عجیب

شاید هم خودِ اصالن  .ملکه سوزان و پیتر شاه کبیر را از گذشته به حال فراخواند و آنها به همه چیز سر و سامان دهند

! و حاال شتاب کن.  مگر در مواقع بسیار ضروري،اما از آن استفاده نکنید .آن را بردارید کاسپین شاه، فرا بخواندرا 

  .در آنجا باید از هم جدا شویم .باز است،  همان دري که به باغ باز می شود،قفلِ در کوچکِ انتهاي برج! شتاب کن

  :کاسپین گفت

 نمی شود اسبم دِستریر-
8

   را ببرم؟

  .او زین شده در گوشه ي باغ منتظر شماست -

                                                          

8. Destrier



قلب  .کورنلیوس نجوا کنان راهنماییها و توصیه هاي بیشتري در گوش او خواند، در مدتِ پایین آمدن از پلکان مارپیچ

 با دکتر ،سپس در هواي تازه ي باغ .ولی کوشید همه ي غم هایش را در خود فرو ریزد، کاسپین از اندوه فشرده بود

  .ي داد و از روي چمن دوید به طرف دستریر که با شیهه اي به او خوش آمد می گفتدست پرشور

 به دنیا آمدن  آتش بازي هاي جشنِ، کاسپین شاه دهم قصر پدرانش را ترك کرد و با نگاهی به پشت سر،به این ترتیب

  .شاهزاده ي جدید را دید

ی تاخت از راه هاي فرعی و کوره راه هاي جنگلی تمام شب به سوي جنوب راند و تا وقتی که در سرزمینی آشنا م

دستریر در این سفرِ غیر عادي مانند سوارش هیجان زده بود؛ و کاسپین با . گذشت؛ اما بعد در جاده ي اصلی پیش رفت

 حاال از فکر اینکه کاسپین شاه است و در جست و ،اینکه هنگام وداع با دکتر کورنلیوس اشک به چشم هایش آمده بود

 احساس ، ماجراهاي تازه و شمشیرش بر پهلوي چپ او و شیپور جادوییِ ملکه سوزان در طرف راست او قرار داردجوي

اما هنگامی که روز با شرشر باران فرا رسید و دید جنگل هاي  .دالوري می کرد؛ و به شکلی احساس خوشایندي داشت

 اندیشید که جهان چقدر بزرگ و ،ر میان گرفته اند خلنگزارهاي وحشی و کوه هاي آبی از هر سو او را د،ناشناخته

  .عجیب است و ترس در دلش ریخت و احساس کوچک بودن کرد

 . از جاده بیرون زد و در میان جنگل به علفزاري رسید که جاي خوبی براي استراحت بود،وقتی هوا کامال روشن شد

 مقداري جوجه ي سرخ شده ي سرد خورد و کمی ه خودشاآنگ .افسار دستریر را باز کرد و گذاشت در علفزار بچرد

بعد از ظهر دیر وقت بیدار شد و باز هم راهش را از میان کوره راه ها به سمت جنوب  .شراب نوشید و به خواب رفت

از  .اما بیشتر رو به باال می رفت تا به طرف پایین، اینک در تپه زاري بود و راه سرازیر و سرباال می شد .ادامه داد



وقتی غروب شد در دامنه ي پایین کوه ها  .ي هر تپه می دید که کوه هاي پیش رویش بزرگتر و سیاه تر می شوندباال

بعد به  .دستریر نا آرام شد .باد شروع شد و طولی نکشید که باران سیالب وار بارید و رعد به غرش در آمد. می راند

رسید؛ و تمام داستان هایی که کاسپین درباره ي دشمنی جنگل کاج تیره رنگی وارد شدند که بی پایان به نظر می 

از همان نژادي  به یاد آورد که او هرچه باشد یک تلماریایی است؛ .درخت ها با انسان شنیده بود به ذهنش هجوم آورد

که هر جا دستش رسید درختها را برید و با همه ي موجودات وحشی در جنگ بود؛ و گرچه خود او مثل بقیه ي 

  . نمی شد انتظار داشت که درخت ها این موضوع را بدانندا ام،تلماریایی ها نبود

د و صداي ترق توروقِ شکستن بلند  به طوفان تبدیل شد و درخت ها در اطراف او غریدن،باد .و درخت ها نمی دانستند

  .درختی درست پشت سر کاسپین افتاد وسط جاده .شد

  :کاسپین گفت

  ! آرام، آرام دستریر-

برق  .و گردن اسب را نوازش کرد؛ اما خودش می لرزید و می دانست که به فاصله ي یک قدم از مرگ گریخته است

دستریر به شدت رم کرد و با اینکه کاسپین  . به دونیم کرددر آسمان درخشید و غرش رعد گویی آسمان باالي سرش را

چون می دانست که زندگی اش در چنین  محکم به زین چسبید؛. قدرت نگه داشتن اسب را نداشت، سوارکار ماهري بود

درخت ها یکی پس از دیگري در تاریکیِ پیشِ رویشان  .شرایط خطرناکی که داشت آغاز می شد به مویی بسته است

 تقریبا ناگهانی تر از آنکه بتوان درد را کامال ،بعد .ی افراشتند و آنها فقط مواظب بودند به درخت ها برخورد نکنندقد م

  .حس کرد چیزي به پیشانی کاسپین خورد و دیگر چزي نفهمید



ا  حس کرد دست و پایش کوفته شده و سرش بدجوري درد می کند و در جایی دراز کشیده که ب،وقتی به هوش آمد

  .صداهایی به گوشش رسید که پیدا بود عده اي به آهستگی دارند گفتگو می کنند .نورِ آتش روشن شده است

  :یکی گفت

  . پیش از آنکه بیدار شود باید تصمیم بگیریم با او چه کنیم-

  :دیگري گفت

  .نباید بگذاریم زنده بماند و ما را لو بدهد . اورا بکشیم-

  :سومی گفت

اما حاال نباید او را بکشیم؛ چون او را به اینجا آورده ایم و زخم سرش را بسته  .و را فورا کشته بودیم همان اول باید ا-

  .ایم دیگر مهمان ما به حساب می آید و شایسته نیست یک مهمان را به قتل برسانیم

  :کاسپین با صداي بسیار ضعیفی گفت

  .دوارم با اسب بیچاره ام مهربان باشیدهر بالیی که می خواهید سرم بیاورید؛ اما امی!  آقایان-

  : گفت، که به نحوي غیرعادي به گوش کاسپین گرفته و زمخت می آمدصداي اول،

  . اسبت مدت ها پیش از اینکه تو را پیدا کنیم گریخت-

  :دومی گفت



  ... من هنوز می گویم ، نگذارید با کالم زیبایش سرگرمتان کند-

  :صداي سومی با فریاد گفت

خجالت بکش نیکابریک .البته که او را نخواهیم کشت!  پال پرت و-
9

تو چه می گویی ترافل هانتر! 
10

  ؟ با او چه کنیم؟

  : گفت،صداي اول که قاعدتا صداي ترافل هانتر بود

  . من به او نوشیدنی می دهم-

اگر بشود گفت  -کاسپین احساس کرد دستی آرام زیر شانه هایش لغزید .شبح تیره اي به بستر کاسپین نزدیک شد

به نظر  .چهره اي که به سوي او خم شد نیز غیرعادي به نظر می رسید .شبح به نظر تا حدي غیرعادي بود .دست بود

 .کاسپین چهره اي بسیار پرمو و بینی بسیار درازي داشت که در دو طرف آن لکه هاي سفید عجیبی به چشم می خورد

 فنجانی پر از مایعی ››.م و همه ي اینها را تصور می کنم هم من تب دارشاید  یک جور نقاب است؛‹‹: کاسپین اندیشید

جرقه اي پرید و وقتی  .در این هنگام یکی از آنها آتش را به هم زد .گرم و شیرین  به لبهایش رسید و آن را نوشید

 ، ي یک انسان نبود چهره،آن چهره . چهرهاي را که به او چشم دوخته بود روشن کرد از وحشت جیغ کشید،ناگهان نور

 البته درشت تر و دوسانه تر و هوشمند تر از چهره ي هر گورکنی به نظر می آمد که تا ،بلکه چهره ي یک گورکن بود

دو مرد کوچک ریشو کنار  .کاسپین همچنین دریافت که در غاري روي بستري از خار خوابیده است .به حال دیده بود

ی رسیدند که او بی درنگ م کوتاه تر و چاقتر و وحشیتر به نظر کورنلیوس،قدر از دکتر آتش نشسته بودند که آن

                                                          

9. Nikabrik

10. Trufflehunter



همان کوتوله هاي کهن که یک قطره خون انسان در رگ هایشان جاري  فهمید اینها باید کوتوله هاي حقیقی باشند؛

  .ه گیج رفتن کرد دوباره سرش شروع ب،بعد .و کاسپین فهمید که سرانجام نارنیایی هاي کهن را پیدا کرده است .نیست

 ترافل هانتر نام داشت؛ او از هر سه نفر بزرگتر و مهربانتر ،گورکن . کاسپین آنها را به اسم شناخت،در چند روزِ بعد

 کوتوله اي کامال سیاه بود؛ یعنی موي سر و ریش او سیاه و پرپشت و ،کوتوله اي که خواسته بود او را بکشد .بود

 کوتوله اي سرخ رنگ با مویی شبیه به موي روباه ،کوتوله ي دیگر.  نیکابریک بوداسم او . مثل موي اسب،خشن بود

و ترامپکین
11

  . نام داشت

  : نیکابریک گفت،در نخستین عصري که حال کاسپین آن قدر خوب شد که بتواند بنشیند و حرف بزند

 اجازه نداده اید اورا بکشم، لطف شما دوتا فکر می کنید چون.  باالخره باید تصمیم بگیریم با این انسان چه کنیم-

من شک . اما من گمان می کنم نتیجه این است که ناچاریم اورا تا آخر عمرش زندانی کنیم. بزرگی در حقش کرده اید

  .ندارم که نخواهم گذاشت که زنده برگردد پیش همنوعانش تا همه ي ما را لو دهد

  :ترامپکین گفت

جود به دوست داري تا این حد زشت حرف بزنی؟ این گناه نیست که سر این مونیکابریک، چرا تو !  پیاز و پیازچه_

  . من فکرنمی کنم شبیه یک خائن باشددرخت بیرون سوراخ ما خورد؛

  :کاسپین گفت

                                                          

11. Trumpkin



اگر  -می خواهم پیش شما بمانم.  برگردممن نمی خواهم.  شما هنوز نمی دانید که من دلم می خواهد برگردم یا نه-

  .در تمام زندگی ام در جستجوي افرادي مثل شما بودممن . اجازه دهید

  :نیکابریک غرید

  .مگر نه اینکه تو یک تلماریایی هستی و یک انسان؟ البته که می خواهی برگردي پیش همنوعانت!  بعید هم نیست-

  :کاسپین گفت

شاه  .رس جانم فرار می کردموقتی این اتفاق افتاد من داشتم از ت. حتی اگر می خواستم برگردم، نمی توانستم!  خوب-

  . اگر شما مرا کشته بودید، درست همان کاري را می کردید که او می خواست بکند. می خواهد مرا بکشد

  :ترافل هانتر گفت

  ؟! خیلی خوب، این طور حرف نزن-

  :ترامپکین گفت

  شم گرفته؟ ها؟ یعنی چه؟ اي انسان تو با این سنی که داري چه کار کرده اي که میراز به تو خ-

  :کاسپین، همین که گفت

  . او عموي من است-

  :نیکابریک از جا جست، دست برد به خنجرش و فریاد زد



آیا . او نه فقط یک تلماریایی است بلکه خویشاوند نزدیک و وارث تخت بزرگترین دشمن ما نیز هست!  بفرمایید-

  هنوز هم آن قدر دیوانه اید که بگذارید این موجود زنده بماند؟

اگر گورکن و ترامپکین جلویش را نگرفته بودند و وادارش نکرده بودند سر جایش بنشیند و او را نگه نداشته بودند، 

  .همان لحظه کاسپین را در جا کشته بود

  :ترامپکین گفت

ت یک بار و براي همیشه به تو می گویم یا خودت را کنترل کن یا من و ترافل هانتر مجبوریم روي سر!  نیکابریک-

  .بنشینیم

  .نیکابریک با اخم قول داد درست رفتار کند و دو نفر دیگر از کاسپین خواستند تمام ماجرایش را تعریف کند

  :لحظه اي سکوت برقرار شد، آنگاه ترامپکین گفت بعد از این که حرف کاسپین تمام شد

  .زي است که تا کنون شنیده امی این عجیب ترین چ-

  :نیکابریک گفت

هرچه . نمی دانستم هنوز هم بین انسان ها، درباره ي ما داستانهایی گفته می شود. ن موضوع خوشم نمی آید من از ای-

و آن معلم، یا کوتوله ي . مثال آن دایه ي پیر، بهتر بود زبانش را نگه  می داشت. کمتر درباره ي ما بدانند بهتر است

عاقبت به حرف من خواهید .  از آنها بیشتر از انسانها متنفرم. آنها متنفرماز. ه همه چیز را شلوغتر کرده استخائن ک

  . از این قضیه بوي خوشی به مشام نمی رسد-رسید 



  :ترافل هانتر گفت

شما کوتوله ها هم مثل خود انسانها فراموشکار و تغییر .  درباره ي چیزهایی که نمی فهمی حرف نزن نیکابریک-

. همیشه یک جور باقی می مانیم. ما تغییر نمی کنیم.  هستم و نه بیشتر یک گورکن؛من یک جانور هستم. پذیرهستید

 یک شاه حقیقی -کسی را که گرفته ایم پادشاه حقیقی نارنیاست . من می گویم این قضیه عاقبت خوشی پیدا می کند

یم که نارنیا هرگز سر و اگر حتی کوتوله ها به یاد نیاورند، ما جانوران به یاد می آور. که به نارنیاي حقیقی آمده است

  .و سامانی نداشت، مگر وقتی که پسر آدم، پادشاه آن بود

  :ترامپکین گفت

  منظورت این است که می خواهی این سرزمین را تحویل انسانها بدهی؟! ترافل هانتر!  جیغ و جغجغه-

  :گورکن پاسخ داد

این را می داند؟ اما سرزمینی است که یک و کی از من بهتر  این سرزمین سرزمین آدمها نیست.  چنین چیزي نگفتم-

   مگر پیتر شاه کبیر، یک انسان نبود؟؛ما گورکن ها آنقدر خاطره داریم که این را بدانیم. انسان باید پادشاه آن باشد

  :ترامپکین پرسید

   تمام آن داستانهاي قدیمی را باور می کنی؟-

  :ترافل هانتر گفت



ر یمن پیتر شاه کبیر و بقیه ي آنهایی را که در کا. ما فراموش نمی کنیم. ی کنیم گفتم که ما، ما جانوران، تغییر نم-

  .همان قدر باور می کنم که خود اصالن را باور می کنم پاراول فرمانروایی کردند

  :ترامپکین گفت

  اما در این روزگار چه کسی اصالن را باور می کند؟. چه حرف هایی می زنی.  همان قدر-

  :کاسپین گفت

ها کسانی بودند که به  در آنجا، در میان انسان.  و اگر قبال او را باور نمی کردم حاال باور می کنم؛من باور می کنم -

گاهی خود .  به داستانهایی هم که درباره ي جانوران سخنگو و کوتوله ها گفته می شد می خندیدند؛اصالن می خندیدند

 و بعد حیران می ماندم که آیا موجوداتی مثل ؛ام اصالن وجود دارد یا نهمن حیران می ماندم که آیا واقعا موجودي به ن

  .و با این حال شما وجود دارید. شما ها واقعا وجود دارند

  :ترافل هانتر گفت

 ؛شما درست می گویید کاسپین شاه و تا زمانی که به نارنیاي کهن وفادار باشید، پادشاه من خواهید بود.  درست است-

  !دراز باد عمر اعلیحضرت.  هرچه دلشان می خواهد بگویندبگذار دیگران

  :نیکابریک غرید



وجود داشته اند،  شاید پیتر شاه کبیر و بقیه ي آدمهایی که حرفشان را می زنند.  گورکن تو حال من را به هم می زنی-

نوران را براي تفریح شکار کرده او جا. این یکی از تلماریایی هاي لعنتی است. اما آنها نوع متفاوتی از انسان بوده اند

  .است

  :و در حالی که ناگهان به سوي کاسپین برگشت گفت

   زود جواب بده، مگر چنین کاري نکردي؟-

  :کاسپین گفت

  . ولی آنها جانوران سخنگو نبوده اند؛ من شکار کرده ام؛ راستش را بخواهی بله-

  :نیکابریک گفت

  . فرقی نمی کند-

  :ترافل هانتر گفت

چیزي  خوب می دانی جانورانی که در این روزگار در نارنیا هستند. خودت هم می دانی که فرق می کند! نه! نه!  نه-

جز موجودات بدبخت، خنگ و بی شعور نیستند که از کالورمن
12

آنها کوچکتر هم هستند و .  تا تلمار دیده می شوند

  .استار بیشتر از تفاوت نیمه کوتوله ها با شمیتفاوت آنها با ما بس

                                                          

12. Calormen



حتی قرار گذاشتند به محض .  اما همه ي حرف ها به این توافق ختم شد که کاسپین باید بماند؛حرف هاي بسیار گفته شد

 چون از قرار معلوم، در این قسمت ؛ببرند)) دیگران(( آنکه کاسپین بتواند راه برود، او را به قول ترامپکین به دیدار 

.ن همه نوع موجودي باقی مانده بود که پنهانی زندگی می کردندوحشی از سرزمین نارنیا، از روزهاي که
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  کسانی که پنهانی زندگی می کردند

  

  

یک صبح دلپذیر تابستانی که بر روي علفها شبنم .بعد، خوشترین ایامی که کاسپین تا به حال گذرانده بود آغاز شد

از میان جنگل و از سینه کش کوهها باال رفتند، به جاي سکو . نشسته بود، کاسپین با گورکن و دو کوتوله راه افتاد

  .ند و بعد به شیب هاي جنوبی آفتابگیر رسیدند که از آنجا می شد دشت هاي مرتفع سبز آرکنلند را دیدمانندي رسید

  :ترامپکین گفت

  . اول می رویم سراغ سه خرس شکم گنده-

ترافل هانتر با پنجه اش سه بار به تنه . در سبزه زاري به یک درخت بلوط پیر توخالی رسیدند که پوشیده از خزه بود

  :بعد سه ضربه ي دیگر زد و این بار صدایی خشن از درون تنه ي درخت گفت.  اما جوابی نشنید؛کوبیدي درخت 

  .هنوز وقت بیدار شدن نیست!  برو-



اما وقتی ترافل هانتر براي بار سوم به تنه ي درخت کوبید، صدایی مثل زمین لرزه اي کوچک از درون درخت به 

 خرس قهوه اي که براستی خیلی گرد و قلنبه بودند و چشمهاي ریزشان گوش رسید و چیزي شبیه در باز شد و سه

 و پس از اینکه همه چیز برایشان شرح داده شد و خیلی هم طول کشید چون آنها ؛مرتب پلک می زد، بیرون آمدند

و همه کاسپین یا باشد خیلی خواب آلود بودند، آنها هم درست مثل ترافل هانتر گفتند که یک پسر آدم باید پادشاه نارن

کاسپین در آن موقع .  و به او عسل تعارف کردند-بته بسیار آبدار و پر سروصدا بود بوسه هایی که ال-را بوسیدند

بعد، مدتی طول . صبح اصال عسل بدون نان دوست نداشت، ولی فکر کرد ادب حکم می کند که عسل را از آنها بپذیرد

  .کشید تا جاي ماچ و موچ آنها را پاك کند 

  .آنگاه رفتند و رفتند تا به میان درختهاي بلند راش رسیدند

  :ترافل هانتر صدا زد

 پاترتوییگ-
1

  !پاترتوییگ! 

و تقریبا بالفاصله، زیباترین سنجابی که کاسپین در طول زندگی دیده بود شاخه به شاخه پرید تا درست باالي سر آنها 

این سنجاب، بی . ودنی بود که او گاهی در باغهاي قصر دیده بودار بزرگتر از سنجابهاي کیاین سنجاب بس. قرار گرفت

در واقع، . اغراق به بزرگی یک سگ شکاري بود و تا به چهره اش نگاه می کردي می فهمیدي که می تواند حرف بزند

  . چون مثل تمام سنجابها وراج بود؛مسئله این بود که نمی شد جلوي حرف زدن اورا گرفت

                                                          

1. Pattertwig



کاسپین خوشامد گفت و از او پرسید آیا فندق میل دارد و کاسپین از او تشکر کرد و جواب سنجاب، بی درنگ به 

  :همین که پاتر توییگ براي آوردن فندق جستی زد و رفت، ترافل هانتر در گوش کاسپین پچ پچ کرد. مثبت داد

 که دارد به سمت انبار ها، نگاه کردن به کسیسنجاب.  به یک طرف دیگر نگاه کن؛ با نگاه ردش را دنباي نکن-

  .غذایش می رود، و یا نگاه کردن طوري که انگار می خواهی از جاي انبارشان سر در بیاوري را بد می دانند

  :بعد پاتر توییگ گفت

 چون من می توانم بدون اینکه پا روي زمین بگذارم تقریبا به همه جا بروم، آیا پیامی هست که براي دوستان دیگر -

  ببرم؟

هانتر و کوتوله ها از این فکر خوششان آمد و براي انواع موجوداتی که اسمهاي عجیب غریبی داشتند، پیامهایی ترافل 

  :ترامپکین افزود. فرستادند تا سه شب بعد براي جشن و گردهمایی، نیمه شب به چمنزار رقص بیایند

  . و بهتر است به سه شکم گنده نیز بگویی، ما یادمان رفت به آنها بگوییم-

ترامپکین در مسیر بازگشت، کوهها را نشان داد و به راهشان . دیدار بعدي آنها، دیدار با هفت برادر جنگل لرزان بود

بسیار آرام می رفتند و چندان طولی نکشید که . ادامه دادندتا به مکان پر ابهتی بین صخره ها و درختان صنوبر رسیدند

ترامپکین .  گویی کسی آن پایین با پتک به چیزي ضربه می زد؛ردکاسپین در زیر پایش لرزش زمین را احساس ک

پس از مدتی طوالنی، سنگ به . رفت روي سنگ صافی که تقریبا به اندازه ي یک چلیک آب بود و با پا به آن کوبید

 حفره کناري حرکت کرد و حفره ي گرد سیاهی در زمین پدیدار شد که گرما و بخار فراوان از آن بیرون زد و در وسط

گفتگوي طوالنی بین آنها در گرفت و ظاهرا کوتوله . ار به خود ترامپکین شبیه بود آشکار شدیسر یک کوتوله که بس



کاسپین .  اما سرانجام همه ي گروه دعوت شدند که به درون حفره بروند؛از سنجاب یا خرسهاي شکم گنده شکاکتر بود

 اما وقتی به کف حفره رسید نور آتش ؛ت که به درون زمین می رفتخود را در حال پایین رفتن از پلکانی تاریک یاف

یک جریان آب زیر زمینی از یک طرف می . آنجا در واقع، کارگاه آهنگري بود. نور به یک گروه تعلق داشت. را دید

ان نگه یکی از آنها تکه اي فلز گداخته ي سرخ را با گاز انبر روي سند. گذشت و دو کوتوله سر دم آهنگري بودند

 و دو کوتوله ي دیگر در حالی که دست هاي کوچک پینه بسته ؛داشته بود و کوتوله ي چهارم، به آن پتک می کوفت

مدتی طول کشید تا باور کنند که کاسپین . شان را با پیش بندهاي چرب پاك می کردند به دیدار تازه واردها آمدند

 و به ››! زنده باد شاه‹‹: تند او دوست است همه فریاد زدند ولی پس از اینکه پذیرف؛یک دوست است و دشمن نیست

گورکن اگر می خواست می . زره، کاله خود و شمشیر: کاسپین و ترامپکین و نیکا بریک هدیه هاي با ارزشی دادند

از او  اما گفت که او یک جانور است و اگر چنگ و دندانش نتواند در برابر خطر ؛توانست همین چیز ها را هدیه بگیرد

کیفیت هدیه ها بسار بهتر از آنچه بود که کاسپین تا آن زمان دیده بود، و او با . محافظت کند به هیچ دردي نمی خورد

شادمانی، شمشیر ساخته ي کوتوله ها را به جاي شمشیر خودش که اینک در مقایسه با آن مثل یک اسباب بازي سست 

قول دادند، به جشن ) که همگی کوتوله هایی سرخ بودند(  برادر هفت. و مثل یک عصا دست و پا گیر بود، پذیرفت

  .چمنزار رقص بروند

ن آنها هم با سوءظ. له ي سیاه رسیدنداندکی دورتر از آنجا، در یک دره ي باریک صخره اي خشک، به غار پنج کوتو

  :به کاسپین نگاه می کردند، اما آخر سر، بزرگترین آنها گفت

  .ست، او را به پادشاهی می پذیریم اگر او مخالف میراز ا-



  :و کوتوله ي کوچکتر از او گفت

 آیا می خواهید همراه شما تا پرتگاه بیاییم؟ آن باال یکی دو تا غول و یک عجوزه هستند که می توانیم آنها را به شما -

  .معرفی کنیم

  :کاسپین گفت

  . مسلما خیر-

  :ترافل هانتر گفت

  .جوداتی نیاز داشته باشیم من هم فکر نمی کنم به چنین مو-

کاسپین از اینکه موجودات .  اما ترامپکین و گورکن حرفشان را به کرسی رساندند؛نیکا بریک با این حرف مخالفت کرد

  .ترسناك قصه هاي قدیمی نیز مثل موجودات خوب، هنوز هم فرزندانی در نارنیا دارند جا خورد

  :رافل هانتر گفتوقتی از غار کوتوله هاي سیاه بیرون آمدند، ت

  . اگر آن ارازل و اوباش را وارد میدان کنیم، نمی توانیم با اصالن پیوند دوستی برقرار کنیم-

  :ترامپکین با شادي، ولی با لحنی تحقیر آمیز گفت

  .چیزي که مهمتر است این است که مرا از دست می دادید!  آه، اصالن-

  :کاسپین به نیکابریک گفت



  داري؟ تو اصالن را باور -

  :نیکابریک گفت

 من هرکه یا هر چیزي را که این وحشی هاي لعنتی تلماریایی را تکه تکه کند یا از نارنیا بیندازد بیرون باور خواهم -

  حاال می خواهد اصالن باشد یا جادوگر سپید، می فهمید؟. کرد

  :ترافل هانتر گفت

  .منی بود بدتر از میراز و از تمام هم نژادهایشجادوگر سپید دش. نمی فهمی داري چه می گویی!  ساکت، ساکت-

  :نیکابریک گفت

  .براي کوتوله ها این طور نبود!  نه-

وقتی آمدند پایین تر، کوهستان به یک دره ي عمیق بزرگ یا تنگ دره اي پر درخت . مالقات بعدي آنها دلپذیر تر بود

ه ي رود، پوشیده بود از توده هاي گل انگشتانه و زمین هاي باز نزدیک حاشی. باز شد که رودي در ته آن جاري بود

  : در اینجا ترافل هانتر دوباره صدا زد؛گل سرخ وحشی و هوا سرشار بود از وز وز زنبورها

 گلن استورم-
2

  . ، گلن استورم

                                                          

2. Gelnstorm



 و زیبا ؛و بلند تر شد و سرانجام دره از صداي سم به لرزه افتادصدا بلند. و طولی نکشید که کاسپین صداي سم شنید

ترین موجودي که کاسپین تا به آن روز دیده بود، پس از شکستن و خواباندن بوته هایی که در مسیرش قرار داشت 

نام داشت و سه پسرش همراهش بودند، پهلوهاي ) طوفان دره(این موجود یک سنتور بود که گلن استورم . پدیدار شد

او یک پیشگو و ستاره شناس بود . پوشانده بود سرخ زرین فام بوداو خرمایی براق بود و مویی که سینه ي فراخ او را 

  .و می دانست آنها براي چه به آنجا آمده اند

  :گلن استورم فریاد زد

  کی باید نبرد را آغاز کنیم؟. من و پسرانم آماده ي نبرد هستیم! زنده باد پادشاه-

شاید فقط گاه و بی گاهی فکري مبهم درباره ي . ه بودندتا این زمان، نه کاسپین و نه دیگران واقعا به نبرد فکر نکرد

در این مناطق وحشی یورش به بعضی از امالك انسانها یا حمله به گروهی شکارچی، آن هم در صورتی که بیش از حد

در اصل فقط به زندگی خودشان در جنگلها و غارها و کوشش براي . جنوبی پیش می آمدند، از سرشان گذشته بود

ار یاما به محض اینکه گلن استورم چنین سخنانی به زبان آورد، همه بس. ارنیاي کهن در اختفا اندیشیده بودندساختن ن

  .تر شدند جدي

  :کاسپین گفت

   منظورت نبردي حقیقی است براي بیرون راندن میراز از نارنیا؟-

  :سنتور گفت



  ن سفر می کند؟ پس چه؟ پس اعلیحضرت به چه دلیل دیگري با شمشیر و در زره و جوش-

  :گورکن گفت

   گلن استورم، آیا این کار شدنی است؟-

  :گلن استورم گفت

 چون کار من نگاه کردن به آسمان ؛گورکن، من این را از روي حرکت ستاره ها می گویم.  زمانش فرا رسیده است-

یدار کرده اند و روي زمین  همان طور که کار تو این است که به  یاد آوري که تاروا و آالمبیل در آسمانها د؛است

ساعت .  بر آنها نام بگذاردیکی از فرزندان آدم، یک بار دیگر بر پا خواسته است تا بر موجودات فرمانروایی کند و

گرد آمدن ما در چمنزار رقص باید گردهمایی نبرد باشد. منی استخوش ی.  

 حاال به نظرشان کامال امکان ؛ردید باقی نمانداو با چنان صدایی سخن می گفت که براي کاسپین و دیگران ذره اي ت

چون نیمروز بود، با . پذیر می رسید که می توانند در نبرد پیروز شوند و کامال مطمئن بودند که باید دست به نبرد بزنند

سنتورها استراحت کردند و از خوراکیهایی که سنتور ها دادند، مثل کیک آرد جو دوسر و سیب و سبزي و شربت و 

  .یر، خوردندپن

 اما ناچار بودند راه درازي را دور بزنند تا ؛مکان بعدي که باید به آنجا می رفتند، بسیار نزدیک و دم دست بود

ها و وقتی با تن گرم و عرق کرده، به میان پرچین. گذرشان به منطقه اي نیفتد که انسانها زندگی می کردند

نجا ترافل هانتر در دهانه ي سوراخ کوچکی که روي پشته اي سبز در آ. کشتزارهاي مسطح رسیدند بعد از ظهر بود

البته جثه اش .  یک موش سخنگو-قرار داشت صدا زد و آخرین چیزي که کاسپین انتظار داشت، از سوراخ بیرون جهید



ه از موش معمولی برگتر بود، و وقتی روي پاهایش می ایستاد قدش از یک پا بلندتر می شد و گوشهایش تقریبا ب

اسمش ریپی چیپ. تر بودبلندي گوشهاي خرگوش، اما کمی پهن
3

یک شمشیر .  بود و موشی بود سرزنده و سلحشور

  .ل در آورده بودیدو دم کوچک بسته بود به کمرش و موهاي بلند پشت لبش را تاب داده بود و به شکل سب

  :او با کرنشی زیبا و پر شور گفت

  .م امکانات مردم خود را بی مضایقه در اختیار اعلیحضرت قرار می دهمما دوازده نفریم، و من تما!  قربان-

 اما نمی توانست جلوي این فکررا بگیرد که ریپی چیپ و ؛کاسپین خیلی زور زد تا توانست جلوي خنده اش را بگیرد

  .ر یک سبد لباس جا داد و با خود برددهمه ي مردم او را به آسانی می شود 

 کالداسلی-وداتی که کاسپین آن روز مالقات کرد بسیار طوالنی است نام بردن از همه ي موج
4

، موش )کلوخ شکن(

، کامیلو)که مانند ترافل هانتر گورکن بودند( کور، سه گازگیر
5

 ي خرگوش، هاگل استوك
6

  . جوجه تیغی

اي نارون ور آن درخت هدچمنی که دور تا سرانجام در کنار چشمه اي، در حاشیه ي یک دایره ي مسطح و بزرگ

 زیرا خورشید داشت غروب می کرد و گلهاي مینا بسته ؛بلندي قرار داشت و سایه هاي بلندي برآن انداخته بود نشستند

                                                          

3. Reepicheep

4. Clodsley

5. Camillo 

6. Hugglestock



در اینجا از غذایی که با خود آورده بودند، شام خوردند و ترامپکین چپقش را . می شدند و زاغچه ها به النه می رفتند

   ).نیکابریک اهل دود نبود( روشن کرد 

  :گورکن گفت

  .ها و این چشمه را بیدار کنیم، امروز خوب کار کرده ایم حاال اگرفقط بتوانیم ارواح این درخت!  خوب-

  :کاسپین گفت

   مگر نمی توانیم این کار را بکنیم؟-

  :ترافل هانتر گفت

 بریدند و رودها را خشک از وقتی که انسانها به این سرزمین آمدند و جنگلها را .ما هیچ نفوذي بر آنها نداریم! نه-

کسی نمی داند آنها هرگز دوباره بیدار خواهند شد یا نه؟ . کردند، پریان جنگل و پریان آب به خوابی عمیق فرو رفته اند

تلماریایی ها بدجوري از جنگلها می ترسند و هر وقت درختها به حرکت در آیند، . و این مایه ي تاسف بسیار است

  .ه می شوند و تا آنجا که پاهایشان توان داشته باشد از نارنیا فرار می کننددشمنان ما از ترس دیوان

  :ترامپکین که به این حرفها اعتقادي نداشت گفت

چرا معطل درختها و آبها بمانیم؟ آیا بهتر نیست که سنگها خودشان را روي میراز پیر !  شما جانوران چه تخیلی دارید-

  بیندازند؟



رغر کرد، و به دنبال آن چنان سکوتی برقرار شد که کاسپین تقریبا به خواب رفت و گورکن فقط به این حرف غ

بعد، فکر کرد آنچه می شنود . پنداشت از اعماق جنگلی که پشت سرش بود، آواي موسیقی مالیمی به گوشش می رسد

ا را شنید یا حس  اینکه گوشش با زمین تماس یافت باز همان صدض اما به مح؛ زدتفقط یک رویاست و دوباره غل

تر  اي ضربه بی درنگ ضعیفدص. ضعیفی بر می خواست یا از زدن طبل  صدایی که نمی شود گفت از ضربه هاي؛کرد

کاسپین دید که ترافل . شد، و این بار روشنتر از پیش آواي موسیقی شروع شد انگار کسی در دور دست فلوت می زد

.  کاسپین بیشتر از آنچه گمان می کرد به خواب رفته بود؛خشان بودماه در. هانتر نشسته و به جنگل خیره شده است

 تر و با نوایی وحشی و در عین حال رویایی، و صداي پاهاي بسیار در هم آمیخت تر و نزدیک آواي موسیقی نزدیک

یی را در ها کاسپین در همه ي عمرش چنین شکل.  ماه گذاشتند نورِو سرانجام هیکلهاي رقصانی از جنگل قدم به زیرِ

سرهایشان پوشیده از موي .  بسیار باریکتر و زیباتر بودنداآنها چندان بلندتر از کوتوله ها نبودند، ام. رویا ندیده بود

 ولی پا و ؛باالتنه شان برهنه بود و در زیر نور پریده رنگ مهتاب می درخشید. هاي کوچکی داشتند فرفري بود و شاخ

  .ساقشان شبیه پا و ساق بز بود

  :اسپین از جا پرید و فریاد زدک

  ! فان ها-

بعد، چندان زمانی نگذشت که همه چیز برایشان شرح داده شد، آنها . و در یک لحظه همه ي فان ها به دور اوجمع شدند

ترامپکین نیز، . کاسپین پیش از اینکه بداند چه می کند خود را در حال رقص با آنها دید. بی درنگ کاسپین را پذیرفتند

تر، رقصید و حتی ترافل هانتر به بهترین شکلی که می توانست، جست و خیز و ورجه  تر و مضحک حرکات سنگینبا 



منتیوس: دهها فان. فقط نیکابریک از جایش تکان نخورد و در سکوت تماشا کرد. ورجه کرد
7

، اوبنتینوس
8

 ،

دومونوس
9

، ولنوس
10

، ولتینوس
11

، گیربیوس
12

، نیمینوس
13

، نوسوس
14

 و اسکونوس
15

 به دور کاسپین چرخیدند و در ،

همه ي آنها را پاترتوییگ .  در حالی که چهره هاي عجیب و غریبشان هم شاد بود و هم غمگین؛میدند ددتهاي خوفلو

  .فرستاده بود

ها شکاف دار نبود، نمی توانست باور کند  هنگامی که صبح روز بعد کاسپین از خواب بیدار شد اگر چمن از جاي سم

  .پیش اتفاق افتاده، حقیقت داشته و رویا نبوده استکه آنچه شب 

  

                                                          

7. Mentius

8. Obentinus

9. Dumnus

10. Volnus

11. Voltinus

12. Girbius

13. Nimeinus

14. Naunus

15. Oscunus



  

7  

  نارنیاي کهن در خطر

  

  

کاسپین و دوستانش تا شب گردهمایی بزرگ . چمنزار رقص در واقع همان مکانی بود که در آن فان ها را دیده بودند

براي کاسپین که پیش از آن در قصر و در اتاقی پر از فرش زندگی می کرد و در بستري می خوابید . همان جا ماندند

در بشقابهاي طال و نقره غذا می خورد که در اتاق غذاخوري چیده می شدند، و که مالفه هاي ابریشم داشت و 

خدمتکارانی همیشه حاضر به خدمت او بودند، خوابیدن در زیر ستاره ها و فقط از آب چشمه نوشیدن و از میوه هاي 

ن همه غذاهاي به کاسپین هرگز آن همه خوش نگذشته بود و آ. خشک و جنگلی خوردن، تجربه اي شگفت انگیز بود

او از هم اکنون شروع کرده بود به قویتر شدن و چهره اش نگاهی . نیروبخش و خوشمزه را حتی در خواب هم ندیده بود

  .شاهانه تر یافته بود

هنگامی که شب بزرگ فرا رسید و پیروان عجیب و غریب جورواجور او، در زیر قرص کامل ماه یکی یکی و دوتا 

شش تا شش تا و هفت تا هفت تا، دزدکی به چمنزار آمدند، دل کاسپین از دیدن شمار آنها و دوتا و سه تا سه تا یا 

خرسهاي شکم گنده، کوتوله هاي سرخ و : همه ي آنهایی را که قبال دیده بود. شنیدن خوش و بش آنها به هیجان آمد



که تا آن موقع هرگز آنها را ندیده کوتوله هاي سیاه، موش کور، گورکنها، خرگوشها، جوجه تیغی ها، و تعداد دیگري 

هاي سخنگو که تا دندان مسلح بودند و به دنبال صداي گوشخراش یک پنج ساتیر به سرخی روباه، دسته ي موش: بود

موجودي که نفس کاسپین را در سینه (شیپور جلو می آمدند، چند جغد، کالغ سیاه پیر صخره ي کالغ ها، و آخر از همه

غول کوچک حقیقیی بود به نام ویمبل ودر) ر ها همراه شده بودحبس کرد و با سنتو
1

 که از تپه ي مرد مرده می آمد و 

بر شانه اش سبدي حمل می کرد پر از کوتوله هایی که از تکانهاي شدیدي که آن باال خورده بودند حالشان بد شده 

 آرزو داشتند به جاي سواري در پشت غول، بود، کوتوله ها پذیرفته بودند که غول آنها را به اینجا بیاورد و حاال

  .خودشان راه بروند

ریپی .  شاید براي فردا؛خرسهاي شکم گنده خیلی مشتاق بودند که اول ضیافت برگزار شود و گردهمایی بماند براي بعد

در هایش گفتند که گردهمایی و ضیافت هردو بماند براي بعد، و پیشنهاد کردند همان شب به میراز چیپ و موش

 بنابراین چرا شورا ؛ها گفتند همزمان می توانند حرف بزنند و بخورندپاترتوییگ و بقیه ي سنجاب. قصرش یورش ببرند

به نظر . گربندي شودنو جشن در یک زمان برگزار نشود؟ موش کورها پیشنهاد کردند، پیش از هر کاري دور چمنزار س

کالغ سیاه پیر، در حالی که با این نظر خرسها موافق بود که . رقصندفان ها، بهتر این بود که پیش از هر چیز حسابی ب

اما کاسپین و . برگزاري شوراي کامل پیش از شام خیلی وقت می گیرد، تقاضا کرد براي جمع سخنرانی کوتاهی بکند

ه، پافشاري سنتورها و کوتوله ها همه ي این پیشنهاد ها را رد کردند و براي تشکیل یک شوراي واقعی در همان لحظ

  .کردند

                                                          

1. Wimbleweather



پاترتوییگ را ) با دشواري بیشتر( بعد از اینکه آن جمع به آرام نشستن در دایره اي بزرگ وادار شدند، و وقتی که 

ساکت، همه ساکت براي ! ساکت((مجبور کردند از این طرف و آن طرف دویدن دست بردارد و مرتب تکرار نکند

 اما ؛آغاز کرد)) اي نارنیایی ها((چه بود برخاست و جمله اش را با گفتن ، کاسپین که اندکی دستپا))سخنرانی پادشاه

  :حرفش ادامه نیافت، چون در همان لحظه کامیلوي خرگوش گفت

  .یک آدم این اطراف است!  هیس-

 براي همین هم مثل مجسمه بی حرکت ماندند و ؛آنها همه موجوداتی وحشی بودند که از شکار شدن وحشت داشتند

  . را به سمتی که کامیلو نشان داده بود تیز کردندبینی خود

  :ترافل هانتر با نجوا گفت

  . هم بوي آدم است و هم کامال مثل بوي آدم نیست-

  :کامیلو گفت

  . دائم نزدیکتر می شود-

  :کاسپین گفت

  . دو گورکن و شما سه کوتوله، با کمانهاي آماده، بی سر و صدا بروید به استقبالش-

  :با لحنی جدي گفت اه در حالی که تکانی به زه کمانش می دادیک کوتوله ي سی



  . او را سر جایش خواهیم نشاند-

  :کاسپین گفت

  .اگر تنها بود به او تیر اندازي نکنید، او را بگیرید-

  :کوتوله پرسید

   چرا؟-

  :گلن استورم سنتور گفت

  . همان کاري را که می گویند بکنید-

 گورکن و سه کوتوله به سوي درختهاي سمت شمال غربی چمنزار پیش تاختند و همه در سکوت منتظر ماندند و دو

  :صداي تیز کوتوله برخاست طولی نکشید که به دنبال یک جهش ناگهانی

  کی آنجاست؟!  ایست-

  :لحظه اي بعد صدایی که کاسپین بخوبی آن را می شناخت شنیده شد که می گفت

.  اما آنها را گاز نگیرید؛هاي شایسته اگر می خواهید دستهاي من را بگیرید اي گورکن. من مسلح نیستم! آرام!  آرام-

  .من می خواهم با پادشاه حرف بزنم

  :کاسپین با شادي فریاد زد



  ! دکتر کورنلیوس-

  .و به استقبال استاد پیرش شتافت و بقیه دورش جمع شدند

  :نیکابریک گفت

  ؟! شمشیر را در گلویش فرو ببرم.یک کوتوله ي مرتد، یک کوتوله ي نصفه نیمه!  به-

  :ترامپکین گفت

  .نژاد این مخلوق که گناه او نیست.  آرام باش نیکابریک-

  :کاسپین گفت

هرکه همراهی او را نمی پسندد، می تواند بی درنگ از .  این بزرگترین دوست من و نجات دهنده ي زندگی من است-

  چگونه ما را پیدا کردید؟. باره شما را می بینممن خوشحالم که دو! دکتر عزیز .سپاه من کنار برود

  :دکتر که هنوز از آن راهپیمایی تند و طوالنی نفس نفس می زد، گفت

شما، لو رفته . باید همه فورا از اینجا برویم. اما حاال وقت این حرفها نیست!  با به کار بستن اندکی جادو، اعلیحضرت-

  .فردا، شما محاصره خواهید شدپیش از نیمروز . اید و میراز در راه است

  :کاسپین گفت

  چه کسی مرا لو داده؟!  من لو رفته ام-



  :نیکابریک گفت

  . بی تردید یک کوتوله ي مرتد دیگر-

  :دکتر کورنلیوس گفت

وقتی شما سقوط کردید، او به اصطبلش در قصر .اسب بیچاره کار دیگري از دستش بر نمی آمد.  اسبتان، دستریر-

من خودم را پنهان کردم، چون هیچ دلم نمی خواست که در اتاق شکنجه ي . ه راز فرار شما برمال شدآن گا. بازگشت

 که روز پیش از -اما تمام روز. با گوي بلورین خود حدس زدم کجا می توانم پیدایتان کنم. میراز از من بازجویی شود

فکر نمی کنم . دم که سپاه او به راه افتاده استدیروز فهمی.  گروههاي ردیاب میراز را در جنگلها دیدم-دیروز بود 

شما همه جا از خود ردپایی به جا . بعضی از کوتوله هاي خالص شما آن قدر که الزم است، از شرایط جنگل آگاه باشند

در هر حال، چیزي به میراز هشدار داده است که نارنیاي کهن آن قدرها که او . چه سهل انگاري ساده اي. گذاشته اید

  .و او در راه است. میدوار بوده مرده نیستا

  :صدایی زق زقو و بسیار تیز از جایی در کنار پاي دکتر گفت

  .بگزار بیایند، تنها خواهش من از پادشاه این است که من و مردم مرا در خط مقدم بگذارند! هورا-

  :دکتر کورنلیوس گفت

  مع کرده اید؟ها یا پشه ها را در سپاهتان ج آیا اعلیحضرت ملخ!  عجب-

  :آن گاه خم شد و پس از اینکه با دقت از پشت عینکش به زمین خیره شد، زد زیر خنده و گفت



من از آشنایی با جانوري چنین . مایلم بیشتر با شما آشنا بشوم! جناب موش.  به شیر سوگند که این یک موش است-

  .دالور افتخار می کنم

  :ریپی چیپ اعالم کرد

و هر کوتوله اي یا غولی در سپاه که با شما درست سخن نگوید با . دوستی من از آن شما خواهد بود!  اي مرد خردمند-

  .شمشیر من روبه راه خواهد شد

  :نیکابریک پرسید

  آیا حاال وقت این حرفهاي احمقانه است؟ نقشه ي ما چیست؟ نبرد یا فرار؟ -

  :ترامپکین گفت

  . ي نبرد نیستیم و اینجا محل خوبی براي دفاع نیستاما ما هنوز آماده. اگر الزم باشد!  نبرد-

  :کاسپین گفت

  . من حتی از فکر فرار کردن بیزارم-

  :خرسهاي شکم گنده گفتند

 و یا بالفاصله بعد از ؛بخصوص پیش از شام. باید هر کاري می کنیم، فرار نکنیم! به او گوش کنید!  به او گوش کنید-

  .شام



  :سنتور گفت

 و چرا باید اجازه دهیم دشمن موقعییت ما را تعیین کند به جاي اینکه ؛ دوند همیشه آخر نیستند آنها که اول می-

  .خودمان آن را انتخاب کنیم؟ بهتر است مکان مطمئنی پیدا کنیم

  :ترافل هانتر گفت

  . این عاقالنه است اعلیحضرت، عاقالنه است-

  :چندین صدا برخاست

   اما قرار است کجا برویم؟-

  :رنلیوس گفتاستاد کو

 اعلیحضرت و شما اي مخلوقات گوناگون، من فکر می کنم باید به سمت شرق و پایین رودخانه به طرف جنگلهاي -

آنها همیشه از دریا و هر چیزي که ممکن است از دریا بیاید می . ها از آن منطقه نفرت دارند تلماریایی. بزرگ بشتابیم

اگر حرف قدیمیها درست باشد، کایر پاراول کهن، در . نگلهاي بزرگ رشد کندبه همین دلیل گذاشته اند ج. ترسیده اند

ه اباید به جایگ. تمام آن منطقه براي ما دوست داشتنی است و براي دشمنان ما نفرت انگیز. دهانه ي رودخانه قرار داشت

  .اصالن برویم

  :چندین صدا گفتند

   جایگاه اصالن؟ ما نمی دانیم چگونه جایگاهی است؟-



در دامنه ي جنگلهاي بزرگ قرار دارد و پشته ي عظیمی است که نارنیایی ها آن را در روزگار کهن بر مکانی  -

این پشته، پشته اي است تو خالی .  و شاید هنوز هم باشد-بسیار جادویی برپا کردند که در آن یک سنگ جادویی بود

در غار براي همه ي ذخایر ما جا  هست، آنها که به سر . ارهایی دارد و سنگ جادویی در مرکز غار استغو راهروها و 

بقیه هم در جنگل می خوابند، همه ي . می توانند در غارها خانه کنند پناه نیاز دارند و به زندگی زیر زمین عادت دارند

غیر از در یک لحظه می توانیم خود را در پشته پنهان کنیم، و در آنجا از هر خطري به ) بجز این غول محترم( ما 

  .گرسنگی در امان بمانیم

  :ترافل هانتر گفت

  . خیلی خوب است که یک مرد خردمند در بین ما هست-

  :اما ترامپکین زیر لب کفت

  .کاش رهبران ما کمتر به قصه هاي مادربزرگها فکر می کردند و بیشتر به فکر غذا و اسلحه بودند!  کشک و پشم-

ردند و همان شب، نیم ساعت بعد در راه بودند و پیش از سر زدن خورشید به اما همه، پیشنهاد کورنلیوس را تایید ک

  .جایگاه اصالن رسیدند

ها روي آن روییده  ها پیش، درخت پشته اي گرد و سبز بر فراز تپه اي که  از مدت: آنجا بی تردید جایی پر ابهت بود

 تا وقتی خوب مسیرشان را یاد نمی -تونلهاي درون آن . بودند و یک در کوتاه کوچک به درون آن گشوده می شد

کاسپین، در نور گرگ و میش به . هاي صاف فرش شده بود  مارپیچی کامل به نظر می رسید که با سنگ-گرفتید 

هاي مار مانند و عکس هایی بود که تصویر یک شیر   نقشهاي عجیب و ها زل زده بود و محو تماشاي شکل سنگ



گویی تمام اینها به نارنیایی تعلق داشت که حتی از نارنیایی که دایه اش براي او . بارها و بارها در آنها تکرار می شد

  .تر بود تعریف کرده بود کهن

افراد میراز شاه، بزودي پایگاه جدید . تپس از مستقر شدن در درون پشته و اطراف آن بود که ورق بر علیه آنها برگش

ها پیش می آید،   و همان طور که خیلی وقت؛آنها را کشف کردند و میراز و سپاهش به حاشیه ي جنگلها رسیدند

  .دشمن از آنچه می پنداشتند قویتر از آب در آمد

و با اینکه افراد میراز از . یختکاسپین، وقتی دید ستونهاي سپاه دشمن یکی پس از دیگري از راه می رسند دلش فرو ر

جنگل می ترسیدند، از خود میراز بیشتر وحشت داشتند و به دستور او نبرد را به جنگل می کشاندند و رفتن به درون 

کاسپین و فرماندهانش، البته در فضاي باز، بسیار به سپاه دشمن هجوم . گاه تقریباً تا خود جایگاه اصالن پیش می آمدند

این ترتیب بیشتر روزها و بعضی از شب ها جنگ و ستیز برقرار بود؛ و گروه کاسپین در مجموع وضع بدي بردند و به 

  .نداشتند

بارانی که تمام روز به شدت باریده بود شب هنگام . سرانجام شبی فرا رسید که اوضاع به بدترین حالت ممکن رسید

 کاسپین بزرگترین نبردش را اداره کرد و همه به این نبرد آن روز صبح،. ایستاد تا جایش را به سرماي گزنده اي بدهد

قرار بود که او با بیشتر کوتوله ها سحرگاه به جناح راستِ سپاه میراز شاه حمله کند و بعد، هنگامی که . امید بسته بودند

 که ارتباط جناح میراز سرگرم نبرد می شد، ویمبل ودرِ غول با سنتورها و بعضی از درنده ترین جانورها با این قصد

. اما نقشه ي آنها کامالً شکست خورد. راست شاه را با بقیه ي سپاه قطع کنند، از گوشه ي دیگري دست به حمله بزنند

که غول ها اصالً باهوش ) چون هیچ کس در آن روزهاي نارنیا به یاد نمی آورد( هیچ کس به کاسپین هشدار نداده بود



اینکه مثل یک شیر دالور بود، از آنجا که یک غول واقعی بود، در زمانِ نامناسب و از ویمبل ودرِ بیچاره با .  نیستند

جاي نامناسب حمله کرده بود، و هم گروه خودش و هم گروه کاسپین بسیار گرفتار شده بودند و نتوانسته بودند چندان 

 شد؛ و در گروه کاسپین، عده اي یک سنتور به شدت زخمی. بهترین خرس ها آسیب دیده بودند. آسیبی به دشمن بزنند

  .جانشان از دست رفت و سپاه او، حاال جمعی غم زده بود که زیر درختان خیس گرد آمده بود تا شامی ناچیز بخورد

ساکت نشسته بود و اشک هاي . ویمبل ودرِ غول، از همه پریشان تر بود، چون می دانست که همه ي اینها تقصیر اوست

روي بینی اش می غلتید و از آنجا شره می کرد پایین و شلِپی می افتاد روي موش ها که تازه درشتی از چشم هایش بر 

موش ها از جا پریدند؛ آب را از سر و بدنشان تکاندند و از غول با . شروع کرده بودند به گرم شدن و چرت زدن

زه ي کافی خیس نیستند که اشک هم بر صدایی تیز، اما جدي پرسیدند آیا او فکر می کند بدون این جور چیزها به اندا

و بعد دیگران از خواب بیدار شدند و به موش ها گفتند آنها پیشاهنگ هستند نه یک دسته . روي آنها فرو می غلتاند

ویمبل ودر برخواست تا با نوك پا برود جاي دنجی پیدا کند و در تنهایی به . مهمان و از آنها خواستند ساکت باشند

او را گاز گرفت؛ ) که بعد گفتند یک روباه بود( گریه کند که پا روي دم یک نفر گذاشت و آن یک نفرحالِ بدِ خود 

  .آخر در آن اوضاع بد همه بداخالق شده بودند

اما در اتاقِ جادوي پنهانِ مرکزِ جایگاه اصالن، کاسپین شاه با کورنلیوس، گورکن، نیکابریک و ترامپکین شورا تشکیل 

یک میز سنگی . در وسط، خودِ سنگ قرار داشت. هاي تنومندِ معماري باستان، سقف را نگه می داشتستون . داده بود

که از وسط شکاف برداشته بود، و پوشیده از خطوطی بود که زمانی نوعی نوشته به حساب می آمدند؛ اما در روزگار 

بود، قرن ها ریزشِ باران و وزش باد این قدیم که میز سنگی بر فراز تپه بوده و پشته هنوز بر روي آن ساخته نشده 

آنها از میز استفاده نکردند و حتی به دور آن ننشستند؛ زیرا آن میز براي هرکار . نوشته ها را تقریباً پاك کرده بود



آنها به فاصله ي اندکی از میز روي کنده هایی که بین آنها و میز چوبی . معمولی اي، بیش از حد جادویی بود

رار داشت و روي آن یک چراغ گِلی زمخت چهره هاي پریده رنگشان را روشن می کرد و سایه هاي بزرگ ناهمواري ق

  .بر دیوار می انداخت نشستند

  :ترافل هانتر گفت

  . اگر قرار باشد، اعلیحضرت زمانی از شیپور استفاده کند، فکر می کنم حاال وقتش رسیده باشد-

  .ین گنج با آنها حرف زده بودکاسپین البته چند روز پیش درباره ي ا

  :کاسپین گفت

.  اما اطمینان از اینکه آیا در بدترین موقعیت قرار داریم یا نه دشوار است؛ بی شک بسیار به این کار نیازمند هستیم-

  اگر بعد از استفاده از آن وضع بدتري پیش آمد چه بکنیم؟

  :نیکابریک گفت

  . استفاده نخواهد کرد تا باالخره کار از کار بگذرد با چنین استداللی، اعلیحضرت هرگز از آن-

  :استاد کورنلیوس گفت

  . من با این حرف موافقم-

  :کاسپین پرسید



  ترامپکین، تو چه فکر می کنی؟ -

  : می داد، گفتشکوتوله ي سرخ که با بی تفاوتی کامل به گفتگوها گو

شکسته، و پیتر شاه بزرگ شما، و اصالن شیر شما،  اعلیحضرت می دانند که در نظر من، آن شیپور، و آن تکه سنگ -

تنها چیزي که بر آن پا فشاري  می . براي من فرق نمی کند که اعلیحضرت در آن شیپور بدمند یا نه. همه خیاالت است

 بیدار کردن امیدهاي جادویی که به نظر من حتما به نا امیدي. کنم این است که در این باره به سپاه چیزي گفته نشود

  .می انجامد، هیچ خوب نیست

  :کاسپین گفت

  .پس، به نام اصالن، ما، در شیپور ملکه سوزان می دمیم -

  :دکتر کورنلیوس گفت

ما نمی دانیم کمک به چه شکل خواهد .  یک چیز دیگر هست قربان، که شاید قبل از هر چیز باید در نظر گرفته شود-

ولی من فکر می کنم به احتمال زیاد پیتر شاه بزرگ و گروه . واندشاید خود اصالن را از آن سوي دریا فرا خ. بود

در هر حال، فکر نمی کنم بتوانم مطمئن باشم که کمک به خود . قدرتمند او را از گذشته ي دور به اینجا خواهد آورد

  .همین نقطه خواهد رسید

  :ترامپکین پرید وسط و گفت

  . از این درست تر حرفی نزده اي-



  :امه دادمرد خردمند اد

ترین و  اینجا که ما اکنون نشسته ایم کهن.  فکر می کنم که آنها، یا او، به یکی از جاهاي قدیمی نارنیا خواهند آمد-

.  اما دو محل دیگر نیز هست؛ترین جاست و فکر می کنم به احتمال زیاد کمک در همین جا به ما خواهد رسید جادویی

النترن ویست( یکی پهنه ي تیر چراغ 
2

هاي آبی است که طبق اسناد تاریخی، بچه  در باالي رود، در غرب سد سگ)

محل دیگر در پایین دهانه ي رود است که زمانی قصر آنها، . هاي سلطنتی ابتدا در آنجا در سرزمین نارنیا پدیدار شدند

 چون همه ؛قات او نیز هستو اگر خود اصالن به آنجا بیاید بهترین محل براي مال. یعنی کایر پاراول، آنجا قرار داشت

هایی به هر دو من مایلم پیک. ي قصه ها می گویند که او پسر امپراطور آنسوي دریاهاست و او از دریا خواهد گذشت

  . به محل فانوس و دهانه ي رود تا از آنها، یا او، یا آن استقبال کنند؛محل بفرستیم

  :ترامپکین زیر لب گفت

، اولین نتیجه ي این حماقت این نیست که کمکی به ما برسد، این است که ما دو  همان طور که من فکر می کردم-

  .جنگجو را از دست بدهیم

  :کاسپین پرسید

   دکتر کورنلیوس، فکر می کنید چه کسی را بفرستیم؟-

  :ترافل هانتر گفت

                                                          

2. Lantern waste



  .  سنجابها براي عبور از سرزمین دشمن بی آنکه دستگیر شوند، از همه بهترند-

  :فتنیکابریک گ

تنها سنجابی که می شود کاري به او سپرد پاتر . نسبتا دمدمی مزاج اند) که زیاد هم نیستند(  تمام سنجابهاي ما -

  .استتوییگ

  :کاسپین شاه گفت

همینطور . و چه کسی پیک دوم باشد؟ ترافل هانتر، می دانم که تو می روي، اما سریع نیستی.  پس پاتر توییگ برود-

  .سشما دکتر کورنلیو

  :نیکابریک گفت

با این همه انسان و جانوري که این دور و بر هست، باید کوتوله اي اینجا مراقب باشد که با .  من نخواهم رفت-

  .کوتوله ها منصفانه رفتار شود

  :ترامپکین با خشم فریاد زد

  .رفتاین راه و رسم حرف زدن با پادشاه است؟ قربان مرا بفرستید، خواهم !  مورچه و کله پاچه-

  :کاسپین گفت

  . اما من فکر کردم تو به شیپور اعتقاد نداري ترامپکین-



اما این چه ارتباطی با موضوع دارد؟ چه فرقی دارد که من موقع شکار مرغابی وحشی !  هنوز هم ندارم اعلیحضرت-

ن را خواستید، و اینک شما نظر م.  و دستور را می دانمهمن تفاوت مشاور. شما پادشاه من هستید. بمیرم یا در اینجا

  .نوبت اجراي فرمان شماست

  :کاسپین گفت

  د در شیپور بدمم؟یو چه وقت با. یکی از شما برود دنبال پاترتوییگ.وش نخواهم کرداین را هرگز فرام!  ترامپکین-

  :استاد کورنلیوس گفت

  .ات جادوي سفید تاثیر داردگاهی طلوع آفتاب بر عملی. اگر من بودم تا طلوع خورشید صبر می کردم!  اعلیحضرت-

ها، سرشار از  چون او مانند تمام سنجاب .چند دقیقه بعد پاترتوییگ از راه رسید و ماموریتش براي او توضیح داده شد

بود، دستور را هنوز نشنیده مشتاق ) نمی خواهم بگویم خود پسندي( شجاعت و تحرك و انرژي و هیجان و بازیگوشی 

  .حرکت بود

آنها پس از . شد که به سوي فانوس بدود و ترامپکین راه کوتاهتر را که به دهانه ي رود می رسید بپیمایدقرار بر این 

هاي صمیمانه و آرزوهاي خوب شاه، گورکنها و کورنلیوس، به راه  خوردن غذایی پر شتاب، با شنیدن سپاسگذاري

افتادند
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  چگونه جزیره را ترك کردند

  

  

و همه ي  ترامپکین که به خاطر دارید همان کسی بود که در تاالر ویران شده ي کایر پاراول روي علفزار نشسته بود

  :ماجرا را براي چهار تا بچه تعریف می کرد، گفت

هایم را رها کردم و در   این طور شد که من یک دو تکه نان گذاشتم در جیبم و به غیر از خنجرم همه ي سالح-

ساعتها از حرکتم گذشته بود که صدایی شنیدم که قبال هرگز در زندگی ام نشنیده  .تاریک و روشن صبح زدم به جنگل

 صدایی که مثل رعد بلند، اما خیلی ؛سراسر هوا انباشته از آن صدا شد. و دیگر آن را از یاد نخواهم برد! آه. بودم

 ولی آن قدر قوي ؛ خنکی مطبوعی داشت و به موسیقی جاري شده بر روي آب می مانستتر بود و شیرینی و طوالنی

 و لحظه اي ؛ و من به خودم گفتم اگر این صداي آن شیپور نباشد اسمم را عوض می کنم؛دها را بلرزانَ بود که جنگل

  ...بعد حیران مانده بودم که چرا زودتر در آن ندمیده است



  :ادموند پرسید

   بود؟ چه ساعتی-

  :ترامپکین جواب داد

  . بین ساعت نه و ده-

  :هر چهار بچه گفتند

  ! درست همان وقتی که ما در ایستگاه قطار بودیم-

  .هاي درخشان به یکدیگر نگاه کردند شمچو با 

  :لوسی به کوتوله گفت

  . خواهش می کنم ادامه بده-

تمام شب . قدرت حرکت داشتم به راهم ادامه دادم اما تا جایی که ؛همان طور که گفتم، من شگفت زده بودم!  خوب-

رفتم و بعد، در گرگ و میش امروز صبح، انگار که مثل یک غول عقلم کم شده باشد، در فضاي باز، میان بر زدم تا 

البته نه به دست سپاه، بلکه به دست یک احمق پیر . مجبور نشوم یک دور بزرگ دور رودخانه بزنم، و دستگیر شدم

الزم نیست . ئیس قلعه ي کوچکی است که آخرین استحکامات میراز در سمت ساحل به حساب می آیدره خودخواه ک

.  اما من یک کوتوله بودم و همین جرم برایم کافی بود؛به شما بگویم که هیچ حرف درستی از زبان من بیرون نکشید

 آدم دیگري بود، مرا کلی این طرف و هر. ولی بخت یاري کرد که پیشکار یک احمق خودخواه بود! کوسه و ریش پهن



فرستادن من پیش اشباح، با اجراي : اما او را هیچ چیز بجز یک اعدام تمام عیار راضی نمی کرد. آن طرف می کشاند

 و بگذارید همین -دست به تیراندازي اش را نشان  داد) با سر به سوزان اشاره کرد( و بعد این خانم جوان . مراسم کامل

 چون آن را ؛و البته بدون اسلحه ي من.  و حاال هم همه ي ما اینجا هستیم-ه چه تیرانداز خوبی بود جا بگویم ک

  .برداشتند

  .ترامپکین ساکت ماند و چپقش را خالی و دوباره پر کرد

  :پیتر گفت

 به اینجا  راه آهنهستگایپس آن شیپور شیپور تو بود سو، که دیروز صبح همه ي ما را از روي نیمکت ا!  خداوندا-

  . اما همه چیز با هم جور است؛باور کردنی نیست! آورد

  :لوسی گفت

مگر کم شنیده اي که جادو .  من هیچ سر در نمی آورم اگر به جادو اعتقاد داري چرا نباید این چیزها را باور کنی-

است که وقتی یک جادوگر مردم را مجبور کرده از این جهان بیرون بروند و به جهان دیگري وارد شوند؟ منظورم این 

در هزار و یک شب جنی را فرا می خواند مگر آن جن حاظر نمی شود؟ پس ما باید به اینجا می آمدیم، به همین 

  .سادگی

  :پیتر گفت



ها همیشه   فکر می کنم چیزي که سبب می شود احساس کنیم موضوع خیلی عجیب است، این است که در داستان-

  .کسی به این فکر نمی کند که جن از کجا می آید. ر احضار را انجام می دهدیک نفر از جهان ماست که کا

  :ادموند با پوزخند گفت

خیلی ناراحت کننده است که ما در یک چشم به هم زدن در یک ! واي.  و حاال ما می دانیم جنها چه احساسی دارند-

  . رحمت تلفن استاین بدتر از حرفهاي پدر درباره ي زندگی در سایه ي. سوت احضار شدیم

  :لوسی گفت

  وست داریم به اینجا بیاییم، مگر نه؟د اما اگر اصالن از ما بخواهد، ما -

  :کوتوله گفت

  . حاال باید چه کنیم؟ فکر می کنم بهتر است من برگردم پیش کاسپین شاه و به او بگویم که کمکی نرسیده است-

  :سوزان گفت

  .و ما اینجا هستیم کمکی نرسیده؟ اما شیپور کارش را کرده -

  :کوتوله که چپقش گیر کرده بود و سرگرم پاك کردن آن بود، گفت

  ...منظورم ... خوب ... اما . می بینم. بله، حتما! م... و ...  هو -

  :لوسی فریاد زد



  . مگر هنوز نمی دانی ما کی هستیم؟ تو احمقی-

  :ترامپکین گفت

 و برایم خیلی ؛و البته من از آشنایی با شما خوشحال هستم .هستید گمان می کنم شما چهار بچه ي قصه هاي قدیمی -

  ...ناراحت نمی شوید اگر بگویم ... ولی . جالب است

  :ادموند گفت

   زود باش، حرفت را بزن چرا ساکت شدي؟-

  :ترامپکین گفت

 -استاد کورنلیوس منتظر اما، می دانید، پادشاه و ترافل هانتر و ). ناراحت که نمی شوید( راستش را بخواهید!  خوب-

این جور بگویم که فکر می کنم آنها شماها را جنگاورانی بزرگ تصور .  منتظر کمک بودند-منظورم را می فهمید که

 ولی درست در چنین موقع حساسی، در گرما گرم ؛یمرالبته، ما بچه و این جور چیز ها را خیلی دوست دا. می کردند

  .ك می کنیداما مطمئنم که شما در... نبرد 

  :ادموند که هر لحظه چهره اش برافروخته تر می شد، گفت

  . منظورت این است که ما به درد نمی خوریم-

  :کوتوله حرف او را قطع کرد



  ...دوستان عزیز کوچولوي من، به شما اطمینان می دهم که .  حاال خواهش می کنم به شما بر نخورد-

  :ادموند از جا پرید و گفت

گمان می کنم تو اصال باور نمی کنی که ما در نبرد برونا پیروز .  از دهان تو گنده تر است حرف حقیقتاً کوچولو این-

  ...می توانی هرچه دلت می خواهد درباره ي من بگویی، چون من می دانم ! شدیم؟ خوب

  :پیتر گفت

نه است مجهز کنیم و بعد صحبت بیایید او و خودمان را با سالحهاي که در گنج خا.  عصبانی شدن فایده اي ندارد-

  .کنیم

  :ادموند گفت

  ... درست منظورت را نمی فهمم -

  :اما لوسی در گوش او گفت

و فکر می کنم او فکري در .  خودت که می دانی؛ بهتر نیست هرچه پیتر می گوید انجام دهیم؟ او شاه بزرگ است-

  .سرش دارد

ي او همه به همراه ترامپکین دوباره از پله ها پایین رفتند و به به این ترتیب، ادموند پذیرفت و به کمک چراغ قوه 

  .سرماي تاریک و شکوه غبار گرفته ي گنج خانه قدم نهادند



گرچه ناچار بود روي نوك پا بایستد تا ( چشمهاي کوتوله با دیدن ثروتی که در طاقچه ها خفته بود از شادي درخشید

  :و با خودش زمزمه کرد) آنها را ببیند

  .هرگز نباید گذاشت چشم نیکابریک به اینها بیفتد، هرگز -

. براحتی براي ترامپکین، زه، شمشیر، کاله خود، سپر، کمان و تیردانی پر از تیر یافتند که همه، اندازه ي کوتوله بودند

امپکین تر. کاله خود از جنس مس بود و با یاقوت تزیین شده بود و روي دسته ي شمشیر را طال کاري کرده بودند

یک شمشیر و سپر . بچه ها نیز زره پوشیدند و کاله خود بر سر گذاشتند. هرگز در زندگی اش این همه ثروت ندیده بود

وقتی با صداي .  پیتر و سوزان البته هدیه هاي خودشان را داشتند-براي ادموند و یک کمان براي لوسی پیدا شد 

 گشتند، دیگر به نارنیایی هاي کهن بیشتر شبیه بودند تا به بچه جرینگ و جرینگ زره ها به باالي پله ها باز می

  .ه می آمدند و با هم نقشه می کشیدندقیدو پسر عقبتر از ب. مدرسه ایها

  :لوسی شنید که ادموند می گوید

همه ي ما شیرینی بزرگی کرده ام و اگر ببازم براي  اگر من برنده شوم در نظر او خود. بگذار من این کار را بکنم!  نه-

  .افت کمتر دارد

  :پیتر گفت

  . قبول دارم، اد-

  :وقتی بیرون آمدند، ادموند با ادب بسیار رو به کوتوله کرد و گفت



آیا حاضري . بچه هایی مثل ما اغلب شانس رو به رو شدن با سلحشور هایی چون تو را ندارند.  از تو خواهشی دارم-

  .دازي، البته بسیار محترمانه خواهد بودیک مسابقه ي شمشیر زنی کوچک با من راه بین

  :ترامپکین گفت

  .می دانی که این شمشیر ها خیلی تیزند!  پسر جان-

  :ادموند گفت

 اما من هرگز به تو نزدیک نمی شوم و تو هم آن قدر باهوش هستی که بدون آسیب زدن به من، من را خلع ؛ می دانم-

  .سالح کنی

  :ترامپکین گفت

  . ولی چون براي تو این قدر اهمیت دارد یکی دو دور بازي می کنم؛ت بازي خطراناکی اس-

. در یک لحظه، هر دو شمشیر بیرون کشیده شد و سه نفر دیگر از روي شاه نشین پریدند پایین و ایستادند به تماشا

یه به شمشیر حتی شب. شبیه نبرد احمقانه اي نبود که با شمشیر هاي پهن روي صحنه می بینید. ارزش تماشا را داشت

 بلکه نبردي بود حقیقی و با شمشیر ؛بازي پر سر و صدایی که گاهی می بینید و خیلی خوب انجام می شود نیز نبود

 و وقتی حریف پاهاي شما را نشانه می ؛ چون زره پاها را نمی پوشاند؛نکته ي مهم ضربه زدن به پاي حریف است. پهن

  .ضربه از زیر پایتان رد شودگیرد شما با هر دو پا، باال می پرید تا 



 زیرا ادموند که خیلی بلندتر از او بود تمام مدت ناچار بود خم ؛این موضوع براي کوتوله امتیازي به حساب می آمد

اما . فکر می کنم اگر ادموند بیست و چهار ساعت قبل با ترامپکین شمشیر بازي کرده بود شانس پیروزي نداشت. شود

 بودند هواي نارنیا بر او اثر کرده بود و خاطره ي تمام نبردهاي قدیمش زنده شده بود و بازوها از وقتی به جزیره آمده

دو جنگجو، دایره وار چرخیدند .  بار دیگر ادموند شاه شده بوداو یک.  گذشته را باز یافته بودندو انگشتهایش مهارت

ت یاد بگیرد، که چنین کارهایی را دوست داشته که هیچ وقت نتوانس( و ضربه پس از ضربه رد و بدل کردند و سوزان 

  :فریاد می زد) باشد

  .مواظب باشید!  آه-

و بعد، بسرعتی که هیچ کس جز پیتر نتوانست درست ببیند چه رخ داد، ادموند با چرخشی خاص با شمشیر ضربه زد و 

کریکت دست را تکان می ترامپکین درست مثل وقتی که بعد از ضربه ي بازي . شمشیر کوتوله از دستش رها شد

  .دهند، دست خالی اش را پیچ و تاب داد

  :ادموند، در حالی که شمشیر را در غالف می گذاشت و اندکی نفس نفس می زد، گفت

  .امیدوارم آسیبی ندیده باشی!  دوست عزیز کوچک من-

  :ترامپکین به خشکی گفت

  .خبرمتو ترفندي می دانی که من بکلی از آن بی .  نکته را فهمیدم-

  :پیتر گفت



فکر می . ندي که برایش تازگی دارد خلع سالح شود کامال درست است، بهترین شمشیر زن جهان ممکن است با ترف-

آیا با خواهران من مسابقه ي تیر اندازي می . کنم منصفانه است که در زمینه ي دیگري به ترامپکین فرصت بدهیم

  .دهی؟ می دانی که در تیر اندازي هیچ ترفندي وجود ندارد

  :کوتوله گفت

د از ماجراي امروز صبح هنوز پی نبرده ام که او چگونه تیر فکر می کنی بع. شوخی می کنی، شوخی می کنی!  آه-

  .با همه ي اینها، امتحان می کنم. اندازي می کند

هر پنج نفر . او با لحنی تند حرف می زد، اما چشمهایش برق می زد، چون در بین مردم خودش تیر انداز مشهوري بود

  .به حیاط آمدند

  :پیتر پرسید

   هدف چی باشه؟-

  :سوزان گفت

  . به نظر من آن سیبی که باالي دیوار به شاخه آویزان است هدف خوبی است-

  :ترامپکین گفت

  منظورت آن سیب زرد نزدیک به وسط طاقی است؟.  هدف خوبی است دختر جان-



  :سوزان گفت

  .سیب سرخ آن باال، روي برج و بارو را می گویم. آن نه.  نه-

  :س صدایش را نشنود زمزمه کردو طوري که هیچ ک. چهره ي کوتوله درهم رفت

  . بیشتر مثل یک گیالس است تا سیب-

آنگاه در مقابل چشمان حیرت زده ي ترامپکین که قبال هرگز سکه ندیده بود، براي تعیین نوبت شیر یا خط انداختند و 

طرز ژست گرفتن از . قرار گذاشتند از باالي پله هایی که از تاالر به حیاط می رفت تیراندازي کنند. سوزان باخت

  .کوتوله و به دست گرفتن کمان، همه فهمیدند که خوب می داند باید چه کند

بعد . سیب کوچک هنگام عبور تیر لرزید و یک برگ فرو افتاد. هدف گیري عالی بود. صداي کشدار زه شنیده شد

 نه ؛ با این حریف لذت نمی برداو به اندازه ي ادموند از مسابقه. سوزان رفت باالي پله ها و تیري در کمانش گذاشت

به این خاطر که در زدن سیب تردید داشت، بلکه چون بسیار خوش قلب بود از ضربه زدن به کسی که چند دقیقه پیش 

. وقتی سوزان زه کمان را تا بناگوش خودش کشید، کوتوله با دقت به او می نگریست. باخته بود تقریبا نفرت داشت

که تیر سوزان در آن فرو رفته بود با تلپ کوتاهی، که در آن مکان ساکت همه صدایش یک لحضه بعد سیب در حالی 

  .را شنیدند، بر روي علفها افتاد

  :بچه ها فریاد زدند

  ! آفرین سو-



  :سوزان به کوتوله گفت

  .فکر می کنم وقتی تو تیر می انداختی کمی باد می آمد.  واقعا چندان بهتر از تیر اندازي تو نبود-

  :کین گفتترامپ

حتی نمی گویم وقتی که . وقتی می بازم می دانم که باخته ام. نمی خواهد این را به من بگویی. بادي در کار نبود!  نه-

  .داشتم زه کمان را می کشیدم، جاي آخرین زخم من آزارم می داد

  :لوسی گفت

  .زخمی شده اي؟ اجازه بده ببینم!  آه-

  :ترامپکین گفت

  .ا منظره ي خوبی نیست براي دختر کوچولو ه-

  :اما بعد به خودش آمد و گفت

گمان می کنم همانطور که برادرت شمشیرزنی بزرگ و خواهرت .  باز هم دارم مثل یک احمق حرف می زنم-

  .تیراندازي بزرگ است، تو هم احتماال جراح بزرگی هستی



ن سر داد و بازوي پشمالویش را که با کوتوله روي پله ها نشست و زرهش را در آورد و پیراهن کوچکش را به پایی

روي شانه ي ترامپکین نوار مندرسی بسته شده بود که . همه ي کوچکی مثل بازوي دریانوردها پر عضله بود، نشان داد

  .ی آن را باز کردسلو

  .خیلی وحشتناك است. طفلک ترامپکین، چه زخم ورم کرده و کثیفی!  آه-

  :ترامپکین گفت. ی روي آن ریختبعد با دقت یک قطره از داروي جادوی

  چه کار کردي؟!  آهاي-

بعد احساس کرد حالش عالی است . اما هرچه سرش را برگرداند و ریشش را جلو و عقب برد نتوانست شانه اش را ببیند

و بازوها و انگشتهایش را به این طرف و آن طرف برد و عضله هایش را امتحان کرد و وقتی مطمئن شد که هر حرکت 

  :تی را به آسانی می تواند انجام دهد، پرید باال و فریاد زدسخ

  .درست مثل یک دست نو شد! خوب شد!  آب و آتش-

  :بعد قهقهه ي بلندي زد و گفت

در خدمت تمام شما . امیدوارم به شما بر نخورده باشد. من حماقتی کردم که هیچ کوتوله اي تا حاال نکرده!  خوب-

و متشکرم براي زندگی ام، براي درمان دستم، براي صبحانه ام و براي درس . ت هستم در خدم-ها هستم  واالحضرت

  .عبرتی که به من دادید

  :پیتر گفت. بچه ها گفتند که مهم نیست و حرفش را نزند



  ... حاال اگر واقعا تصمیم گرفته اي ما را باور کنی -

  :کوتوله گفت

  . البته که تصمیم گرفته ام-

  .باید بی درنگ به کاسپین شاه بپیوندیم.  چه کنیم روشن است که باید-

  :ترامپکین گفت

  .حماقت من تا حاال حدود یک ساعت وقت را تلف کرده است.  هرچه زودتر بهتر-

  :پیتر گفت

ما نمی توانیم مثل شما کوتوله ها تمام شب و روز را راه .  راهی که تو آمده اي براي ما حدود دو روز راه است-

  .برویم

  :و کرد به بقیهبعد ر

یادتان می آید که از پایین پایاب .  جایی که ترامپکین آن را جایگاه اصالن می نامد حتما همان خود میز سنگی است-

  ...برونا تا آنجا حدود نصف روز یا کمی کمتر راه بود 

  :ترامپکین گفت

  . ما به آن می گوییم پل برونا-



  :پیتر گفت

ما، با سرعت کم، عصر روز .  بعد از برونا تا اینجا کمی بیش از یک روز راه بودو.  در زمان ما پلی وجود نداشت-

  .اگر تند برویم، شاید بتوانیم بعد از یک روز و نیم به آنجا برسیم. دوم به خانه می رسیم

  :ترامپکین گفت

  . اما یادتان باشد که حاال همه جا پوشیده از جنگل است و باید مواظب دام دشمنان هم باشیم-

  :ادموند گفت

  آیا باید از همان راهی برویم که دوست کوچک عزیزمان آمده؟!  ببینید-

  :کوتوله گفت

  . اعلیحضرت اگر من را دوست دارید دیگر از این لقبها به من ندهید-

  :ادموند گفت

  ع صدا کنم؟.ك. می توانم تو را د؛ بسیار خوب-

  :سوزان گفت

  .ارادموند، آن قدر سر به سر او نگذ!  آه-

  :ترامپکین با پوزخند گفت



  .یک کنایه، ناراحت کننده نیست.  عیبی ندارد دختر جان، یعنی علیاحضرت-

ادموند ادامه ) ع صدا می زدند تا وقتی که تقریبا فراموش کردند معنی آن چیست.ك.و بعد از آن، آنها اغلب او را د(

  :داد

 چطور است با قایق کمی به سمت جنوب برویم تا به خورِ. ن راه برویمآ همان طور که گفتم نیازي نداریم که از -

گالس واتر
1

م در ی برسیم و بعد در آن پیش برویم؟ با این کار به پشت تپه ي میز سنگی می رسیم و وقتی در دریا هست

اعت بخوابیم می توانیم پیش از تاریکی به دهانه ي گالس واتر برسیم، چند ساگر فورا راه بیفتیم،. امان نیز خواهیم بود

  .و صبح زود فردا، پیش کاسپین باشیم

  :ترامپکین گفت

  .هیچ یک از ما چیزي درباره ي گالس واتر نمی داند.  نکته ي مهم این است که ساحل را بشناسیم-

  :سوزان گفت

   غذا چه می شود؟-

  :لوسی گفت

  .یبا دو روز اینجا بوده ایمهنوز هیچ کاري نکرده ایم و تقر. زود باشید راه بیفتیم.  باید سیب بخوریم-

                                                          

1. Glass water



  :ادموند گفت

  . و در هر حال هیچ کس حق ندارد دوباره از کاله من به جاي سبد ماهی استفاده کند-

بعد سر چشمه آب فراوانی . ها را به جاي کیسه به کار گرفتند و مقدار زیادي سیب در آن گذاشتندیکی از بارانی

بچه ها از ترك . و سوار قایق شدند) ه ي خور به آب شیرین دسترسی نداشتندچون تا زمان پیاده شدن در دهان(نوشیدند 

  .کردن کایر پاراول که حتی در ویرانه هاي آن احساس می کردند دوباره در خانه ي خودشان هستند، متاسف بودند

  :پیتر گفت

بهتر است زره ها را در . صبر کنیدنیم دقیقه . ع قایق را هدایت کند و من و اد یک در میان پارو بزنیم.ك. بهتر است د-

دختر ها بهتر است در سینه ي قایق بنشینند و جهت حرکت را با صداي .  چون هنوز راه نیفتاده گرممان می شود؛آوریم

تو بهتر است راه خوبی به طرف دریا برایمان پیدا کنی تا از جزیره .  چون او مسیر را نمی شناسد؛ع بگویند.ك.به دبلند

  .رد شویم

هاي خشکی پشت سرشان صافتر به ها و پیشرفتگیهمان طور که از ساحل سبز جنگلی جزیره فاصله می گرفتند، خلیج

نظر می رسید و قایق با تکانی مالیم باال و پایین می رفت و دریاي دور و برشان پهنتر می شد و در دوردست رنگ 

همه چیز طعم نمک داشت و بجز صداي .  کف آلود بود اما در اطراف قایق آب سبز رنگ و؛تري به خود می گرفتآبی

شکافته شدن آب پاروها و تاالپ و تولوپ برخورد آب به پهلوهاي قایق و شلپ و شولوپ پاروها و صداي باال و 

  .پایین رفتن چفت و بست پارو، هیچ صدایی نبود



د دستشان را به آب دریا بزنند اما نشستن روي سینه ي قایق براي لوسی و سوزان که خم شده بودند و سعی می کردن

در زیر پایشان کف دریا که بیشتر از ماسه ي یکدست و کمرنگ . دستشان درست به آب نمی رسید، لذت بخش بود

  .پوشیده شده بود و گاه تکه هایی از علف دریایی بنفش داشت دیده می شد

  :لوسی گفت

 مثل روزگار قدیم است، سفرمان را به تربینتیا-
2

لما، و گا
3

  ، و هفت جزیره، و جزایر لون به یاد می آوري؟

  :سوزان گفت

 بله، و کشتی بزرگمان، شکوه شیشه اي، با سر قو مانندش که در دماغه ي آن بود و بالهاي کنده کاري شده اي که -

  .تقریبا تا کمرکش آن می رسید

  . و بادبانهاي ابریشمی، و فانوسهاي بزرگ عقب کشتی-

  .شه ي باال و نوازندگانهاي روي عر و جشن-

هاي بادبان و دکل فلوت می نواختند و مثل آن بود که موسیقی از  یادت می آید یک بار نوازندگان در باالي طناب-

  آسمان فرو می بارد؟

                                                          

2. Terebinthia

3. Galma



دیگر جزیره را پشت سر گذاشته بودند و نزدیک به . بزودي سوزان، پاروي ادموند را گرفت و ادموند به لوسی پیوست

اگر زمانی را به یاد نمی آوردند که ساحل فضایی باز و .  فقط پوشیده از جنگل و خالی از سکنه بود، ایستادندساحل که

  .پر نسیم داشت و پر از دوستان شاد بود، همین ساحل هم به نظرشان جایی بسیار زیبا جلوه می کرد

  :پیتر گفت

  .عجب کار توان فرسایی است!  آخ-

  :لوسی گفت

  م من پارو بزنم؟ نمی شود کمی ه-

  :پیتر به تندي گفت

  . پاروها براي تو خیلی بزرگ اند-

  .و پاسخ او از روي عصبانیت نبود، بلکه به این علت بود که دیگر قدرتی نداشت تا صرف حرف زدن کند
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  آنچه لوسی دید

  

  

 گالس واتر بروند، پارو پیش از آنکه آخرین پیشرفتگی خشکی را دور بزنند و با آخرین پارو زدن ها به سوي خورِ

ها در زیر نور خورشید بودن و بازتاب  زدن بدجوري سوزان و دو پسر را خسته کرده بود، و سر لوسی پس از ساعت

ی که براي هدایت قایق یجا. تی ترامپکین در آرزوي تمام شدن این سفر بودح. آن را بر روي آب دیدن، درد می کرد

روي آن نشسته بود براي آدمها ساخته شده بود نه براي کوتوله ها، پاهاي او به کف قایق نمی رسید، و همه می دانند 

شان هم ضعیفتر می و هرچه خسته تر می شدند روحیه . که این وضعیت حتی براي ده دقیقه چقدر ناراحت کننده است

 اما حاال در این فکر بودند ؛تا آن لحظه بچه ها فقط به این می اندیشیدند که چگونه خودشان را به کاسپین برسانند. شد

که وقتی او را پیدا کردند چه کنند، و چگونه یک مشت کوتوله و مخلوقات جنگلی می توانند سپاه آدمهاي بزرگ را 

  .شکست دهند

تر   شامگاهی که با نزدیک-هاي خور گالس واتر به آرامی پارو می زدند، شامگاه فرا می رسید هنگامی که در پیچ

با پشت سر گذاشتن دریا، آنجا به . هاي بلند به هم، تیره تر می شد شدن کناره ها به یکدیگر و پیوستن تاج درخت



ه از جنگل به گالس واتر می قدري ساکت بود که حتی می توانستند صداي جریان نهرهاي کوچکی را بشنوند ک

  .ریخت

وقتی که سرانجام به ساحل رسیدند آن قدر خسته بودند که نمی توانستند آتش روشن کنند و گرچه همه ي آنها حس 

می کردند که دیگر طاقت ندارند حتی ریخت سیب را ببینند، یک شام سیب را به تالش براي صید یا شکار ترجیح می 

جویدن در سکوت همه ي آنها روي خزه و برگهاي فروریخته در بین چهار درخت راش دور پس از اندکی سیب . دادند

  .هم جمع شدند

همچنین تا آن . لوسی که خیلی کمتر از آنها خسته شده بود، راحت نبود. یر از لوسی، خیلی زود خوابشان بردغهمه به 

 او می دانست تالش نکردن براي خوابیدن یکی .لحظه یادش رفته بود که تمام کوتوله ها در خواب خر و پف می کنند

بنابراین، همان طور که دراز کشیده بود، از میان شکافی در ال به الي . ها براي به خواب رفتن است از بهترین راه

ها و شاخه ها خودش را به تماشاي تکه اي از آب خور و آسمان باالي آن که از آنجا دیده می شد، مشغول  سرخس

زمانی او آنها را بهتر از ستاره هاي .  یادآوري خاطرات، دوباره پس از آن همه سال، ستاره هاي نارنیا را دیدبعد با. کرد

.  چون به عنوان ملکه اي در نارنیا بسیار دیرتر به بستر می رفت تا به عنوان کودکی در انگلستان؛جهان ما می شناخت

 ؛ه بود، دست کم سه تا از صورتهاي فلکی تابستانی دیده می شد از جایی که او دراز کشید- و ستاره ها آنجا بودند 

  :لوسی شادمانه با خودش زمزمه کرد. کشتی، چکش، و پلنگ

  . پلنگ پیر عزیز-



تر  خور روشن.  نوعی بیداري رویا مانند شبانه ي عجیب-لوسی به جاي اینکه خواب آلوده تر شود بیدارتر می شد 

و احساس می کرد تمام . ه را ببیند، می دانست که حاال دیگر ماه بر فراز خور استمی شد و با اینکه نمی توانست ما

  .بی آنکه بداند چرا، تند از جا بلند شد و از جایی که گرد آمده بودند دور شد. جنگل مانند خود او دارد بیدار می شود

  :لوسی با خود گفت

  . چقدر لذت بخش است-

جایی در آن نزدیکی، بلبلی شروع کرد به خواندن، بعد . در همه جا موج می زد رایحه هاي خوش ؛هوا خنک و تازه بود

به سوي نور رفت و به مکانی رسید که درخت کمتر . تر بود روبه رویش کمی روشن. ساکت شد و دوباره آواز خواند

م تنیده بود که نمی شد  اما نور مهتاب و سایه ها چنان دره؛بود و تکه هاي بزرگی از نور مهتاب روي زمین افتاده بود

در همان لحظه، بلبل که سرانجام از کوك کردن صدایش راضی شده بود، آوازي . مطمئن بود چه چیزي در آنجا است

  .تمام عیار سر داد

به یاد آورد در . تر دید چشمهاي لوسی کم کم به نور عادت کرد و درختهایی را که به او خیلی نزدیک بودند مشخص

خوب می دانست اگر فقط می . ها در نارنیا می توانستند حرف بزنند و دلش از شوق لبریز شد تدرخ روزگار قدیم

به . ها را بیدار کند هریک از آنها چگونه با او حرف می زدند و به چه شکل انسانی در می آمدند توانست این درخت

 و باران وار داشت و به شکل اگر این یکی به حرف در می آمد صدایی نرم: یک درخت غان نقره اي چشم دوخت

  .زك اندام جلوه می کرد که موهاي پریشانش را دور چهره اش می ریخت و عاشق رقص بودادختري ن



این یکی پیرمردي چروکیده اما زنده دل می شد با ریشی فرفري و زگیلهایی مودار بر روي : به یک بلوط نگریست

الهه اي مهربان، . این یکی از همه بهتر می شد! آه: بود نگاه کردبه درخت راشی که زیر آن ایستاده . چهره و دستها

  . بانوي جنگل؛آرام و شکوهمند

  :لوسی با اینکه قصد حرف زدن نداشت، گفت

یادتان نمی آید؟ من را به یاد ندارید؟ . بیدار شوید، بیدار شوید، بیدار شوید. ها ها، درخت ها، درخت درخت!  آه-

  یایید بیرون، بیایید پیش من؟پریان جنگل، پریان آب، ب

. ها تقریبا شبیه کالم بود صداي خش خش برگ. با اینکه حتی نسیمی نمی وزید، همه چیز در اطرافش به جنبش درآمد

ها  لوسی حس کرد یک لحظه ي بعد آنچه را درخت. بلبل آوازش را قطع کرد تا به این صداي تازه برخاسته گوش دهد

در . ها محو شد و بلبل آوازش را از سر گرفت صداي خش خش برگ.  آن لحظه فرا نرسیداما. می گویند خواهد فهمید

مثل احساسی که موقع تالش (با این حال، لوسی احساس غریبی داشت . تر به نظر می رسید نور ماه، جنگل حتی عادي

ل از آنکه واقعا به یادتان بیاید براي به یاد آوردن اسم یا تاریخی به شما دست می دهد و تقریبا موفق می شوید، اما قب

 گویی او لحظه ي کوتاهی زودتر یا دیرتر با درختها سخن ؛و حس می کرد چیزي را گم کرده است) از ذهنتان می پرد

برگشت پیش بقیه و خودش را بین . لوسی ناگهان احساس خستگی کرد.  یا واژه اي را اشتباه به کار برده بود؛گفته بود

  .داد و چند دقیقه بعد به خواب رفتسوزان و پیتر جا 

چون خورشید ( هواي جنگل خاکستري رنگ بود . صبح روز بعد، همه بعد از بیدار شدن خسته و بی دل و دماغ بودند

  .و همه چیز نمدار و کثیف بود) هنوز طلوع نکرده بود



  :ترامپکین با پوزخند غمباري گفت

  !هان و ملکه هاي قدیم به درباریان خود غذاي چندانی نمی دهیدراستش را بخواهید شما پادشا!  هاي، هاي، سیب-

ها انبوه بودند و آنها در هیچ جهتی، بیشتر  درخت. هایشان را تکاندند و به اطرافشان نگاه کردند از جا برخاستند، لباس

  .از چند متر را نمی دیدند

  :کوتوله گفت

  ها راه را خوب بلدند؟  گمان می کنم واالحضرت-

  :گفتسوزان 

در حقیقت تمام مدت فکر می کردم باید از کنار . ها را ندیده ام من پیش از این هیچ وقت این جنگل.  من بلد نیستم-

  .رودخانه می رفتیم

  :پیتر با تندي گفت

  . فکر می کنم باید همان موقع می گفتی-

  :ادموند گفت

!  که قطب نماي جیبی ات را داري، مگر نه؟ خوبتو! پیتر. س می خواند به حرف او اهمیت نده، او همیشه آیه ي یأ-

عبور )) راش((فقط باید به سمت شمال غرب برویم و از آن رود کوچک که به آن می گویند . پس وضع ما خوب است

  کنیم؟



  :پیتر گفت

  .ع به پل برونا می پیوندد.ك.رودي که به رود بزرگ در پایاب برونا، یا به قول د.  می دانم-

منظور ( می زنیم از باالي تپه می رویم و ساعت هشت یا نه به میز سنگی . ز آن عبور می کنیم درست است، ا-

  .امیدوارم کاسپین شاه صبحانه ي خوبی به ما بدهد. می رسیم) جایگاه اصالن است

  :سوزان گفت

  .ر را به خاطر بیاورمی امیدوارم اشتباه نکرده باشی، من اصال نمی توانم همه ي مس-

  : پیتر و کوتوله گفتادموند به

  . بدترین ضعف دخترها همین است که هیچ وقت نمی توانند نقشه اي را حفظ کنند و در سرشان نگه دارند-

  :لوسی گفت

  . براي اینکه چیزهاي مهمتري در سر ما هست-

ه ي جنگل حتی تصور کردند یک راه باریک قدیمی پیدا کرده اند، اما اگر دربار. ابتدا همه چیز خوب پیش می رفت

این راهها، پس از چند دقیقه ناپدید می . اطالعاتی دارید، می دانید که آدم همیشه در جنگل راههاي خیالی پیدا می کند

اما این ) و امیدوار می شوید که این همان راه قبلی است( شوند و باز تصور می کنید که یک راه دیگر پیدا کرده اید 

ینکه کامال از مسیر درست منحرف شدید تازه میفهمید که هیچ یک از آنها اصال یکی هم ناپدید می شود، و پس از ا

  .پسرها و کوتوله، البته به جنگل عادت داشتند و بیش از چند ثانیه فریب نمی خوردند. راه نبوده است



 ناگهان آهسته که ترامپکین) تن سه نفرشان از پاروزنی روز قبل کوفته بود( نیم ساعتی بود که آهسته راه می رفتند 

  :گفت

  ! بایستید-

  : و او خیلی آهسته گفت؛همه ایستادند

  . آنجا در سمت چپ؛شاید هم چیزي همراه ما می آید.  چیزي ما را تعقیب می کند-

ها و  همه بی حرکت ایستادند، و آن قدر گوش دادند و به سمتی که ترامپکین نشان داده بود چشم دوختند که چشم

  :سوزان به ترامپکین گفت. تهایشان درد گرف گوش

  .هایمان بگذاریم  بهتر است من و تو یکی یک تیر در کمان-

  .کوتوله با سر تایید کرد و وقتی هر دو کمان براي تیراندازي آماده شد، دوباره همه به راه افتادند

هاي زیر درختها  ه رستنیآن گاه به جایی رسیدند ک. چند صدمتر در درختزار باز راه رفتند و حواسشان کامال جمع بود

  .بسیار انبوه بود و مجبور شدند از نزدیک فضاي باز عبور کنند

درست وقتی که از آن محل عبور می کردند، چیز غیر منتظره اي پیدایش شد که غرید، برق زد و مانند رعد از میان 

وقتی داشت به زمین می .  آمدلوسی ناگهان ضربه اي خورد و نفسش بند. شاخه هاي در حال شکستن درختها بلند شد

وقتی دوباره توانست حواسش را متوجه اطراف کند، خرس خاکستري بزرگ . افتاد صداي کشدار زه کمان را شنید

  .ترسناکی را روي زمین دید که تیر ترامپکین در پهلویش فرو رفته بود



  :پیتر با لبخندي زورکی گفت

  . شکست دادع تو را.ك.در این مسابقه ي تیراندازي د!  سو-

  .حتی او از این حادثه تکان خورده بود

  :سوزان با صدایی آهسته گفت

می دانی، می ترسیدم یکی از خرسهاي خودمان، یعنی از خرسهاي ... می ترسیدم . تیر را دیرتر رها کردم! من...  من -

  .او از کشتن نفرت داشت. سخنگو باشد

  :ترامپکین گفت

 اما هنوز تعدادي هستند که در این ؛ران به موجوداتی کودن و مخالف تبدیل شده اند مشکل همین است که بیشتر جانو-

  .فرصت کم مشکل می شود فهمید کدام یک از آنها دوست است و کدام یک دشمن

  :سوزان گفت

  فکر می کنی او بود؟.  خرس بیچاره-

  :کوتوله گفت

و حاال . او براي صبحانه اش فقط یک دختر کوچولو می خواست. یدممن صورتش را دیدم و خرخرش را شن.  او نبود-

ها را  که حرف صبحانه به میان آمد، نمی خواهم وقتی امیدوارید کاسپین شاه صبحانه ي خوبی به شما بدهد واالحضرت



که شرم آور است . و گوشت خرس خوشمزه است.  اما گوشت در اردوگاه یک چیز نایاب و قیمتی است؛ناامید کنم

 و این کار بیشتر از نیم ساعت وقتمان را نمی ؛الشه ي خرس را رها کنیم بدون اینکه تکه اي از گوشتش را برداریم

   می دانید چگونه پوست خرس را بکنید؟- بهتر است بگویم پادشاهان -به گمانم که شما دو جوان . گیرد

  :سوزان به لوسی گفت

  .ه این کار چه کار وحشتناکی استمن می دانم ک. بیا برویم دورتر بنشینیم-

  : و وقتی نشستند گفت؛لوسی لرزید و سرش را به تایید تکان داد

  .فکر وحشتناکی به سرم آمده!  سو-

   چه فکري؟-

 به نظر تو این وحشتناك نیست که روزگاري در جهان خود ما آدمها مثل جانوران اینجا از درون وحشی شوند، در -

  ن مثل آدمها باشد و نشود فهمید کی به کی است؟حالی که قیافه شان همچنا

  :سوزان گفت

  . در نارنیا بدون تصور این جور چیزها هم به اندازه ي کافی نگرانی داریم-

وقتی به پسرها و کوتوله ملحق شدند، آن مقدار گوشتی که می توانستند حمل کنند، از بهترین قسمتهاي بدن خرس 

 اما گوشت را در برگهاي تازه پیچیدند و آن را به ؛وشت خام، اصال خوشایند نیستپر کردن جیب با گ. بریده شده بود



همه آن قدر تجربه داشتند که بدانند وقتی مدت زیادي راه بروند و واقعا گرسنه شوند، نسبت . شکل مناسبی در آوردند

  .به این بسته هاي نا خوشایند و نا مطبوع احساس کامال متفاوتی خواهند داشت

) در کنار اولین جریان آب ایستادند تا سه جفت دستی که باید شسته می شد، تمیز شود( ه با زحمت به راه افتادند دوبار

تا خورشید باال آمد و پرندگان شروع به خواندن کردند و پشه هاي بی شمار در میان سرخسها به وزوز در آمدند، کم 

خورشید گرمتر شد و آنها کاله خودهایشان . مه سرحال شدندکم کوفتگی ناشی از پارو زدن دیروزشان برطرف شد و ه

  .را از سر برداشتند و به دست گرفتند

  :حدود یک ساعت بعد ادموند گفت

  . گمان می کنم راه را درست می رویم-

  :پیتر گفت

حرف شویم، اگر زیادي به سمت راست من.  تا زمانی که زیاد به چپ منحرف نشویم، دلیلی نمی بینم که اشتباه برویم-

بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد، اندکی وقت تلف کردن براي زود رسیدن به رود بزرگ و میان بر نزدن از اطراف 

  .است

  .و باز هم در حالی که جز صداي پایشان و جرینگ جرینگ زره هایشان صدایی نبود، به کندي پیش رفتند

  :پس از مدتی، ادموند گفت

  رفته؟ پس این راش لعنتی کجا -



  :پیتر گفت

  .ر می کنم تا به حال باید به آن رسیده باشیم، اما چاره اي بجز ادامه ي راه نداریممن فک -

  .  هر دويِ آن ها می دانستند که کوتوله دارد با نگرانی به آن ها نگاه می کند، ولی چیزي نمی گوید

  . و هنوز آهسته می رفتند و زره هایشان داغ و سنگین شده بود

  :ر ناگهان گفت پیت

   این دیگر چیست؟- 

 آن ها، بی آنکه متوجه باشند، تقریباً به لبه ي پرتگاه کوچکی رسیده بودند و به پایین به درون دره اي نگاه کردند که 

صخره ) و شاید ترامپکین(هیچ یک بجز ادموند. در آن سو صخره ها بسیار بلندتر بودند. تَهِ آن رودي در جریان بود

  .ودندنَورد نب

  : پیتر گفت

  .من پیش از این هرگز این جا را ندیده ام. گُم شده ایم.  متأسفم، آمدن به این راه اشتباه من بود- 

  . کوتوله از میان دندان هایش سوت کوتاهی کشید

  : سوزان گفت

  . می شویممن در تمام این مدت می دانستم که در این جنگل ها گُم.  بیایید برگردیم و از راه دیگر برویم- 



  : لوسی با لحنی سرزنش آمیز گفت

  .او هر چه از دستش بر می آید انجام می دهد. بد است. این جوري به پیتر غُر نزن!  سوزان- 

  : ادموند گفت

  . و تو هم این جوري به سو نَپر، فکر می کنم او درست می گوید- 

  : کوتوله با صداي بلند گفت

 هنگام آمدن گم شده ایم، چه شانسی داریم که راه بازگشت را پیدا کنیم؟ و اگراگر!  دندان مار و دسته ي خنجر- 

، ممکن است همه چیز را از دست ) حتی اگر فرض کنیم بتوانیم( قرار است به جزیره برگردیم و از اول شروع کنیم

  .در آن صورت میراز قبل از رسیدن ما به آنجا کار کاسپین را تمام  می کند. بدهیم

  :گفت لوسی 

   تو فکر می کنی باید ادامه بدهیم؟- 

  : ترامپکین گفت

   مطمئنم شاه بزرگ گُم شده است، اما به نظر شما چه مانعی دارد که این رودخانه همان رود راش  نباشد؟- 

  : پیتر که با زحمت می کوشید عصبانی نشود، گفت

  . چون راش در تنگ دره نیست- 



  : کوتوله پاسخ داد

 گوید نیست، اما آیا نباید بگوید نبود؟ این سرزمین را صد ها یا شاید هم هزار ها سال پیش می  اعلیحضرت می- 

آیا ممکن نیست در این مدت تغییر کرده باشد؟ شاید یک زمین لغزه نیمی از آن تپه را به این سو کشیده و . شناختید

ل به سال بسترش را عمیق تر کرده تا شما پرتگاه صخره هاي برهنه را بر جا گذاشته، از این گذشته،  شاید رود راش، سا

  .شاید هم زمین لرزه اي یا حوادثی از این قبیل رخ داده. کوچکی در این طرف داشته باشید

  : پیتر گفت

  . به این فکر نکرده بودم- 

  :  ترامپکین ادامه داد

ال جریان دارد و بنابراین باید در هر حال  و در هر حال، حتی اگر این رود، همان رود راش نباشد، تقریباً به سمت شم- 

پس اگر به پایین دست رود، به سمت راستمان برویم، به . فکر کنم قبالً گذرم به آنجا افتاده باشد. به رود بزرگ بریزد

 شاید نه آن قدر باال که امیدوار بودیم؛ اما حداقل خیلی بدتر از آن نمی شود که اگر از راهی که. رود بزرگ می رسیم

  .من گفته بودم، آمده بودید

  : پیتر گفت

  .پس برویم به پایین این سوي تنگ دره. تو خیلی با معرفت هستی!  ترامپکین- 

  : لوسی فریاد زد



  !نگاه کنید! نگاه کنید!  نگاه کنید- 

  : همه پرسیدند

   کجا را؟ چه چیزي را؟- 

  : لوسی گفت

  خودِ اصالن، ندیدید؟!  شیر- 

  .غییر کرده بود و چشم هایش می درخشید چهره ي لوسی بکلی ت

  : پیتر گفت

  ... واقعاً منظورت این است که - 

  : سوزان پرسید

   فکر می کنی کجا او را دیدي؟- 

  : لوسی در حالی که پا به زمین می کوبید گفت

  .من فکر نکردم که اصالن را دیدم، بلکه او را دیدم.  مثل آدم بزرگ ها حرف نزن- 

  :  پیتر گفت



  کجا، لو؟ - 

درست برعکس راهی که می . و آن باال، نه پایین. نه، این طرفِ تنگ دره.  درست آن باال بین سماق هاي کوهی- 

  .و او می خواست ما به جایی برویم که او هست، آن باال. خواهید بروید

  : ادموند پرسید

   از کجا می دانی او چه می خواست؟- 

  : لوسی گفت

  .فقط می دانم، از صورتش.. .من ... من ...  او - 

  . بقیه در سکوت، حیرت زده به یکدیگر نگاه می کردند

  : ترامپکین گفت

اما آن شیر حتماً دوستِ . به من گفته اند در جنگل ها شیر فراوان است.  علیاحضرت ممکن است یک شیر دیده باشند- 

  .ما و سخنگو نیست؛ همان طور که آن خرس دوستِ ما و سخنگو نبود

  :وسی گفت ل

  .احمق نباش، فکر می کنی من وقتی اصالن را ببینم او را نمی شناسم!  آه- 

  : ترامپکین گفت



و اگر همان باشد !  اگر همان شیري است که وقتی قبالً اینجا بوده اید او را می شناختید، حاال پیر و زوار در رفته شده- 

  ان دیگر وحشی و بی شعور نشده باشد؟که می گویید، از کجا معلوم است که مثل خیلی از جانور

  . صورت لوسی سرخ شد و فکر می کنم اگر پیتر دستش را روي شانه ي او نگذاشته بود به ترامپکین حمله کرده بود

ع نمی فهمد، چطور می خواهی بفهمد؟ ترامپکین تو باید فقط بپذیري که ما واقعاً اصالن را می شناسیم؛ یعنی . ك.  د- 

و تو نباید یک بار دیگر این طوري درباره ي او حرف بزنی، چون خوش یمن نیست و از . ا می شناسیمتا حدودي او ر

  تنها سؤال این است که آیا واقعاً اصالن آنجا  بوده یا نه؟ . این گذشته چرند است

  : لوسی گفت

  . ولی من می دانم که خودش بود- 

  :پیتر گفت.  و چشم هایش پر از اشک شد

  اما، ما نمی دانیم؛ این را که می فهمی؟ بله لو - 

  : ادموند گفت

  . چاره اي جز رأي گیري نیست- 

  : پیتر پاسخ داد

  ع رأي تو چیست؟ باال یا پایین؟. ك. تو بزرگ تر از همه هستی د.  بسیار خوب- 



  : کوتوله گفت

 به باالي تنگ دره برویم، ممکن اما می دانم که اگر به سمت چپ برگردیم و. من چیزي از اصالن نمی دانم.  پایین-

و اگر . است مجبور بشویم تمام روز را بر گردیم و به سمت پایین برویم، بعد از چند ساعت باید به رود بزرگ برسیم

  .این دور و بر ها شیر واقعی وجود داشته باشد، باید از آن ها دور شویم، نه اینکه به سویشان برویم

   سوزان نظر تو چیست؟- 

  : گفت سوزان

بگذار هرچه زود تر از . من تا سر حد مرگ خسته ام. عصبانی نشو؛ من فکر می کنم باید به سمت پایین برویم!  لو- 

  .این را هم بدان که هیچ کدام از ما بجز تو هیچ چیز ندیده است. این جنگل لعنتی بیرون برویم و به فضاي باز برسیم

  : پیتر گفت

   ادموند؟- 

  :ه تند حرف می زد و صورتش اندکی سرخ شده بود، گفت ادموند در حالی ک

اصل مطلب این است که وقتی نخستین بار در یک سال پیش یا هزاران سال پیش یا هر زمان دیگري که بود، !  خوب- 

و می دانم . نارنیا را کشف کردیم، این لوسی بود که اول آن را کشف کرد و هیچ یک از ما ابتدا حرف او را باور نکرد

بهتر نیست این بار هم حرف او را باور کنیم؟ من رأي می . اما او درست می گفت. که خودِ من از همه دیر باور تر بودم

  .دهم به سمت باال برویم



  : لوسی گفت

  ! آه، اِد- 

  . و دست او را گرفت

  : سوزان گفت

  ...و امیدوارم که .  حاال نوبت توست پیتر- 

  : پیتر حرف او را قطع کرد و گفت

  .من ترجیح می دهم رأي ندهم. ساکت شو، ساکت شو، فرصت بده کمی فکر کنم!  اوه- 

  :  ترامپکین با لحنی جدي گفت

  . تو شاه بزرگ هستی- 

  : پیتر بس از مکثی طوالنی گفت

باید یک راه . می دانم بعد از همه ي این حرف ها ممکن است لوسی درست گفته باشد، ولی چاره اي نیست!  پایین- 

  .را انتخاب کنیم

و لوسی که به تلخی می .  به این ترتیب، به سمت راست در امتداد تنگ دره و به پایین دستِ رود حرکت کردند

  .گریست به دنبال گروه راه افتاد
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  بازگشتِ شیر

پیش از آنکه خیلی پیش بروند، با بیشه ي .  حفظ مسیر در امتداد تنگ دره، آن قدرها که به نظر رسیده بود، آسان نبود

صنوبرهاي جوانی مواجه شدند که در لبه ي تنگ دره روییده بود، و پس از آنکه ده دقیقه اي کوشیدند با خم شدن و 

. ها عبور کنند، فهمیدند یک ساعت طول می کشد تا یک کیلومتر پیش بروندخزیدن بزحمت از میان آن درخت 

براي این کار . بنابراین، دوباره برگشتند و باز از جنگل صنوبر بیرون آمدند و تصمیم گرفتند جنگل صنوبر را دور بزنند

 آن ها ناپدید شد و دیگر بناچار خیلی بیش از آنچه قصد داشتند به سمتِ راست متمایل شدند و صخره ها از چشم رسِ

هیچ کس بدرستی زمان را . صداي رودخانه را نشنیدند، تا این که کم کم دلواپس شدند که نکند راه را گم کرده باشند

  .نمی دانست، اما داغ ترین ساعت روز فرا می رسید

قطه اي که از آنجا حرکت کرده تقریباً دو کیلومتر پایین ن(  هنگامی که سرانجام توانستند به لبه ي تنگ دره برگردند

بزودي راهی پیدا کردند که رو به پایین و به . صخره را در کنار خود و بسیار پایین تر و ترك خورده یافتند) بودند

. اما ابتدا استراحت کردند و آب زیادي نوشیدند. درون تنگ دره می رفت و سفرشان را از کناره ي رود ادامه دادند

حفظ مسیر در امتداد رودِ راش به جاي رفتن به . ا کاسپین حرف نزدیردن صبحانه یا حتی شام هیچ کس درباره ي خو



به این ترتیب، از مسیرشان مطمئن بودند؛ از این گذشته، همه می ترسیدند که در . سمتِ باال، کاري خردمندانه بود

جنگل، قدیمی و بدون راه بود، و در آن . جنگل صنوبر مجبور شوند از مسیر اصلی خارج شوند در نتیجه راه را گم کنند

تکه هاي پوشیده از تمشکِ جنگلیِ به درد نخور، درخت هاي افتاده، جاهاي . نمی شد یک مسیر مستقیم را دنبال کرد

اما تنگ دره رودِ راش نیز اصالً جاي . باتالقی و گیاهان انبوهِ زیر درخت ها، همیشه بر سرِ راهشان قرار می گرفت

منظورم این است که براي کسانی که عجله داشتند جاي مناسبی نبود؛ و گرنه براي یک .  راه رفتن نبودخوبی براي

 چون تمام چیز هایی که ممکن است آدم در گردش بعدازظهر که با یک صرفِ چاي تمام می شود، جاي دلپذیري بود؛

 اي، برکه هاي عمیق کهربایی رنگ، صخره  از آبشار هاي پر سر وصدا گرفته تا آبشار نقره-آن نوع گردش بخواهد

 فراوان بود و -هاي خزه پوش، و خزه هاي پرپشت و عمیق کناره هاي رود که تا باالي قوزك پا در آن فرو می رفتید

حتی گاهی، قوشی بر فراز سرشان پرواز می کرد و یک بار . هر نوع سرخس و سنجاقک هاي جواهر مانند یافت می شد

البته آنچه بچه ها و کوتوله آرزو داشتند که هر چه زود تر ببینند، رود بزرگ . عقابی در آسمان دیدندپیتر و ترامپکین 

  .در آن پایین و نیز برونا و راهی بود که به جایگاه اصالن می رسید

ر، به سفرشان دیگر از شکل راهپیمایی در می آمد و هر چه بیشت.  هر چه بیشتر پیش رفتند، رودِ راش پر شیب تر شد

 حتی در جاهایی مجبور بودند از صخره هاي لغزنده اي بگذرند که هر آن امکان داشت -کوهنوردي شباهت می یافت

پایشان به آسانی از روي آن ها به درون شکافی تیره بلغزد و به رودي پرخروشی سقوط کنند که در آن پایین می 

  .غُرید

 سمتِ چپ را براي یافتن هر نشانه یا عالمتی که بشود براي باال  خاطرتان جمع باشد که آن ها مشتاقانه صخره هاي

دیوانه . رفتن از آن کمک گرفت، خوب وارسی می کردند؛ اما به هر حال صخره ها همچنان تهدید کننده باقی ماندند



بی مالیم به کننده بود؛ چون همه می دانستند وقتی در آن طرف از تنگ دره بیرون بروند، با اندکی راه پیمایی بر شی

  .مقر کاسپین خواهند رسید

سوزان فقط می خواست به قول .  پسر ها و کوتوله اینک موافق بودند که آتش روشن کنند و گوشت خرس بپزند

لوسی خسته تر و درمانده تر از آن بود . » پیش بروند و قضیه را تمام کنند و از این جنگل لعنتی بیرون بزنند « خودش 

اما چون هیچ چوب خشکی وجود نداشت، اصالً مهم نبود که کی چه فکري می .  ابراز عقیده کندکه درباره ي چیزي

پسر ها به این فکر افتادند که شاید گوشت خام واقعاً آن قدر ها که تا حاال شنیده اند نا خوشایند نباشد؛ ولی . کند

  .استترامپکین به آن ها اطمینان داد که خوردنِ گوشتِ خام خرس نا خوشایند 

فکر می کنم .  البته، اگر بچه ها چند روز پیش در انگلستان به چنین سفري دست می زدند، تا حاال از پا در آمده بودند

حتی لوسی حاال به قول معروف یک سوم، دخترکی بود که براي . قبالً شرح دادم که نارنیا چگونه آن ها را تغییر داد

  .د؛ و دو سوم، ملکه لوسیِ نارنیا بوداولین بار به مدرسه ي شبانه روزي می رو

  :  سوزان گفت

  ! عاقبت- 

  : پیتر گفت

  ! هی، هورا- 



 تنگ دره ي رود، پیچی خورد و منظره ي چمنزاري در زیر پاي آن ها پیدا شد و توانستند سرزمین گسترده اي را که 

توانستند محل بسیار . افق و خودشان ببینندپیش روي آن ها تا افق ادامه داشت، و نوار نقره ايِ پهنِ رود بزرگ را بین 

در انتهاي آن . پهن و کم عمقی را که روزگاري پایاب برونا بود و حاال زیر پلِ طوالنی و پر طاقی جریان داشت ببینند

  .شهر کوچکی بود

  : ادموند گفت

  !ما در نبرد برونا، درست همان جایی که حاال آن شهر قرار دارد جنگیدیم!  عجب- 

وقتی به مکانی که در آن پیروزي درخشانی به دست آورده اید .  موضوع بیش از هر چیز پسرها را خوشحال کرد این

تر شدن پیدا نکنید، بخصوص اگر آن پیروزي فتح یک قلمروي پادشاهی صد ها ي می نگرید، نمی توانید احساس قو

ه ي آن نبرد شدند که پاهاي تاول زده و وزن پیتر و ادموند بزودي چنان سرگرمِ صحبت دربار. سال پیش بوده باشد

  .کوتوله هم به موضوع عالقه مند شده بود. سنگین زره هایشان را فراموش کردند

با اینکه هنوز صخره هاي عمودي در سمت چپ آن ها .  آسان تر شده بود و همه تند تر گام برمی داشتنده حاال، دیگر را

. طولی نکشید که تنگ دره به صورت دره اي در آمد.   ارتفاع تر می شدقرار داشت، زمین در سمت راست آن ها کم

  .دیگر آبشاري وجود نداشت و چیزي نگذشت که دوباره در جنگل انبوه بودند

در ) قرن ها پیش( بچه ها هنوز حیران بودند که. صدایی شبیه به ضربه هاي دارکوب شنیده شد! ویژ... ناگهان...  بعد

  : شنیده بودند و چرا از آن صدا بدشان می آید که ترامپکین فریاد زدکجا درست چنین صدایی

  ! پایین- 



پیتر که داشت به سمت باال . مجبور کرد روي سرخس ها دراز بکشد) که اتفاقاً کنارش بود(  و در همان حال لوسی را

ب از چه قرار است ـ یک تیر بلند نگاه می کرد تا ببیند آیا می تواند سنجابی را نشانه گیري کند یا نه، دیده بود مطل

وقتی سوزان را پایین کشید و خودش روي زمین افتاد، تیر . بی رحم درست باالي سرش به تنه ي درخت فرو رفته بود

  .دیگري از باالي شانه اش گذشت و در کنارش به زمین فرو رفت

  : ترامپکین با شتاب گفت

  .بخزید! برگردید! زود!  زود- 

تیر ها . ر باالیی، زیر سرخس ها، در میان ابري از پشه هاي هراسانی که وِز وِز می کردند، خزیدند برگشتند و در س

پسر . بعد تقریباً دوال دوال دویدند. از تنشان عرق می ریخت. تند تر خزیدند. ویژ ویژ کنان از دور و برشان می گذشت

  . دست گرفتندها از ترس اینکه مبادا شمشیرشان گیر کند، شمشیرهایشان را به

وقتی . و سرباالیی و بازگشت به محلی که تازه از آن عبور کرده بودند  همه اش سر باالیی– کاري طاقت فرسا بود 

احساس کردند که براستی دیگر نمی توانند حتی براي نجات زندگیشان بیشتر بدونند همه نفس زنان در خزه هاي 

همه با . ند و از مسافتی که طی کرده بودند شگفت زده شدندبزرگ، جمع شد مرطوب کنار آبشاري، پشت یک سنگ

  .دقتِ زیاد گوش سپردند و هیچ صدایی که نشان بدهد کسی در تعقیب آن هاست نشنیدند

  : ترامپکین با نفس عمیقی گفت

ی این اما معنی چنین اتفاق. آن ها جنگل را نمی گردند، امیدوارم فقط نگهبان ها بوده باشند.  پس وضع خوب است- 

  .خطر از بیخ گوشمان گذشت؛ خیلی نزدیک بود. است که میراز آن پایین یک دیده بانی دارد



  : پیتر گفت

  . به خاطر اینکه شما را از این راه آوردم، کله ي من را باید داغون کرد- 

  : کوتوله گفت

 اول پیشنهاد کرد از راه گالس اول اینکه شما نبودید، برادر بزگوارتان ادموند شاه بود که!  برعکس، اعلیحضرت- 

  .واتر برویم

  : ادمون که از وقتی اوضاع وخیم شد، این موضوع را بکلی فراموش کرده بود، گفت

  .ع درست می گوید. ك.  متاسفم، د- 

  :  ترامپکین ادامه داد

یم به دیدبانی جدید؛ یا  و دوم اینکه، اگر از راهی که من گفته بودم رفته بودیم به احتمال بسیار زیاد صاف می رسید- 

  .فکر می کنم این راهِ گالس واتر از همه بهتر از آب در آمده است. دست کم براي نرفتن به آن، همین دردسر را داشتیم

  : سوزان گفت

  ! موهبتی در شکل مبدل- 

  : ادموند گفت

  . تا حدي مبدل- 



  : لوسی گفت

  . تنگ دره به گمانم ناچاریم دوباره همین حاال برویم باالي- 

  :   پیتر گفت

 "من که به شما گفته بودم"این نزدیک ترین حرفی است که تو امروز زده اي و معنی آن . تو یک قهرمانی!  لو- 

  . برویم!است

  : ترامپکین گفت

 و به محض اینکه آن باال وارد جنگل شدیم، هر که هر چه دلش می خواهد بگوید، من آتش روشن می کنم و شام - 

  . اما باید کامالً از اینجا دور شویم.می پزم

کار دشواري بود؛ ولی عجیب . الزم نیست شرح دهم که چگونه آن ها دوباره عرق ریزان به باالي تنگ دره رفتند

  .به پیچ دوم رسیده بودند؛ و کلمه ي شام تأثیري باور نکردنی بر آن ها داشت. است که همه خوشحال تر بودند

 رسیدند و در سوراخی درست - وقتی هنوز روز بود آن همه درد سر برایشان درست کرده بود که -به بیشه ي صنوبر

جمع آوري هیزم خسته کننده بود؛ اما وقتی آتش زبانه کشید با شکوه بود و همه شروع کردند . باالي آن بیتوته کردند

. کسی بسیار نا مطبوع بودبه بیرون آوردن بسته هاي خیس و چسبناك گوشت خرس که در شرایط عادي براي هر 

 طوري -هر سیب را در تکه اي از گوشت خرس پیچید. هنوز چند تا سیب داشتند. کوتوله در آشپزي خیلی مبتکر بود

که انگار می خواستند پیراشکی سیب درست کنند، منتها این بار به جاي خمیر شیرینی، سیب در گوشت خرس پیچیده 



آبِ .  بعد آن را سرِ چوب تیزي به سیخ کشیدند و بعد روي آتش برشته کردند-دشده بود و ضخامت آن خیلی بیشتر بو

گوشت خرسی که زیاد از جانوران دیگر تغذیه کرده باشد، چندان خوب نیست؛ . سیب گوشت خرس را خوش طعم کرد

بود و طعم گوشتِ  غذا واقعاً معرکه .اما خرسی که خیلی میوه و عسل خورده، عالی است، و این خرس از نوع دوم بود

 فقط به پشت دراز کشیدند و دود چپق ترامپکین را –البته شست وشویی در کار نبود . سرخ شده با سسِ سیب می داد

حاال همه کامالً امیدوار بودند که فردا کاسپین شاه را پیدا . تماشا کردندو پاهاي خسته شان را کش دادند و گپ زدند

  .شاید چنین فکري عاقالنه نبود، اما چنین احساسی داشتند. شاه را شکست دهندکنند و در مدت چند روز، میراز 

  . بزودي یکی یکی و بسرعت خوابشان برد

 لوسی با این احساس که صدایی که آن را در جهان بیش از همه ي صدا هاي دیگر دوست می دارد او را صدا می زند 

تدا پنداشت صداي پدرِ خودش است؛ اما کامالً مثل صداي پدرش اب. از عمیق ترین خوابی که بشود تصور کرد بیدار شد

دلش نمی خواست از جایش برخیزد؛ نه به این خاطر . بعد پنداشت صداي پیتر است؛ ولی شبیه صداي پیتر هم نبود. نبود

 بلکه به این خاطر – برعکس حسابی استراحت کرده بود و تمام درد ها از تنش بیرون رفته بود –که هنوز خسته بود 

به ماهِ نارنیا، که از ماهِ دنیاي ما بزرگتر است، و به آسمان پر ستاره، چشم دوخته بود؛ . که فوق العاده شاد و راحت بود

  .چون جایی که بیوته کرده بودند نسبتاً باز بود

  : صدا دوباره آمد

  ! لوسی- 



چه چشم انداز گر. بترسد از شدت هیجان می لرزید  نه صداي پدرش بود و نه صداي پیتر، لوسی نشست؛ بی آنکه

جنگلِ اطرافش وحشی تر از روز به نظر می رسید، ماه چنان می تابید که تمام چشم اندازِ جنگلِ اطرافش تقریباً مثل 

پشت سرش بیشه ي صنوبر، در سمت راستش قُله هاي دندانه دار صخره هاي آن سوي تنگ دره؛ و در . روز روشن بود

لوسی با دقت . یش چمنزار بازي بود که با فاصله ي تیري که از کمان رها شود درمیان درخت ها آغاز می شدپیش رو

  ». راه می روند. مطمئنم که دارند حرکت می کنند! واي« : با خودش گفت. به درخت هاي فضاي باز خیره شد

بی تردید از فضاي باز صدایی بر .  ها رفت بعد از جا برخاست و در حالی که قلبش دیوانه وار می زد، به سوي درخت

با این همه، صدا، . می خواست؛ صدایی که درخت ها در باد شدید ایجاد می کنند؛ گرچه آن شب حتی نسیمی نمی وزید

لوسی حس کرد نغمه اي در آن است؛ اما نمی توانست آن نغمه را درك کند؛ همان . صداي عادي درخت ها هم نبود

ولی آن نغمه، . انسته بود حرفِ درخت هایی را که آن قدر نزدیک به او حرف می زدند بفهمدطور که شب قبل نتو

و حاال . دست کم آهنگی خوش بود؛ وقتی نزدیک تر شد احساس کرد پا هاي خودش می خواهند به رقص در آیند

 یک رقص پیچیده ي تردیدي نداشت که درخت ها به راستی داشتند حرکت می کردند، در هم می لولیدند؛ گویی در

گمان می کنم وقتی درخت ها برقصند، چنین رقصی باید یک رقص خیلی « : لوسی فکر کرد. روستایی شرکت کرده اند

  ». خیلی روستایی باشد

  .  حاال تقریباً در میان آن ها بود

ه مرد درشت هیکلی می  اولین درختی که لوسی به آن نگاه کرد در نظر اول اصالً به درخت  شبیه نبود؛ بلکه بیشتر ب

اما وقتی خوب نگاه . لوسی نمی ترسید؛ قبالً از این چیز ها دیده بود. ماند که ریشی انبوه و کپه هاي پر پشت مو داشت



البته نمی توانست بفهمد پا دارد یا ریشه؛ چون درخت ها . کرد، آن مرد فقط یک درخت بود، هر چند که هنوز می جنبید

وي سطح زمین راه نمی روند؛ درون زمین تکان می خورند، مانند موقعی که ما در آب تکان وقتی تکان می خورند ر

یک لحظه به شکل غول هایی دوست داشتنی و دوستانه اي در . به هر درختی نگاه کرد، همین اتفاق افتاد. می خوریم

لحظه اي . آن صورت در می آیندمی آمدند که مردمان درخت وقتی جادویی نیک آن ها را به جنبش فرا می خواند، به 

با این حال، حتی در این حالت هم به طرز عجیبی، انسان وار بودند؛ و . بعد، همه دوباره به شکل درخت در می آمدند

وقتی شکل انسان می شدند، به صورت آدم هاي عجیبی در می آمدند که شاخ و برگ داشتند و در تمام مدت صداي 

  .               و شاد به گوش می رسیدعجیبِ موزون خِش خِشی آرام 

  : لوسی گفت

  . تقریباً بیدار شده اند؛ اما نه به طور کامل- 

  . می دانست که خودش بیدارِ بیدار است؛ بیدار تر از آنچه معموالً دیگران هستند

 هم شروع کرد به  بدون هراس به میان درخت ها رفت، و براي اینکه با آن رقصندگانِ غول پیکر برخورد نکند، خودش

قصد اصلی او این بود که به آن سوي درخت ها، به سوي . با این همه، به این کار فقط تا حدي عالقه داشت. رقصیدن

.چیز دیگر برود؛ به طرف آن صداي عزیز که او را از آن سوي درخت ها صدا زده بود

را براي کنار زدن شاخه ها به کار برده است، و حیران مانده بود که آیا دست هایش ( بزودي از میان درخت ها گذشت

، چون آن ها در حقیقت حلقه ) یا براي گرفتن دست هاي زنجیرِ بزرگِ رقصندگانی که براي رسیدن به او خم شده بودند

  .از میان نور و سایه هاي پر جنبش و مبهم آن ها قدم بیرون گذاشت. اي از درخت بودند به گِردِ یک فضا ي باز میانی



! واي... و بعد .  آن گاه دایره اي از علفی به نرمی چمن، به چشمش خورد که درختان رقصان تیره دور تا دور آن بودند

چون او آنجا بود؛ شیرِ تنومند که در زیر نورِ مهتاب، سپید و درخشان بود، و سایه ي سیاه عظیمش افتاده بود زیر 

  .بدنش

حتی فکر نکرد که این شیر، . نگی بود؛ اما لوسی هرگز چنین تصوري نکرد اگر دمش تکان نمی خورد، مثل یک شیر س

احساس می کرد اگر یک لحظه را از دست بدهد، قلبش می . دوست است یا دشمن و بی تأمل به سوي او هجوم برد

و حلقه کرده و بعد فقط دریافت که دارد او را می بوسد و بازو هایش را تا جایی که باز می شدند دور گردنِ ا. ترکد

  . است و صورتش را در یال پر پشت و ابریشمین او فرو برده است

  :سرانجام لوسی با هق هق گفت

  ! اصالن عزیز! اصالن!  اصالن- 

شیر .  جانور بزرگ به یک پهلو غلتید، طوري که لوسی نیمه نشسته و نیمه خوابیده، بین پنجه هاي جلو ي شیر افتاد

لوسی به چهره ي . نفس گرمش لوسی را احاطه کرد. انش نوك بینی لوسی را لمس کردخم شد به جلو و فقط با زب

  .بزرگ و عاقل او نگاه کرد

  :  شیر گفت

  .   خوش آمدي فرزند- 

  : لوسی گفت



  .تو درشت تر شده اي!  اصالن- 

  . اما هر سال که تو بزرگ تر می شوي من را بزرگ تر می بینی. من بزرگ تر نشده ام!  کوچولو- 

  : گفت. ولی اصالن حرف زد. براي مدتی، لوسی آن قدر خوشحال بود که دلش نمی خواست حرف بزند

  .تو کار هایی در دست داري و امروز خیلی وقت تلف شده. نباید مدت زیادي اینجا دراز بکشیم!  لوسی-

  : لوسی گفت

  ... همه ي آن ها خیلی .آن ها باور نکردند. خجالت آور نبود؟ من تو را خیلی واضح دیدم.  بله- 

لوسی که خلق و خوي او را می . از جایی در درون بدن اصالن، نشانه هاي بسیار خفیفی از یک غُرش پدیدار شد

  :شناخت، گفت

  ولی به هر حال تقصیر من نبود، بود؟.  متأسفم، منظورم این نبود که شروع کنم به بدگویی از بقیه- 

  .د شیر، راست در چشم هاي او نگاه کر

  : لوسی گفت

اصالن؛ منظورت این نیست که تقصیر من بوده، مگر نه؟ من چطور می توانم؟ من نمی توانستم بقیه را رها کنم !  آه- 

بله؛ و نه به . نستماگمان می کنم می تو! آه... و تک و تنها بیایم پیش تو؛ چطور می توانستم؟ آن طور به من نگاه نکن 

  اما فایده اش چه بود؟ . بودمتنهایی؛ می دانم؛ اگر با تو 



  . اصالن هیچ نگفت

  : لوسی تقریباً به آهستگی گفت

  آیا من نباید بدانم؟!  منظورت این است که همه چیز یک جوري درست می شد؟ اما چطور؟ خواهش می کنم اصالن- 

  : اصالن گفت

  . است که چه اتفاقی می افتاد، فرزند؟ نه، چنین چیزي هرگز به هیچ کس گفته نشده- 

  : لوسی گفت

  ! آه خدایا- 

  : اصالن گفت

 برگردي پیش بقیه، آن ها را بیدار کنی، و به آن حاال اگر تو.  اما همه می توانند کشف کنند چه اتفاقی خواهد افتاد- 

فتاد؟ فقط چه اتفاقی خواهد ا. ها بگویی دوباره من را دیده اي، و همه ي آن ها باید برخیزند و فوراً به دنبال تو بیایند

  .یک راه براي کشف آن وجود دارد

  : لوسی با حیرت گفت

   منظورت این است این همان کاري است که انتظار داري من انجام دهم؟- 

  : اصالن گفت



  . بله، کوچولو- 

  : لوسی گفت

   آیا دیگران تو را خواهند دید؟ - 

  : اصالن گفت

  . مسلماً همان اول نه- 

  : لوسی گفت

  !ف من را باور نخواهند کرد این طوري حر- 

  : اصالن گفت

  . مهم نیست- 

  : لوسی گفت

از دیدن دوباره ي تو چقدر خوشحال بودم؛ و فکر می کردم می گذاري پیش تو بمانم و فکر می ! خدایا!  آه، خدایا- 

  .هد بودو حاال همه چیز وحشتناك خوا.  مثل بار آخر–کردم با غرش می آیی و تمام دشمنان را فراري می دهی 

  : اصالن گفت



پیش از این براي همه ي ما اوضاع در . اما هیچ چیز دوباره یک جور رخ نمی دهد. براي تو سخت است!  کوچولو- 

  .نارنیا دشوار بوده است

اما از قرار معلوم جادویی در یال شیر وجود داشت؛ . لوسی سرش را در یال اصالن فرو برد تا از چهره ي او بگریزد

  . حس کرد قدرت شیر به بدنش نفوذ می کند و ناگهان نشستچون لوسی 

  . متأسفم اصالن، من دیگر آماده ام-

  : اصالن گفت

  . بیا، براي وقت تلف کردن فرصت نداریم.  ملکه هستی و هم اکنون تمام نارنیا نو خواهد شد- تو حاال یک شیر- 

 درخت هاي رقصان حرکت کرد که لوسی تازه از آن  شیر برخاست و با گام هایی پر شکوه و بی صدا به سوي کمربند

درخت ها برایشان راه باز کردند . و لوسی در حالی که دست لرزانش را روي یال او گذاشته بود، با او رفت. گذشته بود

د لوسی با یک نظر دید که خدایان و الهه هاي بلن. و براي یک لحظه کامالً به شکل انسان در آمدند. تا آن ها بگذرند

قامت و دوست داشتنی جنگل همه به شیر تعظیم می کنند؛ لحظه اي بعد همه به شکل درخت در آمدند؛ اما هنوز در حال 

  .تعظیم بودند و با چنان نوسان هاي زیبایی شاخه و تنه شان را حرکت می دادند که آن هم نوعی رقص بود

  : اصالن پس از اینکه درختان را پشت سر گذاشتند گفت

اگر نیامدند، آن وقت . برو و دیگران را بیدار کن و بگو به دنبال من بیایند. حاال من اینجا منتظر می مانم! د فرزن- 

  .حداقل خودت باید به دنبال من بیایی



 کار وحشتناکی است که چهار نفر را که همه بزرگ تر از شما هستند و همه بسیار خسته اند، از خواب بیدار کنید تا به 

 را بگویید که احتماالً باور نخواهند کرد و آن ها را وادار به کاري کنید که اصالً دوست ندارند انجام آن ها چیزي

  ». باید فقط انجامش دهم. نباید درباره اش فکر کنم« : لوسی فکر کرد. بدهند

  : اول رفت سراغ پیتر و او را تکان داد و در گوش او زمزمه کرد

  . او می گوید ما باید فوراً به دنبال او برویم. صالن اینجاستا. زود باش. بیدار شو!  پیتر- 

  :پیتر بر خالف انتظار گفت

  .هر طور تو دوست داري. لو!  حتماً- 

  . این حرف دلگرم کننده بود؛ اما چون پیتر فوراً غلتی زد و دوباره به خواب رفت، فایده اي نداشت

: ما فقط براي اینکه با دلسرد کننده ترین لحن یک آدم بزرگ بگوید  بعد رفت سراغ سوزان، سوزان واقعاً بیدار شد؛ ا

  .» بگیر بخواب . خواب دیده اي لوسی« 

بیدار کردن ادموند خیلی دشوار بود؛ ولی وقتی سرانجام او را بیدار کرد، او واقعاً بیدار شد و .  بعد ادموند را تکان داد

  .گرفت نشست

  : ادموند با لحنی دلخور گفت

  از چی حرف می زنی؟ ها؟ - 



این یکی از بدترین قسمت هاي کار او بود، چون هر بار آن را می گفت، حرفش کمتر باور .  لوسی همه چیز را گفت

  .کردنی می شد

  : ادموند از جا پرید و گفت

  !کو! هورا!  اصالن- 

با . و دوخته و منتظر است لوسی بر گشت به طرفی که از آن جا می توانست ببیند اصالن چشم هاي شکیبایش را به ا

  :اشاره به آن طرف گفت

  . آنجا- 

  : ادموند دوباره پرسید

   کجا؟- 

  .نمی بینی؟ درست آن طرف درخت ها.  آنجا، آنجا- 

  : ادموند مدتی با دقت بسیار به سمتی که لوسی نشان داده بود خیره شد و بعد گفت

من خودم یک . می دانی گاهی این طور می شود.  شده ايتو در زیرِ مهتاب خیاالتی. هیچ چیزي آنجا نیست!  نه- 

  .خطاي دید است... اسمش چیست ... این فقط یک . لحظه تصور کردم چیزي دیده ام

  : لوسی گفت



  . او به ما چشم دوخته است.  من تمام این مدت او را می بینم- 

   پس چرا من نمی توانم او را ببینم؟- 

  . او هم گفت شاید نتوانید- 

   چرا؟- 

  .خودش این طور گفت.  من نمی دانم- 

  :ادموند گفت

  .اما به گمانم مجبوریم بقیه را بیدار کنیم. اي کاش تو این قدر چیز نمی دیدي!  چه درد سري-  
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پس از حرف هاي لوسی .  بعد از آنکه سرانجام تمام گروه بیدار شدند، لوسی براي بار چهارم آنچه دیده بود بازگو کرد

  .سکوت مبهم از همه چیز دلسرد کننده تر بود

  : پیتر به نقطه اي که لوسی نشان داده بود زل زد و گفت

   سوزان؟تو میبینی.  من که هیچ چیزي نمی بینم- 

  : سوزان پرخاش کرد

  .بخواب. او خواب دیده است. براي اینکه چیزي آنجا نیست که ببینم. البته که نمی بینم!  نه- 

  : لوسی با صدایی لرزان گفت



  .چون شما چه بیایید و چه نیایید من ناچارم با او بروم... چون .  امیدوارم که همه با من بیایند- 

  :  سوزان گفت

  . او حسابی شَر شده است. به او اجازه نده پیتر. البته که خودت نمی توانی تنها بروي. خرف نگو لوسی، مز- 

  : ادموند گفت

  .او قبالً هم درست گفته است.  اگر او مجبور است برود، من با او خواهم رفت-

  : پیتر گفت

.  ما با رفتن به تنگ دره موفق نبودیممسلماً. وامروز صبح هم شاید درست گفته باشد.  می دانم که قبالً درست گفته- 

. د. او این طور نبود. و چرا اصالن باید براي ما نامرئی باشد؟ او قبالً این طور نبود. در این ساعت شب... با این حال 

  ع تو چه می گویی؟. ك

: کوتوله پاسخ داد

یم؛ و اگر گروه ما به دو دسته تقسیم شود، اگر همه بروید، البته من هم با شما می آ. من اصالً چیزي نمی گویم!  اوه-

اما، اگر عقیده ي شخصی من را . این وظیفه ي من نسبت به او و کاسپیان شاه است. من با شاه بزرگ خواهم رفت

بخواهید، من کوتوله ي ساده اي هستم که فکر می کند در جایی که روزِ روشن نمی توان راهی پیدا کرد، در شب 

و من به شیر هاي سحر انگیزي که سخنگو هستند اما حرف نمی زنند، . یدا کردن راه وجود نداردتاریک شانسی براي پ



راي ما انجام نمی دهند، و شیر هاي بزرگی که جلو می افتند، اما کسی نمی تواند آن بو شیر هاي دوست که هیچ کاري 

  .ر و وِر استتا جایی که من می بینم این ها همه شِ. ها را ببیند، هیچ اعتقادي ندارم

  : لوسی گفت

  . حداقل من باید بروم. همین حاال باید برویم. دارد پنجه بر زمین می کوبد که من عجله کنم او - 

  :سوزان گفت 

  .ما چهار به یک هستیم و تو از همه کوچکتري. تو هیچ حقی نداري که بقیه را این طور مجبور می کنی  -

  :ادموند غرولند کرد 

   .تا نرویم دست از سرمان بر نمی دارد. تیدراه بیف! آه - 

  

او واقعاً قصد داشت طرف لوسی را بگیرد؛ اما به خاطر از دست دادن خواب شبش دلخور بود و در واقع داشت با اخم و 

  . تخم داشت انتقام بهم خوردن خوابش را می گرفت

  : خودش را بر سر می گذاشت ، گفتپیتر در حالی که از خستگی بازویش را در تسمه سپر جاي می داد و کاله

   !پس حرکت - 



اگر هر وقت دیگري بود، او به لوسی که خواهر عزیزش بود سخن خوشایندي می گفت چون می دانست خواهرش چقدر 

اما در عین حال نمی توانست کمی از . و می دانست هر اتفاقی که افتاده تقصیر لوسی نبوده. احساس درماندگی می کند

  . ور نباشدخواهرش دلخ

  :گفت . سوزان بیشتر از بقیه دلگیر بود

   .فرض کنید من هم مثل لوسی تهدید کنم چه شما بروید چه نروید من اینجا می مانم؛ و می توانم این کار را بکنم - 

  :ترامپکین گفت 

ه بیفتم و اینجا اگر قرار نیست من بخوابم ، ترجیح می دهم را. از شاه بزرگ اطاعت کن و راه بیفت! علیاحضرت - 

   .یستم به حرف زدنان

لوسی در حالی که لبش را گاز می گرفت، پیشاپیش همه راه افتاد تا از حرف . و چنین شد که سرانجام حرکت کردند

اما هنگامی که چشم هایش را به اصالن دوخت همه . هایی  که فکر می کرد ممکن است به سوزان بگوید، هیچ نگوید

بقیه نیز فقط در مسیري . اصالن برگشت و حدود سیصد متر جلوتر از آنها آهسته براه افتاد.  کردآن حرف ها را فراموش

می رفتند که لوسی می رفت؛ چون اصالن نه تنها براي آنها نامرئی بود بلکه از پنجه هاي بزرگ گربه مانندش بروي 

هیچ کس نفهمید هنوز درخت ها (صان شیر آنها را به سمت راست درخت هاي رق. علف ها هیچ صدایی بر نمی خاست

و نزدیک لبه تنگ دره  )می رقصیدند یا نه؛ چون لوسی از شیر چشم بر نمی داشت و بقیه به لوسی چشم دوخته بودند

  :ترامپکین اندیشید . برد

   .امیدوارم این جنون با کوهنوردي زیر نور مهتاب و گردن هاي شکسته به پایان نرسد!  سنگ و شیشه - 



بعد به مکانی رسیدند که چند درخت کوچک درست در لبه .  راه درازي را در امتداد باالي پرتگاه طی کرداصالن

نفس لوسی حبس شده بود؛ چون مثل این بود که اصالن . اصالن پیچید و در میان درختان ناپدید شد. پرتگاه روییده بود

او .  اصالن بود که بایستد و در این باره فکر کندفت؛ اما لوسی بیش از آن درگیر گم نکردنراز روي صخره شیرجه 

وقتی به پایین نگاه کرد راه باریک و پرشیبی . قدم هایش را تندکرد و طولی نکشید که خودش در میان درخت ها بود

شم هاي پر نشاط را دید که اریب به درون تنگ دره بین صخره ها پایین می رفت اصالن صورتش را برگرداند و با چ

لوسی دست هایش را بهم زد و به دنبال اصالن به پایین خزید و از پشت سر صداي دیگران را شنید . سی نگاه کردبه لو

  :که فریاد می زدند 

   ...برگرد. درست لبه تنگ دره هستی. ترا به خدا. مواظب باش! آي لوسی - 

  :و آن گاه یک لحظه بعد صداي ادموند به گوشش رسید که گفت

   . یک راه است که پایین می رود. ستحق با او. نه - 

  :در نیمه راه ادموند به لوسی رسید و با هیجان زیاد گفت 

   آن سایه که جلوي ما حرکت می کند چیست ؟! نگاه کن، نگاه کن - 

  :لوسی گفت 

   .سایه اوست -

  :ادموند گفت 

   اما خودش کجاست؟ . دیدمچطور قبالً او را نمی . حاال به راستی باور می کنم که تو درست می گویی - 



   . نور خیلی عجیب است. راستش را بخواهی من یک لحظه تقریباً فکر کردم او را دیدم - 

  :صداي ترامپکین از پشت و باال آمد 

   .زود باش! ادموند شاه! زود باش - 

  . و بعد، از عقب تر و نزدیک به لبه پرتگاه صداي پیتر آمد

   . یک بچه هم می تواند از اینجا پایین برود. من بده و دیگر این قدر غر نزندستت را به . آه سوزان بجنب - 

اصالن که به نرمی مانند یک گربه . بعد از چند دقیقه در ته تنگ دره بودند و غرش آب گوش هایشان را پر می کرد

ایستاد خم می شد و در نیمه راه می . گام بر می داشت، از یک سنگ به سنگی دیگر رفت و از جریان آب عبور کرد

این بار . وقتی سر پر مویش را که آب از آن می چکید بلند می کرد دوباره به بچه ها نگاه می کرد. آب می نوشید

  :ادموند او را دید و فریاد زد 

   !اصالن. اوه - 

ادموند فریاد . اما شیر به سرعت دور زد و شروع کرد به باال رفتن از شیب آن سوي رود راش. و به سمت جلو دوید 

   :زد 

   دیدي؟ ! پیتر!  پیتر -

  :پیتر گفت 

من حاال . و سه بار هورا براي لوسی. با این حال پیش می رویم. بله اما در این نور ماه همه چیز گول زننده است - 

   . حتی نصف قبل خسته نیستم



رود غران، علف . و رویا گونه بودسفري عجیب . اصالن بدون تامل آنها را به سمت چپ و باالي تنگ دره هدایت کرد

جانور باشکوهی که به خاموشی  و در تمام مدت. نمدار خاکستري، صخره هاي سو سوزنی که به آنها نزدیک می شدند

به زودي به راه پر . حاال دیگر همه به جز سوزان و کوتوله می توانستند شیر را ببینند. پیشاپیش آنها در حرکت بود

این پرتگاه ها بسیار باالتر از پرتگاه هایی بود که پشت .  به باالي پرتگاه هاي دیگري می رفتشیب دیگري رسیدند که

خوشبختانه ماه درست بر فراز تنگ . مسیر رفتن به باالي آنها کج و معوج، طوالنی و توان فرسا بود. سر گذاشته بودند

 پاهاي اصالن در آن باال از دید لوسی ناپدید وقتی دم و. گرفته بودخشید و هیچ طرف آن در سایه قرار ندره می در

اما آخرین نیرو هایش را جمع کرد و به دنبال اصالن به باال خزید و در حالی که . شد، لوسی تقریباً از نفس افتاده بود

پاهایش می لرزید و از رمق افتاده بود ، روي تپه اي قرار گرفت که از زمان ترك گالس واتر کوشیده بودند به آن 

شیب طوالنی و مالیم ادامه . بوته هاي خار و علف و چند سنگ خیلی بزرگ سفید در زیر مهتاب می درخشید. برسند

تپه . لوسی آن را می شناخت. می یافت که تا جایی که در سایه درختانی به فاصله حدود یک کیلومتر ناپدید می شد

  . میز سنگی بود

اصالن پیشاپیش آنها می رفت و آنها پشت سر او راه . ال او باال آمدنددیگران با جرینگ جرینگ زره هایشان به دنب

  :سوزان با صداي بسیار آهسته گفت . می رفتند

   لوسی؟ - 

   :لوسی گفت 

   بله؟ -



   .متاسفم که حرفت را باور نکردم. حاال او را می بینم - 

   .مهم نیست  - 

او به ما .  منظورم دیروز است-. من باور کردم که او انجاست. اما من خیلی بدجنس تر از آن بودم که تو می دانی - 

و امشب وقتی ما را بیدار کردي واقعاً در عمق وجودم باور کردم که او . هشدار داد که پایین به بیشه صنوبر نرویم

.... و ... بروم و اما فقط می خواستم از جنگل ها بیرون . ، باور کرده بودمعنی اگر به خودم اجازه داده بودمی. آمده است

   نمی دانم باید به او چه بگویم؟ ! آه

  :لوسی پیشنهاد کرد

   . شاید الزم نباشد چندان حرفی بزنی - 

طولی نکشید که به درختان رسیدند و بچه ها از البه الي آنها پشته بزرگ، جایگاه اصالن را دیدند که در روزگار آنها 

  :ن زمزمه کرد ترامپکی. بر روي میز سنگی ساخته شده بود

   ...تا حاال شانس آورده ایم که دشمن با ما برخورد نکرده است. نیروهاي ما خوب نگهبانی نمی دهند - 

  :چهار نفر دیگر گفتند 

   !هیس - 

و چنان عظمتی داشت که آنها به همان اندازه احساس . چون حاال اصالن برگشته بود و روبه روي آنها ایستاده بود

ک نفر احساس ترس می کند می تواند شاد باشد و به همان اندازه ترسیدند که وقتی یک نفر شادي کردند که ی

سوزان و کوتوله عقب . لوسی براي آنها راه باز کرد. پسر ها به پیش گام برداشتند. خوشحال است می تواند بترسد



  :و صورتش را به پنجه سنگین شیر رساند و گفت  پیتر شاه روي یک زانو نشست. رفتند

بخصوص . از وقتی حرکت کردیم آنها را اشتباه هدایت کردم. اصالن هم خیلی خوشحالم و هم خیلی متاسف! آه  - 

   . دیروز صبح

  :اصالن گفت 

   ! پسر عزیزم من - 

  . به ادموند خوشامد گفت خوب بود - بعد اصالن با گفتن 

   : ناراحت کننده ، آن صداي گرم گفت آن گاه پس از سکوتی

   !سوزان -

  :اصالن گفت . سوزان پاسخی نداد اما بقیه تصور کردند که او دارد گریه می گند

   آیا دوباره دلیر شده اي؟ . ترسها را فراموش کن . تو به ترسها گوش سپرده اي بیا تا نفسم را بر تو بدمم ! فرزند - 

   : سوزان گفت 

    .ن یک کمی، اصال -

  :اصالن با صدایی بسیار بلند تر که اندکی از نشانه هاي غرش در آن نهفته بود ، گفت 

 باور نمی کند کجاست؟ بیا اینجا،  راو حاال این کوتوله کوچک ، این شمشیر زن و تیراندازي که شیر ها! و حاال - 

   ! پسر زمین، بیا اینجا



ترامپکین که گویی شبحی بود که چیزي جز صدا .  یک غرش حقیقی بودو کلمه آخر، دیگر نشانه غرش نبود بلکه تقریباً

   :نداشت، با ترس گفت 

   !شاهباز و مگس -

اما براي .  بچه ها که اصالن را آنقدر می شناختند که مطمئن باشند کوتوله را خیلی دوست دارد ، ناراحت نشدند

ترامپکین تنها . ري چون اصالن ، موضوع خیلی فرق می کردترامپکین که تا حاال اصالً شیر ندیده بود تا چه رسد به شی

  . کار عاقالنه اي را که می شد بکند کرد؛ یعنی به جاي فرار کردن تلو تلو خوران رفت به سوي اصالن

آیا تا به حال بچه گربه اي خیلی کوچک را دیده اید که در دهان مادرش حمل می شود؟ چنین . اصالن او را قاپ زد

شیر تکانی به او . کوتوله مثل توپ کوچک سرگردانی گرد شده بود و از دهان شیر آویزان بود. مده بود وضعی پیش آ

و بعد ناگهان کوتوله در هوا به پرواز . داد و تمام زره و سالح هاي او مثل یک جعبه ابزار جرینگ و جرینگ صدادداد

وقتی پایین آمد پنجه هاي . ودش چنین احساسی نداشتاو مانند موقعی که در بستر باشد در امان بود گرچه خ. در آمد

  :اصالن پرسید. تو رفته شیر به مالیمت و مهربانی بازوهاي یک مادر ، او را گرفت و بر زمین گذاشت

   پسر زمین با هم دوست باشیم؟  - 

  :گفت ) چون هنوز نفسش بر سر جا برنگشته بود(کوتوله نفس زنان 

   .بله...ب...ب - 

  : اصالن گفت 



هیچ وقتی براي تلف کردن . پشت سرتان را نگاه کنید؛ سحر دارد آغاز می شود. حاال ماه دارد به پایین می رود - 

   . شما سه نفر، پسر هاي آدم و پسر زمین ، به پشته بشتابید و با هرچه در آنجا یافتید مقابله کنید. نداریم

جرئت نداشتند از اصالن بپرسند آیا او به دنبال آنها خواهد آمد کوتوله هنوز زبانش باز نشده بود و هیچ یک از پسرها 

لوسی متوجه . و بعد برگشتند و بدرون تیرگی رفتند. به اصالن سالم دادند. هر سه نفر شمشیر هایشان را کشیدند. یا نه

تر مثل مرد ها هم شاه بزرگ و هم ادموند شاه حاال بیش. شد که دیگر هیچ نشانه اي از خستگی در صورت آنها نیست

در افق شرق، . د آنها در چشم رس بودند تماشا کردندختر ها کنار اصالن ایستادند و تا وقتی. بودند تا پسر بچه ها

آراویر
1

اصالن که بزرگتر از قبل به نظر می آمد سرش را بلند کرد . ، ستاره صبح نارنیا ، مانند ماه کوچکی می درخشید

  . ، یالش را تکان داد و غرید

دا که ابتدا مانند صداي نت هاي زیر یک ارگ بم ارتعاش مانند بود، هر لحظه بلند و بلند تر شد تا جایی که زمین و ص

در اردوگاه میراز ، مردان بیدار . هوا را به لرزه در آورد، بر فراز تپه اوج گرفت و در سرتاسر نارنیا به طنین در آمد

پایین، آنجا در رود بزرگ .  چشم دوختند و دست به سالح هایشان بردندو با رنگ پریده به چهره هاي یکدیگر. شدند

آن سو تر در . که اکنون سرد ترین ساعتش بود، سر و شانه پریان و سر بزرگ ریش مانند خداي رود از آب بیرون آمد

. ها بیرون آمدسر خواب آلود پرنده ها از زیر بال . تیز خرگوش ها از سوراخ در آمد هر کشتزار و جنگل، گوش هاي

در شهرها و دهکده ها ، مادر ها بچه . و درخت ها به جنبش در آمدند. جوجه تیغی ها خرخر کردند .جغد ها هو کشیدند

سگ ها پارس کردند و مردها از جا جستند و .  ها را به سینه فشردند و با چشم هاي وحشت زده و خیره نگاه کردند

                                                          

1. Aravir



و در دور دست ها در مرز شمالی غول هاي کوهستان از دروازه هاي تاریک . کورمال کورمال به دنبال چراغ گشتند

  . سر بیرون آوردند قلعه هایشان

اول مانند مه سیاه رنگی بود . آنچه لوسی و سوزان دیدند، چیز تیره اي بود که از هر سو از تپه به طرف آنها می آمد 

. ر و بلند و بلند تر می شدتاه شد که هر لحظه نزدیک که روي زمین می خزید، بعد چون موج هاي طوفانی دریایی سی

  . جنگل هاي در حال حرکت. و سرانجام به همان صورتی در آمد که بود

اما هرچه نزدیکتر شدند کمتر شبیه درخت . تمام درخت هاي جنگل مثل این بود که دارند به سوي اصالن می شتابند

اداي احترام می کردند و دست هاي نازکشان را براي اصالن تکان می و وقتی تمام آنها در حالی که با کرنش . بودند

درخت هاي غان رنگ پریده سرشان . لوسی دید که این جمعیت شکل هاي انسانی دارند. دادند، همه دور لوسی بودند 

راشها ملکه . کنندها موهایشان را از چهره اندوهگینشان کنار می زدند  تا به اصالن نگاه  را باال می انداختند، بید زن

 مردهاي پشمالو ، نارون هاي الغر اندام و مالیخولیایی ، راج -بلوط. وار بی حرکت ایستادند و او را ستایش کردند

و سماق هاي کوهی شاد همگی .) که خودشان تیره بودند اما زن هایشان همه روشن و میوه دار بودند(هاي ژولیده مو 

  :دند و با صداهاي خس خس یا غیژ غیژ یا موج مانندي فریاد زدنددوباره تعظیم کردند و قد راست کر

   .اصالن، اصالن - 

آن قدر انبوه و تند شد که لوسی ) چون یکبار دیگر حرکت شان تبدیل به رقص شده بود(جمعیت و رقص به دور اصالن 

یکی از آنها .  سر رسیدندپاك گیج شد و ندید بعضی از مردمان دیگر که بین درختان جست و خیز می کردند از کجا

اگر صورتش تا آن حد . جوانی بود که لباسش فقط پوست آهو بود، و برگ هاي تاك به موهاي تابدارش حلقه شده بود 



 به قول ادموند که چند  روز بعد او را دید ، آدم احساس می کرد. سرکش و جنگلی نبود براي یک پسر زیادي زیبا بود

.  او نامهاي جور واجوري داشت . می تواند انجام دهد– مطلقاً هر کاري را – موجودي است که هر کاري  -

برومیوس
2

، باسارئوس
3

 و رام
4

تعداد زیادي دختر همراه او بودند که مثل خود او سرکش و .  سه تا از اسم هایش بود

  :می زدند همه فریاد . حتی بر خالف انتظار یکی روي االغ نشسته بود و همه می خندیدند. جنگلی بودند

  . اوي ...اوي...اوي ... او آن، او آن، او  - 

  :جوان فریاد زد 

   این یک بازي است اصالن؟ - 

شاید گرگم به هوا بود؛ ولی لوسی هرگز کشف . اما تقریباً هرکس درباره بازي آنها یک نظر داشت. و البته چنین بود

م بسته بود؛ چون همه جوري رفتار می کردند که گویی بیشتر شبیه بازي گرگم به هواي چش. نکرد که این بازي چیست

آنچه بازي را پیچیده تر می کرد . اما گنج هرگز پیدا نشد. بی شباهت به بازي کشف گنج نبود. چشمانشان بسته است

  :آن بود که آن مرد چاق سوار بر االغ فوراً در خواست کرد 

   !حاال باید خورد و آشامید! خوردنی و آشامیدنی - 

                                                          

2. Bromios

3. Bassareus

4. Ram



د، از االغش افتاد و به کمک دیگران دوباره سوار آن شد ، در حالی که االغ در این تصور بود که همه این ها مثل بع

و برگ هاي مو همه جا را پر کرد و طولی نکشید که . بازي در سیرك است و می کوشید با پاهاي عقبش نمایش دهد

شاخه هاي مو از پاي سه .  هاي مو از همه چیز باال می رفتندشاخه. نه فقط برگ مو ، بلکه خود انگور همه جا را پر کرد

لوسی دست هایش را برد تا موهایش را عقب بزندو فهمید دارد شاخه هاي . نفر باال پیچیدند و تا گردن آنها را پوشاندند

چیز سیاهی در بین دم او کامالً در شاخه هاي تاك گیر کرده بود و . غ کپه اي از تاك شده بوداال. تاك را عقب می زند

بعد روي سر، زیر پا و همه . لوسی دوباره نگاه کرد و دید یک خوشه بزرگ انگور است . گوشهایش تکان می خورد

  :مرد پیر غرید. جا پر از انگور شد

   !خوردنی و آشامیدنی! خوردنی و آشامیدنی - 

انگور هایی واقعاً عالی که  از بیرون . ایدهمه شروع کردند به خوردن انگور هایی که شما هرگز نظیرشان را نخورده 

انگور بسیار بیشتر از . ولی همین که در دهان شکسته می شدند خنکی و شیرینی دلپذیري داشتند. سفت و محکم بودند

 رنگی دیده  وهمه جا انگشت هاي چسبناك. مقدار مورد نیاز شان بود و هیچ ترتیب و آدابی براي خوردن در کار نبود

اوي قطع .... اوي... اوي ... او ... او آن... رچه دهان ها پر بود ، صداي خنده و فریاد هاي آواز مانند  او آنگ. می شد

همه نفس بریده روي . ، باید تمام شود)یا هر چه بود(نمی شد تا اینکه همه در یک لحظه حس کردند که بازي یا جشن 

  . ند او چه می گویدزمین ولو شدند و رویشان را کردند به اصالن تا ببین

  .در همان لحظه خورشید داشت باال می آمد و لوسی چیزي را به یاد آورد که آن را براي سوزان زمزمه کرد

   .لو ، من می دانم که آنها کی هستند - 



   کی هستند؟  - 

آن پسري که چهره سرکش دارد باکوس - 
5

 است و آن مرد پیر سوار بر االغ سیلنوس
6

ید  آقاي یادت نمی آ.  است

تومنوس
7

    مدت ها پیش از آنها برایمان حرف زده بود؟ 

   ...بله ، البته اما لو  - 

   چیه؟ - 

   اگر بدون اصالن ، باکوس و دختران سرکش او را دیده بودیم ، من چندان احساس امنیت نمی کردم - 

   :لوسی گفت 

   .من هم همین طور -

  

                                                          

5. Bacchus

6. Silenus

7. Tumnus
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  جادوگري و انتقام ناگهانی

  

  

 در این میان، ترامپکین و دو پسر، به طاقی کوچک سنگی تیره رسیدند که به درون پشته می رفت، و دو گورکن 

نگهبان که لکه هاي سفید روي گونه آنها تنها چیزي بود که ادموند توانست آنها را ببیند، با دندانهاي از دهان بیرون 

  :ز آنها با صداي براق پرسیدندزده جلو جهیدند و ا

   کیست که از آنجا عبور می کند؟ - 

  :کوتوله گفت 

   .ترامپکین، شاه بزرگ نارنیا را از گذشته هاي دور می آورد - 

  :گورکنها دست پسر ها را بویدند و گفتند 

   .سرانجام آمد؛ سرانجام آمد - 

  :ترامپکین گفت 



   .به ما روشنایی بدهید! دوستان -

  :پیتر آن را روشن کرد و به دست ترامپکین داد . ا از توي طاقی، مشعلی پیدا کردندگورکنه

   .نیستم در این مکان راه را بلد. ع ما را راهنمایی کند.ك. بهتر است د - 

 نا، گاه و بی يجایی بود سرد و سیاه و با بو. ترامپکین مشعل را برداشت و پیشاپیش آنها در تونل تاریک به راه افتاد

پسر ها که به هواي آزاد عادت کرده بودند، احساس می . گاه خفاشی در نور مشعل بال می زد و پر از تار عنکبوت بود

  :ادموند زمزمه کرد. کردند دارند به دام یا زندان می افتند

نها قدیمی قدیمی نیستند؟ و با این حال ما از آ. می گویم پیتر، به نقش هاي کنده کاري شده روي دیوار نگاه کن - 

   . آخرین باري که اینجا بودیم ، اینها ساخته نشده بودند. تریم

  :پیتر گفت

   .بله اینها آدم را به فکر می اندازد - 

و . کوتوله که جلوجلو می رفت پیچید به راست، بعد به چپ و بعد از چند تا پله پایین رفت و باز به سمت چپ پیچید

چون به در . و حاال براي نخستین بار صداهایی شنیدند.  ، نوري به چشمشان خوردرو ، از زیر یک در سرانجام از روبه

یک نفر داشت آنقدر بلند صحبت می کرد که نزدیک . اتاق مرکزي رسیده بودند ، صداها صداهایی خشم آلود بودند

  .شدن کوتوله و پسرها شنیده نشد

  :ترامپکین براي پیتر زمزمه کرد 

   .بیایید کمی گوش بدهیم. د نمی آیدصدایش به گوشم خوشاین - 



  :صدایی آمد. و هر سه نفر کامالً بی حرکت در بیرون در ایستادند

. ید آن روز صبح شیپور زده نشدشچرا در طلوع خور)  شاه است - ترامپکین زمزمه کرد (شما خوب می دانید  - 

 کرد و ما سه ساعت یا بیشتر براي زنده ماندن فراموش کرده اید که میراز تقریباً پیش از رفتن ترامپکین به ما حمله

   .و من در اولین لحظه اي که وقت نفس کشیدن پیدا کردم در شیپور دمیدم. جنگیدیم

  :صداي خشم آلودي آمد 

   .بعید است من، که سنگینی حمله بر دوش کوتوله هایم بود و از هر پنج نفرشان یکی شان از بین رفت ، فراموش کنم - 

   :مزمه کرد ترامپکین ز

   .این نیکابریک است -

  :صدایی کلفت شنیده شد 

   .شرم کن! کوتوله - 

   :ترامپکین گفت

   صداي ترافل هانتر -

   . به اندازه پادشاه نجنگیدیمکهمه ما به اندازه کوتوله ها جنگیدیم و هیچ ی - 

  :نیکابریک جواب داد 

اما چه شیپور دیر زده شده باشد ، چه . راي من همه نیستب. این داستان را هر طور که دلت می خواهد تعریف کن - 



تو، تو دانشمند بزرگ، تو استاد جادو، که همه چیز می دانی؛ هنوز از ما . جادویی در آن نباشد، هیچ کمکی نرسیده است

   انتظار داري امیدمان را به اصالن و پیتر شاه و بقیه از دست ندهیم؟

  :پاسخ آمد 

    .من عمیقاً نسبت به نتیجه عملیات نا امید هستم.... نمی توانم انکار کنم .... ه باید اعتراف کنم ک - 

   :ترامپکین کفت 

   .این باید استاد کورنولیوس باشد -

  :نیکابریک گفت 

بی رو دربایستی بگویم، جیبتان خالی است، تخم مرغ هایتان گندیده، ماهیهایتان به تور نیفتاده و پیمان هایتان  - 

   ....و به همین دلیل . پس کنار بروید و بگذارید دیگران کار بکنند. شده استشکسته 

  :ترافل هانتر گفت 

حتی . من گوش به زنک اصالن هستم، صبر داشته باشید، مانند ما جانوران، کمک خواهد آمد. کمک خواهد رسید - 

   .الن پشت در باشد اممکن است

  :نیکابریک براق شد 

آن قدر ما را منتظر نگه می دارید که آسمان به زمین بیایید و همه بتوانیم چکاوك ها را صید شما گورکن ها ! په - 

غذا دارد تمام می شود؛ در هر برخورد بیشتر از تواناییمان می بازیم؛ . به تو می گویم نمی توانیم منتظر بمانیم. کنیم

   .پیروان ما دارند می گریزند



  :ترافل هانتر پرسید 

ار قدیم را فراخوانده ایم و گچون بین آنها شایع شده است که ما پادشاهان روز. دم به تو می گویم چراو چرا؟ خو - 

و به احتمال زیاد به سوي ( آخرین کلماتی که ترامپکین قبل از رفتن گفت . پادشاهان روزگار قدیم به ما پاسخ نداده اند

 اما   سپاه بداند چرا در آن می دمید یا به آن چه امیدي داریداگر باید در شیپور بدمید ، نگذارید - این بود) مرگ رفت

   .عصر همان روز ظاهراً همه با خبر بودند

  :نیکابریک گفت 

بهتر است به جاي متهم کردن من به دهن لقی، پوزه خاکستریت را در النه زنبور فرو کنی یا حرفت را پس ! گورکن - 

   ...یا . بگیر

  :کاسپین شاه گفت 

. می خواهم بدانم آن چه کاري است که نیکابریک مدام اشاره می کند که ما باید انجام دهیم.  تان بس کنیدهر دو - 

اما اول می خواهم بدانم آن دو بیگانه اي که او به شوراي ما آورده چه کسانی اند و چه کسی با گوش هاي باز و دهان 

   .بسته آنجا ایستاده

  :نیکابریک گفت 

و خود تو براي حضور در اینجا چه دلیلی بهتر از این داري که دوست ترامپکین و گور کن . ددوستان من هستن - 

هستی؟ و آن خرفت پیر سیاه پوش چه حقی براي حضور در اینجا دارد، جز اینکه دوست توست؟ چرا فقط من تنها کسی 

   باشم که نتواند دوستانش را بیاورد؟ 



  :ترافل هانتر با لحنی خشک گفت 

   .پادشاهی است که تو با او سوگند هم پیمانی خورده اي! یحضرتاعل - 

  :نیکابریک پوزخند زد

 -تو می دانی. ولی در این سوراخ می توانیم ساده و صریح حرف بزنیم! آداب و رسوم دربار ، آداب و رسوم دربار - 

خواهد بود ، مگر اینکه ما به او  که این پسر تلماریایی در مدت یک هفته پادشاه هیچ کس و هیچ جا ن-و او می داند

   . کمک کنیم تا از دامی که در آن افتاده بیرون بیایید

  :کورنلیوس گفت 

   شما ها کی هستید و چه می خواهید ؟ ! هی. شاید دوستان جدید تو بخواهند خودشان حرف بزنند - 

  :صدایی نازك و جیغ مانند گفت 

بی شک براي دوستی با او به جناب کوتوله محترم .  پیرزنی بیچاره هستمبا اجازه شما، من فقط! استاد دکتر محترم - 

نیاز ندارد از پیرزنی بترسد که از شدت رماتیسم دوال ! اعلیحضرت که رحمت بر چهره زیبایشان باد . بسیار مدیونم

و جادو دارم که خوشحال  در افسون - البته نه مثل شما استاد دکتر–من کمی هنر . شده و آه ندارد که با ناله سودا کند

هیچ کس بهتر از من نفرت ! بله چون از آنها نفرت دارم،. می شوم همه بپذیرند، آن را بر علیه دشمنانتان به کار بیندازم

   . نمی ورزد

  :استاد کورنلیوس گفت 



 احتماالً !نیکابریک. فکر می کنم حاال دیگر می دانم که شما که هستید خانم. خیلی جالب و رضایت بخش است - 

   دوست دیگر تو ، نمی خواهد خودش را به ما معرفی کند؟

  :صدایی خفه و خاکستري که تن پیتر را لرزاند ، پاسخ داد

و حتی پس از مرگ . من تشنگی هستم، هر جا را گاز بزنم ، تا وقتی بمیرم آن را نگه می دارم. من گرسنگی هستم - 

می توانم صد شب . می توانم صد سال غذا نخورم و نمیرم.  را با من دفن کنندباید دهان پر از بدن دشمنم را ببرند و آن

   . شما فقط دشمنانتان را به من نشان دهید. می توانم رودي از خون بنوشم و نترکم. روي یخ دراز بکشم و یخ نزنم

  :کاسپین گفت 

   و گویا حضور این دو است که نقشه تو را آشکار می کند؟  - 

  :نیکابریک گفت 

   .با کمک آنهاست که می خواهم نقشه ام را اجرا کنم. همین طور است - 

 یکی دو دقیقه گذشت که طی آن ترامپکین و پسر ها کاسپین و دو دوستش دارند با صداي آهسته حرف می زدند اما 

  :آن گاه کاسپین با صداي بلند گفت. تشخیص نمی دادند که آنها چه می گویند

   .یک نقشه ات را بگونیکابر! بسیار خوب - 

مکثی چنان طوالنی بر قرار شد که پسر ها فکر کردند نیکابریک دیگر شروع به صحبت نخواهد کرد؛ وقتی نیکابریک 

گویی خود او از چیزي که می خواست بگویید چندان خوشش نمی . دنباله صحبتش را گرفت صدایش آهسته تر بود

  :او زیر لب گفت . آمد



ترامپکین، هیچ . هیچ یک از ما حقیقت را درباره روز هاي کهن نارنیا نمی داند.  گذاشته شده استهمه قرار مدار ها - 

اول شیپور را امتحان کردیم و موفق . من آماده بودم این داستانها را محک بزنم. کدام از این داستانها را باور نداشت

ه و یک ملکه لوسی وجود داشت، پس یا صداي اگر یک پیتر شاه بزرگ و یک ملکه سوزان و یک ادموند شا. نشدیم

   ....یا دشمنان ما هستند. ندد، یا نمی توانند بیایما را نشنیده ان

  

  :ترافل هانتر اضافه کرد 

   .یا در راه هستند - 

می گفتم یک حلقه از زنجیر افسانه هاي . می توانی آن قدر این را بگویی تا میراز ما را غذاي سگ هایش بکند - 

قصه . اما وقتی شمشیر می شکند ، باید خنجر را بیرون کشید! خوب. ا امتحان کردیم و برایمان هیچ فایده نداشتهکهن ر

   چرا آنها را فرا نخوانیم؟. ها عالوه بر پادشاهان و ملکه هاي کهن از قدرت هاي دیگر هم سخن می گوید

  :ترافل هانتر گفت 

اگر او آنها را . پادشاهان خدمت گذاران او بودند. پادشاهان یکی استاگر منظورت اصالن است ، فراخواندن او و  - 

   ، به احتمال بیشتر خودش خواهد آمد؟ )که من تردیدي ندارم که خواهد فرستاد(نفرستد 

  :نیکابریک گفت 

یا چیزي نیرومندتر از . یا اصالن مرده است یا طرفدار ما نیست. اصالن و پادشاهان با هم اند. نکته همین جاست! نه  - 

ر گه گفته اند او دوست خوب وو اگر آمد از کجا بدانیم دوست ما خواهد بود؟ آن ط. او ، او را عقب نگه داشته است



به هر حال من . این مطلب را از گرگ ها بپرسید. ن هم نبوده استحتی دوست خوب تمام جانورا. کوتوله ها نبوده است

من درباره یک نفر . اصالن را کنار بگذارید. شنیده ام که او فقط یک بار در نارنیا بوده و مدت زیادي هم نمانده است

   . دیگر فکر می کردم

. و فین فینی گورکن را شنیدپاسخی نیامد؛ چند دقیقه چنان سکوتی برقرار شد که ادموند صداي نفس خس خس 

  :سرانجام کاسپین گفت 

   منظورت چه کسی است؟ - 

منظورم قدرتی است آن قدر بزرگتر از قدرت اصالن که اگر قصه ها درست بگویند توانست سالهاي سال نارنیا را  - 

   .در افسون نگه دارد

  :هر سه صدا با هم فریاد زدند

   !جادوگر سپید؟ - 

  :نیکابریک آهسته و روشن گفت . ها حدس زد که هر سه نفر از جا پریده اندو پیتر از حالت صدا

ما قدرت می خواهیم؛ و قدرتی می خواهیم که . مثل بچه ها از یک اسم نترسید. بنشینید. منظورم جادوگر است. بله - 

 را بست روي همین درباره قدرت ، مگر قصه ها نمی گویند که جادوگر اصالن را شکست داد و او. طرفدار ما باشد

   سنگی که آنجا، درست پشت روشنایی است و کشت ؟

  :گورکن با لحنی تند گفت 

   .ولی این را هم می گویند که اصالن دوباره زنده شد - 



  :نیکابریک پاسخ داد

او . ه ایماین طور می گویند، اما اگر دقت کنی می بینی که از کارهایی که او بعد از آن کرد چندان چیزي نشنید! بله - 

اگر واقعاً دوباره زنده شده بود این را چطور توجیه می کنی؟ احتمال زنده نشدنش قویتر . فقط از این قصه ناپدید شد

   نیست؟ و اگر قصه ها چیزي در مورد او نمی گویند به این علت است که چیزي براي گفتن درباره او وجود ندارد؟

  :کاسپین گفت 

   .را به تخت نشاندهاو پادشاهان و ملکه ها  - 

  :نیکابریک گفت 

   . پادشاهی که در نبرد پیروز می شود ، معموالً می تواند بدون کمک یک شیر خودش را بر تخت مستقر کند - 

  . صداي غرش هراس آوري احتماالً از طرف ترافل هانتر بلند شد

  :نیکابریک ادامه داد 

اما در مورد جادوگر ماجرا . حکومت آنها آمد؟ آنها نیز ناپدید شدندها و  و به هر حال، چه بر سر پادشاهان و ملکه - 

یک چیز عملی . در این، قدرت هست. می گویند او صد سال فرمانروایی کرد، صد سال زمستان. طور دیگري است

   . هست

  :شاه گفت 

   یشتر از میراز ستمگر نبود؟مگر همیشه به ما نگفته اند او بدترین دشمن همه است؟ آیا او ده بار ب! اما خداوندا - 



  :نیکابریک با صداي سرد گفت 

شاید براي شما انسانها، اگر در آن روزگار زندگی می کردید ستمگر بود، شاید براي بعضی جانوران ستمگر ! شاید - 

ما ولی با . اعتراف می کنم که او سگ هاي آبی را نابود کرد؛ دست کم حاال در نارنیا سگ آبی وجود ندارد. بود

   .من یک کوتوله هستم و طرف مردم خودم را می گیریم ؛ ما از جادوگر نمی ترسیم. کوتوله ها خوب کنار آمد

  :ترافل هانتر گفت 

   .اما تو به ما پیوسته اي  - 

  :نیکابریک پرخاش کرد 

. می شود؟ کوتوله هاو مردم ما تا حاال خیلی کار ها کرده اند چه کسی به تمام شبیخون هاي خطرناك فرستاده ! بله - 

   ....کی . کی بی غذا می شود؟ کوتوله ها وقتی جیره کم می شود

  :گورکن گفت 

   !همه اش دروغ! دروغ - 

  :نیکابریک که حاال صدایش به نعره تبدیل شده بود گفت 

   .ندبنابراین، اگر شما نمی توانید به مردم من کمک کنید ، من می روم پیش کسی که بتواند به ما کمک ک - 

  :شاه پرسید 

   کوتوله، آیا این یک خیانت آشکار نیست؟ - 



فکر می کنی از . اهه؟ راه و رسم شما این است ؟ حماقت نکن. آن هم در شورا! قتل. شمشیرت را غالف کن کاسپین - 

   . تو می ترسم؟ سه نفر طرف من هستند و سه نفر طرف تو

  :ترافل هانتر غرید 

   .پس جلو بیا - 

  .نگ حرفش قطع شداما بی در

  :استاد کورنیلوس گفت 

منظور نیکابریک از . تمام قصه ها این طور می گویند. جادوگر مرده است. خیلی تند می روید! بس کنید. بس کنید - 

   فراخواندن جادوگر چیست ؟ 

  :آن صداي خاکستري وحشتناك که قبالً فقط یکبار حرف زده بود گفت 

   مرده است ؟! عجب - 

  :اي گوشخراش جیغ مانند شروع کرد آنگاه صد

.  ناراحت باشد-ما او را چنین می نامیم -دلش شاد باد، اعلیحضرت کوچولوي عزیز نباید از مردن بانوي سپید! آه - 

استاد دکتر شیرین . استاد دکتر محترم وقتی که این حرف را می زند فقط سر به سر پیرزن بیچاره اي مثل من می گذارد

   . دانا ، چه کسی شنیده است که یک جادوگر واقعاً بمیرد؟ همیشه می شود آنها را باز گردادند، استاد دکتر 

  :صداي خاکستري گفت 



    .آتش آبی رنگ را آماده کن. دایره را بکش. همه ما حاظریم . او را احضار کن - 

  . س چیره شد گفتن تند کورنیلیو چی؟ - صداي کاسپین شاه مانند رعد بر غرش فزاینده گورکن و 

و می بینیم که هم دستانت یک . جادوي سیاه و احضار یک روح نفرین شده! پس نقشه تو این است نیکابریک - 

   !عفریته و یک گرگ آدم اند

غرش یک جانور ، صداي فوالد بلند شد و پسر ها با ترامپکین به اتاق هجوم آوردند؛ . لحظه بعد همه چیز در هم آمیخت

ید که موجود وحشتناك خاکستري الغر که نیمی گرگ و نیمی انسان بود در حال جهیدن بر روي پیتر به یک نظر د

پسري به سن و سال خودش است، و ادموند یک گورکن و یک کوتوله را دید که در جنگی گربه وار روي زمین می 

موي .  فندق شکن بیرون زده بودبینی و چانه عفریته مانند یک. ترامپکین خود را با عفریته چهره به چهره دید. غلتند

با یک . کثیف خاکستریش دور صورتش پریشان بود و درست در همان لحظه گلوي استاد کورنیلیوس را گرفته بود

بعد چراغ افتاد و تا یک دقیقه فقط شمشیر بود و دندان و پنجه و . ضربه شمشیر ترامپکین، سر عفریته به زمین غلتید

  .و بعد سکوت مشت و پوتین

   حالت خوب است؟! اد - 

  :ادموند نفس زنان گفت 

   . من آن نیکابریک وحشی را گرفته ام، او هنوز زنده است. من فکر می کنم حالم خوب است... من - 

  :صدایی خشمگین آمد

   .مثل یک بچه فیل می مانی. بلند شو. نشسته اي روي من !فیل و فنجان - 



  :ادموند گفت 

   ري بهتر است ؟ این طو. ع. ك. متاسفم د - 

  :ترامپکین با فریاد گفت 

   .پوتینت را در دهان من گذاشته اي ، برو کنار! نه ! اوف - 

  :پیتر گفت 

   آیا کاسپین شاه اینجاست؟ - 

  :صداي نسبتاً ضعیفی گفت 

   .چیزي من را گاز گرفته است. من اینجا هستم - 

اندکی .  چهره او را نشان داد که رنگ پریده و کثیف بودشعله کوچک. ادموند بود. همه شنیدند که کسی کبریت کشید

) مدت ها بود که از چراغ استفاده نمی کردند؛ چون دیگر روغن نداشتند. (به این ور و آن ور خورد تا شمع را پیدا کرد

و روي پنجه  بعد از اینکه شعله شمع جان گرفت ، چند نفر گردن کشیدند. آن را روي میز گذاشت و روشن کرد

  :پیتر گفت . پاهایشان ایستادند و شش چهره در نور شمع به یکدیگر زل زدند

و نیکابریک هم )چشمش را به سرعت از روي عفریته بر گرداند. (عفریته مرده است. مثل اینکه دشمنی باقی نمانده - 

سر . ام می گذرد انسان دیده -مدت ها از زمانی که یک گرگ.  انسان است-گمان می کنم این یک گرگ. مرده است

. یعنی در لحظه اي که کشته می شد، از صورت آدمی خارج می شد و به شکل گرگ در می آمد. گرگ و بدن انسان

   و تو باید کاسپین شاه باشی؟ 



  :پسر دیگر گفت 

   .اما من اصالً تو را نمی شناسم ! بله - 

  :ترامپکین گفت 

   .او شاه بزرگ؛ پیتر شاه است - 

  :کاسپین گفت 

   .بسیار خوش آمدي! اعلیحضرت - 

  :پیتر گفت 

   .من نیامده ام جاي تو را بگیرم، اما آمده ام تو را در جاي خودت قرار دهم!  و همچنین تو اعلیحضرت - 

  :از کنار آرنج پیتر صدایی دیگر آمد

   !اعلیحضرت - 

 را در میان بازو هایش گرفت و پیتر به جلو خم شد، گور کن. پیتر برگشت و خود را چهر به چهره یک گور کن دید

  :سر پشمالوي او را بوسید و گفت 

   . تو هرگز به ما شک نکردي. بهترین همه گورکن ها - 

  :ترافل هانتر گفت 

من یک گورکن هستم، و دیگر اینکه ما وفادار . من یک جانور هستم و ما تغییر نمی کنیم. اعلیحضرت. هنر نکردم - 

   . باقی می مانیم



  :فت کاسپین گ

نی او را از رنج و نفرت طوال .براي نیکابریک متاسفم، گرچه او از اولین لحظه اي که مرا دید از من نفرت داشت - 

می دانم کدام ن. وله خوبی شده بود، در زمان صلح و آرامش او کوتدیماگر زود پیروز شده بو. درون فاسد کرده بود

  .از این بابت خوشحالم . یک از ما او را کشت

  : یتر گفت پ

  .از تو دارد خون می رود  -

  :کاسپین گفت 

  . بله ، آن گرگ مرا گاز گرفت -

  : پاك کردن زخم و بستن آن مدت کمی وقت گرفت ، و وقتی تمام شد ، ترامپکین گفت 

  .حاال پیش از هر کار دیگر ما صبحانه می خواهیم  -

  :پیتر گفت 

  . اما نه اینجا -

  :کاسپین با لرزشی گفت 

  .و باید یک نفر را بفرستیم تا اجساد را ببرد ! ه ن-



  : پیتر گفت 

  .دهم تا او را به رسم خودشان دفن کنند  آن اوباش پلید را در چاه بیندازید؛ اما کوتوله را به مردمش می -

ان صبحانه اي نبود که خودش. هاي دیگر سردابه هاي تاریک جایگاه اصالن صبحانه خوردند  آنها در یکی از اتاق

انتخاب کرده باشند؛ چون کاسپین و کورنلیوس به کیک و گوشت آهو ، و پیتر و ادموند به تخم مرغ و کره و قهوه داغ 

با این . فکر می کردند؛ ولی به همه فقط اندکی گوشت خرس سرد یک تکه پنیر سفت، یک پیاز و یک جرعه آب رسید

  . به نظر همه، صبحانه لذیذي می آمد ، آن طور که همه سرگرم خوردن شدند، معلوم بود کهههم
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  : وقتی غذا خوردن تمام شد پیتر گفت 

ما نمی دانیم که اصالن . ها هستند ی جایی در همین نزدیک) یعنی ملکه سوزان و ملکه لوسی ( حاال، اصالن و دخترها  -

، نه در زمانی که ما البته او هر زمانی که خودش صالح بداند دست به عمل خواهد زد. کی وارد عمل خواهد شد

تو می گویی ما آن ! کاسپین. آید انجام دهیم می در عین حال، او می خواهد هر چه که از دست خودمان بر. بخواهیم

  قدر قوي نیستیم که با میراز وارد زد و خورد شویم ؟

  :کاسپین گفت 

  . اي شاه بزرگ ، متاسفم ، چندان قوي نیستیم -



روبرو شدن او با شاهان قصه هاي قدیمی براي او . ود ، ولی زبانش کمی بند آمده بوداو خیلی از پیتر خوشش آمده ب

  .بسیار شگفت انگیزتر بود تا روبه رو شدن آنها با او 

  :پیتر گفت 

  .من او را به نبرد تن به تن فرا می خوانم !  بسیار خوب -

  .هیچ کس قبال به این فکر نیفتاده بود 

  :کاسپین گفت 

  .آیا نمی شود من با او بجنگم ؟ من می خواهم انتقام پدرم را از او بگیرم ! نم  خواهش می ک-

  :پیتر گفت 

 تو زخمی هستی؛ و از این گذشته فکر نمی کنی که او به دعوت تو براي نبرد تن به تن خواهد خندید؟ البته منظورم -

  .هستی او فکر می کند تو یک بچه این است که تو شاهزاده هستی نه جنگجو، اما

  :گورکن که خیلی نزدیک به پیتر نشسته بود و چشم از او برنمی داشت گفت

  .آیا او دعوت به نبرد تن به تن را حتی از شما خواهد پذیرفت؟ او می داند که سپاهش قویتر است !  قربان -

  :پیتر گفت 



ین ساعتهاي روز را صرف فرستادن و و اگر نپذیرد، ما بهتر.  به احتمال زیاد نخواهد پذیرفت؛ اما همیشه شانسی هست-

رسی کنم و و دست کم من می توانم سپاه را باز. تا آن وقت شاید اصالن کاري کرده باشد. رفت و آمد پیکها می کنیم

استاد دکتر . در حقیقت همین حاال آن را خواهم نوشت. من پیام دعوت به نبرد را خواهم فرستاد . موقعیتها را تقویت کنم

  جوهر دارید ؟شما قلم و 

  

  : دکتر کورنلیوس پاسخ داد

  .یک دانشمند، هرگز بدون قلم و جوهر نیست  -

  :پیتر گفت

  .من پیام را دیکته می کنم .  بسیار خوب-

و در مدتی که دکتر کاغذي پوستی را پهن کرد و جوهردان را گشود و قلمش را تراشید، پیتر با چشمان نیم بسته به 

ذهنش زبانی را به یاد بیاورد که براي نوشتن چنین مطالبی در روزگار قدیم، در عصر پشت تکیه زد و کوشید در 

  .طالیی نارنیا، به کار می برد 

  شما حاضرید دکتر ؟! بسیار خوب  -



، برگزیده بنا به ، هدیه اصالنپیتر ‹‹:پیتر چنین دیکته کرد . دکتر کورنلیوس قلمش را در جوهر فرو برد و منتظر ماند 

، به میراز ر کایرپاراول ، سلحشور ممتاز شیر فاتح، شاه بزرگ همه شاهان نارنیا، امپراتور جزایر لون و سروفرمان و

  ،پسر کاسپین هشتم ، گاه به گاه سرور محافظ نارنیا و اینک در لباس شاه نارنیا، درود، نوشتید ؟

  :دکتر زیر لب زمزمه کرد

  !بله قربان .  نارنیا، ویرگول، درود-

  :ت پیتر گف

ب احتمالی ئپس براي جلوگیري از جاري شدن خون، و براي پرهیز از تمام مصا.  پس یک بند جدید شروع کنید -

چیره است، مایه خشنودي ماست که وجود سلطنتی ما از سوي ) نارنیا ( برخاسته از جنگهایی که اینک بر سرزمین ما 

ن جناب ثابت کند که کاسپین، شاه قانونی تحت حمایت ما کاسپین گرامی و عزیز ما، در مبارزه تن به تن، به شخص آ

در نارنیاست، هم از سوي ما و هم از سوي قوانین تلماریایی ها، و آن جناب از دو جهت گناهکار است، هم براي غصب 

طبیعی غیر - دکتر فراموش نکنید که نفرت انگیز را بنویسید -کردن نارنیا از کاسپین و هم براي قتل بسیار نفرت اگیز

از این رو ما در نهایت عالقه آن جناب را به نبرد تن به تن . و ننگ آور برادر مهربان و بزرگوارتان، کاسپین شاه نهم

دعوت می کنیم، و این مکتوب را به دست برادر سلطنتی مان ادموند می فرستیم ، که زمانی پادشاه تحت حمایت ما در 

ه ممتاز میز سنگی بوده است، به او قدرت تام داده ایم تا تمام شرایط مورد نارنیا، دوك النترن وسترن مارچ و شوالی

این نامه در اقامتگاه ما در جایگاه اصالن در دوازدهمین روز از ماه پشت . نظر را براي نبرد با آن جناب روشن سازد 

  .ماه سبز در نخستین سال سلطنت کاسپین دهم در نارنیا تحریر شده است 



  :که نفس عمیق می کشید ، گفت پیتر در حالی 

  .فکر می کنم غول یکی از آنها باشد . و حاال باید دو نفر دیگر را با ادموند شاه بفرستیم.  نامه خوبی شد-

  :کاسپین گفت 

  .او خیلی باهوش نیست ، می دانید که ...  او -

  

  :پیتر گفت 

اما نفر . و غول هم از این کار خوشحال خواهد شد. وداما هر غولی اگر ساکت بماند با ابهت خواهد ب.  البته که نیست-

  دیگري که باشد ؟

  :ترامپکین گفت 

  . قول شرف می دهم ، اگر کسی را می خواهید که با ظاهرش آدم را بکشد، ریپی جیپ بهترین است-

  :پیتر خندید و گفت

ی نزدیک نرود حتی دیده نمی شود تا خیل. فقط حیف که خیلی ریزه میزه است.  آن طور که شنیده ام همین طور است-

!  

  :ترافل هانتر گفت



  .هیچ کس هرگز به یک سنتور نخندیده است .  قربان ، گِلن استورم را بفرستید -

، لرد گلوزلززادگان سپاه میرا یک ساعت بعد ، دو نفر از بزرگ
1

 و لرد سوپسپیان
2

 که در امتداد صف افرادشان پرسه 

را پس از صبحانه خالل می کردند، سرشان را باال بردند و دیدند از جنگل یک سنتور و می زدند و داشتند دندانهایشان 

واقعا اگر پسرهاي دیگر . دارند می آیند) که او را درست تشخیص نمی دادند (  غول با یک نفر دیگرویمبل ودرِ

او دمیده بود و نوعی تشخص و چون اصالن نفسش را بر . مدرسه ادموند نیز در این لحظه او را می دیدند نمی شناختند

  .بزرگی او را احاطه کرده بود 

  :لرد گلوزل گفت

   این چه معنی می دهد ؟ آیا یک حمله است ؟-

  :سوپسپیان گفت 

  .به احتمال زیاد دارند می آیند تسلیم شوند . ببین که شاخه هاي سبز در دست دارند. یک مذاکره است!  نه-

  :گلوزل گفت

او چه کسی می تواند باشد؟ آن پسرك کاسپین نیست . ر و غول راه می رود حالت تسلیم ندارد چهره آنکه بین سنتو-

  ؟

                                                          

1. Lord Gluzelle

2. Lord Supespian



  :سوپسپیان گفت

او یک جنگجوي . به تو قول می دهم که شورشیان او را به هر دلیلی که می خواهد باشد، دستگیر کرده اند.  نه-

! و چه زرهی پوشیده. وارتر از میراز به نظر می رسدبسیار شاه) فقط بین خودمان بماند عالیجناب ( او . خطرناك است

  .هیچ یک از آهنگرهاي ما نمی توانند شبیه آن را بسازند

  :گلوزل گفت

  . من سر اسب خالدارم شرط می بندم که او حامل دعوت به نبرد است ، نه تسلیم -

  :سوپسپیان گفت

در احمق نیست که امتیازش را به خاطر نیرد تن به میراز هرگز آن ق.  چطور؟ ما اینجا دشمن را در مشت خود داریم-

  .تن از دست بدهد 

  :گلوزل با صداي بسیار آهسته تر گفت

  . ممکن است به این کار کشانده شود -

  :سوپسپیان گفت

  آیا من منظور عالیجناب را درست فهمیدم؟! خوب. کمی از گوش رس آن نگهبانها دور شویم!  یواش-

  :گلوزل به نجوا گفت



  .ر شاه دعوت به نبرد را قبول نکند، یا می کشد یا کشته می شود  اگ-

  .سوپسپیان سرش را تکان داد 

  .که این طور  -

  .و اگر کشت ما این جنگ را برده ایم  -

  و اگر نه ؟! مسلما  -

 بگویم الزم نیست به عالیجناب. در غیر این صورت ما می توانیم جنگ را بدون حضور شاه هم ببریم ! معلوم است  -

  .که میراز فرمانده چندان بزرگی نیست 

  و منظور شما سرورم، این است که من و شما می توانیم این سرزمین را براحتی بدون شاه حفظ کنیم ؟ -

  :گفت. چهره گلوزل درهم رفت

 سلطنت و در تمام سالهایی که از امتیازهاي این.  فراموش نکنیم که این ما بودیم که او را به سلطنت رساندیم-

  برخوردار بوده، چه سودي به ما رسانده؟ چه تشکري از ما کرده ؟

  :سوپسپیان گفت

  .یک نفر دارد می آید ما را به چادر شاه ببرد - دیگر چیزي نگویید -



هنگامی که آنها به چادر میراز رسیدند ، ادموند و دو همراه او را دیدند که پس از دادن دعوت نامه نبرد به شاه نشسته 

دو بزرگزاده . شاه در چادر سرگرم خواندن دعوت نامه بود. د بیرون و با کیک و شربت از آنها پذیرایی می شودان

  .تلماریایی، هنگامی که آنها را از نزدیک دیدند، هر سه را بسیار وحشتناك یافتند 

راز برافروخته بود و چین بر چهره می. درون چادر ، میراز را بدون اسلحه دیدند که داشت صبحانه اش را تمام می کرد

ببینید این برادرزاده گستاخ ما ! دبفرمایی --- -: داو در حالی که پوست نوشته را پرت می کرد، غری. ابرو انداخته بود 

  .چه اراجیف بچگانه اي به هم بافته و براي ما فرستاده 

  :گلوزل گفت

اگر جنگجوي جوانی که بیرون چادر است ، همان ادموند شاهی باشد که در نامه نوشته شده ، من .  با اجازه شما قربان-

  .او را اراجیف بچگانه نمی نامم ، بلکه سلحشوري است خطرناك 

وند و بقیه را باور ها را درباره پیتر و ادم آیا عالیجناب آن افسانه هاي جن و پري پیرزن! ادموند شاه، په: میراز گفت 

  می کند ؟

  :گلوزل گفت

  ! من چشمهایم را باور می کنم ، اعلیحضرت -

  :میراز گفت



؛ اما درباره دعوت به نبرد تن به تن، گمان می کنم فقط یک نظر در بین ما داین به هیج دردي نمی خور!  خوب -

  هست ؟

  :گلوزل گفت

  .من نیز چنین تصور می کنم !  قربان -

  :شاه پرسید

   و آن نظر چیست ؟-

  :گلوزل گفت

چون اگرچه من هرگز به بزدلی متهم نشده ام، باید آشکارا بگویم که رویارویی با آن .  بی هیچ تردید آن را رد کنیم -

و چنین احتمالی (تر باشد  و اگر برادر او شاه بزرگ، از او خطرناك. مرد جوان در نبرد بیش از تحمل قلب من است

  .جان شما سوگند اي سرور من ، نباید با او کاري داشته باشیم ، به ) وجود دارد

  :میراز نعره زد

آیا گمان می کنی از تو می پرسم که باید از رویارویی با این . من چنین مشاوره اي نمی خواستم!  طاعون بر تو باد-

من از شما براي سیاست این کار بترسم؟ فکر می کنی از او می ترسم؟ ) اگر چنین مردي اصال وجود داشته باشد ( پیتر 

  .مشاوره خواستم که آیا با داشتن موقعیت برتر باید با رد این دعوت آن را به خطر بیندازم یا نه 

  :گلوزل گفت



در چهره آن .  به این پرسش اعلیحضرت ، فقط می توانم پاسخ دهم که بنا به دالیل بسیار باید این دعوت رد شود-

  .ی زند سلحشور بیگانه مرگ موج م

  :میراز که حاال کامال عصبانی شده بود، گفت

  عالی بزدلی کبیر هستم؟  باز هم شروع کردي؟ آیا می خواهی بگویی که من هم مثل حضرت-

  :گلوزل با اخم گفت

  .  اعلیحضرت مختارند که هر چه دوست دارند بگویند -

  :شاه گفت

  پسپیان ؟ مثل یک پیرزن حرف می زنی، گلوزل، شما چه می گویید سو-

  :پاسخ این بود که

بهانه اي عالی به . دو آنچه اعلیحضرت درباره سیاست کار می گوید براحتی جور می شو.  این کار را نکنید قربان -

  .اعلیحضرت این امکان را می دهد که بدون زیر سوال رفتن دالوري و آبروي اعلیحضرت دعوت را رد کنند 

  :فتمیراز از جا پرید و با صداي بلند گ

آیا تو هم امروز افسون شده اي ؟ فکر می کنی من براي رد کردن دعوت به نبرد دنبال بهانه می گردم؟ !  اي واي -

  .البد می خواهید رودرروي من بزدل خطابم کنید 



  .گفتگو درست همان طور پیش می رفت که آن دو بزرگزاده می خواستند؛ بنابراین دیگر هیچ نگفتند 

  : چنان به آنها خیره شد که گویی چشمهایش می خواهد از چشمخانه بیرون بزند ، گفتمیراز پس از اینکه

!  حاال می فهمم شماها خودتان مثل خرگوش ترسو هستید و این گستاخی را دارید که مرا نیز مثل خودتان تصور کنید-

ید؟ آیا می شود شما را تلماریایی آیا می شود شما را سرباز نام! عذر براي جنگیدن ! بهانه براي رد دعوت ، واقعا که

که همه دالیل خوب فرماندهی و سیاست نظامی من ( نامید؟ آیا شما را می شود مرد نامید؟ و اگر من دعوت را رد کنم 

شما فکر خواهید کرد و به دیگران هم یاد خواهید داد فکر کنند که من ترسیده ام؟ این ) را به این کار تشویق می کند

  طور نیست ؟

  :لوزل گفتگ

 هیچ سرباز عاقلی ، هیچ مردي به سن و سال اعلیحضرت را براي گریز از نبرد تن به تن با جنگجویی که در اوج -

  .جوانی است، ترسو نخواهند نامید 

  :میراز غرید

 حاال به شما می گویم که! ها عالیجناب.  پس من پیر خرفتی هستم که یک پایش در گور است و حرامزاده نیز هست -

درست برعکس ) که از همان اول از موضوع اصلی که سیاست است به دور بود( با مشورت زنانه شما . موضوع چیست

چون ! آن را بپذیرید! می شنوید. اما آن را خواهم پذیرفت. من می خواستم این دعوت را رد کنم. هدفتان کار کرده اید

  .ر شرمساري نخواهم رفت من زیر با. جادو یا خیانت خون شما را منجمد کرده است



  :گلوزل گفت

  .... از اعلیحضرت استدعا می کنم -

  .اما میراز از چادر بیرون رفته بود و آنها صدایش را شنیدند که نعره زنان قبول دعوت را به ادموند اعالم می کند 

  . دو بزرگزاده، به یکدیگر نگاه کردند و بی صدا و با دهان بسته خندیدند 

  :گلوزل گفت

تالفی . ولی فراموش نخواهم کرد که مرا بزدل نامید. می دانستم اگر درست تحریک شود این کار را خواهد کرد  -

  .خواهم کرد

ادموند با . هنگامی که خبرها به جایگاه اصالن رسید و بین انواع مخلوقات پخش شد، جنب و جوش بزرگی به راه افتاد

قرار بود در . برد تن به تن را با طناب و تیر چوبی مشخص کرده بودندیکی از فرماندهان میراز از هم اکنون مکان ن

سه ناظر دو گوشه وسط . یک طرف دو تلماریایی در دو گوشه و یکی در وسط به عنوان ناظران میدان نبرد بایستند

ی از ناظران می تواند یکنپیتر داشت براي کاسپین شرح می داد که او . طرف دیگر را باید شاه بزرگ تعیین می کرد 

باشد؛ چون حق او بر تاج و تخت ، همان چیزي است که به خاطرش می جنگند، که ناگهان صداي کلفت و خواب الودي 

  :آمد که

  . اعلیحضرت خواهش می کنم -

  .پیتر برگشت و دید بزرگترین خرس شکم گنده بر پا ایستاده است 



  :خرس گفت

  . من یک خرس هستم ، خرس هستم !  اعلیحضرت -

  :پیتر گفت

  . حتما هستی ، خرس خوبی هم هستی ، تردیدي ندارم -

  :خرس گفت

  .ها بود که ناظر میدان نبرد باشند  اما همیشه حق خرس!  بله-

  :دترامپکین در گوش پیتر نجوا کر

د  اجازه ندهید، او موجود خوبی است ولی آبروي همه ما را می برد، چون خوابش خواهد برد و پنجه هایش را خواه-

  .آن هم در گرماگرم نبرد و در برابر چشم دشمن . مکید

  :پیتر گفت

نمی توانم تصور کنم چگونه بعد از این همه سال این . خرسها این امتیاز را دارند.  چاره اي ندارم، چون حق با اوست-

  . موضوع در یادها مانده، در حالی که چیزهاي بسیاري فراموش شده است 

  :خرس گفت

  !نم اعلیحضرت  خواهش می ک-



  :پیتر گفت

اما باید یادت باشد که پنجه هایت را در دهانت نگذاري و مک . و تو یکی از ناظران خواهی بود.  این حق توست-

  .نزنی 

  :خرس با صدایی بسیار شگفت زده گفت

  . البته که این کار را نمی کنم -

  :ترامپکین نعره زد

  ! همین حاال که داري این کار را می کنی -

صداي گوشخراش تیزي از نزدیک زمین . رس پنجه هایش را از دهانش بیرون آورد و وانمود کرد چیزي نشنیده استخ

  :بلند شد 

  !قربان  -

  :پیتر پس از اینکه باال، پایین و اطراف را نگاه کرد، گفت

  !  آه ، ریپی چیپ -

  :ریپی چیپ گفت



قربان، تنها ترومپت نواز  سپاه اعلیحضرت از .  خودم استاما شرف من مال. جاي من همیشه در دست شماست!  قربان-

شاید . قربان، مردم من اندوهگین هستند. من فکر کرده بودم شاید ما را براي دعوت به نبرد بفرستید . مردم من است 

  .وند شاگر به لطف شما من ناظر میدان نبرد باشم، خیلی خوشحال 

در باالي آن محل در هوا پیچید، چون ویمبل ودر غول، زده بود زیر یکی صدایی که بی شباهت به رعد نبود از جایی 

به محض اینکه ریپی چیپ کشف . تر خیلی مستعد آن هستند از آن خنده هاي نه چندان هوشمندي که غولهاي خوب

  .کرد صدا از کجا می آید ، غول خودش را جمع و جور کرد و قیافه اش مثل یک شلغم جدي شد 

  :ي گفتپیتر بسیار جد

  ... متاسفم ، نمی شود چون آدها از موشها می ترسند -

  :ریپی چیپ گفت

  .این موضوع را می دانم !  قربان -

  :پیتر ادامه داد

.     و این براي میراز منصفانه نیست که چیزي جلو چشمش باشد که از شهامت او بکاهد -

  :موش با یکی از آن تعظیمهاي تحسین برانگیزش، گفت



. فکر می کنم شنیدم یک نفر خندید... و در این مورد من و شما یک نظر داریم. شما آیینه شرافت هستید! رت اعلیحض-

 هر - با شمشیر-اگر کسی از حاضران مایل است من را موضوع شوخ طبعی خود قرار دهد، من در خدمت او هستم

  .وقت که او وقت فراغت دارد 

  :زد برقرار شد که پیتر آن را شکستسکوت ناراحت کننده اي به دنبال این گوش

. نبرد در ساعت دو بعدازظهر انجام خواهد شد.  غول و خرس و گلن استورم سنتور ناظران ما خواهند بود  ویمبل ودرِ-

  .ناهار درست سر ظهر 

  :وقتی ادموند و پیتر داشتند باهم از آنجا می رفتند، ادموند گفت

  نی ، فکر می کنم تو او را شکست می دهی؟یع.  فکر می کنم کارها خوب پیش برود -

  :پیتر گفت

  . می خواهم با او بجنگم که همین را بفهمم -
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اندکی پیش از ساعت دو، ترامپکین و گورکن همراه با بقیه موجودات در حاشیه جنگل نشستند و به درخشش صف 

بین آنها و سپاه میراز محوطه اي چهارگوش و . سپاه میراز که به اندازه دو میدان تیر از آنها فاصله داشت نگاه کردند

در دو گوشه آن طرف گلوزل و سوپسپیان با شمشیرهاي .  با چوب و طناب براي نبرد مشخص شده بودپوشیده از چمن،

برهنه، و در دو گوشه این طرف، ویمبل و در غول و خرس شکم گنده که با همه هشدارهایی که به او داده بودند، باز 

براي . عادي کودن بود، ایستاده بودندهم داشت پنجه اش را می مکید و راستش را بخواهید قیافه اش به نحوي غیر

جبران این وضع ، گلن استورم که در سمت راست میدان نبرد بی حرکت ایستاده بود و گاه و بی گاه بر چمن سم می 

پیتر لحظه اي پیش با . کوفت، بسیار باابهت تر از بزرگزاده تلماریایی بود که در سمت چپ رو به روي او ایستاده بود

این لحظه بسیار شبیه به لحظه اي .  دست داده بود و هم اکنون داشت به سوي میدان نبرد گام برمیداشت ادموند و دکتر

  .بود که در یک مسابقه مهم تیر شلیک می شود، اما بسیار دلهره آورتر بود 



  

  :ترامپکین گفت

  . اي کاش اصالن قبل از اینکه کار به اینجا برسد پیدایش می شد -

  :ترافل هانتر گفت

  .اما پشت سرت را نگاه کن !  اي کاش -

  :کوتوله تا به پشت سرش نگاه کرد، زمزمه کرد

و زیبا مانند خدایان و -اینجا چه هستند ؟ صدها و هزارها موجود درشت پیکر ! ...  به حق چیزهاي ندیده و نشنیده -

  آنها چه هستند ؟. ها دارند در پشت سرمان جمع می شوند الهه ها و غول

  :انتر گفتترافل ه

  .اصالن آنها را بیدار کرده است . ها هستند  آنها پریان جنگل و همزادان درخت و جنگلی-

  :وتوله گفتک

اما اگر دست به شمشیر میراز بهتر . اگر دشمن دست به خیانت بزند، اینها خیلی به درد می خورند! م... و ... و ...  هو -

  .آید از شاه بزرگ باشد، کاري از دستشان بر نمی 



گورکن چیزي نگفت؛ چون دیگر پیتر و میراز از دو سوي مخالف وارد میدان شده بودند؛ هر دو بی اسب، هر دو زره 

از . هر دو به جلو رفتند تا به نزدیک هم رسیدند و در مقابل هم کرنش کردند. پوشیده، کاله خود به سر و سپر به دست

لحظه اي بعد، تیغه دو .  کنند، ولی شنیدن حرفهاي آنها امکان پذیر نبوددور به نظر می رسید که دارند با هم گفتگو می

براي یک لحظه صداي برخورد دو شمشیر شنیده شد؛ ولی خیلی زود صدا محو شد . شمشیر در نور خورشید درخشید

  .چون هر دو سپاه مثل تماشاچیان مسابقه فوتبال شروع کردند به فریاد زدن 

  !زود باش. رهایش نکن! آفرین پیتر، آفرین پیتر -

اما بعد، میراز خود را جمع و جور کرد؛ و . و پیتر پیش رفت، و چند لحظه اي همه تصور کردند او دارد پیروز می شود

  :فریاد تلماریایی ها به هوا رفت. از قد و وزن خود استفاده کرد

  ! پادشاه!پادشاه! میراز!  میراز-

  .ایند سپید شدرنگ کاسپین و ادموند از اضطرابی ناخوش

  :ادموند گفت

  .هاي مزخرفی می آوري  پیتر بدبیاري-

  :کاسپین گفت

  حاال چه می شود؟!  هی-

  :ادموند گفت



دایره وار می . شروع می کنند این بار ماهرانه ترآه، حاال دوباره ! ببین.  هر دو از هم جدا شدند، کمی خسته شده اند-

  .چرخند و مراقب حرکت یکدیگرند

  : کرددکتر زمزمه

  . بدبختانه این میراز کارش را بلد است-

اما هنوز حرفش را تمام نکرده بود که سر و صداي دست زدن و هورا کشیدن و کاله به هوا انداختن در میان نارنیایی 

  .هاي کهن به هوا رفت

  :دکتر گفت

  . چه شد؟ چه شد؟ چشمهاي پیر من نتوانست ببیند-

  : گفتکاسپین در حالی که هنوز دست می زد

  !، اولین زخمدرست به جایی در زیر بغلش که زره ندارد ضربه زد.  شاه بزرگ زیربازوي او را زخمی کرد-

  :ادموند گفت

  . احتماال بازوي چپش زخمی شده. پیتر سپر را درست به کار نمی برد.  ولی باز اوضاع دارد بد می شود-

  . فریاد تلماریایی ها دو برابر شد. فتههمه می دیدند که پیتر سپرش را کج گر. کامال درست بود

  :کاسپین گفت



  ؟د تو بیشتر از من نبرد دیده اي آیا دیگر شانسی وجود دار-

  :ادموند گفت

  . کوچولوي عزیز، گمان کنم اگر اندك شانس بیاورد، او برنده شود-

  :کاسپین گفت

  اصال چرا اجازه دادیم این طور شود؟!  آه-

  :بعد گفت.  ادموند لحظه اي گیج شد.دو طرف فروکش کردام فریادهاي هر ناگهان، تم

بیایید، دکتر؛ شاید من و شما بتوانیم کاري براي شاه بزرگ . هر دو براي استراحت کردن توافق کرده اند!  فهمیدم-

  .انجام دهیم

 اش باال و پایین می آنها جلو دویدند و پیتر از میدان نبرد بیرون آمد، چهره اش برافروخته و خیس از عرق بود و سینه

  .رفت

  :ادموند پرسید

   دست چپت زخمی شده؟-

  :پیتر گفت



فکر .  و لبه سپرش به مچ دستم فرو رفت–رآج مثل یک بار – درست نمی دانم، تمام وزن شانه او روي سپر من بود-

کنم بشود ادامه اگر آن را خیلی محکم ببندیم، فکر می . می کنم شکسته باشد، اما ممکن است رگ به رگ شده باشد

  . دهم

  :در مدتی که مچ دست او را می بستند، ادموند با نگرانی پرسید

   درباره او چه فکر می کنی ؟-

  :پیتر گفت

اگر بتوانم او را در این آفتاب داغ آن قدر وادار به جست و خیز کنم که از فشار . خیلی جان سخت.  جان سخت است-

راستش را بخواهید، شانس . تنها شانس من این است.  از پا در می آوردمسنگینی وزن به نفس تنگی بیفتد، او را

به امید . دوباره دارد به میدان می آید. اد، اگر او مرا از پا انداخت در خانه به همه بگو دوستشان دارم. دیگري ندارم

  .یلی با معرفت بوده استخ. راستی اد به ترامپکین از قول من حرف خیلی خوبی بگو. خداحافظ دکتر . کاسپیندیدار 

  . با دکتر به جبهه خودشان برگشت در حالی که داشت در دلش آشوبی برپا می شد. ادموند نمی توانست سخن بگوید

. و از پاهایش نیز استفاده کرد. اما آن روز خوب پیش رفت، به نظر می رسید پیتر حاال می تواند از سپرش استفاده کند

با تغییر جا از دسترس میراز دور می شد و عرق دشمن را در .  داشت گرگم به هوا بازي می کردپیتر حاال تقریبا با میراز

  .می آورد

  :تلماریایی ها هو کردند



  ! هو.، نه به رقصچرا نمی جنگی؟ از جنگ خوشت نمی آید، هه؟ خیال کردیم آمده اي به جنگ!  بزدل -

  :کاسپین گفت

  . امیدوارم به آنها گوش ندهد -

  :گفتادموند 

  ! واي - گوش نمی دهد؛ تو او را نمی شناسی-

فریاد . پیتر تلوتلو خورد، گیج شد و روي زانو نشست .چون میراز سرانجام ضربه اي به کاله خود پیتر زده بود

  :نعره زدند. تلماریایی ها مثل غرش دریا به هوا برخاست

  .او را بکش! دزو! زود!  بجنب میراز، بجنب-

وقتی شمشیر بر پیتر فرود آمد . او هم اکنون باالي سر پیتر بود. نبور میراز غاصب را تحریک کننداما براستی نیازي 

! اما شکر خدا. ظاهرا باید شمشیر سر او را از تنش جدا می کرد. ادموند چنان لبش را گاز گرفت که لبش خون افتاد

  .سیبی ندیدزره ساخته کوتوله ها محکم بود و آ. ضربه بر شانه راستش فرود آمد 

  :ادموند فریاد زد

  !قوي باش! قوي باش پیتر. دوباره بلند شد!  خداوندا-

  :دکتر گفت



  چطور این کار را کرد؟.  من نتوانستم ببینم چه اتفاقی افتاد-

  :ترامپکین که از خوشحالی می رقصید گفت

! پادشاه بزرگ. استفاده می کنداز بازوي دشمنش مثل نردبان ! یک مرد در میان شماست.  بازوي میراز را چنگ زد-

  .نارنیاي کهن بیدار می شود! پادشاه بزرگ

  :ترافل هانتر گفت

  .میراز عصبانی است و این نشانه خوبی است!  نگاه کنید-

اکنون با چنان شدت و خشونتی مبارزه می کردند و چنان رگباري از ضربه هاي شمشیر به یکدیگر فرود می آوردند 

با افزایش هیجان، فریادها تقریبا خاموش شد و تماشاگران نفس را در .  آنها ناممکن می نمودکه کشته نشدن یکی از

  .نبرد پرهراس و پرهیبت بود. سینه حبس کرده بودند

 نه با ضربه پیتر بلکه روي چمن لغزیده بود و با -میراز به زمین افتاده بود. فریاد بلندي از نارنیایی هاي کهن برخاست

  .د زپیتر گامی به عقب برداشت و منتظر ماند که از جا برخی. خورده بودصورت به زمین 

  :ادموند به خودش می گفت

آیا الزم است چنان رفتار بزرگوارانه اي داشته باشد؟ گمانم باید چنین باشد به خاطر سلحشور !  واي ، واي ، واي-

ما آن پست فطرت یک لحظه دیگر بلند ا. بودن و شاه بزرگ بودنش گمانم این چیزي است که اصالن دوست دارد

  ....خواهد شد و 



گلوزل و سوپسپیان از قبل نقشه اي داشتند، به محض اینکه دیدند شاه . هرگز بلند نشد)) آن پست فطرت (( با این همه 

 زمین خائن نارنیایی از پشت او را که روي! خیانت! خیانت: آنها به زمین افتاد به وسط میدان پریدند و فریاد زدند

  !حمله، حمله، تلمار. افتاده زد

بعد تلماریایی سوم . دو مرد تنومند را دید که با شمشیرهاي کشیده به سوي او می دوند. پیتر نمی فهمید چه شده است

  :پیتر فریاد زد. از روي طنابهاي سمت چپ او پرید

  ! حمله نارنیا ، خیانت -

اما گلوزل ایستاد تا پادشاه خود را در جایی که به . کارش تمام شده بوداگر هر سه تلماریایی با هم به او رسیده بودند 

  : وقتی خنجر را در غالف می گذاشت به نجوا گفت،زمین افتاده بود از پشت خنجر بزند

  . این پاسخ اهانت امروز صبح -

اکنون .  او را از تن جدا کردپیتر چرخید تا با سوپسپیان روبه رو شود؛ پاهاي او را از زیر ضربه زد و با همان ضربه سر

  :ادموند در کنارش بود و فریاد می زد

  ! نارنیا، نارنیا، شیر-

. ولی غول پا به میدان گذاشت، دوال شد و گرزش را به هوا انداخت. تمام سپاه تلمار به سوي آنها هجوم آوردند

.  باال و پشت سر شنیده می شدصداي کشدار تیر کوتوله هاي کماندار از. سنتورها یورش خود را  آغاز کردند

  .همه وارد جنگ شدند. ترامپکین در سمت چپ می جنگید



  :پیتر فریاد زد

  .اینجا جاي موشها نیست . فقط کشته می شوي!  برگرد ریپی جیپ، اي خر کوچولو-

ه می اما آن جانوران مضحک در البه الي پاهاي دو سپاه این طرف و آن طرف می پریدند و با شمشیرهایشان ضرب

بعد، . بسیاري از جنگجویان تلماریایی آن روز حس کردند ناگهان یک دو جین سوزن در پاهایشان فرو می رود. زدند 

اگر می افتادند، موشها کارشان را تمام می کردند و . در حالی که از درد فحش می دادند روي یک پا لی لی می کردند

  .دراگر نمی افتادند یک نفر دیگر این کار را می ک

جنگجویان خشن . ، دشمن تسلیم شدهاي کهن براي جنگیدن دستشان حسابی گرم شود اما تقریبا پیش از آنکه نارنیایی

که با وحشت به چیزي در پشت نارنیایی هاي کهن خیره شده بودند، رنگشان سپید می شد، سالحها را بر زمین می 

  !آخر دنیا! جنگل! جنگل: انداختند و جیغ می کشیدند

 بزودي دیگر نه صداي فریادها شنیده می شد و نه صداي سالحها؛ چون هر دو صدا در غرش اقیانوس مانند اما

آیا تا به حال در یک . درختهاي بیدار شده که با سپاه پیتر در آمیختند و بعد به تعقیب تلماریایی ها پرداختند گم شد

گل بزرگی که روي رشته کوهی بلند قرار دارد و باد وحشی شدید جنوب غربی در آن می عصر پاییز در حاشیه جن

و بعد تصور کنید که جنگل، به جاي اینکه ثابت باشد، به شما هجوم آورد؛ و . وزد، ایستاده اید؟ آن صدا را تصور کنید

چون بازوهاي بلندشان مانند شاخه جنگل دیگر از درخت نباشد بلکه از آدمهاي تنومندي باشد که شبیه درخت هستند؛ 

براي تلماریایی ها این طور . ها تکان می خورد و سرهایشان به عقب و جلو می رود و برگهایشان به زمین می ریزد



در مدت چند دقیقه تمام طرفداران میراز به امید عبور از پل و رسیدن . حتی براي نارنیایی ها اندکی ترسناك بود. دبو

  .اي دفاع از خویش در پشت باروها و دروازه هاي بسته، به سوي رود بزرگ گریختندبه شهر برونا بر

آن گاه وحشت و سراسیمگی . پل از دیروز ناپدید شده بود. آنها خودشان را به رود رساندند، اما پلی وجود نداشت

  اما چه بر سر پل آمده بود؟. کامل بر آنها چیره شد و همه تسلیم شدند

ها پس از چند ساعت خواب بیدار شدند و صداي اصالن را که باالي سرشان ایستاده بود شنیدند که آن روز صبح دختر

  :گفت

  . امروز تعطیلی است-

همه درختها رفته بودند ولی هنوز توده اي تیره از آنها دیده می . آنها چشمهایشان را مالیدند و به اطرافشان نگاه کردند

باکوس و مائناد. شد که به سوي جایگاه اصالن می رفت
1

 و سیلنوس هنوز با آنها - آن دختران سرکش هوس باز-ها

 همه بیدار بودند، همه می خندیدند، فلوت نواخته شد، سنج. لوسی که خستگی اش کامال در رفته بود، از جا پرید. بودند

  .ها به هم کوبیده می شدند

  : گفتلوسی که چشمهایش می رقصید و دل و پاهایش می خواستند برقصند

   چه خبر است اصالن؟-

  :اصالن گفت

                                                          

1. Maenad



  . بیایید بچه ها؛ امروز دوباره بر پشت من سوار شوید-

  :لوسی گفت

  . واي چه عالی-

بعد همه آن گروه به . و هر دو دختر، مثل دفعه قبل که خدا می داند چند سال پیش بود، بر پشت گرم و زرین او نشستند

جانوران اطراف آنها .  مائنادهایش می پریدند و می دویدند و پشتک می زدند، باکوس ون در پیشاپیش اصال-راه افتاد

  .جست و خیز می کردند، و سیلنوس و االغش به دنبالشان می آمدند

اما پیش از آنکه شروع . ند و پل دراز برونا جلویشان پدیدار شدداندکی به راست پیچیدند، از تپه اي پرشیب پایین آم

به اصالن .  خیسی که از سر آدم بزرگتر بود و تاجی از نی داشت از آب بیرون آمدرر ریشداکنند به عبور از پل، س

  :نگاه کرد و با صداي محزونی گفت

  .زنجیرهاي مرا باز کن!  درود بر تو سرورم-

  :سوزان به نجوا گفت

   این دیگر کیست؟-

  :لوسی گفت

  .فکر می کنم خداي رود است!  هیس-



  :اصالن گفت

  .رهاي او را باز کن باکوس، زنجی-

  :لوسی اندیشید

باکوس و پیروانش در آب کم عمق پخش شدند، و لحظه اي . و همین طور هم بود.  گمان می کنم منظورش پل است-

تنه هاي نیرومند پیچک از آب باال آمد، به تمام پایه هاي پل پیچید و باالتر رفت . بعد شگفت انگیزترین اتفاق رخ داد

دیواره هاي پل براي . ترك داد، شکست و از هم جدایشان کرد. د؛ سنگهاي پل را دربرگرفتو مانند آتش پخش ش

 .پرچین هاي گیاهی رنگارنگ تبدیل شد و بعد تمام آن با سروصدا به درون آب پر پیچ و تاب سقوط کردلحظه اي به 

ه ساحل آن سو رفتند و قدم به شهر ها با سروصدا و فریاد و خنده در پایاب با راه رفتن و رقصیدن و شنا ب خوشگذران

  :در حالی که دخترها فریاد می زدند گذاشتند؛

  !دوباره به پایاب برونا تبدیل شد !هورا -

یک  .نخستین خانه اي که به آن رسیدند یک مدرسه بود .در خیابان هاي شهر همه از جلوي چشم آنها می گریختند

ی با موهاي محکم بسته و یقه هاي تنگ زشت دورگردن و جورابهاي مدرسه ي دخترانه که تعداد زیادي دختر نارنیای

کلفت شل و ول در کالس درس تاریخ نشسته بودند و تاریخی را می خواندند که در نارنیا طبق قوانین میراز تدریس 

اي ماجرایی می شد و از واقعی ترین تاریخی که تا به حال خوانده اید کسل کننده تر و از هیجان انگیز ترین داستان ه

  :معلم به یکی از شاگردان گفت .دروغتر بود



گوندولن -
2

اگر گوش ندهی و دست از نگاه کردن به بیرون پنجره برنداري ناچار می شوم از نمره ي انضباظ تو یک  ،

  .نمره کم کنم

  :گوندولن گفت

 خواهش می کنم دوشیزه پریزل-
3

...  

   شنیدي چه گفتم گوندولن؟-

  !یک شیر آنجاست  پریزل، خواهش می کنم خانم-

  ...و حاال . دو نمره ي انضباط براي چرندگویی-

دیوارها توده اي از رنگ سبز درخشان شد و  .پیچک به پنجره هاي کالس پیچید .صداي غرشی حرف او را قطع کرد

مین باز وشیزه پریزل ناگهان متوجه شد که در یک ز د.شاخه هاي پربرگ در جایی که قبال سقف بود طاقی ساختند

و دید میز یک بوته ي رز است و  محکم به میزش چسبید تا خودش را نگه دارد، .جنگلی روي علف ها ایستاده است

بعد شیر  .موجوداتی وحشی و سرکش که هرگز حتی در تخیل هم نظیرشان را ندیده بود دارند به دورش دایره می زنند

که اکثرا دخترهاي خپله ي کوچولوي مرتب یا چاق و چله بودند و تمام شاگردان کالسش  .جیغ کشید و گریخت را دید،

  :اصالن گفت .گوندولن ماند .گریختند

                                                          

2. Gwendolen

3. Prizzle



  تو با ما خواهی ماند عزیزم؟ -

  .آه می توانم بمانم؟ متشکرم متشکرم -

س و بی درنگ دستش را به دست دو مائناد داد که او را در رقصی شاد می چرخاندند و به او کمک کردند تا بعضی لبا

  .هاي غیرضروري و خسته کننده اي را که پوشیده بود در آورد

االغ هاي غمگین پیر که هرگز با شادي آشنا  .در کشتزار هاي هموار ساحل جنوبی یا ساحل شمالی رود پیش می رفتند

ایشان را ها گاریه اسب .سگهاي به زنجیر کشیده شده زنجیرهایشان را پاره کردند نبودند ناگهان دوباره جوان شدند؛

در یک حیاط مردي  .شکستند و با یورتمه در کنار آنها به راه افتادند و با لگد گل به اطراف پاشیدند و شیهه کشیدند

مرد سعی کرد آن  .چوب در دست مرد شکست و شاخه ي گل شد .را دیدند که داشت پسري را با چوب کتک می زد

پسر که . ه و بدنش به تنه ي درخت تبدیل شد و پاهایش ریشه دادبازویش شاخ .اما به دستش چسبید را بیندازد زمین،

  .تا لحظه اي پیش گریه می کرد زد زیر خنده و همراه آنها به راه افتاد

در شهر کوچک در نیمه راه سد سگهاي آبی، در جایی که دو رود به هم می پیوست، به مدرسه ي دیگري رسیدند که 

دختر از پنجره به  . پسر بچه که خیلی شبیه خوك بودند ریاضی درس می داددختر خسته اي داشت به چندتا در آن،

 بیرون نگاه کرد و خوشگذران هاي همیشگی را دید که در خیابان آواز می خواندند و موجی از شادي در دلش ریخت؛

  .اصالن درست زیر پنجره ایستاد و به او نگاه کرد

  :دختر گفت

.و بچه ها اگر تورا ببینند می ترسند. باید به کارم برسم .اما نباید بیایم .خیلی دلم می خواهد !نه نه، آه، -



  :بیشتر پسرهاي خوك مانند گفتند

از  برویم به ناظم بگوییم که او وقتی باید به ما درس بدهد، او دارد با کی در بیرون پنجره حرف میزند؟ می ترسیم؟ -

  .پنجره با آدم هاي بیرون حرف می زند

  :فتپسر دیگري گ

  بیایید برویم ببینیم کیست؟ -

باکوس فریاد بلند  اما تا چهر هاي کوچک شرور آنها پشت پنجره قرار گرفت، .همه به پنجره هجوم آوردند

سرداد و پسرها همه شروع کردند از ترس زوزه کشیدن و روي سرو کول هم ریختند )) اوي...اوي...اوي...او...آن...او((

که آن چند پسر کوچک ) راست و دروغش معلوم نیست(و گفته اند  .بیایند و از در فرار کنندتا زودتر از پنجره پایین 

 .ولی تعداد زیادي خوك کوچولو در آن قسمت از آن سرزمین که قبال خوك نداشت دیده شد هرگز دوباره دیده نشدند،

  :اصالن به دختر گفت

  !خوب عزیز دل -

.و او پایین پرید و به آنها پیوست

. آنها دوباره از رود عبور کردند و دوباره به سمت شرق در امتداد ساحل جنوبی حرکت کردند  سگ هاي آبی،در سد

  .به کلبه ي کوچکی رسیدند که بچه ي کوچکی در درگاهی آن ایستاده بود و گریه می کرد

  :اصالن پرسید



  چرا گریه میکنی جان دل من؟ -

  :گفت .و نترسیدبچه که قبال حتی عکس شیر هم ندیده بود از ا

.دارد می میرد .عمه جان خیلی مریض است -

وقتی سرش را توي در  بنابراین،.آنگاه اصالن خواست از در تو برود توي کلبه، اما درگاهی براي او خیلی کوچک بود

کلبه  . بردو تمام کلبه را باال) لوسی و سوزان وقتی او این کار را کرد به زمین افتادند(برد، با شانه هایش فشار داد

و آنجا در تختی که حاال در هواي آزاد بود پیرزن کوچکی دراز کشیده بود که گویی خون  .برگشت و داغان شد

پیرزن در آستانه ي مرگ بود، ولی وقتی چشمهایش را باز کرد و سر درخشان و پرموي  .کوتوله ها در رگ هایش بود

  :گفت . نه غش کردشیر را دید که به چهره اش زل زده، نه جیغ کشید و

آیا آمده اي مرا ببري؟ .در تمام طول زندگی ام منتظرت بودم .می دانستم که درست است !آه اصالن -

.اما هنوز وقت سفر طوالنی نرسیده است !بله عزیزتر از جان -

فید پیرزن رنگ مانند نوري که هنگام طلوع خورشید در زیر ابر می خزد، به چهره ي س و همان طور که حرف می زد،

  :نشست و گفت بازگشت و چشم هایش درخشید و بلند شد

.به گمانم می توانم امروز صبح کمی صبحانه بخورم .حالم خیلی بهتر است!عجب -

  :باکوس گفت

.بفرمائید مادر -



ه سرخی بلکه شربت سرخ و خوشرنگی بود ب .اما در کوزه آب نبود .و کوزه اي را از چاه کلبه پر کرد و به دست او داد

پیرزن  .گرمابخش مثل چاي و خنک مثل شبنم ،قوي مثل گاو نر لطیف به لطافت روغن، ژله ي توت فرنگی قرمز،

  :گفت

.چه تغییر خوبی .با چاه ما کاري کردي که تغییر خوبی در آن داده شده است! آها -

  :اصالن گفت .و از تخت بیرون پرید

.بر من سوار شو -

  : و به لوسی و سوزان گفت

.شما دوتا ملکه حاال باید راه بروید -

  :سوزان گفت

.آن را هم دوست داریم -

  .و دوباره به راه افتادند

همه به جایی  سرانجام با جست و خیز و رقص و آواز و موسیقی و خنده و غرش و پارس و شیهه، و به این ترتیب،

و سپاه پیتر که هنوز سالح  حالت تسلیم ایستاده بود،رسیدند که  سپاه میراز با دست هاي باال و شمشیرهاي رها شده به 

و اولین  .هایشان را در دست داشتند و به شدت نفس نفس می زدند با چهر هاي جدي و شاد دور آنها را گرفته بودند



اتفاقی که افتاد این بود که پیرزن از پشت اصالن پائین پرید و به سوي کاسپین دوید و آن دو یکدیگر را در آغوش 

.چون پیرزن همان دایه ي قدیمی او بود گرفتند،
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و بسیاري از آنها با  زانوهایشان به هم خورد، .رنگ چهره ي سربازهاي تلماریایی با دیدن اصالن مثل گچ سفید شد

حتی کوتوله هاي سرخ که می دانستند  .چون آنها شیرها را باور نداشتند و ترسشان بیشتر بود صورت به زمین افتادند؛

بعضی از کوتوله هاي سیاه که از گروه  .ت، با دهان باز ایستاده بودند و نمی توانستند حرف بزننداصالن دوست آنهاس

اما تمام جانوران سخنگو با خرخر و غرغر و جیرجیر و شیهه ي  .دزدکی شروع کردند به کنار رفتن نیکابریک بودند،

ان را به او می مالیدند و براي اداي احترام با و خودش .شادي دور شیر حلقه زدند و دمهایشان را براي او تکان دادند

اگر گربه ي کوچکی را دیده باشید که  .بینی هایشان او را لمس می کردند و زیر بدن او و میان پاهایش می لولیدند

 .تصویر خوبی از رفتار این جانوران به دستتان می آید سگ بزرگی را دوست بدارد و او را بشناسد و به او اعتماد کند،

  .بعد پیتر، کاسپین را هدایت کرد و از میان جمعیت جانوران راه باز کرد

  :او گفت

.این کاسپین است! قربان -

  .و کاسپین زانو زد و پنجه ي شیر را بوسید



  :اصالن گفت

خوش آمدي شاهزاده؛ آیا خودت را شایسته ي به دست گرفتن پادشاهی نارنیا می دانی؟ -

.من فقط یک پسر بچه هستم .ته باشم قربانمن فکر نمی کنم شایس...من -

  :اصالن گفت

و زیر  بنابراین زیر سایه ي ما، .اگر خودت را شایسته احساس می کردي دلیل این بود که شایسته نیستی .خوب است -

هر زمان تو و وارثان تو تا  سرور کایر پاراول و امپراتور جزایر لون خواهی بود؛ تو پادشاه نارنیا، سایه ي شاه بزرگ،

چه دارد به سراغمان می آید؟...و تاج گذاري تو .که خاندان تو دوام یابد

یازده موش که شش تاي آنها چیزي را روي -چون در آن لحظه یک صف کوچک عجیب داشت به آنها نزدیک می شد

هایی تا این حد هیچ کس تا آن زمان موش .تخت روان ساخته شده از شاخه حمل می کردندکه بزرگتر از یک گردو نبود

سرتا پا پوشیده از گل و خون بودند و گوش هایشان آویزان و سبیل هایشان افتاده بود و دم  .مصیبت زده ندیده بود

 .و سر دسته ي آنها با شیپور باریکی که حمل می کرد نوایی پر اندوه می نواخت هایشان روي علف ها کشیده می شد،

و این باقیمانده ي ریپی چیپ بود،   که فرقی با یک کپه خز مرطوب نداشت؛روي تخت روان موجودي دراز کشیده بود

یک پنجه اش خرد شده  .او هنوز نفس می کشید، اما بیشر مرده بود تا زنده، و با زخم هاي بی شمار مجروح شده بود

  .بود و دمش باند پیچی شده بود

  :اصالن گفت

!بجنب لوسی -



با اینکه یک قطره براي هر یک از زخم هاي ریپی چیپ کافی بود، زخم ها . ردلوسی بطري الماسش را فورا بیرون آو

آنقدر زیاد بود که قبل از تمام شدن کار لوسی، و از جا جهیدن رئیس موشها از روي تخت روان، سکوت طوالنی و 

دیگر سبیل دست موش فورا به شمشیرش رفت، آن را بیرون کشید و با دست  .نگران کننده اي حکم فرما شده بود

  :کرنش کرد و  با صداي گوش خراش و تیزش گفت .هایش را تاب داد

...من افتخار دارم! درود بر اصالن -

  .اما ناگهان ساکت شد

ها را شفا می داد نمی  یا داروي او با اینکه زخم یا لوسی فراموش کرده بود، موضوع این بود که او هنوز دم نداشت؛

شاید نداشتن دم تعادل او را  ریپی چیپ وقتی کرنش کرد از نداشتن دم خود آگاه شد؛ .ندتوانست دوباره چیزي را برویا

وقتی دمش را ندید، گردنش را آن قدر کشید تا ناچار شد شانه ها و  .از باالي شانه ي راستش نگاه کرد .به هم زده بود

بعد دوباره  . بود و از دید او خارج شده بوداما در این هنگام پاهایش نیز چرخیده .به دنبال آن تمام بدنش را بچرخاند

فقط پس از اینکه سه بار کامال دور خود چرخید، به این حقیقت  .و نتیجه همان بود گردنش را روي شانه اش چرخاند،

  .تلخ پی برد

  :ریپی چیپ گفت

.ما طلب بخشش کنمباید براي ظاهر شدن با این شکل ناشایست از ش .بکلی از ریخت افتاده ام .پاك گیج شده ام -

  :اصالن گفت

.این شکل بسیار به تو می آید کوچولو -



:ریپی چیپ پاسخ داد

شاید علیاحضرت؟...با این همه، اگر بشود کاري کرد -

:اصالن پرسید.و در اینجا به لوسی تعظیم کرد

مگر دم به چه درد می خورد؟ -

:موش پاسخ داد

مایه ي سربلندي و افتخار یک موش  اما دم، . و براي پادشاه خود بمیرممی توانم بدون دم، بخورم بخوابم !قربان -

.است

:اصالن گفت

.دوست من، گاهی فکر می کنم تو خیلی بیش از حد به افتخارات خودت فکر می کنی -

  :ریپی چیپ گفت

و  وچک اعطا شده،جثه اي بسیار ک ها، اجازه دهید خاطرنشان سازم که به ما موش !اي بزرگترین تمام شاهان بزرگ -

اگر ما حافظ شان خود نباشیم بعضی ها که شایستگی را به قد و قواره مرتبط می کنند به خود اجازه می دهند با ما 

 .این موضوع را به دیگران فهمانده ام  که من با زحمت بسیار،تبه این دلیل اس .شوخی هاي بسیار ناخوشایندي بکنند

ر را به نزدیکترین جایی در قلبش فرو کنم که دست من به آنجا میرسد نباید در که هر که دلش نمی خواهد این شمشی

حتی دراز ترین احمق نارنیا نباید از این حرف ها بزند و به استقبال  !نه قربان .حضور من از تله پنیر و شمع حرف بزند

!چنین خطري برود



هنوز   که همیشه یک مرحله از دیگران عقب بود،اما غول .در اینجا موش بسیار خشم آلود به ویمبل ودر نگاه کرد

  .نفهمیده بود در آن پایین پایش دارند از چه حرف می زنند و نکته را نگرفت

  :اصالن پرسید

ممکن است بپرسم چرا تمام پیروان تو شمشیرهایشان را کشیده اند؟ -

موش دوم که نامش پی پی چیک
1

  : بود گفت

ما  .اگر رئیس ما قرار باشد بدون دم بماند همه از دم دمهایمان را ببریم منتظریم،همه ي ما  با اجازه ي اعلیحضرت، -

.ننگ سلب شدن چنین افتخاري را از موش بزرگ تحمل نمی کنیم

  :اصالن غرید

بلکه به خاطر عشقی که بین تو و  ریپی چیپ نه به خاطر شان تو، .دل هاي بزرگی دارید .شما بر من پیروز شدید!آه -

و بیشتر به خاطر محبتی که مردم تو مدتها پیش با جویدن بندهایی که مرا روي میز سنگی بسته بود  تو هست،مردمان 

در آن موقع بود که شما زبان باز کردید و موشهاي سخنگو  و گرچه مدتهاست فراموش کرده اید،( از خود نشان دادند،

.تو دمت را به دست خواهی آورد ،)شدید

 به دستور اصالن، بعد، .یک دم جدید در جاي دم قبلی ریپی چیپ روییده بود رفش را تمام کند،پیش از آنکه اصالن ح

آن را به ترافل  و کاسپین به محض اینکه به مقام سلحشوري رسید، پیتر مقام سلحشوري شیر را به کاسپین اعطا کرد،
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و خرس شکم گنده را به مقام موروثی  ،هانتر و ترامپکین و ریپی چیپ بخشید و استاد کورنلیوس را وزیر اعظم کرد

  .و همه هلهله سر دادند .ناظر میدان نبرد گماشت

از پایاب عبور داده  بسته شده بودند، اما بدون سرزنش و خشونت، سربازان تلماریایی که محکم، پس از این مراسم،

ازها بر سر عبور از رودخانه جنجال سرب .شدند و همه در شهر برونا زندانی شدند و به آنها کباب و نوشیدنی داده شد

از آب  چون همه ي آنها همان قدر که از جنگل ها و جانوران بدشان می آمد و می ترسیدند، بزرگی راه انداختند؛

  .وبعد زیباترین بخش آن روز بلند آغاز شد اما سرانجام سروصدا خوابید؛ .جاري نفرت و وحشت داشتند

در این فکر بود که درختها دارند چه کار  د و فوق العاده احساس آرامش می کرد،که در کنار اصالن نشسته بو لوسی،

یکی از چپ به راست و دیگري از راست  تردیدي نبود که در دو دایره، ابتدا تصور کرد آنها فقط می رقصند؛ .می کنند

گاهی تصور می  . می اندازندبعد متوجه شد که دارند چیزهایی را در مرکز دو دایره پاینن .آهسته می چرخند به چپ،

که اگر  - و گاهی مثل این بود که تکه هایی از انگشت هایشان را می شکنند کرد رشته هاي بلند موهایشان را می برند؛

اما هرچه را که به پایین پرت می  .چون انگشتهاي اضافی بسیاري داشتند این کار به آنها آسیبی نمی زد این طور بود،

بعد سه چهار تا از کوتوله هاي سرخ با  . زمین می رسید به بوته یا چوب خشک تبدیل می شدهمین که به کردند،

و سرانجام  قوطی هاي آتش زنه پیش آمدند و آتشی در آن توده افروختند که ابتدا ترق توروق کرد و بعد زبانه کشید،

  .ه در دایره ي بزرگی دور آن نشستندو هم .غرش آن بلند شد مانند آتشی بزرگ در بیشه زاري در نیمه شب تابستان،

رقصی که فقط براي بفریح و  آنگاه باکوس و سیلنوس و مائنادها رقصی بسیار وحشی تر از رقص درختها آغاز کردند؛

بلکه رقصی سحرآمیز براي فراوانی نعمت بود، و دستشان هرجا را لمس می کرد و  ،)اگر چه زیبا هم بود(زیبایی نبود

شقه هاي گوشت کباب شده که هوا را از بوي خوش می انباشت و -ضیافتی پدیدار می شد می رسید،پایشان به هر جا 

 عسل و شیرینی هاي رنگارنگ و خامه اي غلیظ چون حلیم و لطیف مانند آب ساکن، کیک گندم و کیک جو دوسر،



بعد در جامها و  .ز آب میوههایی از میوه و آبشارهایی ا هرم-تمشک توت فرنگی، انگور، گالبی، انار، شلیل، هلو،

تیره و غلیظ مثل شربت آلبالو و سبک و سرخ مثل  شربت آمد؛ کاسه ها و فنجان هاي چوبی بزرگ آراسته با پیچک،

  .سبز مایل به زرد و زرد سبزفام و شربت هاي زرد و سبز؛ ژله ي قرمز آبکی؛

خاکریز و موش کورهاي او را دید که در جاهاي وقتی لوسی کالداسلی  .پذیرایی متفاوت بود اما براي مردمان درخت،

ها قرار است خاك  ها را بیرون آورده اند و فهمید که درخت خاکریز علف)که باکوس به آنها نشان داده بود(مختلف

ها  غذاي درخت .احساسش تغییر کرد هایی را دید که براي درختها آورده می شد، اما وقتی خاك چندشش شد؛ بخورند،

این خاك آنقدر شبیه شکالت بود که حتی ادموند یک ذره از آن   قهوه اي که مانند شکالت بود آغاز شد؛با خاك لوم

شروع کردند به  درختها بعد از اینکه با خاك لوم ته بندي کردند، .ولی اصال به نظرش خوردنی نیامد را به دهان برد،

در مرحله ي  .تر است تر و شیرین و گفتند سبکخوردن خاکی که بعضی جاها می بینید و تقریبا صورتی رنگ است 

ها خاك گچی خوردند و بعد نوبت به شیرینی هاي خوشمزه اي رسید که از ماسه هاي بسیار ریز و  درخت خوردن پنیر،

درختهاي راج را پرگو می  چون نوشیدن، ها کم شربت نوشیدند؛ درخت .تزئین شده با پودر پن نقره اي تشکیل میشد

هاي جنگلی و مزه ي سبک  لگشنگی خود را بیشتر با جرعه هایی از شبنم و باران فرو می نشاندند که طعم آنها ت :کرد

  .ترین ابرها را داشت نازك

ها پس از غروب خورشید و بیرون آمدن ستاره ها  اصالن براي نارنیایی ها ضیافتی برپا کرد که تا ساعت به این ترتیب،

مانند چراغی در جنگل تیره می درخشید و تلماریایی ها  تر اما کم شعله تر بود،  داغو آتش بزرگ که حاال ادامه یافت؛

بهترین چیز این ضیافت این بود که  .می ترساند ها آن را میدیدند و نمی دانستند معنی آن چیست، که از دوردست را،

همه یکی بعد از دیگري چرت  بلکه هرچه صحبت ها آرامتر و آهسته تر می شد، جشن قطع نمی شد و کسی نمی رفت،

می زدند و سرانجام روي زمین دراز می کشیدند و در حالی که پاهایشان به سوي آتش بود و دست هایشان در دو 



تا اینکه سرانجام در حلقه ي آنها سکوت برقرار شد و پچ پچ آب با سنگ در  به خواب می رفتند، طرفشان قرار داشت،

  .به یکدیگر خیره نگریستند اصالن و ماه با چشمانی پر نشاط، در تمام شب، . شدپایاب برونا یک بار دیگر شنیده

و البته از  -با اعالمیه اي خطاب به تلماریایی هاي پراکنده )که بیشتر سنجاب ها و پرنده ها بودند(روز بعد پیک هایی

  .به هر سوي نارنیا گسیل شدند -جمله زندانی هاي برونا

 که اینک کاسپین پادشاه است و نارنیا از این پس همان قدر به جانوران سخنگو و کوتوله ها و در این اعالمیه آمده بود

می تواند در نارنیا  هرکه شرایط جدید را بپذیرد، .علق دارد که به انسان هاتن جنگل و فان ها و سایر موجودات پریا

هرکه می خواهد از . ه ي دیگري فراهم می کنداصالن خان اما براي آنها که این شرایط را دوست ندارند، زندگی کند؛

حتما می توانید تصور کنید که این  .نارنیا برود باید تا ظهر روز پنجم به پایاب برونا به نزد اصالن و پادشاهان بیاید

قصه هایی  مثل کاسپین، بخصوص جوانها، بعضی از آنها، .تلماریایی ها چقدر به سرخاراندن بیفتند اعالمیه سبب شد،

آنها از هم اکنون با موجودات دیگر  .درباره ي روزگار کهن شنیده بودند واز بازگشت این قصه ها خوشحال بودند

بخصوص آنها که در زمان  هاي پیرتر، ولی بیشتر آدم .اینها همه تصمیم گرفتند در نارنیا بمانند .دوست شده بودند

هایشان در هم بود و هیچ دلشان نمی خواست در سرزمینی زندگی کنند که  اخم حکومت میراز آدمهاي مهمی بودند،

  :آنها می گفتند .نتوانند صاحب اختیار آن باشند

!اینجا با این همه جانور که می خواهند پیشرفت کنند و کار کنند .حرفش را نزن -

  :و بعضی با صدایی که می لرزید اضافه می کردند

.چندان عاقالنه نیست نه، .عا که اشباح هستندآن پریان جنگل واق و اشباح، -

  :می گفتند .همه ي آنها شکاك بودند



مدت زیادي نخواهد گذشت که پنجه اش را در تن ما فرو  .به خصوص به آن شیر وحشتناك من به آنها اعتماد ندارم، -

!خواهید دید .کند

مارا ‹‹ : پچ پچ می کردند که .آنها نیز شک داشتندو همه ي آنها در مورد پیشنهاد اصالن براي دادن سرزمین جدید به 

  ››.ش می برد و یکی مارا می خوردبه غار

ولی در روز تعیین شده بیش از نیمی از آنها به  .تر می شدند اخموتر و شکاك و هرچه بیشتر با هم حرف می زدند،

  .آنجا رفتند

ی برپا شده بود که بلندي آنها از قد یک آدم بیشتر بنا به دستور اصالن دو تیر چوب در یک انتهاي زمین باز جنگلی،

یک تیر چوبی سبکتر در باال روي این دو قرار داشت و در نتیجه شبیه درگاهی  .بود و حدود سه پا از هم فاصله داشتند

پیتر در سمت راست و کاسپین در سمت چپ او  .در جلوي  آن خود اصالن ایستاده بود .بود بین هیچ جا و هیچ جا

ریپی چیپ و دیگران  گلن استورم، و عالیجناب کورنلیوس، ترامپکین و ترافل هانتر، سوزان و لوسی، .ستاده بودندای

حسابی استفاده کرده  بچه ها و کوتوله ها از گنجه هاي قصر میراز که حاال قصر کاسپین بود، .دور آنها حلقه زده بودند

با زره هاي نقره اي و  ید برفی که از میان چاك آستین بیرون می زد،بودند و با لباس هاي ابریشم و زربفت با کتان سف

با کاله خودهاي مرصع و تاجهاي پردار آنقدر می درخشیدند که نگاه کردن به آنها  قبضه هاي جواهرنشان شمشیر،

ا یا بچه ها چشم هاي هیچ کس به آنه با این حال، .ها به گردن داشتند حتی جانوران نیز زنجیرهاي گرانب .مشکل بود

بقیه ي نارنیایی هاي کهن در دو  .یال زرین و نوازش پذیر اصالن از همه ي آنها درخشان تر بود .دوخته نشده بود

خورشید می درخشید و پرچم هاي سه گوش در بادي  .طرف فضاي باز جنگلی روبه روي تلماریایی ها ایستاده بودند

  .نرم تکان می خورد



  :اصالن گفت

 من تمام شمارا به سرزمین خودتان، .به سخنان من گوش دهید شما که در جستجوي سرزمینی نو هستید،! مردان تلمار -

.خواهم فرستاد که من آنجا را می شناسم و شما نمی شناسید،

  :تلماریایی ها غرولند کردند که

!نمی دانیم چه جور سرزمینی است .نمی دانیم کجاست .ما تلمار را به یاد نمی آوریم -

  :صالن گفتا

شما چند نسل پیش  .شما اصال به این جهان تعلق ندارید .از جایی دیگر به تلمار رفتید .شما از تلمار به نارنیا آمدید -

  .از جهانی که پیتر شاه بزرگ به آن تعلق داشت به اینجا آمدید

  :نیمی از تلماریایی ها شروع کردند به نالیدن که با شنیدن این حرف،

.او می خواهد همه ي مارا بکشد و از این جهان بیرون بفرستد . تو گفتم این طور می شودبه! می بینی -

  :و نیمی دیگر شروع کردند به جلو دادن سینه هایشان و با دست به پشت هم زدن و زمزمه کردن که

ما از نسل  .نداریمباید حدس می زدیم که ما به این مکان و این موجودات لعنتی عجیب و غیرطبیعی تعلق ! می بینی  -

.خواهید دید .پادشاهانیم

اصالن با صداي آهسته اي که به غرش شبیه بود  .و حتی کاسپین و کورنلیوس و بچه ها با حیرت به اصالن نگاه کردند

  :گفت



!آرام -

  :اصالن گفت .مثل سنگ بی حرکت ماندند به نظر رسید که زمین اندکی لرزید و همه ي موجودات زنده بیشه،

مگر اینکه مانند  تو باید تا به حال فهمیده باشی که نمی توانی پادشاه حقیقی نارنیا باشی،! الیجناب کاسپینع -

سال هاي بسیار قبل در  .و چنین هم هستی .پسر آدم باشی و از جهان پسران آدم آمده باشی پادشاهان روزگار کهن،

این  .فان کشتی راهزنان دریایی را به جزیره اي رانددریاي عمیقی در آن جهان که دریاي جنوب نامیده می شود،طو

ا ممی را به همسري گرفتند و شراب خربومیان را کشتند و زنان بو راهزنان در آن جزیره مثل راهزنان رفتار کردند؛

ر و نوشیدند و مست کردند و در سایه ي درختهاي نخل آرمیدند و برخاستند و فتنه به پا کردند و گاه یکدیگ ساختند،

هایشان  شش نفر از آنها که مورد تعقیب دیگران قرار گرفته بودند، با زن و در یکی از این جنگ و جدال ها، .را کشتند

اما آنجا یکی از  .به باالي کوهی در مرکز جزیره گریختند و به خیال خودشان براي پنهان شدن به درون غاري رفتند

در  .ا یا روزنه هایی بود که بین آن جهان و این جهان وجود داردیکی از شکاف ه .مکان هاي جادویی آن جهان بود

ولی اکنون چنین ارتباطی بسیار  ها را به هم پیوند می داد زیاد بود؛ روزگار قدیم شکاف ها و روزنه هایی که جهان

یا  رانه رفتند،یا کورکو و آنها افتادند یا برخواستند، .نمی گویم آخرین نادر است و این یکی از آخرین آنها بود،

اما اینکه چرا انسان در آنجا  .غلتیدند و خود را در این جهان در سرزمین تلمار یافتند که انسان در آن وجود نداشت

فرزندان آنها زندگی کردند و مردمی مغرور و  در تلمار، .حاال آن را نخواهم گفت خودش داستان درازي دارد، نبود،

قحطی بر تلمار چیره شد و آنها به نارنیا که در آن زمان دچار هرج و مرج  سیار،درنده خو شدند و پس از نسلهاي ب

آیا خوب به همه ي اینها توجه ! کاسپین شاه .تاختند و آن را فتح کردند)که این هم داستان دراز دیگري است(هایی بود

داري؟

  :کاسپین گفت



.اي کاش از دودمانی شریفتر بودم !بله قربان -

و آنقدر شرم  .و این آنقدر افتخار آمیز است که سر بدبخت ترین گدا را راست می کند .م و حوا هستیتو فرزند آد -

!خشنود باش .آور است که شانه هاي بزرگترین امپراتور را خم می کند

  :ن گفتاصال.کاسپین تعظیم کرد

جاي   از آن آمدند بازخواهید گشت؟ها که پدرانتان آیا به آن جزیره ي جهان آدم و حاال شما مردان و زنان تلمار، -

چشمه هاي خوب آب .نژاد راهزنانی که آن را ساختند از بین رفته است و اکنون خالی از سکنه است .بدي نیست

آدم هاي دیگر آن جهان هنوز  و ماهی فراوان در کوالب ها دارد؛ خاك بارور و چوب کافی براي ساختمان، شیرین،

براي   به شما هشدار دهم که وقتی  از شکاف عبور کردید،باید  براي شما باز است؛شکاف.جزیره را کشف نکرده اند

.ابد پشت سرشما بسته خواهد شد و دیگر هیچ رفت  و آمدي از آن در بین جهان ها وجود نخواهد داشت

  :فتیک جوان تنومند خوش سیما از میان سربازان تلماریایی جلو آمد و گ بعد، .لحظه اي سکوت برقرار شد

.من پیشنهاد را می پذیرم !بسیار خوب -

  :اصالن گفت

آینده ي تو در آن جهان خوب  .و چون پیش از همه سخن گفتی جادویی نیرومند بر تو چیره است .انتخاب خوبی است -

!جلو بیا .خواهد بود

براي عبور از درگاه خالی اصالن و همراهانش کنار رفتند و راه مرد را .مرد که حاال رنگش اندکی پریده بود،جلو آمد

  .تیرهاي چوبی باز کردند



  :اصالن گفت

.از آن بگذر پسرم، -

برق تازه اي به  به محض اینکه نفس شیر به مرد جوان خورد، .بینی او را لمس کرد و به سوي او خم شد و با بینی خود،

آنگاه شانه هایش را راست  .آوردگویی می کوشید چیزي را به یاد  .اما خوشحال شد وحشت زده، چشم هاي مرد آمد؛

  .کرد و به میان در قدم گذاشت

دیدند  .آنها سه تکه چوب می دیدند و از میان آن درختها و علف زار نارنیا را .چشم هاي همه به او دوخته شده بود

  .بعد در یک لحظه بکلی ناپدید شده بود .مرد بین تیرهاي چوبی است

  :یایی ها شروع کردند به نالیدنبقیه ي تلمار از آن سوي فضاي باز،

.ما از آن راه نمی رویم میخواهی همه ي مارا بکشی؟ چه بر سرش آمد؟ !اي واي -

  :و بعد یک تلماریایی باهوش گفت

اگر می خواهی باور کنیم چرا یکی از خود شما از آن عبور  .ما از میان این تیرهاي چوبی جهان دیگر را نمی بینیم -

.ستان تو از چوب ها فاصله می گیرندتمام دو نمی کنید؟

  :تعظیم کرد و گفت ریپی چیپ بی درنگ جلو آمد؛

یازده موش را به دستور تو بدون لحظه اي درنگ از آن دروازه عبور  اگر نوع ما می تواند خدمتی انجام دهد، !اصالن

.می دهم

  :اصالن گفت



!نه کوچولو -

  .ریپی چیپ گذاشتو پنجه ي تو رفته اش را به سبکی تمام بر سر 

شما را به نمایش می گذارند و دیگران هستند که باید پیشگام  .در آن جهان بالهاي وحشتناکی بر سر شما می آورند

.شوند

  :ناگهان پیتر به ادموند و لوسی گفت

.وقت تمام شده است !بیایید اینجا-

  :ادموند گفت

منظورت چیست؟ -

  :تسوزان که ظاهرا همه چیز را می دانست گف

.شان کنیمضباید عو ها، پشت درخت از این طرف، -

  :لوسی گفت

چی را عوض کنیم؟ -

  :سوزان گفت

.با این لباس ها در سکوي یک ایستگاه قطار انگلیسی مثل احمق ها به نظر می رسیم .لباس هایمان را !معلوم است -

  :ادموند گفت



.اما آن لباس هایمان در قصر کاسپین است -

  :گفت پیشاپیش همه در بیشه ي انبوه قدم برمی داشت،پیتر که هنوز 

.قبال ترتیب کارها داده شده است .امروز صبح به اینجا آورده شدند .همه چیز اینجاست .آنجا نیست!نه -

  :لوسی پرسید

پس امروز صبح اصالن داشت در این باره با تو و سوزان حرف می زد؟ -

  :پیتر با قیافه اي بسیار جدي گفت

چیزهایی بود که اصالن می خواست به من و سو  .نمی توانم همه را به شما بگویم . درباره ي خیلی چیز هاي دیگرو! بله

.بگوید چون ما دیگر به نارنیا برنخواهیم گشت

  :ادموند و لوسی با ناراحتی فریاد زدند

هرگز؟ -

  :پیتر پاسخ داد

مطمئن هستم منظورش این است که شما دو نفر روزي به  دست کم طبق حرف او، .شما دوتا به آنجا می روید! اوه -

.او می گوید ما دیگر خیلی بزرگ شده ایم .و نه من  نه سو،اام .اینجا برخواهید گشت

  :لوسی گفت

می توانی آن را تحمل کنی؟ .چه بدشانسی وحشتناکی !آه پیتر -



  :پیتر گفت

شما وقتی به آخرین نوبت خود  .فکر می کردم متفاوت استهمه چیز با آنچه  .راستش را بخواهی فکر می کنم بتوانم -

.لباس هایمان اینجاست .حاال زود باشید .رسیدید این را خواهید فهمید

و برگشتن ) که حاال دیگر چندان تمیز و مرتب هم نبودند(در آوردن لباس هاي سلطنتی و پوشیدن لباس هاي مدرسه

اما بقیه ي  .یکی دو تلماریایی بدجنس آنها را مسخره کردند .ودها تا حدي عجیب و ناخوشایند ب پیش همکالسی

 .ادموند شاه و ملکه لوسی برپا خواستند ملکه سوزان، موجودات همه هورا کشیدند و به افتخار پیتر شاه بزرگ،

و  بوسه هاي حیوانات، .بین آنها و دوستان قدیمیشان انجام شد )و پر اشک و آهی از سوي لوسی(خداحافظی پرشور

و البته  .و آخرین آغوش قلقلک آور و پشمالوي ترافل هانتر و دست دادن ترامپکین، آغوش خرس هاي شکم گنده،

بعد نوبت وداع زیبا و سخت با  .کاسپین شیپور را به سوزان تقدیم کرد که البته سوزان به او گفت شیپور را نگه دارد

و  و دست ادموند روي شانه هاي او، وزان روي شانه هایش بود،و پیتر چنان ایستاد که  دست س خود اصالن فرا رسید،

دست لوسی روي شانه هاي ادموند و دست اولین تلماریایی روي شانه هاي لوسی و به همین ترتیب صف درازي به 

چون بچه ها سه چیز را در یک  بعد لحظه اي فرا رسید که شرح آن خیلی مشکل است؛ .سوي آن درگاهی به راه افتاد

یکی دهانه ي غاري بود که به رنگ سبز و آبی خیره کننده ي جزیره اي در اقیانوس آرام گشوده می  .ان می دیدندزم

 بود در جنگل دوم فضاي باز پرعلفی .شد و تمام تلماریایی ها بعد از عبور از درگاهی باید در آنجا قرار می گرفتند

که ( اما سومی .و لکه هاي سفید گونه هاي کورکن رف اصالن،وتوله ها و جانوران و چشم هاي ژکنارنیا و چهره هاي 

منظره ي سطح سنگفرش خاکستري سکویی بود در یک ایستگاه روستایی و  ،)به سرعت دو منظره ي دیگر را بلعید

نیمکتی که چمدان ها دور و بر آن ریخته شده بود و همه ي آنها روي نیمکت چنان نشسته بودند که گویی هرگز از 

و در عین حال  منظره اي که لحظه اي پس از عبور از آن درگاهی،اندکی کسل کننده،-ن تکان نخورده اندروي آ



به نحوي  ناي ایستگاه قطار و آسمان انگلیس و ترم تابستانی اي که در پیش رویشان بود،شبا بوي آ برخالف انتظار،

  .خوشایند بود

  :پیتر گفت

.عجب ماجرایی از سرگذراندیم !خوب -

  :وند گفتادم

  .چراغ قوه ي تازه ام را در نارنیا جا گذاشتم !چه بد شد -
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