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 آخرین نبرد جلد هفتم نارنیا

 

 فصل اول

 بگیر کالدرونآنزدیک 

 

 

در آخرین روزهای نارنیا، در غربی ترین نقطه ی آن سوی پهنه ی فانوس و نزدیک به 

آبشار بزرگ، میمونی زندگی می کرد. او به قدری پیر بود که کسی به یاد نمی آورد از 

چه زمانی در آنجا ساکن شده. این میمون باهوش ترین، زشت ترین و چروکیده ترین 

 نید. میمونی بود که می توانید تصور ک

بود و در میان بلندترین شاخه های یک درخت تنومند، خانه ی  "شیفت"اسم او 

 چوبی کوچکی داشت که سقفش از برگ پوشیده شده بود.

ن قسمت از جنگل حیوانات سخنگو، انسان، کوتوله ها یا هر نوع موجود دیگر آدر 

فت زندگی می در همسایگی شی "پازل"بسیار کم زندگی می کردند. اما االغی به نام 

 کرد که با او دوست بود.

آنها می گفتند که دوست هستند، اما آن طور که داستان پیش می رود، شما هم می 

فهمید که پازل بیشتر خدمتکار شیفت بود تا دوست او. چون همه ی کارها را پازل 

  می کرد.

می کرد،  هنگامی که با هم به رودخانه می رفتند، شیفت َمشک های بزرگ را از آب پر

اما این پازل بود که آنها را تا خانه می برد. وقتی از شهرهای پایین دست رودخانه 

چیزی الزم داشتند، پازل بود که با سبدهای خالی بر پشتش به شهر می رفت و با 

سبدهای پر و سنگین برمی گشت. بهترین و خوشمزه ترین چیزهایی را که پازل می 

 آورد، شیفت می خورد! 
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می دانی پازل، من نمی توانم مثل تو علف و خار بخورم، پس "فت می گفت :چون شی

البته شیفت، "پازل همیشه می گفت : "بهتر است با چیزهای دیگر خودم را سیر کنم.

پازل هرگز شکایت نمی کرد، چون می دانست که شیفت خیلی از او  "البته. می فهمم.

محبت شیفت است که با او دوستی  باهوش تر است و فکر میکرد که اصال این نهایت

 می کند. 

پازل، "اگر زمانی پازل در مورد چیزی با او بحث می کرد، شیفت همیشه می گفت :

پازل  "من بهتر از تو می فهمم که چه کار باید کرد. تو می دانی که باهوش نیستی.

بعد  "نیستم، شیفت. این کامال درست است. من باهوش نیستم."همیشه می گفت :

 م آه می کشید و هر چه شیفت گفته بود، انجام می داد.ه

صبح یکی از نخستین روزهای سال، در کنار آبگیر کالدرون قدم می زدند. آبگیر 

کالدرون برکه ی بزرگی است که درست در زیر صخره های منتهای غربی نارنیا قرار 

یزد و رود نارنیا دارد. آبشار بزرگ با صدایی دایمی و رعدآسا و به داخل آن فرو می ر

در طرف دیگر آن در جریان است. آبشار، همیشه برکه را رقصان و کف آلود نگه می 

دارد. امواج دایره وار پیش می روند؛ چنان که گویی آب در جوشش است. البته نام 

برکه، )آبگیر کالدرون یا پاتیل( نیز به همین دلیل است. در اوایل بهار، هنگامی که 

ن برف باالی کوه های نارنیا در غرب وحشی که رودخانه از آن آبشار از آب شد

سرچشمه می گیرد، پر آب می شود، برکه بسیار لبریز و زنده است. آنها به آبگیر 

کالدرون نگاه می کردند که ناگهان شیفت با انگشت سیاه و استخوانی خود به چیزی 

 "نگاه کن! آن چیست؟"اشاره کرد و گفت :

 "می گویی؟ چی را"پازل گفت :

آن چیز زرد رنگی که االن از آبشار پایین آمد. نگاه کن! آنجاست، آنجا "شیفت گفت :

 "روی آب شناور است. باید بفهمیم چیست.

 "باید بفهمیم؟"پازل گفت :
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البته که باید بفهمیم. شاید چیز به درد بخوری باشد. مثل یک رفیق "شیفت گفت :

  "خوب بپر توی برکه و آن را بگیر و بیاور. بعد می توانیم خوب نگاهش کنیم.

 "بپرم توی برکه؟"پازل گوش های بلندش را تکان داد و گفت :

 "خب اگر تو نپری، چطور آن را بگیریم؟"میمون گفت :

اما، اما بهتر نیست خودت بروی؟ چون ... می دانی، تو می خواهی بفهمی ":پازل گفت 

آن چیست، اما برای من خیلی مهم نیست. در ضمن، تو دست داری. می فهمی؟ توی 

می توانی درست مثل یک انسان یا کوتوله چیزها را با دست محکم بگیری. من فقط 

 "سُم دارم.

فکر نمی کردم چنین حرفی بزنی. پازل جدی می گویی؟ هیچ وقت "شیفت گفت:

االغ که دید شیفت خیلی رنجیده است، با صدای  "واقعا از تو چنین انتظاری نداشتم.

 "چرا؟ مگر من چه حرف اشتباهی زدم؟ منظورم این بود که ..."بسیار آرامی گفت :

از من می خواهی به داخل آب بروم. انگار نمی دانی که میمون ها چه "میمون گفت :

ی ضعیفی دارند و چقدر راحت سرما می خورند! بسیار خب. من درون آب می  سینه

روم. همین حاال هم، در این باد بی رحم به اندازه ی کافی سردم است. اما درون آب 

صدای شیفت چنان به نظر می رسید  "می روم. شاید بمیرم. بعد تو ناراحت می شوی.

 که انگار می خواد گریه کند.

خواهش می کنم "ه نیمی عرعر می کرد و نیمی حرف می زد، گفت :پازل در حالی ک

این کار را نکن. خواهش می کنم این کار را نکن، خواهش می کنم. اصال چنین 

منظوری نداشتم. شیفت، واقعا منظور من این نبود. تو می دانی من چقدر احمق 

ی ضعیف تو را هستم و در یک زمان نمی توانم به بیش از یک موضوع فکر کنم. سینه 

فراموش کرده بودم. البته که من می روم. فکرش را هم نباید بکنی که خودت این کار 

 "را انجام دهی. شیفت به من قول بده که این کار را نمی کنی.
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شیفت قول داد و پازل پی تی کو پی تی کو کنان روی چهار پا با کنار لبه ی صخره 

به آب پیدا کند. گذشته از مسئله ی سرما،  ای آبگیر رفت تا جای مناسبی برای ورود

رفتن به درون آن آب خروشان و پرتالطم کار ساده ای نبود. پازل قبل از آن که 

تصمیم خود را بگیرد، یک دقیقه ای آنجا ایستاد و لرزید. اما در این موقع صدای 

 شاید بعد از این همه صحبت بهتر است خودم"شیفت از پشت سرش بلند شد و گفت :

  "این کار را بکنم، پازل.

 و وارد آب شد. "نه، نه. تو قول دادی. االن می روم."پازل با شنیدن این حرف گفت :

آب کف آلود تا صورت او را در میان گرفت، دهانش پر از آب شد و جلوی چشم هایش 

را گرفت. بعد کامال به زیر آب رفت. وقتی پس از چند ثانیه دوباره روی آب آمد، سر از 

قسمت دیگر آبگیر در آورده بود. بعد چرخش آب شروع شد. آب پازل را تندتر و تندتر 

می چرخاند و پیش می برد تا این که او را درست به زیر آبشار رساند. نیروی آب او را 

پایین کشید، بسیار پایین و عمق؛ طوری که فکر کرد هرگز نمی تواند تا وقتی که 

، نفسش را نگه دارد. وقتی سر از آب بیرون می آورد و دوباره سر از آب بیرون بیاورد

سرانجام به نزدیکی چیزی رسید که سعی می کرد آن را بگیرد، جریان آب آن را از او 

دور کرد و به زیر آب کشاند. نیروی آب آن را به اعماق برد. هنگامی که آن چیز بار 

پازل که تا حد مرگ خسته دیگر به روی آب آمد، از او بسیار دور شده بود. سرانجام 

بود و از سرما کبود و بی حس شده بود، موفق شد آن چیز را با دندان هایش بگیرد. در 

حالی که آن را در جلوی خود حمل می کرد و سُم های جلویش در آن گیر کرده بود 

)چون به بزرگی یک قالیچه ی بزرگ و سنگین و سرد و لجنی بود( آن را بیرون آورد و 

ل شیفت به زمین انداخت. در حالی که مثل موش آب کشیده شده بود و از در مقاب

سرما می لرزید، آنجا ایستاد و سعی کرد نفسی تازه کند. اما میمون اصال نگاهش نکرد 

یا حالش را نپرسید. میمون حسابی مشغول بود. چند بار دور آن چیز گشت، بعد آن را 

ا بویید. بعد چشم هایش از شرارت روی زمین پهن کرد و بهش دست کشید و آن ر

 "پوست شیر است."برقی زد و گفت :
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 "اوه، واقعا پوست شیر است؟"پازل بریده بریده گفت :

تعجب می کنم ... نمی دانم ... "شیفت که سخت در فکر فرو رفته بود، با خودش گفت :

 "نمی دانم.

ید دفن شود. باید او نمی دانم شیر بیچاره را چه کسی کشته است. با"پازل فورا گفت :

 "را به خاک بسپاریم.

اوه، شیر سخنگو نبوده نیازی نیست خودت را برایش به زحمت "شیفت گفت :

بیندازی. آن طرف آبشار، در غرب وحشی حیوان سخنگویی وجود ندارد. این باید 

 "پوست یک شیر وحشی کودن باشد.

قبل این شیر را در  این حرف از جهتی درست بود. یک شکارچی، یک آدم، چند ماه

جایی در باالی غرب وحشی کشته بود و پوست او را کنده بود. اما این موضوع به 

 ماجرای این داستان ارتباطی ندارد.

شیفت، فرقی نمی کند. آیا نباید حتی اگر پوست مال یک شیر وحشی "پازل گفت :

است مگر همه ی کودن هم باشد، آن را به نحو آبرومندانه ای دفن کنیم؟ منظورم این 

 "شیرها با ابهت نیستند؟ خودت که می دانی. منظورم را می فهمی؟

پازل فکرهای مختلف را به مغزت راه نده، چون می دانی فکر کردن کار "شیفت گفت :

 "تو نیست. ما از این پوست برای تو یک کت گرم زمستانی درست می کنیم.

. شبیه به ... منظورم این است که اوه، فکر نمی کنم از آن خوشم بیاید"االغ گفت :

 "ممکن است حیوانات دیگر فکر کنند که ... باید بگویم، احساس خوبی نمی کنم که ...

شیفت همانطور که مثل بقیه ی میمون ها خودش را از پایین به باال می خاراند، گفت 

 "در مورد چه صحبت می کنی؟":
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اس شیر این طرف و آن طرف برود، فکر می کنم اگر االغی مثل من در لب"پازل گفت :

 "به شیر بزرگ، جناب اصالن، بی احترامی شود.

خواهش می کنم بحث نکن. خری مثل تو از این مسائل چه می فهمد؟ "شیفت گفت :

پازل، می دانی که اصال درست فکر نمی کنی، پس چرا نمی گذاری من به جای تو فکر 

، با من رفتار نمی کنی؟ من فکر نمی کنم؟ چرا همانطور که من با تو رفتار می کنم

کنم که بتوانم هر کاری را انجام دهم. می دانم که تو در بعضی چیزها بهتر از من 

هستی. به همین دلیل بود که گذاشتم به آبگیر بروی. می دانستم که این کار را بهتر از 

نمی توانی، من انجام می دهی. چرا در مورد چیزهایی که من می توانم انجام دهم و تو 

نباید نوبت خودم را داشته باشم؟ آیا هیچ وقت اجازه ندارم کاری انجام دهم؟ منصف 

 "باش. مرا به حال خودم بگذار و برو.

 "اوه، بله، خب اگر تو این جوری فکر می کنی، البته."پازل گفت :

 بروی و ببینی 1بهتر است با یورتمه به پایین رودخانه ی چیپینگ فورد"شیفت گفت :

  "آنها پرتقال و موز دارند؟

 "اما شیفت من خیلی خسته ام."پازل با التماس گفت :

بله، اما تو حسابی خیس شده ای و سردت است. تو چیزی می خواهی "میمون گفت :

که گرمت کند. یک یورتمه ی آرام همان چیزی است که الزم داری. به عالوه، امروز در 

 پازل گفت که به آنجا خواهد رفت. البته "چیپینگ فورد بازار روز است.

                                                           
Chipping ford 1 
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شیفت به محض آنکه تنها شد، ورجه ورجه کنان گاهی روی دو پا و گاهی روی چهار 

دست و پا رفت تا رسید به درخت خودش. بعد، در حالی که مرتب زیر لب حرف می 

زد و می خندید، از شاخه ای به شاخه ای تاب خورد و به خانه ی کوچکش رفت. چون 

وشی بود، کوتوله ها خیاطی کردن را به او یاد داده بودند. او سوزن و نخ و میمون باه

قیچی بزرگی پیدا کرد. گلوله ی نخ )نخ خیلی کلفت بود و بیشتر به طناب شباهت 

 انگار که کرد باد چنان او لپ که طوری به –داشت تا به نخ( را در دهانش گذاشت 

 و داشت نگه هایش لب میان را سوزن – است دهانش در بزرگ شکالت تکه یک

سراغ  کشان کشان و آمد پاییین درخت از بعد. گرفت چپش ی پنجه با را قیچی

 پوست شیر رفت. بعد روی دو پا نشست و شروع به کار کرد.

خیلی زود فهمید که تنه ی پوست شیر برای پازل خیلی بزرگ است و گردن آن هم 

تنه را برید و از آن برای یقه ی گردن دراز خیلی کوتاه است. بنابراین قسمتی از پوست 

پازل استفاده کرد. بعد پوست سر را برید و یقه را میان سر و شانه دوخت. نخ را از دو 

طرف پوست رد کرد، به طوری که بشود آن را زیر سینه وشکم پازل گره زد. گاهی که 

ا کنجکاوی به پرنده ای از باالی سر او رد می شد، شیفت دست از کار می کشید و ب

باال نگاه می کرد. نمی خواست کسی ببیند که او چه می کند. اما هیچ یک از پرندگانی 

 که او دید، پرنده ی سخنگو نبودند، پس اهمیتی نداشت.

پازل غروب برگشت. او یورتمه نمی رفت، بلکه با ناراحتی و به کندی به شیوه ی االغ 

 ها حرکت می کرد.

بیا و "و دراز کشید. شیفت گفت : "نبود. خیلی خسته شدم.پرتقال و موز "او گفت :

 "کت پوست شیر زیبایت را بپوش.
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اوه، امان از آن پوست کهنه! صبح آن را می پوشم. امشب خیلی خسته "پازل گفت :

پازل تو نامهربانی. اگر تو خسته ای، پس من چه هستم؟ در تمام "شیفت گفت : "ام.

می گشتی و خوش بودی، من به شدت کار می کردم  طول روز، وقتی که تو در آن دره

تا برای تو کت بدوزم. پنجه های من به قدری خسته اند که نمی توانم این قیچی را 

نگه دارم. آن وقت تو حتی تشکر هم نمی کنی. حتی به کت نگاه هم نمی کنی، توجه 

 "نمی کنی ...

. من بد کردم. البته که شیفت عزیزم، خیلی متاسفم"پازل به سرعت بلند شد و گفت :

دوست دارم آن را بپوشم. فکر کنم معرکه شده است. زود باش آن را به تن من امتحان 

 "کن، خواهش می کنم.

پوست بسیار سنگین بود اما شیفت سرانجام  "خب، پس صاف بایست."میمون گفت :

یر بدن پازل پس از تالش فراوان آن را بلند کرد و به االغ پوشاند. او تنه ی لباس را ز

گره زد، پاها را به پاهای پازل و دم را به دمش محکم کرد. از سوراخ دهان شیر، بخش 

بزرگی از بینی و صورت پازل پیدا بود. کسی که قبال شیر دیده بود، پس از لحظه ای 

متوجه می شد که او شیر نیست. اما اگر کسی که قبال هرگز شیر ندیده بود و به پازل 

گاه می کرد، او را با شیر اشتباه می گرفت؛ البته در صورتی که زیاد به در پوست شیر ن

او نزدیک نمی شد و نور هم کم بود و پازل هم عرعر نمی کرد و با سُم های خود 

 صدایی در نمی آورد

عالی شدی، عالی. حاال هر کس تو را ببیند، فکر می کند که خود شیر "میمون گفت :

 "بزرگ، اصالن هستی.

 "خیلی وحشتناک است."فت :پازل گ

 "وحشتناک نیست. آنها هر چه تو بگویی، انجام می دهند."شیفت گفت :

 "اما من نمی خواهم به آنها چیزی بگویم."پازل گفت :
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 آخرین نبرد جلد هفتم نارنیا

به کارهای خوبی فکر کن که ما میتوانیم انجام دهیم. می دانی، تو مرا "شیفت گفت :

ی مناسبی که باید بدهی فکر می داری تا به تو بگویم چه کار کنی. من به دستورها

کنم. همه از ما اطاعت خواهند کرد؛ حتی خود پادشاه. ما همه چیز را در نارنیا درست 

 "می کنیم.

 "اما مگر االن همه چیز درست نیست؟"پازل گفت :

 "چی! وقتی پرتقال یا موز نیست، همه چیز درست است؟"شیفت فریاد زد :

افراد زیادی نیستند ... فکر نمی کنم غیر از تو  خب، می دانی در حقیقت"پازل گفت :

 "کس دیگری باشد که آن چیزها را بخواهد.

 "موضوع قند هم هست."شیفت گفت :

 "هوم، بله اگر قند بیشتر بود، بهتر می شد."خر گفت :

خب، پس موضوع حل شد. تو وانمود می کنی که اصالن هستی و من "میمون گفت :

 "ی.به تو می گویم که چه بگوی

نه، نه، نه. این حرف های وحشتناک را نزن. شیفت، این کار درست "پازل گفت :

نیست. ممکن است من خیلی باهوش نباشم، اما این را که می فهمم! اگر اصالن واقعی 

 "پیدا شود چه بالیی بر سر ما خواهد آمد؟

ما فکر کنم خیلی خوشش بیاید. شاید او مخصوصا پوست شیر را برای "شیفت گفت :

فرستاده است تا ما بتوانیم کارها را درست کنیم. اما او هرگز پیدایش نمی شود. این 

 "روزها پیدایش نمی شود.

در همان لحظه، درست باالی سر آنها صدای رعد بزرگی به گوش رسید و زلزله ی 

کوچکی زمین را لرزاند. هر دو حیوان تعادل شان را از دست دادند و با صورت به زمین 

 دند.افتا
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این ... این یک "پازل به محض آنکه توانست صحبت کند، نفس نفس زنان گفت :

عالمت، یک هشدار است. می دانستم که کار خیلی خیلی بدی انجام می دهیم. زود 

 "این پوست بدشگون را از تن من دربیاور.

نه، نه. این عالمت دیگری است. "میمون که مغزش به سرعت کار می کرد، گفت :

االن می خواستم بگویم که اگر به قول تو اصالن واقعی بخواهد ما این کار را همین 

بکنیم، رعد و زمین لرزه ای برای ما می فرستد. نوک زبانم بود، اما خود عالمت زودتر 

از کلمات من رسید. پازل، تو دیگر باید این کار را انجام دهی. خواهش می کنم بیش از 

این چیزها را نمی فهمی. االغ ها از نشانه ها چه می این بحث نکن. تو می دانی که 

 "فهمند؟
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 آخرین نبرد جلد هفتم نارنیا

 فصل دوم

 بی احتیاطی پادشاه

حدود سه هفته بعد، آخرین پادشاه نارنیا زیر درخت بلوطی نشسته بود. این درخت 

 کنار درِ کلبه ی شکار او روییده بود.

ماند. کلبه، ساختمان در هوای دلپذیر بهار، پادشاه اغلب حدود ده روز در اینجا می 

کاهگلی محقری بود که نزدیک پهنه ی فانوس و کمی باالتر از محل تالقی دو روز قرار 

داشت. او عاشق این بود که در سادگی و آرامش، به دور از دولت و شکوه و جالل 

شاه بود و حدود بیست،  " 2تیریان"پایتخت کایر پاراول در آنجا زندگی کند. نام او 

سال داشت. چهارشانه و قوی هیکل بود و بدنی عضالنی داشت، اما ریش  بیست و پنج

 هایش هنوز کامال در نیامده بود. چشمانی آبی و چهره ای بی باک و معصوم داشت.

، اسب تک شاخ، کس دیگری "3جوِل"در آن صبح بهاری به جز دوست بسیار عزیزش 

تند و در جنگ ها جان یکدیگر همراه او نبود. آنها مثل دو برادر یکدیگر را دوست داش

را نجات داده بودند. این حیوان اشرافی، در حالی که گردنش را خم کرده بود و شاخ 

آبی خود را به سفیدی شیری رنگ پهلویش می مالید، نزدیک صندلی پادشاه ایستاده 

جول، امروز نمی توانم هیچ کار یا ورزشی بکنم. به جز این اخبار "بود. پادشاه گفت :

 "یب، نمی توانم به چیز دیگری فکر کنم. فکر می کنی امروز خبر دیگری بشنویم؟عج

اعلیحضرت، اگر این اخبار واقعی باشند، عجیب ترین اتفاق های دوران ما "جول گفت :

 "یا دوران پدران ما یا پدربزرگان ما هستند.

                                                           
King Tirian 2 

Jewel the unicorn 3 
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 آخرین نبرد جلد هفتم نارنیا

ه پیش غیر از واقعیت چه چیز دیگری می تواند باشد؟ حدود یک هفت"پادشاه گفت :

بود که برای اولین بار پرندگانی که از باالی سر ما پرواز می کردند، گفتند که اصالن 

اینجاست، اصالن دوباره به نارنیا آمده است. بعد از آن سنجاب ها بودند. آنها او را 

گوزن آمد و  "4استاگ"ندیده بودند، اما گفتند که او به طور قطع در جنگل است. بعد 

های خودش از فاصله ی دور، در نور مهتاب و در منطقه ی پهنه ی گفت که با چشم 

فانوس، او را دیده است. بعد، آن مرد ریشوی سیه چرده، بازرگان کالرمنی رسید. مردم 

کالرمن به اندازه ی ما به اصالن توجه نمی کنند، اما آن مرد بدون هیچ شک و 

رکن آمد. او هم اصالن را گو "5باجر"تردیدی از این موضوع حرف می زد. دیشب هم 

 "دیده بود.

اعلیحضرت، در واقع من همه را باور می کنم. اگر اینطور به نظر نمی "جول گفت :

رسد، فقط برای این است که شادی من بیشتر از آن است که بگذارد باورم را نشان 

 "دهد. این موضوع شگفت انگیزتر از آن است که بشود باور کرد.

بله، بسیار فرارتر از "ید و در حالی که از شوق می لرزید، گفت :پادشاه آه بلندی کش

 "همه ی آن چیزی است که در تمام زندگی ام آرزو داشتم.

گوش "جول سرش را به سمتی گرداند و گوش هایش را تیز و راست کرد و گفت :

 "کن.

 "صدای چیست؟"پادشاه پرسید :

می تازد؛ یک اسب خیلی  اعلیحضرت، صدای سُم است. اسبی چهارنعل"جول گفت :

 "باشد. نگاه کن، دارد می آید. 6سنگین. باید یک سنتور

                                                           
Stag 4 

Badger 5 

Centaurs 6  ی انسان و پایین تنه ی اسب(  باالتنه)حیوانی افسانه ای با 
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 آخرین نبرد جلد هفتم نارنیا

یک سنتور بزرگ ریش طالیی که پیشانی انسانی و پهلوهای شاه بلوطی رنگ اسبی 

اش عرق کرده بود، به سرعت پیش پادشاه رفت و سپس ایستاد. سنتور تعظیم کرد و با 

 "ادشاه.سالم پ"صدایی شبیه به صدای گاو نر گفت :

آهای، یک کاسه "پادشاه، در حالی که به در کلبه ی شکار نگاه می کرد، گفت :

. وقتی نفس تازه کردی، پیغامت "رون ویت"نوشیدنی برای سنتور نجیب. خوش آمدی 

 "را برای ما بگو.

پسربچه ای از کلبه بیرون آمد. در دستانش، کاسه ی چوبی بزرگی بود که کنده کاری 

اعلیحضرت، ". پسر آن را به سنتور داد. او کاسه را باال برد و گفت :های عجیبی داشت

 "ابتدا برای اصالن و حقیقت و سپس برای بزرگی و عظمت شما می نوشم.

 ی کاسه و سرکشید الرجعه – بود کافی نیرومند مرد شش برای که –او نوشیدنی را 

 .داد پسربچه به را خالی

آیا خبرهای بیشتری از اصالن برای ما آورده بسیار خب، رون ویت، "پادشاه گفت :

 "ای؟

اعلیحضرت، "رون ویت که خیلی موقر به نظر می رسید و کمی اخم کرده بود، گفت :

می دانید که زمان درازی است زندگی می کنم و ستارگان را مطالعه کرده ام. زیرا ما 

ری زندگی سنتورها نسبت به انسان ها و حتی نسبت به شما تک شاخ ها مدت بیشت

 می کنیم.
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چنین چیزهای وشحتناکی که از آغاز امسال در آسمان ها دیده ام، در تمام عمرم 

هرگز ندیده بودم. ستارگان هیچ چیزی از آمدن اصالن، یا صلح و شادی نمی گویند. با 

علمی که دارم، می دانم پانصد سال است که پیوستگی ستارگان چنین منحوس نبوده. 

م و به اعلیحضرت هشدار دهم که بالی عظیمی بر نارنیا سایه تصمیم داشتم بیای

افکنده است. اما دیشب این شایعه به گوشم رسید که اصالن در نارنیاست. اعلیحضرت، 

این قصه را باور نکنید. او نمی تواند اینجا باشد. ستارگان هرگز دروغ نمی گویند، اما 

واقعا به نارنیا می آمد، آسمان آن را انسان ها و حیوانات دروغ می گویند. اگر اصالن 

پیشگویی می کرد. اگر واقعا می آمد، ستارگان به افتخار او گرد هم جمع می شدند. 

 "این دروغ است.

و در حالی که دستش را ناخودآگاه روی دسته ی  "دروغ!"پادشاه با خشم گفت :

دنیا جرئت می  کدام موجود در نارنیا یا در همه ی"شمشیرش می گذاشت، ادامه داد :

 "کند در چنین موضوعی دروغ بگوید؟

جناب پادشاه، این را نمی دانم. اما می دانم که دروغگویان روی زمین "سنتور گفت :

 "هستند. در میان ستارگان دروغگویی وجود ندارد.

نمی دانم، ممکن نیست اصالن نیاید، هر چند همه ی ستارگان پیشگویی "جول گفت :

او بنده ی ستارگان نیست، به وجود آورنده ی آنهاست. مگر در  دیگری کرده باشند.

 "همه ی داستان های قدیمی نگفته اند که او یک شیر اهلی نیست؟

گفته اند، گفته اند جول. درست با همین کلمات )نه یک شیر اهلی( در "پادشاه گفت :

 "بسیاری از افسانه ها آمده است.

خواست مشتاقانه چیزی به پادشاه بگوید، اما  رون ویت دستش را باال برده بود و می

هر سه با شنیدن صدای شیونی که هر لحظه نزدیک تر می شد، به سمت صدا 

برگشتند. جنگل در سمت غرب آنها، به قدری انبوه بود که هنوز نمی توانستند ببینند 

 چه کسی می آید. اما خیلی زود این کلمات را شنیدند:
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رادران و خواهران من! وای بر درختان مقدس! جنگل ویران وای، وای، وای! وای بر ب"

می شود. تبر علیه ما کار می کند. ما را به زمین می اندازند. درختان بزرگ به زمین 

 "می افتند، می افتند، می افتند.

در این هنگام او از میان درختان بیرون آمد. شبیه به یک زن بود، اما به قدری بلند 

سنتور می رسید و به درخت نیز شبیه بود. اگر تا به حال یک  قامت که سرش به سر

ندیده باشید، توصیف آن سخت است، اما اگر دیده باشید او را از رنگ،  7پری جنگل

صدا و موهای متفاوتش تشخیص می دهید. پادشاه تیریان و دو حیوان دیگر بی درنگ 

رت! به فریادمان برس. عدالت اعلیحض"فهمیدند که او پری درخت راش است. او گفت :

از مردمت حمایت کن. در پهنه ی فانوس، ما را قطع می کنند. تاکنون چهل تنه ی 

پادشاه از جا پرید و در حالی که "تناور از برادران و خواهرانم را بر زمین انداخته اند.

بانو چه گفتی! درختان پهنه ی فانوس را "شمشیرش را بیرون می کشید، فریاد زد :

کنند؟ کشتار درختان سخنگو؟ چطور جرئت می کنند؟ چه کسی جرئت می قطع می 

 "کند؟ به اصالن سوگند که ...

پری جنگل چنان از درد لرزید که انگار زیر ضربه های متوالی است و بریده بریده گفت 

بعد ناگهان به کناری افتاد. انگار ناگهان هر دو پایش را قطع کردند. در  "آی، آی ...":

دیدند که جسد او روی علف افتاد و بعد ناپدید شد. آنها می دانستند چه یک لحظه 

 اتفاقی افتاده است. جایی کیلومترها دورتر، درخت او را قطع کرده بودند.

اندوه و غم پادشاه به قدری عظیم بود که برای لحظه ای نتوانست صحبت کند، بعد 

رودخانه برویم و جنایتکارانی دوستانف بیایید. باید با آخرین سرعت ممکن به "گفت :

 "را که چنین کرده اند، پیدا کنیم. یکی شان را هم زنده نخواهم گذاشت.

 "با کمال میل اعلیحضرت."جول گفت :

                                                           
Dryad .7  ( پری جنگلی ر اساطیر یونان )د 
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اعلیحضرت، حتی در خشم به موقع و درست خود بسیار محتاط "اما رون ویت گفت :

دره باشند، ما  باشید. کارهای عجیبی در جریان است. اگر شورشیان مسلح رد باالی

 "سه نفر برای مقابله با آنها کم هستیم. اگر مایلید کمی صبر کنید ...

حتی لحظه ای صبر نخواهم کرد. اما هنگامی که من و جول پیش می "پادشاه گفت :

رویم، تو به تاخت به کایر پاراول برو. انگشتر مرا به عنوان نشانه همراهت ببر و تعدادی 

نگو و ده کوتوله )که همگی کماندار باشند( و یکی دو سرباز مسلح، سگ های سخ

 "پلنگ و غول پاسنگی را با نهایت سرعت نزد من بیاور.

و بی درنگ به سوی شرق به سمت پایین دره  "اطاعت اعلیحضرت."رون ویت گفت :

 تاخت.

پادشاه با گام های بلند قدم بر می داشت. گاهی زیر لب با خودش غرغر می کرد و 

مشت هایش را گره می کرد. جول در کنار او راه می رفت و چیزی نمی گاهی نیز 

گفت. به جز طنین زنگ ضعیف زنجیر طالیی گرانبهایی که از گردن تک شاخ آویزان 

 بود و صدای دو پا و چهار سُم، صدای دیگری به گوش نمی رسید.

را دور  خیلی زود به رودخانه رسیدند و از جایی که جاده پوشیده از چمن بود، آن

زدند. آب در سمت چپ و جنگل در سمت راست آنها بود. به زودی به محلی رسیدند 

 که زمین ناهموارتر می شد و جنگل انبوه تا لبه ی آب کشیده شده بود. 

جاده )یعنی آنچه که از آن مانده بود( از ساحل جنوبی رودخانه می گذشت و آنها 

ه عبور کنند. آب تا زیر بغل تیریان بود، اما مجبور بودند برای رسیدن به آن، از رودخان

جول که چهار پا داشت و بنابراین با ثبات تر بود، در سمت راست او قرار گرفت تا 

نیروی جریان آب را بشکند. تیریان بازوی خود را به دور گردن قوی تک شاخ حلقه 

ن بود که کرد و هر دو به سالمت از رودخانه گذشتند. پادشاه هنوز به قدری خشمگی

متوجه سردی آب نشد. او به محض آن که به کناره ی رودخانه رسید، شمشیرش را با 

 تنها قسمت خشک لباسش )یعنی سر شانه ها( به دقت خشک کرد.
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آنها به سمت شرق می رفتند. رودخانه در سمت راست و پهنه ی فانوس، درست پشت 

ند که ناگهان ایستادند و هر دو سرشان قرار داشت. هنوز چند کیلومتر بیشتر نرفته بود

 "نگاه کن!"و جول گفت : "اینجا چه خبر است؟"همزمان حرف زدند. پادشاه گفت :

 "یک قایق است."پادشاه تیریان گفت :

و قایق بود. شش تنه ی باشکوه درخت را که همگی به تازگی قطع شده و شاخه های 

قایقی ساخته بودند. قایق به  شان بریده شده بود، با تسمه به یکدیگر بسته و با آن

نرمی به سمت پایین رود در حرکت بود. در جلوی قایق یک موش آبی ایستاده بود که 

 با چوب بلندی آن را هدایت می کرد.

 "هی! موش آبی! چه کار می کنی؟"پادشاه فریاد زد :

 می کاله با داشت سر بر کاله اگر که کاری –موش دستش را کنار گوشش گذاشت 

 به تا برم می رودخانه پایین به را درخت های کنده اعلیحضرت،": گفت و – کرد

 ".بفروشم ها کالرمن

کالرمن ها! منظورت چیست؟ چه کسی دستور داده است این درخت "تیریان غرید : 

 "ها را قطع کنید؟

جریان رود در آن وقت سال به قدری تند بود که تا پادشاه این حرف را بگوید، قایق به 

از او و جول فاصله گرفته بود. اما موش آبی سرش را به طرف آنها گرداند و فریاد  آرامی

او سخنان دیگری هم گفت،  "اعلیحضرت، به فرمان شیر. به فرمان شخص اصالن."زد :

 اما آنها نشنیدند.

پادشاه و تک شاخ به یکدیگر خیره شدند. به نظر می رسید آنها  در اینجا بیشتر از هر 

اصالن، اصالن. "ترسیده اند. سرانجام پادشاه با صدایی بسیار آهسته گفت : نبرد دیگری

آیا حقیقت دارد؟ آیا او درخت های مقدس را قطع می کند و پریان جنگل را می 

 "کشد؟
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 "مگر آن که پری های جنگل کار خیلی بدی انجام داده باشند ..."جول زیر لب گفت :

 "کالرمن! آیا ممکن است؟اما فروش آنها به اهالی "پادشاه گفت :

 "نمی دانم، او یک شیر اهلی نیست."جول با درماندگی گفت :

خب، ما باید به سفر ادامه بدهیم و ببینیم چه ماجراهایی برای "سرانجام پادشاه گفت :

 "مان اتفاق می افتد.

 "اعلیحضرت، این تنها راهی است که برای ما باقی مانده."تک شاخ گفت :

آن لحظه نفهمیدند که تنها رفتن آنها چه کار احمقانه ای است. به او و پادشاه در 

قدری خشمگین بودند که نمی توانستند درست فکر کنند. اما این تصمیم شتابزده ی 

 آنها، حوادث ناگوار بسیاری به وجود آورد.

ناگهان پادشاه کامال به سوی گردن دوست خود خم شد، سرش را پایین آورد و گفت 

چیزی در انتظار ماست؟ افکار وحشتناکی در ذهنم موج می زند. کاش می جول، چه ":

 "مردیم و چنین روزی را نمی دیدیم.

بله، ما بیش از حد زندگی کرده ایم. بدترین حوادث دنیا در دوره ی ما "جول گفت :

 "اتفاق افتاده است.

ته بود که آنها چند دقیقه ای ایستادند و بعد به راه خود ادامه دادند. چیزی نگذش

صدای پی در پی ضربات تبر را بر تنه ی درختان شنیدند. اما چون سرباالیی تندی 

مقابل شان بود، هنوز چیزی نمی دیدند. به باالی سرباالیی که رسیدند، توانستند پهنه 

 ی فانوس را ببینند. با دیدن آن رنگ پادشاه پرید.
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هایی از طال و نقره در آن درست در وسط آن جنگل قدیمی )جنگلی که زمانی درخت 

روییده بود و کودکی از جهان ما، زمانی در آن درخت نگهبان کاشته بود( گذرگاه 

وسیعی باز شده بود، مسیری زشت شبیه به یک بریدگی بد در سطح زمین، پر از 

شیارهای گل آلودی که درخت های قطع شده را از آنجا تا رودخانه کشانده بودند. 

می کردند. صدای ناگهانی و بلند ضربات به گوش می رسید. اسب جمعیت زیادی کار 

ها با تالش و زحمت بسیار تنه های درخت را می کشیدند. اولین چیزی که مورد توجه 

پادشاه و تک شاخ قرار گرفت، این بود که حدود نیمی از افراد آن جمعیت، حیوانات 

که آنها انسان های موبور سخنگو نبودند، بلکه انسان بودند! مورد بعدی این بود 

نارنیایی نبودند! آنها آدم های ریشوی تیره پوست کالرمن بودند؛ همان کشور بزرگ و 

وحشی که در آن سوی آرکنلند در میان صحرا به سمت جنوب قرار داشت. البته 

دلیلی وجود نداشت که یکی دو کالرمنی به عنوان تاجر یا سفیر در نارنیا دیده نشوند. 

روزها نارنیا و کالرمن در صلح بودند. اما تیریان نمی توانست بفهمد چرا تعداد زیرا آن 

زیادی از آنها آنجا هستند و چرا درخت های جنگل نارنیا را قطع می کنند. او 

شمشیرش را محکم تر در دست گرفت و شنلش را روی بازوی چپش انداخت. به 

 سرعت پایین رفتند و به میان آن مردان رسیدند.

مرد کالرمن، سوار بر اسبی بودند که کنده ی درختی به آن بسته شده بود. به  دو

 محض آنکه پادشاه به نزدیکی آنها رسید، تنه ی درخت میان گل ها گیر کرد.

کالرمن ها که شالق های شان را تکان می دادند و تازیانه می زدند، فریاد کشیدند 

 "تکان بخور پسرک تنبل! بِکش، خوک تنبل!":

 ب با تمام نیرو تالش می کرد. چشم هایش قرمز شده بود و کف به دهان آورده بود.اس
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و به طور بی رحمانه ای او را  "جانور کودن تنبل، کار کن."یکی از کالرمن ها فریاد زد :

شالق زد. در این موقع بود که اتفاق بسیار وحشتناکی افتاد. تا آن زمان، تیریان فکر 

لرمن ها سوار بودند، اسب های خودشان است؛ حیواناتی می کرد اسب هایی که کا

گنگ و کودن شبیه به اسب های جهان ما. او با این که متنفر بود که حتی از یک 

اسب الل بیش از حد کار بکشند، در آن لحظه بیشتر به کشتار درخت ها فکر می کرد. 

نگو و آزاد هرگز به فکرش هم نرسیده بود کسی جرئت کند به یکی از اسب های سخ

نارنیا افسار ببندد، چه برسد به این که او را تازیانه بزند. اما تا آن ضربه ی وحشیانه زده 

احمق ظالم! نمی بینی که همه ی "شد، اسب روی دو پا بلند شد و ناگهان گفت :

 "تالشم را می کنم؟

به محض این که جول و تیریان فهمیدند آن اسب از اسب های نارنیایی خودشان 

ست، چنان خشمی وجودشان را فرا گرفت که نفهمیدند چه می کنند. شمشیر پادشاه ا

باال و شاخ تک شاخ پایی رفت و با هم به جلو هجوم بردند. لحظه ی بعد، هر دو 

کالرمن مرده بودند؛ یکی با شمشیر تیریان سر از بدنش جدا شده بود و قلب دیگری با 

 شاخ جول سوراخ شده بود.
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 مفصل سو

 دوران شکوه و عظمت میمون

 

سرورم، سرورم، این "تیریان همانطور که شتابزده طناب ها را پاره می کرد، گفت :

بیگانه ها چگونه تو را به اسارت در آورده اند؟ آیا نارنیا تسخیر شده است؟ جنگی رخ 

 "داده؟

اوست. نه، اعلیحضرت، اصالن اینجاست. همه به فرمان "اسب نفس نفس زنان گفت :

 "اصالن دستور داده است ...

تیریان سرش را باال آورد و دید که کالرمن  "پادشاه، خطر، مواظب باش!"جول گفت :

ها در میان تعداد کمی حیوان سخنگو از هر سو به طرف آنها می آیند. آن دو مرد 

بدون کوچک ترین صدایی کشته شده بودند، بنابراین لحظه ای طول کشیده بود تا 

ن بفهمند چه اتفاقی افتاده است. اما حاال دیگر فهمیده بودند. اغلب آنها دیگرا

 شمشیرهای برهنه در دست داشتند.

 "زود. بپر پشت من."جول گفت :

پادشاه با پاهای باز روی دوست قدیمی اش پرید و تک شاخ، بی درنگ برگشت و به 

مرتبه تغییر جهت تاخت دور شد. به محض آن که از دید دشمنان خارج شدند، دو سه 

اعلیحضرت، "دادند. جول از نهر آبی گذشت و بی آن که سرعتش را کم کند، فریاد زد :

 "کجا بروم؟ به کایر پاراول؟

از پشت تک شاخ پایین  "همین جا بایست دوست من. بگذار پیاده شوم."تیریان گفت :

 "جول، ما کار وحشتناکی کردیم."آمد و مقابل او ایستاد و گفت :

 "خیلی عصبانی شده بودیم."گفت :جول 
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اما آنها مسلح نبودند و ما بی آن که به مبارزه دعوت شان کنیم، به آنها "تیریان گفت :

 "پریدیم. آه، وحشتناک است. جول، ما قاتلیم. دیگر بی آبرو شدم.

در ضمن، اسب گفت "جول سرش را پایین انداخت. او هم شرمنده بود. پادشاه گفت :

دستور اصالن بوده. موش هم همین را گفت. همه گفتند که اصالن که اینها به 

 "اینجاست. اگر واقعا اینجا باشد چه؟

اما اعلیحضرت، چطور ممکن است اصالن چنین دستورهای وحشتناکی "جول گفت :

 "بدهد؟

او یک شیر اهلی نیست. چطور باید بدانیم که او چه می کند؟ ما که "تیریان گفت :

یم. جول، من برمی گردم. خودم و شمشیرم را تسلیم کالرمن ها خودمان جنایت کار

می کنم و از آنها می خواهم مرا نزد اصالن ببرند. بگذار او عدالت را در مورد من اجرا 

 "کند.

 "با این کار به استقبال مرگ می روی."جول گفت :

تی فکر می کنی اگر اصالن مرا به مرگ محکوم کند، برای من اهمی"پادشاه گفت :

دارد؟ این که مهم نیست، اصال مهم نیست. مرگ بهتر است یا زندگی در این ترس و 

وحشت که اصالن آمده و مثل آن اصالنی نیست که به آن اعتقاد داشتیم و منتظرش 

 "بودیم؟ انگار روزی خورشید طلوع کند و سیاه باشد.

با توست، می دانم. یا مثل این که آب بنوشی و آب خشک باشد. حق "جول گفت :

 "اعلیحضرت. این به معنی پایان همه چیز است. بیا برویم و خودمان را تسلیم کنیم.

 "الزم نیست هر دو برویم."تیریان گفت :

به خاطر محبتی که به هم داریم، بگذار با تو بیایم. اگر تو کشته شوی "تک شاخ گفت :

 "و اصالن، اصالن نباشد، دیگر چه زندگی ای خواهم داشت؟
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 در حالی که به تلخی می گریستند، با هم برگشتند. آنها

به محض آن که به محل کار افراد رسیدند، کالرمن ها فریادی کشیدند و در حالی که 

سالح به دست داشتند، به طرف آنها هجوم آوردند. اما پادشاه دسته ی شمشیرش را 

حترام گشته ام، من که پادشاه نارنیا بودم و اینک بی ا"به طرف آنها گرفت و گفت :

 "خودم را به عدالت اصالن تسلیم می کنم. مرا نزد او ببرید.

 "من هم تسلیم می شوم."جول گفت :

بعد، سیاه پوستانی که بوی سیر و پیاز می دادند و چشم های سفیدشان به طور 

وحشتناکی در چهره های قهوه ای رنگ شان برق می زد، اطراف آنها حلقه زدند. آنها 

گردن جول انداختند، شمشیر پادشاه را گرفتند و دست های او را از پشت طنابی به 

بستند. یکی از کالرمن ها که به جای دستار، کالهخود داشت و به نظر می رسید 

فرمانده است، تاج طالیی تیریان را از روی سرش قاپید و با عجله میان لباس خود 

لی هدایت کردند که مکانی بزرگ و پنهان کرد. زندانی ها را از سرباالیی جاده به مح

صاف بود. این چیزی بود که زندانی ها دیدند: در وسط این مکان صاف که باالترین 

نقطه ی تپه بود، کلبه ی کوچکی قرار داشت که شبیه به اصطبل بود و سقفی کاهگلی 

 داشت. در کلبه بسته بود. روی علف های مقابل در کلبه، میمونی نشسته بود. تیریان و

جول که انتظار داشتند اصالن را ببینند و هنوز چیزی درباره ی میمون نشنیده بودند، 

 از دیدن میمون خیلی تعجب کردند. 
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میمون تغییر قیافه داده بود، اما نسبت به زمانی که کنار برکه کالدرون زندگی می 

قرمز روشن کرد، بسیار زشت تر شده بود، زیرا تغییر لباس داده بود. او ژاکتی به رنگ 

پوشیده بود که اصال اندازه اش نبود؛ زیرا آن را برای یکی از کوتوله ها دوخته بودند. 

پنجه های پایش در دمپایی جواهر نشانی بود که به خوبی در پنجه هایش قرار نمی 

گرفتند. زیرا همانطور که می دانید، پنجه های پای میمون واقعا شبیه به دست است. 

تاج کاغذی گذاشته بود. کنار او مقدار زیادی میوه ی مغزدار بود بر سرش چیزی مثل 

که با دست و دندان خود آنها را می شکست و پوست شان را تُف می کرد. او مدام 

ژاکت قرمزش را باال می زد تا خود را بخاراند. حیوانات سخنگوی زیادی رو به رویش 

 بهت زده بودند.ایستاده بودند. تقریبا همه ی آنها به شدت نگران و 

 وقتی فهمیدند زندانی ها چه کسانی هستند، همگی آه و ناله کردند.

ارباب شیفت، سخنگوی اصالن، زندانی ها را به حضورتان می "فرمانده کالرمن گفت :

، از 8آوریم. ما با مهارت و شجاعت خودمان و بنا به اراده و اجازه ی خداوند بزرگ تاش

 "ار را زنده دستگیر کردیم.جان گذشتیم و این دو جنایتک

آنها شمشیر پادشاه را برداشتند و با  "شمشیر آن مرد را به من بدهید."میمون گفت :

تسمه ی شمشیر و دیگر چیزهای آن به میمون دادند. میمون آن را به دور گردن خود 

 انداخت و با این کار قیافه اش خنده دار تر از همیشه شد.

بعد به آن "میوه را به طرف دو زندانی تف می کرد، گفت :میمون در حالی که پوست 

رسیدگی خواهیم کرد. باید به امور دیگر بپردازم. آنها منتظر شوند. حاال همه به حرف 

های من گوش دهید. اولین چیزی که می خواهم بگویم درباره ی دانه هاست. رییس 

 "کجاست؟ 9سنجاب ها

                                                           
Tash 8 

Headsquirrel 9ح 
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اینجا هستم "ظیم کوچکی کرد و گفت :سنجاب سرخ جلو آمد و با حالتی عصبی تع

 "عالیجناب.

آه تو هستی، درست است؟ حاال به من گوش کن. "میمون با نگاهی تند و زننده گفت :

من ... یعنی اصالن دانه های مغزدار بیشتری می خواهد. اینها که آورده اید، اصال کافی 

ید تا قبل از غروب آفتاب نیست. باید بیشتر بیاورید. شنیدی؟ دو برابر، خیلی بیشتر. با

 "فردا، دانه ها اینجا باشند. هیچ کدام شان نباید خراب یا ریز باشند.

موج شکایت و وحشت بقیه ی سنجاب ها را فرا گرفت. رئیس سنجاب ها به خودش 

لطفا اگر ممکن است خود اصالن با ما در این مورد صحبت کند. "جرئت داد و گفت :

 "ینیم.اگر اجازه بدهید، او را بب

 ای دقیقه چند و کند لطف امشب است ممکن. ندارید اجازه شما خب،"میمون گفت :

 را او توانید می وقت آن –ندارید  را آن لیاقت شما بیشتر که چند هر – بیاید بیرون

 را اش حوصله شان های سوال با و شوند جمع دورش همه که خواهد نمی اما. ببینید

 آن اگر البته گفت؛ خواهید من طریق از بگویید، او به خواهید می چه هر. ببرند سر

 شما است بهتر حال عین در. بشوم او مزاحم که باشد داشته را این ارزش موضوع

اب ها بروید و دانه ها را آماده کنید و مطمئن شوید که تا غروب فردا اینجاست، سنج

 "در غیر این صورت مجازات خواهید شد.

فرار گذاشتند که انگار سگ دنبال شان کرده است. این فرمان سنجاب ها چنان پا به 

جدید برای آنها خبر وحشتناکی بود. تقریبا تمام دانه هایی که آنها با دقت برای 

زمستان ذخیره کرده بودند، خورده شده بود. از آن مقدار کمی هم که باقی مانده بود، 

 بیشتر از آنچه می توانستند به میمون داده بودند.

عد، از آن طرف جمعیت، گراز پشمالویی که دندان هایی تیز داشت، با صدایی آرام ب

اما چرا نباید ما اصالن را درست ببینیم و با او حرف بزنیم؟ در روزگاران قدیم "گفت :

 "هنگامی که در نارنیا ظاهر می شد، همه می توانستند رو در رو با او حرف بزنند.
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نکن. حتی اگر حقیقت هم داشته باشد، زمانه تغییر این حرف را باور "میمون گفت :

کرده است. اصالن می گوید که قبال با شما بیش از حد مهربان بوده، می فهمی؟ خب 

او دیگر نمی خواهد مهربان باشد. او این مرتبه می خواهد شما را ادب کند تا یاد 

 "بگیرید که او یک شیر اهلی نیست!

ست و پس از آن سکوت مرگباری حکمفرما شد که صدای ناله و زاری حیوانات برخا

 بسیار ناراحت کننده تر بود.

و حاال مورد دیگری که شما باید یاد بگیرید: شنیدم که بعضی از شما "میمون گفت :

می گویید که من یک میمون هستم. من میمون نیستم. من انسانم. اگر شبیه به 

صدها و صدها سال عمر کرده ام  میمون هستم، به این دلیل است که خیلی پیرم. من

و چون خیلی پیر هستم، خیلی عاقلم، چون خیلی عاقلم تنها فردی هستم که اصالن 

با او صحبت می کند. او نمی تواند برای صحبت کردن با این همه حیوان ابله خودش 

را به زحمت بیندازد. او به من می گوید که شما باید چه کار کنید و من هم به شما 

گفت. نصیحت مرا گوش کنید و به سرعت آن را انجام دهید. زیرا او اصال بی  خواهم

 "منطقی را تحمل نمی کند.
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به استثنای صدای ناله ی بچه گورکنی که مادرش سعی می کرد او را ساکت کند، 

همه جا در سکوت محض فرو رفته بود. میمون در حالی که دانه ی تازه ای را به دهان 

موضوع دیگر این است که می شنوم بعضی از اسب های می "اد :می گذاشت، ادامه د

گویند بیایید تندتر کار کنیم و کار الوارکشی را سریع تر تمام کنیم تا دوباره آزاد 

شویم. فورا این فکر را از ذهنتان بیرون کنید. اسب های سخنگو هم همینطور. در 

کشیده شود. اصالن با پادشاه آینده قرار است از هر کسی که می تواند کار کند، کار 

می نامند، توافق کرده است. همه  10کالرمن که دوستان سیاه چهره ی ما او را تیسروک

شما اسب ها و گاوها و االغ ها برای امرار معاش به کالرمن فرستاده می شوید تا کار 

کنید، گاری بکشید و بار حمل کنید؛ مثل کارهای اسب های معمولی و بقیه ی 

ان در سرزمین های دیگر. همه ی شما حیوانات حفار مثل موش های کور و چهارپای

خرگوش ها و کوتوله ها هم به زیرزمین می روید تا در معدن های تیسروک کار کنید 

 "و ...

نه، نه، نه. این واقعیت ندارد. اصالن هرگز ما را برای بردگی "حیوانات فریاد کشیدند : 

 "به پادشاه کالرمن نمی فروشد.

این چیزها نیست! ساکت باشید! چه کسی از بردگی حرف "میمون با عصبانیت گفت :

زد؟ شما برده نخواهید شد. شما دستمزد می گیرید، دستمزدهای خیلی خوب. حقوق 

 "تان به خزانه ی اصالن پرداخت می شود و او آن را برای رفاه همه خرج می کند.

د. کالرمن تعظیم کرد و به شیوه ی بعد به رئیس کالرمن نگاهی انداخت و چشمکی ز

خردمندترین نماینده ی اصالن، تیسروک )که "متکبرانه ی کالرمن ها پاسخ داد :

 "عمرش دراز باد( کامال با این طرح عاقالنه ی رهبر شما موافق است.

                                                           
Tisroc 10 
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بفرمایید! ببینید! قرار همه چیز گذاشته شده است. همه ی اینها برای "میمون گفت :

ت. با پولی که شما درمی آورید، می توانیم از نارنیا کشوری بسازیم آسایش خود شماس

که بتوان در آن زندگی کرد. در آن پرتقال، موز، جاده، شهرهای بزرگ، مدارس، 

ادارات، شالق، پوزه بند، زین، قفس، النه ی سگ، زندان، اوه! همه چیز فراوان خواهد 

 "شد.

واهیم. ما می خواهیم آزاد باشیم. ما می اما ما آن چیزها را نمی خ"خرس پیری گفت :

 "خواهیم اصالن خودش با ما صحبت کند.

با من بحث نکنید، چون تحمل نمی کنم. من یک انسان هستم و تو "میمون گفت :

فقط یک خرس چاق و احمق. تو از آزادی چه می دانی؟ تو فکر می کنی آزادی یعنی 

می کنی. این آزادی واقعی نیست.  هر کاری که می خواهی انجام بدهی. خب، اشتباه

 "آزادی واقعی یعنی کاری را بکنید که من به شما می گویم.

و از آنجا که فهمیدن این چیزها برایش مشکل بود، "هوم ..."خرس خرناسی کشید :

 سرش را خاراند.

او آن قدر جوان بود که همه  "اجازه، اجازه!"بره ی پشمالویی با صدای بلند گفت :

 د که اصال چطور جرئت می کند حرف بزند.تعجب کردن

 "چه می خواهی بگویی؟ زود بگو."میمون گفت :

اجازه، من نمی فهمم. ما به کالرمن ها چه ارتباطی داریم؟ ما متعلق به "بره گفت :

اصالن هستیم. تیسروک به تاش تعلق دارد. آنها خدایی به نام تاش دارند. می گویند 

ا دارد. آنها آدم ها را در پیشگاهش قربانی می کنند. که او چهار دست و سر کرکس ر

باور نمی کنم کسی مثل تاش وجود داشته باشد، اما اگر او وجود داشته باشد، چطور 

 "ممکن است اصالن با او دوست باشد؟
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همه ی حیوانات سر خود را به این طرف و آن طرف چرخاندند و چشم های روشن 

می دانستند که این بهترین سوالی بود که کسی تا شان به طرف میمون برق زد. آنها 

 آن موقع پرسیده بود.

بچه! بره ی کوچولوی نادان! "میمون باال پرید و به بره تف انداخت و بعد زیر لب غرید :

برو خانه پیش مادرت و شیرت را بخور. تو از این چیزها چه می فهمی؟ اما بقیه گوش 

عقیده ی کهنه که ما بر حق هستیم و کالرمن کنید. تاش نام دیگر اصالن است. این 

ها نه، احمقانه است. حاال بهتر می فهمیم. کالرمن ها از کلمه ی دیگری استفاده می 

کنند، اما منظور همه ی ما یکی است. تاش و اصالن یک نفر هستند که می شناسید. 

بی شعور  به همین دلیل است که هرگز نمی تواند بین آنها جنگی باشد. شما حیوانات

 "این را به مغزتان فرو کنید. تاش، اصالن است و اصالن، تاش.

می دانید، گاهی اوقات چهره ی سگ چقدر می تواند غمگین شود. حاال به این موضوع 

 خرس پرندگان، آن ی همه به –فکر کنید و بعد به چهره های آن حیوانات سخنگو 

 زده شگفت و متواضع صمیمی، های موش و کورها موش ها، خرگوش ها، گورکن ها،

 دیدن. بود آویزان ها سبیل و افتاده پایین های دم. بودند غمگین بسیار همگی که –

درد می آورد و می شکست. فقط یک نفر بود که اصال  به را آدم قلب آنها های چهره

 ناراحت نبود.

، گربه ی حنایی بسیار جوانی بود که شق و رق در ردیف جلوی "تام بزرگ"او 

حیوانات نشسته بود. او دمش را دور پنجه هایش پیچیده بود و در تمام مدت، خیره و 

 با دقت به میمون و فرمانده ی کالرمن نگاه می کرد. انگار حتی یک بار هم پلک نزد!

ببخشید، اما این موضوع برای من جالب است. آیا دوست "گربه بسیار مودبانه گفت :

 "؟کالرمنی تو هم همین را می گوید

مطمئنا. میمون ... یعنی انسان روشنفکر، درست می گوید. اصالن "کالرمن گفت :

 "چیزی بیشتر یا کمتر از تاش نیست.
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 "به خصوص اصالن به معنی چیزی بیش از تاش نیست؟"گربه گفت :

 "اصال بیشتر نیست."کالرمن در حالی که مستقیما به صورت گربه نگاه می کرد، گفت :

 "، این پاسخ برای تو کافی است؟حنایی"میمون گفت :

اوه یقینا کافی است. خیلی متشکرم. فقط می خواستم "حنایی با خونسردی گفت :

 "مسئله کامال برایم روشن شود. فکر می کنم کم کم دارم می فهمم.

پادشاه و جول تا این لحظه چیزی نگفته بودند. آنها منتظر بودند تا میمون از آنها 

، زیرا فکر می کردند قطع کردن صحبت او سودی ندارد. اما بخواهد که صحبت کنند

در آن لحظه، وقتی به چهره های بدبخت مردم نارنیا نگاه کرد و فهمید که چطور همه 

 ی آنها باور می کنند که اصالن و تاش یکی هستند، دیگر نتوانست تحمل کند.

یک کالرمن دروغ می میمون، تو دروغ می گویی. تو مثل "پادشاه با صدایی بلند گفت :

 "گویی. تو مثل یک میمون دروغ می گویی.

او می خواست ادامه دهد و بپرسد چگونه ممکن است خدای وحشتناکی مانند تاش که 

از خون مردمش تغذیه می کند با شیر مهربان، اصالن که خونش تمام اهالی نارنیا را 

، حکومت میمون همان روز نجات داده، یکی باشد. اگر گذاشته بودند تیریان حرف بزند

به پایان می رسید؛ زیرا حیوانات واقعیت را می دیدند و میمون را سرنگون می کردند. 

اما قبل از آن که او بتواند کالم دیگری بر زبان بیاورد، دو کالرمن، با تمام نیرو به دهان 

و ترس  او زدند و سومی هم از پشت به او لگد زد. با افتادن تیریان، میمون از خشم

او را ببرید، او را ببرید! او را جایی بررید که نتواند صدای ما را بشنود، ما "جیغ کشید :

هم صدای او را نشنویم. آنجا، او را به درختی ببندید. من ... یعنی اصالن، بعدا عدالت را 

 "درباره ی او اجرا خواهم کرد.
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 فصل چهارم

 آن شب چه اتفاقی افتاد

ای که خورده بود، به قدری گیج شده بود که تا وقتی کالرمن ها مچ پادشاه از ضربه 

های او را باز کردند و دستانش را در دو طرف بدنش قرار دادند و او را به پشت درخت 

زبان گنجشک بستند، نفهمید چه اتفاقی افتاده است. بعد، آنها دور قوزک پا، زانوها، 

ند و او را در آنجا رها کردند. در آن کمر و سینه ی شاه را با طناب به درخت بست

لحظه آنچه او را بیشتر ناراحت می کرد، این بود که از لبش در قسمتی که ضربه 

خورده بود، خون می آمد و او نمی توانست قطره ی کوچک خون را که قلقلکش می 

 داد، پاک کند. معموال ناراحتی های کوچک، کمتر و سخت تر تحمل می شوند.

بود، هنوز می توانست اصطبل کوچک باالی تپه و میمون را که جلوی آن از جایی که 

نشسته بود، ببیند. او فقط می توانست صدای میمون را بشنود که هنوز صحبت می 

کرد. هر از گاهی سوالی از میان جمعیت مطرح می شد، اما او نمی توانست کلمات را 

 "ورده اند.نمی دانم بر سر جول چه آ"بفهمد. پادشاه فکر کرد :

جمعیت حیوانات داشت پراکنده می شد و هر کس به طرفی می رفت. بعضی از آنها از 

نزدیک تیریان می گذشتند. آنها طوری به او نگاه می کردند که انگار ترسیده اند و از 

این که او را در بند دیده اند، متاسف شده اند. اما هیچ یک از آنها حرفی نمی زد. 

گی رفتند و سکوت بر جنگل حکمفرما شد. بعد ساعت ها و چیزی نگذشت که هم

ساعت ها گذشت. تیریان ابتدا تشنه و بعد گرسنه شد. همچنان که هوا آرام آرام تاریک 

تر می شد و شب از راه می رسید، او به شدت سردش شد. پشتش درد می کرد. 

 خورشید غروب کرد و کم کم هوا گرگ و میش شد.
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که تیریان صدای ضعیف پاهایی را شنید و موجودات کوچکی را  تقریبا تاریک شده بود

 دید ه به سوی او می آمدند.

سه موش در سمت چپ، یک خرگوش در وسط و دو موش کور در سمت راست آنها 

 بودند.

آنها بر پشت خود کیسه های کوچکی داشتند که در تاریکی ظاهر غریبی به آنها داده 

چه موجوداتی هستند. بعد در یک لحظه همه ی آنها بود؛ طوری که او ابتدا نفهمید 

روی پاهای عقبی خود بلند شدند و پنجه های سردشان را روی زانوهای او گذاشتند و 

بر زانوهایش بوسه زدند. )قد آنها به زانوهای پادشاه می رسید. چون حیوانات سخنگوی 

 (نارنیا از حیوانات کودن همنوع خود در جهان ما بزرگ تر هستند.

عالیجناب. پادشاه! عالیجناب عزیز، برایتان خیلی "آنها با صدای تیزشان گفتند :

متاسفیم. جرئت نمی کنیم شما را آزاد کنیم، چون ممکن است اصالن از ما عصبانی 

 "شود. اما برایتان شام آورده ایم.

ته اولین موش فوری با چابکی از تیریان باال رفت و روی طنابی که دور سینه ی او بس

بودند، قرار گرفت و بینی پهن خود را مقابل صورت تیریان چین داد. بعد موش دوم 

باال رفت، تا جایی که درست زیر موش اول قرار گرفت. بقیه ی موجودات روی زمین 

بنوشید عالیجناب. "ایستادند و غذاها را دست به دست باال دادند. باالترین موش گفت :

 "ی توانید چیزی بخورید.بعد از نوشیدن می فهمید که م

تیریان متوجه شد که فنجان چوبی کوچکی به دهان او ریخته می شود. آن فنجان 

فقط به اندازه ی یک تخم مرغ بود و به همین علت قبل از این که طعم نوشیدنی را 

بچشد، خالی شد، اما بعد موش آن را پایین فرستاد و دیگران دوباره آن را پر کردند و 

دند و تیریان برای دومین بار خالی اش کرد. آنها به همین ترتیب ادامه دادند باال فرستا

تا این که او کامال سیراب شد. این ذره ذره نوشیدن، بهتر از یک جرعه ی طوالنی 

 تشنگی را برطرف می کند. 
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عالیجناب، بفرمایید پنیر. اما زیاد نیست. ترسیدیم پنیر شما را تشنه "موش اول گفت :

 "تر کند.

 بعد از پنیر، به او نان جو و کره ی تازه و بعد باز هم نوشیدنی دادند.

حاال آب بدهید. می خواهم صورت پادشاه را بشویم. صورتش خون "موش اول گفت :

بعد تیریان احساس کرد چیزی مثل یک اسفنج کوچک صورتش را  "آلود شده است.

کوچک، چطور می توانم از این دوستان "پاک می کند. او حسابی سرحال شد و گفت :

 "همه محبت شما تشکر کنم؟

احتیاجی به تشکر نیست، احتیاجی نیست. چه "موش ها با صداهای زیر خود گفتند :

کار دیگری می توانستیم بکنیم؟ ما پادشاه دیگری نیمی خواهیم. ما مردم شما هستیم. 

ه به آنها اجازه دهیم اگر فقط میمون و کالرمن ها دشمن شما بودند، ما قبل از آن ک

شما را به بند بکشند، آن قدر می جنگیدیم تا تکه تکه شویم. این کار را می کردیم، به 

 "راستی می کردیم. اما ما نمی توانیم با اصالن مخالفت کنیم.

 "شما فکر می کنید او واقعا اصالن است؟"پادشاه پرسید :

 "ون آمد. همه ی ما او را دیدیم.اوه بله، بله. او دیشب از اصطبل بیر"خرگوش گفت :

 "چه شکلی بود؟"پادشاه گفت :

 "بی شک مثل یک شیر بزرگ و وحشتناک."یکی از موش ها گفت :

شما فکر می کنید که واقعا اصالن است که پری های جنگل را می کشد "شاه پرسید :

 "و همه ی شما را وادار می کند برده ی پادشاه کالرمن شوید؟

ه، این خیلی بد است، مگر نه؟ کاش قبل از این اوضاع می مردیم. ا"موش دوم گفت :

اما هیچ مشکلی نیست. همه می گویند که فرمان های اصالن است و ما او را دیده ایم. 

 "فکر نمی کردیم اصالن این طوری باشد. ما دوست داشتیم که او به نارنیا بازگردد.
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رگشته است. حتما بی آن که انگار او این بار خیلی خشمگین ب"موش اول گفت :

فهمیده باشیم، اشتباه بزرگی انجام داده ایم. او حتما ما را به علت کاری تنبیه و 

 "مجازات می کند. اما من فکر می کنم باید دلیل این تنبیه را به ما می گفت!

 "فکر می کنم کاری که االن می کنیم هم اشتباه باشد."خرگوش گفت :

اگر هم اشتباه باشد، برای من مهم نیست. باز هم این کار "یکی از موش کورها گفت :

 "را انجام می دهم.

 "اوه، ساکت، مواظب باش."اما دیگران گفتند :

پادشاه عزیز متاسفیم. باید برگردیم. درست نیست که اینجا دستگیر "بعد همه گفتند :

 "شویم.

ر همه ی نارنیا هم حیوانات عزیز، فورا از پیش من بروید. من به خاط"تیریان گفت :

 "نمی خواهم یکی از شما را به خطر بیندازم.
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شب بخیر، "حیوانات در حالی که نوک بینی خود را به زانوهای او می مالیدند، گفتند :

بعد همگی پراکنده شدند. جنگل به نظر تاریک  "شب بخیر. اگر بتوانیم، برمی گردیم.

دار شدند. زمان به کندی می گذشت. تر، سردتر و خلوت تر از قبل شد. ستاره ها پدی

فکر کنید هنگامی که آخرین پادشاه نارنیا راست و بی حرکت و مجروح میان زنجیرها 

به درخت بسته شده بود، زمان چقدر کند می گذشت. اما سرانجام اتفاقی افتاد. در دور 

رتر دست، نور قرمزی ظاهر شد. بعد، لحظه ای ناپدید شد و دوباره بزرگ تر و پر نو

برگشت. تیریان توانست سایه هایی را ببیند که در اطراف نور عقب و جلو می رفتند و 

بسته هایی را حمل می کردند و آنها را بر زمین می انداختند. حاال می فهمید به چه 

نگاه می کند. آتش بزرگی که تازه روشن کرده بودند و مردم دسته های بوته و خاشاک 

. آتش زبانه کشید و تیریان دید که آن آتش در باالترین به داخل آن می انداختند

قسمت تپه است. او می توانست به وضوح اصطبل را در پشت آن ببیند که از نور سرخ 

آتش روشن شده بود و جمعیت زیادی از حیوانات و انسان ها بین آتش و اصطبل قرار 

ون باشد. او داشت داشتند. حدس زد تصویر کوچکی که کنار آتش قوز کرده است، میم

با جمعیت صحبت می کرد، اما تیریان صدایش را نمی شنید. بعد، او رفت و مقابل در 

 –اصطبل سه بار به خاک افتاد. بعد، برخاست و در را باز کرد. موجودی روی چهارپا 

 .ایستاد جمعیت مقابل و آمد بیرون اصطبل از – رفت می راه خشک کامال که

صدا آن چنان بلند بود که تیریان توانست بعضی از کلمات را  فریاد زیادی به پا شد.

 بشنود.

اصالن! اصالن! اصالن! با ما حرف بزن. به ما آرامش بده. "حیوانات فریاد می زدند :

 "دیگر با ما خشمگین نباش.
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از جایی که تیریان ایستاده بود، نیم توانست به وضوح ببیند که آن چیست، اما می دید 

پشمالوست. او هرگز شیر بزرگ را ندیده بود. شیر معمولی هم ندیده بود. که زرد و 

پس نمی توانست مطمئن باشد که آنچه می بیند، اصالن واقعی نیست. انتظار نداشت 

اصالن مثل آن موجود خشکی باشد که آنجا ایستاده بود و چیزی نمی گفت. اما چگونه 

ی به ذهنش هجوم بردند. بعد، آن می توانست مطمئن شود؟ لحظه ای افکار وحشتناک

سخنان بی معنی درباره ی یکی بودن تاش و اصالن را به یاد آورد و فهمید که تمام 

 این ماجرا باید حیله و فریب باشد.

میمون سر خود را کامال به کله ی زرد او نزدیک کرد؛ طوری که انگار به چیزی که او 

ت برگشت و با آنها صحبت کرد، زمزمه می کند، گوش می دهد. بعد به طرف جمعی

 می –جمعیت بار دیگر فریاد زد. بعد آن موجود زرد به طور زشتی چرخید و راه افتاد 

رفت. میمون در را پشت سر او بست.  اصطبل داخل و – کرد تاتی تاتی که گفت شود

بعد، انگار آتش را خاموش کردند، چون ناگهان آنجا تاریک شد و تیریان بار دیگر با 

 سرما و تاریکی تنها ماند.

او به پادشاهان دیگری فکر کرد که در زمان های قدیم در نارنیا زندگی کرده و مرده 

ه بدشانسی او نبوده اند. او به بودند. به نظرش رسید که هرگز هیچ یک از آنها ب

، جدّ جدّش فکر کرد که وقتی شاهزاده ی جوانی بود، جادوگری او را "11ریلیان شاه"

دزدید و سال ها در غارهای تاریک زیرزمین در سرزمین غول های شمالی مخفی نگه 

داشت. اما سرانجام دو کودک جادویی، ناگهان از سرزمین آن سوی جهان ظاهر شدند 

ا نجات دادند و او به خانه اش نارنیا برگشت و سالیان سال به خوبی حکومت کرد و او ر

 "سرنوشت من مثل او نیست."و سرانجام خوشی داشت. تیریان به خودش گفت :

                                                           
King Rilian 11 
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دریانوردی که  "12کاسپین"بعد به گذشته های دورتر اندیشید؛ به دوران پدر ریلیان 

را نابود کند و کاسپین به جنگل سعی کرده بود او  "13میراز شاه"عموی بی رحمش 

گریخته و میان کوتوله ها زندگی کرده بود. اما آن داستان هم سرانجام خوشی پیدا 

کرده بود. چون بچه ها به کاسپین هم کمک کرده بودند. در آن زمان چهار بچه از 

جایی در آن سوی جهان آمدند و در نبردی بزرگ جنگیدند و سلطنت پدرش را به او 

 چیزها این حاال. است قبل ها سال به مربوط این اما"اندند. تیریان با خود گفت :بازگرد

 تاریخ در همیشه بود، کوچکی پسر وقتی چون – آورد یاد به بعد ".افتد نمی اتفاق

 از بیش بودند، کرده کمک کاسپین به که کودکی چهار همین چطور که – بود زرنگ

زمان آنها استثنایی ترین کارها را انجام دادند. در  آن در. بودند نارنیا در قبل سال هزار

جنگیدند و به زمستان صد ساله پایان دادند.  "جادوگر سپید"آن زمان بود که آنها با 

بعد از آن، آنها )هر چهار نفر با هم( بر کایر پاراول حکمرانی کردند تا وقتی که دیگر 

دند. دوران حکومت آنها سال کودک نبودند و پادشاهان و ملکه های محبوبی شده بو

های طالیی نارنیا بود. اصالن در آن داستان زیاد آمده بود. تیریان با خودش فکر کرد 

اصالن و کودکانی از دنیایی دیگر، آنها همیشه وقتی می آیند که اوضاع در بدترین ":

 "حالت است. آه کاش حاال بیایند!

 "بیا و به ما کمک کن.اصالن! اصالن! اصالن! اکنون "و فریاد کشید :

 اما تاریکی، سرما و سکوت همچنان ادامه داشت.

بگذار من کشته شوم. من چیزی برای خودم نمی خواهم. اما بیا و "پادشاه فریاد زد :

 "نارنیا را نجات بده.

                                                           
Caspian the seafarer 12 

King Miraz 13 
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در تاریکی شب یا در جنگل هیچ تغییری رخ نداد، اما درون تیریان چیزی تغییر کرد. 

بداند، امید در دلش جوانه می زد. خودش را قوی تر احساس می  بی آن که دلیل آن را

آه، اصالن، اصالن، اگر خودت نمی آیی، حداقل برایم کمکی از آن "کرد. او زمزمه کرد :

 "سوی جهان بفرست یا بگذار آنها را خبر کنم. بگذار صدایم تا آن سوی جهان برود.

بچه ها! "صدای بلند فریاد کشید : بعد در حالی که نمی دانست چه می کند، ناگهان با

بچه ها! دوستان نارنیا! زود پیش من بیایید. من، تیریان، پادشاه نارنیا، فرمانروای 

 "، شما را از این سوی دنیا فرا می خوانم!14کایرپاراول، امپراتور جزایر لون

واقعی تر  ناگهان در چنان رویایی )اگر بتوانیم آن را رویا بنامیم( فرو رفت که زنده تر و

 از تمام رویاهای عمرش بود.

به نظرش رسید که در اتاقی روشن ایستاده است. در آن اتاق هفت نفر دور میزی 

نشسته بودند. گویی تازه غذای شان را تمام کرده بودند. دو نفر از آنها بسیار پیر بودند؛ 

شان و یکی پیرمردی که ریش سفیدی داشت و دیگری پیرزنی با چشمانی هشیار، درخ

شاد. فردی که سمت راست پیرمرد نشسته بود، تازه نوجوانی را پشت سر گذاشته بود 

و بی شک از تیریان کوچک تر بود، اما چهره اش، چهره ی یک پادشاه و یک جنگجو 

 بود.

درباره ی پسر جوان دیگری که سمت راست پیرزن نشسته بود هم تقریبا می توان 

تیریان، در آن طرف میز، دختر موبوری نشسته بود همین چیزها را گفت. رو به روی 

که از هر دو جوان قبلی جوان تر بود. در دو طرف او پسر و دختری نشسته بودند که 

باز هم جوان تر بودند. همه ی آنها لباس هایی پوشیده بودند که به نظر تیریان، عجیب 

 ترین نوع لباس بود.

                                                           
Lone Islands 14 
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کند. چون پسر جوان تر و هر دو دختر به اما او فرصت نداشت که به این چیزها فکر 

سرعت از جا برخاستند و یکی از آنها جیغ کشید. پیرزن یکه خورد و نفس عمیقی 

کشید. بی شک پیرمرد هم حرکت تندی کرد. چون لیوان نوشیدنی ای که در سمت 

راست او بود، از روی میز افتاد. وقتی لیوان روی زمین افتاد، تیریان صدای جیرینگ 

 ینگ آن را شنید.جیر

تیریان فهمید که آنها او را می بینند. طوری به او خیره شده بودند که انگار روح دیده 

اند. اما او متوجه شد فردی که مانند پادشاه بود و سمت راست پیرمرد نشسته بود، 

 اگر": گفت و کرد گره محکم را دستش فقط و – پرید رنگش گرچه –تکانی نخورد 

 "ی، حرف بزن. تو از نارنیایی و ما هفت نفر، دوستان نارنیا هستیم.ستنی رویا یا روح

تیریان آرزو داشت صحبت کند. سعی کرد با صدای بلند بگوید که او تیریان، از 

نارنیاست و نیاز به کمک دارد. اما احساس کرد که صدایش اصال در نمی آید، همانطور 

ته ام. فردی که با او صحبت کرده که من هم گاهی در خواب هایم این احساس را داش

شاید روح یا "بود از جا بلند شد. او در حالی که به دقت به تیریان نگاه می کرد، گفت :

هر چه هستی، اگر از نارنیا هستی، من به نام اصالن از تو می خواهم که با من صحبت 

 "کنی. من پیترشاه بزر گ هستم.

آمد. صداهای آن هفت نفر را می شنید که اتاق در برابر چشمان تیریان به حرکت در 

نگاه کن! "با هم صحبت می کردند. صدا هر لحظه ضعیف تر می شد. آنها می گفتند :

 "غیب می شود."، "دارد ذوب می شود."، "دارد ناپدید می شود.

لحظه ای بعد، تیریان کامال بیدار شد. هنوز به درخت بسته شده بود و بدنش سردتر و 

بل بود. جنگل از نور رنگ پریده و دلگیر قبل از طلوع خورشید پر بود و منقبض تر از ق

 او از شبنم خیس شده بود. تقریبا صبح شده بود.

 این بیداری بدترین لحظه ی عمرش بود. 
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 فصل پنجم

 چگونه برای پادشاه کمک رسید

درد و رنج پادشاه خیلی طول نکشید. تقریبا همان وقت، صدای بامب و بعد صدای 

بعدی به گوش رسید و دو کودک مقابل او ایستادند. لحظه ای قبل، جنگل رو به روی 

تیریان کامال خالی بود و او می دانست که آنها از پشت درختی که به آن بسته شده 

بود نیامده اند. چون در غیر این صورت باید صدای آنها را می شنید. در حقیقت آنها به 

ظاهر شده بودند. با یک نگاه فهمید که آنها همان  همین سادگی و به طور ناگهانی

لباس های عجیب و غریب و رنگ و رفته ای را بر تن دارند که آدم های رویایش 

پوشیده بودند. در نگاه دوم فهمید که آنها جوان ترین پسر و دختر آن مهمانی هفت 

 نفره هستند.

 "..خدای من! نفس آدم را بند می آورد! فکر کنم ."پسر گفت :

بعد در حالی که  "عجله کن. او را باز کن. بعدا می توانیم صحبت کنیم."دختر گفت :

متاسفم که این قدر طول کشید. به محض آن "به طرف تیریان برمی گشت ادامه داد :

 "که توانستیم، آمدیم.

در حالی که دختر حرف می زد، پسر از جیبش چاقویی در آورد و به سرعت بندهای 

. در حقیقت خیلی سریع تمام بندها را پاره کرد، چون تن پادشاه به قدری شاه را برید

سنگین و بی حس شده بود که با بریده شدن آخرین طناب، او به طرف جلو روی 

دست ها و زانوهایش افتاد و تا پاهایش را خوب ماساژ نداد، جان به پاهایش برنگشت و 

 نتوانست بلند شود.

ه؟ تو بودی که آن شب وقتی همه ی ما سر میز شام تو بودی، مگر ن"دختر گفت :

 "بودیم، ظاهر شدی؟ تقریبا یک هفته پیش.
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یک هفته، دختر زیبا؟ تقریبا ده دقیقه ی قبل بود که رویای من، مرا به "تیریان گفت :

 "دنیای شما آورد.

 "، این اشتباه درباره ی زمان خیلی عادی است.15پُل"پسر گفت :

یادم می آید که در تمام قصه های قدیمی همین اتفاق می افتاد. حاال "تیریان گفت :

زمان سرزمین عجیب شما با زمان ما تفاوت دارد. اما اگر درباره ی زمان صحبت می 

کنیم، االن وقت رفتن از اینجاست. زیرا دشمنان من در همین نزدیکی هستند. می 

 "خواهید با من بیایید؟

 "به تو کمک کنیم.البته، ما آمده ایم "دختر گفت :

تیریان بلند شد و آنها را به سرعت به پایین تپه برد؛ به سمت جنوب و دور از اصطبل. 

او می دانست که می خواهد به کجا برود، اما اول می خواست به محل های صخره ای 

برود تا ردپایی از خودش برجا نگذارد. بعد می خواست از میان آب عبور کند تا بویی از 

قی نماند. عبور از صخره ها و گذشتن از آب، یک ساعتی وقت شان را گرفت. در آنها با

مدتی که آنها حرکت می کردند، هیچ کس توان حرف زدن نداشت. اما حتی در آن 

هنگام هم تیریان زیر چشمی به همراهانش نگاه می کرد. شگفتی راه رفتن در کنار 

اما باعث شده بود که همه ی  موجوداتی از دنیای دیگر او را کمی گیج می کرد،

داستان های قدیمی، در نظرش واقعی تر از هر زمان دیگری جلوه کنند. حاال هر 

 چیزی می توانست اتفاق بیفتد.

سرانجام باالی دره ی کوچکی رسیدند که از میان درخت های غانِ مقابل آنها تا پایین 

اران در امان هستیم و می حاال مدتی از خطر آن جنایتک"امتداد داشت. تیریان گفت :

 خورشید طلوع کرده بود. "توانیم آهسته تر حرکت کنیم.

 قطرات شبنم روی شاخه های درختان می درخشیدند و پرندگان آواز می خواندند.

                                                           
Pole 15 
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با کمی خوردنی موافقید؟ منظورم برای شماست اعلیحضرت، ما صبحانه "پسر گفت :

 "خورده ایم.

چیست، اما وقتی پسر کیف بندداری را  "خوردنی"از تیریان متوجه نشد که منظور او 

که با خودش داشت باز کرد و بسته ی چرب و چیلی و نرمی را از آن بیرون کشید، 

منظورش را فهمید. اگرچه تا آن لحظه به این موضوع هم فکر نکرده بود، اما به شدت 

گر بود که چیزی گرسنه بود. دو ساندویچ تخم مرغ، دو ساندویچ پنیر و دو ساندویچ دی

خمیرمانند در آن بود. اگر آن قدر گرسنه نبود، هرگز به ساندویچ های آخر فکر هم 

 نمی کرد، زیرا از آن غذاهایی بود که در نارنیا هیچ کس نمی خورد.

وقتی هر شش ساندویچ را خورد، به پایین دره رسیده بودند. آنجا صخره ی خزه گرفته 

از آن می جوشید. هر سه ایستادند و آب نوشیدند و ای را دیدند که چشمه ی کوچکی 

 به صورت داغ خود آب زدند.

حاال "دختر در حالی که موی خیس خود را از جلوی پیشانی اش عقب می زد، گفت :

 "نمی خواهی بگویی که هستی و چرا اسیر شده بودی و موضوع چیست؟

او همینطور که  "مه بدیهم.با کمال میل خانم. اما باید به راه رفتن ادا"تیریان گفت :

راه می رفتند، برای آنها گفت کیست و چه ماجراهایی برایش اتفاق افتاده. سرانجام 

حاال تصمیم دارم به یکی از آن سه برجی بروم که در زمان اجدادم ساخته شد "گفت :

تا از پهنه ی فانوس در مقابل قانون شکنان خطرناک آن زمان محافظت کند. اراده ی 

چنین بود که کلیدها را از من نزدند. در آن برج انبارهای اسلحه، زره و  اصالن

همچنین غذا هست؛ گرچه چیزی جز بیسکوییت خشک نیست. آنجا در امان هستیم و 

می توانیم تصمیم بگیریم. حاال، لطفا به من بگویید که شما دو نفر که هستید و 

 "داستان تان چیست؟
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ستم و این هم جیل پل است. سال ها قبل، به من اوستاس اسکراب ه"پسر گفت :

زمان ما بیشتر از یک سال پیش، اینجا بودیم. پسری اینجا بود به اسم شاهزاده ریلیان 

 "که او را زیرِ زمین نگه داشته بودند و پادل گلوم پایش را در ...

 اوه! پس شما همان اوستاس و جیل هستید که پادشاه ریلیان را از آن"تیریان گفت :

 "جادوی طوالنی نجات دادید؟

بله، ما هستیم. پس او االن پادشاه ریلیان است، درست است؟ اوه، البته "جیل گفت :

 "که باید باشد. فراموش کردم ...

 "نه، من نسل هفتم از او هستم. بیشتر از دویست سال است که او مرده."تیریان گفت :

تناک برگشتن به نارنیا همین اوه! بخش وحش"جیل قیافه ای به خود گرفت و گفت :

 "است.

بسیار خب. اعلیحضرت، حاال شما می دانید که ما که "اما اوستاس ادامه داد و گفت :

هستیم. ماجرا از این قرار بود که پروفسور و عمه پالی همه ی ما دوستان نارنیا را دور 

 "هم جمع کردند.

 "اوستاس، اینها را نمی شناسم."تیریان گفت :

آنها همان دو نفری هستند که از اول، یعنی روزی که همه ی حیوانات "گفت :اوستاس 

 "صحبت کردن را یاد گرفتند، به نارنیا آمدند.

و بانو پالی! از آغاز دنیا! و هنوز در  16آن دو نفر! عالیجناب دیگوری"تیریان گفت :

 "جهان شما زنده اند؟ چه شگفت انگیز است! اما بگویید، بگویید.

                                                           
Digory 16 
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است، اما ما او را  17می دانید او عمه ی واقعی ما نیست. او خانم پالمر"فت :اوستاس گ

عمه پالی صدا می کنیم. خب، آنها ما را برای تفریح دور هم جمع می کنند تا بتوانیم 

درباره ی نارنیا مفصل صحبت کنیم، چون ما با هیچ کس دیگر نمی توانیم درباره ی 

ر این بود که پروفسور احساس می کرد که اینجا این چیزها صحبت کنیم. اما دلیل دیگ

به ما نیاز دارند. بعد تو مثل یک روح، یا خدا می داند مثل چه، آمدی و ما را ترساندی 

و بدون آن که چیزی بگویی ناپدید شدی. بعد از آن فهمیدیم که حتما اتفاقی افتاده 

تنها خواستن ما کافی  است. موضوع بعدی این است که چگونه باید به اینجا می آمدیم.

نبود. ساعت ها صحبت کردیم و صحبت کردیم. سرانجام پروفسور گفت که تنها راه 

آمدن به اینجا حلقه های جادویی است. با این حلقه ها بود که پروفسور و عمه پالی 

سال ها قبل، زمانی که بچه بودند و سال ها قبل از آن که ما متولد شویم، به اینجا 

اما این حلقه ها در باغچه ی خانه ای در لندن )شهر بزرگ ما، اعلیحضرت(  آمده بودند.

دفن شده بودند و خانه فروخته شده بود. پس مشکل این بود که چطور این حلقه ها را 

 19و ادموند 18به دست بیاوریم. هرگز نمی توانید حدس بزنید سرانجام چه کردیم! پیتر

صحبت کرد( به لندن رفتند تا صبح زود، قبل )یعنی شاه پیتر کبیر، همان که با شما 

از آن که مردم بیدار شوند، از در پشتی به باغ بروند. آنها لباس های کارگران را 

پوشیده بودند تا اگر کسی آنها را دید، فکر کند برای لوله های فاضالب آمده اند. کاش 

د، چون روز بعد پیتر با آنها بودم. حتما تفریح خیلی جالبی بوده. باید موفق شده باشن

برای ما تلگراف )یک جور پیام اعلیحضرت، بعدا توضیح می دهم( فرستاد، که حلقه ها 

را پیدا کرده است. روز بعد روزی بود که من و پل باید به مدرسه بر می گشتیم. ما دو 

نفر، تنها کسانی هستیم که هنوز به مدرسه می رویم و در یک مدرسه هستیم. قرار 

و ادموند ما را جایی سر راه مدرسه ببینند و حلقه ها را به ما بدهند. ما بودیم شد پیتر 

که باید به نارنیا می آمدیم. می دانید، برای این که بزرگترها نمی توانستند دوباره 

بیایند. بنابراین ما سوار قطار شدیم )وسیله ای است که در دنیای ما مردم با آن سفر 

                                                           
Plummer 17 

Peter 18 

Edmund 19 
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عداد زیادی واگن( و پروفسور و عمه پالی و لوسی با ما آمدند. می کنند: زنجیره ای از ت

 می خواستیم تا جایی که می توانیم با هم باشیم. آنجا ما سوار قطار شدیم. 

تازه به ایستگاهی رسیده بودیم که قرار بود با دیگران مالقات کنیم. من داشتم از 

ان قطار تکان وحشتناکی خورد و پنجره بیرون را نگاه می کردم تا آنها را ببینم که ناگه

صدایی به گوش رسید. در این موقع به نارنیا رسیده بودیم و تو به درخت بسته شده 

 "بودی.

 "پس شما هرگز از آن حلقه ها استفاده نکردید؟"تیریان پرسید :

نه، حتی آنها را ندیدیم. اصالن به روش خودش و بدون حلقه ها این "اوستاس گفت :

 "کار را کرد.

 "اما پیتر شاه حلقه ها را دارد."تیریان گفت :

بله. اما فکر نمی کنیم او بتواند از حلقه ها استفاده کند. دفعه پیش که "جیل گفت :

)شاه ادموند و ملکه لوسی( اینجا بودند، اصالن گفت که آنها هرگز به نارنیا  20پونسی ها

دشاه بزرگ گفته بود. برنخواهند گشت. مدت ها قبل از آن هم چنین چیزی را به پا

 "مطمئن باشید اگر اصالن اجازه دهد، او مثل تیر اینجا خواهد بود.

خدای من! در این آفتاب، هوا خیلی گرم است. عالیجناب، داریم می "اوستاس گفت :

 "رسیم؟

 "نگاه کنید."تیریان به جایی اشاره کرد و گفت :

                                                           
Pevensies 20 
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ویی خاکستری رنگ قد چند متر دورتر از باالی شاخه های درختان، برج و بار

برافراشته بود. آنها بعد از یک دقیقه پیاده روی به فضای باز پوشیده از علف رسیدند. 

آنجا نهر آبی در جریان بود و در آن طرف نهر برج پهن و کوتاهی با چند پنجره ی 

 باریک به چشم می خورد. در دیوار برج، دری سنگین دیده می شد.

نگاه کرد تا مطمئن شود که دشمنی در آن حوالی نیست. بعد تیریان به دقت به اطراف 

به طرف برج رفت. لحظه ای ایستاد تا دسته کلیدی را که زیر لباس شکار با زنجیر 

نقره ای باریکی به دور گردنش آویخته بود، پیدا کند.دسته کلید زیبایی را بیرون آورد 

یین شده بودند. فورا می شد که دو کلید طالیی داشت و کلیدهای زیادی که کامال تز

فهمید که آنها برای باز کردن اتاق های سری و تشریفاتی قصرها، یا صندوق ها و جعبه 

های چوبی خوش بوی خزانه ی شاهی ساخته شده اند. اما کلیدی که او در قفل 

گذاشت، پهن و بزرگ و زمخت بود. قفل سخت شده بود و تیریان لحظه ای ترسید که 

 بچرخاند. اما باالخره توانست و در با صدای قیژقیژ باز شد. نتواند آن را

دوستان خوش آمدید. متاسفم که اکنون این بهترین جایی است که "تیریان گفت :

 "پادشاه نارنیا به دوستانش پیشکش می کند.

تیریان از این که می دید این غریبه ها بسیار با ادبند، خوشحال بود. آنها گفتند که 

 یست و مطمئن هستند که خیلی هم خوب است.اصال مهم ن

در حقیقت آنجا اصال مناسب نبود. بسیار تاریک بود و بوی نم می داد. فقط یک اتاق 

بود که تا زیر سقف سنگی ادامه داشت. در یک گوشه، پلکانی چوبی به دریچه ای 

منتهی می شد که از آن می شد به باالی برج رفت. چند تختخواب دیواری زمخت 

ای استراحت آنجا بود و تعداد زیادی قفسه و بسته. یک بخاری دیواری هم آنجا بود بر

 که به نظر می رسید سال های زیادی است که کسی در آن آتش روشن نکرده.

 "بهتر نیست که برویم و مقداری هیزم جمع کنیم؟"جیل گفت :
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 "حاال نه، رفیق."تیریان گفت :

غافلگیر شوند. بنابراین قفسه ها را گشت. او اصرار داشت که نباید بدون سالح 

خوشبختانه یادش آمد که همیشه دقت می کرد تا این برج و باروهای دفاعی سالی 

یک بار بازرسی شوند و مطمئن شود که به همه ی لوازم مورد نیاز مجهز شده اند. آنجا 

 زه های روغن خورده ی کمان در پوشش ابریشمی خود بودند.

ا برای جلوگیری از زنگ زدگی، روغن کاری شده بودند و زره ها در شمشیرها و نیزه ه

پوشش خود می درخشیدند. اما چیز بهتری هم بود. تیریان در حالی که روکش بلند 

زره را که طرح عجیبی داشت برمیداشت و آن را در برابر چشمان بچه ها پهن می 

 "نگاه کنید!"کرد، گفت :

 "ه داری است.اعلیحضرت، زره خند"اوستاس گفت :

هی پسر، کوتوله های نارنیا آن را درست نکرده اند. این زره عجیب و "تیریان گفت :

غریب کالرمن هاست. همیشه چند دست از اینها را آماده نگه می داشتم تا اگر زمانی 

الزم شد، من یا دوستانم به طور ناشناس به سرزمین تیسروک برویم. به این بطری 

این بطری شیره ای هست که اگر آن را به دست و صورت مان  سنگی نگاه کنید. در

 "بمالیم، ما را مثل کالرمن ها تیره می کند.

 "هورا، تغییر قیافه! من تغییر قیافه دادن را دوست دارم."جیل گفت :
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تیریان به آنها نشان داد که چطور کمی از آن شیره را کف دست های شان بریزند و 

ن خود و بعد روی دست های شان تا آرنج بمالند. او خودش بعد آن را به صورت و گرد

بعد از آن که این شیره روی بدن مان خشک شد، حتی اگر "همین کار را کرد و گفت :

آن را با آب هم بشوییم، تغییر نمی کند. جز روغن و خاکستر چیز دیگری نمی تواند 

 جیل عزیز، ببینم این زره بار دیگر ما را به سفید پوست های نارنیایی تبدیل کند. حاال

به تن تو چطور است. خیلی بلند است، اما نه آن قدر که من فکر می کردم. بی شک 

 "این زره متعلق به یکی از جماعت تارکان ها بوده.

بعد از پوشیدن زره، آنها کالهخودهای کالرمنی را بر سر گذاشتند. این کالهخودهای 

و باالی آن میله ی نوک تیزی داشت. بعد،  کوچک و گرد کامال اندازه ی سر بودند

تیریان از داخل قفسه نوارهای بلند سفیدی برداشت و آن را دور کالهخودها پیچید تا 

این که به شکل دستار در آمدند؛ اما میله ی نوک تیز فلزی همچنان از وسط آن 

گرد بیرون زده بود. پادشاه و اوستاس شمشیرهای نقش برجسته ی کالرمن و سپرهای 

و کوچ را برداشتند. شمشیری نبود که به اندازه ی کافی برای جیل سبک باشد، اما او 

به جیل یک چاقوی شکار بلند و صاف داد که در مواقع ضروری می توانست جای 

 شمشیر را بگیرد.

 "دوشیزه، آیا در تیر و کمان مهارت داری؟"تیریان گفت :

 "ت، اما خیلی هم بد نیستم.نه آن قدر که بشود گف"جیل سرخ شد و گفت :

اعلیحضرت باور نکنید. ما از وقتی که از نارنیا برگشتیم، تیراندازی با "اوستاس گفت :

تیر و کمان را تمرین کرده ایم. حاال او به خوبی من تیراندازی می کند. اما هیچ کدام 

 "خیلی عالی نیستیم.
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. کار بعدی روشن کردن آتش بعد تیریان به جیل یک کمان و یک تیردان پر از تیر داد

بود، چون داخل آن برج هنوز بیشتر از هر چیز دیگری به غار شبیه بود و آدم از سرما 

می لرزید. اما موقع جمع کردن هیزم خورشید وسط آسمان بود و آنها گرم شدند. 

وقتی شعله ی آتش در دودکش غرید و زبانه کشید، آنجا کم کم گرم شد. اما ناهار 

ها برانگیز و خوشایند نبود. زیرا بهترین چیزی که توانستند درست کنند، چندان اشت

مقداری بیسکوییت خشک بود که در قفسه پیدا کردند، آنها را خرد کردند و با کمی 

نمک در آب جوش ریختند و یک نوع حلیم درست کردند. آنجا جز آب، نوشیدنی 

 دیگری نبود.

 ".کاش یک بسته چای آورده بودم"جیل گفت :

 "یا یک قوطی نوشابه."اوستاس گفت :

بهتر بود مقداری نوشیدنی خوب در هر یک از این برج ها می "تیریان گفت :

 "گذاشتیم.
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 فصل ششم

 یک کار شبانه ی خوب

تیریان تقریبا چهار ساعت بعد خودش را روی تخت انداخت تا کمی بخوابد. بچه ها 

مجبور کرده بود قبل از خودش بخوابند، چون آنها خروپف می کردند. تیریان، آنها را 

باید بیشتر شب را بیدار می ماندند و او می دانست که در آن سن نمی توانند زیاد 

بیدار بمانند. همچنین تیریان آنها را خیلی خسته کرده بود. اول با جیل تیراندازی 

؛ هر چند که در حد تمرین کرده بود و فهمیده بود که تیراندازی او خیلی هم بد نیست

تیراندازی نارنیایی ها نبود. او موفق شده بود یک خرگوش بزند )البته نه یک خرگوش 

سخنگو، بلکه از خرگوش های معمولی که در قسمت غربی نارنیا زیاد بودند(. خرگوش 

را پوست کندند و بعد از پاک کردن آویزان کردند. تیریان فهمید که بچه ها این کارها 

خوب بلدند. آنها این جور کارها را در سفر بزرگ شان به سرزمین غول ها در  را بسیار

دوران شاهزاده ریلیان یاد گرفته بودند. بعد تیریان سعی کرده بود استفاده از شمشیر و 

سپر را به اوستاس یاد بدهد. اوستاس در ماجراجویی های قبلی اش شمشیر زدن را به 

آموخته بود، همه با شمشیر صاف نارنیایی بود. او هرگز خوبی یاد گرفته بود، اما آن چه 

شمشیر خمیده ی کالرمن ها را به دست نگرفته بود و این کار را مشکل می کرد، چون 

بسیاری از ضربه ها کامال متفاوت هستند و حاال باید بعضی شیوه هایی را که با 

اوستاس چشمان  شمشیر بلند آموخته بود، فراموش می کرد. اما تیریان فهمید که

تیزی دارد و پاهایش بسیار چابک است. تیریان از قدرت بدنی بچه ها شگفت زده شد. 

در حقیقت بچه ها نسبت به اولین مالقتا شان در چند ساعت قبل، قوی تر و تنومندتر 

و بزرگ تر به نظر می رسیدند. این یکی از تاثیرات آب و هوای نارنیا بر مسافران دنیای 

 ما بود.

سه موافقت کردند که نخست کاری که باید انجام دهند، برگشتن به تپه ی اصطبل  هر

و نجات جول تک شاخ باشد. بعد، اگر موفق شدند او را نجات دهند، به طرف شرق فرار 

 کنند و به سپاه کوچکی که رون ویِت سنتور از کایرپاراول می آورد، ملحق شوند.
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ان، می توانست هر زمان که بخواهد، از جنگجو و شکارچی با تجربه ای چون تیری

خواب بیدار شود. بنابراین آن شب تا ساعت نه به خودش فرصت داد و بعد همه ی 

نگرانی هایش را از ذهنش بیرون کرد و فورا خوابید. وقتی بیدار شد، به نظرش می 

رسید که فقط یک لحظه گذشته است. اما از روشنایی روز و احساس درونی اش 

به قدر کافی خوابیده. از جا بلند شد، کالهخود و دستارش را بر سر گذاشت  فهمید که

 بخواهید، را راستش. کرد بیدار را آنها و داد تکان را ها بچه بعد – بود خوابیده زره با –

 می خمیازه مرتب و بودند حال بی و پریده رنگ آمدند، بیرون تختخواب از وقتی آنها

 .کشیدند

از اینجا به طرف شمال می رویم. خوشبختانه شب پر ستاره ای حاال "تیریان گفت :

است و این سفر ما از سفر صبح امروز کوتاه تر است. صبح ما دور زدیم، اما حاال 

مستقیم می رویم. اگر کسی از ما توضیحی خواست، شما آرام بمانید و من سعی می 

ت کنم. اگر شمشیر کنم مثل یک امیرزاده ی کالرمِن مغرور، بی رحم و ملعون صحب

کشیدم تو، اوستاس، باید همین کار را بکنی و بگذاری جیل به پشت ما برود و با تیری 

، هر دو به سرعت به برج بروید. اگر هم "به خانه"در کمان بایستد. اما اگر فریاد زدم 

دستور عقب نشینی دادم، سعی کنید اصال مبارزه نکنید، حتی یک ضربه. این شجاعت 

بسیاری از نقشه های مهم را در جنگ ها خراب کرده است. حاال دوستان، به اشتباه، 

 "نام اصالن، به پیش می رویم.

آنها در سرمای شب به راه افتادند. ستارگان شمالی از باالی درختان می درخشیدند. 

نام دارد و از ستاره ی قطبی جهان ما پرنورتر  21ستاره ی شمالی آن سرزمین جلودار

 است. 

                                                           
Speal Heal 21 
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تا مدتی توانستند مستقیم به طرف ستاره ی جلودار حرکت کنند، اما بعد به  آنها

قسمت انبوهی رسیدند و ناچار شدند مسیر خود را تغییر دهند تا آن را دور بزنند. پس 

از آن چون هنوز زیر شاخه ی درخت ها بودند، به سختی می توانستند جهت خود را 

ه آنها نشان داد. او در انگلستان راهنمای پیدا کنند. جیل بار دیگر جهت درست را ب

بسیار خوبی بود. البته او ستاره های نارنیایی را به خوبی می شناخت، چون در 

سرزمین های شمالی بسیار سفر کرده بود. حتی هنگامی که ستاره ی جلودار پیدا نبود 

مید هم می توانست از روی ستارگان دیگر جهت را تشخیص دهد. همین که تیریان فه

جیل بهتر از آنها مسیر را پیدا می کند، هدایت گروه را به او سپرد. جیل چنان بی صدا 

و نامحسوس و نرم پیش می رفت که تیریان حیرت زده شد. او آهسته به اوستاس 

فوق العاده است. این دختر جنگلبان حیرت آوری است. اگر پری جنگل هم "گفت :

 "بود، نمی توانست به این خوبی باشد.

 "او خیلی ریزنقش است و همین به او کمک می کند."اوستاس آهسته گفت :

 "هیس! سر و صدا نکنید."جیل از جلو گفت :

در اطراف آنها جنگل بسیار آرام بود، در واقع زیادی آرام بود. در یک شب عادی نارنیا، 

سر و صداهایی مانند صدای شب بخیر جوجه تیغی، صدای جیغ جغد و شاید صدای 

وتی در دوردست که حکایت از رقص فان ها داشت، یا صدای ضربه و سر و صدای فل

چکش کوتوله ها از زیرزمین به گوش می رسید. حاال همه ی این سر و صداها به 

 سکوت گراییده و تاریکی و ترس بر نارنیا حکمفرما شده بود.
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انبوه درختان  بعد از مدتی شروع به باال رفتن از تپه ای پر شیب کردند و کم کم از

کاسته شد. تیریان به سختی توانست آن تپه و اصطبل کذایی را تشخیص دهد. جیل با 

دقت و احتیاط بیشتری پیش می رفت. او با اشاره ی دست از دیگران خواست که 

بیشتر احتیاط کنند. بعد مثل مرده متحرک ایستاد. تیریان دید که او به تدریج بدون 

فرو رفت و ناپدید شد. لحظه ای بعد دوباره ظاهر شد و در هیچ صدایی داخل علف ها 

 "دراز بکشید و نگاه کنید."گوش تیریان خیلی آهسته و به نجوا گفت :

او از حروفی استفاده کرد که صدای سایش نداشته باشند و کمتر شنیده شوند. تیریان 

، زیرا سنگین بی درنگ، تقریبا به بی صدایی جیل روی زمین دراز کشید، اما نه کامال

تر و بزرگ تر بود. هنگامی که دراز کشیده بودند، تیریان دید که چطور از آنجا می 

شود تپه را در پهنه ی پر ستاره ی آسمان دید. باالی تپه دو سیاهی دیده می شد: 

یکی اصطبل و دیگری، چند متر جلوتر از آن، یک نگهبان کالرمنی بود. او درست 

می زد و حتی نایستاده بود، بلکه نشسته بود. نیزه اش روی نگهبانی نمی داد. قدم ن

 "آفرین."شانه و چانه اش روی سینه اش بود. تیریان به جیل گفت :

 جیل دقیقا همان چیزی را به او نشان داده بود که او باید می فهمید.

آنها برخاستند. تیریان گروه را هدایت کرد. بسیار آهسته، در حالی که جرئت نفس 

ن نداشتند، مسیر خود را تا رسیدن به انبوه درختان طی کردند. با نگهبانی کمتر کشید

 از چهل متر فاصله داشتند.

 "اینجا منتظر شوید تا من برگردم. اگر برنگشتم، فرار کنید."تیریان به نجوا گفت :

بعد با شهامت در دیدرس دشمن قرار گرفت. مرد نگهبان با دیدن او از جا پرید. می 

بایستد، چون می ترسید تیریان یکی از فرماندهان باشد و او را به دلیل آن که  خواست

نشسته بود، به دردسر بیندازد. اما قبل از آن که بتواند بلند شود، تیریان روی یک زانو 

تو از جنگجویان تیسروک، که عمرش دراز باد، هستی؟ از "در کنارش نشست و گفت :

 "شیاطین نارنیایی خوشحال شدم. دست بده رفیق. دیدن تو در میان این حیوانات و
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نگهبان کالرمن قبل از آن که بفهمد چه اتفاقی افتاده، دید که دست راستش در دست 

قدرتمندی گرفتار شده است. لحظه ای بعد به زانو افتاده بود و خنجری گردنش را 

بگو تک صدایت در بیاید کشته می شوی. "فشار می داد. تیریان در گوش او گفت :

 "شاخ کجاست تا زنده بمانی.

 "ُپش ...، پشت اصطبل ارباب."مرد بیچاره مِن ِمن کنان گفت :

 "بسیار خب، بلند شو و مرا به آن جا ببر."تیریان گفت :

وقتی مرد برخاست هم باز نوک خنجر از گردنش جدا نشد. همین طور که تیریان 

 محلی در و پیچید مرد گردن دور به – حساس و سرد –پشت او می رفت، خنجر هم 

 زیر گوشش قرار گرفت. نگهبان ترسان و لرزان به پشت اصطبل رفت.  مناسبی

هیس! نه، "با این که تاریک بود، تیریان توانست فورا سفیدی جول را ببیند و گفت :

 "شیهه نکش. بله، جول من هستم. آنها تو را چطور بستند؟

به هم بسته اند و با افسار به حلقه ای در  دست و پایم را"صدای جول به گوش رسید :

 "دیوار اصطبل بسته شده ام.

نگهبان، پشت به دیوار اینجا بایست. بسیار خب. حاال، جول، نوک تیز "تیریان گفت :

 "شاخ خودت را به طرف سینه ی این کالرمن بگیر.

 "اطاعت اعلی حضرت."جول گفت :

 "د، سینه اش را بشکاف.اگر کوچک ترین حرکتی کر"تیریان ادامه داد :

بعد در عرض چند لحظه طناب ها را برید و با بقیه ی آنها دست و پای نگهبان را 

بست. او را مجبور کرد دهانش را باز کند و آن را از علف پر کرد. بعد از پیشانی تا چانه 

 ی او را بست تا نتواند سر و صدا کند و سرانجام او را مقابل دیوار نشاند. 
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سرباز با تو کمی خشونت کردم، اما ناچار بودم. اگر باز هم تو را ببینم، "گفت :تیریان 

 "جبران می کنم. جول، حاال آرام برویم.

او دست چپش را به دور گردن حیوان انداخت، خم شد و بینی او را بوسید. آنها بسیار 

رها کرده شاد بودند. در نهایت سکوت به همان محلی برگشتند که تیریان بچه ها را 

بود. زیر درختان تاریک تر بود و تیریان قبل از آن که اوستاس را ببیند، با او سینه به 

 سینه شد.

همه سالم هستند. عملیات شبانه ی خوبی بود. حاال پیش به "تیریان زمزمه کرد :

 "سوی خانه.

پل، کجا "آنها برگشتند. هنوز چند قدمی بیشتر نرفته بودند که اوستاس گفت :

 "اعلیحضرت، جیل کنار شماست؟"پاسخی نبود. پرسید : "ی؟هست

 "چی؟ جیل کنار تو نیست؟"تیریان گفت :

لحظه ی وحشتناکی بود. جرئت نکردند فریاد بزنند، اما تا جایی که می شد اسم او را 

 "آیا وقتی نبودم، او از تو جدا شد؟"صدا زدند. پاسخی نبود. تیریان پرسید :

یا نشنیدم که او برود. اما شاید طوری رفته که من متوجه  من ندیدم"اوستاس گفت :

 "نشده ام. او می تواند به آرامی و ساکتی یک گربه باشد؛ خودتان که دیده اید.

در آن لحظه از دور صدای طبلی به گوش رسید. جول گوش هایش را تیز کرد و گفت 

 "کوتوله ها.":

 "ی خائن و دشمن هستند.به احتمال قوی، کوتوله ها"تیریان زیر لب گفت :

 "کسی به سوی ما می آید. نزدیک تر می شود."جول گفت :
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تیریان، اوستاس و تک شاخ همان جا میخکوب شدند. نگرانی های زیادی وجود داشت 

و آنها نمی دانستند چه باید بکنند. صدای سُم نزدیک تر و نزدیک تر می شد. بعد 

 "سالم! همه آنجا هستید؟": درست در نزدیکی آنها، صدایی به نجوا گفت

 خوشبختانه صدای جیل بود.

 "کدام جهنمی بودی؟"اوستاس که بسیار ترسیده بود، با عصبانیت زمزمه کرد :

جیل در حالی که نفس نفس می زد و سعی می کرد جلوی خنده اش را بگیر، گفت 

 "در اصطبل.":

خب تنها چیزی که  اوه، فکر می کنی بازی و سرگرمی است، نه؟"اوستاس غرغر کرد :

 "می توانم بگویم این است که ...

 "اعلیحضرت، جول را آوردید؟"جیل پرسید :

 "بله، اینجاست. آن حیوانی که با توست، چیست؟"

 "خودش است. اما بگذارید قبل از آن که کسی بیدار شود، به خانه برسیم."جیل گفت :

 و بار دیگر صدای خنده اش به گوش رسید.

ت اطاعت کردند، زیرا به اندازه ی کافی در آن مکان خطرناک مانده دیگران به سرع

بودند و صدای طبل کوتوله ها نیز نزدیک تر شده بود. چند دقیقه ای به طرف جنوب 

 "را آورده ای. "او"منظورت چیست که "حرکت کرده بودند که اوستاس گفت :

 "اصالن قالبی."جیل گفت :

 "ار کردی؟چی؟ کجا بودی؟ چه ک"تیریان گفت :



 

 
 

58 

 آخرین نبرد جلد هفتم نارنیا

اعلیحضرت، وقتی دیدم که شما نگهبان را از سر راه برداشتید، فکر کردم "جیل گفت :

بهتر است سری به اصطبل بزنم و ببینم واقعا آنجا چه خبر است. پس تا اصطبل سینه 

خیز رفتم. کار بسیار ساده ای بود. البته داخل اصطبل مثل قیر سیاه بود و مثل هر 

می داد. بعد، چیزی روشن کردم. باور می کنید؟ آنجا به جز  اصطبل دیگری بوی بدی

این االغ پیر که پوست شیر به پشتش بسته اند، هیچ چیز نبود. بعد، من چاقویم را 

بیرون کشیدم و به او گفتم که باید با من بیاید. در حقیقت اصال الزم نبود که او را با 

بل خسته شده بود که کامال آماده بود چاقو تهدید کنم. او به قدری از بودن در آن اصط

 "بیرون بیاید. درست می گویم پازل عزیز؟

عجب شاهکاری! خب، دارم شاخ در می آورم. چند دقیقه پیش خیلی "اوستاس گفت :

از تو عصبانی بودم. هنوز هم فکر می ئکنم پنهان حرکت کردن تو بدون اطالع به ما از 

یعنی باید بگویم کار تو واقعا عالی بود. اعلیحضرت  بدجنسی بود. اما باید اعتراف کنم ...

 "اگر پسر بود حتما به او لقب شوالیه می دادند، این طور نیست؟

 "اگر او پسر بود، به دلیل سرپیچی از دستورات شالق می خورد."تیریان گفت :

در آن تاریکی کسی ندید که اعلیحضرت این جمله را با اخم گفت یا با لبخند. دقیقه 

چه کار می کنید "بعد، صدای گوشخراش فلز شنیده شد. جول به تندی پرسید : ای

 "اعلیحضرت؟

شمشیر می کشم تا سر از بدن این االغ لعنتی جدا "تیریان با صدایی وحشتناک گفت :

 "کنم. دختر، کنار بایست.

اوه، نه. خواهش می کنم. شما نباید این کار را بکنید. او گناهی ندارد. "جیل گفت :

مه چیز تقصیر میمون است. او چیزی نمی داند و خیلی متاسف و پشیمان است. او ه

 "االغ خوبی است. اسمش پازل است. من دست هایم را به گردن او انداخته ام.
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جیل، در میان همه ی افراد من، تو شجاع ترین و عاقل ترین، همچنین "تیریان گفت :

خب، اجازه می دهم االغ زنده بماند.  گستاخ ترین و نافرمان ترین فرد هستی. بسیار

 "االغ، در مورد خودت چه داری که بگویی؟

اعلیحضرت، من؟ مطمئنم که اگر کار اشتباهی کرده ام، "صدای االغ به گوش رسید :

بسیار متاسف هستم. میمون گفت که اصالن می خواهد که من به شکل او دربیایم و 

اهوش نیستم. فقط کاری را انجام دادم که من فکر کردم که او می داند. من مثل او ب

بهم گفته شد. زندگی در آن اصطبل اصال برایم جالب نبود. من حتی نمی دانم که 

بیرون چه خبر است. او به استثنای شبی یکی دو دقیقه، اجازه نمی داد بیرون بیایم. 

 "بعضی روزها حتی فراموش می کردند به من آب بدهند.

آن کوتوله ها نزدیک تر و نزدیک تر می شوند. آیا می خواهیم عالیجناب، "جول گفت :

 "با آنها رو به رو شویم؟

تیریان لحظه ای فکر کرد و بعد ناگهان با صدای بلند خندید. بعد شروع به صحبت 

خدای من، دارم کند ذهن می شوم. با "کرد، اما دیگر آهسته حرف نمی زد. او گفت :

نها رو به رو خواهیم شد. حاال با همه رو به رو می شویم. آنها رو به رو شویم؟ حتما با آ

ما این االغ را داریم تا به آنها نشان بدهیم. بگذار آنها ببینند از چه چیزی ترسیدند و 

به آن احترام گذاشتند. ما می توانیم واقعیت نقشه های شرم آور میمون را به آنها 

ی کند. فردا ما آن میمون را از نشان دهیم. راز او فاش می شود. اوضاع تغییر م

بلندترین درخت نارنیا آویزان می کنیم. دیگر نجوا کردن، پنهان کاری و تغییر قیافه 

دادن کافی است. آن کوتوله های درستکار کجا هستند؟ ما برای آنها خبرهای خوبی 

 "داریم.
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ان وقتی ساعت ها نجوا کرده باشید، صدای فردی که بلند صحبت کند، تاثیر هیج

انگیز و اعجاب آوری دارد. همه صحبت می کردند و می خندیدند. حتی پازل سرش را 

باال گرفت و حسابی عرعر کرد؛ کاری که میمون آن روزها آن را ممنوع کرده بود. بعد 

 آنها به طرف صدای طبل حرکت کردند. صدا لحظه به لحظه بلند و بلندتر شد. 

. آنها به جاده ی سختی )ما در انگلستان به چیزی نگذشت که نور مشعل را هم دیدند

آنها جاده نمی گوییم( رسیدند که از میان پهنه ی فانوس می گذشت. آنجا حدود سی 

کوتوله که بیل و کلنگ هایی کوچک بر شانه داشتند، رژه می رفتند. دو کالرمن مسلح، 

 صف را هدایت می کردند و دو تای دیگر در انتهای صف بودند.

ایست! سربازها بایستید. "گامی که به انتهای آن جاده رسیدند، فریاد کشید :تیریان هن

 "این کوتوله های نارنیایی را به کجا می برید و به دستور چه کسی؟
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 فصل هفتم

 درباره ی کوتوله ها

دو سرباز کالرمنیِ جلوی صف، با دیدن آن چیزی که گمان کردند تارکان یا امیرزاده 

همراه دو پیک مسلح است، توقف کردند و نیزه های خود را به احترام باال ای بزرگ به 

 بردند.

 جاودان که – تیسروک معادن در کار برای را ها کوتوله این ارباب،"یکی از آنها گفت :

 ".بریم می کالرمن به – باد

 "سوگند به تاش، خدای بزرگ، که آنها خیلی فرمانبردار هستند."تیریان گفت :

برگشت. تقریبا به فاصله ی هر شش کوتوله، یکی از آنها مشعلی را حمل می کرد. بعد 

او در سوسوی آن نور، صورت های ریشوی آنها را دید که همگی با وحشت و حالتی 

کوتوله ها، آیا تیسروک در نبردی بزرگ "مصمم نگاهش می کردند. او پرسید :

سوی مرگ در معادن نمک  سرزمین شما را فتح کرده است که چنین صبورانه به

 "پیش می روید؟ 22پوگراهان

دستورات "سربازها با تعجب به او خیره شدند، اما کوتوله ها یکصدا جواب دادند :

 "اصالن است. او ما را فروخت. در برابر او چه می توانیم بکنیم؟

دلم می خواهد او را ببینم و "و با خشم ادامه داد : "در حقیقت تیسروک!"یکی گفت :

 "حسابش را برسم!

 "ساکت، سگ ها!"سرباز فرمانده گفت :

                                                           
Pugrahan 22 
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نگاه کنید! همه ی اینها "تیریان در حالی که پازل را به میان نور می کشید، گفت :

دروغ بود. اصالن اصال به نارنیا نیامده است. میمون شما را فریب داده است. این چیزی 

 ". نگاه کنید.است که از اصطبل بیرون می آورد و به شما نشان می داد

آن چه کوتوله ها از نزدیک می دیدند، به اندازه ای واضح و مشخص بود که تعجب 

کردند چطور فریب خورده اند. پوست شیر در زمانی که پازل در اصطبل زندانی بود، 

کامال کثیف و طی سفر در جنگل تاریک چروک و نامرتب شده بود. مقدار زیادی از 

جمع شده بود. قسمت سر آن، عالوه بر آن که کناره پوست روی یک شانه ی پازل 

هایش برگشته بود، به قدری عقب رفته بود که همه می توانستند چهره ی مهربان و 

احمقانه ی پازل را که به بیرون چشم دوخته بود، ببینند. پازل به آرامی علف می 

وشه ی دهانش خورد که آنها او را مقابل جمعیت آوردند، بنابراین مقداری علف از گ

تقصیر من نبود، من باهوش نیستم. من هیچ وقت "آویزان بود و زیر لب می گفت :

 "نگفتم که باهوشم.

کوتوله ها لحظه ای با دهان کامال باز به پازل چشم دوختند. بعد یکی از سربازها 

دیگری  "ارباب، دیوانه شده اید؟ شما با این برده ها چه می کنید؟"قاطعانه گفت :

دیگر نیزه ها به حالت احترام نبودند، هر دو نیزه پایین و آماده ی  "تو کیستی؟"گفت :

 حمله بود.

 "کلمه ی عبور را بگو."رئیس سربازها گفت :

کلمه ی عبور من، این است: سپیده می "پادشاه در حالی که شمشیر می کشید گفت :

چون من تیریان  دمد، دروغ نابود می شود. حاال ای نا به کار، از خودت دفاع کن،

 "نارنیایی هستم.
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او چون صاعقه بر سر رئیس سربازها فرود آمد. اوستاس هنگامی که دید پادشاه 

شمشیر کشیده است، شمشیرش را کشید و به سرباز دیگر حمله کرد. اوستاس رنگ به 

چهره نداشت، اما نمی توان او را به این دلیل سرزنش کرد. او مثل مبتدی هایی که 

شانس می آورند، خوش شانس بود. همه ی درس هایی را که تیریان غروب آن گاهی 

روز سعی کرده بود به او بیاموزد، فراموش کرد و شتابزده ضربه ای زد. )مطمئن نیستم 

که چشم هایش باز بودند یا بسته.( ناگهان با کمال تعجب دید جسد نگهبان کالرمن 

 مقابل پاهایش افتاده است.

موضوع بیشتر از آن که باعث آرامش او شود، او را ترساند. نبرد  در آن لحظه این

پادشاه یکی دو ثانیه بیشتر طول نکشید. او هم حریفش را کشت و به سوی اوستاس 

اما کوتوله ها کار آن سرباز کالرمن را  "مواظب دو سرباز دیگر باش. "فریاد کشید :

 ساخته بودند. هیچ دشمنی باقی نمانده بود.

 "اوستاس، نبرد خوبی بود!"با دست به پشت اوستاس زد و گفت :تیریان 

کوتوله ها، حاال شما آزاد هستید. فردا نارنیا را آزاد خواهیم "بعد به کوتوله ها گفت :

اما نتیجه اصال خوب نبود. چند کوتوله )حدود  "کرد. برای اصالن سه بار هورا بکشید!

ا پرخاش دیگر کوتوله های اخمو، صدای پنج تا( خواستند هورا بکشند که بالفاصله ب

 شان خفه شد. خیلی از کوتوله ها اصال چیزی نگفتند.

متوجه نشده اید چه بالیی بر سر شما کوتوله ها آمده است؟ "جیل بی صبرانه پرسید :

آیا نشنیدید که پادشاه چه گفت؟ همه چیز تمام شد. دیگر میمون حاکم نارنیا نخواهد 

ندگی عادی خود را از سر بگیرند. شما می توانید باز هم شاد بود. همه می توانند ز

 "باشید. خوشحال نیستید؟

پس از مکثی طوالنی، یک کوتوله ی نه چندان زیبا که مو و ریشی به سیاهی دوده 

 "خانوم کوچولو، جنابعالی کی باشید؟"داشت، گفت :



 

 
 

64 

 آخرین نبرد جلد هفتم نارنیا

نجات داد. این هم من جیل هستم. همان کسی که پادشاه ریلیان را از جادو "او گفت :

اوستاس است که همین کار را کرد. ما پس از گذشت صدها سال از جهانی دیگر 

 "برگشته ایم. اصالن ما را فرستاده است.

کوتوله ها با پوزخند به یکدیگر نگاه کردند؛ پوزخندی که از روی شادی نبود. کوتوله 

چه احساسی  خب، من نمی دانم که شما"بود، گفت : 23ی سیاه که نامش گریفل

دارید، اما من احساس می کنم آن قدر درباره ی اصالن شنیده ام که برای تمام عمرم 

 "کافی است.

درست است، درست است. همه اش توطئه است، یک "کوتوله های دیگر غریدند :

او هنگامی که می جنگید،  "منظورت چیست؟"تیریان پرسید : "توطئه بسیار کثیف.

در آن لحظه رنگ به چهره نداشت. فکر می کرد که این لحظه رنگش نپریده بود، اما 

 ی خوشایند و خوبی باشد، اما حاال بیشتر شبیه یک کابوس بود.

حتما فکر می کنید که ما خیلی ابله هستیم. بله، همینطور فکر می "گریفل گفت :

یگر از کنید. یک بار فریب خورده ایم و شما انتظار دارید که باز هم فریب بخوریم. ما د

 "داستان های اصالن بیزاریم. ببینید! به او نگاه کنید! االغی پیر با گوش هایی دراز!

خدای من! شما مرا دیوانه کردید. کدام یک از ما گفت که او اصالن "تیریان گفت :

 "است؟ این بدلی است که میمون از اصالن واقعی ساخته. می فهمید؟

تری پیدا کرده ای! نه، متشکرم. یک بار فکر می کنم که تو بدل به"گریفل گفت :

 "فریب خورده ایم و نمی خواهیم بار دیگر هم فریب بخوریم.

من شما را فریب نمی دهم. من در خدمت اصالن واقعی "تیریان با خشم گفت :

 "هستم.

 "او کجاست؟ او کیست؟ او را به ما نشان بده."چند کوتوله گفتند :
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نید که من او را در کیفم پنهان کرده ام؟ من کی احمق ها، فکر می ک"تیریان گفت :

 "هستم که بتوانم به فرمانم اصالن را ظاهر کنم؟ او یک شیر اهلی نیست.

به محض آن که این کلمات از دهانش خارج شد، فهمید که حرکت اشتباهی انجام 

شیر نه یک "داده است. کوتوله ها بالفاصله به طعنه و با صدایی یکنواخت تکرار کردند :

 "اهلی، شیر اهلی نیست.

 "این همان چیزی است که آن یکی هم مدام به ما می گفت."یکی گفت :

یعنی شما به اصالن واقعی ایمان ندارید؟ اما من او را دیده ام. او ما دو نفر "جیل گفت :

 "را از جهانی دیگر به اینجا فرستاده است.

حرف ها را خیلی خوب به تو یاد داده آه، که این طور! آنها این "گریفل با لبخند گفت :

 "اند. تو درس هایتان را پس می دهی، مگر نه؟

 "بی تربیت، تو به یک خانم می گویی که دروغ می گوید؟"تیریان گفت :

 او به هم شباهتی هیچ که – هستی تیریان تو اگر. باش ادب با آقا"کوتوله پاسخ داد :

 را اصالنی هیچ که همانطور بخواهیم، را پادشاهی هیچ دیگر ما کنم نمی فکر – نداری

اال به بعد می خواهیم خودمان مسوول خودمان باشیم و از هیچ ح از. خواهیم نمی

 "کسی فرمان نگیریم. فهمیدی؟

درست است. ما دیگر مستقل هستیم. نه اصالن، نه پادشاهان و "کوتوله ی دیگر گفت :

ه ها فقط طرفدار کوتوله ها نه داستان های احمقانه ی جهان های دیگر. کوتول

آنها آماده شدند سرجاهای شان قرار بگیرند و دوباره برگردند به همان جایی  "هستند.

 که از آنجا آمده بودند.

آدم های کوچولو! حتی نمی خواهید برای نجات یافتن از معادن نمک "اوستاس گفت :

 "تشکر هم بکنید.
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را می دانیم. شما می خواستید از ما  اوه، ما همه چیز"گریفل سربرگرداند و گفت :

استفاده کنید، برای همین ما را نجات دادید. شما هم حقه ی خودتان را می زنید. رفقا 

 "بیایید.

کوتوله ها به سرعت مارش عجیب و غریبی را شروع کردند که با صدای طبل همراه 

 بود. آنها پیاده به میان تاریکی رفتند و از نظر ناپدید شدند.

و  "برویم."یان و دوستانش به رفتن آنها خیره شدند. بعد تیریان یک کلمه گفت :تیر

آنها به سفر خود ادامه دادند. سکوت حکمفرما بود. پازل احساس می کرد همچنان 

مورد بی مهری قرار گرفته است. او اصال نمی فهمید چه اتفاقی افتاده است. جیل 

بود، خیلی تحت تاثیر پیروزی اوستاس بر  عالوه بر این که از کوتوله ها منزجر شده

سرباز کالرمن قرار گرفته بود و تقریبا خجالت می کشید. اما اوستاس، قلبش هنوز به 

سرعت می تپید. تیریان و جول با ناراحتی، کنار یکدیگر از عقب می آمدند. پادشاه 

ه ی دست در گردن تک شاخ انداخته بود و گاهی تک شاخ پوزه ی نرمش را به گون

پادشاه می مالید. آنها سعی نمی کردند با کالم یکدیگر را دلداری دهند. فکر کردن به 

این که چه بگوییم که آرامش بخش و تسلی دهنده باشد، کار ساده ای نیست. تیریان 

هرگز به ذهنش هم نرسیده بود اصالن جعلی که میمون برپا کرده بود، باعث می شود 

م دست بکشند. او کامال مطمئن بود به محض آن که به مردم از اعتقاد به اصالن ه

کوتوله ها نشان دهد چطور فریب خورده اند، آنها بی درنگ در کنار او قرار می گیرند. 

سپس شِب بعد، او آنها را به تپه ی اصطبل می برد و پازل را به همه ی موجودات 

ز درگیری با کالرمن نشان می داد. بعد همه علیه میمون متحد می شدند و شاید پس ا

ها، ماجرا خاتمه می یافت. اما حاال، انگار نمی توانست روی چیزی حساب کند. چند 

 نفر از نارنیایی های دیگر ممکن بود مانند کوتوله ها عمل کنند؟

 "فکر می کنم کسی دارد دنبال ما می آید."پازل ناگهان گفت :
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پشت سرشان صدای پا به گوش ایستادند، به دقت گوش دادند و مطمئن شدند که از 

 می رسد.

 "چه کسی آنجاست؟!"پادشاه فریاد زد :

کوتوله، من توانستم از دیگران  24فقط من، اعلیحضرت ... من، پوگین"صدایی گفت :

جدا شوم. اعلیحضرت، من طرفدار شما هستم و طرفدار اصالن. اگر شما بتوانید 

شمشیر کوچکی به دست من بدهید، با کمال میل حاضرم قبل از آن که کار از کار 

 "بگذرد، در کنار شما با دشمن بجنگم.

یف کردند و به مهربانی همه دورش جمع شدند و به او خوشامد گفتند و از او تعر

دستی به پستش زدند. البته یک کوتوله نمی توانست تفاوت چندانی ایجاد کند، اما 

وجود همان یکی هم تا حدی خوشحال کننده بود. همه ی گروه شاد شده بودند. اما 

شادی جیل و اوستاس چندان طول نکشید؛ آنها خمیازه می کشیدند، سرهای شان 

 سته بودند که به چیزی جز رختخواب فکر نمی کردند.پایین بود و آن قدر خ

درست قبل از سپیده دم، در سردترین ساعت شب به برج برگشتند. اگر غذایی برای 

آنها آماده شده بود، با کمال میل می خوردند، اما حتی نمی شد به زحمت و دردسرِ به 

ورت شان زدند دست آوردن غذا هم فکر کرد. همگی از آب چشمه نوشیدند، آبی به ص

و به بستر رفتند؛ به استثنای پازل و جول که گفتند بیرون راحت تر هستند. شاید این 

طوری بهتر بود. یک تک شاخ و یک االغ بالغ چاق در اتاق باعث می شد که آنجا شلوغ 

 تر شود.
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کوتوله های نارنیا، گرچه قدشان کمتر از یک متر و نیم بود، اما به نسبت جثه ی 

ن، جان سخت ترین و قوی ترین موجودات بودند. پوگین هم با اینکه روز کوچک شا

سختی را گذرانده و شب تا دیروقت بیدار مانده بود، قبل از همه سرحال وشاداب از 

خواب بیدار شد. او فورا تیر و کمان جیل را برداشت، بیرون رفت و چند کبوتر جنگلی 

کند و با جول و پازل گپ زد. پازل در این  زد. بعد در آستانه ی در نشست و پر آنها را

صبح بسیار بهتر به نظر می رسید. جول که یک تک شاخ و بنابراین یکی از شریف 

ترین و لطیف ترین موجودات بود، با پازل بسیار مهربان بود و با او درباره ی چیزهایی 

ل و اوستاس که بتواند بفهمد )مانند علف و قند و مراقبت از سم ها( حرف می زد. جی

در حالی که خمیازه می کشیدند و چشم هایشان را می مالیدند، حدود ساعت ده و 

نیم از برج بیرون آمدند. پوگین جایی را به آنها نشان داد که می توانستند مقدار زیادی 

سبزی مخصوص نارنیایی پیدا کنند. این سبزی ها بیشتر ترشک جنگلی ما بود، اما 

ی خوشمزه تر بود )فقط کمی کره و فلفل الزم داشت تا عالی وقتی پخته می شد، خیل

شود، اما آنها کره و فلفل نداشتند(. بنابراین یکی یکی سوروسات یک غذای مفصل 

برای صبحانه یا شام )هر چه که آن را می نامید(، آماده شد. تیریان با یک تبر به داخل 

 جنگل رفت و برای سوخت مقداری هیزم آورد.

 آماده چه هر که مخصوصا بود، طوالنی بسیار نظر به که –داشت می پخت وقتی غذا 

 و کوچک برگ و ساز پوگین برای پادشاه – شد می بهتر و بهتر آن بوی شد، می تر

شیر اوستاس را شم بعد. خنجر و کمربند شمشیر، سپر، کالهخود، زره،: کرد پیدا کاملی

کشتن کالرمن کثیف و آلوده بود،  بازرسی کرد و فهمید اوستاس شمشیر را که پس از

همانطور در غالف گذاشته است. اوستاس برای این کار سرزنش شد و مجبور شد که 

 آن را تمیز کند و صیقل بزند.

در تمام این مدت جیل به این طرف و آن طرف می رفت. او گاهی دیگ را هم می زد 

با آسودگی خاطر علف  و گاهی با حسرت و حسادت به االغ و تک شاخ نگاه می کرد که

 می خوردند. آن روز صبح او بارها آرزو کرده بود که کاش می توانست علف بخورد!



 

 
 

69 

 آخرین نبرد جلد هفتم نارنیا

اما وقتی غذا حاضر شد همه احساس کردند که ارزش آن همه انتظار را داشته است و 

حسابی خوردند. وقتی همه تا جایی که می توانستند خوردند، سه آدم و کوتوله در 

ند. چهارپایان رو به روی آنها بود. کوتوله )با اجازه ی جیل و آستانه ی در نشست

خب رفیق پوگین، تو بیشتر از ما "تیریان( چپق خود را روشن کرد. پادشاه گفت :

درباره ی دشمن اطالعات و اخبار داری، چون مثل آنها و با آنها بودی. هر چه می دانی 

 "ته اند؟برایمان بگو. اول بگو از فرار من چه داستانی ساخ

اعلیحضرت، زیرکانه ترین و مرموزانه ترین داستانی که تا به حال ساخته "پوگین گفت :

این داستان را گفت و به احتمال زیاد آن را خودش  25شده است : گربه ی حنایی

ساخته است. اعلیحضرت، اگر بتوان در مورد گربه ها این مثال را زد، می توان گفت او 

. حنایی گفت که از جلوی درختی که آن جنایتکاران شما مار خوش خط و خالی است

 اصالن به و زدید می فریاد شما – نسبت بَال –را به آن بسته بودند، عبور می کرده که 

این  گفتن هنگام.( کنم تکرار خواهم نمی من که زبانی به) گفتید می ناسزا و فحش

کلمات او خیلی خشک و رسمی به نظر می آمد. می دانید، به همان لحنی که یک 

گربه وقتی چیزی بخواهد، حرف می زند. بعد حنایی گفت که ناگهان اصالن خودش به 

صورت برقی ظاهر شد و اعلیحضرت را در یک لقمه قورت داد. همه ی حیوانات از 

ها هم همانجا غش کردند. البته میمون شنیدن این داستان به خود لرزیدند و بعضی 

ببینید اصالن با کسانی که به او احترام نگذارند چه "حرف های او را ادامه داد و  گفت :

حیوانات بیچاره شیون کردند، زوزه کشیدند  "می کند! این اخطار به همه ی شماست.

را به این فکر  در نتیجه، فرار شما، آنها "بله، این اخطار به همه ی ماست."و گفتند :

نینداخت که هنوز دوستان وفاداری دارید که به شما کمک می کنند، بلکه باعث شد 

 "آنها بیشتر بترسند و بیشتر مطیع و فرمانبردار میمون شوند.

عجب سیاست شیطانی ای! پس این حنایی از مشاوران نزدیک میمون "تیریان گفت :

 "است.
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شتر به نظر می رسد که میمون از مشاوران اعلیحضرت، حاال بی"کوتوله پاسخ داد :

اوست. می دانید، میمون به شراب خواری افتاده است. به عقیده ی من حاال این توطئه 

که فرمانده ی کالرمن هاست، هدایت می کنند. فکر می  "ریشدا"را بیشتر حنایی یا 

ر موجب کنم بعضی از حرف هایی که حنایی در میان کوتوله ها بر زبان آورده، بیشت

رفتار بی شرمانه ی آنها با شما شده است. پریشب هنگامی که یکی از آن جلسات 

شبانه ی وحشتناک به پایان رسید و همه متفرق شدند، من قسمتی از مسیرم تا خانه 

را طی کرده بودم که متوجه شدم چپقم را جا گذاشته ام. چپق قدیمی خوبی بود و من 

ین برگشتم تا آن را پیدا کنم. اما قبل از رسیدن به آن را خیلی دوست داشتم؛ بنابرا

 را ای گربه میوی صدای – بود تاریک سیاه قیر مثل هوا –جایی که نشسته بودم 

 مثل من ".کن صحبت آرام...  هستم اینجا": گفت می که کالرمنی صدای و شنیدم

ن می تارکا ریشدا ، را کالرمن آن و بود حنایی گربه. ایستادم حرکت بی مجسمه

جناب تارکان، من امروز فقط می خواستم "نامیدند. گربه با صدای مخملی خود گفت :

 "بدانم که منظور هر دوی ما درباره ی این که اصالن همان تاش است، دقیقا چیست.

حنایی  "ای عاقل ترین گربه، بی شک خودت منظور من را فهمیده ای."دیگری گفت :

همه "تارکان گفت : "شخصی هم وجود ندارد. منظور شما این است که چنین"گفت :

پس ما همدیگر را می فهمیم. آیا تو "گربه خرخر کرد : "روشنفکران این را می دانند.

او یک حیوان "دیگری گفت : "هم مثل من، کمی از رفتار میمون نگران شده ای؟

نقشه احمق و حریص است. اما فعال باید از او استفاده کنیم. من و تو باید پنهانی 

بهتر است "حنایی گفت : "بکشیم و میمون را وادار کنیم که خواست ما را انجام دهد.

که وقتی صالح دانستیم، بگذاریم بعضی از روشنفکرهای نارنیا، یکی یکی به طرف ما 

بیایند. این طور بهتر نیست؟ چون حیواناتی که واقعا به اصالن اعتقاد دارند، هر لحظه 

ر حماقت میمون راز او را بر مال کند، برخواهند گشت. اما ممکن است برگردند؛ اگ

آنهایی مصمم و قاطع خواهند بود که تاش و اصالن برایشان مهم نیست و فقط به فکر 

منافع خودشان هستند و به فکر پاداشی که وقتی نارنیا بخشی از کالرمن شد ممکن 
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ه، اما آنها را به دقت فوق العاده ست گرب"فرمانده گفت : "است از تیسروک بگیرند.

 "انتخاب کن.

به نظر می رسید در مدتی که کوتوله صحبت می کرد هوا تغییر کرده است. هنگامی 

که آنها در آستانه ی در نشستند، هوا آفتابی بود، اما حاال پازل از سرما می لرزید و 

بری هوا ا"جول سرش را با ناراحتی تکان می داد. جیل به آسمان نگاه کرد و گفت :

 "شده است.

 "و خیلی سرد است."پازل گفت :

سوگند به شیر که هوا خیلی "تیریان دست هایش را با بخار دهانش گرم کرد و گفت :

 "سرد است! پیف! این بوی بد از چیست؟

وای! مثل بوی الشه است. آیا پرنده ی "اوستاس در حالی که نفس نفس می زد گفت :

 "ال متوجه نشدیم؟مرده ای در اطراف مان هست؟ چرا قب

جول به سر و صدای زیاد و تقال روی پاهایش ایستاد و با شاخش نشانه گرفت. او فریاد 

 "نگاه کنید! به آن نگاه کنید! ببینید، ببینید!"کشید:

بعد هر شش موجود آن را دیدند. در چهره ی همه ی آنها نهایت ترس و وحشت 

 پدیدار شد.
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 فصل هشتم 

 عقاب چه خبری آورد

در آن سوی محوطه ی بی درخت جنگل چیزی در سایه ی درختان تکان می خورد و 

خیلی آهسته و آرام به سمت شمال در حرکت بود. در نگاه اول ممکن بود آن را با دود 

اشتباه بگیرند، چون خاکستری رنگ بود و از پشت آن می شد همه چیز را دید. اما این 

جای آن که مانند دود پیچ و تاب بخورد و به هوا بوی گند، بوی دود نبود. آن چیز به 

برود شکل خود را حفظ می کرد. تقریبا به شکل آدم بود، اما سرش به شکل سر یک 

پرنده بود؛ پرنده ای شکاری با منقاری سخت و خمیده. او چهار بازو داشت که آنها را 

نیا را در باالی سرش به سمت شمال نگه داشته بود. انگار می خواست همه ی نار

 بود خمیده منقارش مانند – انگشت بیست هر –چنگال خود قاپ بزند. انگشت هایش 

 روی رفتن راه جای به. داشت ها پرنده مثل تیزی و بلند های چنگال ناخن، جای به و

 .شدند می پژمرده او زیر در ها علف انگار و بود شناور ها علف

پازل تا نگاهش به آن موجود وحشتناک افتاد، عرعر بلندی کرد و مثل برق به داخل 

 هایش دست پشت را صورتش – نبود ترسو اصال دانید می که –برج رفت. جیل هم 

 که این تا کردند نگاه آن به ای دقیقه یک دیگران. نبیند را صحنه آن تا کرد پنهان

 و آمد بیرون دوباره خورشید بعد. شد ناپدید آنها راست سمت تر انبوه درختان میان

 ر دیگر شروع به خواندن کردند.با ها پرنده

همه بار دیگر نفسی به راحتی کشیدند و به حرکت درآمدند. وقتی آن موجود را می 

 دیدند، مثل مجسمه شده بودند.

 "چه بود؟"اوستاس زیر لبی گفت :
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اما آن موقع روی سنگ نقش بسته و از قبال یک بار او را دیده بودم، "تیریان گفت :

طال پوشیده شده بود و چشم هایی از الماس داشت. آن وقت، من هم سن شما بودم و 

 "در تابستان میهمان دربار تیسروک بودم.

 "او مرا به معبد بزرگ تاش برد. آنجا آن را دیدم که باالی محراب نقش بسته بود.

 "تاش بود؟پس آن ... آن موجود ... "اوستاس گفت :

اما تیریان به جای پاسخ دادن به او، دستش را پشت شانه های جیل گذاشت و گفت 

 "خانم، حالت چطور است؟":

جیل دست هایش را از جلوی صورت رنگ پریده اش کنار کشید و در حالی که سعی 

 "خوبم، من خوبم. فقط کمی ناراحتم کرد."می کرد، لبخند بزند، گفت :

 "نظر می رسد که باالخره تاش واقعی هم وجود دارد. پس به"تک شاخ گفت :

بله، و این میمون احمق که به تاش ایمان نداشت، بیشتر از آن چه "کوتوله گفت :

 "انتظارش را داشته باشد، به سرش خواهد آمد! او تاش را صدا زد، تاش آمد.

 "او ... آن ... کجا رفت؟"جیل گفت :

ز نارنیا. آمده است تا میان ما زندگی کند. آنها او به شمال. به طرف مرک"تیریان گفت :

 "را صدا کردند و او آمد.

ها،ها،ها! میمون "کوتوله دست های پر موی خود را به هم مالید و با خودش خندید :

تعجب خواهد کرد. مردم نباید ارواح را صدا کنند، مگر آن که قصد آنها واقعا همین 

 "باشد.

 "میمون هم بتواند تاش را ببیند؟ از کجا معلوم که"جول گفت :

 "پازل کجا رفت؟"اوستاس گفت :
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همه پازل را صدا کردند. جیل به دنبال او به طرف دیگر برج رفت. دیگر از پیدا کردنش 

کامال خسته و ناامید شده بودند که باالخره سر خاکستری و بزرگش با احتیاط از دم 

ا باالخره مجبور کردند بیرون بیاید، هنگامی که او ر "رفت؟"در بیرون آمد و گفت :

 مثل سگی که از توفان رعد و برق می لرزد، به شدت می لرزید.

حاال می فهمم که واقعا االغ خیلی بدی بوده ام. اصال نباید به حرف های "پازل گفت :

 "شیفت گوش می دادم. اصال فکر نمی کردم این جوری بشود.

هوش نیستی و سعی می کردی تا جایی که اگر کمتر می گفتی که با"اوستاس گفت :

اوه پازل بیچاره را "اما جیل میان حرف او پرید و گفت : "می توانی باهوش باشی ...

 و بینی او را بوسید. "راحت بگذار. فقط یک اشتباه بود، مگر نه پازل عزیز؟
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ند اگرچه همه ی گروه از آن چه دیده بودند حسابی جا خورده بودند، اما دوباره نشست

و به صحبت خود ادامه دادند. جول حرفی برای گفتن نداشت. هنگامی که زندانی بود، 

تمام مدت او را پشت اصطبل بسته بودند و بنابراین هیچ یک از نقشه های دشمنان را 

 تهدیدش مرگ به و – بود کرده پرانی لگد هم او –نشنیده بود. او را لگد زده بودند 

 به و آورند می بیرون آتش نور در شب هر که را کسی دارد باور بگوید که بودند کرده

ها نشان می دهند، اصالن است. در حقیقت اگر او را نجات نداده بودند، قرار بود صبح آن

همان روز مجازات شود. او نمی دانست بر سر بره چه آمده است.آنها باید تصمیم می 

گرفتند که شب دوباره به تپه ی اصطبل برگردند و پازل را به مردم نارنیا نشان دهند و 

ند که چطور فریب خورده اند، با این که مخفیانه به سمت سعی کنند به آنها بفهمان

شرق بروند تا به نیروهای کمکی که رون ویِت سنتور از کایرپاراول می آورد بپیوندند و 

با تمام نیرو به جنگ با میمون و افراد کالرمن بروند. تیریان بیشتر با نقشه ی اول 

ای دیگر آزاد بگذارند تا به مردم زور موافق بود؛ او از این فکر که میمون را حتی لحظه 

بگوید، متنفر بود. از طرف دیگر، رفتار کوتوله ها در شب قبل، یک هشدار و زنگ خطر 

بود. واضح است که نمی شد مطمئن بود حتی اگر پازل را به مردم نشان دهند، آنها 

ه نظر چه رفتاری داشته باشند. باید سربازهای کالرمن را هم در نظر می گرفتند. ب

پوگین حدود سی سرباز آنجا بود. تیریان مطمئن بود اگر همه ی مردم نارنیا از او 

 – نکرد حساب خیلی پازل کمک روی –حمایت کنند، او و جول و بچه ها و پوگین 

 جمله از نارنیا، مردم از نیمی اگر اما. دهند شکست را سربازها که دارند را آن شانس

د و نگاه کنند چه؟ یا حتی علیه او بجنگند؟ کار بسیار بنشینن فقط ها کوتوله ی همه

 خطرناکی بود. تازه، مشکل ابر مانند تاش هم بود و معلوم نبود که قرار است چه کند.
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همان طور که پوگین می گفت، یکی دو روز رها کردن میمون با مشکالتش، هیچ 

مایش دهد. به سادگی ضرری نداشت. او دیگر پازل را نداشت که آن را بیرون بیاورد و ن

نمی شد حدس زد که آنها برای توضیح نبودن پازل چه داستانی از خودشان اختراع 

می کردند. اگر حیوانات هر شب می خواستند اصالن را ببینند و اصالنی نبود که 

بیرون بیاورند، بی شک حتی ساده ترین حیوان هم مشکوک می شد. سرانجام همگی 

 کار، حرکت پنهانی و تالش برای رسیدن به رون ویت است. موافقت کردند که بهترین 

عجیب بود که به محض آن که این تصمیم گرفته شد، همه خوشحال شدند. صادقانه 

بگویم: فکر نمی کنم شادی شان به دلیل آن بود که آنها )شاید جز جیل و اوستاس( از 

ته دل بسیار نبرد می ترسیدند، اما به جرئت می شود گفت که تک تک آنها از 

خوشحال بودند که به آن موجود وحشتناِک سرپرنده ای مریی و نامریی که حاال 

احتماال در تپه ی اصطبل مستقر بود، نزدیک نمی شوند. در هر صورت همیشه وقتی 

 آدم تصمیم خود را می گیرد، راحتی و آرامش بیشتری احساس می کد.

ا بیرون بیاورند تا با کالرمن ها تیریان گفت که بهتر است لباس های مبدل خود ر

اشتباه گرفته نشوند و احتماال مورد حمله ی نارنیایی های وفاداری که ممکن است با 

آنها برخورد کنند، قرار نگیرند. کوتوله با خاکسترهای اجاق و روغن ظرفی که برای 

زره  روغن کاری شمشیرها و نوِک تیرها گذاشته بودند، معجون کثیفی ساخت. بعد آنها

های کالرمنی خود را در آوردند و کنار جویبار رفتند. آن مخلوط نامطبوع کفی درست 

کرد که مانند کف صابون بود. تماشای تیریان و بچه ها که کنار آب زانو زده بودند و 

پشت کردن یکدیگر را می شستند یا هنگامی که کف ها را پاک می کردند، آنها را باد 

ند، منظره ای صمیمی و خوشایند بود. بعد مثل کسانی که می کردند و فوت می کرد

قبل از رفتن به مهمانی، حسابی خود را شسته اند، با صورت های قرمزی که از تمیزی 

برق می زد، به برج برگشتند. آنها به شیوه نارنیایی ها با شمشیرهای راست و سپرهای 

وباره احساس می کنم بدن خودم بهتر است. د"سه گوش مسلح شدند. تیریان گفت :

 "یک انسان واقعی هستم.
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پازل اصرار می کرد که پوست شیر را از تنش بیرون بیاورند. او می گفت که این پوست 

خیلی گرم است و آن طور که روی پشتش افتاده، او را ناراحت می کند و باعث می 

آن را به  شود که خیلی احمق جلوه کند. اما به او گفتند که مجبور است مدت بیشتری

تن داشته باشد. چون با این که اول می خواستند به دیدار رون ویت بروند، قصد 

 داشتند که او را با آن سر و وضع، به حیوانات دیگر هم نشان بدهند.

آن چه از گوشت کبوتر و خرگوش باقی مانده بود، ارزش بردن نداشت، اما مقداری 

ا قفل کرد و این پایان اقامت آنها در آنجا بیسکوییت برداشتند. بعد تیریان دِر برج ر

 بود.

کمی از دو بعد از ظهر گذشته بود که به راه افتادند. آن روز نخستین روز واقعا گرم آن 

بهار بود. به نظر می رسید برگ های جوان نسبت به دیروز بیشتر شده اند. گل های 

ر خورشید از میان بهمن تمام شده بودند، اما آنها چندین گل پامچال دیدند. نو

درختان بلوط به طور مایل می تابید. پرندگان آواز می خواندند. صدای جویبار مدام به 

گوش می رسید )گرچه معموال خودش دیده نمی شد(. فکر کردن به چیزهای 

وحشتناکی مانند تاش واقعا دشوار بود. بچه ها احساس می کردند که باالخره این 

یریان همین طور که جلوتر از آنها گام بر می داشت، نارنیای حقیقی است. حتی ت

قلبش روشن تر شده بود و یک سرود مارش نارنیایی قدیمی را زمزمه می کرد که این 

 ترجیع بند را داشت:

 اوه، غرش، غرش، غرش

 صدای غرش طبل

بعد از پادشاه، اوستاس و پوگین کوتوله می آمدند. پوگین، اسم تمام درخت ها، 

یاهانی را که اوستاس نمی دانست، به او می گفت. گاهی اوستاس اسامی پرندگان و گ

 انگلیسی آنها را به پوگین می گفت.
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بعد از آنها پازل می آمد و پس از او، جیل و جول در کنار یکدیگر می آمدند. همانطور 

 خیلی و –که حدس می زنید، جیل کامال عاشق تک شاخ شده بود. او فکر می کرد 

 که است حیوانی ترین جذاب و ترین حساس ترین، شاخص او –می کرد ن اشتباه هم

 نمی را او اگر که کرد می صحبت موقر و متین قدری به جول. است دیده تاکنون

 وحشتناک و رحم بی تواند می قدر چه جنگ در کردید نمی باور هرگز شناختید،

 .باشد

این نوع ماجراها بیشتر  اوه، هوا عالی است! پیاده روی عالی است. کاش"جیل گفت :

 "بود. افسوس که همیشه در نارنیا این همه اتفاق ناخوشایند وجود دارد.
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اما تک شاخ برای او توضیح داد که کامال در اشتباه است. او گفت که پسرها و 

دخترهای آدم و حوا وقتی از دنیای عجیب خود به نارنیا آورده می شوند که اینجا 

ست. اما او نباید فکر کند که همیشه همین طور بوده است. در منقلب و زیر و رو شده ا

میان دیدارهای آنها از نارنیا، صدها و هزاران سال است که پادشاهان صلح طلب یکی 

پس از دیگری آمده اند؛ آن قدر که نمی توانید نام آنها را به یاد بیاورید یا آنها را 

ر کتاب های تاریخ بنویسند. او بشمارید و واقعا چیزی وجود نداشته که آن را د

همچنان به صحبت درباره ی ملکه های قدیمی و قهرمانانی ادامه داد که جیل هرگز 

حرف زد که در روزگاران قبل از  "قوی سفید"چیزی از آنها نشنیده بود. او از ملکه 

و زمستان بزرگ زندگی می کرد. وی به قدری زیبا بود که وقتی به  "جادوگر سپید"

جنگل نگاه می کرد، تصویر صورتش از میان آب مثل ستاره ای در شب تا یک  آبگیر

سال و یک شب پس از آن می درخشید. جول از خرگوش جنگل ماه حرف زد که 

چنان گوش هایی داشت که می توانست کنار آبگیر کالدرون زیر غرش آبشار بزرگ 

عریف کرد که چه طور بنشیند و بشنود که مردم در کایرپاراول چه نجوا می کنند. ت

 شرقی دریاهای به – بود پادشاهان شاهِ اولین –که نسل نهم از فرانک  "26گاله شاه"

 او به را لون جزایر آنها عوض، در و گرفت اژدها از را لون نشینان جزیره و کشید کشتی

 هایی قرن ی درباره او. باشد نارنیا باشکوه سرزمین از بخشی همیشه برای تا دادند

کرد که در آن، سرزمین نارنیا در آن به قدری شاد بود که جشن های باشکوه،  صحبت

یا مسابقات، تنها چیزهایی بودند که در خاطر می ماند و هر روز و هر هفته بهتر از 

روزها و هفته های پیش بود. همچنان که جول به صحبت هایش ادامه می داد، تصویر 

سال، در ذهن جیل یکی پس از دیگری،  همه ی آن سال های شاد، تمام آن هزاران

زنجیروار جان می گرفت تا این که انگار از باالی تپه ای بلند به دشتی پر بار و دوست 

داشتنی و پر از جنگل و جویبار و مزارع ذرت نگاه می کرد که تا دوردست ها کشیده 

ارم که اوه، امیدو"شده بود و در آن دورها کوچک تر و مبهم تر می شد. جیل گفت :

بتوانیم به زودی موضوع میمون را حل کنیم و به آن دوران خوب و خوش گذشته 
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برگردیم. و بعد امید دارم که برای همیشه و همیشه همان طور بماند. جهان ما روزی 

به پایان می رسد. شاید این جهان به پایان نرسد. اوه، جول، قشنگ نیست که نارنیا 

 "و ادامه پیدا کند؟ مثل آن چه قبال بوده پیش برود

نه، خواهر، برای همه ی جهان ها پایانی هست، به جز سرزمین خود "جول گفت :

 "اصالن که پایانی ندارد.

بسیار خب، حداقل آرزو می کنم که پایان این دنیا میلیون ها، میلیون "جیل گفت :

 "سال دیگر باشد. هی! چرا ایستاده ایم.

آسمان خیره شده بودند. جیل با یادآوری حوادث پادشاه، اوستاس و کوتوله همه به 

وحشتناکی که تاکنون دیده بود، به خود لرزید. اما این بار چیز وحشتناکی نبود. پرنده 

 ی کوچکی بود که در زمینه ی آبی آسمان، سیاه به نظر می رسید.

قسم می خورم، از روی پروازش پیداست که یک پرنده ی سخنگو "تک شاخ گفت :

 "است.

 "من هم همین طور فکر می کنم. اما دوست است یا جاسوسِ میمون؟"پادشاه گفت :

 "عقاب است. 27اعلیحضرت، از نظر من مثل فارسایتِ "کوتوله گفت :

نه، بهتر است مثل صخره های بی حرکت بایستیم. اگر حرکت کنیم، "اوستاس گفت :

 "حتما ما را می بیند.

یده است. با چرخش های کامال باز پایین می نگاه کنید! چرخید. ما را د"جول گفت :

 "آید.

بانو، تیر و کمانت آماده باشد، اما تا نگفته ام به هیچ وجه پرتاب "تیریان به جیل گفت :

 "نکن. ممکن است دوست باشد.
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اگر آدم می دانست در آینده چه اتفاقاتی قرار است روی دهد، تماشای این که پرنده 

مشی زود می آید، لذت بخش بود. او در چند قدمی تیریان ی بزرگ با چه زیبایی و آرا

روی یک پرتگاه صخره ای فرود آمد، سر کاکل دارش را خم کرد و با صدای عقابی 

 "درود بر پادشاه."عجیب خود گفت :

درود فارسایت. چون تو مرا پادشاه خطاب کردی، پس اطمینان دارم که "تیریان گفت :

 "وغین او نیستی. از آمدنت خوشحالم.از ماموران میمون و اصالن در

اعلیحضرت، هنگامی که اخبارم را بشنوی، از دوره ای که گرفتار بزرگ "عقاب گفت :

 "ترین مصیبت ها و غم ها بودی هم متاسف تر خواهی شد.

با شنیدن این سخنان، گویی قلب تیریان از تپش ایستاد. اما دندان روی جگر گذاشت 

 "آورده ای.بگو چه خبرهایی "و گفت :

من دو منظره دیده ام، یکی منظره ی کایرپاراول که پر از نارنیایی "فارسایت گفت :

های مرده و کالرمن های زنده بود. پرچم تیسروک در باالی برج و باروی پادشاهی تو 

در اهتزاز بود. افرادت از این طرف و آن طرف شهر به جنگل می گریختند. به 

مله شد. پِر شب، در میان تاریکی بیست کشتی بزرگ کایرپاراول از سمت دریا ح

 "کالرمن در آنجا لنگر انداخت.

 هیچ کس توان سخن گفتن نداشت.

منظره ی دیگر، چند فرسخ پس از کایرپاراول بود. آنجا رون ویتِ سنتور "او ادامه داد :

اعات مرده بر زمین افتاده و یک تیر کالرمن در پهلویش فرو رفته بود. من در آخرین س

عمرش با او بودم و او این پیغام را برای اعلیحضرت فرستاد: به یاد داشته باش که برای 

همه ی جهان ها پایانی هست و مرگ شرافتمندانه چنان گنجی است که هیچ کس 

 "برای خرید آن فقیر و بی چیز نیست.

 "پس نارنیا دیگر وجود ندارد."پادشاه پس از یک سکوت طوالنی گفت :
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 همفصل ن

 گردهمایی بزرگ در تپه ی اصطبل

آنها مدتی طوالنی نتوانستند حرف بزنند یا حتی اشک بریزند. بعد تک شاخ با سُم خود 

اعلیحضرت، اکنون "پا بر زمین کوبید و یالش را تکان داد و به حرف آمد. او گفت :

ی دیگر نیازی به مشورت کردن نیست. می بینم نقشه های میمون وسیع تر از آن چیز

است که ما فکر می کردیم. بی شک او از مدت ها قبل به طور پنهانی با تیسروک 

ارتباط داشته و به محض پیدا کردن پوست شیر، به او پیغام داده که نیروی دریایی 

خود را برای گرفتن کایرپاراول و تمام نارنیا آماده کند. حاال برای ما هفت نفر، چاره ای 

که به تپه ی اصطبل برویم، حقیقت را نشان دهیم و بگوییم باقی نمانده است، جز این 

که اصالن ما را فرستاده است و خطرهای آن را قبول کنیم. اگر به طور معجزه آسایی 

آن سی سرباز کالرمِن همراه میمون را شکست دادیم، دوباره برمی گردیم و در جنگ با 

واهد آمد، تن به مرگ می لشکر بسیار بزرگ تر آنها که به زودی از کایرپاراول خ

 "دهیم.

دوستان، اینک وقت آن "تیریان سر تکان داد. بعد رو به سوی بچه ها کرد و گفت :

است که به دنیای خودتان بازگردید. بی تردید شما همه ی آنچه را که برای انجام آن 

 "فرستاده شده بودید، انجام داده اید.

اما "وادث وحشتناک می لرزید، گفت :جیل که نه از ترس، بلکه به علت همه ی آن ح

 "ما که کاری نکرده ایم.
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نه، شما مرا از درخت آزاد کردید. شب گذشته، در جنگل، تو قبل از "پادشاه گفت :

من، مثل یک مار خزیدی و پازل را آوردی. و تو اوستاس، حریف خودت را کشتی. اما 

ما امشب یا شاید هم سه  شماها جوان تر از آن هستید که در چنین پایان خونینی که

روز دیگر با آن رو به رو می شویم، شرکت کنید. من خواهش می کنم، نه، من به شما 

دستور می دهم به جهان خودتان بازگردید. اگر اجازه دهم چنین جنگجویان جوانی از 

 "سپاه من در جنگ از پای در آیند، شرمسار خواهم بود.

که شروع به صحبت کرد، رنگش به سفیدی گچ او هنگامی  "نه، نه، نه."جیل گفت :

ما نمی "بود. بعد ناگهان بسیار سرخ شد و بعد دوباره رنگش پرید. جیل ادامه داد :

رویم. من اهمیتی نمی دهم که تو چه می گویی. هر اتفاقی هم که بیفتد، می خواهیم 

 "کنار تو باشیم. این طور نیست اوستاس؟

 وقتی که بود کرده فراموش –ایش گذاشته بود اوستاس که دست هایش را در جیب ه

 نیازی اما بله،": گفت – رسد می نظر به عجیب چقدر حرکت این دارد تن به زره

 صحبت. نداریم راهی هیچ ما دانید، می...  چون. شویم عصبانی قدر این که نیست

 کار این برای جادویی هیچ ما برگردیم؟ چطور دارد؟ ای فایده چه ما برگشتن از کردن

 "ریم!ندا

این حرف بسیار منطقی بود، اما در آن لحظه جیل برای این حرف از اوستاس خیلی 

ناراحت شد. هنگامی که دیگران هیجان زده می شدند، اوستاس عاشق آن بود که 

 حسابی خشک و بی احساس باشد.
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 اصالن که آن مگر –وقتی تیریان فهمید که آن دو غریبه نمی توانند به خانه برگردند 

 به جنوبی، های کوه سمت به که خواست آنها از –ان آنها را از آنجا دور کند ناگه

 و دانستند نمی را راه ها بچه اما. باشند امان در بود ممکن که جایی بروند؛ آرکنلند

 وقتی گفت، پوگین که طور همان همچنین،. بفرستند آنها همراه را او که نبود کسی

ی شک تا یکی دو هفته بعد آرکلند را هم تصرف ب اند، گرفته را نارنیا ها کالرمن

خواهند کرد. تیسروک همیشه می خواست که این سرزمین های شمالی مال او باشد. 

سرانجام اوستاس و جیل به قدری خواهش و التماس کردند که تیریان گفت می توانند 

در ماجرایی که "ین که :همراه او باشند و شانس خود را آزمایش کنند یا معقوالنه تر ا

 "اصالن برای آنها تدارک دیده بود شرکت کنند.

ابتدا نظر پادشاه این بود که آنها نباید قبل از تاریک شدن هوا به تپه ی اصطبل 

برگردند. آنها دیگر از اسم آن هم ناراحت می شدند. اما کوتوله به آنها گفت که اگر در 

کسی جز یک نگهبان کالرمن آنجا نخواهد بود. روشنایی روز به آنجا برسند، احتماال 

حیوانات به قدری از آن چه میمون )و حنایی( درباره ی این اصالن یا تاشالن عصبانی 

جدید به آنها گفته بود ترسیده بودند که جز در مواقعی که از آنها خواسته می شد تا 

ی شدند. برای جلسات وحشتناک نیمه شب دور هم جمع شوند، به آنجا نزدیک نم

افراد کالرمن هرگز جنگجویان خوبی نبودند. پوگین فکر می کرد آنها حتی می توانند 

در روز، بی آن که دیده شوند، به سادگی طوری مسیر را دور بزنند که از پشت اصطبل 

سردربیاورند. این کار در شب هنگام که میمون حیوانات را دور هم جمع می کرد و 

 نگهبانی خود بودند، بسیار سخت تر بود.همه ی افراد کالرمن سِر 

وقتی جلسه شروع می شد، آنها می توانستند تا زمانی که بخواهند پازل را نشان دهند 

و او را پشت اصطبل کامال دور از چشم نگه دارند. واضح است که این کار خوبی بود. 

 چون تنها شانس آنها برای غافلگیر کردن مردم نارنیا همین بود.
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 راه به منفور ی تپه آن طرف به – غرب شمال –فقت کردند و در مسیر جدید همه موا

 می پازل پشت بر هم گاهی و کرد می پرواز آنها سر باالی در گاهی عقاب. افتادند

 بر شدن سوار فکر حتی – نیاز صورت در جز پادشاه، خود حتی – کس هیچ. نشست

 .کرد نمی هم را شاخ تک

هم راه می رفتند. آنها هنگامی که خواهش می کردند به آنها این بار جیل و اوستاس با 

اجازه داده شود همراه پادشاه باشند، خیلی احساس شجاعت می کردند، اما حاال اصال 

 چنین احساسی نداشتند.

 "پل، از ترس دارم زهره ترک می شوم."اوستاس آهسته گفت :

من ... راستش را بخواهی  اوه، اسکراب، تو خوبی. می توانی بجنگی. اما"جیل گفت :

 "من دارم می لرزم.

اوه، لرزیدن که چیزی نیست. من احساس می کنم حالم دارد به هم "اوستاس گفت :

 "می خورد.

 "تو را به خدا حرفش را نزن."جیل گفت :

 آنها یکی دو دقیقه ای در سکوت به حرکت خود ادامه دادند.

 "پل."اوستاس گفت :

 "بله؟"جیل گفت :

 "اگر ما اینجا کشته شویم، چه اتفاقی می افتد؟"فت :اوستاس گ

 "خب فکر می کنم خواهیم مرد."جیل گفت :
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اما منظورم این است که در دنیای خودمان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ما "اوستاس گفت :

بیدار می شویم و خودمان را در آن جهان می بینیم؟ یا ناپدید می شویم و دیگر کسی 

 "د؟ یا در انگلستان مرده خواهیم بود؟ما را پیدا نمی کن

 "خدایا! هرگز فکرش را نکرده بودم."جیل گفت :

برای پیتر و دیگران عجیب و غریب خواهد بود که ببینند ما از "اوستاس ادامه داد :

پنجره برایشان دست تکان می دهیم و بعد وقتی قطار وارد می شود، پیدایمان نکنند! 

 "ند، منظورم این است که، اگر در انگلیس مرده باشیم ...یا اگر آنها ما را پیدا کن

 "اوه! چه تصور وحشتناکی."جیل گفت :

 "برای ما نباید وحشتناک باشد. ما که آنجا نخواهیم بود."اوستاس گفت :

 "آرزو می کنم، نه، فکر نمی کنم، گر چه ..."جیل گفت :

 "چه می خواستی بگویی؟"اوستاس پرسید :

ستم بگویم که کاش هرگز نیامده بودیم. اما نمی گویم، نمی می خوا"جیل گفت :

گویم، نمی گویم، حتی اگر کشته شویم. ترجیح می دهم برای دفاع از نارنیا کشته 

شوم تا این که در خانه پیر و ناتوان شوم و شاید با صندلی چرخدار این طرف و آن 

 "طرف بروم و در آخر هم بمیرم.

 "قطارهای انگلیسی نابود شویم!یا در تصادف "اوستاس گفت :

 "چرا این را می گویی؟"جیل پرسید :

خب، وقتی آن تکان وحشتناک پیش آمد )همانی که به نظر می رسد "اوستاس گفت :

ما را به نارنیا پرتاب کرد( فکر کردم قطار تصادف کرد. بنابراین خیلی خوشحال شدم 

 "که به جای تصادف، دیدم که اینجا هستیم.
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جیل و اوستاس در این موارد صحبت می کردند، دیگران درباره ی نقشه های وقتی که 

شان حرف می زدند و ناراحتی آنها کمتر می شد. چون حاال به کاری که باید امشب 

انجام دهند فکر می کردند و سعی می کردند به بالیی که بر سر نارنیا آمده و به این 

پایان رسیده است، فکر نکنند و آن را که تمام شکوه و عظمت، خنده و شادی آن به 

فراموش کنند. به محض آن که ساکت می شدند، این افکار ناراحت کننده به سراغ 

 شان می آمد و دوباره آنها را متاثر می کرد، بنابراین به صحبت ادامه می دادند.

ز و پوگین واقعا از کاری که شب باید انجام می دادند، شاد بود. او مطمئن بود که گرا

خرس و شاید همه ی سگ ها بالفاصله به طرف آنها می آیند و از آنها حمایت می 

کنند. نمی توانست تصور کند که همه ی کوتوله های دیگر از گریفل طرفداری کنند و 

به او بچسبند. نبرد در نور آتش و در میان درختان به نفع طرف ضعیف تر است. اگر 

، آیا واقعا ضرورتی داشت که چند روز بعد با سپاه آنها در نبرد امشب پیروز می شدند

 اصلی کالرمن رو به رو شوند و جان شان را به خطر بیندازند؟

باالتر از آن آبشار عظیم پنهان نشوند  28چرا در جنگل، یا حتی در باالی وسترن وست

و مثل یاغی ها زندگی نکنند؟در این صورت کم کم حیوانات سخنگو و مردم آرکنلند 

به آنها می پیوندند و آنها روز به روز قوی تر و قوی تر خواهند شد. سرانجام روزی از 

 مسائل این به باید دیگر زمان آن تا که –مخفیگاه خود بیرون می آیند و افراد کالرمن 

. دهند می نجات را نارنیا و کنند می بیرون سرزمین آن از را – باشند شده توجه بی

 اتفاق افتاده بود! "میراز شاه"مثل همان ماجرایی که برای 

و با  "پس تاش چه می شود؟"تیریان همه ی اینها را شنید و پیش خود فکر کرد :

این حوادث اتفاق نخواهد افتاد. اما همه ی وجود خود احساس کرد که هیچ یک از 

 چیزی نگفت.
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به تپه ی اصطبل که نزدیک تر شدند، همه سکوت کردند. بعد کار خطرناک عبور از 

جنگل شروع شد. از لحظه ی اولی که تپه را دیدند تا لحظه ای که به پشت اصطبل 

اند به رسیدند، بیش از دو ساعت طول کشید. این از آن مواردی است که آدم نمی تو

درستی آن را تعریف کند مگر آن که صفحات زیادی درباره ی آن بنویسد. حرکت از 

هر نقطه ی امن به یک نقطه ی امن دیگر، ماجرایی خاص بود. در میان هر حرکت نیز 

باید زمان زیادی انتظار می کشیدند. چندین مرتبه نیز بیهوده ترسیدند. اگر پیشاهنگ 

 ما می فهمید که این مدت چطور گذشت. یا راهنمای خوبی باشید، حت

تقریبا غروب شده بود که همه صحیح و سالم زیر انبوه درختان و در فاصله ی پانزده 

 متری پشت اصطبل بودند.

 مقداری بیسکوییت خوردند و استراحت کردند.

بدترین قسمت کار، انتظار کشیدن بود. خوشبختانه بچه ها چند ساعتی خوابیدند، اما 

هوا سرد شد، بیدار شدند. بدتر از همه این که خیلی تشنه بودند، اما شانسی  وقتی شب

برای به دست آوردن آب نبود. امکان نداشت آب بیاورند. پازل که از عصبانیت می 

لرزید، فقط ایستاده بود و چیزی نمی گفت. اما تیریان سر خود را روی پهلوی جول 

انگار در تخت پادشاهی خود در کایرپاراول گذاشته بود و چنان آرام خوابیده بود که 

خوابیده است. صدای کوبیدن چکش بر کاسه او را بیدار کرد. او بلند شد و دید که در 

 آن طرف اصطبل، آتش روشن کرده اند. فهمید که لحظه ی مناسب فرا رسیده است.

ین جول، مرا ببوس، زیرا مطمئنم که این آخرین شبی است که روی زم"پادشاه گفت :

 "زندگی می کنیم. اگر به خاطر هر موضوع بزرگ یا کوچکی تو را آزرده ام، مراببخش.

شاه عزیز، کاش مرا اذیت کرده بودی تا تو را می بخشیدم. بدرود. ما "تک شاخ گفت :

با هم لحظات شاد بسیاری داشتیم. اگر اصالن به من اجازه ی انتخاب می داد، زندگی 

 "مرگ دیگری غیر از این، انتخاب نمی کردم. دیگری غیر از آنچه داشتم و
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 می نظر به –بعد آنها فارسایت را که سرش را زیر بال خود گذاشته و خوابیده بود 

 رفتند اصطبل طرف به و خزیدند زمین روی. کردند پیدا – ندارد سر اصال او که رسید

 نامهربانی او به نسبت که آن بی – را پازل بعد. گرفتند جا اصطبل طرف یک در و

 جایش از که گفتند او به و گذاشتند آنجا – نبود عصبانی او از کسی دیگر زیرا کنند،

 نخورد تا کسی به دنبالش برود.  تکان

مدتی طول کشید تا آتش بزرگ روشن شد. تازه داشت زبانه می کشید. آتش در چند 

ودند؛ طوری که قدمی آنها بود و جمعیت عظیمی از موجودات نارنیا در طرف دیگر آن ب

تیریان ابتدا نتوانست آنها را خوب ببیند. البته او ده ها چشم می دید که از انعکاس نور 

آتش می درخشید؛ همانطور که چشم های یک خرگوش یا گربه در نور چراغ های 

ماشین می درخشد. درست هنگامی که تیریان در جای خود مستقر شد، صدای زنگ 

چپ، سه سایه پیدا شد. یکی از آنها ریشدا تارکان قطع شد و از جایی در سمت 

فرمانده ی افراد کالرمن بود. دومی میمون بود. دست میمون در دست تارکان بود و به 

این قدر سریع نه، این قدر "او تکیه کرده بود و زیر لب غرغر می کرد و می نالید :

همایی های شبانه سریع نرو. حالم اصال خوب نیست. وای سر بیچاره ی من! این گرد

برای من خیلی طاقت فرسا شده است. میمون ها نمی توانند شب ها تا دیروقت بیدار 

 "بمانند. من که خرگوش یا موش نیستم! وای سرم!

در سمت دیگر میمون، حناییِ گربه نرم و باوقار در حالی که دمش را کامال باال گرفته 

یش می رفتند و به قدری به تیریان بود، قدم بر می داشت. آنها به سمت آتش بزرگ پ

نزدیک بودند که اگر مستقیم به جلو نگاه می کردند، حتما او را می دیدند. خوشبختانه 

آنها این کار را نکردند. اما تیریان صدای ریشدا را شنید که به آرامی به حنایی گفت 

انجام  گربه، حاال با مسئولیت توست. مواظب باش که مسئولیت خودت را به خوبی":

 "بدهی.

بعد کمی از آتش بزرگ  "میو، میو. روی من حساب کن! مطمئن باش!"حنایی گفت :

 دور شد و در ردیف جلوی حیوانات یا به قول معروف حضار، نشست.
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در واقع همه چیز بیشتر مثل یک نمایش اتفاق می افتاد. جمعیت موجودات نارنیایی 

ن نشسته باشند. محل پوشیده از علف مثل آدم هایی بودند که در جایگاه تماشاچیا

مقابل اصطبل که در آنجا آتش بزرگ شعله ور بود و میمون و فرمانده کالرمن نشسته 

بودند تا با جمعیت صحبت کنند، شبیه به صحنه ی نمایش بود و خود اصطبل، مانند 

چشم انداز پشت صحنه. تیریان و دوستانش هم مانند افرادی بودند که از پشت صحنه 

مایان می شدند. موقعیت آنها عالی بود. اگر هر یک از آنها قدم پیش می گذاشت و به ن

طور کامل در نور آتش قرار می گرفت، بی درنگ همه ی چشم ها به سویش جلب می 

شد. از طرف دیگر تا وقتی که آنها در پناه دیوار اصطبل بی حرکت می ایستادند، 

 امکان نداشت که دیده شوند.

ریشدا تارکان، میمون را تا نزدیک آتش جلو کشید. هر دو به طرف جمعیت برگشتند. 

 در این حال پشت آنها به طرف تیریان و دوستانش بود. 

حاال، میمون، سخنانی را بگو که افراد داناتر در دهان تو "ریشدا تارکان به نجوا گفت :

 "گذاشته اند و سرت را باال بگیر.

 می زد، با پنجه ی پایش سیخونک یا لگدی به میمون زد.او همان طور که حرف 

بعد بدنش را صاف کرد و با صدایی بلندتر شروع  "راحتم بگذار."شیفت زیر لب گفت :

گوش کنید، همه گوش کنید. اتفاق وحشتناکی افتاده است. یک "به صحبت کرد :

است. و اصالن شرارت بزرگ، وحشتناک ترین چیزی که تاکنون در نارنیا اتفاق افتاده 

..." 

 "تاشالن، احمق."ریشدا تارکان زیر لب گفت :

 "منظورم تاشالن است. این کار تاشالن را خیلی عصبانی کرده است."میمون گفت :
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هنگامی که حیوانات منتظر بودند تا بشنوند چه دردسر جدیدی برای آنها تدارک دیده 

نار دیوار اصطبل پناه اند، سکوت وحشتناکی حکمفرما شد. گروه کوچکی که در ک

 گرفته بودند نیز نفس شان در سینه حبس شده بود. چه بالی دیگری در راه بود؟

بله، در همین لحظه، درست هنگامی که خدای وحشت در میان ما، در "میمون گفت :

این اصطبل، درست پشت سر من است، یک جانور نا به کار تصمیم گرفته کاری کند 

ا از این جا دور بود هم کسی جرئت انجام دادن آن را نداشت. که حتی اگر او کیلومتره

این جانور پوست شیر پوشیده و در همین جنگل از این طرف به آن طرف می رود و 

 "وانمود می کند که اصالن است.

جیل لحظه ای تعجب کرد که آیا میمون دیوانه شده است. آیا قصد دارد همه ی 

صدای غرولندها  "وای!"حیوانات به آسمان رفت : حقیقت را بگوید؟ فریاد خشم و ترس

 "او کیست؟ کجاست؟ فقط اگر دستم به او برسد!"به گوش می رسید :

او را دیشب دیده اند، اما فرار کرده است. او یک خر است! یک خر "میمون فریاد زد :

 "بیچاره ی معمولی! اگر هر یک از شما او را ببیند ...

، ما او را می گیرم، می گیریم. بهتر است جلوی چشم ما اوه"حیوانات همهمه کردند :

 "ظاهر نشود.

جیل به پادشاه نگاه کرد. دهان شاه از تعجب باز مانده بود و در چهره اش خشم و 

عصبانیت موج می زد. در آن زمان بود که جیل نقشه ی شیطانی دشمنان را فهمید. 

، آن را بسیار قوی تر کرده بودند. آنها با اضافه کردن بخشی از واقعیت به نقشه ی خود

حاال گفتن این حقیقت به جانوران که االغ پوست شیر بر تن کرده است تا آنها را 

این درست همان "فریب دهد، چه فایده ای داشت؟ در این صورت میمون می گفت :

دیگر نشان دادن پازل در پوست شیر به آنها چه فایده ای  "چیزی است که من گفتم.

با این کار او وضعیت را "آنها او را تکه تکه می کردند. اوستاس زیر لب گفت :داشت؟ 

 "به نفع خود تغییر داد.
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 "و وضعیت ما را متزلزل کرد."تیریان گفت :

ملعون، زیرکِ لعنتی! قسم می خورم که این حیله ی جدید، کار حنایی "پوگین گفت :

 "است.

 

 

 

 فصل دهم

 چه کسی به اصطبل خواهد رفت؟

احساس کرد چیزی گوشش را غلغلک می دهد. تک شاخ جول بود که با دهان  جیل

اسبی خودش زیر گوش او زمزمه می کرد. وقتی فهمید که او چه می گوید، سر تکان 

داد و بسیار آرام به جایی که پازل ایستاده بود، برگشت. به سرعت و بی صدا آخرین 

ز کرد. بعد از آن حرف هایی که بندهای پوست شیر را که به او بسته شده بود، با

میمون گفته بود، نباید االغ در لباس شیر دستگیر می شد! جیل می خواست پوست را 

در جای دوری پنهان کند، اما پوست خیلی سنگین بود. تنها کاری که توانست بکند، 

 این بود که آن را با زحمت در میان انبوه بوته ها پنهان کند. بعد به پازل عالمت داد

 که همراه او برود و با هم نزد دیگران برگشتند.

پس از چنین کار وحشتناکی، اصالن )تاشالن( خیلی "میمون باز هم صحبت می کرد :

عصبانی شده است. او می گوید که خیلی به شما لطف کرده و هر شب بیرون آمده 

 "است تا شما او را ببینید، می فهمید! خب، او دیگر بیرون نخواهد آمد.
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وانات با صدای جیغ، زوزه، خرخر، و میومیو به او جواب دادند. اما ناگهان صدایی حی

گوش دهید میمون چه "کامال متفاوت با خنده ای بلند به گوش رسید. صدا فریاد زد :

می گوید. ما می دانیم چرا او اصالن گران بهایش را بیرون نمی آورد. به شما می گویم 

او چیزی جز یک االغ پیر که پوست شیر بر پشتش  چرا. چون اصالن پیش او نیست.

 "بود در اختیار نداشت. حاال آن را گم کرده است و نمی داند چه کار کند.

تیریان نمی توانست چهره های آن طرف آتش را به خوبی ببیند، اما حدس زد که او 

هم گریفل، رهبر کوتوله ها باشد. لحظه ای بعد، مطمئن شد. چون همه ی کوتوله ها 

 "نمی داند چه کار کند! نمی داند چه کار کند! نمی داند چه کار کند!"صدا شدند :

ساکت! ساکت، بچه های خاک! مردم نارنیا، به "ریشدا تارکان با صدای بلند فریاد زد :

من گوش کنید. اگر نه، به جنگجویانم دستور می دهم که با شمشیرهای برنده ی خود 

ب شیفت، االن درباره ی آن خرِ نابه کار صحبت کرد. آیا به شما حمله کنند. عالیجنال

فکر می کنید به خاطر آن است که تاشالن واقعی در اصطبل نیست! این طور فکر می 

 "کنید؟ مواظب باشید، مواظب باشید.

 "نه، نه."اکثر حیوانات فریاد زدند :

، میمون، به ما بله، کاکاسیاه. درست است، درست فهمیدی. بیا"اما کوتوله ها گفتند :

 "نشان بده در اصطبل چه هست. دیدن، قبول کردن است.

شما کوتوله ها فکر می کنید که خیلی خیلی "پس از لحظه ای سکوت، میمون گفت :

باهوش هستید، مگر نه؟ اما خیلی عجله نکنید. من هرگز نگفتم که شما نمی توانید 

 "را ببیند.تاشالن را ببینید. هر کسی که بخواهد، می تواند او 

همه ساکت شدند. پس از حدود یک دقیقه سکوت، خرس با صدایی آرام و حیرت زده 

 "من خوب نفهمیدم. فکر کنم گفتی ..."شروع به صحبت کرد :
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تو فکر کردی؟ مگر هر چیزی که در کله ی تو می گذرد، اسمش "میمون تکرار کرد :

تاشالن را ببینند. اما او فکر کردن است؟ گوش کن. همه گوش کنید. همه می توانند 

 "بیرون نمی آید. شما باید به داخل اصطبل بروید و او را ببینید.

اوه، متشکریم، متشکریم، متشکریم. ما همین را می خواستیم! می "ده ها صدا گفت :

توانیم به داخل اصطبل برویم و او را رو در رو ببینیم. حاال دیگر با ما مهربان خواهد 

پرنده ها با هیجان جیک جیک و سگ ها  "ل گذشته می شود.شد و همه چیز مث

هیجان زده پارس کردند. بعد ناگهان شور و هیجان زیادی به پا شد؛ سر و صدای 

موجوداتی که برمی خاستند. در یک لحظه همه ی آنها هجوم بردند که با هم به سوی 

 "تند نروید.عقب بروید! ساکت شوید! "درِ اصطبل بروند. اما میمون فریاد زد :

حیوانات ایستادند. بسیاری از آنها یک پای شان را در هوا بود، بسیار دم شان می 

 جنبید و سر همه ی آنها به یک طرف بود.

 "فکر کردم گفتی ..."خرس دوباره شروع به صحبت کرد :

همه می توانند داخل شوند، اما یکی یکی. چه "اما شیفت میان حرفش پرید و گفت :

هد اول برود؟ او نگفت که خیلی مهربان است. از دو شب قبل که آن کسی می خوا

پادشاه نا به کار را قورت داده، دارد لب هایش را می لیسد. امروز صبح دلش حسابی 

قار و قور می کرد. من که خودم اصال دلم نمی خواهد به آن اصطبل بروم. اما میل 

را درسته قورت داد یا از خودتان است. چه کسی می خواهد اول برود؟ اگر شما 

وحشت و ترس چشم هایش خشکتان کرد و سوزاند، مرا مقصر ندانید. این به خودتان 

 "مربوط است. حاال! اول کیست؟ چطور است یکی از شما کوتوله ها نفر اول باشد؟

آره، آره، بیایید و کشته شوید! ما از کجا بدانیم تو چه چیزی "گربفل با ریشخند گفت :

 "گذاشته ای؟در آنجا 
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ها، ها، پس تو کم کم فکر می کنی که چیزی در آنجا هستف "میمون فریاد زد :

درسته؟ خب، همه ی شما جانوران چند لحظه قبل به اندازه ی کافی سر و صدا 

 "کردید. احمق ها، به چه نتیجه ای رسیدید؟ چه کسی می خواهد اول برود؟

کم از اصطبل فاصله گرفتند. حاال دیگر  اما حیوانات همه به یکدیگر نگاه کردند و کم

تعداد کمی از دم ها می جنبید. میمون از این طرف به آن طرف تاتی تاتی کنان راه 

ها، ها، ها! فکر می کردم همه "می رفت و آنها را مسخره می کرد و با خود می خندید :

، درست ی شما خیلی مشتاق هستید که تاشالن را از نزدیک ببینید! نظرتان عوض شد

 "است؟

تیریان سرش را خم کرد تا ببیند جیل در گوشش چه زمزمه می کند. جیل گفت 

 "فکر می کنی واقعا در اصطبل چه چیزی باشد؟":

چه کسی می داند؟ شاید دو مامور کالرمن با شمشیرهای آخته، که هر "تیریان گفت :

 "یک در یک سمت ایستاده اند.

.. می دانید ... آن موجود وحشتناکی که ما فکر نمی کنید که شاید ."جیل گفت :

 "دیدیم؟

خود تاش؟ اصال نمی دانیم. اما شجاع باش فرزندم. ما همگی در "تیریان زیر لب گفت :

 "پناه اصالنِ واقعی هستیم.

بعد عجیب ترین حادثه اتفاق افتاد. گربه ی حنایی با صدایی آرام و آشکار، بدون هیچ 

 "د، من به اصطبل می روم.اگر شما بخواهی"هیجانی گفت :

به زیرکی "همه ی موجودات برگشتند و به او چشم دوختند. پوگین به پادشاه گفت :

آنها توجه کنید اعلیحضرت. این گربه ی ملعون در جریان توطئه و در مرکز آن است. 

 "بعد حنایی از اصطبل بیرون می آید و می گوید چیزهای عجیبی دیده است.
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رد به او جواب دهد. میمون از گربه می خواست که جلو برود. اما تیریان فرصت نک

ها، ها! پس تو پیشی خوشگل و قشنگ می خواهی او را از نزدیک "میمون گفت :

ببینی. بیا جلو! من در را برایت باز می کنم. اما اگر از ترس سبیل هایت ریخت، من 

 "مقصر نیستم.

ون آمد. بسیار جدی و با ظرافت، در گربه بلند شد و از جای خود در میان جمعیت بیر

حالی که دمش را در هوا تکان می داد و حتی یک تار مو از موهای صاف و براقش 

سیخ نشده بود، قدم برمی داشت. او جلو رفت تا جایی که از آتش بزرگ گذشت و به 

 تیریان که شانه اش را به دیوار انتهای اصطبل تکیه داده بود، آن قدر نزدیک شد که او

می توانست مستقیما به چهره ی گربه نگاه کند. چشم های سبز و درشت او اصال پلک 

به خونسردی یک خیار است. او می داند هیچ چیز آنجا "نزد. اوستاس زیر لب گفت :

 "نیست که از آن بترسد.
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میمون ریز ریز می خندید و ادا درمی آورد، در کنار گربه این پا و آن پا کرد. بعد 

باال آورد و چفت در را کشید و در را باز کرد. تیریان احساس کرد صدای دستش را 

ای وای، "خرخر گربه را هنگام گذشتن از چارچوب در و ورود به تاریکی شنیده است :

وحشتناک ترین جیغی که تاکنون شنیده اید، همه را از جا پراند. حتما برایتان  "وای!

گربه ای روی پشت بام از خواب پریده  پیش آمده است که نیمه شب با صدای دعوای

باشید. شما این صدا را می شناسید. اما این صدا از آن هم بدتر بود. حنایی به سرعت 

از اصطبل بیرون آمد و به میمون خورد. میمون به زمین افتاد. گربه ی حنایی سرعتی 

ی داشت که اگر نمی دانستید یک گربه است، حتما فکر می کردید که یک صاعقه 

حنایی رنگ است. او به میان علفزار و به پشت جمعیت پرتاب شد. هیچ کسی نمی 

خواست در آن وضعیت با گربه برخورد کند. حیوانات از سر راه او به چپ و راست کنار 

می رفتند. او به سرعت از درختی باال رفت، به این طرف و آن طرف پرید و سر و ته 

ه بود که ضخامت آن تقریبا به اندازه ی ضخامت آویزان شد. دم گربه به حدی سیخ شد

بدنش شده بود. چشم هایش مثل نعلبکی های آتشی سبز شده و موهای پشتش 

 همگی کامال سیخ شده بود.

حاضرم، ریشم را بدهم تا بفهمم این حیوان فیلم بازی می کند "پوگین به نجوا گفت :

 "رسانده!یا واقعا در آنجا چیزی بوده است که این قدر او را ت

 "آرام، دوست من."تیریان گفت :

چون فرمانده و میمون هم زیر لب چیزی می گفتند و او می خواست حرف های آنها را 

سرم، "بشنود. او نتوانست چیزی بشنود. فقط شنید که میمون باز هم ناله می کند :

 "وای سرم.

وت شده اند. فرمانده اما فهمید که آن دو هم از رفتار گربه به اندازه ی او گیج و مبه

بسیار خب، حنایی. سر و صدا کافی است. برای آنها تعریف کن که چه دیده "گفت :

 "ای.
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 "آی، آی، ائو، آوا."گربه فریاد زد :

مگر تو یک حیوان سخنگو نیستی؟ پس این صداهای ناجور را کنار "فرمانده گفت :

 "بگذار و حرف بزن.

 مطمئن کامال – دیگران طور همین و –ریان حوادث بعدی بسیار وحشتناک تر بود. تی

 که زشتی و عادی صداهای و سر جز اما بگوید، چیزی کند می سعی گربه که بود

مکن است از هر گربه ی پیر عصبانی یا وحشت زده ای در حیاط خلوت خانه ای در م

جهان ما بشنوید، چیز دیگری از دهان او خارج نمی شد. او هر چه بیشتر جیغ و ویغ 

می کرد، شباهتش به یک حیوان سخنگو کمتر می شد. در میان حیوانات دیگر هم 

 زوزه های ناراحت و جیغ های تیز کوتاه شروع شد.

نگاه کنید، نگاه کنید! نمی تواند حرف بزند. فراموش کرده است چطور "خرس گفت :

ه حرف بزند! او به زمانی که یک حیوان کودن بود برگشته است. به چهره اش نگا

 "کنید.

همه می دیدند که حقیقت دارد. بعد وحشتناک ترین بال بر سر نارنیایی ها نازل شد. 

چون به همه ی آنها هنگامی که فقط یک جوجه یا توله بودند، آموزش داده بودند که 

اصالن در آغاز دنیا جانوران نارنیا را به حیوانات سخنگو تبدیل کرده و به آنها هشدار 

خوب نباشند، روزی دوباره به حالت قبل خود برمی گردند، مثل  داده بود که اگر

حیوانات بی شعور بیچاره ای می شوند که در سرزمین های دیگر آنها را می بینیم. آنها 

 "حاال بال بر سر ما نازل می شود."با ناله گفتند :

ن عفو! عفو! عالیجناب شیفت، ما را ببخش. بین ما و اصال"حیوانات فریاد کشیدند :

واسطه شو. باید به اصطبل بروی و از طرف ما با او صحبت کنی. ما جرئت نمی کنیم. 

 "ما جرئت نمی کنیم.

 حنایی در قسمت های باالیی درخت ناپدید شد و دیگر کسی او را ندید.
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تیریان در حالی که دستش روی دسته ی شمشیر و سرش خمیده بود، ایستاد. او از 

ج شده بود. گاهی فکر می کرد بهتر است فورا شمشیر ماجراهای وحشتناک آن شب گی

بکشد و به کالرمن ها حمله کند، لحطه ای بعد فکر می کرد بهتر است صبر کند و 

 ببیند چه حوادث جدیدی روی می دهد. در این هنگام ماجرای جدیدی شروع شد.

 تیریان فورا "پدر."از سمت چپ جمعیت، صدایی زنگدار به وضوح به گوش رسید :

فهمید که او یکی از کالرمن هاست. چون او می دانست که در سپاه تیروک، سربازان 

، اما فرمانده ها به فرمانده ی ارشد خود "ارباب"معمولی به فرمانده ی خود می گفتند :

جیل و اوستاس این موضوع را نمی دانستند، اما بعد از آن که به  "پدر."می گفتند :

ند، آن فرد را دیدند. البته افرادی که در دو طرف این طرف و آن طرف نگاه کرد

جمعیت بودند، راحت تر از آنهایی که در وسط بودند، دیده می شدند. زیرا نور آتش 

باعث می شد آنهایی که در پشت آن بودند، تیره تر به نظر بیایند. او جوان، الغر، بلند 

 تاریکی زیبا بود. باال و حتی با آن قیافه ی تیره و مغرور کالرمنی و در آن

 "پدر، من هم می خواهم به داخل اصطبل بروم."او به فرمانده گفت :

. چه کسی از تو خواست نظر بدهی؟ بچه شده ای که 29آرام باش اِمس"فرمانده گفت :

 "حرف می زنی؟

پدر، درست است که من از شما کوچک ترم، اما من هم مثل شما از نژاد "امس گفت :

 "ش هستم. بنابراین ...تارکان و بنده ی تا

ساکت، مگر من فرمانده ی تو نیستم؟ تو هیچ کاری به این "ریشدا تارکان گفت :

 "اصطبل نداری. این مربوط به مردم نارنیاست.

                                                           
Emeth 29 
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نه، پدر. شما گفتید که اصالِن آنها و تاشِ ما هر دو یکی هستند. اگر "امس جواب داد :

این شما چطور می گویید که من با این حقیقت دارد، پس تاش خودش آنجاست. بنابر

او کاری ندارم؟ من حاضرم هزار بار به استقبال مرگ بروم تا فقط یک بار صورت تاش 

 "را ببینم.

تو یک احمقی و هیچ چیز نمی فهمی. اینها موضوعات خیلی "ریشدا تارکان گفت :

 "مهمی هستند.

تاش و اصالن یکی پس این حقیقت ندارد که "چهره ی امس جدی تر شد. او پرسید :

 "هستند؟ آیا میمون به ما دروغ گفته است؟

 "البته که آنها یکی هستند."میمون گفت :

 "میمون قسم بخور."امس گفت :

او عزیزم! کاش مرا اذیت نمی کردی. سرم درد می کند. بله، بله، قسم "شیفت نالید :

 "می خورم که آنها یکی هستند.

 "هستم که به داخل بروم. پس، پدر، من کامال مصمم"امس گفت :

عجله "اما بالفاصله کوتوله ها فریاد زدند : "احمق ..."ریشدا تارکان چنین شروع کرد :

کن کاکا سیاه، چرا نمی گذاری او به اصطبل برود؟ چرا مردم نارنیا را به داخل می 

فرستی، اما نمی گذاری مردم خودت وارد شوند؟ آنجا چه چیزی داری که نیمی 

 "راد خودت آن را ببینند؟خواهی اف

تیریان و دوستانش فقط می توانستند پشت ریشدا تارکان را ببینند، بنابراین هرگز 

نفهمیدند چهره ی او چه حالتی داشت وقتی که شانه هایش را باال انداخت و گفت 

همه شاهد باشید که من ریختن خون این جوان احمق گناهی ندارم. داخل شو پسر ":

 "ن.عجول و عجله ک
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بعد امس هم مانند حنایی به علفزار بی دار و درخت میان آتش بزرگ و اصطبل قدم 

گذاشت. چشم هایش می درخشید. چهره اش بسیار پر ابهت بود. دسش روی دسته ی 

شمشیرش بود و سرش را باال گرفته بود؛ جیل به چهره ی او نگاه کرد. دلش می 

خدای من، این جنگجوی جوان "کرد: خواست گریه کند. جول در گوش پادشاه زمزمه 

را دوست دارم گر چه او کالرمنی است. او لیاقت آن را دارد که خدایی بهتر از تاش 

 "داشته باشد.

 "کاش می دانستیم واقعا آنجا چیست."اوستاس گفت :

امس در را باز کرد و به داخل دهانه ی تاریک اصطبل گام گذاشت. او در را پشت سر 

 در که این تا – آمد می تر طوالنی نظر به اما –خود بست. فقط چند لحظه گذشت 

ن آمد، به پشت بر زمین بیرو خوران تلوتلو کالرمن زره در شبح یک. شد باز دوباره

او بسته شد. فرمانده به طرف او پرید، خم شد و افتاد و بی حرکت ماند و در پشت سر 

به صورتش چشم دوخت. مبهوت شده بود. بعد به خود آمد، به سوی جمعیت برگشت 

این پسرک عجول تصمیم خود را گرفته بود. او به تاش نگاه کرد و مرد. "و فریاد زد :

 "همه ی شما، عبرت بگیرید.

 "ت می گیریم.عبرت می گیریم، عبر"حیوانات بیچاره گفتند :

اما تیریان و دوستانش ابتدا به جسد کالرمن خیره شدند و بعد به یکدیگر. چون آنها 

خیلی به جسد نزدیک بودند، می توانستند چیزهایی را ببینند که آن جمعیت دورتر 

پشت آتش، نمی توانست ببینند: این مرد مرده، امس نبود. کامال متفاوت بود، یک مرد 

 ه قدی کوتاه تر از قد او و ریشی بلند داشت.پیرتر و چاق تر ک

ها، ها، ها، کس دیگری نیست؟ کس دیگری نمی خواهد "میمون ریزریز می خندید :

به اصطبل برود؟ بسیار خب، چون همه ی شما خجالتی هستید، بعدی را من انتخاب 

ا از نزدیک می کنم. تو، تو، گراز! تو بیا. کالرمن ها او را بلند کنید. او باید تاشالن ر

 "ببیند.
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پس بیا جلو تا با دندان هایم "گراز ناله ای کرد و به سنگینی روی پاهایش بلند شد :

 "پاره ات کنم.

وقتی تیریان دید آن حیوان شجاع آماده می شود تا برای نجات جانش بجنگد و 

سربازهای کالرمن آماده می شوند تا با شمشیرهای کشیده ی خود به او حمله کنند و 

سی به کمک او نمی رود، چیزی در وجودش شکست. دیگر فکر نکرد که آیا این ک

 بهترین لحظه برای مداخله است یا نه.

 "شمشیرها را بکشید، تیر و کمان آماده، به دنبال من."آهسته به دیگران گفت :

لحظه ای بعد نارنیایی های شگفت زده، دیدند که هفت شبح به جلوی اصطبل پریدند. 

از آنها زره هایی بر تن داشتند که می درخشیدند. شمشیر پادشاه همچنان  چهار نفر

این من "که او آن را باالی سرش می چرخاند، برق می زد. پادشاه بلند فریاد زد :

هستم، تیریانِ نارنیایی، به نام اصالن با خون خود ثابت می کنم که تاش یک شیطان 

ین افراد کالرمن، الیق مرگ هستند. پلید است، میمون، خائن چند جانبه است و ا

نارنیایی های واقعی، به من بپیوندید. آیا می خواهید آن قدر صبر کنید تا ارباب های 

 "جدیدتان شما را یکی یکی بکشند؟
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 فصل یازدهم

 گام ها شتاب می گیرد

ترسو و ریشدا تارکان به تندی برق به عقب پرید و از زیر شمشیر پادشاه فرار کرد. او 

بزدل نبود و اگر الزم می شد یک تنه با تیریان و کوتوله می جنگید. اما نمی توانست 

از عهده ی عقاب و تک شاخ هم بر بیاید. او می داسنت که عقاب ها چگونه می توانند 

به سوی صورت آدم پرواز کنند، به چشم ها نوک بزنند و با بال های شان آدم را کور 

با نارنیایی ها در جنگ رو به رو شده بود، شنیده بود که هیچ  کنند. او از پدرش که

مردی بدون تیر یا نیزه ای بلند نمی تواند با یک تک شاخ مبارزه کند. چون او همان 

طور که روی سر آدم فرود می آید، روی پاهای عقبی خود بلند می شود و بعد باید در 

د. بنابراین او به طرف جمعیت یک لحظه با سم ها، شاخ و دندان هایش مقابله کنی

جنگجویان تیسروک که دولتش همیشه برقرار باد، به کنار من "هجوم برد و فریاد زد :

بیایید، به کنار من بیایید. همه ی نارنیایی های وفادار، از من پیروی کنید وگرنه به 

 "خشم و غضب تاشالن گرفتار می شوید!

ر در شرف وقوع بود. میمون که وضعیت هم زمان با این اتفاقات، دو حادثه ی دیگ

خطرناک خود را به سرعت تارکان تشخیص نداده بود، لحظاتی همچنان کنار آتش 

چمباتمه زده ماند و به تازه واردهای جدید نگاه کرد. تیریان به این موجود بدبخت 

حمله کرد، پسُ گردنش را گرفت و از زمین بلند کرد و به سرعت به سمت اصطبل 

 "در رو باز کن!"ریاد زد :رفت و ف
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بعد میمون  "شیفت، برو و داروی خودت را بنوش!"پوگین در را باز کرد. تیریان گفت :

را به عمق تاریکی پرتاب کرد. اما به محض آن که کوتوله دوباره در را به هم کوبید، از 

یب داخل اصطبل نور سبز آبیِ کورکننده ای به بیرون تابید. زمین لرزید و صدایی عج

برخاست؛ صدای غرولند و جیغ چنان که گویی صدای زمخت پرنده ای وحشتناک 

تاشالن! ما را از "باشد. حیوانات آه و ناله کردند و زوزه کشیدند و با صدای بلند گفتند :

 "شر او حفظ کن!

بسیاری از آنها بر زمین افتادند و بسیاری هم صورت شان را با بال یا دست خود 

سی به جز عقاب فارسایت که در میان همه ی موجودات زنده، پوشاندند. هیچ ک

تیزترین چشم ها را داشت، در آن لحظه به چهره ی ریشدا تارکان دقت نکرد. فارسایت 

از آن چه دید، فورا فهمید که ریشدا هم مانند دیگران حیرت کرده و ترسیده است. 

ا را فرا بخواند و آنها واقعا اگر یکی که معتقد به خدایان نیست آنه"فارسایت فکر کرد :

 "بیایند، چه بر سرش خواهند آورد؟

سومین حادثه ای که در همان زمان روی داد، تنها اتفاق واقعا زیبای آن شب بود. تک 

تک سگ های سخنگوی آن جمع )آنجا پانزده سگ بودند( در حالی که باال و پایین 

ه آمدند. اکثر آنها سگ هایی می پریدند و پارس می کردند، با شادی به طرف پادشا

بزرگ با شانه و پوژه ی بزرگ بودند. آمدن آنها مانند شروع موج عظیمی در ساحل 

 دریا بود. این موج آدم را بر زمین می انداخت. 

گرچه آنها سگ های سخنگو بودند. اما درست مثل سگ های دیگر رفتار می کردند: 

جلویی خود را روی شانه های آدم ها  ایستادند، روی دو پا بلند شدند و پنجه های

خوش آمدید! خوش آمدید! ما "گذاشتند و صورت آنها را لیسیدند. بعد همه گفتند :

کمک می کنیم، ما کمک می کنیم، کمک، کمک. بگویید چگونه کمک کنیم، بگویید 

 "چگونه، چگونه. چگونه، چگونه ... چگونه؟

 یه می انداخت.این صحنه به قدری زیبا بود که آدم را به گر
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باالخره این از آن مواردی بود که آنها آرزویش را داشتند. لحظه ای بعد، چند حیوان 

کوچک )موش، موش کور، سنجاب و از این جور حیوانات( تاپ تاپ کنان آمدند و از 

و پس از آن خرس و  "ببین، ببین. ما اینجا هستیم."شادی جیغ کشیدند و گفتند :

اوستاس کم کم احساس کرد پس از آن همه دردسر باالخره همه  گراز هم آمدند و تازه

چیز درست خواهد شد. اما تیریان به اطراف نگاه کرد و دید که تعداد بسیار کمی از 

به من ملحق شوید! به من ملحق شوید! آیا "حیوانات حرکت کرده اند. او فریاد زد :

 "نسبت به زمانی که من پادشاه شما بودم، بزدل شده اید؟

جرئت نمی کنیم. تاشالن عصبانی می شود. ما را از تاشالن "صداهایی زیرلب گفتند :

 "حفظ کن.

 "اسب های سخنگو کجا هستند؟"تیریان به گراز گفت :

ما آنها را دیده ایم، آنها را دیده ایم. میمون آنها را مجبور "موش با صدای زیر گفت :

 "پایین تپه بسته اند.کرده است که کار کنند. همه ی آنها را در 

پس همه ی شما حیوانات کوچک، شما جوندگان و فندق شکن ها با "تیریان گفت :

آخرین سرعتی که می توانید، جست و خیز کنان بروید و ببینید آیا اسب ها طرفدار ما 

هستند؟ اگر طرفدار ما بودند، طناب ها را با دندان هایتان آن قدر بجوید تا اسب ها 

 "آنها را به اینجا بیاورید. آزاد شوند و

 "با کمال میل، اعلیحضرت."صداهای زیر آنها به گوش رسید :

و آن دوستان تیزچشم و تیزدندان، دم های شان را جنباندند و به سرعت از نظر ناپدید 

شدند. تیریان همچنان که رفتن آنها را تماشا می کرد، با عشق و محبت لبخند می زد. 

 ده بود که به چیزهای دیگر فکر کند. ریشدا تارکان دستور می داد.اما زمان آن فرا رسی
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به پیش، اگر می توانید همه ی آنها را زنده دستگیر کنید و آنها را "تارکان می گفت :

به اصطبل بیندازید یا به داخل اصطبل بکشانید. وقتی همه داخل اصبل شدند، آن را 

 "، تاش، پیشکش می کنیم.آتش می زنیم و آنها را به پیشگاه خدای بزرگ

 "هوم! پس او از این راه می خواهد که تاش او را ببخشد."فارسایت با خود گفت :

 و کردند می حرکت جلو به – ریشدا نیروهای از نیمی تقریبا –اکنون صفوف دشمن 

 .داشت کمی بسیار فرصت خود های فرمان گفتن برای تیریان

قبل از آن که به ما برسند، هر چه می جیل، به سمت چپ برو وسعی کن "او گفت :

توانی آنها را از بین ببری. گراز و خرس کنار او باشند. پوگین سمت چپ من و 

اوستاس سمت راست من باش. جول جبهه ی راست را نگه دار. پازل کنار او باش و از 

سُم هایت استفاده کن. فارسایت، بال بزن و حمله کن. شما سگ ها، درست پشت ما 

د. پس از این که شمشیرزنی شروع شد، به میان آنها بروید. اصالن به ما کمک باشی

 "خواهد کرد!
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اوستاس در حالی که قلبش به شدت می تپید، ایستاده بود و آرزو می کرد و آرزو می 

کرد که شجاع باشد. اگرچه او قبال اژدها و افعی آبی دیده بود، اما هرگز چیزی ندیده 

انسان های سیه چرده و چشم روشن، خون را در رگ هایش  بود که مانند دیدن آن

و  30منجمد کند. پانزده کالرمن، یک گاو سخنگوی نارنیایی، روباهی به نام اسلینکی

آنجا بودند. او از سمت چپ خود صدای دنگ و تلپ شنید و یک  32و ساتیر 31راگل

تیریان به گوش کالرمن افتاد. بعد دوباره همان صدا را شنید و ساتیر افتاد. صدای 

و بعد دشمن جلوی آنها بود. اوستاس هرگز نفهمید که  "اوه، دختر، عالی است!"رسید :

در دو دقیقه بعد چه اتفاقی افتاد. همه چیز به کابوس شبیه بود )از آن رویاهایی که 

وقتی به شدت تب دارید به سراغتان می آید( تا این که صدای ریشدا تارکان را از 

نید که می گفت :عقب نشینی. به اینجا برگردید و دوباره صف فاصله ی دور ش

 "ببندید.

در این وقت اوستاس به خود آمد و دید که کالرمن ها به عقب و به سمت دوستان 

شان فرار می کنند. البته همه ی آنها فرار نمی کردند. دو نفر از آنها با شاخ جول و 

. جسد روباه در مقابل پای خودش یکی با شمشیر تیریان سوراخ شده و مرده بودند

افتاده بود و او نمی دانست که آیا او خودش روباه را کشته است یا نه. گاو هم با تیری 

که جیل در میان چشم او زده بود و زخم دندان گراز، از پای درآمده و در کنار او 

 افتاده بود.

                                                           
Slinkey the fox 30 

Wraggle 31 

Satyr 32  بز مرد از اساطیر یونان 
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ودند و چهارمی اما از افراد ما هم کشته و زخمی شده بودند. سه سگ کشته شده ب

پشت خط دفاعی روی سه پا می لنگید و ناله می کرد. خرس روی زمین افتاده بود و با 

ناتوانی خود را حرکت می داد. بعد خرس با صدای زمخت خود و تا لحظه ی آخر 

بعد سر بزرگش را روی علف ها  "من، من، نمی فهمم."شگفت زده زیر لب گفت :

واب رفت و دیگر هرگز تکان نخورد. در حقیقت در گذاشت و به آرامی یک کودک به خ

نخستین حمله شسکت خورده بود. به نظر نمی رسید که اوستاس از این موضوع راضی 

 باشد. او شدیدا تشنه بود و بازویش درد می کرد.

به محض آن که کالرمن ها شکست خورده نزد فرمانده ی خود بازگشتند، کوتوله ها 

کاکا سیاه ها، کافی نیست؟ "ن آنها. آنها فریاد می زدند :شروع کردند به مسخره کرد

این را دوست ندارید؟ چرا تارکان بزرگتان جای این که شما را بفرستد تا کشته شوید، 

 "خودش نمی رود و مبارزه نمی کند؟ بیچاره کاکاسیاه ها!

نه از زبان  کوتوله ها، بیایید اینجا. از شمشیرهای تان استفاده کنید،"تیریان فریاد زد :

تان. هنوز فرصت هست. کوتوله های نارنیا! من می دانم که شما خوب می جنگید. به 

 "سوی حامی خودتان برگردید.

هه، شما را هم نمی خواهیم. شما هم درست مثل دسته ی "کوتوله ها پوزخند زدند :

وله ها دیگر شیاد بزرگی هستید. ما هیچ پادشاهی را نمی خواهیم. کوتوله ها برای کوت

 "هستند. هو!
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بعد صدای طبل شروع شد؛ اما این بار صدای طبل کوتوله ها نبود، بلکه صدای طبل 

پوست گاوی و بزرگ کالرمن ها بود. بچه ها از همان ابتدا از این صدا بدشان آمد. بوم 

از آن ... بوم ... با ... با ... بوم. اما اگر آنها معنی این طبل زدن را فهمیده بودند، بیشتر 

متنفر می شدند. تیریان معنی آن را می دانست. صدا به این معنی بود که سپاهیان 

کالرمن  دیگری در همان نزدیکی هستند و ریشدا تارکان از آنها کمک می خواست. 

تیریان و جول با ناراحتی به یکدیگر نگاه کردند. تازه داشتند امیدوار می شدند که آن 

اما اگر نیروهای تازه نفس دشمن از راه می رسیدند،  شب در جنگ پیروز می شوند.

 کار همه ی آنها ساخته بود.

تیریان با ناامیدی به اطراف نگاه کرد. چند نارنیایی از روی ریاکاری یا به دلیل ترس از 

تاشالن، در صف کالرمن ها ایستاده بودند. دیگران همچنان مبهوت نشسته بودند و 

دو طرف بپیوندند. اما حاال از تعداد حیوانات کم شده بود. نمی خواستند به هیچ یک از 

جمعیت بسیار کمتر شده بود. معلوم بود که برخی از آنها در هنگام نبرد به آرامی 

 گریخته اند.

صدای وحشتناک بوم ... بوم ... با ... با ... بوم شنیده شد. بعد صدای دیگری با آن 

لحظه ی  "نگاه کنید!"فارسایت گفت :بعد  "گوش کنید!"آمیخته شد. جول گفت :

بعد، تردیدی نبود: بیش از بیست اسب سخنگوی نارنیایی با کوبیدن سم ها بر زمین، 

حرکت سرها، پره های بینی باز شده و یال های مواج به تاخت از تپه باال می آمدند. 

 جوندگان کار خود را به خوبی انجام داده بودند.

وساتند دهان شان را برای هورا کشیدن باز کنند، اما پوگین کوتوله و بچه ها می خ

فرصت آن شادی هرگز پیش نیامد. ناگهان هوا پر از صدای رها شدن کمان ها و سوت 

 که را وقایعی توانست نمی جیل –تیرها شد. کوتوله ها بودند که تیراندازی می کردند 

 ها کوتوله. زدند می تیر با را ها اسب آنها –د باور کند بین می خود چشمان جلوی

 .بودند ای العاده فوق تیراندازهای
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اسب های یکی پس از دیگری بر روی زمین غلتیدند. از آن اسب های اصیل، حتی یک 

اسب هم به پادشاه نرسید. اوستاس در حالی که از شدت خشم به خود می لرزید، جیغ 

 "خوک کوچک، کثیف، آشغال، بی شعور خائن."کشید :

اعلیحضرت، به آن کوتوله ها حمله کنم و در هر یورش ده تا از آنها ":جول حتی گفت 

 "را با شاخ خودم به سیخ بکشم؟

بعد به جیل گفت  "جول، محکم باش."اما تیریان با چهره ای به سختی سنگ، گفت :

عزیزم، اگر می خواهی گریه کنی، صورتت را برگردان تا زهِ کمان خیس نشود. ":

اش و مثل دختر آشپزها بد دهنی نکن. هیچ جنگجویی ناسزا اوستاس، تو هم آرام ب

 "نمی گوید. تنها زبان آنها کلمات مودبانه یا ضربه های سخت است.

پسر کوچولو، تعجب کردی، هان؟ فکر کردی "اما کوتوله ها اوستاس را مسخره کردند :

یم. ما طرفدار تو هستیم، مگر نه؟ هیچ ترسی نیست. ما اسب های سخنگو را نمی خواه

نه می خواهیم شما پیروز شوید و نه آن گروه دیگر. شما نمی توانید ما را به جنگ 

 "بکشانید. کوتوله ها برای کوتوله ها هستند.

ریشدا تارکان همچنان با افرادش صحبت می کرد. بی شک ترتیب حمله ی بعدی را 

روی مشخص می کرد و شاید افسوس می خورد که چرا در حمله ی اول همه ی نی

خود را نفرستاده بود. طبل ها به صدا در آمدند. بعد، تیریان و دوستانش با ترس و 

وحشت بسیار شنیدند که از دوردست، صدای طبل بسیار ضعیفی به آنها پاسخ می 

دهد. گروه دیگری از افراد کالرمن، پیام ریشدا را شنیده بودند و به کمک او می آمدند. 

تیریان بفهمید که او دیگر کامال امیدش را از دست داده محال بود که شما از چهره ی 

 است.

گوش کنید. ما باید االن حمله کنیم؛ قبل از "او با صدایی سرد و بی احساس گفت :

 "آنکه آن اراذل با کمک دوستان شان قوی تر شوند.
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اعلیحضرت، در نظر داشته باشید که اینجا ما در پناه دیوار چوبی "پوگین گفت :

ستیم. آیا اگر پیش برویم، محاصره نخواهیم شد و نوک شمشیرهای دشمن اصطبل ه

 "بر شانه های ما نخواهد نشست؟

کوتوله، من هم مثل تو فکر می کردم. اما مگر نقشه ی اصلی آنها این "تیریان گفت :

نبود که ما را به داخل اصطبل برانند؟ پس هر قدر از دِر این اصطبل مرگبار دورتر 

 "است.باشیم، بهتر 

پادشاه درست می گوید. هر طور شده باید از این اصطبل لعنتی و هر "فارسایت گفت :

 "جنی که در آن است، دور شویم.

 "بله، خواهش می کنم برویم. من حتی از منظره ی آن هم متنفرم."اوستاس گفت :
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بسیار خب، حاال به سمت چپ خودمان نگاه کنید. صخره ی بزرگی می "تیریان گفت :

بینید که در نور آتش مانند سنگ مرمر سفید، برق می زند. ما اول به کالرمن ها حمله 

می کنیم. تو، بانو، در سمت چپ حرکت کن و به صف های آنها تیراندازی کن. و تو 

عقاب، از سمت راست به سوی صورت آنها پرواز کن. در این میان، ما هم به آنها حمله 

ا خیلی نزدیک شدیم و از ترس تیر خوردن دیگر می کنیم. جیل، وقتی ما به آنه

نتوانستی تیراندازی کنی، به آن صخره ی سفید برگرد و منتظر باش. دیگران باید در 

طول مبارزه، کامال محتاط و آماده باشند. باید کاری کنیم که در چند دقیقه فرار کنند. 

محض آن که فرمان عقب راه دیگری نداریم، زیرا تعداد ما بسیار کمتر از آنهاست. به 

نشینی دادم، باید به طرف صخره ی سفید بروید و به جیل ملحق شوید. آنجا در پناه 

 "صخره خواهیم بود و می توانیم نفس تازه کنیم. حاال، جیل، حرکت کن.

جیل در حالی که به شدت احساس تنهایی می کرد، حدود بیست متر جلو رفت. بعد 

پ را جلو گذاشت و تیری در کمان قرار داد. در دل پای راست خود را عقب و پای چ

آرزو می کرد دست هایش این قدر نمی لرزید. وقتی نخستین تیرش به سرعت به 

تیراندازی بدی "سوی دشمن پرواز کرد و از باالی سر آنها گشذت، با خودش گفت :

حظات اما لحظه ای بعد تیر دیگری در کمان گذاشت. او می دانست که در این ل "بود!

بحرانی، داشتن سرعت عمل امری حیاتی بود. جیل دید که جسم سیاه و بزرگی مثل 

تیر به سمت صورت کالرمن می رود. او فارسایت بود. اول یک مرد و بعد دیگری 

شمشیر خود را بر زمین انداختند و هر دو دست خود را مقابل چشم های شان 

پای درآورد. تیر دیگر به یک نارنیایی  گرفتند. بعد، یکی از تیرهای خودش، مردی را از

اصابت کرد که به نظر می رسید به دشمن پیوسته. اما از تیراندازی او بیش از چند 

لحظه نگذشته بود که مجبور شد دست از کار بکشد. تیریان و افرادش با برق 

شمشیرها و دندان های گراز، شاخ جول و صدای بلند پارس سگ ها، مثل دوندگان 

ی دو صد متر، به دشمن حمله کردند. جیل از این که می دید کالرمن ها  مسابقه

چطور غافل گیر شده اند، حیرت کرده بود. او نمی فهمید که غافلگیر شدن آنها به 

دلیل کار خودش و عقاب است. سربازان وقتی از یک طرف باران تیر بر سرشان می 
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ی توانستند پیوسته به جلو نگاه بارید و از سوی دیگر عقاب به آنها نوک می زد، نم

 کنند.

گروه پادشاه در راه خود به طرف  "اوه، موفق شدیم، موفق شدیم!"جیل فریاد زد :

دشمن مستقیما پیش می رفتند. تک شاخ طوری آدم ها را به این سو و آن سو پرتاب 

می کرد که انگار علف خشک را به این سو و آن سو می اندازد. به نظر جیل حتی 

تاس هم که باالخره چیز زیادی از شمشیرزنی نمی دانست، بسیار عالی می جنگید. اوس

سگ ها گلوی کالرمن ها را می گرفتند و این خودش کاری بود! باالخره پیروز شدند. 

جیل با شوکی ناگهانی و وحشتناک متوجه چیز عجیبی شد. گرچه کالرمن ها با هر 

ند، اما اصال تعدادشان کم نمی شد. در ضربه ی شمشیر نارنیایی بر زمین می افتاد

حقیقت حاال تعدادشان بیشتر از شروع مبارزه بود و هر لحظه از هر طرف بیشتر می 

شدند. آنها کالرمن های جدید بودند. این افراد جدید نیزه داشتند. به قدری تعداد آنها 

ه او صدای زیاد بود که جیل نمی توانست دوستان خود را ببیند. در همین وقت بود ک

 "عقب نشینی! به طرف صخره!"فریاد تیریان را شنید :

 دشمن تجدید قوا کرده بود. طبل ها کار خود را کرده بودند.
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 فصل دوازدهم

 از میان درِ اصطبل

جیل باید تا حاال به صخره ی سفید برمی گشت، اما او به قدری از تماشای نبرد 

تورات را کامال فراموش کرده بود. تا به یاد هیجان زده شده بود که این بخش از دس

آورد که باید به صخره ی سفید برگردد، فورا برگشت و به طرف آن رفت و یک لحظه 

قبل از دیگران به آنجا رسید. برای یک لحظه پشت همه ی آنها به دشمن بود. به 

محض آن که به صخره رسیدند، همگی به سوی دشمن چرخیدند و با چشم های خود 

 نظره ی وحشتناکی دیدند.م

یک سرباز کالرمن در حالی که به سوی دِر اصطبل می دوید، چیزی را حمل می کرد 

که آن چیز هم لگد می زد و تقال می کرد. وقتی سرباز در فاصله ی بین آنها و آتش 

 قرار گرفت، هر دو آن را به وضوح دیدند: او اوستاس بود.

رعت پیش رفتند، اما سرباز کالرمن درست تیریان و تک شاخ برای نجات او به س

نزدیک درِ اصطبل رسیده بود. تیریان و تک شاخ هنوز نیمی از راه را طی نکرده بودند 

که سرباز، اوستاس را به داخل اصطبل انداخت و در را به روی او بست. چند سرباز 

ر راهی کالرمن به دنبال او دویدند و در فضای باز مقابل اصطبل، صف کشیدند. دیگ

 نبود.

حتی در آن هنگام جیل به یاد داشت که صورتش را برگردانَد و کامال از کمان دور نگه 

حتی اگر نتوانم جلوی اشک خودم را بگیرم، اجازه نمی دهم کمانم "دارد. او گفت :

 "خیس شود.

 "مواظب تیرها باش."ناگهان پوگین گفت :
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کردند. همه جاخالی دادند و کالهخود گریفل و کوتوله های او بار دیگر تیراندازی می 

خود را کامال تا روی بینی پایین کشیدند. سگ ها پشت آنها کمین کرده بودند. با این 

که چند تیر به سوی شان آمد، اما به زودی معلوم شد که به آنها تیراندازی نمی شود. 

 کوتوله ها در کمال خونسردی به کالرمن ها تیراندازی می کردند.

همه با هم. دقت کنید. ما دیگر کاکاسیاه ها را هم نمی "یفل به گوش رسید :صدای گر

خواهیم. نه میمون، نه شیر نه شاه، هیچ کدام را نمی خواهیم. کوتوله ها برای کوتوله 

 "ها هستند.

درباره ی کوتوله ها هر چیزی می شد گفت، اما هیچ کس نمی توانست بگوید که آنها 

حتی می توانستند به جای امنی فرار کنند، اما ترجیح دادند شجاع نیستند. آنها به را

که بمانند و تا جایی که می توانند افراد هر دو طرف را نابود کنند، مگر آن که دو 

طرف به اندازه ی کافی لطف کنند و با کشتن یکدیگر زحمت آنها را کم کنند. آنها 

 نارنیا را برای خودشان می خواستند.

ته بودند که کالرمن ها زره پوش بودند و اسب ها هیچ محافظی شاید در نظر نگرف

سی نفر "نداشتند. کالرمن ها فرمانده هم داشتند. صدای فریاد ریشدا تارکان بلند شد :

از افراد مواظب آن احمق های نزدیک صخره ی سفید باشند. بقیه، به دنبال من بیایید 

 "تا به این بچه های زمین درس بدهیم.
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تارکان نیروهای خود را علیه کوتوله ها فرماندهی می کرد، تیریان و  هنگامی که

دوستانش در حالی که خسته از نبرد نفس نفس می زدند، ایستاده بودند تا چند دقیقه 

استراحت کنند و نگاه می کردند. منظره ی عجیبی بود. شعله ی آتش کم شده بود. 

د دید، تمام آن فضا خالی شده بود و نور آن هم کمتر و قرمزتر بود. تا آنجا که می ش

جز کوتوله ها و کالرمن ها کسی آنجا نبود. در آن نور نمی شد تشخیص داد چه حادثه 

ای در حال وقوع است. به نظر می آمد که کوتوله ها مبارزه ی خوبی را شروع کرده 

 اند. تیریان تهدیدهای وحشتناک گریفل را می شنید. تارکان هر چند لحظه یک بار

 "تا جایی که می توانید آنها را زنده بگیرید! آنها را زنده بگیرید!"فریاد می کشید :

هر طور که بود، آن نبرد خیلی طول نکشید. سر و صدای نبرد خاموش شد. بعد، جیل 

دید که تارکان به سوی اصطبل برمی گردد. یازده مرد به دنبال او می آمدند و یاز ده 

ی کشیدند. هرگز کسی نفهمید کوتوله های دیگر کشته کوتوله را به دنبال خود م

 "آنها را به پیشگاه تاش بیندازید."شدند یا از آنها فرار کردند. ریشدا تارکان گفت :

هنگامی که یازده کوتوله یکی پس از دیگری از میانِ در گذشتند و به داخل آن 

ر اصطبل تعظیم کرد اصطبل تاریک پرت شدند و در بار دیگر بسته شد، تارکان در براب

 "عالیجناب تاش، فرمان های تند و آتشین شما اجرا شد."و گفت :

همه ی کالرمن ها شمشیرهای خود را از پهنا به سپرها کوبیدند و فریاد کشیدند 

 "تاشالن"تاش! تاش! خدای بزرگ تاش! تاش رام نشدنی! )اصال هیچ حرفی از ":

 "نبود!(
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این ماجراها نگاه می کردند و با هم حرف می  گروه کوچک نزدیک صخره ی سفید، به

زدند. آنها باریکه آبی پیدا کردند که از صخره پایین می آمد و همه با ولع از آن آب 

نوشیدند. جیل، پوگین و پادشاه با دست آب نوشیدند و چهارپایان از آبگیر کوچکی که 

ند که به نظر می در پای تخته سنگ ایجاد شده بود، آب خوردند. به قدری تشنه بود

رسید این مطبوع ترین آبی است که در همه ی عمرشان نوشیده اند. هنگام نوشیدن 

 آب، کامال شاد بودند و نمی توانستند به چیز دیگری فکر کنند.

با تمام وجودم احساس می کنم تا قبل از سپیده دم همه ی ما یکی "پوگین گفت :

به صدها نوع مرگ فکر می کنم، همه ی یکی از آن درِ تاریک عبور می کنیم. وقتی 

 "آنها را به چنین مرگی ترجیح می دهم.

 "در واقع آن یک درِ وحشتناک است. بیشتر به یک دهان شبیه است."تیریان گفت :

اوه، نمی توانیم کاری کنیم تا همه ی این ماجراها تمام "جیل با صدایی لرزان گفت :

 "شود؟

نه، دوست خوبم. "خود را به او می مالید، گفت : جول در حالی که با مالیمت پوزه ی

 "شاید این در برای ما دری به سرزمین اصالن باشد و ما باید امشب با او شام بخوریم.

ریشدا تارکان به اصطبل پشت کرد و به آرامی به سوی جایی مقابل صخره ی سفید 

یروی کنند و گوش کنید. اگر گراز، سگ ها و تک شاخ از من پ"حرکت کرد. او گفت :

درخواست بخشش کنند، آنها را می بخشم. گراز به قفسی در باغ تیسروک و سگ ها 

به النه ی سگ های تیسروک خواهند رفت و تک شاخ پس از آن که شاخش را اره 

کردند، گاری خواهد کشید. اما عقاب، بچه ها و شاه امشب به پیشگاه تاش پیشکش 

 "خواهند شد.

 ط غریدند.حیوانات در پاسخ او فق
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جنگجویان به پیش. حیوانات را بکشید، اما آن موجودات دو پا را زنده "تارکان گفت :

 "بگیرید.

 بعد، آخرین نبردِ آخرین پادشاه نارنیا شروع شد.

چیزی که باعث می شد امیدی به پیروزی نباشد، عالوه بر زیاد بودن افراد دشمن، نیزه 

ن ابتدا با میمون بودند، نیزه نداشتند. چون آنها ها بود. کالرمن هایی که تقریبا از هما

تک تک یا دو تا دو تا به نارنیا آمده بودند و وانمود می کردند که تاجرانی صلح طلب 

هستند و البته با خودشان نیزه نیاورده بودند. چون نیزه چیزی نبود که بشود آن را 

می که میمون دیگر قدرت پنهان کرد. افراد جدید باید بعدا آمده باشند، یعنی هنگا

گرفته بود و آنها می توانستند آشکارا وارد شوند. نیزه ها اوضاع را به کلی عوض می 

کرد. با یک نیزه ی بلند می شود گراز و تک شاخ را پیش از آن که گرفتار دندان گراز 

یا شاخ تک شاخ شد، کشت؛ البته به شرطی که خیلی چابک باشید و حواستان جمع 

ال نیزه ها به طرف تیریان و آخرین یاران او نشانه رفته بود و آنها را در میان باشد. حا

 گرفته بود. آنها همگی برای دفاع از جان خود جنگ را شروع کردند.
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اوضاع آن قدرها هم که شما فکر می کنید، بد نبود. در شرایطی که از تک تک ماهیچه 

کنی، از روی چیزی می پری، حمله یا هایت برای در رفتن از زیر سر نیزه استفاده می 

عقب نشینی می کنی و یا می چرخی، دیگر فرصتی باقی نمی ماند که بترسی یا 

ناراحت شوی. تیریان می دانست که دیگر نمی تواند برای دیگران کاری انجام دهد؛ 

همه به سرنوشت شومی دچار بودند. او شبحِ گراز را دید که در یک سمت او فرو افتاد 

ل در سمت دیگرش به شدت می جنگید. از گوشه ی چشم دید ... فقط دید که و جو

یک کالرمن قوی هیکل موهای جیل را گرفته بود و او را به سویی می کشید. اما او به 

هیچ یک از آنها فکر نکرد. او تنها به این فکر بود که تا می تواند جانش را ارزان 

نست خودش را در همان موقعیتی که جنگ را نفروشد. بدتر از همه این که او نمی توا

شروع کرده بود، یعنی زیر صخره ی سفید، نگه دارد. مردی که در یک لحظه با ده ها 

دشمن می جنگد، باید از شانس خود در هر جایی که می تواند، استفاده کند. باید هر 

یب انجام جایی که سینه یا گردن برهنه  ی دشمن را می بیندف حمله کند. به این ترت

چند حرکت او را از محلی که نبرد را شروع کرده بود، کامال دور کرد. تیریان خیلی زود 

فهمید که به تدریج بیشتر و بیشتر به سمت راست و به اصطبل نزدیک می شود. به 

طور مبهمی اعتقاد داشت که باید از آن دوری کند، اما حاال نمی توانست برای این 

 ه هر حال چاره ای نداشت.کارش دلیلی بیاورد. ب

ناگهان همه چیز کامال آشکار شد. او با خود تارکان می جنگید. درست مقابل آتش 

 میان در درست او حقیقت در. بود گرفته قرار – بود مانده باقی آن از آنچه –بزرگ 

آن را نگه  کالرمن دو و بود شده باز اصطبل درِ. جنگید می تارکان با اصطبل ورودی

داشته بودند و آماده بودند تا لحظه ای که او داخل شد، در را محکم ببندند. دیگر همه 

 چیز را به یاد می آورد.
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فهمید که دشمن از همان ابتدای جنگ او را به عمد به سوی اصطبل کشانده بود. 

ید. زمانی که به این موضوع فکر می کرد، با شدت هر چه تمام تر با تارکان می جنگ

فکری به سرش رسید. شمشیرش را انداخت، به جلو پرید، در زیر چرخش قداره ی 

تارکان، با دو دست کمربندش را گرفت و به عقب، به درون اصطبل پرید و فریاد زد 

 "بیا تو و خودت با تاش مالقات کن!":

آنجا صدایی کر کننده به گوش می رسید. مانند زمانی که میمون را به داخل اصطبل 

 پراب کرده بود، زمین لرزید و نور کورکننده ای درخشید.

و در را به هم کوبیدند. اگر تاش  "تاش، تاش!"سربازان کالرمن در بیرون فریاد زدند :

فرمانده ی آنها را می خواست، باید او را می گرفت. آنها به هیچ قیمتی نمی خواستند 

 تاش را ببینند.

ست یا حتی کیست. بعد خودش را محکم نگه تیریان چند لحظه ای نفهمید که کجا

داشت، چشم هایش را باز کرد و به اطراف نگریست. داخل اصطبل، آن طور که او 

 انتظار داشت، تاریک نبود. او را نور شدیدی احاطه کرده و به همین دلیل پلک می زد.

ه ی بلندی برگشت تا ریشدا تارکان را ببیند، اما ریشدا به او نگاه نمی کرد. ریشدا نعر

کشید و چیزی را نشان داد. بعد با دست چهره اش را پوشاند و با صورت روی زمین 

افتاد. تیریان به طرفی که تارکان اشاره کرده بود، نگاه کرد و فهمید که او از چه چیزی 

 ترسیده است.

هیوالی وحشتناکی به طرف آنها می آمد و با این که هیوال از انسان بزرگتر بود، اما 

سبت به سایه ای که آنها از برج دیده بودند، خیلی کوچک تر دیده می شد. این همان ن

موجودی بود که آنها دیده بودند. سری مانند کرکس و چهار بازو داشت. منقارش باز 

ریشدا "بود و چشم هایش می درخشید. از منقارش صدای خرخری بیرون آمد :

 "ینجا هستم. چه داری که بگویی؟تارکان، تو مرا به نارنیا دعوت کردی. من ا
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اما تارکان صورتش را از روی زمین بلند نکرد و حتی کلمه ای هم نگفت. مثل کسی 

که سکسکه ی شدیدی داشته باشد، به شدت می لرزید. او در نبرد خیلی شجاع بود، 

اما نیمی از شجاعت او در اوایل همان شب، وقتی شک کرد که شاید تاش واقعی در 

 د، از بین رفته بود و نیم دیگر را اکنون از دست داد.اصطبل باش

تاش با یک پرش ناگهانی، مانند مرغی که خم می شود تا کرمی را صید کند، روی 

ریشدای بدبخت پرید و او را زیر دو بازوی باالیی خود جا داد. بعد تاش به سوی دیگر 

کند؛ زیرا او سِر برگشت تا تیریان را با یکی از چشم های وحشتناکش بر جا خشک 

 یک پرنده را داشت و نمی توانست مستقیم نگاه کند.

به "اما بالفاصله از پشت سر تاش صدایی همچون دریای تابستانی، قوی و آرام گفت :

نام اصالن و پدر بزرگ اصالن، امپراطور همه ی دریاها! دور شو اهریمن، صید مجازت 

 "را هم با خودت ببر.

لی که تارکان را زیر بغل گرفته بود، ناپدید شد. تیریان آن موجود هولناک در حا

برگشت تا ببیند چه کسی سخن گفته بود. آن چه در آن لحظه دید، چنان قلبش را به 

 تپش انداخت که پیش از این، هرگز در هیچ جنگی قلبش چنین نتپیده بود.

او ایستاده  هفت پادشاه و ملکه، همه تاج بر سر و لباس هایی باشکوه بر تن، مقابل

بودند. پادشاهان زره عالی پوشیده بودند و شمشیرهای کشیده در دست داشتند. 

تیریان مودبانه تعظیم کرد. او می خواست صحبت کند که جوان ترین ملکه خندید. 

تیریان به دقت به چهره ی او نگاه کرد و بعد در کمال تعجب فهمید که اور ا می 

طور که قبال او را دیده بود: با صورتی کثیف و اشک آلود شناسد. او جیل بود، اما نه آن 

و لباس کهنه ی مندرسی که نیمی از آن از شانه اش آویزان بود. او تمیز و با طراوت 

بود؛ انگار تازه از حمام بیرون آمده. تیریان ابتدا فکر کرد که جیل بزرگ تر شده است، 

میم بگیرد. بعد متوجه شد که جوان اما چنین نبود. او هرگز نتوانست در این مورد تص

 ترین پادشاه، اوستاس است. اما او مثل جیل تغییر کرده بود.
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ناگهان تیریان از این که چنین کثیف و با لباس های خون آلود و در حالی که عرق 

جنگ بر تنش نشسته به میان آنها آمده بود، ناراحت شد. اما در همان لحظه فهمید 

ت نیست. او تمیز، شاداب و سرحال بود و لباسی مثل لباس که او نیز در آن وضعی

مهمان های بزرگ در کایرپاراول بر تن داشت. )اما در نارنیا لباس های خوب هرگز 

لباس های ناراحت کننده ای نبودند. آنها در نارنیا می دانستند چه کار کنند که لباس 

انند آهار یا فالنل یا کش هم زیبا باشند و هم راحت. در سرتاسر آن سرزمین چیزی م

اعلیحضرت، اجازه دهید "یافت نمی شد.( جیل جلو آمد، به زیبایی تعظیم کرد و گفت :

 "شما را با پیتر، پادشاه همه ی پادشهان نارنیا آشنا کنم.

نیازی نبود که تیریان بپرسد کدام یک از آنها پادشاه بزرگ است، چون از رویایی که 

به یاد می آورد، اگرچه او در اینجا باشکوه تر بود. تیریان قدم دیده بود، چهره ی او را 

 پیش گذاشت، زانو زد و دست پیتر را بوسید.

و پادشاه بزرگ او را بلند کرد و گونه  "پادشاه بزرگ، به اینجا خوش آمدی."او گفت :

هایش را به رسم یک پادشاه بزرگ بوسید. بعد او را به سوی بزرگ ترین ملکه برد، اما 

او هم پیر نبود. هیچ موی سفیدی در میان موهایش وجود نداشت و هیچ چروکی روی 

اعلیحضرت، این همون بانو پالی است که در "صورتش دیده نمی شد؛ و گفت :

نخستین روز، هنگامی که اصالن باعث شد درخت ها رشد کنند و حیوانات صحبت 

یش طالیی اش تا روی سینه ریخته بعد او را نزد مردی برد که ر "کنند، به نارنیا آمده.

این لرد دیگوری است که آن روز "بود و چهره اش سرشار از عقل و دانایی بود و گفت :

 "همراه او بود. و این پادشاه ادموند، برادر من؛ این هم ملکه لوسی، خواهر من است.

اشم، اگر تاریخ را درست خوانده ب"تیریان پس از خوشامدگویی به همه ی آنها، گفت :

 "باید یک نفر دیگر هم باشد. آیا اعلیحضرت دو خواهر نداشتند؟ ملکه سوزان کجاست؟

 "خواهرم سوزان، دیگر دوستدار نارنیا نیست."پیتر خشک و کوتاه پاسخ داد :
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بله، همین طور است. هر وقت سعی می کنیم او را بیاوریم و درباره ی "اوستاس گفت :

شما چه خاطرات "نارنیا انجام دهیم، او می گوید :نارنیا صحبت کنیم یا کاری برای 

 "جالبی دارید! چه جالب است، شما هنوز به بازی های خنده دار بچگی فکر می کنید؟

اوه سوزان! او این روزها فقط به جوراب شلواری، رژ لب و مهمانی عالقه "جیل گفت :

 "دارد. همیشه دوست داشت که بزرگ باشد.

در واقع کاش بزرگ شده بود. او تمام دوران مدرسه اش را بزرگ! "خانم پالی گفت :

توقف کرد، برای آن که می خواست در سنی باشد که االن هست. بقیه ی عمرش را 

هم برای آن که در این سن بماند از دست می دهد. تمام تالشش این است که هر چه 

ی تواند، در همان زودتر به احمقانه ترین دوره ی زندگی اش برسد و بعد تا جایی که م

 "جا متوقف شود.

بسیار خب، بیایید فعال در این مورد صحبت نکنیم. نگاه کنید! اینجا پر از "پیتر گفت :

 "درخت های میوه ی خوشمزه است. بفرمایید.

در این هنگام بود که تیریان برای اولین مرتبه به اطراف خود نگاه کرد و فهمید که این 

 است.ماجرا چقدر عجیب و غریب 
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 فصل سیزدهم

 چگونه کوتوله ها از رفتن به داخل اصطبل امتناع کردند

 داخل آنها که – کرد می فکر داشت کردن فکر فرصت اگر یا –تیریان فکر کرده بود 

 در. هستند عرض متر دو و طول متر چهار حدود با نی از پوشیده کوچک اصطبل یک

رشان گسترده بود و س باالی آبی، آسمانی. بودند ایستاده علف روی آنها حقیقت

نسیمی آرام چهره ی آنها را نوازش می داد؛ نسیم یک روز اوایل تابستان. کمی دورتر 

از آنها بیشه ای از درختان با برگ های انبوه قد برافراشته بود. از زیر هر برگ آن، میوه 

ود؛ میوه هایی که های طالیی رنگ، زرد کمرنگ یا صورتی قرمز درخشان بیرون آمده ب

در دنیای ما هرگز کسی مثل آنها را ندیده است. وجود آن میوه ها باعث شد که تیریان 

احساس کند باید پاییز باشد، اما انگار هوا به او می گفت که نمی تواند دیرتر از خرداد 

 باشد. همگی به طرف درخت ها رفتند.  33ماه

ند بچینند، اما لحظه ای تامل کردند. این دست بلند کردند تا میوه ای را که دوست دار

نمی تواند مال من باشد ... "میوه به قدری زیبا بود که هر یک از آنها احساس می کرد :

 "مطمئنم که اجازه نداریم آن را بچینیم.

مساله ای نیست. می دانم همه به چه چیزی فکر می کنیم. اما مطمئنم، "پیتر گفت :

م نیست به این مسائل فکر کنیم. احساس می کنم به کامال اطمینان دارم که الز

 "سرزمینی رسیده ایم که همه چیز مجاز است.

 همه شروع به خوردن کردند. "پس، برویم!"اوستاس گفت :

                                                           
 جالبه که توی نارنیا هم خرداد ماه دارن )تایپیست(33 
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میوه ها چه مزه ای داشت؟ متاسفانه هیچ کس نمی تواند توصیف کند که چه مزه ای 

ه ها، تازه ترین گریپ فروتی که داشت. فقط می توانم بگویم که در مقایسه با آن میو

تاکنون خورده اید، بی مزه و آبدارترین پرتقال، خشک و نرم ترین گالبی، سخت و 

سفت، و شیرین ترین توت فرنگی وحشی، ترش است. تخمه یا هسته و تلخی هم 

نداشت. اگر آن میوه ها را خورده بودید، خوشمزه ترین خوراکی های این دنیا هم مثل 

بدمزه بود. اما نمی توانم برایتان بگویم که چقدر خوشمزه بودند. شما هم  دارو تلخ و

نمی توانید بفهمید آنها چه مزه ای داشتند، مگر آن که خودتان به آن سرزمین بروید و 

 از آنها بخورید.

هنوز برای ما تعریف نکرده "پس از آن که خوب خوردند، اوستاس به پیتر شاه گفت :

ا رسیدی. تازه می خواستی تعریف کنی که تیریان شاه ظاهر ای که چطور به اینج

 "شد.

حرف زیادی برای گفتن نیست. من و ادموند روی سکو ایستاده بودیم و "پیتر گفت :

دیدیم که قطار شما می آید. یادم می آید فکر می کردم قطار از آن پیچ با سرعت 

که کسان ما در همین بسیار زیادی عبور می کند و فکر می کردم چقدر جالب است 

 "قطارند و لوسی نمی داند ...

 "کسان شما، اعلیحضرت؟"تیریان گفت :

 "منظورم پدر و مادر ادموند، لوسی و من است."پیتر شاه پاسخ داد :

 "آنها چرا آنجا بودند؟ منظورتان این است که آنها از نارنیا خبر دارند؟"جیل پرسید :

ه نارنیا نداشت. آنها به بریستول می رفتند. شنیده اوه، نه، هیچ ارتباطی ب"پیتر گفت :

بودم که صبح حرکت می کنند. اما ادموند گفت که آنها مجبور شده اند با آن قطار 

 "بروند.
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و بعد چه "ادموند درباره ی راه آهن و قطارها اطالعات زیادی داشت. جیل گفت :

 "اتفاقی افتاد؟

 "آسانی نیست. درست است ادموند؟ خب، تعریف کردن ماجرا کار"اعلیحضرت گفت :

بله، کار آسانی نیست. اصال مثل مرتبه ی قبل نبود که با جادو از دنیای "ادموند گفت :

خودمان بیرون کشیده شدیم. صدای غرش وحشتناکی آمد و چیزی به من خورد، اما 

 آسیبی نرساند. زیاد نترسیدم، بلکه بیشتر هیجان زده شده بودم. اوه، یک چیز خیلی

عجیب این است که زانوی من در اثر ضربه ای شدیدا زخم شده بود، اما متوجه شدم 

 "که ناگهان خوب شده است و خیلی خوشحال شدم. بعد ما اینجا بودیم.

لرد دیگوری گفت، در حالی که آخرین آثار میوه را از ریش طالیی اش پاک می کرد، 

فتاد. پالی، فقط فکر می کنم بدن تو مثل آنچه که در واگن قطار برای ما اتفاق ا"گفت :

و من نرم تر شده بود. شما جوان ها نمی فهمید، اما ما دیگر احساس پیری نمی 

 "کردیم.

 "جوان ها! واقعا که! فکر نمی کنم شما دو نفر خیلی پیرتر از ما باشید."جیل گفت :

 "خب اگر پیر نیستیم، پیش از این بودیم."خانم پالی گفت :

 "از زمانی که اینجا رسیدید، چه اتفاق هایی افتاده است؟": اوستاس پرسید

خب، تا مدتی طوالنی )حداقل من فکر می کنم زمان زیادی بود( هیچ "پیتر گفت :

 "اتفاقی نیفتاد. بعد در باز شد.

 "در؟"تیریان گفت :

بله، همان دری که تو از آن وارد شدی یا بیرون آمدی. فراموش کرده "پیتر گفت :

 "ای؟
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 "اما در کجاست؟"تیریان گفت :

و در را نشان داد. تیریان نگاه کرد و عجیب و غریب ترین و  "نگاه کن."پیتر گفت :

مسخره ترین چیزی را دید که می توانید تصور کنید. چند متر دورتر، درِ چوبی 

زمختی زیر نور خورشید دیده می شد. اطراف آن چارچوب در قرار داشت؛ نه دیواری 

 سقفی و نه هیچ چیز دیگر. داشت، نه

تیریان گیج و سردرگم به سوی در رفت. دیگران هم به دنبال او رفتند تا ببینند چه 

می کند. او در را دور زد و به طرف دیگر آن رفت. اما از آن طرف هم مثل همین طرف 

 بود؛ او باز در فضای آزاد یک صبح تابستانی بود. در، به خودی خود آنجا ایستاده بود.

 انگار مثل یک درخت آنجا سبز شده بود.

 "عالیجناب، شگفت انگیز است."تیریان به پادشاه بزرگ گفت :

این همان دری است که پنج دقیقه قبل، تو با آن کالرمن از آن "پیتر با لبخند گفت :

 "وارد شدی.

 اما مگر من از جنگل به اصطبل وارد نشدم؟ در حالی که به نظر می آید"تیریان گفت :

 "این در آدم را از جایی به جای دیگر نمی برد!

اگر دور آن راه بروی، این طور به نظر می رسد. اما چشمت را روی شکاف "پیتر گفت :

 "میان تخته ها بگذار و از میان آن نگاه کن.
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تیریان چشم خود را روی آن سوراخ گذاشت و نگاه کرد. ابتدا جز تاریکی چیزی ندید. 

ریکی عادت کرد، درخشش ضعیف و سرخیِ آتش بزرگ را دید بعد که چشمش به تا

که به خاموشی می گرایید. باالی آن، آسمان تیره و ستاره ها دیده می شد. بعد اشباح 

سیاهی را دید که در آنجا حرکت می کردند یا میان او و آتش ایستاده بودند. او حتی 

الرمن ها بود. بدین صدای صحبت آنها را می شنید. صدای آنها شبیه به صدای ک

ترتیب فهمید که از میان دِر اصطبل به تاریکی پهنه ی فانوس نگاه می کند؛ جایی که 

آخرین نبردش را در آن انجام داده بود. آن مردان بحث می کردند که به داخل اصطبل 

 بکند را کار این خواست نمی آنها از یک هیچ –بروند و به دنبال ریشدا تارکان بگردند 

 د.بکشن آتش به را اصطبل یا –

او بار دیگر به اطرافش نگاه کرد. نمی توانست آن چه را که می بیند، باور کند. تا چشم 

کار می کرد، آسمان آبی باالی سرش دیده می شد و زمین پوشیده از علف در هر 

طرف گسترده بود. دوستان جدیدش همه در اطراف او می خندیدند. تیریان که لبخند 

پس به نظر می رسد اصطبلی که از درون دیده می شود، با اصطبلی که "فت :می زد، گ

 "از بیرون دیده می شود، متفاوت است.

 "بله، درون آن از بیرونش بزرگتر است."عالیجناب دیگوری گفت :

بله، در جهان ما هم، زمانی یک اصطبل چیزی درون خود داشت "ملکه لوسی گفت :

 "ود.که بزرگتر از تمام جهان ما ب

این اولین مرتبه ای بود که او صحبت می کرد. صدایش می لرزید. تیریان تازه علت آن 

را فهمید. او آن قدر شاد و سرمست بود که نمی توانست صحبت کند. تیریان می 

بانو، لطفا ادامه بدهید. لطفا همه ی "خواست دوباره با او صحبت کند. بنابراین گفت :

 "تعریف کنید.ماجراهای خودتان را برایم 
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پس از آن تکان و سر و صدا، ناگهان دیدیم اینجا هستیم. ما هم مثل تو "لوسی گفت :

 ما در، شدن باز با –از دیدن آن در تعجب کردیم. بعد در برای اولین بار باز شد 

 از. آمد بیرون برهنه شمشیر با تنومند مردی آن میان از و – دیدیم را آن درون تاریکیِ

. او کنار در ایستاد، شمشیرش را باالی سر گرفت هاست کالرمن از که فهمیدیم او زره

و آماده شد تا هر کسی را که وارد می شود، با ضربتی به دو نیم کند. پیش او رفتیم و 

با او صحبت کردیم. اما فکر می کنم نمی توانست ما را ببیند یا صدایمان را بشنود. 

راف نگاه نکرد. فکر کنم آنها را هم نمی توانست ببیند. هرگز به آُمان و آفتاب و علف اط

مدتی طوالنی انتظار کشیدیم. بعد شنیدیم که چفتِ آن طرف در کشیده شد. اما مرد 

کالرمن تا زمانی که ندید چه کسی وارد می شود، با شمشیر خود ضربه نزد. پس 

بعضی دیگر چشم حدس زدیم که باید به او گفته باشند که بعضی را بزند و از کشتن 

پوشی کند. اما درست در لحظه ای که در باز شد، ناگهان تاش آنجا بود، این طرف در. 

هیچ یک از ما ندیدیم که او از کجا آمد. از میان در یک گربه ی بزرگ وارد شد. او 

نگاهی به تاش کرد و درست به موقع پا به فرار گذاشت، زیرا تاش به طرف او پرید و در 

به منقارش خورد. مرد، تاش را که دید رنگش پرید و در مقابل هیوال  که بسته شد

 تعظیم کرد، اما هیوال ناپدید شد.

بعد دوباره مدتی طوالنی منتظر شدیم. سرانجام، در برای سومین بار باز شد و یک 

جوان کالرمن وارد شد. من از او خوشم آمد. نگهبان در وقتی او را دید، خیلی تعجب 

 "کنم انتظار داشت چیز دیگری ببیند، چیزی کامال متفاوت ... کرد. فکر می



 

 
 

130 

 آخرین نبرد جلد هفتم نارنیا

. فهمم می حاال": گفت – بپرد داستان میان به که داشت را بد عادت این او –اوستاس 

 بعد. نرساند آسیبی او به که بودند داده فرمان نگهبان به. شود وارد اول گربه بود قرار

که ترسیده  کرد می وانمود و است دیده را تاشالن که گفت می و آمد می بیرون گربه

تا به این وسیله حیوانات دیگر را به وحشت بیندازد. اما چیزی که شیفت هرگز به 

فکرش هم نرسیده بود، این بود که تاش واقعی ظاهر شود. حنایی واقعا وحشت زده 

بیرون آمد. بعد از آن، شیفت هر کسی را که می خواست از شر آن خالص شود، به 

 "می فرستاد و نگهبان آنها را می کشت ... داخل

دوست من، تو به میان صحبت بانو پریدی و اجازه ندادی "تیریان با مالیمت گفت :

 "داستانش را ادامه دهد.

خب، نگهبان تعجب کرده بود. این به مرد دیگر فرصت داد تا آماده ی "لوسی گفت :

ا از در به بیرون پرتاب کرد. بعد به نبرد شود. آنها جنگیدند. او نگهبان را کشت و او ر

آرامی به سوی جایی که ما بودیم گام برداشت. او ما و همه چیز را می دید. سعی 

کردیم با او حرف بزنیم، اما او بیشتر در عالم خلسه بود. مرتب تکرار می کرد تاش، 

ایی تاش، تاش کجاست؟ من پیش تاش می روم. بنابراین ما از او ناامید شدیم و به ج

 لوسی شکلکی درآورد. "در آن طرف رفت. از او خوشم آمده بود. بعد از آن ... او!

بعد کسی یک میمون را از میان در به داخل پرتاب کرد و دوباره تاش "ادموند گفت :

به آنجا آمد. خواهرم به قدری خوش قلب و مهربان است که دوس ندارد برایتان تعریف 

 "د و کلک میمون کنده شد!کند که تاش او را یک لقمه کر

 "حقش بود! به هر حال، امیدوارم که او به مذاق تاش هم خوش نیاید."اوستاس گفت :

بعد از آن حدود یه دو جین کوتوله، بعد جیل و اوستاس و آخر از همه "ادموند گفت :

 "خود شما آمدید.

 "ور کوچک.امیدوارم تاش کوتوله ها را هم خورده باشد، آدم های منف"اوستاس گفت :



 

 
 

131 

 آخرین نبرد جلد هفتم نارنیا

نه، او کوتوله ها را نخورد. وحشت نکنید. آنها هنوز اینجا هستند. در "لوسی گفت :

حقیقت شما می توانید آنها را از اینجا ببینید. من بارها و بارها سعی کردم که با آنها 

 "دوست شوم، اما بی فایده بود.

 "چه رفتاری داشتند! دوستی با آنها! اگر می دانستی آن کوتوله ها"اوستاس فریاد زد :

اوه اوستاس، دیگر ادامه نده. بیا و آنها را ببین. تیریان شاه، شاید شما "لوسی گفت :

 "بتوانید کاری برایشان بکنید.

امروز هیچ عالقه ای به کوتوله ها ندارم. با این حال، بانو به خاطر شما "تیریان گفت :

 "بزرگواری می کنم.

زودی همه توانستند کوتوله ها را ببینند. آنها قیافه ی خیلی لوسی راه را نشان داد. به 

 عجیبی داشتند.

آنها سالنه سالنه در اطراف قدم می زدند، اما لذت نمی بردند )اگرچه طناب هایی که با 

آن بسته شده بودند، ناپدید شده بود( دراز هم نکشیده بودند، استراحت هم نمی 

نگ هم نشسته بودند و به یکدیگر نگاه می کردند. آنها در یک دایره ی کوچک، ت

کردند. اصال به اطراف نگاه نمی کردند و هیچ توجهی به آدم ها نداشتند، تا این که 

لوسی و تیریان به قدری به آنها نزدیک شدند که می توانستند لمس شان کنند. بعد 

ما به دقت کوتوله ها سر خود را صاف گرفتند. انگار نمی توانستند کسی را ببینند، ا

 گوش می کردند و سعی داشتند از روی صدا بفهمند چه اتفاقی می افتد.

مواظب باش! دقت کن کجا می روی. روی "بعد یکی از آنها با صدایی گرفته گفت :

 "صورت ما راه نروی!

 "باشد! ما که کور نیستیم. چشم داریم."اوستاس با عصبانیت گفت :
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ید چشم های خیلی خوبی داشته باشید که اینجا با"گفت : "34دیگل"کوتوله ای به نام 

 "را می بینید.

 "کجا را؟"ادموند پرسید :

چقدر احمقی. معلوم است اینجا را دیگر؛ این سوراخ اصطبل تنگ و "دیگل گفت :

 "بوگندو و ظلمانی را.

 "تو کور هستی؟"تیریان گفت :

 "در این ظلمات، همه ی ما کور هستیم."دیگل گفت :

ما کوتوله های احمق بیچاره، اینجا تاریک نیست. نمی توانید ببینید؟ ا"لوسی گفت :

آسمان را ببنید! اطراف را نگاه کنید! آسمان، درخت ها و گل ها را نمی بینید؟ مرا 

 "نمی بینید؟

تو را به خدا، من چطور می توانم چیزهایی را که آنجا نیست ببینم؟ چطور می توانم "

 "هم در این ظلمات تاریک مرا نمی بینی؟ تو را ببینم، در حالی که تو

اما من تو را می بینم. ثابت می کنم که تور ا میبینم. تو یک پیپ در "لوسی گفت :

 "دهانت داری.

 "هر کسی که بوی توتون را بشناسد می تواند این را بگوید."دیگل گفت :

 "اوه، موجودات بیچاره! این وحشتناک است."لوسی گفت :

کوتوله "ش رسید. ایستاد و چند بنفشه ی وحشی چید و گفت :بعد فکری به نظر

گوش کن. حتی اگر چشم های تو مشکلی داشته باشند، شاید بینی ات سالم باشد. می 

 "توانی اینها را بو کنی.

                                                           
Diggle 34 
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بعد خم شد و گل های مرطوب و تازه را نزدیک بینی زشت دیگل گرفت. اما مجبور 

 مشت کوچک و سنگین او در امان بماند. شد به سرعت به عقب بپرد تا از ضربه ی

ببر عقب! چطور جرئت می کنی! منظورت چیست که آشغال "کوتوله فریاد زد :

بوگندوی اصطبل را جلوی صورت من می گیری؟ یک کنگر فرنگی وحشی هم در آن 

 "بود. اصال تو کیستی؟

ور به اینجا مرد خاک، او ملکه لوسی است که اصالن او را از گذشته ی د"تیریان گفت :

فرستاده. فقط به خاطر اوست که من، تیریان، پادشاه قانونی شما، سر از بدن شما 

 "خائنین که خیانت تان دو بار به من ثابت شده است، جدا نمی کنم.

خب چطور می توانی به گفتن این همه چرندیات ادامه بدهی؟ "دیگل با تعجب گفت :

کند، آمد؟ فکر نمی کنم. حاال، حتی حاال  شیر فوق العاده ی شما نیامد به شما کمک

که شکست خورده اید و مثل بقیه ی ما به داخل این سوراخ تاریک افتاده اید، هنوز 

هم به بازی قدیمی خودتان ادامه می دهید و یک دروغ جدید می گویید! می خواهید 

 "زهای دیگر.باور کنیم ما را زندانی نکرده اند، هوا تاریک نیست، و خدا می داند چه چی

احمق، اینجا هیچ سوراخ سیاهی وجود ندارد. اینها فقط در خیال "تیریان فریاد زد :

 "خودت است. دست از خیالبافی بردار.

تیریان خم شد و دیگل را از کمربند و کاله گرفت و او را از حلقه ی کوتوله ها بیرون 

ه جای خودش در کشید. اما به محض آن که او را زمین گذاشت، دیگل مثل برق ب

آخ! آخ! چرا این کار را "میان دیگران پرید و بعد دست به بینی خود کشید و فریاد زد :

 "کردی! سر مرا به دیوار کوبیدی. دماغم را شکستی.

 "اوه! ما چه کار می توانیم برای آنها بکنیم؟"لوسی گفت :

 "بگذارید تنها باشند."اوستاس گفت :
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. ناگهان هوا دلپذیرتر و مطبوع تر شد. نوری در پشت اما در همین لحظه زمین لرزید

سر آنها درخشید. همه به سوی نور برگشتند. تیریان که ترسیده بود، آخرین نفری بود 

که به سوی نور چرخید. آرزوی قلبی او، شیر طالیی، خود اصالن بزرگ و واقعی آنجا 

دست خود را به یال او می ایستاده بود و دیگران در اطرافش زانو زده بودند و صورت و 

کشیدند. اصالن، سر بزرگش را خم کرده بود تا آنها را بلیسد. بعد به تیریان چشم 

دوخت. تیریان، لرزان به او نزدیک شد و خود را به پای شیر انداخت. شیر او را بوسید 

آفرین، آفرین بر آخرین پادشاه نارنیا که در لحظات سخت و دشوار، محکم "و گفت :

 "اد.ایست

 "اصالن، ممکن است برای این کوتوله های بیچاره کاری بکنی؟"لوسی با گریه گفت :

عزیزان من، به شما نشان خواهم داد که چی می توانم و چه نمی توانم "اصالن گفت :

 "انجام دهم.

او به کوتوله ها نزدیک شد و غرش کوتاهی کرد؛ یک غرش کوتاه، اما هوا لرزید. کوتوله 

صدا را می شنوی؟ این دار و دسته ی طرف دیگر اصطبل است. "ر گفتند :ها به یکدیگ

سعی می کنند ما را بترسانند. با یک جور دستگاه این صدا را در می آورند. اصال توجه 

 "نکنید. دوباره نمی توانند ما را فریب دهند!
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بل اصالن سرش را باال گرفت و یالش را تکان داد. ناگهان سفره ای باشکوه در مقا

کوتوله ها ظاهر شد: پای، خوراک زبان، گوشت کبوتر و قرقاول، انواع بستنی و در 

دست راست هر کوتوله نوشیدنی گوارایی حاضر بود. اما فایده ای نداشت. آنها حریصانه 

خوردند و آشامیدند. اما واضح بود که نمی توانستند آن را به خوبی مزه مزه کنند. فکر 

نوع چیزهایی می خورند و می آشامیدند. اما واضح بود که می کردند فقط از همان 

نمی توانستند آن را به خوبی مزه مزه کنند. فکر می کردند فقط از همان نوع چیزهایی 

می خورند و می آشامیدند که در اصطبل پیدا می شود. یکی گفت که یونجه ی خشک 

ومی گفت که برگ می خورد، دیگری گفت که کمی شلغمِ مانده پیدا کرده است و س

کلم خام می خورد. آنها جام های طالیی نوشیدنی گوارا را تا نزدیک دهان خود باال 

اوه! نوشیدنی آب کثیف از آخور خرها! هیچ وقت فکر نمی کردیم به "بردند و گفتند :

 "این روز برسیم.

خوردن اما به زودی کم کم کوتوله ها شک کردند که کوتوله ی دیگر چیز بهتری برای 

پیدا کرده است. بنابراین شروع کردند به قاپ زدن غذاها از یکدیگر. دعوا ادامه یافت و 

در عرض چند دقیقه، جنگ باال گرفت و همه ی آن خوراکی های خوشمزه به صورت 

و لباس آنها مالید و یا زیر پا لگدکوب شد. اما هنگامی که سرانجام برای رسیدگی به 

ی خون آلود خود دست از نزاع برداشتند و روی زمین چشم های کبود و بینی ها

خب، به هر حال اینجا هیچ شیادی وجود ندارد و اجازه نداده "نشستند، همگی گفتند :

 "ایم کسی ما را فریب دهد. کوتوله ها برای کوتوله ها هستند.

 دیدید. اجازه نمی دهند به آنها کمک کنیم. آنها به جای اعتقاد، حیله"اصالن گفت :

گری را انتخاب کرده اند. زندان آنها فقط در ذهن خود آنهاست. به هر حال در زندان 

خودشان زندانی هستند و به قدری از زندانی بودن می ترسند که نمی توان آنها را 

 "بیرون آورد. بچه ها بیایید. کار دیگری دارم که باید انجام دهم.
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حاال زمان "سرش را باال گرفت و غرید :او به طرف در رفت و همه به دنبال او رفتند. 

در  "زمان."بعد چنان بلند که ستاره ها را به لرزه انداخت : "زمان!"بعد بلندتر : "است!

 باز شد.

 

 فصل چهاردهم

 شب بر نارنیا سایه می گستراند 

 همه در کنار اصالن، در سمت راست او ایستاده بودند و به درِ باز نگاه می کردند.

اموش شده و تاریکی بر زمین سایه گسترده بود. در حقیقت اگر ندیده آتش بزرگ، خ

بودید که کجا سایه های تیره ی درختان به پایان می رسید و ستاره ها شروع می شد، 

نیم توانستید بگویید که به جنگل نگاه می کنید. اما با غرش دوباره ی اصالن، در 

آنها تکه ی سایه ی دیگری را  سمت چپ آنها سایه ی سیاه دیگری دیده شد؛ یعنی

دیدند که اصال ستاره نداشت. این تکه باالتر و باالتر رفت و به شکل مردی درآمد که از 

همه ی غول ها بزرگ تر بود. همه ی آنها آن قدر خوب نارنیا رو می شناختند که 

از  بدانند او کجا ایستاده است. او باید در زمین های بایری ایستاده باشد که باالتر

کشیده می شد. جیل و اوستاس به یاد آوردند که چگونه مدت ها  35رودخانه ی شریبل

قبل، در غارهای عمیق زیر آن زمین های بایر، غول عظیم الجثه ای را دیده بودند که 

است و روزی که دنیا به پایان می  36در خواب بود. به آنها گفته بودند که او پدر زمان

 رسد، بیدار می شود.

بله، هنگامی که در خواب بود، زمان "ن با آنکه آنها سخنی نگفته بودند، گفت :اصال

 "نامیده می شد. حاال که بیدار است، نام جدیدی خواهد داشت.

                                                           
River Shribble 35 

Father Time 36 
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بعد غول بزرگ شیپور را به دهان گذاشت. آنها این را از تغییر سایه ی تیره ی او در 

 شیپور صدای – است کمتر صوت سرعت چون –مقابل ستارگان فهمیدند. کمی بعد 

اک، صدایی که با وجود زیبایی عجیب و غریب خود، مالل وحشتن و بلند شنیدند، را

 انگیز بود.

بالفاصله آسمان از ستاره هایی که با شتاب عبور می کردند، پر شد. عبور پر شتاب 

حتی یک ستاره هم دیدنی است؛ اما ده ستاره، بعد بیست تا و بعد صدها ستاره با 

بور کردند تا این که عبور ستاره ها مثل بارانِ نقره شد. عبور ستاره ها ادامه شتاب ع

داشت و ادامه داشت. پس از آن که مدتی به همین وضع گذشت، یکی دو نفر از آنها 

احساس کردند که سایه ی سیاه دیگری بر پهنه ی آسمان و مقابل سایه ی غول ها 

آسمان و می توان گفت بر بام آسمان بود. پدیدار شد. سایه در جایی دیگر، درست در 

به هر حال آنجا هیچ ستاره ای نبود؛ فقط  "شاید یه تکه ابر است."ادموند فکر کرد :

سیاهی بود. اما در همه جا بارش ستاره ها ادامه داشت. بعد قسمت بدون ستاره بزرگ 

ان سیاه و بزرگ تر شد و از وسط آسمان به اطراف کشیده شد. کم کم یک چهارم آسم

شد و بعد نیمی از آن. سرانجام باران ستاره ها فقط در پایین، نزدیک به افق ادامه 

داشت. آنها ناگهان با شور و هیجانی شگفت )وکمی هم ترس( فهمیدند که موضوع از 

چه قرار است. آن تاریکی هر لحظه بزرگ و بزرگ تر می شد، اصال ابر نبود؛ فقط خال 

خشی بود که هیچ ستاره ای در آن باقی نمانده بود. همه ی بود. بخش تاریک آسمان ب

 ستاره ها پایین آمده بودند. اصالن آنها را به خانه فراخوانده بود.
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پیش از آن که باران ستاره ها به طور کامل فرو بنشیند، لحظات بسیار هیجان انگیزی 

هان مثل گوی سپری شد. اطراف آنها ستاره ها فرو می ریختند. اما ستاره های آن ج

های بزرگ و درخشان دنیای ما نیستند. آنها مردم هستند )ادموند و لوسی یک بار آنها 

را دیده بودند(. بنابراین حاال آنها بارانی از آدم های درخشان دیدند که همه با موهایی 

بلند چون نقره ی جوشان و نیزه هایی چون فلز گداخته سریع تر از ریزش سنگ از 

سیاه به اطرف آنها پایین می آمدند. هنگام نشستن بر زمین جلز و ولز میان آسمان 

می کردند و علف ها را می سوزاندند. همه ی این ستاره ها از کنارشان می گذشتند و 

 جایی پشت سر آنها، کمی به طرف راست، بر زمین می نشستند.

مان نمانده این خیلی خوب بود، چون در غیر این صورت، اکنون که ستاره ای در آس

بود، همه چیز کامال تاریک می شد و آدم نمی توانست چیزی ببیند. اما جمع 

ستارگانی که پشت سر آنها بودند، نور سفید تندی از باالی شانه ها می تاباند. آنها مثل 

نورافکن بودند. چندین کیلومتر از جنگل های نارنیا مقابل آنها گسترده شده بود. در 

و هر ساقه ی علفی سایه ی سیاه خود را داشت. لبه ی هر برگ چنان این نور، هر بوته 

 تیز بیرون زده بود که خیال می کردید انگشتان را می برد.
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سایه آنها روی چمن زار مقابل افتاده بود. اما بزرگ تر از همه، سایه ی اصالن بود. 

نها زیر سایه ی او بزرگ و وحشتناک بود و تا سمت چپ آنها جریان داشت. همه ای

آسمانی بود که دیگر برای همیشه بی ستاره می ماند. نوری که از پشت آنها )کمی هم 

در سمت راست( می تابید، به قدری قوی و درخشان بود که حتی پستی و بلندی های 

بوته زارهای شمالی را هم روشن می کرد. چیزی در آنها حرکت می کرد. حیوانات 

سوسمارهای عظیم الجثه و پرندگان بدون پر که  غول پیکر مثل چند اژدهای بزرگ،

بال هایی چون بال های خفاش داشتند، بر زمین می خزیدند و سینه خیز به سوی 

پایین نارنیا می رفتند. آنها در جنگل ها ناپدید شدند و چند دقیقه ای سکوت شد. 

ابتدا از دوردست صدای زوزه و کمی بعد از هر طرف صدای خش خش، تاپ تاپ و 

صدای بال زدن به گوش رسید. صدا نزدیک و نزدیک تر شد. طولی نکشید که می شد 

جست و خیز پاهای کوچک را از صدای گام برداشتن پنجه های بزرگ و تق تق سم 

های سبک کوچک را از کوبش سم های بزرگ تشخیص داد. بعد، هزاران جفت چشم 

موجودات، حیوانات سخنگو،  براق و درخشان دیده شد. از میان سایه ی درخت ها همه

و  37کوتوله ها، ساتیرها، فان ها، غول ها، کالرمن ها، مردمی از آرکنلند، تک پاها

موجودات عجیب غیرزمینی از جزایر دور ناشناخته ی سرزمین های غربی، در دسته 

 های بزرگ از تپه باال آمدند و به سوی دروازه ای دویدند که اصالن آنجا ایستاده بود.

قسمت از داستان تنها قسمتی است که بیشتر به رویایی در زمان شبیه است و بعد این 

هم به راحتی در یاد نمی ماند؛ به خصوص این که نمی توان گفت چه مدت طول 

کشید. گاه به نظر می رسید که فقط چند دقیقه بود، اما گاه نیز انگار سال ها طول 

ی بزرگ شده باشد و یا ناگهان موجودات کشیده بود. می شد فهمید که یا باید در خیل

به اندازه ی پشه شده باشند تا چنین جمعیتی بتواند از در عبور کند. اما آن لحظه 

 کسی به این چیزها فکر نمی کرد.

                                                           
Monopods 37 
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موجودات به سرعت وارد شدند. هر چه به ستاره هایی که آنجا ایستاده بودند نزدیک و 

یشتر و بیشتر می شد. اما به محض نزدیک تر می شدند، درخشش چشم های شان ب

آن که مقابل اصالن می رسیدند، همه بدون استثنا صاف به چهره ی او نگاه می کردند. 

فکر می کنم چاره ی دیگری نداشتند. بعد یکی از این دو حالت پیش می آمد: برخی 

با دیدن چهره ی اصالن، حالت صورت شان کامال تغییر می کرد. ترس و نفرت در 

آنها موج می زد. اما در چهره ی خرس های سخنگو، این ترس و نفرت فقط صورت 

چند لحظه ی کوتاه طول می کشید و بعد می توانستید ببینید که آنها ناگهان دیگر 

حیوانات سخنگو نبودند و به حیوانات عادی تبدیل می شدند. همه ی موجوداتی که 

د، یعنی به طرف چپ اصالن این طور به اصالن نگاه می کردند، به سمت راست خو

تغییر جهت می دادند و در سایه ی عظیم و سیاه او که )آن طور که شنیدید( به سمت 

چپ در کشیده شده بود، ناپدید می شدند. بچه ها دیگر هرگز آنها را ندیدند. نمی دانم 

چه بر سرشان آمد. اما بقیه به صورت اصالن نگاه می کردند و او را دوست داشتند، هر 

چند که بعضی از آنها خیلی هم ترسیده بودند. آنها نیز از در به داخل می آمدند و به 

سمت راست اصالن می رفتند. در این میان نمونه ها عجیب و غریب هم بود. اوستاس، 

حتی یکی از کوتوله هایی را که در تیراندازی به اسب ها شرکت کرده بود، شناخت. 

 این زیرا – شد نمی هم مربوط او به و –کند فرصت نداشت به این چیزها توجه 

شادی بزرگ همه چیز را از یاد و خاطر او برده بود. در میان موجوداتی که اکنون با 

خوشحالی به دور تیریان و دوستانش جمع می شدند، کسانی بودند که آنها فکر می 

کردند مرده اند؛ کسانی مثل رون ویت سنتور، جول تک شاخ، گراز، خرس خوب، 

 پوگین کوتوله.فارسایتِ عقاب، سگ های عزیز، اسب ها، و 
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و با سرعت به سوی غرب رفت. اگر چه آنها حرف  "جلوتر و باالتر."رونویت فریاد زد :

های او را نفهمیدند، اما کلماتش آنها را به هیجان آورد. گراز در پاسخ با شادی بسیار 

خرخر کرد. خرس تازه می خواست غرولند کند، هنوز چیزی نفهمیده است که 

وه ی پشت آنها افتاد. او با آخرین سرعتی که می توانست، چشمش به درخت های می

تلوتلوخوران به سوی درخت ها رفت و آنجا چیزی پیدا کرد که بی شک آن را خیلی 

خوب می فهمید. اما سگ ها در حالی که دم می جنباندند، باقی ماندند. پوگین هم 

ه بود. جول سر سفید، باقی ماند. او با همه دست می داد و چهره ی مهربانش پر از خند

چون برف خود را تا روی شانه ی پادشاه دراز کرده بود و پادشاه در گوشش زمزمه می 

 کرد. بعد ناگهان بار دیگر همه متوجه چیزی شدند که از میان در دیده می شد.

اژدها و سوسمارهای غول پیکر، تمام نارنیا را تصاحب کرده بودند. آنها جلو و عقب می 

ت ها را ریشه کن و مثل ساقه های ریواس خرد می کردند. جنگل لحظه رفتند، درخ

به لحظه ناپدید می شد. همه جا خالی شد. حاال می شد همه ی پستی و بلندی های 

کوچکی را که قبال کسی به آنها توجه نمی کرد، به شکل و اندازه ی خود دید. علفزار 

 پژمرده شد.

هانی از سنگ و خاک نگاه می کند. نمی چیزی نگذشت که تیریان احساس کرد به ج

شد باور کرد که در آنجا روزگاری موجود زنده ای وجود داشته است. هیوالها نیز پیر 

شدند و بر زمین افتادند و مردند. گوشت آنها کامال پوسید و از میان رفت و استخوان 

اند های شان پدیدار شد. روی آن صخره ی مرده، فقط اسکلت های عظیمی بر جا م

 که انگار هزاران سال قبل مرده اند. مدتی همه چیز ساکت و بی حرکت ماند.

بعد چیزی به رنگ سفید )خطی ممتد و طوالنی از سفیدی که در نور ستاره های 

ایستاده می درخشید( از منتهای شرقی جهان به طرف آنها آمد. آن چیز صدای سکوت 

 ی همهمه و بعد غریو غرش بود.را شکست. صدا اول به شکل زمزمه بود، بعد صدا
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اکنون دیگر می توانستند ببینند چه چیزی و با چه سرعتی به سمت آنها می آید. 

دیواری از آب کف آلود بود. دریا باال می آمد و در آن جهان بی درخت به خوبی می 

شد باال آمدن آن را دید. می شد دید. می شد دید که همه ی رودخانه ها عریض تر و 

ها بزرگتر می شوند، دریاچه ها به هم می پیوندند و دره ها به دریاچه های  دریاچه

جدید و تپه ها به جزیره ها تبدیل می شوند و بعد آن جزیره ها نیز ناپدید می شوند. 

بوته زارهای مترفع سمت چپ آنها و کوه های بلندتر سمت راست آنها با صدایی مهیب 

به داخل امواج خروشان آب افتادند. آب چرخ  درون امواج خروشان آب فرو ریختند و

 پای به آلود کف امواج که طوری به – نشد رد آن از اما –زنان تا آستانه ی در باال آمد 

 می آسمان به آب که جایی تا بودند ایستاده آنها که جایی از اکنون. پاشید اصالن

 .بود آب جا همه پیوست،

شعاع نور گرفته و مصیبت بار سپیده دم در افق پخش از آنجا، نور آرام آرام بیرون آمد. 

شد، گسترش یافت و روشن تر شد تا این که دیگر نمی شد نور ستاره هایی را که 

 پشت آنها ایستاده بودند، تشخیص داد.

سرانجام خورشید طلوع کرد. در این موقع لرد دیگوری و خانم پالی به یکدیگر نگاه 

در جهانی دیگر، خورشید در حال مرگ را دیده بودند و کردند و سر تکان دادند. آنها 

 یا –بالفاصله فهمیدند که این خورشید هم در حال مرگ است. خورشید سه برابر 

 تیره بسیار قرمز رنگ به و شده اش همیشگی ی اندازه از تر بزرگ – برابر بیست حتی

خورشید، همه ی  انعکاس در. شد قرمز هم او تابید، زمان غول بر آن از پرتوی تا. بود

 آن آب های بیکرانه چون خون بود.
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بعد ماه از جایی دیگر، از جایی بسیار نزدیک به خورشید باال آمد. آن هم قرمز بود. 

خورشید با دیدن آن شعاع های بزرگ خود را مانند رشته ها یا مارهایی از آتش سرخ 

کرد ماه را با شاخک  به طرفش فرستاد. انگار خورشید هشت پایی بود که سعی می

هایش به طرف خود بکشد: شاید هم او را به طرف خود کشید. به هر حال، ماه ابتدا 

آرام آرام و بعد با سرعت بیشتر به طرف او رفت. سرانجام شعاع های بلند خورشید آن 

را در میان گرفت و هر دو در هم رفتند و به کره ی عظیمی همچون زغال سوزان 

 های بزرگ آتش از آنها به دریا افتاد و ابرهایی از بخار برخاست. تبدیل شدند. تکه

 "حاال تمام کن."بعد اصالن گفت :

غول، شیپور خود را به دریا انداخت. بعد یک دستش را که خیلی سیاه به نظر می 

رسید، هزاران کیلومتر در میان آسمان دراز کرد تا به خورشید رسید. او خورشید را 

ری در دست خود فشار داد که شما یک پرتقال را در دستتان می گرفت و آن را طو

 چالنید. ناگهان تاریکی محض همه جا را فرا گرفت.

همه ی موجودات به جز اصالن از هوای خیلی سردی که از میان در می وزید، به عقب 

 پریدند. لبه های در، دیگر پوشیده از یخ و قندیل بود.

 "نارنیا، در را ببند. پیتر، پادشاه بزرگ"اصالن گفت :

پیتر در حالی که از سرما می لرزید، به میان تاریکی خم شد و در را به طرف خود 

 –کشید. وقتی در را می کشید، روی یخ جیر جیر می کرد. بعد ناشیانه و به سختی 

 کلید – بود شده حس بی و کرخت هایش دست هم لحظه یک آن در حتی زیرا

 ل کرد.قف را در و آورد بیرون را طالیی



 

 
 

144 

 آخرین نبرد جلد هفتم نارنیا

آنها از آن در، چیزهای عجیب زیادی دیده بودند. اما عجیب تر از همه این بود که 

اطراف را نگاه کردند و دیدند که در یک روز آفتابی گرم هستند. آسمان آبی باالی سر، 

گل ها در زیر پا و خنده در چشم های اصالن بود. اصالن به سرعت چرخید، خود را 

ضربه ای به خود زد و مثل تیری طالیی به دوردست ها پرتاب شد. جمع کرد، با دمش 

اما به آن سرعت چه کسی می  "جلوتر بیایید! بیایید باالتر!"در همان زمان فریاد زد :

 توانست به او برسد؟ آنها به دنبال او به سوی غرب به راه افتادند.

گریه می کنی؟ حاال  پس، شب بر نارنیا سایه می افکند. چی؟ لوسی! تو،"پیتر گفت :

 "که اصالن مقابل ماست و همگی اینجا هستیم؟

پیتر، سعی نکن جلوی گریه ی مرا بگیری. مطمئنم که اصالن این کار را "لوسی گفت :

نمی کند. مطمئنم که غصه خوردن برای نارنیا خطا نیست. به چیزهایی فکر کن که 

 "پشت آن در مردند و یخ زدند.

امیدوار بودم نارنیا تا ابد بماند. می دانم که جهان ما نمی بله، من هم "جیل گفت :

 "تواند برای همیشه بماند. فکر می کردم نارنیا بتواند.

من دیدم که دنیا چطور شروع شد. فکر نمی کردم آن قدر زنده "لرد دیگوری گفت :

 "بمانم که پایان آن را ببینم.

ی گرید. ببینید، من هم گریه می آقایان، خانم کار خوبی می کند که م"تیریان گفت :

کنم. من مرگ مادرم را دیده ام. غیر از نارنیا چه جهان دیگری را شناخته ام؟ گریه 

 "کردن اثری ندارد، اما اگر غصه دار نباشیم هم بی احترامی بزرگی است.
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آنها از در و از کوتوله هایی که هنوز دورِ هم در اصطبل خیالی خود نشسته بودند، دور 

د. همینطور که پیش می رفتند، با یکدیگر درباره ی جنگ های قدیم، صلح های شدن

قدیم، پادشاهان باستانی و شکوه و عظمت نارنیا صحبت می کردند. سگ ها هنوز با 

آنها بودند. آنها در گفت و گو شرکت می کردند، اما نه خیلی زیاد. زیرا مشغول دویدن 

بودند؛ تا حدی که به عطسه افتادند. ناگهان به جلو و عقب و بو کشیدن عطر علف ها 

سگ ها، بویی احساس کردند که آنها را بسیار هیجان زده کرد. همگی درباره ی آن 

 "بله آن است ... نه نیست."حرف می زدند :

 این همان است که من گفتم.-

 همه می توانند بگویند این چه بویی است. -

 نفر دیگر بو کند. دماغ گنده ات را کنار بکش و بگذار یک -

پس به طرف او برویم. چه با ما صلح داشته باشد و چه جنگ، از او "پیتر گفت :

 "استقبال می کنیم.

سگ ها به سرعت پیش رفتند و لحظه ای بعد شتابان برگشتند. چنان به سرعت می 

دویدند که انگار جان شان در خطر است. بلند بلند پارس می کردند و می گفتند که او 

قعا یک کالرمن است. )سگ های سخنگو، درست مثل سگ های معمولی، چنان وا

 رفتار می کردند که انگار هر چه در آن لحظه انجام می دهند، بسیار مهم است.(

دیگران دنبال سگ ها رفتند و دیدند که یک جوان کالرمن زیر درخت شاه بلوط، کنار 

بلند شد و خیلی جدی تعظیم کرد نهر آب زاللی نشسته است. او اِمِس بود. بی درنگ 

قربان، نمی دانم دوست هستید یا دشمن من. اما به هر حال از اینکه "و به پیتر گفت :

دوست نجیب و شریف، "اینجایید، بسیار خوشحالم. مگر نه این است که شاعری گفته :

 "بهترین هدیه است و دشمن نجیب و شریف نیز بهترین هدیه ی بعدی؟

 "من فکر نمی کنم جنگ بین ما و تو ضرورتی داشته باشد. آقا،"پیتر گفت :
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 "به ما بگو چه کسی هستی و چه اتفاقی برای تو افتاده."جیل گفت :

اگر قرار است داستان تعریف شود، بیایید همگی آب بنوشیم و "سگ ها پارس کردند :

 "بنشینیم. ما خیلی خسته شده ایم.

ر راه دویدید و تقال کردید، مسلما بسیار خب البته آن طور که شما د"اوستاس گفت :

 "خسته هستید.

بدین ترتیب انسان ها روی علف نشستند و سگ ها پس از آن که با سر و صدای بسیار 

از نهر آب خوردند، شق و رق و مشتاق، با زبان هایی که از یک طرف دهان شان آویزان 

ایستاده بود و شاخ خود  شده بود، نشستند تا داستان را گوش کنند. اما جول همچنان

 را با پهلویش برق می انداخت.
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 فصل پانزدهم

 باز هم باالتر، باز هم جلوتر

ای پادشاهان جنگجو، و ای بانوانی که زیبایی تان جهان را روشن می "امس گفت :

از شهر تاشبان، در پس  "38هارفا تارکان"کند، بدانید که من امس، پسر هفتم 

هستم. من به تازگی با بیست و نه نفر دیگر به فرماندهی ریشدا تارکان صحراهای غرب 

به نارنیا آمدم. اول که شنیدم باید به نارنیا حمله کنیم، خوشحال شدم. چون درباره ی 

سرزمین تان چیزهایی زیادی شنیده بودم و آرزو داشتم با شما در نبرد رو به رو شوم. 

یر قیافه دهیم و در لباس تاجران )که برای یک اما هنگامی که فهمیدم قرار است تغی

جنگجو و پسر یک تارکان لباس بی شرمانه ای است( به نارنیا بیاییم و به دروغ و فریب 

متوسل شویم، دیگر شاد نبودم. بیش از همه هنگامی که فهمیدم باید منتظر یک 

نم تاریک میمون شویم و وقتی او گفت که تاش و اصالن یکی هستند، دنیا پیش چشما

شد. چون از آن هنگام که پسر کوچکی بودم، همیشه به تاش خدمت کرده بودم و 

آرزوی بزرگم این بود که او را بیشتر بشناسم و اگر ممکن باشد او را ببینم، اما نام 

 اصالن برایم نفرت انگیز بود.

 همانطور که دیدید، همه ی ما را هر شب بیرون از یک آلونک کاهگلی دور هم جمع

می کردند. آنها آتش روشن می کردند و میمون از آن آلونک چهارپایی بیرون می آورد 

که نمی توانستم به خوبی آن را ببینم. مردم و حیوانات تعظیم می کردند و به او 

احترام می گذاشتند. اما من فکر می کردم که میمون تارکان را فریب داده است. چون 

د، نه تاش بود و نه هیچ خدای دیگری. اما وقتی به چیزی که از اصطبل بیرون می آور

چهره ی تارکان نگاه کردم و هر کلمه ای را که او به میمون می گفت فهمیدم، عقیده 

ام عوض شد. زیرا دیدم تارکان خودش هم به آن اعتقاد ندارد. بعد فهمیدم که او اصال 

 او را مسخره کند؟به تاش اعتقاد ندارد. اگر اعتقاد داشت، چطور جرئت می کرد 
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وقتی این را فهمیدم، خشم سراپایم را فرا گرفت. تعجب می کردم که چطور تاش 

واقعی با آتشی از آسمان، دودمان میمون و تارکان را بر باد نمی دهد. با این حال، 

خشمم را پنهان کردم و زبانم را نگه داشتم و صبر کردم تا ببینم آخر ماجرا چه می 

که بعضی از شما می دانید، شب گذشته میمون آن موجود زرد را به  شود. اما همانطور

 هم با را کلمه دو –نمایش نگذاشت و گفت کسانی که می خواهند تاشالن را ببینند 

 اصطبل داخل به یکی یکی باید – هستند یکی آنها که کنند وانمود تا بودند آمیخته

ربه به گ وقتی اما. است دیگری فریب و حیله هم این تردید بی که گفتم خودم با. بروند

داخل کلبه رفت و در حالی که از وحشت دیوانه شده بود بیرون آمد، به خود گفتم 

حتما تاش واقعی که آنها بدون شناخت و اعتقاد او را خوانده اند، به میان ما آمده است 

اما باز  و خود او انتقام خواهد گرفت. اگرچه دلم از بزرگی و وحشت تاش آب شده بود،

هم اشتیاق من از ترسم قوی تر بود. به زانوهایم نیرو دادم تا دیگر نلرزند و دندان ها را 

 از به هم خوردن بازداشتم و مصمم شدم چهره ی تاش را ببینم؛ حتی اگر مرا بکشد.

بنابراین پیشنهاد کردم که به داخل کلبه بروم. تارکان برخالف میل خود به من اجازه 

 شوم. داد که داخل

به محض آنکه از در گذشتم، نخستین شگفتی من این بود که خودم را در این آفتاب 

بزرگ )همین طور که االن هستیم( یافتم؛ در صورتی که از بیرون، داخل کلبه تاریک 

به نظر می آمد. اما فرصت نداشتم تا از این موضوع شگفت زده شوم، زیرا بالفاصله 

یکی از افراد خودمان مبارزه کنم. با دیدن او فهمیدم  مجبور شدم برای نجات جانم با

که میمون و تارکان او را آنجا گذاشته اند تا هر که را وارد می شود، اگر همدست آنها 

نبود، به قتل برساند. پس این مرد هم دروغگو و خائن بود، نه خدمتگزار راستین تاش. 

کشتن آن جنایتکار، او را از در بیرون اراده ی من برای مبارزه با او قوی تر بود. پس از 

 انداختم.
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بعد به اطراف نگاه کردم و آسمان و زمین های پهناور را دیدم و مهربانی را بو کشیدم. 

گفتم به لطف خدایان، مکان دلپذیری است؟ شاید به سرزمین تاش وارد شده ام. پس 

 سفر در این سرزمین عجیب را شروع کردم تا او را پیدا کنم.

علفزارها، باغ های گل و از میان انواع درخت های مفید و زیبا گذشتم تا این که در از 

کمال تعجب در راه باریکی میان دو صخره، شیر بزرگ را دیدم. مثل شترمرغ سریع و 

به اندازه ی فیل بزرگ بود. موهای او مانند طالی ناب و درخشش چشم هایش 

وحشتناک تر بود و در  39له ور الگورهمچون طالی مذاب در کوره بود. از کوه شع

زیبایی از همه ی زیبایی های جهان پیشی می گرفت؛ همانطور که غنچه ی گل رز از 

خاک کویر پیشی می گیرد. بنابراین من به پای او افتادم و فکر کردم که حتما وقت 

مردن است. زیرا اصالن )که همه ی خوبی ها از آنِ اوست( می داند من در تمام عمر 

خدمتگزار تاش بودم نه او. با این حال بهتر است که اصالن را ببینی و بمیری تا اینکه 

تیسروک جهان باشی و زنده بمانی و او را ندیده باشی. اما آن مظهر شکوه، سر طالیی 

 "فرزند، خوش آمدی."خود را خم کرد و پیشانی مرا با زبانش لیسید و گفت :

 "تو نیستم، خدمتگزار تاش هستم. افسوس عالیجناب، من فرزند"گفتم :

فرزند، همه ی خدمتی که به تاش کردی به حساب خدمت به خودم "او جواب داد :

 "گذاشتم.

بعد به دلیل عشق شدیدم به دانستن، بر ترس غلبه کردم و از آن مظهر شکوه پرسیدم 

 "عالیجناب، پس همانطور که میمون گفت، شما و تاش یکی هستید؟":
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این "شی کرد که زمین لرزید، اما خشم او نسبت به من نبود؛ و گفت :اصالن چنان غر

غلط است. اگر من خدماتی را که تو به او کردی به حساب خود گذاشتم به این دلیل 

نیست که من و او یکی هستیم، بلکه به این دلیل است که ما متضاد هستیم. زیرا من و 

ور باشد، برای من نیست و هر چه او چنان متفاوتیم که هر خدمتی که پست و شرم آ

پست و شرم آور نیست، برای او نیست. بنابراین اگر انسانی به تاش سوگند یاد کند و 

به خاطر سوگند به سوگندش وفادار بماند، در واقع به من سوگند خورده است؛ حتی 

 اگر خودش نداند و این من هستم که به او پاداش می دهم.

من بی رحمی کند، حتی اگر نام اصالن را بگوید، خدمتگزار و چنان چه انسانی به نام 

 "تاش است و تاش اعمال او را می پذیرد. فهمیدی، فرزند؟

و ادامه دادم، زیرا حقیقت مرا وادار به  "سرورم، تو میزان درک مرا می دانی."گفتم :

 "در تمام عمر در جست و جوی تاش بودم."گفتن می کرد :

ای عزیز، اگر من خواسته ی تو نبودم، هرگز نمی "ت:آن مظهر شکوه و عظمت گف

توانستی چنین صادقانه در جست و جو باشی. زیرا همه، آن چیزی را می یابند که به 

 "راستی در جست و جوی آن هستند.

بر من دمید و لرزش را از دست و پای من گرفت تا روی پاهایم بایستم. سپس گفت 

بعد همچون توفانی  ". من باید باالتر و جلوتر بروم.ما باز هم همدیگر را خواهیم دید":

 از طال چرخید و ناگهان دیگر آنجا نبود.

از آن به بعد، ای پادشاهان و بانوان، من در جست و جوی اویم و شادی من به قدری 

بزرگ است که از وجودم می کاهد. شگفت آورتر از همه ی شگفتی ها این است که او 

 "ش نیستم، عزیز نامید ...مرا ... مرا که سگی بی

 "اِ؟ یعنی چه؟"یکی از سگ ها گفت :

 "سرورم، این فقط شیوه ی حرف زدن ما در کالرمن است."امس گفت :
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 "بسیار خب، اما نمی توانم بگویم که ما از آن خوشمان می آید."سگ گفت :

را  او منظور بدی ندارد. مثل این که ما هم وقتی توله هایمان ادب"سگ پیرتر گفت :

 "رعایت نمی کنند، آنها را پسر می نامیم.

 "بله ما هم در این مواقع آنها را پسر یا دختر صدا می کنیم."سگ اولی گفت :

  "هیس! این کلمات را به کار نبرید. یادتان باشد که کجا هستید."سگ پیر گفت :

مرویی چهارپای زیبایی به رنگ طوسی نقره ای، با ک "نگاه کنید!"ناگهان جیل گفت :

به دیدار آنها می آمد. ده ثانیه ای به او خیره ماندند تا این که پنج یا شش صدا همه با 

 "هی، پازل خودمان است!"هم گفتند :

آنها هرگز او را در روشنایی روز و بدون پوست شیر ندیده بودند. حاال با وضعیت قبلش 

خاکستری نرم و چهره خیلی تفاوت داشت. دیگر خودش بود؛ یک االغ زیبا با پوست 

ای چنان مهربان و شریف که اگر شما هم او را می دیدید، درست مثل جیل و لوسی 

به سمت او می دویدید، دست در گردنش می انداختید، بینی او را می بوسیدید و 

 گوش هایش را نوازش می کردید.

ر عبور کرده، وقتی از او پرسیدند که کجا بوده است، او گفت که با موجودات دیگر از د

اما راستش را بخواهید تا جایی که می توانسته از سر راه آنها و از اصالن دوری کرده 

است. زیرا دیدن شیر واقعی او را چنان از آن حرکات زشتِ به لباس شیر در آمدن 

شرمسار کرده که نمی دانسته چطور به چهره ی آنها نگاه کند. اما هنگامی که دیده 

 –سمت غرب می روند و پس از آن که یک دل سیر علف خورده  همه ی دوستانش به

 پیدا جرئت – بودم نخورده خوشمزگی آن به علفی ام زندگی در هرگز که گفت پازل

 رو به رو اصالن با واقعا اگر دانم نمی اما": داد ادامه او. است آماده آنها دنبال به و کرده

 ".کردم می چه باید شدم، می
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وقتی واقعا با او رو به رو می شدی، می فهمیدی که همه چیز رو ":ملکه لوسی گفت 

 "به راه است.

بعد آنها با هم همچنان به سمت غرب پیش رفتند. زیرا به نظر می رسید وقتی اصالن 

، منظورش سمت غرب بود. بسیاری از موجودات دیگر "باالتر و جلوتر"فریاد کشید :

د، اما سبزه زار آن قدر وسیع بود که هیچ هم به کندی در همین راه حرکت می کردن

 شلوغی و ازدحامی به چشم نمی خورد. 

به نظر می رسید اوایل روز است و تازگی و لطافت صبحگاهی در هوا احساس می شد. 

گاهی می ایستادند تا به اطراف و به راهی که طی کرده بودند، نگاه کنند. زیرا آنجا 

 ت که نمی توانستند بفهمند.بسیار زیبا بود و چیزی در خود داش

 "پیتر، فکر می کنی اینجا کجاست؟"لوسی گفت :

نمی دانم، مرا به یاد جایی می اندازد، اما نمی توانم نامش را "پادشاه بزرگ گفت :

بگویم. شاید جایی باشد که ما زمانی که خیلی خیلی کوچک بودیم، برای تعطیالت به 

 "آنجا رفته بودیم.

تعطیالت خیلی خوشی را گذرانده اید. شرط می بندم در جهان حتما "اوستاس گفت :

ما هیچ سرزمینی مثل اینجا نیست. به رنگ ها نگاه کنید! در دنیای ما هیچ آبی ای 

 "مثل آبی آن کوه ها پیدا نمی کنید.

 "سرزمین اصالن نیست؟"تیریان گفت :

منتهی الیه شرقی  شبیه به سرزمین اصالن که در قله ی آن کوه، باالتر از"جیل گفت :

 "دنیاست، نیست. من آنجا بوده ام.
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اگر نظر مرا بخواهید، فکر می کنم شبیه به جایی در جهان نارنیاست. "ادموند گفت :

به آن کوه های رو به رو و کوه های یخی پشت آن نگاه کنید. مطمئنم مثل کوه هایی 

آن سوی آبشار مثل آنها است که ما همیشه در نارنیا می دیدیم با کوه های بلند غربی 

 "نیست؟

 "بله مثل آنهاست. فقط اینها کمی بزرگ ترند."پیتر گفت :

فکر نمی کنم به چیزی در نارنیا شباهت داشته باشند. اما آنجا را نگاه "لوسی گفت :

 "کنید.

و به جنوب و سمت چپ آنها اشاره کرد. همه ایستادند، برگشتند و نگاه کردند. لوسی 

ا، تپه های جنگلی زیبا و تپه های آبی پشت آن، آنها شبیه مرز آن تپه ه"گفت :

 "جنوبی نارنیا نیستند؟

شبیه! هی، درست مثل آنهاست. "ادموند پس از لحظه ای سکوت با صدای بلند گفت :

با قله ی دو شاخه ی آن است و این هم گذرگاه آرکنلند است و  40ببینید! این کوه پایر

 "همه ی چیزهای دیگر!

باز هم شبیه به هم نیستند. فرق دارند. آنها پر رنگ تر و دورتر از آن "فت :لوسی گ

  "چیزی هستند که یادم می آید و بیشتر ... بیشتر، اوه، نمی دانم ...

 "بیشتر شبیه واقعیت هستند."لرد دیگوری به آرامی گفت :

 ناگهان فارسایتِ عقاب بال هایش را گشود، سی چهل متر در آسمان اوج گرفت،

پادشاهان، ملکه ها، همه ی ما کور "چرخی زد و بعد روی زمین نشست و گفت :

بودیم. تازه می بینیم کجا هستیم. از آن باال همه چیز را دیدم: اتینز موییر، سد سگ 

های آبی، رود بزرگ، و کایرپاراول هنوز در کنار دریای شرقی می درخشد. نارنیا نمرده 

 "است. اینجا نارنیاست.

                                                           
Mount Pire 40 
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چطور ممکن است؟ اصالن به ما بزرگ تر ها گفت که هرگز به نارنیا "ت :پیتر گف

 "برنمی گردیم و حاال ما اینجا هستیم.

همین طور است. ما دیدیم که چطور نارنیا نابود شد و خورشید از "اوستاس گفت :

 "صفحه ی روزگار پاک شد.

 "و همه چیز اینقدر متفاوت است."لوسی گفت :

ب درست می گوید. گوش کن پیتر، هنگامی که اصالن گفت عقا"لرد دیگوری گفت :

شما هرگز نمی توانید به نارنیا برگردید، منظورش نارنیایی بود که به آن فکر می 

کردی. منظور او نارنیای واقعی نبوده. آن نارنیا آغاز و پایانی داشت. فقط یک سایه یا 

واهد بود، درست مثل جهان یک کپی از نارنیای واقعی بود که همیشه اینجا بوده و خ

ما، انگلیس و بقیه ی جاها که فقط سایه یا بدلی از چیزهای موجود در دنیای واقعی 

اصالن است. لوسی، الزم نیست برای از دست رفتن نارنیا عزا بگیری؛ نارنیای قدیمی 

که بسیار مهم بود و همه ی موجودات عزیز آن، از میان آن در به درون نارنیای حقیقی 

یده شده اند. البته این دو با هم تفاوت دارند. تفاوت آنها مثل تفاوت یک جسم کش

 "واقعی با سایه ی آن یا زندگی در بیداری و زندگی در رویاست.

هنگامی که این کلمات را بر زبان می آورد، صدایش مثل یک ساز همه را به هیجان 

ست، همه در افالطون هست. اینها در افالطون ه"آورد. اما وقتی زیر لب اضافه کرد :

 "خدای من! در این مدارس به آنها چه یاد می دهند!

بزرگ تر ها خندیدند. این کلمات دقیقا شبیه به کلماتی بود که آنها مدت ها قبل، در 

دنیایی دیگر از او شنیده بودند؛ در آن دنیایی که ریش های او به جای طالیی، 

ی خندند و خودش هم خندید. اما خیلی زود خاکستری بود! او می دانست آنها چرا م

دوباره همگی جدی شدند. چون همانطور که می دانید، نوعی شادی و حیرت هست 

که آدم را وا می دارد که جدی باشد. شرایط در آنجا به قدری خوب بود که نمی شد 

 وقت را برای چیزهای خنده دار تلف کرد.
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ارنیای قدیم، به اندازه ی توصیف طعم میوه توضیح دادن تفاوت این سرزمین آفتابی با ن

های آن سرزمین مشکل است. شاید اگر این طور فکر کنید، تصوری از آن به دست 

 آورید.

فرض کنید در اتاقی باشید که پنجره ای رو به ساحل زیبای دریا یا دره ای سرسبز 

ست رو به روی داشته باشد که در میان کوه ها قرار گیرد. اگر در دیوار این اتاق، در

آیینه ای باشد، به محض آنکه شما روی از پنجره بگردانید و برگردید، ناگهان منظره ی 

آن دریا یا آن دره را دوباره در آیینه می بینید. منظره ی دریا در آیینه یا دره در آیینه، 

 از یک نظر درست مثل دره یا دریای واقعی است!

یق تر و اعجاب انگیزتر و بیشتر شبیه به اما در عین حال کمی متفاوت هستند. عم

مکان های داستانی اند؛ داستانی که هرگز نشنیده اید اما خیلی دوست دارید بشنوید. 

 تفاوت نارنیای قدیم و نارنیای جدید مثل همین است.

نارنیای جدید عمیق تر بود. انگار هر صخره، گل و تیغه ی علف آن معنای بیشتری 

می توانم آن را وصف کنم. اگر روزی به آنجا رسیدید، منظورم را داشت . بهتر از این ن

 خواهید فهمید.

آنچه را همه احساس می کردند، تک شاخ با رفتارش نشان داد. او دست راستش را بر 

باالخره به خانه برگشتم! این سرزمین واقعی من "زمین کوبید، شیهه کشید و گفت :

مینی است که تمام عمر در جست و جویش است! من به اینجا تعلق دارم. این سرز

بودم، اگر چه تا به حال این را نمی دانستم. این که ما نارنیای قدیم را عاشقانه دوست 

 "داشتیم، به این دلیل بود که این نارنیا بود.

 "کمی باالتر بیایید، کمی جلوتر بروید!"تک شاخ شیهه کشید :
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به پیش تاخت. با سرعتی که اگر در  او یالش را تکان داد و به سرعت یک تک شاخ،

دنیای ما بود ظرف چند ثانیه از دیدرس خارج می شد. در این موقع شگفت آورترین 

حادثه اتفاق افتاد. همه شروع به دویدن کردند و در کمال تعجب فهمیدند که می 

توانند پا به پای او پیش بروند. نه تنها سگ ها و آدم ها، بلکه حتی پازل کوچولوی 

اق و پوگین کوتوله ی پا کوتاه هم پا به پای او پیش می رفتند. باد به صورت آنها چ

می وزید، جوری که انگار در ماشین بدون شیشه ای به سرعت به پیش می روند. زمین 

چنان به سرعت از مقابل چشم می گذشت که انگار از پنجره ی قطار سریع السیری به 

ش می رفتند، اما هیچ کس گرما و خستگی را آن نگاه می کنی. تندتر و تندتر پی

 احساس نمی کرد و از نفس نمی افتاد.
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 فصل شانزدهم

 خداحافظی با سرزمین سایه ها

اگر آدم بتواند بدون احساس خستگی بدود، فکر نمی کنم بخواهد کار دیگری انجام 

اوستاس را  دهد؛ مگر آن که علت خاصی برای توقف وجود داشته باشد. دلیل خاصی

 "مواظب باشید! نگاه کنید به کجا می رویم!"وادار کرد که فریاد بزند :

او حق داشت. زیرا آنها در مقابل خود آبگیر کالدرون و پس از آن صخره های صعب 

العبور را دیدند که در هر ثانیه هزاران تن آب از آن بر زمین می ریخت. این آب در 

در جای دیگر شیشه ای سبز و تیره بود. آبشار یک جا مثل جواهری می درخشید و 

 بزرگ! حاال دیگر صدای غرش آبشار را می شنیدند.

 "توقف نکنید! باالتر و جلوتر."فارسایت، در حالی که کمی اوج می گرفت، گفت :

توقف نکنید. "اما جول هم فریاد کشید : "برای او کار آسانی است."اوستاس گفت :

 "ه راحتی بپذیر.باالتر و جلوتر! این را ب

صدای او به سختی از میان غرش آب شنیده می شد، اما لحظه ی بعد همه دیدند که 

در برکه غوطه ور است. به دنبال او دیگران هم یکی پس از دیگری شلپ شولوپ کنان 

به آبگیر افتادند. آن طور که همه ی آنها )به خصوص پازل( انتظار داشتند، سرمای آب 

خنکی کف آلود و دلچسبی داشت. ناگهان متوجه شدند که همگی  گزنده نبود، بلکه

 درست به طرف خود آبشار شنا می کنند.

 "این دیوانگی است."اوستاس به ادموند گفت :

 "می دانم. اما ..."ادمون گفت :

شگفت انگیز نیست؟ متوجه شده اید که آدم حتی اگر بخواهد، احساس "لوسی گفت :

 ".ترس نمی کند؟ امتحان کنید
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 "خدای من، هیچ کس نمی ترسد."اوستاس پس از آنکه سعی کرد، گفت :

اول از همه جول به پایین آبشار رسید و تیریان درست پشت سر او بود. جیل آخرین 

نفر بود، بنابراین بهتر از دیگران می توانست همه چیز را ببیند. او دید که چیز سفیدی 

نا می کرد یا از آب آبشار باال می رفت، اما از سطح آبشار باال می رود. نمی شد گفت ش

او باالتر و باالتر پیش رفت. نوک شاخ او، آب باالی سر و نوارهای رنگین کمان گرداگرد 

 شانه هایش را به دونیم می کرد. 

تیریان شاه درست پس از او بود. تیریان دست و پایش را طوری حرکت می داد که 

ه طرف باال حرکت می کرد؛ انگار با شنا از دیوار باال انگار شنا می کند، اما مستقیما ب

 می رفت.

از همه خنده دارتر ماجرای سگ ها بود. آنها در مدتی که به سرعت حرکت می کردند، 

اصال خسته نشده بودند، اما حاال که به طرف باال هجوم می بردند، خیلی جویده جویده 

دند و با هر پارس، دهان و بینی حرف می زدند و عطسه می کردند. مدام پارس می کر

آنها پر از آب می شد. جیل پیش از آن که بتواند با دقت به همه ی این چیزها توجه 

کند، از آبشار باال می رفت. این از آن کارهایی است که در دنیای ما کامال غیر ممکن 

است. در چنان شرایطی حتی اگر غرق هم نمی شدید، بی شک از این همه آب که 

را به سنگ های تیز و بی شمار صخره می کوبید، تکه تکه می شدید. اما در آن  شما

دنیا می توانستید این کار را انجام دهید. میان نورهای منعکس شده از آب و سنگ 

هایی که در این نور به رنگ های گوناگون می درخشیدند، باال و باالتر می رفتید تا این 

 اال می روید.که به نظر می رسید از خود نور ب
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 این اگر البته –باالتر و باالتر می رفتید تا جایی که حس ارتفاع شما را می ترساند 

 بعد،. بود انگیز هیجان واقعا موضوع این اما – بترساند را شما توانست می احساس

 از آب آنجا در که رسیدید می داشتنی دوست و سرسبز پیچ یک به آرامی به سرانجام

ی آبشار باال ی رودخانه آرام سطح در که فهمیدید می و ریخت می پایین به باال

هستید. آب در جریان بود، اما همچون شناگر فوق العاده ای می توانستید خالف جهت 

 آن پیش بروید.

طولی نکشید همه سر تا پا خیس اما خوشحال در ساحل رودخانه بودند. دره ای دراز 

های برفی بزرگ که حاال خیلی نزدیک تر بودند، مقابل شان دهان باز کرده بود و کوه 

 سر به آسمان می سایید.

 و بی درنگ دوباره راه افتادند. "باز هم باالتر و بازهم جلوتر."جول فریاد زد :

آنها از نارنیا خارج شدند و به باالی غرب وحشی رسیدند؛ جایی که پیش از این نه 

ندیده بودند. اما لرد دیگوری و بانو پالی تیریان، نه پیتر و نه حتی عقاب هرگز آن را 

آنجا را دیده بودند. همه سریع تر از پرواز تیر با هم می دویدند، اما آن دو با صداهایی 

 "یادت می آید؟ یادت می آید؟"آرام و بدون نفس نفس زدن گفتند :

عالیجناب، چه چیز را؟ پس همانطور که داستان ها می گویند، درست "تیریان گفت :

 "ست که شما دو نفر در نخستین روزی که دنیا شکل گرفت به اینجا سفر کردید؟ا

 "بله، انگار همین دیروز بود."دیگوری گفت :

 "با اسب پرنده؟ این حقیقت دارد؟"تیریان پرسید :

اما در این لحظه سگ ها پارس می کردند که  "البته که حقیقت دارد."دیگوری گفت :

 "سریع تر، سریع تر!"
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این آنها سریع تر و سریع تر دویدند تا جایی که حرکت شان بیشتر از آنکه دویدن بنابر

باشد، به پرواز شباهت داشت. حتی عقاب هم که باالی سر آنها پرواز می کرد، تندتر از 

آنها نمی رفت. به میان دره ای پر پیچ و تاب و پس از آن از سرباالیی تپه ها باال رفتند 

سمت دیگر آن پایین آمدند. بعد در امتداد رودخانه و گاهی در  و سریع تر از قبل، از

عرض آن پیش رفتند و از کوه ها و دریاچه ها گذشتند، انگار آنها قایق های سریع 

السیر زنده بودند. سرانجام در انتهای یک دریاچه ی بزرگ که مثل فیروزه آبی بود، تپه 

ای هرم شیب داشت و دور تا دور ی سبز همواری را دیدند. اطراف تپه مانند ضلع ه

باالی آن دیوار سبزی کشیده شده بود. باالی این دیوار، شاخه های درختانی گسترده 

 بود که برگ هایی چون نقره و میوه هایی چون طال داشت.

 "باز هم باالتر و باز هم جلوتر!"تک شاخ با صدای بلند غرید :

ا پای تپه پیش رفتند و بعد تقریبا کسی تردید نشان نداد. آنها مستقیم به سرعت ت

مانند آبی که با برخورد موجه به صخره از صخره باال می رود، خود را به سرعت از تپه 

باال کشیدند. با این که شیب تپه به تندی شیب شیروانی خانه بود و علف ها هم مثل 

دند، شیشه ای سبز، نرم و صاف بودند، کسی لیز نخورد. هنگامی که باالی تپه رسی

سرعت شان را کم کردند؛ چون مقابل خود دروازه ی طالیی بسیار بزرگی دیدند. برای 

لحظه ای هیچ یک از آنها آن قدر شجاعت نداشت که سعی کند دروازه را باز کند. همه 

آیا حق داریم؟ آیا "همان احساسی را داشتند که به هنگام دیدن میوه ها داشتند :

 "درست است؟ یعنی برای ماست؟

اما هنگامی که در این حال ایستاده بودند، شیپور بزرگی با صدایی بلند و دلنشین از 

 جایی درون باغ دمیده شد و دروازه باز شد.
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تیریان ایستاد. نفسش را رد سینه حبس کرده بود و فکر می کرد که چه کسی بیرون 

ک موش ی"خواهد آمد. آن چه بیرون آمد، آخرین چیزی بود که او انتظار داشت :

سخنگوی کوچک، تر و تمیز و آراسته، با چشم هایی به رنگ روشن که َپرسرخی به 

نیم تاجی که بر سر داشت، زده بود. پنجه ی چپ او روی شمشیر بلندی قرار داشت. 

به نام شیر، خوش "موش با زیبایی خاصی تعظیم کرد و با صدای تیز خود گفت :

 "آمدید. باالتر و جلوتر بیایید.

ریان دید که شاه پیتر و ادموند شاه و ملکه لوسی جلو دویدند تا زانو بزنند و از بعد تی

تیریان با بهت و حیرت، به  "!41ریپی چیپ"موش استقبال کنند. همه فریاد زدند :

 تندی نفس کشید.

او دیگر می دانست که به یکی از بزرگ ترین قهرمانان نارنیا یعنی ریپی چیپ نگاه می 

شجاعانه جنگیده بود و بعد همراه کاسپین شاهِ  42نبرد بزرگ برونا کند؛ موشی که در

دریانورد به انتهای جهان بادبان کشیده بود. اما پیش از آنکه فرصت کند بیشتر به این 

چیزها فکر کند، احساس کرد دو دست قوی او را به سوی خود کشید و مرد ریشویی 

چه شده پسر؟ از "دنی می گوید :گونه هایش را بوسید. شنید که صدایی به یاد مان

او پدر خودش،  "آخرین مرتبه ای که تو را در آغوش گرفتم بزرگ تر و بلندتر شده ای!

بود. البته او مانند آخرین مرتبه ای نبود که تیریان او را دیده بود؛  "43اِرلیان شاه"

دند، یا حتی یعنی هنگامی که او را رنگ پریده و زخمی از نبرد با غول به خانه آورده بو

آن طور که تیریان به یاد می آورد، مثل سال ها بعد که او جنگجویی با موهای 

خاسکتری بود. او پدرش بود؛ جوان و خندان، مثل روزهای قدیم که خودش پسر 

کوچکی بود و در شب های تابستان قبل از خواب با پدر در باغ قصر کایرپاراول بازی 

 شیری را حس کرد که عادت داشت شب ها بخورد.می کرد. دوباره بوی عطر نان و 

                                                           
Reepi Cheep 41 

Battle of Beruna 42 

King Erlian 43 
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آنها را تنها می گذارم تا کمی با هم صحبت کنند و بعد با ارلیان شاه "جول فکر کرد :

دیدار می کنم. هنگامی که کره اسب کوچکی بودم، او سیب های براق زیادی به من 

چنان اسب  می داد. اما لحظه ای نگذشت که مجبور شد به چیزی دیگر فکر کند. زیرا

اصیل و قدرتمندی از دروازه بیرون آمد که حتی یک تک شاخ هم در حضورش 

احساس خجالت می کرد. یک اسب بالدار بزرگ، اسب به لرد دیگوری و بانو پالی نگاه 

، فلج مهربان 44فِِلج"و آنها هر دو فریاد زدند : "چه عجب دوستان!"کرد و شیهه کشید :

وسیدند.موش بار دیگر از آنها خواسته بود داخل شوند. پس و دویدند و او را ب "خودمان!

همه از دروازه ی طالیی گذشتند. در حالی که روی چمن بهاری که با گل های سفید 

خالدار شده بود قدم می زدند، به طرف بوی خوشی رفتند که از باغ به سوی آنها می 

فهمیدند این بود که آمد؛ سایه روشن خوشایند زیر درخت ها. اولین چیزی که فورا 

آنجا خیلی بزرگ تر از آن بود که از بیرون به نظر می رسید. اما آنها فرصت نداشتند 

 به این موضوع فکر کنند، زیرا مردم از هر طرف به دیدن این تازه واردها می آمدند.

انگار هر که تاکنون چیزی از او شنیده اید )اگر داستان همه ی این سرزمین ها را 

مارش ویگل، و ریلیان شاه  "پادل گلومِ"جغد و  "گلیم فِدر"در آنجاست. آنجا  بدانید(

افسون شده و مادرش دختر ستاره و پدربزرگش خود کاسپین همه حاضر بودند. 

و ترامپکین کوتوله، گورکن مهربان، ترافل  "لرد برن"، "لرد درینیان"درست کنار آنها 

ان دیگر جنگ بزرگ دلیورنس آنجا بودند. از هانتر با گلن استورم، سنتور و صدها قهرم

و  "آراویس"پادشاه آرکنلند با لون شاه پدرش و همسرش ملکه  "کُر"سوی دیگر 

 مشت آهنی، و بری اسب و هوین مادیان آمدند. "کورین"برادرش شاهزاده ی شجاع 

                                                           
Fledge 44 
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بعد چیزی که از همه ی این عجایب برای تیریان عجیب تر بود، از گذشته های بسیار 

دور، دو سگ آبی قهرمان و تامناس فان آمدند. آنجا بازار خوشامدگویی و بوسه و دست 

دادن داغ بود و جوک های قدیمی بار دیگر زنده شد. نمی توانید تصور کنید وقتی بعد 

از پانصد، ششصد سال یک جوک قدیمی را بار دیگر به میان می کشید، چقدر 

بر درختی نشسته بود و  "ققنوس"ند؛ جایی خوشایند است. همه به وسط باغ میوه رفت

از آنجا به همه ی آنها نگاه می کرد. در پای آن درخت، دو تخت قرار داشت که روی 

آن یک پادشاه و یک ملکه ی عالی مقام و زیبا نشسته بودند؛ به طوری که همه مقابل 

و  "45ک شاهفران"آنها تعظیم کردند. البته آنها باید تعظیم می کردند، زیرا آن دو، 

بودند که بیشترِ پادشاهان باستانی نارنیا و آرکنلند از نژاد آنها بودند.  "46ملکه هلن"

تیریان همان احساسی را داشت که اگر شما را به حضور آدم و حوا با آن همه شکوه و 

 جالل شان می بردند، چنان حسی پیدا می کردید.

یرا زمان در آنجا مثل زمان ما حدود نیم ساعت بعد یا شاید حدود نیم قرن بود. ز

نیست. لوسی با دوست عزیزش، قدیمی ترین دوست نارنیایی اش، تامناس فان ایستاده 

بود و از باالی دیوار باغ به پایین نگاه می کرد و می دید همه ی نارنیا در آن پایین 

کر گسترده است. وقتی به پایین نگاه می کردید، می فهمیدید که این تپه از آن چه ف

می کردید خیلی بلندتر است. پایین ترین قسمت، هزاران متر پایین تر از جایی بود که 

آنها ایستاده بودند. صخره ها درخشان بود. درخت ها در آن دنیای پایین به اندازه ی 

دانه های نمک سبز به نظر می رسیدند. بعد، لوسی دوباره به داخل رو کرد و به دیوار 

 گاه کرد.تکیه داد و به باغ ن

حاال می فهمم. این باغ مثل اصطبل است. درون  "می فهمم."سرانجام متفکرانه گفت :

 "آن بزرگ تر از آن چیزی است که در بیرون فکر می کردی.

                                                           
King Frank 45 

Queen Helen 46 
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البته دختر حوا، هر قدر باالتر و جلوتر بروی، همه چیز بزرگ تر می شود. "فان گفت :

 "درون بزرگ تر از بیرون است.

باغ نگاه کرد و دید که واقعا یک باغ نیست، یک جهان کامل است با  لوسی با دقت به

رودخانه ها و جنگل ها، دریا و کوه هایش. اما آنها با او بیگانه نبودند. او همه ی آنها را 

می فهمم، این هنوز نارنیاست؛ نارنیای واقعی تر و زیباتر از "می شناخت. پس گفت :

طور که نارنیا، واقعی تر و زیباتر از نارنیای بیرون آن چه در آن پایین بود. درست همان

 "از در اصطبل بود. می فهمم ... دنیا درون دنیا، نارنیا در درون نارنیا ...

بله، مثل یک پیاز است. با این تفاوت که هر چه درون آن جلو و "آقای تامناس گفت :

 "جلوتر می روی، هر حلقه بزرگ تر از حلقه ی قبل است.

اطراف نگاه کرد و بی درنگ فهمید که اتفاق خوب و زیبایی برایش افتاده لوسی به 

است. به هر چیزی که نگاه می کرد، هر قدر که دور بود، وقتی به آن خیره می شد، 

همه چیز برایش کامال واضح و نزدیک می شد. انگار با تلسکوپ نگاه می کرد. می 

گ تاشبان را ببیند. سمت شرق توانست تمام صحرای جنوبی و آن سوی آن، شهر بزر

کایرپاراول را کنار دریا می دید و همین طور پنجره ی اتاقی را که زمانی اتاق خودش 

بود. بسیار دورتر، میان دریا، می توانست جزیره ها را کشف کند. جزیره پس از جزیره 

بود تا انتهای دنیا ادامه داشت و در آن سویش، در بی نهایت، کوهستان بسیار بزرگی 

که آنها آن را سرزمین اصالن می نامیدند. اما حاال می دید که آن کوه، بخشی از رشته 

کوه های بزرگی بود که دور جهان حلقه می زد. صحنه ی مقابل دیدگان او کامال 

بزرگ شده بود. بعد به سمت چپ خود نگاه کرد و فکر کرد توده ی بسیار بزرگی از 

از آنها جدا شده است. اما دقیق تر که نگاه کرد دید  ابری روشن می بیند که با شکافی

اصال ابر نیست، زمین واقعی است. بعد به نقطه ای از آن خیره شد و بالفاصله فریاد زد 

 "پیتر! ادموند! بیایید نگاه کنید! زود بیایید.":

 آنها آمدند و نگاه کردند. چشم های آنها هم مثل چشم های لوسی شده بود.
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اوه! انگلیس است و آن هم همان خانه است؛ خانه ی قدیمی "ن گفت :پیتر با هیجا

 "پرفسور کرک در بیرون شهر که همه ی ماجراهای ما از آنجا شروع شد!

 "فکر می کردم آن خانه ویران شده است."ادموند گفت :

همین طور بود. اما حال شما انگلیُس درون انگلیس را می بینید؛ انگلیس "فان گفت :

رست مثل این که این نارنیای واقعی است. درون این انگلیس، هیچ چیز خوبی واقعی. د

 "ویران نمی شود.

آنها ناگهان به نقطه ی دیگری خیره شدند. نفس پیتر، ادموند و لوسی از حیرت بند 

آمده بود. آنها فریاد کشیدند و دست تکان دادند. زیرا پدر و مادر خود را می دیدند که 

بزرگ و عمیق، برای آنها دست تکان می دادند.درست مثل وقتی از آن سوی دره ی 

که روی اسکله منتظر کسانی هستید و آنها را می بینید که از روی عرشه ی یک 

 کشتی بزرگ، برایتان دست تکان می دهند.

 "چطور می توانیم پیش آنها برویم؟"لوسی گفت :

 های سرزمین همه – سرزمین این و سرزمین آن. است ساده"آقای تامناس گفت :

کوه های بزرگ اصالن بیرون آمده اند. ما  دل از که هستند سکوهایی فقط – حقیقی

فقط باید در طول این خط به باال و پایین، پیش برویم تا به هم برسیم. گوش کنید! 

 "این صدای شیپور پادشاه فرانک است. باید همگی به باال برویم.
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صورت دسته ای بزرگ و سرزنده، به طرف باال  خیلی زود همه ی آنها، با هم و به

رفتند؛ به سوی کوه هایی باالتر از آن چه که در این جهان می توانید ببینید؛ البته اگر 

چنین کوه هایی آنجا بودند. اما روی این کوه ها اصال برف نبود. آنجا جنگل، دامنه 

یگری تا دور دست ها به های سرسبز، باغ های زیبا و آبشارهای پر تاللو، یکی پس از د

چشم می خورد. رفته رفته زمینی که روی آن گام می گذاشتند، باریک و باریک تر 

شد. دره هایی عمیق در هر طرف آن و از میان آن دره، سرزمینی که انگلیس واقعی 

 بود، نزدیک تر و نزدیک تر شد.

بل خود صخره نوری که از رو به رو به چشم می رسید، کم کم بیشتر شد. لوسی مقا

های رنگارنگ بزرگی را دید که مانند پله های غول ها قد کشیده بود. بعد همه چیز را 

فراموش کرد؛ زیرا خود اصالن مانند آبشار جوشان از قدرت و زیبایی، صخره به صخره 

 می جهید و پایین می آمد.

می رفت، به اصالن اولین کسی را که صدا کرد، پازل االغ بود. وقتی پازل پیش اصالن 

قدری مفلوک و احمق به نظر می رسید که هرگز االغی مثل او را ندیده اید. پازل در 

بود. اصالن خم شد و در گوش  "47سنت برنارد"کنار اصالن مثل بچه گربه ای کنار 

پازل چیزی گفت که با شنیدن آن گوش های درازش فرو افتاد، اما بعد چیز دیگری 

دوباره بلند شد و پازل خوشحال گردید. انسان ها گفت که این بار گوش هایش 

نتوانستند بشنوند که اصالن به او چه گفت. بعد اصالن به سوی آنها برگشت و گفت 

 "شما هنوز آن طور که دلم می خواهد شاد نیستید.":

اصالن، ما می ترسیم که ما را برگردانی. تو بارها ما را به جهان خودمان "لوسی گفت :

 "ای.بازگردانده 

 "نترسید. هنوز حدس نزده اید؟"اصالن گفت :

 قلب آنها از شادی تپید و امید نامعلومی در وجودشان بیدار شد.

                                                           
St Bernard 47 
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 – شما همگی و مادرتان و پدر. داد رخ واقعی قطار تصادف یک"اصالن به نرمی گفت :

 تعطیالت. رسید پایان به عمر. اید مرده – گفتند می سایه های سرزمین در که آنطور

 ".است رسیده راه از صبح. رسید آخر به رویا. است شده شروع

هنگامی که او صحبت می کرد، دیگر در نظر آنها مثل یک شیر نبود. چیزهایی که پس 

از آن شروع شد و اتفاق افتاد، به قدری باشکوه و زیبا بودند که من نمی توانم آنها را 

ی توانیم بگوییم که پس از آن، بنویسم. برای ما این پایان همه ی داستان هاست. م

همگی تا ابد به خوبی و خوشی زندگی کردند. اما برای آنها این فقط آغاز داستان 

واقعی بود. تمام زندگی آنها در این جهان و همه ی ماجراهای شان در نارنیا، فقط فقط 

جلد و صفحه ی عنوان کتاب زندگی بود. اکنون، سرانجام آنها فصل اول از داستان 

زرگ را شروع کردند که هیچ کس روی زمین آن را نخوانده است. این داستان تا ابد ب

 .هر فصلِ آن بهتر از فصل قبل است ادامه می باید و
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