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نارنیا-صندلی نقره ای/کتابخانه دوران اژدها

فصل 1
پشت ورزشگاه

در يك روز كسل كننده ي پاييزي "جيل پل" 1در پشت ورزشگاه گريه مي كرد .او ازاين كه بچه هاي
بزرگتر مدرسه به او زور گفته بودند ،اشك مي ريخت .البته قرار نيست داستانمان درباره ي مدرسه باشد.
به همين دليل تا حد ممكن كمتر از مدرسه ي جيل حرف مي زنيم ،چون موضوع جالبي نيست .مدرسه
ي جيل ،مدرسه اي مختلط بود كه هم دخترها و هم پسرها در آن درس مي خواندند و به همين علت به
آن "قاطي" مي گفتند .البته بعضي از مردم مي گفتند كساني كه مدرسه را اداره مي كنند ،بيشتر قاطي
دارند .گردانندگان مدرسه اعتقاد داشتند كه بايد به پسرها و دخترها اجازه داد تا هر چه دلشان مي
خواهد و دوست دارند انجام دهند .متاسفانه ده – پانزده دختر و پسر بزرگتر در مدرسه بودند كه به
كوچكترها زور مي گفتند و آنها را اذيت مي كردند .آنها كارهاي وحشتناكي انجام مي دادند كه اگر در
يك مدرسه ي عادي كسي انجام مي داد و مدير مي فهميد ،زود جلوي آن را مي گرفت ،ولي در اين
مدرسه اينطور نبود .چون به نظرِ مدير مدرسه ،آنها موردهاي روانشناختي جالبي بودند .او فقط آنها را
احضار مي كرد و برايشان ساعت ها حرف مي زد .اگر هم كسي مي دانست كه از چه راهي با مدير كنار
بيايد و چه چيزهايي به او بگويد ،حتي به جاي تنبيه ،تشويق هم مي شد.
جيل به دليل همين اهانت هايي كه بچه هاي بزرگتر به او كرده بودند ،در آن روز كسل كننده ي پاييزي
در جاده ي كوچك و مرطوبي كه بين بوته زارها و تا پشت ورزشگاه ادامه مي يافت ،اشك مي ريخت.
هنوز گريه ي او تمام نشده بود كه پسري در حالي كه دستانش را در جيب هايش فرو كرده بود ،سوت
زنان از گوشه ي ورزشگاه به طرفش آمد و تقريبا محكم به او برخورد كرد.
جيل پل گفت" :مگر نمي تواني مثل آدم راه بروي؟"
پسر گفت" :تو را به خدا دوباره شروع نكن ".بعد به صورت دخترك زل زد و ادامه داد" :مي شود بگويي
موضوع چيست؟"
جيل فقط شكلك درآورد .چون اگر يك كلمه ي ديگر حرف مي زد ،دوباره اشكش سرازير مي شد.

Jill Pole
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پسر با ترشرويي گفت" :فكر كنم باز هم آنها مثل هميشه  "...و دستانش را بيشتر در جيب هايش فرو
برد .جيل با سر تصديق كرد .حتي اگر قادر بود در اين لحظه حرفي بزند ،باز هم نيازي نبود چيزي بگويد.
چون هر دو آنها موضو را مي دانستند .پسر گفت" :ببين ،تو نبايد با آنها در بيفتي ،مي داني "...
پسرك حق داشت ،ولي درست مثل كسي حرف مي زد كه مي خواهد شروع به موعظه كند .براي همين
جيل عصباني شد و داد زد":نكند منظورت اين است كه من هم مثل تو چاپلوسي آنها را بكنم؟"
پسر به تندي روي لبه ي پوشيده از علف كنار بوته زار نشست ،ولي چون علف ها كامال خيس و آبدار
بودند ،دوباره بلند شدو گفت ":چه مي گويي؟"
متاسفانه نام پسر "اوستاس اسكراب "2بود ،اما پسر بدي نبود .اوستاس ادامه داد ":من كي چاپلوسي آنها
را كرده ام؟ ببينم چه كسي بود كه جلوي "كارتر "3ايستاد؟ چه كسي بود كه هر چه شكنجه اش كردند،
راز "اسپيونيس "4را در مورد شكار خرگوش فاش نكرد؟ ها؟"
جيل گريه كنان گفت":نه مي دانم و نه برايم اهميتي دارد".
اسكراب كه مي ديد جيل هنوز آرام نشده ،تنها قرص نعناي خود را به او داد.
جيل قرص نعناع را گرفت و احساس كرد همه چيز را واضح تر مي بيند .آنگاه رو به اوستاس كرد و گفت:
"متاسفم ،من يكمي بي انصافي كردم .تو راست مي گويي .همه آن كارها را تو كرده اي".
اوستاس گفت ":يعني تو واقعا فكر مي كني كه من نسبت به آن موقع تغيير كرده ام؟"
جيل جواب داد" :فقط من اين طور فكر نمي كنم ،همه اين را مي گويند .حتي آنها هم متوجه شده اند.
"الينور بالكيستون "5شنيده كه "آديال پني فادر "6ديروز در رختكن صحبت هايي كرده .او گفته كه انگار
اسكراب پشتش به جايي گرم است .چون در اين ترم غير قابل كنترل شده .بايد خدمتش برسيم".
اوستاس لرزيد .در "اكسپريمنت هاوس "7همه مي دانستند منظور آنها از اين كه خدمت كسي برسند،
چيست.
هر دو مدتي ساكت ماندند .قطرات آب از روي برگ هاي درخت غار مي چكيد .جيل بالفاصله پرسيد:
"چرا تو اينترم اينقدر فرق كرده اي؟"
Eustace Scrubb
Carter
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اوستاس مرموزانه گفت" :چون در تعطيالت ،چيزهاي عجيب و غريب زيادي برايم اتفاق افتاد".
جيل پرسيد" :چه چيزهايي؟"
اوستاس براي مدت طوالني حرفي نزد و بعد گفت ":ببين پل ،من و تو از اينجا همان قدر متنفريم كه هر
كسي ممكن است از چيزي متنفر باشد .اينطور نيست؟"
جيل گفت" :چرا ،همين طور است".
"پس من مي توانم به تو اعتماد كنم؟"
"معلوم است كه مي تواني".
"مي خواهم رازي را برايت بگويم؛ چيزي كه هر كسي بشنود به آن مي خندد .نمي دانم مي تواني باور
كني يا نه؟"
جيل گفت" :تا به حال برايم پيش نيامده ،ولي سعي مي كنم كه باور كنم".
"اگر بگويم كه تعطيالت گذشته من در دنياي ديگري بودم ،باور مي كني؟"
"من كه نمي فهمم تو چه مي گويي".
"خيلي خب .اصال صحبت درباره ي دنياها و اينجور چيزها را ول كن .ببين ،فكر كن كه من در جايي
بودم كه حيوانات مي توانند صحبت كنند ،جايي كه سحر و جادو و وردها وخالصه تمام چيزهايي كه در
قصه ها و افسانه ها هست ،وجود دارد.
اسكراب وقتي اين حرف را مي زد ،دستپاچه شده بود ،طوري كه صورتش به شدت سرخ شده بود.
جيل با وجود كنجكاوي با كمرويي پرسيد" :تو چطوري به آنجا رفته بودي؟"
اوستاس تقريبا به صورت نجوا گفت" :فقط با سحر و جادو مي شود به آنجا رفت .من با پسردايي و
دختردايي ام بودم .در واقع ،ما به آنجا پرت شديم .آنها قبال هم به آنجا رفته بودند".
حاال صحبت هاي شان به صورت پچ پچ درآمده بود و جيل احساس مي كرد كه راحت تر از قبل مي تواند
حرف هاي اوستاس را باور كند .اما ناگهان چنان بدگمان شد و با لحن تندي شروع به حرف زدن كرد كه
انگار يك ماده ببر خشمگين است" :اگر بفهمم كه داري من رو دست مي اندازي ،ديگر هيچوقت با تو
حرف نمي زنم .هيچوقت ،هيچوقت "...
اوستاس گفت" :باور كن راست مي گويم .به هر چه كه تو بگويي قسم مي خورم".
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(وقتي كه من مدرسه مي رفتم ،اگر كسي مي خواست قسم بخورد ،مي گفت" :من به انجيل قسم مي
خورم ".ولي در مدرسه ي اكسپريمنت هاوس ،انجيل اصال ترويج نمي شد).
جيل گفت" :خيلي خب ،باور مي كنم".
"و به كسي نمي گويي؟"
"فكر كردي با كي طرف هستي؟"
آنها وقتي در اين مورد صحبت مي كردند ،به شدت هيجان زده بودند .اما پس از آنكه حرف ها زده شد،
جيل به اطراف نگاهي انداخت .وقتي آسمان گرفته و غمگين پاييزي را ديد و صداي چكيدن قطرات باران
روي برگ ها را شنيد ،بي اختيار به ياد تمام بدبختي هاي چاره ناپذير ،در اكسپريمنت هاوس افتاد .يك
ترم سيزده هفته اي كه هنوز يازده هفته ي آن باقي مانده بود .جيل گفت" :اين حرف ها چه فايده اي
دارد؟ ما كه آنجا نيستيم .ما اينجاييم و اصال نمي توانيم به آنجا برويم .به نظر تو مي توانيم؟"
اوستاس گفت" :چيزي كه مرا متعجب كرده اين است كه وقتي ما از آنجا برمي گشتيم ،يك نفر گفت كه
پسردايي و دختر دايي من ديگر نمي توانند به آنجا برگردند .آنها سه بار به آنجا رفته بودند و سهم شان
تمام شده بود .اما در مورد من چيزي نگفت .شايد اگر من هم ديگر نمي توانستم بروم ،اسم من را هم مي
برد .به همين دليل ،نمي توانم از فكر رفتن به آنجا بيرون بيايم".
"حاال تو حتما مي خواهي به آنجا بروي؟"
اوستاس به نشانه ي تاييد سرش را تكان داد.
جيل پرسيد" :چطوري؟ نكند قرار است كه يك دايره روي زمين بكشيم و كلمات عجيب و غريب در آن
بنويسيم ،بعد داخل دايره بايستيم و ورد و كلمات جادويي بخوانيم؟"
اوستاس پس از آنكه لحظه اي فكر كرد ،گفت" :راستش را بخواهي ،اين همان چيزي است كه من هم به
آن فكر مي كردم .البته خودم تا به حال چنين كاري نكرده ام .اما حاال كه صحبت به اينجا كشيده ،بايد
بگويم كه به نظر من تمام آن دايره ها و چيزها ،چرت و پرت هستند .فكر نمي كنم او از اين كارها
خوشش بيايد .مثل اين مي ماند كه ما فكر كنيم مي توانيم او را وادار كنيم كاري را انجام دهد ،در
حقيقت اينطور نيست .ما فقط مي توانيم از او خواهش كنيم".
"اين كيست كه مرتب از او حرف مي زني؟"
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اوستاس پاسخ داد" :در آنجا به او اصالن 8مي گفتند".
"چه اسم عجيبي!"
اوستاس خيلي جدي گفت" :عجيب تر از خود او كه نيست .بيا اين كار را بكنيم .ضرري ندارد .نترس.
هيچ اتفاقي براي ما نمي افتد .حاال بايد شانه به شانه ي هم بايستيم ،اين طوري .بعد ،دست هاي مان را
صاف به سمت جلو دراز كنيم ،طوري كه كف دست ها رو به پايين باشد .همانطور كه آنها در "جزيره
راماندو "9انجام مي دادند.
"جزيره ي چي؟"
"بعدا برايت توضيح مي دهم .خب فكر مي كنم او دلش بخواهد كه ما ،رو به سمت شرق بايستيم .بگذار
ببينم ،شرق كدام طرف است؟"
"نمي دانم".
"عجيب است .هيچ كدام از دخترها جهت ها را بلد نيستند".
جيل رنجيده گفت" :خب خودت هم بلد نيستي".
"چرا بلدم .اگر تو اينقدر وسط حرف من نپري ،مي گويم .آنجاست .شرق آنجاست .درست روبه روي
درختان غار .حاال هر چه من مي گويم ،تكرار كن .اصالن ،اصالن ،اصالن".
جيل تكرار كرد" :اصالن ،اصالن ،اصالن".
"لطفا اجازه بده ما دو نفر وارد "...
در آن لحظه صدايي از سمت ديگر ورزشگاه به گوش رسيد كه فرياد مي زد" :پل؟ بله .مي دانم كجاست.
دارد پشت ورزشگاه آبغوره مي گيرد .اگر بخواهيد مي توانم او را به اينجا بياورم".
جيل و اوستاس نگاهي به هم كردند و شيرجه رفتند زير درختان غار .بعد با تالش زيادي ،شروع كردند
به خزيدن و باال رفتند از شيب خاكي تند؛ آن هم با سرعتي كه خيلي به دردشان خورد .به علت روش
هاي عجيب آموزشي در اكسپريمنت هاوس ،بچه ها به جاي يادگيري فرانسه ،رياضيات ،التين و چيزهايي
از اين قبيل ،ياد مي گرفتند كه چطور وقتي كسي دنبال شان مي كند ،خيلي سريع و راحت فرار كنند.
كمي كه رفتند ،ايستادند و با دقت گوش دادند .از صداهاي پشت سرشان فهميدند كه هنوز هم دنبال
شان هستند.
Aslan
Ramandu
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اوستاس اسكراب همينطور كه جلو مي رفت ،گفت" :خدا كند در مثل آن دفعه باز باشد".
جيل سر تكان داد.
در انتهاي بوته زار ،يك ديوار سنگي بلند وجود داشت ،با دري كه مي شد از آن وارد خلنگزار پهناور و
بازي شد .اين در ،تقريبا هميشه بسته بود .اما بعضي وقت ها هم باز مي ماند .يا شايد فقط يك بار
بازمانده بود .اما تمام دانش آموزان به اميد اينكه در باز باشد ،آن را امتحان مي كردند .چون مي توانستند
بدون آنكه ديده شوند ،از مدرسه بيرون بروند.
سرانجام با سر و رويي كثيف به انتهاي بوته زار رسيدند ،اما در مثل هميشه بسته بود.
اوستاس دستي به دستگيره ي در زد و گفت" :نه ،فايده اي ندارد ".اما ناگهان دستگيره ي در با صدايي
مثل جويدن چيزي چرخيد و باز شد .چند لحظه ي قبل ،آنها تصميم داشتند اگر در باز بود با سرعت به
بيرون بروند ،اما وقتي در اينطوري باز شد ،سر جا خشكشان زد .چون آنچه مي ديدند ،با آنچه انتظار
داشتند كامال متفاوت بود .آنها انتظار داشتند شيب خاكستري رنگ پر از بوته ي خلنگزار را ببينند كه باال
و باالتر مي رفت تا به آسمان دلگير پاييزي برسد ،اما در عوض اشعه ي درخشاني از نور خورشيد را
مشاهده كردند .وقتي در باز شد ،نور خورشيد مثل نور يك روز تابستاني ،از ميان در خودش را به داخل
كشيد .در تابش نور ،قطرات آب روي علف ها مثل تيله مي درخشيد و كثيفي صورت اشك آلود جيل
آشكار مي شد .نوري كه اينطور مي تابيد ،نشان مي داد كه بي شك از دنياي ديگري مي آيد .آنها در اين
نور مي توانستند چمني هموار و نرم تر ،صاف تر و روشن تر از آنچه جيل تاكنون ديده بود ببينند .آسمان
آبي بود .در آن دورها ،چيزهايي چنان براق و درخشان ديده مي شد كه ممكن بود جواهر يا پروانه هايي
بزرگ باشند.
جيل با اينكه دوست داشت اين چيزها را ببيند ،احساس ترس كرد .او نگاهي به صورت اسكراب انداخت.
اسكراب هم ترسيده بود.
اسكراب با صدايي از نفس افتاده گفت" :زود باش بيا پل".
جيل پرسيد" :برويم؟ يعني خطري ندارد؟"
ناگهان صدايي از پشت سر شنيده شد .صدا با كينه توزي جيغ كشيد" :بيخود خودتان را قايم نكنيد .من
مي دانم شما آنجاييد".
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اين صداي "اديت جاكل "10يكي از آن جاسوس ها و خبرچين هاي آنها بود.
اسكراب گفت":زود دستم را بگير .نبايد از هم جدا بشويم".
قبل از آنكه جيل كامال بفهمد چه اتفاقي دارد مي افتد ،دست او را قاپيد و او را به بيرون مدرسه ،بيرون از
انگشتان و حتي بيرون از دنيا برد و به آنجا كشاند.
صداي اديت جاكل مثل صداي راديويي كه ناگهان خاموش شود ،قطع شد و به جاي آن صداي عجيبي به
گوش رسيد .صدا از اشياي روشن باالي سرشان كه به شكل پرنده بودند ،شنيده مي شد .اين پرنده ها
صدايي پر هياهو داشتند كه بيشتر از آنكه به صداي پرنده هاي دنياي ما شبيه باشد ،شبيه به موسيقي
بود؛ موسيقي بسيار زيبايي كه وقتي اولين بار آن را مي شنويد ،گوشتان درست آن را نمي گيرد .با اين
حال ،با وجود صداي پرنده ها ،سكوتي ژرف حكمفرما بود .آن سكوت ،همراه با طراوت هوا ،جيل را به اين
فكر انداخت كه بايد باالي كوهي بسيار بلند باشند.
اسكراب هنوز دست جيل را در دست داشت .با هم پيش مي رفتند و به هر طرف خيره نگاه مي كردند.
درختان بسيار بزرگي كه حتي از درختان سدر هم بزرگتر بودند ،در هر سو جدا از هم روييده بود.
هيچ بوته يا درختچه اي هم زير آنها نروييده بود ،به همين دليل اين درختان نمي توانستند در راه
طوالني داخل جنگل كه به چپ و راست مي رفت ،كسي را پنهان كنند .تا جايي كه چشمان جيل كار
مي كرد ،همه جا يك شكل بود :مرغزاري سبز ،پرندگاني با پرهاي سبز و آبيِ سنجاقكي و رنگين كماني و
سايه هاي آبي و ديگر هيچ .حتي نسيمي هم نمي وزيد .آن دو بدون آنكه حرف بزنند ،جلو مي رفتند تا
اينكه ناگهان جيل صداي اسكراب را شنيد " :مواظب باش ".و احساس كرد كه كسي او را به عقب كشيد.
آنها نزديك لبه ي يك پرتگاه بلند بودند.
جيل يكي از آن آدم هاي خوش شانسي بود كه از ارتفاع نمي ترسند .او اهميتي نمي داد كه نزديك لبه
ي يك پرتگاه بلند ايستاده است .حتي از اينكه اسكراب او را عقب كشيده بود ،كمي آزرده شد و گفت
":انگار كه من بچه ام ".و با پيچ و تابي دستش را از دست اسكراب بيرون كشيد.
بعد به او كه رنگش مثل گچ سفيد شده بود نگاه كرد و با تمسخر گفت :چه ات شده؟"
براي اينكه نشان دهد نمي ترسد ،كمي جلوتر رفت و درست روي لبه ي پرتگاه ايستاد؛ در حقيقت خيلي
نزديكتر از آن حدي كه دوست داشت .بعد پايين را نگاه كرد .حاال فهميد بيخود نبود كه رنگ اسكراب آن
Edith Jackle
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طور سفيد شده است .چون در دنياي ما هيچ صخره اي را نمي شد با آن مقايسه كرد .تصور كنيد باالي
صخره ي خيلي بلندي ايستاده ايد و پايين را نگاه مي كنيد .ابتدا چيزهاي كوچك و سفيدي مي بينيد
كه در نگاه اول به نظر گوسفند مي رسند ،اما بالفاصله متوجه مي شويد كه آنها ابر هستند .نه حلقه هاي
كوچك مه ،بلكه ابرهاي پنبه اي سفيدي به بزرگيِ بزرگترين كوه ها .در نهايت بين ابرها مي توانيد عمق
واقعي دره را ببينيد .آن قدر دور است كه نمي توان فهميد آنجا مزرعه است يا جنگل يا زمين يا آب.
خيلي پايين تر از آن ابرهايي است كه شما بااليشان هستيد .جيل به آنجا خيره شد .بعد ،فكر گرد شايد
بهتر باشد يكي دو قدم به عقب برگردد ،اما دوست نداشت كه اسكراب فكر كند او مي ترسد .بعد ناگهان
تصميم گرفت به فكر اسكراب اهميت ندهد و از لبه ي آن پرتگاه وحشتناك دور شود و به كساني كه از
ارتفاع مي ترسند ،نخندد .اما وقتي خواست حركت كند ،متوجه شد كه نمي تواند .انگار هر دو پاي او به
سنگ تبديل شده بود .همه چيز جلوي چشمانش غوطه ور بود.
اسكراب فرياد زد" :نادان كوچولو ،چه كار مي كني؟ برگرد ".اما به نظر مي رسيد صداي او از فاصله ي
بسيار دور به گوش مي رسد .جيل احساس كرد اسكراب او را گرفته است .او ديگر هيچ كنترلي بر دست
ها و پاهاي خود نداشت .لحظه اي در لبه ي صخره تقال كردند .جيل بيش از آن ترسيده و گيج بود كه
بداند چه بايد بكند .اما تا وقتي زنده بود ،دو چيز هميشه به يادش مي آمد؛ چيزهايي كه اغلب به صورت
رويا به سراغش مي آمدند:
يكي اينكه با پيچ و تاب خودش را از دستان اسكراب آزاد كرده بود و ديگر آن كه اسكراب ،تعادل خود را
از دست داده و با جيغ وحشتناكي به اعماق دره پرتاب شده بود .او موجب سقوط اسكراب شده بود.
خوشبختانه جيل فرصتي نداشت تا فكر كند چه كار كرده .حيوان نسبتا بزرگي با رنگي درخشان به لبه
ي صخره هجوم آورد .او دراز كشيد ،بدنش را قوس داد و فوت كرد .اين چيز عجيبي بود كه حيوان نه
خرناس مي كشيد و نه مي غريد ،بلكه فقط با دهان كامال باز خود فوت مي كرد؛ همانطوركه يك
جاروبرقي همه چيز را مي مكد.جيل آنقدر به آن موجود نزديك بود كه مي توانست ارتعاش نفس هاي
محكم او را بر بدنش احساس كند .جيل هنوز بي حركت دراز كشيده بود ،چون نمي توانست بلند شود.
تقريبا غش كرده بود .در واقع خود او نيز آرزو مي كرد كه كاش واقعا غش كند ،اما دست خودش نبود.
باالخره متوجه شد كه نقطه ي كوچك سياهي ،دور از صخره ،كمي رو به باال در هوا شناور است .آن نقطه
هر چه باالتر مي آمد ،دورتر مي رفت .هنگامي كه همسطح صخره قرار گرفت ،آنقدر دور بود كه جيل
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ديگر آن را نديد .معلوم بود كه با سرعتي زياد از آنها دور مي شود .جيل فهميد موجودي كه كنار اوست،
دارد آن نقطه را فوت مي كند .او به طرف جانور برگشت .آن جانور يك شير بود.
فصل 2
به جيل وظيفه اي داده مي شود
شير بدون آنكه به جيل نگاهي بكند ،روي پاهاي خود بلند شد و آخرين فوت را بيرون داد .بعد مثل اينكه
از اين كار خود راضي شده باشد ،برگشت و آهسته و خرامان از آنجا دور شد و به جنگل برگشت.
جيل با خود زمزمه مي كرد" :بايد يك خواب باشد .بايد خواب باشد .بايد خواب  ...خواب باشد .من همين
االن از خواب بيدار مي شوم ".اما رويا نبود.
جيل گفت" :كاش اصال به اين محل وحشتناك نمي آمديم .فكر نمي كنم كه اسكراب هم بيشتر از من
درباره ي اينجا چيزي مي دانست .بيشتر از من اگر هم مي دانست ،حق نداشت قبل از اينكه درباره ي
اين چيزها هشدار بدهد ،مرا با خودش به اينجا بياورد .تقصير من نبود كه از صخره پرت شد .اگر دست
مرا نگرفته بود ،حاال هر دو سالم بوديم ".بعد بار ديگر جيغ وحشتناك اسكراب را هنگام سقوط به ياد
آورد و بغضش تركيد و به گريه افتاد .در اين موقع ،گريه كردن خيلي خوب بود ،چون باعث آرامش مي
شد .بعد از مدتي هم مي شد جلوي آن را گرفت .حاال بايد تصميم مي گرفت چه كار كند .وقتي گريه اش
تمام شد ،فهميد كه خيلي تشنه است .پرندگان از خواندن دست كشيده بودند و آنجا كامال ساكت بود.
تنها صداي مداوم و ضعيفي از فاصله ي معيني به گوش مي رسيد .جيل با دقت گوش كرد و تقريبا
مطمئن شد كه اين صدا ،صداي جريان آب است.
جيل بلند شد و با دقت به اطراف نگاه كرد .اثري از شير ديده نمي شد ،اما آنجا آن قدر درخت بود كه
شير بدون آنكه ديده شود ،مي توانست خود را كامال به او نزديك كند .از اين گذشته ،مي دانست كه
ممكن است شيرهاي زيادي آنجا باشند .اما تشنگي بدجوري آزارش مي داد .بنابراين به خودش جرات داد
و به جستجوي آب رفت .با احتياط روي نوك پاهايش آرام آرام از پشت درختي به پشت درخت ديگر مي
رفت .در هر قدم مي ايستاد و اطراف را با دقت نگاه مي كرد.
جنگل به قدري آرام بود كه بدون هيچ مشكلي مي شد فهميد صدا از كجا مي آيد .همانطور كه جيل
انتظار داشت ،صدا هر لحظه واضح تر و نزديك تر به گوش مي رسيد .باالخره به سبزه زار وسيعي رسيد و
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نهر آب را ديد .آب صاف و زالل از ميان سنگي خارج مي شد .هر چند كه با ديدن آن خود را ده برابر
تشنه تر از قبل احساس مي كرد ،اما به طرف آب هجوم نبرد .او با دهاني كامال باز ،چنان آرام سر جاي
خود ايستاد كه گويي به يك سنگ تبديل شده بود .براي اين كار هم دليل خوبي داشت ،چون درست در
كنار نهر ،شير دراز كشيده بود.
او سرش را باال گرفته و پنجه هاي جلويي خود را مثل شيرهاي ميدان "ترافالگار "11بيرون آورده بود.
دختر بالفاصله فهميد كه شير ،او را ديده است .چون چشمان شير براي يك لحظه درست به او دوخته
شد و دوباره نگاهش را برگرداند .انگار به خوبي دختر را مي شناخت و چندان اهميتي به او نمي داد.
جيل فكر كرد" :اگر فرار كنم ،دنبالم خواهد كرد و اگر جلو بروم ،مستقيم توي دهانش خواهم رفت".
به هر حال اگر هم مي خواست ،نمي توانست هيچ حركتي بكند .حتي نمي توانست از شير چشم بردارد.
چقدر اين كار طول كشيد ،خودش هم نمي دانست .به نظر مي رسيد كه ساعت ها گذشته است .تشنگي
بدجوري بر او غلبه كرده بود؛ به طوري كه ديگر اهميتي نمي داد شير او را بخورد.
"اگر تشنه هستي ،مي تواني آب بخوري".
اينها اولين كلماتي بودند كه پس از جدا شدن از اسكراب شنيده بود .براي لحظه اي به اطراف نگاه كرد.
حيران بود كه چه كسي صحبت كرده است .دوباره صدا را شنيد" :اگرتشنه اي ،بيا و آب بخور".
البته به ياد آورد كه اسكراب قبال درباره ي حيوانات سخنگوي دنياي ديگر با او حرف زده بود .تازه آن
موقع بود كه فهميد شير دارد صحبت مي كند .به هرحال ،او با چشمان خود ديد كه لب هاي شير حركت
كرد و صدايي نه شبيه صداي انسان ،بلكه وحشي تر ،عميق تر و قوي تر بيرون آمد .البته حرف زدن شير
چيزي از ترس او كم نكرد ،بلكه او را به نوعي ديگر ترساند.
شير گفت" :تشنه نيستي؟"
جيل پاسخ داد" :دارم از تشنگي مي ميرم".
شير گفت" :خب ،بيا آب بخور".
جيل گفت" :ممكن است خواهش كنم وقتي آب مي خورم ،از اينجا دور شويد؟"
شير فقط با يك نگاه و با صدايي ضعيف و غرش مانند جواب داد .جيل همانطور به جثه ي بزرگ و بي
حركت او زل زده بود .صداي موج دار دلپذير نهر ،داشت او را ديوانه مي كرد.
Trafalgar
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جيل گفت" :اگر بيايم ،قول مي دهيد كه  ...كه هيچ كاري با من نداشته باشيد؟"
شير جواب داد" :نه ،من قولي نمي دهم".
جيل به قدري تشنه بود كه بدون توجه به اين حرف ،يك قدم نزديك تر آمد و پرسيد" :شما دخترها را
مي خوريد؟"
"من تمام دخترها و پسرها و زن ها و مردها و پادشاهان و امپراتورها و شهرها و كشورها را مي بلعم".
اين را به خاطر غمگين بودن و يا از روي خشم نگفت ،همين طوري گفت.
جيل گفت" :جرات نمي كنم جلو بيايم و آب بخورم".
شير گفت" :پس از تشنگي خواهي مرد".
جيل گفت" :آه!" و يك قدم ديگر نزديك شد" :فكر مي كنم بايد بروم و دنبال نهر ديگه اي بگردم".
شير جواب داد" :اما اينجا نهر ديگري وجود ندارد".
هرگز به فكر جيل خطور نكرد كه حرف شير را باور نكند .هر كس هم جاي او بود ،با ديدن چهره ي
جدي شير نمي توانست حرف هايش را باور نكند .با اين همه او تشنه بود و بايد به سمت نهر مي رفت.
جيل با قدم هاي لرزان به طرف نهر رفت ،زانو زد و آب را در ميان دو دست خود مشت كرد .خنك ترين
و تازه ترين آبي بود كه تاكنون چشيده بود.
"نيازي نيست كه بيشتر بنوشي ،چون اين آب يكباره تشنگي تو را برطرف مي كند.
جيل قبل از نوشيدن آب در فكر راه فرار بود ،وقتي آب را نوشيد ،احساس كرد كه اين كار خيلي
خطرناك است و نمي تواند به اين راحتي از دست شير فرار كند .پس بلند شد و با لباني كه هنوز از آب
تر بود ،ايستاد.
شير گفت" :بيا اينجا".
جيل جلو رفت .حاال تقريبا بين پنجه هاي جلويي شير بود .مستقيم توي صورت شير خيره شد ،اما
نتوانست براي مدتي طوالني نگاه كند و سرش را پايين انداخت.
شير گفت" :فرزند انسان ،آن پسر كجاست؟"
جيل گفت" :او از روي صخره پرت شد".
و بعد اضافه كرد" :قربان!"
نمي دانست كه بايد شير را چه بنامد و بي ادبي بود كه او را بدون عنوان صدا بزند.
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"فرزند انسان ،او چطور سقوط كرد؟"
"مي خواست جلوي افتادن مرا بگيرد ،قربان".
"فرزند انسان ،چرا تو آن قدر به لبه ي صخره نزديك شدي؟"
"براي خودنمايي قربان!"
"فرزند انسان ،پاسخ خيلي خوبي بود .نياز به توضيح بيشتري نيست".
در اين لحظه ،براي اولين بار از عبوسي چهره ي شير كاسته شد.
"پسر سالم است .او حاال در "نارنيا"12ست .اما وظيفه ي تو به خاطر كاري كه انجام داده اي سخت تر
شده.
جيل گفت" :چه وظيفه اي قربان؟"
"همان وظيفه اي كه تو و او را به خاطرش از دنياي خودتان به اينجا فراخواندم".
اين حرف جيل را متعجب كرد و فكر كرد" :شايد مرا با كس ديگري اشتباه گرفته است".
جرات نداشت كه اين موضوع را به شير بگويد.
شير گفت" :فرزند انسان ،آنچه در فكر داري بگو".
"گيج شده ام .منظورم اين است كه  ...ممكن است اشتباهي شده باشد؟ چون هيچ كس من و اسكراب را
به اينجا فرانخوانده .خودتان كه خوب مي دانيد ،ما خودمان خواستيم كه به اينجا بياييم .اسكراب گفت
كه ما را شخصي كه اسمش نمي دانم چي بود و من او را نمي شناختم دعوت كرده .شايد هم همان
شخص به ما اجازه ي ورود داد و ما آمديم و ديديم كه در باز است".
شير گفت" :شما نزد من فرا خوانده نمي شديد ،مگر آن كه من ،خودم شما را احضار مي كردم".
جيل گفت" :پس قربان ،شما همان شخص هستيد؟"
"بله من هستم .حاال بشنو از وظيفه اي كه داري .دور از اينجا ،در سرزمين نارنيا پادشاه پيري زندگي مي
كند كه غمگين است ،چون هيچ وارث و فرزندي ندارد كه بعد از او به تخت سلطنت بنشيند .سال ها قبل
تنها پسر او را دزديده اند .هيچ يك از اهالي سرزمين نارنيا نمي داند كه شاهزاده كجا رفته و آيا هنوز زنده
است يا خير .اما او زنده است .تو بايد به جستجوي شاهزاده ي گم شده بروي ،يا او را بيابي و به نزد
پدرش ببري ،يا در راه اين هدف بميري و يا برگردي به دنياي خودت".
Narnia

04

نارنیا-صندلی نقره ای/کتابخانه دوران اژدها

12

جيل گفت" :ولي "...
شير گفت" :عالئمي هستند كه در جست و جو به تو و آن پسرك ،اوستاس ،كمك خواهند كرد .اول به
محض اينكه پا به سرزمين نارنيا گذاشتيد ،اوستاس دوست قديمي و عزيزي را مالقات خواهد كرد .بايد
فورا با او احوالپرسي كند .با اين كار ،شما يك دوست و راهنماي خوب خواهيد داشت.
دوم ،بايد از نارنيا به سمت شمال سفر كنيد تا به شهر ويران شده ي غول هاي باستان برسيد.
سوم ،شما در اين شهر نوشته اي را روي سنگي پيدا خواهيد كرد .بايد بفهميد كه نوشته ها به شما چه
مي گويند و به آنها عمل كنيد.
چهارم ،براي شناسايي شاهزاده ،كافي است كه او از شما خواهش كند كه با نام من يعني "اصالن" كاري
برايش انجام دهيد".
حرف هاي شير كه تمام شد ،جيل احساس كرد كه بايد چيزي بگويد و گفت" :متوجه شدم .از شما
خيلي ممنونم".
اصالن با صدايي كه از قبل مهربان تر بود ،گفت" :فرزند ،شايد تو به همان خوبي كه فكر مي كني متوجه
نشده باشي .اما اولين گام اين است كه نشانه ها را به ياد داشته باشي .حاال آن چهار نشانه را براي من
تكرار كن".
جيل سعي كرد ،اما نتوانست به طور كامل و صحيح اين كار را انجام دهد .پس شير اشتباهات او را
تصحيح كرد و او را مجبور كرد تا بارها و بارها ،آن را تكرار كند .باالخره جيل توانست مو به مو آنچه را
شير گفته بود ،به ياد بسپرد .شير واقعا صبور بود ،بنابراين وقتي اين كار تمام شد ،جيل به خود جرات داد
و پريد" :مي بخشيد ،من چگونه مي توانم به نارنيا بروم؟"
شير گفت" :با نفس من .من تو را به سمت غرب دنيا فوت مي كنم .كاري كه با اوستاس كردم".
"وقتي اوستاس را ديدم ،بايد اولين نشانه را به او بگويم؟ البته فكر مي كنم اين موضوع چندان مهمي
نباشد .چون اگر او دوست قديمي را ببيند ،مطمئنا با او صحبت خواهد كرد .اين طور نيست؟"
شير گفت" :وقت زيادي نداري .بايد زودتر تو را به آنجا بفرستم .بيا حركت كن .روي آن صخره ،جلوي
من".
جيل به خوبي مي دانست تقصير خودش است كه وقت زيادي ندارد" .اگر من آن كار احمقانه را نكرده
بودم ،حاال من و اسكراب با هم بوديم و او هم مثل من همه ي اين دستورات و آموزش ها را مي شنيد".
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جيل به طرف صخره رفت و روي آن راه افتاد .راه رفتن پر هراسي بود ،به خصوص كه شير همراه او قدم
نمي زد ،بلكه بدون آن كه هيچ صدايي از حركت پنجه هاي نرمش به گوش برسد پشت سر او حركت مي
كرد.
اما قبل از آن كه به لبه ي پرتگاه برسند ،شير از پشت سر گفت" :وقتي من فوت مي كنم ،آرام بايست و
تكان نخور .اما اول آن نشانه ها را به ياد داشته باش .آنها را مدام با خودت تكرار كن .حتي اگر اتفاقات
عجيبي برايت اتفاق افتاد ،اجازه نده آنها افكارت را از پي گيري نشانه ها منحرف سازند.
دوم آن كه من فقط روي اين كوه مي توانم خيلي روشن با تو صحبت كنم ،اما در آن پايين ،در نارنيا،
نمي توانم اين كار را بكنم .چون ،اينجا در كوهستان ،هوا صاف است و ذهن تو هم صاف و روشن است .به
محض اينكه داخل شهر نارنيا شوي ،هوا غليظ خواهد شد .خيلي مراقب باش كه آن هوا افكار تو را به هم
نريزد و تو را گيج نكند .اين را هم بدان كه ممكن است در آنجا آن نشانه ها ،به شكلي كه گفتم نباشد.
پس مهم است كه آنها را با قلبت بشناسي و به هر نشانه اي ،با دقت توجه كني .نشانه ها را به ياد داشته
باش .آنها را باور كن ،نه هيچ چيز ديگري را .و حاال دختر حوا ،خدا نگه دار".
صدا كه در آخر حرف هاي شير نرم تر شده بود ،حاال محو و دور بود .جيل به پشت سر خود نگاه كرد .با
شگفتي ديد كه صخره ،تقريبا بيش از صد متر پشت سر اوست و شير هم روي لبه ي آن مثل يك لكه ي
طاليي به نظر مي رسد .جيل دندان هايش را به هم فشرده بود و با مشت گره كرده منتظر نفس تند شير
بود .اما نفس شير به قدري ماليم بود كه جيل ،حتي آن را احساس نكرده و متوجه نشده بود كه چه وقت
از صخره كنده شده و در هوا شناور شده بود .حاال ،جز هوايي كه هزاران متر باال و هزاران متر زير پاي او
را فرا گرفته بود ،چيزي وجود نداشت .جيل براي يك لحظه احساس ترس كرد .زيرا دنياي زير پاي او
بيشتر از آنچه به نظر مي رسيد ،دور بود .اما خيلي زود بر ترسش غلبه كرد .چون مي دانست هيچ اتفاقي
براي او نخواهد افتاد .ديگر آنكه شناور شدن در نفس شير ،بي نهايت راحت بود .او احساس كرد كه مي
تواند مثل كسي كه داخل آب است ،به پشت يا به صورت و يا به هر سمتي كه مايل است ،بخوابد و پيچ و
تاب بخورد به خصوص اگر كسي بداند چطوري مي تواند به خوبي در آب غوطه ور شود .چون و با سرعت
نفس كشيدن شير در حركت بود ،وجود باد يا هواي گرم و مطبوع را احساس نمي كرد .اين سفر را نمي
شد با سفر هواپيما مقايسه كرد .چون در آنجا نه صدايي بود و نه تكاني .اما اگر جيل قبال با بالن سفر
كرده بود ،مي توانست فكر كند سفرش شبيه سفر با بالن است؛ البته كمي بهتر.
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وقتي به عقب نگاهي انداخت ،براي اولين بار توانست از دور اندازه ي حقيقي كوهي را ببيند .وقتي ديد
كوهي به آن بلندي از برف و يخ پوشيده نيست ،تعجب كرد و با خود گفت" :فكر مي كنم كه همه چيز
اينجا با دنياي ما فرق دارد".
بعد به پايين نگاه كرد ،اما آن قدر باال بود كه نمي دانست روي خشكي شناور است يا دريا و با چه سرعتي
حركت مي كند.
ناگهان با خود گفت" :واي ،نشانه ها ،بهتر است آنها را تكرار كنم .نكند يادم رفته باشد ".اول براي يكي
دو ثانيه نگران شد ،اما بعد متوجه شد كه همه ي آنها به طور كامل يادش است .با خود گفت" :همه چيز
رو به راه است ".و به پشت خوابيد .انگار روي كاناپه دراز كشيده بود .نفسي از خشنودي كشيد.
چند ساعت بعد ،از خواب بيدار شد و با خود گفت" :خوشحالم كه هم همه چيز را به ياد دارم و هم خوب
خوابيده ام؛ آن هم چه خواب خوبي ،خوابيدن روي هوا! فكر نمي كنم تا حاال كسي اين كار را تجربه كرده
باشد .اما ،نه .احتماال اسكراب آن را امتحان كرده .او هم مثل من تجربه ي چنين سفري را داشته و حتي
چند لحظه قبل از من سوار سفرش را شروع كرده است .حاال بگذار يك نگاهي به آن پايين بندازم و ببينم
چطور به نظر مي رسد .واي ،خداي من! چقدر شبيه يك دشت بسيار بزرگ با رنگ آبي تيره است .هيچ
تپه اي در آنجا ديده نمي شود .اما آنجا چيزهاي بزرگي در حال حركت هستند .بايد ابر باشند ،اما خيلي
بزرگتر از ابرهايي كه من از روي صخره ديدم .بايد كمي پايين تر بروم .نور خورشيد نمي گذارد درست
ببينم".
خورشيد كه هنگام سفر جيل باالي سر او بود ،حاال چشمش را مي زد و اين نشانه ي پايين رفتن آن بود.
حرف هاي اسكراب درباره ي اين كه دختران زياد به جهت يابي آشنا نيستند ،درست بود ،وگرنه جيل مي
فهميد وقتي كه خورشيد چشمش را مي زند ،او دارد به سمت غرب مي رود.
جيل به دشت آبي زير پاي خود خيره شد .بالفاصله ذرات كوچك كمرنگ شني را در اين سو آن سو ديد.
او فكر كرد" :درياست! حتما آنها هم جزيره هستند ".آنها جزيره بودند .اگر جيل مي دانست كه تعدادي از
اين جزيره ها ،جزايري بودند كه اسكراب از عرشه ي كشتي ديده و حتي رو چند تايي از آنها قدم
گذاشته ،حتما حسادتش گل مي كرد .اما او اين موضوع را نمي دانست .جيل چين و شكن هاي كوچكي
را روي سطح آب ديد؛ چين و شكن هايي كه امواج اقيانوسي بزرگ بودند .در امتداد افق ،خط سياه
ضخيمي ديده مي شد كه به سرعت ضخيم تر و تاريك تر مي شد .اين نخستين نشانه از سرعت زياد او
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بود .جيل فكر مي كرد كه اين خط ضخيم و تاريك ،بايد خشكي باشد .ناگهان از سمت چپ او - ،چون
باد در سمت جنوب بود – ابر سفيد بزرگي به طرفش هجوم آورد .قبل از آنكه چيزي بفهمد ،درست به
ميان مه غليظ و سرد و مرطوب ابر پرتاب شد .نفسش داشت بند مي آمد ،اما خوشبختانه بيش از يك
لحظه نگذشت كه از آن تيرگي مرطوب خارج شد و چشمش از نور شديد خورشيد ،به پلك زدن افتاد.
همه ي لباس هايش (ژاكت و بلوز گرمكن ،شلواركي كوتاه ،جوراب ساقه بلند و يك جفت كفش ضخيم
زيبا كه در روزهاي باراني و گلي لندن مي پوشيد) خيس شده بودند.
او هر لحظه به زميننزديك تر مي شد .فكر مي كنم به زودي مي فهميد كه دارد به آنچه انتظارش را
دارد ،مي رسد .اما براي يك لحظه شوكي بر او وارد شد .اين شوك به خاطر صداهايي بود كه مي شنيد .از
زماني كه اين سفر را آغاز كرده بود ،تمام مدت در سكوت به سر برده بود .حاال صداي امواج و مه و فرياد
مرغان دريايي را مي شنيد و همچنين بوي دريا را حس مي كرد .حاال ديگر در اين كه سرعت زيادي
داشت ترديدي نبود .بعد ،از آن باال ديد كه دو موج با يك كشتي برخورد كردند و فواره اي از كف باال
آمد .اما هنوز دقيق نمي توانست همه چيز را ببيند .چون صد متري با سطح زمين فاصله داشت .حاال
خشكي نزديك تر شده بود .او مي توانست كوه هاي جزيره ي دور و ساير كوه هاي نزديك تر را در سمت
چپ خود ببيند و همين طور خليج ها ،دماغه ها ،جنگل ها و مزارعي را كه در ساحل شني امتداد
داشتند .برخورد امواج با ساحل ،صداي زيادي ايجاد مي كرد كه بعد ،در ميان ديگر صداها از بين مي
رفت.
ناگهان ،خشكي كمي از او فاصله گرفت .او خود را در دهانه ي يك رودخانه ديد .حاال فقط چند متري با
آب فاصله داشت .موجي باال آمد و نوك پاهاي او را لمس كرد .بعد ،كف يك موج بلند باال آمد و تا كمر او
را خيس كرد .حاال سرعت او كم مي شد.
با باال آمدن آب رودخانه ،چيزهاي درخشاني را در ساحل رودخانه ديد .آن قدر اشيا و چيزهاي مختلف
آنجا وجود داشت كه به خوبي نمي توانست همه را يك جا ببيند .چمني سبز و نرم ،كشتي بسيار بزرگي
با رنگ هايي چنان درخشان كه به يك جواهر خيلي بزرگ شبيه بود ،برج ها ،كنگره ها ،پرچم هاي
برافراشته در هوا ،جمعيت ،لباس هاي جشن ،سالح ،طال ،شمشيرها و صداي موزيك كه همه درهم و
برهم و آميخته به هم بودند .اما اولين چيزي كه برايش رو شن بود ،اين بود كه پايش به خشكي رسيده
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است و حاال زير درختان انبوهِ نزديك ساحل رودخانه ايستاده .چند قدم آن طرف تر هم اسكراب ايستاده
بود .اولين چيزي كه به فكرش رسيد ،اين بود كه چرا اسكراب آنقدر كثيف و نامرتب و بي انگيزه به نظر
مي رسد و دوم اينكه خود او چطور خيس شده است.

فصل 3
سفر دريايي پادشاه
آنچه باعث مي شد اسكراب اينقدر كثيف به نظر برسد – همين طور جيل ،اگر مي توانست خودش را
ببيند – اين بود كه در اطراف آنها همه چيز زيبا و با شكوه بود.البته بهتر است كه من صحنه را خوب
شرح بدهم! در كوه هايي كه جيل وقتي داشت به زمين نزديك مي شد از دوردست ها در جزيره ديده
بود ،شكافي وجود داشت كه انوار خورشيد در حال غروب ،از آن به سطح چمنزار همواري مي ريخت .در
انتهاي چمنزار و در كنار درخشش بادنماها ،در سمت راست ،قصري بسيار بزرگ و مرتفع با برج ها و
مناره هاي بسيار قد برافراشته بود؛ قصري كه هرگز به زيبايي آن نديده ايد .نزديك اسكله اي كه از مرمر
سفيد بود ،كشتي بزرگي با عرشه اي بلند و مرمرين لنگر انداخته بود .پرچم بزرگي در دكل جلو و پرچم
هاي بسياري نيز در عرشه ي كشتي برافراشته شده بود .يك رديف سپر كه از نقره شفاف تر بود ،در
امتداد نرده هاي محافظ قرار داشت .پلكان كشتي را گذاشته بودند و در پاي آن مردي بسيار پيري
ايستاده بود .مرد شنل گرانبهاي سرخي به تن داشت كه از جلو باز مي شد تا زره نقره اي او را به نمايش
بگذارد .ريش چون پنبه ي سفيد او تا نزديك كمرش مي رسيد .او سعي كرده بود به اندازه ي كافي
راست بايستد .يك دستش را روي شانه ي لردي گذاشته بود كه لباسي گران بها به تن داشت و به مراتب
جوان تر از او بود .مي شد فهميد كه او چقدر پير و فرتوت است .به نظر مي رسيد كه وزش يك پف باد او
را با خود به همراه مي برد .چشمان پيرمرد مرطوب بود.
درست جلوي پادشاه (او برگشته بود تا قبل از ورود به عرشه ي كشتي ،با مردم صحبت كند) يك صندلي
كوچك چرخدار قرار داشت كه به يك االغ كوچك وصل شده بود .االغ ،چندان بزرگ تر از يك سگ
شكاري نبود .روي صندلي ،كوتوله ي كوچك و چاقي نشسته ود .كوتوله لباسي به گرانبهايي لباس پادشاه
به تن داشت .او چون خيلي چاق بود ،در ميان نازبالش ها قوز كرده و به شكل يك بقچه ي كوچك خز و
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ابريشم و مخمل در آمده بود كه شكل منظمي هم نداشت .كوتوله هم به پيري پادشاه بود ،اما زنده دل تر
و خوش بنيه تر با چشماني خيلي تيز.
سر برهنه ي او كه طاس و بي اندازه بزرگ بود ،مثل توپ بيليارد بزرگي در نور غروب خورشيد مي
درخشيد.
اندكي عقب تر ،جيل درباريان را ديد كه به صورت نيم دايره ايستاده بودند ،آنها به لباس هاي فاخر و
شمشيرهاي خود نگاه مي كردند .درباريان از دور بيشتر شبيه يك باغچه ي گل بودند .اما واقعا چه چيزي
ب اعث شد كه دهان جيل از تعجب تا اين حد باز بماند؟ اگر به معناي واقعي ،شكل انسان را در نظر
بگيريم ،تنها از هر پنج نفر يكي شبيه انسان بود و بقيه ي آنها موجوداتي بودند كه ما هرگز نظير آن را در
دنياي خودمان نديده ايم .آنها مانند خدايان و اساطير يونان باستان بودند .مثل فان ها 13و ساتيرها 14و
سنتورها .15جيل نام يكي از آنها را مي دانست ،چون قبال تصاويري از آن را ديده بود .آدم كوتوله ها هم
بودند و همچنين تعداد زيادي از حيوانات كه به خوبي در دنياي ما شناخته شده اند :خرس ها ،گوركن
ها ،موش هاي كور ،موش هاي خانگي ،پلنگ و جانوران مختلف ،اما با جثه هايي متفاوت از حيواناتي كه
در انگلستان با همين نام وجود دارد .تعدادي از آنها خيلي بزرگ بودند ،مثل موش هايي كه روي پاهاي
عقبي خود ايستاده بودند و بيشتر از  60سانتيمتر قد داشتند .صرف نظر از اندازه ي آنها ،جاي تعجب
بسيار بود كه مي توانستند مثل ما حرف بزنند و فكر كنند.
جيل با خود گفت" :آه! پس همه ي اينها درست و واقعي است؟" بعد لحظه اي فكر كرد و گفت" :نمي
دانم كه رفتار آنها دوستانه خواهد بود يا نه".
چون او در ميان جمعيت ،تازه متوجه يكي دو تا غول و موجوداتي شده بود كه نمي دانست آنها را چه
بنامد.
در همين لحظه فكر اصالن و نشانه ها به او هجوم آوردند .نيم ساعتي مي شد كه تمام آنها را فراموش
كرده بود .بازوان اسكراب را چنگ زد و زمزمه كنان گفت" :اسكراب ،كسي را اينجا مي بيني كه
بشناسي؟"

ﺥﺩﺍی ﻡﺯﺍﺭﻉ Funs:
ﺥﺩﺍ ﺝﻥگﻝﺏﺍﺵﺍﺥ ﻩﺍ ﻭپﺍ ﻩﺍی ﺍِﺱ ﻡﺍﻥﻥﺩ ﻭﺱﺭی ﺍﻥﺱﺍﻥی Satirs:
15
ﻥﻩ ی ﺍﻥﺱﺍﻥ ﻭ پﺍﻩﺍی ﺍﺱﺏ Centaurs:
ﻑﺱﺍﻥﻩﺍی ﺏﺍﺱﺭﻭ ﺏﺍﺯﻭﺍﻥ ﻭﻕﺱﻡﺕﺏاال ت
یکی ﺍﺯ ﻡﻭﺝﻭﺩﺍﺕ ﺍ
13
14
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اسكراب با بي حوصلگي گفت" :دوباره شروع كردي؟ (او براي اين حرف خود چند دليل داشت) خب حاال
كامال ساكت شو ،مي تواني؟ مي خواهم گوش كنم".
جيل گفت" :احمق نباش .نمي شود يك لحظه هم وقت تلف كرد .اگر كسي را قبال ديده اي كه االن در
بين جمعيت است ،بايد بدون معطلي بروي و با او صحبت كني".
"از چه حرف مي زني؟"
جيل با نا اميدي گفت" :اصالنِ شير گفته كه تو بايد اين كار را بكني .من او را ديده ام".
"اوه ،تو ديده اي ،واقعا ديده اي؟ خب چي گفت؟"
"گفت اگر در نارنيا شخصي را ديدي كه قبال مي شناختي ،بدان كه يك دوست خيلي قديمي است و تو
بايد فورا با او صحبت كني.
"خب اينجا كسي نيست كه من او را قبال ديده باشم .تازه ،نمي دانم كه اينجا نارنياست يا نه".
"فكر كن .تو گفتي قبال اينجا بوده اي".
"پس اشتباه شنيده اي".
"عجب! كه اينطور! تو به من گفتي "...
"تو را به خدا ساكت شو و اجازه بده گوش كنم ببينم آنها چه مي گويند".
شاه داشت با كوتوله صحبت مي كرد ،اما جيل نمي توانست حرف هاي او را بشنود .اما از همان فاصله مي
توانست تشخيص بدهد كه گرچه كوتوله سر بزرگش را مي جنباند و تكان مي دهد ،اما پاسخي نمي دهد.
بعد ،شاه صداي خود را باال برد و تمام درباريان را مخاطب قرار داد .اما باز هم صدايش ضعيف و شكننده
بود ،طوري كه جيل هنوز هم نمي توانست چيزي از حرف هاي او را بشنود ،به خصوص كه جمعيت
زيادي وجود داشت .وقتي سخنراني تمام شد ،شاه ايستاد و هر دو گونه ي كوتوله را بوسيد .او قامت خود
را راست كرد و دست راستش را طوري كه انگار مي خواد چيزي را تبرك كند ،باال برد .بعد ،با گام هاي
آهسته و لرزان از پلكان باال رفت و پا به عرشه ي كشتي گذاشت .درباريان حاضر ،دستمال هاي خود را
بيرون آورده و حركت مي دادند .بعد ،صداي گريه آنان از هر سو شنيده شد .ترومپت ها از عقب كشتي به
صدا در آمدند .كشتي حركت كرد و از اسكله دور شد .كشتي يك قايق پارويي را يدك مي كشيد ،البته
جيل آن را نديد .اسكراب گفت" :حاال "...
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اما حرفش را ادامه نداد .چون درست در همين لحظه يك چيز سفيد بزرگ – جيل براي لحظه اي فكر
كرد بايد يك بادبادك سفيد باشد – از ميان آسمان سر خورد و سبك كنار پاي اسكراب فرود آمد .يك
جغد سفيد بزرگ بود .جغد چشمانش را بر هم زد و با دقت به آن دو خيره شد .انگار نزديك بين بود .بعد
سرش را كمي به يك سو خم كرد و با صدايي نرم و مهربان گفت" :توهوهو ،توهوهو ،شما دو تا كه
هستيد؟"
اوستاس گفت" :اسم من اوستاس است و اين هم پل است .مي شود به ما بگوييد كه كجا هستيم؟"
"در سرزمين نارنيا ،در قصر شاه كاير پاراول".16
"همان كه با كشتي اينجا را ترك كرد؟"
جغد با اندوه گفت" :دقيقا ،دقيقا خودش بود ".بعد ،سر بزرگش را تكان داد .سپس پرسيد" :اما شما كه
هستيد؟ اينجا چه مي كنيد؟ حتما از جادوگرها هستيد ،چون من ديدم كه شما پرواز كنان وارد شديد،
اما بقيه به قدري سرگرم بدرقه ي پادشاه بودند كه متوجه شما نشدند".
اوستاس با صدايي لرزان گفت" :ما را اصالن به اينجا فرستاده است".
جغد گفت" :توهوهو ،توهوهو" و پرهايش را بر هم زد و ادامه داد" :حاال روز است و فكر من درست كار
نمي كند .تا غروب آفتاب و تاريك شدن هوا هم خيلي مانده است".
جيل گفت" :ما براي پيدا كردن شاهزاده ي گمشده به اينجا آمديم".
اوستاس گفت" :كدام شاهزاده؟ اين اولين بار است كه در اين باره چيزي مي شنوم".
جغد گفت" :بهتر است فوري با "لرد ري جنت "17صحبت كنيد .او آنجا در آن درشكه اي است كه به
االغ وصل است".
پرنده برگشت و راه افتاد .در راه با خودش حرف مي زد و هوهو مي كرد و مي گفت" :هنوز نمي توانم
درست فكر كنم .زود است ،خيلي زود است".
اوستاس پرسيد" :اسم پادشاه چيست؟"
"كاسپين دهم".18
Cair Paravel
Lord Regent
18
Caspian The Tenth
16
17
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جيل از اين كه ناگهان رنگ چهره ي اسكراب فوق العاده سرخ شد ،تعجب كرد .او با خودش فكر كرد:
"هرگز اسكراب را در هيچ حالتي چنين ضعيف و رنجور نديده بودم".
اما قبل از اين كه از او سوالي بپرسد به مرد كوتوله رسيده بودند .كوتوله افسار االغ را كشيده و آماده ي
بازگشت به كاخ بود.
جمعيت دربار نيز پراكنده شده و به همان سمت مي رفتند؛ يكي يكي و دوتا دوتا مثل مردمي كه از
تماشاي يك مسابقه باز مي گشتند.
جغد گفت" :توهوهو آهان!"
لرد ري جنت ،ايستاد و سر خود را نزديك منقار جغد برد و پرسيد" :هي ،چي شده؟"
جغد گفت" :بيگانه عاليجناب!"
كوتوله گفت" :آواره! منظورت چيست؟ من فقط دو بچه آدميزاد نامرتب غير عادي و چرك و كثيف را مي
بينم .چه مي خواهند؟"
جيل كه خيلي مشتاق بود ماموريت مهمي را كه براي آن به اينجا آمده بود به پايان برساند ،فشاري به
خود آورد و گفت" :اسم من جيل است".
جغد گفت ":اسم دخترك جيل است".
و اين را تا آنجا كه مي توانست بلند گفت.
كوتوله گفت" :موضوع چيست؟ دخترها را مي كشند19؟ نمي توانم باور كنم .كدام دخترها؟ چي كسي مي
خواهد آنها را بكشد؟"
جغد گفت" :فقط يك دختر عاليجناب! اسم او جيل است".
كوتوله گفت" :زودباش حرف بزن .آنجا نايست و توي گوش من هي وزوز كن و چهچهه بزن .بگو ببينم
چه كسي را مي شكند؟"
جغد هوهو كنان گفت" :هيچ كس را".
"كي؟"
"هيچ كس".

19کوتوله به دلیل گوش های سنگینش اسم جیل را با کلمه ی کشتن اشتباه می گیرد.
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"خيلي خب ،خيلي خب ،الزم نيست فرياد بزني .آن قدر هم كر نيستم .منظورت چيست كه آمده اي و به
من مي گويي هيچ كسي كشته نمي شود .چرا بايد كشته شود؟"
اسكراب گفت" :بهتر است به او بگويي من اوستاس هستم".
جغد با تمام قدرت هوهوكنان فرياد زد ":عالي جناب ،اين پسرك اوستاس است".
كوتوله با غيظ گفت" :به درد نخور20؟ من به جرات مي گويم كه او به درد نخور است .هي ،دليلي براي
آوردن او به قصر داري؟"
جغد گفت" :به دردنخور نه ،اوستاس".
"به آن عادت كرده؟ نمي دانم درباره ي چه حرف مي زني .اصال بگذار موضوع را برايت روشن كنم ،آقاي
"گليم فيدر ،"21به تو مي گويم به چه دردي مي خورد .وقتي من يك كوتوله ي جوان بودم ،در اين
سرزمين چهارپايان و پرندگان سخن گويي بودند كه واقعا مي توانستند حرف بزنند .آن وقت ها اين همه
من من و وز وز و پچ پچ در كار نبود .اين براي من يك لحظه هم قابل تحمل نيست؛ نه آقا ،حتي يك
لحظه! "اورنوس" 22لطفا شيپور من را بده".
فان 23كوچكي كه در تمام مدت آرام كنار او ايستاده بود ،گوشي نقره اي را كه شبيه شيپور ساخته شده
بود به دست او داد .اين گوشي ،مار نام داشت و لوله ي پيچيده ي آن ،درست دور گردن كوتوله قرار مي
گرفت .در اين لحظه جغد آهسته به بچه ها گفت" :حاال فكر من كمي درست كار مي كند .فعال در مورد
شاهزاده ي گم شده حرفي نزنيد .من بعدا همه چيز را توضيح مي دهم .او كاري نمي كند ،هو ،توهوهو
كاري نمي كند .اوه ،عجب الم شنگه اي".
كوتوله گفت" :آقاي گليم فيدر ،حاال اگر حرف به درد بخوري داري بگو .سعي كن درست حرف بزني.
نفس عميقي بكش و سعي كن كه خيلي تند صحبت نكني".
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جغد به كمك بچه ها ،با وجود به سرفه افتادن كوتوله توضيح داد كه بچه ها براي ديدن كاخ نارنيا آمده
اند و اصالن آنها را فرستاده .كوتوله به سرعت نگاهي به باال انداخت .حالت تازه اي در چشمانش بود.
گفت" :خودش فرستاده؟ از  ...از جايي ديگر  ...از آخر دنيا ،ها؟"
اوستاس به طرف گوشي شيپوري خم شد و فرياد زد" :بله عاليجناب!"
كوتوله گفت" :پس تو پسر آدمي و او دختر حوا؟"
اما بچه هاي مدرسه اكسپريمنت هاوس ،از آدم و حوا چيزي نمي دانستند و جيل و اوستاس هم نمي
توانستند جوابي بدهند .ولي كوتوله به اين موضوع اهميتي نداد و گفت ":خب عزيزانم!"
بعد كمي سرش را خم كرد و گفت" :از صميم قلب به شما خوشامد مي گويم .اگر پادشاه خوب ،ارباب
بيچاره ي من براي رفتن به هفت جزيره عجله نداشت ،از آمدن شما خيلي خوشحال مي شد .خب ،حاال
وقت شام است .شما بايد ماموريت خود را در شوراي رسمي صبح فردا بگوييد .آقاي گليم فيدر ،در
خوابگاه وسايل راحتي براي آنها آماده است .آقاي گليم فيدر ،لطفا گوشتان "...
جغد خودش را به كوتوله نزديك تر كرد .كوتوله دهانش را نزديك گوش او برد و به نجوا گفت" :ببين،
بچه ها بايد خوب حمام كنند".
اما از آنجا كه همه ي آدم هايي كه گوششان سنگين است فكر مي كنند ديگران هم مثل آنها خوب نمي
شنوند ،صدايش به قدري واضح بود كه بچه ها حرف هايش را شنيدند .بعد از آن ،كوتوله االغ خود را هِي
كرد و عازم قصر شد .حركت االغ چيزي بين يورتمه رفتن و اردك وار حركت كردن بود (االغ كوچك و
خيلي چاق بود) .مستخدم ،جغد و بچه ها هم آهسته آهسته به دنبال او رفتند .خورشيد غروب كرده و
هوا سردتر شده بود .آنها از ميان يك چمنزار ،يك باغ ميوه عبور كرده و از دروازه ي شمالي محله ي كاير
پاراول كه باز بود ،گذشتند و داخل حياط چمن كاري شدند .نور از ميان پنجره هاي بزرگ سرسرا مي
تابيد .يك سري ساختمان پيچ در پيچ ،مستقيم رو به روي آنها بود.
جغد آنها را به داخل ساختمان هدايت كرد .در آنجا جيل را به خدمتكار شاداب و سرحالي سپرد .اين
دختر ،خيلي از جيل بلندتر نبود .بفهمي نفهمي قلمي بود ،اما آشكارا رشد كرده بود .او مثل يك درخت
بيد ،خوش اندام و با وقار بود .موهايش هم مثل بيدستاني پر از خزه بود .دخترك ،جيل را به اتاق مدوري
برد كه در يكي از برج هاي كوچك قرار داشت .آتشي از چوب هاي معطر در يك اجاق بزرگ مي سوخت.
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چراغي با زنجيري نقره اي از سقف گنبدي شكل آويزان بود .پنجره از سمت غرب به سرزمين عجيب
نارنيا مشرف بود .جيل نور قرمز باقي مانده از غروب خورشيد را كه هنوز مي تابيد ،در پشت كوه هاي دور
ديد .او فهميد كه اتفاقات زيادي در پيش دارد و مطمئن بود كه هنوز در ابتداي راه است .جيل حمام
كرد ،موهايش را شانه زد و لباس هايي را كه برايش تهيه ديده بودند ،پوشيد .لباس ها ،هم قشنگ بودند
و هم خوشبو .وقتي راه مي رفت ،صداي خوبي مي دادند.
خواست برگردد و از پنجره نگاهي به بيرون بيندازد ،اما ضربه اي كه به در مي خورد ،او را سر جايش
ميخكوب كرد و گفت" :بفرماييد".
اسكراب حمام كرده و لباس هاي گران بهايي مثل لباس هايي كه مردم نارنيا بر تن داشتند ،پوشيده بود.
اما صورتش نشان مي داد كه از اين اوضاع راضي نيست .با ناراحتي گفت" :باالخره پيدات كردم ".بعد
خود را روي يك صندلي انداخت و ادامه داد" :خيلي دنبالت گشتم".
جيل گفت" :ببين اسكراب ،به نظرت همه ي اينها مهيج و لذت بخش نيستند؟"
او براي مدتي همه ي آنچه در مورد نشانه ها و شاهزاده ي گمشده مي دانست ،فراموش كرده بود.
اسكراب گفت" :تو اين طور فكر مي كني".
و پس از يك توقف كوتاه ادامه داد":اميدوارم كه همه چيز به خوبي پيش برود".
"چرا اين قدر نا اميدي؟"
"نمي توانم تحمل كنم .به شاه كاسپين فكر كن ،پيرمردي كه تلوتلو مي خورد .اين خيلي وحشتناك
است".
"چرا؟ چه چيزي تو را اذيت مي كند؟"
"اوه ،تو نمي فهمي .من حاال كه به اينجا آمدم فهميدم .مي داني ،زماني كه در اينجا مي گذرد ،با زمان ما
فرق مي كند".
"منظورت چيست؟"
"منظورم اين است كه اگر ما مدتي طوالني هم اينجا بمانيم ،وقتي به اكسپريمنت هاوس برگرديم ،درست
مثل آن است كه تازه آنجا را ترك كرده ايم".
"اين كه خيلي مسخره است".
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"حرفم را قطع نكن .وقتي تو به انگلستان برگردي ،نمي تواني بگويي زمان در اينجا چگونه گذشته است.
يك سال جهان ما ،برابر است با چندين سال نارنيا .پرنسس همه ي اينها را براي من توضيح داده بود ،اما
منِ نادان به كلي فراموش كرده بودم .ظاهرا بايد يك سال جهان ما هفتاد سال نارنيا باشد؛ يعني بايد از
پارسال كه من اينجا بودم ،هفتاد سال گذشته باشد .من اين را با ديدن كاسپين فهميدم .او آن موقع
خيلي جوان بود ،اما حاال كامال پير شده است.
جيل گفت":پس شاه بايد همان دوست قديمي تو باشد!"
يك فكر ترسناك به ذهن جيل حمله كرد.
اسكراب با بيچارگي گفت" :خوشحال مي شوم كه اين طور باشد ،البته اگر او به همان خوبي باشد كه
زمان جواني اش بود .آن زمان ،مرد بسيار جواني بود و حاال پيرمردي شده با ريش سفيد .صبحي را به ياد
مي آورم كه همراه او جزيره ي "لون "24را فتح كرديم يا روزي كه با افعي دريايي جنگيديم .وحشتناك
تر از همه اين است كه يك روز برگردي و ببيني او مرده".
جيل بي صبرانه گفت" :اوه ،ساكت شو .زبانت را گاز بگير .خدا نكند .ما اولين نشانه را از دست داديم".
البته اسكراب معني اين حرف را نفهميد .بعد جيل از صحبت هايش با اصالن و آن چهار نشانه و وظيفه
ي پيدا كردن شاهزاده ي گمشده كه بر دوش آنها گذاشته شده بود ،صحبت كرد .در آخر گفت" :تو
ديدي ،تو خودت يك دوست قديمي را ديدي؛ همان طور كه اصالن گفته بود .تو بايد مي رفتي و فورا با
او صحبت مي كردي ،اما اين كار را نكردي و كار ما از همان ابتدا با اشتباه شروع شد".
اسكراب پرسيد":من از كجا مي دانستم؟"
جيل گفت":اگر فقط وقتي سعي مي كردم با تو حرف بزنم ،به من گوش مي دادي ،همه چيز درست مي
شد".
"بله و اگر تو هم آن بازي احمقانه را روي صخره انجام نمي دادي ،االن من هم همه چيز را مي دانستم.
پس ناراحت نشو .اين طوري با هم به اينجا مي آمديم و با هم اين كار را مي كرديم" .
"فكر مي كنم او اولين كسي بود كه تو ديدي .تو ساعت ها قبل از من اينجا رسيدي ،مطمئني به جز او
هيچ كس را نديدي؟"
Lone
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"من فقط يك دقيقه قبل از تو به اينجا رسيدم .شير بايد با سرعت بيشتري به تو فوت كرده باشد تا زمان
از دست رفته را جبران كند؛ زماني كه تو از دست دادي.
"احمق نباش! هي! آن چيست!"
ناقوس قصر براي شام به صدا در آمده بود .جاي خوشحالي بود كه يك سرزنش كوچك و ساده كه داشت
به حالت دعوا در مي آمد ،موقتا قطع شد .در آن لحظه هر دوي آنها براي خوردن غذا اشتهاي زيادي
داشتند.
شام در تاالر بزرگ قصر صرف مي شد .ميز باشكوهي بود كه هيچ كدام تا كنون مشابه آن را نديده بودند.
حتي براي اوستاس كه قبال در اين سرزمين بود هم جالب بود .چون او در اولين حضورش ،تمام مدت را
در دريا گذرانده بود و از جالل و شكوه و آداب نارنيا در منزل و در اين سرزمين هيچ چيزي نديده بود.
آنجا پر بود از پرچم هاي آويزان از سقف ،صداي شيپورها و دهل ها ،سوپ هايي كه با ديدنش آب از
دهان جاري مي شد ،ماهي هاي لذيذي به نام "پاوندر" ،گوشت گوزن و طاووس نر ،شيريني ها ،بستني،
ژله ،ميوه ،آجيل و همه نوع شربت و آب ميوه .هر چه را به اوستاس تعارف مي كردند ،با خوشحالي مي
پذيرفت .وقتي خوردند و آشاميدند ،شاعر نابينايي داستان بلند و قديمي شاهزاده "كُر "25و "آراويس "26و
اسبي را كه "بري "27ناميده مي شد تعريف كرد و از ماجراهايي گفت كه براي آنان در نارنيا و
"كالورمن "28و سرزمين بين آنها در عصر طاليي اتفاق افتاده بود؛ يعني در زمان سلطنت شاه پيتر كبير.
(متاسفانه من وقت ندارم كه آن را تعريف كنم؛ هر چند كه فكر مي كنم به شنيدنش بيارزد).
وقتي آن دو خود را به طبقه ي باال و به رختخواب شان رساندند ،جيل ،در حالي كه خميازه مي كشيد و
سرش پايين مي افتاد ،گفت" :شرط مي بندم امشب خيلي خوب مي خوابيم .روز پر مشغله اي داشتيم".
اما كسي از اتفاقاتي كه قرار بود فردا براي آنها بيفتد ،چيزي نمي دانست.
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فصل 4
شوراي جغدها
مضحك است كه همه چيز براي خوابيدن مهيا باشد و تو كه گيجِ خوابي اين شانس را بياوري كه در
اتاقت آتش روشن داشته باشي ،اما نتواني بخوابي و مدتي طوالني در رختخواب دراز بكشي .جيل احساس
كرد كه حتي نمي تواند لباس هايش را در بياورد .برخاست و لحظه اي كوتاه جلوي آتش نشست .بعد،
ديگر نتوانست بلند شود .او تقريبا پنج بار با خودش گفت" :بايد به رختخواب بروم".
ناگهان با ضربه اي كه به پنجره خورد ،از جا پريد ،او بلند شد و پرده را كنار زد .اول چيزي جز تاريكي
نديد .بعد ،به عقب پريد .چون شي بزرگي خودش را به سمت پنجره پرت كرد و ضربه ي محكمي به
شيشه زد .اين نمي توانست چيز خوشايندي باشد .فكر كرد شايد شاپرك غول آسايي است ،اما بعد كه
شي لحظه اي به عقب برگشت ،جيل مطمئن شد كه يك منقار ديده است و ضربه ي روي شيشه از اين
منقار بوده .جيل فكر كرد اين حيوان بزرگ ،مي تواند يك عقاب باشد .او عالقه اي به ديدن يك عقاب
بزرگ نداشت ،اما پنجره را باز كرد و نگاهي به بيرون انداخت .بالفاصله پرنده اي با سر و صدا روي درگاه
پنجره فرود آمد و تمام فضاي پنجره را پر كرد؛ طوري كه جيل ناچار شد قدمي به عقب بردارد و براي
پنجره جا باز كند .جغد گفت":سر و صدا نكن .شما دو نفر هنوز هم در مورد كاري كه مي خواهيد انجام
بدهيد ،جدي هستيد؟"
جيل گفت":منظورت جستجوي شاهزاده ي گمشده است؟"
حاال جيل صدا و صورت شير را كه در طول مهماني و قصه گويي ،داشت فراموش مي كرد ،به ياد آورد.
جغد گفت ":بسيار خب ،پس نبايد وقت تلف كرد".
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بعد ادامه داد ":بايد فورا راه بيفتي .من مي روم دوستت را بيدار مي كنم و بعد به دنبال تو مي آيم .بهتر
است اين لباس هاي درباري را عوض كني و چيزي بپوشي كه بتواني با آن سفر كني .من بر مي گردم.
توهوهو ".و بدون آن كه منتظر جواب باشد ،از آنجا دور شد.
جيل كه تا آن روز با ماجراها و حوادث زيادي رو به رو نشده بود ،به حرف هاي جغد شك نكرد .او بلوز و
شلوار كوتاهش را پوشيد و چاقوي پيشاهنگي اش را با اين فكر كه شايد به درد بخورد از كمربند شلوارش
آويزان كرد .بعد ،كمي از چيزهايي را كه دختركي كه موهايي شبيه به بيدستان داشت ،برايش در اتاق
گذاشته بود ،برداشت .شنل كوتاهي كه تا زانوهايش مي رسيد و يك كاله كه اگر باران باريد ،خيس نشود.
چند دستمال و يك شانه هم برداشت و منتظر ماند .داشت خوابش مي برد كه جغد دوباره پيدايش شد و
گفت ":آماده اي؟"
جيل گفت":بهتر است راه را نشان بدهي .من هنوز راه ها و گذرگاه هاي قصر را نمي شناسم".
جغد گفت":توهوهو ،ما از ميان قصر عبور نمي كنيم .نه .نه .هرگز اين كار را نمي كنيم .تو بايد سوار من
بشوي .ما پرواز مي كنيم".
جيل گفت ":اوه!"
با دهاني باز به جغد نگاه كرد و گفت ":اين غير ممكن است .من خيلي سنگين هستم".
 هوتوتوهو ،نادان نباش! من االن يكي را با خود بردم .اول بايد چراغ را خاموش كنيم.به محض خاموش شدن چراغ ،قسمتي از شب از ميان پنجره پيدا شد كه كمي تاريك به نظر مي رسيد؛
نه خيلي سياه ،اما خاكستري .جغد روي درگاه پنجره ايستاده ،پشتش به سمت اتاق بود .هر دو بالش را
باز كرده بود .جيل بايد پشت بدن كوتاه و چاق او سوار مي شد و زانوهايش را زير بال هاي او مي گذاشت
و سخت به هم مي فشرد .پرهايش قشنگ و گرم بودند ،اما جيل نمي توانست دستش را به چيزي بگيرد.
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او فكر كرد ":نمي دانم اسكراب چطوري سوار اين پرنده شده .درست زماني كه به اين موضوع فكر مي
كرد ،با شيرجه اي ترسناك از درگاه جدا شدند و بال هاي پرنده يك دايره در اطراف گوش هاي جيل
ايجاد كردند .هواي شب نسبتا سرد و نمناك بود .هر چند كه آسمان ابري بود ،اما قسمتي از آسمان به
رنگ آبي نقره اي در آمده بود و نشان مي داد كه ماه ،آنجا زير ابرها پنهان شده است.
محوطه ي زير پاي جيل ،خاكستري بود و درختان ،سياه به نظر مي رسيدند .بادي آرام و در حال تغيير
مي وزيد كه از باريدن باران خبر مي داد.
جغد چرخي زد؛ طوري كه حاال قصر رو به روي آنها بود .فقط چندتايي از پنجره ها روشن بود .پرواز
درست به سمت شمال بود و عبور از روي رودخانه .هوا سردتر شده بود .جيل احساس كرد كه انعكاس
تصوير جغد را در آب هاي زير پاي خود مي بيند .كمي كه رفتند ،به ساحل شمالي رسيدند و روي
سرزمين جنگلي پرواز كردند .جغد گاهي اوقات چيزي را مي ربود كه جيل نمي توانست آن را ببيند.
جيل گفت" :اوه ،نكن .خواهش مي كنم ،اين طوري خودت را تكان نده .مرا پرت مي كني".
جغد گفت":من فقط يك خفاش شكار كردم .در چنين مسيري نمي شود از يك خفاش چاق و چله
گذشت .مي خواهي يكي هم براي تو بگيرم؟"
جيل لرزيد و گفت ":نه .ممنونم!"
حاال او كمي پايين تر پرواز مي كرد .ناگهان شي بزرگ و سياهي در جلوي آنها نمودار شد .جيل فقط آن
قدر فرصت داشت تا ببيند كه آن يك برج است؛ برجي كه بخشي از آن ويران شده و مقداري پيچك روي
بدنه ي آن روييده بود .جغد براي باز كردن راه و عبور از ميان آن همه پيچك و تار عنكبوت ،فشار زيادي
به خود وارد كرد و چنان پيچ و تابي خورد كه نزديك بود جيل پايين بيفتد .كمي بعد ،آنها در مكاني
تاريك در نوك برج بودند .درون برج تقريبا بو گرفته بود .وقتي كه جيل از پشت جغد سُر خورد و پايين
آمد ،از نشانه هايي كه وجود داشت ،دانست كه آنجا بايد كامال شلوغ و پر جمعيت باشد .او از صداهاي
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توهو توهو كه در ميان تاريكي از هر طرف بلند شد ،تشخيص داد كه آنجا پر از جغد است .وقتي كه
صدايي متفاوت گفت ":تويي پل؟" كمي آرام گرفت.
جيل گفت" :اسكراب تو هستي؟"
بعد ،گليم فيدر گفت ":فكر مي كنم همه اينجا هستيم ،پس اجازه بدهيد جلسه را شروع كنيم".
چند صدا با هم گفتند ":توهو ،توهو .آفرين بر تو .حرف خوبي زدي ".صداي اسكراب بلند شد ":ساكت.
ساكت .چيزهايي هست كه اول بايد بگويم".
ابتدا جغدها و سپس جيل گفتند ":بگو ،بگو ،بگو".
اسكراب گفت ":من فكر مي كنم كه همه ي شما جغدها ،مردان جوان ،منظورم ،يعني  ...فكر مي كنم
همه ي شما شاه كاسپين دهم را مي شناسيد .او در زمان جواني ،به انتهاي شرقي جهان بادبان كشيد.
خب ،من در آن سفر همراه ايشان بودم ،همراه ايشان و ريپي چيپ آقاي موش" ،درينيان" و ديگران .من
مي دانم پذيرش اين حرف سخت است ،و در جهان ما ،انسان ها به سرعت جهان شما پير نمي شوند .آن
چه من مي خواهم بگويم اين است كه من يكي از مردان پادشاه هستم و اگر در اين شورا به نوعي نقشه
اي عليه پادشاه مطرح شود ،با آن مخالفم".
جغدها گفتند ":توهو ،توهو .همه ي ما هم جغدهاي پادشاه هستيم".
"پس اين كارها ديگر چيست؟"

32

نارنیا-صندلی نقره ای/کتابخانه دوران اژدها

گليم فيدر گفت ":اين فقط براي آن است كه اگر لرد ري جنت ،ترامپكينِ كوتوله ،بشنود كه شما در
جستجوي شاهزاده ي گمشده هستيد ،به هيچ وجه اجازه نمي دهد اين كار را بكنيد؛ حتي اگر مجبور
شود شما را به غل و زنجير ببندد".
اسكراب گفت ":عجب .اميدوارم منظورتان اين نباشد كه ترامپكين خائن است؟ من قبال در دربار شاه
كاسپين وصف او را زياد شنيده بودم .منظورم اين است كه شاه كامال به او اعتماد داشت".
صدايي گفت ":اوه نه .ترامپكين خائن نيست .اما بيش از سي دالور از شواليه ها و سنتورها و غول هاي
خوب و بقيه براي يافتن شاهزاده ي گمشده عازم شدند ،ولي هيچ كدام از آنها بازنگشتند .سرانجام شاه
اعالم كرد كه قصد ندارد شجاع ترين افراد نارنيا در جستجوي پسرش از بين بروند .حاال هيچ كسي اجازه
ندارد به چنين ماموريتي اعزام شود".
اسكراب گفت ":اما مطمئنا وقتي كه او بداند من كه هستم و چه كسي مرا اينجا فرستاده ،به ما اجازه
خواهد داد".
و با اشاره به جيل ادامه داد ":هر دوي ما را فرستاده است".
گليم فيدر گفت ":بله .خيلي احتمال دارد كه او قبول كند .اما شاه از اينجا رفته و ترامپكين مي خواهد
مقررات را اجرا كند .او مانند فوالد سخت است و محكم بر سر قول خود ايستاده .تو هيچوقت نمي تواني
او را راضي كني كه قانون را ناديده بگيرد".
جغد ديگري گفت ":ممكن است فكر كني كه او به ما توجه دارد ،چون ما جغد هستيم و مي دانند كه
جغدها چقدر دانا هستند .اما او حاال پير شده و با ديدن من حتما خواهد گفت ":تو فقط يك جوجه
هستي .وقتي را كه در تخم بودي خوب يادم است .حاال سعي نكن به من درس بدهي ،آقا!"
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او چنان خوب صداي ترامپكين را تقليد كرد كه شليك خنده جغدها از هر سو به گوش رسيد .بچه ها
متوجه شدند كه نارنيايي ها به ترامپكين همان احساسي را دارند كه بچه ها در مدرسه به برخي از
معلمان دارند كه زود عصباني مي شوند؛ معلماني كه هم بچه ها را مي ترسانند و هم به خنده مي اندازند
و هيچ كس واقعا از آنها بدش نمي آيد.
اسكراب پرسيد ":پادشاه چند وقت از اينجا دور مي ماند؟"
گليم فيدر پاسخ داد ":هيچ كس دقيقا نمي داند .شايعه اي وجود دارد كه اخيرا اصالن در جزاير
تربينتيا 29ديده شده .فكر مي كنم درست باشد .شاه گفته مي خواهد قبل از مرگش يك بار ديگر اصالن
را رو در رو ببيند و نظر او را در مورد شاه آينده بپرسد .ما مي ترسيم اگر او اصالن را در تربينتيا مالقات
نكند ،به شرق برود؛ به هفت جزيره و يا يك جاي ديگر .البته او هرگز در اين باره حرفي نزده ،اما همه ي
ما مي دانيم كه او هرگز سفر دريايي به آخر دنيا را فراموش نكرده است .مطمئن هستيم كه در ته قلبش
دوست دارد بار ديگر به آنجا برود".
جيل گفت ":پس به اين ترتيب نمي توانيم منتظر بازگشت او بمانيم؟"
جغد گفت" :نه ،ولي چه بايد كرد؟ كاش شما دونفر در اولين لحظه او را مي شناختيد و با او صحبت مي
كرديد .او حتما به شما كمك مي كرد .شايد هم ارتشي را همراه شما مي كرد تا به جستجوي شاهزاده ي
گمشده برويد".
جيل كامال در اين مورد ساكت ماند .اميدوار بود كه اسكراب به قدر كافي جوانمرد باشد كه به جغدها
نگويد چرا اين اتفاق افتاده .اسكراب فقط زير لب غرغري كرد كه "خب ،اين گناه من نبود ".بعد ،صدايش
را بلندتر كرد و گفت ":خيلي خب ،ما مجبوريم بدون او ترتيب كارها را بدهيم .اما چيز ديگري هست كه

Terebin thia
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بايد بدانم .اگر اين شوراي جغدها ،همان طور كه شما آن را مي ناميد ،اين همه منصف است و قصد
شرارت ندارد ،پس چرا اين جلسه سري و شاد را در اين خرابه ،آن هم در نيمه شب گذاشته ايد؟"
چند جغد هوهو كنان گفتند ":پس كجا بايد همديگر را مي ديديم؟ به جز شب چه زمان ديگري براي ما
مناسب است؟"
گليم فيدر توضيح داد كه ":ببين ،بيشتر موجودات نارنيا اين عادت غير معمول را دارند كه در روز كارهاي
شان را انجام مي دهند ،آن هم در نور سوزان خورشيد و زماني كه ،همه بايد بخوابند! در نتيجه شب به
حدي گيج و خواب آلود هستند كه نمي شود يك كلمه با آنها حرف زد .بنابراين ما جغدها به عادت
خودمان ،در ساعات معقول ،يعني در شب جلسه داريم".
اسكراب گفت ":مي فهمم .خب حاال همه چيز را در مورد شاهزاده ي گمشده به ما بگوييد".
بعد يك جغد پير و نه گليم فيدر ،داستان را نقل كرد:
اين اتفاق حدود ده سال قبل اتفاق افتاد ،وقتي كه "ريليان ،"30پسر كاسپين ،شواليه ي بسيار جواني بود.
او همراه ملكه يعني مادرش در صبح يك روز مه آلود ،سوار بر اسب به قسمت هاي شمالي نارنيا رفتند.
تعدادي مرد و زن آنها را همراهي مي كردند .همه تاج هايي از برگ هاي تازه بر سر داشتند .اما سگ
شكاري به همراه خود نبرده بودند .چون عازم شكار نبودند .در گرماي روز ،به يك سبزه زار با صفا
رسيدند؛ جايي كه چشمه اي از دل زمين با آبي خنك جاري بود .آنجا از اسب ها پياده شدند ،خوردند،
نوشيدند و شاد بودند .بعد از مدتي ،ملكه خوابش گرفت .آنها شنل ها و رداها را برايش روي زمين پهن
كردند .شاهزاده ريليان و دوستانش كمي از آنها دور شدند تا حرف ها و خنده هاي شان ملكه را بيدار
نكند .در همين موقع ،ماري از جنگل انبوه بيرون آمد و سر ملكه را گزيد .همه صداي فريادش را شنيدند
و به سمت او دويدند .ريليان ،اولين كسي بود كه به كنار ملكه رسيد .او مار را ديد كه مي خزيد و دور مي
شد .شاهزاده فوري شمشيرش را بيرون كشيد و بر سر مار فرود آورد .مار ،درخشان ،بزرگ و به سبزي
Rilian
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زهر بود .اما ضربات ممتد شمشير به مار نخورد .مار خزيد و در انبوه بوته زار گم شد .شاهزاده نتوانست آن
را پيدا كند .او نزد مادرش برگشت و ديد همراهان در حال مداوايش هستند.
اما تالش آنها بيهوده بود .چون ريليان با يك نگاه به چهره ي مادرش فهميد كه هيچ دارويي در جهان
نمي تواند او را از مرگ نجات بدهد .تا لحظه اي كه جان در بدن ملكه بود ،به نظر مي رسيد كه سعي مي
كند چيزي را به شاهزاده بگويد .او نمي توانست واضح حرف بزند و آنچه در دل دارد بگويد .ملكه بعد از
ده دقيقه ي طاقت فرسا از زماني كه آنها صداي فريادش را شنيده بودند در گذشت؛ بي آنكه بتواند
حرفش را به شاهزاده بفهماند.
آنها جسد ملكه را به كاير پاراول بازگرداندند .شاهزاده ،پادشاه و مردم نارنيا برايش به تلخي سوگواري
كردند .عروس شاه كاسپين كه وي او را از انتهاي شرقي ترين قسمت دنيا به خانه آورده بود ،بانويي
بزرگ ،دانا و خيرخواه و شاد بود .مردم نارنيا مي گفتند كه خون ستاره ها در رگ هاي او جريان دارد.
تحمل مرگ مادر براي شاهزاده بسيار سخت بود .بعد از آن ،اغلب در مرزهاي شمالي نارنيا اسب سواري
مي كرد و در پي شكار آن مار زهرآلود بود تا او را بكشد و انتقام بگيرد.
هر چند كه شاهزاده از اين آوارگي و جستجوها ،خسته و درمانده به خانه بر مي گشت ،اما كسي زياد به
اين موضوع توجه نداشت .يك ماه بعد از مرگ ملكه ،عده اي مي گفتند كه تغييراتي در شاهزاده مي
بينند .نگاه شاهزاده طوري بود كه انگار رويا مي بيند .هر چند شاهزاده تمام روز بيرون بود ،اما در اسبش
نشاني از تحمل سواري هاي سخت ديده نمي شد.
دوست اصلي او از ميان درباريان مسن" ،لرد درينيان "31بود كه در سفر بزرگ دريايي به شرق ،ناخداي
كشتي شاه بود.

Lord Drinian
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در يك غروب ،درينيان به شاهزاده گفت ":سرورم ،بايد به زودي به اين جستجوي بي فايده ،خاتمه
بدهيد .اين درست نيست كه به يك جانور بي شعور كينه بورزيد .شما نبايد خودتان را در اين جست
جوي بيهوده ،خسته و كسل كنيد".
شاهزاده پاسخ داد ":من در اين هفت روز تقريبا آن مار سبز را فراموش كرده ام".
درينيان پرسيد ":در اين صورت ،چرا سوار بر اسب به سمت جنگل هاي شمال مي تازيد؟"
شاهزاده گفت ":من در آنجا زيباترين چيزي را ديده ام كه تاكنون ديده شده".
درينيان گفت ":شاهزاده ي زيبا ،اجازه بدهيد فردا با شما به آنجا بيايم .شايد من هم بتوانم اين چيز زيبا
را ببينم".
ريليان گفت ":با كمال ميل".
روز بعد ،آنها اسب ها را زين كرده ،چهار نعل به سمت جنگل هاي شمالي تاختند و در كنار همان چشمه
كه ملكه مرده بود ،پايين آمدند .درينيان فكر كرد اين عجيب است كه شاهزاده از ميان آن همه جا ،اين
محل را انتخاب كرده .آنها تا هنگام ظهر در آنجا استراحت كردند .بعد ،درينيان به جست و جو برخاست و
چشمش به زني زيبا افتاد .تا به آن روز زني به اين زيبايي نديده بود .زن ،آن سوي چشمه ايستاده بود و
حرفي نمي زد ،اما با دست به شاهزاده اشاره مي كرد .گويي كه او را دعوت مي كند كه به كنارش برود .او
بلند قامت و تابناك بود و جامه ي نازكي به سبزي زهر بر تن داشت .شاهزاده مانند مردي كه از هوش
رفته باشد ،به بانوي زيبا خيره شده بود .اما ناگهان زن زيبا ناپديد شد و درينيان نفهميد او كجا رفت .هر
دو به كاير پاراول بازگشتند .آنچه به ذهن درينيان خطور كرد اين بود كه زن سبزپوشِ درخشان ،شيطان
است.
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درينيان در شك و ترديد بود كه آيا بايد اين ماجرا را براي شاه تعريف كند يا نه ،اما از آنجا كه دلش نمي
خواست فضول و سخن چين باشد ،جلوي زبان خود را گرفت .اما بعدها آرزو كرد كه اي كاش با پادشاه
حرف زده بود.
چون روز بعد شاهزاده ريليان به تنهايي سوار بر اسب از شهر خارج شد و شب ،برنگشت .از آن ساعت به
بعد نه در نارنيا و نه در سرزمين هاي همسايه هيچ اثري از او ديده نشد .از اسب و كاله و شنل او هم هيچ
نشانه اي به دست نيامد .بنابراين درنيان با تلخي و قلبي اندوهگين ،نزد كاسپين رفت و گفت ":اي
پادشاه ،فورا مرا به عنوان يك خائن بزرگ بكشيد .چون من با سكوت خود پسر شما را به كشتن داده ام".
و داستان را براي شاه تعريف كرد .شاه يك تبرزين برداشت و به سمت لرد درينيان حمله برد تا او را
بكشد .درينيان مثل يك چوب ،آماده ي مرگ ايستاده بود .اما زماني كه تبر باال رفت ،ناگهان كاسپين آن
را به زمين انداخت و فرياد زد ":هم ملكه را از دست دادم و هم پسرم را .حاال چرا بايد دوستم را نيز از
دست بدهم؟" بنابراين دست در گردن لرد انداخت ،او را در آغوش كشيد و هر دو گريستند .دوستي آنها
پايدار ماند".
وقتي داستان تمام شد ،جيل گفت .پس داستان ريليان ،چنين بود .شرط مي بندم كه آن مار و آن زن هر
دو يك نفر بودند".
جغدها هوهو كنان گفتند ":درست است ،درست است .ما هم مثل تو فكر مي كنيم".
گليم فيدر گفت ":اما ما فكر نمي كنيم كه آن زن شاهزاده را كشته باشد .چون هيچ استخواني "...
اسكراب گفت ":مي دانيم كه او اين كار را نكرده .چون اصالن به پل گفته كه او هنوز در جايي زنده
است".
پيرترين جغد گفت ":و اين ،كار را تقريبا بدتر كرده است .چون به اين معناست كه آن زن به نحوي از
شاهزاده استفاده مي كند و عليه نارنيا ،توطئه اي بزرگ در سر دارد .سال ها پيش ،در آن آغاز ،جادوگر
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سپيدي از شمال آمد و سرزمين ما را صد سال در برف و يخ اسير كرد .ما فكر مي كنيم اين هم از همان
گروه است".
اسكراب گفت ":خيلي خب ،پس من و پل به دنبال شاهزاده مي رويم .شما مي توانيد به ما كمك كنيد؟"
گليم فيدر پرسيد ":شما دو تا راه حلي براي اين كار داريد؟"
اسكراب گفت ":بله ،مي دانيم كه بايد به شمال برويم و مي دانيم كه بايد برسيم به خرابه هاي شهر غول
ها".
با اين حرف ،صداي توهوهويي بلندتر از هميشه و صداي پاهاي پرندگان كه خود را جا به جا مي كردند و
خش خش بال هاي شان به گوش رسيد .بعد ،ناگهان تمام جغدها با هم شروع به صحبت كردند .همه ي
آنها داشتند توضيح مي دادند كه چقدر متاسف هستند كه نمي توانند همراه بچه ها به جستجوي
شاهزاده ي گمشده بيايند .آنها گفتند ":شما مي خواهيد روزها در راه باشيد و ما فقط مي توانيم شب ها
سفر كنيم و اين جور در نمي آيد".
دو جغد اضافه كردند ":حتي اينجا در اين برج ويرانه هم ،هوا مثل زمان شروع شورا ،تاريك نيست و شورا
بيش از اندازه طول كشيده".
در واقع به نظر مي رسيد به محض نام بردن از سفر به شهر ويرانه ي غول ها ،روحيه ي آنها ضعيف شده
است.
اما گليم فيدر گفت ":اگر آنها مي خواهند به آن راه بروند ،به "اتينزمور ،"32ما بايد آنها را به يكي از
مرداب هاي ويگلز ببريم .ويگل ها مي توانند به آنها كمك كنند".
Ettinsmoor
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جغدها گفتند ":هوهوتو  ...درست است ،درست است".
گليم فيدر گفت ":پس برويم .من يكي را مي برم .چه كسي دومي را مي برد؟"
جغد ديگري گفت ":من".
گليم فيدر به جيل گفت ":آماده اي؟"
اسكراب گفت ":فكر مي كنم پل خوابش برده".

فصل 5
33
پادل گلوم
جيل خواب بود .او از وقتي كه مجلس جغدها شروع شده بود ،به شدت خميازه مي كشيد و حاال كامال
خوابش برده بود .وقتي مجددا بيدار شد و خودش را روي سكوهاي لخت و خاك آلود برج ناقوس قلب
شكلي كه كامال تاريك و تقريبا پر از جغد بود يافت ،اصال خوشحال نشد .حتي وقتي شنيد كه آنها
مجبورند به محل ديگري سفر كنند و او ظاهرا مجبور است به جاي دراز كشيدن در بستر ،بر پشت جغد
بنشيند ،حالش بيشتر گرفته شد .در همين موقع ،صداي اسكراب را شنيد ":زودباش پل ،بجنب .بعد از
اين همه مدت باالخره نوبت يك ماجراي واقعي رسيد".
جيل با كج خلقي گفت ":من از ماجراها خسته ام".

Puddle Glum
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با اين همه راضي شد بر پشت فيدر سوار شود .وقتي كه جغد در تاريكي شب به پرواز در آمد ،ماه ناپديد
شده بود و ستاره اي ديده نمي شد .سرماي هوا غير قابل پيش بيني بود .در فاصله اي دور ،نوري كه از
پشت پنجره ها بيرون مي آمد ،ديده مي شد .بدون شك ،اين يكي از برج هاي كاير پاراول بود .نور ،ميل
بازگشت به رختخوابي گرم ،مطبوع ،دنج ،خلوت و تماشاي نور آتشي كه روي ديوار افتاده را در دل جيل
بيدار مي كرد .جيل دستانش را زير شنلش برد و آن را به سختي دور خود پيچيد .چيز عجيبي بود .جيل
در هواي تاريك با فاصله ي كمي از خودش ،صداي دو نفر را شنيد و با خودش گفت ":اصال به نظر نمي
رسد كه اين پسر خسته شده باشد".
جيل نمي دانست كه اوستاس قبال در اين سرزمين ماجراهاي بزرگي داشته – به همراه شاه به درياهاي
شرقي كشتي راني كرده و در نبرد پيروز شده اند – حاال هواي نارنيا دوباره اين شوق و قدرت را به او
بازگردانده بود .جيل ناچار بود خود را نيشگون بگيرد تا بيدار بماند .چون مي دانست اگر در پشت جغد
چرت بزند ،احتمال دارد سقوط بكند.
باالخره جغدها به پرواز خود پايان دادند .جيل با بدني خشك از پشت جغد پايين آمد و خود را در زميني
مسطح يافت .باد سردي مي وزيد .ظاهرا آنها در محوطه اي بي درخت بودند.
گليم فيدر صدا كرد ":توهو ،توهو ،بيدار شو ،پادل گلوم بيدار شو .اين ماموريتي از جانب شير است".
براي مدتي طوالني پاسخي شنيده نشد .بعد ،از فاصله اي دور ،نوري تيره ظاهر شد .نور كم كم نزديك تر
آمد و با صدايي همراه شد .صدا گفت ":آهاي جغدها چه خبر است؟ پادشاه مرده؟ دشمن به نارنيا حمله
كرده؟ طوفان شده يا اژدها آمده؟"
وقتي نور به آنها رسيد ،يك فانوسِ بزرگ شد .تازه در آن موقع بود كه جيل توانست مرد بسيار كوچكي را
كه فانوسي در دست داشت ،ببيند؛ مردي كه به نظر مي رسيد فقط دو دست و دو پاست .جغدها مشغول
گفت و گو با او شدند و همه چيز را برايش شرح دادند .اما جيل خسته تر از آن بود كه به اين گفت و
گوها گوش دهد .او خيلي سعي كرد كه در لحظه ي خداحافظي با جغدها خود را بيدار نگه دارد .كمي
بعد ،اسكراب و جيل مقابل درگاهي كوتاه ايستاده بودند .بعد ،روي چيزي نرم و گرم دراز كشيدند .صدايي
مي گفت ":جايي كه شما هستيد ،بهترين جايي است كه مي شد تهيه كرد .شما مجبوريد روي زمين
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سرد و سخت و مرطوب بخوابيد .البته مطمئنم كه نمي توانيد در يك چشم بر هم زدن بخوابيد و از اين
بابت تعجب نمي كنم .تازه شايد رعد و برق يا طوفان و سيل بيايد و كلبه روي سرتان خراب شود".
اما قبل از آنكه صدا تمام بشود ،جيل خوابش برده بود .اين تنها چيزي بود كه از آن شب به يادش مانده
بود.
وقتي بچه ها صبح روز بعد بيدار شدند ،فهميدند كه شب را روي بسته هايي از كاه ،در جايي تاريك
خوابيده اند .نور روز ،از نورگير سه گوشي به داخل مي تابيد.
جيل پرسيد ":كجا هستيم؟"
"در كلبه ي يك مارش ويگل".34
"يك چي؟"
"يك مارش ويگل .از من نپرس چيست .ديشب نتوانستم او را خوب ببينم .االن مي روم و سر و گوشي
آب مي دهم".
جيل نشست و گفت ":خوابيدن در لباس و رختخواب ديگران چه حس بدي به آدم مي دهد".
اسكراب پاسخ داد ":چقدر خوب بود اگر مجبور نبوديم لباس بپوشيم".
جيل با طعنه گفت "و حتما همين طور شست و شو!"
اسكراب كه تقريبا راهي شده بود ،خميازه اي كشيد ،خود را تكاني داد و از كلبه بيرون خزيد .جيل هم
همين كار را كرد.
آنها فهميدند كه بيرون ،كامال با آنچه روز قبل در نارنيا ديده اند متفاوت است .آنها روي يك دشت پهناور
مسطح بودند كه آبراه هاي بي شمار آن را به جزيره هاي كوچك متعدد تبديل كرده بود .جزيره ها با
سبزه هاي خشني پوشيده شده و در بوريا و حصير و ني ،محصور بودند .گاهي اوقات بسترهايي از بوريا به
وسعت يك هكتار گسترده بود .پرندگاني مثل اردك ،پاشَله  ،بوتيمار ،دسته دسته و مداوم به سمت آنها
فرود مي آمدند و دوباره اوج مي گرفتند.

Marsh Wiggle
ﻥﻥﺩ.
ﺱپﺱﺝﺍیی ﺁﺭﺍﻡﺏﺍﻕی ﻡی ﻡﺍ
یگﺭﺡﺭکﺕکﺭﺩﻩ ﻭ
ﻡﺩﺍﻭﻡ کﻭﺕﺍﻩ ﻭﺕﻥﺩ ﺍﺯ ﻡﺡﻝی ﺏﻩ ﻡﺡﻝ ﺩ
ﺱﺕﻥﺩ کﻩﺏﺍﺡﺭکﺕ ﻩﺍی ﻭ
ﻡﻭﺝﻭﺩﺍﺕی ﻩ
34
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كلبه هاي بسياري شبيه كلبه اي كه شب قبل را در آن گذرانده بودند ،ديده مي شد كه به صورت نقطه
هايي كوچك ،با فاصله اي مناسب از يكديگر قرار داشتند و مارش ويگل ها در آنها زندگي مي كردند.
مارش ويگل ها ،مردمي بودند كه تنهايي و خلوت را دوست داشتند .به جز در حاشيه ي جنگل و چندين
مايل در جنوب و غرب ،درختي در ديدرس آنها نبود .در قسمت شرقي ،باتالق پهناوري تا تپه هاي شني
كوتاه امتداد داشت .در افق ،از بوي تند نمكِ بادي كه از آن سمت مي وزيد ،مي شد فهميد كه دريا در
آن قسمت قرار دارد .در شمال ،تپه هاي كمرنگ قرار داشتند .آنجا دلگير و مرطوب بود .بادي مطبوع مي
وزيد و فضا پر از صداي پرندگان بود .چيزي خوب ،مطبوع و تميز در اين تنهايي وجود داشت .بچه ها
احساس كردند كه دارند جان مي گيرند.
جيل گفت ":تعجب مي كنم .او كجاست؟"
اسكراب گفت ":مارش ويگل (گويي او از دانستن اين كلمه به خود مي باليد) من از او انتظاري جز اين
ندارم .بايد هم اين طور باشد".
بعد هر دو آنها او را ديدند ،بيست متري دورتر ،پشت به آنها نشسته بود و ماهي مي گرفت .در وهله ي
اول ،خيلي سخت مي شد او را تشخيص داد .چون تقريبا به رنگ باتالق بود و كامال بي حركت نشسته
بود.
جيل گفت ":فكر مي كنم بايد برويم با او صحبت كنيم".
اسكراب موافقت كرد .هر دو كمي عصبي بودند .چند قدم كه جلوتر رفتند ،شكل پادل گلوم واضح تر شد.
آنها صورتي كشيده و الغر ،گونه هايي تقريبا چال افتاده ،دهان كوچك ،بيني نوك تيز و صورتي بدون
ريش ديدند .مرد ،كالهي لبه دار و بلند شبيه هرم كليسا بر سر داشت با يك لبه ي مدور خيلي خيلي
پهن.
او خيلي عجيب بود؛ بالفاصله مي شد فهميد كه او نگاهي جدي به زندگي دارد .پادل گلوم گفت
":مهمانان ،صبح خوبي داشته باشيد .به اين علت مي گويم چون خوب نمي دانم كه باران يا برف خواهد
باريد و يا مه و طوفان و رعد و برق خواهد شد .مطمئنم كه نتوانستيد خوب بخوابيد".
جيل گفت ":اتفاقا خوب خوابيديم .شب بسيار خوبي بود".
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مارش ويگل گفت ":آه!" سرش را تكان داد و اضافه كرد ":من مطئنم كه شما براي انجام اين وظيفه ي
خطير ،بهترين هستيد .شما خيلي خوب تربيت شده ايد".
اسكراب گفت ":خواهش مي كنم .ولي ما هنوز اسم شما را نمي دانيم".
"اسم من پادل گلوم است ،اما اگر آن را فراموش كرديد ،اهميتي ندارد .من هميشه آن را به شما يادآوري
مي كنم".
بچه ها دو طرف او نشستند .حاال مي ديدند كه دست و پاهاي درازي دارد ،اما بدنش به اندازه ي بدن يك
كوتوله است .وقتي كه بلند شد و ايستاد ،از اكثر آدم ها بلندتر بود .انگشتانش مثل انگشتان قورباغه پرده
دار بودند و پاهاي برهنه اش در آب گل آلود آويزان بود .لباس هاي خاكي رنگش به تنش زار مي زد و
شل و آويزان بود.
پادل گلوم گفت ":مي خواهم چندتايي مارماهي بگيرم تا براي ناهار سوپ مارماهي درست كنم ،هر چند
كه مي دانم شما خيلي از آن خوشتان نخواهد آمد.
اسكراب پرسيد ":چرا؟"
"خب ،دليلي ندارد كه شما از اين نوع غذا خوشتان بيايد .حاال اگر تا من مشغول گرفتن مارماهي هستم،
شما آتش روشن كنيد ،ممنون مي شوم .هيزم پشت كلبه است .البته ممكن است خيس باشد .هم مي
توانيد در كلبه آتش روشن كنيد – كه در اين صورت تمام دودها به چشم شما خواهد رفت – و هم مي
توانيد آتش را بيرون روشن كنيد – كه ممكن است باران ببارد و آن را خاموش كند .اين سنگِ آتش زنه
ي من است .البته شما نمي دانيد چگونه از آن استفاده كنيد .من هم همين انتظار را دارم و تعجبي هم
نمي كنم.
اما اسكراب كار با اين نوع سنگ را در سفر قبلي خود آموخته بود .بچه ها به كلبه برگشتند .آنها هيزم ها
را – كه كامال خشك بودند – يافتند و موفق شدند آسان تر از زماني كه در خانه آتش روشن مي كردند،
آن را روشن كنند .اسكراب مواظب بود تا آتش خاموش نشود .جيل هم به كنار نزديك ترين آبراه رفت و
خودش را شست ،البته نه خيلي خوب .بعد جيل مراقب آتش شد و اسكراب خود را شست .حاال هر دو
احساس مطبوعي داشتند ،اما به شدت گرسنه بودند.
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به زودي پادل گلوم به آنها پيوست .بر خالف آنچه انتظار مي رفت ،يك دوجين مارماهي گرفته و تمام
آنها را هم پاك و تميز كرده بود .او يك ظرف بزرگ روي آتش گذاشت .داخل آتش ذغال ريخت و پيپ
خود را روشن كرد.
پادل گلوم خيلي عجيب پيپ مي كشيد؛ آن هم با تنباكويي كه بدبو و سنگين بود .بعضي از مردم مي
گويند كه آنها تنباكو را با لجن مخلوط مي كنند .بچه ها متوجه شدند كه دود پيپ پادل گلوم به هوا
نمي رود ،بلكه قطره قطره از كاسه ي پيپ خارج مي شود و مانند باران به طرف زمين كشيده مي شود.
دود خيلي سياه بود و اسكراب به سرفه افتاد.
پادل گلوم گفت ":مدت زيادي طول مي كشد تا اين مارماهي ها پخته شوند .ممكن است شما در اين
مدت از گرسنگي غش كنيد .دختر كوچولويي را مي شناختم و  ...بهتر است داستانش را نگويم .ممكن
است روحيه تان را خراب كند و من اصال اين كار را دوست ندارم .به گرسنگي فكر نكنيد .بياييد درباره ي
نقشه مان صحبت كنيم .البته من نمي دانم كه شما اين را كمك مي دانيد يا نه .اصال نمي دانم كه كسي
واقعا مي تواند كمك كند يا نه .احتماال در سفر شمال ،ما نمي توانيم خيلي پيش برويم .چون زمستان به
زودي از راه مي رسد؛ يك زمستان زودرس .اما شما نبايد دلسرد شويد .البته ما بايد جدا انتظار احتماالتي
مثل حمله ي دشمنان ،عبور از كوهستان ها ،رودخانه ها و گذرگاه هاي سخت و دشوار ،گم شدن در راه،
نداشتن غذا و زخمي شدن پاها را داشته باشيم".
بچه ها توجه داشتند كه او گفت "ما" و نگفت "شما" .هر دو در يك لحظه فرياد زدند ":تو هم با ما مي
آيي؟"
"اوه ،بله .من هم با شما مي آيم .فكر نمي كنم ديگر بازگشت پادشاه به نارنيا را ببينم".
اسكراب گفت ":خب حاال بايد چطور شروع كنيم؟"
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پادل گلوم آرام گفت ":خب ،همه ي كساني كه به دنبال شاهزاده ي گمشده بودند ،از آن چشمه آغاز
كردند؛جايي كه آقاي درينيان آن زن را ديده بود .اكثر آنها به شمال رفتند و هيچ كدام هم هرگز
برنگشتند .ما نمي توانيم دقيقا بگوييم آنها چگونه پيش رفتند".
جيل گفت ":ما بايد كار را با يافتن شهر ويرانه ي غول ها شروع كنيم .اصالن اين طور گفته".
پادل گلوم پرسيد ":با يافتن آن شروع كنيم؟ بله؟ فكر مي كنم كه آيا اجازه داريم اين طوري شروع
كنيم؟"
جيل گفت ":منظور من هم درست همين بود .بعد وقتي ما آنجا را يافتيم "...
پادل گلوم گفت ":بله ،وقتي "...
اسكراب پرسيد ":كسي مي داند اين شهر ويرانه كجاست؟"
پادل گلوم گفت ":ديگران را نمي دانم .البته نمي گويم كه از شهر خرابه چيزي نشنيده ام .به هر حال
شما نبايد كار را از آن چشمه شروع كنيد .شما بايد از اتينزمور عبور كنيد .اگر قرار است اين خرابه جايي
باشد ،آنجاست .البته من هم همان قدر از آنجا مي دانم كه اكثر كردم مي دانند .هيچ گاه به آنجا نرفته ام.
پس نمي خواهم شما را فريب بدهم .تعجب هم نمي كنم".
اسكراب گفت ":اتينزمور كجاست؟"
پادل گلوم با پيپ خود به سمت شمال اشاره كرد و گفت ":آن تپه ها و آن صخره را ببين .از آنجا
اتينزمور شروع مي شود .اما بين آنجا و ما رودخانه اي وجود دارد؛ رود شريبل .35البته پل ندارد".
اسكراب گفت ":من فكر مي كنم بتوانيم به آب بزنيم".
پادل گلوم تصديق كرد ":بله ،مي شود".
جيل گفت ":شايد آنجا كسي باشد كه راه را به ما نشان بدهد".
پادل گلوم گفت ":در اين مورد درست مي گويي".
Sheribble
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جيل پرسيد ":چه نوع آدم هايي آنجا زندگي مي كنند؟"
پادل گلوم پاسخ داد ":حتي اگر شما روش آنها را دوست داشته باشيد ،به من مربوط نيست كه بگويم آنها
روش درستي براي زندگي ندارند".
جيل اصرار كرد ":مگر آنها چه جور موجوداتي هستند؟ يعني منظورم اين است كه آنها حيوان هستند يا
پرنده يا كوتوله و يا چيزهاي ديگر؟"
مارش ويگل مدتي طوالني سوت زد و گفت ":نمي دانيد؟ فكر مي كردم جغدها اين را به شما گفته
باشند .آنها غول هستند".
جيل خود را عقب كشيد .او حتي در كتاب ها هم هرگز به غول ها عالقه نداشت .يك بار هم آنها را در
كابوس شبانه ديده بود .بعد ،به صورت اسكراب كه تقريبا حاال نسبتا سبز شده بود نگاه كرد و با خودش
فكر كرد ":شرط مي بندم از من بيشتر ترسيده ".و اين فكر به او اعتماد به نفس داد.
اسكراب گفت ":شاه ،سال هاي پيش وقتي با او در دريا بودم ،به من گفت كه در جنگ غول ها را حسابي
شكست داده و از آنها خراج مي گيرد".
پادل گلوم ":كامال درست است .اكنون آنها با ما در صلح به سر مي برند .از زماني كه ما در سرزمين
خودمان در اين سمت شريبل مستقر شديم ،آنها هيچ صدمه اي به ما نزده اند .آن سو ،سمت آنها در
"مور استيل ،"36هميشه شانسي وجود دارد .نبايد نزديك هيچ كدام از آنها شويم .ما راهي طوالني در
پيش داريم .اميدوارم آنها قول خود را به ياد داشته باشند .ما هم بايد سعي كنيم زياد جلب توجه نكنيم".
ناگهان اسكراب مانند همه ي آدم هايي كه وقتي مي ترسند از كوره در مي روند ،گفت ":ببين ،باور نمي
كنم كه همه چيز نصف آنچه تو سرهم مي كني بد باشد ،همانطور كه رختخواب هاي داخل كلبه آنقدرها
هم بد نبودند يا آن هيزم ها خيس نبودند .فكر نمي كنم اصالن خواسته باشد ما را به جايي بفرستد كه
فقط يك شانس كوچك داشته باشيم".
اسكراب كامال انتظار داشت از پادل گلوم پاسخي تند دريافت كند ،اما او فقط گفت ":ما بايد خشم و
احساس خود را به خصوص در مواقع حساس ،كنترل كنيم و همديگر را تحمل كنيم .مي داني ،نبايد با
هم درگير شويم .در هر صورت ،اين كار را خيلي زود شروع نكن .مي دانم اين سفرها معموال به اين طريق

Moor-still
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خاتمه مي يابند؛ ضربه زدن يكي به ديگري ،قبل از آنكه همه چيز تمام شود .اما ما مي توانيم مدتي
طوالني از آن جلوگيري كنيم".
اسكراب حرف او را قطع كرد ":خب اگر شما احساس مي كنيد اين كار غير ممكن است ،بهتر است همين
جا بمانيد .پل و من مي توانيم تنها برويم .نمي توانيم پل؟"
جيل با عجله گفت ":ساكت باش و نادان نشو ".او ترسيده بود كه پادل گلوم به علت اين حرف اسكراب،
آنها را ترك كند.
پادل گلوم گفت ":پل ،مايوس نشو .من مطمئنا مي آيم .چنين فرصتي را از دست نمي دهم .من اين كار
را براي خودم مي كنم .آنها (منظورم همه ي ويگل هاست) مي گويند كه من خيلي ترسو هستم و زندگي
را به حد كافي جدي نمي گيرم .آنها اين را نه يك بار بلكه هزاران بار گفته اند .آنها گفته اند كه پادل ،تو
روي هم رفته پرگو ،گزافه گو و كم دل و جراتي .بايد ياد بگيري كه همه ي زندگي ،قورباغه و كيك
مارماهي نيست .تو به يك سفر احتياج داري تا كمي هوشيار و معتدلت كند .پادل گلوم ،اين چيزي است
كه به دردت مي خورد .آنچه آنها مي گويند اين است .حاال وظيفه اي مثل اين – يعني سفر به شمال ،آن
هم درست زماني كه زمستان شروع مي شود و جست و جوي شاهزاده اي كه احتماال آنجا نيست ،از راه
شهر ويرانه اي كه كسي تاكنون نديده – همان چيزي است كه مي تواند به من كمك كند .بعد اضافه
كرد ":حاال اجازه بدهيد ببينيم آن مارماهي ها پخته شده اند؟"
وقتي كه غذا آماده شد ،به قدري خوشمزه بود كه هر يك از بچه ها ،دو تكه ي بزرگ خوردند.
پادل گلوم اول باور نمي كرد كه بچه ها واقعا آن غذا را دوست داشته باشند .اما وقتي ديد آنها آن همه
خوردند ،باور كرد .او دوباره شروع كرد و گفت ":شايد اين غذا همان طوري كه براي ويگل ها مي تواند
خوشمزه باشد ،براي انسان سمي باشد ".بعد گفت ":مي توانيد بعد از غذا در قوطي هاي چاي بنوشيد؛
همان طور كه كارگران موقع كار در جاده مي نوشند".
پادل گلوم مقدار زيادي از چاي را كه در يك بطري سياه مربع شكل بود ،نوشيد و به بچه ها هم تعارف
كرد .اما به نظر آنها خيلي بد مزه بود.
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بقيه ي روز را در تدارك سفري كه فردا صبح زود آغاز مي شد ،سپري كردند .پادل گلوم با در نظر گرفتن
دوري راه گفت ":من سه پتو و يك تكه ي بزرگ گوشت بر مي دارم .جيل باقي مانده ي مارماهي ها و
سنگ آتش زنه و مقداري بيسكوييت بردارد و اسكراب هم شنل هاي خودش و جيل را".
اسكراب ،وقتي همراه كاسپين در سفر شمال بود ،كمي تيراندازي آموخته بود .پادل ،دو كمان خيلي خوب
داشت .بهتر را خودش برداشت و دومي را به اسكراب داد .گرچه او گفت ":در هنگام وزش باد و با وجود
مرطوب بودن زه ها ،نور بد و سرماي انشگتان ،شانس برخورد تير با غول ها يك درصد است".
پادل گلوم و اسكراب هر دو شمشير داشتند ،اسكراب شمشيري را كه در قصر كاير پاراول برايش گذاشته
بودند ،برداشته بود ،اما جيل مجبور بود به چاقوي خود راضي باشد .در اين باره گفت و گويي شروع شد
كه خيلي زود به بحث تبديل شد .ويگل دستانش را به هم ماليد و گفت ":فكرش را مي كردم .اين چيزها
در ماجراجويي ها اتفاق مي افتد".
اين حرف باعث شد هر دو ساكت شوند .سه نفري ،خيلي زود به رختخواب رفتند .بچه ها واقعا شب بدي
داشتند .چون بعد از آن كه پادل گلوم گفت ":سعي كنيد خوب بخوابيد ،هر چند فكر نمي كنم كه هيچ
كدوم از ما امشب چشم به هم بگذارد ".خودش فورا به خواب رفت و با چنان صداي بلند و مداومي
خروپف كرد كه جيل به سختي خوابش برد .او خواب مته ي جاده سازي و آبشار و ترن سريع السير در
تونل را مي ديد.

فصل 6
سرزمين هاي باير و غير مسكوني شمال
حدود ساعت نه صبح روز بعد ،سه نفر تك و تنها ديده شدند كه از روي پاياب ها و پاسنگ هاي رود كم
عمق شربيل عبور مي كردند و پيش مي رفتند .اين رود كم عمق و پر صدا بود ،طوري كه حتي وقتي
جيل قدم به ساحل شمالي آن گذاشت ،باالتر از زانوهايش خيس نشده بود .حدود چهل متر جلوتر ،زمين
باال مي آمد و خلنگزار شروع مي شد .اغلب سراشيبي داشت و در ميان صخره ها محصور بود .اسكراب به
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سمت غرب ،جايي كه نهري در پايين از خلنگزار به ميان دره ي تنگ كم عمق جريان داشت ،اشاره كرد
و گفت ":فكر مي كنم مسير آنجا باشد ".اما پادل گلوم سرش را تكان داد و گفت ":اكثر غول ها در آن
سمت زندگي مي كنند .شايد هم اين دره براي آنها مثل يك خيابان باشد .پس بهتر است ما همان راه را
مستقيم ادامه بدهيم ،اگر چه كمي سربااليي دارد".
آنها محلي را پيدا كردند كه مي توانستند با كمك دست و پا از آن باال بروند .ده دقيقه طول كشيد تا
نفس زنان به آن باال رسيدند .بعد ،هر سه نگاهي طوالني و پر حسرت به پشت سر و به سرزمين نارنيا
انداختند و دوباره رو به شمال حركت كردند .خلنگزار پهناور و پرت تا آنجا كه چشم كار مي كرد،
گسترده بود .سمت چپ آنها ،زمين سنگالخي وجود داشت .جيل فكر كرد كه لبه ي دره ،ممكن است
سرزمين غول ها باشد و از نگاه كردن به آن پرهيز كرد .به راه افتادند.
زمين براي قدم زدن صاف و مناسب بود .خورشيد زمستاني كم رمق مي تابيد .وقتي آنها به قسمت عميق
تر خلنگزار رسيدند ،تنهايي شان بيشتر شد .حاال صداي پرندگان زيبا به خوبي به گوش مي رسيد و مي
شد پرواز شاهين را در آسمان تماشا كرد .نيمه هاي صبح ،جاي قشنگي توقف كردند تا آبي از گودال
هاي نهر بنوشند .جيل احساس كرد كه ممكن است از اين به بعد از ماجراجويي لذت ببرد و اين را به
زبان آورد .پادل گلوم گفت ":تا حاال كه ماجرايي نداشته ايم ".وقتي كه آنها دوباره راهي شدند ،جيل
متوجه شد كه لبه ي سنگيِ دره تنگ ،نزديك تر شده و سنگ ها نسبت به قبل كمتر مسطح و بيشتر
برجسته و رو به باال هستند .در واقع آنها مثل برج هاي كوچك سنگي بودند و شكل هاي مسخره اي
داشتند.
جيل فكر كرد ":فكر مي كنم تمام داستان هايي كه درباره ي غول ها مي گويند ،از همين سنگ هاي
مضحك گرفته شده اند .اگر وقتي هوا دارد تاريك مي شود آدم به اينجا بيايد ،حتما اين توده سنگ ها را
با غول ها اشتباه مي گيرد .مثال آن يكي را ببين .آن برجستگي بااليش شبيه سر انسان است .البته اين
سر براي بدن يك انسان معمولي بزرگ است ،اما براي يك غول زشت ،خيلي مناسب است .چيزهاي بوته
داري كه به نظر من خاربته و النه هاي پرندگان هستند هم مي توانند موي سر و ريش آنها باشند .آن
تخته سنگ هايي كه در دو طرف قرار دارند ،كامال شبيه گوش هستند؛ گوش هايي كه خيلي بزرگند .من
هم به جرات مي گويم كه غول ها گوش هاي بزرگي دارند ،مثل فيل ها و "...
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خون در رگ هاي جيل منجمد شد .آن چيز حركت كرد .او واقعا يك غول بود .نه ،اشتباهي در كار نبود.
جيل ديد كه او سرش را برگرداند .جيل نگاهي به صورتِ بزرگِ احمقانه و گونه هاي پف كرده ي او
انداخت .چهل ،پنجاه تايي از آنها آنجا بودند .همه در يك خط ،روي پاهاي خود در كف دره ي تنگ
ايستاده و آرنج هاي شان را به لبه ي دره تكيه داده بودند؛ درست مثل كرم هايي كه به ديوار تكيه مي
دهند ،آدم هايي تنبل در يك صبح دلپذير بعد از خوردن صبحانه.
پادل گلوم هم كه متوجه غول ها شده بود ،زير لب گفت ":مستقيم جلو برويد .به آنها نگاه نكنيد .آرام راه
برويد و ندويد .چون با اين كار ،همه ي آنها را به دنبال مان خواهيد كشاند".
پس در حالي كه وانمود مي كردند غول ها را نديده اند ،راه افتادند؛ درست مثل كساني كه با احتياط از
جلوي در خانه اي كه داخل حياط آن سگ درنده اي بسته شده ،رد مي شوند و نمي خواهند اتفاق بدي
براي شان بيفتد .دوجين از غول ها آنجا بودند .ابدا عصباني يا مهربان يا عالقه مند به نظر نمي رسيدند.
نشانه اي نبود كه آنها مسافران را ديده باشند.
پس از ويژويژويژ نسبتا سنگيني كه به گوش رسيد ،شي بزرگي از ميان آسمان فرود آمد و حدود بيست
قدم جلوتر از آنها به زمين خورد .بعد يكي ديگر بيست قدم عقب تر از آنها ،پشت سرشان فرود آمد.
اسكراب پرسيد ":ما را هدف قرار داده اند؟"
پادل گلوم گفت ":اگر ما را هدف قرار بدهند كه در سالمت خواهيم بود .آنها آن سنگ چين سمت راست
را هدف قر ار داده اند ،اما نمي توانند آن را بزنند ،چون همانطور كه مي بيني ،سالم مانده است .آنها
تيراندازان خيلي بدي هستند .اكثرشان صبح ها كه هوا خوب است ،بازي هدف گيري راه مي اندازند.
تقريبا فقط همين بازي به عقل شان مي رسد".
دقايق وحشتناكي بود .انگار صف غول ها تمامي نداشت .آنها از پرتاب سنگ ها دست بر نمي داشتند.
چندتا از سنگ ها در نزديكي آنها افتاد .خطر كامال نزديك بود .ديدن صورت و شنيدن صداهاي آنها براي
همه ترسناك بود .جيل سعي مي كرد به آنها نگاه نكند.
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بعد از حدود بيست و پنج دقيقه ،ظاهرا غول ها دعواي شان شد و به اين علت پرتاب سنگ ها متوقف
شد .اما اين براي كسي كه در يك و نيم كيلومتري آنها بود ،اصال جالب نبود .آنها براي مدتي طوالني مي
غريدند و با كلمات بيست سيالبي كه بيشتر آنها بي معني بودند ،يكديگر را مسخره مي كردند .غول ها
كف بر دهان آورده بودند ،نا مفهوم حرف مي زدند و از روي خشم باال مي پريدند .هر پرشي مثل بمب
زمين را مي لرزاند .وقتي حسابي جوش مي آوردند با چكش سنگي بزرگ و زشتي تو سر هم مي زدند ،اما
جمجمه هاي شان آن قدر سخت بود كه چيزي نمي شد .بعد ،غولي كه به نفس نفس افتاده بود ،چكش
خود را مي انداخت و از درد جيغ مي كشيد .چون چكش روي انگشتان پاي او مي افتاد .اما به قدري
احمق بود كه يك دقيقه ي بعد ،باز همان كار را انجام مي داد .حسن اين كار اين بود كه بعد از يك
ساعت ،غول ها آن قدر صدمه مي ديدند كه مي نشستند و از شدت درد گريه مي كردند .وقتي كه
نشسته بودند ،سر آنها پايين تر از دره ي تنگ بود و ديگر اكثر آنها ديده نمي شدند .اما جيل مي توانست
صداي جيغ زدن و گريه كردن و ونگ زدن هاي غول ها را كه مثل بچه هاي گنده بودند ،حتي تا هزار و
پانصد متر دورتر هم بشنود.
آن شب مسافران در خلنگزار اردو زدند .پادل گلوم به آنها نشان داد چگونه از پتوهاي خودشان ،به بهترين
شكل براي خوابيدن پشت به پشت استفاده كنند .اين كار آنها را گرم نگه مي داشت و در نهايت هر كس
مي توانست دو پتو داشته باشد .اما به هر حال هوا سرد بود و زمين سخت و ناهموار.
پادل گلوم به آنها گفت كه اگر آنها مي دانستند شمال دور چقدر سردتر از اينجاست ،سرماي آن شب را
به راحتي تحمل مي كردند .اما اين موضوع هم آنها را سرحال نياورد.
آنها ظرف مدت چند روز از اتينزمور عبور كردند .در اين مدت از ذخيره ي گوشت و پرندگاني كه اسكراب
و پادل گلوم در خلنگزار شكار كرده بودند – البته آنها پرندگان سخن گو نبودند – مي خوردند .جيل به
توانايي اسكراب در شكار غبطه مي خورد .اسكراب تيراندازي را هنگام سفر دريايي همراه شاه كاسپين
آموخته بود .از آنجا كه نهر بي شماري در خلنگزار وجود داشت ،آنها هرگز با كمبود آب مواجه نشدند.
جيل به ياد نوشته هاي كتاب ها افتاد كه مردم در ايام قديم با شكار روزگار خود را مي گذراندند .اما اين
كتاب ها هرگز به اين موضوع اشاره نمي كردند كه پر كردن و تميز كردن پرندگان شكار شده چه كار

52

نارنیا-صندلی نقره ای/کتابخانه دوران اژدها

طوالني ،بدبو و پر دردسري است .چيزي كه آنها را خوشحال مي كرد ،اين بود كه به ندرت غول ها را مي
ديدند .يك غول هم آنها را ديد .اما او فقط خنده ي بلندي سر داد و دنبال كار خود رفت.
حدود روز دهم به جايي رسيدند كه حال و هواي آن سرزمين تغيير مي كرد .آنها به مرز شمالي خلنگزار
رسيدند و از سراشيبي تندي به پايين نگاه كردند .در آنجا سرزمين متفاوت و دلگيرتري ديدند .پشت آنها
منطقه اي بود با كوه هاي بلند ،پرتگاه هايي تاريك و دره هايي سنگي .اين دره ها چنان عميق و باريك
بودند كه كسي نمي توانست عمق آنها را ببيند.
رودخانه هايي كه از دره هاي تنگ جاري مي شدند ،عبوسانه به اعماق سياهي فرو مي رفتند.
پادل گلوم به برف هايي كه تكه تكه و به فاصله در شيب ها وجود داشت ،اشاره كرد و گفت ":در قسمت
شمالي ،برف زيادتري وجود دارد .من كه تعجب نمي كنم".
آنها مدتي آنجا را تماشا كردند و بعد ،به پاي دامنه رسيدند .از آن باال به پايين پرتگاه نگاه كردند؛ به
رودخانه اي كه از غرب به شرق زير پاي آنها جاري بود .اين منطقه از يك طرف با پرتگاه هاي سبز و بي
نور محصور شده بود و از طرف ديگر با تندآب ها و آبشارهاي بسيار كه غرش آن ،زمين و حتي جايي كه
آنها ايستاده بودند را مي لرزاند.
پادل گلوم گفت ":خوبي اش اين است كه اگر از پرتگاه سقوط كنيم ،گردن مان مي شكند .اين طوري از
غرق شدن در رودخانه در امان هستيم".
ناگهان اسكراب گفت ":درباره ي آن چه مي گويي؟" و به پل چوبي بزرگي كه در سمت چپ آنها قرار
داشت ،اشاره كرد .همگي به آنجا نگاه كردند .پلي بزرگ و تك قوس بود كه دو طرف پرتگاه را به هم
وصل مي كرد .تاج قوس آن ،خيلي باال در نوك هاي صخره ها قرار داشت و مانند گنبد كليساي "سنت
پل" بود.
جيل گفت ":اين بايد پل غول ها باشد".
پادل گلوم گفت ":به احتمال زياد اين يك پل واقعي نيست و سحر و افسون است .ما نبايد گول ظاهر
فريبنده ي آن را بخوريم .فكر مي كنم تله اي در كار باشد و همين كه به وسط آن برسيم دود بشود و به
هوا برود".
اسكراب گفت ":تو را به خدا آيه ي ياس نخوان .چرا نبايد يك پل واقعي باشد؟"
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پادل گلوم گفت ":به نظر تو غول هايي كه ما ديديم ،عقل و شعور ساختن چنين پلي را دارند؟"
جيل گفت ":شايد اين پل را غول هاي ديگري ساخته باشند؛ منظورم غول هايي است كه صدها سال قبل
زندگي مي كردند و خيلي باهوش تر از غول هاي امروزي بودند .ممكن است پل به دست همان هايي
ساخته شده باشد كه شهر غول ها را كه ما در جست و جوي آن هستيم ساخته اند .اين نشان مي دهد
كه ما نشانه ي درستي را پيدا كرده ايم .پل قديمي ما را به شهر قديمي راهنمايي مي كند".
اسكراب گفت ":آفرين پل! درست است .بايد اين طور باشد .ادامه مي دهيم ".بنابراين ،آنها برگشتند و به
سمت پل رفتند .پل به حد كافي مطمئن و محكم به نظر مي رسيد .سنگ هاي بزرگ به وسيله ي سنگ
تراشان ماهر به شكل مربع در آمده بودند؛ هر چند حاال در حال شكستن و خرد شدن بودند .ستون ها
ظاهرا با نوعي كنده كاري زيبا و پر نقش پوشيده شده بودند كه حاال فقط بقايايي از آن به جا مانده بود؛
چهره ها و نقش هاي در حال فرو ريختن از غول ها ،مينوتورها ،37اختاپوس هاي ده پا ،هزارپا و خدايان
ترسناك .پادل گلوم هنوز اطمينان نداشت اما رضايت داد كه همراه بچه ها از پل رد شود.
باال رفتن به سمت تاج قوس پل طوالني و طاقت فرسا بود .در خيلي جاها سنگ هاي بزرگ افتاده بودند و
شكاف هاي وحشتناكي باقي مانده بود كه مي شد از ميان آن پايين را نگاه كرد .رودخانه ي كف آلود ،زير
پاي آنها جريان داشت و عقابي در آن پايين پرواز مي كرد .باالتر كه رفتند ،سرما بيشتر شد .باد ،طوري
مي وزيد كه پل را تكان مي داد و آنها به سختي مي توانستند تعادل شان را حفظ كنند.
وقتي به آن باال رسيدند و از دامنه ي پل عبور كردند ،به كوره راهي رسيدند كه به قلب كوهستان ها
كشيده مي شد و شبيه باقي مانده ي جاده ي باستاني غول ها بود.
بسياري از سنگفرش ها از بين رفته و از ميان آنها علف روييده بود.
پادل گلوم گفت ":ادامه بدهيد .مستقيم به جلو برويد .مطمئن باشيد كساني را كه در بين راه مي بينيد،
دوستان شما نخواهند بود و نبايد كاري كنيد كه فكر كنند از آنها ترسيده ايد".
در اين لحظه آنها روي علف ها ايستاده بودند و دو غريبه به آنها نزديك مي شدند .يكي از آنها شواليه اي
بود كه سالح كامل داشت و نقاب كالهخودش پايين بود .زره و اسب او سياه بودند .نه روي سپرش نقش
و طرحي بود و نه پرچمي روي نيزه اش داشت .ديگري بانويي بود سوار بر اسبي سفيد؛ اسبي چنان
دوست داشتني كه آدم مي خواست بيني او را ببوسد و حبه قندي به او بدهد .بانويي كه روي زين يك
ﻥﺱﺍﻥﺍﺱﺕ.
ﻥیﻡ ﺩیگﺭ ﺍ
یﻡی ﺍﺯ ﺁﻥ گﺍﻭ ﻭ
ﻥﻭﻉی ﺝﺍﻥﻭﺭکﻩﻥ
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وري نشسته بود ،لباس بلند سبز چشمگيري پوشيده بود كه باد لبه هاي آن را حركت مي داد .او حتي از
آن اسب هم دوست داشتني تر بود .بانو با صدايي به شيريني صداي پرندگان آوازخوان گفت ":روز به خير
مسافر ...رران  "...و حرف "ر" را به طرز مطبوعي كشيد ":شما مسافراني جوان هستيد كه در چنين مسير
سخت و ناهمواري گام بر مي داريد".
پادل گلو خيلي رسمي و با احتياط گفت ":ممكن است اين طور باشد خا  ...خانم".
جيل گفت ":ما در جست و جوي شهر ويرانه ي غول ها هستيم".
بانو گفت ":شهر وير...انه...؟ در جست و جوي جاي عجيبي هستيد .وقتي آنجا را يافتيد مي خواهيد چه
بكنيد؟"
جيل شروع كرد كه بگويد ":ميخواهيم  "...كه پادل گلوم حرف او را قطع كرد ":ببخشيد خانم .ما ،شما و
دوست تان را نمي شناسيم – آدم ساكتي است ،يك مرد جوان خاموش .اين طور نيست؟  -شما هم ما را
نمي شناسيد .پس درست نيست از كار و بار خود با غريبه ها صحبت كنيم".
زن خنديد؛ باشكوه ترين و خوش صدا ترين خنده اي كه مي توان تصور كرد و گفت ":خب بچه ها ،شما
يك راهنماي خردمند و موقر با خود داريد .فكر مي كنم هيچ كدام از راهنمايي هاي او بد نباشد .من
اغلب نام ويرانه ي شهر غول ها را شنيده ام ،اما هرگز با كسي كه اين راه را به من نشان بدهد ،رو به رو
نشده ام .اين را به بورگ و قصر هارفانگ ،38جايي كه غول هاي نجيب ساكن هستند ،مي رود.آنها به
همان اندازه متمدن و آرام و مودب هستند كه اتينزمورها ،نادان ،وحشي و درنده خويند .در هارفانگ،
ممكن است كه شما چيز زيادي در مورد شهر ويرانه نشنويد ،اما بي شك خانه هاي اجاره اي خوب با
مهمان خانه دارهاي مهربان و مهمان نواز را خواهيد يافت .عاقالنه است كه زمستان را آنجا بمانيد يا
حداقل چند روزي را در آنجا استراحت كنيد .شما آنجا حمام هاي بخار ،رختخواب هاي نرم و آتشدان
هاي روشن خواهيد داشت و روزي چهار بار روي ميز خود كباب و غذاهاي پخته شده و شيريني خواهيد
ديد".

Harfang
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اسكراب فرياد زد ":آخ جون! به اين همه چيزهاي دوست داشتني فكر كن و به خواب دوباره در
رختخواب".
جيل گفت ":بله و داشتن حمامي گرم .فكر مي كني بگذارند كه آنجا بمانيم؟"
پادل گلوم گفت ":ما آنها را نمي شناسيم ،مي فهميد؟"
زن پاسخ داد ":كافي است به آنها بگوييد كه بانوي سبزپوش 39سالم رساند .و دو بچه جنوبي زيبا را براي
جشن پاييزي فرستاد".
جيل و اسكراب گفتند ":اوه ،خيلي ممنون .خيلي خيلي متشكريم!"
زن گفت ":بايد قبل از تاريك شدن هوا خودتان را به آنجا برسانيد ،چون آنها دروازه را مي بندند و هر
چقدر هم در بزنيد ،در را باز نخواهند كرد".
بچه ها دوباره از او تشكر كردند .زن براي آنها دست تكان داد .پادل گلوم كاله نوك دار خود را برداشت و
خيلي رسمي تعظيم كرد .بعد شواليه ي خاموش و بانو ،اسب هاي خود را به حركت در آوردند و به سمت
پل رفتند .صداي تق تق بلندي از سم اسب ها بر مي خاست.
پادل گلوم گفت ":حاضرم جانم را بدهم تا بدانم او از كجا مي آيد و به كجا مي رود .اين بانو از آنها نيست
كه در وسط سرزمين دور افتاده ي غول ها بشود انتظار ديدنش را داشت ،مگر نه؟ شرط مي بندم عاقبت
خوشي ندارد".
اسكراب گفت ":اوه ،بي معني حرف مي زني .فكر مي كنم به همين سادگي بود كه ديديم .تازه به جاي
اين حرف ها به غذاهاي داغ و اتاق گرم فكر كن .اميدوارم هارفانگ از اينجا خيلي دور نباشد".
جيل گفت ":نظر من هم همين است .به نظرت اسب و لباس او فاخر نبود؟"
پادل گلوم گفت ":با اين حال ،من دوست داشتم بيشتر در مورد او مي دانستيم".
جيل گفت ":مي خواستم همه چيز را درباره ي خودش بپرسم ،اما چگونه مي توانستم اين كار را بكنم
وقتي تو اجازه ندادي چيزي درباره ي خودمان به او بگويم؟"
اسكراب گفت ":درست است .تو چرا آن قدر رسمي و خشك بودي؟ آنها را دوست نداشتي؟"
پادل گلوم گفت ":آنها كدام بودند؟ من فقط يك نفر را ديدم".
Green Kirtle
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جيل پرسيد ":تو آن شواليه را نديدي؟"
پادل گلوم گفت ":نه .من فقط يك دست زره ديدم .چرا او حرف نمي زد؟"
جيل گفت ":من فكر مي كنم خجالت مي كشيد .يا فقط مي خواست به زن نگاه كند و صداي دوست
داشتني او را بشنود .مطمئنم اگر من هم جاي او بودم ،همين كار را مي كردم".
پادل گلوم گفت ":من فكر مي كردم كه اگر نقاب كاله را باال مي زديد و به داخل آن نگاه مي كرديد،
واقعا چه مي ديديد؟
اسكراب گفت ":ولش كن .آخر به جز يك مرد چه چيزي مي توانست داخل آن باشد؟"
پادل گلوم با شوخي ترسناكي گفت ":مثال يك اسكلت ".بعد اضافه كرد ":شايد هم هيچ چيز .منظورم
چيزي است كه نمي شود ديد؛ يك مرد نامرئي".
جيل لرزيد و گفت ":واقعا كه! پادل گلوم ،جدا تو افكار بسيار وحشتناكي داري .چطور به اين چيزها فكر
مي كني؟"
اسكراب گفت ":ولش كن .او هميشه نيمه ي خالي ليوان را مي بيند و منتظر اتفاقات بسيار وحشتناك
است .هميشه هم اشتباه مي كند .بياييد به آن غول هاي نجيب فكر كنيم و تا آنجا كه ممكن است ،به
سرعت خود را به هارفانگ برسانيم .كاش مي دانستم تا آنجا چقدر راه است".
و اين اولين اختالف جدي آنها بود .پادل گلوم اعتقاد داشت كه آنها نبايد به هارفانگ بروند ،چرا كه نمي
داند ايده ي يك غول نجيب تا چه حد ممكن است درست باشد .در ضمن در نشانه هاي اصالن چيزي در
مورد دوستي با غول هاي نجيب گفته نشده است .از طرف ديگر ،بچه ها كه باد و باران و خوردن مرغ
هاي الغر برشته شده روي آتش و خوابيدن روي زمين سرد و سخت ،خسته شان كرده بود ،براي رفتن به
هارفانگ اصرار مي كردند .سرانجام پادل گلوم موافقت كرد ،اما فقط به يك شرط .انها بايد به او قول مي
دادند كه به غوالن نجيب نگويند از نارنيا آمده اند يا آنكه در جست و جوي شاهزاده ي گمشده هستند.
بچه ها قول دادند و همگي به راه افتادند.
بعد از گفت و گو با آن زن ،بر خالف تصور آنها وضع به دو دليل بدتر شد ،اول اينكه راه رسيدن به
هارفانگ خيلي سخت بود .جاده از ميان دره هاي تنگ بي انتها پايين مي رفت و باد شمالي با بي رحمي
مي وزيد و به صورت آنها مي خورد .هوا سرد بود و چيزي براي سوزاندن و گرم شدن پيدا نمي شد .نه
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خلنگزاري بود و نه گودال هاي كوچكي كه بتوان به آن پناه برد .تمام زمين سنگالخ بود .سنگالخ ها
پاهاي شان را در روز زخم مي كرد .شب ها هم اين زخم ها زق زق مي كرد و امانشان را مي بريد.
دوم اينكه چيزهايي كه آن زن با عالقه مندي تمام در مورد هارفانگ مي گفت ،روي بچه ها اثر بدي
گذاشته بود .آنها نمي توانستند به هيچ چيز فكر كنند ،جز رختخواب و حمام و غذاهاي گرم و اينكه
چقدر خوب است كه به آنجا برسند .آنها ديگر درباره ي اصالن يا شاهزاده ي گمشده حرف نمي زدند.
جيل هم از عادت خود در مورد تكرار نشانه ها دست كشيده بود .ابتدا او به خودش مي گفت كه خيلي
خسته شده و بعدا اين كار را مي كند ،اما به زودي همه چيز را در اين باره فراموش كرد .هر چند ممكن
است شما فكر كنيد كه فكر كردن به هارفانگ و رسيدن در زمان مناسب به آنجا آنها را خوشحال خواهد
كرد ،ولي در واقع چنين فكري دل آنها را بيشتر به حال خودشان سوزاند و با هم ،به خصوص با پادل
گلوم ،بداخالق و پرخاشگر شدند.
باالخره بعد از ظهر يك روز ،به محلي رسيدند كه يك دشت صخره اي دلتنگ كننده پيش روي شان قرار
داشت و دورتر پشت آن ،كوه هايي با قله هاي پر برف بود .اما بين آنها و كوه ها تپه اي كوتاه با قله اي
پهن و بي نظم قرار داشت.
جيل فرياد زد ":نگاه كنيد ،نگاه كنيد ".و به نورهايي كه از پشت تپه ي مسطح ديده مي شدند ،اشاره
كرد .نورها ،نه نور ماه بودند و نه نور آتش ،بلكه يك رشته نور مسرت بخش بودند كه از پشت پنجره هاي
روشن سوسو مي زدند .اگر شما هم يك هفته روز و شب در بياباني سرد و خشك به سر نبرده باشيد به
سختي مي توانيد حاالت آنها را درك كنيد.
جيل و اسكراب با خوشحالي و صدايي پر هيجان فرياد زدند ":هارفانگ".
پادل گلوم با صدايي كسل كننده و دلتنگ تكرار كرد ":هارفانگ ".بعد اضافه كرد ":سالم غازهاي
وحشي" و كمان خود را از شانه پايين آورد .كمي بعد با يك غاز چاق برگشت .ديروقت بود و آنها بايد تا
صبح صبر مي كردند .خوشبختانه هم غذاي گرم داشتند و هم آتش .شبي گرم تر از آنچه در طول هفته
گذرانده بودند ،در انتظارشان بود .بعد از خاموشي آتش ،شب به طور گزنده اي سرد شد .وقتي آنها صبح
روز بعد بيدار شدند پتوهاي شان يخ بسته بود و سنگيني مي كرد .جيل پاهاي خود را به زمين كوبيد و
گفت ":مهم نيست ،امشب حمام گرم داريم".
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فصل 7
تپه ي خندق هاي عجيب
نمي شد انكار كرد كه روز سختي بود .باالي سر ،آسمانِ بي آفتاب ،در ميان ابرهايي قرار داشت كه از
سنگيني برف خفه شده بودند و زير پا ،يك جنگل سياه بود .انگار بادي كه مي وزيد ،مي خواست پوست
آدم را غِلِفتي بكند .وقتي آنها به دشت رسيدند ،متوجه شدند كه اين قسمت جاده ي قديمي خيلي خراب
تر از آن قسمت هايي است كه قبالً ديده اند .آنها بايد از سر راه خود سنگ هاي شكسته ي بزرگ را كنار
مي زدند و از ميان قلوه سنگ هاي ساييده شده جلو مي رفتند .راه ،سخت و ناهموار بود و پاها مجروح .به
هر حال سعي مي كردند جلوتر بروند .هوا سردتر از آن بود كه بشود توقف كرد.
حدود ساعت ده اولين دانه هاي ريز برف با تنبلي پايين آمدند و روي بازوي جيل نشستند .ده دقيقه بعد،
برف ها درشت تر شدند و با سرعت بيشتري باريدند .چيزي نگذشته بود كه زمين به طور قابل توجهي
سفيد شد .نيم ساعت بعد بوران شروع شد؛ طوري كه مسافران به سختي جلوي خود را مي ديدند .آنها
حتي براي ديدن چند قدم جلوتر خود ،مجبور بودند چشمان شان را تنگ كنند .الزم به گفتن نيست كه
با هم حرف نمي زدند.
وقتي به پاي تپه رسيدند ،يك نگاه كلي به اطراف انداختند .همه جا پر از سنگ بود؛ سنگ هايي كه اگر با
دقت به آنها نگاه مي كرديد ،چهارگوش و مربعي شكل بودند .البته هيچ كس به آنها نگاه نكرد .چون
همگي به برآمدگي سنگي كه در مقابل شان بود و راه آنها را مسدود مي كرد ،متمركز شده بودند .اين
برآمدگي حدود دو سه متري ارتفاع داشت .پادل گلوم با پاهاي بلندش روي آن پريد و به ديگران كمك
كرد تا باال بيايند .اين كار براي بچه ها – البته نه براي پادل گلوم – خيلي سخت بود .چون برف كامال لبه
ي برآمدگي را پوشانده بود.
بعد آنها يك صعود سخت داشتند .جيل يك بار افتاد .حدود صد متر ،زمين خيلي صاف و مسطح بود و
بعد به برآمدگي دوم مي رسيدند .چهار تا از اين برآمدگي هاي طاقچه مانند با فاصله هاي نامنظم وجود
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داشت .وقتي آنها خود را از برآمدگي چهارم با كوشش و تقال باال كشيدند ،به باالي آن تپه ي مسطح
رسيدند.
تا اين زمان ،شيب تا حدودي براي آنها مانند يك سرپناه عمل مي كرد ،اما در اينجا مقابل وزش كامل باد
بودند .جلگه كامال در نوك قله پهن شده بود و از آن فاصله ،بسيار غريب به نظر مي رسيد .برف اكثر نقاط
جلگه را كامال پوشانده بود .بعضي جاها سطح زمين تقريبا به ليزي و صافي يخ شده بود .اما آنچه كار را
بدتر مي كرد ،موانعي از خاكريزها و تپه هاي عجيب بود كه گاهي اوقات ،زمين را به مربع ها و مستطيل
ها تقسيم مي كرد .هر كدام شان بين دو تا پنج متر ارتفاع و حدود دو متر ضخامت داشتند .آنها مجبور
بودند از تمام آنها باال بروند.
در سمت شمال ،كپه هاي برف عمق گودال ها را پوشانده بود و آنها بعد از هر صعود ،داخل توده ي برف
مي افتادند و خيس مي شدند.
در اين جدال ،جيل در جلو مي رفت .سرش را پايين انداخته بود و دستان بي حسش را داخل شنل فرو
برده بود .او نگاهي كلي به چيزهاي غير عادي ديگري كه در آن جلگه ي وحشتناك بود ،انداخت؛
چيزهاي در سمت راست او كه مبهم به نظر مي رسيدند و شبيه لوله ي دودكش كارخانه ها بودند .در
سمت چپش يك صخره ي عظيم بود كه از هر صخره اي راست تر به نظر مي رسيد .اما او اصال به آن
توجهي نكرد .حتي به آن فكر هم نكرد .به تنها چيزي كه فكر مي كرد ،دست ها ،بيني ،چانه و گوش هاي
سردش بود و حمام و غذاي گرم در هارفانگ .ناگهان سرخورد ،حدود سه متر لغزيد و در نهايت وحشت
خود را داخل شيار باريكي يافت كه به نظر مي رسيد در همان لحظه در مقابل او ظاهر شده است .حدود
نيم ثانيه بعد ،او به ته آن رسيده بود .به نظر مي رسيد آنجا يك نوع خندق يا شيار با حدود يك متر و
نيم پهنا بود .با اينكه از اين سقوط شوكه شده بود ،تقريبا اولين چيزي كه متوجه شد ،خالصي از وزش
باد بود .چون ديوارهاي خندق بلندتر از قد او بودند .بعد از آن طبيعتا صورت هاي نگران اسكراب و پادل
گلوم را ديد كه از آن باال نگاهش مي كردند.
اسكراب فرياد زد ":جيل ،زخمي شده اي؟"
پادل گلوم فرياد زد ":بعيد نيست كه هر دو پايش شكسته باشد".
جيل ايستاد و گفت كه سالم است ،ولي بايد كمك كنند تا از آنجا بيرون بيايد.
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اسكراب پرسيد ":تو توي چه افتاده اي؟"
جيل گفت ":نوعي خندق يا ممكن است يك نوع آبراه يا چيزي مثل اين باشد كه مستقيم جلو مي رود".
اسكراب گفت ":بله و عجيب اين است كه درست به سمت شمال مي رود .فكر مي كنم بايد نوعي جاده
باشد .ما آن پايين مي توانيم از اين باد موذي در امان باشيم .كف آن برف زيادي است؟"
"نه .خيلي كم است .فكر مي كنم برف فقط آن باال مي بارد.
"آن دورتر چه خبر است؟"
جيل گفت ":كمي صبر كنيد .بروم و ببينم ".بلند شد و داخل خندق به راه افتاد ،اما قبل از آنكه خيلي
دور شود ،ناگهان خندق به سمت راست پيچيد و او با فرياد اين خبر را به آنها داد .اسكراب پرسيد ":خب،
بعد از پيچ چه خبر است؟"
حاال جيل نسبت راه هاي پرپيچ و خم و جاهاي تاريك زيرزميني يا شبه زيرزمين ،همان احساسي را
داشت كه اسكراب در مورد لبه ي صخره ها داشت .جيل اصال قصد نداشت به تنهايي به آن طرف برود؛ به
خصوص وقتي فرياد پادل گلوم را پشت سرش شنيد كه مي گفت ":پل ،مراقب باش .ممكن است اين راه
به غار يك اژدها برسد و يا يك غول .شايد هم آنجا پر از كرم هاي خاكي غول پيكر يا سوسك هاي غول
پيكر باشد ".جيل شتابان برگشت و گفت ":فكر نمي كنم اين راه به جايي برود".
اسكراب گفت ":خيلي خوشحالي مي شوم بيايم و نگاهي بيندازم .مي خواهم بدانم منظورت از اين كه به
جايي نمي رود ،چيست ".بعد ،روي لبه ي خندق نشست – حاال آن قدر خيس بودند كه از خيس شدن
بيشتر ،ترسي نداشته باشند – و به داخل خندق پريد .او جيل را كنار زد و راه افتاد .جيل مطمئن بود كه
اسكراب مي داند او ترسيده است ،پس با احتياط به دنبالش رفت؛ هر چند ،معلوم بود كه اين يك بازرسي
نا اميد كننده است .آنها به سمت راست گردش كردند و بعد مستقيم ،چند گامي برداشتند .به يك دو
راهي رسيدند كه بايد يكي را انتخاب مي كردند .دوباره مستقيم به جلو و بعد چرخش تندي به راست.
اسكراب به پيچ سمت راست خيره شد و گفت ":بي فايده است .دوباره ما را به سمت غرب مي برد".
او به سمت جلو رفت .اما به يك پيچ رسيد .ديگر شانسي براي انتخاب مسير نداشتند ،چون خندق به بن
بست رسيد.
اسكراب غر زد ":بد شد ".جيل فرصت را براي برگشت به محل اوليه از دست نداد .وقتي آنها به همان
محلي كه جيل سقوط كردده بود رسيدند ،پادل گلوم بدون زحمت با دستان بلندش آنها را بيرون كشيد.
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اما در ان باال ،باز هم شرايط وحشتناكي داشتند .آن پايين ،در گودال آن خندق باريك ،تقريبا يخ گوش
هاي شان آب شده بود .حاال آنها مي توانستند اطراف را واضح تر ببينند ،راحت تر نفس بكشند و بدون
آنكه الزم باشد فرياد بزنند ،با هم صحبت كنند .به طور قطع ،اين بدبختي بود كه باز ،در آن بادي كه
انسان را خشك مي كرد ،قرار بگيرند .بدتر از همه زماني بود كه پادل گلوم براي حرف زدن انتخاب كرد
":پل ،آيا هنوز هم در مورد آن نشانه ها مطمئن هستي؟ نشانه ي بعدي چيست؟"
پل گفت ":اوه شروع شد ،دردسر نشانه ها! فكر كنم نشانه ي بعدي درباره ي يك نفر بود كه نام اصالن را
بگويد .البته من خيال ندارم اينجا نشانه ها را تكرار كنم".
همان طور كه مي بينيد ،جيل در ترتيب نشانه ها اشتباه كرده بود .چون او از تكرار هر شب نشانه ها
دست برداشته بود .هر چند اگر به مغزش فشار مي آورد ،باز هم مي توانست آنها را به ياد بياورد ،اما مدت
ها بود كه اين كار را انجام نداده بود و حاال مطمئن نبود كه به خوبي و راحتي در هر لحظه بدون فكر
كردن آنها را به زبان بياورد .سوال پادل گلوم او را نگران كرد .چون از دست خودش ناراحت بود كه چرا
كامال گفته هاي شير را درك نكرده و آن را انجام نداده است .اين ناراحتي با خستگي و هواي خيلي سرد
بيشتر شد و باعث شد كه بگويد ":دردسر نشانه ها ".شايد او اصال چنين منظوري نداشت.
پادل گلوم گفت ":آه .آن بعدي بود ،نبود؟ حاال نمي دانم درست مي گويي يا نه؟ همه راقاطي كرده اي.
تعجبي ندارد .اين تپه ،چشم من را گرفته ،اين محل مسطح كه روي آن هستيم ،ارزش آن را دارد كه
توقف كنيم و نگاهي به آن بيندازيم .متوجه شده ايد كه "...
اسكراب گفت ":خداي من! حاال زماني است كه بايستيم و به منظره ها نگاه كنيم؟ تو را به خدا بيا
برويم".
جيل اشاره اي كرد و فرياد زد ":نگاه كنيد ،نگاه كنيد ،نگاه كنيد ".همه برگشتند ،آنجا راهي به سمت
شمال ديده مي شد .مقداري باالتر از زمين مسطحي كه روي آن ايستاده بودند ،خطي از نور نمايان بود؛
خيلي واضح تر از آنچه قبال ديده بودند .آنها پنجره بودند .پنجره هاي كوچك تر اين فكر خوشايند را
تداعي مي كرد كه آنجا اتاق هاي خواب هستند و پنجره هاي بزرگ تر اين فكر را كه بايد سالن هاي
بزرگ با آتش روشن شعله ور در اجاق باشند و فكر سوپ داغ يا راسته ي گوساله خوشمزه كه از آنها بخار
بلند مي شود.
اسكراب با هيجان گفت ":هارفانگ".
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پادل گلوم گفت ":عالي است! اما مي خواستم بگويم كه "...
جيل حرف او را قطع كرد و گفت ":ساكت شو .نبايد وقت را هدر بدهيم .يادت نيست آن زن گفت كه در
را زود مي بندد .ما بايد به موقع به هارفانگ برويم .بايد ،بايد برويم .ما اگر چنين شبي پشت در بمانيم مي
ميريم".
پادل گلوم شروع كرد ":ولي هنوز كه واقعا شب شروع نشده ،شده؟
هر دو بچه با هم گفتند ":برويم ".با نهايت سرعتي كه مي توانستند در آن زمين لغزنده به سمت نور
پيش رفتند .مارش ويگل به دنبال آنها مي رفت و هنوز حرف مي زد .بچه ها دوباره راه خود را به سختي
در ميان باد ادامه دادند .آنها حتي اگر مي خواستند هم نمي توانستند حرف هاي او را بشنوند .بچه ها به
رختخواب و حمام و نوشيدني هاي گرم فكر مي كردند و در فكر رسيدن به هارفانگ بودند .چون اگر دير
مي رسيدند ،باز بايد شب را در آن شرايط غير قابل تحمل سپري مي كردند .با وجود عجله ي آنها عبور از
نوك آن تپه ي پهن مدت زيادي طول كشيد .حتي بعد از عبور از آنجا ،مجبور بودند از چندين صخره
پايين بروند .بعد از ساعت ها تالش ،سرانجام خود را به پايين تپه رساندند و هارفانگ را ديدند .هارفانگ
روي پرتگاه بلندي قرار داشت .علي رغم برج هاي زيادش ،بيشتر شبيه يك خانه ي خيلي خيلي بزرگ
بود تا يك دژ.
مشخص بود كه غول هاي نجيب از هيچ حمله اي نمي ترسند .پنجره هاي روي ديوارها كامال نزديك به
زمين بود .همچنين درهاي عجيب كوچكي در گوشه و كنار آنجا وجود داشت كه ورود و خروج را بدون
عبور از ميان حياط ،آسان مي كرد .اين موضوع جان تازه اي به اسكراب و جيل بخشيد .اين درها باعث
مي شد كه آن محل ،دوستانه تر جلوه كند و كمتر ترس آور به نظر برسد.
ابتدا ارتفاع و شيب تند پرتگاه آنها را ترساند ،اما بالفاصله متوجه شدند كه از سمت چپ راهي براي
رسيدن به قلعه وجود دارد.
بعد از آن همه راه ،صعود وحشتناكي بود .جيل تقريبا از پا افتاد و اسكراب و پادل گلوم در صد متر آخر
ناچار شدند به او كمك كنند .باالخره آنها مقابل دروازه ي دژ رسيدند .دروازه بود.
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آدم هر قدر هم كه خسته باشد ،وقتي بخواهد وارد دژ غول ها شود ترس برش مي دارد .پادل گلوم با
وجود تمام اخطارهاي قبلي اش در مورد هارفانگ ،نشان داد كه خيلي شجاع است .او گفت ":حاال قدم
هاي محكم برداريد و حتي اگر مي ترسيد ترس خود را نشان ندهيد .ما با آمدن به اينجا احمقانه ترين
كار دنيا را انجام داده ايم ،اما حاال كه اينجا هستيم بايد به بهترين شكل شهامت خود را نشان دهيم".
پادل گلوم با اين حرف شلنگ تخته برداشت و خودش را به زير طاق دروازه رساند .از آنجا با كمك
انعكاس صدايش بهتر مي توانست صحبت كند .او ايستاد و با تمام توانش صدا زد ":هو ،باربر ،مهمانان در
جست و جوي اتاق كرايه هستند ".وقتي كه منتظر كسي بود كه بيايد ،كالهش را برداشت و توده برفي را
كه روي لبه ي پهن آن جمع شده بود ،تكاند .اسكراب در گوش جيل گفت ":او ممكن است آيه ي ياس
باشد ،اما خيلي جسور و پر دل و جرات است".
دري باز شد ،نوري دلچسب به بيرون تابيد و دربان ديده شد .جيل لبانش را از ترس گزيد تا جيغ نزند.
اين غول ،كامال عظيم الجثه نبود .تقريبا از يك درخت سيب بلندتر بود ،اما نه به بلندي يك تير تلگراف.
او يك نيم تنه ي چرمي به تن داشت كه با صفحه هاي فلزي دگمه مانندي كه روي آن دوخته بودند،
شبيه زره شده بود .زانوهايش برهنه و پر مو بودند و چيزهايي شبيه مچ پيچ روي ساق هايش بسته بود.
او همان طور كه به پادل گلوم خيره شده بود ،پرسيد ":شما ديگر چه جور موجودي هستيد؟"
جيل ته مانده ي دل و جراتش را جمع كرد و فرياد زد ":خواهش مي كنم .بانوي سبزپوش به پادشاه غول
هاي نجيب سالم رساند و ما دو بچه ي جنوبي و اين مارش ويگل را كه نام او پادل گلوم است ،را براي
جشن پاييزي فرستاد".
دربان گفت ":او ،هو ،حاال قضيه فرق مي كند .داخل شويد موجودات كوچولو ،داخل شويد .بهتر است شما
داخل شويد تا من پيام را به اعليحضرت برسانم ".بعد ،با كنجكاوي به بچه ها نگاه كرد و گفت ":صورت
كبودها ،من نمي دانستم شما اين رنگي هستيد .براي من مهم نيست .اما فكر كنم به چشم همه قشنگ
هستيد .مي گويند سوسك ها از سوسك هاي ديگر خوش شان مي آيد".
جيل گفت ":ما واقعا اين رنگي نيستيم ،صورت ما از سرما كبود شده".
دربان گفت ":پس داخل شويد و خود را گرم كنيد .داخل شويد ميگوهاي كوچولو!"
آنها به دنبال او وارد شدند .در بزرگ با صداي وحشتناكي پشت سرشان بسته شد .آنها فراموش كرده
بودند كه چقدر مشتاق ديدن اين چيزها و به خصوص آتش بودند؛ آتشي كه به نظر مي رسيد از بركت
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چهار يا پنج درخت كامل زبانه مي كشد .آنجا به قدري گرم بود كه نمي توانستند تا يك متري آتش
نزديك شوند .آنها تا آن حد كه بتوانند گرماي آن را تحمل كنند ،نزديك آتش ولو شدند و با آسايش ،آه
هاي بلندي كشيدند.
دربان به غول ديگري كه ته اتاق نشسته بود و با چشماني از حدقه در آمده ،به تازه واردها نگاه مي كرد،
گفت ":جوانك ،با اين پيام به سرعت به مجلس برو!"
بعد گفته هاي جيل را برايش تكرار كرد .غول جوان ،آخرين نگاهش را انداخت و با شليك خنده اي بلند
و زشت ،اتاق را ترك كرد.
دربان به پادل گلوم گفت ":خب قورباغه اي ،به نظر مي رسد كه تو مي خواهي سرحال باشي".
بعد يك بطري سياه كه شبيه بطري پادل گلوم بود ،اما بيست بار بزرگتر از آن بود را برداشت و گفت
":صبر كن ،صبر كن .ببينم .من نمي توانم به تو يك فنجان بدهم ،چون در آن غرق مي شوي .بگذار
ببينم ،اين نمكدان بايد درست همان چيزي باشد كه تو نياز داري".
وقتي غول آن را روي زمين گذاشت بچه ها انتظار داشتند پادل گلوم به خاطر عدم اعتماد به غول هاي
نجيب آن را نپذيرد ،اما او اين كار را نكرد .فقط غرغر كرد ":براي فكر كردن به ابزار خشنودي يا عدم
خشنودي دير شده ،چون ما داخل هستيم و در هم پشت سرمان بسته شده است ".بعد ،نوشيدني را بود
كرد و گفت ":بويش عالي است! بهتر است از مزه اش هم مطمئن شوم ".و يك جرعه از آن را نوشيد
":مزه اش هم عالي است .اما ممكن است اين يك جرعه اين طوري باشد .بگذاريد دوباره امتحان كنم".
و اين بار مقدار بيشتري چشيد و گفت ":آه ،همه اش مثل هم است ".جرعه اي ديگر سر كشيد و سر
كشيد و آن را تمام كرد .لبانش را ليسيد و به بچه ها گفت ":مي فهميد ،اين براي چشيدن است .اگر من
منفجر مي شدم و دود مي شدم و باال مي رفتم يا تبديل به يك مارمولك مي شدم يا چيزي ديگر ،شما
مي فهميديد كه نبايد چيزهاي ديگري را كه به شما تعارف مي كنند ،بخوريد ".غول كه از دور صداي
پادل گلوم را شنيده بود چيزي زير لب گفت و بعد قاه قاه خنديد و گفت ":عجب قورباغه اي! تو يك
مردي .مي بينم كه تمامش كردي".
پادل گلوم با صدايي كه تا اندازه اي نا مفهوم بود پاسخ داد ":آدم نه ،قورباغه هم نه ،مارش ويگل!"
در اين لحظه در پشت سر آنها باز شد و غول جوان به داخل آمد و گفت ":بايد فوري به اتاق تشريفات
برويد".
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بچه ها بلند شدند ،اما پادل گلوم همانطور نشسته بود ،او حركتي نكرد.
گفت ":مارش ويگل ،يك مارش ويگل خيلي محترم .مارش محترم ويگل".
دربان گفت ":راه را به آنها نشانده بده ،جوان .بهتر است قورباغه را با خودت ببري .او بيش از اندازه
نوشيد".
پادل گلوم گفت ":هيچ مشكلي ندارم .قورباغه نه .هيچ نشاني از قورباغه در من نيست .من يك ويگل
محترم هستم .ويگل ترم".
اما غول جوان كمر او را گرفت ،بلندش كرد و به بچه ها اشاره كرد كه دنبالش بروند .آنها از حياط عبور
كردند .پادل گلوم در مشت غول جوان به طور نا مفهومي اعتراض مي كرد و در هوا دست و پا مي زد.
حاال خيلي شبيه قورباغه به نظر مي رسيد.
اما آنها وقتي نداشتند كه به اعتراض آنها گوش دهند ،چون خيلي زود وارد درگاه بزرگ دژ شدند.
قلب هر دو آنها سريع تر از قبل مي تپيد .بعد از آن كه با سر و صدا از چندين راهرو عبور كردند ،به دنبال
يورتمه رفتن هاي غول جوان ،خود را در يك اتاق بسيار بزرگ با نورهايي كه روشن و خاموش مي شد،
مي يافتند .در آنجا چراغ ها مي درخشيدند و آتش جرقه زن اجاق كه از سقف آويزان بود ،در گچ بري
هاي طاليي زير سقف انعكاس مي يافت .آن قدر غول در چپ و راست ايستاده بودند كه نمي شد شمرد؛
همه با شنل ها با شكوه و فاخر .روي دو تخت در انتهاي اتاق دو هيكل بزرگ نشسته بودند كه به نظر مي
رسيد بايد شاه و ملكه باشند.
بچه ها حدود شش متر دروتر از تخت ها ايستادند .آنها به طور ناشيانه اي سعي كردند تعظيم بكنند.
غول جوان با دقت و احتياط پادل گلوم را روي زمين گذاشت .پادل ،به حالت نشسته كف زمين قرار
گرفت .حاال با دستان درازش به شكل غير معقولي شبيه يك عنكبوت بزرگ بود.

فصل 8
مجلس هارفانگ
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اسكراب آرام گفت ":پل بفرماييد و حرف هاي تان را بزنيد".
جيل متوجه شد دهانش آنقدر خشك است كه نمي تواند يك كلمه هم حرف بزند و با بي رحمي با سر به
اسكراب اشاره كرد .اسكراب با خودش فكر مي كرد كه هرگز نمي تواند جيل و پادل گلوم را ببخشد .بعد
لبانش را با زبانش تر كرد و رو به پادشاه غول ها با صداي بلند گفت ":با اجازه ي شما آقا ،بانوي سبزپوش
سالم رساند و گفت كه شما مايل هستيد ما در جشن پاييزي شركت داشته باشيم".
شاه و ملكه به هم نگاه كردند ،سرهاي خود را تكان دادند و به شكلي كه جيل خوشش نيامد ،لبخند
زدند .به نظرش شاه از ملكه بهتر آمد .او از بقيه غول ها بهتر به نظر مي رسيد .ملكه خيلي چاق بود .از
چاقي گويي دو تاچانه داشت و يك صورت چاق پودر زده كه اصال به نظر جيل چيز قشنگي نبود .آن هم
وقتي ده مرتبه بزرگتر بود! شاه زبانش را بيرون آورد تا لبانش را بليسد .اين كاري است كه هر كسي مي
كند ،اما زبان او خيلي بزرگ و قرمز بود و به طور غير مترقبه اي بيرون آمد و جيل را حيرت زده كرد.
ملكه گفت ":اوه ،چه بچه هاي خوبي!" جيل بعد از اين حرف فكر كرد كه شايد او هم آدم خوبي باشد.
شاه گفت ":بله درست است .واقعا بچه هاي خوبي اند .ما ورود شما را به كاخ خوشامد مي گوييم .حاال
دست بدهيد ".او دست بزرگش را دراز كرد .او دست هايي خيلي تميز داشت .با انگشترهايي در هر يك از
انگشتان و با ناخن هاي بلند و ترسناك.
شاه به پادل گلوم اشاره كرد و گفت ":خب ،آن چيست؟"
پادل گلوم گفت ":مُشترم ويكل".40
ملكه جيغي كشيد ":اوه ".دامن خود را به دور مچ پايش جمع كرد و گفت ":اوه ،چه چيز وحشتناكي! او
زنده است".
اسكراب با عجله گفت ":عليا حضرت ،او كامال بي آزار است .واقعا! او خيلي خوب است .شما هر چه بيشتر
او را بشناسيد ،بيشتر به او عالقه مند مي شويد .مطمئنم".
اميدوارم اگر بگويم كه جيل در اين لحظه شروع به گريه كرد ،شما در ادامه ي داستان عالقه ي خود را به
او از دست ندهيد .البته جيل دليل خوبي براي اين كار داشت .پاها ،دست ها ،گوش ها و دماغ او هنوز در
حال گرم شدن بودند و برف آب شده از لباس هايش مي چكيد .او در تمام طول روز ،اصال چيزي نخورده
و نياشاميده بود و زانوهايش درد مي كردند ،به طوري كه احساس مي كرد ديگر نمي تواند روي پا
ﻡﺡﺕﺭﻡﻭیگﻝ
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بايستد .به هر حال گريه ي او در آن لحظه از هر چيز ديگر بيشتر به درد خورد .چون ملكه گفت ":خداي
من! بچه ي بيچاره .كار اشتباهي است كه ما ميهمانان مان را اين طوري سر پا نگه داشته ايم .خيلي
سريع آنها را ببريد .غذا و نوشيدني به آنها بدهيد .حمام در اختيارشان بگذاريد .وسايل راحتي آنها را مهيا
كنيد .به اين دختر كوچولو آب نبات چوبي و عروسك و دارو و هر چيزي كه به نظرتان مي رسد بدهيد و
كاري كنيد كه خوشحال شود ".بعد رو به جيل گفت ":گريه نكن دختر كوچولو ،وگرنه وقتي كه جشن
پاييزي برسد ،به هيچ دردي نخواهي خورد".
جيل نيز به اندازه ي من و شما از شنيدن عروسك و اسباب بازي رنجيده خاطر شد .هر چند آب نبات
چوبي و عروسك ممكن است چيزهاي خوبي براي دخترها باشد ،اما او اميدوار بود ملكه چيز بهتري مي
گفت .اين همه حرف هاي احمقانه ملكه نتيجه اي عالي داشت .چون بالفاصله غول هاي نجيب ،اسكراب و
پادل گلوم را با افتخار به اتاق هاي شان راهنمايي كردند .يك نديمه ي غول پيكر هم جيل را به اتاقش
برد.
اتاق جيل به اندازه ي يك كليسا بزرگ بود و به خاطر آتش پر جرقه ،نسبتا دود گرفته بود .فرش قرمز
الكي روي كف اتاق پهن شده بود.
و اين طوري بود كه لحظه هاي خوش جيل شروع شد .او را تحويل پرستار قديمي ملكه دادند كه از نظر
غول ها پيرزني ريزه و خميده بود و از نظر آدم ها يك زن غول آساي كوتاه قد كه وقتي وارد يك اتاق
معمولي مي شد ،به خاطر دوال بودن قامت سرش به باالي در يا سقف نمي خورد .پرستار قابلي بود .گرچه
جيل دلش مي خواست او مرتب زبانش را لوله نكند و نگويد ":اوه ،الال ،چه گلي! يك گل مرواريد" يا
"يك مرغابي آنجاست" و يا "حاال دوباره حالمان خوب مي شود كوچولوي من ".پرستار يك وان حمام
مخصوص غول را پر از آب گرم كرد و كمك كرد تا جيل وارد آن شود .اگر شنا بلد باشيد – كه جيل بلد
بود – شنا كردن در وان چيز لذت بخشي است .حوله هاي غول ها اگرچه كمي زبر و خشن بود ،اما واقعا
دلچسب بود .چون اندازه اش خيلي بزرگ بود.
در واقع نياز نبود كه با آن خودت را خشك كني ،فقط كافي بود جلوي آتش روي آن غلت بزني و كيف
كني.
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بعد از آن ،لباس هاي تميز ،نو و گرم به جيل پوشاند؛ لباس هاي باشكوهي كه كمي براي او گشاد بود ،اما
كامال براي انسان ها دوخته شده بود ،نه براي غول ها .جيل فكر كرد كه حتما اين لباس ها براي آمدن
امثال بانوي سبزپوش دوخته شده و آنها بايد ميهماناني به قد و قامت انسان ها داشته باشند.
به زودي ديد كه درست فكر كرده است ،چون يك ميز و صندلي برايش گذاشته بودند كه با قد و قواره ي
يك انسان بالغ جور در مي آمد .قاشق ها و چنگال ها و كاردها نيز همه اندازه بودند .خيلي لذت بخش
بود كه باالخره با احساس گرمي و تميزي روي صندلي بنشيني و پاهايت را تكان بدهي .البته پاهاي او
هنوز برهنه بود ،اما او از اين كه پاهايش را روي فرش هاي بسيار بزرگ قرار مي داد ،لذت مي برد .چون
پاهايش تا قوزك در پرزهاي فرش فرو مي رفت و اين درست همان چيزي بود كه پاهاي تاول زده و
زخمي اش الزم داشت .غذا سوپ و بوقلمون سرخ كرده ي گرم و پودينگ نرم و شاه بلوط بو داده و مقدار
زيادي ميوه بود.
تنها چيز ناخوشايند ،رفت و آمد پرستار بود .او هر زمان داخل مي شد ،با خودش عروسكي بزرگتر از جيل
يا اسب چوبي چرخداري به اندازه ي يك فيل ،يا طبلي كه شبيه مخزن گاز بود و يك بره ي پشمالو مي
آورد .آنها چيزهاي زمخت و بدساختي بودند و با رنگ هاي بسيار تند كه جيل از نگاه كردن به آنها متنفر
بود .او سعي كرد به پرستار بگويد كه آنها را نمي خواهد ،اما پرستار گفت ":تات تات تات ،مطمئن هستم
وقتي كمي استراحت كردي ،آنها را مي خواهي .تي  ...تي  ...تي! عروسك ناز نازي گرانبها!"
تخت خواب خيلي خيلي بزرگ نبود .مثل تخت بزرگي بود كه ممكن است در يك هتل قديمي شيك
ببينيد .به هر حال در آن اتاق بسيار بزرگ ،خيلي كوچك به نظر مي رسيد .جيل خيلي دوست داشت كه
روي آن ملّق بزند .جيل خواب آلود پرسيد ":خانم ،هنوز هم برف مي بارد؟"
پرستار پاسخ داد ":نه ،حاال تبديل به باران شده .باران همه ي كثافت هاي برف را مي شويد و مي برد.
كوچولوي عزيزم فردا مي تواند برود بيرون و بازي كند ".بعد ،جيل را بلند كرد و در تخت گذاشت و شب
به خير گفت.
هيچ چيزي در دنيا بدتر از اين نيست كه يك پرستار غول آدم را ببوسد .جيل هم همين فكر را مي كرد،
اما پنج دقيقه بعد به خواب رفت .تمام غروب و شب را باران به شدت باريد و خودش را به پنجره هاي دژ
كوبيد .البته جيل هرگز اين صداها را نشنيد ،چون به خواب عميقي فرو رفته بود .بعد ،آخرين ساعت شب
فرا رسيد و چيزي به جز صداي حركت موش ها به گوش نرسيد .در آن ساعت ،جيل خوابي ديد .خواب
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ديد كه در همان خانه بيدار شده و در نور آتش ،اسب چوبي بزرگ با چرخ هايش روي فرش جلو مي آيد.
حاال او شيري به بزرگي يك اسب بود ،شيري كه اسباب بازي نبود ،بلكه يك شير واقعي بود ،درست مثل
شيري كه در كوهستان در آن سوي آخر دنيا ديده بود .بعد ،بوي خوشايند چيزي را حس كرد كه اتاق را
پر كرده بود .اما فكرش درست كار نمي كرد و نمي توانست بفهمد كه آن بوي چيست .اشك هاي سرازير
شده از صورتش بالش را خيس مي كرد .شير به او گفت ":نشانه ها را تكرار كن" و او متوجه شد كه همه
ي آنها را فراموش كرده است .وحشت وجودش را فرا گرفت .اصالن او را به دندان گرفت – مي توانست
نفس و لب هاي شير را حس كند ،اما دندان هايش را نه – و او را به سمت پنجره برد و مجبورش كرد كه
به بيرون نگاه كند .ماه مي درخشيد و با حروف بزرگ در جهان يا در آسمان (او نمي دانست در كدام
يك) نوشته شده بود "زيرِ من "41.پس از آن رويا كمرنگ شد .وقتي جيل بيدار شد ،مدت زيادي از صبح
گذشته بود و اصال به يادش نمي آمد كه چه چيزهايي را در خواب ديده است.
جيل بلند شد ،لباس پوشيد و صبحانه اش را جلوي آتش تمام كرد .در همين موقع پرستار در را باز كرد
و گفت ":دوستان كوچولوي خوشگل آمده اند تا با تو بازي كنند".
پادل گلوم و اسكراب وارد شدند .جيل گفت ":سالم .صبح به خير .حدود پانزده ساعت خوابيدن خنده دار
نيست؟ حال من خيلي بهتر است ،شما چطوريد؟"
اسكراب گفت ":من خوبم ،اما پادل گلوم مي گويد كه سردرد دارد .اوه جالبه .پنجره ي تو سكو دارد .اگر
ما روي آن برويم ،مي توانيم بيرون را نگاه كنيم ".بعد فوري همين كار را كردند .در اولين نگاه ،جيل
گفت ":واقعا وحشتناك است".
خورشيد مي درخشيد .باران تقريبا تمام برف ها را شسته بود و فقط چند كپه برف باقي مانده بود .پايين
ديد آنها ،تپه ي پهن مثل يك نقشه گسترده شده بود؛ تپه اي كه آنها بعد از ظهر ديروز به سختي از آن
خود را باال كشيده بودند .بي ترديد آنجا شهر ويرانه ي غول ها بود .آن طور كه حاال جيل آن را مي ديد،
آرام و خاموش گسترده شده بود .همه جا سنگ فرش بود .در اين ميان جاهايي هم بود كه سنگ فرش
هاي آن از بين رفته بودند .بعضي جاها هم ديوارهاي عظيمي وجود داشت كه ممكن بود باقي مانده اي از
قصرها و معابد غول ها باشد.

Under Me

71

نارنیا-صندلی نقره ای/کتابخانه دوران اژدها

41

تيغه ي يك ديوار با حدود دويست متر ارتفاع هنوز پابرجا ايستاده بود .اين همان چيزي بود كه جيل
ابتدا فكر كرد بايد يك صخره باشد .چيزهايي كه به نظر مي رسيد دودكش هاي كارخانه باشند ،ستون
هاي بسيار بزرگي بودند كه به قطعات نامساوي شكسته شده و قطعات آنها به شكلي روي زمين افتاده
بودند كه انگار درختان سنگي بريده شده ي بزرگي هستند.
برآمدگي هايي كه در سمت شمالي تپه قرار داشتند و آنها از روي آن پايين آمده بودند و آن برآمدگي
هايي كه آنها از سمت جنوبي باال آمده بودند ،در واقع باقي مانده ي پلكاني غول آسا بود .در مركز
سنگفرش ها با حروف بزرگ و سياه نوشته شده بود ":زيرِ من ".سه مسافر با نا اميدي نگاهي به هم
انداختند .اسكراب بعد از سوت كوتاهي فكر همگي را بيان كرد .دومين و سومين نشانه از بين رفته بود.
در اين لحظه ،خوابي كه جيل ديده بود جلوي چشمش رژه رفت .او با صدايي افسرده گفت ":تقصير من
است .من تكرار هر شب نشانه ها را فراموش كرده بودم .اگر به آنها فكر مي كردم ،بايد مي فهميدم كه
اين همان شهر است ،حتي در ميان آن همه برف".
آنها در يك غار طبيعي بودند .ديوارها و سقف ها لبه دار و پر پيچ و تاب بودند و سقف سنگي به سمت
پايين مي آمد .جيل از تاريكي و جاهاي زيرزميني متنفر بود.
پادل گلوم گفت ":من بيشتر تقصير دارم .وقتي كه اين شهر غير معمولي را ديدم ،فكر كردم كه بايد شهر
ويرانه باشد".
اسكراب گفت  ":تو تنها كسي هستي كه حق داري .چون سعي داشتي ما را متوقف كني".
پادل گلوم گفت ":ولي به اندازه ي كافي سعي نكردم .البته قصدش را هم نداشتم ،وگرنه مي توانستم هر
كدام از شما دو تا را با يك دست نگه دارم".
اسكراب گفت ":درست است .ما خيلي خوشحال و مشتاق بوديم كه به اين محل بياييم و نبايد از هيچ
چيزي ناراحت باشيم .از زماني كه آن زن و شواليه ي خاموش را ديديم ،به هيچ چيز ديگر فكر نكرديم .ما
تقريبا شاهزاده ريليان را فراموش كرديم".
پادل گلوم گفت ":تعجب نمي كنم اگر منظور زن همين باشد .او دقيقا مي خواست كه ما شاهزاده را
فراموش كنيم ".جيل گفت ":چيزي كه من نمي فهمم اين است كه ما چطور آن نوشته را نديديم .شايد
شب پيش پيدا شده .شايد هم اصالن آن را نوشته است .من ديشب خواب عجيبي ديدم و او همه چيز را
به من گفت".
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اسكراب گفت ":درست است .ما در ميان نوشته ها بوديم .نمي بينيد؟

ما در ميان حرف  Eاز كلمه ي  MEبوديم .يادت نمي آيد؟ همان خندقي كه تو در آن افتادي .آن خندق
به شكل  Eبود .ما در ته شاخه ي  Eبه سمت شمال حركت كرديم و به سمت راست رو به باال برگشتيم .
بعد مستقيم به جلو آمديم و دوباره به سمت راست پيچيديم – كه شاخه ي وسطي است – و بعد به باال،
يعني گوشه ي سمت چپ رفتيم .يا اگر دوست داريد ،گوشه ي شمال شرقي حرف  .Eواقعا كه مثل
احمق ها رفتار كرديم".
او با عصبانيت لگدي به سكوي پنجره زد و ادامه داد ":پل ،اين جالب نيست؟ من مي دانم تو به چه فكر
مي كني ،چون من هم دارم به همان فكر مي كنم .تو داري فكر مي كني كه چقدر خوب بود اگر اصالن
نوشته ها را بعد از رفتن ما روي سنگ هاي شهر ويرانه نوشته بود .در اين صورت تقصير او بود ،نه ما .اين
طوري خيلي بهتر بود ،اين طور نيست؟ ما فقط چهار نشانه براي پيش رفتن داشتيم و سه تاي اول را از
دست داديم".
جيل گفت ":منظورت اين است كه من مقصر هستم؟ اين كامال درست است .از وقتي كه مرا اينجا
آوردي ،همه چيز را خراب كردم ،همه را مثل هم .من به خاطر همه ي آنها بي نهايت متاسفم .چون فكر
نمي كردم كه كلمه ي زيرِ من يك رمز باشد".
پادل گلوم گفت ":بله همين طور است .اين يك رمز است و معنايش اين است كه ما بايد در زير اين شهر
به جست و جوي شاهزاده بپردازيم".
جيل پرسيد ":چطوري؟"
پادل گلوم دستان بزرگ و قورباغه اي خود را به هم ماليد و گفت ":اين يك سوال اساسي است .حاال چه
كار مي توانيم بكنيم؟ بي شك حاال كه در شهر ويرانه ي غول ها هستيم ،اگر فكرمان را به كار بيندازيم،
بنا بر وظيفه اي كه در پيش داريم بايد يك در كوچك و يا غار يا تونلي كه بتواند به ما كمك كند ،پيدا
كنيم .براي اين كار هم بايد خودمان را به طريقي به زير آن سنگفرش ها بكشانيم .تعاليم اصالن هميشه
موثر هستند .هيچ استثنايي وجود ندارد .اما اين كه چطور بايد اين كار را كرد ،موضوع ديگري است".
جيل گفت ":من فكر مي كنم بايد برگرديم".
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پادل گلوم گفت ":نه .ما بايد سعي كنيم آن دري را كه از آن وارد شديم ،باز كنيم .البته آنها همه مراقب
در هستند و تا نخواهند ،در باز نخواهد شد .ما هم به طور قطع نمي توانيم بدون كمك آنها اين كار را
بكنيم".
جيل پرسيد ":فكر مي كني اگر از آنها بخواهيم ،به ما اجازه ي خروج مي دهند؟"
هيچ كس پاسخ نداد ،اما همه ي آنها حدس مي زدند كه احتماال اجازه نخواهند داد.
از طرف ديگر ،پادل گلوم با اين فكر كه حقيقت را به غول ها بگويند و از ماموريت شان حرف بزنن يا
خيلي راحت از غول ها درخواست خروج از آنجا را بكنند ،كامال مخالف بود .البته بچه ها هم بدون موافقت
پادل نمي توانستند در اين مورد تصميمي بگيرند .هر سه نفر آنها به خوبي مي دانستند كه نمي توانند
شبانه از آن دژ فرار كنند .چون تا صبح در اتاق هاي در بسته ي خودشان زنداني بودند .البته آنها مي
توانستند خواهش كنند كه درها را باز بگذارند ،اما اين كار مي توانست ايجاد سوءظن كند.
اسكراب گفت ":تنها شانس ما اين است كه سعي كنيم در طول روز از اينجا خارج شويم .احتماال ساعتي
در بعد از ظهر وجود دارد كه غول ها مي خوابند .اگر ما بتوانيم پنهاني به آشپزخانه برويم ،ممكن است
آنجا درِ بازي وجود داشته باشد".
پادل گلوم گفت ":سخت است كه اين را يك شانس بدانم ،اما تنها شانسي است كه احتماال داريم".
مسلما نقشه اسكراب آن قدرها هم كه ممكن است فكر بكنيد ،نا اميد كننده نبود .اگر كسي بخواهد بدون
ديده شدن از خانه خارج شود ،در وسط روز راه هاي بهتري وجود دارد تا در نيمه ي شب .در روز احتماال
اكثر درها و پنجره ها باز هستند و اگر شما دستگير شويد ،مي توانيد وانمود كنيد كه قصد فرار نداشتيد و
هيچ نقشه ي خاصي را هم دنبال نمي كرديد ،اما اگر شما را ساعت يك نيمه شب در حال خروج از
پنجره ي اتاق تان ببينند ،خيلي سخت است به غول ها و يا آدم بزرگ ها بقبوالنيد كه قصد فرار
نداشتيد".
اسكراب گفت ":بايد كاري كنيم كه دست از مراقبت ما بردارند .بايد وانمود كنيم كه اينجا را خيلي
دوست داريم و مشتاق جشن پاييزي هستيم".
پادل گلوم گفت ":جشن ،فردا شب است .اين را از يكي از آنها شنيدم".
جيل گفت ":فهميدم .بايد وانمود كنيم كه بدجوري منتظر جشن هستيم و در اين مورد هي سوال كنيم.
اين طوري ،آنها فكر مي كنند كه ما بچه هستيم و اين ،كار را راحت تر مي كند".
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پادل گلوم با آهي عميق گفت ":شاد! بايد شاد و بي خيال باشيم .اين كاري است كه ما بايد بكنيم .بي
خيال ،انگار كه اصال غصه اي نداريم .خوش باشيد .من متوجه شده ام كه شما دو جوان ،گاهي روحيه ي
خود را از دست مي دهيد .اين اصال درست نيست .بايد به من نگاه كنيد و هر كاري كه من مي كنم
بكنيد .من شاد خواهم بود .اين طوري  "...و اداي خنديدن در آورد.
بعد گفت ":خوشحال باشيد ".در اين زمان ،ورجه ورجه ي غم انگيزي را اجرا كرد و ادامه داد ":اگر مرتب
به من نگاه كنيد ،به زودي مثل من مي شويد .همان طور كه خودتان ديديد ،آنها فكر مي كنند كه من
مردكي مسخره هستم .من به جرات مي گويم كه شما دو تا هم شب قبل فكر مي كرديد كه من كمي
مست و مشنگ بودم .اما به شما اطمينان مي دهم كه رفتار من – خب ،بيشترش – تظاهر بود .من فكري
در سر داشتم كه بعد ها به درد مي خورد".
بعدها وقتي بچه ها درباره ي ماجراهاي شان صحبت مي كردند ،اطمينان نداشتند كه آيا جمله ي آخر
پادل حقيقت داشت يا نه .اما مطمئن بودند كه خود پادل گلوم وقتي آن را بيان مي كرد ،فكر مي كرد
حقيقت دارد .اسكراب گفت ":بسيار خب ،باشد .فقط يادتان باشد در ضمن اينكه لودگي مي كنيم و شوخ
و شنگ مي شويم ،بايد در جست و جوي راهي براي خارج شدن از اين دژ هم باشيم".
خوشبختانه در اين هنگام در باز شد و پرستار با سر و صدا گفت ":كوچولوهاي من ،حتما خوشحال مي
شويد كه برويد و پادشاه و درباريان را كه عازم شكار هستند ببينيد؟ منظره ي جالبي است".
آنها وقت را تلف نكردند و با عجله دنبال او از پلكاني كه قبال باال آمده بودند ،پايين رفتند .صداي سگ
هاي شكاري و بوق ها و صداي غول ها ،راهنماي آنها بود ،به طوري كه بعد از چند دقيقه به حياط
رسيدند .همه ي غول ها پياده بودند .چون در دنيا اسب هاي غول پيكري كه بتواند آنها را حمل كند،
وجود ندارد .سگ هاي شكاري در اندازه ي معمولي بودند .وقتي جيل متوجه شد كه آنها اسبي ندارند،
اول خيلي مايوس شد .چون احساس كرد كه آن ملكه ي بي نهايت چاق ،هرگز نمي تواند پياده به دنبال
سگ هاي شكاري برود و مجبور است تمام روز در خانه باشد كه اين به ضرر آنهاست .اما بعد ديد كه
شش غول جوان ،ملكه را روي تخت روان حمل مي كنند و موجود احمق پيري كه لباس سبز پوشيده و
بوقي در دست دارد ،در كنارش است.
بيست يا سي غول ،از جمله شاه ،آماده ي شكار بودند .آنها با صدايي كركننده مي گفتند و مي خنديدند.
سگ ها پارس مي كردند و آب شل و ول دهان شان روي دست هاي شان مي چكيد.
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جيل خود را چون كودكي مشتاق نشان داد و با عجله به سمت تخت روان ملكه دويد و فرياد زد ":اوه ،نه.
خواهش مي كنم! شما كه نمي خواهيد به جاي دوري برويد؟ مي خواهيد؟ زود بر مي گرديد؟"
ملكه گفت ":بله عزيزم ،امشب بر مي گرديم".
"چه خوب! ممكن است ما فردا شب به جشن بياييم ،ممكن است؟ ما خيلي مشتاق آمدن به جشن فردا
شب هستيم .عاشق آن هستيم .حاال كه شما بيرون هستيد ،اجازه مي دهيد ما اطراف دژ را بگرديم و همه
چيز را ببينيم؟ ممكن است؟ لطفا بگوييد بله".
ملكه گفت ":بله ".اما صدايش در ميان خنده ي درباريان گم شد.
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فصل 9
دسترسي به اطالعات گرانبها
همه قبول داشتند كه جيل آن روز فوق العاده بود .به محض خروج شاه و گروه شكار از دژ ،جيل شروع
كرد به گردش در داخل دژ و پرسه زدن و سوال كردن .اما تمام اين كارها را به نحوي معصومانه و
كودكانه انجام مي داد تا در هيچ كس سوءظن ايجاد نكند و طرح محرمانه اش افشا نشود .هر چند لحظه
اي آرام نبود ،اما به سختي مي شد فهميد كه چه مي گويد .پرگويي مي كرد و با خنده و نفس نفس
زنان حرف مي زد .خود را دوستدار و مشتاق و شيفته ي هر كسي نشان مي داد؛ مهتران ،باربران ،كلفت
ها ،خدمتكاران و خانم هاي خدمه و غول هاي پير و عالي منصبي كه ديگر از شكار رفتن آنها گذشته بود،
جيل پيشنهاد مي داد كه آنها را ببوسد و صورت شان را نوازش كند .تعدادي از خانم غول ها از ديدن او
متاسف مي شدند و به او "كوچولوي بينوا" مي گفتند؛ هر چند دليلي براي اين اظهار نظر نداشتند .او به
هر كجا سر مي كشيد و در آشپزخانه چيزهاي مهمي كشف كرد.
در اتاق آشپزخانه ،دري بود كه به بيرون باز مي شد .به راحتي مي شد بدون آنكه نياز باشد از حياط يا
دروازه عبور كنند ،از اين در خارج شوند .جيل در آَشپزخانه وانمود كرد كه خيلي پرخور و شكمو است و
با خوردن تكه هايي از هر غذايي كه آشپز و دستياران شان مي پختند خود را خيلي شاد نشان مي داد.
اما در طبقات باال ،در ميان بانوان سواالتي را در مورد جشن مطرح مي كرد؛ سواالتي از قبيل اين كه بهتر
است براي جشن چه لباسي بپوشد ،تا چه ساعتي اجازه دارد در جشن باشد ،و آيا مي تواند با چندتا از
غول هاي خيلي خيلي كوچك برقصد يا نه .او خود را خيلي پرهيجان نشان مي داد .بعد ،مثل آدم هاي

76

نارنیا-صندلی نقره ای/کتابخانه دوران اژدها

بالغ سر خود را به طرزي احمقانه خم مي كرد و طره هاي موي خود را تكان مي داد و با بي قراري مي
گفت ":كاش االن فردا بود .حتما موقع جشن ،زمان خيلي زود مي گذرد .شما اين طور فكر نمي كنيد؟"
خانم غول ها هم مي گفتند ":او يك كوچولوي دوست داشتني است".
عده اي هم چشمان شان را با دستمال خيلي بزرگي مالش مي دادند ،انگار دارند اشك هاي خود را پاك
مي كنند .خانم غولي به ديگري گفت ":اينها در اين سن خيلي دوست داشتني هستند و جاي افسوس
است كه "...
اسكراب و پادل گلوم هم كار خود را خوب انجام مي دادند ،اما دخترها اين جور كارها را بهتر از پسرها
انجام مي دهند و پسرها هم بهتر از مارش ويگل ها.
هنگام ناهار ،اتفاقي افتاد كه هر سه ي آنها را بيش از پيش نگران كرد .آنها ناهار را در سالن بزرگي روي
ميزي كه با قد و قواره ي آنها متناسب بود مي خوردند؛ نزديك اجاق آتش .حدود بيست متر آن طرف تر،
يك ميز بسيار بزرگ بود كه دور آن شش غول پير مشغول خوردن غذا بودند .گفت و گوي آنها به قدري
پر سر و صدا و بلند بود كه بچه ها ديگر توجهي به آن نكردند؛ درست مثل صداي بوق يا صداي رفت و
آمد در خيابان .غذا گوشت سرد گوزن بود ،نوعي غذا كه جيل تا به حال مزه ي آن را نچشيده بود و
داشت از آن خوشش مي آمد.
ناگهان پادل گلوم به سمت آنها برگشت .رنگ صورتش به شدت پريده بود؛ به طوري كه مي شد بي رنگي
را در چهره اش ديد .او گفت ":ديگر لقمه اي نخوريد".
جيل و اسكراب آهسته پرسيدند ":مشكلي پيش آمده؟"
"نشنيديد آن غول ها به هم چه مي گفتند؟ يكي از آنها مي گفت كه اين گوشت خوب و ترد ران گوزنش
است .ديگري گفت ":گوزني كه به اينجا پناهنده شده بود؟" و اولي پاسخ داد ":آره ،همان گوزني كه
وقتي او را گرفتند مي گفت مرا نكشيد ،گوشت من سفت است و شما از چنين گوشتي خوشتان نمي
آيد".
براي لحظه اي جيل به طور كامل معني اين گفته ها را درك نكرد ،اما وقتي كه متوجه شد كه چشمان
اسكراب از ترس گرد شد و گفت ":پس ما گوشت يك گوزن سخن گو را خورده ايم!" فهميد كه قضيه
چيست.
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اين كشف اثر يكساني روي همه ي آنها نداشت .جيل كه براي اولين بار به اين دنياي جديد وارد شده بود،
براي گوزن بيچاره اي كه غول ها كشته بودند ،متاسف شد .اسكراب كه قبال در چنين دنيايي زندگي
كرده بود و يك بار هم با يك آهوي سخن گو دوست شده بود ،چنان ترسيده بود كه شما از قتل و آدم
كشي مي ترسيد.
پادل گلوم كه متولد نارنيا بود ،حالت ضعف و غش و تهوع داشت .انگار گوشت يكي از هم نوعانش را
خورده بود .پادل گلوم گفت ":ما خشم اصالن را نسبت به خود بر انگيخته ايم .اين نتيجه ي آن است كه
به عاليم توجه نكرديم .منتظر نفرين سختي هستم .اگر اجازه داشته باشيم ،بهترين كار اين بود كه
چاقوها را برداريم و به قلب خودمان فرو كنيم".
ديگر كسي ميلي به غذا نداشت .آنها به محض آنكه شرايط را مناسب ديدند ،از سالن بيرون خزيدند .حاال
با اميدواري منتظر فرصتي بودند تا در زمان مناسب فرار كنند .هر سه عصباني بودند و منتظر بودند كه
همه چيز آرام  .ساكت شود .بعد از غذا ،غول ها ساعتي طوالني و دلهره آور را همچنان نشسته بودند.
غول كچلي قصه مي گفت .وقتي قصه تمام شد سه مسافر در آشپزخانه بيهوده وقت گذراندند .تعدادي از
غول ها هنوز آنجا بودند .عده اي هم مشغول نظافت و جمع كردن ظرف ها شدند .زمان رنج آوري بود ،تا
اين كه غول ها يكي يكي دستان خود را پاك كرده و اتاق را ترك كردند .فقط خانم غول پيري در اتاق
باقي ماند كه اين سو و آن سو پرسه مي زد .غول گفت ":خب عزيزان من ،حاال اين كتري را اينجا مي
گذارم تا چاي درست كنم .البته قبل از آن بايد كمي استراحت كنم .شما مثل بچه هاي خوب مراقب
آشپزخانه باشيد و اگر پيشي در را باز كرد ،به من خبر بدهيد".
اسكراب گفت ":بله ،چشم".
"خوب است .من هميشه در را باز مي گذارم تا گربه ها بتوانند داخل و خارج شوند".
سپس روي صندلي نشست و پاهايش را روي صندلي ديگر گذاشت و گله كنان گفت ":نمي دانم تا گروه
شكارچيان برنگشته اند مي توانم چرتي بزنم يا نه".
وقتي خانم غول به چرت زدن اشاره كرد ،بچه ها قوت قلب گرفتند ،اما وقتي درباره ي بازگشتن گروه
شكار حرف زد ،نگران شدند.
جيل پرسيد ":معموال آنها كي بر مي گردند؟"
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"معلوم نمي شود .حاال برويد و لحظه اي آرام بگيريد ،عزيزان من!"
آنها به كنج آشپزخانه خزيدند .خانم غول چشم هايش را بست و خوابيد .اما گاهي چشمانش را باز مي
كرد و مگسي را مي پراند.
اسكراب به نجوا گفت ":تا مطمئن نشده ايم كه او واقعا خاوبيده است ،كاري نمي كنيم وگرنه همه چيز
خراب خواهد شد ".همه در آن گوشه ي آشپزخانه منتظر ماندند .فكر اين كه هر لحظه ممكن است گروه
شكار برگردد وحشتناك بود.
خانم غول هم بي قرار بود .درست لحظه اي كه فكر مي كردند او واقعا خوابيده ،حركتي مي كرد.
جيل با خود گفت ":نمي توانم اين را تحمل كنم".
فكرش مغشوش بود .به اطراف خود نگاه كرد .درست مقابل او ميز پهن تميزي با دو ظرف كلوچه و يك
كتاب باز وجود داشت .ظرف هاي كلوچه به قدري بزرگ بودند كه جيل فكر كرد به راحتي مي تواند
داخل يكي از آنها دراز بكشد .بعد ،از روي نيمكتِ كنار ميز باال رفت و نگاهي به كتاب انداخت و خواند
":اردك وحشي :اين پرنده ي خوشمزه را مي توان به طرق مختلف طبخ كرد".
جيل توجه زيادي نكرد .شانه هايش را باال انداخت و فكر كرد كه اين يك كتاب آشپزي است .چشمان
خانم غول بسته بود ،ولي به نظر نمي رسيد كامال خوابيده باشد .جيل باز نگاهي به كتاب انداخت .كتاب
بر اساس حروف الفبا تنظيم شده بود .در نگاه بعد ،به نظر مي رسيد كه قلبش دارد از كار مي افتد.
"انسان :اين حيوان دو پاي كوچك و عالي ،ارزش غذايي زيادي دارد و خوراكي لذيذ و سنتي براي جشن
پاييزه است .بين ماهي سِرو مي شود و "...
جيل ديگر تحمل نداشت كه بيش از اين بخواند .برگشت .خانم غول بيدار شد و چند سرفه ي چسبنده
كرد .جيل با آرنج ،دوستان خود را متوجه كتاب كرد .آن دو نيز از نيمكت باال رفتند و روي كتاب خم
شدند .اسكراب داشت نحوه ي پختن انسان را مي خواند كه پادل گلوم كلمه ي زير آن را ديد كه نوشته
شده بود "مارش ويگل :برخي از نويسندگان ،اين جاندار را مناسب غذاي غول ها نمي دانند .زيرا رشته
هاي زيادي دارد و گوشت او بد مزه و لجني است .البته اين مزه را مي توان كاهش داد .به اين طريق كه
"...
جيل آهسته به پاي او و اسكراب زد .هر سه به آرامي به غول نگاه كردند .دهان او كمي باز بود و از بيني
اش صدايي بيرون مي آمد كه در آن لحظه به نظر آنها خوش صداترين موسيقي بود .او خروپف مي كرد.
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هر سه در حالي كه به سختي نفس مي كشيدند ،بدون آنكه جرات داشته باشند سريع حركت كنند ،با
نوك پا از اتاق خارج شدند .باالخره در بيرون ،نور رنگ پريده ي بعد از ظهر زمستاني را لمس كردند .حاال
روي جاده ي ناهموار باريكي قرار داشتند ،كه با شيبي به سمت پايين مي رفت.
خدا را شكر كه در طرف راست دژ ،شهر ويرانه ي غول ها ديده مي شد .پس از چند دقيقه ،دوباره وارد
جاده ي پهن و ناهمواري شدند كه از دروازه ي اصلي پايين مي رفت .اما آنها همچنان در ديدرس پنجره
ها قرار داشتند .اگر پنجره ها يكي دو تا يا پنج تا بود اين يك شانس را داشتند كه كسي آنها را نبيند ،اما
بيش از پنجاه تا پنجره آنجا بود .روي جاده اي پيش مي رفتند كه پوششي نداشت كه حتي بتواند روباهي
را پنهان كند .آنچه موضوع را بدتر مي كرد ،لباس هايي بود كه غول ها در شب قبل براي شان تهيه كرده
بودند.
پادل گلوم كه هيچ لباسي اندازه اش نبود .جيل يك پيراهن سبز روشن بسيار بلند به تن داشت كه
برايش بزرگ بود و روي آن شنل مخمل سرخي پوشيده بود كه حاشيه اي از خزِ سفيد داشت .اسكراب
يك جوراب ساقه بلند ،كت و شنل آبي ،يك شمشير قبضه طال و يك كاله بي لبه ي پردار داشت.
پادل گلوم غرولندكنان گفت ":با اين لباس ها شما دو تا تابلو هستيد و حسابي ما را لو خواهيد داد .در
چنين اوضاع هيچ تيراندازي اگر هم بخواهد ،نمي تواند رد شما را گم كند؛ به خصوص اگر در يك رديف
قرار بگيريد .حاال كه حرف از تيرانداز ها شد ،مطمئنم چندان طول نمي كشد كه از نداشتن كمان هاي
مان متاسف مي شويم .لباس هاي تان هم به نظر زيادي نازك است .اين طور نيست؟"
جيل گفت ":بله .من كه تقريبا دارم يخ مي زنم".
چند لحظه قبل وقتي هنوز در آشپزخانه بودند ،جيل فقط آرزو مي كرد كه بتوانند از دژ خارج شوند .در
اين صورت فرار آنها تقريبا كامل مي شد .اما حاال مي فهميد خطرناك ترين قسمت كار ،تازه شروع شده
است.
پادل گلوم گفت ":محكم .محكم .به عقب نگاه نكنيد .خيلي سريع حركت نكنيد .آهسته قدم برداريد.
ندويد .به اطراف نگاه كنيد ،مثل اينكه داريد قدم مي زنيد .راحت باشيد .اگر در اين لحظه مثل آدم هاي
در حال فرار باشيم ،كارمان ساخته است ،اين طور نيست؟"
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فاصله تا شهر ويران طوالني تر از آن بود كه جيل حدس مي زد ،اما كم كم اين فاصله را طي كردند.
صدايي به گوش رسيد .جيل كه نمي دانست صداي چيست ،پرسيد ":چي بود؟"
اسكراب آهسته گفت ":بوق شكارچيان".
پادل گلوم گفت ":ديگر ندويد ،تا لحظه اي كه من بگويم".
اين بار جيل نتوانست از باالي شانه اش به عقب نگاه نكند .حدود كمتر از يك كيلومتر دورتر ،گروه شكار
از سمت چپ پشت سر آنها مراجعت مي كردند.
مسافران جلو رفتند .ناگهان سر و صدا و غوغاي بلندي به گوش رسيد و بعد ،صداي غولي كه فرياد زد و
هورا كشيد.
پادل گلوم گفت ":بدويد .آنها ما را ديده اند".
جيل حاشيه ي دامن بلند خود را جمع كرد .آنها چيزهاي وحشتناكي بودند و مانع دويدنش مي شدند.
جاي هيچ اشتباهي نبود .جيل مي توانست صداي واق واق سگ ها و صداي غرش شاه را بشنود كه مي
گفت ":دنبال شان كنيد .دنبال شان كنيد ،وگرنه فردا كلوچه ي انسان نخواهيم داشت".
جيل پشت سر همه بود .لباسش به سختي مزاحمش بود .او روي سنگ هاي شل سر مي خورد و
موهايش داخل دهانش مي رفت ،حاال بايد از تپه باال مي دويد و خودش را مي رساند باالي شيب سنگي
كه به پايين ترين پلكان غول آسا مي رسيد .به ذهنش نمي رسيد كه وقتي به آنجا مي رسد ،چه بايد
بكند ،يا اين كه در آن باال موقعيتي بهتر خواهند داشت يا نه .در اين باره فكر نمي كرد .مثل حيواني
تحت شكار بود .او بايد آن قدر مي دويد تا از پا مي افتاد .پادل گلوم جلو بود .او وقتي به آخرين پله
رسيد ،ايستاد .كمي سمت راست خود را نگريست و به سرعت خود را داخل حفره كوچك انداخت .لنگ
ها دراز او در آنجا خيلي شبيه پاهاي عنكبوت بود .اسكراب با عجله پشت سر او دويد و خود را پشت او
پنهان كرد .يك دقيقه بعد جيل ،نفس بريده و تلوتلو خوران خود را به محلي كه آنها بودند رساند.
حفره ي جالبي نبود؛ يك شكاف بين دو تا سنگ با حدود سه متر طول و ارتفاعي كه به سختي يك متر
مي شد .آنها مجبور بودند دمر روي زمين بخوابند و سينه خيز جلو بروند .نمي توانستند به سرعت اين
كار را انجام دهند .جيل احساس مي كرد كه قبل از آنكه داخل حفره شود ،دندان هاي يك سگ مي
تواند پاشنه ي پاي او را بگيرد.
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صداي پادل گلوم بلند شد ":سريع .زود باشيد .سنگ ها ،با آنها حفره را پر كنيد ".صدا از تاريكي و از
كنار او به گوش مي رسيد .داخل حفره تاريك بود .فقط نور خاكستري از دهانه ي حفره ،يعني از محل
ورود آنها به درون مي آمد .آن دو به سختي كار مي كردند .جيل دستان كوچك اسكراب و دستان بلند و
قورباغه اي پادل گلوم را مي ديد كه در مقابل نور اندك ،سايه ايجاد كرده بودند .آنها با نا اميدي كار مي
كردند و سنگ ها را جلوي دهانه ،كپه مي كردند .وقتي جيل متوجه اهميت اين كار شد ،كورمال كورمال
دنبال سنگ هاي بزرگ گشت تا جلوي دهانه ي حفره قرار دهد .قبل از آنكه سگ هاي پارس كنان به
دهانه برسند ،آنها به خوبي دهانه ي حفره را پوشاندند .حاال ديگر هيچ نوري به داخل گودال نمي تابيد.
صداي پادل گلوم به گوش رسيد ":زود باشيد ،بايد جلو برويم".
جيل گفت ":دست هاي همديگر را بگيريم".
اسكراب گفت ":فكر خوبي است ".وقت زيادي صرف شد تا اينكه آنها توانستند در تاريكي دستان يكديگر
را پيدا كنند .حاال سگ ها به باالي حفره رسيده بودند و بو مي كشيدند.
اسكراب پيشنهاد كرد ":سعي كنيم بايستيم".
پس پادل گلوم دستش را به سمت اسكراب دراز كرد .اسكراب هم همين كار را با جيل كرد .جيل آرزو
مي كرد در وسط گروه قرار مي گرفت و نه نفر آخر .در تاريكي كورمال كورمال مي گشتند و راه خود را
پيدا مي كردند و تلوتلو خوران جلو مي رفتند .تمام سنگ هاي زير پاي شان لق بود .پادل گلوم به ديواره
اي سنگي رسيد و اندكي به سمت راست پيچيد .اسكراب و جيل هم به دنبال او پيش مي رفتند .تعدادي
پيچ ديگر در مسيرشان وجود داشت .حاال جيل اصال جهت ها را تشخيص نمي داد و به فكرش هم نمي
رسيد كه دهانه ي گودال كدام سمت است.
صداي پادل گلوم از تاريكي به گوش رسيد ":سوال اين است كه آيا بايد اين راه را ادامه بدهيم يا اينكه به
جاي گم شدن در پيچ و خم هاي اين غار – اگر بتوانيم – برگرديم و از غول ها در جشن پاييزي پذيرايي
كنيم؟ اينجا ممكن است محل اژدها ،گودال هاي عميق و يا آب ،گاز باشد .اوي  !...واي! خودتان را نجات
دهيد من "...
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از اين لحظه به بعد همه چيز به سرعت اتفاق افتاد .يك فرياد بلند ،يك صداي ويژويژ همراه با خاك و
قلوه سنگ و خش خش خاك و تلق تلق سنگ ها .جيل احساس كرد كه دارد ليز مي خورد و مي لغزد و
پايين مي رود .نمي توانست خودش را كنترل كند .نا اميدانه سر مي خورد و هر لحظه سرعتش بيشتر مي
شد .در دامنه ي يك سراشيبي ،هر لحظه با شتاب بيشتري پايين مي رفت .شيب از آن شيب هاي هموار
و محكم نبود ،بلكه پر بود از سنگريزه و خرده سنگ .حتي اگر مي ايستادند ،باز هم بي فايده بود .چون
پ اي شان را هر كجا مي گذاشتند مي لغزيد و آنها را با خود پايين مي برد .جيل بيشتر حالت درازكش
داشت تا ايستاده .سنگ ها سر مي خوردند ،گرد و خاك بلند مي شد و به هر سمتي مي رفتند ،اما بيشتر
به پايين.
جيل از داد و بيدادي كه اسكراب و پادل گلوم راه انداخته بودند ،فهميد بسياري از سنگ هايي كه از زير
پاي او مي لغزد ،محكم به آن دو اصابت مي كند و از اين بابت خود را سرزنش مي كرد .همچنين احساس
مي كرد وقتي به انتهاي شيب برسد ،استخوان هايش خرد و خمير خواهند شد .اما اين طور نشد .فقط
بدنش كوبيده و كوفته شده بود و صورتش با ماده ي چسبناكي پوشانده شده بود كه خون بود .ريگ و
سنگ هاي بزرگ ،اطراف جيل را پر كرده بود؛ همين طور قسمتي از بدن او را .جيل نمي توانست بلند
شود .تاريكي چنان بود كه باز و بسته بودن چشم ها فرقي نداشت .هيچ صدايي به گوش نمي رسيد .جيل
بدترين لحظه هاي زندگي اش را تجربه مي كرد .او صداي حركتي را در اطراف خود شنيد و بالفاصله هر
سه با صداي لرزان گفتند ":انگار استخوان هاي مان نشكسته است".
اسكراب گفت  ":ديگر نمي توانيم از اينجا باال برويم".
پادل گلوم گفت ":متوجه شده ايد كه اينجا چقدر گرم است؟ بايد خيلي پايين تر از سطح زمين باشيم،
حدود هزار و پانصد متر".
كسي حرفي نزد .چند لحظه بعد ،پادل گلوم اضافه كرد ":آتش زنه ي من گم شده".
بعد از مكثي طوالني جيل گفت ":من خيلي تشنه ام".
هيچ كسي پيشنهادي براي انجام كاري نداد .چون به نظر نمي رسيد در آنجا كاري براي انجام دادن وجود
داشته باشد .آنها به قدري خسته بودند كه حتي انتظار اتفاقات بدتري را نداشتند .بعد از مدتي ،بدون هيچ
مقدمه اي صدايي بسيار عجيب به گوش رسيد.
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آنها بالفاصله مي دانستند كه اين صدا ،صدايي كه از ته دل آرزوي شنيدنش را داشتند ،يعني صداي
اصالن نيست .صدا ،صدايي تاريك ،بي طنين و اگر دقيق تر بخواهيم بگوييم صدايي به سياهي قير بود كه
مي گفت ":مخلوقات جهان باال ،اينجا چه مي كنيد؟"

فصل 10
سفر بدون آفتاب
هر سه مسافر فرياد زدند ":چه كسي آنجاست؟"
صدايي پاسخ داد ":من فرمانده ي نيروي زيرزميني هستم و همراه خود يكصد مرد خاكي 42مسلح دارم.
فورا بگوييد كيستيد و در سرزمين اعماق 43چه مي كنيد".
پادل گلوم صادقانه پاسخ داد ":در اثر يك اتفاق به اينجا سقوط كرديم".

Earthmen
Deep Realm
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42
43

صدا گفت ":خيلي ها به اينجا سقوط مي كنند ،اما فقط تعداد كمي از آنها به سرزمين روشني باز مي
گردند .آماده شويد .بايد همراه من نزد ملكه ي سرزمين اعماق بياييد".
اسكراب با كنجكاوي پرسيد ":او از ما چه مي خواهد؟"
صدا پاسخ داد ":نمي دانم .ملكه مايل نيست كسي از او سوال كند ،بلكه فقط بايد از او اطاعت كرد".
وقتي اين كلمات را مي گفت ،صدايي شبيه انفجاري خفه به گوش رسيد .به سرعت نوري سرد كه
خاكستري متمايل به آبي بود ،در غار پخش شد و تمام اميد آن سه ،در موردي كه نا شناس درباره ي
مردان مسلح بلوف زده باشد ،از بين رفت.
جيل خود را مقابل جمعيتي انبوه يافت كه به او خيره شده بودند و پلك مي زدند .همه جور قد و قواره
اي ميان آنها بود ،از كوتوله هاي زيرزميني گرفته كه به سختي به اندازه ي يك انگشت مي شدند ،تا
اشخاصي كه قدي بلندتر از يك انسان داشتند .همه ي آنها نيزه هاي سه شاخه اي در دست داشتند و
خيلي رنگ پريده بودند ،و مثل مجسمه بي حركت ايستاده بودند .كنار آنها نيز افرادي در شكل و شمايل
متفاوت وجود داشت .تعدادي از آنها دم داشتند ،عده اي هم نداشتند .عده اي ريش هاي سبز داشتند.
عده اي صورت هاي گرد و نرم و بزرگ مثل كدو تنبل داشتند .بيني هاي آنها يا بلند و نوك تيز بود و يا
دراز و نرم ،مانند خرطوم هاي كوچ .عده اي هم تك شاخي روي پيشاني هاي خود داشتند .اما از يك
لحاظ همه مثل هم بودند .تمام صورت هاي هر صد سرباز ،به يك اندازه غمگين بود .آن قدر غمگين
بودند كه در نگاه اول جيل تقريبا ترس را فراموش كرده بود و احساس كرد كه بايد آنها را دلداري بدهد.
پادل گلوم دستانش را به هم ماليد و گفت ":خب ،اين همان چيزي است كه نياز داشتم .اگر اين جوانك
ها به من نياموزند كه چگونه مايوس نباشم و ديد اميدوارانه به زندگي داشته باشم ،چه مي توانم بكنم .به
آن پسر نگاه كنيد كه سبيل هايش مثل شير دريايي است و يا به آن "...
فرمانده گفت ":بلند شويد .بايد راه بيفتيم .ديگر اينجا كاري نداريم".
مسافران به زحمت روي پاهاي خود ايستادند و دست هاي يكديگر را گرفتند .در چنين لحظه اي آدم به
لمس كردن دست يك دوست نياز دارد .مردان خاكي روي پاهاي نرم و بزرگي كه بعضي از آنها ده
انگشت داشت ،برخي دوازده انگشت و برخي اصال انگشتي نداشتند ،اين پا و آن پا كردند و دور آنها حلقه
زدند .فرمانده گفت ":قدم رو" و آنها حركت كردند.
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نوري سرد از حباب گرد بزرگي كه روي يك تيرك بلند قرار داشت ،آنجا را روش مي كرد .اين نور را
بلندقدترين سرباز در جلوي دسته حمل مي كرد .به كمك آن نور كه دلتنگ كننده بود ،بچه ها دانستند
در غاري طبيعي هستند كه ديوارها و سقف هاي برجسته ،قپه دار ،پيچ دار و شكاف دار و يك هزار شكل
عجيب و غريب دارد .كف سنگي به پايين شيب داشت و آنها در همان سمت حركت مي كردند .كار جيل
كه از تاريكي و محل هاي زيرزميني متنفر بود ،از ديگران مشكل تر بود .هر چه جلوتر مي رفتند ،غار
پايين تر مي رفت و تنگ تر مي شد .در آخر وقتي حامل آن نور سرد ايستاد و آدم هاي خاكي هم يكي
يكي توقف كردند – به جز آنهايي كه از همه كوچك تر بودند – به داخل يك شكاف كوچك و تاريك و نا
پيدا قدم گذاشتند.
جيل نفس نفس مي زد ":نمي توانم .نمي توانم داخل شوم .نمي توانم ،نمي توانم ".مردان خاكي حرفي
نزدند ،فقط نيزه هاي خود را به سمت او نشانه رفتند.
پادل گلوم گفت ":پل ،محكم باش .آن مردان بزرگ كه نمي توانند در اين جاي تنگ بخزند .مطمئنا بعد
از اين راه عريض تر خواهد شد".
جيل ناليد ":نمي فهمي ،مي گويم كه نمي توانم".
اسكراب گفت ":پل ،فكرش را بكن كه من روي آن صخره چه احساسي داشتم .پادل گلوم تو اول حركت
كن ،من پشت سر جيل مي آيم".
پادل گلوم دست ها و زانوهايش را پايين آورد و گفت ":بسيار خب .پل ،تو پاشنه هاي پاي من را نگه دار.
اسكراب تو راه به جلو هل مي دهد .اين طوري همه به راحتي جلو خواهيم رفت".
جيل گفت ":به راحتي!"
اما چاره اي نبود .زانو زد و روي آرنج هاي خود شروع به خزيدن كرد .جاي كثيفي بود .آدم بايد به صورت
روي زمين قرار مي گرفت و حركت مي كرد .كار سختي بود .به نظر مي رسيد نيم ساعت حركت كرده
اي ،اما در واقع پنج دقيقه حركت كرده بودي .آنجا خيلي گرم بود و جيل احساس خفگي مي كرد .اما
سرانجام يك اشعه ي باريك و كدِر نور ،جلو را نشان داد .تونل پهن تر و ارتفاع آن بيشتر شده بود .آنها
گرم ،خسته ،كثيف و لرزان وارد غار بزرگي شدند كه اصال شبيه يك غار نبود.
آنجا نور تيره و خواب آوري وجود داشت كه ديگر نياز به داشتن آن فانوس عجيب حس نمي شد.
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كف آنجا نرم بود و با چيزي شبيه خزه پوشيده شده بود .خارج از آن ،شكل هاي عجيب شاخه دار و بلند
بسياري رشد كرده بودند كه شبيه به درخت بودند ،اما شل و ول مانند قارچ رشد كرده بودند و از دور
جنگلي را مي ساختند كه البته بيشتر شبيه يك پارك بود .انگار نور "خاكستري مايل به سبز" از آن
شكل ها و خزه ها مي تابيد ،اما اين نور آنقدر شديد نبود كه به سقف كه فاصله ي زيادي با سر آنها
داشت برسد.
از جايي عبور مي كردند كه يك دوجين حيوان عجيب و غريب روي كلوخ افتاده بودند .جيل نمي توانست
بفهمد كه مرده اند يا خوابيده اند .اكثرا شبيه نوعي خفاش يا مانند اژدها بودند .پادل گلوم هم نمي
دانست آنها چه نوع جانوري هستند .اسكراب از فرمانده پرسيد ":آنها اينجا رشد مي كنند؟"
هر چند به نظر مي رسيد كه فرمانده از شروع صحبت متعجب شده است ،اما پاسخ داد ":نه ،آنها همگي
جانوراني هستند كه از طريق شكاف ها و غارها به اين پايين راه پيدا كرده اند؛ از دنياي روشني به
سرزمين اعماق .خيلي ها پايين مي آيند ،اما فقط تعداد كمي به سرزمين روشني باز مي گردند.مي گويند
كه همه ي آنها در آخر دنيا بيدار خواهند شد".
سپس دهان او مثل در يك جعبه بسته شد .بچه ها در سكوت سنگين غار احساس مي كردند كه جرات
صحبت كردن ندارند .پاهاي برهنه ي مردان مسلح كه روي خزه هاي بلند قرار مي گرفت ،صدايي ايجاد
نمي كرد .در آنجا نه بادي بود ،نه پرنده اي و نه صداي جريان آبي .صداي نفس حيوانات عجيب نيز به
گوش نمي رسيد.
چند كيلومتري كه جلو رفتند ،نزديك يك ديوار سنگي رسيدند كه داخل آن يك گذرگاه طاقدار كوتاه
بود و از آن به غار ديگري وارد شدند .اين ورودي به بدي ورودي قبلي نبود و جيل توانست بدون آن كه
سرش را خم كند ،از زير آن بگذرد .آنها به غار كوچكي رسيدند كه طوالني و باريك بود و حدودا اندازه و
شكل يك كليساي جامع را داشت .مردي كه در خوابي عميق فرو رفته بود ،تقريبا تمام طول غار را
پوشانده بود .او به قد و اندازه ي يك مرد بلند قامت بود ،اما غول نبود .صورتش هم شبيه غول ها نبود،
بلكه زيبا و نجيب به نظر مي رسيد .سينه ي او در زير ريش برفي نرمي كه تا كمر او را مي پوشاند ،قرار
داشت .نور نقره اي كه كسي نمي دانست از كجا مي آيد ،روي او گسترده بود.
پادل گلوم پرسيد ":او كيست؟"
زمان زيادي بود كه كسي حرف نزده بود.
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جيل تعجب مي كرد كه چگونه پادل گلوم جرات كرده چنين كاري بكند.
فرمانده گفت ":او پدر پير زمان 44است .كسي كه زماني پادشاه روي زمين بود و حاال در ته زمين خوابيده
و خواب آنچه روي زمين انجام داده را مي بيند .خيلي ها پايين مي آيند ،ولي تعداد كمي به دنياي روشن
باز مي گردند .مي گويند او در پايان جهان بيدار خواهد شد".
از آنجا وارد غار ديگري شدند و باز هم غاري ديگر و بعد يكي ديگر تا اين كه جيل حساب آنها را از دست
داد .دائما به سمت پايين مي رفتند .هر غار از غار قبلي پايين تر بود ،طوري كه آدم فكر مي كرد از
تاريكي و عمق آن خفه خواهد شد .باالخره به محلي رسيدند كه فرمانده دستور روشن كردن فانوس را
داد .آنها از داخل غاري عبور كردند كه چنان پهن و تاريك بود كه چيزي ديده نمي شد ،جز اين كه
درست در جلوي آنها رشته اي از ماسه ي پريده رنگ به درون آبي ساكن مي رفت.
در آنجا در كنار يك بارانداز كوچك يك كشتي بدون دكل يا بادبان ديده مي شد كه پاروهاي بي شماري
داشت .آنها را به روي عرشه ي مقابل سكوي پارو زنان راهنمايي كردند.
پادل گلوم گفت ":چيزي كه مي خواهم بدانم اين است كه آيا هرگز كسي از دنياي ما ،از آن باال ،چنين
سفري كرده است؟"
فرمانده پاسخ داد ":خيلي ها در ساحل پريده رنگ سوار كشتي شده اند و "...
پادل گلوم حرفش را قطع كرد و گفت ":بله مي دانم و تعدا كمي به سرزمين روشني بازگشته اند .نياز
نيست كه دوباره اين عبارت را تكرار كني .فقط يك فكر در كله ي توست".
بچه ها به او نزديك شدند و دو طرفش نشستند .آنها كه روي زمين فكر مي كردند پادل گلوم يك "آيه
ي ياس" است ،حاال در اين پايين احساس مي كردند كه او تنها فردي است كه مي تواند به آنها آرامش
بدهد .بعد ،فانوسي در ميان كشتي آويزان شد .مردان خاكي شروع به پارو زدن كردند و كشتي حركت
كرد .نور فانوس فقط مسير كوتاهي را روشن مي كرد.
آنها فقط مي توانستند در جلوي خود آب راكد و تيره اي را ببينند كه در تاريكي مطلق محو مي شد.
جيل با نا اميدي پرسيد ":عاقبت ما چه مي شود؟"
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پادل گلوم گفت  ":پل ،حاال وقت اين نيست كه روحيه ات را ببازي .مجبور هم نيستي نشانه ها را به ياد
بياوري .چون ما دوباره به راه درست افتاده ايم .بايد به زير شهر ويرانه مي آمديم كه حاال زير آن هستيم.
ما دوباره داريم دستورها را اجرا مي كنيم".
براي غذا ،به آنها كيك هاي شل و ول پهني دادند كه هيچ مزه اي نداشت .آنها بالفاصله به خواب رفتند،
اما وقتي بيدار شدند ،باز هم همه چيز مثل قبل بود .آدم خاكي ها پارو مي زدند ،كشتي همان طور آرام
آرام حركت مي كرد و سياهي مرده جلوي روي شان بود .اين كه چه مدتي خوابيده بودند ،كسي نمي
دانست .بدترين چيز اين بود كه احساس كني بايد براي هميشه در كشتي زندگي كني و در چنين
ظلمتي به اين فكر كني كه نكند خورشيد و آسمان آبي و باد و پرنده ،فقط يك رويا بوده اند.
تقريبا ديگر اميد خود را از دست داده و نگران بودند ،كه نوري را مقابل خود ديدند؛ نوري دلتنگ كننده،
شبيه نور فانوس .بعد ،به طور كامال ناگهاني نوري به آنها نزديك شد و از كنار يك كشتي عبور كردند.
سپس كشتي هاي بيشتري را ديدند .بعد در حالي كه از شدت زل زدن به تاريكي چشمان شان درد
گرفته بود ،پيش روي شان نورهاي درخشان تري ديدند كه بر چيزهايي مثل اسكله ،ديوار و برج مي
تابيد .جمعيتي در حال حركت بودند ،اما هنوز هيچ صدايي وجود نداشت.
اسكراب گفت ":خداي من ،يك شهر".
به زودي همه متوجه شدند كه حق با اوست .آنجا يك شهر عجيب بود؛ شهري تاريك و كم نور .اما در
همين نور كم هم منظره ي يك بندر بزرگ دريايي ديده مي شد .جايي گروهي در حال بارگيري يا تخليه
ي بار از كشتي ها بودند و جايي ديگر بسته هاي اجناس و انبارها ديده مي شدند و آن طرف تر ديوارها و
ستون هايي كه مي شد آنها را كاخ ها يا معبدهايي بزرگ دانست.
در هر جا كه نور مي تابيد ،جمعيت بي پايان – صدها مرد خاكي همديگر را هل مي دادند و بي صدا در
خيابان هاي تنگ ،ميدان هاي پهن يا روي رشته پلكان ها سرگرم كار بودند – حركت بي وقفه ي آنها
مثل صدايي نرم و زمزمه وار بود .كشتي به اسكله نزديك و نزديك تر مي شد ،اما از صداي موسيقي،
فرياد يا صداي زنگ و تلق تلق چرخ ها خبري نبود .شهر كامال آرام و مثل داخل تپه موريانه ها تاريك
بود .سرانجام كشتي به اسكله رسيد .مسافرها را پياده كردند و به داخل شهر بردند .جمعيت آدم هاي
خاكي در خيابان ها شلوغ در هم مي لوليدند و نور غمگين روي صورت هاي عجيب و غمگين آنها مي
افتاد .هيچ كس اعتنايي به اين سه بيگانه نمي كرد .به نظر مي رسد همان قدر كه گرفتار هستند ،غمگين
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هم هستند .جيل نمي توانست علت آن را بفهمد .آنها ،مدام همديگر را هل مي دادند و عجله داشتند و در
همان حال ،گام به گام و نرم جلو مي رفتند.
سرانجام آنها را به جايي بردند كه ظاهرا يك قصر بزرگ بود كه تعداد كمي از پنجره هايش روشن بود.
بعد ،از يك حياط عبور كردند و از تعداد زيادي پله باال رفتند .در انتهاي پله ها به اتاق بزرگي رسيدند كه
روشني اندكي داشت .اما جاي خوشحالي بود كه در گوشه ي آن گذرگاهي طاق دار بود كه با نوري كامال
متفاوت روشن شده بود؛ نور گرم و اميد دهنده ي متمايل به زرد ،مانند نور المپ هايي كه آدم ها
استفاده مي كنند .اين نور ،آنچه را در زير طاق بود ،نشان مي داد .در آنجا پلكاني پيچ مي خورد و از بين
ديوار هاي سنگي باال مي رفت .به نظر مي رسيد نور از باال مي آيد .دو مرد خاكي شبيه نگهبانان يا
قراوالن دو طرف طاق ايستاده بودند .فرمانده به سمت آن دو رفت و گفت ":بسياري وارد اين دنياي
زيرزميني مي شوند ".و آنها پاسخ دادند ":و فقط تعدا كمي از آنها به دنياي روشن باز مي گردند".
اين گفت و گو مثل رد و بدل كردن كلمه ي عبور بود .سپس سه مرد دستان خود را روي هم گذاشتند و
مشغول گفت و گو شدند .باالخره يكي از دو نگهبان گفت ":به تو مي گويم كه نمي شود .ملكه به دنبال
كار بزرگش رفته ،بهتر است ما اين ساكنان زميني را در زندان نگه داريم تا ملكه بازگردد".
در اين لحظه ،مذاكره با آنچه در نظر جيل لذت بخش ترين صداي دنيا بود ،قطع شد.
صدا از باال مي آمد ،از باالي پلكان .اين صداي كامال واضح و زنگ دار ،صداي يك آدميزاد بود .مرد جواني
فرياد مي زد ":آنجا چه خبر است مولوگتروم45؟ آنها ساكنان دنياي باال هستند؟ آنها را بدون معطلي نزد
من بياوريد ".مولوگتروم گفت ":عاليجناب ،لطفا به ياد داشته باشيد "...
اما مرد جوان صداي او را قطع كرد و گفت ":عاليجناب از اين كه از او فرمان ببري خوشحال خواهد شد.
پس غرولند نكن و آنها را باال بياور".
مولوگتروم سرش را تكان داد و به مسافران اشاره كرد تا دنبال او بروند .از پله ها باال رفتند .در هر پله نور
بيشتر مي شد .آنجا با پارچه هاي نقش دار كه از ديوارها آويزان بودند تزيين شده بود .نور طاليي چراغ از
ميان پرده هاي نازك مي درخشيد .مردان خاكي پرده ها را كنار مي زدند و يك طرف مي ايستادند تا آن
سه نفر عبور كنند .حاال داخل اتاق زيبايي بودند كه با پارچه هاي نفيس و پر نقش و نگار تزيين شده
بودند .آتش در اجاقي تميز و روشن بود و نوشيدني و ليواني خوش تراش روي ميز مي درخشيد .مرد
Mullugutherum
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جوان موبوري به احترام آنها بلند شد .او خوش قيافه بود و به نظر دلير و مهربان مي رسيد .هر چند
چيزي در چهره اش بود كه كامال بجا و درست نبود .لباس سياهي به تن داشت و تا حدودي شبيه
"هملت" بود .مرد با صداي بلند گفت ":خب ،زميني ها خوش آمديد .لطفا لحظه اي بايستيد تا من به
شما خير مقدم بگويم .من شما دو كودك زيبا و فرمانده ي عجيب تان را قبال ديده ام .شما همان سه
نفري هستيد كه در كنار پل در مرز اتينزمور با بانوي خود ديدم".
جيل شكوه كنان گفت ":اوه ،شما همان شواليه ي سياه پوش بوديد كه اصال حرفي نزديد؟"
پادل گلوم با صدايي نه چندان مهربان پرسيد ":آن بانو ،ملكه ي سرزمين اعماق بود؟"
اسكراب كه همين فكر را مي كرد و داشت منفجر مي شد ،گفت ":اگر اين طور باشد ،فكر مي كنم آن بانو
بدش نمي آمد كه ما را به دژ غول ها بفرستد تا خورده شويم .مي خواهم بدانم كه ما چه بدي در حق او
كرده بوديم؟"
شواليه سياه پوش با اخم گفت ":پسر ،اگر تو اينقدر جوان نبودي ،با تو تا سر حد مرگ نبرد مي كردم.
من نمي توانم هيچ حرفي را عليه بانوي خود تحمل كنم .شما هم مطمئن باشيد ،هر چه او گفته ،به قصد
خير شما بوده .شما او را نمي شناسيد .او دسته گلي از تمام فضايل و خوبي ها مثل درستي ،رحمت،
پايداري ،نجابت و جرات است .من آنچه مي دانم مي گويم .فقط مهرباني او به من آن قدر است كه به
هيچ وجه نمي توان آن را جبران كرد .اما شما بايد بدانيد كه از اين پس ،بايد او را دوست بداريد .در
ضمن ،قصد شما از ورود به اين سرزمين چيست؟"
قبل از آنكه پادل گلوم موفق شود جلو حرف زدن جيل را بگيرد ،جيل گفت ":خواهش مي كنم ،ما سعي
داريم كه ريليان شاهزاده ي سرزمين نارنيا را پيدا كنيم".
بعد فهميد كه چه ريسك وحشتناكي كرده است .چون ممكن بود اين مردم دشمن آنها باشند .اما شواليه
هيچ عالقه اي به اين حرف نشان نداد و با بي دقتي گفت ":ريليان؟ نارنيا؟ نارنيا چه سرزميني است؟
هرگز اين نام را نشنيده ام .اين بايد هزاران فرسخ از جاهايي كه در دنياي باال مي شناسم دورتر باشد.
شايد خيالبافي عجيبي شما را به جست و جوي اسمش چه بود؟ بيليان؟ تريليان؟ به اينجا كشانده است.
در واقع تا آنجا كه من مي دانم ،در سرزمين بانوي من چنين كسي وجود ندارد ".سپس با صدايي بسيار
بلند خنديد .جيل فكر كرد ":يعني چه؟ اينجا كه چيز خنده داري وجود ندارد .نكند عقلش پاره سنگ بر
مي دارد".
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اسكراب گفت ":به ما گفته اند به دنبال پيامي كه روي سنگ هاي شهر ويران حك شده است بگرديم .و
ما كلمه ي "زير من" را ديديم".
صداي خنده ي شواليه بلندتر شد و گفت ":شما را فريب داده اند .اين كلمات هيچ معني و مفهومي
ندارند .اگر شما از بانوي من سوال مي كرديد ،او شما را بهتر راهنمايي مي كرد .آن كلمات از يك شعر
طوالني و قديمي است كه مي گويد :
"اگرچه اينك به زيرزمين مي روم و بدون تاج و تخت خواهم بود ،اما تا زماني كه زنده بودم ،تمام زمين
زير من بود ".و از اين شعر پيداست كه پادشاهي بزرگ از غول هاي باستان آنجا دفن شده و روي سنگ
قبرش اين شعر حك شده است .بعدها تعدادي از اين سنگ ها خرد شده و براي ساختمان هاي جديد
مورد استفاده قرار گرفته اند .نوشته ي بعضي از سنگ ها هم با ريگ ها پر شده و فقط كلمه ي "زير من"
مانده است .اين كه فكر كنيد آن را براي شما نوشته اند ،بيشتر به يك شوخي شبيه است".
اين جمالت مثل آب سردي بود كه روي سر اسكراب و جيل ريخته باشند .چون به نظر مي رسيد اين
كلمات هيچ مفهوم خاصي ندارند و فقط بر اثر يك حادثه به وجود آمده اند .اما پادل گلوم گفت ":به
حرف هاي او توجه نكنيد .اين يك حادثه يا اتفاق نيست .راهنماي ما اصالن است .خود او وقتي پادشاه
غول ها دستور حك آن حروف را داد ،آنجا بود و همه چيز ،از جمله اين موضوع را مي دانست".
شواليه با لبخندي ديگر گفت ":راهنماي شما بايد عمر بسيار طوالني اي داشته باشد!"
جيل احساس كرد كه او كمي خشمگين است.
پادل گلوم پاسخ داد ":اين طور به نظر مي رسد كه بانوي شما نيز بايد عمري طوالني داشته باشد .چون
او هم آن بيت را آن طور كه در ابتدا نوشته شده به ياد مي آورد".
شواليه با دستانش به شانه ي پادل گلوم زد و با خنده اي مجدد گفت ":صورت قورباغه اي ،تو خيلي
باهوشي .درست حدس زدي .بانوي من از نژاد آسماني است و معني سن و مرگ را نمي داند .من هم
براي محبت بي كران او به آدم فاني و بيچاره اي چون خودم ،ممنونم .شما بايد بدانيد كه من انساني
هستم كه دچار عجيب ترين بالياست .هيچ چيز جز محبت هاي ملكه كه صبورانه به من اعطا مي شود،
مرا آرام نمي كند .او به من قول داده كه قلمروي وسيعي از روي زمين را به من ببخشد .من شاه خواهم
شد و با او ازدواج خواهم كرد .اما داستان آن بسيار طوالني است و نمي شود به اين سرعت گفت .هي،
يكي از شماها نوشيدني بياورد .غذاهاي مردمان روي زمين را براي ميهمانان من تهيه كنيد .آقايان ،شما
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بفرماييد بنشينيد .آقايان ،بفرماييد بنشينيد .بانوي كوچك ،شما هم بفرماييد .روي اين صندلي بنشينيد.
بايد تمام داستان مرا بشنويد".

فصل 11
در قصر تاريك
وقتي غذا را كه خوراك كبوتر ،گوشت سرد ،ساالد و كيك بود آوردند ،آنها پشت ميز نشستند و مشغول
خوردن شدند .شواليه در ادامه ي حرف هايش گفت ":دوستان ،شما بايد بدانيد كه من چيزي از اين كه
كي هستم و از كجا به اين دنياي تاريك آمدم ،نمي دانم .به ياد نمي آورم كه از چه زماني در اينجا ساكن
شدم .حاال هم در چنين كاخي ،همه چيز را به جز ملكه ي بهشتي از ياد برده ام .به نظرم او بود كه با
لطف بي پايانش مرا از افسون هاي شيطاني بي شمار نجات داد و به اينجا آورد – .پا قورباغه اي ،ليوان
شما خالي است ،لطفا دوباره پر كنيد – به همين دليل است كه فكر مي كنم فقط بانويم مي تواند ناجي
من باشد .هر شب افكارم خيلي متالطم و بدنم دگرگون مي شود .در اين زمان تغيير ماهيت مي دهم و
دلم مي خواهد حتي به دوستان عزيز خودم هم حمله كنم و آنها را بدرم .اگر آنها مرا در بند نكشند ،به
طور قطع اين كار را مي كنم .بعد هم به شكل ماري بزرگ ،گرسنه ،درنده خو و مهلك در مي آيم –
آقايان! لطفا تكه اي ديگر از سينه ي كبوتر برداريد ،خواهش مي كنم – به من اينطور گفته اند و حتما
حقيقت را گفته اند .چون بانوي من هم همين را مي گويد .اما خودم هيچ چيز نمي فهمم .وقتي به حالت
عادي بر مي گردم ،همه چيز را فراموش مي كنم؛ همه ي آن بيهوشي و مرض شيطاني را – خانم كوچك
از اين كيك هاي عسلي كه برايم از سرزمين وحشي جنوب دنيا آورده اند بخوريد – حاال فقط ملكه با
دانش خود مي داند كه وقتي من را پادشاه سرزميني در جهان باال بكند و تاج بر سرم بگذارد از اين
افسون آزاد خواهم شد .سرزمين و محل بيرون رفتن ما انتخاب شد .مردان خاكي شب و روز كار كرده و
به آن سرزمين نقبي زده اند .آن قدر ره به باال پيش رفته اند كه تا چمني كه ساكنان آن سرزمين رويش
راه مي روند ،بيش از يك متر فاصله ندارد .به زودي سرنوشت مردم آنجا به من سپرده خواهد شد .بانوي
من خودش بر حفاري نظارت دارد .من امشب منتظر ارسال پيامي از جانب او هستم .حاال تنها يك سقف
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نازك بين من و قلمرو پادشاهي ام فاصله است كه با راهنمايي ملكه و همراهي هزار مرد خاكي كه تحت
امر من هستند ،فرو خواهد ريخت .من مسلح و سوار بر اسب ،ناگهان بر دشمنان خواهم تاخت .آنها را
شكست خواهم داد و سران آنها را خواهم كشت .محل هاي مقاومت آنها را درهم خواهم شكست .بدون
شك در فاصله اي بين چهار تا بيست ساعت ،پادشاه آنها خواهم شد".
اسكراب گفت ":اين اتفاق وحشتناك براي آنها خواهد بود ،اين طور نيست؟"
شواليه توضيح داد ":تو پسر بچه اي هستي كه ضريب هوشي باال و فوق العاده اي دارد .چون به شرافتم
سوگند كه من هرگز به اين موضوع فكر نكرده بودم .ولي منظور تو را مي فهمم".
حاال به نظر مي رسيد شواليه كمي ناراحت است ،اما صورت او هنوز روشن بود .بار ديگر با يكي از آن
خنده هاي بلند كه به حالت انفجار مي رسيد ،گفت ":اما لعنت به جديت! آيا اين مضحك ترين و خنده
دارترين فكر در دنيا نيست كه همه ي آنها مشغول كار خود هستند و حتي به خواب هم نبينند كه زير
كشتزارها و زمين هاي پر آرامش آنان ،فقط به فاصله ي يك وجب ،لشگري بزرگ همچون چشمه اي از
دل زمين خواهد جوشيد و چون سيل بر سر آنها جاري خواهد شد .آنها حتي به فكرشان هم نمي رسد،
حتي خود آنها هم بعد از طعم اولين شكست ،به اين فكر خواهند خنديد .چون چاره ي ديگري ندارند".
جيل پرسيد ":اصال فكر نمي كنم كه موضوع خنده داري باشد .فكر مي كنم شما بايد فرماندهي مستبد و
شرور باشيد".
شواليه هنوز مي خنديد ":چي؟" بعد ،سر جيل را كامال خشمگينانه نوازش كرد و گفت ":دوشيزه ي
كوچكِ ما يك سياست مدار كهنه كار است؟ اما ياران ،هرگز نترسيد .در حكومت بر آن سرزمين ،من تمام
كارها را با مشورت بانوي خود انجام خواهم داد .در ضمن ،او ملكه ي من خواهد بود .حرف او قانون من
است و براي مردمي كه ما آنها را مغلوب كرده ايم ،حرف من قانون خواهد بود".
جيل با خود گفت ":خدايا! من به كجا آمده ام؟ هر لحظه بيشتر از او متنفر مي شوم .آنها اصال به مردمي
كه مي خواهند به آنها حكومت كنند ،فكر نمي كنند".
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شواليه ادامه داد ":اما بانوي من چيز ديگري است .او قبال مرا از هزاران خطر نجات داده است .هيچ مادري
اين چنين دلسوزانه كمر به خدمت فرزندش نمي بندد .به اين همه توجهي كه او به من دارد دقت كنيد،
او با همه ي گرفتاري هايش همراه من سواره بارها به سرزمين باال اسب رانده و تا چشمانم به نور عادت
كنند در كنارم مانده است .من هم بايد مسلح باشم و نقاب كالهم پايين باشد .چون كسي نبايد صورتم را
ببيند .من نبايد با كسي صحبت كنم .چون او مي داند كه من در چه طلسم ترسناكي اسيرم و اين كار
رهايي مرا به تاخير مي اندازد .آيا يك چنين بانويي براي هر مردي قابل ستايش نيست؟"
پادل گلوم با لحن مسخره اي گفت ":چرا هست!" بعد فكر كرد ":دلم مي خواهد بدانم كه اين جادوگر با
اين مرد احمق چه بازي اي مي كند!"
اسكراب فكر كرد ":اين يك مرد عاقل است ،اما دارد با طناب زني به چاه مي افتد ".و جيل فكر كرد ":او
احمق ترين ،خودبين ترين و فريب خورده ترين آدمي است كه تا به حال ديده ام".
اما وقتي شام تمام شد ،حالت شواليه دگرگون شد .ديگر خبري از خنده هاي او نبود .شواليه گفت
":دوستان حاال موقع آن حالت نزديك شده – شرمنده ام كه هنوز مي ترسم تنها بمانم .آنها به زودي مي
آيند و دست و پاهاي مرا به آن صندلي مي بندند .افسوس كه بايد اين كار را بكنند تا جلوي خشم مرا
بگيرند .آنها مي گويند كه من مي توانم همه چيز را خراب كنم".
اسكراب گفت ":من به شدت در مورد طلسم شدن تو متاسف هستم .ولي مردان خاكي وقتي شما را به
صندلي بستند با ما چه كار خواهند كرد؟ شنيدم كه آنها در مورد زنداني كردن ما صحبت مي كردند .ما
از چنين جاهاي تاريكي خوشمان نمي آيد .اگر ممكن باشد ترجيح مي دهيم اينجا بمانيم تا اين كه شما
 ...بهتر شويد "...
شواليه گفت ":براي اين كار هم به خوبي چاره انديشي شده است .خود ملكه در ساعات وحشتناك
شيطاني نزد من مي ماند و از من مراقبت مي كند .او رضايت نمي دهد گوشي غير از گوش خودش
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كلماتي را كه من هنگام جنون از خشم ادا مي كنم بشنود و از اين بابت رنج ببرد .من نمي توانم اين
كوتوله ها را ترغيب كنم كه شما پيشم بمانيد .حاال صداي پاي آنها را مي شنوم كه روي پلكان هستند.
مي توانيد از آن در كناري خارج شويد .از آنجا مي توانيد به بقيه ي اتاق ها برويد و منتظر آمدن من
باشيد .وقتي آنها دست و پاهاي مرا باز كنند ،مي توانيد برگرديد و كنار من بنشينيد".
آنها از دري كه تا حاال نديده بودند باز است عبور كردند و از اتاق بيرون رفتند و در كمال خوشوقتي به
راهروي روشني رسيدند كه چنيدن در متفاوت به آن باز مي شد .همه ي درها را باز كردند و متوجه
شدند كه آب (آنچه كه شديدا به آن نياز داشتند) براي شست و شو و آينه اي براي ديدن وجود دارد.
جيل گفت ":آن مرد هرگز قبل از غذا از ما نخواست كه دست و صورت خود را بشوييم .مردك نادان.
خودخواه!"
اسكراب گفت ":به نظر شما برگرديم و افسون او را تماشا كنيم يا اين كه همين جا بمانيم؟"
جيل گفت ":راي من به ماندن است .ترجيح مي دهم به جاي او ،به اين ميز نگاه كنم".
اما ته دلش كنجكاو بود.
پادل گلوم گفت ":نه ،برگرديم .ما بايد اطالعات بيشتري به دست بياوريم .ما به اين اطالعات نياز داريم.
مطمئن هستم ملكه يك جادوگر و يك دشمن است و آن مردان خاكي به موقع سر از تن ما جدا خواهند
كرد .بوي قوي خطر را احساس مي كنم؛ بوي دروغ ،جادو و خيانت را ،چنين بويي را قبال در اين
سرزمين ،حس نكرده ام .بايد چشم و گوش خود را باز كنيم".
آنها به داخل راهرو آمدند .در با يك فشار آرام باز شد .اسكراب گفت ":همه چيز رو به راه است".
منظورش اين بود كه هيچ كسي آنجا نيست .بنابراين همه به اتاقي كه در آن شام خورده بودند برگشتند.
در اصلي هنوز بسته نشده بود .شواليه بين پرده هايي كه قبال ديده بودند ،روي يك صندلي نقره اي
عجيب نشسته بود .مچ هاي پا ،دو دست ،زانوها ،آرنج ها و كمر او را به صندلي بسته بودند .روي پيشاني
اش عرق نشسته بود و صورتش را غم و غصه پوشانده بود .شواليه به باال نگاه كرد و گفت ":وارد شويد
دوستان .هنوز بيماري بر من غلبه نكرده است .لطفا سر و صدا نكنيد ،چون من به خدمتكار فضول گفته
ام كه شما در رختخواب هاي تان هستيد .حاال ،احساس مي كنم كه دارد شروع مي شود .سريع ،تا به
خود مسلط هستم به من گوش كنيد .وقتي بيماري بر من چيره شد ،ممكن است از شما با التماس و يا
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تهديد بخواهم كه بندهاي مرا باز كنيد .آنها مي گويند كه من اين كار را مي كنم .اگر شما را با بهترين و
وحشتناكترين كلمات صدا زدم ،توجهي نكنيد .تا وقتي كه من در بند هستم ،قلب هاي شما بايد سنگ و
گوش هاي تان كر باشد .اگر برخيزم و از اين صندلي بيرون بروم ،ابتدا خشم من شروع خواهد شد و بعد
– او لرزيد – به ماري نفرت انگيز تبديل خواهم شد".
پادل گلوم گفت ":آيا از بودن ما در اينجا ناراحت نيستي؟ راستش را بخواهي ما هم هيچ تمايلي به ديدن
آدمي كه وحشي و يا مار شده نداريم".
جيل و اسكراب با همديگر گفتند ":همين طور است".
پادل گلوم به نجوا گفت ":زياد هم مطمئن نباشيد .ما نبايد ريسك كنيم .بايد همه ي جوانب را در نظر
بگيريم ،وگرنه ممكن است كار دست خودمان بدهيم .شما مي دانيد كه او زيرك است و ممكن است با
حرف هايش ما را تحت تاثير قرار دهد .بايد قول بدهيد هر چه او گفت و التماس كرد ،دست به طناب
هايش نزنيد و به سخنانش اعتنا نكنيد".
اسكراب گفت ":البته".
جيل گفت ":او با هيچ كار و حرفي نمي تواند افكار ما را تغيير دهد".
پادل گلوم گفت ":هيس ،دارد اتفاقي مي افتد".
شواليه مي ناليد .رنگ صورتش چون كاه پريده بود .استخوان هاي بدنش را پيچ و تاب مي داد .نمي دانم
جيل به دليل اين كه براي او متاسف بود يا به دليل ديگري فكر مي كرد كه چهره ي او از قبل انساني تر
شده است.
شواليه ناليد ":آه ،افسون ها  ...طلسم ها  ...اي تارهاي سنگين و پيچيده و سرد و چسبناك جادويي و
شيطاني ،اي زنداني به زير زمين كشانده شده ،چند سال بر تو گذشته است؟ آيا من ده سال در اين
گودال زندگي كرده ام يا هزاران سال .اي مردان حشره اي كه اطرافم را گرفته ايد ،رحم كنيد .بگذاريد
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بلند شوم .اجازه بدهيد برگردم .بگذاريد باد را حس كنم و آسمان را ببينم  "...در آن ايام بركه ي كوچكي
بود كه اگر در آن نگاه مي كردي ،مي توانستي تمام درختاني كه واژگون در آب رشد مي كردند و سبز
بودند را ببيني و زير آن خيلي پايين تر ،آسمان آبي را.
شواليه با صداي ضعيفي صحبت مي كرد .حاال چشمانش روي آنها ثابت مانده بود .بلندتر و روشن تر
گفت ":زود باشيد .من ديگر سالم هستم .هر شب عاقل و سالم مي شوم .اگر فقط بتوانم خود را از اين
صندلي جادويي جدا كنم ،دوباره مثل اولم خواهم شد .آنها هر شب مرا مي بندند و همين طور ،هر شب
بخت و اقبال از من دور مي شود .اما شما كه دشمن نيستيد ،من هم زنداني نيستم .زود باشيد .طناب ها
را پاره كنيد".
پادل گلوم به بچه ها گفت ":محكم باشيد .بلند نشويد".
شواليه گفت ":التماس مي كنم به من گوش بدهيد ".به خود فشار مي آورد كه آرام صحبت كند ":آيا
آنها گفته اند كه اگر رها شوم شما را خواهم كشت؟ آنها گفته اند كه من يك مار خواهم شد؟ در چهره ي
شما اين طور مي بينم كه آنها به شما گفته اند ،اما اين يك دروغ است .اين ساعتي است كه عقلم درست
كار مي كند .بقيه ساعات من افسون شده هستم .شما هم نه مردان خاكي هستيد و نه جادوگر ،پس چرا
بايد طرف آنها را بگيريد؟ با خشنودي طناب ها را پاره كنيد".
آن سه نفر با يكديگر گفتند ":آرام ،آرام ،آرام".
شواليه گفت ":قلب شما از سنگ است .باور كنيد .نگاه كنيد ،آدم بيچاره اي هستم كه بيش از آن كه
بتوانم رنج مي كشم .من چه بدي به شما كردم كه شما در كنار دشمنان من قرار گرفته ايد و مرا در
چنين وضع فالكت باري نگه داشته ايد؟ دقايق به سرعت مي گذرند .اكنون شما مي توانيد مرا نجات
بدهيد .وقتي زمان بگذرد و من دوباره به هوش آيم ،ديگر كاري نمي شود كرد .او شيطان صفت ترين
جادوگري است كه تا به حال ديده ام؛ جادوگري كه براي گرفتاري انسان ها نقشه مي كشد ،امشب و همه
شب .حاال كه او از اينجا دور است ،شما اين شانس را از من نگيريد".
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جيل گفت ":خيلي وحشتناك است .كاش از اينجا دور شويم تا اين كار تمام شود".
پادل گلوم گفت  ":محكم باش".
حاال صداي زنداني بلندتر بود ،شبيه فرياد ":بگذاريد بروم .شمشيرم را به من بدهيد ،شمشيرم را  ...روزي
كه آزاد شوم چنان انتقامي از اين مردان خاكي بگيرم كه تاريخ هزاران سال از آن صحبت كند".
اسكراب گفت ":حاال ديوانگي اش شروع مي شود .اميدوارم به خير بگذرد".
پادل گلوم گفت ":او اگر حاال آزاد شود ،دو برابر نيروي طبيعي خود قدرت خواهد داشت .من در شمشير
بازي آنقدر ماهر نيستم و او حريف هر دوي ما خواهد شد .بعيد نيست كه بعد ،پل باقي بماند كه بايد با
مار گالويز شود".
زنداني حاال بندهاي خود را طوري مي كشيد كه بندها مچ دست و پاي او را مي بريدند.
شواليه گفت ":بر حذر باشيد ،بر حذر باشيد! من يك شب اين بندها را پاره كردم ،اما جادوگر در آن زمان
اينجا بود .او امشب اينجا نيست .خواهش مي كنم مرا آزاد كنيد .من دوست شما هستم".
پادل گلوم گفت ":كلك مي زند ،نه؟"
زنداني گفت ":يكبار براي هميشه ،شما را قسم مي دهم كه آزادم كنيد ،شما را به تمام عشق ها و ترس
ها به آسمان هاي روشن سرزمين هاي روي زمين ،به شير بزرگ ،به اصالن قسم .خواهش مي كنم".
مسافرها كه انگار مورد آزار و اذيت قرار گرفته بودند ،فرياد زدند ":آه!"
پادل گلوم گفت ":اين يك نشانه است".
اسكراب با احتياط بيشتري گفت ":كلمه هاي نشانه بود".
جيل گفت ":آه .حاال بايد چه كار كنيم؟"
اين سوال وحشتناكي بود .آنها چه كار كرده بودند؟ چرا به هم قول داده بودند كه تحت هيچ شرايطي
شواليه را آزاد نكنند؟ حاال او يك نام را به زبان رانده بود .آنها به راستي در اين باره نگران بودند .به آنها
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چه آموزشي داده شده بود؟ اگر آنها به نشانه ها بي توجهي مي كردند ،چه اتفاقي مي افتاد؟ آيا اصالن
واقعا مي خواست كه آنها بندهاي يك ديوانه را باز كنند؟ چه كسي او را با اين نام صدا زد؟ آيا اين مي
توانست يك نشانه باشد؟ يا شايد ملكه همه چيز را در مورد نشانه ها مي دانسته و شواليه را براي گفتن
اين نام به منظور اغفال آنها آموزش داده است .اما اگر اين واقعا يك نشانه بود چه؟ آنها كه در مورد سه
نشانه ي قبلي سهل انگاري كرده بودند .آيا داشتند چهارمي را هم به همان سرنوشت دچار مي كردند؟
جيل گفت ":آه .كاش مي فهميديم".
پادل گلوم گفت ":فكر كنم ما مي فهميم".
اسكراب گفت ":منظور شما اين است كه اگر بندهاي او را باز كنيم ،همه چيز به طور صحيح پيش خواهد
رفت؟"
پادل گلوم گفت ":چيزي در اين باره نمي دانم .اصالن به پل نگفت كه چه اتفاقي مي افتد .او فقط گفت
كه پل بايد چه كار بكند .ممكن است وقتي آن جوان بلند شد ،ما را بكشد .اما اين دليل نمي شود كه ما
از پيگيري نشانه ها خودداري كنيم".
آنها همگي ايستاده بودند و با چشماني خيره به هم نگاه مي كردند .لحظه ي خوشايندي نبود .ناگهان
جيل گفت ":بسيار خب ،اجازه بدهيد تمامش كنيم .خداحافظ همگي".
همگي به نشانه ي خداحافظي دستان خود را تكان دادند .شواليه جيغ مي كشيد .كف از گوشه ي دهانش
سرازير شده بود .پادل گلوم گفت ":بياييد ".او و اسكراب شمشيرها را بيرون كشيدند و روي اسير خم
شدند و گفتند ":به نام اصالن ".و شروع كردند از روي اسلوب ،طناب ها را بريدن .همين كه زنداني آزاد
شد ،با يك جست اتاق را پيمود و شمشير خود را قاپيد( .شمشيرش را از او جدا كرده و روي ميز گذاشته
بودند ).شمشير را از غالف بيرون كشيد و فريادزنان به جان صندلي نقره اي افتاد .حاال از صندلي چيزي
به جز چند تكه پارچه ي پاره و تاخورده و چند چوب شكسته باقي نمانده بود .وقتي صندلي را شكست،
نور خيره كننده اي بيرون آمد .براي لحظه اي صدايي شبيه رعدي كوچك ،شنيده شد و بعد بوي نفرت
انگيزي به مشام رسيد.
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شواليه گفت ":مدفون شد .ديگر جادوگر بدجنس هرگز نمي تواند از آن براي قرباني ديگري استفاده كند.
" بعد برگشت و متوجه نجات دهنده هاي خود شد .تمام بدي ها و شرارت ها از چهره اش محو شده
بودند.
او رو به پادل گلوم كرد و فرياد زد ":چي؟ آيا من قبال يك موجود مردابي ديده ام؟ يك مارش ويگل
واقعيِ زنده و درستكار نارنيايي؟"
جيل پرسيد ":اوه ،پس تو چيزهايي درباره ي نارنيا شنيده اي؟"
شواليه گفت ":زماني كه در بند طلسم بودم آن را به ياد نداشتم .خب ،حاال همه ي شرارت ها و بدي ها
تمام شده اند .شما بايد به من اعتماد داشته باشيد و باور كنيد كه نارنيا را مي شناسم .چون من ريليان
هستم ،شاهزاده ي نارنيا و فرزند شاه كاسپين".
پادل گلوم گفت ":اوه ،شاهزاده!" روي يك پا زانو زد .بچه ها هم همين كار را كردند و ادامه دادند ":ما
براي جست و جوي شما به اينجا آمده ايم".
"اما شما دو ناجي من ،شما كه هستيد؟"
اسكراب گفت ":ما را خود اصالن از آن سوي آخر جهان براي جست و جوي واالحضرت فرستاده است.
من اوستاس هستم ،كسي كه همراه شاه به جزاير راماندو كشتي رانده".
شاهزاده ريليان گفت ":من مديون شما سه نفر هستم ،به طوري كه هرگز نمي توانم آن را جبران كنم ،اما
پدرم ،آيا او هنوز زنده است؟"
پادل گلوم گفت ":قبل از اين كه ما نارنيا را ترك كنيم ،او با كشتي راهي سواحل شرقي شد .اما بايد
يادآوري كنم كه پادشاه ،حسابي پير شده اند و احتمال اينكه ايشان در اين سفر مرده باشند ،ده به يك
است".
"او پير است؟ مگر چه مدتي است كه من گرفتار طلسم ملكه شده ام؟"
"بيش از ده سال است كه شما ناپديد شده ايد".
شاهزاده گفت ":ده سال ".دستانش را به صورتش كشيد .انگار كه مي خواهد گذشت زمان را از روي آن
پاك كند ":بله باور مي كنم .چون حاال من خودم هستم و مي توانم همه چيز را به ياد بياورم .اما وقتي
كه افسون شده بودم ،نمي توانستم زندگي واقعي ام را به ياد بياورم .حاال دوستان خوب ،صبر كنيد.
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صداي پاهاي آنها را مي شنوم .در را قفل كنيد .من اين مردان خاكي را از بين مي برم .اما نه ،فكر بهتري
دارم .اگر اصالن به من زيركي اعطا كند ،مردان خاكي را فريب مي دهم .شما هم مثل من رفتار كنيد".
آنگاه ثابت قدم به سمت در رفت و با سرعت آن را باز كرد.
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فصل 12
ملكه ي اعماق
دو مرد خاكي وارد شدند ،اما به جاي آنكه جلو بيايند ،در دو طرف در مستقر شدند و تعظيم كردند.
بالفاصله بانوي سبز پوش ،ملكه ي سرزمين اعماق وارد شد و بدون واكنش در آستانه ي در ايستاد.
مسافرها مي توانستند حركت چشمان او را ببينند .ملكه همه چيز را زير نظر گرفت .آن سه بيگانه،
صندلي نقره اي از بين رفته و شاهزاده ي آزاد را كه شمشير در دست ايستاده بود.
رنگ او به شدت سفيد شده بود ،اما جيل فكر كرد كه اين سفيدي وقتي مردم عصباني هستند روي
صورت آنها مي نشيند نه هنگام ترس .جادوگر براي لحظه اي چشمانش را بر روي شاهزاده ثابت نگه
داشت .در چشمانش مي شد نقشه ي قتل شاهزاده را ديد .اما بعد ،به نظر رسيد فكرش تغيير كرده است.
ملكه به دو مرد خاكي دستور داد ":ما را تنها بگذاريد .تا زماني كه نگفتم و از درد مرگ فرياد نزدم ،كسي
مزاحم ما نشود".
كوتوله ها مطيع و آرام آنجا را ترك كردند .ملكه ي جادوگر در را بست و قفل كرد و گفت ":چطوريد
جناب شاهزاده؟ آيا بيماري شبانه هنوز بر تو وارد نشده يا اين كه خيلي زود تمام شده است؟ چرا بدون
بند آنجا ايستاده اي؟ اين غريبه ها كه هستند؟ آيا اينها صندلي اي را كه مي توانست تنها نجات دهنده
ي تو باشد ،شكسته اند؟"
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وقتي ملكه صحبت مي كرد ،شاهزاده مي لرزيد .اين طبيعي بود چون براي دور شدن از جادويي كه مدت
ده سال او را برده و مطيع ملكه كرده بود ،نيم ساعت كافي نبود .با اين همه ،تمام تالشش را به كار برد و
با فشار زيادي كه بر خود وارد كرد ،شروع به صحبت كرد ":ديگر نيازي به آن صندلي نيست .بي شك
شما كه صدها بار به من گفته بوديد كه چقدر براي جادوهايي كه مرا به بند كشيده اند متاسف هستيد،
بايد خوشحال باشيد كه آنها براي هميشه از بين رفته اند .به نظر ميرسد كه اشتباه هاي كوچكي در روش
درماني بانوي ارجمند وجود داشته است .اما اينها ،دوستان واقعي من هستند كه مرا نجات داده اند .حاال
من كامال به عقل و شعور خود مسلط هستم و بايد دو چيز را به شما بگويم  :اول ،بانوي ارجمند نقشه
كشيد تا در كله ي من فرو كند كه با ارتشي از مردان خاكي به سرزمين بااليي حمله كنم ،با قدرت
فكري خودم آنها را كشست بدهم و پادشاه ملتي بشوم كه هرگز به من بدي نكرده اند .بعد ،سران و
بزرگان آنها را بكشم و همچون فرمانروايي مستبد ،بيگانه و خونخوار بر آنها حكومت كنم .اما حاال كه خود
را شناختم ،اعالم مي كنم كه از اين شرارت آشكار متنفرم و از انجام آن صرف نظر مي كنم .دوم اين كه،
من پسر پادشاه نارنيا هستم .تنها فرزند كاسپين ،كسي كه او را كاسپين دريانورد مي نامند .بنابراين از
شما مي خواهم كه بي درنگ من و دوستانم را به همراه يك راهنما به سرزمين باال انتقال دهيد .من بايد
هر چه زودتر به سرزمين خودم برگردم".
جادوگر حرفي نزد و آرام به گوشه ي اتاق رفت .صورت و چشمانش را در حالتي يكنواخت به سوي
شاهزاده نگه داشته بود .او از داخل كمد كوچكي كه كنار ديوار نزديك اجاق قرار داشت ،يك مشت پودر
سبز بيرون آورد و آن را روي آتش ريخت .گرد چندان شعله ور نشد ،اما بوي شيرين و خواب آوري از آن
بيرون آمد كه در طول گفتگو شديدتر شد ،اتاق را پر كرد و كار فكر كردن را سخت كرد .بعد سازي را كه
شبيه ماندولين بود ،برداشت و با انگشتانش شروع به نواختن كرد .تپ تپ كردن يكنواختي در اتاق
پيچيد .صدايي كه شما پس از چند دقيقه ،ديگر متوجه آن نمي شويد ،اما هر چه كمتر به آن توجه كنيد،
بيشتر وارد مغز و خون شما مي شود و فكر كردن تان را مختل مي كند .وقتي او مدتي آن را نواخت –
آن بوي شيرين هم حاال قوي تر شده بود – با صدايي كامال شيرين و آرام شروع به صحبت كرد ":نارنيا؟
نارنيا؟ من اغلب از جنابعالي اين نام را در هذيان هاي شبانه شنيده ام .شاهزاده ي عزيز ،تو شديدا بيمار
هستي .سرزميني به نام نارنيا وجود ندارد".
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پادل گلوم گفت ":وجود دارد .ببينيد ،من تمام مدت عمرم را آنجا زندگي كرده ام".
جادوگر گفت ":راستي؟ خواهش مي كنم به من بگو كه اين كشور كجاست".
پادل گلوم محكم به باالي سرش اشاره كرد و گفت ":آنجا ،آن باال .من ،من نمي دانم دقيقا كجاست".
ملكه با لبخندي نرم ،مهربان و صدادار گفت ":چطور؟ آيا آن باال كشوري بين سنگ ها و مالط هاي سقف
وجود دارد؟"
پادل گلوم با تقال نفس خود را بيرون داد و گفت ":اينجا نه! در جهان باالست".
"چي گفتي؟ لطفا بگوييد جهان باال كجاست و چه جور جايي است؟"
اسكراب گفت ":آه ،خودت را به ناداني نزن .مگر آدم با اين بوي شيرين و آن صداي ترومپ ترومپ
جادويي مي تواند حواسش را جمع كند؟ يعني تو نمي داني؟ خب آن باالست ،جايي كه مي شود
خورشيد و ستاره ها را ديد .انگار يادت رفته است كه ما آنجا همديگر را ديده ايم".
جادوگر خنديد؛ خنده اي كه تا به حال نظيرش را نديده ايد و گفت ":برادر كوچك! مرا ببخش .من اصال
يادم نمي آيد كه شما را ديده باشم .شايد خواب ديده ايد".
شاهزاده با اخم گفت ":باز هم مي گويم كه من پسر پادشاه نارنيا هستم".
جادوگر با صدايي نرم چنان كه گويي مي خواهد بچه اي را خام كند ،گفت ":تو پادشاه خيالي خيلي از
سرزمين هاي خيالي هستي".
جيل به تندي گفت ":ما هم آنجا بوديم ".او خيلي عصباني بود .چون احساس مي كرد افسون در هر
لحظه بيشتر او را فرا مي گيرد .البته هنوز كامال در او كارگر نشده بود.
جادوگر با همان چاپلوسي و با لحني كه تا حدودي مسخره آميز به نظر مي رسيد ،گفت ":شكي ندارم كه
تو هم ملكه ي نارنيا هستي .يك ملكه ي زيبا".
جيل گفت ":نه .اين طور نيست ".و پا بر زمين كوبيد ":ما از دنياي ديگري آمده ايم".
جادوگر گفت ":اين بازي قشنگ تر از بازي قبلي است .خب حاال دوشيزه كوچولو ،به ما بگو دنياي ديگر
كجاست؟ كدام كشتي يا وسيله اي بين ما و آنجا رفت و آمد مي كند؟"
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يكدفعه چيزهاي زيادي به مغز جيل هجوم آوردند؛ اكسپريمنت هاوس ،خانه ي خودشان ،ايستگاه راديو،
سينماها ،ماشين ها ،هواپيماها ،بن هاي كتاب ،صف هاي مردم .اما همه ي آنها به نظر محو و دور مي
رسيدند و با آن صداي ترامپ ترامپ مي رفتند كه كامال از ذهن او پاك شوند.
جيل نمي توانست نام چيزها را به ياد بياورد .حتي اسامي را هم به ياد نمي آورد .چون حاال جادو همه جا
گسترده شده بود و رفته رفته جيل را در بر مي گرفت .به طوري كه جيل احساس كرد بايد بگويد
":درست است .فكر مي كنم دنياي ديگر بايد فقط يك رويا باشد".
جادوگر كه هنوز مشغول نواختن بود گفت ":بله ،همه ي آنها رويا هستند".
جيل گفت ":بله .همه ي آنها رويا هستند".
جادوگر گفت ":هرگز چنين دنيايي وجود نداشته است".
پادل گلوم سخت مقاومت مي كرد .او در حالي كه شبيه مردي بود كه هواي كافي براي تنفس نداشته
باشد ،گفت ":به راستي نمي دانم چه منظوري از گفتن اين كلمات داريد .آنقدر آن ساز را بنوازيد تا
انگشتان تان از كار بيفتد ،ولي نمي توانيد كاري كنيد كه من نارنيا را فراموش كنم و همين طور دنياي
آن باال را .بعيد نيست كه دوباره آنجا را نبينم .شايد تو آنجا را محو كرده و به چنين جاي تاريكي تبديل
كرده باشي ،اما نمي تواني آن را از ذهن من پاك كني .چون من آنجا بوده ام و آسمان پر از ستاره ي آن
را ديده ام .من خورشيد را ديده ام كه صبح ها از باالي دريا بيرون مي آيد و شب ها پشت كوه ها غروب
مي كند .وقتي به دليل درخشندگي خورشيد نمي توانستم نمي توانستم به آن خيره شوم ،آن را در وسط
آسمان ديده ام".
حرف هاي پادل گلوم اثري تحريك كننده داشت .آن سه تاي ديگر دوباره نفس كشيدند و به يكديگر نگاه
كردند .انگار تازه از خواب بيدار شده بودند.
شاهزاده فرياد زد ":آنجا وجود دارد .دعاي خير اصالن بر پادل گلوم درستكار .ما افسون شده بوديم .آخر
ما چطور مي توانيم آن باال را فراموش كنيم؟ البته كه همگي ما خورشيد را ديده ايم".
اسكراب گفت ":خداي من ،چه اتفاقي براي ما افتاده بود؟ درود بر تو پادل گلوم كه باعث شدي افسون
جادوگر باطل شود".
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بعد صداي جادوگر به گوش رسيد ،مثل صداي نرم بغ بغوي كبوتري چاهي از روي نارون هاي بلند باغ
قديمي ،در ساعت سه بعد از ظهر خواب آور تابستان ":خورشيدي كه اين همه ازش حرف مي زنيد
چيست؟ آيا معني چنين كلمه اي را مي دانيد؟"
اسكراب گفت ":بله ،خيلي هم خوب مي دانيم".
همانطور كه صداي تروم تروم ساز ادامه داشت ،ملكه گفت ":مي توانيد به من بگوييد خورشيد شبيه چه
چيزي است؟"
شاهزاده سرد و مودب پاسخ داد ":بله ،با كمال ميل .آن چراغ را مي بينيد؟ گرد و زرد است و نور آن تمام
اتاق را روشن مي كند .به عالوه ،از سقف اتاق آويزان است .خورشيدي كه ما از آن حرف مي زنيم ،شبيه
يك چراغ است ،فقط خيلي بزرگتر و روشن تر از آن ،اين خورشيد ،تمام دنياي آن باال را روشن مي كند و
از آسمان آويزان است".
جادوگر پرسيد ":سرورم ،از كجا آويزان است؟" وقتي همه داشتند براي پاسخ به اين سوال فكر مي
كردند ،با صداي نرم و خنده اي نقره اي ادامه داد ":متوجه هستيد؟ شما سعي مي كنيد به من بگوييد
خورشيد چيست ،ولي نمي توانيد .شما فقط مي توانيد بگوييد خورشيد شبيه يك چراغ است .اما من به
شما مي گويم كه خورشيد شما هيچ چيز نيست به جز يك رويا .چراغ يك چيز واقعي است ،اما خورشيد
يك افسانه و داستان كودكانه است".
جيل با صدايي سنگين و ياس آور گفت ":بله ،حال مي فهمم .بايد همين طور باشد".و با اين حرف
احساس آرامش كرد .بعد به آرامي و موقرانه تكرار كرد ":خورشيدي وجود ندارد".
هيچ كس حرفي نزد .ملكه با صدايي نرم تر و عميق تر تكرار كرد ":خورشيدي وجود ندارد".
بعد از مكثي كوتاه و بعد از اينكه هر چهار نفر به مغزشان فشار آوردند ،گفتند ":بله .حق با شماست.
خورشيدي وجود ندارد ".و با گفتن اين حرف تسكين پيدا كردند.
جادوگر گفت ":هرگز خورشيدي وجود نداشته است".
شاهزاده گفت ":نه ،هرگز خورشيدي وجود نداشته است".
بعد نوبت پادل گلوم و بچه ها بود كه اين جمله را عينا تكرار كنند.
در همين موقع ،جيل احساس كرد چيزي وجود دارد كه او بايد به هر قيمتي شده آن را به ياد آورد .حاال
بايد اين كار را انجام مي داد .اما اين كار خيلي سخت بود .انگار سنگين ترين وزنه ها روي زبانش فشار
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مي آوردند .باالخره با كوششي كه به نظر مي رسيد تمام چيزهاي خوب را از ذهنش بيرون مي آورد،
گفت ":اصالن".
در اين زمان جادوگر سرعت نواختن را بيشتر كرد و گفت ":چه اسم زيبايي .معني آن چيست؟"
اسكراب گفت ":او شير بزرگي است كه ما را از كشور خود فراخواند و براي يافتن شاهزاده ريليان به اينجا
فرستاد".
جادوگر پرسيد ":شير چيست؟"
اسكراب گفت ":دست بردار .يعني تو نمي داني؟ چطور بايد آن را براي تو شرح دهيم؟ آيا هرگز گربه
ديده اي؟"
ملكه گفت ":مطمئنا .من گربه را دوست دارم".
"خب ،شير كمي ،فقط كمي بزرگ تر از گربه است .در ذهن خود يك گربه ي بزرگ را در نظر بگير ،با
يك يال .البته نه يال اسب .مي داني يال ،بيشتر شبيه كاله گيس قاضي است .رنگ شير زرد است و به
طور فوق العاده اي قوي است.
جادوگر سرش را تكان داد و گفت ":مي فهمم .با اين توضيحاتي كه تو مي دهي ،از اين شير هم ،نمي
توانيم بيشتر از خورشيدتان سر در بياوريم .شما چراغ را ديده ايد و در خيال تان چراغي بزرگ تر و
روشن تر را به عنوان خورشيد خلق كرده ايد .حاال هم مي خواهيد گربه اي بزرگ تر و قوي تر را به اسم
شير خلق كنيد .خب تقصيري هم نداريد .جوان هستيد و رويايي .دوست داريد از چيزهايي كه واقعا در
دنيا وجود دارد ،تقليد كنيد و براي خودتان دنيايي خاص بسازيد .ولي حتي شما بچه ها هم براي اين
بازي ها خيلي بزرگ هستيد .اما تو شاهزاده ي من ،تو كه مرد بالغي هستي! واي بر تو .آيا از چنين
سرگرمي هايي خجالت نمي كشي؟ بيا و همه ي آن حقه هاي كودكانه را دور بريز .من نقشه هاي زيادي
براي آينده ي تو دارم .اينجا نه نارنيايي وجود دارد ،نه دنياي باال ،نه آسمان ،نه خورشيد و نه اصالن .حاال
همه به رختخواب برويد .اجازه بدهيد كه فردا زندگي عاقالنه ي خود را شروع كنيم .اما اول رختخواب و
خواب؛ خوابي عميق و عميق با بالش هاي نرم ،خوابي بدون روياهاي احمقانه!"
شاهزاده و دو بچه با سر هاي به پايين خم شده ،ايستاده بودند .گونه هاي شان سرخ شده و چشمان شان
نيمه بسته بود .نيروي خود را به تمامي از دست داده بودند .طلسم داشت كامل مي شد .اما پادل گلوم به
سختي و با هر جان كندني كه بود ،نيروي خود را جمع كرد و به سمت آتش رفت .سپس يك عمل
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شجاعانه انجام داد .او مي دانست كه اين كار نمي تواند آنقدرها كه به آدم ها صدمه مي زند به او صدمه
بزند .چون پاهاي برهنه ي او مثل پاهاي اردك پرده دار و ضخيم بودند .پادل گلوم به طرف آتش رفت و
با پاهاي برهنه ،به لگد كردن آتش پرداخت .او قسمت زيرين آتش را لگد و آن را به خاكستر تبديل كرد.
ناگهان سه اتفاق افتاد .اول ،بوي شيرين بسيار كم شد .چون با اين كه هنوز تمام آتش خاموش نشده بود،
جاي آن را بوي شديد سوختگي پاي پادل گلوم گرفت كه اصال بوي افسون كننده اي نيست .با اين كار
ذهن شاهزاده و بچه ها بيدار شد .آنها سرهاي آويزان شان را مجددا بلند كردند و چشمان شان باز شد.
دوم ،جادوگر با صدايي بلند و وحشتناك و كامال متفاوت با لحن هاي شيريني كه قبال استفاده مي كرد،
فرياد زد ":چه كار مي كني؟ اگر جرات داري دوباره پا روي آتش من بگذار تا خون را در رگ هايت به
آتش تبديل كنم".
سوم درد پاي پادل گلوم ،براي لحظه اي او را كامال هوشيار كرد .حاال مي دانست كه دقيقا بايد چه كار
بكند .هيچ چيزي مثل يك شوك ناشي از درد ،براي باطل كردن اين جادو موثر نبود.
وقتي پادل گلوم از شدت درد لنگان لنگان از كنار آتش بر مي گشت ،گفت ":همه ي آنچه تو گفتي كامال
درست است .من كسي هستم كه هميشه دوست دارد همه چيز را بداند و بعد ،بهترين راه را انتخاب كند.
پس انكار نمي كنم كه حرف هاي تو درست است .اما يك چيز ديگر هم وجود دارد كه بايد مي گفتي و
نگفتي .حاال من مي گويم .فرض كن ما در رويا به سر مي بريم و همه ي چيزهايي كه گفتيم مثل درخت
ها ،سبزه و خورشيد و ماه و ستاره و حتي اصالن ،ساخته ي ذهن ماست .در اين صورت چيزهاي ساخته
شده ،خيلي بهتر و قشنگ تر از چيزهاي واقعي هستند .مثال فرض كنيم اين زيرزمين تاريك كه قلمرو
توست ،تنها دنياي واقعي باشد .دنياي خيالي ما كه قشنگ تر است .حق با توست .ما كودكاني هستيم كه
داريم بازي مي كنيم؛ بازي هايي كه مي تواند پوچي دنياي واقعي تو را از بين ببرد .من در كنار اصالن
هستم ،حتي اگر اصالني نباشد كه مرا راهنمايي كند .من مي خواهم مثل يك نارنيايي زندگي كنم ،حتي
اگر نارنيايي وجود نداشته باشد .پس از مهرباني شما ممنونم .اگر اين مرد نجيب و آن خانم و آقاي جوان
آماده باشند ،ما قصر شما و اين سرزمين تاريك را ترك مي كنيم تا بقيه ي عمر را در جست و جوي
سرزمين هاي روشن باشيم .ما زندگي كوتاه خود در روياها را به دنياي تو ترجيح مي دهيم.
جيل و اسكراب فرياد زدند ":آفرين پادل گلوم خوب و عاقل".
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شاهزاده فرياد زد ":مراقب باشيد .به جادوگر نگاه كنيد".
وقتي آنها به جادوگر نگاه كردند ،موي سرشان سيخ شد.
آلت موسيقي از دست ملكه افتاد .بازوانش گويي به پهلوهايش چسبيد .ساق هايش در هم گره خورد و
كف پاهايش ناپديد شدند .حاشيه ي سبز و بلند دامنش سخت و كلفت شد و انگار با ستون سبز پيچيده
ي پاهاي درهم تنيده اش يكي شد .آن ستون سبز پيچنده چنان قوس برداشت و تاب خورد كه انگار
هيچ مفصلي ندارد يا همه ي تن او مفصل است .سرش عقب رفت و بيني اش دراز و درازتر شد .به نظر
مي رسيد كه همه ي اعضاي صورتش ناپديد شده اند به جز چشمانش .چشمان بدون مژه اش مثل جرقه
هاي عظيم آتش بودند .البته اين دگرگوني خيلي سريع اتفاق افتاد .جادوگر به ماري سبز و بزرگ تبديل
شد؛ ماري سبز همچون سَم كه كلفتي اش به اندازه ي دور كمر جيل بود .با بدن نفرت انگيزش سه بار به
دور پاهاي شاهزاده چنبره زد .بعد به سرعت برق حلقه ديگري درست كرد تا به دور بازوان شاهزاده
بپيچد .اما شاهزاده به موقع بازوانش را باال برد و آنها را آزاد كرد .حاال آن حلقه ي زنده ،به اطراف سينه
ي او گره خورده و آماده ي خرد كردن دنده هايش بود .شاهزاده گردن مار را در دست چپش گرفت.
سعي كرد آن را فشار دهد و خفه كند .در نتيجه ،صورت آن – اگر بشود به آن صورت گفت – حدود پنج
سانتي متر از صورت شاهزاده فاصله داشت .زبان دو شاخه اش از دهانش بيرون مي آمد و تو مي رفت ،اما
به شاهزاده نمي رسيد .شاهزاده با دست راست ،شمشيرش را باال برد تا با ضربه اي محكم بر سر مار فرود
آورد .اسكراب و پادل گلوم اسلحه هاي خود را بيرون كشيدند و آماده ي كمك شدند .مار حلقه ي خود را
هر لحظه تنگ تر و فشارش را بيشتر مي كرد .ناگهان شاهزاده شمشيرش را فرود آورد و پادل گلوم و
اسكراب هم به دنبال آن شمشيرهاي خود را فرود آوردند .ضربه ي اسكراب به فلس مار خورد و ضربه ي
شاهزاده و پادل گلوم ،به گردن مار .ضربه ها كاري نبودند ،اما باعث شد فشار مار كمتر شود.
با حمالت و ضربه هاي مكرر ،سر مار خرد و جدا شد .مار با پيچ و تابي وحشيانه تكان خورد و بعد ،از
حركت ايستاد .مايع سبز لزجي از بدنش بيرون آمد و كف زمين را پوشاند.
شاهزاده ،وقتي توانست نفسي تازه بكند ،گفت ":نجيب زادگان از شما متشكرم".
سپس آن سه فاتح مدتي طوالني ايستادند و به مار خيره شدند .جيل خيلي عاقالنه نشسته بود و كامال
ساكت بود .او به خود مي گفت ":اميدوارم غش نكنم يا هيچ كار احمقانه اي انجام ندهم".
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ريليان گفت ":انتقام مادرم گرفته شد .اين همان ماري بود كه سال ها قبل بي جهت مادرم را در كنار آن
چشمه نيش زد و كشت .در تمام اين سال ها من برده ي قاتل مادر خود بودم .حاال خوشحالم كه آن
جادوگر پليد ،در آخرين لحظه به شكل نفرت انگيز خود در آمد .كشتن يك زن با روحيه ي من سازگار
نبود و افتخاري هم براي من محسوب نمي شد .شما بهتر است آن خانم را دريابيد ".منظورش جيل بود.
جيل گفت ":من خيلي خوبم .متشكرم".
شاهزاده به او تعظيم كرد و گفت ":دوشيزه ،شما مشوق مهمي براي من بوديد و من شك ندارم كه از
خانواده هاي نجيب هستيد .اما دوستان ،مقداري نوشيدني باقي مانده .اجازه بدهيد گلويي تازه كنيم و
بعد دنبال نقشه ي خود برويم".
اسكراب گفت ":فكر بسيار خوبي است سرورم".

فصل 13
زيرزمين بدون ملكه
همه احساس مي كردند وارد مرحله اي شده اند كه اسكراب به آن مي گفت "زنگ تفريح" .چون ملكه در
را قفل كرده و دستور داده بود كسي مزاحم نشود ،در اين لحظه خطري آنها را تهديد نمي كرد .البته
اولين وظيفه ي آنها مداواي پاهاي سوخته ي پادل گلوم بود .يك جفت از پيراهن هاي تميز شاهزاده را از
اتاق برداشتند و به صورت نوار بريدند .روي آنها را با روغن ساالد و كره اي كه روي ميز بود ،خوب چرب
كردند .به اين طريق پوشش مناسبي براي پاهاي پادل گلوم تهيه شد .وقتي اين كار تمام شد ،روي زمين
نشستند و استراحت كوتاهي كردند .بعد ،در مورد نقشه ي فرار از سرزمين اعماق به بحث و گفت و گو
مشغول شدند .ريليان توضيح داد كه تعداد زيادي در خروجي در اينجا وجود دارد كه يكي از آنها مي
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تواند آنها را به سطح زمين برساند .او توضيح داد كه هرگز اجازه نداده اند خودش تنها از اين سرزمين
خارج شود .هميشه ملكه او را همراهي مي كرده .هميشه هم ،با كشتي و از ميان درياهاي بي آفتاب به در
خروجي رسيده اند .اما اگر او پايين برود و به بندر وارد شود ،آن هم بدون ملكه و با اين سه بيگانه ،مردان
خاكي حتما شك خواهند كرد و معلوم نيست چه باليي سرشان بيايد .كسي در اين مورد حرفي نزد .بعد،
شاهزاده از راه خروجي جديدي گفت كه فقط چند مايل دورتر براي حمله به جهان باال ساخته شده بود.
او گفت كه اين راه به تازگي تمام شده و فقط يك چند متري از آن مانده است .حتي امكان داشت اين
قسمت تا حاال آماده شده باشد .شايد جادوگر برگشته بود كه اين خبر را به او بدهد و او را براي حمله
آماده كند .اگر هم آماده نبود ،خود آنها مي توانستند ظرف چند ساعت اين كار را انجام دهند ،البته اگر
مي توانستند بدون مشكل خود را به آنجا برسانند.
آنها دانستند كه اين راه جديد ،بدون نگهبان است .اما اشكاالتي وجود داشت .پادل گلوم پرسيد ":اگر از
من بپرسيد  "...كه اسكراب حرف او را قطع كرد و پرسيد ":اين صداي چيست؟"
جيل گفت ":مدتي است كه من هم به همين موضوع فكر مي كنم ".در واقع همه ي آنها اين صدا را مي
شنيدند .مدتي بود كه صدا شروع شده و هر لحظه بلندتر مي شد .اما افزايش صدا به قدري آرام بود كه
آنها اول متوجه نشدند .براي مدتي فقط يك صداي مبهم شبيه وزش بادهاي آرام يا صداي ترافيكي كه از
فاصله ي بسيار دور شنيده مي شد ،به گوش مي رسيد .بعد صدا واضح شد ،مثل صداي شرشر آب .بعد،
به صداي غرش جاري شدن آب تبديل شد.
شاهزاده ريليان گفت ":پناه بر اصالن .به نظر مي رسد كه اين سرزمين آرام باالخره زبان باز كرده است".
او بلند شد ،به سمت پنجره رفت و پرده ها را كنار زد .بقيه هم دورش جمع شدند تا بيرون را نگاه كنند.
اولين چيزي كه جلب نظر مي كرد ،تابش بزرگ و قرمز رنگي بود كه مثل چادر قرمزي به طول هزاران
متر روي سقف سرزمين اعماق كشيده شده بود؛ طوري كه آنها توانستند سقف سنگي را كه تاكنون در
تاريكي پنهان شده بود ،به راحتي ببينند.
تابش نور از فاصله اي دور از شهر مي آمد ،طوري كه ساختمان ها ،ترسناك و بزرگ در مقابل آن چون
سدهاي سياهي ايستاده بودند .اين نور همچنين خود را روي بسياري از خيابان هايي كه به سمت قصر
كشيده شده بودند مي ريخت .قدم زدن آرام جمعيت مردان خاكي محو شده بود و به جاي آن پيكره
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هايي ديده مي شد كه يكي يكي ،دوتا دوتا يا چند تا چند تا طوري حركت مي كردند كه انگار مي
خواهند ديده نشوند .آنها در سايه ي ديوار ها يا پشت درگاه ها كمين كرده و سپس به سرعت به سمت
مكان هاي باز و جديدي حركت مي كردند تا دوباره خود را پنهان كنند .اما از همه عجيب تر صداهايي
بود كه از هر طرف به گوش مي رسيد ،قوي تر و بلندتر مي شد و حاال تقريبا تمام شهر را مي لرزاند.
اسكراب پرسيد ":مردان خاكي چه شان شده؟ اين صداي فرياد آنهاست".
شاهزاده گفت ":بعيد است .در تمام طول سال هاي كسالت بار اسارت ،هرگز نشنيده ام يكي از اين موذي
ها با چنين صداي بلندي صحبت كند .شايد اين هم يكي از شيطنت هاي جديدشان باشد .شك ندارم".
جيل پرسيد ":آن نور قرمز چيست؟ آيا چيزي آتش گرفته؟"
پادل گلوم گفت ":اگر اشتباه نكنم ،آتش درون زمين است كه دارد به شكل آتشفشان جديدي بيرون مي
زند .ما درست وسط آن قرار خواهيم گرفت .مطمئنم".
اسكراب گفت ":به آن كشتي نگاه كنيد .چرا اين قدر به سرعت مي آيد؟ كسي در آن پارو نمي زند!"
شاهزاده گفت ":نگاه كنيد ،نگاه كنيد .كشتي تقريبا از سمت بندر دور شده و در خيابان است .نگاه كنيد.
تمام كشتي ها دارند به طرف داخل شهر حركت مي كنند .خداي من! دريا باال آمده .سيل به سمت ما
مي آيد".
جيل گفت ":آب و آتش و همه ي مردماني كه در خيابان در حال فرار هستند ،اوه چه اتفاقي ممكن است
افتاده باشد؟"
پادل گلوم گفت ":براي تان مي گويم كه ماجرا از چه قرار است .آن جادوگر طوري نقشه چيده بود كه
اگر زماني كشته شد ،همزمان با مرگش سرزمين اعماق زير و رو شود .براي او مهم نبود كسي كه او را
كشته ،ظرف مدت پنج دقيقه بسوزد ،دفن شود يا غرق شود".
شاهزاده گفت ":دوست من ،درست حدس زدي .وقتي شمشيرهاي ما جان جادوگر را گرفت ،به تمام
افسون هايش خاتمه داد .حاال سرزمين اعماق دارد قطعه قطعه مي شود و ما شاهد نابودي آن هستيم".
پادل گلوم گفت ":همين طور است سرور من .مگر اين كه بخواهد همه ي جهان به آخر برسد".
جيل نفس بريده گفت ":ما هنوز همين طور اينجا منتظر مانده ايم؟"
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شاهزاده گفت ":من اول بايد اسبم (سياه زغالي سنگي )46و اسب آن جادوگر (گلوله برفي )47را كه هر دو
در اصطبل هستند ،نجات بدهم .بعد از آن بايد خود را به طبقات باالتر برسانيم و دعا كنيم كه بتوانيم در
خروجي را پيدا كنيم .در صورت نياز ،هر اسب مي تواند دو نفر از ما را حمل كند .اگر سوار آنها باشيم،
شايد بتوانيم سيل را پشت سر بگذاريم".
پادل گلوم پرسيد ":عاليجناب بايد زره بپوشيد! من دوست ندارم به آنها نگاه كنم ".و به پايين ،در خيابان
اشاره كرد .همه به پايين نگاه كردند .ده ها موجود (حاال كه آنها نزديك شده بودند كامال مشخص بود كه
مردان خاكي هستند) از سمت بندرگاه باال مي آمدند .آنها شبيه سربازاني بودند كه به قصد حمله حركت
مي كنند .آماده ي حمله و سنگر گرفتن بودند و نگران از اين كه مبادا از پنجره هاي قصر ديده شوند.
شاهزاده گفت ":من كه ديگر جرات رفتن داخل آن زره را ندارم .درون آن مثل سياه چالي است كه من
قدرت حركت در آن را ندارم .بوي بد سحر و جادو و بردگي را در آن حس مي كنم .فقط سپرم را بر مي
دارم".
شاهزاده از اتاق بيرون رفت .لحظه اي بعد ،با نوري عجيب در چشمانش بازگشت .سپرش را به سمت بقيه
گرفت و گفت ":ببينيد دوستان من ،يك ساعت قبل ،اين سپر سياه و بدون نقش و نگار بود .اما حاال چون
نقره سفيد شده و روي آن سرخ تر از گيالس است و نقش يك شير دارد .اين نشان رضايت اصالن از
ماست".
و بعد ادامه داد ":ما حتي اگر در اين راه كشته شويم ،بايد تالش خود را بكنيم .حاال زانو بزنيد تا با
بوسيدن اين نشان ،يك بار ديگر با هم پيمان ببنديم و چون دوستان واقعي كه ممكن است لحظه اي بعد
از هم جدا شوند ،با هم دست بدهيم .بعد به داخل شهر مي رويم و با ماجراهايي كه منتظر ما هستند ،رو
به رو مي شويم".
همگي آنچه را شاهزاده گفته بود ،انجام دادند .وقتي اسكراب با جيل دست مي داد ،گفت ":به اميد ديدار.
جيل ،متاسفم كه بزدل بودم .اميدوارم به سالمت به خانه برسي".

Coal Black
Snow Flake
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جيل گفت ":به اميد ديدار اوستاس .من هم متاسفم كه آنقدر بد بودم".
اين اولين باري بود كه اسم كوچك يكديگر را صدا مي زدند ،چون در مدرسه كسي كس ديگري را به
اسم كوچك صدا نمي زد .شاهزاده در را باز كرد و هر سه با شمشيرهاي آماده از پله ها پايين رفتند .جيل
هم كارد خود را آماده نگه داشته بود .خدمتكاران ناپديد شده بودند .زير نور آنها ،عبور آن چهار نفر از
راهرويي به راهروي ديگر و پايين رفتن از پلكاني به پلكان ديگر ،بدون مشكل انجام مي شد .صداهاي
بيرون قصر ،در اينجا كامال به وضوح شنيده نمي شدند ،چون آنها در اتاق بااليي بودند .داخل خانه همه
چيز آرام و ساكت بود .كمي بعد ،آنها داخل يك راهرو پيچيدند و وارد سالن بزرگي در طبقه ي همكف
شدند .در آنجا اولين مرد خاكي را ديدند؛ موجودي چاق و سفيدرو با صورتي بسيار شبيه خوك كه
حريصانه مشغول خوردن باقي مانده ي غذاهاي روي ميز بود .او جيغ مي زد( .جيغش هم خيلي شبيه
صداي خوك بود ).مرد خاكي به زير نيمكت خزيد و دم بلندش را تاب داد و از دسترس پادل گلوم كه سر
بزنگاه رسيده بود ،دور نگهش داشت .بعد ،به سمت در هجوم برد و خارج شد .مسافران از تاالر وارد حياط
شدند .جيل كه مدرسه ي سواركاري را در تعطيالتش گذرانده بود ،خيلي زود متوجه بوي اصطبل شد؛
بويي كه در دنياي زيرزمين يك بوي خوب ،مطمئن و خانگي است .ناگهان اوستاس گفت ":آنجا را نگاه
كنيد".
از جايي در آن سوي ديوارهاي قصر ،فشفشه اي باال رفته و به ستاره هاي سبز تقسيم شده بود .جيل با
صدايي شگفت زده گفت ":آتش بازي!"
اوستاس گفت ":بله! ولي فكر نمي كنم كه مردان خاكي اين كار را براي سرگرمي انجام بدهند .اين بايد
يك عالمت باشد".
پادل گلوم گفت ":و مي تواند عالمت خوبي براي ما نباشد .بايد برويم".
شاهزاده گفت ":دوستان ،وقتي كسي وارد چنين ماجرايي مي شود بايد با ترس ها و نااميدي ها
خداحافظي كند ،وگرنه مرگ يا رهايي ديرتر از آن مي رسند كه عقل و آبرو بتوانند او را نجات دهند .اوه،
خوشگل هاي من – حاال او در اصطبل را باز كرده بود – هي پسرعموها ،سياه زغال سنگي ،گلوله برفي،
تو را هم فراموش نكرده ام".
هر دو اسب از صداها و نورهاي عجيب ترسيده بودند .جيل كه هميشه از تاريكي و حركت در حفره هاي
سياه و غارها وحشت داشت ،در بين پا بر زمين كوبيدن و خرناس كشيدن حيوانات جلو رفت .او و
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شاهزاده ظرف چند دقيقه اسب ها را زين كردند ،افسار زدند و وارد حياط شدند .اسب ها سرشان را تكان
مي دادند .جيل سوار گلوله برفي شد و پادل گلوم پشت او نشست .اوستاس و شاهزاده هم روي سياه
زغال سنگي سوار شدند .سپس همگي با صداي بلندي كه از انعكاس صداي سم اسبان ايجاد مي شد ،به
سمت دروازه ي اصلي راندند .خسارت زيادي از آتش سوزي ديده نمي شد.
پادل گلوم گفت ":خطر سوختن آنقدر ها هم نيست ،جاي شكرش باقي است .آنجا ،حدود صد متر دورتر،
آب به ديوار خانه ها مي خورد ".و به سمت راست خودشان اشاره كرد .چندمتر آن طرف تر ،صداي شلب
شلب آب كه به ديوار خانه ها مي خورد ،شنيده مي شد.
شاهزاده گفت ":شجاع باشيد .اين جاده شيب دار است .آب فقط نيمي از بزرگترين تپه ي شهر را گرفته
است .ممكن است در نيم ساعت اول اين قدر جلو آمده باشد ،اما بعد از دو ساعت ،نمي تواند خيلي جلوتر
بيايد .ترس من بيشتر از اين است كه  "...او با شمشيرش به يك مرد بسيار قد بلند با عاج هايي چون
گراز وحشي اشاره كرد كه شش نفر در شكل ها و اندازه هاي متفاوت همراهي اش مي كردند .آنها در
سايه ي خانه ها حركت مي كردند تا ديده نشوند.
شاهزاده با دنبال كردن جهت تابش نور سرخ با كمي تمايل به سمت چپ ،بقيه را راهنمايي مي كرد.
هدف او دور زدن آتش روي تپه ي بلند بود – اگر واقعا آن يك آتش بود – آنها اميدوار بودند كه بتوانند
راه خود را به سمت حفاري هاي جديد پيدا كنند.
برخالف سه سوار ديگر ،به نظر مي رسيد كه شاهزاده خيلي خوشحال است و از سواري لذت مي برد .او
روي اسب سوت مي زد و سعي مي كرد يك ترانه ي قديمي را زمزمه كند .حقيقت هم اين بود كه او از
اين كه از آن طلسم طوالني رها شده به قدري خوشحال بود كه در مقابل آن بقيه ي خطرها چون بازي
بودند ،اما بقيه اين سفر را سفري هولناك مي دانستند.
پشت سر آنها صداي غرش آب و به گل نشستن كشتي ها و فرو ريختن آوار نخستين ساختمان ها شنيده
مي شد .باالي سرشان لكه اي از نور سرخ فام بر بام دنياي زيرزمين مي تابيد .در جلو تابش مرموزي بود
كه به نظر نمي رسيد بيشتر و بزرگ تر شود .همه نوع آتش بازي در آسمان تاريك ديده مي شد .هيچ
كس نمي توانست منظور آنها را حدس بزند .حاال شهر به آنها نزديك تر بود .قسمتي از شهر با تابش
قرمز ،روشن شده و قسمتي هم با نوري بسيار متفاوت از چراغ هاي دلتنگ كوتوله هاي زير زميني .در
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تمام اين مدت هيكل مردمان خاكي كه سريع و تند حركت مي كردند و سر مي خوردند ،ديده مي شد.
نگاه آنها روي مسافران ثابت بود و هميشه هم سعي داشتند خود را پنهان كنند .آنجا مي شد صورت هاي
بزرگ و صورت هاي كوچك ،چشمان درشت مثل چشمان ماهيان و چشم هاي ريز مثل چشمان خرس را
ديد .آنجا پر بود از پرها و موهاي زبر ،خرطوم ها و شاخ ها و همين طور چانه هاي بسيار بلندي كه شبيه
ريش بودند.
حاال يكي يكي يا چند تا چند تا نزديك تر و بزرگ تر مي شدند .شاهزاده شمشيرش را حركت مي داد تا
آنها را بترساند .وانمود مي كرد كه مي خواهد به آنها حمله كند و آن موجودات ،به داخل تاريكي شيرجه
مي رفتند .مسافرها از سربااليي خيابان باال مي رفتند و از سيل دور مي شدند .آنها هر چه بيشتر به خارج
شهر نزديك مي شدند ،كنجكاوي شان بيشتر مي شد .حاال آنها نزديك آن تابش قرمز رنگ بودند .هرچند
كه هنوز هم نمي دانستند آن تابش واقعا چيست ،اما در نور آن ،دشمنان واضح تر ديده مي شدند .صدها،
شايد هم حدود هزارها موجود زيرزميني ،به آن سمت حركت مي كردند .آنها مي دويدند ،بعد مي
ايستادند و بر مي گشتند و به مسافران نگاه مي كردند.
پادل گلوم گفت ":اگر شاهزاده نظر من را بخواهد ،مي گويم آن مردان مي خواهند راه ما را ببندند".
شاهزاده گفت ":من هم اين طور فكر مي كنم .پادل گلوم ،هرگز نبايد با آنها درگير شويم .گوش كنيد ،هر
چهار نفر ،سواره به انتهاي خانه هاي آن سمت نزديك مي شويم .وقتي آنجا رسيديم ،آرام داخل سايه پناه
مي گيريم .من و جيل چند گامي جلوتر مي رويم .تعدادي از اين شياطين به دنبال ما خواهند آمد .من
شكي در اين باره ندارم كه آنها سخت دنبال ما هستند .اگر بتواني يكي از آنها را هنگامي كه از جلوي
كمينگاه شما عبور مي كنند ،با بازوان بلندت زنده دستگير كني ،ما داستان واقعي را خواهيم دانست و
مي فهميم كه اين همه سر و صدا و تعقيب و گريز با ما براي چيست".
جيل كه سعي مي كرد خيلي محكم صحبت كند و موفق نمي شد ،گفت ":بقيه براي نجات آن يكي به ما
حمله نخواهند كرد؟"
شاهزاده گفت ":در اين صورت ما آن قدر خواهيم جنگيد تا بميريم .شما هم بايد ارادت خود را به شير
نشان دهيد .حاال پادل گلوم مهربان ،برو".
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پادل گلوم مانند گربه اي ،به سرعت خود را به داخل سايه رساند .شاهزاده و جيل چند گام جلوتر رفتند.
ناگهان از پشت سرشان ،سر و صداهايي در هم همراه صداي آشناي پادل گلوم به گوش رسيد كه مي
گفت ":حاال اگر مي تواني فرياد بزن تا ببيني چگونه تنبيهت مي كنم".
هر كسي اين صداها را مي شنيد ،فكر مي كرد صداي خوكي است كه مي خواهند او را بكشند .شاهزاده
بالفاصله سر سياه زغال سنگي را برگرداند و به طرف پادل گلوم رفت و گفت ":شكار خوبي است".
بعد ،به اوستاس رو كرد و گفت ":اوستاس لطف كن و سر اين اسب را بگير".
هر دو از اسب پياده شدند و به خاموشي خيره شدند تا اين كه پادل گلوم ،اسير خود را به داخل روشنايي
كشاند .او موجود زيرزميني كوچك بيچاره و مفلوكي بود كه فقط حدود نود سانتي متر قد داشت .روي
سرش يك برآمدگي شبيه تاج خروس (فقط سخت تر) بود .چشماني كوچك و دهان و چانه اي بسيار
بزرگ و گرد داشت .صورتش شبيه اسب آبي بود ،به طوري كه اگر در موقعيت چنين بحراني نبودند با
ديدن او از خنده منفجر مي شدند.
شاهزاده شمشيرش را نزديك گردن اسير برد و گفت ":خب ،مردك مثل يك كوتوله ي درستكار و
راستگو صحبت كن تا آزاد شوي .مثل افراد رذل با ما بازي نكن ،وگرنه به يك مرد خاكي مرده تبديل
خواهي شد .پادل گلوم مهربان ،وقتي تو دهانش را اين طور محكم گرفته اي ،چطور مي تواند صحبت
كند؟"
پادل گلوم گفت ":خيلي خوب گاز مي گيرد .اگر من مثل دست آدميزاد دستان نرمي داشتم ،حاال سراپا
خون بودم .حاال ديگر دست مارش ويگل ها را هم مي جوند".
شاهزاده رو به اسير كرد و گفت ":مردك ،اگر يك بار ديگر سعي كني گاز بگيري ،تو را مي كشم .پادل
گلوم ،اجازه بده دهانش باز باشد".
موجود اسير مثل يك خوك فرياد مي كشيد ":اوي  ...اوي  ...بگذاريد بروم ،بروم ،بروم .من كاري نكرده ام.
كار من نبوده".
پادل گلوم پرسيد ":تو چه كاري نكرده اي؟"
موجود پاسخ داد ":همان كاري كه شما فكر مي كنيد".
شاهزاده گفت ":اسمت را به من بگو و بگو شما مردان خاكي امروز چه تان شده؟"
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اسير كه مرتب زوزه مي كشيد گفت ":عاليجناب مهربان ،خواهش مي كنم قول بدهيد كه آنچه مي گويم
به ملكه ي بزرگ نگوييد".
شاهزاده عبوسانه گفت ":ملكه ي بزرگ؟ تو او را اين طور مي نامي؟ اما او مرده .خودم او را كشتم".
مرد خاكي فرياد زد ":چي؟" دهان مضحك او به طور شگفت انگيزي پهن و پهن تر مي شد ":جادوگر
مرده؟ با دستان جنابعالي كشته شده؟"
بعد ،از روي آسودگي آهي كشيد و اضافه كرد ":پس شما يك دوست هستيد؟"
شاهزاده شمشيرش را چند سانتيمتري عقب كشيد .پادل گلوم اجازه داد تا اسير بنشيند .مرد خاكي با
چشمان قرمزش يكي دو بار پلك زد ،با دهاني بسته خنديد و شروع به سخن گفتن كرد.

فصل 14
ته دنيا
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موجود خاكي گفت ":اسم من "گولگ "48است .هر چه مي دانم به شما بزرگان خواهم گفت .حدود يك
ساعت قبل ،همه ي ما مثل هر روز ساكت و غمگين دنبال كار خودمان يه بهتر است بگويم كار ملكه
بوديم .ناگهان صداي انفجار وحشتناكي به گوش رسيد .به محض شنيدن صدا ،هر كس با خودش گفت
":سال هاي سال است صداي رقص و آواز يا شليك فشفشه را نشنيده ام .چرا بايد اين طور باشد؟" بعد
فكر كرد ":نكند افسون شده باشم؟" و از خودش پرسيد ":اگر مي دانستم چرا بايد مثل برده ها كار كنم،
خوشبخت بودم .نمي خواهم بيش از اين برده باشم".
بعد ،همگي كيسه ها و بقچه ها و ابزارهاي مان را دور انداختيم و برگشتيم و آن تابش عظيم قرمز رنگ را
در آن سو ديديم .همه با خودشان گفتند ":شكافي باز شده و تابش گرم و خوبي از ميان آن ،باال مي آيد.
اين تابش از سرزمين واقعي اعماق است كه هزاران متر پايين تر از اينجا قرار دارد".
اوستاس گفت ":خداي من .مگر پايين تر از اينجا هم سرزميني وجود دارد؟"
گولگ گفت ":بله عاليجناب .جايي دوست داشتني است كه ما به آن سرزمين بيسم 49مي گوييم.
سرزميني كه االن در آن هستيم ،مكان مناسبي براي ما نيست .چون خيلي نزديك سطح زمين است و با
روحيه ي ما سازگار نيست .اوه ،شما بايد خارج از اينجا زندگي كرده باشيد ،روي زمين خودتان .مي
دانيد ،ما ها همه موجودات بيچاره ي زيرزميني سرزمين بيسم هستيم كه جادوگر با قدرت جادويي خود
براي كار به اينجا فرا خواند .ما همه ي چيزهايي را كه مي دانستيم فراموش كرديم تا اين كه انفجار شد و
طلسم شكست .ما نمي دانستيم كي هستيم يا به كجا تعلق داريم .نمي توانستيم كاري يا فكري به جز
آنچه ملكه در مغز ما فرو كرده بود ،داشته باشيم .چيزهايي پر از افسردگي و دلتنگي كه ملكه در تمام اين
سال ها به ما تحميل كرده بود .من ديگر تقريبا فراموش كردم كه مي شود شوخي كرد يا با هيجان
رقصيد .اما در لحظه ي انفجار و لحظه ي شكاف ،دريا باال آمد و همه ي آن چيزها دوباره به يادم آمد.
البته ما همگي با آخرين سرعتي كه مي توانستيم راه افتاديم تا از شكاف پايين برويم و به خانه هايمان
برگرديم؛ به جايي كه به آن تعلق داريم .شما مي توانيد آنها را ببينيد كه از شادماني سر از پا نمي
شناسند و موشك ها را به هوا مي فرستند .من هم از شما خيلي ممنون خواهم شد كه مرا رها كنيد و
اجازه بدهيد به جمع آنها ملحق شوم".
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جيل گفت ":فكر مي كنم اين در عين سادگي خيلي با شكوه است .خوشحالم كه با كشتن جادوگر آنها را
هم مثل خودمان آزاد كرديم و خوشحالم كه آنها ،آنطور كه پيش از اين فكر مي كرديم ،واقعا موجودات
وحشتناك و ناراحت كننده اي نيستند".
پادل گلوم با احتياط گفت ":همه چيز رو به راه است پل .اما به نظرم اين موجودات شبيه افرادي كه در
حال فرار باشند نيستند .اگر از من مي پرسي ،آنها بيشتر شبيه گردان هاي نظامي اند .خب آقاي گولگ،
به من نگاه كن و بگو آيا در تدارك حمله و نبرد بوديد؟"
گولگ گفت ":عاليجناب ،البته كه بوديم .مي دانيد ،ما اصال نمي دانستيم كه جادوگر مرده است .فكر مي
كرديم او از داخل قصر مشغول تماشاي ماست .به همين دليل آرام جلو مي رفتيم تا ديده نشويم .بعد كه
شما چهار نفر با اسب و شمشير بيرون آمديد ،همه فكر كرديم از ياران او هستيد .نمي دانستيم كه شما
طرفدار جادوگر نيستيد .بنابراين خود را آماده كرده بوديم تا با هرچه مانع رسيدن ما به بيسم است،
بجنگيم".
شاهزاده گفت ":قسم مي خورم كه اين موجودي درستكار است .دوست من ،پادل گلوم ،اجازه بده برود.
من هم مثل تو و دوستانت طلسم شده و تقريبا خودم را فراموش كرده بودم .حاال يك سوال ديگر ،تو
راهي را كه تازه حفر شده و قرار بود جادوگر از آنجا به سرزمين باال حمله كند ،مي شناسي؟"
گولگ جيرجير كنان گفت ":بله ،مي شناسم .به شما نشان مي دهم كه آن جاده ي وحشتناك از كجا
شروع مي شود .اما درست نيست كه من هم همراه شما بيايم ،چون مي ترسم بميرم".
اوستاس با كنجكاوي پرسيد ":چرا ،مگر آنجا چه چيز وحشتناكي وجود دارد؟"
گولگ لرزان گفت ":خيلي نزديك به سطح زمين است .اين بدترين كاري بود كه جادوگر با ما كرد .او مي
خواست ما را از اينجا به آن باال ،به جايي كه سقفي ندارد و خيلي روشن است ببرد ،تازه اين راه آنقدر
جلو رفته است كه شما مي توانيد با زدن چند كلنگ ،وارد دنياي خارج از اينجا شويد .البته من جرات
نزديك شدن به آن را ندارم".
اوستاس فرياد زد ":هورا! عالي شد!"
جيل گفت ":آن باال آنقدر هم وحشتناك نيست .ما آنجا را دوست داريم .ما آنجا زندگي كرده ايم".
گولگ گفت ":مي دانم ،شما مردمان سرزمين باال به اين علت در آنجا زندگي مي كنيد كه نمي توانستيد
وارد سرزمين واقعي اعماق شويد ،وگرنه هيچوقت حاضر نمي شديد روي زمين زندگي كنيد".
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پادل گلوم گفت ":چطور است فورا راه را به ما نشان بدهي؟"
شاهزاده دوباره سوار بر اسب خودش شد .پادل گلوم هم پشت جيل سوار شد گولگ در حالي كه آنها را
راهنمايي مي كرد ،خبر خوشحال كننده ي مرگ جادوگر و اين كه اين چهار آدم زميني خطرناك نيستند
را فرياد مي زد .ظرف چند دقيقه ،تمام موجودات زيرزميني به شادي و فرياد پرداختند .هزاران نفر جست
و خيز مي كردند ،چرخ هاي گاري ها را مي چرخاندند ،روي سر مي ايستادند ،جفتك چاركش بازي مي
كردند و ترقه هاي بزرگ در مي كردند .آنها در اطراف سياه زغال سنگي و گلوله برفي و شاهزاده حركت
مي كردند .شاهزاده هم حداقل ده بار قصه ي طلسم خود و رهايي از آن را تعريف كرد.
سرانجام به كناره ي شكاف رسيدند .شكاف حدود پانصدمتر طول و شايد صد متر عرض داشت .از اسب
پياده شدند ،نزديك شكاف آمدند و به داخل آن نگاه كردند .حرارت شديدي باال مي آمد و به صورت آنها
مي خورد .اين حرارت ،بويي متفاوت با بوهايي كه تا آن لحظه استشمام كرده بودند ،داشت؛ بويي تند و
مهيج و قوي كه آدم را به عطسه وا مي داشت .عمق شكاف بسيار درخشان بود ،طوري كه در لحظه ي
اول چشم ها را مي زد و آنها نمي توانستند چيزي ببينند.
وقتي به روشنايي آن عادت كردند ،به نظرشان رسيد مي توانند دودي از آتش را تشخيص بدهند كه در
كناره هاي آن ،كشتزارها و بيشه ها در زير درخششي داغ و تحمل ناپذير قرار دارد ،البته اين درخشش در
مقايسه با دود آتش ،كم نور بود.
آبي ها ،سرخ ها ،سبزها و سفيدي هايي هم در هم ريخته شده بود .شايد بشود گفت يك پنجره ي شيشه
اي رنگي كه خورشيد استوايي در وسط روز از آن بتابد ،چنين حالتي را ايجاد مي كند .در دو طرف
ناهموار شكاف ،سپاه مردان خاكي در برابر آن نور آتشين شبيه حشراتي به نظر مي رسيدند كه در حال
پايين رفتن بودند.
گولگ آنها را صدا كرد ":عاليجناب ها ".آنها برگشتند و نگاه كردند ،اما براي چند لحظه هيچ چيز جز
سياهي نديدند .چون نور چشمان شان را زده بود .گولگ ادامه داد ":عاليجناب ها ،چرا به سرزمين بيسم
نمي آييد؟ شما در آنجا بسيار خوشحال تر از آن سرزمين سرد بدون حفاظ و برهنه ي روي زمين
خواهيد بود .حداقل براي يك بازديد كوتاه به آنجا بياييد".

022

نارنیا-صندلی نقره ای/کتابخانه دوران اژدها

جيل مطمئن بود كه كسي براي يك لحظه هم به اين پيشنهاد گوش نداده است .اما وقتي پاسخ شاهزاده
را شنيد ،فهميد كه اشتباه كرده است .شاهزاده گفت ":دوست من گولگ ،من هم دوست دارم به سرزمين
شما بيايم .چون اين يك ماجراي شگفت انگيز خواهد بود .شايد هيچ انسان فناپذيري تا به حال به بيسم
نرفته باشد و هم شانس دوباره ديدن آن را نداشته باشد .نمي دانم سال ها بعد ،وقتي به ياد بياورم كه مي
توانستم به دل زمين بروم و نرفتم ،از اين كار پشيمان مي شوم يا نه .خب حاال بگو ببينم ،انسان مي تواند
در آنجا زندگي كند؟ و آيا شما در رود آتش شنا مي كنيد؟"
"اوه ،نه عاليجناب .هيچ كدام از ما نمي توانند .فقط سمندرها در آتش زندگي مي كنند".
شاهزاده پرسيد ":سمندر شما چه نوع جانوري است؟"
گولگ گفت ":سخت است كه بگويم چه نوع جانداري است .مي دانيد ،آنها شبيه اژدهاي كوچك هستند.
اين موجودات از ميان آتش با ما صحبت مي كنند و به طور شگفت انگيزي باهوش و بذله گو و خوش
صحبت هستند".
جيل شتاب زده نگاهي به اوستاس انداخت .احساس كرد كه هر چه او دوست ندارد به آن پايين برود،
اوستاس دوست دارد .وقتي مي ديد كه چهره ي اوستاس كامال تغيير كرده ،ناراحت شد .او شبيه شاهزاده
شده بود و ديگر آن اوستاس قديمي اكسپريمنت هاوس نبود .حاال اوستاسي بود كه همراه شاه كاسپين
كشتي رانده بود .تمام آن ماجراها در وجودش زنده شده بود.
اوستاس گفت ":عاليجناب ،اگر دوست قديمي من "ريپي چيپ "50موش اينجا بود ،به ما مي گفت كه
نبايد پيشنهاد به اين خوبي را رد كنيم".
گولگ گفت ":از آنجا پايين برويد تا من به شما طال ،نقره و الماس واقعي را نشان بدهم".
جيل جسورانه گفت ":چرند مي گويي .انگار ما نمي دانيم كه حتي در اينجا هم زير عميق ترين معدن ها
هستيم".
گولگ گفت ":بله شنيده ام كه خراش هاي كوچكي به نام معدن در سطح زمين وجود دارد .شما در آنجا
مي توانيد طال و نقره و سنگ هاي گران بهاي بي جان را به دست آوريد .اما در پايين ،در بيسم ،آنها زنده
اند و رشد مي كنند .در آنجا من آنها را براي شما مي چينم .براي شما خوشه هاي ياقوت را مي چينم تا

Reepicheep

023

نارنیا-صندلی نقره ای/کتابخانه دوران اژدها

50

بخوريد و آب آنها را بگيريد .يك فنجان آب الماس بعد از آن كه مزه ي دانه هاي آن را در بيسم بچشيد،
گنج هاي مرده ي معادن كم عمق شما ،از يادتان خواهد رفت".
ريليان متفكرانه گفت ":پدرم به آخر دنيا رفت .بسيار شگفت انگيز خواهد بود اگر پسر او به ته دنيا برود".
پادل گلوم گفت ":اگر واالحضرت مي خواهد پدرشان را تا زماني كه زنده است مالقات كند ،بهتر است به
سمت آن جاده برويم".
جيل هم اضافه كرد ":من هم دوست ندارم از هر سوراخي كه شماها مي گوييد ،پايين بروم".
گولگ گفت ":اما اگر عاليجناب واقعا قصد برگشت به جهان باال را دارند ،آنجا يك راه كوتاه تر از اين
وجود دارد كه شما را زودتر به زمين مي رساند ،البته اگر سيل بگذارد".
جيل با التماس گفت ":اوه ،تو را به خدا زود باشيد!"
شاهزاده آه عميقي كشيد و گفت ":مي ترسم كه اين طور شود .اما من نيمي از قلبم را در سرزمين بيسم
باقي گذاشته ام".
جيل باز خواهش كرد ":خواهش مي كنم!"
پادل گلوم پرسيد ":راه كجاست؟"
گولگ گفت ":در تمام طول راه چراغ است .شما مي توانيد ابتداي جاده را در انتهاي شكاف ببينيد".
پادل گلوم سوال كرد ":اين چراغ ها چه مدتي روشن مي مانند؟"
در اين لحظه صداي فش فشي كه شبيه صداي آتش بود – آنها فكر مي كردند كه آيا اين يك صداي
سمندر است  -از ژرفاي بيسم به گوش رسيد .صدا مي گفت ":زود باشيد .بجنبيد .بجنبيد ،تا شكاف
بسته نشده خود را نجات دهيد .عجله كنيد .لبه هاي شكاف دارند به هم نزديك مي شوند".
در همين لحظه صداي كر كننده ي حركت سنگ ها به گوش رسيد .شكاف باريك تر مي شد .آدم خاكي
هايي كه دير رسيده بودند ،از هر سمت هجوم مي آوردند تا داخل آن بروند .آنها آنقدر عجله داشتند كه از
سنگ ها پايين نمي رفتند ،بلكه با سر به داخل شكاف مي پريدند .شايد به دليل هجوم نيرومند فشار
هواي داغ به سمت باال يا به داليل ديگر آنها همچون برگ درختان در هوا شناور بودند .شناوران هر لحظه
بيشتر و بيشتر مي شدند تا اين كه سياهي آنها تقريبا در رودخانه ي آتش و بيشه هاي جواهر محو مي
شد.
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گولگ فرياد زد ":خداحافظ عاليجناب ها! من مي روم ".و به داخل شكاف شيرجه زد .وقتي كه فقط
چندتايي از مردان خاكي باقي مانده بودند ،شكاف به باريكي يك جويبار شده بود .بعد ،به باريكي سوراخ
يك صندوق پست شد و كم كم به باريكي يك ريسمان .سپس دهانه ي صخره با يك تكان شديد مثل
برخورد هزاران قطار باري به هم ،بسته شد .مسافران در جهان زيرين كه حاال خيلي تاريك تر از قبل شده
بود ،تنها مانند .چراغ هاي كم نور ،مسير را نشان مي دادند .پادل گلوم گفت ":ساعت ده دقيقه به يك
است و ما تا حاال خيلي تاخير داشتيم .با اين حال بايد تالش خود را بكنيم .بعيد نيست كه چراغ ها تا
پنج دقيقه ي ديگر خاموش شوند".
آنگاه اسب ها را وادار به تاخت كردند .طولي نكشيد كه حركت در سرازيري آغاز شد .اگر چشمشان به
چراغ هايي نمي افتاد كه در آن سوي دره تا جايي كه چشم كار مي كرد و به باال مي رفت ،فكر مي
كردند كه گولگ مسير را اشتباه نشان آنها داده است .ولي از همان جا پيدا بود كه در ته دره نور چراغ ها
در تاللو بودند .شاهزاده فرياد زد ":عجله كنيد ".چهار نعل به پايين شيب رفتند .اگر پنج دقيقه ديرتر
مي رسيدند ،آب به باالي دره مي رسيد و شنا كردن براي اسب ها مشكل مي شد .اما حاال فقط سي
چهل سانتي متر عمق داشت .با اين كه آب به شكل وحشتناكي دور پاي اسب ها غژغژ مي كرد ،به
راحتي به آن سوي دره رسيدند .سپس به كندي و با خستگي سربااليي را طي كردند .چيزي جز چراغ
هاي كم نور پيش رويشان ديده نمي شد .وقتي به پشت سر خود نگاه كردند ،همه جا از آب پوشيده شده
بود .اكنون تپه هاي جهان زيرين به صورت جزيره در آمده بود و تنها در اين جزيره ها بود كه نور چراغ
ها ديده مي شد .هر لحظه يكي از آن چراغ هاي دور دست ناپديد مي شد و طولي نمي كشيد كه تاريكي
آن را فرا مي گرفت .فقط مسير پيش روي آنها روشن بود .ولي در قسمت هايي از مسير كه پشت سر
گذاشته بودند ،روشنايي چراغ ها روي آب به چشم مي خورد.
گرچه آنها به خوبي مي دانستند كه بايد عجله كنند ،ولي اسب ها بدون استراحت نمي توانستند به
مسيرشان ادامه دهند .به همين دليل توقف كردند .صداي شلپ شلپ آب در سكوت به گوش مي رسيد.
جيل گفت ":اسمش چي بود؟" سپس گفت ":آها ،پدر زمان ،نمي دانم او و همه ي آن جانوران عجيبي
كه خواب بودند ،زير آب رفته اند يا نه".
اوستاس گفت ":فكر نمي كنم در ارتفاعي باشيم كه پدر زمان قرار داشت .مي داني چطور مي توانيم خود
را به درياي بدون خورشيد برسانيم؟ فكر مي كنم كه آب به غار پدر زمان رسيده باشد".
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پادل گلوم گفت ":شايد اين طور باشد .من بيشتر نگران چراغ هايي هستم كه در اين جاده قرار دارند .به
نظر كمي كم رمق مي آيند .اين طور نيست".
جيل گفت ":هميشه همين طور بوده اند".
پادل گلوم ":فكر مي كنم سبزتر شده اند".
اوستاس فرياد زد ":منظورت اين نيست كه آنها دارند خاموش مي شوند؟"
پادل گلوم جواب داد ":خب به هر حال نمي شود انتظار داشت كه براي هميشه روشن بمانند .با اين حال
نبايد روحيه ي خود را ببازيد .من هم از اين بابت نگرانم .ولي فكر نمي كنم سطح آب به اين سرعت باال
بيايد".
شاهزاده گفت ":دوستان ،كمي آرام باشيد .اگر ما نتوانيم راه مان را پيدا كنيم ،از همه ي شما طلب
بخشش خواهم كرد .من بايد به علت غرور و خودخواهي ام سرزنش شوم .چون باعث تاخيرمان در دهانه
ي شكاف شدم .حاال بهتر است سوار اسب هاي مان شويم".
جيل در اين مدت گاهي فكر مي كرد كه در مورد چراغ ها حق با پادل گلوم است و بعضي وقت ها هم
اين تصور برايش پيش مي آمد كه اين افكار ،خيالي بيش نيست.
به هر حال ،وضعيت زمين در حال تغيير بود .سقف جهان زيرين بسيار نزديك به نظر مي رسيد و در آن
روشنايي اندك ،به وضوح مي توانستند آن را ببينند .ديواره هاي بزرگ و ناهموار جهان زيرين ،در هر سو
نزديك تر مي شد .در واقع جاده آنها را به داخل تونلي شيب دار و ناهموار هدايت مي كرد .آنها از كنار
كلنگ ها ،بيل ها ،زنبه ها و ساير وسايل حفاري كه اخيرا مردان خاكي استفاده كرده بودند ،عبور كردند.
اگر فقط مطمئن بودند كه از آنجا بيرون خواهند رفت ،همه اينها مي توانست خوشحال كننده باشد .اما
فكر رفتن داخل راه زيرزميني كه هر لحظه باريك تر و باريك تر مي شد ،اصال لذت بخش نبود.
سرانجام ،سقف آنقدر كوتاه شد و پايين آمد كه سر پادل گلوم و شاهزاده به آن خورد.
گروه از اسب پياده شدند و آنها را به دنبال خود كشيدند .جاده ناهموار بود و همه مجبور بودند با احتياط
بيشتري گام بردارند .جيل شكي نداشت كه آنجا هر لحظه تاريك تر مي شد .چهره ي آنها در روشني
سبز رنگ چراغ ها عجيب و ترسناك به نظر مي رسيد .ناگهان – بدون آن كه بخواهد – جيغ كوتاهي
كشيد .در نور ضعيف فقط نفر جلويي او ديده مي شد كه بعد ،او هم مثل بقيه در تاريكي فرو رفت.
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صداي شاهزاده ريليان به گوش رسيد ":دوستان ،شجاع باشيد .چه بميريم و چه زنده باشيم ،اصالن سرور
ما خواهد بود".
صداي پادل گلوم به گوش رسيد كه مي گفت ":درست است سرورم .اين را هم به ياد داشته باشيد كه
اگر اين پايين بميريم ،ديگر هزينه ي كفن و دفن نخواهيم داشت".
جيل جلوي دهانش را گرفت ،اگر نخواهيد ديگران بدانند چقدر ترسيده ايد ،اين بهترين و عاقالنه ترين
راه است.
پادل گلوم و اوستاس دستان شان را به جلو دراز كرده بودند تا با كسي تصادف نكنند .جيل و شاهزاده هم
به دنبال آنها مي آمدند و اسب ها را راهنمايي مي كردند.
صداي اسكراب از فاصله ي زيادي به گوش رسيد ":چشمان من اشتباه مي كند يا آن باريكه اي از نور
است؟"
قبل از آن كه كسي پاسخ او را بدهد ،پادل گلوم فرياد زد ":بايستيد .من به انتها رسيدم .اين خاك است
نه سنگ .اسكراب نظر تو چيست؟"
شاهزاده گفت ":به اصالن قسم ،حق با اسكراب است .اينجا باريكه اي از "...
جيل گفت ":اما اين نور روز نيست ،يك نوع نور آبي سرد است".
اسكراب گفت ":از هيچ چيز كه بهتر است .مي توانيم از آنجا بيرون برويم".
پادل گلوم گفت ":درست باالي سر ما نيست .در اين ديواري كه من به آن رسيده ام نيست .جيل چطور
است كه تو روي شانه هاي من بروي و ببيني مي تواني خودت را باال بكشي يا نه".
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فصل 15
ناپديد شدن جيل
باريكه ي نور ،در آن ظلمتي كه آنها ايستاده بودند ،هيچ چيزي را نشان نمي داد .ديگران فقط مي
توانستند سر و صداي جيل را براي ايستادن روي شانه هاي پادل گلوم بشنوند ،اما خودش ديده نمي شد.
صداي پادل گلوم مي آمد كه مي گفت ":الزم نيست انگشتت را به چشمم فرو كني .لطفا پايت را توي
دهان من بگذار .حاال بهتر شد .من پاهاي تو را نگه مي دارم ،تو هم دست هايت را آزاد كن و خودت را
باال بكش".
بعد آنها به باال نگاه كردند .خيلي زود سايه ي سياه سر جيل را در باريكه ي نور ديدند.
همگي با نگراني فرياد زدند ":خب؟"
صداي جيل آمد كه مي گفت ":اينجا يك سوراخ است .اگر فقط كمي گشادتر بود ،مي توانستم از آن
بيرون بروم".
اسكراب پرسيد ":از آنجا چه مي بيني؟"
جيل گفت ":هنوز كه هيچ چيز .پادل گلوم ،لطفا پاهايم را ول كن تا بتوانم بايستم .اگر دست هايم را به
لبه ي سوراخ بگيرم ،مي توانم تعادلم را حفظ كنم".
صداي حركت جيل كه خود را از سوراخ باال مي كشيد ،شنيده مي شد .حاال او تا كمر خودش را باال
كشيده بود.
جيل گفت ":اينجا  "...اما صدايش با فرياد بلندي قطع شد .انگار كسي دهان او را گرفته بود يا چيزي به
داخل دهان او فرو كرده بودند .بعد ،دوباره صدايش به گوش رسيد كه داشت با آخرين توان خود فرياد
مي زد ،اما آنها نمي توانستند حرف هاي او را بفهمند .بعد ،دو چيز در يك لحظه اتفاق افتاد .باريكه ي
نور براي لحظه اي كامال تيره شد و بعد ،صداي خش خش و دست و پا زدن و نفس نفس زدن پادل گلوم
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به گوش رسيد كه فرياد مي زد ":زود باشيد .كمك كنيد .پاهاي او را بگيريد .كسي دارد او را به سمت
خودش مي كشد .آنجا ،نه اينجا .خيلي دير شده".
روزنه و نور سردي كه از داخل آن مي آمد ،دوباره كامال مشخص شد .جيل ناپديد شده بود.
آنها وحشت زده فرياد زدند ":جيل ،جيل ".اما هيچ پاسخي نشنيدند.
اسكراب گفت ":چرا پاهاي او را محكم نگه نداشتي؟"
پادل گلوم ناالن گفت ":نمي دانم ،اسكراب! شكي ندارم كه انگار به دنيا آمده ام كه وصله ي ناجوري
باشم .سرنوشتم اين بود كه سبب مرگ جيل شوم ،درست همانطور كه در هارفانگ گوشت گوزن سخنگو
را خوردم .البته نه اين كه بگويم خودم اصال تقصير نداشتم".
شاهزاده گفت ":اين بسيار خجالت آور و تاسف بار است كه ما دوشيزه اي شجاع را به ميان دشمنان
فرستاده ايم و خودمان اينجا در امان مانده ايم".
پادل گلوم گفت ":اين قدر هم موضوع را بزرگ و بد جلوه نده .ما هم در اين سوراخ خيلي در امان
نيستيم .به زودي از گرسنگي خواهيم مرد".
اوستاس گفت ":فكر مي كنيد من هم مي توانم از آن سوراخ باال بروم؟"
واقعا چه اتفاقي براي جيل افتاده بود؟ به محض اينكه او سرش را از آن سوراخ بيرون برد ،متوجه شد كه
انگار دارد از پنجره اي در طبقه ي باال ،به پايين نگاه مي كند .او كه مدتي طوالني ميان تاريكي به سر
برده بود ،اول درست متوجه نشد چه مي بيند .فقط فهميد نور روز و دنياي روشني را كه انتظارش را
داشت ،نمي بيند .هوا به طور وحشتناكي سرد بود .نوري كم رنگ و آبي به چشم مي خورد .صداهاي
زيادي به گوش مي رسيد و چيزهاي سفيدي در آسمان پرواز مي كردند .اين لحظه اي بود كه او از پادل
گلوم خواست اجازه دهد روي شانه هايش بايستد .وقتي اين كار را انجام داد ،توانست همه چيز را بهتر
ببيند و بشنود .صداهايي كه شنيده بود ،دو نوع بودند ،ضربات آهنگين پا از فاصله ي چند متري و صداي
چهار ويلون و سه فلوت و يك طبل .او خودش را در شرايط بهتري قرار داد و به بيرون نگاه كرد .جيل در
پشته اي پر شيب قرار داشت كه حدود ده متر پايين تر از او به زمين مسطح مي رسيد .آنجا همه چيز
خيلي سفيد بود .موجودات زيادي در جنب و جوش بودند .جيل از خوشحالي نفسش بند آمد .آن
موجودات ،فان هاي كوچك و پري هاي جنگل بودند با موهايي از برگ هاي درختان كه پشت سر آنها
آويزان شده بود .براي لحظه اي آنها چنان به نظر مي رسيدند كه گويي به هر سو در حركتند .بعد كه
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دقت كرد ،ديد كه آنها واقعا در حال رقص هستند؛ رقصي با قدم هاي بسيار پيچيده و حركت هايي كه
مدتي طول مي كشيد تا بتوان از آن سر در آورد .سپس اين فكر مانند رعد به ذهن جيل آمد كه آن نور
آبي پريده ي باالي سرش بايد نور واقعي ماه باشد و ماده ي سفيدي هم كه روي زمين نشسته ،واقعا برف
است .البته ستاره هايي هم در آسمان بسيار سرد و سياه باالي سرش چشمك مي زدند .آن چيزهاي سياه
بلند پشت سر رقصندگان ،درخت بودند .باالخره آنها عالوه بر اين كه توانسته بودند به دنياي باال بيايند،
به قلب نارنيا وارد شده بودند .جيل احساس كرد كه مي خواهد از خوشحالي غش كند .موزيكي به گوش
مي رسيد ،يك موزيك تند و واقعا شيرين بود .ذره اي هم ترسناك نبود .برخالف ساز جادوگر كه پر از
جادوي بد بود ،اين يكي از جادوي خوب پر بود.
گفتن همه ي اين چيزها نياز به زمان زيادي دارد ،اما ديدن آنها يك لحظه بيشتر طول نكشيد .جيل
تقريبا برگشت تا با فرياد ديگران را خبر كند .مي خواست بگويد كه "اينجا همه چيز رو به راه است و ما
االن در خانه هستيم ".اما به دليلي هرگز نتوانست جمله ي خود را كامل كند .او فقط گفت ":اينجا "...
دور دايره و اطراف رقصندگان ،حلقه اي از كوتوله ها ديده مي شدند .همه ،زيباترين لباس هاي شان را به
تن كرده بودند .رنگ اغلب لباس ها قرمز مايل به زرد بود .آنها كاله هايي با آستر خز و منگوله هاي
طاليي و پوتين هاي ساقه بلند خزدار پوشيده بودند .همان طور كه حلقه زده بودند ،مشغول برف بازي و
پرتاب گلوله هاي برفي بودند .جيل فهميد آن چيزهاي سفيد كه در آسمان پرواز مي كردند ،گلوله ي
برف بوده .رقصندگان در حال پرتاب نبودند  .كساني كه گلوله هاي برف را پرتاب مي كردند ،بر خالف
كساني كه در انگلستان برف بازي مي كنند ،كار احمقانه اي كه باعث صدمه به ديگران باشد انجام نمي
دادند .آنها گلوله ها را طوري از بين رقصندگان پرتابمي كردند كه به كسي آزار نرساند .اين رقص برفي
باشكوه ناميده مي شد و هر سال در اولين شب مهتابي كه برف روي زمين مي نشست ،در نارنيا برگزار
مي شد .البته نوعي مسابقه هم بود .چون هر لحظه ممكن بود رقصنده اي كمي اشتباه كند و برفي به
صورتش اصابت كند كه همه مي خنديدند .اما يك گروه رقصنده ي ماهر ،بدون آن كه برفي به آنها
اصابت كند ،ساعت ها به كار خود ادامه مي دهند.
در شب هاي روشن و صاف كه سرما و ضربه هاي طبل و هوهوي جغدها و نور ماه داخل خون وحشي
جنگلي آنها مي شد ،به هيجان مي آمدند و تا طلوع خورشيد مي رقصيدند .كاش شما هم مي توانستيد
اين جشن را با چشم خودتان ببينيد.
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اما چه چيز باعث شد تا جيل نتواند دنباله ي حرف خود را ادامه دهد؟ موضوع اين بود كه يك گلوله ي
برفي بزرگ به آساني از بين رقصندگان گذشت و وارد دهان جيل شد .اين طوري بود كه او نتوانست با
دهان پر حرف بزند .بعد كه برف را از دهانش در آورد و توانست دوباره حرف بزند ،كامال شور و هيجان
خودش و ديگراني را كه در آن پايين و در تاريكي پشت سر خودش باقي مانده بودند ،فراموش كرد.
دوستانش در پايين از خبرهاي خوب بي اطالع بودند .جيل تا آنجا كه مي توانست خودش را از سوراخ
بيرون كشيد و رو به رقصندگان فرياد زد ":كمك ،كمك .ما داريم در اينجا دفن مي شويم .بياييد و ما را
بيرون بياوريد".
نارنيايي ها كه تا آن موقع متوجه آن سوراخ نشده بودند ،شگفت زده به اين طرف و آن طرف نگاه كردند.
وقتي سايه ي جيل را ديدند ،به سمت او دويدند .تعدادي از آنها مي توانستند چهار دست و پا بخزند و از
پشته باال بروند .يك دو جين دست براي كمك به سمت جيل دراز شد .به اين ترتيب جيل تمام هيكل
خود را از سوراخ بيرون كشيد .بعد ،از آن پشته ي پر شيب به پايين سر خورد و سر و وضع خود را مرتب
كرد و گفت ":لطفا بقيه را هم از آنجا خارج كنيد .سه نفر ديگر آنجا هستند .به عالوه ي اسب ها .يكي از
آنها شاهزاده ريليان است".
جمعيتي كه در جشن شركت داشتند ،با شنيدن اين حرف ها به طرف دريچه هجوم بردند .سنجاب ها و
جغدها ،چون رگبار از درختان پايين آمدند .خارپشت ها هم با آن پاهاي كوتاه اردك وار از راه رسيدند.
خرس ها و گوركن ها با گام هاي كوتاه در پي آنها آمدند .پلنگي بزرگ كه از هيجان دم خود را تكان مي
داد ،آخرين جانداري بود كه به آنها ملحق شد .بعد ،همگي دست به كار شدند .كوتوله ها گفتند ":بكنيد.
بتراشيد .بكنيد ،بتراشيد .واي ابزارهاي مان!" بعد با سرعت بسيار به ميان درخت ها دويدند .صدايي گفت
":چند موش كور بيدار كنيد .آنها به خوبي كوتوله ها زمين را مي كنند".
يكي ديگر گفت ":اين دختره درباره ي شاهزاده ريليان چه گفت؟"
پلنگ گفت ":هيس .بچه ي بيچاره بعد از گم شدن در آن پايين ،گيج شده و نمي داند چه مي گويد".
خرس پيري گفت ":درست است .چون او مي گويد كه شاهزاده ريليان يك اسب است!"
سنجاب ديگري گفت ":نه ،او نگفت .اين گستاخي است".
سنجابي ديگر گفت ":بله او گفت .گستاخ تر از اين هاست".
جيل گفت ":اين كامال در  ...در  ...درست است .اين قدر نادان نبا  ...نبا ...نباشيد".
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او اين طور صحبت مي كرد ،چون دندان هايش از سرما به هم مي خورد .بالفاصله يكي از پري هاي
جنگل ،شنل خزداري را كه كوتوله اي در هجوم به طرف درخت ها براي آوردن ابزارش به زمين انداخته
بود ،برداشت و دور بدن جيل پيچيد .يك فان مهربان هم به سمت محلي كه جيل در آنجا شعله هاي
آتش را مي ديد ،يورتمه رفت و يك نوشيدني گرم براي او آورد .اما قبل از آن كه برگردد ،كوتوله ها با بيل
و كلنگ رسيدند و به طرف پشته دويدند .در همين موقع ،جيل صداي فريادي شنيد ":چه كار مي كني؟
شمشيرت را عقب بكش".
ديگري مي گفت ":جوانك! اين كار را نكن".
يكي ديگر مي گفت ":اين يك وحشي است مگر نه؟"
جيل خود را به آن محل رساند .وقتي كه صورت اسكراب را آن طور رنگ پريده و كثيف ديد ،نمي دانست
بايد بخندد يا گريه كند .تصور كنيد دست راست اسكراب با شمشيري از سوراخي تاريك بيرون آمده بود
تا به هر كسي كه بخواهد به او نزديك شود ،حمله كند.
البته تقصيري هم نداشت .چون فرياد جيل را شنيده و ناپديد شدنش را ديده بود .او هم مثل شاهزده و
پادل گلوم فكر كرده بود كه دشمن جيل را دستگير كرده است .اسكراب نتوانسته بود نور آبي كمرنگ
مهتاب را تشخيص بدهد و فكر مي كرد آن سوراخ هم آنها را به چند غار زيرزميني ديگر هدايت خواهد
كرد .به همين دليل وقتي با زحمت سر خود را از سوراخ بيرون آورد و چشمش به هيكل هاي عجيب و
غريب موجوداتي افتاد كه به طرفش هجوم مي آوردند ،جاي تعجب نبود كه بخواهد با آنها مقابله كند.
جيل فرياد زد ":اسكراب ،دست نگه دار .آنها دوست هستند .نمي بيني؟ ما به نارنيا رسيده ايم .همه چيز
رو به راه است".
اسكراب متوجه شد و از كوتوله ها عذرخواهي كرد .كوتوله ها هم گفتند ":مهم نيست ".بعد او را بيرون
كشيدند .جيل خدش را به دهانه ي سوراخ رساند و فرياد زد ":اخبار خوب براي زنداني ها".
وقتي برگشت ،صداي غرولند پادل گلوم را شنيد ":اوه جيل بيچاره! اين آخري زيادتر از حد تحملش بود.
من تعجب نمي كنم .بيچاره عقلش را از دست داده و دچار توهم شده".
جيل به اسكراب ملحق شد .آنها دست هاي هم را گرفتند و تكان دادند .بعد با نفس هاي عميق از سر
آسودگي هواي تازه ي شبانگاه را به درون ريه ي خود كشيدند .يك شنل گرم براي اسكراب و نوشيدني
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گرم براي هر دو آنها آورده شد .آن دو جرعه جرعه ،نوشيدني ها را سر كشيدند .كوتوله ها تقريبا تمام
برف ها ،سنگ ها و كلوخ ها را از اطراف سوراخ جمع و پاك كردند .حاال كلنگ هاي دو سر و بيل ها با
نشاطي مثل پاهاي فان ها و پري هاي جنگل كه تا ده دقيقه قبل مشغول رقص بودند ،باال و پايين مي
رفتند .اين به جيل و اسكراب اين احساس را مي داد كه گويي خطر ،گرما ،خفگي و تاريكي در زيرزمين،
فقط يك رويا بوده .اينجا در سرما ،با ماه و ستاره هاي بزرگ باالي سرشان (ستاره ها در آسمان نارنيا
خيلي بيشتر از سرزمين ما به زمين نزديك ترند) و مهرباني صورت هاي شادي كه اطراف شان بود ،چه
كسي مي توانست آن سرزمين اعماق را باور كند.
قبل از آن كه آن دو نوشيدني خود را تمام كنند ،يك دوجين موش كور كه تازه بيدار شده و خواب آلود و
دلخور بودند ،پيداي شان شد .ولي وقتي فهميدند كه موضوع چيست ،با شادي به جمع ملحق شدند.
حتي فان ها هم خاك ها را با چرخ دستي هاي كوچك خود حمل مي كردند .سنجاب ها با هيجان بسيار
روي دو پاي عقبي خود جست و خيز مي كردند و مي رقصيدند؛ به طوري كه جيل هرگز نفهميد كه آنها
چه فكر مي كنند و چه مي كنند .خرس ها و جغدها ،ديگران را راهنمايي مي كردند و از بچه ها مي
خواستند كه اگر دوست دارند ،وارد غار شوند (جايي كه جيل در آن شعله ي آتش را ديده بود) و خود را
گرم كنند و شام بخورند .اما بچه ها نمي خواستند بدون آزادي دوستان شان آنجا را ترك كنند.
در دنياي ما هيچ كس نمي تواند دست به آن كارهايي بزند كه كوتوله ها و موش هاي كور سخن گو
مشغول انجام آن بودند .البته موش هاي كور و كوتوله ها به آن به عنوان يك كار نگاه نمي كردند .آنها
حفاري را دوست داشتند .بنابراين زمان زيادي نگذشت كه توانستند يك شكاف تاريك بزرگ در دامنه ي
تپه ايجاد كنند كه نور مهتاب به داخل آن بتابد .ابتدا هيكل بلند ،لنگ هاي دراز ،كاله نوك تيز پادل
گلوم و بعد ،دو اسب بزرگ و سرانجام ،خود شاهزاده ريليان پيدايشان شد .با آمدن پادل گلوم ،فرياد به هر
طرف بلند شد ":اوه ،عجيب است .اين يك ويگل است! واي اين پادل گلوم پير است؛ پادل گلوم پير
ساكن مرداب هاي شرقي .چطوري پادل گلوم؟ عاليجناب ترامپكين براي پيدا كردن تو پاداشي تعيين
كرده بود .گروه هاي زيادي به دنبال تو گشتند ،اما همه ي اينها بي فايده بود".
ناگهان سر و صداها خوابيد و سكوتي سنگين بر فضاي آنجا حاكم شد .اين درست زماني اتفاق افتاد كه
آنها شاهزاده را ديدند.هيچ كس براي يك لحظه هم شك نداشت كه او خود شاهزاده است .جمعيت
زيادي آنجا بودند كه شاهزاده را قبل از طلسم شدن به ياد داشتند .افراد پيرتر ،حتي مي توانستند جواني
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پدرش ،شاه كاسپين را كه بسيار شبيه شاهزاده ريليان بود ،به ياد بياورند .به هر حال او را شناخته بودند.
هر چند كه او سال هاي طوالني در سرزمين اعماق حبس بود و لباس سياه و پر از گرد و خاك پوشيده و
ژوليده و خسته بود .تمام آن جمعيت انبوه به خوبي مي دانستند كه او به زودي جانشين كاسپين پير
خواهد شد و بنا به اراده ي اصالن در كاير پاراول حكومت خواهد كرد.
بالفاصله سرها برهنه و زانوان به نشانه ي احترام خم شد .بعد ،زمان شادماني و هلهله جست و خيز كردن
بود .باال و پايين پريدن ،چرخيدن از شوق ،تكان دادن يكديگر ،رد و بدل كردن بوسه و در آغوش گرفتن
ها .اشك در چشمان جيل جمع شده بود .اين جست و جو ،ارزش همه ي آن رنج ها و زحمت ها را
داشت .پيرترين كوتوله گفت ":واالحضرت بفرماييد .در غار آن طرف شامي مهيا شده كه براي پايان رقص
برف در نظر گرفته اند .تمنا مي كنم "...
شاهزاده گفت ":چه پيشنهاد خوبي! هرگز هيچ شاهزاده يا شواليه و يا خرسي چنين اشتهايي براي
خوردن نداشته كه ما چهار آواره داريم".
جمعيت از ميان درختان به سمت غار حركت كردند .جيل صداي پادل گلوم را از ميان افرادي كه او را
احاطه كرده بودند ،شنيد كه مي گفت ":نه ،نه .داستان بماند براي بعد .صبر كنيد آنچه به سر من آمده
ارزشي براي گفتن ندارد .مي خواهم اول خبرها را بشنوم .پس سعي نكنيد آرام آرام بگوييد ،چون ترجيح
مي دهم بالفاصله همه ي خبرها را بشنوم .كشتي پادشاه دچار آسيب و شكستگي نشده است؟ جنگلي
آتش نگرفته؟ هيچ جنگي در مرزهاي كالورمن 51روي نداده است؟ يا چند تايي اژدها ،به گمانم "...
موجودات اطراف او با صداي بلند خنديدند و گفتند ":اين دقيقا رفتار يك مارش ويگل است".
جيل و اسكراب داشتند از گرسنگي و خستگي از پاي مي افتادند ،اما گرماي غار ،ديدن رقص شعله ي
آتش روي ديوار ،قفسه ها ،فنجان و نعلبكي ها ،بشقاب ها و سنگ هاي صاف كف غار درست طوري بود
كه گويي در يك آشپزخانه ي روستايي هستند و اين به آنها كمي نيرو مي داد .آنها تا آماده شدن شام به
خواب رفتند .وقتي در خواب بودند ،شاهزاده ريليان با خرس ها و كوتوله ها در مورد تمام ماجراها گفت و
گو كرد .حاال همه ي آنها به موضوع پي برده بودند و مي دانستند كه چطور جادوگري شرير و بدجنس –
بدون شك از نوع جادوگر سپيدي كه سال هاي دور ،زمستاني طوالني را به نارنيا آورده بود – مسبب
تمام اين ماجراها بوده است .او با كشتن ملكه ،افسون شاهزاده و مردان خاكي و با كندن تونل قصد داشته
Calormen
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به نارنيا حمله كند و حكومت را به دست بگيرد .و چگونه شاهزاده حتي در خواب هم نمي ديد ،كشوري
كه جادوگر قصد داشته او را پادشاه آنجا (در واقع برده و دست نشانده ي خود) كند ،كشور خودش بوده.
بعد ،آنها از ماجراهايي كه بچه ها داشتند و پيمان و دوستي جادوگر با غول ها و فرار بچه ها از چنگ
غول هاي هارفانگ باخبر شدند.
پيرترين كوتوله گفت ":واالحضرت! تمام اينها درسي است براي ما .چون جادوگران شمالي ،همواره چنين
قصدي را داشته اند ،آنها براي تصاحب كشور ما هر زمان نقشه ي متفاوتي كشيده اند".
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فصل 16
التيام رنج ها
صبح روز بعد وقتي جيل بيدار شد و خود را در غار ديد،لحظه اي وحشتناك بر او گذشت .چون فكر كرد
كه به دنياي زيرزمين برگشته .اما وقتي متوجه شد كه در رختخواب گرمي خوابيده ،روانداز پشمي دارد و
آتش لذت بخشي را ديد كه كمي دورتر در اجاق سنگي شعله ور بود – انگار تازه روشن شده باشد – و
نور خورشيد صبحگاهي هم از ميان دهانه ي غار وارد مي شود ،تمام حقايق دوست داشتني را به ياد آورد.
آنها با وجود خواب آلودگي در غار جمع شده و شام خوشمزه اي را با هم خورده بودند .او تصوير مبهمي
از كوتوله هايي داشت كه با تابه هاي بسيار بزرگ تر از خود آنها ،دور آتش حلقه زده بودند و جلز و ولز و
بوي مطبوع سوسيس؛ آن هم نه سوسيسي كه نصفش نان و دانه ي سوياست ،بلكه سوسيسي از گوشت
واقعي با ادويه ي معطر چرب و فوق العاده گرم كه سر و صداي سرخ شدن شان شنيده مي شد .ليوان
هاي بزرگ نوشيدني ،سيب زميني سرخ كرده ،شاه بلوط هاي بو داده و سيب پخته شده اي كه با
كشمش پر شده بود .بعد هم بستني كه درست بعد از آن همه چيز گرم ،آدم را شاد و شاداب مي كرد.
جيل برخاست و به اطراف نگاه كرد .كمي آن طرف تر ،اسكراب و پادل گلوم در خواب عميقي بودند .جيل
بلند گفت ":هي ،شما دو تا نمي خواهيد بيدار شويد؟"
از جايي در باالي سر او صدايي خواب آلود مي گفت ":هيس ،هيس .وقت خوابيدن است ،يك چرت
خوب .دو  ...دو  ...يكي به دو نكن  ...تو  ...هوهو".
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جيل نگاهي به كپه اي از پرهاي سفيد و كركي كه روي ساعت پاندولي بزرگ گوشه غار نشسته بود
انداخت و گفت ":خداي من ،بايد باور كنم ،باور كنم اين گليم فيدر است".
جغد سرش را از زير بال خود بيرون آورد ،يك چشمش را باز كرد و گفت ":درست است ،درست است.
من با پيامي براي شاهزاده و شما دو نفر آمده ام .سنجاب ها اخبار خوب را به ما رساندند .پيامي براي
شاهزاده .او رفته است .شما هم بايد دنبالش برويد .خداحافظ ".دوباره سر جغد ناپديد شد .به نظر نمي
رسيد كه بشود خبرهاي بيشتري از او گرفت .جيل به دنبال جايي گشت كه بتواند دست و صورت خود را
بشويد .ناگهان يك فان كوچك با تق ،توق سم هاي بز مانندش روي سنگ ها ،وارد غار شد و گفت ":اوه،
دختر حوا ،باالخره بيدار شدي .انگار تو از پسر آدم سحرخيزتري .دو سنتور مهربان آماده ي سواري به
شما هستند .برويد گشتي در كاير پاراول بزنيد ".بعد با صدايي آهسته تر اضافه كرد ":البته بايد بداني كه
سواري با سنتور ،افتخاري بزرگ و بي سابقه است كه به شما داده شده است .من هرگز نشنيده ام كه
كسي قبال اين كار را كرده باشد .بهتر است آنها را منتظر نگذاريد".
وقتي اوستاس و پادل گلوم از خواب بيدار شدند ،اولين سوال آنها اين بود ":شاهزاده كجاست؟"
فان كه نام او "اورونز "52بود گفت ":او براي ديدن پدرش ،پادشاه ،به كايرپاراول رفته است .كشتي
اعليحضرت براي مدتي در بندر توقف مي كند .به نظر مي رسد كه شاه ،اصالن را مالقات كرده است .قبل
از آنكه پادشاه به دور دورها كشتي براند ،اصالن او را بازگردانده و گفته كه بايد به نارنيا برگردد و منتظر
پسرش باشد".
حاال اوستاس بلند شده و ايستاده بود .جيل به اورونز كمك مي كرد تا صبحانه را آماده كند .به پادل گلوم
گفته بودند كه در رختخواب بماند تا يك سنتور به نام "كلودبرت "53كه درمانگري مشهور بود بيايد و پاي
پاي سوخته ي او را درمان كند.
پادل گلوم با لحن رضايت بخشي گفت ":اوه! او مي خواهد پاي مرا قطع كند .تعجب نمي كنم اما مي
بينيد كه نمي تواند".
با اين همه از اين كه در رختخواب مانده كامال راضي بود .صبحانه خاگينه و نان تست بود كه اوستاس
حسابي دلي از عزا در آورد .انگار او نبوده كه شب قبل شام مفصلي خورده.

Orruns
Cloud birth
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فان در حالي كه با حيرت به لقمه هاي دهان پركن اوستاس نگاه مي كرد ،گفت ":عجله نكن پسر آدم!
فكر نمي كنم كه سنتورها هنوز صبحانه ي خود را تمام كرده باشند".
اوستاس گفت ":پس آنها بايد خيلي دير از خواب بيدار شده باشند".
اورونز گفت ":آنها قبل از سپيده بيدار شده اند".
اوستاس گفت ":پس آنها بايد خيلي براي خوردن صبحانه صبر كرده باشند".
اورونز گفت ":نه ،اين طور نيست ".چند دقيقه بعد از بيدار شدن ،مشغول خوردن شده اند".
اوستاس گفت ":آهان ،حتما يك صبحانه مفصل مي خورند؟"
اورونز گفت ":نه پسر آدم .شايد نمي داني كه يك سنتور دو معده دارد؛ معده ي انساني و معده اسبي.
بايد دو صبحانه بخورد .قبل از همه او غذاي نرم مثل حليم مي خورد و سپس قلوه گاه ،دنده ،گوشت،
املت ،تست ،مارماالد و قهوه .بعد از آن به فكر معده ي اسبي خود مي افتد و تا يك ساعت يا بيشتر ،مي
چرد و نواله ي گرم و جو دوسر و يك كيسه شكر مي خورد".
در اين لحظه صداي تاپ و توپ سم اسب ها به گوش رسيد و بچه ها دو سنتور ديدند .يكي ريش سياهي
داشت و ديگري با ريشي طاليي كه تا روي سينه هاي برهنه و باشكوه او پايين آمده بود .سنتورها منتظر
آنها بودند .آنها سرهاي خود را كمي خم كرده بودند تا بتوانند توي غار را ببينند .بچه ها به سرعت
صبحانه ي خود را تمام كردند .آنها به هيچ وجه فكر نمي كردند كه بتوانند يك سنتور را از نزديك
ببينند .سنتور موجودي سنگين ،موقر ،با عظمت و سرشار از دانشي است كه از ستارگان آموخته.
جيل وقتي از روي رختخواب پادل گلوم رد مي شد ،گفت ":خداحافظ پادل گلوم .ببخشيد كه به تو گفتم
آيه ي ياس".
اوستاس گفت ":من هم همين طور .تو بهترين دوست من در دنيا هستي".
جيل اضافه كرد ":اميدوارم كه بتوانم باز هم تو را مالقات كنم".
پادل گلوم جواب داد ":مي توانم بگويم امكان آن زياد نيست .من روي آن حساب نمي كنم ،حتي فكر
نمي كنم كه دوباره بتوانم كلبه ي سرخپوستي خود را ببينم ،همين طور شاهزاده را كه جوان خوبي
است .اما فكر مي كنيد او خيلي قوي است؟ بعيد نيست كه قدرت او در طول زندگي در سرزمين اعماق از
بين رفته باشد .احتماال نيروي او هر روز در آنجا تحليل رفته است".
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جيل گفت ":پادل گلوم ،تو يك بازيگر كهنه كار و ماهري .خودت را مثل يك تشييع كننده ي جنازه
مغموم و محزون نشان مي دهي ،در صورتي كه ته دلت كامال شاد و خوشحالي".
پادل گلوم شروع كرد ":حاال كه صحبت از تشييع جنازه شد ،بايد بگويم كه  "...اما جيل كه دوباره صداي
سم سنتورها را شنيده بود ،پادل گلوم را در آغوش كشيد و صورت گل آلود او را بوسيد .وقتي اوستاس
داشت دستان پادل را مي فشرد ،او هنوز از تعجب دهانش بازمانده بود .آنگاه هر دو با عجله به سمت
سنتورها رفتند .پادل گلوم هم دوباره به رختخوابش خزيد و به خودش گفت ":به خواب هم نمي ديدم كه
اين كار را بكند .گرچه ،من خيلي خوش قيافه هستم".
بدون شك ،سوار شدن بر پشت يك سنتور افتخار بزرگي بود كه احتماال به جز جيل و اوستاس هيچ
موجود زنده ي ديگري به اين افتخار نائل نشده .اما اين كار خيلي هم آسان نبود ،چون گذاشتن زين بر
پشت اين جانور مي توانست به قيمت از دست دادن جان آنها تمام بشود .سواري بدون زين هم چندان
لذت بخش نبود ،به خصوص براي كسي مثل اوستاس كه آموزش اسب سواري هم نديده بود .سنتورها
بسيار مودب بودند و خيلي موقر و مهربان حركت مي كردند .آنها بدون آنكه سر خود را برگردانند از ميان
جنگل هاي نارنيا مي گذشتند و با بچه ها در مورد خاصيت گياهان و ريشه ها و اثر آنها و نيز اسامي و
معاني لقب هاي اصالن و اين قبيل چيزها صحبت مي كردند .اما به هر حال ،تكان خوردن هاي سخت
هم وجود داشت .آنها بيشه ،جنگل و سراشيبي ها و توده هاي باقي مانده از برف شب قبل ،خرگوش ها،
سنجاب ها و پرنده را مي ديدند ،صداي درختان را مي شنيدند و يك بار ديگر در هواي نارنيا نفس مي
كشيدند.
آنها به پايين رودخانه اي رسيدند كه در آن ،آبي روشن و آبي رنگ در زير نور خورشيد زمستاني جريان
داشت .از زير آخرين پل (كه آرام و دنج روي شهر كوچك برونا و سقف قرمزش خوابيده بود) عبور كردند
و از كنار يك كرجي كه مارش ويگل ها آن را هدايت مي كردند ،گذشتند .اكثر مارش ويگل ها دريانورد و
قايق ران و ماهي گير بودند.
بعد در امتداد ساحل جنوبي رود پيش رفتند و به خود كاير پاراول رسيدند .چشمشان به كشتي
درخشنده اي افتاد كه وقتي اولين بار به نارنيا آمده بودند ،آن را ديده بودند كه مثل پرنده ي بزرگي باال و
پايين مي رفت .بار ديگر تمام درباريان روي چمني سبز كه بين قصر و اسكله قرار داشت ،گرد آمده بودند
تا بازگشت دوباره ي شاه كاسپين به وطن را خوشامد بگويند .ريليان لباس هاي مشكي خود را عوض
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كرده و شنل سرخي روي زره نرده اي خود پوشيده بود .او با سري بدون كاله به استقبال پدرش ايستاده
بود.
ترامپكين كوتوله هم در كالسكه ي كوچك االغ دارش نشسته بود.
بچه ها فهميدند كه شانسي براي عبور از ميان جمعيت و نزديك شدن به شاهزاده وجود ندارد .به هر
حال ،با شرمساري و خجالت از سنتورها خواهش كردند كه مدت ديگري هم بر پشت آنها باشند تا بتوانند
همه چيز را ببينند .سنتورها هم پذيرفتند .سر و صداهاي شيپورهاي نقره اي از عرشه ي كشتي به گوش
مي رسيد .نوازندگاني كه در ميان جمعيت بودند نيز ،شروع به نواختن موزيك رسمي كه موزيك پيروزي
بود كردند .كشتي شاه نزديك ساحل لنگر انداخت و موش هاي صحرايي سخنگو و مارش ويگل ها به
سرعت طناب رامحكم در ساحل بستند.
جيل انتظار داشت كه شاه پير را كه از پلكان پايين مي آيد ،ببيند .اما يك فرد عالي مقام با چهره اي
رنگ پريده از كشتي پياده شد و كنار شاهزاده و ترامپكين زانو زد .هر سه سرهاي خود را نزديك بردند و
مشغول گفت و گويي شدند كه چند دقيقه اي طول كشيد .كسي نمي توانست حرف هاي آن ها را
بشنود .نوازندگان مي نواختند ،اما مي شد حس كرد كه جمعيت مضطرب وناراحت است .آنگاه چهار
شواليه كه بسيار آهسته حركت مي كردند و چيزي را روي دوش خود حمل مي كردند ،روي عرشه ي
كشتي پيدايشان شد .هنگامي كه از پلكان پايين آمدند ،چهره ي شاه پير كه روي تخت رواني دراز
كشيده بود و بسيار آرام و رنگ پريده به نظر مي رسيد ،ديده شد .آنها او را كنار شاهزاده پايين گذاشتند.
شاهزاده زانو زد و شاه را در آغوش گرفت .بچه ها توانستند ببينند كه شاه كاسپين دستش را براي تبرك
كردن پسرش بلند كرد .همه فرياد شادي كشيدند ،اما اين شادي زياد طول نكشيد .چون همه احساس
مي كردند كه اتفاق ناخوشايندي در حال وقوع است .ناگهان سر شاه روي بالش افتاد .نوازندگان دست از
نواختن برداشتند و سكوتي مرگبار حاكم شد .شاهزاده كه كنار بستر شاه زانو زده بود ،سرش را روي
سينه ي او گذاشت و گريست .در اين لحظه ،پچ پچ ها شروع شد و جلو آمدن ها و عقب رفتن ها.
جيل متوجه شد كه همه ي آنها از جمله اوستاس ،كاله ها و كالهخودها را از سر برداشتند .بعد جيل از
باالي قصر صداي خش خشي شنيد .وقتي به آنجا نگريست ،پرچم بزرگي را با نقش شير طاليي ديد كه
نيمه افراشته بود .پس از آن ،موسيقي با ناله ي سازهاي زهي و نواي اندوهگين شيپورها ،آهسته و غمگين
آغاز شد.
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آن دو از پشت سنتورها ،كه هيچ توجهي به بچه ها نداشتند ،پايين پريدند .جيل گفت ":كاش در خانه
بودم".
اوستاس سري تكان داد و حرفي نزد .فقط لب خود را به دندان گزيد .از پشت سر آنها ،صداي گرفته اي
به گوش رسيد ":من آمده ام".
آنها برگشتند و شير را ديدند .او چهره اي چنان روشن و درخشان داشت كه ديگران در برابرش رنگ
پريده به نظر مي رسيدند .در يك زمان كوتاه ،كوتاه تر از يك لحظه نفس كشيدن ،جيل تقريبا مرگ شاه
كاسپين را فراموش كرد و فقط به اين فكر كرد كه چطور باعث شده بود اوستاس از صخره پرت شود و در
مورد تمام عالئم و نشانه ها ناشي گري كرده بود .مي خواست بگويد "متاسفم" اما نتوانست .شير با
چشمانش آنها را به سمت خود خواند و با زبانش صورت هاي رنگ پريده ي آنها را نوازش كرد و گفت
":زياد به آنها فكر نكن .من تو را سرزنش نمي كنم ،چون وظيفه تان را به خوبي انجام داديد".
جيل گفت ":خواهش مي كنم ،ممكن است حاال به خانه برگرديم؟"
اصالن گفت ":بله .من آمده ام تا شما را به خانه برگردانم ".سپس دهان خود را كامال باز و فوت كرد .اما
اين بار آنها هيچ احساسي از حركت در ميان فضا نداشتند .در عوض به نظر مي رسيد كه همين طور آرام
در جاي خود باقي مانده اند و نفس وحشي اصالن با وزش خود كشتي و پادشاه مرده و شاهزاده و نارنيا و
آسمان زمستاني را دور مي كند .چون تمام آنها همچون حلقه هاي دود در ميان هوا شناور شدند .ناگهان
آنها خود را در روشنايي گسترده ي خورشيد نيمه ي تابستان روي چمنزار نرم و در ميان درختان بزرگي
كه كنار نهري زيبا و آبي گوارا روييده بود يافتند .بعد ،متوجه شدند بار ديگر روي كوهستان اصالن
هستند؛ در ارتفاع بسيار باال و دور از پايان آن جهاني كه نارنيا در آن قرار دارد .اما چيز عجيبي وجود
داشت و آن موزيك تشييع جنازه ي شاه كاسپين بود كه از آن دوردست ها به گوش مي رسيد .آنها در
كنار نهر قدم زدند .شير جلوتر مي رفت .او به قدري زيبا بود و موزيك چنان اندوهناك كه جيل نمي
دانست كدام يك از آنها باعث شد كه چشمانش پر از اشك شود.
اصالن ايستاد و بچه ها به نهر نگاه كردند .شن هاي طاليي ،بستر نهر را پوشانده بودند و شاه كاسپين كه
به خواب ابدي فرو رفته بود ،ديده مي شد .آب چون شيشه اي مايع روي او در جريان بود .ريش بلند و
سفيدش همچون جلبك هاي آبي موج وار حركت مي كرد .هر سه ايستادند و گريستند .حتي شير گريه
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مي كرد .اشك شير الماسي جامد بود كه از كل جهان ارزشمندتر بود .جيل متوجه شد اوستاس نه مثل
يك كودك گريه مي كند و نه مثل پسربچه اي كه مي خواهد اشك خود را پنهان كند ،بلكه مثل يك
انسان بالغ مي گريست .اين بهترين تشبيهي بود كه جيل براي اين حالت اوستاس به زبان آورد ":فكر
نمي كنم آدم ها در اين كوه سن مشخصي داشته باشند".
اصالن گفت ":پسر آدم ،به داخل بيشه برو و خاري را كه مثل شمشيري دو لبه است بكن و براي من
بياور ".اوستاس اطاعت كرد و خار دو لبه را كند و آورد.
اصالن گفت ":پسر آدم ،خار را به پنجه ي من فرو بكن ".و پنجه ي جلويي خود را كه پوست كلفتي
داشت ،به سمت او دراز كرد.
اوستاس گفت ":بايد اين كار را بكنم؟"
اصالن گفت ":بله".
اوستاس دندان هايش را به هم فشرد و خار را در كف پنجه ي شير فرو برد .قطره خوني سرخ تر از آنچه
كه ديده يا تصور كرده ايد ،از كف پاي شير بيرون آمد .شير آن را در ميان آب ،روي بدن مرده ي شاه
چكاند .در همين لحظه ،موزيك محزون قطع شد و شاه مرده تغيير حالت داد .ريش سفيدش ابتدا
خاكستري و سپس زرد شد ،بعد كوتاه و كوتاه تر شد و تمام آن محو شد .گون هاي استخواني ،گرد و
سف شد و چين و چروك ها صاف شدند .چشمانش باز شد و لب هايش خنديدند .ناگهان جست زد ،از
ميان آب بيرون آمد و همچون جواني برومند يا يك پسر – جيل نتوانست درست تشخيص بدهد كدام
يك ،چون مردم در سرزمين اصالن عمر مشخصي نداشتند – مقابل آنها ايستاد .شاه به سمت اصالن
دويد ،بازوانش را دور گردن بزرگ شير انداخت و همديگر را بوسيدند .بعد به سمت بقيه برگشت و با
شادي خنديد و گفت ":هي اوستاس .پس باالخره تو به انتهاي دنيا رسيدي؟ دومين شمشير عالي من كه
آن را بر افعي دريايي خرد كردي كجاست؟"
اوستاس با دو دست باز ،قدمي به سمت او برداشت .اما بعد با كمي حيرت و ترس آنها را عقب كشيد.
اوستاس با نگاه به اصالن گفت ":مگر او  ...او  ...نمرده است؟"
شير با صدايي كامال آرام گفت ":بله ،تقريبا ".جيل احساس كرد كه او مي خندد .شير ادامه داد ":او مرده
است .همانطور كه بيشتر مردم مرده اند .حتي من هم مرده ام .آنهايي كه نمرده اند ،خيلي كم هستند".
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شاه كاسپين گفت ":مي دانم كه چه فكر مي كنيد .فكر مي كنيد كه من يك روح هستم يا يك چيز بي
معنا ،اما خودتان نمي بينيد؟ من اگر دوباره در سرزمين نارنيا ظاهر مي شدم ،روح بودم .چون ديگر به
آنجا تعلق ندارم .اما هيچ كس در سرزمين خودش نمي تواند يك روح باشد .شايد من در جهان شما يك
روح باشم .البته فكر كنم آن جهان هم مال شما هم نباشد .چون شما حاال در اينجا هستيد".
بچه ها كه ترس شان ريخته بود و آرامش پيدا كرده بودند ،سر تكان دادند .اصالن گفت ":عزيزان من،
شما هم روزي دوباره مرا اينجا مالقات مي كنيد و مي آييد كه براي هميشه اينجا بمانيد .اما حاال نه .حاال
بايد به دنياي خودتان بازگرديد".
كاسپين گفت ":من هميشه مي خواستم دنياي آنها را از نزديك ببينم .آيا اين كار اشتباه است؟"
اصالن گفت ":حاال كه مرده اي نمي تواني چيزهاي اشتباه را بخواهي .پسرم ،مي تواني نگاهي به دنياي
آنها بيندازي .اما فقط با زمان آنها پنج دقيقه .براي رو به راه كردن كارها نيازي هم به زمان بيشتري
نداري".
پس اصالن همه چيز را درباره ي اكسپريمنت هاوس و اين كه جيل و اوستاس چطور به اينجا آمدند،
شرح داد .به نظر مي رسيد كه كاسپين حاال به خوبي بچه ها همه چيز را مي داند.
اصالن به جيل گفت ":دختر حوا ،از آن بوته يك تركه بكن".
جيل اين كار را انجام داد .به محض اينكه تركه را در دست گرفت ،تركه تغيير حالت داد و به يك شالق
تبديل شد.
اصالن گفت ":حاال پسران آدم ،شمشيرهاي خود را بكشيد .اما فقط از آن براي ترساندن بچه هايي كه
مدرسه ي اكسپريمنت هاوس را خراب كرده اند ،استفاده بكنيد".
جيل پرسيد ":اصالن ،شما هم با ما مي آييد؟:
اصالن گفت ":بله ،اما آنها فقط پشت مرا خواهند ديد".
بعد آنها را به سرعت از ميان جنگل راهنمايي كرد .چند قدمي كه رفتند ،به ديوار مدرسه ي اكسپريمنت
هاوس رسيدند .اصالن نعره اي كشيد كه خورشيد در آسمان تكان خورد و ديوار ده متري فرو ريخت .آنها
از ميان شكاف ،مي توانستند مدرسه ،بوته زار و سقف ورزشگاه را كه همه ي آنها زير آسمان كسل كننده
ي پاييزي قرار داشتند ببينند .درست مثل همان وقت بود .اصالن به سمت جيل و اوستاس برگشت و با
زبانش پيشاني آنها را نوازش كرد .سپس در وسط شكافي كه در ديوار ايجاد شده بود ،دراز كشيد .پشت
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طاليي اش را به سمت انگلستان كرد و صورت مغرورش را به سمت سرزمين خود .در همان لحظه ،جيل
سايه ي آدم هايي را ديد كه از ميان درختان غار به سمت آنها رو به باال مي آمدند .اكثر بچه هاي گروه
بودند .ادال پني فادر ،كول موندلي ميجر ،اديت وينتربالت ،بانيستر گندهه و دو قلوهاي نفرت انگيز
"گاريت ."54اما ناگهان همه ي آنها ايستادند و صورت هاي شان متغير شد .همه ي پستي ها ،خست ها،
خودبيني ها و بي رحمي ها تقيرباً در يك لحظه جاي خود را به ترس و وحشت داد .چون آنها ديوار فرو
ريخته اي را با شيري به بزرگي يك فيل ديدند كه در دهانه ي شكاف آن دراز كشيده بود .بعد سه
جنگجو در لباس هاي درخشنده و سالح به دست ديدند كه به طرف آنها مي دويدند.
جيل با قدرتي كه از وجود شير به دست آورده بود ،با تازيانه ي خود به دخترها حمله كرد .كاسپين و
اوستاس هم با مهارت زياد پهناي شمشيرهاي خود را بر پسرها فرود آوردند .در كمتر از دو دقيقه ،تمام
آن زورگوها به اين طرف و آن طرف فرار كردند و پراكنده شدند .بعد ،مثل ديوانه ها فرياد زدند ":بدجنس
ها! فاشيست ها! شيرها!" در همين موقع مدير مدرسه كه يك زن بود ،سراسيمه به بيرون دويد .وقتي
خودش را به آنجا رساند و چشمش به شير و ديوار شكسته و كاسپين و جيل و اوستاس افتاد – كه اصال
آنها را نشناخت – ترسيد و به حالت جنون افتا .او شتابان به محل كارش برگشت ،بي درنگ به پليس
تلفن كرد و با گفتن داستان فرار شير از سيرك و محكومان فراري كه ديوار را شكسته و شمشير با خود
حمل مي كردند ،منتظر آمدن پليس شد.
در ميان آن همه سر و صدا و هياهو ،جيل و اوستاس آرام خود را به داخل مدرسه رساندند و لباس هاي
زرق و برق دار خود را با لباس هاي معمولي عوض كردند .كاسپين هم به جهان خودش برگشت و ديوار
به اشاره ي اصالن به شكل اولش در آمد.
وقتي پليس رسيد ،نه شيري بود و نه ديوار شكسته اي و نه محكومي .مدير مدرسه كه مثل ديوانه ها
رفتار مي كرد ،پليس را به شك انداخت .همه چيز مورد تحقيق قرار گرفت و از او سوال هايي درباره ي
نحوه ي اداره ي مدرسه پرسيدند .بعد خيلي از قضايا رو شد و حدود ده نفر از مدرسه اخراج شدند .پس از
آن ،دوستان مدير پي برند كه مدير به درد اين كار نمي خورد .بنابراين كاري كردند كه او بازرس مديران
ديگر بشود .وقتي ديدند به درد آن كار هم نمي خورد ،كاري كردند كه به مجلس شورا برود .او از آن پس
Garrett
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به خوشي در آنجا روزگار مي گذراند .اوستاس در يك شب تاريك ،چاله اي كند و لباس هاي خود را در
آنجا پنهان كرد .اما جيل ،يواشكي لباس ها را به خانه برد تا در جشن بالماسكه بپوشد .از آن روز به بعد،
مدرسه ي اكسپريمنت هاوس تغيير كرد .خيلي خوب شد .اوستاس و جيل هم براي هميشه با هم دوست
ماندند.
اما در نارنيا ،شاهزاده ريليان جسد پدرش كاسپين ناوي گاتور 55را به خاك سپرد .او بعد از مراسم
سوگواري بر تخت نشست و با عدالت بر كشورش حكمروايي كرد .مردم نيز از او راضي بودند .پاهاي پادل
گلوم ،در ظرف مدت سه هفته به خوبي روزهاي اولش شد .او هنوز هم به روش خودش زندگي مي كرد و
مثل سابق آيه ي ياس بود .اغلب وقتي صبح ها هوا روشن و آفتابي بود ،به بعد از ظهرهاي مرطوب و ابري
اشاره مي كرد و مي گفت ":بعد از ظهر هوا خراب مي شود .تعجب نمي كنم .نمي شود هميشه ايام خوبي
داشت ".حفره و راه زيرزميني كنار تپه همچنان پابرجا بود و نارنيايي ها اغلب روزهاي گرم تابستان با
كشتي و فانوس از راه زيرزميني خود را به درياي تاريك و خنك سرزمين اعماق مي رساندند .در آنجا
قايق سواري مي كردند و براي كودكان شان داستان هايي از سرزمين اعماق و شهرهاي آن تعريف مي
كردند .شما هم اگر شانس اين را داشتيد كه روزي به نارنيا برويد ،حتما سري به سرزمين اعماق بزنيد.
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