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 درباره نويسنده

م1898كاليو استيپلز لوييس، متولد .ركز ايرلند شمالي است ميالدي در بلفاست؛

و سرشار از طنز1926 نام دارد كه درسال" ديمر"نخستين اثر او و داستاني است منظوم، آرمانگرا . منتشر شد

:ماجراهاي نارنيا كه شامل هفت كتاب مستقل است: رمان براي نوجوانان

 شير، كمد، جادوگر

 شاهزاده كاسپين

 كشتي سپيده پيما

 صندلي نقره اي

آ و  دمشاسب

ي جادوگر  خواهرزاده

 آخرين نبرد

ي هاوتورندن در سال: جوايز )با مضمونِ نقد( براي كتاب تمثيل عشق 1936جايزه

ي كارنگي در سال )هفتمين كتاب نارنيا( براي كتاب آخرين نبرد 1957جايزه
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ـ در اشتباهي  فصل اول

پيي است درباره ماجراي كتاب داستاننيا ماريبسيداستان. پدربزرگ شما بچه بود، رخ داديتوقش،ي كه مدت ها  دهد همهي مهم است چون نشان

هاي و آمد و سرزمنيبي رفت شداي نارنني جهان ما . از اول چگونه آغاز

خي آن روزگار آقا در و بستيمي زندگكريباباني شرلوك هلمز هنوز در لوبلي كرد  در آن روزگـار. گـشتندي دنبال گنج مـ شامي ها در جاده

و رق آهار زده بپوشقهيدي هر روز مجبور بوددياگر شما پسر بود ت.و مدرسه ها معموالٌ وحشتناك تر از حاال بوددي شق درراما غذاها خوشمزه و  بـود

ش بينيريمورد و خوب بودند چون فقط دهانتان مهودهي ها نخواهم گفت چقدر ارزان . افتدي آب

در. پالمر نام داشتي كرد كه پاليمي زندگيدختر آن روزگار در لندن در رديكياو هايهافي از  كه همـه بـه هـم وصـل بودنـديي دراز خانه

ح رونيبي روز صبح پالكي. كرديميزندگ و در خزي از باغچه خانه بغلي بود كه پسري پشتاطي از خانه رودي باال . گذاشـت واريـديو چانـه اش را

ه تعجب كرد چونيليخيلپا اچيتا آن وقت و خواهريعني،يو خانم كترلي كترليفقط آقا. نبودي خانه بغليتوي بچه ويكيكهي برادر  عزب بـود

غر. باال را نگاه كردي غرق در كنجكاوي پالن،يبنابرا. كردنديمي در آن خانه با هم زندگريپيازهي دوشيگريد اگـر.ودبفيكثيليخبهيچهره پسرك

ه و بعددهي را به خاك مالشيااول دست هاي حسابهيگركي بود و بعد صورتش را با دست كثشي كرده بود في خشك كرده بود چهره اش آن قدر

م.شدينم حقيالبته همقتي شود گفت كه در مني داشت . كردي كار را

. سالم: گفتيپال

چ. سالم: گفتپسرك  ست؟ياسمت

چ.يپال: گفتيپال  ست؟ياسم تو

.يگوريد:پسرگفت

!يچه اسم خنده دار: گفتيپال

نينصف پال: گفتيگوريد .ستي هم خنده دار

.هست: گفتيپال

ن: گفتيگوريد .ستينه،

م: گفتيپال باي كاريعني شورم،يبه هر حال من صورتم را از.ي بكندي كه تو  ...بخصوص بعد

ا":دي خواست بگويم. حرفش را قطع كردو ا كردهيگرنكهي بعد از  بلندتر ماننـداريبسيي با صدايگوريد.، اما فكر كرد دور از ادب است"يه

گرينمتي كه چنان درمانده شده كه اهميپسر گر: كرده است، گفتهي دهد بفهمند امهيخوب، . كرده

مو ته باغتان رودخانهي تاتو داشتكيوي كرده بوديو تو هم اگر تمام عمرت در روستا زندگ: ادامه دادو و بعد تو را توي بود  سوراخي آوردند

ايوحشتناك .ي كرديمهيگر،يكني جا زندگني مثل

ن: گفتتي با عصبانيپال .ستيلندن، سوراخ

و ادامه دادي پسر آزرده تر از آن بود كه توجه اما و ناچار بود: به او بكند وكيباييايبيو اگر پدرت رفته بود به هند (وانـهيديـيداكيـ خاله

م دليكنيزندگ)د؟يآيخوشت بيمي بود كه آن ها از مادرت پرستارنيالشيو اگر و اگر مادرت و داشتماري كنند  ... مرديم... داشت... بود
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نرديكنيميسعي در هم رفت كه وقتي طوريگوريدي چهره بعد مزد،ي اشكتان .ديشوي آن طور

نم: سر افكنده گفتيپال . دانستم، متأسفميمن

ديمنيو همچندي دانست چه بگويو بعد چون نم دي كترلي آقاايآ:دي پرت كند پرسي را به موضوع شادتريگوري خواست حواس  وانـهي واقعـاً

 است؟

و وانهيداي: گفتيگوريد ا. در كار استي رازاي است لتي در طبقهياو كتابخانه و خاله . بـروم به آن باالدي كه من هرگز نباديگويمي باال دارد

چنيخوب، از هم مزي جا همه دكيو. شودي بودار مگري موضوع چي هم هست، هر وقت او او–ديـ به مـن بگويزي خواهد موقع غذا خوردن

لتينميسعيحت لت– حرف بزندي كند با خاله مي خاله مي او را ساكت د"اي". پسرك را ناراحت نكن اندرو":ديگوي كند، ي نمـيگـوري مطمئـنم

چ نميگوريد"اي". بشنوديزيخواهد درباره آن "؟يكني باغچه بازيتوي خواهد بروي دلت

ها- د؟ي كند به تو بگويميسعيي چه جور حرف

نمينم- ا. دهدي دانم، او هرگز حرفش را ادامه حق-شبكي ست،يننياما فقط پادني خوابي براي وقت-شبيدقتي در زي از ريـ پلكان اتاق

خ( گذشتميميروانيش ايمطمئنم صدا) دهمينمتي هم به گذشتن از آن جا اهميليكه دديشا.دميشني نعره  ردهكـي را آن جا زندانياوانهي او زن

شا. است درديشااي. زنديمي سكه تقلبديبله، جزيياي دزد همرهي بوده، درست مثل مرد شروع كتاب و  پنهـانشمي قـدي خودش را از رفقـاشهي گنج،

. كنديم

ه: گفتيپال اينم!زي انگجانيچه . قدر جالب استني دانستم خانه تان

كن: گفتيگوريد- نم،ي آن جا بخوابي جالب است، اما اگر ناچار بوديممكن است فكر مـايآ. آمدي از آن خوشت بي خوشت  دراز داريـ آمـد

ب اندرو از راهرو به اتاييدايپاي تا صدايو گوش بدهيبكش هاد؟يايق تو . داردي ترسناكيو چه چشم

دي بود كه پالي طورنيا و آن زمان درست زمان آغاز تعطگريدكييگوريو هي تابستانالتي را شناختند و آنكيچي بود  از آن ها قرار نبـود در

مگريدكي هر روز باًي برود، تقرايسال به كنار در .دنديدي را

بي ماجراها ا شتري آن ها هاليدلني به تريكي آغاز شد كه تابستان آن سال پس از سال ترني از سرد و هـوانيا. تابستان ها بودنيو پر باران  آب

هامي بهتر بگواي خانه،يتويهايآن ها را به باز ها. خانه كشانديتوي به كاوش مييتعداد كاوش دري كندهكيبادي تواني كه ي خانـهكيـ شمع

دهفيردكيدرايبزرگ پي آور است پالرتيحدي خانه انجام  خانهيروانيشريزيِ را در انباري كشف كرده بود كه اگر درِ كوچك خاصشي مدت ها

جاكيشان باز كند، به و ميكي تاري منبع آب مي در پشتِ آن تواطي شود با احتي رسد كه كيـ كه در بودي مانند تونل درازكي تاريجا.آني رفت

د ديجرآيها واريطرف م. دار داشتبيشي سقفگريو در طرف هاانيدر هاي سنگ دي سقف روزنه  تونـل كـفنيـا. شـديمـدهيـ كوچك نـور

تريتكيازديبا: نداشت درِي حمال به رو. فقط گچ بود رهايتنيب.دي رفتيمگري حمالِ مياگر مدي دارديديديمد،ي گذاشتي گچ پا  اتـاققفسـانيـ از

ميريز ها. كرده بودلي ها تبدي آن قسمت از تونل را كه درست در كنار منبع آب قرار داشت به غار قاچاقچيلپا.ديشوي پرت ي مقـواي كهنهيتكه

اي شكستهيهايو روكش صندليبسته بند و بني آشپزخانه و و پرت ها را آورده بود آنجا  كف درست ونلتي گذاشته بود تا برارهايتني جور خرت

جا. كند هاي صندوقچهكي او در آن ايتوي گوناگوني پول را كه گنج و قصه مي ِآن بود سـي را كه داشت و معمـوال چنـد تـا مـبي نوشت ي نگـه

هايليخ. داشت و بطردهي در آن جا نوشيلي زنجفي نوشابهي بطركي وقت بيهاي بود . بوده ها كردي به غار قاچاقچهيشبشتري كهنه آن جا را

آميگوريد ببيپال(د از غار خوشش ب)ندي نگذاشت او قصه را مشترياما . خواست اكتشاف كنندي دلش

منيان،يبب: گفتي به پالاو اي تونل چه قدر جلو مي خانهي است كه وقتني رود؟ منظورم  شود؟ي تو تمام شد، تونل هم تمام

د: گفتيپال نموارينه، چهينم. تونل ادامه دارد. رودي ها به پشت بام .قدر دانم

م- ردمي تواني پس .مي خانه ها را بروفي تمام طول

!كهيو راستم،ي توانيم: گفتي پال-
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؟يچ-

م- هامي تواني خب .مي هم بروگريدي به خانه

بگ- و مچمان را مثل دزدها .نه متشكرم! رندي بله،

مي بعد از خانهيمن به خانه. آن قدر زبل نباش- . كردمي شما فكر

چ:تگفيگوريد ؟يكه

م. استي خوب، آن خانه خال- اي از وقتديگويپدر . بودهي خالشهيهممي جا آمدني ما به

با- بي نگاهدي پس .ميندازي به آن

م شتريبيليخ او هي از آن چه حرف زدنش نشان دال. زده شده بود جاني داد  ماندنِ آن خانهي آن همه وقت خاللِيچون او هم درست مثل شما به

م هميپال. كرديفكر ني خانهي از آن ها كلمهكيچيه. طورني هم ب اوردي اشباح را به زبان  اند درنگ حس كردند حاال كه حرفش را زدهيو هر دو

ا بنياگر . استي عرضگي كار را انجام ندهند

كنميحاال برو: گفتيگوريد م؟يو امتحان

.باشد: گفتيپال

نم: گفتيگوريد نياگر دلت .اي خواهد

.يمن حاضرم، اگر تو هم حاضر هست: گفتيپال

م؟ي آن طرف تر هستيكيي در خانهمي چطور بفهم-

ا- با دنديرسجهينتني به هاي به اتاق انباردي كه و در طول آن قدم تي بروند تيري بلندشان را از ا. بشمارندگريدري به  دنـدي فهميمـبي ترتنيبه

ت ت. در اتاق هستريچند بي را براگريدريبعد چهار زني راهروِ تي پالي خانهيروانيرشي دو اتاق و بعد همان تعـداد راي اتـاق انبـاررِيـ حساب كردند

ميبرا م. گرفتندي اتاق خدمتكار در نظر ا. آمديآن وقت طول خانه به دست منيبعد از آن كه دو برابر يگوريدي به آخر خانه مودنديپي مسافت را

دردند،يرسيم اكي هر زنيه پس از . رسانديمي خالي خانهيروانيرشي فاصله وجود داشت آن ها را به

. باشدياما من اصالً انتظار ندارم خال: گفتيگوريد

؟ي انتظار داريچ-

باي زندگي نفر آن جا پنهانكي انتظار دارم- و فقط شب ها سكي كند و آمد كنداهي فانوس ميرارفتكاري دسته جناكياحتماالً. رفت ي را كشف

جاميكن ايمعن.ميريگيمزهيو اي همه سال خالنياي ندارد خانه . در كار باشدي كه رازني بماند مگر

م: گفتيپال بايپدر فكر . مشكل فاضالب داشته باشددي كند

هم: گفتيگوريد . هستندي معموليهاهي دنبال توجشهياوه بزرگ ها

غاريزي كه به جا حاال زيي ها داشتند در روشناير قاچاقچ نور شمع در ميروانيشري روز در اتاق نمي حرف  دادند كه خانهي زدند، اصالً احتمال

. اشباح باشدري در تسخيخال

ز پس پكي جمع زدن عددهاي را اندازه گرفتند الزم بود برايروانيشري از آن كه اتاق دو. كردنديمداي مداد هاياول هر ي متفاوتي آن ها جواب

و حت هاي وقتيبه دست آوردند نيكي شاني جواب ايوقتـ. عجله داشتند اكتشاف را شروع كننـد. درست بودي جواب ستمي شد باز هم مطمئن ز دوبـاره

م بيي سرو صداچيهدينبا: گفتي رفتند، پاليپشت منبع آب باال .ميندازي راه
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هراريبستي موقع چون پرهيذخيپال( به دست گرفتي از آن ها شمعكي مهم بود، بس). در غارش داشتيماني پرو وكيـ تاراريآن جا و گـرد

و آن ها بدونيخاك ازكيو كوران دار بود تريتكي كلمه حرف مگريدري حمال به مـي گذاشتند، مگر وقتي قدم ": كردنـدي كه با هم نجوا

ز خاديبا"اي"مي شما هستيروانيشريحاال در مقابل ه"مينه ما باش وسط ييو سـرانجام بـه جـا.و شمع ها خاموش نـشددي از آن ها نلغزكيچيو

مي كه درِ كوچك دنديرس دي آجر واريداني در ا. دندي سمت راستشان  تـو آمـدني شد، چـون در را بـراينمدهيدي قفلايرهي طرف در البته دستگنيدر

ارونيبيساخته بودند نه برا ميرو) داخل درِ كمديلبه مثل(ي رفتن؛ اما لبه . توانند با آن در را بچرخانندي در بود كه آن ها احساس كردند حتماً

 باز كنم؟: گفتيگوريد

. من هم حاضرمياگر تو حاضر: مثل قبل گفتيپال

م هر بسي دو احساس هيميجداري كردند موضوع دارد نشكيچي شود؛ اما رايگـوريد. نكرديني از آن ها عقب در. بـا زحمـت فـشار داد لبـه

و روشنا هايِ ناگهان ييِچهارطاق باز شد د. را زد شاني روز چشم مكي كه دارند به دنديآن گاه آن ها ناباورانه  اتاق متروككينه. كنندي اتاق مبله نگاه

مياما اتاق خال.يروانيرشيز و در حال. راند او را به جلوي پاليكنجكاو. در اتاق سكوت برقرار بود.ديرسي به نظر  كـه مثـلياو شمعش را فوت كرد

بكي عجي موش . گذاشتبي صدا بود پا به درون اتاق

ز شكل نشكي بود اما ماننديروانيرشي اتاق البته اتاق و همهدهي پوش وارهايديهمه. شده بودنييتزمني اتاق  قفسه ها مملـو از كتـابي از قفسه

د. بود و مرطوب بوداري هست كه تابستان آن سال بس ادتاني( سوختيمي آتشيواريدر آتشدان  بـه پشتيو در جلو آتشدان مبل پشت بلند) سرد

و پالنيب. آن ها قرار داشت و رو شتريب باًي بود كه تقري بزرگزيمي مبل چي وسط اتاق را اشغال كرده بود ،ي چـاپيكتاب هـا:زي آن پر بود از همه جور

م از آن نوع كه شماييدفترچه ها شديسينوي در آن ميهاشهيو و و موم ينيسـكيـد را جلـب كـري كه نظر پاليزيچنياما نخست. كروسكوپي قلم

وكي: انگشترها جفت بودند. سرخ رنگ بود كه چند انگشتر در آن قرار داشتيچوب كمكي انگشتر زرد همي انگشتر سبز با هم؛ بعد و باز  فاصله بود

وكي ها.بز انگشترسكي انگشتر زرد مي معموليانگشتر ها بزرگ تر از انگشتر آي كه نم دندي درخشي نبودند، اما آن قدر نيـا. ها نگاه نكـردن شد به

ز مي كوچك درخشانيزهايچنيباتريانگشترها مي اندكياگر پال. شد تصورش را كردي بودند كه دريكي خواستي كوچك تر بود حتماً  از آن هـا را

.دهانش بگذارد

مكيتكيتينان آرام بود كه ناگهان متوجه صداچ اتاق اديشدي ساعت ـ افتيدري حال پالنيو با ني كه اتاق كامالً هم ب يصـدا.ستيـ صـدا

ا مي اختراع شده بود پالي آمد اگر در آن روزگار جاروبرقيم-فيضعيليخيليخ-فيضعيزمزمه كهي جاروبرقي كرد صداي حتماً تصور  است

پااي مثالً در چند اتاق دورتريست دورديدر جا منيي چند طبقه آن قـدر. تـر بـودني قشنگ تـر بـود، آهنگـي جاروبرقياما از صدا. كندي تر دارد كار

مفيضع .ديرسي بود كه به زحمت به گوش

ديي با صدايپال ه: گفتيگوري بلندتر از نجوا به اچياوضاع خوب است، .ستيننجاي كس

مي در حاليگوريد كثي كه پلك و فوق العاده بفي زد حقروني شده بود ؛ در . شده بودفيكثيليخزيني پالقتي آمد

ايادهيفا: گفتاو پ.ستيني خانه اصالً خالني ندارد، كسشيبهتر است ادايپي از آن كه سرو كله .مي برونجاي شود از

مي رنگي كه به انگشترهاي در حاليپال م: كرد گفتي اشاره  آن ها چه هستند؟يكنيفكر

.زود باش، هرچه زودتر! اوه: گفتيگوريد

ميا جمله هيمبل پشت بلند جلو. افتادي گفت تمام نكرد، چون در آن لحظه اتفاقي را كه داشت و داكلي آتش ناگهان حركت كرد  يـي ترسـناك

ب دريي صداياندرو مانند روح روديآرونيبداي ناپي كه از يو در كتابخانـهيگوريدي نبودند، در خانهي خالي ها در خانه بچه. آن برخاستي از

! ممنوع بودند

.ي...ا...ا...وا: بچه گفتندهردو

با. كرده اندي چه اشتباه وحشتناكدندي فهمو بسييدا. كه آن قدر ها جلو نرفته انددندي فهميمدياحساس كردند بساري اندرو و . الغر بوداري بلند قد

تم درايصورت و بدهيو تراشزيز هازيتيني داشت با و موهايو چشم د.و پرپشتيو خاكستردهي ژوليي فوق العاده درخشان  بند آمده بوديگوريزبان

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



7 خواهرزاده جادوگر

http://www.seapurse.ir 

بييچون دا همشتري اندرو هزار بار نميپال. ترسناك شده بودشهي از ني اما به زودد؛ي ترسي هنوز آن قدرها كـهي كـارنيچون اولـ.شداديززي ترس او

اييدا سوني اندرو كرد و قفل كردي بود كه رفت به و تمام دندان. در اتاق، آن را بست و لبخند زد بعد برگشت، باچشمان درخشانش زل زد به بچه ها

نم! خوب: او گفت. را نشان دادشيها ! رسديحاال دست خواهر احمق من به شما

هنيا ازي به كاري شباهتچي كار م آدم بزرگ انتظكي كه تويقلب پال. رود نداشتيار دي آمد و  شـروع كردنـد عقـب عقـبيگوري دهانش، او

توي در كوچكيرفتن به سو نييدا. اتاقي كه از آن آمده بودند و جلـوزيـ اندرو زرنگ تر از آن ها بود، او رفـت پـشت آن هـا، آن در را آني بـست

ها. ستاديا هادي را به هم مالشيبعد دست ها. به صدا در آوردراشيو بند انگشت سفدهيكشاريبسييانگشت زديو د: او گفت. داشتبايو  شمادنياز

چ. خوشحالم ميزيدو تا بچه همان . خواستمي است كه

م: گفتيپال با،ي كترلي كنم آقايخواهش م. بروم خانهدي من م؟ي ما برودي گذاريلطفاً

ند؟ينيبيم. من دو تا بچه الزم داشتم. دست دادازدي فرصت خوب را نبانيا! نه حاال: اندرو گفتييدا . بزرگ هستمشي آزماكييهامهي من در

باشميآزما و خوب بودي هندي خوكچهكي را چينمي هندي خوكچهياما از طرف. انجام دادم نمدي به شما بگويزي تواند اوبهدي توانيو شما هم

. چگونه بازگرددديبفهمان

دقيياددينيبب: گفتيگوريد و آن ها چند مگريديقهي اندرو، واقعاً وقت ناهار است .مي ما برودي بگذارديبا. گردندي دنبال ما

د؟يبا:ا ندرو گفتييدا

چ. انداختندي نگاهگريكديبهيو پاليگوريد اي اما معنندي بگويزيجرأت نداشتند نني نگاه ها مديباست؟ي بود كه وحشتناك كنلي به .مي او رفتار

.مي گردي پس از ناهار برمم،ي ناهار بروي ما حاال برادياگر بگذار: گفتيپال

حييدا الهي اندرو با لبخند .دي گردياما از كجا بدانم كه برم!آه: گفتي گرانه

با: داد او گفتدهيعقريي انگار تغ بعد مد،ي بروديخوب، خوب، اگر واقعاً باي فكر دينم.دي برودي كنم از توانم انتظار اشته باشم دو تا بچه مثل شما

پ . مثل من لذت ببرنديريگفتگو با خرفت

نم:و ادامه دادديكشي آه او ن. چه قدر تنها هستمي كه من گاهدي بكندي توانيفكرش را هم پ. سر ناهارتاندي بروستيمهم اشياما دي كه بروني از

كتيمن كه هر روز دختر كوچك. به شما بدهمياهيهدديبا و جذابي به خصوص بانونم؛يبينمرمي دلگيِميقديابخانه در . مثل شماي جوان

ايپال شاني به ددي فكر افتاد كه . نباشدوانهي او اصالً

 زم؟يعزي انگشتر داشته باشكييدوست دار: گفتي اندرو به پالييدا

!ي سبزهاست؟ چه عالاي از آن زردهايكي منظورتان

ن: اندرو گفتييدا م. توانم سبزها را بدهميه، متأسفم كه نم سبز هرياما خوشحال و عالقـه بـه تـوي از زرد ها را كه بخواهكي شوم  بـا عـشق

كنيكيوايب. بدهم . از آن ها را امتحان

ري پال حاال ا ختهي كامالً ترسش و مطمئن بود كه چستين وانهيدريپي آقاني بود ي به سـويپال. ان بود درخشي در آن انگشترهاي جذابزيو مسلماً

ايآن صدا! استبيعج: او گفت. رفتينيس مني زمزمه !ديآي جا بلند تر است؛ انگار صدا از انگشترها در

تخ: اندرو با خنده گفتييدا .زميعز،ي خنده دارليچه

بسيصدا وليعيطباري خنده اش و تقري او نگاهي در چهرهيگوريدي بود .ديدصيحرباًي مشتاق

. گول نخور، به آن ها دست نزنيپال:زداديفريگوريد

د. بودريديليخ ايگوريهمان وقت كه مني داشت بيكيي گفت دست پالي ها را و بي از انگشترها را لمس كرد  صدااي نوع جرقهچيهي درنگ،

دايگوريد. نبودگريدي پال،ي عالمتاي . اش در اتاق تنها بودندييو
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و دا ـ ديگوري اشييفصل دوم

بياتفاق آن قدرناگهان و آن قدر حتي بود جيگوريدي در كابوس براي شباهت به هرچه تا آن زمان دا.دي كـشيغـي رخ داده بود، كه او  يـي دسـت

ب روياندرو دي درنگ د. قرار گرفتيگوري دهان ب!غيجيبغيج: گفتيگورياو در گوش شنيندازياگر دوباره سرو صدا راه يمودي مادرت خواهد

ايدان . كار ممكن است او را چه قدر بترساندني كه

د. كردمارشيبباًي انداختن او تقرريگي دلهره آور آن جوريِ بعدها گفت پستيگوريد .دي نكشغيجگريو البته او

شد: اندرو گفتييدا بگشي جلوي توانستينمديشا. بهتر چدي بار ناپدني اولي برايوقت.يري را ميزي شدن يوقتـ. تكـان دهنـده اسـتينيبي را

. شد، من هم تكان خوردمدي ناپدي هندي خوكچهشبيد

فر:دي پرسيگوريد ؟يزداديآن موقع بود كه

شن- ؟ي مرا نكرده باشي جاسوسدوارميام؟يدي اوه، تو آن را

بيگوريد ام: گفتي قراري با  چه آمده؟يبر سر پال. نه، نكرده

هاي اندرو در حالييدا مرشي كه دست عزكيبه من تبر: گفتدي ماليا به هم ا. من موفق از آب در آمدشيآزما.زمي بگو پسر  جهاننيدخترك از

). شده استديپاك ناپد( رفته .

بال- ايي چه ؟ي سرش آورده

به- جا... خوب ... او را فرستادم .گريدييبه

چ:دي پرسيگوريد  ست؟يمنظورت

و گفتييدا چ: اندرو نشست ازيخوب، همه چايآ. باره به تو خواهم گفتني را در لِفي دربارهيزي هرگز ؟يادهيشنريپيِ خانم

 نبود؟ييزهايچنيچناي بزرگي او عمهايآ: گفتيگوريد

دق: اندرو گفتييدا رو. من بودياو مادر خوانده. قاًينه .واريديآن جاست؛

ديگوريد و عكس رنگ باخته را پيعكس چهر:دي نگاه كرد ميريزن كهيمادشيحاال. بوددهي داد كه كاله بند دار پوشي را نشان  بـاركي آمد

هميعكس ديميقديي چهره را در كشوني از كدهياو از مادرش پرس. استدهي در خانه شان در روستا گوستي بود كه عكس  چنـدان دلـشييو مادر

ها"ستينييبايزي چهره اصالً"ديشي انديگوريد. آن حرف بزندي درباره خواستينم كـينميميقديهي اولي گرچه در آن عكس ي شد گفـت

كباستيز .ستينبايزيو

اوييدا: گفتيگوريد  بود؟ي جوركي... بودي جوركي اندرو انگار

ايخوب، بستگ: گفتي اندرو با پوزخندييدا بس.ي بودن را چه بداني جوركيكهني دارد به سلماً او در اواخـر عمـرشمـ. تنگ نظرنداريمردم

هم. كرديمرعاقالنهيغي كارهايليخ.شدبيعجاريبس . هم او را محبوس كردندليدلنيبه

 است؟شگاهي منظورت در آسا-

ا: زده گفترتيحيي اندرو با صداييدا .فقط در زندان. جور جاهانياوه، نه، نه، نه در
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 او چه كار كرده بود؟؟يراست: گفتيگوريد

ب: ندرو گفتاييدا خچاره،يآه، زن هم.مي آن ها بشوي وارد همهستيباينم. متفاوت وجود داشتيزهايچيليخ. نامعفول بوديلي او باشهياو

. مهربان بوداريمن بس

ببـ ان،ي اما توي به پالي چه ربطنهاي همه  ... دارد، كاش

چ: اندرو گفتييدا دا. به وقت خودش، پسرمزيهر لفآن ها اجازه بشيپيدند خانم منديايبروني از مرگ از زندان كهي از چند نفريكيو  بودم

بي بارنياو در آخر بب ماري كه مياو از مردم عاد.نمي بود اجازه داد او را مي نادان بدش هم؟ي فهمي آمد، و مـن بـهاواما. طور هستمني خود من هم

پ.مي نوع كار عالقه داشتكي ا از مرگششيچند روز و كشوي به من گفت سر كمد كهنه و پنهـاني جاسازيي در خانه اش بروم وي شده  را بـاز كـنم

ا. ببرمشي را كه آن جا بود براي كوچكيجعبه اممي را در دستهاي راز بزرگدمي كه جعبه را برداشتم از لرزش دستم فهميلحظه او جعبـه را بـه. گرفته

ا و از من قول گرفت به محض مردن طمن داد . بسوزانم؛ اما من به آن قول عمل نكردمي مراسميو جعبه را باز نشده

خ: گفتيگوريد بديليخوب، پس .ي كردي كار

ا. بد؟ اوه متوجه شدم: گفت رانيحي اندرو با نگاهييدا باي است كه پسرهانيمنظورت درست. كامالً درست است. سر قولشان بماننددي كوچك

و خوش.و معمول است چناديحالم كه به تو مطمئنم، كنني داده اند با.ي رفتار چني بفهمدياما البته ي عالك كوچي پسرهاي هر قدر هم برايني قوانني كه

حت ...و زن ها ... نوكرهاي برااي–باشد، عمي انتظار داشت كه برادي نبا– مردمي همهيو و خردمندان بزرگ هم صـدققي دانش پژوهانِ و متفكران

هاي عادني قوانتي دارند از رعايي مانندِ من كه خرد نامريمردان.يگوريدنه،. كند سرنوشـت مـا،. انددهيبري عادي آزادند، همان طور كه دل از لذت

. استگانهيوعيرفيپسرم سرنوشت

آهنيايوقت ايو براديكشي ها را گفت جدافهيقي لحظه شري اش آن قدر دفيو يفكر كـرد او دارد حـرف هـا واقعاًيگوريو مرموز شد كه

پياما بعد نگاه زشت. زنديميخوب دي شدن پالدي از ناپدشي را كه بهدهي در صورت او و ناگهان تا ته حـرف هـاادي بود داي آورد و تـاب  يـي پـر آب

هاي معن": با خودش گفت. را خواند دروان اشي تمام حرف مني فقط مي است كه فكر داي تواند هر كاري كند م دوست بهيرد بكند تا هرچه  خواهد

". دست آورد

ميالبته من تا مدت: اندرو گفتييدا چي دراز جرأت نكردم جعبه را باز كنم؛ چون مادر خوانده. در آن باشدي خطرناكيليخزي دانستم ممكن است

زني اونياقتيحق. بوديي استثنااريبسي من هاني از آخريكي است كه اري فناپذي انسان پرني در هااني كشور بود كه خون (ستاي جارشي در رگ .

م دياو چنگري گفت دو نفر هايكي. بودندني در روزگار او دكي از آن و ) بودي نظافتچكييگري دوشس حق. ) احتمـاالً( تو حـااليگوريدقتيدر

ميپري مادرخواندهكي كه واقعاًي مردني با آخريدار پخوي برايوقت.يزني داشته حرف بهي داريزيچ،يشديرمرديدت .ياوريبادي كه

م":ديشي انديگوريد پري شرط مياما پال: بلند گفتيو به صدا". بودهي بدجنسي بندم  شود؟ي چه

ا: اندرو گفتييدا منيچقدر ا!يكني را تكرار ايفهيوظنياول. داردتي موضوع است كه اهمنيانگار راني من البته يبررسـ بود كه خود جعبـه

خ. كنم حتيميقديليجعبه و مي بود نهي در همان زمان من آن قدر اي،يتيتيهاي،ي بابلاي است، نه متعلق به مصر باستان،يوناني دانستم كه بدانم جعبه

ا.ينيچ قدنيجعبه از تمام حقيآه، روز بزرگ. تر بوديمي تمدن ها درقـتي بود كه سـرانجام جز.د بـوييجعبـه آتالنتـا. افتميـ را ـ از ي گمـشدهيرهي

قديعني. آمده بودسيآتالنت اشيمي جعبه قرن ها زياي تر از پري عصر حجر بود كه در اروپا از ا. شونديمداي خاك ـ مثل پـياياشـني و  پـاشي زمخـت

و مردان فرزانه داشتي شهرسيچون در آغاز زمان هم آتالنت. افتاده هم نبود و معبدها . بزرگ بود كه كاخ ها

الاو دييگو. مكث كرديحظه د.دي بگويزيچيگوري انتظار داشت بيگورياما داشتري هر لحظه ميي از . نگفتچيهني آمد، بنابراي خود بدش

ع: اندرو ادامه دادييدا هانيدر نكيي آن ها براحيكه توض(يگريدي حال من از راه ي گرفتن جادو بـه طـور كلـاديمشغول)ستي بچه خوب

جايعني. بودم چدمي كه فهمدميرسييبه ناچـار بـودم. گوناگون احتمال ها را محـدود كـردميهاشيبا آزما. ممكن است در جعبه باشديزي چه جور

هايخوب بعض  ...يبعض ها. را بشناسميمني اهربيعجي آدم مونيا. را از سر بگذرانمندي ناخوشااريبسييتجربه . كـردي من را خاكستري ها بود كه

نمآدم مفت و باالخره عمالً دانستم. سرانجام سالمت من از دست رفت. شودي جادوگر .اما بهتر شدم
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كسي احتمالني كمتر گرچه هاي وجود نداشت كه و تقري حرف يزيـچيي آتالنتـايجعبـه: به نجوا گفت باًي آن ها را بشنود، او به جلو خم شد

ميداشت كه وقت د شد، از جهاي جهان ما تازه داشت آغاز . آورده شده بودگرين

ايگوريد ؟يچ:دي كه بخواهد عالقه مند شده بود، پرسني كه بدون

چيميحت. نبودي جالب توجهزيچ. خاكِ نرم خشك. فقط خاك: اندرو گفتييدا ازيزي شود گفت ري عمـر زحمـت چـشمگكيـ نبود كه پس

بهيليخ( به آن خاك نگاه كردمي اما وقت،يه. باشد يمـ. بـوده اسـت گـريدي در جهاني آن زمانيفكر كردم هر ذره) آن دست نزنم مراقب بودم كه

ا ست؛ينگريدي ارهيسكي منظورميدان و اگر آدم به اندازهي ها بخشني چون طي كافي از جهان ما هستند مي راه فكـر. تواند وارد آن ها شودي كند

حتييجاگر،يدي عالمگر،يديعتيطب. گرنديديكردم مال جهان كننياي اگر تا ابد در فضايكه و كه فقط با جاديجهان.ديرسي به آن نخواهي عالم سفر

! شود به آن رفت، خوبيم

دانيا در هايي هنگام هادي را آن قدر به هم مالشي اندرو دست و صداشي كه انگشت و توروق كردي آتش بازي مثل سر يمـ: او ادامـه داد. ترق

امـا مـشكل درآوردن خـاك بـه. برد كه خود خاك از آن جا آمده استيمييبه شكل درست درآورم آن خاك آدم را به جا دانستم كه اگر آن خاك را

ي مثـل بمـب هـايبعـض. از آن هـا مردنـديبعض. كردمشي آزماي هنديبا خوكچه. من همه شكست خورديهي اوليهاشيآزما. بود درستشكل 

.دنديكوچك ترك

خ: داشت، گفتي هندي خوكچهكيي كه خودش روزگاريگوريد ايليكار . بودهي ظالمانه

م: اندرو گفتييدا خر. درست شده اندنيهمي موجودات برانيا!يشويچقدر از موضوع خارج بب.دميخودم آن ها را  كجا بودم؟ آه، نم،يبگذار

جديانگشترها. سرانجام موفق شدم انگشترها را بسازم. بله آنيدحاال كامالً مطمئن بودم كه انگشتر زرد هر موجو.شدداريدپيدي زرد را اما مسأله  كه

د نم. برديمگريرا لمس كند به جهان فاندي توانستم آن ها را باز گردانم كه به من بگوياما اگر  داشت؟يادهي آن جا چه خبر است چه

م: گفتيگوريد نميو چه بر سر آن ها مي توانستند برگردند حسابي آمد؟ اگر ! شدندي گرفتار

شكي اندرو با نگاهييدا چ: گفتباي نا دزيتو به همه مي نگراندي از  فرستادني است؟ تمام نكتهي بزرگشي چه آزماي بفهمي توانينم.يكني نگاه

دگرانيد منياگري به جهان . خواهم بدانم آن جا چگونه استي است كه من

؟ي خوب، چرا خودت نرفت-

نيگوريد كسدهيد تا آن وقت داي بود و ناراحت شود كه ايي آن قدر شگفت زده شدني اش با . سوال ساده

فرييدا ا:زدادي اندرو بانيمن؟ من؟ و در وضعيمرد! باشدوانهيددي پسرك و خطرهـاي جسمتي به سن من ي مـن، خـود را در معـرض ضـربه

مگريدي به عالميپرتاب ناگهان اي ام حرفي دهد؟ هرگز در زندگي قرار م!امدهي نشني نامعقولنيبه مي فهميخودت  فكر كن كه جهـان؟ييگوي چه

چيي چه معناگريد شويزي دارد؛ ممكن است با هر .يزيهرچ.ي رو به رو

.ي را به آن جا فرستادي پالنيايو به گمانم برا: گفتيگوريد

ا: او افزود. از خشم سرخ شده بوديگوريدي گونه ها حاال دانيو با چ،يمن هستيي كه ميزي تنها  بـزدلكي است كه مثلنيامي توانم بگوي كه

ا جايو دختريرفتار كرده ايي را به مي فرستاده .ي به آن جا بروي ترسي كه خودت

روييدا و گفتزيمي اندرو دستش را نم: گذاشت اكي دهميساكت، آقا، اجازه كثي پسر مدرسه تـو.ديـ طور با من سـخن بگونيافي كوچك

و استاد.ي فهمينم چشي آزمايالبته كه برا. كنديمشي هستم كه دارد آزمايمن دانشمند بزرگ، جادوگر خدا به من رحم كند البد. دارمازينييزهاي به

م بعداً هايي بگوي خواهي هم مديباي هندي قبل از استفاده از خوكچه هيبدون قربان. گرفتمي قبالً از آن ها اجازه .دي توان رسـينمي خرد برترچي به

ا ا. كه خود من بروم مسخره استنياما فكر ازيمنيمثل بر. سرباز ساده بجنگدكيباي ژنرال بخواهكي ماندكه  عمـركيـ سـرِ اگر كشته شوم چه؟

م د؟يآيكار من چه

كن: گفتيگوريد ؟ي گرداني را برمي پالايآ. آه، موعظه را بس

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 12 خواهرزاده جادوگر

http://www.seapurse.ir 

اي براي كه سرانجام راهمي خواستم به تو بگويمي من را قطع كرد آن طور خشن حرفيوقت: اندرو گفتييدا پني بازگشت از امداي سفر . كرده

ميانگشترها . گردانندي سبز آن ها را بر

. انگشتر سبز نداردي اما پال-

!نه: رحم گفتيبي اندرو با لبخندييدا

نم:زداديفريگوريد ايپس او و . نداردي با كشتن او فرقني تواند برگردد

م: اندرو گفتييدا دكيالبته اگر. تواند برگرددياو و دو انگشتر سبز با خودكيكهيبه شرط. به دنبال او برودگري نفر  انگشتر زرد به دست كند

وي برايكي. ببرد اوي برايكي برگرداندن خودش . برگرداندن

دو ادي فهميميگوري البته حاال و بدوي در چه تله ا افتاده است انين دادي بگوي كه كلمه خيي با دهان باز به يلـيخشيگونـه هـا.شدرهي اندرو

. رنگ شده بوددهيپر

دانيا در و محكم، درست مانندي اندرو با صدايي هنگام و حسابييداكي بلند مكيبهي خوبحيو نصايي كه راهنماي درست : دهد گفـتي نفر

ا.يشان ندهني كه تو بزدليگوريد دوارمي ام دوارم،يام و دالوري نفر از خانوادهكيكهنياز فكر كيـ نداشته باشد كه به كمكي ما آن قدر شرف

بسي بانوكي– ماري گرفتار برود . شومي متأسف

شو: گفتيگوريد ا!اَه، خفه و از چنياگر تو شرف مي داشت زهاي جور م.ي رفتي خودت اچـنميـبيمـ! باشـد. رفتي دانم كه نخواهياما ياره

ا تو. كه برومنيندارم جز كشنياي همهيبه گمانم نقشه.ي هست وانيحكياما اي بوددهي ها را و بعد هـم مـن ناچـاني كه او بدون ر كه بداند برود

.شوم به دنبالش بروم

!البته: گفتزشي اندرو با لبخند نفرت انگييدا

چ. من خواهم رفت ارخوب،يبس- بايزياما اول م. من تا امروز به جادو اعتقاد نداشتم.ميبگودي هست كه حقنميبياما حاال  دارد، گمـانمقتي كه

و تو فقطقتيحقشي هم كمابيميقدانيپريتمام قصه ها بكي دارند ها؛ي رحم هستي جادوگر پستِ ا. مثل جادوگر قصه يراستش من هرگز قـصه

اخواندهن پسني ام كه م جور آدم ها در آخر داستان مكافات و شرط و حقت هم هستي را خواهتي بندم تو هم جزاي نداده باشند . گرفت

ها- ديي از تمام حرف ايگوري كه و نگاهكهي اندروييدا. بود كه واقعاً به هدف خوردي حرفني اولني زده بود،  چنان پر از وحـشت بـهي خورد

مشي پست بودنش دل آدم برايچهره اش آمد كه با همه اام.شدي كباب ايا لحظه و با خنده خوب، خـوب،: گفتي زوركي بعد بر خود مسلط شد

گ  طبي جور فكرها برانيا مانمبه ا. باشديعي بچه ها ميبچه تواني كه در ها. زن ها بزرگ شده، مثل  كـنم الزم باشـدي ها، نه؟ فكـر نمـ رزنيپيقصه

ن.يگوريد،ينگران جان من باش باستيبهتر يخـوب، جـا ... آن جـا باشـديياگـر خطرهـا. است كه رفتهي او مدت؟يش نگران جان دوست كوچكت

دكي اگر داردافسوس .ي برسرتري لحظه

ا: گفتيگوريد خي كه برانينه ا! مهم استيلي تو منياما حالم از  چه كار كنم؟ديبا. خوردي موعظه ها به هم

با: گفتي اندرو با خونسردييدا كنياديتو واقعاً كن خشم خودت را شدي پسرم، وگرنه وقتينترل لتي بزرگ حـاال.يشويمي درست مثل خاله

.به من گوش كن

و او سدي جفت دستكش پوشكي برخاست و گفتينيو رفت كنار ميانگشترها فقط وقت: انگشترها پي كار . كنندداي كنند كه با پوست بدن تماس

مدنيبا پوش جيكياگر. افتدينمي اتفاقچيهيطورنيا... توانم آن ها را بردارمي دستكش من هبي از آن ها در اينمي اتفاقچي تو باشد  البتـهما افتد،

كنيو تصادفبتيجيتوي كه دستت را نبري مراقب باشديبا ا.ي آن را لمس اكي كه دستتيلحظه يمـديـ جهان ناپدني انگشتر زرد را لمس كند از

ديوقت.يشو ام(ي رفتگري به آن جهان ا)ي برو دوارميكه امشي موضوع هنوز آزماني؛ البته ادوارمي نشده اما من ي كه انگشتر سبز را لمس كنـي لحظه

اميشودياز آن جهان ناپد ا.ي در جهان خودمان ظاهر شو دوارم،يو منيحاال مي دو انگشتر سبز را بر و جي دارم توبي اندازم در  باشد ادتي. راستِ

جيانگشترها جبي سبز در كدام وي برايكي. راستبي تو هستند، تو. آن دختر كوچولوي برايكي تو زركيحاال مي براد انگشتر .ي داري خودت بر

مياگر من جا مي جورنيا. كردمي تو بودم آن را به انگشت . شودي احتمال افتادنش كمتر
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كشيميگوريد م!نيبب:و گفتدي خواست انگشتر زرد را بردارد كه ناگهان دستش را كنار بگيمادر چه  رد؟ي شود؟ اگر سراغ من را

. گشتي زودتر بر خواهيهرچه زودتر برو: گفتي اندرو با شادييدا

نم-  نه؟اي كه من برخواهم گشتي داني اما تو واقعاً

هاييدا و گفتشي اندرو شانه و قفل در را باز كرد، در را گشود بس: را باال انداخت، رفت آن طرف اتاق ،يهر طور دوست دار. خوباريآه،

د.و ناهارت را بخورنييبرو پا شاي رد،يبمي از گرسنگاي غرق شود،اي بخورند،ي دخترك را جانوران وحشگريبگذار در آن جهانِ و گور  اگر تو ود، گم

پديشا. كندينمي من فرقي برايدهيمحي را ترجنيا چاشي بهتر باشد پي خانهي عصر بروي از و برا خانم  كه هرگـز دوبـارهي بدهحي توضشيالمر

د كنيدي چون تو ترسد،يدخترش را نخواهد .ي انگشتر را به انگشت خودت

ميلعنت: گفتيگوريد ! خواست آن قدر بزرگ بودم كه كله ات را داغان كنمي فقط دلم

عمي دكمه ها بعد و در آن لحظه، هماديكشيقي كتش رابست، نفس همو انگشترها را برداشت مشهين طور كه بعدها نمديشي كرد، اندي فكر ي كه

ه . از آن دست بزندريغيگريدي كار آبرومندانهچيتواند به
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ـ ها جنگل بين جهانفصل سوم

و كتابخانه اش ناگهان ناپدييدا ا. شدنددي اندرو چيبعد لحظه دختيرزدرهمي همه ماليگوريو ديمي نور سبز مدي را وديـ تابي كه از باال بر او

يگـوريد. كـردي بـدنش را لمـس نمـيجاچيهزيچچيه. بوددهي دراز نكشاي ننشسته بود،اي بود، ستادهينازيچچيهيروييگو. بوديكي تارنييدر پا

ا".آبريزاي. به گمانم در آب هستم": گفت اني از بايبباًي اما تقرد،ي ترسي فكر لحظه م درنگ حس كرد دارد به سرعت رو به بعد سـرش. روديال

ب ايتورونيناگهان آمد و خود را در كنار بركه و پا زدني نرم چمننيزميروي هوا .افتي درحال دست

ميوقت م ستادياي كه داشت كسي متوجه شد كه نه آب از او و نه مثل زي چكد بري كه از مديآيمروني آب ها. زندي نفس نفس  كـامالًشيلباس

اي كوچكيدر كنار بركهيدر جنگل. خشك بود بني كه از اشي طرف تا آن طرفش روكيدرخت ها نزد. بودستادهي از ده متر نبود ودهيي به هم  بودنـد

نمكيآن قدر پر برگ بودند كه او ميتمام نور، نور سبز.ديدي ذره از آسمان را هم ماني بود كه از  آن بـاالي تابـاندي اما حتماً خورشـد،ي تابي برگ ها

ا. بود و درخشان بوديي روشنانيچون تر. سبز، گرم مي جنگلنيآرام ا. شود تصور كردي بود كه اينه پرنده و نه حشره .يو نه بـاديو نه جانوري بود

رويم باًيتقر ا. درخت ها را احساس كردشي شد ديبركه بيگوري كه جا. آن جا نبودي آمده بود، تنها بركه روني از آن مييتا دهي كه چشم كار  كـرد

هاگريديها بركه ريمباًيتقر.شديمدهيدي چند متري به فاصله مشانيهاشهي شد حس كرد كه درخت ها با خنيا. نوشندي آب را  زندهيلي جنگل

ديوقت. بود همفي كرد آن جنگل را توصيميسعيگوري بعدها كييجا": گفتيمشهي كند " آلوكي سرشار بود؛ سرشار مثل

دنيابي عج نگاه حدشيپ باًي تقريگوري بود كه و برش نگاه كند تا در هر حال. فراموش كرده بود چگونه به آن جا آمده استي از آن كه به دور

نم. در فكر مادرشيحتاي اندرو نبود،ييداايي به فكر پالدي ترديب هدي ترسياصالً كس. كنجكاو نبوداي زده جانيو مياگر ك":دي پرسـي از او جـا از

ا  م"؟يآمده هم": گفتي او احتماالً امنياشهي من چن". جا بوده ميحسني در آن جا هم. دادي به آدم دست اشهيانگار آدم و با نيـ در آن جا بوده

ه هچيكه نمي اتفاقچي وقت نمي افتاد حوصلهي در آن جا د. رفتي آدم هرگز سر آننيي از آن جور جاها": گفتيگوريچنان كه بعدها بـود كـه در

م. فتديبياتفاق هميدرخت ها به رشد ادامه بسني دهند، ".و

د پس . اسـتدهي دراز كـشي به پشت در كنار درختـي به جنگل نگاه كرد متوجه شد كه چند متر آن طرف تر دختري طوالني مدتيگوري از آن كه

بنيبييگو. بسته بود اما نه كامالً بستهشيچشم ها و و حرفي طوالني مدتيگوريد. بوديداري خواب ها. نزدي به او نگاه كرد شيسرانجام دختر چشم

و مدت درازار دي باز كرد نيگوري به و او و گفتييبعد دختر با صدا. نزدي حرفزي نگاه كرد و خشنود به حرف درآمد م: خوابزده تويفكر  كنم قبالً

د .امدهيرا

هم: گفتيگوريد ؟ي جا هستنيا وقت استيليخ. طورنيمن هم

هم: گفتدختر .يمدت دراز... دانمينم... دست كم شه،ياوه،

هم: گفتيگوريد . طورنيمن هم

نه: گفتدختر د. تو، .ي كه از آن بركه باال آمددميمن تازه تو را

هم:و منگ گفتجيگي با حالتيگوريد منيبله، به گمانم .فراموش كرده بودم.ييگوي طور است كه

دچيهي طوالناريبسي مدتبعد . حرف نزدندگري كدام

ان،يبب: هنگام دختر گفتنيا در آني من در داي فكرم كه دگري ما واقعاً هم وكياز) در سرميريتصو(ييايروم؟يادهي را هي پسر شـبكي دختر

خيمي كامالً متفاوت زندگييخودمان داشتم كه در جا و ميلي كنند . دهندي كارها انجام
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م: گفتيرگويد رويفكر اماي كنم من هم آن و دختر. را داشته چهي كه همساياز پسر و خزيزي بودند مدني مانند يمادمي سقف،يرهايتاني در

كثديآ . داشتيفي كه دختر صورت

چ- رو؟يكنينمي را قاطزي همه كثياي در . داشتفي من پسر بود كه صورتِ

بهينم: گفتيگوريد .اورميبادي توانم صورت پسر را

چ،يه: افزودو  ست؟ي آن

. استي هندي خوكچهكي...اِ  ...يوا: گفتدختر

تويِ هندي خوكچهكي. بودي هندي خوكچهو مي چاق كه داشت مديكشي علف ها بو  نوار چسب بودكياما دور بدن خوكچه. رفتيو راه

.شده بود بستهي هندي انگشتر زرد درخشان به خوكچهكيو با نوار چسب

كن:زداديفريگوريد كن! نگاه هم! انگشتر! نگاه .و من هم دارمي در انگشتت داريكيتو

و باالخره عالقه مند شده بودگريد حاال به. دختر نشسته بود سعرهيخگريدكيآن ها سخت و بهي شدند در. اورنديبادي كردند آن گـاه درسـت

فركي !ي كترليآقا:زدادي لحظه دختر

فرو ! اندروييدا:زداديپسر

بهيك دنديوفهم و شروع دق. آوردن تمام ماجرا كردندادي هستند چقهيپس از چند بهزي تند تند حرف زدن همه  شـرح داديگوريد. آوردندادي را

. اندرو چقدر پست بوده استييدا

كن: گفتيپال  خانه؟ميو برومي را برداري هندي خوكچهم؟يحاال چه كار

خميگوريد ا: گفتي بلندي ازهي با .ستينيعجله

م: گفتيپال خنيا. كنم عجله هستيمن فكر مياگر خودمـان را ول كنـ.ي خواب باًيتو تقر. خوابزده استيليخيليخ. ساكت استياديزيلي جا

م مميكشيدراز .مي خوابيمميريگيو تا ابد

خنيا: گفتيگوريد .باستيزيلي جا

ز: گفتيپال باتباسيبله .مي برگرددي اما

سواطيو با احتستاديااو همي هندي خوكچهمي توانيم: را عوض كرد، گفتمشياما بعد تصم. رفتي هندي خوكچهي به كنني را او.مي جا ول

خنيا و اگر آن را به خانه برگردانيلي جا بالييِدامي خوشحال است . سر او خواهد آوردي وحشتناكي تو

م: جواب داديگوريد هميشرط م؟ي چطور به خانه برگرديراست. كرده استي با ما چه رفتارنيبب. كار را خواهد كردني بندم

با- . به بركهمي برگرددي به گمانم

اي ها با هم در لبه آن ها.و به آب آرام نگاه كردند ستادندي بركه مـيآب سرشار از بازتاب شاخه  شـد بركـهي سبز پر برگ بود، شاخه ها سـبب

. گود به نظر برسديليخ

.ميلباس شنا ندار: گفتيپال

ها. وانهيدم،يلباس شنا الزم ندار: گفتيگوريد خديآينمادتي. بركهيتوميرويممانيبا لباس م؟ي نشدسي كه موقع باال آمدن از بركه

؟ي تو شنا بلد-

؟يتو بلد.يكمكي-

خ- .يلي خوب، نه
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نم: گفتيگوريد كن كنم الزم باشديفكر  مگرنه؟م،ي برونييپامي خواهيم.ميشنا

پركيچيه نميتودني از آن ها از هي بركه خوشش اكيچي آمد اما دني از آن ها هم . نگفتيگري را به

و به هم گفتندگريدكييهادست . دو، سه، بپرك،ي: را گرفتند

ز. دنديپر و شلوپ هاياديشلپ و البته آن ها چشم هاياما وقت.ند را بستشاني راه افتاد دشاني چشم  هنوز دست در دست هم در دندي را باز كردند

ا و پا ستادهيجنگل سبز رو. داشتي متر گوديبركه فقط چند سانت. به زحمت تا قوزك در آب است شاني اند  بـايپـال. خـشكني زمـيدوباره رفتنـد

آد،ياما نه آن قدر هراسان كه شما انتظار دار( هراسانييصدا نم چون در و آن جا واقعاً آرامش بخـش بـودين جنگل ) شد واقعاً احساس ترس كرد .

چ: گفت  ست؟يموضوع

نم.دميآه، فهم: گفتيگوريد ايما هنوز انگشترها. شوديالبته كه بيآن ها برا.مي زرد را در انگشت كرده  ؟حلقـهي فهمي اسـت مـ روني سفر به

كن انگشترهديبا. سبز ما را به خانه خواهد برديها ج.ميا را عوض تو. خوب است؟ي داربيتو دو. چـپبيـجيانگشتر زرد خودت را بگذار مـن

. تو استي برايكي. سبز دارمترانگش

و برگشتند كنار بركهي ها انگشترهاآن پ. سبز را به انگشت كردند دشياما . بلند گفت"...ه ... اوه"كييگوري از آن كه دوباره بپرند

 شد؟يچ: گفتيالپ

ها. به سرم آمدي فكر عالكي: گفتيگوريد  چه هستند؟گريديآن همه بركه

چ-  ست؟ي منظورت

م- پرمي تواني خوب اگر ما پرمي توانينمايآم،ي بركه به جهان خودمان برگردنيايتودني با هايتودني با  گـريدي بـه جهـان هـا گـريدي بركه

.ن وجود دارد جهاكي هر بركهريزديشام؟يبرو

د- مايگريديجاايتوي اندروييداگري اما من فكر كردم ما حاال در جهان   ...يمگر نگفت.مي هستي گذاري هرچه كه اسمش را

دا: حرف او را قطع كرديگوريد نم. اندروييآه، امان از دست چيمن باور ايزي كنم كه او  او هرگز دلش را نداشته خـودش بـه. باره بداندني در

بنيا از.دياي جا دكياو فقط زدگري جهان د. حرف  باشد چه؟گرياما اگر ده ها جهان

ا- اني منظورت  از آن ها باشد؟يكي جنگل ممكن است فقطني است كه

نم- اي نه، من فكر م. جهان باشدكي جنگل اصالًني كنم . استنيبنايبيجاي كنم فقط نوعيفكر

دجيگيپال ن: گفتيگوري شده بود، كن؟يستيمتوجه ز. پس گوش شريتونل هيي آن جا فضاد؟يآيمادتي را در خانهيرواني لوح چي است كه به

ا هيدر واقع آن جا بخش. تعلق ندارديخانه اچي از ميتوي رفتياما وقت.ستيني خانه كني تواني تونل هري از آن عبور يهـا از خانـهكيو وارد

ا.ي بشوفيآن رد نمجننيمگر جايگل هيي تواند مثل آن باشد؟ پياما وقت. از جهان ها قرار نداردكيچي كه در  از آن بـهي تـوانيمـي كردداي آن را

.يتمام جهان ها برو

كهيپال حت: شروع كرد   ...ي اگر بتوانيخوب،

ا: او گفت. به حرفش ادامه دادد،ي نشنيگوريد اما چنيو البته مزي همه انيهميبرا. كندي را روشن و خـوابزدهني است كه  جا آن قدر سـاكت

ميتو. مثل خانه. افتدينمي جا هرگز اتفاقنيا. است مي خانه است كه آدم ها حرف مي زنند، كار و غذا ـ نـايبيدر جاهـا. خورندي كنند  پـشتن،ي ب

زيو باال وارهايد و هاي كف اتاقري سقف ها بيوقتاما. افتدينمي اتفاقچي در تونل خودمان اي توانيمي بروروني از تونل ما دري در هـر خانـه  سـر

م.يآور ميفكر امي تواني كنم جاني از ن.مي برومي كه بخواهي خوبيليخي جا به هر ايتوستيالزم آي همان بركه ني همـاي.مي بپرميمد كه از آن باال

.مي آن بپريحاال تو

ب: خواب گونه گفتي با حالتيپال هانيجنگل . قشنگ است جهان
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م؟ي كدام بركه بپريتو: گفتيگوريد

مميتا مطمئن نشو!نيبب: گفتيپال امي تواني كه نمي بركه برگردني از اچيهستمي خانه، من حاضر حت. را امتحان كنمي بركه مي دانـي نمـيما هنوز

.نهاي گردانديبركه ما را برم

دا. بله: گفتيگوريد شوييو گرفتار امي را از دست بدهمانيرهاو انگشتمي اندرو .نه متشكرم.مي كرده باشيحي كه تفرني بدون

ببيفقط برا.مي خودمان بروي از راه را در بركهي شود فقط مقدارينم: گفتيپال بب.نهاي شود رفتيمنمي آن كه  شـود، آن وقـتيمـنميـ اگـر

م مميكنيدوباره انگشترها را عوض كه. باالمييآيو باز .مي برگردي كترلي آقاي دوباره واقعاً به كتابخانه قبل از آن

پامي توانيمايآ- م؟ي برونيي نصف راه را

خ- كشيلي باال آمدن م.دي كم طول خيفكر . كم طول بكشديلي كنم برگشتن هم

اي برايگوريد پاردي جنجال به پا كرد، اما آخر سر ناچارشد بپذ باًي تقر شنهاديپني موافقت كردن با  قبل از مطمئن شـدن از بازگـشت بـهيل؛ چون

هميجهان قد هاي اكتشافچي مطلقاً حاضر نبود به  شـجاعيگوريديبه اندازه) مثالً زنبور( خطرهاي در مقابل بعضيپال. دست بزندديجدي در جهان

چي كه قبالً دربارهييبود؛ اما به ناشناخته ها ادهي نشنيزي آن ها دچ. نداشتي بود چندان عالقه هايگوريون مـيي از آن نوع آدم  خواهنـدي بـود كـه

چ و وقتزيهمه هاي را بدانند . اسمش آمدهگريدي بزرگ شد همان پروفسور كرِك مشهور شد كه در كتاب

و بحث ها پس اناني اطميسبز برا: گفتيگوريد( سبز را به دستشان كنندي آن ها توافق كردند كه انگشترهااريبسي از جر  ادتيحتماًكهني از

) كدام كدام استديايب بگگريدكي، دست. ا.و بپرند رندي را خوكيـ نزدي حتـاي اندروييداي اتاق كتابخانهكي كه نزدنياما به محض  دشـان جهـان

و انگشترهايو آن ها انگشترها" عوض" بزنداديفرديباي پال دنديرس ميگوريد. زرد را به دست كنندي سبز را درآورند كهي دلش  خواست او باشد

.رفتي نپذي اما پال" عوض" بزنداديفر

هايانگشترها و شاني سبز را به انگشت كردند، دست دكي را به هم دادند . دو، سه، بپرك،ي: زدنداديفرگري بار

شدنيا . بار

مي چه احساسمي سخت است به شما بگويليخ چي به آدم دست سي درخشانيابتدا نورها. اتفاق افتادعيسريليخزي داد چون همه اهي در آسمان

مشهيهميگوريد: در حركت بود حت( كند آن ها ستاره بودندي فكر ميو سي قسم  آن قدر ده،يدكي نزديليخي را از فاصلهي مشتري ارهي خورد كه

دي كه قمرهاكيدنز و برشانفي بالفاصله رد باًياما تقر). استدهي آن را و دودكش ها دور كلدايپ بام ها و ديساي شد  دارند دنديو فهمدندي سن پل را

م م. كننديبه لندن نگاه مياما ببيتووارهايداني توانستند از دا. نندي خانه ها را دييبعد خدندي اندرو را سايلي كه اول و بههي مبهم  مانند بود، اما لحظه

و سه بعد ميلحظه آشكارتر پ شد،يممي او تنظيروي عكاسني دوربي انگار عدس شد،ي تر حقشي اما و" عـوض"زداديفري شود پاليقي از آنكه كامالً

و جهان ما مانند رو بييايانگشترها را عوض كردند كن روني كمرنگ شد تا سرآن ها از بركه و افتادند و برشان بود، به سبزار آمد وي بركه، وجنگل دور

هميدرخشندگ چ.شهيو سكوت . اتفاق افتاده بودقهيقدكي كمتر از زدريهمه

چ: گفتيگوريد ا.يي به دنبال ماجراجوميحاال برو. رو به راه استزيخوب، همه كنيكيآنايبا،يب. جالب استيهر بركه .مي را امتحان

كن: گفتي پال و تا فهمگريكديبهم؟ي بركه را عالمت بگذارنياديمگر نبا! صبر  بكنـدير وحـشتناك بـود چـه كـاكي نزديگوريددندي زل زدند

شب.شدديرنگشان سف و بركه ها همه شبهيچون در آن جنگل تا دلتان بخواهد بركه بود، و درختها همه  كـه اگـري هم بودند، بـه طـورهي به هم بودند

اي جور عالمت گذاركيبدون مي از بركه مديرسي كه به جهان ما پي دور آنداي شدند شانس دوباره . درصد بودكي كردن

مي از علف را در كنارهي خود را بازكرد تا نواريبيجي چاقويگوريديقتو بو( خاك.دي لرزي بركه از خاك درآورد، دستش  داشتي خوبيكه

ا) زميقهوه و در . رنگ سبز مشخص بودينهي سرخ فام بود

كه: گفتيپال كميكيخوب است . عقل داردي از ما

ببيما،يب. نكنيخوب، آن قدر وراج: گفتيگوريد هانمي خواهم . چه خبر استگريدي در بركه
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و او پاسخ باز هم ناخوشاي جواب تندتري پالو دق. دادي به پاليترندي به او داد كشقهيبگو مگو چند  آن ها كسل كنندهياما نوشتن همه.دي طول

اميبهتر است برو. است هاي جلو به لحظه هاي كه آن ها با قلب و صورت و انگشترها باًيقرتي پرتپش اي وحشت زده ي زرد به انگـشت كنـار بركـه

ا وگريدكيي دستهاستادند،يناشناخته دكي را گرفتند ! دو، سه، بپرك،ي: گفتندگري بار

ننيا. فتادينيو دوباره اتفاق! شلپ جايري فقط آبگزي بركه و آن ها به درنيدومي براشاني فقط پاهاديجديايدنكيبهدنيرسي كم عمق بود  بار

ب( آن روز صبح همنياگر بشود گفت صبح بود؛ چون ظاهراً در جنگل .شدسيخ) زمان ثابت استشهي جهان ها

و افسوس: گفتيگوريد اي كار خراب است؟ ما انگشترهاي دفعه كجانيا! آه .مي زرد را به دست كرده

بي اندرو گفته بود زرد براييدا دابنياقتيحق. است روني سفر به چييود كه بي دربارهيزي اندرو كه نمني جنگل ي دانست دربـارهي جهان ها

م ب"يِ زرد انگشتريانگشترها. كرديانگشترها كامالً اشتباه و انگشترها" روني رو به سو"ي سبز انگشترهاي نبودند  كم آن دست نبودند؛" خانهي به

م ا. پنداشت نبودنديطور كه او ا كه انگشترهايماده راي انگشترهايماده. جنگل آمده بودنياز آن ساخته شده بود هر دو از  زرد قدرت كشاندن آدم

ا ميبه داخل جنگل داشت؛ ماده بيعني خواست به زادگاه خودش برگردد؛ي بود كه ازسبياما ماده انگشترها.نيبناي به جهان مـي ماده ي است كـه

ب بهايپ. برود رونيخواهد از زادگاه خود دكينگشتر سبز آدم را از جنگل دادينيبيم. برديمگري جهان چيي كه مييزهاي اندرو با  كرد كه واقعـاًي كار

اشتريب. آوردياز آن ها سردر نم مزهايچني جادوگرها د. دانندي را نقتيحقزينيگوريالبته پس.دي بعد نفهمي الاقل تا مدتاي. دانستيم را درست اما

ببديجدي سبز را در بركهي گرفتند انگشترهاميتصم بحثياز مدت و . افتديمي چه اتفاقنندي امتحان كنند

. من حاضرم،ياگر تو حاضر: گفتيپال

ا اما اني او واقعاً توليدلني را به و هي گفت كه در آن ته وي بـه كـار نمـديـجدي كدام از انگشترها در بركهچي دلش حاال مطمئن بود كه  افتـد

ن. وجود ندارددنيرسي شلپِ آب براكي شترازيبيزيچنيبنابرا د ستميمطمئن هميگوري كه آنبه هر حال، پس از آن كـه. احساس را نداشتني هم

و به لبهيدو انگشترها هاي سبز را به انگشت كردند و دوباره دست بگريدكيي آب بازگشتند خي را گرفتند،  اول خوشحال تـري از دفعهيلي شك

.ر اخمو بودندو كمت

. دو، سه، بپرك،ي: گفتيگوريد

.دنديپرو
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و چكش ـ ناقوس  فصل چهارم

پا. به جادو نبوديدي بار تردنيا م. رفتندنييآن ها به سرعت ميكي تارانيابتدا در اانيو بعد در هاي توده چي از شكل و چرخان كه هر يزي مبهم

نا. توانستند باشنديم و جاسپس اطراف روشن تر شد ا. اندستادهياي سفتيگهان احساس كردند بر چيلحظـه و آن هـازيـ بعـد همـه  مـشخص شـد

و برشان نگاه كنندتوانستند . به دور

جا: گفتيگوريد !يبيعجيچه

ا: گفتي با لرزشيپال نمنجايمن از .ديآي خوشم

شماي نبود،دي كه مثل نور خورشينور. كه متوجه شدند نور بوديزيچنياول دي هر نوراي المپ،ايع، نور  بود كدرينور. بودنددهي كه تا به حال

و درخشندگكي. نبودياصالً نور نشاط آور. سرخ باًيو تقر رو. نداشتي نواخت بود ايآن ها و سـنگفرش شـده و در ستادهيـاي سطح صـاف  بودنـد

جاي بااليبام. وجود داشتيياطرافشان ساختمان ها  كـهي آبـي رنگـ– بـودكيآسمان فوق العاده تار. مانند بودنداطيحيي سرشان نبود؛ آن ها در

سباًيتقر مي وقت–زديمياهي به ادي كردي به آن آسمان نگاه مني به آدي افتادي فكر .نهاي در آن وجود داردي اصالً نوراي كه

و برق. جا هوا مضحك استنيا: گفتيگوريد و رعد رسنياي گرفتگديخورشايبه گمانم درست سر موقع طوفان .ميادهي جا

ا: گفتيپال نمنيمن از .ديآي جا خوشم

بهر مي دو آن ها ا. زدندي آن كه بدانند چرا به نجوا حرف پرنيبا ديليدلگريددني كه بعد از همگري نداشت دست هم  را نگه دارند، هنوز دستِ

.را رها نكرده بودند

حيوارهايد ها. لند بودباريبساطي دور تا دور آن اياريبسيپنجره شي بود، پنجره ها وارهايدني در مشهي بدون سـاني كه از ياهي آن هـا بـه جـز

هاي مانند دهانهي ستون داريهاي تر طاقنييپا.شدينمدهيديزيچ خمي تونل .هوا نسبتاً سرد بود. دنديكشيماهيسيهاازهي راه آهن

م به چديرسي نظر هازي همه ا سرخي از سنگ مني ساخته شده، اما دلي تصور عجلي توانست به خ. باشدزينبي آن نور  كهنـهيلـيآشكار بود كه

هاياريبس. است حي مسطحي از سنگ هاكيچيه. را سنگفرش كرده بود ترك دار بوداطي كه و گوشه زيتي از سنگ ها درست كنار هم قرار نداشت

ني طاقيهاي درگاهازيكي. بود افتهيشي اغلب آن ها فرسايسنگ ها م. پر از قلوه سنگ بودمهي دار تا مدندي چرخيهر دو بچه و بـه دنـدي چرخيو

ح ماطيهمه طرف منيالشيدلكي. كردندي نگاه كسي وقتدندي ترسي بود كه . از پنجره ها به آن ها نگاه كنديزيچايي پشتشان به پنجره هاست

م: با نجوا گفتيگوريدسرانجام  كند؟يمي جا زندگنيايسكيكنيفكر

و: گفتيپال .دهي به گوشمان نرسيي صداچيهمي آمدياز وقت. استرانهينه، همه اش

باي مدتايب: كردشنهاديپيگوريد .ميو گوش بدهميستي ساكت

ا آن شنييو گوش دادند اما تنها صدا ستادندي ها بيت محل حداقل به ساكنيا. تاپ تاپِ قلب خودشان بودي صدا دندي كه . جهان ها بـودني جنگل

و سرشار از زندگ. متفاوت بودي آن از نوعيِاما ساكت و گرم شنشيروي شد صدايم( بوديسكوت جنگل سرشار ا)دي درخت ها را ـ امـا ن ي

و تُه و سرد چينم. بوديسكوت مرده . در آن رشد كنديزي شد تصور كرد

. خانهمي برگردايب: گفتيپال

چ:فتگيگوريد ا.ميادهينديزياما ما هنوز بي الاقل نگاهديبامي جا هستنيحاال كه .ميندازي به آن

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 20 خواهرزاده جادوگر

http://www.seapurse.ir 

ه- ننياي جالبزيچچي مطمئنم .ستي جا

هايي جادوي حلقهكي كردندايپ- و وقتگريدي كه تو را به جهان رسي ببرد كني بترسيدي آن جا . ندارديادهيفاچيهي آن جهان را نگاه

د دستشيپال مدني از ترسيك:و گفتديكشرونيبيگوري را از دست  زند؟ي حرف

ا- اي من فقط فكر كردم تو چندان عالقه .ي محل ندارني به كشف

. خواهم آمدي من هرجا كه تو برو-

م: گفتيگوريد امي هر لحظه بخواهمي توانيما جمي سبز را در آوري انگشترهاايب.مي جا بروني از با.مي راست بگـذاربيو آن ها را در ـ فقـط دي

جي باشد كه انگشترها ادماني م. چپ ماستيهابي زرد در مي توانيتو جي دستت را هر قدر دلت تتدسدي اما نبا؛يكنكي نزدبتي خواهد به

كني ببربتيجيرا تو .شدي خواهدي ناپدي چون به محض آن كه انگشتر زرد را لمس

جيانگشترها و به آرام راستشبي سبز را در سويان گذاشتند مي بزرگ طاقيهاي از درگاهيكيي به  رفت، حركـتي دار كه به داخل ساختمان

ايِ كه در مقابل وروديهنگام. كردند د ستادندي ساختمان مدنديو به داخل نگاه كردند ر به تاالي ورودنيا.ستينكي كردند تاري آن قدرها كه اول فكر

بفيردكيآني بود، اما در انتهايه ظاهراً خالكديرسيمي دارهيپهناور سا و در مي ستون ها طاقني ستون و در  هـا بـاز هـم مقـداري آن طاقاني بود

 درازني زمـيرويزيچاي باشديآن ها از تاالر عبور كردند، ازترس آن كه در كف تاالر سوراخ.شديمي از آن نور خسته كننده به درون جاريشتريب

كهدهيكش خ باشد پ. داشتندي قدم برماطي با احتيليبه آن ها حمله كند سويوقت. بودي طوالنييمايراه رسگريدي به بدندي تاالر  آمدنـد روني از طاق ها

ح داطيو خود را در .افتندييگري بزرگ تر

جاي در حاليپال ميي كه به دي اشاره ب واري كرد كه م روني به و به نظر ح ختني فروري آمادهديرسي شكم داده بود  امـنيليخ: است، گفتاطي به

.ديآيبه نظر نم

بكي در پاي ستوني دو طاقني جا و جاي طاقيهي نبود ميي در روديباي كه تكي بر ههي ستون آن. بودزانيآويليحاچي كند، بدون معلوم بود كـه

و شا . مانده استي هزار ها سال خالديمكان صدها

بگريديكمكي آورده به گمانم اگر تا حاال دوام: گفتيگوريد با. اوردي هم دوام نيـاي ذره صدا همـهكي،ي دانيم.مي ساكت باشيليخدياما

م هان؛ييپازديريها را . آلپي مثل بهمن در كوه

ح آن و به درگاه رونيباطي ها از مكيو بعد از دنديرسيگريدي رفتند و از هااني رشته پلكان بزرگ گذشتند  بـهكيـ كـه هـريور پهنـاي اتاق

ميگريد هاي گشوده م. گرفتيمجهي كه آدم از وسعت آن ها سرگيي شد عبور كردند؛ اتاق دي پنداشتند وارد فضايگاه و خواهند دي باز خواهند شد

ايني نوع سرزمهچ هي زمانديبا. شدنديمگريداطيحكي قصر پهناور را فرا گرفته است اما هر بار فقط واردني اطراف يمينوز آدم ها در آن زندگ كه

حيكيدرايگو. بوده باشدي با شكوهيكردند جا اي ها زماناطي از هاي غول سنگكيچون. بوده استي چشمه بايي بزرگ با بال و  بـاز دهان گشوده

م ستادهيا و هنوز اي بود بي شد تكه لوله ديمروني را كه قبالً آب از آن ز.دي آمد در پشت دهانش حريدر  نگـه داشـتني براي پهني سنگيوضچه آن

هاگريديدر جاها. آب وجود داشت كه حاال خشكِ خشك بود گي چوب ااهانِي خشك  هـان بـه دور سـتوي شد كـه روزگـاريمدهيدي باال رونده

و بعضدهيچيپ گ. بودند ختهي از آن ها را فروري بودند پاهانياما هشي مدت ها و ااي عنكبوتاي مورچهچي مرده بودند  كه آدم انتظار داردي موجود زنده

ببكيدر جايحت. وجود نداشتندي خرابه ميي در هااني كه خاك خشك در دي سنگفرش ايمدهي شكسته و خزه . نبودي شد، علف

بزيچ همه و آن قدري آن قدر حتكي روح ايگوريدي نواخت بود كه و به جنگل گرم فكر افتاد كه بهتر است انگشتر زرد را به دست كنندني به

و زنده ا. جهان ها برگردندنيبيو سبز عظنياما در نيكي. كه احتماالً از جنس طال بوددنديرسي فلزمي هنگام به دو در بـمهي از درها و البتـهود بـاز

و تو كشيبچه ها رفتند و نفس بلندكهيو هر دو دندي آن سرك چدند؛يكشي خوردند كهيزي چون آن جا سرانجام د بود . داشتدني ارزش

ايبرا ب. تصور كردند اتاق پر از آدم استي لحظه و همه كامالً م. حركتيصدها آدم؛ همه نشسته دي پـالديزنيهمان طور كه حدس يگـوريو

بزين اي خودشان مدت ها كامالً ا.و آن تو را تماشا كردند ستادندي حركت انياما در هادنديرسجهينتني هنگام به مـرايي آدم ي واقعـ ننـديبيكه دارند

و نه صداينه جنبش. ستندين هانيمثل بهتر. داشتندي نفسي در آن ها بود دياي مومي مجسمه .ديادهي بودند كه تا به حال
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شدشيپي بار پالنيا بيزيچ. قدم دشتري در اتاق بود كه توجه او را ميگوري از ا. كردي جلب هاكرهايپنيتمام دي لباس اگـر. اشتند فاخر به تن

م  هايدرخشندگ.دي آن ها را تماشا نكنكيو از نزددي جلو نرودي توانستينمد،يو آن جا بودديآيشما هم از لباس خوشتان  از آن پـس آن هـاي لباس

و خاك آلودهياتاق ها و كور دقنيا،ي قبلي سوت ولقاًي اتاق را نه غني نشاط آور و مي در هر حال باشكوه هانيا. دادي جلوه يشتريـبي اتاق پنجره

خزين و . روشن تر بوديلي داشت

خفيتوص و تاج بر سر داشتنددهي همه ردا پوشكرهايپ. دشوار استيلي لباس ها و خاكسترشانيرداها. بودند ايِ سرخ تي نقره و بنفش ورهيـ بود

س و تصو.ريسبز عجييرهاينقش ها و جانوران ها. ده بودشي بر تمام آن ها سوزن دوزبي از گل وزيـ انگرتيـحي گـران بهـا در انـدازه هـايسنگ

رورخشاند هاي بر مي تاج هادندي درخشي آن ها اييو تكه هاري سنگ ها با زنجني از مختهيآوشاني از گردن و چشمك .زدي بود

ادكي پرسيپال پني چرا  ده؟ي نپوسشي لباس ها مدت ها

نم. جادو: زمزمه كرديگوريد ؟يكنيمگر جادو را حس

امطمئن اني هستم تمام ا. استستادهي اتاق با افسون از حركت . كه وارد شدم آن را احساس كردميمن از لحظه

اكيهر: گفتيپال مني از . ارزدي لباس ها صدها پوند

و به راست شتريبيگوريد اما هر. چهره ها ارزش نگاه كردن داشتندنياي به چهره ها عالقه مند بود ي سـنگي هـايطرف اتاق بر صـندل آدم ها در

و وسط كف اتاق خال و به ترتيم. بودينشسته بودند . چهره ها را تماشا كردبي شد آن وسط راه رفت

م: گفتيگوريد هايفكر . بوده اندييبايزي كنم آدم

تايپال ها. كردديي با سر دييتمام چهره زدندي كه و هم مردها مهربان. بودندباي مسلماً مهم زن ها و ظاهراً از نـژاديو خردمند به نظر ي آمدند

ها. بودندبايز كمدنديرسيياما پس از آن كه بچه ها چند قدم در اتاق جلوتر رفتند به چهره بـنيا. متفاوت بودندي كه و جـداريس چهره ها ي عبـوس

م. بودند منياي كه اگر زندهدي كردياحساس آديديدي جور آدم ها را با در حضور .دي مواظب حرف زدنتان بوديليخدين ها

ميكميوقت هااني جلوتر رفتند خود را در ا. وسط اتاق بود باًي جا تقرنيا. آمدي كه از آن ها خوششان نم افتندييي چهره بسنيچهره ها در اري جا

ول رومند،ين و خوشحال بودند ميبي مغرور هاياندك. دنديرسي رحم به نظر ب. رحم تر شدنديب جلوتر چهره  رحميجلوتر از آن باز هم چهره ها

د هايحت. خوشحال نبودندگريبودند، اما . بودنددي نااميي چهره

اي مردم انگار و همچني وحشتناكي چهره ها به آن ها تعلق داشت كارهاني كه كريپنيآخر. دچار شده بودندي به حوادث وحشتناكني كرده بودند

بقي با لباسيزن. از همه جالب تر بود ا( بلند قامتاريبسه،ي فاخرتر از پنيبا هايكرهاي حال تمام ي، بـا نگـاه)د جهان ما بلندتر بودني آن اتاق از آدم

م و پر تكبر كه نفس آدم را بند عيچنان درنده و در زني آورد . بودزينباي حال

زيرمرديپيگوريدي ها بعد، وقت سال زيزنشيندگ شده بود گفت هرگز در تمام يمـشهيـهمي كـه پـالمي است بگـويكاف. استدهيندباي چنان

ز ندي خاصييبايگفت . بوددهي در آن زن

ا همان تراريبسي مجموعهيانگار آن اتاق برا. بودياريبسي خاليهاي بود، اما در پشت او صندلكريپني زن آخرني طور كه گفتم ازي بزرگ

د . شده بوددهيچهره ها تدارك

منياي كاش ماجرايا: گفتيگوريد شمي بروايب.مي دانستي ها را كنزيمءي آن .مي مانند وسط اتاق را نگاه

دقءيش و طاقكي. بودزيمكي قاًي وسط اتاق زري ستون چهارگوش به ارتفاع حدود دو متر  از آن باال آمده بـود كـه نـاقوس كوچـكيني كوچك

آوينيزر آنزاني به آن و در كنار طالكيها بود . زدن به ناقوس قرار داشتي برايي چكش

. خواهميم... خواهم بدانميم... خواهم بدانميم: گفتيگوريد

ميپال و كنار ستون را نگاه چنيا: كرد گفتي كه خم شده بود . نوشته شده استييزهاي جا
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ايخدا: گفتيگوريد نم! طورني من، كه .مي آن را بخوانمي توانياما البته ما

نم؟ي توانينم: گفتيپال .ستمي مطمئن

م هر و همان طور كه حدس بي حروفديزني دو به دقت به نوشته ها نگاه كردند  اتفـاق افتـادي بزرگياما معجزه. بود گانهي كه برسنگ كنده شده

م ايچون همان طور كه نگاه بني كردند؛ با پيرييتغگانهي كه شكل آن حروف كي نكرد، بچه ها م بردند د. توانند نوشته ها را بفهمنديه يگورياگر فقط

دقاديبه اشيپقهي آورده بود كه خود اوچند مني گفته است كه از. زد كه افسون دست به كار شده استي اتاق افسون شده است، البد حدس اما چنـان

ايكنجكاو م. فكرها را نكردني حواسش پرت شده بود كه روشيهرلحظه مشتاق تر ومشتاق تر اسيد كه بفهمد بر يلـيوخ.ت ستون چه نوشته شده

چ. دنديزود، هر دو فهم منياهيشبيزينوشته، اي حداقل معناي( گفتي را مي بود، گرچه وقتني آن ) شاعرانه تر بوددي خواندي در آن جا آن را .

:ني ماجراجو، برگزي گانهيبيا

و با خطر روبرو شو، ناقوساي  را بزن

ااي پي فكر كه اگر ناقوس را زده بودني از  آمد،يمشي چه

دي آن قدر سرگردان باق .يشووانهي بمان كه

نم! امكان ندارد: گفتيپال .ميكنيما خطر

نم: گفتيگوريد ، اما مگر ديادهيفاينيبيآه اشهيهم.مي برورونيبمي توانينمگري ندارد؟ حاال  بود كـه اگـر نـاقوس را زدهمي فكر خواهني در

مميبود ني چه استمي شد؟ من حاضر و از دني بروم خانه !امكان ندارد. شوموانهي فكر

كس: گفتيپال  افتد؟يمي دارد كه چه اتفاقيتيچه اهم! شوديموانهيديآن قدر احمق نباش، چه

مـ ا كنمي من فكر هم؟ي فهميم. نجاستياي جادونيا. كندي جا آمده باشد ناچار است آن قدر فكر كند كه قاطنيهر كس تا  حاالني من از

.دست به كار شدن جادو را حس كرده ام

نم: گفتتي با عصبانيپال و باورم مشي ادايفقط دار.ي شود كه تو هم حس كرده باشيمن حس نكرده ام .ي آوري را در

هم: گفتيگوريد نم.يچون دختر.ي را بلدنيفقط چيدخترها هرگز هاي نامزدي بدانند، آن ها فقط دربارهيزي خواهند ي وراجـ گـريدي آدم

. كننديم

داي را گفتنيايوقت: گفتيپال .يشدتيي مثل

نم: گفتيگوريد   ...ي حرف ما درباره؟ي اصل موضوع را بفهمي توانيچرا

! مردكيچقدر مانند: نه گفت بزرگايي با صدايپال

مكي زن هستم، وگرنهكيو نگو كه من چقدر مثل: خودش گفتي معمولي به سرعت با صدااما .يشوي مقلد مسخره

نم: مغرورانه گفتيگوريد انميبيخوابش را هم . مثل تو را زن بناممي كه بچه

داوه، كه من بچه: خشمناك شده بود گفتي كه حاال راست راستيپال نگريهستم، من؟ خوب پس استي الزم مـكيكهني از ديـآي بچه بـا تـو

م.يناراحت باش دنيا. روميمن و تو هم براي براگري جا ا.ي من بس هستي من بس است شقيِتو خوك بدجنسِ افاده ! كله

جي دست پالديدي وقتيگوريد م زنني رود تا انگشتر زردش را بردارد، با لحنيمبشي دارد به طرف از: خواست باشد گفتيده تر از آن چه

ننيا !ستي خبرها

دي توانم از كاري نم من اي بعداً انجام داد عذريگوري كه هممي كه بگوني بخواهم جز خ( كار متأسف بودنياي براشهي او بعدها ي آدم هـايليو

جي از آن كه دست پالشيپ). متأسف بودندزينگريد دبشي به سميگوري برسد، و پشتش را به يالپـگريديبعد بازو. فشردي پالينهيچش را گرفت

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 23 خواهرزاده جادوگر

http://www.seapurse.ir 

د اگرشيرا با آرنج و با ضربه زري كنار زد، به جلو خم شد، چكش را برداشت و تند، ناقوس هريآن گاه پال. را به صدا درآوردني سبك و  را رها كرد

بهيدو در حال مرهيخگريدكي كه و نفس نفس اي شده بودند . جدا شدندگريدكيز زدند

گركي نزديپال حت. كندهي بود اينه از ترس، نه دني از هياما پس از دو ثان. واروانهيدي درد آورده بود؛ بلكه از خشمي مچش را حسابيگوري كه

. بردادشاني را از شاني فكر كردن داشتند كه دعواي برايزيچ

ميري آمد، نت دلپذونريبينتي محض آن كه ضربه به ناقوس خورد، صدا به خي كه و البته نه ياما صدا بـه جـا. بلنديلي شد انتظارش را داشت

شدي نگذشته بود كه بلندقهيدقكي.و بلندتر شد افتيتمام شدن ادامه مـيبه زود. صدا دو برابر زمان شروع آن ي صدا چنان بلند شد كه اگر بچه ها

ف( حرف بزنند دنديكوش هاالبته آن ها حاال به ايكر حرف زدن نبودند، فقط با دهان ديصدا) بودند ستادهي باز نمگري هم دي نكـشيطـول. دنديشني را

فريصدا چنان بلند شد كه حت نمگريدكيي هم صداادي با شددنديشني را گرچه.ريدلپذ مداومي صداكي نت،كيتمام مدت.و صدا باز هم بلندتر

ا هم داشتي وحشتناكزيچيري دلپذنيا زي كه هواني، تا و آن ها لرزش سنگ كف اتاق را . حـس كردنـد شانيپاري درون اتاق از صدا به لرزه در آمد

آمگريدييصدا با صدا آمي صدا خت،ي در و فاجعه شبيزي مبهم و بعد مثل صداي به غرش قطارهي كه ابتدا دركي شكستني در دوردست بود  درخت

اي انتهاكي سقفازيمين باًيسرانجام تقر. حال سقوط و لرزه و صدا مختي فروري ناگهاني اتاق با سر . انـداختني شود گفت بچه ها را بـه زمـي كه

ريبلوك ها دختي بزرگ مصالح دور آن ها شديصدا. تكان خوردوارهايو چ. ناقوس متوقف و همه و غبار فرونشست . آرام گرفتره دوبازيابر خاك

ر نتري تحمل ناپذي بلنداير جادو بود، سقف به خاط ختنيهرگز معلوم نشد دي ناقوس ديوارهاي را رها كرده بود كه آن آني نمـگري شكننده  توانـستند

.را تحمل كنند

.ي شده باشي حاال راضدوارميام! خوب: با نفس بند آمده گفتيپال

شد: گفتيگوريد .به هر حال تمام

. شان آن قدر اشتباه نكرده بودندياما هرگز در زندگ. هر دو فكر كردند تمام شده استو
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ـ كلمه  انگيزي اسف فصل پنجم

آويبچه ها در دو طرف ستون اي بود روبرو زاني كه ناقوس برآن م ستادهي هم و با آن كه ناقوس از صدا افتاده بود آن ها هنوز . دنـدي لرزي بودند

بر. دنديشني نرمي اتاق صدايدهيندبيآسيناگهان ازانتها بببه سرعت چننديق برگشتند پيكي.ستي صدا از زنآننِي رداپوش دورتريكرهاي از ي ها،

د مي آمد داشت از صندليمبايزيليخيگوريكه به نظر ايوقت.شدي اش بلند پ ستادي زن مي آن ها و. پنداشتند هم بلندتر اسـتي بردند كه از آن چه

و ردا هاش؛ينه فقط از تاج انشي بلكه از درخشش چشم هايحناو مشي لب اودي شد فهمي فوراً ن. بزرگ استي ملكهكي كه  به دور تا دوريگاهاو

و بچه ها وخراب نمياتاق انداخت مي اتاق را ازنظرگذراند؛ اما ازچهره اش  بلنـدييبا گامهـا.نهاي تعجب كرده استاي كندي شد حدس زد به چه فكر

و پرسيوچابك به سو  طلسم را شكسته است؟يكرد؟كداري مرابيك:دي آنها آمد

بايفكرم: گفتيگوريد . من بوده باشمدي كنم

دملكه ـ دستيگوري دستش را بر شانه دبايوزديسپي گذاشت ـ وگفـت رومنديني حس كردكه آن دست مثل گازانبر فوالديگوري بود، اما : اسـت

با.ي بچه معمولكي،ي بچه هستكيتو؟ اما تو فقط مكيهر كس تونديبب تواندي نگاه .ي نـدارتيـ در رگهاي زادگـبينجاي قطره خون شاهانهكي كه

اي موجودرچطو  خانه شود؟ني مثل تو جرأت كرده وارد

ميپال رسي كه فكر ندهي كرد وقتش دزي ملكه به او د: بكند، گفتي توجهيگوري مثل اگريما از جهان . با جادوم؛ي آمده

دملكه حتستي نگريميگوري هنوز به  دارد؟قتيحق: او گفت. بودفكندهيني به پاليگاهنيو

.بله: گفتيگوريد

دملكه زگرشي دست دري راگذاشت ببيگوري چانه .ندي وآن را به زور باال آورد تا بتواند صورت او را بهتر

سعيگوريد خي هم خرهي كرد به او پاشي زود ناچار شد چشمهايلي شود؛ اما چمي در چشمهايزيچ. اورديبنيي را . شـديمرهيلكه بود كه بر او

دياقهيدقكيازشيببايملكه بعد از آنكه تقر و گفتي را بررسيگوري صورت ن: كرد چانه او را رها كرد تودري جادوگري نشانه،يستيتو جادوگر

دكييو با جادوي جادوگر باشكي فقط نوكرديبا.ستين اگري نفر انجاي است كه به .ي سفر كرده

دا: گفتيگوريد . من بودي اندروييكار

جانيا در و بعد صداي غرش، بعد صداي به آن اتاق صداكي نزديليخيگريدي هنگام، نه در خود آن اتاق، بلكه در ربيمهي غژغژ  خـتني فرو

و كف اتاق تكان خورد و آجر آمد .سنگ

خنيا: گفت ملكه م. خطرناك استيلي جا چنزديريتمام قصر دارد فرو دق اگر تا اگريديقهيد بني از ي هـا دفـن مـ رانـهيوريزمي نروروني جا

.ميشو

ماو مي چنان آرام سخن .دييايب: ملكه افزود.ديگوي گفت كه انگار دارد مثالً ساعت روز را

هااو نميپال. را به طرف بچه ها دراز كردشي دست مي كه از ملكه خوشش و اخمو شده بود اگر نمي آمد  گذاشت ملكه دستشي توانست

م.رديرا بگ پياما ملكه گرچه آن قدر آرام سخن و مـي بفهمد چـه اتفـاقي از آن كه پالشي گفت، حركاتش به سرعت فكر كردن بود  دهـد،ي دارد رخ

بسيدست چپش در دست قواري قرار گرفته بود كه و هي بلندتر و او اچي تر از دست خودش بود . نداشتي چاره
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فكيپال قو. استي زن وحشتناك":ر كرد با خود بايآن قدر مكي است كه راي تواند بازوي حركت و حـاال كـه دسـت چـپ مـن  من را بشكند

جيگرفته نم و به و اگر دست راستم را دراز كنم پبي توانم انگشتر زرد را بردارم مـشي چپم ببرم ممكن است ي از آن كه او از من بپرسد دارم چه كار

چمي بگذاردي ما نبافتديبيهر اتفاق. تر نرسد دستم به انگشمكن ددوارميام. بفهمديزي او از انگشترها م. برسد كه دهانش را ببندديگوري عقل شديكاش

". با او حرف بزنمييچند كلمه تنها

مي درازي آن ها را از تاالر مجسمه ها به راهرو ملكه و بعد از حيچي مارپاني برد و و پله ها و دوبـاره صـدا. ها گذشـتندطاي از تاالرها يدوبـاره

هازشير عظيي قسمت شنمي از قصر خنياي وگاه دند،ي را  لحظـه بعـد از عبـور آن هـا فـروكي درستيميعظيِ بار طاقكي. بودكي نزديلي صداها

م.ختير پا– رفتيملكه تند راه ه– او بروندي بچه ها مجبور بودند تا پا به اچي اما دري نشانه د از ترس او":ديشيـ انديگـوريد. شـدي نمـدهياو

قويليخ و اي شجاع ا!نديگويمني است، ملكه به !دي بگوماني قصر را برانيكاش داستان

منيهم س": را به آن ها گفتزهايچي رفتند ملكه بعضي طور كه م"اي". هاستاهچالي آن در هاي آن راهرو نيا"اي" شكنجهي رود به اتاقك

ضيمي قد جا تاالر پيافتي جشن است كه در آن جد بزرگ من هفتصد نفر از اشراف را به و كشي دعوت كرد .شت از آن كه جامشان را بنوشند آن ها را

". آن ها قصد شورش داشتند

بقي به تاالر سرانجام و با شكوه تر از رسيهي بزرگ تر و از درها. دندي تاالر ها د تـاي كه در انتهـاي بزرگياز اندازه زديگـوريالر بـود،  حـدس

رسي اصلي به ورودديباالخره با س. او كامالً درست حدس زده بود. باشنددهي قصر جاهيسي فلزايو از جنس آبنوساهيدرها  مـا هـان رنگ بود كـه در

م. شودينمدايپ بي بزرگيهالهيدرها با خشتري بسته شده بودند كه دسيلي آن ها خ باالتراز آن قرار داشتند كه و آنني سنگيليت به آن ها برسد  تـر از

ايگوريد. بودند كه بشود بلندشان كرد باني در د. بروندرونيبدي فكر بود كه چگونه و بازويگوريملكه دست تا.ش را باال آوردي را رها كرد خودش را

م  كشيآن جا كه ادي شد باال چ. ستاديو محكم  كـرد كـه انگـاريو بعد حركت) وحشتناك داشتياما لحن( گفت كه آن ها نتوانستند بفهمنديزيبعد

سويزيچ مي به و سنگيآن درها. كندي درها پرتاب اشمي انگار كه از ابرني بلند ي كـه در درگـاهي خرد شـدند، طـور بعدو دندي لرزي باشند، لحظه

. نماندي خاك باقي جز تودهيزيچ

زديگوريد !يوا: سوت

د ملكه و پرسرايگوري دوباره دست داايآ:دي محكم گرفت اي ات قدرتيي ارباب جادوگر تو، در ضـمن! را بعد خواهم دانستني مانند من دارد؟

د چييبالنيا.دي داشته باشاديبهديديآن چه را باديآيميو هر آدمزي ست كه بر سر هر .ستدي كه سرِ راه من

اهديدني از آن چه تا آن لحظه درآن سرزمشتريباريبسينور مي خالي از درگاهنكي بودند و هنگامي به درون بي آمد  برد از روني كه ملكه آن ها را

ميباد. نكردندي آزاد هستند تعجبي كه در هوانيا بديوزي كه به صورتشان و يو منظره دندبوستادهيايآن ها بر تراس بلند. طراوتي سرد بود

زيپهناور . گسترده بودشانيپاري در

پاآ در ايبيگوريد. ما بوددي بزرگ تر از خورشاري بود كه بس زانيآوي بزرگ سرخدي افق، خورشكيو نزدنيين دي خورشني درنگ احساس كرد

پدياز خورش پاكي نزديديخورش. هستزين رتري ما پا. اتشيحاني به و باالتر از آن تك ستارهديدر سمت چپ خورش. نگاه كردن به جهاننييخسته از

و درخشان بزري ت. بوديگ ارهيدر آسمان دني فقط انيا. شدنديمدهي دو پدي دو مجموعه رودي دلتنگ كننده و  در هـر سـو تـانيزمي آورده بودند

م هي كرد شهريچشم كار اچي پهناور گسترده بود كه دي موجود زنده درينمدهي در آن و پل هـا و تمام معبدها، برج ها، كاخ ها، هرم ها آن نـور شد

سادِيخورش و زشت انداخته بودندييهاهي در حال مرگ  بود اما مدت ها بود كه خـشك شـدهي از وسط شهر جاري بزرگي رودخانهيروزگار. دراز

و حاال رودخانه فقط و پر از خاكِ خاكستركيبود . بودي گودال پهن

كن: گفت ملكه هديخوب نگاه دچي به آن چه ، شهر شاهِ شاهان، شگفت.ديد دوباره آن را نخواهديگري چشم شايِچارن، آن شهر بزرگ و دي جهان

اي تو به شهرييداايآ. بودنيجهان ها، چن  فرمان رانده است پسر؟ي بزرگني به

.نه: گفتيگوريد

داحي خواست توضيمو ازياما زمان. حاال خاموش است: اما ملكه ادامه دادستيني شهرچيهي اندرو فرمانروايي بدهد كه كه هـوا سرشـار بـود

و ناله انهي تازي چارن، كوبش پاها، حركت چرخ ها، صداياهويه و صداي ها اي طبل مراسم قرباني بردگان، غرش ارابه ها  جـانيـ در معبد هـا، مـن
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ا. بودم ستادهيا انيمن پاكياما نزد( بودم ستادهي جا خي كه نعرهيهنگام) شهراني به خااباني جنگ از هر در به هوا و رود چارن به رنـگ سـرخ ست

و افزودياو مكث. آمد دركي: كرد چكي زن . ابد خراب كردي را برازي لحظه همه

؟يك: گفتفيضعيي با صدايگوريد

. جواب را خودش حدس زده بوداما

. جهاني ملكه، اما ملكهنيآخر.سيمن، من، جاد: گفتملكه

ادو مستادهي بچه ساكت و در باد سرد .دندي لرزي بودند

ا. خواهر من بودريتقص: گفت ملكه ن. كار كردنياو من را وادار به و. صلح بودميمن در هر لحظه آماده. تا ابد بر او بادروهايلعنت تمام بلـه،

ن  مي چشم پوشزيآماده بودم از كشتن او و تخت را به من واگذار چن. كردي كنم، فقط اگر تاج او. نكردنياما او . كرده اسـت رانيورا تمام جهان غرور

پيحت هيماني پس از آغاز جنگ پياما هنگام. دست به جادو نزنندني از طرفكيچي محكم وجود داشت كه ي را شكـست، مـن چـه مـ مـانشي كـه او

بي دانست كه قدرت جادويتوانستم بكنم؟ احمق انگار نم حت. استشتري من از او دزي انگ اسفي دانست كه من راز كلمهيمياو ايآ. دست دارمر را

هم– پنداشتيم  كه آن را به كار نخواهم برد؟– النفس بودفيضعشهي او

 آن راز چه بود؟: گفتيگوريد

ها. آن رازِ رازها بود: گفتسي جاد ملكه ميپادشاهان بزرگ نژاد ما از زمان اي دور آي دانسته اند كه كلمه  درست به زباننِيي هست كه اگر طبق

ب آور كسنيده شود، تمام موجودات زنده را از بوفياما پادشـاهان كهـن ضـع. كه كلمه را به زبان آورده استي خواهد برد، به جز و دنـدو دل نـازك

و همه مي كسانيخودشان حتي را كه فرمانبردارشان بودند سوگند پي دادند جا. شناختن آن كلمه نباشندي در وختمآمي مخفيمن آن كلمه را در

و تا زماني براي گزافيو بها  رادميو جنگدميجنگ. كه او مرا وادار نكرد از آن استفاده نكردمي دانستن آن پرداختم پيگريده تا از هر . شـوم روزيـ بر او

 ...ي را مانند آب جارانميخون سپاه

!يوحش: لب گفتريزيپال

كش جا در خود چارن، سه روزني نبرد بزرگ درانيآخر: گفت ملكه هم.دي به درازا پانيسه روز تمام من از  تماشا كـردمنيي مكان جنگ را در آن

زمني كه آخريو تا زمان ن دندي غلتني سربازانم به ن ان،ي خواهرم؛ رهبر شورش؛يو آن زن لعنت نداختم،ي قدرتم را به كار  بودي بزرگان راه آن پلكيمهي در

م مكيظر ماندم تا آن ها چنان نزدآن گاه منت.ديآيكه از شهر به تراس باال ببگريدكيي چهرهمي توانستي شدند كه ها.ميني را وياو چشم  ترسناك

و گفت .يروزيپ: پست خود را به من دوخت

پ: گفتممن !توياما نه برا.يروزيبله

ا. را گفتمزي اسف انگي كلمه بعد . بودمدي نور خورشريزي بعد من تنها موجود زندهيلحظه

چ: با نفس بند آمده گفتيگوريد ؟ياما مردم

 پسر؟،يچه مردم:دي پرسملكه

ه،يتمام مردم معمول: گفتيپال كسچوقتي كه حديرسينمي آزارشان به و و بچه ها،  ...هاوانيو زن ها،

د( ملكه ميگوريكه هنوز رو به نم: گفت)زدي حرف بو. من ملكه بودم؟ي فهميمگر بهي اجرايجز برا. دندآن ها همه مردم من  خواست من

د  خوردند؟يميگريچه درد

.در هر حال بدشانس بودند: گفتيگوريد
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مي هستي پسربچه عادكي فراموش كرده بودم كه تو فقط- با؟ي منطق حكومت را بفهمي تواني چه طور ي كه آن چـه بـرايريبگاديدي بچه، تو

نيبزرگ ملكهي بد است براگريدي هر آدم معمولايتو با. بارِ جهان بر دوش ماست.ستي مانند من بد سرنوشـت مـا.مي آزاد باشـني از تمام قـوانديما

و منحصر به فرد استيسرنوشت . برتر

بهيگوريد- داادي ناگهان نيي آورد كه همزي اندرو منياسي ملكه جادياما وقت. كلمات را گفته بودني درست خي ها را شنيلي گفت دهي رسا

دايم چنيي شد؛ چون و ارهيخييبايزني اندرو قدش چهارمتر نبود . نداشتي كننده

د؟يبعد چه كار كرد: گفتيگوريد

هاي من تاالر- ا اكانميني را كه مجسمه و قدرت آن طلسم ها اني در آن نشسته اند طلسم كرده بودم دري بود كه من هم درست ماننـد مجـسمه

بانيم و ن آن ها به خواب روم و آتش تايحت. نداشته باشمازيه غذا بكي اگر چند هزار سال طول بكشد بدياي نفر و من را . كندداريو ناقوس را بزند

چدي كه خورشزي اسف انگيكلمه:دي پرسيگوريد  ست؟ي را به آن شكل درآورده

 كدام شكل؟: گفتسيجاد

و آن همه سرد- و آن همه سرخ . آن همه بزرگ

پنياشهيهمديشخور: گفتسيجاد ديديمگر شما در جهان خودتان خورش.شي طور بوده است؛ حداقل از صدها هزار سال د؟ي دارگري به شكل

خديخورش. بله- و و زردتر است مشتريبيلي ما كوچك تر . دهدي گرما

!ها...ا ...آ:ديكشي بلندي ازهيخمملكه

حري در چهرهيگوريدو و دصي او همان نگاه گرسنه داي كه به تازگديرا ديي در . بوددهي اندرو

.پس جهان شما جوان تر است: گفتملكه

ا او تاي لحظه دكي مكث كرد و اگر براگري بار  كه به خرج داده بود متأسف بود، مسلماً تأسفش را نشاني تمام شرارتي به شهر متروك نگاه كند،

ب: آن گاه گفت... دادينم پاجانيا.ميفتيحاال راه . تمام اعصار، سرد استاني، در

ب: دندي دو بچه پرسهر  به كجا؟ميفتيراه

.كجا؟ البته كه به جهان شما: شگفت زده تكرار كردسيجاد

ديپال بهيگوريو حتيپال. نگاه كردندگريدكي وحشت زده و  بـوددهي حـاال كـه داسـتان را شـنيگوريدي از همان اول از ملكه بدش آمده بود

م مياحساس دي كرد هرچه شندهي خواسته از ملكه هايب. استدهيو و تازه اگـر هـميي شك ملكه از آن  نبود كه آدم دوست داشته باشد به خانه ببرد

مي داشتند او را ببرند نم دوست اي دانستند چگونه م. كار را كردني توان  توانـستي نمـياما البته پـال. خواست خودشان از آن جا برونديفقط دلشان

د و البته . از آن جا برودي توانست بدون پالينميگوريانگشترش را بردارد

و به لكنت افتادي حسابيگوريدصورت ما... اوه ...ما: سرخ شد نم. جهان مينم ...يمن .دي به آن جا برودي خواهي دانستم

نياگر برا:دي پرسسيجاد اي پس برادياامدهي بردن من ه اند؟ جا فرستادني چه شما را

ه: گفتيگوريد نمچيمطمئنم از جهان ما ني براي مناسبيجا.ديآي خوشتان د. كسل كننده استيليخ؟ي مگر نه پال ست،ي او ـ واقعـاً ارزش دني

.ندارد

دي من فرمانرواي وقتيبه زود: پاسخ دادملكه . خواهد كرددايپدني آن جا شدم ارزش

نم: گفتيگوريد م.ستينيجورنيا.دي توانيآه، اما شما   ...دي دانيبه شما اجازه نخواهند داد،
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و گفتزيرآمي تحقي لبخند ملكه مياريبس: زد مي از پادشاهان بزرگ تصور و حتـ. ستندياي كردند در مقابل قصر چارن ياما همه سـقوط كردنـد

م. نامشان فراموش شد زيكنيپسر نادان، فكر نمييو جادوييباي من با دري كه دارم تيها سال تمام جهان تو را به زانو درآورم؟ وردكي كمتراز توانم

و فوراً من را به آن جا ببر .را آماده كن

. واقعاً ترسناك استنيا: گفتي به پاليگوريد

اديشا: گفتسيجاد با.ي ترسيمي كه داريي اندروييداني تو به خاطر تاي احترام مرا به جا آورد؛ زندگدياما اگر او چنان كه ازو و تختش را ج

نم. دست نخواهد داد با. كه با او بجنگمميآيمن ادهي باشد كه فهمي جادوگر بزرگدياو  او پادشـاه تمـام جهـانايـآ. جـا بفرسـتدني چگونه شما را به

 از آن است؟ي فقط پادشاه بخشايشماست

ه: گفتيگوريد نچيپادشاه .ستي جا

ميدار: گفتملكه ه.ييگوي دروغ نشهيممگر جادو شنيكست؟ي با خون شاهانه همراه حقي كه مردم عاددهي تا حاال راقتي جادوگر باشند؟ چه

مد،يي چه نگودييبگو پي من آييدا. ببرمي توانم به آن و با هنر خود در و ساحر بزرگ جهان شماست يا در بركـهايـيي جـادويانهي تو پادشاه بزرگ

دي چهرهيهيسازيسحرآم بدهي من را شو زيفتگيه خاطر بن رومنديني من طلسمييباي به و شـما را بـه شـكافادي ساخته كه  جهان شما را تكان داده

ب كننيپهناور ا.ديو من را به نزد او ببردي دو جهان فرستاده تا از من خواهش  طور نبوده است؟نيجواب بده؛ مگر

دقيراستش را بخواه: گفتيگوريد .قاًي نه

ايعني قاًيدقنه:زداديفريپال . حرف ها از اول تا آخر چرند استني چه؟

موني خشمگي از پالملكه و بي او را درست در باالي شد مشي سر كه فرديآي از همه درد و !نوكر:زدادي گرفت

ااما شدني با . كار دست هر دو بچه رها

!حاال:زداديفريگوريد

!زود باش:زداديفري پالو

ج چپشي ها دست ها آن ا. الزم نبود انگشترها را به انگشت بكننديحت. بردندبيان را در بـيلحظه ي كه انگشتر را لمس كردند، تمام آن جهـان

و نور.شددي چشمشان ناپديروح از جلو و سبز از باال نزديبه سرعت باال رفتند .شديمكي گرم

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 29 خواهرزاده جادوگر

http://www.seapurse.ir 

ـ آغاز گرفتاري  هاي دايي اندرو فصل ششم

كن:ديكشغيجيپال كن!ول !ول

كه: گفتيگوريد !من تو را نگرفته ام

ب شاني سرها بعد و روني از بركه دكي آمد بگري بار وني سكوت پرنور جنگل و پس از بيراني جهان ها آنها را احاطه كرد؛ ازييجاي روحيو  كـه

ا همنكيآنجا آمده بودند، م. بودشهي جنگل سرشارتر، گرم تر وآرامش بخش تراز بيفكر م كنم اگر ميه آنها فرصت داده  دنـدكري شد دوباره فراموش

نيك و همان جا و از كجا آمده اند ونمهي هستند مداريبمهي خواب مدنديكشي دراز و به صدايو لذت مي بردند ا. سپردندي رشد درختان گوش نياما

چ زداريبي وجود داشت كه آن ها را چهارچشميزيبار اراي نگه دارد؛ روني به محض ندندي علف ها افتادند فهمي كه  جـادوگر كـهيملكه. ستندي تنها

كن"زديماديفري بود كه پالنيهميبرا. را محكم چنگ زده بود با آن ها آمده بود باالي پاليمو ." ول

ا در داي را دربارهيگريدي موضوع نكتهني ضمن ديي انگشترها روشن كرد كه چويگوري اندرو آن را به ن خـودش هـم از آن خبـر نگفته بود،

دي از انگشترها از جهانيكي كه با كمكنيايبرا. نداشت ندي بپرگري به جهان كنايـدي حتماً آن را به انگشتتان بكنستي الزم د،يـ خودتـان آن را لمـس

كنكيستيفقط كاف مدي نفر را لمس ا. كندي كه او انگشتر را لمس مبي ترتنيبه مي انگشترها مانند آهن ربا عمل و همه باي كنند  آهـنكي دانند اگر

دد،ي را برداريربا سنجاق . كه با سنجاق اول تماس داشته باشد به دنبال آن خواهد آمدزينيگري هر سنجاق

مسي كه ملكه جاد حاال ددند،يدي را در جنگل خيگري كامالً شكل پريلي داشت، پردهي رنگ چدهي تر از قبل بود؛ آن قدر رنگ يزي كه به زحمت

ز خم. مانده بودي باقشييباياز كشدهيقامتش و انگار نفس گودنشي بود بكيچيه. داديمي آن مكان به او حالت خفگي هوايي دشوار شده بود؛ چه از

.دي ترسيها حاال اصالًً از او نم

كن: گفتيپال كنميمو. ول مو. را ول ايچرا ؟ي من را گرفته

مو!االي: گفتيگوريد وشيفوراً كن را .ل

قو. شدندزي دو با او گالو هر مويآن ها از او و پس از چند لحظه او را مجبور كردند او نفس زنان به عقب تلـو تلـو. را رها كندي پالي تر بودند

و ترس هايخورد شدشي در چشم . نمودار

د: گفتيپال اميانگشترها را عوض كن برو!يگوريزود باش مي به بركه . رودي كه به خانه

و نالفيضعي با صدا ادوگرج ـ من را با خودتان ببر! رحم! كمك! كمك:دي به دنبال آن ها تلو تلو خوران راه افتاد ـ نبا.دي ادي ي جـانيـ مـن را در

منيا.ديوحشتناك رها كن . دهدي جا من را به كشتن

د.ي كه تمامِ مردم جهان خودت را كشتيمثل وقت. منطقِ حكومت است: توزانه گفتنهيكيپال .يگوريزود باش

دانگشترها كنديبا!يلعنت: گفتيگوري را به دست كرده بودند اما م؟ي چه كار

كمينماو . ملكه نسوزدي دلش براي توانست

م! اوه، آن قدر خر نباش: گفتيپال ميشرط .گريدايب. زندي بندم فقط دارد كلك

پرو ايتودندي بعد هر دو بچه مي بركه . بردشاني كه به خانه
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پر".مي خوب شد آن عالمت را گذاشت":ديشي انديپال وكي احساس كرديگوريددندي اما تا و سرد گوش او را گرفتهكي انگشت  شست بزرگ

هانييپايوقت.است و شكل پدي رفتند ب داري مبهمِ جهانِ ما شروع كرد به و شست معلوم بود كه جـادوگر دوبـاره دارد.شدشتري شدن، فشارِ آن انگشت

اناج و لگد پراند اما كمتريگوريد.رديگيمي تازه داافتندي اندروييداي لحظه خود را در كتابخانهكيدر. نداشتيادهيفاني تقال كرد  يـيو خود

و به آن موجود شگفت آور دياندرو آن جا بود ديگوري كه خگري با خود ازجهان . شده بودرهي آورده بود

بيديترد. ماندندرهيخزينيو پاليگوريد. ماندرهيخي مدت درازو و اشـني نبود كه ضعف جادوگر از و حاال كه در جهان مـا بـود ياي رفته بود

ميعاد و برش را گرفته بود، نفس آدم را بند ولي كافيدر چارن به اندازه. آوردي دور  آن هـا حـاال اوالً تـا. در لندن دهشت آور بودي دلهره آور بود

ه بوددهينفهم ن"ديشي به او نگاه كرد اندي وقتيگوريد. استكليند چه قدر درشت ميو درست حدس زده بود چون بعض".ستي انسان نديگوي ها

جري سلطنتيدر خانواده حت. دارداني چارن خون غول ها زسهي قد او در مقاي بلندياما بيگري اش، وحشييباي با و چي رحمي اش . نبـوديزيـ اش

ب ديي از اكثر آدم ها شترياو ده بار هايممي اندرو تعظييدا. شوند سرزنده بوديمدهي كه در لندن و دست مشي كرد مدي مالي را به هم ويو نگاه  كـرد،

ميگويمكياو در مقابل جادوگر مثل. بوددهي فوق العاده ترسديراستش را بخواه ا. كردي كوچك جلوه  گفـت؛ي كه بعـدها پـال طور حال، هماننيبا

و چهرهي چهرهنيبيشباهت هاي در حالت چهرهي اندرو وجود داشت، شباهتييداي جادوگر ". دارندثيخبي جادوگرهاي كه همهيآن نگاه. آن

نمسي كه جاد"يعالمت ادنيديدهيفاكي. كنددايپيگوريدي تواند در چهرهي گفته بود كني آن ها در كنار هم نمگريده بود ازي هرگز  يـيدا شد

د.دياندرو ترس .دي ترسدي از كرم نخواهگريدي مار زنگكيدنيدرست همان طور كه پس از

و جادوگر!پف":ديشي با خود انديگوريد حق.نه!ياو . استيقيحاال آن زن جادوگر

هادني اندرو به مالييدا مميو تعظشي دست خدي كوشيم. دادي كردن ادامه ايلي حرف يدهانش چنان خشك شده بود كـه نمـ بزند اماي مؤدبانه

بشيبه قول خودش آزما.ديتوانست سخن بگو درزيآمتي از آن چه دوست داشت موفقشي او با انگشترها،  از آب در آمده بود؛ چون گرچه سـال هـا

هميدستجادو راشهي داشت، جا( خطر مييتا ايقبالً هرگز وضع. گذاشته بودگرانيديبرا)شدي كه . رخ نداده بودشيبراني مانند

ايجادوگر: بود كه اتاق را به لرزه در آورديزيچشي بلند، اما در صدايليخي لب گشود، نه با صداسي گاه جاد آن  جهان فراخواندهني كه مرا به

 است كجاست؟

بس...آ: اندرو نفس زنان گفتييدا غ... سپاسگذارماريبس... مفتخرماريآ من اريچه سعادت  ...من ... من ... اگر فرصت تدارك  ...ي منتظره

 جادوگركجاست، احمق؟: گفتسيجاد

ايهر جسارت... هر دوارميام. من هستم، بانو...من- هاني كه كهي دهم قصديمنانيبه شما اطم.دي كرده اند ببخشطانيشي بچه  ... نبوده

!تو: ترسناك ترگفتيي با صداملكه

باو پكي بعد موي مشت ود،مي قدم اتاق را كشييداي خاكستري از و صورتش را عقب گدي اندرو را چنگ زد يبعـد چهـره.ردي تا رو به باال قرار

مييدا. نگاه كرده بوديگوريدي اندرو را خوب نگاه كرد، همان طور كه در قصر چارن به چهرهييدا و با حـالتي اندرو تمام مدت پلك ي عـصبي زد

مشيلب ها دايچنان ناگهان. ام جادوگر او را رها كردسرانج.ديسيلي را ديي كه . خوردواري اندرو تلوتلو خوران به

ا: گفتزيآمري تحقي با لحن جادوگر كس!سگستيبا.ي جادوگر هستي طور، تو هم نوعنيكه مـي كه با همتايو مثل  زنـد ولـوي خودش حرف

م،ي تو خون شاهانه ندار؟ي گرفتاديچگونه جادو. نشو .خورمي سوگند

دق. كلمهقيدقي به معندينه شا ...آ ... خوب: اندرو با لكنت گفتييدا ايكترل. شاهانه، بانوقاًينه  خـانوادهكي. هستنديميقداريبسي ها خانواده

شايِميقدي . بانور،ي دورست

سـني جادوگر كوچكِ دوره گرد كه با قوانكي.ي چه هستنميبيم! ساكت: گفت جادوگر و كـار داردو كتاب ها ا.ر و قلـب تـو ذره يدر خـون

پييدر جهان من، جادوگرها.ستينيقيحقيجادو بشي از نوع تو هزارها سال ا. رفته اندني از منياما در .ي دهم نوكر من باشي جا اجازه

بس- شداري من .ديباعث افتخار من است، مطمئن باش... به شمايمشعوف خواهم شد كه خدمت... مسرور خواهم
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ميليخ! ساكت- كنفهيوظنيبه نخست.يزني حرف ي اژدهاكياي پرندهيچهي قالايفوراً ارابه.مي هستي كه در شهر بزرگنميبيم. ات گوش

مي افراد سلطنتي كه براي داراري هرچه در اختاي ده،يدميتعل كني شود برايو اشراف زاده از آن ها استفاده به. من حاضر  ببـر كـهييجاهـا بعد من را

و برده و جواهر تهيبتوانم لباس ا. كنمهي متناسب با شأن خودم . جهان را آغاز خواهم كردنيفردا فتح

برييدا م... من ...من: گفتدهي اندرو با نفس . درشكه خبر كنمكيي روم فوريمن

رسييدايوقت حت: جادوگر گفتدي اندرو به در خيصبركن، ها. به سرت نزند انتي فكر ديچشم موارهاي من درون هرجا.نديبيو ذهن آدم ها را

هايبرو رويمي تو را طلسمي نافرماني نشانهنيبا اول. من به تو دوخته شده استي چشم كنيني هرچه بنشي كنم كه  آهن سرخ شدهيروي احساس

احرارتاز هايو هر وقت در بستر بخوابي نشسته پاخييدني نادي تكه رتي در .حاال برو.ود فرو

سگرمرديپ بي مثل بشي پاهاني كه دمش را . رفتروني برده،

م بچه چي دربارهسي جاددندي ترسي ها ه.دي بگويزي آن چه در جنگل رخ داد و نه دچياما او نه در آن زمان  از آن ماجرا به زباني حرفگري وقت

م. اوردين د( كنميمن فكر منيهمزينيگوريو  او ذهـنديـكنشيو هر مدت كه آن جا رهـاديكه هر چند بار كه او را به آن جا ببر) كندي طور فكر

نميطور جاي است كه بهي تواند اصالً آن چاورديبادي ساكت را نميزيو هنوز ه. داندي راجع به آن جا ازكيچيحاال كه با بچه ها تنها مانده بود، به

ا. نداشتيآن ها توجه ه. او بوديژگيوزيننيو كهيكسيگوريدرايز) تا آخر( نداشتي به پالي توجهچي در چارن  خواست از وجودشيماو بود

دا. استفاده كند نمييحاال كه دي اندرو را داشت، ب. بكندي توجهيگوري توانست به ا شتريبه گمانم و آدم هـاايآن ها بـه اشـ. گونه باشندني جادوگرها

ا ايعالقه ا كه بخوني ندارند، مگر دقيكيبي ترتنيابه. اهل عمل هستندي كنند؛ آن ها به طرز ترسناكياهند از آن ها استفاده  در اتاق سـكوتقهي دو

مشيپاسي كه جادياما از حالت. حكم فرما شد مدي شد فهميمدي كوبي را به كف اتاق . شودي كه صبرش دارد تمام

پنيا: هنگام با خودش گفتنيا در مري احمق باي دارد چه مانهي تازكيدي كند؟ بـ. آوردمي با خود بي آن كـه نگـاهياو  در نـدازدي بـه بچـه هـا

بييدايجستجو . رفتروني اندرو از اتاق

!يوا: گفتيپال

با: دادرونيبي آسوده خاطر نفس بلندو شدهيتنب. شدهريديليخ. بروم خانهديحاال . خواهم

م. باشد: گفتيگوريد ا. برگرد زودتري توانياما هرچه اديبا. جا وحشتناك استنيبودن او در .مي بكشي نقشه

دا: گفتيپال . ها را با جادو راه انداختي گرفتارنياياو بود كه همه. تو مربوط استييحاال به

چني توانينم. مگرنه؟ قول بده. آمدي هر حال تو خواهدر كني هچلني من را در .ي تنها رها

از: گفتي به سرديپال ممن منيترعيسر. روم خانهي راه تونل و اگر ني خواهي راه است، ؟ي متأسف هستيي بگوستي برگردم بهتر

حيگوريد  من چه كار كرده ام؟! دختركيمتأسف؟ خوب، درست مثل: گفترتي با

ه: گفتزيآمهي كناي با حالتيپال اچياوه، البته مجي مچ من را تو باًي كه فقط تقرني كار، جز ها آن اتاق  قلـدركيـ مثـل،ي از جا كندي موميسمه

زديبي وانهيدكيو مثل. ترسو پيو در جنگل برگشتي عقل آن ناقوس را با چكش رامي خودمـان بپـري از آن كـه بـه بركـهشي تا فرصت كند  تـو

.نيهمرد؛يبگ

م: شگفت زده گفتاريبسيگوريد چهيواقعاً برا. كه متأسفمميگويآه، خوب درست است پ آن  گفـتمنيبب. آمد متأسفمشيدر اتاق مجسمه ها

و برگرد. كه متأسفم ن.و حاال خوب باش تويياياگر شدي دردسر ترسناكي من . گرفتار خواهم

بي براي كه اتفاقنميبينم- روي كترليآقا. فتدي تو توندي آهن گداخته بنشيهاي صندلي است كه قرار است  باشد، مگر نه؟خي رختخوابشيو

ا: گفتيگوريد- چنيموضوعِ او. من نگران مادر هستم.ستين زهاي جور را. تصور كن آن موجود برود به اتاق ممكـن اسـت تـا حـد مـرگ او

.بترساند
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با. برخواهم گشت، اگر بتوانم.مي هستي باشد، آشتدم،يآه، فهم: متفاوت گفتي با لحنيپال . برومدياما حاال

جا.دي از در كوچك به درون تونل خز او پرهايتانيمكي تاريآن هشي كه چند ساعت مزي انگجاني آن قدر اريبسنكياديرسيو پر ماجرا به نظر

و خانگ و امن . بوديآرام

دامي برگرددي با حاال زيوقت. اندرويي سراغ پايروانيرشي او از پلكان پنيي تلوتلو خوران و با دستمال مرتب مشيشاني آمد  كـرد، قلـبي را خشك

مشي نوايبريپ رسريزي به اتاق خوابش كه در طبقهيوقت.زدي گرومپ گرومپ و نخستد،ي بود اي كارني در را قفل كرد توني كه كرد  كمدي بود كه

همي كوچكيبه دنبال بطر لتي براشهي گشت كه مشيدايپي آن كه خاله ي بزرگانـهيدني پـر از آن نوشـ وانيـلكيـ. كردي نكند آن را در آن جا پنهان

ري برانديناخوشا عم.ديو الجرعه تمامش را نوشختي خودش .ديكشيقيو بعد نفس

من. قدر ناراحت كنندهنيا. هول كردميعجب، بدجور: خودش گفتبه و سال !آن هم در سن

ر وانيل نختي دوم را ها.دي نوشزيو آن را چنش،يبعد شروع كرد به عوض كردن لباس هاني شما هرگز م.ديادهينديي لباس هاياما من  توانم آن

و رق، از آن نوع كه چانهاريبسيقهيكي. اورميباديرا به مي بلندِ براقِ شق  نقـش دارديفسـي قـهيجلكي.دي دارد پوشي آدم را تمام مدت باال نگه

و ساعت زنج كتني را بست بهتر ردارشيتنش كرد رانيبهتر. عزا نگه داشته بودوي عروسي كه براي كت فراك خود را بر تن كرد، همان  كاله بلنـدش

و برس كش رونيب لت( پراز گل قرار داشتي او گلداني لباس پوشزيميرو.دي آورد دركيـ؛) گلـدان را آن جـا گذاشـته بـوديخاله و  گـل برداشـت

تمكي. كتش گذاشتيجادكمه ها(زي دستمال پييبايزياز آن دستمال بخينمداي كه امروزه وياز كشو)دير شود كه  كوچك سمت چپ برداشت

سنكيع.دي آن پاشيچند قطره عطر رو آاهشي بند و به چشم زد، بعد خودش را در . نگاه كردنهي را برداشت

هادي دانيم هاكي كه بچه و بزرگ دكي نوع حماقت دارند ا.گري نوع دانيدر خي اندرو شروع كرد به حماقتيي لحظه ال حـا. بزرگانهيلي از نوع

د مگريكه جادوگر بدهي كرد كه چه قدر از جادوگر ترسي در همان اتاق كنارِ او نبود، او به سرعت داشت فراموش و هر لحظه زشتري بود بيعجييباي به

م م. كرديجادوگر فكر ز": گفتيدائم به خودش زييباي چه زن ". مخلوق فوق العادهكي،ييباي آقا، چه زن

ا فراموش كرد باًي تقرو هاشياحساس كرد خود او با جادو. را به آن جا آوردند" مخلوق فوق العاده"نيكه بچه ها بودند كه ي آن زن را از جهان

منهيآيتويوقت. ناشناخته به آن جا آورده است خ": كرد با خودش گفتي نگاه و سالت ايلي اندرو، پسر، نسبت به سن يمـرد! طانيشي خوب مانده

ق و متشي افهيبا ". پارچه آقاكيخص

پدينيبيم مرمردي كه شدي احمق در واقع داشت تصور ل. كرد كه جادوگر عاشق او خواهد ندهي كه نوشيوانياحتماالً آن دو ازي بود بني در ي تصور

هاني بهتردني پوشنيو همچن. نبودريتأث . شده بود جادوگرزيننيهميبرا. اما در هر حال او مثل طاووس غرّه بود.شي لباس

و به طبقه قفل ) آن روزها همه چند نفر خدمتكار داشتند( صدا كندي اسبكيي كالسكهكيخدمتكار را فرستاد. رفتنييپاي در را باز كرد و.

لت. را نگاه كردمنياتاق نش لت. آن جا بوديهمان طور كه انتظار داشت خاله پيخاله ككيلحاف نزد. لحاف بودكيينهي سرگرم وصله  اتـاقف پنجره

و خاله لت . آن زانو زده بوديرويپهن بود

بازم،يعزا،يشيلت: اندرو گفتييدا بدي من كهكي. فقط حدود پنج پاوند به من قرض بده. روني بروم  ... دختر خوب هست

رويبيلت خاله و محكمش گفتي كارش بلند كند با صداي آن كه سر از به تو گفته ام كه به تو پول قرض نخواهم بارها.زميعزينه اندرو: آرام

.داد

م: اندرو گفتييدا اذيخواهش منتي كنم ي قرار خواهيبديليختي من را در وضع،ياگر پول به من نده. مهم استيليخ. نكن، دخترِ خوبِ

.داد

خي به چهرهيلتخاله و گفترهي او نم: شد مي كه از من تقاضايكشياندرو، چطور خجالت ؟يكني پول

ا داستان هاي بلندِ كسل كننده اي از نوع داستان هميكاف. كلمات بودني آدم بزرگ ها پشت دادي را از آن داستان بدانني است  اندرو با گفتنيي كه

ه" به خودش مربوط استزيعزيِلتي كارها" هاي كارچيو هرگز و صورتحساب سي برندي بزرگ براي نكردن لكه( باال آوردن گاريو ديبايتخاله

م و دوباره آن ها را لت) پرداختيدوباره بسيخاله ساري را پي كم پول تر از . كرده بودشي سال
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من: اندرو گفتييدا ن. دختر خوب غ؟يستيمگر متوجه اذ. كنمييرايپذيكمديبا. دارمرمنتظرهي من امروز مخارج . نكنتيزود باش،

كس:دي پرسيلتخاله ؟يكنييرايپذيه خوايميتو از چه

خكي ...كي- رسيلي مهمان . استدهي متشخص تازه

لت- .چند ساعت است كه زنگ در صدا نكرده! متشخص. مزخرف نگو: گفتي خاله

شدنيا در لت. لحظه در ناگهان چهارطاق باز حيخاله و با هرتي نگاه كرد ديكلي زن درشت و چـشمي باشـكوه، بـازواني كه با لباسـدي را  برهنـه

.او، جادوگربود. بودستادهياي درخشان، در درگاهييها
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ـ جلوي در خانه چه اتفاقي افتاد؟هفتمفصل

با. بردهيا:ديجادوگر غر  منتظر ارابه باشم؟ديچه مدت

ايحاال كه جادوگر حضور داشت تمام فكرها. اندرو با ترس به عقب رفتييدا آي احمقانه از بـه سـرنهي كه هنگام نگاه كردن در ش آمـده بـود

ب لت. رفت رونيسرش روياما خاله و آمد وسط اتاقشي زانوي فوراً از لت. برخاست اندرو، ممكن است بپرسم:و سرد گفت ردوستانهيغي با لحنيخاله

كنيا  ست؟ي شخص جوان

و من كنان گفتييدا . مهميليخ ...خ... شخص ...ش... متشخصيخارج: اندرو من

!نگوچرند: گفتيلتخاله

و گفتو بياز خانه: بعد رو كرد به جادوگر برون،ي من برو پلا،يحي جلفِ مسي وگرنه . كنمي خبر

بااو سيكيدي فكر كرده بود جادوگر و آن طور لباس پوشركي از كاركنان نمدني باشد . دانستي را خوب

زننيا: گفتسيجاد پي چه جور . به خاك كنملي از آن كه تو را تبدشي است؟ زانو بزن نوكر،

ا: گفتيلتخاله جانيزن جوان، گوي خانه بگي جلوست؛ينيي هرزه .ري زبانت را

دا بالفاصله، ها. اندرو آمد، ملكه قدش را بلندتركرديي آن طور كه به نظر اشيچشم و با همان ژست كـه دروازهشي زد؛ بازوي شعله  را تكان داد

ه. ترسناك را به زبان آورد قصر چارن را خاك كرده بود، همان كلماتيها افتاديني اتفاقچياما لتني جز اي كه خاله كلني به گمان  ترسناك مات كه آن

م: است گفتيسيانگل ! تواند درست حرف بزندينميحت! زن مست است، مست. كردميفكرش را

داي را كه در جهان خودش براي قدرتدي كه جادوگر ناگهان فهميا لحظه با خاك كـردن آدم هـا ـ شـت در جهـان مـا نـدارد ي لحظـهشي بـرادي

حت. بوده باشديوحشتناك اياما ايب. خود را نباختي لحظه امي آن كه ذره و زانويدي به نا لتي اش فكر كند جلو آمد، گردن راي خاله و او  را گرفت

سوي عروسك باالكيمثل و پرت كرد آن لتيوقت. اتاقي سرش بلند كرد ز(، خدمتكار هنوزدرهوا بودي خاله  را گذراندهيزي انگجانيهيبايكه صبح

و گفت) بود .آقا، كالسكه آمد: سرش را از در آورد تو

داجادوگر ب: اندرو گفتيي به ! بردهفتيجلو

چييدا مريز" واقعاً اعتراض كردديبا- خشونت تأسف بار"ي دربارهييزهاي اندرو با. گفتي لب بسي نگاهِ جادكياما سيجاد. ند آمد زبانش

ب و از خانه د رونياو را از اتاق و پايگوري راند انيي دوان دوان از پله ها و درست لحظه رسي آمد ددي به آن جا  درِ خانه دارد پـشت سـر آن هـادي كه

م دا! خداوندا: شود، او گفتيبسته و با م! اندرويياو در لندن آزاد است شديخدا . داند كه چه خواهد

ز( خدمتكار مييبايكه روز واقعاً م،يگوريدي آقايوا: گفت) گذراندي را .دهيدبيآسي كنم خانم كترلي فكر

نشنيبنابرا بب دنديدومني هر دو به اتاق لت. افتاده استي چه اتفاق نندي كه هايروياگر خاله  فرش افتاده بود، به گمـانميرويحتاي برهنهي تخته

ا شكست امايمشيتمام استخوان ها لتني شانس بزرگ . لحاف افتاده بوديروي بود كه خاله

پيلت خاله چن. بوديرومنديناريبسري خانم و الكل به او دادنداكي محلول معطر آمونيپس از آن كه مقدار. بودندنيخاله ها در آن روزگار معموالً

خ. داردنيگريدي ناراحتچيهي حركت نشست گفت به جز چند كوفتگيبياقهيو چند دق  هرگـز كـه: به خدمتكار.شدرهيچتي زود بر وضعيلياو
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ايليخي وانهيدكيو به آن ها بگوسيپليسارا فوراً برو به اداره: گفت) نگذرانده بودي در زندگي روزنيچن مـن خـودم. جاسـتنيـ خطرناك

ميغذا . برمي خانم كرك را باال

دي از آن كه غذابعد لتيرگوي خانم كرك داده شد، دشاني غذايو خاله ا. سخت به فكر فرو رفتيگوري را خوردند، بعد  بود كه چگونهنيمسأله

باي. جادوگر هرچه زودتر به جهان خودش برگردانده شود  شـديمـه به او اجازه داددي افتاد نبايميهر اتفاق. فرستاده شودروني به هر حال از جهان ما

مديمادرنبا. كنديگريدر خانه وحش مديو اگر ممكن بود نباديدياو را  خالـهدي جادوگر كوشيوقت. كنديگري شد در لندن وحشي به او اجازه داده

ديلت نشيگوري را خاك كند؛ هاي نبود؛ اما وقتمني در اتاق دي جادوگر دروازه ازيگـوريدنيبنـابرا. خـودش شـاهد بـوديگـوري چارن را خاك كرد،

نم ترسناك او خبر داشتيقدرت ها . دانست كه جادوگر با آمدن به جهان ما آن قدرت ها را از دست داده استيو

خيميگوريد ا. دارد جهان ما را فتح كندالي دانست جادوگر جانيدر ديي موقع تا ميگوري كه  زد، جادوگر احتماالً درحال خاك كردني حدس

تعشي برا باًيتقر. پارلمان بوداي نگهاميكاخ باك پليداد مسلم بود كه هالي هم تا آن وقت تبدسي مأمور م. كوچك خاك شده اندي به كپه ديرسيبه نظر

د نمي كارچيهيگورياز دست م":ديشي انديگوريد.ديآي بر و به انگـشتر. كنندي اما انگشترها مثل آهن ربا عمل اگر من فقط بتوانم او را لمس كنم

ب  هانيزردم دست بزنم هر دو ما به جنگل بينم. رفتمي خواه جهان شدي دانم او دوباره در آن جا آاي حال خواهد بهدر حضوراي نه؟  آن مكان او را

بدهي كش رونيبي فقط ضربهاي انداختيچنان حال ري شدن از جهان خودش بود كه ايول. كنمسكي حال شد؟اما به گمانم ناچارم  جـانورني چه طور

پ نمدايرا لتي كنم؟ فكر باي كنم خاله ارون،يجازه بدهد بروم ممي كه به او بگوني مگر ب. رومي كجا اگر قرار باشد تمـام. پول ندارمپنس دو شترازيتازه

خيلندن را به دنبال او بگردم برا  و قطار نم. پول الزم دارميلي اتوبوس بايبه هر حال اصالً داينم. به دنبال او بگردمدي دانم كجا  اندرو هنـوزيي دانم

" نه؟اياست با او

مي تنها كاردي سر به نظرش رس آخر اي كه امني تواند انجام دهد و دا دواري است كه در خانه بماند و جادوگر به خانه برگردنـديي باشد كه . اندرو

پشيپدياگر به خانه برگشتند او با بگداي از آن كه جادوگر فرصت ورود به خانه را ، به سرعت جادوگر را . كنـد دسـت تر زردش را بـهو انگشردي كند

بايعني ادي او مي مثل گربه ايحتدياو نبا. خانه چشم بر نداردي در ورودي از جلوديپاي كه سوراخ موش را دي لحظه مي باندهي محل ي اش را ترك

پ.و صورتش را چسباند به پنجرهي رفت به اتاق غذاخورنيبنابرا. كرد و كمانشيپنجره مي آمده و مشدي شكل بود پلاني از  را كه تا در خانهيكان آن

م پايباال و و باال دابانيخنيي آمد هيبه طور.دي را نمچي كه بي كس اي توانست دني آن كه از . شود به در خانه برسددهي پنجره

مي دانم پالينم: فكر كرديگوريد  كند؟ي دارد چه

ن او ممي در خي ساعت اول كه كند ايلي گذشت بوني در ميد كه پال فكر ن. كندي دارد چه استياما الزم كنني كه شما هم به  چوندي موضوع فكر

دي برايپال. به شما خواهم گفت ها. به خانه برگشتري ناهار و جوراب و وقتسيخاريبسشيكفش ها و چه مـ دندي از او پرسي بود ه كـردي كجا بوده

د بيگورياست گفت با و پس از روني كرِك ها رفته بوده خي بركهكيدرشي او گفت پاهاشتريبي پرسش درسي آب و آن بركه  جنگـلكي شده

مي از پارك ها بوده؟ او با صداقت كافيكيدرايآ دنديپرس. بوده نتنياي از همهيمادر پال. جور پارك بودهكي كندي گفت گمان  رفـتگجـهي هـا

چيبيپال جادي بگويزي آن كه به آن ها نم از لنديي به و در تارين رفته كه آن جا را پري بازيكي شناخته و نت. در آب گل آلوددهي كرده ي به پالجهيدر

ش ايطانيگفته شد كه واقعاً و اگر باز هم دني كرده است آنگري جور كارها را تكرار كند يبعـد بـه او ناهـار. كنـدي باز" پسرك كرِك" حق ندارد با

حيدادند كه تمام قسمت ها و برا خوبش  آدمي بود كه آن روزها اغلب بـرايي ماجرانيا. دو ساعت تمام او را به رختخواب فرستادنديذف شده بود

م . افتادياتفاق

دي در حالنيبنابرا بي اتاق غذاخوري از پنجرهيگوري كه كشي زل زده بود، پال روني به ادهي در تخت دراز و هر دو به  كـه دنديشيـ انديمني بود

م و كند بگذردتويزمان .اند چه قدر طاقت فرسا

م من جايمحي كنم ترجي خودم فكر با. باشمي پالي دادم مدياو فقط د. كرد تا دوساعت تمام شودي صبر دقيگورياما  بـار كـهكيـقهي هر چند

مديشنيمابانيخي شاگرد قصاب را از گوشهاييي نانواي گاراي درشكهيصدا م" كردي فكر مو"ديآي دارد ندي فهمي بعد بـستي او نيـانيو در

رسي مدتي اشتباه، برايهشدارها كشدي كه به نظر و ساعت ها طول ودهي ساعت ها ازيلـيخ– مگـس درشـتكي است ساعت زنگ زد و دور  بـاال

ويرو–دسترس هايكيآن خانه. كردزيوزي پنجره خيي از خانه ميبوشهي كسل كننده اند وهميلي بود كه بعد از ظهرها در مـدت. دهندي گوشت برّه
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ديدراز ميمي نگهبانيگوري كه باي اتفاق كوچكد،يكشي داد وانتظار پدي آن را ذكر كنم، چون بعداً موضوع مهمدي افتاد كه  بـايخـانم. آمـددي از آن

دي انگور برايمقدار نشيگوري مادر دمني به آن جا آمد؛ وچون در اتاق بينميگوري باز بود، لتيه گفتگو توانست .د وآن خانم گوش ندهي خاله

لتي صدا همي توانست برايميزيمطمئن هستم اگرچ!ي خوبيچه انگورها: آمدي خاله مـ. انگورها بودني حال او خوب باشد، عزيامـا زيـ بـل

م!مني چارهيب ازيچچيه. تواند به او كمك كنديمي جوانني سرزموهيمتأسفانه حاال فقط . كندينمين كمك جهان چنداني در

پاشاني هر دو آن ها صدا بعد خنيي را و هايلي آوردند دگريدي حرف د. نتوانست بشنوديگوري زدند كه  خالـهي آن تكه از حرف هـايگورياگر

پي جوانني سرزمي دربارهيلت لتي بود فكرمدهيشنشي را چند روز مي بدون منظور خاصي كرد خاله مـكهي كاريعني زند،ي فقط حرف يبـزرگ هـا

نموكنند، ا. فكر را كردنيهمباًيحاال هم تقر.شدي توجه او جلب منياما ناگهان لتيحت( داندي فكر در سرش جرقه زد كه او حاال ) نداندي اگر خاله

دريگريديكه واقعاً جهان ها ا. ازآن ها بوده استيكي هست وخودش دري جوانني سرزمكي واقعاًديشابي ترتنيبه  هر جور باًيتقر. باشدييجا هم

پينيسرزم دياوهيمديشا. شودداي ممكن است آه! باشد كه واقعاً مادرش را شفا دهدگري در جهان م...و آه، مـي وقتدي دانيخوب، ديـكني شروع

چ خدياميزيبه مي چه احساسدي را دارشي آرزويلي بستن كه خدي جنگيمدي با آن ام باًيتقر.ديآي در شما به وجود كهيلي چون  خوب تر از آن است

ادي چون قبالً بارها ناام وندد؛يبپقتيبه حق ا. داشتي احساسنيچنزينيگوريد.دي شده واقعاً درست ... واقعاًديشا. را سركوب كندديامنياما نتوانست

ا.دياز آب درآ  چنيتا حاال غربيعجيزهاي همه و او انگشترهاشيپبيو اويي جهـان هـاديـبا. داشـتاريـ را در اختيي جادوي آمده بود  باشـد كـه

م و بعد مادر دوباره خوب كليگوريد. شوديجستجو كند دي به م. كنديمي باندهي فراموش كرد كه دارد در انتظار جادوگر  رفتيدستش داشت

شنيكه ناگهان صدا. كه انگشتر زرد در آن بوديبيجيتو .دي تاخت سمِ اسب

چ،يه": فكر كرديرگويد م؟ي آتش نشانني ماشست؟ي آن ن". خودش استيوا.جانياديآي كدام خانه آتش گرفته؟ خداوندا، دارد ستي الزم

دميبه شما بگو كه. كالسكه ران ننشسته بودي كس در صندلچيه. ابتدا كالسكه آمد. از او كه بوديگوري منظور  چـرخ آن در هـوا بـود،كيدرشكه

ديرو مي با تعادلگري چرخ و جادي فوق العاده تاب و با سرعت در حركت بود روي ملكهس،ي خورد و وحشتِ چارن اي ملكه ها  ستادهيـ سـقف آن

ها. بود بشيدندان مشي زده بود، چشم ها روني از دهانش مودي درخشي مانند آتش مـي بلندش مانند دمِ ستارهيو ي دنباله دار در پشت سرش تـاب

ب وردخ ميو ها.زدي رحمانه به اسب شالق و پهلوهاينيبيسوراخ و سرخ شده بود د. كف كرده بودشي اسب گشاد سووانهياسب  در خانهي وار به

ازيم روريتي متري سانتكي تاخت، و بعد شدشي پاهاي چراغ گذشت ت. بلند شدريكالسكه به و چند تكه يدنيديجادوگر با پرش. چراغ اصابت كرد

رويبا پاها. بر پشت اسبديت به موقع پر درس چي باز و در گوش اسب و به جلو خم شد چ. نجوا كرديزي اسب نشست  كـه در گـوشيزيـ ظاهراً

ا. كردن او بود وانهيدي آرام كردن او نبود، بلكه براياسب گفت برا روياسب پس از لحظه ششي پاهاي دوباره و جهيشبياههي بلند شد .دي كـشغي به

وتسر و چشم و دندان مياليا پا سم بود بكيفقط.شدي كه باال پرانده چنيمرينظي سوار كار . نگه داردي اسبني توانست خودش را در پشت

دشيپ بيگوري از آن كه نفس هاد،ياي جا  مرد چاق فراگ پوشكيد،يرسي اولي به پشت كالسكهيگريديكالسكه. افتاديگريداريبسي اتفاق

پسيپلكيو رسيبعد كالسكه. شدند ادهي از آن پلد،ي سوم ب. در آن بودندگريدسي دو ب( نفـر دوچرخـه سـوارستيـ پس از آن حدود  شترشانيـ كـه

و همه) پادو بودنديپسرها هايآمدند مشاني آن ها زنگ و هورا مدنديكشي را به صدا درآورده بودند و كلـه. زدنديو سوت يآخـر از همـه سـر

پايتيجمع هادايپ ادهيز مردم دوشاني شد كه صورت ها. كننديمحي سرخ شده بود؛ اما معلوم بود دارند تفردني از هايپنجره خي تمام خانه  اباني آن

و جلودهيباال كش اي شد م.شدداريپدشخدمتي سرپاي خدمتكاركيي در هر خانه . خواستند معركه را تماشا كننديآن ها

الرونيبي برايريپي آقانيبنيا در مي كالسكهي آمدن از البه و پا دو.زدي داغان شده دست  تا به او كمك كننـد؛ امـا چـون دنديچند نفر جلو

ازيكي مكي او را ديكيوديكشي طرف پگر،ي از طرف شاينمشي كار و مدي رفت .مدآيمرونيبي گذاشتند خودش به آرامي اگر او را به حال خود

زديگوريد نم. اندرو باشدييداديباريپيكه آن آقا حدس ببي توانست چهرهياما رو.ندي او را گيكاله بلند او و همـان جـا ريـ صورتش افتاده بود

مسيمرد چاق به جاد. وستيپتيو به جمع رونيبديدويگوريد. كرده بود مي اشاره و  انجـامرا تـانفهيوظ. آن زن است، خودش است: گفتي كرد

كندي مرواريآن رشته. من جواهر برداشتهي صدها هزار پاوند از مغازهياو به اندازه.ان پاسبديده و تـازهد،يـ دور گردنش را نگـاه  مـال مـن اسـت

د  چه بشود؟ي خواستيمگريچشمم را هم كبود كرده،

مكي ميو چشم او را طور. زن استنيهم! جناب: گفتتي جمعاني نفر از ايعجـب ضـربه. واستخي كبود كرده كه من دلم . بـودي جانانـه

! عجب خر زورهايخدا
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كنكي تكه استكيديبا: شاگرد قصاب گفتكي اي خام گاوخرجش . خوادينومي آقا، چشم كبود شده

ا: كه از همه مهم تر بود گفتيسيپل  ست؟يچي جنجال برانيآرام،

م: چاق شروع كردمرد  ...اوميگويمن به شما

دكي زدگري نفر .او زنه را واد ار كرده. درشكه فلنگو ببندهيتوي رمردهيپنينزار: داد

بريپيآقا داي كه بايي شك مشيهايو داشت كوفتگستدي اندرو بود تازه توانسته بود .دي مالي را

و گفتسيپل ا: رو كرد به او چنيآرام،  ست؟ي جنجال

.شومف ...يپومف... ومفل-

كهييداي صدانيا- تو اندرو بود مي از ا: گفتيجدي با لحنسيپل.ديرسي كاله به گوش ننيحاال وقت  موضوع اصـالً خنـدهنيا.ستي اداها

ن رو.ستيدار ؟يدي صورتت بردار، فهميآن كاله را از

دا. آن راحت تر از انجامش بود گفتن آنيبهلگريدسي تالش كرد كاله را بردارد دو پل هودهيبي اندرو مدتيياما پس از آن كه و  كاله را گرفتند

. اندرو جدا كردندييرا به زور از صورت دا

امي من، من بدجوريخدا! متشكرم، متشكرم، متشكرم: از حال رفته گفتيي اندرو با صداييدا ـ لطفاً. ضربه خورده  وانيـلكيـ نفـر بـه مـنكي

  ...يكوچك برند

مديليخادداشتيي كه دفترچهي در حالسيپلمأمور و خ بزرگ كن: آورد گفتيمرونيبي كوچكيلياد  شما مسئولايآ.ديحاال لطفاً به من توجه

د؟يآن زن جوان هست

فرچند !مواظب باش: زدندادي صدا

پلو پرسي مأمور م. عقبدي درست به موقع مـياسب آن گـاه جـادوگر اسـب را دور تـا دور. كـشتي خواست به او لگد بزند كه احتماالً او را

روچرخاند تا  و پاهاتي جمعيخودش رو به روي قرار گرفت ازي درخشان درازيجادوگر چاقو.روادهيپي اسب و داشت اسـب را  در دست داشت

ميكالسكه و داغان شده آزاد . كردي درب

ادر دني تمام گيتي در وضعدي كوشيميگوري مدت بهين نبود چون در طرف كار اصالً آسانيا. كه از آن جا بتواند جادوگر را لمس كندردي قرار  كه

و برااديزيليختي بود جمعكي نزديگوريد باي بود و رفتن به آن طرف، او بدي دور زدن هاني از هاي سم و نرده اي اسب خاي محوطـه  نـه كـه دور

م ددي اسب اطالع داشته باشياگر درباره. داشتريزي طبقهكيهاي كترلي گذشت، چون خانهيبود آنديـ بوددهيو به خصوص اگر  آن اسـب در

ميلحظه در چه حال اديدي فهمي بود، آن وقت زيگوريد. كار چه قدر دشوار بودني كه انجام  دان اسـب داشـت، امـا دنـي دربارهيادي اطالعات

رسشيها و آماده شد تا به محض ا. مناسب بدود آن طرفي لحظهدني را به هم فشرد ليحاال مرد سرخ چهره  به سر داشت راه او را بـهيگن كه كاله

ش كردهيپاسبون اون اسب منه كه زنه نشسته روش، اون هم كالسكه!يه: او گفت. سد كرده بودتي جمعيجلو . منه كه تخته پاره

ميكييكي: گفتسيپلمأمور . به نوبتيكييكي كنم،ي به نوبت؛ خواهش

چ: گفتيچ درشكه زن. درجه دار سواره نظام بودهيپدرش اسبِ.ستيني اسب عادهياون. شناسميم من اون اسبو بهتر از شماه؟ينوبت اگـه

مكي طور اونو تحرنيجوون هم بگنيبذار. افتهي كنه قتل اتفاق .رمي من اسبو

دلنياي فقط براسيپلمأمور باافتهيي خوبلي كه . خوشحال بودستدي بود كه باز هم از اسب دورتر

و با صداسيبه جاد.ر رفت قدم جلوتكييچ درشكه بگنيبب: كه نامهربان نبود گفتيي نگاه كرد پرميـ خانوم خانوما، بذار من سرشو  ادهيـو تـو

نمي خانومهيتو. شو ايو دلت مني خواد مي همه دردسر برات درست بشه، ويبري خواي خواد؟ تو و راحـت درازي بخـوري فنجون چـاهي خونه

خبعد،يبكش ميلي حالت .شهي بهتر
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سونيهمدر و گفتي موقع او دستش را به . آروم باشقيرف.يآروم، توت فرنگ: سر اسب دراز كرد

زدني نخستي گاه برا آن طنيصدا. بار جادوگر حرف و قاطع او بلندتر از تمام صداها مايسگ، دستت را از اسب شاهانه!سگ: انداختني سرد

.مي هستسي جادسيما امپراطر. بردار
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ـ نبرد در پاي تير چراغفصل  هشتم

م!سيهمپراتر! اوهو: گفتييصدا .شهياونم تو؟ حاال معلوم

.ني بفرستسي همپراتريسه فقره هورا برا: گفتيگريديصدا

او و اندكيرنگ چهره. كردندي با او همراهگريدي عده شللياما هورا تبد. كردمي تعظي جادوگر برافروخته شد اكي به و ديـو فهم خنـده شـد

م تغ. كننديدارند مسخره اش و چاقو را گرفت دست چپشرييحالت صورتش ديبعد بدون هشداركار. كرد يبه آسـان. وحشتناك استدنشي كرد كه

منيتري عاد انگاريو سبك وي كار جهان را انجام تيكي دهد، دست راستش را باال برد پيرهاي از ا. چاندي چراغ را در هم هنيبا يي جادويا كه قدرت

م و . است تكه آبنبات درازكي را چنان بشكند كه انگاري آهنيلهيمكي توانستياش را در جهان ما از دست داده بود، قدرتش را از دست نداده بود

و دوباره آن را گرفت، تابدشيسالح جد و اسب را به جلو راندي را به هوا پرتاب كرد . به آن داد

ب"نوبت من است حاال": فكر كرديگوريد انيو به سرعت از مـيبـي نرده ها به سمت اسب رفت، اگر اسب لحظه ي او مـ ستاديـاي حركـت

دنيهم. جادوگر دست بزنديتوانست به پاشنه ميگوري طور كه چكيندي ناخوشاي رفت صداي جلو و سقوط شنيزي ضربه م.دي را ي لـهيجـادوگر

رويآهن بهكالي را زمنگي بولي بازي چوبيلهيمكيود؛ مرد مثل سرپاسبان فرود آورده . افتادني به

ديكي د: گفتيگوري در كنار . او را گرفتي جلوديبايگوريزود باش

ب. بوديپال . بوددهيدورونيبد،يايبرونياوهمان لحظه كه اجازه دادند از تخت

بگ.ي با معرفت هستيليخ: گفتيگوريد با.ريمحكم دستت را به من فر. باشدادتي. زرد.ي انگشتر را بدهبيرتتديتو  نـزده ام بـهاديـو تـا مـن

.انگشتر دست نزن

پلي ضربه و . از پا در آمديگريدسي دوم وارد شد

شدتي از جمعي خشمغرش پا: بلند ب.دي بكشنيياو را كن.دياوريچند تا سنگ .ديارتش را خبر

ميي مردم تا جا شتريب مي كه چ رفتني توانستند دورتر نني كه آشكارا شجاعتريد؛ اما درشكه ترزيو كيـ آدم حاضر در آن جـا بـود نزدني مهربان

ا و و آن طرف جاخالنياسب مانده بود ميمي طرف مي آهنيلهي داد تا از بگي سر توت فرنگدي كوشي جادوگر در امان بماند؛ اما هنوز .ردي را

فرتيجمع و دي از بااليسنگ.ديكشادي دوباره هو كرد و پرطنيبعد صدا. گذشت ركشانينفيگوري سر ي ناقوسـي مانند صـداني جادوگر روشن

و صدا گوي جورشيبزرگ آمد . خوشحال استباًي تقريي بود كه

 شـهر را مثـلنيـا. نخواهد ماندي سنگ از شهرتان باقكييحت. گرفتدي جهان شما را فتح كردم، جواب رفتارتان را خواهيوقت! سرو پاهايب-

فلچ . خواهم كردني مثل براماندس،ي مثل سورلورندا،يارن، مثل

ديجادوگر با پاشنه اش لگد. قوزك جادوگر را گرفتيگوريد سرانجام و ضربه خورد به دهان از شدت درد قوزك جادوگر.يگوري به عقب زد

و خون دهانش را پر كرد. را رها كرد .لبش پاره شد

ج اندييداي صداكي نزديليخييجااز عز...بانو: لرزان آمديغيرو به صورت .ديكني دارشتنيخو...به خاطر خدا...زيخانم جوان
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شدي بار دوم پاشنهي برايگوريد و دوباره عقب زده ها. جادوگر را گرفت ميگريديآدم زمي آهنيلهي با ني سـومي برايگوريد. افتادندني به

گي پاشنهيبار دست به سو و با اراده جادوگر برد؛ پاشنه را سويرفت و به كن:زداديفري پالي محكم آن را نگه داشت !شروع

ها! آه، شكر خدا بعد، ب. اندروييداي چهره ها به جز چهرهيهمه. شده بودديو هراسان ناپدني خشمگيچهره دخياو يكي در تاريگوري گوش

.دي ناليم

آانيهذنياايآ،يوا،يوا- نمنيااي است؟ ن. توانم تحمل كنمي ختم ماجراست؟ سوء تفـاهم. من هرگز قصد نداشتم جادوگرباشم.ستيعادالنه

باريهمه اش تقص.است علدي مادرخوانده من است؛ من ا. وضع اعتراض كنمنياهي بر  دورسـتيمي قـدي خـانوادهكيـ.امي وضع جسمنيآن هم با

.ريشا

ن: بعد گفت"ي لعنت" فكر كرديگوريد بمي خواستيمما ؟يينجايايپال!يچه خرتوخر.مياوري او را

ا- . قدر هل ندهنيا. جا هستمني بله

ن: گفتيگوريد  ...كهستميمن

چشيپ اما بدِي در نورخورششاني سرهادي بگويگريدزي از آن كه بيو وقت. آمدروني گرم سبز جنگل :زداديـفري آمدنـد پـاليمروني از بركه

كنيوا پ! نگاه اريما اسب چي كترليو آقام،ي را هم با خودمان آورده و درشكه !يعجب وضع ناجور.راي را

د جادوگر پردي تا بهدي دوباره در جنگل است رنگش رساليو دوال شد تا صورتش ديم.دي اسب خدي شد مييدا. بد استيلي كه حالش ي اندرو

دايعني،ي توت فرنگيولديلرز ش اسب، سرش را تكان ايههيد، مديكشي شادمانه رايگوريدياسب از وقت. حالش بهتر استديرسيو به نظر  او

ها. بار آرام گرفتني نخستي بود برادهيد و به سرش چسبشيگوش هي بود دوباره آمد سرجادهي كه به عقب رفته بود شي از چـشم هـا جاني خودش،

چ. پاك شد و گفت را نوازشي گردن توت فرنگيدرشكه رفنيا: كرد نگ. طور بهتر استنيا.قي درست است .ريسخت

خ. كار جهان را كردنيتريعيطبي فرنگتوت تانيتركيآرام رفت كنار نزد) هم نداشتيكه تعجب( تشنه بوديليچون و پا در آن گذاشت  بركه

.آب بنوشد

و پالي هنوز پاشنهيگوريد دي جادوگر را گرفته بود هايكي.اريگوري دست چي از دست داي توت فرنگيروي درشكه و  انـدرو كـه يـي بـود

م ددي لرزيهنوز به شدت چگرِي به دست . بودزانيآوي درشكه

دي نگاهيپال و گفتيگوري به .سبزها. زود باش: انداخت

.دي اندرو نالييداد،يكشههيشيتوت فرنگ. فرورفتيكيبلكه تمام گروه در تار.دي هرگز آبش را ننوشي توت فرنگبي ترتنيابه

.مي ذره شانس آوردكي: گفتيگوريد

م؟ي آن جا شده باشكي نزدديحاال نبا: گفتي كوتاه پالي از مكثپس

با: گفتيگوريد جاديظاهراً رو.مي باشيي در .امستادهياي سفتزيچيحداقل من

م: گفتيپال هميحاال كه فكرش را ا. طورني كنم، من هم نمكير تارقدنياما چرا ايتويكني است؟ فكر نمميديپري بركه يمـستيـباي كه

م؟يديپر

ننياديشا: گفتيگوريد و ما فقط در امهي جا چارن است م؟ي شب به آن جا برگشته

ننيا: جادوگر آمديصدا .ستينزيچچيه.ستي جهان خالنيا.ستي چارن
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خو ههيشبيلي واقعاً اچيه. نبودزيچچي به نمكيآن قدر تار.ودنبي ستاره ببگريدكي توانستندي بود كه اصالً  كرد كـه انـسانينميو فرقنندي را

مشيچشم ها شايزيچشانيپاريز. بستيماي داشتي را باز نگه و سرد بود كه ولدي مسطح و. جنگـل نبـوداي شك علفيبي خاك بود هـوا سـرد

و باد نم رسينابود: خوفناك گفتيآرامشازي حاكييجادوگر با صدا.ديوزيخشك بود . استدهي من فرا

ا:ي اندرو شروع كرد به وراجييدا عزي بانود،ي حرف را نزننياوه مزي جوانِ چني من، خواهش هاني كنم نيي حرف نم.دياوري را به زبان ياوضاع

ا چ. باشديبدنيتواند به چكي؟ي نداري مرد خوب، بر حسب اتفاق با خودت بطريا،يآه درشكه . است كه من الزم دارميزي قطره آب

چيصدا بندي خوشاي آمد كه با لحني درشكه و م. آرامد،يآرام باش: باك گفتيو محكم  كـهياسـتخوان كـس.دي همه خونـسرد باشـميگويمن

كننياي برادينشكسته؟ خوب است اول از همه با چنمي خدا را شكر اگ. از حد انتظار استشيبي سقوطني كه احاال شا– گوداليتومير افتاده دي كه

زدي جد ستگاهياي براي حفارالگود ميليخ– باشدينيرزمي قطار منديآي زود بيو ما را ا! روني كشند نيـادي كـنم شـاي كه انكار نمـ–ميو اگر مرده

با–طور باشد توني باشد كه بدتر ادتانيدي خوب و آدم باالخرهيمايدري اتفاق ها ازدي نباداشتهياستهيشاياگر آدم زندگ.رديبمديبا وقتكي افتد

و اگر از من بپرسيزيچ مدي بترسد مي كارني كنم بهتري فكر . استي سرود مذهبكي گذراندن وقت كرد خواندني شود براي كه

ي جمـع آور"ياش دربـاره مراسم برداشت محصول، كه همهي شكرگذاري سرود مذهبكي درنگ شروع كرد به خواندنيب. كار را كردنياو

چييجايبرا. بود"خوب محصول ادهيي در آن نرويزي كه انگار از آغاز زمان هرگز  بود كه خوبي چندان مناسب نبود، اما سرودي سرود مذهبني بود

آيم چ. را حفظ كردن شد و بچه ها با او همراه شدندي خوبي صدايدرشكه يو جـادوگر بـا آن هـا همراهـ اندروييدا. نشاط آور بوديليخ. داشت

.نكردند

مكي احساس كرديگوريدي سرود مذهبي آخرها در بو. كشدي نفر آرنج او را سي برندياز ييدا. اندرو استييداديو لباس خوب فهمگاريو

داطياندرو با احت كشگراني او را از پي اندكيوقت.دي كنار درمردي دور شدند شدكيدنزيگوري چنان دهانش را به گوش رو اندييدا. كرد كه او قلقلكش

ب! پسرمنيبب: به نجوا گفت و اايانگشترت را به دست كن .مي جا بروني از

ا! احمق: درآمدشي داشت وصدايزيتيليخي جادوگر گوش ها اما ميفراموش كرده  توانم افكار انسان ها را بخوانم؟ پـسر را ول كـني كه من

خ اني بزنانتياگر دست به نظيتقام چنان . نشده باشددهيشنرشي از تو خواهم گرفت كه از آغاز زمان در تمام جهان ها

ميگوريد و اگر فكر پليكني افزود و پاليدي كه من چنان خوك چي هستم كه بروم جايو درشكه اييو اسب را در خني مثل يلـي جا رها كـنم

م .يكنياشتباه

خ: اندرو گفتييدا و گستاخ هست شرويليپسر كوچولو تو .ير

!سيه: گفتيچدرشكه

چيكي تار در ميزي سرانجام خ. شروع به خواندن كرده بودييصدا. افتادي داشت اتفاق ديليصدا و راينميگوري دور بود ن آ  توانست جهت

ميگاه. دهدصيتشخ مكيدرديرسي به نظر مباًي تقريگاه.ديآي زمان صدا از همه طرف زم كرد صداي تصور نت.ديآيمرونيبشانيپاريزني از

مقيعمي بم ترِ آن به قدريها زمي توانست صداي بود كه هيحت. كالم نداشت. باشدني خودِ سهيـ قابـل مقايگـريديقي موسـچي آهنگ نداشت اما با

ديي صدانيتربايز. نبود شنيگوري بود كه ز. بوددهي تا آن وقت نمبايچنان آني بود كه او خو. را تحمل كند توانست ي مـ شـش انگار اسـب هـم از آن

ش گوديكشييهاههيآمد، چون از آن ايميقدي پس از سال ها اسب درشكه بودن دوباره به آن مزرعهيي كه و در حالاميو  كـهي كره بودنش بازگشته

بسيمههيشيكسي كردن است برايسرگرم باز سواري كشد كه او را و ناگهان از آن پي دوست دارد ميمشيداي مزرعه و دارد  بـه او كـهديـآي شود

. حبه قند بدهدكي

 ست؟ينبايز! خداوندا: گفتيچدرشكه

عجكي در بعد زيگريدي بود كه صدا ناگهان با صداهانيايكي. افتادبي لحظه دو اتفاق و تعداد صداها آن قدر  شـدي بود كه نمـادي همراه شد

خي صداها با صدانيا. آن ها را شمرد انگيدنگيد. سرديصداها: باالتر از آن بوديلياول هماهنگ بود، اما گامِ آن .ي نقره
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ابيعجاتفاق بي بااليكي بود كه تارني دوم شدي سرشان ها. درنگ پر از درخشش ستاره ها يو به آراميكييكي تابستانيستاره ها مثل غروب

چي بلكه لحظه امدند،ين رونيب و لحظهنيكي جز تاريزي قبل ها– زد رونيبي نوراني بعد هزارها نقطهيبود هو سـتاري فلكي تك ستاره ها، صورت

ايها و بزرگ تر از هر ستاره ماي درخشنده تر ها. نبوديابر. در جهانِ شدكيدرديجديو صداهاديجديستاره اگـر شـما هـم مثـل. زمان شروع

ديگوريد شندي بوددهي آن ها را هم مدي بوددهيو هم مدي كردي احساس مي حتماً خود ستاره ها هستند كه و حس يعني صداني نخستدي كردي خوانند

پدقيعميهمان صدا .و وادار به خواندن كرده استداري است كه ستاره ها را

م! شكر: گفتيچدرشكه اياگر چني دانستم . بودميمي ام مرد بهتري هست، در زندگزهاي جور

زمي بر رو صدا پنكياني سطح و شدي آسمان، پس از مدتي تر بود، اما صداها روزمندانهي بلندتر و كمتر د. خواندن، كمتر  داشتيگريحاال اتفاق

و نزد. افتاديم و تازه به حركت درآمديباد.شدي افق، آسمان خاكستركيآن دورها پ. سبك و يمـ. كمرنگ تر شـد وستهيآسمان در آن منطقه آهسته

ت دتيرهيشد شكل م.ديپه ها را در مقابل آن . داديتمام مدت آن صدا به خواندن ادامه

زي زود به هاادي نور آن قدر دگريدكيي شد كه چهره چ. دندي را هايدرشكه هايو بچه ها دهان و چشم را. درخشان داشتندي باز آن ها صدا

هادندي نوشيم چي حالتشاني وچهره بهيزي داشت كه انگارصدا مآنادي را دا. آوردي ها نييدهان  بودي اش طورافهيق.ي باز بود، اما نه با شادزي اندرو

بقييكه گو ها. شده است زاني صورتش جدا وآوهي چانه اش از و زانوهادهيخمشيشانه نم.دي لرزيمشي شده بود اگـر. آمـدياو از آن صدا خوشش

تويم و از آن صدا دور شود،كيي توانست ا سوراخ موش برود ق. كار را كرده بودنيحتماً  را بهتريقي بود كه انگار آن موسي جادوگر طوري افهياما

م ها.دي فهمياز همه آن ها هاشيدهانش بسته بود، لب و مشت  آغاز شد او احساس كرده بـود تمـاميقي موسياز وقت. گره شده بودشي به هم فشرده

ن او متفاي پر شده كه با جادويي جهان از جادونيا و از آن ارومنديوت و از ا. نفرت داشتيقي موسني تر است موازآنياگر فقط  شد او تمامي متوقف

وايآن جهان م راني تمام جهان ها را ها. كرديو ذره ذره اياسب با گوش و لرزان خود م. بودستادهي رو به جلو مـنيو بـه زمـديكشيگاه خره ي پـا

پكي مثلگريد.ديكوب م درشكهري اسب . شد باور كرد كه پدرش در جنگ ها شركت داشته استينبود؛ حاال

سپي شرق آسمان طاليو از صورتي به صورتيدي از و درسـت وقتـ. رنگ دادرييتغيي به  بـهيصدا بلندتر شد تا تمام هـوا از آن بـه لـرزه درآمـد

ترنيقدرتمندتر . سرزددي شد خورشلي صدا تبدنيو باشكوه

چنيگوريد پيهارانهيوي باالديخورش. بوددهينديدي خورشني تا به حال ادي از خورشرتري چارن  شد تصوريم. جوان تر بوديكيني ما بود، اما

ميكرد در حال رسشي كه پرتوهايهنگام. خندديمي از شادديآي كه باال دني نخستي مسافران برادي به آن ها دره.د هـستنيي در چه جور جـا دندي بار

مي پهن تند بود كه روديا سواني در و خورشي آن به پيمچيپدي شرق و ها. رفتيمشي خورد و در شمال تپه تريدر جنوب كوه ها بود اما. كوتاه

و آب؛ نه  و صخره نهكيدره فقط خاك بود نهكي درخت، و دي پرهكي بوته و تـازهنيخاك چند.شدينمدهي علف  رنگ بود؛ رنگ ها تند، زنـده

ها. بود ميتا وقت رنگ بقديدي كه آدم خود خواننده را م زهايچهيو هي را فراموش ومي عظـيريش. بودريشكيخواننده.دي بخشيم جاني كرد به آدم

و درخشنده كه رو به خورش ادِيپشمالو ش. بودستادهي طلوع كرده سريدهان و حدود . متر دورتر از آن ها بودصدي به آواز گشوده بود

اديبا. جهان وحشتناك استنيا: گفتجادوگر كن.مي جا بروني زودتر از .جادو را آماده

ترنيا. من كامالً با شما موافقم بانو: اندرو گفتييدا و. استيكامالً وحش. جاستني جا نامطلوب  ... تفنگ داشتمكياگر جوان تر بودم

م! نه بابا: گفتيچدرشكه تي تونستيميكنينكنه فكر ؟ينبزري او را با

ك: گفتيپال  توانست؟يميو

پ: گفتسيجاد كن!رياحمق .جادو را آماده

زييدا كنيگوريد. هر دو بچه من را لمس كنندديبا. حتماً بانو: گفتركانهي اندرو . فوراً انگشتر رفتن به خانه را دست

. خواست بدون جادوگر از آن جا فرار كنديماو

روسيجاد پاي از فرديپرنيي اسب  آه، پس انگشتر است، آره؟:زداديو
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ايم او كسني خواست قبل از هاي كه جشي سرش را بجنباند دست ديگوريدبي را در فري دست پاليگوري ببرد، اما و مواظب:زدادي را گرفت

هر.ديباش اكياگر بكي نزدي از شما ذره امي خواهدي ما دو تا ناپددياي تر و شما تا ابد تو. مانددي جا خواهني شد  كه دارمي انگشتربميجيبله، من

و پال بب. را به خانه خواهد برديمن كن. دست من آماده است!دينيو چ( تو متأسفميبرا.ديپس فاصله تان را حفظ يو بـرا) نگاه كـردياو به درشكه

ا تا. ندارمياسب، اما چاره دا(و شما دو و ملكه نگاه كردييبه با.ديرهر دو جادوگ) اندرو .دي لذت ببرگريكديباي از زندگديپس

شو: گفتيچدرشكه . گوش كنميقي خواهم به موسيم.ديهمه ساكت

تغرايز . كردريي در آن لحظه آواز
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ـ برپايي نارنيا  فصل نهم

زمريش و عقب گام برميتهني در آن مي به جلو و آواز تازه اش را مالنيا. خواندي داشت و شادتمي آواز وير از آواز تر  بود كه با آن سـتاره هـا

و موج دار بوديي را فرا خوانده بود؛ آواديخورش هم. آرام تر شنيو مري طور كه وي راه شديم رفت الفع. خواند؛ دره از علف سبز ازي مانند بركـه

ش مختيريم رونيبريدهان ها.شديو پخش هايعلف چون موج رفت به كناره مدي تپه و در دق كوچك هاقهيت چند شـي از دامنه  كـوهبي كـم

لطيها و آن جهان جوان را هر لحظه نس. تر كردفي دور دست باال رفت مميحاال وزش مي سبك را شناني شد از وز.دي علف ها  سـبكمينسشحاال

م ميرا شناني شد از چدي نكشي طولدي علف ها پديگريديزهاي كه رو مرتفعيهابيش.شدداري در علف ها تشي تر با تكـه.شدرهي خار بوته ها

شديها و پر پشت تر در دره درست . سبز ناهموارتر

رو. كوچك خاردار بودي ساقهكي. آن ها چه هستنددي از آن ها در كنارش درست نشد نفهميكيكهي تا وقتيگوريد دهييكه ده ها شاخه از آن

و هر دو ثاني از سبزدهي پوششيو شاخه ها مي سانت چندهي شد ز.شدي متر بزرگ تر دياديحاال تعداد و بر بلي بود، وقتيگوري از آن ها دور ينـد بـه

د ح. ستنديچدي شدند او فهميگوريخود !درخت:زداديفررتيو با

نمنياي گفت، گرفتاري طور كه بعدها پال آن خي بود كه چالي گذاشتند با كنزي راحت همه دنيهم.ي را تماشا  ناچار" درخت" گفتيگوري كه

مييشد عقب بپرد، چون دا و توي اندرو دوباره به كنار او آمده بود دا. او ببردبيجي خواست دستش را فيياگر دهيا اندرو موفق هم شده بود، چندان

خنياي نداشت، براشي برايا جالي كه زبي داشت دستش را به مراي راست ببرد، " خانـهي بـه سـو"يها سبز، انگـشتري پنداشت انگشترهاي هنوز

د. هستند نميگورياما البته . خواست از دست بدهدي آن را هم

باست،يبا:زداديفرجادوگر تر.ستي عقب كس. نه، باز هم عقب . از بچه ها باشد داغان خواهم كردكيهري را كه در ده قدميمغز هر

ا او مني در تياي آهنيلهي لحظه داشت م چراغ برق كندري را كه از و آمادهيه بود در هوا تكان هي داد و  نداشتيدي كس تردچي پرتاب آن بود

خ گيليكه او ا: او گفت. كنديميري خوب هدف اي برگرديواشكي با پسركي خواهيم! طورنيكه و من را كنني به جهان خودت .ي جا رها

دا سرانجام پيي خشم و گفت روزي اندرو بر ترسش م: شد ايمدي ترديب. كار را بكنمنيا خواهميبله بانو، را. كار را بكنمني خواهم و كـامالً آن

م بس. شكل با من رفتار شده استنيزتريو نفرت انگنيبه شرم آورتر. دانميحق خودم  را كه در توان مـن بـود بـه شـماي تالش كردم احتراماتاريمن

اريبسيي به بهادياصرار كرد.دي سرقت كرد– كلمه را تكرار كنمنياديبا– سرقت محترمي جواهر فروشكينشان دهم، اما پاداش من چه بود؟ شما از

نم. كنمييرايگزاف از شما پذ و زنجياز ناهار پرتجمل حرف مي بگـوديو بگذار( كار گرو بگذارمنياي ساعتم را براري زنم؛ گرچه ناچار شدم ساعت

هيبانو، كه در خانواده درميالبته به جز پسر عمـو. گرو بردار ها عادت ندارديه كس به رفتن به مغازچي ما در مـدت). اسـتيئومـانري ادوارد كـه

حت– قابل هضمريغيخوردن آن غذا  اي كه مني در و سخن گفتن شما توج– زندي لحظه هم فكرش حالم را به هم  حاضراني نامطبوع همهه رفتار

م. را جلب كرد ديمن احساس و هرگز قادر نخواهم بود دوباره خودم را در تروكادِرو آفتابيب گراني كنم در حضور سيشما بـه پلـ. كنمي آبرو شده ام

ا   ...يشما دزد.ديحمله كرده

و گوش دادن است؛ نه حرف زدن! ارباب، ساكت باش، ساكت باشيا: گفتيچدرشكه .االن وقت تماشا كردن

خيب و براي برا زهايچيلي شك داي تماشا كردن ديدرخت. دن بود گوش شي راش بزرگ شده بود كه شاخه هـاكي بود حاالدهيديگوري كه اول

دي داشت بااليبه آرام ميگوري سر رو. خوردي تكان مستادهياي علف سبزِ خنكيآن ها اد دورتر در امتدياندك.و آالله شده بودناي بودند كه پر از گل

بيكناره ميو گل صدتوماني رزِ وحشاس،ي،ي انگورفرنگيهاچهيپگريديسودر. بودنددنيي در حال رو دهاي رود، و اسـبي آن ها را احاطه  كرد

مي علف خوشمزهيرو .ديچري تازه
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شنيا تمام بري مدت، آواز و عقب ادامه داشتيو قدم زدن و با وقارش به جلو اينكته. وقفه شني نگران كننده كي نزدي اندكري بود كه هر بار

ميقي موسيپال. آمديم تر م افتيي را هر لحظه جالب تر بي چون فكر ميقي آن موسني كرد دارد ارتباط ميو آن چه را كه رخ كهينگامه.نديبي دهد

روفيردكي اي صنوبر بر روي تپه باي پالد،يي در حدود صد متر آن طرف تر شكي احساس كرد رشد آن ها راري مجموعه نُت بمِ كشدار،كه لحظه آن

شيو هنگام. خوانده بود، ارتباط داردشيپيا و كوتاه را آغاز كرد، پالفيردري كه پدي نُتِ سبك تر  پامچـال درهـر سـو،ي گلهـاي شدن ناگهانداري از

ا. نكردي تعجبچيه شـا") به قول خودش( دارد زهايچنياي كامالً مطمئن شد كه همه،ي ناگفتني با ذوق،ي پالبي ترتنيبه ي مـ رونيـبريز سـر

شي وقت".ديآ مري به آواز مييزهايچد،ي دادي گوش مي را كه داشت ميو وقتديديشني ساخت، رد،ي كردي نگاه  موضوع چنـاننيا.ديديديما آن ها

د. نداشتدني بود كه او فرصت ترسزي انگ جانيه چيگورياما ايو درشكه شنكهي از مكي نزدي او را اندكري هر دور گام زدنِ ي عـصبي آورد كمـي تر

و دا مشي اندرو دندانهاييبودند مشي خورد، اما زانوهاي به هم نمدي لرزي چنان . توانست فرار كندي كه

و سنگي همچنان در حال خواندن، داشت با گامريش. رفتريشي جادوگر جسورانه به سو ناگهان مني آهسته ها. آمدي جلو فقط دوازده متر با آن

ومشيجادوگر بازو. فاصله داشت شي آهنيلهي را باال برد .ري را پرت كرد به سر

نم)سيوبخصوص جاد(كسچيه شنيبلهيم. كرديدر آن فاصله خطا رو. فرود آمدري دو چشم و با صدا  جلـوترريش. علف ها افتاديبرگشت

ها. آمد نميقدم و نه تندتر؛ حتي او نه آهسته تر از قبل شد ها.ه را حس كرده باشد ضربي شد گفت كه هـيگرچه پنجه  نداشـت،يي صـداچي نـرمش

زيلرزش زم مرين را . شد حس كردي وزن او

دوديكشغيج جادوگر م:ديو رشي اندرو برگشت كه همان كار را بكند، پـاييدا.شددي درخت ها از نظر ناپدانيدر چند لحظه او در ياشهيـ بـه

توريگ و با صورت افتاد سويوچكك باريجوي كرد نم. بودي رود جاري كه به مـيحت. توانستند تكان بخورنديبچه ها ي مطمـئن نبودنـد كـه دلـشان

 آن ها عبـوركيآن قدر از نزد.دنيغري خواندن، نه برايدهان سرخ بزرگش باز بود، اما باز برا. به آن ها نكردي توجهچيهريش. بكنندي حركت اهدخو

م بهيكرد كه دالي توانستند م. ست بزنند او و به آن ها نگاه كند، اما به نحو عج دندي ترسيسخت ميبي كه برگردد شي هم دلشان ر به آن هـاي خواست

بيدني نادريشي انگار برايول. ندازديبينگاه و چند قدم جلوتر رفت، برگشت، دوباره از مقابل آن هـاي از جلوريشيوقت. بو بودنديو  آن ها گذشت

و گام زد سوعبور كرد . شرق را ادامه دادين به

و تف كردن بلند شد، او گفتييدا شد،يگوريد: اندرو در حال اخ شمي از شرّ آن زن خالص و. رفته اسـتي وحشريو دسـتت را بـده بـه مـن

كنيفور . انگشتر را دستت

و گفتيگوريد ن: از او دور شد مننياايب. از او دور بمانيپال.ايجلو به. جا كنار م حاال دايتو هشدار نكي اندرو،يي دهم  وگرنهاي قدم جلوتر

شدديناپد . خواهم

م: اندرو گفتييدا بيتو پسر كوچولو. انجام بدهنديگويآن چه به تو و .ي هستيتي تربي فوق العاده سركش

م. شودينم: گفتيگوريد ببمي بمانمي خواهيما م. افتديمي چه اتفاقمينيو ميگمان هاي خواهي كردم تو يخوشت نمـ.ي بدانگريدي از جهان

اديآ ؟ي جا هستني كه حاال

حييدا ب: گفترتي اندرو با ا!ديايخوشم و وضع من نگاه كن، تازه جلني بهترنيتو فقط به سر و . من بوديقهي كت

ريب و ازدي او اسف بار بود؛ چون البته هر چه خوش لباس تر باشختي شك سر بي كالسكهكي پس از آن كه ديو افتادديديخزروني داغان شده

مباريجوكييتو . شودي گل آلود ظاهرتان بدتر

ترنياميگوينم: اندرو افزودييدا نني جا جالب شا.ستي جا بدياما اگر جوان تر بودم، خوب . جـانيـااورميـ بتوانم اول چند جوان سـرزنده را

رايهاي از آن شكارچيكي ايم. بزرگ و هوا دلپذ. ساختيزيچني سرزمني شود از چن. استريآب طياگـر شـرا ... اگـر.امدهيـنديي هوانيهرگز

امساعد مفي هوا براني تر بود، مطمئنم .مي تفنگ داشتكياگر فقط. بوددي من

م. لعنت به تفنگ: گفتيچدرشكه ببيفكر بيعقل آن اسب از عقل بعض.نهاي را قشو كنمي توانم توت فرنگيمنمي كنم بروم . استشتري آدم ها

ميي شوشويو شروع كرد به در آوردنن صداي رفت سراغ توت فرنگاو . آورندي كه مهترها در
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م:دي پرسيگوريد شيكنيتو هنوز فكر مري آن مي را . نداديتي آهن اهميلهي شود با تفنگ كشت؟ او اصالً به

.ارش شجاعانه بودك. استي دختر جسورشي خطاهايآن زن با همه: اندرو گفتييدا

هادي را به هم مالشي دست ها او م. را به صدا در آوردشيو انگشت چهيانگار دوباره داشت فراموش  كرد جادوگر هر وقت واقعاً حضور داشت

م . ترسانديقدر او را

رذ: گفتيپال  به جادوگر رسانده بود؟يمگر او چه آزار. بودياالنهيكار

چ،يه: گفتيگوريد  ست؟ي آن

خاو چزي به جلو زد. كندي بررسي چند متري را در فاصلهيزي برداشت تا كنايب،يپال: او صدا ! نگاه

منياي آمد، نه براي اندرو با پالييدا ببي كه او هم مند؛ي خواست شاكي خواست نزدي بلكه چون آني شانس ربودن انگشترهادي بچه ها باشد، تا

دياما هنگام. ها را داشته باشد ميگوريددي كه حتي دارد به چه نگاه قضي كند شدهي او هم به چ. عالقه مند و كاملزيآن ر چـراغيتكي مدل كوچك

مكيبود، حدود ضخي متر ارتفاع داشت، اما همان طور كه آن ها به آن نگاه و حق.شديممي كردند به تناسب دراز مقتيدر ي داشت مثل درخت رشد

.كرد

ه: گفتيگوريد . روشن استيعنيست زنده هم

ساي كوچك فانوس آن را دشوارمي شعلهدنيددي بود؛ گرچه البته درخشش خورشنيچنوواقعاً ميروياهي كرد؛ مگر آنكه . افتادي آن

زييدا بس: لب گفتري اندرو چنيحت. جالباريجالب، نميي جادوني من هم خواب چمي هستيما در جهان.دميدي را  راغرچـيتي حتـز،ي كه همه

م ميزنده م. كندي شود ورشد تيدلم د؟يرويمي چراغ ازچه نوع بذرري خواهد بدانم

ن: گفتيگوريد جا؟يستيمتوجه ميي آن جا همان م) درخانه كند رچراغي كه او ازتيالهيم( افتادي آهنيلهي است كه زملهيآن  فرو رفـتني در

ت منيايگوريديبته حاال چندان هم نهال نبود، وقتال.( چراغ باال آمده استريو حاال به شكل نهال تي حرف را دريـ زد،  شـدهيگـوري چـراغ هـم قـدِ

هاييدا.)بود همشي اندرو دست خ:و گفتدي به هم مالشهي را محكم تر از خرهيخودش است، هورهي كننده، . دندي من خنديآن ها به جادو! كننده، هو،

م ديآن خواهر احمق من فكر چي ام، حاال چه خواهند گفت؟ من جهان وانهي كند من اي در آن پـر از زنـدگزيـ كشف كـرده ام كـه هـر . سـتو رشـد

م ستفيكر اسهي در مقاكاياما امر. زنندي كلمب، حاالاز كلمب حرف چني با چنـد تكـه آهـن. اسـتانيـپايبني سرزمنياي امكانات تجارست؟ي جا

ب  مايي جنگيوار قطار، كشت دفن كن تا به شكل موتور نونَنجا،يا اوريقراضه مي خرجچيه. خواهد رشد كندي هرچه دلت آي ندارد، ومن ران توانم  هـا

شدونريليم. در انگلستان بفروشممتيقنيبه باالتر هم!و تازه آب وهوا را بگو. خواهم منيمن بي حاال احساس  تـوانميمـ. سال جوان تـرمستي كنم

ا شگاهي آساكي. اداره كنمي استراحتگاه تابستانكي جا را مثلنيا به. هزار تا درآمد داشته باشدستيبي تواند ساليم نجاي خوب در البته ناچارم رازم را

انياول.ميچند نفر بگو . است كه آن جانور را بكشمني كار

. فكرت فقط كشتن است،يتو درست مثل جادوگر: گفتيپال

روييدا ا. خودمو اما: شادمانه ادامه داديياي اندرو در مي جا زندگنياگر  آدم شـصت سـالهيوقتـ. خواهم داشتي داند چه عمر طوالني كنم خدا

ا خنياست ايتعجب. داردتي اهميلي نكته پكييحتني سرزمني ندارد اگر در !ي جواننيسرزم! استزيشگفت انگ. نشومرتري روز هم

م!ي جواننيسرزم!آه:زداديفريگوريد  است؟ي جواننياً سرزم جا واقعنيايكنيفكر

لتادشي البته چون امي به خانمي آمد خاله و آن . دوباره به سراغش آمدنيريشدي كه انگور آورده بود چه گفت

مييدا: گفتاو چنيايكني اندرو، فكر  باشد كه مادر را شفا دهد؟يزي جا

چ: اندرو گفتييدا مياز ننيا؟يزني حرف ماما همان.ستي جا كه داروخانه  ... گفتمي طور كه داشتم
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ن: گفتي با تنديگوريد م.يستيتو اصالً به فكر او چ.ي كردم به فكر او هم باشيفكر و مادر من استزيگذشته از همه خوب مهم. او خواهر تو

ش.ستين . تواند به من كمك كنديمد،ي خواهم پرسريمن از خود

و با چاالكاو و بعد به دنبال او راه افتاديا لحظهيپال. به راه افتادي برگشت . منتظر شد

كن!يه: اندرو گفتييدا د! برگرد! صبر ! شدهوانهيپسره

او نمي كافي با فاصله زي خواست از انگشترهاي پشت سر بچه ها راه افتاد، چون نمادي سبز و شي دور شود . شـودكيـ چندان نزدري خواست به

اديرس جنگليهي به حاشيگوريدقهيپس از چند دق مريش. ستاديو در آن جا د. خواندي هنوز آواز تغگرياما حاال بار بريي آواز و  بـه آن شتري كرده بود

م خهيشبمييگويچه ما به آن نوا منيا.تري وحشيلي شده بود، اما پردنيدولي نوا بدنيو ماديـفرليـم. كـردي مـ داريو باالرفتن را در آدم ليـ زدن،

آهيهجوم به بق هاو در رادني جنگايغوش گرفتن آن و سرخ كرديگوريدي نوا چهرهنيا. با آن ها ريحت. را برافروخته يي انـدرو اثرهـا يـيدايو بر

د و جسور: كه او گفتديشنيگوريگذاشت، چون ولفيح. است آقايچه دخترِ پردل خنيـاي با همـهي كه اخالقش بد است، ييبـايزيلـي هـا زن

خ . استييبايزيلياست؛ زن

ااما هني با آن چه با آن سرزمسهي دو انسان كرد در مقاني آن چه نوا با . بودچي كرد

ادي توانيمايآ زمي پهنه كني علف زارني از تودي را مجسم اي قوري كه مثل آبِ چي برافي توصني واقعاً بهترني حباب دار شود؟ كهيزي آن  بود

زم. در آن جا رخ داد پنيدر هر سو م علف زار ميف و باال  مـوش كـور،ي تپهي ها به اندازهي ها متفاوت بود، بعضي برجستگياندازه. آمدي كرد

و دو تا هم به اندازهكيي ها به بزرگيبعض بزهيو خاكردنديو باد كردند تا ترك دندي ها جنبيبرجستگ. كلبهكيي بشكه، و از خـتيررونيـ از آن ها

بكييهر برجستگ ب. آمد روني جانور م رونيموش كورها همانطور كر.دينيبي آمدند كه در انگلستان و همانطور كه دندسگها تا سرشان آزاد شد پارس

بديادهيد مني سوراخ كوچك پرچكي آمدن از روني موقع و پا و پا زدندي دست . زنند، دست

ديتماشا هايدني گوزنها از همه بق آمد رونيب شاني تر بود، چون البته ابتدا شاخ دي بدنشان؛ طوريهيومدت ها بعد  اول تـصور كـرديگـوري كه

بكيقورباغه ها كه همه نزد. درخت هستند و قورقور بلند رفتند تو روني رودخانه از خاك و ببرهـا.آبي آمدند، فوراً با تاالپ تاالپ نيـاوپلنگ هـا

د و در مقابل اجور جانورها فوراً نشستند تا خاك را از پشت خود بتكانند هاستادنديرخت ها تشاني جلوي تا چنگال ازيبـاران. كنندزي را  از پرنـده هـا

بانيم و جوش درآمدند.ختير روني درخت ها رو. پروانه ها به جنب نميزنبورها چنان ا سـتند خواي گل ها دست به كار شدند كه انگار راي لحظـه

تر. تلف كنند تري لحظه، هنگامنياما باشكوه زميبرجستگني بود كه بزرگ خمدي از هم پاشي كوچكي لرزهني مانند و ده،يو پشتِ  سر بزرگِ پر عقل

ايچهار پا چي خمره و پر د. آمدرونيبليفكيو چروكني شكل شگريحاال شنري آواز  قو قـو،ي بغو، قوقولبغ قارقار،ي شد؛ صدايمدهي به زحمت

ش مهه،يعرعر، و صداو،يومي عوعو، واق واق، . همه جا را پر كرده بودليفي بع بع

نمريشي گرچه صدايگوريد مد،يشني را نمريش.ديدي اما آن را و چنان درخشان بود كه او جـانوران. توانست چشم از آن برداردي چنان بزرگ

شگريد د. دندي ترسينمري از شنيي سم چهارپاي صدايگوريدر واقع در همان لحظه ادي را از پشت سر اسيو لحظه پ بعد اورتمهي درشكهريب ز زنان

د و به جانوران ( وستيپگريكنار او گذشت نيمعلوم بود هوا برا. گريديتوت فرنگ. اندرو خوب بوده استييداي همان قدر خوب بوده كه برازي او

پ مشيپاها. نبود كه در لندن بودياچارهيبريآن اسب مي را بلند و سرش را باال ب) گرفتي كرد شني نخسبيراو حاال م. كامالً ساكت بودري بار انيدر

م و گاهيجانوران مكي رفت نزديمي گشت تاكيو هر بار نزدشهيهم( ستادياي دو تا از آن ها ب) دو بينيو با ميني خود او. كـردي آن ها را لمس

ميدو تا سگ آب هااني را در م،يآبي تمام سگ واني دو ببر در و گوزنكي تمام ببرها دركي نر بقانيم گوزن ماده را و راهي تمام گوزن ها لمس كرد

هيبه بعض. نه ها. نداشتي كارچي انواع جانوران بيياما جفت و بـه دنبـال او بـه راه افتادنـدي كه لمس كرد  درنگ از همنوعان خود جـدا شـدند

ش دريو تمام جانوران ستادياريسرانجام اي بزرگرهيدا كه آن ها را لمس كرده بود د. ستادندي دور او شگريجانوران  لمسـشان نكـرده بـود پراكنـدهري كه

و صدا و سر شيادهيجانوران برگز. كم كم در دوردست ها گم شد شانيشدند اري كه به دور شـنكي حلقه زده بودند  چـشمري در سـكوت مطلـق بـه

مي تكانيجانوران گربه سان گاه. دوخته بودند ا دادني به دم خود هنيد اما به جز و اگر صدايگريدحركتچي حركت  آب به گوشانيجري نداشتند

شدي بار در آن روز سكوتني نخستي توان گفت كه برايمديرسينم د. مطلق برقرار موانهيديگوريقلب مـديـتپي وار چي؛ او اري بـسيزيـ دانـست

مموضوع مادرش را فراموش نكرده بود، اما. در حال انجام استيجد حتي خوب نمي دانست چني به خاطر مادرش . شوديزيچني تواند مزاحم
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نمريش خي كه هرگز پلك گورهي زد چنان به جانوران ميي شده بود كه و به تدري با نگاهش  در جانوران آغـازيرييتغجي خواهد آن ها را بسوزاند

و موش كور ها درشت تر شدند، جانيجانورها. شد خ كوچك تر مثل خرگوش ها م– بزرگيليوران تردي داني كه ي انـدك– بـودليـفنـشاني بزرگ

روياريبس. شدندتركوچك  سـختيي كه گـوي نگه داشته بودند؛ طوريوركي آن ها سرشان را شتريب. خود نشسته بودندي پشتي پاهاي از جانوران

بيي دهانش را گشود اما صداريش. بفهمند دندي كوشيم بيت نفس او داشامد،ينروني از آن و بلند را نسنيا. داديمروني گرم رديمي نفس مانند يفـي كه

ها. درخت را تاب دهد، جانوران را به نوسان درآورد سوي بااليستاره ها در دوردست آبي پردهي سر؛ در آن مـي آسمان  كـردي كه آن هـا را پنهـان

و دشواريينوا. دوباره خواندند و سرد ا. ناب كس( مچون آتشهعيسريآن گاه جرقه شـاياز آسمان) را نسوزانديكه وت متـصاعد گـشري از خود

عم. قطره قطره خون در بدن بچه ها منجمد شد شنيي صدانيتريو وحشنيترقيسپس : بودند برخاستدهي كه تا آن زمان

ها. سخن بگو.كنشهياند. شو، عشق بورزداريبا؛ي نارنا،ي نارنا،ي نارن- ها. جانوران سخن گو باش. روان باشيدرخت . باشي ملكوتيآب
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گريديايو قضاي شوخني اول- دهم فصل

پ. بودريشي البته صدا صدا مشيبچه ها از مدت ها اد؛ي تواند سخن بگوي احساس كرده بودند كه او  شانيـ گفـت برا رسـخنيشي حال وقتني با

و دلپذيتكان . بودري وحشتناك

غربيعجي درخت ها مردمانانيازم هااني جلو آمدند، خدابيو و ساتيو الهه ن ها از.و كوتوله ها با آن هـا همـراه بودنـد رهاي جنگل كه فا

پريرودخانه خدا و ارونيبايدراني رود و تمام و پرندگان با صـداهاني آمدند و تمام جانوران چهارپا و كوتـاهي ها و بلنـد ايـو فـتكلايـ گونـاگون

ممي شنويم. زنده باد اصالن:نازكشان پاسخ دادند ب.ميكنيو اطاعت م.ميداريما م.مي ورزيما عشق م.ميشي انديما م.مييگويما سخن .مي دانيما

خ:و كنجكاو گفتي تو دماغييصدا .مي دانينميلياما ما هنوز

چنياو مي صدا واقعاً بچه ها را از جا پراند، چون اسب درشكه .زدي بود كه داشت حرف

. از آن ها بود كه انتخاب شد تا جانور سخنگو باشديكيخوشحالم! مهربانريپيتوت فرنگ: گفتيلچا

چو اي درشكه هم! عجب: بود گفتستادهي كه حاال كناربچه ها ايمشهيمن . با شعورهيليخوانيحني گفتم كه

ميا:و شاد اصالن بلند شد رومندينيصدا ا.مدهي موجودات، من خودتان را به شما مشهيهمي را برااي نارنني سرزمنيمن مـن. دهـمي به شما

م موهيجنگل ها و رودها را به شما م. دهمي ها ميمن ستاره ها را به شما و من خودم را به شما ا. دهمي دهم كهيجانوران زبان بسته دهيبرنگز را هم

م دديمانند آن ها رفتار نكناما.ديو دوستشان بدارديبا آن ها مهربان باش. دهميام به شما زدي جانوران سخنگو نخواهگري وگرنه مراي بود، آناني شما از

ادهيها برگز مدي شده مدي توانيو .دي نكننيد؛چني آن ها بازگرداني به

چن: گفتندهمه .ميكنينمنيچنم،يكنينمنينه اصالن

! فكرش را نكن: بلند افزودي پررو با صداي زاغچهكي اما

پ وهمه اشي درست نت. ساكت شده بودنددي را بگوني از آن كه زاغچه و كـامالً آشـكار گفتـه شـد، شـاي حرف زاغچه در سكوتجهيدر دي محض

اديمتوجه شده باش درني كه مي مهمانكي وضع مثالً مـيزاغچه آن قدر دستپاچه شد كه سرش را مثـل وقتـ. تواند ناراحت كننده باشدي چقدر ي كـه

بايزديخواب ديهمه. لش پنهان كردر غربيعجي شروع كردند به صداهاگري جانوران و دنشاني خنديو گوناگون درآوردن كه در واقع صدابيو  بود

ه اچيالبته سع. استدهي صداها را نشنني كس در جهان ما تا به حال بگي كردند جلويابتدا ـ بخند: اما اصالن گفـت رندي خنده شان را ياديو نترسـدي

د. وداتموج بگريحاال كه و ني گنگ نديستي شعور مي چون شوخد،ي باشيجدشهيهمستي الزم .ديآي هم مثل عدالت با كالم

و چنان بگو بخندبي ترتنيا به دري همه خنده شان را سردادند واي راه افتاد كه خود زاغچه هم دوباره دل به و رفـت رو سـر اسـب درشـكه  زد

ب هانينشست مكهيو درحالشي گوش آي شوخنياول! اصالن! اصالن: زد گفتيبال بال  به همه خواهند گفـت كـه مـنشهيهماي را من ساخته ام؟

 را ساخته ام؟يشوخنياول

اي شوخنيتو اول. نه، دوست كوچولو: گفتريش اي شوخنيتو فقط اول.ي را نساخته .ي بوده

ب بعد و آن قدر بلند دندي خند شتري همه رودي خند اما زاغچه ناراحت نشد و از و زاغچه تعادلش را از دست داد  سـريك اسب سرش را تكان داد

پ زمشياسب افتاد، اما ( آمد بال داردادشي برسدني از آن كه به ) داشتي تازگشيبال ها هنوز برا. .
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بانيايكار بعد. به وجود آمده استايو حاال نارن: گفتاصالن چاي برادي است كه ا امن نگه داشتن آن  از شما را مشاوريمن بعض.ميشينديبيره

م رئنيادييايب. كنميخود و تو خداسي جا نزد من سي كوتوله و شما هر دو كالغ و جغد نر و تو درخت بلوط فاهي رود  گـريدكيـابديبا.نرليو تو

ا.ميگفتگو كن بنيچون گرچه از عمر نمشترازي جهان  كه او نـاميموجودات. رحم پا به درون آن گذاشته استيبيسي گذرد، هم اكنون ابلي پنج ساعت

و او با آن ها به سو و گفتن حرف هـاهيبق. شرق بازگشتيبرده بود جلو رفتند ايي همه شروع كردند به حرف زدن چـ":ليـقبنيـ از  واردي گفـت

وبس،ي دبلكي نه نگفت"،" ست؟يچسي دبل"،"س؟ي دِبلكيجهان شده؟ چخو"،".سي گفت " هست؟يب، حاال

بان،يبب: گفتي به پاليگوريد اودي من با. بروم)ريشيعنياصالن،( به دنبال . با او حرف بزنمديمن

م: گفتيپال . من كه جرأت ندارمم؟ي توانيميكنيفكر

كس. من ناچارم، به خاطر مادرم: گفتيگوريد چياگر بس به من بدهد كه حال مادرم را خوب كنديزي بتواند و .، آن كس او هست

 خواهم چنـد كلمـه بـايم. به ما حمله كننگريديگمون نكنم آن جونورها. من نگاهاشو دوست دارم. من هم با تو هستم: گفتيچ درشكه

. حرف بزنمريپيتوت فرنگ

سهو ماي– آن ها دالورانهي هر سو– توانستند دالورانهي تا آن جا كه موجودات چنان سرگرم حرف زدن. به راه افتادند جانورانيي گردهماي به

چ و درشكه حتدندي آن ها نرسكي به نزديو دوست شدن با هم بودند كه تا بچه ها و لرييداي صداي متوجه آن سه انسان نشدند يتوزان اندرو را كه

ايهانيپوت و با صداستادهي دكمه دارش آن دورها اي بود و خفه نيماديفري آهسته :دنديشن زد،

ميوقت! برگرد!يگوريد- بنديگوي به تو نم. برگردي معطلي برگرد، .ي قدم جلوتر بروكي دهميمن اجازه

مي هنگامسرانجام كشاني كه درست در خدندي جانوران قرار گرفتند، جانوران دست از حرف زدن . شدندرهيو به آن ها

آبسرانجام ا: نر گفتي سگ  هستند؟يچهانيخوب؟ به نام اصالن،

م: خفه شروع به سخن گفتن كردباًي تقريي با صدايگوريد  ... كنميخواهش

عق: گفتخرگوش ايدهيبه . بزرگ اندي جور كاهوكيهاني من

ن: شتابزده گفتيپال ن.ميستينه، نم.ميستيواقعاً .مي خوريما اصالً به درد خوردن

م! عجب: كور گفتموش ك. توانند حرف بزننديآن ها  سخنگو خبر داشت؟ي از كاهويتا حاال

. دوم باشندي آن ها شوخديشا: گفتزاغچه

تميپلنگ ازي كه مشغول اي كردن صورتش بود، لحظه چ. ستنديني اولياگر هم باشند به خوب:دي كار برداشت تا بگوني دست از زيـ دست كم مـن

نميخنده دار .نميبي در آن ها

خمبعد تمديكشازهي پلنگ . كردن صورتش ادامه دادزيو به

م: گفتيگوريد خ. كنميآه، خواهش شيم. عجله دارميليمن ببري خواهم .نمي را

ا در چني تمام مـ،يميقدقيرف،يه: او گفت.و حاال افتادفتديبي كرده بود چشمش به چشم توت فرنگيسعي مدت درشكه ،ي شناسـي تـو منـو

م واي خواينكنه بگيسي آن جا نميو ؟يشناسي منو

چ: دندي صدا پرسنيچند چزيآن مي از  زند، اسب؟ي حرف

نمديراستش را بخواه: آهسته گفتيليخي فرنگ توت م. دانمي من درست بيفكر خ شتري كنم چي دربارهيلي ما هنوز امـا بـه.مي دانينمزي همه

شب  چهينظرم قبالً دزي آن جاياحساس. باشمدهي را امي زندگيگريدي دارم كه قبالً اميگريدزيچاي–كرده ا– بوده قهيدقچند كه اصالنني قبل از

بي همهشيپي خ. كندداري ما را از خواب و بر هم است؛ مثليليهمه اش چ. خوابكي در هم اييزهاياما . سه تا در خواب بودندني مثل
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نم؟يچ: گفتيچ درشكه مي نوالهتيبراي خسته بودي منو كه غروب به غروب وقت؟ي شناسي منو يمـتي آوردم؟ منو كه خـوب قـشوي داغ

ه ميتوي رفت وقتينمادمي وقتچيكردم؟ منو كه . از تو انتظار نداشتمگهيدنويايتوت فرنگ. پتو بندازمتيرويستادياي سرما

تو. بگذار فكر كنم. بله بگذار فكر كنم.ديآيم ادميكم كم دارد: متفكرانه گفت اسب سوزيچكيبله ماهيحشتناك راي بستي پشت من و بعد من

ميزديم و هرچه چدميدوي تا بدوم ماهيسزي باز هم آن و تلق به دنبال من . آمدي تلق

بميما ناچار بود!نيبب: گفتيچ درشكه و. نان تو هم مثل نان من بود.مياوري نان در و نواله و علف و شالق نبود، اصطبل  هم والفياگه كار نبود

ا. كار نبوددر لبنيمگه نه و بالم باز بود هنويا،يزديموالفيبهي كه هر وقت دست نمچي كه . تونه انكار كنهي كس

و گفتشي گوش ها اسب چ والف؟ي: را جنباند آنييزهاي بله ب.ديآيم ادمي از ب شتريبله هم.ديـآيم ادمي شتريو مـيي جـاشهيـ تـو ي آن پـشت

ميو من در جلوينشست چدم،يدوي تو و آن مي دانم كه همهيم.دميكشي راماهيسزيو تو . كردمي كار را من

م: گفتيچ درشكه و صندل،يگيدرست و گرما مال تو بود مني تابستون كار نم. خنك مال  تـو خودتـوي وقتق؟يرفيگياما چرا زمستون رو

م مخي كه مثلييو من اون باال با پاهاي داشتيگرم نگه م نشستمي بود كَنده بـيو دماغم از زور باد و دستام اون قدر مـي شد؟  شـد كـه بـهي حـس

مافسارزحمت . داشتمي را نگه

بينيسرزم: گفتي فرنگتوت و .علف نبود همه اش سنگ بود. رحم بودي سخت

رفنيا: گفتيچ درشكه هم. بودي سختيايدن! درستهق،ي هم درسته ن چهارپي گفتم اون سنگفرشا برايمشهيمن هم.ستيا خوب . گـهيدنهيلندن

ب مني بوديي اسب روستاهيتو. اومدي از تو از اون جا خوشم نم شتريمن هم تو،يي مرد روستاهيو مي در ده خودم جاي گروه كُر هي خوندم اما، اون

. هم درآمد نداشتميپاپاس

م: گفتيگوريد م. كنميآه، خواهش بينم. كنميخواهش مريشم؟يفتي شود راه و دورتر م. شوديدارد دورتر اويو من  خواهم حتماًِ حتماً با

.حرف بزنم

بايتوي مرد جوون حرفنيا،يگوش كن توت فرنگ: گفتيچ درشكه ش هست كه شدي كله مري اونو با مـوني در يگـي بذاره، همون كه بهش

خ( اون پشت تو سوار بشهيچه طوره بذار. اصالن منياي با مهربونيليكه البته و دختـر.ريشـشيپـيو تو با تاخـت اونـو ببـر) كنهي كارو و مـن

م .مييآيكوچولو هم دنبال شما

منيعني.ديآيمادمي آه،حاال؟يسوار: گفتي فرنگ توت خي از دوپاهايكيديآيمادمي. نشستن پشت پيلي كوچولو مـنيـاشي وقت ي كـار را

ها. كرد سفياو حبه و او خوشمدي چهارگوش سفت م. داشتيزه هايمزه. داديكه به من شي اوه عال- آن . تر از علفنيري بود؛

.اونا قند بوده. آها: گفتيچدرشكه

م: التماس كرديگوريد پ،ي كنم، توت فرنگيخواهش و من را ببر . اصالنشي اجازه بده سوار تو بشوم

عكييبه هر حال برا. خوب: گفتاسب شويبي بار ، سوار . ندارد

مايب.زيعزريپيتوت فرنگ: گفتيچدرشكه .رميگي جوونك، من برات قالب

خي پشت توت فرنگي به زوديگوريد و : گفتيگوريد. كرده بودي خودش سواري تاتوي هم راحت، چون قبالً بر پشت برهنهيلي قرار گرفت

.يحاال بجنب، توت فرنگ

خوكيبه گمانم بر حسب اتفاق: گفتاسب سفيراك تكه از آن و ؟ي با خودت نداشته باشدي سفت

.متأسفم كه ندارم.نه: گفتيگوريد

ا: گفتي فرنگتوت .ستينيخوب، چاره
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مكيدر آن لحظه. رفتندو خديكشي سگ بولداگ بزرگ كه به شدت بو كن: شده بود، گفترهيو اگريديكيد،ينگاه عجني از آنبيـ موجودات

ز نريجا كنار رودخانه،  ست؟ي درخت ها

داي همه بعد و ديي جانوران به آن طرف نگاه كردند بدندي اندرو را مي كه هااني حركت در و ام ستادهياي صد توماني گل د دواريـ بـود دهيـ بـود

پمي برودييايب: صدا گفتندنيچند. نشود .ميكنشيدايو

دي سو توت فرنگكيدري وقتبي ترتنيا به چيو پال( تاختيميگوري به سرعت با مادهيپيو درشكه  جانوران شتريب) رفتندي به دنبالشان

و صداها و خُرخُر و پارس و اشتيبا غرش سواقي جورواجور شاد با عالقه دوييداي به .دندي اندرو

داميو شرح بدهمي به عقب برگرديكمديباحاال چيريآن صحنه اصالً همان تاث. اندرو چگونه بوديي كه تمام آن صحنه از نگاه ي را كه بر درشكه

م. اندرو نداشتييو بچه ها داشت بر دا مدينيبيچون آن چه را كه جاي بستگيليخدي شنويو ايي دارد به  دارد بـهي بـستگنيو همچن.دياستادهي كه

.دي باشي كه چه جور آدمنيا

پدي وقت از دا داري جانوران بيي شده بودند مشهي اندرو مدام در ميته حسابالب. رفتي عقب تر ا. كردي آن ها را تماشا كهياما واقعاً عالقه  نداشت

م ميآن ها چه مي كنند فقط نگاه و مواظب بود كه به او حمله ن.نهاي كنندي كرد خزياو  نكـرد كـه توجـهاو. به عمل توجه داشـتيلي مانند جادوگر

چ.دي جفت برگزكياصالن از هر نوع جانور ديزيتنها دفكايدي را كه مـي جانور خطرناك وحشي مشتدهير كرد آن را وي بود كه آن جا پرسه  زدنـد

ح بقرتيتمام مدت در شيهي بود كه نمري جانوران چرا از . كنندي بزرگ فرار

رسي كه لحظهيهنگام دلدي بزرگ فرا پـريشيوقت. جالب متوجه موضوع نشديليو جانوران به سخن درآمدند، او بنا به هنـوز كـهشي مدت هـا

داكيتار خي كه آن صدا نوعدي اندرو فهميي بود، ابتدا شروع به خواندن كرد، و از آن آواز ـ آن آواز او را وادار به اند. بدش آمديلي آواز است ودنيشي

چ نميمييزهاياحساس كردن بي كرد كه ددي خورشيبعد وقت. آن ها را حس كندايشديندي خواست به آن ها و او ـ ازه خـوانآوديـ باال آمد ريشـكي

شديكوش)ريشكيفقط:و به خودش گفت( است نمري به خود بقبوالند كه غري آواز و هرگز آواز نخوانده است، فقط ريشـهرمثل. استدهي خواند

مايگريد . در باغ وحش جهانِ

نم": با خودش فكر كرد او با. تواند آواز خوانده باشدي البته كه واقعاً شنيك.ه باشمشدياالتيخديمن شـدهي تا حاال و هـر" آواز بخوانـد؟ري كه

ش زي طوالنريچه آواز و داباتري تر بيي شد، نميي خودش را قانع كند كه صدادي كوششتري اندرو و بدبختي جز غرش  تـر كـردنِق در احميسعيِ شنود

خنياشيخو ميلي است كه نييدا.ديشوي وقت ها موفق شدزي اندرو ط. موفق چدي نكشيولچندان نميزي كه از آواز اصالن پسديشني جز غرش و

ميحتياز مدت نمي اگر چي خواست و هنگاميزي توانست جز غرش شي بشنود هـييدا"!شوداريبا،ي نارن": گفتري كه سرانجام اچي انـدرو ي كلمـه

شني فقط صداد؛ينشن شيهنگام.دي غُرغُر داري كه جانوران در پاسخ به و زوزه شـني اندرو فقط صدايي حرف زدند، يو وقتـدي پارس، خُرخُر، عوعـو

كنگريد( دنديجانوران خند قيهرگـز در زنـدگ. اندرو از هرچه تا آن وقت رخ داده بود بدتر بودييدايبرا)دي خودتان تصور و قـال چنـيـ اش نيل

و خشمگ خش. بوددهي را نشنينيجانورانِ وحشتناكِ خونخوارِ گرسنه د بعد در اوج و هراس دديم  باز به سـراغ جـانوراني دارند درفضاگري كه سه آدم

. رونديم

ها": با خودش گفت او د! احمق و من نيـا. هرگز نخواهم توانست به خانـه بـازگردمگريحاال آن جانورها انگشترها را با بچه ها خواهند خورد

ها. استي خودخواهي عجب پسر بچهيگوريد كمگريديآن م.ز او ندارنداي هم دست  خواهند جانشان را از دست بدهند به خودشان مربوطياگر

ا نمااست نچيه. ستندي من چه؟ به فكر جان من ".ستي كس به فكر من

سوتي كه جمعي هنگام سرانجام و براري او سرازي جانوران به دوي شد، او برگشت م.دي نجات جانش ديحاال  آن جهـان جـواني كه هوادي شد

ب پ واقعاً پ. خوب ساخته بود رمرديه ي صـدمتر هـر مدرسـهيدوي كه مسلماًُ در مسابقهديدويميحاال او با سرعت. از آن بود كه بدودرتريدر لندن او

مييابتدا ها. توانست برنده شودي لندن ايدنباله ب. داشتيدنيدي كتش كه در پشت او در پرواز بود منظره از جـانورانِياريبـس. بـوددهيفاياما البته

ا و مي بار بود كه در زندگني اولنيپشتِ سر او تندپا بودند هايو همه دنديدوي شان . به كار اندازندرا خودي تازهي آن ها مشتاق بودند عضله

اش!ديراهش را ببند!ي جانميآها! استسي او همان دبلديشا! دنبالشديبدو! دنبالشديبدو: زدندنداديفرجانوران !هورا!االي!ديكندوره
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دقيكي از پس داي بعضقهي دو وهيبق.و راه او را بستند ستادنديافيردكيدر. اندرو جلو افتادنديي جانوران از  هم از پشت محاصره اش كردنـد

م ها. كرد، وحشت بودياو به هر جا نگاه هايشاخ عظي گوزن و صورت و گرازها. سرش بودي باالليفمي بزرگ و عبوس پشتنينگسيخرس ها

هايببرها. سرش بودند و پلنگ دا(زي تمسخرآمي با چهرهيي خونسرد خ) اندروييبه نظر هارهيبه او و دم مشاني شده بودند آن چـه. دادندي را تكان

هاشيب ها. باز بودي از همه به او ضربه زد، تعداد دهان بكشانيجانوران واقعاَ دهان دا را باز كرده بودند كه نفس و گمييشند  كرد آن ها دهانان اندرو

. را باز كرده اند كه او را بخورندشانيها

خييدا و و افتان منياو هرگز در بهتر. ستاديا زاني اندرو لرزان و معموالً از آن ها هادي ترسي حالت هم جانوران را دوست نداشت و البته سال

رويبشيآزما بشتريب جانوران سبب شده بودي رحمانه .و بترسددياي از آن ها بدش

؟ي معدني مادهايي سبزايديشما جانور هست: با آن حالت تاجرمĤب خود گفتبولداگ

دايزيچنيا شنيي بود كه سگ در واقع به زبان آورد؛ اما "! اوو... را ...ر ...ر ...گر":دي اندرو فقط
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دايگوريد- ازدهمي فصل  افتادند اش هر دو به دردسرييو

كنديشا خدي فكر دايلي جانوران چـي اندرو از همان نوع موجوداتيي كودن بودند كه فوراً متوجه نشدند و درشكه امـا. هـستندي است كه دو بچه

چدي به خاطر داشته باشديبا نمي دربارهيزي كه جانوران مي لباس يلگنـو كالهيگوريديو لباس نورفولكي كردند كت بلند پالي دانستند آن ها فكر

چ و پشم جزئي جزئيدرشكه و اگـري از وجود آن هاست، همان طور كه پر و تازه اگر آن سه نفر با جانوران حرف نزده بودنـد  از وجود جانوران بود

نمي توت فرنگيبرا هاي كه هر سه دندي فهمي آشنا نبودند، باز هم جانوران دا. نوع موجودندكي آن خييو ه بلندتريلي اندرو خا از بچه  الغـريليو

چ ها. بوديتر از درشكه جلشيتمام لباس خ(دشيسفيقهي به جز مواهيس) نبودديسفيليكه حاال و به(اشي خاكستري وز كردهي بود كه حاال

ديزيچ) بوددهي ژوليراست گ بود كه جانيعيطبيليخنيبنابرا. باشنددهيدگري نبود كه جانوران در آن سه انسان مـ. بشوندجيوران يبدتر آن كه به نظر

نديرس .ستي او قادر به سخن گفتن

دااي( كه سگ بولداگ با او حرف زد،يهنگام. كرده بود حرف بزندي سع او و بعد غرش كرديي آن طور كه به نظر دست) اندرو آمد اول خُرخُر

و با نفس بر رف: گفتدهيلرزانش را بلند كرد !قيهاپو جان

نم جا اما نمينوران همان قدر او را درك ه. كردي كردند كه او آن ها را درك اچيآن ها . دندي شـنسيهـسيهـي صـداكي فقط دند،ي نشني كلمه

ه دند؛ي هم بهتر شد كه نشنديشا نماي نارنيو به خصوص سگِ سخنگويسگچي چون من مطمئن هستم  كه او را هاپو جان بنامند؛ همانديآي خوشش

ه دا. بزنند تاني آدمك جان صدادي از شما دوست نداركيچيطور كه و افتادييبعد از. درخـت اسـتكياو!دميفهم: گراز گفتكي. اندرو غش كرد

(دميهمان اول فهم نديحتاي باشد كه آن ها تا آن موقع غش كردن ادتاني. ) بودنددهي افتادن را .

مييداي كه همه جا بولداگ و گفت،ديكشي اندرو را بو بكي: سرش را بلند كرد آني جانور است، و احتمـاالً از همـان نـوعِ  شك جانور اسـت

.گريديها

نم: از خرس ها گفتيكي ا. كنميمن فكر نمميما جانور. غلتدينمي جورنيجانور كه م.مي غلتيو !ي جورنيام،يشويما بلند

گكي بلند شد،شي پاهايرواو و بهري قدم عقب رفت روي شاخهكي كرد و طاق باز به پشت پهن شد .نيزمي كوتاه

هزاغچه ! سوميشوخ. سوميشوخ. سوميشوخ: گفتاديزجاني با

م: گفتگراز . جور درخت باشدكي كنميمن هنوز فكر

شا: گفتگريدخرس ! زنبور در آن باشدي النهدياگر درخت است،

ن: گفتگوركن ق.ستيمطمئنم درخت امن به نظرم آمد بنيبل از . كرد حرف بزنديميسعنيزمفتدي كه

هايفقط صدا: گفتگراز . بودشي باد در شاخه

ا: به گوركن گفتزاغچه اچيه. جانور سخنگو استكيكهستيننيحتماً منظورت . نگفتي كلمه

ف(ليف فديآيم ادتاني ماده، چونليالبته و با خود بردلي كه ) نر را اصالن احضار كرد ا:تگف. منيو با اد،ي داني همه  همـه ممكـن اسـتني با

اديسفي آن قلنبهديشا. جور جانور باشدكي و دهن باشد؟ البته دماغ نداردكي طرفشني رنگ و آن سوراخ ها چشم  خـوب اما. جور صورت باشد؟

. از ما واقعاً دماغ دارنديمعدود. تنگ نظر بوددينبا

. به سرتا سرِ خرطوم خود كرديچشم نگاهي قابل بخشش از گوشهي با غروراو
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ا: گفتبولداگ . حرف به شدت اعتراض دارمنيمن به

مليف: خرطوم دار گفت خوك .ديگوي درست

نمي جانورديشا!دميفهم: شادمانه گفتاالغ مي است كه مي تواند حرف بزند اما فكر . تواندي كند

بايمايآ: متفكرانه گفتليف ؟ستدي شود وادارش كرد

و او را بلند كردي اندرو را به آرامييدايپاو نيبه طور!و بدبختانه، وارونه: با خرطومش گرفت ني سكهمي كه دو تا وي سكهمي طال سه  نقـره

ج ببيشش پنس از فا.ختيرروني او دايادهياما . اندرو دوباره افتاديي نداشت چون

شدنيچند ن: صدا بلند ن.ستيپس جانور .ستيزنده

م: گفتبولداگ كن. جانور استميگويبه شما .ديخودتان آن را بو

چ: گفتليف .ستينزيبو كه همه

ا: گفتبولداگ . حرف به شدت اعتراض دارمنيمن به

شا. آن بكنمي براي فكرديبا: گفتليف دهديبا. باشدسي همان دِبلديچون اياكثرما چه نظر.مي آن را به اصالن نشان ـ سـت دارند؟ جانور كيـاي

 جور درخت؟

!درخت! درخت: ها صدا برخاستده

اديبا. پس اگر درخت است دوست دارد كاشته شودارخوب،يبس: گفتليف كني چاله .مي حفر

ا دو باييدا. را به سرعت انجام دادنداتي قسمت از عملني موش كور مدي اندرو و با خطر قرار داده شدن سـرش در چالـهي در چاله گذاشته  شد

افا . نداشتيصله

باي جانور گفتند پاهانيچند هادي او و بنابراشي شاخه امـا. باشدشيهاشهيرديبا) منظورشان سر او بود(دهي ژولي آن قسمت خاكسترني باشد

ا بي دو شاخهي گفتند انتهاگريديعده و مشتري او گل آلود است ر: شودي باز پ.شهيمانند و س از آن كه خاك اطراف او را سرانجام او را از پا كاشتند

. در خاك قرار گرفتشي زانويتا باال. سفت كردند

. بدجور پژمرده استيليخ: گفتاالغ

آب: گفتليف م. الزم داردياريالبته كس(مي كنم خوب است بگويفكر شا) را ناراحت كنميبدون آن كه بخواهم  قسمت از كـار،نياي براديكه

ب  ...منينينوع

ا: گفت بولداگ . حرف به شدت اعتراض دارمنيمن به

داليف اما و برگشت تا به ا. اندرو آب بدهديي به سرعت رفت كنار رودخانه، خرطومش را از آب پركرد  كار را آن قدر ادامـه دادنيجانور مهربان

پتريلنيتا چند دا راهني آب از مي شد، طوري اندرو جارييو كت ها با تمام لباديرسي كه به نظر تنشيس آخـر سـر آب او را زنـده. كرده بودي آب

ب  و چه و از حالت غش در آورد با! بوديدارشدنيكرد همدياما كنني او را در بي تا به كارهامي جا رها  احتمـالنيالبتـه اگـر چنـ(شديندي شرورانه اش

چميو برگرد) وجود داشتيفيضع .مي مهم تر بپردازيزهايو به

دي فرنگ توت و تاخت تا صدايگوري كه دي بر پشتش بود، تاخت شدگري جانوران و مـشاوران برگز. خاموش ـ حاال گروه كوچك اصالن اشدهي

نميميگوريد. بودكي به آن ها نزداريبس چني دانست كه احتماالً اياجي را ناگهان قطع كند اما احتيايجديي گردهماني تواند كيبا. كار نبودني به

في لمهك سنلي اصالن، داهير، كالغ و تمام جانوران پريگوريد. طرف رفتندكيبهگري ها اصالن. افتي اصالنيو خود را چهره به چهرهدي از اسب

ز  و دنيو زر باتريبزرگ تر و هراس آور تر از آن بود كه و درخشان تر ني جرأت نداشت به چشم هـايگوريد. پنداشته بوديگوري تر  گـاه بـزرگ او

. كند
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م:فتگيگوريد م... شوديم... قربان؟ ممكن است ... اصالن  ...ريشيآقا... كنميخواهش ميخواهش نيايي جادويوهي كنم، ممكن است از

د؟ي خوب كردن مادرم به من بدهي برانيسرزم

اميگوريد ش دواري مشتاقانه م" بله"دي بگوري بود و اكيچيهريشياما وقت."نه"دي بگوريشدي ترسيو نگران بود دني از يگـوري ها را نگفت

. خوردكهي

داصالن انيهم. پسر استنيهم: رو به مشاورانش گفتيگوري بدون نگاه به . كار را كردني پسر است كه

 مگر من چه كار كرده ام؟ا،ي خدايوا: فكر كرديگوريد

ا. شده استا،ي من، نارنديجدني وارد سرزمي جادوگرسيپسرِ آدم، ابل: گفتريش شرنيبه افي جانوران . جا آمده استني بگو او چگونه به

دهزار حقد،ي هجوم آورد كه بگويگوري مطلب مختلف به ذهن من: خفه گفتيياو با صدا.دي نگويزيچقتي اما او آن قدر عقل داشت كه به جز

.او را آوردم، اصالن

؟ي چه هدفي برا-

م- م. خودش برگردانم خواستم او را از جهان خودم به جهاني من جايو گمان مي كردم دارم او را به . گردانمي خودش بر

 پسر آدم، چه طور شد كه او به جهان تو آمد؟-

.با جادو...با-

ديزيچريش و ازمـيي جادوياو با انگشترها. من بودييداريتقص: او گفت. نداده استحي توضي كافي دانست كه به اندازهيميگوري نگفت ا را

ب جا. را فرستاديحداقل من ناچار بودم بروم، چون او اول پال. فرستاد رونيجهان خودمان امي به نام چارن به جـادوگر برخـوردييبعد ما در  بـه مـاوو

مايو وقتديچسب  ... كه

اي با صدااصالن د؟يشما به جادوگر برخورد: در آن نهفته بود گفتي غرشدي كه تهدي آهسته

ب: گفتيبا درماندگيگوريد .شددارياو

دو .شدديسفيليخيگوري بعد رنگ

ا- بني منظورم م. كردمداري است كه من او را اوريتقـص. خواسـتي نمـيپـال. خواهد افتادي خواستم بدانم اگر ناقوس را بزنم چه اتفاقيچون

منيادي دانم نبايم. شدمزيمن با او گالو...من. نبود عمياصالن همچنان با صدا. كردمي كار را و ؟يطلسم شده بود:دي پرسقي آهسته

م.نه: گفتيگوريد م. كه نشده بودمنميبيحاال . كردميفقط وانمود

دي طوالنيسكوت و چ": تمام مدت در فكر بوديگوري برقرارشد امزي من همه د. را خراب كرده چنياي براي شانسچيهگريحاال ي بـرايزيـ كه

پ نكدايمادر ".ستينم

دريشيوقت و پـاكدينيبيم: او گفت. نبوديگوري دوباره حرف زد خطاب به  كـه بـه شـما دادمي دوستان؟ هنوز هفت ساعت از عمر جهـان تـازه

ن بنيا. وارد آن شده استيطانيشييروينگذشته كه اداري پسر آدم او را و به . جا آورده استني كرده

دشانيها همه چشم،ي توت فرنگيحتجانوران، م. دوختنديگوري را به زميو او كم كم احساس كرد دلش و او را ببلعدني خواهد . دهان باز كند

ام: باز هم رو به جانوران گفت اصالن خسي از آن ابلد،ي نشودياما نا من مراقب خواهم. مانده استيلي شر به بار خواهد آمد، اما هنوز تا آن وقت

ب شرها سرِ خودنيبود كه بدتر  ب.دياي من بگدييايحاال اميري فرمان اي جهانن،ي سرزمني كه تا صدها سال و چون نژاد آدم اني شاد باشد  جـاني بال را به

ب. با آن تالش خواهد كردييارويرويآورده، نژاد آدم برا . جلودييايشما دو تا
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چي آخر خطاب به پالي جمله رسيو درشكه خ همهيپال. بودنددهي بود كه تازه و دهان به اصالن چـرهي چشم و دسـت درشـكه راي شده بـود

چ. محكم گرفته بود شي نگاهيدرشكه و كاله لگنري به كس. خود را برداشتي انداخت نديتا حاال  كاله نداشـت جـوانيوقت. بوددهي او را بدون كاله

ق و خوش بافهيتر و تايي مرد روستاكي به شتري تر بود چكي شباهت داشت . لندنيِ درشكه

چاصالن م: گفتي به درشكه مايآ. شناسميفرزند، من مدت هاست تو را ؟ي شناسي تو هم مرا

ا. دست كم نه به شكل معمول. نه قربانديراستش را بخواه: گفتيچ درشكه منيبا باي كنم، اگر اجازهي همه احساس ديـ گفتن داشـته باشـم،

د دگريبگم ما قبالً هم .ميادهي را

ب. خوب است: گفتريش مشيتو مي داني از آن ا.ي كرد كه من را بهتر بشناسي خواهيزندگ.ي پنداري كه مني سرزمنياز د؟يآي خوشت

. است قرباني خوبيجا: گفتيچدرشكه

؟يكني جا زندگنياشهيهمي دوست دار-

م. هستمي قربان، من مرد زن داردي دانيم: گفتيچ درشكه اياعتراف هـني كنم اگر زنم  خواسـت بـه لنـدني وقـت دلـش نمـچي جا بود

.مي هستييهر دو ما واقعاً روستا. برگردد

وشيو پرمودهي سر ژول اصالن بكي را باال برد، دهانش را گشود شن. دادروني نتِ نه چندان بلند اما پر قدرت سي قلب پالريشي صدادنيبا نهي در

.دياش لرز

ايپال م نوعكيني مطمئن بود كه و هر كه آن را بشنود مياحضار است، و به عالوه حتي خواهد آن را اطاعت كند  اگري تواند از آن اطاعت كند،

و زمان ها شنيبياديزيجهان ها و ا. فاصله باشدري او حي گرچه پالبي ترتنيو به اي ناگهان زن جواني بود، وقترتي غرق در و ربـانمهي با چهـره

ادارشديپددرستكار از ناكجا آباد . تعجب نكردچيهستاديو كنار او

چدي فوراً فهميپال  انگشترها بلكه با همـاني خسته كنندهينه با جادو. است كه از جهان ما به آن جا آورده شده استي كه آن زن همسر درشكه

و سادگ شيسرعت اينيريو مي كه پرنده . كندي به النه اش پرواز

شو بود كه زن جوان سرگرم معلوم پيي رخت و آستيشبندي بوده، چون رويحبـاب هـا. را تا آرنج زده بـود بـاالشيهاني بسته بود ي صـابون

ها. دستش بود گني بهتريرو( خوبش را بپوشدياگر وقت كرده بود لباس  شـد امـا بـه همـانيمبي بد تركيليخ) بودي مصنوعيهاالسي كاله او

زآمدهكهيشكل . بودباي بود نسبتاً

م البته روي او سودي ندوليدلني به هم استي پنداشت در بالي به شياما وقت. به سرشان آمده استيي شوهرش تا از او بپرسد چه  نگـاه كـردري به

م ا.نديبيمطمئن نبود دارد خواب دلنيبا خيلي حال به . بوددهي هم نترسيلي ظاهراً

را. كـار را بلـد بودنـدنيايي دختران روستاي آن روزگار هنوز برخدر. كردي احترام مختصري او با خم كردن زانو ادا بعد و دسـتش بعـد رفـت

چيگذاشت تو  و برش را نگاه كرديو اندكي دست درشكه و گفت. محجوبانه دور نيفرزندانِ من، شـما نخـست: اصالن چشم بر هر دو آن ها دوخت

م و .ديشويماي نارنلكهشاه

حيچدرشكه و چهره بازرتي دهانش را از خي كرد شديلي زنش . سرخ

ا- و بر آن ها نام خواهدي خواهي موجودات حكمرانني شما بر و عدالت را درمدي كرد طغ. كرددي آن ها اجرا خواهاني گذاشت انيـ هرگاه دشمنان

طغديكنند، شما آن ها را از دشمنان حفظ خواه و دشمنان زاني كرد اسي جادوگر ابلكيراي خواهند كرد چ. جهان هستني در آيدرشكه ب دو سه بار

و گلو خد،يببخش: او گفت. را صاف كردشيدهانش را قورت داد هم( هم ممنونميلي قربان، ياما من آن جور آدم) طور استنيو حتم دارم زنم هم

امد،ي دانيم. جور كارها مناسب باشدنياي كه براستمين . من چندان درس نخوانده

بي توانيمايآخوب،: اصالن گفت- خلي با كنشيو دهي كار ؟يو در خاك غذا پرورش

م- اي بله قربان، اني توانستم از . طور بار آمده بودمني جوركارها بكنم
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اي با مهرباني توانيمايآ- هميكني موجودات حكمراننيو عدالت بر آني كه آن ها مثل جانوران گنگ جهاني داشته باشاديبهشهيو  كه شما در

اايبه دن و موجوداتستند،يندي آمده  آزادند؟ي بلكه جانوران سخنگو

سع: پاسخ داديچدرشكه . آن ها منصفانه رفتاركنمي كنم با همهيميمتوجه هستم قربان،

آ- نايو و نوادگانت را  آورد؟ي بار خواهزهمانگونهي فرزندانت را

همفهيوظ- رايسع. كار را بكنم قربانني دارم نل. كنميم خودم ؟يمگر نه

ب- بنيو تو نه و نه دني فرزندانت نمضي تبعچيهگري موجودات دچيهي گذاري ونميشوي قائل زيگري كس، بگري را  از او سـوءايـردي سلطه

 استفاده كند؟

چن: گفتيچ درشكه ايي رفتارهانيمن هرگز و حق. داردقتيحقني را تحمل نكرده ام قربان، ( دهـميشان است مـ به آن ها آن چه را در تمـام.

ا  چي گفتگو صدانيمدت طني درشكه و مني آهسته تر بي دار تر و بشتري شد و كمتـر بـهي شد كه او هنگام بچگيملي تبديي به صداشتريو  داشـت،

) بودهيشبي لندنكيو تندزيتيصدا .

عل- جن) كه دشمن برخواهد خاست( برخاستندني سرزمنياهي اگر دشمنان آو و آخرني تو اولايگ شد؛ ي خـواهيني نفر عقب نـشني نفر حمله

 بود؟

مديراستش را بخواه: آهسته گفتاريبسيچ درشكه نگداني قربان، آدم تا در نمردي قرار م. آوردي سر در خياعتراف  نـازكيلـي كنم ممكن است

ه. دل باشم سعي جنگچيمن تا حاال جز با مشت مي نكرده ام؛ من مـ– طور باشدنيا دوارمياميعني–مكني خودم را ديـآي كه هرچـه از دسـتم بـر

. نكنميتاهكو

مكيپس تو هم مانند: گفت اصالن هميتاج گذار.يكني پادشاه عمل و نوادگانت متبرك خواهني تو و فرزندان و تو ازيبعـض.شددي حاالست

بقايآن ها پادشاهان نارن درهيو سو پادشاهان آركنلند خواهند شد كه هاي آن ا(و تو دختر كوچولو. استدهي جنوب آرمي كوه بـنيدر ه هنگام روكرد

هاي آزاري پسر را براايآ.يخوش آمد)يپال وي كه درتاالر چهره ؟يادهي چارن به تو رساند بخشي لعنت شده راني قصر

.مي كرديما آشت.بله اصالن: گفتيپال

. سراغ خود پسرميو حاال برو. خوب است: گفتاصالن
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ي توت فرنگي ماجرا- دوازدهم فصل

خيگوريد م. محكم بسته نگه داشته بوديلي دهانش را بي بود هر اتفاقدواريام.شديلحظه به لحظه ناراحت تر ي كـار مـضحكايـي وراجفتدي كه

. نكند

آ: گفتاصالن اايپسر آدم، امنزيعزياي نارنني را كه در حق سرزمي اشتباهي آماده كنيدر روز تولدش مرتكب شده ؟ي جبران

نم: گفتيگوريد ميمن ود،ي دانيم. توانم بكنمي دانم چه كار  ... ملكه فرار كرد

ادميپرس: رگفتيش ؟ي آماده

.بله: گفتيگوريد

آمكي در و خواست بگويزي لحظه فكر جنون سع":دي به سرش آمد قوي كنم به شما كمك كنم، به شرطيمي من بهي براديل بده كه شما  مادرم

شينمدي اما به موقع فهم".ديمن كمك كن شدري شود با ام" بله": گفتياما وقت. وارد معامله و به و. كـه داشـتي بزرگيدهايبه مادرش فكر كرد

انيا م دهايامني كه و بغض گلوي داشت خاموش هاشي شد و اشك به چشم پرشي را گرفت و از دهانش خ:دي آمد م اما م... كنميواهش يخواهش

 كه مادر را شفا بدهد؟دي به من بدهيزيچدي توانينم ...دي خواهينم... كنم

دنيا تا هايگوري هنگام هاريشي به دست امميعظيو پنجه و حاال در اوج نا شيدي او چشم دوخته بود د. نگاه كـردري به چهره ـ آن چـه  بـهدي

داياندازه هرچه در طول زندگ طال. بود شگفت زده اش كرددهيش وكي تا نزدريشييچون صورت زرد در) شـگفتا( صورت او خم شده بـود كـه

هاريشيچشم ها  مي اشك ها.دي درخشي درشت هاسهي در مقاريشياشك دي با اشك ديگوري خود و درخشان بود كه  لحظـهيگوري چنان درشت

شيا بي از خود او براي به راستديباري حس كرد . غصه بخوردشتري مادرش

ا. اندوه بزرگ است. دانميم. فرزندم، فرزندم: گفت اصالن و تو در مني سرزمنيحاال تنها من امـا مـن.مي با هـم خـوب باشـايب.مي شناسي آن را

ايجادوگر. فكر كنماي نارنيناچارم به صدها سال زندگ  اني كه تو به  استنيامنيآرزو. گشت، اما نه حاال باز خواهداي دوباره به نارني جهان آورده

و آن درخت نارنكي بكارم كه او جرأت نكند به آن نزدي درختايكه در نارن ازشيپـني سـرزمنيانيبنابرا. را سال ها از شر او حفظ خواهد كرداي شود

و روشن خواهد داشتي را بپوشاند صبحدي خورشيآن كه ابر با. دراز اديتو دري دانه با را كه آن .ياوريبمني برادي از آن بروديخت

.بله قربان: گفتيگوريد

باينم منيادي دانست چگونه مي كار انجام شود، اما احساس اي كرد حاال مطمئن است كه دي كـشقيـعمي نفـسريشـ. كار را انجام دهدني تواند

ونييسرش را باز هم پا درانهيشي بوسهكي تر آورد ديگوري به و و شهامتيبيگوري داد دمي درنگ حس كرد قدرت .شددهي تازه به وجودش

عز: گفتاصالن مزم،يفرزند باميگوي به تو م.ي بكندي چه و به من بگو چه و به غرب بنگر ؟ينيبيبرگرد

ها: گفتيگوريد سوزديريمنييپاي كه رودخانه از صخره ها به شكل آبشارنميبيم.نميبيمي بزرگيليخيكوه ي صخره تپـه هـايو آن

سو. از جنگل استدهي پوشيسبز هايدر آن خ. انداهيس باًي بلندتر است كه تقريي آن ها كوه هايليخيليو آن د؛ پر برف در كنار هم انـي دورها، كوه

چ. آلپيمثل عكس كوه ها آبيزيو پشت آن ها .ستيني جز آسمان

م: گفتريش جااي نارننيسرزم.ينيبيخوب آبيي در پا كه مزديريمنييشار رسي به باالي شود، وقتي تمام وي هـست رونيـبايـ از نارنيدي صخره

ايوارد غرب وحش اي از كوه ها بگذرديبا.ي شده دري سرسبز برسي تا به دره هايآبيا اچهي كه و دورش را كوه زادهي پوشـي رنگ در آن است
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در. گرفته استخي شي تپهكي اچهيدر آخر و در باالبي سبز پر و در وسط آن باغي آن تپه باغي هست ـ برو. درخت هستكي هست ازبيسـكي

بيو برانيآن درخت بچ .اوري من

.بله قربان: دوباره گفتيگوريد

ا او باني از مدي كه چگونه و راهش را در پاني از صخره باال رود ترداي كوه ها اي تصورني كند كوچك بنيـ نداشت، اما دوست نداشـت ديـگو را

م مدي ترسيچون خينمد،مني عجله نداشته باشدوارميام: اما گفت. آوردي فكر كنند بهانه و برگردميلي توانم . زود به آن جا بروم

ايپسر كوچك آدم، تو كمك خواه: گفت اصالن اني داشت، بعد رو كرد به اسب كه تمام و با دمش مگس ستادهي مدت ساكت در كنار آن ها  بود

م و با سرِيها را ميوركي پراند گوي گوش . دشواربودي اندكشي بردن به گفتگو برايپيي داد؛

آزيعز: به اسب گفتاصالن ؟ي اسب بالدار بشوي دوست داراي من،

مديبا و پره ها الشي كه چگونهديديدي اسب را پاينيبي را تكان داد و با سمِ اشي اش باز شد زمي ضربه خ.زدني به  دوسـتيليروشن بود كه

ا... اصالنياگر تو بخواه: اما فقط گفت. اسب بالدار باشدكيداشت نم... استنياگر منظورت منيمن خ... دانم چرا .ستميني باهوشيليمن اسب

زميي با صدااصالن شو: را لرزاند گفتني كه ها. بالدار شويپدر تمام اسب .اسم تو بالدار است. بالدار

قدي كه در روزها درست همان طور اسب ممي پررنج زديكشي كالسكه كش. انداختري سرش را به  انگار پشهد،يبعد راست شد، گردنش را عقب

هايا مشي شانه مديگزي را هايو او زم. را بخاراندشي خواست شانه يي بـال هـاشي زده بودند، از شانه هـا رونيبنيو بعد همان طور كه جانوران از

زديب په. رون و بزرگ تر از بال ها بال ها و بزرگ شدند هاين و بزرگ تر از بال هاي عقاب و از بال هاي قو هاي فرشته  هم بزرگ تـرسايكلي پنجره

مسيي خرماشيپرها. شدند و هاياسب حركت. رنگ بودي رنگ و در هوا جستشي به بال د.زدي داد و كشيگوريده متر باالتر از اصالن ههيشد،ي خِره

خوديكش و از. كردزي جست روكيبعد پس و مـضحك افهيق. فرود آمدنيزمي دور چرخ زدن به دور آن ها با چهار سمش بر  اش شـگفت زده

 خوب است، بالدار؟: اصالن گفت. اما فوق العاده خوشحال بود

. خوب است، اصالنيليخ: گفتبالدار

مكي آن كوهي پسر كوچك آدم را برپشت خودت به درهنياايآ- ؟يبريه گفتم

بااي–ي فرنگ توت چندي بالدار كه حاال  مثـل تـو بـريقبالً هـم موجـودات. جلو كوچولوايب! حاال؟ فوراً؟ هورانيهم؟يچ: گفت–مي بنامني او را

پيليخيليخ. پشت من سوار شده اند و قند وجود داشتي كشتزارهاي وقتش،ي وقت . سبز

چو زن درشي پالي ناگهان به سو اصالن و گفتيكه مـيچيدو دختر حوا دارند درباره: كه با هم دوست شده بودند برگشت ي با هم پـچ پـچ

 كنند؟

نل– هلن ملكه چي كه قبالً همان مـديقربان، اگر اجازه بده: گفت– بودي همسر درشكه  خواهـد بـرود، اگـري دختر كوچولو هـم دلـش

. نباشديزحمت

م:دي پرسريش د؟يوگيبالدار چه

و دو نفر فرقكيمنيبرا امي كند، وقتينمي نفر بليفدوارمي كوچك باشند، اما !دياي هم نخواهد با ما

جديي آرزونيچنليف و پادشاه دكييعني به بچه ها كمك كرد از اسب باال بروند،اي نارندي نداشت و پاليگوري هل محكم به  را چنـان آرامي داد

چو با ظرافت به پشت اسب نشان و ممكن است بشكندينيد كه انگار از . ساخته شده

با،يتوت فرنگ: اوگفت . بالدار، آن ها حاضرندمي بگودي البته

هاي قلهيباال. باال پرواز نكنيليخ: گفتاصالن مي دره ها باش، جاهايدر جستجو. نروخيي كوه و از كناني سبز آنشهيهم. آن ها پرواز  در

ب. هستيجا راه .شوي من راهريخيا دعاو حاال
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و گفتيگوريد ك! آه، بالدار: به جلو خم شد تا گردن براق اسب را نوازش كند بگيپال! دارديفيچه .ري محكم من را

زني بعد آن سرزميا لحظه پايپاري در و وقتنيي آن ها  دو دور چـرخيكـي اش به غربي از پرواز طوالنشيپميعظي بالدار مانند كبوتري رفت

ببنييپاي وقتي به چرخش در آمد پالني، زم زد و ملكه را حتندي را نگاه كرد نتوانست پادشاه رويو  سبزي نقطهكي علفزار سبز فقطي خود اصالن بر

هادي نكشيطول. درخشان بود و بالهاشاني كه وزش باد به چهره هاي خورد .افتييكنواختيي بالدار تكان

ها با چمنزارها، صخرهاي نارن تمام و درخت زي ها، خلنگزارها و رود مانند نوارشانيپاري رنگارنگش جي گسترده بود موهي از پاني در و تابچي آن

هم. خورديم منياز هاي توانستند باالي حاال كشي كوتاهي تپه ببدهي را كه در سمت راست آن ها به سمت شمال  تپـه هـايدر آن سـو. نندي شده بود

متاي به نرميبوته زار و باالتر بس. رفتيافق باال مي بلندتر بود اما گه گاه شكافاريدر سمت چپ آن ها كوه ها ماني بود كه از بي آن  جنگلني شد از

اي جنوبيهاني كاج، سرزمبي پرشيها بسديدي آن سو را لحظه آباري كه و . رنگ بودي دور

.آركنلند در آن جا خواهد بود: گفتيپال

كن: گفتيگوريد !آره، اما جلو را نگاه

درايز پي بزرگي ها وارهي حاال و آن ها تقر شانيروشي از صخره ها رويدي از شدت نورِ خورشباًي بود مي كه بر  چشمـشاندي رقصي آبشار بزرگ

زم.ديدينم ايمي بلند غربيهانيرودخانه كه از مني آمد، در مي جا به صورت آبشار در مد،يغري آمد، و به نارنزي برق آنوناكنـ. رفتيمايد

م ظريي غرش آبشارها فقط مثل صداي كردند كه صدايقدر باال پرواز و مفي كوچك  اما هنوز تا آن حد باال نبودند كه از فراز صخرهد،يرسي به گوش

.ها بگذرند

ا: گفتبالدار .ديني محكم بنشم،ي برويگزاگيزيكممي جا مجبورنيدر

و هر بار باالتر رفت شروع كرد به جلو او و صدا.و عقب پرواز كردن پايهوا سردتر شد منيي عقاب ها از آن .ديرسي ها به گوش آن ها

كن: گفتيپال كن! پشت سرت را نگاه !عقب را نگاه

م از بباي نارني توانستند تمام درهي آن جا دري كه در افق شرقيي كه درست تا جا نندي را و حاال آن قدر باال. داد داشت شد امتيمدهيداي درخشش

م هايبودند كه ببي دندانه دار كوچكي توانستند كوه هاي شمالي بوته زارهاي كه از آن سو نندي را هايِشنيو دشت مـيـپدي جنـوبي دوردست يدار

.شد

م: گفتيگوريد مكي خواستيدلم اي نفر به ما . جاها كجا هستندني گفت

نم: گفتيپال ايگمان جاهاني كنم ا. باشنديي هنوز هنيمنظورم اچي است كه نني كس در هستي جاها نمزيچچيو نيـا. افتدي در آن جا اتفاق

. امروز شروع شده استنيجهان هم

ول: گفتيگوريد رسينه مخيو بعد تاردي مردم به آن جا خواهند ؟ي فهمي خواهند داشت،

نمچيه ندارند، چونخي خوب است كه حاال تاريليخ: گفتيپال راي كس را و همـه.رديبگادي شود وادار كرد كه آن و سـال هـا آنيجنگ ها

.رااتيچرند

دق حاال و در مدت چند اني سرزمقهي برفراز نوك صخره ها بودند داي نارني دره شددي پشتِ سر آن ها از و پـري وحشينيآن ها برفراز سرزم. گم

هاياز تپه ها و جنگل پرهيتي پر پشت مس در و هنوز مريرواز بودند ها. كردندي رود را دنبال ح. واقعاً بزرگ در جلو بوديكوه بهدي خورشاالاما

م نميچشم مسافران و آن ها ببي زد پانييپاديخورش. نندي توانستند آن طرف را درست ازي تر رفت تا آسمان غرب را ماننـد كـورهنييو  بـزرگِ پـر

و سرانيطال تي كه در برابر روشنرهيتي قلهكيجام در پشت ذوب شده كرد ازي آسمان چنان  شـده بـود،دهيـبرمقـوا بود كه انگار از ستادهيو صاف

. غروب كرد

ننيا: گفتيپال .ستي باال اصالً گرم
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ها: گفت بالدار ميبال اي من دارد خسته و هنوز از دره دري شود هيااچهي كه اصالن گفت در آن اچي هست ميچطور است برو.ستيني نشانه

جانييپا .ديرسمي امشب به آن جا نخواهم؟ي گذراندن شب بگردي براي مناسبيو دنبال

و حتماً وقت شام هم هست: گفتيگوريد .بله،

پانيبنابرا پانيي بالدار زمنييو مني تر آمد، هرچه به ككي تپه ها نزدانيو به و پس از ساعت ها سفر ي جز صداييه صدا تر شدند هواگرم تر شد

شندهيبال زدن بالدار نشن رويصدا. بودري دلپذيليخشانيو آشنا براينيزمي صداهادني بودند، و غژ درخت هـا در نـسني بستر سنگي رود بر ميو غژ

رسيبو.ميمال و گل ها به آن ها و علف و خوش خاكِ آفتاب خورده و بـه پـالآمنييپايگوريد. سرانجام بالدار فرود آمد.دي گرم ازيد  كمـك كـرد

پ ا. شودادهياسب مي كه پاهانيهر دو از مي خشك شده شان را . بردندي توانستند كش بدهند لذت

هايا دره ي صـورت– به رنگ سرخدي از آن ها كه در بازتاب غروب خورشيكيكهي قله برفي كه در آن فرود آمده بودند در دل كوه ها بود، كوه

.آن ها قرار داشتدر آمده بود برفراز

ام: گفتيگوريد .من گرسنه

و گفتكي بالدار شو: دهان بزرگ علف كند .مشغول

مي در حال بعد هاديجوي كه هنوز سبي سرش را بلند كرد، تكه شـما دو تـا، خجالـت!االي: گفت. بوددهي به دو طرف دهانش چسبلي علف مانند

. علف هستي ما به قدر كافي همهيبرا.دينكش

نم: گفتيورگيد .مي علف بخورمي توانياما ما

نم... هوم ... هوم، هوم، خوب: با دهان پرگفتبالدار بايپس . هم هستيعجب علف خوب.دي بكندي دانم چه كار

ديپال اميگوريو . زل زدندگريدكيبهيدي با نا

م: گفتيگوريد . داده باشديبي ما ترتي غذاي نفر براكي كنميفكر

. كار را كرده بودنياديمطمئنم اگر از اصالن خواسته بود:تگفبالدار

نم: گفتيپال  داند؟يمگر بدون آن كه از او خواسته شود

ميديترد: همچنان با دهان پرگفتاسب م. داندي ندارم كه . از او بخواهندديآياما به نظرم او خوشش

با: گفتيگوريد م؟ي بكندياما باالخره ما چه كار

نم:فتگبالدار كن. دانميمطمئنم كه من مشتريبديشا.ديمگر آن كه علف را امتحان بديكني از آن چه فكر .دياي از آن خوشتان

زمشيپايپال نم. آه، احمق نباش:و گفتدي كوبني را به  بـرهي كبـاب دنـدهي تـواني تواند علف بخورد، همان طور كـه تـو نمـيالبته كه انسان

.يبخور

اتو: گفتيگوريد و چني را به خدا از كباب بره م. حرف نزنزهاي جور . كنديفقط وضع را بدتر

و آن جا غذاي گفت كه بهتر است پاليگوريد نم. بخورديي با انگشتر به خانه اش برود  توانست برود چـون بـه اصـالن قـول داده بـوديخود او

پتيمامور و كله اش در خانه و اگر دوباره سر دياما پال. بكنند تا او برنگرددي شد ممكن بود همه كاريمادي او را انجام دهد تنيگوري گفت ينمها را

د و ايگوريگذارد شاني گفت كه . استي پالي ستهي كار

بقيراست: گفتيپال ه. دارمبمي را درجي تافي بستهيهي من هنوز . كه بهتر استيچياز

توي هم بهتر است، اما مواظب باش وقتيليخ: گفتيگوريد . به انگشتر نخورديبريمبتيجي دستت را
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و دشوار بود اما هر طور بود انجامش دادندنيا كهي كوچك را وقتيپاكت كاغذ. كار حساس و مچاله شده بود  باالخره در آوردند چنان چسبناك

بي تافاي دانستند پاكت را پاره كنندينم هايبعض. اورنديب روني ها را ددي دانيم( بزرگ ا كه چنير مورد ) چه قدر بهانه جو هستندزهاي جور حيتـرج.

ايم ديتوينه عدد تاف. ها را بخورندي كه آن تافني دادند شام نخورند تا ايگوري پاكت بود، ي فكرِ بكر افتاد كه هـر كـدام از آن هـا چهـار تـافني به

و تاف اويبخورند مي وقت" نهم را بكارند، چون به قول الي تبديغ به درخت نور كوچك چراريتيلهي كه دني شد، چرا " نـشود؟لي تبدي تافرخت به

الي سوراخ كوچكنيبنابرا و آن تافي در البه زي علف ها باز كردند بق. خاك كردندري را مي تافيهيبعد و تا آن جا كه دري ها را خوردند  شد آن ها را

حتي مختصريبا آن كه غذا. دهانشان نگه داشتند نمدهي كه به آن چسبي آن همه كاغذباي بود، . آن را نخورندنستند تواي بود،

ب بالدار كشرشينظي پس از آن كه شام هر.دي را تمام كرد دراز و تككيدركيبچه ها آمدند و به بدن گـرم او وهيـ طرف بالدار نشستند  دادنـد

كشكيهري را برروشي بالدار بالهايوقت شد گرمي حساب شانيجادي از آن ها هايوقت.و نرم بي ستاره اروني درخشان آن جهان نو ني آمدند، آن ها از

و آن طرف گپ زدند دنيا: طرف اميگوري كه چي بود برادواري چه قدر ادايپيزي مادرش و جاني كند اي كه به ، او را فرستاده اند به تي مامورني آن

مييجايو تمام نشانه ها ايآبي اچهيدر( تكرار كردندگريدكيي گشتند براي را كه به دنبالش ). داردي باغشي كه در بااليو تپه

م هايداشتند خواب آلود و حرف مشاني شدند هاي شد كه ناگهان پالي آهسته و چشم و گفتشي نشست !سيه: را باز كرد

دهمه الي فقط صداديشا: گفتيگوري به دقت گوش دادند، بعد . درخت ها بودهي باد در البه

ن: گفتبالدار چ. دوباره صدا آمد!ديصبركن... به هر حال. ستميمن مطمئن . هستيزيبه اصالن سوگند،

خيي با صدا اسب و ايزي بلند و عقب.و بچه ها بلند شدند ستادي بزرگ بر پا و بوكشورتمهيبالدار چند بار جلو شدي رفت بچـه هـا.دي كـشههيو

ا  ونينوك پا به و آن طرف رفتند و بوته را نگاه كردند طرف م. پشت هر درخت چيگمان هي بار پالكيو ننديبيمييزهاي كردند  كـلي مطمـئن بـود

ت ديارهيبلند و ناپددهي را ه. شده استدي كه به سرعت به سمت غرب رفته و آخر سر بالدار دوباره دراز كش رشاني دستگزيچچياما و بچه هـادي نشد

ز هاريبه ا(د او پناه بردني بال ب) كلمه درست باشدنياگر هاداريبيبالدار زمان درازتر. درنگ خوابشان برديو و گوش  جلـويكي در تارارشي ماند

و گاه تكان كوچك ميو عقب برد گوي به پوستش ميروي مگسيي داد، ني او . به خواب رفتزي نشست، سرانجام او
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 دور از انتظاردارِيد- زدهميسفصل

دداريب: آمدي پاليصدا زيدرخت تاف. شو بالدارداريب،يگوري شو و چه صبح .ييباي در آمده؛

مدي خورش نور و علف ها از شبنم پوشي جنگل جاراني صبحدم در مدهي بود و تار عنكبوت ها مانند نقره در. دندي درخشي شده بود درست

سكييه به انداز باًيو تقررهيتي با پوستيكنار آن ها درخت كوچك  ها. بوددهييروبي درخت سفيبرگ  مثل علـف" بودي كاغذيو تا حدوددي آن

م" پاپي سكه ايهاوهيو پر از شبي كوچك قهوه . به خرما بودهي كه

م! هورا: گفتيگوريد تنياما من اول . كنمي خواهم آب

م او بيكياني از دويشهي دو رسدي پر گل حاايآ. به كنار رودديو در تا به روي كه آبشارهاي رودخانه كوهستانكيل و كم عمق آن بر ي كوچك

آبيسنگ ها و مي سرخ مزديريو زرد فرو و خورشيو مدي غلتد تني بر آن اي تابد آب ي نظرها حتـيو از بعضاستيدريري به همان دلپذد؟ي كرده

د.ايبهتر از در بيگوريالبته تن آن كه تنش را خشك كند دوباري ناچار بود ي برگشت پاليگوريديوقت. را داشتيه لباس بپوشد؛ اما باز هم ارزش آب

تنيرفت آب تن مي كند؛ حداقل خودش گفت كه آب شامي داني كرده است اما ما و ادي كه او چندان شناگر نبود زني بهتر باشد در .مي سوال نكنادي باره

ا ش.دي آب نوشي طوالنيو مدتستاديبالدار هم رفت به رودخانه، اما فقط وسط رودخانه و چند بار .ديكشههيبعد بالش را تكان داد

ديپال لذيوهيم. رفتندي به سراغ درخت تافيگوريو دقذي آن و آبداربود-ي مثل تافقاًي بود؛ نه م– نرم تر بهياوهي بلكه ي تـافادي بود كه آدم را

ميكي خورد؛يري دلپذاريبسيبالدار هم صبحانه. انداختيم صي تافيهاوهي از و خوشش آمد اما گفت در آن ساعتِ  هوس شتريببح را امتحان كرد

و مرحلهيبعد بچه ها به سخت. علف كرده است شدي پشت او سوار شدند . دوم سفر آغاز

حتنيا دي بار و چون خورش. بهتر بود روزي از و البته وقتديچون همه سرحال بودند منوي صبحدم پشت سرشان بود چير از پشت زيـ تابد همـه

هاي عاليسوار. تر استبايز كشي بود، كوه و تمـاماري هـا بـسنييدره ها در آن پـا. بوددهي بزرگ برف پوش در هر سو بر فراز آن ها قد  سـبز بودنـد

ازيينهرها سوي ها خچالي كه آبيمي جاري رود اصلي كوهستان به ها رنگ بود كه انگار آن ها بر فرازي شد چنان مـيتكه ي بزرگ جـواهر پـرواز

م. كردند ايدلشان خي قسمت سفر طوالنني خواست كشي زود همهيلي تر باشد اما  ست؟يچنيا: دندي پرسگريدكيو از دندي آن ها هوا را بو

نمييبو-  خورد؟ي به دماغت

م- د؟يآي بو از كجا

زري بهشتييبورايز و ترييگون،يو گرم هاهاوهيمني از خوشمزه جايو گل پايي جهان از منيي در آن .شدي در هوا پراكنده

ا: گفتبالدار درديآيميبو از دره . در آن استاچهي كه

كن: گفتيگوريد و نگاه سوي سبزيتپه!ديدرست است بباچهيدري در آن و آبديني است . رنگ استي آب چه قدر

. جا باشدنيهمديبا: سه گفتندهر

دا بالدار پانييپاعيوسياهرهي در هانييو و از قله و دلپذ. فاصله گرفتيخيي تر آمد مريهوا هر لحظه گرم تر  كـهريچنان دلپـذ.شدي تر

م باًيتقر ها. آوردي اشك شوق به چشم آدم بيحاال بالدار با بال و مي گسترده شيو تپهدي لغزي حركت در هوا ببي سبز پر هايسوه به سرعت  آن

ا.دآميم هايلحظه زمي بعد سم اودهيكشني بالدار بر و و پا چلفتي اندك- شد رو-ي دست پا. فرود آمدبيشي بر بدندي غلتنييبچه ها  آن كـهيو

لطيروننديببيبيآس و و نفس زنان بلند شدندفي علف گرم . افتادند
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و بالفاصله شروع به باالي به انتهاكي نزديي ها در جا آن ( رفتن كردند تپه بودند م. ي كه گاه بـراش،ي كنم بالدار بدون كمك گرفتن از بالهايفكر

م جاديا نمي تعادل تكان ) توانست از تپه باال برودي خوردند، ديدر باال. دي بلندواري تپه دور تا دور و درخت ها دهييـروواريـدرون از علف سبز بود

ها. بودند و هم وقت بود؛ برگ زاني آو واريدي بر رو شانيشاخه مي درخت ها هم سبز بود ايآبديوزي باد در آن ها  كـهيهنگـام. شـدنديمـيو نقره

رسيمسافران به باال دباًي تقر دندي تپه پواري دور تا دور پمودندي سبز را زري كردند، دروازهداي تا دروازه را و و محكـم بـستهني بلند  كه رو به شرق بود

.بود

منيا تا بي لحظه فكر و پال كنم ديماليخيالدار شديگوري كردند د. وارد باغ خواهد نمنياگرياما ايي جـاچيهـ. كردنـدي فكر را  حـدنيـ تـا

دريم. نبوديآشكارا خصوص كسدي نگاه فهمكي شد و فقطي كه به مكي تعلق دارد  كـاريمگـر آن كـه بـرا. زنـد وارد آن شـودي احمق به سرش

بايخاص د.شد به آن جا فرستاده شده پيبيگوريخود بقي درنگ نمينمهي برد كه و و خـودش بـه تنهـاي خواهند  بـهيي توانند با او وارد باغ شوند

. دروازه رفتيسو

دي دروازه شد كلماتكي نزديليخيوقت رودي را اي كه با حروف نقره بر ايزيچ. نوشته شده بودييطالي صفحه :ني مثل

. پا به درون آن مگذار اصالًاي رد شو،نيزري دروازه از

 كن؛ي دارشتنيخواينيبچگرانيدي مرا برايوهيم

مچون داي دزدندي آن ها كه مواري آن ها كه از مي روند به آرزوي من باال امي دلشان . شونديمدي رسند اما نا

هم".نيبچگرانيدي مرا برايوهيم": به خودش گفتيگوريد راني خوب من قرار است  دانمينم. بخورمدي خودم نبايعنيبه گمانم. بكنم كار

شونيزري از دروازه" ست؟يچي اول برايآن جمله كيمي خوب وقت". وارد دي شود از دروازه رفت مـيمواري از ي رود؟ اما دروازه چه طور باز

 شود؟

رواو بي دستش را و دروازه و لوالي دروازه گذاشت .دي صدا چرخنيآن بدون كمتري درنگ به درون باغ گشوده شد

د حاال ببيميگوري كه مي باغ خصوص ند،ي توانست درون باغ را و بر نگاه كـرديجداريبسيگوريد.ديرسي تر از قبل به نظر و به دور . رفت تو

چ و آرام بوداريبسزيهمه ايحت. ساكت  شـاد امـاييجا. هوا بوددري خوشيبو. نامحسوس داشتاريبسيي صدادي جوشيميكي كه در نزدي چشمه

ميجد . آمدي به نظر

سي فوراً درختيگوريد و ايهابي را كه به دنبال آن بود شناخت، چون درخت در وسط باغ بود مي بزرگ نقره  پـريو بـه جاهـادي درخشي آن

مهيسا جديچبيسكي رفت به سمت درخت،يگوريد. تاباندي نور ق. بغل لباسش گذاشتبيو آن را در س اما جبيبل از آن كه  بگـذاردبيـ را در

ب و آن را نبوهنتوانست .دي آن نگاه نكند

ا البته سني بهتر و نبوبي بود كه چيديشديو گرسنگي بود؛ چون تشنگدهيي را نگاه نكرده و اشترهي بر او بوهيمدنيچشاقي شد .شدداري در دلش

جبيس سبشي را زود در ديكيدنيچشايآ. فراوان بودبي گذاشت؛ اما نونياي بعد از همه":ديشي انديگوري از آن ها اشتباه بود؟ ي شـته حرف هـا

شايرو نصكي واقعاًدي دروازه كحتي دستور نباشد؛ فقط و نصي باشد سـيحتاي دهد؟يمتي اهمحتي به آبي اگر دستور باشد، اگر او ايـ را بخـورد

سينافرمان ". اطاعت كرده استگرانيديراببي كرده است؟ او كه حاال از دستور بردن

منيايوقت الي فكرها از سرش رو. درخـت افتـادي شاخه ها بـه بـاالي گذشت بر حسب اتفاق نگاهش از البه ايآن جـا  سـري بـاالي شـاخه

م" توتهيب"ميگويم. كرده بود توتهيبييبايزي پرنده،يگوريد  چشمش بـا شـكافكيپلك. نه كامالًدي خواب است، شا باًي تقرديرسي چون به نظر

س. بودازبيكوچك .و دمش بنفش بودي كاكلش ارغوان،ي اش زعفراننهيپرنده از عقاب بزرگ تر بود،

ا": كرد، گفتيمفي تعر گرانيدي داستان را براي بعدها وقتيگوريد منيو چدي توانينميي جادوي دهد كه در جاهاي نشان زي مراقب همه

هد؛يباش نمعچي چون كسستيلوم م".دي شما را نپاي كه دي اما من فكر سي برايگوري كنم به هر حال م.دينچبي خودش هايفكر  مثليي كنم جمله

خيدزد ميلي نكن آن روزها اي محكمتر در سر پسرها نقش ا. روزگارني بست تا نمنيبا .مي مطمئن باشمي تواني حال
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سوي داشت برميگوريد اي گشت به آن جا فقط چند متر. او تنها نبود. به شدت جا خورد. ندازديگربيدي تا به اطراف خود نگاه ستادي دروازه كه

ا س. بودستادهيدورتر از او، جادوگر ميبياو داشت وسط و دورر تر از آن بود كه آدم انتظارهيتبيسيرهيش. انداختي را كه تازه خورده بود دور  دارد

بايگوريد.ه بود در آمديدهانش به رنگ وحشتناك ددي فوراً حدس زد كه جادوگر بب. وارد باغ شده باشدواري از  آخـر دربـارهي جملهنديو شروع كرد

امي آرزوي و نا قورايز.نهاي داردي شدن معندي دل همي جادوگر و مغرورتر از حتشهي تر و اروزمند؛يپي بود سفش اما چهره سفدي چون مرده دي بود،

.مانند نمك

درنياي همه دهي ثانكي فكرها ها. گذشتيگوري از ذهن دودي را وركششيبعد پاشنه و جـادوگر هـم بـهي بـه سـوديو با تمام قدرت  دروازه

دنيهم. دنبالش ايگوري كه دني از دروازه رد شد، دروازه خود به خود بسته شد، اويوقت.ي داد؛ اما نه چندان طوالني مهلتيگوري بسته شدن دروازه به

بقب فردهيرسهيه و شو،يزود باش پال:زديمادي بود .بلند شو بالدار. سوار

دجادوگر رودهيپراي باال رفته بود واري از رسي بود و ددهي آن .يگوري بود پشت

فريگوريد و پديهمان جا بمان وگرنه همه:زدادي رو به جادوگر كرد نكي.شدمي خواهدي ما نا .اي ذره جلوتر

م: گفت جادوگر آس؟يكنيپسر نادان، چرا از من فرار مـي دانشيو به من گوش ندهياگر نمان. رسانمينميبي من به تو  كـهي دهـي را از دست

. از آن تمام عمر تو را خوشحال خواهد كرديآگاه

نم: گفتيگوريد .متشكرم. اورمي خواهم از آن سردربيخوب، من

م: جادوگر ادامه داد. ستاديا اما اي برا دانميمن اني چه د،ي جا آمده مشبي چون و نزداني من در هاكي درخت ها و تمام حرف  را تاني شما بودم

م.دميشن چوهيتو جيادهي را از آن باغ مبيو حاال در و كهيبرا. او كه بخورديبرا.ي ببرريشي برادهي آن را نچشي خواهي تو است  آن استفادهاز او

ميدانيم.يچه قدر ساده لوح. كند م. استي جوانيوهيم: من به تو خواهم گفتست؟يچوهي آن هميمن و  حاال چنانني دانم، چون از آن خورده ام

ميرييتغ مي در خودم احساس پي كنم كه و نخواهم مردري دانم هرگز و مـن تـا ابـد زنـدگ. آن را بخور. آن را بخور پسر. نخواهم شد يآن وقـت تـو

و ملك. كردميخواه ِ تو، اگر تصماي.شدمي جهان خواهنيايهو شاه .مي به آن جا برگردمي گرفتمي جهان

نم. نه متشكرم: گفتيگوريد هاي كنم پس از مردن همهيفكر ميي آن دريمحيترج. داشته باشديتي اهممي كردن براي شناسم زندگي كه  دهـم

بمي زندگي عاديزمان و .و بروم به بهشترمي كنم

كه- م پس مادرت مي آن همه دوستش داريكنيوانمود  شود؟ي چه

 به موضوع دارد؟ياو چه ربط: گفتيگوريد-

نم- سكيكهينيبي احمق مگر جيمبي گاز از آن و آن در ابي تواند او را شفا بدهد؟ و فقط ما شمي جا هستني توست از. دور استيليخريو

و برگرد به جهان خودتتيجادو مقهيدقكي. استفاده كن مي كنار تخت مادرت باشي تواني بعد دق.ي را به او بدهوهيو  كـهديـدي بعد خواهقهيپنج

بن. رنگ به چهره اش برخواهد گشت شـ. فكرش را بكن. بعد به خواب خواهد رفت. اش بهتر استهياو به تو خواهد گفت كه نيريساعت ها خـوابِ

شدينميطول. گفت چقدر حال او خوب شده است روز بعد همه خواهند. بدون درد، بدون دارو،يعيطب همـه. كشد كه او دوباره كامالً خوب خواهد

شدزيچ ميخانه. دوباره رو به راه خواهد .شدي خواهگريديتو مثل پسرها. شودي تو دوباره شاد

!آه: انگار كه دردش آمده باشد گفتيگوريد

روو مي دستش را دشي سرش گذاشت چون حاال . انتخاب روبه روستنيوارتر دانست با

باي براريش: گفت جادوگر مي به جهان خودت برگشتي وقت؟ي او باشي بردهدي تو چه كرده است كه تو و مـادرتي تواند براي او چه  تو بكنـد؟

ميچه فكر بي توانستي خواهد كرد اگر بداند كه تو و رنج او را از ايرو نگذاي را به او برگردانيو زندگي ببرني درد و تو  كـارني دل پدرت بشكند

هگانهيبي در جهاني جانور وحشكيي براي دادحيو ترجيرا نكرد ؟ي بروتي به تو ندارد به ماموري ربطچي كه

نم...من ...من: خشك گفتيي با صدايگوريد اويفكر  ... دانمينم...او. استي جانور وحشكي كنم كه
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ببنيهمنيبب. استيپس بدتر از وحش: گفت جادوگر كسنيا. چه قدر تو را سنگدل كرده استني حاال چه بر سر تو آورده است،  بال را سر هر

م ب. آورديبه او گوش بدهد بيپسر م! شفقتي رحمِ بميدهيتو اجازه جاردي مادرت  ...كهنياي به

شو:و با همان صدا گفتي با درماندگيگوريد م. اوه، خفه امينميكنيفكر من فهمم؟ ام...ا .من قول داده

نم- ه.يدهيمي چه قولي دانستي اما تو اچيو نمني كس . تواند مانع تو شودي جا

ميگوريد- ا: آورد گفتي كه كلمات را با زحمت به زبان يو همـهدنيـو ندزد... درمورد ماندن سرِ قول ... كار را دوست نداردنيخود مادر

چنيا ا. زهاي جور منياگر خود او اي جا بود فوراً به من مي كارني گفت . نكنمييگوي را كه تو

شي با لحن جادوگر كسنيري چنان بعيبي با آن چهرهي كه از مدي رحم ن: گفتديرسي به نظر ال زم هستياما يتو به او نخواه. وقت بداندچي او

س ابيگفت كه چگونه ن.ي را به دست آورده هستيالزم ن.ند وقت بداچي پدرت هم ؟يدي فهم،ي دخترك را با خودت برگردانستيالزم

شدنيا د. جا بود كه جادوگر اشتباه سرنوشت سازش را دچار مي دانست كه به همان آسانيميگوريالبته  تواند به خانه برگـردد،ي كه خود او

ا. تواند با انگشتر خودش به خانه برگردديمزينيپال نمنياما البته جادوگر ادي را و رذالت دشنهاديپنيانست كني پاليگوري كه  ناگهان همـهد، را رها

هاي و توخاليگوريدي جادوگر را براي حرف گيحت. كردي دروغ و با صدايو دار تمامِ آن درماندگري در ويي اش ناگهان فكرش روشن شد  متفاوت

ان،يبب: بلندتر گفتاريبس اني تو از كجا وارد ن؟ي معركه شده س چرا تو  دارد؟ چه حقهي به تو چه ارتباط؟يزنيمنهياگهان آن قدر سنگ مادر من را به

ايا ؟ي سوار كرده

ديپال د: گفتيگوري در گوش .ميحاال برو! زود باشگزيزنده باد،

ايپال چني در مدت مد،ي بگويزي بحث جرأت نكرده بود مدي داني چون . مردي كه، مادر او نبود كه داشت

.ميسوارشو: گفتيگوريد

و بعد با سرعتي پالو مي را بلند كرد تا پشت بالدار سوار شود خزي كه هادي توانست از بالدار باال . را گشودشيو اسب بال

ضعريپي احمق ها، وقتديپس برو:زدادي فر جادوگر ويو به بستر مرگ افتاديشدفيو ي چه طور شانسِ جـوانديايب ادتي به من فكر كن پسر

. شانس دوباره به تو رو نخواهد كردنيا!ي را دور انداختنايپايب

مي اكنون آن ها آن قدر باال بودند كه فقط صدا هم ديجادوگر هم وقت را برا. دنديشني او را و آن ها  كه او بـه دندي زل زدن به آن ها تلف نكرد

پايسو .شدري تپه ها سرازنيي شمال به

و آن ز ها صبح زود راه افتاده بودند و پالنيبنابرا. بوددهي طول نكشياديآن چه در باغ رخ داد مدت پـيمي هر دو گفتند به آساني بالدار شي شود

هيگوريد. بازگشتاياز شب به نارن دچي در راه بازگشت و دو نفر خ. شد با او حرف بزنندي نم شانيروگري نگفت درني غمگيلياو و  مدت تمام بود

هاي مطمئن نبود كار درستيحت هاي انجام داده است؛ اما هرگاه اشك بهي درخشانِ چشم ميمادي اصالن را .شدي آورد مطمئن

سوي كه رودخانه راهنماي در حالري ناپذي خستگي در تمام روز با بال ها بالدار و از فـراز تپـه هـاانيازم. شرق پرواز كردي او بود به ي كـوه هـا

و بعد از رو ، گذيجنگل پوش پا آبشار بزرگ و پانييشتند جانييو هايي تر رفتند تا سااي نارني كه جنگل وردكـيمـرهيـتمي عظـي صخرهيهي را

ددي كه آسمان با غروب خورشيسرانجام هنگام  گـريدكيـ دورياري در كنار رودخانه موجودات بـسدي در پشت سر آن ها به رنگ سرخ درآمد بالدار

و خوب كه نگاه كرد خود اصال مجمع شده اند دانين را در پا.دي آن ها پاد،يسرنييبالدار به هاشي چهارتا چهشي را گشود، بال و  فرود ارنعل را بست

ا. آمد پستاديبعد ديهايپررها،ي تمام جانوران، كوتوله ها، ساتيگوريد. شدندادهيو بچه ها و موجودات دگري رود مدي را و راست  روندي كه به چپ

م . او باز كننديند كه راه را براكشيو خودشان را عقب

سويبيگوريد سي درنگ به و گفتبي اصالن رفت، س: را به او داد . آوردمتاني برادي را كه خواستيبيقربان،
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 كاشتن درخت- چهاردهم فصل

زميي با صدااصالن .نيآفر: را لرزاند گفتني كه

د آن شنيياي كه تمام نارندي فهميگوري گاه شاهدي ها آن كلمات را و و داستان آن ها صدها سال جددي اند  از پـدر بـه پـسر نقـلدي تا ابد در جهان

دي كرد؛ چون حاال كه روبروينمدي را تهديگوريدياما احساس خود پسند. خواهد شد نمگري اصالن بود  شـده بارمتوجنيا. كردي اصالً به آن فكر

م هايكه و كامالً خوشنود بودشيهاياو گرفتار. نگاه كندريشي تواند به چشم وهيمنيايبرا. پسر آدمن،يآفر: دوباره گفتريش. را فراموش كرده بود

گريادهيكشيتو گرسنگ  رودخانـه كـهحل را به سـابيس. نخواهد كاشتاستي را كه نگهبان نارني درختي مگر دست تو دانهي دستچيه.يا ستهيو

بنيزم .ندازي آن نرم است

اويگوريد سي ضربهيهمه چنان ساكت شده بودند كه صدا. عمل كرد به گفته مـبي نرم افتادن : اصـالن گفـت.دي بـشنودي توانـستي را در گل

ب. خوب پرتاب شد كناي شاه فرانكِ نارني تاج گذاردييايحاال .ميو هلن ملكه او را برگذار

ها. بار متوجه آن دو شدندني اولي ها برا بچه عجبايزيآن ها لباس و رداهابيبيو هامتي گرانقيه تن داشتند و چهـار زانيآوشاني از شانه  بـود

پريكوتوله دنباله ردا و چهار هاشي آن ها برهنه بود اما هلن موهايسرها. ملكه را نگه داشته بودندي دنباله رداي شاه و رهاشي را بر شانه  كـرده بـود

خ افهيقجهيدر نت ليول. بهتر شده بوديلي اش ق فقط به خاطر و مو نبود كه  تـازهي آن هـا حـالتيچهـره هـا. آن ها آن قدر عوض شده بودي افهيباس

چيو پرخاشگري باره از تمام تندكيبهييداشت، به خصوص چهره پادشاه گو وي كه به عنوان درشكه  لندن در او جمع شده بـود، پـاك شـده بـود

و مهربان هميشهامت بهشهي اش كه م در او بود حاال آسان تر اي هواديشا. آمديچشم  حـرفايـ را به وجود آورده بود،رييتغني جهان جوان بود كه

دوايزدن با اصالن، م: زمزمه كردي پاليبالدار برا. هر  اربـابكي كه حااليراست! استدهكرريي به اندازه من تغ باًي خورم ارباب سابق من تقريسوگند

. استيواقع

ا: گفتيپال ويتو طورنيبله، اما مزيزوي گوش من .ديآي نكن، قلقلكم

ايحاال چند تا از شما آن گره: گفتاصالن كندي را كه با آن درخت ها درست كرده ببدي باز .افتيمي آن جا چه خواهميني تا

جاديديميگوريد اكنون هادهييروگريدكيكي كه چهار درخت نزديي در ف.ت شده بود قفس درسي آن ها نوعي بود، با گره زدن شاخه ليدو

چ. كوچكشان به سرعت آن را باز كردنديو چند تا كوتوله با تبرهاشانيبا خرطوم ها مي درخت جوانيكي آن بود،يتوزيسه ازديرسي بود كه به نظر

ميو دوم درخت طالست ولديرسي بود كه به نظر بي سومي نقره است هايينواي موجود دي بود با لباس م گل آلود كـه دوال . آن هـا نشـسته بـودانيـر

دايخدا: زمزمه كرديگوريد ! اندرويي من،

ايبرا سعديآيمادتاني.مي به عقب برگرديكمديبااي قضاني شروع آبي كه جانوران و راييداياريآبي كنند؟ وقتشياري كردند او را بكارند  اندرو

د هاديبه حال آورد م( در خاكشي تا ران و انبوه)شديكه به سرعت داشت گِل  كه قبالً در خـوابي به تعدادي از جانوران وحشيفرو رفته است

جي تعجبديشا. بود احاطه اش كرده انددهيهم ند فرغي نداشته باشد كه شروع به ازنيا. كرداديو حتكي كار و ي لحاظ خوب بود، چون سرانجام همه

هنيبنابرا. را قانع كرد كه او زنده استيگراز وحش ب آن و در آن وقت رونيا دوباره او را بـه) بـوديزيـ انگتأسـف شلوارش در وضع واقعاً( آوردند

ا سعي كه پاهانيمحض فچيپكي كرد فرار كند، اماي او آزاد شد چنلي نرم خرطوم ا. دادانيپاي تالشني به دور كمر او به بانيحاال نظر همه دي بود كه

وب امن نگه داشت تا اصاليياو را در جا ببدياين فرصت كند ن. با او چه كنندديباديو بگوندي او را و بعـدي حفـاظ بـراايـ قفسيوعپس  او سـاختند

م . خوردن به او دادندي براديرسيهرچه به فكرشان
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توي بزرگ كنگر فرنگي كپه ها االغ و داي را جمع كرد با. به آن نكرديي اندرو اعتنايي قفس انداخت اما مي رگبارسنجاب ها او را  مغـز داروهي از

سعشيبمباران كردند، اما او فقط سرش را با دست ها و جد. كرد خودش را كناربكشدي پوشاند كـي بـاالتيچند پرنده با و رم سـرش پـرواز كردنـد

خ. انداختندشيبرا خدايپي پر از عسل زنبور وحشي النهكي مهربان بود؛ او بعد از ظهريليخرس و با آن كه رايلي كرد  دوسـت داشـت خـودش آن

حق. اندرو آوردييدايبخورد، آن را برا  پرتـاب فظهمحي چسبناك را از باالي كار ناموفق تر از همه از آب در آمد، چون خرس تمام تودهنياقتيدر

و متأسفانه توده به صورت دا ش). زنبورها نمرده بودنديو همه( اندرو خوردييكرد نميانه خرس كه هرگز از خوردن ي عسل به صورتش ناراحت

روياريو بدب.و نشستدي اندرو به عقب تلو تلو خورد؛ لغزييشد، نتوانست بفهمد چرا دا قـي كپهي محض بود كه و بـه  گـرازول كنگرهـا نشـست

ز"يوحش ايادي به هر حال مقدار و از ا". نبوددهيفايبشي نظر براني عسل وارد دهان آن موجود شد  خوشـشاني حـساببيـنجوانيحني آن ها از

و ام بازكهيي از صداهايباهوش ترها حاال كامالً مطمئن بودند دست كم بعض. بودند اصالن اجازه بدهد او را نگه دارند دواريآمده بود  رونيـ دهـان او

ايآن ها اسم او را برند. داردي معنديآيم بني گذاشتند، چون اغلب . آمديمروني كلمه از دهان او

و ملكـهمياصالن تمام آن روز سرگرم تعل. سر ناچار شدند شب او را تنها بگذارندخرآ ديو كارهـاديـجدي دادن به پادشـاه و گـري مهـم  بـود

م. برود" نوايبرِيپيِ برند"نتوانست به سراغ و گالبيهاوهيبا سي مغزدار و و موزهابي ها امبشينصي او پرت شد شام خوبي كه برايي ها  اگـرا شد؛

حقي شب خوبمييبگو . نداردقتي را گذراند

ب: گفتاصالن .دياوريآن موجود را

فيكي دالي از شيي ها و جلو بييدا. گذاشتري اندرو را با خرطومش بلند كرد خـواهش: گفتيپال. بود كه تكان بخورددهي از آن ترس شتري اندرو

آيم چيماي كنم اصالن، بريي بگويزي شود آزد؟ي كه ترس او ديي بگويزيچي توانيمايو  جا برنگردد؟نياگري كه او

م-  خواهد دوباره برگردد؟يميكني فكر

دكي ممكن است- خ. را بفرستدگري نفر رويلياو تدنيي از ازري درخت مكي چراغ مجانيهلهي تكه و فكر  ... كندي زده است

ميليخ- اي كه با آن زندگي است؛ چون آوازيروز سرشار از زندگ جهان فقط چندنيا. كند، فرزندي احمقانه فكر درني را به  جهان آوردم هنوز

و بر سطح زم نمنيچنشهيهم. داردانيجرنيهوا معلق است اي نخواهد بود اما من اني توانم پني را به  تـوانم او را آسـودهيو نمـمي بگـوري خطا كار

ا. خاطر كنم نمياو خودش را به گونه شن. مرا بشنودي تواند صداي ساخته كه و غرش خواهد ا.دياگر با او حرف بزنم او فقط خُرخُر ـ آه، بـا  حـالني

مياهيتنها هد بگي را كه او . به او خواهم دادردي تواند

و به چهره نانهي سر بزرگش را غمگ او دمييداي وحشت زدهي خم كرد و چنـد سـاعت از عـذاب هـا. بخواب:و گفتدي اندرو  كـهييبخواب

رديخودت برا افي خودت بييدا. دور بماني كرده هاي اندرو روي درنگ با چشم كشيو با آسودگدي غلتنيزمي بسته .دني شروع كرد به نفس

چي برامينيببديبگذار.دي تان را نشان بدهيحاال كوتوله ها، هنر آهنگر.نيزمديو بگذاردياو را كنار ببر: گفت اصالن و ملكه تان دو پادشاه طـور

م .دي سازيتاج

كندي از آن چه بتوان شتريبيي ها كوتوله طالدي تصور هاكيدر. هجوم بردنديي به درخت و بعضشي چشم به هم زدن تمام برگ  شاخهي را كندند

م. جداشدزينشيها نيي كه آن درخت فقط طال دنديديو حاال بچه ها طالست،ي رنگ  بوددهييروييجادرخت درست همان. استي نرم واقعي بلكه

س جييداي طال، وقتيهاكهكه ربشي اندرو وارونه شد از هم.ختي فرو هانيو . نقرهي طور درخت نقره از سكه

هاييجااز و دم آهنگري سندان كوچك، تعدادكي زم،يهي خشك براي بوتهي كه معلوم نبود كجاست كپه لحظه.شدهيتهي چكش، انبر

آن( بعديا ) كوتوله ها كارشان را دوست داشتند چقدر م. هاد،يكشيآتش زبانه مديغريمي آهنگري دم در.شديو طال ذوب چكش ها بـه صـدا

ا( كرده بودي روز مأمور حفارليآمد، دو موش كور كه اصالن آن ها را از اوا  ) دوست داشتندشتريبي كار را از هر كارنيو آن ها ي از سنگ هـايتل.

ريجلوگران بها ها–و دو تاج در دست ماهرِ آهنگرانِ كوچك شكل گرفت ختندي كوتوله ها و سنگي نه از آن تاج هان،ي زشت يِروزاميو مثل تاج

ن،يياروپا هامي بلكه ظري تاج و زفي سبك مييبايو زي كه و با–. باترشدي شد آن ها را به سر گذاشت و تاج ملكه با زمرد آراسـته اقوتي تاج پادشاه

و هلن جلويوقت. شد وي تاج ها در رودخانه خنك شد، اصالن گفت فرانك ديـزيبرخ: گفـت او زانو بزنند؛ آن گاه تاج ها را بر سـر آن هـا گذاشـت

و ملكه بساي نارنيپادشاه و مادر شاهان جزاي در نارنياري كه پدر و آركنلند خواهرهيو رح. بوددي ها و ش.ديو شجاع باشميعادل .ماتبرك بر
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و زوج سلطنتاي پا كوفتنداي دنديكشههيشاي عوعو كردنداي دندي همه هورا كش بعد قي بال زدند ايو اندكيجدياافهي با و نگاه ستادندي محجوب

حنيا. كردند و شراي حجب مفي آن ها را ميگوريديو وقت. دادي تر جلوه طني صداديكشي هنوز هورا مـديشن اصالن را در كنار خودني پر ي كه

كن: گفت !دينگاه

و بعد همه نفس بلندتي آن جمعي همه حي حاكي سرشان را برگرداندند و برفراز سرشان درختـياندك. دنديكشيو شادرتي از  دنـديدي دورتر

ب عي آن ها سرگرم تاج گذاريدرخت، وقت. شك قبالً آن جا نبوديكه و در ازي حال تند ومثل پرچمني بودند؛ خاموش دهي پرچم بـاال كـشيلهيم كه

ها. بوددهييشود، رو جايشاخه مه،يساي گسترده اش انگار به سي نور و ايهابي پراكند زي نقره هاري از مـيي هر برگش همچون ستاره ي چـشمك

بو. زدند ميياما حتي كه از آن و براي آن همه را وادار كرد نفس بلندي ازمنظرهشيبي آمد اي بكشند چينمكسچيهي لحظه يگـريدزي توانست به

.شدينديب

ا: گفتاصالن اي شما نگهبانفهيوظني ها، اولييايو شما نارن.يپسر آدم، خوب كاشته زني از  تاني كه برايجادوگر. سپر شماستراي درخت است؛

گريگفتم به دوردستها و در جادوي است؛ او در آن جا زندگ ختهي شمال جهان خيقواهيسي خواهد كرد شد تر  كه آن درخـت گـلياما تا وقت. واهد

بياو جرأت ندارد تا صد متر. باز نخواهد گشتاي دهد او هرگز به نارنيم بودياي درخت  بـهيو زندگيو تندرستي شما شادي درخت كه براي چون

م امي آورد، برايارمغان و نا و هراس ميدي او مرگ . آوردي به بار

خي جد همه ا(ه بودند كه اصالن ناگهان سرش را چرخاندشدرهيو ساكت به درخت ازنيزري حركت پرتوهانيو با و) پخش شـد الشي نور

و در گوشيچشم ها و چون آن ها را در حال پچ پچ بچـه هـا موضـوع:دي كـرده بـود پرسـري حرف زدن غـافلگي درخشان خود را به بچه ها دوخت

 ست؟يچ

و گفتيگوريد سيكي جادوگرمي فراموش كردم بگومن. آه اصالن، قربان: سرخ شد ازيكي ها را خورده است،بي از آن  از همان ها كه درخت

جاي آن چه را كه در فكرش بود نگفت، اما پالي همهيگوريد.دييآن رو ( او گفتي فوراً به اشهيهميگوريد. بدي ترسـيمني از  از شتريـ كـه

بوشيپي حتماً اشتباهمي ما فكر كردنيابنابر: گفتيپال) احمق به نظر برسديپال سي آمده است، چون او واقعاً از نمبي آن . شودي ها ناراحت

ا:دي پرسريش منيچرا  دختر حوا؟يكني فكر را

او- سيكي خوب، . ها را خوردبي از

بقنيهميفرزند، برا: پاسخ داد اصالن هاييبالنيا. او وحشت آور استي ها برابيسيهي است كه حاال مديآيميي ست كه بر سر آن وهي كه

ش و به ميوهيها را در زمان غلط مننديچي غلط مشهيهمي خوب است اما آن ها از آن به بعد براوهيم. خورنديو . شوندي از آن متنفر

ش.دميفهم: گفتيپال ا منظور. او ندارديرويري غلط آن را به دست آورد تأثيوهيو به گمانم چون او به  جـوانشهيهمي است كه او را برانيم

. كندينم

و گفت اصالن چ. افسوس: سرش را تكان داد مزياو را جوان خواهد كرد؛ چون هر  است،دهيرسشياو به آرزو. كندي بر طبق سرشت خود عمل

ازي الهه زندگكي ماننديانيپايبيو روزهاافتهي دستري ناپذي خستگيبه قدرت ا خواهد كرد؛ اما او مني حاال باي را شكي داند كه ر عمـ،يطاني قلب

م. دراز استيدراز فقط بدبخت ميهمه آن چه را همي خواهند به دست . آن را دوست ندارندشهي آورند اما

 ...منايآ. خوردمبيسكي باًيخودم تقر...من...من: گفتيگوريد

م. بله فرزند- مشهيهموهيچون ميكسي اما برا- اثر كندديبا- كندي اثر بچلي كه به نمندي خودش آن را ـ اگـر. كندي شادمانه اثر ييايـ نارنكي

س ادهي دزديبيناخواسته و آن را در ساي حفاظت از نارني جا براني باشد كيـ بـه شـكلايـ را حفظ خواهد كـرد امـا نارناي نارنبي كاشته باشد؛ درخت

شديقويامپراطور مي پر مهرني نه به شكل سرزمو ستمگر مانند چارن حفاظت خواهد د. خواهم باشدي كه من يگريجادوگر تو را وسوسه كرد كار

 پسرم، مگر نه؟يهم بكن

م. بله اصالن- سياو . مادرم به خانه ببرمي را برابي خواست من
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س- مبي بدان كه در آن صورت اي مادرت را شفا و او با شادي ماجرا براني داد؛ اما نمي تو  كه هر دو شما افـسوسديرسيميروز.شدي تمام

بدييو بگوديگذشته را بخور . بودافتني بهتر از شفايماري مردن با آن

امي توانست حرفينميگوريد و او تمام عـي را به نجات زندگدشي بزند چون اشك زبانش را بند آورده بود ني مادرش از دست داده بود، اما در

ش نانيحال اطم پ دانستيمري داشت كه شايمشي چه و كسيمي اتفاقدي آمد هاكنون اصالن دوبـار. كه او را دوست داشت بدتر بودي افتاد كه از مردن

م ا: گفتيسخن باي اتفاقنيفرزند، رودهي دزدبيسكي بود كه بستيني داد اما اتفاقيمي شده  دهـمي آن چه حاال به تو مـ فتد؛ي كه حاال قرار است

كس. آورد به بار خواهدي شادتيبرا بچي برابيسكيبرو. نخواهد داد، اما شفا خواهد دادانيپايبي زندگيدر جهان شما به .ني او از درخت

زد؛ي نفهميگوريديا لحظه كسري انگار تمام جهان و بعد مثل سويو رو شد و ملكـه بـراي كه درخواب است به و شـاه  هـوراشي درخت رفت

ن دنديكش كششي برازيو تمام موجودات س. دنديهورا چبياو جدي را پبشيو در به: سپس گفت. اصالنشي گذاشت بعد برگشت ممكن است حاال ما

؟ميخانه برو

هم. متشكرمدي فراموش كرده بود بگواو و اصالن منظورش را فهمنياما منظورش دي بود
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هانياانيپا- پانزدهمفصل و آغاز داستان گريدي داستان

نيتوق: اصالن آمديصدا .دي نداريازي من با شما هستم به انگشتر

و به اطرافشان نگاه كردند بچه دكي. ها پلك زدند بگري بار داني در جنگل رويي جهان ها بودند؛ كشي اندرو و هنوز خوابدهي علف ها دراز  بود

ا . بودستادهيبود؛ اصالن كنار آن ها

اب. حاال وقت بازگشت شماست.دييايب: گفت اصالن چاما بازيتدا دو وكيد؛ينيببدي را كننيا. فرمانكي هشدار هادي جا را نگاه . بچه

و حفره كوچكآن الي ها نگاه كردند دي در البه و پوشدندي علف ها و خشك . از علف بوددهي كه ته آن گرم

اي بارنيآخر: گفت اصالن و وقتكي آن حفرهدي جا بودني كه پري بركه بود ودي كه خورشدي رفتي به جهانديدي در آن  رانـهي رو به مرگ بر فـراز

ميها ا.دي تابي چارن انيحاال پا.ستيني جا بركه گوافتهيانيآن جهان با. هرگز نبوده استييو و حوا بگدينژاد آدم .ردي پند

.بله اصالن: ها هر دو گفتندبچه

بديول: افزودي پاليول ني ما به  مگر نه اصالن؟م،يستي آن جهان

نه. هنوز نه دختر حوا: گفتناصال مهيشب شتريبدياما دار. هنوز پلي از نژاد شما رازي كه آدم شرورستيننانياطم.ديشوي به آن  كلمـهيديـ بـه

. همه موجودات زنده به كار نبردي نابوديو آن را براابدينزياسف انگ

پي به زودو پشي زود، پ رمردي ازآن كه شما هاد،ي شو رزنيو بـي سـتمگراني در جهان شما تحت حكمرانيرگبزي ملت ازشي خواهنـد بـود كـه

و شعف اهمي به شادسي جادسيامپراتر ا. جهان شما آگاه باشدديبگذار. دهندينمتيو عدالت و حاال نوبـت اجـرانيهشدار . فرمـان اسـتي است

دايي جادويانگشترهاهرچه زودتر بگيي را از جاديري خودتان هديكن دفنييو آن ها را . كس دوباره نتواند از آن ها استفاده كندچي كه

منيرايشيوقت و ناگهاني كلمات را گفت، هر دو بچه به باال، به چهره اصالن نگاه چهـره) اتفاق چگونه افتـادنيادنديآن ها هرگز نفهم( كردند

درريشي و لذتيياي چون و چنان قدرت و آن ها در آن شناور شدند و به درونشان سرازدي از طال شد و برشان را فراگرفت حسريور  كردنـد شد كه

بيحتاي خوب،اي عاقلاي شاديقبالً هرگز به طور واقع و همداري زنده و خاطره آن لحظه و تـا وقتـشهي نبوده اند  زنـده بودنـد هرگـاهي با آن ها مانـد

نيمني خشمگايدهي هراساينيغمگ انيزريكي شدند فكر آن كنيو ن حس و نزديكيه هنوز آن دركي وجود دارد و  همـان دورييجا به آن ها است

بايو بر ميم داري درست پشت در است در دلشان و دلگرم و ته وجود آن ها را مطمئن چي شد ا. رو به راه استزي كرد كه همه آنيلحظه  بعد همه

و بو و گرما و صدا . داغ لندن بودنديها در سر

چي خانه كترليي درِ جلو رونِيبي رو ادهيپ در و از درشكه چي خبري ها بودند ريـت. بود كه از آن جـا رفتـه بودنـدي درست مثل وقتزي نبود؛ همه

و داغان آن جا بود وجمعكي شاخه نداشت،كيچراغ م. ازدحام كرده بودتي كالسكه درب و مردم كنار پلـيهمه هنوز حرف  شـدهي زخمـسي زدند

م و م": گفتنديزانو زده بودند رف"اي".ديآي دارد به حال در"اي"ق؟ي حالت چطور است مكي آمبوالنس اي چشم به هم زدن ".جاني رسد

!تمام ماجرا اصالً وقت نبرده است! خداوندا: فكر كرديگوريد

هي كس به بچه ها توجهچيه.و اسب بودندسي دنبال جادي مردم با نگران شتريب ندچي نكرد چون  به برگشتن آن ها توجهاي بود كه برونددهي كس

.نكرده بود
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داو و عسليي اما و وضعش هدهي كه به صورتش چسبي اندرو را به خاطر سر و خـدمتكار. كس نشناختچي بود خوشبختانه در جلو خانه باز بود

م ستادهيايدر درگاه  و به معركه نگاه ( كردي بود ميدختر چه روز. ) گذراندي را داي بچه ها برانيبنابرا! پـيي هل دادن آنازشي اندرو بـه درون،

هي سواليكه كس . رو به رو نشدندي مشكلچي بكند با

د او و آن ها ترس گراني ابتدا به سرعت زودتر از ز دندي به طبقه باال رفت بقيروانيشري مبادا به اتاق و بخواهد رايي جـادوي انگشترهاهي خود برود

ميتوي اندرو فقط به بطرييدا. نبود نگران باشند اما الزم. پنهان كند و فوراً در اتاق خوابش ناپدي كمدش فكر رادي كرد و در يوقتـ. كـرد قفـل شـد

ب سودهي اش را پوشژامهيپ)دي نكشيكه چندان طول( آمد رونيدوباره و به مي بود . رفتي حمام

پيممن؟ي انگشترها را بردارهيبقي توانيميپال: گفتيگوريد . مادرم برومشي خواهم

م: گفتيپال .نمتيبيباشد، بعد

زو دويروانيرشي از پلكان اتاق .دي باال

ايگوريد ب ستادياي لحظه د( مادرش. به اتاق مادر رفتيو بعد به نرمدياي تا نفسش جا ديگوريهمان طور كه ا) بوددهي بارها  رنـگيبا چهره

مدهيپر ميو رنجور كه اشك آدم را در جي زندگبيسيگوريد. بوددهي بالش ها درازكشاني آورد، آن جا در ببي را از و درست روني خود  همان آورد

مسيطور كه شكل جاد ازيني آن باغ كوهستانيوهي جادوگر در جهانِ ما با شكلِ او در جهان خودش تفاوت داشت، و با  كـهنيـ با قبل تفاوت داشت

چ د،ي رنگي وجود داشت؛ روتختي رنگيزهايدر آن اتاق همه جور مدي نور خورش،ي رنگيواري كاغذ يآبقشنگو روبدوشامبرِدي تابي كه از پنجره

ا ديمادر؛ اما لحظه جبيسيگوري كه ببي را از چ روني خود كلگريديزهاي آورد، انگار همه آن حتكيهر. رنگ باختندي به دي نور خورشي از آن ها

و رو رفته و رنگ س.شدكمرنگ ميرويبيعجي نورهابيدرخشش  شـدي ارزش نگاه كردن نداشت؛ در واقع نمـيگريدزيچچيه. انداختي سقف

چ بويگريدزيبه و گوي جوانبيسي نگاه كرد ايي چنان بود كه . از اتاق به بهشت گشوده شده بودي پنجره

عز: گفتيگوريدمادر .ي چقدر دوست داشتنزم،يآه

م: گفتيگوريد م،ي خوريآن را . كنمي مگر نه؟ خواهش

م. دانم دكتر چه خواهد گفتينم: گفتمادر مياما واقعاً حس . توانم آن را بخورمي كنم

و تكه تكه به مادرش دادبيسيگوريد و قاچ كرد س. را پوست كند و خوابي را تمام كرد لبخندبيو مادر تا و سرش در بالش فرو رفت .ديـ زد

ويقيحقيخواب ديخواب.ي لعنتي بدون آن داروها،يعيطبو آرام بيميگوري كه چشي دانست او نزي از هر كه حاال مطمئن بوديگوريد. داردازي به آن

دلدي بوسي خم شد، او را به نرميگوريد. كرده استرييتغي او اندكيچهره ميو با بديتپي كه سديخزروني آهسته از اتاق . را با خود بردبيو وسط

ديهيدر بق ميگوري روز، هرگاه مي به اطرافش نگاه و چديدي كرد غي چقدر عادزي همه اميي جادوريو مـدشي است  داد؛ امـا هرگـاهي را از دسـت

اميماديچهره اصالن را به س.شديمدواري آورد . را در باغچه پشت خانه دفن كردبيآن عصر وسط

ماي روز بعد، وقت صبح د پزشك طبق معمول به مالقات تكي به نردهيگوريدر آمد، لتديشن. داد تا گوش بدهدهي پله ها  از اتاقي كه دكتر با خاله

و گفت رونيب دي پزشكي است كه در تمام دورهيماريبنيتريرعاديغنيا،ي كترلزهيدوش: آمد  بـهالحـا. مثـل معجـزه اسـتنيا...نيا.امدهي خود

چ امينمم؛يگوينميزيپسرك ا پوچدي خواهم عق. كنمجاديدر او  ...منيدهياما به

ديليخشي صدابعد و د. نتوانست بشنوديگوري آهسته شد و برايگوريآن روز بعد از ظهر  را كه با هم قراري رمزي نشانهي پالي به باغچه رفت

). روز قبل نتوانسته بود برگردديپال( گذاشته بودند سوت زد

رويپال كشواريدي از چ:و گفتدي سرك . هست؟ منظورم مادرت استيخبر خوب

م: گفتيگوريد م ... كنميفكر شديفكر نم. كنم حالش خوب خواهد ايمحي ترجيشوياما اگر ناراحت . نـزنمي بـاره حرفـنيـ دهم فعالً در

 انگشترها چه شد؟

. خاكريزمي آن ها را بكنايب.امدهيدستكش پوش. نداردي خطرن،يبب. همه را برداشتم: گفتيپال
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ب- جااي آره، ديي من سروزي را كه امبي وسط . را دفن كرده ام عالمت گذاشته

روي پال بعد و آن ها رفتند جا واريدي از ديي آمد سيگوري كه د. را خاك كرده بودبي وسط  آن جـا را عالمـتيگـورياما معلوم شـد الزم نبـود

زميزيبگذارد؛ چون حاالچ هارشد آن مثل.دييرويمني داشت از روي درخت داي نارنشي درحال زد؛ي نبود كه همان لحظه بشود آن را نيم اما كامالً از

و تمام انگشترهادايپيالچهيب. آمده بودرونيب خطيي جادوي كردند . وار خاك كردندرهيداي را در

اكي حدود شكني هفته پس از دي ماجرا هف. شودي دارد بهترميگوري نبود كه حال مادر و در باغچـه بنـش حدود دو و.نديته بعد او توانست برود

لت. داشتگريديي ماه بعد تمام آن خانه فضاكي مي هركاريخاله هاي را كه مادر دوست داشت انجام  رفتـه عقـبرهيـتي داد؛ پنجره ها باز بود، پرده

و خوراكيبود تا اتاق ها روشن باشد، همه جا گل ها ويميقدينوايپ. ها خوشمزه تر بودي تازه بود و مادر دوباره خواندن را از سر گرفـت  كوك شد

دييهايچنان باز ميو پاليگوري با لتي راه ميم: گفتيمي انداخت كه خاله يوقتـ.ي بچـه هـستني شما سه نفر تـو بزرگتـرنيبمي توانم بگوي بل،

م مياوضاع بد چدينيبي شود اميمي رو به خرابي مدتزي كه معموالً همه ميا وقت رود، و بهتـري اوضاع ناگهان شروع  كند به خوب شدن، اغلب بهتر

ا. شوديم رسي نامه بلندن،يريشي زندگنيپس از گذشت حدود شش هفته از پ. بودي عالينامه پر از خبرها.دي از پدر كه در هند بود ريـ عمـو كِـرِك

خيعنيمرده بود، م. ثروتمند شده بوديلي پدر حاال و برا خواست بازنيپدر و خانهشهيهميشسته شود دي برگردد  تمـام عمـريگـوري بزرگ ده كـه

نددهيوصف آن را شن و هرگز آن را ا. آن ها باشدي بود، حاال قرار بود خانهدهي بود هايخانه  سگ، رودخانـه،ي اصطبل، النه،يميقدي بزرگ با زره

و كوه ها آنيپارك، گلخانه،تاكستان، جنگل د. پشت  خواهندي زندگيو خوشي آن ها از آن پس به خوبي مثل شما مطمئن بود كه همههميگوريو

شا. كرد .دي را بدانگريدي دو نكتهيكيدي شما بخواهدياما

ديپال و پالي باقي دوستان خوبگريدكيي براشهيهميگوريو ميلي همه تعط باًي تقري ماندند  آن هـاشيپـيي روستايبايزي رفت در خانهي ها

و در آن جا بود كه پاليم پز،ي سواري ماند، . گرفتادييو كوه نوردي شنا، نان

و صفا زندگا،ي نارن در هي جانوران در صلح و نه و صدها سال نه جادوگر دچي كردند و. نشدري دلپذني مزاحم آن سرزميگري دشمن شـاه فرانـك

و فرزندانشان شادمانه در نارن  شدو پسر دوم آن ستنديزايملكه هلن پر. ها پادشاه و دخترهـا بـا خـدايهايپسرها با واني رود ازدواج كردنـد  جنگـل

و شب در جنگل نارن) آن كه بدانديب( كه جادوگري چراغريت. رودانيخدا جاي روشن بود، به طورييايكاشته بود روز تيي كه آنريـ كـه  چـراغ در

و هنگامي بود پهنهدهييرو شبيگريدي سال بعد بچه كه صدهاي فانوس نام گرفت راي وارد نارني برفي از جهان ما در و.ديـدوشن شد چراغ راهنوز

. گفتم ارتباط داشتتاني كه برايي با ماجراهايآن ماجرا به نحو

ا داستان سيدرخت. قرار بودني از ديبي كه از روي در باغچهيگوري كه و درختد،يي پشت خانه كاشت ب.شدبايزي بزرگ شد رودرخت دردنييـا

و به دور از هوايخاك جهان ما بدون صدا و تازهي اصالن نيبيساي نارني تر دي كه زن در حـال مرگـ اوردي به بار ي را بـه زنـدگيگـوري مثـل مـادر

س رگرداند،ب زييهابي گرچه سباي داد كه ايهابي تر از همه و با در سالمت خوبي نبودند، برايي كه چندان جادوني انگلستان بود بودند، اما درخت

و او به آن تعلق داشت فراموش نكرداي را كه در نارنيدرونش هرگز درخت  ب. بود ميمي بوزد تكان مرموزي آن كه باديگاه انمكي خورد؛ فكر نيـ در

ميسيو درخت انگلديوزيمديشدي بادهاايزمان ها در نارن نيياي چون درخت نارندي لرزي در آن لحظه مي جنوب غربندرومي در بادِ وي تاب  خـورد

م و راست وكي دانشمند،يو در آن وقت او مرد( شد انساليمي مرديگوريديوقت.شديخم خا) بزرگ شده بوداحيسكي پروفسور يمي قـد نـهو

زمديشدي ها به او تعلق داشت، توفانيكترل و درخت را به تينميگوريد. انداختني جنوب انگلستان را گرفت يحمل كنـد درخـت را بـرا توانست

و گرچه خود او به خاصي بزرگش كمديي قسمت از چوب آن در خانه روستاكيازني تكه تكه كنند، بنابرازميه پيي جادوتي ساخت  نبرد،ي آن كمد

دكياما اگري نفر و هاني آن را كشف كرد و آمد ماي نارننيبي آغاز تمام رفت كدي توانيو جهان ما بود كه ها آن را در .دي بخوانگريديتاب

ديهنگام داي زندگيي بزرگ روستايو خانواده اش رفتند در خانهيگوري كه ديي كنند با: گفتيميگوري اندرو را با خود بردند، چون پدر ديما

شريپقيرفنيا نمي دور نگه دارطنتي را از لتستيو انصاف . جور او را بكشدچارهيبي كه خاله

د اندرو تا زندهييدا پگري بود و در و جنبل دست نزد، او درسش را آموخته بود و مهربان تر شده بودشي خودخواهيري به جادو هم. كمتر شهياما

بيي ها را به تنها همانيم و برايم ارديلي به اتاق يمـيي كه با او در لندن گردش كـرده بـود داسـتان هـا گانه،يبي مرموز، از نژاد شاهانيي از بانو شاني برد

ز... داشتيطانيشياخالق: گفتيم.تگف زييباياما زن . بودييباي بود آقا، زن
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