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  8فصل 

  مه بر روي بلندي هاي گورپشته
 

 ترانه:آواز دلنشيني شنيد كه در ذهنش جريان داشت-مطمئن نبود كدام-در خواب يا بيداري اما فرودو.آن شب هيچ صدايي نشنيدند
 به شيشه و ترانه،قوي تر شد و پرده را اي كه انگار همچون نوري رنگ پريده از پشت پرده خاكستري باران به گوش مي رسيد و اين

سرزمين بسيار سر سبزي در زير خورشيدي كه به سرعت طلوع مي كرد، در برابر او  نقره تبديل كرد تا سر انجام آن را كنار زد،و
  .شد گسترده

پرندگان زيادي بر آن نشسته باشد،چه چه مي زد؛و  روياي او كم كم با بيداري در هم آميخت؛و تام را ديد كه مثل درختي كه
طاليي  در بيرون همه چيز سبز و.مايل بر روي تپه ها و از پنجره باز به داخل انداخته بود از هم اكنون نورش را به طرزيخورشيد 

  .رنگ پريده بود
وداع گفتن شدند، و تا آنجا كه در صبحي چنين امكان پذير بود،دلگير  پس از صبحانه كه باز ان را در تنهايي صرف كردند، آماده

اسبچه هاي .مي وزيد نسيمي تازه از شمال غرب.ك،روشن و شفاف،در زير آسمان پاييزي شسته به رنگ آبي روشنخن صبحي:بودند
از خانه بيرون آمد و كالهش را تكان داد و در آستانه در رقصيد  تام.آرام آنان كمابيش سرحال بودند و بي قرار هوا را بو مي كشيدند

  .يافتند و با سرعت هرچه تمام پيش بروندكه برخيزند و راه ب و از هابيت ها خواست
تپه امتداد مي  راهي پيش رفتند كه از پشت خانه پيچ مي خورد و به طرزي اريب به سمت انتهاي شمالي قله سواره در طول كوره

  .اگهان ايستادرا از آخرين شيب تند بگذرانند كه فرودو ن تازه پياده شده بودند تا اسبچه هاشان.يافت و در پس ان ناپديد مي شد
آن قدر »!نديديم ما با او وداع نكرديم،از ديشب به بعد هم او را!زيباي من،سر تا پا سبز و نقره اي پوش بانوي!گلدبري«:فرياد زد

زن آنجا روي تپه ايستاده بود و .شفاف موج زنان پايين آمد اندوهگين بود كه رو گرداند تا برگردد؛ولي درست در آن لحظه ندايي
مي زد و به تاللو در  موهايش آزادانه در پرواز بود و وقتي در مقابل آفتاب قرار مي گرفت،برق:خود ميخواند ا با اشاره به طرفآنان ر
  .زده در زير پاهايش مي درخشيد وقتي مي رقصيد نوري همچون تاللو آب بر روي علف هاي شبنم.ما آمد

تعظيم كردند،اما او با حركت دست دعوتشان كرد به دور و اطراف .ار او ايستادندكن شتابان از آخرين شيب باال رفتند و نفس نفس زنان
اكنون بر خالف زماني كه روي پشته داخل .كردند نگاه كنند؛و آنان از قله تپه در نور صبحگاهي به زمين هاي زير پايشان نگاه خود

ديدند  ا دور دست ها ديده مي شد،و اكنون همان مه ها را ميدر پرده بود،هوا صاف بود و ت جنگل ايستاده بودند و همه جا مه آلود و
با تپه هاي پوشيده از درختش، سبز و زرد و فندقي  در آن سمت،زمين.كه رنگ پريده و سبز از ميان درختان تيره در غرب باال مي آمد

 نوب،در آن سوي خط ويتي ويندلدر ج.گرفت،و در پس آن،دره پنهان برندي واين قرار داشت رنگ در زير نور آفتاب،ارتفاع مي
در زمين هاي پست مي چرخيد و به  درخششي در دور دست،مثل شيشه اي رنگ پريده ديده مي شد و در آنجا رودخانه برندي واين

سمت شمال در آن سوي بلندي هاي كم ارتفاع،زمين به شكل دشتي هموار  در.سويي جاري مي شد كه از دانش هابيت ها خارج بود
در شرق، بلندي .گرديد خاكستري و سبز و خاكي رنگ ادامه مي يافت و در فاصله اي نامشخص و بي شكل محو مي ي هايو برآمدگ

و از نظر ناپديد مي شد و شكل آنها را در آن دور ها فقط مي  هاي گورپشته در صبحگاهان سر بر آورده بود،برآمدگي،پشت برآمدگي،
روي   كه با حاشيه آسمان مي آميخت، چيزي بيش از يك حدس نبود، اما همين، ازسفيد دور دستي آن ابي و پرتو:شد حدس زد

  .خاطره ها و داستان هاي قديمي،حاكي از وجود كوه هاي بلند و دوردست بود
به نظر كاري .بخواهد،خواهد برد عميق كشيدند و احساس كردند كه يك پرش و چند گام مصمم، آنان را به هر جا كه دلشان نفسي
دامنه بلندي ها به سوي جاده راه بپيمايند، در حالي كه مي توانند سرزنده مثل  نه مي نمود كه آهسته از كنار چين خوردگي هايبزدال
  .روي سنگ چين هاي تپه جست زنان مستقيم به سوي كوهستان پيش بروند تام از

رو به !را جزم كنيد و عزمتان!كنيد ميهمانان خوبعجله «:گفت.صحبت كرد و چشم و افكارشان را متوجه خود نمود گلدبري با آنان
بدرود،دوست الف «:و به فرودو گفت» !تا خورشيد ميدرخشد بشتابيد!شمال برويد، با باد روي چشم چپتان و گام هايتان به سالمت

  «!ها،مالقات خوشايندي بود
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اش سوار شد و دوستانش در پي او،از شيب نرم  بچهتعظيم غرايي كرد و بر اس.اما فرودو كلمات مناسبي براي پاسخ گفتن پيدا نكرد

تپه ها در دو  هوا در ميان دو ديواره دامنه.خانه تام بامباديل و دره و جنگل از ديد محو شد.رفتند پشت تپه با يورتمه اي آرام پايين
ز رسيدند،به پشت سر نگاه كردند وقتي به ته گودي سب.آكند سو،گرم تر شد و وقتي نفس كشيدند رايحه تند و مطبوع چمن مشامشان را

ايستاده بود و  بي حركت:كوچكو باريك مثل گلي در زير نور آفتاب در پس زمينه آسمان ديده مي شد و گلدبري را ديدند كه اكنون
د كرد و كردند با صدايي شفاف صدايشان زد و دستانش را بلن وقتي نگاهش.آنان را مي نگريست و دستانش را به طرفشان دراز كرده بود

  .شد برگشت و پشت تپه ها ناپديد
تپه اي پرشيب به دره اي عميق تر و پين تر منتهي  راهشان پيچ خوران در طول كف آن گودي ادامه پيدا كرد و از كنار دامنه سبز

قله هاي  ال كشيد و ازو از پايين يال هاي كشيده آنها گذشت و دوباره از دامنه كم شيب آنها با شد و سپس از روي شانه تپه هاي ديگر
سرزمين علف بود و چمن هاي .آبي ديده نميشد هيچ درختي نبود و هيچ.تپه هاي ديگر باال رفت و در دره هايي ديگر سرازير شد

همچنان كه سفرشان را ادامه . يال كوه و جيغ هاي بلند غريب پرندگان عجيب كوتاه بهاره،ساكت به جز نجواي نسيم بر روي
وقتي دوباره چشم انداز .مي شد هر گاه كه از پشته اي ديگر باال مي رفتند،انگار نسيم ضعيف تر.اال آمد و هوا گرم شدب دادند،خورشيد

جنگل دوردست در حال بخار كردن است، انگار باران باريده دوباره از  سرزمين غربي در برابر چشمشان قرار گرفت،چنين مينمود كه
در خود گرفته بود،مه  اكنون سايه اي دور و اطراف حاشيه مناظر را.ار مي شد و به هوا مي رفتو خاك برگ ها بخ برگ ها و ريشه ها

  .رنگ، گرم و سنگين مي نمود رقيق تيره اي كه بر فراز آن،آسمان در ان باال همچون كالهي آبي
داخل آن هوا هيچ .ه اي سرسبز داشتبشقاب كم عمق،پهن و هموار بود و حاشي حدود نيمه روز به تپه اي رسيدند كه قله ان مثل يك

آنگاه دلشان قوت .كردند از ميان آن مستقيم پيش راندند و به سمت شمال نگاه.آسمان بسيار نزديك به نظر مي رسيد جنبشي نداشت و
 گرفته و گول يقينا فاصله هاي دور اكنون به كلي مه.پيش رفته اند  گرفت،زيرا ظاهرا مسلم مي نمود كه بيش از آنچه انتظار داشتند

گرفته بود و پيچ و تاب خوران  دره اي دراز زير پاي آنان قرار. ترديدي نبود كه بلندي ها داشت به پايان مي رسيد زنك شده بود، اما
در سمت شمال،به طرزي مبهم خط دراز .دامنه پر شيب به فضاي بازي مي رسيد به سمت شمال امتداد مي يافت تا اين كه از ميان دو

سمت شرق در طول جاده  فرسنگ ها از پل به.آن خط درخت هاست،و بايد نشانه جاده باشد«:مري گفت.تشخيص دادند راسياهي 
  «.اند بعضي ها ميگويند كه آنها را در روزگار قديم كاشته.درخت روييده

غروب خورشيد بلندي ها را پيش برويم،قبل از  اگر همان طور كه امروز صبح رفتيم،بعد از ظهر را خوب!خيلي عالي«:فرودو گفت
 اما همچنان كه اين را مي گفت،نگاهش را».برانيم و جاي خوبي براي اتراق پيدا كنيم پشت سر مي گذاريم، و مي توانيم آهسته تر

شتند و تپه ها،تاجي از پشته هاي سبز بر سر دا متوجه شرق كرد و ديد كه در آن سمت تپه ها بلند هستند و بر آنان مشرف اند؛ و همه آن
نشانه  قرار داشت و مانند دندان هايي مضرس كه از لثه هايي سبز بيرون زده باشند،آسمان را روي بعضي از آن ها سنگ هايي ايستاده

  .گرفته بودند
گرداندند و به ميان گودي گرد فرو رفتند،در ميان آن،سنگ تنهايي  اين منظره تا اندازه اي دلهره آور بود؛پس رو از اين منظره

با وجود اين حالتش  هيچ شكل مشخصي نداشت،و.نور خورشيد قرار گرفته بود و در اين لحظه هيچ سايه اي نداشت ايستاده و بلند زير
اما اكنون گرسنه بودند، و خورشيد هنوز در نيمه روز بود و .هشدار مثل يك مرز نما،يا انگشت عتاب،يا بيشتر شبيه نوعي:معني دار بود

ان را نداشت كه  سرد بود چنانكه انگار خورشيد قدرت.نگيخت؛پس پشتشان را به جانب شرقي سنگ تكيه دادندا واهمه اي بر نمي
خوردند و نوشيدند و در زير آسمان باز،نهار دلچسبي صرف  آنجا.گرمش كند؛اما در اين زمان، اين امر خوشايند به نظر مي رسيد

تام » .بودند از ان پايين، در زير تپه فراهم كرده« چرا كه خوراكي ها را است در آرزوي ان باشد، كردند،نهاري كه هر كس ممكن
روي اسبچه ها برداشته بودند و آنها روي علف ها پرسه مي  بار ها را از. براي راحتي آنان به اندازه روزشان غذا تدارك ديده بود

و نگاه  يحه چمن، استراحتي طوالني، دراز كردن پاهاها و شكم از عزا در آوردن، آفتاب گرم،و را سواره گذشتن از روي تپه.زدند
ناگهان با نگراني از خوابي كه : بله چنين بود:كافي است اين چيز ها احتماال براي توضيح آنچه اتفاق افتاد. كردن به آسمان باالي سر
خورشيد، رنگ .بود ر روي آنان افتادهسنگ ايستاده سرد بود و سايه دراز و بي رمق آن به سمت شرق ب.شدند قصد آن را نداشتند بيدار

در : گودالي كه در آن آرميده بودند ،باال مي آمد باخته و زرد بي حال، از ميان مه مي درخشيد، مهي كه از ديواره غربي
 راسبچه هاشان تنگ هم با س.هوا ساكت و سنگين و سرد بود. مه انبوه و سرد و سفيد بود شمال،جنوب و شرق، در ان سوي ديواره،

  .هاي آويخته ايستاده بودند
به محض اين كه با .دريافتند كه روي جزيره اي در ميان مه ايستاده اند.دويدند هابيت ها متوحش از جا جستند و به سوي حاشيه غربي
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شرق سايه سرد خاكستري از  به سوي خورشيد در حال غروب نگاه كردند، در برابر چشمشان داخل درياي سفيد فرو رفت و نااميدي

در : قرار گرفت و چون باال رفت بر روي سر آنها خم شد و سقفي تشكيل داد مه به ديواره ها رسيد و بر روي آنها.در پشت سر باال امد
  قرار گرفته بودند كه ستون مركزي ان سنگ ايستاده بود تاالري از مه

منظره  هنوز. و جرات خود را از دست نداده بودنداي در گرداگرد آنان بسته مي شود؛اما هنوز دل احساس كردند كه انگار تله
در هر .هنوز مي دانستند جاده در كدام طرف واقع است اميدوار كننده اي را كه از خط جاده در پيش رو ديده بودند،به ياد داشتند و

انگشتان يخ  تا آنجا كه.ر كندگود افتاده اطراف سنگ چنان بود كه انديشه ماندن را از سرشان دو حال هم اكنون نفرتشان از آن مكان
  .زده شان كار مي كرد،سريع بار و بنديلشان را بستند

وقتي پايين تر .هدايت كردند هاي خود را به رديف، از كناره گودال به سمت سراشيبي شمال تپه،به ميان درياي مه به زودي اسبچه
وقتي به ته دره رسيدند،چنان .ز ان روي پيشانيشان مي چكيدبود و آب ا رفتند،مه سرد تر و مرطوب تر شد و مو هاشان لخت آويزان

سپس سوار بر اسبچه .مرطوب شد ايستادند و باال پوش ها و باشلق هاشان را درآوردند كه به زودي با قطرات خاكستري سرد بود كه
تا جايي كه مي شد حدس زد به . ندگمان از روي فراز و فرود زمين پيدا كرد هاشان دوباره آهسته راه افتادند و راه خود را حدس و

كه به ميان شكاف رسيدند،  همين.دروازه مانند در انتهاي شمالي دره دراز كه صبح ان روز ديده بودند،پيش مي رفتند طرف شكاف
فكرشان جز از اين،راه به جايي نمي .قطع كردن جاده محرز بود بايد تالش مي كردند كه در خط مستقيم پيش بروند و دست آخر

  .كه شايد در آن سوي بلندي ها خبري از مه نباشد برد،جز اميدي ضعيف به اين
 اجتناب از متفرق شدن در جهات مختلف و سرگرداني، به راهنمايي فرودو،در يك رديف مي براي.سرعت پيشروي شان كم بود

پيش رويش در هر .انه اميدوار كننده اي ديدنش ناگهان فرودو.سام پشت سر او بود و پس از او پي پين و سپس مري قرار داشتند.رفتند
  شد؛ و او حدس زد كه سر انجام به شكاف ميان تپه ها،به دروازه دو طرف سايه اي از ميان مه كم كم نمودار

شانه هايش رو به عقب  فرودو از روي.اگر مي توانستند از آنجا بگذرند، خالص بودند.گورپشته نزديك مي شوند شمالي بلندي هاي
لكه هاي تاريك، تيره تر .اميدواري جاي خود را به سردرگمي و دلهره سپرد اما.با شتاب پيش رفت» !دنبالم بياييد!عجله كنيد«:د زدفريا

سر به فلك كشيده و مانند  تحليل رفتند،و ناگهان دو سنگ عظيم ايستاده رو ديد كه به طرز تهديد آميز در مقابل او شدند، و سپس
آورد كه هيچ نشانه اي از اينها را هنگامي كه صبح از روي تپه نگاه  به ياد نمي. ر ،مختصري خم شده بودندستون هاي بي طاق يك د

تاريكي دور او را فرا  و وقتي چنين كرد انگار:پيش از ان كه متوجه باشد از ميان انها گذشته بود.ديده باشد مي كرد، توي دره
ديگران از پي او :وقتي به عقب نگاه كرد دريافت كه تنهاست.پياده شد كشيد، و فرودواسبچه اش از رفتن سر باز زد و شيهه اي .گرفت

  .نمي آمدند
  «چرا عقب مي مانيد؟!بجنبيد!مري!پي پين!سام«:صدا زد

اسبچه رم »!پين پي!مري!سام«:او چيره شد و دوباره به عقب به طرف سنگ ها دويد و ديوانه وار فرياد زد ترس بر.هيچ پاسخي نبود
! فرودو!اهاي«:فقط به ظاهر از آنجا،صداي فريادي را مي شنود فكر كرد كه از كمي دورتر و يا.رد و به ميان مه گريخت و ناپديد شدك

سمت شرق و از  زير سنگ هاي بزرگ ايستاده بود و خيره به تاريكي نگاه مي كرد، صدا از ان دورها در همچنان كه خسته» !اهاي
  .شيب تند تپه باال مي رود شيرجه زنان در جهت صدا راه افتاد،ديد كه از. طرف چپ او به گوش مي رسيد

فرط استيصال همچنان به صدا زدن آنان ادامه داد، اما براي مدتي هيچ پاسخي  همينطور كه مشغول تقال بود دوباره صدايشان زد و از
و سپس : ضعيف از ميان مه شنيده شد صداهاي»!آهاي! ودوفر«.سپس صدا ظاهرا ضعيف و از دور، از باالي سر او به گوش رسيد نشنيد و

به شكل ضجه اي طوالني كه ناگهان قطع شود،از پي ! آنگاه،اخرين فرياد كمك كه همچنان تكرار مي شد، و!فرياد ظاهرا كمك،كمك
ب چسبنده او را تنگ ش ولي روشنايي رفته بود و:سكندري خوران با اخرين سرعت ممكن به طرف فرياد ها پيش رفت .به گوش رسيد

  .به نظر مي رسيد كه در تمام اين مدت باالتر و باالتر ميرود. بود در بر مي گرفت، چنانكه اطمينان از سمت و سوي حركتش غير ممكن
خت و با خسته بود، عرق مي ري. كرد سطح زمين زير پايش بود كه سر انجام او را از رسيدن به باالي يك پشته يا تپه اگاه تنها تغيير در

  .هوا به كلي تاريك بود. اين حال يخ كرده بود
  «كجا هستيد؟«:با حالي فالكت بار فرياد زد

كرد،بادي يخ  ناگهان متوجه شد كه هوا خيلي سرد مي شود، و باالي تپه بادي كم كم شروع به وزيدن.داد ايستاد و گوش.پاسخي نبود
باال را نگاه .تاريكي دورتر و رقيق تر شد.نفسش بخار مي كرد.گذشت ره از كنار او ميمه تكه تكه و پاره پا.هوا داشت تغيير مي كرد.زده

باد شروع به زوزه .شود دريافت كه ستارگان كم نور در باالي سر ،از ميان رشته هاي شتابان ابر و مه پديدار مي كرد و با شگفتگي
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  .كشيدن روي علف ها كرد

 گوشش رسيد،و او به سوي ان رفت،و به محض ان كه جلوتر رفت مه باال رفت و كنار كشيدبه  ناگهان به نظرش رسيد كه فريادي خفه
روي قله تپه اي قرار دارد كه احتماال از دامنه  يك نگاه به او فهماند كه رو به جنوب ايستاده و.و از آسمان پر ستاره پرده بر گرفت

 در طرف راستش، مقابل ستارگان، سايه تاريك سياهي با هيبت.شرق بادي گزنده مي وزيد از سمت.جنوبي به ان صعود كرده است
صداي بم و سردي » كجا هستيد؟«:فرياد زد دوباره خشمگين در عين حال ترسان.گور پشته اي بزرگ آنجا قد برافراشته بود.نمودار شد

  «!منتظرت هستم!اينجا«:گفت كه گويي از دل زمين بيرون مي آمد،
لرزان، درست به موقع باال را .اتفاقي رخ نداد، و هيچ صدايي نبود.زمين افتاد كرد و زانوانش خم شد و روياما فرار ن»!نه«:فرودو گفت

فرودو فكر كرد كه دو چشم .خم شد شبح بر روي او.و شبح تاريك بلندي را ديد كه مثل سايه اي مقابل ستاره ها ايستاده بود نگاه كرد
ان گاه چنگي قوي تر و سرد تر از . پريده رنگ كه انگار از فاصله اي دور مي تابيد  از نوريرا مي بيند، دو چشم بسيار سرد، اما روشن

  .نماند از اين تماس، استخوان هايش مثل يخ منجمد شد، و او ديگر چيزي به يادش. او را گرفت آهن
هان دانست كه به طرز نااميد كننده اي سپس ناگ.وحشت وقتي دوباره به خود آمد، لحظه اي هيچ چيز را به ياد نمي آورد، جز احساس

افسون  يكي از موجودات گورپشته او را گرفته بود، و او احتماال هم اكنون به.گورپشته بود دستگير و زنداني شده است، داخل يك
 همان حالت جرات تكان خوردن نداشت، و به.بود هولناك موجودات گور پشته كه از ان به نجوا داستان ها مي گفتند، گرفتار آمده

  .كشيده به پشت روي سنگي سرد و دست ها روي سينه دراز:كه به هوش آمده بود باقي ماند
دراز كش،  بود و تا اندازه اي به همان تاريكي مربوط مي شد كه گرداگردش را گرفته بود، همان طور اما اگرچه اين ترس بسيار عظيم

با هم در كوره راه هاي شاير، و صحبت هايشان درباره  ي كند، به راهپيمايي شانمتوجه شد به بيل بو بگينز و داستان هاي او فكر م
استيصال  و منتظر خطر و) اغلب خيلي عميق(دل چاق ترين و ترسو ترين هابيت ها پنهان است  بذر شجاعت در.جاده ها و ماجرا ها

او را بهترين )وگندالف(گرچه خود نمي دانست، بيل بو ا در واقع:فرودو نه خيلي چاق بود و نه خيلي ترسو.نهايي است تا شكوفا شود
نيرومند تر  فكر كرد كه به پايان ماجرايش رسيده است،پاياني هول انگيز، اما همين فكر او را.بودند هابيت شاير تشخيص داده داده

  .ال نبوددرمانده،سست و بي ح ديد كه عضالتش انگار براي جهش نهايي صفت مي شود؛ ديگر مثل يك قرباني.كرد
اعتماد به نفسش را باز مي يافت،ناگهان متوجه شد كه تاريكي آهسته كنار مي  همچنان كه آنجا دراز كشيده بود و فكر مي كرد و

جور جايي قرار گرفته است، زيرا به  ابتدا با اين نور نمي شد فهميد كه در چه.ضعيف سبز رنگي دور و بر او گسترش مي يافت نور:رود
چرخيد و در . و برش تراوش مي كند و هنوز به سقف يا ديوار ها نرسيده است  كه روشنايي از خود او و از زمين دورنظر مي رسيد
چهره هاشان به طرزي مرگبار رنگ  به پشت آرميده بودند و. كه سام و مري و پي پين كنار او دراز به دراز افتاده اند پرتو سرد ديد

هاي متعددي احتماال از طال قرار داشت،اما در اين نور، سرد و كريه به نظر مي   و بر ان ها گنجينهدور. پريده بود؛ و سفيد پوش بودند
شمشير هايي در .انگشتري هاي متعدد سرشان نيم تاج هايي قرار داشت و دور كمر هاشان زنجير هاي طالي و بر انگشتانشان بر.رسيد

  .اما بر روي گردن ان سه،شمشيري دراز و پهن قرار گرفته بود.نهاده بودند كنارشان قرار داده و سپر هايي بر زير پاهاشان قرار
رسيد و بي حد و اندازه اندوه  صدا ظاهرا از دور به گوش مي.سرودي آغاز شد؛نجوايي سرد كه اوج مي گرفت و فرود مي آمد آنگاه

ز زمين بر مي آمد، از ميان سيل مبهم آوا هاي غمگين مانند ناله اي آهسته ا بار بود،گاه در هوا اوج مي گرفت و گاه ضعيف مي شد و
شب به صبحي كه از . سنگدالنه و دلگير كلماتي تلخ، سخت ،سرد، كلماتي:بار رشته اي از كلمات گاه به گاه شكل مي گرفت اما دهشت

پس از زماني .تخوانش يخ كردفرودو تا مغز اس.حسرت ان را داشت دشنام مي گفت ان داغدار بود حمله مي برد،و سرما به گرمايي كه
  .تر شد، و او با ترسي كه بر قلبش افتاد، فهميد كه اين كلمات به افسوني بدل شده است سرود واضح

  سرد بادا دست و قلب و استخوان،
  و سرد باد خواب در زير سنگ

  برخيزد از روي بستر سنگي، هرگز مباد كه
  ميرد، اه فروهرگز، تا ان كه خورشيد رو به زوال گذارد و م

  ستارگان در باد سياه بميرند،
  بيارمند و بادا كه تا ان هنگام اينجا بر روي طال

  تا آنگاه كه فرمانرواي تاريكي دستش را برافرازد
  .مرده÷زمين پ روي درياي مرده و
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 زير نور پريده رنگ كه بلند كرد و نگاه كرد و اكنون در خود را بر روي يك بازو.ي شنيد÷غ÷از پشت سر صداي خش خش و غ
روي  از يك گوشه، بازوي بلندي، كورمال كورمال.داالني كه در پشت سرشان به سويي مي پيچيد درون نوعي داالن قرار دارند،

طرف قبضه شمشيري كه بر روي او قرار داشت، مي  انگشتانش مي خزيد و به سوي سام كه نزديكتر از همه به او دراز كشيده بود، و به
اگر  فكر كرد.سپس فكر فرار، ديوانه وار به سرش زد.افسون آن سرود به سنگ تبديل شده است بتدا فرودو خيال كرد كه واقعا باا.آمد

خود را در نظر آورد كه آزاد روي .راهي به بيرون بيابد حلقه را انگشت كند آيا موجودات گورپشته او را مي بينند يا نه،و آيا مي تواند
از  گندالف مي پذيرفت كه كار ديگري.سام پي پين تاسف مي خورد، اما خودش آزاد و زنده است به حال مري وسبزه ها مي دود و 
  .دست او بر نمي امد

دچار تزلزل شد و .همين سادگي نمي توانست رفقايش را ترك كند به:اما شجاعت بيدار شده در درون او اكنون بسيار قوي بود
عزمش جذب  ناگهان. كرد،اما دوباره با خودش جنگيد؛ و وقتي چنين كرد بازو نزديكتر خزيدجست و جو كورمال كورمال جيبش را

با تمام نيرويي كه داشت شمشير .دوستانش خم شد شد و به شمشير كوتاهي كه كنارش افتاده بود چنگ انداخت و زانو زد و روي بدن
صداي .ت در همان لحظه شمشير تا قبضه اش تكه تكه شدآورد و دست قطع شد؛ولي درس را بر روي دست خزنده،نزديك مچش فرود

  .صداي دندان قروچه در تاريكي بلند شد.برخاست و روشنايي از بين رفت جيغي
مه فراموش كرده  آنگاه به يك باره چيزي را كه از همان لحظه نخست آمدن.مري افتاد و صورت مري سرد بود فرودو روي

با صداي درمانده و ضعيف شروع .كه تام آموخته بود،به خاطر آورد شعري را.ه تپه و ترانه تام را به ياد آوردبود،خاطره خانه روي دامن
انگار با طنين  آهنگي زنگ دار و زنده داشت و محفظه تاريك:و با آوردن نام او صدايش گويي قوت گرفت تام بامباديل! آي: كرد

  .طبل و شيپور پر شد
  !مباديلوتام بامباديل،تام با!آي

 كنار اب يا بيشه تپه يا ني يا بيد
  كنار اتش زير ماه وخورشيدگوش كن واوازمان بشنو

   خطر به ما نزديك شد بيا تام بامباد يل
   

پس از لحظه اي كه اهسته .  بشنود  عميق بر قرارشد و فردو در ان سكوت مي توانست صداي ضربان قلبش را سپس به يكباره سكوتي
 كه انگار از دل زمين يا ديوار هاي ضخيم مي امد صدايي در جواب مي   شنيد دايي را واضح اما ارام را از دور ص وطوالني گذشت

  :خواند
  تام بامباديل پير مرد شوخ وشنگي است

   پيراهنش ابي است     چكمه هايش زرد و
  .اواز او قوي تر وپا هاي او چابك تر است

  
   واقعي نگ ها مي غلتيدند ومي افتادند ويك دفعه روشنايي به داخل جاري شد روشناييصداي گرومب گرومب بلندي خاستا انگار س

  )با كاله پر و باقي چيز ها( روشنايي واقعي روز دريچهي كوتاه در مانندي انتهاي محفظه در ان سوي پا هاي فردو ظاهر وسر تام
روشنايي روي كف انجا افتاد وروي سورت هاي سه ها . ر شد مي امدپديدا در قابي از نور خورشيد كه در پس از او سرخ رنگ با ال

تكان نمي خورد اما رنگ بيمار گونه شان انها را ترك گفته بود اكنون چنان به نظر مي رسيدند كه .  كه كنار فردو اراميده بودند بيت
  انگار فقط در خواب عميقي فرو رفته بودند

  :خل محفظه ي تاريك امدتام خم شد و كالهش را برداشت واواز خوانان دا
  !زير نور خورشيد محو شو! بيرون شو اي صبح پير

  شيون كن همچو بادمثل مه سرد جمع شو
  ! ان سوي كوه ها انجا در سرزمين هايلم يزرع

   گور پشته ات را خالي كن هرگز دوباره باز نگرد
  گم باش وفراموش شو تاريك تر از تا ر يكي

   است تا روز باز پسينانجا كه در وازه ها تا ابد بسته
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با گفتن اين كلمات صداي فريادي شنيده شدوبخشي از انتهاي داخلي محفظه با صداي گرومپ فرو ريخت سپس جيغ بلند كش داري 

  شنيده شدو در فاصله دور و مبهمي محو گرديد سپس سكوت شد
  . كه برشان دارمبايد كمكم كني     بيا برويم روي علف هاي پاك!  رفيق فردو  ;  بيا: تام گفت

 كه دست قطع شده  با كمك هم مري وسام وپي پين را بيرون بردندوقتي براي اخرين بارگور پشته را ديد به نظرش رسيد كه دست
تام دوباره داخل شد ودوباره صداي كلي .  هنوز پيچ و تاب مي خورد;اي را ديد كه مانند عنكبو تي زخمي روي توده اي از ريخته

  :وقتي بيرون مي امد روي دستش تو دهي بزرگي از از گنجبنه ها مي كرد. رسيد وش مشت ولگد به گ
 سبز باال رفت وان ها را روي قلهي ان  از پشته اي.  مهره ها وزنجير ها و زيور االت جواهر نشان بسيار  نقرهمس وبرنز;اشيا يي از طال 

  ا ايستاد واز واز ان باال به سه ها بيتكه به پشت كه به پشت بر روي علف هادر زير افتاب قرار داد كاله در دست وباد در مو هايش در انج
  در جانب غربي پشته دراز كسيده بودند نگاه كرد

  .بيدار شويد وبشنويد كه صدايتان مي كنم!بيدار شويد بچه هاي شوخ وشنگ
  دل ها ودستا وپا هايتان را گرم كنيدسنگ سرد فرو افتاده

   شكسته  دست مرده,شدهدر تاريك چار تاق باز 
  .شب در زير شب گريخته ودروازه باز شده

    چشمهايشان را ماليدندوسپس نا گهان از جا جستند    بازوانشان راكشيدند  فردو با شادماني بسيار ديد كه هاهابيت ها تكان خوردند 
   بر شسر انان ايستاده بود  باالي پشته  بزرگ يحيرت زده به دوروبر خويش وابتدا فردو نگاه كردند سپس به تام كه همچون شرچشمه 

وبعد به خودشان كه ملبس بهكهنه هاي سفيد نازك بودند وتاج بر سر و كمر بندي از طالي زرد بر كمر داشتند واز انها جلنگ جلنگ 
  . بلند بود زيور االت

   اين چيز هاي عجيب چيست؟  واي:مري شروع كرد
   امده بود لمس كرد سپس دست نگه داشت واندوهي بر چهره اش افتاد  از چمشا تش  يكيونيم تاجي را كه لغزيده وبر روي

  :چشمانش را بست وگفت
  . نيزه اي كه در قلبم فرو رفت   اه.  مردان كارن دوم سراغمان امدند وما مغلوب شديم, شب   يادم افتاد    بله-

  > تو كجا بودي فردو؟ .دارم چه مي گويم؟ خواب ديده ام<.را باز كرد و چشما نش      !!نه!! نه: گفت. به سينه اش چنگ انداخت
بگذار ! اجازه بده فكر كنيم كه حا ال بايد چه كار كنيم. فكر كردم گم شده ام ام نمي خواهم در موردش صحبت كنم: فردو گفت

  . بدهيم  راهمان را ادامه
يم تاج وكمر بند وحلقه هايش راانداخت وبا در ماندگي دور و  ن>   با اين شر ووضع قربان؟ لباس هاي من كجاست؟<:سام گفت

 دم > گويي انتظار داشت با ال پوش ونيم تنه و شلوارك وديگر جا مه ها ي ها بيتي اش را را همان نزديكي ها  اطرافش را نگاه كرد
  :تام در حالي كه ورجه وورجه كنان از پشته پايين مي امد گفت. دست پيدا كند

ادم فكر مي كرد كه هيچ .  وخندان زير افتاب ودو ر انان شروع به رقصيدن كرد          > لباس هايتان را ديگر پيدا نمي كنيد <          -
 به راستي وحشت از قلب  اتفاق خطرناكي نيفتا ده است وبه راستي وقتي به او نگاه كر دند ودرخشش شادمانه را در چشمانش ديدند

  :ن در حالي كه نيمي متحير ونيمي خندان به او مي نگريست پرسيدپي پي. هايشان رخت بست
  > چرا پيدا نمي كنيم؟ منظورت چيست؟<          -
 لباس كه >خورتان را از اب هاي عميق نجات داده ايد وقتي از غرق شدن نجات پيدا كرديد: اما تام سرش را تكان داد وگفت          -

!  واجازه بدهيد كه افتاب گرم قلب و دست ها وپا هاي شما رو گرم كند ستاي شوخ وشنگ منخوشحال باشيد دو. چيز مهمي نيست
  !!!حا ال كه تام دا رد براي شكار ميرود اين كهنه هاي پاره را در اوريد ولخت بر روي علف ها بدويد

رنان ودوان دوان به گودي شبز ميان تپه فردو از پي او نگاه كدر وديد كه همچنان سوت .  تپه پريد سوت زنان فرياد زنان به پايين
  : خودشان و تپه ي بعدي مي رود وهنوز مي خواند

  كجا مي زنيد پرسه؟؟! هوي بيا! هاي بيا
  ! بسه  انجا   اينجا    نزديك  دور  پايين  باال 

   بامپكين    دم شالقي   دماق دراز   گوش تيز
  ن چا قالوي پيرم المپاكي    فرزندم     جوراب سفيد
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    تا اين كه در چين خوردگي زمين پنهان شد     را مي گرفت چنين مي خواند و تند مي دويد وكالهش را به هوا مي انداخت وان

   او را باد كه هم اكنون مسير ان عوض شده بود واز سمت جنوب مي وزيد به ان ها مي رساند > هوي بيا     بيا  هاي<,اما برا ي مدتي 
 همچنان كه او گفته بودمدتي روي علف ها دويدندسپس مثل كسا ني كه نا گهان از اب و  هابيت ها.گرم مي شدهوا دو باره داشت 

 ودر مي يا بند كه حالشان   دو باره بيدار مي شوند   يا مثل مردما ني كه پس از يك بيما ري طو ال ني و زمين گير شدن گذاشته اند
     با لذت زير نور افتاب دراز كشيدند  بخش دارد  باره حا لتي نويد وروز دو دور از انتظاربهبود يا فته است

 نوك تپه   تام دوباره بر گشت وابتدا كال هش روي    به ا ن ها دست داده بود) گرسنگي(تا زما ني كه تام برگر دد احسا س سالمتي و 
 چاقه   اخري به وضوح المپكين ن ويكي هم بيشتر ي خودشا هويدا شد وشش اسبچه فرما ندار به صف از پي او مي امدندپنج اسبچه

 نام هايي از  مري كه اسبچه هاي ديگر متعلق به او بودند. از اسبچه هاي خودشان مي نمود )وپير تر(قوي تر. چا ق تر. او بزگتر: بود
ا اخر عمر واكنش نشان مي دادند اين دست بر روي انها نذاشته بود اما اسبچه ها با نام هاي جديدي كه تام روي ان ها گذاشته بود ت

  : صدايشان كرد وان ها ازپشته امدند وبه صف ايستا دند ان ئقت تام تعظيمي به ها بيت ها كرد گفت يكي يكي.
 حس بو يايي شان قوي تر -ان ها از بعضي جهت ها حسشان قوي تر از شما هابيت هاي حواس پرت است! اين هم اسبچه هاي شما

 خطرپرا حس مي كنند در حالي كه شما صاف به طرفش ميريد و وقتي فرار مي كنند تا جان خود را نجات براي همين بوي. است
 براي رو به رو شدن با هول وهراس   چون گرچه قلبا وفا دار هستند دهند در جهت درست فرار مي كنند شما بايد ان ها ره ببخشيد

  .يد دوباره بر گشته اند و و همهي بارها يشان را هم با خود اورده اند موجو دات گور پشته ساخته نشده اند اينجا را نگاه كن
مري و سام وپي پين با جامه هاي اضا فه كه دربار وبنديلشان بود خود را پوشاندند وبه زودي احساس گر ماي شديدي كردند چرا كه 

  :ه در پيش بود به همراه اورده بودند فردو پرسيدمجبور بودند چند دست از لباس هاي زخيم تر را به تن كنند كه براي زمستا ني ك
   ال مپكين پير ديگر از كجا امده؟  ان يكي حيوان پير

 هرچند به ندرت سوارش مي شوم و او اغلب بر روي دامنه تپه هاي دور پرسه     من دوست چهار پاي.مال من است :  گفت تام
 طر       شب بوي او شنيدند وبراي ديدن او به سرعت به  المپكين اشنا شدند  ا ب  وقتي اسبچه هاي شما در خا نه ي من بو دند. ميزند

  فش دويدند فكر مي كنم از ان ها مواظبت كرده وبا حر فاي حكيما نه اش همه ي ترسشان را از بين برده حا ال ال مپكين سر حال من
 پس اسبچه ال زم دارد چون ادم نمي تواند    در جا ده بگذاردتام مي خواهد با شما بييايد وشما را! اهان.تام مي خواهد سوارت شود,
  .راحت صحبت كن.  سواره مي روند ومجبوري پاي پياده دوان دوان كنا رشان بروي با

ها بيت ها از شنيدن اين حرف خوشحال شدند وخيلي از تام تشكر كردند ولي او خنديد وگفت شما در گم كردن خودتان استا 
 چيز   كار هايي هست كه با يد بكنم   :گفت. احساس رضايت نمي كنم  ها نبينم  صحيح وسالم ان طرف مرز زمينديدومن تا شما را

 تام هميشه اينقدر نزديك نيست   . راه هايي كه بايد بروم و از سرزمينم مراقبت كنم  ترانه هايي كه بايد بخوانم   هايي كه بايد بسازم
  .تام خانه اي دارد كه بايد به فكرش باشدگلدبري منتظر اوست.  كندكه درها وشكاف هاي بيد بن را باز

اخرين وعدهي غذاي كه خورده بودند .  هابيت ها به فكر خوردن غذا افتادند10 و9 چيزي ميان ساعت  افتاب هنوز در اوايل راه بود
   يعني از انچه او براي شا مشان اماده كرده بود  مانان صبحا نه خود رااز بقيه ي تداركات تا. كنا ر سنگ ايستاده بود>ناهار روز پيش 

) با در نظر گرفتن اشتهاي هابيت ها واوضاع واحوال( غذاي مفصلي نبود. با چيز هاي اضا فه ديگر كه او با خود اورده بود صرف كردند
ه وبه برانداز كردن گنجينه ها مشغول  تام به با الي پشته رفت وب  وقتي مشغول خوردن بودند.ولي با خوردن ان حالشان خيلي بهتر شد

گفت كه ان جا بمتند ورايگان از كساني باشند كه ان ها را پيدا .از بسياري از ان ها توده اي ساخت وكه روي سبزه ها مي درخشيد.شد
 دوي پشته بدين ترتيب  زيرا جا          . و همهي مو جو داتي كه دوست هستند الف ها يا ادم ها يا.چهار پايان. پرندگان  :مي كنند

 از ميان توده سنجاق سينه اي براي خود   مي شكست واز هم مي پاشيد وهيچ يك از موجو دات گور پشته به سراغ ان نمي امد
 دراز  زما ني. برگزيد با رشته اي از شنگ هاي ابي رنگ كه مثل گل هاي كتان يه بال هاي پروانه هاي ابي سايه هاي بسياري داشت

 بود كه اين  زن زيبايي.بازيچه خوبي براي تام وبانويش است : اه كرد وگويي از خا طره اي به هيجان امد و سرانجام گفتبه ان نگ
  .االن گلدبري ان را به لباسش مي زند وما او را فرا موش ني كنيم . به سرش ميزد شانه را 

ندهبا ساختي حيرت انگيز و با نقشي مار گونهبه رنگ سرخ  برگي شكل وپر    بلند  براي هر كدام از هابيت ها دشنه اي برگزيد
 با رشته اي از سنگ هاي     سبك ومحكم   غلفي ساخته از فلزي عجيب   وقتي ان ها را از غالف سيا هشان بيرون كشيد,وطاليي
تيغه ها از دست زمان     دبو  شروع به در خشيدن كردند خواه به سبب خاصيت غالف ها يا افسوني كه روي پشته اراميده   فروزان

  . . درخشان زير نور خورشيد    تيز     بدون هيچ زنگاري محفو ظ با قي مانده بودند
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 اگر مردمان شاير مي خواهند به   كنند  هابيت ها از ان ها به جاي شمشير استفاده دشنه هاي قديمي ان قدر دراز هستند كه:گفت

   ان گاه گفت كه اين تيغ ها  .ا ريكي و خطر بروند داشتن تيغ هاي تيز به درد مي خورد يا ان دور ها به طرف ت طرف شرق و جنوب
 پا دشاه        دشمنان فر ما نرواي تا ريكي بودند اما در سرزمين ناگمار مغلوب انان :   سا ل ها پيش اب دا ده اند  وسترنس را اد ميان

  . شدند  شرير كارن دوم
 تا     پسران پادشا هان فراموش شده و در   چرا كه هنوز از اينا ن سر گر دانند نان را به خاطربسپاريد كهاينك ا:تام نو جواكنان گفت

  ريكي مي گردند ومردما ن بي اعتنا را از چيز هاي اهريمني محا فظت مي كنند
 سا     ديدند كه گويي متعلق به  راها بيت ها از حرف ها ي او سر در نيا وردند اماهمچنان كه او سخن مي گفت روياي پهنه ي وسيعي

 بلند وعبوش با شمشير هاي درخشان     پهنه اي همچون يك دشتسا يه گرفته ي پهنا وركه بر روي انهيئت هايي انساني  .لها پيش بود
 دنيا ي پر از     سپس رويا محو شد و انان دوباره به. داشت  يكي امد كه ستا ره اي بر جبينش شلنگ اندازمي رفتند واز واز پس همه

 واماده شدند سالح هاي جديد خود را  و اسبچه ها يشان را بار زدند  وبار وبنديلشان را بستند    كه دوباره راه بيفتند افتاب باز گشتند
 بي تنا سب بار زدند واماده شدندو سالح هاي جديد خود را كه از كمر بند هاي چرمي زير نبم تنه هاشان اويخته بود بسيار بد قواره و

 ولي اين   پيش از اين كارشان به ما جراهايي همچون جنگيدن نكشيده بود. يافتند ترديد داشتند چيز هاي مثل اين به دردشان بخورد
  .فرار معلوم نبود ان ها را به كجا مي رساند 

ورتمه به سرعت در طول دره به راه افتادند اسبچه هايشان را به پا يين راهنمايي كردند و سپس سوار شدند وبا ي. سرانجام عازم شدند  
به پشت سر خود نگاه كردند و قله ي پشته ي قديمي را ديدندكه از ان با زتاب نور خورشيد بر روي بر روي طال همچون شعله اي 

  .زردبا ال مي رفت پس از ان يكي از دامنه هاي بلندي را دور زدند وان منظره از چشم پنهان گرديد
 هيچ نشاني از نشاني از سنگ هاي بزرگ كه مثل دروازه ايستاده بودند نديد و   دور وبر خود را از هر سو نگاه ميكرداگر چه فردو 

سپس با همراهي تام با . طولي نكشيد كه به شكاف شما لي رسيدند وبا شتاب از ميان ان گذشتند و زمين در مقابل ان ها ارتفاع كم كرد
 چاقه يورتمه مي   تا با مبا ديلي كه شاد مانه دوش به دوش انها يا پيشا پيش سوار بر ال مپا كين    در امدمبا ديل سفري بسيار شاد از اب

تام بيشتر راه را به خواندن ترانه .  دور كمر او نويد مي داد مي توانست حركت كند  المپا كيني كه بسيار سريع تر از انچه    رفت
 كه كلمات ان مو جب   بيگا نه ونا شنا خته براي هابيت ها بود زباني با ستا ني  شايدبه زباني عني يا ترانه هايي كه عمدتا بي م   گذراند

  .شگفتي و لذت بود
 حتي بدون در نظر    بو ده است تصورش را مي كردند پيوسته پيش مي رفتند اما به زو دي در يا فتند كه جاده دور تر از ان

ز پيش انان را از رسيدن به انجا قبل از در امدن شبباز داشته بود خط سيا هي كه ديده بودند بر حا  خوا بشان در نيمه ي رو   گرفتنمه
تام گفت كه اين ز ما ني مرز پا دشاهي بوده است ام در ز ما ن .  در طرف مقابل رسته بود  شيه ي نهري عميق با ديوا ره اي پر شيب

  . غم انگيزي را به ياد مي اوردو چيز زيادي در باره ان نگفتبه نظر ميرسد كه چيز خيلي. ها ي خيلي خيلي دور
 شده  انها نزديك نهر سرازير شدند واز طرف ديگر باال امدند واز شكا في در ديوارگذشتند وسپس چون به نحوي به سمت غرب كشيده

 رديف   اي پا يين امده بود كه سر انجام زه اما خو رشيد تا اندا  و انا ن بر سر عتشان افزودند  زمين اكنون باز و مسطح بود  بودند
  . بسيار دوباره به جاده بر گشته اند  درختان را ديدند و دانستند كه پس از ما جرا هاي غير منتظره

 روي بر امدگي شيب    و زير سا يه ي دراز در ختا ن ان ايستا دند  با قيما نده را با اسبچه ها شان به سوي ان تا ختند  چند صد گز
 و   وزير پاي انان پيچ مي خورد  وجا ده از هم اكنون كه عصر نز ديك تر مي شد تا ريك تر بود  مشرف به جاده ايستا ده بودند داري

 در گو دي   در همان نز ديكي  و در سمت راست انان  تا شما ل شرق امتداد داشت  در اينجا تقريبا از جنوب غرب  جلو مي رفت
حوضچه ها و چ اله هاي .  اخير داشت   بسيار از باران سنگين  چر خ ها روي ان به چشم مي خورد ونشانه هاي رد . فرو مي رفت پهني

  هيچ چيز توي جاده ديده نمي شد. از سرا شيبي پا يين رفتند وبا ال و پا يين را نگاه كردند. پر از اب بر روي ان ديده مي شد
 رو ز را از دست داده 2فكر نمي كنم با اين ميان براز توي جنگل بيشتر از ! هستيمخوب با ال خره دو با ره توي جا ده :فردو گفت

  .!باشيم
سا يه ي ترس سواران سياه . ديگران به او نگاه كردند . ممكن است ردمان را گم كرده باشند ...اما شايد تاخيرمان مفيد از اب در بيا يد

 پا      اما حا ال جاده زير   نديشدند ل شده بودندعمدتا به با زگشت به جاده مي ااز زماني كه وارد جنگ.  به دلشان افتاد  بار ديگر
با   كه روي خود جاده منتظر با شند   ومتحمل تر ان بود كه خطري را كه انان را تعقيب مي كرد به ياد اور دند  قرار داشت  يشان

  .ه قهوه اي رنگ و خا لي بود  اما جاد   نگرا ني به خور شيد كه غروب مي كردند نگا ه كر دند



Wizardingworld.ir  
   فكر مي كنيد امشب تعقيبما ن كنند ؟ : بي درنگ پرسيد پي پين

    اما به حدس من زياد اعتماد نكنيد.  شايد روز بعد  همين طور هم.  نكنند   اميد وارم امشب تعقيبمان ! نه :تام بام با ديل جواب داد
 سياه كه خيلي دور از   تام در امر سواران سرزمين. طرف شرق رو به زوال مي رود چون با اطمينان نمي توانم بگو يم دانش من در 

  . استاد نيست  سرزمين او قرار دارد
 از پس سوا ران  احسا س مي كردند اگر يك نفر بتواند.با وجود اين هابيت ها ارزو مي كردند كه اي كاش او همرا هشان مي امد 

 مگر در بيشتر افسا نه هاي مبهم و - كا مال براي ان ها د به زودي راهي سرزمين ها يي مي شدند كهباي.  اين فرد اوست   سياه بر ايد
 تنها  نوعي احساس.  بودند  وميشي كه از راه مي رسيد ارزو كردند كه اي كاش االن در خانه قديمي ترشا ير بيگانه بود ودر گرگ

ساكب و ميل براي و دا ع ايستا دند و ان گاه كم كممتو جه شدند كه تام به .  بر وجو دشان مستو لي شد   عميق واز دست رفتن يي
  . بي وقفه بروند  هوا درودشان مي گويد و از انان مي خواهند كه دل قوي دارند وتا تاريكي

   كه اميد وارم استبعد از ان ديگر بسته به بخت و اقبال خو دتان ( قبل از اينكه روز تمام شود تام تو صيه ي خوبي به شما مي كند<
 در زير تپه ي بري كه      مي رسيد به رو ستا يي به اسم بري  مايل كه در طول جا ده برويد4)  و راهنما يي تان بكند همرا هتان باشد

   گويند      راهور     اسبچه         يك مهما نخانه قديمي پيدا مي كنيد كه به ان   در ها شان رو به غروب باز مي شود
 كه به   ان جا بما نيدو بعد از ان صبح كمكتان مي كند شب را مي توا نيد.  است  بارلي من بارتبار   يهمانخا نه دار ال يق ان جام

    استقبال نگذا ريد كهنگذاريد رو حيه ي شا دتان افت بكند برانيد وبه!  شجاع اما محتا ط با شيد    سرعت را هتان را ادامه بدهيد
  .ويدسرنوشتتان بر

  :اما خنديد و امتناع كرد و گفت شنداقل تا مهما نخانه با ان ها بييايد تا بار ديگر باهم چيزي بنوالتماس كردند كه حد 
  ! وگلد بر ي منتظر است  با شد  تام بايد به فكر خا نه خود. او از مرز نخواهد گذشت: سرزمين تام اينجا تمام مي شود
 تكان داد وپشت ال مپا كين نشست وسواره از سر با اليي جاده با ال رفت وهم چنان كه دور مي شد در  ان گاه رو گر داند و كال هش را

  .غروب شروع به اواز خواندن كرد
  .ها بيت ها از شبب با ال كشيدند ونگا هش كردندتا ان كه از ديد خارج شد 

گمان كنم بايد خيلي جلو بر ويم تا .رفتن او يك هشدار استشك ندارم كه .متا سفم از اينكه ارباب بامباديل تر كمان كرد :سام گفت
 اسبچه راهوري كه حر فش را زد خو شحال مي    اما انكار نمي كنمكه از ديدن. كسي را ببينيم كه همين قدر خوب و عجيب باشد

  مردمان بري از كدام قسمتند؟! طرف خا نه ي خودمان! اميد وارم چيزي باشد مثل از دهاي سبز. شوم
 با جرات مي گويم مثل خانه ي خودمان به اندازه كا في را حت    وهم ادم هاي بزرگ  در بري هم ها بيت ها هستند :مري گفت
مردم طرف هاي ما گاه و بي گاه سواره تا ان جا مي .  مهما نخانهخوبي است    اسبچو   ان طو ر كه همه مي گو يند .خواهد بود

  .!روند
خيلي زياد از ان جا احساس را . يزي با شد كه ارزويش را مي كنيمولي در عين حال بيرون شا ير قرار دارد شايد همان چ :فردو گفت
اگر قرار باشد اسم خو دما ن را بگو ييم من اقاي اندر .  بگينز بيا وريد  همه ي شما كه نبايد اسمي از   لطفا يادتان باشد كه !حتي نكنيد

  ! هستم هيل
ندوسا كت در غروب به راه افتا دند وقتي لك و لك كنان اهسته از تپه پا يين مي رفتند وا هسته با ال مي سوار اسبچه ها شان شد

  . روشنا هايي هايي را مي ديدند كه از مسافتي بيشتر چشمك مي زد  تا اينكه سر انجام  تاريكي به سر عت فرو امد   امدند
 و روي دامنه غربي ان   تو ده ي تا ريكي بود در مقابل ستارگان مه گرفته.ود كردتپه ي بري پيش رو يشان قد بر افراشت و راه را مسد

 ميان ان ها و شب حا يل   يا فتن اتشي بو د و دري كه   به سو ي ان راندند وتنها ارزويشان اكنون با شتاب. رو ستاي بزرگي لميده بود
 .ميشد

  
  

 كاري از بچه هاي تيم تايپ دنياي جادوگري
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  9فصل 

  در مهمانخانه اسبچه راهوار

  

قلمرو مسكوني كوچك ، مثل يك جزيره در زمين هاي خالي آن دور و اطراف ، عالوه بر خود بري ، . بري روستاي عمده بري لند بود 
قرار استادل در طرف ديگر تپه بود ، كومب در دره اي عميق كمي جلوتر در طرف شرق واقع بود و آرچت در حاشيه بيشه چت وود 

  . در اطراف تپه بري و دهكده ها ، دشت كوچكي از مزارع و بيشه زار دست كاشتي بود كه چند مايل وسعت داشت . داشت 

تحت امر هيچ كس نبودند جز خودشان : آدميان بري موهاي قهوه اي رنگ داشتند و چهار شانه و كوتاه قد و و با نشاط و مستقل بودند 
با هابيت ها و دورف ها از الف ها و ديگر ساكنان جهان دور و ) يا هست ( مردمان بزرگ معمول بود ، و بيشتر از آنچه در ميان 

مطابق داستان هاي خودشان ، ساكنان اصلي آنجا و فرزندان نخستين آدمياني بودند كه در . اطرافشان روابط دوستانه و آشنايي داشتند 
آنها از آشوب هاي روزگاران پيشين جان سالم بدر بردند ، اما وقتي پادشاهان تعداد كمي از . غرب سرزمين ميانه سرگردان شدند 

 آنان هم اكنون كه خاطره پادشاهان قديمي در دل سبزه ها از دوباره از درياهاي بزرگ بازگشتند ، آدميان بري را آنجا يافتند ، و
  .ميان رفته بود ، هنوز هم در آنجا ساكن بودند 

اما در سرزمين هاي بياباني . يا حدود يكصد فرسنگي شاير ساكن نبود  از آدميان تا بدين حد در سمت غرب در آن روزگاران هيچ يك
مردمان بري آنان را تكاور مي خواندند و چيزي درباره اصل و منشا آنان . آن سوي بري ، افراد سرگردان اسرار آميزي وجود داشتند 

دميان بري بودند و اعتقاد بر اين بود كه قدرت بينايي و شنوايي عجيب و توانايي درك زبان بلند قامت تر و سبزه تر از آ. نمي دانستند 
به دلخواه خود در جنوب و شرق ، حتي تا كوه هاي مه آلود پرسه مي زندند ، اما اكنون تعدادشان . چارپايان و پرندگان را دارند 

ر و كله آنها پيدا مي شد ، خبرهاي سرزمين هاي دوردست را با خود مي وقتي كه س. انگشت شمار بود و به ندرت مي شد آنها را ديد 
آورند و داستان هاي عجيب فراموش شده را حكايت مي كردند كه اشتياق همه را براي شنيدن جلب مي كرد ، اما مردمان بري زياد 

  .يا آنان گرم نمي گرفتند 

 بودند ، و آنان ادعا مي كردند كه قديمي ترين ساكنان هابيت در جهان همچنين خانواده هاي بسياري از هابيت ها در بري لند ساكن
اغلب آنان در استادل مي . هستند ، جايي كه حتي مدت ها پيش از عبور از برندي واين و ايجاد مهاجر نشين شاير ، مسكون شده بود 

  . از خانه آدم ها سكونت داشتند زيستند ، هر چند تعدادي نيز در خود بري ، در شيب هاي مرتفع تر تپه ، باالتر 

روابط دوستانه اي با هم داشتند و با راه و رسم خود به ) چنانكه آنان همديگر را به اين نام مي خواندند ( مردم بزرگ و مردم كوچك 
جهان اين نظم در هيچ كجاي ديگر . امور خود مشغول بودند ، اما هر دو گروه ، به حق خود را بخش ضروري مردم بري مي پنداشتند 

خود مردم بري ، بزرگ و كوچك زياد سفر نمي كردند ، و امور چهار دهكده مشغوليت . و ترتيب عجيب ، اما عالي يافت نمي شد 
هر از گاهي هابيت هاي بري تا باك لند يا حتي تا فاردينگ شرقي مي آمدند ، اما اگرچه تا سرزمين كوچك آنان ، . عمده آنان بود 
يك باك لندي يا توك . مي رفتند دي واين بيش از يك روز سواره راه نبود ، هابيت هاي ساير اكنون به ندرت آنجا از شرق پل برن

هابيت . ماجراجو ، گاه و بيگاه براي يك يا دو شب اقامت تا ميهمانخانه مي آمد ، اما حتي اين موارد هم با گذشت زمان نادرتر مي شد 
به هر كس كه بيرون از مرز هاي آنان زندگي مي كرد ، نسبت خارجي مي دادند و كمتر به اينگونه هاي شاير ، به هابيت هاي بري و 

احتماال در آن روزگار خارجيان بيشتري در غرب دنيا ، بيشتر از . مردمان عالقه داشتند و آنان را كند ذهن و بي فرهنگ مي پنداشتند 



Wizardingworld.ir  
بي ترديد بعضي از اينان بهتر از خانه به دوش ها نبودند و حاضر بودند كه در . آنچه مردم شاير تصورش را مي كردند ، پراكنده بود 

هر حال آبرومند و اما در بري لند هابيت ها به . هر شب تپه اي نقب هاي خود را بكنند و تا زماني كه مناسب اقامت بود در آنجا بمانند 
هنوز آن زمان فراموش نشده بود كه رفت و . ر به نظر نمي رسيدند مرفه بودند و روستايي تر از خويشا وندان دورشان در داخل شاي

  .مطابق همه روايتها خون هابيت هاي بري در رگ هاي برندي باك ها جريان داشت . آمد زيادي ميان شاير و بري وجود داشت 

ده قرار داشتند و در دامنه تپه با روستاي بري حدود يكصد خانه سنگي داشت و اين خانه ها از آن مردم بزرگ بود كه اغلب باالي جا
در داخل ، به شكل نيم دايره اي بزرگ از تپه در آن طرف ، نهر عميقي با يك حصار كلفت . پنجره هايي رو به غرب غنوده بودند 

آن با جاده از روي يك بر آمدگي ، از ميان نهر و حصار مي گذشت ، اما در محل تالقي . شروع مي شد و به طرف آن باز مي گشت 
. دروازه ديگري در گوشه جنوبي قرار داشت ، جايي كه جاده از دهكده بيرون مي رفت . حصار ، دروازه اي بزرگ نصب شده بود 

  .دروازه ها با در آمدن شب بسته مي شدند ، اما درست داخل آنها كلبه هاي كوچكي براي اقامت نگهبانان تعبيه شده بود 

آن را سال ها پيش . است امتداد مي يافت تا پاي تپه را دور بزند ، ميهمانخانه بزرگي قرار داشت پايين روي جاده اي كه به سمت ر
زيرا بري در محل تقالقي راههاي قديمي قرار گرفته بود ، . وقتي كه رفت و آمد توي جاده ها هنوز خيلي بيشتر بود ، ساخته بودند 

بي دهكده ، جاده شرق را قطع مي كرد و در روزگاران پيشين آدميان و مردم يك راه باستاني ديگر درست بيرون نهر در انتهاي غر
  .ديگر از هر دست روي آن به سفر هاي بسيار دست مي زدند 

عجيب مثل خبر هاي بري هنوز از ضرب المثل هاي فاردينگ شرقي بود و از همان روزگار به ارث رسيده بود ، وقتي كه خبرهاي 
شد در ميهمانخانه شنيد و زماني كه هابيت هاي شاير عادت داشتند بيشتر وقت ها براي شنيدن اين خبر ها شمال و جنوب و شرق را مي 

اما سرزمين هاي شمالي مدت ها پيش متروك شده بود و جاده شمالي اكنون به ندرت مورد استفاده قرار مي گرفت ، . به آنجا بروند 
  .ه آن راه سبز مي گفتند علف ها سرتاسر آن را پوشانده بود و مردم بري ب

خانه او محل مالقات مردم بيكار و پرچانه و . هرچند مهمانخانه بري هنوز هم آنجا بود و ميهمانخانه دار فردي مهم به شمار مي آمد 
( فراني كنجكاو ، و ساكنان چهار روستا از كوچك و بزرگ بود ، و پناهگاهي بود براي تكاوران و ديگر آدم هاي سرگردان و براي مسا

  .كه هنوز در جاده شرق سفر مي كردند و به كوهستان در رفت و آمد بودند ) اغلب دورف ها 

هوا تاريك بود و ستارگان سفيد در آسمان مي درخشيدند كه فرودو و دوستانش سرانجام به محل تالقي راه سبز رسيدند و به روستا 
از جا جست و . اما جلوي در كلبه آن طرف حصار ، مردي نشسته بود . فتند به دروازه غربي رسيدند و آن را بسته يا. نزديك شدند 

  .فانوسي بدست گرفت و از روي شگفتي به آنان نگريست 

  ))چه مي خواهيد و از كجا مي آييد ؟ : (( با لحني تند پرسيد 

م و امشب بيشتر از اين جلوتر نمي توانيم داريم به طرف شرق سفر مي كني. مي خواهيم برويم ميهمانخانه اينجا : (( فرودو جواب داد 
  . ))برويم 

و به عالوه آن طور كه از طرز صحبت كردنشان معلوم ! چهار هابيت ! هابيت ها : (( نگهبان دروازه آرام و انگار خطاب به خودش گفت 
  . ))است ، از شاير 

  .اجازه داد تا سواره وارد شوند لحظه اي با بد بيني به آنان خيره شد و سپس آهسته دروازه را باز كرد و 
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تعجب مرا ببخشيد ، ولي براي . ما مردم شاير را شب ها زياد توي جاده نمي بينيم : (( وقتي اندكي كنار در كلبه او ايستادند ، ادامه داد 

  ))ممكن است اسم شما را بپرسم ؟ ! چه كاري به شرق بري مي رويد 

از . ))  ما مربوط مي شود و اينجا جاي خوبي براي صحبت در باره اين چيزها به نظر نمي رسد اسم ما و كارمان به خود: (( فرودو گفت 
  . طرز نگاه مرد يا لحن صحبت كردن او ، خوشش نيامده بود 

كار خودتان به خودتان مربوط است ، شكي نيست ، اما كار من وقتي كه هوا تاريك شد اين است كه از مردم سوال : (( مرد گفت 
  . ))م بپرس

من برندي باك هستم . ما از هابيت هاي باك لند هستيم و هوس سفر و ماندن در ميهمانخانه اينجا به سرمان زده : (( مري مداخله كرد 
  . ))يا من اينطور شنيده ام . ، اين براي تو كافي است ؟ مردم بري ميهمان نواز بودند 

ما احتماال مي بينيد كه عالوه بر بابا هري آدم هاي ديگري هم از شما سوال مي پرسند ا. قصد اهانت نداشتم ! باشد ! باشد : (( مرد گفت 
  . ))اگر به اسبچه برويد ، مي بينيد كه فقط شما ميهمان آنجا نيستيد . آدم هاي مشكوك اين دور و اطراف هستند . 

 فانوس ببيند كه مرد با كنجكاوي به آنان چشم برايشان شب خوشي آرزو كرد و ديگر چيزي نگفتند ، اما فرودو مي توانست در نور
مانده بود كه چرا مرد اين قدر . وقتي سواره پيش رفتند از صداي بسته شدن دروازه در پشت سرشان خوشحال شد . دوخته است 

ه بود ؟ احتمال آيا گندالف در مورد آنان پرس و جو كرد. مظنون بود ، و آيا كسي خبر گروهي از هابيت ها را از او پرسيده بود 
اما چيزي در نگاه و صداي نگهبان دروازه بود كه او را . داشت كه وقتي در جنگل و بلندي ها معطل شده بودند ، به آنجا رسيده باشد 

  . دلواپس مي كرد 

شبحي تيره به به محض آنكه پشتش را به دروازه كرد ، . مرد لحظه اي از پشت سر به هابيت ها خيره شد و سپس به خانه اش برگشت 
  .سرعت از روي آن پريد و در سايه هاي خيابان دهكده ناپديد شد 

خانه ها در . هابيت ها سواره از شيبي باال رفتند و چند خانه تك افتاده را پشت سر گذاشتند و به جلوي ميهمانخانه رسيدند و ايستادند 
همانخانه سه اشكوبه با پنجره هاي بسيارش خيره شد و احساس كرد سام سرش را باال گرفت و به مي. نظر آنان بزرگ و عجيب مي نمود 

حت يموجوداتي دهشتناك تر را سرانجام در طول پيش خود تصور كرد كه غول هاي بلند تر از درختان و . روحيه اش را باخته است 
ايان تاريك يك روز خسته كننده ، نه سفرش خواهد ديد ، اما  در حال حاضر نخستين نشانه آدميان و ساختمان هاي بلند شان براي پ

وي اسب هاي سياهي را در خيال مجسم كرد كه همه زين شده و در سايه هاي حياط . يش از حد انتظار بود تنها كافي بلكه ب
  .ميهمانخانه ايستاده بودند و سواران سياهي را تصور كرد كه از پنجره هاي تاريك بااليي به پايين مي نگريستند 

البد ما نمي خواهيم امشب را اينجا بمانيم قربان ، مگر نه ؟ اگر هابيت ها در اين دور و اطراف هستند چرا دنبال كسي نمي : (( گفت 
  . ))گرديم كه كايل باشد ما را به خانه اش ببرد ؟ اين طور خيلي دنج تر است 

  . ))فكر مي كنم داخلش خيلي دنج باشد . ا كرد ميهمانخانه چه ايرادي دارد ؟ تام بامباديل سفارش همين جا ر: (( فرودو گفت 

سردري مشرف به جاده داشت و دو جناح آن در دل . ميهمانخانه حتي از بيرون در نظر چشم هاي آشنا خانه اي خوشايند مي نمود 
وم در پشت ساختمان شيب هاي زمين پايين تپه كنده شده و تا اندازه اي در دل آن فرو رفته بود ف به نحوي كه  پنجره هاي طبقه د

تاق عريضي بر فراز يك هستي بزرگ در ميان دو جناح ساختمان قرار داشت و در سمت چپ زير طاق در گاهي . م سطح زمين بود 
در . در باز بود و روشنايي از آن به بيرون جاري مي شد . بزرگ ديده مي شد كه دسترسي به آن از طريق چند پله عريض ممكن بود 
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اغي روشن و در ميان ان تابلوي بزرگي آويزان بود ، نقش اسبچه سفيد چاقي كه روي دو پاي عقبش ايستاده و دستانش باالي تاق چر

از پشت پرده هاي ضخيم . اسبچه راهوار به مديريت بازلي من باتر بار : روي در با رنگ سفيد نوشته بودند . را به هوا بلند كرده بود 
  .ر چراغ ها به چشم ميخورد بسياري از پنجره هاي پاييني نو

همچنان كه در تاريكي بيرون اين پا و آن پا مي كردند ، كسي در داخل شروع به خواندن ترانه شادي كرد ، و صداهاي با نشاط 
ن ترانه به پايا. و سپس از اسبچه هاشان پايين آمدند لحظه اي به صداي نويد بخش گوش دادند . متعددي در همسرايي به او پيوستند 

  .رسيد و شليك خنده ها و كف زدن ها آغاز شد 

فرودو جلو رفت و نزديك بود با مرد . اسبچه ها را به زير طاق راهنمايي كردند و با رها كردن آنها در زير هشتي از پله ها باال رفتند 
 و جوش از اين در بيرون مي پيش بند سفيدي بسته بود و با جنب. چاق كوتاه قامتي كه سري تاس و صورتي سرخ داشت تصادف كند 

  .آمد و از ديگري داخل مي رفت و سيني بزرگي انباشته از ليوان هاي دسته دار بزرگ پر را حمل مي كرد 

   ))_________مي توانيم : (( فرودو شروع كرد 

لحظه اي بعد . د فرو رفت و در هياهوي صداها و ابري از دو. )) بي زحمت يك لحظه صبر كنيد : (( مرد از روي شانه اش فرياد زد 
  .بيرون آمد و دستانش را روي پيش بندش پاك كرد 

  ))رمايشي داريد ؟ فچه ! شب خوش ارباب كوچك : (( تعظيم كنان گفت 

  ))شما آقاي باتربار هستيد ؟ . تخت خواب براي چهار نفر و اصطبل براي پنج اسبچه ، اگر بتوان فراهم كرد (( 

و سپس ناگهان )) شما اهل شايريد ، ها ؟ ! بارلي من باتر بار در خدمت شماست . من بارلي من است درست است ، اسم : (( گفت 
اين موضوع من را ياد چه چيزي ! هابيت ها : (( فرياد زد . دستش را به پيشاني اش كوبيد ، انگار كه مي خواست چيزي را به ياد بياورد 

  ))قربان ؟ ممكن است اسم هاي شما را بپرسم ! مي اندازد 

  . ))آقاي توك و آقاي برندي باك ، و اين هم سام گمگي است ، اسم من آندرهيل است : فرودو گفت 

از پا . اما وقتي وقت پيدا كردن پيدا كردم ، دوباره يادم مي افتد ! دوباره فراموشم شد ! حاال بفرماييد : (( آقاي باتر بشكني زد و گفت 
ما اين روزها ديگر زياد از شاير ميهمان نداريم ، و متاسفم كه چندان كه بايد و شايد .  مي توانم بريتان بنم افتاده ام ، ولي ببينم چه كار

: ما توي بري مي گوييم . اما امشب چنان جمعيتي توي مهمانخانه هست كه از خيلي وقت پيش سابقه نداشته . استقبال نمي كنم از شما 
  . )) مثل سيل مي بارد باران نمي بارد وقتي هم كه مي بارد

  ! ))كجايي فس فسوي پا پشمالو ؟ ناب ! ناب ! آهاي : (( فرياد زد 

يك هابيت با ظاهر شاد از ميان در جست و خيزكنان پيدا شد و با ديدن مسافران لحظه اي ايستاد و با عالقه ! )) آمدم ! آمدم قربان (( 
  .به آنان خيره شد 

به باب ! من كه شش پا ندارم و همين طور هم شش تا چشم ! عجله كن ! مي داني ؟ خوب پيداش كن باب كجاست ؟ ن: (( ارباب پرسيد 
  .ناب با نيش باز و چشمك زنان به دو رفت . )) بايد يك جايي جايشان بدهد . بگو كه پنج تا اسبچه هست كه بايد ببردشان اصطبل 
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خوب حاال چه مي خواستم بگويم ؟ به قول معروف يك چيز مي آيد تو ذهن : (( آقاي باتر بار در حالي كه به پيشانيش مي زد ، گفت 

 –ديشب از راه سبز ، از طرف جنوب آمده يك گروه . امشب آن قدر گرفتارم كه سر گيج مي رود . آدم و چيز ديگر را بيرون مي كند 
به سمت غب مي روند ، عصر امروز از راه بعد يك گروه از دورف ها كه دارند . و اين خودش به اندازه كافي شروع عجيبي بود 

اما يكي دو اتاق در جناح شمالي . اگر هابيت نبوديد ، بعيد مي دانم كه م يتوانستيم اينجا به شما جا بدهيم . و حاال هم شما . رسيدند 
رست همانطور كه خودشان در طبقه همكف ، د. داريم كه وقتي اينجا را ساختند ، مخصوصا آنها را براي هابيت ها در نظر گرفتند 

. شك ندارم كه منتظر شام هستيد . ترجيح مي دهند ، پنجره هاي گرد ، درست همان چيزي كه دوست دارند ، اميدوارم راحت باشيد 
  !! ))حاال از اين طرف بفرماييد . سعي مي كنيم ر چه زودتر آماده بشود 

اميدوارم ! اين هم يك اتاق پذيرايي كوچك : (( گفت . را باز كرد مسافت كوتاهي در داخل يك رارو راهنمايي شان كرد و دري 
براي آدمي كه دو تا پا دارد كار سختي . بايد بدوم . وقت براي حرف زدن نيست . خيلي گرفتارم . حاال مرا مي بخشيد . مناسب باشد 

اگر نيامد ، هم زنگ بزنيد و . زنگ بزنيد تا ناب بيايد اگر چيزي الزم داشتيد . دوباره به شما سر مي زنم . است ، ولي الغر تر نمي شوم 
  ! ))هم فرياد 

به نظر مي رسيد كه قادر است يك نفس و بي انتها حرف . سر انجام بيرون رفت و آنان را تقريبا از نفس افتاده و به حال خود رها كرد 
آتش كوچك درخشاني در بخاري روسن .  دنجي يافتند خود را در اتاق كوچك و. بزند ، حاال هر چه قدر كه ميخواهد گرفتار باشد 

ميزگردي در آنجا بود و از قبل روميزي سفيدي روي آن گسترده . سود و در مقابل آن چند صندلي كوتاه و راحت قرار داده بودند 
ززنگ زدن بيافتند ، با ر اما ناب ، خدمتكار هابيت بسيار پيشتر از آن كه به فك. بودند و در وسط آن زنگ بزرگي به چشم مي خورد 

  .شمع و يك سيني پر از بشقاب آورده بود . جنب و جوش وارد شد 

  ))چيزي براي نوشيدن ميل داريد ؟ مي خواهيد تا شامتان حاضر مي شود اتاق خواب ها را نشانتان بدهم ؟ : (( پرسيد 

در يك چشم به .  آقاي باتر بار و ناب دوباره داخل شدند دست و رو شسته و دور ليوان هاي دسته دار گود پر از آبجو نشسته بودند كه
سوپ داغ و گوشت سرد و شيريني و تمشك و قرص هاي نان تازه و قالب هاي كره و پنير نيم كهنه ، : هم زدن سفره گسترده شد 

 را كه قبال تا حد زيادي غذاي ساده خوب ، به همان خوبي كه در شاير يافت مي شد و آن قدر خودماني كه آخرين نشانه سو ظن سام
  . رد ببا آبجوي ناب تسكين يافته بود ، از ميان ب

نمي دانم آيا دلتان : (( دم در ايستاد و گفت . ميهمانخانه دار كمي آن دور و بر اين پا و آن پا كرد و سپس پيشنهاد داد كه تركشان كند 
با اين حال اگر تصميم .  شايد ترجيح بدهيد به رختخوابتان برويد .مي خواهد وقتي شامتان را صرف كرديد به جمع ملحق شويد يا نه 

 زياد به اينجا نمي – معذرت مي خواهم بايد بگويم مسافران شاير –خارجي ها . به آمدن گرفتيد ، جمع از مالقاتتان خوشوقت مي شود 
اگر ! اما هر طور كه ميلتان است .  يادتان باشد آيند ، دوست داريم يك خورده از خبرها را بشنويم ، يا هر داستان يا ترانه اي كه

  ! ))چيزي كم و كسر داشتيد زنگ بزنيد 

سه ربع ساعت بي وقفه خوردن بدون آنكه هيچ صحبت غير ( وقتي شام به پايان رسيد چنان دلگرم شده و سر حال آمده بودند 
مري گفت كه احتماال جمع كسالت باري . بپيوندند فرودو و پي پين و سام تصميم گرفتند كه به جمع ) ضروري مزاحمشان شود 

مواظب . من همين جا در آرامش يك خورده كنار آتش مي نشينم ، شايد هم بعدا بيرون بروم كه هوايي تازه كنم . (( خواهد بود 
و خيلي هم از شاير دور رفتار و حرف زدن خودتان باشيد و يادتان نرود كه قرار است مخفيانه فرار كنيد و هنوز توي شاهراه هستيم 

  ! ))نشده ايم 
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  ! ))گم نشوي ، و فراموش نكن كه داخل امن تر است ! تو مواظب خودت باش ! بسيار خوب : (( پي پين گفت 

وقتي چشمان فرودو به روشنايي خو گرفت ، متوجه شد كه تعداد زياد است و . جمع در تاالر بزرگ عمومي ميهمانخانه گرد آمده بود 
 ، منبع روشنايي عمدتا از يك كنده درخت بود كه با درخشش مشغول سوختن بود ، زيرا سه چراغ آويزان از سقف ، كم جورواجور

بارلي من باتر بار كنار آتش ايستاده بود و با يك جفت دورف و يك يا دو تن از آدم . سو بودند و در حجابي از دود فرو رفته بودند 
و ) كه نشسته بودند و يك ريز با هم حرف مي زدند ( روي نيمكت هاي محل .  صحبت مي كرد هايي كه شكل و شمايل عجيب داشتند

  .باز چند دورف ، و تعدادي چهره هاي مبهم ديگر كه در سايه ها و گوشه ها تشخيص آنان دشوار بود 

گانگان ، آنهايي كه از راه سبز آمده بي. به محض اينكه هابيت هاي شاير وارد شدند ، بري لندي ها يك صدا به آنان خوش آمد گفتند 
مردم بري را با چنان شتابي به تازه واردان معرفي كرد كه تعداد زيادي اسم ميهمانخانه دار . بودند با كنجكاوي به آنان نگاه مي كردند 

ي نمود كه بيشتر نام هاي آدم هاي بري ظاهرا چنين م. به گوششان خورد ، اما نفهميدند كه اين نامها هر يك يه چه كسي تعلق دارد 
نام هايي همچون راش اليت ، گوت ليف ، هيتر توز ، اپل دور ، تيستل وول و ) كه در نظر مردمان شاير نسبتا عجيب بود ( گياهي دارند 

زيادي ماگ ورت كه تعداد به عنوان مثال به نظر مي رسيد . بعضي از هابيت نام هاي مشايهي داشتند ) . بگذيرم از خود باتر بار ( فرني 
اما بيشتر آنان نام هاي معمولي داشتند ، مثل بنگز ، بروك هاوس ، النگ هولز ، سند هيور ، و تونلي كه بسياري از اين نام . وجود دارد 

ون تعداد زيادي آندرهيل از استادل وجود داشت و از آنجا كه آنان اعتقاد داشتند كه نمي توانند بد. ها در شاير هم بكار مي رفت 
  . آنكه خويشاوند هم باشند ، نامي مشترك داشته باشند ، به فرودو مثل پسر عمويي كه ديرزماني است گم شده ، دلبستگي نشان دادند 

هابيت هاي بري در واقع رفتاري دوستانه و كنجكاو داشتند ، و فرودو به زودي دريافت بايد توضيحاتي چند براي آنچه داشت انجام م 
كه با گفتن اين حرف سرهاي بسياري در تاييد گفته او به ( چنين وانمود كرد كه به تاريخ و جغرافيا عالقمند است . يداد ، ارائه كند 
( گفت كه به نوشتن كتابي عالقه مندم ) . هر چند كه هيچ يك از اين كلمات در گويش بري كاربرد زيادي نداشت جنبش در آمد ، 

و اين كه من و دوستانم ميخواهيم اطالعاتي را درباره هابيت هايي كه بيرون از شاير و به ) كه با گفتن آن همه شگفت زده شدند 
  .  گرد آوري كنيم خصوص در سرزمين هاي شرقي زندگي م يكنند ،

اگر فرودو واقعا ميخواست كتابي بنويسد و گوش هاي متعددي داشت ، در عرض . در اين هنگام همه با هم به حرف زدن پرداختند 
و اگر اين هم كافي نبود به او فهرستي از نام ها را عرضه كردند كه با . چند دقيقه به اندازه مطالب چنيد و چند فصل چيز مي آموخت 

اما پس از زمان كوتاه وقتي . شروع مي شد و او براي اطالعات بيشتر مي توانست به آنان مراجعه كند )) بارلي من خودمان در اينجا (( 
فرودو چندان . معلوم شد كه فرودو در جا مشغول نوشتن كتابش نيست ، هابيت ها به سواالت معمول خود درباره وقايع شاير بازگشتند 

 نيامد ، و به زودي متوجه شد كه در گوشهاي تنها نشسته است و مشغول گوش كردن است و به اطراف نگاه مي خوش مشرب از آب در
  . كند 

آدم ها و دورف ها اغلب از وقايعي كه دردور دست ها به وقوع مي پيوست ، صحبت و اخباري را نقل مي كردند كه داشت به تدريج 
 امده بود ، و به نظر مي رسيد آدم هايي كه از راه سبز مي آمدند ، مشغول نقل مكان در جنوب دردسر هايي به وجود. عادي مي شد 

مردم بري با اينان احساس همدردي مي . بودند و دنبال سرزمين هايي مي گشتند كه بتوانند در آنجا به كمي آرامش دست پيدا كند 
يكي از مسافران ، مرد . يگانگان را در سرزمين كوچكشان بپذيرند كردند ، اما كامال واضح بود كه مايل نيستند تعداد زيادي از اين ب

اگر جا : (( به صداي بلند گفت . چشم لوچ كريه المنظري پيش بيني مي كرد كه در آينده نزديك مردم بيشتر و بيشتري به شمال بيايند 
 ساكنان محل از اين چشم . ))دارند زندگي كنند آنها هم مثل همه حق . برايشا پيدا نشود ، خودشان براي خودشان جا پيدا مي كنند 

  .انداز خشنود به نظر نمي رسيدند 
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. هابيت ها ظاهرا چنان توجهي به اين موضوع نشان نم يدادند و در حال حاضر اين موضوع ظاهرا چندان ربطي به هابيت ها نداشت 

توجهشان بيشتر به سام و پي پين جلب شده بود ، . دند مردم بزرگ اصراري به ساكن شدن در نقب هاي هابيتي از خود نشان نمي دا
وي با نقل فروريختن سقف . كه اكنون كامال خود را در آنجا راحت احساس مي كردند و با بي خيالي درباره وقايع شاير گپ مي زدند 

گچ دفن  فاردينگ غربي توي ويل ويت فوت ، شهردار و چاق ترين هابيت: نقب تاالر شهر در ميكل دلوينگ قهقهه اش به هوا رفت 
يكي از . اما سوال هاي متعددي پرسيدند كه فرودو را كمي نگران كرد . شده و بعد مثل يك پيراشكي گوشت آردي بيرون آمده بود 

  .ند بري لندي ها كه ظاهرا بارها به شاير رفته بود ، مي خواست بداند كه آندر هيل ها كجا زندگي مي كنند و با چه كساني نسبت دار

فرودو يك دفعه متوجه مرد آفتاب سوخته اي شد كه شكل و شمايل عجيبي داشت و در سايه كنار ديوار نشسته بود و جدي و مصمم به 
آبخوري بلندي در برابرش قرار داشت و مشغول كشيدن چپق دسته بلندي بود كه به طرزي . گفت و گوي هابيت ها گوش مي داد 

 را مقابل خود دراز كرده رود و چكمه هاي بلندش را كه از چرم نرمي ساخته شده و كامال مناسب او پاهايش. عجيب حكاكي شده بود 
باالپوشي . است و آثار گل خشك شده روي آن ديده مي شد اما معلوم بود كه آنها را زياد پوشيده  مي نمود ، به نمايش گذاشته بود ،

ه خاك سفر بر آن نشسته بود و آن را محكم به دور خود پيچيده  ، و علي رغم سنگين از پارچه اي به رنگ سبز تيره به تن داشت ك
اما همچنان كه هابيت ها را نگاه مي كرد ، برق . هواي گرم اتاق باشلق آن را به سر كشيده بود كه بر چهره اش سايه مي انداخت 

  .چشمانش ديده مي شد 

  . ))او كيست ؟ فكر نمي كنم او را معرفي كرده باشي : ((  صحبت كند پرسيد فرودو وقتي فرصتي يافت كه به نجوا با آقاي باتر بار

خودم . (( و زير چشمي بدون آن كه سرش را برگرداند نگاهي به آن طرف انداخت )) او ؟ : (( ميهمانخانه دار در جواب به نجوا گفت 
آما وقتي بخواهد : به ندرت حرف مي زند . مي گوييم  ما به آنها تكاور –يكي از همان مردم سرگردان است . هم درست نمي دانم 

. يك ماه ، يا يك سالناپديد مي شود ، و بعد دوباره سر و كله اش پيدا مي شود . چيزي تعريف كند ، حكايت نادري تعريف مي كند 
قعي اش چه هست ، هيچ وقت حاال اسم وا. بهار گذشته خيلي زياد مي رفت و مي آمد ، ولي از آن موقع به بعد او را نديده بودم 

هميشه با پاهاي بلندش قدم هاي خيلي بزرگ برمي دارد ، هر چند هيچ . اما اين دور و اطراف او را استرايدر مي شناسند : نشنيده ام 
ي ها اما به قول معروف همان طور كه ما در بري م يگوييم سر از كار شرق. وقت به كسي نمي گويد كه علت اين همه عجله اش چيست 

. )) عجيب است كه از او مي پرسي . و غربي ها نمي شود در آورد ، يعني منظورمان تكاور ها و مردم شاير است ،مرا مي بخشي 
  .خرين مطلب او بي توضيح باقي ماندوليدرست در آن لحظه آقاي باتر بار را صدا زدند كه برايشان آبجو بياورد و آ

او نگاه مي كند ، گويي همه آن چيزهايي را كه دربقاره او گفته بودند ، شنيده يا حدس زده بود فرودو دريافت كه استرايدر اكنون به 
وقتي فرودو به او نزديك شد ، باشلقش را . به زودي با اشاره دست و تكان دادن سر فرودو را دعوت كرد كه بيايد و در كناراو بنشيند . 

ستري تويش افتاده بود ، و در صورت رنگ پريده خشن اش جفتي چشم خاكستري كنار زد و سر پر موي سياهش را كه دانه هاي خاك
  .پر شور را به نمايش گذاش 

 آندرهيل ، اگر باتربار نام شما را درست –به من مي گويند استرايدر ، از مالقات شما خوشوقتم ارباب : (( با صداي آهسته اي گفت 
  . ))گفته باشد 

  .زير نگاه خيره آن چشم هاي پر شور به هبچ وجه احساس راحتي نمي كرد . )) ت گفته است درس: (( فرودو بالحن خشك گفت 

.  بسيار خوب ، ارباب آندرهيل ، اگر من به جاي شما بودم جلوي دوستان جوانم را مي گرفتم كه زياد حرف نزنند (: (استرايدر گفت 
  . اينجا شاير نيست –وب ولي خ. مشروب و آتش و مالقات هاي گذري كمابيش خوشايند است 
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هر چند ممكن : (( و با ديدن نگاه خيره فرودو ، با لبخندي شيطنت آميز اضافه كرد . )) مشكوكي اين دور و اطراف هستند آدم هاي 

 و حتي اخيرا! (( و در حالي كه به چهره فرودو مي نگريست ، ادامه داد . )) است فكر كنيد كه شايد گفتن چنين حرفي روا نيست 
  . ))مسافران بيگانه هم به بري رفت و آمد كرده اند 

فرودو با . توجه او ناگهان به پي پيت معطوف شد . فرودو نگاهش را برگرداند ، اما چيزي نگفت و استرايدر هيچ اشاره ديگري نكرد 
نگ او را تشويق كرده است كه كمال اضطراب متوجه شد كه استقبال از توك جواب بذله گو هنگام تعريف داستان شهردار ميكل دلوي

هم اكنون داشت تقليد سخنراني رادر مي آورد و به . در واقع اكنون روايتي خنده دار از ميهماني خداحافظي بيل بو تعريف كند 
  . ناپديد شدن شگفت انگيز نزديك مي شد 

يك داستان با مزه درباره مردم : بي خطر بود بي ترديد كمابيش براي بسياري از هابيت هاي محل ، داستاني . فرودو آزرده خاطر شد 
كم و بيش چيزهايي مي دانستند و احتماال شايعات قديمي نا پديد شدن ) براي مثال باتربار پير ( با مزه آن طرف رودخانه ، اما بعضي ها 

بال درباره آم اسم در بري پرس و اين موضوع اسم بگينز را در ذهنشان تداعي مي كرد ، به خصوص اگر كسي ق. بيل بو را شنيده بودند 
  .جو كرده بود 

پي پين ظاهرا از توجهي كه به او مي شد لذت مي برد و خطري را كه تهديدشان مي كرد . فرودو بي قرار بود و نمي دانست چه بكند 
 ذكري از حلقه هم به ميان ترسي ناگهاني بر فرودو چيره شد كه نكند پي پين در حال و روز فعلي اش حتي. به كلي از ياد برده بود 

  .بياورد ، و اين امر ممكن بود فاجعه آميز باشد 

  ! ))بهتر است هر چه زودتر كاري بكني : (( استرايدر نجوا كنان در گوش او گفت 

ودو بعضي از هابيت ها به فر. توجه مخاطبين پي پين منحرف شد . فرودو از جا پريد و روي يك ميز ايستاد و شروع به صحبت كرد 
  .خنديدند و كف زندند و فكر كردند كه آقاي آندر هيل بيشتر از ظرفيت خود در نوشيدن آبجو افراط كرده است نگاه كردند و 

ناگهان احساس حماقت كرد و متوجه شد همانطور كه هميشه موقع سخنراني عادت داشت ، با انگشت با اشيا داخل جيب هايش فرودو 
جير ب آن متصل بود لمس كرد و بدون هيچ علت مشخص هوس كرد كه انگشتش را داخل آن فرو ببرد حلقه را كه زن. بازي مي كند 

. به نظرش آمد كه اين پيشنهاد از بيرون به او رسيد ، از كسي يا چيزي در اتاق . و نا پديد شود و از اين موقعيت احمقانه رهايي يابد 
محكم در چنگش نگه داشت ، تو گويي باي آن را سخت مي چسبيد و از فرار يا سخت در برابر وسوسه مقاومت به خرج داد و حلقه را 

چند كلمه اي (( به اصطالح شايري ها . در هر حال هيچ فكري به ذهنش نرسيد . شيطنت و بازيگوشي آن ممانعت به عمل مي آورد 
 خود جرات مي دهم كه آرزو كنم مالقات كوتاه از پذيرايي دوستانه شما بسيار خرسنديم ، و من به: گفت )) مناسب اوضاع و احوال 

  .من به تجديد پيوند هاي كهنه دوستي ميان شاير و بري كمك كند ، سپس مكثي كرد و به سرفه افتاد

!  ترانه يك! يك ترانه ((  :ديگران ينز همه فرياد زدند ... !! )) يك ترانه : (( يكي از هابيت ها فرياد زد . همه در اتاق به او مي نگريستند 
  ! ))زود باش ارباب ، چيزي برايمان بخوان كه قبال نشنيده باشم 

سپس در نهايت استيصال ترانه مضحكي را شروع كرد كه بيل بو شيفته آن بود ، و در واقع به آن . فرودو لحظه اي مات و مبهوت ايستاد 
ميهمانخانه بود و شايد هم به همين دليل بود كه در آن شعر ترانه درباره يك . افتخار مي كرد ، زيرا شعرش را خودش سروده بود 

  مطابق معمول تنها چند بيتي از آن در ياد ها . ما شعر را به صورت كامل در اينجا آورده ايم . لحظه به ذهنش رسيد 

  ميهمانخانه اي است ، يك ميهمانخانه شاد قديمي



Wizardingworld.ir  
  در زير يك تپه معمولي قديمي ،

  نقدر قهوا اي استآنجا آبجويي مي سازند كه آ

  كه خود مرد ماه نشين ، يك شب آمد پايين

  .تا شكمي از عزا در بياورد

  ميهمانخانه دا رگربه اي دارد شنگول

  كه مينوازد يك ويلون پنج سيمه

  آرنجش را مي برد باال و پايين

  باال مي برد جيغ جيغ ميكند ، پايي ن مي برد ويغ ويغ مي كند

  .مي كشد گاهي هم آرشه را آن وسط ها 

  ميهمانخانه دار سگ كوچكي دارد 

  كه خيلي به شوخي عالفه دارد

  وقتي ميهمان ها سرشان گرم مي شود

  .آن قدر مي خندد كه از خنده خفه مي شود

  گاو شاخداري هم دارد

  كه مثل همه ملكه ها مغرور است ،

  اما موسيقي مثل آبجو سرش را داغ مي كند

  دچنان كه دم كاكل دارش تاب مي خور

  .روي علف ها رقص مي كند 

  يك رديف بشقاب نقره! و ها 

  !و يك انبار قاشق نقره 

  يك جفت مخصوص براي يكشنبه ها

  .كه برقشان مي اندازند عصر شنبه ها 

  مرد ماه نشين ا زته دل آبجو مي زند

  گربه با ويلون ضجه مي زند
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  گاو ديوانه وار توي باغ جست مي زد

  ج مي كردسگ كوچولو هم داشت با دمش ل

  مرد ماه نشين يك ليوان ديگر باال رفت

  بعد فلتيد و زير ميز پايين رفت

  خوابيد و خواب آبجو ديدآنجا 

  تا آن كه در آسمان رنگ ستاره ها پريد

  سپيده صبح داشت از راه مي رسيد

  ميهمانخانه چي به گربه شنگولش گفت 

  ان را گاز مي زننداسب هاي سفيد ماه شيهه م يكشند ، دهنه هاي نقره اي ش(( 

  اما اربابشام مست و ال يعقل افتاده

  ! ))و آفتاب به زودي طلوع مي كند 

  پس گربه نواخت آهنگ هاي ، دريم ، دريم با ويلون اش

  :كه بيدار مي كرد مرده را با رنگ اش

  رنگ را تند كرد و آرشه كشيد

  خواست بيدار كند مرد ماه نشين

  ! ))اعت از سه گذشت بيدار شو س: (( ميهمانخانه دار آمد و گفت 

  مرد را غلتاند و آرام باالي تپه بردند 

  او را توي ماه پيچيدند 

  اسب هايش از پشت سر شيهه كشيدند

  گاو هم طوري دويد كه گوزن ها مي دويدند

  يك بشقاب و قاشق هم به هوا پريدند

   دريم ويلون سريع تر شد– دام –آهنگ ديرم 

  فرياد سگ به هوا بلند شد

  گاو و اسب روي سرشان ايستادند
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  ميهمان ها همه از رختخواب بيرون پريدند 

  روي كف اتاق پلكوبان رقصيدند

  سيم ها يويلون دينگ ، دانگ صدا كرد و بريد

  گاو جست و روي ماه پريد

  سگ اين را ديد و از خنده امانش بريد

  بشقاب روز شنبه پا به فرار گذاشت

  شتافتقاشق روز يكشنبه به همراهي اش 

  ماه گرد پشت تپه ها فرو رفت

  خورشيد خانم سرش را بلند كرد و طلوع كرد

  چيزي را كه با چشم آتشين اش ديد باور نكرد

  درست است كه روز بود ، همه برگشته بودند

  !كجا ؟ توي رختخواب خوابيده بودند 

  

بارلي من : (( فرياد مي زدند . ن را تحريك كرده بود فرودو صداي خوبي داشت و ترانه تخيالتشا. بلند و طوالني براي او كف زدند 
آبجوي بيشتري سفارش دادند و . )) باب بايد ب گربه اش ويلون زدن ياد بدهد و بعد ما برقصيم . خودمان كجاست ؟ بايد اين را بشنود 

   ! ))يك بار ديگر! زود باش ! دوباره آن را برايمان بخوان ارباب : (( شروع كردند به فرياد زدن 

فرودو را مجبور كردند كه يك مشروب ديگر بخورد و ازنو ترانه اش را شروع كند و در عين حال بسياري از آنان هنگام خواندن به او 
. اكنون نوبت فرودو بود كه به خود مغرور شود . پيوستند زيرا آهنگ ترانه كامال آشنا بود و آنان به سرعت بيت ها را حفظ م يكردند 

اما خيلي با شدت و حدت . اال و پايين مي پريد ، وقتي براي بار دوم به مصرع گاو جست و روي ماه پريد رسيد ، به هوا پريد روي ميز ب
حضار همگي ! پريده بود ، چون شترق وسط يك سيني پر از ليوان فرود آمد و سر خورد و تلق تلوق و گرومب از ميز پايين افتاد 

 دل بخندند ، اما يكدفعه ايستادند و سكوتي حاكي از بهت زدگي بر آنان مستولي شد ، زيرا خواننده ترانه دهنشان را باز كردند تا از ته
  ! كامال محو شده بود ، انگار آب شده بود و بي آن كه سوراخي از خود به جا بگذارد در زمين فرو رفته بود او . ناپديد شده بود 

 –جمع خود را از پي پين و سام .  از جا جستند و هوار كشان بارلي من را صدا زدند هابيت هاي بومي شگفت زده خيره ماندند و پس
واضح بود كه اكنون بيشتر مردم .  كنار كشيدند و از فاصله اي با سوء ظن و ترديد آميز نگاهشان كردند –كه در گوشه اي تنها ماندند 

اما يك بري لندي سبزه رو كه با حالتي رندانه و . اخته داشت آنان را همسفران جادوگري مي پنداشتند كه قدرت و مقصودي ناشن
وي به زودي از در بيرون سريد و از پس او جنوبي چشم . ريشخند آميز ايستاده بود و آنان را مي نگريست و بسيار معذبشان مي كرد 
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نگهبان دروازه نيز پشت سر آنان هري . در طول شب اين دو با هم مدت زيادي در گوشي صحبت كرده بودند : لوچ نيز خارج شد 

  .بيرون رفت 

از انجا كه نمي دانست چه كار كند چهار دست و پا خود را از زير ميز به طرف گوشه تاريك ، به كنار . فرودو احساس حماقت مي كرد 
 فرودو به ديوار تكيه داد و .استرايدر كشاند ، استرايدري كه بي حركت نشسته بود و هيچ نشاني از افكار او روي چهره اش پيدا نبود 

فقط حدس مي زد كه موقع آواز خواندن ، . د ، خودش هم نمي دانست چطور انگشتش سريده بو. حلقه را از انگشتش بيرون آورد 
يك . توي جيبش با آن بازي مي كرده و وقتي دستش را براي اجتناب از سقوط يك دفعه بيرون كشيده ، در انگشتش سريده است 

ه زده است ، شايد كوشيده بود در پاسخ به خواسته يا فرماني كه در داخل اتاق احساس مي ق كرد كه نكند خود حلقه به او حلحظه فكر
  .مد  آين رفته بودند خوشش نمكه بيروش را آشكار كند ، از نگاه مردان  شد ، خود

ن كار بدتر از چيزهايي بود كه دوستانت مي توانستند خوب ؟ چرا ايم كار را كردي ؟ اي: (( وقتي دوباره ظاهر شد ، استرايدر گفت 
  ))يا شايد بهتر است بگويم انگشتت را ؟؟ ! خيلي نسنجيده پايت را گذاشتي وسط معركه ! بگويند 

  . ))نمي دانم منظورت چيست : (( فرودو آزرده خاطر و مظطرب گفت 

بعد اگر مايل باشي آقاي بگينز . كنيم تا جنجال كمي فروش بكند البته كه م يدان ي، ولي بهتر است صبر : (( استرايدر جواب داد 
  . ))دوست دارم كمي خصوصي با تو صحبت بكنم 

  .و استفاده ناگهاني از نام صحيحش را ناديده گرفت )) درباره چه ؟ : (( فرودو پرسيد 

چيزهايي كه مي شنوي به نفعت . ودو نگاه كرد و به چشم فر. ))  براي هر دوي ما –درباره يك موضوع مهم : (( استرايدر جواب داد 
  . ))است 

  . ))بعد با هم صحبت مي كنيم . ( ، و سعي كرد خود را عالقه مند نشان ندهد )) بسيار خوب ((   :فرودو گفت 

وشيد به چند روايت آقاي باتر بار خود را به دو به اتاق رسانده بود و اكنون مي ك. در همين حال نزاعي در كنار بخاري در گرفته بود 
  .متناقض و همزمان از يك واقعه گوش بدهد 

به عبارتي آب شد رفت . من او را ديدم آقاي باتر بار ، يا بهتر است بگويم نديدمش ، اگر منظورم را بفهمي : (( يكي از هابيت ها گفت 
  . ))توي زمين 

  )) مي گويي آقاي ماگ ورت ؟ راست: ( ميهمانخانه دار در حالي كه متحير به نظر مي رسيد ، گفت 

  . ))بله كه راست مي گويم ، به عالوه دقيقا منظورم همين است كه گفتم : (( ماگ ورت جواب داد 

بعيد است كه آقاي آندر هيل آب شده توي زمين رفته باشد يا . حتما سوء تفاهمي پيش آمده : (( سرش را تكان داد و گفت باتر بار 
  .))وا ، بيشتر احتمال دارد تو يهمين اتاق باشد دود شده رفته باشد توي ه

  ))خوب ، حاال او كجاست ؟ : (( چند صدا با هم فرياد زدند 

اين هم . از كجا بدانم ؟ هر كجا كه دلش خواست مي تواند برود ، به سالمت ، به شرط اين كه فردا صبح پولش را پرداخت بكند (( 
  . ))ا كه دود نشده : آقاي توك 
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  . ))باشد ، من چيزي را كه ديدم ، ديدم ، چيزي را هم كه نديدم ، نديدم : (( لجوجانه گفت ماگ ورت 

  .و سيني را برداشت و ظروف سفالي شكسته را جمع كرد . )) و من هم مي گويم سوء تفاهمي پيش آمده : (( باتر بار پاسخ داد 

داشتم آن گوشه چند كلمه با استرايدر حرف مي زدم ! نا ها اينجا هستم دود نشده ام ، اي! البته سوء تفاهمي پيش آمده : ( فرودو گفت 
(( .  

آنگاه بيشتر هابيت . جلو آمد و مقابلنور آتش قرار گرفت ، اما بيشتر افراد جمع حتي مظطرب تر از پيش ، كنار كشيده ، قانع نشده بودند 
يكي دو تن نگاه .  آن شب هوس تفريح كردن از سرشان افتاده بود ها و آدم هاي اهل بري بالفاصله با بدخلقي بيرون رفتند ، چرا كه

دورف ها و دو سه تن از از آدم هاي بيگانه كه هنوز آنجا باقي مانده . نا خوشايندي به فرودو انداختند و غرولند كنان بيرون آمدند 
طولي نكشيد كه كسي جز استرايدر كه بدون . وستانش بودند ، برخاستند و به صاحب ميهمانخانه شب به خير گفتند ، اما نه به فرودو و د

  .جلب توجه كنار ديوار نشسته بود ، باقي نماند 

احتماال پيش خود حساب مي كرد كه ميهمانخانه اش در شب هاي متوالي و دراز . آقاي باتر بار چندان آشفته خاطر به نظر نمي رسيد 
شما داشتي چي كار مي كردي آقاي اندرهيل ؟ ترساندن مشتري : (( پرسيد . كنند دوباره پر خواهد شد ، تا اين معما را خوب حالجي 

  ! ))هاي من و شكستن ظرف هاي سفالي ام با پشتك وارو زدن 

  . ))يك حادثه ناگوار . مطمئن باشيد كه كمال غير عمدي بود . خيلي متاسفم كه برايتان دردسر درست كردم : (( فرودو گفت 

ولي اگر مي خواهيد ورجه وورجه كنيد ، يا شعبده بازي ، يا نمي دانم هر چيزي كه هست ، بهتر است ! آندر هيل بسيار خوب آقاي (( 
 باشد ، كمي – به قول معروف مرموز –ما اينجا ، اين دور و بر به هر چيزي كه غير عادي .  و به من –از قبل به مردم خبر بدهيد 

  . )) خبر تحملش كنيم توانيم يك دفعه بي مشكوك هستيم ؛ و نمي

بايد فردا صبح . و االن فكر كي كنم بهتر است برويم توي رختخواب . ديگر دوباره اين كار را نمي كنم آقاي باتر بار ، قول مي دهم (( 
  ))ممكن است بي زحمت اسبچه هاي ما را فردا هشت صبح آماده بكنيد ؟ . زود راه بيفتيم 

. آالن چيزي يادم افتاد كه بايد به شما بگويم .  برويد ، بايد چند كلمه خصوصي با شما صحبت بكنم اما قبل از اينكه! بسيار خوب (( 
  . ))وقتي به يكي دو تا از كارهايم رسيدم ، مي آيم به اتاق شما ، البته اگر مايل باشيد ! اميدوارم رنجيده خاطر نشويد 

 دانست پيش از آنكه به رختخواب برود ، چقدر بايد با اين و آن صحبت نمي. ؛ اما دلمرده شد )) با كمال ميل : (( فرودو گفت 
آيا همه اين مردمان بر ضد او متحد شده بودند ؟ حتي . خصوصي بكند ، و نم يدانست كه از توي صحبت ها چه چيزي در خواهد آمد 

  .  را پشت آن مخفي كرده بود طانييداشت به صورت چاق باتر بار پير هم مظنون مي شد ، صورتي كه انگار نقشه هاي ش

  

  كاري از بچه هاي تيم تايپ دنياي جادوگري
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  11فصل 

 دشنه اي در تاريكي

مه در دره هاي سبز و در . در آن هنگام كه آنان در ميهمانخانه بري آماده خواب مي شدند ، تاريكي بر باك لند حكمفرما شده بود 
رون خيره فتي بولگر در را با احتياط باز كرد و با دقت به بي. خانه واقع در كريك هالو ساكت بود . طول ساحل رودخانه سرگردان بود 

احساس ترس تمام روز در او رو به افزايش گذاشته بود ، و او قادر نبود استراحت كند يا به رختخواب برود ، همچنان كه به . شد 
. تاريكي بيرون خيره شده بود ، سايه اي سياه در زير درخت ها حركت كرد ؛ دروازه گويي خود به خود باز و دوباره بي صدا بسته شد 

  .سپس در را بست و آن را قفل كرد . جمع شد و عقب كشيد و براي لحظه اي لرزان در داخل تاالر ايستاد .  مستولي شد وحشت بر او

بيرون دروازه ايستادند و . صداي آرام اسب هايي كه مخفيانه در طول كوره راه هدايت مي شدند ، به گوش رسيد . شب عميق تر شد 
ديگري به سوي گوشه . يكي به سوي در رفت .  هاي شب بر روي زمين دزدانه پيش خزيدند سه هيئت سياه وارد شدند و مثل سايه

خانه و درختان ساكت گويي با نفس . خانه در آن سو ؛ و هر سه مثل سايه سنگ ها بي حركت ايستادند ، و شب ، آهسته پيش رفت 
  .هاي حبس شده منتظر بودند 

هيئت . ش از سپيده در حال گذشتن بود  ساعت سرد پي. خروس از دور شنيده شد برگ ها تكاني خفيف خوردند و قوقولي قوقوي
صداي ضربه اي . كنار در تكاني خورد ، در تاريكي بي ماه و ستاره ، تيغي آخته درخشيد ، تو گويي نوري يخ زده از نيام بيرون آمد 

  .و در لرزيد   آمد ، نرم اما سنگين ،

  ! ))به نام موردور باز كنيد : (( فت صدايي لرزان ، اما تهديد آميز گ

  . اشباح سياه به سرعت وارد شدند . با ضربه دوم در واداد و افتاد ، با الوار هاي تركيده و قفل شكسته 

اين صدا پرده شب را همچون آتشي بر روي قله يك كوه . در آن لحظه در البالي درختان آن نزديكي ، صداي شيپور طنين انداز شد 
  .يد از هم در

  !بيدار باش ! دشمن ! خطر ، آتش ! بيدار باش 

و او . نابود شود   يا  تا ديد كه اشباح سياه از باغ دزدانه پيش مي آيند ، فهميد كه يا بايد فرار كند ،. فتي بولگر وقت را تلف نكرده بود 
وقتي يك مايل آن طرف تر به نزديك ترين خانه . فرار را بر قرار ترجيح داد و از در پشتي ، از ميان باغ و از روي مزارع گريخت 

مدتي گذشت تا مردم بفهمند درباره ))  !دست من نيست ! نه ، نه ، نه ، من نبودم (( فرياد مي زد ، . رسيد ، روي آستانه در از حال رفت 
ند هستند ، تهاجمي عجيب از سمت سر انجام به اين نتيجه رسيدند كه دشمنان در باك ل. چه اين همه داد و بيداد راه انداخته است 

  .جنگل قديمي ، و بعد وقت را تلف نكردند 

  !دشمن ! آتش ! خطر 

برندي باك ها شيپور فراخوان باك لند را به صدا در آوردند كه از صد سال پيش از زمان حمله گرگ هاي سفيد در زمستان سخت ، 
  . بود وقتي كه برندي وين سرتاسر يخ زده بود ، به صدا در نيامده
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  !بيدار باش ! بيدار باش 

  .اعالم خطر گسترش مي يافت . صداي شيپور هايي در جواب از دور دست شنيده شد 

در كوره راه ، صداي سم اسبان . يكي از آنان هنگام فرار ، باالپوشي هابيتي را روي پله ها انداخت . اشباح سياه پا به گريز گذاشتند 
در پيرامون كريك هالو صداي شيپور ها و . شد يديل شد كه در تاريكي جاده را مي كوبيد و دور مبرخاست و به صداي چهار نعلي تب

بگذار هر چه . اما سواران سياه مثل باد به طرف دروازه شمالي راندند . صداي فريادها و صداي پاهايي كه مي دويدند ، به گوش رسيد 
حال مي دانستند كه . اكنون ماموريتي ديگر داشتند . ند كه بعد با آنان چه كتد سائورون خود مي دا. ميخواهند در شيپورهاشان بدمند 

  .به سمت نگهبانان دروازه تاختند و از شاير ناپديد شدند . خانه خالي است و حلقه رفته است 

 ديد كه استرايدر .گويي يك صدا يا حضور كسي خواب او را بر آشفته بود . در اوايل شب فرودو ناگهان از خواب عميق برخاست 
گوش به زنگ روي صندلي اش نشسته است ؛ چشمانش در نور آتشي كه رو به راه بود و به روشني مي سوخت ، درخشيد ؛ ولي او نه 

  .عالمتي داد و نه حركتي كرد 

د گويي به دور خانه با. خت سم اسبان آشفته شد  فرودو به زودي دوباره به خواب رفت ؛ ولي دوباره خوابش با صداي باد و صداي تا
چشمانش را باز كرد و صداي .  را مي لرزاند ؛ و از دور صداي شپوري را شنيد كه ديوانه وار به صدا در مي آمد چنبره مي زد و آن

استرايدر پرده ها را كنار زد و پشت دري ها را با صداي دنگ . قوقولي قوقوي شاداب و سرزنده خروسي را در حياط ميهمانخانه شنيد 
  .نخستين نور خاكستري روز داخل اتاق را پر كرده و هواي سرد از ميان پنجره باز داخل شد . باز كرد 

: وقتي آنجا را ديدند ، خوشحال شدند كه توصيه او را پذيرفتند . وقتي همه را بيدار كرد ، پيش افتاد و به اتاق خواب أنان وارد شد 
رختخواب به اين سو و آن سو پرت شده بودند و . در نوسان و پرده هايش در پرواز بود پنجره ها به زور باز شده بود و لت هاي آن 

  .متكاها جر خورده و روي كف اتاق پخش شده بودند ؛ فرش قهوه اي رنگ تكه پاره شده بود 

تمام شب را . زده مي نمود بيچاره آقاي باتربار خواب آلوده و وحشت . استرايدر بي درنگ راه افتاد تا ميهمانخانه دار را پيدا كند 
  .ولي هيچ صدايي نشنيده بود ) اين طور مي گفت ( چشم بر هم نگذاشته بود 

يتوانند توي رختخوابشان ه آسمان بلند كرد ، ميهمان ها نمو دست هايش را با وحشت ب! )) به عمرم چنين اتفاق نيافتاده بود (( فرياد زد 
  ! ))آخر و عاقبت ما به كجا ختم مي شود ! ع كردند و اين همه افتضاح بخوابند و اين همه متكاي نازنين را ضاي

ما . احتماال مي تواني در آرامش زندگي كني . اما نه در حال حاضر وقتي از شر ما خالص شدي . به زمانه تاريك : (( استرايدر گفت 
  . ))تا چند دقيقه ديگر بار و بنديلمان را مي بنديم . ت همين كه سرپا چيزي بخوريم كافي اس: فكر صبحانه را نكن . بالفاصله مي رويم 

اسبچه ها . اما طولي نكشيد كه مايوس برگشت . آقاي باتربار با عجله رفت اسبچه هاشان را آماده كند و چيزي براي خوردن بياورد 
اي مري ، بلكه همه اسب ها و چهار پاياني كه نه تنها اسبچه ه: درهاي اصطبل شبانه باز شده بود و آنها رفته بودند ! ناپديد شده بودند 

  . آنجا بودند 

در حالي كه دشمنان سواره در تعقيبشان . چطور مي شد اميد داشت كه پاي پياده به ريوندل برسند . فرودو با خبر ها از پا در آمد 
زماني ساكت نشست و هابيت ها را نگاه كرد استرايدر . بودند ؟ احتمال رسيدن به ريوندل همان قدر كم بود كه احتمال رسيدن به ماه 

  .گويي داشت توانايي و شجاعت آنان را سبك سنگين مي كرد . 
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تو گويي آنچه را فرودو در ذهن . )) كند  يابل اسب سوارها كمك چنداني نماسبچه براي فرار از مق: (( سرانجام انديشناك گفت 
در هر حال من كه . خواهيم رفت ، يعني از راهي كه قصد دارم از آنجا برويم ما پياده چندان آهسته تر ن. (( داشت حدس زده بود 

از اينجا تا ريوندل نمي توانيد روي پيدا كردن چيزي . غذا و تجهيزات است كه فكرم را خراب كرده . قصدم اين بود كه پياده برويم 
مكن است توي راه معطل بشويم يا مجبور باشيم كه به جاي به جز آذوقه اي كه با خودمان ببريم ؛ چون م. كنيد كه بشود خورد حساب 

  ))چقدر مي توانيد بار روي پشتتان ببريد ؟. خط سير مستقيم ، مسيرمان را منحرف كنيم 

سعي مي كرد كه نشان دهد پرطاقت تر از آن )) هر چه قدر كه الزم باشد : (( ته بود ، گفت خپي پين در حالي كه روحيه اش را با
  )يا احساس مي شد ( ه نظر مي رسيد است كه ب

  ))من مي توانم به اندازه دو نفر بار ببرم : (( سام جسورانه گفت 

كاري نمي شود كرد آقاي باتربار ؟ نمي توانيم يك جفت اسبچه توي دهكده پيدا كنيم ؟ يا حتي فقط يكي براي : (( فرودو پرسيد 
نمي دانست كه )) نم بتوانيم كرايه شان بكنيم ، ولي ممكن است بتوانيم آنها را بخريم فكر نمي ك(( بعد با ترديد اضافه كرد )) بارها ؟ 

  .پولشان براي اين كار قد مي دهد يا نه 

مه را توي اصطبل من بسته هدو يا سه اسبچه سواري كه در بري پيدا مي شد ، . ترديد دارم : (( با حالتي غمگين گفت ميهمانخانه دار 
حيوان هاي ديگر هم براي باركشي يا هر منظور ديگر ، از اسب و اسبچه در بري خيلي كم پيدا مي شود و . فته اند بودند و آنها هم ر

باب را صدايش مي كنم و هر چه زودتر مي فرستمش كه اين دور و . ولي هر كاري از دستم بر بيايد مي كنم . براي فروش نيست 
  ))اطراف سر بزند 

ولي اميد . فكر مي كنم بايد سعي كنيم حداقل يك اسبچه گير بياوريم . بله بهتر است همين كار را بكني : (( استرايدر با بي ميلي گفت 
. مثل اين است كه رفتنمان را توي بوق و كرنا بزنيم ! ر و صدا جيم بشويم و اين كه بي س. افتيم از دست رفت اينكه صبح زود راه بي

  ))ده شك ندارم كه اين هم جزو نقشه آنها بو

مي توانيم        حاال كه بايد منتظر بمانيم : از يك خرده بيشتر ، البته اميدوارم : فقط يك چيز ، يك خرده مايه تسلي است ((  :مري گفت 
  ! ))اب خوش كنيم ناجازه بدهيد دلمان را به . صبحانه بخوريم و نشسته 

داد كه هيچ اسب يا اسبچه كه بشود آن را در قبال پول يا از روي باب برگشت و گزارش . دست آخر بيشتر از سه ساعت معطل شدند 
  .بيل فرني اسبچه اي داشت كه ممكن بود آن را بفروشد :  جز يكي –دوستي گرفت ، در محله وجود ندارد 

يطي قرار داريد ولي اگر من بيل فرني را مي شناسم ، چون مي داند توي چه شرا. حيوان بدبخت پير نيمه گرسنه است : ((  باب گفت 
  . ))تا سه برابر قيمتش را از شما نگيرد ، حاضر به فروشش نمي شود 

بيل فرني ؟ حقه اي در كار نباشد ؟ يك دفعه حيوان با تمام بار و بنديل ما فرار نكند و برگردد طرف او ، يا باعث بشود ((  :فرودو گفت 
  ))كه رد ما را راحت پيدا كنند يا چيزي مثل اين ؟ 

يكنم هيچ حيواني وقتي از شر او خالص شد دوباره فرار كند طرف خانه او ، به گمانم اين يد نيست ، ولي تصور نمبع: (( ايدر گفت استر
فقط طرح بعدي ارباب فرني مهربان است ؛ راهي براي افزايش منفعتش از اين ماجرا ، خطر عمده اين است كه اين حيوان بيچاره 

  ))در مقابل آن چه مي خواهد ؟ . ولي ظاهرا شانس ديگري نداريم . دارد احتماال پايش لب گور قرار 
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 بود ؛ و با اين پول براستي دست كم مي شد سه اسبچه در آن نواحي خريد ، معلوم شد نقرهقيمت پيشنهادي بيل فرني دوازده سكه 
 به نظر نمي رسيد كه در حال حاظر در حيوان چيزي نيست جز يك مشت پوست و استخوان و دچار كم غذايي و افسرده است ؛ ولي

، هيجده سكه ديگر نيز به مري پرداخت آقاي باتر بار پول آن را خودش داد و به جبران خسارت چهارپايان گمشده . شرف موت باشد 
ود و كالهي كه زيرا همه چيز در بري حساب شده بود ، اما سي سكه نقره ضايعه اي دردناك براي او ب. مرد شريفي بود و مرفه . كرد 

  .بيل فرني بر سر او گذاشت ، تحمل اين ضايعه را سخت تر مي كرد 

. بعد ها معلوم شد كه فقط يكي از اسب ها در عمل دزديده شده است . اين بود كه او دست آخر در اين ماجرا مغبون نشد حقيقت امر 
اسبچه هاي مري .  را در گوشه و كنار بري لند سرگردان يافتند باقي از آنجا رانده شده يا از وحشت پا به فرار گذاشته بودند و آنها

پس تام بامباديل زماني از آنها . در جستجوي المپكين چاقه به سوي بلندي ها رفته بودند ) عاقالنه ( همگي با هم گريخته و سرانجام 
م رسيد آنها را براي آقاي باتر بار فرستاد ؛ كه او ولي وقتي اخبار وقايع بري به گوش تا. مراقبت كرد و آنها در وضعيت مناسبي بودند 

آنها مجبور بودند در بري سخت تر كار كنند ، اما باب رفتار . نيز بدين ترتيب با پرداخت بهايي مناسب صاحب پنج چهار پاي خوب شد 
اما . سفري تاريك و پر خطر باز ماندند خوبي با اين حيوان ها داشت ؛ و بدين ترتيب روي هم رفته بخت به آنها رو كرده بود ؛ آنها از 

  .هرگز پايشان به ريوندل نرسيد

زيرا به . و مشكالت ديگري نيز داشت . هر چند در حال حاضر ، آقاي باتر بار تصور مي كرد كه پول او كمابيش از دست رفته است 
مسافران جنوبي اسبان . دند ، جنجال بزرگي بر پا شد محض اينكه ميهمانان باقي مانده بيدار شدند و خبر شبيخون به ميهمانخانه را شني

متعددي را از دست داده و ميهمانخانه دار را به صداي بلند به باد سرزنش گرفته بودند ، تا آنكه معلوم شد يكي از گروه خود آنها 
  .ه او شد ديشب نا پديد شده است ، و او كسي نبود جز رفيق چشم لوچ بيل فرني ، سوء ظن ها بالفاصله متوج

وقتي با يك اسب دزد نشست و برخاست مي كنيد و پاي او را باز مي كنيد توي خانه من ، بايد خودتان همه : (( باتر بار خشمگين گفت 
اما معلوم شد ! )) ي سراغ دوست خودتان را بگيريد نبرويد و از بيل فر. خسارت ها را جبران بكنيد و با داد و بيداد سر من خراب نشويد 

  .  نيست و هيچ كس به ياد نمي آورد كه او از چه هنگام به جمع پيوسته بود ه او دوست هيچ يك از آنانك

هابيت ها پس از صبحانه بايد دوباره بار و بنديلشان را مي بستند و تداركات بيشتري را براي سفر درازي كه اكنون در پيش داشتند 
در آن ساعت خبر هاي جديد در تمام بري با هيجان رد و بدل . جام راه افتادند فراهم مي آوردند و نزديك ساعت ده بود كه سران

نا پديد شدن فرودو با شعبده ؛ پيدا شدن سر و كله اسب سواران سياه ، دستبرد به اصطبل ها ، و مهمتر از همه خبر اينكه . مي شد 
 را ساخته پرداخته كرد كه در سال هاي متمادي بي حادثه ، در استرايدر تكاور ، به هابيت هاي اسرار آميز پيوسته است ؛ چنان داستان

بيشتر ساكنان بري و استادل ، و افراد زيادي حتي از كومب و آرچت در راه ازدحام كرده بودند كه راه افتادن . خاطره ها باقي ماند 
  .ه ها به بيرون خم شده بودند ديگر ميهمانان ميهمانخانه در آستانه درها ايستاده يا از پنجر. مسافران را ببينند 

هر كوشش عجوالنه اي براي زدن به بيراهه فقط . استرايدر تصميمش را عوض كرد و عزم كرد كه بري را از جاده اصلي ترك بكنند 
ه امالك خود بموضوع را بدتر مي كرد ؛ نيمي از ساكنان به دنبالشان مي آمدند تا ببينند كه آنان چه تصميمي دارند و آنها را از تجاوز 

  .باز دارند 

وقتي كه . اميدوارم روزي همديگر را ببينيم : (( فرودو گفت . با ناب و باب وداع كردند و با سپاس بسيار از آقاي باتر بار جدا شدند 
ت بكنم هيچ چيز براي من خوش تر از اين نيست كه مدتي در صلح و آرامش توي خانه شما اقام. دوباره جز خوشي چيز ديگري نباشد 

(( .  
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هيچ چهره اي دوستانه نبود و نيز هيچ يك از كلماتي كه . با قدم هاي سنگين به راه افتادند ، نگران و اندوهگين ، زير چشمان جمعيت 
يكرد ، دهانشان را مي  داشتند و كساني كه او نگاهشان ماما ظاهرا بري لندي ها حرمت استرايدر را نگاه مي. به فرياد گفته مي شد 

همه مي آمد و اسبچه را ز تند و دور مي شدند ، او و فرودو پيشاپيش مي رفتند ، مري و پي پين از پشت سر مي آمدند ؛ و سام آخر ابس
هدايت مي كرد كه تا آنجا كه دلشان مي آمد ، بخشي از بارهاي خود را بر او نهاده بودند ؛ اما حيوان از هم اكنون كمتر افسرده مي 

جيبش پر بود از اين سيب ها ؛ هديه . سام داشت متفكرانه سيبي را گاز مي زد . ز تغيير در سرنوشت خود راضي بود نمود ، و انگار ا
سيب براي توي راه و چپق براي اتراق ، ولي به گمانم طولي نمي كشد كه دلم براي آنها تنگ : (( وداع از جانب ناب و باب ، گفت 

  . ))مي شود 

قع عبور آنان از درها بيرون آمده بود يا از باالي ديوارها و برچين ها سـرك مـي كـشيدند،اعتنا                     وي كه مو  هابيت ها به سرهاي كنجكا    
نكردند ولي وقتي به دروازه ي ان طرف نزديك شدند،فردو خانه ي نيمه ويران حزن انگيزي در پس پر چيني ضخيم ديد اخرين خانه                        

  .ه اي زرد با چشمان موذي و لوچ افتاد؛ولي چهره بالفاصله ناپديد شدي دهكده ،پشت يكي از پنجره هاي خانه نگاهش به چهر

  ».قيافه اش بيشتر شبيه اجنه است!پس ان مرد جنوبي همين جا پنهان شده است «:فكر كرد

گش ابروان سنگين سياهي داشت و چشمان تيره و تحقير كننده؛دهان بـزر . از روي پرچين مرد ديگري وقيحانه به انان چشم دوخته بود    
وقتي نزديك تر شدند چپق را از دهانش بيـرون اورد و تـف   .چپق سياه كوتاهي را دود ميكرد       .با لبخندي تحقير اميز موج برداشته بود        

  .كرد

  .زود راه افتاديد؟باالخره چند تا دوست پيدا كردي ؟استرايدر سري تكان داد اما جواب نداد!صبح بخير لنگ دراز«:گفت

ايـن  :به گمانم ميدانيـد كـه چـه كـساني را همـراه خودتـان ميبريـد                  !صبح بخير دوستان كوچولو   «:د و گفت  ديگران را خطاب قرار دا    
امشب چشمتان بـاز باشـد ،تـو هـم          .هر چند اسم هاي ديگري هم دارد كه به اين قشنگي نيستند             !ميدانيد كه .استرايدر اسمان جل است     

  .دوباره تفي انداخت»!تف!سامي با اين اسبچه ي پير بيچاره ي من بد رفتاري نكني 

ـ           «:سام به سرعت برگشت،گفت    بـا حركتـي   » . بـدجوري عيـب ميكنـد   هو تو فرني اين صورت زشت را از جلوي چشمم دور كن ، وگرن
خيلي دير سرش را دزديـده بـود و   .ناگهاني،به سرعت صاعقه سيبي از دستش رها شد و به وسط صورت بيل ،باالي دماغ او اصابت كرد                   

و بـه سـرانجام دهكـده را پـشت سـر            ».سـيب خـوب را حـرام كـرد        «:سام بـا تاسـف گفـت        . پشت پرچين شنيده شد      صداي دشنام از  
ادامه يافت تا انكه خسته شدند و به طرف دروازه ي جنوبي برگشتند،از ميان              .مشايعت كودكان و كساني كه عقب مانده بودند         .گذاشتند

اده به چپ پيچيد و وقتي پاي تپه ي بري را دور زد دوباره بـه سـمت شـرق                    ج.دروازه گذشتند و در طول جاده چند مايل پيش رفتند         
در سمت چپشان بعضي خانـه هـا و نقـب هـاي هـابيتي               .متوجه شد و بعد با شيبي تند در سرازيري افتاد و وارد سرزمين پر درختي شد                 

مال جاده رشتا هاي دود بـاال مـي آمـد و           استادل را روي شيبهاي ماليم شرقي تپه ميديدند؛پايين،در يك گودي عميق در دوردست ش             
  .نشان ميداد كه كومب در كجا واقع است ؛ ارچت در پشت درختها پنهان بود

پس از انكه جاده مدتي ادامه يافت و ار تپه ي بري كه بلند و قهوه اي رنگ در پشت سرشان ايستاده بود ،دور شدند ،بـه كـوره راهـي                 
اين جايي است كه سفر علني خود مان را تمام ميكنيم و از ايـن بـه بعـد                   «:استرايدر گفت .ت  باريكي برخوردند كه به طرف شمال ميرف      

  ».مخفيانه ميرويم

  » .اخريم ميان بر ما از وسط بيشه تقريبا منجر به يك فاجعه شد.اميدوارم ميان بر نداشته باشد «:پي پين گفت
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نگاهي طوالني بـه بـاال و   .هاي من ،كوتاه يا بلند اشتباه از اب در نمي ايد         اها،ولي انجا من در كنار شما نبودم ميان بر        «:استرايدر خنديد 
  .هيچ كس در افق ديده نبود؛و او به سرعت راه دره ي پر درخت را در پيش گرفت.پايين جاده انداخت

روند ،اما سـمت راسـت   نقشه ي او تا انجا كه بدون شناختن ان سرزمين از ان سر در مياوردند،اين بود كه نخست به طرف ارچت پيش ب        
. را بگيرند و از شرق ان بگذرند و سپس تا انجا كه ميتوانند مستقيم از روي سرزمين هاي بياباني بـه سـوي تپـه ي ودرتـاب جلـو برونـد                     

،بدين ترتيب اگر همه چيز خوب پيش ميرفت ،مي توانستند بخش اعظم پيچ جاده را ميان بر بزنند،كه كمـي جلـوتر بـراي اجتنـاب از                           
ولي البته مجبور بودند از ميان خود باتالق ها بگذرند و توصيفي كـه اسـترايدر از                .ق ها سفيد پر اب به سمت جنوب متمايل مي شد          باتال

  .انها ميكرد چنان دلگرم كننده نبود

بخش سفر ،بيشتر   در واقع اگر به سبب وقايع اضطراب اور شب پيش نبود،از اين             .هر چند در ايم ميان پياده روي چندان ناخوشايند نبود         
درختان توي دره هنـوز پربـرگ و پـر از           .از بخشهاي ديگر ان لذت ميبردند ،خورشيد به روشني ميدرخشيد ،اما هوا چندان گرم نبود                

برگ بودند و ارام و پر صلح و صفا مينمودند،استرايدر با اطمينان انان را از ميان دو راهي هاي متعدد هدايت كرد،كه اگر انتخاب انهـا         
وي مسير گيج كننده را با پيچ و خم هاي بسيار بـراي ناكـام گذاشـتن هـر گونـه                     . عهده ي اينان بود ،به زودي به فاجعه مي انجاميد          بر

  .تعقيب در بر گرفته بود

 بكند،زمين هاي اين دور     نيقين دارم كه بيل فرني ديده است كه ما كجا جاده را ترك كرديم ،اما فكر نميكنم خودش تعقيبما                  «: گفت
اين همان چيزي است كه متاسفانه ممكن است به ديگران بگويد           .و اطراف را خوب ميشناسد،اما ميداند كه توي بيشه حريف من نميشود           

  ».،فكر نميكنم كه زياد از ما دور باشند ،هر چه بيشتر فكر كنند كه رفتا ايم طرف ارچت،همان قدر بهتر است

يگر،ان روز نه نشاني از كسي ديدند و نه صداي موجود زنده اي را شنيدند ؛نـه موجـودات            خواه با خاطر مهارت استرايدر يا به داليل د        
روز بعد مسير مستقيمي را رو به شرق در پيش گرفتند؛هنوز           .دو پا به جز پرنده هاو نه موجودات چهار پا به جز يك روباه و چند سنجاب                  

از زماني كه از جاده خارج شده بودنـد ،زمـين   . ي چت وود بيرون امدندروز سوم عزيمتشان از بري ،از بيشه.همه جا ساكت و ارام بود  
مرزهاي بري  .پيوسته ارتفاع كم مي كرد ،و اكنون ناگهان وارد مسطح پهن و گسترده اي شدند كه پيدا كردن راه در ان دشوارتر بود                        

 بودند و به بـاتالق هـاي سـفيد پـر اب نزديـك               لند را خيلي وقت پيش پشت سر گذاشته و وارد سرزمين هاي بياباني عاري از راه شده                
زمين اكنون مرطوب بود و در بعضي از جاها باتالقي و در اينجا و انجا به استخر هاي اب بر مي خوردند و پهنه هـاي گـسترده                   .ميشدند  

د تا هم از خيس شـدن       ي ني ها و قميش ها پر بود از چهچهه ي پرندگان كوچك پنهان ،مجبور بودند راه خود را به دقت انتخاب كنن                      
ابتدا پيشروي شان خوب بود، ولي هـر چـه بيـشتر رفتند،سفرشـان     .پاهايشان اجتناب ورزند و هم در مسير صحيح به حركت ادامه دهند          

باتالق ها شگفت اور و گول زننده بودند و هيچ رد دائمي وجود نداشت  كه حتي تكاوران بتواننـد در ميـان                  .اهسته تر و خطرناكتر شد      
مگس ها كم كم ازارشان ميدادند و ابري از پشه هاي ريز هوا را در بر گرفته بود كه از اسـتين هـا و و                    .الق ها خزنده پيدايشان كنند      بات

  .پارچه هاي شلوارشان ياال مي خزيدند و داخل موهاشان ميرفتند

  »! از اب است اينجا سفيد پر ،بيشتر!سفيد پر اب!دارند مرا زنده زنده ميخورند «:پي بين فرياد زد

  .و گردنش را خاراند»انها وقتي هابيت گيرشان نميايد چه ميخورند؟«:سام پرسيد

محل اتراقشان مرطوب،سرد و ناراحـت بود؛حـشرات گزنـده          .روز مصيبت باري را در اين سرزمين بي روح و نا خوشايند سپري كردند             
جود داشت كه ني ها و علف ها را به تسخير خود در اورده بودند               همچنين موجودات نفرت انگيزي و    .اجازه ي خواب به انها نميدادند       
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هزاران هزار از انها وجود داشت كه در اطرافشان تمام شـب را  .و از روي صدايشان معلوم بود كه از خويشاوندان جيرجيرك ها هستند      
  .نيك ميكردند تا اينكه هابيت ها نزديك بود سر سام بگيرند-بريك،بريك-بي وقفه نيك

پـشه هـا هنـوز      .اگر چه به قول سام نيك بريك ها پشت سر مانده بودنـد            .بعد ،يعني روز چهارم،اندكي بهتر بود و شب نسبتا راحت           روز  
  .تعقيبشان ميكردند

فردو كه همچنان خسته دراز كشيده بود و نمي تونست چشم بر هم بگذارد ،به نظرش رسيد كه در دور دست اسمان شرق نوري پديدار                     
به استرايدر كه برخاسـته و بـه جلـوي رويـش در     .چون چند ساعتي به دميدن ان مانده بود    .شپيده نبود .برق زد و محو شد      شد؛چند بار   

  ».اين نور چه بود«:شب چشم دوخته بود گفت

  ».نميدانم،خيلي دورتر از ان است كه بتوان گفت ،مثل صاعقه است كه روي قله ي تپه بزند«:استرايدر جواب داد

دراز كشيد،ولي براي زمان طوالني هنوز ميتوانست برق هاي سفيد و در مقابل ان هيئت بلنـد و تيـره ي اسـترايدر را كـه                          فردو دوباره   
  .ساكت و گوش به زنگ ايستاده بود ،تشخيص دهد ،سرانجام به خوابي نا ارام فرو رفت

تالقهـا را پـشت سـر نهادنـد،زمين دوبـاره در            روز پنجم زياد پيش نرفته بودند كه اخرين حوضچه هاي پر زحمت و بستر نـي هـاي بـا                     
بلند تـريم   . در فاصله اي دور دست در سمت شرق اكنون ميتوانستند رشته ي تپه ها را ببينند                 .برابرشان كم كم و پيوسته ارتفاع ميگرفت      

در ان بـاال مـسطح      انها در سمت راست خط قرار داشت و اندكي از ديگر تپه ها جدا بود ،قله اي مخروطي شكل داشت كه مختـصري                        
  .بود

جاده ي قديمي كه ان دورها تركش كرديم و به سمت چپ پيچيديم ،تا دامنـه ي جنـوبي ان مـي                      .ان ودرتاپ است    «:استرايدر گفت 
اگر مستقيم به طرف ان برويم ،تا ظهر فردا به انجا ميرسيم ،فكر ميكنم بهتر است همين كـار                   . رود و با مختصري فاصله از پاي ان ميگذرد          

  ».ا بكنيمر

  »منظورت چيست؟«:فردو پرسيد

  ».انجا خيلي نزديك راه است .منظورم اين است كه وقتي انجا رسيديم معلوم نيست چه چيزي پيدا ميكنيم «

    »مگر نه ؟.ولي يقينا اميدواريم كه گندلف را انجا پيدا بكنيم «

ست از بري رد نشود ،و بنابراين نميداند كه ما چي كـار ميكنـيم               تازه اگر اين طرف بيايد ،ممكن ا      . ولي زياد جاي اميدواري نيست      :بله«
،و به هر حال مگر اينكه بختمان بگويد و تقريبا با هم به انجا برسيم ،وگرنه همديگر را نميبينيم ؛انتظار طـوالني در اينجـا بـراي او يـا مـا                                

انجـا  .بكنند،احتمال دارد كه خودشـان بـه ودر تـاب برونـد    اگر چه اگر سوارها موفق نشوند ما را توي بيابان پيدا .خالي از خطر نيست   
در واقع وقتي اينجا توقف كنيم پرندگان و جانوران زيادي در ايـن سـرزمين هـستند كـه                   .مشرق به چشم انداز اين دور و اطراف است        

 هاي شـرير تـر از اينهـا هـم پيـدا             به همه ي پرندگان هم نميشود اعتماد كرد و تازه جاسوس          . ميتونندما را از روي قله ي ان تپه ببينند          
  ».ميشوند

سام به اسمان رنگ پريده نگاه كرد و ترسيد كه باز يا عقابي را با چشمان تيزبين و             .هابيت ها با نگراني به تپه هاي دور دست نگاه كردند            
  »م،استرايدر؟حرف هاي ميزنيد كه احساس نا امني و غر بت ميكن«:گفت.خصمانه بر فراز سرشان در حال پرواز ببينند

  »پيشنهادت چيست،چه كار كنيم؟« :فردو پرسيد
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فكر ميكنم،فكر ميكنم بهترين كار اين است كه از اينجا تا جايي كه ممكـن               «:استرايدر اهسته ،انگار كه خودش نيز مطمئن نبود پاسخ داد         
كـه ميـدانم از پـاي تپـه هـا مـي گـذرد ،قطـع         است مستقيم به طرف شرق برويم و برسيم پاي تپه ها و نه خود و در ثانيه انجا راهي را            

  ».ميكنيم؛ان راه ما را از طرف شمال و تا اندازه اي در خفا ميبرد ودرتاپ،ان وقت ميبينيم كه بايد چي كار كنيم

زمـين خـشك تـر و  بـايرتر شـد،اما مـه و بخـار در پـس         .تمام ان روز را با زحمت پيش رفتند،هواي سرد و شامگاه زود رس فرا رسـيد          
چند پرنده ي حزن انگيز اواز ميخواندند و شيهن ميكردند،تا اينكه خورشيد گرد و سـرخ ارام در سـايه                    .،روي باتالق ها ارميده بود    پشت

هابيت ها به نور ماليم غروب مي انديشيدند كه از ميان پنجره هاي شاد بـگ انـد                  .هاي غربي غروب كرد،سپس سكوتي تهي برقرار شد         
  .،در ان دور دست ديده ميشد

در پايان روز به جويباري بر خوردند كه پيچ و تاب خوران از تپه ها به پايين سرازير ميشد و خود را به باتالق هاي راكد گـم ميكـرد و                               
شب شده بود كه سرانجام توقف كردند و زير چند درخت توسـكاي كـم شـاخ و    .انان تا روشنايي باقي بود در كناره ي ان پيش رفتند  

اكنون جلوتر در مقابل  اسمان كم نور ،دامنه هاي لخت و بي درخت تپه ها ديده مي شد                   .ر رسته بود اتراق كردند    برگ كه كنار جويبا   
ماه رو به بدر ميرفت ،و در ساعات اوليه شب ،نور سـرد خاكـستري رنگـي بـر                   .،ان شب نگهباني گماشتند،و استرايدر ظاهرا اصال نخوابيد       

  .زمين افتاده بود

هابيت ها احساس .هوا،سوز و اسمان،رنگ ابي روشن شفافي داشت.لوع خورشيد دوباره به سرعت به راه افتادند صبح روز بعد پس از ط     
از هم اكنون عادت ميكردند كه با جيره ي غـذايي بـسيار             .نشاط ميكردند،گويي شب را بي انكه خوابشان گسيخته شود ،گذرانده بودند          

پـي پـين    . ر از از انچه در شاير فكر ميكردند براي سر پا نگه داشتن يك هابيت الزم است                  اند سر كنند و راه بروند؛به هر حال بسيار كمت         
  . قوي تر و سر حال تر از انچه بود به نظر ميرسيدواعالم كرد كه فرود

خيلي عجيب است ولي ظاهرا وزني كه از دست داده ام خيلـي چـشمگير اسـت                 «:فرودو در حالي كه كمربندش را محكم ميكرد،گفت       
  ».يدوارم روند الغر شدنم همين طور بي وقفه ادامه پيدا نكند ،وگرنه تبديل به شبح مي شومام.

  »!از اين حرفها نزنيد«:استرايدر بي درنگ و با صميميتي شگفت انگيز گفت

جا دوباره در شكاف    از ارتفاعات موج داري  ميگذشتند كه گاه در حدود هزار يا ارتفاع مي گرفت و اينجا و ان                  . تپه ها  نزديك تر شدند       
در طول ستيغ پشته ها،چشم هابيت ها بـه اثـاري           .ها و گردنه هاي پست سرازير ميشدند و به سوي سرزمين هاي شرقي ان سو مي رفت                

. افتاد كه به بقاياي ديوارها و حصار هاي خزه گرفته مي مانست و در شكاف ها ،ويرانه هاي بنا هاي سنگي قديمي به چشم مـي خـورد                             
  .ب به پاي دامنه هاي غربي رسيدند و انجا اتراق كردند وشب پنجم اكتبر بود و شش روز بود كه از بري راه افتاده بودندنزديك ش

بـه  .صبح روز بعد براي نخستين بار از زماني كه چت وود را ترك كرده بودند،چشمشان به كوره راهي افتاد كه به وضوح ديـده ميـشد                         
راهي بسيار زيركانه بود و مسير ان گويي چنان انتخاب شـده بـود كـه تـا                  . جنوب تعقيب كردند     سمت راست پيچيدندو راه را به سمت      

راه در دوره هاي سبز فـرو ميامـد و از بغـل             .انجا كه امكان پذير بود هم از ديد تپه هاي باالي سر و هم دشت هاي غربي پنهان بمانند                    
مي گذشت در هر دو سوي ان رديفي از سنگ هاي عظيم ساب خـورده               شيب هاي تند مي گذشت؛و هر كجا كه از زمين مسطح يا باز              

  .و تراشيده قرار داشت كه مسافران را همچون حصار در حجاب قرار ميداد
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همچنان كه در حال عبور از ميان يكي از اين گذر گاه ها بودند ،گذر گاهي كه سنگ هايش به طرزي خارق العاده بزرگ و تنگ هم                           
نمي دانم كه چه كسي اين راه را ساخته و براي چه ،ولي مطمئن نيستم كه ان را دوست داشـته باشـن؛يك                «:چيده شده بود،مري گفت   

  ».روي  ودرتاپ گور پشت هم است.جورايي شبيه اثار موجودات گورپشته است

جـه زنـدگي    نه در ودرتاپ گور پشته نيست و همين طور هـم روي هـيچ كـدام از ايـن تپـه هـا،ادم هـاي غربـي اين                           «:استرايدر گفت 
ايـن  .نميكردند؛هر چند كه در سال هاي بعدي مدتي از اين تپه ها در مقابل نيروهاي شيطاني كه از انگمار امـده بودنـد،دفاع كردنـد                        

ولي نه چندان قبل تر در دوران اوليه پادشـاهي شـمالي،يك بـرج نگهبـاني      .جاده را براي پشتيباني ياروها در طول حصار ساخته بودند         
اپ ساختند كه به ان امول سول مي گفتند،انجا را به اتش كشيدند و ويرايش كردند و حال چيـزي از ان نمانـده بـه                          بزرگ روي ودرت  

ميگويند كه الندبل در روزگـار      .جز يك ديوار گرد ريخته مثل تاج شكسته اي روي سر تپه ي قديمي،ولي يك زماني زيبا و قشنگ بود                     
  »...دن گبل كاالد از غرب بوداخرين اتحاد انجا ايستاده بود و منتظر ام

مـري  .ظاهرا همان قدر كه به راه و روش بيابان اموخته بود،بـا تـاريخ باسـتان نيـز اشـنايي داشـت                  .هابيت ها به استرايدر چشم دوختند     
  :   ناگهان صدايي اهسته نجوا كنان خواند.اما استرايدر پاسخ نداد و ظاهرا غرق تفكر بود:گيل گاالد كه بود؟:پرسيد

  . گاالد پادشاه الف ها بود-گيل

  :چنگ ها داستان او را غمگينانه مي نوازند

  قلمرو اخرين اش زيبا بود و ازاد

  .ميان كوهستان و دريا

  شمشيرش بلند بود و ضربت نيزه اش سهمگين بود

  و برق كاله خودش از دور دست ها پيدا بود

  ستارگان بي شمار اسمان

  .در اينه ي زره نقره اش هويدا بود

  سال ها پيش سوار بر اسب رفت

  و كسي را خبر نيست كه از ان پس در كجا سكني گزيد؛

  چرا كه ستاره اش در تاريكي افتاد

  .در سرزمين موردور انجا كه سايه ها ارميده اند

  .ديگران شگفت زده برگشتند،زيرا صدا از ان سام بود

  »!ادامه بده«:مري گفت

هميشه  چون مي دانست كه.وقتي بچه بودم آن را از آقاي بيل بو ياد گرفتم. ين را مي دانمهم فقط«:سام سرخ شد و به لكنت افتاد
اين آقاي بيل بوي .آقاي بيل بو بود كه سواد يادم داد.كرد عالقه دارم كه از الف ها بشنوم، داستان هايي مثل اين را برايم تعريف مي
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  ».اين چيزي را كه االن خوندم خودش سروده.گفتشعر هم مي . كتاب خواني بود عزيز خيلي آدم با معلومات

گاالد نام دارد و آن را به يك زبان باستاني  اين بخشي از يك منظومه است كه سقوط گيل.آن را از خودش نساخته« :استرايدر گفت
  ».از اين موضوع خبر نداشتم.كرده بيل بو احتماال آن را ترجمه. سروده اند

فكر نمي .من آنجاهاش را ياد نگرفتم ، لرزه به جانم مي انداخت. درباره موردور د بود،همه اش همباقي اش خيلي زيا« :سام گفت
  »!مجبور بشوم خودم بروم آن طرف كردم

  »!انجا ها نكشد اميدوارم به! رفتن به موردور« :پي پين فرياد زد

  »!اين اسم را زياد بلند نگوييد« :استرايدر گفت
 

خاكستري را ديدند كه مثل پلي -شيبي سبز  به انتهاي جنوبي جاده رسيدند و زير نور رنگ پريده خورشيد اكتبر،نيمه روز بود كه تقريبا
 پنهان كاري بيش از اين. كه تا هوا كامال روشن است، بي درنگ به قله آن صعود كنند تصميم گرفتند.به دامنه شمالي تپه منتهي مي شد

. هيچ جنبنده اي روي تپه به چشم نمي خورد.نبينند ن اين بود كه هيچ دشمن يا جاسوسي آنان راديگر امكان پذير نبود، و تنها اميدشا
  .نشاني از آن ديده نمي شد اگر گندالف اين دور و برها بود، هيچ

 پي پين را آنان سام و.آن دره كاسه مانندي با ديواره هاي سبز قرار داشت در جبهه غربي و در پرتاب گودي محفوظي يافتند كه در ته
صعود پر زحمت استرايدر به تاج تپه  پس از نيم ساعت. آن سه تن ديگر راه را ادامه دادند.بار و بنديلشان آنجا گذاشتند با اسبچه و

  .آخرين سر بااليي، شيب تندي داشت و صخره اي بود.به آنجا رسيدند رسيد؛ فرودو و مري از پي او خسته و از نفس افتاده

طول ساليان آن را متالشي كرده  چنان كه استرايدر گفته بود، ديوار وسيع سنگي باستاني گردي را يافتند كه علف ها در در باالي قله،
گرداگرد . گويي از دود آتش سياه شده بودند.هاي شكسته روي هم كپه شده بود اما در ميان آن، چينه اي از سنگ. يا پوشانده بودند

هاي آتش قله تپه را  مرده بودندف چنان كه گويي شعله÷اخل ديواره گرد، علف ها خشك و پتا ريشه سوخته و در د آن چمن ها
  .خورد جارو كرده بود؛ اما هيچ نشاني از موجود زنده اي به چشم نمي

 خالي و زير پاي خود ديدند كه در بيشتر قسمت ها زمين وقتي روي لبه دايره ويران ايستادند، چشم انداز وسيع تمام دور و اطراف را
 زمين جنگلي در دور دست جنوب، كه در آن سوي آن، اينجا و آنجا درخشش آب در فاصله دور گي بارز بود، جز قطعات÷بدون وي

از غرب مي آمد و پيچ خوران باال و  زير پايشان روي دامنه جنوبي، جاده قديمي همچون نواري امتداد داشت و.به چشم مي خورد
با چشم خط ان را در سمت شرق .هيچ جنبنده اي روي آن نبود. مي شد ه سرزمين تاريك شرق محوپايين مي رفت و در پس حاشي

بلند كوه هاي خاكستري، و باز،  در پس آنها هيئت: كوهپايه هاي نزديكتر قهوه اي و تيره رنگ بود: كوهستان را ديدند تعقيب كردند و
  .ابر ها مي درخشيد در پشت آنها قله هاي سفيد بلند ديده مي شد كه در ميان

هيچ اثري هم از .نه آبي هست نه پناهگاهي! ناخوشايند به نظر مي رسد باالخره رسيديم اينجا؛ولي خيلي غم انگيز و« :مري گفت
  ».اگر اينجا بوده، سرزنشش نمي كنم كه چرا منتظرمان نشده ولي. گندالف نيست

رسيده باشد،بايد جلوتر  عجب مي كنم، حتي اگه يكي دو روز بعد از ما به بريت« :دورو نگاهي بر انداخت و گفت استرايدر متفكرانه به
اين يكي پهن :ناگهان خم شد و به سنگ باالي چينه نگاه كرد».سواره بيايد وقتي الزم باشد خيلي سريع ميتواند.از ما به اينجا مي رسيد

و در دستش  آن را برداشت و بر انداز كرد.شدديگر بود و سفيد تر، انگار كه از چنگ آتش گريخته با تر از سنگ هاي
  »مي كنيد؟ راجع به اين عالمت ها چه فكر. اين را تازه جا به جا كرده اند«:گفت.چرخاند

 :گفت ׀".׀׀׀: .روي طرف پهن سنگ فرودو چند خراش ديد

  »نقطه و باز سه تا خط يك خط،يك«

ممكن است اين عالمت را گندالف گذاشته، اما نمي شود مطمئن .دباش خط سمت چپ بايد گ روني با حرف كوچك« :استرايدر گفت
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نكاور . به ما نداشته باشد اما معني نشانه ها ممكن است چيز ديگري باشد و ارتباطي.مطمئنا تازه به نظر مي رسند خراش ها دقيقند و.بود
  ».مي آيند ها معموال از خط روني استفاده مي كنند و هر از گاهي اينجا

  »ولي معني آن چيست؟.فرض كنيم كه گندالف آنها را نوشته«:مري گفت

گندالف روز سوم اكتبر اينجا بوده؛درست سه  و عالمت اين است كه» 3.گ«در اين صورت بايد بگويم كه يعني« :استرايدر پاسخ داد
  نكرده كه بيشتر و واضح تر از اينبنابراين وقت يا جرات. داشته كه خطر نزديك بوده همين طور هم نشان مي دهد كه عجله. روز پيش

  ».اگر اين طور باشد،بايد احتياط به خرج دهيم. بنويسد

اگر مي . باشد توانستيم مطمئن شويم كه عالمت ها را او گذاشته، حاال هر معني كه مي خواهد، داشته اي كاش مي« :فرودو گفت
  ».راحت مي شد خيالماندانستيم كه توي راه است، جلو ما يا پشت سر ما فرقي نمي كند، 

اينجا شعله هايي بود كه همه چيز را سوزانده؛ و االن هم . خطر خود من تا حد زيادي معتقدم كه او اينجا بوده و در«:استرايدر گفت
بوده ، نتيجه اش چه  فكر مي كنم روي قله تپه به او حمله كرده اند، اما. توي آسمان شرق ديديم، يادم افتاد آن نوري كه سه شب پيش

باشيم و راهمان را تا آنجا كه مي توانيم به طرف ريوندل ادامه  در حال حاضر كه اينجا نيست، و ما بايد مواظب خودمان.مطمئن نيستم
  ».بدهيم

باالي ودرتاپ وحشي و پهناور به نظر  دنيا از» چقدر تا ريوندل راه است؟«:حالي كه خسته به اطرافش چشم دوخته بود، پرسيد مري در
  .مي رسيد

است، به مايل  كسي تا به حال جاده را از مهمانخانه متروكه به بعد، كه از بري تا آنجا يك روز راه نمي دانم كه« :استرايدر پاسخ داد
جاده عجيبي است و مردم وقتي به مقصد مي . مي گويند اندازه گرفته يا نه، بعضي ها مي گويند خيلي دور است، و بعضي خالفش را

آفتابي باشد  ولي مي دانم كه به پاي خودم اگر هوا. شده، حاال زمانش مي خواهد بلند باشد يا كوتاه شحالند كه سفرشان تمامرسند خو
گدار بروآينن كه جاده آنجا از روي رودخانه لودواتر عبور  دوازده روز از اينجا تا. و بد شانسي نياوريم، سفرمان چقدر طول مي كشد

باشيم از جاده  دست كم دو هفته سفر پيش رو داريم، چون فكر نمي كنم قادر. ريوندل سرچشمه مي گيرد  ازمي كند، رودخانه اي كه
  ».استفاده بكنيم

  ».عرض اين مدت بيافتد خيلي اتفاق ها ممكن است در! دو هفته« :فرودو گفت

  ».بله، ممكن است«:استرايدر گفت

به آوارگي خود و  در آن مكان دور افتاده فرودو براي نخستين بار. ايستادندتپه نزديك حاشيه جنوبي آن  زماني ساكت روي قله
كاش بخت و اقبال، او را در شاير آرام و دوست داشتني به  از روي تلخ كامي آرزو كرد كه اي. خطري كه با آن مواجه بود، پي برد

نقطه  ناگهان متوجه شد كه دو.مي رفت چشم دوخت به طرف خانه او -نفرت انگيز كه به سمت غرب به جاده. حال خود وامي گذاشت
نقطه ديگر را تشخيص داد كه از روبه رو آهسته  سياه در طول آن آهسته حركت ميكنند و به سمت غرب مي روند؛ و باز كه نگاه كرد سه

  .بازوي استرايدر چنگ انداخت فريادي كشيد و به. به سمت شرق مي آمدند

  .شاره كردو به پايين ا» !نگاه كن« :گفت

مري نيز خود را در كنار آنان به . با خود كشيد استرايدر بي درنگ خود را پشت دايره سنگي ويران، به زمين انداخت و فرودو را نيز
  .زمين انداخت

  »ها كه بودند؟ آن« :نجواكنان گفت

  ».نمي دانم، ولي اميدوارم آنها نباشند« :استرايدر جواب داد

روشنايي چندان درخشان نبود، زيرا . نگاه كردند لبه دايره خزيدند و از ال به الي شكاف ميان دو سنگ مضرسآهسته دوباره به طرف 
 كه از شرق جلو مي خزيدند، خورشيدي را كه اكنون سير نزولي اش را آغاز ميكرد غافلگير صبح آفتابي رنگ باخته بود و ابر هايي
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به يقين نمي توانستند تشخيص دهدند؛ اما به  دند، اما نه فرودو و نه مري شكل آنها راهمه ، ان نقطه هاي سياه را مي دي.كرده بودند
  .سياه بودند كه روي جاده در آن سوي دامنه تپه به هم مي پيوستند نحوي اطمينان داشتند كه آن پايين سواران

  »!نجاستبله،دشمن اي« :چشمان تيز بينش شكي برايش او باقي نگذاشته بود، گفت استرايدر كه

  .پيدا كنند شتابزده سينه خيز دور شدند و از دامنه شمالي تپه پايين آمدند تا همسفرانشان را
 

نه چندان دور تر چشمه . دور و اطراف را كند و كاو كرده بودند دره كوچك سبز و شيب هاي. سام و پره گرين بي كار نمانده بودند
در خود دره آثار تازه آتش  . كنار آن رد پاهايي را كه بيش تر از يكي دو روز قدمت نداشتدامنه تپه يافتند و در اي را با آب زالل در

در پشت آنها سام به كپه اي . دره، نزديك تپه چند صخره فرو افتاده قرار داشت در حاشيه. و نشانه هاي اتراقي شتاب زده را پيدا كردند
  .آتش برخورد كه با دقت ذخيره شده بود از هيزم

به  هر كس اين ها را اينجا گذاشته، ظاهرا قصدش اين بوده كه دوباره. خودمان اينجا بوده بعيد نيست كه گندالف« :ي پين گفتبه پ
  ».اينجا برگرده

اي « :عجله به سمت چشمه مي رفت تا رد پاها را بررسي كند، گفت در حالي كه با. استرايدر عالقه زيادي به اين كشفيات نشان داد
  ».بودم و زمين هاي اين پايين را كند و كاو مي كردم اينجا ماندهكاش خودم 

تكاور ها . شده سام و پي پين زمين نرم را لگد مال كرده اند و رد ها ضايع شده و با هم مخلوط. بود ترسم به جا«:وقتي بازگشت،گفت
.  اما چند رد جديد ديگر هم بود كه مال تكاور ها نبود.گذاشته اند همان ها بوده اند كه هيزم ها را به جا. اين اواخر اينجا بوده اند

ولي فكر مي كنم  مطمئن نيستم،. دست كم يك جفت رد پاست. سنگين هم هست كه متعلق به يكي دو روز پيش است چند تا رد چمه
  .فكر فرو رفت مكثي كرد و با نگراني به» .تعداد چكمه پوش ها زياد تر از اين بوده

اگر سوار ها قبال دره را پيدا كرده . را تجسم مي كردند  در ذهن خود منظره سوار هاي شنل پوش و چكمه پوشهر يك از هابيت ها
آن طرف تر روي  سام حال كه خبر حضور دشمنانشان را فقط چند مايل.آنان را از اينجا مي برد، بهتر بود بودند، هرچه زودتر استرايدر

  .انداختجاده شنيده بود، با تنفر نگاهي به دره 

از اين سوراخي خوشم نمي  بهتر نيست كه هر چه زودتر اينجا را ترك كنيم، آقاي استرايدر؟ دارد دير مي شود، اصال «:ناشكيبا پرسيد
  ».آيد؛ يك جور هايي باعث مي شود كه روحيه ام را ببازم

بله، شكي نيست كه بالفاصله بايد «:جواب داد استرايدر نگاهي به آسمان انداخت و زمان و وضع آب و هوا را سبك و سنگين كرد و
 هم از اينجا خوشم نمي آيد؛ ولي جايي بهتر از اين به ذهنم نمي رسد كه قبل از رسيدن خوب سام، من.تصميم بگيريم كه چكار كنيم

ل اينكه جاسوس ها ما اگر حركت كنيم احتما اقال در حال حاضر از جلوي چشم دور هستيم و. شب بتوانيم خودمان را به آنجا برسانيم
زمين  دستمان بر مي آيد اين است كه از توي جاده پاي تپه ها دوباره به سمت شمال برويم كه تنها كاري كه از. ار ببينند بيشتر است

پناه بيشه هاي جنوب جاده راهمان را ادامه  جاده را تحت نظر دارند، اما اگر بخواهيم در. هايش درست مثل زمين هاي اينجاست
  ».شمال جاده، آن طرف تپه ها زمين فرسنگ ها لخت و هموار است طرف.هيم، بايد يك جايي جاده را قطع بكنيمد

تا چشمانشان را، و دست كم  مي توانند ببينند؟ منظورم اين است كه آنها ظاهرا بيشتر دماغشان را به كار گرفته اند سوار ها« :مري پرسيد
ولي تو وقتي آن پايين آنها را ديدي وادارمان . كشيدن اصطالح درستي باشد ب كرده اند، اگر بوتوي نور روز بيشتر بوي ما را تعقي

  ».بكشيم؛ و االن هم مي گويي اگر جنب بخوريم ما را مي بينند كردي كه دراز

ندالف پيدا كنم ولي گ همه حواسم به اين بود كه نشانه اي از. روي قله تپه خيلي بي احتياطي به خرج دادم «:استرايدر پاسخ داد
چون اسب هاي سياه مي بينند، و سوارها مي توانند آدم ها و . بايستيم اشتباه بود كه سه نفرمان برويم آن باال و اين همه مدت انجا

انها خودشان دنياي  .براي جاسوسي به خدمت خودشان در بياورند، همان طور كه در بري خودمان شاهدش بوديم موجودات ديگر را
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ذهن آنها سايه مي اندازد، سايه اي كه فقط آفتاب ظهر مي تواند  ولي شكل هاي ما روي.اي را آنطور كه ما مي بينيم، نمي بينندروشن
. تاريكي بايد بيشتر از آن ها ترسيد پس در: تاريكي خيلي از نشانه ها و شكل ها را مي بينند كه از ديد ما پنهان است زايلش بكند؛ و توي

همين طور حس هايي هم هست كه .بشنوند كه هم عاشق آنند و هم از آن متنفرند انند بوي خون موجودات زنده راو هميشه مي تو
آمديم و قبل از اين كه آنها را ببينيم،   به محض اين كه اينجا-ما مي توانيم حضور آنها را احساس بكنيم. بينايي يا بويايي است غير از

به « :صدايش به نجوايي تبديل شد و اضافه كرد» .را احساس مي كنند، ولي شديد تر  حضور مادل نگرانمان كرده بودند؛ ان ها هم
  ».حلقه هم آنها را به طرف خودش مي كشاند عالوه،

و  پس راه فراري وجود ندارد؟ اگر حركت بكنم مرا مي بينند« :اطرافش را نگاه مي كرد، گفت فرودو در حالي كه ديوانه وار دور و
  »!اگر بمانم آنها را به طرف خودم مي كشانم! يشومشكارشان م

را كه براي آتش آماده  بگذار اين هيزم ها.تو تنها نيستي. هنوز جاي اميدواري هست« :گفت.روي شانه او گذاشت استرايدر دستش را
سائورون مي تواند . و را مي كندپناهگاهي پيدا مي شود، ولي آتش كار هر د اين طرف ها كمتر حفاظ يا.كرده اند يك نشانه تلقي بكنيم

خوششان نمي آيد و از كساني  ولي سوار ها از آتش. و همين طور از همه چيز هاي ديگر. مقاصد شيطاني اش استفاده ببرد از آتش براي
  ».توي بيابان دوست ماست آتش. كه آتش را به عنوان سالح به كار مي برند، مي ترسند

  ».ولي به هر حال تاثيري توي نتيجه كار ندارد» ما اينجا هستيم « ه خوبي هم هست كه بگوييمشايد، ولي را« :سام زير لب گفت

از راه رسيدند، و هوا  سايه هاي شب كم كم. پست ترين و محفوظ ترين گوشه دره، آتشي روشن و غذايي آماده كردند آن پايين در
زمان صبحانه تا به حال چيزي نخورده بودند، اما به خود جرات ندادند  ززيرا ا: ناگهان متوجه شدند كه به شدت گرسنه اند. سرد تر شد

مكاني پر از چيز  سرزمين هاي پيش رو جز پرندگان و حيوانات وحشي از هر موجودي خالي بود،. قناعت نكنند كه به شامي مختصر
 سوي تپه ها گذشته بودند، اما آنان تعدادشان بار ها از آن تكاوران. ادي از مردمان جهان در آنجا نمي زيست÷هاي خصمانه كه هيچ ن

دره هاي شمالي كوه  ترول ها گاه به گاه از:موجودات سر گردان ديگر، نادر و از انواعي شرير بودند. رفتند اندك بود و بي توقف مي
ت كه اغلب دورف بودند مسافران را فقط در جاده مي شد ياف .هاي مه آلود پايين مي آمدند و در آن حول و حوش پرسه ي مي زدند

  .شد رفتند و كمكي از جانب آنان به بيگانگان نمي رسيد و كمتر صحبتي مابينشان رد و بدل مي و شتابان در پي كار خويش مي

هاي آخر را خيلي مراقب بوده ايم و اين شام هم  اين روز. نمي دانم خوراكي هاي ما تا آخر دوام خواهد آورد يا نه« :فرودو گفت
كه بايد،  اگر قرار باشد كه دو هفته ديگر يا شايد هم بيشتر راه برويم، خيلي زياد تر از مقداري ال ضيافت به حساب نمي آيد؛ وليكه اص

  ».مصرف كرده ايم

اگر الزم شود در شكار كردن : هاي توت مانند، ريشه ها و علف هاي خوراكي ميوه:در اين سرزمين غذا پيدا مي شود« :استرايدر گفت
كردن غذا كار وقت گير و خسته  اما جمع كردن و پيدا. تا زمستان از راه برسد، نبايد نگران گرسنگي كشيدن باشيد. دارم  مهارتهم

  »!را محكم ببنديد و با اميدواري به ميز هاي خانه الروند فكر كنيد پس كمربند هايتان. كننده اي است و ما بايد عجله كنيم

كردند، چيزي نمي ديدند جز  هنگامي كه از حاشيه دره سبز كوچك به بيرون نگاه مي. سرما بيشتر شداز راه رسيد،  وقتي تاريكي
آسمان باالي سر دوباره صاف و كم كم پر از ستاره هايي شده بود .شد سرزميني خاكستري كه اكنون به سرعت در تاريكي نا پديد مي

پوشانده بودند؛ ولي  سته و خود را با لباس ها و پتو هاي موجودفرودو و دوستانش تنگ هم كنار آتش نش .كه چشمك مي زدند
  .به ديگران نشسته بود و متفكرانه به چپقش پك مي زد استرايدر فقط به يك باال پوش قناعت كرده و با اندكي فاصله نسبت

تعريف  نشان شروع كرد بهآتش اندك اندك به روشني درخشيدن گرفت، براي دور كردن ترس از ذه وقتي شب حكم فرما شد و نور
آدميان و همين طور وقايع نيك و بد روزگاران  تاريخ و افسانه هاي بسياري را از زمان هاي قديم درباره الف ها و. كردن داستان

  .او چند سال دارد، و اين همه دانستني ها را در كجا آموخته است متحير مانده بودند كه. پيشين مي دانست

از آن داستان منظوم كه  چيزي.از گيل گاالد برايمان بگو« :ان پادشاهي هاي الف متوقف شد، مري ناگهان گفتداست وقتي در پايان
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  »گفتي يادت است؟

 ».چون ارتباط نزديكي با قضيه ما دارد داستان را مي داند، هم فرودو چيز هايي از اين همينطور. راستش بله« :استرايدر جواب داد
  .كه به آتش خيره شده بود نگاه كردندمري و پي پين به فرودو 

گيل گاالد آخـرين نفـر از پادشـاهان بـزرگ الـف در      . من فقط چيزهاي كمي را كه گندالف به من گفته ميدانم     « :فرودو آهسته گفت  
  ». ...رفت به سرزمين گيل گاالد به زبان آنها يعني نور ستاره و با النديل كه از ياران الف ها بود،. سرزمين ميانه بود

فكر نمي كنم اآلن با وجود عوامل دشمن در اين نزديكي صالح باشد كـه ايـن داسـتان را                     !نه « :استرايدر حرف او را قطع كرد و گفت       
  ».مي توانيد آن را با جزئيات آنجا بشنويد وقتي پايمان به خانه الروند رسيد، .تعريف كني

من هـر چـه     . برايمان تعريف كن؛از الف هاي پيش از زمانه فراموش شده          پس داستان ديگري از روزگار قدين     «:سام التماس كنان گفت   
  ».الف ها بشنوم سير نمي شوم؛تاريكي تنگ دور و برمان را گرفته داستان درباره

داستان تينوويل را خالصه برايتان تعريف ميكنم چون داستان درازي است كه آخرش را كسي نمي دانـد؛و اآلن كـسي                  «:ر گفت استرايد
داستان زيبـا ولـي غـم انگيـزي اسـت،روحيه شـما را              .الروند آن را درست به همان شكل كه از قديم نقل مي كردند،به ياد ندارد              به جز   

  :زماني ساكت ماند،وسپس به جاي صحبت كردن نرم نرمك شروع به خواندن ترانه».تقويت مي كند

  برگ ها دراز بودند،علف ها سبز  

  د و زيبابوته هايِِِِِِِ شوكرانِ چتري،بلن  

  در زمين بي درخت نوري ديده شد  

  .نور ستارگاني كه در تاريكي مي درخشيدند  

  تينوويل در آنجا مي رقصيد   

  به نوايي ني ئي پنهاني،  

  و نور ستارگان بر موهايش بود،  

  .و در تن پوش او مي دزخشيد  

  يك روز برن از كوهستان هاي سرد آمد  

  گمگشته و سرگردان در زير برگ ها،  

  .نجا كه رودخانه الفي جاري مي شدآ

  .تنها و اندوهگين قدم بر مي داشت

  از البالي برگ هاي شوگران نگاه كرد  

  وبا شگفتي گل هاي زرين را  
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  بر روي شنل و آستين او ديد  

  .ومو هاي سياهش را كه مثل شبه مي تافت  

  افسون او درمان پاهاي خسته اش بود  

  روي كوه ها؛پاهاي محكوم به سرگرداني اش بر   

  و او زورمند و مصمم به پيش شتافت  

  .و بر پرتوهاي درخشان ماه چنگ انداخت  

  تينوويل از بيشه هاي درهم تنيده خانه الف ها  

  پاي كوبان و رقصان،سبك گريخت

  و مرد را تنها و سرگردان گذات 

  .در جنگل خاموش،سراپاگوش

  برن صداي پروازي شنيد 

   زيزفون،صداي پايي به سبكي برگ هاي

  و يا گويي صداي موسيقي كه از زيرزمين به  گوش

  .مي رسيد

  .كه در گودي هاي پنهان مرتعش مي شد

  و بوته هاي شوكران دسته دسته

  آه كشان پژمرد

  برگ درختان راش نجواكنان فروريخت

  .در سرزمين جنگلي زمستان زده با پيچ و تا

  سرگشته او را مي جست،تادوردست ها

  ي ساليان زمين را پوشانده بودندآنجا كه برگ ها

  در زير مهتاب و پرتو ستارگان

  .لرزان در آسمان هاي يخ زده

  شنل تينوويل در زير مهتاب برق مي زد،
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  همچنان كه او روي قله تپه اي بلند و دوردست

  مي رقصيد و از پاهايش مه اي از نقره

  .لرزان فرو مي ريخت

  ت،وقتي زمستاني گذشت،تينوويل دوباره بازگش

  وصداي آوازش مثل برخواستن چكاوك و ريختن باران

  و همچون غل غل برف هاي آب شده

  .بهار راآزاد كرد

  برن بهار گلهاي الفي را 

  گرد بر گرد پاهاي او ديد و دوباره شفا يافت

  آرزو كرد كه اي كاش با او برقصد و آواز بخواند

  بي تشويش،بر روي علف ها

  شت،اما برن با شتابدختر بار ديگر پل به فرار گذا

  :از پي اش رفت و با نام الفي اش او را صدا زد

  !تينوويل!تينوويل

  .دختر ايستاد و گوش داد

  لحظه اي درنگ همان و جادوي صداي او،دختررا

  افسون كرد

  آراميده در آغوش او،درخشان

  .تقدير گرفتارش كرد

  برن به چشمان دختر نگريست

  در ميان سايه گيسوانش

   ستارگان آسمان را ديدنور لرزنده

  .تاللويي را كه باز مي تابيد

  تينوويل زيباي الف
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  بانوي ناميرا و خردمند،

  ريخته بر شانه اش موهاي چون شبه

  .و بازوهاي سيم گون و درخشنده

  چه دراز بود راهي كه تقديرشان به آن سو مي راند،

  از روي كوه هاي سنگي سرد و خاكستري،

  رهاي تاريكاز ميان تاالرهاي آهن ود

  .وبيشه هاي شب گرفته و بي فردا

  درياها ميانشان جدايي افكند،

  اما سرانجام به هم رسيدند، 

  و دست در دست هم در گذشتند

  .و رد جنگل ترانه اي بي اندوه سر دادند

  

قامي كه بين الـف هـا   اين يك جور ترانه است در م«:گفت. استرايدر پيش از آنكه دوباره شروع به صحبت كند،آهي كشيد و مكث كرد    
  به آنّ ثنّاث معروف

داستان درباره ديدار بـرن  .است ولي ترجمه اش به زبان مشترك سخت است و اين كه من خواندم چيزي بيشتر از يك تقليد خام نيست          
انه بود،در آن زمان    برن از آدم هاي فاني،اما لوتين دختر تين گول يكي از شاهان الف در سرزمين مي               .پسر باراهير و لوتين تينوويل است     

مالحـت او مثـل     .كه جهان هنوز دوران جواني خود رامي گذراند؛وتا كنون در ميان فرزندان اين جهان،زيباترين بـانو او بـوده اسـت                    
درآن روزگار،دشـمن بـزرگ كـه       .مالحت ستارگان بر روي مه هاي سرزمين شمالي بود،ودر صورتش نـور درخـشاني ديـده مـي شـد                   

كار او بود،در انگ بند شمال سكونت داشت،و الف هاي غرب به سرزمين ميانه برگشتند و براي بازپس گـرفتن                    سائورون موردوري خدمت  
اما دشمن فاتح شد ،وباراهير كشته شـد،و        .سيلماريل ها كه او آنها را دزديده بود،با او جنگ كردند؛و پدران آدم ها به كمك الفها آمدند                 

آنجا رقص و آواز لوتين را .حشت گذشت و به قلمرو مخفي تينگول در جنگل نل دورِت آمد       برن از محلكه بيرون جست و از كوه هاي و         
در زمين هاي بي درخت كنار رودخانه جادويي اسگالودين شاهد بود؛و اسم او را تينوويل گذاشت كه در زبان باسـتان بـه معنـي بلبـل              

تينوويل برين را از سياه چـال سـائورون نجـات داد و             .ني بود بعد از آن غم وغصه هاي زيادي گريبانش را گرفت و فراقشان طوال            .است
آنها با هم از خطرهاي زيادي گذشتند و حتي دشمن بزرگ را از تختش به زير كشيدند و يكي از سه سـيلماريل را كـه درخـشان تـر از                               

بـا ايـن حـال بـرن        .رش تين گول بدهـد    همه جواهرهاي ديگر بود،از تاج آهني او جدا كردند تا تا لوتين آن را به عنوان شيربها به پد                  
اما،زن فاني شـدن را انتخـاب       .سرانجام به دست گرگي كه از دروازه هاي انگ بناند آمده بود كشته شد و در آغوش تينوويل جان داد                   

يي افكـن بـه     كرد،و مردن و رفتن از جهان را،تا بتوتند به دنبال او برود؛ودر ترانه ها هست كه آنها دوباره در آن سوي درياهـاي جـدا                        
وصال هم رسيدند و پس از زماني كوتاه،بار ديگر زنده به بيشه هاي سبز قدم گذاشتند و مدت ها پيش باهم از مرزهـاي ايـن جهـان در                             
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مرده و جهان را ترك كرده و آنها كه دوستش داشتند،او را از دست              "پس لوتين تينوويل تنها كس از نسل الف هاست كه واقعا          .گذشتند
  .داده اند

كساني كه از نوادگان لوتين هستند هنوز در ايـن دنيـا زنـدگي مـي                .ما سلسله باستاني فرمانروايان الف در ميان آدم ها از تبار او هستند            ا
چون از ازدواج برن و لوتين پسري       .الروند هحل ريوندل،از همان دودمان است     .كنند و مي گويند كه تبار او هيچوقت از بين نمي رود           

نيا آمد كه وارث تين گول شد؛والوينگ سفيد دختر او بود كه با آرنديل ازدواج كرد،وآرنديل كسي بود كـه بـا كـشتي    به نام ديور به د  
وپادشـاهان نومـه نـور همـان وسـترنس      .خود از ميان مه هاي اين جهان با سيلماريل برروي پيشاني اش به درياهاي آسمان بادبان كشيد      

  ».است،از تبار آرنديل هستند

 استرايدر سخن مي گفت،آنان به چهره مشتاق عجيب او چشم دوخته بودند كه در روشنايي سرخ آتش هيزم،پرتويي تيـره                     همچنان كه  
ناگهان نوري رنگ پريده بر     .باالي سر او آسمان سياه پر ستاره ديده مي شد         .چشمهايش مي درخشيدند و صدايش پر مايه و بم بود         .داشت

وستاره .ماه رو به بدر،آهسته از پشت تپه باال مي آمد،تپه اي كه بر روي آنها سايه انداخته بود                 .روي تاج ودرتاپ در پشت سر او ظاهر شد        
  .هاي  باالي قله تپه محو شدند

ماه دارد باال مي آيد باي ديـر وقـت          !نگاه كنيد «:مري گفت .هابيت ها تكاني خوردند و كش قوسي به خود دادند         .داستان به پايان رسيد   
  ».شده باشد

بال را نگاه كردند و به محض آنكه چنين كردند،روي قله تپه،چيزي كوجـك و سـياه را در مقابـل كورسـوي مـاهي كـه مـي                             ديگران   
  .سنگي بزرگ يا صخره اي بيرون زده بود كه در نور رنگ پريده ديده مي شد"احتماال.خواست طلوع كند،ديدند

استرايدر با دقت نور ماه را بـر روي تپـه   .ر سر جاي خود باقي ماندندفردو و پي پين ساكت ب.سام و مري برخاستند و از آتش دور شدند       
همه جا ساكت و آرام بود،اما فردو،حال كه استرايدر لب از سخن فروبسته بود،احساس كرد وحشتي سـرد در دلـش رخنـه                       .مي نگريست 

  .در همين لحظه سام دوان دوان از حاشيه دره بازگشت.خود را به آتش نزديك تر كرد.مي كند

اگر تمام پول هاي دنيا ار بدهنـد،جرأت نمـي كـنم از ايـن دره بيـرون                  .نمي دانم قضيه چيست،ولي يك دفعه ترس برم داشت        «:گفت 
  ».بروم؛احسلس كردم كه چيزي دزدكي از شيب باال مي آيد

  .و از جا جست»چيزي ديدي؟«:فرودو پرسيد 

  ».چيزي نديدم،ولي نيايستادم كه نگاه بكنم.نه،قربان« 

ولي من ديدم يا فكر كردم ديدم طرف غرب،آنجا كه نور ماه روي دشت هاي آن طرف سايه تپه ها افتاده،فكر كـردم كـه                  «: گفت مري 
  ».به نظر مي رسيد كه انگار به اين طرف مي آيند.دو يا سه شبح سياه ديدم

  »! بلند را دم دستتان داشته باشيدچند تا از تكه چوبهاي!نزديك آتش بمانيد ورويتان به بيرون باشد«:استرايدر فرياد زد 

چند لحظه نفس گير،ساكت و گوش به زنگ،پشت كرده به آتش،چشم دوخته بـه سـايه هـايي كـه آنـان را در ميـان گرفتـه بود،آنجـا                               
تد فرودو تكاني خورد احساس مي كرد كه بايد سكوت را بـشك .هيچ صدا يا جنبشي در شب به چشم نمي خورد.هيچ اتفاقي نيافتاد .نشستند

  .دوست داشت با صداي بلند فرياد بكشد

  »آن چيست؟«:ودر همان حال نفس نفس زنان گفت»!هيس«:استرايدر گفت 
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روي لبه دره كوچك،در آن سو كـه دور از تپـه قـرار داشـت،ديدند يـا بيـشتر احـساس كردنـد كـه سـايه اي بـاال مـي آيـد،يك يـا                                      
به زودي ديگرهيچ جاي ترديد نماند سه يا چهار شبح بلن سياه آنجا روي              . شدند بزرگتر"چشمانشان را تنگ كردند و سايه ها ظاهرا       .بيشتر

چنان سياه بودنـد كـه در سـايه هـاي تيـره پـشت سرشـان بـه سـياهچاله هـايي مـي                         .شيب ايستاده بودند و از باال به آنان مي نگريستند         
ري زهر آگين شـبيه بـود و سـرماي گزنـده اي را     فرودو تصور كرد كه صداي هيس هيس ضعيفي را شنيد كه به صداي صفير ما           .مانستند

  .سپس اشباح كم كم پيش تر آمدند.احساس كرد

سام خود ار به پهلوي فـرودو چـسباند؛فرودو كـم تـر از              .وحشت بر مري و پي پين چيره شد و آنان خود را ب رو روي زمين انداختند                 
 بود،ولي وحشتش با وسوسه اي ناگهاني براي به انگشت كردن           دوستانش وحشت زده نبود؛چنان به خود مي لرزيد انگار به شدت سردش           

مـاجراي گورپـشته را فرامـوش       .ميل به اين كار بر او استيال يافت و او ديگرنمي توانست به چيز ديگري فكـر كنـد                  . حلقه فروخورده شد  
يده بگيرد و در آرزوي تـسليم شـدن         چيزي تشويقش مي كرد كه تمام هشدارها را ناد        "نكرده بود و هچنين توصيه گندالف را؛اما ظاهرا       

نمـي  .اميدي به فرار نداشت يا انجام كاري،چه خوب و چه بد،احساس مي كرد كه بايد حلقه را بگيـرد و در انگـشتش بكنـد                        .مي سوخت 
را احساس كرد سام او را نگاه مي كند،گويي پي برده بود كه اربابش دچار دردسر بزرگي شده اسـت،اما تـوان آن                       .توانست حرف بزند  

چشمانش را بست و زماني را با خود به كشمكش كرد؛اما مقاومت تحمل ناپذير شد و سر انجـام                   .نداشت كه رويش را به طرف او بچرخاند       
  .آهسته زنجير را بيرون كشيد و حلقه را در انگشت سبابه دست چپ خود فرو برد

مـي توانـست    .بي درنگ به طرزي دهشت بار واضـح شـدند         اگر چه همه چيزهاي ديگر همچون پيش تيره و تاريك باقي ماندند،اشباح              
روي چهره هـاي    .پنج شبح بلند قامت آنجا بودند،دوتن روي لبه دره ايستادند و سه تن پيش آمدند              .درون پوشش هاي سياهشان را ببيند     

نـد؛بر روي موهـاي     سفيدشان،چشمهاي تيز و عاري از ترحم شعله مي كشيد،از زير شنل هاشـان رداهـاي خاكـستري بلنـد پوشـيده بود                     
چشمانشان بـه اوافتـاد و چـون بـه          .خاكستري شان خودهاي نقره اي داشتند؛در مشت هاي فرسوده شان تيغ هاي پوالدين گرفته بودند              

به ناچار او نيز تيغش را بيـرون كـشيد،و در نظـرش چنـين نمـود كـه تيـغ تابـشي سـرخ فـام                    .سوي او شتافتند،نگاهشان در او رخنه كرد      
سومي بلند تر از ديگران بود؛موهايش بلند بـود و بـر روي كـاله خـودش             .دو تن از اشباح ايستادند    .يك پارچه آتش بود   دارد،گويي كه   

در يك دست شمشيري بلند و در دست ديگر دشنه اي داشت؛دشنه ونيز دستي كه آن را نگه داشـته بـود بـا نـوري                          .تاجي ديده مي شد   
  .ه زدپيش جست و روي فرودو خيم.پريده رنگ روشن بود

همزمان ضربه اي به پاي دشـمن وارد        !گيلتونيل!به نام البريت  :در آن لحظه فرودو خود را به روي زمين انداخت و شنيدكه فرياد ميزند              
همچنـان  .فريادي گوش خراش در شب طنين انداخت؛و احساس كرد كه دردي مثل تيري از يخ زهرآلود شانه چپش را شـكافت                    .آورد

فـرودو  .ز پشت حجابي از مه استرايدررا ديد كه با دو مشعل فروزان در هر دسـت،از تـاريكي بيـرون پريـد             كه از حال مي رفت،گويي ا     
  .شمشير خود را انداخت و آخرين تالشش را به كار برد و حلقه را از انگشتش بيرون كشيد و آن را محكم در مشت راستش فشرد

  

 كاري از بچه هاي تيم تايپ دنياي جادوگري
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12فصل   

 گريز به سوي گدار
 

كنار آتش دراز كشيده بود كه اكنون بر رويش هيزم كپه كرده .وقتي فرودو به خود آمد هنوز حلقه را نوميدانه در چنگ مي فشرد
  .سه تن همراه او بر رويش خم شده بودند.بودند و با درخشندگي در حال سوختن بود

  »نگ پريده كجاست؟چه اتفاقي افتاده؟پادشاه ر«:ديوانه وار پرسيد
از شنيدن صدايش چنان خوشحال شدند كه مدتي در پي جواب دادن به پرسش هايش نبودند؛از طرفي سوال هايش را نيز درك نمي 

سام .سر انجام از حرف هاي سام دريافت كه آنان چيزي نديده اند جز اشباح سايه وار نا مشخص كه به سويشان مي آمده اند.كردند
وحشت در يافته بود كه اربابش ناپديد شده است؛و درست در آن لحظه سايه اي سياه شتابان از كنارش گذشته و او به ناگهان در كمال 
صداي فرودو را شنيده بود،ولي صدا گويي از دوردست به گوش مي رسيد،يا از زير زمين كه كلماتي عجيب را فرياد .زمين افتاده بود

نكه باالي سر فرودو رسيدند  كه با شمشيري در زير پايش به رو روي چمن افتاده و انگار كه مرده بيشتر از اين چيزي نديدند،تا ا.مي زد
  .بود

  .اكنون مدتي از اين ماجرا مي گذشت .استرايدر دستور داده بود كه او را بردارند و كنار آتش بخوابانند،و سپس ناپديد شده بود
آنان .ر همان حال كه مشغول صحبت بودند،ناگهان دوباره از ميان تاريكي پيدا شدسام آشكارا كم كم به استرايدر ظنين مي شد؛اما د

  .از جا پريدند،و سام شمشيرش را بيرون كشيد و باالي سر فرودو ايستاد،اما استرايدر به سرعت كنار او زانو زد
اشتم سعي مي كردم بفهمم كجا مي روند؛ولي د.من از سوار هاي سياه نيستم سام،و با آنها هم دست به يكي نكرده ام«:با لحني نرم گفت
  ».واي حضورشان را در اين نزديكي ها احساس نمي كنم.سر در نمي آورم چرا رفتند و دوباره حمله نكردند. چيزي پيدا نكردم

مري دستور و سپس به پي پين و .وقتي چيزهاي الزم را از فرودو شنيد،توجهش كامال به آن جلب شد،و سرش را تكان داد و آهي كشيد
آتش را حسابي روشن كنيد و «:گفت.داد كه تا آنجا كه مي توانند آب توي كتري هاي كوچكشان گرم كنند و زخم را با آن بشويند

فكر مي كنم االن قضايا را بهتر «:با صدايي آهسته گفت. سپس از جا بر خواست و دور شد و سام را صدا كرد»!فرودو را گرم نگه داريد
اينكه چرا همگي اينجا حاظر نبوده اند ،سر در نمي آورم؛ولي فكر مي كنم . فقط پنج نفر از دشمنان اينجا بوده اندظاهرا.مي فهمم

اگر نتوانيم فرار .فعال كه از اينجا رفته اند،ولي فكر نمي كنم كه خيلي دور شده باشند.انتظار نداشته اند كه در مقابلشان مقاومت ببينن
آنها فقط منتظر اند چون فكر مي كنند به مقصودشان نزديك شده اند و حلقه ديگر نمي تواند .مان مي آيندبكنيم يك شب ديگر به سراغ

  ».به گمانم سام،آنها فكر ميكنند كه اربابت زخم مهلكي برداشته كه باعث مي شود مطيع اراده آنها باشد،حاال ميبينيم.از چنگشان بگريزد
خميره ي اربابت خيلي محكم تر از آن چيزي است !بايد به من اطمينان كني!نا اميد نباش«:استرايدر گفت.سام گريه اش را فرو خورد

فرودو كشته نشده، و فكر مي .هر چند گندالف اشاره كرده بود كه ممكن است اين موضوع در عمل ثابت بشود.كه من حدس مي زدم
هرچه از دستم بر مي آيد براي كمك .ظار دارند،مقاومت بكندكنم در مقابل نيروي اهريمني زخم خيلي بيشتر از چيزي كه دشمنانش انت

با شتاب راه افتاد و دوباره در تاريكي ناپديد »!تا وقتي اينجا نيستم حسابي از او مواظبت بكنيد.كردن به او و شفا دادنش انجام مي دهم
  .شد

ه از  شانه به بازو و پهلو هايش سرايت مي فرودو به چرت زدن افتاد،هرچند درد زخم كم كم بيشتر مي شد و نوعي سرماي كشند
سپيده در .شب آهسته و مالل انگيز گذشت..دوستانش باالي سر او مراقب بودند و گرمش مي كردند و زخمش را مي شستند.كرد

  .آسمان كم كم پديدار مي گشت و دره ي سبز با نور خاكستري پر مي شد ه سر انجام استرايدر برگشت
يك فوت باالتر از .و خم شد و از روي زمين باال پوش سياهي را كه آنجا در تاريكي مخفي مانده بود،برداشت»!نگاه كنيد«:فرياد زد

به گمانم تنها صدمه اي است كه به دشمنش .اين رد ضزبه شمشير فرودو است«:گفت.حاشيه پايين باال پوش شكافي ديده مي شد 
مرگبار تر از همه چيز براي او اسم . آن پادشاه مخوف فرو برود،نابود مي شودزده؛شمشيرش هيچ آسيبي نديده،پون هر تيغي كه به تن

  .البريت بوده
وقتي .پرتو سردي از آن مي تافت.دوباره خم شد و دشنه باريك و بلندي برداشت»!و مرگبار تر از همه چيز براي فرودو اينم بوده«

اما به محض آنكه  آن را در . انتها شكاف بر داشته و نوك آن شكسته استاسترايدر آن را باال گرفت،متوجه شدند كه تيغه اش تغريبا در
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روشنايي هر دم فزاينده باال نگه داشت،شگفت زده ديدند كه تيغه ي دشنه انگار ذوب و مثل دود در هوال ناپديد شد و فقط قبضه اش 
لي كم هستند كساني كه در شفا دادن زخم چنين خي.زخم،زخم همين دشنه نفرين شده بود!افسوس«:فرياد زد.در دست استرايدر ماندو
  ».اما هر چه از دستم بر بيايد مي كنم.سالح شومي مهارت دارند

سپس آن را كنار گذاشت .روي زمين نشست و قبضه ي دشنه را گرفت روي زانوانش قرار داد و افسوني را به زباني غريب بر آن خواند
از كيسه اي كه به كمر داشت برگ هاي .ي را به او گفت كه ديگران متوجه آن نشدند و به طرف فرودو چرخيد و با لحني نرم كلمات

  .بلند گياهي را بيرون كشيد
خيلي رفتم تا توانستم اين برگ ها را پيدا كنم؛چون اين گياه روي تپه هاي خشك رشد نمي كند؛توي تاريكي،در علفزار شمال «:گفت

جاي «.برگي را الي انگشتانش له كرد و رايحه ي دلنشين و تند از آن بر خاست».مجاده،از روي بوي برگ هايش آن را پيدا كرد
اسم .خوشبختي است كه توانستم آن را پيدا كنم،چون اين نوعي گياه شفابخش است كه مردمان غرب آن را به سرزمين ميانه آوردند

ه آنجا سكونت داشتند يا اردو زده بودند سبز مي  گذاشته بودند ،و االن به صورت پراكنده و فقط نزديك جاهايي كآتالسآن را 
خاصيت هاي خيلي زيادي دارد،ولي قدرت .شود؛و كسي در شمال اين گياه را نمي شناسد،جز كساني كه در بيابان سرگردان هستند

  ».شفا دهندگي اش روي زخمي مثل اين شايد خيلي كم باشد
رايحه ي بخار،تسكين دهنده بود و انها كه صدمه اي .  ان شست و شو دابرگ ها را داخل آب جوش انداخت و شانه ي فرودو را با

گياه بر روي زخم نيز تاثير گذاشته بود،زيرا فرودو احساس مي كرد درد و .نديده بودند،احساس آرامش و اطمينان خاطر كردند
نست دستش را باال بياورد يا از آن همچنين سرماي منجمد كننده پهلويش فروكش كرده است؛اما بازويش جان نگرفت و او نمي توا

سخت از حماقتش پشيمان بود و خود را به سبب سستي اراده مالمت مي كرد؛يزرا اكنون پي برده بود كه در انگشت .استفاده كند
شد و تعجبي نداشت كه اگر براي تمام عمر معلول مي .كردن حلقه،نه از خواست خود،بلكه از ميل و فرمان دشمنانش اطاعت كرده بود

  .چنان ضعيف بود كه نمي توانست از جا بلند شود.مانده بود كه اكنون چگونه بايد ترتيب ادامه سفرشان را بدهد
االن «:استرايدر گفت.به سرعت تصميم گرفتند ودرتاپ را هر چه زودتر ترك كنند.ديگران درباره همين مشكل با هم بحث مي كردند

اگر گندالف اينجا آمده بوده،مجبورش كرده اند كه به تاخت دور بشود و . تحت نظر گرفتهفكر مي كنم دشمن چند روز است اينجا را
و هر جا برويم بعيد مي دانم با .به هر حال به خاطر حمله شب پيش،بعد از تاريكي خطر بزرگي تحديدمان مي كند.دوباره بر نميگردد

 ».خطري بزرگتر از اين مواجه بشويم
از اين رو .راه رفتن براي فرودو مقدور نبود.شن شد،شتابان غذايي خوردند و بار و بنديلشان را بستندبه محض آن كه هوا كامال رو

در اين چند روز آخر حيوان به طرز شگفت انگيزي رو آمده .بخش اعظم بارها را ميان خود تقسيم و فرودو را شوار اسبچه كردند
رفتار بيل فرتي احتماال بسيار .هر اربابان جديد به خصوص سام به دلش نشسته بودبود؛از هم اكنون چاق تر و قوي تر به نظر مي رسيد و م

  .ستمگرانه بود كه سفر در بيابان اين قدر از زندگي قبليش بهتر مي نمود
در جهت جنوب راه افتادند،اين كار به اين معني بود كه جاده را قطع كنند،اما سريع ترين راه رسيدن به سرزمين هايي كه درخت 

از .به عالوه،سوخت الزم داشتند؛استرايدر گفته بود كه فرودو را به خصوص در شب بايد گرم نگه داشت.بيشتري داشته باشد همين بود
از طرفي نقشه اشاين بود كه راهشان را با ميان بر زدن پيچ بزرگ .طرفي ديگر آتش براي همگي آنان نوعي حفاظ به شمار مي آمد

  .رف شرق،آنسوي ودرتاپ مسير جاده عوض مي شد و انحناي بزرگي به سمت جنوب بر مي داشتدر ط.ديگر جاده كوتاه كند
هيچ نشاني از سوار .آهسته و با احتياط شيب هاي جنوبي تپه را دور زدند و پيش رفتند و پس از زمان كوتاهي به حاشيه جاده رسيدند

ر دو صداي فرياد شنيدند؛فرياد هولناكي كه كسي را فرا مي خواند  ولي به محض آن كه شتابان جاده را قطع مي كردند،از دو.ها نبود
لرزان به پيش جستند و به سوي بيشه زاري كه در چيش رو قرار داشت حركت .و فرياد هولناك ديگري كه به آن پاسخ مي داد

 باز مانده،به شكل قطعه هايي زمين به سمت جنوب شيب داشت،اما بياباني بود و بدون جاده؛بوته ها و درختچه هاي از رشد.كردند
انبوه با زمين هاي برهنه در آن ميان،علف هاي تُنُك ،زمخت و خاكستري رنگ و برگ هاي درختان بيشه زار،پژمرده و در حال 

. با زحمت پيش مي رفتند و كم تر حرف مي زدند.سرزمين اندوهباري بود و آنان آهسته و اندوهگين سفر مي كردند.ريختن بودند
 وقتي به آنان نگريست و ديد كه در كنار او با سر هاي آويخته و با پشت خم شده در زير بار كنار او راه مي روند ،دلش از غصه فرودو

  .حتي استرايدر هم خسته و افسرده مي نمود.لبريز شد
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ز از اين موضوع هيچ حرفي پيش از آنكه راه پيمايي روز نخست به پايان برسد درد فرودو دوباره افزايش يافت،اما او زماني درا
نزد،چهار روز گذشت بدون آنكه زمين يا صحنه تغيير چنداني بكند،جز اينكه ودرتاپ در پشت سرشان كم كم ناپديد شد و كوهستان 

ده از زمان آن فرياد ها كه از دورها به گوش  رسيد،هيچ نشاني از اينكه دشمن متوجه مسير سفر آنها ش.دور كمي نزديكتر به نظر رسيد
از ساعت هاي تاريك وحشت داشتند و شب ها جفت جفت نگهباني مي دادند و هر لحظه .باشد و يا تعقيبشان كند،ديده يا شنيده نشد

انتظار مي كشيدند كه اشباه سياه را در شب خاكستري ببينند،شبي كه با نور ماه در پشت حجاب ابر ها به طرزي مبهم  روشن بود ؛ولي 
حتي يكبار هم حضور شومي را كه پيش از حمله در دره سبز .و برگ هاي پژمرده چيزي نديدند و صدايي نشنيدندآنا جز منظره علفها 

يا شايد .ظاهرا جاي اميدواري وجود داشت كه سواران تا كنون دوباره رد آنان را گم كرده باشند.بر آنان تاخته بود،احساس نكردند
  لگيرانه حمله كنند؟منتظر بودند كه در جايي تنگ و يا باريك غاف

در پايان روز پنجم زمين كم كم ارتفاع گرفت و آنان از داخل دره كم عمق و پهني كه در آن سرازير شده بودند،شروع به بيرون 
استرايدر دوباره مسير شمال شرق را در پيش گرفت و در روز ششم در باالي يك بلندي كم شيب رسيدند و در آن .آمدن كردند

آن پايين در دور ها جاده را مي ديدند كه در پاي تپه .رويشان مجموعه اي از تپه هاي پوشيده از درخت را ديدنددوردست،در پيش 
در دورها .ها پيچ مي خورد و پيش مي رفت در سمت راستشان جاده اي خاكستري،پرتو رنگ پريده اي در آفتاب بي رمق داشت

  .اي و نيمي در حجاب مه جاري بودچشمشان به رودخانه ديگري خورد كه در دره اي صخره 
با كمال تاسف بايد اينجا به جاده بر گرديم،ما اينجا به رودخانه هورول رسيده ايم كه الف ها به آن ميتايتل مي «:استرايدر گفت

 لودواتر از كوه هاي اتن مورز به پايين جاري مي شود،از تپه ماهور هاي ترول ها ترول ها در شمال ريوندل و در جنوب به.گويند
قبل از اينكه به دريا بريزد به رودخانه خيلي بزرگي تبديل .بعضي ها از آنجا به بعد به آن رودخانه گري فالد مي گويند.وصل مي شود

  ».پايين تر از سرچشمه اش در اتن مورز از هيچ كجا نمي شود از روي آن گذشت به جز پل آخر كه جاده هم از انجا ميگذرد.مي شود
  »آن رودخانه ديگر كه دورتر مي بينمش كدام است؟«:مري پرسيد

جاده بعد از پل چند مايل در طول حاشيه تپه ها جلو ميرود تا برسد به گدار .آن يكي لودواتر است،بروآينن ريوندل«:استرايدر گفت
خيلي شانس آورده ايم اگر !كي يكيفعال فكر رودخانه اول باشيم،ي. اما هنوز فكرش را نكرده ام كه چطور بايد از اب رد بشويم.برو آينن

  »..پل آخر را برويمان نبسته باشند
  

اينجا زير سايه تپه ها بارانكي .سام و استرايدر جلو رفتند،اما هيچ نشاني از مسافران و سواران نديدند.روز بعد تا مرز جاده فرود آمدند
تا آنجا كه مي ديد هيچ سواري از آن به بعد .د پاها را شسته استاسترايدر تخمين زد كه باران دو روز پيش باريده و تمام ر.باريده بود

  .از آنجه نگذشته بود
با آخرين سرعتي كه در توانشان بود به پيش تافتند و پس از يكي دو مايل،پل اخر را در ته يك سراشيبي تند كوتاه در پيش رو 

استرايدر وادارشان كرد كه در بيشه زار .،اما كسي را نديدند.ببيننداز اين وحشت داشتند كه اشباح سياه را آن جا در انتظار خود .ديدند
 .كنار جاده پناه بگيرند و خود براي كاوش پيش رفت

ولي يك چيز .هيچ اثري از دشمن نميبينم و مانده ام كه معني اين موضوع چه مي تواند باشد«:گفت.طولي نكشيد كه با عجله باز گشت
  ».خيلي عجيب پيدا كردم

زمرد است،نوعي جواهر .توي گل ها وسط پل پيدايش كردم«. جلو آورد و يك جواهر به رنگ سبز روشن را نشان داددستش را
آن را نشانه اين تلقي مي كنم .مطمئن نيستم كه آن را آنجا گذاشته اند يا تصادفا ان جا افتاده؛ولي اين موضوع اميدوارم مي كند.الفي

  ».ف پل جرات نمي كنم از جاده برويم،مگر اينكه نشانه واضح تري پيدا كنمكه ميتوانيم از پل بگذريم؛اما آن طر
سالم از پل گذشتند در حالي كه هيچ صدايي جز صداي آب كه به دور پايه هاي سه تاق بزرگ آن مي .بالفاصله دوباره به راه افتادند

 زمين هاي پرشيب دست چپ جاده به سمت يك مايل جلوتر به يك دره عميق باريك رسيدند كه از روي.پيچيد،شنيده نمي شد
استرايدر در اين نقطه راهش را عوض كرد و به زودي در سرزمين اندوه بار درختان تيره كه البه الي دامنه ي تپه .شمال مي رفت

  .هاي غم انگيز پيچ مي خورد گم شدند
 مخاطره را پشت سر مي گذارند؛اما اين سرزمين هابيت ها خوشحال بودند از اينكه زمين هاي بي نشاط را ترك مي كنند و جاده پر

اينجا و آنجا .همچنان كه پيش تر رفتند تپه هاي دور اطراف پيوسته ارتفاع گرفت.جديد نيز تهديد آميز و خصمانه به نظر مي رسيد
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فرودو كه پياده راه .اشتندروي بلندي ها و پشته ها چشم شان به ديوار هاي سنگي باستاني و ويزانه هاي برج ها افتاد؛جلوه اي شوم د
و به . به ياد داستان هايي افتاده بود كه بيل بو از سفرش تعريف كرده بود.نميرفت فرصت اين را داشت كه پيش رو را بنگرد و فكر كند

وع ها، آنجا كه نخستين ماجراي جدي اش به وق ترولياد برج هاي تهديد اميز روي تچه هاي شمال جاده،در سرزمين نزديك بيشه 
  .و در اين فكر بود كه نكند تصادفاً از نزديك همان مكان بگذرند. فرودو حدس زد كه اكنون در همان قلمرو قرار دارند. 1پيوسته بود

  »هاست؟ ها را چه كسي ساخته؟ اينجا سرزمين ترول كند؟ اين برج چه كسي توي اين سرزمين زندگي مي« : پرسيد
ها اينجا ساكن بودند؛ اما  زماني آدم. كند  هيچ كس در اين سرزمين زندگي نمي. كنند سازي نمي ها ساختمان ترول! نه«: استرايدر گفت

هاي شريري تبديل شدند،  گويند زير ساية آنگمار قرار گرفتند و به آدم ها مي طور كه افسانه آن. كس اينجا باقي نمانده است حاال هيچ
اند، اما  ها آنها را فراموش كرده شود كه تپه االن خيلي وقت مي.  داد، نابود شدولي همه چيز در جنگي كه به پادشاهي شمالي خاتمه

  ».ها افتاده است اي روي زمين هنوز سايه
ها و حيوانات از اين  اي، پرنده ها را از كجا ياد گرفته ها خالي و فراموش شده هستند، اين قصه اگر اين زمين«: گرين پرسيد پره

  ».دكنن ها تعريف نمي داستان
اند و خيلي بيشتر از آن چيزي كه من بتوانم بگويم توي ريوندل  وارثان النديل همة اتفاقات گذشته را فراموش نكرده « :استرايدر گفت
  ».يادشان مانده
  »اي؟ تو خيلي زياد در ريوندل بوده«: فرودو پرسيد

دل من آنجا مانده؛ ولي تقدير . گردم آنجا بتوانم برميبله خيلي زياد، يك زماني آنجا ساكن بودم و هنوز هم اگر «: استرايدر گفت
  ».اين نيست كه روي آرامش ببينم، حتي در خانة زيباي الروند

رفت، اما اكنون هر دو از ديد ناپديد  جادة پشت سر، به سوي رودخانة بروآينن مي. گرفتند كم آنان را در محاصره مي ها اكنون كم تپه
ها  خورده از فراز پرتگاه هاي كهن و پيچ  بلندي شدند؛ تنگ و گود و تاريك و ساكت، درختان با ريشهشده بودند، مسافران وارد درة

  .هاي تند پوشيده از درخت كاج متراكم شده بودند آويزان و در پشت شيب
بودند، كه پر بود از زيرا راهشان را از ميان سرزميني عاري از راه انتخاب كرده . رفتند ها بسيار خسته شدند، كند پيش مي هابيت

توانستند به خاطر فرودو از باال رفتن پرهيز كرده بودند، چون در حقيقت پيدا كردن  كه مي هاي ريخته، تا آنجا درختان افتاده و صخره
 طور باد به. كم مرطوب شد راه براي بيرون آمدن از آن دره تنگ مشكل بود، دو روز را در اين سرزمين سپري كرده بودند كه هوا كم

تا در . ها ريخت اي بر سر تيرة تپه كننده مداوم از جانب غرب شروع به وزيدن كرد و آب درياهاي دور را به شكل باران ريز خيس
ها در برابرشان  روز بعد تپه. آمدن شب همگي خيس خيس شده بودند و اتراقشان اندوهبار بود، چرا كه نتوانستند آتشي برافروزند

شد؛ تقريباً  كم داشت نگران مي استرايدر ظاهراً كم.  شدند و آنان به اجبار مسير خود را به سمت شمال تغيير دادندتر تر و پرشيب مرتفع
شب را زير يك تاق . باران همچنان ادامه داشت. كشيد كم داشت ته مي ده روز بود كه از ودرتاپ راه افتاده بودند و توشة راهشان كم

عمق قرار داشت؛ يك فرورفتگي ناچيز در ديوارة   پشت سرشان اتراق كردند كه درون آن غاري كماي در اي صخره سنگي، با ديواره
تر از هميشه كرده و درد و احساس سرماي مرگبار خواب را به كلي از  قرار بود؛ سرما و رطوبت، زخم را دردناك صخره، فرودو بي

داد؛  شد و با وحشت به صداهاي آهستة شب گوش مي هلو به آن پهلو ميزد و از اين پ دراز كشيده بود و غلت مي. چشم او روبوده بود
احساس كرد . ها، صداي چكيدن آب، صداي ترك برداشتن چيزي، سقوط پر سر و صداي سنگي سست صداي باد در شكاف صخره

كه قوز كرده نشسته بود و آيند؛ اما وقتي بلند شد و نشست چيزي نديد جز پشت استرايدر  اشباح سياهي براي خفه كردن او پيش مي
هاي باغش در شاير قدم  دوباره دراز كشيد و به خوابي ناآرام فرورفت و در خواب ديد كه روي علف. كشيد و مراقب بود چپقش را مي

چين نگاهش هاي بلند سايه كه ايستاده بودند و از روي پر رسي، با وضوحي بسيار كمتر از سايه رنگ و تار به نظر مي زند، اما آنجا كم مي
  .كردند مي

كم از هم گسستند و نوارهاي آبي  ابرها همچنان انبوده بودند، اما كم. صبح وقتي از خواب بيدار شد ديد كه باران بندآمده است
شان بالفاصله پس از صبحانة سرد و ناراحت. خيلي زود راه نيافتادند. كرد جهت باد دوباره داشت تغيير مي. روشن البالي آنها پديدار شد

ها صعود  خواست در صورت امكان از تپه مي. استرايدر تنها به راه افتاد و به بقيه گفت تا زماني كه برگردد، زير پناه صخره باقي بمانند
  .كند و موقعيتشان را از نظر بگذراند

                                                 
  م. بخشد شوند و گندالف سرانجام به طرفندي آنان را رهايي مي ها گرفتار مي  او در دام ترولبر و دوستان دورف  از همين نويسنده آه در آن بيلهابيت اشاره اي است به داستان ١
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دوباره راهي به طرف جنوب ايم، و بايد  احتماالً خيلي زياد به سمت شمال آمده«: گفت. وقتي برگشت ديگر چندان خاطر جمع نبود
هاست و من آنجا را خيلي كم  آنجا سرزمين ترول. رسيم در شمال ريوندل مي 2هاي اتن اگر همين طور پيش برويم به دره. پيدا كنيم

ل شايد بتوانيم راهمان را از اين وسط پيدا بكنيم و دور بزنيم و از شمال وارد ريوندل بشويم؛ ولي اين كار خيلي طو. شناسم مي
  ».پس بايد به نحوي گدار بروآيتن را پيدا بكنيم. دهد شناسم و غذايمان كفاف نمي كشد، چون راه را نمي مي

اي در امتداد  گذرگاهي ميان دو تپه پيدا كردند كه آنان را به طرف دره. اي باال كشيدند هاي صخره باقي روز را تقالكنان از زمين
رسيد كه دريافتند تيغه  ه مايل بودند در آن جهت پيش بروند؛ اما روز داشت به پايان ميهمان مسيري ك. كرد جنوب شرقي هدايت مي

هاي عريان متعددي چاك برداشته بود و  هاي مرتفع راهشان را مسدود كرده است؛ لبة تاريك آن در مقابل آسمان به شكل قله زمين
  .رفتند گشتند، يا از آن باال مي رج نبود، يا بايد برمياز دو حال خا. رسيد اي فرسوده به نظر مي هاي اره همچون دندانه

طولي نكشيد كه فرودو مجبور شد از اسبچة خود پايين . تصميم گرفتند شروع به باال رفتن كنند، اما معلوم شد صعود بسيار دشوار است
شدند و يا حتي با باري كه  خود نااميد ميحتي در اين صورت نيز اغلب از باال بردن اسبچة . بيايد و پياده براي باال رفتن تالش كند

هوا تقريباً تاريك شده بود و آنان از توش و توان افتاده بودند كه سرانجام به آن باال . كردند داشتند براي خود به دشواري راه پيدا مي
. شد يبي تند به پايين سرازير ميتر صعود كرده بودند و زمين كمي جلوتر دوباره با ش تا گردنة تنگي در ميان دو قلة مرتفع. رسيدند

اش  اي از يخ به پهلو و شانه بازوي چپش جان نداشت و انگار پنجه. لرزيد دراز كشيد فرودو خود را به زمين انداخت و در حالي كه مي
  .نمودند هاي پيرامونش پرسايه و تيره مي درختان و صخره. چنگ انداخته بود

من خيلي در . ايم بيشتر از حد طاقت فرودو بوده باشد ترسم راهي كه آمده مي. يم جلوتر برويمتوان ديگر نمي«: مري به استرايدر گفت
  »اش بكنند، البته اگر به آنجا برسيم؟ كني بتوانند در ريوندل معالجه بايد چه كار كنيم؟ فكر مي. مورد او نگرانم

آيد، و بيشتر به خاطر زحم اوست كه مواظبم رعايت  نمي از دستم بربينيم، توي بيابان كاري بيشتر از اين  حاال مي«: استرايدر جواب داد
  ».توانيم جلوتر برويم ولي موافقم كه امشب نمي. حالتان را بكنم

زخمش كوچك بود و تا حاال زخم هم «. و ملتمسانه به استرايدر نگاه كرد» چه باليي سر اربابم آمده؟«: سام با صدايي آهسته پرسيد
  ».شود اش ديده نمي جز يك نشانة سفيد سرد روي شانههيچ چيز به . آمده

فرودو با اسلحة دشمن زخم خورده و يك زهر يا چيز اهريمني در كار است كه مهارت من به بيرون كشيدنش قد «: استرايدر گفت
  »!اما اميدت را از دست نده، سام. دهد نمي

عمقي معلق بود،  دار يك كاج كهن سال كه برفراز گودال كم هاي گره آتش كوچكي در پاي ريشه. شب، روي تيغه بلند سرد بود
باد . اند، تنگ و چسبيده به هم نشستند كرده عمق حالتي داشت كه انگار زماني از آن سنگ استخراج مي روشن كردند؛ گودال كم

فرودو . كشيدند دند و آه ميكر شدند و ناله مي شنيدند كه خم مي هاي درختان را مي وزيد و آنان صداي شاخه سردي روي گردنه مي
گذشتند و تعقيت كنندگانش سوار بر  ديد كه نرم از باالي سرش مي هاي تاريك را مي نيمه خواب دراز كشيده بود و در خيال خيل يال

  .جستند ها مي هاي ميان تپه ها او را در دره آن بال
. نمود اني كه باران آن را شسته بود، رنگ باخته و شفاف ميصبح، روشن و آفتابي از راه رسيد؛ هوا پاكيزه بود و روشنايي در آسم

به محض آن كه هوا . كرد هايشان قوت گرفت، اما آرزو كردند كه اي كاش آفتاب دست و پاي خشك و سرد آنان را گرم مي دل
 باال آمده بود و با نور خورشيد. روشن شد استرايد مري را برداشت و براي بررسي آن سرزمين از روي بلندي شرق گردنه راه افتاد

اگر از آن طرف . رفتند اكنون كمابيش در جهت درست پيش مي. تر برگشت كننده هاي دلگرم درخشيد كه با خبر اي مي خيره كننده
كمي جلوتر استرايدر دوباره چشمش به منظرة لودواتر افتاده . گرفت شدند كوهستان در سمت چپشان قرار مي تيغه به پايين سرازير مي

اي با رودخانه نداشت و در  رفت، اگرچه فعالً از ديد پنهان بود، چندان فاصله اي كه به سوي گدار مي دانست جاده بود و او اكنون مي
  .طرفي كه به آنان نزديكتر بود، قرار داشت

حاال هر خطري هم كه جاده .  كنيمها پيدا توانيم اميدوار باشيم كه بتوانيم راهي توي اين تپه دوباره بايد برويم توي جاده، نمي«: گفت
  ».را در محاصره گرفته باشد، تنها راه ما به گدار همين است

تر از آن بود كه  ها پايين آمدند؛ اما راه خيلي آسان آهسته از دامنة جنوبي پشته. به محض آن كه چيزي خوردند دوباره راه افتادند
اسبچة پير بيچارة بيل . بود و طولي نكشيد كه فرودو توانست بار ديگر سواره برودانتظار داشتند، چرا كه شيب در اين سمت بسيار كمتر 

                                                 
2 Etendales 
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روحيه . ها نشان داد چوله فرني به شكلي دور از انتظار استعداد خود را براي انتخاب راه و محفوظ نگه داشتن سوارش از افتادن در چاله
كرد حالش بهتر است، ولي هر از گاه انگار ابري ديدگانش  ساس ميحتي فرودو نيز در روشنايي صبحگاهي اح. گروه دوباره باال رفت

  .ماليد كرد و او چشمانش را با دست مي را تار مي
  »!يك راه اينجاست«: ناگهان برگشت و خطاب به ديگران فرياد زد. پين كمي جلوتر از بقيه بود پي

اي در  شد كه با پيچ و تاب بسيار از بيشه ارا در آنجا ديده ميشروع يك راه آشك. وقتي كنار او رسيدند، ديدند كه اشتباه نكرده است
هاي  شد تشخيص داد و درختان و سنگ راه را در جاهايي به زحمت مي. شد رفت و روي قلة تپة پشت بيشه ناپديد مي آن پايين باال مي

راهي بود كه بازواني قوي . شده است ستفاده مينمود كه زماني از آن بسيار ا اما چنين مي. ريخته آن را پوشانده و مسدود كرده بودند
هاي بزرگ را  اينجا  و آنجا براي باز كردن راه درختان كهن سال را انداخته يا شكسته و صخره. و پاهايي سنگين آن را ساخته بودند

  .جا كرده بودند شكافته يا جابه
هاي  رفتند، و وقتي به بيشه تر بود، اما با احتياط پيش مي ار آسانمدتي اين مسير را در پيش گرفتند چرا كه پايين آمدن از اين راه بسي

ناگهان وقتي از حلقة درختان صنوبر بيرون آمدند، جاده از . تر شد، نگراني آنان افزايش يافت تاريك رسيدند و جاده هموارتر و پهن
قتي به آن گوشه رسيدند دور و اطراف خود را نگاه و. ايِ تپه، تند به سمت چپ پيچيد شيبي تند پايين رفت و در نزديكيِ يالِ صخره

. گذشت كه درختان از فراز آن آويزان بودند كردند، راه را ديدند كه از ميان شكافي هموار و از زير سطح صاف پرتگاهي كوتاه مي
  .باز مانده بود روي ديوارة سنگي دري قرار داشت كه به شكلي كج روي كي لوالي عظيم نيمه

استرايدر و . شد اي در پشت آن قرار داشت؛ اما در تاريكي داخل، هيچ چيز ديده نمي اي صخره قف كردند، غار يا حفرهبيرون در تو
زياد جلو نرفتند، چون روي زمين . سام و مري زور زدند تا در را كمي بيشتر باز كنند و سپس استرايدر و مري داخل شدند

هاي  هاي بزرگ خالي و ظرف شد، مگر مقداري كوزه چيز نزديك ورودي ديده نميهاي كهنة زيادي افتاده  بود و هيچ  استخوان
  .سفالين شكسته

دانيم كه چه كسي راه  حاال مي. شما دوتا بيايد بيرون و بگذاريد فرار بكنيم. اگر واقعاً ترولي باشد، اينجا دخمة آنها بود«: پين گفت پي
  ».را ساخته و بهتر است كه زودتر از آن دور بشويم

هاست، اما ظاهراً  هاي ترول شك نيست كه اينجا يكي از دخمه«. و بيرون آمد» .كنم نيازي به اين كار نيست فكر نمي«: استرايدر گفت
  ».آيد حواستان باشد كه با احتياط پايين برويم و ببينيم چه پيش مي. كنم جاي نگراني باشد هاست كه متروك افتاده، فكر نمي مدت

ار در امتداد يافت و دوباره به سمت راست پيچيد و از فضايي هموار گذشت و در سراشيبي پردرخت و انبوه سرازير راه دوباره از كن
آمدند و  سام و استرايدر از پشت مي. ترسد، با مري پيشاپيش راه افتاد خواست به استرايدر نشان دهد كه هنوز مي پيش كه نمي پي. شد

پهلو بتوانند در كنار هم  قدر پهن بود كه چهار يا پنج هابيت پهلوبه رفتند، و راه اكنون آن  ميهر كدام در يك طرف اسبچة فرودو راه
هر دو وحشت زده به نظر . آمد، برگشت پين دوان دوان در حالي كه مري نيز از پي او مي راه بروند، اما زياد جلو نيافتاده بودند كه پي

  .رسيدند مي
ها  از الي تنة درخت. درخت بيشه، زياد دور نيستند آن پايين، توي فضاي بي! ها آنجا هستند ترول« : زنان گفت نفس پين نفس پي

  »!ديديمشان، خيلي بزرگ هستند
  .فرودو چيزي نگفت، اما سام انگار ترسيده بود. و چوبي از روي زمين برداشت» .اندازيم آييم و نگاهي مي مي«: استرايدر گفت

  
هاي درخشان  درخت را با لكه  تابيد و فضاي بي لخت درختان به پايين مي هاي نيمه خورشيد اكنون كامالً باال آمده بود و از البالي شاخه

ها حبس كردند،  ناگهان در مرز فضاي باز ايستادند و از ميان تنة درختان به آنجا  خيره شدند و نفس را در سينه. كرد نور، روشن مي
  .الجثه، يكي از آنها خم شده بود و آن دوتاي ديگر به او خيره شده بودند نجا ايستاده بودند؛ سه ترول عظيمها آ ترول

  .و چوبش را روي ترول خميده شكست» !بلند شو سنگ پير«: و گفت. استرايدر بدون تشويش پيش رفت
ما تاريخچة خودمان را فراموش ! خب«: گفت.  افتادها فريادي از تعجب كشيدند و سپس فرودو به خنده هابيت. هيچ اتفاقي نيافتاد

اينها بايد سه ترولي باشند كه گندالف گرفتارشان كرد، همان سه ترولي كه داشتند با هم روي نحوة درست پختن سيزده ! كرده بوديم
  ».كردند دورف و يك هابيت با هم دعوا مي
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بو و فرودو بارها آن را تعريف كرده بودند؛  بيل. دانست داستان را خوب مي» .دانستم كه نزديك اينجا هستيم اصالً نمي« : پين گفت پي
كرد، و ترديد داشت كه نكند  هاي سنگي با سوءظن نگاه مي حتي اكنون به ترول.   داستان را باور نكرده بود اما راستش هيچ وقت كامالً

  .جادويي دوباره آنها را به زندگي بازگرداند
ايد، هوا كامالً روشن  دانستيد فراموش كرده ها مي تنها تاريخچة خانوداة خودتان، بلكه چيزهايي را كه از ترولشما نه «: استرايدر گفت

هاي زنده بترسانيدم كه توي روز روشن منتظر ما  خواهيد با داستانِ ترول ايد و مي درخشد و آن وقت شما برگشته است و آفتاب مي
زيوري مثل اين براي ترول زنده . كه يكي از آنها يك النة قديمي پرنده پشت گوشش داردشديد  به هر حال بايد متوجه مي! هستند

  »!خيلي عجيب است
. كننده بود بو دلگرم گيرد؛ يادآوري نخستين ماجراي موفق بيل اي مي اش جان تازه فرودو احساس كرد روحيه. همگي خنديدند

درخت استراحت كردند و  زماني در محوطة بي. ش كمي كنار كشيده بودخورشيد نيز گرم و تسلي بخش بود و ابرِ مقابلِ ديدگان
  .نهارشان را زير ساية پاهاي بزرگ ترول خوردند

اي  خواند؟ روزهاست كه هيچ ترانه يا قصه تا خورشيد باالست كسي برايمان كمي ترانه نمي«: وقتي تمام كردند، مري گفت
  ».ايم نشنيده

كنم حالم خيلي بهتر است،  احساس مي! نگران م نباشيد«: افزود. ديگران به او نگاه كردند» .ايم شنيدهاز ودرتاپ به بعد ن«: فرودو گفت
  ».اش بيرون بكشد شايد سام بتواند چيزي از حافظه. كنم بتوانم بخوانم ولي فكر نمي
  ».دهي اي و آنها را بروز نمي ات انبار كرده خيلي چيزها توي كله! زود باش، سام«: مري گفت
گويند شعر درست  كنم اين طور باشد، ولي ببينيد اين مناسب احوال است يا نه؟ اما اين چيزي نيتس كه به آن مي فكر نمي«: سام گفت

بلند شد و » .هاي قديمي اينجا آن را يادم انداختند دانيد كه منظورم چيست؛ فقط يك مشت مزخرفات، ولي اين مجسمه و حسابي، مي
  .انش را به پشتش زده باشد، شروع به خواندن آهنگي قديمي كردانگار كه در مدرسه دست

  
  اش يك ترول نشسته بود روي كون سنگي      
  زد يك استخوانِ لخت كهنه خورد و سق مي خرت خرت مي      
  جويد آن را يك سال تمام بود كه داشت مي      
  .آمد ها گير مي مگر گوشت به اين راحتي      

  !آمد دير مي! آمد گير مي      
  كرد تنها، در يك غار توي تپه زندگي مي      
  .ها آمد به اين راحتي و گوشت گير نمي      

  
  تام چكمه پوش راه افتاد و آمد  
  »داد، اين چيست توي دستت؟ اي داد بي«: به ترول گفت  

,چون شبيه ساق پاي عمويم تيم است !سنگستان!غارستان.  كه بايد خوابيده باشد راحت توي قبرستان  
هاست تيم مرده و رفتهاآلن سال  , ».و من فكر مي كردم خوابيده راحت  توي قبرستان  

استخوان توي سوراخ به چه دردي مي خورد؟ عمويت مرده بود مثل يك تكه سرب تا .فرزندم اين استخوان را دزديدم«:ترول گفت 
 اين كه من پيدا كردم استخوان ساق اش

!پايش! چاق اش  
».ترول پير بيچاره چون كه ديگر الزم ندارد استخوان      ساق اشمي تواند آن را قرض بدهد به يك   

نمي دانم چرا امثال تو بايد همين طور بچرخند براي خودشان آزاد با استخوان ساق و پاي  فاميل پدرم پس زود باش «:تام گفت
 استخوان كهنه را رد كن بياد 

!غاصب! ولگرد  
; استخوان مال اوست,اگر چه او مرده است  ». زود باش استخوان كهنه را رد كن بياد پس  
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يك وقت ديدي زد به كله ام«:ترول گفت ,  گرفتم تورا هم خوردم , يك تكه گوشت تازه. استخوان ساق ات را جويدم  توي دهان ,
.حاال ببين تو را چطور مي خورم! مزه مي كنه  
!ببين حاال! بايست حاال  

.ال تو را براي شام مي خورماز سق زدن   استخوان و پوست كهنه خسته شدم حا  
 تام لغزيد و ,ديد دستش جز هوا را چيزي نگرفته قبل از اينكه ترول چشم به هم بزند,اما درست وقتي كه فكر كرد شامش را گرفته 

 رفت عقب 
.گفت تيپايي به او مي زنم كه بشود هشيار  

.نهاگوشت و استخوان ترول سخت تر از سنگ ها او كه مي نشيند توي كوه ها ت  
 اعتنا نمي كند ترول پير وقتي ,انگار مثل اين است كه لگد بزني به صخره ها چون كون ترول آن را احساس نمي كند نگاه نمي كند

,ناله تام را شنيد  .فهميد كه انگشت پاي تام سختي آن را احساس مي كند.  از ته دل خنديد  
,از وقتي آمد خانه  . تام پايش شل شد   

.مچنان لنگ شدپاي بي چكمه اش ه  
.ولي ترول انگار نه انگار كه چيزيش شد   

.با استخواني كه كنده بود از صاحبش  
.از صاحب اش كه رفته بود پي كارش  

 كون ترول پير هنوز همان است كه بود
!و همين طور استخواني كه از او دزديده بود  

»!ز چوب استفاده كردي نه از دستتاسترايدر تو هم براي همين ا! اين اخطاري است به همه ما«:مري خنديد  
».اين ترانه را از از كجا ياد گرفته بودي سام؟ من آن را هيچ وقت قبال نشنيده بودم «:پي پين پرسيد  

ترديد ندارم كه آن را خودش ساخته «:فرودو گفت.سام من ومن كنان چيزهايي گفت كه ديگران نشنيدند  توي اين سفرسام گمگي ,
توطئه گر بوداول . را خوب شناختم , »!.يك دفعه مي بيني تبديل مي شود به ساحر يا سلحشور.  حاال هم بذله گو است  

اميدوارم اين طور نشود«:سام گفت , »!. نمي خواهم هيچ كدام از اينها باشم  
احتماال درست ازهمان مسيري مي رفتند كه گندالف. بعداز ظهر به ميان بيشه سرازير شدند  

در اين نقطه . ها پيش ازآن مسير استفاده كرده بودندو به باالي پشته مرتفعي رسيدند كه مشرف به جاده بودو بيل بو و دورف هاسال 
جاده رودخانه هورول را مدت ها پيش در دره تنگش پشت سر گذاشته بود و اكنون چسبيده به دامنه تپه ها پيچ و تاپ خوران از ميان 

نه چندان پايين تر از پشته.و كوهستان پيش مي رفتبيشه ها و شيب هاي  خلنگ زار يه سوي گدار   استرايدر به سنگي روي علف ها ,
هنوز روي آن خط روني دورف ها و نشان هاي رمزي كه به طرزي خشن كنده و اكنون از باد و باران فرسوده شده بود. اشاره كرد  

, . ديده مي شد  
نمي دانم چيزي از سهم بيل بو .  طالي ترول ها را كجا پنهان كرده انداين بايد همان سنگ باشد كه نشان مي دهد!ببينيد«:مري گفت

»باقي مانده يا نه فرودو؟  
 گنجي كه هم خطرناك بود و  ,فرودو به سنگ نگريست و آرزو كرد كه اي كاش بيل بو هيچ گنجي را با خود به خانه نياورده بود

,جدايي از آن دشوار به هيچ وجه«: گفت , به من گفت كه احساس مي كرد اين گنج متعلق به او نيست چون آن . دبيل بو همه را بخشي
».را از راهزن ها گرفته بودند  

,جاده از آنجا كه در پيش گرفتن . هيچ نشاني از مسافري روي جاده ديده نمي شد.  ساكت زير سايه هاي بلند اوايل عصر آرميده بود
به زودي . آمدند و با پيچيدن به سمت چپ با آخرين سرعت ممكن راه افتادنداز پشته بيرون. مسير ديگري برايشان امكان پذير نبود

.ستيغ تپه ها نور خورشيد را كه به سرعت در حال غروب بود قطع مي كرد  
 صدايي كه ترسي دوباره را ,نازه داشتند دنبال جايي دور از جاده مي گشتند تا بتوانند شب را در آنجا اتراق كنند كه صدايي شنيدند

; دلشان مستولي ساختدر به عقب نگاه كردند.  صداي سم اسب از پشت سر   تا دور ها را نمي , اما به خاطر پيچ و خم زياد جاده ,
با آخرين سرعت ممكن تقال كنان از مسير كوبيده شده دور شدند و خود را از ميان خلنگ زار انبوه و بوته هاي قره . توانستند ببينند
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وقتي از الي بوته ها به بيرون نگاه كردند. كشيدند تا به فندق زار كوچك و انبوهي رسيدندقاط به سمت شيب ها باال  توانستند در ,
,روشنايي رو به زوال با      پتكوپتكويي . صداي سم اسب نزديكتر شد.  جاده را حدود سي فوت پايين تر محو و خاكستري رنگ ببينند

يد كه به طرزي ضعيف صداي زنگ مبهمي را مي شنوند كه گويي نسيم آن را از سپس به نظرشان رس. نرم به سرعت حركت مي كرد
.آنها دور مي كرد و به صداي جرينگ جرينگ  زنگوله هاي كوچك شباهت داشت  

,فرودو در حالي كه با دقت گوش مي داد هابيت هاي ديگر اميدوارانه حرف او »!صدايش شبيه صداي اسب سواران سياه نيست«:گفت
ردندرا تاييد ك , آن قدر مدت درازي در وحشت از تعقيب شدن به سر برده بودند.اما همه با سوءظن سر جاي خود باقي ماندند كه هر ,

صدايي از پشت سر تهديد آميز و خصمانه مي نموده ام استرايدر اكنون به جلو خم شده و به زمين تكيه كرده و دستش را به گوش 
.هره اش ديده مي شدخود چسبانده بود و حالتي از شادي در چ  

اكنون جرينگ جرينگ رنگ ها واضح تر و نزديك تر شد . روشنايي محو شد و برگ هاي روي بوته هابه نرمي به خش خش درآمدند
,و صداي يورتمه سريع اسب  ناگهان در آن پايين اسبي سفيد پديدار شد كه در ميان سايه ها مي . به گوش رسيد پتي- كو- پتي-كو

در گرگ و ميش . عت در حال دويدن بوددرخشيد و با سر  تو گويي آن را با ,كلگي دهانه اسب سوسو مي زد و مي درخشيد , 
باال پوش سوار در پشت سر تو پرواز مي كرد و باشلقش  به عقب افتاده بود. جواهرهايي همچون ستاره هاي زنده تزئين كرده بودند , 

در نظر فرودو چنين مي نمود كه نوري سفيد از . ج برمي داشت و مي درخشيدموهاي طاليي اش به سبب سرعتي كه داشت در باد مو
.هيئت سوار و جامه اش تو گويي از آن سوي پرده نازك در حال درخشيدن بود  

 اما حتي ;استرايدر از پناهگاهش بيرون جست و با شتاب به سمت جاده سرازير شد و با فريادي از ميان بوته هاي خلنگ بيرون پريد
از آن كه استرايدر تكان خورده يا فرياد زده باشدپيش  سوار دهانه اسبش را كشيد و ايستاد و به طرف بيشه جايي كه آنان ايستاده ,

مائي ! دونادان  آي نا ودوي:وقتي استرايدر را ديد از اسب پايين آمد و براي استقبال به طرف او دويد و گفت. بودند نگاه كرد
هيچ كس از ساكنان جهان . سوار از مردمان الف بود: اف صدايش شكي در دل هاي آنان باقي نگذاشت زبان او و طنين شف!گوانين

اما ظاهرا رگه اي از شتاب يا بيم در فريادش بود و آنان ديدند با سرعت و بي وقفه با استرايدر . پهناور چنين صداي دلنشيني نداشت
.سخن مي گويد  

 استرايدر ,فرا خواند و هابيت ها از البالي بوته ها بيرون آمدند و به طرف  جاده شتافتندطولي نكشيد كه آنان را با اشاره دست 
  ». است و در خانه الروند زندگي         مي كند3اين گلورفيندل«:گفت

درود«: الف خطاب به فرودو گفتهاشراف زاد ,  ما مي .مرا از ريوندل فرستادند تا دنبال شما بگردم ! خوشحالم باالخره ديدمتان 
».ترسيديم كه خطر توي جاده تهديدتان كند  

»پس گندالف به ريوندل رسيده؟«:فرودو خوشحال فرياد زد  
 خبرهايي به , اما اين موضوع مربوط به نه روز پيش است; وقتي من آنجا را ترك كردم هنوز نرسيده بود,نه«:گلورفيندل جواب داد

 با خبر شدند كه ,سفر مي كردند   4 آن طرف باراندوين, من كه در سرزمين شما  تعدادي از خويشان,الروند رسيد كه نگرانش كرد
گفتند كه آن به تن خارج شده اند و شما موقع آوردن محموله . اوضاع را به راه نيست و تا مي توانستند با سرعت پيغام فرستادند

ل هم كم هستند كساني كه بتوانند آشكارا به آن نه تن  چون گندالف هنوز برنگشته حتي توي ريوند, بدون راهنما گم شده ايد,بزرگ
فكر كردند كه شما براي اجتناب از تعقيب شدن ممكن است .  خالصه اين طور شد كه الروند به شمال و جنوب و غرب نفرفرستاد;بتازند

  .راهتان را دور بكنيد و توي بيابان گم بشويد
پل ميتايتل آمدم و يك نشانه آنجا گذاشتم بخت بد من اين بود كه به طرف جاده بيايم و به « سه نفر از .  تقريبا هفت روز پيش بود ,

,خادمان سائورون روي پل بودند به دوتاي ديگر هم برخورد كردم . اما عقب نشستند و من آنها را به طرف غرب تعقيب كردم اما آنها ,
دو روز پيش پيدايش كردم و تا پل دنبالش رفتم. مي گشتمبعد از آن دنبال رد شما. راهشان را كج كردند و به سمت جنوب رفتند ; 

. وقت زيادي براي دادن خبرهاي بيشتر نداريم! ولي زود باشيد. امروز هم جايي را كه دوباره از تپه ها پايين آمده بوديد پيدا كردم
هستند و وقتي رد شما را توي جاده پيدا كنندپنج نفرشان پشت سرما . حاال كه اينجا هستند بايد خطر جاده را قبول كنيم و راه بيافتيم , 

                                                 
3 Glurfindel 
4 )توضيح نويسنده.(رودخانه برندی راين   
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آن چهار تاي ديگر كجا هستند.تازه پنج نفر هم نيستند. مثل باد از پشت سر ما مي تازند , مي ترسم كه تا بحال راهمان را به .      نمي دانم
».گدار بسته باشند  

,همچنان كه گلورفيندل داشت صحبت مي كرد  فرودو احساس كرد كه خستگي عظيمي بر او . د سايه هاي شامگاهي تيره تر شدن
همچنان كه خورشيد غروب مي كرد . مستولي شد  مه در مقابل ديدگانش تاريك تر مي شد و اين احساس به او دست مي داد كه سايه ,

به بازوي سام سرش گيج رفت و . درد اكنون بر او تاخته بود و احساس سرما مي كرد . اي ميان او و چهره دوستانش قرار مي گيرد
.چنگ انداخت  

اربابم مريض است و زخمي «:سام خشمگين گفت , ».الزم است كه استراحت كند.  بعد از شب ناي اسب سواري ندارد   
.گلورفيندل فرودو را كه داشت به زمين مي افتاد گرفت و او را آرام توي بازوانش نگه داشت و با نگراني زياد به چهره اش نگاه كرد  

ح حمله به اردويشان را در پاي و در تاپ به شكلي خالصه تعريف كرد و از دشنه مرگبار گفتاسترايدر شر قبضه دشنه را كه نگه داشته ,
گلورفيندل موقع گرفتن قبضه به خود لرزيد. بود بيرون آورد وآن را به الف داد , . اما با دقت به آن نگاه كرد  

چيزهاي شومي روي اين قبضه نوشته اند«:گفت , آراگورن.  كه چشم ما قادر به ديدنش نباشد اگرچه آن را نگه دار تا برسيم به خانه ,
. شفا دادن زخم اين سالح از دانش من بيرون است! افسوس! اما مواظب باش و تا آنجا كه مي تواني كم تر دستمالي اش كن! الروند

».شما را ترغيب كنم بدون استراحت پيش برويم ولي چيزي كه از دستم برمي آيد اين است كه -هرچه از دستم بربيايد مي كنم  
اما .   جدي تر شد انگار چيزي فهميده بود كه دچار دلهره اش مي كردشبا انگشت دنبال زخم روي شانه فرودو گشت و حالت چهره ا

;فرودو احساس كرد كه سرما در پهلو وبازويش كمتر شد گرگ و ميش . گرفت گرما اندكي از شانه به دستش دويد و درد تا حدي آرام 
,شامگاه , كمتر شدش در گرا گرد چهره دوستانش را دوباره به وضوح مي ديد و همين اميد و توان تازه اي . انگار كه ابري كنار رفته بود

.در او دميده بود  
مي تواني محكم ركاب ها را تا جل زير زين كوتاه مي كنم و بايد تا آنجا كه . بهتر است كه اسب من را براني «:گلورفيندل گفت

اما الزم نيست بترسي. بنشيني , اگر دستور بدهم ;  و اگر خطر خيلي در ; و نرم استكقدم هاي او سب.  اسبم سوارش را زمين نمي زند
,تنگنا بگذاردمان ».تو را با چنان سرعتي دور مي كند كه حتي اسبان اصيل و سياه دشمن به گردش نمي رسند  

نه«:فرودو گفت , اگر قرار است مرا به ريوندل يا هر جاي ديگر ببرد و دوستانم را در خطر بگذارد ! نمي كنممن اين كار را  سوار اين ,
».اسب نمي شوم  

بعيد مي دانم اگر تو با دوستانت نباشي «:گفت. گلورفيندل لبخند زد  ; فكر مي كنم تعقيب كننده ها دنبال تو !  خطري تهديدشان كند
تو و چيزي كه تو مي بري .  باشندبيايند و كاري به كار ما نداشته , ». همه ما را توي خطر مي اندازد  

 فرودو در مقابل اين حرف جوابي نداشت و او را مجبور كردند كه سوار اسب سفيد گلورفيندل 
ش مي در عوض بخش اعظم بار بقيه را پشت اسبچه گذاشتند و بدين ترتيب سبك تر به راه افتادند و زماني با سرعت مناسب پي. شود

پيشاپيش مي رفت و آنان را به دهان . اما كم كم همراهي با گام هاي تند و خستگي ناپذير الف براي هابيت ها دشوار بود;رفتند
تا دميدن سپيده خاكستري . نه ستاره اي بود و نه ماهي. تاريكي راهنمايي  مي كرد و باز همچنان در زير شب ابري پيش مي رفتند

و از شانه هاي !پي پين و مري و سام در اين هنگام كمابيش روي پاهاي لنگان خويش خوابشان برده بود. ا نداد اجازه توقف به آنان ر
  .فرودو روي اسب نشسته و در رويايي تاريك فرو رفته بود. فرو افتاده استرايدر مي شد حدس زد كه حتي او نيز خسته و فرسوده است

وقتي گلورفيندل كه هنگام خواب . كنار جاده روي زمين انداختند و بي درنگ خوابشان بردخود را در بيشه اي به فاصله چند متر از 
, دوباره بيدارشان كرد,آنان نگهباني  را بر عهده گرفته بود خورشيد صبحگاهي .  تصور مي كردند كه انگار چشم بر هم نگذاشته اند

.كامال باال آمده بود و ابرها و مه شبانه كنار كشيده بود  
به زاللي . و براي هر كدام به نوبت از قمقمه چرمي نقره نشانش عصاره اي ريخت» !از اين بنوشيد«:رفيندل خطاب به آنان گفتگلو

اما تا آن را نوشيدند : آب چشمه بود و طعمي نداشت و درون دهان نه سرد بود و نه گرم  انگار قوت و توانشان در رگ و پي شان ,
پس از آن جرعه . دويد , انگار بهتر از هر صبحانه ) كه تنها چيز هاي باقي مانده برايشان بود(  نان بيات و ميوه هاي خشك  خوردن

.شاهانه اي در تساير گرسنگيشان را فرو نشاند  
گلورفيندل آنان را تشويق به ادامه راه مي كرد و در . اندكي كمتر از پنج ساعت استراحت كرده بودند كه دوباره روبه راه نهادند

بدين ترتيب تا در آمدن شب.راهپيمايي روزانه بيش از دو بار اجازه توقفي كوتاه را ندادطول   حدود بيست مايل راه پيمودند و به ,
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تا بدين جا . نقطه اي رسيدند كه آنجا جاده به سمت راست مي پيچيد و به ته دره سراريز مي شد و مستقيم به طرف بروآينن مي رفت
اما وقتي آنان عقب مي ماندند . ه مي شد و نه صدايي از تعقيب كنندگان به گوش هابيت ها مي رسيدنه از نشاني از تعقيب ديد

يكي دو بار به زبان الفي با . گلورفيندل مي ايستاد و لحظه اي گوش مي داد و در حالتي از نگراني چهره اش را مكدر مي ساخت
.استرايدر سخن گفت  

,اما علي رغم نگراني راهنمايان  متگ از خستگي لنگان لنگان پيش .  بود كه هابيت ها آن روز بيشتر از اين نمي توانند راه بروندآشكار
,مي رفتند و به هيچ چيز ديگر نمي توانستند فكر كنند درد فرودو مضاعف شده بود و در طول روز منظره چيزهاي دور و .  مگر پاهايشان

تقريبا از آمدن شب خشنود شد . بديل گشته بوداطراف در ديدگان او به سايه هاي خاكستري شبح وار ت   زيرا در اين حالت دنيا كمتر  ,
.رنگ پريده و خالي به نظر مي رسيد  

.هابيت ها وقتي اول صبح روز بعد دوباره راه افتادند، هنوز فرسوده بودند  
.سرعتي كه در توانشان بود به پيش شتافتندلنگ لنگان با آخرين .هنوز چندين مايل بين آنها تا گدار فاصله بود كه بايد مي پيمودند  

قلبم به من هشدار مي دهد كه تعقيب كننده .به محض اينكه به رودخانه برسيم با بزرگترين خطر مواجه خواهيم شد«:گلورفيندل گفت
».وخطر ديگري هم ممكن است نزديك گدار منتظرمان باشد. هاي ما با سرعت از پشت سرمان مي آيند  

ه سمت پايين تپه امتداد داشت و هم اكنون در بعضي جاها علف هاي زيادي در دو سوي جاده رسته بودند كه هابيت جاده همچنان ب
اواخر بعد از ظهر به جايي رسيدند كه جاده . ها هرجا كه ممكن بود براي استراحت به پاهاي خسته ي خود روي آنها راه مي رفتند

كاج مي گذشت و سپس درون گذرگاهي عميق با ديواره هاي مرطوب وپرشيب از سنگ ناگهان از زير سايه ي تاريك درختان بلند 
به محض آنكه شتابان جلو رفتند، صداي گام ها طنين انداز شد؛ وچنين به نظر رسيد كه صداي پاهاي بسياري از . سرخ فرو مي رفت

ور، جاده دوباره از انتهاي گذرگاه بيرون آمد و به به يك باره گويي از ميان دروازه ي از ن. پي صداي پاي خودشان به گوش مي رسد
.فضاي باز رسيد  

در آن سو، . آنجا در ته سراشيبي تند، مسير همواري را ديدند كه يك مايل ادامه داشت و در پس آن گدار ريوندل ديده مي شد
س آن كوه هاي بلند، پشت بر پشت هم ساحل پرشيب قهوه اي رنگي قرار داشت كه راهي پرپيچ و خم برآن نقش انداخته بود؛ و در پ

.،وقله بر فراز قله كه سر به آسمان تاريك مي ساييدند  
هنوز انگار طنين صداي گام هاي تعقيب كننده از گذرگاه پشت سرشان شنيده مي شد؛ صداي خروشيدن چيزي، انگار كه بادي برمي 

.ت و گوش داد و سپس فرياد زنان به پيش جستگلورفيندل لحظه اي برگش. خاست و البه الي شاخه هاي كاج مي وزيد  
».دشمن باالي سر ماست! فراركنيد! فرار كنيد«  

فقط . گلورفيندل و استرايدر همچون عقبداران از پشت سر مي آمدند. هابيت ها از سراشيبي به پايين دويدند. اسب سفيد پيش تاخت
از مدخل توي درختان كه هم اكنون آنجا را . خت اسبان به گوش رسيدنيمي از مسير هموار را پيموده بودند كه به يك باره صداي تا

مهار اسبش را كشيد و ايستاد و روي زين جا به جا. ترك گفته بودند، سوار سياهي به تاخت بيرون آمد  
.يكي ديگر از پي او رسيد و بعد يكي ديگر؛ آنگاه دو تن ديگر از راه رسيدند. شد  

»!بتاز! بتاز و برو جلو« :گلورفيندل خطاب به فرودو گفت  
مهار اسب را كشيد و آن را به راه رفتن واداشت وبرگشت و به . فرودو بي درنگ اطاعت نكرد، زيرا نوعي اكراه بر او مستولي شده بود

نشسته سواران انگار همچون پيكرهاي تهديد كننده برروي يك تپه، تاريك و استوار بر مركب هاي راهوار و بزرگشان . عقب نگاه كرد
ناگهان به دلش افتاد كه . بودند و در همان حال بيشه هاي و زمين هاي دور و اطرافشان عقب مي نشست و گويي در مه فرو مي رفت

.آنها در سكوت به او فرمان مي دهند كه منتظر بماند  
يد و با برق سرخي آن را بيرون دستش لگام را رها كرد و قبضه ي شمشيرش را چسب. آنگاه به يك باره ترس و خشم در او بيدار شد

.كشيد  
» !نوروليم، آسفالوت! نوروليم«:وسپس با فريادي بلند و واضح به زبان الفي به اسب گفت» !بتاز و برو! بتاز و برو«:گلورفيندل فرياد زد

درآن لحظه اسب . داسب سفيد بي درنگ از جا جست و مثل باد در طول مسافت كوتاهي كه از جاده باقي مانده بود به تاخت در آم
فريادي همانند آنچه فرودو در آن دورها، . هاي سياه براي تعقيب او به تاخت از تپه پايين جستند و از سواران فرياد هولناكي برخاست

و فرودو و دوستانش با نااميدي ! فرياد را پاسخ گفتند. فريادي كه بيشه ها را از وحشت آكنده بود. در فاردينگ شرقي شنيده بود
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دو تن ديگر . دو تن به سوي فرودو تاختند. دريافتند كه چهار سوار ديگر ازميان درختان وصخره هاي سمت چپ به پرواز درآمده اند
در نظرش چنين مي نمود كه مثل باد مي تازند و همچنان كه راهشان با . ديوانه وار به سوي گدار رفتند تا راه فرار او را مسدود كنند

.هردم به سرعت بزرگتر و تاريك تر مي شدندهم تالقي مي كرد،   
سواران پشت سر عقب مانده بودند؛ حتي . ديگر نمي توانست دوستانش را ببيند. فرودو لحظه اي از روي شانه به پشت سرش نگاه كرد

ريش رنگ دوباره به پيش رو نگريست و اميدوا. مركب هاي بزرگ راهوار آنها در سرعت، حريف اسب الفي گلوفيندل نمي شدند
ظاهرا هيچ شانسي براي رسيدن به گدار، پيش ازآن كه سواران ديگر راهش را قطع كنند، سواراني كه از كمين گاه بيرون . باخت

اكنون آنها را به وضوح مي ديد، ظاهرا باشلق ها و باالپوش هاي سياهشان را كنار زده بودند و رداهاي . جسته بودند، وجود نداشت
چشمان . شمشيرهاي برهنه در دست هاي رنگ پريده شان ديده مي شد؛ خودهايي به سر داشتند.  تن داشتندسفيد و خاكستري به

.سردشان برق مي زد و با لحني مرگبار او را صدا مي زدند  
 چشمانش را بست و به يال. هيچ آوازي از اون بر نخاست.ديگر در فكر شمشيرش نبود. وحشت اكنون تمام ذهن فرودو را فراگرفت

دم سرماي . باد در گوشش زوزه اي كشيد و زنگوله هاي روي يراق اسب به شكلي ديوانه وار و گوش خراش زنگ زدند. اسب چسبيد
كشنده با آخرين جهش اسب الفي كه مثب برفي از آتش سفيد پروازكنان از برابر چهره ي جلوترين سوار گذشت، همچون زوبيلي در 

.در جانش خليد  
به محض آنكه اسب رودخانه را ترك گفت و تقال كنان از راه . آب گرداگرد پاهايش كف كرد. پ آب را شنيدفرودو صداي شلپ شل

.از گدار گذشته بود. در حال باالرفتن از ساحل پرشيب بود. سنگي باال رفت، تالطم سريع و موج آب را احساس كرد  
. رفراز ساحل ايستاد و مسيرش را تغيير داد و خشمگين شيهه كشيداسب ب.اما تعقيب كننده ها با فاصله ي نزديكي در پشت سرش بودند

نمي دانست چه چيزي مي تواند آن ها را از گذشتن به همان . فرودو در مقابل تهديد چهره هاي باالگرفته آنها، روحيه اش را باخت
ش براي فرار در جاده ي بلند و نامطمئن سادگي كه او گذشته بود بازدارد؛ و احساس مي كرد كه اگر سوارها از آب مي گذشتند، تال

نفرت دوباره در دلش شعله ور . به هرحال به او فرمان دادند كه بي درنگ متوقف شود. كه از گدار تا ريوندل مي رفت، بي ثمر بود
.شد، اما ديگر تاب مقاومت نداشت  

. مهار اسبش را داخل كشيد و اسب روي دو پا بلند شد. ناگهان سواري كه پيشاپيش ديگران بود اسبش را با مهميز به جلورفتن واداشت
.فرودو با تالش بسيارروي اسب صاف نشست و شمشيرش را تاب داد  

»!برگرديد به سرزمين موردور و ديگر تعقيبم نكنيد! برگرديد«:فرياد زد  
دشمنان با قهقهه اي . يل را نداشتسواران مكثي كردند، اما فرودو قدرت بامباد. صدا در گوش خودش ضعيف و لرزان به نظر مي رسيد

»!تو را به مردور مي بريم! بگرد! برگرد«:فرياد زدند. بي رحمانه و دلهره آور به او خنديدند  
»!برگرديد«:نجوا كنان گفت  

ز پي او به ؛ و فرمانده ي آنها اسبش را به ميان آب زد و دو تن ديگر به فاصله ي نزديك ا»!حلقه! حلقه«:با صدايي مرگبار فرياد زدند
.اب زدند  

.و شمشيرش را باال آورد» !به ياري البريت و لوتين زيبا، نه دستتان به حلقه مي رسد نه به من« :فرودو با آخرين تالش گفت  
صداي فرودو . آنگاه فرمانده كه تا نيمه ي گدار پيش آمده بود روي ركاب اسبش به طرزي تهديد كننده ايستاد و دستش را باال آورد

. شمشيرش شكست و از دست لرزانش پايين افتاد. احساس كرد كه انگار زبانش به كامش چسبيده است و قلبش به شدت مي زند. بريد
.اسبي كه پيشاپيش اسب هاي سياه مي آمد نزديك بود كه پا بر ساحل بگذارد. اسب الفي روي دو پا بلند شد وشيهه كشيد  

داي جاري شدن آب؛ صداي آب هاي خروشان كه سنگ هاي بسياري را مي درست درآن لحظه صداي غرشي به گوش رسيد و ص
فرودو به طرزي مبهم ديد كه رودخانه ي زيرپايش باال مي آيد، و در طول مسير آن سواره نظام موج ها، يا خودهاي پردار از . غلتاند

صور كرد كه ميان آب، سواران سفيد را بر به نظر فرودو رسيد كه شعله هاي سفيد بر كاكلشان مي درخشد و تاحدي ت. راه مي رسد
آب سه سواري را كه هنوز در وسط گدار بودند، در هم كوبيد؛ ناپديد شدند و . روي اسب هاي سفيد با يال هاي كف آلود مي بيند

.آنها كه عقب تر بودند وحشت زده عقب نشستند. ناگهان زير كف هاي خشم آلود، مدفون شدند  
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رو به زوالش، صداي فريادهايي را شنيد، و به نظرش آمد مه در پس سواراني كه در كنار ساحل درنگ فرودو با آخرين حس هاي 
كرده بودند، شبح درخشاني را از نور سفيد مي بيند، و در پس آن اشكال سايه دار كوچك را مي ديد كه مي دويدند و مشعل هايي را 

.فرود مي آمد، پرتويي سرخ گونه داشتتكان مي دادند كه در مه خاكستري رنگ كه بر روي جهان   
فريادهاي گوش . اسب هاي سياه از خود بي خود شدند و با وحشت پيش جستند و سوارانشان را با خود به ميان سيل خروشان بردند

ت و آنگاه فرودواحساس كرد كه خودش نيز در حال افتادن اس. خراش در ميان غرش رودخانه كه آنان را با خود مي برد، فروبرد
.ديگر نه چيزي شنيد و نه چيزي ديد. صداي خروش و آشفتگي گويي اوج گرفت و او را با دشمنان به كام خود برد  

  

 كاري از بچه هاي تيم تايپ دنياي جادوگري
  
  

  پايان كتاب اول
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