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  1فصل 
  ريت مينياس تي

  
  

نمي دانست بيدار است، يا باز خـواب مـي بينـد، و    . پين از پناه شنل گندالف بيرون را نگريست پي
ي بزرگ، او را به خود  هنوز در همان روياي شتابناكي سير مي كند كه از هنگامِ شروع ِ سفرِ سواره

شتابان از كنارش مي گذشت و باد با صداي بلند در گوشش آواز جهان ِ تاريك . مشغول كرده بود
توانست ببيند، و آن دور ها در سمت راسـت، سـايه    چيزي جز ستاره هاي دوار را نمي. مي خواند

خـواب آلـود   . هاي عظيم را در برابر آسمان، آنجا كه كوه هاي جنوب از مقابل او رژه مي رفتنـد 
  . اسبه كند اما خاطراتش آميخته به رويا و مشكوك بودكوشيد تا زمان و مراحل سفر را مح

ي نخست سفر را با سرعتي طاقت فرسا و بي توقف آغاز كرده بودند، و آنگاه در سـپيده ي   مرحله
صبح، پي پين پرتو پريده رنگ طال را ديده بود و آنان به شهر خـاموش و كـاخ ِبـزرگ خـالي از     

ر از پناه آن قرار گرفته بودند كه سايه ي بالدار بـار ديـگ  تازه در . سكنه بر روي تپه رسيده بودند
اما گندالف سخناني آرامش بخـش  . باالي سرشان گذشته بود، و مردان همه از ترس پژمرده بودند

به او گفته بود و پي پين خسته، اما ناآرام در گوشه اي خفته و به طرزي مـبهم از آمـد و رفـت و    
دو شب، . و باز بار ديگر تاختن در شب. ندالف آگاه شده بودگفت و گوي مردان و نيز دستورات گ

با اين خاطره ي هولنـاك بـه يـك    . نه، سه شب از هنگامي كه در سنگ نگريسته بود، مي گذشت
  .   باره از خواب پريد و لرزيد و ناله ي باد پر از صداهاي تهديد آميز شد
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پي پين لحظه اي هراسان از . تاريك نوري در آسمان نمايان گشت، پرتو آتشي زرد در پس موانع
چشـمانش را  . فكر اين كه گندالف او را به كدام سرزمين دهشت بار مي برد، خود را عقـب كشـيد  

ماليد و آنگاه ديد كه اين ماه است كه بر فراز سايه هاي شرقي طلوع مي كنـد و اكنـون قـرص آن    
هنوز بايد ساعت هـا ادامـه مـي    پس هنوز خيلي از شب نگذشته بود و سفردر تاريكي . كامل بود

  . تكاني به خود داد و لب به سخن گشود. يافت
  »كجا هستيم گندالف؟«: پرسيد

  » .را هنوز پشت سر نگذاشته ايم 1سرزمين آنورين. در قلمرو گوندور«: ساحر پاسخ داد
: آنگاه پي پين ناگهان فريادي زد و به شنل گندالف چنگ انداخت. دوباره مدتي سكوت برقرار شد

توي اين سرزمين اژدها هم پيدا مي شود؟ ببين، آن هـم  ! آتش، آتش سرخ! آن چيست؟ نگاه كن«
  » !يكي ديگر

تنـگ  وقـت  . بايد شتاب كنيم! به پيش شدوفكس« . گندالف در جواب رو به اسب اش  فرياد زد
نگـاه  . خواهند  آتش جنگ شعله ور شـده  فانوس هاي گوندور روشن اند و كمك مي! ببين. است

؛ ببين اينـك بـه طـرف غـرب مـي      3ببين، و شعله ها را روي آيلناخ 2دين كن، آتش را روي آمون
  » .در مرز هاي روهان 8، و هاليفيراين7، كالنهاد6ريمون –، مين 5، اره الس4ناردول: شتابند
وفكس دست از تاختن برداشت و سرعتش را تا حد يورتمه اي آرام پايين آورد و سرش را اما شد

ي اسبان ديگر در پاسخ بـه آن شـنيده شـد؛     بلند كرد و شيهه كشيد، از درون تاريكي صداي شيهه
تق سم اسبان به گوش رسيد و سه سـوار از گـرد راه رسـيدند و     درست در همان لحظه صداي تق

                                                            
١ Anorien 
٢ Amon Din 
٣ Eilenach   
٤ Nardol 
٥ Erelas 
٦ Min‐Rimmon 
٧ Calenhad 
٨ Halifirien 
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آنگاه شدوفكس دوباره بـر  . دار در زيرنور ماه گذشتند و در غرب ناپديد شدند همچون اشباح بال
  .   سرعت خود افزود و از جا جست، و شب همچون بادي غران بر سرش وزيدن گرفت

پي پين دوباره خواب آلود شد و ديگر توجهي به گفته هاي گندالف نكرد كه از رسـم و رسـومات   
كه چگونه فرمانرواي شهر فانوس هايي را بر فراز تپـه هـاي    گوندور براي او حرف مي زد، و اين

دور افتاده در دو سوي دامنه ي رشته كوه بزرگ ساخته و پاسگاه هايي را در اين نقاط داير كـرده  
دارند تا چاپارهـاي او را بـه روهـان در     است، و اسبان تازه نفس را هميشه در آنجا آماده نگه مي

اآلن زمان درازي از روشن شدن فانوس ها مـي  «: گفت. ب برسانندشمال يا به بل فاالس در جنو
» .گذرد؛ و در گوندور ِ روزگارِ باستان، نيازي به اين چيز ها نبود، چون آنها هفت سنگ را داشتند

  . پي پين هراسان تكاني خورد
چون قرار نيست تو هـم مثـل فـرودو بـه مـوردور      ! دوباره بخواب و نگران نباش« :گندالف گفت

روي، بلكه داري به ميناس تي ريت مي روي و در اين روزگار، تو آنجا همان قدر در امـاني كـه   ب
اگر گوندور سقوط كند، يا حلقه به چنگ دشمن بيافتد، آن وقت شاير هم ايمـن  . در جاهاي ديگر

  » .نيست
. ه شداما با وجود اين خواب آهسته آهسته بر او چير» .حرف تو تسلي ام نمي دهد«: پي پين گفت

ي قله هاي سفيد و بلند بـود كـه    آخرين چيز پيش از آنكه كامالً در خواب غرق شود،  ياد منظره
وقتي نور ماه در حال غروب بر آن مي تابيد، همچون جزيـره هـايي شـناور بـر روي ابرهـا مـي       

انديشيد كه فرودو كجاست، آيا هم اكنون در موردور اسـت، يـا مـرده اسـت؛ و نمـي      . درخشيدند
ست فرودو در دور دست به همان ماه چشم دوخته است كه پـس از فرارسـيدن روز در پـس    دان

  . گوندور غروب مي كرد
گرگ . روزي ديگر بود براي اختفا، و شب سفر گذشته بود. پي پين از صداي گفت و گو بيدار شد

را گرفته سپيده ي سرد بار ديگر بر سر دست بود، و مه خاكستري ِ سرد گرداگردشان : و ميش بود
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شدوفكس كه بخار عرق از تنش برمي خاست، ايستاد، اما سرش را مغرور باال گرفتـه بـود و   . بود
مردان بلند قامت بسياري با شنل هاي سنگين در كنار . هيچ نشاني از خستگي در او ديده نمي شد

ـ   . او ايستاده بودند و در پشت سرشان از ميان مه ديواري سـنگي نمـودار بـود    دازه اي آنجـا تـا ان
متروك به نظر مي رسيد، اما از هم اكنون پيش از آن كه شب كامالً بگذرد صداي كـار و كوشـش   

مشعل ها . ها  صداي كوبش پتك ها، غژغژ بيلچه ها، و جيرجير چرخ: شتاب زده را مي شد شنيد
بسته بودنـد،  گندالف با مرداني كه راه بر او . و روشنايي ها، اينجا و آنجا در مه پرتويي كدر داشتند

  . سخن مي گفت، و پي پين وقتي گوش داد متوجه شد موضوع گفت و گوي ايشان خود اوست
آري به راستي كه تورا مي شناسيم  ميتراندير و تو اسم ِ شب هفت دروازه را «: فرمانده مردان گفت

هـاي   او ديگـر چيسـت؟ از دورف  . شناسيم اما ما دوست تو را نمي. مي داني و مأذوني كه بگذري
كوهستان شمال است؟ دوست نداريم بيگانگان در اين زمانه پا به اين سرزمين بگذارنـد، مگـر آن   

  » .كه مردانِ پر صالبت سالح باشند كه بتوان به عهد و كمك آنان اعتماد كرد
و اما تهور را نمي تـوان   . تور ضمانت او را خواهم كرد من خود در مقابل تخت دنه« :گندالف گفت

، 9او نبرد ها و مخاطراتي را از سرگذرانده است كه تو نگذرانده اي اينگولـد . و قامت سنجيدبه قد 
گردد، شـبيخوني كـه مـا     هرچند كه قامت تو دو برابر اوست؛ و اكنون از شبيخون به ايزنگارد برمي

نامش پره گـرين اسـت؛ و   . مي كردمخبر آن را آورده ايم، و او بسيار خسته است، وگرنه بيدارش 
  » .آدم با شهامتي است

  . و ديگران خنديدند» آدم؛«اينگولد با ترديد پرسيد 
من هابيت هستم، و همانقدر كه ! راستش نه! آدم«. بيدار بود اكنون كامالً» !آدم«:پي پين فرياد زد 

نگذاريـد  . قتضاء بكنـد فقط گاه و بي گاه آن هم موقعي كه ضرورت ا: آدم هستم، متهور هم هستم
  » !گندالف فريبتان بدهد

                                                            
٩ Ingold 
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  »ولي هابيت چيست؟. كسي كه قهرمان است الف به گزافه نمي زند«: اينگولد گفت
نـه، نـه آن كـه    « :و با ديدن تعجب در چهره ي مردان اضافه كـرد » .هافلينگ«: گندالف پاسخ داد

  ».از همنوعان اوست اما يكي . اين كه مي بينيد او نيست. اش بر سر زبان هاست حديث
و برومير همشهري شما هم با ما بود و جانم . بله به عالوه، كسي كه همسفر او بوده« :پي پين گفت

را در برف هاي شمال نجات داد، آخر سر هم موقعي كه داشت در مقابل خيل دشمن از من دفـاع  
  ».، كشته شدمي كرد

  » .پدر داد خبر اين ماتم را نخست بايد به! خاموش«: گندالف گفت
. اين موضوع را از پيش حدس زده اند؛ چرا كه اخيراً نشانه هاي عجيبي ديده انـد «: اينگولد گفت

چون فرمانرواي مينياس تي ريت چشم انتظار كسي است  كـه آخـرين خبـر    ! اما اكنون زود بگذر
  » .          پسرش را براي او بياورد، حاال فرقي نمي كند كه آن كس آدم باشد يا

هابيت؛ چندان خدمتي از دست من براي ارباب شما بر نمي آيد، اما به ياد بورومير « :پي پين گفت
  » .دلير هرچه از دستم بربيايد انجام مي دهم

و مردان راه را براي شدوفكس باز كردند و او از دروازه » !شما را بدرود مي گويم« :ولد گفتاينگ
ي نياز، پندي نيـك بـراي    بادا كه در اين هنگامه« :نگ زداينگولد با. اي باريك در ديوار وارد شد

اما تو با خبر اندوه و خطر آمده اي و چنان كه مي گويند ايـن  ! ي ما آورده باشي تور و نيز همه دنه
  ».عادت توست

امـا در  . زيرا من به ندرت مي آيم و آن هم هنگامي كه كمك مـرا الزم دارنـد  «: گندالف پاسخ داد
اكنـون  . بيش از اندازه تـاخير كـرده ايـد    10نور له شما، مي گويم كه در تعمير ديوار پهمورد پندم به 

شجاعت و اميدهايي از اين دست كـه   -شجاعت بهترين دفاع در توفاني است كه نزديك مي شود 
ولي بيلچه هاي خود را رهـا كنيـد و   . آورم، شوم نيست ي خبرهايي كه مي زيرا همه. من آورده ام

                                                            
١٠ Pelennor 
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  » !ردن شمشيرهاتان شويدمشغول تيز ك
اين آخرين بخش از ديوار است كه در برابر دشمن . تا شب كار ما تمام خواهد شد« :اينگولد گفت

كمتر از همه در معرض حمله قرار دارد، چون اين ديوار مشرف به دوستان : از آن دفاع خواهد شد
  » خ خواهند داد؟خبري از ايشان داريد؛ تصور مي كنيد به فراخوان پاس. روهاني ماست

از اين پـس، نـه ايـن    . اما ايشان در پس پشت شما نبردهاي بسياري كرده اند. آري خواهند آمد«
ولي اگر گندالف مرغ طوفان نبود، شـايد  ! هشيار باشيد. جاده و نه هيچ جاده ي ديگر ايمن نيست

و هنـوز هـم   . به جاي سواران روهان، لشكري از خصم را مي ديديد كه از آنورين پيش مي آمـد 
  »!شما را بدرود مي گويم، توصيه ام اين است كه چشم بر هم مگذاريد. احتمالش هست 

مـردان گونـدور ديـوار    . گذاشـت   11گندالف اكنون پا بر زمين هاي وسيع آن سوي راماس اخـور 
بيروني را چنين مي ناميدند، ديواري كه آن را پس از سقوط ايتيلين به زيـر سـايه ي دشـمن، بـا     

به طول ده فرسنگ يا بيشتر از دامنه كوه ها شروع مي شد، و به سوي . ش بسيار ساخته بودندكوش
زمـين هـاي زيبـا و    : نور را در حصـار خـود جـاي مـي داد     له آن باز مي گشت، و دشت هاي په

. پلكاني كه تا سطوح پست آندوين پـايين مـي آمـد    حاصلخيز شارستان ، روي شيب هاي بلند و
ن نقطه، از دروازه ي عظيم شهر در شمال شرق، چهار فرسنگ فاصله داشت، و در ديوار در دورتري

آنجا از روي پشته اي اخم آلود به زمين هاي هموار و دراز كنار رودخانه مي نگريست، و مـردان  
حصار را بلند و مستحكم ساخته بودند؛ زيرا در آن نقطه جاده از گذرگاهي سـنگفرش و محصـور   

دارها و پل هاي ازگيليات مي آمد و از دروازه هاي محظوظ در ميان برج هاي در ميان ديوار از گ
ديوار در نزديك ترين نقطه چيزي بـيش از يـك فرسـنگ از شـهر فاصـله      . مستحكم مي گذشت

آنجا آندوين در ايتيلين جنوبي ، با خمي باز پاي تپه هاي امـين  . داشت، و آن در جنوب شرق بود
و به طرف غرب مي رفت، و ديوار بيروني برخـود سـاحل مشـرف     آرنن را به سرعت دور مي زد

                                                            
١١ Rammas Echor 
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قرار داشت ، بارنداز براي قايق هايي كـه   12بود؛ و در پاي ديوار باراندازها و اسكله هاي هارلوند
  . برخالف جريان رود از تيول هاي جنوبي مي آمدند 

هـاي   و مزارعي بـا كـوره   ي بسيار هاي ميوه هاي زراعي گسترده و باغ شارستاني آباد بود، با زمين
رازك و انبار غله، و آغل گوسفند و گاوداري، و جويبارهـاي بسـيار كـه غلغلـه زن از     كن  خشك

بـا ايـن حـال گلـه داران و     . ارتفاعات سرسبز جاري مي شد و به سوي آندوين پـايين مـي آمـد   
هفـت بـاروي   دهقاناني كه در آنجا سكونت داشتند، بسيار نبودند، و بيشـتر مـردم گونـدور درون    

، يـا در دور دسـت جنـوب، در    13ي كـوه در لوسـارناخ   محصور شهر و يا دره هاي مرتفع حاشيه
آنجـا مـردم خـوش بنيـه، ميـان      . زيبا با پنج رودخانه ي سيالبي اش، زندگي مي كردند 14نين به له

آنان نيز جزو مردمان گوندور به شـمار مـي آمدنـد، بـا ايـن حـال       . كوهستان و دريا ساكن بودند
خونشان آميخته بود، و آدم هاي كوتاه قامت و سيه چرده ي بسياري در ميانشان يافت مي شد كه 

اي بودند كه در سال هاي تاريـك پـيش از آمـدن پادشـاهان در      اجدادشان از مردم فراموش شده
كـه در دژ   15فاالس، اميـر ايمراهيـل   اما آن سو، در تيول بزرگ بل. سايه ي تپه ها سكونت داشتند

واقع در كنار دريا اقامت داشت از نژادي واال بود و مردمان او بلنـد قامـت و    16دول آمروت خود
  .  مغرور بودند و چشماني به رنگ خاكستري دريا داشتند

پين  راند كه روشنايي روز در آسمان رو به افزايش گذاشت و پي اكنون گندالف مدتي بود اسب مي 
ت كه باال مي رفـت و  اش دريايي از مه قرار داش ت چپدر سم. قد راست كرد و باال را نگريست

اي حزن انگيز در شرق مي پيوست؛ اما در سمت راست، كوه هـاي عظـيم سـر برافراشـته      به سايه
بودند و رشته آنها كه در غرب امتداد داشت به نحوي پر شيب و ناگهاني به انتهـا مـي رسـيد، تـو     

د، رودخانه از پشت سدي عظيم رهـا شـده و دره   گويي هنگامي كه اين زمين ها را شكل مي دادن
                                                            

١٢ Harlond 
١٣ Lossarnach 
١٤ Lebennin 
١٥ Prince Imrahil 
١٦ Dol Amroth 
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اي عظيم را در آنجا كنده بود، دره اي كه بايد در روزگار آتي به ميدان نبرد و مناقشه تبـديل مـي   
و پي پين آنجا كه كوه هاي سفيد ارد نيمرايس به پايان مي رسيد، همان گونه كه گندالف نويد . شد

رِ دره هاي مرتفع اش را، و ن را ديد، سايه هاي ارغواني سيي تاريك كوه ميندولوي داده بود، توده
و روي . سطح بلند آن در روز كه روشنايي اش هر دم فزوني مي گرفت، بـه سـفيدي مـي گراييـد    

ي آن، شهر محظوظ قرار گرفته بود، با ديوار هاي هفتگانه ي سنگي اش، چنـان   زانوي بيرون زده
آن را از سنگ هـاي  نمي مانست، بلكه انگار غوالن  مستحكم و باستاني كه بناي ساخته ي دست

  . زمين تراشيده بودند
پي پين همچنان كه شگفت زده خيره مانده بود ، رنگ ديوار ها اندك اندك از خاكستري تيـره بـه   
سفيدي گراييد و در پگاه اندكي به سرخي زد؛ خورشيد ناگهان از سايه هاي شرق باال آمـد و تيـر   

 17آنگاه پي پين فرياد بلندي كشيد، چرا كه برج اكتليـون . سطح شهر خورد شعاعش كه رها شد به
ي مرواريد و نقره،  اي از آسمان درخشيد و همچون خوشه بر فراز فوقاني ترين ديوار در پس زمينه

هاي آن چنان برقي داشت كه گـويي آن هـا را از بلـور     بلند و زيبا و شكيل سوسو زد و سر مناره
پرچم هاي سفيد برج و باروها در برابر نسيم صبحگاهي باز شد و به اهتـزاز در  تراشيده بودند؛ و 

  . كه بلند و دور از دست، گويي از شيپور هاي نقره اي برخاست آمد و او نواي واضحي را شنيد
گندالف و پره گرين زير آفتاب طالع چنين به سوي دروازه ي بزرگ شهر مردمان گوندور راندنـد،  

  . درهاي آهنين آن در برابرشان چرخيد و باز شد
  »!اكنون مي دانيم كه توفان به راستي نزديك است! ميتراندير! ميتراندير« :مردان فرياد مي زدند

بايد ! بگذاريد بگذرم. ن سوار بر بال هاي آن آمده امم. توفان بر فراز سر شماست« :گندالف گفت
تقدير هرچه . تا آنگاه كه منصب كارگزاري ِ فرمانرواي شما دنه تور پا برجاست به حضور او برسم

  » !بگذاريد بگذرم. باشد، دورانِ گوندوري كه مي شناختيد سرآمده 

                                                            
١٧ Ecthelion 
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ز اين از او پرس و جو نكردند، اما آنگاه مردان در برابر صداي آمرانه ي او عقب كشيدند و بيش ا 
همچنان شگفت زده به هابيتي كه جلوي او نشسته بـود و نيـز اسـبي كـه بـر آن سـوار بـود مـي         

مردم شهر بسيار كم از اسب استفاده مي كردند و به ندرت اسبي جز اسـبان چاپارهـاي   . نگريستند
ن هاي عظـيم الجثـه ي شـاه    بي شك اين يكي از توس«: مي گفتند. فرمانروا در شهر ديده مي شد

اما شدوفكس با مباهات » .شايد روهيريم ها به زودي براي تقويت نيروهاي ما بيايند! روهان است
  . از جاده ي پيچان باال مي رفت

ريت را بنا به اسلوبي خاص در هقت طبقه ساخته بودند و هر يك از طبقات در دل تپه  ميناس تي
اما دروازه ها در يـك  . اي ديواري بود و بر هر ديواري دروازه حفر شده بود و گرد برگرد هر كدام

ي بزرگ ديوار شهر در شرق ميدان قرار داشت و بعدي مـابين شـرق و    دروازه: راستا قرار نداشتند
قرار گرفته بود تا به باال برسد؛ جنوب و سومي مابين شرق و شمال و به همين ترتيب پس و پيش 

ي ارگ باال مي رفت از روي دامنه ي تپه ابتدا بـه يـك سـو و    ي سنگ فرش كه به سو پس جاده
و هرگاه كه از راستاي دروازه ي بزرگ مي گذشـت وارد تـونلي   . سپس به سوي ديگر مي پيچيد

قوسي شكل مي شد و در دل ِ جرز صخره اي عريض فرو مي رفت، جرزي كه حجم برآمـده اش  
تا اندازه اي به سـبب شـكل   . ش تقسيم مي كردتمام دواير شهر را جز نخستين اين دواير به دو بخ

ي پشـت   نخستين خود تپه، و نيز صنعت و كار و كوشش عظيم دوران قديم، در پس ميدان گسترده
ي آن بـه تيـزي تيـر     اي از سنگ ايستاده بود كـه لبـه   دروازه، باروي دو پهلوي سر به فلك كشيده

فوقاني ترين دايره باال مي رفت و آنجا  باروي دو پهلو تا سطح. ي كشتي مشرف به شرق بود سينه
بر سرش كنگره اي داشت؛ بدين گونه كساني كه در ارگ بودند همچون دريانورداني در يك كشتي 

آن دروازه را كه هفتصد پا پايين تر قرار داشت مستقيم زيـر نظـر    غول آسا، مي توانستند از تارك
ورودي ارگ نيز مشرف به شرق بود، اما آن را در دل صخره كنـده بودنـد؛ بـدين ترتيـب     . بگيرند

از . شيب راهه اي بلند كه روشنايي اش با چراغ تامين مي شد تا دروازه ي هفتم بـاال مـي رفـت   
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بلند و شـكيل و  : فيع مي رسيدند، به ميدان فواره مقابل برج سفيدآنجا مردمان سرانجام به حياط ر
بلندي اش پنجاه گز از پايه تا برجك ها، جايي كه بيرق كارگزاران به فاصله ي يـك هـزار پـا از    

  .سطح دشت در اهتزاز بود
ارگ به راستي مستحكم بود و اگر كسي در داخل وجود داشت كه بتواند سالح بـه دسـت گيـرد،    

م به هيچ روي نمي توانست آنجا را متصرف شود؛ مگر آن كه دشمن از پشت سـر مـي   لشگر خص
آمد و از دامنه هاي كوتاه ميندولوين باال مي رفت و خود را به روي يال باريكي مي رساند كه تپه 

اما آن يال كه ارتفاع آن تا ديوار پنجم مي رسيد، . ي نگهباني را به تنه ي اصلي كوه متصل مي كرد
هايي عظيم داشت و درست تا ديواره اي كه بر فراز جناح غربي معلق بود، باال مي آمد؛ و در بارو

آن فضا خانه ها و مقبره هاي پادشاهان و فرمانروايان گذشته در خاموشي ابدي ميان كوه و بـرج  
  .قرار گرفته بود

هناورتر و شگفت پي پين با تعجبي كه فزوني مي گرفت به شهر سنگي عظيم خيره ماند، شهري كه پ
. انگيز تر از هر چيزي بود كه خوابش را ميديد؛ عظيم تر و مستحكم تر از ايزنگارد و بسيار زيباتر

با اين حال در حقيقت با گذشت سال ها رو به انحطاط گذاشته بود؛ و از هم اكنون تعداد سـاكنان  
در هر خيابان خانه . نندشهر حتي نصف آن مقداري نبود كه مي توانستند به راحتي آنجا سكونت ك

هاي بزرگ و ميدان هايي را پشت سر مي گذاشتند كه بر روي در و تاق نماي آنها حروف زيبـا و  
به تصور پـي پـين نـام هـاي مـردان بـزرگ و       : متعدد با اشكالي عجيب و باستاني نقش بسته بود

ي حكمفرمـا بـود، و   خويشاوندانشان كه زماني در آنجا سكونت داشتند؛ اما اكنون بر آنها خاموشـ 
صداي گام ها روي سنگ فرش عريض ورودي خانه ها طنـين انـداز نمـي شـد، و آوايـي از آن      

  .تاالرها به گوش نمي رسيد و هيچ چهره اي از درها و پنجره هاي خالي بيرون را نمي نگريست
سرانجام از سايه بيرون آمدند و بـه هفتمـين دروازه رسـيدند، و خورشـيد گرمـي كـه آن سـوي        
رودخانه، در فضاهاي بي درخت ايتيلين پيش پاي فرودو مـي تابيـد، اينجـا بـر روي ديوارهـاي      
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صيقلي و ستون هاي ريشه دار، تاق نماي بزرگ و قطاع كاكل آن كه به شكل سري شاه وار و تاج 
گندالف از اسب پايين آمد، چرا كه هيچ اسبي اجازه ورود به ارگ . دار حجاري شده بود، درخشيد

  .اشت، و شدوفكس تن داد كه با دستور ماليم اربابش او را از آنجا ببرندرا ند
نگهبانان دروازه رداي سياه به تن داشتند و كاله خودهاشان شكلي عجيب داشت؛ كـاله خودهـاي   
بلند و گونه پوش هاي بلند چسبيده به صورت و باالي گونه پوش هـا بـال هـاي سـفيد مرغـان      

خودها با برق نقره مي درخشيد، چرا كـه آنهـا را از ميتريـل سـاخته      دريايي را نشانده بودند؛ اما
روي باالپوش هاي سياه درختي شكوفا بـه  . بودند، ميتريلي كه ميراث شكوه روزگاران گذشته بود

اين جامه ي متحد . رنگ سفيد برف در زير تاجي نقره اي و ستاره اي چند وجه گلدوزي شده بود
وارثان النديل بودند، و جز نگهبانان ارگ در مقابل ميـدان فـواره    الشكل كساني بود كه در خدمت

  .جايي كه درخت سفيد رسته بود، ديگر كسي در گوندور چنين جامه اي به تن نمي كرد
به نظر مي رسيد كه خبر آمدن آنها پيش از خودشان به آنجا رسيده است؛ و بالفاصله خـاموش و  

فواره اي . ف به سرعت طول حياط سنگ فرش را پيمودگندال. بدون سوال و جواب پذيرفته شدند
دل انگيز زير آفتاب صبحگاهي آنجا مشغول بازي بود، و چمن زاري به رنگ سبز روشن گرداگرد 
آن قرار داشت؛ اما در وسط، خميده بر روي حوض؛ درختي خشكيده ايستاده بـود و قطـره هـاي    

  .دوباره در آب زالل مي چكيد آب به طرز رقت بار از شاخه هاي بي بار و شكسته اش
فكر كرد كه جلـوه اي انـدهبار   . پي پين همچنان كه شتابان از پي گندالف مي رفت به آن نگاه كرد

دارد و تعجب كرد كه چرا گذاشته اند يك درخت خشكيده در چنين جايي كه از هـر چيـز ديگـر    
  .خوب مراقبت به عمل مي آمد، باقي بماند

  .ك درخت سفيدهفت ستاره و هفت سنگ و ي
ي تاالر بزرگ زيـر بـرج    و خود را در آستانه. سخناني را كه گندالف زير لب گفته بود، يادش آمد

درخشنده يافت؛ و از پس ساحر، دربان هاي بلند قامت و خاموش را پشت سـر گذاشـت و وارد   
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  .سايه هاي پرطنين و بي روح خانه ي سنگي شد
و همچنان كه مي رفتند گندالف آهسـته بـا پـي پـين      از راهرو دراز و خالي سنگ فرشي گذشتند

. حاال وقت وقاحت هاي هابيتي نيسـت ! مراقب حرف هايت باش ارباب پره گرين«. حرف مي زد
تور جنم اش متفاوت است، مغرور است و نكته سـنج، مـردي كـه     دنه. تئودن پيرمرد مهرباني است

در هر حال او بيشتر با . را شاه نمي خوانندتبار و قدرت او بسيار برجسته تر است، هر چند كه او 
تو حرف خواهد زد و بيشتر از تو پرس و جو خواهد كرد، زيرا تو از پسر او بـورومير گفتنـي هـا    

شايد بيش از اندازه؛ و شـايد بـه ايـن دليـل كـه آن دو      : بورومير را به شدت دوست داشت. داري
تن، فكر مي كند كه فهميـدن آنچـه دوسـت    اما زير پوشش اين دوست داش. شباهتي به هم نداشتند

بيش از آنچه الزم اسـت بـه او نگـو، و موضـوع     . دارد بفهمد، از تو بسيار آسان تر است تا از من
همچنـين چيـزي از   . خودم در موقع مقتضي به آن مي پـردازم . ماموريت فرودو را مسكوت بگذار

  ».آراگون نگو، مگر اين كه مجبور باشي
چرا نگويم؟ حرف زدن از استرايدر چه ايرادي دارد؟ قصـد داشـت كـه    « :فتپي پين نجوا كنان گ

  ».بيايد، مگر نه؟ و به هر حال خودش به همين زودي ها مي رسد
اما اگر بيايد، احتمال دارد آمدنش به نحوي باشـد كـه كسـي انتظـار     . شايد، شايد«: گندالف گفت

  ».است ما آمدنش را جار نزنيمدست كم بهتر . اين طور بهتر است. تور ندارد، حتي دنه
ببين ارباب پي پين وقت نداريم كه «. گندالف مقابل در بلندي كه از جنس فلزي صيقلي بود ايستاد

حاال تاريخ گوندور را به تو تعليم بدهيم، هر چند خوب بود اين چيزها را وقتي ياد مي گرفتي كه 
. مي گشتي و از مدرسه فرار مـي كـردي  هنوز داشتي توي بيشه هاي شاير دنبال النه ي پرنده ها 

اصالً عاقالنه نيست كه وقتي خبر مرگ وارث يك فرمـانرواي مقتـدر   ! مطابق دستور من رفتار كن
ايـن  . را به او مي دهي، زياد از آمدن كسي حرف بزني كه اگر بيايد ادعاي پادشاهي خواهـد كـرد  

  »كافي است؟
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  »پادشاهي؟«: پي پين متعجب گفت
اگر اين روزها با چشم و گوش بسته توي خـواب راه رفتـه اي، حـاال بيـدار     . لهب«: گندالف گفت

  .و در زد» !شو
تـاالر  . پي پين نگاهي به داخل تاالر بزرگ انداخت. اما نديدند كه كسي آن را باز كند. در باز شد

از پنجره هايي عميق در راهه هاي عريض دو سو در پس رديف ستون هاي بلنـدي كـه سـقف را    
سنگ مرمرهاي سياه يكپارچه تا سر ستون هـاي عظـيم بـاال مـي     . اشته بود، نور مي گرفتنگه د

رفت كه به اشكال عجيب و گوناگون جانورديس و برگ ديس حجاري شده بود؛ در ميـان سـايه   
هاي آن باال، تاق بندي عريض كه به رنگ طاليي كدر مي درخشيد، با توري كاري هاي مواج بـه  

هيچ آويز، يا هيچ پرده اي با نقوش روايـي، يـا هـيچ چيـز     . آميخته بود رنگ هاي مختلف در هم
بافته يا ساخته از چوب در آن تاالر دراز و باشكوه به چشم نمي خورد؛ اما در ميـان سـتون هـا    

  .جمع خاموشي از تمثال هاي بلند حجاري شده در سنگ سرد ديده مي شد
گونات افتاد و همچنـان كـه سرتاسـر راهـرو     هاي تراش خورده ي آر پين ناگهان به ياد صخره پي

در انتهاي تاالر روي شاه . از ديرباز مرده را از نظر مي گذراند، هراسي بر او مستولي شدپادشاهان 
نشيني با پله هاي بسيار، تختي بلند در زير چتري مرمرين به شكل خودي تاجدار قرار داده بودند؛ 

حجاري كرده و روي آن دانه هاي جواهر نشانده  در پس تخت نقش درختي شكوفا را روي ديوار
پاي شاهنشين، روي پايين ترين پله كه عريض و عميق بود يك كرسي . اما تخت خالي بود. بودند

سنگي سياه و بي آرايه قرار داشت، و روي آن پيرمردي نشسته و به دامان جامـه ي خـود خيـره    
با متانت تـاالر  . باال را نگاه نكرد. رفته بوددر دستش عصايي سفيد با دسته اي زرين گ. مانده بود

  .آنگاه گندالف سخن گفت. بلند را پيمودند و در فاصله ي سه قدمي عسليِ زير پاي او ايستادند
من در اين زمانـه ي تاريـك   ! درود بر فرمانروا و كارگزار ميناس تي ريت، دنه تور پسر اكتليون«

  ».رده امبراي مشاوره آمده ام و خبرهايي با خود آو
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پي پين چهره ي پرصالبت او را ديد چهره اي با استخوان بندي . آنگاه پيرمرد نگاهش را باال آورد
شكوهمند و پوست عاج مانند و بيني عقابي بلند در ميان دو چشم تيره گود افتـاده؛ و ايـن چهـره    

تي كـه زمانـه ي   به راسـ «: پيرمرد گفت. چندان بورومير را در ذهن او تداعي نكرد كه آراگورن را
اما اگر چه تمامي نشـانه  . تاريكي است، و ميتراندير، عادت تو اين است كه در چنين مواقعي بيايي

ها گواهي مي دهد كه تقدير گوندور نزديك است، اكنون آن ظلمت در نظر من بي اهميت تر است 
كه مـرگ پسـرم را    به من گفته اند كه تو يكي از كساني را. از ظلمتي كه گريبانگير خود من است

  »اين هموست؟. ديده، با خود آورده اي
ديگري همراه تئودن اهل روهان است و ممكن است پس . يكي از دو تن. هموست«: گندالف گفت
همان طور كه شاهدي هافلينگ هستند، با اين حال اين هماني نيست كه پيشگويي ها . از اين بيايد

  ».از او خبر داده اند
با اين حال هافلينگ است، و من كمتر تاب تحمل شنيدن اين نـام را دارم،  « :دنه تور عبوس گفت

چرا كه آن سخنان نفرين شده براي به دردسر انـداختن مشـاوران مـا نـازل شـده و پسـرم را در       
ما اكنون سخت به ! بورومير عزيزم. ماموريتي ديوانه وار از من جدا كرد و به سوي مرگ پيش برد

  ».ير بايد به جاي او مي رفتفارام. تو نياز داريم
بـورومير  ! حال داغـداري، پـا از جـاده ي انصـاف بيـرون منـه      . فارامير مي رفت«: گندالف گفت

ماموريت خود را بر عهده گرفت و تاب تحمل ايـن را نداشـت كـه كسـي ديگـر عهـده دار ايـن        
كـرد بـه   او مردي خوگرفته به تحكم و رياست بود، و كسي كه هر چه هوس مـي  . ماموريت شود

اما تو . اي با خلق و خوي او آشنا شدم من مدتي دراز با او همسفر بودم و تا اندازه. آورد دست مي
  »خبر آن پيش از آمدن ما به تو رسيده است؟. از مرگ او سخن مي گويي

و عصايش را زمـين گذاشـت و از روي   » .اين چيزي است كه به من رسيده است« : دنه تور گفت
با هر يك از دستهايش يـك نيمـه ي شـاخي    . برداشت كه به آن خيره شده بوددامانش چيزي را 
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  .شاخ نره گاوي وحشي و نقره اندود: عظيم را كه از وسط شكسته بود، باال آورد
  »!اين شاخي است كه بورومير هميشه با خود داشت«: پي پين فرياد زد

زماني آن را بر ميداشتم، و نيز تمامي من نيز به نوبه ي خود . به راستي چنين است«: دنه تور گفت
پسران ارشد خاندان ما از گذشته ي دور، از سال هاي فراموش شده پيش از فتـور پادشـاهان، از   

را در دشت هاي دوردسـت رون شـكار    19ي وحشي آراو پدر مارديل رمه 18زماني كه وورونديل
شنيدم، و رودخانـه تكـه    صداي نفير ضعيف اش را سيزده روز پيش از طرف مرزهاي شمالي. كرد

مكثي كـرد و سـكوتي سـنگين    » .نفير آن ديگر هيچ گاه شنيده نخواهد شد: هاي آن را برايم آورد
تو در ايـن مـورد چـه مـي گـويي      «.ناگهان نگاه بدبينانه اش را متوجه پي پين كرد. حكمفرما شد
  »هافلينگ؟

بله، وقتـي در شـاخ   . ن طور باشدسيزده، سيزده روز، بله فكر مي كنم همي«: پي پين با لكنت گفت
  ».فقط اورك هاي بيشتري آمدند. اما هيچ كمكي نرسيد. دميد، كنار او ايستاده بودم

تو آنجا بودي؟ بيشتر بـرايم  «.پين نگاه كرد ي پي و با دقت به چهره» پس اين طور،«: تور گفت دنه
نين نيرومند بود، و آيا ي چچرا كمك نرسيد؟ و تو چگونه گريختي، و او نتوانست، او كه مرد! بگو

  »فقط اورك ها در مقابلش بودند؟
نيرومند ترين مردان ممكن است با يك تير «: گفت. پي پين سرخ شد و ترس اش را فراموش كرد

وقتـي آخـرين بـار او را ديـدم كنـار      . كشته شود، اما تيرهاي بسياري تن بورومير را شكافته بود
آن وقت من از هوش رفتم و . سياه داشت از پهلو بيرون كشيددرختي افتاد و چوبه تيري را كه پر 

اما با افتخار از خاطراه ي او ياد مـي  . ديگر او را نديدم، و بيش از اين چيزي نمي دانم. اسير شدم
نوع من مريادوك، و من كـه در   در راه نجات ما كشته شد، نجات هم. كنم، چرا كه خيلي متهور بود

اي تاريكي كمين خورده بوديم؛ و اگر او از پا افتاد و شكست خـورد،  نروبيشه ها از سپاهيان فرما

                                                            
١٨ Vorondil 
١٩ Araw 
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  ».قدرداني من از او ذره اي كمتر از پيش نيست
آنگه پي پين چشم به چشم پيرمرد دوخت، چرا كه آزردگي از تحقير و سوءظن صـداي آن مـرد،   

كه فرمانرواي  عجيب نيست«. موجب شده بود كه غرور به طرزي عجيب در اندرون او سر بردارد
بزرگ آدم ها تصور كند كه چندان خدمتي از دست يـك هابيـت، هـافلينگي از شـاير در شـمال      

پي پين شـنل  » ساخته نيست؛ ولي با اين كه قابلي ندارد در مقابل دين خودم، آن را تقديم مي كنم
ـ   ه تـور  خاكستري اش را كنار زد و شمشير كوچكش را از نيام بيرون كشيد و آن را پيش پـاي دن

  .گذاشت
ي پيرمرد گذشت؛ با اين  لبخندي رنگ پريده، مثل پرتو خورشيد سرد عصر زمستان از روي چهره

  » !سالح را به من بده«: گفت. حال سرش را خم كرد و تكه هاي شكسته ي شاخ را كنار گذاشت
ه است؟ بـار  اين از كجا آمد«: دنه تور گفت. پي پين آن را برداشت و قبضه اش را به او تسليم كرد

مطمئناً اين تيغي است كه خويشاوندان شمالي خـود مـا در   . سال هاي سال بر آن سنگيني مي كند
  »ي دور ساخته اند؟ گذشته

امـا  . اين تيغ از پشته هايي سه دست آمده كه در مرزهاي سرزمين مـن قـرار دارد  «: پي پين گفت
يل خود بيش از ايـن از آنهـا نخـواهم    اكنون فقط موجوداتي پليد در آنجا ساكن هستند، و من به م

  ».گفت
چنان كه مي بينم داستان هاي عجيب گرد تو بافته شده است و اين موضـوع يـك   «: دنه تور گفت

پيشـنهاد  . را بفريبـد  -يـا هافلينـگ    -بار ديگر نشان مي دهـد كـه ظـاهر ممكـن اسـت آدمـي      
گويي هـر   با نزاكت سخن مي نيزاي؛ و  زيرا تو با كالم مرعوب نشده. خدمتگذاري ات را مي پذيرم

و ما در روزهـايي كـه از راه مـي    . ها ممكن است عجيب بنمايد چند كه لحن آن در نزد ما جنوبي
اكنون در برابر من سـوگند  . رسد، نيازمند تمام مردم با نزاكت اعم از بزرگ و كوچك خواهيم بود

  »!ياد كن
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  ».از پس فرمانروا تكرار كن قبضه را بگير و اگر عزم جزم كرده اي،«: گندالف گفت
  ».بله مصمم هستم«: پي پين گفت

پيرمرد شمشير را روي دامانش قرار داد و پي پين دستش را روي قبضه گذاشت و آهسـته از پـي   
  :دنه تور گفت

اينك سوگند مي خورم در سخن گفتن و خاموشي گزيدن، انجام وظيفه و اطاعت كردن، هنگـام  «
نياز و فراواني، در صلح و جنگ، در زيستن و مردن، از اين ساعت، از ي  آمدن و رفتن، در هنگامه

اين پس وفادار و خدمت گذار گوندور و نيز فرمانروا و كارگزار قلمـرو آن باشـم، تـا آنگـاه كـه      
چنين مـي گـويم مـن، پـره     . فرمانروايم مرا آزاد كند، يا مرگ مرا دريابد، يا جهان به فرجام رسد

  ».شاير هافلينگ هاگرين پسر پاالدين اهل 
تور پسر اكتليون، فرمانرواي گوندور، كارگزار شاهان برين اين سخنان را شـنيدم، و آن   و من دنه«

وفاداري : را از ياد نخواهم برد، و از دادن پاداش در برابر آنچه به من داده اند، كوتاهي نخواهم كرد
آنگاه پي پين شمشيرش را باز ستاند » .تقامعاشقانه و متهورانه را با افتخار، و سوگند شكني را با ان

  .و آن را در نيامش فرو برد
داستانت را بـي كـم و   ! سخن بگو و خاموش مباش: و اكنون نخستين فرمانم به تو«: دنه تور گفت

كاست برايم بازگو، و مراقب باش كه تا حد ممكن همه چيز را در مورد بـورومير، پسـرم بـه يـاد     
همچنان كه سخن مي گفت زنگ نقره ي كوچكي را كه نزديك » !وع كناكنون بنشين و شر. آوري

آنگاه پي پين ديد كـه  . عسلي او قرار داشت، به صدا در آورد و خدمتكاران بي درنگ پيش آمدند
اي هاي دوسوي در ايستاده بوده اند و او و گندالف هنگام ورود آنـان را   خدمتكاران در جا پيكره

  .نديده اند
براي ميهمانان شراب و خوراك و صندلي بياوريد و مراقب باشيد كه تا يك ساعت «: تور گفت دنه

  ».ديگر هيچ كس اسباب زحمت ما نشود

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

تمام وقت فراغتم همين است، زيراچيزهاي بسياري هست كـه بايـد بـه    «: خطاب به گندالف گفت
ن حال در نظـر مـن   اشتغاالتي هست كه ممكن است بسيار پر اهميت بنمايد، اما با اي. آنها بپردازم

  » .اما شايد در پايان روز بتوانيم با هم سخن بگوييم . چندان فوري و فوتي نيست
زيرا من از ايزنگارد تا به اينجا يكصد . اميدوار باشيم كه اين امر زودتر ميسر گردد«: گندالف گفت

برايـت   و پنجاه فرسنگ را به سرعت باد نتاخته ام كه جنگجويي كوچك هـر چنـد بـا نزاكـت را    
دهي كه تئودن در كارزاري بزرگ پيروز شـده و ايزنگـارد    و آيا به اين موضوع بهايي نمي. بياورم

  » سقوط كرده است و اين كه من چوبدست سارومان را شكسته ام؟
اما از پيش براي مقابله با تهديد شرق در حال شور بوديم، . اين ها همه در نزد من با ارزش است«

چشمان سياهش را به طرف گندالف چرخاند و پي » .كافي از اين وقايع مطلعم و هم اكنون به قدر
پين اينك متوجه شباهت بين آن دو شد و تنش ميان اين دو را احساس كرد، تو گـويي رشـته ي   
آتش نهان سوزي را مي ديد كه  از چشمي به چشم ديگر كشيده شده بود و ممكن بود به يكبـاره  

  . شعله ور شود
مانست، شاه وار و زيبا و نيرومنـد؛ و نيـز    تور بيشتر از گندالف به ساحري بزرگ مي نهبه راستي د

پين با حسي غير از حس باصره دريافت كـه گنـدالف صـاحب قـدرتي عظـيم تـر و        اما پي. پيرتر
بـا خـود   . و پيرتر بود، بسيار پيرتر. حكمتي ژرف تر و اقتداري است كه در پس حجاب قرار دارد

. وقت بـه آن فكـر نكـرده    و بعد فكر كرد كه چقدر عجيب است كه هيچ» ر پيرتر؟چقد«: انديشيد
چوب ريش چيزهايي درباره ي ساحرها گفته بود، اما حتي آن وقت هم به گندالف به چشم يـك  

گندالف چه بود؟ در كدام زمان و مكان دوري پا به اين جهـان گذاشـته و   . ساحره نگاه نكرده بود
را ترك كند؟ سپس افكارش گسيخت و ديد كه دنه تـور و گنـدالف هنـوز    چه هنگام قرار بود آن 
  .اما دنه تور بود كه نخست نگاه برگرفت. چشم در چشم هم دارند

آري، اگرچه سنگ ها كم شده اند، مي گويند كه هنوز فرمانروايان گوندور چشمان تيزتري «: گفت
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  »!اما اكنون بنشين .از مردمان پست دارند، و پيام هاي زيادي به آنان مي رسد
آنگاه مردان با يك صندلي و يك چارپايه ي كوتاه وارد شدند و يكي از آنان با خود سـيني آورد  

پين نشسـت، امـا نمـي     پي. اي و چند جام و مقداري كيك سفيد گذاشته بودند كه در آن تنگي نقره
ط خياالتي شده بود كـه  نمي دانست راست بود، يا فق. توانست نگاهش را از فرمانرواي پير برگيرد

  ، برق ناگهاني چشمانش به چهره ي پي پين افتاد؟وقتي دنه تور از سنگ حرف زد
زيرا . حال داستانت را بگو بنده ي جان نثار من«: دنه تور نيمي با مهرباني و نيمي با تمسخر گفت

  ».سخنان كسي كه پسرم با او اين چنين دوست بوده به راستي مغتنم است
گاه آن ساعت را فراموش نكرد، ساعتي را كه در تاالر بزرگ زير نگاه نافذ فرمانرواي  هيچپين  پي

گوندور نشسته بود و وقت و بي وقت ضربت سواالت زيركانه او را تحمل مي كرد، و در اين ضمن 
بـه  ( مدام حواسش متوجه گندالف بود كه در كنارش نشسته بود و نگاه مي كرد و گوش مي داد، و

خيال نمي كنم ساعت از «: فكر كرد. خشم و ناشكيبايي فزاينده اش را مهار مي كرد) ينگمان پي پ
  ».ولي االن مي توانم سه بار متوالي صبحانه بخورم. نه و نيم گذشته باشد

جناب ميتراندير را به اقامت گاهي كه براي او آماده شده راهنمايي كنيد، و همـراه  «: دنه تور گفت
اما با خبـر باشـيد كـه از او سـوگند     . ورت تمايل فعالً با او يك جا منزل كندر صتواند د او نيز مي

خدمت گزاري ستانده ام، و او را پره گين پسر پاالدين خواهيم ناميد و اسامي شب كهين را بـه او  
به فرماندهان پيغام برسانيد كه مي توانند به محض آن كه زنگ ساعت سـوم بـه   . خواهيم آموخت
  ».ا منتظر باشندصدا درآمد، اينج

هيچ كـس، در هـيچ زمـان    . و شما جناب ميتراندير عزيز، هرگاه كه اراده كرديد مي توانيد بياييد«
بگـذار  . مانع از آمدن شما نزد من نخواهد شد، مگر آن سـاعات مختصـري كـه درخـواب هسـتم     

  »!خشمت بر بالهت مردي پير فروكش كند، و آنگاه براي تسالي من بازگرد
بالهت؟ نه، سرورم عقل هنگامي در شما رو به نقصـان خواهـد گـذارد كـه مـرده      « :گندالف گفت
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شما حتي اندوه را نيز همچون ردا به كار مي گيريد، تصور مي كنيد كه من مقصود شما را از . باشيد
فهمم، پرس و جوي يك ساعته از كسـي كـه كمتـرين اطالعـات را دارد، در      اين پرس و جو نمي

  »ر نشسته ام؟كناحالي كه من اين 
غـرور بالهتـي اسـت كـه يـاري و      . اگرمقصودم را ميفهمي، پس خرسند باش«: دنه تورپاسخ داد

مشاوره را در هنگام نياز خوار مي شمارد؛ اما تو چنين هبه هايي را مطابق مقاصد خودت ارزانـي  
دمان قرار با اين حال فرمانرواي گوندور نبايد وسيله اغراض هر چند شايسته ي ديگر مر. ميداري
و هيچ مقصودي براي او در جهاني كه هم اكنون پا برجاست مهم تـر از مصـاحبت گونـدرو    . گيرد

نيست؛ و حكمراني گوندور بر عهده من است جناب ميتراندير و نه كس ديگـر، مگـر اينكـه شـاه     
  ».دوباره برگردد
ي تو اين اسـت   يفهمگر اين كه شاه دوباره برگردد؟ خوب جناب كارگزارعزيز، وظ«: گندالف گفت

كه دست كم نوعي پادشاهي را هنوز در مقابل واقعه اي كه ظـاهرا معـدود افـرادي در انتظـار آن     
امـا  . در راه انجام اين وظيفه، از هر كمكي كه لب تر كني برخوردار خواهي شد. هستند، حفظ كني
ديگـر، بـزرگ يـا     جـاي حكمراني بر قلمروها كار من نيست، نه گوندور، نـه  : اين نكته را بگويم

كوچك، اما هر چيز ارزشمندي را كه خطـر تهديـدش كنـد، ماننـد ايـن جهـاني كـه هـم اكنـون          
به سهم خودم حتي چنان كه گوندور نابود شود، اگر چيزي . پابرجاست، موجب دلواپسي من است

ميـوه و   از اين شب جان سالم به در برد كه بتواند در روزگار آينده بار ديگر به زيبايي رشد كند و
نمـي  . چرا كـه مـن نيـز كـارگزار هسـتم     . گل بدهد، در انجام وظيفه ام به كلي شكست نخورده ام

و با گفتن اين حرف چرخيد و به همراه پي پين كه در كنارش مي دويد، شلنگ انداز از » دانستي؟
  .تاالر بيرون رفت

راهنما . اي با او صحبت كردهمچنان كه مي رفتند، گندالف نه نگاهي به پي پين انداخت و نه كلمه 
آن دو را به بيرون از درهاي تاالر و سپس به خياباني محصور در ميان عمارت هاي بلند سـنگي،  
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پس از چند پيچ سرانجام به خانه اي رسيدند كـه نزديـك   . در آن سوي ميدان فواره راهنمايي كرد
ـ  درون . رده بـود، قـرار داشـت   ديوار ارگ در شمال، نه چندان دور از يالي كه تپه به كوه متصل ك

عمارت، باالي پلكاني عريض و حجاري شده در طبقه ي اول باالتر از سطح خيابان، آن دو را به 
. اتاقي زيبا و پر نور و دلباز، با آويزهاي تزئيني طال كه جلوه اي مات و ساده داشت راهنمايي كرد

دو صندلي و يك نيمكت چيزي در  ك وي اندكي در آن چيده بودند و جز ميزي كوچ اسباب اثاثيه
اما در دو سو، شاه نشيني با پرده هاي كشـيده قـرار داشـت، و داخـل آن     . آن به چشم نمي خورد

. تختخواب هايي كه بستري مناسب بر روي آن گسترده بودند، با ظرفها و لگن هايي براي شستشو
هنوز پيچيده در كفن مه، به  اتاق سه پنجره اي باريك و بلند داشت كه از روي خم بزرگ آندوين،

پي پين مجبور بود از نيمكت باال برود تا بتوانـد  . امين مويل و رائوروس در آن دورها مشرف بود
  .ي سنگي گود پنجره، بيرون را نگاه كند از تاقچه

از دستم عصباني هستي گندالف؟ هر چه از «: گفتوقتي راهنما بيرون رفت و در را بست، پي پين 
  ».، كردمدستم برآمد

و آمد كنار پي پين ايستاد و دسـتش را  » !همين طور است مسلماً«: گندالف ناگهان خنديد و گفت
پين انـدكي متعجـب از زيـر چشـم بـه       پي. ي او گذاشت و از پنجره به بيرون خيره شد روي شانه

 الفي گند اي كه نزديك صورت خودش قرار داشت، نگاهي انداخت، چرا كه از صداي خنده چهره
ي ساحر فقط خطوطي حاكي از نگراني و اندوه  با اين حال ابتدا در چهره. شادي و نشاط مي باريد

را ديد؛ هر چند وقتي با دقت بيشتري نگاه كرد، پي برد كه در زير همه ي اينها نوعي شادي عظيم 
  .دنوعي چشمه ي شادماني كه اگر فوران مي كرد، مي توانست عالمي را بخندان: وجود دارد
مسلم است هرچه از دستت بر مي آمد كـردي؛ و اميـدوارم كـه بـه ايـن زودي هـا       «: ساحر گفت

با ايـن حـال فرمـانرواي گونـدور خيلـي      . خودت را بين دو پيرمرد مهيب مثل اين در تنگنا نبيني
نتوانسـتي ايـن   . پين كه تو حتي تصورش را نمـي تـواني بكنـي    چيزها از حرف هاي تو فهميد پي
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ي بورومير نبوده، و يك فـرد واال   ان كني كه راهنمايي گروه از موريا به بعد به عهدهپنهواقعيت را 
. مقام در بين شما بوده كه داشته به ميناس تي ريت مي آمده؛ و اين كه او شمشير معروفـي داشـته  

آدم ها در گوندور زياد به داستان هاي قديمي فكر مي كنند؛ و دنه تـور از زمـان رفـتن بـورومير     
  .ي بالي جان ايزبلدور تامل كرده است زياد درباره ي شعر و كلمه خيلي

او مثل آدم هاي ديگر اين زمانه نيست، و تبار او پشت در پشت به هر كجا كه برسد، به نحوي از «
هايش جريان دارد؛ همين طـور هـم در رگ هـاي پسـر      انحاء خون وسترنس نسبتاً اصيل در رگ

اگـر اراده  . او دور انديش اسـت . ه بيش تر ازهمه دوستش داشتر كديگرش فارامير، و نه بورومي
اش را معطوف چيزي بكند، مي تواند تا حد زيادي به چيزهايي كه در ذهن آدم مي گـذرد، حتـي   

فريفتن او كار دشواري است و امتحان كـردن آن  . كساني كه دور از اينجا زندگي مي كنند، پي ببرد
  . خطرناك است

نمـي دانـم چـه چيـزي     . چون سوگند خورده اي كه درخدمت او باشي! ته باشاين را به ياد داش«
نخواسـتم  . اما در خور تحسـين بـود  . باعث شد به سرت بزند يا به دلت بيافتد كه اين كار را بكني

. مانع از كارت شوم، چون شايسته نيست كه با پندي دلسرد كننده مانع از كاري بزرگوارانـه شـوي  
و دسـت كـم االن   . همين طور هم به قول معروف او را بر سر خلـق آورد كار تو بر دلش نشست، 

البته وقتي كه در حـال انجـام وظيفـه     -آزادي كه در ميناس تي ريت هر جا كه ميلت كشيد بروي
هنـوز  . اما جنبه ي ديگر قضيه اين است كه تو زير فرمان اويي؛ و او فرامـوش نمـي كنـد   . نيستي

  »!محتاط باش
از طرفي فردا و در طي روزهـاي  . خوب، چو فردا شود فكر فردا كنيم«. شيدسكوت كرد و آهي ك

و من در اين مـورد كـار ديگـري از    . متعدد آتي وضع يقيناً بدتر از آني خواهد بود كه امروز است
يكي از مهره هايي كه خيلي . صفحه شطرنج چيده شده و مهره ها حركت مي كنند. آيد  دستم بر نمي

فكر نمي كنم كه توي شهر باشد؛ ولي فرصت . فارامير است، وارث فعلي دنه تورنم مايلم پيداش ك
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جنابان و تا مي  بايد بروم به اين شوراي عالي. بايد بروم پي پين. نداشتم كه سر و گوشي آب بدهم
اما االن حركت با دشمن است، و او در صدد است كه به طور جـدي بـازي   . توانم خبرها را بشنوم

ي هر كس ديگر شاهد ايـن   ها به اندازه و خيلي محتمل است كه پياده. ا شروع بكندتمام عيارش ر
  »!تيغ ات را تيز كن. بازي باشند، پره گين پسر پاالدين، سرباز گوندور

وقتي ميروي بيرون لطفي . من عجله دارم پي پين«: گفت. گندالف به سوي در رفت و آنجا چرخيد
بـرو و  . تراحت كني، به شـرط ايـن كـه زيـاد خسـته نباشـي      حتي قبل از اين كه اس. در حقم بكن

اين مردم با چهارپايان مهربان اند، چـون،  . شدوفكس را پيدا كن و ببين چطور به او منزل داده اند
  ».آدم هاي خوب و خردمندي هستند، اما در مقايسه بعضي ها در كار اسبان چندان خبره نيستند

و به محض آن كه چنين كرد، طنين خوش آيند و واضح  گندالف اين حرف را گفت و بيرون رفت؛
سه بار نواخت و صداي دلنشين آن در هوا طنين . ناقوس از يكي از برج هاي ارگ به گوش رسيد

  .ساعت سوم بود پس از طلوع خورشيد: انداخت و از زدن بازماند
و آن طـرف   پي پين پس از چند لحظه به سوي در رفت و از پلكان پايين آمـد و بـه ايـن طـرف    

خورشيد اكنون گرم و روشن مي درخشيد و برج ها و ساختمان هاي بلند، . خيابان نگاهي انداخت
آن باال در آسمان آبـي، كـوه مينـدولوين    . سايه هاي دراز و واضحي به طرف غرب انداخته بودند

ول رفت مردان مسلح در گذرگاه هاي شهر مشغ. كاله خود سفيد و شنل برفي اش را برافراشته بود
  .و آمد بودند و تو گويي با ضربه ي ساعت براي تعويض پست و بر سر ماموريت مي رفتند

درسـت  . ما توي شاير به اين موقع روزمي گويم سـاعت نُـه  «: پين با صداي بلند به خود گفت پي
و چقدر دلـم هـوس صـبحانه    . ي قشنگ كنار پنجره هاي باز زير آفتاب بهاري موقع يك صبحانه

ن مردم اصالً صبحانه مي خورند، يا خورده اند و تمام كرده اند؟ حاال كي ناهار مي خورند اي !كرده
  »و كجا؟

درست در همين لحظه متوجه مردي با جامه هاي سياه و سفيد شد كـه از خيابـان باريـك وسـط     
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پي پين احساس تنهاي كرد و تصميم گرفت وقتي مـرد از كنـارش مـي    . ارگ به طرف او مي آمد
  .مرد مستقيم به طرف او آمد. صحبت را با او باز كند، ولي نيازي به اين كار نبود گذرد سر

تو پره گرين هافلينگ هستي؟ به من گفتند تو سوگند ياد كرده اي كه در خدمت فرمانروا و «: گفت
  .و دستش را به طرف پي پين دراز كرد و پي پين با اودست داد»!خوش آمدي. شهر باشي

امروز صبح ماموريتي نداشتم و مرا فرستادند تا اسم شب هـا  . است 20سر بارانورنام من برگوند پ«
را به توياد بدهم و بعضي از چيزهاي زيادي را كه بي ترديد دلت مي خواهد بداني، برايت تعريـف  

چون ما قبالً در سرزمين هافلينـگ  . ي تو ياد مي گيرم من هم به سهم خودم چيزهايي درباره. كنم
، و با اين كه خبرهاي از شما به گوشمان خورده بود، قصه هاي ما زياد از شما حرفي نديده بوديم
  »خوب مي شناسيش؟. به عالوه تو دوست ميتراندير هستي. نمي زنند

خوب، به قول معروف در تمام طول زندگي كوتاهم با او آشنا بوده ام؛ و اين اواخـر  «: پين گفت پي
ا چيزهاي زيادي توي آن كتاب براي خوانـدن هسـت، و مـن    ام. مدت زيادي با او همسفر شده ام

با اين حال شايد مـن هـم بـه    . نمي توانم ادعا بكنم كه بيش تر از يكي دو صفحه از آن را ديده ام
فكر مي كنم آراگـورن تنهـا فـرد    . اندازه ي بقيه، البته به استثناي يك عده معدود، او را مي شناسم

  » .ي شناختگروه ما بود كه واقعاً او را م
  »آراگورن؟ او ديگر كيست؟«: برگوند گفت

  ».فكر مي كنم االن در روهان است. آه، مردي بود كه با ما همسفر بود«: پي پين با لكنت گفت
خيلي چيزها هم هست كه بايد از تـو دربـاره ي آن سـرزمين    . مي شنوم كه در روهان  بوده اي«

ولـي داشـتم   . تر به مردمان آن سـرزمين بسـته ايـم    بپرسم؛ چون ما اميد اندكي را كه داريم، بيش
ميـل داري  . ماموريتم را فراموش مي كردم، و آن اين بود كه همه ي سوال هاي تورا جواب بـدهم 

  »چه چيزي را بداني ارباب پره گرين؟

                                                            
٢٠ Beregond son of Baranor 
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اوم، خوب، اگر جسارت نباشد، يك سوال حاد را كه فعالً ذهـنم را مشـغول كـرده    «: پي پين گفت
اين كه خوب، صبحانه و بقيه قضايا را چكار مي كنيد؟ منظورم اين كه به قول معروف  بپرسم، و آن

وقت صرف غذا كي است، و اگر تاالر غذاخوري داريد، جايش كجاست؟ نوشگاه چه طـور؟ مـن   
حواسم بود، ولي همين طور كه داشتيم سواره مي آمديم، نوشگاهي نديدم، امـا بـه ايـن اميـد سـر      

  ».هاي فرزانه و مؤدب رسيديم، يك جرعه آبجو گيرم بيايد ي آدم خانه پاماندم كه وقتي به
مي گويند مرداني كه بيـرون  . با يك كهنه سرباز طرفم« : گفت. برگوند جدي نگاهي به او انداخت

از خانه مي جنگند، هميشه اميدوارانه، چشم به راه خوراكي ها و نوشيدني هاي بعدي هستند، هـر  
  »پس امروز تا به حال چيزي نخورده اي؟. رده اي نيستمچند من خود آدم سفر ك

خوب، بله اگر بخواهيم رعايت نزاكت را بكـنم، بايـد بگـويم كـه خـورده ام؟ بـه       «: پي پين گفت
مرحمت فرمانروايتان، اما نه بيشتر از يك فنجان شراب و يكي، دوتا كيك سـفيد؛ امـا عـوض آن    

  ».كاري كه موجب گرسنگي مي شود يك ساعت با پرسش هايش زير منگنه قرارم داد،
ما مثلي داريم كه مي گويد مردان كوچك بر سر ميز ممكن است از پس كارهـاي  «. برگوند خنديد
. ولي روزه گشادن تو هم مثل باقي افراد ارگ بوده است، فقط بـا تشـريفات بيشـتر   . بزرگ برآيند

ما پيش از طلـوع  . سر مي برداينجا دژ نظامي است و برج نگهباني و اكنون در وضيعت جنگي به 
. رويـم  خوريم و با شروع ساعت كار بر سر خدمت مـي  سپيده دم لقمه اي ميخيزيم و  آفتاب برمي

آنها كه وظيفـه شـان خطيـر    «. با ديدن نگراني در چهره ي پي پين دوباره خنديد» !اما نوميد مشو
هر يا پس از آن، چنـان كـه   بعد سر ظ. است در نيمه ي صبح چيزكي مي خورند تا تجديد قوا كنند

خوريم؛ و افراد براي صرف غذاي روز گرد مي آيند، و اين خوشـي،   دهد، طعامي ميوظيفه اجازه 
  .گاه ممكن است نزديك غروب خورشيد دست بدهد

رويم و براي خودمان كمي خوردني و آشا ميدني تـدارك   نخست كمي قدم مي زنيم و بعد مي! بيا«
  ».كنيم نوشم، و صبح زيبا را سير مي خوريم و ميبينيم و روي بارو مي  مي
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از آنجا كه مالحضـه ام را مـي كنيـد حـرص يـا      ! يك لحضه صبر كن«: پي پين سرخ شد و گفت
گنـدالف، همـان كـه شـما بـه او مـي گوييـد        . گرسنگي، باعث شد كه موضوعي را فراموش بكنم

سن بي نظير روهان و آن طور به شدوفكس، تو –ميتراندير از من خواست كه سري به اسبش بزنم 
كه به من گفته اند چشم و چراغ پادشاه، هر چند پادشاه آن را در قبال خـدمات ميترانـدير بـه او    

فكر مي كنم ارباب جديدش حيوان را از خيلي از آدم ها بيش تـر دوسـت دارد، و اگـر    . بخشيده
كنيد اگر ممكن است بـا لطـف و   شهر شما به رضايت خاطر او بها مي دهد، با احترام تمام با او تا 

  ».مرحمتي بيشتر از آنچه با اين هابيت تا كرده ايد
  »                                                                             هابيت؟«: برگوند گفت
  ».ي است كه ما به خودمان داده ايماين اسم«: پي پين گفت
هاي عجيـب هـيچ    گويم لهجه را آموختيم، چرا كه اكنون مي چه خوب است كه اين«: برگوند گفت

تو بايد مرا با اين اسب ! بيا برويم. منافاتي با گفتار زيبا ندارد، و هابيت ها مردماني خوش بيان اند
ام، و ما در اين شهر سنگي به ندرت آنها را مـي بينـيم؛ زيـرا     نيك آشنا كني، من عاشق چهارپايان

! اما بيم به دل راه مده. ه اندوهستاني آمده اند و بيش از آن ساكن ايتيلين بودمردم ما از دره هاي ك
»                                .مالقات ما بايد كوتاه باشد و به اقتضاي ادب، و آنگاه به خوراك خانه خواهيم رفت 

در . كس را خـوب منـزل داده و موجبـات آسـايش اش را فـراهم آورده انـد      معلوم شد كه شدوف
ششمين دايره ي بيرون از ديوارهاي ارگ، چند اصطبل تميز بود كه معدود اسـب هـاي تيـزرو را    
آنجا نگه مي داشتند و نزديك منزلگاه چاپاران فرمانروا قرار داشت؛ قاصدان هميشه آمـاده بودنـد   

اما اكنون همه ي اسب ها بيرون در . تور، يا فرماندهان كل، راهي شوندكه با فرامين اضطراري دنه 
  .                                                                             سفر بودند

 :پـين گفـت   پـي  شدوفكس به محض ورود پي پين به اصطبل شيهه كشيد ، و سرش را برگرداند و
مشغله زياد دارد، اما سالم فرستاد و من آمـده  . ست هرچه زودتر بيايدگندالف قرار ا! صبح بخير«
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راه است يا نه؛ اميدوارم بعد از آن همه كـار و زحمـت طـوالني، خـوب      ام ببينم كه اوضاعت روبه
  »                                                             .استراحت بكني

اما اجازه داد كه برگوند آرام دسـت بـر سـرش    . زمين كوبيدشدوفكس سرش را باال انداخت و پا 
  .                                                           بكشد و پهلوهاي عظيم او را نوازش كند

انگار بي قرار است كه در مسابقه شركت كند، نه اين كـه تـازه از گـرد راه رسـيده     «: برگوند گفت
»                            .زين و برگش كجاست؟ بايد با شكوه و زيبا باشد! مغرور استچقدر خوش بنيه و . باشد

و او هـم هـيچ   . هيچ زين و برگي در حد اينكه اليق او باشد پرشكوه و زيبا نيسـت : پي پين گفت
اگر دلش بخواهد به تو سواري بدهد، سواري مي دهد؛ و اگر نـه، كـه بـا    . نداردكدام از اين ها را 

»                    .نبرد نزديك است. شكيبا باش! الوداع شدوفكس. زدن لگام و تازيانه و شالق رام شدني نيست
اال آورد و شيهه كشيد، چنان كه اصطبل به لرزه آمـد، و آن دو گـوش هـاي    شدوفكس سرش را ب

آنگاه با ديدن اين كه آخور را به نحو احسن از علوفه اكنـده انـد، آنجـا را تـرك     . خود را گرفتند
  .                                                                                              گفتند

و پي پين را بار ديگر به سوي ارگ و از آنجا به طرف دري » .اين هم از اصطبل ما«: گوند گفتبر
از طريق پلكاني بلند و خنك وارد معبر عريض شـدند  . در جناح شمالي برج بزرگ راه نمايي كرد

دريچه هايي در ديوار دوسو قرار داشت، و يكـي از  . كه روشنايي آن با چراغ هايي تامين مي شد
  .                                                         يچه ها گشوده بوددر

از » !21درود، تـارگون . ي گروه نگهبـاني ماسـت   اين جا انبار آذوقه و خوراك خانه«:برگوند گفت
مي دانم هنوز زود است، اما اينجا تازه واردي هست كه فرمـانروا او را  «. ميان دريچه صدايش زد

مسافت دور و درازي را با كمربند تنگ تا بدين جـا تاختـه، و امـروز    . به خدمت خويش گماشته
                     »      .از چيز هايي كه داري به ما بده. صبح سخت مشغول كوشش و تالش بوده، وگرسنه است

                                                            
٢١ Targon 
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آخرين بقاياي سيب هاي انباره زمستاني، چروكيده، امـا سـالم و   : نان و كره و پنير و سيب گرفتند
در سـبدي  همه را . شيرين؛ و يك مشك پر از آبجو تازه كشيده و بشقاب ها و فنجان هاي چوبي

حصيري گذاشته اند و به زير آفتاب برگشتند؛ و برگوند، پي پـين را در جـايي در انتهـاي شـرقي     
ي مزغـل قـرار    باروي بيرون زده آورد، جايي كه مزغلي در ديوار و نيمكتي سنگي در زير آستانه

                                 .     از آنجا مي توانستند به صبحي كه روي جهان را فرو گرفته بود، نگاه كنند. داشت
خوردند و نوشيدند؛ و گاه از گونور و راه و رسم آنجا، و گاه از شاير و سرزمين هاي عجيبـي كـه   

و هر چه بيشتر سخن گفتند، برگوند شگفت زده تر شد و با تعجـب  . پي پين ديده بود، حرف زدند
رو نيمكت مي نشست، پاهاي كوتـاهش را تـاب   بيشتري به هابيت چشم دوخت، هابيتي كه وقتي 

.                     ي مزغل، زمين هاي آن پايين را بنگرد مي داد، يا روي نوك انگشت پا بلند مي شد تا از آستانه
ه تو در نظر ما كمـابيش شـبيه يكـي از كودكـان     از تو چه پنهان ارباب پره گرين ك«: برگوند گفت

مايي، پسركي كه نُه تابستان يا چيزي در اين حدود سن و سال دارد؛ و با اين حال خطراتـي را از  
اي كه كمتر كساني از ريش سفيدان مي توانند با مباهات از  سر گذرانده اي و شگفتي هايي را ديده

ي پادشـاهان قـديم    وس كرده است كه گويا بـه شـيوه  فكر كردم فرمانرواي ما ه. آن سخن بگويند
حال مي بينم چنين نيست، و تو بايد بالهتم را بـه مـن   . خدمت گزاري شريف را به حضور بپذيرد

  »                                                                              .ببخشي
من به حساب مردم خودمان يك پسـر  . شتباه نيستيقابلي ندارد، ولي زياد هم در ا«: پي پين گفت

ولي زياد . برسم» سن بلوغ«هنوز چهار سال مانده كه به قول ما شايري ها به . بچه بيش تر نيستم
  »   .بيا و نگاه كن و بگو چه چيزهايي از اينجا ديده مي شود. دلواپس من نباش

آخـرين بقايـاي مـه اكنـون     . كشيده بود ي زير پا باال خورشيد اكنون داشت باال مي آمد و مه دره
همانند دسته هاي ابر سفيد، شنا كنان درست از باالي سر، سوار بر نسيم شرق شدت مـي گرفـت،   

آن . دور مي شد، نسيمي كه پرچم ها و علم هاي سفيد ارگ را به اهتـزاز و جنـبش در مـي آورد   
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ي بـزرگ را بـه    م، رود خانـه چيزي در اين حدود با تخمين چشـ  دورها در ته ده، پنج فرسنگ يا
رنگ خاكستري و براق مي شدديد  كه از شمال غرب مي آمد و با چرخي عظيم راهـي جنـوب و   
باز غرب مي شد، تا آن كه چشم اندازش در مه رقيق و تأللوء گم شود، تأللـويي كـه در وراي آن   

  .دريا پنجاه فرسنگ آن سو تر قرار داشت
نست ببيند كه در برابرش گسترده بود و تا دورها خانه هاي رعيتي پي پين تمام په له نور را مي توا

و ديوارهاي كوچك و انبار هاي كاه و طويله ها جاي جاي به چشم مي خورد، اما اثري از هـيچ  
راه ها و كوره هاي بسياري بر روي مزارع سبز با هم تالقي كرده بـود و  . رمه يا جانور ديگر نبود

ارابه ها به صف به سوي دروازه ي بـزرگ  : آن ها به چشم مي خوردرفت و آمد بسياري بر روي 
گاه و بي گاه سواري از راه مي رسيد و . حركت مي كردند، و ارابه هاي ديگراز آن بيرون مي زدند

از زين پايين مي جست و شتابان وارد شهر مي شد اما عبور و مرور بـيش تـر در طـول شـاهراه     
شاهراه به سمت جنوب مي پيچيد و با خمي تندتر از رودخانـه   اصلي به بيرون جريان داشت، اين

شاهراهي عريض بود و آنـرا بـا   . از كنار تپه ها مي گذشت و خيلي زود از ديدرس خارج مي شد
ي شرقي اش، جاده ي سواره رو پهن سبز و در پس آن  دقت سنگ فرش كرده بودند و در طول لبه

تاخت مي رفتند و مي آمدند، اما تمام مسير انگـار بـا   سواران روي جاده به . رار داشتديواري ق
اما پي پين خيلي زود متوجه . ارابه هاي بزرگ سر پوشيده كه راهي جنوب بودند، مسدود شده بود

شد كه همه چيز را به خوبي سازمان داده اند؛ ارابه ها در سه ستون حركت مي كردند و ستون ارابه 
ون كندرو ديگركه عبارت بود از گاري هاي عظيم باري بـا  هاي سريع را اسب ها مي كشيدند؛ ست

ي غربـي   بدنه هاي زيبا و رنگارنگ، با نيروهاي ورزاها به حركت در مي آمد؛ و در طول حاشـيه 
  . جاده، گاري هاي كوچكتر دستي بسيار را مردان كوشا پيش مي راندند

ارناخ و روستاهاي كوهسـتاني  و لوس 22اين جاده اي است كه به دره هاي تومالدن« : برگوند گفت

                                                            
٢٢ Tomlanden  
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اين آخرين ارابه هايي است كه سالمندان و كودكان و زناني را كه مـي  . نين مي رود به و سپس تا له
همه بايد تا پيش از نيمروز دروازه را ترك گويند و جاده . بايست با اينان بروند، به پناه گاه مي برد

معدودي از اينان، . ورتي حزن انگيز استضر. گ خالي شود؛ دستور اين بودتا مسافت يك فرسن
هميشه در اين شهر عده ي كودكـان انـدك   . كه اكنون از هم جدا مي شوند به وصال خواهند رسيد

جز تعداد كمي از پسران جوان كـه اينجـا را تـرك     -بود؛ اما اكنون ديگر هيچ كودكي نمانده است
  » .پسر من نيز جزو آنهاست: نخواهند كرد، و ممكن است كاري براي انجام دادن بيابند

پي پين با نگراني به طرف شرق نگاه كرد، و تو گويي هر لحضه انتظـار داشـت   .مدتي ساكت شدند
بـه  » آنجا چيست كه مـي بيـنم؟  «: پرسيد. هزاران اورك را ببيند كه به دشت ها سرازير مي شوند

  »است، يا چيزي ديگر؟يك شهر ديگر آنج«. وسط انحناي بزرگ آندوين در آن پايين اشاره كرد
آنجـا  . آنجا شهر بود، بزرگترين شهر گوندرو، و اينجا چيزي نبود جز دژهمان شهر«: برگوند گفت

ويرانه هاي ازگيليات است كه در دو سوي رودخانه قرار گرفته است و دشمنان ما مدت ها پـيش  
: ه تور باز پس گرفتيماما ما آن را در روزگار شباب دن. از آن را متصرف شدند و به آتش كشيدند

البته نه براي سكونت، براي آنكه دژ دفاعي ما باشد و براي آن كه پل آن را بـراي عبـور و مـرور    
  ».آنگاه سواران موحش از ميناس مورگول آمدند. سپاهيان مان از نو بنا كنيم

بيـدار  چشمانش را گشود، و اين چشم ها بر اثر هراسي كـه از نـو   » سواران سياه؟«: پي پين گفت
  . شده بود، بهت زده و حزن انگيز مي نمود

بينم تـو چيزهـايي از آنهـا مـي دانـي، هرچنـد در        آري سياه بودند، و چنان كه مي«: برگوند گفت
  ».حكايت هايي كه از خودت گفتي، سخني از آنها به ميان نياوردي

شـان هسـتيم    ديـك ان كه اينجـا ايـن قـدر نزديـك نز    شان، اما ال شناسم مي« :پين آهسته گفت پي
خاموش شد و نگاهش را از روي رودخانه باال آورد، و به نظرش رسيد تنها » .زنم حرفشان را نمي

شايد كوهستان بود كه در مرز ديد با هيبـت  . چيزي كه مي بيند سايه اي عظيم و تهديد آميز است
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ي مضـرس آن را  نمودار ميشد و هواي مه آلود در اين فاصله ي تقريباً بيست فرسنگي حاشيه هـا 
نرم و هموار مي كرد؛ شايد چيزي نبود جز ديواري ابري، و در پس آن بار هم نوعي تاريكي تيـره  

يافت و افزون تر مي شد،  نگريست در نظر او اين تاريكي انگار گسترش مي اما همچنان كه مي. تر
  .خيلي آرام و آهسته براي پوشاندن سرزمين هاي آفتابي باال مي آمد

ما به ندرت اسمش را مي آوريم؛ . اين قدر نزديك موردور است؟ بله، همان جاست«: تفبرگوند گ
گاه كم رنگ تر و دورتر به نظـر مـي رسـد؛ و گـاه     : اما هميشه نزديك آن سايه سكونت داشته ام

اكنون رو به ازدياد تيرگي گذاشته؛ و از همـين رو هـراس و تشـويش مـا نيـز      . تر تر و تيره نزديك
و سوران موحش كمتر از يك سال پـيش گـذرگاه هـا را از نـو متصـرف شـدند و       . شدت گرفته

بورومير بود كه سرانجام دشمن را از ساحل غربي عقـب زد  . ن افراد ما كشته شدبسياري از بهتري
ول نخواهـد  اما زياد ط. ي ازگيليات را كه اين سوي رودخانه است، در دست داريم و ما هنوز نيمه

ي جنگي كه قرار اسـت   شايد مهمترين حمله. بي امان جديدي از آنجا هستيمي  منتظر حمله. كشيد
  ».در بگيرد

كي؟ زمانش را حدس مي زنيد؟ چون من آتش هاي پيام رسان را شب قبل ديدم و «: پين گفت پي
انگار سخت . ي آن است كه جنگ شروع شده اين نشانه: همين طور هم چاپارهارا؛ و گندالف گفت

  ».االن انگار دوبار از سرعت وقايع كاسته شدهاما . عجله داشت
چيزي نيست جز نفس عميقي كه پـيش  . فقط به اين دليل كه همه چيز آماده است«: برگورند گفت

  ».از شيرجه فرو مي دهند
  »پس چرا آتش هاي پيام رسان را ديشب روشن كرديد؟«

اما من . دنبال كمك بفرستيدوقتي از قبل محاصره شده ايد ديگر خيلي دير است كه «: برگوند گفت
و . هاي بسياري بـراي كسـب اخبـار دارنـد     آنان راه. از رايزني فرمانروا و فرماندهانش بي اطالعم

گوينـد وقتـي    برخي مي. بيند دوردست ها را مي: فرمانروا دنه تور شباهتي به آدم هاي ديگر ندارد
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معطوف اين سو و آن سو مي كنـد،  نشيند و فكرش را  اش در برج مي شب ها تنها در اتاق فوقاني
چيزهايي از آينده را مي تواند پيش بيني كند؛ و حتي گاه مي شود كه ذهن دشمن را نيز مي كـاود  

هرچنـد  . چنين است كه او پير و پيش از هنگام فرسـوده  شـده  . و با او دست و پنجه نرم مي كند
مـاموريتي خطيـر بـه آن سـوي     احتمال اين نيز هست كه سرورم فارامير در خارج است و در پي 

  ».رودخانه رفته، و شايد او خبرهايي فرستاده است
داني من درباره ي آتش هاي پيغام رساني كه افروخته شدند، چه فكر مـي كـنم؟    اما راستش مي«

به مصـب هـاي   ناوگاني بزرگ . نين رسيد به فكر مي كنم دليل آن خبرهايي بود كه شب پيش از له
ديـر زمـاني   . كه سرنشينانش دزدان دريايي اهل اومبار در جنوب هستند آندوين نزديك مي شود

است كه آنها ديگر از قدرت گوندور هراسي به دل راه نمي دهند و با دشمن متفق شده اند و اكنون 
را كـه  اين حمله بخشي اعظم كمكـي  . شوند براي رضايت خاطر او آماده ي حمله اي سهمگين مي

نين  و بلفاالس كه مردمان آن متهـور و پرشـمارند، از مـا     به جانب له چشم به آن داشتيم، كمك از
فكر و ذكرمان تا حد زيادي متوجه روهان است؛ و براي اين خبر پيروزي كـه شـما   . دور مي كند

  .آورديد، بيش از هميشه خوشحاليم
اهي مكثي كرد و ايستاد و به دور و اطراف به سوي شمال و شرق و جنوب نگـ  -»و با اين حال«

ايـن  . وقايع ايزنگارد به ما هشدار مي دهد كه در دام و تدبيري عظيم گرفتار آمده ايـم « -انداخت
ايـن  . ديگر ستيزه در گدارها نيست، تاخت و تاز از ايتيلين و از آنورين، كمين كردن و تاراج كردن

مـا در ايـن   جنگ بزرگي است كه از دير باز طرح آن را ريخته اند و از فخر فروشي كه بگـذريم،  
گزارش رسيده است كـه نيروهـا در شـرق دور، در مـاوراي دريـاي      . جنگ مهره اي بيش نيستيم
و اكنون . اند؛ و همين طور در سياه بيشه و آن سو؛ و در جنوب، در هاراد داخلي به حركت در آمده

ي سايه  سلطهايداري مي كنند يا سقوط، و زير گيرند، يا پ ي امتحان قرار مي تمام قلمروها در بوته
  .قرار مي گيرند
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ما هميشه بخـش عمـده از داغ نفـرت فرمـانرواي     : با اين حال ارباب پره گين اين افتخار ماست«
تاريكي را تاب آورده ايم، چرا كه اين نفرت از اعماق زمان و از آن سوي درياهاي ژرف رسـيده  

ـ .است ه هـين دليـل اسـت كـه     اينجا ضربه پتك سنگين تر از هر جاي ديگر فرود خواهد آمد و ب
چـه كسـي تـاب ايسـتادن خواهـد      . زيرا اگر ما سقوط كنـيم . ميتراندير چنين شتابتن به اينجا آمد

  »داشت؟ و، ارباب پره گرين تو خود اميدي به پايداري ما داري؟
به باروهاي عظيم و برج ها و پرچم هـايي كـه مبـارز مـي طلبيدنـد، و نيـز       . پي پين پاسخي نداد
ي بلنـد   آسمان و سپس تاريكي رو به تزايد در شرق نگاهي انداخت؛ و به پنجـه  خورشيد در اوج
به اورك ها در بيشه ها و كوه ها، به خيانت ايزنگارد، به پرندگان چشم پليـد، و  : آن سايه انديشد

لرزيد و اميـد  . زگولو دهشت بالدار، ن -سواران سياه كه حتي در كوچه هاي شاير پرسه مي زدند
گـويي  : گي گراييـد  و درست آن هنگام خورشيد لحظه اي از تابش بازماند و به تيره .گويي پژمرد

انديشيد آن دور دست ها، در اوج آسمان كما بيش در وراي مرز . بالي سياه از روي آن گذشته بود
رنگ رخسـارش  . ضعيف، اما جان اوبار ، بي رحم و سرد: شنوايي، صداي فريادي را شنيده است

  .ديوار كز كردپريد و گوشه ي 
  » اين چي بود؟ تو هم چيزي احساس كردي؟«: برگوند پرسيد

بله، اين آيت سقوط ماست، و سايه ي تقدير، يكي از سواران مـوحش در  «: پي پين زير لب گفت
  » .آسمان

شب از راه مـي  . كندريت سقوط  تي من نيز مي ترسم كه ميناس. ي تقدير آري، سايه«: برگوند گفت
  » .يد و جرأت را از دل من ربودند و بردندانگار ام. رسد

آنگاه ناگهان پي پـين نگـاهش را بـاال    . زماني با سرهاي آويخته كنار هم نشستند و سخني نگفتند
تكـاني  . درخشد و پرچم ها هنوز در در برابر نسيم در اهتزازند  آورد و ديد كه خورشيد هنوز مي

گنـدالف هبـوط كـرده و بازگشـته و     . يد نيستمنه، هنوز در دل نوم. گذشت«: گفت. به خودش داد
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ما بايد پايداري كنيم، حتي اگر شده روي يك پا و يا دست كم تا وقتي كه هنـوز  . اكنون با ماست
  ».مي توانيم روي زانوانمان بايستيم

نـه،  « .از جا برخاست و شلنگ انداز پـس و پـيش رفـت   » !راست گفتي«: برگوند بانگ برداشت
ي گيتي محو شـود،   يا زود مĤالً پاياني دارد، اما گوندور هنوز نبايد از صحنههرچند همه چيز دير 

هنوز اسـتحكامات ديگـري هسـت، و    . ديوار هايي كه در مقابلشان از كشته پشته خواهند ساخت
ي كه علـف  اميد و خاطره در دره هاي پنهاني، جاي. گريزگاه هاي مخفي كه به كوهستان مي رود

  » .اهد ماندها سبزاند باز زنده خو
من بـه هـيچ   . اين وجود آرزو مي كنم كه اي كاش خوب يا بد، كار يكسره شود با«: پي پين گفت

وجه مرد جنگ نيستم و از هر گونه فكر جنگ نفرت دارم؛ اما ماندن در آسـتانه ي يكـي از ايـن    
ـ . جنگ ها كه براي من راه گريزي از آن وجود ندارد، بدتر از همه است روز چـه  از همين اآلن ام

خوشحال تر مي شدم اگر مجبور نبوديم بايستيم و تماشا كنيم و هيچ . روز درازي به نظر مي رسد
فكر مي كنم اگر به خـاطر گنـدالف نبـود،    . اقدامي از ما سر نزند و هيچ كجا آغازگر حمله نباشيم
  » .دشمن هيچ ضرب شستي  از ما در روهان نمي چشيد

اما وقتي فارامير ! ر زخمي گذاشتي كه خيلي ها احساس مي كنندآه، اينجا انگشت ب« :برگوند گفت
او دلير است، دليرتر از آنكه خيلي ها تصورش را مي كنند؛ . برگردد، اوضاع ممكن است تغيير كند

چرا كه در اين روزگار مردمان دير باور مي كنند كه يك فرمانده، خردمند و آگاه به طومـار هـاي   
امـا چنـين   . كه اوست، و با اين حال در ميدان بي پروا و تيز راي شودحكمت و ترانه باشد، چنان 

بـا  . با جسارتي كمتر و شور و شوقي بيشتر از بورومير، اما كمتر از او راسخ نيسـت . است فارامير
كوه هاي قلمرو آن سو حملـه   –اين حال او به راستي چه مي تواند بكند؟ نمي توانيم به كوه هاي 

ا كوچك شده است و تا دشمن وارد اين محدوده نشود، نمي توانيم به او ضـربه  ميدان نفوذ م. بريم
  . به قبضه ي شمشيرش كوبيد» !پس بايد ضربت دست ما گران باشد. بزنيم
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ي مرداني كه تـا كنـون در    بلند قامت مغرور و نجيب بود، همانند همه: پين به او نگاهي انداخت پي
بـا خـود   . يشه ي نبرد بود، برقي در چشمانش ديده مي شـد اين سرزمين ديده بود؛ و وقتي در اند

سرباز گندالف گفت «. اما چيزي نگفت» ك پر سبك است،افسوس كه دست من مثل ي«: فكر كرد
  » .ي شطرنج عوضي پياده؛ شايد، ولي روي صفحه

چنين با هم سخن گفتند تا خورشيد به اوج آسمان رسيد و ناگهان ناقوس هاي ظهر طنين انداخت 
  . جنبشي در ارگ پديد آمد؛ زيرا همه جز نگهبانان عازم مي شدند و

نمي دانـم  . همراه من خواهي آمد؟ امروز را مي تواني براي نهار به جمع ما بپيوندي« :برگوند گفت
امـا  . كه قرار است به كدام دسته ملحق شوي؛ شايد هم فرمانروا تو را تحت امر خويش نگـه دارد 

  » .و تا هنوز وقت هست چه بهتر كه با تعداد بيشتري از افراد آشنا شوي. قدمت روي چشم
بهتـرين  . حقيقتش را بخواهي مـن اينجـا تنهـا هسـتم    . شحال مي شوم كه بيايمخو«: پي پين گفت

شايد واقعاً بشـود  . دوستم را در روهان گذاشته ام و كسي را ندارم كه با او بگو و بخند داشته باشم
به دسته ي شما ملحق شوم؟ تو فرمانده هستي؟ اگر اين طور است، مي تواني مرا عضـو دسـته ي   

  » راي پذيرش من با آنها حرف بزني؟خودتان كني، يا ب
نه منصب دارم، نه درجه، نه عنوان نجابت، فقـط سـرباز   . من فرمانده نيستم. نه، نه«:برگوند خنديد

ولي ارباب پره گرين، سربازانِ نگهبـانِ بـرجِ گونـدور در شـهر قـدر و      . دسته ي سوم ارگ هستم
  » .دمنزلتي دارند و آنان را در اين سرزمين محترم مي شمارن

و اگـر  . مرا به اتاقمـان برگـردان  . پس اين افتخار از حد و اندازه ي من فراتر است«: پي پين گفت
  » .با تو مي آيم -به عنوان ميهمان –گندالف آنجا نبود، هرجا كه گفتي 

پين همراه برگوند راه افتاد و با افراد دسـته   گندالف منزل نبود و هيچ پيغامي نفرستاده بود؛ پس پي
از قرار معلوم برگوند به اندازه ي ميهمانش از اين موضوع مفتخر بود ، چـرا كـه   . م آشنا شدي سو

از قبل حـرف و حـديث دربـاره ي دوسـت ميترانـدير و      . داشتند بسيار گرامي مي مقدم پي پين را
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در افواه چنين شايع شده بود كه اميـر هافلينـگ  از   . خلوت كردن طوالني او با فرمانروا بسيار بود
شمال بدينجا آمده است تا پيشنهاد اتحاد به گوندور بدهد و پنج هزار شمشيرزن در اختيـار شـهر   

گفتند هنگامي كه سواران از روهان برسـند ، هركـدام سلحشـوري هافلينـگ را      برخي مي. بگذارد
  . سوار بر ترك خود به همراه خواهد آورد كه هرچند كوچك ، اما دليرند

توانسـت از   تأسف اعتبار اين داستان اميدبخش را تكذيب كنـد، امـا نمـي    پين مجبور بود با اما پي
دست منزلت جديدي كه براي او قائل بودند آسوده شود، قدر و منزلتش به عنـوان كسـي كـه بـه     
تصور مردم دوست و همراه بورومير بوده و فرمانروا دنه تور او را مورد تفقد قرار داده؛ از او تشكر 

ن آمده، و با دقت به گفته ها و داستان هاي او از سرزمين هاي خـارج گـوش   ند كه به ميانشاكرد
ن بود كه مطـابق توصـيه   تنها مشكل او اي. وراك و آبجو دادندخواست به او خ كردند و تا دلش مي

به خرج دهد و نگذارد كه زبانش به شـيوه ي معمـول هابيـت هـا در ميـان      » احتياط«ي گندالف 
  . دوستانش به جنبش بيفتد

اكنون تا هنگام غـروب مـأموريتي دارم، بـه    ! فعالً بدرود«: گفت. سرانجام برگوند از جا برخاست
اما اگر همانگونه كه مي گويي تنها هستي شايد بدت نيايـد  . گمانم مثل همه ي كساني كه اينجايند

ت به جـرأ . ات مي كند پسرم با طيب خاطر همراهي. كه يك راهنماي بانشاط در شهر داشته باشي
اگر خوش داري به پايين تـرين حصـار بـرو و سـراغ ميهمانخانـه ي      . مي گويم پسر خوبي است

هايي كه قرار  آنجا همراه ديگر پسربچه. بگير 24، خيابان چراغ ساز ها23ردينقديمي را در رات كل
آن پايين، در دروازه هاي بزرگ پيش از آن كه بسـته شـود   . است در شهر بمانند پيدايش مي كني

  » .چيز هايي ببيني كه به ديدنش بيارزدشايد 
هوا هنوز آفتابي بـود، هـر چنـد داشـت بـه      . بيرون رفت، و خيلي زود ديگران نيز از پي او رفتند

تدريج غبارآلود مي شد، و حتي با توجه به جنوبي بودن منطقه، نسبت به ماه مـارس بسـيار گـرم    

                                                            
٢٣ Rath celerdain 
٢٤ Lampurighls 
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بنابراين تصميم گرفت پايين . ور مي نمودپين خوابش مي آمد اما منزل بي روح و كسالت آ پي. بود
اه داشـته بـود برداشـت و    خرده ريزه هايي را كه براي شدوفكس نگ. برود و شهر را سياحت كند

سـپس از راه  . اسب مؤدبانه آنها را پذيرفت، هرچند به نظر مي رسيد كه كم و كسري نداشته باشـد 
  .پر پيچ و خم  بسيار به پايين سرازير شد

رو شدن با او به شدت مؤدب بودند و بـه شـيوه    هنگام روبه. خيلي نگاهش مي كردند در راه مردم
پين از پشـت سـر بانـگ     گفتند؛ اما پي ي گوندور با سر خميده و دست ها روي سينه سالمش مي

اميـر  شنيد كه از بيرون، آنهايي را كه در خانه ها بودند، صدا مي كردند كـه بياينـد و    كساني را مي
خيلي ها از زباني به غير از زبان مشترك استفاده مي كردند، . ، دوست ميتراند را ببينندهافلينگ ها

چيست و دانست كه صـيت شـهرتش    ارنيل اي فرياناتاما طولي نكشيد كه پي برد منظورشان  از 
  . پيش از خود او وارد شهر شده است

متعدد و زيبا به پـايين تـرين و   روهاي  سرانجام از طريق گذرگاه هاي طاق دار و كوچه ها و پياده
كردند، خياباني پهـن   گسترده ترين محوطه رسيد و از آنجا او را به خيابان چراغ ساز ها راهنمايي

ي قديمي را پيدا كرد كه ساختماني  در آن خيابان ميهمانخانه. رفت كه به سوي دروازه ي بزرگ مي
عمارتي با دو جناح كه از خيابان عقـب   از باد و باران،هاي خاكستري فرسوده  بود عظيم با سنگ

نشسته بود و بين اين دو جناح يك محوطه ي چمن كاري شده ي باريك قـرار گرفتـه بـود و در    
پس آن بنايي با پنجره هاي متعدد، و سرتاسر جلوخان عمارت ايواني ستون دار داشت كـه رشـته   

ي ستون ها بـازي مـي كردنـد، تنهـا     ال پسرها البه. اي پلكان از آن تا ميان چمن ها پايين مي آمد
در ايـن اثنـا   . و ايستاد تا نگاهي به آنان بيانـدازد . ريت ديده بود تي پين در ميناس هايي كه پي بچه

يكي از آنان چشمش به پي پين افتاد و فريادي زد و وسط چمن هـا دويـد و بـه خيابـان آمـد و      
  . تاد و سرتا پاي او را ورانداز كردقابل پي پين ايسآنجا در م. تعدادي ديگر از پي او آمدند

  » .آيي؟ در شهر غريبي از كجا مي! درود«: پسربچه گفت
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  ».غريب بودم، اما مي گويند كه االن يكي از سربازان گندور هستم«: پين گفت پي
ولي چند سالت است، اسـمت چيسـت؟ مـن    . مان اينجا سرباز هستيم ما همه! آه بيا«: پسرك گفت

ولي پدر من كه نگهبان . قد من بلندتر از توست. شود تازه ده ساله شدم و خيلي زود قدم پنج پا مي
  » پدر تو چه كار مي كند؟. است يكي از بلندترين هاست

 25جواب بدهم؟ پدر مـن در مـزارع زمـين هـاي ويـت ول      كدام سوال را بايد اول«: پي پين گفت
من تقريباً بيست و نه سالم است، پس از ايـن نظـر از   . نزديك تاك بروگ شاير كشاورزي مي كند

تو جلوترم؛ هرچند كه قدم چهار پا است و احتمالش ضعيف است كه باز هـم رشـد كـنم، جـز از     
  » .عرض

به سـن و سـال   ! حسابي سن و سالت زياد استعجب، تو ! بيست و نه«: پسرك سوتي زد و گفت
ولي شرط مي بندم بتوانم سر و ته ات كنم يا پشتت «: و اميدوارانه اضافه كرد» ،26عمويم يورالس
  » .را زمين بزنم

و در ضمن شايد من هم بتوانم همين كـار را  . اگر اجازه بدهم، شايد بتواني«: پين با خنده گفت پي
جايي كه بايـد بگـويم   . ما مردم كمي از فنون كشتي سررشته دارند با تو بكنم؛ در سرزمين كوچك

جزو آدم هايي به حساب مي آيم كه به طرزي غير معمول بزرگ و قوي هستند؛ تا به حال اجـازه  
شد و هيچ چيز چـاره سـاز نباشـد، آن    پس اگر كار به باخت بك. ام كند نداده ام كه كسي سر و ته
بزرگ تر شدي آن وقت مي فهمي كه مردم هميشـه آن چيـزي    وقتي كه. وقت مجبوم تو را بكشم

ي غريبـه وارفتـه و    و اگر چه ممكن است مرا با يك پسر بچه. رسند نيستند كه در ظاهر به نظر مي
م؛ آني نيستم كـه فكـر مـي    ي سهل و آسان عوضي گرفته باشي، بگذار به تو اخطار كن يك طعمه

پي پين چنان حالت ترسناكي به چهـره ي  » !ر و شريركني، بلكه هافلينگي هستم خوش بنيه و دلي
خود داد كه پسرك گامي به عقب برداشت، اما بالفاصله با مشت هاي گـره كـرده و بـرق مبـارزه     

                                                            
٢٥ Whitwell 
٢٦ Iorlas 
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  .طلبي در چشمانش برگشت
مـن  ! همين طور هم چيزهايي كه غريبه ها خودشان مي گوينـد، بـاور نكـن   ! نه«: پي پين خنديد
  » .ل شرط ادب اين است كه يك مبارز خودش را معرفي كندولي در هر حا. جنگجو نيستم

  » .پسر برگوند نگهبان هستم 27من برگيل« : پسرك مغرور قد راست كرد و گفت
مـن او را مـي شناسـم و    . خودم حدس زدم، چون خيلي شبيه بـه پـدرت هسـتي   «: پي پين گفت

  » .خودش مرا فرستاد كه پيدايت كنم
و به يك باره نوعي حالـت دلهـره در چهـره اش پديـدار      » فتي؟پس چرا از اول نگ«: برگيل گفت

ولي نـه، آخـرين   ! نگو كه او نظرش را عوض كرده و مي خواهد مرا همراه دختر ها بفرستد«. شد
  » .ارابه ها رفته اند
مي گويد اگر دلت . نه، پيغامش اگر خيلي مطلوب نباشد، به مراتب بهتر از آن است«: پي پين گفت

تواني به جاي سر و ته كردن من، كمي دور و اطراف شهر بگرداني ام و تنهايي ام را  مي خواهد مي
  » .من هم مي توانم در عوض، قصه هاي سرزمين هاي دور را برايت تعريف كنم. تسكين بدهي

پـس  . راه است همه چيز روبه«: فرياد زد. برگيل دستانش را به هم كوفت و از سر آسودگي خنديد
  » .ولي همين اآلن مي رويم. ستيم خيلي زود براي تماشا برويم طرف دروازهما مي خوا! بيا
  » آنجا چه خبر است؟«
اگـر همـراه مـا    . قرار است فرماندهان سرزمين هاي خارج قبل از غروب از جاده جنوب بياينـد «

  » .بيايي خودت مي بيني
ري پيدا كرده بود، و به برگيل رفيق خوبي از آب در آمد، بهترين دوستي كه پس از جدا شدن از م

خنديدنـد و   ي مـردم مـي   اعتنا به نگاه هاي خيره رفتند، بي زودي همچنان كه در خيابان ها راه مي
طولي نكشيد كه خود را در ميان جمعيتي يافتند كـه بـه سـوي دروازه ي    . زدند شادمانه حرف مي

                                                            
٢٧ Bergil 
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ون وقتي نـام خـودش اسـم    پين بيشتر براي قدرداني از برگيل تا آنجا رفت، چ پي. رفت بزرگ مي
رمز را گفت، نگهبان او را درود گفت و گذاشت كه بگذرد؛ و به عالوه اجازه داد كه همراهـانش را  

  .نيز با خودش ببرد
ديگر به ما پسر بچه ها اجازه نمي دهند كه بدون يـك بزرگتـر از دروازه   ! عالي شد«: برگيل گفت
  » .توانيم ببينيم حاال بهتر مي. رد بشويم

ي راه هاي  ون دروازه جمعيتي عظيم از مردان در كنار راه، و فضاي سنگ فرش بزرگي كه همهبير
ي جنـوب بـود و    هـا متوجـه   ي چشم همه. كرده بودندشد، ازدحام  ريت به آن ختمي مي تي ميناس

  » !ارند مي آيندد! گرد و خاك را آن دور ها بنگريد«: اي برخاست طولي نكشيد كه همهمه
يل آهسته راه خود را به صف اول جمعيت باز كردنـد و منتظـر ماندنـد شـاخ هـا از      پي پين و برگ

. فاصله ي دور به صدا در آمد و صداي هلهله مثل صداي بادي فزاينده به سويشان غلتيدن گرفـت 
  . آنگاه نفير شيپوري بلند به گوش رسيد و مردم در گرداگرد آنان فرياد برداشتند

  » !فورلونگ! 28فورلونگ«: مي زنندپي پين شنيد كه مردم فرياد 
  » اينها چه مي گويند؟«: پرسيد

آنجـا جـايي   . فورلونگ آمده است، فورلونگ پير و چاق، فرمانرواي لوسارناخ«: برگيل پاسخ داد
  »!فورلونگ پير خوب. اين هم او! آفرين. است كه پدر بزرگ من زندگي مي كند

اش مـردي   آهسـته مـي آمـد و بـر پشـت       پيشاپيش صف، اسب بزرگي با پاهاي بزرگ و كلفـت 
خودي سياه  چارشانه و بطين، اما پير و خاكستري ريش سوار بود و با اين حال زره پوشيده و كاله

پشت سر او، صف خاك آلود مردان پياده، . اي بلند و سنگين به دست گرفته بود بر سر نهاده و نيزه
رورانه پيش مي آمد؛ چهره هايي عبـوس  سر تا پا مسلح و تبرزين هاي بزرگ جنگي در دست مغ

ده داشتند و كوتاه تر و گندم گون تر از همه ي مرداني بودند كه پي پين تا به حال در گونـدور دي 

                                                            
٢٨ Forlong 
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  .بود
اما وقتي سربازان لوسـارناخ گذشـتند   » !فورلونگ! وفادار و صديق! فورلونگ«: مردان فرياد زدند

ن ديگر چيست؟ ما به ده برابر ايـن تعـداد چشـم    دويست تن، اي! چه اندك«: نجوا كنان مي گفتند
فقط ده يـك نيروهـاي خـود را بـه ايـن كـار       . اين هم خبر ديگري از ناوگان سياه. دوخته بوديم

  » .باز قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود. اختصاص داده اند
و آنهـا از  و بدين ترتيب دسته ها آمدند و مردم به آنان خوش آمـد گفتنـد و تحسينشـان كردنـد     

دروازه گذشتند، مردان سرزمين هاي خارج  كه در اين ساعت تاريك براي دفاع از  شهر گوندور 
از راه مي رسيدند؛ اما بالاستثناء شمارشان بسيار اندك بود، بالاستثناء اندك تر از آن كه اميد چشم 

ش آنـان پسـر   و پيشـاپي  29ي رينگلـو  مـردان دره . كـرد  انتظارشان را داشت يا نيـاز ايجـاب مـي   
و  32بلند قامت و پسرانش دويلـين  31هير دوين. سيصد تن: آمدند كه پياده مي 30فرمانرواشان دورين

از . 35ي بزرگ سياه ريشه ، دره34به همراه پانصد كماندار از سرزمين هاي مرتفع مورتوند 33دروفين
گوناگون، شكارچيان و ، از لنگ استراند در آن دورها صف طويلي از مردان با نژادهاي 36آنفاالس

 37شبانان و مردمان دهكـده هـاي كوچـك، بـا سـاز و بـرگ انـدك جـز خانگيـان گوالسـگيل          
مردان ماهيگير اتير، يك صـد  . شماري كوه نشين عبوس بدون فرمانده 38دون از المه. فرمانرواشان

تپـه هـاي   زيبـاروي، اهـل    39هيرلوين. تن يا بيشتر كه كشتي ها را رها كرده و به آنجا آمده بودند
و آخرين و با شكوه تـر از همـه   . با سيصد تن مرد سبزپوش پر شكوه 41از پينات گيلين 40سرسبز

                                                            
٢٩ Ringlo 
٣٠ Devorin 
٣١ Duinhir 
٣٢ Duilin 
٣٣ Derufin 
٣٤ Morthond 
٣٥ Blackroot 
٣٦ Anfalas 
٣٧ Golasgil 
٣٨ Lamedon 
٣٩ Hirluin 
٤٠ Green Hill 
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ايمراهيل امير دول آمروت، خويشاوند نزديك فرمانروا با پرچم هاي مطال كه نشان كشتي و قـوي  
و  سيمين بر آن ها نقش بسته بود، و  گروهي از شهسواران، سوار بر اسب هاي خاكستري با زيـن 

يراق تمام؛ و پشت سر آنان هفتصد مرد مسلح، بلند باال همچون نجيب زادگان، و سـياه مـوي كـه    
  . سرود خوانان مي آمدند

فرياد و صداي گـام هـاي   . كس ديگري قرار نبود بيايد. و همين بود، حداكثر كمتر از سه هزار تن
گرد و خاك در هـوا  . ستادندتماشاچيان زماني ساكت اي. آنان وارد شهر شد و به خاموشي گراييد

از هم اكنون سـاعت بسـته شـدن    . معلق بود، زيرا باد از وزش باز مانده بود و شامگاه سنگين بود
  .سايه بر سر شهر فرود آمد. دروازه نزديك بود، و خورشيد سرخ در پس ميندولوين فرو رفته بود
خاكستر درآمده، و تو گويي كه  پي پين باال را نگاه كرد و در نظرش چنين نمود كه آسمان به رنگ

اما در . گرد و خاكي عظيم و دود آسمان شهر را فرو گرفته بود و روشنايي كمرنگي از آن مي تابيد
غرب، خورشيد رو به خاموشي تمام ابرها و غبار ها را به آتش كشيده بود و ميندولوين اكنون بـه  

روزي «: پي پـين گفـت  . ايستاده بود رنگ سياه در پس زمينه ي دود مشتعل با خال خال اخگرها
  .حضور پسرك را در كنارش فراموش كرده بود» !آفتابي اين طور غضبناك تمام مي شود

شـيپورهاي  ! بيا. اگر قبل از ناقوس هاي غروب برنگشته باشم، اين طور خواهد شد«: برگيل گفت
  ».بسته شدن دروازه به صدا در آمد

رين افرادي بودند كه پـيش از بسـته شـدن دروازه از آن    دست در دست هم به شهر برگشتند و آخ
گذشتند؛ وقتي به خيابان چراغ سازها رسيدند، همه ي ناقوس برج ها موقرانه شروع بـه نـواختن   

روشنايي چراغ ها از پنجره هاي بسياري بيرون زد، و از درون خانـه هـا و حيـاط هـاي     . كردند
  .صداي سرود برخاستاندروني كه محل استقرار نيروهاي مسلح بود، 

ام فرسـتاده   و از اين كه كسي را براي همراهي. سالم مرا به پدرم برسان. فعالً بدرود«: برگيل گفت

                                                                                                                                                                                         
٤١ Pinnath Gelin 
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اآلن يك خورده آرزو مي كنم كـه اي كـاش   . خواهش مي كنم زود به سراغ من بيا. بود تشكر كن
انستيم به لوسارناخ سفر مي تو. جنگ نبود چون آنوقت مي توانستيم ايام خوشي را با هم بگذرانيم

كنيم و به خانه ي پدربزرگم برويم؛ بهار را آنجا بودن خيلي لذت دارد؛ بيشه ها و دشت ها پـر از  
هـيچ وقـت نمـي تواننـد فرمـانرواي مـا را       . ولي شايد هنوز هم بتوانيم با هم برويم آنجا. گل اند

  » !برگرد. الوداع. شكست بدهند، و پدر من خيلي شجاع است
راه به نظرش طوالني آمد، و گرمش شد . جدا شدند و پي پين شتابان به طرف ارگ راه افتاد از هم

حتي يك ستاره هـم آسـمان را سـوراخ    . شب سريع و تاريك فرود آمد. و احساس گرسنگي كرد
براي صرف وعده ي غذا دير به خوراك خانه رسيده بود، و برگوند بـا خوشـحالي بـه    . نكرده بود

پس از صـرف غـذا پـي    . او را در كنار خود نشاند تا از احوال پسرش جويا شود استقبالش آمد و
پين زماني را در كنار او ماند و سپس اجازه ي رفتن گرفت، زيرا نوعي نگراني عجيـب بـه دلـش    

  .افتاده بود و اكنون دوست داشت هرچه زودتر دوباره گندالف را ببيند
مـي  «: برگوند در آستانه ي تاالر كوچكي واقع در جناح شمالي ارگ كه آنجا نشسته بودند، گفـت 

تواني راهت را پيدا كني؟ شب ِتاريكي است، و روي هم رفته از وقتي كه فرمان رسـيد كـه چـراغ    
در . هاي داخلي شهر خاموش شوند تا هيچ كس روي ديوار ها ديده نشود، تاريك تـر هـم شـده   

انم خبر فرمان ديگري را هم به تو بدهم؛ صـبح زود بـه حضـور فرمـانروا دنـه تـور       ضمن مي تو
با ايـن حـال اميـدوارم    . فكر مي كنم قرار نيست عضو دسته ي سوم باشي. فراخوانده خواهي شد

  » !بدرود و آسوده بخواب. دوباره همديگر را ببينيم
گنـدالف  . ه چشم نمـي خـورد  منزل تاريك بود و جز فانوسي كوچك بر روي ميز چراغ ديگري ب

از نيمكـت بـاال رفـت و كوشـيد از     . پي پين بار ديگر با شدت بيشتري دچار دلهره شد. آنجا نبود
پايين آمد و . پنجره بيرون را نگاه كند، اما مانند اين بود كه به حوضي از مركب چشم دوخته باشي

يز كرد تـا صـداي آمـدن    مدتي دراز كشيد و گوش ت. پشت دري ها را بست و به رختخواب رفت
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  . گندالف را بشنود و آنگاه در خواب نا آرامي فرو رفت
شب از روشنايي يك چراغ بيدار شد و ديد كه گندالف باز گشته و در فضـاي آن سـوي پـرده ي    

شمع هاي روي ميز به چشم مي خورد و نيـز طومـار   . شاه نشين به اين سو و آن سو قدم مي زند
  » گردد؟ فارامير كي برمي«: نيد كه ساحر آهي كشيد و گفتش. هايي آنجا ديده مي شد

. فكر كردم به كلي فراموشـم كـردي  «. و سرش را از بغل پرده بيرون آورد» !سالم«: پي پين گفت
  » .چه روز طوالني يي بود. خوشحالم كه دوباره مي بينمت

بايد . اسايم، در تنهاييبرگشتم اينجا چون بايد كمي بي. اما چيزي از شب هم نمانده«: گندالف گفت
الطلوع بايد دوباره تو را ببرم پيش فرمانروا دنه  صبح علي. تا فرصت هست توي تختخوابت بخوابي

سـپيده  . البته وقتي كه احضاريه برسد، نه وقتي كه آفتاب در بيايد، تاريكي شروع شده اسـت . تور
  » .در كار نخواهد بوداي 
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  2فصل 

  گذرگاه گروه خاكستري
  
  

وقتي مري به سوي آراگورن برگشت، گندالف رفته و صداي سم ضربه هاي خفيف شـدوفكس در  
فقط بقچه سبكي با خود داشت، چه كولبارش را در پارت گـالن از دسـت داده   . شب گم شده بود

بود و تنها چيزهايي كه داشت، مختصر خرت و پرت هاي به درد بخوري بود كـه از ميـان ويرانـه    
لگوالس و گيملي با اسب شان . هاسوفل از هم اكنون حاضر يراق بود. كرده بود هاي ايزنگار جمع

  . آن نزديك ايستاده بودند
اما همانطور كه فكر مي كردم . هنوز چهار نفر از اعضاي گروه ما باقي مانده است«: آراگورن گفت

ي بالدار ميـل   ايهبه خاطر آمدن س. شاه تصميم گرفته بالفاصله راهي بشود. قرار نيست تنها برويم
  » .دارد زير پوشش شب خودش را به پناه تپه ها برساند

  » و بعد به كجا؟«: لگوالس گفت
پرسي، بايد خودش را به فراخواني كـه   اگر شاه را مي. توانم بگويم هنوز نمي«: آراگورن جواب داد

را و آنجا فكر مي كنم خبرهاي جنـگ  . چهارشب پيش فرمانش را در ادواراس صادر كرد برساند
اما خود من، و كساني كه با من مـي  . مي شنود، و سواران روهان راهي مينياس تي ريت مي شوند

   .»آيند ــــــــــ
  »!و گيملي هم به همراهش«: و دوروف نيز گفت» !يكي اش من«: اد زدلگوالس فري
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من هم بايد به مينـاس تـي   . خوب، و اما خود من، پيش روي من تاريك است«: آراگون ادامه داد
  .ساعت موعود نزديك است. ريت بروم، اما هنوز راه را نمي بينم

خواهـد مثـل يـك     رده ام؛ ولي دلم نميتا به حال زياد به درد نخو! مرا اينجا نگذاريد«: مري گفت
فكـر نمـي كـنم االن سـوارها     . ي همه چيز تمام شد سراغم بيايندچمدان مرا كنار بگذارند و وقت

ولو اين كه شاه مي گفت وقتي به خانه اش رسـيد بايـد   . بخواهند كه من دست و پا گيرشان بشوم
  ».بروم و كنارش بنشينم و مفصل از شاير برايش حرف بزنم

امـا در پايـان راه بـه انتظـار     . بله، فكر مي كنم راه تو هم با من يكي است، مري«: گورن گفتآرا
ترسم از اين است قبل از اين كه تئودن دوباره آسـوده در مدوسـلد بنشـيند، مـدت     . خوشي نباش

  ».اميدهاي بسياري در اين بهار گزنده پژمرده خواهد شد. زيادي طول بكشد
بيست و چهار اسب، و گيملي سوار بر ترك لگـوالس، مـري   . مت شدندي عزي به زودي همه آماده

چندان زمـان زيـادي از پشـت سـر     . راندند هم اكنون چاالك در دل شب مي. جلوي آراگورندر 
  .گذاشتن پشته هاي گدار ايزن نگذشته بود كه سواري از پشت صف به تاخت پيش آمد

وقتي از گدارها گذشتيم بـه  . ما مي آيند گروهي سواره از پشت سر. سرورم«: خطاب به شاه گفت
نزديـك اسـت كـه بـه مـا      . اكنون از اين امر اطمينان داريم. خيالم رسيد كه صداشان را مي شنوم

  ».برسند، سخت مي تازند
آراگـورن از  . سواران چرخيدند و نيزه ها را بـه دسـت گرفتنـد   . درنگ دستور توقف داد تئودن بي

ائـومر و  . گذاشت و تيغ از نيام كشيد و كنـار ركـاب شـاه ايسـتاد    اسب پايين آمد و مري را زمين 
مري بيش از پيش احساس كرد كه به چمداني . هايش راندند و در عقب گروه قرار گرفتند انآجود

بـه فـرض كـه گـروه     . بي مصرف تبديل شده و مانده بود كه اگر نبردي دربگيرد بايد چه كار كنـد 
ند و مغلوب مي شدند، چـاره اي نداشـت چـز اينكـه بـه دل      كوچك ملتزمين شاه به دام مي افتاد

تنها در دشت هاي روهان، بي آن كه بداند كجاي اين فرسـنگ هـا  فرسـنگ     –كند تاريكي فرار 
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  .ربندش را محكم كردشمشيرش را كشيد و كم» !چه فايده«: بيابان قرار دارد؟ فكر كرد
در تاريكي فرو رفت، اما ناگهان دوبـاره بـه    ماه در حال غروب با ابر بزرگي كه باد آن را مي راند

آنگاه همگي صداي سم اسبان را شنيدند و درسـت در ايـن لحظـه    . روشني از پشت ابر بيرون آمد
مهتاب اينجا و آنجا روي .پرهيب هاي تيره اي را ديدند كه از جاده گدارها چاالك پيش مي آمدند

نمي شد به يقين دانست، اما دست كـم معلـوم   شمار تعقيب كننده ها را . نوك نيزه ها مي درخشيد
  .بود كه تعدادشان از ملتزمين شاه  كمتر نيست

كيسـت كـه در   ! ايسـت «: وقتي به حدود پنجاه قدمي ايشان رسيدند، ائومر با صداي بلند بانگ زد
  »روهان اسب مي راند؟

رگرفـت، آنگـاه   سكوتي از پي آن د. تعقيب كنندگان توسن هاي خود را به يك باره متوقف كردند
كف دستش . در زير نور ماه سواري را ديدند كه از اسب به زير آمد و آهسته به پيش گام برداشت

را كه باال و به نشانه صلح بيرون گرفته بود، به رنگ سپيد مي ديدند؛ اما افراد شاه  دست به سالح 
آنگـاه  . كه قد برافراشـته باشـد  بلند باال بود، به سان سايه تيره اي . مرد در ده قدمي ايستاد. بردند

  .صداي واضح او طنين انداز شد
  ».دير زماني است كه شتابان اين سرزمين را مي جوييم. روهان؟ گفتيد روهان؟ چه واژه دلنشيني«

اما . هنگامي كه از گدارهاي آن سو گذشتيد، وارد اين سرزمين شديد. آن را يافته ايد«: ائومر گفت
شما كيسـتيد؟  . هيچ كس بي اجازه او در اين سرزمين اسب نمي راند. ستاينجا قلمرو شاه تئودن ا

  »و شتاب تان از براي چيست؟
ما آراگورن پسر آراتورن را مي جوييم، . تكاور شمال هستم 1من هالباراد دونادان«: مرد پاسخ داد

  ».و شنيده ايم كه در روهان بوده است
تـازه وارد را   ر را به دست مري سپرد و پيش دويد ومها» !او را نيز يافته ايد«: آراگورن بانگ زد

                                                            
١ Halbarad Dunedain 
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  »!هالباراد اين مسرتي است كه هيچ انتظارش را نداشتم: گفت. به آغوش كشيد
فكر كرده بود كه اين هم آخرين ترفند سارومان است كه هنگام . مري نفسي از سر آسودگي كشيد

اما به نظر مي رسـيد  . كمين بنشينندبرگشت، وقتي افراد كمي دور و بر شاه هست، بر سر راه او به 
  .شمشيرش را غالف كرد. كه نيازي به مردن در راه دفاع از تئودن نيست، يا فعالً نيست

انـد   اينان گروهي از خويشاوندان من. اوضاع بر وفق مراد است«: آراگورن رو به عقب كرد و گفت
آمده اند و چندتن هستند، بايد  اما اين كه چرا. و اهل سرزمين دوردستي كه آنجا زندگي مي كردم

  ».خود هالباراد بگويد
گروهي از بستگان ما كه مي شد با شـتاب گـرد آورد؛ امـا    . سي نفر با من هستند«: هالباراد گفت

وقتي فراخوان تو رسـيد بـا   . برداران االدان و الروهيد به اميد شركت در جنگ همراه ما تاخته اند
  ».شتاب هر چه تمام رانديم

انديشه ام اغلب متوجه شـما  . اما من شما را فرا نخوانده ام، مگر در خيال و آرزو«: ن گفتآراگور
حرف و حديث ! باري بياييد. بود، و امشب بيشتر از هميشه؛ با اين حال هيچ پيغامي نفرستاده بودم

ـ  . ها را بگذاريم براي بعد . يمهنگامي ما را يافته ايد كه در بحبوحه شتاب و مخاطره اسب مـي ران
  ».اكنون همراه من بتازيد، البته اگر شاه اجازه فرمايد

اگر اين بستگان تو همانند خود تـو باشـند،   «: گفت. تئودن به راستي از شنيدن خبرها شادمان بود
  ».عالي جناب آراگورن، سي تن از چنين شهسواراني خود نيرويي است كه به تن شماره نمي شود

داين اسب مي راند؛ و در اثنايي كه  آراگورن زماني در كنار دونهسپس سواران دوباره عازم شدند و 
از جانب پدرم پيغامي برايت «: از وقايع شمال و جنوب سخن مي گفتند، الروهيرخطاب به او گفت

  ».اگر شتاب داري، جاده هاي مردگان را به خاطر بسپار. ايام كوتاه است: آورده ام
اما پيش از . به آرزوها ايام من در نظرم كوتاه بوده است هميشه براي رسيدن«: آراگورن پاسخ داد

  ».آن كه راه را در پيش گيرم، بايستي به راستي نياز به شتابي عظيم باشد
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ولي بگذار بيش از اين از چيزهايي اين چنين در جاده . به زودي معلوم خواهد شد«: الروهير گفت
  »!بي حفاظ سخن نگوييم

خويشاوند، اين چيست كه با خود مي آوري؟ چرا كه ديد او «: گفت و آراگورن خطاب به هالباراد
به جاي نيزه چوبدستي حمل مي كند و انگار كه نوعي پرچم بـود، امـا آن را سـفت و سـخت در     

  ».يار بسته بودندي سياهي  پيچيده و دور آن را با تسمه هاي بس پارچه
بانو آن را در خفا . ندل براي تو آورده امهديه اي است كه از جانب بانوي ريو«: هالباراد پاسخ داد

اكنـون  : اما او اين پيغام را نيز براي تو فرستاد. ساخته است و ساخت آن زمان درازي طول كشيده
از ايـن رو آنچـه را   . خواه اميد ما در راه باشد، خواه فرجام هر اميدي فرا برسـد . ايام كوتاه است

  »!لفيبدرود، گوهر ا. ساخته ام برايت مي فرستم
حمل آن را باز مدتي بـه عهـده   . اكنون مي دانم كه چه چيزي با خود آورده اي«: و آراگورن گفت

و برگشت و نگاهش را در زير ستارگان عظيم به دوردست هاي شمالي دوخـت و   »!تو مي گذارم
  .آنگاه ساكت شد و تا سفر شبانه ادامه داشت ديگر سخني نگفت

ي گودي به طـرف   اكستري گراييده بود كه سرانجام از تنگهشب كمابيش سپري شده و شرق به خ
آنجا زمان كوتـاهي دراز كشـيدند و آرميدنـد و بـه راي زدن     . ند و به شاخ آواز برگشتندباال راند

  . مشغول شدند
آفتاب باال آمده اسـت و  «: لگوالس گفت. مري خوابيد تا آن كه لگوالس و گيملي بيدارش كردند

  »!بيا ارباب تنبل، و تا فرصت هست نگاهي به اينجا بينداز. ند و مشغول كارندبقيه همه بيدار شده ا
سه شب قبل نبردي اينجا درگرفته بود، و لگوالس و مـن يـك مسـابقه را شـروع     «: گيملي گفت

اينجـا غـار هسـت،    ! بيا و ببين كه چطور بـود . كرديم كه من فقط با اختالف يك اورك از او بردم
  »والس فكر مي كني به ديدن آنها برويم؟لگ! مري، غارهاي شگفت

مـن سـرقولم هسـتم كـه اگـر روزي      ! شگفتي را با شتاب ضايع مكن. وقت نداريم! نه«: الف گفت
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روزگاري صلح و آرامش دوباره از راه رسيد،  همراه تو به اينجا برگردم و اما االن نزديـك ظهـر   
  ».و دوباره راه بيافتيماست و اين طور شنيدم كه سر ظهر قرار است غذايي بخوريم 

اين چند ساعت خواب به هيچ وجه برايش كـافي نبـود،   . مري از جا برخاست و دهن دره اي كرد
دلش براي پي پين  تنگ شده بود، و احساس مي كرد چيزي نيسـت  . خسته و نسبتاً مالل زده بود

ورد، نقشـه مـي   جز سربار، در حالي كه همه براي تعجيل در كاري كه زيـاد از آن سـر در نمـي آ   
  »آراگورن كجاست؟«: پرسيد. كشيدند و طرح مي ريختند

به گمانم نه استراحت كرده است و نه خوابيده . در يكي از اتاق هاي فوقاني ارگ«: لگوالس گفت
چند ساعت پيش رفت آنجا و گفت كه بايد فكر كند، و فقـط خويشـاوندش هالبـاراد بـا او     . است

  ».سي او را تسخير كردهرفت؛ اما نوعي ترديد يا دلواپ
گروه عجيبي هستند اين تازه واردها، مردان تنومند و مغروري اند و سواران روهان «: گيملي گفت

پيش آنها تقريبا مثل بچه به نظر مي رسند؛ قيافه هايي عبوس دارند و بيشـتر مثـل صـخره هـاي     
  ».دفرسوده از باد و باران هستند، درست مثل خود آراگورن؛ و پرحرف نيستن

به برادران . ولي درست مثل خود آراگورن اگر سكوت خود را بشكنند مؤدب اند«: لگوالس گفت
االدان و الروهير توجه كرده ايد؟ جامه هاي آنها نسبت به سايرين كمتر تيره است و آنان همچـون  

ريوندل نبايد فرمانروايان دوروف زيبا و باشكوه هستند؛ و اين موضوع در مورد پسران الروند اهل 
  ».مايه تعجب باشد

اكنون رخت پوشيده و شنل خاكستري » چرا آمده اند؟ چيزي در اين باره شنيده اند؟«: مري پرسيد
  . ي ويران شهر بيرون آمدند اش را روي دوش انداخته بود؛ سه تن همراه هم به سوي دروازه

گويند اين پيغام بـه ريونـدل    مي. همان طور كه شنيدي در پاسخ فراخوان آمده اند«: گيملي گفت
اما ! داين به سوي او در روهان بتازند بگذار دونه .آراگورن به ياري بستگان خود نياز دارد: رسيده

حدس مي زنـم گنـدالف ايـن    . اين كه پيغام  از كجا به آنان رسيده، اكنون در مورد آن ترديد دارند
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  ».پيغام را فرستاده باشد
مگر از زبان گندالف در مورد آمدن گروه خاكسـتري  . فرستاده است نه، گاالدريل«: لگوالس گفت

  »از شمال سخن نگفت؟
حاال . او از كنه دل و آرزوهاي بسياري باخبر است! بانوي بيشه. بله، حق با توست«: گيملي گفت

  »چرا ما آرزو نكرديم  كه تعدادي از بستگانمان همراه ما باشد، لگوالس؟
يستاد و چشمان روشن اش را به دوردست هاي شمال و شرق دوخـت  لگوالس در مقابل دروازه ا

الزم نيست آنهـا  . فكر نمي كنم كه بيايند«: پاسخ داد. ي زيبايش هويدا شد و آثار نگراني در چهره
  ».عازم جنگ شوند؛ جنگ از همين االن پا بر سرزمين خود آنها گذاشته

ي شكسته  ف نبرد سخن گفتند و از دروازهسه دوست مدتي در كنار هم قدم زدند و از مراحل مختل
آمدند و از پشته هاي به خاك افتادگانِ مرغزارِ كنار جاده گذشتند، تا آن كه روي سـد هلـم    پايين

پشته مردگان، سياه و بلند و سنگي هم اكنون آنجا قرار داشت و بـر  . ايستادند و به تنگه نگريستند
دون لنـدي هـا و   . ي زياد به وضوح ديده مـي شـد  روي چمن زار رد پا و آثار هورن ها در وسعت

ي پس  تعداد بسياري از افراد پادگان ارگ بر روي سد، يا مزارع يا گرداگرد ديوارهاي فرو ريخته
اي خسته كه پس  دره: پشت، مشغول كار بودند؛ با اين حال همگي به طرزي عجيب خاموش بودند

  .ند و براي غذاي نيم روز به تاالر ارگ آمدندخيلي زود برگشت. از توفاني عظيم استراحت مي كرد
شاه از هم اكنون آنجا بود، و به محض ورود آنان، مري را فراخواند و يك صندلي براي او در كنار 

اين آن چيزي نيست كه دوست داشتم باشد، چه، اينجا كمتر «: تئودن گفت. صندلي شاه قرار دادند
و دوست تو رفته است، كسي كه بايد اينجا در كنـار مـا   . شباهتي به كاخ زيبايم در ادوراس ندارد

اما ممكن است نشستن من و تو پشت ميز رفيع مدوسـلد بـه درازا بكشـد؛ هنگـامي كـه      . مي بود
بخور و بنوش، و بگذار تـا فرصـت   ! اما اكنون بيا. بدآنجا بازگشتيم وقت براي ضيافت نخواهد بود
  ».نار من سواره بياييهست با هم گفت و گو كنيم و سپس مي تواني ك
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ي عمر از يك تعارف  در همه» !اجازه مي فرمائيد؟ چقدر عالي«: مري شگفت زده و مشعوف گفت
دانيد  ولي مي«به لكنت افتاد؛ » .ترسم فقط دست و پاگير مردم باشم مي«. اين قدر ممنون نشده بود

  ».دوست دارم اگر كاري از دستم برمي آيد، بكنم
در جاده . گفته ام كه يك اسبچه كوهي خوب برايت آماده كنند. اين نيست ترديدي در«: شاه گفت

چـرا كـه   . هايي كه قرار است در پيش بگيريم، با سرعت هر اسب ديگري به تو سواري مي دهـد 
ارگ را از جاده هاي كوهستاني ترك خواهيم كرد و نه از دشت و بنابراين از راه دون هارو، جايي 

اگر بخواهي مي تواني جـزء ملتـزمين مـن    . است به ادوراس خواهيم رسيدكه بانو ائووين منتظر م
  »اينجا جهاز جنگي هست ائومر، كه هم رزم من بتواند آنها را به كار گيرد؟. باشي

خودي سبك يافت كه   شايد بتوان كاله. اينجا اندوخته سالح زياد نيست، سرورم«: ائومر پاسخ داد
  ».ي  كه به قد و قامت او بخورد نداريممناسب او باشد، اما زره يا شمشير

: مري باالي صندلي خود رفت و تيغ كوچك در خشانش را از نيام سياهش بيرون كشـيد و گفـت  
ناگهان دلش ماالمان از عشق اين پيرمرد شد و زانو زد و دست او را گرفت و » .من شمشير دارم«

مريادوك اهل شاير را در پيشـگاه شـما   تئودن شاه، اجازه مي فرمايد شمشير «: بلند گفت. بوسيد
  »!ايد خدمت مرا بپذيريد بگذارم؟ اگر مايل

و دستان پير و بلنـد خـود را روي موهـاي قهـوه اي رنـگ      » .با كمال ميل مي پذيرم«: شاه گفت
اكنـون برخيـز مريـادوك آجـودان روهـان از دربـار       «: گفت. هابيت گذاشت و او را تقديس كرد

  »!ر و تا اين شمشير در دست توست، بخت با تو يار بادشمشيرت را بردا. مدوسلد
  ».تو براي من همانند پدر خواهي بود«: مري گفت
  ».براي مدتي كوتاه«: تئودن گفت

آنگاه همچنان كه مشغول خوردن غذا بودند با هم به گفت و گو پرداختند، تا آن كه ائومر به سخن 
فرمائيد كه فرمـان بـدهم،    اجازه مي. سرورمساعت مقرر براي عزيمت مان نزديك است، «: درآمد
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شاخ ها را به صدا درآورند؟ اما آراگورن كجاسـت؟ جـاي او خـالي اسـت و غـذا نخـورده        افراد
  ».است

اما بايد براي عالي جناب آراگورن پيغام بفرسـتيم كـه   . ي عزيمت خواهيم شد آماده«: تئودن گفت
  ».ساعت مقرر نزديك است
ان در روي سـبزه هـا   ي ارگ به سوي جايي كه سوار كنار او از دروازه شاه با محافظان و مري در

پيدا بود كه لشكري بـزرگ  . بسياري از هم اكنون سوار اسب ها بودند. آمدند، پايين رفتند گرد مي
خواهد شد؛ چه، شاه نيروهاي اندكي را براي حفاظت از ارگ باقي مي گذاشت، و همه كساني كـه  

شب از قبل سواره عـازم   در واقع يك هزار نيزه دار. ه ادوراس مي راندندآزاد بودند براي تجهيز ب
شده بودند؛ اما هنوز چيزي در حدود پانصد تن ديگر كه اغلب از اهالي دشت ها و دره هاي فولد 

  .غربي بودند، قرار بود همراه شاه بروند
به نيزه و كمـان و  تر تكاوران نشسته بودند، ساكت، به شكل گروهي منضبط، مسلح  كمي آن طرف

تري تيره، و اكنون باشلق ها را بر روي كاله خودهـا و سـرها   ملبس به شنل هاي خاكس. شمشير
اسبان شان قوي و از نژادي مغرور بود، اسب خود آراگورن كه آنان با خود از شمال . كشيده بودند

ساز و برگ آنهـا بـه    هيچ برق جواهر يا طال، يا چيز زيبايي در. بود 2آورده بودند؛ نامش روهرين
اين اسب ها هيچ نشان يا عالمتي با خود نداشتند، جـز آن كـه شـنل    خورد؛ نيز سواران  چشم نمي

   .تك تك افراد با گل سينه اي از نقره به شكل ستاره اي تابان به شانه چپ سنجاق شده بود
. بـود  3استيبانامش : ي خود نشست شاه سوار اسب خويش يال برفي شد و مري كنار او بر اسبچه

در اين لحظه ائومر از دروازه بيرون آمد و همراه او آراگورن و هالباراد با ديركي بزرگ بـه دسـت   
كه پارچه اي سياه سفت و سخت به دورش پيچيده بودند، و نيز دو مرد بلند قامت، نـه پيـر و نـه    

ك كسـاني آن دو را از  بسيار شبيه هم بودند پسران الروند، چنان شبيه كه انـد . جوان، بيرون آمدند

                                                            
٢ Roheryn 
٣ Stybba  
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سياه موي، خاكستري چشم، و چهره هاشان، چهره هاي زيباي الفي و مثل : هم تشخيص مي دادند
از پـس آنهـا   . نقـره اي  –هم ملبس به زرهي درخشان، و از روي شنل هايي به رنگ خاكستري 

كـه در او  اما چشم مري فقط متوجه آراگورن بود و تغييـري  . لگوالس و گيملي گام برمي داشتند
چهـره  . مي ديد چنان تكان دهنده بود كه انگار يك شبه بار ساليان سال بر سر او آوار شده اسـت 

  .اش عبوس بود رنگ پريده و خسته
پيغام هاي عجيبي به من رسـيده  . فكر و ذهنم آشفته است فرمانروا«: كنار اسب شاه ايستاد و گفت

من به تفصـيل در ايـن بـاره انديشـيده ام، و     . ماست، و اكنون مخاطرات تازه اي آن دورها مي بين
به من بگو تئودن، تو كه اكنون به سوي دون هـاور  . اكنون متاسفانه بايد تصميم خود را عوض كنم

  »راني، چقدر طول خواهد كشيد كه به آنجا برسي؟ مي
ومين اگر هم اكنون عازم شويم پيش از شبِ س. اكنون يك ساعت تمام از ظهر گذشته«: ائومر گفت

آنگاه يك شب از ماه كامل گذشته، و آن بسـيجي كـه شـاه فرمـانش را     . روز به دژ خواهيم رسيد
اگر بخواهيم كه نيروهاي روهان را گرد آوريم، شـتاب  . صادر فرموده، روز بعد تشكيل خواهد شد

  ».بيش از اين مقدور نيست
روهان تازه شروع خواهد  سه روز و آن وقت بسيج«: زير لب گفت. آراگورن لحظه اي ساكت ماند

نگاهش را باال آورد و انگار به نظـر  » .اما مي بينيم كه اكنون در اين مورد شتاب ميسر نيست. شد
ي شما سـرورم   پس با اجازه«. اش كمتر مضطرب مي نمود رسيد كه تصميمي گرفته است؛ چهره مي

. ر پيش گيريم، و نـه در خفـا  ما بايست راه خود را د. بايد براي خود و خويشانم تدبيري بيانديشم
از سريع ترين راه ممكن به شرق خواهم رانـد، جـاده   . ي براي من به سر آمدهچه زمان پنهان كار

  ».هاي مردگان را در پيش خواهم گرفت
ائومر برگشت » گويي؟ چرا از اين جاده ها سخن مي«و لرزيد، » !هاي مردگان جاده«: تئودن گفت

را شـنيدند،   ه نظر مري رنگ از رخسار سواراني كـه ايـن كلمـات   و به آراگورن چشم دوخت، و ب
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هـاور   ي آن دو دون اگر به راستي چنين جاده هايي وجود داشته باشد، دروازه«: تئودن گفت. پريد
  ».است؛ اما اي بسا كه هيچ آدم زنده اي نتواند از آن بگذرد

هم به سوي جنگ پيش بـرانيم؛  اميدوار بودم كه با ! آراگورن دوست عزيزم! افسوس«: ائومر گفت
اما اگر تو در جست و جوي جاده هاي مردگاني، آنگاه هنگام جدايي ما فرا رسيده است، و ديگر 

  ».چندان محتمل نيست كه دوباره در زير روشنايي آفتاب همديگر را ببينيم
ومر كه در گويم ائ اما به تو مي. با اين حال من آن جاده را در پيش خواهم گرفت«: آراگورن گفت

  ».، هر چند كه تمام لشكريان موردور بين ما ايستاده باشندنبرد شايد دوباره همديگر را ببينيم
تقدير تو شايد اين است كـه  . همان گونه خواهي كرد كه بايد بكني، جناب آراگورن«: تئودن گفت

ن مـي كنـد و از   اين جدايي مـرا انـدوهگي  . پا در راه هايي بگذاري كه ديگران از آن پروا مي كنند
اما اكنون بايد راه هاي كوهستاني را در پيش گيرم و بيش از ايـن تـاخير   . قدرت و توانم مي كاهد

  »!بدرود. روا ندارم
مهربان مي  يمن تو را به دستان! بدرود مري! رپيش به سوي اشتها! بدرود، سرورم«: آراگورن گفت
ت كه اورك ها را در راه فنگـورن تعقيـب مـي    ي اسم بسيار بيشتر از آن هنگام واريدسپارم، و امي

  ».راموش نمي كنيمفاما ما تو را . لگوالس و گيملي اميدوارم هنوز جزو گروه ما بمانند. كرديم
احساس مي كرد خيلي كوچك است و . بيش از اين چيزي براي گفتن نيافت »!الوداع«: مري گفت

بيش از پيش دلـش هـواي نشـاط تمـام     . از اين همه گفته هاي اندوهبار سرگشته دلتنگ شده بود
هاشان آرام و قرار نداشتند؛ آرزو مي كـرد   بسواران آماده بودند و اس. پين را كرده بود نشدني پي

  .كه اي كاش شروع كنند و قال قضيه را بكنند
تئودن با ائومر سخن گفت و او دستش را باال آورد و به صداي بلند بـانگي زد و بـا ايـن فرمـان     

به باالي سد راندند و از آنجا در تنگه سراريز شدند و سپس به سرعت . وي به راه نهادندسواران ر
ي تپه ها را به طول يك مايـل يـا    اي را در پيش گرفتند كه دامنه به طرف شرق چرخيدند و جاده
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پيمود، تا آن كه به طرف جنوب مي پيچيد و از البالي تپه ها مي گذشت،  چيزي در اين حدود مي
  .نظر ناپديد مي شدو از 

  .آنگاه رو به هالباراد كرد. آراگورن به سوي سد راند و عزيمت سپاه شاه را تا پايين تنگه نگريست
تر از همه است، بـيش از   شان دارم، و آن را كه كوچك رودند كه من دوست تن مي اينك سه« :گفت
  ».باز ادامه مي دهدداند به سوي كدام فرجام مي راند؛ اما حتي اگر هم بداند  نمي. همه

از زحمات طوالني ما به . مردماني كوچك، اما بسيار باارزش هستند مردمان شاير«: هالباراد گفت
سبب امن بودن مرزهايشان كمتر چيزي مي دانند، با اين وجـود ايـن بـه حـال شـان غطبـه نمـي        

  ».خورم
اينك از هم جدا ! فسوسو با اين حال ا. اكنون تقديرمان در هم گره خورده است«: آراگورن گفت

. بسيار خوب، اكنون بايد چيزي بخورم و سپس مـا نيـز بايـد بـا شـتاب عـازم شـويم       . مي شويم
  ».هنگام صرف غذا بايد با شما صحبت كنم! لگوالس و گيملي بياييد

باهم به ارگ بازگشتند؛ با اين حال آراگورن مدتي پشت ميز تاالر ساكت نشسـته بـود و ديگـران    
زود باش حرف بزن و خودت را «: لگوالس سرانجام گفت. كه او سر سخن را باز كندمنتظر بودند 

از صبح علي الطلوع كه به اين مكان شوم برگشته ايم، چه اتفاقي ! راحت كن و ترديد را كنار بگذار
  »افتاده است؟

سنگ من در . كشمكشي داشتم كه براي من هولناك تر از نبرد شاخ آواز بود«: آراگورن پاسخ داد
  ».اورتانگ نگريسته ام، دوستان عزيز

ي  تـو در آن سـنگ نفـرين شـده    «: اش هويدا بود، فريـاد زد  گيملي با ترس و حيرتي كه در چهره
  ».به او گفتي؟ حتي گندالف هم از اين مواجهه مي ترسيد -ساحري نگاه كرده اي؟ چيزي هم به او

و چشمانش   ».چه كسي سخت مي گوييتو فراموش كرده اي كه با «: گيرانه گفت آراگورن سخت
من آيا آشكارا عنوانم را در برابر سپاه ادوراس اعالم نكردم؟ تو مي ترسي كه من به او «. درخشيد
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و همچـون   »،نـه، گيملـي  «: اش را ترك كرد، و با صدايي ماليم تر گفـت  اخم چهره »چه بگويم؟
نـه دوسـتان   «. گريبان بوده باشـد كسي مي نمود كه شب هاي متوالي با درد و بي خوابي دست به 

من، من صاحب قانوني سنگ هستم، و من، حق استفاده از آن را داشـتم و هـم قـدرت آن را، يـا     
 -و قدرت من كافي بـود . در مورد حق استفاده از سنگ كه ترديدي نيست. قضاوت من چنين بود

  ».البته كمابيش
كلمـه اي  . كندي برطرف خواهد شـد  زورآزمايي تلخي بود، و خستگي آن به«. نفس عميقي كشيد

تحمل همين مورد را نيز دشوار . با او سخن نگفتم و سرانجام سنگ را تحت اراده ي خود درآوردم
و او مرا نگريست، بله، ارباب گيملي، مرا ديد، اما در هيئتي بسيار متفـاوت از آنچـه   . خواهد يافت

اما تصـور نمـي   . آنگاه من زيان رسانده ام اگر اين موضوع كمكي به او بكند،. شما اينجا مي بينيد
اش را  ام، روحيـه  ام و گام بر زمـين گذاشـته   خيال مي كنم اگر بفهمد كه من زيسته. كنم چنين باشد

چشمان اورتانك چيزي را كـه درون  . خواهد باخت؛ چه تاكنون از اين موضوع بي خبر بوده است
اكنـون  . شمشير النـديل را فرامـوش نكـرده اسـت    ورن، ايزيلدور و ئزره تئودن بود، نديدند؛ اما سا

هنـوز  . درست مصادف  همزمان با نقشه هاي عظيم وارث ايزيلدور و شمشـير آشـكار شـده انـد    
  ».چندان قدرتمند نيست كه از هيچ چيز نهراسد؛ نه، ترديد مدام او را مي خورد

حاال هر چه زودتر ولي مع هذا او قلمروهاي بزرگي را تحت فرمان خويش دارد و «: گيملي گفت
  ».حمله را آغاز خواهد كرد

مـان را تحـت    رسند ما بايست دشـمن  به جايي نمي حمله هاي شتاب زده غالباً«: آراگورن گفت
ببينيد دوسـتان، وقتـي بـر سـنگ     . فشار بگذاريم، و ديگر منتظر نمانيم كه دست به تحريكات بزند

غيرمنتظره از جنوب به گونـدور نزديـك    خطري بزرگ كامالً. تسلط يافتم بسياري چيزها فهميدم
اگر بـه  . ريت را از آن منحرف خواهد كرد مي شود كه بخش اعظمي از نيروهاي دفاعي ميناس تي

اي صورت نگيرد، تصور مي كنم كه شهر پيش از آن كه ده روز بگـذرد،   سرعت با اين نيرو مواجهه
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  ».از دست خواهد رفت
است، چون چه كمكي هست كه بتوان به آنجا فرسـتاد،   پس بگو شهر از دست رفته«: گيملي گفت

  »و اين كمك چگونه مي تواند در موقع مناسب به آنجا برسد؟
امـا  . من كمكي براي گسيل كردن در اختيار ندارم، و از اين رو بايد خـودم بـروم  «: آراگورن گفت

ـ     رود، مـرا بـه   فقط يك راه از ميان كوهستان وجود دارد كه پيش از آن كه همـه چيـز از دسـت ب
  ».اين همان جاده هاي مردگان است. سرزمين هاي ساحلي مي رساند

نام شومي است؛ و چنان كه ديدم چندان باب ميل مردان روهان ! جاده هاي مردگان«: گيملي گفت
آيا زندگان مي توانند چنين جاده اي را در پيش بگيرند و نابود نشوند؟ و گيريم كـه از ايـن   . نبود

  »عدادي چنين اندك براي مقابله با ضربات موردور چه مي توانند بكنند؟راه بگذري، ت
پس از آمدن روهيريم ها زندگان هرگز از آن جاده استفاده نكرده اند، چون راه به «: آراگورن گفت

ت كند مي توانـد از  أاريك وارث ايزيلدور چنان چه جرتاما در اين ساعت . روي آنان بسته است
اين پيغامي است كه پسران الروند از جانب پدرشان در ريوندل، يعني از ! گوش كن. آن استفاده كند

به آراگورن بگوي، گفته هـاي پيشـگو و جـاده هـاي     : جانب حكيم ترين مردمان برايم آورده اند
  ".مردگان را به ياد داشته باش

  »چيست؟ و اين گفته هاي پيشگو ديگر«: لگوالس گفت
  :آخرين پادشاه فورنوست چنين گفت 5پيشگو در روزگار آرودوي 4مالبت«: آراگورن گفت

  بر روي زمين سايه اي دراز افتاده است،
  .اريكي به سوي غرب گشترش مي يابدتبال هاي 
  .رزد؛ تقدير به آرامگاه شاهان نزديك مي شودلبرج مي 

  مردگان برمي خيزند؛

                                                            
٤ Malbeth 
٥ Arvedui 
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  رسيده است؛ چرا كه ساعت سوگندشان فرا 
  كنار سنگ ارخ دوباره مي ايستند

  .شنوند كه در تپه ها طنين انداز مي شود يو آنجا صداي شاخي را م
  اين شاخ از آن كه خواهد بود؟ چه كسي آنان را فراخواهد خواند،

  از گرگ و ميش خاكستري، مردم فراموش شده را؟
  .وارث آن كه آنان بدو سوگند خورده اند

  :آمد، نياز به آنجا خواهدش كشانداز شمال خواهد 
  .ي جاده هاي مردگان خواهد گشت از دروازه

تـر از   اند، اما در نظر من ظلمـاني  هايي ظلماني ها، جاده ترديدي نيست كه اين جاده«: گيملي گفت
  ».بندهاي اين شعر نيستند

اهم بيايي؛ چـرا  اگر بخواهي آنها را بهتر بفهمي، پس تو را دعوت مي كنم كه همر« :آراگورن گفت
بار نمي روم؛ تنها ضـرورت   اما با دلي شاد و سبك. كه من اكنون اين راه را در پيش خواهم گرفت

بنابراين مي خواهم كه آمدن شما با ميل و اراده ي خودتان باشد، چه، . كشاندم است كه به آنجا مي
  ».از اين نخواهيد يافتدر آنجا چيزي جز رنج و عذاب و بيم و وحشت، و يا شايد چيزهايي بدتر 

من حتي در جاده هاي مرگ نيز همراهت خواهم آمد، حال فرجام كار هر چه مـي  «: گيملي گفت
  ».خواهد باشد

  ».من نيز خواهم آمد، چون از مردگان هراسي ندارم«: لگوالس گفت
ـ    گاميدوارم مردم فراموش شده چ«: گيملي گفت ن ونه جنگيدن را از ياد نبـرده باشـند، چـه، در اي

  ».صورت دليلي نمي بينم كه آرامش شان را به هم بزنيم
اما سوگندي كه آنان شكستند، . برسيم اين موضوع معلوم خواهد شد 6اگر به ارِخ«: آراگورن گفت

                                                            
٦ Erech 
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سوگند جنگ با سائورون بود، آنان اگر بخواهند به سوگندشان وفادار بمانند، مجبور بـه جنگيـدن   
نور آورد؛  قرار دارد كه مي گويند ايزيلدور آن را با خود از نومه زيرا در ارخ هنوز سنگي سياه. اند

و آن را بر روي تپه اي قرار داد و پادشاه كوهستان بر روي آن، هنگام بنياد نهادن قلمرو گونـدور،  
اما، وقتي سائورون بازگشت و دوباره قـدرت گرفـت، ايزيلـدور مـردان     . سوگند وفاداري ياد كرد
چراكه در سـال هـاي تاريـك    : تا به عهد خود وفا كنند، و آنان روي تافتند كوهستان را فراخواند

  .سائورون را پرستيده بودند
و اگر چنانچه معلوم شود غـرب  . تو آخرين شاه خواهي بود«: آنگاه ايزيلدور به پادشاه آنان گفت

رگز نياسـاييد تـا   بادا كه ه: قدرتمندتر از ارباب سياه توست، اين نفرين را بر تو و مردم تو مي نهم
هنگامي كه به عهد خود وفا كنيد چه، اين جنگ سال هاي سال به طـول خواهـد انجاميـد، و بـار     

و آنان از برابر خشم ايزيلدور گريختند و آنان  ».ديگر پيش از فرجام كار شما را فراخواهند خواند
اهـاي دورافتـاده ي   را ياراي اين نبود كه در جنگ به نيروهاي سـائورون بپيوندنـد؛ و خـود را ج   
يزرع، رو بـه افـول    لم كوهستان پنهان كردند و مراوده هاي با ديگر مردمان نداشتند و در تپه هاي

جاهايي كه ايـن مردمـان در آن    ي ارخ و همه هاي گذاشتند و دهشت مردگان ناآرام گردبرگرد تپه
ز زندگان نيست اه هيچ كس بايد اين راه را در پيش گيرم، چرا ك. سكني گزيده بودند، پابرجا ماند

  ».ام بشتابد كه به ياري
. كه در تاالر تاريـك ارگ بـرق زد   را كشيد و شميرش »!راه بيافتيد«: از جا برخاست و فرياد زد

سي كه مايل است با مـن  هر آن ك. من جاده هاي مردگان را مي جويم! پيش به سوي سنگ ارخ«
  »!همراه شود

روي سبزه . جا برخاستند و از پي آراگورن از تاالر بيرون رفتندلگوالس و گيملي پاسخ ندادند، از 
 .لگـوالس و گيملـي سـوار شـدند    . ها، تكاوران باشلق بر سر خاموش و بي حركت منتظر بودنـد 

آنگاه هالباراد شاخي بزرگ را به دهان برد و بر آن دميد و نفيـر  . آراگون بر پشت روهرين جست
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اين عالمت اسب ها را جهاندنـد و همچـون تنـدر در تنگـه      آن بر گودي هلم طنين انداخت؛ و با
سرازير شدند و در اين اثنا، همه ي مرداني كه در سد يا ارگ باقي مي ماندند، شگفت زده به آنان 

  .چشم دوختند
و زماني كه تئودن راه هاي كندرو تپه ها را مي پيمود، گروه خاكستري به سرعت از روي دشت ها 

د به ادوراس وارد شدند؛ و آنجا توقفي مختصر داشتند و سـپس راه دره را  گذشتند و عصر روز بع
  .در پيش گرفتند و هنگام تاريكي شامگاه به دون هارو رسيدند

چـه، تـاكنون مردانـي بـه صـالبت       :آمد و از رسيدن آنان شادمان بـود  شان بانو ائووين به استقبال
و هنگامي . اهش را بيشتر به آراگورن دوخته بودداين و پسران زيباي الروند نديده بود؛ اما نگ دونه

گو مشغول شدند، و بانو تمام ماجراها را و كه براي شام در كنار بانو ائووين نشستند، باهم به گفت 
شنيد، ماجراهايي كه پس از عزيمت تئودن از سر گذرانده بودند، و تاكنون فقط اخباري شتاب زده 

هلم و كشتار عظيم خصم و نيز شـرح   رد در گوديباو وصف ن از آن به ائووين رسيده بود، و وقتي
  .حمله تئودن و شهسواران او را شنيد، چشمانش درخشيد

شما خسته ايد، و بهتر است اكنون آسوده بـه رختخـواب برويـد،     انجناب عالي«: اما سرانجام گفت
فردا منـزل مناسـب تـري    ي آسودگي را فراهم آورد، اما  اين شتاب مايه البته تا جايي كه بشود در
  ».براي شما تدارك مي بينيم

اگر بتوانيم امشب را همين جا بيارميم و فردا ! نه بانو، در انديشه ي ما مباش«: ولي آراگورن گفت
من در پي ماموريتي بسيار فوري و فـوتي هسـتم و بـا نخسـتين      ،چه. روزه بگشاييم، كافي است

  ».روشنايي روز بايد عازم شويم
پس عمل شما از سر لطف بود سرورم كه چندين و چند مايل از راه «: روي او لبخند زد ائووين به

  ».ه جالي وطن كرده سخن بگوييدكخود دور شديد تا خبرها را به ائووين برسانيد، و با او 
البته هيچ كس نمي تواند چنين سفري را بيهوده بشمارد؛ و با اين حـال بـانو اگـر    «: آراگورن گفت
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ي كه بايد در پيش بگيرم، راهي نبود كه مرا به دون هارو مي برد، آمدن به اينجا بـرايم  چنانچه راه
  ».ميسر نمي شد

ايد؛  پس سرورم شما راه گم كرده«: هايش را خوش نداشته باشد، گفت بانو همچون كسي كه شنيده
ه آمـده  ي هارو هيچ راهي به شرق يا جنوب نمي رود؛ و شما بهتر اسـت از همـان را   چون از دره
  ».بازگرديد

نه بانو، من راه گم نكرده ام؛ چه، من پيش از آن كه شما اين زمين را به دنيا آمدن «: آراگورن گفت
اده جـ خود مزين كنيد، اينجا گام نهاده ام، جاده اي هست كه از اين دره بيرون مي رود، و من اين 

  ».فردا از جاده هاي مردگان خواهم راند. را در پيش خواهم گرفت
زدگان به او چشم دوخت و رنگ از رخسارش پريد و زماني دراز هـيچ   آنگاه آئووين همانند بهت

ولي آراگورن، پس «: سرانجام گفت. سخني نگفت، و در همان حال بقيه نيز خاموش نشسته بودند
آنها . ماموريت تو اين است كه مرگ را بجويي؟ چون اين تنها چيزي است كه در آن جاده مي يابي

  ».نمي تابند كه زندگان از آن جاده بگذرندبر
هـيچ راه  . ممكن است گذشتن مرا برتابند؛ اما به هر حال دل به دريـا خـواهم زد  «: آراگورن گفت

  ».ديگري به كار من نمي خورد
اينجا مردان پرآوازه و دالوري هستند كـه نبايسـت آنـان را بـه     . اما اين ديوانگي است«: زن گفت

كه بايست به جنگ راهنمايي شان كني، جايي كه به آنان نياز هست، تمنا مـي  سايه ها بكشاني، بل
كنم بماني و همراه برادرم بروي؛ زيرا در اين صورت دل هاي همه ي ما شاد خواهد شـد و پرتـو   

  ».اميد درخشان تر
اما كساني كه از پـي  . اين ديوانگي نيست بانو، چه راهي را مي روم كه مقدر است«: آراگورن گفت

من مي آيند، به ميل و اراده ي خود چنين مي كنند؛ اگر دلشان بخواهد كه بمانند و همراه روهيريم 
اما اگر نياز اقتضا كند، من خود تنهـا جـاده هـاي مردگـان را در     . ها بتازند، مي توانند چنين كنند
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  ».پيش خواهم گرفت
 ه آراگورن بود و ديگران ميديگر سخني نگفتند و در سكوت طعام خوردند؛ اما چشمان زن مدام ب

سرانجام برخاستند و اجازه ي مرخصي خواستند و بـه  . ديدند كه روحش به شدت در عذاب است
  .استراحت گاه خويش رفتند

اما وقتي آراگورن به اتاقكي رسيد كه قرار بود با لگوالس و گيملي شـب را آنجـا بيتوتـه كنـد، و     
آراگورن برگشت و چشمش . سر آمد و او را صدا كردهمراهانش وارد شدند، بانو ائووين از پشت 

به او افتاد كه همچون پرتويي در شب مي درخشيد، چرا كه سفيد پوشيده بود؛ اما چشمانش شعله 
  .مي كشيد

  »آراگورن، چرا مي خواهي پا در اين راه هاي مرگبار بگذاري؟«: گفت
اميدي براي انجام وظيفه ام در جنگ بـا  ي  چرا كه مجبورم و فقط از اين راه است كه بارقه«: گفت

اگر قرار بود بـه جـايي   . من خود راه هاي مخاطره آميز را برنمي گزينم ائووين. سائورون مي بينم
بودم زيباي ريوندل مي ي هبروم كه آرام جانم در دورست هاي شمال آنجاست، آنگاه بايد در در.«  

اين گفته ها چه معنايي مي تواند داشته باشـد   دختر زماني خاموش بود و تو گويي مي انديشيد كه
تو نجيـب زاده اي سـختگير و   «: گفت. آنگاه به يك باره دستش را روي بازوي آراگورن گذاشت

سـرورم،  «: مكثي كرد و گفت ».ثابت قدمي، و چنين است كه مردان آوازه شان در جهان مي پيچد
ان شدن در تپه ها خسته شده ام، و دوست از پنه. ي، پس بگذار در ركابت باشمواگر قرار است بر

  ».دارم به استقبال مخاطره و نبرد بروم
  ».وظيفه ي تو اين است كه با مردمت باشي«: مرد گفت

اما مگر من از خاندان ائورل نيستم، . گفته اند سخن با من بسيار از وظيفه«: زن به صداي بلند گفت
خشك كردن است؟ من كمابيش زمـان درازي  زني سالح پوش و نه پرستاري كه وظيفه اش تر و 

از آنجا كه ديگر چنان كه پيداست پاهايم نمي لـرزد، اكنـون   . ايستاده اممنتظر روي پاهاي متزلزلم 
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  »نمي توانم زندگي ام را چنان بگذرانم كه دوست دارم؟
وليت اداره تو مسـئ : اما تو بانو. اندك كساني آبرومندانه از پس اين كار برمي آيند«: مرد پاسخ داد

گزيدند، آنگـاه   ي آنان را تا بازگشت فرمانرواشان بر عهده نگرفتي؟ اگر تو را براي اين كار برنمي
رئيس يا فرماندهي را به اين كار مي گماشتند و او از مسئوليت اش روي نمـي تافـت، خـواه مـي     

  ».خواست خسته باشد يا نباشد
آيا بايـد هميشـه هنگـامي كـه سـواران       برگزينند؟آيا هميشه بايد مرا «: ائووين با لحني تلخ گفت

عزيمت مي كنند، مرا جا بگذارند تا به كار خانه بپردازم و آنان آوازه كسب كنند و وقتي بازگشتند 
  »خوراك  بستر خود را آماده بيابند؟

آنگـاه نيـازي بـه    . به زودي زماني خواهد رسيد كه هيچ كس بازنخواهـد گشـت  «: آراگورن گفت
اش نيست، چه، هيچ كس اعمالي را كه هنگام آخـرين دفـاع    د بود كه آوازه اي از پيتهوري خواه

اما اين كرده ها بدين سبب كه كسي آنها را نمي . از خانه هاتان صورت گرفته، به ياد نخواهد سپرد
  ».ستايد، كمتر قهرمانانه نيستند

ـ : حرف تو چيزي نيست جز اين كه«: و ائووين گفت امـا  . و در خانـه اسـت  تو زني و مسئوليت ت
هنگامي كه مردان در نبرد و در راه افتخار جان سپردند، تو در خانه رها مـي شـوي تـا سـوزانده     

اما من از خاندان ائورل هستم و نـه زنـي خـدمت    . شوي، چرا كه مردان ديگر نيازي به آن ندارند
  ».من سواري و شمشير زدن بلدم، و نه از درد هراس دارم، و نه از مرگ. كار

  »از چه چيز مي هراسي بانو؟«: پرسيد
از ماندن پشت ميله ها تا آن كه عادت و پيـري آنهـا بپذيرنـد، و فرصـت     . از قفس«: ائووين گفت

  ».انجام دادن اعمال بزرگ از دست برود و هوس آن از سر بيافتد
چرا كه ايـن   و با اين حال پندم نمي دادي كه در راهي كه برگزيده ام خود را به مخاطره نيافكنم،«

  »كار خطرناك است؟
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با اين حال تو را دعوت به اين نكردم . جز اين پند ديگري نمي توانستم به تو بدهم«: ائووين گفت
كه از خطر بگريزي، بلكه گفتم به سوي نبرد براني، جايي كه شمشير تو اشتهار و پيروزي برايت به 

  ».ق العاده است بيهوده دور انداخته شوددوست ندارم ببينم چيزي كه عالي و فو. ياوردبارمغان 
چـرا كـه تـو در    ! بمان: است بانو از اين رو حرفم به تو اين. من نيز دوست ندارم«: آراگورن گفت

  ».جنوب ماموريتي نداري
 –خواهند از تو جـدا شـوند    وند چون نمي ر مي. روند نيز چنين ماموريتي ندارند آنها كه با تو مي«

  .آنگاه برگشت و در دل شب از نظر ناپديد شد» .ارندچرا كه تو را دوست د
هاي مرتفع شـرق بـاال    وقتي روشنايي روز در آسمان پديدار گشت، و خورشيد هنوز از ستيغ كوه

ها نشسته بودند و خود او نيز  ي همراهانش بر اسب همه. ي عزيمت شد نيامده بود كه آراگون آماده
سواران را پوشيده و شمشير  ي جامه. وين براي وداع پيش آمدآماده بود تا بر زين بجهد كه بانو ائو

در دست جامي داشت كه آن را به لب برد و اندكي از آن نوشيد و بـراي ايشـان   . به كمر بسته بود
بـدرود، بـانوي   «: آرزوي سفري خوب كرد؛ آنگاه جام را به آراگورن داد و او نيز نوشيد و گفـت 

آن سـوي  : بـه بـرادرت بگـو   . نوشم ي مردم تو مي د تو، و همهبه سالمتي خاندان تو و خو! روهان
  »!ها شايد دوباره به هم بربخوريم سايه

آنگاه به نظر گيملي و لگوالس كه در آن نزديكي ايستاده بودند، چنين رسيد كـه ائـووين گريسـته    
: وين گفتما ائو. نمود است و اين گريستن براي كسي كه چنين موقر و مغرور بود، بيشتر ناگوار مي

  »ري؟آراگورن عزم رفتن دا«
  ».آري، دارم«: آراگورن گفت
  »ام همراه اين گروه اسب برانم؟ دهي همان گونه كه خواسته پس اجازه نمي«: ائووين گفت

اذن شاه و برادرت ممكن نيست؛ و آنـان تـا    چون اين امر بي. دهم بانو اجازه نمي«: آراگورن گفت
  »!بدرود. ما براي من هر ساعت و به راستي هر دقيقه حياتي استا. فردا به اينجا نخواهند رسيد
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  »!تمنا مي كنم كه اجازه فرمايي«: آنگاه ائووين زانو زد و گفت
اي بر دست او زد و از  آنگاه بوسه. و دست ائووين را گرفت و بلندش كرد» .نه بانو«: آراگون گفت

كه او سر اجتناب كرد؛ و تنها كساني  روي زين جست و به تاخت دور شد و از نگاه كردن به پشت
  .را خوب مي شناختند و به او نزديك بودند، رنجي را كه مي كشيد، ديدند

اما ائووين به سان نقشي حجاري شده بر روي سنگ بي حركت ايستاده و دستش را محكم به كمر 
شدند،  8كوه اشباحسياه،  7زده بود، و آنان را مي نگريست تا آنكه وارد سايه هاي پاي دويموربرگ

وقتي از نظر گم شدند، چرخيد و سـكندري خـوران   . ي مردگان آنجا قرار داشت كوهي كه دروازه
اما هيچ كدام از مردم او اين عزيمت را نديدند، چه، خود . مثل آدمي كور به منزلگاه خود بازگشت

از و بيگانگـان نرونـد،   را از ترس ترس پنهان كرده بودند، و مصمم بودند كه تا آفتاب بـاال نيايـد   
  .ايندبيرون ني

بگذار به جايي بروند كه كـه بـه آن متعلـق انـد، بـه      . اينان اشباح الف هستند«: و برخي مي گفتند
  ».روزگار به قدر كفايت شوم است. جاهاي تاريك، و هرگز باز نگردند

كوهسـتان در  هوا هنوز گرگ و ميش بود كه راندند، زيـرا خورشـيد هنـوز از پـس سـتيغ سـياه       
گذشتند، وحشـتي بـر    هاي باستاني مي همچنان كه از البالي رديف سنگ. برابرشان باال نيامده بود

رسيدند و آنجا در زيرِ تـاريكيِ درختـان سـياه كـه      9ي تاريك آنان مستولي شد، تا آن كه به بيشه
ه در پاي كـوه  حتي لگوالس نيز تاب تحمل آن را براي مدتي طوالني نداشت، شكافي را يافتند ك

  .دهان گشوده، و درست بر سر راهشان تك سنگ عظيمي همچون انگشت تقدير ايستاده بود
اما ديگران خـاموش بودنـد و صـداي او روي برگهـاي     » .مو به تنم سيخ مي شود«: گيملي گفت

تـا  . اسب ها حاضر به گذشتن از اين سنگ تهديدآميز نبـودن . سوزني مرطوب زير پايش فرو مرد
سواران پياده شدند و اسب ها را با افسار كشيدند و به ايـن ترتيـب سـرانجام وارد اعمـاق     آن كه 

                                                            
٧ Dwimorberg 
٨ Haunted Mountain  
٩ Dimholt  

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

ي در تاريك در  ي سنگي صافي قرار داشت و بر روي ديواره، رخنه ي تنگ شدند؛ آنجا ديواره دره
نشانه ها و شكل هايي بر روي تاق عريض آن حجاري شده . شد برابرشان مثل دهان شب ديده مي

را خواند و هراس مثل بخاري خاكستري از آن بيرون  ا تاريك تر از آن بود كه بتوان آنهابود و هو
  .مي تراويد

گروه مكث كرد و در ميان آنان دلي نبود كه از ميان به در نرود، مگر دل لگوالسِ الف كه بـراي او  
  .ارواح آدميان هيچ دهشتي نداشت

با اين حال مي توانم دل به دريـا  . قرار دارد چه در شومي و مرگم در آن سوي آن«: هالبارد گفت
  ».بزنم و از آن بگذرم؛ اما هيچ اسبي وارد نمي شود

چرا كه اگر از ايـن تـاريكي   . ها نيز بايد وارد شوند ما بايد وارد شويم، و بنابراين اسب«: آراگورن
دست مي رود،  ها راه در آن سو پيش رو داريم، و هر ساعتي كه از جان سالم به در بريم، فرسنگ
  »!ام بياييد از پي. تر مي كند پيروزي سائورون را نزديك

دايـن و   ي دونـه  ي او در آن ساعت چنان بود كـه همـه   آراگورن روي به راه نهاد و قدرت و اراده
شان چنـان بـود    و به راستي عشق اسب هاي تكاوران به سواران. هاشان از پي او روان شدند اسب

ا گـام بردارنـد، مشـتاقانه حتـي بـراي      ا دلي استوار مي بود كه در كنار آنـه شان ر كه كه اگر ارباب
اما آرود، اسب روهان از رفتن امتناع كرد و عـرق ريـزان و   . مواجهه با دهشت در پيش مي رفتند

لرزان از هراسي كه ديدنش تألم بار بود ايستاد و آنگاه لگـوالس دسـت خـود را بـر چشـمان او      
گوشش زمزمه كرد كه در تاريكي دلنشين بود، تا آن كه تـن در داد كـه او   گذاشت و كلماتي را در 

  .را ببرند و لگوالس وارد شد و گيملي دورف تنها آن بيرون ايستاد
اين چيزي است كـه كسـي   «: گفت. زانوانش شروع به لرزييدن كرد و از دست خود خشمگين شد

اين را گفت و » !دورف جرأت نمي كند يك الف پا به زيرزمين مي گذارد و يك! تا به حال نشنيده
و . ي در كشـيده شـد   اما به نظرش رسيد آمد كـه پـايش مثـل سـرب روي آسـتانه     . شيرجه رفت
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پروا در بسياري از جاهاي  بالفاصله سوي چشمانش رفت، سوي چشمان گيملي پسر گلوين كه بي
  .ژرف جهان گام برداشته بود

ه حركت مـي  ود و اكنون مشعل به دست پيشاپيش گروهارو مشعل آورده ب آراگورن با خود از دون
رفت، و گيملي لنگ لنگـان از عقـب مـي آمـد و مـي       كرد؛ و االدان با مشعل ديگري از پشت مي

ديد جز پرتو محو مشعل ها؛ اما هرگاه گروه متوقف مي شد  چيزي نمي.كوشيد خود را به او برساند
ين هرگـز  كلماتي نجواگونه به زباني كه پيش از اشنيد،  پايان صداها را گرداگرد خود مي پچ پچ بي
هيچ كس بر گروه حمله نياورد يا در برابر گذشتن آنان ايستادگي نكرد، و با اين حـال  . نشنيده بود

دانسـت   بيشتر از اين جهت كه مي: گذاشت رفت هراسش رو به فزوني مي دورف هرچه پيش تر مي
در  اي پشت سر از ازدحام لشكري ناديـدني كـه  ي جاده ه همه. ديگر امكان برگشت وجود ندارد

  .آمد، مسدود شده بود تاريكي از پس پشت مي
اي ديد كه بعدها از يـادآوري   بدين ترتيب زمان بي حساب و كتاب گذشت تا آن كه گيملي منظره

اما اكنون گروه ناگهـان بـه يـك    . زد پهن و گشاد بود جاده تا جايي كه حدس مي. آن اكراه داشت
ترسي چنان بر او غلبـه  . به چشم نمي خورد رگ خالي رسيد و ديگر از هيچ سو ديواريفضاي بز

آن دورها در سمت چپ، چيزي بـه محـض نزديـك    . كرده بود كه به زحمت مي توانست راه برود
شدنِ مشعلِ آراگورن در تاريكي درخشيد و آنگاه آراگـورن  ايسـتاد و رفـت تـا ببينـد كـه ايـن        

  .درخشش از چيست
از هيچ چيز نمي ترسند؟ هر غار ديگري بود گيملي پسر گلوين اول از همه «: ير لب گفتدورف ز

  »!بگذار همان جا بماند! اما اينجا نه. طرف برق طال مي دويد
. با اين حال نزديك شد و ديد كه آراگورن زانو زده و االدان هر دو مشعل را باال نگه داشته اسـت 

زره پوش بود، و تهجيزات و يراق او هنوز . صالبت قرار داشتدر برابر او استخوان هاي مردي پر 
كمربندش از طال . سالم و كامل آنجا افتاده بود؛ چه، هواي مغاره خشك خشك بود و زره او مطال
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اش آذين هايي زرين داشت، سري كه چهره اش را رو به كف  خود سرِ استخواني  و لعل بود، و كاله
وي غار به خاك افتاده بود اكنون ديده مي شد نزديك ديوار آن س همان طور كه. زمين گرفته بود

استخوان هـاي انگشـتانش هنـوز بـه     : و در مقابل او، دري سنگي قرار داشت كه محكم بسته بود
شمشيري لب پرشده و شكسته كنارش افتاده بود، تو گويي كـه در  . شكاف سنگ پنجه انداخته بود

  .بت شمشيرش گرفته بودپايان از سر نوميدي صخره را زير ضر
آراگورن به او دست نزد، اما پس از آن كه زماني خاموش به او چشم دوخت، از جـا برخاسـت و   

اكنون نُه و هفت . گل هاي سيمبلمينه تا پايان جهان به اينجا نخواهند آمد«: آه كشيد، زير لب گفت
او در مقابـل دري كـه نمـي    ي اين سالهاي دراز  پشته را علف هاي سبز پوشانده، اما در طول همه

در به كجا منتهي مي شده؟ چرا بايد از اين در مي گذشته؟ هيچ . آن را باز كند، آرميده توانسته قفل
  »!كس هرگز از اين موضوع آگاه نخواهد شد

! زيـرا ماموريـت مـن ايـن نيسـت     «: برگشت و خطاب به تاريكي پر نجواي پسِ پشت بانـگ زد 
خواست ما فقط اين است كه ! ر سال هاي نفرين شده پنهان نگه داريداندوخته ها و رازهايتان را د

  »!شما را به سنگ ارخ فرا مي خوانم! بگذاريد بگذريم و آنگاه بياييد. بشتابيد
پاسخي نيامد، جز آن كه سكوتي مطلق بسيار هولناك تر از نجواي پيشين در گرفت؛ و سپس بـاد  

گيملـي از  .رد و افروختن آنها دوبـاره ممكـن نشـد   سردي آمد كه مشعل ها را لرزاند و خاموش ك
. زماني كه از پي آن گذشت، يك ساعت، يا چندين و چند ساعت چيـز زيـادي بـه يـادش نمانـد     

ديگران به پيش مي شتافتند، اما او هميشه آخرين نفر بود، و نوعي وحشت كـه كورمـال كورمـال    
لحظه ممكن است او را بگيرد؛ و نـوعي  پيش مي آمد و در تعقيب او بود و به نظر مي رسيد كه هر 

لنـگ لنگـان پـيش    . هياهو، مثل صداي سايه وار گام هاي بسيار از پشت سر او گوش مي رسـيد 
رفت تا آن كه مثل حيواني چهارپا روي زمين شروع به خزيدن كرد و احساس كرد كـه بيشـتر از   

گشت  وار برمي گريخت، يا ديوانه گرفت و او مي يا بايد اين وضع پايان مي: تواند تحمل كند اين نمي
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  .ه استقبال خطري كه در تعقيب او بود، مي شتافتو ب
به يك باره صداي شرشر آب را شنيد، صدايي تند و واضح مثل صداي افتادن سـنگي در رؤيـاي   

روشنايي رو به افزايش گذاشـت و اينـك گـروه از ميـان دروازه هـاي ديگـر       . سايه هاي تاريك
تاق بلند و عريض و جويباري كوچك رو به بيـرون جـاري بـود؛ و بيـرون      گذشت، دروازه اي با

اي ديده مي شد كه از صخره هاي صاف با شيب تند پايين مي رفت، صخره هايي كـه   دروازه جاده
تنگه، آن قدر باريك و عميق بود كه . لبه هاي چاقو مانندش آن باالها در مقابل آسمان نمودار بود

با اين حال چنان كه گيملـي   .در آن ستاره هاي كوچك مي درخشيدند آسمان تاريك مي نمود و
هارو عازم شده بودند، وقت باقي بود؛ هر  بعدها فهميد هنوز دو ساعت به غروب روزي كه از دون

رسيد كه اين شامگاه، شامگاهي است متعلق به سال هاي سال بعد،  چند در آن هنگام به نظرش مي
  .يا جهاني ديگر

راندند و شـب و   به صف مي. ه سوار اسب شدند و گيملي دوباره نزد لگوالس بازگشتگروه دوبار
لگـوالس  . اي رنگ سير از راه رسيد؛ و هول و هراس هنوز در تعقيبشان بـود  نوعي تاريكي سرمه

وقتي برگشت تا با گيملي سخن بگويد، پشت سر را نگاه كرد و دورف برق چشمان روشن الف را 
مي راند، اما او آخرين فردي نبود كه شت سرشان االدان آخرين فرد گروه اسب پ. از رو به رو ديد

  .سرازيري جاده را در پيش گرفته بود
من شبح آدم ها و اسب ها و بيرق هـاي سـفيد   . مردگان از پشت سرمان مي آيند«: لگوالس گفت

زمستان زده در شبي مـه  ي ابر مانند را مي بينم و همين طور هم نيزه ها را كه شبيه بيشه هاي  پاره
  ».گان از پشت سرمان مي آيندآلود است، مرد

هـاي   زد، زمـين  اي كه انگار از شكاف يك ديواره بيرون مي گروه سرانجام از تنگه بيرون آمد، دره
ي عظيم در برابرشان گسترده بود و جويباري كه در كنارشان جاري بود با صـدايي   مرتفعِ يك دره

  .شد د به پايين سرازير ميسرد، از آبشارهاي متعد
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ما از سرچشمه هـاي مورتونـد   «: و االدان پاسخ داد» كجاي سرزمين ميانه هستيم؟«: گيملي گفت
ريزد، دريايي كـه ديوارهـاي دول    ي بلند و سردي كه سرانجام به دريا مي پايين آمده ايم، رودخانه

آدم هـا آن را  : مش چيسـت از اين پس ديگر الزم نيست بپرسي كه منشأ نـا . آمروت را مي شويد
دره ي مورتوند حالت تورفتگي بزرگي را داشت كه به ضلع جنوبي ديـواره  » .نامند سياه ريشه مي

هاي تند آن پوشيده از علف بود؛ اما در آن ساعت همـه   شيب. هاي صاف كوهستان تكيه داده بود
ها در پـايين   دوردست روح به نظر مي رسيد، چرا كه خورشيد رفته بود، و آن چيز يكنواخت و بي

  .دره حاصلخيز بود و مردمان بسياري در آنجا سكونت داشتند. زد م ها سوسو ميي آد چراغ خانه
دوسـتان خسـتگي   «: آراگورن آنگاه بي آن كه برگردد با صداي بلندي كه همه بشـنوند، فريـاد زد  

مام شـود، بـه سـنگ ارخ    بايد پيش از اين كه امروز ت! اكنون بتازيد، بتازيد! خود را فراموش كنيد
پس بي آنكه پشت سر را بنگـرد از روي دشـت هـاي    » .برسيم، و هنوز راه درازي در پيش است

ي سيالبي بسته شده بود و جاده اي  كوهستاني راندند تا  آن كه به پلي رسيدند كه بر روي رودخانه
  .را يافتند كه به سوي زمين هاي پست سرازير مي شد

چراغ خانه ها و آبادي ها خاموش و درها بسته شد، و مردمـي كـه بيـرون    به محض رسيدن آنان 
در تـاريكي  . زده فرياد سر دادند و مانند گوزن به دام افتاده بناي نـاآرامي گذاشـتند   بودند وحشت

پادشاه مردگان بر سرمان نازل شده ! پادشاه مردگان«: فزاينده، اين فرياد هر دم به گوش مي رسيد
  »!است

آمد و مردم همه از پيش روي آراگورن مي گريختند؛ امـا گـروه    آن پايين به صدا درميناقوس ها 
خاكستري همچون شكارچيان پيش مي راندند تا آنكه اسب هـا از خسـتگي شـروع بـه لغزيـدن      

و چنين بود كه درست پيش از نيمه شـب و در نـوعي تـاريكي بـه سـياهي مغـازه هـاي        . كردند
  .خ رسيدندي ار كوهستان سرانجام به تپه

بـاالي تپـه   . از مدت ها پيش وحشت مردگان بر آن تپه و دشتهاي خالي گرداگرد آن افتـاده بـود  
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به بلندي قامت يك مرد، هر چند كه تا نيمـه  . سنگ سياهي قرار داشت، گرد به مانند حبابي عظيم
اعتقـاد   در زمين مدفون شده بود، انگار منشائي غير زميني داشت، و تو گويي چنان كه بعضي هـا 

گفتند  ي وسترنس را به ياد داشتند مي داشتند، از آسمان افتاده بود؛ ولي آنها كه هنوز فرهنگ عامه
نور آورده و هنگام پياده شدن در خشكي، آنجا كـار گذاشـته    هاي نومه كه ايزيلدور آن را از ويرانه

آن حـوالي كسـي   هيچ يك از مردم دره جرأت نزديك شدن بـه آن را نداشـتند؛ و نيـز در    . است
بود كه آنجا مكان مالقات اشباح است، و اين اشـباح در مواقـع خطـر    سكونت نداشت، زيرا شايع 

  .گرد سنگ ازدحام و نجوا مي كنند
آنگاه الروهير شاخي نقره اي به آراگورن داد و او . گروه نميه شب به آن سنگ رسيد و متوقف شد
اده بودند، صداي شاخ هايي در پاسـخ بـه گـوش    درآن دميد؛ و به نظر كساني كه آن نزديك ايست

رسيد، تو گويي اين صدا طنيني بود كه از غارهاي عميق دور دست شنيده مي شد، صداي ديگري 
نبود اما حضور سپاهي بزرگ را گرد بر گرد تپه اي كه روي آن ايستاده بودند احساس مي كردند، 

آراگورن از اسب پايين آمد و كنار سـنگ   .باد سردي مثل نفس اشباح از كوهستان پايين مي وزيد
  : ايستاد و به صداي بلندي فرياد زد

  »عهد شكنان چرا آمده ايد؟«
بـراي وفـاي بـه عهـد و آرام     «: و صدايي در دل شب شنيده شد كه گويي از دور دستها پاسخ داد

  ».گرفتن
ي آندوين هستم، در باال 10اكنون من عازم پالرگير. ساعت موعود فرا رسيده است«: آراگورن گفت

و شما بايد از پي من بياييد، و هنگامي كه اين سرزمين از وجود خادمان سائورون پاك شد، عهـد  
سـار   چه من اله. شما را اجابت شده مي دانم و شما مي توانيد آرام بگيريد و براي هميشه درگذريد

  ».هستم، وارث گوندور از ايزيلدور

                                                            
١٠ Pelargir 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

! علَم بزرگي را كه با خود آورده بـود بـاز كنـد؛ و اينـك پـرچم     و با گفتن اين، فرمود كه هالباراد 
آنگاه سكوني برقرار . پرچمي بود سياه و اگر عالمتي روي آن نقش بسته بود در تاريكي پنهان بود
گـروه كنـار سـنگ    . شد، و در طول شبِ دراز نه صداي نجوايي به گوش رسيد و نه صداي آهـي 

  .هايي كه گرداگردشان را گرفته بود، كم خوابيدنداتراق كرد، اما به سبب دهشت سايه 
اما وقتي سپيده سرد و رنگ پريده از راه رسيد، آراگورن با عجله از جا برخاست و هدايت آنان را 
در سفري پر شتاب و فرساينده بر عهده گرفت، چنان سفري كه كسي جز خود او در ميان گروه با 

هيچ آدم فاني ديگري اين سفر . داشت آنان را به رفتن وامي ي او بود كه آن آشنا نبود، و فقط اراده
  .را تاب نمي آورد، جز دونه داين شمال و همراه اينان گيمليِ دورف و لگوالسِ الف

آمـد و وحشـت بـيم و     دون رسيدند؛ و سپاه از پشت سر مي گذشتند و به المه 11از گردنه تارالنگ
رسيدند، و خورشـيد   13در باالي كيريل 12به كالمبلكرد، تا آن كه  هراس پيشاپيش آنان حركت مي

شهرها و گدارهاي كيريل . آلود آن دورها در پشت سر، در پس پينات گلين غروب كرد گويي خون
مانـده بـا    را متروك و خالي از سكنه يافتند، زيرا بسياري از مردم عازم جنگ شده و افـراد بـاقي  

اما روز بعـد سـپيده اي از راه نرسـيد و گـروه     . ودنديخته بها گر ي آمدن شاه مردگان به تپه شايعه
خاكستري پاي در تاريكي توفان موردور گذاشتند و از ديـد فانيـان گـم شـدند؛ امـا مردگـان در       

  .رفتند شان مي پي
  
  
  
  
  

                                                            
١١ Tarlang 
١٢ Calembel 
١٣ Ciril  
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amin420, fatemeh, Sirius_potter, kimeia, hena, sansi, irankingworld, joker, molok, malaza21  

mory_potter, fariba, hakimeh, sarvona, darkwizard, babamir, snap, mamadalmani, Bolverk, fatima  
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  3فصل 
  بسيج روهان

  
  

هجوم سايه اكنون تمام راه ها به هم مي پيوست و براي مواجهه با جنگي كه از راه مي رسيد، و نيز 
دروازه ي بـزرگ شـهر    ي پي در آسـتانه  اي كه پين و درست در لحظه. ها، به سوي شرق مي رفت

يرق ها سوار بر اسـب وارد شـهر   بايستاده بود و اميردول آمروت را مي نگريست كه با پرچم ها و 
  .مي شد، پادشاه روهان از تپه ها به پايين سرازير مي شد

تيغ هاي خورشيد سايه هاي دراز و تيزي از سواران بـر زمـين    آخرين. روز داشت سپري مي شد
ي پرنجـواي   يشـه بتـاريكي از هـم اكنـون در زيـر     . انداخته بود كه پيشاپيش آنان حركت مي كرد

شـاه اينـك در پايـان روز آهسـته     . ها را پوشانده بود پرشيب كوه عوبر خزيده و اضالندرختان ص
ره را دور زد و در تـاريكي درختـان كـه آهسـته     خعظيم صت و خل ون يالِنجاده اك. راند اسب مي
سرانجام با رسيدن . تر و پايين تر رفتند با صفي پيچان و طوالني پايين. كردند، سرازير شد نجوا مي

آفتـاب  . ي تنگ، دريافتند كه شامگاه در زمين هايي پست تر حكمفرما شـده اسـت   به انتهاي دره
  .شارها درنگ مي كردروشنايي شفق هنوز روي آب. رفته بود

پشـت تـا بـه اينجـا، راه      جويباري خروشان آن دورها در پايين، تمام روز از گذرگاه مرتفع پـسِ 
باريك خود را از ميان ديواره هاي پوشيده از درخت كاج باز كرده بود؛ و اكنون از مجرايي سنگي 

ل مـي كردنـد و دره ي   سواران مسـير آب را دنبـا  . تر جاري مي شد اي پهن زد و در دره بيرون مي
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 1آنجا اسنوبورن. هارو با صداي آب هاي خروشان در شامگاه به يك باره در برابرشان قرار گرفت
هـا بـه سـوي     انه هاي كوچك تر درآميخت و شتابان و كـف آلـود از روي سـنگ   خسفيد با رود

عظـيم   آن دورها در سـمت راسـت، در بـاالي دره   . ها پايين رفت هاي سبز و دشت ادوارس و تپه
پرصالبت برفراز پايه هاي پهناور خود پيچيده در ابر، سر به آسمان كشيده بود؛ اما  2استارك هورن

با سايه هاي آبي رنگ در : ي مضرس آن پوشيده از برف هاي ابدي برفراز جهان مي درخشيد قله
  .شرق و سرخ فام از غروب خورشيد در غرب

طول سفر درازشان داستان هـاي بسـيار دربـاره اش    زده به اين سرزمين بيگانه كه در  مري شگفت
 آسمان بود كه در آن، چشم او از ميـان شـكاف هـاي تاريـك     دنياي بي. شنيده بود، چشم دوخت
هاي سر به فلك كشيده، ديواره هاي سنگي عظيم در پـس ديـواره هـاي     هواي پرسايه، فقط شيب

بافانه نشست و بـه صـداي    اي خيال لحظه. عظيم، و پرتگاه هاي اخم آلود پيچيده در مه را مي ديد
آب، نجواي درختان تيره، صداي شكافتن سنگ، و صداي سكوت گسـترده اي كـه در پـس هـر     

ي  اشـيه حكوهستان را دوسـت داشـت، يـا بـا سـير در      . صدايي به انتظار نشسته بود، گوش سپرد
ار تحمل ناپذير سرزمين داستان هايي كه از دوردست ها مي رسيد، عاشق آنها بود؛ اما اكنون زير ب

آرزو كرد كه اي كاش در اتاقي خلوت كنار بخاري اين عظمت را بيرون در . ميانه از پا درمي آمد
  .بگذارد

در طي سـه روز  . بسيار خسته بود، زيرا اگرچه آهسته اسب رانده بودند، اما استراحت شان كم بود
و دره هـاي دراز و از روي   خسته كننده سـاعت هـاي متـوالي هنگـام گذاشـتن از گـذرگاه هـا       

گاهي اوقات كه راه پهن تر بود، در كنار شاه . جويبارهاي متعدد، پشت اسب باال و پايين پريده بود
اسب رانده بود، و متوجه نبود كه بسياري از سواران با ديدن اين دو در كنار هم لبخند به لـب مـي   

ويش و فرمانرواي روهان سـوار بـر   هابيت سوار بر اسبچه ي كوچك و خاكستري و پشمال: آورند

                                                            
١ Snowbourn 
٢ Starkhorn 
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آنگاه با تئودن سخن گفته و از خانه و از آداب و رسـوم مـردم شـاير    . اسب سفيد عظيم الجثه اش
براي او حرف زده و در مقابل به قصه هاي سرزمين چابك سواران و مـردان پرصـالبت قـديم آن    

تنها درست پشـت سـر شـاه     اما بيشتر اوقات، به ويژه در روز آخر، مري تك و. گوش سپرده بود
اسب رانده و خاموش مانده و كوشيده بود كه زبان كند و پرطنين روهان را كه مردان در پشت سر 

بسياري از كلماتش را مي دانست اما اين كلمـات   زباني بود كه ظاهراً. او به او كار مي برند، بفهمد
تلفظ مي شـد، بـا ايـن حـال نمـي      بسيار پرمايه تر و محكم تر از چيزي كه در شاير معمول بود، 

توانست كلمات را به هم پيوند بزند و گاه مي شد كه يكي از سواران صداي واضح خود را باال مي 
برد و سرودي هيجان انگيز سر مي داد، و آرام و قرار را از دل مري مي ربود، هر چند نمي دانست 

  .كه اين سرود درباره ي چيست
ن كه روز در حال پايان بود احساس كرد، و هيچ گاه بيشتر از اآل احساس تنهايي مي اين با وجود

بيگانه رسـيده اسـت؛ و    مانده بود كه پي پين االن به كجاي اين جهان درندشت. تنهايي نكرده بود
بعد فكر فرودو و سام مثل نيشـتري بـه   . چه اتفاقي براي آراگورن و لگوالس و گيملي افتاده است

دارم فراموششان كنم، در حالي كه آنها مهم تر از بقيه «: يز با خود گفتمالمت آم. قلبش فرو رفت
من آمدم كه كمك آنها باشم؛ ولي اگر هنـوز زنـده باشـند صـدها مايـل از مـا دور       . ي ما هستند

  .لرزيد ».هستند
 راه هايي كه از تنگـه . ايستادند ».به پايان رسيده سفرمان تقريباً! اين هم دره ي هارو«: ائومر گفت

فقط نوعي چشم انداز كلي از دره ي عظيم فرو . بيرون مي زد با شيبي تند به پايين سرازير مي شد
تك روشـنايي  . رفته در گرگ و ميش زمين هاي پست، انگار از ميان پنجره اي بلند ديده مي شد

  .كوچكي چشك زنان كنار رودخانه به چشم مي خورد
باشد، اما من هنوز راه درازي براي رفتن در پيش رو اين سفر شايد به پايان رسيده «: تئودن گفت

شب پيش قرص ماه كامل بود، و فردا صبح بايد براي گردهمايي چابك سواران بـه ادوراس  . دارم
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  ».برانم
اما اگر پند مرا مي پذيريد، پس از آن بدينجا بازگرديد تا آن جنگ «: ائومر با صدايي آهسته گفت

رد تمام شودبا باخت و ب.«  
ي  در گوش پيرم سخنان جبونانـه  -چرا كه تو را چنين خواهم خواند -نه، پسرم«: ودن لبخند زدتئ

خود را از خانه ي زين باال كشيد و صف بلند مـردانش را نگريسـت كـه در     »!مارزبان را مخوان
از هنگامي كه به طرف غرب راندم، اين چند روز انگـار سـال هـا    «. تاريكي پشت سر گم مي شد

ما باخت باشـد   جنگ اگر سرانجامِ. ه؛ اما از اين پس هرگز به عصايي تكيه نخواهم زدطول كشيد
حسن پنهان شدن من در ميان تپه ها چيست؟ و اگر سرانجام آن برد باشد، چه جاي اندوه است كه 

امشب را . كنار بگذاريم من آخرين نيرويم را به كار گيرم و از پا درآيم؟ اما اين موضوع را عجالتاً
. دست كم هنوز يك شب امن و آرام براي ما باقي مانده است. در دژ دون هارو بيتوته خواهم كرد

  »!بگذار پيش برانيم
وبورن اينجا نزديـك ديـواره هـاي    نرودخانه ي اس. در تاريكي فزاينده به درون دره سرازير شدند

شرشر بلنـد آب هـاي    غربي دره جريان داشت، و طولي نكشيد كه راه آنان را به گداري رساند كه
به محـض  . اطراف گدار نگهبان گماشته بودند. كم عمق بر روي سنگ ها از آن به گوش مي رسيد

شاه، چندين مرد از سايه ي صخره ها بيرون پريدند؛ و با ديـدن شـاه فريـاد شـادي      نزديك شدنِ
  »!پادشاه چابك سواران باز مي گردد! تئودن شاه! تئودن شاه«: سردادند
. صداي شاخ در دره طنـين افكنـد  . ي از آنان در شاخي دميد و نفيري بلند از آن برآوردآنگاه يك

  .شاخ هاي ديگر در پاسخ به صدا درآمد و چراغ ها در طول رودخانه شروع به درخشيدن كرد
ورها از باالي سر به گوش رسيد، و انگار كه آنهـا را درون  پسپس به يك باره هم نوايي بزرگ شي

ي مختلف را باهم تركيب مي كـرد و بـه شـكل    اتوخالي مي نواختند و اين محفظه نواهمحفظه اي 
  .صدايي واحد بيرون مي داد و ديوارهاي سنگي را زير ضربت مي گرفت
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شاه چابك سوارن چنين پيروزمندانه از غرب به دون هـارو واقـع در دامنـه ي كـوه هـاي سـفيد       
ز هم اكنون گرد هم آمده بودند پيدا كرد؛ چه، تـا  وي آنجا باقي نيروهاي مردمش را كه ا. بازگشت

هايي از گندالف براي او  از رسيدن او باخبر شدند، فرماندهان در گدار به استقبالش شتافتند و پيغام
  .س آنان قرار داشتأي هارو در ر رئيس مردمان دره 3دون هره. آوردند

غرب به ادوراس آمد و گندالف  پگاه سه روز پيش سرورم، شدوفكس مثل باد از«: دون هره گفت
از طرفي پيغام شما را نيز به ما رساند كه براي . خبر پيروزي شما را آورد و دل هاي ما را شاد كرد

  ».و سپس سايه ي بالدار رسيد. گردهمايي سواران بشتابيم
ـ   سايه«: تئودن گفت ا را ي بالدار؟ ما نيز آن را ديديم، ولي نيمه شب بود پيش از كه آن گنـدالف م
  ».ترك گويد

خواه همان، يا يكي ديگر شبيه آن، ظلمتي كه پرواز مي كرد . ممكن است، سرورم«: دون هره گفت
در هيئت پرنده اي غول آسا آن صبح از روي ادوراس گذشت، و همه ي مردان از ترس بـر خـود   

اي شيرواني پايين تا سطح بام ه چرا كه بر فراز مدوسلد ايستاد، و به محض آن كه، تقريباً. لرزيدند
نياييم،  گرد گندالف به ما توصيه كرد كه در دشت ها. آمد، بانگي زد كه قلب هامان از تپيدن ايستاد

نيز فرمود كه هيچ چراغي . و اينجا در دره اي كه كوه ها آن را پناه مي دهند به استقبال شما بياييم
گنـدالف بـا مرجعيـت    . چنين كرده ايم و ما. يا آتشي نيفروزيم مگر آن كه نيازي مبرم به آن باشد

. ما به او اعتماد كرديم كه هر چه مي گويد اي بسا كه مطـابق ميـل شماسـت   . تمام سخن مي گفت
  ».تاكنون چيزهاي اهريمني از اين دست را در دره ي هارو نديده ايم

هـا و  رانم، و آنجا پيش از اسـتراحت، سردسـته    اكنون به سوي دژ مي. بسيار خوب«: تئودن گفت
  »!بگذاريد هر چه زودتر به حضور برسند. فرماندهان را خواهم ديد

جاده اكنون از عرض دره مستقيم به سوي شرق مي رفت، دره اي كه در آن نقطه كمي بيشتر از نيم 

                                                            
٣ Dunhere 
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زمين هاي مسطح و مرغزارهاي پوشيده از علف، ناهموار، در شبي كه از راه مي . مايل پهنا داشت
اليه دره ي پيش رو ديـواره   تهينگرداگردشان را گرفته بود، اما مري در م رسيد به رنگ خاكستري

اي عبوس را تشخيص داد، آخرين برآمدگي ريشه هاي عظـيم اسـتارك هـورن كـه رودخانـه در      
  .اعصار گذشته آن را شكافته بود

برخي كنـار جـاده ازدحـام كـرده     . روي تمام صفحه هاي هموار، جمع عظيم مردان ايستاده بودند
بودند و شاه و سواران غرب را با بانگ شادي خوشامد مي گفتند؛ اما آن سو كمي دورتر در پشت 
سر، رديف هاي منظم خيمه ها و سايبان ها، و صف هاي اسبان افسار بسته، و زرادخانه اي عظيم 

بـه   از سالح ها، و نيز انبوهي از نيزه ها كه مانند بيشه ي درختان تازه كاشته سـيخ ايسـتاده بـود،   
ي شبانه  رفت، و با اين كه باد يخ زده اكنون همه ي اجتماع عظيم در سايه فرو مي. چشم مي خورد

نگهبانان بـا  . سرد از ارتفاعات مي وزيد، هيچ فانوسي نيافروخته و هيچ آتشي روشن نكرده بودند
  .شنل هاي ضخيم به پس و پيش گام برمي داشتند

شمار آنان را در تاريكي فزاينده نمي توانست . آنجا هستند مري مانده بود كه چه تعداد از سواران
و وقتي مري به . حدس بزند، اما در نظر او به سپاهي بزرگ مي مانست متشكل از چندين هزار نفر

ي شاه خود را به زير ديواره ي سر به فلك كشـيده در ضـلع    اين سو و آن سو نگاه مي كرد، دسته
هان شروع به باال رفتن كرد و مري شـگفت زده نگـاهي بـه بـاال     شرقي دره رساند؛ و آنجا راه ناگ

شاهكار عظـيم دسـت   : شبيه آن را هرگز نديده بودند در جاده اي پيش مي رفتند كه قبالً. انداخت
پيچ خوران همچون ماري چنبره زن باال مي رفت و . رس ترانه ها ي دستاانسان در سال هايي ور

باز مي كرد؛ راه همچون پلكاني پر شيب بود و همچنـان كـه   راهش را از ميان شيب صاف صخره 
اسب ها بر روي آن قادر به راه رفتن بودند و ارابه هـا را  . باال مي رفت، به پس و پيش مي پيچيد

مي شد آهسته كشيد؛ اگر كسي آن باال دفاع مي كرد، هيچ دشمني نمي توانست به آنجا دست پيدا 
ه، سنگ هاي ايستاده ي عظيم قرار داشت كه آنها را به شكل آدم در هر پيچ جاد. كند، مگر از هوا

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

تنومنـد   هاي عظيم الجثه، با دست و بال زمخت، و پاهاي چاق و كوتاه روي هم انداخته و بازوانِ
برخي به سبب فرسايش ساليان جزييات . قالب شده روي شكم هاي برآمده و چاق، ساخته بودند

از دست داده بودند، سوراخ هايي كـه هنـوز    بي چشم كامالًچهره ي خود را جز چشم خانه هاي 
بـه  . سواران توجه زيادي به اين پيكره ها نشان نمي دادند. غمگينانه به رهگذران خيره مي ماندند

هـيچ قـدرت يـا    . مي گفتند و در نظر سواران چيزهايي در خور توجـه نبودنـد   4آنها مردان پوكل
مچنان كه در تاريكي نمودار مي شدند، مري شـگفت زده و بـا   دهشتي در آنها باقي نمانده بود و ه

  .سف به آنها نگاه مي كردأت احساس شبيه ياحساس
پس از مدتي پشت سرش را نگاه كرد و ديد كه از هم اكنون چند صد پا از كف دره ارتفاع گرفتـه  

ر مي گذرند و است، اما هنوز در آن پايين به طرزي مبهم صف پيچان سوارها را مي ديد كه از گدا
تنهـا شـاه و   . به رديف از جاده به سوي اردوگاهي كه براي آنان آماده شده بود پيش مـي رودنـد  

سرانجام دسته ي شاه به لبه اي تيز رسيد و جاده اي كه باال مي . ملتزمين او به طرف دژه مي رفتند
ي  ارد صـفحه آمد وارد روزنه اي ميان ديوارهاي صخره شـد و از شـيب كوتـاهي بـاال رفـت و و     

مي گفتند، دشـت كوهسـتاني سرسـبز پوشـيده از      5آدم ها به آنجا فيراين فلد. عريض مرتفعي شد
علف و بوته هاي خلنگ، برفراز مسير ژرف كاو اسنوبورن، نشسته در دامان كوهستان عظيم پشت 

در ، كـه  6اي ايـرن سـاگا   استارك هورن در سمت جنوب و در شمال انبوه كوه هاي دندان اره: سر
ميان آنها ديوار ترسناك و سياه دويموربرگ، و كوه اشباح بر سواران مشرف بـود، ديـواري كـه از    

ي مرتفع را دو رديف از سنگ هـاي   صفه. ميان شيب هاي تند پوشيده از كاج تيره قد افراشته بود
 ايستاده ي بي شكل دو نيم كرده بود، سنگ هايي كه در گرگ و ميش به تدريج محـو و در ميـان  

ت ادامه ي راه را داشت، خيلي زود به بيشه ي تاريك پـاي  أاگر كسي جر. درختان ناپديد مي شد
  .ي در ممنوع مي رسيد شودهگي دهان  دويموربرگ و ستون سنگي تهديدآميز و سايه

                                                            
٤ Pukel‐men 
٥ Firienfeld  
٦ Irensaga 
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تاريك چنين بود، صناعت مردماني كه از ديرباز فراموش شده و نام شان از يادها رفته  دون هاروِ
اين مكان، شهر، يا معبد پررمـز و راز، يـا   . رانه يا افسانه اي آن را به خاطر نمي آوردبود و هيچ ت

در طي سال هاي تاريك، پيش . گور پادشاهان را به چه منظوري ساخته بودند، كسي نمي دانست
داين بنا نهاده شـود، سـخت در    دونه از آمدن كشتي ها به سواخل غربي، يا پيش از آن كه گوندورِ

ي روزگار محو شده بودند، و از آنان جز مردان پوكل پير،  كار كرده بودند؛ و اكنون از صحنهاينجا 
  .نشسته در پيچ جاده چيزي به يادگار نمانده بود

فرسوده و سياه بودند؛ برخي خم شده، برخي : مري به رديف هاي صف بسته ي سنگ ها نگاه كرد
نمي دانست . ندان هايي پير و گرسنه مي مانستندافتاده، برخي ترك برداشته يا شكسته، به رديف د

آنگـاه ديـد   . كه اينها چيستند، و اميدوار بود كه شاه نخواهد به دنبال آنها تا تاريكي آن پشت برود
انـد، امـا هـيچ كـدام از      سنگي برپا كـرده   ها را در دو سوي جاده و سايبان كه دسته دسته خيمه ها

 ي ود و آنها را تنـگ هـم و دور از درختـان نزديـك حاشـيه     نزديك درختان برپا نشده ب ها خيمه
د فل شمار بيشتري از اين خيمه ها در سمت راست قرار داشت، جايي كه فيراين. پرتگاه زده بودند

وسيع تر بود و در سمت چپ اردوگاه كوچك تري برپا شده بود و در ميان اردوگاه شادرواني بلند 
  .تقبال شان آمد و آنان روي از راه گرداندنداز همان سو سواري به اس. قرار داشت

ي بلند كه در گرگ و مـيش بـرق    وقتي نزديك شدند، مري ديد كه سوار زني است با موهاي بافته
مي زد، و با اين حال خودي به سر گذاشته بود و تا كمر جامه ي سلحشـوران را بـه تـن كـرده و     

  .شمشيري به كمر بسته بود
  ».دل من از بازگشت شما شاد است! چابك سواران درود فرمانرواي«: بانگ زد

  »و تو ائووين، اوضاع تو رو به راه است؟«: تئودن گفت
؛ با اين حال به نظر مري صدايش به او خيانـت مـي كـرد، و    »بله خوب است«: ائووين جواب داد

 داشت فكر مي كرد كه انگار او گريه كرده است، اگر چنين چيزي در كسي بـا چهـره ي جـدي او   
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  .باوركردني بود
. براي مردمي كه به يك باره از خانه و كاشانه دل كنده اند، راه خسته كننده است. بله خوب است«

بودند كساني كه از روي خشم حرف هايي زدند، زيرا اكنون زمان درازي است كه جنگ مـا را از  
چنان كه مي بينيد همه از دشت هاي سرسبز دور كرده؛ اما هيچ كردار اهريمني را شاهد نبوده ايم، 

چرا كه خبر شما بي كـم و كاسـت بـه مـن     : و منزلگاه تان اكنون آماده است. چيز به سامان است
  ».رسيده بود و ساعت ورودتان را مي دانستم

  »هنوز اينجاست؟. پس آراگورن رسيده است«: ائومر گفت
نـه، رفتـه   «: ب كرد و گفتشرق و جنو آسمانِ ائووين برگشت و نگاه به تاريكي كوه ها در مقابلِ

  ».است
  »به كجا رفت؟«: ائومر گفت
شب از راه رسيد و صبح روز پيش، قبل از باال آمدن خورشيد روي ستيغ . نمي دانم«: ائووين گفت

  ».او رفته است. كوه ها به تاخت دور شد
و بـه   »؟چه اتفاقي افتاده؟ به من بگو، از آن راه سخني گفـت . دختر، تو اندوهگيني«: تئودن گفت
از جـاده هـاي   «: هاي جاده ي دويموربرگ كه در تاريكي فرو مي رفت، اشاره كـرد  رديف سنگ

  »مردگان؟
نتوانستم . آري، سرورم و وارد سايه هايي شد كه كسي تاكنون از آن بازنگشته است«: ائووين گفت

  ».آراگورن رفته است. منصرف اش كنم
بايد بي او برانيم و اميد ما . از دست رفته است. استپس راه هاي ما از هم جدا شده «: ائومر گفت

  ».نقصان مي يابد
آهسته از ميان بوته هاي كوتاه خلنگ و علف هاي صفه ي مرتفع گذشتند و ديگر سخني مگفتنـد،  

دريافت كه تداركات همه چيز را ديده و حتي او را نيز فرامـوش   مري. تا وارد شادروان شاه شدند
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مري در آنجا تنها نشسته و در . در كنار منزلگاه شاه براي او برپاشده بود نكرده اند چادر كوچكي
شب از راه رسـيد و  . رسيدند اين اثنا مردان در رفت و آمد بودند و براي مشاوره به حضور شاه مي

ها  رديف سنگ. هاي غرب تاجي از ستاره ها گرفت، اما شرق تاريك و مبهم بود سرِ نيم پيداي كوه
ي  ي وسـيع و كـز كـرده    ها، سياه تر از تاريكي، سـايه د محو شد، اما هنوز در پس آنكم كم از دي

  .ته بوددويموربرگ به كمين نشس
جاده هاي مردگان؟ اين چيزها چه معني دارد؟ . و جاده هاي مردگان«: مري زير لب با خود گفت

پـين بـراي    گندالف و پي: همه دنبال سرنوشت خودشان رفته اند. همه رفته اند و تنهايم گذاشته اند
. هـاي مردگـان  ملي به جاده جنگ به شرق؛ سام و فرودو به موردور؛ و استرايدر و لگوالس و گي

دانم اينها در مورد چه چيزي صحبت مي كنند و  نمي. شود كنم خيلي زود نوبت من هم مي خيال مي
  ».او مي رودحاال خواهي نخواهي بايد به جايي بروم كه . شاه تصميم دارد چه كار كند

در ميان اين افكار تيره و تار ناگهان يادش افتاد كه خيلي گرسنه است و بلند شـد و راه افتـاد تـا    
امـا درسـت در آن لحظـه    . ببيند كسي ديگر در اين اردوگاه عجيب احساس مشـابهي دارد يـا نـه   

ضور بر سر شيپوري نواخته شد و مردي براي دعوت از او كه جزو آجودان هاي شاه بود  براي ح
  .ميز شاه از راه رسيد

در قسمت داخي شادروان، فضاي كوچكي بود كه با پرده هاي گلدوزي شده از باقي جاها جـدا و  
هـارو   با پوست فرش شده بود؛ و آنجا تئودن به اتفاق ائومر و ائووين و دون هره، فرمـانرواي درن 

حالت خدمت ايسـتاد، تـا آن پيرمـرد    مري كنار چهارپايه شاه به . پشت ميز كوچكي نشسته بودند
  .قريب از بحر تفكر بيرون آمد و رو به او كرد و لبخند زد مرد عن
تا زماني كه من هنوز در سرزمين خودم هستم، بايد . نبايد سرپا بماني! ارباب مريادوك، بيا«: گفت

  »!كنارم بنشيني و با داستان هايت روحم را سبك كني
در نظر گرفته بودند، اما هـيچ كسـي از او درخواسـت داسـتان      سمت چپ شاه جايي براي هابيت
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در واقع گفت و گو بسيار اندك بود و بيشتر وقت را در سكوت مشغول خوردن و نوشـيدن  . نكرد
  .شدند، تا آن كه مري به خود جرأت داد و سئوالي پرسيد كه داشت او را عذاب مي داد

اين جاده كدام اسـت؟  . اي مردگان را مي شنوماين دومين بار است سرورم كه اسم جاده ه«: گفت
  »استرايدر كجا رفته است، منظورم عاليجناب آراگورن است؟

: شاه آهي كشيد، اما كسي پاسخ اين سئوال را نداد تا آن كه سرانجام ائومر به حرف آمـد و گفـت  
بـر نخسـتين    اما در مورد جاده هاي مردگان، تو خود پا. دانيم، و دل هاي ما اندوهگين است نمي«
جاده اي كـه از آن بـاال آمـديم، راهـي     ! نه، سخنان بدشگون نخواهم گفت. اي هاي آن گذاشته پله

اما اين كـه در وراي آن در چيسـت، هـيچ    . ي تاريك ختم مي شود كه به درِ آن سوي بيشه است
  ».آدمي نمي داند
اكنون به ندرت از آنها سـخن   هاي باستان، كه داند، با اين حال افسانه هيچ آدمي نمي«: تئودن گفت
يند، قصه هايي كه اگر اين قصه هاي قديمي راست بگو. آيد، چيز هايي براي گفتن دارند به ميان مي

در خاندان ائورل سينه به سينه نقل شده است، درِ زيرِ دويموربرگ به راهي مخفي منتهي مي شـود  
 7اما هيچ كس از زمان بالـدور . سدكه از زير كوهستان مي گذرد  و به مقصدي فراموش شده مي ر

پسر برگو كه از در گذشت و ديگر هيچ گاه در ميان آدم ها ديده نشد، جرأت وارد شدن و كنـد و  
     كاو در رازهاي آنجا را به خود نداده است و بالدور در ضيافتي كه برگـو بـراي تقـديس مدوسـلد

اب زده بر زبـان آورد، و هـيچ گـاه    نوبنياد برپا كرده بود، نوشاك شاخ را تهي كرد و سوگندي شت
  .براي نشستن بر تخت رفيعي كه وارثش بود، باز نيامد

مردم مي گويند كه مردگانِ سال هاي تاريكي، از راه محافظت مي كنند و ورود هيچ آدم زنده اي «
ه ها را به تاالرهاي پنهان خود تاب نمي آورند؛ اما مردم گاه و بي گاه آنان را مي بينند كه مثل ساي

ي هـارو درِ خانـه هـاي     آنگاه مـردم دره . ي سنگي پايين مي آيند از در بيرون مي زنند و از جاده

                                                            
٧ Baldor  
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اما مردگان به نـدرت پـيش مـي    . محكم مي بندند و پنجره ها را مي پوشانند و مي ترسندخود را 
  ».آيند، و فقط در مواقع ناآرامي هاي بزرگ و وقوع مرگ و مير

گويند كه مدت زمان كوتاهي پـيش   ي هارو مي با اين حال در دره«: فتائووين با صدايي آهسته گ
. را با آرايه عجيب ديده اند كه از اينجـا گذشـته اسـت    مهتاب سپاه بزرگي از اين، در شب هاي بي

ي سنگي باال رفته و در تپه ناپديـد   داند، اما از جاده اين كه چه هنگام پايين آمده بودند، كسي نمي
  ».كه با كسي ميعاد داشته اند شده اند، انگار
پس چرا آراگورن از آن راه رفته است؟ چيزي نمي دانيد كـه بتوانـد آن را توضـيح    «: مري پرسيد

  »بدهد؟
مگر در مقام دوست حرف هايي با تو گفته باشد كه ما از آن بـي خبـريم؛ اكنـون در    «: ائومر گفت

  ».جهان زندگان هيچ كس نمي تواند مقصود او را بيان كند
ي شاه ديـدم، بـه گمـانم بسـيار      نسبت به زماني كه او را براي نخستين بار در خانه«: ائووين گفت

عجيب و غريب يافتم اش، و همانند كسي كه مردگـان  . عبوس تر و پيرتر شده بود: تغيير كرده بود
  ».او را فراخوانده اند

بـا ايـن   . گر او را نخواهم ديدشايد فراخوانده شده بود؛ و دلم گواهي مي دهد كه دي«: تئودن گفت
و خاطرت از اين جهت آسوده باشد دختر، چرا كه انگار . حال او مردي شاه وار و بلند اقبال است

مي گويند وقتي ائورلينگاس از شـمال آمدنـد و در   . در غم اين ميهمان نياز مند آسودگي خاطري
گرفت، سرانجام خط سـير  جست و جوي جاهاي مستحكم كه در هنگام ضرورت بتوان آنجا پناه 

رودخانه را تا نقاط مرتفع دنبال كردند، برگو و پسرش بالـدور از پلكـان دژ بـاال رفتنـد و بـدين      
ي در پيرمردي نشسته بود، سالخورده تر از آن كـه بتـوان    كنار آستانه. ترتيب به مقابل در رسيدند

بوده اسـت، امـا اكنـون مثـل     سن و سالش را حدس زد؛ معلوم بود كه زماني بلند قامت و شاهوار 
و به راستي نخست او را به جاي سنگ گرفتند، چرا كه از جـا  . سنگي ديرينه سال نحيف مي نمود
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و آنگاه از . تكان نخورد و سخني نگفت، تا آن كه در صدد بر آمدند كه از او بگذرند و وارد شدند
راه مسـدود  : به زبان غربي گفتاو، تو گويي كه از زمين صدا برخاست، و با كمال تحير ديدند كه 

  .است
پيرمـرد  . شان نمي كرد سپس متوقف شدند و به او نگريستند و ديدند كه هنوز زنده است؛ اما نگاه«

راه مسدود است؛ آن را كساني ساخته اند كه مرده اند، و مردگان پاسش مي دارند تا : دوباره گفت
  ».راه مسدود است. هنگامي كه زمانش فرا برسد

چـه، پيرمـرد در آن   . اما هرگـز پاسـخي نگرفـت    و آن زمان كي فرا خواهد رسيد؟: ور گفتبالد«
ساعت مرده و بر زمين افتاده بود؛ و هيچ خبر ديگري از ساكنان باستاني كوهسـتان بـه مـردم مـا     

  ».اما شايد سرانجام زمان موعود فرارسيده باشد و آراگورن بتواند بگذرد. نرسيد
رسيده است يا نه، مگـر آن كـه دل بـه    توان فهميد كه زمان موعود فرا  مي اما چگونه«: ائومر گفت

و من حاضر به گذشتن از آن در نمي شـدم، حتـي اگـر تمـام لشـكريان      . دريا زد و از در گذشت
افسوس از اين كه خلق و خـويي  . موردور در برابرم  بود و من تنها بودم و پناهگاه ديگري نداشتم

مگر روي زمين چيزهاي اهريمنـي  ! دالور را در اين هنگامه نياز گرفتار كندبلهوسانه مردي چنين 
  ».كافي نيست كه براي جست و جوي آن به زير زمين برويم؟ جنگ بر سر دست درآمده

مكثي كرد، چرا كه در آن لحظه هياهويي از بيرون شنيده شد، صداي مردي كه نـام تئـودن را مـي    
  .برد، و فرمان ايست نگهبان

چاپـاري از  . مـردي اينجاسـت، سـرورم   «: گفـت . لحظه فرمانده محافظان پرده را كنـار زد  در آن
  ».مي خواهد بي درنگ به حضور برسد. گوندور

  »!راهش بدهيد بيايد«: تئودن گفت
مرد بلند قامتي وارد شد و مري فريادش را فرو خورد؛ چون لحظه اي به نظرش رسـيد بروميـر از   

سپس ديد كه اين طور نيست؛ مرد ناشناس بود، هرچند كـه بسـيار   . نو زنده شده و بازگشته است
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ي  جامـه . شبيه بورومير، تو گويي كه يكي از خويشان او، بلند قامت و چشم خاكسـتري و مغـرور  
ي زره ظريف پوشيده بود؛ بـر   سواران را به تن داشت با شنلي به رنگ سبز تيره كه از روي نيم تنه

در دسـتش چوبـه تيـري    . اره اي نقره اي به چشم مـي خـورد  فرق كاله خودش نشان كوچك ست
  .گرفته بود با پر سياه و پيكان پوالدين، اما نوك آن را رنگ سرخ زده بودند

درود فرمانرواي روهيـريم هـا،   «: ي تير را به تئودن تقديم كرد، گفت روي يك پا زانو زد و چوبه
گونـدور  . اين مظهـر جنـگ را آورده ام  چاپار دنه تور هستم برايت  8من هيرگون! دوست گوندور

روهيريم ها اغلب به ياري ما شتافته اند، اما اكنون فرمـانروا دنـه تـور    . سخت نيازمند ياري است
ي نيروهاي خود را و با آخرين سرعت ممكن به كار گيريـد تـا مبـادا گونـدور      توقع دارد كه همه

  ».سرانجام سقوط كند
گيـرد كـه    مـي  اي را چون كسي به دست گرفت كه احضـاريه و آن را هم» !تير سرخ«: تئودن گفت

. دسـتش لرزيـد  . انگيز است رسد بسيار دهشت هاست منتظر آن است، و با اين حال وقتي مي مدت
واقعـاً كـار بـه    ! سرزمين چابك سواران تا كنون در سال هاي سلطنت من تير سرخ را نديده بود«

  »ري از نيروها و آخرين سرعت من دارد؟اينجا كشيده است؟ و فرمانروا دنه تور چه تصو
اما طـولي نخواهـد كشـيد كـه محاصـره      . اين را شما خود بهتر مي دانيد فرمانروا«: هيرگون گفت

ميناس تي ريت محقق شود و فرمانروا دنه تور فرمود بگويم اگر نيرويي در اختيارتان نيسـت كـه   
ست بازوهاي توانمند روهيريم هـا داخـل   ي سپاهيانِ بسيار را بشكنيد، به تصور او بهتر ا محاصره

  ».هاوارهاي ما باشند نه بيرون ديواردي
ولي او مي داند ما مردمي هستيم كه بر پشت اسب و در فضاي آزاد بهتر مي جنگيم،  نيز مردمـي  «

اما واقعيت اين نيست هيرگون كـه  . است. پراكنده ايم و گرد آوردن سواران مان مستلزم زمان است
ريت بيش از آنچه پيامش نشان مي دهد از كم و كيف قضايا مطلع است؟ چرا  يناس تيم فرمانرواي

                                                            
٨ Hirgon  
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. يـابي  كه همان طور كه احتماالً ديده اي ما از هم اكنون در جنگ هستيم و ما را يكسره نامهيا نمي
گندالف خاكستري اينجا در ميان ما بوده است، و حتي اكنون نيز مشغول بسـيج نيروهامـان بـراي    

  ».شرق هستيمجنگ در 
نمي دانم از اين همه، فرمانروا دنه تور چه چيزهايي را مي داند، يا حدس مي زند «: گون گفتهير

. فرمانروايم هيچ دسـتوري بـراي شـما نفرسـتاده اسـت     . اما اوضاع ما به راستي نوميد كننده است
اي مصـالح  تمناي او فقط اين است كه دوستي ديرين و سوگند هاي قديمي را پـاس بداريـد و بـر   

به ما گزارش رسيده است كـه پادشـاهان بسـياري از    . خويش هر چه از دستتان برمي آيد، بكنيد
از شمال تا ميدان داگورلد درگيـري و شـايعات   . شرق براي خدمت به موردور فراخوانده شده اند

در جنوب هاردريم ها تحركات خود را شروع كرده اند و وحشت بر سرزمين هـاي  . جنگ هست
چـون تقـديرِ   ! بشتابيد. ي ما سايه افكنده، چنان كه كمك اندكي از آن سو به ما خواهد رسيدساحل

ريت رقم خواهد خورد و اگر موج در آنجا سد نشود بـه   روزگارِ ما در برابر ديوار هاي ميناس تي
سوي دشت هاي زيباي روهان سرازير خواهد شد و در اين صـورت ايـن دژِ ميـان تپـه هـا نيـز       

  ».امني نخواهد بودپناهگاه 
به دنه تور بگو كه حتي اگر روهان خود . خبرهايي شوم، اما نه چندان دور از انتظار«: تئودن گفت

اما ما در نبرد با سـارومان خـائن متحمـل    . احساس خطر نمي كرد، باز نيز به كمك او مي آمديم
، بايـد در انديشـه   و همان طور كه خبرهاي خود او نيـز روشـن مـي كنـد    . تلفات فراوان شده ايم

چنين نيروي عظيمي كه فرمانرواي تاريكي گويـا اكنـون   . مرزهاي شمال شرقي خويش هم باشيم
وارد ميدان كرده، ممكن است ما را درگير كارزاري در مقابل شهر كند، و در عين حال بـا شـدتي   

  .ي شاهان بر ما يورش آورد بيشتر در سرتاسر رودخانه و آن سوي دروازه
وقتـي همـه   . قرار بود فردا سالح برگيريم. مي آييم. رايِ حزم و دور انديشي نخواهيم زداما ديگر 

تصميم داشتم براي نوميد كردن دشمنان ده هزار سـوار نيـزه   . چيز سامان گرفت عازم خواهيم شد
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دار راهي ميدان جنگ كنم و متأسفانه اكنون اين تعداد كمتر خواهد بود؛ چرا كه تمام اسـتحكاماتم  
با اين حال دست كم شش هزار سوار در پـي مـن اسـب خواهنـد     . بي محفاظ رها نخواهم كردرا 

به دنه تور بگو كه در اين ساعت، شاه چابك سواران خود به سرزمين گوندور خواهد آمد، . تاخت
اما راه طوالني است و مردان و چارپايان بايد چنان به . گاه باز نگردد هر چند كه ممكن است هيچ

از صبح فـردا حـدود يـك هفتـه طـول      . رسند كه نيروي جنگ كردن براي آنها باقي بماندمقصد ب
  ».خواهد كشيد تا شما صداي فرياد پسران ائورل را كه از شمال مي رسند، بشنويد

اما در عرض هفـت روز، محتمـل   . اگر تقدير چنين است هر چه بادا باد! يك هفته«:هيرگون گفت
يابيد، مگر آن كه كمكي ديگر غيره منتظره از راه برسد، با اين حال است فقط ديوارهاي ويران را ب

ممكن است دست كم آرامش اورك ها و مردمان سياه چرده را كه در برج سفيد مشـغول عـيش و   
  ».نوش خواهند بود، برهم بزنيد

شـته  ولي خود من تازه از نبرد و سفري دراز بازگ. دست كم اين كار را خواهيم كرد«: تئودن گفت
آنگاه شاهد بسيج روهان خـواهي  . امشب را اينجا درنگ كن. ام، و اكنون براي استراحت مي روم

راي زدن در صـبح بهتـر   . بود و مي تواني شاد از ديده ها و چابك از استراحت به تاخـت بـروي  
  ».است، و شب چه بسيار انديشه ها را تغيير مي دهد
اكنـون هـر كـدام بـه خوابگـاه      «: گفت. برخاستند شاه با گفتن اين حرف برخاست و همه از جاي

اما فـردا صـبح بـه    . و تو ارباب مريادوك امشب با تو كاري ندارم. خويش برويد و خوب بخوابيد
  ».محض آن كه خورشيد طلوع كرد آماده باش كه فرا بخوانمت

  ».مآماده خواهم بود، حتي اگر بفرمايي با شما به طرف جاده هاي مردگان بران« :مري گفت
چرا كه ممكن است جاده هاي بسـياري در خـور   ! سخن از چيزهاي بدشگون مگوي« :شاه گفت

  ».شب خوش. اما نگفتم كه فرمان خواهم داد همراه من روي در راه بنهي. اين نام باشند
اجازه نمي دهـم  ! اجازه نمي دهم مرا جا بگذارند و هر وقت كه برگشتند صدايم كنند« :مري گفت
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و همين طور كه اين حرف را مداوم تكرار مـي كـرد سـرانجام    » .ند، اجازه نمي دهممرا جا بگذار
  .داخل چادر خوابش برد

بيدار شو، بيدار شو، «: با صداي بلند مي گفت. مري چشم باز كرد و ديد مردي او را تكان مي دهد
رش هـوا  بـه نظـ  . و سرانجام از روياهاي عميق بيرون آمد و بهت زده نشسـت » !ارباب هولبيت ال

  .هنوز خيلي تاريك بود
  »چه شده؟«: پرسيد

  ».شاه صدايتان مي زند«
  ».ولي آفتاب كه هنوز طلوع نكرده«: مري گفت

و آدم فكر مي كند كه با اين همه ابر ديگر هيچ . نه، و امروز طلوع نخواهد كرد، ارباب هولبيت ال«
  »!شتاب كن. د از دست بروداما زمان يك جا نمي ايستد، حتي اگر خورشي. وقت طلوع نمي كند

آسمان قهوه اي رنگ مـي  . جهان تاريك بود. نگاهي به بيرون انداخت. مري با عجله لباس پوشيد
نمود و چيزهاي دور و اطراف همه سياه و خاكستري و بي سايه بودند؛ سكوتي عظيم مستولي شده 

دورتـرين انگشـتان    شكل ابرها را نمي شد تشخيص داد، مگر آن دورها در غرب جـايي كـه  . بود
جست وجوگرِ تاريكيِ عظيم هنوز پيش تر مي خزيد و اندكي روشنايي از البالي آنها بيرون مـي  

سقفي سنگين، خفه و بي حالت باالي سرشان معلق مانده بود و روشنايي به جـاي آن كـه   . تراويد
  .بيشتر شود، رو به زوال مي رفت

اال را نگاه مي كنند و زيرلب چيزهايي مي گويند؛ همه مري ديد كه بسياري از مردم ايستاده اند و ب
افسرده دل راهـش را بـه سـوي    . چهره هاشان بي روح و غمگين بود و برخي هراسان مي نمودند

هيرگون سوار گوندور در برابرش بود و در كنار او اكنون مـردي شـبيه او بـا لباسـي     . شاه باز كرد
هنگامي كه مري وارد شد، داشت با شاه سخن مي . اده بودمشابه، اما كوتاه تر و چهار شانه تر ايست

  .گفت
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از تپه هاي فولد شرقي در . از شب پيش هنگام غروب آغاز شد. آيد سرورم از موردور مي«: گفت
راندم از  ي شب همچنان كه مي قلمرو شما ديدم كه باال مي آمد و در آسمان پيش مي خزيد، و همه

ي زمين هاي ميـان اينجـا و     اكنون ابر عظيم برفراز همه. بلعيد آمد و ستارگان را مي پس پشت مي
  ».جنگ از هم اكنون آغاز شده است. كوهستانِ سايه معلق مانده است؛ و مدام شدت مي گيرد

دست آخـر بـه آن رسـيديم،    «: گفت. سرانجام شروع كرد به حرف زدن. شاه زماني ساكت نشست
امـا  . زها در آن از اين جهان رخـت برخواهنـد بسـت   نبرد بزرگ دوران ما، نبردي كه بسياري چي

ي آشكار و با آخرين سرعت ممكـن   من از راه مستقيم و جاده. الاقل  ديگر نيازي به اختفا نيست
شـما  . اند، نماند بسيج بايستي بي درنگ شروع شود و معطل كساني كه دير كرده. پيش خواهم راند

اه بيـافتيم،  قرار باشد كه هم اكنون با شتاب تمام ر ريت داريد؟ چه اگر تدارك خوبي در ميناس تي
  .آنگاه بايد سبك برانيم، با خوراك وآبي كه براي رساندن ما به ميدان كارزار كافي باشد

اكنون تا . ما اندوخته بسيار بزرگي داريم كه از مدت ها پيش تداركش را ديده اند«: هيرگون گفت
  »!مي توانيد سبك بار و چابك برانيد

  »!بگذاريد سواران به صف شوند. پس مناديان را فرا بخوانيد ائومر« :دن گفتتئو
ائومر بيرون رفت و به زودي صداي شيپورها در دژ طنين انداخت و تعداد بيشتري از شـيپورها از  
. پايين به آن پاسخ گفتند؛ اما ديگرصداي آنها در نظر مري مثل شب پيش واضح و شكوهمند نبود

  .، گرفته مي نمود و ناخوشايند و به طرزي شوم گوشخراشدرآن هواي سنگين
پـس از مـدت كوتـاهي    . من عازم جنگ هسـتم اربـاب مريـادوك   «: شاه رو به مري كرد و گفت

مـي تـواني اينجـا    . من تو را از خدمت خويش آزاد مي كنم، اما نه از دوسـتي . رهسپار مي شويم
وين باشي كه بجاي من بر مـردم حكومـت   بماني، و اگر چنانچه دوست داري، در خدمت بانو آئو

  ».خواهدكرد
نمي خوام مثـل  . ولي، ولي سرورم من شمشيرم را وقف خدمت به شما كردم«: مري با لكنت گفت
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ي دوسـتانم عـازم نبـرد شـده انـد، از مانـدن        و از آنجا كه همه. اين از شما جدا شوم، تئودن شاه
  ».شرمگين خواهم بود

ر اسبان بلند و چابك خواهيم تاخت و هرچند كه تو فرد پردلـي، بـر   ولي ما سوار ب«: تئودن گفت
  ».پشت چنين چارپايي نمي تواني بنشيني

راه . پس مرا پشت يكي از اسب ها ببنديد، يا بگذاريد از ركابي، چيزي آويزان شـوم «: مري گفت
ام راه را مي دوم، درازي است كه آدم بخواهد آن را پاي پياده بدود؛ ولي اگر نتوانم سواره بروم، تم

  ».حتي اگر پاهايم فرسوده بشوند و هفته ها دير برسم
دسـت كـم   . به جاي اين كارها تو را همراه خودم با يال برفي مـي بـرم  «: و گفت. تئودن لبخند زد

تا آنجا سوار بر . آيي و مدوسلد را مي بيني؛ چون به آن سو خواهيم رفت همراه من تا ادوراس مي
  ».رگ شروع نخواهد شدي بز تا به دشت ها نرسيم مسابقه: بياييتواني  استيبا مي

ساز و برگي را كه برايت تدارك ديده ام نشانت ! اكنون بيا مريادوك«: گفت.آنگاه ائووين برخاست
ايـن را آراگـورن از مـن    «: گذشتند، گفـت  وقتي از ميان چادرها مي. با هم بيرون رفتند» .دهم مي

چرا كه دلم گواهي مـي  . نت پذيرفتمي م من آن را به ديده. تجهيز كنم خواست كه تو را براي  نبرد
  ».دهد تو ماالً به چنين جهازي نياز پيدا خواهي كرد

او را به سايباني در ميان خوابگاه نگهبانان شاه راهنمايي كرد، و اسـلحه دار آنجـا بـراي او كـاله     
  .خودي كوچك و سپري گرد و جهازات ديگر آورد

زرهي نداريم كه مناسب اندام تو باشد و وقت براي ساختن چنين زرهي هم نيست؛ «: ائووين گفت
  ».خودت شمشير داري. ي ضخيم چرمي و يك كمربند و يك دشنه داريم ولي يك نيم تنه
بانو سپر را به او داد كه شبيه سپري بود كه به گيملي داده بودند و رويـش نشـان   . مري تعظيم كرد

! ي اين چيزها را بردار و آنها را به كارگير كه بخت واقبال يارت باد همه. اسب سفيد نقش بسته بود
  ».من با اين حال ممكن است دوباره به هم بربخوريم، تو و! اكنون بدرود، ارباب مريادوك
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ي سـوارانش را بـه طـرف     چنين بود كه در تاريكي فزاينده، شاه چابك سواران آماده شد تا همـه 
اما آنـان  . ل ها اندوهگين بود و خيلي از آنها تاب تحمل سايه را نداشتد. جاده شرق هدايت كند

مردمي پر تحمل بودند، و وفادار به فرمانرواي خويش و كمتر صداي گريه يا نجواي اعتراضي بـه  
گوش مي رسيد، حتي در اردوگاه دژ، جايي كه جالي وطن كردگـان ادوراس، زنـان و كودكـان و    

ند و تقدير بر روي آنان سايه افكنده بود، اما در سكوت بـا آن مواجـه   پيرمردان، اسكان يافته بود
  .مي شدند

دو ساعت به سرعت گذشت و اكنون شاه بر پشت اسب سفيدي كه در تاريك و روشـن هـوا مـي    
نمود، هر چند موهايش كه در زير تاج رفيع او مـوج   مغرور و بلند قامت مي. درخشيد، نشسته بود

خيلي ها از ديدن او چنين راسخ و بـي بـاك، شـگفت زده و دلگـرم مـي       و. زد، مثل برف بود مي
  .شدند

ي كنار رود پر خروش، نزديك بـه پـنج هـزار و پانصـد تـن از       آنجا بر روي دشت هاي گسترده
سواران با سالح تمام در دسته هاي مختلف صف بسته و چند صد تن ديگر از مردان با اسب هاي 

شاه دستش را بـاال بـرد و سـپس    . تك شيپوري به صدا درآمد. دي سبك ايستاده بودن يدك و بنه
پيشاپيش سپاه دوازده تـن از درباريـان شـاه،    . سپاه چابك سواران خاموش شروع به حركت كرد

ائووين را آن بـاال  . آمد سپس شاه و در سمت راست او ائومر مي. راندند سواراني پر آوازه اسب مي
ي اين وداع برايش تألم آور مي نمود؛ اما اكنون مـي كوشـيد    هدر دژ وداع گفته بود و ياد و خاطر
از پشت سر او مري سوار براستيبا، و چاپارهاي گوندور مـي  . افكارش را متوجه راه پيش رو كند

از برابرِ صفوف طويلِ مردانِ منتظر با چهره . آمدند، و از پس اينان باز دوازده تن ديگر از درباريان
اما وقتي تقريباً به انتهاي صف رسيدند يكـي از سـواران نگـاهش را    . تندهاي عبوس و مؤقر گذش

مري وقتي نگاه او را پاسخ داد، فكر كـرد مـرد جـواني    . باال آورد و نگاهي تيز به هابيت انداخت
متوجه برق نگاه چشمان خاكسـتري  . تر و باريك اندام تر از بيشتر افراد است است كه كوتاه قامت
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ي آدمي  لرزه بر اندامش افتاد، چون يك باره احساس كرد اين چهره، چهره شفاف او شد؛ و سپس
  .است بي اميد كه به جستجوي مرگ مي رود

اش، همچنان به طرف پايين  ي خاكستري را ازكنار اسنوبورنِ پر خروش بر روي بستر سنگي جاده
ي غمگين زنان از  هرهگذشتند، جايي كه چ 10و آپ بورن 9ادامه دادند؛ از ميان روستاهاي آندرهارو

ي چنگ يا  ها به ايشان چشم دوخته بود؛ و بدين ترتيب بدون نفيرشاخ، يا نغمهي تاريك در آستانه
لشكركشي بزرگي كه هـم و غـم   . صداي سرود آدم ها، لشكركشي بزرگ سواره به غرب آغاز شد

  .سرودهاي روهان در طي زندگي طوالني نسل هاي بعد مصروف آن شد
  تاريك در صبحي تيره وتاراز دون هارو 

  پسر تنگل با فرماندهان و لشكريان خود عازم شد؛
  به ادوراس آمد، به تاالرهاي باستاني

  :به تاالرهاي اميران چابك سوار، پيچيده در مه
  .تيرهاي زرين خانه در تاريكي پنهان بود

  آزاد مردمانِ خود را وداع گفت،
  اجاق و تخت رفيع و جايگاه هاي مقدس را

  .آنجا كه پيش از محوشدن روشنايي، ضيافت هاي بسياري بر پا كرده بود
  .شاه پيش راند، بيم در پس و تقدير در پيش رو

  .به عهد خويش وفا كرد و به سوگندي كه ياد كرده بود
  پيش راند تئودن، پنج شبانه روز

  و ائورلينگاس پيوسته به سوي شرق راندند،
  از فولد و فن مارخ و بيشه فيراين

                                                            
٩ Underharrow 
١٠ Upbourn 
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  و شش هزار نيزه دار به سان لندينگ رسيدند،
  به موندبورگ پر صالبت در زير ميندولوين،
  شهر پادشاهان دريا در پادشاهي جنوبي،

  .ي خصم وآتش در محاصره
  تقدير به آنجا كشاندشان، و تاريكي آنان را در بر گرفت،

  اسب و سوار را؛ سم ضربه هاي دور
  مي گويند ترانه ها چنين: در خاموشي فرو رفت

  
به راستي در تاريكي فزاينده بود كه شاه به ادوراس رسـيد، هرچنـد در آن سـاعت، روز از نيمـه     

آنجا فقط زمان كوتاهي درنگ كرد و سپاهش را با سه گروه از سواران كـه ديـر بـه    . نگذشته بود
ر آماده اكنون پس از خوردن چيزي بار ديگ. مراسم برگرفتن سالح رسيده بودند، استحكام بخشيد

اما مري براي آخرين . عزيمت شد و از آجودان ملتزم ركابش مهربانانه خواست كه وداع را بپزيرد
  .بار تمنا كرد كه نگذارد از او جدا شود

همان طور كه گفتم اين سفري نيست كه مركب هاي همچون اسـتيبا از پـس آن بـر    «: تئودن گفت
هاي گوندور در خواهد گرفـت، چـه كـاري از     و در چنين نبردي كه فكر مي كنيم در دشت. آيند

ات  تـر از جثـه   آيد ارباب مريادوك، هر چند كه شمشيرزني قهار باشي و دلت بزرگ دست تو برمي
  »باشد؟

اين را كه مي تواند بگويد؟ اما سرورم اگر نمي خواستيد كه در كنارتان بمانم چرا «: مري پاسخ داد
خواهم در ترانه هـا بگوينـد كـه هميشـه مـرا جـا        ن نميرزم شما باشم؟ و در ضم پذيرفتيد كه هم

  »!گذاشتند مي
ات پذيرفتم؛ و نيز براي آن كه هـر   رزم بودن تو را به سبب امانت داري من هم«: تئودن پاسخ گفت
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جنـگ اگـر در   . هيچ يك از سوارانم نمي توانند باري مثل تـو را حمـل كنـد   . آنچه فرمودم بكني
مي پيوست، شايد خنياگران كارهاي تو را به يـاد مـي سـپردند؛ امـا      اي من به وقوعبرابردروازه ه

بـيش از ايـن   . تور راه در پـيش داريـم   يكصد و اندي فرسنگ تا ماندبورگ، محل فرمانروايي دنه
  ».چيزي نمي گويم

ي  دسته ها از هم اكنون آماده. مري تعظيم كرد و ناخشنود كناركشيد و به صفوف سواران خيره ماند
را وارسي و اسبان خود را نوازش مي كردند؛ مردان، تنگ ها را سفت و زين ها : شدند عزيمت مي

آن كه توجه كسي را جلب كند  يك سوار بي. برخي با دلواپسي به آسمان كوتاه چشم دوخته بودند
  : به سوي هابيت آمد و آهسته در گوش هابيت به نجوا گفت

و اين در مورد من صـادق بـوده    .ن ستون فرج استاز اين ستون به آما مثلي داريم كه مي گويد «
دوسـت  «.مري باال را نگاه كرد و همان سوار جواني را ديد كه صبح متوجـه او شـده بـود   » .است

داري به جايي بروي كه فرمانرواي چابك سواران مي رود؟ ايـن را در چهـره ات تشـخيص مـي     
  ».دهم

  ».همين طور است«: مري گفت
من تو را زير شنل خود، جلوي اسب مي نشـانم، تـا كـامالً    . من مي آييپس همراه « : سوار گفت

. نمي شود دست رد بر سينه چنـين حسـن نيتـي زد   . دور شويم، و اين تاريكي باز هم شدت گيرد
  »!چيزي از اين موضوع به كسي مگوي، اما همراهم بيا

  ».را نمي دانم متشكرم قربان، هر چند نام تان! من به راستي از شما متشكرم«: مري گفت
  »!بخوان 11نامم را نمي داني؟ پس مرا درن هلم«: سوار آهسته گفت

پس چنين شد كه هنگام عزيمت شاه، مريادوك هابيت جلوي درن هلـم نشسـت و توسـن عظـيم     
پـذير و خـوش    اين بار را به چيزي نگرفت؛ چه درن هلم با اندام انعطاف 12خاكستري او ويندفوال

                                                            
١١ Dernhelem 
١٢ Windfola 
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  .تر از ديگر مردان بود اش بسيار سبك وزن تركيب
واش مـي پيوسـت،    به دل سايه ها راندند، آن شب را در بيدزار، نزديك جايي كه اسنوبورن به انت

و سپس دوباره روي به راه گذاشتند و از فولد، . يعني در دوازده فرسنگي شرق ادوراس اردو زدند
ي  ظيم درختان بلوط از دامنههاي ع و نيز از فن مارخ گذشتند، جايي كه در سمت راست آنان بيشه

تپه هاي زير هاليفراينِ تاريك در نزديكي مرزهاي گوندور باالرفته بود؛ اما آن دورهـا در سـمت   
ها را پوشانده بود، باتالق هايي كه آب آن را مصب هاي انت واش تأمين مي  چپ، مه روي باتالق

مردان تنهايي كه ديوانه وار . رسيد ي جنگ در شمال به آنان راندند شايعه همچنان كه پيش مي. كرد
تاختند خبر خصم را آوردند، خصمي كه بر مرزهاي شرقي هجوم مي آورد، خبر سپاهيان  مي اسب

  .شد اورك كه ولد روهان را متصرف مي
. اكنون خيلي دير است كه بخواهيم از راه منحرف شويم! پيش برانيد! پيش برانيد«: ائومر بانگ زد

  »!پيش برانيد. اكنون نيازمند شتابيم. انت واش جناح چپ ما را حفظ كند بادا كه مرداب هاي
ي دراز، اندك اندك با پيچ و خم پـيش   ترتيب شاه تئودن قلمرو خود را ترك گفت و جاده و بدين

اما آتش . الس، ناردول ريمون، اره-كالنهاد، مين: هاي آتش پيغام رسان پشت سر ماندند رفت و تپه
؛ سايه ها مدام در برابرشـان رو بـه   ي زمين ها خاكستري و ساكت بود همه. بودآنها خاموش شده 

 .گذاشت، و اميد در دل ها به ياس تبديل مي شد گي مي تيره
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  4فصل 
  ي گوندور محاصره

  
  
شمع هايي در اتاق آنان افروخته بودند، چرا كه فقط نوعي روشـنايي  . پين را گندالف بيدار كرد پي

  .رسيد، سنگين بود وفاني كه از راه ميپنجره ها  وارد مي شد؛ هوا انگار به سبب تتيره و تار از 
  »وقت چيست؟«: پين پرسيد پي

وقتش است كه بلند شـوي و سـر و وضـعت را مرتـب     . از ساعت دوم هم گذشته«: گندالف گفت
  ».به حضور فرمانرواي شهر فراخوانده شده اي تا وظايف جديدت را يادت بدهد. بكني

  »حانه چطور، صبحانه را هم قرار است ايشان بدهد؟صب«
غذا را فعالً بنـا بـه دسـتور    . آيد تنها چيزي كه تا ظهر گيرت مي: ام صبحانه را من آماده كرده! نه«

  ».جيره بندي كرده اند
نمـود  ناكافي مي ) به نظر او(ي كوچك نان و قالب كره انداخت كه  پين با تأسف نگاهي به گرده پي

  »چرا مرا آوردي اينجا؟«: گفت.در كنار يك فنجان شير رقيق براي او كنار گذاشته بودند و آنها را
خودت خوب مي داني؛ براي اين كه نگذارم دسته گل آب بدهي، و اگـر از اينجـا   «: گندالف گفت

پي پـين ديگـر چيـزي    » .بودن خوشت نمي آيد، يادت باشد اين بال را خودت سر خودت آوردي
  .  نگفت

. پس از اندك زماني يك بار ديگر همراه گندالف از راهرو سرد به سوي تاالر برج راه مـي سـپرد  
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پين همچون عنكبوت پير بيمـاري نشسـته    آنجا دنه تور در تاريك و روشن خاكستري به گمان پي

ـ . بود؛ به نظر نمي رسيد كه از ديروز تا به حال از آنجا تكان خورده باشد ا به گندالف اشاره كرد ت

طـولي نكشـيد كـه    . ل خود رها شدكنند سرپا به حابنشيند، اما پي پين مدتي بي آن كه به او اعتنا 

  :تور رو به او كرد دنه

بسيار خوب، ارباب پره گرين، نمي دانم از ديروزت چنان كه مي خواستي بهره بردي يا نـه؟ هـر   «

 ».توست چند مي ترسم ميزهاي اين شهر برهنه تر از آن باشد كه مطابق ميل

به پي پين اين احساس آزار دهنده دست داد كه فرمانرواي شهر از بيشتر گفته ها و كـرده هـاي او   

  .خاموش ماند. به طريقي مطلع است و نيز اين كه افكار او را تا حد زيادي حدس مي زند

  »براي خدمت به من چه كاري از دست تو ساخته است؟«

  ».تعيين خواهيد فرمود فكر مي كردم قربان كه شما وظايفم را«

اما شايد اگر تـو را  . تعيين خواهم كرد به شرط آن كه بدانم براي چه كاري مناسبي«: دنه تورگفت

آجودان خلوتگاه من خواهش كـرده اسـت   . نزد خود نگه دارم به زودي موضوع برايم روشن شود

پـيش  . خـواهي گرفـت  كه اجازه دهم به بيرون پادگان منتقل شود، پس تو براي مدتي جاي او را 

خدمتي مرا خواهي كرد و پيغام ها را خواهي رساند و اگر جنگ و جلسات مشاوره فراغتي بـرايم  

  »ترانه خواندن مي داني؟. باقي بگذارد، مصاحب من خواهي بود

اما ما ترانه اي نداريم . بله، خوب، البته در حدي كه براي مردم خود من كافي است«: پي پين گفت

ما به نـدرت در مـورد چيزهـايي    . االر هاي بزرگ و روزگار اهريمني باشد، سرورمكه در خور ت

و بيشتر ترانه هاي من از چيزهايي اسـت كـه آدم را   . وحشتناك تر از باد و باران ترانه مي خوانيم

  ».مي خنداند؛ يا البته درباره خوردن و نوشيدن
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سـت، يـا در خـور سـاعت هـايي      دليلش چيست كه چنين ترانه هايي در خور تاالرهاي مـن ني «

اينچنين؟ مايي كه زماني دراز در زير سايه زيسته ايم، چرا نبايد به پژواك هاي سرزميني كه از شر 

آن آسوده بوده، گوش فرا دهيم؟ آنگاه شايد اين احساس به ما دست دهد كه شب پايي ما هر چند 

  ».بي اجر، اما بي ثمر نبوده است

ريت بخواند، به  شاير را براي فرمانرواي ميناس تينبود كه ترانه هاي راغب . پين فرو ريخت دل پي

خصوص ترانه هاي خنده دار را كه بهتر از ترانه هاي ديگر بلد بود؛ راستش براي چنين اوضـاع و  

ظاهراً دنه تور فعالً او را از ايـن شـكنجه معـاف كـرده بـود؛      . احوالي بيش از حد روستايي بودند

ي درباره روهيريم ها و رو به گندالف كرد و سواالت. دستور نداد كه بالفاصله شروع به خواندن كند

پين سال هاي  پيعلي رغم اين كه به گمان . خط مشي آنها و موقعيت ائومر، خواهرزاده شاه پرسيد

سال از آخرين سفر دنه تور به خارج از گوندور مي گذشت از وسعت اطالعات فرمـانروا دربـاره   

  .مردمي كه در آن دوردست ها مي زيستند شگفت زده شد

به زراد خانه ارگ برو و «: گفت. پين را با اشاره دست براي مدتي مرخص كرد پيدي تور به زو دنه

. چيزهايي كه گفتم آماده خواهنـد بـود  . جامه متحد الشكل و اسباب و جهاز خادمان برج را بگير

  »!وقتي جامه پوشيدي بازگرد. دستور آن ديروز صادر شده

دي خود را ملبس به جامه هايي عجيب يافت، همان طور بود كه دنه تور گفته بود؛ و پي پين به زو

زرهي كوچك به او پوشانده بودند كـه حلقـه هـايش از    . جامه هايي همه به رنگ سياه و نقره اي

كاله خودي با تارك بلند و دو بال كوچك غراب : فوالد و در عين حال رنگش به سياهي شبق بود

از روي زره شـنلي  . ط حلقه اي تزيينـي در دو سوي كاله خود و ستاره اي نقره اي نشانده در وس

ي درخت به رنگ نقره اي بر روي سينه اش گلدوزي  كوتاه به رنگ سياه به تن كرده بود كه نشانه
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جامه هاي قبلي او را تا زدند و كنار گذاشتند، اما به او اجازه دادند كه شـنل خاكسـتري   . شده بود

اكنون حقيقتاً چنـان  . حق پوشيدن آن را نداشت لورين را نگه دارد، هر چند كه هنگام انجام وظيفه

، يا امير هافلينگ هـا شـده بـود؛ امـا پريشـان      ارنيل اي فرياناتكه مي دانست به قول مردم شبيه 

  .و تاريكي كم كم بر روي روح و روانش سنگيني مي كرد. خاطر بود

ن انگيـز شـدت گرفتـه    خورشيد تا شامگاه، سايه هاي حز از سپيده ي بي. ز تيره و تار بودتمام رو

آن باال در آسمان، ابري عظيم سوار بر باد جنـگ  . بودند، و دل ها همه در شهر دچار تشويش بود

آهسته از سرزمين سياه به سوي غرب جاري مي شد و روشنايي را مي بلعيد؛ اما اين پـايين هـوا   

فان ويرانگـر را مـي   طو ي نوعي ي آندوين انتظار حمله ساكن و دم كرده بود، و گويي سرتاسر دره

  .كشيد

پين كه سرانجام براي زماني از خدمت مرخص شده بود، بيرون آمد و به  حدود ساعت يازدهم، پي

ي  جست و جوي خوراك و نوشيدني پرداخت تا دل افسرده خود را با آن تسـلي دهـد و وظيفـه   

ه از مأموريت سركشي تحمل پذيرتر كند، در ناهارخوري دوباره به برگوند برخورد كه تازانتظار را 

سالنه سالنه همراه هم تا ديوارهـا  . نور بازگشته بود له به برج هاي نگهباني مشرف بر گذرگاه در په

پين دست مي داد، و حتي در ارگ بـزرگ   رفتند؛ چون در فضاي بسته احساس زنداني شدن به پي

شستند، جـايي كـه روز   ق ناكنون دوباره كنار هم در مزغلي رو به شر. نيز احساس خفگي مي كرد

  .پيش با هم خوراك خورده و صحبت كرده بودند

ساعت غروب خورشيد بود، اما حجاب عظيمِ سياه اكنون تا غرب گسترده بود، و خورشـيد آنگـاه   

كه سرانجام در دريا پايين رفت، از اين حجاب گريخت و توانست پرتوهاي وداع خود را پـيش از  

درست در همان هنگام در چهار راه اين پرتوها را ديد كه بـر   رسيدن شب گسيل كند، و فرودو نيز
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ي مينـدولوين بـود،    نور كه در زير سايه له اما به دشت هاي په. ي شاه سرنگون شده افتاد سر پيكره

  .دشت ها قهوه اي رنگ و ماللت بار مي نمودند: هيچ پرتويي نرسيد

ين باري كه آنجا نشسته بود، مـي گذشـت،   آخرپين انگار سال هاي سال از  از هم اكنون به نظر پي

زماني نيمه فراموش شده، وقتي كه هنوز هابيت بود، آواره اي بي غم، و اين مخاطراتي كـه از سـر   

اكنون سربازي كوچك بود در شهري كه بـراي هجـومي   . گذرانده بود، كمتر بر او تأثير گذاشته بود

  .يز اما دلگير برج نگهبانيي غرورآم بزرگ آماده مي شد، با جامه هايي به شيوه

در مكان و زماني ديگر ممكن بود از اين جامه هاي تازه خوشش بيايد، اما اكنون مي دانسـت كـه   

هيچ شوخي خادم اربابي بود سختگير كه  در هيچ يك از بازي ها نقشي به او محول نشده است؛ بي

شنل . سنگيني مي كردزره طاقت فرسا بود و كاله خود روي سرش . كرد خطر سخت تهديدش مي

نگاه خسته اش را از روي دشت هاي رو به تاريكي در آن پـايين  . را بر روي نيمكت انداخته بود

  .گرداند و دهن دره اي كرد و سپس آه كشيد

  »امروز براي تو كسالت آور بوده است؟«: برگوند گفت

وتگاه اربابم سـاعت هـاي   ي در خل در آستانه. خسته از بطالت و انتظار: بله، خيلي«: پي پين گفت

ام، در حالي كه او مشغول گفت و گـو بـا گنـدالف و اميـر و ديگـر       كُند زيادي بيهوده منتظر مانده

و ارباب برگوند، من عادت ندارم گرسنه خـدمت كسـاني را بكـنم كـه مشـغول      . اشخاص مهم بود

من بايد از تـه   كه ترديدي نيست. اين آزمون سختي براي يك هابيت است. خوردن و نوشيدن اند

ي چنين افتخاري چيست؟ راستش حتي خـوردن و نوشـيدن    ولي فايده. دل احساس افتخار بكنم

دواند چه فايده اي دارد؟ اين يعني چه؟ حتي خود هوا هم غليظ  اي كه مدام ريشه مي زير اين سايه

يـك مـي   تاروقتي باد از شرق مي وزد هواي شما هميشـه ايـن طـور    ! و قهوه اي به نظر مي رسد
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  »شود؟

ي اوسـت؛ نـوعي دود    بلكـه نـوعي ترفنـد خبيثانـه    . نه، اين هواي اين جهان نيست«:برگوند گفت

و به راستي كـه تـا بـه حـال     . فرستد ها مي ها و راي ي كوه آتش كه براي تاريك كردن دل گداخته

كسـي چـه    اما اكنون. او وحشت نمي كند. جناب فارامير بازگردد ي كاش عاليا. چنين كرده است

  »مي داند كه او از آن سوي رودخانه، از دل تاريكي باز خواهد گشت يا نه؟

. فكر مي كنم مأيوس شد كه فـارامير را اينجـا نيافـت   . بله، گندالف هم نگران است«: پين گفت پي

حاال خودش را كجا قايم كرده؟ قبل از نهار شوراي شاه را ترك كرد؛ و فكر كردم كه چنـدان هـم   

  ».شايد هم در انتظار پيش آمد بدي است. يستسر خُلق ن

ناگهان همچنان كه سخن مي گفتند به يك باره مجبور به سكوت شدند و مثل سنگ هاي صـامت  

پين دست ها را به گوش فشرد و از ترس كز كرد؛ اما برگوند كـه از   پي. بر سر جا خشك شان زد

حركـت   زده بي جا با چشمان وحشتزد همان  مزغل بيرون را مي نگريست و از فارامير حرف مي

همان صـدايي بـود كـه    : پين فرياد نفرت انگيزي را كه شنيده بود، مي شناخت پي. خيره باقي ماند

مدت ها پيش در ماريش شاير شنيده بود، اما اكنون قدرت و نفرت موجود در آن رو بـه افـزايش   

  .گذاشته بود و دل آدمي را با نوعي نوميدي زهرآگين مي شكافت

چيزهـاي  ! جرأتي به خود بـده و نگـاه كـن   ! آمده اند«: رانجام برگوند جد و جهدي كرد و گفتس

  ».خوفناكي آن پايين هست

نـور تيـره و تـار در     له په. ميلي از نيمكت باال رفت و از باالي ديوار به پايين نگاه كرد پين با بي پي

كه با دشـواري مـي شـد آن را    ي بزرگ  زير پايش گسترده بود و با نزديك شدن به خط رودخانه

اما اكنون زير پايش در هوا پنج شبح پرنده مانند را ديد كه مانند . حدس زد، به تدريج محو مي شد
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سايه هاي نهايت شب چرخ زنان با شتاب عرض آن را مي پيمودنـد، پرنـده هـايي دهشـت بـار      

اكنـون شـيرجه   . گمرغان الشه خوار با اين حال بزرگتر از عقاب و سنگدل همچون مـر  همچون

  .زنان نزديك آمدند و تقريباً به تيررس ديوارها رسيدند، و باز چرخ زنان دور شدند

مطمئناً ! ولي نگاه كن برگوند«: فرياد زد» !سواران سياه آسمان! سواران سياه«:پين زير لب گفت پي

يرجه مي دنبال چيزي مي گردند؟ ببين چطور چرخ مي زنند و مدام روي آن نقطه كه آنجاست ش

بله، آدم هـايي كـه   . مي بيني چيزي دارد روي زمين حركت مي كند؟ چيزهاي كوچك سياه! روند

  »!گندالف نجاتمان بده! گندالف! نمي توانم تحمل كنم! آه. سوار اسب اند؛ چهار يا پنج نفر

صداي جيغ ديگري اوج گرفت و فرود آمد و او دوباره خود را به سرعت از ديوار كنـار كشـيد و   

همزمان با آن فرياد كه لرزه بر جان مي انـداخت، صـداي   . مثل حيواني به دام افتاده نفس نفس زد

نفير شيپوري را ضعيف و ظاهراً از دور شنيد كه روي دشت پايين بـه صـدا در آمـد و بـا نـوايي      

  .طوالني و بلند به پايان رسيد

امـا چگونـه   ! دل قـوي دار ! اي اوسـت اين ندا، ند! عالي جناب فارامير! فارامير«: برگوند فرياد زد

خود را به دروازه خواهد رساند، اگر اين كركس هاي كثيف دوزخي سـالحي جـز بـيم و هـراس     

نگاه . اسب ها رم كردند! نه. به دروازه مي رسند. راهشان را ادامه مي دهند! داشته باشند؟ ولي ببين

فرشان هنوز سوار اسـب اسـت، ولـي بـه     نه، يك ن. مردها از اسب افتادند؛ پاي پياده مي دوند! كن

! آه. هم حيوانات از او فرمان مي برند و هم آدم هـا : تاخت برگشت طرف بقيه، حتماً فرمانده است

كسي براي كمك بـه او بيـرون نمـي    ! كمك! كمك. يكي از آن چيزهاي كثيف روي او شيرجه زد

  »!رود؟ فارامير

پي پين شرمگين از وحشت خـود، در اثنـايي كـه     .برگوند اين را گفت و پريد و به دل تاريكي زد

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

ي فرماندهي بود كه عاشقانه دوستش مي داشت، از جـا   برگوند نگهبان پيش از هر چيز در انديشه

در آن لحظه چشمش به برقي سفيد و نقره اي افتاد كه همچون سـتاره اي  . برخاست و سرك كشيد

به سرعت تيري كه از چله رهـا  . آمد در آن پايين بر روي دشت هاي تاريك از شمال ميكوچك 

تر شد و طولي نمي كشيد خط مسير او بـا   شود حركت مي كرد، و همچنان كه پيش مي آمد بزرگ

پين چنين مي نمود كه نوري رنـگ   مسير گريز چهار مرد به طرف دروازه تالقي مي كرد در نظر پي

آن عقـب مـي نشـيند؛ و سـپس     پريده در گرداگردش منتشر مي شود و سايه هاي سنگين از برابر 

  .وقتي نزديك تر شد انديشيد كه بانگي عظيم را همچون طنيني در ديوارها شنيد

ادامـه  ! ادامه بده. هرگاه اوضاع تيره و تاريك است، پيدايش مي شود! گندالف! گندالف« :فرياد زد

ا تشويق مـي  مثل تماشاچي يك مسابقه بزرگ كه دونده اي ر» !گندالف، گندالف! بده، سوار سفيد

  .كند كه مستغني از تشويق است، ديوانه وار فرياد زد

اما اكنون سايه هاي تاريكي كه به سوي زمين شيرجه مي رفتند از حضـور تـازه وارد آگـاه شـده     

الـف دسـتش را بلنـد    پين ديد كه انگار گند يكي از آنها چرخ زد و به سوي او رفت؛ اما پي. بودند

نزگول فرياد شيون مانند بلندي كشيد و تغيير . مثل خنجر باال جست كرد و از آن پرتو نوري سفيد

جهت داد؛ و با اين اتفاق آن چهارتاي ديگر نيز به تزلزل افتادند و چرخ زنان بـه سـرعت ارتفـاع    

گرفتند و به سوي شرق رفتند و در ميان ابرهاي كم ارتفاع باالي سر ناپديد شـدند؛ در آن پـايين   

  .نور براي مدتي كاسته شد هل انگار از تاريكي په

پي پين نگاه كرد و ديد مردي كه سوار اسب بود، و سوار سفيد به هم رسيدند و ايستادند و منتظـر  

مردان شتابان از شهر به سوي آنان رفتند؛ و چيـزي نگذشـت كـه در پنـاه     . ها ماندند رسيدن پياده

حـدس زد كـه   . دروازه وارد مي شوندپين فهميد كه از  ن از نظر ناپديد شدند، و پيديوارهاي بيرو
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بالفاصله به برج خواهند آمد و به حضور كارگزار خواهند رسيد، و به همين دليل به طرف ورودي 

آنجا به افراد ديگري پيوست كه از روي ديوارهاي فوقاني شاهد مسـابقه و رسـيدن   . ارگ شتافت

  .كمك بودند

شد و از حلقـه هـاي بيرونـي بـه طـرف بـاال        طولي نكشيد كه جار و جنجالي در خيابان ها به پا

به زودي پي . حركت كرد، و صداي هلهله و تكرار نام فارامير و ميتراندير به بانگ بلند، شنيده شد

يكي از آن . پين مشعل ها را ديد و ازدحام مردم دو سوار را كه آهسته مي راندند، احاطه كرده بود

نداشت و در شامگاه پريده رنگ به نظر مي رسيد،  دو سپيدپوش بود، اما جامه او ديگر درخششي

و تو گويي كه آتش او به مصرف رسيده، يا در پس پرده پنهان شده بود؛ ديگـري تيـره پوشـيده و    

از اسب پياده شدند و وقتي مهتران، شدوفكس و اسب ديگر را گرفتند، بـه  . سرش را خم كرده بود

م برمي داشت و شنل خاكستري اش را عقب زده گندالف راسخ گا: طرف قراول دروازه پيش رفتند

ي سبز مثل آدمي خسته يا زخمي  بود و آتشي هنوز در چشمانش زبانه مي كشيد؛ ديگري با جامه

  .آهسته و لنگ لنگان مي آمد

ي رنـگ   امـي كـه چهـره   پين جلوتر رفت، و هنگ وقتي در زير چراغ تاق دروازه قرار گرفتند، پي

ي تـرس   ي كسي بود كه به شدت دچار حمله چهره، چهره. اش بند آمد پريده فارامير را ديد، نفس

در اين لحظه كه با قراول سخن مي گفت، . يا درد شده و بر آن فايق آمده و اكنون آرام گرفته است

ه شد كه او چه قدر شـبيه  پين كه به او چشم دوخته بود متوج لحظه اي مغرور و موقر ايستاد و پي

پين از همان ابتدا از او خوشش آمده بود و رفتار اشرافي، اما  كسي كه پي -برادرش بورومير است 

باري ناگهان به طرزي عجيب با عطـوفتي كـه پـيش از ايـن بـرايش      . محبت آميزش را مي ستود

اينـك ايـن مـرد نجـابتي واال داشـت، هماننـد       . ناشناخته بود، نسبت به او احساس مهرباني كـرد 
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ي او، با اين حـال   ا آشكار مي كرد، هر چند شايد نه در حد و اندازهگاه آن ر آراگورن چنان كه گه

ي پادشاهان آدميان كه در زمان پسـين پـا بـر     يكي از سالله: كمتر قابل پيش بيني و دور از دست

اكنـون دانسـت كـه چـرا     . ه نـژاد پيشـين  ي گيتي گذاشته بود، اما مشحون از حكمت و اندو عرصه

فرماندهي بود كه مردان از پس او، كه حتي خودش نيز . زبان مي آوردبرگوند نامش را عاشقانه بر 

  .ي بال هاي سياه مي رفت از پس او، به زير سايه

ي او را در  و فارامير كه صـداي بيگانـه  » !فارامير! فارامير«: همراه ديگران با صداي بلند فرياد زد

نگاهي به او انداخت و بهـت زده   ميان غريو فرياد مردان شهر تشخيص داده بود، برگشت و از باال

  .ماند

  »؟...از كجا! ي خادمان برج از كجا آمده اي؟ يك هافلينگ، آن هم در جامه«: گفت

او با من از سرزمين هافلينگ هـا  «: اما گندالف به سرعت پا پيش گذاشت و كنار او ايستاد و گفت

ي بسياري بـراي گفـتن و انجـام    چيزها. ولي اجازه بده اينجا معطل نشويم. با من آمده. آمده است

و به راستي كه بايد بيايد، زيـرا اگـر وظـايف    . او نيز با ما خواهد آمد. دادن هست و تو خسته اي

جديدش را به همان آساني فراموش نكند كه من مي كنم، بايد در عرض همين ساعت بـه حضـور   

  »!بيا پي پين، دنبال ما بيا. سرورش برسد

آنجا صندلي هاي گـود را گـرد مجمـري پـر از     . فرمانرواي شهر رسيدندبدين ترتيب، به خلوتگاه 

پين آنجا بي آن كه زيـاد جلـب توجـه كنـد پشـت       شراب آوردند؛ و پي. زغال چوب چيده بودند

كه خستگي را صندلي دنه تور ايستاد و چنان مشتاقانه به حرف هايي كه زده مي شد گوش فرا داد 

  .از ياد برد

يد را خورد و جرعه اي شراب آشاميد، روي صندلي كوتاهي بر دسـت چـپ   وقتي فارامير نان سف
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كمي دورتر در آن سو، گندالف روي يك صندلي چوبين منبت كاري شده نشسته بود؛ . پدر نشست

فارامير ابتدا فقط از مأمورتي سخن گفـت كـه ده روز   . و نخست به نظر مي رسيد كه خوابيده است

ود، و خبر هاي ايتيلين و تحركات دشمن و متحدان او را نقل كرد؛ پيش براي انجام آن اعزام شده ب

: ي آنان را بازگفـت  و ماجراي جنگ در جاده و شكست مردان هاراد و نابودي جانور عظيم الجثه

رهـا شـنيده بودنـد،    فرماندهي داشت به مافوق گزارش از آن گونه مطالبي مي داد كه قبالً نيـز بـا  

  .نون بي ثمر و پيش پا افتاده به نظر مي رسيد، و فاقد اهميتدرگيري هاي كوچك مرزي كه اك

چه اين اولين . اما اكنون به مسائل عجيب بپردازيم«: گفت. پين نگريست آنگاه فارامير ناگهان به پي

  ».هافلينگي نيست كه پا از افسانه هاي شمالي به سرزمين جنوب گذاشته است

صندلي را محكـم در چنـگ فشـرد؛ امـا چيـزي      با اين حرف گندالف صاف نشست و دسته هاي 

ي آنـان نگـاهي    دنه تـور بـه چهـره   . پين خفه كرد نگفت، و با نگاهي فرياد تعجب را در گلوي پي

ز چهره هـا  ي اين كه بسياري چيزها را پيش از آن كه سخني گفته شود، ا انداخت و گويي به نشانه

سـاكت و بـي حركـت نشسـته بودنـد،       آهسته در حالي كه ديگران. خوانده است، سري تكان داد

فارامير داستانش را باز گفت و در اين حال چشمش بيشتر به گندالف بود، هر چند گاه و بي گـاه  

  .نگاهش را گويي براي تجديد خاطره ي كساني كه ديده بود، به پي پين مي دوخت

پين متوجه شـد كـه    وقتي داستان ديدارش با فرودو و خادم او و وقايع هنت آنون را باز گفت، پي

اين دست ها اكنـون سـفيد و   . لرزد دستان گندالف همچنان چسبيده به چوب منبت كاري شده، مي

پين همچنان كه به آن ها نگاه مي كرد، به يك باره با ترس و لـرز دانسـت كـه     پير مي نمود، و پي

وداع با مسافران و  سرانجام وقتي فارامير از. ، بلكه هراسان استگندالف، حتي خود گندالف ناآرام

عزم آنان براي رفتن به كيريت آنگول سخن گفت، صدايش پايين آمد، و سرش را تكان داد و آهي 
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  .آنگاه گندالف از جا جست. كشيد

كي  ي مورگول؟ چه هنگام فارامير، چه هنگام؟ كي از آنان جدا شدي؟ كيريت آنگول؟ دره« : گفت

  »قرار بود به آن دره ي نفرين شده برسند؟

دويـن اگـر    ي مورگـول  من صبح دو روز پيش از آنان جدا شدم و از آنجـا تـا دره  «: فارامير گفت

دوين برسند،  مستقيم به سوي جنوب مي رفتند، پانزده فرسنگ راه است؛ و سپس وقتي به مورگول

در سريع ترين حالت پيش از امروز به آنجا  .در پنج فرسنگي غرب برج نفرين شده قرار مي گيرند

امـا تـاريكي   . به راستي مي دانم كه هراس تو از چيست. ي رسيدند و شايد هم هنوز نرسيده اندنم

تاريكي شب قبل شروع شد و ديشب تمام ايتيلين زير سايه . ربطي به سفر مخاطره آميز آنان ندارد

براي من روشن است كه دشمن مدت ها قبل طرح اين حمله را بر ضد ما ريخته است . قرار گرفت

اعت آن از پيش معين بوده، حتي پيش از آن كه مسـافران از حـوزه ي مراقبـت مـن خـارج      و س

  ».شوند

جايي كـه از هـم جـدا    ! صبح دو روز پيش، نزديك سه روز راه«. گندالف شروع به قدم زدن كرد

  »شديد چقدر با اينجا فاصله دارد؟

اما من سريع تر از ايـن   .به خط سير مستقيم چيزي در حدود بيست و پنج فرسنگ«: فارامير گفت

ماندم، يعني در جزيره ي دراز رودخانه، جـايي   1شب پيش را در كايرآندروس. نمي توانستم بيايم

كه نيرو هاي دفاعي خود را در شمال آن مستقر كرده ايم؛ و در كرانه ي اين سوي رودخانه اسـب  

اريكي نزديك شد، دانستم كه نياز به شتاب هست، پس همراه سه تن ديگر وقتي ت. داريم نگه مي

بـاقي افـراد گـروه را بـراي     . كه امكان فراهم كردن اسب براي آنها وجود داشت به اين سو رانـدم 
                                                            

١ Cair Andros  
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اميدوارم كه مرتكب خطـا نشـده   . تقويت پادگان مستقر در گدار هاي ازگيليات راهي جنوب كردم

  .به پدرش نگاه كرد» باشم؟

چرا مي پرسي؟ اين افراد تحت فرمان تـو  «. و چشمانش ناگهان برق زد» خطا؟«: تور فرياد زد دنه

ي كرده هايت داوري كنم؟ حالت تـو در حضـور مـن     يا شايد مي خواهي كه در مورد همه. بودند

فروتنانه است، اما اكنون مدت درازي است كه از راه و رسم پيشين خـود روي گردانـده اي، راه و   

بنگر، همچون هميشه با مهارت سـخن گفتـه اي؛   . مي كه بنا به اندرز من در پيش گرفته بوديرس

اما من، مگر من نديدم كه چشمت به ميتراندير بود و از او مي پرسيدي كه به جا يا بيش از انـدازه  

  .سخن گفته اي يا نه؟ او از ديرباز دل تو را در تملك خويش دارد

چنان كه رسم هميشگي من است، مي . هنوز دهان به ياوه نمي گشايدپسرم، پدرت پير است، اما «

توانم ببينم و بشنوم، و كمتر مطالبي از آنچه نيمش را گفتي يا ناگفته گذاشتي، اكنون از مـن پنهـان   

  »!افسوس، افسوس از بورومير. دانم من پاسخ بسياري از معماها را مي. است

ام خوشايند تـو نيسـت، اي كـاش پـيش از آن كـه بـار        پدرم اگر آنچه كرده«: فارامير آرام گفت

  ».قضاوتي چنين مؤثر بر دوش گذاشته مي شد، نظرت را مي دانستم

برم همچنان كار خـود   گمان مي. آيا اين امر در تغيير قضاوت تو مؤثر واقع مي شد«: تور گفت دنه

ند و بزرگـوار  ايـن اسـت كـه سـخاوتم    هميشه آرزويت . من تو را خوب مي شناسم. را مي كردي

چنين خصايلي هنگام اقتدار و صـلح ممكـن   . بنمايي، همچون پادشاهان باستان، بخشنده و رئوف

  ».اما هنگام استيصال اي بسا بهاي رأفت مرگ است. است كامالً برازنده ي شخصي واال گهر باشد

  ».چنين باد«: فارامير گفت

بلكه مرگ پدر تـو و مـرگ   : جناب فارامير ياما نه فقط مرگ تو عال! چنين باد«: دنه تور فرياد زد
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  ».ي توست ات، مردمي كه پس از رفتن بورومير حفاظت از جان آنان وظيفه ي مردم همه

  »پس آرزوي تو اين است كه اي كاش او جاي من بود؟«: فارامير گفت

چرا كه بورومير به جاي آن كـه وردسـت   . آري، آرزوي من به راستي همين است«: دنه تور گفت

تنگنايي را كه پدر در آن گرفتار است به ياد مي داشت و لگد . بود احران باشد، با من وفادار ميس

  ».هديه اي ارزشمند برايم مي آورد. به بخت و اقبال خود نمي زد

خواهم به ياد بياوريد كه چرا  از شما پدرم، مي«: اي خويشتن داري از كف داد و گفت فارامير لحظه

دست كم در يك مورد و در زماني نه چنـدان دور، درخواسـت شـما    . و نه او من در ايتيلين بودم

  ».فرمانرواي شهر بود كه مأموريت را به او محول كرد. اجابت شده است

مگر من آن را شب . آن تلخي ناگوار را درجامي كه براي خود آميخته ام به هم مزن«: تور گفت دنه

گواهي داده است كه درد آن كه از همه تلخ تر اسـت   هميشه هاي بسيار در كامم نچشيده ام و دلم

مي شد كه آن شيء را ! مي شد كه چنين نشود. هنوز باقي است؟ و اكنون به راستي نوبت آن است

  »!به دست آورم

او مـرده اسـت، و   . بـورومير هرگـز آن را بـراي تـو نمـي آورد     ! دل آسـوده دار «: گندالف گفـت 

اگـر او  . دهي با اين حال تو خود را فريب مي! وابش آسوده باشدشرافتمندانه مرده است؛ بادا كه خ

آن را براي خود نگاه . گرفت، سقوطش حتمي بود كرد و آن را مي دست به سوي اين شيء دراز مي

  ».را نمي شناختيگشت، پسرت  داشت، و وقتي بازمي مي

ن آلـت دسـت تـو    ر چنـدا تو دريافتي كه بورومي«: آهسته گفت. تور صلب و سرد شد سيماي دنه

تـو ممكـن اسـت    . آورد گويم كـه او آن را بـرايم مـي    نيست و مگر نه؟ اما من كه پدرش بودم مي

شـايد راه هـاي   . ي زيركي دانش تو در اين مورد كامل نيست خردمند باشي ميتراندير، ولي با همه
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سخنان شـتاب   تنند و نه حكيمانه اي را بتوان بافت كه نه از زمره ي تارهايي است كه ساحران مي

  ».در اين مورد دانش و حكمت من بيش از آني است كه مي پنداري. زده ي ابلهان

  »پس بگو راه حكيمانه ي تو كدام است؟«: گندالف گفت

. استفاده از اين شيء مخاطره آميز است. همين قدر كه دريابم از دو كار ابلهانه بايد پرهيز مي شد«

ت هافلينگي ناآگاه به خود سرزمين دشمن، چنان كه تو و اين اما در اين ساعت فرستادن آن به دس

  ».پسر من كرده ايد، ديوانگي است

  »و اما خود فرمانروا دنه تور چه مي كرد؟«

شدم اين شيء را به سوي خطري كـه هـيچ    اما يقيناً در برابر هيچ استداللي راضي نمي. هيچ كدام«

و دست به مخاطره اي بزنم كه اگر دشمن آنچـه را   نه كنمكس جز ابلهان در آن اميد نمي بندد، روا

نه، بايد آن را مخفي . از دست داده بود، باز پس گيرد، نابودي تمام عيار ما را در پي خواهد داشت

ي نياز، و  مي گويم بي آن كه از آن استفاده كنيم، مگر در بحبوحه. نگاه مي داشتيم، پوشيده و پنهان

داشتيم، مگر تا آن هنگام كه پيروزي او چنان كامل مـي بـود كـه     گاه ميآن را از چنگ او دور ن

  ».اتفاقات بعدي بر مرده ي ما هيچ تأثيري نمي داشت

تو سرورم چنان كه عادت توست فقط به گوندور مي انديشي، اما مردمان ديگـر و  «: گندالف گفت

  ».ي سوزانمو من خود حتي دل بر بردگان او م. جان هاي ديگر و زمان آينده اي هم هست

و اگر گوندور سقوط كند، اين مردمانِ ديگر از چه جاي ديگـري مـي تواننـد    «: دنه تور پاسخ داد

انتظار ياري داشته باشند؟ اگر اين شيء اكنون در سردابه هاي پنهان اين ارگ در اختيار من بـود،  

اطر راي مـي  در اين تاريكي هراسان از عاقبت كار وحشت زده بر خود نمي لرزيديم و آسوده خـ 

  ».آيم يا نه، هنوز مرا نمي شناسي اگر تو به من اطمينان نداري كه از پس امتحان برمي. زديم
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با اين حال به تو اعتماد ندارم اگر داشتم، آن را بدينجا مي فرستادم و نگهـداري از  «: گندالف گفت

و اكنون كه سـخنان  . آن را به تو مي سپردم و خود و ديگران را از اضطراب و نگراني مي رهانيدم

در ! نه، جلوي خشم خود را بگيـر . تو را مي شنوم كمتر به تو اعتماد مي كنم، چنان كه به بورومير

اي كه با رضايت و رغبت  اين مورد به خود نيز اعتماد ندارم، و از پذيرفتن آن حتي به عنوان هديه

ني در برخي مسائل بر خود مسـلط  تور و مي توا تو نيرومندي دنه. دادند، خودداري كردم به من مي

حتي اگـر در زيـر   . باشي؛ اما اگر اين شيء را به دست مي آوردي، موجب سرنگوني تو مي گشت

ريشه هاي ميندولوين هم دفن شده بود، با افزايش تاريكي آتش به جانـت مـي زد، و چيـز هـاي     

  ».اهريمني تر، از پي آن بر سرمان نازل مي شد

ره با نگاه گندالف تالقي كرد لحظه اي درخشيد، و پي پين يك بـار ديگـر   نگاه دنه تور وقتي دوبا

كش و واكنش بين اراده ي اين دو را احساس كرد؛ اما اكنون چنين مي نمود كه تيغ نگاه دو چشـم  

اما دنه . پي پين از ترس ضربتي هولناك لرزيد. به سان شمشير هايي كه به هم بخورد، برق مي زند

  .شانه باال انداخت. رفت و بار ديگر سرد شدتور ناگهان آرام گ

اين شيء راهي سايه هـا شـده، و   . چنين اما و اگرهايي بيهوده است! اگر داشتم، اگر داشتي«: گفت

اين زمان . فقط زمان نشان خواهد داد كه چه تقديري در انتظار آن است، و همين طور در انتظار ما

بگذار همه آن كساني كه به شيوه ي خود با دشمن مي  بر سر آنچه باقي است،. طوالني نخواهد بود

جنگند، با هم متحد باشند، و تا ممكن است اميدوار بمانند و وقتي اميد از دست رفـت، جسـارت   

در مورد پادگان مستقر در ازگيليات چه فكـري  «: رو به فارامير كرد» .آزاده مردن را داشته باشند

  »مي كني؟

همان طور كه گفتم گروه ايتيلين را براي تقويت آن، بـه  . د قوي نيستچندان كه باي«: فارامير گفت
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  ».آنجا گسيل كردم

حضور فرمانده اي دلير . نخستين ضربه آنجا فرود خواهد آمد. به گمانم كافي نيست«: تور گفت دنه

  ».را در آنجا الزم دارند

از برادرم كـه بسـيار    افسوس«. و آهي كشيد» .آنجا و همين طور در جاهاي ديگر«: فارامير گفت

آنگاه تلوتلوخوران چرخيد و به صـندلي  » اذن رفتن مي دهيد، پدر؟«. برخاست» !دوستش داشتم

  .پدرش تكيه داد

مسير دور و درازي را تا بدينجا تاخته اي و چنان كـه  . بينم خسته اي چنان كه مي«: دنه تور گفت

  ».به من گفته اند در زير سايه هاي اهريمني آسمان

  »!بگذار از اين بگذريم«: مير گفتفارا

تر خواهد ي ما مبرم نياز فردا. اكنون برو و تا فرصت هست بياساي. گذريم پس مي«: تور گفت دنه

  ».بود

. ي اسـتراحت شـدند   اكنون همه از فرمانرواي شهر رخصت رفتن خواستند و تا فرصت بود روانـه 

الف مشـعلي كوچـك بـه دسـت، همـراه      ستاره و سياهي حاكم بود كه گند بيرون چنان تاريكي بي

پـين   آنگاه پي. تا به پشت درهاي بسته نرسيدند، با هم حرف نزدند. پين راهي منزلگاه خود شد پي

  .سرانجام دست گندالف را گرفت

  ».بگو ببينم اميدي هست؟ منظورم براي فرودو است؛ يا دست كم بيشتر براي فرودو«: گفت

به قول آن ها . هيچ وقت اميد زيادي نبود«: جواب داد. شتپين گذا گندالف دستش را روي سر پي

حرفش را قطع كرد و بـه  » ...ي كيريت آنگول را شنيدم  و وقتي قضيه. فقط يك جور اميد احمقانه

: زيـر لـب گفـت   . سوي پنجره راه افتاد، تو گويي كه چشمش مي توانست در شبِ شرق نفوذ كنـد 
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پين درست همين االن با شنيدن اين اسم  پي«. چرخيد» ت آنگول، نمي دانم چرا از آن راه؟كيري«

با اين حال راستش فكر مي كنم با خبرهايي كه فارامير آورده جاي اميـدواري  . روحيه ام را باختم

چون ظاهراً روشن است كه دشمن ما باالخره جنگش را شروع كرده و اولـين حـركتش را   . هست

پس االن چندين و چند روز نگاه او دور از سـرزمين  . جام داده كه فرودو هنوز آزاد بودهزماني ان

پين، از دور شتاب و تـرس او   از طرف ديگر پي. خودش متوجه اين طرف و آن طرف خواهد بود

چيزي اتفـاق افتـاده كـه وادارش كـرده     . او خيلي زودتر از موعد شروع كرده. را احساس مي كنم

  ».كار شود زودتر دست به

شايد، شايد حتي حماقت تـو هـم كمـك كـرده،     «: زير لب گفت. نه ايستاداي متفكرا گندالف لحظه

پنج روز پيش احتماالً فهميده كه ما سارومان را به زير كشيده ايم و سنگ : اجازه بده ببينم. فرزندم

توانيم از آن استفاده  تواند داشته باشد؟ براي اهداف خودمان نمي چه ربطي مي. را تصاحب كرده ايم

آراگورن؟ عهد و روزگار او نزديـك مـي   . گيج شده ام! آه. بدون اطالع او نمي توانيم اي بكنيم يا

و او در خفا نيرومند و جدي است، پي پين؛ جسور و مصمم و مي تواند خودش راه خـود را  . شود

ممكـن  . جواب، شايد همين اسـت . انتخاب بكند و وقتي الزم باشد دست به مخاطرات بزرگ بزند

. ستفاده كرده و خودش را به دشمن نشان داده و در عمل او را به مبارزه طلبيدهاست او از سنگ ا

خوب تا رسيدن سوار هاي روهان، به شرط آن كه زياد دير نكنند، نمي توانيم جواب را . نمي دانم

  »!روز هاي بدي پيش رو داريم، و تا فرصت هست پيش به سوي خواب. بدانيم

  »ولي،«: پي پين گفت

  ».ولي چه؟ امشب اجازه داري فقط يك بار بگويي ولي« :گندالف گفت

گولوم، هيچ معلوم است چرا دارند با او اين طرف و آن طرف مي روند، يا دنبـالش  «: پين گفت پي
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افتاده اند؟ و ديدم كه فارامير هم مثل تو زياد از جايي كـه او آن هـا را بـه آن طـرف مـي بـرده،       

  »عيب كار كجاست؟. شش نيامدهخو

با اين حال دلم گواهي مي دهـد كـه   . االن جواب اين سئواالت را نمي توانم بدهم«: ف گفتگندال

ولي امشـب از  . خواهد خوب باشد، يا بد مي. خورند فرودو و گولوم قبل از فرجام كار به هم برمي

ولـي  . انت آن موجود مفلـوك از خيانت مي ترسم، از خيانت؛ خي. گويم كيريت آنگول چيزي نمي

ن طور باشد فراموش نكنيم كه خائن ممكن است خود را رسوا كند و منشأ خير شود كـه  بايست اي

  »!شب خوش. گاهي اين احتمال هست. خود نمي خواهد

روز بعد، با صبحي كه به سان گرگ و ميش قهوه اي رنگ بود، از راه رسيد، و روحيه مـردان كـه   

آن روز نشاني از سايه . ديگر فروكش كرد زماني كوتاه به سبب بازگشت فارامير باال رفته بود، بار

گاه صداي ضعيف فريادي در ارتفاع زياد از باالي شهر بـه گـوش    هاي بالدار نديدند، اما گاه و بي

رسيد و شنيدن آن خيلي ها را با وحشتي گذرا بر جا ميخكوب مي كرد، اما كساني كه چنـدان   مي

  .قوي دل نبودند، خود را مي باختند و مي گريستند

فرمانروا سـخت  . گذارند بياسايد نمي«: گفتند برخي غرولند كنان مي. اكنون فارامير دوباره رفته بود

دار شود، وظـايف خـود، و    از پسرش كار مي كشد و او اكنون بايد وظايف دو تن را يك تنه عهده

يند كجا«: م به شمال بود و مي پرسيدندشان مدا و مردم چشم» .وظايف كسي كه باز نخواهد گشت

  »سواران روهان؟

اما فرامانرواي شهر رياست شوراي خويش را بـر  . در حقيقت فارامير به صالح ديد خود نرفته بود

صـبحِ زود  . عهده داشت و آن روز بدخلق تر از آن بود كه در برابر ديگران سر تسليم فـرود آورد 

آنجا فرماندهان همه متفق الرأي بودند كـه بـه سـبب تهديـدهاي جنـوب،      . شورا تشكيل شده بود
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تر از آن خواهد بود كه بتوانند حمله اي جنگي را از اين سو سازمان دهند، مگر  وي آنان ضعيفنير

در اين فاصله بايـد نفـرات را بـه دفـاع از     . آن كه دست بر قضا سواران روهان از راه مي رسيدند

  .ديوارها مي گماشتند و منتظر مي شدند

ا بي جهت رها كنيم، راماس را با تالش بسـيار  با اين حال زياد نبايد دفاع بيرون ر«: تور گفت دنه

او نمي تواند . و بايد كاري كرد كه گذشتن از رودخانه براي دشمن گران تمام شود. ايم زياد ساخته

حمله اي قدرتمند را به شهر سازمان دهد، خواه با حمله از شمال كايرآندروس به سبب باتالق ها، 

ب پهناي رودخانه كه گذشتن از آن نياز به قايق هاي بسـيار  ، به سبنين به و خواه از جنوب يعني له

اين ازگيليات است كه او سنگيني حمله اش را همچون پيش بـر آن متمركـز خواهـد كـرد،     . دارد

  ».درست مثل زماني كه بورومير گذشتن از آنجا را براي او ناممكن كرد

ست بتـوانيم كـاري كنـيم كـه     امروز ممكن ا. آن حمله چيزي نبود جز يك آزمون«: فارامير گفت

دشمن هنگام گذشتن از رودخانه ده برابر ما متحمل تلفـات شـود، و بـا ايـن حـال از بهـايي كـه        

چه از دست دادن يك لشكر براي او بسيار راحت تر است، تا از دست . پرداخته ايم پشيمان شويم

گماريم، اگر دشمن به و عقب نشيني آنهايي كه آن دورها به جنگ مي . دادن يك گروهان براي ما

  .زور راه خود را به اين سو باز كند، بسيار پرمخاطره خواهد بود

. كايرآندروس چطور؟ اگر بخواهيم از ازگيليات دفاع كنيم، آنجا را نيز بايد نگه داشت«: امير گفت

معلوم نيست كه آيا روهيريم هـا  . خطري را كه از سمت چپ تهديدمان مي كند، نبايد فراموش كرد

ولي فارامير خبر از نيرويي عظيم آورده كه براي الحاق به نيروهاي دشمن بـه  . واهند رسيد يا نهخ

ممكن است چند لشكر از آنجا خارج شود و به چند گذرگاه حملـه  . ي سياه مي رود طرف دروازه

  ».ببرد
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قر كرده در كايرآندروس نيرو مست. سر بسياري چيزها مخاطره كرد در جنگ بايد بر«: تور گفت دنه

نـور را نجنگيـده    لـه  اما من رودخانه و په. ايم، و اعزام نيرو بيش از اين تا آن دورها مقدور نيست

ي  يعني تا زماني كه فرماندهي را در اينجا بتـوان يافـت كـه جـرأت انجـام اراده      -تسليم نمي كنم

  ».باشدفرمانروايش را داشته 

از . ي تو نخواهم ايستاد پدر من در برابر اراده«: فتاما سرانجام فارامير گ. آنگاه همه ساكت ماندند

آنجا كه بورومير را از تو گرفته اند، چنانچه فرمان دهيد مي روم و به جـاي او هـر چـه از دسـتم     

  ».دهم بربيايد انجام مي

  »!فرمان مي دهم«: تور گفت دنه

  »!اگر بازگشتم، نظرت نسبت به من مساعدتر باشد! پس الوداع«: فارامير گفت

  ».ي بازگشت تو بسته است اين به شيوه« : دنه تور گفت

جانـت را شـتاب   «: گندالف آخرين كسي بود كه پيش از عزيمت فارامير به شرق با او سخن گفت

. حضور تو اينجا به منظوري غيـر از جنـگ الزم خواهـد شـد    . زده يا از روي دلخوري تباه مكن

  »!بدرود. آن را به ياد خواهد آورددارد فارامير، و عاقبت  پدرت تو را دوست مي

پس اكنون فرمانروا فارامير دوباره عازم خط مقدم شده و نيرويـي متشـكل از مـردان داوطلـب و     

برخي از روي ديوارها در تاريكي . كساني را كه مي شد به اين امر اختصاص داد، با خود برده بود

ند كه چه اتفـاقي آنجـا در حـال رخ    به سوي شهر ويران چشم دوخته و در اين فكر و انديشه بود

دادن است، چرا كه چيزي ديده نمي شد، برخي ديگر مثل هميشه چشم به شمال دوخته و فرسنگ 

آيا خواهد آمد؟ «: مي گفتند. ها فرسنگ مسافت بين خود و تئودن در روهان را شماره مي كردند

  »اتحاد ديرين ما را به ياد خواهد داشت؟
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در بهترين حالت تيـر  . ولي نيك بيانديشيد. واهد آمد، حتي اگر دير برسدبله خ«: گندالف مي گفت

سرخ زودتر از دو روز پيش به او نرسيده است و از اينجا تـا ادوراس فرسـنگ هـا فرسـنگ راه     

  ».است

مردي سواره شتابان از گدارها سررسيد و خبـر داد  . دوباره شب شده بود كه خبرهاي جديد رسيد

ورگورل بيرون آمده و از هم اكنون به ازگيليات نزديك شده اسـت و فـوج   كه لشكري از ميناس م

و با خبـر  «: قاصد گفت. رحم و بلند قامت به آنها پيوسته اند هايي از جنوب، از هارادريم هاي بي

شديم كه فرمانده سياه بار ديگر رهبـري آنـان را بـر عهـده دارد و دهشـت او پيشـاپيش از روي       

  ».رودخانه گذشته است

ريت پايان يافت و تعداد كمي از افراد  پين به ميناس تي ا اين خبر هاي شوم، سومين روز ورود پيب

براي آسودن رفتند، چرا كه اكنون اميد اندكي وجود داشت كه حتي فارامير بتواند گدارها را بـراي  

  .زماني دراز نگه دارد

ر تاريكتر از آن نمي شد، بـيش از  روز بعد، اگر چه تاريكي به منتهاي درجه رسيده بود و هوا ديگ

خبرهـاي شـوم   . كرد و وحشتي عظيم بر ايشان مستولي گشته بـود  پيش بر دل آدم ها سنگيني مي

نور عقـب   له فارامير به سوي ديوارهاي په. دشمن گذرگاه آندوين را تصرف كرده بود. دوباره رسيد

برد؛ اما دشمن به نسـبت ده   ع در جاده مينشست و افرادش را به سرعت به طرف دژهاي واق مي

  .به يك، بر او تفوق داشت

. نور را طي كند، دشمن سايه به سايه در تعقيب اش خواهد بـود  له اگر بتوان عرض په«: قاصد گفت

خـوب  . بهاي گزاف براي گذشتن از رودخانه پرداخته اند، اما نه آن قـدرها كـه مـا اميـد داشـتيم     

علوم شده است كه از مدتها پـيش پنهـاني مشـغول سـاختن     اكنون م. ي حمله را كشيده بودند نقشه
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ي ملخ ها  مثل گله. شناورها و قايق هاي باركشي به تعداد بسيار زياد در ازگيليات شرقي بوده اند

انـد كسـاني كـه حتـي      اندك. اما فرمانده سياه است كه ما را شكست مي دهد. از رودخانه گذشتند

افراد فرمانده  سياه در مقابل او خـود را مـي بازنـد، و بـه     . ندانند تحمل كني آمدن او را بتو شايعه

  ».دستور او حاضراند جان فدا كنند

درنـگ سـواره بـه راه افتـاد و      و بـي » .پس آنجا به من بيشتر از اينجا نياز هسـت «: گندالف گفت

پين تمام آن شب را تنها و بـي خـواب روي ديـوار     و پي. شددرخشش او خيلي زود از نظر محو 

  .ايستاد و به شرق چشم دوخت

را تازه نواخته بودند كه در عرض  -چيزي ريشخندآميز در آن تاريكي ظلماني -ناقوس هاي صبح

نگهبانان بـه  . نور قرار داشت، شعله هاي آتش باال جست له فضاهاي تاريك جايي كه ديوارهاي په

گـاه   اكنون گاه و بي. يستادندي مردان شهر سالح به دست آماده ا بانگ برداشتند و همه صداي بلند

  .شد و در آن هواي سنگين صداي غرشي بم به گوش مي رسيد برقي سرخ فام ديده مي

در حال آمدن . با انفجار در آن رخنه ايجاد مي كنند! به ديوارها رسيده اند«: مردان بانگ برداشتند

  »!هستند

  »!از پا افتاده باشد كجاست فارامير؟ مبادا كه او«: برگوند مأيوسانه ناله برداشت

با تني چند از سواران در نيمه صبح وارد شد و سـوار بـر   . گندالف بود كه نخستين خبرها را آورد

ي آن كسـاني كـه    ارابه ها پر بود از مردان زخمي، همه. اسب صفي از ارابه ها را مشايعت مي كرد

فرمانرواي شـهر اكنـون در   . تتور رف درنگ نزد دنه بي. ي دژهاي جاده نجات داد مي شد از ويرانه

پين در كنـارش قـرار داشـت؛ از پنجـره هـاي تيـره        اتاق فوقاني تاالر برج سفيد نشسته بود و پي

چشمان سياهش را به شمال و جنوب و شرق دوخته بود، و تو گويي كه مي خواست سـايه هـاي   

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

و دم بـه دم درنـگ   جه شمال بود نگاهش بيشتر متو. تقدير را كه بر گردش حلقه زده بود بشكافد

و انگار كه گوش هايش با استفاده از نوعي صناعت باستاني مـي توانسـت   . مي كرد تا گوش دهد

  .كوبش سم اسبان را در دشت هاي دوردست بشنود

  »آيد؟ فارامير مي«: پرسيد

با اين حال تصميم گرفت كـه بـا   . نه، اما هنگامي كه از او جدا شدم هنوز زنده بود«: گندالف گفت

شايد موفق شـود كـه   . نور تبديل به هزيمت شود له ي سپاه بماند، تا مبادا كه عقب نشيني از په هعقب

در گـود كشـاكش بـا خصـمي     . انسجام سپاهش را كمابيش براي مدتي حفظ كند، اما ترديـد دارم 

  ».ز آمدنش بيم داشتمكسي آمده است كه ا. سهميگين افتاده است

نه، فرمانرواي تـاريكي  «: آن بود فراموش كرد و فرياد زد پي پين وحشت زده جايگاهي را كه در

  »كه نيامده؟

او نخواهد آمد مگـر زمـاني كـه    ! نه، هنوز نه، ارباب پره گرين«: تور خنده اي تلخ كرد و گفت دنه

او از ديگـران بـه عنـوان    . بخواهد پس از فاتح شدن بر همه، پيروزي خود را بر من جشن بگيـرد 

ي فرمانروايان بزرگ اگـر خردمنـد باشـند چنـين مـي كننـد، اربـاب         همه .سالح استفاده مي كند

وگرنه چرا من بايد اينجا در برج خود بنشينم و بيانديشم و بنگرم و منتظر باشم و حتـي  . هافلينگ

  ».پسرانم را فدا كنم؟ چرا كه هنوز از به كار گرفتن تيغ عاجز نيستم

ي  و آنك زرهي از زير و شمشيري بلنـد بـا قبضـه   برخاست و شنل سياه بلند خود را به كنار زد، 

ام و اكنون سالهاي سـال اسـت كـه چنـين      چنين راه رفته«: گفت! بزرگ در نيامي سياه و نقره اي

  ».ام، تا مبادا كه تن با باال رفتن سن و سال سست و رموك شود خفته

دور هولناك تـرين فرمانـدهان او از    -با اين حال اكنون زير لواي فرمانرواي باراد«: گندالف گفت
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ي پيشين آنگمار، يكـي از   پادشاه جادوپيشه: هم اكنون بر ديوارهاي بيروني شما استيال يافته است

  ».ي نوميدي اشباح حلقه، فرمانرواي نزگول، زوبين وحشت در يد سائورون، سايه

چه، من خود . اي كه هماورد تو بوده است ندير تو خصمي پيش رو داشتهپس، ميترا«: گفتتور  دنه

اي كـه فقـط همـين را     بارگشته. مدت هاست كه مي دانم فرمانده كل لشكريان برج تاريك كيست

  »بگويي؟ يا شايد عقب نشسته اي چرا كه حريف زورمندتر از تو بوده؟

اما تـرس اش  خشمي ناگهاني از جا در برود، بر خود لرزيد، پين از بيم اين كه گندالف به سبب  پي

شايد چنين باشد، اما هنوز هنگام زورآزمايي مـا فـرا   «: گندالف با لحني نرم پاسخ داد. جا بودبي 

و اگر پيشگويي هاي قديم راست باشد به دست مـردان از پـاي در نخواهـد آمـد و     . نرسيده است

هر چند كه ممكن است همين دليـل ايـن   . ندان پوشيده استتقديري كه در انتظار اوست، بر خردم

او مطابق همان حكمتي كه هم اكنـون  . گذارد باشد كه چرا فرمانده نوميدي هنوز خود پا پيش نمي

ي امور مشـغول اسـت، و بردگـانش را ديوانـه وار      از آن سخن گفتي بيشتر از پشت جبهه به اداره

  .يش مي فرستدپ

ي  از مردان مجروحي آمدم كه اميدي به بهبودي آنان هست؛ چرا كه رخنهنه، بيشتر براي حفاظت «

ايجاد شده در راماس بسيار گسترده و فراگير است و لشكريان مورگول به زودي از نقاط بسياري 

بهتر اسـت حملـه را   . بايد شبيخوني تدارك ببينيم. و عمدتاً براي گفتن اين آمدم. وارد خواهند شد

اگر مختصر اميدي براي ما باشد، همين است، زيرا تداركات دشمن از يـك  . هدسواره نظام انجام د

  ».سواران اندكي در اختيار دارد: نظر هنوز ناكافي است

مان اندك است و اكنون رسيدن روهاني ها بسيار به موقع و به  ي سواران ما نيز عده«: تور گفت دنه

  ».جا مي بود
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گريزنـدگان از  . ت تـازه واردان ديگـري را ببينـيم   بيشتر محتمل اسـت كـه نخسـ   «: گندالف گفت

ي  لشكر ديگـري از دروازه . جزيره سقوط كرده است. كايرآندروس هم اكنون به ما ملحق شده اند

  ».سياه با گذر از شمال شرق در راه است

بـري، امـا    آوردن خبرهاي شوم لذت ميبرخي تو را ميتراندير، متهم كرده اند كه از «: تور گفت دنه

ديروز پيش از آن كه شب بر سر دست درآيد، ايـن  : زهايي كه مي گويي براي من تازگي نداردچي

  ».بياييد برويم پايين. اما در مورد شبيخون، خود من پيشتر به آن انديشيده ام. دانستم مطلب را مي

. سرانجام قراوالن روي باروها توانستند عقب نشيني گردان هـاي بيرونـي را ببيننـد   . زمان گذشت

ابتدا دسته هاي كوچك مردان فرسوده و اغلب زخمي با نظم اندكي وارد شدند؛ برخـي انگـار كـه    

آن دورها در شرق آتش ها سوسو مي زدنـد؛ و  . كسي در تعقيب شان باشد ديوانه وار مي دويدند

 خانه ها و انبارها در حال. اكنون به نظر مي رسيد  كه اينجا و آنجا در دشت آهسته پيش مي آيند

آنگاه رودهاي كوچكي از شعله هاي سرخ از نقاط متعدد پـيچ و تـاب خـوران در    . سوختن بودند

رفـت،   ي شهر به سـوي ازگيليـات مـي    تاريكي شتابان پيش آمد و به خط شاهراهي كه از دروازه

  .نزديك شد

كـه  و چنان ! شوند ها سرازير مي اينك از رخنه. سد شكسته است. دشمن«: مردان نجوا كنان گفتند

 »افراد ما كجايند؟. پيداست با خود مشعل حمل مي كنند

ساعت اكنون به هنگام عصر نزديك شده بود، و روشنايي چنان اندك بود كه مردان تيز بـين روي  

ارگ به دشواري اتفاقاتي را كه روي دشت در جريان بود تشخيص مي دادند، مگر فقط آتش كـه  

ي نظام منـدتري از   كمتر از يك مايل مانده به شهر، تودهسرانجام . بر طول و سرعت آن مي افزود

گشـتند و هنـوز  در كنـار     رو و نه دويدن، بـاز مـي   افراد در ديدرس قرار گرفتند كه به حالت قدم
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  .يكديگر بودند

هـم آدم هـا از او   . فارامير بايست آنجا باشـد «: مي گفتند. نظاره گران نفس در سينه حبس كردند

  ».هنوز هم بايد چنين باشد. م حيواناتفرمان مي بردند و ه

ي اصلي سپاهي كه عقب نشيني مي كرد چيزي حدود چهارصـد گـز بـا آنجـا فاصـله       اكنون بدنه

از دل تاريكي پشت سر گروه، گروه كوچكي از سواران كـه تنهـا بازمانـدگان عقبـه سـپاه      . داشت

. شي كه پيش مي آمد، مقابله كنندبار ديگر در تنگنا دور زدند تا با خطوط آت. بودند، بيرون جستند

خطوط آتش بـه  . سواران دشمن پيش جستند. آنگاه به يك باره بانگ فرياد هاي سبعانه برخاست

ي اورك هاي مشعل به دسـت، و مـردان وحشـي     سيالبي جاري تبديل شد، صفوف در هم فشرده

ي كـه عقـب مـي    زباني خشن، هجوم آوردند و بـه سـپاه  جنوب با بيرق هاي سرخ فرياد زنان به 

و سايه هاي بالدار، نزگول ها كه براي كشـتار فـرود مـي آمدنـد، بـا فريادهـاي       . نشست رسيدند

  .گوشخراش از آسمان تيره نازل شدند

وار و احمقانه به اين  گسست و ديوانه صف مردان از هم اكنون مي. نشيني تبديل به هزيمت شد عقب

هشتند و فرياد وحشت سر مي دادند و بر زمين  مي گريختند و سالح از دست فروميسو و آن سو 

  .مي افتادند

صـف  . تور سرانجام فرمان شبيخون را صـادر كـرد   و آنگاه شيپوري در ارگ به صدا در آمد و دنه

: دكشيده، درونِ تاريكيِ دروازه، و بيرون، زير ديوارهاي سر به فلك كشيده، منتظر عالمت او بودن

اينك متشكل پيش جستند و اسـب هـا را بـه    . شهر باقي مانده بودهر چه از افراد سواره نظام در 

و از ديوارهاي صداي فرياد در پاسخ به آسمان . تاخت واداشتند و با فريادهاي بلند حمله آوردند

ف آمروت با اميرشان و پرچم آبي رنگ اون پشاپيش در ص بلند شد؛ چه، شهسواران قونشان دول
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  .مقدم مي تاختند

  »!آَمروت فداي فارامير! آمروت فداي گوندور« :فرياد مي زدند

همچون تندر از جناحين سپاهي كه عقب مي نشست بر سر دشمن فرود آمدند؛ اما يكـي بـر همـه    

شدوفكس او را بر پشت خود مي برد، و بار : پيشي گرفت، چابك همچون بادي در ميان علف ها

  .بود، ساطع مي شدد، و نوري از دستش كه باال گرفته درخشي ديگر آشكارا مي

     نزگول ها قيهه كشان دور شدند، چرا كه فرمانده آنان هنوز براي به چـالش طلبيـدنِ آتـشِ سـفيد

لشكريان مورگول كه براي كشتار قربانيان خود عزم جرم كرده بودنـد،  . خصمِ خود حضور نداشت

ه هايي در برابر تند غفلتاً هنگامي كه وحشيانه مي دويدند به دام افتادند و شكستند و همچون جرق

گردان هاي بيروني دلگرم و خوشحال برگشتند و تعقيب كننده هـاي خـود را در   . باد متفرق شدند

ميـدان  . عقب نشيني تبديل به حملـه اي بـي امـان شـد    . ي صيد شدند صيادها طعمه. هم شكستند

هاي رهـا شـده   افتاده بود، و بوي تندي از مشعل  پوشيده از اجساد اورك ها و آدم هاي به خاك

  .سواره نظام پيش راند. بلند مي شد، و دود پيچاني پت پت كنان از آنها باال مي رفت

حاضر عقب رانده شده  اگر چه دشمن مهار و در حال. تور اجازه نداد كه سپاه زياد دور شود اما دنه

رآمـد و  بار ديگر شـيپور بـه صـدا د   . مي شدندي كارزار  بود، نيروهاي عظيم از شرق وارد صحنه

در پس حفاظ آنـان گـردان هـاي    . سواره نظام گوندور متوقف شد. آهنگ عقب نشيني را نواخت

ي شهر رسـيدند و وارد   به دروازه. اكنون به حالت قدم رو باز مي گشتند. بيروني از نو صف بستند

ا ستودند، شدند و سربلند گام برداشتند؛ و مردم شهر سربلند به آنان نگريستند و فريادزنان ايشان ر

فـارامير يـك   . چه، دسته ها به شدت نقصان گرفته بودنـد . و با اين حال هنوز آشفته خاطر بودند

  اما خود او كجا بود؟. سوم افراد خود را از دست داده بود
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شهسواران بازگشتند و از پس آنان پـرچم دول آمـروت و   . افرادش داخل شدند. آخر از همه آمد

تـور كـه او را روي    ي بازوان خود پيكر خويشاوندش فارامير پسر دنـه و امير رو. امير وارد شدند

  .هاي مصيبت زده يافته بودند دشت

اما فارامير پاسخي . و در خيابان ها شروع به گريستن كردند» !فارامير! فارامير«: مردان فرياد زدند

خـود را از برابـر   وقتي نزگول ها راه . و پدرش بردندي پيچان ارگ  نداد، پس او را به طرف جاده

يورش سوار سفيد كج كرده بودند، تيري مرگبار پروازكنان از راه رسـيده بـود و فـارامير كـه مـي      

ي  فقـط حملـه  . خواست مانع از پيش آمدن يكي از قهرمانان سوار هاراد شود، به زمين افتاده بـود 

يي كه ممكـن  دول آمروت او را از دم شمشيرهاي سرخ سرزمين جنوب نجات داده بود، شمشيرها

  .قطعه كند بود تن او را در اثنايي كه روي زمين افتاده بود، قطعه

پسر شما پس از به ثمر رساندن كارهـاي بـزرگ   «: امير ايمراهيل او را به برج سفيد آورد و گفت

ي  تـور برخاسـت و بـه چهـره     اما دنه. و چيزهايي را كه ديده بود براي او بازگفت» بازگشته است،

سپس فرمود كه در تاالر براي او بستري آماده كنند و فارامير را بر . و ساكت ماندپسرش نگريست 

ي برج شد؛ و بسـياري   اما خود او تنها راهي اتاق خلوت باالترين نقطه. روي آن بگذارند و بروند

ا ديدند كه از پنجره هاي تنـگ  از مردم كه در آن زمان به آنجا نگريستند، روشنايي پريده رنگي ر

تور دوباره فرود آمد نزد  و وقتي دنه. ي درخشيد و سوسو زد و سپس برقي زد و خاموش شدزمان

ي فرمانروا رنگ پريده بود و  فارامير رفت و بي آن كه چيزي بگويد كنار بالين او نشست، اما چهره

  .ي پسرش حالتي مرده وار داشت بيش از چهره

راماس شكسـته و  . صر دشمنان قرار داشتپس اكنون سرانجام شهر در محاصره بود و در حلقه ح

آخرين خبرها از ديوارهاي بيروني را مرداني بـا خـود   . نور به دست دشمن رها شده بود له تمام په
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ي  آنان بـاقي مانـده  . كه پيش از بسته شدن دروازه به حال گريز از جاده شمال آمده بودند. آوردند

رين و روهان از آنجا وارد زمين هـاي شارسـتان   ي آنو اي بودند كه جاده ر در نقطهقراوالن مستق

اينگولد فرمانده آنان بود، همان كه كمتر از پنج روز پيش، وقتي خورشيد هنوز طلوع مي . مي شد

  .ي ورود داده بود پين اجازه كرد و اميدي به دميدن صبح وجود داشت، به گندالف و پي

فعالً نخواهند آمد؛ يا اگر بياينـد، آمـدن   روهاني ها . هنوز خبري از روهيريم ها نيست«: مي گفت

گويند سپاه جديدي كه خبرش را داشتيم پيش از آنها از  مي. شان سودي به حال ما نخواهد داشت

گردان هـاي متشـكل از اورك   : سپاهي نيرومند است. باالي رودخانه از راه آندروس رسيده است

نـه  . ش از اين به آنهـا برنخـورده ايـم   هاي چشم نشان و دسته جات مرداني از نژادي جديد كه پي

به گمان . چندان بلند باال، اما تنومند و مخوف، ريشدار مثل دورف ها و سالح شان تبرهاي بزرگ

ي شـمالي را تصـرف كـرده انـد؛ و      جاده. ي وحشي در شرق آمده اند ما از سرزمين هاي گسترده

  ».ايندروهيريم ها نمي توانند بي. احتماالً وارد آنورين شده اند

شـنيدند كـه    تمام طول شب نگهبانان روي باروها هياهوي دشمن را در بيرون مي. دروازه بسته بود

دشت و درختان را آتش مي زدند و هر مردي كه در بيرون زنده يا مرده به دست شان مـي افتـاد   

اما وقتي انه گذشته بودند، نمي شد حدس زد، ي كساني را كه تا كنون از رودخ عده. مثله مي كردند

ي آن پاورچين پاورچين بر روي دشت خزيد، معلوم شد كه ترس شـبانه بـه    ي تيره صبح، يا سايه

ي آنها تيره بود،  دشت از گردان هاي پياده. هيچ وجه موجب اغراق گويي در تعداد آنها نبوده است

از خيمه هـا  و تا چشم در آن تاريكي كار مي كرد، گرد بر گرد شهرِ محصور اردوگاه هاي بزرگي 

  .به رنگ سياه يا سرخ تيره مثل قارچ سمي از زمين مي روييد

اورك هاي شتاب زده مثل مورچگان پر جنب و جـوش درسـت در خـارج از تيـررس ديوارهـا      
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مشغول كندن رديف خندق ها در دوايري عظيم بودند؛ و به محض آن كه كار خندق ها بـه پايـان   

ها را با كدام صناعت خاص يـا   هر چند اين كه اين آتش مي رسيد، درون آنها پر از آتش مي شد،

تمام روز تالش ادامه داشـت، در حـالي   . زدند بر كسي معلوم نبود افروختند، يا دامن مي حيله برمي

وقتـي سـاخت هـر    . ريت مي نگريستند و نمي توانستند مانع از كار آنها شوند كه مردان ميناس تي

نزديك شدن ارابه هاي بزرگ را مي ديدند؛ و بـه زودي بـاز   از خندق ها به پايان مي رسيد،  يك

گروه هاي بيشتري از دشمن در پناه خندق ها مشغول برپا كردن منجنيق هاي عظيمي براي پرتاب 

ي آن تـا آن   هايي چنان بزرگ وجود نداشت كه گلوله بر روي ديوارهاي شهر منجنيق. گلوله شدند

  .ها برسد يا مانع از كار آنان شود دور

زيرا ديوار اصلي شهر ارتفاعي . مردان نخست خنديدند و از چنين تمهيداتي ترس به دل راه ندادند

نور در  ي زوال قدرت و صناعت نومه عظيم و ضخامتي شگفت انگيز داشت، و آن را پيش از دوره

د و تبعيد ساخته بودند؛ و سطح بيروني آن مانند برج اورتانك بود، سخت و تيره و صيقلي، و فوال

آتش بر آن كارگر نمي افتاد و شكستني نبود مگر با لرزه اي كه بتواند خود زمين ديوار بر روي آن 

  .ايستاده بود از هم بشكافد

نه، مگر در صورتي كه خود آن نام نابردني بيايد، و حتي او نيز اگر ما زنده باشيم توان «: مي گفتند

تا زماني كـه مـا زنـده باشـيم؟     «: جواب مي گفتند اما برخي در» .ورود به اينجا را نخواهد داشت

چقدر طول خواهد كشيد؟ او سالحي در اختيار دارد كه بسياري از جاهاي مسـتحكم را از زمـان   

  ».روهان نخواهد آمد. راه ها را بسته اند. گرسنگي: شروع جهان به زير كشيده است

ايـن راهزنـان يـا    . ر هـدر نكردنـد  اما منجنيق ها گلوله هاي خود را بر روي ديوار تسخير ناپـذي 

. فرماندهان اورك نبودند كه حمله به بزرگ ترين خصم فرمانرواي موردور را سازمان مـي دادنـد  
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وقتي منجنيق هاي عظيم برپاگشت، صـداي فريادهـا و   . نيرو و ذهني خبيث آن را رهبري مي كرد

شگفت انگيـز آغـاز شـد،    است و پرتاب گلوله ها در ارتفاعي جغ طناب ها و جرثقيل ها برخ جغ

ي  چنان كه گلوله ها درست از باالي باروها گذشتند و با صدايي مهيب در محدوده نخستين حلقـه 

شهر به زمين اصابت كردند؛ و بسياري از آنها به هنگام فرود با نـوعي صـناعت پنهـاني شـعله ور     

  .شدند

مي شد براي چنين كاري به زودي خطر حريق در پشت ديوارها شدت گرفت و تمام كساني را كه 

آنگاه در ميـان  . كنار گذاشت، مشغول اطفاء شعله هايي شدند كه در بسياري جاها زبانه مي كشيد

چيز هاي بزرگي كه از آسمان فرو مي باريد، چيز هاي ديگري نيز شروع به ريختن كـرد كـه هـر    

ي پشـت دروازه گلولـه   در تمام خيابان ها و كوچه ها. تر بود ناك چند خرابي آن كمتر، اما دهشت

اما وقتي مردان شروع به دويـدن  . هاي كوچك و گردي شروع به ريختن كرد كه آتش نمي گرفت

زيرا دشـمن سـر   . كردند تا دريابند كه اين چيزها چيست به صداي بلند بانگ زدند و شيون كردند

د، به شـهر پرتـاب   كساني را كه هنگام نبرد در ازگيليات يا راماس يا دشت ها به خاك افتاده بودن

ديدن آنها بسيار ترسناك بود؛ هر چند كه خيلي از آنها مضمحل شده و بي شكل بـود، و  . مي كرد

رحمانه خرد كرده بودند، اما سيماي بعضي را هنوز مي شد تشخيص داد، و بـه   برخي از آنها را بي

چشم بـي پلـك را    ي آنها نشان ملوث د؛ و بر روي همهنظر مي رسيد كه با رنج و عذاب مرده ان

اما اگر چه اين سرها همه ضايع و به آنها بي احترامي شده بود، بسيار پيش مي آمد . داغ زده بودند

ي آشنايي را در آن ميان ببيند، كسي كه زماني سربلند و مسلح راه مي رفت و يـا   كه مردي، چهره

تپه ها سواره وارد شهر  در مزارع كشت و زرع مي كرد، يا در روزي تعطيل از دره هاي خرم ميان

  .مي شد
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مردان بيهوده مشت هاي خود را به طرف دشمنان بي رحمي كه مقابل دروازه ازدحام كرده بودنـد،  

دانسـتند و بـا صـداهاي     نه به دشنام ها اعتنا مي كردند و نه زبان غربيـان را مـي  . تكان مي دادند

انـدك كسـاني را   : اما طولي نكشيد. خوار فرياد مي زدند گوشخراش مثل جانوران و پرندگان الشه

ريت مي شد يافت كه دل ايستادن و به مبارزه طلبيدن لشـكريان مـوردور را داشـته     در ميناس تي

  .وحشت در نوميدي: چه، فرمانرواي برج تاريك باز سالحي كاري تر از گرسنگي داشت. باشند

واي آنان، قـدرت مـي گرفـت، و    نزگول ها دوباره آمدند، و همچنان كه فرمانرواي تاريكي، فرمانر

اين قدرت را به كار مي برد، صداي آنان نيز كه بيـانگر اراده و خبـث طينـت او بـود از پليـدي و      

مانند كركس هايي كه به انتظار شكمي سير از گوشت مردي محكوم به مرگ اند، . وحشت مي آكند

د، و با ايـن حـال هميشـه    خارج از ديد و تيررس پرواز مي كردن. مدام باالي شهر چرخ مي زدند

با هر فرياد جديد، حضور آنها به جاي آن . حضور داشتند و صداي مرگبارشان هوا را مي شكافت

سرانجام حتي مردان قوي دل هنگامي كه تهديد پنهان . كه تحمل پذيرتر شود، تحمل ناپذير مي شد

سـتاده سـالح از دسـت    از باالي سرشان مي گذشت خود را بر زمين مي انداختند، يا بـه حـال اي  

ناتوان فرو مي هشتند و در اين حال نوعي تاريكي بر دلشان سايه مي انداخت و ديگر بـه جنـگ   

  .نمي انديشيدند، و فقط در فكر خزيدن و پنهان شدن و مرگ بودند

تمام طول اين روز سياه را فارامير بر بستر خود در تاالر برج سـفيد دراز كشـيده بـود و در تبـي     

ي مردانـي كـه روي    و پا مي زد؛ كسي گفت كه در حال مردن است و به زودي همـه شديد دست 

و كنار » .فارامير در حال مردن است«: باروها و در خيابان ها بودند اين حرف را تكرار مي كردند

  .او پدرش نشسته بود و چيزي نمي گفت، بلكه مي نگريست، و ديگر اعتنايي به امر دفاع نداشت

وظيفـه اش آن  . هي نيز چنين اوقات تيره و تاري را به ياد نداشـت  -چنگ يوركپين حتي در  پي
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بود كه به انتظار اوامر فرمانروا بماند، و در انتظار اين اوامر بود، ولي چنين مي نمود كه فراموشـش  

جايي كه مي تواند بر ترس هـاي  ي تاالر تاريك ايستاده بود و مي كوشيد تا  كرده اند و در آستانه

تور در برابر چشـمان او پيـر    و همچنان كه مي نگريست به نظرش مي رسيد كه دنه. فايق آيدخود 

ي او شكسته و بناي افكـار راسـخ او فـرو     ي خودخواهانه مي شود، و تو گويي كه چيزي در اراده

ي او مـي ديـد كـه     ا را بر چهـره اشك ه. شايد اندوه با وي چنين كرده بود، و پشيماني. ريخته بود

  . ي بي اشك بود، و اين طاقت فرساتر از خشم مي نمودزمان

  »از گندالف نظر خواسته ايد؟. گريه نكنيد سرورم، شايد حالش خوب شود«: با لكنت گفت

دشمن اين را دريافتـه و  . اميد ابلهان به يأس گراييده! مرا با ساحران آرامش مدهيد«: تور گفت دنه

او كنه افكار را مي داند، و ما هر چه مي كنيم، محكوم بـه  قدرت او رو به ازدياد مي گذارد؛ اكنون 

  ».شكست است

من پسرم را ناسپاس و بي دعاي خير، بيهوده براي موجهه با خطر فرستادم و اينك او بـا خـون   «

نه، نه اكنون چه اميدي در جنگ مانده است، دودمان من نيز بـه پايـان   . مسموم اينجا آرميده است

مردمـي پسـت، آخـرين بـاقي مانـدگانِ      . ارگزاران نيـز شكسـت خـورده   رسيده و حتي خاندان ك

پادشاهانِ آدميان را رهبري خواهند كرد، و دزدانه در تپه ها مأوا خواهند گرفت تا اين كه سرانجام 

  ».همگي شكار مي شوند

 نـه، «: در جواب گفت. ند صدا كردندي فرمانرواي شهر آمدند و او را به بانگ بل مردان به در خانه

امـا  . هنوز ممكن است پيش از پايان كار سخن بگويد. بايد در كنار پسرم بمانم. پايين نخواهم آمد

از هر كه مي خواهيد پيروي كنيد، حتي از آن ابله خاكستري، هر چند . چندان طولي نخواهد كشيد

  ».اينجا خواهم ماند. براي او نيز اميدي نيست

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

به هر كجا پا مي . فاع شهر گوندور را بر عهده گرفتپس چنين شد كه گندالف فرماندهي آخرين د

به شـكلي  . ي مردان باال مي رفت و ياد سايه هاي بالدار از خاطرها زدوده مي شد گذاشت روحيه

خستگي ناپذير از ارگ به دروازه و گرد ديوار ها از شمال تا جنـوب مـي چرخيـد؛ و اميـر دول     

ـ  آمروت در ز چـه، او و شهسـواران او همچـون نجيـب     . ردره درخشان خود او را همراهي مـي ك

مردان با ديدن آنها نجواكنـان مـي   . زادگاني كه از نژاد راستين نومه نور باشند، خويشتن دار بودند

اي بسا كه داستان هاي قديمي راست باشد؛ خون الفي در رگ هاي اين مردمـان جـاري   «: گفتند

و سـپس در آن  » .زمين سـاكن بودنـد  است، زيرا مردم نيمرودل مدت ها پيش زمـاني در آن سـر  

ي آندوين را كه مربوط  تاريك و روشن، يكي چند بند از تصنيف نيمرودل، يا ديگر ترانه هاي دره

  .به سال هاي زوال يافته بود، مي خواندند

رد و دل هـا سـرد   ك و با اين حال وقتي مي رفتند، سايه ها بار ديگر بر دل آدم ها سـنگيني مـي  

و بدين ترتيب آهسته روزِ تيره و تـارِ بـيم را   . وندور تبديل به خاكستر مي شدو تهور گ. گشت مي

آتش اكنـون عنـان گسـيخته در نخسـتين     . پشت سر گذاشتند، و وارد ظلمات شب نوميدي شدند

ز هم اكنون در ي شهر بيداد مي كرد، و راه عقب نشينيِ پادگان مستقر در روي ديوار بيروني ا دايره

اما كم بودند افراد صديقي كه هنوز آنجا بر سر  پست هاي خـود  . د گشته بودبسياري جاها مسدو

  . ي دوم گريخته بودند باشند؛ بسياري به پشت دروازه

آن دورها در پس ميدان نبرد، به سرعت بر روي رودخانه پل بسـته بودنـد، و در طـي تمـام روز     

. ام در نيمه شب حمله آغـاز شـد  اكنون سرانج. نيروها و جهازات جنگي را به اين سو مي ريختند

. ي سپاه دشمن از راه هاي پرپيچ و خمي كه ميان خندق هاي آتش باقي مانده بود، گذشـت  طاليه

پيش آمدند، بي اعتنا به تلفاتي كه هنگام نزديك شدن متحمـل مـي شـدند، همچنـان در صـفوف      
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د روشـنايي آتـش هـدف    هرچن. ران روي ديوار قرار گرفتندفشرده و گله گله و در تيررس كماندا

هاي بسياري را در اختيار كمانداران قرار مي داد، كمانداراني چنان ماهر كـه گونـدور زمـاني بـه     

وجود آنان مباهات مي كرد، اما به راستي كمتر كسي آنجا باقي مانده بود كه بتواند آسـيبي بـزرگ   

كنون رو به نقصان گذاشـته،  فرمانده پنهانِ دشمن وقتي دريافت كه شهامت شهر از هم ا. وارد آورد

ي عظيم را كه در ازگيليات ساخته بودند، آهسـته   برج هاي محاصره. نيروي خود را به كار گرفت

  .در دل تاريكي پيش راندند

ي ورود داد چـرا كـه اصـرار     پـين بـه آنـان اجـازه     قاصدان دوباره به تاالر برج سفيد آمدند و پي

  .ي فارامير گرداند و ساكت آنان را نگريست چهرهتور سرش را آهسته از  دنه. ورزيدند مي

دستور شـما چيسـت؟ شـما هنـوز     . ي شهر در حال سوختن است فرمانروا نخستين حلقه«: گفتند

مردان از باروها مي گريزند و آنها را بـي  . همه از ميتراندير فرمان نمي برند. فرمانروا و كارگزاريد

  ».ع رها مي كننددفا

ين ابلهان چرا مي گريزند؟ زودتر سوختن بهتر است تا ديرتر سـوختن، چـه،   چرا؟ ا«: تور گفت دنه

و من؟ من اكنون به سراغ تل هيـزم خـود   ! به سر آتش بازي خود برگرديد. ي ما بايد بسوزيم همه

هيچ مقبـره  . هيچ مقبره اي براي دنه تور و فارامير در كار نخواهد بود! تل هيزم خود. خواهم رفت

همچون پادشاهانِ كـافر كـيشِ باسـتان    . ي مرگ را حنوطي در كار نيست ستهديگر خواب آه! اي

بازگرديـد و  . غـرب شكسـت خـورده اسـت    . پيش از آن كه كشتي ها بدين سو عازم غرب شوند

  »!بسوزيد

  .قاصدان بي كرنش و پاسخ برگشتند و گريختند

ـ    . ه بـود، رهـا كـرد   اكنون دنه تور از جا برخاست و دست تب آلود فارامير را كـه در دسـت گرفت
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ي روحـش در حـال    خانـه . در حال سوختن اسـت، از هـم اكنـون مـي سـوزد     «: غمگينانه گفت

  .سپس نرم نرمك به سوي پي پين آمد و از باال نگاهي به او انداخت» .فروريختن است

زمان خدمت تو كوتاه بود، و اكنون به پايـان خـود   ! بدرود، پره گرين پسر پاالدين! بدرود«: گفت

من آن اندك مدت را كه از خدمت تو باقي مانده است، بخشودم، و اكنون بـرو و  . ك مي شودنزدي

و با هر كس كه دلت مي خواهـد، حتـي آن دوسـتت كـه     . به هر شيوه اي كه صالح مي داني بمير

  »!بدرود. خدمت كاران مرا فرا بخوان و سپس برو. بالهتش تو را به سوي اين مرگ كشاند

و سپس ناگهان يك بار ديگـر هابيـت   » .من بدرود نخواهم گفت، سرورم«: گفتپين زانو زد و  پي

از شما اذن رفتن مي خـواهم، قربـان،   «: گفت. وار از جا برخاست و چشم به چشم پيرمرد دوخت

او از زندگي نوميد  و من تا. ولي او ابله نيست. چون راستش خيلي دلم مي خواهد گندالف را ببينم

اما تا زنده ايد دلم نمي خواهد از قول خودم و خـدمت بـه شـما    . واهم كردنشده به مردن فكر نخ

و وقتي آن ها سرانجام به ارگ رسيدند، اميدوارم اينجا باشـم و كنـار شـما بايسـتم و     . معاف شوم

  ».استحقاق سالح هايي را كه به من بخشيده ايد داشته باشم

خـدمت كـارانم را فـرا    . گي من به سر آمدهاما زند. هر طور مايلي، ارباب هافلينگ« :تور گفت دنه

  .و دوباره رو به فارامير كرد» !بخوان

شش مرد خـانگي، نيرومنـد و   : پين او را ترك گفت و خدمت كاران را فرا خواند و آنان آمدند پي

اما دنه تور با لحني آرام فرمود كه ملحفه هـاي  . زيبا؛ با اين حال از اين فرا خوان بر خود لرزيدند

و آنان چنين كردند و بستر را از جا بلند كردنـد و  . ر بستر فارامير بگسترند و آن را بلند كنندگرم ب

آهسته گام برمي داشتند كه تا جايي كه ممكن است مرد تـب آلـود را كمتـر    . از تاالر بيرون بردند

مـه مـي   عذاب دهند و دنه تور، اكنون تكيه زنان به عصا از پي آنان مي رفت، و پي پين آخر از ه
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  . آمد

از برج سفيد بيرون آمدند و تو گويي براي مراسم تشييع جنازه پا در تاريكي گذاشتند، جـايي كـه   

آرام طول حياط بزرگ را پيمودند و . دامن ابرهاي معلق با سوسويي به رنگ سرخِ تيره روشن بود

  .با فرمان دنه تور كنلر درخت خشك ايستادند

وردست جنگ در بخش تحتاني شهر، و آنان صـداي چكيـدن   همه جا ساكت بود، مگر هياهوي د

آنگـاه از دروازه ي  . ي آب را از شاخه هاي خشك به درون حوض تاريك مي شـنيدند  غمگينانه

به طرف غرب . ارگ گذشتند، جايي كه قراول شگفت زده و نگران به گذشتن آنان خيره مانده بود

مـي ناميدنـد،    2آن را فن هـولن . ايره رسيدندپيچيدند و سرانجام به دري در پشت ديوار ششمين د

چرا كه آن را هميشه، مگر در مواقع تدفين، بسته نگاه مي داشتند، و تنها فرمانرواي شهر از آن راه 

ي مراقبت از آرامگاه هاي مردگان بـر   استفاده مي كرد، يا كساني كه نشان مقابر را داشتند و وظيفه

پر پيچ و خم تا زمين بـاريكي در زيـر سـايه ي ديـواره ي      وراي آن در، راهي. عهده ي آنان بود

  .ميندولوين فرود مي آمد و مقابرِ مجللِ پادشاهانِ مرده، و كارگزاران آنان آنجا قرار داشت

نگهباني در كلبه اي كوچك كنار راه نشسته بود، و با چشمان بيمناك فانوس در شـب پـيش مـي    

رد و در ساكت رو با عقب باز شـد؛ و آنـان وارد شـدند و    به دستور فرمانروا قفل در را باز ك. آمد

جاده ي سراشيبِ ميانِ ديوار هاي باستاني و نرده صراحي داري كـه  . فانوس را از دست او گرفتند

گام هاي آهسته شان بـه هنگـام پـايين    . در روشنايي پرنوسان فانوس نمودار مي شد، تاريك بود

واقـع در   3آن كه سرانجام به خيابانِ خاموش، به رات ديـنن  آمدنِ مدام آنها طنين انداز مي شد، تا

                                                            
٢ Fen Hollen  
٣ Rath Dinen  
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ميان گنبد هاي رنگ پريده و تاالر هاي خالي و تمثال مرداني كه مـدت هـا پـيش مـرده بودنـد،      

  .رسيدند؛ و وارد خانه ي كارگزاران شدند و بار خود را بر زمين نهادند

كه در تاالر وسيعي با تاق قوسي شكل  دلواپسي دور و بر خود را نگاه كرد و ديدپين آن جا به  پي

قرار دارند، و تو گويي با سايه هاي بزرگي كه فانوس كوچك بر روي ديوارهاي كفن پوش آنجـا  

و رديف صفه ها را كه از مرمر تراشيده بودند به طرزي مبهم مي شـد  . انداخته بود، تزيين شده بود

ار داشت، با دستان تا شده و سـرها بـر   تشخيص داد؛ و روي هر يك از صفه ها هيئتي خوابيده قر

تـور،   ي دنـه  با اشاره. اما يكي از صفه ها در آن نزديكي پهن و خالي افتاده بود. روي بالش سنگي

فارامير را روي آن قـرار دادنـد و پـدرش را در كنـار او خواباندنـد و روي آن دو را بـا ملحفـه        

آنگـاه دنـه   . كنار بستر مرگ، آنجا ايستادندآنگاه با سرهاي خميده همچون سوگوارانِ  پوشاندند و

  .تور با صدايي آهسته شروع به سخن گفتن كرد

زود هيمه براي آتش بياوريـد و  . اما دنبال مومياگران مفرستيد. ما اينجا منتظر خواهيم بود«: گفت

. يدو وقتي فرمان دادم مشعلي روي آن بيانداز. گرداگرد و زير ما بچينيد؛ و روغن روي آن بريزيد

  »!اين كار را انجام دهيد و بيش از اين با من سخن مگوييد، بدرود

و برگشت و وحشت زده از خانه ي مالل انگيـز پـا يـه    » !با اجازه ي شما، سرورم«: پين گفت پي

به خيـالم  ! بيچاره فارامير. بايد گندالف را پيدا كنم! بيچاره فارامير«: با خود فكر كرد. فرار گذاشت

آه، حاال گندالف را كجا پيدا كنم؛ به گمانم وسـط معركـه؛ و وقـت    . زم دارد تا اشكبيشتر دارو ال

  ».ندارد كه صرف مردن يك آدم، يا بهتر است بگويم يك آدم ديوانه بكند

اربابتان «: تگف. ي در رو به يكي از خدمتكاران كرد كه براي نگهباني آنجا ايستاده بود در آستانه

دسـت  ! تا فارامير زنده است آتش به اين مكان نياوريـد ! كنيد دست دست. هوش و حواس ندارد
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  »!نگه داريد تا گندالف برسد

  »تور يا آواره ي خاكستري؟ ريت كيست؟ فرمانروا دنه ارباب ميناس تي«: مرد پاسخ داد

و برگشـت و از  » .ي خاكستري يا هـيچ كـس ديگـر    معلوم است آواره اين طور كه«: پين گفت پي

آخرين سرعتي كه پاهايش به او اجازه مي داد، بـاال دويـد و نگهبـان متحيـر را      ي پيچان با جاده

. پشت سر گذاشت و از در گذشت و راهش را ادامه داد تا آن كه به دروازه ي ارگ نزديـك شـد  

  .داشت از آن مي گذشت كه قراول فرمان ايست داد، و او صداي برگوند را بازشناخت

  »مي دوي ارباب پره گرين؟كجا «: برگوند با صداي بلند گفت

  ».براي پيدا كردن ميتراندير«: پين جواب داد پي

فرامين فرمانروا فوري و فوتي هستند، و من نبايد مانع ارسال اين فرامين شوم؛ امـا  «: برگوند گفت

چه اتفاقي در حال رخ دادن است؟ سرورم به كجا رفته اسـت؟ مـن   : اگر مي تواني زود به من بگو

آمده ام، ولي شنيدم كه از در بسته داخل شده است و مردان فارامير را پيشـاپيش  تازه سر خدمت 

  ».اند او مي برده

  ».آري، به سوي خيابان خاموش«: پين گفت پي

مي گفتند كه با مرگ دسـت و  «. آهي كشيد. برگوند سرش را خم كرد تا اشك هايش را پنهان كند

  ».پنجه نرم مي كند، و اكنون مرده است

به خيالم هنـوز هـم مـي شـود جلـوي مـرگ او را گرفـت، ولـي         . نه، هنوز نمرده«: گفتپي پين 

او غيـر عـادي و   . فرمانرواي شهر، برگوند، پيش از اين كه شهر تصرف شود، سـقوط كـرده اسـت   

بايـد  «: گفـت . به سرعت، گفتارو كردار عجيب دنه تور را بـراي او تعريـف كـرد   » .خطرناك است

  ».كنمبالفاصله گندالف را پيدا 
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  ».پس بايد آن پايين به طرف ميدان نبرد بروي«

آيد كاري كن كه  اما برگوند اگر از دستت برمي. فرمانروا به من اجازه ي رفتن داده است. مي دانم«

  ».جلوي اتفاق هاي نا گوار را بگيري

بهانه اي فرمانروا اجازه نمي دهد كساني كه لباس متحد الشكل سياه و نقره اي پوشيده اند به هيچ «

  ».ترك محل خدمت كنند، مگر به فرمان خود او

امـا  . خوب پس تو بايد بين اطاعت از فرامين و زندگي فارامير يكي را انتخاب كني«: پين گفت پي

توانسـتم   اگـر . بايد بدوم. از يك لحاظ، فكر مي كنم با مردي ديوانه سر و كار داري و نه فرمانروا

  ».گردم برمي

مردانـي كـه از حريـق مـي گريختنـد از      . ر بيروني رو به پايين دويد و دويـد بي وقفه به طرف شه

سرانجام . كنارش گذشتند، و برخي با ديدن جامه ي او برگشتند و فرياد زدند، اما او اعتنايي نكرد

از دروازه ي دوم گذشت، دروازه اي كه از پس آن آتش هايي عظيم در ميان ديوارهـا شـعله مـي    

هيچ جار و جنجال يا فرياد نبرد، يا جالجنگ . نجا به طرزي عجيب ساكت بودبا اين حال آ. كشيد

سپس به يك باره صداي فريادي هول انگيز برخاست و لرزه اي عظيم . سالح به گوش نمي رسيد

پي پين همچنان كه مي كوشيد در مقابـل  . حادث شد و صداي انفجاري با طنين بم به گوش رسيد

ا سر تا پا به لرزه انداخته بود، پايداري كند، به گوشه اي پيچيد كه بـه  غليان بيم و وحشت كه او ر

گندالف را يافته بـود؛  . كامالً بي حركت ايستاد. فضاي بازي در پشت دروازه ي شهر منتهي مي شد

  .اما پس كشيد و به ميان سايه اي خزيد

از شـمال و جنـوب افـراد    . طبل ها مي غريدند. از نيمه شب به بعد حمله ي بزرگ ادامه يافته بود

جانوران عظيم الجثه همچون خانه هايي متحرك در . دشمن گروه گروه به ديوار ها حمله مي بردند
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هاراد در باريكه راه هاي ميـان خنـدق هـاي     4روشنايي سرخ و متالطم پيش مي آمدند، موماكيل

ي به كـار آن هـا يـا    فرمانده شان چندان اهميت. آتش، برج ها و منجنيق هاي عظيم را مي كشيدند

قصدشان فقط ارزيابي توان دفاعي حريف و مشـغول  : تلفاتي كه ممكن بود متحمل شوند، نمي داد

اين دروازه بود كه او سنگيني حمله اش را متوجه آن . نگه داشتن افراد گوندور در نقاط متعدد بود

در حفاظ بـرج هـا و    هر چند كه شايد بسيار مستحكم بود، از جنس فوالد و آهن، و. ساخته بود

ضعيف ترين نقطه در تمام آن ديـوار بلنـد و نفـوذ    . دژهاي سنگي تسخيرناپذير، اما كليد همان بود

  .ناپذير

منجنيق هاي بزرگ در طول دشت پيش خزيدنـد؛  . آتش ها شعله كشيدند. طبل ها بلند تر غريدند

يكصد پا كه آويختـه بـر    و در ميانه دژكوبي بزرگ قرار داشت، به بزرگي درختي جنگلي به طول

ساخت آن در آهنگرخانه هاي تاريك موردور زماني دراز طول . زنجير هايي قوي تاب مي خورد

كشيده بود و سر هولناك آن را از فوالد سياه ريخته و شكل آن را شـبيه گرگـي حـريص سـاخته     

. نهاده بودند 5ان گروندنامش را به ياد جهانِ زيرينِ باست. بودند؛ بر آن افسون ويراني خوانده بودند

جانوران عظيم الجثه آن را مي كشيدند و اورك ها احاطه اش كرده بودند و ترول هـاي كوهسـتان   

  . براي به كار بردن آن از پشت سر مي آمدند

در اطراف دروازه، دفاع هنوز دليرانه ادامه داشت و شهسواران دول آمروت و جسـورترين نيروهـا   

برج هاي محاصره در هم مي شكست يا همچـون  . تير و گلوله مي باريد. آنجا موضع گرفته بودند

مقابل ديوار ها، در دو سوي دروازه زمين انباشته از خرده پاره . مشعل به يك باره مشتعل مي شد

                                                            
٤ Momakil  
٥ Grond  
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ها و اجساد كشتگان بود؛ با اين حال گويي به تحريك نوعي جنـون، بيشـتر و بيشـتر پـيش مـي      

  . آمدند

ي آن هيچ آتشي كارگر نبود؛ و هر چند گاه و بي گاه يكي از  روي بدنه. گروند آهسته پيش خزيد

جانوران عظيم الجثه كه دژكوب را به زور مي كشيدند، رم مي كرد و با لگدكوب كردن اورك هاي 

گسترد، اجساد را از مسير آن كنار مي انداختنـد و ديگـران    محافظ بيشمار در ميان شان تباهي مي

  .رفتندجاي آن ها را مي گ

روي كوه هاي اجساد شـبحي مـوحش   . طبل ها ديوانه وار مي غريدند. گروند آهسته پيش خزيد

آهسته بـا زيـر پـا گذاشـتن     . پديدار شد، سواري بلند قامت و باشلق بر سر، ملبس به شنلي سياه

قتـي  و و. ايستاد و شمشير بلند رنگ پريده اي را باال گرفت. كشتگان، بي اعتنا به تيرها پيش راند

چنين كرد، وحشتي عظيم بر همه، بر مدافعان و خصم به يكسان مستولي گشـت؛ و دسـت و بـال    

لحظـه اي همـه جـا    . مردان سست شد و در پهلوي آنان آويخته ماند و هيچ كماني نغمه ساز نكرد

  . ساكت بود

بـه  دژكـوب  . دست هاي بزرگ با شتابي عظيم گروند را پـيش راندنـد  . طبل ها غريدند و نواختند

صداي غرشي عظيم همانند غرش رعد در ميان ابر ها، در سرتاسر . به نوسان درآمد. دروازه رسيد

  .اما در هاي آهنين و تيرهاي فوالدي ضربه را تاب آورد. شهر پيچيد

آنگاه فرمانده سياه پوش در ركاب برخاست و به صدايي موحش بانگ زد و بـا زبـاني فرامـوش    

  . راي شكافتن دل ها و سنگ ها خواندن گرفتشده افسون قدرت و دهشت را ب

تو . ي آخر دروازه گوندور شكست هو ناگهان با ضرب. سه بار دژكوب عظيم غريد. سه بار بانگ زد

برق آذرخشي سوزنده پديدار گشـت و  : گويي دروازه بر اثر ضربت انفجارآميز افسون متالشي شد
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  .درها به شكل تكه هايي از هم گسسته روي زمين ريخت

شبه سياه عظيمي در مقابل پس زمينه ي آتش هاي آن سو قد . فرمانرواي نزگول سواره داخل شد

فرمانرواي نزگول از ساباطي سـواره وارد شـهر شـد كـه     . كشيد و به تهديد عظيم يأس تبديل شد

  .هرگز هيچ خصمي از آن نگذشته بود و همه از برابر روي او گريختند

ي مقابل دروازه، گندالف سـوار بـر شـدوفكس     آرام در ميدانچه آنجا ساكت و. همه به جز يك تن

شدوفكس، تنها اسب در ميان اسبان آزاده ي جهان، كه بي حركـت و پايـدار بـه سـان     : منتظر بود

نمي تواني وارد اينجـا  «: گندالف گفت. شده در رات دنين اين دهشت را تاب آورد نقشي حجاري

سرنگون شو ! بازگرد! ه مغاكي بازگرد كه از برايت مهياستب«. ي عظيم برجا ايستاد و سايه» .شوي

  »!برو. در نيستي، آن نيستي كه در انتظار تو و ارباب توست

تاجي شاه وار داشت؛ و با اين حال، تاج بـر روي  ! سوار سياه باشلق اش را كنار زد، و اينك بنگر

ن و تاريـك ردا پـوش مـي    آتشي سرخ ميان تاج و شانه هاي په. سري نبود كه به چشم ديده آيد

  .از دهاني ناديدني خنده اي مرگبار به گوش رسيد. درخشيد

به هنگام ديـدن مـرگ آن را نمـي شناسـي؟     . ساعت من فرا رسيده است! پير ابله! پير ابله«: گفت

و با گفتن اين شمشيرش را باال برد و شعله هـا از تيـغ پـايين    » !اكنون بمير و بيهوده دشنام بگوي

  .جست

و درست در آن لحظه، آن پشت ها در يكي از حياط هاي شـهر خروسـي   . حركت ماند لف بيگندا

آمدن صـبح را  تيز و واضح خواند، بي آن كه جادو يا جنگ را به چيزي بشمارد، و فقط . بانگ زد

  .در آسمان خوشامد گفت، صبحي كه دور از سايه هاي مرگ، با سپيده از راه مي رسيد

در . نواي شاخ ها، شاخ ها، شاخ هـا . نوايي ديگر از دور به گوش رسيد و تو گويي در پاسخ آن،
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شاخ هاي عظيم شمال ديوانه وار مـي  . دامنه هاي ميندولوين تاريك به طرزي مبهم طنين انداخت

  . روهان سرانجام رسيده بود. نواختند
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  5فصل 
  ي روهيريم ها سفر سواره

  

  

همچنان پيچيده در پتو روي زمين دراز كشيده بود و چيـزي نمـي ديـد؛ و    هوا تاريك بود و مري 

. اگرچه شب دم كرده بود و بادي نمي وزيد، گرد بر گرد او درختان پنهان آرام زمزمه مـي كردنـد  

صدايي شبيه صداي ضعيف طبل در تپه ها و دامنه ي : آنگاه دوباره آن را شنيد. سرش را بلند كرد

صداي تپ تپ ناگهان قطع شد و دوبـاره از جـايي ديگـر، گـاهي از     . ختكوه هاي پوشيده از در

  .نزديك و گاهي از دور آغاز مي گشت، نمي دانست كه قراوالن صدا را شنيده اند يا نه

بوي اسب ها . آنها را نمي ديد، اما مي دانست كه دستجات روهيريم ها دور و بر را كامالً گرفته اند

و صداي جا به جا شدن و گام نرم آن ها را روي زمين پوشيده از را در تاريكي احساس مي كرد 

سپاه در بيشه هاي كاج اردو زده بود، بيشه هاي كاجِ گرد چراغِ پيغام . برگ هاي سوزني مي شنيد

در كنار شـاهراه آنـورين    1رسانِ ايلناخ، تپه ي بلندي كه باال تر از يال هاي درازِ جنگليِ دروادان

  . شرقي قرار داشت

رفتنـد و تـاريكي    سواره مياكنون چهار روز مداوم بود كه . مري از زور خستگي خوابش نمي برد

                                                            
١ Druadan 
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مشتاق بود  پرسيد كه چرا اين قدر كم از خودش مي كم. فزاينده به تدريج بر دلش سنگيني كرده بود

اي و از جملـه دسـتور فرمـانروا را در اختيـار داشـت تـا        كه بيايد، وقتي همه جور عذر و بهانـه 

انـد،   كرد كه اگر شاه پير بفهمد كه از فرمـان او سـرپيچي كـرده    طور فكر مي همين. سرجايش بماند

 2هلـم  بـود، الـف   هلم برقـرار  هلم و الف انگار نوعي تفاهم ميان درن. شايد هم نه. شود عصباني مي

او و تمام افراد او مـري را ناديـده   . تحت فرماندهي او بودند ائوردارتشبدي كه آنان جزو سواران 

كردنـد كـه    احتماالً تظاهر مـي . زدند زدند، خود را به نشنيدن مي گرفتند و هنگامي كه حرف مي مي

هرگز بـا كسـي حـرف     هلم نگراني نداشت؛ آورد؛ درن هلم با خود مي فقط خورجيني است كه درن

اكنون زمان نگرانـي  . خواهند و تنهاست چك است و او را نميكرد كه كو مري احساس مي. زد نمي

ريت راه  كمتر از يك روز سواري تا ديوارهاي بيرون ميناس تي. كرد بود و خطر سپاه را تهديد مي

هـا را پيشـاپيش اعـزام    ور ديده. كرد ي شهر را احاطه مي هاي حومه باقي بود، ديوارهايي كه زمين

ديگران شتابان بازآمدند و گزارش دادند كه جاده را بـه قهـر روي   . برخي باز نگشتند. كرده بودند

ديـن بـر روي آن اردو زده بودنـد و     سپاه دشمن در غرب سه مايلي غـرب آمـون  . اند ايشان بسته

. آنجا فاصله نداشتند آمدند و سه فرسنگ بيشتر با نيرويي متشكل از مردان در طول جاده پيش مي

بيداري بـه رايزنـي    شاه و ائومر هنگام شب. هاي كنار جاده پراكنده بودند ها و بيشه ها در تپه اوراك

  .با هم پرداختند

قراري او   اما اين موضوع فقط بي. پين افتاد خواست با كسي صحبت كند، و به ياد پي مري دلش مي

كه مري آرزو كرد . ن در شهر سنگي عظيم محبوس شده بودپين تنها و ترسا بيچاره پي. را زياد كرد

توانست در شاخ يا چيزي مثل اين بدمـد و چهـار    اي كاش سواري بلند قامت مثل ائومر بود و مي
                                                            

٢ Elfhelm  
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هايي كه كـوبش آنهـا بـار ديگـر از همـان       برخاست و نشست و به طبل. نعل براي آزادي او بتازد

اي را شـنيد و   د كـه صـداي گفتگوهـاي آهسـته    طولي نكشـي . شد، گوش سپرد نزديكي شنيده مي

مردانـي كـه در آن   . گذشـتند  ي كم نوري را ديد كه از البالي درختان مـي  نيم پوشيده هاي فانوس

هيئتي بلند قامت پديدار شد و روي او . نزديكي بودند، در تاريكي با ترديد شروع به حركت كردند

  .هلم را شناخت صداي ارتشبد الف. گرفت هاي درختان را به باد دشنام سكندري خورد و ريشه

. طور هم خورجين، هابيتي هستم كه زير شما له شـد  ي درخت نيستم قربان همين من ريشه«: گفت

  ».كنيد بگوييد كه چه چيزي در راه است الاقل براي جبران اين ضايعه لطف مي

اما سـرورم  . فتن ادامه بدهدتواند به راه ر چيزي كه در اين تاريكيِ اهريمن مي«: هلم پاسخ داد الف

محتمل است كه هـر لحظـه دسـتور حركـت     : بايد در حال آماده باش بمانيمفرستد كه ما  پيغام مي

  ».برسد

هاي آنهاست؟ يواش يواش خيال  آيد؟ اين صداي طبل پس دشمن دارد مي«: مري با نگراني پرسيد

  ».داد اهميت نمي كس ديگر به آنها ام، چون ظاهراً هيچ كردم كه خياالتي شده مي

شنوي، مردمان  كه مي 3صداي وزوزهاست. ها جاده است نه در تپهنه، نه، دشمن در «: هلم گفت الف

كنند كه آنها هنوز جنگـل دروادان   نقل مي. گويند آنها چنين با هم از دور سخن مي: ها وحشي بيشه

ه تعداد اندك و پنهان، وحشي و اند، ب آنان كه باقي ماندگان دوران باستان. را در تسخير خود دارند

با گوندور يا سرزمين چابك سواران سر جنگ ندارنـد؛ امـا   . كنند ندگي ميمحتاط همچون ددان ز

اند كه مبادا سالهاي تاريكي چنان  بيمناك: اند ها مضطرب شده اكنون به سبب تاريكي و آمدن اورك

گويند  چه، مي: ر پي شكار ما نيستندگذار باشيم كه د بياييد سپاس. كه محتمل است، بازگشته باشد
                                                            

٣ Woses  
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ولي آنها . برند و كسي در شناخت جنگل ياراي برابري با آنان را ندارد زهرآلود به كار ميتيرهاي 

حتي هم اكنون يكي از سركردگانشان را به حضور شـاه  . اند پيشنهاد خدمتگزاري به تئودن را كرده

حال بايـد  و . ام، نه بيشتر نيز تا همين اندازه شنيدهمن خود . روند ها به آن سو مي روشنايي. برند مي

  .ها ناپديد شد در ميان سايه» ! رختت را بربند، ارباب خورجين. مشغول انجام فرامين سرورم شوم

مري حديث مردمان وحشي و تيرهاي زهرآگين را دوست نداشت، اما كامالً جـدا از ايـن مطلـب    

دوست داشت بدانـد كـه   . انتظار تحمل ناپذير بود. ده بودنوعي سنگيني عظيمِ دلهره بر روي او افتا

برخاست و طولي نكشيد كه با احتياط از پي آخرين فـانوس پـيش از   . چه اتفاقي قرار است بيفتد

  .آن كه از البالي درختها ناپديد شود، راه افتاد

شـاه  به زودي به فضاي بازي رسيد كه در آنجا چادري كوچك را زير يك درخت تنومنـد بـراي   

اي آويخته بود و پرتو گرد پريده رنگي  فانوس بزرگ با سرپوشي در باال از شاخه. برپا كرده بودند

تئودن و ائومر آنجا نشسته بودند و در برابر اين دو، هيئـت چـاق و كوتـاه    . افتاد از آن به زمين مي

وهاي ريش نمود و م عجيب يك مرد روي زمين نشسته بود و همچون سنگي قديمي كج و كوله مي

پاهـاي كوتـاه و بـازواني    . ي خشك پخش و پال بود ن خزهي ناهموارش به سا تنك او روي چانه

رسـيد كـه    مري به نظرش . پوشش دامني بود از جنس علف ستبر داشت، كوتاه و كلفت، و تنها تن

اينـك  . هارو را به ياد آورد ي دون پيش از اين او را در جايي ديده است و ناگهان مردان پوكل دره

دنياي زندگان گذاشته بود، يا شايد نسل اين موجود حقيقتـاً   هاي باستاني قدم به يكي از آن پيكره

ي زمـان باسـتان    رسيد كه استادكاران فراموش شده پايان به همان الگوهايي مي در طول ساليان بي

  .آنها را سرمشق كار خود قرار داده بودند

الظاهر در پاسخ  برقرار شده بود و آنگاه مرد وحشي عليخزيد، سكوتي  وقتي مري داشت جلو مي
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صدايش بم و از ته گلو بود، و با اين حال مري با كمال تعجب . پرسشي شروع به سخن گفتن كرد

هاي عجيب و  گويد، و واژ اي پر از مكث، به زبان مشترك سخن مي دريافت كه او هر چند به شيوه

  .غريب با كالمش آميخته است

كشـيم، از   ها مـي  توي بيشه 4ونگورگ. فقط شكار. كنيم سوارها، ما جنگ نمي پدر اسبنه «: گفت

. كنـيم  تا جايي كه بتوانيم كمـك مـي  . آيد شما هم از گورگون بدتان مي. آيد مردم اورك بدمان مي

هاي  مردان وحشي قبل از خانه. ها را بلدند هاي دراز دارند؛ تمام راه ها و چشم مردان وحشي گوش

  ».ها بيايند ند از آن طرف آبكردند؛ قبل از اين كه مردان قد بل اينجا زندگي ميسنگي 

  »تو و مردم تو چگونه ما را ياري خواهيد كرد؟. اما ما نيازمند ياري در نبرد هستيم«: ائومر گفت

يم رو هاي بلند باال مي از كوه. كنيم ها نگاه مي ما از تپه. آوريم براي شما خبر مي«: مرد وحشي گفت

سوزد؛ االن در داخل شهر هم  بيرون آنجا آتش مي. است شهر سنگي بسته. كنيم و پايين را نگاه مي

 هاي آن دورها ها و آدم اما گورگون. خواهد برسيد آنجا؟ پس بايد بجنبيد شما دلتان مي. طور همين

. اند ا نشستهه ي اسب روي جاده«اش را به طرف شرق تكان داد،  و بازوهاي كوتاه و كج و كوله» ،

  ».ها سوار ي اسبخيلي زيادند، زيادتر از مردها

  »داني؟ اين را از كجا مي«: ائومر گفت

ي پت و پهن و چشمان سياه پيرمرد چيزي نشان نداد، اما لحن صدايش حكايت از رنجش او  چهره

گ من رئـيس بـزر  . مردان وحشي، وحشي هستند، آزاد هستند، اما بچه نيستند«: پاسخ داد. داشت

هـاي درختـان،    هاي آسمان، بـرگ  ستاره: مشمار من خيلي چيزها را مي. 5گان-بوري-هستم، گان

                                                            
٤ Gorgun  
٥ Ghan‐buri‐Ghan 
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جنگ بزرگ و چه . آنها بيشتراند. تا بيست تا بيست نفريد تا و پنج هاي توي تاريكي، و شما، ده آدم

  ».روند هاي سنگي راه مي ي بيشتري اطراف ديوارِ خانه شود؟ و بازهم عده كسي برنده مي

گوينـد كـه آنهـا     وران ما مي و ديده. گويد و اين همه را از روي تيزبيني مي! افسوس«: ئودن گفتت

  ».توانيم با يورشي ناگهاني آنها را بروبيم نمي. اند خندق و حصار در طول راه قرار داده

  »!ماندربورگ طعمه آتش شده. و از طرفي سخت نياز به شتاب هست«: ائومر گفت

او شما را . شناسد او چند راه مي! گان حرفش را تمام كند-بوري-ذاريد گانبگ«: مرد وحشي گفت

وقتي . گذرد، فقط مردان وحشي و حيوانات برد كه نه تله دارد، و نه گورگون از آن مي از راهي مي

طـور كـه    هـا را بريدنـد، همـان    تپـه . هاي زيادي سـاختند  تر بودند، راه هاي سنگي قوي مردمِ خانه

ه جـاي غـذا سـنگ    بـه خيـال مـردان وحشـي آنهـا ب     . برند ت حيوانات را ميها گوش شكارچي

جـاده را  . رونـد  االن ديگـر نمـي  . رفتنـد  هاي بزرگ از دروادان به ريمون مـي  با ارابه. خوردند مي

هـا و   هنـوز هـم روي تپـه و پشـت تپـه زيـر علـف       . اند، اما مردان وحشي هنوز نه فراموش كرده

. گـردد  ي اسـب سـوارها برمـي    دين و آخر سر دوباره به جاده هاست، آنجا پشت ريمون تا درخت

كشيد و تاريكي بد را با آهـن   بعد شما گورگون مي. دهند مردان وحشي آن راه را به شما نشان مي

  ».هاي وحشي خواب راحت بكنند توانند در بيشه زنيد، و مردان وحشي مي درخشان عقب مي

ما «: سرانجام تئودن رو به مرد وحشي كرد و گفت. كردندوگو  ائومر و شاه به زبان خود با هم گفت

گذاريم، چه بـاك؟   پذيريم، چه، با اين كه لشكري از خصم را در پس پشت مي پيشنهاد شما را مي

اگر شهر نجات يابد، آنگاه سـپاه  . اگر شهر سنگي سقوط كند، بازگشتي براي ما در كار نخواهد بود

شـكوه  گان، آنگاه پاداشي با -بوري-اگر تو صادق باشي گان. خود جدا خواهد افتاد اورك خودبه

  ».به تو خواهيم داد، و دوستي سرزمين چابك سواران را تا ابد نصيب خود خواهي ساخت
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امـا اگـر   . دهنـد  هاي زنده نيستند و به آنها هديه نمي هاي مرده، دوست آدم آدم«: مرد وحشي گفت

نهـا را مثـل   ها به حال خود بگذاريد و ديگر آ در بيشهبعد از تاريكي زنده مانديد، مردم وحشي را 

او خـودش همـراه پـدر اسـب     . كشـاند  گان شما را به تله نمي-بوري-گان. حيوانات شكار نكنيد

  ».توانيد او را بكشيد آيد، و اگر شما را اشتباه راهنمايي كرد مي سوارها مي

  ».چنين باد«: تئودن گفت

در تا دشمن را پشت سـر بگـذاريم و بـه جـاده برگـرديم؟      كشد  چه مدت طول مي«: ائومر پرسيد

كني، بايد پاي پياده راه بسپاريم؛ و مـن ترديـدي نـدارم كـه جـاده       مان مي مسيري كه تو راهنمايي

  ».باريك است

ي ارابـه   ي آن اطـراف، دره  راه پهـن اسـت و در دره  . رونـد  مردان وحشي تند راه مي«: گان گفت

اشاره كرد؛ اما  و با دست به طرف جنوب» توانند بگذرند، پهلوي هم مي، چهار اسب پهلو به 6سنگ

تواننـد از زمـان طلـوع     ي اينجا تا دين را مي مردان وحشي فاصله. اول و آخر جاده باريك است

  ».خورشيد تا ظهر طي بكنند

ي سـپاه در نظـر بگيـريم، امـا بـراي       پس ما بايد دست كم هفت ساعت براي طاليه«: ائومر گفت

بيني نشده ممكن است موجب تاخير چيزهاي پيش . شتن همه بايد حدود ده ساعت منظور كردگذ

ما شود، و اگر سپاه ما به ستون پيش برود، زمان زيادي طول خواهد كشيد كه پس از بيرون آمدن 

  »اكنون ساعت چيست؟. ها دوباره نظام بگيرد از تپه

  ».كسي چه مي داند؟ حال يكسره شب است«: تئودن گفت

وقتي خورشـيد بيايـد، آمـدنش را    . هوا يكسره تاريك است، ولي يكسره شب نيست«: گان گفت
                                                            

٦ Stone‐wain 
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اكنـون آغـاز   . رود هاي شرق باال مي هم اكنون دارد از كوه. كنيم، حتي اگر پنهان باشد احساس مي

  ».هاي آسمان است روز در دشت

توان اميد داشت كه امروز  نميحتي در اين صورت . پس بايد هر چه زودتر راه بيفتيم«: ائومر گفت

  ».به داد گوندور برسيم

سر و صدا لغزيد و دور شد تا براي فرمان عزيمت آمـاده   مري منتظر نشد تا بيشتر بشنود، بلكه بي

ي زيادي از آنها از  به نظر او چندان محتمل نبود كه عده. اين آخرين مرحله پيش از نبرد بود. شود

ت و هراس خـود  ري پين فكر كرد و به حريق ميناس تي اما به پي. نداين نبرد جان سالمي به در بر

  .را كنار گذاشت

دردسر گذشت و هيچ نشانه يا صدايي از دشمن كه بر سـر راه كمـين كـرده     آن روز به خوبي و بي

مردان وحشي با استفاده از شكارچيان  محتاط حفاظتي به وجود آورده . باشد، ديده يا شنيده نشد

هـا   ل و انتقـاالت ميـان تپـه   توانست از نـق  كه هيچ اورك يا جاسوس سرگرداني نمي بودند، چنان

تر شدند، روشنايي بيش از پيش كاستي گرفت، و  هرچه به شهر محاصره شده نزديك. خبردار شود

پيشاهنگي هر دسته را . ها گذشتند ها و آدم هاي تاريك اسب سان سايه هاي بلند به سواران در صف

ابتـدا  . پيمـود  ار شـاه راه مـي  نشين وحشي بر عهده داشت؛ اما گان پير در كن جنگل يكي از مردان

رفت شروع كرده بودند، چه، براي سواران، راه رفتن و هـدايت اسـبان و    تر از آنچه اميد مي آهسته

ي پنهـان   هاي پوشيده از درختانِ انبوه پشت اردوگاه و سرازير شـدن بـه دره   يافتن راه از ميان تپه

زارهـاي   ي سپاه سـرانجام بـه بيشـه    در وقت بعد از ظهر بود كه طاليه. برد ي سنگ، زمان مي بهارا

وسيع خاكستري رنگ رسيد كه در آن در سوي جناح شرقي آمون دين گسترده و بر روي شكاف 

راه . هايي كه از ناردول تا دين در شرق و غرب امتـداد داشـت، نقـاب كشـيده بـود      عظيم ميان تپه
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رو شـهر   ي اصلي سواره رفت و به جاده هاي قديم از ميان شكاف پيش مي متروك در زمان رو ارابه

ها، درختان راه خود  آمد؛ اما اكنون در طول زندگي چندين نسل از آدم پيوست كه از آنورين مي مي

هـاي سـاليان بيـرون از شـمار      را به درون آن گشوده بودند، و اين راه محو و نابود و در زير برگ

اران براي اختفا پـيش از رويـارويي آشـكار    زارها آخرين اميد را به سو اما بيشه. ون گشته بودفمد

هاي آندوين قرار داشت، اما در شرق و جنـوب،   كرد؛ چرا كه در پس آنها جاده و دشت عرضه مي

ي عظيم و ستيغ مينـدولوين   آميخت و برج بر برج تا توده هاي پرپيچ و شكن با هم درمي وقتي تپه

  .اي بود ها عريان و صخره رفت، شيب اال ميب

ي سنگ  ي ارابه ي دره آمدند به صف از ناوه ي سپاه متوقف شد و وقتي كساني كه از پس مي طاليه

شاه فرماندهان را . بيرون آمدند، پخش شدند و به سوي اتراقگاه زير درختان خاكستري راه افتادند

ا فرستاد تا جاده را زير نظر بگيرند؛ اما گـانِ پيـر سـري    روران  ائومر ديده. براي رايزني فراخواند

  .تكان داد

شـود   مردان وحشي هر چيز را كه در اين هواي بد مي. اي ندارد فرستادن اسب سوار فايده«: گفت

  ».دهند آيند و خبرها را اينجا به من مي به زودي مي. اند ديد، ديده

هـا بيـرون    بيه گان پير بودند از البالي درختفرماندهان آمدند؛ و سپس اشباح پوكلي ديگر كه ش

به زبان زمخت عجيبي با گان بـه  . توانست آنها را از هم تشخيص دهد و مري به دشواري ميزدند 

  .گفت وگو پرداختند

اول از همه . گويند مردان وحشي چيزهاي زيادي مي«: طولي نكشيد كه گان رو به شاه كرد و گفت

ي يـك   لـه ادي در اردوگاه آن طرف دين هستند، آن طرف، به فـاص هنوز تعداد زي! مراقب باشيد

اما از اينجا تا «. پيچ تاب داد رسانِ سياه و بازويش را به سمت برج آتش پيغام» روي، ساعت پياده
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ديوارها مقاومـت  . ها آنجا سرشان گرم است خيلي. اند ديوارهاي جديد مردمِ سنگي كسي را نديده

احتيـاط   آنهـا بـي  . ا با رعد زميني و چماق آهن سياه خراب كـرده اسـت  رگورگون آنها : كنند نمي

ها را زيـر نظـر    ي جاده شان همه كنند دوستان فكر مي. شان به دور و برشان نيست هستند و حواس

رسـيد كـه دارد    و با گفتن اين صداي قارقار عجيبـي از خـود درآورد و بـه نظـر مـي     » !اند گرفته

  .خندد مي

تمهيـدات دشـمن   . ي اميدي هست حتي در اين تيرگي، باز بارقه! رهاي خوبيچه خب«: ائومر گفت

و اكنـون  . اين تاريكي نفرين شده خـود حجـاب مـا بـوده    . رغم ميل او اغلب به سود ما بوده علي

ترين هراس مـرا   هاي او، بزرگ اورك. شهوت ويران كردن گوندور و فروريختن آن سنگ به سنگ

توانيم به  اكنون مي. توانست مدت مديدي در برابر ما مقاومت كند ي ميونديوار بير. از ميان برداشت

  ».مان را تا آنجا باز كنيم فقط به شرط اين كه بتوايم راه –درون ديوارها هجوم ببريم 

براي اين خبرهاي خوش . گان جنگلي بار ديگر تو را سپاس مي گويم-بوري-گان«: تئودن گفت

  »!نصيبت باد و نيز راهنمايي ات، بخت و اقبال

هيچ حرف ديگري مـردان وحشـي را   ! مردم اورك را بكشيد! را بكشيد گورگون«: گان پاسخ داد

  »!هواي بد و تاريكي را با آهن تابان كنار بزنيد. خوشحال نمي كند

اما .براي انجام دادن اين كارها سفر دور و درازي كرده ايم، و دست به كار خواهيم شد«: شاه گفت

  ».دستاورد ما چه خواهد بود، فردا معلوم مي شوداين كه 

ي وداع  ي خود را به نشانه گان به حالت سجده روي زمين نشست و پيشاني پينه بسته-بوري-گان

اما ناگهان ايستاد و مانند نـوعي  . آنگاه گويي براي ترك آنان از جاي برخاست. با خاك آشنا كرد

  .برقي در چشمانش هويدا شد. يدحيوان جنگلي رميده، هواي ناآشنا را بو كش
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و با گفتن اين گويي در يك چشم به هـم زدن، خـود او و   » !جهت باد عوض مي شود«: فرياد زد

طـولي  . افرادش در تاريكي ناپديد شدند و چشم هيچ يك از سواران روهان دوباره به آنها نيافتـاد 

اما در تمام سـپاه هـيچ    .نكشيد كه دوباره از دوردست شرق صداي ضعيف طبل ها به گوش رسيد

كس هراس نداشت كه مردمان وحشي عهدشكن و عجيب و كريه المنظرند، هرچند كه ممكن بـود  

  .چنين بنمايد

ديگر نيازي به راهنما نداريم، زيرا سواراني در سپاه يافت مي شوند كه در روزگار «: هلم گفت الف

به جاده برسيم به طـرف جنـوب تغييـر    وقتي . يكي از آنها من. صلح و صفا تا ماندبورگ رفته اند

در بيشتر طول . مسير مي دهيم و پس از آن هنوز هفت فرسنگ تا ديوار زمين هاي شهر راه داريم

به تصور چاپارهاي گوندور، اين بخش از جاده . راه علف ها اين سو آن سوي جاده را پوشانده اند

را با شتاب و بي جار و جنجال بسيار  مي توانيم آن. را مي شد سريع تر از بخش هاي ديگر پيمود

  ».بپيماييم

از آنجا كه بايد در انتظار نبردي سهمگين باشيم و تمام نيـروي خـود را الزم داريـم،    «: ائومر گفت

پيشنهاد مي كنم كه اكنون بياساييم و شبانه از اينجا راهي شويم، و اگر در آن هنگام بـرويم، صـبح   

سرورم عالمت حمله را صادر مي كند، هوا روشن تـر از هـر    كه به دشت ها مي رسيم، و يا وقتي

  ».زمان ديگر خواهد بود

. شاه موافقت خود را با اين تصميم اعالم كرد، و فرماندهان پراكنده شدند اما الـف هلـم بازگشـت   

ورها چيزي كه قابل گزارش دادن باشد در آن سوي بيشه خاكسـتري نيافتـه    سرورم، ديده«: گفت

  ».دو مرد و دو اسب كشته: رداند، مگر دو م

  »خوب؟ نتيجه؟«: ائومر

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

دست كم تير سـرخ را هنـوز در   . سرورم؛ اينان چاپارهاي گوندور بودند؛ يكي شايد هيرگون بود«

از نشانه ها چنـين پيـدا بـود كـه     : و نيز اين. مشت مي فشرد، اما سرش را قطع كرده و برده بودند

به تعبير من آنها با دشمن هنگام تصرف يا هجوم . ندهنگام كشته شدن به سمت غرب مي گريخته ا

و اگر چنان كه عـادت آنهاسـت، از اسـبانِ     –به ديوارهاي بيروني مواجه شده و عنان گردانده اند 

. تازه نفس پاسگاه ها استفاده كرده باشند، اين حادثه احتماالً دو شـب پـيش اتفـاق افتـاده اسـت     

  ».اندنتوانسته اند به شهر برسند و برگشته 

تور خبر آمدن ما سواران را نشنيده است و از رسـيدن مـا نوميـد     پس دنه! افسوس«: تئودن گفت

  ».خواهد شد

و ايـن  . نياز تأخير بر نمي تابد، با اين حال دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن اسـت « : ائومر گفت

  ».درآيدضرب المثل قديمي شايد بيشتر از هميشه كه بر زبان مردم جاري شده، راست 

هـاي   و جـاده كـه از دامنـه   . سپاه روهان در دو سوي جاده، خاموش حركـت مـي كـرد   . شب بود

آن دورها و تقريباً درسـت در پـيش رو پرتـو    . گذشت به طرف جنوب چرخيده بود ميندولوين مي

سرخ فامي در زير آسمان سياه به چشم مي خورد و يال هاي كوه عظيم به رنگ سياه در مقابل آن 

  .اما صبح هنوز از راه نرسيده بود نور نزديك مي شدند؛ له به راماسِ په. بت نمودار بودبا هي

الف هلم از پشت  ائورد. ي سپاه، با نگهبانان خاصه برگرداگردش اسب مي راند شاه در قلب مقدمه

سر مي آمد؛ و اكنون مري متوجه شد كه درن هلم جايگاه خود را ترك گفته اسـت و در تـاريكي   

سـپاه از  . ه به جلو حركت مي كند، تا آن كه سرانجام در پشت سر نگهبانان شاه قرار گرفـت پيوست

سـواران  . مري صداي كساني را شنيد كه آن جلو آهسته با هم حرف مي زدند. سرعت خود كاست

طاليه بازآمده بودند؛ سواراني كه به خود جرأت داده و تقريباً تا خود ديوارها پيش رفته بودند، به 
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  .ور شاه رسيدندحض

شهر يكسره طعمه شعله ها شده و دشت پر است . آتش سوزي مهيبي در جريان است«: يكي گفت

ي اندكي  تا آنجا كه ما حدس زده ايم عده. اما انگار همه براي شركت در يورش رفته اند. از دشمن

  ».روي ديوار بيروني باقي مانده اند و بي توجه سرگرم ويران كردن اند

سرورم مرد وحشي را به ياد داريد؟ من درروزگار صلح در تپه زارهـاي بـاز مـي    «: تديگري گف

جهـت بـاد از هـم اكنـون     . ست، و براي من نيز هوا پيام آور چيزهايي است 7زيستم؛ نامم ويدفارا

صبح با خود . نسيمي از جنوب مي وزد؛ هرچند ضعيف، اما بوي دريا در هوا هست. تغيير مي كند

  ».وقتي از ديوار بگذريد، سپيده برفراز دود، سر بر خواهد زد. اهد آوردچيزهاي تازه خو

اگر سخن تو راست از آب در بيايد، ويدفارا، بـادا كـه از پـس امـروز، در سـاليان      «: تئودن گفت

گيان خود كرد كه نزديكش بودند و بـا صـدايي واضـح سـخن      رو به خاصه» !خجسته زنده باشي

  :نيز حرف هاي او را شنيدند ائورد گفت، چنان كه سربازان نخستين

خصـم و  ! اكنون ساعت موعود براي شما سواران چابك روهان، پسران ائورل، فرا رسـيده اسـت  «

با اين كه در ميداني بيگانه كارزار مي كنيد، . آتش پيش روي شماست و خانه هاتان در پس پشت

اكنون همه را بـه پـاسِ   : خورده ايدقسم ها . افتخاري كه مي درويد هميشه از آن شما خواهد بود

  »!و سوگند دوستي محقق كنيدتان  سرورتان و سرزمين

  .مردان نيزه ها را به سپرها كوفتند

نخست را تو رهبري كن؛ و از پس؛ بيرق شـاه در قلـب خواهـد    ائورد ! پسرم، ائومر«: تئودن گفت

                                                            
٧  -Widfara 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

بـا   8و گـريم بولـد  . يمنـه ببـر  الف هلم، اسواران خود را هنگامي كه از ديوار گذشـتيم، بـه م  . آمد

بگذار تا ممكن است اسواران ديگر از پـس ايـن سـه كـه     . سوارانش در ميسره قرار خواهد گرفت

. ضربه را جايي فرود آوريد كه دشـمن گـرد مـي آيـد    . ي سپاه بمانند پيشاپيش مي روند، در عقبه

حال . يدان چگونه استطرح و نقشه بيش از اين ممكن نيست، چه، ما هنوز نمي دانيم اوضاع در م

  »!دهيدبه پيش، از تاريكي بيم به دل راه م

ي سپاه در حد مقدورات با سرعت هر چه تمام به تاخت پيش رفت، زيرا هـوا هنـوز علـي     طاليه

مري سوار بر ترك درن هلم با دست چپ . رغم تغيري كه ويدفارا پيش بيني كرده بود، ظلماني بود

 حـال بـا تلخكـامي   . ر مي كوشيد شمشيرش را در نيام آزاد كنـد به او چسبيده بود و با دست ديگ

در نبردي اينچنين چه كاري از دست تـو سـاخته اسـت،    : ي شاه را احساس مي كرد درستي گفته
درست همين، بستن دست و بال يك سوار، و اين كه در بهترين حال «: با خود انديشيدمريادوك؟ 

  »!روند، كشته نمي شوم سم اسب هايي كه چهار نعل مياميدوار باشم كه روي زين مي مانم و زير 

خيلي زود به آن رسيدند؛ در نظر مـري خيلـي   . تا ديوارهاي بيروني بيش از يك فرسنگ راه نبود

معـدود  . وار و صداي برخورد سالح ها شنيده شد، اما اين موارد گـذرا بـود   فريادهاي ديوانه. زود

د بودند، همه بهت شان زده بود، و طـولي نكشـيد كـه    اورك هايي كه گرد ديوارها سرگرم كار خو

. ي شمالي در راماس، شاه بـار ديگـر عنـان كشـيد     ي دروازه پيش از ويرانه. متفرق شدند كشته يا

نخست از پشت سر به او نزديك شد و جناحين او را از دو سو گرفت، درن هلم نزديك شاه  ائورد

 بولد به كناري چرخيدند و شروع به افراد گريم. منه بودندماند، اما اسوارانِ الف هلم با فاصله در مي

  .دور زدن شكافي بزرگ در ديوار شرقي آن سو كردند
                                                            

٨ ‐ Grimbold 
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آن دورها، چيزي در حدود ده مايل يا بيشتر، حريقي بـزرگ در  . مري از پشت درن هلم نگاه كرد

ترده، در جريان بود، اما در مسافت ميان حريق بزرگ و سواران، خطوط آتش هاللي شكل و گسـ 

چيزي بيش از ايـن در  . ي چيزي كمتر از يك فرسنگ شعله مي كشيد نزديك ترين نقطه به فاصله

دشت تاريك نمي ديد، و هنوز نه طليعه اي از صبح به چشم مي خورد و نه  وزش باد را احساس 

  .مي كرد، حال مي خواست جهت آن عوض شده باشد يا نه

ور پيشروي مي كرد و مثل مدي خيزان كه از رخنه هاي سپاه روهان اكنون خاموش در دشت گوند

ارند، آهسته، امـا پيوسـته داخـل مـي     پند اش مي منسدي به درون جاري شود، سدي كه مردمان اَ

ي فرمانده سياه يكسره معطوف شهر در حال سقوط بود و هنـوز چيـزي از    اما فكر و اراده. ريخت

  .اش را دريابدخيزابه ها به او نرسيده بود كه نقايص نقشه 

شاه اندكي بعد افرادش را كمابيش به سمت شرق هدايت كرد تا ميان آتش هاي محاصره و دشـت  

شاه سـرانجام  . هنوز بالمنازع بودند، و تئودن هنوز هيچ عالمتي نداده بود. هاي بيروني قرار گيرند

اسب ها . وا بودي مرگ در ه بوي حريق و خود سايه. حال شهر نزديك تر بود. دوباره عنان كشيد

 يال برفي نشسته و تو گويي به يكباره هراسان و وحشتاما شاه بي حركت بر  پشت . ناآرام بودند

چنين مي نمود كه بر اثر كهولـت تحليـل رفتـه و    . ريت چشم دوخته بود زده به احتضار ميناس تي

. اسـت مري خود احساس كرد كه بار دهشت و ترديد بـر سـرش آوار شـده    . مرعوب گشته است

ديـر رسـيدن بـدتر از هرگـز     . كرده بودنـد  خيلي دير. زمان انگار در حالت ترديد درنگ كرده بود

شايد تئودن خود را مي باخت سر پيرش را پايين مي انـداخت، عنـان مـي گردانـد،     ! نرسيدن بود

  .دزدانه برمي گشت تا در تپه ها پنهان شود

بـاد بـه   . نوعي تغيير: نه ترديد احساس كردسپس مري سرانجام آن را به يك باره در وراي هرگو

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

آن دوردور ها در جنوب، ابرها را بـه طـرزي مـبهم،    . روشنايي سوسو مي زد! صورتش مي وزيد

: رانـد  همچون اشكال خاكستري پرت افتاده مي شد تشخيص داد كه مي غلتيدند و باد آنها را مـي 

  .صبح در وراي آنها قرار داشت

نوري به چشم خورد، و تـو گـويي آذرخـش از زمـين زيـرِ شـهر       ولي درست در آن هنگام برق 

اي سوزان بي چون و چـرا دوام آورد، و انتهـاي    آن دورها با روشنايي خيره كننده لحظه. برجست

برجك آن همچون سوزني درخشنده ديده شد؛ سپس تاريكي از نـو همـه جـا را فـرو گرفـت، و      

  .مدصداي انفجار عظيمي خروشان بر روي دشت ها پيش آ

بار ديگر بلند و مغرور مـي  . با اين صدا هيئت خميده شاه ناگهان از جا جهيد و شق و رق نشست

نمود؛ بر روي ركاب برخاست و به صداي بلند، واضح تر از هر صدايي كه تا كنون از مردمان فاني 

  :شنيده بودند، بانگ زد

  !برخيزيد، برخيزيد، سواران تئودن
  !آتش و كشتار: كندكردارهاي سنگدالنه غوغا مي 

  نيزه ها به جوالن در خواهد آمد، سپرها خواهد شكافت،
  !روز شمشير است، روز سرخ، پيش از آن كه خورشيد برخيزد

  !پيش به سوي گوندور! اكنون بتازيد، اكنون بتازيد
  

علمدار خود گرفت و چنان در آن دميد كه شاخ دو نـيم   9اين را گفت و شاخي بزرگ از گوت لف

الساعه همه شاخ هاي موجود در سپاه يك نوا به صدا درآمدند و نفير شاخ هاي روهان در و . شد
                                                            

٩ ‐ Guthláf 
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  .آن ساعت همچون توفاني بر روي دشت و به سان تندر در كوهستان بود

  !پيش به سوي گوندور! اكنون بتازيد، اكنون بتازيد
اسبي سـپيد بـر روي   علم او، . شاه به يكباره بانگ بر يال برفي زد و اسب از جا جست و دور شد

از پـس او  . مزرع سبز، از پشت سر در باد پيچ و تاب مـي خـورد، امـا شـاه تنـدتر مـي تاخـت       

ائومر نيز پشت سر شـاه  . آمدند، اما او هميشه در پيشاپيش مي رفت شهسواران خاصه رعدآسا مي

 ائـورد  ي اسب مي راند، و دم اسب سفيدي از سرعت روي كاله خود او در اهتـزاز بـود، و طاليـه   

نخست همچون موجي كه كف كنان بر ساحل بشكند، مي خروشيد، اما كسي را توان سبقت گرفتن 

غريب و شگفت انگيز مي نمود، يا هيجان كارزار از پدران به او رسيده بود، به مانند . از تئودن نبود

ـ   ه بـر  آتشي تازه در رگ هايش به گردش در مي آمد، و همچون رب النوعي باستاني مي نمـود ك

در نبرد واالر هنگامي كه جهـان هنـوز جـوان     10پشت يال برفي نشسته بود، درست به سان ارومه

همچون نقش آفتاب مـي درخشـيد، و علـف    ! سپر زرين اش از پرده بيرون افتاده بود، و بنگر. بود

سـيده  زيرا صبح از راه ر. گرد بر گرد او، از پرتوِ پايِ سفيد توسن اش به رنگ سبز نمودار مي شد

سپاهيان موردور سر بـه شـيون گذاشـتند و    . بود، صبح و باد دريا؛ و تاريكي از ميان برخاسته بود

و . وحشت بر آنها مستولي شد و گريختند و كشته شدند و سم هـاي خشـم از روي آنهـا گذشـت    

آنگاه سپاه روهان يك صدا شروع به خواندن سرود كرد، و همچنان كـه دسـت بـه كشتارگشـوده     

سرود مي خواندند، چه، سرور نبرد در دل هاشان بود، و صداي سـرودخواني آنـان زيبـا و    بودند، 

  .دهشتناك حتي به شهر نيز رسيد
 
 

                                                            
١٠ ‐ Oromë 
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  6فصل 
  نور له هاي په نبرد ميدان

  

  

تـاريكي  . اما اين سركردگان اورك يا راهزنان نبودند كه يورش به گوندور را فرماندهي مي كردنـد 

او روي  بخـت فعـالً از  : از موعدي كه اربابِ آن مقرر كرده بود داشت، پيش زودهنگام رخنه برمي

گردانده بود و جهان برضد او مي كوشيد؛ وقتي چنگ خود را دراز كرده بود تا شـاهد پيـروزي را   

هنـوز بـر مسـند قـدرت بـود و      . اما دسـت او دراز بـود  . در آغوش گيرد، از چنگش گريخته بود

. اه، شبح حلقه، فرمانرواي نزگول، افزار جنگ بسيار داشتش. نيروهايي عظيم را به كار مي گرفت

  .دروازه را ترك گفت و ناپديد شد

رودخانه رسيده و رو به شـهر نهـاده بـود،     -ي دروازه تئودن، شاه سرزمين چابك سواران به جاده

كمي از سرعت خود كاسته بود و از نـو در  . شهري كه اكنون كمتر از يك مايل با آن فاصله داشت

پيش رو . خصم مي گشت، و شهسوارانش گرد بر گرد او مي آمدند و درن هلم همراه شان بود پي

نزديك ديوارها افراد الف هلم در ميان منجنيق ها بودند، و خصم را بر زمين مي زدند و مي كشتند 

وگاه نور تصرف شده بود، و ارد له تقريباً تمام نيمه شمالي په. و به سوي گودال هاي آتش مي راندند

دشمن در آتش مي سوخت، و اورك ها همچون گله از مقابل شكارچيان به سوي رودخانـه مـي   
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امـاهنوز محاصـره را در هـم    . گريختند؛ و روهيريم ها آزادانه به اين سـو و آن سـو مـي تاختنـد    

ي زيادي از دشمنان مقابل آن ايستاده بودنـد، و   عده. ندنشكسته و نيز دروازه را متصرف نشده بود

نيروي اصلي هـاردي  . ار نشده بودندي آن سوي دشت لشكرهايي بود كه هنوز وارد  كارز نيمه در

ي خود گرد آمـده   ها در جنوب، آن سوي جاده مستقر بود، و اسواران شان آنجا زير لواي سركرده

و در روشنايي فزاينده، درفش شـاه را ديـد كـه جلـوتر از     ي هاردي ها منتظر بود  سركرده. بودند

آنگاه خشمي آتشين بر او مستولي شد و فريـادي  . كه جنگ در جريان بود پيش مي تاخت جايي

ي سـرخ و   بلند كشيد و درفش خود را به نمايش گذاشت كه ماري بود سياه، نقش بسته بر زمينـه 

ي  خيل عظيم مردان پيش آمد؛ و بيرون آمـدن قـداره  ي سبز، با  براي مقابله با اسب سفيد بر زمينه

  .همچون تأللو ستاره ها بودجنوبي ها 

در اين هنگام تئودن متوجه او شد و منتظر حمله او نماند، و نهيبي به يال برفي زد و بي پروا براي 

صداي مهيبي از برخورد آنان به گوش رسيد، اما آتشِ خشمِ سفيد مردانِ . مواجهه با او يورش برد

تعدادشان اندك . ند و دوزنده، ماهرتر بودندگري با نيزه هاي بل شمال تيزتر مي سوخت و در شواليه

تئودن پسر تنگل درست . ثل برق آتش در جنگل راه خود را از ميان جنوبي ها باز كردندبود اما م

. به ميان خيل جنوبي ها راند، و نيزه اش هنگامي كه سركرده آنان را به خاك مي افكند، خرد شـد 

ش تازاند و ضربت را بر چوب و علمـدار وارد  شمشيرش را بيرون كشيد و اسبش را به طرف درف

آنگاه افراد باقي مانده از سوار نظام دشمن كه از مـرگ رسـته بودنـد    . آورد؛ مار سياه از پا درآمد

  .برگشتند و به دوردست ها گريختند

صبحِ تازه در آسمان لـك  ! ي جالل و شكوه سپر زرين اش از جال افتاد اينك اما شاه، در بحبوحه

مـردان از روي زيـن هـا بـه زيـر       .اسبان رميدند و شيهه سردادند. تاريكي برگرد اوافتاد. برداشت
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  .افتادند و سينه مال روي زمين دراز كشيدند

از تاريكي هراس به ! برخيزيد ائورلينگاس! پيش به سوي من! پيش به سوي من«: تئودن فرياد زد

پا بلند شده بود و باآسمان مي جنگيـد،  اما يال برفي رميده از وحشت بر روي دو » !دل راه مدهيد

  .شاه به زير اسب افتاد. اي بلند كشيد و به پهلو غلتيد؛ تيري سياه تنش را شكافته بود و سپس شيهه

اگـر  : موجودي بالدار بود! اينك. ي عظيم همچون ابري كه از آسمان نازل مي شد، پايين آمد سايه

و برهنه، و از پر و شاه پر اثري در تـنش بـه چشـم     پس عظيم تر از پرندگان ديگر بود. پرنده بود

اش به سان پره هايي چرمين در البه الي انگشتان پينه بسته بود؛ و از  نمي خورد، و بال هاي عظيم

شايد موجودي از جهان باسـتان كـه روزگـار نـژادش در     . آن بوي تهوع آوري به مشام مي رسيد

اش ايـن آخـرين    ي كريه ن دوام آورده بود، در آشيانهي سرد زيرِ ماه تاكنو كوهستان فراموش شده

و فرمانرواي تاريكي آن را گرفته با طعامي . هنگام مستعد شرارت را پس انداخته بود ي نابه جهجو

ري را پشـت سـر گذاشـته    خوفناك پرورده بود، چنان كه اندازه آن، اندازه هر موجود بالدار ديگ

پاييين تر و پايين تـر آمـد و پـره هـاي     . د تا مركبش باشدبود؛ و او آن را به خادمش بخشيده بو

انگشت دارش را تا كرد و فريادي غارغار مانند سر داد و بر روي نعش يال برفي نشست و پنجـه  

  .ي بلندش را خم كرد اش را در تن او فرو برد و گردن برهنه

دين بر سر نهاده بـود، امـا   تاجي فوال. الجثه و تهديد آميز شبحي بر او سوار بود، سياه پوش، عظيم

: ي تاج و ردايش چيزي براي ديـدن وجـود نداشـت، جـز پرتـو مرگبـار چشـمان او        ميان طوقه

فرمانرواي نزگول پيش از آن كه تاريكي ناكام شود مركبش را فراخوانده و به آسـمان برگشـته، و   

سـالح  . مرگ بدل كـرد  آمده و تباهي آورده بود و اميد را به يأس و پيروزي را بهحال دوباره باز 

  .اش گرز سياه بزرگي بود
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پيكر شهسواران خاصه گردا گرد  او به خاك افتـاده  . اما تئودن يكسره به حال خود رها نشده بود

هاي رميده، كه كسي از عهده مهار كردن شان بـر نمـي آمـد برداشـته، و از      و باقي را مركب. بودند

درن هلم جوان، وفادار و بـي بـاك؛ و او   : ايستاده بود اما هنوز يك تن آنجا. آنجا دور كرده بودند

مري در سرتاسر طول حمله بي آن كه . گريست، چه، فرمانروايش را مثل پدر دوست مي داشت مي

آسيبي ببيند تا از راه رسيدن سايه بر ترك او نشسته بود؛ و سپس ويندفوال وحشـت زده آن دو را  

مري مثل جانوري منگ روي چهار دسـت  . دشت مي دويد وار بر روي انداخته بود و اكنون ديوانه

خزيد و چنان وحشتي بر او مستولي شده بود كه چشمش جايي را نمي ديـد و دل آشـوبه    و پا مي

  .داشت

گفتي تو براي  مي. تو بايد كنار او بماني! سربازشاه! سربازشاه«: دلش از درون او فرياد برداشته بود

اشـت  جـرأت نـد  . اراده اش پاسخي نداد و تن اش به لرزه افتـاد اما » .من مثل پدرت خواهي بود

  .چشمانش را باز كنديا باال را بنگرد

آنگاه از تاريكي درون افكارش به خيالش رسيد كه حرف زدن درن هلم را مي شنود، امـا اكنـون   

  .صدا به نظرش عجيب مي رسيد، و صداي آشناي ديگري را به ياد مي آورد

  »!مرده را به حال خود بگذار! ناپاك، فرمانرواي الشخورهادور شو، اي پليد «

وگرنه تو را همانند ديگـران نخـواهم   ! اش قرار مگير ميان نزگول و طعمه«: صدايي سرد پاسخ داد

ي تاريكي خواهد برد، جايي كه جسم تو را  هاي مويه در وراي همه تو را با خود به منزلگاه. كشت

  ».ان در برابر چشم بي پلك خواهند نهادخواهند بلعيد و جان تو را عري

هرچه مي خواهي بكن؛ اما اگر بتوانم، «: آمد، به گوش رسيد زنگ شمشيري كه از غالف بيرون مي

  ».مانع كار تو خواهم شد
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  »!مانع از كار من شوي؟ اي ابله، هيچ مرد زنده اي نمي تواند مانع كار من شود«

انگاركـه درن هلـم   . از ميان تمـام صـدا هـا شـنيد     آنگاه در آن ساعت مري عجيب ترين صدا را

تو زني را در برابـر  ! اما من مرد نيستم«. صداي واضح او مثل صداي زنگ فوالد  بود خنديد و مي

تو ميان من و فرمـانروايم كـه از خويشـان مـن اسـت      . من ائووين ام دختر ائوموند. خود مي بيني

ه باشي، و خواه نامرده اي پليـد، اگـر دسـت بـه او     خواه زند! اگر پي مرگ نيستي برو. ايستاده اي

  ».بزني با ضربت شمشير من طرفي

موجود بالدار رو به زن كرد و قيهه اي كشيد، اماشبح حلقه پاسخي نـداد، و تـو گـويي بـه سـبب      

چشـمانش را  . اي بر ترس مـري غلبـه كـرد    ناباوري و حيرت لحظه. ترديدي ناگهاني، ساكت ماند

ن عظيم الجثـه  آنجا چند گام آن طرف تر از اوحيوا. قابل ديدگانش برخاستگشود و تاريكي از م

ي نوميـدي   نشسته بود و گرداگردش تاريك مي نمود، و فرمانرواي نزگول بر پشت آن چون سايه

كمي آن طرف تر در سمت چپ در مقابل شان دختري ايستاده بود كـه  . بزرگ و تيره ديده مي شد

فتـاده و  اما كاله خودي كه براي پنهان كاري بـه سـر نهـاده بـود، ا    . مري او را درن هلم مي ناميد

. گيسوان روشن او از بند رهيده بود و به سان طالي رنگ پريده بر روي شانه هايش مي درخشيد

رحم بود و هنوز رد اشك بر گونه اش بـه چشـم    اش به رنگ دريا، جدي و بي چشمان خاكستري

رش را براي مقابله با دهشت چشمان دشمن باال گرفتـه  شمشيري در دست داشت و سپ. مي خورد

  .بود

ي چهره اي كه هنگام عزيمت از دون هارو ديده بـود، در ذهـن    خاطره. ائورين بود و نيز درن هلم

ماالمال شد و در  و دلش از ترحم. ي كسي كه بي اميد در پي مرگ مي گشت چهره: مري جرقه زد

مشتش . ژاد كه دير تحريك مي شد، سر به طغيان گذاشتشگفت ماند و ناگهان تهور مختص اين ن
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دست كم نبايد تنها و بي يـار و  ! مرد اين دختر چنين زيبا و چنين درمانده نبايست مي. را گره كرد

  .ياور مي مرد

ي دشمن هنوز به سوي مري نچرخيده بود، اما مري از وحشت اين كه مبادا در معرض نگـاه   چهره

خود را به ، به هيچ وجه جرأت جنبيدن نداشت، آهسته آهسته سينه خيز چشمان مرگبار قرار گيرد

كناري كشيد؛ اما فرمانده سياه، اسير ترديد، و نيز سوءنيت نسبت به زني كه در مقابلش بـود، او را  

  .ي كرمي كه در لجن باشد، درخور اعتنا ندانست حتي به اندازه

. هم كوفت و بادي كه از آن برخاست متعفن بود ناگهان حيوان عظيم الجثه بال هاي كريه اش را به

كشيد و با  دوباره به هوا برخاست و سپس چابك بر سر ائووين فرود آمد و در همان حال جيغ مي

  .كرد منقار و پنجه حمله مي

بانوي روهيريم ها، فرزند شاهان، باريك، اما چون تيغِ فوالد زيبا، ليكن : اما آئووين پا پس نكشيد

گردنِ كشيده، دو نيم شد، و سربريده مثل سـنگ بـر   . ي چابك زد، ماهرانه و مرگبارضربت. مخوف

وقتي پيكر عظيم الجثه با بال هاي عظيم گسترده مي شكست و روي خاك وامي رفت، . زمين افتاد

نوري گرداگرد دخترافتـاد و گيسـوانش   . به عقب جست؛ و با سقوط آن موجود، سايه برطرف شد

  .شيدبا طلوع خورشيد درخ

با . سوار سياه از روي مركب درهم شكسته برخاست، بلند و تهديد آميز، و بر فراز سر زن قد كشيد

سپر دختـر خـرد   . گرزش را فرود آورد. فرياد نفرتي كه مانند نيشي مسموم در گوش ها مي خليد

د و سوار سياه مانند ابري روي او خم ش. شد، و بازويش شكست؛ سكندري خورد و به زانو درآمد

  .چشمانش مي درخشيد؛ گرزش را براي كشتن باال آورد

گزا رو به جلو سكندري خورد و ضربه اش به خطا رفت و بر  اما ناگهان او نيز با فرياد دردي جان
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ضربت شمشير مري از پشت سر رداي سياه را شكافته، و با گذشتن از زيـر زره،  . زمين فرود آمد

  .خليده بوددر زرد پيِ پشت زانوي نيرومند او 

آنگاه آئووين تلوتلو خوران و تقال كنان برخاست و وقتي شـانه  » آئووين! آئووين«: مري فرياد زد

. هاي عريضِ شبح در برابر او خميد، با آخرين توان شمشيرش را در ميـان تـاج وردا فـرود بـرد    

م از پـا  آئـووين بـر روي خصـ   . تاج با صداي زنگ به كنار غلتيد. شمشير برق زنان تكه تكه شد

اما اينك ردا و زره خالي بود؛ اكنون بي شكل، دريده و درهم ريخته بر روي . درآمده سرنگون شد

زمين افتاده بود؛ و صداي فرياد شبح در هواي لرزان باال رفت و به شيون گوشخراشي تبديل شـد  

و خفه شد كه اندك اندك محو مي گشت و باد آن را مي برد، صدايي بي جرم و لرزان كه فرو مرد 

  .و آن را هرگز بار ديگر در اين دوران جهان نشنيدند

و مريادوك هابيت آنجا در ميان كشتگان ايستاده بود و مانند جغدي در نور روز پلك مي زد، چرا 

ي مه به سر زيباي آئووين نگريست كه دراز كشيده  كه اشك ديدگانش را بسته بود؛ و از ميان پرده

چـه،  . به چهره شاه نگاه كرد كه در اوج شكوه و جالل از پا درآمده بـود خورد؛ و  بود و تكان نمي

يال برفي در حال احتضار غلتيده و دوباره از او دور شده بود؛ با اين حال همو بالي جان اربابش 

  .بود

تئودن چشم خـود را گشـود و   ! آنگاه مري خم شد و دست شاه را براي بوسيدن بلند كرد، و آنك

  . ، و اگرچه با زحمت، اما آهسته زبان گشودچشمانش زالل بود

گو اين كـه  . به سوي پدرانم مي روم. ال، جسم من درهم شكسته است بدرود، ارباب هولبيت«:گفت

بامدادي حزن انگيز، . مار سياه را از پاي درآوردم. اكنون در جمع مقتدر آنان شرمگين نخواهم بود

  »!و روزي شاد، و غروبي زرين
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مراببخش سرورم اگـر فرمانـت را   «: سرانجام گفت. انست گفت و از نو گريستمري سخن نمي تو

  ».شكستم و باز كاري از دستم در خدمتگزاري به شما ساخته نبود، جز گريستن به هنگام جدايي

سعادتمند . نجابت را منكر نخواهم شد. از خطاي تو درگذشتم! غمگين مباش« . شاه پير تبسم كرد

چه، اكنون برخالف وعده اي كـه داده بـودم   ! ات آسوده نشستي، مرا ياد آربزي؛ و هرگاه با چپق 

» .هرگز با تو در مدوسلد نخواهم نشست، يا به دانـش گياهـان طبـي شـما گـوش نخـواهم كـرد       

ائـومر  «. بـه زودي دوبـاره سـخن از سـر گرفـت     . چشمانش را بست و مري در كنار او زانـو زد 

بايد پس از من شـاه  . ، اما پيش از رفتن بايد او را ببينمكجاست؟چه ديدگانم تيره و تار شده است

بايد بداند كه رهايش نكردم، و من دوباره او را نخواهم . و بايست براي آئووين پيغام بفرستم. شود

  ».ديد، اويي كه براي من عزيزتر از دختر بود

مـان لحظـه   ؛ امـا درسـت در ه  »         سـرورم، سـرورم، آئـووين   «: مري شكسته دل شروع كرد

مـري دور و  . جنجالي عظيم به پا شد و گرداگرد آنان شاخ ها و شيپورها شروع به نواختن كردنـد 

جنگ و دنيا و مافيها را فراموش كرده بود و انگار كه ساعت ها از هنگام تاختن : برش را نگاه كرد

كنون مي ديـد  و ا. شاه تا سرنگون شدن او مي گذشت، اما در حقيقت فقط زمان اندكي گذشته بود

خطر گرفتار شدن در كانون نبرد تهديدشان مي كند، نبردي كه تا لحظات ديگـري بـه وقـوع مـي     

  .پيوست

آمد؛ و سپاه مورگول از زير ديوار سر  ي رودخانه شتابان باال مي نيروهاي تازه نفس دشمن از جاده

با بـرج هـاي    موماكيلو رسيد؛ و از دشت هاي جنوب افراد پياده هاراد با سپاه سواره از پيش  مي

اما در شمال كاكل سفيد كاله خود ائومرپيدا . جنگي بر پشت عظيم شان، از پس، نزديك مي شدند

كـرد؛ و همـه    بود، و او صف عظيم روهيريم ها را كه از نو گرد هم آورده وآراسته بود، رهبري مي
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وت در طاليه قرار داشـت و  اي دول آمر آمدند و قوي نقره نيروهايي كه درون شهربودند، بيرون مي

  .زد دشمن را از دروازه پس مي

گندالف كجاست؟ آنجا نيسـت؛ نمـي توانسـت شـاه و     «.اي اين فكر به ذهن مري خطور كرد لحظه

اي كه  اما ائومر بالفاصله شتابان پيش راند و به همراه او شهسواران خاصه» آئووين را نجات بدهد؛

  .  هنوز زنده بودند، و مهار اسبان خود را از نو به دست داشتند، از راه رسيدند

تـر   ه حيوان مهيبي كه آنجا افتاده بود، چشم دوختند؛ توسن هـاي آنـان نزديـك   به الشزده  شگفت

اما ائومر از زين به پايين جست و وقتي به پهلوي شاه رسيد و ساكت آنجا ايستاد، و اندوه . نرفتند

  .و نوميدي بر او چيره گشت

ود، گرفـت و آن  جان آنجا افتاده ب آنگاه يكي از شهسواران درفش شاه را از دست گوت لف كه بي

با ديدن درفش اشاره كرد كه بايـد آن را بـه ائـومر    . تئودن آهسته چشمانش را گشود. را باال برد

  .بدهند

» !ائووين را بدرود بگـوي ! اكنون به سوي پيروزي بتاز! درود، شاه سرزمين چابك سواران«: گفت

كه درآن نزديكي ايستاده  و كساني. و چنين درگذشت و ندانست كه ائووين در كنار او آرميده است

  »!تئودن شاه! تئودن شاه«: بودند، گريستند و شيون سر دادند

  :اما ائومر خطاب به آنان گفت

  آن كه بر خاك افتاد با صالبت بود !سوگواري مكنيدبيش از اين 
  وقتي پشته اش را برآوريم،. فرجامي شايسته داشت

  .فرا مي خواندجنگ اكنون ما را  .آنگاه زنان بر او مي گريند
بگذار شهسواران اينجا بمانند و پيكـر او را  «: گفت.گريست با اين حال خود هنگام سخن گفتن مي
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ي سـربازانِ   آري، و نيز همه! با آبرو از ميدان به در برند، تا مبادا كه هنگام نبرد از روي او بگذرند

سـپس ناگهـان   . آنان را يـاد كـرد  نام و به كشتگان نگريست و » .ديگرِ شاه را كه اينجا آرميده اند

اي همچون كسي كه هنگـام   لحظه. خواهرش ائووين را ديد كه بر خاك افتاده است و او را شناخت

فرياد تيري قلبش را بشكافد، ايستاد؛ سپس رنگ رخسارش به طرز مرگباري سفيد شد، و خشمي 

خلق وخوي عجيبي بـر  و . سرد در دلش سر به طغيان گذاشت، چنان كه زماني زبانش قاصر ماند

  .او مسلط گشت

 تو چگونه اينجا آمدي؟ اين چه ديـوانگي يـا نحوسـتي اسـت؟    ! ائووين! ائووين« :سپس بانگ زد

  »!ي ما را مي ربايد مرگ همه! مرگ، مرگ، مرگ

سپس بي آن كه با كسي راي زني كند، يا به انتظار رسيدن مردان شهر بماند، شتابان بازگشت و در 

صداي واضح . زرگ قرار گرفت و در شاخ دميد و با فريادي بلند فرمان حمله دادصف مقدم سپاه ب

  »!برانيد، برانيد به سوي تباهي و پايان جهان! مرگ«: او بر دشت طنين انداخت كه بانگ مي زد

يك صدا، بلند و . اما روهيريم ها ديگر سرود نمي خواندند. و با اين فرياد سپاه شروع به حمله كرد

اد مي زدند مرگ و نبرد آنان همچون موجي بزرگ برسرعت خود افـزود و گرداگـرد   موحش فري

  .شاه كشته شده را شست وخروشان گذشت و راه جنوب را پيش گرفت

و مريادوك هابيت با چشمان اشك بار پلك زنان آنجا ايستاده بود و هيچ كس با او سخن نگفت، 

سترد و خم شد و سپرِ سبزي را كه ائووين به او اشك ديدگانش را . در واقع كسي به او اعتنا نكرد

سپس شروع به گشتن شمشيرش كرد كه از دسـت  . اش آويخت داده بود، برداشت و آن را از پشت

توانست از  چه به محض وارد آوردن ضربه دستش كرخت شده بود، و اكنون فقط مي. رها كرده بود

ي خشـكي كـه بـه     و از تيغ همچون شـاخه آنجا افتاده بود ! و آنك سالح. استفاده كنددست چپ 
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خاست؛ و همچنان كه مري به آن چشـم دوختـه بـود پـيچ و      درون آتش انداخته باشند، دود برمي

  .واپيچ خورد و نابود شد

اما كسي كه مدت ها پـيش در  . پشته، ساخته ي وسترنس، جهان را چنين بدرود گفترشمشير گو

ي آن، قلمـرو هولنـاك آنگمـار و     مـده عداين و خصم  پادشاهي شمال به هنگام دوران شباب دونه

هـيچ  . را ساخته بود، از دانستن اين تقدير شادمان مي شد رپادشاه جادوپيشه اش، آرام آرام شمشي

تيغ ديگري حتي اگر دستي قوي تر آن را به كار مي برد، نمي توانست چنين زخم مهلكـي بـر آن   

يي را بشكند كه زردپي هاي ناديدني را به اراده ي خصم وارد كند و جسم نامرده را بشكافد، جادو

  .او پيوند مي داد

ون شاه را بلند كردند و شنل هاي خود را روي دسته ي نيـزه هـاي خـود گسـتردند تـا      نمردان اك

ده اي ديگر ائووين را بلند كردند و او را از پي شاه عتابوتي بسازند و او را به سوي شهر ببرند؛ و 

فراد خاصه ي شاه را هنوز نمـي شـد از ميـدان بـه در بـرد؛ چـه، هفـت تـن از         اما پيكر ا. بردند

پـس اجسـاد را   . ي آنها نيز در ميانشان بود سركرده 1شهسواران آنجا افتاده بودند و پيكر دورواين

و بعدها وقتـي  . يوان مهيب بر زمين گذاشتند و بر گرداگردشان نيزه نشاندندحدور از دشمنانشان و 

رسيد، مردان بازگشتند و آتشي افروختند و الشه ي آن حيوان را سوزاندند؛ اما بـراي  كار به اتمام 

و سـرزمين   ريال برفي گوري كندند و سنگي بر رويش قرار دادند كـه روي آن بـه زبـان گونـدو    

  :چابك سواران نوشته بود

  خادمي وفادار، اما مايه ي هالك ارباب خود، 
  .توسن چابكي اسبان سبك پاي، يال برفي،  كره

                                                            
١ Deorwine 
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بر گور يال برفي علف هاي سبز و بلند روييد، اما زميني كه آن جانور را روي آن سوزانده بودنـد  

  .و عريان باقي ماند ههميشه سيا

ري آهسته و غمگين در كنار حامالن پيكر شاه گام برمي داشت و ديگر اعتنـايي بـه نبـرد    ماكنون 

بـاراني  . ست و بالش انگار از سـرما مـي لرزيـد   خسته بود و تمام تنش درد مي كرد، و د. نداشت

گريست و حريق  سنگين از دريا سررسيد، و به نظر مي رسيد كه همه چيز براي تئودن و ائورين مي

  . داخل شهر را با اشكي غم بار خاموش مي كرد

ايمراهيـل، اميـر دول   . را ديد كه نزديك مي شـد  رمري به زودي از ميان مه، طاليه ي سپاه گوندو

  .مروت سواره پيش آمد و در برابر آنان عنان كشيدآ

  »اين چيست كه بردوش مي بريد مردان روهان؟«: بانگ زد

اوست با : اما شاه ائومر مشغول تاخت و تاز در نبرد است. او مرده است. تئودن شاه«: پاسخ دادند

  ».جغه ي سفيد در باد

و : ي شـگرف او، كنـارل تـابوت زانـو زد     آنگاه امير از اسب به زير آمد و به احترام شاه و حمله

بي ترديـد بـانويي   «: گفت. و هنگام برخاستن نگاهي به ائووين افكند و شگفت زده ماند. گريست

  »است كه اينجا مي بينم؛ حتي زنان روهيريم ها هم در اين هنگامه ي نياز به جنگ آمده اند؟

هر ائومر؛ و مـا از آمـدن او تـا بـه ايـن      اين بانو ائووين است، خوا. تنها يك تن! نه«: پاسخ دادند

  ».سف بار استأساعت باخبر نبوديم و براي ما بسيار ت

ي او رنگ پريده و سرد مي نمود، همچنان كه خم شده  آنگاه امير با ديدن زيبايي او، اگر چه چهره

هـيچ  ! نمردان روها«: فرياد زد. بود تا از نزديك نگاهي به او بياندازد، دست ائووين را لمس كرد

طبيبي در ميان شما نيست؟ او مصدوم است، شايد مصدوم تا سر حد مرگ، اما به گمان من نمـرده  
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ان سرد ائووين گرفت، و اينك بخار بو زره ساعد پوش درخشان و صيقلي خود را مقابل ل ».است

  .رقيقي روي ساعدپوش نشست كه به سختي ديده مي شد

اما خود . ي شهر كرد تا كمك بياورد و سواري را چابك روانه ».اكنون نياز به شتاب هست«: گفت

او در مقابل كشته ي جنگ تعظيمي بلند باال كرد و آنان را وداع گفت و بر اسب سـوار شـد و بـه    

  .سوي ميدان نبرد راند

نور شدت گرفته بود؛ و صداي گوشخراش سالح، به همراه فريـاد   له و اكنون نبرد در دشت هاي په

نفير شاخ ها بلنـد بـود و شـيپورها بـا صـداي      . شيهه اسبان گوش فلك را كر مي كرد سربازان و

پاي ديوارهـاي جنـوبي   . آزاردهنده مي نواختند و موماكيل هاي جنگي برانگيخته نعره مي كشيدند

بر سپاه مورگول حمله مي آورد، سپاهي كه هنوز پرشمار در آنجا متمركـز   رشهر پياده نظام گوندو

، كليددار 2بلندقامت هورينِ: ا سواران براي ياري رساندن به ائومر به سوي شرق راندندام. شده بود

و فرمانرواي لوسارناخ، و هيرلوين اهل تپه هاي سرسبز، و امير ايمراهيل زيبا با شهسـوارانش كـه   

  .يكسره گرد او را گرفته بودند

گردانده بـود، و هيجـان موجـب    كمك آنان چندان زود به روهيريم ها نرسيد؛ بخت از ائومر روي 

امان او به هنگام يورش، صف مقدم سپاه دشمن را در هم  خشم بي. شده بود كه در دام گرفتار شود

سواران آنان را در هـم  ااز ميان صفوف جنوبي ها گذشته و  پيكان عظيم سواران او كامالً. شكست

اكيل ها پيش مـي آمدنـد، اسـب هـا     اما هرگاه موم. ه نظام را به نابودي كشانده بوددشكسته و پيا

حاضر به رفتن نمي شدند، بلكه پا پس مي كشيدند و تغيير جهت مي دادند؛ هيوالهاي ديوپيكر بي 

اعي ايستاده بودند و هارادريم ها گرد آنها صف هاي خـود را از نـو   فهماورد همچون برج هاي د
                                                            

٢ Hurin the Tall 
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حيـث شـمار سـه بـار كمتـر از      اگر هنگام شروع حمله، عده ي روهيرم ها از . سازمان مي دادند

ازگيليـات وارد   از هارادريم ها بود، طولي نكشيد كه وضع بدتر شد؛ چـه، سـيل نيروهـاي جديـد    

. آنها براي غارت شهر و انهدام گوندرو بسيج شده و در انتظار پيغام فرمانده خود بودند. ميدان شد

شـتاب آنـان را وارد صـحنه ي     نايب گوندرو بـا  3او اكنون به ديار عدم شتافته بود؛ اما گوتموگ

 خاند و جنوبي هاي سرخ پوش و از هـاراد  4كارزار كرد؛ شرقي هاي تبر به دست و وارياگ هاي

برخـي اكنـون از پـي    . دور، مردان سياه پوستي شبيه نيم ترول ها با چشمان سـفيد و زبـان قرمـز   

را دور نگه دارند  روندوگروهيريم ها مي شتافتند و برخي جانب غرب را گرفته بودند تا نيروهاي 

  .و مانع از پيوستن شان با روهان شوند

گرداند و اميد به ترديـد بـدل    روي مي روندوگدر اين اثنا كه بخت در نبرد اندك اندك اينچنين از 

مي گشت، فريادي از نو در شهر بلند شد، و در آن هنگام صبح به نيمه رسيده بود و باد تندي مـي  

در هواي آفتـابي ديـده بانـان    . ل را پيش گرفته بود و خورشيد مي درخشيدوزيد و باران راه شما

روي باروها در دوردست منظره ي هول انگيز ديگري ديدنـد، و آخـرين اميـد از دل هـا رخـت      

  .بربست

چه، جريان آندوين از خم هارلوند به بعد، به نحوي بود كه مردان شهر چندين فرسنگ از مسير آن 

و با نگاه كردن از آنجـا  . تيزبين مي توانستند نزديك شدن كشتي ها را ببينند درا مي ديدند، و افرا

فرياد نوميدي سر دادند؛ چرا كه ناوگاني به رنگ سياه در پـس زمينـه ي رودخانـه ي درخشـان     

ناوهاي جنگي و كشتي هـاي آبخـور بـزرگ و پاروهـاي بسـيار و      : ديدند كه با باد پيش مي آمد

                                                            
٣ Gothmog  
٤ Variags 
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  .نسيم متورم شده بودند بادبان هاي سياه كه در

! دزدان دريـايي مـي آينـد   ! بنگريد! دزدان دريايي امبار! دزدان دريايي اومبار«: مردان فرياد زدند

دزدان دريـايي بـر سـرمان    . نين از دست رفته است به فاالس تصرف شده است، و اتير و له پس بل

  ».ي تقدير است اين آخرين ضربه! اند نازل شده

و از آنجا كه كسي در شهر براي فرماندهي باقي نمانده بود، برخي بي دستور به سوي نـاقوس هـا   

بانگ . دويدند و زنگ هاي هشدار را به صدا درآوردند؛ و برخي با شيپور آهنگ عقب نشيني زدند

 پيش از اين كه يكسره درهم بكشنيد! برگرديد به طرف ديوارها، برگرديد به طرف ديوارها«: زدند

  .اما بادي كه كشتي ها را به سرعت پيش مي راند، هياهوي آنان را با خود برد »!برگرديد به شهر

آنان خود مـي توانسـتند بـه خـوبي     . روهيريم ها در حقيقت هيچ نيازي به خبر يا هشدار نداشتند

يـل  چه، فاصله ي ائومر از هارلوند چيزي در حدود يك مايل بـود و خ . بادبان هاي سياه را ببيند

پيشين، ميان او و بندرگاه قرار گرفته بود، و در همان حال خصم جديد از پشت سر  عظيم دشمنانِ

اينك ائومر نگاهي بـه طـرف رودخانـه    . او را دور مي زد و راه پيوستن او را به امير قطع مي كرد

ن مـودور  اما سـپاها . انداخت و اميد در دلش فرو مرد، و بادي را كه تقديس كرده بود، نفرين گفت

  .تشجيع شدند، و شور و خشمي از نو دل هاشان را آكند و نعره زنان به حمله پرداختند

دستور داد شاخ ها را بـه  . ائومر اينك خلق و خويي جدي داشت و ذهنش دوباره روشن شده بود

ي مرداني كه امكان آمدن به آن سو را داشتند، زير درفشش سازمان بگيرنـد؛   صدا درآورند تا همه

يرا تصميم گرفته بود كه دست آخر ديوار دفاعي بزرگي درست كند و آنجـا بايسـتد و پيـاده تـا     ز

نور كاري كند برازنده ي سرودها، اگر چه هيچ آدمـي در   له آخرين نفر بجنگد، و در ميدان هاي په

پس به سـوي تپـه ي   . آخرين پادشاه سرزمين چابك سواران را به ياد بسپارد كه غرب باقي نماند

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

رسبز كوچكي راند و درفش خود را در آنجا مستقر كرد، و اسب سفيد با چـين و شـكن در بـاد    س

  .اختن كردتشروع به 

  از ميان ترديد، از دل تاريكي تا دميدن صبح،
  .در آفتاب سرودخوان آمدم، تيغ از نيام بركشيده

  :تا اميد باقي بود اسب راندم، تا هنگامي كه دل ها شكستند
  !م مي رانم، براي تباهي و فرا رسيدن شبي سرخاكنون از روي خش

اين بندها را خواند و در عين حال آنها را خندان بر زبان آورد چه، بار ديگر شور نبرد در او سـر  

و . فرمـانرواي مردمـي مخـوف   : برداشته بود؛ و هنوز هيچ آسيبي نديده بود، و جوان بود، شاه بود

نگاهي به كشتي هـاي سـياه انـداخت و شمشـيرش را      كه در نوميدي مي خنديد، بار ديگر! اينك

  .مبارزه جويانه باال برد

و سپس تحير و شادماني عظيمي بر او چيره شد؛ و شمشيرش را در برابر آفتـاب بـاال انـداخت و    

ي چشـم هـا نگـاه او را تعقيـب      و همه. همچنان كه آن را مي گرفت شروع به سرود خواندن كرد

كشتي كه پيشاپيش مي آمد، پرچمي ظاهر شد، و همچنان كه كشتي بـه   بر فراز آن! كردند، و بنگر

روي پرچم، درخت سفيدي به گـل نشسـته بـود، و ايـن     . بندر پيچيد، باد آن را به اهتزاز درآورد

بود؛ اما هفت ستاره گردبرگرد درخت و تاجي رفيع بر فراز آن ديده مـي شـد كـه     رعالمت گوندو

و . فرمانروايي در طول ساليان بي شمار آن را به كار نگرفتـه بـود   نماد النديل بود، نمادي كه هيچ

ستاره ها در آفتاب شعله مي كشيدند، چه، آرون دختر الروند آنها را از جواهر ساخته بود؛ و تـاج  

  .در روشنايي صبح مي درخشيد، چرا كه جنس آن از ميتريل و طال بود

رث ايزيلدور، سوار بـر بـاد دريـا از جـاده هـاي      وا ساالر، اله بدين ترتيب آراگورن پسر آراتورن،
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خنده و برق شمشير بود، و شادي و  لرسيد؛ شادماني روهيريم ها سي رمردگان به پادشاهي گوندو

د و در نظـر  دور دچار سـردرگمي شـدن  راما سپاهيان مو. حيرت شهر، نواي شيپور و طنين ناقوس

هاي  رسيد؛ وقتي فهميدند كه جهت موج مي شدن كشتي ها از دشمن معجزه اي عظيم به نظررآنها پ

آنهاست و هالكت شان نزديك است، وحشتي تلـخ برايشـان مسـتولي     تقدير عوض شده و برضد

  .گشت

آدم هـاي تـرول   : شهسواران دول آمروت به سوي شرق راندند و دشمن را از برابر خود تاراندنـد 

ائومر شـتابان بـه سـوي جنـوب گـام       .گونه و وارياگ ها و اورك ها را كه از آفتاب متنفر بودند

چـه، مـردان از   . برداشت و افراد دشمن از برابر وي گريختند و ميان پتك و سندان به دام افتادنـد 

. روي كشتي به باراندازهاي هارلوند مي جستند و مثل توفان، بي وقفه به شمال هجوم مـي بردنـد  

مي برد، و هالباراد درفش در دست، و  آنجا لگوالس ديده مي شد، و نيز گيملي كه تبرش را به كار

االدان و الروهير با ستاره اي بر جبين، و دونه داين قوي پنجه، تكاوران شمال كه مردم بسيار دلير 

اما پيشاپيش همه آراگـورن بـود بـا    . نين و المه دون و تيول هاي جنوب را رهبري مي كردند به له

نارسيل كه آن را همچون پيش مرگبار سـاخته   ي غرب، آندوريل، همچون آتشي نوافروخته، شعله

  .بين اش ستاره ي النديل مي درخشيدجبودند؛ و بر 

و سرانجام چنين بود كه ائومر و آراگورن در ميدان كارزار به هم برخوردند، و به شمشيرهاي خود 

  .تكيه كردند و نگاهي به هم انداختند و شاد بودند

. ، هر چند كه تمام سپاهيان مودور ميان ما قـرار داشـتند  پس باز به هم برخورديم«: آراگورن گفت

  »در شاخ آواز چنين به تو وعده ندادم؛

چنين وعده كردي، اما اميد بسا كه آدمي را مي فريبد، و من در آن هنگام نمي دانستم «: ائومر گفت
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هـيچ  باري بسيار متبرك است كمكي كه در انتظارش نيسـتي، و ديـدار   . كه تو مردي مال انديشي

: دست در دست هم انداختند و ائومر ادامه داد ».دوستي مسرت بخش تر از اين نمي توانست باشد

لطمه ها و مصيبت هـاي بسـيار   . اما دوست عزيز تو زياد هم زود نرسيدي. و نيز هنگام تراز اين«

  ».ديده ايم

و در  ».بسـتانيم پس بگذار پيش از آن كه از آنها سخن بگويم، انتقام خـويش را  «: آراگورن گفت

  .كنار هم سواره به ميدان نبرد بازگشتند

كازاري سخت و كاري طوالني در پيش داشتند؛ چه، جنوبي ها مردماني جسـور و مخـوف و بـه    

و . هنگام نوميدي درنده خو بودند؛ و مردمان شرق زورمند و جنگ آزموده، و امان نمي خواسـتند 

سوخته، برفـراز   مين هاي مزروعي و خانه هاي دهقانيِچنين بود كه هنوز اينجا و آنجا، در كنار ز

تل ها و پشته ها، زير ديوار يا بر روي دشت گرد هـم مـي آمدنـد و صـف مـي آراسـتند و مـي        

  .جنگيدند تا آن كه روز سپري شد

سپس خورشيد در پس ميندولوين فرو رفت و تابش بي نظير آن آسمان را يكسره آكند، چندان كه 

نـور در   له و گويي رنگ خون گرفت؛ آتش بر رودخانه پرتو انداخت، علف زار پهتپه ها و كوه ها ت

پايـان گرفتـه، و    رو در آن ساعت، نبرد عظيم دشـت گونـدو  . آستانه ي شب به رنگ سرخ درآمد

همـه بـه قتـل    . ي راماس زنده برجاي نمانده بـود  ي حلقه حتي يك تن از دشمنان نيز در محدوده

سوي مرگ يا به سوي غرق شدن در كف هاي سرخ رنگ رودخانه مي رسيدند، جز كساني كه به 

معدود كساني پايشان به مورگول يا مودور رسيد؛ و به سرزمين هارادريم ها فقـط قصـه   . گريختند

  .ي خشم و دهشت گوندور شايعه: هايي از سرزمين هاي دور

آراگورن و ائومر و ايمراهيل سواره به سوي دروازه هاي شهر بازگشتند، و اينك در وراي شـادي  
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اين سه هيچ آسيبي نديده بودند، چـه، بخـت و اقبـال    . يا اندوه، خستگي بر ايشان چيره گشته بود

شان چنين بود، و مهارت و زور بازوشان، و به هنگام خشم كمتر كسـي را يـاري آن بـود كـه در     

اما بسياري ديگر مجروح يا معلول يا مـرده بـر   . برشان ايستادگي كند، يا با ايشان رودررو شودبرا

تبرها تن فورلونگ را هنگامي كه تنها و بي اسب كارزار مي كرد، شكافته . روي دشت افتاده بودند

بود؛ و دويلين اهل مورتوند و برادرش، هر دو هنگام يـورش بـه سـوي موماكيـل هـا و هـدايت       

نداران براي هدف گرفتن چشمان آن جانوران هيوال صفت از نزديـك، در زيـر پـا جـان داده     كما

، و نه هالبـاراد،  5نه هيرولوين زيباروي به پينات گلين بازگشت، نه گريم بولد به گريم اسليد. بودند

يا به خاك افتادگان كم نبودند، سرشناس يا ناشناس، فرمانده . تكاور قوي پنجه به سرزمين شمالي

پس مـدت هـاي   . سرباز؛ چه، نبردي عظيم بود و روايت كامل آن را هيچ قصه اي باز نگفته است

  :مديد پس از آن خنياگري در روهان پشته هاي ماندبورگ را در ترانه اش چنين سرود

  از طنين شاخ ها در ميان تپه ها شنيديم، 
  .برق شمشيرها در پادشاهي جنوبي
  مين سنگي شدند،توسن ها به تاخت روانه ي سرز

  .شعله ي جنگ برافروخت. به سان باد سحرگاهي
  آنجا تئودن از پاي درآمد، در اوج اقتدار،

  مرغزارهاي سبز و هرگز به تاالرهاي زرين و
  در دشت هاي شمالي بازنگشت،

  هاردينگ و گوت لف. فرمانرواي واال مقام سپاه
                                                            

٥ Grimslate  
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  دون هره و دوروين، گريم بولد دالور،
  هروبرند، هورن و فاسترد،هيرفارا و 

  :جنگيدند و در سرزميني دوردست به خاك افتادند
  خاك آرميدند زيردر پشته هاي ماندبورگ 

  .ربا هم رزمان خويش، بلند پايگان گوندو
  هيرلوين زيباروي به تپه هاي ساحلي

  و فورلونگ پير به دره هاي پرگل
  قامت،هيچ گاه پيروزمندانه بازنگشتند؛ كمانداران بلند 

  دروفين و دويلين، آب هاي تاريك سرزمين خويش
  .درياچه هاي مورتوند را در زير سايه هاي كوهستان بازنديدند

  مرگ، سحرگاه و در پايان روز
  اينك ديرزماني است كه خفته اند. مهتر و كهتر را در ربود

  .در زير سبزه هاي گوندرو، بر ساحل رودخانه بزرگ
  ار، با برقي نقره فام،نخست به سان اشك هاي غم ب

  :و سپس به رنگ سرخ غلتيد آب خروشان
  كف ها با تابش غروب رنگ خون گرفت؛

  همچنان كه كوه هاي آتش پيغام رسان در شامگاه مي سوخت؛
  .ژاله ي سرخ راماس اخور را فرو پوشيد
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  7فصل 
  تور تل هيزم مرده سوزان دنه

  

  

اما . حركت بر اسب نشسته بود نشست، گندالف هنوز بيي تاريك از برابر دروازه عقب  وقتي سايه

پين گويي كه باري عظيم را از روي دوشش برداشته باشند، از جـا برخاسـت؛ و ايسـتاد و بـه      پي

و سال هاي سـال  . صداي شاخ ها گوش داد و به خيال او انگار دلش از شادي مي خواست بتركد

 .ورها بشنود و اشك از چشمش سرازير نشودپس از آن هيچ وقت نمي شد كه نفير شاخي را از د

در آن لحظه گندالف تكاني به . موريت خودش را به خاطر آورد و جلو دويدأولي حال يك باره م

  .و درصد اين بود كه از دروازه بيرون بزند. خود داد و با شدوفكس حرف زد

  .و شدوفكس مكثي كرد »!گندالف، گندالف«: پين فرياد زد پي

ي سياه و نقـره اي   تو اينجا چه كار مي كني؟ قانون شهر اين نيست كساني كه جامه«: گندالف گفت

  »ي رفتن بدهد؟ اند توي ارگ بمانند، مگر زماني كه فرمانرواشان اجازه پوشيده

يك اتفـاق وحشـتناك   . فرمانروا مرخصم كرد ولي من مي ترسم. اجازه اش را داده«: پين گفت پي

مي ترسم خودش را بكشد و همين . فرمانروا عقل اش را از دست داده فكر مي كنم. آن باال افتاده

  »نمي تواني كاري بكني؟. طور فارامير را
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ي نبرد را روي دشـت هـا    گندالف از الي دروازه بيرون را نگاه كرد، و از هم اكنون صداي فزاينده

و هنـوز بـال بـر     هاست بايد بروم و سوار سياه همين نزديكي«: گفت. مشت اش را گره كرد. شنيد

  ».وقت ندارم. شود سرمان نازل مي

او نمرده، امـا اگـر كسـي جلـو آنهـا را نگيـرد، زنـده زنـده مـي          ! ولي فارامير«: پين فرياد زد پي

  ».سوزانندش

  »!زنده زنده بسوزاندش؟ داستان چست؟ زود باش بگو«: گندالف گفت

گويد كه همه بايد بسوزنند  ش برده و ميدوتور رفته به مقابر و فارامير را هم با خ دنه«: پين گفت پي

خواهد منتظر بشود، و دست به كار شده اند كه هيزم تل كنند تا او و همين طور هم فـارامير   و نمي

من هم قضيه را بـه برگونـد   . آدم هايش را فرستاده كه چوب و روغن بياورند. را رويش بسوزانند

به هر حال . نوبت نگهباني او است: را ترك كنداش  ت نكند محل نگهبانيأگفتم، ولي مي ترسم جر

پين داستان خودش را بيرون ريخـت و بـا دراز    به اين ترتيب پي »چه كاري از دستش برمي آيد؟

  »نمي تواني فارامير را نجات بدهي؟«. كردن دست هاي لرزانش زانوي گندالف را لمس كرد

چاره چيست، چون . يگران كشته شوندشايد بتوانم؛ ولي در اين صورت مي ترسم د«: گندالف گفت

دشـمن آن قـدر   . از اين قضيه بوي شـر و انـدوه مـي آيـد    . كس ديگري نيست كه به دادش برسد

چون اين اراده ي اوست كـه بـه كـار    : نيرومند است كه حتي در دل پايگاه ها، به ما ضربه مي زند

  ».افتاده

پـين را برداشـت و جلـوي خـود      پس وقتي تصميم اش را گرفت به سرعت وارد عمل شد؛ و پـي 

تق و تق از خيابان هاي شـيب دار مينـاس   . گذاشت و چيزي به شدوفكس گفت و او را برگرداند

مـردان در همـه جـا    . ريت باال رفتند، و در اين اثنا هياهوي جنگ در پس پشـت اوج گرفـت   تي
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: رياد مي زدندنوميدي و وحشت را كنار مي گذاشتند و دست به سالح مي بردند و خطاب به هم ف

فرماندهان بانگ برمي داشتند و گردان ها بسيج مي شدند؛ بسـياري از هـم    »!روهان آمده است«

  .رفتند اكنون به سوي دروازه پيش مي

رويـد   اينك كجا مـي «: در راه به امير ايمراهيل برخوردند و او با صداي بلند خطاب به آنها گفت

بايد تمام افرادي را كه يافت مي ! هستند ردشت هاي گوندوميتراندير؟ روهيريم ها مشغول نبرد در 

  ».شوند يك جا جمع كنيم

بـه  . شتاب كن. ي كه نيرو هم كم مي آوريننه تنها به تك تك افراد نياز پيدا مي ك«: گندالف گفت

تـوان   تور دارم كه معطل نمـي  اما ماموريتي در ارتباط با فرمانروا دنه. محض اين كه بتوانم مي آيم

  »!فرماندهي را در غياب فرمانروا بر عهده بگير. اشتگذ

روي به راه نهادند و همچنان كه باال مي رفتند و به ارگ نزديك مي شدند، وزش باد را بـر چهـره   

ي خود احساس كردند و پرتو صبح را در دوردست ديدنـد، پرتـويي كـه در آسـمان جنـوب بـر       

ـ . روشنايي آن مي افزود ن كـه مبـادا ديـر كننـد و اتفاقـات شـومي در       اما اين موضوع از ترس اي

  .انتظارشان باشد، اميد اندكي به همراه مي آورد

  ».تاريكي دارد برطرف مي شود، اما هنوز سخت روي شهر را گرفته«: گندالف گفت

پـس برگونـد رفتـه    «: پين اميدوارانه تـر گفـت   پي. در دروازه ي ارگ به هيچ نگهباني برنخوردند

در چارتاق باز بود، و . ده اي را كه به در بسته منتهي مي شد، در پيش گرفتدپيچيدند و جا ».است

  .او را كشته و كليه هايش را برده بودند. دربان دراز به دراز مقابل آن افتاده بود

جنـگ دوسـت بـا دوسـت؛     : او عاشق چنين افعالي اسـت ! كار دشمن را مي بيني«: گندالف گفت

از اسب فرود آمـد و شـدوفكس فرمـود كـه بـه       ».نفاق شدهوفاداري در سردرگمي دل ها دچار 
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دوست عزيز، تو و من بايد خيلي وقت پيش در ميدان مـي تـاختيم،   « :گفت. اصطبل خود بازگردد

  »!ولي هر وقت صدايت زدم به سرعت بيا. خير من مي شودأاما امور ديگري موجب ت

شنايي هر دم افزون تـر مـي شـد و    رو. ي پيچان پرشيب را در پيش گرفتند از در گذشتند و جاده

ستون هاي بلند و پيكره هاي حجاري شده ي كنار راه همچون ارواح خاكسـتري آهسـته آهسـته    

  .پشت سر مي ماند

چنـين  : ت شكست، و صداي فريـاد و چكاچـاك شمشـيرها را از آن پـايين شـنيدند     وناگهان سك

سـرانجام بـه رات ديـنن    . بـود صداهايي از زمان بنا شدن شهر در آن اماكن مقدس شـنيده نشـده   

رسيدند و به سوي تاالر كارگزاران شتافتند كه در گرگ و ميش، در زير سقف گنبدي اش با هيبت 

  .نمودار بود

: جلـوي در شـتافت   سنگيِ و به سوي پلكانِ »!دست بازداريد! دست بازداريد«: گندالف فرياد زد

  »!دست از اين ديوانگي بازداريد«

شمشير و مشعل به دست آنجا ايستاده بودند؛ اما روي بـاالترين پلـه در زيـر    تور  چه، خادمان دنه

ي سياه و نقره اي نگهبانان، تك و تنها ايستاده و راه در را بر ايشان  هشتي، برگوند ملبس به جامه

دو تن از ايشان هم اكنون به ضرب شمشير او افتاده بودند و با خون خود حـريم را مـي   . بسته بود

  .يگران نفرينش مي گفتند و او را ياغي و خائن به ارباب مي خواندندآلودند؛ د

تور را شـنيدند   پين پيش مي دويدند، از داخل تاالر مردگان صداي دنه در اين اثنا كه گندالف و پي

يـا  ! اين خيانت پيشه را برايم بكشـيد ! مطابق فرمانم عمل كنيد! بشتابيد، بشتابيد« :كه فرياد مي زد

دري كه برگوند با دست چپ خـويش بسـته نگـاه داشـته بـود       »دست به كار شوم؟ من خود بايد

 همچون ناگهان به زور باز شد، و آنجا در پشت سر او، فرمانرواي شهر بلند و مخوف ايستاد؛ برقي
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  .ي آتش در چشمش زبانه مي كشيد و شمشيري آخته در دست داشت شعله

سـر راه او بـه كنـاري افتادنـد و چشـمان خـود را        زاما گندالف از پله ها باال جست و سربازان ا

پوشاندند؛ چه، ورود او همانند ورود نوري سفيد به مكاني تاريك بود، و با خشـمي بسـيار از راه   

دستش را بلند كرد و به ضرب آن شمشير از مشت دنه تور بيرون پريد و پشت سـر او  . رسيده بود

  .حيرت زده از برابر گندالف عقب نشستتور  االر به زمين افتاد؛ و دنهتدر تاريكي 

و پيكار . سرورم؟ تاالرهاي مردگان جاي آدم هاي زنده نيست. اين چه كاري است«: ساحر گفت

مقابل دروازه براي ما بس نيست كه سربازان در اين اماكن مقدس باهم مصاف مي دهند؟ نكند پاي 

  »دشمن به رات دينن هم باز شده؟

ش هـاي تـو باشـد؟    سام فرمانرواي گوندور موظف است پاسخگوي پراز چه هنگ«: دنه تور گفت

  »مگر من حق فرمان دادن به خادمان خود را ندارم؟

اما وقتي فرامين تو بوي ديوانگي و پليدي مي دهد، ممكن است ديگران بـا  . داري«: گندالف گفت

  »پسرت فارامير كجاست؟. و از در مخالفت درآيندتاراده ي 

آتـش در جسـم او   . ن آرامگاه خفته است و مي سوزد؛ از هم اكنون مي سـوزد درو«: تور گفت دنه

همه چيـز  . غرب شكست خورده است. اما طولي نخواهد كشيد همه چيز خواهد سوخت. كرده اند

خاكستر و دود كه باد آن را خواهـد  ! خاكستر. طعمه ي آتش خواهد شد و كار يكسره خواهد شد

  ».پراكند

تور از هم اكنـون مرتكـب    جنوني كه بر او چيره گشته بود، از بيم آن كه دنهآنگاه گندالف با ديدن 

تور  نهدپين راه خود را به زور گشود و در همان حال  پيشاپيش برگوند و پي باشدكاري شوم شده 

اما آنجا فرامير را آرميده بر روي صـفه در  . ا آن كه در كنار صفه داخل مقبره ايستادتنشست  سپ
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هيزم در زير صفه و نيز گرداگرد آن تا ارتفاعي زياد تـوده شـده بـود و    . دش يافتندروياي تب آلو

همه از جمله جامه هاي فارامير و محلفه ها، يكسره آغشته به روغن بود؛ اما هنـوز هيمـه هـا را    

وان خود را كه در اندرونش پنهان بود، آشكار كرد، آن توانايي كه تآنگاه گندالف . آتش نزده بودند

بر روي هيمـه هـا جسـت و    . او در زير رداي خاكستري اش پنهان گشته بود قدرت فروغِ انِبه س

ولـي تـا چنـين كـرد     . مرد بيمار را به آساني برداشت و دوباره پايين پريد و او را به سوي در برد

  .فارامير ناله سر داد و پدرش را صدا زد

تور مانند كسي كه از حالت خلسه بيرون آيد تكاني به خود داد و آتش چشمانش فـرو مـرد و    دنه

  ».مرا صدا مي زند! پسرم را از من جدا مكنيد«: گريست؛  گفت

تو را صدا مي زند، اما با وجود اين نمي تواني نزد او يايي، چه، او بايد در آسـتانه  «: گندالف گفت

در صورتي كه وظيفه ي تو شـركت در جنگـي   . ا كه آن را نيابدفا باشد، و اي بسشي مرگ طالب 

خودت بـر ايـن امـر     دلِ. است كه شهر تو درگير آن است، جايي كه شايد مرگ در انتظارت باشد

  ».گواه است

چرا بايد در آرزوي ايـن باشـيم كـه    . جنگ بيهوده است. او ديگر بيدار نخواهد شد«: تور گفت دنه

  »د؟ چرا نبايد در كنار هم به استقبال مرگ برويم؟زندگاني ما طوالني تر شو

اين اختيار را به تو نداده اند كه ساعت مرگ خـود را تعيـين    ركارگزار گوندو«: گندالف پاسخ داد

ي نيروي تاريكي چنين مـي كردنـد و از روي غـرور و     تنها پادشاهان كافركيش تحت سطله. كني

مرگ خود، بسـتگان خـويش را بـه هالكـت مـي      نوميدي خود را مي كشتند و براي راحت كردن 

و او را روي . سپس از آستانه ي درگذشت و فارامير را از تـاالر مرگبـار بيـرون آورد    ».رساندند

تـور   دنه. ورده بودند، و اكنون در هشتي قرار داشتآهمان تابوتي قرار داد كه وي را با آن به آنجا 
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و او لحظه اي، در آن اثنـا  . هره ي پسرش نگريستاز پي او آمد و لرزان ايستاد و با حسرت به چ

  .كه همه ساكت و بي حركت بودند و رنج فرمانروا را مي نگريستند، مردد ماند

  ».هنوز كارهاي بسياري هست كه از دست تو ساخته است. ما در تنگناييم! بيا«: گندالف گفت

، و بـه سـرعت بـه سـوي صـفه      بلند و مغرور ايسـتاد  بار ديگر. آنگاه دنه تور به يك باره خنديد

سپس بـه  . بازگشت و از روي آن بالشي را برداشت، بالش كه سرش پيش تر روي آن آرميده بود

آستانه ي در بازگشت و پوشش را كنار زد، و اينك در ميان دستانش پالن تيري قـرار داشـت؛ و   

تابي دروني شروع به  وقتي آن را باال گرفت، در نظر كساني كه به آن مي نگريستند، گفتي با تب و

ه صورت تكيده ي فرمانروا با پرتوي سرخ روشن شد، و چنين مي نمـود  كدرخشيدن كرد، چندان 

ه اين چهره را از سنگ خار تراشيده اند، چهره اي تيز با سـايه هـاي سـياه، اشـرافي، مغـرور و      ك

  .چشمانش درخشيد. دهشتناك

ن برج سفيد كور است؟ نه، ابلـه خاكسـتري   تو مي پنداشتي كه چشما! غرور و نوميدي«: بانگ زد

پـيش  ! چه، اميد تو جهالت توست، پس برو و در شـفا بكـوش  . من بيش از آنچه مي داني ديده ام

چند صباحي در ميدان نبردي كوچك ممكن است پيـروزي نصـيب ات    .چه نخوتي! برو و بجنگ

تـاكنون فقـط نخسـتين    . سـت يشود و اما در برابر قدرتي كه اكنون سر برمي آورد، از فتح خبري ن

و حتي اكنون اين باد . شرق يكسره به راه افتاده. انگشت دست او به سوي اين شهر دراز شده است

. اميدت كه تو را مي فريبد، ناوگاني را با بادبان هاي سياه در آندوين رو به بـاال پـيش مـي رانـد    

كه نمي خواهند بـرده   اينك هنگام رخت بربستن همه ي كساني است. غرب شكست خورده است

  ».باشند

  ».چنين اندرزهايي به راستي كه پيروزي دشمن را حتمي مي كند«: گندالف گفت
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كه بـه   تمن تو را نيك نمي شناسم ميتراندير؟ اميد تو اين اس! پس اميدوار باش«: دنه تور خنديد

. غرب اداره كنيرمانروايي كني، و از پس پرده، هر تاج و تختي را در شمال، جنوب يا فجاي من 

آيا خبر ندارم به هافلينگي كه اينجاست فرمـان داده  . من ضمير تو و سياست هاي تو را خوانده ام

اي سكوت اختيار كند؟ اين كه او را به اينجا آورده اي تا در خـود خلوتگـاه مـن بـه جاسوسـي      

! پس. ا دريافته اممشغول باشد؟ و با اين حال در گفتگوهايمان، نام و مقصود همه ي همراهان تو ر

تو مي خواهي با دست چپ مرا مدتي كوتاه به عنوان سپر در برابر مودور به كارگيري و با دسـت  

  .ش بكشييتكاور شمال را براي جانشيني من پ نراست اي

من كـارگزاري از خانـدان   ! اما حرف من با تو است گندالف ميتراندير، بازيچه دست تو نمي شوم«

حتي . ازه به دوران رسيده تنزل كنمتنيستم كه به مقام پيشكار خرفت فردي حاضر . آناريون هستم

در برابر چنين فردي . اگر ادعاي او بر من اثبات شود، حتي اگر تبار او به كسي جز ايزيلدور نرسد

سر فرود نخواهم آورد، در برابر آخرين بازمانده ي خانداني گسسته كه مدت هاست از فرمانروايي 

  ».شده اند و عظمت ساقط

  »پس اگر كارها بر وفق مراد تو بود چه شيوه اي را در پيش مي گرفتي؟«: گندالف پرسيد

ه در تمام طول زندگي ام در پيش گرفته بودم، و پدرانم پيش كهمان شيوه اي «: دنه تور پاسخ داد

هـادن  در صلح و آرامش فرمانرواي شـهر بـودن و وان  : از من به روزگار خود درپيش گرفته بودند

اما اگر تقدير اين را . ه پسري پس از خود، پسري كه سرور خود باشد، نه نوچه ي ساحرانبتخت 

نه زندگي محقر، نه عشقي دو نـيم شـده، نـه آبرويـي     : از من دريغ كند، پس هيچ چيز نمي خواهم

  ».كاستي گرفته

دهـد، عشـق يـا     به گمان من كارگزاري كه وفادارانه مسئوليت خود را تحويل مي«: گندالف گفت
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و دست كم نبايد فرصت را از كف پسرت بربايي، در حالي كه مـرگ او  . آبرويش نقصان نمي گيرد

  ».شبهه داردهنوز جاي شك و 

با شنيدن اين حرف چشمان دنه تور بار ديگر درخشيد و سـنگ را زيـر بغـل زد و دشـنه اش را     

رگونـد پـيش جسـت و خـود را در     اما ب. بيرون كشيد و شلنگ انداز به سوي تابوت حمله ور شد

  .برابر فارامير  قرار داد

تو پيش تر نيمي از عشق پسرم را ربـوده بـودي و اكنـون دل    ! پس چنين است«: تور فرياد زد دنه

. نيز ربوده اي، چنان كه آنان سرانجام پسرم را به تمامي از من خواهند دزديـد هاي شهسواران مرا 

اين كه خـود، فرجـام   : ي مرا نخواهيد داشت ت در برابر ارادهاما دست كم در اين مورد تاب مقاوم

  ».كار خويش را رقم بزنم

دو » !بياييد اگر همه يكسره بزدل و جبون نيستيد! به اين سو بياييد«: خطاب به خادمانش فرياد زد

 مشعلي را از چنگ يكي از خادمان بيرون كشيد و دوباره بـه . تن از خادمان از پله ها باال دويدند

قبل از آن كه گندالف بتواند مانع او شود، مشعل را ميان هيمه ها انداخت و هيمه . سوي تاالر دويد

  .ها بي درنگ گروگر غرش كنان شعله ور شدند

آنگاه دنه تور بر روي صفه جست و در حـالي كـه آتـش و دود احاطـه اش كـرده بـود، عصـاي        

و تكه هاي عصـا را  . آن را روي زانو شكستكارگزاريش را كه زير پاي او افتاده بود، برداشت و 

را با هر دو دست روي سينه پالن تير به درون آتش پرت كرد و خم شد و روي صفه دراز كشيد و 

و از آن پس هميشه مي گفتند كه اگر كسـي در آن سـنگ بنگـرد، اگـر چنانچـه      . اش نگاه داشت

نها دو دست سالخورده را مي بينـد  صاحب اراده اي قوي نباشد تا آن را متوجه هدفي ديگر كند، ت

  .كه در آتش خشك شده اند
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لحظـه اي متفكرانـه و سـاكت در    . گندالف اندوهگين و منزجر صورتش را برگرداند و در را بست

ي آتش را در درون تـاالر مـي    هشتي ايستاد، و در اين اثنا كساني كه بيرون بودند غرش آزمندانه

كشيد و سپس ديگر سخني نگفـت، و چشـم فانيـان ديگـر      و سپس دنه تور فريادي بلند. شنيدند

  .هرگز به او نيافتاد

رو به برگوند و خادمان فرمانروا  سپس» .تور فرزند اكتليون چنين در مي گذرد دنه«: گندالف گفت

گذرد روزگار گونـدوري كـه شـما مـي      و چنين درمي«. كرد كه مات و مبهوت آنجا ايستاده بودند

بد، اين روزگار به پايان رسيده است؛ كار من در اينجا به پايان رسيده؛ اما  شناختيد؛ خواه خوب يا

ن ي خصومت ها مابين شما كنار گذاشته شود، چه، اين خصومت ها تدبير دشـم  حال بگذاريد همه

شما در برابر وظايف متضـادي قـرار گرفتـه بوديـد كـه در آن دخـالتي       . ي او بود ي اراده و نتيجه

خادمان فرمانروا فكركنيد، اگر به سبب سرپيچي برگوند نبود، اطاعت كوركورانـه  اما شما . نداشتيد

  ».شما موجب مي گشت كه فارامير، فرمانده برج سفيد نيز اكنون سوخته باشد

و مـا فـارامير، كـاگزار    . دوستانتان را كه از پاي درآمده اند از اين مكان ناخوشايند بيرون ببريـد «

برد كه بتواند در آرامش بيارمد، و يا چنانچه تقدير اوست، در آرامش گوندور را به جايي خواهيم 

  ».بميرد

آنگاه گندالف و برگوند تابوت را برداشتند و او را به سوي شفاخانه هـا بردنـد و در همـان حـال     

اما خادمان فرمـانروا همچـون مردمـان بهـت زده در     . پين با سري آويخته از پشت سر مي آمد پي

ره ايستاده بودند؛ و به محض آن كه گندالف به انتهاي رات دينن رسـيد، صـدايي   تاالر مردگان خي

وقتي پس پشت را نگريستند، ديدند كه گنبـد تـاالر تـرك برداشـت و دود از آن     . مهيب برخاست

بيرون زد؛ و سپس با صداي رمبيدن و غرش سنگ بر روي لهيب آتش، فـرو ريخـت؛ امـا شـعله     
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آنگـاه  . ود، در ميان ويرانه ها مي رقصيد و به نوسـان در مـي آمـد   هايي كه هنوز فروكش نكرده ب

  .خادمان وحشت زده پا به فرار گذاشتند و از پي گندالف روان شدند

از ايـن عمـل   «: گفـت . سرانجام به در كارگزاران رسيدند و برگوند اندوهگين به كليددار نگريست

تولي شده بود و او گوش نمي داد و بـه  خود تا ابد پشيمان خواهم بود، اما جنون شتاب بر من مس

آنگاه كليدي را كه به زور از مرد به هالكت رسيده گرفتـه بـود، بيـرون    » .روي من تيغ كشيده بود

  ».كليد اكنون بايد تحويل فرمانروا فارامير بشود«: گفت. آورد و در را بست و آن را قفل كرد

هده دار امور اسـت، امـا از آنجـا كـه او در     در غياب فرمانروا، اميرِ دول آمروت ع«: گندالف گفت

اينجا حضور ندارد، من بايد كليد را مي گرفتم و به دستور من كليد را بـردار و در حفاظـت از آن   

  ».بكوش، تا شهر دوباره به نظم و نسق پيش بازگردد

پيش  اينك دوباره وارد حلقه هاي فوقاني شهر شدند و در روشنايي صبحگاه راه شفاخانه ها را در

گرفتند؛ و اينها عبارت از خانه هايي زيبا بودند و مختص پرستاري از كساني كه به طرزي وخـيم  

بيمار مي شدند، اما اكنون آنها را براي مراقبت از مجروحين جنگ يا افراد مشرف به مـرگ آمـاده   

ديـوار  ي ششـم و نزديـك    ي حلقـه  ي ارگ، در محدوده ها نرسيده به دروازه شفاخانه. كرده بودند

جنوبي قرار داشتند و گرداگرد آنجا را باغ و مرغزاري پوشيده از درخت احاطه كرده بود و جـاي  

ريـت   زه ماندن در ميناس تيمعدود زناني كه اجا. ديگري از اين دست در تمام شهر يافت نمي شد

كـارآزموده   را يافته بودند، در آنجا اقامت داشتند، چه، در امور شفا دادن، يا ياري كـردن طبيبـان  

  .بودند

اما به محض آن كه گندالف و همراهان او در حال حمل تابوت بـه در اصـلي خانـه هـا رسـيدند،      

فريادي مهيب را شنيدند كه از دشت مقابل دروازه بلند شد و به طرزي تيز و گوشخراش تا آسمان 
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اي بـي   فريادي چنان دهشت بار بـود كـه همـه لحظـه    . باال رفت و گذشت و در باد خاموش شد

حركت ايستادند، و با اين حال وقتي گذشت، چنان اميدوارانه روحيـه گرفتنـد كـه از هنگـام فـرا      

رسيدن تاريكي مشرق سابقه نداشت؛ و به نظرشان رسيد كه روشنايي وضـوح بيشـتري گرفـت و    

  .خورشيد از ميان پارگي ابرها تابش خود را آغاز كرد

پين فرمود كه فارامير را به شفاخانه هـا   به برگوند و پيي گندالف عبوس و افسرده بود و  اما چهره

برسانند، و خود از بارويي كه در آن نزديكي قرار داشت باال رفـت؛ و آنجـا هماننـد يـك پيكـره      

و با بصيرتي كه بـه او اهـدا   . ر نور آفتاب نودميده ايستاد و بيرون را نگريستسنگي سفيد در زي

قتي ائومر از صف مقدم كارزار بيرون رانـد و در كنـار كسـاني    شده بود تمام رخدادها را ديد؛ و و

ايستاد كه در ميدان به خاك افتاده بودند، آهي كشيد و دوباره شـنل اش را دور خـود پيچيـد و از    

و برگوند و پي پين وقتي از خانه ها بيرون آمدند، او را در حـالي كـه مقابـل در    . ديوار پايين آمد

  .يافتندايستاده بود به حال تفكر 

دوستان عزيز و «: گفت. سرانجام شروع به حرف زدن كرد. به او نگاه كردند، و او زماني ساكت بود

ي انـدوه فـراوان روي داده    وقايع مشهور و مايـه ! ي مردم اين شهر و سرزمين هاي غربي شما همه

مـا  اسـت، و ش بايد بگرييم يا شاد باشيم؟ در كمال ناباوري فرمانده دشمنان ما نابود شـده  . است

و . اما بي خسارات و لطمات جانگزاي نرفتـه اسـت  . طنين آخرين فرياد نوميدانه اش را شنيده ايد

پس دست دشمن ما تا بـدين حـد دراز   . توانستم مانع از وقوع آن شوم تور نبود، مي اگر جنون دنه

شـهر   قلب خـود  ي او توانسته است در اما اكنون در مي يابيم كه چگونه اراده! افسوس! بوده است

  .وارد شود

ن خود آنان، من از مدت ها پيش چند كارگزاران مي پنداشتند كه اين رازي است مكتوم در مياهر«
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. دانستم كه اينجا در برج سفيد، چنان كه در اورتانك، يكي از هفت سنگ محفوظ مانـده اسـت   مي

هـاي توانـايي خـود، نـه      دنه تور در روزگاري كه هنوز عقل او برجا بود، با آگاهي از محدوديت

امـا خـرد او رو بـه    . جسارت استفاده از آن را داشت و نه جرأت به مبارزه طلبيدن سـائورون را 

نقصان گذاشت؛ و به گمان من هنگامي كه خطر بيشتر قلمرو او را تهديد كرد، در سنگ نگريست و 

گتـر از آن بـود كـه    او بزر. حدس مي زنم از زمان عزيمت بورومير بارها چنين كرد: فريب خورد

ي قدرت شوم درآيد و كمابيش فقط چيزهايي را مي ديد كه آن قـدرت بـه او    ي اراده تحت سلطه

و خبري كه به دست مي آورد، بي شك غالبـاً در خـدمت فرمـانرواي    . ي ديدنش را مي داد  اجازه

تشديد ر دل او تاريكي بود؛ باري تصويري كه از قدرت عظيم موردور به او نشان دادند، ياس را د

  ».كرد تا آن كه عقل و شعورش زايل شد

و همچنان كه حرف مي زد، » !حاال چيزي را كه برايم اين قدر عجيب بود، مي فهمم«: پين گفت پي

فرمانروا اتاقي را كه فارامير آنجا خوابيـده بـود تـرك كـرد؛ و     «. با به ياد آوردن خاطراتش لرزيد

  ».خيالم رسيد كه عوض شده، پير و شكسته شدهوقتي كه برگشت براي اولين بار به 

درست در همان ساعتي كه فارامير را به برج آوردند، خيلي از ما نور عجيبي را در «: برگوند گفت

اما آن نور را پيش تر نيز ديده بوديم، و مدت ها در شهر شايع شـده بـود كـه    . اتاق فوقاني ديديم

  ».خود دست و پنجه نرم مي كندفرمانروا در ضميرش گاه و بي گاه با دشمن 

ريت  ي سائورون وارد ميناس تي چنين بود كه اراده. پس حدس من درست بود! افسوس«: گندالف

و هنوز مجبورم اينجا بمانم، چه به زودي مسـئوليت  . شد؛ و چنين است كه من اينجا معطل شده ام

  ».ارامير نمي شودرفت كه منحصر به مراقبت از فهاي ديگري بر عهده ام قرار خواهد گ

منظره اي در دشت ديدم كه برايم . اكنون بايد آن پايين به پيشواز كساني بروم كه از راه رسيده اند«

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

اما ! همراهم بيا پي پين. بسيار دلخراش بود و واقعه اي اندوه بارتر از اين ممكن است در راه باشد

ي  به گمانم اين وظيفـه . وقايع بگذاريتو برگوند، بايد به ارگ بازگردي و سرنگهبان را در جريان 

اوست كه تو را از نگهباني معاف كند؛ اما به او بگو كه اگر نظر مـرا مـي خواهـد، بايـد تـو را بـه       

تا  -شفاخانه ها بفرستد تا نگهباني و خدمت فرمانده ات را بكني، و وقتي بيدار شد، كنارش باشي 

  ».من به زودي باز مي گردم! نون برواك. يافتچه، او به دست تو از آتش نجات . تقدير چه باشد

و همچنان كه شـتابان  . پين به سوي شهر تحتاني پايين رفت با گفتن اين حرف برگشت و همراه پي

به راه خود مي رفتند، باد باراني خاكستري را آورد و آتش ها يكسـره خـاموش شـدند، و دودي    

  .عظيم در مقابل آنها باال رفت
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  8فصل 
  شفاخانه ها

  

  

ديـك مـي شـدند پـرده اي بـر      ريت نز يتي ويران ميناس  اشك و خستگي، همچنان كه به دروازه

ها و قتل و كشتاري كه آن دور و اطراف را يكسره پوشانده  او به ويرانه. پين كشيده بود چشمان پي

منجنيـق هـا و    آتش و دود و بوي تعفن فضا را آكنده بود؛ چه، بسياري از. بود، كمتر توجه داشت

ي  نيز اجساد كشته شدگان را سوزانده يا درون گودال هاي آتـش ريختـه بودنـد، و انبـوده الشـه     

ي جنوب، نيم سوخته يا با دست و پاي شكسته بر اثر پرتاب سـنگ يـا بـا     هيوالهاي عظيم الجثه

ار مدتي بـود  بارش رگب. چشم هايي كه تير تيراندازان دلير مورتوند بر آن نشسته بود، ديده مي شد

كه بند آمده بود، و خورشيد در آسمان مي درخشيد؛ اما دود غليظ نـيم سـوزها شـهر تحتـاني را     

  .يكسره در خود گرفته بود

از هم اكنون مردان تقالكنان مي كوشيدند تا راهي از ميان ضايعات نبرد بگشايند؛ و اكنون عـده اي  

ن را آرام بر روي بالش هاي نـرم خواباندنـد،   ائووي. با تخت هاي روان از دروازه بيرون مي آمدند

ي زربفت بزرگي پوشاندند، و مشعل به دست، گرداگرد او راه افتادند، و  اما پيكر شاه را را با پارچه

  .شعله هاي رنگ پريده در زير نور خورشيد در مقابل باد مي لرزيد
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اين دو را ديدند كاله از سر ي كساني كه  تئودن و ائووين بدين سان وارد شهر گوندور شدند و همه

ي سوخته گذشـتند و راه خـود را از    برگرفتند و تعظيم كردند؛ و آنان از ميان خاكستر و دود حلقه

در نظر مري اين صعود يك عمر طول كشيد، سـفري  . خيابان هاي سنگي به سوي باال ادامه دادند

حافظـه از بـه يـاد     ه و تار كـه بي معني در رويايي نفرت انگيز، رفتن و رفتن به سوي مقصدي تير

  .آوردن آن عاجز مي ماند

داشت؛ و با  روشنايي مشعل ها آهسته پيشاپيش او لرزيد و خاموش شد و او در تاريكي گام برمي

امـا  » .اينجا نقبي است كه يه يك مقبره منتهي مي شود؛ تا ابد آنجا خـواهيم مانـد  «: خود انديشيد

  .دناگهان صدايي زنده وارد روياي او ش

  »!شكر كه پيدايت كردم! به، مري«

روبـه روي هـم   ! پي پين آنجـا بـود  . نگاهش را باال آورد و مه از برابر ديدگانش اندكي كنار رفت

. داخل كوچه اي تنگ و باريك قرار داشتند، اما جز خودشان كـس ديگـري داخـل كوچـه نبـود     

  .چشمانش را ماليد

پايش سكندري خورد و روي پله درگـاهي  سپس » شاه كجاست؟ همين طور هم ائووين؟«: گفت

  .نشست و دوباره شروع به گريستن كرد

به خيالم همين طور سرپا خوابت بـرده و راه را عوضـي   . آنها رفته اند باال، به ارگ«: پين گفت پي

ي  مـري بيچـاره  . وقتي ديدم تو همراهشان نيستي، گندالف فرستادم تا دنبالـت بگـردم  . پيچيده اي

اما خيلي خسته اي، نمي خواهم با حرف زدن ! بينمت ين كه دوباره ميخوشحالم از اچقدر ! عزيزم

  »ولي بگو ببينم باليي كه سرت نيامده، مجروح كه نيستي؟. عذابت بدهم

ولي نمي توانم دست راستم را تكان بدهم، پي پين، يعني . نه، راستش نه، فكر نمي كنم«: مري گفت
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  ».رم مثل يك تكه چوب به كلي سوخت و از بين رفتو شمشي. از وقتي به او ضربه زدم

اي كاش مي . خوب، بهتر است تا مي تواني سريع همراهم بيايي«: گفت. پين نگران بود ي پي چهره

گذاشـتند كـه    اصالً نبايد مي. صالح نيست بيشتر از اين راه بروي. توانستم خودم بلندت كنم و ببرم

در چيزهاي هولناك توي شـهراتفاق افتـاده مـري، كـه يـك      اين ق. شان راه بروي؛ اما بايد ببخشي

  ».هابيت بيچاره از گرد جنگ رسيده را خيلي آسان ناديده مي گيرند

نـه،   –همين اآلن كه مرا ناديده گرفتند . هميشه از اقبال بد نيست كه ناديده بگيرندش«: مري گفت

رود، بـازويم يـخ    ارد سياهي ميدوباره چشمم د! پين كمكم كن، پي. نه، حرفش را نمي توانم بزنم

  ».كرده

  ».زياد دور نيست. قدم به قدم! حاال راه بيافت! پسر، مري، تكيه بده به من«: پين گفت پي

  »برايم مراسم تدفين برگزار مي كنيد؟«: مري گفت

و سعي كرد تا لحنش دلگرم كننده باشد، هر چند دلش زير » !راستش را بخواهي، نه«: پين گفت پي

  ».نه، داريم مي رويم به شفاخانه ها«. س و تأسف قرار داشتفشار تر

ي چهارم قرار داشت بيرون آمدند  از كوچه اي كه در ميان ساختمان هاي بلند و ديوار بيروني حلقه

قدم به قدم پـيش  . و دوباره مسير خيابان اصلي را در پيش گرفتند كه به طرف ارگ باال مي رفت

ب باشد تلوتلو مي خورد و زير لـب چيزهـايي مـي    سي كه در خوارفتند، در حالي كه مري مثل ك

  .گفت

نمـي تـوانم    هيچ كس نيست كمكم كند؟ نجا برسانمش،آهيچ وقت نمي توانم به « :پين فكر كرد پي

درست در اين اثنا در نهايت تعجب پسري را ديد كه دوان دوان از پشت سر  ».اينجا رهايش بكنم

  .رگيل پسر برگوند را شناختب پين، پي و وقتي گذشت، رسيد،
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و ايـن كـه    خوشحالم از اين كه دوباره مي بينمـت،  كجا داري مي روي؟ !برگيل هاي،آ« :فرياد زد

  »!هنوز زنده اي

  ».نمي توانم بايستم .بايد به دو فرماني را به طبيبان برسانم« :برگيل گفت

 هابيت بيمار همراه مـن اسـت،   ن باال هستند بگو كه يكآنهايي كه آولي به  !نايست« :پين گفت پي

اگـر ميترانـدير    .نجـا راه بـرود  آفكر نمي كنم بتواند تـا   .تهشاز نبرد برگ متوجهي كه، ،1ريانيك پِ

  .برگيل به دويدن ادامه داد ».از اين پيغام خوشحال مي شود نجاست،آ

پس گذاشت كـه مـري روي سـنگفرش خيابـان      ».بهتر است اينجا منتظر بشوم« :پين فكر كرد پي

و سپس خودش هم در كنـار   يد،آهسته فرود آ ن افتاده بود،آجايي كه تكه اي از نور خورشيد بر 

و دسـت   رام لمس كـرد، آتن و دست و پاي او را  .او نشست و سر مري را روي دامانش گذاشت

  .موددست راست مري هنگام تماس سرد مي ن .دوستش را در دست خود گرفت

روي مري خـم شـد و پيشـاني     .نها از راه رسيدآطولي نكشيد كه خود گندالف در جست و جوي 

او را بايـد بـا جـالل و    « :گفـت  .سپس او را با احتياط از روي زمين برداشت اش را نوازش كرد؛

چـون اگـر    خوب بهاي اعتمادي را كه به او داشتم پرداختـه اسـت؛   .وردندآافتخار به اين شهرمي 

ن وقت پليدي هاي اين آو  مديد؛آهيچ كدام از شما به اين سفر نمي  ند تسليم نظر من نمي شد،الرو

اين هم مسئوليت ديگري بر دوش  و باري،«. هي كشيدآ ».ن مي شد كه هستآروزگار فجيع تر از 

  ».در حالي كه در همه ي اين مدت نبرد به شكلي برابر ادامه دارد من،

نجـا تحـت   آو خوب در  يادوك سرانجام در شفاخانه ها بستري شدند؛پس فارامير و ائووين و مر

 مده بود،آزيرا اگر چه حكمت قديم در روزگار پسين از اوج كمال خود فرود  .مراقبت قرار گرفتند
                                                            

١ Perian  
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 فانيِ ن قبيل كه مردمانِآو نيز بيماري هايي از  طبيبان گوندور هنوز در شفا دادن زخم و جراحت،

زيرا براي درد پيـري   .به استثناي پيري .زموده بودندآاستاد و كار مي شدند، ن مبتالآشرق دريا به 

و در حقيقت طول عمر ايشان چندان كاستي گرفته بود كـه فقـط انـدكي     هيچ عالجي نيافته بودند؛

بيش از طول عمر ديگر مردمان بود و كساني كه سن و سال شـان در كمـال تندرسـتي از يكصـد     

نان راه آاما اينك صناعت و دانش  .مگر در خاندان هاي نژاده شمار بودند،انگشت  تجاوز مي كرد،

و اين  بسيار بود؛ به نوعي ناخوشي كه شفا نمي يافت، مبتال عده ي بيماران چه، به جايي نمي برد؛

ن مبتال بودنـد  آكساني كه به  .ت مي گرفتأاز نزگول نش بيماري به سايه ي سياه موسوم بود، زيرا

وابي فرو مي رفتند كه هردم عميق تر مي شد و سپس تن به خاموشي و نوعي سرماي هسته به خآ

هافلينگ و بانوي روهان  و به گمان پرستاران اين ناخوشي، .و اينچنين مي مردند مهلك مي دادند،

گاه همچنان كه صبح سپري مي  گاه و بي ن دو،آهنوز  .را بيش از هر كس ديگري رنجه مي داشت

نان را در پي بردن بـه  آبه اميد فهم چيزي كه  و مراقبان، جواكنان سخن مي گفتند؛در خواب ن شد،

ليكن طولي نكشيد كه سقوط در تـاريكي   .يكسره به حرف ها گوش مي سپردند سيب ياري كند،آ

ن دو آبار بر روي چهـره ي   هواي اند سايه و وقتي خورشيد به جانب غرب گراييد، غاز كردند،آرا 

  .فارامير همچنان در تبي مي سوخت كه فروكش نمي كرداما  .خزيد

گندالف غمگسارانه از بالين اين يك به بالين ديگري مي رفت و مراقبان شنيده هاي خود را بـراي  

و نبرد بزرگ در بيرون با دگرگون شدن اميـدها و  .و روز بدين ترتيب سپري شد .او نقل مي كردند

ن آتـا   دالف منتظر و گوش به زنگ ماند و پيش نرفـت؛ و گن خبرهاي عجيب همچنان ادامه يافت؛

و روشنايي از پنجره ها بر روي چهـره ي بـي    سمان را پر كرد،آسرخ يكسره  كه سرانجام غروبِ

چهـره هـا تـو     ن روشـنايي، آدر  نجا ايستاده بودند،آنگاه به گمان كساني كه آ .روح بيماران افتاد
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  .اميد نبود اما اين چيزي جز فريبِ ختند،گويي با بازگشت تندرستي نرم نرمك برافرو

نگاهي به چهره  ن خانه به خدمتكاري مشغول بودند،آارشد زناني كه در  نام، 2انگاه پيرزني يورت

افسـوس  « :و گفت. چه همه ي مردم او را دوست مي داشتند ي زيباي فارامير انداخت و گريست،

چنان كه گويـا روز روزگـاري چنـين بـوده      ،اي كاش پادشاهان در گوندور بودند !از او كه بميرد

و شاه حقيقـي را از   .دستان شفابخش است دستان پادشاه، :مده استآزيرا در امثال و حكم  !است

  ».نجا مي توان شناختآ

 !تيور بادا كه مردمان سخنان تو را ديرزماني به ياد بسپارند،« :گفت نجا ايستاده بود،آگندالف كه 

مگر  اي بسا به راستي كه پادشاهي به گوندور بازگشته است؛ .از اميد استاين سخنان سرشار  چه،

  »نشنيده اي؟ تو خبرهاي عجيبي را كه به شهر رسيده است،

 .ن مشغول بوده ام كه اعتنايي به اين قيل و قال هـا نكـنم  آن قدر به اين و آمن « :پيرزن پاسخ داد

رامـش بيمـاران را بـر هـم     آن خانـه نشـوند و   جاني وارد اي اميدم همه اين است كه اين اهريمنانِ

  ».نزنند

سمان مي سوخت و رو به خاموشـي  آتش در آو از هم اكنون  نگاه گندالف با شتاب بيرون رفت،آ

و تپه هاي نهان سوز محو مي شدند و شامگاه خاكستري رنگ بر روي دشت ها مـي   مي گذاشت،

  .خزيد

و ائومر و ايمراهيل با فرماندهان و شهسواران  نرراگوآ ن كه خورشيد پايين رفت،آاينك به محض 

  :راگورن گفتآ و وقتي به مقابل دروازه رسيدند، به شهر نزديك شدند؛

ايـن نشـانه ي پايـان و زوال بسـياري      !تشي عظيم غروب مـي كنـد  آيد را بنگريد كه در شخور«
                                                            

٢ Ioreth  
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اما اداره ي اين شهر و كشور سالهاي سال بـر عهـده ي    .و تغييري در سير وقايع عالم چيزهاست،

مـدن  آكارگزاران بوده است و من از اين بيم دارم كه اگر ناخوانده وارد شوم اين امر موجب پديـد  

نـه   .ن صـالح نيسـت  آاتفاق افتادن  چيزي كه تا وقتي اين جنگ ادامه دارد، شبهه و منازعه شود،

ن كه معلوم شود از ما يا مـوردور  آتا  طرح خواهم كرد، و نه دعوي خود را وارد شهر خواهم شد،

و مـن اينجـا در    مردان خيمه هاي مرا بر روي دشت برپا خواهند كـرد،  .كدامين پيروز خواهد شد

  ».مدگويي فرمانرواي شهر خواهم ماندآانتظار خوش 

ان النـديل را بـه   تو از هم اكنون درفش پادشاهان را باال برده اي و نشانه ي خاند« :اما ائومر گفت

  »ش بخوانند؟لوري كه اين چيزها را به چاآيا تاب مي آ .نمايش گذاشته اي

و من با كسي جـز دشـمن و    اما به گمانم هنوز زمان موعود فرا نرسيده است؛ نه،« :راگورن گفتآ

  ».خادمان او قصد كشمكش ندارم

تور را در خصوص اين موضـوع   اگر نظر يكي از خويشان فرمانروا دنه« :نگاه امير ايمراهيل گفتآ

و خلق و  اما پير است؛ او با اراده و بلند نظر، .است گفته هاي شما سرورم خردمندانه جويا باشيد،

دهم كـه شـما    با اين حال اجازه نمي .خوي او از هنگامي كه پسرش از پا افتاده عجيب شده است

  ».همچون گدايان بر در بماني

تكاوران كه به شهر ها و خانه هـاي   بگو همچون فرماندهانِ گدايان،مگو همچون « :راگورن گفتآ

و سـتاره ي پادشـاهي شـمالي را     و فرمان داد كه درفش او را جمع كننـد؛  ».سنگي خو نكرده اند

  .ن را براي نگهداري به پسران الروند سپردآبرگرفت و 

ان شهر و هياهوي مردم گذشـتند  و از مي .نگاه امير ايمراهيل و ائومر اهل روهان او را ترك گفتندآ

ليكن جايگـاه او را   .ج شدندرو به جست و جوي كارگزار وارد تاالر ب و به سوي ارگ باال رفتند؛
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شاه سرزمين چابك سواران بر روي بستري تشريفاتي  تئودن، و در مقابل شاه نشين، خالي يافتند،

اران روهان و گوندور گرداگرد او را متشكل از شهسو و دوازده مشعل و دوازده قراول، رميده بود،آ

ي  پارچه ي او، اما بر روي شاه تا به سينه ويزهاي تخت به رنگ سبز و سفيد بود،آو  .گرفته بودند

خته ي او را گذاشته و سپرش را زير پـايش قـرار داده   آن شمشير آزربفت بزرگي كشيده و روي 

سـفيد او مـي    موهـاي  روي فـواره، فتـاب بـر روي پاشـش    آهمچون  روشنايي مشعل ها، .بودند

رامشي در چهره اش ديده مي شد كـه  آجز اين كه  اما چهره ي او زيبا و جوان مي نمود، درخشيد،

  .و به نظر مي رسيد كه خوابيده است دور از دسترس جواني بود؛

طـور   و همين كارگزار كجاست؟« :ايمراهيل گفت ن كه مدتي ساكت در كنار شاه ايستادند،آس از پ

  »يز ميتراندير؟ن

  ».كارگزار گوندور در شفاخانه هاست« :و يكي از نگهبانان پاسخ داد

رميده باشد و آبي ترديد او بايد در كنار شاه  چه، خواهرم كجاست؟ بانو ائووين،« :ولي ائومر گفت

  »چه جايي را به او اختصاص داده اند؟ !نه با احترام و شكوهي كمتر

نمـي   .وردنـد هنـوز زنـده بـود    آئووين هنگامي كه او را به اينجا مـي  اما بانو ا« :و ايمراهيل گفت

  »دانستي؟

ن نيش نگراني و بيم از نو در دلش آو همراه  نگاه دل ائومر ناگهان غيرمنتظره ماالمال از اميد شد،آ

و اميـر از   اما برگشت و به سرعت تاالر را ترك گفـت؛  سر برداشت چندان كه ديگر چيزي نگفت،

سمان ديده آمدند شب از راه رسيده بود و ستاره هاي زيادي در آو وقتي بيرون  .گشتپي او روان 

و  مد و كسي ملبس به شنل خاكستري همـراه او بـود؛  آه پاي پياده مي ك !و اينك گندالف .مي شد

ما در جست و جـوي  « :دبه استقبال او رفتند و گفتن .در برابر درهاي شفاخانه ها به هم برخوردند
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 يا جراحتي برداشته؟و بانو ائووين،آ .هستيم و سربازان مي گويند كه او در اين خانه استكارگزار 

  »او كجاست؟

اما  .ي مرگ قرار دارد ستانهآاما در  و نمرده، رميده است،آن داخل آائووين « :و گندالف پاسخ داد

دنه  چه، نون اوست؛فرمانروا فارامير چنان كه شنيده ايد با تيري اهريمني زخمي شده و كارگزار اك

دل  داستاني كه باز گفت، و با شنيدنِ ».ي او به خاكستر تبديل شده گفته و خانه عتور جهان را ودا

  .هاشان از انده و حيرت ماالمال گشت

و اگر گوندور و روهان  پس پيروزي ما اينچنين از شادماني عاري شده است،« :اما ايمراهيل گفت

 .مـده آاين پيروزي بسيار تلـخ بـه دسـت     ان خود محروم شده اند،در يك روز از وجود فرمانرواي

نبايد به  در اين ميان چه كسي بر شهر حكمراني خواهد كرد؟ .ائومر روهيريم ها را رهبري مي كند

  »راگورن بفرستيم؟آدنبال فرمانروا 

ي در  ستانهآفانوس  نورِ و وقتي قدم به زيرِ ».مده استآاو « :مد و گفتآو مرد شنل پوش به زبان 

و  شنل خاكستري لورين را بـه خـود پيچيـده،    راگورن است و از روي زره،آگذاشت ديدند كه او 

چون گندالف  مدم،آمن « :ن نيست و گفتآي ديگري جز گوهر سبز رنگ گاالدريل بر  هيچ نشانه

ز دايـن ا  اما من در حال حاضر كسي نيستم جز فرمانـده ي دنـه   .از من خواهش كرد كه چنين كنم

امـا پيشـنهاد    .تا فارامير بيدار شود كرد مروت بر شهر حكمراني خواهدآو فرمانرواي دول  رنور؛آ

نـان  آو  ».همه ما را راهبري كند تي و در مواجهه با دشمن،آمن اين است كه گندالف در روزهاي 

  .روي اين موضوع توافق كردند

بگـذار وارد   .چرا كه وقت تنگ اسـت  ستانه ي در نمانيم،آاجازه بدهيد در « :سپس گندالف گفت

يورت زن خردمند گونـدور   .تراگورن اسآمدن آ زيرا كه تنها اميد بيماران بستري در خانه، !شويم
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  ».و شاه حقيقي را از اينجا باز خواهند شناخت دستان شفابخش است، ،دستان پادشاه :چنين گفت
سـتانه ي در دو  آنجـا در  آو . رد شـدند راگورن اول از همه وارد شد و ديگران از پي او واآنگاه آ

ـ يكي از اين دو تن بلند قا نگهبان ملبس به جامه هاي ارگ ايستاده بودند؛ امـا ديگـري    ت بـود، م

نان شگفت زده و خوشحال به صـداي بلنـد   آكمابيش قد و قواره پسربچه ها را داشت؛ و با ديدن 

  .بانگ برداشت

نها يك بنـد  آولي  .ييآسوار كشتي هاي سياه مي من حدس زدم تويي كه  !چقدر عالي !استرايدر«

  »چطور اين كار را كردي؟ و حرفم را گوش نمي كردند،دزدهاي دريايي فرياد مي زدند 

ولـي بـراي    !واقعاً چه ديدار مسرت بخشـي « :گفت .راگورن خنديد و هابيت را با دست بلند كردآ

  ».گفتن قصه ي مسافران وقت نداريم

به هر حال شـايد   بايد با پادشاهان خود چنين سخن بگوييم؟« :ائومر گفتاما ايمراهيل خطاب به 

  »!او با نامي ديگر تاج بر سر بگذارد

حقيقت امر نام من به زبان برين باستان الـه سـار   « :راگورن با شنيدن سخن او برگشت و گفتآو 

اما استرايدر  .وردآ باال و گوهر سبزي را كه روي سينه اش بود، :»3و احيا كننده گوهر الفي، است،

در زبان برين چنـدان هـم بـي     .اگر زماني اين خاندان بنياد نهاده شود نام خاندان من خواهد بود،

  ».خواهد بود 4تلكونتارو نام من و نام همه ي وارثان شخص من  مسمي نيست،

نها از بيماران آو وقتي به سوي اتاق هايي راه افتادند كه در  و با گفتن اين حرف وارد خانه شدند؛

مـن  « :گفـت  .ي ائووين و مريادوك را بازگو كرد گندالف اعمال قهرمانانه مد،آمراقبت به عمل مي 

                                                            
٣ Renewer  
٤ Telcintor  
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نها ابتدا در خواب قبل از اين كه در تاريكي مرگبار فرو آو  نها ايستاده بودم،آزمان درازي بر بالين 

به من اعطاء شـده   ور از ديد،و نيز موهبت ديدن بسياري از چيزهاي د. زياد حرف مي زدند روند،

  ».است

وقتـي بـه    .خر از همه به بالين مري رفتآراگورن نخست به بالين فارامير و سپس بانو ائووين و آ

ن مهارت آي  اينك بايد همه« :گفت .هي كشيدآ چهره ي بيماران نگريست و بيماري ايشان را ديد،

ي  چه او مهتـر همـه   ش الروند اينجا بود،اي كا -و قدرتي را كه به من عطا شده است به كار گيرم

  ».و قدرت او عظيم تر است مردم ماست،

يقيناً نخست بايد اسـتراحت كنـي و الاقـل چيـزي     « :و ائومر با ديدن اندوه و نيز خستگي او گفت

  »بخوري؟

زيرا براي اين سه تن و بيش از همه براي فارامير زمـان سـپري مـي     نه،« :راگورن پاسخ دادآولي 

  ».شتاب تمام الزم است .شود

  »ي گياهان شفابخش داريد؟ ختهوشما در اين خانه اند« :تفسپس يورت را فراخواند و گ

 .ي مجروحان را برطرف كند ن قدر نيست كه نياز همهآاما به گمانم  سرورم؛ ري،آ« :زن پاسخ داد

،هرگونـه تـدبيري در ايـن     چه ليكن يقيناً نمي دانم كه از كجا مي توان داروهاي بيشتري تهيه كرد؛

تش و حريق و عده ي اندك پيك ها و جاده هايي كه مسدود است راه آروزگار دهشت بار با اين 

اكنون روزهاي بي شمار از هنگامي كه كشـتي هـا بـار از لوسـارناخ بـه بـازار        .به جايي نمي برد

نچـه داريـم   آاين خانه با  اما مطمئنم كه شما عالي جناب نيز مي دانيد ما در !مي گذرد رسانده اند،

  ».يد مي كنيمآهرچه از دست مان بر

امـا از يـك نظـر نيـز در مضـايقه       .هنگامي كه ببينم در اين باره قضاوت مي كنم« :راگورن گفتآ
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  »داري؟تالس آ ياآ .از نظر زمان براي سخن گفتن .هستيم

مي روم از اسـتاد گياهـان    .دست كم مطمئنم كه با اين نام نداريم نمي دانم سرورم،« :زن پاسخ داد

  ».او همه ي نام هاي قديمي را مي داند طبي مي پرسم؛

چـه مـردم    ن را با اين نام بشناسي،آو شايد تو  نيز مي گويند؛ برگ شاهانن را آ« :راگورن گفتآ

  ».ن را به اين نام مي خوانندآروستايي در روزگار پسين 

 ناب از همان نخست اين نام را مي فرمودنـد، اگر عالي ج !ن علف را مي گوييدآه آ« :يورت گفت

مـن هرگـز    از چه جهت مي پرسـيد،  .ن برگ نداريمآمطمئنم كه از  نه، .به ايشان عرض مي كردم

و واقع امر را بخواهيد هرگاه كه در بيشه به اين  نشنيده ام كه اين برگ خاصيت زيادي داشته باشد؛

ن را به آو من در شگفتم كه چرا  نام عجيبي دارد،چه « :به خواهرانم مي گفتم گياه برمي خورديم،

با اين حال وقتي  .گياهان شاداب تر در باغم مي داشتم چه، اگر من شاه بودم، اين اسم مي خوانند؛

 :اما شايد خوش كلمه اي مناسب نباشـد  اين طور نيست؟ ن را له مي كني رايحه اي خوش دارد،آ

  ».شايد دلنشين به مقصود نزديك تر باشد

اگر فرمانروا فارامير را دوست داري همانگونه كـه   و اينك زن، .في الواقع دلنشين« :راگورن گفتآ

  ».حتي يك برگ شاهان در شهر برايم پيدا كن بدو و اگر شده، وري شتاب مي ورزي،آدر زبان 

ـ  و اگر نه،« :گندالف گفت ه من به همراه يورت سوار بر ترك به لوسارناخ خواهم تاخت و او مرا ن

  ».و شدوفكس به او معني شتاب را خواهد آموخت. خواهد برد ها بلكه به بيشه به نزد خواهرانش،

آنگاه دست فارامير را در يـك  . وقتي يورت رفت، آراگورن به ديگر زنان فرمود كه آب گرم كنند

پيشاني اش خيس عـرق بـود؛ امـا    . دست گرفت و دست ديگرش را بر پيشاني مرد بيمار گذاشت

  .ركت يا نشانه اي از فارامير ديده نشد، و انگار به دشواري نفس مي كشيدهيچ ح
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نگـاه  . اما سـبب آن زخـم نيسـت   . نزديك است كه تمام كند«: آراگورن رو به گندالف كرد و گفت

اگر همانطور كه شما گمان مي بردي تير نزگول به او اصابت كرده . جراحت بهبود يافته است! كنيد

چـه  . خيال مي كنم اين جراحت در نتيجه ي تير جنوبي هـا بـوده اسـت   . دبود، همان شب مي مر

  » كسي آن را بيرون كشيد؟ آن را نگه داشته اند؟

اما تير را نگـه نداشـتم، چـون كارهـاي     . من آن را بيرون كشيدم و زخم را بستم«: ايمراهيل گفت

آنهايي بود كه جنوبي ها بـه  تير، آن طور كه به ياد دارم از . بسياري براي انجام دادن وجود داشت

ولي به اعتقاد من آن را از سايه هاي باالي سرانداخته بودند، چه در غير اين صورت . كار مي برند

تعبير شما در خصوص اين مطلب . تب و بيماري او قابل فهم نيست؛ زيرا زخم عميق و مهلك نبود

  » چيست؟

او مردي بـا اراده اسـت،   . همه نَفَسِ سياهخستگي مفرط، غصه ي خُلق و خوي پدر، و باال تر از «

چه، او پيش از آن كه راهي نبرد در آن سوي ديوار هاي بيروني شود، در معرض سايه قرار گرفته 

در آن هنگام كه او مي جنگيد و مي كوشيد تا پايگـاه خـود را نگـه دارد، احتمـاالً تـاريكي      . بود

  » !انستم خود را زود تر به اينجا برسانماي كاش مي تو. آهسته آهسته بر روي او خزيده است

عالي جناب درخواست گياهي را كـرده  «: گفت. بي درنگ پس از آن، استاد گياهان طبي وارد شد

ايد كه نام روستايي آن برگ شاهان است، و در زبان نجيب زادگان آن را آتالس مي نامنـد، و يـا   

  » ...سر رشته دارند  5كساني كه اندكي از لسان والينوري

آري من خواستم، و چنانچه مقداري از اين برگ را داشته باشـيد، بـرايم اهميتـي    «: آراگورن گفت

                                                            
٥ Valinorean 
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  » .مي ناميد يا برگ شاهان 6ندارد كه اكنون آن را آسه آ آرانيون

امـا  . مرا عفو كنيد سرورم، مي بينم شما فقط مرد جنگي نيستيد و اسـتاد حكمـت ايـد   «: مرد گفت

قربان، از اين گياه در شفاخانه ها كه مختص مراقبت از مجروحان يا بيماران وخيم است، ! افسوس

 چه، اين گياه را خواصي نيست كه بر ما شناخته باشد، جز براي معطر كردن هواي. يافت نمي شود

البته مگر اين كه شما به شعرهاي روزگار قـديم اعتنـا   . نامطبوع، يا براي زدودن كسالت هاي گذرا

  .معني آنها را بدانند تكرارشان مي كنندكنيد، شعر هايي كه زنان از قبيله يورت نيك ما، بي آنكه 
  هنگامي كه نفس سياه مي دمد 

  و سايه ي مرگ فزوني مي گيرد 
  برمي بندد، و روشنايي يكسره رخت

  !آتالس بيا! بيا آتالس
  زندگي براي آنها كه جان مي سپارند 

  !در يد پادشاه است
معني آن را، . به گمانم چيزي نيست جز شعري بي مايه كه در حافظه ي پيرزنان تحريف شده است

ي اما مردمان پير هنـوز دم كـرده   . اگر چنانچه معنايي داشته باشد، به داوري خودتان وامي گذارم

  ».اين علف را براي معالجه ي سردرد به كار مي برند

پس به نام شاه برو و پيرمردي بياب حكمت او كمتر و خردش بيشتر، پيرمردي «: گندالف فرياد زد

  » !كه اندكي از آن گياه در خانه اش يافت شود

هد ايـن  و كسـاني كـه شـا   . اكنون آراگورن در كنار فارامير زانو زد و دست بر پيشاني او گذاشـت 
                                                            

٦ Asёa aranion 
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چـه، چهـره ي آراگـورن از    . صحنه بودند احساس كردند كه نوعي تالش عظيم در جريـان اسـت  

خستگي به زردي گراييد؛ و او گاه و بي گاه نام فارامير را صدا زد، و هر بـار ضـعيف تـر از بـار     

پيش، به نحوي كه انگار خود آراگورن از آنان دور مي شد و قـدم در نـوعي وادي تاريـك مـي     

  .و كسي را كه گم شده بود، صدا مي زد گذاشت

: گفـت . سرانجام برگيل دوان دوان وارد شد و شش برگ را پيچيـده در دسـتمالي بـا خـود آورد    

. دست كم دو هفته پـيش آن را چيـده انـد   . قربان اين هم برگ شاهان، ولي متأسفانه تازه نيست«

  . به فارامير سر به گريستن گذاشتسپس با نگاه كردن » اميدوارم به درد بخورد، مي خورد قربان؟

بمـان و  . بدترين بخش كـار سـپري شـده اسـت    . به درد خواهد خورد«: گفت. آراگورن لبخند زد

سپس دو برگ را برداشت و روي دست خود قرار داد و بر آنها دميد و آنگاه آنها را » !آسوده باش

كه هوا خود از رخوت بيرون آمد ساييد، و الساعه رايحه اي تند و خوش اتاق را آكند و تو گويي 

و او سپس برگ ها را داخل كاسـه آبـي ريخـت كـه از آن بخـار      . و گر گرفت و شادمان غل زد

چه، عطري كه به مشام . خاست و براي او آورده بودند، و بي درنگ دل ها يكسره روشن شد برمي

تابان، سرزميني كه هر يك رسيد، به سان خاطره ي صبح هاي شبنم زده بود در سرزمين خورشيد 

ولي آراگـورن مثـل كسـي كـه     . جهانِ زيبا در بهار چيزي نيست مگر نوعي خاطره ي گذرا از آن

تجديد قوا كرده باشد، همچنان كه كاسه را در مقابل چهره ي خـواب آلـود فـارامير گرفتـه بـود،      

  . چشمانش متبسم شد

كسي مي توانست باور كنـد؟ ايـن   چه ! چه خوب«: يورت به زني كه در كنارش ايستاده بود، گفت

مي انـدازد، زمـاني كـه     7مرا ياد گلهاي سرخ ايملوت ملوي. علف بهتر از آن است كه مي پنداشتم
                                                            

٧ Imloth Melui 
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  » .هنوز دختر بچه بودم، و هيچ شاهي نمي توانست بهتر از اين را بخواهد

د، نگـاه  ناگهان فارامير تكاني خورد و چشمانش را گشود، و به آراگورن كه روي او خم شـده بـو  

سـرورم،  «. كرد؛ و برقي از آگاهي و عشق در چشمانش افروخته شد و آهسته لب به سخن گشود

  » شاه چه فرماني مي دهد؟. آمدم. مرا خواندي

لختي بياسـاي، و  . تو خسته اي! بيدار شو. ديگر قدم به قلمرو سايه ها مگذار«: آراگورن پاسخ داد

  ».روزه بگشاي و وقتي بازگشتم آماده باش

چون كيست كه وقتي شـاه بازگشـته اسـت بـي مصـرف در جـايي       . باشد، سرورم«: فارامير گفت

  »بيافتد؟

و همراه گندالف و » .بايد به سراغ كساني برم كه به من نياز دارند. پس فعالً بدرود«: آراگورن گفت

. اندنـد ايمراهيل حجره را ترك گفت؛ اما برگوند و پسرش ناتوان از مهار شـادماني خـود، آنجـا م   

پين وقتي از پي گندالف راه افتاد و در را پشت سر خود بست، شنيد كه يورت شگفت زده مـي   پي

  :گويد

و به زودي خبر اين كه شاه به راستي بـه  » !شنيديد؟ مگر من نگفتم؟ نگفتم دستان شفابخش! شاه«

  .در شهر پيچيد ها؛ و خبرميان آنان آمده  و پس از جنگ شفا آورده است، از خانه بيرون درز كرد

از . اينك جراحتي وخيم و ضربه اي سخت را شـاهديم «: اما آراگورن به بالين ائووين آمد و گفت

بازوي شكسته چنان كه مقتضي است ماهرانه مراقبت به عمل آمده، و اگـر نيـروي زنـدگي در او    

داشته؛ امـا  دست شكسته، دستي است كه سپر را نگه مي . باشد، در زمان مقرر بهبود خواهد يافت

اين دست اگرچـه نشكسـته امـا انگـار     . بيماري عمدتاً از دستي ناشي مي شود كه شمشير مي زده

  .جاني ندارد
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چه، ائووين با خصمي وارد كارزار شده كه ذهن و جسم وي توانايي رويارويي بـا او را  ! افسوس«

د خود اين ضربه آنـان را  گيرند، اگر نخواهن نداشته، و كساني كه در برابر چنين دشمني سالح برمي

چه تقدير شومي بود اين كه ائووين را در اين . به نابودي بكشانند بايد كه سخت تر از فوالد باشند

و با اين حال نمـي دانـم   . زيرا او دختري است زيبا، زيباترين بانو از از نسل ملكه ها. راه قرار داد

و افتاد و پي به اندوه او بردم، به نظرم رسيد هنگامي كه نخستين بار چشمم به ا. كه از او چه بگويم

كه گلي سفيد ديدم، راست قامت و مغرور، زيبا همچون سوسن، و با اين حال دانسـتم كـه جنمـي    

يا شايد زمهريـري شـيره ي   . سخت دارد و تو گويي كه صنعت گران الف او را از فوالد ساخته اند

ن عنب الثعلب، جلوه اش بـدان سـان زيبـا، امـا     گياه را منجمد كرده بود، و چنان ايستاده بود چو

سرمازده و طولي نمي كشيد كه مي افتاد و خشك مي شد؟ بيماري او بسـيار پـيش تـر از امـروز     

  » شروع شده بود، چنين نيست ائومر؟

چه، من تو را در اين امر، چنان . من در شگفتم كه چرا از من مي پرسي، سرورم«: ائومر پاسخ داد

مور ديگر بي تقصير مي دانم؛ اما به ياد ندارم كه خواهر من ائووين پـيش از آنكـه   كه در همه ي ا

او در روزگـار مارزبـان و   . نخستين بار چشمش به تو بيافتد هيچ سرمايي بر او كارگر افتاده باشد

 فريفتگي شاه مراقب و نگران بود و من نيز با او در اين نگراني سهيم بودم؛ و او با ترسي فزاينده از

  » !اما اين امر موجب نشد كه اين بال بر سر او بيايد. شاه پرستاري مي كرد

دوست عزيزم تو به كار اسبان و امور لشكري و دشت هاي آزاد مشغول بودي؛ اما «: گندالف گفت

با اين . او در جسم زني متولد شده بود، صاحب دل و جرأتي بود كه كم از دل و جرأت تو نداشت

بود كه كمر به خدمت مردي پير ببندد، مردي كه او را همچون پدر دوسـت مـي    حال تقدير او اين

داشت، و نظاره گر سقوط شاه در نوعي خرفتي توأم با بي آبرويي و پستي باشـد؛ و ايـن نقـش را    
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  ».براي خودش خفت بارتر از نقش عصايي مي دانست كه شاه با آن تكيه مي زد

خانـه ي ائـورل   ! پيـر خرفـت  هاي تئودن زهر مي كـرد؟ فكر مي كني كه مارزبان فقط در گوش «
پوش كه راهزنان آنجا درميان بوي تعفن باده گساري مي كننـد و   چيست جز طويله اي با بام گالي

اين سخنان را پيش از اين شنيده اي؟ سارومان توله هاشان روي زمين در ميان سگ ها مي لولند؟ 

ترديدي ندارم كه مارزبان در خانه ايـن مضـامين را در   هرچند . آن را بر زبان آورد، معلم مارزبان

سرورم، اگر عشق خواهرت به تو و اراده ي معطوف بـه وظيفـه   . اصطالحاتي فريبنده تر مي پيچيد

امـا  . اش بر لبان او مهر نمي گذاشت، چنين چيز هايي را مي شنيدي كه از اين لب ها مي گريزنـد 

بار، هنگامي كه تمـام زنـدگي اش انگـار     اري هاي اندوهكيست كه بداند او در تنهايي، در شب بيد

منقبض مي گشت، و ديوار هاي خلوتگاهش، قفسي بـراي زنـداني كـردن موجـودي وحشـي در      

  » اندرون، برگردش بسته مي شد، با تاريكي چه مي گفت؟

ي آنگاه ائومر سكوت اختيار كرد، و به خواهرش نگريست، و تو گويي از نو به تمام روزهاي زندگ

اندك غـم  . من نيز چيز هايي را كه تو ديدي، ديدم ائومر«: اما آراگورن گفت. گذشته شان انديشيد

و غصه هايي در ميان اتفاقات شوم اين جهان براي دل يك مرد تلخ تر و مصيبت بار تر از نظـاره  

هنگـامي  اندوه و تأسف از . گرِ عشق بانويي زيبا و دلير بودن است كه نمي توان به آن پاسخ گفت

ي مردگان رانـدم، مـرا بـه حـال خـود       كه او را در دون هارو نوميد برجا گذاشتم و به سوي جاده

د، نگذاشته؛ و هيچ نگراني در آن راه به اندازه ي اين نگراني كه چه ممكن اسـت بـر سـر او بيـاي    

ـ   . هميشه حي و حاضر نبود ي تـر  با اين حال ائومر به تو مي گويم كه عشق او به تـو بسـيار حقيق

ازعشق او به من است؛ چه، او تو را دوست دارد و مي شناسد؛ اما او در من به چيز هايي پـوچ و  

تصورات خويش عشق مي ورزد؛ به اميد افتخار و كار هاي كارستان و سرزمين هـاي دور دسـت   
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  .روهان

مـا  ا. ممكن است قدرت شفا دادن جسم او، و قدرت فراخواندن وي از وادي تاريك در من باشد«

و اگر چشم به نوميـدي  . او چشم به چه چيزي خواهد گشود؟ اميد، يا نسيان، يا نوميدي، نمي دانم

. بگشايد، آنگاه خواهد مرد، مگر اينكه درمان ديگري از پي بيايـد كـه مـن از آوردن آن عـاجزم    

  ».ي شهبانوان بسيار پرآوازه قرار داده است كرده هاي اين دختر او را در زمره! افسوس

گاه آراگورن خم شد و به چهره ي او نگريست، و به راستي كه اين چهره، همچون سوسن سـفيد  آن

اما آراگورن كمر خم كرد و پيشـاني  . و همچون زمهرير سرد، و همچون سنگي تراشيده سخت بود

  :او را بوسيد و آهسته او را فراخواند و گفت

  » !شده استچرا كه دشمن تو نابود ! ائووين، دختر ائوموند، برخيز«

ائووين تكان نخورد، اما اينك نفس هاي عميق مي كشيد چندان كه سـينه اش در زيـر پارچـه ي    

آراگورن بار ديگر دو برگ آتالس را ساييد و آن را داخل آبـي  . كتان ملحفه باال و پايين مي رفت

ست زير ريخت كه از آن بخار برمي خواست؛ و پيشاني اش و نيز بازوي راست او را كه سرد و س

  . رو انداز افتاده بود با آن شستشو داد

سپس، خواه به سبب آن كه آراگـورن بـه راسـتي از نـوعي قـدرت فرامـوش شـده ي وسـترنس         

برخوردار بود، و يا خواه خطابش به بانو ائووين بود كه برايشان كارگر مي افتاد، همچنان كه تأثير 

كه نزديك ايستاده بودند، بادي سـوزدار از  خوش گياه آهسته در حجره مي گرديد، در نظر كساني 

پنجره به درون وزيد، و اين باد هيچ رايحه اي با خود نداشت، اما هوايي بود سراسر مفرح و پاكيزه 

و تازه و انگار كه هيچ موجود زنده اي در آن دم نزده بود و از كوه هاي بلند برف گرفتـه ي زيـر   

وردست كه درياي كف آلود آن را مي شست، نوخاسته از سقف ستارگان، يا از سواحلِ نقره فام ِ د
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  .راه رسيده بود

و دست راست او را به دست گرفـت و  » !بيدار شو، ائووين، بانوي روهان«: آراگورن دوباره گفت

سايه رخت بربسته و تاريكي يكسره ! بيدار شو«. آن را از جاني كه به آن باز مي گشت، گرم يافت

» !او را صدا بزن«: گفت. ست او را در دست ائومر گذاشت و كنار كشيدآنگاه د» !پاك شسته شده

  . و بي صدا از حجره بيرون رفت

چـه  ! ائومر«: ائووين چشمانش را گشود و گفت» !ائووين، ائووين«: ائومر غرق در اشك بانگ زد

چـه  . دنه، اين فقط صدا هاي شوم ِ خواب و خيال من بو. زيرا گفتند كه تو كشته شده اي! مسرتي

  »مدت است كه خوابيده ام؟

  » !اما ديگر از آن ميانديش. زياد نيست، خواهرم«: ائومر گفت

ولي بگو چـه خبـر از فرمـانرواي سـرزمين     . بايد كمي بياسايم. من عجيب خسته ام«: دختر گفت

چنان . مگو كه آنچه ديدم خواب و خيال بود؛ چرا كه مي دانم چنين نيست! چابك سواران؟ دريغا

  » .پيش بيني مي كرد، مرده استكه 

. مرده است، اما به من فرمود كه ائووين را، آن كه عزيزتر از دختـرم بـود، وداع بگـو   «: ائومر گفت

  » .اكنون با جاه و جالل تمام در ارگ گوندور آرميده است

و و با اين حال بسيار نيكوتر از زماني است كه در روزهاي تيره . چه غم انگيز است«: دختر گفت

تار جرأت اميدواري به خود مي دادم، روزهايي كه به نظر مي رسيد جاه و جالل خانـه ي ائـورل   

چه خبر از آجودان شاه، آن هافلينگ؟ ائومر تو بايد او را به . تا حد كلبه ي چوپانان كاستي گرفته

  » !شهسواري روهان ارتقاء مقام بدهي، چه او بسيار متهور است

ائومر مـدتي  . كي، در اين خانه خوابيده است، و من به سراغ او مي رومهمين نزدي«: گندالف گفت

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

اما تا تندرستي خود را باز نيافته ايد از جنگ و محنت سـخن مگوييـد بسـيار    . اينجا خواهد ماند

مايه ي مسرت خاطر است كه مي بينم بانوي متهوري مثل تو  بار ديگر چشم به سـالمت و اميـد   

  » !مي گشايد

دست كم تا زماني كه زين خالي سواري افتاده . به سالمتي؟ ممكن است چنين باشد«: ائووين گفت

  » .اما به اميد؟ نمي دانم. در جنگ براي نشستن، و كار هايي براي انجام دادن هست

پـين   پـي . پين به اتاق مري آمدند و آنجا آراگورن را يافتند كه كنار بستر ايستاده بود گندالف و پي

و دويد و كنار تخت ايستاد، چون به نظـرش رسـيد كـه حـال     » !ره مري خودمانبيچا«: فرياد زد

چهره اش به زردي گراييده و انگار بار غم سال هـا بـر روي او افتـاده    دوستش بدتر شده و رنگ 

  . است؛ و ناگهان نوعي نگراني از اينكه مري بميرد بر او مستولي شد 

اآلن خسـته اسـت و   . صدايش كردم كـه برگـردد  به موقع رسيدم و . نگران نباش«: آراگورن گفت

غصه دار، و به خاطر آنكه جرأت كرده و به آن موجود مهلك ضربه زده، مثل بانو ائـووين آسـيب   

اندوه خود . اما اين لطمات به خاطر روح قوي و بشاشي كه دارد به زودي التيام پيدا مي كند. ديده

سايه نخواهد انداخت، بلكه او را خردمند خواهـد  و را فراموش نخواهد كرد؛ اما اين اندوه بر قلب ا

  ».ساخت

سپس آراگورن دست خود را بر سر مري گذاشت و آن را آرام از البه الي پـيچ و تـاب موهـاي    

ي آتالس مثـل   وقتي رايحه. قهوه اي او گذراند و پلك هاي او را لمس كرد و او را به نام صدا زد

عطر باغ ميوه، و خلنگ زاري كه در زير آفتاب پر از زنبوران عسل باشد در اتـاق پيچيـد، مـري    

  : ان بيدار شد و گفتناگه

  »من گرسنه ام، ساعت چند است؟«
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االن وقت شام گذشته؛ ولي به گمـانم اگـر بگذرانـد، مـي تـوانم چيزهـايي برايـت        «: پين گفت پي

  ».بياورم

چرا نگذراند؟ نه تنها غذا بلكه هر چيزي كه اين سوار روهان آرزويش را بكند، به «: گندالف گفت

  ».ترم مي شمارندپيدا شود، شهري كه نام او را در آن محريت  شرط آن كه در ميناس تي

و با گفتن اين، صورتش » .خواهد و بعد از آن چپق پس اول دلم شام مي! چقدر عالي«: مري گفت

  ».خيال نمي كنم ديگر طرف دخانيات بروم. نه، چپق نمي خواهم«. درهم رفت

  »چرا نروي؟«: پين گفت پي

گفـت متĤسـفم كـه    . اندازد ي اين ماجراها را يادم مي همه. مردهاو . خوب«: مري آهسته پاسخ داد

اين تقريباً آخـرين  . ي دانش گياهان طبي صحبت كنيم هيچ وقت فرصت دست نداد تا با هم درباره

و، ياد آن روز بيافتم، چپق پين ديگر هيچ وقت نمي توانم بدون آن كه ياد ا پي. چيزي بود كه گفت

  ».ايزنگارد آمد و آن همه مؤدب بود بكشم، آن روزي كه سواره به

چون او فردي دلرحم و شاهي بزرگ بود ! پس چپق ات را بكش و به ياد او باش«: آراگورن گفت

اگر چه تـو  . و به سوگندهاي خود وفادار ماند؛ و از ميان سايه ها در آخرين صبح آفتابي سر برزد

جزو خاطرات شاد و افتخارآميز تـو   مدت كوتاهي در خدمت او بودي، اين دوره بايد تا آخر عمر

  ».باقي بماند

خوب، پس اگر استرايدر چيزهاي الزم را مهيا كند، چپقي مي كشم و فكـر  «: گفت. مري لبخند زد

كمي از آن علف هاي عالي سارومان توي بار و بنديل ام داشتم، اما اين كـه در گيـرودار   . مي كنم

  ».نبرد چه باليي سرشان آمد، خاطر جمع نيستم

ارباب مريادوك، اگر خيال مي كني كه من كوه ها و قلمرو گندور را بـا آتـش و   «: آراگورن گفت
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شمشير زير پا گذاشته ام تا براي يك سرباز بي مباالت كه اسباب و جهاز خود را دور مي اندازد، 

دنبـال  اگر كوله بار تو را پيدا نكرده اند، آن وقت مجبـوري  . علف بياورم، سخت در اشتباه هستي 

و او به تو خواهد گفت نمي داند آيا اين علفي كه درخواست . استاد گياهان طبي اين خانه بفرستي

زادگـان   گفتنـد و اشـراف   اما عاميان به آن علف مردان غرب مـي كرده اي خاصيتي هم دارد يا نه، 
و پـس از  ي ديگر يك به يك برخواهد شمرد  ، و نام هاي ديگر را در زبان هاي عالمانهجاليناس 

ده كه معني آنها را نمي فهمد، با كمال تأسف به اطالع جنابعـالي  افزودن چند بيت نيمه فراموش ش

خواهد رساند كه در اين خانه از اين علف موجود نيست، و تو را به حال خود خواهد گذاشت تـا  

ن از زماني كـه  چو. و من نيز بايد االن تو را به حال خود بگذارم. در مورد تاريخ السنه تأمل كني

شدم تا به حال در رختخوابي مثل اين نخوابيده ام، و از تـاريكيِ قبـل از    هارو عازم سواره از دون

  ».سپيده دم تا به حال چيزي نخورده ام

از آن شبي كـه  ! بالفاصله برو. من خيلي متأسفم«: گفت. مري دست او را گرفت و بر آن بوسه زد

اما ايـن رسـم مـردم ماسـت كـه در      . باب زحمت تو بوده ايمبا هم در بري آشنا شديم هميشه اس

از . مواقعي مثل اين حرف هاي غير جدي بزنند و كمتـر از آن چيـزي كـه قصـد دارنـد، بگوينـد      

وقتي كه يك شوخي به جا نباشد آدم را از حرف هاي مناسبي كه بايـد بزنـد   . پرگويي مي ترسيم

  ».پرت مي كند

بـادا كـه شـاير    . دانم، وگرنه با تو مثل اين رفتار نمي كـردم  من اين را خوب مي«: آراگورن گفت

  .و با بوسيدن مري بيرون رفت و گندالف نيز همراه او آنجا را ترك گفت» !هميشه پابرجا باشد

. كرد؟ البته به استثناي گندالفشود كس ديگري را مثل او پيدا  هيچ مي«: گفت. پين همانجا ماند پي

ات است، و وقتي  درست كنار تخت ات پشتي االغ عزيزم، كوله. اند و خويشبه گمانم آنها با هم قوم 
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به هر حال من هم خودم خرت . ديد البته در تمام اين مدت آن را مي. ات بود به تو برخوردم پشت

بار بزن تا من بدوم و كمي غذا دست . باتوم اين هم برگ النگ! حاال زودباش. هايم را دارم و پرت

تـوانيم زيـاد در    ها نمـي  باك ها و برندي توكما ! افسوس. تكلف باشيم عد بيا كمي بيو ب. و پا بكنم

  ».ها زندگي كنيم اوج

توانيم آنها را  كم مي پين، دست اما پي. توانم توانم در هر حال هنوز نمي نه، من يكي نمي«: مري گفت

ست داشته باشي كه با دوسـت  به گمانم بهتر است اول چيزي را دو. ببينيم و به آنها احترام بگذاريم

بايد از جايي شروع كني و ريشه بدواني، و خاك شاير عميـق  : آيد ت و جور درميداشتن تو جف

تر و چيزهاي بلند مرتبه وجود دارد؛ و يك باغبان اگر اين هـا   و با اين حال چيزهايي عميق. است

باغش برسـد، حـاال مـي    وجود نداشته باشند نمي تواند به اصطالح خودش در صلح و آرامش به 

ولـي  . خوشحالم كه چيزهايي در اين مورد مـي دانـم  . باخبر باشد يا بي خبرخواهد از وجودشان 

آن علف كجاست؟ در ضمن چپق ام را اگر نشكسـته از  . نمي دانم چرا دارم مثل اين حرف مي زنم

  ».كوله ام دربياور

به او توصـيه كردنـد كـه فـارامير و      آراگورن و گندالف اكنون به سراغ سرپرست شفاخانه رفتند و

  . ائووين بمانند و چندين و چند روز با دقت تمام از آنان مراقبت به عمل آيد

بانو ائووين خواهد خواست كه هر چه زودتر برخيزد و اينجا را ترك گويد؛ اما به «: آراگورن گفت

مگر آن كه دست كـم ده روز  هر وسيله كه بتوانيد مانع اش شويد، نبايد اجازه دهيد كه چنين كند، 

  ».بگذرد

اما داسـتان كامـل   . و اما فارامير، او بايد به زودي مطلع شود كه پدرش مرده است«: گندالف گفت

تور را نبايد به او گفت، مگر زماني كه كامالً شفا يافتـه باشـد و بـر سـر وظـايف خـود        جنون دنه
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  !  يندند، فعالً از اين موضوع با او سخن نگومراقب باشيد كه برگوند و پِريان كه آنجا بود. بازگردد

  »آن پِريان ديگر، مريادوك كه تحت مراقبت من است، او چطور؟«: سرپرست پرسيد

هيچ بعيد نيست فردا صبح آن قدر سرحال باشد كه بـراي مـدتي كوتـاه از بسـتر     «: آراگورن گفت

  ».بت دوستانش قدم بزندمي تواند اندكي تحت مراق. اگر مايل است بگذار چنين كند. برخيزد

به گمانم رگ و پي شان بسيار . آنها نژادي استثنايي هستند«: سرپرست سرش را تكان داد و گفت

  ».محكم است

مردم براي ديدن آراگورن از هم اكنون مقابل درهاي خانه ها ازدحام كرده بودند و از پـي او روان  

سراغ او آمدند و تمنا كنان از او خواستند كه شدند؛ و سرانجام وقتي شامش را تمام كرد، مردان به 

ي زخم يا جراحـت در خطـر    خويشان يا دوستان شان را شفا دهد، كساني كه جان شان به واسطه

ن رفـت و  و آراگـورن از جـا برخاسـت و بيـرو    . ي سياه بر آنان افتاده بود بود، يا كساني كه سايه

و اين شايعه در سرتاسر شهر . ر وقت شب كوشيدندپسران الروند را طلبيد و آنان به اتفاق هم تا دي

و آراگورن را به سبب جواهر سبزرنگي كه بـا خـودش   » .شاه به راستي بازگشته است«پيچيد كه 

داشت گوهر الفي نام دادند، و بدين ترتيب مردمش همان نامي را براي او برگزيدند كه هنگام تولد 

  .بنا به پيشگويي قرار بود بر خود بنهد

تي خسته دست از كار كشيد، شنل اش را دور خود پيچيد و مخفيانه از شـهر بيـرون رفـت و    و وق

و صـبح هنگـام بيـرق دول    . ي صبح وارد خيمه اش شـد و انـدكي خوابيـد    درست پيش از سپيده

آمروت، كشتي سپيدي به سان يك قو بر روي درياي آبي رنگ، در برج به اهتزاز درآمد و مردمي 

  .اه خواب و خيالي بيش نبوده استگر آن بودند در شگفت ماندند كه نكند ش كه از پايين نظاره
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  9فصل 
  آخرين رايزني

  

  

صبح پس از روز نبرد از راه رسيد، و هوا آفتابي بود، با ابرهاي سبك در آسمان، جهت باد تغييـر  

خواسـتند  لگوگاس و گيملي صبح زود بيرون زدند و اجـازه  . وزيد كرده بود و از جانب غروب مي

  .پين داشتند افر به ديدن مري و پيكه به شهر بروند؛ زيرا اشتياقي و

خوب شد كه فهميديم آنها زنده اند؛ چون موقع تعقيب آنها در روهـان خيلـي    خيلي«: گيملي گفت

  ».زحمت كشيديم، و دوست نداشتيم كه ببينيم اين همه رنج و زحمت ما هدر شده است

ريت شدند، و مردمي كه گذشتن آنان را مي ديدند از  د ميناس تيالف و دوروف دوشادوش هم وار

ي آدم هـا   ي چنين دوستاني مبهوت مـي ماندنـد؛ چـه لگوگـاس در وراي حـد و انـدازه       مشاهده

زيباروي بود و در اين بامداد راه مي پيمود و با صداي واضح خود ترانه هاي الفي مي خواند؛ امـا  

كشيد و خيره بـه دور و  برمي داشت، دست به ريش خود مي  گيملي كه شق و رق در كنار او گام

  .اطراف خود مي نگريست

اينجا كارهاي سنگي خوبي هست، اما بعضي ها زيـاد  «: گيملي به ديوارها نگاهي انداخت و گفت

وقتـي آراگـورن بـه شـهر خـودش      . خوب نيستند و مي شد طرح خيابان ها را بهتر از اين ريخت
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كوهستان را به او پيشنهاد خواهم داد و ما از اينجا شهري مي سازيم كه برگردد، كمك سنگ كاران 

  ».بشود به آن مباهات كرد

انـد و اينجـا رسـتني هـا و      خانه ها بـي روح . اينجا باغ هاي بيشتري الزم دارد«: لگوگاس گفت

اگر آراگورن به شهر خود بيايد، مردم بيشه بـراي او پرنـده هـاي    . چيزهاي مسرت بخش كم است

  ».خشك نمي شوند غمه خوان مي آورند و درختاني كهن

سرانجام به امير ايمراهيل برخوردند و لگوگاس نگاهي به او انداخت و تعظيمي بلند باال كرد؛ چه، 

درود عـالي  «: گفـت . اينجا كسي را مي ديد كه به راستي خون الفي در رگ هايش جريان داشـت 

مرودل بيشه زارهاي لورين را ترك گفته اند، و با اكنون مدت هاي مديدي است كه مردم ني! جناب

ي آنها از بندرگاه آمروت به سوي غربِ درياها بادبان نكشيده  اين حال هنوز مي توان ديد كه همه

  ».اند

ي ما چنين آمده است، و با اين حال در طول ايـن سـاليان بيـرون از     در فرهنگ عامه«: امير گفت

ي اندوه  مردم زيباروي نيفتاده بود و من متحيرم كه در بحبوحه شمار هرگز چشم ما به يكي از اين

  »در پي چه مي گرديد؟. و جنگ يكي از آنها را در اينجا مي بينم

من يكي از آن نه يار هستم كه همراه ميتراندير از ايمالدريس عازم شـديم، و بـا   «: لگوگاس گفت

اما اكنون مي خواهيم دوستانمان . آمده امدوستم، اين دوروف كه مي بيني همراه فرمانروا آراگورن 

  ».مريادوك و پره گرين را كه به ما گفته اند تحت مراقبت شما هستند ببينيم

  ».ها خواهيد يافت، و من شما را تا بدانجا راهنمايي مي كنم آن دو را در شفاخانه«: ايمراهيل گفت

چـون  . باشـد، كـافي اسـت   اگر حضرت عالي كسي را بفرستيد كه راهنمـاي مـا   «: لگوگاس گفت

او دوست ندارد كه در اين هنگام دوبـاره وارد شـهر   : آراگورن اين پيام را براي شما فرستاده است
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با اين حال ضرورت ايجاب مي كند كه فرماندهان بي درنگ وارد شور شوند و او تمنـا مـي   . شود

يترانـدير از هـم اكنـون    م. كند كه شما و ائومر اهل روهان هر چه زودتر بـه خيمـه گـاه او بياييـد    

  ».آنجاست

  .و با سخنان مؤدبانه از هم جدا شدند» .خواهيم آمد«: ايمراهيل گفت

اگـر  . حقاً كه او نجيب زاده اي تمام عيار و فرماندهي بزرگ بـراي مـردم اسـت   «: لگوالس گفت

گوندور در اين روزهاي زوال هنوز چنـين مردانـي دارد، جـالل و شـكوه آن در روزهـاي رشـد       

  ».ماالً بسيار عظيم بوده استاحت

ي نخسـت بنـا    تـر هسـتند و در دوره   و ترديدي ندارم كه آثار سنگي بهتر، قـديمي «: گيملي گفت

يـا در بهـار   : وقتي آدم ها كاري را شروع مي كنند، هميشه وضع اين طـور اسـت  . ساخته شده اند

  ».ود شكست مي خوردنديخبندان مي شود يا در تابستان خشكسالي و آنها در انجام وعده هاي خ

و اين بـذر  . با اين همه به ندرت پيش مي آيد كه در بذرافشاندن شكست بخورند«: لگوالس گفت

كرده هاي آدم هـا  . در ميان خاك و پوسيدگي مي ماند تا در زمان و مكاني غيرمنتظره جوانه بزند

  ».بيشتر از ما عمر مي كند، گيملي

  ».از آن درنمي آيد، جز فرصت هاي از دست رفته ولي به گمانم آخرش چيزي«: دوروف گفت

  ».در اين مورد الف ها چيزي نمي دانند«: لگوالس گفت

در اين اثنا خدمتكار امير رسيد و آنان را به شفاخانه راهنمايي كرد؛ و دوستانشان را آنجـا داخـل   

گو مشغول شدند و مدتي قدم زدند و به گفت . باغ يافتند، و مالقات شان توأم با خنده و شادي بود

سـپس وقتـي   . صبح را لختي در صلح و آرامش در دواير مرتفع و بادگير شهر به شادي پرداختنـد 

مري خسته شد، رفتند و پشت به مرغزار شفاخانه روي بارو نشستند؛ در دوردست جنوب، آندوين 
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لـين جنـوبي   نين و ايتي به در مقابلشان مي درخشيد و جاري مي شد تا در پهن دشت و مه رقيق له

  . ج شودحتي از ديد لگوالس خار

در آن هنگام كه ديگران به گفت و گو مشغول بودند، لگوالس ساكت شـد و بـه جانـب خورشـيد     

چشم دوخت و همچنان كه خيره مانده بود، مرغان دريايي سپيد را ديد كه به طرف باالي رودخانه 

  .بال مي زدند

آنها مايـه اعجـاز مـن    . يلي به طرف خشكي آمده اندخ! مرغ هاي نوروزي! نگاه كنيد«: فرياد زد

در عمرم  هيچ وقت آنها را نديده بودم، تا آن كه به پالگيـر رسـيدم و   . هستند و مضطربم مي كنند

بعـد بـي   . آنجا كه داشتيم سواره به نبرد كشتي ها مي رفتيم صداي فرياد آنها را توي هـوا شـنيدم  

نها با من از دريا گر آ فراموش كردم؛ چون صداي شيونحركت ماندم و جنگ را در سرزمين ميانه 

اما هوس دريا در اعماق قلب هم نوعان مـن  . هنوز چشمم به آن نيفتاده! دريغ! دريا. حرف مي زد

ديگـر دوبـاره   ! دريغا مرغان نوروزي. قرار دارد، هوسي كه اگر برانگيخته شود، مخاطره آميز است

  ».هم داشتزير درختان راش يا نارون آرامش نخوا

در سرزمين ميانه هنوز چيزهاي بي شماري براي ديدن و كارهاي ! اين حرف را نزن«: گيملي گفت

ي مردم زيباروي راه بنـدرگاه را در پـيش بگيرنـد، آن     اما اگر همه. بزرگي براي انجام دادن هست

  ».وقت دنيا براي كساني كه محكوم به ماندن اند كسالت آور مي شود

هميشـه  . شما نبايـد راهـي بنـدرگاه شـويد، لگـوالس     . واقعاً كسالت آور و غم انگيز«: مري گفت

مردماني هستند كه شما را الزم دارند، حاال مي خواهند بزرگ باشند يا كوچك، حتي تعدادي هـم  

الاقل اميدوارم كه اين طـور باشـد، هـر    . دوروف عاقل مثل گيملي هستند كه به شما احتياج دارند

چقـدر دلـم مـي    . احساسم به من مي گويد كه چيزهاي بد اين جنگ هنـوز در پـيش اسـت    چند
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  »!خواست كه اين جنگ تمام مي شد و به خوبي و خوشي هم تمام مي شد

خورشيد دارد مي درخشد و ما اينجا حداقل يكي دو روزي پيش ! اين قدر گرفته نباشيد«: پين پي

تو و لگـوالس همـين امـروز    ! زود باش، گيملي. شنومدلم مي خواست بيشتر از خودتان ب. هم ايم

ي آن به من  اما هيچ چيز درباره. صبح ده دوازده بار به سفر عجيب تان با استرايدر اشاره كرده ايد

  ».نگفته ايد

ممكن است خورشيد اينجا بدرخشد، اما خاطره هايي از آن راه دارم كه دلـم نمـي   «: گيملي گفت

اگر مي دانستم چه چيزي انتظارم را مي كشد، فكر نمي . ن شان بياورمخواهد از توي تاريكي بيرو

  ».حاضر مي شدم قدم به جاده هاي مردگان بگذارم –با هر كس كه باشد  –كنم به خاطر دوستي 

آورد، ولي نفهميدم كـه منظـورش   جاده هاي مردگان؟ شنيدم كه آراگورن نامش را «: پي پين گفت

  »هيد؟كمي بيشتر توضيح نمي د. چيست

رسوايي گيملي پسرگلويين، : چون آن جاده مايه رسوايي من شد. نه از روي رغبت«: گيملي گفت

اما معلوم شـد كـه   . ها و در زيرزمين، دليرتر از هر الفي مي دانست تر از آدم كه خودش را پرطاقت

گـردان  ي آراگون بود كـه باعـث شـد تـا از راه رو     هيچ كدام از اين ها درست نيست؛ و فقط اراده

  ».نشوم

و همين طور هم عشق به او، چون هر كسي بـه او برمـي خـورد، بـا راه و رسـم      «: لگوالس گفت

اول صـبح همـان روزي   . ي سرد مزاج روهيريم ها خودش به او عشق مي ورزد، حتي آن دوشيزه

ده كه شما به دون هارو رسيديد، مري، ما آنجا را ترك گفتيم و چنان ترسي به دل همه مـردم افتـا  

، جز بانو ائووين، كه اكنون مجـروح آن پـايين   بود كه هيچ كس جرأت تماشاي رفتن ما را نداشت

  ».جدايي غم انگيزي بود و من از ديدن آن غمگين شدم. در خانه خوابيده است
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  ».از اين سفر حرفي نخواهم زد! نه. من فقط دل نگران خودم بودم! افسوس«: گيملي گفت

آن «: سرانجام گفـت ي شنيدن ماجرا بودند كه لگوالس  مري چنان تشنه پين و سكوت كرد؛ اما پي

قدر تعريف مي كنم كه خيال تان راحت شود؛ چون من وحشت نكرده بودم، و چون سايه آدم هـا  

  ».را ضعيف و فاني تصور مي كردم، از آن ها نمي ترسيدم

ارخ، و سـواري دور و  ي اشباحِ زير كوهستان و ميعادگـاه تاريـك    سپس به سرعت ماجراي جاده

چهـار روز و شـب، و اولِ روزِ   «. را به پالرگير وآندوين، باز گفت دراز به طول نود و سه فرسنگ

و اينك در تاريكي موردور اميدواري ام رو به افـزايش  . پنجم  سواره از سنگ سياه به راه افتاديم

بـود و ديـدن آنهـا     گذاشت؛ چون در آن تاريك روشن، انگار قدرت لشكر سـايه فزونـي گرفتـه   

داشـتند،   برخي را ديدم كه سواره مي آمدند و برخي شلنگ انداز قدم برمـي . دهشتناك تر مي نمود

خاموش بودند، اما درخششي در چشم هايشـان ديـده   . ولي همه با همان شتاب حركت مي كردند

اگر آراگون منـع  دون به اسب هاي ما رسيدند و دورتادور ما را رفتند و  مي شد، در ارتفاعات المه

  .دشان نكرده بود از ما جلو مي زدن

پـس  . ي او هسـتند  ي آدم ها مطيع اراده حتي سايه: با خودم فكر كردم. با فرمان او عقب ماندند« 

  »!ممكن است به كار او بخورند

يك روز در روشنايي رانديم، سپس روز بي سپيده از راه رسيد و مـا همچنـان مـي رانـديم و از     «

و . قرار دارد 1نگلو گذشتيم؛ و در روز سوم به لين هير رسيديم كه باالي مصب گيل رينكريل و ري

دون بر سر گدارها با مردم مخوف اومبار و هاراد كه با كشتي از رودخانه باال آمـده   آنجا سپاه المه

اما وقتي ما رسيديم هم مدافعان و هـم خصـم دسـت از نبـرد كشـيدند و      . بودند، مصاف مي دادند
                                                            

١ Gilrain  
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فرمـانرواي   2فقط آنگبـور . ن نازل شده استختند و فرياد مي زدند كه پادشاه مردگان بر سرماگري

المه دون دل آن را داشت كه در انتظار مـا بمانـد؛ و آراگـورن بـه او فرمـان داد كـه مـردمش را        

  .گردآورد و اگر جرأت آن را دارند، پس از گذشتن سپاه خاكستري از پشت سر بيايند

  ».ير وارث ايزيلدور به شما نيازمند خواهد بوددر پالرگ«: گفت

رين گذشتيم و هم پيمانان موردور را به هزيمت از مقابـل خـود تارانـديم؛ و     بدين ترتيب از گيل«

ريـت از   ميناس تي! بنگريد«: اما طولي نكشيد كه آراگورن برخاست و گفت. سپس اندكي آسوديم

از آن كه كمك ما بـه آنجـا برسـد، سـقوط كـرده      مي ترسم پيش . هم اكنون زير تهاجم قرار دارد

پيش از آن كه شب بگذرد، دوباره سوار شديم و با آخرين شتابي كه در توان اسب هامـان  » .باشد

  ».نين پيش رانديم به بود از روي دشت هاي له

لگوالس مكثي كرد و آهي كشيد و چشم ها را به سوي جنوب گرداند و آهسته شروع به خوانـدن  

  .كرد

  ه فام جاري مي شود جويبارها از كلوس به اروئينقر
  !نين به در دشت هاي سبز له

  در برابر باد دريا. آنجا علف بلند مي رويد
  سوسن هاي سفيد  به اين سو و آن سو مي جنبند،

  و ناقوس طاليي مالوس و آلفيرين مي نوازند
  نين، به در دشت هاي سبز له

  !در برابر باد دريا
                                                            

٢ Anghor  
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م  من اين دشت ها سرسبزند؛ ولي در آن هنگام تاريك بودند، زمين هاي بـاير  در ترانه هاي مرد«

و در روي زمين هاي گسترده، علف هـا و گـل هـا را بـي اعتنـا      . و بي روح در سياهي مقابل ما

لگدكوب كرديم و يك روز و شب تمـام از پـي خصـم تـاختيم، تـا در آخـرين دم سـرانجام بـه         

  ».ي بزرگ رسيديم رودخانه

آنگاه پيش خود فكر كردم كه به دريا نزديك مي شويم؛ چرا كه آب در تاريكي بسـيار عـريض    « 

افسوس از شيون . به نظر مي رسيد، و مرغان دريايي بيرون از شمار بر ساحل اش فرياد مي كردند

بانو به من نگفت كه از آنها برحذر باش؟ و من اكنون نمي تـوانم فرامـوش شـان    ! مرغان نوروزي

  ».كنم

. من كه اصالً به آنها توجه نكردم، چون سرانجام به طـور جـدي وارد نبـرد شـديم    «: گيملي گفت

ناوگان اصلي  اومبار آنجا در پالرگير بود، پنجاه كشتي بزرگ و تعـداد بـي شـماري شـناورهاي     

خيلي از آنها كه تعقيب شان مي كرديم قبل از ما به بندرگاه رسيده، و تـرس و بـيم را بـا    . كوچك

خود به آنجا آورده بودند؛ برخي از كشتي ها راه افتاده بودند و راه فراري به پايين رودخانـه مـي   

جستند و يا مي خواستند به ساحل آن طرف برسند؛ و خيلي از قايق هاي كوچك در آتـش مـي   

و  گشـتند  ي نابودي مي ديدند، در تنگنا برمي اما هارادريم ها كه اكنون خود را در آستانه. سوختند

حال كه ما را زيـر نظـر گرفتـه بودنـد، مـي       به هنگام نوميدي بسيار درنده خو بودند؛ و در همان

  .خنديدند، چرا كه هنوز سپاه آنها، سپاهي بزرگ بود

به نشان سنگ سياه شما را ! حال بياييد«: اما آراگورن درنگ كرد و با صداي بلند بانگ برداشت«

و ناگهان لشكر سايه كه در پشت سر مانده بود، مثل موجي خاكستري باال آمـد و  » !فرا مي خوانم

 فريادهاي ضعيفي شنيدم، كه به طرزي مبهم مي نواختنـد، و . هرچه را در بربرش بود شست و برد
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مثل طنين صداي نبردي فراموش شـده  :  همهمه اي كه متشكل از صداهاي بي شماردور دست بود

شمشيرهاي رنگ پريده از نيام بيرون آمدند؛ اما نمي دانم ضربت تيغ . در سال هاي تاريك گذشته

هـيچ كـس   . آنها به كسي اصابت كرد يا نه، چون مردگان به هيچ سالحي جز بيم احتياج نداشـتند 

  ».ايستادن مقابل آنها را نداشتياراي 

هـايي رفتنـد    ها شدند كه صف بسته بودند و بعد از آب گذشتند و به طرف كشتي وارد تمام كشتي«

ي دريانوردها ماالمال از جنون وحشت خود را از عرشه بـه زيـر مـي     كه لنگر انداخته بودند؛ همه

روا در ميان دشمنان مـان مـي تـاختيم،    پ بي. انداختند، جز بردگاني كه به پاروها زنجير شده بودند

اگـورن  بعد آر. گريختند، و آنها را مثل برگ مي تارانديم تا اينكه به ساحل رسيديم دشمناني كه مي

به هر كدام از كشتي هاي بزرگ، يكي از دونه داين ها را فرستاد وآنها اسيرهايي كـه روي عرشـه   

  ».رس را كنار بگذارند و راحت باشندمانده بودند، دلداري دادند ،و به آنها فرمودند ت

پيش از اين كه آن روز تاريك به پايان برسد، هيچ كس از دشمن باقي نمانده بود كه در مقابل ما «

مقاومت كند؛ همه غرق شده، يا به اميد رسيدن به سرزمين هاي خودشـان پـاي پيـاده بـه طـرف      

ه تدبيرهاي مودور به دست اشباح بيم به نظرم خيلي عجيب و استثنايي بود ك. جنوب گريخته بودند

  »!دشمن با حربه اي از نوع حربه هاي خودش شكست خورد. و تاريكي نقش بر آب شود

در آن ساعت به آراگورن نگاه كردم و فكر كردم كه اگر او حلقـه را  . واقعاً عجيب«: لگوالس گفت

. حشتناكي تبديل مي شدبراي خودش برمي داشت به نيروي اراده اش به چه فرمانرواي بزرگ و و

مگر او . اما روح او نجيب تر از آن است كه سائورن بتواند بفهمد. ترس موردور از او بي جا نيست

از فرزندان لوتين نيست؟ اين سالله هرگز زوال نمي يابد، هرچند كه سال ها بـي نهايـت بـه درازا    

  ».بكشد
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اما آراگورن آن روز واقعـاً مقتـدر   . ها در وراي بصيرت دورف هاست اين پيشگويي«: گيملي گفت

و او بزرگترين كشتي را براي خود برگزيد وسوار آن ! اينك تمام ناوگان سياه در دستان او بود. بود

سپس فرمود تا جميع شيپورهايي را كه از دشمن به غنيمت گرفته بودند، بنوازند؛ و سپاه سايه . شد

به سبب پرتو سرخ چشمان شان نبود كه آتش آنجاه ساكت ايستادند و اگر  .تا ساحل عقب نشست

و آراگورن با صـداي  . كشتي هاي در حال سوختن را منعكس مي كرد، به دشواري ديده مي شدند

  :بلند به سپاهيان مرده ندا در داد

بازگرديـد و از ايـن پـس دره هـا را     . سوگند شما ادا شد! اكنون سخن وارث ايزيلدور را بشنويد«

  »!آسوده باشيد برويد و! مشوش مكنيد

و در آنجا پادشاه مردگان كه در پيشاپيش سپاهش ايستاده بود، نيزه اش را شكسـت و آن را بـه   «

زمين انداخت، آنگاه تعظيم بلند باال كرد و روانه شد؛ و تمام سپاه سايه خاكستري به سرعت عقب 

نظرم رسـيد كـه انگـار از    كشيد و مثل مه كه بادي ناگهاني آن را پراكنده كند، ناپديد شد؛ و من به 

  ».خواب بيدار شدم

چون تعداد زيادي اسير آزاد كرده بـوديم، و  .آن شب استراحت كرديم و ديگران مشغول كار بودند«

خيلي از بردگاني كه آزاد كرده بوديم از مردم گوندور بودند كه هنگام تهـاجم دشـمن بـه اسـارت     

و آنگبـور  . نين و اتير هم آنجا گرد آمدند به له ي زيادي از مردم درآمده بودند؛ و طولي نكشيد عده

كه بيم از مردگان رفع حال . ي سواراني كه توانسته بود بسيج كند، از راه رسيد دون با همه اهل المه

ي اين اسم مانند آتش در  شده بود، براي كمك به ما و ديدن وارث ايزيلدور مي آمدند؛ چون آوازه

  .تاريكي منتشر مي شد

چون در طول آن عصر و شب، تعداد زيادي از كشتي ها آماده و . ي ماست ريباً آخر قصهو اين تق«
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اآلن انگار زمان زيادي از آن گذشـته، ولـي صـبح    . با افراد تجهيز شد؛ و صبح ناوگان به راه افتاد

 اما آراگورن مدام نگران بـود . روزِ پريروز بود، يعني ششمين روزي كه از دون هارو به راه افتاديم

  .كه از نظر وقت در تنگنا باشيم

بايد فردا به هارلوند برسيم، وگرنـه  . از پالرگيرتا بندر هارلوند چهل و دو فرسنگ راه است«: گفت

  ».به كلي شكست مي خوريم

 ،رفتيم بزرگ باال مي ي پاروها را اكنون مردان آزاد به كار مي بردند، با اين حال آهسته از رودخانه

ف جريان آب تقال كنان پارو مي زديم، و اگرچه جريان رودخانه در جنـوب  چرا كه داشتيم برخال

رغـم پيـروزي    اگر لگوالس يك دفعه نخنديده بود، علي. زياد تند نيست، باد كمكي به ما نمي كرد

  .شديم در بندرگاه، خيلي افسرده مي

اما اين كـه از  » .اميد از پس ناكامي مي زايد: چرا كه گفته اند! ريشت سالمت، پسر دورين«: گفت

وقتي شب از راه رسيد، فقط بر ظلمت تاريكي افزود، . دور چشم به كدام اميد داشت، چيزي نگفت

و ما در تب و تاب بوديم، چون در دور دست شمال پرتو سرخي را در زيـر ابرهـا مـي ديـديم و     

  ».ريت در حال سوختن است ميناس تي«: آراگون گفت

ي اتير چشم به جنوب دوختند و از تغييري  مردان دريا آزموده. د شداما نيمه شب اميد از نو متول«

خيلـي پـيش از ايـن كـه روز     . حرف زدند كه سبب آن باد خنكي بود كه از جانب دريا مي وزيد

تا آن كه سپيده كف هاي آب . ن برافراشتند و سرعت ما بيشتر شدبرسد، كشتي هاي دكل دار بادبا

و همين طور كه مي دانيـد، مـا بـه ايـن ترتيـب در      . سفيد درآوردي كشتي ما به رنگ  را در سينه

سومين ساعت باد موافق و خورشيدي كه از پس حجاب بيرون آمده بود، از راه رسـيديم و بيـرق   

باشكوه و ساعت باشكوهي بود، حال آخر و عاقبت اش هر چه روز . بزرگ را در نبرد برافراشتيم
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  ».مي خواهد باشد

راندن به طرف . عاقبت هر چه باشد، از ارزش كارهاي بزرگ كم نمي كند آخر و«: لگوالس گفت

جاده هاي مردگان كاري بود عظيم، و كاري عظيم باقي مي ماند، هرچند هـيچ كـس در گونـدور    

  ».نماند كه در روزگار آينده از آن سرودي بسازند

اصالً نمي دانم . ه استو اين كامالً ممكن است، چون قيافه آراگورن و گندالف گرفت«: گيملي گفت

من هم مثل مري آرزويم اين است كـه  . كنند آن پايين توي چادرها در مورد چه چيزي رايزني مي

با اين حال اگر باز هم كاري براي انجام دادن باشد، اميدوارم مـن  . با اين پيروزي جنگ تمام شود

  ».هم براي افتخار مردمِ تنها كوه در آن مشاركت كنم

ي بزرگ حاضر به اين كارم، و همچنين براي عشق  من هم براي افتخار مردم بيشه«: لگوالس گفت

  ».به فرمانرواي درخت سفيد

آنگاه دوستان ساكت شدند، اما همچنان مدتي در آن مكان بلند نشستند و هر يك غرق در افكـار  

  .خود شدند و در همان حال فرماندهان به مذاكره مشغول شدند

ز لگوالس و گيملي  جدا شد بي درنگ در پي ائومر فرسـتاد؛ و همـراه او از   وقتي امير ايمراهيل ا

شهر خارج و راهي خيمه آراگورن شد، خيمه اي كه آن را بر روي دشت نه چندان دور از جـايي  

پسران الروند  و آنجابه اتفاق گندالف و آراگورن و. كه شاه تئودن از پا درآمده بود، برپا كرده بودند

  .داختندبه رايزني پر

عالي جنابان، گوش به سخن كارگزار گوندور فراداريد كه پيش از مردن بر زبانش «: گندالف گفت

ا در برابـر  نور چند صباحي ممكن است پيروزي نصيب تان شود، ام له در ميدان نبرد پهجاري شد؛ 
من شما را دعوت بـه يـأس نمـي كـنم،     . قدرتي كه اكنون سر بر آورده است، از فتح خبري نيست
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  ».چنان كه او كرد، اما مي خواهم در حقيقت اين سخنان انديشه كنيد

دور نيز قادر نيست آنهـا را بـه ايـن كـار      -سنگ بينا دروغ نمي گويند، و حتي فرمانرواي باراد«

ضـعيف   ي خود ديدني هـا را بـراي كسـاني كـه از هـوش و حواسـي       شايد بتواند با اراده. وادارد

باري . برخوردارند، گزينش كند، يا موجب شود كه در تفسير معني آنچه ديده اند به راه خطا بروند

ر موردور بر ضد او صـف آرايـي مـي    تور ديد كه نيروهاي عظيم د جاي ترديد نيست كه وقتي دنه

  .ستكنند و هنوزتعداد بيشتري در حال گرد آمدن هستند، چيزي را ديد كه بر واقعيت منطبق ا

ي بعـدي بـزرگ    حملـه . نيروهاي ما به زحمت از پس دفع نخستين هجوم بزرگ آنـان برآمدنـد  «

پس در اين جنگ همان گونه كه دنه تور پي برد، اميـدي بـه بهبـود نهـايي اوضـاع      . ترخواهد بود

با سالح نمي توان به پيروزي دست يافت، خواه اينجا بنشينيم و پشت سر هم محاصـره را  . نيست

ي بـد   جز دو گزينه. وريم، يا نيرو به آن سوي رودخانه اعزام كنيم و متحمل شكست شويمتاب بيا

راه چاره ديگري نيست؛ و فرد حزم انديش پيشنهاد خواهد داد كه استحكاماتي از اين دست را كه 

بدين ترتيب روزگـار زوال   و در آنجا در انتظار حمله بمانيد؛ ودر اختيار داريد، مستحكم تر كنيد 

  ».ان اندكي به درازا خواهد كشيدت

ريت يا دول آمروت يا دون هارو عقب نشيني كنـيم و   گوييد به ميناس تي پس مي«: ايمراهيل گفت

  »   ه انتظار باال آمدن مد دريا بنشينيم؟همچون كودكان در دژهاي ماسه اي ب

يـد و انـدكي هـم    تور چنـين نكـرده ا   آيا در روزگار دنه. اين تدبير جديدي نيست«: گندالف گفت

گفتم . من توصيه به حزم انديشي نمي كنم. گفتم كه شرط حزم انديش بودن اين است! بيشتر؟ اما نه

چون . من هنوز به پيروزي اميد دارم، اما نه با سالح. كه با سالح نمي توان به پيروزي دست يافت

  ».اميد سائوروندور و -ي باراد ز همه اين معادالت حلقه قدرت جاي دارد؛ شالودهدر مرك
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جنابان اكنون شما همه در خصوص اين موضوع آن قدر اطالعات داريد كه وضع دشوار مـا   عالي«

اگر او دوباره آن را به دست آورد، دالوري شما بيهوده است و فتوحات . و سائورون را درك كنيد

نگامي  كـه ايـن   چنان كامل كه هيچ كس نمي تواند تبعات آن را تا ه: ل خواهد بوداو سريع و كام

جهان پابرجاست پيش بيني كند و اگر حلقه نابود گردد، در اين صورت او سقوط خواهـد كـرد؛ و   

. سقوط او به درجه اي خواهد بود كه هيچ كس نمي تواند برخاستن ديگرباره او را متصـور شـود  

بـا ايـن    چه، او بخش اعظم نيروي خود را كه از آغاز ذاتي اوست ، از دست خواهد داد، و هرچه

نيرو در پديد آمده يا آغاز شده فرو خواهد ريخت و او براي هميشه نـاتوان خواهـد گشـت و بـه     

اما از سـربرآوردن و شـكل   . روحي بد طينت تبديل خواهد گشت كه در سايه خود را مي فرسايد

 .ن ترتيب يكي از پليدي عظيم اين جهان برچيده خواهد شدو بدي. ماند گرفتن عاجز مي

ديگري نيز هست كه روزي ممكن است رخ بنمايد؛ چه، سائورون چيزي نيست مگـر   هاي پليدي«

ي جهـان  ها ي ما نيست كه از پس تمامي موج با اين حال برعهده. ي پنهاني نوعي خادم يا گماشته

هـايي اسـت كـه در آن قـرار داريـم،       جان به سال ي ما ياري رساندن از دل و برآييم، بلكه وظيفه

زينـد تـا آن    شناسيم، تا شايد كساني كه از پس مـا مـي   هايي كه مي ي از دشتكن كردن پليد ريشه

ي  حل و فصل آنچه پس از آن رخ خواهد داد بر عهـده . هنگام زميني پاك در اختيار داشته باشند

  ».ما نيست

داند شـيء باارزشـي را كـه گـم كـرده، از نـو        داند، و مي يي اينها را نيك م اينك سائورون همه«
و از همين رو با ترديـدي  . داند آن شيء كجاست، يا اميدواريم چنين باشد اند و اما هنوز نمي يافته

قـدر   ، اگر آن را يافته باشيم، در ميان مـا كسـاني هسـتند كـه آن     چه. بزرگ دست به گريبان است
سـت  آيـا حـدس مـن درسـت ني    . داند اين را نيز خوب مي. نيرومنداند كه بتوانند به كارش بگيرند
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  »اي؟ آراگورن كه تو در سنگ اورتانك خود را به او نشان داده
تصورم ايـن بـود كـه زمـانش فـرا      . آواز چنين كردم پيش از عزيمت از شاخ«: آراگورن پاسخ داد

در آن هنگـام ده رو از  . رسيده است، و سنگ براي چنين منظوري در اختيار من قرار گرفته است
روس گذشته بود، و فكر كـردم چشـم سـائورون را بايـد از     رفتن حامل حلقه به سمت شرق رائو

اش كسي او را به چالش  كمتر پيش آمده كه پس از بازگشت به برج. سرزمين خود او منحرف كنم
دازه سريع خواهـد  ي او در پاسخ به آن تا چه ان كردم كه حمله بيني مي هر چند كه اگر پيش. بطلبد

فقط همين قدر مجال داشتم كـه بـه كمـك    . ه او نشان دهمكردم كه خود را ب بود، شايد جرأت نمي
  ».شما بيايم

. گويند اگر او حلقه را داشته باشد تالش ما بيهـوده اسـت   اما اين چگونه است؟ مي«: ائومر پرسيد
  »كند حمله به ما در صورتي كه حلقه را در اختيار داشته باشيم، بيهوده نيست؟ چرا او فكر نمي
مئن نيست، و مثل ما با دست روي دست گذاشتن و منتظر شدن كه دشمن هنوز مط«: گندالف گفت

در ضمن ما راه و چاه استفاده از تمام قـدرت آن را يـك   . ايمن شود، برقدرت خود نيافزوده است
رباب باشـد، و نـه اربابـان    تواند در خدمت يك ا در حقيقت، حلقه فقط مي. شبه نخواهيم آموخت

تا آن كه يكي از ميان ديگران خود را ارباب اعالم كنـد و  . واهد ماندمتعدد، و منتظر زمان ستيز، خ
  ».اش خواهد كرد در آن هنگام اگر سرعت عمل به خرج دهد، حلقه ياري. ديگران را به زير كشد

هاي او هنوز در  نزگول. شنود ميبيند و چيزهاي زيادي را  چيزهاي زيادي را مي. او مراقب است«
طلوع خورشيد از روي اين دشـت گذشـتند، هـر چنـد انـدك شـماري از       پيش از . رفت و آمدند

از نـو سـاخته شـدن    : كنـد  ها را بررسي مي او نشانه. خستگان و خفتگان متوجه حضور آنها شدند
اش را از او روبوده؛ بادهاي بخت و اقبال كه به سـوي مـا وزيـدن گرفتـه، و      شمشيري كه گنجينه
  ».اش و؛ از پا درآمدن فرمانده بزرگي ا ي نخستين حمله شكست غير منتظره

نگاه او عاجز از . شود تر مي وگو هستيم هر دم افزون ترديد او حتي در اين اثنا كه ما مشغول گفت«
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پـس مـا بايـد ايـن نگـاه را بـه خـود        . شود ديدن هر حركت ديگري اكنون به سوي ما كشيده مي
حلقـه در دسـت مـا    . ي مـن  وصـيه پس اين است ت. اميد ما يكسره اينجاست. غول نگه داريممش
. اش كرديم كه نابودش كنند، مبادا خود نـابود شـويم   از روي خرد، يا حماقتي بزرگ روانه. نيست

امـا مـا بايـد بـه هـر      . پذير نيست بدون اين حلقه شكست نيروهاي او به دست نيروهاي ما امكان
تـوانيم   كنيم، ما با سالح نمـي  كند، منحرف اي كه شده نگاه او را از هر خطري كه تهديدش مي بهانه

توانيم تنها فرصت را در اختيار حامـل حلقـه    شاهد پيروزي را در آغوش بگيريم، اما با سالح مي
  ».بگذاريم، هر چند كه اين فرصت ناچيز باشد

بايد سائورون را در تنگنا بگـذاريم كـه   . همانطور كه آراگورن شروع كرده است، بايد ادامه بدهيم«
بايد نيروهاي پنهان او را به ميدان فرابخوانيم، چنـان كـه مجبـور    . اش را انجام دهد آخرين حركت

اي  عمـه بايـد بـه ط  . درنگ پيش برويم بايد براي مواجهه با او بي. شود سرزمين خود را خالي كند
اين طعمه را اميدوارانه و حريصـانه  . ي او بر ما فشرده شود براي او تبديل شويم، هرچند كه آرواره

زدگي، غـرورِ فرمـانرواي جديـد حلقـه را      اهد گرفت، چه، او خواهد انديشيد كه در اين شتابخو
. او گردنش را خيلي زود بيش از اندازه بيـرون آورده ! چه خوب«: بيند؛ و با خود خواهد گفت مي

ر دامي گرفتار خواهم كـرد كـه گـريختن از آن بـرايش     بگذار جلو بيايد و بنگر كه چگونه او را د
شكنم و آن چيزي كه از روي گستاخي تصاحب كرده، دوباره  و او را آنجا در هم مي. نيست ممكن

  ».شود و براي هميشه از آن من مي
جنابان،  زيرا عالي. بايد با چشم باز، شجاعانه، اما با اميدي اندك براي خودمان پا به قله بگذاريم«
هاي زندگان به كلي نـابود شـويم؛    ينسيار محتمل است كه ما خود در نبردي سياه دور از سرزمب

امـا  . دور هم ويران شود، خود زنده نمانيم كه شاهد دوران جديد باشـيم  -چنان كه حتي اگر باراد
كـه اگـر    –ناخواه نابود شويم ن بهتر از آن است كه خواهو اي. دانم اين را براي خويشتن فرض مي
  ».رگ ما دوران جديدي در كار نخواهد بودو بدانيم كه پس از م -اينجا بنشينيم، امري مسلم است
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. ام، ادامه خـواهم داد  چنان كه شروع كرده«. سرانجام آراگورن به حرف آمد. مدتي خاموش بودند
بـادا  . تزلزل مساوي است با سقوط. ما درست در مرز قرار داريم، جايي كه اميد و نوميدي برابراند

هاي طوالني او بر ضد سـائورون سـرانجام در    هاي گندالف را كه كوشش كه هيچ يك از ما توصيه
هـا پـيش از دسـت     اگر به خاطر او نبود همـه چيـز مـدت   . حال محك خوردن است، رها مكنيم

بگذار ديگـران چنـان كـه مطـابق ميـل      . ان را ندارمبا اين حال من ادعاي فرماندهي مرد. رفت مي
  ».آنهاست انتخاب كنند

ما . ايم ايم، و از پدرمان الروند همين توصيه را آورده د آمدهما از شمال با همين قص«: الروهير گفت
  ».باز نخواهيم گشت

ايـن را  . من خود دانش اندكي از مسائل بغرنج دارم؛ اما به اين دانش نيـازي نيسـت  «: ائومر گفت
پس به نداي . دانم و همين برايم كافي است كه آراگورن از من و مردم من دستگيري كرده است مي

  ».اش خواهم شتافت ارياو به ي
خواهـد   حـال مـي  . دانم اما من خود را از رعاياي جان نثارِ فرمانروا آراگورن مي«: ايمراهيل گفت

با اين حال بـراي  . آيم من نيز مي. فرمان است ميل او براي من. خود ادعاي فرمانروايي بكند يا نه
. كه نخست به فكـر مـردم باشـم   ي من است  ام، و برعهده كارگزاري گوندور گماشته شده مدتي به

ي احتماالت را اعم از خوب يا بـد   چه، ما بايد همه. انديشي نيز اندكي اعتنا كرد هنوز بايد به حزم
ما وجود دارد، و تا زماني كه اين اميد هسـت، بايـد از   اينك احتمال پيروزي . مدنظر داشته باشيم

ان و سرزميني غارت شده در پس پشت خواهم با پيروزي به شهري وير نمي. گوندور محافظت كرد
هماورد هنوز در جناح شمالي مستقر  ام كه سپاهي بي ها شنيده اكنون از شما روهيريم بازگرديم و هم

  ».است
در . مدفـاع بگـذاري   ي من اين نيست كه شهر را يكسره بي توصيه. گويي راست مي«: گندالف گفت

قدر بزرگ باشد كه با اين جديت تمام به  ست آنكنيم نيازي ني حقيقت نيرويي كه به شرق گسيل مي
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و بايد هر چه زودتـر  . موردور يورش برد، اما بايد آن قدر بزرگ باشد كه كار نبرد را از پيش ببرد
تـوانيم حـداكثر ظـرف دو     چه نيرويي را مي: پرسم از اين رو از فرماندهان مي. دست به اقدام بزنيم

متشكل از مرداني دلير باشند كه بـا آگـاهي از خطـري كـه     روز بسيج و گسيل كنيم؟ و آنان بايد 
  ».كند داوطلبانه حاضر به رفتن شوند تهديدشان مي
هايي سبك يا مهلك دارند، و ما از نظر اسـب   اند، بسياري از افراد زخم همه فرسوده«: ائومر گفت

ر چـه زودتـر   اگر بايـد هـ  . ايم، و تحمل اين تلفات براي ما سخت است متحمل تلفات فراوان شده
توانم بست، و همان تعداد را بايد براي دفاع  راهي شويم، من حتي به آوردن دوهزار تن نيز دل نمي

  ».از شهر باقي بگذارم
تـازه   نيروهاي. اند ما نبايد فقط آنهايي را به شمار آوريم كه در اين دشت جنگيده«: آراگورن گفت

چهار هزار تـن  . هاي جنوبي در راه هستند تيولاند، از  نفس اكنون كه سواحل از دست دشمن رسته
بـاك سـواره    ام؛ و آنگبـور بـي   پياده را دو روز پيش از پالرگير و از مسير لوسارناخ گسيل كـرده 

. انـد  ك شدهاگر ما دو روز ديگر راهي شويم، پيش از عزيمت ما كامالً نزدي. آيد پيشاپيش آنها مي
توانند گرد آورنـد از پـي مـن بـه      ه با هر شناوري كه ميبه عالوه به بسياري از آنها فرمان دادم ك

كشد كه به مـا خواهنـد پيوسـت، و در     وزد، طولي نمي باالي رودخانه بيايند؛ و با اين بادي كه مي
تـوانيم لشـكري    بـه گمـان مـن مـي    . اند اكنون به هارلوند رسيده  ددي از همهاي متع حقيقت كشتي

ده براي جنگ گسيل كنيم، و با اين حال شهر را در وضـعيت  هزار نفره متشكل از سواره و پيا هفت
  ».دفاعي بهتري نسبت به آن هنگام كه يورش دشمن آغاز شد، ترك كنيم

دروازه نابود شده است، و كجاست مهارت از نو ساختن و كـار گذاشـتن مجـدد    «: ايمراهيل گفت
  »آن؟

ود دارد، و اگر اميدها يكسره رنگ بور، در پادشاهي داين چنين مهارتي وج در اره«: آراگورن گفت
امـا  . گران كوهسـتان بـرود   نبازد، سر فرصت گيملي پسر گلوين را خواهم فرستاد تا در پي صنعت
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اي در برابر دشمن ما، اگر مـردان آن را تـرك كننـد،     ها هستند و هيچ دروازه مردان بهتر از دروازه
  ».تاب ايستادگي ندارد
اين كه صبح دو روز بعد با سپاهي هفت هزار نفـره،  : مانروايان بودي رايزني فر و اين آخرين نتيجه

به شرط آن كه اين تعداد را بتوان يافت، رهسپار شوند؛ و بخش اعظم اين نيرو به سـبب ورود بـه   
بايد دوهزار تن از كساني را كـه   آراگورن مي. بود هاي اهريمني بايد متشكل از پيادگان مي سرزمين

هـزار و پانصـد نفـر را     كرد؛ اما ايمراهيل بايد سه گرد آورده بود، فراهم ميدر جنوب به دور خود 
مـراه  هاي جنگ آزموده، اما پياده را بـا سـپاه ه   آورد؛ و ائومر بايد پانصد تن از روهيريم فراهم مي

گرفـت؛ نيـز گـردان     فراد سواره را بر عهـده مـي  كرد، و خود او فرماندهي پانصدتن از بهترين ا مي
دايـن و   شد كه پسران الروند همراه دونه كل از پانصد سوار ديگر بايد آماده عزيمت ميديگري متش

هـزار تـن    هـزار پيـاده و يـك    مجموعاً شش: گرفتند شهسواران دول آمروت در ميان آنان قرار مي
در اختيار داشتند و قادر به جنگيدن بودند، يعني  ها كه هنوز اسب اما نيروي عمده روهيريم. سواره
ي غـرب بـه كمـين دشـمن      هلم، بايـد در جـاده   هزار تن تحت فرماندهي الف ي در حدود سهچيز
درنگ چابك سواراني براي گردآوردن خبرهاي بيشتر  و بي. نشستند كه در آنورين مستقر بودند مي

اي كه به سوي ميناس  كردند؛ و نيز به طرف شرق ازگيليات و جاده در حد امكان به شمال اعزام مي
  .رفت ميمورگول 

گرفـت و   ي نيروها و سبك و سنگين كردن سفري كه بايـد انجـام مـي    و پس از شماره كردن همه
  .شد، ايمراهيل به صداي بلند خنديد مسيرهايي كه بايد انتخاب مي

اين كه ما با هفت هزار تن، كه شـمار  : مطمئناً اين بزرگترين شوخي در تاريخ گوندور است«: گفت
ي  هـا و دروازه  رسـد، بـه كـوه    سپاه گوندور در روزگار شكوه خـود مـي   ي آن به زحمت به طاليه

انگار كه يك كودك، شهسواري غرق در سالح را با كمـانِ  ! نفوذناپذيرِ سرزمين سياه يورش ببريم
گويي فردي مطلع است،  قدر كه تو مي اگر فرمانرواي تاريكي همان! ي بيد تهديد كند و تركه  بازيچه
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جاي آن كه بترسد، خنده بر لبانش نخواهد نشست، و به تلنگـري كوچـك مـا را     ميتراندير، آيا به
  »همچون زنبوري كه قصد نيش زدن او را دارد، در هم نخواهد شكست؟

و در ميـان مـا   . نه، خواهد كوشيد كه زنبور را به دام انـدازد و نـيش او را درآورد  «: گندالف گفت
نـه، خنـده بـر لبـانش     . اند شهسوار غرق در سالح مرداني هستند كه هر كدام يك تنه حريف هزار

  ».نخواهد نشست
توان بـه   قدر تلخ است كه نمي اگر اين شوخي است، آن. همين طور هم بر لبان ما«: آراگورن گفت

كردن كار خواه به ايـن  ي خطر است و با يك سويه  اين آخرين حركت در بحبوحه نه،. آن خنديد
آنگاه آندوريل را بيرون كشيد و آن را زيـر آفتـاب   » .اهد كردطرف يا آن طرف، بازي را تمام خو

  ».ديگر در نيام نخواهي رفت تا آن كه آخرين نبرد به پايان برسد«: گفت. درخشان باال گرفت
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  10فصل
  ي سياه بازشدن دروازه

  
  

 هـا از آنـورين   هـا و شـرقي   سـپاه اورك . نور گردآمد له دو روز بعد سپاه غرب يكسره در دشت په
هـا بـا حـداقل درگيـري بـه سـوي        ي روهيـريم  برگشته بود، اما به ستوه آمده و پراكنده از حملـه 

كايرآندروس پشت به هزيمت داده بود؛ و با برداشته شدن اين تهديد و رسيدن نيروهاي جديـد از  
وران گزارش دادنـد كـه هـيچ نشـاني از      ديده. بود جنوب، شهر به نحو احسن با نفرات مجهز شده

اكنون همه چيز . خورد هاي شرق تا سرحد چهارراه شاه سرنگون شده به چشم نمي در جاده دشمن
  .براي آخرين اقدام آماده بود

دايـن و پسـران الرونـد در     لگوالس و گيملي دوباره با هم در معيت آراگورن و گندالف، بـا دونـه  
  .نان همراه نيستاما مري پيش خود شرمسار بود كه با آ. راندند سب ميي سپاه ا طاليه

اگر هـم  . زده نباش اما خجلت. تو براي سفري مثل اين در وضعيت مناسب نيستي«: آراگورن گفت
گرين خواهد آمد و  اي، پره در اين جنگ كاري نكني، تا به حال افتخار و احترام زيادي كسب كرده

ده، بـه او غبطـه   اش شـ  آميز كه نصـيب  براي اين فرصت مخاطره. ي مردم شاير خواهد بود نماينده
نخور، چون اگر چه تا جايي كه بخت با او مساعدت كرده، از امتحان سربلند بيرون آمده، اما هنوز 

اگر . ولي اگر حقيقت اش را بخواهي خطري كه تهديدمان مي كند مشابه است. حريف تو نمي شود
ي موردور به نحوي دردناك كارمان تمام شود، اما  اشد كه مقابل دروازهچه شايد قسمت ما اين ب
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اگر اين چنين شد، آن وقت تو هم خواه اينجا يا هر جاي ديگري كه موج سياه به شـما برسـد در   
  »!الوداع. آخرين مقاومت شركت مي كني

در كنـارش   برگيل. و اينك مري بدين ترتيب افسرده حال ايستاد و بسيج شدن لشكر را نگريست
بود و او نيز غمگين مي نمود؛ چه، پدرش فرماندهي دسته اي پيـاده از مـردان شـهر را بـر عهـده      

پـي پـين نيـز    . تا به اتهامات او رسيدگي نمي شد، نمي توانست از نو جزو محافظين باشـد : داشت
زديكي ها مري او را در همان ن. جزو همان دسته، به عنوان يكي از سربازان گوندور اعزام مي شد

  .ريت مي ديد؛ هيئتي كوچك اما شق و رق در ميان مردان بلندقامت ميناس تي
دسته دسـته، فـوج فـوج بـه     . سرانجام شيپورها را نواختند و لشكريان حركت خود را آغاز كردند

و مدت درازي پس از آن كه در مسير جاده بزرگ بـه طـرف گـذرگاه    . سمت شرق رهسپار شدند
آخـرين درخشـش خورشـيد صـبح     . د، مري همچنان آنجا ايستاده بـود خشك از ديد خارج شدن

گاهي برروي نيزه ها و كاله خودها سوسويي زد و آنها از نظر ناپديد شدند، و او هنـوز سـر خـم    
ي كساني كه  همه. كرده و دل افسرده بر جا مانده بود و احساس مي كرد بي يار و ياور و تنها است

طرف آن تاريكي رفته بودند كه بر روي آسمان دوردست شرقي سوار او به آنها دلبستگي داشت به 
  .شده بود؛ و در دلش اصالً اميدي به ديدن دوباره هيچ يك از آنان نداشت

تو گويي با بازگشت خلق و خوي نوميدي، درد بازويش دوباره شدت گرفت، و احساس ضعف و 
  .تماس دست برگيل به خود آمد با. كهولت به او دست داد، و آفتاب در نظرش كم مايه نمود

اما . كمكت مي كنم به نزد طبيبان برگردي. مي بينم هنوز درد داري! بيا ارباب پِريان«: پسرك گفت
و اكنون فرمانروا گوهر . ريت هرگز شكست نمي خورند مردان ميناس تي. آنها برمي گردند! مترس

  ».الفي با آنهاست، همين طور هم برگوند نگهبان
آنجا كارگران و صنعت گران بـر حسـب وظـايف معـين در     . ر سپاه به ازگيليات رسيدپيش از ظه
برخي مشغول تقويت كردن جسرها و پل هاي شناوري بودند كه دشمن آن را ساخته . تكاپو بودند
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بود و هنگام گريز بخشي از آن را نابود كرده بود؛ برخي در كـار گـرد آوردن مايحتـاج و غنـايم     
  .ر ساحل شرقي رودخانه شتاب زده استحكامات دفاعي را باال مي بردندبودند؛ و ديگران د

ي  ي عـريض گذشـت، و جـاده    ي سپاه از ميان ويرانه هاي گوندور قديم و از روي رودخانه طاليه
مستقيم و بلندي را در پيش گرفت كه در روزگار برين، برج زيباي آفتاب را به برج بلنـد مهتـاب   

پنج مايل پس . ي نفرين شده اش، ميناس مورگول نام داشت ن در درهوصل مي كرد، برجي كه اكنو
  .از ازگيليات توقف كردند و راهپيمايي روز نخست را به پايان رساندند

ي بـزرگ درختـان    اما سواران شتابان پيش رفتند و قبل از رسيدن شامگاه بـه چهـارراه و حلقـه   
دشمن نديده و هيچ فريـاد يـا صـدايي     ازهيچ نشاني . رسيدند، و همه جا خاموشي حكمفرما بود

ي تيري از كمان رها نشده بود،  نشنيده بودند و در طول راه از پس صخره ها يا بوته ها هيچ چوبه
. با اين حال هنگام پيشروي احساس مي كردند كه هـر دم بـر هشـياري آن سـرزمين مـي افزايـد      

شده و غـروب خورشـيد در    تاريكي پراكنده. درخت و سنگ و علف و برگ گوش به زنگ بودند
دوردست مغرب پرتوي بر در آندوين افكنده بود و قله هاي سفيد كوه ها در آسمان آبي به سرخي 

  .مي زد؛ اما نوعي سياهي يا تاريكي بر افل دوات سايه انداخته بود
آنگاه آراگورن شيپورچيان را از چهار سو بر سر هر يك از راه هايي كه وارد حلقه درختـان مـي   

فرمانروايـان  «: ، قرار داد و آنان در بوق و كرنا دميدند و مناديان بـه بانـگ بلنـد فريـاد زدنـد     شد
سـرديس  » .گوندور بازگشته اند و همه اين سرزمين ها را كه متعلق به آنان است باز مـي سـتانند  

 مخوف اورك را كه بر روي تنديس حجاري شده قرار گرفته بود، به زير كشيدند و تكه تكه كردند
و سر پادشاه باستاني را كه هنوز تاجي از گل هاي سفيد و طاليي داشت باال بردند و بار ديگر بـر  
سر جاي اول نشاندند؛ و مردان مشغول شستن و تراشيدند خطوط ناپاكي شدند كـه اورك هـا بـر    

  .روي سنگ نقش كرده بودند
د و در صورت تصرف، آنجـا  اكنون برخي پيشنهاد مي كردند كه ابتدا به ميناس مورگول يورش برن
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و شايد جاده اي كه از آنجا به گذرگاه فوقاني مي رود، در «: ايمراهيل گفت. را يكسره ويران كنند
  ».ي شمالي راه آسان تري براي حمله به فرمانرواي تاريكي باشد مقايسه با دروازه

شـعور زنـدگان را    اما گندالف به سبب خباثتي كه در آن دره مسكن كرده بود، دره اي كه عقـل و 
دچار جنون و وحشت مي ساخت و نيز به سبب خبرهـايي كـه فـارامير آورده بـود، مصـرانه در      

چه، اگر حامل حلقه واقعاً اين را در پيش گرفته بود، به ويژه نبايد . مخالفت با اين نظر سخن گفت
ز راه رسـيد،  ي اصـلي سـپاه ا   پس وقتي روز بعد بدنـه . چشم موردور را متوجه اين سو مي كردند

چهارراه را تحت محافظتي شديد قرار دادند تا اگر مـوردور خواسـت نيرويـي از جانـب گـذرگاه      
بـراي  . مورگول يا سپاهيان بيشتري را از طرف جنوب گسيل كند، دفاع تـا حـدي ممكـن باشـد    
نستند در محافظت از آنجا بيشتر كمانداراني را برگزيد كه با راه و چاه ايتيلين آشنا بودند و مي توا

اما گنـدالف و  . بيشه و ارتفاعات ِ دور و اطراف جايي كه راه ها با هم تالقي مي كرد، مخفي شوند
  .ي مورگول راندند و نگاهي به شهر اهريمني انداختند ي دره آراگورن با طاليه سپاه به سوي دهانه

سـكونت داشـتند   آنجا تاريك و بي روح بود؛ چه، اورك ها و موجودات بي ارزش موردور آنجا 
با ايـن حـال هـواي دره از خـوف و     . همه در نبرد از پاي در آمده بودند و نزگول ها بيرون بودند

آنگاه پل اهريمني را خراب كردند و آتشي سرخ در دشت هاي نفرت انگيز . خصومت سنگين بود
  .افروختند و آنجا را ترك گفتند

سپاه پيشروي خـود را در طـول جـاده بـه      ريت، روز بعد، يعني سومين روز عزيمت از ميناس تي
از چهارراه تا مورانون چند صد مايل راه بود و هيچ كـس نمـي دانسـت    . سوي شمال آغاز كردند

آشـكارا امـا بـا احتيـاط تمـام پـيش       . پيش از طي كردن آن همه راه چه باليي بر سرش مي آيد
گران پياده در دو سوي جاده و به ديرفتند و ديده ورانِ سوار، پيشاپيش جاده را مي پيمودند و  مي

ي شرقي راه مي سپردند؛ چه، آنجا پر بود از بيشه هاي تاريـك و زمـين نـاموزون     خصوص دامنه
متشكل از دره هاي صخره اي و پرتگاه ها كه در پشت شان شيب هاي دراز و دلگيـر افـل دوات   
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مغرب مـي وزيـد، امـا هـيچ     هوا همچنان آفتابي باقي ماند و باد از جانب . سر به آسمان مي سود
بادي قادر به كنار زدن آن تاريكي و مه اندوه زايي نبود كه دامنه هاي كوهستان سايه را در آغوش 

خاست و در برابر بادي كه در  مي فشرد؛ و پس از اين كوه ها هر از گاه دمه اي عظيم به هوا برمي
  .ارتفاع مي وزيد جابه جا مي شد

فرمانروايـان  «: ها را امر به نواختن مي كرد و مناديان بانگ مي زدنـد گندالف گاه و بي گاه شيپور
: امـا ايمراهيـل گفـت   » .اين سرزمين را ترك گوييد، يا از آنهـا دسـت برداريـد   ! گوندور مي آيند

چه، اين قرين حقيقت اسـت، هـر چنـد او بـر      .شاه اله ساربگوييد . مگوييد فرمانروايان گوندور«
مناديان اين نام را به كار برند، دشمن را بيش از پيش به انديشه وا مـي  تخت ننشسته باشد؛ و اگر 

اما هيچ كس پاسخي . و از اين رو مناديان سه بار در روز آمدن شاه اله سار را اعالم كردند» .دارد
  .به اين مبارزه جويي نداد

ل افسـرده  د ي سپاهيان از خرد و كـالن  اگر چه كمابيش در آرامشي ظاهري پيش مي رفتند، همه
. ي آنـان مـي افـزود    بودند، و با طي هر مايل از جاده شمال نگراني از اتفاقات شـوم بـر دلشـوره   

نزديك به پايان روز دومِ عزيمت از چهارراه بود كه براي نخستين بار با صف آرايي دشمن مواجه 
پيش قراول ي  چرا كه لشكري نيرومند متشكل از اورك ها و شرقي ها خواستند كه بر دسته. شدند

كمين بگشايند؛ و آنجا درست همان جايي بود كه فارامير بر سر راه مردان هاراد كمين كرده بـود و  
امـا ديـده وران،   . جاده از دل يك بريدگي عميق از ميان پيش آمدگي تپه هاي شرقي مي گذشـت 

يك مطلـع  مردان خبره هنت آنون كه مابلونگ هدايت شان را بر عهده داشت، فرماندهان غرب را ن
چـه،  . كرده بودند؛ و بدين ترتيب كساني كه در كمين نشسـته بودنـد، خـود در دام گرفتـار شـدند     

ي سـپاه دشـمن حملـه بردنـد، و      سواران بريدگي را از جانب غرب دورزدند و به جنـاح و عقبـه  
  .سپاهيان دشمن را كشتند يا به جانب شرق در ميان تپه ها هزيمت كردند

اين چيـزي نبـود جـز نـوعي     «: آراگورن گفت. قوت قلب فرماندهان شد اما پيروزي كمتر موجب
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ي آن اين بود كه ما را با تصور واهـي ضـعف دشـمن     ي انحرافي، و به گمان من هدف عمده حمله
از آن شب به بعد نزگول ها از راه . جلو بكشاند و هنوز زود است كه تسلي خاطري براي ما باشد

هنوز در ارتفاع زياد و خارج از ديد همـه،  . را زير نظر گرفتندي حركت هاي سپاه  رسيدند و همه
مگر لگوالس پرواز مي كردند، اما حضور آنها با شدت گرفتن سايه و تيره و تار شـدن خورشـيد   
احساس، مي شد؛ و اگر چه اشباح حلقه بر سر خصم خود فرود نيامده و خاموش بودنـد و هـيچ   

  .نمي شد از خاطر زدود راخاست، خوفشان  بانگي از آنها برنمي
در روز چهارم عزيمت از چهارراه و ششمين . آور آهسته سپري شد بدين ترتيب زمان و سفر يأس

ريت سرانجام به انتهاي سرزمين هاي سرزنده رسيدند و اندك اندك وارد بيابـان   روز از ميناس تي
و آنان مـي توانسـتند    وكي شدند كه در مقابل دروازه هاي گذرگاه كريت گورگور قرار داشت؛متر

آن سرزمين هـا  . باتالق ها و بياباني را كه از جانب شمال غرب تا امين مويل امتداد داشت، ببينند
چنان متروك، و دهشتي كه بر روي آن آرميده بود چنان شديد بود كـه برخـي از سـپاهيان دل و    

  .سوي شمال را نداشتند جرأت خود را از دست دادند، و بيش از اين توان راه رفتن يا راندن به
آراگورن نگاهي به آنها انداخت و در چشمان او بيشتر ترحم ديده مي شد تـا خشـم؛ چـه، اينـان     
مردان جواني از روهان و فولدغربي در آن دورها، يا زارعاني از لوسـارناخ بودنـد، و از كـودكي،    

ي آنهـا   ي در زنـدگي سـاده  موردور در نظر آنان نامي شوم، اما غير واقعي بود، افسانه اي كه نقشـ 
نداشت؛ و اكنون همچون كساني گام بر مي داشتند كه كابوس هولناك شان تبديل به واقعيت شـده  
است، و علت اين جنگ را نمي فهميدند و همين طور اين كه چرا تقـدير بايـد آنهـا را بـه چنـين      

  .معبري بكشاند
لندي خود را حفظ كنيد و پـا بـه فـرار    اما تا مي توانيد عزت و سر ب! به پيش«: آراگون بانگ زد

وظيفه اي بر دوش شماست كه بايد براي انجام آن بكوشيد چندان كه يكسـره شرمسـار   ! مگذاريد
راه خود را به سوي جنوب غربي ادامه دهيد تا به كايرآندروس برسيد، و اگر آنجـا هنـوز   . مباشيد
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ان باز پس اش بگيريـد؛ و بـراي   در تصرف دشمن بود كه فكر مي كنم چنين باشد، در صورت امك
  »!دفاع از گوندور و روهان تا آخرين دم در حفظ آن بكوشيد

آنگاه برخي شرمگين از ترحم او بر ترس خود فايق آمدند و راه خود را ادامه دادند، و ديگران بـا  
هاشان دميد شنيدن كار دليرانه اي كه انجام آن در حد و اندازه توان شان بود، اميد تازه اي در دل 

و بدين ترتيب از آنجا كه سپاهيان بسياري در چهارراه به جا مانـده بودنـد،   . و سپاه را ترك گفتند
ي سياه و قدرت  فرماندهان غرب سرانجام با كمتر از شش هزار تن براي به چالش طلبيدند دروازه

  .موردور سر رسيدند
ارزه طلبي خود به سر مـي بردنـد، و   رفتند و هر ساعت در انتظار پاسخ مب اينك آهسته پيش مي

ي اصـلي   آنان همه با هم حركت مي كردند، چه، گسيل كردن ديدوران يا گروه هاي كوچك از تنه
ي مورگول بر سـر دسـت    هنگامي كه شب پنجم روز عزيمت از دره. سپاه به هدر دادن نيروها بود

كه مقدور بـود آتشـي از چـوب    ر آمد، آخرين اردوي خود را برپا كردند و گرداگرد آن تا حدي د
ساعات شب را در بيداري گذراندند و از حضور موجوداتي نـيم  . هاي خشك و خلنگ افروختند

ي گـرگ هـا را مـي     زدنـد، و زوزه  رفتند و پرسه مـي  پنهان آگاه بودند كه در گرداگردشان راه مي
بود، چون اگـر چـه   شعاع ديدشان اندك . ش باد متوقف شده بود و هوا ساكن مي نمودوز. شنيدند

خاسـت و هـالل    ابري در آسمان نبود، و ماه رو به بدر، چار شبه بود، دود و دمي از خاك بر مـي 
  .سفيد در لفاف مه موردور پيچيده شده بود

وقتي صبح از راه رسيد، نسيم دوباره شروع به وزيدن كرد، اما اكنون جهـت آن از  . هوا سردتر شد
ي شبروان رفته بودنـد و آن   همه. وزش آن اندك اندك شدت گرفتشمال بود، و طولي نكشيد كه 

ي آن، نخسـتين تـوده    در شمال، ميان حفره هاي مشـمئز كننـده  . سرزمين متروك به نظر مي رسيد
هاي عظيم و تپه هاي سرباره و صخره هاي خرد شده و زمين تركيده، غثيـان مـردم كـرم سـيرت     

همان نزديكي، باروي عظيم كريت گورگور سـر بـه    موردور به چشم مي خورد؛ اما در جنوب در
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ي سياه درست در وسط دو برج نيش سان بلند و تاريـك در دو سـوي    آسمان مي سود، و دروازه
ي قديمي كـه بـه طـرف     زيرا فرمانده هان هنگام طي كردن آخرين منزل از جاده. آن ديده مي شد

ميان تپه ها اجتناب كرده بودند، و از اين شرق مي پيچيد، فاصله گرفته و از خطر كمين خوردن در 
  .رو اكنون همچون فرودو از شمال غرب به مورانون نزديك مي شدند

بـر روي كنگـره   . سياه در زير تاق هاي عبوس آن سفت و سخت بسته بـود   لت عريض دروازه سه
د به منتهـي اليـه حماقـت خـو    . همه جا ساكت، اما گوش به زنگ بود. چيزي به چشم نمي خورد

رسيده بودند، و مأيوس و يخ زده در آن روشنايي كم رنگ اول صبح در برابر برج ها و باروهايي 
ايستاده بودند كه سپاهشان نمي توانست اميدوارانه به آن يـورش بـرد، نمـي توانسـت حتـي اگـر       
منجنيق هاي قدرتمند با خود آورده بود و دشمن را نيرويي بيش از اين نمي بـود كـه فقـط بـراي     

با اين حال مي دانستند كه تمـام تپـه هـا و صـخره هـاي      . اظت از دروازه و ديوار بسنده باشدحف
ي تاريك آن سو، مملو از نقب و سوراخ و توله هاي  گرداگرد مورانون پر از خصم پنهان، و گردنه

و همچنان كه آنجا ايستاده بودند، ديدند كه نزگول ها گـرد مـي   . پرزاد و ولد موجودات شوم است
يند و همچون كركس ها بر فراز برج هاي نيش سان چرخ مي زنند؛ مي دانستند كـه تحـت نظـر     آ

  .اما هنوز نشانه اي از اقدام دشمن ديده نمي شد. هستند
آراگورن اكنـون  . هيچ راهي براي آنها باقي نمانده بود، جز آنكه نقش خود را تا به آخر بازي كنند

ي بزرگ متشـكل از   ساز باشد؛ و آنان از دو تپه سن چارهصف سپاه را چنان آراست كه به نحو اح
تپه هايي كه اورك ها در طول ساليان سـال تـالش در   . خاك و سنگ هاي خرد شده باال كشيدند

در مقابل آنان، رو به سوي موردور باتالق بزرگي از گلِ بـدبوي و آبگيرهـاي   . آنجا انباشته بودند
وقتي همه چيز سامان گرفـت، فرمانـدهان در حفـاظ    . بود متعفن، به سان نوعي خندق قرار گرفته

گنـدالف  . دسته اي بزرگ از سواران، با بيرق و مناديان و شيپورچيان به طرف دروازه پيش راندند
به عنوان سر دسته چاوشان، و آراگورن با پسران الروند و ائومر اهـل روهـان، و ايمراهيـل آنجـا     
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يز دعوت به آمدن شدند، چنان كه از همه دشمنان مـوردور  بودند؛ لگوالس و گيملي و پره گرين ن
  .گواهي آنجا حضور داشته باشد

به صدارس مورانون رسيدند و بيرق خود را گشودند و در شيپور ها دميدند و مناديان قـدم پـيش   
  .گذاشتند و رو به بارو هاي موردور بانگ زدند

چه، . عدالت بايد در مورد او اجرا شود! يدبگذاريد فرمانرواي سرزمين سياه پيش بيا! پيش بياييد«
از اين رو . او به ناحق جنگ را بر گوندور تحميل كرده و سرزمين هاي آنان را متصرف شده است

ي شرارت هاي خود را بدهد و اينجا را براي هميشه  تقاضاي پادشاه گوندور اين است كه او كفاره
  »!پيش بياييد. ترك گويد

امـا  . د و از بارو و دروازه هيچ فريادي يا صدايي در پاسخ شـنيده نشـد  سكوتي طوالني برقرار ش
سائورون نقشه هايش را از قبل كشيده بود و پيش از وارد آوردن ضربه مهلك، نخست خيال بازي 

پس چنين بود كه فرماندهان قصد بازگشـت  . بي رحمانه اي با اين موش ها را در سر مي پروراند
صداي غرش طوالني طبل هاي عظـيم از كـوه هـا شـنيده شـد و       .كردند، سكوت ناگهان شكست

و سپس لت . سپس صداي گوشخراش شاخ ها يكسره سنگ ها را لرزاند و گوش مردان را كر كرد
ي سياه باصداي دنگ عظيمي به شدت باز شد و فرستادگان برج تاريك از آن بيرون  مياني دروازه

  . آمدند
شـد ايـن موجـود را     بود، اگر مـي ريمني بر اسبي سياه سوار پيشاپيشِ فرستادگان شبحي بلند و اه

الجثه و مخوف بود و بر صورتش نقابي ترسناك داشت، بيشتر شبيه جمجمه  اسب خواند؛ زيرا عظيم
سوار، يكسـره  . كشيد مي اش آتشي سوزان شعله  ها و منخرين تا سر موجودي زنده و از چشم خانه

ه بود؛ و با اين حال نه يكي از اشباح حلقه، بلكه آدمي زنده خود بلندش سيا پوش بود، و كاله سياه
دور، و نامش در هيچ داستاني بـه يـاد نمانـده اسـت؛ چـه، او خـود آن را        -نايب برج باراد. بود

ي مرتـدان بـود، از نـژاد     اند از جمله اما گفته» .ام من زبان سائورون«: گفت فراموش كرده بود و مي
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ي سـائورون در سـرزمين ميـاني     اند و در سالهاي سلطه ياه نام گرفتههاي س نوري كساني كه نومه
و او هنگام نخسـتين قيـام   . مسكن گزيدند و چون دلباختهي دانش اهريمني شدند، او را پرستيدند

سائورون به خدمت برج تاريك درآمد و به سبب زيركي خود با عنايت فرمانروا مدام بر مقـامش  
ترحم تـر از هـر    د زيادي بر ضمير سائورون اشراف داشت؛ و بيافزود؛ و ساحري آموخت و تا ح

  .اوراكي بود
آمد و فقط گروه كوچكي از سربازان بـا سـاز و بـرگ سـياه همـراهش       اكنون او بود كه بيرون مي

بودند، و تك بيرقي با خود داشتند به رنگ سياه كه نشان چشم اهريمني به رنگ سرخ بر آن نقش 
ي چند گام در برابر فرماندهان غرب ايستاد و سرتاپاي آنان را برانـداز   هاينك به فاصل. بسته بود

  .كرد و خنديد
در اين جمع آشوبگران كسي صاحب آن صالحيت هست كه با من گفتگو كنـد؟ و يـا در   «: پرسيد

» !هاي مـرا بفهمـد؟ دسـت كـم ايـن فـرد تـو نيسـتي         حقيقت صاحب آن عقل و شعوري كه گفته
ي الفي و  اي شيشه  براي شاه بودن چيزي بيش از قطعه«. و به آراگورن كردريشخندكنان با تحقير ر

چرا؟ سـر و وضـع شـما بهتـر از راهزنـان گردنـه       . گروهي ارازل و اوباش به سان اين الزم است
  »!نيست

آراگورن در پاسخ چيزي نگفت، اما چشم به چشم او دوخت و نگاهش را نگهداشت و بدين سان 
ختند؛ اما هر چند آراگورن تكان نخورد و دست به سالح نبرد، طولي نكشيد اي به هم درآوي  لحظه

. كه ديگري خود را باخت و تو گويي از تهديد ضربتي كه ممكن است فرود آيد، پا پـس گذاشـت  
  »!ام، و حمله كردن به من روا نيست من چاووش و فرستاده«: فرياد زد

رسم چنين است كه سـفيران كمتـر اهانـت روا     آنجا كه اين قوانين حاكم است، نيز«: گندالف گفت
ات  كس تو را تهديد نكرده است، و نيازي نيست كه از ما بترسي تا آن كه ماموريـت  اما هيچ. دارند

تـو نيـز بـا سـاير      اما اگر اربابت اين بار رفتاري دور از خـرد پيشـه كنـد، آنگـاه    . به انجام برسد
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  ».اي عظيم خواهي بود خدمتكارانش در مخاطره
گـاه خبرهـاي    سخنگو تويي پير خاكستري ريش؟ مگر ما گاه و بي! پس چنين است«: قاصد گفت

پزي؟ امـا   اي امن در سر مي هايي كه از فاصله ها و فتنه توطئه. ايم هاي تو را نشنيده تو و پرسه زدن
ـ  اي ارباب گندالف؛ و خواهي ديد كه چه بر سر كسي مي اين بار پا از گليمت فراتر گذاشته د كـه  آي

انـد بـه تـو     هايي با خودم دارم كه فرموده نشاني. تند تارهاي ابلهانه در پيش پاي سائورون كبير مي
به يكي از قرقـاوالن اشـاره   » .به خصوص به تو، اگر جرأت آمدن به خود داده باشي -نشان بدهم
  .ي سياهي را پيش بياورد كرد تا بقچه

ي فرمانـدهان نخسـت    ي همه زده بهوت و وحشتقاصد بقچه را كناري گذاشت و در برابر چشم م
شمشير كوتاهي را از نوعي كه سام با خود داشت باال آورد و سپس شنلي خاكسـتري را بـا گـل    

اي را از جنس ميتريل بيرون كشيد، زرهي كه فـرودو آن را   تنه اي الفي و آخر از همه زره نيم سينه
اي سكوت انگار جهـان از   رفت، و در لحظهشان سياهي  چشمان. پوشيد ي خود مي زير لباس ژنده

پين كه پشـت سـر اميـر     پي. هاشان فرو مرد و آخرين اميدشان از دست رفت حركت ايستاد، و دل
  .ايمراهيل ايستاده بود، با فرياد اندوه پيش جست

  .و او را عقب زد؛ اما فرستاده به صداي بلند خنديد» !خاموش«: گندالف عبوس گفت
دانم به چه  اصالً نمي! ايد ها را همراه خودتان آورده هنوز يكي از اين وروجكپس شما «: بانگ زد

شان براي جاسوسي به موردور حتي از بالهت معمول شما هم دور  خورند؛ اما فرستادن دردتان مي
ها را قبالً  واضح است كه دست كم اين توله اين نشانهبا اين حال بايد از او تشكر كنم، چون . است

  ».ت و اينك انكارتان كاري عبث استديده اس
شناسـم و يكسـره    راستش همه را يـك بـه يـك مـي    . دوست ندارم انكارشان كنم«: گندالف گفت

ي سائورون، تا بدين اندازه از آنهـا   رغم نيشخند تو اي دهان آلوده دانم، و علي شان را مي تاريخچه
  »اي؟ اما چرا آنها را اينجا آورده. توانستي بگويي نمي
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هـاي   ي دورفي، شنل الفي، تيغ غرب زوال يافته، و جاسوسي از سرزمين كوچـك مـوش   يم تنهن«
اينك شايد از دسـت  . هاي توطئه است اينها همه نشانه –دانيم  ما نيك مي! نه، شروع مكن –شاير 

دادن آن موجودي كه اين چيزها را با خود داشت، شما را اندوهگين نسازد، و يا شايد غير از ايـن  
و اي بسا كسي است كه در نزد شما عزيز است؟ اگر چنين اسـت بـا همـان انـدك خـرد و      : است

چـه، سـائورون جاسوسـان را    . درنگ با هم مشورت كنيـد  شعوري كه برايتان باقي مانده است بي
  ».دارد، و سرنوشت او به انتخاب شما بسته است دوست نمي

شان ديـد، و   س، و نيز وحشت را در چشماني رنگ پريده از تر كس پاسخي نداد؛ اما او چهره هيچ
معلوم اسـت  «: گفت. اند ي دست او شده بار ديگر خنديد، چه، به نظرش رسيد كه آنها خوب ملعبه

بخـورد؟  خواست شكست  يا شايد ماموريتش چيزي بوده كه دلتان نمي. كه برايتان عزيز بوده است
و آن قـدر  . را تحمـل خواهـد كـرد   ي تدريجي سـاليان   و اكنون شكنجه. اما شكست خورده است

آيـد، و هرگـز رهـايي     ي آن برمـي  طوالني و آهسته كه فقط ترفندهاي ما در برج عظيم از عهـده 
نخواهد يافت، مگر آن كه دگرگون شود و بشكند، و آنگاه نزد شما خواهد آمد تا ببينيد كه چه بـر  

  ».رورم را بپذيريدمگر آن كه شرط س –در اين چون و چرايي نيست . ايد سر او آورده
اما كساني كـه آن نزديـك ايسـتاده بودنـد اضـطراب را در      » شرايط را بگو،«: گندالف راسخ گفت

مانست كه سرانجام در هم شكسته و و مغلبوب  اش ديدند، و او اينك به پيرمردي پالسيده مي چهره
  .يدي نداشت كه خواهد پذيرفتترد. شده بود

ارازل و «. لبخندي زد و آنان را يك به يـك از ديـده گذرانـد   » شرايط اين است،«: فرستاده گفت
اوباش گوندور و متحدان گمراه آن بايد پس از اداي اين سوگند كه هرگز در آشكار يـا نهـان بـار    

تمام . درنگ به آن سوي آندوين عقب بنشينند ديگر مسلحانه بر سائورون كبير يورش نياوردند، بي
غـرب آنـدوين تـا    . شه منحصراً از آن سائورون خواهـد بـود  هاي شرق رودخانه براي همي زمين
گونـه   گذار موردور باشد، و مردان آنجا حق حمل هيچ آلود و شكاف روهان بايد خراج هاي مه كوه
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بايد كمك كنند تا ايزنگـارد  و آنان . ي امور خويش آزادند سالحي را نخواهند داشت، اما در اداره
نو بنا شود، و آنجا متعلق به سائورون خواهد بـود، و نائـب او در   از . اند كه مغرضانه ويرانش كرده

  ».ي اعتماد باشد نه سارومان بلكه هركس شايسته: آنجا خواهد نشست
آن نائب قرار بود او باشد و آنچه را از غـرب  . با نگاه كردن به چشم فرستاده افكار او را خواندند

  .ر بود حاكم ستمگر او باشد و آنان بردگانشي خود درآورد؛ قرا باقي مانده بود به زير سلطه
كـه در غيـر ايـن    : ها در برابر تحويل يك خادم بسيار زيـاد اسـت   اين خواسته«: اما گندالف گفت

بـرد دشـت   يا ن! هاي بسياري پيروز شود آوردن آنها بايد در جنگ صورت اربابت در قبال بدست
زني آورده؟ و اگر ما بـه راسـتي    به چانه گوندور چنان اميدهايش را در جنگ بر باد داده كه روي

ي رياكاري به عهـد   شمردم، چه ضمانتي هست كه سائورون، استاد فرومايه اين اسير را بلندپايه مي
خود وفا كند؟ اين اسير كجاست؟ او را پيش بياوريد و تسليم ما كنيد، و آنگاه ما اين مطالبـات را  

  ».دهيم مد نظر قرار مي
لف كه او را چنان زير نظر گرفته بود كه انگار با دشمني مرگبار دسـت و پنجـه   آنگاه به گمان گندا

اي نفس تازه كرد، درنگ كرد؛ با اين حال طولي نكشيد كه دوبـاره   كرد، فرستاده براي لحظه نرم مي
  .خنديد

طلبـي؟ سـائورون    ضمانت مـي ! در كمال وقاحت با زبان سائورون دهان به دهان مشو«: بانگ زد
ايـن  . ي او عمل كنيد خواهيد، نخست بايد به فرموده اگر از او بخشايش مي. دهد تي نميهيچ ضمان

  »!نهيد گيريد، يا بر زمين مي شرط اوست يا برمي
اش را كنار زد و نور سفيدي به سان شمشـير در   شنل» !گيريم اينها را برمي«: گندالف ناگهان گفت

و . ي او پس نشسـت  ر مقابل دست برافراشتهي پليد د فرستاده. آن مكان تاريك درخشيدن گرفت
اينها را به ياد و «. تنه و شنل و شمشير نيم: ها را بازستاند گندالف پيش رفت و او را گرفت و نشانه

راهت را بگيـر و بـرو،   . كنيم اما شرايط شما، همه را يكسره رد مي. گيريم ي دوستمان برمي خاطره
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گـويي و معاملـه بـا     ما براي ياوه. رگ بر سر راه شماستزيرا سفارت تو به انجام رسيده است و م
ايم؛ به خصوص كه اين معامله با يكـي از بردگـان    شكن و نفرين شده بدينجا نيامده سائورون پيمان

  »!برو. او باشد
ي جانوري وحشي  اش از تعجب و خشم به سان چهره چهره. ي موردور ديگر نخنديد آنگا فرستاده

اي سـوزنده بـر    اش نشسته باشد و با تركه وري وحشي كه در كمين قربانيمچاله شد، به سان جان
خشم وجودش را تسخير كرد و آب دهانش سرازير شد و صـداهايي نـامفهوم و   . اش بكوبند پوزه

اي مخوف فرماندهان نگريست و به ه اما به چهره. ي حاكي از غيظ از گلويش بيرون زد فروخورده
فريادي بلند سر داد و برگشت و بر روي مركب . خشم او چيره شدتوزشان و ترس بر  چشمان كينه

امـا همچنـان كـه    . وار كيريـت گورگـور بازگشـت    خود جست و با همراهان خود چهارنعل ديوانه
هاي خود دميدند؛ و حتي پيش رفتند، سربازان او به عالمتي كه از پيش مقر شده بود، در شيپور مي

  .اش را به اجرا گذاشت ئورن نقشهها برسند، سا از آن كه به دروازه
و از ميـان آن  . ي درهاي مورانون كامالً گشـوده شـد   همه. ها زبانه كشيدند ها غريدند و آتش طبل

  .هاي پيچنده كه بند از مقابلش برداشته باشند، به بيرون جاري شد سپاهي عظيم به سرعت آب
وقتي . موردور فرياد استهزاء باال گرفتاز سپاه . ها نشستند و بازگشتند فرماندهان با ديگر بر اسب

هاي اردليتوي در وراي بـرج آن سـو منتظـر عالمـت بـود، شـروع بـه         ها كه در سايه سپاه شرقي
شمار  هاي دو سوي مورانون خيل بي از تپه. روي كرد، ابري از گرد و غبار به آسمان بلند شد پيش
كشيد كه دريـايي   تار آمدند و طولي نميهاي غرب در دام گرف آدم. ها به پايين سرازير شد اوراك

هاي خاكسـتري، جـايي كـه بـرآن      از نيروي دشمن با تعداي ده برابر نيروي آنان، يا بيشتر،  پشته
اي را كه به او عرضه كـرده بودنـد، در ميـان     سائورون طعمه. گرفت ايستاده بودند، در محاصره مي
  .دندانهاي فوالديش گرفته بود

اي ايستاده  به همراه گندالف بر روي تپه. براي صف آراستن در اختيار داشتآراگورن زمان اندكي 
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ي ديگـر در آن   بـر روي تپـه  . تـاب در اهتـزاز بـود    ها، زيبا و بي بود و بيرق سبز درخت و ستاره
و گرد بر گرد . خورد اي به چشم مي آمرت، اسب سفيد و قوي نقره هاي روهان و دول نزديكي بيرق
اما در صـف  . ها و شمشيرها براي رويارويي تشكيل شده بود اي انبوه از نيزه حلقهها  هر يك از تپه

گرفت، پسران الروند  ي سهمگين از آنجا صورت مي مقدم و مقابل موردور، جايي كه نخستين حمله
آمـرت   شان، در مسيره، و امير اميراهيل با مردان بلند قامت و زيباروي دول داين در پيرامون با دونه
  .وهي برگزيده از مردان برج نگهباني در ميمنه ايستاده بودندو گر

باد وزيد و شيپورها نواختند و تيرها زوزه كشيدند؛ اما خورشيد كه اكنون در آسمان جنـوب بـاال   
رفت در حجاب دود و دم موردور پنهان بود و از پس غباري تهديد آميز، دور از دسترس و به  مي

. ي جهان روشنايي بـود  گويي كه پايان روز، و يا شايد پايان همهدرخشيد، و  رنگ سرخ دلگير مي
ها با صداي سنگدالنه از راه رسيدند  افزود، نزگول و از درون آن تاريكي كه هر دم بر شدت آن مي

  .رفتو فرياد مرگ برداشتند؛ و آنگاه هر گونه اميدي از دست 
را به دست تقدير رها كـرد تـا در بـرج    پين وقتي شنيد كه گندالف شرايط را نپذيرفت و فرودو  پي

اش خم شد؛ اما بعد برخود مسلط گشـته و دركنـار    شكنجه شود، از وحشت درهم شكست  پشت
رسيد كه بهتر  زيرا به نظرش مي. برگوند همراه سپاهيان ايمراهيل در صف مقدم گوندور ايستاده بود

ده اسـت، دفتـر داسـتان تلـخ     است هر چه زودتر بميرد و از آنجا كه همه چيـز يكسـره تبـاه شـ    
  .اش را ببندد زندگي

و به محض ديـدن دشـمن كـه بـراي حملـه پـيش       » اي كاش مري اينجا بود،«: گويد شنيد كه مي
تـور را كمـي    خوب، خوب، حاال حال بيچاره دنه«. آمد، اين افكار به سرعت از ذهنش گذشت مي

اال كه مردنمان حتمي است، چرا نبايد با مرديم، مري و من، و ح ما بايد با هم مي. كنم بهتر درك مي
اما بايد منتهاي تالش خود . هم بميريم؟ خوب، حاال كه اينجا نيست، اميدوارم مرگش راحت باشد

  ».را بكنيم
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ي سرخ و طاليـي روي آن نگريسـت؛ و    شمشير را بيرون كشيد و به آن، و نيز اشكال در هم تنيده
اين تيغ را درسـت بـراي   «: فكر كرد. درخشيد تيغ مينوري مثل آتش بر روي  حروف پيوسته نومه
اي بزنم، شايد آن وقت با  ي كثيف ضربه توانستم به آن فرستاده فقط اگر مي. اند چنين ساعتي ساخته

هاي كـوفتي را   باشد، قبل از اين كه بميرم چندتايي از اين تخم و تركه. شدم مري خودمان برابر مي
  »!ديدم هاي سبز را دوباره مي فاي كاش آفتاب خنك و عل. زنم مي

ها كـه   آنگاه به محض آن كه چيزي را با خود انديشيد، نخستين موج حمله به آنان برخورد اوراك
ف شد، متوقف شـدند و تيرهـاي خـود را بـر صـفو      شان مي هاي مقابل تپه مانع از پيشروي باتالق

زنان  نشين گورگوروت، نعره هاي كوه اما از ميان سپاه دشمن گروه بزرگي از ترول. مدافعان باراندند
اي  ها و فقط ملـبس بـه جامـه    تر و تنومندتر از آدم بلندقامت. انداز باال آمد به سان وحوش، شلنگ

وسـت  هايي سخت و شاخ مانند، و يا شـايد پ  بودند توري شكل و تنگ و چسبان از جنس فلس
هـايي   هايشـان پتـك   د و سـالح شان همين بود؛ سپرهاي گرد و عظيم و سياه با خـود داشـتن   كريه

پروا به ميان آبگيرهـا جسـتند و از آب گذشـتند و همچنـان كـه       بي. سنگين بود در دستان پرگره
به سان توفان بر سر صـفوف مـردان گونـدور نـازل شـدند و همچـون       . كشيدند آمدند، نعره مي مي

برگونـد  . ا كوفتن گرفتندخود و سرها و بازوان و سپره آهنگراني كه آهن گداخته را بكوبند، بركاله
ها كـه او را بـه    ي ترول الجثه ي عظيم هوش شد و از پا افتاد؛ و سركرده پين مغلوب و بي در كنار پي

اش را پيش برد؛ چه، اين موجودات مهيب حريف خود را  زمين زده بود، بر رويش خم شد، و پنجه
  .فشردند زدند و گلوي آنها را مي به زمين مي
در تن ترول فرو كرد و تيغ منقوش وسترنس پوست را شكافت   شيرش را از پايينپين شم آنگاه پي

ترول واژگون شد و همچـون  . و زخمي كاري به او وارد آورد، و خون سياهش به بيرون فواره زد
. اي كه سقوط كند با صدايي مهيب در هم شكست و بر روي كساني افتاد كه در زير او بودند صخره

پين شد و هوش و حواس او را بـه تـدريج در    اشي از كوفتگي گريبان گير پيتاريكي و بوي بد ن
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  .ظلمتي عظيم فرو برد
زدم  طور كه حدس مي پس همان«: شد، با خود گفت زنان دور مي بال ي ادراكش همچنان كه بال قوه

ي ترديـدها و   و پيش از آن كه دور شود، تو گويي شادمان از ايـن كـه سـرانجام همـه    » !تمام شد
و سپس همچنـان كـه بـه قلمـرو فراموشـي      . ها و ترس را به كناري افكنده، با خود خنديد گرانين

  :زدند كشيد، صدايي شنيد كه انگار در دوردست آسمان، در جهاني فراموش شده فرياد مي پرمي
  »!آيند ها مي عقاب! آيند ها مي عقاب«

خيلي وقـت پـيش در    اين خيلي! لي نهو! بو بيل«: گفت. اي بيشتر در جا پر زد پين لحظه ادراك پي
و ادراكـش  » !بـدرود . اين داستان من است، و اين داستان االن به پايـان رسـيده  . داستان آمده بود

  .پروازكنان دور شد و چشمانش ديگر چيزي نديد
  

 لپايان جلد او

 
  

 

 

  :اعضا

amin420, fatemeh, Sirius_potter, kimeia, hena, sansi, irankingworld, joker, molok, malaza21  

mory_potter, fariba, hakimeh, sarvona, darkwizard, babamir, snap, mamadalmani, Bolverk, fatima  
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