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  1فصل 
 برج كيريت آنگول

  
  

لحظـه اي مانـده بـود كـه كجاسـت و بعـد       . را از روي زمين بلند كـرد سام با رنج و زحمت خود 
ي تحتـانيِ دژ   در تـاريكي ظلمـاني، و بيـرون دروازه   . احساس بدبختي و نوميدي به سراغش آمد

احتماالً وقتي خود را به طرف آن پـرت كـرده   . اورك ها قرار داشت؛ درهاي مفرغي دژ بسته بود
تاده بود؛ اما اين كه چه مدت آنجا افتاده بود، خـودش هـم   اف بود، بر اثر برخورد بيهوش به زمين

بـه  . آنگاه نوميد و خشمگين به تب و تاب افتاده بود؛ اكنون مي لرزيد و سردش بـود . نمي دانست
  .طرف دروازه خزيد و گوشش را به آن چسباند

كه صـدا   از داخل دژ در آن دورها صداي ضعيف هياهوي اورك ها را مي شنيد، اما طولي نكشيد
سرش درد مـي كـرد و چشـم اش    . شنوايي بيرون رفت و همه جا ساكت شد ي خوابيد و از دامنه

كوشيد برخود مسلط شود و فكـرش را بـه كـار     ديد، اما مي موهومي در تاريكي ميهاي  روشنايي
كـرد   دژ اوركي شود؛ بايد روزها صبر ميتواند وارد آن  يالاقل روشن بود كه از دروازه نم. بياندازد

ديگر در مورد وظيفـه  . ارزشمند بودتوانست صبر كند؛ زمان سخت  تا دروازه را باز كنند، و او نمي
يا در ايـن راه جـانش را از دسـت    بايد اربابش را نجات مي داد، : اش هيچ شك و ترديد نداشت

  .داد مي
احتمـال  « :گفتوقتي استينگ را غالف كرد و از در مفرغي رو گرداند، با حزن و اندوه به خودش 

آهسته و كورمـال  » .تر از همه هم همين است از دست بدهم بيشتر است ولي آسان اين كه جانم را
آن كه جرأت استفاده از چراغ الفـي را بـه    تونل راه برگشت را پيش گرفت، بي كورمال در تاريكي
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و فـرودو   خود بدهد؛ و همچنان كه پيش مي رفت، سعي كرد همه اتفاقات را پـس از ايـن كـه او   
بـا  . مانده بود كه كي آنجا را تـرك كردنـد  . چهار راه را پشت سر گذاشته بودند، جفت و جور كند

. خود حدس زد چيزي بين يك تا دو روز؛ اما حتي حساب روزها را هم به كلي از دست داده بود
، و جـايي كـه هـركس    در سرزمين تاريكي قرار داشت جايي كه روزهاي جهان فراموش شده بود

  .گذاشت، فراموش مي شد قدم به آنجا مي
» .آيد دوردورها چه باليي دارد سرشان ميدانم اصالً كسي به فكر ما هست يا نه، و آن  نمي« :گفت

دستش را سرسري رو به جلو در هوا تكان داد؛ اما در حقيقت از وقتي بـه تونـل شـلوب رسـيد،     
 ي جهان روز داشت به نيمـه  مت غربِبيرون از اينجا در س. رويش به طرف جنوب بود و نه غرب

اوگان سياه چهاردهم ماه مارس تقويم شاير نزيك مي شد، و درست در آن زمان آراگورن داشت ن
سـنگ را مـي    ي ارابه ي راند، و مري داشت به همراه روهيريم ها سواره دره را از پالرگير پيش مي

. ديد تور مي افزايش جنون را در چشم دنه پين آمد و پي ها باال مي ريت شعله اس تيپيمود، و در مين
دوستان پيوسته متوجه فـرودو   ي با اين حال در ميان تمام اين دلواپسي ها و نگراني ها افكار همه

اما آن قدر دور از دست بودند كه نمي شد كمكي بـه  . كسي آنها را فراموش نكرده بود. و سام بود
فست اميد بخش نبود؛ او به كلـي   حال حاضر براي سام وايز پسر هام آنها رساند، و هيچ فكري در

  .تنها بود
سرانجام به در سنگي راهرو اوركي رسيد، و از آنجا كه باز هم نتوانست چفـت و كلـونش را پيـدا    
. كند، چفتي كه در را بسته نگه داشته بود، مثل قبل خودش را باال كشيد و با احتياط پـايين پريـد  

را پيوسته به طرف خروجي تونل شلوب ادامه داد، جايي كه تارهاي قطور و دريده او آنگاه راهش 
زيرا جريان هـوا پـس از   . آمد د تكان مي خورد و به نوسان در ميهنوز در برابر جريان هواي سر

بـا  . اما تنفس اين هوا جان تازه اي به او بخشيد .تاريكي متعفن پشت سر به نظر سام سرد مي آمد
  .مام بيرون خزيداحتياط ت
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روشنايي، از حد گرگ و ميش پايان روزي تاريك بيشتر نبود . همه جا به طرزي شوم تاريك بود
خاست و به سوي غرب روان مـي شـد، آهسـته از بـاالي      دود و دم عظيمي كه از موردور برمي و

  .بودسرش مي گذشت، و توده انبوهي از ابر و دود دوباره از زير با پرتويي سرخ فام روشن 
و ناگهان روشـنايي از پنجـره هـاي باريـك آن     . سام به برج اورك ها در آن باال نگاهي انداخت

اش  ترس. اين عالمت خاصي است، يا نه دانست نمي. كوچك تابيدن گرفت هاي سرخِ همانند چشم
تا آنجا كه قادر به . از اورك ها كه مدتي به سبب خشم و يأس فراموش شده بود، دوباره بازگشت

بايد راهش را ادامه مي داد و سعي مي كرد كه : ديدن بود، تنها يك راه براي رفتن در اختيار داشت
ورودي اصلي را به آن برج هولناك پيدا كند؛ اما در زانوانش احساس ضعف كرد و ديـد كـه دارد   

پـيش رو گردانـد، و پاهـاي ناخشـنودش را      ي هاي صـخره  چشمش را از برج و دماغه. مي لرزد
ر به اطاعت از خود كرد، و آهسته، در حالي كه سرتا پا گوش بود و بـه سـايه هـاي غلـيظ     مجبو

صخره هاي كنار راه چشم دوخته بود، از راه رفته برگشت، و جايي را كه فرودو افتاده بود، پشـت  
سر گذاشت، جايي كه هنوز بوي تعفن شلوب در هوا موج مي زد، و سپس راهش را به سمت باال 

كه آنجا حلقـه را دسـت كـرده و گذشـتن گـروه       تا آن كه دوباره به همان شكافي رسيد .ادامه داد
  .شاگرات را ديده بود

احساس كرد اگر به يـك  . در اين لحظه جلوتر از اين نمي توانست برود. آنجا توقف كرد و نشست
گـام   باره به آن سوي ستيغ گردنه برود و حقيقتاً گامي به طـرف سـرزمين مـوردور بـردارد، ايـن     

بـدون هـيچ قصـد مشخصـي حلقـه را      . هرگز نخواهد توانست برگردد. برگشت ناپذير خواهد بود
بي درنگ بار عظيم و سنگين را احساس كرد، و بار ديگر از . دوباره بيرون آورد و به انگشت كرد

نو، اما اين بار شديدتر و فوري تر از پيش سوءنيت چشم موردور را احساس كرد، چشمي كه مي 
يد تا سايه ها را بشكافد، سايه هايي كه خود براي دفاع از خود پديد آورده بـود و اكنـون در   كوش

  .اين حال پريشاني و ترديد مانع راه خود او بود
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سام دريافت كه مثل قبل شنوايي اش تيزتر شده است، اما اشياء اين جهان در نظرش لـرزان تـر و   
رنگ پريده به نظر مي رسيد، اما با اين حال قل قل ديواره هاي صخره اي جاده . مبهم تر مي نمود

فالكت بار شلوب را از دورها مي شنيد؛ گوشخراش و واضح و بسيار نزديك، صـداي فريادهـا و   
از داشتن حلقه . جاده فشرد ي كناره ي از جا جست و خود را به ديواره. جالجنگ فلز را مي شنيد

. يا اول اين طور خيـال كـرد  . ها نزديك مي شد خوشحال بود، چون گروهان از پياده نظام اورك
فريـاد اورك هـا از   : سپس ناگهان دريافت كه چنين نيست و قدرت شنوايي اش او را فريـب داده 

آن در سمت چپ ديواره اكنون درسـت بـاالي سـرش     ي ترين دماغه كه فوقاني شد برج شنيده مي
  .بود

. ا شرارتي در جريان اسـت اضح بود كه آنجو. سام لرزيد و سعي كرد خود را مجبور به حركت كند
رغم همه فرامين، بي رحمي اورك ها بر ايشان چيره شده بود و آنهـا مشـغول شـكنجه     شايد علي

 ي كردن فرودو بودند، يا حتي وحشيانه او را مثله مي كردند، گوش داد؛ وقتـي چنـين كـرد بارقـه    
اع در گرفته بود، اورك هـا احتمـاالً بـا    زياد جاي ترديد نبود؛ در برج نز. اميدي در دلش پيدا شد

هرچند كه اين حـدس اميـد كـم    . درگير شدن شاگرات و گورياك، با هم مشغول ستيز شده بودند
شايد همين موضوع . رنگي براي او به همراه آورده بود، ولي همين نيز براي بلند كردن او كافي بود

ظات ديگر پيشي گرفـت و او بـا فرامـوش    مالح ي عشق او به فرودو بر همه. فرصتي به او مي داد
  »!آيم آقاي فرودو دارم مي« :كردن خطري كه تهديدش مي كرد به صداي بلند بانگ زد

جاده بالفاصله به چـپ  . به سوي ستيغ جاده اي كه صعود مي كرد پيش دويد و به باالي آن رسيد
  .سام وارد موردور شده بود. پيچيد و با شيب تندي به پايين سرازير شد

حلقه را بيرون آورد، و آن را با نوعي پيش آگاهي بغرنج از خطر كنار گذاشت، هر چنـد خـودش   
آدم بهتر است در بدترين حالت « :زيرلب با خود گفت. فكر مي كرد كه دلش مي خواهد بهتر ببيند

  ».فايده اي ندارد كورمال كورمال توي مه اين طرف و آن طرف بروم. هم ديد داشته باشد
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پيش پايش مرتفع تـرين  . با سرزميني تالقي كرد كه ناخوشايند و بي رحم و اندوهبار بودنگاهش 
ستيغ افل دوات با شيبي تند از پرتگاه هاي عظيم به ناوه اي تاريـك منتهـي مـي شـد كـه در آن      
سويش ستيغ ديگري با ارتفاعي بسيار كمتر، باال مي آمد، ستيغي كه لبه هاي بريده بريده و مضرس 

ا پرتگاه هايي آرواره مانند كه به رنگ سياه در پس زمينه اي از روشنايي سرخ فام ديـده  داشت ب
بسـيار آن سـوتر،   . داخلي حصار سرزمين موردور ي حزن انگيز بود، حلقه 1آنجا مورگاي: مي شد

ـ    رد آتـش بـر   اما كمابيش درست در پيش رو، در آن سر درياي پهناور تاريكي با نقطـه هـاي خُ
آتشي عظيم به چشم مي خورد؛ و از آن ستون هاي غول آساي دود پيچان بـه هـوا   رويش، پرتو 

نتهايش، جايي كه بـا چتـري مـواج مـي     تيره بود و ا هايي كه پايه هايش سرخِ خاست، ستون ميبر
  .آميخت كه بر سر آن سرزمين سياه يكسره سقف زده بود، به رنگ سياه در مي آمد

هـاي درون مخـروط    گـاه و بـي گـاه كـوره    . به كـوه آتـش  سام به اورودروين چشم دوخته بود، 
هاي  رودخانه هاي سنگ مذاب را از شكافگداخت و با غليان تپ تپي عظيم  خاكسترپوش آن مي
دور  -اي عظيم شعله كشان به سوي بارادبرخي از اين رودها در ترعه ه. ريخت پهلويش بيرون مي

پهن دشت سنگي پيش مي رفـت تـا سـرد    جاري مي شد؛ و برخي در مسير پرپيچ و خم به سوي 
در اين هنگـام  . شود و هيئت پرپيچ و تاب اژدهايان را به خود بگيرد كه غثيان زمين رنج ديده بود

بلند افل دوات از چشم كسـاني   ي سام به كوه هالكت چشم دوخت و روشنايي آن كه در پس پرده
صخره ها مـي درخشـيد، و    ي ح برهنهآمدند پنهان بود، اكنون بر روي سطو ي غرب مي كه از جاده

  .چنين مي نمود كه اين صخره ها گويي آغشته به خون اند
ا اكنون در سـمت چـپ خـود بـرج     در اين روشنايي هولناك سام مات و مبهوت ايستاده بود، زير

اي كه از آن سوي كوه ديده بود، چيزي  دماغه. م توان و استحكامش مي ديدآنگول را با تما كيريت
ضلع شرقي برج در سه اشـكوب عظـيم از روي صـفه اي در    . ز برجك كوچك فوقاني آننبود ج

                                                            
١ Morgai  
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ديواره كوه سر به آسمان كشيده بود، صفه اي كه بسيار پايين تر از آنجا قرار داشت؛ پشت اش بـه  
صخره اي عظيم تكيه داده بود، صخره اي كه از آن باستيون هاي تيزه دار به شكلي مطبـق بيـرون   

نان كه ارتفاع مي گرفت كوچك تر مي شد و ديواره هـاي صـاف اش بـا سـاختي     زده بود و همچ
گرداگرد پايين ترين اشكوب، دويست پا پايين تـر  . بديع به شمال شرق و جنوب غرب مشرف بود

. از جايي كه سام اكنون ايستاده بود، بارويي كنگره دار حياطي باريـك را در حصـار مـي گرفـت    
ك شمال شرقي به جاده اي عريض گشوده مـي شـد كـه ديـوارك     دروازه اش بر روي جناح نزدي

حفاظ آن از حاشيه يك پرتگاه امتداد مي يافت، تا آن كه به سوي جنوب مي پيچيد و بـا پـيچ و   
آنگاه جـاده  . آمد، بپيوندد جاده اي كه از گذرگاه مورگول مي خم در تاريكي سرازير مي شد تا به

راه . دور مي رسيد -وادي گورگوروت و سپس به باراد اي از ميان شكافي مضرس در مورگاي به
اي پرشيب بـه سـرعت ارتفـاع كـم     آن ايستاده بود، با پلكان و جاده باريك فوقاني كه سام روي 

  .برج تالقي كند ي دروازه نزديك اصلي در زير ديوارهاي عبوسِ ي كرد تا با جاده مي
ريافت كه اين استحكامات را نه براي دور همچنان كه خيره به آن مي نگريست كمابيش بهت زده د

در حقيقت يكي از . نگه داشتن دشمنان از موردور، بلكه براي نگه داشتن شان در داخل ساخته اند
بناهاي بسيار قديمي گوندور بود، يكي از شرقي ترين پايگاه هاي نظامي براي دفاع از ايتيلين كـه  

گشت، زماني كه مردان وسـترنس سـرزمين پليـد     تاريخ بناي آن به روزگار آخرين اتحاد باز مي
امـا در  . سائورون را تحت مراقبت داشتند، سرزميني كه هنوز موجودات او در آن كمين كرده بودند

، هوشـياري رو بـه ضـعف گذاشـته و     2و كارخوسـت  1اينجا هم به سان دو برج نيش، نارخوست
و اكنـون سـال هـاي سـال بـود كـه       خيانت، برج را به فرمانرواي اشباح حلقه تسليم كـرده بـود   

سائورون پس از بازگشت بـه مـوردور آن را مفيـد    . موجودات پليد آن را در تصرف خود داشتند
آن اين بـود   ي بسيار داشت، و هنوز كاربرد عمده ترس يافته بود؛ چه، او خادماني اندك و بندگانِ

                                                            
١ Narchost  
٢ Carchost  
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بي پروا بود كه بخواهد مخفيانـه   هر چند اگر دشمني چنان. كه از فرار بندگان موردور ممانعت كند
وارد آن سرزمين شود و از نگهبانان هوشيار مورگول بگذرد و از دام شلوب بگريزد، اينجا آخرين 

  .محافظي بود كه هرگز غنودن نمي دانست
چيزي كه هست سام به وضوح مي ديد كه خزيدن به زير ديـوار مملـو از چشـم و گذشـتن از آن     

راه در جـاده   ي و تازه اگر موفق به اين كار مي شد، ادامه. د عبثي استتحت مراقبت امي ي دروازه
غنوده در آنجا كه پرتو سرخ فام نيز به آن  حتي سايه هاي سياه: پرمحافظ آن سو امكان پذير نبود

اگرچـه در پـيش   . نمي رسيد، او را مدتي طوالني از چشم اورك هاي شب شكار پنهان نمي كـرد 
: گرفتن آن جاده مذبوحانه مي نمود، اما وظيفه اي كه اكنـون بـر دوش داشـت، بسـيار بـدتر بـود      

  .به تنهايياجتناب نكردن از دروازه، و نگريختن، بلكه گذشتن از آن 
از همان لحظه كه . فكرش معطوف حلقه شد، اما حلقه نيز جز خوف و خطر آرامشي به او نمي داد

چشمش به كوه هالكت افتاده بود، كوهي كه در دوردست ها در حال سوختن بـود، تغييـري را در   
ق حلقه هرچه به كوه نزديك تر مي شد، كوره هـايي كـه در اعمـا   . محموله اش احساس كرده بود

از پيش شده بـود، و  زمان آن را در آنجا ساخته و پرداخته بودند، بر قدرتش مي افزود و مهيب تر 
سام همان طور كه آنجا ايستاده . تر، چندان كه براي مهار آن اراده اي قوي الزم بود نيز رام نشدني

حساس مي كـرد  بود، اگر چه حلقه را به انگشت نداشت و آن را با زنجيري به گردن آويخته بود، ا
نوعي تهديـد  : خود به تن كرده بود ي عظيم و بي قواره ي بزرگ شده است، و انگار ردايي از سايه

احساس مي كرد كه از هم اكنون جـز دو گزينـه   . عظيم و شوم ايستاده بر روي ديوارهاي موردور
كيت آن و به چشم پوشي از حلقه، هر چند برايش عذاب آور مي بود؛ يا ادعاي مال: پيش رو ندارد

حلقـه از هـم   . مبارزه طلبيدن قدرتي كه در دژ تاريك خود در آن سوي وادي سايه ها نشسته بود
توهمات ديوانه وار در ذهن او سر . اكنون او را وسوسه مي كرد و اراده و عقل او را تحليل مي برد

در مشـت، عـرض    برداشت؛ و سام وايز نيرومند را ديد، قهرمان دوران را كه با شمشيري فـروزان 
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دور  -سرزمين تاريك را پيمود و سپاهيان فوج فوج به فراخوان او در راه براي برانـداختن بـاراد  
سـفيد آفتـاب درخشـيدن گرفـت و بـه       آنگاه يكسره كنار رفتند و روشنايي. برگردش جمع شدند

به انگشت فرمان او وادي گورگورت به باغ گل و درخت تبديل شد و ثمر داد و فقط بايد حلقه را 
  .پذير شود ي اين چيزها امكان شد تا همه كرد و صاحب آن مي مي

اش  در اين ساعت آزمون، بيش از هر چيز عشق او به اربابش بود كـه بـه او كمـك كـرد تـا ارده     
غل و غش نيز تسـخير ناشـده بـه     متزلزل نشود؛ اما در عمق وجودش هنوز نوعي حس هابيتي بي

دانست كه حتي اگر چنين توهماتي، فريبي بـراي از راه بـه    كنه دل ميدر : داد حيات خود ادامه مي
يك بـاغ كوچـك كـه    . قدرها بزرگ نيست كه چنين باري را بر دوش بگيرد و نباشد، آندر بردن ا

مال خودش باشد، براي هفت پشتش بس بود، نه باغي كه گسترش پيدا كند و سرتاسر يك قلمرو 
هاي ديگران به فرمـان   هاي خوش استفاده كند، نه اين كه دست خواست از دست را در بربگيرد؛ مي

  .او مشغول كار شوند
ام در بيايـد   قبل از اين كه جيك. ها حقه و كلك است الي اين خي به هر حال همه«: خود گفتبا 

بله اگر حلقه را اآلن توي موردور دست بكنم، توي يك . دهند كنند و ترتيبم را مي جايم را پيدا مي
قـدر افتضـاح    اوضاع همان: توانم بگويم جز اين كه خوب چه مي. كند ه هم زدن پيدايم ميچشم ب

تا وقتي كه غيب شدن واقعاً دردي را دوا نكنـد، نبايـد از   . ها را در بهار سرما بزند است كه درخت
فته دردسر و وبـالش  ر م كه جلوتر بروم، اين حلقه رفتهدر ضمن اگر موفق شو! حلقه استفاده بكنم

  »حاال بايد چه كار كرد؟. شود بيشتر مي
دانست كه بايد به طرف دروازه سرازير شود و بـيش   مي. واقع امر اين بود كه هيچ ترديدي نداشت

اي  تو گويي براي دور كردن افسردگي و از سر بيرون راندن توهمات، شانه. دست نكند از اين دست
زيـاد  . رفـت  داشت، انگار تحليل مـي  ي كه برميبا هر قدم. آهسته پايين رفت باال انداخت و آهسته

اكنون به زير ديوارهـاي  . ده تبديل شدز دوباره به يك هابيت كوچك و وحشتبود كه  پيش نرفته
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. توانست بشـنود  خود برج رسيده بود، و فريادها و صداي جنگ و ستيز را با گوش غير مسلح مي
  .رسيد مي وشبيروني به گدر اين لحظه جار و جنجال انگار از حياط پشت ديوار 

يرون آمدند بن تاريك، دو اورك در حال دويد ي ازهي راه بود كه از مدخل درو سام حدوداً در نيمه
قصدشـان ايـن   . مسيرشان را به طرف او تغيير ندادند. فام قرار گرفتند و در معرض روشنايي سرخ

دويدند سكندري خوردند و بـه زمـين    ي اصلي برسانند؛ اما همچنان كه مي بود كه خود را به جاده
هـاي   ير نديد، اما حدس زد كـه بـه دسـت اورك   سام هيچ نشاني از ت. حركت ماندند افتادند و بي

از بغل . اند ي دروازه پنهان بودند، هدف قرار گرفته هايي كه در سايه ديگر در روي باروها، يا اورك
شود به صـعود از   ، به او فهمانده بود كه نمينگاهي به باال. ديوار در سمت چپ راهش را ادامه داد

هاي معلق كـه همچـون    چين تا رگپا   ا لبه به ارتفاع سيديوار سنگي بدون ترك ي. آن اميد بست
  .دروازه تنها راه بود. رفت پلكاني معكوس بودند، باال مي

ات در برج رفت در اين فكر بود كه چه تعداد اورك همراه شاگر جلو خزيد؛ و همچنان كه پيش مي
ار باشد بر سر چه با هم مستقر هستند و تعداد نفرات گورباك چقدر است، و اگر واقعاً نزاعي در ك

گروه شاگرات متشكل از چيزي در حدود چهل اورك بود و تعداد نفـرات گوربـاك   . كنند نزاع مي
. گـان او بـود  از افراد پاد يرات فقط بخشرات او؛ ولي مطمئناً گروه گشت شاگحدوداً دو برابر نف

چه، . اي مكث كرد سام لحظه. كنند كما بيش مسلم بود كه آنها بر سر فرودو و غنيمت با هم نزاع مي
ي اتفاقات در مقابل چشـم او رخ   انگار همه چيز به يكباره برايش روشن شد، چنان كه گويي همه

از چيزهايي . دايش كرده بودندپوشيد و آنها پي تنه را مي البته، فرودو اين نيم! ي ميتريل نيم تنه. داد
اما فرامين برج تايك در حال حاضـر تنهـا   . ورزد دانست گورباك به آن طمع مي كه شنيده بود مي

  .شد، ممكن بود هر لحظه كشته شود پناه فرودو بود، و اگر اين فرامين كنار گذاشته مي
تينگ را بيـرون  اسـ » !حاال وقـتش اسـت  ! بجنب، تنبل بدبخت«: سام خطاب به خودش فرياد زد

اي را احسـاس   نما رسيده بود كـه ضـربه   اما تقريباً به زير تاق. ي باز دويد كشيد و به طرف دروازه
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. انگار با نوعي تار عنكبوت برخورد كرده بود، چيزي شبيه تار عنكبوت شلوپ، فقط نـامرئي : كرد
به اين . مسدود كرده بود شد، راه را اش حريف آن نمي ديد، اما چيزي قوي كه اراده هيچ مانعي نمي

  .هاي دروازه، نگهبانان دوگانه را ديد سو و آن سو نگاه كرد و سپس در درون سايه
ي متصل به هم داشتند، و سه سر،  هركدام سه تنه. ي بزرگ بودند نشسته بر تخت همچون دو پيكره

يـم  سـرها، صـورت كـركس داشـتند و روي زانـوان عـظ      . رو به بيرون و داخل و عـرض دروازه 
استوار تراشيده  هاي عظيم و آنها را گويي از تخته سنگ. هاي پنجه مانندشان قرار گرفته بود دست

. نوعي روح موحش هوشيار و پليد در اندرونشان جاي داشت: با اين حال هوشيار بودند بودند، و
مـانع   .توانست بدون جلب توجه بگذرد كس، خواه مرئي يا نامرئي نمي هيچ. شناختند دشمن را مي

  .شدند از ورود يا فرار او مي
سام عزمش را جزم كرد و دوباره خود را به جلو انـداخت، و بـا نـوعي تكـان شـديد گـويي بـا        

سـپس از آنجـا   . ايي كه به سينه و سرش خورده بود، تلوتلو خوران بر سرجايش متوقف شد ضربه
به خـود جـرأت داد و آهسـته     رسيد، انگار كه به او الهام شده باشد، كه كار ديگري به ذهنش نمي

روشنايي سفيد آن به سـرعت افـزايش   . ي گاالدريل را بيرون كشيد و آن را باال نگه داشت شيشه
حركت آنجـا نشسـته    آسا سرد و بي نگهبانان غول. اي زير تاق تاريك گريختن گرفت يافت و سايه

را در سـنگ سـياه   اي بـرق نـور    لحظـه  خوفشان يكسره آشكار شده بود و سـام بودند و هيئت م
ي  شان ديد، همان خباثتي كه او در برابر آن خود را باخته بود؛ اما احساس كرده كـه اراده  چشمان

  .دهد شود و جايش را به ترس مي آنها اندك اندك دچار تزلزل و فروپاشي مي
انگـار  جيهد از آنها گذشت؛ اما به محض اين كه چنين كرد و شيشه را دوباره به گريبان فرو بـرد،  

هـا   آن پيكـره بندي آهني در پشت سرش بسته شود، به وضوح فهميد كه هوشياري از نو به  كه راه
خراش و بلند برخاست كه در ديوارهاي سر  و از آن سرهاي اهريمني فريادي گوش. بازگشته است

بـار  ناقوسي در آن باال تو گويي در پاسخ به آن عالمت يك . به فلك كشيده مقابل طنين انداز شد
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  .دنگ به صدا درآمد
بـه فرمانـده   ! يـك نفـر بجنبـد   «: فريـاد زد » !حاال زنگ در جلو را زدم! درست شد«: سام گفت

اش را هـم بـا خـود     زرگ الف به ديدنت آمده، شمشير بزرگ الفيبشاگرات بگوييد كه جنگجوي 
  »!آورده

حيـاط را  . در دسـتش پرتـويي آبـي داشـت     اسـتينگ . سام جلوتر رفت. هيچ پاسخي شنيده نشد
درست پيش پـاي او  . رو پوشيده از جسد است ديد كه مسير پياده پوشانده بود، اما مي اي تيره سايه

آن سـوتر  . شان فرو رفته بود، بـه زمـين افتـاده بودنـد     پشت هايي كه در دو كماندار اورك با دشنه
مده بودنـد؛ و  تك به ضرب شمشير يا تير از پاي درآ خورد؛ برخي تك اجساد بيشتري به چشم مي

ن گزيـدن،  اي زخم زدن و خفه كردن و به دند جفت، هنگام گالويز شدن و در بحبوحه برخي جفت
  .رنگ لغزنده بود ها از خوني تيره سطح سنگ. مرده بودند

ي متحدالشكل را ديد، يكي با نشان چشم سرخ، و ديگـري بـا نشـان مـاه كـه       سام دو نوع جامه
. ا درنگ نكرد تا با دقت بيشتري نگاه كندز ريخت انداخته بود؛ امي نفرت انگيز مرگ آن را ا چهره

زد،  باز بود و روشنايي سـرخي از الي آن بيـرون مـي    آن سوي حياط در بزرگي در پاي برج نيمه
سام از روي جسد پريد و وارد شد؛ و سـپس  . ي آن افتاده بود اي مرده در آستانه الجثه اورك عظيم

  .خيره شدمات و مبهوت به دور و بر 
هاي ديوار  هاي روي رف نور مشعل. رفت داآلن عريض و پرطنيني از در به طرف دل كوه پيش مي

درهـا و  . آنجا را به طرز مبهم روشن كرده بـود، امـا انتهـاي دوردسـت آن در تـاريكي گـم بـود       
خورد؛ اما جز دو يا سه جسد ديگر كـه پخـش و    هاي بسيار در اين سو آن سو به چشم مي دريچه

دانسـت كـه    هان مي هاي فرمانده سام از صحبت. نمود الن خالي ميا، كل دال روي زمين افتاده بودپ
فرودو را مرده يا زنده احتماالً بايد در اتاقي واقع در برجك فوقاني پيدا كند؛ ولي شايد يـك روز  

  .كرد چرخيد و راه را پيدا نمي تمام آنجا مي
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بـه هـر   . رود كل برج از طرف عقب باال مي. ها باشد ته مهكنم كه آن  خيال مي«: سام زير لب گفت
  ».حال بهتر است اين روشنايي را دنبال بكنم
. افـزود  رفت و با برداشتن هر قدم بر اكراهش مي تر مي در طول داالن پيش رفت، اما اكنون آهسته
ه تپ پاي خودش ك هيچ صدايي نبود جز تپ. انداخت وحشت داشت دوباره به وجودش چنگ مي

پيكـر  . شد، شبيه صداي سيليِ كف دستي عظيم بر روي سنگ ن تبديل ميانگار به صدايي پر طني
ها انگار خيس خون بـود؛ بـيم مرگـي     مردگان؛ داالن خالي؛ ديوارهاي نمور كه در زير نور مشعل

هـا، خباثـت    ي نگرانـي  پـس همـه   ي در يا در سايه كمين كرده اسـت؛ و در  كه در آستانه ناگهاني
در مقايسه با ايـن  . آن برنيايد قدر زياد بود كه از پس مواجهه با آن در واقع: ر منتظر دروازههوشيا

البته با تعدا محدودي از دشـمنان در   –ميل از يك درگيري  لآور، با كما عدم يقين هولناك و وهم
مكـان  كـه جـايي در ايـن     خود را مجبور كرد تا به فرودو فكر كنـد . كرد استقبال مي –يك زمان 

  .راهش را ادامه داد. وحشتناك اسير شده بود يا زير شكنجه بود يا مرده بود
دار عظيمي تقريباً در انتهاي داالن رسـيده   ها را پشت سر گذاشته و به در تاق تازه روشنايي مشعل

كه از آن باال صداي  –ي تحتاني بود  اش، وجه داخلي دروازه دري كه به حق مطابق حدس –بود 
. شـد  آنگاه صداي پايي را شنيد كه نزديك مـي . رتبه ايستاديك م. اي را شنيد تناك خفهجيغ وحش

  .دويد كسي از پلكان پر طنين باالي سر با عجله پايين مي
دستش بـه سـوي زنجيـره    . تر از آن بود كه مانع از حركت دستش شود تر و سست اش ضعيف اراده

ا دست نكرد؛ زيرا به محض آن كـه آن را بـه   ولي سام آن ر. كشانده شد و به حلقه چنگ انداخت
اي تاريك در سمت راست بيرون جسـت و   از روزنه. گُرپ پايين آمد سينه فشرد، يك اورك گُرپ

سـام  . شش قدم بيشتر با او فاصله نداشت كه سرش را بلند كرد و سـام را ديـد  . به سوي او دويد
ديـد يـك هابيـت     اش را مـي  فتـه هاي خـون گر  شنيد و برق چشم نفس زدن او را مي صداي نفس

شـبح  : كرد شمشيري را استوار در دسـت نگـه دارد   ي كوچك نبود كه داشت سعي مي زده وحشت
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هاي خاكستري او را در خود گرفته بود و در برابـر روشـنايي    ساكت عظيمي ديد كه لفافي از سايه
ي رنجي  ود مايهلرزان پس پشت با هيبت نمودار بود؛ در يك دست شمشيري داشت كه برق آن خ

، دست ديگرش به سينه چنگ انداخته، اما نوعي سـالح قدرتمنـد و هالكـت بـار نـام      جانگزا بود
  .نابردني را پنهان نگه داشته بود

از روي ترس كشيد و برگشـت و از همـان    خود را جمع كرد، و سپس جيغي كريه اي اورك لحظه
حال از پشت كردن دشمن بـه حريـف ايـن     هيچ كسي تا به. راهي كه آمده بود، پا به فرار گذاشت

فريادي كشيد و دنبال او . قدر خوشحال نشده بود كه سام از اين گريز دور از انتظار خوشحال شد
  .گذاشت
زود باش راه باال را نشـانم بـده، وگرنـه    . آيم دارم مي! جنگجوي الف افسار بريده! بله«: بانگ زد
  »!كنم ات را مي پوست

هـا   پله. سام غريب بود، گرسنه و خسته. پاتوق خودش بود، چابك و قبراق اما اورك توي خانه و
طولي نكشيد كه اورك از ديد خارج شد، و . كم بند آمد نفس سام كم. بلند و پرشيب و پيچان بودند

گـاه   ه و بـي گـا . شـد  رفت، ضعيف شنيده مـي  تپ پاهايش كه مدام باالتر مي اكنون فقط صداي تپ
آهسـته   امـا صـداي آن آهسـته   . شـد  انداز مي واك آن در طول ديوارها طنينكشيد و پژ اي مي نعره

  .يكسره خاموش شد
اش را  كرد كه مسير درست را در پيش گرفته و روحيه احساس مي. سام لك و لك كنان پيش رفت

اگر ! خوب، خوب«: گفت. حلقه را رها كرد و كمربندش را سفت بست. تا حد زيادي باال رفته بود
 ع خيلي بهتـر از آن اسـت كـه مـن    شود اوضا زارند، معلوم مياين حد از من و استينگ بياينها تا 
گوبـاگ و شـركا كلـي كـارم را سـبك       -حال اين طور كه پيداست شـاگرات به هر. ر داشتمانتظا
  »!كنم جز آن موش كوچك ترسو كسي اينجا زنده نمانده خيال مي. اند كرده

سرش را به ديوار سـنگي كوبيـده باشـد، متوجـه واقعيـت      و با گفتن اين حرف ايستاد و انگار كه 
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كسـي زنـده نمانـده    . اي به او اصابت كرد معني كامل آنچه گفته بود همچون ضربه. ناخوشايند شد
: هقي فروخـورده فريـاد زد   چه كسي در حال احتضار آن جيغ هولناك را كشيده بود؟ با هق! است

اشد، باالخره دارم خـودم  د، چه خاكي به سرم كنم؟ باگر تو را كشته باشن! ارباب! فرودو، فرودو«
  ».رسانم باال، تا ببينم چه بايد بكنم را مي

ها و يا كنـار برخـي از    ها در پاگرد پله گاه مشعل به استثناي روشنايي گاه و بي. باال و باالتر رفت
هـا   كرد كه پلهسام سعي . شد، تاريكي حكمفرما بود هايي كه به طبقات باالي برج منتهي مي روزنه

سـر و   اكنون داشت بـي . اما پس از شمردن دويست پله، حساب از دستش بيرون رفت را بشمارد،
كرد؛ چون به خيالش رسيده بود كه صداي گفت و گويي را از مسافتي آن سوتر از  صدا حركت مي

  .هاي زنده از يكي بيشتر بود انگار تعداد موش. شنود سر مي باالي
آيد و ديگر نيرويي در زانوانش براي خـم و   نميحساس كرد كه نفسش ديگر درباره ا وقتي به يك

صداها اكنون بلند و نزديك . حركت ايستاد بي. راست شدن باقي نمانده است، پلكان به پايان رسيد
صاف تا بامِ هموارِ سـومين و بلنـدترين اشـكوب بـرج     . سام به دور و اطرافش چشم دوخت. بود

آنجا اتـاقكي بـا سـقف    . پناه كوتاه باز به عرض بيست متر با ديوارك جان فضايي: صعود كرده بود
. گنبدي در وسط بام روي پلكان را پوشانده بود كه درهاي كوتاهي رو به مشرق و مغـرب داشـت  

در سمت شرق، سام دست پهناور و تاريك موردور را آن پـايين و كـوه سـوزان را در دوردسـت     
آمد، و رودهاي آتش چنان بـا شـدت و    ژرف آن به غليان درمي هاي ديد آشوبي از نو در چاه مي

فـام بـر    ي چند فرسنگي روشنايي آنها پرتـويي سـرخ   كشيد كه حتي در اين فاصله حدت شعله مي
اي عظيم مسدود كرده بود كه در پشت  ي مناره انداز غرب را پايه چشم. انداخت روي نوك برج مي

هاي گرداگرد آنجـا بـاالتر    تپهكه شاخش را از تاج حصار  اي اين حياط فوقاني قرار داشت، مناره
متر بيشتر با جايي كـه سـام ايسـتاده     درِ آن، ده. درخشيد ايي مي يي در قاب پنجرهاروشن. برده بود

  .رسيد هاي آن به گوش مي در باز بود، اما تاريك، و صدا درست از درون سايه. بود فاصله نداشت
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. نداشـت؛ از در شـرقي بيـرون آمـد و دور و اطـرافش را نگـاه كـرد       سام ابتدا به صداها اعتنايي 
تمام حياط از اجساد . تر از جاهاي ديگر بوده است درنگ متوجه شد كه نبرد در اينجا وحشيانه بي

تمام آن مكان بوي تعفـن مـرگ   . ها پوشيده شده بود ي اورك و سرهاي بريده و اعضاي مثله شده
گاهش  به مخفي راي بلند او را مثل تي ز پي آن صداي ضربه و نعرهصداي خُرخُري شنيد و ا. داد مي

درنگ اين صداي خشن و حيواني و سـرد را   صداي اوركي خشمگين بلند شد و سام بي. بازگرداند
  .زد، فرمانده برج شاگرات بود كه حرف مي. بازشناخت

اگـر فكـر كـردي    ! گاگويي دوباره حاضر نيستم برگردم؟ كرم بدبخت، لعنت به تو اسـنا  داري مي«
. تواني از دستورم سرپيچي كني و باليي سرت نيايد، بدجوري در اشـتباهي  ام كه مي قدر زخمي اين

ات را دربياورم، درست مثل رادباگ كه همين اآلن حسـابش را   اگر جرأت داري بيا اينجا تا چشم
  ».ات براي شلوب فرستم  مي: دانم چه كارت كنم هاي جديد آمدند، مي بچه روبوقتي . رسيدم

دو . رسـند  اي نمـي  رسند، يعني الاقل تا وقتي نمرده حاالحاالها نمي«: اسناگا با بدخلقي جواب داد
كـدام بيـرون    هاي مـا هـيچ   هاي گورباك جلوتر رسيدند به دروازه، و بچه بار به تو گفتم كه خوك

ـ  2و موزگاش 1الگدور. نرفتند گـويم خـودم از    دارم مـي  .داز دروازه گذشتند، اما آنها را با تير زدن
  ».بعد از آنها ديگر كسي نبود. پنجره ديدم

اميـدوارم آن  . ام ولـي زخمـي شـده   . در هر صورت من مجبورم اينجـا بمـانم  . پس تو بايد بروي«
بد و بيـراه گفـتن و دشـنام     شاگرات شروع كرد به» !گورباگ كثافت ياغي بيافتد توي جهنم سياه

اش  گذاشتم، خيلي بهتر از او، ولي تاپاله قبل از اين كـه خفـه   حسابي حقش را كف دستش«. دادن
خبرها بايد به لوگبورز برسد وگرنه جهنم سـياه  . كنم ات مي روي، يا نفله يا مي. كنم مرا با چاقو زد

از دست آن كسـي كـه ايـن دور واطـراف پرسـه      . طور بله، تو هم همين. در انتظار هر دوي ماست
  ».كنيتواني فرار ب زند، نمي مي

                                                            
١ Lagduf  
٢ Muzgash  
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 يخواد فرمانده باش ي، حاال مروم ينمها پايين  ن يكي دوباره از آن پلهم«: اسناگا خُرخُركنان گفت
ـ خ يتـو  زنم يم ريت كي، و گرنه بردار تيچاقو يدست ات را از رو! ، نهينباش اي ـ . ات كي  يوقت

 يمـوش هـا  من به خـاطر بـرج بـا آن    . يمان يفرمانده نم يليخ گريرا بشنوند د نجايا يماجراها
 ».ديكاشت طيعجب خ يسر مال دزد عوابا د يشما دو تا فرمانده نورچشم ي، ولدميجنگ يمورگول

گورباگ بود كـه  . داشتم يدم مالحظاتوخ يمن برا. امدهيحرف ها به تو ن نيا«: براق شد شاگرات
 ».تنه خوشگل را بلند كند ميدعوا را شروع كرد و خواست آن ن

هم رفته عقلش از تو بهتر كار  يرو. ياش كرد يعصبان تيو افاده ها سيكه با ف يخوب تو بود«
، تـو گـوش   كه خطرناكتر است زده به چاك يجاسوس ها كس نيبارها به تو گفت كه از ا. كرد يم

بـزرگ   يجنگجـو  كي. حق با گورباگ بود ميگو يدارم م. يكن ياالن هم گوش نم يحت. ينكرد
ـ ، كه دست شان بـه خـون آلـوده اسـت     يياز آن الف ها يكي، دور و بر هست نيا از آن  يكـ ي اي

از نگهبـان هـا   . يديناقوس را شن يصدا. نجايا ديايخواهد ب ي، مگفتم يك نيبب. فيكث 1يها تارك
، هو تا از آنجا نرفت. راه پله است ياالن تو. ديآ يبر م يكار از دست چه كس ني، جز تارك اگذشته

 ».بروم نييحاضر نبودم پا يبود زگولناگه  يحت. روم ينم نييپا يكيمن 

 ي؟ و وقتنييپا يبرو يخواه يو نم يكن يم يچيسرپ ي؟ دارطور، ها نيپس ا«: زد اديفر راتشاگ
از آن سوراخ كرم  يكياول از همه   ي، حق ندار؟ نهيگذار يم ميو تنها يبند يهم آمد فلنگ را م

 ».ات كيگذارم وسط خ يقرمز را م يها

ـ آمـد  يت سر او شاگرات مشاز پ. آمد رونيكوچكتر از در مناره برج به حال فرار ب اورك  ي، اورك
از بازوانش  يكياما . ديرس يم نيتا زم ديدو يم دهيت خمشبا پ يتقبلند كه و يالجثه با دستان ميعظ
ـ را ز يبزرگـ  اهيس ي بقچه گرشي؛ دست دختير يبود و انگار از آن خون م زانيخت آولَ  غـل ب ري

 ي گذرا چشمش به چهره يا ت در پلكان، لحظهشسام در پرتو سرخ فام، قوز كرده و در پ. زده بود

                                                            
١ Tarks  
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؛ آب دهانش و آن را به خون آلوده بود دهيشكافنده صورتش را در ييپنجه ها ييگو: او افتاد ديپل
 رخرخـ  يهمچون صدا يخرخر ي؛ از دهانش صداديچك يجلوآمده اش م يآرواره ها ياز البال
 .آمد يم رونيران بجانو

تـر بـا    ، تا آن كه اورك كوچـك كرد يم بيگا را دور بام تعقان، اسشاگرات ديد يآنجا كه سام م تا
كه از چله رها شـود بـه طـرف منـاره      يريزد و مثل ت يغيو ج ختيدادن از دست او گر يجاخال

ـ  نـد ياو را بب توانسـت  يم يسام اكنون از در شرق. كرد يآنگاه شاگرات مكث. شد ديپدو نا ديدو  هك
شد و  يچپش سست و ناتوان مشت م ي بود و پنجه ستادهيجانپناه ا ي هوارينفس نفس زنان كنار د

و  ديكش رونيرا ب يسرخ بلند ي راستش دشنه ي گذاشت و با پنجه نيزم يبقچه را رو. شد يباز م
ـ بـه ح  يآن خم شد و از باال نگاه يجانپناه رفت و رو وارهيد يبه سو. آن تف انداخت يرو  اطي
 .امدين يپاسخ چي، اما هديبلند كش ياديدوباره فر. نداختا يرونيب

، سام شگفت زده متوجه شد خم شده بود بارو ي، رور همان حال كه شاگرات پشت به بامد ناگهان
ـ  شيداشت پ. كند ي، حركت مشده بود نيكه نقش زم ييكرهاياز پ يكيكه  ـ خز يم را دسـتش  . دي

ـ يزوب. تلوتلوخوران از جـا برخاسـت  . جلو برد و به بقچه چنگ انداخت  ي دم پهـن بـا چوبـه    ين
اما درسـت  . اش را فرود آوردآماده بود كه ضربه . گرفته بود گرشيرا در دست د تاهكو ي شكسته

ـ از درد  يزد كـه حـاك   رونيب شيدندان ها ياز البال يسيه يدر همان لحظه صدا . نفـرت بـود   اي
 .دشمن فرو برد يو دشنه اش را در گلو ديو چرخ ديمار كنار سر كيبه سرعت شاگرات 

؟ پـس حـاال كـارم را تمـام     ، هـا يخوب نمرده بـود ! ، گورباگيمزد خودت را گرفت«: زد اديفر
 يمشت و لگد گرفت و گاه و ب ريخشم آن را ز يآمده جست و از رواز پا در كريپ يرو» .كنم يم

سرانجام راضي . داد كرد و آن را چاك مي در تن او فرو مي شد و دشنه اش را يآن خم م يگاه رو
آنگاه دشـنه اش  . ديكش يروزيپ ي موحش به نشانه ياديعقب داد و خنده كنان فر شد و سرش را

 كيگرفت و به بقچه چنگ انداخت و به تاخت خود را به نزد شيدندان ها انيو آن را م ديسيرا ل
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 .پلكان رساند نيتر

 دي، اما بعشود ميسروصدا ج يب گريتوانست از در د يم احتماالً. فكر كردن نداشت يبرا يوقت سام
 يباشك بـاز  ميتوانست قا ينم ياديالمنظر زمان ز هياورك كر نيبا ا ؛ و احتماالًننديبود كه او را نب

ـ فر. بكند توانست يبود كه م يكار نيبهتر را انجام داد كه احتماالً يكار. كند  يو بـرا  ديكشـ  يادي
، حلقه آنجا بود ي، ولحلقه را در دست نگاه نداشته بود گريد. جست نرويمواجه شدن با شاگرات ب

، و را در مشت گرفته بـود  نگي؛ و استبردگان موردور يمرعوب كننده برا يدي، تهديپنهان ييروين
ـ  يها ني، همچون درخشش ستارگان سنگدل در سرزمآن برق ـ كـه ح  يمخوف الف خـواب آن   يت
توانست هم بجنگـد   يو شاگرات نم. انداخت، چشمان او را زد يدر دل نژاد اورك ها م ميب كسرهي

 كيسپس . را به هم فشرد شيو دندان ها ديكش يخم شد و خرناس. اش را نگه دارد نهيو هم گنج
 نيسنگ ، بقچهبود دهيبه رسم اورك ها كنار جست و در همان حال كه سام به طرف او پر گريبار د

ـ سالح به كار گرفت و آن را محكم به صورت دشمن اش كوب يسپر و هم به جا يرا هم به جا . دي
گذشت و از پله هـا   ري، شاگرات مثل تديايكه به خودش ب نيو قبل از ا ستاديسام مات و مبهوت ا

 .ديدو نييپا

آمـد   ادشيدو افتاد و زود به فكر فرو يليخ. جلو نرفت ادي، اما زدياو دو ياز پ انيدشنام گو سام
زد و وقت  يهولناك م يدست به انتخاب ديبا زين نجايا. دوباره به مناره برگشته است گريكه اورك د

گرفـت    كرد، خيلي زود كمك مي اگر شاگرات فرار مي .را نداشت مشيكردن تصم نيسبك و سنگ
اورك مرتكـب   يكـ ي، آن وقت ممكـن بـود آن   كرد ياما اگر سام دنبالش م .گشت و دوباره برمي

به . به دست او كشته شود اي، ل احتمال داشت كه به شاگرات نرسدو به هر حا. هولناك شود يعمل
 فـه يوظ يول. كنم دوباره اشتباه كردم يم اليخ«: ديكش يآه. دياز پله ها باال دو سرعت برگشت و

 ».ستيمهم ن افتديب كه بعداً يق، حاال هر اتفاباال بروم ياست كه قبل از هر كار نيام ا

ـ از ح و جسـت  نييدوان دوان از پله ها پـا  ريآن ز شاگرات ـ گذشـت و از دروازه ب  اطي ، و زد روي
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، آورد يكه فرار او به بار م يو از اندوه ديد ياگر سام او را م. را با خود برد شيگرانبها ي محموله
جسـت و   ي رحلـه م نياما اكنون فكر و ذكـرش معطـوف آخـر   . باخت ي، خود را مشد يخبردار م

بـاز   يكيدر روبـه تـار  . شد و قدم بـه داخـل گذاشـت    كيبه در مناره نزد اطيبا احت. بود شيجو
ـ كه چشمان خ دينكش ياما طول. شد يم . داد صيمـبهم را در سـمت راسـت تشـخ     ياش نـور  رهي

 ظاهراً. شد يم يتنگ منته  كيتار ي، پلكانگريد يزد كه به پلكان يم رونيب يا چهيدر از ييروشنا
در باال  ييمشعل از جا ييروشنا. رفت يآن باال م يرونيگرد ب واريداخل و از بغل د زخوران ا چيپ

 .خورد يبه چشم م

در سـمت چـپ    يدر ي، باالكه پت پت كنان ديرس يبه مشعل. آهسته شروع به باال رفتن كرد سام
كـه او و   ياز چشـمان سـرخ   يكي: مشرف به غرب قرار داشت يپنجره ا ي، در روبروسوخت يم

 دسام به سرعت از در گذشت شـتابان وار . بودند دهيتونل د ي ، از كنار دهانهنييفرودو آن را از پا
خفـه كـردن از    يبـرا  يداشت كه هر لحظه به او حمله كنند و انگشتان ميب نيشد و از ا دوم ي هقطب

كـه   يگـر يمشـعل د ، و به كه به شرق مشرف بود ديرس ي، بعد به پنجره ارا بچسبند شيپشت گلو
، و پرتو مشعل يي، جز روشناكيدر باز بود و داالن تار. در وسط مناره روشن بود يداالن رِد يباال
 يباال نم نياز ا شيشد و ب ياما پلكان تمام م. گذشت يقاب پنجره م يكه از صاف رونيفام ب رخس

. شد؛ هر دوبسته و قفل بـود  يم دهيكوتاه د ييدر هر دو سو درها. ديسام به داخل داالن خز. رفت
 .ديرس يبه گوش نم ييصدا چيه

 نيباالتر نجايكه ا ستيممكن ن! ال آمدنما؛ و آخر و عاقبت بهم آخر خط نيا« :لب گفت ريز سام
 »بكنم؟ ديحاال چه كار با ينقطه برج باشد ول

و عرق شروع  ديدوباره باال دو. خورد يتكان نم. ان كردو در را امتح ديدو نييپا ي طرف طبقه به
 يكـ ي، اما ها هم ارزشمند هستند قهيدق يكرد كه حت ياحساس م. از سرو صورتش كرد دنيبه چك

، نه بـه  داد يم تينه به شاگرات اهم گريد. آمد ينماز دستش بر ي؛ و او كاررفتند ياز دست م يكي
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ـ  ي، در آرزواربابش بود يفقط در آرزو. گريد ياورك ها ي ، و نه تخم و تركهگاااسن لحظـه   كي
 .لمس كردن دستش اياو  يرو دنيد

تر از مدخل  نييپا يپله ا يكرد مغلوب شده است رو يه احساس مك يانجام فرسوده و در حالسر
دهشـت   ي، به طرزهمه جا ساكت بود .دستانش گذاشت يداالن نشست و سرش را خم كرد و رو

كـرد و خـاموش    ي، پت پتاو شعله اش فروكش كرده بود دنيكه هنگام رس يمشعل. ت بودبار ساك
ـ  يهمچون موج رو يكيكرد كه تار حساس؛ و سام اشد سـپس سـام آنجـا در    . دپوشـان  ياو را م
آمد  ديدلش پد در كه بيغر يا رهي، با انگو اندوه غم نيدور و دراز و ا سفرِ ي هودهيب انيپا يانتها

 .موجب تعجب خودش شد، شروع به خواندن كرد يكه حت ي، به نحوآهسته

كس و خسـته كـه    يب تيهاب كي يصدا: ديلرز يسرد م كيبود و در آن برج تار فيضع شيصدا
. نداشـت پ يالف م يزاده ا بيبه اشتباه آواز روشن و واضح نج احتماالً ديشن يآن را م ياگر اورك

 يكه آقـا  يشعر ، و قطعاًكرد يزمزمه م رياش را در شا يكودك ي دوره يميقد ياز آهنگ ها يكي
و آنگاه . گذشت يو كاشانه اش به سرعت از ذهن او م اريد يبود مثل چشم اندازها سرودهبو  ليب

هـم   يخود او برا يافكن شد و حرف ها نيطن شيدر او سر برداشت و صدا ديجد ييرويناگهان ن
 .ديبا آن آهنگ ساده از راه رس يينوا

  آفتاب ريو در ز يغرب يها نيسرزم در

 كه گل در بهار بشكفد، بادا

 ،شود يگردد و رود جار داريبر درخت پد جوانه

 .شاد بخوانند يها سهرهو 

 ابر يكه در شب ب بادا

  راش كه در نوسانند درختان

  ديسف يرا همچون جواهرها يالف يها ستاره
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 .بار دهند شاخه شاخه شان يموها يالبال

 
 آرمم يم نجايسفر ا انيدر پا اگر

 ،يكيدر اعماق تار مدفون

 محكم و بلند، يبرج ها ي پس همه در

 ،بيپرش يكوه ها ي پس همه در

 راند، يم ديها خورش هيسا ي فراز همه بر

 :اند ميها تا ابد درآسمان مق ستاره

 گفت كه كار روز تمام است نخواهم

   .ستاره ها را وداع نخواهم گفت و

 
فكر كرد . باره متوقف شد كيو آنگاه  »محكم و بلند يبرج ها ي در پس همه«: شروع كرد دوباره
. ديشن ينم يزياما در حال حاضر چ. است دهيخودش شن يرا در پاسخ به صدا يفيضع يكه صدا

 هستهآ ينون دركا. شد يم كيپا نزد يصدا. خواندن ترانه ي، اما نه صداشد يم دهيشن يي، صدابله
تـق خفـه    يدر با صدا. سام كز كرد و سراپا گوش شد. غژغژ كرددر  ي؛ لوالدر داالن باال باز شد

 .انداز شد نياورك طن كيخرناس  ي؛ و سپس صدابسته شد يا

ـ  ميآ يگرنه منكن و ريجريقدر ج نيا! موش زباله ،ييتو آن باال! يآها« . رسـم  يباال حسابت را م
 .نشد دهيشن يپاسخ چيه »؟ييشنو يم

 ».يكن يم يچه غلط نميباال تا بب ميآ يبه هر حال م يول، باشد«: ر كنان گفترخُخُ اسناگا

را  ييروشنا ي، سوسوكرد يداالن نگاه م يورود ي در دوباره غژغژ كرد و سام كه از گوشه يلوال
انگـار  . داد صي، تشـخ آمـد  يم رونياورك را كه از در ب كيمبهم  ئتيدر باز و ه كي ي در آستانه

 از يبه اتاق فوقـان  يدسترس: سام آشكار شد يباره برا كيپاسخ معما . آورد يرا م يداشت نردبان
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اسناگا نردبان را راست و سپس آن را محكم كرد . شد يم سريدر سقف راهرو م چهيرد كي قيطر
 يصـدا  گريآنگاه بار د. زده شدكه پس  ديكلون را شن يسام صدا. شد ديناپد ديو باال رفت و از د

 .زد يكه حرف م ديرا شن هيكر

نمانده كه  تيبرا ياديفرصت ز گريكنم د يم اليخ! يده يگرنه تاوانش را مبخواب، و ريبگ آرام«
االن شروع شود، بهتر است آن دهن  نيهم يباز يخواه ي؛ اما اگر نميكن يدردسر زندگ يآرام و ب

ضربه شـالق بـه    يمثل صدا ييصدا »!نرود ادتيكه  نيا يهم برا ني؟ ايدي، فهميات را ببند گاله
 .ديگوش رس

سرش . و مثل گربه از نردبان باال رفت دياز جا جست و دو. ور شد خشم در دل سام شعله ناگهان
رو بـه   ي ؛ شكاف پنجـره بود زانياز سقف آو يچراغ سرخ. باال آمد ياز وسط كف اتاق گرد بزرگ

 يال، امـا بـا  بود دهيكف اتاق دراز كش ي، روپنجره ريز واريكنار د يزيچ. بود كيغرب بلند و تار
بـار دوم بـاال    ياش را بـرا  انـه ياورك تاز. بود ستادهيباز ا ياورك با پاها كي اهيس ئتيسر او ه
 .امديگاه فرود ن چي، اما ضربه اش هآورد

كه  ني، اما قبل از ادياورك چرخ. جست شيبه دست در طول اتاق پ نگيو است ديكش ياديفر سام
ـ از ناح يا كه شالق را گرفتـه بـود ضـربه    ي، سام به دستبكند يبتواند حركت . بـازو وارد آورد  ي هي
 يبعـد  ي او حمله برد ضـربه  يآورد و به سو نييو سرش را پا دياز شدت درد كش يادياورك فر

خوران  يخورد و به اورك كه سكندر نيخطا رفت و تعادل اش را از دست داد به پشت زم هسام ب
ـ كه بتواند تقال كنان از جـا برخ  نيقبل از ا. افتاد، چنگ انداخت ياو م يرو ـ فر ي، صـدا زدي و  ادي

كـرده و از   ريبه سر نردبان گ شيوارش پا وانهيوك هنگام شتاب درا. ديرا شن يزيتاالپ افتادن چ
ـ  يكه رو يكريبه طرف پ .موضوع نداد نيبه ا يتياهم گريسام د. افتاده بود نييباز پا چهيرد  نيزم

 .فرودو بود خود. دي، دوله شده بودمچا

ـ كث ياز كهنه پاره ها يتوده ا يكه از هوش رفته باشد رو يبود و مثل كس برهنه : افتـاده بـود   في
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ـ كر يا انـه ي، و رد تازمحافظت، سپر سـرش كـرده بـود    يرا برا شيبازو را  شيسرتاسـر پهلـو   هي
 .بود دهيدرنورد

سام « .ديد يرا نم ييجا باًيچشمان اش از اشك تقر »!زمي، عزفرودو يآقا! فرودو« :زد اديفر سام
فرودو چشمانش را باز . دياز جا بلند كرد و او را در آغوش كش ياربابش را اندك »!هستم، آمده ام

 .كرد

 ».وحشتناك بودند گرميد يخواب ها ي؟ ولنميب يهنوز دارم خواب م«: لب گفت ريز

 ».ام منم، آمده. ستين اليو خخواب . ارباب ،ينيب يخواب نم ابداً«: گفت سام

، بود نجاياورك با شالق ا كي«. و به سام چنگ انداخت ».توانم باور كنم ينم اصالً«: گفت فرودو
و خواسـتم بـه آن جـواب     دميشن نييپس آن ترانه را كه از آن پا! شد به سام ليدفعه تبد كيبعد 
 »؟ي؟ تو بودنبود الي، خواب و خبدهم

 ».كنم تيدايتوانستم پ ينم. را از دست بدهم دميبود كه ام كينزد. فرودو ي، آقاداشت تيبله واقع«

و دوباره خود را در بـازوان مهربـان    ».يكرده ا ميداي، سام حاال پزي، سام عزخوب«: گفت فرودو
و را دور كنـد و بـه او   شـبانه ا  يمهربان كـابوس هـا   يدست ايكه صدا  يسام رها كرد و مثل كودك

 .چشمانش را بستآرامش بدهد، 

كار  ني؛ اما انديجا بش كيتا ابد  انيپا يب زيدت آماحالت سع نيتواند در ا ياحساس كرد كه م سام
ـ   دي، بلكه هنوز باكند داينبود كه فقط اربابش را پ يكاف. نبود زيجا كـرد و او را نجـات    يتـالش م
 شيكـرد صـدا   يسـع  و »!فرودو يشو آقا داريب! زودباش«: گفت. ديفرودو را بوس يشانيپ. ادد يم

 .زد با نشاط به نظر برسد يبگ اند پرده ها را كنار م يصبح تابستان كيكه در  يمثل وقت

 »؟نجاي؟ چطور آمدم اميكجا هست«: ديپرس. و صاف نشست ديكش يآه فرودو

ـ بـه   ميتا خودمان را برسان ستيداستان ها ن نيا يبرا يوقت«: گفت سام  ي، آقـا گـر يد يجـا  كي
كه اورك  ني، قبل از ادمي، دم تونل دنييكه شما و من از آن پا ميهست يهمان برج ياما باال. فرودو

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

 ».روز قبل بود كياز  شتريكنم ب يم اليخ. دانم ي، نمبود يكه ك نيا. رنديها شما را بگ

 ميمفصـل بـرا   دي، بامياگر فرصت كرد. كه هفته هاست ديبه نظرم رس .روز كيفقط «: گفت فرودو
ـ ، و بگند يو خواب ها يكيتار ي؟ افتادم تومرا زد، نه زيچ كي. يبكن فيتعر ـ شـدم و د  داري  دمي
ـ كـنم داشـتند    يفكر م. ورك ها دور و برم را گرفته بودندا. بدتر از خواب است يداريب جـور   كي

، امـا تـنم   هوش و حواسم سر جا آمد. سوزاند يحلقم كه م يتو ختندير يمشروب وحشتناك را م
آمدند سراغم و سـئوال  ؛ و دو تا جانور بزرگ را كندند ميتمام لباس ها. كرد و خسته بود يدرد م

 يطور كه باال ني، اشوم يم وانهيكردم دارم د الي، تا آن كه خجوابم كردند، سئوال جوابم كردند تا
ها و وقت پنجه  چيه. كردند يم يو با چاقوهاشان باز دنديناز يم بودند و به خودشان ستادهيسرم ا

 ».كنم يچشم هاشان را فراموش نم

 ي، آقـا يكن يمعلوم است كه فراموش نم يطور از آنها حرف بزن نياگر قرار باشد هم«: گفت سام
ـ ، هر چه زودتر راه بافتديخواهد دوباره چشمت به آنها ب يبه عالوه اگر دلت نم. فرودو بهتـر   ميافتي
 »؟يراه برو يتوان يم. است

ـ ند يصـدمه ا «. برخاست شيو آهسته از جا ».توانم راه بروم يبله م«: گفت فرودو ، ام، سـام  دهي
شانه  ي، باالدستش را به پشت گردن ».كند يم درد مينجايكنم و ا يم ياحساس خستگ يليفقط خ

از آتش به تـن   يكه فرودو انگار لباس ديحال به نظر سام رس ني، در استاديبلند شد و ا. چپش برد
كف  يدو قدم رو. نمود ي، سرخ مسر يچراغ باال ييبرهنه اش در مقابل روشنا؛ پوست است كرده

 .اتاق برداشت

ت جنب خوردن نداشتم كـه  أگذاشته بودند، جر ميتنها يوقت! بهتر شد«: گرفت و گفت هيروح يكم
؛ آن دو تا جانور بـزرگ . كه جاز و جنجال و دعوا شروع شد نيتا ا. دياياز نگهبان ها ب يكينكند 

 دهيكشـ  راز، خودم وحشت زده آنجا دمن يزهاي، و چسر من. كردند يگمانم داشتند با هم دعوا م
 ».بدتر بود يكي ني، اديو بعد همه سروصداها خواب. بودم
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تايي از ايـن جـانوران كثيـف     دويست كيكنم  يفكر م. بله انگار دعواشان شده است«: گفت سام
اما خودشان ترتيب خودشـان را  . تر از دهن سام گمگي بزرگي  به قول معروف لقمه. اند اينجا بوده

ايم بيرون، هنوز زود است كه آن را توي بـوق و   اين هم از شانس ما، ولي تا از اينجا نرفته. اند داده
  ».تواني روي به سرزمين سياه آقاي فرودو حاال بايد چه كار كنيم؟ لخت و عور كه نمي. كرنا بكنيم

با » !فهمي؟ همه چيز مي. اند، سام، همه چيزهايي را كه داشتم چيز را گرفته آنها همه«: فرودو گفت
هاي خودش انگار كه اوج فاجعـه را بـه يـادش     سر خميده دوباره روي كف اتاق كز كرد، و حرف

حتي اگر از اينجا بيرون . ريت شكست خورده است، ساممأمو«. آورد و نوميدي بر او مستولي شد
به آن دورها، دور از سرزمين ميانه، بـه آن  . توانند فرار كنند ها مي فقط الف. يمبرويم، راه فرار ندار

  ».ها را كوتاه بكند اگر دريا آنقدر پهناور باشد كه دست سايه. طرف دريا
مـن آن را برداشـتم، آقـاي فـرودو،     . مأموريت شكست نخـورده، نـه هنـوز   . نه، نه، آقاي فرودو«
اش هـم   االن دور گردنم است، و در ضـمن سـنگيني  . ه داشتمآن را صحيح و سالم نگ. بخشيدم مي

اش  ولـي بـه گمـانم بايـد پـس     «. با دستپاچگي دنبال حلقه و زنجيرش گشـت » .خيلي زياد است
دهد و دوبـاره بـار آن را بـر    اكنون كه وقتش رسيده بود، اكراه داشت كه حلقه را پس ب» .بگيري

  .دوش اربابش بياندازد
سپس يـك  » !اي تو آن را برداشتي؟ همراهت است؟ سام، تو معركه«: تزنان گف نفس فرودو نفس

و از جا برخاست » !آن را بده به من«: فرياد زد. دفعه و به طرزي عجيب لحن صدايش عوض شد 
  »!نبايد دست تو باشد! زود باش، بده به من«. و دست لرزانش را پيش آورد
با تأني حلقه را بيرون آورد و زنجيرش » !فرماب. باشد، آقاي فرودو«: سام اندكي آزرده خاطر گفت

ولي االن شما توي سرزمين موردوري، قربان؛ وقتي بيرون بيـايي كـوه   «. را از روي سرش گذراند
اگر . اش سخت و حمل كردنبيني كه حلقه چقدر خطرناك است  مي. بيني آتش و بقيه چيزها را مي

  »مل اين سختي سهيم باشم؟ديدي كارت خيلي مشكل است، بهتر نيست كمي توي تح

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

نـه، الزم  «: زنان گفـت  نفس نفس. و حلقه و زنجير را از دست سام قاپيد» !نه، نه«: فرودو فرياد زد
آنگاه به يكباره حلقـه را  . و با چشمان گشوده از وحشت و دشمني به سام خيره شد» !نكرده، دزد

انش كنار رفـت و دسـتش را بـه    مه انگار از برابر ديدگ. در مشت فشرد و مات و مبهوت ايستاد
اين وهم هولناك، در نظر او كه از جراحت و ترس نيمه مدهوش . كرد، كشيد اش كه درد مي پيشاني

كه دزدانه بـه   سام در مقابل چشمان او به اوركي تبديل شده بود. بود، بسيار واقعي جلوه كرده بود
كثيف كوچكي با چشمان حريص و انداخت، موجود  اش چشم دوخته بود و به آن پنجه مي گنجينه

اش زانـو زده و   اينك سـام در مقابـل  . اما وهم اكنون گذشته بود. دهاني كه آب از آن سرازير بود
چشمانش مثل اش چنان مچاله شده بود كه انگار چاقويي به قلبش فرو كرده بودند؛ اشك از  چهره

  .جوشيد چشمه مي
بعد از اين همه خوبي كه تو ! كار كردم؟ مرا ببخشمن چه گفتم؟ چه ! واي، سام«: فرودو فرياد زد

امـا بـه   . شـد  اي كاش هيچ وقـت، هـيچ وقـت پيـدا نمـي     . اين قدرت هولناك حلقه است. كردي
سرنوشـت را  . بار اين قضيه بايد تا به آخر بايد روي دوش مـن باشـد  ! هايم اهميت نده سام حرف
  » .بگيري تواني بين من و اين تقدير قرار نمي. شود عوض كرد نمي

. مـي فهمـم  «. هايش را پاك كرد و با آستين، اشك چشم» خيلي خوب، آقاي فرودو،«: سام گفت
بالفاصـله،  . ولي با اين حال كمكي از دستم ساخته است، مگر نه؟ بايد تو را از اينجا بيـرون ببـرم  

ين قسـمت  تر لباس آسان. خواهي، و بعد كمي غذا متوجهي؟ ولي اول از همه كمي لباس و لوازم مي
ها لبـاس بپوشـيم، و    چون توي موردور هستيم، بهتر است به سبك و سياق موردوري. قضيه است

هاي اوركي براتـان پيـدا بكـنم، آقـاي      متأسفانه بايد خرت و پرت. در هر حال راه ديگري نداريم
ه هـم  مان ب اگر قرار است با هم برويم بهتر است ريخت و قيافه. طور هم براي خودم همين. فرودو
  »!حاال اين را بپيچ دور خودت. بخورد

  سپس بنـد كولـه  . ي فرودو انداخت سام سگك شنل خاكستري خود را باز كرد و آن را روي شانه

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

هـيچ درخششـي روي   . استينگ را از زمين بيرون كشـيد . بارش را باز كرد و آن را زمين گذاشت
نـه، آنهـا همـه    . كردم را فراموش مي آقاي فرودو داشتم اين«: گفت. خورد ي آن به چشم نمي تيغه

ي بلور بـانو   طور هم شيشه اگر يادت باشد استينگ را به من قرض دادي، همين! اند چيز را نگرفته
بايد بروم، ببيـنم  . اما اجازه بده كمي بيشتر پهلوي من بماند، آقاي فرودو. هنوز هر دوتا را دارم. را

زياد ديـر  . اين ور و آن ور قدم بزن تا پايت باز شود كمي. شما اينجا بمان. كنم چه چيزي پيدا مي
  ».شودم زياد دور نمي. كنم نمي

ها  اي اين طرف هنوز ممكن است اورك زنده! و عجله كن! مواظب خودت باش سام«: فرودو گفت
  ».باشد و سر راه كمين كند

بعـد از يـك   . ين سريدبه طرف دريچه راه افتاد و از نردبان پاي» .بايد دل به دريا بزنم«: سام گفت
  .بلند را روي كف اتاق انداخت ي دشنهيك . اش پيدا شد دقيقه دوباره كله

. همان كه شـما را شـالق مـي زد   : مرده است. اين هم چيزي كه ممكن است به درد بخورد«: گفت
حاال شما اگر مي تواني نردبان را بكش . مثل اين كه از بس عجله داشت گردن خودش را شكسته

. البريـت : اسم شـب باشـد  . آقاي فرودو، و تا اسم شب را از دهانم نشنيده اي آن را پايين ندهباال 
  ».شود اين اسم را به زبان بياورد هيچ اوركي حاضر نمي. همان چيزي كه الف ها مي گويند

بعـد  . فرودو مدتي نشست و لرزيد و نگراني هاي هولناك، يك به يك از پي هم از ذهنش گذشت
شنل خاكستري الفي را دور خود پيچيد و براي آن كه فكر و ذكرش را مشغول كنـد در  بلند شد و 

  .طول و عرض اتاق شروع به قدم زدن كرد و گوشه و كنار زندانش را با دقت از ديد گذراند
اين قضيه زياد طول نكشيد، هرچند نگراني باعث مي شد كه دست كم يك ساعت به نظر بيايد، تا 

فـرودو نردبـان   . البريـت . البريت«: ا از آن پايين شنيد كه آهسته بانگ مي زداين كه صداي سام ر
. سام هن هن كنان و نفس نفس زنان با بقچه اي بزرگ روي سرش بـاال آمـد  . سبك را پايين داد

  .گذاشت كه تاالپ روي زمين بيافتد
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. ه تن ما بخوردكلي گشته ام تا چيزهاي كوچكي پيدا كنم كه ب! حاال زودباش، آقاي فرودو«: گفت
به هيچ موجـود زنـده اي برنخـوردم، و    . ولي بايد عجله بكنيم. يك جوري با اين ها سر مي كنيم

چطوري توضـيح اش  . فكر مي كنم اينجا را زير نظر دارند. چيزي نديدم، ولي خيالم راحت نيست
ايـن دور و  خيال مي كنم كه انگار يكي از آن سوار هاي كثيف پرنده يك جايي : بدهم، ولي خوب

  ».ي سياهي، جايي كه ديده نمي شونداطراف است، آن باال تو
ها يا بايد آن: ولي كاري نمي شد كردفرودو با تنفر به چيزهاي داخل آن نگاه كرد، . بقچه را باز كرد

شلواري بلند و كرك دار از پوست جانوري ناپـاك و فرنجـي از   . را به مي كرد، يا برهنه مي رفت
از روي فرنج زرهي نيم تنه متشكل از حلقـه هـاي سـتبر    . آنها را به تن كرد. بودچرم كثيف آنجا 

كمربنـدي از  . پوشيد، زرهي كه براي يك اورك بالغ كوتاه، و براي فرودو بسيار بلند و سنگين بود
سـام  . روي زره بست كه از آن نيامي كوتاه آويخته بود و درون آن قداره اي تيغه پهن قرار داشـت 

يكي از آن ها خوب اندازه ي سر فرودو بود، كالهي سـياه  . كاله خود با خود آورده بودچند تايي 
با لبه ي آهني و تسمه هايي از آهن كه آن را با چرم پوشانده بودند و نشان چشم پليـد بـه رنـگ    

  . سرخ باالي دماغ پوش منقار مانند آن نقش بسته بود
رياك از نظر اندازه و سـاخت بهتـر بودنـد،    خرت و پرت هاي مورگولي، تجهيزات گو«: سام گفت

خوب، . ولي گمان كنم رفتن با نشانه هاي او به موردور صالح نباشد، مخصوصا بعد از قضيه اينجا
بي ادبي نباشد، يك اورك كوچك تمام عيار يا الاقل اگر صورت : اين هم از آقاي فرودو خودمان

راتان جفت و جور كنيم و پاهاتـان را كـاري   تان را با يك بشقاب بپوشانيم، و دست هاي درازي ب
ن يك كم دم خـروس را قـايم مـي    اي. كنيم كه خم بردارد، آن وقت تبديل مي شويد به يك اورك

مي توانيـد موقـع   ! حاال آماده ايد«. را روي شانه هاي فرودو انداختيك شنل بزرگ سياه » .كند
  ».رفتن يك سپر هم برداريد

  »  شمايل مان با هم جفت و جور باشد؟گر قرار نبود كه شكل و تو چطور سام؟ م«: فرودو گفت
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خوب آقاي فرودو، داشتم فكر مي كردم بهتر است چيزي از خرت و پرت هايم را جا «: فتسام گ
در ضمن نمي توانم از روي لباس هاي خودم زره اوركـي  . نمي توانيم آنها را از بين ببريم. نگذارم

  ».دم را بپوشانموانم؟ فقط بايد خوبپوشم، مي ت
شنل به طرزي شگفت انگيز به طاقه اي كوچك تبديل . زانو زد و با احتياط شنل الفي اش را تا زد

از جا بلند شد و آن را از پشـت  . آن را داخل كولبارش گذاشت كه روي كف اتاق قرار داشت. شد
هـايش  را روي شـانه  اش آويخت و كاله خودي اوركي را سرش گذاشت و شـنل سـياه ديگـري    

  »!ايد راه بيافتيمب. حاال حسابي با هم جفت و جوريم! درست شد«: گفت. انداخت
اميـدوارم در  . سام، من كه نمي توانم راه را چهار نعل بـدوم «: فرودو با لبخندي شيطنت آميز گفت

  »يا غذا و آب را فراموش كرده اي؟ مورد مهمانخانه هاي وسط راه پرس و جو كرده باشي؟
ولي گفتي و يادم انداختي كه «. با نوميدي سوتي زد» !ستش بله، فراموش كرده بودمرا«: سام گفت

. يين رفتهكه آب يا يك لقمه غدا از گلويم پايادم نمي آيد آخرين بار كي يك چ. گرسنه و تشنه ام
از بس به فكر پيدا كردنت بودم، كلي از آن نانِ راه داشتيم و از آن چيزهايي كـه فرمانـده فـارامير    

اما دريغ از يك جرعه آب، ديگـر  . اده بود تا در بد روزگار يكي دو هفته اي سر پا نگه مان داردد
اورك ها غذا يا آب نمـي  . توي قمقمه ام آب نمانده، حتي براي رفع عطش دو نفر هم كافي نيست

  »ط با هواي متعفن و زهر زنده اند؟خورند؟ يا فق
اي كه اين ها را پرورش مي دهد، فقط قادر به تقليد  نه سام، هم غذا مي خورند، هم آب، و سايه«
فكر نمـي كـنم كـه حتـي     . هيچ موجود جديد واقعي از خودش نيافريده: فريدنخره است، نه آمس

خودش به اورك ها جان داده باشد، فقط آن ها را به تباهي كشانده و منحرف شـان كـرده، و اگـر    
اگر چيز بهتري گيرشـان نيايـد نـان    . ر زندگي كنندقرار باشد زنده بمانند، بايد مثل موجودات ديگ

به من غذا دادند، و من حالم همان قـدر خـوب   . گنديده و گوشت گنديده مي خورند، ولي زهر، نه
  ».جا بايد يك جايي غذا و آب باشنداين. است كه تو
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  ».نداريم دنبال اين چيز ها بگرديمولي وقت «: سام گفت
وقتي تو ايـن جـا نبـودي    . بهتر از آن است كه فكر مي كني ولي خوب اوضاع كمي«: فرودو گفت

خورجين غذايم را وسط اين ژنده پـاره  . راستش آنها همه چيز نبرده اند. بخت كمي با من يار بود
البته زير و رويش كرده اند، ولي فكر مي كنم بدتر از گولوم از ريخـت و  . هاي كف اتاق پيدا كردم

آن را پخش و پال كرده اند و بعضي از آن ها زير پا مانـده و لـه   . بدشان آمده لمباسقيافه و بوي 
ولي خوراكي هـاي  . كم تر از آن چيزي نيست كه تو داري. شده، ولي همه را جمع كرده ام يك جا

  ».ند و قمقمه ام را پاره كرده اندفارامير را برده ا
ولـي  . ر غذا داريم كـه شـروع بكنـيم   خوب، پس ديگر حرفي براي گفتن نمانده، آنقد«: سام گفت

. داريم راه مي افتـيم ! ولي زودباش آقاي فرودو. قضيه آب بدجوري دردسر برامان درست مي كند
  »!هم بود، به حال ما فايده نداشت پس حتي اگر يك درياچه آب

 ي چهلوبيا، اين ك. من از جايم نمي جنبم. افتيم ه، سام تا يك جرعه نخوري راه نمين«: فرودو گفت
نوميـد كننـده اسـت، آن     وضع ما كامالً! ي قمقمه ات را بخور لفي را بگير و بعد هم آخرين جرعها

  ».اين فردا هيچ وقت نمي رسد احتماالً. قدر كه نگراني از فردا فايده اي ندارد
ت و آن را داخـل داالن  از نردبان پايين آمدند و بعـد سـام نردبـان را برداشـ    . سرانجام راه افتادند

پلكان تاريك بود، اما روي پشـت بـام،   . ي اوركي كه سقوط كرده بود، گذاشت هلوي جسد مچالهپ
پرتو كوه هنوز به چشم مي خورد، اگرچه اكنون روشنايي آن تا حد پرتـويي غـم انگيـز فـروكش     

  .ي مبدل خود را تكميل كنند و سپس راه شان را ادامه دادند دو سپر داشتند تا قيافه. رده بودك
اتاق فوقاني مناره ي پشت سر، جايي كه دوبـاره  . نان از راه پله ي عظيم پايين آمدندك كللك و 

رفته بودند، و اي باز قرار گه در فضدوبار: دنج به نظر مي رسيد به هم برخورده بودند، جايي نسبتاً
ـ   . ها امتداد پيدا مي كردوحشت در طول ديوار رج همه چيز در برج كيريت آنگول مرده بـود، امـا ب

  .انگار در نوعي هراس و سكون پليد غرق شده بود
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حتي از آن جايي كـه ايسـتاده   . سرانجام به دري رسيدند كه مشرف به حياط بيرون بود و ايستادند
اشـباح سـياه   : بودند، خباثت مراقبان را احساس مي كردند كه آن ها را زيـر ضـرب گرفتـه بـود    

وقتـي راه خـود را از   . مبهم موردور نمايـان بـود  خاموش در دو سوي دروازه كه از ميان آن پرتو 
قبـل از ايـن كـه     .البالي اجساد هولناك اورك ها در پيش گرفتند، برداشتن هر گام سخت تر شد

بـا   ردن حتي به مقداري نـاچيز، تـوأم  حركت ك. حتي به تاق دروازه برسند بر سر جا متوقف شدند
  .رنج و موجب فرسودگي اراده و دست و پا بود

. نمي توانم ادامه بدهم، سام«: زير لب گفت. نقش زمين شد. توانايي چنين جدالي را نداشت فرودو
  » .م و نمي دانم چه باليي سرم آمدهدارم از حال مي رو

. يك جور دوز و كلك آنجا هست. ايم به دروازه رسيده! اال دوام بياورح. دانم آقاي فرودو من مي«
  »!حاال به پيش. تر از قبل كه نيستخطرناك . م بروم بيرونولي من وارد شدم، حاال هم خيال دار

تو گويي به افتخار دل و جرأت او و بـراي زينـت   . دوباره شيشه ي الفي گاالدريل را بيرون كشيد
نه برآمده بود، شيشـه  نادادن به دستان وفادار و سبزه ي هابيتي اش كه از پس چنين كارهاي قهرما

كه تمام حياط پر سايه از درخششي كوركننده همچـون آذرخـش    به يك باره تابيدن گرفت، چنان
  . روشن شد، اما تابش شيشه گذرا نبود و همچنان پايدار ماند

نفهميد كه از چه رو به ياد خاطره ي الف هـاي تـوي شـاير    » !گيلتونيل، آ البريت«: سام فرياد زد
  .سياه را در ميان درختان دفع كردافتاد، و ترانه اي كه سوار 

  »!آيا اله نيون آن كاليما«: او يك بار ديگر فرياد برداشت فرودو از پس
آنگـاه  . ي مراقبان مثل بندي كه بگسلد، ناگهان بريد، و فرودو و سام لنگ لنگان پيش رفتنـد  اراده

از ميان دروازه و پيكره هاي عظيم نشسته كه چشـمان درخشـان داشـتند،    . شروع كردند به دويدن
قطاع كاكل تاق به محض گذشـتن آنهـا متالشـي    . برداشتن چيزي شنيده شدصداي ترك . گذشتند

ناقوسي شـروع بـه   . فقط با سر سوزني فاصله گريختند. شد و ديوار باالي آن رمبيد و فرو ريخت
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آن دور ها از تاريكي بـاالي سـر   . ختن كرد، و از مراقبان آنجا شيوني بلند و هولناك برخاستانو
و ابرها را با قيهـه   از آسمان سياه شبحي بالدار مثل تير پايين آمد. شد پاسخي به اين شيون شنيده
  .اي گوشخراش از هم دريد
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  2فصل 
  سرزمين سايه 

  
  

بـدو،  «: فريـاد زد . گريبان فرو ببرد آن قدر شعور براي سام باقي مانده بود كه شيشه را دوباره در
  »!دنبال من بيا. آن طرف ديوار هستتگاه يك پر! نه، از آن طرف نه! آقاي فرودو

تنـد جـاده برگـرد پـوزه ي      پنجاه قدم آن طرف تر پـيچ . از دروازه به طرف پايين جاده گريختند
پشت به صخره كز كـرده  . موفق به فرار شده بودند فعالً. ها را از ديدرس برج خارج كردصخره، آن

كنار دروازه ي ويران بودند و نفس نفس زنان به قلب خود چنگ انداختند و نشسته بر روي ديوار 
  .فريادش در تمام ديواره ي صخره ها طنين افكن شده بود. هاي مرگبار سر داده بودنزگول فرياد

شيد كه جاده با پيچي تند بار ديگر به شرق متمايل طولي نك. وحشت زده تلوتلوخوران پيش رفتند
طور كه دزدانه فرار مي كردند  همان. شد و آنها را براي لحظه اي هولناك در ديدرس برج قرار داد

به پس پشت نگريستند و شبح سياه عظيم را بر روي كنگره ي ديوار ديدند، آنگاه به ميان ديـواره  
ميان يك بريدگي كه با شيبي تند به جـاده ي مورگـول مـي    هاي صخره اي بلند شيرجه رفتند، به 

هنوز هيچ نشاني از اورك ها يا پاسخ به فرياد هاي نزگـول  . به محل تالقي جاده رسيدند. پيوست
هر لحظه ممكن بود شكار شـروع  . نبود، اما مي دانستند كه سكوت زماني دراز دوام نخواهد آورد

  .شود
گشتيم طرف برج،  ورك واقعي بوديم بايد با عجله برمياگر ما ا. مفايده اي ندارد، سا« :فرودو گفت

به نحـوي از ايـن   بايد . به اولين دشمني كه بربخوريم ما را مي شناسد. نه اين كه از آنجا فرار كنيم
  ».جاده خارج بشويم
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  ».انيم مگر اينكه بال داشته باشيمولي نمي تو«: سام گفت
از پرتگاه و ديواره به سوي ناوه اي سياه ارتفاع كم مي كـرد  ضلع جنوبي افل دوات پرشيب بود و 

كمي آنطرف تر از محل تالقي جاده، پـس  . كه ما بين آنها و ستيغ داخلي كوهستان قرار گرفته بود
از يك شيب تند ديگر، پل سنگي معلقي از روي شكاف مي گذشت و راه از پـل بـه شـيب هـاي     

سام نوميدانه زور آخـر را زدنـد و بـا     فرودو و. رسيد آن سو مي ناموزون و دره هاي مورگاي در
عجله در طول پل پيش دويدند، اما هنوز به انتهاي پل نرسيده بودند كه صداي جار و جنجال بلند 

آن دور ها در پشت سر و اكنون آن باال روي دامنه ي كوه، برج كيريت آنگول سر بـه فلـك   . شد
و ناگهان ناقوس گوشخراش دوبـاره شـروع بـه     كشيده بود و سنگ هايش درخششي تيره داشت

و از آن سوي پـل  . مدندشاخ ها به صدا درآ. نواختن كرد، و دنگ دنگ طاقت فرساي آن بلند شد
آن پايين در شـكاف تاريـك كـه از پرتـو رو بـه زوال      . ها در پاسخ به آن شنيده شدصداي فرياد

پـوش نعـل   ، اما صداي پاهاي چكمـه  ديدند سام پيش رو را نمياورودروين محروم بود، فرودو و 
افكـن شـده    طنـين ي چابك اسبان  م ضربهشنيدند، و روي جاده صداي س اكنون مي آهنين را از هم

  .بود
تقال كنـان خـود را بـه روي ديـوارك پـل      » !پريم از روي پل مي! زودباش سام«: فرودو فرياد زد

ي مورگاي از هم اكنون تقريبا تـا  خوشبختانه روي پرتگاهي هولناك نبودند، چه شيب ها. كشيدند
  . سطح جاده باال آمده بود، اما هوا تاريك تر از آن بود كه بتوانند عمق آنجا را حدس بزنند

  »!الوداع من رفتم آقاي فرودو،«: سام گفت
واران را فرودو از پي او پريد، و به محض ايـن كـه افتادنـد صـداي يـورش سـ      . گذاشت كه بيافتد

انـدكي هراسـان از   . اما سام اگر جرأت داشت خنده سر مي داد. دويدند ل ميشنيدند كه از روي پ
اين كه با شيرجه روي صخره هايي كه ديده نمي شد خُرد و خمير شوند، از ارتفاعي كـم تـر از ده   
دوازده پا با صداي تاالپ و قرچ و قروچ بر روي چيزي كه به هـيچ وجـه انتظـار نداشـتند، روي     
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نـرم  . سام بي حركت آنجا دراز كشيده بـود . نوعي بوته ي خاردار گوريده روي: زمين فرود آمدند
  .نرمك دستكش را كه خراش برداشته بود، مي مكيد

لعنت به من، آقاي «: به دريا زد و پچ پچ كنان گفتوقتي صداي سم اسبان و صداي پا گذشت، دل 
مي دانستم، انتظـار ايـن   حتي اگر هم ! فرودو اگر مي دانستم توي موردور چيزي هم سبز مي شود

كني يك پا درازي هر كدام از اين خارهاست،  طور كه با دست لمس شان مي يكي را نداشتم، همين
  »!آن زره نيم تنه را پوشيده بودم اي كاش. از هرچه تن ام كرده ام گذشته

  » .ساز نيست ي چرمي هم چاره جليغهشود، حتي  زوره اوركي حريف اين خارها نمي«: فرودو گفت
خارها و خلنگ ها به مفتول بودند و مثل پنجه به . تقال كنان كوشيدند تا از خلنگ زار بيرون بيايند

خود را آزاد كنند، شنل هاشان ژنده و پـاره شـده    پيش از اين كه كامالً. آن ها چنگ مي انداختند
  . بود

عـد بـه   شـويم، و ب مي سريع داخل دره سرازير . يم سامرو حاال پايين مي«: كنان گفت فرودو نجوا
  ».پيچيم طرف شمال محض اين كه امكانش بود، مي

لبـه ي  در جهان بيرون روز دوباره از راه مي رسيد، و در پس تاريكي هاي مـوردور خورشـيد از   
كـوه بـي شـعله مـي     . اما اين جا هوا هنوز مثل شب تاريك بود. آمد شرقي سرزمين ميانه باال مي

باد شرقي كه . درخشش ديواره هاي صخره اي رنگ باخت .سوخت و آتش آن خاموش شده بود
آهسته و با زحمت بسيار شـروع  . آرام گرفت از زمان ترك ايتيلين شروع به وزيدن كرده بود، فعالً

به پايين آمدن كردند، و كورمال كورمال و سكندري خوران و تقال كنـان از البـالي صـخره هـا و     
ايه ها فرود آمدند و فرود آمدند تـا آن كـه ديگـر    خلنگ زارها و بيشه هاي خشك در ظلمات س

  .قادر به ادامه دادن راه نبودند
سـام  . هر دو عرق مي ريختنـد . هم پشت به سنگي صاف دادند و نشستندسرانجام ايستادند و كنارِ

  ».مي كردماگر خود شاگرات يك ليوان آب به من تعارف مي كرد، دستش را ماچ «: گفت
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گيج و خسته كـش و قوسـي بـه    » !فقط وضع را بدتر مي كند! ها نزناز اين حرف «: فرودو گفت
ديد كه سـام   در كمال تعجب. سرانجام جهدي كرد و از جا برخاست. خود داد و مدتي ساكت ماند

  ».وقتش است كه يك تالش ديگر بكنيم! راه بيافت! بيدار شو، سام«: گفت. خوابيده است
آقاي فـرودو،  . انگار غش كرده ام! باورم نمي شود اصالً«: گفت. د شدقالي زياد از جا بلنسام با ت

ين چشم هايم خود بـه خـود   خيلي وقت است كه يك خواب درست و حسابي نكرده ام، براي هم
  ».بسته شد

فرودو اكنون دليل راه شده بود و از وسط سنگ ها و صخره هايي كه بـه انبـوهي در كـف فركنـد     
امـا طـولي   . گمان كوتاه ترين مسير را به طرف شمال دنبال مـي كـرد   عظيم افتاده بود به حدس و

  .نكشيد كه دوباره ايستاد
در حـال و روز  . ه را مي گـويم اين زره نيم تن. آيم از عهده اش برنمي. ده اي ندارد، سامفاي«: گفت
ن يكـي  آمـد، اي  ام به نظرم سـنگين مـي   يلي ميتر وقتي خسته بودم حتي نيم تنه. انمتو ام نمي فعلي

را با جنگ نمي تـوانيم بـاز    به عالوه به چه دردي مي خورد؟ ما كه راهمان. تر است خيلي سنگين
  ».كنيم

 اصالً. غافل هم هستآيد بكنيم و دشنه و تيرهاي نا ولي بايد هرچه از دست مان برمي«: سام گفت
  ».ايل نيستو ضربه اي توي تاريكي حدوست ندارم فكر كنم كه چيزي جز يك تكه چرم بين تو 

ولـي تـا   . خسته ام، توش و توانم رفته، اميدي بـرايم نمانـده  : ببين پسر عزيزم، سام«: فرودو گفت
خود حلقه بس نيست؟ بار اضافي مـي  . قدرت حركت دارم بايد راهم را ادامه بدهم و برسم به كوه

جبور بـودي وسـط   از فكر كردن به اين كه م. اما فكر نكن نمك نشناس ام. بايد ادامه بدهم. كُشدم
  ».برايم پيدايش كني، چندشم مي شودكثافت اجساد بگردي تا  آن همه گند و

پـس بيانـداز   . كولت مي كنم اگر توانستم خودم! سالمت باشي. حرفش را نزن آقاي فرودو اصالً«
كمـي  . ا دور انـداخت فرودو شنل اش را كنار گذاشت و زره اوركي را بيـرون آورد و آن ر » !برود
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هوا خيلي سرد شده اسـت، يـا مـن    . چيزي كه واقعا الزم دارم يك لباس گرم است«: گفت. لرزيد
  » .خودم لرز دارم

شـنل الفـي را   بند كولبارش را باز كـرد و  » .فرودو تواني شنل مرا تنت كني، آقاي مي«: سام گفت
ت ين چطور است، آقاي فرودو؟ آن شندره هاي اوركي را محكـم دور خـود  ا«: گفت. بيرون آورد

زياد به راه و رسم اورك ها شبيه نيست، ولي در عوض گـرم  . بپيچ و كمربندت را از روي آن ببند
خـود  . تو برسد نگهت مي دارد، و با جرأت مي گويم بهتر از هر لباسي نمي گذارد كه صدمه اي به

  ».بانو آن را دوخته
حاال احسـاس مـي كـنم    ! خيلي بهتر شدم«: فت و سنجاق سينه را بست و گفتفرودو شنل را گر

اما اين تاريكي بي امان انگار وارد قلبم مي شود انگار كـه تـوي   . مي توانم ادامه بدهم. سبك ترم
سام، سعي كردم برندي واين را به ياد بياورم، و وودي انـد را، و آبـي را كـه از    . زندان افتاده باشم

  ».م ببينمن اين چيزها را نمي توانولي اال. وسط آسياب هابيتون مي گذشت
اگر بانو بتواند ما ! حاال ديدي آقاي فرودو، اين بار خودت داري از آب حرف مي زني«: سام گفت

بانوي ارجمند، تنها چيزي كه الزم داريم روشنايي و «: گويم را ببيند يا صدامان را بشنود، به او مي
امـا تـا   » .ي ارزدعمولي روز به هر جواهري مبا عرض معذرت آب پاكيزه و روشنايي م: آب است

سام آهي كشيد و دسـتش را بـه طـرف ارتفاعـات افـل دوات تكـان داد،       » .لورين راه زياد است
ارتفاعاتي كه وجودش را به طرزي مبهم از سياهي تيره تر آن در مقابل آسمان سياه مي شد حدس 

  .زد
سـوار سـياه بـاالي     يـك «: ه بودند كه فرودو ايستاد، گفتزياد پيش نرفت. دوباره رو به راه نهادند

  ».ر است مدتي از جامان جنب نخوريموجودش را احساس مي كنم، بهت. سرمان است
آنگـاه  . ي عظيمي رو به پسِ پشت در غرب نشستند و مـدتي خـاموش ماندنـد    زير سنگ آبسوده

ر دو شـگفت زده  از جا برخاستند، و سپس ه ».گذشت«: و آهي از سر آسودگي كشيد، گفتفرود
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ت چپ شان، يعني در جنوب، در برابر آسماني كه به خاكستري مـي گراييـد،   در سم .خيره ماندند
. قله ها و ستيغ رشته كوهي عظيم به رنگ تيره و سياه اندك اندك به اشكالي مرئي تبديل مي شـد 

آن دور هـا در اوج  . روشنايي در پس آنها افزايش مي يافت و به تدريج به سوي شمال مي خريد
توده ي ابرهاي مواج موردور عقب رانده مي شد و همچنان كـه بـاد   . ريان بودآسمان نبردي در ج

جهانِ زندگان بر سر آن ها مي تاخت و دود و دمه ها را بـه سـوي سـرزمين تاريـك مـي رانـد،       
از . متالشي مي شدسرزميني كه اين دود و دمه به آن تعلق داشت، لبه ي آن ها از هم مي پاشيد و 

چتر هولناك، روشنايي ضعيف مثل صبحي رنگ پريده، انگار كه از پنجـره ي   ي اين دامن باال رفته
  .چرك و دود گرفته ي زندان، به داخل موردور نشت مي كرد

. يك اتفـاقي دارد مـي افتـد   . جهت باد عوض شده! اين را ببين! نگاه كن آقاي فرودو«: فتسام گ
مـي  اي كاش . دارد يرون رخنه برميكي او توي دنياي بتاري. اوضاع خيلي هم مطابق ميل او نيست

  »!ديدم چه اتفاقي دارد مي افتد
صبح روز پانزدهم مارس بود، و روي دره ي آندوين خورشيد برفراز سايه ي شرقي باال مي آمـد  

  .تئودن روي دشت هاي پله نور در حال احتضار بود. و باد از جنوب غرب مي وزيد
نوري كه در طول خط افل دوات گسترده مي شـد، چشـم   وقتي فرودو و سام ايستادند و به لبه ي 

آمد و نخست شكل نقطه اي سياه را  يدند كه با سرعت بسيار از غرب ميدوختند، آنگاه شبحي را د
داشت كه در نوار درخشان باالي قله ي كوه ها ديده مي شد، اما كم كم بزرگ شد و مثـل تيـر در   

همچنان مي گذشـت قيهـه اي بلنـد و گـوش     . شتچتر تاريك شيرجه زد و از باالي سر آنها گذ
صداي فرياد نزگول بود، اما اين فرياد ديگـر هـيچ وحشـتي را در آنهـا بـر نمـي       : خراش سر داد

فرمانرواي اشباح حلقه بـا  . هاي شوم براي برج تاريكفرياد مصيبت و نوميدي بود، خبر: انگيخت
  .تقدير خود مواجه شده بود

جنگ دارد خوب پيش مي «: شاگرات گفت» !اتفاقي دارد مي افتد ه گفتم؟ يكچ«: سام فرياد زد
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د، اوضاع دارد بهتر مي شـو  .ولي گورباگ خيلي مطمئن نبود و از اين نظر هم حق با او بود» .رود
  »حاال كمي اميدوارتر نشدي؟. آقاي فرودو

اريم مي ما د. اين مال آن طرف كوه هاست. خوب راستش نه زياد، سام خوب،«. فرودو آهي كشيد
من خيلي خسته ام، و حلقه خيلي سنگين اسـت، سـام، و مـن يـواش     . رويم طرف شرق، نه غرب

  ».تش تو ذهنم مي بينميواش مدام آن را مثل يك طوق بزرگ آ
و دسـت او را  نگران نگاهي به اربابش انـداخت  . شور و نشاط سام دوباره به سرعت فروكش كرد

يـك ذره  : خواسـتم، گـرفتم  از چيزهـايي را كـه مـي    يكي ! فرودو آقاي«: گفت. در دست گرفت
بهتـر  . تهمين قدر هم براي كمك به ما كافي است، ولي خيال مي كنم خطرناك هم هس. روشنايي

ولـي  . تر برويم، و بعد تنگ هم دراز مي كشيم و كمي استراحت مي كنيماست سعي كنيم كمي جلو
  » .شايد به شما قوت قلب بدهد: ها فحاال بيا يك لقمه بگير و بخور، كمي از اين غذاي ال

سام و فرودو يكي از كلوچه هاي لمباس را با هم قسمت كردند و تا جايي كه ممكن بود با دهـان  
روشنايي هرچند بيشـتر از گـرگ و مـيش غروبـي     . خشك آن را جويدند و با زحمت راه افتادند

دره آهسـته بـه   . وه ها قرار دارندخاكستري نبود، اما آن قدر بود كه ببينند در عمق دره اي ميان ك
در آن سوي مسير . طرف شمال شيب بر مي داشت و كف آن بستر جويباري خشك و بي آب بود

سنگي جويبار، چشم شان به كوره راهي افتاد كه با پيچ و خم از پاي ديواره هاي غربي پيش مـي  
برسند، چه اين كوره راهي  اگر از اين موضوع خبر مي داشتند، مي توانستند زودتر به آن جا. رفت

نگهبان ها و يا قاصداني كه قصد . كه از جاده ي اصلي مورگول در انتهاي غربي پل جدا مي گشت
گاه داشتند كه خود را به سرعت به پاسگاه ها و استحكامات كم اهميت تر در شمال برسانند، پاسـ 

، از ايـن راه  2كـاراخ آنگـرن  ، آرواره ي آهنـين  1ي دهانه ي ايزن هاي ميان كيريت آنگول و تنگه
  .استفاده مي كردند

                                                            
١ Isenmouthe 
٢ Carach Angren  
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استفاده از چنين راهي براي هابيت ها خطرناك بود، اما الزم بود كه بشتابند، و فرودو احساس مي 
تنگ و بـي جـاده ي    كرد آماده نيست كه با مشقت را پيمودن در ميان تخته سنگ ها يا دره هاي

شايد براي تعقيب كمتر كسي به فكر جاده شمال  زد كه و حدس مي. پنجه نرم كندمورگاي دست و 
رفت، يا جاده برگشت بـه غـرب را سـخت     اول از همه جاده شرق را كه به سوي دشت مي. باشد
در جهت شمال از برج دور شـد، مسـير خـود را     د داشت پس از آن كه كامالًو او قص. گشتند مي

 ي طرف شرق، جايي كه آخرين مرحله عوض كند و راهي پيدا كند كه او را به طرف شرق ببرد، به
 ي پس اكنون از بستر سـنگي رودخانـه گذشـتند و جـاده    . كشيد اش انتظار او را مي سفر خطرناك

هـاي سـمت چـپ بـر فـراز       صخره. و زماني در طول آن پيش رفتند ها را در پيش گرفتند، اورك
يچ و خم بسيار داشت و در سـر  سرشان معلق بود، و كسي از باال قادر به ديدن آنها نبود؛ اما راه پ

  .رفتند بردند و با احتياط مي هر پيچي دست به قبضه شمشير خود مي
داد كـه در   اي عظيم را بيـرون مـي   روشنايي رو به افزايش نگذاشت، چه اورودروين باز دود و دمه

در سـقفي   آمـد و  رفت تا از قلمرو باد بيرون مي شد و باالتر و باالتر مي باال مغلوب باد مخالف مي
. ها در وراي ديد آنها باال رفته بود شد، سقفي كه ستون مركزي آن از ميان سايه كران گسترده مي بي

صـدايي  . شان كـرد  شنيدند، صدايي كه وادار به توقفساعتي با زحمت پيش رفته بودند كه صدايي 
اي  از آبراهه. بصداي ريختن قطرات آ. اي نبود باورنكردني، اما چيزي كه در آن هيچ شك و شبهه

چنان تيز و باريك كه انگار صخره سياه را بـا تبـري عظـيم شـكافته بودنـد، آب       در سمت چپ،
شايد آخرين بقاياي باراني شيرين كه از درياهاي آفتـابي گـرد آمـده و    : چكيد قطره پايين مي قطره

سـياه بريـزد و    آنجا ريخته بود، اما تقدير شومش اين بود كه سرانجام بر روي ديوارهاي سرزمين
ريخـت و   آب اينجا به شكل جويبـاري كوچـك پـايين مـي    . هدف تا خاك فرود آيد ثمر و بي بي

هـاي   شد تا در ميـان سـنگ   و به سرعت جاري مي –پيچد  كرد و به جنوب مي راه را قطع مي كوره
  .روح گم شود بي
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حـاال  روشـنايي و  ! گويم مياگر دوباره بانو را ببينم، به او «: فرياد زد. به سوي جويبار جست سام
  ».ي فرودوبگذار من اول بخور، آرقا«: گفت. آن وقت ايستاد» !آب

  ».باشد، ولي براي دو نفر هم جا هست«
منظورم اين است كه اگر آب مسموم باشد، يا چيزي مثل اين، طوري . منظورم اين نبود«: سام گفت

  »فهميد؟ سر من بيايد ارباب، ميكه خيلي سريع اثر بكند، خوب، بهتر است كه اين بال اول 
كنم بهتر است دوتايي با هم به بخت خودمان توكل كنيم، سام؛ يـا بـه ايـن     ولي فكر مي. فهمم مي«

  »!با اين حال اگر خيلي سرد است، بهتر است مواظب باشي. مان شده موهبتي كه نصيب
ـ   ه بودنـد، بالفاصـله   آب خنك بود، اما خيلي سرد نبود و طعمي ناخوشايند داشت و اگـر در خان

رفـت و تـرس و احتيـاط معنـايي      ولي اينجا موهبتي به شمار مـي . گفتند كه تلخ و چرب است مي
تر شد  پس از آن فرودو آسوده. اش را از نو پر كرد يك دل سير از آن نوشيد و سام قمقمه. نداشت

در طـول حاشـيه    ديواري زمخـت  ي وقفه رفتند تا آن كه پهن شدن راه و طليعه و چندين مايل بي
  .شوند جاده به آنها هشدار داد كه به قلعه اوركي ديگري نزديك مي

آهي » .بايد بپيچيم طرف شرق. درست از همين جا بايد راهمان را عوض كنيم سام«: فرودو گفت
برايم مانـده كـه يـك     هنوز آن قدر نيرو«. هاي آن سوي دره نگاهي انداخت كشيد و به ستيغ كوه

  ».بعد بايد كمي استراحت كنم. پيدا بكنم سوراخ آن باال
با تالش زياد خود را آنجا رساندند و شـروع بـه   . تر از جاده بود بستر رودخانه اكنون اندكي پايين

نم از  هاي باريك جويبار نم در كمال تعجب به آبگيرهايي برخوردند كه رشته. كردند گذشتن از آن
غربـي آن در زيـر    ي موردور در حاشيه. كرد مين مياشناخته در باالي دره آب آن را تأمنشائي ن

گياهان هنوز در اينجا زمخت و . هاي غربي سرزميني در حال احتضار بود، اما هنوز نمرده بود كوه
هـاي مورگـاي، در    در تنگـه . كردند رستند و براي زنده ماندن تالش مي ونه و اندوهبار ميبيمارگ

هاي زمخـت علـف    چشم رسته و مانده بودند، و بوته هاي خاردار دور از سوي ديگر دره درختچه
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 ي هاي عظيم و پيچان و گوريده خزيدند؛ و بوته ها مي ها روي سنگ جنگيدند و خزه ها مي با سنگ
ها، خارهاي نوك تيز داشتند  برخي از بوته. تمشك مانند، به شكل پراكنده اينجا و آنجا رسته بودند

سـال   ي هاي خشك و چروكيـده  برگ. بريد و مثل چاقو ميو برخي خارهايي كه قالب مانند بود 
اي ه آمد، امـا جوانـه   مي كشيد و به صدا در انگيز زوزه مي قبل هنوز از آنها آويزان بود، و در باد غم

هـا   اي يا خاكستري يـا سـياه كـه چـون اورك     هاي قهوه مگس. شد زده آنها تازه داشت باز مي شته
زارهـا   زدند؛ و بـر فـراز خلنـگ    كردند و نيش مي مدام وزوز مي چشم مانند داشتند، ِهاي سرخ لكه

  .چرخيدند رقصيدند و مي هاي گرسنه مي ابري از پشه
اي كـاش پوسـت   . اي نـدارد  لباس اوركي فايـده «: گفتداد،  كه دستش را تكان مي سام در حالي
  ».!اوركي داشتم

پرشيب باال رفتنـد، امـا هنـوز راه    اي باريك و  از دره. فرودو ديگر بيش از اين توان رفتن نداشت
حاال بايـد  «: فرودو گفت. ن ستيغ مضرس برسندزيادي در پيش داشتند كه حتي به ديدرس آخري

دور و اطراف را نگاه كرد؛ اما انگار در اين سـرزمين  » .و اگر شد كمي بخوابم. استراحت كنم، سام
سرانجام خسته به زير ديواري . ودشد كه حتي جانوري در آن پنهان ش انگيز سوراخي پيدا نمي غم

  .هاي تمشك كه مثل حصيري از روي سطح كوتاه صخره آويخته بود، خزيدند از بوته
هاي ارزشمند را براي روزهاي شوم پيش رو  لمباس. نشستند و مختصري از آنچه داشتند، خوردند

، خوردند؛ مقداري ميوه هاي فارامير را كه در خورجين باقي مانده بود نگه داشتند و نيمي از آذوقه
بار ديگر از آبگيرهاي داخل . هاي كوچك گوشت نمك سود؛ و كمي آب نوشيدند خشك و باريكه

بوي تند هواي موردور دهـان را خشـك   . شان بود شنهدره آب نوشيده بودند، اما باز هم سخت ت
سـوي مورگـاي   در آن . باخت اش را مي كرد اميدواري و روحيه سام وقتي به آب فكر مي. كرد مي

  .گذشتند دشت هولناك گورگورت قرار داشت كه بايد از آن مي
نمانـده كـه    به گمانم چيـزي . شود هوا دارد دوباره تاريك مي. تو اول بخواب آقاي فرودو«: گفت
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  ».روز تمام شود
سـام بـا   . ها را بر زبان بياورد خوابش برد قبل از اين كه سام اين حرف فرودو آهي كشيد و تقريباً

ستگي خود مبارزه كرد و دست فرودو را به دست گرفت؛ و سـاكت آنجـا نشسـت، تـا آن كـه      خ
شان بيرون خزيد  گاه فيسپس براي آن كه خود را بيدار نگه دارد از مخ. تاريكي شب حكمفرما شد

تمام اين سرزمين پـر بـود از صـداي غژغـژ و تـرك برداشـتن و صـداهاي        . و بيرون را نگاه كرد
بسـيار بـاالتر از افـل دوات، آسـمان     . آمد اما صداي حرف زدن يا صداي پا نمي ديگر، ي موذيانه
اي سـنگي در   ابرها بر فراز تپـه  ي هسام از ميان رخن. نور و رنگ پريده بود غرب هنوز كم ي شبانه

و همچنان كـه از  . اي افتاد كه خودي نشان داد و مدتي چشمك زد ها چشمش به ستاره باالي كوه
نگريسـت زيبـايي سـتاره بـر دل او اثـر كـرد و اميـد بـه دل او          متروك به آسمان ميآن سرزمين 

چه، اين فكر به سان تيري شفاف و سرد در اندرون او خليد كه سـايه در انتهـا، چيـزي    . بازگشت
كوچك و گذرنده خواهد بود؛ روشنايي و زيبايي وااليي وجود داشـت كـه بـراي هميشـه دور از     

در برج نوعي اعتراض بود تا اميدواري، زيرا تا آن هنگام در انديشـه   سرودش. دسترس سايه بود
برگشت و بـه  . اي تقدير خود او، و نيز تقدير اربابش ديگر مايه نگراني نبود اكنون، لحظه. خود بود
هايش را كنار گذاشت و به خوابي  هاي تمشك خزيد و در كنار فرودو دراز كشيد و واهمه زير بوته

  .ش فرو رفتتشوي عميق و بي
سام تقريبا شاداب و سرزنده بود و آمـاده  . همزمان با هم، دست در دست هم از خواب بيدار شدند

ناراحت خوابيده بـود، خـوابي پـر از    . بود كه روزي ديگر را از نو آغاز كند؛ اما فرودو آهي كشيد
چ خاصـيت  باز ايـن گونـه نبـود كـه خـواب هـي      . داد كابوس آتش، و بيداري به او قوت قلب نمي

اش را يـك منـزل    تر شده بود و بيشتر از قبل آماده بود كـه محمولـه   قوي: شفابخشي نداشته باشد
اي غـذا   دانستند ساعت چند است، و چه مدت خوابيده اند؛ اما بعد از آنكـه لقمـه   نمي. جلوتر ببرد

باريـك   ي درهكـه   ناي آب نوشيدند، راه دره را رو به باال در پيش گرفتند، تـا آ  خوردند و جرعه
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آنجـا آخـرين موجـودات زنـده     . هاي لغزنده پايان گرفت سرانجام در يك شيب تند شني و سنگ
، لخت، مضرس و همچون يك تختـه  آب و علف هاي مورگاي بي دست از تالش كشيده بودند؛ قله

  .يزرع بودند بر و لم سنگ، بي
صـد پـا مسـير      برونـد، و يـك  وجوي بسيار راهي يافتند كه بتوانند باال پس از سرگرداني و جست

به شكافي رسيدند كـه در ميـان دو   . مانده را با چنگ و دندان صعود كردند، تا به باال رسيدند باقي
آخـرين حصـار    ي تاريك قرار داشت و با گذشتن از ميـان آن خـود را درسـت در لبـه     ي ديواره

فاع پانزده هزار پا، دشـت داخلـي   به ارت در زير پاي آنان در پايين پرتگاهي تقريباً. موردور يافتند
اكنـون جهـت بـاد    . شـد  رده ميشكل تا وراي ديدرس آنها گست قرار گرفته بود كه در تاريكي بي

ز غرب بود و ابرهاي عظيم ارتفاع گرفته و به سوي شرق شناور بودند؛ اما هنوز فقط نوعي جهان ا
هـاي دود بـر روي    آنجا رشته. تابيد هاي اندوهبار گورگوروت باز مي روشنايي خاكستري به دشت

هـاي زمـين بـه بيـرون درز      كرد، و گازهـا از شـكاف   ها كمين مي شد و در گودي زمين كشيده مي
  .كرد مي

اش بـر برهـوتي    تر، كوه هالكت را ديدند كـه پايـه   باز در آن دورها، دست كم چهل مايل آن طرف
دودنـاك آن در ميـان ابرهـا     ي قلـه خاكستري بود، و مخروط عظيم آن تا ارتفاع زياد باال رفته و 

زد، و بـه   سـوزش چـرت مـي    آتش آن اكنون رنگ باخته بود، و ايستاده با آتش نهان. مستور بود
اي كالن آويخته بود، شوم بـه   در پس آن سايه. اندازه ددي كه خفته باشد تهديدگر و خطرناك بود

كه از شمال  1رشته كوه خاكستر رازِدور بود، برجي بر روي مهميز د -سان ابري تندرزا، پرده باراد
قدرت تاريكي سخت غـرق افكـار خـود بـود، و     . سود تا جنوب امتداد داشت و سر به آسمان مي

اي  شمشيري درخشـان و چهـره  : كرد و در خبرهاي ترديد و خطر غور مي چشم، متوجه درون بود
داشـت؛ و   ديگر مشغول مـي اش را كمتر به چيزهاي  ديد، و براي مدتي انديشه وار مي عبوس و شاه

                                                            
١ Ashen Mountains  

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

انگيز پيچيـده   تمام استحكامات عظيم او، دروازه از پس دروازه، و برج روي برج در تاريكي حزن
  .بود

ميان  ي فاصله. بار چشم دوختند اري و تعجب به اين سرزمين نفرتاي از بيز فرودو و سام با آميزه
روح بود، بياباني سوخته  ويران و بي آن، از جانب شمال و جنوب، همه جا آنان و كوه دودناك گرد

دارد و خوراك  مانده بودند كه فرمانرواي اين قلمرو چگونه بندگان و لشكريانش را نگه مي .و تباه
هـاي   كـرد، در طـول دامنـه    شان كار مي و با اين حال لشكرها داشت، و تا جايي كه چشم. دهد مي

هاي كوچك بـه چشـم    ها و گاه شهرك ههايي متشكل از خيم مورگاي تا دوردست جنوب اردوگاه
كمـابيش يـك مايـل آن    . ها درست در زير پاي آنان بود كي از بزرگترين اين اردوگاهي. خورد مي

هـا و   هاي مستقيم اندوهبار و كلبه اي عظيم از النه حشرات، با خيابان طرف دشت، به شكل خوشه
اي  آمـد جمعيـت شـلوغ بـود؛ جـاده      گرداگرد آن از رفت و. آور هاي دراز و كوتاه مالل ساختمان

مورگول بپيوندد، و در طول آن صـفوف   ي رفت تا به جاده سوي جنوب شرق مي عريض از آن به
  .بسياري متشكل از اشكال سياه كوچك با شتاب در حركت بودند

جز اين كه،   -به قول معروف خيلي افتضاح است . از ظاهر اوضاع خوشم نيامد اصالً«: سام گفت
اند، نه  و اينها آدم. چاه، يا آب دارد، حاال بگذريم از غذا اين همه مردم آنجا هستند حتماً جايي كه

  ».بيند اورك، يا شايد چشم من دارد اشتباه مي
نه او، و نه فرودو از كشتزارهاي بزرگي كه به نيروي بردگان در جنوب اين قلمـرو وسـيع كاشـته    

افـزاي   هـاي تيـره و غـم    و دم كوه بـا آب  سوي دودند، كشتزارهايي كه در آن شد، خبر نداشت مي
هاي بزرگي خبر داشتند كه در دوردسـت شـرق يـا     شد؛ و نه از جاده آبياري مي 1نورنن ي درياچه

دراز باري حامل كاالهـا   ِهاي شد و سربازان برج ارابه گذار منتهي مي هاي خراج جنوب به سرزمين
اشـت و  هـا قـرار د   ها و كوره اينجا در شمال، معدن. آوردند و غنايم و بردگان جديد را به آنجا مي

                                                            
١ Lake Nurnen  
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ها پيش طراحي شده بود؛ و قدرت پليـد كـه لشـكريانش را     ند كه از مدتددي بسيج جنگي را مي
نخسـتين  . آورد داد، آنهـا را اينجـا گـرد هـم مـي      هاي روي صفحه شطرنج حركـت مـي   مثل مهره
 فعالً. ي غربي، جنوب و شمال متوقف شده بودهايش در مرزها هاي او، نخستين زورآزمايي حركت

برد و آنها را در كيريت گورگور بـراي   در حال عقب كشيدن آنها بود و نيروهاي جديد را جلو مي
و اگر قصـد او ايـن بـود كـه از هرگونـه پيشـروي بـه سـوي         . داد جويانه تمركز مي اي انتقام حمله

  .كاري بيش از اين صورت داد كوهستان ممانعت به عمل آورد، بعيد بود كه بتوان
من . توانيم خودمان را به آن برسانيم حاال غذا و آب هم كه داشته باشند، نمي! خب«: سام ادامه داد

تـوانيم از آن سـرزمين    در ضمن حتـي اگـر برسـيم پـايين، نمـي     . بينم كه راهي به طرف پايين نمي
  ».حفاظ رد بشويم كه دشمن مثل مور و ملخ ريخته آنجا بي

 ًاصـال . كردم وضع بد نيسـت  آن قدرها كه فكر مي. باز بايد تالش خودمان را بكنيم«: فرودو گفت
ولي باز بايد نهايت تالش خـودم را  . االن هم هيچ جاي اميدواري نيست. اميدي به گذشتن نداشتم

م به طرف كنم بايد باز ه پس فكر مي. بايد تا مي توانيم مواظب باشيم كه اسيرمان نكنند فعالً. بكنم
  ».شود، چطور است تر مي ت باز تنگشمال برويم، و بعد ببينيم اوضاع آنجا كه دش

انـد   ها چپيده ها و آدم تر است اورك جايي كه تنگ. زنم كه چطور بايد باشد حدس مي«: سام گفت
  ».بيني، آقاي فرودو حاال مي. تنگ هم

  .و راه افتاد» .بينيم گويم كه مي ت ميأبتوانيم برسيم آنجا، با جر بله، اگر واقعاً«: فرودو گفت
خيلي زود دريافتند كه ادامه مسير از باالي يال مورگاي يا هرجاي ديگري در طول ارتفاعات بلند 

سـرانجام مجبـور شـدند از    . هاي تنگ و عميق غيرممكن است آن به سبب نبود جاده و وجود دره
بـه سـختي پـيش    . نـد راهي در مسير دره پيدا كن اي كه باال رفته بودند، دوباره پايين بيايند و تنگه
ت نداشتند خود را به آن سو، يعني كوره راه جناح غربي رودخانه برسانند، پس چه جرأ رفتند، مي

پرتگاه كز كـرده   ي از طي يك مايل يا بيشتر پاسگاه اوركي را ديدند كه در يك گودي پاي ديواره
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هاي سنگي كـه   يك ديوار و رديفي از كلبه: ودندبود، پاسگاهي كه نزديك بودن آن راحدس زده ب
هـا بـا    شـد، امـا هابيـت    اي ديده نمـي  هيچ جنبنده. دهانه تاريك يك غار قرار گرفته بود گرداگرد

هاي خار كه در اين بخش از مسير سـابق آب در دو   توانستند به بوته احتياط جلو خزيدند و تا مي
  .سو رسته بود، نزديك ماندند

س راحتـي  فپيش رفتند، و پاسگاه اوركي در پشت سر از ديد پنهان شد؛ اما هنوز ن دو يا سه مايل
اي  اي قهوه درنگ خود را به پشت بوته بي. ها را شنيدند نكشيده بودند كه صداي خشن و بلند اورك

طولي نكشيد كه سـروكله دو  . تر شد صدا نزديك. رنگ و از رشد بازمانده كشاندند و مخفي شدند
اش كماني از جـنس   و سالح اي رنگ به تن داشت هايي قهوه پاره يكي از آنها ژنده. شداورك پيدا 

: هاي كوچك بود، با پوست تيره و دماغي با منخرين گشاد براي بو كشيدن شاخ بود؛ از نژاد اورك
هـاي   ديگري اورك جنگي بزرگي بود، شـبيه اورك . كنند از نوعي بود كه ردها را تعقيب مي ًظاهرا

او نيز كماني را حمايل كرده بود و زوبين كوتاهي با پيكان . اگرات و نشان چشم را داشتگروه ش
مطابق معمول مشغول بگومگو بدند، و چون از نژادهاي متفـاوت بودنـد، بـه    . پهن در دست داشت

  .كردند شيوه خود از زبان مشترك استفاده مي
. بودنـد، ايسـتاد   ا پنهـان شـده  هـ  تر درست بيست قدم دورتر از جـايي كـه هابيـت    كوچك  اورك

. ره بـه پاسـگاه اوركـي اشـاره كـرد     در آن سـوي د » .گردم خانـه  من برمي! نه«: خرخركنان گفت
ببين، حتي يـك رد هـم بـاقي    . ها خسته كنم اي ندارد كه دماغم را بيشتر از اين روي سنگ فايده«

ها، نه  رفت باال، طرف تپه يرد م. ها را گم بكنمّهاي تو باعث شد كه رد نمانده گوش كردن به حرف
  ».توي دره، شنيدي

كـنم اينجـا    فكـر مـي  . خوريد شما دماغوهاي كوچولو به درد الي جرز مي«: تر گفت اورك بزرگ
  ».ني شماورد تا دماغ آخ چشم بيشتر به درد مي

داني دنبـال چـه    حتي نمي! اي؟ تف هايت چه ديده پس با اين چشم«: ديگري خرخري كرد و گفت
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  ».گردي چيزي مي
. شـود  ها بلنـد مـي   ها از گور بااليي همه آتش. تقصير كيست؟ تقصير من يكي نيست«: سرباز گفت

گويند يك جـور دورف كوچـك    گويند يك الف بزرگ است كه زره براق پوشيده، بعد مي اول مي
  ».اينها با هم ي هي ياغي است؛ يا شايد هم همه -است، حاال هم حرف از يك مشت يورك

كنم اگر اين چيزهايي كه  خيال مي. اند، قضيه همين است شان را از دست داده عقل! به«: ردزن گفت
بـه بـرج شـبيخون    : شنيدم درست باشد، بعضي از اين رئيس رؤسا سرشان را هم از دست بدهنـد 

. اند و زنداني زده بـه چـاك   هاي شما را آورده ها، و دخل چند صدتا از بروبچه اند و اين حرف زده
ست كه خبرهـاي بـد از جبهـه    يجنگجوهاي شما همين طور پيش بروند، زياد جاي تعجب ناگر 
  ».رسد مي

  »رسد؟ گويد خبر بد از جبهه مي مي چه كسي«: سرباز فرياد زد
  »گويد؟ چه كسي نمي! به«
  »كنم توي شكمت، فهميدي؟ هايست، اگر خفه نشوي نيزه را مي اين حرف، حرف ياغي«

ولـي آن خبـرچين سـياه    . دارم گويم، توي دلم نگه مي ديگر چيزي نمي !باشد، باشد«: ردزن گفت
  »هاي آويزان داشت؟ كاره است؟ همان قارقارك كه دست توي اين ماجرا چه

. كند قصد خوبي ندارد هايي كه مي بندم با اين فضولي ولي شرط مي. اي نيست شايد كاره. دانم نمي«
خواهند،  ما در نرفته بود، دستور نرسيد كه او را زنده ميتا نزده بود به چاك و از دست ! لعنت به او

  ».تا زود دستگيرش كنيم
تنه را كه انداختـه بودنـد    آن زره نيم. خوب، اميدوارم بگيرندش و حسابش را برسند«: ردزن گفت

دور پيدا كرده بود و برداشته بود و ردها را به هم زده بود و قبل از اين كه خودم را برسـانم آنجـا   
  ».ابي آن دور و اطراف راه رفته بودحس

خواهندش، تروتميز  دانستم كه مي اگر نمي. ولي به هرحال همين جانش را نجات داد«: سرباز گفت
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  ».مان پنجاه قدم بيشتر نبود؛ ولي پاگذاشت به فرار زدمش، فاصله از پشت با تير مي
عد هم خيلي آهسته دويـدي، و  ها فرياد زدي، ب اول مثل ديوانه. از دستش دادي! تف«: ردزن گفت

  .خيز برداشت كه برگردد» .چقدر از دست تو بكشم. هاي بيچاره دزنبعد هم فرستادي دنبال ر
  »!دهم زودباش برگرد، وگرنه گزارشت را مي«: سرباز فرياد زد

  ».گذارند فرمانده باشد ديگر نمي. دهي به كي؟ البد به شاگرات عزيزت، ولي نه گزارش مي«
ات را  اسـم و شـماره  «: هـيس كنـان گفـت    ايين آورد و هيسش را تا حد يك نجوا پسرباز صداي

  ».فعال مسئوليت برج با يكي از آنهاست. ها دهم به نزگول مي
تو كار ! لعنت به تو خبرچين دزد«: فرياد زد. ه از ترس و خشم بودديگري ايستاد و صدايش آكند

جيغوهـاي   بـرو پـيش آن جيـغ   . آيـي  برنمـي تواني بكني، حتي از پس افراد خودت  خودت را نمي
تـوي   ًام كه قـبال  شنيده. تازه اگر قبل از آنها نصيب دشمن نشوي! ات را بكنند ات، تا پوست كثافت
  »!اند، و اميدوارم كه خبرش درست باشد يك ترتيب يك عده را داده ي شماره

نگي پريد و تيـري بـه   دزن پشت ساما ر. اورك بزرگ، نيزه به دست باشتاب سر در پي او گذاشت
ديگري به آن سوي دره . چشم او زد و اورك بزرگ در حال دويدن با صداي مهيبي به زمين افتاد

  .دويد و ناپديد شد
. گويم تر و تميـز  به اين مي«: گفت. ام سام تكاني به خود دادسرانج. ها مدتي ساكت نشستند هابيت

سرايت پيدا كند، نصف مشـكالت مـا حـل     دوستانه قشنگ به همه جاي موردور ي هاگر اين رابط
  ».است

اين طور . ممكن است كساني ديگري اين دور و اطراف باشند. تر سام آرام«: فرودو نجوا كنان گفت
. زديـم  ايم، و تعقيب رد ما خيلي شورتر از چيزي بوده حدس مـي  ر بردهمفت به دكه پيداست جان 

ها را وقتـي   اورك. و كنار آن هم سرايت كردهموردور همين است، سام؛ و به گوشه  ي ولي روحيه
داسـتان هـا همـين را     ي خودشان بگذاري رفتارشان هميشه مثل اين است، يا الاقل همـه به حال 
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ته هميشـه از مـا بيشـتر بدشـان     رف روي هم. توان زياد به اين قضيه اميد بست ولي نمي. گويند مي
  ».داشتند تا اين كه كشته شويم وا كردن برمياگر آن دو تا ما را ديده بودند دست از دع. دآي مي

: كست، اما ايـن بـار بـه نجـوا گفـت     سام دوباره سكوت را ش. سكوت طوالني ديگري برقرار شد
  »شنيدي راجع به آن خبرچين چه گفتند، آقاي فرودو؟ گفتم كه گولوم هنوز نمرده، نگفتم؟«

كـنم تـا هـوا     فكر مـي ! خوب، حاال بيا .دانستي دانم از كجا مي نمي. بله، يادم است« : فرودو گفت
پس حاال تعريف كـن كـه از كجـا خبـر داشـتي،      . ر است از اينجا تكان نخوريمتاريك نشده بهت

  ».سروصدا اين كار را بكني به شرط اين كه بي. چيزهايي را كه اتفاق افتاد برايم تعريف كن
شوم كه ممكن است  عصباني مي قدر افتم آن كنم، ولي وقتي ياد آن يأجوج مي سعي مي«: سام گفت
  ».داد بزنم
بـار مـوردور آهسـته     خاردار نشستند تا آن كه روشنايي كسالت ي آنجا زير پوشش بوتهها  هابيت

خائنانـه   ي ستاره داد؛ و سام به روش خود داستان حمله آهسته جاي خود را به شب ظلماني و بي
ها درگوشي بـراي فـرودو تعريـف     گولوم، هول و وحشت شلوب، و ماجراهاي خودش را با اورك

. را به پايان رساند، فرودو چيزي نگفت، اما دست سام را گرفت و آن را فشردوقتي داستانش . كرد
  .سرانجام تكاني به خود داد

 ًكشد تا واقعا دانم چقدر طول مي نمي. كنم بايد دوباره راهمان را ادامه بدهيم خوب، فكر مي«: گفت
هـوا تاريـك   «. بلند شـد » .ي بيهوده تمام بشودها دستگيرمان كنند و اين همه مشقت و جيم شدن

االن جـايي  . دار سـام  آن را برايم محفـوظ نگـه  . بانو استفاده كنيم ي توانيم از شيشه است، ولي نمي
بگيرم، و توي اين ظلمات شب هر دو دستم را ندارم كه نگهش دارم، مگر اين كه آن را توي دستم 

كنم كه وظيفه من اين  يك تيغ اوركي دارم، ولي گمان نمي. دهم به تو ولي استينگ را مي. الزم دارم
  ».باشد كه دوباره با شمشير بجنگم

جاده دشوار و خطرناك بود؛ اما دو هابيت آهسـته آهسـته سـكندري     حركت شبانه در سرزمين بي
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سنگي به سوي شـمال ادامـه    ي شرقي دره ي ها از لبه شقت بسيار، راه خود را ساعتخوران و با م
هاي آن سو، از نو  وقتي روشنايي خاكستري، زماني طوالني پس از دميدن صبح در سرزمين. دادند

سام هنگـام  . بر روي ارتفاعات غرب خزيد، دوباره پناه گرفتند و هر يك اندكي به نوبت خوابيدند
سرانجام وقتي فرودو او را بيدار كرد و از غذا خوردن و آماده . فكر غذا مشغول بود با بيداري دائم

  .داد شدن براي تقاليي ديگر سخن گفت، سئوالي را پرسيد كه بيش از هر چيز آزارش مي
داني كه باز بايد چقـدر بـرويم بـه طـرف      خواهم، ولي خودت مي آقاي فرودو، معذرت مي«: گفت

  »شمال؟
توي ريوندل قبل از اين كـه راه بيفتـيم يـك    . دانم، سام نه، راستش خودم نمي«: داد فرودو جواب

ولـي ايـن نقشـه    . ي موردور را نشانم دادند كه قبل از برگشتن دشمن به اينجا رسم شده بـود  نقشه
شمال وجود داشت كـه دو   اين يادم است كه جايي درتر از هر چيز،  واضح. خيلي مبهم يادم مانده

شد و تقريباً با هـم تالقـي    هاي شمالي به هم نزديك مي هاي غربي و رشته كوه رشته كوه دماغه از
ي خـوبي   بايد نقطه. كم بيست فرسنگ است از پل برج كه پشت سر گذاشتيم تا آنجا دست. كرد مي

 ، بـه گمـانم  افتيم ولي البته اگر برسيم به آنجا در مقايسه با قبل، از كوه دور مي. براي گذشتن باشد
پـس  . ايم زنم اآلن دوازده فرسنگ از پل به طرف شمال آمده حدس مي. چيزي حدود شصت مايل

سام، سـام  . توانيم برسيم به كوه اگر همه چيزبه خوبي و خوشي پيش برود، زودتر از يك هفته نمي
  ».بشود شويم سرعتم باز كمتر تر مي  تر شود و هر چه نزديك ترسم كه بارم دم به دم سنگين مي
خـوب، حـاال از آب كـه بگـذريم، بايـد غـذا كمتـر        . ترسيدم از همين مي«: گفت. م آهي كشيدسا

. مان را بيشـتر كنـيم   بخوريم، آقاي فرودو، و يا الاقل تا وقتي كه توي اين دره هستيم كمي سرعت
  ».ها اگر يك لقمه بيشتر از حد معمول بخوريم، غذامان تمام شده، البته جز نان راه الف

بيا يك ! پس بيا«. نفس عميقي كشيد» .كنم يك خورده تندتر راه بروم، سام سعي مي«: گفتفرودو 
  »!بار ديگر راه بيفتيم
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لنگـان   خسته و لنـگ . حمت راه خود را در دل شب پيش گرفتندبا ز. هنوز هوا خيلي تاريك نبود
ايي خاكسـتري در  ي روشن با نخستين نشانه. ها سپري شد با چند توقف كوتاه راه پيمودند و ساعت

  .در زير سنگ برآمده پنهان كردند گودي تاريك زير دامن چتر سايه دوباره خود را در يك
بادي شديد از . تر از هميشه شد ه افزايش گذاشت، چنان كه هوا روشنبروشنايي آهسته آهسته رو 

ها توانستند  ابيتطولي نكشيد كه ه. راند هاي بااليي جو كنار مي غرب، دود و دم موردور را در اليه
رفتند، پيوسته  هر چه باالتر مي. تر تشخيص دهند ريخت و شكل زمين را تا چندين مايل آن طرف

شد، و ستيغ داخلي اكنون چيزي بيش از يـك   ي ميان كوهستان و مورگاي كاسته مي از گودي ناوه
اهي صـاف  صفه در جناح پرشيب افل دوات نبود؛ اما جناح شرقي همچون هميشه به شكل پرتگ

هـاي پلكـاني نـاهموار بـه پايـان       كمي جلوتر مسير آبرو در صخره. رفت تا گورگوروت پايين مي
رسيد؛ چه، از رشته كوه اصلي نوعي برآمدگي بلند و لم يزرع همچـون ديـواري بـه سـوي شـرق      

ه زد و ب شمال، بازويي بلند بيرون مي ي اردليتوي در از رشته كوه خاكستري و مه گرفته. كشيد مي
آيـزن،     ي آنگرن، دهانه كاراخ: ن دو بازو شكافي باريك قرار داشتدر انتهاي آ. آمد استقبال آن مي

هـا و   ي پشـت مورانـون، نقـب    در آن دره. گرفتـه بـود   رقـرا  1ي عميـق اودون  كه در پس آن دره
ود ي سـياه سـرزمين خ   ي عظيمي بود كه خادمان موردور  آنها را بـراي دفـاع از دروازه   زرادخانه

امـانِ   ي بـي  ساخته بودند؛ فرمانرواشان اكنون با شتاب نيروهاي عظيمي را بـرا مواجهـه بـا حملـه    
هايي بنا كرده بودنـد   بر روي باروهاي بيرون زده، دژها و برج. آورد فرماندهان غرب آنجا گرد مي

  .كه تنها راه گذشتن از آن يك پل بود
اي كه بازوي غربـي از رشـته كـوه اصـلي جـدا       تر در شمال، در بلنداي زاويه چند مايل آن طرف

شمار قرار داشت اسـتحكاماتي كـه    كامات اوركي بيحيكي از است ،2شد، قلعه قديمي دورتانگ مي
  شـد، پـيچ   اكنون در روشنايي فزايده ديده مـي  اي كه هم جاده. ي اودن را گرفته بود دورتا دور دره

                                                            
١ Udun  
٢ Durthang  
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كي دو مايل از جايي كه هابيت خوابيده بـود بـه   ي حدود ي آمد و با فاصله خوران از آن پايين مي
ـ يافـت و   پيچيد و مسير آن از روي يك رف كه در پهلوي بازو بريده بودند امتداد مـي  شرق مي ه ب

  .رسيد ي ايزن مي رفت و به دهانه دشت پايين مي يسو
كامالً بيهـوده  مال نمود كه سفرشان به ش اي كه شاهد آن بودند، چنين مي ها با منظره در نظر هابيت

 ديدنـد، نـه   شان تيره و دود آلود بود، و آنها آنجا نه ارودگـاهي مـي   دشت سمت راست. بوده است
  .آنگرن بود رباز در حال حركتي؛ اما تمام ناحيه تحت مراقبت دژهاي كاراخس

 ولـي  خوريم به برج اوركي، مان را ادامه بدهيم مي اگر راه. رسيديم به بن بست، سام«: فرودو گفت
هـاي   شـود از كـوه   نمي. مگر اين كه برگرديم –آيد  اي است كه از آن برج پايين مي تنها راه، جاده

  ».شرقي باال رفت يا از طرف شرق پايين آمد
رويم و شانس خود را امتحان كنيم، ببايد از آن . پس بايد از جاده برويم، آقاي فرودو«: سام گفت

اطـراف   به عالوه اگر بخواهيم بيش از اين، اين دور و .اگر شانسي توي موردور وجود داشته باشد
 دباي. ي كافي نداريم آذوقه. دهيم دست دشمن پرسه بزنيم يا سعي كنيم كه برگرديم خودمان را مي

  »!با عجله برويم طرفش
من يكي عجله . اميدواري من ته كشيده. و تا اميدواري برو! باشد سام تو بيفت جلو«: فرودو گفت

  ».كشانم فقط خود را با تقال دنبال تو مي. كنم ساموام بت نمي
تـواني از فرصـت    بيا و تا مي. ولي قبل از اين كه راه بيفتي و تالش كني خواب و غذا الزم داري«

  »!استفاده كن
اش بالشي براي سر اربـاب خـود درسـت     به فرودو، آب و يك قرص اضافي نان راه داد و با شنل

با او بحث كند و سام نگفت كه فرودو آخـرين   ود كه روي اين قضيهتر از آن ب فرودو خسته. كرد
. ي آبي را كه داشتند نوشيده و عالوه بر سهم خود، سهم خوراك سـام را هـم خـورده اسـت     قطره

اش را بـه   هو به صداي تنفس او گوش كرد و چهـر وقتي فرودو خوابش برد، سام روي او خم شد 
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خشـنود و   امـا در خـواب  چين افتاده و الغز شده بـود،  روي صورت فرودو . دقت از نظر گذراند
بايد كمـي تنهايـت   ! رود ببين، ارباب دارد از دست مي«: سام زير لب با خود گفت. نمود باك مي بي

  ».رسيم بايد آب داشته باشيم، وگرنه به جايي نمي. بگذارم و به بخت خود توكل بكنم
و تنـد از روي يـك   اش را كنار گذاشته بود  بيتيااز پناهگاه بيرون خزيد و در حالي كه احتياط ه

پريد، خود را به مسير جريان آب رساند و آن را كمي به طرف بـاال   سنگ به روي سنگ ديگر مي
ها پـيش   ترديد مدت اي كه بي هي پلكاني رسيد، صخر به طرف شمال تعقيب كرد تا آن كه به صخره

آنجا اكنـون يكسـره خشـك و سـاكت     . دش آب از آن به شكل آبشار كوچكي جاري ميي   چشمه
ت نااميد شود، خم شد و گوش داد و در كمال لـذت شرشـر آب را   سخوا نمود؛ اما سام كه نمي مي

چهار دست و پا چند قدم خود را باال كشيد و جويباري باريك را ديد كه آبـي تيـره رنـگ    . شنيد
كرد و بـاز   سنگي را پر ميچك و جوشيد و آبگير كوچك و حوضي كو ي تپه مي داشت و از دامنه

  .گشت هاي خشك ناپديد مي شد و سپس در سنگ دوباره از آن سرريز مي
آنگاه يك دل سـير از آن نوشـيد،   . رسيد سام آب را چشيد، ظاهراً به اندازه كافي خوب به نظر مي

د كـه  افتا ي سياهي در همين لحظه چشمش به شبح يا سايه. اش را پر كرد و راه افتاد برگردد قمقمه
فريادش را فروخورد و از . هاي نزديك مخفيگاه فرودو بود آن دورها مشغول پريدن البالي صخره

موجـودي محتـاط   . پريد، شروع به دويدن كرد ها مي چشمه پايين پريد و در حالي كه روي سنگ
اش آرزو كرد كـه اي ك : شد، اما سام تقريباً ترديدي در مورد او نداشت بود و به دشواري ديده مي

. اما شبح صداي آمدن او را شنيد و با سرعت جـيم شـد  . توانست دستش را به گردن او برساند مي
ي شرقي پشت سـر   ي ديواره به نظر رسيد كه آخرين برق گذراي چشمان او را ديد كه از روي لبه

  .ا اين كه سرش را دزديد و ناپديد شدتكرد،  را نگاه مي
! گذشـت  زمين نيانداخت، ولي از بـيخ گوشـمان  رويم را  خوب، بخت و اقبال«: سام زير لب گفت

ي اين ناكس بوگندو هم براي فضولي پيـدا   هزارتا اورك دوروبرمان را گرفته بس نيست، سر و كله
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كرد خودش هم  ما جرأت نمياكنار فرودو نشست و بيدارش نكرد؛ » !شد؟ اميدوارم با تير بزنندش
يـدار مانـدن   بشود و تالشـش بـراي    هايش بسته مي ه چشمسرانجام وقتي احساس كرد ك. بخوابد

  .نخواهد كشيد آرام فرودو را بيدار كرد زياد به درازا
اگر دوتا گولوم نداشته باشـيم، خـود   . هاست متأسفانه آقاي فرودو، گولوم دوباره اين طرف«: گفت

ت ايـن  ه داشمن رفتم كمي آب پيدا كنم و درست وقتي كه برگشتم از دور ديدمش ك. خودش بود
دومـان بـا هـم بخـوابيم، معـذرت       به گمانم شرط احتياط نيسـت هـر  . زد دور و اطراف پرسه مي

  ».توانم باز نگه دارم هايم را بيش از اين نمي خواهم، ولي پلك مي
ولـي  ! ات اسـت  دراز بكش و نوبت خودت را بخواب كه حق! سعادتمند باشي، سام«: ودو گفترف

مگـر ايـن    –دهد  ها نمي در هر حال ما را تحويل اورك. دهم ميرجيح ها ت من گولوم را به اورك
  ».كه خودش را دستگير كنند

. ولي شخص شخيص خـودش ممكـن اسـت دسـت بـه دزدي يـا جنايـت بزنـد        «: سام براق شد
وقتـي  . اش را بخـور  همـه . يك قمقمه پـر آب اينجاسـت  ! هايت را باز نگه دار، آقاي فرودو چشم

  .سام اين را گفت و خواب او را در ربود» .كنيم ره پرش ميخواستيم راه بيافتيم، دوبا
ي پشت سـر   فرودو تكيه داده بود به صخره. باخت كه دوباره بيدار شد روشنايي بار ديگر رنگ مي
  .شد هيچ نشاني از گولوم ديده نمي. ي آب خالي بود قمقمه. نشسته، اما خوابش برده بود

نگهباني روي ارتفاعات با شدت و حدت و به رنگ سرخ هاي  تاريكي موردور برگشته بود و آتش
طـرف   نخسـت بـه  . ي سفرشان راه افتادنـد  ترين مرحله ها براي آغاز خطرناك روشن بود كه هابيت

اي كه جاده به سوي شـرق   ي كوچك رفتند و سپس با احتياط باال آمدند و خود را در نقطه چشمه
ي پهنـي   جـاده . شد، به آن رساندند ايزن منتهي ميي  هتر به دهان پيچيد و بيست مايل آن طرف مي

رفت، پرتگاه، صـاف   پناه نداشت، و هر چه جلوتر مي ي آن هيچ ديوار يا ديوارك جان نبود و كناره
شنيدند، و پس از  ها هيچ صداي رفت و آمدي را نمي هابيت. شد تر مي تر و عميق ي آن عميق از لبه
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  .ت به طرف شرق راه افتادندآن كه مدتي گوش دادند، با آهنگي ثاب
تر از آنجا جاده كمي به طرف شمال انحنـا   كمي عقب. پس از طي حدود دوازده مايل توقف كردند

بار از آب  ن موضوع فاجعهآ. ند اكنون از ديد پنهان شده بودبرداشته بود و مسيري كه طي كرده بود
اما زياد پيش نرفته بودند كه ناگهان در ند؛ چند دقيقه استراحت كردند و دوباره به راه افتاد. درآمد

صـداي پـاي   : سكوت شب صدايي را شنيدند كه ناگفته در تمام طول مسير از آن وحشت داشـتند 
كردنـد،   هنوز كمي با آنها فاصله داشتند، اما وقتي پشت سر را نگاه مـي . رفتند رو مي كساني كه قدم
آمدنـد، و   ك مايل از پيچ جـاده پـيش مـي   ي كمتر از ي ديدندكه با فاصله ها را مي سوسوي مشعل

تر از آن كه فرودو بتواند بـا دويـدن در طـول جـاده از      بسيار سريع: كردند بسيار سريع حركت مي
  .شان بگريزد دستش

. ما به بخت و اقبال خودمان توكل كرديم و با ما وفا نكرد. ترسيدم، سام از همين مي«: فرودو گفت
به ديواري كه رويشان خم شده بود نگاهي انداخت، جايي كـه جـاده    وار ديوانه» .توي تله افتاديم

به طرف ديگر جاده . سازان دوران قديم صخره را تا چندين گز باالتر از سرشان صاف بريده بودند
زيـر  » !باالخره توي تلـه افتـاديم  «: گفت. ي تيره و تار چشم دوخت ي آن به ورطه دويد و از لبه
  .د و سرش را خم كردپا افتا زاي ا ديوار صخره
و اين » .آيد و بينيم چه پيش مي توانيم منتظر بشويم خوب، فقط مي. اين طور پيداست«: سام گفت

  .ي صخره نشست را گفت و كنار فرودو زير سايه
آنها كه پيشاپيش صـف  . آمدند ها با سرعت زيادي پيش مي اورك. كشيد انتظارشان خيلي طول نمي

شدند و پرتو سرخ در تاريكي به سرعت رو  همچنان نزديك مي. داشتندت رفتند، مشعل به دس مي
هـا رسـيدند، صـورتش پنهـان      اكنون سام نيز به اين اميد كه وقتـي مشـعل  . گذاشت به افزايش مي

  .ماند، سرش را خم كرد؛ سپرها را براي مخفي كرد پاهاشان جلوي زانو قرار داد مي
دارند، دو سرباز خسته را به حال خـود بگذارنـد و رد   ه شد اگر با اين عجله ك چه مي«: فكر كرد
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  »!بشوند
انداز و پاكوبان، با  هاي جلوي صف شلنگ اورك. خواهند همين كار را بكنند رسيد كه مي به نظر مي

گروهي بودند متشكل از نژاد كوچك و آنها را كـه رغبتـي بـه جنگيـدن     . سرهاي آويخته رسيدند
كردند؛ تنها چيزي كه براي آنها اهميـت   تاريكي اعزام مي رمانروايِف هاي نداشتند به اجبار به جبهه

رحـم   دو يوروك بـي  هاكنار آن. داشت، اين بود كه مسير را طي كنند و از ضربات تازيانه بگريزند
و فريـاد   آوردنـد  ها را بـه صـدا درمـي    دويدند و تازيانه در طول ستون پياده نظام باال و پايين مي

سـام  . هاي رسواگر اكنون مسافتي جلـوتر بودنـد   به صف گذشتند و مشعل گروه صف. كشيدند مي
هـايي كـه    ناگهـان يكـي از يـورك   . اكنون نصف بيشتر ستون گذشته بود. نفس خود را حبس كرد
شان كرد و  اي حواله داشت، چشمش به دو تن در كنار جاده افتاد و تازيانه بردگان را به رفتن وامي

آنها پاسـخي ندادنـد و اورك فريـادي زد و تمـام دسـته را      » !ند شويدبل! هي، شما«: فرياد كشيد
  .متوقف كرد
گامي به سوي آنها برداشت، و حتي در » .اآلن وقت وا رفتن نيست! ها راه بيافتيد، تنبل«: بانگ زد

ايـد هـا؟    ترك خدمت كـرده «: خرخركنان گفت. اين تاريكي عالمت روي سپر آنها را بازشناخت
خودتان بهتر خبـر  . ون باشنده؟ تمام افراد شما بايد قبل از غروب ديروز توي اودشتخيال برتان دا

  ».دهم دارم و گزارش مي بلند شويد و برويد توي صف، وگرنه شماره شما را برمي. داريد
لنگان مثل سـربازاني كـه پاشـان تـاول زده در      به زحمت از جا بلند شدند و خميده خميده و لنگ

سه ! صف نه نه، ته«: كرد فرياد زد ها را هدايت مي اوراكي كه برده. خوردندرستون با صف ب انتهاي
مانيد وگرنه وقتي آمدم ته ستون هر چه ديديـد از چشـم خودتـان     ان ميبعد سرجات. رديف جلوتر

ي تازيانـه و فريـاد    اش را روي سر آنها كوبيد؛ سپس با صداي ضربه ي دراز تازيانه زبانه» !ديديد
  .را به تاختي سريع واداشتدوباره دسته 

اين سرعت براي سام خسته و بينوا، بسيار دشوار بود، اما براي فرودو نوعي شكنجه بود و خيلـي  
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هايش را به هم فشرد  كوشـيد افكـارش را از ذهـن برانـد و بـر       دندان. زود به كابوسي تبديل شد
آور، بـود، و   ريختند، خفقـان  اف او عرق ميهايي كه دور و اطر بوي تعفن اورك. تقالي خود افزود

اش را معطوف اين كرده بود  تمام اراده وهمين طور رفتند و رفتند و ا. زد له مي نگي لهشفرودو از ت
كه نفس بكشد و پاهايش را به رفتن وادارد؛ اما جرأت نداشت فكر كند براي چه پاياني اين همـه  

. آن كه او را ببينند از صف بيرون بزنـد  ين نبود كه بياميدي به ا. كند سختي را تحمل مي شكنجه و
  .كرد ماند و آنها را ريشخند مي ها عقب مي گاه فرمانده اورك گاه و بي
ي انجـام كـار هـم هسـت،      ، ارادهي كه شالق هستيبجنبيد؛ جا«: اي به پاشان زد و خنديد تازيانه
د، وقتي دير رسيديد به تان كه سرحال بيايي اآلن يك چيز قشنگ دادم! تحمل كنيد. هاي عزيز  تنبل

ـ دانيـد كـه مـا     نمـي . جنبيدب. خوريد ه پوستتان ور بيايد، شالق مياردوگاه تا جايي ك وي جنـگ  ت
  »هستيم؟

رفت، كه  چند مايل پيش رفته بودند و جاده سرانجام از يك سراشيبي بلند به سوي دشت پايين مي
سـام  . تلوتلو خورد و پايش پيچيد .اش متزلزل شد نيروي فرودو شروع كرد به تحليل رفتن و ارداه

كـرد كـه    مأيوسانه كوشيد كه كمكش كند و او را سر پا نگه دارد، هرچند خودش نيز احساس مـي 
: دانست كه هر لحظه ممكن است پايان كار از راه برسـد  مي. تواند سر پا بند بشود بيش از اين نمي

هـاي تـوأم بـا بـدختي آنهـا       الشكشف شود، و ت اربابش غش كند يا به زمين بخورد، و همه چيز
رسـم كـه دارد    به هرحال حساب آن شيطان بزرگ را مـي «: فكر كرد. يكسره بيهوده از آب درآيد

  ».زند ها را مي برده
ي شمشير بـرد، نـوعي تسـالي دور از انتظـار بـه او رو       سپس به محض آن كه دستش را به قبضه

كمي جلوتر در مقابل دروازه و . شدند ك ميي اودون نزديواكنون روي دشت بودند و به ورد. آورد
سـپاهيان  . كرد آمد، تالقي مي دور  مي -ي كه جنوب و از باراديها ي غرب با جاده انتهاي پل، جاده

ها در حال نقل  انتقال بودند؛ چـه، فرمانـدهان غـرب مشـغول پيشـروي بودنـد و        ي جاده در همه
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از ايـن رو  . كـرد  تر بـه شـمال اعـزام مـي     امسرعت هر چه تمفرمانرواي تاريكي نيروهايش را به 
زمان بـا   هاي متعددي در تاريكي و در وراي آتش نگهبانيِ روي بارو، هم برحسب تصادف، گردان
يه ها خواستند كه زودتر از بق بالفاصله وقتي هر كدام از گردان. ها رسيدند هم به محل تالقي جاده

ن برسانند، سر و دست شكستن و بـد و بيـراه گفـتن    خود را به پايا از دروازه بگذرند و راهپيمايي
هـا   ي گرفتند، درگير هاي خود را به كار مي كردند و تازيانه اگر چه راهنماها گلو پاره مي. آغاز شد

دور به صفوف  -هاي باراد سپاهي سر تا پا مسلح از يوروك. ها از نيام بيرون آمد شروع شد و تيغ
  .غتشاش كشاندو صف را به ا دورتانگ حمله بردند

سام كه از درد و خستگي مات و منگ بود، به خود آمد و به سرعت از فرصتي كه پيش آمده بـود  
ها خرخركنان و دشـنام   اورك. بهره برد و خود را به زمين انداخت و فرودو را با خود پايين كشيد

ون كشـيدند، تـا   ها آهسته چهار دست و پا خـود را از معركـه بيـر    هابيت. گويان روي آنها افتادند
ي  جدول حاشيه. ي آن سوي جاده پايين پريدند آن كه توجه كسي را جلب كنند، از لبه سرانجام بي

راه كه سركردگان سپاه با راهنمـايي آن در ظلمـات شـب يـا بـه هنگـام مـه خـود را بـه دروازه          
  .هاي باز بلندتر بود رساندند، چند پا از سطح زمين مي

گاهي جست، اگر واقعـاً   تر از آن بود كه بشود پناه هوا تاريك. كشيدندت آنجا دراز حرك مدتي بي
شد؛ ولي سام احساس كرد كـه بايـد سـرانجام بـه نحـوي از شـاهراه و        چنين پناهگاهي يافت مي

  .ها دور شوند ي روشنايي مشعل محدوده
  ».يتواني در آرامش دراز بكش يك خيز ديگر و بعد مي! بيا، آقاي فرودو«: نجواكنان گفت

فرودو با آخرين كوشش نوميدانه خود را روي دست بلند كرد، و تقال كنان چيزي شايد در حـدود  
منتظره در برابرشان دهـان گشـوده    رسپس داخل يك گودال كم عمق كه غي. بيست متر جلو رفت

  .بود، سرنگون شد، و مثل مرده آنجا افتاد
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  3فصل 
  كوه هالكت

  
  

سر اربابش گذاشـت و روي خـود و او را بـا رداي خاكسـتري      سام شنل اوركي ژنده اش را زير
و اميـدوار   ،ي افكارش به سرزمين زيبا كشيد و به الف ها شتهررين پوشاند؛ و وقتي چنين كرد، لو

، داراي اين خاصيت باشد كه در ايـن وادي هـول و   اي كه به دست آنها بافته شده استبود پارچه 
ي  هانهشنيد كه نزاع و جار و جنجال به محض گذشتن از د. داردج نوميدي آنها را پنهان نگه در او
، ه هاي مختلف از نژاد هـاي گونـاگون  ظاهراً به هنگام اغتشاش و آميختن دست. فروكش كرد ايزن

  . عالً متوجه گم شدن آنها نشده بودكسي ف
، جا آمد و كمي هم به زور به فرودو خوراند، و وقتي حال اربابش كميسام جرعه اي آب نوشيد  

آنگـاه  . داد و مجبورش كرد كه آن را بخورديك قرص كامل نان راه را كه حكم كيميا داشت به او 
مـدتي  . آن كه حتي زياد احساس ترس بكنند، دست و پايشـان را دراز كردنـد   از زور خستگي بي

و  داد ؛ عرقشان خشك شده بود و سنگ سخت آزارشان ميه بريده بريده و ناراحت خوابيدندكوتا
زوزه كشـان   ي سياه در كيريت گورگور باد سـرد گزنـده اي   از شمال، از طرف دروازه. لرزيدند مي

  .روي سطح زمين مي وزيد
عـات وزش بـاد غـرب هنـوز ادامـه      ، در ارتفاباره با روشنايي خاكستري آغاز شد، چه، دوصبح 

، امـا  و خوابيده بـود سياه باد تقريبا فر، روي سنگ هاي پشت حصار سرزمين داشت، اما در پايين
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زمين هاي دور و اطراف . سام از داخل گودي سرك كشيد. حال خفقان آور بود هوا سرد و با اين
ك هيچ جنبنـده اي بـه چشـم    اينك روي جاده هاي نزدي. اندوهبار، تخت و خاكي رنگ مي نمود

كـه حـدود    ، ديـواري ي ايزن بيمناك بـود  از چشمان مراقب روي ديوار دهانه ؛ اما سامنمي خورد
آن دور ها در طرف جنوبِ شرق كوه چـون  . در سمت شمال قرار داشتدويست متر آن طرف تر 

دود و دم از آن بيـرون مـي   . كشيده و به طرزي مهيب نمودار بوديك سايه ي تاريك سر به فلك 
د، االي جو به سمت شرق مي رانآمد و در حالي كه پاره اي از اين دود و دم را باد در اليه هاي ب

چند مايـل آن  . ين مي ريخت و روي زمين پخش مي شدهاي عظيم پيچان بر دامنه هاي آن پايابر
ايستاده  بار خاكستري غم حخاكستري به سان اشبا ، كوهپايه هاي كوهستانتر در شمال شرق طرف

ـ ، اندكي تيره آلود شمالي مانند رشته اي از ابرهاي دور و در پس آن ارتفاعات مه اه تر از سقف كوت
  . آسمان هويدا بود

به كوه ِ تهديـد آميـز   . ير را انتخاب كنندسا حدس بزند و تصميم بگيرد كدام مسام كوشيد فاصله ر
مي شد رفت ، اگر يك روزه پنجاه مايلي تا آنجا راه است«: ي كرد و اندوهگين زير لب گفتنگاه

را طور احتمـاالت   همينسرش را تكان داد و » .با اين وضع آقاي فرودو، يك هفته طول مي كشد
اميد در دل راسـخ او بـه   . كر شوم تازه اي به ذهنش خطور كرد، آهسته فسبك و سنگين مي كرد

ت را براي خودشـان در نظـر مـي    كلي از ميان نرفته بود و تاكنون هميشه به نحوي احتمال بازگش
حالت آذوقه اي داشتند كـه  در بهترين : امالً پي به واقعيت تلخ برده بوداما اكنون سرانجام ك. گرفت

ي آنان به انجام مي رسيد، تنها و بي كس و بي  نها را به سرمنزل مقصود مي رساند؛ و وقتي وظيفهآ
  . بازگشتي در كار نبود. ناك مي ماندند و كارشان تمام بودآذوقه وسط اين بيابان دهشت خانمان، بي

مـي كـردم كـه بايـد بـه      پس اين همان كاري است كه وقتي راه افتـادم احسـاس   « :سام فكر كرد
تا مرحله ي آخر و بعد مردن با او؟ خوب، اگـر  يعني كمك كردن به آقاي فرودو : انجامش برسانم

، اهم كه دوباره باي واتر را ببيـنم ولي از ته دل مي خو. وظيفه ام اين است، پس بايد انجامش بدهم
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توانم  تصور بكـنم كـه    اصالً نمي. و بقيه را 2هايش را و استادم و ماري گولدرادرو ب 1زي كاتنو ر
ـ . فرستاد آقاي فرودو را به اين مأموريت مي، چ اميدي به برگشتن نبودگندالف اگر هي  ويِاز وقتي ت

  » .باالخره كاري مي كرد. اي كاش سقوط نكرده بود. موريا سقوط كرد كارها خراب شد
، يا ظاهراً به حال احتضار افتاد، باعث شد كه نيرويي ه اميد در دل سام فرو مردحض آن كاما به م

غل و غشِ هابيتي او به محض جزم شدن عزم اش حالتي جدي  ي بي چهره. او سربرداردجديد در 
، چندان كه گويي داشـت  ارتعاشي در عضالت خود احساس كرد فت، ورعبوس به خود گ و تقريباً

يزرع  ها بيابان لم شد كه نه نوميدي، نه خستگي، نه فرسنگ فوالد تبديل مي سنگ و به موجودي از
  . را مقهور نمي توانست كرد پايان او بي

اف و حركـت بعـدي را سـبك    اي چشمش را به زمين هاي آن دور و اطـر  با حس مسئوليت تازه
كـه آنچـه از دور دشـتي     ديـد  وقتي اندكي بر روشنايي روز افزود، در كمال شـگفتي . سنگين كرد

تگي، و حقيقـت پـر از چـين و شكسـ     بدون ويژگي بارز به نظر مي رسـيد، در  مسطح و پهناور و
كه چهره اش را پـر   در حقيقت تمام سطح دشت گورگوروت پر از چاله هاي عظيم. ناموزون است
خره و سنگ هـاي  صكه برهوتي پوشيده از گلِ نرم بود، باراني از ، و تو گويي با اين آبله كرده بود

بزرگترين اين گودال ها را پشته هايي از صـخره هـاي   . منجنيق آن را زير ضرب گرفته بود عظيم
كه سرزميني بود  .از آنها در تمام جهات دويده بود شكسته احاطه كرده بود و شكاف هاي عريض

: ديگر خزيد ز پناهگاهي به پناهگاه، مگر چشمي بسيار مراقب ادر آن مي شد پنهان از چشم همه
امـا در نظـر   . د، امكان پذير بـو ه قوي بود و نيازي به عجله نداشتدست كم اين كار براي كسي ك

يافتـد، مسـيري طـوالني را مـي     كسي كه گرسنه و فرسوده بود و بايد پيش از آن كه از تك و تا ب
  .پيمود، منظره اي شوم داشت

فرودو . نيازي نبود كه او را بيدار كند. رگشتفكر كرد و به كنار اربابش ب هاي اين چيز سام به همه

                                                            
١ Rosie Cotten  
٢ Marigold  
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خـوب،  « :سـام گفـت  . بود و به آسمان ابري مي نگريستطاق باز با چشمان گشوده دراز كشيده 
، و تـا  هيچ كس روي جـاده نيسـت  . گاهي به اين دور و اطراف انداختم، من مختصر نآقاي فرودو

  » ؟آيي از اينجا برويم از عهده اش برمي فرصت هست بايد
  ».بايد بربيايم. آيم از عهده اش برمي« :فرودو گفت

ر پناه ك بار ديگر شروع كردند و از چاله اي به چاله اي ديگر خزيدند و تا ممكن بود مخفيانه دي
. يب به طرف كوهپايه هاي شـمالي بـود  ، اما مسير حركتشان مدام ارعارضه هاي زمين پيش رفتند

، تا اينكه چسبيده به دامنه هاي رفت ها نيز همراهشان مي جادهترين  رفتند شرقي اما همچنان كه مي
هـيچ آدم يـا   . گشت هاي سياه پيش رو ناپديد مي كوهستان دور مي شد و در پس ديواري از سايه

تـاريكي نقـل و    ؛ چرا كه فرمانروايخاكستري آن در حال جابجايي نبود و اوركي در امتداد تخت
، و حتي در قلمرو خـود هراسـان از بادهـاي    به پايان رسانده بود را تقريباً انتقاالت نيروهاي خود

، و از زد، رازپوشي شب را مـي جسـت   مي وزيد و حجابش را كنار  مي جهان كه مخالف جهت او
  .جسوري كه از حصار او گذشته بودند، آشوب زده بودخبر جاسوسان 

فـرودو  . سـرانجام ايسـتادند  بودنـد كـه    هابيت ها چند مايل كوتاه را در نهايت خستگي طي كرده
ودو نمي تواند به اين سبك و سـياق، بـا خزيـدن و    سام متوجه شد كه فر. كمابيش از پا افتاده بود

تن و گاه لنگ لنگـان باشـتاب   گاه برگزيدن راهي تريد آميز و آهسته آهسته رف ، و هر ازخم شدن
  . دويدن، ادامه بدهد

بـاز بـه   . خواهم برگردم و از روي جـاده بـروم   مي ، تا هوا روشن است دوبارهآقاي فرودو« :گفت
چنـد مايـل بـا    . بار نزديك بود ناكام مان بگذارد، ولي نگذاشـت  آخرين! ل توكل كنيمبخت و اقبا

  ».ت پيش برويم و بعد از آن استراحتآهنگ يكنواخ
بـار  ؛ اما فرودو بـيش از آن مشـغول   ار بزرگتر از آن بود كه خبر داشتكرد بسي اي كه مي مخاطره

خـود  . كه اهميت بدهد تر از آنرفته نوميدخود و درگيري ذهني اش بود كه بحث كند و روي هم 
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را در پيش گرفتند كه به خود برج تـاريكي   را به جاده ي سنگ فرش رساندند و راه مشقت باري
ه اي جود زنده يا جنبنـد اما بخت با آنها يار بود و براي باقي آن روز نيز به هيچ مو. منتهي مي شد

اين سرزمين يكسره . ر تاريكي موردور ناپديد شدند، دبرنخوردند، و وقتي شب بر سر دست درآمد
، فرماندهان غرب از چه: مي رسيد به زير سايه فرورفته بودگويي به سبب توفاني كه داشت از راه 

  . ايمالد مورگول آتش افروخته بودندچهارراه گذشته و در دشت هاي مخوف 
و درفش هاي شاهان رفت  وي جنوب ميسفر توأم با نوميدي همچنان كه حلقه به س ،بدين ترتيب 

، روز و هر مايل سخت تر از قبل بود، چهدر نظر هابيت ها هر . راند، ادامه يافت به سوي شمال مي
روز به هيچ يك از افراد دشمن  در طول. ي رفت و اين سرزمين پليدتر مي شدنيروي آنها تحليل م

، صداي زدند كردند يا ناآسوده چرت مي ميگاهي كنار جاده كز هنگام شب كه در مخفي .برنخوردند
بي رحمانه به تاخـت وادار  فرياد يا پاي سربازان بسيار يا صداي گذشتن اسباني را مي شنيدند كه 

پـيش  ، تهديدي بود كه هر دم نزديك مي شد و هر چـه  اما بدتر از همه ي اين خطرات. مي شدند
ي عميق افكار  سايه ، و دركشيد ك قدرتي كه انتظار ميرعب هولنا: افزود ر ضرباتش ميمي رفتند ب

. اش كه هرگز غنودن نمي دانسـت  ي تاريك تخت فرمانروايي پشت پرده، و خباثت خود غرقه بود
دن ديوار شب در فرجـام نهـايي جهـان،    ، همچون فرا رسيرچه نزديك تر و نزديك تر مي شدنده

  . مودار مي شدسياه تر از پيش ن
ـ شبي هولناك از راه رسيدسرانجام  اي سـرزمين هـاي   ؛ و به محض آن كه فرماندهان غرب به انته

كـه از   چهار روز بود. ساعت يأس توأم با بيهودگي رسيدند، دو سرگردان به زندگان نزديك شدند
رو بـه   يـايي بـود كـه مـدام    ، اما زمان در پس پشت آنان همانند رودست اورك ها گريخته بودند

در طي اين آخرين روز فرودو اصالً حرفي نزده و خميده خميده و لنگ لنگـان  . اشتگذ تيرگي مي
زد كـه   سام حدس مـي . ديد، راه پيموده بود پايش را نمي يچشمانش ديگر جلوچندان كه گويي 

، حلقـه را ي  نها را تحمل مي كند، سنگيني فزاينـده آو از ميان تمام اين درد و رنج ها، بدترين فرود
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سام با نگراني متوجه شده بود كه چگونه دست چپ  .ر روي جسم و شكنجه اي براي روحباري ب
اربابش تو گويي براي دفع كردن ضربه اي يا براي پوشاندنِ چشمانِ تنگ كرده اش از نگاه چشـم  

طرف  و گاه دست راستش آهسته آهسته به. آيد مخوفي كه مي كوشيد در آنها بنگرد، مدام باال مي
وباره اراده اش بر او مسلط مي شـد، پـس   سينه اش مي رفت و به آن چنگ مي انداخت و وقتي د

  .كشيد مي
ميان زانوان قـرار   ، فرودو نشست و سرش رانكه سياهي شب دوباره از راه رسيداينك به محض آ

ده ود بـي ارا ، و دستانش كه روي زمين قرار گرفته بش فرسوده در كنار او آويخته ماندداد و بازوان
. ن دو را از چشـم يكـديگر پنهـان كـرد    كه شب آ ، تا آنسام نگاهش را به او دوخت. منقبض شد

د او اگر خو. ر از سر گرفتگيگر حرفي براي گفتن پيدا نمي كرد؛ و افكار تيره و تارش را بار ديد
ـ   ، هنوز ي ترس قرار داشت چه خسته بود و زير سايه لمبـاس  . وداندكي نيرو برايش بـاقي مانـده ب

از نظـر ذائقـه   . ز به دراز مي افتادنـد و مـي مردنـد   خاصيتي داشت كه بدون آن مدت ها پيش درا
گاه ياد غذا مي افتاد و آرزو مي كـرد كـه اي    را فرو نمي نشاند و سام گاه و بيچندان اشتياق آدم 

انمندي داشـت  اما اين نان راه الف ها نوعي تو. ن و گوشت ساده براي خوردن داشتندكاش كمي نا
رويش ، نيآميختند و آن را با خوراكي هاي ديگر نمي ،مسافران تنها به آن متكي مي شدندكه وقتي 

بخشيد و كاري مي كـرد   مي لمكرد و توانايي تح اراده را تقويت مي. گذاشت مدام رو به افزايش مي
ايد اما اينك ب. ويش كه بتواني در وراي حد و اندازه ي فانيان بر عضالت دست و پاي خود مسلط

اين بتوانند جاده را تعقيب  از ديگر امكان پذير نبود كه بيش. زدند دوباره دست به تصميم گيري مي
، امـا كـوه اكنـون در سـمت     رفـت  ق به طرف سايه ي عظيم پيش مي، جاده به سوي شرچه. كنند

با . پيچيدند آن سو ميي به ، و آنان بايستدر جهت جنوب سر به فلك كشيده بود ، تقريباًشان راست
  . ستر در مقابل كوه گسترده شده بود، پوشيده از دودو خاكيزرع و پهناور اين حال زميني لم
بـود و زبـان او در دهـان    تا اكنـون آب را از خـود دريـغ كـرده     » !آب ،آب« :سام زير لب گفت
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از جيـره ي آب  ؛ اما علي رغم احتياط هاي او خيلي كـم  نمود خشكيده اش، متورم و باد كرده مي
اگـر جرئـت   . هنوز روزها راه در پيش داشـتند  ، و احتماالًشان باقي مانده بود، شايد نصف قمقمه

در آن شاهراه . شان مدت ها پيش به اتمام مي رسيد ، آبي اورك ها بروند نكرده بودند كه از جاده
بي آب و علف  احيبا فواصل طوالني مخازن آب براي استفاده ي سپاهياني كه با شتاب در آن نو

 گرفته را پيدا كرده بودآبي بو ي اندهم سام در يكي از آنها باقي. در رفت و آمد بودند، تعبيه شده بود
اما . بود ، اما با اين حال در اين وخامت اوضاع براي آنها كافيكه اورك ها گل آلودش كرده بودند

  . كردند آب نبوديگر اميدي به پيدا د. گذشت روز از اين ماجرا مي اكنون يك
كاري   ؛كر فردا را تا رسيدن آن رها  كردسرانجام  سام خسته از نگراني ها به چرت زدن افتاد و ف

روشنايي هايي . به طرز نامطبوع به هم آميخته بودخواب و بيداري . توانست بكند بيش از اين نمي
؛ صـداي  خزيدنـد  ديد كه مياي را مي  تيره حاشبا مانست و ديد كه به چشم هاي شهوت بار مي مي

؛ و وقتي بيدار مي شد رياد موجوداتي كه شكنجه مي شدندجانوران وحشي را مي شنيد و صداي ف
فقط يك بار  ايستاد و . محاصره ي نوعي خأل سياه مي يافت جهان را يكسره تاريك و خود را در

، هنـوز دو  بيـدار اسـت   ه نظرش مي رسـيد كـامالً  طرافش را نگاه كرد و اگرچه اكنون بر اوا ديوانه
نايي ها سوسو زدند ؛ اما طولي نكشيد كه اين روشديد روشناييِ رنگ پريده رنگ چشم مانند را مي

  . و ناپديد شدند
، اينجا هرچه وزي كه از پي آمد تيره و تار بود؛ چهر. ت انگيز آهسته و با بي ميلي گذشتشبِ نفر

پرده هاي سايه اي كه سائورون  ، و در همان حالدتر مي ش شدند، هوا تاريك مي به كوه نزديك تر
 ق باز دراز كشيده بود و تكان نمـي فرودو تا. خزيد د كشيده بود از برج تاريك پيش ميگرد خوبر

، با اين حال از آنجا كه مي دانسـت  مايل نبود كه سر حرف را باز كند سام كنار او ايستاد و. خورد
ش براي يك تالش ديگر عزم جـزم  د كاري مي كرد كه ارباب، باين وظيفه بر دوش او افتاده استاي

  :رودو را نوازش كرد و درگوش اوگفتسرانجام خم شد و پيشاني ف. كند
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  ».وقتش است كه دوباره شروع كنيم! ب، اربابيدار شو«
ت و ، به سرعت بيدار شد و از جا برخاسـ ناقوسي او را از جا جهانده باشد فرودو انگار كه صداي

  .قتي نگاهش به كوه و بيابان افتاد، خود را باخت؛ اما وهاي جنوب چشم دوخت به دوردست
  ».سنگيني است، چه بار سنگيني است داني چه بار نمي. آيم سام اش برنمي از پس« :گفت

بـه جـاي    ، مي دانست كه گفتن اش بيهوده است، و اين كه حرف اوسام پيش از اين كه حرف بزند
. روي ترحم نمي توانسـت خـاموش بمانـد   ، اما از اين كه وضع را بهتر بكند، خراب ترش مي كند

و تـا  ، خودت مي داني كه مي كـنم . بده من كمي آن را برايت حمل كنم، ارباب پس اجازه« :گفت
  ».وقتي كه نيرويي برايم مانده، با كمال ميل مي كنم

گفتم كـه،  ! به من دست نزن! كنار بايست« :فرياد زد. دا شدانه وار در چشمان فرودو هويبرقي ديو
امـا بـاز دوبـاره لحـن     . ي شمشـيرش رفـت   دستش سرگردان به قبضه» !گم شو. مال خودم است

، اين بار روي دوش من اسـت . ولي تو بايد بفهمي. نه، نه، سام« :غمگين گفت. صدايش عوض شد
ديگر بـا ايـن كـار    . خيلي دير شده، سام عزيز اآلن ديگر. آورد يچ كس ديگر طاقت آن را نميو ه
، و نمي توانم ازش دست بردارم. ي قدرتش هستم اآلن ديگر تقريباً زير سلطه. تواني كمكم كني نمي
  ».سعي كني كه بگيريش ديوانه مي شوماگر 

هـاي  لي داشتم فكر مي كردم آقاي فرودو، چيزو. فهمم مي« :گفت. سام سرش را به تأييد تكان داد
را يك خورده بارمان را سبك نكنيم؟ ما اآلن چ. بدون آنها هم مي توانيم سر كنيم گري داريم كهدي

دارد چيز هايي را كه دليلي ن. به كوه اشاره كرد» .رويم آن طرف، و هرچه مستقيم تر بهتر داريم مي
  ».با خودمان ببريم، حتماً الزم نداريم

و . ي اين راه چيز زيادي الزم نـداريم ما تو. ه، نداردن« :گفت. رودو دوباره نگاهي به كوه انداختف
سپر اوركي اش را برداشـت و آن را بـه كنـاري    » .وقتي رسيديم به آخرش، هيچ چيز الزم نداريم

سپس شنل خاكسـتري اش را در آورد و كمربنـد   . و كاله خودش را پس از آن انداخت پرت كرد
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لته هاي شـنل  . شمشير ِدرون نيام با آن به زمين افتادش را باز كرد و گذاشت كه بيافتد، و ا سنگين
  . اره پاره وآنها را پخش و پال كردسياه را پ
اگـر  . دارم د ديگر سالح برنمـي ، خوب يا بدرست شد، از اين به بعد ديگر اورك نيستم« :فرياد زد

  » !وانند، بيايند مرا بگيرندمي ت
ي چيزهايي را كه داخـل   همه ؛ ورا كنار گذاشت تجهيزات اوركي اش سام نيز همين كار را كرد و 

با هزار مشقت تا اينجا آورده بـود،  ها را حتي از اين منظر كه اين چيز. بارش بود بيرون آورد كوله
كه آنها را  از فكر اين. شدن از لوازم آشپزي بود ، جداسخت تر از همه. همه برايش ارزشمند بودند

  . مي زداندازد اشك در چشمانش حلقه دور بي
؟ آنجا كه كنار ساحل گرم تـوي سـرزمين   ستارودو، آن آبگوشت خرگوش يادت فآقاي « :گفت

  » ؟رمانده فارامير اتراق كرده بوديم، روزي كه من پيل ديدمف
توانم مجسم شان  مي دانم كه اين اتفاق ها افتاده، اما نمي ، الاقلنه، متأسفانه نه، سام« :فرودو گفت

 ي درخت يا علف يا گل، نه خاطره ،ي آب، نه صداي باد ايم باقي مانده، نه مزهنه طعم غذا بر. بكنم
هيچ حجابي بين مـن و طـوق آتـش    ، و من لخت توي تاريكي هستم سام. نه تصوير ماه يا ستاره

  ».شود ي چيزهاي ديگر محو مي بينم و همه واش حتي آن را توي  بيداري هم ميي واشي. نيست
يز مناسب تري براي گفتن پيدا كنـد، بريـده   دستش را بوسيد و بي آنكه چسام به طرف او رفت و 

و زير لـب بـا   » .هرچه زودتر از شرش خالص بشويم، زودتر نفس راحتي مي كشيم« :بريده گفت
هايي را كه تصميم گرفته بودند ي چيز و همه» رف زدن هيچ دردي را دوا نمي كند،ح« :خود گفت

س و ناكسي آنها را همين طور جلوي چشم هر كدوست نداشت . دور بياندازند، يك جا جمع كرد
آن يأجوج يك زره اوركي برداشته، الزم نكرده يك شمشير هم به آن اضافه «. توي بيابان رها كند

خواهـد بـا    در ضمن اصالً دلم نمـي . همين طور دست خالي هم به اندازه كافي افتضاح است. شود
متعددي برد  هاي حرف تمام لوازم را به طرف يكي از آن شكاف با گفتن اين» !هايم ور برود قابلمه
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. كه در سرتاسر آن سرزمين دهان گشوده و بر آن خط انداخته بود، و آنها را داخل آن پـرت كـرد  
كرد، در نظرش مثل نـاقوس مـرگ    هاي عزيزش كه در تاريكي سقوط مي دنگ قابلمه صداي دنگ

  .بود
اي كوتاه بريد تـا اربـابش از آن بـه جـاي      اش تكه طناب الفيبه سراغ فرودو برگشت، و سپس از 

باقي را با احتياط حلقه كـرد  . كمربند استفاده كند و شنل خاكستري را محكم دور كمرش نگه دارد
داشـت و  ي نان راه، و قمقمـه را نگـه    مانده عالوه بر طناب، فقط باقي. بارش گذاشت و داخل كوله

ي  اش نزديـك سـينه، شيشـه    تنـه  هاي نـيم  ود؛ و در يكي از جيباستينگ هنوز از كمرش آويزان ب
  .ي كوچكي را پنهان كرده بود كه به خود او هديه داده بودند گاالدريل و جعبه

ي خسته و رو به زوال خود را فقـط متوجـه    اراده. اينك سرانجام رو به كوه كردند و به راه افتادند
در آن تـاريكيِ  . كردنـد  ديگر به پنهان شدن فكر نمي يك كار كرده بودند، آن هم جلو رفتن بود، و

شـد، قـادر بـه ديـدن آنهـا       بار، اندك كساني حتي در آن سرزمين كه سخت پاييده مي روزِ كسالت
توانسـتند او   ها مي از ميان تمام خادمان فرمانرواي تاريكي تنها نزگول. از نزديك ًبودند، مگر كامال

خزيد مطلع كند، خطري كوچـك   ي قلمرو او پيش مي شده را از خطري كه به سوي قلب محافظت
شان در پي مأموريتي ديگر بيرون  هاي بالدار سياه ها و مركب اما نزگول. ناپذير اما راسخ و شكست

انداختنـد و   ها گرد هم آمده بودند و بر پيشروي فرماندهان غرب سايه مـي  در آن دوردست: بودند
  .ده بودافكار برج تاريك به آن سو متوجه ش

اش بـا   تـر از آن كـه توضـيح    نيرويي عظيم اي يافته بود، آن روز به گمان سام، اربابش نيروي تازه
تر از  تر و سريع نخستين منزل را طوالني. كرد، ممكن باشد مختصر سبك كردن باري كه او حمل مي

شان قابل مالحظه  راه دشوار بود و با آنها سر جنگ داشت، اما پيشرفت. آنچه اميد داشت، پيمودند
اندك سپري شد و شروع كرد بـه تلوتلـو    اما وقتي روز اندك. شد تر مي بود و كوه دم به دم نزديك

  .ي نيروي او را تحليل برده بود خوردن، و تو گويي جد و جهدش باقي مانده
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اي آب به او  سام جرعه. و ديگر سخن نگفت» .ام، سام تشنه«: نگام آخرين توقف وا رفت و گفته
ورد راهـش را ادامـه داد؛ و   آن كه آب بـخ  خودش بي. ي ديگر باقي مانده بود داد؛ فقط يك جرعه

ي آب تمام افكـارش را   اكنون كه شبِ موردور بار ديگر آنها را تنگ در برگرفته بود، ياد و خاطره
تـان  ي سبز درخ اي كه تا به حال در زير سايه كرد؛ و هر نهر و جويبار و چشمه به خود مشغول مي

هـايش،   ر پـس كـوري چشـم   ي او د بيد، يا در درخشش نور خورشيد ديده بـود، بـراي شـكنجه   
بازي در آبگيرهاي واتر همراه جوي كاتن و  گل و الي خنك را موقع آب. زد رقصيد و موج مي مي

اما ايـن مـال   «آهي كشيد، . كرد پايش احساس مي هاي زي، الي انگشتُتام و نيبز و خواهرشان ر
  ».دگذر راه برگشت، اگر راهي باشد، از كوه مي. ن دورهايش بود، و آها پ سال
دسـت بـردار، سـام    «: مصمم با خود گفـت . كرد اجه ميتوانست بخوابد و داشت با خودش مح نمي

خيـال  . الاقل خـوب شـروع كـرديم   . مان خيلي بيشتر از آن بود كه اميدوار بودي گمگي، موفقيت
و » .صف مسير را رفتيم، يك روز ديگـر و بعـد كـار تمـام اسـت     كنم قبل از اين كه بايستيم، ن مي

  .سپس مكثي كرد
تواند يك روز ديگر مثـل ايـن ادامـه     نمي! احمق نباش، سام گمگي«: پاسخ را از زبان خود شنيد

ي آب و بيشتر غذا  به عالوه خود تو هم با اين وضع كه همه. بدهد، تازه اصالً اگر از جايش بجنبد
  ».آوري او، زياد دوام نميدهي به  را مي

  ».روم توانم بيشتر راه بروم، و مي با اين حال مي«
  »به كجا؟«
  ».معلوم است ديگر، به كوه«
خواهي چه كـار كنـي؟ او ديگـر     ولي بعدش چه، سام گمگي، بعدش چه؟ وقتي رسيدي آنجا مي«

  ».كارها را خودش رفع و رجوع بكند تواند نمي
ي روشني  هيچ نقشه. د كه خودش هم پاسخي براي اين سؤال نداردسام در كمال نااميدي متوجه ش
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ت دانـس  ود و سام فقط به طور مبهم مياش حرف نزده ب ي مأموريت فرودو زياد درباره. تنداش
ـ » .هـاي هالكـت   شكاف«زيرلب گفت، . اخل آتش بياندازندكه حلقه را بايد به نحوي د ن نـام  و اي
بايـد پيـدا كـرد، مـن يكـي      ها را چطـور   ب بداند كه اينشايد اربا«. قديمي در ذهنش تداعي شد

  ».دانم نمي
تو احمقي كه اين طور با اميدواري . اي ندارد خودش همين را گفت هيچ فايده! همين«: جواب آمد
كشيدي، چند روز قبل با هم دراز بـه دراز   اگر مثل سگ بدبختي نمي. كني دهي و جان مي ادامه مي

. بـدتر كشد، يـا شـايد هـم     ولي به هر حال همين مرگ انتظارمان را مي. خوابيديد افتاديد و مي مي
رسيد آن  به هر حال هيچ وقت نمي. تواني همين االن دست از جان كندن برداري و دراز بكشي مي
  ».باال

هـايم جـا    رسانم آنجا، حتي اگر قرار باشد همه چيزم را به جز اسـتخوان  خودم را مي«: سام گفت
دست از بحـث  . قلبم رابرم، حتي اگر كمرم را بشكند و  رودو را هم با خودم ميو آقاي ف. بگذارم

  »!كردن بردار
سام در آن لحظه لرزشي را در زمين زير پايش احساس كرد و صداي غرش رعـدي دوردسـت و   

شد كـه   پرتو سرخ مختصري ديده مي. عميق را شنيد كه به تصور او در درون زمين حبش شده بود
  .خواب كوه نيز ناآرام بود. سوسو زد و خاموش شددر زير ابرها 
تـر از آنچـه سـام     اي بـود سـخت   ي سفر به اوردروين فرا رسيد، و اين سفر شكنجه آخرين مرحله

كشيد و دهانش چنان خشك شده بود كـه ديگـر حتـي     درد مي. كرد زماني تصور تحمل آن را مي
ماند، اما نه فقط بـه سـبب وجـود دود و دم    هوا تاريك . توانست فرو بدهد اي غذا را هم نمي لقمه
و آن دورها در جنـوب شـرق بـرق آذرخشـي در زيـر      . رسيد ظاهراً توفاني داشت از راه مي: كوه

بدتر از همه، هوا پـر از دود و دم بـود؛ نفـس كشـيدن دردنـاك و      . خورد آسمان سياه به چشم مي
اغلـب تلوتلوخـوران بـه زمـين     سخت بود، و آنان را دچار نوعي سرگيجه كرده بـود، چنـان كـه    
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  .رفتند ي آنها شكست نخورده بود و تقالكنان پيش مي اما هنوز اراده. افتادند مي
آوردند، يكسره ميدان ديد آنها  شان را باال مي شد، تا آن كه وقتي سر سنگين تر مي كوه مدام نزديك

اي غـول آسـا از خاكسـتر و     دهتو: كرد و با هيبت و پهناور در برابرشان سر برافراشته بود را پر مي
ي صاف و پرشيب تا ابرهـا بـاال رفتـه     ها مخروطي با دامنه سرباره و سنگ سوخته، كه از ميان آن

پيش از اين كه گرگ و ميش روز به پايان برسد و شب صادق بار ديگر فـرا برسـد، خـود را    . بود
  .افتان و خيزان به پاي كوه رسانده بودند

در كمـال تعجـب بـا    . سام كنار او نشست. خود را روي زمين انداخت فرودو نفس عميقي كشيد و
. اش دوباره سر جا آمـده بـود   تر بود، و هوش و حواس كرد، اما سبك اين كه احساس خستگي مي

توانسـت   عزم جزم كرده بـود و فقـط مـرگ مـي    . كرد اي افكارش را آشفته نمي ديگر هيچ محاجه
داد  هوسي به خوابيدن داشت و نه نيـازي، بلكـه تـرجيح مـي    ديگر نه . ي او را در هم بشكند اراده

روز : شـود  كم متوجه يك نقطـه مـي   ي خطرها و تهديدها كم دانست كه اكنون همه مي. هشيار بماند
  .بار تا واپسين نفس بعد، روز سرنوشت بود، روز تالش نهايي مصيبت

مرد و بـه   ها يك به يك مي ود، دقيقهنم انتها و جاودانه مي رسيد؟ شب، بي اما اين روز كي از راه مي
سـام  . آورد شد، و هيچ تغييري را با خود بـه همـراه نمـي    گذشتن نداشت افزوده مي ِساعتي كه سر

. گشـت كم به اين فكر افتاد كه نكند تاريكي دوم آغاز شده است و روز هيچ گاه بـاز نخواهـد    كم
اربابش داشـت  . سرد و لرزان بود دست فرودو. دست فرودو گشت سرانجام كورمال كورمال دنبال

  .لرزيد مي
و دراز كشيد و كوشيد بـا در آغـوش كشـيدن    » گذاشتم، نبايد پتويم را جا مي«: سام زير لب گفت

ي آخـرين روز مأموريـت،    سپس خواب او را در ربود، و روشنايي تيره. فرودو به او آرامش بدهد
باد از غرب، از شدت آن كاسته شـده بـود،    روز پيش با تغيير جهت. آن دو را مجاور هم پيدا كرد
گرفـت؛ و اينـك روشـنايي     انـدك وزش آن شـدت مـي    وزيد، انـدك  اما اكنون كه باد از شمال مي

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

  .كرد ها آرميده بودند، رخنه مي شد آهسته در سايه، جايي كه هابيت خورشيدي كه ديده نمي
روي فرودو » !آخرين نفس به پيش تا! وقتش است حاال«: م به زحمت از جا برخاست و گفتسا

اي كرد؛ اما با جد و جهـدي عظـيم تلوتلوخـوران     فرودو ناله. خم شد و با ماليمت او را بيدار كرد
هـاي تاريـك كـوه     نگاهش را با دشواري باال آورد و به شيب. برخاست؛ اما دوباره به زانو درآمد

بار چهار دست و پا  رقت هالكت دوخت كه باالي سر او سر به فلك كشيده بود و سپس به طرزي
  .خزيدن به آن سو را شروع كرد

سام به او نگريست و در دل شروع بـه گريسـتن كـرد، امـا هـيچ اشـكي در چشـمان خشـك و         
و برم،  گفتم كه حتي اگر كمرم بشكند او را با خودم مي«: زير لب گفت. ي او پديدار نشد برافروخته

  »!هر طور شده اين كار را مي كنم
رم، ولي در عوض تـو  توانم برايت بب درست است كه آن چيز را نمي! آقاي فرودو، بيا«: فرياد زد
سـام  ! زود باش آقـاي فـرودوي عزيـزم   ! پس بيا سوار شو. توانم، و آن چيز را هم با تو را كه مي

  ».بگو كه كجا بايد برود، تا برود فقط. خواهد به تو سواري بدهد مي
انش را نرم دور گردن سام انداخت و پاهايش را سفت زيـر  وقتي فرودو پشت او سوار شد و بازو

بازوي او قالب كرد، سام تلوتلوخوران از جا برخاست؛ و آنگاه با كمال تعجب احساس كـرد كـه   
قدر نيرو برايش باقي نمانده باشد كه تنهايي بتواند اربابش  ترسد كه آن از آن مي. بارش سبك است

تظار داشت كه در تحمـل سـنگيني هولنـاك و وبـال گـردن آن      را از جا بلند كند، و به جز آن ان
خواه به سبب اين كه فرودو بر اثر رنج فراوان و . اما چنين نبود. شده هم سهيم باشد فريني ن حلقه

به اين خانماني، نحيف گشته، يا خواه  زخم دشنه و نيش زهرآلود و غم و هراس و سرگرداني و بي
بـه  دم به سام هبه شده بود، فرودو را به آساني از جا بلند كـرد،   سبب كه نيرويي براي اين واپسين

نحوي كه انگار يك بچه هابيت را در شاير براي بازي و جست و خيز روي زمين پوشيده از چمن 
  .نفس عميقي كشيد و راه افتاد. زار كول كرده باشد يا يونجه
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هاي خاكستري و بلنـد كـوه    جا دامنهاز جناح شمالي، اندكي مايل به غرب، به كوه رسيده بودند؛ آن
فرودو حرفي نزد، و بـدين ترتيـب سـام    . بريده و ناموزون چندان شيب تيزي نداشت هرچند بريده

تواند باالتر و باالتر  راهنما و با قصد اين كه پيش از تمام شدن نيرو و درهم شكستن اراده تا مي بي
كندن راهش را ادامـه داد و بـاالتر و بـاالتر     با جان. صعود كند، نهايت توان خود را به كار گرفت

خـوران   پيچيد و سـكندري  رفت براي كاستن از شيب به اين سو آن سو مي رفت و همچنان كه مي
وقتـي اراده اش  . خزيد اش پيش مي وار با باري سنگين بر پشت خورد و در نهايت حلزون زمين مي

ب خود را از دست داد، ايستاد و اربابش را بـا  ي راه باز ماند، و عضالتش تا از ترغيب او به ادامه
  .ماليمت زمين گذاشت

شـد و   اين باال نفس كشيدن بر فراز دود و دمي كـه حلقـه مـي   . فرودو چشم گشود و نفسي كشيد
  »چقدر راه داريم؟. متشكرم، سام«: دار گفت با نجوايي دورگه و خش. تر بود رفت، آسان پايين مي
  ».رويم دانم داريم كجا مي ميچون ندانم،  نمي«: سام گفت

به پشت سرش نگاه كرد و سپس نگاهي به باال انداخت؛ و از ديدن اين كه آخـرين تالشـش او را   
كوه آن طور كه تهديدآميز و تنها ايستاده بود، بسيار بلنـدتر از  . تا كجا باال آورده است، تعجب كرد

هـاي مرتفـع افـل     تر از گـذرگاه  م ارتفاعديد كه بسيار ك سام اكنون مي. رسيد آنچه بود به نظر مي
هاي ناموزون و درهم و برهم پايه عظـيم   دامنه. دوات است كه او و فرودو از آن صعود كرده بودند

گرفت و مخروط مركزي آن همانند كوره  آن چيزي در حدود سه هزار پا از سطح دشت ارتفاع مي
ارتفـاع بـاالي آن سـر بـه آسـمان       يا دودكشي عظيم با سري قيف مانند و مضرس، با نصف ايـن 

بيشتر پايه را صعود كـرده بـود و دشـت گورگـوروت تاريـك،       اما سام هم اكنون نصف. كشيد مي
وقتي باال را نگاه كرد، اگر گلوي خشكش بـه  . شد پيچيده در دود و دم و سايه، آن پايين ديده مي

راه يـا   هاي نـاهموار بـه وضـوح كـوره     ها و يال كشيد؛ چه در ميان پشته داد، فرياد مي او اجازه مي
گرفت و مثل مـار دور كـوه    آمد و ارتفاع مي جاده، مانند كمربندي از غرب مي. ديد اي را مي جاده
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  .رسيد پيچيد و قبل از آن كه بچرخد و از ديد ناپديد  شود، در ضلع شرقي به جاي مخروط مي مي
باالي سرش، يعني آنجا كـه جـاده ارتفـاع    سام از جايي كه ايستاده بود، مسير جاده را درست در 

توانست ببيند؛ اما حدس زد كه اگـر بتوانـد كمـي     كمتري داشت به خاطر وجود يك شيب تند نمي
اي از اميـد بـه دلـش راه     بارقـه . ديگر با تقال خودش را باال بكشاند به اين جاده برخواهند خورد

از سـاختن ايـن راه منظـوري     ، حتمـاً هـي «: با خـود گفـت  . پذير بود ز امكانفتح كوه هنو. يافت
  ».آمد ايد بگويم كه آخرسر دخلم مياگر آنجا نبود، ب! اند داشته

ي  اطالع بود، اما داشت به جاده از اين موضوع بي. ي سام آنجا نساخته بودند جاده را براي استفاده
ي  از دروازه جـاده . نگريسـت  هاي آتش مي يعني محفظه 1دور به سامات نئور، -سائورون از باراد

گذشـت و وارد دشـت    اي ژرف مي عظيم غربي برج تاريك با يك پل آهني عريض از روي ورطه
داري  ي دراز و شـيب  ي ميان دو شكاف دودزا، به جـاده  شد و پس از طي يك فرسنگ فاصله مي
ل از آنجا يكسره پيرامون كوه را از جنوب تا شـما . شد ي شرقي كوه منتهي مي رسيد كه به جبهه مي

امـا هنـوز دور از    –كرد تا به مدخلي تاريك در باالي مخـروط فوقـاني    زد و احاطه مي دور مي
پوش  ي چشمِ دژِ سايه برسد، مدخلي كه مستقيم رو به مشرق در مقابل پنجره –ي دودزاي كوه  قله

كـرد هميشـه    هاي كوه آن را مسدود و ويران مي جاده كه اغلب آشوب كوره. سائورون قرار داشت
  .شد شمار تعمير و از نو گشوده مي هاي بي با تالش اورك

خواست از اين شيب خود را به آن  راه وجود داشت، اما اين كه چگونه مي. سام نفس عميقي كشيد
 بـاز كنـار   لختـي تـاق  . كرد داد كه درد مي نخست بايد استراحتي به كمرش مي. دانست برساند، نمي

اندك افزايش يافت و ناگهان نـوعي احسـاس    روشنايي اندك. هيچ حرفي نزدند. فرودو دراز كشيد
: زدنـد  دا ميانگار كه به نوعي او را ص. آورد، در او سر برداشت اضطرار كه سام از آن سر در نمي

فرودو هم گـويي  . خود را آماده كرد و از جا برخاست» !شود باش، زود باش، وگرنه دير ميزود «

                                                            
١. Sammath Naur 
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  .روي چهاردست و پا قرار گرفتتقال كنان . اين نوا را شنيده بود
  ».آيم، سام خودم چهاردست و پا مي«: زنان گفت نفس نفس

به راه رسيدند و ديدنـد كـه   . رنگ كوچك از شيب باال خزيدندخاكستري قدم مثل حشرات  به قدم
فـرودو پـا روي جـاده    . اند هاي است پهن و آن را با خرده سنگ و خاكستر كوبيده فرش كرد جاده

پس انگار كه نوعي نيرو او را وادار كرد كـه آهسـته آهسـته بچرخـد و رو بـه شـرق       گذاشت و س
هاي سائورون آويخته بود؛ اما تو گويي وزش تند بادي از جهانِ بيرون، يـا   آن دورها سايه. بايستد

اي كنار كشـيدند؛ و   تشويشي عظيم از درون پرده را گسيخت و ابرهاي پوشاننده چرخيدند و لحظه
تر  تر از سياه و تاريك دور را ديد كه سياه-ترين برجِ باراد رحم و تاجِ آهنيِ فوقاني اي بيه او مناره

اي به بيرون خيره  اي كه آن را احاطه كرده بود، سربرافراشته است و فقط لحظه هاي گسترده سايه از
ال جسـتن  و نوري سرخ رو به شـم د و اندازه، پرتح ي عظيم در ارتفاعي بي شد، اما از نوعي پنجره

. ي موحش برطـرف شـد   ها از نو هم آمدند و اين منظره نافذ؛ و سپس سايه نسوسوي چشما :كرد
به شمال، جايي كه فرماندهان غرب بر ضد مهاجمـان موضـع گرفتـه    : چشم، متوجه آنها نشده بود
ي مرگبـار   اش اكنون كه نيروهاي او بـراي وارد آوردن ضـربه   ي خباثت بودند، خيره گشته، و همه

كرد، معطوف به آن سو شده بود؛ اما فرودو با همان يك نگاه هولناك همانند كسي كه به  حركت مي
دستش داشت دور گردنش به دنبـال زنجيـر   . طرزي مهلك زخم برداشته باشد، به زمين افتاده بود

  .گشت مي
نجواكنـان  شـد،   ت شـنيده مـي  شنيد كه فرودو با صداي ضعيفي كه بـه زحمـ  . سام كنار او زانو زد

سـام  » .تـوانم جلـواش را بگيـرم    نمـي ! دسـتم را بگيـر  ! كمكم كن سام! كمكم كن سام«: گويد مي
و آنها را بوسـيد و سـپس بـا     تهاي اربابش را گرفت و كف دو دست او را روي هم گذاش دست

جاي مـا را پيـدا   «: اش رسيد ين فكر ناگهان به ذهنسپس ا. ماليمت ميان دستان خود نگاه داشت
  ».حاال، سام گمگي آخرِ آخرِ كار است. شود همه چيز تمام شد، يا خيلي زود تمام مي! هكرد
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ي خود پايين كشيد و گذاشت كه پاهـاي   هايش را به طرف سينه دوباره فرودو را بلند كرد و دست
اي كه باال  مت در طول جادهسپس سر را خم كرد و با زح. طور آويزان بماند اربابش از پشت همان

خوشبختانه آتشـي كـه در آن   . رسيد، راه آساني نبود آن طور كه ابتدا به نظر مي. فت، راه افتادر مي
وبي كه از باالي كيريت آنگول ناظر آن بـود، عمـدتاً در   عظيم از كوه بيرون ريخته بود، آش آشوب
اري با اين حال در بسـي . مسدود نبود هاي شمالي و غربي جاري شده بود و جاده در اين سو دامنه

جـاده پـس از آن كـه زمـاني در     . هايي گشاد در آن افتاده بود جا شكاف جاها فرو ريخته و جابه
آنجـا  . اي تند روي خود خم شد و لختي در جهت غرب پيش رفـت  جهت شرق باال رفت با زاويه

چ، جاده را عميق از ميان تخته سنگي باد و باران خورده بريـده بودنـد، تختـه سـنگي كـه      يسر پ
سام كه زير بار خم شده بود، سر پيچ چرخيد؛ و . هاي كوه آن را باال آورده بود پيش، كوره ها مدت

ي چشم افتادن چيزي را از روي تخته سنگ ديد، چيز كوچكي مثـل يـك    تا چنين كرد، از گوشه
  .قطعه سنگ سياه كه به محض گذشتن او واژگون شد

ستش كه هنوز به دستان اربـابش چنـگ   ناگهان زير بار وارفت و با صورت زمين خورد و پشت د
طور كه به زمين افتاه بود  انداخته بود، زخمي شد، آنگاه فهميد كه چه اتفاقي افتاده است، چه، همان

  .از باالي سرش آن صداي منفور را شنيد
ذارد س سـرِ  خواهـد كـاله بـگ    اربـاب رذذل مـي  ! اربـاب رذذل «: گفـت  كنان مي هيس صدا هيس

آگول،  آن را بده به سمه. نبايد ص صدمه بزند به عزيززمان. نبايد برود آن طرف. آگول، گولوم سمه
  »!ززود باش! ، ززود باش بده به مابله

گولـوم  . بالفاصله شمشيرش را كشيد؛ اما نتوانست كاري بكند. سام با يك تكان شديد از جا پريد
ايـن احتمـاالً   . حلقه برساند كرد دستش را به زنجير و با اربابش گالويز شده بود و داشت سعي مي

حمله و اقدام : ي فرودو را مشتعل كند توانست آتش نيم مرده در قلب و اراده تنها چيزي بود كه مي
به يك باره با چنان خشمي برگشت و جنگيد كه سام را متحيـر  . اش از او به زور به ربودن گنجينه
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گر تغييري در احوال گولوم پديد نيامده حتي در چنين حالتي نيز ا. كرد، و همين طور هم گولوم را
هاي هولنـاك، تنهـا و گرسـنه و     بود، كار ممكن بود به جاهاي باريك بكشد؛ اما پيمودن اين جاده

هاي دلخراش خود را بر او بـه   تشنه، به تحريك نوعي شهوت مفرط و هراسي موحش، همه نشانه
واني، و پوستي زرد، تنـگ كشـيده بـر    موجودي بود الغر و گرسنه و رنجور و استخ. جا نهاده بود

اش در چنگ زدن و خفه كردن  درخشيد، اما نيروي سابق وار در چشمش مي برقي ديوانه. روي آن
لرزيد از جا  فرودو او را به كناري پرتاب كرد و در حالي كه مي. كرد اش ياري نمي ديگر با خباثت

  .برخاست
 اش حلقـه را در  ر زير پوشش پيـراهن چرمـي  ي خود چنگ انداخت، چندان كه د با دست به سينه

! ي كثيف، از سر راهم كنار برو خزنده! بنشين، سرجايت بمان«: زنان گفت نفس مشت فشرد و نفس
  ».به من خيانت بكني، يا مرا بكشي تواني حاال ديگر نمي. تمام شده ي تو دوره

اين دو رقيـب را در عـالمي   سپس ناگهان سام مثل قبل، هنگامي كه زير رخبام امين مويل بودند، 
اي از موجودي زنده، موجودي كه اينك به كلي تباه  شبحي چروكيده، كمابيش سايه. روياگونه ديد

هوتي كريه؛ و در مقابل او هيئتـي  با اين حال ماالمال از خشم و ش شده و شكست خورده بود، اما
اش طوق آتشـين را   ل سينهايستاده، عبوس و مصون از ترحم و يك پارچه سفيدپوش، اما در مقاب

  .گفت آميز از درون آتش سخن مي صدايي تحكم. در دست گرفته بود
كـنم كـه    اگر يك بار ديگر دست روي من بلند كني، كاري مي! دور شو و بيشتر از اين آزارم نده«

  ».خودت را بياندازي توي آتش هالكت
زد  چشمانش كه مدام پلك ميشرح چروكيده با وحشت، و در عين حال شهوتي ارضاء ناشدني در 

  .پا پس گذاشت
هـاي   كنان نفس خس فرودو را ديد كه دست به سينه ايستاده و خس ،آنگاه اين رويا گذشت و سام

هايش را دور از هم بـراي اسـتراحت روي    كشد و گولوم زيرپايش به زانو درآمده و دست بلند مي
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  .زمين گذاشته
. و شمشـيرش را تـاب داد و پـا جلـو گذاشـت     » !پـرد  دارد مـي ! مواظـب بـاش  «: سام فرياد زد

بگـذارش بـه   . وقت نداريم كـه تلـف كنـيم   ! ادامه بده! برو! زودباش، ارباب«: زنان گفت نفس نفس
  »!من، ادامه بدهي  عهده

! الوداع، سـام . بله، بايد بروم«: گفت. ديدش گار از آن دورها ميفرودو طوري به او نگاه كرد كه ان
برگشـت و  ! الوداع. خورد تقدير هالكت ما بايد روي كوه هالكت رقم مي. كارباالخره اين هم آخر 

  .آهسته، اما مصمم راهش را به طرف باالي جاده ادامه داد
با تيغ آخته آمـاده بـراي   » !رسيد كه حسابم را با تو صاف كنمباالخره وقتش ! خوب«: تسام گف

  .ين افتاد و ناليدبا صورت روي زم. اما گولوم از جا نجهيد. پيش جست دنبر
بگذاريد زنده بمـانيم، بلـه،   ! مان نكنيد رحم اذيت ما را نكشيد، با اين فوالد كثيف بي«: گريان گفت

بلـه،  ميـريم،   وقتي آن چيز عزيز بـرود، مـي  . از دست رفتيم، رفتيم. فقط يك كم بيشتر زنده بمانيم
چنـگ  گوشتش بـه خاكسـترهاي روي جـاده     با انگشتان دراز بي» .شويم ميريم و خاكستر مي مي

  »!ستر خاكس«: كنان گفت هيس هيس. انداخت
كشتن اين موجود . ي شرارت او در تب و تاب بود دست سام لرزيد، ذهنش از خشم، و نيز خاطره

كه تنها رسيد  رحم كاري عادالنه بود، عادالنه و بسيار سزاوار؛ و در ضمن به نظر مي خيانتكار و بي
توانسـت ايـن    نمـي : گشـت  اما چيزي در كنه دلش مانع از اين كار مي. ئن همين باشدراه حل مطم

. زده، در بينوايي مطلق روي خاك افتاده بود، به قتـل برسـاند   كس، مصيبت موجود را كه تنها و بي
خود او، هرچند براي زماني كوتاه حلقه را حمل كرده بود، اينك به طرزي مبهم رنج و عذاب ذهن 

ي حلقـه كـرده بـود و ديگـر      زد، رنج و عذابي كه او را برده ي گولوم را حدس مي دهو جسم تكي
اما سام كالمي براي بيـان  . ممكن نبود كه هرگز در زندگي روي آسايش و آرامش را به خود ببيند

  .يافت احساس خود نمي

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

دمِ لقـد مـن   كنم، يعني تا وقتـي   به تو اعتماد نمي! برو پي كارت! لعنت به تو يأجوج پست«: گفت
  ».رحم بله، با اين فوالد كثيف بي كنم، ات مي وگرنه اذيت! هستي به تو اعتماد ندارم؛ گم شو

پا از زمين برخاست و چند گامي دور شد و سپس دوبـاره چرخيـد و وقتـي     گولوم چهار دست و
اعتنـا   سـام ديگـر بـه او   . سام قصد كرد كه او را دم لگد خود بدهد به طرف پايين جاده فرار كرد

با آخرين سـرعتي  . ناگهان ياد اربابش افتاد و به باالي جاده نگاه كرد، ولي اثري از او نديد. نكرد
كرد، گولوم  اگر پيش سرش را نگاه مي. كه در توانش بود با زحمت از جاده شروع به باالرفتن كرد

شـيانه در  وار و وح و بـا برقـي ديوانـه    ديد كه دوباره برگشـت  مي نرا نه چندان دور، در آن پايي
هـا از پشـت سـر پـيش      اي خزنده البالي سنگ احتياط، به سان سايهچشمانش به سرعت، اما با 

  .خزيد
طولي نكشيد كه دوباره چرخيد و براي آخرين بار مسير شـرق را در  . كرد جاده همچنان صعود مي

ي كـوه   دري تاريـك در دامنـه  پيش گرفت و وارد يك بريدگي در طول وجه مخروط شـد و بـه   
ها خورشيد در آسمان جنوب به سان قرصي سرخ و تيره و  آن دوردست. رسيد، به در سامات نئور

تار باال آمد و در دودها و غبارها خليد و به طرزي تهديـدآميز درخشـيدن گرفـت؛ امـا مـوردور      
اي  يكسره در گرداگرد كوه، همچون سرزميني مرده، خاموش، پوشـيده از سـايه، در انتظـار ضـربه    

  .مرگبار افتاده بود
بـم هـوا را   هاي  تاريك و داغ بود و غرش. ي شكاف رسيد و به داخل چشم دوخت سام به دهانه

اي ايسـتاد و قلـبش از    لحظـه . هيچ پاسخي به گوش نرسيد» !ارباب! فرودو«: بانگ زد. لرزاند مي
اي از پـي او   سـايه و . وار به تپيدن افتاد، و سپس خود را به داخل تاريكي انـداخت  هراسي ديوانه

  .وارد شد
ي  از آنجا كه سـخت در تنگنـا بـود، يـك بـار ديگـر شيشـه       . توانست چيزي را ببيند نخست نمي

هاي لرزان او رنگ پريده و سرد بود و هيچ نوري بـه   گاالدريل را بيرون كشيد، اما شيشه در دست
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هـاي قـدرت باسـتاني او،     او به قلب قلمـرو سـائورون و كـوره   . آور نمي تاباند آن تاريكي خفقان
الشـعاع   هاي ديگر در اينجا تحـت  ي قدرت ها در سرزمين ميانه رسيده بود؛ همه ترين قدرت بزرگ

هراسان، چند گام نامطمئن در تاريكي برداشت، و بالفاصله برق نور سرخي به باال . گرفتند قرار مي
ر داخل غاري يـا تـونلي دراز   گاه سام ديد كه دآن. جستن كرد و بر سقف سياه بلند پرتو انداخت

امـا فقـط مسـافتي كوتـاه در جلـو،      . قرار دارد كه در دل مخروط دودناك كوه پيش رفتـه اسـت  
فـام از آن بيـرون    هاي عظيم، كف و ديوارهاي آن را در دو سو شكافته بود و پرتـو سـرخ   شكاف

ز اعماق آنجا صداي ؛ و در اين حال اكرد جست و گاه در تاريكي فروكش مي آمد و گاه باال مي مي
  .هايي عظيم بود خانه تپِ كاركردنِ آتش رسيد كه انگار مربوط به تپ همهمه و آشوبي به گوش مي

ي شكاف، كه همان شكاف هالكت بود، فرودو ايستاده  روشنايي بار ديگر باال جست و آنجا در لبه
حركت، و تـو گـويي كـه بـه      ورق، اما با اين حال بي بود، سياه در برابر پرتو روشنايي، نگران، شق

  .سنگ تبديل شده بود
  »!ارباب«: سام بانگ زد

تـر و   سپس فرودو تكاني به خود داد و با صـدايي واضـح سـخن گفـت، صـدايي بسـيار واضـح       
تـپ و آشـوب كـوه     قدرتمندتر از آنچه سام تا كنون از او شنيده بود و اين صدا برفراز صداي تـپ 

  .طنين انداخت هالكت اوج گرفت و بر سقف و ديوارها
مـن  . اما تصميم ندارم كاري را كه براي انجامش به اينجا آمده بودم، انجام دهم. ام من آمده«: گفت

و ناگهان به محض اين كه آن را به انگشت كـرد از ديـد   » !ل من استحلقه ما. كنم اين كار را نمي
پيدا نكرده بـود كـه در آن   ز فرصت فريادزدن نفس زدن افتاد، اما هنو سام به نفس. سام ناپديد شد

  .زمان با هم اتفاق افتاد لحظه چيزهاي زيادي هم
اي به پايش اصابت كرد و به كناري پرتاب شـد و   چيزي با خشونت به پشت سام برخورد و ضربه

حركت آنجا دراز كشيد  اي بي لحظه. سرش به كف سنگي برخورد و آن شبح سياه از روي او جست

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

  .ا سياه شدو همه ج
محض آن كه فرودو حلقه را به انگشت كرد و درست در سـامات نئـور، يعنـي قلـبِ قلمـروِ      و به 

دور بـه لـرزه    -فرمانرواي تاريكي حلقه را از آن خود خواند، آن دورها، قدرت حـاكم در بـاراد  
تـاريكي بالفاصـله از   فرمـانرواي  . ي آن لرزيـد  درآمد، و برج او از پايه تا تاجِ مغرور و برآشـفته 

ها دشت را درنورديد و به دري دوخته شـد   ي سايه آگاه شد و چشم او با رخنه در همه حضور او
ر گشت و اآسا بر او آشك ي بالهت خودش در آن لحظه برق كه خود او آن را ساخته بود، و اندازه

شـد، امـا   ور  آنگاه لهيـبِ سـوزانِ خشـم او شـعله    . تمهيدات دشمنانش يكسره از پرده بيرون افتاد
چه، از خطر مرگبـاري كـه   . اي براي خفه كردن او باال گرفت همچون دود سياه گستردهاش  هراس

  .كرد، آگاه بود، مويي كه هالكتش اكنون به آن بسته بود تهديدش مي
هـا آزاد كـرد؛ و    ها و جنگ ي حيله هاي ترس و خيانت، از همه ها و دام ذهنش را از تمام سياست

درنورديد و بردگـانش خـود را باختنـد، و لشـكريانش ايسـتادند، و      مرو او را لرزشي سرتاسر قل
چـرا كـه   . راهنما و عاري از اراده به تزلزل افتادنـد و نوميـد شـدند    ي فرماندهانش ناگهان بي همه

گرداند، اينك با نيرويي كوبنده  تمام فكر و ذكر قدرتي كه آنها را در عرصه مي. فراموش شده بودند
خراش چرخ زدند و در  ها، اشباح حلقه، با فريادي گوش فراخوان او، نزگول با. وف بودبه كوه معط

ها به جنـوب، بـه سـوي كـوه      ي مذبوحانه، تندتر از باد و با توفاني از بال زدن آخرين دور مسابقه
  ».هالكت شتافتند

هـايش   شـد روي چشـم   گيج و منگ بود و خوني كه از سـرش جـاري مـي   . سام از جا برخاست
ي  گولـوم روي لبـه  . رمال كورمال پيش رفت و آنگاه چيزي عجيب و مـوحش ديـد  كو. چكيد مي

رفت و  تلوتلوخوران به پس و پيش مي. جنگيد ورطه مثل موجودي وحشي با خصمي ناديدني مي
شد كه هر لحظه ممكن بود درون آن سقوط كنـد، و گـاه بـه     ي شكاف چنان نزديك مي گاه به لبه

و در ايـن اثنـا   . افتـاد  خاسـت و دوبـاره مـي    فتاد، و از جا برمـي و به زمين اشد  عقب كشانده مي
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  .زد كرد و حرفي نمي هيس مي هيس
كـرد، و   ها در اعماق خشمگينانه از نو بيدار شده بودند، و روشنايي سرخ چشم را خيـره مـي   آتش

سـوي  سام ناگهان ديد كه دستان بلند گولوم بـه  . مغاره يكسره ماالمال از تابشي شديد و گرما بود
. د، دهـانش بسـته شـد   يدش درخشيد و وقتي دندانش فرود آمهاي سف دهانش باال رفت؛ آرواره

امـا گولـوم مثـل    . ي شكاف به زانو افتاده بـود  فرودو فريادي كشيد، و اينك آنجا بود، و روي لبه
ها شروع به رقصيدن كرد، و حلقه را باال نگه داشت، يك انگشت هنوز درون طـوق آن بـه    ديوانه
  .درخشيد كه گويي از آتشي زنده ساخته شده بود اينك چنان مي. خورد م ميچش

و با گفتن اين حرف به محض آن كه » !گنج من، عزيز من! عزيزم، عزيزم عزيزم،«: گولوم فرياد زد
اش ببالد، قدمي بيش از اندازه برداشت و تعـادلش بـه هـم خـورد و      نگاهش باال آمد تا به غنيمت

آخرين شيون عزيزم او از اعمـاق بـه   . شكاف لرزيد و جيغي زد و سقوط كرد ي اي روي لبه لحظه
  .گوش رسيد، و ديگر رفته بود

آتش باال جست و بـر سـقف زبانـه    . غرش و تشويشي عظيم از صداهاي گوناگون به گوش رسيد
او را از  سام به سوي فـرودو دويـد و  . تپ كوره به آشوبي عظيم بدل گشت و كوه لرزيد تپ. كشيد

هـاي   ي تاريك سامات نئور، بـر فـراز دشـت    و آنجا در آستانه. ا بلند كرد و به بيرون از در بردج
و . حركت ايستاد و همه چيز را از ياد برد موردور چنان تعجب و وحشتي بر او مستولي شد كه بي

  .همانند كسي كه تبديل به سنگ شده بود، خيره ماند
ها و استحكامات بلند كوه مانند را كـه   در ميان آن، برج اج را ديد وي ابرهاي مو يك لحظه منظره

هـا،   هـا و دخمـه   هاي ناپيمودني بنا شده بـود؛ حيـاط   ي بلند كوهستان، بر فراز ورطه  بر روي صفه
و آنگاه : ي نيمه باز گونه روزنِ ديوار مانند همچون صخره، و درهاي فوالدي و الماس هاي بي زندان

ها لغزيد؛ ديوارها رمبيد و فرو پاشيد و به زمين ريخت؛  و ريخت و كوهها فر برج. همه چيز گذشت
 االتر رفت و تـا آن زد به هوا برخاست و باال و ب هاي مارپيچ دود، و بخارهايي كه فواره مي حلقه
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كنـان بـر    ناشدني آن كـف  دار و رام پيچ كه سرانجام همانند موجي در هم كوبنده واژگون شد و كاكل
ها مسافت ميان برج تا كوه هالكـت، صـداي    و سپس سرانجام در طول مايل. آمدروي زمين فرود 

غرشي  شنيده شد كه تا حد غريوي كركننده اوج گرفت؛ زمين لرزيد و دشت به تالطـم درآمـد و   
تنـدر در  . ي آن فـوران كـرد   ي شـكافته  آتش از قله. ترك برداشت و اورودروين به نوسان درآمد

و در دل . رگبار باران سياه همچـون ضـربات تازيانـه فـرود آمـد     . تفتيدو آذرخش آسمان تركيد 
ها به سرعت همچون تيرهايي كه آتش گرفته باشند با فريادي كه در صداهاي ديگـر   توفان، نزگول

ي مشـتعل كـوه و آسـمان     دريد، آمدند، و به محض رسيدن بـه ويرانـه   كرد و ابرها را مي رخنه مي
  .نابود شدندپالسيدند و درهم شكستند و 

و اينـك فـرودو   . فـت ايـن را صـدايي در كنـارش گ   » ب، اين هم از آخرِ كار، سـام گمگـي  خو«
ده آنجا بود و با اين حال دوبـاره خـودش شـده بـود؛ و در چشـمانش اكنـون       وسپريده و فر رنگ

ده بـار از روي دوش او برداشـته ش  . شد، نه كشمكش اراده، نه جنون، نه هراس آرامشي ديده مي
  !اينك ارباب عزيز روزهاي خوشي در شاير. بود

در ميان اين همه ويراني جهان، او در حال حاضر فقـط  . و به زانو درآمد» !ارباب«: سام فرياد زد
اربابش نجات يافته بـود؛  . سنگيني بار برطرف شده بود. كرد، شادماني عظيم احساس شادماني مي

  .آلود افتاد ناقص و خونبه دست  سپس چشم سام. دوباره خودش بود، آزاد بود
حاضـر  . چيزي هم اينجا نداريم كه آن را ببندم، يا دردش را تسكين بدهم! ات واي انگشت«: گفت

ولي حاال ديگر رفته و فراموش شده، بـراي هميشـه   . رسيدم رفت و حسابش را مي بودم دستم مي
  ».رفته

اي بـه   ممكن است وظيفـه ولوم هم حتي گ: هاي گندالف يادت است ولي حرف. بله«: فرودو گفت
مأموريت ما حتي در اين . توانستم حلقه را نابود بكنم عهده داشته باشد؟ ولي اگر او نبود سام، نمي

مان به نتيجه رسـيده و   چون مأموريت! پس بيا او را ببخشيم. آمد ي آخر بيهوده از آب درمي لحظه
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  ».ي ماجراها، سام ا در آخر همهاينج. نيخوشحالم كه اينجا همراه م. حاال همه چيز تمام شده
  

  4فصل 
  دشت كورمالن

  
  

غـرب در امـواج    فرمانـدهان . ريان موردور در جوش و خروش بودندتپه ها لشك ي گرداگرد همه
خورشيد به رنگ سرخ مي درخشيد و در زير بال نزگول ها . شدند آمد، غرق مي دريايي كه باال مي

ن همچون كسي كه در افكار گذشـته  رآراگو. افتادسايه هاي مرگ به رنگ تاريك روي زمين مي 
ايستاده بود؛ امـا   دهاي دور و جاهاي دوردست غرق شده باشد، ساكت و عبوس در زير بيرق خو

چشمانش همچون ستاره ها مي درخشيد، ستاره هايي كه درخشش شان با تاريك تر شدن شـب  
فيد و سرد بود و هيچ سايه اي روي او بر فراز قله ي تپه گندالف ايستاده بود و س. فزوني مي گيرد

حمله ي بي امان موردور همچون مـوج بـر روي تپـه هـاي مصـيبت زده شكسـت، و       . نمي افتاد
  .خروشي همچون صداي موج در ميان شكستن و جالجنگ سالح هاي به گوش رسيد

مال، گندالف انگار كه چشمش منظره ي تازه اي را ديده باشد از جا تكان خورد؛ برگشت و به شـ 
سپس دستانش را افراشت و با صـداي  . جايي كه آسمان پريده رنگ و صاف بود، نگاهي انداخت

و بسـياري   .عقاب ها مي آيند: بلندي كه بر فراز آن همه جار و جنجال طنين افكن شد، بانگ زد
لشـكريان مـوردور چشـم بـه آسـمان      ! آيند عقاب ها مي! آيند عقاب ها مي :در پاسخ بانگ زدند

 .د و بهت زده مانده بودند كه اين عالمت، چه معنايي مي تواند داشته باشددوختن

تـرين عقـاب هـاي شـمال،      گبرادر او مي آمدند، بزر  1اينك گوايهير فرمانرواي باد و لندرو وال

                                                            
١ landroval  
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كه هنگام جواني جهان بر قله هـاي دور از دسـترس كـوه هـاي      1ندروقدرتمندترين نوادگان تورو
از پي آن دو، در صفوف طوالني و چابك، رعاياشان از كوه هاي شمال . آشيان ساخته بود 2محيط
ناگهان از اوج آسمان به زير . آمدند، و در بادي كه شدت مي گرفت بر سرعت خود مي افزودند مي

اي گسترده شان هنگام گذشـتن از  شيرجه زدند و مستقيم بر سر نزگول ها فرود آمدند و باد بال ه
  .نها به سان توفان بودآ يرو

اما نزگول ها با شنيدن بانگي موحش و ناگهاني از برج تاريك، برگشـتند و گريختنـد و در سـايه    
آمدند، و ترديـد بـه   يكسره به لرزه درهاي موردور ناپديد شدند؛ و در آن لحظه لشكريان موردور 

قدرتي كـه  . ست شدس شان لرزيد و دل هاشان چنگ انداخت، خنده شان رنگ باخت، دست و بال
آنها را پيش مي راند و دل هاشان را از نفرت و خشم مي انباشت، به لرزه افتاده بود، و اراده ي او 

و اكنون با نگاه كردن به چشم دشمنان شـان برقـي مرگبـار را مـي     . از روي آنها برداشته شده بود
  .ديدند و مي ترسيدند

انگ برداشـتند، چـه، در بحبوحـه ي تـاريكي دل     آنگاه همه ي فرمانده هان غرب به صداي بلند ب
از تپه هاي تحت محاصره شهسواران گوندور، سواران روهـان،  . هاشان ماالمال از اميدي تازه بود

رزان خود حمله بردند و با پيكان نيـزه  لي سپاهيان، به خصم دونه داين شمال، انبوه به هم فشرده 
الف دستانش را باال برد و بـار ديگـر بـا صـداي     اما گند. هاي گزنده در صفوف شان رخنه كردند

  .واضح بانگ برداشت
  ».اين لحظه ي تقدير است! دست باز داريد و منتظر شويد! دست باز داريد، مردان غرب«

نوعي تاريكي فزاينده و گسترده كه سوسـوي  . آمددر زير پاشان به لرزه درو تا چنين گفت، زمين 
ها به سرعت  ي سياه، و برفراز كوه ها و دروازه د و برفراز برجآتش بر آن مشهود بود به آسمان برش

آمـد و تلوتلوخـوران فـرو    برج هاي نيش سان بـه نوسـان در  . ردخاك غريد و ناله ك. اوج گرفت

                                                            
١ Thotondor  
٢ Encrcling Mountains  
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سياه ويران گشـت و از دور دسـت هـا، صـداي      ي ريخت؛ باروي پر صالبت از هم پاشيد؛ دروازه
ان شدن چيزي، نخست مبهم به گوش رسـيد و سـپس   غرشي كوبان، غريو پر طنين و طوالني وير

  .فزوني گرفت و آنگاه تا ابرها باال رفت
انجـام   حامـل حلقـه ماموريـت خـود را بـه     ! كار قلمرو سائورون به پايان رسيده«: گندالف گفت

و وقتي فرماندهان به جنوب، به سرزمين موردور چشم دوختند، ديدند كه شبحي عظـيم  » .رسانده
ناپذير، با تاجي از آذرخش، سياه در مقابـل پـرده ي سـياه ابـر، يكسـره آسـمان را       از سايه، نفوذ

غرشي مهيب بر فراز جهان سرداد و بازوي عظيم و تهديد آميزش را دهشـت انگيـز، امـا    . پوشاند
چه، به محض آن كه بر روي آنها خيمه زد بادي تند در آن پيچيد و : ناتوان به سوي آنان دراز كرد

  .رد و گذشت؛ آنگاه سكوتي حكمفرما شدپراكنده اش ك
ريختن گـ دشمنان در حـال  ! فرماندهان سر خم كردند؛ و وفتي نگاهشان را از نو باال آوردند، آنك

و وقتي مرگ، آن موجود متورم تخـم  . بودند، و قدرت موردور به سان غبار در باد پراكنده مي شد
را تحت سلطه ي خود نگه مـي دارد،   ريز را كه در تل مورچگان خزنده مسكن كرده است و همه

د، مورچگان احمقانه و بي هدف سرگردان مي شوند و سپس ابلهانـه مـي ميرنـد، و    از پاي درآور
جـادوي او بودنـد بـدين سـان      ي هدرا و ددان كه برون، اعم از اورك ها و ترول هوموجودات سائ

تند يـا درون چـاه هـا مـي     كوركورانه به اين سو و آن سو مي دويدند؛ و برخي خود را مـي كشـ  
انداختند، يا شيون كنان براي مخفي شدن در سوراخ ها و جاهاي تاريك و بي روشنايي، نوميدانه 

اما مردان رون و هاراد، شرقي ها و جنوبي ها تباهي جنگ خود و اقتـدار و شـكوه   . مي گريختند
ده ي پليدي بودنـد، علـي   و آنها كه سخت تر و زماني طوالني تر بن. فرماندهان غرب را مي ديدند

سـتادگي در نبـردي مذبوحانـه    رغم غرور و جسارت، به سبب تنفر از غرب اكنون براي آخرين اي
اما بيشترشان اگر ممكن بود به سوي شرق مي گريختند؛ و برخي سـالح خـود بـر    . آمدند گرد مي

  .زمين مي نهادند و طلب بخشش مي كردند
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ا به آراگورن و ديگر فرمانرواياني سـپرد كـه بـر فـراز تپـه      آنگاه گندالف امور نبرد و فرماندهي ر
ايستاده بودند، و ندايي داد؛ و عقابي بزرگ، گوايهير فرمانرواي باد بـه سـوي او پـايين آمـد و در     

  .مقابل او نشست 
موافقي كه تـا  . دوست عزيزم گوايهير، تا كنون دو بار مرا پشت خود سوار كرده اي«: گندالف گفت
ي كامل نيست؟ مي بيني كه زياد سنگين تر از موقعي نيسـتم كـه از زيـراك زيگيـل     سه نشود باز

  ».برداشتي ام، آنجا كه زندگي قبلي من سوخت و از ميان رفت
  ».حتي اگر تو را از سنگ هم ساخته بودند، هر جا كه مايل بودي مي بردمت«: گوايهير پاسخ داد

تـر از   عيو همين طور يك ديگر از افرادت كـه سـر  پس بيا، و بگو كه برادرت هم همراه ما بيايد، «
مان بيشتر از هر بادي باشد، و بال هاي نزگول را پشت سـر   چون الزم است كه سرعت! بقيه است
  ».بگذارد

و گندالف را برداشـت و شـتابان   . االن باد شمال مي وزد، ولي از آن جلو مي زنيم«: گوايهير گفت
و از . جوان و چابك نيز همراه او عازم شدند 1ل و منل دورراه جنوب را در پيش گرفت و لندرووا

ي آن سرزمين را در زيـر پـاي خـود ويـران و آشـفته       ي اودون و گورگوروت گذشتند و همهرو
  . ش خود را بيرون مي ريختتكوه هالكت شعله مي كشيد و آ يافتند، و در مقابل شان

  ». ي ماجراها، سام آخر همهاينجا در . نجا همراه منيخوشحالم كه اي«: فرودو گفت
و تو « . و دست مجروح فرودو را روي سينه اش گذاشت» .بله، همراهت هستم ارباب«: سام گفت

و بـه  . ولي بعد از آمدن اين همه راه هنوز نمي خواهم دست بردارم. و سفر تمام شده. هم كنار مني
  ».قول معروف مي فهميد كه، يه جورهايي راه  و رسم من اين نيست

اميدها به ياس . شايد راه و رسم تو اين نباشد، سام؛ ولي راه و رسم دنيا همين است«: فرودو گفت
وسـط چيزهـاي در   . االن فقط بايد يك خرده ديگر منتظـر بمـانيم  . اجل مي رسد. تبديل مي شود

                                                            
١ Meneldor  
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  ».حال زوال و خرابه ها گم شده ايم و راه فراري نيست
اگـر اسـمش    -ز اين جاي خطرناك، از اين شكاف هالكت خوب ارباب، ولي اقالً كه مي توانيم ا«

نمي توانيم؟ بيا، آقاي فرودو، بيا الاقـل ايـن جـاده را    . خودمان را كنار بكشيم -را درست بگويم 
  »!برويم پايين
و برخاستند و آهسته از » .آيم م، اگر دوست داري بروي، من هم ميخيلي خوب، سا«: فرودو گفت

ين آمدند؛ و به محض آن كه به طرف پايه ي لرزان كوه راه افتادند، دود و جاده ي پر پيچ و خم پاي
اي بـه  بخاري مهيب از سامات نئور بيرون زد و پهلوي مخروط شكافت و غثيان عظـيم گداختـه   

  .آسا از دامنه شرقي كوه آهسته به پايين جاري شدشكل آبشاري رعد
ي ذهن و جسم شان به سرعت كاسـتي مـي   آخرين نيرو. فرودو و سام جلوتر نمي توانستند بروند

به يك تل خاكستري كم ارتفاع رسيده بودند كه در پاي كوه توده شده بود؛ و از آنجا ديگر . گرفت
به جزيره اي تبديل شده بود، كه در برابـر شـكنجه ي اورودرويـن     اكنون اين تل. راه گريزي نبود

گـودال هـاي    داشت و از شـكاف هـا و  زمين در دور و اطراف ترك بر. زياد تاب مقاومت نداشت
ي عظـيم در پهلـويش   پـارگي هـا  . آمـد در پس آنان كوه به تشنج در. ن زدعميق دود و گاز بيرو

نمـي   طـولي . ته از شيب هاي بلند به سوي آنان سرازير شدسهاي آتش آهسته آهرود. پديدار شد
  .باراني از خاكستر داغ مي باريد. كشيد كه بلعيده مي شدند

: گفـت . آهـي كشـيد  . ازش اش مي كردادند؛ سام هنوز دست اربابش را گرفته بود و نواينك ايست
! عجب داستاني بود اين داستان، آقاي فرودو، نه؟ اي كاش وقتي تعريف اش مي كردند مي شنيدم«

ي تقدير را؟ و بعد همه مثـل   حلقه حاال بشنويد داستان فرودوي نه انگشتي و: فكر مي كني بگويند
. يوندل برامان قصه ي برن يك دست و گوهر بزرگ را تعريف كردند، ساكت مي شـوند ما كه در ر

و دوست دارم بدانم وقتي قسمت ما تمام شد، بقيه اش چطور ادامه پيدا ! اي كاش آن را مي شنيدم
  ».مي كند
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اما در اين اثنا كه براي دور كردن ترس چنين سخن مي گفت، تا كار تمام شود، چشم هايش هنوز 
وزيد، جايي كه آسمانش در دوردست  شمال سرگردان بود، شمال درست جهتي كه باد از آن ميدر 

ن سو، تـاريكي و بقايـاي   ها صاف بود، و نسيمي سرد كه اندك اندك به تندبادي بدل مي شد، از آ
  .هاي متالشي شده را پس مي راندابر

همچون بادي سركش پايين آمـد و  و چنين بود كه گوايهير با چشمان تيزبين خود، آن دو را ديد و 
دو هيئـت تيـره   : با به جان خريدن مخاطراتي كه در آسمان بود، در هوا شروع به چرخ زدن كـرد 

مـي   كوچك، يكه و تنها دست در دست هم بر روي تپه اي كوچك، در حالي كه جهان زير پاشان
ـ . هاي آتش نزديك مي شدلرزيد و نفس نفس مي زد و رود ا شـيرجه زنـان   و به محض ديدن آنه

نوميدي، از  ي پايين آمد، و ديد كه از خستگي يا خفگي بر اثر گاز و گرما، يا سرانجام بر اثر ضربه
  .پا افتاده اند و چشمان خود را از مرگ پنهان كرده اند

در كنار هم افتاده بودند؛ و گوايهير به پايين شيرجه زد و لندرووال و مثل دور چابك نيز از پـي او  
خبر از سـرانجامي كـه در انتظارشـان بـود، از جـا       د؛ و آن دو سرگردان را بيهوش، بيمدنپايين آ

  .برداشتند و از تاريكي و آتش دور كردند
سام بيدارشد، ديد كه در بستر نرمي آرميده است، اما باالي سر او شـاخه هـاي گسـترده ي     وقتي

خورشيد به رنگ سبز ه ي آنها نور و از البالي برگ هاي تازه رست. راش به نرمي در نوسان بودند
  .هوا يكسره پر بود از عطرهاي خوش در هم آميخته. شيدخو طاليي مي در

» از كي تا حاال خوابيده ام؟! داد اي داد بي«: گفت با خود. رايحه ي ايتيلين: اين بو را به ياد داشت
ـ   اين رايحه ي خوش او را به روزي بازگردانده بود كه آتـش كـوچكش را در آن   ابي سـاحل آفت

كـش و  . ي اتفاق هاي بين اين دو از حافظه بيدار او بيرون رفته بود افروخته، و در اين لحظه، همه
خوشحالم كـه بيـدار   ! ابي ديدمبه، چه خو«: زير لب گفت. و نفس عميقي كشيدقوسي به خود داد 

رفتـه و يـك   نشست و سپس فرودو را ديد كه كنارش دراز كشيده و به خواب آرامي فرو » !شدم
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دست، . دست ديگرش را در حال استراحت روي پتو قرار داده بود دستش را زير سرش گذاشته و
  .دست راست بود و انگشت سوم نداشت

دم، چيرهايي كه دي«: و سام با صداي بلند فرياد زد تمام خاطرات مثل سيل به ذهنش هجوم آورد،
   »؟پس ما كجا هستيم! خواب نبود

و او منتظـر   ت محافظـت شـاه؛  در سـرزمين ايتيلـين، و تحـ   « :سـر گفـت    تصدايي آهسته از پش
ي سفيد، با ريشـي كـه اكنـون مثـل بـرف       تن اين حرف، گندالف ملبس به جامهو با گف ».شماست

خـوب،  «: گفـت . او ايسـتاد  پاكيزه در سايه روشن آفتاب البالي درختان مي درخشيد، در مقابـل 
   »ارباب سام وايز، حالت چطور است؟

اي در ميان سرگشتگي و شادماني  دهاني باز خيره نگاه كرد، و لحظهاما سام دوباره دراز كشيد و با 
خيال مي كردم تو ! گندالف«: سرانجام نفس نفس زنان گفت. ماند، و نتوانست پاسخي بدهد متحير

روغ ي چيزهاي غم انگيز د قرار است همه. م خودم هم مرده امولي راستش فكر مي كرد! مرده اي
  »از آب در بيايد؟ چه اتفاقي براي دنيا افتاده؟

و سپس خنديـد، و ايـن صـدا، مثـل     » .ي عظيم از روي آن برداشته شده يك سايه«: گندالف گفت
صداي موسيقي بود، يا مثل آب در زمين تشنه؛ و وقتي سام اين صدا را شنيد، به اين فكر افتاد كه 

رفته بود، صداي خنـده، صـداي   ش از دست بيرون هاي متوالي، روزهايي كه حساب ادر طي روز
زتاب همه ي شادماني هايي بود كه تا كنـون تجربـه   ابدر گوش او مثل . ناب نشنيده است ي قهقهه

سپس همان طور كه باران دلنشين را باد بهاري كنار مي زند و . ولي خودش زد زير گريه. كرده بود
متوقف شد و خنـده اش جوشـيد و بـاال آمـد، و     خورشيد درخشان تر از قبل مي تابد، گريه اش 

  .خنده كنان از بستر بيرون جست
دست هايش را در  -» حالم، حالم. نمي دانم چطور بگويمحالم چطور است؟ راستش «: فرياد زد

؛ مثـل  تان بيايد، مثل آفتاب روي برگ هاحالم مثل بهاري است كه بعد از زمس« -هوا حركت داد 
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رد و بـه طـرف فـرودو    درنگ ك» !رانه ايي كه تا به حال شنيده امه ي تنواي شيپور و چنگ و هم
ولي حال آقاي فرودو چطور است؟ بيچاره دسـتش جـاي نگرانـي نـدارد؟ ولـي      «: گفت. چرخيد

  ».دوران خيلي سختي را گذرانده. اميدوارم به جز اين حالش از هر نظر خوب باشد
. جز اين حالم از هر نظر خوب اسـت  هله، بب«: به نوبه ي خود خنديد فرودو برخاست و نشست و

من امروز صـبح  . همين طور كه منتظر بودم توي خواب آلود بيدار بشوي، خودم دوباره خوابم برد
  ».زود بيدار شدم، االن بايد نزديك ظهر باشد

  »ظهر چه روزي؟«. كند بسعي كرد حسا و» ظهر؟«: سام گفت
 ريخ شايران طور مي پسندي روز هشتم آوريل به تچهاردهم سال جديد؛ يا اگر اي«: گندالف گفت

اما در گوندور از ايـن بـه بعـد سـال جديـد      ) .در تقويم شاير سي روزه است) با ويت(ماه مارس(
، وقتي كه شما را از ن شدن سائورونهميشه روز بيست و پنجم مارس شروع مي شود، روز سرنگو

قرار است . كرده و حاال هم منتظرتان است از شما پرستاري. آتش نجات دادند و پيش شاه آوردند
  ».وتي آماده شديد، مي برم تان پيش اوق. با او بخوريد و بنوشيد

  »گويي كيست؟ شاه؟ كدام شاه، شاهي كه مي«: سام گفت
شاه گوندور و فرمانرواي سرزمين هاي غرب؛ تمام قلمرو باستاني اش را باز پـس  «: گندالف گفت

  ».راي تاج گذاري عزيمت كند، ولي اول منتظر شماستقرار است به زودي ب. گرفته
چون تنها چيزي كه مي ديد، همان لباس هاي ژنده پاره بود كه » حاال ما چه بپوشيم؟«: سام گفت

  .با آن سفر كرده بودند و تا شده روي زمين كنار بسترشان قرار داشت
حتي همان ژنده پاره هاي . ديدتان به موردور پوشيده بو همان لباس هايي كه سرراه«: گندالف گفت

ي حرير  هيچ جامه. يد حفظ ونگهداري بشوداوركي كه توي سرزمين سياه پوشيده بودي، فرودو، با
ولي بعد شايد برايتـان لبـاس   . ا كتان، هيچ زره يا نشان اشرافي، آبرومندتر از اين لباس ها نيستي

  ».هاي ديگري دست و پا كردم
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فـرودو  . هايش درخشـيد  دراز كرد، و ديدند كه يكي از دست سپس دست هايش را به طرف آنها
  »؟ــــــــــــتوي دست ات چه داري؟ نكند«: فرياد زد

پيشكشي هاي بانو . وقتي نجات تان داديم، اينها را پيش سام پيدا كرديم. گنجينه شما را آورده ام«
بايـد از ايـن كـه دوبـاره      عاًطب. گاالدريل؛ بفرما اين شيشه ي تو فرودو، و اين هم جعبه ي تو سام

  ».شان مي گيريد، خوشحال باشيد صحيح و سالم پس
ي درختان  از بيشه. پي گندالف راه افتادند هابيت ها پس از شست و شو و خوردن غذايي سبك از

راش، جايي كه آرميده بودند، بيرون آمدند و وارد چمن زار سرسبز درازي شدند كه در آفتاب مي 
 از پشـت سـر  . ي با برگ هاي تيره و شكوفه هاي سرخ احاطه اش كـرده بـود  درخشيد و درختان

صداي آبشاري را مي شنيدند و جويباري با حاشيه ي پرگل از مقابل شان مي گذشت تا آن كه به 
تـاقي كـه از    بيشه اي سرسبز در پاي چمن زار مي رسيد و سپس از زير تاق درختان مي گذشت،

  .ست مي ديدندلو آب را در دور دميان آن تأل
قـراوالن   ان به تن داشتند و، از ديدن شهسواراني كه زره درخشوقتي به روزنه اي در بيشه رسيدند

بلند قامت سياه و نقره اي پوش كه آنجا ايستاده بودند و مقدم شان را با احتـرام و كـرنش گرامـي    
بيـت هـا در داآلن   نواخت و ها اسپس يكي از آنان شيپوري بلند ر. مي داشتند، شگفت زده شدند

رسـيدند كـه در آن سـوي آن     سپس به زمـين سرسـبز وسـيعي   . درختان كنار جويبار پيش رفتند
درخـت   ي پـر  شد و از ميان آن جزيـره  يده در مه رقيق نقره فام ديده مياي عريض، پيچ رودخانه

جـايي  اما روي دشت، . درازي بيرون زده بود و كشتي هاي بسياري در سواحل آن پهلو گرفته بود
در زير نور خورشيد دسته به دسـته و گـردان بـه    كه ايستاده بودند، سپاهي عظيم و پرزرق و برق 

 و به محض آن كه هابيت ها نزديك شدند، شمشير ها از نيام بيرون آمد و. گردان صف بسته بودند
گوناگون هاي گوناگون و با زبان هاي نيزه ها جنبيد و شاخ ها و شيپورها نواخت، و مردان با صدا

  .بانگ برداشتند
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  !بستاييدشان چندان كه شايان ستايش اند! زنده باد هافلينگ ها«
  !آگالرني فرييانات! كويو اي فرياين آنان

  !بستاييد كه چندان كه شايان ستايش اند، فرودو و سام وايز را
  !اگلريو! دائور آبرهاول، كونين ان آنون

  !بستاييدشان
  !اگلريو

  !آنداوه اليتووالمت! تهآاليتا ته، اليتا 
  !بستاييدشان

  !كورما كوليندور، آاليتا تَريه نا
  !حامالن حلقه را، بستاييد چنان كه شايان ستايش اند! بستاييدشان

  
و بدين ترتيب فرودو و سام سرخي به چهره هاشان دويد و چشـمان شـان از تعجـب درخشـيدن     

در . بلند با كلوخ چمن سبز برآورده بودند گرفت و پيش رفتند و در ميان سپاه پرهياهو سه جايگاه
پس جايگاه سمت راست بيرقي سبز با نشان اسب كه آزادانه مي تاخت در اهتـزاز بـود، در پـس    

شكل  جايگاه سمت چپ بيرقي آبي رنگ ديده مي شد و بر آن كشتي نقره اي رنگي با پوزه ي قو
، بيرقي بـزرگ در  ايگاه  و ميان اين دوبلندترين ج نقش بسته بود كه در دريا مي راند، اما در پس

نسيم افراشته بود و روي آن درخت سفيد پرشـكوفه اي بـر روي دشـت تاريـك در زيـر تـاجي       
روي جايگاه مردي زره پوش نشسته بـود و  . درخشنده و هفت ستاره ي تابان به چشم مي خورد

وقتـي نزديـك تـر    . داشتشمشيري بزرگ را بر روي زانوانش قرار داده بود، اما كاله خود برسر ن
جا آروردند، او را كه چنين  شدند، از جا برخاست، و آنگاه علي رغم تغييري كه كرده بود، او را به

  .مرتبه و خوش رو و شاه وار بود، فرمانرواي آدميان با موهاي تيره و چشمان خاكستريبلند
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اين ديگـر بـزرگ   «: گفت. فرودو به استقبالش پيش دويد و سام از پشت سر او را تعقيب مي كرد
  »!استرايدر، خواب كه نيستم! ت استترين سعاد

سـت، نـه؟ جـايي كـه از     از بري تا اين جا راه زيادي ا. بله، سام، خود استرايدرم«: آراگورن گفت
  ».ي ما، اما راه شما تاريك تر بود آمد، راه درازي براي همه نميي  من خوشت  ريخت و قيافه

دست پاچگي ديد كه او در برابرشان زانو زد، و فـرودو را بـا دسـت     سپس سام در كمال تعجب و
راست و سام را با دست چپ از زمين برداشت و به سوي جايگاه برد و آن دو را روي آن گذاشت 

رفراز سپاه طنين انداخت، و رو به مردان و فرماندهان كرد كه ايستاده بودند و با صدايي كه يكسره ب
  :بانگ زد

  »!چنان كه سزاوار  ستايش اند شان،بستاييد«
و وقتي كه هلهله هاي شادماني اوج گرفت و سپس فروكش كرد، براي آن كـه رضـايت خـاطر و    
شادماني ناب سام به نهايت كمال برسد، يكي از خنياگران گوندور پيش آمـد و زانـو زد و اجـازه    

  : و اينك گفت. خواست كه ترانه اي بخواند
پروا، پادشاهان و اميران، و اي مردمان زيباي گونـدور، و   نِ تهورِ بياي سروران و شهسوارا !هان«

دورف، و اي شيردالن شاير،  سواران روهان، و شما پسران الروند و دونه داين شمال، و شما الف و
چـه، بـراي شـما از    . فـرا دهيـد  ي غرب، اكنون به داستان منظوم من گوش  ي مردمان آزاده و همه

  ».ي تقدير خواهم خواند حلقهفرودوي نه انگشت و 
: و سـپس از جـا برخاسـت و فريـاد زد     و وقتي سام اين را شنيد از ته دل به صداي بلند خنديد،

  .و سپس گريست» !ل و آرزوهاي من راست درآمده استو همه ي آما! زهي شكوه و افتخار«
نياگر به سـان  و همه ي سپاهيان خنديدند و گريستند، و در ميان شادماني و اشك صداي صاف خ

و او شروع به خواندن كرد و گاه بـه  . نقره و طال اوج گرفت و همه ي مردان سكوت اختيار كردند
زبان الفي مي خواند و گاه به زبان مردمان غرب، تا آن كه دل هاشان مجروح از سخنان دلنشين به 
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قلمروي را در پـيش   طغيان آمد، شادماني آن ها همچون تيغه هاي برنده بود و انديشه ي آنان راه
  .همان شراب سعادت است يخته به هم جاري مي شود و اشك خودگرفت كه رنج و لذت آم

، سـرودش را بـه   آمد و سايه ي درختان قد كشيد نو سرانجام چون آفتاب از ميانه ي آسمان پايي
ورن از جـا  نگاه آراگو آ. و زانو زد» ! بستاييدشان، چنان كه سزاوار ستايش اند«: گفت. پايان برد

ي سپاهيان از جا برخاستند و براي خوردن و نوشيدن و شادماني تا هنگـامي كـه    برخاست و همه
  .، روان شدندادروان هايي كه آماده كرده بودندروز ادامه داشت به سوي ش

سام را از بقيه جدا كردند و آن دو را به خيمه اي بردند و آنجا جامه هاي قديم را از تـن   فرودو و
ه درآوردند، و آنها را با حرمت تا زدند و به كناري گذاشتند، و زير جامه هاي پاكيزه بـه آن  شان ب
ندالف وارد شد و شمشير و شنل الفي و نيم تنه ي ميتريلي را كه در مـوردور از  سپس گ. نددو داد

ي ام يك زره نيم تنه براي س. روي دستان خود آورد و باعث تعجب فرودو شد ندفته بودرفرودو گ
ده بود، و شنل الفي اش را كه گل و خاكش را سترده و آسيب هايي را كه بـه آن وارد  زراندود آور

  .مشير را در برابر آنها قرار دادآمده بود، مرمت كرده بودند، و سپس دو ش
  ».ببندم من ديگر دلم نمي خواهد شمشير«: فرودو گفت
  ».را كه الاقل مجبوري داشته باشي امشب«: گندالف گفت

گـول  در كيريـت آن  اآنگاه فرودو شمشير كوچك تر را برداشت كه متعلق به سام بود و سـام آن ر 
  ».استينگ را مي دهم به تو، سام«: گفت. كنارش قرار داده بود

آقاي بيل بو آن را داده است به تو، و اين شمشير همراه نيم تنه ي نقره بود، مطمئنم كه ! نه ارباب «
  » .ري آن را ببندددارد االن كس ديگدوست ن

ها را دور ها باشد، زانو زد و كمربند شمشـير فرودو تسليم شد، و گندالف چنان كه انگار آجودان آن
و وقتي جامـه پوشـيدند   . كمرشان بست و سپس برخاست و بر سر هر يك تاجي نقره اي گذاشت

يل و همه ي سران عازم ضيافت بزرگ شدند، و همراه گندالف و شاه ائومر اهل روهان، امير ايمراه
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امـا وقتـي پـس از سـكوت     .ي و لگوالس نيز آنجا حضور داشتندلسپاه دور ميز شاه نشستند، گيم
: به اين منظـور وارد شـدند   احترام شراب آوردند، دو آجودان براي خدمت به پادشاهان، يا ظاهراً

ي سـفيد و   جامـه ريت را بر تن داشت، و ديگري  قره اي و سياه نگهبانان ميناس تييكي جامه ي ن
ه مي سال در ميان سپاه مردان پرصالبت چمانده بود كه اين پسران كم سن و  باما سام متعج. سبز
اما ناگهان وقتي كه نزديك تر شدند و او توانست به وضوح آنهـا را ببينـد، فريـادي از روي    . كنند

  :كشيدتعجب 
منظـورم آقـاي   . ايـن پـي پـين اسـت    مرا بكشي، ! اينجا را باش! اي داد، نگاه كن، آقاي فرودو «

ولي اين طور كه معلوم است غيـر  ! عجبا! چقدر بزرگ شده اند! گرين توك است، و آقاي مري پره
  ».ا، چيزهاي تعريف كردني زياد استاز داستان م

وقتي ضيافت تمام شد، يواش يواش براتان تعريف . زياد است واقعاً«: پي پين رو به او كرد و گفت
مثل قديم ها زياد تودار نيست، . تا فرصت هست مي توانيد يقه ي گندالف رو بگيريد ولي. مي كنيم

ما شـده ايـم   . بند است من و مري دستمان فعالً. اما حاال هم به جاي اين كه حرف بزند، مي خندد
  ».البد مالحظه مي فرماييد هاي شهر و روهان، كهجزو شهسوار

خورشيد رفت و قرص ماه آهسته خود را به باالي مه  ي به پايان رسيد، و وقتيدسرانجام روز شا
هاي آندوين رساند، و از البالي برگ هاي لرزان شروع به درخشيدن كـرد، فـرودو و سـام زيـر     

پين و گندالف  با مري و پيدرختان نجواگر ميان رايحه ي ايتيلين زيبا نشستند، و تا دير وقت شب 
فرودو و سـام از  . س و گيملي هم به آنان پيوستندمشغول گفت و گو شدند، و پس از زماني لگوال

بيشترِ ماجراهايي كه پس از پراكنده شدن ياران و روز شوم اتـراق در پـارت گـالن، كنـار آبشـار      
رائوروس بر سر گروه آمده بود، باخبر شدند، ولي با اين حال باز چيزهاي بيشتري براي پرسـيدن  

  .و چيز هاي بيشتري براي گفتن وجود داشت
هـاي  نگ چمـن زار، و تاخـت سـواران و غار   هاي ناطق، و فرسنگ ها فرسـ ورك ها و درخت ا
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ها و كشتي هاي بلند بادبان برافراشته، همه و ددرخشان، و برج هاي سفيد و تاالر هاي زرين و نبر
ي  اما از ميان همـه . بهوت مانده استهمه را سام به چشم دل ديد، تا آن كه احساس كرد مات و م

ها ي پين از نو متعجب اش مي كرد، آني مري و پ گفت انگيز، باز هميشه قد و قوارهاي شاين چيزه
در سـن و سـال   «: گفـت . سرش را خاراند. را مجبور كرد كه دوشادوش فرودو و خودش بايستند

كه بايد باشـد، يـا    يا قد شما سه اينچ بلندتر از آن است! شما باور كردني نيست، ولي واقعيت دارد
  ».هستممن دورف 
ـ  . دورف كه نيستي«: گيملي گفت د و ولي من چه گفتم؟ فاني ها نمي توانند نوشابه ي انتـي بخورن

  ».ي آبجو باليي سرشان نيايد انتظار داشته باشند مثل خمره
كه آنها چه بودند يك خـورده  نت ها، ولي اين قضيه ا نتي؟ دوباره رفتيد سري ا نوشابه«: سام گفت
  »!طول مي كشد تا اين چيزها برامان جا بيفتد ، هفته هابه. ردگيجم ك

  ودو را توي يكي از بـرج هـاي مينـاس   و بعد بايد فر. هفته ها طول مي كشد واقعاً«: پين گفت پي
وگرنه نصف بيشترش را فراموش مـي كنـد، و   . ريت زنداني بكنيم، تا همه را بياورد روي كاغذ تي

  ».ق اشومان بدجوري مي خورد توي ذوبيچاره بيل بوي خ
اما شـما  . وست هاي عزيزدستان شاه، دستان شفابخش است، د«: گفت. سرانجام گندالف برخاست

ي مرگ بوديد كه او همه ي نيروي خودش را به كار گرفت و برتان گرداند، خواباندتان،  در آستانه
دوبـاره  باز با اين كه زمان درازي خوابيدند و در كمال عافيت، . و بعد هم فراموشي شيرين خواب

  ».وقتش شده كه بخوابيد
شده به خاطر دردسرهايي كه . پين طور پي و فرودو نيست، تو هم همينفقط هم سام «: گيملي گفت

طور فراموش  همين. كنم ات دارم، دردسرهايي كه هيچ وقت فراموش شان نمي سر تو كشيدم دوست
دورف نبـود، از دسـت رفتـه     اگر گيملي. نمي كنم كه چطور روي تپه ي آخرين نبرد پيدايت كردم

اما االن الاقل مي دانم پاي هابيت ها چه ريختي است، حتي اگر زير كوهي از اجساد افتاده . بودي
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آن . وقتي آن الشه ي بزرگ را از رويت برمي داشتم، خاطر جمع شـده بـودم كـه مـرده اي    . باشد
االن بايـد  . اي و مي گردي تازه يك روز است كه از جايت بلند شده. وقت بايد ريشم را مي كندم

  ».همين طور هم من خودم. ه رختخواببروي ب
خـودش يـك   اما من مي خواهم توي  بيشه هاي اين سرزمين زيبا قدم بزنم، كه «: لگوالس گفت

هايي كه پيش رو داريم، اگر فرمانرواي ما الف ها اجازه بدهـد يـك   در روز. جور استراحت است
مكان مي كنند، و وقتي پاي ما به اين بيشه ها باز شود، اينجا بعـد از  گروه از مردم ما به اينجا نقل 

اما آنـدوين نزديـك   . يك ماه، يك عمر، صد سال آدم ها: مدتي مثل بهشت مي شود، بعد از مدتي
  »!پيش به سوي دريا. است، و آندوين آخر سر به دريا مي ريزد

  زنند،مرغان نوروزي سفيد بانگ مي ! به سوي دريا، به سوي دريا
  .باد مي وزد و كف هاي سفيد پر مي كشد

  .در غرب، دور دست غرب، قرص خورشيد پايين مي رود
  اي كشتي خاكستري، كشتي خاكستري مي شنوي كه صدايت مي زنند؟

  صداي مردم ام را كه پيش از من رفته اند؟
  .خواهم كوچيد از جنگل هايي كه در آن زاده ام

  .و سال هاي ما رو به زوال مي رودچه، روزگار ما به پايان مي رسد 
  .يكه و تنها از پهنه ي آب ها بادبان خواهم كشيد
  بلند است موج هايي كه بر ساحل فرود مي آيد،

  .و دلنشين است صدايي كه در زير جزيره ي گم شده
  فرا مي خواندت،

  در ارسيا، موطن الفي كه هيچ آدميزادي پا بر آن نتواند نهاد،
  !سرزمين ابدي مردم من: ت فرو نمي افتدجايي كه برگ از درخ
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  .و لگوالس بدين سان خواند و از تپه سرازير شد

و صـبح، دوبـاره   . آنگاه ديگران نيز از آنجا راه افتادند و فرودو و سام به بستر رفتنـد و خوابيدنـد  
. ندنداميدوار و آسوده خاطر از خواب برخاستند، و بدين ترتيب روزهاي زيادي را در ايتيلين گذرا

ار داشـت، و صـداي   دشت كورمالن جايي كه سپاه اكنون درآن اردو زده بود، نزديك هنت آنون قر
ي آن را در شب مي شد شنيد، رودخانه اي كـه از دروازه ي صـخره اي خـود در     آبشار رودخانه

آندروس بـه مـوج   ل مي گذشت و نزديك جزيره ي كايرآمد و از مرغزارهاي پرگُ مي نشيب فرود
كـه پيشـتر از آن    هابيت ها اينجا و آنجا پرسه مي زدنـد و بـه جاهـايي   . آندوين مي پيوستهاي 

زدند، سام هميشه اميدوار بود كه شايد در سايه ي زير بيشـه هـا يـا جاهـاي      گذشته بودند، سرمي
و وقتي خبردار شد كه در محاصـره ي گونـدور   . پرت و خلوت چشمش به يك پيل بزرگ بيافتد

سف ده اند، اين موضوع را ضايعه اي تأاين حيوانات وجود داشته، اما همه نابود ش تعداد زيادي از
  .بار براي خود تلقي كرد

يزها اما اين طور كه پيداست خيلي چ. خوب، آدم كه نمي تواند در عين حال همه جا باشد«: گفت
  ».را از دست داده ام

خستگان آسودند و مجروحان درمان  .ريت آماده شد تي من سپاه براي بازگشت به ميناسدر اين ض
چه، برخي از افراد با بقاياي شرقي ها و جنوبي ها سخت جنگيده و كوشيده بودند تا همـه  . شدند

و آخر از همه كساني برگشتند كه وارد سرزمين مـوردور شـده و دژهـاي شـمال آن     . منقاد شوند
  .سرزمين را نابود كرده بوند

د، فرماندهان  غرب دوباره عازم شدند، و بـا همـه ي افـراد    اما دست آخر وقتي ماه مه نزديك ش
ي ازگيليـات شـدند، و يـك روز     و در مسير آندوين از كايرآندروس روانه خود بر كشتي نشستند

آنجا ماندند، و روز بعد به دشته هاي سبز په له نور وارد شدند و بار ديگر برج هـاي سـفيد را در   
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وندور، آخرين يادگار وسترنس را كه از تاريكي و آتش گذشته ولوين بلند، شهر مردمان گدزير مين
و آنجا در ميان دشـت خيمـه زدنـد و در    . و پا به روزگاري جديد نهاده بود، در برابر چشم ديدند

مـدن خورشـيد از دروازه اش وارد   انتظار صبح ماندند، چه، شبِ حلول ماه مه بود، و شـاه بـا برآ  
  . شد مي
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  5 فصل
  كارگزار و شاه

  
  

هواي آفتابي و خورشيد درخشان در نظـر  . بر شهر گوندور ترديد و هراسي عظيم سايه افكنده بود
هاي شوم چشـم  بود و هر روز صبح براي گرفتن خبرمردماني كه روزگارشان چندان نويد بخش ن

و سـوخته بـود، و   فرمانرواشـان مـرده   . به چشم مي شدند، چيزي جز خدعه و نيرنگ نمي نمـود 
ان در ارگ آرميده بود، و شاه جديد پس از ورود شبانه اش به آنجا، بار ديگر جپادشاه روهان بي 

عازم نبرد با نيروهايي شده بود كه پليدتر و هولناك تر از آن بودند كه قدرت و تهور كسي بر آنهـا  
گول را ترك كـرد و جـاده ي   ي مور از وقتي كه سپاه، دره. نمي رسيد آنانو خبري از . وز شودپير

شمال را در زير سايه ي كوهستان پيش گرفت، هيچ قاصد يا خبري از آنچه در پس پرده ي شرق 
  .مي گذشت، به آنجا نرسيده بود

دو روز از عزيمت فرماندهان مي گذشت كه بانو ائووين  به زنان پرستار خود فرمود كه جامه هاي 
نيايند و بلندش كنند؛ و وقتي لباس به او پوشاندند و بازويش در بياورند و با او از در مخالفتاو را 

  . را با پارچه ي كتان از گردنش آويختند، به سراغ سرپرست شفاخانه ها رفت
  ».تابم، و بيش از اين نمي توانم كاهالنه بخوابم آقا، من سخت بي«: گفت

اند كه از شما مراقبتي  من فرمان داده ايد، و به شفا نيافته بانو، شما هنوز كامالً«: سرپرست پاسخ داد
خاستيد، يـا بهتـر اسـت     تا هفت روز ديگر از بستر خود برمي شما نمي بايست. ويژه به عمل آورم

  ».تمنا مي كنم بازگرديد. بگويم دستوري كه به من داده اند اين است
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من شفا يافته ام، يا دست كم جسمم شفا يافته است، مگر بازوي چپ ام، كه آن هـم  «: گفتدختر 
اما اگر كاري براي انجام دادن نداشته باشم، از نو بيمار مي شوم هيچ خبري از جنگ . راحت است

  ».دنيست؟ زنان چيزي براي گفتن ندارن
مورگول رفتـه انـد؛ و    يبه سوي دره  نهيچ خبري نيست، جز آن كه فرمانروايا«: سرپرست گفت
فرمانرواي . عهده دارداهل شمال است فرماندهي كل را بر ي جديد كه گويند كه فرمانده سربازان مي

 بزرگي است، و نيز طبيب؛ و اين در نظر من بسيار غريب مي نمايد كه دستي شفابخش در به كـار 
ر قصه هاي قديمي راست اكنون در گوندور چنين نيست، هر چند اگ. گرفتن شمشير نيز ماهر باشد
ولي سال هاي سال است كه كار مـا طبيبـان وصـله و پينـه كـردن      . باشند، زماني چنين بوده است

چند بـدون اينـان نيـز كارهـا      هر. جراحت هايي است كه مردان شمشيرزن آن را باعث و باني اند
نيـاز بـه جنـگ     از آسيب ها و حوادث ناگوار است كه براي تكثير آن جهان چنان پر: بسيار است

  ».نيست
اما براي راه انداختن جنگ يك طرف مخاصمه هم كـافي اسـت و نيـازي بـه     «: ائووين پاسخ داد

رند نيز ممكن اسـت بـه ضـربت    كساني كه شمشير ندا. خصومت دو سويه نيست، جناب سرپرست
، در آوردن گياهاني طبي مشغول مي شـويد آيا شما مردم گوندور به كار گرد .ان بسپارندجشمشير 

نيز هميشـه  . آورد؟ و تندرستي هميشه چيز خوبي نيست كه فرمانرواي تاريكي سپاه گرد ميحالي 
اگر به من اجازه مي دادند، اگـر  . بد نسيت كه كسي جان خود را در نبرد ببازد، حتي با عذاب اليم

  ».به من اجازه مي دادند، در اين ساعت شوم اين آخري را برمي گزيدم
بلند باال، با چشمان درخشان و چهره ي سفيد آنجا ايستاده بود و . او انداخت سرپرست نگاهي به

آهي . در اثنايي كه از پنجره ي مشرف به شرق نگاهش را به بيرون دوخته بود، مشتش را گره كرد
  .پس از مكثي دوباره رو به سرپرست كرد. كشيد و سرش را جنباند

  »در اين شهر فرمان مي راند؟كاري از دست ما ساخته نيست؟ چه كسي «: گفت
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يكي از ارتشـبدان  . دغدغه ي خاطر من اين چيزها نيست. من به درستي نمي دانم«: مرد پاسخ داد
روهان، فرماندهي آنا را به عهده دارد و به من گفته اندكه مردان گونـدور تحـت فرمـان فرمـانروا     

  ».اما فرمانروا فارامير كارگزار راستين شهر است. هوروين هستند
  »ا مي توانم پيدايش كنم؟جك«
 دانـم  ولي من نمـي . نيمه راه بهبودي استسخت مجروح شده بود، اما اكنون در . انه بانوخدر اين «

  » ـــــــــــــــ
  ».مرا نزد او نمي بري؟ آن وقت خواهي فهميد«

ه بـود و  فرمانروا فارامير تك و تنها در باغ شفاخانه ها قدم مي زد، و آقتـاب تـنش را گـرم كـرد    
دلتنـگ بـود و از روي   . احساس مي كرد كه زندگي از نو در رگ هايش به جريان در آمده اسـت 

سرپرست پيش آمد و نام او را بر زبان آورد و فارامير چرخيد . باروها به سمت شرق چشم دوخت
و بانو ائووين اهل روهان را ديد؛ و دلش از رحم به درد آمد، چـه، ديـدش كـه مجـروح اسـت و      

  . ان تيزبين اش پي به اندوه و بي قراري او بردچشم
همراه شاه سـواره بـه اينجـا آمـده     . سرورم، ايشان بانو ائووين اهل روهان است«: سرپرست گفت

امـا خرسـند نيسـت، و    . بستري است نح شده است، و اكنون تحت مراقبت ماست و سخت مجرو
  ».دايل است با كارگزار شهر سخن بگويم

ايـن كمبـود مراقبـت نيسـت كـه      . سخن او تعبير نادرست نشـود، عـالي جنـاب   از «: ن گفتائووي
هيچ خانه اي براي كساني كه در پي تندرستي هستند، مناسـب تـر از اينجـا    . اندوهگين ام مي كند

من در نبرد به دنبـال  . كار و محبوس يك جا بيافتماما من نمي توانم كاهالنه و بي. يافت نمي شود
  ».ده ام، و نبرد هنوز ادامه دارداما نمر. مرگ مي گشتم

از من چه انتظاري «: فارامير گفت. ا را تنها گذاشتسرپرست به اشاره ي فارامير كرنشي كرد و آنه
آنجا كه مـرد بـود تـرحم اش     به او نگاهي انداخت و از» .انو؟ من خود نيز زنداني طبيبانمداريد، ب

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

ميـان غـم و غصـه ي او دلـش را خواهـد      انگيخته شد و گمان برد كه زيبايي دختـر در  سخت بر
و ائووين به او نگريست و اين عطوفت آميخته به وقار را در چشـمان فـارامير ديـد و از    . شكافت

آنجا كمه در ميان مردان جنگي بار آمده بود، دانست كـه هـيچ يـك از سـواران روهـان در نبـرد       
  .هماورد او نيست

  ».يد قدرت من باشد انجام خواهم داد خواست شما چيست؟ اگر در«: مرد بار ديگر گفت
و بفرماييد كه اجـازه بدهـد،   خواست من اين است كه دستوري به سرپرست بدهيد «: ائووين گفت

نانش هنوز بويي از غرور داشت، دلش به تزلزل افتاد، و براي نخسـتين بـار   ؛ و اگر چه سخ»بروم،
توامان با وقار و مهربـان، فكـر خواهـد    گمان برد كه اين مرد بلندقامت، . در مورد خود ترديد كرد

ي برخوردار نيست كه وظيفه أراست و همچون كودكان از آن صالبت ي و لجوج أركرد كه او خود
  .اي كسالت بار را كه بر دوشش نهاده اند، به سر انجام برساند

ـ ههنـوز مسـئوليت را در شـ   يز ن. خود تحت مراقبت سرپرست اينجايممن «: فارامير پاسخ داد ه ر ب
اما حتي اگر چنين بود، به اندرز او گوش مي دادم و در موضوعي كه پيشه اوست . عهده نگرفته ام

  ».ضرورتي بزرگ پيش مي آمد از اراده ي او تخطي نمي كردم، مگر آن كه واقعاً
دلم مي خواهد همچون برادرم به سوي جنگ بتازم، . خواهد شفا بيابم اما من دلم نمي«: دختر گفت
  ».ثل تئودن شاه، چه، او مرده است و افتخار و آسايش با هم نصيب او شدهيا بهتر م

. اشتي براي رفتن به دنبال فرماندهان خيلي ديـر بـود  دحتي اگر نيروي الزم را مي «: فارامير گفت
پس بهتر است بـه  . غ همه ما بيايدااما مردن در نبرد چه بخواهيم و چه نخواهيم ممكن است به سر

ده رويارويي با آن شوي، و مادامي كه فرصت هست مطابق فرمان طبيـب رفتـار   شيوه ي خود آما
  ».شما و من، ما، بايد در ساعات انتظار تاب تحمل شكيبايي را داشته باشيم. كني

ائووين پاسخي نداد، اما در اين اثنا كه مرد به او مي نگريست، احساس كرد كه چيزي در انـدرون  
ما و يخبندان با نخستين نشانه هاي كم رنگ بهار تـن بـه تسـليم    دختر نرم شد، و تو گويي كه سر
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سـر  . اشك در چشمان ائووين حلقه زد و همچون قطره ي درخشان باران بر گونه اش چكيد. داد
سپس آهسته گويي كه بيشتر روي خطـابش بـا خـود بـود تـا بـا       . مغرورش را اندكي پايين آورد

پنجـره اتـاق مـن    مرا هفت روز در بستر نگاه دارند، و  اما طبيبان هنوز قرار است«: فارامير، گفت
  .شيزه اي جوان و غمگين بودوصدايش اكنون صداي د» .مشرف به شرق نيست

ـ   «: گفـت . ترحم شده بود، لبخند زد فارامير هر چند قلبش ماالمال از ه شـرق  پنجـره اتاقـت رو ب
اگـر در ايـن   . فرمان مي دهم در اين باب به سرپرست. توان انديشيد نيست؟ براي اين چاره اي مي

خانه و تحت مراقبت ما بماني بانو، و استراحت كني، آنگاه مي تواني هرگاه دوست داشتي در بـاغ  
زير آفتاب قدم بزني؛ و مي تواني به شرق نگاه كني، جايي كه اميدواري ما يكسره بـه آنجـا رفتـه    

اگر با . م و نيز به شرق نگاه مي كنمو مرا در اينجا خواهي يافت كه مي گردم و منتظر مي مان. است
  ».من سخن بگويي، يا گه گاه همراهم قدم بزني، دلشوره ام را تسكين مي دهي
رخسـار رنـگ پريـده    آنگاه دختر نگاهش را باال آورد و دوباره در چشمان او نگريست؛ رنگ به 

نـدگان را  چگونه دلشوره ات را تسكين مي دهم، سرورم؟ و من هـم صـحبتي ز  «: گفت. اش دويد
  ».خوش نمي دارم

  »پرده پوشي مي خواهي؟ يآيا پاسخم را ب«: گفت فارامير
  ».آري«
گـل هـاي زيبـا و     در دره هاي كوه هـاي مـا  . پس ائووين اهل روهان، بايد بگويم كه تو زيبايي«

درخشاني هست، و زناني كه باز زيباترند؛ اما تا كنون هيچ گل يا بانويي به قشنگي تو نديـده ام و  
ممكن است چند صباحي بيشتر باقي نمانده كه تاريكي بر سر دنياي ما فرود آيد، . چنين اندوهگين

م؛ اما تا خورشيد هنوز مي رو شو اميدوارم با عزم راسخ با آن روبهو وقتي تاريكي از راه مي رسد 
سايه قرار گرفتيم  ايمن هردو زير بال ه چه، شما و. درخشد ديدن شما برايم تسلي خاطري است
  ».و دستي مشترك هر دوي ما را باز گرداند

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

از من . سايه هنوز بر فراز سر من است! افسوس كه در مورد من چنين نيست، سرورم«: دختر گفت
اما دست كم بايد . دختري سالح پوشم و دستانم عاري از لطافت استمن ! اميد لطف نداشته باش

حال به مرحمت كـارگزار  . از شما متشكر باشم كه ديگر نيازي نيست در اتاق خود محبوس بمانم
اما فـارامير  . و مراتب ادب را به جاي آورد و به خانه برگشت ».شهر مي توانم در بيرون قدم بزنم

باغ قدم زد، و اكنـون نگـاهش بيشـتر روي خانـه سـرگردان بـود، تـا        زماني دراز تك و تنها در 
  .باروهاي شرق

وقتي به اتاق خود بازگشت، سرپرست شفاخانه را فراخواند و همه ي چيزهايي را كـه از زبـان او   
  .مي توانست درباره ي بانوي روهان بشنود، شنيد

ماست بيشتر مي توانيد پرس و اما ترديدي نيست سرورم از هافلينگي كه در نزد «: سرپرست گفت
  ».جو كنيد؛ چون وي در ركاب شاه بود و چنان كه مي گويند تا لحظه ي آخر در كنار بانو

و بدين ترتيب مري را به حضور فارامير فرستادند، و تا آن روز ادامه داشت، زماني دراز با هم بـه  
و انديشـيد  . پي به كنه قضايا بردگفت و گو پرداختند، و فارامير حتي بيش از آنچه مري گفته بود، 

و در آن شامگاه بي . كه اكنون كمابيش سبب اندوه و بي قراري ائووين اهل روهان را درك مي كند
  . ئووين نيامداو مري در باغ قدم مي زدند، اما  ابر فارارمير

پـا سـفيد    صبح وقتي فارامير از شفا خانه بيرون آمد، او را ديد كه روي بارو ايستاده بود؛ سـر تـا  
و او را صدا زد و دختر پايين آمد و روي چمن هـا بـا هـم    . پوشيده بود و در آفتاب مي درخشيد

و در طي . گاه سخن مي گفتند. قدم زدند و زير درختي سبز با هم نشستند و گاه سكوت مي كردند
ت در و سرپرست شفاخانه ها كه از پنجره مـي نگريسـ  . هاي بعد نيز وضع بر همين منوال بودروز

رغـم دهشـت و   دل خوشحال بود، چه، او طبيب بود و بار خـاطرش سـبك شـده بـود؛ و علـي      
آوري كه اين روزگار در دل مردمان پديد مي آورد، مسلم بود كه اين دو تـن بيمـار    اضطراب مالل

  . به روز نيرو مي گرفتند زومسئوليت او پيشرفت مي كردند و ر تحت
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ي كه بانو ائووين نخستين بار به نزد فارامير رفت، از راه رسيد؛ و بدين ترتيب پنجمين روز از زمان
هنوز هـيچ  . و آن دو اكنون بار ديگر روي باروي شهر در كنار هم ايستاده بودند و نگاه مي كردند

بادي كه وزش آن . سرد بود. هوا نيز ديگر آفتابي نبود. خبري نرسيده بود و همه ي دل افسرده بود
بود، اكنون سخت از جانب شمال مي وزيد و هر دم بر شدت آن مي افزود؛  از شب پيش آغاز شده

  .و زمين هاي دور و اطراف خاكستري و بي روح مي نمود
جامه هاي گرم و شنل هاي سنگين به تن كرده بودند، و بانو ائووين از رو يك شنل بزرگ سـرمه  

هـاي آن سـتاره هـاي نقـره اي     اي، به رنگ تند آسمان شب تابستان پوشيده بود كه يقه و حاشيه 
دور دختر پيچيده بود؛ و فكـر مـي   فارامير دستور داده بود كه اين شنل را بياورند و آن را . داشت

اين شنل را بـراي  . در اين حالت كه كنار او ايستاده است، به راستي زيبا و ملكه وار مي نمايد درك
زيـادي   نگام در گذشته بود از او چيـز به ه اهل آمروت كه نا 1مادرش دوخته بودند، فين دويالس

به ياد نداشت، مگر زيبايي او در روزگاري دور، و نخستين غم و اندوهش؛ و به نظر فارامير رسيد 
  . كه قباي او تن پوشي است برازنده ي زيبايي و اندوه ائووين

درست در  اما ائووين اكنون در زير شنل ستاره دار لرزيد و از روي زمين هاي خاكستري اين سو،
جهت وزش باد سرد، به شمال، جايي كه در آن دوردست ها آسمان بي رحم و صاف بـود، چشـم   

  .دوخت
  »به چه نگاه مي كني ائووين؟«: فارامير گفت
سياه در آن سو نيست؟ و مگر او تا به حال نبايد به آنجا رسيده باشـد؟   ي آيا دروازه«: دختر گفت

  ».به راه افتاد، مي گذردكه سواره اكنون هفت روز از زماني 
آنها برايم هم شـادماني  : من فكر بد مكن ي اما اگر اين را بگويم درباره. هفت روز«: فارامير گفت

شادماني ديدن تو؛ امـا رنـج، از آن   . آوردند هم رنج، رنجي كه تصور مواجه شدن با آن را نداشتم

                                                            
١ Finduilas 
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ائووين، من دلم نمي . يز شده استسبب كه هراس و ترديد اين روزگار اهريمني به راستي حزن انگ
  ».يزي را كه يافته ام از دست بدهمخواهد كه اكنون كار جهان به پايان برسد، يا به همين زودي چ

اما موقرانه به او نگريسـت و  » يافته اي كه از دست بدهي سرورم؟ چه چيزي را«: دختر پاسخ داد
يافته اي كـه ممكـن اسـت از دسـت      نمي دانم در اين روزگار چه چيزي«. مهربان بود شچشمان
ي  من بر لبه! چيزي نگوييم بيا اصالً! اما انديشه مكن، دوست عزيزم، بيا از آن سخن نگوييم. بدهي

پرتگاهي هولناك ايستاده ام، و مغاكي كه پيش پاي من است يكسره تاريك است، اما اين كه نوري 
  ».منتظر ضربه ي تقديرام. م برگردمچون هنوز مي توان. در پس پشت ام هست يا نه، نمي دانم

و ديگر چيزي نگفتنـد؛ و انگـار همـان جـا     » .ربه ي تقديريمآري، ما در انتظار ض«: فارامير گفت
گ باخت و خوشيد تار شد و همـه  روي بارو كه ايستاده بودند، باد از وزش ايستاد و روشنايي رن

گفت و گـو، نـه آواز   ، نه صداي ها در شهر يا زمين هاي اطراف خاموش گشت؛ نه صداي بادصدا
ش برگ، نه صداي دم زدن خودشان شنيده نمـي شـد؛ حتـي قلبشـان از تـپش      خپرنده، نه خش 

  .ايستاد و زمان از حركت بازماند
هاشان با هم تالقي كرد و در هم چفت شد، هر چنـد كـه خـود     و همچنان كه ايستاده بودند، دست

آنگاه طولي نكشيد كه انگار . دانست چيست د كه نميندو بي حركت منتظر چيزي مان. نمي دانستند
بر فراز ستيغ كوه هاي دوردست، كوه پهناور تاريك ديگري سر برافراشت و همچون خيزابـي كـه   
بخواهد جهان را در كام خود فرو برد، سر به آسمان كشيد، و گرداگرد آن آذرخـش سوسـو زد؛ و   

صـدايي  . آمدديواره هاي شهر به جنبش در ند كهسپس لرزشي زمين را درنورديد، و احساس كرد
شان به يك باره از نو تپيـدن آغـاز    آه مانند از زمين هاي دور و اطراف به آسمان بلند شد؛ و قلب

  .كرد
  .و از شنيدن صداي خودش تعجب كرد» اين مرا ياد نومه نور مي اندازد،«: فارامير گفت

  »ياد نومه نور؟«: ن گفتائووي
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ياد سرزمين وسترنس كه غرق شد، و ياد موج سياه عظيمي كـه تمـام زمـين    آري، «: فارامير گفت
اغلـب خـواب   . رسيدهاي سبز را فرو پوشيد و روي تپه ها را گرفت و تاريكي گريزناپذير از راه 

  ».آن را مي بينيم
و ناگهان خـود را  » در راه است؟ تاريكي گريزناپذير؟ پس فكر مي كني كه تاريكي«: ائووين گفت

  .نزديك كردبه او 
نمي دانم . نه، اين فقط نوعي تصوير است در ذهنم«: هي به چهره ي او انداخت و گفتفارامير نگا

فاق شومي افتاده، و ما ويد كه اتگضمير هوشيارم از روي عقل مي . چه اتفاقي در حال افتادن است
بالم يكسره سبك شده  اما دلم مي گويد، نه؛ و دست و. ي فرجام اين روزگار ايستاده ايم در آستانه

ائووين، ائووين، بانوي . و اميد و شادي به وجودم را مي يابد چنان كه عقل نمي تواند انكارش كند
و خم شد و پيشاني او » !انم كرد كه تاريكي جاودان بماندسفيد روهان، در اين ساعت باور نمي تو

  .را بوسيد
ي تند برخاست و وزيدن گرفت و موهاشان و چنين بر روي باره هاي شهر گوندور ايستادند و باد

و سايه رخت بربست، و حجاب از روي خورشيد برداشته . سياه و زرين موج زنان در هم آميخت
انه هاي ين مثل نقره درخشيدن گرفت و در تمام خوشد و روشنايي پيش جست؛ و آب هاي آندو

  .اشان مي جوشيد و باال مي آمده آوردند كه از منشايي ناشناخته در دلشهر مردان فرياد شادي بر
و خورشيد هنوز از شرق تا وسط آسمان راه زيادي در پيش داشت كه عقابي پروازكنـان بـا خبـر    

  :فرمانروايان غرب كه سخت دور از انتظار بود از راه رسيد و فرياد زد
  

  اينك بخوانيد اي شما مردم برج آنور، 
  ست، چه، سلطه ي سائورون براي هميشه به سر رسيده ا

  .و برج تاريك برافتاده است
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  بخوانيد و شادي كنيد، اي مردمان برج نگاهباني، 
 چه پاسداري شما به عبث نبوده است،

  و دروازه سياه درهم شكسته است،
  و شاه تان از دروازه پا به درون گذاشته،

  .و او پيروزمند است
  بخوانيد و شاد باشيد، اي تمام فرزندان غرب،

  نو باز خواهد گشت،چه، شاه شما، از 
  و تا زنده ايد در ميان شما

  .مسكن خواهد گزيد
  و درختي كه پژمرده بود، از نو جان خواهد گرفت،

  و آن را در جايگاه هاي بلند برخواهد نشاند،
  .و شهر قرين عافيت خواهد بود

  !همگي بخوانيد اي مردمان
  

  .و مردم به تمامي شيوه هاي مرسوم شهر شروع به خواندن كردند
روزهايي كه از پي آمد، روزهايي زرين بود، و بهار و تابستان دست به دست هم دادند و همراه هم 

ند با پيـك هـاي   و اينك خبر كساني كه رفته بود. بناي سرخوشي در دشت هاي گوندور گذاشتند
مـري را  . آندروس مي رسيد، و شـهر را بـراي ورود شـاه آمـاده مـي كردنـد      چابك سوار از كاير

ندند، و او با ارابه هايي كه بار به ازگيليات مي برد عازم شد و از آنجا بـا كشـتي بـه كـاير     فراخوا
آندروس رفت؛ اما فارامير نرفت، چه، اكنون كه شفا يافته بود بر سر مسئوليت خويش بازگشـت و  

ـ    او ايـن بـود كـه     يكارگزاري را به دست گرفت، هر چند كه اين مسئوليت مـوقتي بـود و وظيفه
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  .كار را براي كسي كه بايد جانشين او مي شد، فراهم آورد مقدمات
و . ائووين نيز اگر چه برادرش پيغام فرستاده و از او خواسته بود كه  به دشت كورمالن بيايد، نرفت

فارامير از اين امر شگفت زده ماند، اما به سبب اشتغاالت فراوان به ندرت او را مي ديد؛ و او هنوز 
نمود  سارش پريده ميمت داشت و تك و تنها در باغ قدم مي زد، و باز رنگ رخدر شفاخانه ها اقا

و سرپرسـت شـفاخانه   . رسيد كه در تمام شهر فقط اوست كه بيمار و اندوهگين اسـت  و به نظر مي
  .اين نگراني را با فارامير در ميان نهاد

؛ و فارامير دختـر را خطـاب   فارامير به ديدن او آمد و بار ديگر به اتفاق هم روي باروها ايستادند
كردن به كورمالن كه آن طـرف   ائووين، چرا اينجا درنگ مي كني و براي شادي« :قرار داد و گفت

  ».روي؟ برادرت آنجا منتظر توست كايرآندروس است، نمي
  »تو نمي داني؟« :و دختر گفت
  ».ستدو علت ممكن است داشته باشد، اما نمي دانم كدام يك درست ا« :اما مرد گفت
  »!واضح تر، سخن بگو. من بازي معما را دوست ندارم« :و دختر گفت

تـو خواسـته    روي چون فقـط بـرادرت از   ي تو چنين است، بانو، تو نمي حال كه اراده« :مرد گفت
گر پيروزي فرمانروا آراگورن، وارث النديل بودن برايت شـادي بـه همـراه     است كه بروي، و نظاره

هر دو   و يا شايد به. من نمي روم، و تو نيز مايلي كه هنوز نزد من بماني يا شايد، چون. نمي آورد
ائووين مرا دوست نداري، يـا دوسـت   . دليل، و يا شايد هنوز خودت نيز نمي داني كه به كدام دليل

  »نخواهي داشت؟
  ».ولي آرزومند ترحم مردان نيستم. من دوست دارم كه كسي دوستم بدارد« :دختر گفت
چرا كه او بلندمرتبه و . تو در آرزوي عشق فرمانروا آراگورن بودي. اين را مي دانم« :تفارامير گف

مقتدر بود و تو دوست مي داشتي پرآوازه و پرشكوه و برتر از موجـودات پسـتي باشـي كـه روي     
. و همچون فرماندهي بزرگ در چشم سربازي جوان در نظرت ستودني مي نمـود . خاك مي خزند
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ست، فرمانروايي در ميان آدميان، و اينك بزرگترين فرد، و وقتي او، فقط تفاهم و چرا كه او چنين ا
بـه  . ترحمش را نثار تو كرد، آنگاه دلت خواست كه چيزي نداشته باشي جز مرگي دليرانه در نبـرد 

  »!من نگاه كن، ائووين
ترحم را كه هديـه  « :و آنگاه ائووين زماني طوالني و بي وقفه به فارامير نگاه كرد؛ و فارامير گفت

چـرا كـه تـو    . اما من ترحم خود را تقديم ات نمـي كـنم  ! قلبي مهربان است خوار مشمار، ائووين
بانويي واالمقام و دليري و آوازه اي كه به دست آورده اي هيچ گاه فراموش نخواهد شد؛ و بانويي 

زمـاني دلـم بـراي     .زيبا هستي كه حتي گمان نمي برم كلمات زبان الفي قادر به وصف اش باشـند 
اما حتي اگر اندوهي در دل نداشتي، و هيچ ترس و كمبودي در ميان نبـود و  . اندوه تو مي سوخت

  »ائووين، تو مرا دوست نداري؟. شهبانوي سرخوش گوندور بودي، باز هم دوست ات مي داشتم
شـد و  اش سـپري  و ناگهـان زمسـتان   . سـرانجام فهميـد   آنگاه دل ائووين ديگر گشت، و يا شايد

 .خورشيد روي او تابيدن گرفت

ديگـر  ! سايه رخـت بربسـته اسـت   ! در ميناس آنور مي مانم، در برج خورشيد، و نگاه كن« :گفت
دوشيزه اي سالح پوش نخواهم بود و با سواران بزرگ هماوردي نخواهم كرد و فقط به سرودهاي 

شد مي كنند و بي بار و شفابخش خواهم شد و عاشق چيزهايي كه ر. خوش نخواهم بود كشتار دل
  ».ديگر دلم نمي خواهد كه شهبانو باشم«:دوباره نگاهي به فارامير انداخت و گفت» .بر نيستند

با همه اين هـا بـا   . خيلي خوب شد، چون من شاه نيستم« :آنگاه فارامير شادمانه خنده زد و گفت
و اين باشد، آنگاه ا ي گر ارادهو ا. بانوي سفيد روهان ازدواج خواهم كرد، البته در صورت تمايل او

گذريم و در روزگار سعادتمند در ايتيلين ساكن مي شويم و آنجا باغي درست مـي   از رودخانه مي
  ».اگر بانوي سفيد بيايد، آنجا همه چيز با شادي مي رويد. كنيم

را بـه  آنگاه آيا من بايد مردمان خود را ترك بگويم، مرد گوندوري؟ و تو بايـد ايـن   « :دختر گفت
اين فرمانروايي است كه رام دوشيزه اي وحشي و سالح پوش از «: جان بخري كه مردم ات بگويند
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  »زني از نژاد نومه نور يافت نمي شد كه او را برگزيند؟! اهالي شمال شد
و ائووين را در ميان بازوان خود گرفت و بي اعتنا بـه ايـن   . باشد به جان مي خرم«: فارامير گفت
و در برابر چشمان بسيار قرار داشتند، در زيـر آسـمان روشـن از نـور آفتـاب او را       كه روي بارو

و به راستي كه خيلي ها آن دو را ديدند، و نوري را كه گرداگردشان مي تافت، و دست در . بوسيد
  .دست هم از باروها پايين آمدند و وارد شفاخانه ها شدند

اينك بانو ائووينِ اهل روهـان، و او شـفا يافتـه    « :و فارامير خطاب به سرپرست شفاخانه ها گفت
  »!است
پس من او را از مراقبت خود ترخيص مي كنم و وداعش مي گويم، و بادا كـه  «: رست گفتو سرپ

مسئوليت او را به كارگزار شهر مي سـپارم تـا هنگـامي كـه     . ديگر هيچ گاه مجروح و بيمار نباشد
  ».برادرش باز گردد
چه، اين خانه . تي اكنون هم كه مأذون به ترك اينجا هستم، باز مي مانمولي ح« :ولي ائووين گفت

  .و تا آمدن شاه ائومر آنجا ماند» .برايم از هر مسكن ديگري سعادت بارتر بوده است
اكنون همه تداركات در شهر محيا بود؛ و جمعيت انبوهي در آنجا گرد آمده بود، زيرا خبرها به همه 

ون گرفته تا پينات گلين و حتي سواحل دوردست دريا رسيده بـود؛ و  ريم -جاي گوندور، از مين
و شهر دوباره مملـو از  . كساني كه مي توانستند به شهر بيايند، براي آمدن شتاب كرده بودند ي همه

زنان و كودكان زيبايي شده بود كه به خانه هاي گل آگين خود بازگشته بودند؛ و از دول آمـروت  
ند كه مهارت شان در نواختن چنگ در تمام آن سـرزمين زبـان زد بـود؛ و    چنگ نوازاني آمده بود

نوازندگان ديگري هم بودند كه ويوال و فلـوت و شـاخ هـاي سـيم انـدورد مـي نواختنـد و نيـز         
  .خوانندگان خوش آواز دره هاي له به نين

يد، و شهر سرانجام شامگاهي از راه رسيد كه از فراز باره شهر، خيمه هاي روي دشت را مي شد د
و وقتي آفتاب در صـبح بـي ابـر    . در طول شب يكسره چراغان بود و مردم در انتظار سپيده بودند
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برفراز كوه هاي شرق باال آمد، كوه هايي كه ديگر اثري از سايه روي آنها به چشـم نمـي خـورد،    
درآمـد؛ و روي   آنگاه همه ناقوس ها به صدا درآمد و بيرق ها افراشته شد و در برابر باد به اهتزاز

برج سفيد ارگ، درفش نقره فام و درخشان كارگزاران كه به رنگ برف در آفتاب مـي مانسـت و   
  .هيچ نشانه يا عالمتي بر روي آن به چشم نمي خورد، براي آخرين بار در گوندور افراشته شد

ـ  ه صـف بـه   اكنون فرماندهان غرب سپاهيان خود را به شهر هدايت كردند، و مردم آنان را ديدند ك
و بدين . صف، درخشنده و تابناك و موج زنان به سان نقره در آفتابِ هنگامِ طلوع پيش مي آمدند

و هنـوز دروازه  . سان به مقابل دروازه رسيدند و با فاصله دويست گز از باروي شهر متوقف شدند
مردانِ مسلح، اي بر روي بارو كار نگذاشته بودند، اما حصاري مقابل ورودي شهر ساخته بودند، و 

در مقابل حصار، . ملبس به جامه هاي نقره اي و سياه، با شمشيرهاي بلند آخته آنجا ايستاده بودند
فارامير كارگزار و هورين كليددار و ديگر فرماندهان گوندور، و نيز بانو ائووين از روهان به همراه 

دو سوي دروازه خيل عظيمي از و در . الف هلمِ ارتشبد، و شهسواران سرزمين روهان، منتظر بودند
  .مردم زيبا با جامه هاي رنگارنگ و حلقه هاي گل ايستاده بودند

پس اكنون فضاي گسترده مقابل باروهاي ميناس تي ريت از هـر سـو در محاصـره شهسـواران و     
همين كه از ميان . سربازان گوندور و روهان و مردم شهر و نواحي مختلف آن سرزمين قرار داشت

ونه داين خاكستري و نقره اي پوش قدم پيش گذاشتند، سكوتي برقـرار شـد؛ و پيشـاپيش    سپاه، د
جوشني سياه به تن كرده بود كه بنـدي از نقـره   . آنان فرمانروا آراگورن پاي پياده آهسته پيش آمد

داشت  و شنل بلندي به رنگ سفيد پاكيزه بر دوش انداخته بود كه سنجاق سينه اي از ياقوت سبز 
آن متصل بود و از دور مي درخشيد؛ اما سر برهنه بود، و فقط ستاره اي متصل به پيشاني  ي به يقه

ائومر اهل روهان، امير ايمراهيل و گنـدالف  . بندي باريك از جنس نقره بر جبين اش ديده مي شد
يكپارچه سفيد پوش، و چهار فرد كوچك اندام كه بسياري از مردمان از ديدن شان شگفت زده مي 

  .دند، همراه او بودندمان
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اين ها را يورت به يكي از زنان خويشاوندش » .اين ها كه مي بيني پسربچه نيستند! خالهنه دختر«
آنهـا پريانـات انـد كـه از سـرزمين دوردسـت       . از ايملوت ملوي گفت كه در كنارش ايستاده بود

از اينجا خبر دارم كـه  . ندهافلينگ ها آمده اند و اين طور كه مي گويند از اميران مشهور آنجا هست
خاله يكي از دختر! به. اند ولي خيلي شجاع اندكوچك . توي شفاخانه ها پرستار يكي از آنها بودم

آنها با آجودان اش رفت به سرزمين سياه و تك و تنها با فرمانرواي تاريكي جنگيـد، و آتـش بـه    
بايد . كه توي شهر تعريف مي كنندقلعه اش زد، اصالً مي تواني باور كني؟ الاقل اين قصه اي است 

اين . شنيده ام كه دوست هاي صميمي هستند. هماني باشد كه كنار گوهر الفي خودمان راه مي رود
زبانش نرم نيست، يادت باشد، ولي همين طور كه مي گوينـد  : فرمانروا گوهر الفي هم محشر است

شاه، دست هاي شـفابخش   دست هاي« :من گفتم. قلبش از طالست؛ و دست هاي شفابخش دارد
حرف تو يورت، آدم ها اين «: و ميتراندير، گفت كه. و اين طور شد كه همه چيز معلوم شد» .است

  » ...مدت ها يادشان مي ماند، و
اما نگذاشتند كه يورت همين طور براي خويشاوندش كه از روستا آمده بود پرچانگي كند، چرا كه 

سـپس از سـوي دروازه فقـط    . وت مطلق حكمفرما شـد تك شيپوري شروع به نواختن كرد و سك
فارامير به همراه هورين كليددار پا پيش نهادند، و از پي آن دو چهار مرد با كاله خودهاي بلنـد و  

را كه نقره كـوب بـود، پـيش    ترون  به لهجوشني كه مختص ارگ بود، صندوقي از چوب سياه رنگ 
  .آوردند

آخـرين  «: آمده بودند، به آراگورن رسـيد و زانـو زد و گفـت   فارامير در ميان كساني كه آنجا گرد 
و عصايي سـفيد را  » .كارگزار گوندور تمنا دارد كه اجازه فرماييد ديوان خانه خود را تسليم نمايد

اين ديوان «: اما آراگورن عصا را گرفت و آن را باز پس داد و گفت: كه نقره كوب بود، پيش آورد
. من بر سر كار است از آن تو و وارثان تو خواهد بـود  ي و تا سلسلهخانه كارش به پايان نرسيده 

  »!اينك كارهاي ديواني ات را سر گير
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اي مردان گوندور، اكنـون سـخن كـارگزار ايـن     «: آنگاه فارامير برخاست و با صدايي واضح گفت
نـك  اي. سرانجام كسي آمده است كه خـود را وارث سـلطنت مـي دانـد    ! بنگريد! قلمرو را بشنويد

آراگورن پسر آراتورن، سركرده دونه داين آرنور، فرمانده سپاه غرب، صـاحب سـتاره شـمال، بـه     
كارگيرنده شمشيري كه از نو ساخته اند، فاتح نبرد، كسي كه دستانش شفابخش است، گوهر الفـي،  

د و بـه  ي خواهيد كه شاه شوآيا م. اله سار از تبار واالنديل، پسر ايزيلدور، پسر النديل نومه نوري
  »آيد و اينجا سكني بگزيند؟شهر در

  »!آري«: تمام سپاه و تمام مردم يك صدا فرياد زدند
خالـه؛  تي است كه مـا در شـهر داريـم، دختر   اين از آن تشريفا«: و يورت به خويشاوند خود گفت

 و دوبـاره مجبـور شـد   »  ...ارد شهر شده بود؛ و به من گفت كهوگرنه همان طور كه گفتم او قبالً و
  .خاموش شود، چون فارامير دوباره سخن از سر گرفت

اي مردان گوندور، اربابان حكمت گفته اند كه از ديرباز رسم چنين بوده است كه شاهان تـاج را  «
پيش از مردن پدر، از دست او بستانند؛ و يا اگر اين مقدور نباشد، شاه جديد بايد يكـه و تنهـا بـه    

اما از آنجا كه اكنون كارها را . برود و آن را از دست او بستاند مقبره پدر، جايي كه او آرميده است
بايد به گونه اي ديگر ترتيب داد، من با استفاده از اختيارات كارگزاري خود تاج آخـرين پادشـاه   

  ».آمده بود، از رات دنين به اينجا آورده امبه هنگام اجداد باستاني ما به سرآرنور را كه روزگارش 
. ن پا پيش گذاشتند و فارامير در صندوق را گشود و تـاجي باسـتاني را بيـرون آورد   آنگاه نگهبانا

شكل آن شبيه كاله خود نگهبانان ارگ بود، جز آنكه باشكوه تر بود و يكپارچه سفيد و بال هـايي  
را كه در دو سو به سان بال مرغان دريايي داشت و اين نشاني پادشاهاني بود كه از آن سوي دريا 

دند، از مرواريد و نقره پرداخته بودند؛ و هفت گوهر الماس را بر جبين آن نشانده بودنـد و  آمده بو
  .آتش باال مي رفت ي تك گوهري بر تارك آن ديده مي شد كه روشنايي آن به سان شعله

  :آنگاه تاج را برداشت و آن را باال برد و گفت
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  !متا -ينيار تن آمبارسينومه مارووان آر هيلد. ات آره لو اندوره نا اوتولين
از درياي بـزرگ بـه سـرزمين    «: و اين سخنان النديل بود هنگامي كه سوار بر يال باد از دريا آمد

  ».در اينجا اقامت خواهم گزيد، و نيز وارثان من تا بازپسين روز جهان. ميانه آمدم
آن را به فارامير باز بسيار، آراگورن تاج را بر سر ننهاد، بلكه  ي سپس در برابر چشمان حيرت زده

بـه  . كوشش و تهور خيلي از كسان در رساندن من به ميراثم مـؤثر بـوده اسـت   «: پس داد و گفت
اين مي خواهم كه حامل حلقه تاج را برايم بياورد، و بگذاريد ميتراندير اگر مايل باشد آن  ي نشانه

ه بـه انجـام رسـيده، و ايـن     آن چيزهايي است ك ي را بر سرم بگذارد؛ چرا كه او باعث و باني همه
  ».پيروزي، پيروزي اوست

آنگاه فرودو پيش آمد و تاج را از فارامير گرفت و نزد گندالف برد؛ و آراگورن زانو زد و گنـدالف  
  :تاج سفيد را بر سر او نهاد و گفت

  »!اكنون روزگار حكومت شاه رسيده است و تا تخت واالر پابرجاست اين حكومت متبرك باد«
ي آراگورن از جا برخاست تمام كساني كه نگاهش مي كردند، در سكوت خيره ماندند، چه، اما وقت

فـراز  مت، همچون پادشاهان قـديم دريـا بر  بلند قا. انگار براي نخستين بار بود كه او را مي ديدند
سالخورده و فرتوت مي نمود، و با ايـن حـال در عنفـوان    . كساني كه نزديك او بودند، ايستاده بود

جواني بود؛ و حكمت بر جبين اش نشسته و قدرت شفا در دستانش گرد آمده بود، و نـوري از او  
  :و آنگاه فارامير بانگ زد. مي تافت

  »!اينك شاه«
شيپورها شروع به نواختن كردند، و شاه اله سار پيش رفت و به راه بند رسيد  ي و در آن لحظه همه

فلـوت، و صـداي    ي چنگ و ويوال و نغمه ي در ميان نغمهو هورين كليد دار آن را كنار زد؛ و شاه 
دلنشين ترانه ها، از خيابانهاي گل آذين گذشت و به ارگ رسـيد و وارد شـد؛ و بيـرق درخـت و     

آمد و دوران سلطنت شاه اله سار آغاز گشت، دوراني كه ر روي بلندترين برج به اهتزاز درستاره ب
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  .از آن در ترانه هاي بسيار سخن گفته اند
شكوه آن؛ و شـهر را پـر از    ي در روزگار او شهر زيباتر از پيش شد، حتي زيباتر از نخستين دوره

درخت و فواره كردند، و دروازه هايش را از ميتريل و فوالد ساختند، و خيابان هايش را با مرمـر  
نجـا  سفيد فرش كردند، و مردمان كوهستان سخت در آنجا كوشيدند و مردمان بيشه از آمدن بـه آ 

شادمان شدند؛ و همه چيز مرمت و به نحو احسن ساخته شد و خانه ها از مردان و زنان و خنـده  
كودكان انباشت، و هيچ پنجره اي تاريك و هيچ حياطي خالي نبود؛ و پس از پايـان دوران سـوم   

  .جهان و ورود به عصر جديد، خاطره و شكوه سال هاي رفته را در يادها زنده نگه داشت
روزهاي پس از تاجگزاري، شاه در تاالر پادشاهان بـر تخـت اش نشسـت و بـه صـدور      در طي 

نـوب و از مرزهـاي   و سفيران از سرزمين هاي گوناگون و مردم از شـرق و ج . احكام مشغول شد
شاه اهالي شـرق را كـه تسـليم شـده بودنـد،      . لند در غرب به حضورش رسيدند سياه بيشه و دون

ه ساخت، و با مردم هاراد صلح كرد؛ و بردگان موردور را از بنـد رهـا   بخشود و آنان را آزاد روان
و بسياري از سـپاهان را بـه   . ساخت و سرزمين هاي گرد درياچه نورنن را به خود ايشان بخشيد

حضور او آوردند و شاه تهور ايشان را ستود و آنـان را نواخـت؛ و سـرانجام فرمانـده نگهبانـان،      
  .اه در مورد او داوري كندبرگوند را نزد او برد تا ش

خون ريخته است، يعني جايي كـه ايـن كـار ممنـوع      1شمشير تو در حرم«: و شاه به برگوند گفت
از ديرباز . همچنين تو بي اجازت فرمانروا يا فرمانده، محل نگهباني خويش را ترك گفته اي. است

  ».يت تو را صادر كنماز اين رو اكنون بايد حكم محكوم. سزاي چنين كارهايي مرگ بوده است
به سبب دالوري در نبرد و باالتر از همه به اين دليل كـه آنچـه كـرده اي از روي دوسـت داري     «

با اين همه بايد نگهباني ارگ را رها كني . فرمانروا فارامير بوده است از سر تقصيرات تو مي گذرم
  ».و شهر ميناس تي ريت را ترك گويي

                                                            
١ . Hallows  
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  :اما شاه ادامه داد. يد و سخت اندوهگين شد و سر خم كردآنگاه رنگ از رخسار برگوند پر
چنين خواهد شد، چرا كه تو به خدمت در گردان سفيد، گـردان محـافظ فـارامير، اميـر ايتيلـين      «

اين گردان خواهي بود و با افتخار و آرامش در امين آرنـن مسـكن    ي گمارده مي شوي و فرمانده
ه هست و نيست زنـدگي ات را بـراي نجـات او از    خواهي گزيد و در خدمت كسي خواهي بود ك

  ».مرگ به مخاطره انداختي
و برگوند آنگاه به رحمت و عدالت شاه پي برد و شاد گشت و زانـو زد و دسـتان او را بوسـيد و    

مـارت او باشـد و دسـتور    ايتيلين را به فارامير بخشيد تـا ا و آراگورن . مسرور و راضي روانه شد
  .مين آرنن كه در ديدرس شهر بود، مسكن كندفرمود كه در تپه هاي ا

ه ممكـن اسـت وقتـي كـه     ميناس ايتيل، در دره مورگول بايد به كلي ويران شود، و اگر چ«: گفت
  ».اهر شود، سال هاي طوالني بسيار هيچ انساني آنجا ساكن نخواهد شدزمانش رسيد، ظ

دو يكديگر را در آغوش كشيدند، و آخر از همه آراگورن به استقبال ائومر اهل روهان رفت، و آن 
ميان ما سخني از گرفتن و دادن نمي تواند باشد، و نيز از پاداش، چـرا كـه مـا    «: و آراگورن گفت

در ساعتي سعد ائورل سواره از شمال رسيد، و هرگز هيچ پيمان اتحادي در ميـان مـردم   . برادريم
ديگـري را نوميـد نكـرده اسـت و     مبارك تر از اين پيمان اتحاد نبوده است، چندان كه هيچ يـك  

اكنون چنان كه مي داني تئودن پر آوازه را در مقبره اي در حرم نهاده ايم و اگر مايـل  . نخواهد كرد
يا اگر مايل باشي او را به روهـان خـواهيم   . باشي همانجا تا ابد كنار شاهان گوندور خواهد آرميد
  ».ارمدبرد، و بازش خواهيم گرداند تا در كنار مردم خود بي

از آن روزي كه در مقابل من از ميان علف هاي سبز تپه هـا برخاسـتي تـو را    «: و ائومر پاسخ داد
اما اكنون بايد اينجا را ترك گـويم  . دوست داشته ام، و اين دوست داشتن رو به زوال نخواهد رفت

امـا از بابـت   . ادو به قلمرو خود بازگردم، جايي كه بايد بسياري چيزها را التيام بخشيد و سامان د
شهيد جنگ، وقتي همه چيز محيا شد، دوباره براي بردن او باز خـواهم گشـت؛ امـا بگـذار چنـد      
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  ».صباحي اينجا بيارمد
اكنون بايد به سرزمين خود بـازگردم و بـرادرم را در كوشـش هـايش     «: و ائووين به فارامير گفت

وست داشتم، در آسايش آرميـد، بـاز   ياري كنم؛ اما وقتي كسي كه زماني دراز او را همچون پدر د
  ».خواهم گشت

بدين ترتيب روزهاي شادي سپري شد؛ و سواران روهان آماده عزيمت شدند و از جاده شمال بـه  
و مردم در طول آن جاده از دروازه شهر تا ديوارهاي په له نور براي حرمـت نهـادن و   . راه افتادند

ردست ها ساكن بودند شادي كنان به خانه هـاي  و كساني كه در دو. ستودن آنان صف بسته بودند
خود بازگشتند؛ اما در شهر دست هاي مشتاق بسياري براي بازسـازي و نوسـازي و زدودن آثـار    

  .جنگ و ياد و خاطره تاريكي مشغول كار شدند
هابيت ها همراه لگوالس و گيملي باز در ميناس تي ريت ماندند؛ زيرا آراگورن مايل نبود كه ياران 

اين چيزها سرانجام بايد پايان گيرد، امـا دوسـت دارم كمـي بيشـتر منتظـر      «: گفت. كنده شوندپرا
آن روزي را كـه  . چه پايان كارهايي كه در انجامش سهيم بوديد، هنوز فـرا نرسـيده اسـت   : بمانيد

يكسره در طول دوران بزرگ سالي انتظارش را مي كشيدم، اينك نزديك شـده اسـت، و دوسـت    
  .اما بيش از اين از آن سخن نگفت» .وز دوستانم در كنارم باشنددارم كه آن ر

در طي اين ايام ياران حلقه همگي با هم به همراه گندالف در خانه اي زيبا اقامت كرده بودند و بـه  
مي داني ايـن روزي  «: و فرودو از گندالف پرسيد. هر جا كه دوست داشتند رفت و آمد مي كردند

ي زند، چه روزي است؟ چون اينجا بـه مـا خـوش مـي گـذرد، و مـن       كه آراگورن از آن حرف م
  ».دوست ندارم بروم، اما ايام همين طور مي گذرد، و بيل بو منتظر ماست؛ و شاير وطن من است

اگر بيل بو را مي گويي؛ خودش انتظار اين روز را مي كشد و مـي دانـد كـه چـه     «: گندالف گفت
روزها را مي گويي، اآلن تـازه مـاه مـه اسـت و هنـوز      اگر گذشتن . چيزي باعث ماندن شما شده

تابستان نشده؛ و درست است كه همه چيز ظاهراً تغيير كرده، چنان كه انگار دوره اي از دوره هاي 
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  ».دنيا سپري شده باشد، ولي براي درخت ها و علف ها هنوز يك سال هم نشده كه راه افتاده اي
ندالف نسبت به قبل كمتر تودار است؛ آن وقت ها خيـال  پي پين مگر تو نگفتي كه گ«: فرودو گفت

  ».حاال دارد دوران نقاهتش را مي گذراند. مي كنم از زحمت هايي كه مي كشيد، خسته بود
خيلي از مردم دوست دارند از قبل بدانند كه چه چيزي قـرار اسـت سـر سـفره     «: و گندالف گفت

اند دلشـان مـي خواهـد رازشـان را نگـه       باشد؛ اما كساني كه براي تدارك ضيافت زحمت كشيده
در ضـمن خـود   . دارند؛ چون تعجب باعث مي شود تحسين با صداي بلندتر بر زبان جاري شـود 

  ».آراگورن هم منتظر يك عالمت است
امـا  . باالخره روزي رسيد كه گندالف غيبش زد، و دوستان مانده بودند كه جريان از چه قرار است

ز شهر بيرون آورد و او را به دامنه جنوبي كوه ميندولوين بـرد؛ و آنـان   گندالف آراگورن را شبانه ا
آنجا جاده اي را يافتند كه در اعصار گذشته ساخته شده بود و اندك كساني جرأت مي كردند كـه  
پا در آن راه بگذارند؛ چه، اين جاده از كوه باال مي رفت و به حرمي مرتفع ختم مي شد كـه فقـط   

و آن دو از راه هاي پرشيب باال كشيدند تا به دشتي مرتفع در . ه آن را داشتندشاهان اجازه ورود ب
پرتگاهي قرار داشـت كـه در پشـت     ي زير قله هاي برف پوش رسيدند، و اين دشت باالي ديواره

و آن دو آنجا ايستادند و زمين ها را از نظر گذراندند، چـه، اكنـون   . شهر سر به آسمان كشيده بود
و آراگورن و گندالف آن دورها برج هاي شهر را به سان قلـم هـاي سـفيد در آن    صبح شده بود؛ 

پايين مي ديدند كه پرتو خورشيد بر آنها افتاده بود و تمام دره آندوين همچون بـاغ مـي نمـود، و    
نگـاه شـان از يـك سـو بـه امـين مويـل        . كوهستان سايه حجابي از مه زرين بر رخ كشيده بـود 

ق رائوروس همچون درخشش سـتاره اي دوردسـت بـود؛ و در سـوي     خاكستري مي كشيد، و بر
 ي ديگر، رودخانه را مثل نواري باز شده تا پالرگير مـي ديدنـد و در پـس آن نـوري در حاشـيه     

  .آسمان ديده مي شد كه خبر از دريا مي داد
 .اين قلمرو توست، و قلب قلمرو بزرگتري كه در آينـده از آن تـو خواهـد بـود    «: و گندالف گفت
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توست كه آغـاز آن را   ي دوران سوم جهان به پايان رسيده و دوران جديد آغاز شده؛ و اين وظيفه
زيرا اگرچه بسياري چيزها نجـات يافتـه،   . سامان بدهي و هر آنچه را بايد حفظ كرد، صيانت كني

تمام سرزمين هايي كه . دوران بسياري چيزها نيز به سر آمده؛ و قدرت سه حلقه نيز پايان پذيرفته
 ي چـه، زمـان سـلطه   . بود مي بيني، و تمام سرزمين هاي دور و اطراف آن منزلگاه آدميان خواهد

  ».آدميان فرا رسيده است و نژاد پيشين يا رو به زوال مي گذارد يا مي كوچد
من اين را نيك مي دانم دوست عزيز؛ اما هنوز مي خواهم از مشاورت تـو سـود   «: آراگورن گفت

  ».ببرم
مـن دشـمن   . دوران سوم، دوران من بود. اكنون اين مشاوره به درازا نخواهد كشيد«: گندالف گفت

به زودي بايد بروم و مسئوليت بايد بـر دوش  . من به انجام رسيده است ي سائورون بودم؛ و وظيفه
  ».تو، و نژاد تو قرار گيرد

زيرا من آدمي فاني هستم، و اگر چه از نژاد آدميان ناآميخته . ولي من خواهم مرد«: آراگورن گفت
ديگر آدم ها خواهد بـود، امـا ايـن نيـز زمـان      غرب ام و طول زندگي ام بسيار درازتر از زندگي 

كوتاهي است؛ وقتي آنها كه اكنون در بطن مادران اند به دنيا آمدند و پير شدند، من نيز پير خواهم 
و آنگاه اگر آرزوي من برآورده نشود چه كسي بر گوندور و كساني كـه عاشـق وار بـه ايـن     . شد

. ط چشمه هنوز خشك و بي بـار و بـر مانـده   سرزمين چشم دارند حكم خواهد راند؟ درخت حيا
  »چه هنگام شاهد نشانه اي خواهم بود كه وضع تغيير خواهد كرد؟

  »!روي خود را از جهان سبز بگردان و به جايي بنگر كه لم يزرع و سرد مي نمايد«: گندالف گفت
ده از آنگاه آراگورن برگشت و نشيبي سنگي در پشت سرش قرار داشت كه از دامنـه هـاي پوشـي   

برف به پايين سرازير مي گشت؛ و وقتي نگاه كرد در زمين باير گياهي تك و تنهـا را ديـد كـه از    
بـرف نهـال درختـي     ي و به سوي آن باال رفت و ديد كه درست در حاشيه. خاك سر برآورده بود

. بوداز هم اكنون برگ هاي بلند و شكيل داده . رسته است كه بلندي آن به جهد به سه پا مي رسيد
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برگ هايي كه روي آن تيره و زيرش نقره اي بود و روي تاج باريكش يك خوشه كوچك شكوفه 
  .به چشم مي خورد كه گلبرگ هاي سفيد آن همچون برفي كه آفتاب بر آن بيافتد، مي درخشيد

 اما! اين، نهال قديم ترين درختان است! بنگر! يافتم اش! اوتووينيس! يه«: آنگاه آراگورن فرياد زد
  ».چگونه از اينجا سر درآورده؟ چون هنوز هفت ساله هم نيست

زيبا؛ و آن نيز  1في الواقع نهالي است از گونه نيملوت«: گندالف پيش آمد و به آن نگاه كرد و گفت
است كه نام هاي بسيار دارد و قديم تـرين   3به عمل آمده كه خود ثمره تلپريون 2از بذر گاالتيليون

مي تواند بگويد كه چگونه در ساعت موعود از اينجـا سـردرآورده؟ امـا    چه كسي . درختان است
اينجا حرمي باستاني است، و احتماالً پيش از زوال شاهان يا خشك شدن درخـت داخـل حيـاط    

گويند بذر اين درخت به ندرت رسيده مي شـود، و بـا ايـن حـال      يچه، م. بذر را اينجا نشانده اند
سال نهفته در خواب بماند و هيچ كـس نمـي توانـد زمـان      حيات درون آن ممكن است سال هاي

اگر بذري رسيده شود، بايد آن را كاشت تا مبادا . اين را به ياد بسپار. بيداري اش را پيشگويي كند
بذر اين درخت در اين كوه پنهان مي زيسـت درسـت   . كه گونه اين درخت در جهان منقرض شود

اما نژاد نيملوت بسيار كهـن تـر از   . نه هاي غرب پنهان بودهمان طور كه نژاد النديل در ميان ويرا
  ».نژاد شماست، شاه اله سار

گـويي كـه ريشـه آن در خـاك     ! آنگاه آراگورن دستش را با ماليمت روي نهال گذاشت، و بنگـر 
سپس درخـت  . سست بود و بي آن كه آسيبي ببيند جدا شد؛ و آراگورن آن را با خود به ارگ برد

از ريشه بيرون آوردنـد؛ و بـي آن كـه چـوبش را بسـوزند، گذاشـتند تـا در         خشك را با حرمت
و آراگورن درخت جديد را در حياط چشـمه نشـاند، و درخـت در    . خاموشي رات دينن بياسايد

  .كمال مسرت به سرعت رشد كرد؛ و وقتي ماه ژوئن از راه رسيد پر از شكوفه شد
و بـر سـر   » .روز موعود چندان دور نيست! يماينك عالمتي كه آن را مي خواست«: آراگورن گفت

                                                            
١ - Nimloth  
٢ - Galathilion  
٣ - Telperion  
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  .باروها نگهبان گماشت
  

روز پيش از اول تابستان بود كه قاصدان از آمون دين به شهر وارد شدند و خبر دادند كه گروهـي  
از مردم زيباروي از شمال سواره به اين سو مي آيند، و اكنون به ديوارهاي په له نور نزديك شـده  

  »!شهر را يكسره آماده كنيد! سرانجام آمدند«: و شاه گفت. اند
درست در شب اول تابستان كه آسمان به سان الجورد آبي رنگ و سـتاره هـاي دميـده از شـرق     

شـمال بـه    ي سفيد، و آسمان غرب هنوز زرين، و هوا خنك و عطـرآگين بـود، سـواران از جـاده    
راندند،  اي اسب مي ان با بيرقي نقرهالروهير و االد پيشاپيش همه. ميناس تي ريت رسيدند ي دروازه

و از پس آن دو، گلورفيندل و ارستور و تمام خانگيان اهل ريوندل، و از پس آنان بانو گاالدريل و 
كلبورن، فرمانرواي لوتلورين، سوار بر توسن هاي سفيد، و همراه اين دو گروهي بـزرگ از مـردم   

ن؛ و رنگ و گوهرهاي سـفيد در موهاشـا  زيباروي سرزمين لورين، ملبس به شنل هاي خاكستري 
آمد، مقتدر در ميان آدميان و الف ها، و چوگان سلطنت آنوميناس بر  آخر از همه ارباب الروند مي

  .دست، و در كنارش سوار بر اسبي خاكستري آرون دختر او، ستاره شامگاه مردمش
خت شگفت زده ماند، و بـه  آيد، س خشنده و تابناك در اين شامگاه ميو وقتي فرودو ديد كه او در

از حاال به بعد ديگـر فقـط روز نيسـت كـه     ! باالخره فهميدم كه چرا منتظر مانديم«: گندالف گفت
  نـابود مـي   دوست داشتني است، بلكه شب هم زيبا و خوشايند است، و هراس آن يكسره نيست و

  »!شود
روند چوگان سلطنت را تسـليم  آنگاه شاه ميهمانانش را خوشامد گفت، و آنان به نشاط آمدند؛ و ال

آراگورن كرد و دست دخترش را در دست شاه گذاشت و آنان همراه هم به شهر فوقاني رفتنـد، و  
و آراگورن، شاه اله سار، آرون آندوميل را در شهر پادشاهان، در روز . ستاره ها در آسمان شكفتند

  .آنان به آخر رسيداول تابستان به زني گرفت و حكايت انتظار و مشقت هاي طوالني 
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  6فصل
  هاي بسيار جدايي

  
  

و . هاي خـود افتادنـد   ، ياران سرانجام به فكر بازگشت به سرزمينوقتي روز شادماني پايان گرفت
فرودو نزد شاه رفت كه با شهبانو آرون كنار فواره نشسته بود و شهبانو مشغول خوانـدن آوازي از  

فرودو را خوشامد گفتند و براي . داد كرد و شكوفه مي ميوالينور بود و در همان حال درخت رشد 
  :و آراگورن گفت ؛استقبال از او از جا برخاستند

بسيار خوب، دوست . خود برگردي ي دوست داري كه به خانه: گويي فرودواي چه ب دانم آمده مي«
ي سرزمين كند؛ اما هميشه و در همه جا و اجداديش بهتر رشد مي ءباآعزيزم، درخت در سرزمين 

هـاي بـزرگ كمتـر     تـو را در افسـانه   و اگـر چـه مـردمِ   . ات را گرامي خواهند داشـت  غرب مقدم
  ».وسيعي است كه ديگر شهرتي ندارندشان بيشتر از قلمروهاي  شناختند، اكنون شهرت مي

چـون اگـر   . درست است كه دوست دارم برگردم شاير، اما اول بايد به ريوندل بروم«: فرودو گفت
 بو را ببينم؛ و خيلـي غمگـين شـدم    يا از ته دل در آرزوي يك چيز باشم، اين است كه بيلدن توي

  ».شان نبود بو بين ند آمدند و بيلالرو ي وقتي ديدم اين همه از اهالي خانه
كجاي اين موضوع برايت تعجب آور بود، حامل حلقه؟ چون تو نيك بـه قـدرت آن   «: آرون گفت

در حـال   ،كه با قدرت آن شيء انجام شده بـود  ياي؛ و هر چيز بردهشيء كه اكنون نابود شده، پي 
اكنون . تر از تو آن شيء را در مالكيت خود داشت اما خويشاوندت بسيار طوالني. نابود شدن است

سن و سال او در مقايسه با نژاد خود او، بسيار زياد است؛ و او منتظر توست، و ديگر به هيچ سفر 
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  »...دور و درازي نخواهد رفت، جز يكي
  ».هر چه زودتر برگردم اجازه دهيد كنم پس تمنا مي«: فرودو گفت

مقدار زيادي از راه را تا سرزمين روهـان  . در عرض هفت روز عازم خواهيم شد«: آراگورن گفت
 ي از خواهـد گشـت تـا تئـودن را بـه خانـه      تا سه روز بعد ائومر به اينجا ب. همراه تو خواهيم آمد

اما پيش از اين . اهيم راندش در روهان باز گرداند، و ما نيز به پاس شهيد جنگ همراه او خوا ابدي
آمـد بـه گونـدور    كنم، و تو براي هميشه در رفت و  تو ابرام مي دكه بروي حكم فارامير را در مور

آن را  اي، حتمـاً  و اگر هدايايي وجود داشت اليق آنچه انجام داده. تا دوستان ي آزادي؛ و نيز همه
اين سرزمين  اميرانِ د و با آذين و افتخارِكردم؛ اما هر چه آرزو كني با خود خواهي بر ات مي تقديم

  ».حركت خواهي كرد
وقتـي او عـازم   . چون من دختر الرونـد هسـتم  . اي به تو خواهم داد هديه«: اما شهبانو آرون گفت

نخواهم رفت؛ چرا كه انتخاب من همان انتخاب لوتين است، و همچـون   اش شود همراه بندرگاه مي
اما وقتي زمانش رسيد و مايل بودي به جاي من تو خواهي . ام يدهاو تلخ و شيرين را همزمان برگز

كند و خاطره بارت سنگين است، آنگاه  هايت هنوز تو را اندوهگين مي اگر زخم. رفت، حامل حلقه
كنـون بـه يـاد    اما ا. هايت التيام يابد ها و فرسودگي زخم ي تواني به غرب درگذري تا آنكه همه مي

  »!يده است، اين به گردن بياويزمگاه كه وجودت با زندگي آنها در هم تنشا ي گوهر الفي و ستاره
اش افتـاده   اي، روي سـينه  انست و آويخته از زنجيري نقـره م اي مي و گوهري سفيد را كه به ستاره

دهد،  اريكي آزارت ميترس و ت ي وقتي خاطره«: گفت. و به گردن فرودو انداخت ، بيرون آوردبود
  ».رساندبه تو ياري خواهد 

از  ائـوردي سه روز بعد همان طور كه شاه گفته بود ائومر اهل روهان سواره به شهر رسيد و بـا او  
او را خوشامد گفتنـد؛ و هنگـامي كـه همگـي در     . بهترين شهسواران سرزمين روهان همراه بودند
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زده شد، ، زيبايي بانوان را ديد و سخت شگفت ستندها پشت ميز نش ، تاالر عظيم ضيافت1مرتروند
پسـر  گيملـي  «: بال گيملي دوروف فرستاد و گفـت گاه شود به دن و پيش از آن كه عازم استراحت

  »گلوين، تبرت را آماده داري؟
  ».توانم بروم و آن را بياورم د مياما اگر الزم باش. نه سرورم«: گيملي گفت
بـانوي طالبيشـه    ي رهاي سخنان ناسـنجيده دربـا   را پارهزي. قرار است كه داوري كني«: ائومر گفت

  ».ام او را با چشمان خود ديده من اكنون و. هنوز در ميان ما الينحل باقي مانده است
  »گويي؟ خوب، سرورم، حال چه مي«: گيملي گفت
  ».دانم ا زيباترين بانوي زنده نميزيرا من او ر! افسوس«: ائومر گفت
  ».پس من بايد به دنبال تبرم بگردم« :گيملي گفت
اگر من او را در ميان جمعي ديگر ديـده بـودم ،   . اما نخست بايد اين عذر مرا بشنوي«: ائومرگفت

امگاهي را در مقـام  شـ  ي اما اكنون شـهبانو آرون سـتاره  . ردمآو هر چه آرزوي تو بود بر زبان مي
يرم را بگويم كه شمش. دمنبر ي نكار كند، آماده، و من خود نيز با هر كه سخن مرا انشانم نخست مي
  »بياورند؟

شـما شـامگاه را   . نه، عذر شما از نظر من موجه اسـت «: گفت. ه گيملي تعظيمي بلند باال كردآنگا
ين صـبح بـراي هميشـه    دهد كه ا و دلم گواهي مي. ايد؛ اما عشق من معطوف به صبح است برگزيده

  ».درخواهد گذشت
. حركت از شهر به شمال شـدند  ي آمادهگروهي عظيم و زيباروي . رسيدسرانجام روز عزيمت فرا 

هـاي رات ديـنن بـا     سپس شاهان گوندور و روهان به حرمگاه رفتند و شاه تئـودن را از آرامگـاه  
اي بـزرگ   آنگاه تـابوت را بـر ارابـه   . ذشتندتابوت زرين بيرون آوردند و خاموش از ميان شهر گ

بردند؛ و مري كـه آجـودان    پيشاپيش مينهادند و سواران روهان گرد ارابه را گرفتند و رايت او را 

                                                            
١ Merethrond 
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  .، سوار بر ارابه نگهداري از سالح شاه را برعهده داشتشاه بود
تدارك ديده بودند؛ و فـرودو و  هايي مطابق جثه و قد و قامت آنها  براي ديگر اعضاي گروه مركب

ران گوندور پين با شهسوا س بود و پيكراندند و گندالف سوار شدوف وايز در كنار آراگورن مي سام
  .راند؛ و لگوالس و گيملي مثل هميشه با هم سوار آرود بودند اسب مي

ند و پسرانش نيز همراه بودند؛ و، و الرو كلبورن و گاالدريل با مردم خود، در اين سفر شهبانو آرون
هيچ گاه پادشاهي از سرزمين . ، و فرماندهان و شهسواران بسيارنيز اميران دول آمروت و ايتيلين و

سواران چنين گروهي را در بدرقه خود همراه نداشت كه تئودن پسر تنگل هنگام بازگشـت   چابك
  .به سرزمين مادري خود

دين رسـيدند؛ و آنجـا    در پاي آمون 1خاكستري ي و آسوده وارد آنورين شدند و به بيشه شتاب بي
اي بـه چشـم    ، هر چند هيچ موجـود زنـده  دندها شني صدايي همچون صداي كوبش طبل را از تپه

  :آنگاه آراگورن فرمود كه شيپورها را بنوازند؛ و مناديان بانگ برداشتند. خورد نمي
بخشد كه تـا   گان و مردم او مي-بوري -، جنگل دروادان را به گانشاه! آيد سار مي اينك، شاه اله«

  »!شدي آنان وارد آن نخواهد  جازها ابد از آن ايشان باشد؛ و از اين پس هيچ آدميزادي بي
  .ها بلندتر غريدند و سپس خاموش شدند آنگاه طبل

هاي سـبز روهـان گذشـت و بـه      شاه تئودن پس از پانزده روز سفر از ميان دشت ي سرانجام ارابه
هـاي زيبـا آراسـته و از     تـاالر زريـن را بـا پـرده    . ادوراس رسيد؛ و آنان همگي در آنجا آسودند

برپا شد كه از تاريخ بناي آنجا تا به آن هنگام سـابقه   ، و آنجا ضيافتي عاليودندروشنايي آكنده ب
تئودن شدند؛ و او را  ي ي تشييع جنازه سواران آماده ز مردان سرزمين چابكپس از سه رو. نداشت

اي  با سالح و اشياء زيباي ديگري كه متعلق به او بود در خانـه سـنگي گذاشـتند و روي او پشـته    
و اكنـون  . هاي سفيد فراموشم مكن هاي چمن و علف و گل لوخعظيم برآوردند كه پوشيده بود از ك

                                                            
١ Grey Wood  
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خورد هشت پشته به چشم مي 1گورپشته در مشرق دشت.  
يد گرد پشته گشتند و يك صدا سرود تئـودن پسـر   پآنگاه سواران خاندان شاهي سوار بر اسبان س

. نساخت يسرودديگر ، خواندن گرفتند، و او پس از آن خنياگر او سروده بود 2تنگل را كه گلوين
، به لـرزه درآورد؛ امـا   دانستند كه زبان آن مردم را نمي سواران حتي دل كساني را ي هصداي آهست

سواران پديد آورد، تو گويي كه انگار بار ديگـر   چابكسرزمين كالم سرود برقي در چشمان مردم 
ت شنيدند؛ و نرابئورل را در نبرد دشت كلاهاي رعدآسا را از شمال و بانگ  از دوردست صداي سم

ها طنين انداخت، تا آن كه تاريكي  پادشاهان همچنان ادامه يافت و شاخِ هلم در كوه ي هطومار نام
است و از ميان تاريكي به دل آتش رانـد و در اوج شـكوه مـرد،    از راه رسيد و شاه تئودن به پا خ

  .ولوين درخشيدآن كه اميدي به آن باشد صبح هنگام بر روي ميند هنگامي كه خورشيد بي
  

  از ميان ترديد، از دل تاريكي، تا دميدن صبح
  .سرود خوانان در آفتاب و تيغ از نيام بركشيده

  اميد را از نو برافروخت و كارش در اميد فرجام گرفت؛
  از دلِ شكست و زندگاني، تا به سرحد افتخاري ابدي
  .خويشتن را به وراي مرگ و وحشت و تقدير بركشيد

  
گريست، و وقتي سرود پايـان گرفـت، برخاسـت و     سبز ايستاده بود و مي ي پاي پشتهي در اما مر

  :فرياد زد
  »!الوداع. اه برايم مثل پدري بوديتو در اين زمان كوت! الوداع !تئودن شاه، تئودن شاه«

اش تنهـا مانـد،    زنان آرام گرفت و تئودن سـرانجام در پشـته   ي وقتي تدفين به پايان رسيد و مويه

                                                            
١ Barrowfield  
٢ Gléwine  
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مردم براي ضيافت بزرگ و كنار گذاشتن اندوه در تاالر زرين گرد آمدند؛ چه، تئودن تـا بـه    آنگاه
و  ءبـا آروزگار سالخوردگي زيسته بود و مرگ او قرين افتخاري بود كه كم از افتخـار بزرگتـرين   

 انو وقتي هنگام آن رسيد كه به رسم سرزمين روهـان قـدحي بـه يـاد پادشـاه     . اجدادش نداشت
ئووين بانوي روهان، زرين به سان خورشيد و سفيد به سان برف پيش آمد و جـامي پـر   بنوشند، ا

  .براي ائومر آورد
يك آنگاه يكي از خنياگران و اربابان حاكم برخاست و نام فرمانروايان سرزمين چابك سواران را 

ـ   1گر تاالر؛ آلـدور  ائورل جوان؛ برگو عمارت: ترتيب بر زبان آورديك با به  دور نگـون  بـرادر بال
؛ و هلم كه بـه هنگـام تصـرف سـرزمين     6و گرام 5و دئور 4و گلداوين 3واين و فري ،2بخت؛ و فريا

جنـاح غـرب پايـان     ي هبدين ترتيب نـه پشـت  سواران در گودي هلم پنهان دفن شده بود؛ و  چابك
هـاي جنـاح شـرق     شد و پس از آن نوبت به پشـته  گرفت، چه، در آن هنگام سلسله منقطع مي مي
  :رسيد مي
و تنگل، و آخر  12، و فنگل11واين ، و فولك10، و فولكا9، و والدا8هلم، لئوفا ي ، خواهرزاده7اول فري

آنگـاه ائـووين بـه    . و وقتي نام تئودن بـرده شـد، ائـومر جـام را خـالي كـرد      . آخر از همه تئودن
اسـتند و بـه   ها را پر كنند و تمام كساني كه آنجا گرد آمده بودند بـرخ  خدمتان فرمود كه جام پيش

  »!ومر، پادشاه سرزمين چابك سواراندرود بر ائ«: فرياد زدند وافتخار پادشاه جديد نوشيدند 

                                                            
١ Aldor 
٢ Fréa 
٣ Fréawine 
٤ Goldwine 
٥ Déor 
٦ Gram 

٧ Fréalaf  
٨ Léofa 
٩ Walda 

  ١٠ Folca 
١١ Folcwine 
١٢ Fengel 
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و اينك ضيافت ماتم تئودن شاه به : و سرانجام وقتي ضيافت به انتها رسيد، ائومر برخاست و گفت
ن كه چنين كـنم  گويم، چه، تئودن از اي پايان رسيده است؛ اما پيش از گفتن خبرهاي شاد چنين مي

پـس بشـنويد مهمانـان    . از من ناخشنود نخواهد بود، زيرا او براي ائووين خواهرم هميشه پدر بود
! انـد  ايـن تـاالر گـرد نيامـده    سيار كه همچون شمايان تا كنون در عزيزم، مردم زيباي قلمروهاي ب

د كـه همسـر او شـود، و    خواه فارامير، كارگزار گوندور، و امير ايتيلين، از ائووين بانوي روهان مي
نـان در حضـور شـما انجـام خواهـد      بنابراين عقد آ. پذيرد ائووين با طيب خاطر پيشنهاد او را مي

  ».گرفت
حاضـران بـه افتخـار آن دو     ي دست به دست هم دادنـد؛ و همـه  . مدندين پيش آو فارامير و ائوو

ده با پيوندي نو تحكيم ش بدين ترتيب دوستي روهان و گندور«: ائومر گفت. وشيدند و شاد شدندن
  ».است و من بيش از پيش شادمانم

ست به گوندور بسيار دسـت و  تو در هديه كردن زيباترين چيزي كه در قلمرو تو«: آراگورن گفت
  »!دلبازي، ائومر

زوي خوشبختي كن، سرور و طبيب برايم آر«: ر چشمان آراگورن نگريست و گفتين دآنگاه ائوو
  »!من

شاهد . ديدم برايت آرزوي خوشبختي كردم رااي كه تو من از نخستين لحظه«: دادو آراگورن پاسخ 
  ».دهد تو بودن قلبم را التيام مي سعادت

. خواستندرفتن  مت داشتند از شاه ائومر اذنهنگامي كه ضيافت به پايان رسيد، كساني كه قصد عزي
رامير و ايمراهيل در اعزيمت شدند؛ اما ف ي رانش و مردم لورين و ريوندل آمادهآراگورن و شهسوا

هيچ كس شاهد . شامگاهي نيز آنجا ماند و برادرش را وداع گفت ي ادوراس ماندند؛ و آرون ستاره
ها باال رفتند و مدتي دراز با هـم گفتگـو    آخرين ديدار او با الروند، پدرش نبود، زيرا آن دو از تپه

  .كشيد، تلخ بود جام جهان طول ميكردند و جدايي آنها كه بايد تا وراي فر 
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اكنـون  «: ئووين نـزد مـري آمدنـد و گفتنـد    سرانجام پيش از آن كه مهمانان عازم شوند ، ائومر و ا
ات باد  بران كه بخت و اقبال نصيب! سرزمين چابك سواران 1الوداع مريادوك اهل شاير، هولدواينِ

  »!گوييم بازگشت تو را خوش آمد مي باد و زود بازگرد كه
هـاي مانـدبورگ تـو را هـدايايي      هايت در دشـت  شاهان باستان در ازاي قهرماني«: ئومر گفتو ا
يي جز سالحي كه به تـو داده  گو اي از بردن آن عاجز باشد؛ و با اين حال مي بخشيدند كه ارابه مي

اي نـدارم كـه تـو را بشـايد؛ امـا       ، چه به راستي هديـه پذيرم به ناچار مي .خواهي هيچ نمي، بودند
هاي سرزمين  بودي از درن هلم، و از شاخ كند كه اين شيء كوچك را بپذيري، ياد واهرم تمنا ميخ

  ».ي آمدن صبح سواران، به نشانه چابك
زيبـا   ي اخي كوچك كه به طرزي بديع با نقـره ين شاخي باستاني به مري تقديم كرد، شسپس ائوو

ِ در حال تاخت را به صـف  چابك سواراناندود شده بود و حمايلي سبز داشت؛ و بر روي آن  سيم
پيچيدند؛ و حروف روني هنرمندانه بر  كرده بودند كه از سر تا دهانه گرد بر گرد آن مي حك  و نقر

  .آن نقش بسته بود
 ي انـد و جزئـي از گنجينـه    آن را سـاخته هـا   دوروف. اين ميراثي است خـانوادگي «: ائووين گفت

نيـاز در   ي هر كه در هنگامه. آوردان آن را با خود به شمال ائورل جو. بوده است 2اسكاتاي ثعبان
شنوند  يافكند و در دل دوستانش شادي و صدايش را م اين شاخ بدمد در دل دشمن خود ترس مي

  ».شتابند اش مي و به ياري
ين را بوسـيد؛ و  گرفتن آن سر باز زد و دسـت ائـوو   شد از پس مري شاخ را پذيرفت، چرا كه نمي

  .ووين او را در آغوش كشيدند و در آن هنگام چنين از هم جدا شدندائومر و ائ
اكنون ميهمانان آماده بودند و جام وداع را نوشيدند و با سپاس فراوان و دوستانه از هم جدا شدند 

آنگاه لگوالس به عهد خود با گيملي . و سرانجام به گودي هلم رسيدند و دو روز در آنجا آسودند

                                                            
١ Holdwine 
٢ Scatha the Worm  

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

فقـط  گفـت   ه ديدن غارهاي درخشان رفت؛ و وقتي بازگشتند خاموش بود و مـي وفا كرد و با او ب
هرگـز پـيش از ايـن اتفـاق     «: گفت. راي توصيف آنجا پيدا كندتواند كلمات مناسبي ب گيملي مي

از اين روي حال بيا تا به فنگورن بـرويم تـا   . ها غلبه كند نيافتاده است كه دروفي در بحث بر الف
  ».شودامتيازهاي ما برابر 

. انـد  غول فعاليـت بودنـده  ها چطور مش گودي به طرف ايزنگارد راندند و ديدند كه انت ي از تنگه
سنگي را به كلي ويران كرده و از آنجا برده و ميدان را به باغي پـر از درختـان ميـوه     ي تمام حلقه

اي بـا آب   اچـه اينها دري ي گذشت؛ اما در وسط همه ميان آن مي تبديل كرده بودند كه جويباري از
ناپذير قد برافراشـته بـود، و   انك هنوز بلند و تسخيراورت جشد و از ميان درياچه بر ال ديده ميزل

  .شد سياه آن در آب منعكس مي اي سطح صخره
، و اكنـون دو  ي قديم ايزنگارد قرار داشـت نشسـتند   جا كه زماني دروازه ان مدتي در همانرمساف

رفـت،   سرسبز كه به طـرف اورتانـك مـي    ي اي با حاشيه جاده ل قرقاول در ابتدايدرخت بلند مث
اي را در دور يا نزديـك   زده به اين معجزه خيره ماندند، اما هيچ جنبنده ايستاده بود؛ و آنها شگفت

ريش همراه  شان رسيد؛ و چوب به گوش هم-هم ، هوم-هومولي طولي نكشيد كه بانگ . ديدند نمي
  .ان آمدش دار از جاده به استقبال چابك
، اما توي دره مشـغول  آييد خبردار شدم كه داريد مي. يدآمد به باغ درختان اورتانك خوش«: گفت

جنـوب و   شنوم كـه شـما هـم در    زيادي هست كه بايد انجام بشود اما مي هايكار بودم؛ هنوز كار
آنگـاه  » .ام خيلـي خـوب اسـت، خيلـي خـوب      نيدهبيكار ننشسته بوديد؛ و خبرهايي كه شـ شرق 
اطالعـي تمـام و كمـال از آنهـا      را ستود، كارهايي كه ظاهراً نآنا ي ريش كارهاي قهرمانانه بچو

  .داشت؛ و سرانجام ايستاد و زماني دراز به گندالف نگاه كرد
 حاال داشـتيد . هاي شما نتيجه داد تريد، و كوشش معلوم شد كه شما قوي! حاال بياييد ،خب«: گفت

  »؟رفتيد؟ چرا آمديد اينجا كجا مي
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تـو در    راه است يا نه دوست عزيزم، و از كمـك ه ب م وضع كار و بار تو رويتا ببين«: گندالف گفت
  ».مان شده، تشكر بكنيم يي كه نصيبها اين موفقيت

خودشـان را   ي ها بي بـرو برگـرد وظيفـه    وب است؛ انت، خوب، خيلي خهوم«: چوب ريش گفت
چون . كردند هاي لعنتي نبودند كه اينجا زندگي مي ، آن درخت كشهومو فقط هم آن، . انجام دادند

 -هـا  دست سياه -، آن چشم شورهابوراروميك عالمه از آنها مثل سيل به اينجا سرازير شدند، آن 
موريمايتـه   هـا،  تشـنه بـه خـون    -هـا  خيـك كثافـت   -ها انگشت پنجه -ها چخماق دل -ها پاكمان

 ي هشما خيلي مردم عجولي هستيد و اسم كامل آنهـا بـه انـداز   خوب از آنجا كه  سينكاهاندا، هوم،
همين طور هم از  هاي آفت، از آن طرف رودخانه آمده بودند، هاي عذاب دراز است، آن اورك سال

رگـش  اي كه بـه لطـف سـاكنان بـز     ليندورينان را دور زده بودند، بيشه لوره ي طرف شمال، و بيشه
  .برابر فرمانروا و بانوي لورين كرنشي كرد و در» توانستند وارد آن بشوند، نمي

يده چيزي از مـا نشـن   و اين موجودات متعفن از ديدن ما در ولد مات و مبهوت شدند، چون قبالً«
هاشـان   و زياد هـم در يـاد خيلـي   . شود گفت مردم خوب هم مي ي بودند؛ اما اين حرف را درباره

اما براي . ر نكردند و رودخانه بيشترشان را بردمان فرا زيادي زنده از دست ي مانيم، چون عده نمي
توانسـت بـا    زار نمـي  به ما برنخورده بودند، شـاه سـرزمين علـف   اگر شما خيلي خوب شد، چون 

  ».ماند كه برگردد اي برايش نمي نهرفت خا هايش تا دورها برود، و اگر هم مي اسب
ريت يـا ادوراس فرامـوش    ميناس تي دانيم، و اين را تا ابد در ما اين را خوب مي«: آراگورن گفت

  ».كنيم نمي
درازي است، منظورت اين است كه تا زمـاني   ي حتي براي من هم كلمه تا ابد«: چوب ريش گفت

  ».ها طوالني بيايد كه به نظر انت رد؛ اما اين پادشاهي بايد خيلي دوام بياورددات دوام ا كه پادشاهي
در اين دوران ممكن است معلوم شود كه پادشـاهي   شود، و دوران جديد شروع مي«: گندالف گفت

ولي حاال بيا و بگو آن كاري كه به تـو  . كند، فنگورن دوست عزيزم ها از تو هم بيشتر عمر مي آدم
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رود؟ حال سارومان چطور است؟ هنوز از اورتانك خسته نشده؟ چون  سپرده بودم چطور پيش مي
  ».پسندد اينجا را زياد نمي ي منظره نگاه كند اش به گمانم وقتي از پنجره

! آه«: گفـت . ر مري كمابيش رندانـه بـود  چوب ريش نگاهي طوالني به گندالف انداخت، كه به نظ
از اورتانك خسته نشده بود؟ چرا خيلـي خسـته   : رسي به اين موضوع كردم كه باالخره مي فكر مي

ـ   !هوم. اش كه از صداي من شده بود؛ ولي نه اين قدر خسته از برج هـاي درازي   رايش قصـه مـن ب
  ».ا ممكن است دراز به نظر برسدتعريف كردم، يا آن چيزي كه در زبان شم

  »رفتي داخل اورتانك؟ بدهد؟ تو مي پس چرا ايستاد كه گوش«: گندالف پرسيد
داد،  آمد دم پنجره و گوش مي اما او مي! رفتم داخل اورتانك نه، من نمي هوم،«: چوب ريش گفت

آمد براي شنيدن آنهـا   ي شنيدن خبرها نداشت، و با اين كه از خبرها بدش ميچون راه ديگري برا
 ولي من هم چيزهايي را با آب و تاب بـه خبرهـا  . شنود ديدم كه همه را مي حريص بود؛ و من مي

. اشـت هميشه عجلـه د  .خيلي خسته شده بود. آنها فكر كند ي كردم كه خوب بود درباره اضافه مي
  ».او شد همين باعث خرابي كار

مگـر حـاال نيسـت؟    . ، كرد، شدگويي بود اش مي همه. بينم، فنگورن عزيزم دارم مي«: گندالف گفت
  »مرده؟
. بله، هفت روز اسـت كـه رفتـه   . ولي رفته. دانم، نمرده نه، نمرده، تا آنجا كه مي«: ريش گفت چوب

 و اما آن يكي جـانورِ  وقتي خزيد و آمد بيرون چيز زيادي ازش باقي نمونده بود. گذاشتم كه برود
حاال به من نگو گندالف كه قـول داده بـودم مطمـئن    . رنگ شده بود اش مثل سايه پريده صفت  كرم

و من هـم آنقـدر   . اما وضع از آن موقع خيلي عوض شده. دانم نگهش دارم؛ چون خودم خوب مي
دانـي   خوب ميتو خودت . زند نگهش داشتم كه ديگر مطمئن بشوم، مطمئن كه به جايي آسيب نمي

الزم نباشـد، حاضـر نيسـتم     قفس كردن موجودات زنده چقدر متنفرم، و تـا واقعـاً   يكه من از تو
د هرجا كـه  توان  اند مي ماري كه دندانش را كشيده. ها را هم توي قفس نگه دارم موجوداتي مثل اين
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  ».خواست گورش را گم كند
كنم هنوز يك دندان نيش بـراي آن مـار    ممكن است حق با تو باشد؛ اما خيال مي«: گندالف گفت

كنم تو را اغوا كرده، حتي تو را چـوب   هنوز زهر صداي او سرجايش است، و فكر مي. مانده باقي
خـوب حـاال رفتـه اسـت، و     . حساس دلت انگشت بگذارد ي هريش، چون فهميده روي كدام نقط
، به كسـي كـه بـرج    شود ميورتانك به شاه بازپس داده اما برج ا. حرف ديگري براي گفتن نيست

  ».ديگر نيازي به آن نداشته باشدهر چند كه ممكن است .  متعلق به اوست
اند كه  ها مراقب اورتانك بعد در اين موضوع انديشه خواهيم كرد، اما تا وقتي انت«: آراگورن گفت

بـا آن  تـا هـر چـه خواسـتند      مگـذار  ميها وا نشود، آنجا را به انتآن من داخل  ي اجازه كسي بي
  ».بكنند

سارومان را مجبور كردم آن را قفل كند و كليـدهايش  . در اورتانك قفل است«: چوب ريش گفت
  ».دار است  كليدها دست چابك. به منرا بدهد 
دار همچون درختي كه در برابر باد خم شود، تعظيمي كرد و دو كليد سياه بزرگ را با اشكال  چابك

 آراگـورن . و را به هم متصل كرده بود، به آراگورن تقـديم كـرد  اي فوالدي كه آن د پيچيده و حلقه
كه جنگل شما از نو در صلح  دابا. گويم اكنون بار ديگر از شما متشكرم و شما را بدرود مي«: گفت

ها پيش در زير پاي  ه مدت، يعني آنجا كها اين دره پر شد در غرب اين كوهوقتي . و صفا رشد كند
  ».پر كنيد و بازهم اضافه بياوريد ه با جنگل، آنقدر جا هست كشما بود
هـا ممكـن اسـت     بيشـه . ها ممكن است رشد كننـد  جنگل«: گفت. ريش غمگين شد چوب ي چهره

  ».هيچ انت زايي نيست. ها نه ا انتام. گسترش پيدا كنند
شـرق كـه    هـاي  سرزمين. جوي شما هست و با اين همه اميد بيشتري براي جست«: آراگورن گفت

  ».ي شما بسته بود، اكنون باز استبه روها  مدت
و در ايـن  . آنجا دورتر از آن است كه بشـود رفـت  «: را تكان داد و گفتولي چوب ريش سرش 
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مانيد و  مدتي اينجا نمي! ام فراموش كردهاما من رسم معاشرت را . اند ها آنجا زياد شده روزگار آدم
از جنگل فنگورن بگذرند و راهشـان را بـه    كنيد؟ شايد از بين شما كساني بخواهند استراحت نمي
  .و به كلبورن و گاالدريل نگاه كرد» د؟خونه كوتاه كنن

. ا غرب عزيمت كننـد اما همه جز لگوالس گفتند كه بايد او را بدرود بگويند و به سوي جنوب و ي
روم و  بيشـه مـي   فنگـورن بـه ديـدن اعمـاق انـت      ي حـاال بـا اجـازه   ! بيا گيملي«: لگوالس گفت

آيي  تو هم همراه من مي. شود بينم كه در هيچ جاي ديگر سرزمين ميانه پيدا نمي هايي را مي درخت
آن هاي خودمان در سياه بيشه و  ما اين طور سفرمان را با هم تا سرزمين و ماني؛ ت ميا و سر قول

از اين موضوع زياد خوشحال  ، هر چند ظاهراًافقت كردگيملي مو» .دهيم طرف سياه بيشه ادامه مي
  .نمود نمي

بـا ايـن حـال اميـدوارم بـه      . اينك سرانجام گويا اين پايان كار ياران حلقه است«: آراگورن گفت
  ».ايد به سرزمين من بازگرديد دادهآن را به من  ي كمكي كه وعدهزودي با 

هـاي   بسـيار خـوب، بـدرود، هابيـت    . خواهيم آمد، اگر فرمانروايانمان اجازه بدهند«: گيملي گفت
 هاي خود خواهيد رفت و الزم نيست كه من از بيم مخاطرات شـما  اكنون در امنيت به خانه! عزيز
گاه همـديگر   كنيم و بعضي از ما شايد گه ، پيغامي رد و بدل ميهروقت توانستيم. بيداري بكشم شب

  ».قت همگي دوباره يك جا جمع نشويمورا ببينيم؛ ولي ترسم از اين است كه ديگر هيچ 
تك آنها به نوبت وداع كرد و سه بار آهسته و با تكـريم فـراوان در برابـر     ريش با تك آنگاه چوب

خيلي زيادي از مالقاتمان با هـم و در   االن زمان خيلي«: گفت. و گاالدريل سر فرود آوردكلبورن 
غم انگيز است كه مالقـات  ! وانيماليون نوستاري آ واينمار،ها گذشته،  ها و در كنار سنگ كنار كنده

كـنم، در   اين را در آب احساس مي: شود چون دنيا دارد عوض مي. ما در پايان كار اين طور باشد
ديگـر هـيچ وقـت همـديگر را      شنوم  فكر نمي كـنم  ز هوا ميكنم، و بويش را ا خاك احساس مي

  ».ببينيم
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در سـرزمين ميانـه نـه، نـه، مگـر      «: اما گاالدريل گفـت » .ترين دانم اي كهن نمي«: و كلبورن گفت
سارينان بـه هـم   آنگاه هنگام بهار در بيدزارهاي تا. ، باال بيايد ها آرميده موجهايي كه زير  سرزمين
  »!الوداع. بربخوريم

. ن بـه آن دو افسـرده تـر شـد    پين انت پير را بدرود گفتند، و او با نگاه كرد آخر از همه مري و پي
  »خوريد؟ ي ديگر با من مي من، قبل از اين كه برويد يك جرعه، دوستان شاد بخو«: گفت

نار راهنمايي كـرد و ديدنـد كـه    درختي در ك ي گفتند و انت آن دو را به زير سايه» با كمال ميل،«
چشمان و چوب ريش سه جام را پر كرد و نوشيدند؛ و آنها . اند سنگي عظيمي آنجا گذاشته ي كوزه

مواظـب باشـيد، مواظـب    «: گفـت . چشم به آن دو دوخته بود جام ي ديدند كه از لبهعجيب او را 
هـاي خـود را    و آنها خنديدند و جام» .ايد تان كلي قد كشيده اري كه ديدمچون از آخرين ب! باشيد

  .خالي كردند
يـدا  تان نشود كه اگر خبري از انت بانوها در سرزمين خودتان پ و فراموش! خوب، بدرود«: گفت

الي  گـروه تكـان داد و البـه    ي و آنگاه دستان بزرگش را براي همـه  ».رديد، پيغام برايم بفرستيدك
  .ها گم شد درخت

دادند؛ و  ي شكاف روهان ادامه ميراندند و راه خود را به سو مسافران اكنون با سرعت بيشتري مي
ود از گـروه جـدا   پين در سنگ اورتانگ نگريسته ب آراگورن سرانجام نزديك همان جايي كه پي

گاه در مورد آنها كوتاهي نكرده بود و  ها از رفتن او اندوهگين شدند؛ زيرا آراگورن هيچ هابيت. شد
  .ودشان را بر عهده گرفته ب در ميان خطرهاي بسيار راهنمايي

نيم و از دور هامان را درش ببي دوست ي توانستيم همه ش سنگي داشتيم كه مياي كا«: پين گفت پي
  »!ا حرف بزنيمبا آنه

تواني از آن استفاده كني، چون به گمـانم مايـل    اكنون فقط يكي مانده كه مي«: آراگورن جواب داد
ولي پالن تير اورتانك را شـاه  . دهد مي تريت نشان يت نباشي چيزهايي را ببيني كه سنگ ميناس
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رامـوش مكـن   چـون ف . كننـد  گذرد و خادمانش چـه مـي   دارد تا ببيند در قلمروش چه مي نگه مي
 ي ازهتو اكنون بـا اج . كنم گرين توك كه تو شهسوار گوندوري، و من تو را از خدمت معاف نمي پره

و يادتان باشد، دوسـتان عزيـز شـايري كـه     . روي، اما يك روز ممكن است احضارت كنم من مي
  ».ست، و يك روز به آنجا خواهم آمدبخشي از قلمرو من در شمال ا

گوهر الفي، تو از «: رفتن خواست؛ و بانو به او گفت ي هورن و گاالدريل اجازآنگاه آراگورن از كلب
از روزهـاي خـوب   . تكردي، از آن توس دل تاريكي به آمال خود رسيدي، و هر آنچه را آرزو مي

  »!خود بهره گير
بـا   ات تا به آخر نهتقدير تو متفاوت از تقدير من، و گنجي! اي خويشاوند، الوداع«: اما كلبورن گفت
  »!تو ماندگار باد

با گفتن اين از هم جدا شدند، و در آن هنگام خورشيد در كار غـروب بـود؛ و انـدكي پـس از آن     
وقتي برگشتند و پشت سر را نگريستند، شاه غرب را ديدنـد كـه بـر اسـب خـود نشسـته بـود و        

درخشـيد و   شهسوارانش گرداگرد او را گرفته بودند؛ و خورشيد در حال غروب بر روي آنهـا مـي  
آنگاه آراگـورن  . كشيد زد و رداي سفيد آراگورن شعله مي ساز و برگشان همچون زر سرخ برق مي

  .سبز  از دست او جستن كرد يگوهر سبز را به دست گرفت و آن را باال برد و آتش
ايزن را دنبال كـرد و مسـير غـرب را در پـيش      ي هطولي نكشيد كه گروه در حال نقصان رودخان

هاي باير آن سو شد و به سوي شمال پيچيد و از  واره از شكاف گذشت و وارد سرزمينگرفت و س
يـن  ها پا به گريز نهادند و خود را پنهان كردند، چه، علي رغم ا دون لندي. لند گذشت مرزهاي دون

كه تعداد اندكي از مردم الف تا كنون پا به اين سرزمين گذاشته بودند، از آنها وحشت داشـتند؛ امـا   
دادند و از ملزومات هر  سافران اعتنايي به آنها نكردند، چرا كه هنوز گروهي بزرگ را تشكيل ميم

البال راه خود را ادامه دادند و هرگاه كه الزم بود خيمـه   آنچه مورد نياز بود با خود داشتند؛ و فارغ
  .و خرگاه زدند
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هاي مه آلود  كوه ي ههاي دامن پهكردند كه از ت اي سفر مي روز ششم جدا شدن از شاه در ميان بيشه
وقتي هنگام غـروب دوبـاره بـه    . افتاد به نشيب مي –كه اكنون در سمت راست آنها قرار داشت  –

هـايي   شان به پيرمردي افتاد كه به چوب دستي تكيه زده بود و ژنده درخت رسيدند چشم فضاي بي
ده و نـاالن سـايه بـه سـايه     به رنگ خاكستري و سفيد چرك به تن داشت و گدايي ديگر قوز كـر 

  »روي؟ ا ميكج! به، سارومان به«: گندالف گفت .رفت دنبالش مي
  »س نبود، به رفتن من هم كار داري؟آيا به تو ربطي دارد؟ نابود كردن من ب«: داد بسارومان جوا
هـاي مـن رو    ولي در هر حال دوران مشقت. نه و نه: داني هايت را مي جواب سوال«: گندالف گفت

مانـدي،   اگـر در اورتانـك منتظـر مـي    . شاه مسـئوليت را بـه عهـده گرفتـه اسـت     . پايان استبه 
  ».اد كه چقدر بخشنده و خردمند استد اش، و او نشانت مي ديدي مي

پس اين هم يك دليل ديگر براي اينكه چرا زودتر رفتم؛ چون از طرف او نيازي «: سارومان گفت
ات را بخـواهي، در پـي راهـي     اگـر جـواب سـوال اول   راسـتش  . به هيچ يك از اين چيزها ندارم

  ».گردم كه از قلمرو او بيرون بروم مي
آيـا  . سـفرت نـدارم   ي روي، و من اميـدي بـه نتيجـه    تباه ميبازهم داري راه را اش«: گندالف گفت

ريم اين كمك را به تـو عرضـه   داني؟ چون قصد دا مي اد كمك ما را باعث سرافكندگي خودپيشنه
  ».كنيم

آلود شما را بيشتر ترجيح  نگاه خشم! كنم به من؟ نه، من لبخند شما را مسئلت نمي«: سارومان گفت
او هميشه از من نفـرت داشـت و   : اما از بابت بانويي كه اينجاست و به او هم اعتماد ندارم. دهم مي

رت و ترديـدي نـدارم كـه شـما را از ايـن راه آورده تـا عـس       . چيد به نفع تو عليه من دسيسه مي
ز ايـن لـذت   كردنـد كـه در تعقيـب مـن هسـتيد ا      اگر خبرم مـي . تنگدستي من به وجدتان بياورد

  ».كردم يمحرومتان م
هاي ديگري داريم كه در نظر مـا فـوري و    سارومان ما كارهاي ديگر و دلواپسي«: گاالدريل گفت
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چون اين آخرين بهتر است بگويي بخت و اقبال خوش غافلگيرت كرده؛ . تر از تعقيب توست فوتي
  ».گيرد است كه در اختيارت قرار ميفرصتي 

شوم؛ چون از دردسر اين كـه دوبـاره ردش    آخري باشد، خوشحال مي اگر واقعاً«: سارومان گفت
خواهم در اميـدهاي شـما سـهيم باشـم،      اميدهاي من همه تباه شده، اما نمي. شوم بكنم خالص مي

  ».ر واقعاً اميدي هم براي شما باشداگ
من وقتم را با بررسي طوالني اين مسائل بر سر هيچ ! برويد«: گفت. اي چشمانش برافروخت حظهل

و اين كمي بـه  . دانيد ايد، و اين را نيك مي شما خود را محكوم به هالك كرده. ام و پوچ تلف نكرده
يـز  خـود را ن  ي ي من، خانـه  كنم شما با ويران كرده خانه كر ميدهد وقتي ف من آرامش خاطر مي

آنهـا  » ري بازگرداند؟ي چنين درياي پهناو كدام كشتي است كه شما را از پهنه و حال. ايد برانداخته
خنديد، اما صدايش لـرزان و هولنـاك   » .بد يك كشتي خاكستري پر از اشباحال«. ا ريشخند كردر

  .بود
اش بـه او   دستو با چوب» !برخيز، ابله«: روي زمين نشسته بود، فرياد زدخطاب به گداي ديگر كه 

رويم، پس راه ديگري را  روند كه ما مي اگر اين حضرات به همان راهي مي! رويت را برگردان«. زد
  »!گرنه براي شام از نان خبري نيستبرخيز، و. گيريم در پيش مي

خورد  هميشه كتك مي! بيچاره گريماي پير«: ه خميده گذشت و ناله كنان گفتگدا برگشت و خميد
  »!كردم اش مي اي كاش ترك! متنفرم چقدر از او. شنود و فحش مي
  »!اش كن پس ترك«: گندالف گفت
خود كه ماالمال از وحشت بود نيم نگاهي به گندالف انداخت  ي فقط با چشمان خسته اما مار زبان

نـوا از كنـار گـروه    وقتـي آن دو موجـود بي  . ان روان شده سرعت از پي سارومبو افتان و خيزان 
ه او ها برخوردند و سارومان ايستاد و به آنان خيره شد؛ اما آنها با تـرحم ب  گذشتند، به هابيت مي

  . نگاه كردند
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تان را خنك كنيد، اين طور نيست بچه ولگردهاي عزيزم؟ براي  ايد تا دل پس شما هم آمده«: گفت
ـ  ًشما اصال : خواهيـد، داريـد   يمهم نيست كه گداها چيزي احتياج دارند يا نه؟ چون شما هر چه م
 ي بـه انـدازه   . دانم از كجا آمـده  مي! دانم مي آه بله،. هاي خوب، بهترين علف براي چپق غذا، لباس

  »دهيد؟ دهيد، مي دن به يك گدا نمييك چپق دود كر
  ».دادم اگر داشتم، مي«: فرودو گفت
ـ » .دهم به تـو  ه را برايم مانده، مياگر يك لحظه صبر كني، هر چ«: مري گفت ايين آمـد و تـوي   پ

اش مال  بردار همه«: گفت. چرمي را به سارومان داد اي سپس كيسه. خورجين پشت زين را گشت
  ».هاي آب آورده ايزنگارد است پرت بفرما قابلي ندارد؛ از خرت و. تو

مال من است، مال من، و بهاي گزافي هـم بـرايش   «: ه كيسه چنگ انداخت و فرياد زدسارومان ب
بـاز  . ايد ين بازپرداخت كوچكي از بدهي شماست؛ چون حتم دارم بيشترش را برداشتها! ام پرداخته
. گردانـد  چيز بايد ممنون باشد كه دزد قسمت كوچكي از مـالش را بـه او برمـي    حال آدم بي با اين
ها كه انتظار  تان است كه وقتي رسيديد خانه ببينيد اوضاع فاردينگ جنوبي به آن خوبي حق ،خوب

  »!تان قحط علف باشد سال در سرزميناميدوارم كه سالهاي . ستداشتيد ني
گيرم كه مال تو نيسـت و ايـن    ام را پس مي حاال كه اين طور شد، كيسه! خيلي ممنون«: مري گفت

  ».را بپيچ توي شندره پارهاي خودت علف. ام همه مدت با خودم گردانده
اش را بـه مـري كـرد و     چرخيد و پشتو » .دزد اين است كه دزد به او بزند حق«: سارومان گفت

  .لگدي به مار زبان زد و در جهت بيشه دور شد
شود كـه سـر راهمـان     پس ادعاي ما چه مي! كه دزد است واقعاً! موخوب، رو را بر«: گفتپين  پي

  »و واكش اوركي بردندمان به روهان؟مان كردند و با كش  كمين زدند و زخمي
، نمي دانم؟ در ضمن از چيزهايي هم كه راجع بـه  چطور. زد بهاپرداختن حرف از ! آه«: سام گفت

  ».آمد و وقتش است كه برگرديم ينم خوبيفاردينگ جنوبي گفت بوي 
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تـر از ايـن    بـو سـريع   ولي اگر قرار باشد برويم ديـدن بيـل  . مطمئنم كه وقتش است«: فرودو گفت
  ».م ريوندلول از همه قصد دارم بروهر اتفاقي بيافتد ا. توانيم برويم نمي

ترسـم هـيچ    مي! ساروماناما دريغ از . كنم بهتر است اين كار را بكني بله، فكر مي«: گندالف گفت
در عين حال مطمئن نيستم كه حق بـا چـوب ريـش    . او به كلي تباه شده. كاري نشود براي او كرد

  ».ه شودهاي كوچك و حقيران ب شرارتتواند از برخي جهات مرتك كنم هنوز مي تصور مي: باشد
  

كـرد، امـا    لند شمالي، جايي كه اكنون هيچ آدميزادي در آن زندگي نمي دون درروز بعد راه خود را 
هاي سـيمين از راه   سپتامبر با روزهاي زرين و شب. سرزميني سرسبز و خوشايند بود، ادامه دادند

ا در شـرق آبشـار   رسيدند و گـدار قـديمي ر   1نهرقو ي راندند تا به رودخانه ان آهسته رسيد، و آن
ورها در غرب در ميان آن د. شد هاي پست سرازير مي يافتند جايي كه رودخانه ناگهان به سرزمين

خورد كه رودخانه از ميان آنهـا راهـش را بـه     هاي كوچك به چشم مي ها و جزيره ، بركهمه رقيق
  .آشيان كرده بودندزار  شمار در آن سرزمين پر از ني قوهاي بي: داد فالد ادامه مي طرف گري

، و سرانجام صبحي زيبا دميد و برفراز مه درخشان تابيدن گرفت؛ گيون شدند بدين ترتيب وارد اره
، در دوردست شرق خورشـيد  اي پست ي تپه اقگاه خود بر روي قلهو مسافران با نگاه كردن از اتر

: سـاييد  اور سر به آسمان مـي ، سه قله كه از ميان ابرهاي شندند كه بر روي سه قله افتاده بودرا دي
  .موريا بودند ي نزديك دروازه. هول لبديل، فنويدلكارادهراس، ك

آنجا كمابش هفت روز درنگ كردند، چرا كه زمان جدايي ديگـري نزديـك بـود كـه از آن اكـراه      
شـاخ   ي پيچيدنـد و از دروازه  دي به شرق ميشان به زو بايد كلبورن و گاالدريل و مردمان. داشتند
آنهـا  . شـدند  گذشتند و از پلكان ديمريل به طرف سيلورلود و سرزمين خود سـرازير مـي   مي سرخ

شان را دور كرده بودند تا زمان بيشـتري بـراي گفتگـو بـا      بدين ترتيب با انتخاب مسير غرب، راه

                                                            
١ Swanfleet 
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اغلب پـس از  . كردند الروند و گندولف داشته باشند، و هنوز اينجا در مصاحبت دوستان درنگ مي
آوردنـد   نشستند و اعصار گذشته را به ياد مي ها مي ها تا ديرهنگام با هم زير ستاره ن هابيتخوابيد

رسـيد بـه شـور     هاي دنيا را، و يا در باب روزگاري كه از راه مـي  ها و مشقت خوشي ي هو نيز هم
هـايي   بـرد كـه پيكـره    گذشـت، گمـان مـي    اگر رهگذري بر حسب اتفاق از آنجا مـي . نشستند مي

اند، يادمان چيزهاي از دسـت رفتـه كـه اكنـون در      بيند كه از سنگ تراشيده رنگ را مي خاكستري
جنبيدند و بـا دهـان سـخن     چرا كه آنان از جا نمي. بودسكنه گم و فراموش شده  هاي بي نسرزمي

شـد چشـمان    ديدند؛ و وقتـي افكارشـان رد و بـدل مـي     ها را در ضمير هم مي گفتند و گفتني نمي
  .گرفت آمد و تابيدن مي حركت درمي شان به درخشان

هم جدا شدند تا آن كه هنگـام درگذشـتن سـه    ها گفته شد، و آنان باز مدتي از  اما سرانجام گفتني
الي  مردم خاكستري پوش لورين به سوي كوهسـتان راندنـد و بـه زودي در البـه    . حلقه فرا برسد

ودند بـر روي تپـه نشسـتند و نگـاه     ها ناپديد شدند؛ و كساني كه عازم ريوندل ب ها و سايه سنگ
. آمد، برق نوري پديدار گشت، و آنان ديگر چيزي نديدند اي كه گرد مي كردند تا آن كه از ميان مه

  .اش را باال گرفته است وداع حلقه ي فرودو دانست كه گاالدريل به نشانه
  ».گشتيم اي كاش به لورين برمي«: سام برگشت و آهي كشيد و گفت

چنان هميشـه در نظـر مسـافران     –يك باره به زارهاي مرتفع  گاه يك روز از خلنگسرانجام شام
رهـا در پـايين درخشـش    عميـق ريونـدل رسـيدند و آن دو    ي ي دره حاشـيه به  –د نمو چنين مي

، و خانه از شـادي  د و از پل گذشتند و به در رسيدندپايين رفتن. الروند را ديدند ي هاي خانه چراغ
  .يكسره ماالمال از روشنايي و ترانه بودبازگشت الروند 

هاي خود را  ها اول از همه، پيش از آن كه چيزي بخورند يا شست و شو كنند، يا حتي شنل هابيت
انبـوهي از كاغـذ و   . او را تك و تنها در اتاق كوچكش يافتنـد . بو رفتند درآورند به جستجوي بيل

روي يك صندلي در مقابل آتش كوچك درخشاني بو  قلم و مداد در اتاق پخش و پال بود؛ اما بيل
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  .آلود بود رسيد، اما آرام و خواب خيلي پير به نظر مي. نشسته بود
! سـالم، سـالم  «: يين نگاهي به آنها انداخت گفـت هايش را باز كرد و از پا وقتي وارد شدند، چشم

و بيست و نه ساله دانيد صد  مي! چقدر زرنگي كرديد. پس برگشتيد؟ و فردا هم روز تولد من است
دوست دارم از او جلو . رسم به سن و سال توك پير ، ميم؟ و يك سال ديگر اگر زنده بمانمشو مي

  ».بزنم؛ ولي بايد صبر كرد و ديد
، چهار هابيت چند روزي را در ريوندل ماندند، و بيشتر بـا دوسـت   بو بعد از مراسم جشن تولد بيل

هنوز مطابق . كرد ا اوقاتش را اغلب در اتاق خود سپري ميشان بودند كه اكنون جز هنگام غذ قديم
آمد كه براي خوردن نهار يا شـام   س بود و به ندرت پيش ميمعمول در اين مواقع بسيار وقت شنا

دور آتش نشستند و به نوبت آنچه را از سفرها و ماجراهاي خود به يـاد  . دير از خواب بيدار شود
، بـرد  دارد؛ اما اغلب خوابش مي كرد كه يادداشت برمي وانمود مي ابتدا. داشتند برايش تعريف كردند

و آنها داسـتان را از  » اما كجا بوديم؟! چقدر عجيب! عاليچقدر «: تگف شد، مي و وقتي بيدار مي
  .كردند كه به چرت زدن افتاده بود همان جايي شروع مي

اري و كرده بود، داستان تاجگذتنها بخشي كه انگار واقعا او را به شوق آورده و توجهش را جلب 
خيلـي وقـت بـود كـه     . البته مرا هم براي عروسي دعوت كرده بودند«: ازدواج آرگورن بود، گفت

شدم، يك جورهايي ديـدم   بايد دست به كار ميكه ولي وقتي رسيديم به آنجا . منتظر اين روز بودم
  ».ردسر داردر و بنديل هم كه كلي دكه اينجا خيلي كار برايم مانده؛ بستن با

اي شـبانه   زده دو هفته گذشته بود كه فرودو از پنجره بيرون را نگاه كرد و ديد كه شـبنم يـخ   تقريباً
آنگاه ناگهان به دلـش افتـاد   . سفيد كرده است هاي روي تار عنكبوت نشسته و آنها را شبيه آشيانه

ها در  هاي دلنشين كه مدت تانبعد از گذشتن يكي از آن تابس. بو را وداع بگويد كه بايد برود و بيل
، هوا هنوز ماليم و آفتابي بود؛ اما ماه اكتبر رسيده بود و ايـن وضـع چنـدان دوام    ماند مردم ميياد 
با اين حال در . و هنوز راهي طوالني در پيش داشتند. شد آورد و باران و وزش باد شروع مي نمي
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كرد وقتش است كه به  احساس مي. كرد اش مي حقيقت نگراني از وضع آب و هوا نبود كه مضطرب
  :همين شب پيش گفته بود. سام در اين احساس با او شريك بود. شاير برگردد

تا آن دورها رفتيم و خيلي چيزها ديديم، ولي به گمانم جايي بهتر از اينجـا   ،خوب، آقاي فرودو«
از شاير و طالبيشـه   :فهميد منظورم چيست يك چيزي از همه جا در اينجا هست، مي. پيدا نكرديم

بـا ايـن حـال    . ها و همه مخلوط بـا هـم   ها و علفزارها و كوه خانه ها و ميهمان و گندور و كاخ شاه
  ».ام را بگويم خيلي نگران استادم راستش. كنم بايد خيلي زود برويم احساس مي

براي خـود   آن را و اكنون» .يزي از همه چيز سام، به جز دريابله، يك چ«: فرودو جواب داده بود
  ».به جز دريا«: كرد تكرار مي

: گنـدالف گفـت  . حركـت كننـد   آن روز فرودو با الروند حرف زد و توافق كردند كه صبح روز بعد
و باعـث  » .خـواهم باتربـار را ببيـنم    مـي . بـري الاقل تـا  . كنم من هم بايد با شما بيايم خيال مي«

  .خوشحالي آنها شد
خـوب، اگـر مجبوريـد برويـد، كـاريش      «: گفت. پيش او رفتندبو  با بيل عصر آن روز براي وداع

بر هستيد نم اين دورودا همين كه مي. شود دلم برايتان تنگ مي. ام تان غمگين از رفتن. شود كرد نمي
ميتريل و استنيگ را بـه فـرودو    ي تنه آنگاه نيم» .شوم اما دارم خيلي چرتي مي. ستبرايم مطبوع ا

اين كار را كرده است؛ و همچنين سه كتاب حكمـت را بـه    ود كه قبالًبخشيد، چون فراموش كرده ب
اش نوشته و روي جلد سرخ آنها برچسـب زده   خط ظريف هاي مختلف با دست او داد كه در دوره

  .ب.ترجمه از زبان الفي، توسط ب: بود
فكـر زن  اگـر بـه   . اسماگ ي ي باده آخرين قطره تقربياً«: گفت. ي زربفت كوچكي داد به سام چنته
  .سام سرخ شد» .ي سام، شايد يك روزي بدرت بخوردگرفتن افتاد
و وقتـي  » .زيادي ندارم بدهم جز نصيحت خـوب  به شما دوتا جوان چيز«: پين گفت به مري و پي

: هـا اضـافه كـرد    را به رسم شـايري محض نمونه چند پند و اندرز خوب به آنها داد، آخرين مورد 
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چون اگر خيلي زود دست از بزرگ شدن برنداريد، آن ! از كاله بشودنگذاريد سرتان زياد بزرگتر «
  » .آيد ان درميبينيد كاله و لباس برايتان گر وقت مي

ي بكنـيم از  دانم چرا ما نبايد سـع  خواهي از توك پير جلو بزني، نمي اما اگر شما مي«: پين گفت پي
  ».بال روئرر جلو بزنيم

سـر  هـايش و دو چپـق زيبـا بـا دهنـي مرواريـد و        جيببو خنديد و دست برد توي يكي از  بيل
هـا بـرايم    هـا را الـف   اين! كنيد به ياد من باشيد وقتي چپق دود مي«: گفت. شده درآوردكاري  نقره

و سپس ناگهان دوبـاره بـه چـرت زدن افتـاد و كمـي      » .كشم اند، ولي من ديگر چپق نمي هساخت
عجـب چيـزي   . هديـه  جا بوديم؟ بله، البته، دادنخوب ك«: شد، گفتخوابيد؛ و وقتي دوباره بيدار 

  »من چه شد، فرودو، همان كه با خودت برديش؟  ي حلقه: يادم افتاد
  ».داني، از شرش خالص شدم عزيز، مي بوي گمش كردم بيل«: فرودو گفت

به خـاطر  ! ام ولي نه، چقدر احمق. دوست داشتم دوباره آن را ببينم! چقدر حيف شد«: بو گفت بيل
شـود، چـون    اين كه از شرش خالص بشوي؟ ولي آدم گيج مـي  براي: كار رفته بودي مگرنه همين

قضـاياي آراگـورن و شـوراي سـفيد و گونـدور و سـوارها و       : كلي چيز ديگر با آن مخلوط شده
هاي زرين و  ها و درخت و غارها و برج  -يكي از آنها را ديدي سام؟  تو واقعاً –ها و پيل  جنوبي
  ».ك عالمه چيز ديگردانم ي چه مي

توانست  كنم گندالف مي خيال مي. اين طور كه پيداست از جاده صاف و مستقيم برگشته بودم خانه«
افتـادم   شد و مـن مـي   ولي آن وقت قبل از اين كه برسم حراج تمام مي. مدكمي بيشتر دور بگردان

تـر ايـن    كنم راحـت  ر ميفك به هر حال االن ديگر دير شده؛ و واقعاً. 1توي دردسري كه نگو نپرس
 خيلـي كنار بخاري اينجا خيلـي دنـج اسـت و غـذا     . شان را بشنوم است كه بنشينم اينجا و تعريف

  »خواهم؟ بيشتر از اين چه مي. اند شان هميشه دم دست خواهي ها وقتي كه مي خوب است، و الف

                                                            
  م. است هابيتبو به ماجراهاي كتاب  ي بيل اشاره١ 
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  راه به آن سوي مدام درو مي

  از دري كو شده رهش آغاز
  از منپيش افتاده است ره 

  !آن كه مرد ره است گو اين راه
  هر كه خواهد سفر كند، برود

  ام بماند از راه پاي آزرده
  كشاند به منزلي پر نور مي

  پي آسودن شبانه و خواب
  

  .اش بلند شد كرد سرش روي سينه افتاد و خروپف بو آخرين كلمات را زمزمه مي و وقتي بيل
بو نگاه كردند  ش بخاري شدت گرفت؛ و آنها به بيلعصر در اتاق به ديروقت كشيد، و روشنايي آت

مدتي در سكوت نشستند؛ و سپس سـام نگـاهي بـه    . نداش ديد كه خوابيده بود و تبسمي بر چهره
  :هاي رقصان روي ديوارها انداخت و آهسته گفت گوشه و كنار اتاق و سايه

ر بعيـد  حاال ديگ. نوشته باشدايم چيز زيادي  كنم از وقتي كه ما رفته آقاي فرودو ديگر فكر نمي«
  ».است داستان ما را بنويسد
. سـپس خـودش را صـاف كـرد    . دبو انگار شنيده باشد، چشمش را باز كر تا سام اين را گفت، بيل

و وقتي وقت نوشتن دارم، راسـتش فقـط دوسـت    . شوم آلود مي بينيد، دارم خيلي خواب مي«: گفت
ي فرودوي عزيزم، و قبل از رفتن سـرو سـاماني   كني يك زحمتي بكش دارم شعر بنويسم لطف مي

طور هـم خـاطراتم را و اگـر     ها و كاغذها را جمع كن و همين به اين چيزها بدهي؟ تمام يادداشت
كردن و نظم دادن و ايـن كارهـا    انتخاببيني كه زياد براي  مي. خودت ببر دوست داشتي آنها را با
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نظامي پيدا كرد، برگرد تا من هم نگـاهي بـه آن    از سام هم كمك بگير و وقتي نظم و. وقت ندارم
  ».كنم گيري نمي زياد خرده. اندازمبي

گـردم؛ ايـن كـار ديگـر زيـاد       خيلي زود برمـي  و باز حتماً! كنم اين كار را مي حتماً«: فرودو گفت
و سـاماني بـه ايـن     كشد كه سر االن ديگر يك شاه واقعي داريم و زياد طول نمي. خطرناك نيست

  ».دهد ميها  راه
و بـا  » .اً تسكين خاطر بزرگي است براي مـن اين كار تو واقع! متشكرم دوست عزيز«: بو گفت بيل

  .گفتن اين دوباره به سرعت خوابش برد
بو رفتند، چون هواي بيرون سرد بـود؛ و سـپس    ها براي وداع به اتاق بيل روز بعد گندالف و هابيت

  .ي او را بدرود گفتند و اهالي خانهالروند 
خوشبختي آرزو كرد خوش و براي او سفر ي در ايستاده بود، الروند  در اثنايي كه فرودو در آستانه

  :و گفت
در ايـن هنگـام از   . كنم فرودو كه نيازي به بازگشت تو نباشد، مگر آن كـه زود برگـردي   فكر مي«

من هم با . بو بگرد هاي شاير دنبال بيل ها پيش از ريختن طاليي شدند، در بيشه سال، وقتي كه برگ
  ».او خواهم بود

  .اين سخنان را كس ديگري نشنيد، و فرودو آنها را پيش خود نگه داشت
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  7فصل 
  عزيمت به خانه

  
  

بيننـد؛ امـا   و اكنون مشتاق بودند كه دوباره شاير را ب. ها رو به سوي خانه گرداندند ابيتسرانجام ه
ـ ، متووقتي به گدار بروآينن رسيدند. و مشوش بود تراندند ؛ چون فرودو ناراح هسته مياول آ ف ق

؛ و آنها متوجه شدند كه چشمان او اكراه دارد شد و به نظر مي رسيد كه از راندن به داخل رودخانه
  .روز ششم اكتبر بود. تمام آن روز را ساكت بود. بيند ا و چيزهاي دور و بر را نميانگار آنه

  »؟كشي فرودو درد مي«: آهسته گفت مي راند،گندالف كه در كنار فرودو 
ي تاريكي سـنگين رويـم    كند و خاطره ام درد مي جاي زخم شانه .، درد مي كشمبله«: فرودو گفت

  ».امروز درست يك سال پيش بود. افتاده
  ».هايي هست كه كامل درمان نمي شود زخم! افسوس«: گندالف گفت
هر چند . برگشت واقعي در كار نيست. شدم زخم من هم از همين زخم ها بامي ترس«: فرودو گفت

زخم دشـنه  . ممكن است به شاير برويم، ولي همه چيز مثل سابق نيست؛ چون من آدم سابق نيستم
  »؟پيدا كنم توانم آرامش را كجا مي. ن و باري طوالني را با خودم دارمو نيش و دندا

  .گندالف پاسخي نداد
، آن قـدر خوشـحال كـه    پايان روز بعد درد و تشويش گذشت، و فرودو دوباره خوشحال بـود  در

ت و روزها به سـرعت از  ن سفر خوب پيش رفآبعد از . ياهي روز قبل را به ياد نمي آوردانگار س
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هـا در آفتـاب    ، آنجا كه بـرگ زارهاي زيبا راندند و در بيشه ، از سر فراغت ميچه. پي هم گذشت
كـم   ؛ غـروب كـم  سرانجام به ودرتـاپ رسـيدند  . ، درنگ كردندزدند سرخي و زردي مي پاييزي به

آنگاه فرودو خواهش كـرد كـه   . ي تپه روي جاده افتاده بود هاي تيره شد و سايه داشت نزديك مي
، و با سر خميده و شنلي كه محكم دور خود پيچيده بود از ميان و تپه را نگاه نمي كرد. شتاب كنند

، بادي كه پرهياهو زا از غرب وزيدن گرفت ب هوا تغيير كرد و بادي بارانآن ش. گذشتي آن  سايه
وود  وقتي به چت. زنان در هوا به پرواز درآمدند ها چرخ هاي زرد مثل پرنده وزيد و برگ و سرد مي

  .ودهان كرده ببري را از ديد پن ي عظيم باران تپه ي لخت شده بودند و پرده ها تقريباً رسيدند شاخه
اكتبر بود كه پنج مسافر از شيب جاده باال  آخرِ پس نزديك پايان عصر يك روز توفاني و مرطوبِ

شـان   ؛ و بـاران بـه صـورت   دروازه محكـم بسـته بـود   . ي جنوبي بري رسيدند راندند و به دروازه
ر انتظـا  ، و از آنجا كه آنهاگذشتند ارتفاع شتابان مي خورد و در آسمان رو به تاريكي ابرهاي كم مي

  .ي خود را باختند ، اندكي روحيهخوشامدگويي بهتري را مي كشيدند
ديدنـد كـه چمـاق    او پيدا شـد و   ي ، سرانجام سر و كلهد بار نگهبان دروازه را صدا زدندوقتي چن

، اما وقتـي گنـدالف را ديـد و ديـد كـه      با ترس و سوءظن به آنها نگاه كرد. بزرگي در دست دارد
  .خوشحال شد و به آنها خوشامد گفت شان هابيت هستند هاي عجيب لباس رغم همراهان او علي

زيـر بـاران و سـرما و ايـن غـروب نتراشـيده       «. و قفل دروازه را باز كـرد » !بياييد داخل«: گفت
 تـان  از آمـدن  اسبچهولي شك ندارم كه بارلي خودمان توي . كنم كه خبرها را بشنوم تان نمي معطل

  ».شنويد ها را آنجا مي ي، و شنيدنكند استقبال مي
از «. گنـدالف خنديـد  » ،شنوي، شايد هم بيشـتر  و بعد تو هم چيزهايي را كه ما تعريف كرديم مي«

  »هري چه خبر؟
  »!خوش بش. من بپرسيد ولي بهتر است از بارلي. رفته«: گفت. نگهبان دروازه اخم كرد

اه و تحصار كنار جاده كلبه كوو از دروازه گذشتند و متوجه شدند كه پشت » !شب خوش«: گفتند
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. كردنـد  شان مـي  اند و يك دسته مرد از آن بيرون آمده بودند و از پشت پرچين نگاه درازي ساخته
هـا را   پنجـره  ي ن اسـت و همـه  و، ديدند كـه كلبـه درب و داغـ   ي بيل فرني رسيدند وقتي به خانه

  .اند كوب كرده تخته
  »؟شتيش سامخيال مي كني با آن سيب كُ«: پين گفت پي

ولي خيلي دوست دارم بدانم چـه بـه   . پين راستش اين قدرها اميدوار نيستم، آقاي پي«: سام گفت
هـا و بـاقي    هـا و زوزه  ن گـرگ آ، با وقت يادش مي افتم وقت و بي. بدبخت آمد  ي سر آن اسبچه

  ».قضايا
هـا در   ؛ و چـراغ ده بودل از بيرون هيچ تغييري نكررسيدند و آنجا الاق ي راهوار اسبچهسرانجام به 
را  ، و ناب آمـد پشـت در و الي آن  زنگ زدند. هاي پاييني روشن بود رهجهاي قرمز پن پشت پرده

ي از روي فريـاد  ،انـد  ؛ و وقتي آنها را ديد كه زير نور چـراغ ايسـتاده  باز كرد و به بيرون نگاه كرد
  .تعجب كشيد

  »!اند آنها برگشته! ارباب! آقاي باتربار«
، و چمـاقي تـوي   و بيـرون دويـد  » ،دهم شان مي ؟ حاال نشاناند برگشته«: تربار آمد كهو صداي با

اش جـاي   هاي توي صـورت  اما وقتي آنها را به جا آورد يك دفعه ايستاد و اخم. اش داشت دست
  .ب و شادماني دادخود را به تعج

وقتي آنهـا هسـتند الزم   ؟ هاي قديمي اسم ندارند اين دوست! ي پا پشمالو ، گوسالهناب«: فرياد زد
ديگر انتظـار   ؟ راستش اصالًها چه عجب از اين طرف! به ، بهام؟ خوب است كه اين طوري بترساني

هاي سياه  ، با آن همه آدماديد و رفتيد بيابانن استرايدر راه افتآبا : كدام از شما را ببينم نداشتم هيچ
. از ديـدن گنـدالف   ، مخصوصـاً شـدم  تـان خوشـحال   ولي خيلي از ديـدن . كه اين دور و بر بودند

راستش از شما چـه پنهـان تـوي ايـن     . هاي قبلي، ها؟ خالي هستند همان اتاق !بفرماييد! بفرماييد
من هـم نگـاه كـنم ببيـنم     . بينيد عينه مي ، چون خيلي زود خودتان بهاند ها خالي روزگار بيشتر اتاق
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باب ! هي ناب، فس فسوي تنبل. م تنگ استدست و بال ؛ ولي فعالًتوانم بكنم براي شام چه كار مي
رود پيش قوم  ، ميشود وقتي شب مي: كردم كه باب رفته ، باز هم داشتم فراموش ميآه! را خبر كن

ـ  ! ها را ببر اصطبل، نـاب  مهمان ي خوب، اسبچه. و خويش هاي خودشان و خـودت اسـب   البـد ت
فتاد گفـتم كـه حيـوان محشـري     از اول هم كه چشمم به آن ا .خودت را مي بري اصطبل، گندالف

  !ي خودتان است فكر كنيد خانه! خوب، بفرماييد داخل. است
رسيد كـه مثـل    حرف زدنش را تغيير نداده بود و هنوز به نظر مي ي در هر حال آقاي باتربار شيوه

، و همه جـا  آن دور و اطراف نبودو با اين حال كسي . گير است سابق درگير جنب و جوشي نفس
و . شـد  ؛ از تاالر اجتماعات صداي نجواي آهسته دو يا سه نفر شـنيده مـي  رسيد ظر ميساكت به ن

اي كه به دسـت گرفتـه    صاحب ميهمانخانه اكنون از نزديك در روشنايي دو شمع افروخته ي چهره
  .نمود  اخمو و غمگين مي ، نسبتاًكرد بود و پيشاپيش آنها حركت مي

آن شب عجيب آنها را از راهرو به همان اتاق پذيرايي راهنمايي كرد كه بيش از يك سال پيش در 
مـن   رسيد كه بارلي ، چرا كه به نظر ميآنها اندكي مشوش از پي او رفتند ؛ وآنجا شام خورده بودند
ـ . اوضاع مثل سابق نبود. پوشي مي كند شجاع چيزي را پرده ي پير دارد با گرفتن قيافه ا چيـزي  ام

  .گفتند و منتظر ماندند ن
قاي باتربار پس از شام به اتاق پذيرايي آمد تا ببيند آيـا همـه چيـز    آهمان طور كه انتظار داشتند 

حال خوشبختانه هيچ باليي  ردر ه: شان بود مطابق ميل و همه چيز واقعاً. همطابق ميل آنهاست يا ن
 ديگر جسارت است كه پيشنهاد كنم شب«: بار گفتباتر. نيامده بود اسبچهها در  سر آبجو يا آذوقه

هم رفتـه امشـب آدم آنجـا    ، و در ضمن روي شويد به اتاق اجتماعات تشريف بياوريد؛ خسته مي
، كنيد و نيم ساعت به من وقت بدهيـد اما قبل از اين كه برويد به رختخواب اگر لطف . زياد نيست

  ».خواهد كمي خصوصي با هم حرف بزنيم دلم مي
خيلـي بـه   . خسته نيستيم. خواهد اين درست همان چيزي است كه ما هم دلمان مي«: لف گفتگندا
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ي اينها رفـع شـد بيـا     ، اما همهگرسنه بوديمسردمان بود و خيس و . خودمان سخت نگرفته بوديم
  ».ات مي شويم و اگر كمي هم علف چپق داشته باشي خيلي ممنون! بنشين

، همين يك قلم را كـم داريـم  . شدم تر مي ، خوشحالسته بودياگر چيز ديگري خوا«: باتربار گفت
ايـن روزهـا از   . ي نيسـت كاف اصالًهم ، و اين دانيد هر چه داريم، محصول خودمان است چون مي

  ».كنم ولي هر چه از دستم بربيايد مي. رسد شاير چيزي نمي
، يك گلولـه  باشديكي دو روزشان بس ، آن قدر علف با خودش آورده بود كه براي وقتي برگشت
ام كه به پاي علف  ؛ اما هميشه گفته، و بهترين علفي كه داريم1لينچ علف سوت«: گفت. علف نبريده
  ».شتر چيزهاي ديگر طرفدار بري هستم، هر چند با عرض معذرت در بيرسد جنوبي نمي فاردينگ

ت و يك صندلي بزرگ براي او كنار بخـاري گذاشـتند و گنـدالف در طـرف ديگـر اجـاق نشسـ       
و چنـدين و چنـد نـيم سـاعت بـه      . هاي كوچك، وسط اين دو جا گرفتنـد  ها روي صندلي هابيت
شت بشـنود و بگويـد   قاي باتربار دوست داآن دست را كه آگو مشغول شدند و خبرهايي از  و گفت

شان و بيرون از حـد   نگفتند موجب حيرت و سردرگمي ميزباچيزهايي كه  بيشترِ. رد و بدل كردند
كمتر اظهار  نظر ديگري را موجب شـد و   »شود باور كرد نمي«شان جز  او بود؛ و داستانتصورات 

ود بـاور  شـ  نمي«. كرده بود ، مدام آن را ورد زبانشهايش اعتماد نداشت كه به گوش آقاي باتربار
شـود بـاور كـرد اربـاب      ، نمـي شوم تان آندرهيل بود؟ دارم خيلي گيج مي ؛ يا اسمكرد، آقاي بگينز

  »!كردم فكرش را نمي عمراً! ، اصالًنه! فگندال
تر از آن بود كـه   اوضاع خراب. هاي باور نكردني زيادي تعريف كرداما او هم به سهم خودش چيز

االن هيچ كس از بيرون «: گفت. نه تنها خوب نبود كه افتضاح بود وضع كار و كسب. د بگويدبتوان
ماننـد و درهـا را    ، بيشتر تـوي خانـه مـي   اند و مردمي كه اين داخل .آيد حتي نزديك بري هم نمي

ها تازه واردها و اراذل و اوباشي هسـتند كـه از پارسـال شـروع      اين ي باعث و باني همه. بندند مي

                                                            
١ Southlinch 
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هـا از آن   ؛ بعضـي ي سبز، يادتان هست كه؟ ولي بعدها باز هم بيشتر شـدند  كردند به آمدن از جاده
هاي بدي بودند كه دائم دزدي  ؛ ولي بيشترشان آدمدندكر سر فرار ميدهايي بودند كه از در زده فلك

. آن دردسرها، از ري دردسري درست شد كه بيا و ببينجا توي ب درست همين. كردند و شرارت مي
بـاور  ! يك دعوايي پيش آمد كه نگو، و يك عده از مردم كشته شدند، آن هم چه كشته شـدني ! به

  »!كنيد
  »؟چند نفر. كنم باور مي«: گندالف

بيچـاره مـت   «. مـردم كوچـك بـود   بزرگ و  ماش به مرد اشاره »،سه نفر و دو نفر«: اتربار گفتب
، و كز از آن باالهـا ؛ و ويلي بنكوچك از باالي تپه 1تورن و تام پيك دور هيترتوز بود و راولي اپل

ليـف   وتگـ و هري . هاي خوبي بودند و جاشان خالي است ؛ همه بچههاي استادل يكي از آندرهيل
؛ ها را كردند، و با آنها هم گذاشتند و رفتنـد  ي پشتي بيگانهنغربي بود و بيل فر ي نگهبان دروازه كه

و اين بعـد از   .خورد استمنظورم شب زدو. شان داده بودند ها هم راه مرا بخواهيد همان ي و عقيده
؛ دعـوا اول سـال   قبل از آخر سال بود: شان كرديم شان داديم و بيرون آن بود كه ما دروازه را نشان

  .از آن كه برف سنگيني باريده بود بعد. نو اتفاق افتاد
هـاي آن طـرف آرچـت و     كنند و تـوي بيشـه   اند و بيرون بري زندگي مي حاال همه راهزن  شده«

هـايي كـه از    به قول معروف اوضاع كمي خراب اسـت مثـل قصـه   . اند مخفي شده هاي شمال بيابان
، و مـردم اول  ستند و هيچ كسي زياد دور نمـي رود ها امن ني جاده .كنند هاي قديم تعريف مي زمان

دم آهـا كلـي    نگهبـان بگـذاريم و شـب    ايم همه جاي پرچين مجبور شده. چپند توي خانه شب مي
    ».داريم ها نگه مي باش كنار دروازه آماده
و نگهباني ، ما هم راه را آهسته آمديم هيچ كس براي ما دردسر درست نكرد ،خوب«: پين گفت پي
  ».ايم دردسرها را پشت سر گذاشته ي كرديم همه فكر مي. داديم نمي

                                                            
١ Pickthorn 
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ولي تعجبي ندارد كه شما را به حال . آه، نخير، با كمال تأسف اين طور نيست ارباب«: گفت باتربار
خود و سـپر و از ايـن    ، كساني كه شمشير و كالهروند هاي مسلح نمي سراغ آدم. اند خودتان گذاشته

  ».ا خوردمراستش من خودم كه شما را ديدم كمي ج. شوند كوتاه بيايند مجبور مي. ارندچيزها د
، بلكـه بيشـتر بـه سـبب     شـان  ها ناگهان دريافتند كه مردم بيشتر نه به سبب بازگشـت  آنگاه هابيت

خودشان چنان به جنـگ و رانـدن در كنـار     .اند كرده شان مي زده نگاه ، شگفتتي كه داشتندتجهيزا
شان ها كردند زره درخشاني كه از زير شنل پا مسلح خو گرفته بودند كه فراموش مي سرتا لشكريان
هاي زيبا بر روي  سواران و نشان خودهاي گندور و سرزمين چابك زد و كاله گاه بيرون مي گاه و بي
و گندالف نيز كه اكنون سوار بر اسب بلنـد  . نمايد ، در سرزمين خودشان عجيب و غريب ميسپرها

، يك پارچه سپيد پوشيده بود و شنل بزرگي به رنگ آبي و نقره اي بـه تـن   راند اش مي كستريخا
  .دش گالمدرينگ را به كمر بسته بودداشت و شمشير بلن

، با دشمناني بـدتر  ترسند ، اگر آنها از ما كه فقط پنج نفريم ميخوب، خوب«: گفت. گندالف خنديد
كـه اينجـاييم    حـال چنـد شـبي را   ولـي در هر . ايـم  كردهمان دست و پنجه نرم ها در سفرها از اين
   ».گذارند تان مي راحت

كنم از ايـن كـه مـدتي پـيش مـا باشـيد        ؟ حاشا نميكشد اين ماجرا چقدر طول مي«: باتربار گفت
؛ و مردم به مـن خبـر دادنـد كـه     ا به اين جور مشكالت عادت نداريم، مببينيد. شويم خوشحال مي
. كننـد  كنم تا االن درست نفهميده بوديم كه آنها براي ما چه مي خيال مي. اند شان رفته تكاورها همه

هـا اطـراف    زمستان پارسال گرگ. و برها هست كه صد رحمت به دزدها چون چيزهايي اين دور
، موجودات وحشتناكي كه فكرشان ها پر از اشباح سياه است توي بيشه. كشيدند ها زوزه مي پرچين

  »!گويم فهميد كه چه مي ، ميكننده است وضع خيلي نگران. ترساند آدم را مي
ها آشفته و نـاآرام   ي سرزمين اين روزها تقريباً همه. انتظار داشتم كه اين طور باشد«: گندالف گفت

، و من ي دردسرهاي بزرگ بوديد شما در حاشيه! من ولي خوشحال باش بارلي. است، خيلي آشفته

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

در ضمن روزهـاي بهتـر در راه   . ايد اين دردسرها كشانده نشدهشنوم وسط  خوشحالم از اين كه مي
ما با آنها . اند تكاورها برگشته. كه كسي از شما يادش باشدشايد بهتر از هر روزگار ديگري . است

مـي   كشد كه توجهش بـه اينجـا معطـوف    نمي يطول. هست، بارلي منو دوباره يك شاه . برگشتيم
  .شود

مد دوباره برقرار آيند و رفت و آ دهاي او به شمال ميصشود و قا مي ن وقت راه سبز دوباره بازآ«
راسـتش ديگـر زمـين بـايري      .كننـد  هاي باير بيـرون مـي   شود و موجودات پليد را از سرزمين مي
  ».شود جاي سكونت و مزارع مردم مي بيابان بود، هر كجا كه قبالً ماند، نمي

ها باشند كه ضرري  به قاعده توي جاده برومندآاگر مردم « :گفت. آقاي باتربار سرش را تكان داد
نـه   خـواهيم،  ما توي بري خارجي نمـي  -ايم ولي ديگر از دست اراذل و اوباش خسته شده .ندارد

خواهد يـك مشـت    دلم نمي .خواهيم ما را به حال خودمان بگذارند مي .نه نزديك بري توي بري،
  ».نگر بخورند و لنگر بياندازند و بيابان را بزنند به هماينجا و اتراق كنند و كبيايند بيگانه 

فالد  در نواحي بين ايزن و گري .بارلي من گذارند به حال خودتان بمانيد، شما را مي«:گندالف گفت
ي چند روز سـواره   واين كلي جا هست كه به فاصله نديري ب ي جنوبي رودخانه و در طول حاشيه

صد مايل  ن باالها در شمال زندگي مي كردند،آ و خيلي ها قبالً .كند نجا زندگي نميآاز بري كسي 
ي  هاي شمال يا كنـار درياچـه   در بلندي :درست در انتهاي راه سبز ن طرف تر از اينجا،آيا بيشتر 

  ».ديم ايون
نجـا سـرزمين ارواح   آگويند  مي ن باال كنار سد مردگان؟آ« :باتربار با ظاهري مرددتر از قبل گفت

  ».نجاآد ها نمي رو كسي غير از راهزن .است
هاي سال است كه اين اسم را بـه   سال .تو مي گويي سد مردگان .روند تكاورها مي« :گندالف گفت

و يك روز شـاه   .نورباري شاهان فورنوست اراين است، من، اش بارلي ولي اسم حقيقي اند؛ ن دادهآ
  ».بينيد را در ركابش ميبا زيو بعد شما گروهي از مردم  يد؛آ نجا ميآدوباره به 
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بروبرگرد براي كسب و كـار   و بي .رسد اين خيلي اميدواركننده به نظر مي قبول دارم،«:باتربار گفت
  ».د به حال خودشربه شرط اين كه بري را بگذا .هم خوب است
  ».شناسد و اينجا را دوست دارد بري را مي .گذارد مي« :گندالف گفت

شـود كسـي كـه روي     دانم چطور مـي  نمي ولي اصالً شناسد؟ واقعاً مي« :باتربار گيج و متحير گفت
اصـالً   .شناسـد  تر نشسته اينجـا را مـي   فرن طآي عظيم خودش صدها مايل  هتخت بزرگ در قلع

 يا ليوان ابجو چه ربطي دارد بـه او؟  اسبچه .خورد كنم اگر بگويند با جام طال شراب مي تعجب نمي
مدي و دعاي خيـرش  آاز وقتي پاييز سال گذشته  گندالف،، ستبجوي من خوب اآروي هم رفته 

رامش خـاطر  آي  ي دردسرها اين يكي مايه بايد بگويم كه وسط همه .العاده خوب شده كردي فوق
  ».بود

  ».بجوي تو هميشه خوب استآگويد  ولي او مي !هآ« :سام گفت
  »گويد؟ كه مي«
  »اي؟ هنوز اين را توي مخت فرو نكرده .ي تكاورها سركرده .استرايدر .علوم است خود اوم«

چشـم هـا در    .ي باتربار در حالت تعجب واقعاً تماشايي بـود  سرانجام در مخش فرو رفت و قيافه
اش دوباره بـاال   وقتي نفس .اش پس رفت پهن او گرد شد و دهانش كامالً باز ماند و نفس صورت

  »رسيم؟ به كجا داريم مي !ي چيزها و جام طال با تاج و بقيه !استرايدر«:گفت مد،آ
  ».الاقل براي بري به روزگار بهتر،« :گندالف گفت
ترين گپي بود كه به عمرم زده  اين دلچسب خوب، .از ته دل اميدوارم اين طور باشد« :باتربار گفت

يك عالمـه چيـز بـه مـن      .گذارم روي بالش سوده سرم را ميآحتم دارم كه امشب با خيال  .مبود
و شـك   روم رختخواب، دارم مي .اندازم ن را تا فردا عقب ميآولي  اش فكر بكنم، هگفتيد كه دربار

بـه طـرف در رفـت و     »!نـاب  هاي،آ .شويد ندارم كه شما هم از رفتن به رختخواب خوشحال مي
  »!فسو هاي با توام فسآ ناب،« :فرياد زد
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  »چيزي يادم باشد؟قرار بود چه « .اش كوفت و با كف دست به پيشياني »!ناب« :با خودش گفت
  »ايد؟ اش كرده ي ديگر نباشد كه فراموش اميدوارم يك نامه«:مري گفت

رشـته افكـارم پـاره     ببينيـد،  !باك اين قدر سر اين قضيه به من سركوفت نزنيد قاي برنديآنه  نه،«
ن آ .يك چيزي اينجاست كه متعلق است به شما .خودش است !هاآ اصطبل، ناب، كجا بودم؟ .شده

 .حـاال اينجاسـت   اش را كه خريديـد،  ن اسبچهآ ني و ماجراي اسب دزدي كه يادتان است؛بيل فر
مثـل يـك    .دانيـد  شما بهتر از من مي اما اين كه كجا بوده، .خودش راه خودش را گرفته و برگشته

نـاب ازش مواظبـت    .اما زنده اش ريخته بود و پوست و استخوان خالي بود، سگ پير پشم و پيلي
  ».كرد

من خـوش شـانس بـه دنيـا      خواهد بگويد، حاال استادم هر چه مي بيل خودم؟ !به« :رياد زدسام ف
سام حاضر نبود تا بيـل را در   »حاال كجاست؟ !ورده شدآرزوي ديگرم كه برآيك هم اين  .ام مدهآ

  .اصطبل نبيند به رختخواب برود
توانست شب بعد شكايتي  نميقاي باتربار در هر حال آمسافران تمام روز بعد را در بري ماندند و 

عصر  .اش از جمعيت پر شد ها غلبه كرد و خانه كنجكاوي بر تمام ترس .از وضع كسب داشته باشد
هـا   ها از روي ادب كمي در سالن اجتماعات حاضر شـدند و بـه خيلـي از سـئوال     ن روز هابيتآ

اش را نوشـته   يا كتابآ لندي ها زنده شد و بارها از فرودو پرسيدند كه خاطرات بري .جواب دادند
  .است يا نه

 ».هايم بدهم گردم كه نظم و نظامي به يادداشت االن دارم به خانه برمي .هنوز نه« :فرودو جواب داد
قول داد كه به وقايع جالب بري بپردازد و كتابي را كه قرار بود موضوعش بيشتر حوادث نه چندان 

  .جذاب تر كند باشد، »جنوب« مهم و پرت
و با اين حرف همه خاموش شدند و پسـرك بـا    .ترها درخواست يك ترانه كرد از جوان بعد يكي

ظاهراً هيچ كس  .اخم و تخم سايرين مجبور به سكوت شد و هيچ كس در خواست را تكرار نكرد
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  .خواست كه دوباره اتفاق مرموزي توي اتاق اجتماعات بيافتد دلش نمي
 رامش بري را بر هـم نـزد؛  آز و هيچ جنجالي در شب نجا بودند هيچ دردسري در روآتا مسافران 

خواست كه  دلشان مي نجا كه هوا هنوز باراني بود،آاما روز بعد اول صبح از خواب برخاستند و از 
اهالي بري همه بـراي ديـدن عزيمـت     .شب نشده به شاير برسند و سواري درازي در پيش داشتند

و  اين يك سال خلق و خوشان اين قدر شـاد نبـود؛  مده بودند و تا به حال در عرض آنها بيرون آ
به  :زده خيره مانده بودند با دهان باز حيرت ها را سر تا پا مسلح نديده بودند، كساني كه قبالً بيگانه

بي اش ابـري بـود كـه    آو تو گويي كه شنل  گندالف با ريش سفيد و نوري كه از او ساطع مي شد،
از  اند، چهار هابيت كه انگار مثل سواراني كه عازم ماموريتو به  گرفت؛ فتاب را ميآجلوي تابش 

نهـا كـه بـه حـرف و حـديث شـاه       آحتـي   .مـده بودنـد  آهاي كمابيش فراموش شده بيـرون   قصه
  .كم فكر كردند كه شايد حقيقتي در اين داستان وجود داشته باشد كم خنديدند، مي

بايد خبردارتـان مـي    !تان برسيد خانه و سالمت به سفرتان به خير و سالمت،« :اقاي باتربار گفت
امـا   .گويند خيلي به هم ريخته اسـت  مي .وضع شاير هم تعريفي ندارد كردم كه اگر راست بگويند،

ادبي  اما بي .هاي خودم را دارم و من هم كه كلي بدبختي و فراموش كردم، دمآمدام حرف تو حرف 
شك  .توانيد از پس كوه مشكالت بربياييد ايد كه مي نباشد شما طوري توي اين سفرها عوض شده

هر چـه زود زود برگرديـد ايـن     !سفرتان به خير .كنيد راه مي ندارم كه خيلي زود همه چيز را روبه
  .كنيد بيشتر خوشحالم مي طرف ها،

ي غربـي گذشـتند و راه شـاير را در پـيش      او را بدرود گفتند و به تاخت دور شـدند و از دروازه 
اما در كنار  .ها را بار او كرده بودند و مثل قبل كلي از باروبنديل نها بود،آن بيل با شا اسبچه .گرفتند

  .رسيد رفت و راضي به نظر مي سام يورتمه مي
  ».خواست با گوشه و كنايه چه چيزي بگويد من خودمان مي دانم بارلي نمي« :فرودو گفت

هـا و   بريـدن درخـت   .نه ديـدم يآچيزهايي كه توي  .زنم حدس مي يتا حد«:سام اندوهگين گفت
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جنبيـدم و   بايـد زودتـر مـي    .در شـده بـود   كه تـوي كوچـه دربـه    مو استاد چيزهايي از اين قبيل،
  ».گشتم برمي

  ».همه جا كمبود علف چپق هست .لنگد يك جاي كار در فاردينگ جنوبي مي ظاهراً« :مري گفت
  ».ردخور ندارداصالً  :دار است لوتو ميدان قضيه هر چه باشد،« :پين گفت پي

شـما سـارومان را فرامـوش     .ولي ميدان دار نيسـت  ممكن است توي ميدان باشد،« :گندالف گفت
  ».مند شده بود ايد و او قبل از موردور به شاير عالقه كرده

  ».شود كشد كه قضايا روشن مي پس طولي نمي خوب ما تو را همراه خودمان داريم،« :مري گفت
بايد  .يمآ من به شاير نمي .مانيد كشد كه تنها مي اما طولي نمي شما هستم، من فعالً با« :گندالف گفت

 .ايـد  موزش ديدهآاين همين چيزي است كه برايش  نجا را خودتان رفع و رجوع بكنيد؛آمشكالت 
يـا   ي من نيست كه امور را اصالح كنم، ديگر اين وظيفه :دوران من تمام شده هنوز متوجه نيستيد؟

حاال  .شما احتياج به كمك نداريد واما شما دوستان عزيزم، .م كه اصالحش بكنندبه مردم كمك كن
و من  گيريد، ترها قرار مي ديگر جزو بزرگ قدتان خيلي بلند شده است؛ واقعاً .ايد بزرگ شدهديگر 

  ».ديگر نگران هيچ كدام از شما نيستم
روم كه يك گپ مفصل با  مي دارم .كنم اما محض اطالع شما بگويم خيلي زود راهم را عوض مي«

نهاسـت كـه خـزه    آاش به دلم مانـده،او از   تها كه در دوران خودم حسر ن گپآاز  بامباديل بزنم؛
امـا   .شان كرده به غلتيدن تا هيچ وقت خزه نگيرند ن سنگ هايي كه تقدير محكومآگرفته و من از 

  ».به هم بگوييمو االن خيلي چيزها داريم كه  د،وروزگار سرگرداني من تمام مي ش
و  شرق رسيدند كه بامباديـل را وداع گفتـه بودنـد؛    ي پس از مدت كوتاهي به همان نقطه در جاده

نجـا  آنها آمد گفتن به آ رزو داشتند و كمابيش اميدوار بودند كه موقع گذشتن ببينند كه براي خوشآ
رتفاعـات گورپشـته را در   اي خاكستري روي ا و مه اما هيچ نشاني از بامباديل نبود؛ .ايستاده است

  .دوردست پوشانده بود رجنوب و حجابي تيره روي جنگل قديمي را د
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خواهم كه پيرمرد  از ته دل مي« :گفت .بار به جنوب انداخت متوقف شدند و فرودو نگاهي حسرت
  »دانم حالش چطور است؟ نمي .را دوباره ببينم
زنـم عـين خيـالش     و حدس مي يده؛ككش هم نگز .به خوبي هميشه مطمئن باش،« :گندالف گفت

شايد بعدها وقت باشد كه برويد و  .مان با انت ها مگر مالقات ايم، ايم يا چه ديده نيست كه چه كرده
را  هـا  وگرنه قبل از اين كـه دروازه  جنبيدم تا برسم خانه، مي اما من اگر جاي شما بودم، .ببينيدش
  ».رسيد واين نمي به پل برندي ببندند،

البتـه   .دانـي  تـو خـودت خـوب مـي     يعني توي راه؛ نجا نيست،آاي  ولي هيچ دروازه« :مري گفت
  ».دهند داخل ن دروازه راهم ميآنجا از آولي هر وقت كه برسم  لند هست؛ ي باك دروازه

و  .نجا پيدا كنيـد آكنم االن يكي  ولي فكر مي .منظورت اين است كه دروازه نداشت« :گندالف گفت
 .كنيد بـه دردسـر بيافتيـد    ن چيزي كه فكر ميآشايد بيشتر از  لند، ي باك ازههمين طور هم در درو

 هنوز نـه،  البته نه براي هميشه، !دوستان عزيز بدرود، .ييدآاش برمي  دانم كه راحت از پس ولي مي
  »!بدرود

ي سبزي كه در امتداد جـاده پـيش    شدوفكس را از جاده كنار كشيد و اسب بزرگ از روي ديواره
هـاي   و سپس با بانگ گندالف دور شد و داشت مثل باد شـمال بـه سـوي بلنـدي     .پريد رفت، مي
  .رفت پشته ميرگو

يكـي همـه را    يكـي  .همان چهار نفرمان كه با هم شروع كرديم حاال اينجاييم، خوب،« :مري گفت
  ».شود رنگ مي يواش دارد كم ماند كه يواش بيشتر به يك خواب مي .پشت سر جا گذاشتيم

  ».ماند كه دوباره به خواب بروي در نظر من بيشتر به اين مي .در نظر من نه« :دو گفتفرو
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  8فصل 

  پاكسازي شاير
 
  

و راه را مسدود  دواين رسيدن بعد از رسيدن شب بود كه مسافران خيس و خسته سرانجام به برندي
آن سوي رودخانه چند خانـه  دار بزرگي نشانده بودند؛ و در  ي نيزه در هر دو سر پل دروازه. يافتند
هاي باريك و بلند و بدون پرده كـه   هاي دو اشكوبه با پنجره خانه: ديدند كه تازه بنا شده بود را مي

  .رسيد به طرزي مبهم روشن بودند و همگي اينها خيلي دلگير و غيرشايري به نظر مي
چ جوابي نيامد؛ و سپس كسي ي بيروني را زدند و نگهبان را صدا كردند، ولي اول هي ي دروازه كوبه

خورد، خاموش شد و  هايي كه از پنجره به چشم مي يي روشناي يك شاخ را به صدا درآورد و همه
  :صدايي از تاريكي فرياد زد. زده ماندند آنها شگفت

ورود بعـد از غـروب و   : يدمگر اعالن را نخواند. ويدتوانيد وارد ش نمي! كيست؟ برويد پي كارتان«
  »آفتاب ممنوع؟ قبل از طلوع

ولـي اگـر   . بخوانيمرا توانيم اعالن  معلوم است توي اين تاريكي كه نمي«: سام در جواب فرياد زد
تـان را پيـدا    مثل اين خيس بيرون نگه دارند وقتي اعـالن  يهاي شاير را توي شب قرار باشد هابيت

  ».اش مي كنم كردم، پاره
ي دست چپي بيرون  ها با فانوس از خانه از هابيتاي محكم بسته شد و گروهي  با گفتن اين پنجره

وقتـي مسـافران را   . ي آن طرف را باز كردند و چندتايي از آنهـا آمدنـد روي پـل    دروازه. ريختند
  .ديدند، انگار ترسيدند
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، 1شناسـي نـاطور هـاب    تو كـه مـرا مـي   ! بجنبيد« :ها را شناخته بود، گفت ي كه يكي از هابيتمر
هـا بـراي چيسـت، و يـك      خواهد بدانم اين الـم شـنگه   باك، دلم مي نديشناسي؟ منم مري بر نمي
  ».بودي 2ي پرچين نگهبان دروازه تو قبالً. كند لندي مثل تو اينجا چه كار مي باك

! اين خود ارباب مري است و سر تا پا لبـاس جنـگ پوشـيده   ! روشن مبه، چشم« :بابا هاب گفت
خيلـي خوشـحالم كـه    . اي توي جنگل قديمي گم شدهگفتند  همه مي! اي گفتند كه مرده راستش مي

  »!بينمت زنده مي
  »!ها زل نزن به من و دروازه را باز كن پس اين طور از وسط ميله« :مري گفت

  ».اند باز نكنيم متاسفم ارباب مري، ولي به ما دستور داده«
  »چه كسي دستور داده؟«
  ».اند است رئيس، همان كه توي بگ«

  »رئيس؟ نكند منظورت آقاي لوتو است؟رئيس؟ « :فرودو گفت
  ».رئيس: به خيالم اسمش همين است، آقاي بگينز؛ ولي اين روزها فقط بايد بگوييم«

اش  وقـت  ولـي ظـاهراً  . الاقل جاي شكر دارد كه بگينز را از اسمش انداختـه ! واقعاً« :فرودو گفت
  ».است كه خانواده يك فكري برايش بكند و او را سرجايش بنشاند

 اين طور حرف زدن اصـالً « :يكي گفت. طرف دروازه حكمفرما شدهاي آن  تي در بين هابيتسكو
قدر الـم شـنگه بـه پـا كنيـد، آدم       در ضمن اگر اين. رسد ها به گوشش مي اين حرف. خوب نيست

كنيد رئيس را بيدار مي بزرگ.«  
كـه رئـيس    اگـر منظورتـان ايـن اسـت    . كنيم كه خودش كيف كند طوري بيدارش مي« :مري گفت

از اسـبچه   ».ايـم  عزيزتان آن اراذل و اوباش بيابان را استخدام كرده پس ما زياد به موقـع نرسـيده  
ها آن را پاره كرد و از روي دروازه به آن طرف  پايين جست و با ديدن اعالن در روشنايي فانوس

                                                            
١ Hob hayward  
٢ Hay  
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: مري گفت. ادندها عقب كشيدند و هيچ حركتي براي باز كردن آن از خود نشان ند هابيت. انداخت
  ».شان است دو نفر بس! پين بجنب پي«

از . شاخ ديگري به صدا درآمـد . ها پا به فرار گذاشتند پين از دروازه باال رفتند و هابيت مري و پي
  .تر سمت راست هيكل تنومند و بزرگي در روشنايي آستانه در پديدار شد بزرگي  خانه

شـكنيد؟ بزنيـد بـه     ها سر چيست؟ دروازه را مـي  شنگهاين الم «: آمد، غريد همين طور كه جلو مي
و سپس ايسـتاد، چـون بـرق شمشـيرها بـه       »!شكنم تان را مي چاك وگرنه گردن كوچولوي كثيف

  .چشمش خورده بود
. شوي ديگر باز نكني از كار خودت پشيمان مي ي بيل فرني، اگر دروازه را تا ده ثانيه« :مري گفت

ات را  مهـا را بـاز كـردي د    در ضمن وقتي دروازه. با فوالد است شنوي يا سر و كارت يا حرف مي
  »!ذل راهزن را چه به اينجارتو . گردي روي و برنمي و مي گذاري روي كولت مي

: مـري گفـت  . لك خودش را به دروازه رساند و قفل آن را باز كرد بيل فرني خود را باخت و لك
. باالي سر خود پرتاب كرد و مثل تير به دل تاريكي زداما مرد شرير آن را از  »!كليد را بده ببينم«

. گذشت يكي از آنها جفتكي پرانـد كـه بـه او گرفـت     در همان حال كه به دو از كنار اسبچه ها مي
  .آخي گفت و در دل شب ناپديد شد و ديگر كسي چيزي از او نشنيد

  .منظورش اسبچه بود ».كارت خيلي تميز بود، بيل« :سام گفت
خواهيم يك جـايي   مي فعالً. رسيم تان هم مي بعد خدمت رئيس. تان اين از آدم بزرگ« :مري گفت

ايد و بـه جـايش ايـن سـاختمان      پل را خراب كرده ي مهمانخانه بيتوته بكنيم، و از آنجا كه ظاهراً
  ».كه از ما همين جا پذيراي بكنيد ايد، مجبوريد انگيز را ساخته غم

  ».ي اين كار را نداريم ي اجازهببخشيد آقاي مري، ول« :هاب گفت
  »ي چه كاري را نداريد؟ اجازه«

اضافي بخوريم و چيزهايي مثـل  كه از مردم بدون تدارك قبلي پذيرايي كنيم و غذاي « :هاب گفت
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  ».اين
تان و كـردم تابسـ   سالي شده بود يا چه؟ فكر مـي  اين كه به ما جا بدهيد چطور؟ قحط« :مري گفت

  ».داي كشت و كار خوبي داشته
انيم د كلي محصول برداشت كرديم، ولي درست نمي. راستش نه، سال، سال خوبي بود« :هاب گفت

كنند به  افتند و ارزيابي مي ميكه دوره  »بگيرها سهم«و  »بگيرها جزيه« اين همه. چه به سر آنها آمد
به خيلي از ايـن   مان تا سهم و ما ديگر چشم ندگير ميجزيه  ربيشت. آورد گمانم ته انبارها را در مي

  ».افتد ها نمي جنس
. اين همه چيز براي امشب خيلي خسته كننـده شـد  ! آه دست برداريد«: كشان گفت  پين خميازه پي

از خيلي جاهـا  . مرگمان را بگذاريم ي فقط به ما جا بدهيد كه كپه. هامان غذا داريم ينجتوي خور
  ».ام بهتر است كه ديده
رسيدند كه نكند اين يـا آن مقـرارت را زيرپـا     دستپاچه به نظر مي هاي نگهبان دروازه هنوز هابيت

بگذارند؛ اما از در مخالفت با اين چهار مسافر رئيس مĤب درنيامدند كه همگي مسلح و دو تـن از  
فرودو دستور داد كـه دروازه را دوبـاره قفـل    . آنها به طرزي غير معمول بزرگ جثه و قوي بودند

سـپس آن  . اي بـود  ها آن دور و بر بودند، نگهباني دادن كار عاقالنه حراميتا وقتي كه  ظاهراً. كنند
اي براي خـود تـدارك    ها شدند و در حد امكان جاي آسوده چهار يار همسفر وارد پاسگاه هابيت

در . شد آتش خوبي در آن روشن كرد ساختمان برهنه و زشتي بود با اجاقي كوچك كه نمي. ديدند
هاي سفت و ناراحت گذاشته بودند، بر روي هر ديوار، اعـالن   از تختخواب هاي بااليي رديفي اتاق

آبجو نداشتند و غذا كـم  . پين آنها را پاره كرد و ريخت پايين پي. شد و فهرستي از مقررات ديده مي
بود، اما با آنچه مسافران آورده بودند و با آنها قسمت كردند، همگي شام مفصلي خوردنـد، و پـي   

  .زير پا گذاشت 1 و 4 ي هيزم روز بعد در بخاري، قانون شماره ن بخش اعظم سهميهپين با گذاشت
د كه چه اتفاقي توي شـاير  خوب، حاال چطور است يك چپق چاق كنيم و شما تعريف كني« :گفت
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  »افتاده؟
هـر چـه   . شـود  هاي رئـيس پيـدا نمـي    الاقل جز براي آدم. شود علف چپق پيدا نمي« :هاب گفت

قديمي فاردينگ جنوبي بردنـد   ي ها كردند و از جاده شنيديم كه كلي بار ارابه. رفتهموجودي بود، 
امـا قبـل از آن هـم    . آخرهاي پارسال بود، بعد از اين كه شـما رفتيـد  . آن دورها طرف گدار سان

  »...آن لوتو. فرستادند صدا و به مقدار كم ميسرو ساكت و بي
داني كـه ايـن طـور حـرف زدن      مي! ه شو ناطور هابآهاي خف« :چند تا از هابيت ها فرياد زدند

  ».افتيم توي دردسر ي ما مي شود و همه رئيس خبردار مي. قدغن است
اگر يكي از شماها كه اينجاست برايش خبرچيني نكند از كجا خبردار « :هاب داغ در جواب گفت

  »!شود مي
نه خوش آمدي، نـه  . خواهد بشنوم بيشتر از اين دلم نمي. بس است ديگر! باشد! باشد« :سام گفت

دل خوش كرده بودم كه استراحتي . هاي اوركي آبجويي، نه چپقي و به جايش كلي مقررات و حرف
فراموشـش   بيا بخوابيم و تا فـردا صـبح  . بينم كه كلي كار و دردسر در پيش داريم كنم، ولي مي مي

  »!بكنيم
اند شيرين چهل مايلي راه بود، اما  ا بگاز پل ت. اي براي كسب خبرها داشت جديد وسيله »رئيس«

  .فرودو و دوستانش خيلي زود از اين موضوع خبردار شدند. يك نفر با عجله اين راه را رفته بود
هـالو   هـم بـه كريـك    ي خاصي نداشتند، اما به طرزي مبهم قصد كرده بودند كه اول همگي با نقشه

پس . اوضاع تصميم گرفتند صاف به هابيتون برونداما با ديدن . بروند و آنجا كمي استراحت بكنند
باد خوابيده بود، اما آسمان هنوز . اي يكنواخت پيش رفتند روز بعد در جاده راه افتادند و با يورتمه

رسيد؛ ولي هر چه باشد اول نوامبر بود  زمين تا حد زيادي غمگين و اندوهبار به نظر مي .ابري بود
نمـود، و دود   شد كه غيرمعمول مي هاي زيادي ديده مي سوزي آتش اما از طرف ديگر. و آخر پاييز

ابـر عظيمـي از دود آن دورهـا در جهـت     . خاسـت  از جاهاي زيادي در آن دور و اطـراف برمـي  
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  .رفت اند باال مي وودي
رسيدند كه روستايي درست بر سـر جـاده بـود و     1مورتون وقتي شب بر سر دست درآمد به فراگ

 2فلوتينـگ الگ قصد داشتند كه شب را آنجا بمانند؛ . از پل فاصله داشت حدود بيست و دو مايل
بندي ديدنـد   ي شرقي دهكده رسيدند راه هي خوبي بود، اما وقتي به كلّ مورتون ميهمانخانه در فراگ

ها چماق به دست ايسـتاده و   ؛ و پشت آن گروه بزرگي از داروغهعبور ممنوعبا يك اعالن بزرگ 
  .رسيدند ه بودند و هم از طرفي وحشت زده به نظر ميشان زد پر به كاله

  .و نزديك بود كه بزند زير خنده »اين كارها چيست؟« :فرودو گفت
شـما بـه جـرم شكسـتن     . همين است كه هست« :يتي بود با دو پر در كالهش، گفتكالنتر كه هاب

غيرمجاز  خوابيـدن بـدون   هاي دروازه و ورود  دروازه و پاره كردن فرامين و ضرب و شتم نگهبان
  ».ها با غذا بازداشت هستيد هاي شاير و تطميع نگهبان اجازه در ساختمان

  »ديگر چه؟«: فرودو گفت
  ».همين براي شروع كافي است« :كالنتر گفت
بد و بيراه گفتن به . توانم چيزهاي ديگري هم به اينها اضافه كنم اگر دلتان خواست مي« :سام گفت

كنـيم شـما    اش و اين كه فكر مي ه خيال داريم با مشت بكوبيم تو صورت پرآبلهتان و اين ك رئيس
  ».نه هستيدن ها يك مشت بچه داروغه

. مـان بيايـد   شـنگه همـراه   دستور رئيس اسـت كـه بـدون الـم    . خوب ارباب همين قدر بس است«
اتهـام شـما   هاي رئيس بدهيم؛ و وقتي خواست بـه   واتر و تحويل آدم خواهيم شما را ببريم باي مي

خواستم تـوي هلفـدوني    ولي من اگر جاي شما بودم و نمي. تان را آنجا بزنيد رسيدگي بكند حرف
  ».گرفتم هايم را درز مي بپوسم، حرف

مزخـرف  « :فرودو گفت. يك خنده را سر دادندها شل حتي داروغهارغم نار فرودو و دوستانش علي

                                                            
١ Frogmorton  
٢ Floating log 
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االن دست بـر قضـا   . زمان كه خودم دلم بخواهدروم، و هر  من هر جا كه خوشم بيايد مي! نگوييد
اند، اما اگر شما هم اصرار داريد، همـان جـا برويـد، ايـن ديگـر بـه        روم بگ براي كاري دارم مي
  ».خودتان مربوط است

خيلي خوب، آقاي بگينز، ولي فراموش نكنيـد كـه مـن شـما را     «: بند را كنار زد و گفت كالنتر راه
  ».ام بازداشت كرده

حاال امروز بيشتر از . ات اما ممكن است روزي ببخشم. كنم، هيچ وقت فراموش نمي« :فتفرودو گ
  ».ام بكنيد همراهي فلوتينگ الگكنم لطفي به من بكنيد و تا  روم، پس خواهش مي اين نمي

دهكده  يك كالنتري آن سر. مهمانخانه بسته است. توانم بكنم آقاي بگينز متاسفانه اين كار را نمي«
  ».برم آنجا ما را ميش. است

  ».آييم ما هم دنبالت مي. راه بيافت« :فرودو گفت
آهاي، بيـا  « :بانگ زد. شان شناخته بود ها را سر تا پا ورانداز كرده و يكي را در ميان سام داروغه

  ».با تو حرف دارم! 1بارو اينجا رابين اسمال
خورد، اما جرات مداخلـه   خونش را ميبارو با نگاهي دستپاچه به فرمانده كه خون  داروغه اسمال

  .اش پياده شده بود نداشت عقب ماند و شروع كرد به راه رفتن در كنار سام كه از اسبچه
ات بيشـتر   ي هابيتوني و بايد عقل توي كله تو بزرگ شده! نگاه كن ببينم داداش رابين« :گفت مسا

در ضمن قضيه چيست كـه  . كني ارها ميبندي و از اين ك اي راه آقاي فرودو را مي باشد؛ حاال آمده
  »اند؟ اين مهمانخانه را بسته

الاقل ماجرا از همـين جـا شـروع    . رئيس نظر مساعد به آبجو ندارد. اند همه را بسته« :رابين گفت
آيد مردم مدام  در ضمن خوشش نمي. آيد هاي او مي كنم االن آبجو فقط گير آدم ولي خيال مي. شد

برونـد كالنتـري و    س اگر بخواهند يا مجبور باشند جايي بروند، اول بايـد در رفت و آمد ياشند؛ پ

                                                            
١ Robin smallburrow  
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  ».توضيحات بدهند
تو خودت كـه  . اي تو بايد از خودت خجالت بكشي كه قاطي اين چيزهاي بيخود شده« :سام گفت

كشـيدي داخـل، چـه موقـع      هميشه سرك مي. داخل مهمانخانه را بيشتر از بيرونش دوست داشتي
  ».تيا غيرخدمخدمت 

آيـد؟   چه كاري از دسـتم برمـي  . ولي زياد به من سخت نگير. باز هم اگر بتوانم همين است، سام«
. يادت است كه هفت سال قبل چرا رفتم داروغه شدم، قبل از اين كه ايـن ماجراهـا شـروع بشـود    

بيـنم و خبرهـا را    گـردم و مـردم را مـي    ختلف را مـي مروم جاهاي  آيد مي گفتم فرصتي دستم مي
  ».كند ولي حاال وضع فرق مي. فهمم كجا آبجوي بهتري دارد شنوم و مي مي

  ».تواني ديگر داروغه نباشي تواني ول كني، اگر شغل شريفي نيست مي ولي مي« :سام گفت
  ».اين كار ممنوع است« :رابين گفت
  ».شوم است يواش يواش عصباني مي ممنوعاگر يك بند بشنوم « :سام گفت

. شوم ناراحت نمي بايد بگويم كه از ديدن عصبانيت تو اصالً« :پايين آورد و گفترابين صدايش را 
ها را چه كـار كنـيم    ولي آدم. يم شايد بتوانيم كاري از پيش ببريموما با هم عصباني بش ي اگر همه
فرستد و اگر هر كدام از ما مردم كوچك بـه خـاطر    او آنها را همه جا مي. هاي رئيس را سام، آدم

، و اول از 1آنها بابا فلوردامپلينـگ . كشانندمان به هلفدوني حقوق خودمان قد علم بكنيم، ميحق و 
بدتر دارد اند، اين اواخر وضع  هاي ديگر را هم گرفته فوت شهردار را گرفتند، و خيلي ويت  همه بابا

  ».زنند شان مي م به دقيقه كتكدحاال . شود مي
  دهيد؟ چه كسي شما را فرسـتاده فـراگ   ا داريد انجام ميپس چرا اين كار آنها را شم« :سام گفت
  »مورتون؟

االن جـزو فـوج اول فاردينـگ شـرقي     . چه كسي؟ ما اينجا توي كالنتري بزرگ مستقر هسـتيم «

                                                            
١ Old Flourdumpling  
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اند و با اين مقـررات جديدشـان بـاز هـم نفـرات       صدها داروغه را به خدمت احضار كرده. هستيم
ي يها حتي در شاير هم آدم. اند، اما نه همه مقاصد آنها مخالفخيلي از اينها با . خواهند بيشتري مي

چنـد  . بعضي از اين هـم بدترانـد  . زنند هاي بزرگ مي شوند كه نخود هر آش هستند و الف پيدا مي
  ».كنند ش جاسوسي مييها ه براي رئيس و آدمكنفري هم هستند 

  »اين طوري از آمدن ما با خبر شديد، نه؟شما پس ! آها«
 براي ما قدغن است، ولي آنها از خـدمات پسـت سـريع    استفاده كردن از پست. درست استه بل«
يكي از آنهـا  . دارند هاي مخصوص نگه مي كنند و در جاهاي مختلف پيك السير قديمي استفاده مي 

و بعد . وارد شد و يك نفر ديگر پيغام را از او تحويل گرفت 1فاروز از ويت »پيغام سري«ديشب با 
تـان بـه    بعد از ظهر دستور رسيد كه شما را دستگير كنيم و به جـاي اينكـه مسـتقيم ببـريم    امروز 

  ».ه ببيندتانلخواهد بالفاص اين طور كه پيداست رئيس مي. واتر هلفدوني، اول ببريم به باي
ـ اش را با او يكسره كرد، ديگر دلـش   وقتي آقاي فرودو تكليف« :سام گفت راي ايـن كـار غـنچ    ب

  ».رود نمي
ساختمان كالنتري فقط يك طبقه بـود، ولـي   . ي پل ي بود به بدي خانهيكالنتري فراگ مورتون جا

. هاي باريك را داشت و آن را با آجرهاي صورتي زشت، كج و معوج سـاخته بودنـد   همان پنجره
و . تي آوردند كه هفته ها تميز نشـده بـود  خميز دراز و ل داخلش نمور و اندوهبار بود و شام را سر

چيـزي در  . مسافران از ترك كردن آنجا خوشحال بودنـد . اليق آرايشي بيش از اين نبود! ردندخو
بايد سفر خود را زودتر از . بود، و آنها ساعت ده صبح راه افتادند واتر راه حدود هجده مايل تا باي

ز غرب جهت باد ا .كردند و اين تاخير آشكارا باعث آزردگي خاطر كالنتر شده بود اينها شروع مي
  .باريد به شمال تغيير كرده و هوا سردتر شده بود، اما ديگر باران نمي

دار داشت، هر چند اندك مردمـي كـه    خنده ًكرد ظاهري نسبتا گروهي كه داشت دهكده را ترك مي

                                                            
١ Whitfurrows  
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مسافران از خانه بيرون آمده بودند، مطمئن نبودند كـه  » هاي عجيب و غريب لباس«براي تماشاي 
كرده بودند؛ امـا  » ها زنداني« ي هها را مامور بدرق يك دوجين از داروغه. يا نهخنديدن مجاز است 

مـري و  . راندنـد  مري آنها را وادار كرد كه پيشاپيش راه بيافتند و فرودو و دوستانش از عقب مـي 
حالي خواندند، در  خنديدند و آواز مي گفتند و مي ها مي پين و سام با روي خوش سوار بر اسبچه پي

هـر چنـد   . كردند جدي و مهم جلوه كننـد  رفتند و سعي مي قورت داده پياده مي ها عصا روغهكه دا
  .نمود ناك مي غمگين و انديش ًفرودو ساكت بود و نسبتا

. آخرين فردي كه از كنارش گذشتند، روستايي پير و تنومندي بود كه دست به پرچين گرفتـه بـود  
  »ه كسي را دستگير كرده؟حاال چه كس چ! سالم! سالم«: ريشخندكنان گفت
اگر دلت ! كالنتر«: مري گفت. ها بالفاصله از گروه بيرون زدند و به طرف او رفتند دو تا از داروغه

  ».هايت بگو زود برگردند سرجاشان خواهد سر و كارشان با من باشد، به بروبچه نمي
و پـس از  » ! بجنبيدحاال«: مري گفت. دو هابيت با نهيب فرمانده خود عبوس و بق كرده برگشتند

ها را با آخرين سرعت  شان را طوري تنظيم كردند كه داروغهها هاي اسبچه ن مسافران آهنگ گامآ
وزيد طولي نكشـيد كـه    رغم باد سردي كه مي آفتاب بيرون آمد و علي. ممكن مجبور به رفتن كنند

  .ريخت و عرق از سر و رويشان مي زدند نفس مي نفس
يـك   بار توقف براي نهار چهارده مايل را فقط با يك تقريباً. نفس افتادند در مرز سه فاردينگ از

توانستند پا به  گرسنه بودند و پاشان تاول زده بود و نمي. ظهر بودساعت سه بعداز. نفس رفته بودند
  .پاي آنها بيايند

  ».دهيم و ما ادامه مي! سر فرصت خودتان بيايد«: مري گفت
اي كـه   منتظـرت هسـتم، فرامـوش نكـرده     اژدهـاي سـبز  بيرون ! ابينالوداع، داداش ر«: سام گفت

  »!فس نكن كجاست؟ توي راه فس
تـوانم   مـن نمـي  . گذاريد با اين كارتان داريد مقررات بازداشت را زير پا مي«: كالنتر با تاسف گفت
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  ».جوابگو باشم
زم نيست تو جوابش پا بگذاريم كه الرا ديدي، كلي چيزها را بايد زير حاال كجايش«: پين گفت پي

  »!بخت يارت باشد. را بدهي
هاي سفيد در افـق دوردسـت    اندك در پشت بلندي مسافران يورتمه پيش رفتند، و خورشيد اندك

واتر رسيدند؛ و آنجا بود كه اولين ضربه  غربي در كار غروب كردن بود كه به كنار آبگير پهناور باي
ا سرزمين مـادري فـرودو و سـام بـود و اينـك در      اينج. روحي حقيقي و دردناك به آنها وارد شد

هـايي كـه    بسـياري از خانـه  . تر از هر جاي ديگر جهـان اسـت   يافتند كه آنجا در نظرشان مهم مي
هاي  داشتني سوراخ رديف دوست. بعضي از آنها انگار به كلي سوخته بودند. شناختند، خالي بود مي

هاي كوچكي كـه تـا لـب آب پـايين      بود و باغ شمالي آبگير متروك شده ي ههابيتي قديم در كنار
 ي هجاد دهاي زشتي بود كه تازه در امتدا بدتر از همه رديف خانه. د، پوشيده از علف هرز بودمآ مي

آنجـا   درختدو رديف  ًقبال. گذشت اي كه از نزديك ساحل آبگير مي ، جادهندهابيتون ساخته بود
رفت نگاه كردنـد، دودكـش    ال مياند با اي كه تا بگ جاده وقتي نوميدانه به. همه را بريده بودند. بود
  .كرد دودكش داشت دود سياهي را در آسمان غروب خالي مي. بلندي را در دوردست ديدند آجر

خـواهم   مي. م آن طرف آقاي فرودوور من دارم صاف مي«: فرياد زد. خود شده بود سام از خود بي
  ».خيال دارم استادم را پيدا كنم .ببينم آن باال چه خبر است

يك گـروه از  » رئيس«كنم اين  خيال مي. ايم اي افتاده اول بايد ببينيم توي چه معركه« : مري گفت
بهتر است اول كسي را پيدا كنيم كه بگويد اوضاع اينجا چه ريختي . ها را دم دست دارد اين حرامي

  ».است
. شان نيامـد  ها بسته بود و هيچ كس به استقبال و سوراخ ها خانه ي هواتر درِ هم اما در روستاي باي

اژدهـاي  وقتـي بـه   . ش بردنـد ا از اين موضوع خيلي تعجب كردند، اما طولي نكشيد كه پي به دليل
هاي شكسته آنجا افتـاده   روح با پنجره هابيتون رسيدند كه اكنون بي ي ه، آخرين خانه در گوشسبز
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مهمانخانـه لـم داده بودنـد، جـا      پهنجار بزرگ كه بـه ديـوار  ود، از ديدن نيم دوجين از آدم ناب
  .چشم و زردچهره بودند خوردند؛ چپ

  ».شبيه به رفقاي بيل فرني توي بري هستند«: سام گفت
  ».هاي ديگر كه در ايزنگارد ديدم و شبيه خيلي«: مري زير لب گفت

تا آنجا كـه معلـوم بـود     ها چماق در دست داشتند و شاخ از كمرهاشان آويخته بودند، ولي حرامي
وقتي مسافران پيش راندند از كنار ديوار بلند شدند و توي جاده آمدند . هيچ سالح ديگري نداشتند

  .و راه را بستند
رويد؟ از اينجـا   تان داريد كجا مي به خيال«: شريرترين افراد گروه گفت يكي از بزرگترين و ظاهراً

  »هاي عزيز كجا هستند؟ آن داروغه راستي. روي شما بسته استبه به بعد جاده 
قول داديـم كـه اينجـا    . پاشان تاول زده بود يمختصر. آيند خوش خوشك دارند مي«: مري گفت

  ».منتظرشان بمانيم
هاي كوچولو خوب  گفتم به اين احمق 1چه به شما گفتم؟ به شاركي! تف«: راهزن به رفقايش گفت

  ».هاي خودمان را بفرستيم  بايد چندتا از بروبچه. نيست اعتماد بكنيم
ها تـوي ايـن سـرزمين     كرد؟ ما زياد به حرامي حاال سخت نگيريد، مگر چه فرقي مي«: مري گفت

  ».شان بربياييم عادت نداريم، ولي بلديم چطور از پس
كنيـد يـا    اش مي تان اين است؟ يا خودتان عوض زدن  طرز حرف ها، هوم؟ پس حرامي«: مرد گفت

زيادي بـه  . شويد اي مي شما مردم كوچك خيلي داريد افاده. كنيم ان عوض ميخود ما آن را برات
  ». كند كه شاركي بگويد شاركي برگشته و او همان كاري را مي. مهرباني رئيس دل نبنديد

  »حاال حرف اين شاركي شما چيست؟«: فرودو به آرامي گفت
حـاال شـاركي   . نظم و نظامش داد اين سرزمين را بايد از خواب بيدار كرد و دوباره«: راهزن گفت

                                                            
١ Sharkey  
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الزم  تـر  يك رئيس بـزرگ . گيرد اگر مجبورش كنيد به شما سخت مي. خيال دارد اين كار را بكند
آن وقـت بـه   . كنيد و باز اگر دردسر درست بشود، قبل از اين كه سال دربيايد يكي پيدا مي. داريد

  ».دهند كه دنيا دست كيست شما نشان مي
پزيد، مـن خيـال دارم بـروم و     خوشحالم كه شنيدم چه خواب و خيالي ميراستي؟ «: فرودو گفت

  ».را ببينم و او هم ممكن است عالقمند باشد آنها را بشنود وآقاي لوت
او هر كاري كه شاركي بگويـد  . شما نگران نباشيد. خودش خوب خبر دارد! ولوت« : راهزن خنديد

فهميدي يا نـه؟ اگـر   . اش بكنيم وانيم عوضت چون اگر يك رئيسي دردسر درست بكند مي. كند مي
  »چينم فهميدي يا نه؟ شان را مي دواني بكنند، دم مردم كوچك بخواهند جايي كه اجازه ندارند موش

ايد و خبرها بـه   خيلي از زمان عقب افتادهاينجا اولش فهميدم كه شما . بله، فهميديم«: فرودو گفت
اراذل و  ي هشـما و همـ   ي هدور. ها افتاده ايد، خيلي اتفاق بعد از اين كه از جنوب رفته. شما نرسيده

در ضمن ايزنگارد ويران . برج تاريك سقوط كرده و االن يك شاه در گوندور است. اوباش گذشته
من توي راه به او . كند شده و ارباب عزيزتان االن دست گدايي توي بيابان پيش اين و آن دراز مي

  ».هاي ايزنگارد يند، نه گردن كلفتآ سبز باال مي ي ه از جادههاي شا االن ديگر پيك. برخوردم
توي بيابان دست گدايي پيش اين و آن دراز «: ريشخندكنان گفت. مرد به او خيره شد و لبخند زد

جوجـه خـروس    گويي؟ هي فيس و افاده بفروش، هي فـيس و افـاده بفـروش،    راست مي. كند مي
واند بگيرد كه توي اين سرزمين مرفـه كوچولـو زنـدگي    ت اما هيچ چيز جلوي ما را نمي. محل بي

ي تحقير جلـوي صـورت    هبشكني به نشان -» و اما. ايد ديگر بس است بلي كردهكنيم، و هر چه تن
ن به جمال يكي از آنها روشن شد، آن ما اگر چشم! اين هم براي آنها! شاه هايقاصد« -فرودو زد 
  ».بينيم چه كار بايد كرد وقت مي

يك دفعه خودش را در دشت كورمالن احساس كـرد و  . پين بود از حد تحمل پي ترخيلي بيشاين 
اش را كنار زد و  شنل. ناميد مي» محل جوجه خروس بي«اينجا يك رذل چپ چشم حامل حلقه را 
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اي و سياه گوندور برتن او درخشـيدن گرفـت و    نقره ي هشمشيرش را مثل برق بيرون كشيد و جام
  .پيش راند

 هـاي  زني و با كسي كـه در سـرزمين   من قاصد شاهم، تو با يكي از دوستان شاه حرف مي« :گفت
كنار جاده زانو بزن و عذر خواهي كن، وگرنـه  . تو هم رذلي و هم احمق. غرب خيلي مشهور است

  »!هاست سر و كارت با اين بالي جان ترول
بيـرون كشـيدند و بـراي     مري و سـام شمشيرهاشـان را  . درخشيد غروب آفتاب شمشير در برابر 
. ها پشت به هزيمت دادنـد  راهزن. نخورد تكانپين پيش راندند؛ اما فرودو از جايش  حمايت از پي

هاي  هابيت. زده كارشان شده بود هاي وحشت لند و تهديد كردن هابيت هاي بري ترساندن روستايي
و لحـن  . كـرده بـود   شـان  هاي عبوس بيش از حد متعجب باك با شمشيرهاي درخشنده و چهره بي
  .ترس و وحشت به دلشان انداخته بود. نشنيده بودند ًاي بود كه نظير آن را قبال واردها به گونه تازه

سـه  » .تـان  اگر دوباره مزاحم اين دهكده بشـويد، واي بـه حـال   ! گورتان را گم كنيد«: مري گفت
به باال گريختند؛ اما در همان و رهابيتون  ي هها برگشتند و از شيب جاد هابيت پيش رفتند و راهزن

  .آوردند يهاشان را به صدا درم گريختند، شاخ حال كه مي
  ».ايم به موقع نرسيده راستش اصالً« : مري گفت
ـ . به موقع نيست نه اصالً«: فرودو گفت كـه ديـر    وبلكه دير هم هست، در هر حال براي نجات لوت

  ».سوزد زده، ولي دلم برايش مي بدبخت فلك. شده
  ».اش دهم بگويم براي كشتن ؟ منظورت چيست؟ من ترجيح ميونجات لوت«: پين گفت پي

قصدش اين نبوده كه كار اين  ولوت. پين اي، پي كنم تو خوب قضيه را نگرفته فكر مي«: فرودو گفت
هـا بـاال    راهزن. خيلي رذل و احمق بوده، اما االن توي تله افتاده. طوري به جاهاي باريك بكشد

ترسانند و هر طور كه دوسـت دارنـد كارهـا را     چاپند و مي گيرند و مي دست او هستند و جزيه مي
ن به بعد حتـي ديگـر بـه اسـم او هـم      و از اي. كنند، و همه هم به اسم او كنند و خراب مي اداره مي
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بـزنيم و   مـان را دبايـد زور خـو  . اند زنداني است و خيلي هم ترسيده به گمانم االن در بگ. نيست
  ».ش كنيما خالص

كـردم،   بينـي مـي   ن پيشاز ماجراهايي كه براي آخر سفرما! خوب، من كه گيج شدم«: پين گفت پي
بـراي   –شـاير   دخـو  هـا در  ها و حرامـي  نيمه اورك جنگيدن با اين: داد عقلم به اين يكي قد نمي
  »!1رو خالص كردن لوتر آبله

: ولـي يـادت باشـد   . كـنم كـار بـه اينجاهـا هـم بكشـد       جنگيدن؟ خوب، خيال مي«: فرودو گفت
منظورم اين است كـه حتـي اگـر    . ها كشي نداريم، حتي اگر رفته باشند توي صف آن طرفي هابيت
هيچ . ها، دستورهاي آنها را اطاعت بكنند به خاطر ترس از حرامي فقط اين كهرفته باشند؛ نه  ًواقعا

و . اش گذاشته بشود خواهم از اين به بعد بدعت هابيت ديگر را نكشته، و نمي عمداًهابيتي در شاير 
از كـوره در نرويـد و تـا    . ديگـري نباشـد   ي ههيچ كسي نبايد كشته بشود، مگر اين كه چـار  ًاصال
  »!ه داريدآخر دست نگ ي هلحظ

عزيـزم  . ها زياد باشد، آن وقت ديگر جنـگ حتمـي اسـت    ولي اگر تعداد اين حرامي«: مري گفت
  ».يا شاير را با تعجب كردن و غمگين شدن خالص بكني وتواني لوت فرودو نمي

نشـنيدي  . غافلگير شـدند . شان ها بترساني بار دوم به اين راحتيتواني  نمينه، حتي «: پين گفت پي
ها را به صدا درآوردند؟ اين طور كه پيداست اراذل و اوباش ديگري هم ايـن دور و   خچطوري شا

بايد فكر يـك مخفيگـاه   . شوند وقتي يك عده زيادشان با هم باشند خيلي جسورتر مي. اند اطراف
  ».ايم سر جمع چهار نفر بيشتر نيستيم آخر با اين كه مسلح. براي شب باشيم

هميشه هابيت ! ، پايين خيابان جنوبي2ييد برويم سراغ بابا تام كاتنبيا. يك فكري دارم«: سام گفت
  ».شان دوست بودم تا هم پسر داشت كه با همه چند. با شهامتي بود

كه مـردم تـا   اين درست همان كاري است . خورد بدرد نمي رفتن به مخفيگاهفكر ! نه«: مري گفت

                                                            
١ Pimple  
٢ Tom Cotton  
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آينـد و بـا تمـام نيـرو      خيلي راحت مي. خواهند ها هم درست همين را مي اند، و حرامي حاال كرده
نه بايد . زدند مان مي كنند يا آن تو آتش مان مي گذارندمان توي تنگنا و بيرون ريزند سرمان و مي مي
  ».الفور يك كاري بكنيم في
  »چه كار كنيم؟ ًمثال«: پين گفت پي

بينيد، همه  خودتان كه مي! رونمردم را بريزيم بي ي ههم! همين االن! شاير را بشورانيم«: مري گفت
سـر و پـا و يـك مشـت احمـق كـه        آنها شايد جز يكي دو نفـر بـي   ي ههم: از اين ماجرا متنفرند

ولـي مـردم   . افتـد  روحشان خبر ندارد كه چه اتفاقي دارد مـي  ًخواهند مهم جلوه بكنند، و اصال مي
فقط يك جرقه الزم است تا . كننددانند چه كار  اند كه نمي قدر مدت درازي توي رفاه بوده شاير آن

كننـد لگدشـان    و سعي مـي . اند كه چه خبر است هاي رئيس هم بو برده آدم. ور بكند آتش را شعله
  ».ايم از نظر وقت توي مضيقه. ا خاموش بكنندرتش بگذارند روي ما و خيلي زود آ

رگ ايـن دور و  بـز . كـاتن  ي هتواني با عجله خودت را برساني مـزرع  مي سام، اگر دلت خواست«
خيال دارم شاخ روهان را به صدا دربيـاورم و يـك   ! زودباش. اطراف اوست و خيلي جربزه دارد

  ».اند آهنگي بشنوند كه به عمرشان نشنيده
  

آنجا سام پيچيد و چهارنعل خيابان جنوبي را در پيش گرفـت  . به تاخت به وسط دهكده برگشتند
ور نشده بود كه صداي واضح شاخي را شنيد كـه گـوش   زياد د. شد كاتن منتهي مي ي هكه به مزرع

تا باالي تپه و روي دشت طنين انداخت و اين صدا چنان برانگيزاننده بود كه خود . فلك را كر كرد
  .اي كشيد اش روي دوپا بلند شد و شيهه اسبچه. سام نزديك بود بچرخد و با شتاب برگردد

  ».ردمگ خيلي زود برمي! ها به پيش، بچه«: فرياد زد
  .لند آسمان را به لرزه درآورد آنگاه شنيد كه مري آهنگ را عوض كرد و شيپور فراخوان باك
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  !بيدار باش! آتش، دشمن خطر، بيدار باش، بيدار باش،
  !بيدار باش! آتش، دشمن

  
در  ها اش چراغ در مقابل. سام از پشت سر صداي جاروجنجال و صداي كوبيده شدن درها را شنيد

پيش از . دويدند به گوش رسيد ها پارس كردند؛ صداي پاي كساني كه مي تاريكي روشن شد؛ سگ
پسـر، جـولي و    دهقان كاتن با سه تا از پسرهايش، تامِ ي هآن كه به انتهاي خيابان برسد، سر و كل

  .توي دستهاشان تبر داشتند و راه را بستند. شتافتند پيدا شد كه به سوي او مي 1نيك
اش كـه هابيـت اسـت، ولـي سـرتاپا       از قد و هيكل. نيست ها يك حرامي! نه«: شنيد كه گفت سام
  »كه هستي، اين سر و صدا براي چيست؟! آهاي. غريب پوشيدههاي عجيب  لباس

  ».ام برگشته. سام هستم، سام گمگي«
صـدايت كـه   ! خـوب «: با تعجب گفت. دهقان كاتن نزديك شد و در گرگ و ميش به او خيره شد

ممكن بود تو خيابـان از   ها ولي با اين لباس. ات هم كه بدتر از قبل نيست، سام همان است و قيافه
كـه نكنـد مـرده     مترسـيدي  مـي . اي اين طور كه پيداست خارج بـوده . ات كنارت بگذرم و نشناسم

  ».باشي
سروصداها هم . هايش ن اينجاست با دوستاال. همين طور هم آقاي فرودو! ام نه نمرده« :سام گفت

ها را بريزيم بيرون، همين طور  خواهيم اين حرامي مي. شورانند دارند شاير را مي. براي همين است
  ».كنيم داريم شروع مي. شان را هم رئيس

تمام امسال را تـنم بـراي دردسـر    ! پس باالخره شروع شد! خوب، خوب« :دهقان كاتن فرياد زد
ايـن اراذل  . كردم زي را هم ميدر ضمن بايد فكر زنم و ر. ندزد خاريد، اما مردم آستين باال نمي مي

بايد خودمان ! واتر قيام كرده باي! بچه ها. حاال راه بيافتيد. و اوباش از هيچ كاري روگردان نيستند

                                                            
١ Nick  
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  »!را بياندازيم وسط گود
شوند؟ هنـوز اوضـاع زيـاد روبـه راه نيسـت كـه تنهاشـان         زي چه ميخانم كاتن و ر« :سام گفت

  ».اريدبگذ
آنگـاه  » .ولي اگر نگراني برو و كمكش كن. نيبز من باهاشان است« :دهقان كاتن با نيش باز گفت

  .او و پسرانش به طرف دهكده دويدند
زي ايستاده بودنـد  وسيع، خانم كاتن و ر حياط پلكانِ بااليِ گرد كنار درِ. سام به سوي خانه دويد

  .ودو نبيز چنگك در دست جلو آنها ايستاده ب
يك دفعه سيخ را نكني توي بـدنم،  ! سام گمگي !منم« :رفت، فرياد زد سام همانطور كه يورتمه مي

  ».ولي طوري نمي شود، زره تنم است. نبيز
شـب  « :گفـت . در سكوت به او چشم دوخته بودند. ها باال رفت از اسبچه اش پايين پريد و از پله

  »!زيسالم ر! بخير خانم كاتن
براي آمدن . اي؛ ولي من از بهار منتظرت بودم گفتند مرده تو كجا بودي؟ مي! سامسالم «: رزي گفت

  »زياد عجله نداشتي، داشتي؟
خواهيم بيـافتيم بـه جـان ايـن      مي. كنم ن دارم عجله ميولي اال. شايد نداشتم«:سام شرمسار گفت

ببيـنم خـانم كـاتن    ام زد كـه بيـايم و    ولي بـه كلـه  . ها، پس بايد برگردم پيش آقاي فرودو حرامي
  ».زيطور هم تو ر راه است يا نه، و همين اش روبه وضع

مان  هاي دزد نبودند وضع يعني اگر اين رذل. راه است، متشكرم مان روبه ما وضع« :خانم كاتن گفت
  ».راه بود روبه
حاال كه اين همه مدت مواظب آقاي فرودو بـودي، چـرا تـا    ! خوب راه بيافت و برو« :زي گفتر

  »خواهي ولش كني به حال خودش؟ كمي خطرناك شد مي وضع
. گفـت  داد، يا هيچ نمي يا بايد يك هفته جواب سؤال را مي. اين حرف به نظر سام خيلي گران آمد
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  .ها پايين دويد زي از پلهاما تا راه افتاد كه برود، ر. اش شد برگشت و سوار اسبچه
اما مواظب خودت باش ! حاال راه بيافت. سام رسي، خيلي سرحال و قبراق به نظر مي« :دختر گفت

  »!ها را رسيديد، صاف برگرد اينجا و وقتي حساب آن حرامي
هاي كم سن و سـال،   ن غير از پسربچهاز همين اال. اند سام وقتي برگشت، ديد تمام دهكده شوريده

چنـد نفـر از    بيشتر از صد هابيت تنومند با تبر و پتك و چاقوهاي بلند و چماق گرد آمده بودنـد؛ 
روستا  ي هاي حومه باز تعداد بيشتري داشتند خودشان را از مزرعه. آنها كمان شكار با خود داشتند

  .رساندند به آنجا مي
 يك عده از مردم دهكده براي روحيه دادن به بقيه آتش بزرگي روشن كرده بودند، و دليـل ديگـر  

ب از راه رسيد، روشنايي آتش نيز شدت وقتي ش. كارشان اين بود كه رئيس آن را قدغن كرده بود
. هاي دهكده مشغول درسـت كـردن سـنگر بودنـد     ديگري به دستور مري سر جاده ي عده. گرفت

پاييني رسيدند، مات و مبهوت ماندند؛ اما خيلي از آنها وقتـي وضـع را    ي ها به جاده وقتي داروغه
  .سروصدا جيم شدند بقيه بي. ديدند پر كالهشان را برداشتند و به شورش پيوستند

وگو پيدا كرد، و در همان حـال   سام، فرودو و دوستانش را كنار آتش با بابا تام كاتن مشغول گفت
  .مي كرد شان واتر دور آنها را گرفته بود و خيره نگاه گر باي ازدحام جمعيت ستايش

  »حاال اقدام بعدي ما بايد چه باشد؟« :دهقان كاتن گفت
ا اين دور و بر ه چند تا از اين حرامي. اين كه اول بيشتر بدانم بگويم، مگرتوانم  نمي«: فرودو گفت

  »؟هست
ها پنجـاه نفـر از آنهـا     بعضي وقت. دائم در رفت و آمد هستند. اش سخت است گفتن« :كاتن گفت
زدن و دزدي يـا بـه قـول خودشـان      هابيتون هستند؛ اما بـراي پرسـه   ي هاي باالي جاده توي كلبه

آيد كه كمتر از بيست نفرشان دور و بر به اصـطالح   اما كم پيش مي. زنند بيرون مي »گرفتن جزيه«
اش را  حقيقـت . آيـد  ن ديگر از جايش بيرون نمياما اال. اند است، يا بود او توي بگ. رئيس باشند
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گذارند كه هيچ كـس نزديـك    ها نمي اندش؛ اما آدم دو هفته است كه اصالً نديده ين يكبخواهي اال
  ».برود
  »فقط كه در هابيتون نيستند، نه؟« :پين گفت پي

سارن  باتوم و كنار گدار زيادي هم در النگ ي ام عده اين طور كه شنيده. متأسفانه، نه« :كاتن گفت
تعدادي هـم  . انبار دارند 1ميت اند؛ و در وي اند كمين كرده بيشتر توي وودي ي باز يك عده. هستند

هاي انبـار قـديمي در ميكـل دلوينـگ كـه بـه زنـدان         تونل: به اصطالح خودشان هلفدوني دارند
كـنم سـرجمع در كـل     باز خيال مي. ايستند اند، زندان براي كساني كه مقابل آنها مي اش كرده تبديل

  ».آييم شان بر مي پس اگر با هم باشيم از. نفر نيستند، شايد هم كمتر شاير بيشتر از سيصد
  »اسلحه هم دارند؟« :مري پرسيد
تا اينجا به جز اين چيـزي  : شان كافي است شالق و دشنه و چماق براي مقاصد كثيف« :كاتن گفت

بـه  . گويم اگر كار به جنگ بكشد، تجهيزات ديگري هم دارنـد  ولي با جرأت مي. اند مان نداده نشان
  ».اند تا از مردم ما را با تير زدهدو  ييك. ها كمان دارند هر حال بعضي

پس بگو آنهـا اول دسـت   . كشد دانستم كه كارمان به جنگيدن مي من مي! بفرما، فرودو«:مري گفت
  ».اند به كشتن زده
راستش . وع كردندها شر توك. دست كم تيراندازي را اول آنها شروع نكردند. كامالً نه«:كاتن گفت

گفـت اگـر قـرار بـه     : اين لوتـو راه نيامـد، از همـان اولِ اول    گرين، هيچ وقت با پدر تو آقاي پره
هـايش   و وقتي لوتو آدم. ها شاير است، نه تازه به دوران رسيده بازي است، رياست حق تاين رئيس

هـاي عميـق را در    توك ها خوش شانس هستند كـه آن سـوراخ  . را فرستاد آنجا حريف او نشدند
رسـد؛ و   هـا بـه آنهـا نمـي     باقي چيزها، و دسـت حرامـي   هاي بزرگ و هاي سبز دارند، سميال تپه
سه تا . زنندشان ها با تير مي اگر وارد بشوند، توك. هاشان بشوند ها وارد زمين گذارند كه راهزن نمي

                                                            
١ Waymeet  
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هـا   بعد از آن راهزن. كردند، با تير زدند زدند و دزدي مي از آنها را كه داشتند آن طرف ها پرسه مي
ن ديگر هيچ كس نه وارد آنجا اال. لند هستند سفت و سخت مواظب توكدر ضمن . تر شدند بدخلق

  ».آيد شود، نه از آنجا بيرون مي مي
دارم راه . خواهد دوباره وارد آنجا بشـود  ن يك نفر ميولي اال! ها آفرين به توك« :پين فرياد زد پي
  »بروگ؟ كسي با من مي آيد برويم تاك. ها افتم بروم طرف سميال مي
از روي ! به اميـد ديـدار  « :فرياد زد. ترها سوار بر اسبچه راه افتاد ا شش هفت نفر از جوانپين ب پي

» .گردم ها تا صبح فردا بر مي با يك لشكر از توك. ها چهارده مايل بيشتر تا آنجا راه نيست مزرعه
  .مردم دلگرم شدند. اش را براي بدرقه به صدا درآورد وقتي آنها به دل شب زدند، مري شاخ

خـواهم؛   با اين حال من كشت و كشتار نمي« :فرودو خطاب به آنها كه نزديك ايستاده بودند، گفت
  ».ها بشويم ها، مگر اين كه بخواهيم مانع از صدمه ديدن هابيت حتي كشتن آن حرامي

توي هـابيتون   ي ن هر لحظه ممكن است از دار و دستهولي به خيالم اال! خيلي خوب« :مري گفت
كنيم با آنها منصفانه رفتار  سعي مي .آيند كه با ما گپ بزنند وقتي هم بيايند نمي. ان برسدبرامان مهم

  ».من يك نقشه دارم. كنيم، ولي بايد براي بدترين حالت آماده باشيم
  ».خيلي خوب، تو ترتيب كارها را بده« :فرودو گفت

« :گفتنـد . بودند، به دو برگشتندهايي كه به طرف هابيتون اعزام شده  درست در همين لحظه هابيت
  ».اما دو نفرشان از روي زمين ها رفتند طرف غرب. بيست نفرند شايد هم بيشتر! آيند دارند مي
خوب، از هر طرف كـه برونـد   . ميت تا نفرات بيشتري بياورند اند طرف وي حتماً رفته«: كاتن گفت

  ».فعالً الزم نيست نگران آنها باشيم. پانزده مايل راه است
جـز   ن خيابان را خـالي كـرد و همـه را   دهقان كات. مري شتابان رفت تا امور را نظم و نظام بدهد

. انتظارشان به درازا نكشـيد . ها فرستاد هاي مسن تر كه به نوعي مسلح بودند، به داخل خانه هابيت
درسـت درهمـان   . به زودي صداهاي بلندي شنيدند، و صداي گام پاهايي سنگين به گوش رسـيد 
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كردنـد در   خيال نمي. با ديدن سنگر خنديدند. ها از جاده پايين آمد كاملي از راهزن ي حظه جوخهل
  .اين سرزمين كوچك كسي بتواند جلودار بيست نفر از نژاد آنها باشد

! متشـكريم « .ها بناي تمسخر را كنار گذاشـتند  آدم. بند را باز كردند و كناري ايستادند ها راه هابيت
ن بـه  سپس قدم رو در طول خيابـا » .هاتان ين كه شالق بخوريد، بدويد و برويد خانهحاال قبل از ا

وگرنـه پنجـاه   ! برويد داخل و همانجا بمانيـد ! ها را خاموش كنيد چراغ«: راه افتادند و فرياد زدند
برويـد داخـل، رئـيس دارد اوقـاتش تلـخ      . داريـم  بريم هلفدوني و يك سال نگه مي نفرتان را مي

  ».شود مي
محاصـره   ي ها گذشتند، آنها را در حلقـه  يچ كس اعتنايي به دستورات آنها نكرد؛ اما وقتي راهزنه

ها به آتش رسيدند، دهقان كـاتن را ديدنـد    وقتي آدم. سروصدا از پشت سر راه افتادند گرفتند و بي
  .هايش را گرم مي كرد كه تك و تنها ايستاده بود و دست

  »كني؟ كني داري چه كار مي هستي؟ فكر ميتو كه « :ها گفت فرمانده راهزن
. ال را از تـو بپرسـم  ئومن خيال داشتم درست همين سـ « :دهقان كاتن با تأني نگاهش كرد و گفت

  ».خواهد اينجا سرزمين شما نيست، و كسي شما را اينجا نمي
خـواهيم بچـه هـا     خوب، ولي به هر حال تو تحت تعقيب هستي و مـا تـو را مـي   « :فرمانده گفت
  »!بياندازيدش توي هلفدوني و باليي سرش بياوريد كه خفه خون بگيرد! بگيريدش

هـا از گرداگردشـان    صـداي خـروش هابيـت   . ها قدمي به جلو برداشتند و يك دفعه ايستادند آدم
در . محاصره شده بودنـد . برخاست، و آنها ناگهان دريافتند كه دهقان كاتن به هيچ وجه تنها نيست

هـا بيـرون خزيـده بودنـد، آنهـا را       هايي كه از ميان سـايه  روشن آتش، هابيتتاريك و  ي حاشيه
  .رسيد و همه سالح به دست داشتند تعدادشان به دويست نفر مي. محاصره گرفته بودند ي درحلقه

ما قبالً به هم برخورده بوديم و به تو گفـتم  « :خطاب به فرمانده گفت. مري قدمي به جلو برداشت
اي و كمانـدارها   توي روشـنايي ايسـتاده  : كنم دوباره به تو اخطار مي. دايت نشودها پي كه اين طرف
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اي  هر اسـلحه . زنيمت اگر دست روي دهقان و بقيه بلند كني، بالفاصله با تير مي. اند ات گرفته نشانه
  ».كه داريد، بگذاريد زمين

رسيد، يعني حاال  ه نظر نميولي وحشت زده ب. توي تله افتاده بود. فرمانده دور و برش را نگاه كرد
هـا را   آن قـدر هابيـت  . ترسـيد  كردند، نمي اش مي كه يك گروه بيست نفره از هم قطارهايش پشتي

 ي حلقـه . ابلهانه تصميم به جنگيدن گرفـت . كند شناخت كه درك كند چه خطري تهديدش مي نمي
  .رسيد محاصره را شكستن آسان به نظر مي

  »!ان را بسازيدكارش! ها حمله بچه« :فرياد زد
محاصره حمله بـرد و خواسـت    ي با چاقويي بلند در دست چپ و چماقي در دست ديگر به حلقه

اش را وحشيانه به طرف مري كـه سـرراهش    ضربه. بشكند رفت، آن را از طرفي كه به هابيتون مي
  .چهار تير به او اصابت كرد و به خاكش انداخت. ايستاده بود، نشانه رفت

سالح راهزنان را گرفتند و آنها را با طناب بـه هـم   . بقيه تسليم شدند. گران بس بودهمين براي دي
بستند، و به يك كلبه خالي كه از بناهاي تازه ساز خود راهزنان بود، بردند و دست و پا بسته آنجا 

  .جسد فرمانده را به كناري كشيدند و دفن كردند. زنداني كردند و نگهبان گماشتند
فقـط يـك   . شان بربياييم توانيم از پس ي هم رفته خيلي آسان بود، نه؟ گفتم كه ميرو« :كاتن گفت

  ».درست سر بزنگاه رسيديد آقاي مري. ندا الزم داشتيم
شـان را   با حساب خودت هم، هنـوز حسـاب ده يـك   . هنوز كلي كار در پيش داريم«: مري گفت

. ضربه بعدي بايد تا فردا صبح صـبر كنـيم  كنم براي  فكر مي. ن هوا تاريك استولي اال. ايم نرسيده
  ».آن وقت بايد برويم به ديدن رئيس

خبرداري چه . خواهد استادم را ببينم دلم مي. ن نرويم؟ هنوز ساعت شش نشدهچرا اال« :سام گفت
  »باليي سرش آمده، آقاي كاتن؟

ات را كـه  ش بگ ي كوچه. اوضاع و احوالش نه خيلي خوب است، نه خيلي بد، سام« :دهقان گفت
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كند  ساز زندگي مي هاي تازه توي يكي از آن خانه. انگيزي براي او بود غم ي زير و رو كردند، ضربه
از انتهـاي  : ساختند، البته وقتي كه سرشان بـه سـوزاندن و دزدي گـرم نبـود     هاي رئيس مي كه آدم
مواظب بـودم  . سراغمآيد  كند، مي وقتي فرصت پيدا مي. واتر تا آنجا يك مايل بيشتر راه نيست باي

دلـم  . بـود  مقرراتالبته اين كار خالف . ها باشد كه وضع خورد و خوراكش بهتر از آن فقير بيچاره
  ».اين كار را نداشتيم ي توانستم پيش خودم نگهش دارم، ولي اجازه خواست مي مي

دلـم   ولـي . كـنم  آقاي كاتن، محبـت شـما را فرامـوش نمـي    . تان درد نكند واقعاً دست« :سام گفت
زدنـد، ديـدي قبـل از صـبح فـردا يـك        آن رئيس و شاركي كه حرفش را مي. اش خواهد ببينم مي

  ».بامبولي آنجا در آوردند
الزم . مـا  ي يكي دو تا از بچه ها را بردار و برو سراغش و بياورش خانه. باشد، سام« :كاتن گفت

  ».دهد راه را نشانت مي جولي ما. هابيتون برويدقديم نيست كه تا آن طرف واتر نزديك ده 
بـان و نگهبـان    بندها را براي طـول شـب ديـده    سام راه افتاد، مري دور تا دور دهكده و پشت راه

بـا خـانواده كـاتن در    . او شـدند  ي آنگاه او و فرودو همـراه دهقـان كـاتن راهـي خانـه     . گماشت
رسـيدند، امـا روي هـم    نها پها چند سؤال مؤدبانه در مورد سفر آ گرم نشستند و كاتن ي آشپزخانه
  .فكر و ذكرشان سخت مشغول وقايع شاير بود: دادند ها گوش نمي جواب رفته به

رو شروع شد، و تا شما رفتيد، آقاي فرودو، اين  اين ماجراها با به قول ما آبله ي همه« :دهقان گفت
مال او باشد  خواست همه چيز انگار مي. رو اي داشت اين آبله فكرهاي مسخره. قضيه بيخ پيدا كرد

خيلي زود معلوم شد از قبل خيلي چيزها را صاحب شده . و چپ و راست به ديگران دستور بدهد
انداخت، اما اين كـه   كه اصالً به خير و صالحش نبود؛ و مدام داشت به چيزهاي بيشتري چنگ مي

خانه هـا و   هاي آبجوسازي و مهمان ها و كارخانه آسياب: آورد خودش معمايي بود از كجا پول مي
انـد آسـياب سـندي مـن را      ظاهراً قبل از اين كه بيايد به بگ. هاي كاشت برگ ها و مزرعه مزرعه

  .خريده بود
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البته از فاردينگ جنوبي شروع كرده بود، جايي كه ارث و ميراث پـدري داشـت و كلـي مـال و     «
وصـدا علـف چپـق    اموال جمع كرده بود؛ ظاهراً كلي برگ اعال فروخته بود و يكي دو سال بي سر

. رد به فرستادن بار كاال كه فقـط هـم بـرگ نبـود    كولي آخر پارسال بود كه شروع . كرد صادر مي
مردم عصباني شدند، ولـي او  . يواش آذوقه كمياب شد و از طرف ديگر زمستان توي راه بود يواش

ودنـد بـا   هـا ب  ها كه بيشترشان هم حرامـي  زيادي از آدم ي عده. كرد از خودش صلب مسئوليت مي
و بـاز هـم تعـداد    . هاي بزرگ آمدند و اجناس را بار زدند و بردند جنوب و بقيه اينجا ماندند ارابه

و قبل از اين كه به خودمان بياييم، ميخ خودشان را كوبيده بودند، آن هم همه جاي . بيشتري آمدند
شـتند انبـار و خانـه    كندند و هر طور كـه دوسـت دا   انداختند و مي ها را مي و داشتند درخت. شاير
كم ارباب همه جا شـدند و   داد؛ اما بعد كم ها را مي ها و خرابي اوايل آبله رو پول جنس. ساختند مي

  .گرفتند خواست، مي هر چيز را دلش مي
انـد كـه    ويل شهردار راه افتاد بـرود بـگ   بابا. بعد يك خورده ناآرامي پيش آمد، ولي كافي نبود«

اوباش گرفتنـدش و تـوي يـك سـوراخي در     . پايش نرسيد به آنجا اعتراض بكند، ولي هيچ وقت
ن همان جاست و بعد از آن، يعني كمـي بعـد از سـال جديـد     اش كردند و اال ميكل دلوينگ حبس

ديگر شهرداري نبود، و آبله رو اسم خودش را گذاشت رئيس كالنترها، و بعد هـم رئـيس، و هـر    
ي كـه  يرفت همان جـا  شد، مي مي» اي افاده«آنها غلطي كه دلش خواست كرد؛ و اگر كسي به قول 

ديگر چپق كشيدني در كـار نبـود، جـز بـراي     . تر شدپس اين طور شد كه وضع هي بد. رفت ويل
ي  هـاي خـودش و همـه    خـورد، جـز آدم   هاي او؛ و رئيس چشم نداشت ببيند كسي آبجو مـي  آدم

كه مي خواستي يك خـورده از   ها را بست؛ و همه چيز جز مقررات قحط شد، مگر اين خانه مهمان
افتادند كه سهم جمع كنند تـا بـه    ها راه مي مال و اموال خودت را قايم بكني، يعني وقتي كه حرامي

اش اين بود كه همه چيز نصيب آنها بشود و سر ما  كه معني: »بهتر تقسيم كنند«ل خودشان آن را وق
هـا   زي توي شكمت بـروي و از كالنتـري  كاله بماند، و اگر بخواهي چيزي از مال خودت را بري بي
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اما از وقتـي شـاركي آمـده ديگـر مصـيبت كامـل       . اوضاع خيلي افتضاح بود. اش را بگيري اجازه
  ».است

  ».زد ها حرفش را مي اين شاركي كيست؟ شنيدم كه يكي از آن حرامي«: مري گفت
ت آخرين محصول وقت برداش. هاست ي حرامي اين طور كه پيداست بزرگ همه«: كاتن جواب داد

اش  مـان بـه   تا به حـال چشـم  . بود، يعني شايد آخر سپتامبر بود كه ما اولين بار اسمش را شنيديم
هـا   ي حرامـي  همه. كنم حاال رئيس واقعي اوست اند است؛ خيال مي نيافتاده، ولي آن باال توي بگ

بسوزانيد، خـراب كنيـد؛   بچاپيد، : گوش به فرمان او هستند؛ و فرماني كه او بدهد، بيشتر اين است
برنـد و   ها را مي درخت. حتي ديگر منطق بد هم توب كارشان نيست. يدهكشاالن كار به كشتن هم 

  .سازند سوزانند و جايش چيزي نمي ها را مي كنند كه بيافتد، خانه ول مي
مشت آدم را بعد يك . اند، آنجا را داد كوبيدند آبله رو تا آمد به بگ. مثالً همين آسيابِ سندي من«

تر جايش بسازند و آن تو را پر كرد بـا چـرخ هـا و     ي كثيف آورد تا يكي بزرگ با ريخت و قيافه
كند و  فقط آن تد احمق بود كه از آن خوشش آمد و دارد آنجا كار مي. هاي عجيب و غريب ماشين
د و خـودش  دارد، توي همان آسيابي كه پدرش آسـيابانش بـو   ها تميز نگه مي ها را براي آدم چرخ

. اش ايـن بـود   يا الاقل بهانه. تر آسياب بكنند رو اين بود كه بيشتر و سريع فكر آبله. ارباب خودش
ولي اول بايد غله داشته باشـي، بعـد آردش كنـي؛ بـراي     . ها هم دست گذاشت ي آسياب روي بقيه

غله آرد نمـي   اما از وقتي شاركي آمده اصالً ديگر. آسياب جديد كار بيشتر از آسياب كهنه نيست
هـا   فرستند بيرون و توي هابيتون شب يك بند دارند چكش كاري مي كنند و دود و بخار مي. كنند

ي آبگير پايين را به گنـد   همه: ريزند بيرون شان را مي و يك بند دارند فاضالب. هم آرامش نداريم
شان اين است كه شاير را اگر قصد. واين اند، و اين آب، آن پايين مي ريزد به برندي و كثافت كشيده

شـود كـه آن    بـاورم نمـي  . انـد  آب و علف راه درستي انتخاب كـرده  تبديل بكنند به يك بيابان بي
  ».ويم كار شاركي استگ ام را بخواهيد، مي عقيده. ي اين كارها باشد روي احمق پشت همه آبله
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ايد، حتـي مامـان    هكجايش را ديد! درست است«: ود را به وسط بحث انداخت و گفتتام جوان خ
آمد، خـودش   كس ديگر از اين پيرزن خوشش نمي اند، لوبليا را، و اگر هيچ رو را هم گرفته پير آبله

اش داشته از  با همان چتر كهنه. اند چند نفر از مردم هابيتون خودشان ديده. اش بود كه كشته و مرده
  .رفتند باال بزرگ داشتند ميها هم با يك گاري  يك دسته از حرامي. آمده پايين خيابان مي

  »رويد؟ اوهوي، كجا داريد مي« :گويد مي
  ».اند به بگ« :گويند مي
  »براي چه؟«: گويد مي
  ».خيال داريم چند تا انبار براي شاركي علم كنيم«: گويند مي
  »اش را داده؟ چه كسي اجازه«: دگوي مي
  »!پير ي پس گورت را از توي جاده گم كن عفريته. شاركي«: گويند مي«
و چتـرش را  » !هـاي دزد كثيـف   تان بدهم كه كيف كنيد، حرامي حاال يك شاركي نشان«: گويد مي

. گيرند آنها هم او را مي. اش دو برابر او بوده كند به فرماندهي كه قد و قواره كند و حمله مي بلند مي
ما دلمـان براشـان بيشـتر    اند كه  كساني را گرفته. اند به هلفدوني با اين سن و سال او را هم كشانده

  ».شود منكر شد كه از خيلي ها بيشتر دل و جرأت نشان داده شود، اما نمي تنگ مي
تر از قبل نبود، اما گوشـش  بابا گمگي پير. ا استادش وارد شدگو كه سام ب و ي اين گفت در هنگامه
  .تر شده بود كمي سنگين

بـه قـول   . ايـد  بينم كه صحيح و سالم برگشـته  واقعاً خوش حالم مي! شب بخير، آقاي بگينز«: گفت
ام كـه نبايـد بـگ انـد را      هميشه گفتـه . بخشيد، ولي يك گاليه از شما دارم معروف جسارتم را مي

و وقتي شما داشتيد خـارج بـراي خودتـان    . ها از همان جا شروع شد ي بدبختي همه. فروختيد مي
تـان   هاي سـياه داشـتند تعقيـب    ت آن آدمهاي سام معلوم اس زديد و اين طور كه از حرف پرسه مي

شـات را شـخم    ي بـگ  آنها كوچـه  - گويد براي چه كنده نمي با اين كه صاف و پوست -كردند  مي
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  »!هايم را خراب كردند ي بطاطه زدند و همه
ام و هر چه از دستم بر بيايد براي  ولي االن ديگر برگشته. خيلي متأسفم آقاي گمگي«: فرودو گفت
  ».كنم جبرانش مي

ام كـه حـاال ممكـن     هميشه گفتـه . نشست هيچ حرفي بيشتر از اين به دلم نمي«: استاد گمگي گفت
است با عرض معذرت كسان ديگري هـم، هـم اسـم او باشـند، ولـي آقـاي فـرودو بگينـز يـك          

اميدوارم سام ما رفتارش خـوب بـوده باشـد و شـما ازش راضـي      . ي به تمام معناست زاده هابيت
  »باشيد؟
راستش را بگويم بايد بـاور كنيـد كـه او يكـي از     . كامالً راضي هستم، آقاي گمگي« :گفت فرودو

هاي او از اينجـا تـا دريـا و آن     ي قهرماني هاست، و االن درباره ترين افراد تمام سرزمين سرشناس
  ».ي بزرگ ترانه مي سازند طرف رودخانه

درخشيد و به او  چون چشمان رزي ميگزارانه به فرودو انداخت،  سام سرخ شد، اما نگاهي سپاس
  .زد لبخند مي

ـ  كار دارد، ولي معلوم است كه با آدم هاحاال باور كردنش حاال« :استاد گمگي گفت ر هاي عجيب ب
خواهـد   هايش آمده؟ من با پوشيدن لبـاس آهنـي موافـق نيسـتم، مـي      چه باليي سر لباس. خورده
  ».اش خوب باشد يا نباشد دوام

در طول شب هيچ . هاي او صبح زود از خواب بيدار شدند ي مهمان دهقان كاتن و همهاهالي خانه 
. رسيد صدايي نشنيده بودند، اما مسلماً قبل از اين كه چيز زيادي از صبح بگذرد، دردسر از راه مي

انـد، امـا االن اسـت كـه      اند نمانده ها در بگ اين طور كه پيداست هيچ كدام از حرامي«: كاتن گفت
  ».ميت پيدا بشود ي گروه وي كلهسرو

: گفـت . رسـيد  خيلي بشاش به نظر مـي قاصد . لند سواره وارد شد پس از صبحانه قاصدي از توك
. رسـد  ها دارد مثـل بـرق بـه همـه جـا مـي      ي ما را دعوت به قيام كرده، و خبر تاين تمام ناحيه«
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د، البته آنهايي كـه توانسـتند   ان وب فرار كردههاي ما بودند به طرف جن راقب زمينهايي كه م حرامي
ي بزرگ آنهـا را همـان جـا     تاين از پشت سرشان رفته كه جلوي دار و دسته. زنده بزنند به چاك
  ».به اينجا برگردانده شان نداشت الزم هگرين را با يك عده از مردم ما ك بگيرد؛ اما آقاي پره

اعت ده ذرانـده بـود حـوالي سـ    مري كه تمام شب را بيرون گ. خبرهاي بعدي زياد تعريفي نداشت
از جـاده ي  . ي بزرگ حدود چهار مايل با ما فاصـله دارنـد   يك دسته«: گفت. سواره از راه رسيد

كـنم نزديـك    فكر مـي . اند هاي سرگردان به آنها ملحق شده آيند و يك گروه از حرامي ميت مي وي
  »!هالعنت به آن. زنند ش ميتصد نفر باشند؛ و سر راه دارند همه جا را آ

شـان را بـاز    گوييم، اگر دسـت  كند كه ببيند كه ماچه مي اين دسته صبر نمي! آه«: دهقان كاتن گفت
ها برسـند، بهتـر اسـت پنـاه      ها قرار نيست به اين زودي اگر توك. زنند بگذاريم دست به كشتار مي

غائلـه تمـام   تا جنگ نكنيم، ايـن  . شان تيراندازي بكنيم بگيريم و بدون درگيري تن به تن به طرف
  ».شود، آقاي فرودو نمي
هاي سبز  طولي نكشيد كه يكصد تن هابيت خوش بنيه از تاك بروگ و تپه. تر رسيدندها زود توك

هـا نيـروي مسـلحي     مري اكنون براي رويارويي بـا حرامـي  . پين پياده وارد شدند با فرماندهي پي
زارش دادند كه آنها چسبيده به هم وران گ ديده. هاي خوش بنيه در اختيار داشت متشكل از هابيت

اند، و آشكار قصدشان اين بود كه  دانستند كه نواحي روستايي عليه آنها قيام كرده مي. آيند پيش مي
انگيـز بودنـد،    اما اگر چه خـوف . واتر برخورد كنند ها در مركز آن، يعني باي رحمانه با شورشي بي

بي . ر ميان خود ندارند كه از فنون جنگ مطلع باشدرسيد كه فرماندهي د ظاهراً اين طور به نظر مي
  .هايش را طرح كرد مري به سرعت نقشه. آمدند هيچ حزم و احتياطي پيش مي

واتر را در پيش گرفتنـد كـه    ي باي ي شرق پيش آمدند و بدون توقف جاده ها پياده از جاده حرامي
حـدود  . گرفـت  ال داشـت ارتفـاع مـي   هايي كوتاه در با هاي بلند كه پرچين مسافتي در ميان ديواره

ي  هـاي كهنـه   بندي محكم برخوردند كه از گاري ي اصلي، سر پيچ به راه دويست متر پس از جاده
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درست در آن لحظه . شان كرد اين مانع متوقف. شد ها كه آنها وارونه چيده بودند، تشكيل مي مزرعه
. ي سرشـان ايسـتاده بودنـد   ها در پشت حصار دو طرف شدند كه درست بـاال  متوجه صف هابيت

هاي ديگري را كه داخل مزرعه پنهان شده بود به وسط جاده كشيدند و  ها از پشت سر ارابه هابيت
  . صدايي از باالي سر مورد خطاب شان قرار داد. بدين ترتيب راه برگشت را مسدود كردند

هم درست مثل همـين   هم قطارهاي شما در هابيتون. با پاي خودتان افتاديد توي تله«: مري گفت
هـاي خودتـان را بگذاريـد     سالح. اند توي تله افتادند و يكي از آنها كشته شد و بقيه هم اسير شده

ي محاصره را  هر كس سعي بكند كه حلقه. بعد بيست قدم برويد عقب و بنشينيد روي زمين! زمين
  ».زنيمش بشكند با تير مي

تعداد كمي از آنها اطاعت كردنـد، امـا دوسـتان    . شدند ها اين بار به سادگي مرعوب نمي اما حرامي
هـاي   گروهي متشكل از بيست نفر يا بيشتر به طرف ارابـه . خودشان آنها را مجبور به حمله كردند

اما بقيه راه خود را باز كردند و دو هابيـت  . شش نفرشان با تير از پا افتادند. پشت سر حمله بردند
مري شاخ خود را بلند بـه  . سرتاسر دشت و صحرا متفرق شدنداند در  را كشتند و در جهت وودي
  .هاي ديگري در پاسخ به آن از دور به گوش رسيد صدا درآورد و صداي شاخ

  ».هاي ما همه جاي دشت گوش به زنگ هستند شكارچي. شوند زياد دور نمي«: پين گفت پي
رسيد كوشيدند كـه از   هشتاد نفر ميمرداني كه توي خيابان به دام افتاده بودند و هنوز تعدادشان به 

اما خيلي از . ا تير بزنندها مجبور شدند بسياري از آنها را ب ها باال بروند و هابيت و ديوارهبندها  راه
ها حمله بردند و  ها و كساني كه نوميد بودند از ضلع غربي بيرون زدند و وحشيانه به هابيتتر قوي

باقي داشتند هزيمت چند هابيت از پا در آمدند و . تا فرارشان معطوف كشتن بود  اكنون فكر و ذهن
مـري فرمانـده   . ها حمله كردنـد  به حراميپين از ضلع شرقي پايين آمدند و  شدند كه مري و پي مي

سپس نيـرو  . اي شبيه يك اورك بزرگ بود، به خاك افكند الجثه آنها را كه جانورِ چشم لوچِ عظيم
ي كمانـداران بـاقي    ي بـزرگ محاصـره   ها را در حلقه ي آدم ندهما هاي خود را عقب كشيد و باقي
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  .گذاشت
نزديك به هفتاد نفر در ميدان به هالكت رسيده و دوازده تـن اسـير   . سرانجام غائله به پايان رسيد

هـا را   جسد حرامي. نوزده هابيت كشته و چيزي در حدود سي نفر زخم برداشته بودند. شده بودند
و آنجـا  . ي قديمي در آن نزديكي بردند و به خاك سـپردند  به يك معدن ماسه ها كردند و بار ارابه

ها را در گوري مشترك كنار تپه دفن كردند و بعـدها   پيكر هابيت. پس از آن معدن نبرد نام گرفت
بدين ترتيـب  . سنگي بزرگ روي آن به حالت ايستاده قرار دادند و اطرافش را به باغ تبديل كردند

در  1147سـبز بـه سـال     آخرين نبرد در شاير، و تنها نبرد پس از نبرد ميدان هـاي  واتر، نبرد باي
در نتيجه اگر چه اين نبرد خوشـبختانه  . به پايان رسيد 1419دوردست فاردينگ شمالي، در سال 

به آن اختصاص يافته است و نام تمـام  كتاب سرخ تلفات اندكي در پي داشت، فصلي جداگانه در 
دانـان شـاير آن را از حفـظ     برد سهمي داشتند در طومـاري درج شـد و تـاريخ   كساني كه در آن ن

ي كاتن از همين زمان رو به فزوني گذاشـت؛ امـا در    شهرت و اقبال چشمگير خانواده. دانستند مي
  .گرين در صدر فهرست آمده است ها نام فرماندهان مريادوك و پره ي روايت همه

خود را از نيام نكشيد، و نقش عمده او اين بود كـه مـانع    فرودو در نبرد حضور داشت، اما شمشير
هاي خشمگين لطمه ديده شود كه سـالح بـر زمـين     كشتار آن عده از افراد دشمن به دست هابيت

پـين و سـام بـه     وقتي نبرد به پايان رسيد و كارهاي بعدي سامان گرفت، مري و پي. گذاشته بودند
و آنگـاه فـرودو آهـي     نهار ديرهنگامي خوردنـد . برگشتندها  فرودو پيوستند و سواره همراه كاتن

دسـت و پنجـه نـرم    » رئـيس «كنم االن وقتش شده كه برويم و با  خوب، فكر مي«: كشيد و گفت
  ».كنيم

باعث و باني باز ! در ضمن زياد ماليم نباش. گويي؛ هر چه زودتر، بهتر بله، راست مي«: مري گفت
  ».اند، او است هايي كه كرده شرارتها به اينجا و تمام  شدن پاي حرامي

اين فقط يك « :گفت. هاي جسور را براي محافظت گرد آورد دهقان كاتن حدود دو جين از هابيت
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سپس پاي پيـاده  » .ما خبر درستي نداريم. اند باقي نمانده ئي توي بگ حدس است كه هيچ حرامي
  .كردند ميپين پيشاپيش حركت  فرودو و سام و مري و پي. به راه افتادند
دودكش عظيم در برابرشان قد برافراشت؛ و همـين كـه   . ترين ساعات عمرشان بودانگيز يكي از غم

هـاي تـو سـري     ي قديمي نزديك شدند، از ميـان رديـف خانـه    در آن سوي آبگير واتر به دهكده
: اش ديدنـد  آلـود و زشـتي كثيـف    ي جديد در دو طرف جاده، آسياب تازه را با ريخت اخم خورده

اختمان آجري عظيمي كه پايه هايش درست روي دو طرف جويبار گذاشته بود و بـا فاضـالب   س
ي درختـان را انداختـه    واتـر همـه   ي بـاي  در طول جاده. كرد بخارآلود و بدبويش آن را ملوث مي

  . بودند
م را حتي آن منظره توي آينه، سا. شان بند آمد وقتي از پل گذشتند و به باالي تپه نگاه كردند، نفس

كوبيـده و بـه جـايش    ويالي قديمي را در جنـاح غربـي   . ديد، آماده نكرده بود براي چيزي كه مي
هـا و  مرز. ختـان بلـوط را انداختـه بودنـد    ي در همـه . اندود ساخته بودنـد رديفي از انبارهاي قير

بودنـد،  هـاي علـف را از آن سـترده     هاي بزرگ در زميني كه بوته ارابه. ها را شكسته بودند پرچين
اند را در آن  بگ. اي بود با دهان گشاد شات معدنِ شن و ماسه ي بگ كوچه. نظم توقف كرده بود بي

  . شد ديد هاي بزرگ نمي اي از كلبه سو به سبب توده
و به جايي كه درخـت قـبالً   » !اند آنها درختان مهماني را بريده! اند آنها آن را بريده«: سام فرياد زد

ي  تنـه . بو در زيرش هنگام وداع سخنراني كـرده بـود   كرد، همان درختي كه بيل ايستاده بود اشاره
و انگار كه اين آخرين تير تركشي بود كه به سام اصـابت  . جا در ميدان افتاده بود خشك آن  همان

  .كرد و او را به گريه انداخت
يوار كوتـاه حيـاط   برگرد يك هابيت بود كه روي دبرو بي. ها پايان دادصداي خنده اي به اين چيز

: ريشـخندكنان گفـت  . هايش سـياه بـود   صورتش چرك و دود گرفته و دست. آسياب لم داده بود
اي  ها رفته كردم با يكي از آن كشتي فكر مي. خوشت نيامد، سام؟ ولي تو هميشه احساساتي بودي«
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اال تـوي  براي چه برگشتي؟ مـا حـ  . زدي، بادبان كشيدي و بادبان كشيدي كه هميشه زرشان را مي
  ».شاير يك عالمه كار سرمان ريخته

. ر هستاوقت براي شست و شو نداري، اما وقت براي لم دادن روي ديو. بينم دارم مي«: سام گفت
پـس بـا ايـن    . من، اينجا توي ده با چند نفر خرده حسـاب دارم  ارباب سندي. ولي خوب نگاه كن

  ».شتر از اين نكنمان را بي ها پا روي دم من نگذار و حساب بازي مسخره
من دوست . تواني بزني تو دست به من نمي! تف«: از روي ديوار تفي انداخت و گفتمن  تد سندي

  ».ات را نبندي مي گويم حسابت را برسد ولي اگر تو آن گاله. ام رئيس
هـايي كـه مثـل او     اميدوارم زياد نباشـد هابيـت  ! با اين احمق يكي به دو نكن، سام«: گفت فرودو
  ».اش بيشتر است ها ممكن است زده باشند، لطمه از خسارتي كه آدم. شدند

مـا  . ات نيسـت  همين طور هم اصالً حساب كار دست. من حيايي سندي تو كثيف و بي«: مري گفت
شـان   هـايش را كـف دسـت    حـق آدم . باالي تپه كه رئـيس عزيـزت را دك كنـيم   رويم  ميداريم 

  ».گذاشتيم
زده نگاه كرد، چون در آن لحظه براي اولين بار چشمش به محافظاني افتاد كه بـا عالمـت    تد بهت

با عجله به داخل آسياب برگشت با يك شاخ بيرون آمد و آن را بلنـد بـه   . گذشتند ميمري از پل 
  .صدا درآورد
ورد و در را بيرون آ اش اي شاخ نقره» .من بهترش را دارم! خودت را از نفس نيانداز«. مري خنديد

ها  ها و كلبه از سوراخهاي هابيتون  طنين انداخت؛ و هابيت آن دميد و صداي شفاف آن بر روي تپه
ن پاسخ دادند و بيرون ريختند، و با هلهله و فريادهاي بلنـد دنبـال   آهاي درب و داغون به  و خانه

  .اند باال رفتند ي بگ گروه از جاده
دو و دوستانش راه را ادامه دادند؛ و سـرانجام بـه مكـاني    گروه در باالي خيابان متوقف شد و فرو

ـ ها و انبارهـا، و بعضـي از آن   باغ پر از كلبه. جايي دوست داشتني بود رسيدند كه قبالً را چنـان   اه
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زباله همه  كوه. شد شنايي آنها ميوغربي ساخته بودند كه يكسره مانع از ر هاي سابقاً نزديك پنجره
آويزان بود و زنـگ ديگـر بـه    برداشته بود؛ زنجير زنگ در بي مصرف  در ترك. جا پخش پال بود

سـرانجام بـه در فشـار آوردنـد و در وا     . ضربه به در هيچ پاسخي در پي نداشت .مدآ نميصدا در
انگـار  : و درهم ريخته بـود  ثافترسيد و همه جا پر از ك بوي تعفن به مشام مي. داخل شدند. رفت
  .كرد استفاده نميها بود كه كسي از آنجا  مدت

بزرگ ها را گشتند و به جز چند موش  ي اتاق همه »آن لوتوي بدبخت كجا قايم شده؟«: مري گفت
  »بقيه را راه بياندازيم كه انبارها را بگردند؟« .اي در آنجا نيافتند هيچ جنبنده و كوچك

ـ . جهت خيلي بدتر از يك! ا بدتر از موردور استجاين«: گفت مسا هـايي بـه   رجو كبه معروف ي
چون خانه هم هست، و يادت هست قبل از اينكه بـه كلـي ويـران شـود      آيد؛ نظرت مثل خانه مي

  ».چطور بوده
ي ايـن   و سارومان همه. آن هم فقط يكي از كارهاي موردور. بله اين موردور است«: فرودو گفت

ي  و همـه . كند كرد دارد باري خودش كار مي كرد، حتي وقتي كه فكر مي را مياو مدت داشت كار 
  ».شان زده بود، مثل لوتو آنهايي كه سارومان گول

سـتم  ندا اگـر مـي  ! بياييد برويم بيرون« :گفت. و برش انداخت رمري با نگراني و تنفر نگاهي به دو
  ».اش كردم توي حلق ام را مي توتون ي ها كه مرتكب نشده، كيسه سارومان چه شرارت

 ».تان را به خانـه خوشـامد بگـويم    توانم آمدن طوري شد كه ميولي نكردي، و اين ! تماًح ،تماًح«
ي در ايستاده بود، و چاق و چله و راضي و خرسند به نظـر   اينك خود سارومان بود كه در آستانه

  .درخشيد هايش از خباثت و خوشي مي رسيد؛ چشم مي
  »!شاركي« :با صداي بلندي گفت. ناگهان فكري در ذهن فرودو جرقه زد

هـايم تـوي    ي رعيـت  كنم همه ايد، نه؟ خيال مي اين اسم را شنيده پس شما قبالً«. خنديدسارومان 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

لي معلوم و. 1شان بود به من ي محبت نشانه احتماالً. ت داشتند با اين اسم صدايم بزنندادايزنگارد ع
  ».است انتظار داشتيد كه كه اينجا پيدايم بكنيد

گندالف : هاي پست هاي حقيرانه با روش شرارت. زدم هايي مي نه نداشتم، ولي حدس« :فرودو گفت
  ».آيد هنوز اين كارها از دستت برمي به من اخطار كرده بود كه تو

هاي كوچولو ، با اعتمـاد   جناب هابيت عالي. تازه، بيشتر از حقيرانه. آيد ميبله، بر«: سارومان گفت
كرديـد   فكـر مـي  . مدنشديد كه بختر، سواره همراه آن همه مردم بزرگ، باعث خبه نفس و ناز و تب

گرديـد و تـوي    سالنه بر مـي  ايد و حاال هم سالنه و خوب از توي معركه در آمدهايد  كردهشاهكار 
شود خراب كرد و خودش را  ي سارومان را مي خانه. كنيد تان با آرامش زندگي مي سرزمين قشنگ

گنـدالف مواظـب امـورات     !نخير .دي شما بزن تواند دست به خانه كس نمي  بيرون انداخت، اما هيچ
  ».شماست

وقتي ابزارهـاي او كـار خودشـان را كردنـد، آنهـا را دور      ! وجه چبه هي«. سارومان دوباره خنديد
هـا   خـوب، اگـر ايـن   «: با خودم گفـتم . دكني موس مي افتيد موس ولي شما دنبالش راه مي.اندارد مي
خاليـق هرچـه   . دهـم  نها مـي درس عبرتي به آا و جرسانم آن اند، زودتر خودم را مي در احمقق اين
گرفتيـد   دادند، آن وقت درسـي كـه مـي    به من مي يهاي بيشتر اگر كمي وقت بيشتر و آدم ».اليق

شـود و   ها درست نمي ام كه به اين زودي االن هم كاري كرده نبا اين حال از همي. رفت يادتان نمي
اسـت  برم و التيـامي   من از فكر كردن به آن لذت مي و. كنيدبهايم را پنبه  خواهد كه رشته مي عمر

  ».براي دردهايم
بـه    .خورم بري، به حالت تاسف مي ن لذت ميآز ااين چيزي است كه تو  خوب، اگر«: گفت فرودو

  »!گردنرت را گم كن و هيچ وقت بروزود گ .ش لذت ببريا گمانم فقط بتواني از خاطره
انـد   ها ديده و بالفاصله جلوي در بـگ  كلبه زرا از يكي ا هاي دهكده بيرون آمدن سارومان هابيت

                                                            
  .مشتق شده باشد» پيرمرد«، به معني شاركوي اوركي  بعيد نيست كه اين نام از كلمه ١
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  :كردند وقتي دستور فرودو را شنيدند، خشمگين زيرلب زمزمه مي. ازدحام كرده بودند
  »!بكشش .او جنايتكار است، قاتل است! بكشش! نگذار برود«

! بكشـش « :كنان گفـت ريشـخند . آنها انداخت و لبخنـد زد  ي ي خصمانه سارومان نگاهي به چهره
قد خود را صاف كرد  »!بينيد، بكشيدش عزيز اگر در خودتان اين قدر جربزه مي هاي شجاعِ هابيت
و ندارم را از دست  ولي خيال نكنيد كه وقتي دار«. انه به آنها خيره شدذيچشمان سياهش مو و با
و . خواهـد شـد   هر كس كه به من ضربه بزند، نفرين! ام ام را هم از دست داده ي قدرت ام، همه داده

  ».اگر خون من شاير را آلوده كند، اينجا رو به زوال خواهد رفت و هرگز از نو بهبود نخواهد يافت
اش را از دسـت   قدرت ي او همه! حرف او را باور نكنيد«: ها عقب كشيدند، اما فرودو گفت هابيت

تـان   ان بكنـد و فريـب  ت تواند مرعوب داده، به جز قدرت صدايش را كه اگر اجازه بدهيد، هنوز مي
هـيچ  . فايـده اسـت   با انتقام به استقبال انتقام رفتن بي. خواهد او كشته شود ولي من دلم نمي. بدهد

  »!نان راه گورت را گم كن ساروميتر هر چه زودتر، از نزديك. دهد چيز را التيام نمي
ثل يـك  م تقريباًزبان هاي آن نزديك مار  و از داخل يكي از كلبه »!مار !مار«: سارومان بانگ زد
ايـن مـردم نـازنين،    ! دوبـاره پـيش بـه طـرف جـاده، مـار      «: سارومان گفـت . سگ بيرون خزيد

  »!راه بيافت. اند مان كرده هاي كوچولو دوباره سرگردان هدزا نجيب
اما درست در آن لحظه كه  .ولك از پشت او به راه افتاد سارومان چرخيد تا برود و مار با زبان لك

اش را وارد كـرد،   به فرودو نزديك شد، چاقويي در دستش درخشيد، و به سرعت ضـربه سارومان 
ده دوازده هابيت به رهبـري سـام پـيش    . ي پنهان برگشت و شكست تنه ي تيغ روي زره نيم ضربه

  .و سام شمشيرش را بيرون كشيد. جنايتكار را به زمين زدند و آنجستند 
و راسـتش را  . اي به مـن نـزده   چون هيچ صدمه! را نكشحتي االن هم او ! سام ،نه«: فرودو گفت

ي نجيـب   او يك زمـاني بـزرگ و از زمـره   . خواهد به اين طرز فجيع بميرد دلم نمي بخواهي اصالً
او سقوط كـرده  . كرديم داديم و دست رويش بلند مي ما نبايد به خودمان جرات ميكه  زادگاني بود
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گذرم، به ايـن اميـد كـه ايـن دوا را پيـدا       از جانش مياست و دواي درد او نزد ما نيست؛ ولي من 
  ».كنيد

اي  زد كه آميزه هايش موج مي نگاه عجيبي درچشم. جا برخاست و به فرودو خيره شدسارومان از 
  .بود از تعجب و احترام و نفرت

تـو  . رحمـي  تـو خردمنـد و بـي   . اي بله، تو خيلي بزرگ شـده . اي هافلينگ تو بزرگ شده«: گفت
. م تو از اينجا بروماي، و من اكنون بايد ناخشنود و مديون ترح ربوده انتفام را از چنگ منشيريني 

شـته  ااما از من توقع ند. دهم يگر آزارت نميم و درو بسيار خوب، مي! و از تو متنفرم از اين ترحم
ايـن  امـا  . هيچ كدام از اينها را نخـواهي داشـت  . باش كه برايت آرزوي سالمتي و عمر دراز بكنم

  ».كنم گويي مي من فقط پيش. تقصير من نيست
شـان همـان طـور كـه      باز كردند تا بگذرد؛ اما انگشتانبرايش راه را  ها راه افتاد و دور شد، هابيت

سپس به دنبال اربابش راه  ان مكثي كرد وبمارز. فشردند، سفيد شد هاي خود را در مشت مي سالح
  .افتاد

ق مـن  حـ ام تا به حـال در   من نديده. نيست كه دنبال او راه بيافتيتو الزم ! مارزبان«: فرودو گفت
تواني مدتي اينجا بماني و استراحت كني و خورد و خوراكت مهيا باشد، تا آن  مي. بدي كرده باشي

  ».و راه خودت را بگيري و بروي تر بشوي كه قوي
. كـه بمانـد   ه بودده كردبيش خودش را آمارگشت و نگاهي به او انداخت و كمامارزبان ايستاد و ب
خزد،  ها بيرون مي وقتي شب! ؟ نه، نكردهبدي نكرده است«: اي زد و گفت قهقهه. سارومان چرخيد
ولي مثل اين كه شنيدم كسي پرسيد اين لوتوي بـدبخت  . كه ستاره ها را تماشا بكند براي اين است

  »كجا قايم شده؟ تو خبر داري، نداري، مار؟ براشان تعريف نميكني؟
  »!نه ،نه«: كنان گفت هق د و هقرمارزبان قوز ك
اين مار رييس شما را كشته، آن ياروي كوچولوي بيچاره . كنم پس من تعريف مي«: سارومان گفت
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كنم وقتي خوابيده بود، با چـاقو   مار؟ خيال مي ،ين طور نيستا. تان را را، رييس كوچولوي نازنين
نـه،  . خيلي گرسنه بودش كرده باشد؛ هر چند مار اين اواخر ا اميدوارم الاقل دفن .كارش را ساخته

تـر اسـت بگذاريـدش همـراه خـود مـن       هب. كنيد، آدم نازنيني نيست ها هم كه فكر ميمار اين قدر
  ».بماند

: كنان گفـت  سيه سيه. سرخ مارزبان پديدار شد يها نوعي نگاه حاكي از تنفر وحشيانه در چشم
  ».بكنم؛ تو وادارم كردياين كار را كه تو به من گفتي «

 گويد، ايـن طـور نيسـت، مـار؟     ي كه شاركي مينك تو هميشه همان كاري را مي«. سارومان خنديد
  »!دنبالم بيا: خوب، حاال او مي گويد

لي درست در همـين  و. كرد و برگشت و راه افتاد ر ميرخُلگدي به صورت مارزبان زد كه داشت خُ
بيـرون كشـيد و   را اي پنهـان   ست و دشـنه جاگهان از جا مارزبان ن :يزي برخاستچلحظه صداي 

به پشت سارومان پريد و سر او را عقب كشيد و گلويش را بريد سگ سپس با صدايي مثل پارس 
حرفـي بزنـد، سـه     بيايد و دقبل از اين كه فرودو به خو. كشان به طرف پايين خيابان دويد و فرياد

  .بر زمين افتاد صدا كرد و مارزبان مرده كمان هابيتي درنگ
اي  كمـال وحشـت ديدنـد كـه دور جسـد سـارومان مـه        ي كه آن نزديك ايستاده بودنـد، در كسان

خاكستري جمع شد و مثل دودي كه از آتش بلند شود آهسته تا ارتفاعي زياد باال رفت و همچون 
غـرب  اي متزلزل آنجـا درنـگ كـرد بـه      لحظه. شبهي چروكيده و رنگ باخته بر تپه سايه انداخت

  .نگريست؛ اما بادي سرد از غرب وزيد و شبح خميد و آهي كشيد و محو و نابود شد
فرودو با ترحم و وحشت به جنازه چشم دوخت، و همچنان كه مي نگريست به نظرش رسـيد كـه   

اش به  ي چروكيده ساليان سال ناگهان در آن آشكار شده است، و جسد پالسيد و چهره انگار مرگ
دامن شنل كثيفـي را كـه كنـار جسـد روي     . اي موحش بدل گشت روي جمجمه هاي پوست بر لته

  .زمين پخش شده بود گرفت و رويش را پوشاند و برگشت دور شد
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اش، ولـي اي كـاش الزم نبـود     آخـر و عاقبـت كثيـف   . اين هم از آخر و عاقبت ايـن «: سام گفت
  ».شاهدش باشم؛ ولي چه خوب كه از شرش خالص شديم

  ».و پايان جنگ هم باشد ديگر آخراين ش اي كا«: مري گفت
ي عجيب اسـت كـه بايـد اينجـا     ول. آخرين ضربه«. و آهي كشيد ».من هم اميدوارم«: فرودو گفت
انتظـار ايـن يكـي را     بين اين همه اميدواري و بيم اصـالً ! اند افتاد، درست جلوي در بگ اتفاق مي
  ».نداشتم

و . ها را تميز كنيم خر ماجرا، تا اين كه تمام كثافتمن به اين نمي گويم آ«: سام افسرده حال گفت
  ».كلي وقت و زحمت براي اين كار الزم است
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  9فصل 

  لنگرگاهاي خاكستري
  
  

ـ   فـرداي روز  . ردتميز كردن شاير كلي زحمت الزم داشت اما كمتر از آنچه سام نگران بود زمـان ب
يكي از اولين كسـاني كـه   . ها را از بند آزاد كرد زندانيوينگ رفت و لنبرد فرودو سواره به ميكل د

ها يك گروه شورشي  حرامي. 1كه ديگر نمي شد به او گفت فتي گر بينوا بودلگار بو پيدا كردند فرده
بيـرون كشـيده و    2هاي اسكاري كنار تپه هاي سنگيِ شان در نقب را كه رهبرش فتي بود از پناهگاه

  .همانجا دستگير كرده بودند
روي هم رفته بهتر «: پين گفت برند، پي توانست راه برود بيرون مي وقتي او را كه از زور ضعف نمي

  »!گار خودمان آمدي، بيچاره فرده بود همراه ما مي
ايـن نـره غـول جـوان بـا      «: زير لب گفت. با شجاعت لبخند بزندرد و كوشيد ك زهايش را با چشم

  »ي كالهت چند است؟ حاال اندازه !پين كوچولوست صداي نكره كيست؟ همان پي
زاد كردند، خيلي پير آگ و تاريكش تنتي كه اورا از سلول وقموجود بدبخت، . يا بودلبعد نوبت لوب

لنگان بيرون بيايد؛ وقتـي سـر و    كه روي پاي خودش لنگ رسيد، اصرار داشت و نحيف به نظر مي
چنان از استقبال از او دسـت زدنـد و    اش تكيه داده به بازوي فرودو و چتر در مشت، پيدا شد كله

امـا  . هيچ وقت به عمر خود اين قدر محبوب نبود. متاثر شد و به گريه افتاد هلهله كردند كه كامالً
دوبـاره بـه فـرودو    را آنجـا  . اند برنگشـت  خبر كشته شدن لوتو كمرش را شكست و ديگر به بگ

                                                            
  .م. است» چاقالو«گار، يعني فتي به معني  مصغر نام فرده 1

٢ Scary 
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  .ل هاردباتل اقامت كندهاي اه گريدل بخشيد و رفت تا نزد اقوام خود يعني بريس
را فـرودو   - باالخره بيشتر از صد سـال سـن داشـت    - مرگ آن موجود بي نوا در بهار سال بعد

رسـيده بـود بـراي كمـك بـه       او تمام ثروت شخصي و هر چه را از لوتو بـه  :مبهوت و متاثر كرد
بـدين ترتيـب آن   . پناه شده بودند، باقي گذاشـته بـود  سر هايي كه بر اثر حوادث روزگار بي هابيت

  .خصومت نيز به پايان رسيد
ـ  در مقايسه گر چه شايدافوت بيشتر از هر كس ديگري در هلفدوني به سر برده بود، و  بابا ويل  اب
رسيدند تا  تري با او در پيش گرفته بودند، بايد كلي به خورد و خوراك او مي ها رفتار ماليم بعضي

مقام او باشـد تـا آقـاي     ترتيب فرودو پذيرفت  كه قائميك چندم شهردار قبلي به نظر برسد؛ بدين 
مقام شـهردار انجـام    تنها كاري كه فرودو به عنوان قائم. بيايدفوت به شكل و شمايل اولش در ويت

. شـان گماشـت   ي اول كاهش داد و آنها را به كار اصلي ها را به اندازه هداد اين بود كه تعداد داروغ
. و سامان گرفت  پين محول شد و به زودي سر ها به مري و پي حراميي  مانده ي تعقيب باقي وظيفه

واتر از شـاير گريختنـد و مقاومـت انـدكي در      ها پس از شنيدن خبر نبرد باي ي جنوبي دار و دسته
بـه   هـا  دك بقاياي آنها در بيشهنقبل از آنكه سال به پايان برسد، ا. مقابل تاين از خود نشان دادند

  .راندند شدند از مرزها بيرون مي ها كساني را كه تسليم مي دند و هابيتمده بوآاصره در حم
بيت هـا وقتـي   اه. ت ادامه داشت، و سام سرش به كار گرم بودعدر اين ضمن كار بازسازي به سر

اكنون هزاران دست . كنند حوصله داشته باشند و ضرورت ايجاب كند، مثل زنبورها كار مي حال و
هـاي   هاي كوچك و چاالك دختر و پسربچه مشغول كار بودند، از دست مشتاق از هر سن و سالي

حتـي   1قبل از يـول . ها ها و مادر بزرگ ي پدربزرگ هاي فرتوت و پينه بسته هابيت گرفته تا دست
سـاخته بودنـد سـرپا     »هاي شاركي آدم«هايي كه  هاي جديد يا ساختمان يك آجر هم از كالنتري

تـر   و خشـك  تـر هاي قديمي به كار بردند تا آنها تـر و تميز  نبود؛ اما آجرها را براي تعمير سوراخ

                                                            
١ yule  
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هـا در جاهـاي دوردسـت، درون     هاي عظيمي از كاال و آذوقه و آبجو كـه حرامـي   دخيره. بسازند
معـادن اسـكاري   نـگ و  يولهاي ميكل د هاي متروك، به خصوص تونل ها  و سوراخ انبارها و كلبه

اين آن سال، شادي و نشاط در يول بسيار بيشـتر از آن بـود كـه    بنابر. كرده بودند، يافت شد نپنها
  .كسي انتظارش را داشت

، پاكسـازي  كوبيدن آسياب جديد انجام گرفـت  يكي از اولين كارهايي كه در هابيتون حتي پيش از
ي جديد را يكسره هموار و آنجا  ن ماسهجلوي معد. شات بود ي بگ اند و بازسازي كوچه تپه و بگ
هاي جديدي در دل ضـلع جنـوبي تپـه كندنـد، و      خفوظ بزرگي تبديل كردند، و سوراحرا به باغ م
ي سه اسكان دادند؛ و او  استاد گمگي را در سوراخ شماره. ي آنها را با آجر آستر كردند داخل همه
  :گفت مي نود يا نه،ش ن را ميآ توجه به اين كه آيا گوش شنوايي اغلب بي

  »!باكي نيست وقتي حاصل كار خوب باشد، .ام كه هر پستي يك بلندي دارد هميشه گفته«
هاي  باغهايي مثل  حتي به اسم .ي جديد چه باشد بحث و مذاكره شد سر اين كه نام كوچهبر مدتي 
اما پس از مدتي به رسم معقـول هـابيتي اسـمش را گذاشـتند      .فكر كردندهاي بهتر  سمياليا  نبرد

  .شاركيخرآد ننجا بگويآواتري اين بود كه موقع اشاره به  باي هاي نابِ يكي از شوخي .ي نو كوچه
نجا را به دستور شاركي سنگدالنه در آمده بود،چه آبيشتر از همه به درختان لطمه و خسارت وارد 

زيـرا   .خـورد  ها را مـي  ي اين درخت و سام بيش از هر چيز غصه ؛گوشه و كنار شاير بريده بودند
كـرد كـه فقـط شـايد      معلوم بود كه التيام اين زخم زمان زيادي طول خواهـد كشـيد و فكـر مـي    

ن قدر گرم كار بود آهاي متوالي  هفته .ببينند ،آن حالتي كه بايدهايش موفق شوند شاير را به  نتيجه
جعبه را بيرون  .ي گاالدريل يادش امد ولي ناگهان يك روز هديه اد،افت كه به فكر ماجراهايش نمي

نها آنشان داد و از  )زدند نها را به اين اسم صدا ميآكه اكنون همه ( ن را به ديگر مسافرانآورد و آ
  .تسمشورت خوا
  »!كن شباز افتي، يممن مانده بودم كه تو كي به فكر اين « :فرودو گفت
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ي گياهي  ن دانهآخاكي نرم و مرغوب و در وسط  طوسي رنگ پر بود،داخل جعبه از نوعي خاك 
گوييد اين را چه كارش  مي« :سام گفت .فام قرار داده بودند به سان يك فندق كوچك با برقي نقره

  »كنم؟
  »!كندبوزد به بادش بده و بگذار كار خودش را  يك روز كه نسيم مي« :پين گفت پي

  »روي چه چيزي؟« :سام گفت
و ببين چـه تـاثيري روي دار و درخـت     اول يك جا را به عنوان خزانه انتخاب كن،« :فتمري گ

  ».گذارد نجا ميآ
اند مطمئن هستم بانو دوست نـدارد كـه    ي زيادي از مردم لطمه ديده ولي حاال كه عده« :سام گفت
  ».ي اين خاك را فقط براي باغ خودم نگه دارم من همه

دانش خودت را به كار بگير و بعد، از اين هديه براي كمك به  عقل و شعور و سام،« :فرودو گفت
توي ايـن جعبـه    .ن استفاده كنآجويي كامل از  با صرفه و ن استفاده كن،آكار خودت و بهتر كردن 

  ».ن كلي ارزش داردآي  كنم هر ذره خاك زيادي نيست و خيال مي
 ها از بـين رفتـه بودنـد،    ترين درخت داشتني بنابراين سام هر جا كه به خصوص زيباترين و دوست

طول  .ها قرار داد ن خاك ارزشمند را در خاك پاي ريشه هر كدام از نهالآاي از  نهالي نشاند و ذره
اما اگر توجه خاص خودش را معطوف هابيتون و  و عرض شاير را براي اين كار از زير پا در كرد؛

خر سر ديد كه هنوز كمي از خاك آ .سرزنش كرد شد او را به خاطر اين كار ينم واتر كرده بود، باي
نگ نشان مرز سه فاردنيگ رفت كه كمابيش در مركز شاير واقع سپس به  برايش باقي مانده است؛

نقره فام را درميدان ميهماني كاشت كه زماني يـك   ي دانه .ن را با دعاي خير در هوا پاشيدآبود و 
تمام طول زمسـتان را تـا    .يدآ ن ميآكه چه به سر  و در اين فكر بود نجا قرار داشت؛آدرخت در 

يا اتفـاقي  آتوانست شكيبايي به خرج داد و كوشيد اين اشتياق خود را كه دور بيافتد و ببيند كه  مي
  .مهار بزند رخ داده يا نه،
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بـه   درختانش جوانـه زدنـد و قـد كشـيدند،     .وار او پيشي گرفت هاي ديوانه بهار از تمام اميدواري
 .خواست كار بيست سال را در يك سال به انجام برسـاند  انگار زمان در شتاب بود و مي نحوي كه

هاي درازي داشـت و در   فام و برگ پوستي نقره :در ميدان مهماني نهال جوان زيبايي بيرون جست
 .ي شگفتي محله شده بود بود و مايه مالرونبرو برگرد درخت  بي .هاي طاليي رنگ داد وريل گلآ

هـاي دور   اش همه جا پيچيـد و مـردم از راه   وازهآهاي بعد وقتي با شكوه و زيبايي رشد كرد  سال
در غرب كوهستان و شـرق دريـا و يكـي از قشـنگ تـرين       مالرونتنها  :مدندآ ن ميآبراي ديدن 

  .هاي جهان مالرون
هاي دلنشين  انگيز و باران فتاب اعجابآنه تنها  .در شاير روي هم رفته سالي بود عالي 1420سال 

ن آرسيد كه چيزهاي ديگـري عـالوه بـر     بلكه به نظر مي ن سال درست به موقع و به اندازه بود،آ
اي از نـوعي زيبـايي كـه در وراي     نـوعي حـال و هـواي بـاروري و رشـد و بارقـه      : وجود دارد

 .ته بودندهايي كه پرتوي بر اين سرزمين ميانه افكنده و گذش تابستان هاي فاني قرار داشت، تابستان
همه زيباروي و  شان بسته شد و تعدادشان زياد بود، ن سال از مادر زادند يا نطفهآهايي كه در  بچه

هـا بـه نـدرت     ن در ميان هابيتآاي داشتند كه پيش از  نيرومند بودند و همه موهاي طاليي پرمايه
فرنگي و خامه غلت  ال در ميان توتسن و سهاي كم  وفور نعمت چنان بود كه هابيت .شد ديده مي

هـا را مثـل    هي ميو خوردند و هسته نشستند و مي زارها زير درختان الو مي و بعد در چمن زدند؛ مي
كردنـد و بـه جـاي     توده مي هايي كه فاتحان يك جا گرد بياورند، هاي كوچك يا مثل جمجمه هرم

ها را  مجبور بودند چمنو هيچ كس بيمار نبود و همه راضي بودند به جز كساني كه  .رفتند ديگر مي
  .كوتاه كنند
نچنـان  آغلـه   انگيز بود و شگفت »برگ«و محصول  گ جنوبي درختان تاك پربار بودند،نيدر فارد

گ شمالي چنان مرغوب بـود  نيجو فارد .ي انبارها تا خرخره پر شد زياد بود كه در فصل درو همه
در واقع حتي يك نسـل   .المثل شد و ضرب ساليان سال در يادها باقي ماند، 1420بجو مالت آكه 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



 

 

 

ممكن بود به يك روستايي پير در ميهمانخانه بربخوري كه بعد از سركشيدن يك چتول  ،آنپس از 
چهار صد و سال هزار  !هآ« :گفت گذاشت و مي كشان زمين مي هآدارش را  ليوان دسته، بجو خوبآ

  »!و بيست عجب سال محشري بود
ماده شد بـه نـزد   آي جديد  اما وقتي كوچه ها اقامت كرده بود؛ كارتني  سام اول با فرودو در خانه
سـازي و   عالوه بر كارهايي كـه داشـت سـرش بـه اداره امـور پـاك       .استاد گمگي نقل مكان كرد

بدين  .كرد داري به اقصا نقاط شاير سفر مي همچنين براي كارهاي جنگل گرم بود؛ دان سازي بگباز
سيزدهم ماه بود كه  .ه نبود و خبر نداشت كه فرودو بيمار شده استترتيب اوايل ماه مارس در خان

در  ويختـه بـود،  آجواهري سفيد را كه با زنجير بـه گـردنش    دهقان كاتن فرودو را در بستر يافت؛
  .رسيد نيمه خواب باشد فشرد و به نظر مي چنگ مي

  ».و االن همه جا تاريك و خالي است براي هميشه از دست رفته است،« :گفت
فرودو بهبود يافته بـود و   و وقتي سام روز بيست و پنجم ماه برگشت، ي بيماري گذشت، اما حمله

پـين از   سر و ساماني گرفتـه بـود و مـري و پـي     دان ي خودش نگفت در اين اثنا بگ چيزي درباره
ا حد و از اين رو سوراخ قديمي ت. وردندآي قديمي را با خود  هالو رسيدند و اسباب و اثاثيه كريك

  .رسيد ه نظر ميبزيادي مثل قبل 
كشي كني و بيايي پيش من،  كي قرار است اسباب« :فرودو گفت ماده شد،آسرانجام وقتي همه چيز 

  »سام؟
  .درسي سام كمي دستپاچه به نظر مي

داني كه استادت همين دم  ولي مي .مجبور نيستي كه بيايي فعالً خواهد، اگر دلت نمي« :فرودو گفت
  ».ازش مراقبت مي كند 1بيوه رامبل دست است و

  .مثل لبو سرخ شد و ،»قاي فرودوآ نه قضيه اين نيست،« :سام گفت

                                                            
١ Widow Rumble  
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  »پس قضيه چيست؟«
يد من راه بيافتم و آ خوشش نمي انگار دختر بيچاره اصالً .رز كارتن مسئله رزي است،« :سام گفت

و مـن هـم    .گفـت  بودم،خودش نميولي تا من سر حرف را باز نكرده ؛ ن طرفآبروم اين طرف و 
اما وقتي سر حرف  .رسيدم نها ميآچون كارهاي زيادي داشتم كه بايد اول به  حرفش را نزده بودم،

 :گفتم »كني؟ دست مي پس چرا ديگر دست يك سال وقت تلف كردي، خوب،« :گفت را باز كردم،
بـه قـول    .متوجه منظـورش بـودم  با اين حال  ».گويند وقت تلف كردن به اين كه نمي تلف كردم؟«

  ».نجاآمعروف انگار از وسط نصف شده باشم يك دلم اينجاست و يك دلم 
خواهي با مـن در   خواهي ازدواج بكني و از يك طرف مي از يك طرف مي فهمم، مي«:فرودو گفت

هرچه زودتر ازدواج كن و بعد بـا   !اين كه خيلي راحت است ولي سام عزيز، زندگي بكني؟ دان بگ
ي بـزرگ گـل و    ن قدر جا هست كه يك خـانواده آاند  توي بگ .كشي كن و بيا اينجا زي اسبابر

  ».گشاد تويش زندگي بكند
كـه نيـز بـه خـاطر     ( 1420 سـام گمگـي در بهـار سـال     .و فصل شـد  و قضيه به همين نحو حل

نـد  ا ن دو با هم بـراي زنـدگي بـه بـگ    آبا رزي كاتن ازدواج كرد و  )هايش شهرت داشت عروسي
تر از  شانس دانست كه خودش خوش فرودو مي پنداشت، شانس مي و اگر سام خود را خوش .مدندآ

وقتـي   .شد كه اين قـدر بـا دلواپسـي مراقـب او باشـد      زيرا در شاير هيچ هابيتي پيدا نمي اوست؛
اوقـاتش را وقـف    رامي در پـيش گرفـت و بيشـترِ   آزندگي  ي تعميرات سر و سامان يافت، مشغله

يا روز نيمه تابستان از مقـام نيابـت شـهردار     1فر در روز فري .هايش كرد نوشتن و مرور يادداشت
فوت در روز جشن به مدت هفـت سـال ديگـر بـه رياسـت شـهرداري        استعفا داد و بابا ويل ويت

  .انتخاب شد
لند و  د زيادي ميان باكمآپين زمان زيادي با هم در كريك هالو زندگي كردند و رفت و  مري و پي

                                                            
١ Free Fair  
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هـاي   ها و جواهرات و ميهمـاني  ها و لباس ها و قصه دو مسافر جوان با ترانه .در جريان بود دان بگ
زدند  صدا مي »جناب عالي«نها را آمردم  .انگيزشان شهرتي به سزا در شاير به هم زده بودند شگفت

هاي درخشان بر تن و  ن دو كه زرهآديدن و با  نها هيچ قصد بدي نداشتند؛آو از دادن اين عنوان به 
سـواره   - هـاي دوردسـت   هايي از سرزمين ترانه - خوان هاي شگرف در دست خندان و ترانهسپر
از جهـات   اگرچه اكنون بزرگ و باشـكوه بودنـد،   و .شد هاشان از صميميت لبريز مي دل رفتند، مي

تر و با  خلق تر و خوش سخن خوش واقعاًمگر اين كه  خورد، نها به چشم نميآديگر هيچ تغييري در 
  .تر از قبل بودند نشاط

ن كه هر دو در مواقـع ضـروري   آجز  هاي معمولي خود را به تن كردند، فرودو و سام دوباره جامه
هايي زيبـا   نها با سنجاق سينهآپوشيدند كه بافتي ظريف داشت و يقه  هايي خاكستري رنگ مي شنل

ويخـت و اغلـب بـا    آ يشه جواهري سفيد را با زنجير به گردن مـي قاي فرودو همآو ؛ شد بسته مي
  .كرد ن را لمس ميآانگشتانش 
و  رفت و هميشه اين اميدواري وجود داشت كه اوضاع باز هم بهتر شـود،  ب پيش ميوهمه چيز خ

مشغول كارهايش بود و از زندگي لذت  تواند باشد، رزوي يك هابيت ميآسام همان قدر كه نهايت 
كرد مگر نـوعي نگرانـي مـبهم از     ن سال هيچ چيز عيش او را منقص نميآو در تمام طول  .برد مي

سروصدا خود را از تمام امورات شاير كنار كشيد و بـراي سـام ايـن     كم بي فرودو كم .حال اربابش
افراد معدودي  .نكته بسيار دردناك بود كه قدر قيمت فرودو در سرزمين خودش چقدر اندك است

تحسين و احترام همـه   خواستند اطالع پيدا كنند؛ ها و ماجراهاي او اطالع داشتند يا مي از قهرماني
عالوه بر  .متوجه خود او بود )دانست ام ميساگر ( گرين و قاي پرهآقاي مريادوك و آبيشتر متوجه 

  .اي از مشكالت قديم دوباره ظاهر شد اين در پاييز نشانه
رنگـش   .اربـابش را در حـال و روزي عجيـب يافـت     د وروز عصر سام وارد اتاق مطالعه شيك 

  .ها خيره شده بود نمود و نگاهش انگار به دوردست پريده ميخيلي 
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  »قاي فرودو؟آچه شده « :سام گفت
  ».كند وقت واقعاً شفا پيدا نمي هيچ ام؛ زخمي ام، من زخم خورده« :فرودو پاسخ داد

تا مدتي از  .خودش بود روز بعد دوباره كامالً شت،گذ ن بلند شد و نوبت بيماري ظاهراًآاما بعد از 
دو سال پيش همين موقع  .روز ششم اكتبر بود ،آن روزسام به ياد نياورد كه  ن ماجرا سپري نشد،آ

  .ي زير ودرتاپ سپري كرده بودند شوم را در دره يروز
و جهد فـراوان  اما با جد  فرودو دوباره در ماه مارس بيمار شد، .رسيد 1421زمان گذشت و سال 

اولـين   .نهـا گـرم بـود   آهاي ديگري داشت كه سرش به  چرا كه سام مشغله بيماريش را پنهان كرد،
ن را ثبـت  آو اين تاريخي بود كـه سـام    مد،آه دنيا بي سام و رزي در بيست و چهارم مارس  بچه
  .كرد

گذاشته بوديم كه با رز و من قرار  ام، بدجوري توي مخمصه افتاده .قاي فرودوآ خوب،« :سام گفت
ي خيلـي   يك دختربچـه  .دختر است ولي بچه پسر نيست، ي شما اسمش را بگذاريم فرودو؛ اجازه

وشبختانه بيشـتر بـه رزي رفتـه    و خ شان بشود، كنند يكي مثل او نصيب رزو ميآخوشگل كه همه 
  ».دانيم چه كار كنيم حاال نمي .تا من ،است

اسم يـك گـل را انتخـاب     رسومات قديمي چه عيبي دارد؟مگر رسم و  باشد سام،« :فرودو گفت
  »و چه بهتر از اين؟ هايي مثل اين دارند، هاي شاير اسم بچهنصف دختر .بكن مثل گل رز

هـاي قشـنگ زيـادي     من توي سفرمان اسم .قاي فرودوآ كنم حق با شماست، فكر مي« :سام گفت
 .انـد  ي مـا خيلـي گنـده    هاي روزمـره  مشقتكنم به قول معروف براي كار و  مي ولي فكر ام، شنيده

ن وقت ديگر مجبـور نيسـتي اسـتفاده نكـرده     آ يك اسم مختصر رويش بگذار،« :گويد استادم مي
ولي  :خواهد نگران بلند بودنش باشم ديگر نمي ولي اگر اسم گل رويش بگذارم، ».مختصرش بكني

و تـازه   ك خيلي خوشگل است،كنم دختر فكر مي دانيد، چون مي بايد اسم يك گل خوشگل باشد،
  ».شود تر هم مي باز خوشگل
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ن آ سـتاره، -خورشـيد  ،االنورچطور است اسمش را بگذاري  سام، ها،آ« .اي فكر كرد فرودو لحظه
  »زارهاي لوتلورين يادت است؟ گل طاليي كوچك توي چمن

 اين درسـت همـان چيـزي اسـت كـه      !قاي فرودوآ دوباره حق با شماست،« :سام خوشحال گفت
  ».خواستم مي

از راه رسيده بود كه فرودو سام را به اتاق  1421و پاييز سال  االنور كوچك تقريباً شش ماهه بود،
  .مطالعه خودش طلبيد

صـد و   .جلـو  زند با اين حساب از توك پير مي .سام بو است، بيل دپنجشنبه روز جشن تول« :گفت
  »!شود سي و يك سالش مي

  »!كه محشر است واقعاً !پس اين طور« :سام گفت
من و تو با هم راه  ،دخواهم بروي رز را ببيني تا اگر كاري با تو ندار مي سام، خوب،« :فرودو گفت

  .اين را با حسرت اضافه كرد ».البته ديگر تا دورها يا براي مدت طوالني نمي تواني بروي .بيافتيم
  ».قاي فرودوآنه خيلي  راستش،«
بـه رز بگـو كـه ديـر      .تواني يك مقـدار از راه را همـراهم بيـايي    مي .ولي مهم نيست .البته كه نه«

  ».گردي سالم برمي وو صحيح  ؛دكش به دو هفته نمي كني، نمي
قاي بيل بو را آو  قاي فرودو،آتوانستم همه راه را تا ريوندل با شما بيايم  اي كاش مي« :سام گفت

  ».ام دو پاره شده .همين جاست باشم،نجا آخواهد  با اين حال تنها جايي كه دلم مي .ببينم
اما تو حالت خـوب   .ترسم كه من هم همين احساس را داشته باشم مي !بيچاره سام« :فرودو گفت

  ».شوي خواهي كه يك پارچه و كامل باشي و مي مي .شود مي
  

 .كليـدهايش را تحويـل او داد   هايش را با سام مـرور كـرد و   در يكي دو روز بعد كاغذها و نوشته
صفحات بلندش اكنون كامالً پـر شـده بـود    نجا بود؛آدست  يك سرخِ چرميِ كتاب بزرگي با جلد. 
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 بو نوشته شده بود؛ خورد كه با دست خط نازك و لرزان بيل ن كتاب به چشم ميآابتدا صفحاتي در 
 80اما فصل  فصل فصل بود، كتاب، .ن با دستخط روان و محكم فرودو نگاشته شده بودآاما بيشتر 

ي عنـوان   عناوين مختلفي در صـفحه  .ي سفيد قرار داشت ن چند صفحهآناتمام مانده بود و بعد از 
  :مده بودآخورد كه به ترتيب زير از پي هم  به چشم مي

  
ي  قصه. ماجراهاي پنج هابيت. و رويدادهاي بعدي. آنجا و بازگشت دوباره. ي من سفر غير منتظره. خاطرات من

آنچه ما در جنـگ حلقـه   . هاي دوستانش بو بگينز براساس مشاهدات خود او و روايت گ، تاليف بيلي بزر حلقه
  . انجام داديم

  
  :رسيد و فرودو پس از او نوشته بود بو به پايان مي اينجا دستخط بيل

  
  سقوط

  ها فرمانرواي حلقه
  و

  بازگشت شاه
  

   بو مطابق مشاهدات مردم كوچك؛ خاطرات بيل
  شان هاي دوستان ، به انضمام روايتيرو فرودو اهل شا

  .و دانش خردمندان
  

  ي ههاي حكمت به ترجم به همراه گلچيني از كتاب
  .بو در ريوندل بيل
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قـول معـروف خـوب    بـه  ! اي آقـاي فـرودو   تمامش كـرده  اًيب، ديگر تقربه«: زده گفت سام شگفت

  ».اي به كار چسبيده
  ».هاي آخر مال خودت است صفحه. ام كرده تمام را كامالً ممن ديگر سهم خود«: فرودو گفت
ريت  اي بود كه از ميناس تي ، و فرودو سوار همان اسبچهو يكم سپتامبر با هم راه افتادنددر بيست 

محبـوب    ، بيـل زدند؛ و سـام  ر استرايدر صدايش مي، و در حال حاضتا اينجا بر آن سوار شده بود
كـرد   فكر مي: روند ابي بود و سام نپرسيد كه كجا ميصبحي درخشان و آفت. خود را سوار شده بود

  .داند كه جواب را مي
ها  اند رفتند و گذاشتند كه اسبچه و به طرف ووديگرفتند ها در پيش  استاك را از روي تپه ي هجاد

، بعـدازظهر  دند و در روز بيست و دوم سپتامبراتراق كر 1هاي سبز شب را در تپه. آسوده راه بروند
  .ها رسيدند شد كه به ابتداي بيشه مي داشت سپري
، همان درختي كه همانجـا  خودش است ، خودآقاي فرودو«: ف چپ اشاره كرد و گفتسام به طر

اش مثل خواب  االن همه! اش قايم شدي ، و تو پشتوار سياه براي اولين بار پيدا شدس ي هكلّسر و 
  » .رسد به نظر ميو خيال 

افتـاده گذشـتند و    درخشيدند كه از درخـت بلـوط   مشرق آسمان ميها در  هنگام بود و ستاره شب
سـام خـاموش بـود و در بحـر     . فندق در پيش گرفتند ي پيچيدند و سرازيري تپه را از ميان بيشه

، كنـد  اي را زمزمه مـي   ش خود ترانهطولي نكشيد كه متوجه شد فرودو پي. خاطراتش فرو رفته بود
  .همان شعر سابق نبود اين ترانه كامالً ، اما شعري قديمي راه رفتن هتران

  هنوز در همين نزديكي شايد منتظر ماست
  اي مخفي؛ ي جديد يا كه دروازه يك جاده

                                                            
١ Green Hills  
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  ام، و اگر چه بارها از آن گذشته
  شايد برسد روزي كه سرانجام

  رود هاي پنهاني را در پيش بگيرم كه مي جاده
  .به غرب ماه، به شرق خورشيد

  
، شروع به خواندن آمد ال مياي كه از دره با اين ترانه صداهايي از پايين جادهو تو گويي در جواب 

  :كردند
  !البريت گيلتونيل! آ

  سيليورن پنا ميريل
  !اُمنل آگالر الناث

  !البريت! گيلتونيل، آ
  هنوز در ياد ماست، ما ساكنان
  ميان درختان اين سرزمين دور

  .نور ستاره بر روي درياهاي غربي
  

هاي ماليم نشسـتند و تاللـويي را ديدنـد كـه      ام متوقف شدند و خاموش در ميان سايهفرودو و س
  .نزديك شدن مسافران بود ي هنشان

گيلدور بود به همراه تعداد زيادي از مردم زيباروي الف؛ و اينك سام با كمال تعجب دريافـت كـه   
رنـگ پوشـيده بـود و    الرونـد ردايـي خاكسـتري    . شـوند  الروند و گاالدريل نيز سواره نزديك مي

اي زرين به انگشت كـرده   ، حلقهشد و چنگي سيمين در دستش ديده مي داشت اي بر پيشاني ستاره
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امـا  . ، قدرتمنـدترين آن سـه حلقـه   1اي به نام ويليـا  ود كه نگين بزرگ به رنگ آبي داشت، حلقهب
همچون ابرهـاي گـرد   اي درخشان و سفيد  ، و سر تا پا جامهدريل بر مادياني سفيد نشسته بودگاال

، را به انگشت كـرده بـود   2نيان. درخشيد ماه بر تن داشت؛ چه، انگار خود او نيز با نوري ماليم مي
 .زد زده بر آن سوسـو مـي   هاي يخ سفيدي به سان ستاره ي هكه گوهر يگان ميتريلاي از جنس  حلقه

آمد و انگـار سـرش در    بو بود كه آهسته مي اي خاكستري رنگ و كوچك خود بيل سوار بر اسبچه
  .حال چرت زدن به نوسان درآمده بود

: گفـت . يل بـه روي آنهـا لبخنـد زد   آمد گفت و گاالدر الروند موقرانه و با بزرگواري به آنها خوش
تر  شاير اكنون متبرك. اي من استفاده كرده ي هبينم كه خوب از هدي و مي شنوم ارباب سام وايز مي«

. ، امـا زبـانش از جـواب قاصـر مانـد     سام كرنش كـرد » .خواهد بودتر از هميشه  داشتني تو دوس
  .فراموش كرده بود كه بانو چقدر زيباست

! امروز از توك پير زدم جلـو ! سالم فرودو«: گفت. هايش را باز كرد د و چشمبو بيدار ش آنگاه بيل
يگر شـروع  كنم كه يك سفر د آماده احساس مي خودم را و حاال كامالً. پس ديگر قضيه تمام است

  »آيي؟ هم ميتو . بكنم
  ».حامالن حلقه بايد با هم بروند. آيم بله من هم مي«: فتفرودو گ

هر چند دست آخر فهميده بود كـه چـه اتفـاقي دارد    » رويد ارباب؟ كجا داريد مي«: سام فرياد زد
  .افتد مي

  ».ها سام به لنگرگاه«: فرودو گفت
  ».توانم بيايم البد من نمي«
هر چند براي يك مدت كوتاه، تـو  . تواني بيايي هر حال هنوز نه، بيشتر از لنگرگاه نميبه . نه سام«

تـو كـه   . ، سـام اين قدر غمگين نبـاش . هم نوبت تو بشودشايد يك روزي . هم حامل حلقه بودي

                                                            
١ Vilya 
٢ Nenya 
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خيلـي  . هاي سال يك پارچه و كامل باشي بايد حداقل سال. تواني براي هميشه دوپاره بشوي نمي
  ».و دنيا را سير بكنيتواني از آن لذت ببري و باشي  ميچيزها هست كه 

هاي سال از  اي سال هايي كه كشيده اين زحمت ي هكردم شما كه بعد از هم ولي فكر مي«: سام گفت
  ».بري شاير لذت مي

سعي كردم شاير . سامام،  ولي من سخت صدمه ديده. كردم خود من هم يك وقتي همين فكر را مي«
، كنـد  وقتي خطري چيزي را تهديـد مـي   .، ولي نه براي منحاال نجات پيدا كرده را نجات بدهم، و
، تا اين كه بـراي  اش بدهد از دست. پوشي كند يك نفر بايد از آن چشم: طور باشد اغلب بايد همين

تمام چيزهايي را كه دارم و ممكن بـود داشـته باشـم بـراي تـو      : ولي تو وارث مني. ديگران بماند
و مري  1لس آيد  بعد هم رزي ضمن تو رز و االنور را داري؛ و فرودو كوچولو هم ميدر . گذارم مي

ها و عقل و شعور تو را همه جـا   دست. دانم شايد هم چندتاي ديگر پين؛ و نمي و پي 2الكز و گلدي
تـرين باغبـان تـاريخ؛     ، و معروف، البته تا وقتي دلت بخواهدشوي شهردار مي. د داشتنالزم خواه

، و آنهـا خطـر   داري دوران گذشته را زنده نگه مي ي هخواني و خاطر را براي مردم ميسرخ كتاب 
 ي هو هـم . شـوند  خودشان مي  داشتني ماند و بيشتر از قبل عاشق سرزمين دوست عظيم يادشان مي

 گذارد و همان قـدر  خاراندن برايت نمي اين كارها تا وقتي نقش تو در داستان ادامه دارد، وقت سر
  ».شوي كه ديگران هستند بخت ميخوش

  »!، همراه من برانراه بيفت«
هـا بـه    آنگاه الروند و گاالدريل پيش راندند؛ چرا كه دوران سوم به پايان رسيده و روزگـار حلقـه  

بـرين كـه    ي ههاي تيـر  بسياري از الف. هاي آن روزگار در راه بود سرآمده و پايان داستان و ترانه
بـو بـا دلـي     بيل ، همراه آنان رفتند و سام و فرودو وسرزمين ميانه را نداشتنداندن در ديگر قصد م

هـا از   ، و الفراندند شان مي شيرين بود در ميان، اندوهي كه در عين حال متبرك و ماالمال از اندوه

                                                            
١ Rosielass 
٢ Goldilacks  
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  .آنها شاد بودند كردن تمحر
، جز حيوانات وحشي گذشتن راندند، هيچكس اه و شب را در دل شاير مياگر چه تمام طول شامگ

گـذرايي را در زيـر درختـان يـا     آنها را نديدند؛ فقط چند نفر هنگام پرسه زدن در تاريكي تاللـو  
و وقتـي  . شاهد بودند گذشت، ها مي طرف غرب از ميان علفروشني را كه با حركت ماه به -سايه

هاي فـار و   ، به بلنديزدندهاي سفيد را دور  نوبي بلنديهاي ج شاير را پشت سر گذاشتند و دامنه
هـاي   لوند ، به سوي لنگرگاه ها رسيدند و نگاهي به درياي دوردست انداختند؛ و به سوي ميت برج

  .خاكستري واقع در خليج طويل لون راندند
بسـيار بلنـدقامت بـود و    . شان بيرون آمـد  ساز به استقبال ، گيردان كشتيها رسيدند وقتي به دروازه

هـا   ، مگر چشمانش كه همچون سـتاره موهايش خاكستري و خود او پير بودريش بلندي داشت و 
  ».اكنون همه چيز آماده است«: ان نگريست و كرنشي كرد و گفتنافذ بودند؛ و او به آن

ها راهنمايي كرد و كشتي سفيدي آنجا پهلو گرفته بـود و بـر روي    آنگاه گيردان آنان را به لنگرگاه
. وقتي چرخيـد و بـه سـوي آنـان آمـد     . كشيد دپوش انتظارشان را ميبارانداز هيئتي يكپارچه سفي

را به انگشت كرده بود و نگيني كـه بـر آن    1، نارياو او سومين حلقه. لف را بازشناختفرودو گندا
آنگاه كساني كه قصد عزيمت داشتند خوشحال شدند، . زد نشانده بودند همچون آتش به سرخي مي

  .كشتي با آنها همسفر خواهد بود چه، فهميدند كه گندالف نيز در
طوالني  ي هگشت از جادزانگاشت كه جدايي تلخ است، با اما سام در دل اندوهگين بود و چنين مي
ها بر كشـتي   اما در آن اثنا كه آنجا ايستاده بودند و الف. خانه در تنهايي بسيار ناگوارتر خواهد بود

. پـين شـتابان سـواره از راه رسـيدند     مري و پي، شد همه چيز براي نشستن آماده مي نشستند و مي
  .پين اشك ريزان خنديد پي

ن بار كـم مانـده بـود كـه موفـق      يك بار سعي كردي فلنگ را ببندي و نشد اي فرودو قبالً«: گفت

                                                            
١ Narya  
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  ».البته اين دفعه سام نبود لوت داد، خود گندالف بود. ، ولي بازهم نشدبشوي
اسـت كـه يـك نفـر تنهـا       از ايـن  بهتر ،با هم برگردند بله، من بودم، چون سه نفر«: گندالف گفت

خوب، دوستان عزيز تقدير اين بود كه ياران در ساحل دريا براي آخرين بار در سـرزمين  . برگردد
  ».ها بد نيستند ي گريه هيم نگرييد؛ چون همگو نمي! شما را به سالمت. ا شوندميانه از هم جد
ها را كشـيدند   همه سام را بوسيد و سوار كشتي شد؛ و بادبانپين و آخر از  ، مري و پيآنگاه فرودو

و باد وزيد و كشتي آهسته در خليج خاكسـتري باريـك و طويـل لغزيـد و دور شـد؛ روشـنايي       
كشـتي وارد  و . ، سوسويي زد و از نظـر ناپديـد گشـت   ي گاالدريل كه فرودو با خود داشت هشيش

اي دلنشين را در  در شبي باراني فرودو رايحه تا آن كه. درياي آزاد شد و به سوي غرب درگذشت
و سـپس بـه   . رسـيد  اي را شنيد كه از آن سوي آب به گوش مـي  هوا استشمام كرد و صداي ترانه

خاكستري باران يكسـره   ي ه، پردي بامباديل هنظرش رسيد كه انگار در رويايي كه از روياهاي خان
، سـواحل سـپيد و   دميـد  ر آفتابي كه شتابان مياو د ، وگون بدل گشت و كنار رفت ي نقره هبه شيش

  .سرزمين سبز دوردستي را در پس آن ديد
، تاريكي شب فزوني گرفت؛ و در همان حال كه مچنان كه در لنگرگاه ايستاده بودولي براي سام ه

ها ديد كه به زودي در غرب ناپديد  اي را روي آب به درياي خاكستري چشم دوخته بود تنها سايه
بـر روي سـرزمين   هـا   موج ي هوجود اين باز تا دير وقت شب آنجا ايستاد و به ناله و زمزمبا . شد

پـين در كنـارش ايسـتاده و     مري و پي. گوش سپرد، و نواي آنها در اعماق وجودش نشستميانه 
  .خاموش بودند

خانه ، آهسته به سوي دوباره نگاهي به پشت سر بيافكنندسرانجام سه همسفر برگشتند و بي آن كه 
 راندند؛ و تا دوباره به شاير برسند، هيچ سخني با هم نگفتنـد، امـا هـر يـك در ايـن راه طـوالنيِ      

  .شد ش ميا آور آرامشي عظيم از حضور دوستان نصيب مالل
پـين راه   شرق را در پيش گرفتند، و سپس مـري و پـي   ي هها راندند و جاد سرانجام از روي بلندي
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د؛ و هم اكنون از نو در راه شروع به خواندن كرده بودند؛ امـا سـام بـه    لند ادامه دادن خود را تا باك
سـيد، بـه تپـه    ر ان مـي يواتر پيچيد، و بدين ترتيب وقتي روز ديگري داشت دوباره به پا طرف باي
و شام آماده بود و انتظـارش  ! رفت، و اينك روشنايي زرد و آتش داخل خانهو پيش . برگشته بود

اش نشـاند و االنـور كوچـك را روي     را به داخل خانه كشيد و روي صندلي رزا او. كشيدند را مي
  .دامانش گذاشت

  ».خوب، برگشتم«: سام نفس عميقي كشيد و گفت
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