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 :ادداشت مترجمي

. لبويهمچون دیخت و کسانيبزرگ را برانگیادبیت هاياز شخصیلين خين تحسيتالکیرمان ها
ن دريتالک. ندگان او بودنديس از جمله ستايلوئ.ال.یو س) سيمتولد انگليیکايشاعر آمر(اودن. اچ
سال پس از مرگ او در زمرهیحلقه ها سال هایشاهکارش فرمانروایدرگذشت، ول١٩٧٣سال

رق و برقپر زیتر جکسون با جاذبه هايپيینمايآقار پرفروش جهان قرار داشت و اقتباس س
 .رديگر در تمام دنبا جزء آثار پرفروش قرار گين اثر بار ديرا موجب شد تا اياش اخیووديهال

 زادهيرضا عل

نام برده شده در کتابیگونه هایمعرف

 :دورف – ١

موجوداتیها واژه دورف به گونه ايیايناويژه اسکانديعامه ژرمن ها و به ور و فرهنگيدر اساط
. کننديمین معادن زندگيريدرون کوه ها و سطوح زیشود که در حفره ها و راه هاياطالق میاليخ

ده بايد ايدنیرمردانيبا دارند اما معموال به شکل پيزیگاه ظاهر. م متر استيقامت آنان حدودا ن
 .گوژپشت هستندیشوند که در موارديش بلند تجسم مير
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ان خودي، رؤسا و سپاهرخوردارند و شاهانبیله ايا قبيیاز نظام پادشاهیکوهیهادورف
ن تاالرها خروارها طاليکنند و معروف است که در ايمیزندگینيرزميزیانان در تاالرها. را دارند
ون مهارت شان در انواعيز، مديش از هر چيشهرت دورف ها ب. وجود داردیمتيقیو سنگ ها
يیه، و توانايق، دانش خفيجادوست، اما خرد عمیرها و حلقه هايو ساخت شمشیفنون فلزکار
 .ديافزایبه آنان میگريشدن، وجهه معتبر دینده، اتخاذ اشکال گوناگون و نامرئيدن آيشان در د

شوند که نسبت بهينشان داده میاز افسانه ها به صورت موجوداتیاريدورف ها در بس
قراریان و سخاوت مندند، اما اگر مورد تعدرند، مهربيگيشان قرار ميند ايکه مورد خوشایمردم
 .نديجویانتقام م

واناتيکنند، حيگاه به کشاورزان کمک م))ینيمردم زم((اي،یسيسوئیدورف ها
ویناويدر اسکاند. گذارندیوه ميزم و ميبضاعت هیند، و سر راه کودکان بيربایسرگردان را م

یذرت میان برقرار است اما دورف ها هرازگاهيآدمان دورف ها ويمیآلمان هم رابه دوستانه ا
یشان انجام ميکه برایخدمات. نديربایآزارند، و کودکان و دختران جوان را میدزدند، گله ها را م

دورف هاینه هايکه گنجیشود؛ اما مردمينه آنان جبران مياز گنجيیش کش هايرد معموال با پيگ
یطالیدن به خانه، به جايا پس از رسيشوندیمیبت بزرگيدزدند، از آن پس دچار مصیرا م
 .نديبایه شده چند برگ خشک ميدزد

در سطوح. رقابل اعتمادتر و مغرض ترنديخود غیکوه زیمعادن نسبت به پسرعموهایدورف ها
ینند، و با اهدايبیشنوند و گاه انان را به چشم میراه رفتنشان را مین معدن، کارگران صدايريز
 .کنند شرشان را کم کنندیمیخود سعیغذا

، کرم.)م١١٧٩-١٢٤١منثور؛یمؤلف ادا(یبنابر گفته اسنور..چکش تور، محصول دورف هاست
ندير غول، اجداد دورف هايميدرون گوشت جسدیها

 :اورک -٢

اورک دو،یسيز،در انگليهراس انگیئتيبا ه) ويا ديا، غول؛يدریواليمثل ه(یافسانه ایموجود
ن مشتقيالت) orca(ی، از اٌرکايیايه دريمجهوا الهویواليهیاورک به معن. ز دارديشه از هم متماير
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ايويدیو اورک به معنا. شده استیمثل نهنگ قاتل اطالق میاٌرکا ظاهراً به جانور. شده است
))والهايه((یه معنابorcneasیبيو در کلمه ترک) الديبعد از م٨٠٠(ميقدیسيغول در متون انگل

ن بازيريجهان زیتن، خدايالاٌرکوسن معنا، اًرک بهيدر ا. به کار رفته استبوولفدر شعر
 .گردديم

 :نيگابل -٣

م خا دريند گابليگویم. ث استيکه معموالً شرور و خبیدر فرهنگ عامه غرب، جن سرگردان
یگ ها و قابلمه ها را به صدا در ميو دنديآیمردم هم میکنند اما به خانه هایمیغارها زندگ

دن بهيکنند، و پس از کوبیه را جا به جا ميزنند، شب ها اثاثیآوردند، لباس خفتگان را چنگ م
یارين را در امر انضباط فرزندانشانين است که آنان والديتصور بر ا. زنديگریوار ميدر و د
هشيکند تنبیآورند و اگر لجبازیه ميش هديق که اگر کودک خوب باشد براين طريکنند، به ايم
کنندیم

 :الف – ٤

خاص تر موجودیشد و بعدها به معنيلف در فرهنگ عامه ژرمن ها، ابتدا به هرگونه روح اطالق ما
 .معموال به شکل انسان استفاده شدیکوچک

ک تريتار رياز ق(کيتاریو الف ها) با بودنديکه ز(روشنیالف ها را به الف هایاسنور
در زمان ها و مناطق مختلف. معروف بودندیثباتیالف ها به شرارت و ب. کردیدسته بند) بودند
نه فرديشوند و بر سیوانات ميان و حيان آدميشد که الف ها باعث بروز مرض در میتصور م
که دنيگویمآلپ دروکنژرمن ها به کابوس،(کننديجاد ميش کابوس اينند و براينشیخفته م
ايآن ها کودکان الفیدزدند و جایز، کودکان مردم را مين).آن، فشار الف استیلفظیمعنا
ر ويش آمده است که الف ها خيهم پیگاه. گذارنديافته اند ميا دگرگونيفيزاد که نحيرآدميغ

یبه خوبدشانيان مراسم غسل تعميدر ارتفاعات اسکاتلند، کودکان را تا پا. سودمند انگاشته شوند
اثر گوته، الف ها ازالف شاهدر شعر. ا عوض نکننديند تا موجودات موهوم آنان را ندزدنديپایم

ز شده انديگر متمايان ديوها و پريجن ها، د

wizardingworld.ir



 Lord Of The Rings- The Fellowship of The Ring         اران حلقهي-جلد اول-ارباب حلقه ها

٤

Writing J.R.R.Tolkien And Translate Reza Alizodehزادهين و ترجمه رضا عليآر آر تالکیجیسندگيا نوب

 :ترول -٥

. ستيیجادویت هايقدریکه گاه دارایکريفول پیواليها، هيیايناويدر فرهنگ عامه اسکاند
یهوا نواحیکيکنند و با تاریمیشان زندگيورزند در قصرهایمیترول ها که با انسان ها دشمن

ا سنگيترکندیرند مياگر در معرض آفتاب قرار بگ. آورندیطره خود در مياطراف را تحت س
مثلیا موجودات کوچک تريدتر، ترول ها معموال به اندازه انسانيجدیدر داستان ها. شوندیم

توانندیند و ميربایزگان را ميکنند، گاه دوشیمیآنان در کوهستان زندگ. نديدورف ها و الف ها
نندينده را ببير شکل دهند و اييتغ
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سرآغاز

١

ت هايدرباره هاب

زيد است که خواننده از خالل صفحات آن چيت هاست و امين کتاب به طور عمده دربارهء هابيا
ازیده ايشتر را در گزياطالعات ب.ابديخشان را درياز تاریت و اندکيدرباره شخصیاديزیها

داستان از.منتشر شده استتيهابشتر با عنوانيافت که پيتوانيمیکتاب سرخ سرحد غرب
که آوازه اشیتين هابيل بو است،اولياقتباس شده که نوشته خود بکتاب سرخین فصل هاينخست

سفر او بهید، چرا که کتاب دربارهينامیمآنجا و بازگشت دوبارهد و او آن رايچيدر جهان پ
م آن دوران نمود و ما آنيع عظير وقايت ها را درگين ماجرا تمام هابيا:شرق و بازگشت از آنجاود

 .م کردينجا نقل خواهيرا در ا

یز بدانند و برخيانگن مردمان شگفتيدربارهءایشتريبیزهايممکن است بخواهند چیارياما بس
رايیادداشت هاين دستياز ایخوانندگانیبرا.نباشدیدسترس) تيهاب( نيشيد به کتاب پيرا شا

ن ماجرا را بهيم و نخستينجا گرد آورده ايدر ا) تيفرهنگ عامه هاب(ت لوريدربارهء نکات مهم هاب
 .ميکرده ایادآوريمختصریشکل

شتريار بياند و تعدادشان در گذشته ها بسیار باستانياحمت،اما بسمزیآرام و بیت ها مردمانيهاب
ینواح: خوب بودندیزراعتین هاياز اکنون بوده است؛چرا که آنان عاشق صلح و آرامش و زم

ویده تر از دم آهنگريچيپيین هاياز ماش. منظم و خوش کاشت،اقامتگاه مطلوبشان بوديیروستا
نيز ايآوردند و آنهارا دوست نداشتند و هنوز نیسردرنمیدستیبافن پارچهيو ماشیاب آبيآس
ايدر روزگار باستان از آدم ها،یحت. گرفتنديدارند، اما ابزار را ماهرانه به کار ميز هارا خوش نميچ

زانند ويدند، اما اکنون با وحشت از ما گريگزيمیعادتاً دور))مردم بزرگ((به اصطالح خودشان
آنکهیز دارند و اگرچه کستعد فربه شدن اند وبيتیچشم و گوش.دشوار شده استافتن آناني

از همان نخست هنر. ده انديوزند، اما در حرکات خود چاالک و ورزیضرورت باشد،شتاب نم
سر و صدا را هنگام مواجهه با مردمان بزرگ را آموخته اند و دوستیع و بيد شدن سريناپد
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ش رفتهيه پين هنر تا بدان پايبا آنان رو به رو شوند؛ و ایست پاچگتصادف و دیندارند از رو
ازيیقت هرگز به جادويت ها در حقياما هاب. دياست که ممکن است در چشم آدم ها جادو بنما

است و وراثت ویحرفه ایون مهارتيآنان صرفاً مديیزپايچ دست توجه نداشته اند، و گريه
بزرگتر و نا آزموده ترین، موجب شده است تا نژاد هايک با زميزدن، و رابطهء دوستانه و نيتمر
 .د آن عاجز باشندياز تقل

یکه به راستيک اندام تر و الغرتر، در حاليبار: کوچک اند، کوچک تر از دورف هایآنان مردمان
یسانت١٢٠تا٦٠قامتشان متفاوت است و ممکن است ازیبلند.ستنديچندان کوتاه تر از آنان ن

ند که قامت امانيگویم: کنديمتر تجاوز میسانت٩٠قد آنان در حال حاضر به ندرت از.متر باشد
، قامتکتاب سرختيبه روا.ميل رفته است و در روزگاران باستان بلند باالتر بوده ايتحل

اريین توانايایمتر بود و ویسانت١٣٣م دوميزن گريباندوبراس توک ملقب به بال روئر، پسر ا
مشهورِ زمانیت ها فقط قد دو تن از چهره هايدر تمام اسناد هاب. داشت که بر اسب سوار شود

 .م پرداختيز خواهين موضوع شگفت انگيگرفته؛و ما در به ايمیشيم از او پيقد

ین داستان به آنان خواهد پرداخت، در روزگاران صلح و رفاه، مردمانير که ايشایت هاياما هاب
زرد و سبز را عاشقانهیژه رنگ هايدند و به ويپوشیبه رنگ روشن ميیلباس ها. زنده دل بودند

داشت ویشان کف سفت چرم ماننديرا پاهايکردند، زيدوست داشتند؛ اما به ندرت کفش به پا م
 .یسرشان و اغلب به رنگ قهوه ایه موهايار شبيبسيیم و مجعد بود، موهايضخیده از موهايپوش
ن حال با انگشتانيبود؛ با ایافت، کفش گريان آنها رواجيکه کمتر در مین رو تنها صنعتياز ا

بايش از آنکه زيچهره هاشان اغلب ب. با بسازنديد و زيمفیزهايتوانستند چیبلند و ماهر خود م
ومستعد خندهيیسرخ، و دهان هايیروشن، گونه هایباشد، مهربان بوده گشاده، با چشمان

یفته شوخيشه شي، بارها و از ته دل، و همیدنيدن و خوردن و آشاميو چه خند. دنيخوردن و آشام
مهمان نواز بودند و. شدیبشان ميساده و شش وعده غذا در روز بودند، البته هرگاه نصیها

به. رفتنديپذیدادند و با شور و شوق میمیه، که با دست و دلبازيو هدیهمانيعالقمند به م
ا دورف هاياز الف ها: نديشاوندان مايت ها خوي، هابیبعديیرغم جدایروشن است که علیراست
زيگفتند و از همان چیوه خود به زبان آدم ها سخن ميرباز،البته با شياز د.ک ترنديار به ما نزديبس
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توانیگر نمياما د. ديآیا بد ميز ها خوشيرا از آن چیآمد که آدمیا بدشان ميخوششانيیها
م،بهيت ها به روزگاران قديسر منشاء هاب. قا چه بوده استيما دقیشاونديافت که خويدر

فقط الف ها اسناد آن روزگار. گردد که اکنون گم و فراموش شده استین باز ميشيروزگاران پ
خيتاریدر بارهیبا به تماميآنان تقریت هايکنند و روایمینابود شده را حفظ و  نگهدار

انيبه میت ها هرگز ذکريشود و از هابیاد ميخودشان است که در آن ها از آدم ها به ندرت
از وجودشان بایگر حتيش از آن که مردمان ديت ها، پين حال روشن است که هابيبا ا. ديآینم

که پرینن گذشته در جهايو از ا. سته انديانه زين ميسال با آرامش در سرزمیخبر شوند ، سال ها
ن حال دريبا ا.انگاشتندیت ميار کم اهمين مردمان کوچک را بسيشمار بود، ایاز موجودات ب

ینگرانیهيش مهم و پر آوازه شدند و مايل خويل بو و وارث او فرودو ، ناگهان برخالف ميزمان ب
.خردمندان و بزرگان را فراهم آوردندیخاطر شوراها

ن هايشده و شکل سرزمیانه،اکنون مدت هاست که سپرين ميسرزمآن روزگاران، دوران سوم
هيد شبيتردیستند، بيت ها از آن پس در آن جا زيکه که هابیر کرده است، اما آن نواحييتغ

یت هايا،هابيم ، شرق دريقدیايشمال غرب دن: است که هنوز در آنجا ساکن انديیهمان جا
ادي، زیعشق به آموختن ، جز دانش تبار شناس.خبر بودندیبخودیل بو از زاد و بوم اصليزمان ب
افت که بهيشدیتر میميقدیان خانواده هايچند را در میان آنان معمول نبود، اما هنوز تنيدر م
ین هايزمان باستان و سرزمیگزارش هایش مشغول بودند و حتيخویکتاب هایمطالعه

ت ها ، از بعدياسناد خود هاب.آوردندیوآدم ها گرد مق الف ها و دورف هايدردست را از طر
یفراتر میشتر افسانه هاشان به زحمت از مرز روزگار آوارگيشد و بیر شروع ميسکونت در شا

ش روشن است کهيخاص ، کمابین به شهادت واژه ها و رسم هاين افسانه ها و همچنياز ا. رفت
ن داستانيتریميقد.ده انديدور به سمت غرب کوچیاگر مردمان، در گذشتهيت ها همانند ديهاب
هيان حاشين ، ميآندویايعلیرا مدنظر دارد که در دره هایت ها ظاهرا به اجمال زمانيهابیها

ن که چرا بعد ها راه دشوار و پر خطريا. مه آلود ساکن بوده اندیبزرگ و کوه هایشهيسبز ب
. ستين معلوم نيقيگر بهيا دور بر خود هموار کرده اند،ديدن به آريرسیگذشتن از کوه ها را برا

که بر جنگلیه ايد ، از سايگوين سخن ميت آدم ها در آن سرزمياد جمعيآنان از ازدیت هايروا
 .شه گرفتياه بيک کرد ، چنانکه آنجا نام سيافتاد و آن را تار
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هارفوت ها ،:م شده بودنديمتفاوت تقسیش از گذشتن از کوهستان به سه نژاد تا حديت ها پيهاب
ره تر داشتند و کوچکتر و کوتاه تر بودند، با صورتيتیهارفوت ها پوست. دهاياستورها و فالوها

ن هايزه و چاالک بود ، و سرزميدند ، دست ها و پاهاشان پاکيپوشیش، و چکمه نميبدون ريیها
 .دادندیح ميترجیزندگیکوه را برایمرتفع و دامنه های

یمسطح و کنارهین هايبزرگتر، و زمیه تر بودند،با پاها و دستانيبنیاستورها پهن تر و قو
ن پوست و مو را داشتند و بلند باالتر و ويف تريد ها لطيفالوها.دنديپسندیشتر ميرودخانه ها را ب

.بودندیجنگلین هايت ها ، و عاشق درختان و سرزميگر هابيکتر از ديبار

دریر زمانيگران با دورف ها ارتباط داشتند و ديشتر از ديهارفوت ها در روزگاران باستان ، ب
ادور تايدند و از اريآنان زودتر به سمت غرب کوچ. کردندیمیه ها و کوهستان ها زندگيکوهپا

،هارفوت ها.بردندیبه سر مین وحشيگران هنوز در سرزميکه دیودرتاپ پراکنده شدند، درحال
یت ها بودند و تعدادشان از گونه هايقوم هابیندهيدادند و نمايل ميمتعارف تر را تشکیگونه ا
گرانيشتراز ديدادندفوبینشان میشتريک مکان رغبت بيسکونت دریآنان برا.شتر بوديگر بيد

 .در نقب ها و سوراخ ها را حفظ کردندیزندگیاجدادیخلق و خو

. زان بودندين بزرگ ماندند و از آدم ها کمتر گريآندویرودخانهیدر کنارهیرزمانياستور ها د
ر رودخانه لودواتر به سمت جنوب حرکتيدند و در مسيآنان پس از هارفوت ها به غرب کوچ

دونیان تاربد و مرز هايش از بازگشت دوباره به شمال ، ميپیرزمانياز آنان دیاريبس. کردند،
 .لند ، ساکن شدند

گر نژاد ها با الف ها رابطهيشتر از ديب. بودندیشمالیره اين نژاد ، تيت تريد ها ، کم جمعيفالوها
از همان. شتر بوديبیو آواز خواندن ، از صنعت گریدوستانه داشتند و مهارتشان در زبان آوریا
گذشتند و بهوندليشمال ریآنان از کوه ها. دادندیح ميرباز شکار را به کشت و زرع ترجيد

ده بودند،دريش به آن جا کوچيکه از پيیگر نژاد هايا دور با ديدر ار. دنديهورول رسیرودخانه
لياست قبايا ريیگران بودند رهبريه تر و ماجراجو تر از ديبنیختند ، اما از آن جا که قويآم
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رایديفالوهاینژاد قو. شدیز ميل بو نيدر زمان بیحت. ا استور هارا بر عهده گرفتنديهارفوت ها
 .دا کرديهمچون توک ها و اربابان باک لند پیبزرگتریان خانواده هايدر م

مه آلود لوون به آدم ها و الف هایان کوه هايا دور ، مياریغربین هايت ها در سرزميهاب
، از وسترنسايدریان که از آن سوين پادشاهان آدميدونه دایدر واقع بازمانده ها. برخوردند

ین هايگذاشتند و زمیاما آنان به سرعت رو به افول م. داشتندیآمده بودند ، هنوز در آنجا سکن
آن قدر جا وجود داشت. گذاشتیمیرانيآنان به طور گسترده و مفرط رو به ویشمالیپادشاه

ش به صورتياز پت هايوجود داشته باشد ، و هابیاضافیکه تازه واردان در آن بگنجند و باز جا
ازیاريبسیو فراموشیرانيل بو ، از ويدر زمان ب. متشگل شروع به اسکان کرده بودندیجوامع

تيگر اهمين اقامتگاه ها که بار دياز نخستیکيگذشت ، اماین آنان مدت ها ميشيپیاقامتگاه ها
وین اقامتگاه  در بريا. بودهنوز پا بر جا –هرچند با ابعاد و اندازه کوچکتر –افتيخود را باز

 .ر قرار داشتيشرق شایليچت وود ، حدود چهل  ما

وهيد از شيخود را آموختند و با تقلیت ها الفباين بود که هابيشيد در همان روزگاران پيتردیب
. ن هنر را از الف ها آموخته بودند ، شروع به نوشتن کردنديز به نوبه خود اي، که آنان نینيدونه دا

ن خود را فراموش و از آن پس به زبان مشترک شروعيشيپیز در همان روزگار بود که زبان هاين
پادشاهان ، ازین هايشد و در تمام سرزمیده ميکه وسترون نامیبه سخن گفتن کردند ، زبان
یهان حال آنان واژهيبا ا. ج بوديا از بل فاالس تا لون رايساحل دریآنور تا گوندور و در تمام

خاص  را ازیاز نام هایميعظینهين طور نام ماه ها و روز ها و گنجياز زبان خود و همیاندک
 .گذشته حفظ کردند

لين بار تبدينخستیت ها با محاسبه سال ها برايان هابيج در ميراین زمان بود که افسانه هايدر ا
د ،يم بود که برادران فالوهان سال دوران سويکميک هزار و ششصد ويرا دريز. خ شديبه تار

ليش خيشاپيعازم شدند و با گرفتن اجازه از پادشاه بزرگ در فورنوست ، پیمارکو و بالنکو از بر
یآنان پل تاق سنگ. ن گذشتنديبارنویرنگ رودخانهیقهوه ایت ها، از آب هاياز هابیشماریب

آن سو ،ین هايبرپا شده بود پشت سر گذاشتند و زمیشمالیپادشاهیرا که در دوران سلطه
تنها خواسته از. ار گرفتنديسکونت دراختیفار را برایهایان رودخانه و بلنديمین هايزمیعني
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رانيع سفيرفت و آمد سریگر و راه را برايدین پل هاين بود که پل بزرگ و همچنيآنان ا
 .ت بشناسندياو را به رسميیپادشاهان دائم مرمت کنند و فرمانروا

نيوایر آغاز و سال عبور از برنديخ شمار شايب تارين ترتيو بد

فات ويیکردند و از انان ترس بر دلشان راه میگذشت کمتر و کمتر با الف ها مراوده میر ميشا
بود که ترس را دریا کلمه ايشدند؛ و دریکه با الف ها معاشرت داشتند بدگمان میبه کسان

 .گرداندندیغرب بر میخود را از تپه هایخت، و نشانه مرگ بود و آنان رويانگیانشان بر ميم
ت ها آن را به سبک ويا الف ها باشد اما هابيانيممکن است از آدمیمنشأ صنعت ساختمان ساز

شان معموال دراز ويخانه ها. فتادنديهرگز به صرافت ساختن برج ن. ش به کار گرفتندياق خويس
از علفیبا سقفال هايسمد ساختارينبود مگر تقلیزين انواع آن چيتریميقد. کوتاه و راحت بود

هرچنٰد آن مرحله به. وارها تا اندازه محدبيشه دار و ديده از خاک ريپوشیا باميا کاه ويخشک
ا خوديکه از دورف ها آموختهيیبا ترفندهایتيهابیر تعلق داشٰت و بناهاين شايشيروزگاران پ

 .افته بودير و بهبودييش تغيمدت ها پل آمده بودنٰديبه کشف آن نا

بزرگ در آنها مسکنیع بود و خانواده هاير اغلب وسيشایت هايهابیخانه ها و سوراخ ها
،یزندگیوه هايگر شيدر تجرد، همانور که در دینز به خاطر زندگيل بو و فرودو بگيب.(داشتند

تيگری، همچون خاتواده توک هایگاه در موارد.).با الف ها استثناء بودندیهمچون دوست
با هم در) ینسب(شاوند در آرامشيمتعدد خویهال، نسل هایبرندیباک هایا برنديمالز،يس
داشتند ویفه ايت ها تعصبات طايتمام هابیبار. ستنديزیمتعدد میبا نقب هایک خانه اجدادي

مشروح و مبسوط بایشجره نامه ها. دادندیبا دقت تمام توجه نشان میشاونديبه روابط خو
ت دارد کهيار اهميت ها، بسيهنگام سر و کار داشتن با هاب. کردندیم ميشمار ترسیبیشاخه ها
که شاملیارائه شجره نامه ا. دارد و تا چه اندازهیشاوندينسبت خویبا چه کسیم چه کسيبدان
یشجره شناس. سرياست نامین داستان باشد، عمليزمان وقوع این خانواده هايمهم مهمتریاعضا
ن درينچنياست کوچک و همه کس ایدر نوع خود کتابیکتاب سرخ سرحد غربیانتهایها
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ش دانستهياز پیزهايرا که آکنده از چيیآنان کتاب ها: برندیصورت موثق بودن آنها لذت م
 .داشتندیکرد دوست میق را ارائه ميچ تناقص حقايهیله، و بيله و پيشیود و بب

٢

درباره علف چپق

: شگفتیان آورد، از عادتيبه میدوره باستان ذکریت هايز درباره هابينیگريد از موضوع ديبا
ازیکيدند و اتماالًينامیا علف چپق ميکه آن را برگیاهيآنان دود حاصل از سوختن برگ گ

استنشاقیا به عبالرتيبردند ویفرو میا چوبينيسفالیانا بود، با استفاده از چپقيکوتينیگونه ها
از رمز و راز قراریشگفت، در هاله ا))هنر((ت هايا به اصالح خود هابين رسميمنشأ ا. کردندیم

ن موضوع را که دريمربوط به ایزهايباک لند تمام چیباک، ارباب بعدیادوک برنديمر. دارد
یبه آن فراهم بود، گرد آورده است، و از انجا که او و تنباکویدوره باستان امکان دسترس

ش در مقدمهيادداشت هايکنند،يفا ميمهم ایخواهد آمد نقشیکه از پیخيدر تارینگ جنوبيفارد
ین هنريا:((ديگویمیو. ميکنینجا نقل ميدر اريشایاهان طب سنتيفرهنگ گبر کتابیو

ت ها از چه هنگام شروعين که هابيا. ميم ابداع آن را به خود نسبت دهيتوانیناً ميقياست که ما
یخچه خانواده ها، آن را امريست، تمام افسانه ها و تاريدن چپق کردند بر ما دانسته نيبه کش
یکردند که بعضیرا دود ماهان مختلفير گيسال ها مردمان در شا: فرض کرده اندیهيبد

ت ها متفق القول هستند که توبولد هورن بلوئر، اهلياما تمام روا. مطبوع بودینامطبوع و بعض
ن بار در مزارع خود، درينخستیبراینگ جنويرا در فاردین علف چپق واقعيالنگ باتوم نخست

ازین علف خانگيز بهتريهنوز ن. ر، پرورش داديخ شايتار١٠٧٠م دوم حدود ساليزن گيدوره ا
ر ويپیبرگ النگ باتوم، توبیکه اکنون با نام هايیژه گونه هايد، به ويآینه به دست ميآن ناح

شوديشناخته میستاره شمال

چ کجا ثبت نشده است،يافت، در هياه دستين گير چگونه به کاشت ايپین که توبيا((
داسنت، اما اهل سفر نبود،یاهان ميدرباره گیاديزیزهاياو چ. تا دم مرگ لب فروبستیرا ويز
رين از محدوده شايشتر از ايچ گاه بيرفته است، اما هیمیاغلب به بریند که در جوانيگویم

wizardingworld.ir



 Lord Of The Rings- The Fellowship of The Ring         اران حلقهي-جلد اول-ارباب حلقه ها

١٢

Writing J.R.R.Tolkien And Translate Reza Alizodehزادهين و ترجمه رضا عليآر آر تالکیجیسندگيا نوب

اه آشنا شده باشد، که در حال حاضر درين گيبا ایدر بریکامالً محتمل است که و. فراتر نرفت
ادعا دارند کهیبریت هايهاب. ديرویتپه میجنوبیدر دامنه هایبه خوبیهر اوضاح و احوال

کارها بر مردمانیکنند که در تمامیآنان ادعا م. علف چپق بودندین استفاده کنندگان واقعياول
ار محتملين مورد گمان من بسيش داشته اند؛ اما در اينامند، پیشان م))نيمهاجرنش((ر کهيشا

ريبود که هنر دود کردن علف اصل در قرون اخیناً از بريقيو. ت باشدآنان راسیاست که دعو
اف،يا مردمان سرگردان گسترشيهمچون تکاواران، ساحرانیگريان دورف ها و مردمان ديم

نيبد. گر ارتباط داشتنديکديدر حال رفت و آمد بودند و بایکه دائم در طول جاده باستانیمردمان
دا کرد کهيپاسبچه راهواریعني،یبریميهمانخانه قديست در ميهنر را بانيب مهد و مرکز ايترت

کردندیع معمول نبود، آن را اداره ميرباز که هنوز ثبت وقايخانواده باتربار از د

که به جنوب انجام داده ام مرا متقاعد ساختهیاريبسین حال مشاهداتم در سفرهايبا ا((
به شمال آمده است و بهین سفليست، بلکه از آندويمنطقه ما در جهان نیاست که خود علف، بوم

ن علف به وفور دريا. ا به آنجا آورده انديدریان وسترنس آن را در اصل از آن سويگمان من آدم
شمال است که هرگز در آنجا به صوریار انبوه تر و بزرگتر از علف هايد و بسيرویگوندور م
انيآدم. دواندیشه ميگرم و محفوظ همچون النگ باتوم ریو فقط در جاهاشوديافت نميخودرو
یش ارج ميخوش گل هاینامند و آن را فقط به سبب بوین ميريناس شين علف را جاليگوندور ا
ل و روزگار خود ما از راه سبزيان ظهور الندي، میطوالنیاه را احتماالً در طول قرن هاين گيا. نهند

: داندیب ما مين افتخار را نصيز اين گوندور نين ايدونه دایاما حت. باالتر آورده اندبه مناطق
نيش از ما به ايز پيساحران نیحت.دندين علف را با چپق کشيبودند که این کسانيت ها نخستيهاب
ربازين هنر را از ديشناختم، ایکه من شخصا او را میاز ساحرانیکين کهيگوا. فتاده بودنديفکر ن

.))رت داشتمها. دادیکه دل بدآنها میگريآموخته و همانقدر در آن ماهر بود که در امور د

٣

ريب شايدرباره نظم و ترت
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ش تر بهيم شده بود که پيتقسیو غربیو شرقیو جنوبینگ شماليا فارديهير به چهار ناحيشا
از خانوادهیمتعدد که هنوز نام بعضی، به امالک محلین نواحيک از ايم؛ و باز هريآن اشاره کرد

خودین نام ها به امالک واقعياما در زمان وقوع داستان، ا. شديم ميسرشناس بر آن بود، تقسیها
ن موضوع درباره خانوادهيستند، اما ايزیتوک ها هنوز در توک لند میبا تماميتقر. شدیاطالق نم

یو غربینگ ها، سرحدات شرقيرون از فارديب.نبودن ها صادقيا بوفينز هايگر همچون بگيدیها
 .ر افزوده شديش به شا.ت١٤٦٢در سالیباک لند و سرحد غرب: قرار داشت

خانواده ها اغلب مشکالتشان را خود. نبود))حکومت((چ نوعين زمان صاحب هير در ايشا
، بخش اعظمخوراک و مصرف آنیکاشت و داشت و برداشت غالت برا. کردندیحل و فصل م
ش ويگر به طور معمول سخاوتمند و بخشنده بودند و نه حريدر موارد د. گرفتیوقتشان را م

کوچم، نسلیآزمند، و معموال قانع و اهل مدارا چنانکه امالک، مزارع، کارگاه ها و کسب و کارها
 .ماندیمیر باقييتغیها همچنان ب

یه شماليالیدر منتهیا به اصطالح آنان نوربارين در فورنوستيبریالبته هنوز درباره پادشاه
یو جود نداشت و حتیچ پادشاهيک هزار سال هيبا به مدتياما تقر. بودیباقيیت هاير روايشا
ايیت ها هنوز از مردمان وحشين حال هابيبا ا..پادشاهان را علف پوشانده بودیرانه نورباريو

. ده بودنديگفتند که هرگز خبر پادشاهان را نشنیسخن م) همچون ترول ها(یريموجودات شر
نيکردند؛ و معموال قوانیخود را به پادشاه دوران کهن منسوب میادين بنيآنان تمام قوان

ن حاليو در ع  یباستانقواعد) به اصطالح خود آنان( نيداشتند چرا که ایرا پاس میآزادکام
 .عادالنه بودند

( شين، قرن ها پيرا دفتر تايار برجسته بودند؛ زيرباز بسيده توک از دتوان کرد که خانوایانکار نم
ن منصب رايس توک از آن زمان به بعد ايل شده بود، و رئيبه آنان تحو) از طرف اولدباک ها
ت ها بود، اما ازيمسلح هابیهایرويج و نير  و فرمانده بسيشایس شوراين، رئيتا. برعهده داشت
نيشد و مدت ها بود که چنیل ميتشکیط اضطراريتنها به هنگام شراج و شورايآنجا که بس

تيخانواده توک به سبب جمع. ش نبوديبیظاهری، مقامینيامده بود، منصب تايش نيپیطيشرا
ژه برخوردار بودند، و در هر نسليویاز احترامین ثروت سرشارشان به راستياد و همچنيز
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دييش از آن که مورد تأيان ثروتمندان اکنون بير در مياخیهایژگيبا ویقويیت هايشخص
ش هنوز پابرجا بود که سرپرست خانواده را مثالًين رسم کمابيا. شدیباشد، تحمل میعموم

 .م دوميزن گريبه عنوان مثال ا. را نام او اضافه کنندیاز عدديبخوانند و در صورت ن))توک((

بود که هر هفت سال) ريا شاي(نگيکل دلويشهردار مار آن زمان،يدر شایواقعیتنها مقام رسم
یت برگزار ميت واقع در ليوایهایمه تابستان در بلنديکه هر ساله، نیک بار در بازار مکاره اي

است جشن ها را که درين بود که ريفه شهردار ايباً تنها وظياما تقر. شدید، انتخاب ميگرد
س پست وياما دفاتر رئ. .شد عهده دار شودیگزار من بريد در فواصل معيل شايتعطیروزها

یو نگهبانیام رسانيت خدمات پيريمدین رو ويبود و از ایسرداروغه تحت نظارت مقام شهردار
نيام رساان در اير بودند و پيموجود در شاین دو، تنها خدمات عموميا .گرفتیز برعهده ميرا ن
دانستند اما آنان که نوشتنیت ها خواندن و نوشتن نميهابهمه. ان سرشان شلوغ تر از همه بوديم

ک قدميدورتر ازیشاوندان که در فاصله اياز خویا مجموعه ايوسته به دوستانيبلد بودند، پ
 .نوشتندیزدن بعد از ظهر مسکن نداشتند، نامه م

سيه به عنوان پلکیزيآن چین معاده برايکتريا نزديسيت ها به پليبود که هابیداروغگان نام
ین کامالً براينچنيايیزهايچ(دنديپوشیفورم نميونيالبته داروغه ها. کردندیداشتند اطالق م

س ويشتر ناطور بودند تا پليزدند؛ و در عمل بیبه کاله خود میو فقط پر) ت ها ناشناخته بوديهاب
دوازده  تن بودند، سه نفر در هرريدر سرتاسر شا. وانات بود تا مردميشتر با حيسر و کارشان ب

ن کهينان از اياطمیو برا))حراست از مرزها((یبسته به ضرورت، برا. یامور داخلینگ برايفارد
یاستخدام میشتريبیکنند، آدم هایجاد نمياز هر دست، کوچم و بزرگف دردسر ایگانگانيب

کردند

گزارش ها. افته بوديشيار افزايعدادشان بسن به اصطالح مرزبانان، تين داستان، ايهنگام شروع ا
ا درونيگانه در طوليا موجودات بياز پرسه زدن افرادید که حاکيرسیمیاريبسیت هايو شکا

شه در داستان ها و افسانهيست، و هميد نين که اوضاع چنان که باينخستن نشانه از ا: مرزها بود
کردند وین نشانه ها اعتنا مياندک به ایتعداد. کردندیمینيش بي، آن را پیميار قديبسیها
شصت سال از سفر پرخاطره او گذشته. نداشتیبدشگون توجهین هشدارهايل بو هم به ايبیحت
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ر محسوبيش پيدند، کمابيرسیمیت ها که اغلب به سن صد سالگيسه با هابيدر مقایبود و حت
هنگفتیزگشت با خود آورده بود ظاهراً هنوز مقدارکه هنگام بایريشد؛اما از ثروت چشم گیم
و. گفتیبرادرزاده محبوبش فرودو فاش نمیچ کس، حتين ثروت را به هيش ايکم و ب. بودیباق

 .داشتیافته بود مکتوم نگاه ميرا کهیهنوز راز حلقه ا

٤

افتن حلقهيدرباره

زده تنيبا سیگندالف خاکسترک روز ساحر اعظميت ذکر آن گذشت،يهمانطور که در هاب
لد،ين اوکن شينبودند جز توریکسیدر واقع همراهان و: ل بو آمديدورف همراهش به خانه ب

یشگفتیز جايل بو نيخود بیشه برايهم. دياران او در تبعيفرزند خلف پادشاهان و دوازده تن از
: گنج بزرگ شدیجست و جور، با آنان عازميخ شايتار١٣٤١ل ساليک روز صبح آوريبود که
هستان، مينه پادشاهان دورف در زيگنج جست و جو. ل، وافع در شرق دوريان اره بود در دير کو
کامل، نبر پنج سپاهیروزيش از پياما پ. نه نابود گشتينگهبان گنجیت بود، و اژدهاين موفقيقر

چين موضوع هيوست؛ و ايع معروف به وقوع پيد و آن همه وقاين کشته گرديدر گرفت و تور
یخچه طوالنيش در تاريپیادداشتيا درواقع در خوريداشت ویما نمیبا داستان بعدیارتباط
کوهیاورک ها در گذرگاه فوقان. تصادف محضیبود، مگر به سبب نوعیع دوران سوم نميوقا
یدر نقل هایدتل بو ميبود، بر آنان تاختند؛ بین وحشيگروه عازم سرزمیمه آلود، وقتیها
کورمال کورمال به عبث راهیکير کوهستان گم شد، و در تاريق اورک ها در زيک و عميتار

بشيآن را در ج. خورد که بر کف نقب افتاده بودیجست که دستش به حلقه ایمیخروج
 .ودانگار که بخت به او رو کرده ب. گذاشت

کهيیابد، به بن کوهستان کشانده ش تا جايبرونيد راه خروج را به بيکوشیل بو همچنان که ميب
سرد قرار داشت ویاچه اي، دريیار دور از روشنايتونل، بسیدر انتها. گر ممکن نبوديدیشرويپ
دهيو پریزد و چشمان نورانيکوچک را پارو میقيپهن بزرگش قایبا پاها: بودیره ايجزیرو

..ديبلعیگرفت و خام خام میچشم میبیهدوخت و با انگشتان بلندش مایرنگش را به آب م
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آنکه مجبوریرد و بيتوانست آنها را بگيکه میاورک به شرطیخورد، حتیرا میز زنده ايهر چ
که هنور دریش هنگاميان سال پيداشت که سالیپنهانینه ايگنج. دن شود خفه شان کنديبه جنگ
کردیاز طال که هر کس آن را به انگشت میحلقه ا: ست به چنگش افتاده بوديزیميیروشنا
یزد، حتیرا، و با آن حرف م))زيعز((بود که آن را دوست داشت،یزيتنها چ. شديمینامرئ
یره اش پنهان نگاه ميجزیمطمئن رویرا آن را درون سوراخيز. که همراهش نبودیهنگام

شدیماورک هایا جاسوسيکه در نقب ها عازم شکاریداشت، مگر وقت

شد؛ اما حلقهیدرنگ به او حمله ور میل بو همراهش بود بيد اگر حلقه هنگام برخورد با بيشا
. بردیر به کار ميشمشیدر دست داشت که آن را به جایالفیت، دشنه ايهمراهش نبود و هاب
از تويیمعما دعوت کرد و گفت که اگر معمایل بو را به بازيکشتن وقت، بیپس گولوم برا

ل تويخورم؛ اما اگر مغلوب شوم آنگاه مطابق میکشم و میتو را میبپرسم که جوابش را ندان
 .کنميیرون از نقب ها راهنمايتوانم تو را به بيکنم؛ میعمل م

ش و پس نداشت، دعوت بهيگم شده بود و راه پیکيد در تاريچ اميهیل بو بيکه بيیاز آنجا
ظاهرا چنانکه(ل بو مسابقه رايدست آخر ب. دنديپرسیاديزیمعماهارفت؛ و انانيمبارزه را پذ

د کهيرا سرانجام نوبت به او رسي؛ زیآگاهیحسن تصادف برد تا از رویشتر از رويب) داستيپ
ن برداشته ويگذاشت که آن را از زمیحلقه ایش را طرح کند و او تا دست خود را رويمعما

توانست سه ببار بختیگولوم اگر چه مبم دارم؟يجیتویزيچه چ: فراموشش کرده بود، گفت
ح درمانديد، از دادن پاسخ صحيازمايخود را ب

نين موضوع اختالف نظر دارند که سؤال آخر مطابق قوانيدرست است که صاحب نظران بر سر ا
هستند که گولومیمتفق الفوی؛ اما همگ)معما((بوده است و نه))سؤال((، فقطیسفت و سخت باز

ليو ب. حدس زدن پاسخ، ملزم به انجام تعهد خود بوده استیرفتن آن و کوشش برايپس از پذ
ن موجوديده بود که ايرا به فکرش رسيآورد؛ زیکرد که گولوم عهد خود را به جایبو پافشار

یده ممقدس شمريیمان هاين عهد و پيد، هر چند که چنياکار ممکن است خائن از آب درآير
اما قلب گولوم. دانستیشکستن آن را روا نمین موجودات کسيرتريرباز جز شريشدند و از د
د و بهيلغزیبه آرامیو. انت بودياه و درون آن پر از خي، سیکيستن در تاريان سال زيپس از سال
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از آنیزيل بو چيب. ک قرار داشتيتاریان آب هايره خود بازگشت که نه چندان دور در ميجز
ن بود و چنانکهياکنون گرسنه و خشمگ. کرد حلقه اش را در آنجا گذاشته استيفکر م. دانستینم
داشتیهراس نمیچ سالحيش با او بود از ه))زيعز((

بریگوش خراش او لرزه ایصدا. ره نبود؛ گمش کرده بود، از دستش داده بودياما حلقه در جز
ش خوديگولوم سرانجام پ. .ش آمده خبر نداشتيز ا اتفاق پل بو انداخت، هر چند که هنويپشت ب

گشت کهيبا شتاب بازمیوقاتبش داشت؟يجیتویزياو چه چگفت. ريار ديحدس زد، اما بس
ل بويو بسبز رنگ بودیابد، برق چشمانش همچون شعله ايش را باز))زيعز((ت را بکشد ويهاب

گريد و از آب دور شد؛ و بار ديکورمال از راهرو باال کشبه موقع متوجه خطر شد و خود ار کورمال
ب فرو برد و حلقه بهيد دستش را در جيدویرا همچنان که ميز. بخت بود که جانش را نجات داد

ند از کنارش گذشت و رفت تايآنکه او را ببین رو گولوم بيپس، از ا. ديانگشتش سریرویآرام
یاو روانه شد، و گولوم میمناک از پيل بو بيب. زديبگر))زدد((مراقب راه خروج باشد که مبادا

که سرانجامن صحبت ها بوديزد؛ از ایش حرف م))زيعز((گفت و با خود ازیرفت و  دشنام م
افتهيز رايهم آن حلقه شگفت انگ: به دلش بازگشتیکيد در تاريقت را حدس زد و اميل بو حقيب

 .ها و گولوم رابود و هم فرصت فرار از دست اورک

نقب هایتحتانیقرار داشت و به دروازه هایچه مخفيش از دريدند که پيرسیزيسرانجام به دهل
د و گوش خواباند؛ين گرفت و بو کشيز کميگولوم در دهل. شدیمیکوهستان منتهیدر جانب شرق

ین موجود بيه ااما دلش به رحم آمد، و نخواست ک. ر بکشديل بو وسوسه شد که او را با شمشيب
سریاز باالیکيسرانجام به خود جرأت داد و در تار. نابرابر به قتل برساندیطينوا را در شرا
دشمنش همچنان او رایدينفرت و ناامیاز رویادهايخت، فريان گذرگاه گريد و از ميگولوم پر
 !شه از تو بدمان خواهد آمديهم! نزيبگ! دزد، دزد :کرديب ميتعق

فيارانش تعريین شکل برايل بو ابتدا داستان را به اين است که بيز ايقت شگفت انگياکنون حق
امابه او ببخشد؛یا هيهدبرنده شود،ین بود که گولوم عهد کرد اگر در بازيت او ايروا. نکرد
یحلقه ا: نه اش گم شده استيره اش رفت، متوجه شد گنجيه به جزيآوردن هدیگولوم برایوقت
ین همان حلقه ايبرد که ایل بو پيب. ه داده بودنديش در روز تولد به او هديکه سال ها پيیجادو
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. ن حلقه به حق، هم اکنون از آن خودش بوديشده بود، ایافته، و از آنجا که برنده بازياست که
دارنگفت و گولوم را وایچ سخنين موضوع هينامطلوب قرار داشت، از ایطياما از آنجا که در شرا
ت را درين روايل بو ايب. رون از آنجا باشدياو به بيیزه اش راهنمايه، جايهدیساخت که به جا

یپس از شورایر نداده است، حتييخاطرات خود ثبت کرده و ظاهرا خود او هرگز آن را تغ
متعدد ازیده هاين نسخه ها و چکيو همچنیت هنوز در کتاب سرخ اصلين روايظاهرا ا. الروند
گر ماجرا نقل،ين را به عنوان شق ديت راستياز نسخه ها، روایارياما بس. شودیافت مين کتابيا
آنان بهیرا هر دويز اقتباس کرده اند، زيا سام وايفرودویادداشت هايد آن را ازيتردیو ب
 .ر نوشه بود، نداشتنديت پيبه حذف آنچه خود هابیليبردند، اما در واقع تمایقت پيحق

ش درباره حلقه ادامهيبد، آن را باور نکرد و به کنجکاويل بو را شنين داستان بياما گندالف تا اول
ن امر تايد و ايرون کشيل بو بيفراوان از بیقت را پس از پرس و جوينکه سرانجام حقيداد تا ا

نينمت داشت؛ همچيار اهين موضوع بسيب زد؛ اما در نظر ساحر ايآنان آسیمدت ها به دوست
که کامالًیقت را نگفته است، کاريک نفس از ابتدا حقيت نيشه بود که چرا هابين انديگندالف در ا

کرد، هریشان خاطر مين امر در نظرش مهم بود و او را پريل بو بود؛ و ايبیبر خالق خلق و خو
ت وار به نظريهابی، اختراع))هيهد((هم رفته نقشهیرو. گفتیل بو نمين موضوع را به بيچند ا
گولوم به او الهام شدهین داستان از حرفهايل بو اعتراف کرد، ايچنانکه بعدها خود ب. ديرسینم

زين موضوع نيا. شش خوانده بود))ه روز تولديهدر((بارها حلقه رایرا گولوم به راستيبود؛ ز
نبرد و همانطوریت پقيکرد؛ اما در همان لحظه به حقیانداخت و بدگمان میگندالف را به فکر م

 .ديم بود، کشف آن ساهل ها به طول انجامين کتاب شاهد خواهيکه در ا

او با کمک. رسدینجا الزم به نظر نميگفتن در ایبرایاديزیزهايل بو چيبیبعدیاز ماجراها
اًاز و عمدتيبارها به هنگام ن.وستيارانش پيخت و بهينگهبان دروازه گریان اورک هايحلقه از م

توانست حلقه را از چشم آنان پنهانیکمک به دوستان، از حلقه بهره جست؛ اما تا آنجا که میبرا
چ کس سخن نگفت؛ وين موضوع جز گندالف و فرودو با هيپس از بازگشت به خانه از ا. داشت
داستان سفرشیو. ن بوديا به اعتقاد او چنير از وجود حلقه خبر ندشات،يگر در شايچ کس ديه

. دادیرا که در حال نوشتن بود فقط به فرودو نشان م
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هيزش را که هديخت و زره شگفت انگيآویواريدیبخارینگ را بربااليرش استيل بو شمشيب
نگ قرض داد امايکل دلويقت به ماتوم خانه ميا در حقينه اژدها بود به موزه،يدورف ها از گنج
داشت؛ و حلقه رایدر بگ اند نگاه ميید در داخل کشويپوشیسفرهامرا که دریباالپوش و باشقل

 .کردیب خود حفظ ميس متصل بود، درون جينفیرينان به زنجياطمیکه برا

به خانه اش در) ش.ت١٣٤٢سال(که پنجاه و دو سالش بودیست و دوم ژوئن، هنگاميدر بیو
نز شروع بهيبگیرخ نداد، تا آن که آقا ريدر شایز قابل توجهيبگ اند بازگشت و از آن پس چ

ن جايو داستان ما از هم) ش.ت١٤٠١سال(ن سال تولدش کرديازدهميک صد ويتدارک جشن
 .شوديآغاز م
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 فصل اول
یمهانيبه انتظار میر زمانيد

ن سالگرد تولدش را بايازدهميکصدوي  ینز اهل بگ اند اعالم کرد که به زوديل بو بگيبیاقایوقت
جانيث ها  وهين موضوع حرف وحديخاص جشن خواهد گرفت؛ ایبا شکوه از نوعیک مهماني
منحصر به فرد ، و از زمانیهائيژگيثروتمند بود، با ویل بو ادميب. ختيتون برانگيرا درهابیاديز
ها شدهیريه تعجب شايو بازگشت دور از انتظارش، در ان شصت سال ماید شدن استثنائيناپد
 –ل شدهيمحل تبدیاهالیکه او از سفر به همراه اورده بود ، اکنون به افسانه هایروت هائث. بود

است کهین بود که تپه بک اند پر از نقب هائيگفت، ایر ميبه رغم انچه که مرد پیواعتقاد عموم
اویه قويشهرت نباشد، بنیبرایل کافين موضوع دليو اگر ا. فراوان استینه هاياکنده از گنج

بریاندکیرينمود که گذشت زمان تاثین ميگذشت اما چنیزمان م. ارداشتيتعجب بسیز جاين
گفتند کهيمیدر نودو نه سالگ. بودیدرست مثل پنجاه سالگیدر نود سالگ. نز دارديبگیاقایرو

بودند که سریکسان. نکردهیرييچ تغيگفتند هیدرست تر بود که میول –خوب مانده
صاحب) ظاهرا(یست که کسيخوب ن –ستينین نشانه خوبيدن ايشياندیباندند و با خود مجنيم

 .باشدیثروت تمام نشدن) گفتندیچنانکه م(نطوريو جاودانه و همیجوان

))!ست و دردسر درست خواهد کردينیعيطبین موضوعيان را پرداخت ، اید بهايبا((:گفتندیم

نز در مورد پول دست و دليبگیو از انجا که اقا –امده بوديش نيپیچ دردسرياما تا ان زمان ه
ید اغماض نگاه ميب بودن و ثروت کالنش را به ديب و غريل عجياغلب مردم با کمال م –باز بود
یدار تازه ميد) ليشاوندان ساک ويالبته به جز خو(شاوندانيمنظم با خویدوره هایط. ستندينگر

. پرو پا قرص داشتیر سرشناس هواخوهانيغیز و خانواده هايچیبیهاتيان هابيکرد و در م
جيجوان به تدریاز عموزاده ها و خاله زاده هاینداشت ، تا انکه بعضیميچ دوست صمياما ه
 .زگ تر شدندي

نودو نه ساله بود فروردو را بهیوقت. نز جوان بوديل بو، فرودو بگيزدردانه بين انان و عزيبزرگتر
ليساک وینزهايبگیدواريبه بک اند اورد؛ و امیزندگید و او را برايش برگزيعنوان وارث خو

wizardingworld.ir



 Lord Of The Rings- The Fellowship of The Ring         اران حلقهي-جلد اول-ارباب حلقه ها

٢١

Writing J.R.R.Tolkien And Translate Reza Alizodehزادهين و ترجمه رضا عليآر آر تالکیجیسندگيا نوب

ک روزي. ا امده بودنديسپتامبر به دن٢٢یعنيک روز ،يل بو و فرودو تصادفا دريب. ديياس گرايبه
م در ارامشيتواني، انوقت میبکنیبا من زندگنجا ويایائيفرودو پسرم، بهتر است ب((:ل بو گفتيب

تيست و چند ساله بود و هابيدران زمان فرودو هنوز ب)).ميريسالگرد تولدمان را با هم جشن بگ
وسن بلوغ قراریان کودکيو سه ساله  که میست تا سير مکلف بيرا به نوجوانان غ, ن واژيها ا

 .کردندیداشت ، اطالق م

یبرگزار میبگنزها هر ساله در بک اند جشن تولد مشترک پرشور و حال. گذشتزيدوازده سال ن
ل بويب. ز در حال تدارک استيپائیبرایکامال استثنائیزيبرده بودند چیکردند؛ اما اکنون همه پ

ت هايهابیقال توجه برایب ، و سن و سالينسبتا عجیشد که رقمی، ساله م١١١ازده ،يصد و
گذاشتیمی،سالگ٣٣و سه،ی؛ و فرورو پا به س)سال عمر کرده بود١٣٠ر فقطيخود توک پ(

 .که او قرار بود در ان به سن بلوغ برسدیخيتار: است مهمیکه عدد

سرگذشت و. ديچير پيدر سراسر شایعه واقعه اتيواتر به کار افتاد و شایتون و بايزبان ها در هاب
ر ناگهانيپیل شد؛ و ادمهايبه موضوع عمده گپ و گفت ها تبدنز دوبارهيل بو بکيبیت اقايشخص
. ل شده استيمطلوب تر تبدیافتند که خاطراتشان به متاعيدر

شناختد شنونده پرو پا قرصیشتر او را با نام استاد مي، که بیچ کس به اندازه بابا هام گمگيه
یواتر بود معرکه میر جاده بادر کنایتال که مهمان خانه کوچکيدر مهمان خانه پاپ. نداشت

ده ويرا چهل سال در بک اند به امورات باغ رسيزد، زيت خاص حرف ميقاطعیگرفت ؛ و با نوع
ر ويج پيحال که به تدر. بابا هولمن را برعهده گرفته بودیاريدستیشه ، قبال زمانيدرهمان پ

پدر و پسر. داديانجام مین پسرش سام گمگيمفاصلش خشک شده بود، عمده کارها را جوان تر
ابانيکردند، در خیمیدر خود تپه زندگ. ل بو و فرودو داشتنديبا بیار دوستانه ايهردو رابطه بس
 .ن تر از بگ اندي، درست پائ٣بگ شات شماره

و)).استینيت زاده خوش صحبت نازنيل بو هابيبیشه گفته ام اقايهمانطور که هم((:استاد گفت
صدا))ارباب هام فست((ار مودبانه بود و او رايل بو با او بسيرا رفتار بيز: گفتیدل من را از تهيا
نهيپرداخت، به خصوص در زمیجات با او به مشورت مینه پرورش سبزيوسته در ضميزد و پیم
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ن حول ويدر ا) و از جمله خودش(که همهینيب زميژه سيشه دار، و به ويجات ريپرورش سبز
 .دانستندینه ميصاحب نظر در اسن زمیشتاز ادم هايپحوش او را

نز استيکند؟ اسمش بگیمین فرودو چطور،که با او زندگيا((:ديواتر پرسیبابا نوکس اهل با
تونيهابینزهايدانم چرا همه بگینم.باک هاستیشترش برنديند نصف بيگویان طور که میوا
)).ب انديب و قرينقدرعجيش ايکه ادمهاید بروند باک لند،باک لنديزن گرفتن بایبرا

یرودخانه برندیطرف عوضیخوب وقت((:ديوار استاد وسط حرف پريوار به ديه ديباباتوف، همسا
اگر نصف. ب باشنديب غريد هم عجيکنند بايمیگيزندیمين ، درست مقابل جنگل قديوا

)).استیو بدیطانيشیکنند دست باشد، جایف ميهم که تعریداستانهائ

ینمیزندگیميجنگل قدیباک لند تویباک هاینکه برنديبا ا! حق با تو است بابا((:استاد گفت
رودخانه بزرگیدائم وقتشان را رو.هستندیبين طور که معلوم است تخم و ترکه عجيکنند، اما ا
یاز تویک دردسرين، شک نداشته باشيبب. ستينیعين که طبيکنند؛ ایتلف میق سواريبا قا

که همهیجوان، طوریفرودوین اقاياست اینينازنیليت خينها،هابيبا همه ایول. ديایان در م
. ه هم باشديا فه شان شبينکه فقط قيل بو است،نه ايبیه اقايشبیليخ. کنند با او اشنا شوندیارزو م

چ وقت حرف وينز؛ هيدروگو بگیبوده اقایت ابرومنديهاب. نزها بودهيهرچه باشد پدرش ار بگ
)).نکه که غرق شدياز او نبود تا ایاديث زيحد

ده بودند؛امايگر را شنيعات خزن اور دين موضوع و ايالبته ا))غرق شد؟((: چند نفر با هم گفتند
دارند، و حاضر بودند دوباره ان رایدن سرگذشت خانوادگيشنیبرایبيت ها شور و شوق عجيهاب

 .بشنوند

. باک ازدواج کردیموالبرنديچاره خانم پريدروگو با بیند اقايگويخوب، راستش م((:استاد گفت
ل بو، پسر خالهيبیقت اقاين دختر بابا توک بود، درحقيواز انجا که مادر بزرگ فرودو کوچکتر

پس به قول معروف از هر. ل بو بوديپدر بیامد؛ پدر دروگو پسرعمویموال به حساب ميخانم پر
دروگو بعد از ازدواج  یاقا. داردیل بو نسبت خانوادگيبیفرودو با اقاید اقايکنطرف نگاه

کرد و از انجا که سفرهیمیحال زندگیازباب گوربادوک در برندیعنيمعموال با پدر خانمش،
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همه باز بود، او هم در خورد و خوراک وابسته خانواده انها شدهیبابا گوربادوک با سخاوت جلو
کند؛ اما خودش زنش و غرق شدند ویق سوارين قايوایرودخانه برندیروز رفت تا روکيبود؛
)).نداشت ، تنها بچه انها بودیفرودو  که هنوز سن وسالیچاره اقايب

دروگو باعثینيرودخانه و سنگیر نور ماه رفتند تويده ام که بعد از شام زيشن((:بابا نوکس گفت
)).شد که انها غرق شوند

اب و دروگویده ام، زن او را هل داد توياما انطور که من شن((:تون گفتيابان هابيمن اسیسند
)).ديهم زن را باخود کش

،ید باورکنيند نبايگویهر چه را که به تو م((:امد، گفتیابان خوشش نمياد ازاسياستاد که ز
که ارام داخل انیکسیبراق خود به خوديقا. دن ندارديبه هل دادن و کشیاجياحت. منیسند
م ويتيفرویبه هر حال اقا. کندیدرست میگردد گرفتاریند و دنبال دردسرهم نمينشیم

هال بزرگیر در برنديب باک لند ماند و به هر تقديب و غريعجین اهاليدرمانده، به قول شما ب
ارباب باباگوربادوک انچا. استیک النه خرگوش درست و حسابيند انجايگوین طور که ميا. شد
توانستین نميبزرگتر از ایل بو محبتيبیاقا. ل نداشتهيچ وقت کمتر از چند صد فک وفاميه

 .اوردينجا بيابرومند به این ادمهايبیزندگیبکند که پسرک را برا

ل بويبان وقت ها که. ل بوديساک وینزهايبگیبراین موضوع ضربه دردناکيبه گمانم ایول((
ان. ک اند صابون زده بودنديدریزندگیکردند مرده است، دلشان را برایرفت و همه فکر م

ویکرد و به خوشین طور زنده ماند و زندگيخت؛ و هميرون ريل بو برگشت و همه را بيوقت ب
خودش دست و پا کردیک وارث برايکدفعهيو! رودیانگار نه انگار که دارد سنش باال میخوب

ل اگر پشت گوششان رايساک وینزهايبگ. ب دادينقص و کامل ترتیو همه اسناد و مدارک را ب
)).ننديدوارم نببيا الاقل اميننديبینند بک اند را ميبب

به انجا امده بودینگ غربينگ در فاريکل دلويداد و ستد از میکهبرایگانه، مسافريک بي
تپه شمایده ام بااليرا باال، انجا انبار کرده اند، انطور که شنیاديزیليپول خده ام کهيشن((:گفت

)). انها چپانده اندیطال و نقره و جواهر را تویکه است که صندوق هایپر از نقب هائ
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یزيمن از جواهر چ. یده ايشتر از انچه که من خبر دارم، شنيبیليپس تو خ((:استاد جواب داد
اورد؛ اما ازیچ وقت هم کم نميسخاوت دارد، ظاهرا هیليل بو در مورد پول خيبیاقا. دانمینم

ل بويبیکه من بچه بودم و لقایگردد وقتیش بر ميه به شصت سال پيقض. نقب هم خبر ندارم
او مرایگذشت، ولیاد نميشده بودم ز) پدرمیپسر عمو(که شاگرد بابا هولمنیاز وقت. برگشت

نيدرست در ا. بک اند اورد تا کمکش باشم و سرحراج، مردم باغ را لگد مال و  خراب نکنندبه
. دين وچند صندوقچه از راه رسين بزرگ سنگيک خورجيک اسبچه ويل بو بايبیث اقايث و بيح

یکه میگانه جمع کرده بود، جائيبین هايکه از سرزمیشک ندارم که همه پر بود از جواهرهائ
اما پسرمن سام. تمام کوه از طالست؛ اما انقدر نبود که بشود نقب ها را با ان پر کردنديگو
یميقدیعاشق داستان ها. کندیر و رو ميدائم دارد بک اند را ر. داندیز مين  مورد چيشتردرايب

اد اويخودش رایل بو الفبايبیاقا. کندیل بو گوش ميبیاقایشه دارد به قصه هاياست و هم
)).ديايش در نياز تویدوارم دردسريالبته قصد دردسر درست کردن ندارد، من هم اوم: ادهد

خودمان راینيب زميم سيمن و تو بهتر است برو! واژه ها راببردیمرده شور الفبا: ميگویم((
اد است، و گرنه بهينکن که از سرت زیخودت را داخل کار((:ه کردميبه او توص! ميبکار
ابان انداخت و اضافهيبه و اسيبه غریو نگاه)).کندیمیاديکه از سرت زیافتیمیدردسر
)). کنمیه ميگران هم توصين را به ديهم((:کرد

ار سخت ومحکم در ذهن نسليل بو بسيافسانه ثروت ب. اما استاد نتوانست مخاطبش را متقاعد کند
ده عمومياز عقیکه انعکاسیاستداللا بان بهياس. جوان جا خوش کرده بودیت هاياندرنسل هاب

 :مردم بود، چنگ انداخت

وقت ها ازیليخ.که با خودش اورده، اضافه نکرده باشدیزهائياز کجا معلوم به چیاوهوم، ول((
ند، نشست ويایدنش ميب که به ديب و غريعجیدائم با ادم ها. رودیرون ميخانه اش ب
استاد. ن ادمهايند و ان شعبده باز اواره گندالف، و همه ايایدورف ها شبانه م: کندیبرخاست م
 ».ش از آن هم مشکوک تريست  و آدم هایمشکوکیبگ اند جایخواهد بگو ، ولیدلت مهرچه
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کرد پرخاش کنان گفتیابان احساس تنفر ميشه نسبت به آسيش تر از هميکه بیاستاد در حال   
شود ،یاز آن سرت نمیق سواريش تر از قايکه بیزيمن راجع به چیو تو هم جناب سند«: 

ن طرف ها هم آدم مشکوک کمياگر به مشکوک بودن است ، ا. خواهد بگویهر چه دلت م
یمیطال زندگیوارهايبا دیسوراخیاگر تویهستند که حتيیها آدم هایکين نزديهم. ميندار

بگ اندیاما اوضاع تو. آبجو مهمان کنندک جرعهيآمد دوستانشان را بهیکردند ، دلشان نم
ه در نظريهمه هدیکنند و برایدعوت مید همه را به مهمانيگویسام ما م. ستیگريجور د

 ».ميش رو داريکه در پین ماهيهم –همهید برايگرفته اند، فراموش نکن

احتماال: (همه جا پخش شدیعه اي، دو روز بعد شایکي. سپتامبر بود»ش روين ماه پيهم«و   
ن بوديدر ایت آتش بازياهم. هم برگزار شودیکه قرار است مراسم آتش باز) توسط سام مطلع

ريقت از زمان مرگ باباتوک تاکنون ، در شايش در حقيک قرن پيک بهياز نزدین روزيکه چن
 .سابقه نداشت

ب بايب و غريعجیک ارابهيعصر ،ک روز هنگامي. ک شديروز ها گذشت و روز موعود نزد   
شيتون شد و با زحمت راه تپه و بگ اند را در پيب وارد ها هابيب و غريعجیاز صندوق هایبار

رهيرون خيروشن از نور چراغ به بیهایآن از درگاهیتماشایت ها بهت زده برايهاب. گرفت
یخواندند؛ دروف هایب ميعجیدند که آواز هايکشیمیبيب و غريارابه را مردمان عج. شدند
 .چند از آنان در بگ اند ماندندیتن. پهنیش بلند با باشلق هاير

ن در روز روشنيوایواتر ، از سمت پل برندیاز بایک گاريدوم سپتامبریان هفتهيدر پا   
به سر داشت ، و شنلیزيرنگ نوک تیکاله آب. راندیآن را ميیبه تنهایرمرديپ. وارد شد
یداشت با ابروانید بلنديش سفير. مگون به تن کرده بوديسیبا شال گردنیرنگ بلندیخاکستر

تون را به دنباليکوچک ، سرتاسر هابیت هايبچه هاب. رون زده بوديپرپشت که از لبه کالهش ب
رمرديپ. داشتیزل آتش باياز وسایهمان طور که درست حدس زده بودند ، بار. دنديدویگار
از هریل آتش بازيبزرگ وسایکردن بارها کرد؛ بسته هایل بو ، شروع به خاليدر خانه بیجلو

 .شده بودندیعالمت گذاریالف_ ینوع و هر شکل ، با گ ، بزرگ و سرخ و با حروف رون
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ش ترير بيدر شارمرد ، خود گندالف ساحر بود کهيد ، عالمت گندالف ، و پيتردین عالمت ، بيا   
ار دشوارترياو بسیواقعیشهيپ. به سبب مهارتش در استفاده از آتش و دود و نور شهرت داشت

آنان گندالف فقطیبرا. دانستندین موضوع نمياز ایزير چيو خطرناک تر بود ، اما مردمان شا
یمهمان»یت هايجذاب«ازیکي

گنده و بایعنيگ،«: زدندیاد ميفر. آمده بودندجانيت ها به هيل بچه هابين دليبه هم. بود
شناختند ، هر چند که او فقط گهیلش او را مياز شکل و شما. کردیمیرمرد تبسميو پ»!شکوه

ن بچه هايدراز در آنجا توقف نکرده بود ؛ اما نه اینشان داده و هرگز مدتیتون خوديگاه در هاب
زها بهين چيده بودند؛ اکنون اياو را ندیآتش بازیش هايشان نمايک از بزرگترهايچيو نه ه
 .تعلق داشتیافسانه ایگذشته ا

ل بو چند سکهيکردن بار را تمام کردند، بیل بو و چند دورف کار خاليرمرد با کمک بيپیوقت   
هاز فشفشه و ترقیافتند که خبريدریديد؛ اما تماشاگران در کمال نا اميخرد به بچه ها بخشی
 .ستين

».ديآیرتان ميگیزمانش برسد به اندازه کافیوقت! کارتانید پييحاال بدو«:گندالف گفت   
به در چشمیهوده زمانيجوان بیت هايهاب. ل بو داخل خانه شدند و در بسته شديآنگاه با ب

رشانکاید ، پيهرگز فرا نخواهد رسیکردند روز مهمانیکه احساس میدوختند و بعد در حال
 .رفتند

رو به غرب نشسته بودند و باغ رایاتاق کوچکیل بو و گندالف کنار پنجرهيداخل بگ اند، ب   
ین داشتند ؛ گل هايسرخ و زریگل ها درخشش. بودیعصر درخشان و آرام. کردندیتماشا م

گرد بهیده و از پنجره هايکاه گل خزیوارهايدیالدن برویاژدردهان و آفتاب گردان و گل ها
 .دنديکشیداخل سرک م

»!ديرسیچقدر باغ ات شاداب به نظر م«:گندالف گفت

کيز خودم؛ اما به نظرم بهير عزين طور عاشق شاين باغ ام و هميبله واقعا عاشق ا«:ل بو گفتيب
 ».اج دارميالت احتيتعط
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 »؟یبکنیعملیرا که داشتینقشه ایم گرفته ايپس تصم«

 ».مم را گرفتم و هنوز عوضش نکرده اميش تصميچند ماه پ. کنمیبله م«

کهیبه نقشه ا –به نقشه ات بچسب. مياد صحبت کنيست در مورد آن زيخوب ن. یار عاليبس«
ینطور برايز بهتر باشد، و هميت از همه چين کار برايدوارم که ايمن هم ام –متي، به تصمیدار

 ».همه ما

کوچکیحال قصد دارم روز پنجشنبه به خودم خوش بگذرانم و شوخبه هر. دوارميمن هم ام«
 ». خودم را بکنم

ايرديگیخنده اش مین شوخياز ایدانم کسینم«:داد گفتیکه سر تکان میگندالف در حال
 »نه؟

 ».مينيبیم«: ل بو گفتيب

احتماال. ش تريو بش تريبیهایبه سمت تپه رفتند؛ و باز گاریش تريبیهایروز بعد گار   
همه نوع موادیهمان هفته سفارش برایشد، ولیمحل میت اهالين امر موجب شکوه و شکايا
افتيیگيگر در همسايدیا هر جايواتریا بايتونيکه در هابیتجملی، اجناس و کاالهايیغذا
یروز ها را رومردم عالقه مند شدند؛ و شروع کردند که. شدیر ميشد ، از بگ اند سرازیم
یدوار بودند که دعوت نامه ايدند و اميکشیرا میا شور و شوق انتظار پستچيم خط بزنند؛ ويتقو
 .شان برسديبرا

تون بند آمد وير شدن کرد و دفتر پست هابيد که دعوت نامه ها شروع به سرازينکشیطول   
رفتند ویها از تپه باال میاران پستچياز نامه ها مدفون شد ، و دستیر بارانيواتر زیدفتر پست با

 .ل خواهم آمديآوردند که متشکرم ، با کمال مین مضمون ميصد ها پاسخ مؤدبانه را با ا
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. شودیرفته نميپذیهمانيمگر در ارتباط با میچ مالقاتيبگ اند ظاهر شد؛ هیبر دروازهیاعالن   
ن است ، به ندرتيکردند که چنیوانمود م ايبود ویهمانيکه کارشان مربوط به ميیآن هایحت

ده ،يرسیل بو مشغول بود؛ نوشتن دعوت نامه ، عالمت زدن جواب هايب. افتنديیبه داخل راه م
ديدن گندالف ، خود را از دياز زمان رس. خودشیبرایتدارکات شخصیا و برخيهدایبسته بند

 .مردم پنهان کرده بود

خانهیدر جنوبیدان بزرگ جلويدند که مياز خواب برخاستند ، دت هايهابیک روز صبح وقتي
خاص رایک ورودي. علم کردن چادر و شادروان شده استیرک برايده از طناب و ديل بو پوشيب

د رايسفیک دروازهيض ويد و عريک پلکان سفيکرده وجاديدان ، رو به جاده ايمیهيدر حاش
ابان بگ شات را که دريت خيهابیسه تا از خانواده هاین موضوع عالقهيا. در آنجا ساخته بودند

استاد. رشک و حسد آنان شده بودیهيخته و عمدتا مايدان ساکن بودند ، سخت برانگيمجاورت م
 .ده بوديز دست کشياز تظاهر به کار کردن در باغش نیگر حتيدیبابا گمگ

ار بزرگ بود ، چنان بزرگيز شادروان ها به خصوص بسایکياما. علم شدندیکيیکيچادر ها   
یز اصليده به ميک گوشه چسبيبا شکوه دریدان داخل آن جا گرفته و به طرزيمیکه درخت تو

در نظر( د بخش تر از همهيو باز نو. خته بودنديش فانوس آوياز تمام شاخه ها. ستاده بوديا
مجموعه. ر کرده بودنديدان دايمیدر گوشه شمالیمفصلارين که آشپزخانه روباز بسيا) ت هايهاب
یليواقع در شعاع چند مایهایهمانخانه ها و غذاخوريآن دور و اطراف ، از تمام میاز آشپزهایا

ده بودند ،يکه در بگ اند اقامت گزیبيگر مردمان عجيبه آنجا فراخوانده شدند تا به دروف ها و د
 .ديرسجان به اوج خوديه. وندنديبپ

دهيسپس سپ. شدت گرفتینگران. یهمانيروز چهارشنبه بود، شب م. بعد آسمان از ابر پر شد   
د باال آمد، ابرها پراکنده شدند، پرچم ها به اهتزازيخورش. ديست و دوم سپتامبر دميپنجشنبه روز ب

 .در آمدند و جشن آغاز گشت

بود کهیحيتفریاز برنامه هایقت مجموعه ايحقد، اما درينامیمیهمانيمنز آن رايل بو بگيب   
کرد، به جشن دعوتیمیبا هرکس که در آن حول و حوش زندگيتقر. در هم ادغام گشته بود
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یدا مين اگر سر و کله آنها پيتصادفا از قلم افتاده بودند، اما با وجود ایتنها عده معدود. شده بود
رونيچند از بیتنیر و حتيگر شايها از مناطق دیليخ. دادیت نمين موضوع اهميبه ایشد، کس

 .دعوت شده بودندیهمانيمرز ها، به م

ايهدا. همانان و همراهانش رفتيد به استقبال ميد جديدروازه سفیل بو خودش شخصا جلويب   
رونيبودند که دوباره بیکسانیز ها براين خرده ريد، و ايبه آن ها بخشیگريدیزهايخرده ر

یه ميگران هديت ها روز جشن تولدشان به ديهاب. شدندیگر از دروازه داخل ميرفتند و بار دیم
یاصراف و ولخرجین مورد، از رويگرانبها و برخالف ایز هايه ها عموما چين هديالبته ا. دادند

ني، و از اک نفر بوديواتر هر روز، سال روز تولدیتون و بايعمال در هاب. نبودیوه بدينبود؛ اما ش
ک باريیداشت که دست کم هفته ایکرد، فرصت خوبیمیه زندگيکه در آن ناحیتيرو هر هاب

 .شدندین کار خسته نميچ گاه از اياما آنان ه. رديه بگيهد

خوردیجان زده شدند که زمانيت ها چنان هيبچه هاب. ه ها عموما خوب بودندين مورد هديدر ا   
ده بود،يه شان را نديشبیش تر هرگز کسيکه پيیهایاسباب باز. و خوراک را فراموش کردند

ش سفارش داده ويک سال پياز آن ها را در واقعیاريبس. زيسحرآمیبه راستیبا و بعضيهمه ز
ودست دروف هایل به آنجا آورده بودند، و همه ساختهيدور، از کوهستان و از دیاز راه ها
 .اصل بودند

، رقص،یهمه مورد استقبال قرار گرفتند و سرانجام از دروازه داخل شدند، ترانه خوانیوقت   
ده بودند؛يتدارک دیرسمیسه وعده غذا. شدیدن آغاز ميو البته خوردن و نوشی، بازیقيموس

بارت از آن بود کهقت عيگر اوقات در حقياما وجه مشخصه نهار و عصرانه با د. نهار، عصرانه و شام
م چاشتيکه از نیديدیرا میاريگر اوقات بسيدر د. همه با هم نشسته و مشغول خوردن بودند

 .دندينوشیخوردند و میوقفه میآغاز شد، بیم که آتش بازيتا ساعت شش و ن

وینجا آورده باشد، بلکه طراحيلش را به اين که فقط وسايگندالف بود؛ نه ایمسئول آتش باز   
اما. ات آتش، هوا کردن فشفشهيژه، عمليویز خودش برعهده داشت؛ جلوه هايساخت آن ها را ن
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، فوارهیشد؛ فشفشه، ترقه، موشک، مشعل، شمع دروفیع ميسخاوتمندانه توزیگريدیز هايچ
 .شرفت کرده بوديهنر گندالف با گذشت سال ها پ. همه از نوع خوب. رعدی، نعره جن و صدایالف

. خواندندیخوش، آواز میکه هنگام پرواز همچون پرندگان خوش الحان با صدايیموشک ها  
ک چشم به هم زدن همچون برگيشان درياه که برگ هاياز دود سیدرختان سبز با تنه ا

درخشانشان در برابر چشمان بهت زدهیشد و از شاخه هایزد و باز میدرختان در بهار جوانه م
ش از آن که چهرهيدرست پینيخت و با عطر دلنشيریرنگارنگ فرو میشکوفه هات هايهابی
ان شاخهيدرخشان، در میاز پروانه هایفواره ا. شدید ميباالگرفته آنان را لمس کند، ناپدی
یا کشتيگرفت و به عقابیرنگارنگ اوج میاز آتش هایکرد؛ ستونیدرختان پرواز میها
شدیاز آذرخش سرخ به پا میشد؛ توفانیل ميدر حال پرواز تبدیاز قوهایاا به دستهيیبادبان
ان در حاليسپاهیبا نعرهيیم گون گويسیزه هاياز نید؛ جنگليباریاز باران زرد میو رگبار

نير صدها مار خشمگيصفیهمچون صدايیگر با صدايشد و بار دیحمله، ناگهان به هوا پرتاب م
د و همانطور کهيل بو اجرا گرديبه افتخار بین شگفتيآخر. رفتیر آب فرو مگشت و دیباز م

دود. چراغ ها خاموش شد. اندازه بهت زده برجا گذاشتیت ها را بيمنظور نظر گندالف بود هاب
آن شروع بهیشد و قلهیده مياز کوه در آمد که از دور دیبه شکل. به هوا برخاستیميعظ

نه فقط در ابعاديیاز درون آن اژدها. سبز و سرخ از آن فواره زدیهاشعله. دن کرديدرخش
زد،یرون ميرون جست؛ آتش از دهانش بيبيیقا مطابق واقع، با رنگ سرخ طالي، که دقیواقع

رکشانيت صفيده شد و سه بار به سرعت از فراز سر جمعيمانده بود ؛ شنرهين خييچشمانش به پا
ريع  السياژدها همچون قطار سر. با صورت به خاک افتادندیاريسدند و بيهمه پس کش. گذشت

 .ديگوش خراش ترکیواتر با انفجاریزد و بر فراز بایگذشت ، پشتک

از پایت هايدرنگ زدوده شد و هابیدلهره و هراس ب»!عالمت شامیعنينيا«:ل بو گفتيب
افتياست  که به ضیمنظور از همه تمام کسانا بود، ويهمه مهیبرایعالیشام. افتاده ، برخاستند
، در شادروان ببزرگ برقرار بود کهیافت شام خانوادگيض. دعوت نشده بودندیشام خانوادگ

تيکه هابیعدد( ن بودنديهمانان منحصر به فرد به دوازده دوجيم. داخل آن قرار داشتیدرخت
؛ و) دانستندیستفاده در مورد آدم ها مناسب نماین کلمه را برايگفتند ، اما ایها آن را قراص م
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گر از دوستانيبا آنان داشتند و چند تن دیل بو و فرودو نسبتيکه بيیان خانواده هايهمانان از ميم
یز با اجازهيت کم سن و سال نيچند هاب. شاوند، همچون گندالف ، انتخاب شده بودندير خويغ

روقت نسبت بهيدار ماندن تا ديت ها در مورد بيرا هابيپدر و مادر در آنجا حضور داشتند ؛ ز
. ان بوديگان به آنان در ميغذا دادن رایکه پایر بودند، به خصوص هنگاميفرزندان خود سهل گ

 .خورد و خوراک داشتیادياز به مقدار زيت جوان نيک هابيبزرگ کردن

باک ها ؛ چند تن از گراپیاز توک ها و برندیادينز ها و بوفن ها و تعداد زيآنجا پر بود از بگ
نيشدند و همچنیافت ميانينز بودند، در آن ميل بو بگيشاوندان مادر بزرگ  بيز که از خويها ن

سياز باروز ها ، بولگر ها ، بریز تعداديو ن: داشتندیچاب ها که با پدر بزرگ او توک نسبت
ینان نسبتياز ایاريبس. هورن بلوئر ها و پرودفوت هاها ،یردل ها، بروک هاوس ها ، گودباديگ
کردند ، هرگزیمیر زندگي، از آنجا که در نقاط دوردست شایل بو داشتند و برخيار دور با بيبس

ا درياوتو و زنش لوبل. فتاده بودنديز از قلم نيل نيساک وینز هايبگ. تون نگذاشته بودنديپا به هاب
آمد و از فرودو متنفر بودند، اما کارت دعوت چنانیل بو  بدشان  مياز ب. آنجا حضور داشتند

. ن دعوت ناممکن آمدينوشته بودند که به نظرشان رد کردن ايیباشکوه بود و آن را با مرکب طال
به سزایز او شهرتيل بو سال ها در تدارک غذا متخصص شده بود و ميشان بيبعالوه پسرعمو

 .داشت

بعد از شامیرا داشتند ، اما از سخنرانیعالیهمان انتظار جشنيچهار تن مکصد و چهل ويیهمه
ل بو آماده بود به دامن آنيب. افتيیبه دلشان راه مینگرانیاز برنامه بود ، اندکیزبان که جزئيم
نامعقول سفریوان به ماجرا هايدو لیکيدنيد ، درغلتد و گاه پس از نوشينامیکه شعر میزيچ
ند و دريار خوشايبسیافتيض: همانان برآورده شده بوديانتظار م. کرديمیزش اشاراتيرآماسرا
یدر طید خوراکيخر. یباشکوه، پر از نعمت ، متنوع و طوالن: جذاب بودیک سرگرميقتيحق

ل بويافت؛ اما از آنجا که که تدارکات بيبا به صفر کاهشيه تقريهفته بعد در سرتاسر ناح
ل بردهيتحلیليشراب و انبار هارا در شعاع چند مایاز فروشگاه ها ، سردابه هایاريبسیموحود
.ت نداشتياد اهمين موضوع زيبود، ا
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ین اکنون خلق و خوياز مدعویاريهرچند بس. بودینوبت سخنران) ش و کميب( پس از جشن
یهایدنينوش. دنديمنایم»پر کردن گوشه و کنار«که آن رایبا داشتند؛ مرحله لذت بخشيشک

دند و ترس را فراموش کردهيچشیدلخواه را میهایکردند و خوردنیدلخواهشان را مزه مزه م
 .سخنران ابراز احساسات کنندیرا بشنوند و سر هر مکث برایزيآماده بودند هر چ. بودند

د، گوشيکنگوش«:اد زدنديهمه فر».ز منيمردم عز«:خود بلند شد و شروع کردیل بو سرجايب
اکراه داشتند که از اندرز خوديین عبارت را دم گرفتند، گوينطور ايو هم»ديد، گوش کنيکن
یر درخت چراغانيدر زیک صندليیگاهش را ترک گفت و رفت و بااليل بو جايب. کنندیرويپ

یقهيجلیبر رویطالیخندانش افتاد؛ دکمه هایچهرهینور فانوس ها رو. ستاديشده ا
 .ب شلوارش فرو برده استيگرش را در جيدهد و دست دین را در هوا تکان ميشميابر

باک ها، گراپ ها، چاب ها،ین ها ، توک ها، برنديز ، بوفيعزینز هايبگ«: دوباره شروع کرد
ها، بروک هاوس ها،یردل ها ،  گودبايس گيباروز ها، هورن بلور ها، بولگرها ، بولگرها، بر

 ».پرودفوت ها

البته نام او پرودفوت بود و»!تيپرودف«:اد زديشادروان فریمسن از انتهایت هاياز هابیکي
زيمیو او آنها را رو. پشمالو بودنديیاستثنایش بزرگ و به طرزين اسم؛ پاهايایستهيار شايبس

 .گذاشته بود

آنهایز که بازگشت دوبارهيل عزيساک وینز هاين بگيپروفوت ها و همچن«:ل بو تکرار کرديب
امروز صد و: ن سالگرد تولد من استيازدهميکصد ويامروز. ميگویرا به بگ اند خوش آمد م

»!ازده ساله هستمي

یو شادمانه رو»!ن جشن هاير از ايشه ، بگيزنده باش و هم! هورا! هورا«:اد زدنديت ها فريهاب
: دنديپسندیبود که آن ها میاز همان جنس. ودل بو محشر بيبیسخنران. ز ها ضرب گرفتنديم

 .یهيکوتاه و بد

. کر کنندهیق هايتشو».گذردیدوارم همان قدر به شما خوش بگذرد که به من خوش ميام«
چنانکه. یقيگر آالت موسيلبک ها و فلوت ها و دیپور ها و کرنا ها، نيآواز ش) و نه( بلهیاد هايفر
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یصد ها ترقه. ز در آنجا حضور داشتنديت کم سن و سال نيهابیاديم تعداد زيش تر گفتيپ
ت هايشتر هابيبین ناک برايل حک شده بود؛ايشتر آنها عالمت ديبیبر رو. دين ترکيآهنگ

یدرون آنها آلت.هستندیمحشرینداشت ، اما همه متفق القول بودند که ترقه هایمفهوم جندان
توکیدر واقع در گوشه ا. نواختیگوناگون مینغمه هاه شده بود کهينقص تعبیکوچک اما ب
( ش را تمام کردهيل بو سخنرانيبيیکردند دایکم سن و سال که تصور میباک هایها و برند

ل دادند ويتشکیارکستریقبل  یزيبدون برنامه ر) الزم را صاف وساده گفته بودیز هايرا چيز
باکیلوت برندیارباب اوه رارد توک و خانم مل.کردندشروع به خواندن و نواختن آهنگ رقص

با ، امايبود زیز رفتند و شروع به رقص زنگوله کردند که رقصيمیدر دست رويیبا زنگوله ها
 .پرشور و حرارت

ستاده بود گرفت ،يایکياز جوانان که در آن نزدیکيرا از دستیشاخ. ل بو تمام نکرده بودياما ب
ابراز».کنمیاد معطلتان نميز«:اد زديفر. سر و صدا فروکش کرد. ديت در آن دمو سه بار با شد

در نحوهیزيچ».داشتمین جا منظوريشما در ایاز جمع کردن همه«. احساسات همه حاضران
دو تن از توک ها گوشیکيبا سکوت برقرار شد ويتقر. دين سخنان ، در جمع اثر بخشيگفتن ا
 .ز کردنديت

م چه قدرين که به شما بگوياول از همه ا! ن جا جمع کردميسه منظور شما را ایقت برايحقدر«
خوب ویت هاين هابيان چنيمیزندگیازده سال براين صدويایاد دوستتان دارم ، و همهيز

 .د جانانه حضارييتا».استیش ، چقدر مدت کوتاهيقابل ستا

داشتم ، و کمتر از نصف شما راید دوستشان ميکه بایشناسم ، آن نصفه ایمن نصف شما را نم«
نيا».دياست که شما استحقاقش را داریزيدوست دارم، و دوست داشتن من نصف آن چ

دنديکوشیمیاريبه صورت پراکنده کف زدند، اما بسیتعداد. رمنتظره و نسبتا دشوار بوديغ
 .ا نهيانجامد ،ید ميف و تمجين سخنان به تعريا اينند که آيابند و ببيدر

چون. روز تولدمان: ميد بگويبا«. ابراز احساسات دوباره».جشن گرفتن روز تولدمیدوم برا«
راثيامروز او بالغ شده و به م. پدرم فرودو هم هستیالبته امروز روز تولد وارث من و نوه عمو
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! فرودو«اد بلنديحفظ ظاهر ؛ و فریاز بزرگ ساالن برایکف زدن تعداد».ده استيخودش رس
ل اخم کردند و ماندهيساک وینز هايبگ. کوچکترهایاز سو»شنگگول خودمانی، فرودو!فرودو

 .تواند باشدیچه م»ده استيراث خودش رسيبه م«یبودند که معن

ديه ان تعداد از شما انتخاب شديا. شودیک صد و چهل و چهار ميجمع سن من و فرودو با هم«
عدم».ک قراص، اگر بخواهم اصطالحش را به کار ببرمي: ديباشيین عدد استثنايکه متناسب با ا
ساکینزهايهمانان و به خصوص بگياز میاريبس. ار مضحک بودين موضوع بسيا. ابراز احساسات

نظر،ل شدن عدد مورديتکمیکردند براین احساس ميقيل مورد اهانت قرار گرفته بودند و بهيو
ها ، هورنیبروک هاوس ، گودبادک قراص،ي«.، دعوت شده اندیدرون بسته بندیمثل کاال

، از انجا که دریل بو داشتند و برخيار دوربا بينان نسبت بسياز ایاريبس. بلوئر ها و پردفوت ها
ليساک ویزن هايبگ. تون نگذاشته بودنديکردند هرگز پا به هابیمیر زندگينقاط دوردست شا

امد و ازیل بو بدشان مياز ب. ا در انجا حظور داشتندياتو و زنش لوبل. افتاده بودنديهم از قلم ن
نوشته بودند که بهیفرودو متنفر بودند، اما کاتر دعوت چنان باشکوه بود و ان را با مرکب طالئ

و سالها در تدارکل بيشان بيبه عالوه پسرعمو. امدیر ممکن مين دعوت غينظرشان رد کردن ا
 .به سزا داشتیز او شهرتيغدا متخصص شده بود و م

زبانيبعد از شام میرا داشتند، اما سخنرانیعالیهمان، انتضار جشنيکصدو چهل و چهارتن ميهمه
ل بو اماده بود به دامن ان چه کهيب. افتيیبه دلشان راه مینگرانیاز برنامه بود، اندکیکه جزئ
نامعقول سفر اسراریوان به ماجراخايدو لیکيدنيد، در غلتد و گاه پس از نوشينامیشعر م
ند و دريار خوش ايبسیافتيض: همانان براورده شده بوديانتظارات م. کردیمیزش اشاراتيام
یدر طید مواد خوراکيخر. یباشکوه، پر از نعمت، متونع و طوالن: جذاب بودیک سرگرميقتيحق

یل بو موجودياما ار انجا که تدارک ب. افتيبا به صفر کاهشيه تقرياسر ناحهفته بعد در سر
نيل برده بود، ايتحلیليشراب و انبارها را در شعاع چند مایاز فروشگاه ها، سردابه هایاريبس

. ت نداشتياد اهميموضوع ز

یخون اکنون خلق ويار مدعویاريهر چند بس. بودینوبت سخران) ش و کميب(پس از جشن
یهایدنينوش. دندينامیم»پر کردن گوشه و کنارها«که ان رایمرحله لذت بخش: با داشتنديشک
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دند و ترس را فراموشيچشیدلخواهشان را میهایکردند و خوردنيدلخواهشان را مزه مزه م
. ابراز احساسات کنندیرا بشوند وسرهر مکث برایزياماده بودند هر چ. کرده بودند

د،يگوش کن«اد زدنديهمه فر».ز منيمردم عز«:خود بلندش شد و شروع کردیرجايل بويب
اکراه داشتند که از اندرزيین عبارت را گرفتند، گوين طور دم ايو هم»ديد، گوش کنيگوش کن
یر چراغ نورانيدر زیک صندليیگاهش را ترک گفت و رفت بااليل بو جايب.کنندیرويخود پ
 .ستاديشده ا

شدهین گلدوزيشميقه ابريجلیبر رويیطالیچهر خندانش افتاد؛ دگمهه هایوس ها رونور فان
گرش رايدهد و دست دیک دستش را در هوا تکان مينند کهيتوانستند ببيهمه م. دياش درخش
. ب شلوار فرو برده استيدر ج

باک ها، گراب ها،چاب ها،ین ها، توک ها، برنديز، بوفيعزینزهايبگ«: دوباره شروع کرد
 ».ها، بروک هاوس ها و پرودفوت هایردل ها،گودباديس گيباروزها، هورن بلورها، بولگرها،بر

اريالبته نام او پرودفوت بود و بس»تيپرودف«: اد زديشادروان فریمسن ازانتهایتهاياز هابیکي
ز گذاشتهيمید و اون انها را روپشمالو بودنيیش بزرگ و به طور استثناين اسم؛ پاهايسته ايشا
 .بود

زکه بازگشت دوباره انها را بهيل عزيساک وینزهايپروفوت ها و بگ«: ل بو تکرار کرديب
امروز صدو: ن سالگرد تولد من استيازدهميکصدويامروز. ميگویبک اند خوش امد  م

 ».ازده ساله هستمي

زيمیو شادمانه رو»!ن جشن هاير از ايشه، بگيزنده باش وهم! هورا! هورا«اد زدنديت ها فريهاب
 .ضرب گرفتند

 .یهيکوتاه وبد: دنديپسندیبود که انان میاز همان جنس. ل بو محشر بوديبیسخنران
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 ».گذردیدوارم همان قدر به شما خوش بگذرد به من هم خوش مياوم«

گر االتيبک ها و فلوت ها و دلیپور و کرناها، نياواز ش).ونه(بلهیادهايفر. کرکنندهیق هايتشو
صدها ترقه. ت کم سن و سال در انجا حضور داشتنديهابیم تعداديشتر گفتيچنانچه ب. یقيموس
ت ها مفهوميشترهابيبین نام برايا: ل حک شده بوديشت رانها عالمت ديبیبر رو. دين ترکياهن
 .هستندیمحشرینداشت، اما همه متفق القول بودند که ترقه هایچندان

درواقع، در. نواختیگوناگون میه شده بود که نقمه هاينقص تعبیکوچک اما بیدرون انها الت
شيل بو سخنرانيبیکردند دائیکم سن و سال که تصور میباک هایتوک ها و برندیگوشه ا

ترارکسیليقیزيبدون برنامه ر) الزم را صاف و ساده گفته بودیزهايرا چيز:(رو تمام کرده
یارباب اوه راردتوک و خانم مل. ل دادند و شروع به خواندن و نواختن لهنگ رقص کردنديتشک

یز رفتند و شروع به رقص زنگوله کردند که رقصيمیدردست رویباک با زنگوله هائیلوت برند
 .با، اما پرشور و حرارتيبود ز

ستاده بود گرفت،يایکياز جوانان که در ان نزدیکيرا از دستیشتخ. ل بو تمتم نکرده بودياما ب
».کنمیاد معطلتان نميز«: اد زديفر. سرو صدا فروکش کرد. ديو سه باربا شدت تمام در ان دم
در نحوهیزيچ».داشتمین جا منظورياز جمع کردن همه شما در ا«. ابراز احساسات همه حاظران

زيدو تن از توک ها گوش تیکيبرقرا شد ویسکوتبايتقر. دين سخنان، در جمع اثر بخشيگفتن ا
.کردند

م چقد دوستتانينکه بشما بگوياول از همه ا! نجا جمع کردميسه منظور شما را ایقت برايدر حق«
ش، چقديخوب و قابل ستایت هاين هابيان چنيمیزندگیازده سال براين صدويدارم، و همه ا
. رد جانانه حضاييتا».استیمدت کوتاه

داشتم، و کمتر از نصف شما راید دوستشان ميکه بایشناسم ، ان نصفه ایمن نصف شما را نم«
ره منتظرهين غيا».دياست که استحقاقش را داریزيدوست دارم، و دوست داشتن من نصف ان چ

 .و نسبتا دشوار بود
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ن سخنانيا اينند که ايببابند ويدند تا دريکوشیمیاريبه صورت پراکنده کف زدند،اما بسیتعداد
 .ا نهيانجامد،ید ميف و تمجيبه نعر

چون. روز تولدمان: ميد بگويبا«. ابراز احساسات دوباره».جشن گرفتن روز تولدمیدوم، برا«
امروز او بالق شده است و به. پدرم فرودو هم هستیالبته امروز روز تولد وارث من و نوه عمو

! اد فرودويفر«:حفظ ظاهریاز بزرگ ساالن برایدن تعدادکف ز».ده استيراث خود رسيم
ل اخم کردند و ماندهيساک وینزهايبگ. کوچکترهایاز سو».شنگول خودمانیفرودو! فرودو

. تواند باشديچه م»ده استيراث خود رسيبه م«یبودند که معن

د کهيانتخاب شده ان تعداد از شمايا. شودیکصدو چهل و جهار ميجمع سن من و فرودو با هم«
عدم».ک قُراص اگر بخواه اصطالحش را به کار ببرمي: ديباشین عدد استثنائيمتناسب با ا
ليساک وینز هاياز مهمانان و بخصوص بگیاريبس. ار مضحک بودين موضوع بسيا. احساسات

د نظر، مثلل شدن عدد موريتکمیکردند براین احساس ميقيمورد اهانت قرار گرفته بودند و به
 ».یادبانه ایچه اصطالح ب! ک قراص، واقعا کهي«. ، دعوت شده اندیدرون بسته بندیکاال

اشاره بکنم، امروز سالگردیخيک واقعا تاريخواهم بهید مين امروز، اگر اجازه بدهيهمچن«
ران موضوعيهر چند ان موقع ا: اچه النگ استيبازگشت من سوار بر بشکه به ازگالروت در در

ک سالم بود و روز تولد چندانيهنوز پنجاه و. فراموش کرده بودم که ان روز، روز تولد من است
یبدیادم هست که سرمايخوب بود، امایليافت خين حال ضيبا ا. امدیبه نظرم نمیز مهميچ

یليخکنم،يحاال ان را درست تکرار م».از شبا بشکرمیليه«:ميتوانستم بگویخورده بودم و فقط م
همه نگران بودند که اکنون. سکوت سرسختانه».ديکوچک من امدیهمانياز شما متشکرم که به م

گذاشتیگرفت و نمیچرا خفقان نم. شدندیکم کم داشتند خسته م: در راه باشدیا شعريترانه
 .درنگ کردیلحظه ا. ل بو نه اواز خواند و نه شعريش بنوشند؟ اما بيگران به سالمتيد

گفت کهین عبارت را چنان بلند و ناگهانيو ا».به شما بدمیخواستم خبریوم و در اخر مس«
ن خبر را به شمايد ايبا کمال تا سف با«.داشت جلب شدیکه هنوز هوش و حواسیتوجه هر کس
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استیکمیلين شما زمان خيگذراندن  در بیازده سال برايکصد وينکه گفتميبا وجود ا –بدهم
 »!بدرود. رومیمن دارم م. ز تمام شديهمه چ –

چشمیوقت. همانان چشم بر هم نهادنديد و همه ميکور کننده درخشیبرق. د شدين امد و ناپدييپا
ت، بهت زده خاموش ويکصدو چهل و چهار تن هابي. د شده بودنديل بو از انظار ناپديباز کردند ب
 .خود نشستندیساکت سرجا

مرگبار حاکم شد، تایسکوت. ن گذاشتيز برداشت و به زميمیش را از روياهابابا اودوپردفوت پ
باک ها، گرابین ها، توک ها، برندينزها، بوفيق، تمام بگينکه ناگهان پس از چند نفس عميا

ها، بروک هاوس ها ویردل ها،گودباديس گيها،چاب ها، باروزها، هورن بلورها، بولگرها،بر
 .شروع بع حرف زدن کردندپرودفوت ها همه با هم

یبرایشتريبوده و خوراک و نوشابه ها بینديناخوشای، شوخیهمه متفق القول بودند که شوخ
. همانان الزم استيمیو ازردگیام ضربه روحيالت

یبه استثنا«توک هایحت. ن احتمال نظرها بوديع تري، احتماال شا»ن را گفته اميبارها ا. وانه استيد«
یهيشتر انان بديبیدر حال حاظر برا. ل بو نا معقول بوده استيکردند رفتار بیفکر م»چند نفر

 .ستيش نيبیزيمضحک چیشوخین ماجرا جز نوعيبود که همه ا

لينه سن و سال و نه شام مفصل عقل او ار زا. نان نداشتيباک چندان اطمیبرندیاما بابا رور
غاط نکنم! زميه بودار است عزين قضيا«:رالدا گفتير خوانده اش ازمن رو به دختينکرده بود، از ا

خورد و خوراک ها! به جهنمیول. وانهير مرد احمق ديپ. وانه گذاشت و رفتينز دين بگيدوبارع ا
بلند فرودو را صدا زد و دستور داد که دوباره شراب رایبا صدا».رو که با خودش نبرده

 .دوربگردانند

ل بويبیخالیدراز کنار صندلیزمان. نگفتیزيان جمع بود که چيشخص حاظر در مفرودو تنها
یش موضوع را ميالبته هر چند که از پ. ده گرفتينشست و همه اظهار نظرها و سوال ها رو ناد

خته بايخودش را گرفته بود که به تعجب امیبه زحمت جلو. لذت برده بودیدانست، از شوخ
ر را از تهيت پيبرد که هابیناگهان پ. ن بوديقا غمگين حال عمياما در ع. نخنددهمانانيت ميعصبان
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دن را ادامه دادند و در باره اخالقياز مهمانان خوردن و اشامیاريبس. دل دوست داشته است
یهمانين ميل خشمگيساک وینزهايل بو در گذشته و حال صحبت کردند؛ اما بگيب بيب و غريعج

دستور داد تا شراب. داشته باشدیخواست کار به کار مهمانیگر نميفرودو د. ندرا ترک گفته بود
کرد و از شادروانیل بو خاليوانش را به سالمتس بيسپس برخاست و ته ل: دور بگردانندیشتريب
 .ديرون سريب

یبش با انگشت لمس ميرا در جيیکرد حلقه طالیمینز در همان حال که سخنرانيل بو بگياما ب
ن امد حلقه را انگشتييپایوقت..که سالها ان را پنهان نگاه داشته بوديیهمان حلقه جادو: کرد

 .افتاديتون به ان نيدر هابیتيچ هابيکرد و از ان پس چشم ه

یستاد و به جاروجنجال درون شادروان و صدايبا تبسم ایچاالک به نقب اش برگشت و لحظه ا
ش رايهمانيمیسپس داخل شد و لباس ها. دان گوش سپرديمیگر قسمت هاياز دیشادمان

د و کناريچيشده اش را داخل کاغذ زرورق پیشم گلدوزيقه ابريدراورد و انها را تا کرد و جل
رایده اين پوسيد و کمر بند چرميرا پوشیکهنه نا اراسته ایسپس به سرعت لباسها. گذاشت

قفليیاز کشو. خته بودياه کهنه اش از ان اويرم سرا با غالف چیر کوتاهيشمش. دور کمرش بست
یبسته بندیامنیچنان ان را در جا. رون اورديرا بیداد، شنل و باشلقین مينفتالیشده که بو

ان لباس هاینه و رنگ و رو رفتگيار گرانبها بودند، اما وصله و پيبسيیزهايچيیکرده بود که گو
احتماال رنگ شان در اصل سبزه: شد حدس زدیانها را به زحمت میاد بود که رنگ اصليان قدر ز

ک گاويسپس به اتاق مطالعه رفت و سپس از درون. ش گشاد بودنديبرایتا اندازه ا. ره بوديت
یک کتاب خطيده شده بود، ويچيکهنه پیرا که در پارچه هایصندوق بزرگ و محکم، بسته ا

ینيکتاب و بسته را داخل خورج. رون اورديپر حجم را بک پاکت چاق وينيو همچنیجلد چرم
ويیحلقه طال. ديرسیش پر به نظر ميچپاند که از قبل انجا قرار داشت و از قبل کم و بینيسنگ
 .ش نوشتيسپس مهر و مومش کرد و نام فرودو رو بر رو. ر ان را داخل پاکت سرانديزنج

wizardingworld.ir



 Lord Of The Rings- The Fellowship of The Ring         اران حلقهي-جلد اول-ارباب حلقه ها

٤٠

Writing J.R.R.Tolkien And Translate Reza Alizodehزادهين و ترجمه رضا عليآر آر تالکیجیسندگيا نوب

. بش فرو برديقرار داد اما ناگهان ان را برداشت و داخل جیواريدیرف بخاریابتدا ان را رو
. ن لحضه در باز و گندالف وارد شديت در هميدر

 ».شودیت ميدايدانستم  که پینم! سالم«: ل بو گفتيب

خواستم تویم«.نشستیک صندليیو رو».ت کردميدايپیخوشجالم که مرئ«: ساحر پاسخ داد
یو خوشیز به خوبيکه همه چیده ايبه گمانم فهم. ميهم صحبت کنباینم تا چند کلمه ايرا بب

 »تمام شد، طبق نقشه؟

که خوردم،يمن که: رانه بوديغافلگیليان برق نور خین طور است، وليبله هم«:ل بو گفتيب
 »؟یفکر کنم به ابتکار خودت اضافه اش کرده بود. هيم از بقيبگذر

، من هم بهیکرده این همه سال مخفيبود که تا به حال حلقه را ایکار عاقالنه ا. ن طور استيهم«
ید شدن ناگهانيدست و پا بکنم، تا ناپدیگريل ديتو دلیمهمان هاید که الزم است براينظرم رس
 ».ح بدهديتو را توض

یدانيشه تو بهتر ميکنم مثل همیاما فکر م«ديخند»ر مزاحم،يفضول پ. یع بکنيمرا ضایو شوخ«
 ».د چه کار کرديه باک

ه هنوز خاطر جمعين قضياما من در مورد ا. ز با خبر باشميبه شرط انکه از همه چ -دانمیبله م«
ت رايش هايشتر قوم و خي، بیت را کرديشوخ. ميده ايحساسش رسیدر حال حاظر به جا. ستمين

د هم نود و نهيا شاير که نه روزيدست تمام شای، و بهانه دادیده خاطرشان کردي، رنجیترساند
»؟ین هم جلوتر بروياز ایخواهیم. کنندیروز تمام در مرودش وراج

،یطوالنیليالت خياج دارم، تعطيالت احتيکنم به تعطیاحساس م. خواهم جلوتر برومیبله، م«
راستش را .کنم برگردمیفکر نم: یميالت دايک تعطيد هميا. همانطور که قبال به تو گفته بودم

 .ب همه کارها را داده امي، قصدش را ندارم،ترتیبخواه

. کنمیدهد، اما کم کم ته دلم احساسش میافه ام نشان نميخت و قير شده ام گندالف، ريپ«
 .ش را نشان داديناخوشنود»!راستش خوب مانده ام
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یفهمیدانم مینمده باشندم،يک جور کشين قدر نازک شده ام، انگار کهيکنم ایچرا احساس م«
. لنگدیکار میک جاي. ده باشنديبزرگ کشیلينان خیکه ان را رویست؟ مثل کره ايمنظورم چ

 ».نيمثل ایزيا چيم را عوض کنميد اب و هوايبا

راديکار ایک جاينکهينه، مثل ا«:شناک گفتياند. ک و با تعجب نگاهش کرديگندالف از نزد
 ».ن نقشه استيهم رفته به اعتقاد من نقشه ات بهتریرویول. دارد

نم، کوه ها رو گندالف،يخواهم کوه ها را ببیمم را گرفته ام، دوباره ميخوب به هر حال من تصم«
قوم ویدر صلح صفا و ارامش، دوراز فضول. دا کنم که بتوانم انجا استراحت کنميرا پيیبعد جا
دا بکنميرا پیک جائيديبا.زان زنگ در هستنديم اويداکهیکوفتیش ها، و صف مهمان هايخو

و او از ان به بعد تا اخر: اخرش کرده امیبرایفکر قشنگ. که بتوانم کتابم را در انجا تمام بکنم
 ».کردیزندگ  یزندگیعمر به خوب و خوش

یکس ان را نمچيشود هینکه کتاب تمام مياما با ا. نطور باشديدوارم که هميام«: ديگندالف خند
 ».خواند

ک کمش را خوانده، تا انجا که ان را نوشتهيفرودو قبال. خوانندیخوانند، سال ها بعد میچرا م«
 »چشمت که به فرودو هست، مگر نه؟. ام

 ».ديايمواظبش هستم، تا انجا که از دستم بر بیبله چها رچشم«

. یدرست قبل از مهمان. شنهاد کرديش پک بار خوديراستش. امدیخواستم، با من میالبته اگر م«
نم، و کوهيرا ببین وحشيرم، سرزمينکه بميخواهم قبل از ایم. رودین کار نمياما هنوز دلش به ا

نجايد ايبا. کوچکیشه ها، مزرعه ها، رودخانه هاير است، عاشق بياما فرودو هنوزعاشق شا: ها را
. نجا بماند، البته به جز چند خرت و پرتيگذارم ایاو میز را برايهمه چ. راحت و اسوده باشد

گر خودش اربابيحاال د. ستد، خوش بخت باشديخودش بایپایعادت کرد رویدوارم وقتياوم
 ».خودش است

 »ادت است؟ي،یحلقه؟ خود قبول کردیز؟ حتيهمه چ«: گندالف گفت
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 ».کنمیخوب، ام، بله، فکر م«: ل بو با لکنت گفتيب

 »حاال کجاست؟«

! خوب نه. یرف بخاریک پاکت، رويجهت اطالع شما داخل«: گفتیحوصلگیل بو با بيب
اخر چرا نه؟یست؟ وليب نيحاال عج«: ارام با خودش گفت. کردیمکث»!ب منينجاست توس جيا

 »چرا همانجا که هست نماند؟

: ارام گفت. ديدر چشمش درخشیل بو دوخت و بارقه ايبینش را رويگندالف دوباره نگاه سنگ
 »؟ین کار را بکنيایم نداريتصم. یشه ترکش کنيهمید برايکنم بایمل بو، فکريب«

. ش بکنميد از خودم جدايایکنم، راستش دلم نميحاال که فکرش را م. و هم نه –خوب چرا بله«
و »؟ین کارم بکنيوادار به ایخواهیچرا م«: ديپرس».نميبین کار نميایبرایليقتش دليحق
 .تند و زننده شده بودیش از فرط سوءظن و ناراحتيصدا. گرفتیبيش لحن عجيصدا

رم امد،يسفر گیگر که تويدیزهايچوقت سر چيهیول: یکنين حلقه کالفه ام ميشه سر ايهم«
 ».یچم نشده ايپاپ

یهاحلقه. مهم بود. قت را بشنوميخواستم حقيم. کردمید کالفه ات ميباینه، ول«: گندالف گفت
توجه ام رایم از نظر حرفه ايراستش را بگو. بينادراند و عجیلياند، خيیخوب جادو –يیجادو

ن طرف و ان طرف پرسهيو دوباره در ایبرویاگر بخواه. ن طور استيهنوز هم هم: جلب کرد
ن مدت دست تو بوده، به اندازهيکنم که ایدر ضمن فکر م. ، دوست دارم بدانم که کجاستیبزن
 ».نکه واقعا من اشتباه بکنميمگر ا. ل بويبیگر الزمش نداريتو د. شدهیطوالنیکاف

صورت مهربانش رنگش از خشونت. دا شدياز خشم در چشمش هویل بو سرخ شد و برقيب
ی؟ و در ضمن به تو چه مربوط است که من میکنیکه اشتباه نمیدانياز کجا م«:اد زديفر. گرفت

 ».مال من شده است. ش کردميدايخودم پ. خواهم با حلقه ام چه کار کنم؟ مال خودم است
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 ».یبشویندارد که عصبانیليدلیبله، بله، ول«: گندالف گفت

زيعز –مال خودم است، گفتم که مال خود خودم. ر توستيهستم، تقصیاگر عصبان«: ل بو گفتيب
 ».ز خودم استيخودم، بله عز

داد که مبهوتیدر اعماق چشمانش نشان میماند و فقط درخششیو مودب باقیجدچهره ساحر
شين طور صدايچ وقت ايزد و تو هیش مين طور صدايقبال او ا«: و مضطرب شده است گفت

 ».ینکرده بود

یش مين طور صدايایم که گولوم زمانيريد بکنم؟ گيچرا نبا. کنمیش مين طور صدايحاال ایول«
 ».دارمیم که نگهش ميد بگويمال من است و با. ستيگر حلقه مال اونيحاال د. کرده

کهیل بو؛ هر کلمه ايبین کار را بکنياگر ایاحمق«: ن گفتيخشمگ. گندالف به پا خواست
ان وقت! بگذار برود. دهيسفت و سخت به تو چسبیليخ. شودیروشن تر ميیگویشترميب

 ».یازاد باش ویبرویتوانيخودت هم م

یلم بکشد ميرم که چه کار کنم و هر وقت که ميگیم ميخودم تصم«: گفتیل بو با سرسختيب
 ».روم

بهیزيتو چ. ميدر تمام طول عمرت با هم دوست بوده ا! زيت عزين هابين، ببيبب«: گندالف گفت
 »!از ان دست بکش: طبق قولت عمل کن! ، دست برداریونيمن مد

. شودیب تو نمياما نص! ، رک بگویخواهيخودت میاگر حلقه من را برا«: و گفتاد زديل بو فريب
رش کوچکشيغالف شمشیدستش به سو».ن به تو گفتميبب. کنمیزم را فضل و بخشش نميعز
 .رفت

اگر دوباره. بشومیعصبانیحاال نوبت من است که به زود«: گفت. زدیچشمان گندالف برق
بهیگام».ینيبيحجاب میرا بیان وقت گندالف خاکستر. شومیمیعصبانیحرفت را تکرار کن

ه اش اتاق کوچک را پريسا: نمودیزتر ميد اميت برداشت و هر لحضه بلندتر و تهديهابیسو
 .کرد
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مدت. بش را چنگ زده بوديد، و با دست جيکشیوار عقب نشست، سخت نفس ميل بو تا مرز ديب
ن، دوحته باييچشمان گندالف رو به پا. جان بودياتاق اکنده از هیاستادند و فضيرو در رو ایزمان
 .دن کرديج دستان او سست شد وشروع به لرزيبه تدر. ت ثابت مانديهاب

نيدانم اینم. بودمتده  ين طور نديچوقت ايتا به حال ه. دانم چه ات شده گندالفینم«: گفت
ش کردم و اگر نگهيدايست؟ خودم پيمن نست؟ حلقه مال من است، ماليهمه داد و قال برسر چ

 ».ديخواهد بگویستم ، هرچه ميمن دزد ن.داشتم گولوم مرا کشته بودیاش نم

خواهم کمکتیخواهم لختت کنم ، مینم. ستميمن هم ن. یمن نگفتم تو دزد«:گندالف پاسخ داد
انگار دوباره.ه گذشتيش را برگرداند و سايرو».یشه به من اعتماد کنيدوست دارم مثل هم. کنم
 .ل شدين تبديده و غمگيو خمیمویخاکستریرمرديبه پ. ل رفتيتحل

از طرف. داشتمیبيعجیلياحساس خ. متاسفم«:گفت. چشمانش گذاشتیل بو دستش را رويب
ذهنمیرویلين اواخر خيا. گر عذابم ندهدين حلقه ديش است که ايه آسايک جور مايگريد
شهيو هم. کندیک چشم به من نگاه ميکه مثل. کنمیوقت ها احساس میبعض.کندیمینيسنگ
شيبرایا دائم نگرانم که اتفاقي؛یفهمید بشوم، ميو ناپد. خواهد آن را به انگشتم بکنمیدلم م
محفوظ بگذارم و قفلش کنم ،یک جايکردمیسع.آورم که مطمئن بشومیرونش ميافتد، و بين
توانمین که نميو مثل ا.دانم چرایکنم و نمینباشد، احساس آرامش نمبميجیدم تا تويدیول

 ».عزمم را جزم بکنم

ن جايبرو و بگذار هم. عزم من کامال جزم است. م من اعتماد کنيپس به تصم«:گندالف گفت
 ».آن را بده به فرودو ، و من مواظب فرودو هستم. تش چشم بپوشياز مالک. بماند

اريبس«  :جد و جهد گفتیبا نوع. ديکشیبعد آهیلحظه ا. ستادينگران و مردد ایل بو دميب
«.با تاسف لبخند زدیش را باال انداخت و تا اندازه ايسپس شانه ها».کنمین کار را ميخوب ا
ه تولد، تايهدیبذل و بخشش کل: ن بوديهمیبرایه مهمانين قضيهم رفته راستش تمام ایرو
فيحیچ آسان تر نشده است، وليآخرش هم ، کار ه.خشش حلقه هم آسان تر بشودد بذل و بيشا

 ».کندیرا هم خراب میمزه شوح. ع کنميده ام ضايرا که دین همه تدارکاتياست ا
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 ».بردین ميدم ، از بيدیه مين قضيرا که در ایتنها حسنیقتش را بخواهيحق«:گندالف گفت

ديحاال با«.ديق کشيعمینفس».زها مال فرودو باشديچیهيبا بقار خوب، بگذاريبس«:ل بو گفتيب
. ام  را کرده امیخداحافظ.رم کنديهم غافلگیگريافتم، وگرنه ممکن است کس ديواقعا راه ب

 .نش را برداشت و به طرف در راه افتاديخورج».تحملش را ندارم که دوباره از نوع شروع بکنم

 ».ات استبيجیهنوز حلقه تو«:ساحر گفت

و از طرفیريبهتر است بگ. گريت نامه ام و مدارک دين طور هم وصيهم! یوا«:ل بو فراد زديب
 ».ن طور مطمئن تر استيا. به اویمن بده

ش آنجا نسبتا مطمئن است، تا فرودويجا. رفیبگذارش رو. نه حلقه را نده به من«:گندالف گفت
 ».مانمید ، خودم منتظر او ميايب

خواست آن را کنار ساعت بگذارد ، دستشیکه میرون آورد ، اما درست موقعيو پاکت را بل بيب
قبل از آن که بتواند برش دارد ساحر خم شد و آن را قاپ. کف اتاق افتادیمنقبض شد و بسته رو

ت را منقبضيهابیاز خشم دوباره به سرعت عضالت چهرهیرگه ا. ش گذاشتيزد و و سر جا
 .ن و خنده داديخود را به احساس تسکین حالت جايناگهان ا. کرد

 »!ن و بس ، من رفتميهم«:گفت

ه برداشت ؛يپایل بو چوب دست محبوب خود را از رويب.رون آمدند و داخل تاالر شدنديار اتاق ب
 .رون آمدنديمختلف که در آنجا گرم کار بودند ، بیسه دورف از اتاق ها.زدیآن گاه سوت

 »د؟يد و برچسب زديکردیز را بسته بنديز آماده است؟ همه چيهمه چ«:ديپرسل بويب

 ».زيهمه چ«:پاسخ دادند

بود و ستارهيیبايشب ز. رون آمديخانه بیاز در جلو»!ميد که شروع کنيفتيخوب ، پس راه ب«
فيچه قدر ک «:گفت. دييباال را نگاه کرد و هوا را  بو. ک را خال خال کرده بودنديها آسنات تار

است که واقعا سالیزين همان چيا. ف دارد دوباره با دورف ها عازم جاده شدنديچه قدر ک! دارد
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ميد و تعظيش انداخت و به طرف در چرخيميبه خانه قدیو نگاه»!بدرود! ش بودميها در آرزو
»!بدرود گندالف«. کرد

سن و سالت باالست و احتماال به اندازهیبه اندازه کاف! ل بو مواظب خودت باشيعجالتا بدرود ب«
 ».یعاقل  هستیکاف

یليخیشه، راستش را بخواهيمن خوشبختم، مثل هم!نگران من نباش. ستيمهم ن! مواظب باشم«
يیآهسته ، گویو با صدا».کار دستم دادیعاقبت دوست«:وافزود».دهيگر وقتش رسياد، اما ديز
 :ه خواندن کردآرام شروع بیکيخودش در تاریبرا

وسته تا آن سويرود راه پیم

کوشد رهش آغازیاز در

رود او تا کجا تا کویم

من روان با او کنم آواز

روم من همره و همپویم

یدار کالن راهيتا به د

ن ، مقصد اما کويره ا

؟یم جز نه و اهيچه بگو

یاهويها و هيیروشناد ازيبگویگريز ديآنکه چیساکت شد سپس بیکرد و لحظه ایمکث
رفتند، باغ را دور زد و بایاو میدان و چادرها روگرداند و با سه تن همراهان دورفش که از پيم

ن کوتاه بود،يکه پرچيیاز جایريسرازیدر انتها. کوره راه نهادیطوالنیريشتاب پا در سراز
 .ديدرون شب خزر باد در علف، بهيصفیان علفزار زد، و همچون صدايد و به ميپر
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»!مانیدار بعديد ديبه  ام –زميعزیل بويبدرود ب«.ره شديخیکياو به تاریاز پیگندالف زمان
 .آرام گفت و به داخل خانه بازگشت

 »ل بو رفت؟يب«:ديپرس. افتيشهيو غرق در اندیکيپس از او وارد شد و او را در تاریفرودو کم

 ».بله رفت«:گندالف پاسخ داد

اما ته دلم. نباشدیه جديدوار بودم که قضين امشب اميتا همیعني -خواستیدلم م«:دو گفتفرو
خواستیدلم م.کردیمیشوخیجدیز هايشه سر چيهم. خواهد برودیدانستم واقعا میم

 ».نمشين که برود ببيزودتر برگردم و قبل از ا

اديز. م بشوديواش جيیليخواست آخر سر خیدلش میراستیکنم راستیفکر م«:گندالف گفت
 »!آنجا ست. ت گذاشتهيک پاکت براي. حاال اوضاعش رو به راه است. ناراحت نباش

 .ره شد، اما بازش نکرديبرداشت و به آن خیرفت بخاریفرودو پاکت را از رو

گر اربابي دحاال. یکنیداميگر را داخل آن پيت نامه اش و اسناد ديکنم وصیفکر م«:ساحر گفت
 ».پاکت باشدید تويک حلقه طال هم بايدر ضمن به گمانم. يیبگ اند تو

هنوز ممکن بود به دردش. من؟آخر چرایآن را گذاشت برا! حلقه«:فرودو با تعجب گفت
 ».بخورد

یتو بودم از آن استفاده نمیاگر جا. د هم نهيشا.خوردید به دردش ميشا«:گندالف گفت
 ».روم بخوابمیحاال م! امنیک جاي، درینگهش داریاما بهتر است مخف.کردم

شاقیفه ايهمانان وظياز میکرد که خداحافظیدر مقام ارباب بگ اند، فرودو احساس م
که فرودویزيدان پخش شده بود، اما تنها چيب از هم اکنون در سرتاسر ميع عجيعه وقايشا.است
یهایکينزد .ز روشن خواهد شديد، فردا صبح همه چيمطمئن باشد کهن بويد ايتوانست بگویم

تا خرخره خورده ، امایت هاياز هابیکيیکي. دنديمهم از راه رسیآدم هایشب درشکه ها
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را که سهوا جا ماندهیآمدند و کسانیقبلیپر شدند و به راه افتادندو باغبان ها با هماهنگیناراض
 .بردندیدستیبودند با گار

. دار شدندو صبح گذشتير از خواب بيت ها نسبتا ديهاب. د باال آمديخورش. شب آهسته گذشت
ها ویها و قاشق ها و چاقو ها و بطریز ها و صندليآمدند و چادر ها و م) طبق دستور( یافراد

دستمالف ها و دستکش ها ويبشقاب ها و فانوس ها و گلدان ها و آشغال ها و کاغذ تذقه ها و ک
سپس افراد. را جمع کردند) ار نادريبسیموارد( هایفراموش شده، و پس مانده خوراکیها
همانانينن ها و بولگر ها و توک ها و مينز ها و بوفيبگ) :بدون دستور( دندياز راه رسیگريد
نير تريسیکه حتیمه روز ئقتيدر ن. ا اقامت داشتنديکردندیمیزندگیکيگر که در آن نزديد
بزرگ بدون دعوت ، اما نهیتيرون آمده و دوباره در آن حول و حوش بودند،جمعيز بيت ها نيهاب

 .دور از انتظار در بگ اند گرد آمد

فرودو به تمام. آمدیخسته و نگران به نظر میپلکان لبخند بر لب منتظر بود ، اما کمیفرودو رو
پرسیپاسخ او به همه. گفتن نداشتیشب برايدش ازيبیزيهمانان خوش آمد گفت ، اما چيم

ازیبعض».شه رفتهيهمیدانم براینز رفته ؛ تا آن جا که ميل بو بگيبیآقا«: ن بوديو جو ها ا
.گذاشته بود ، دعوت کرد که داخل شوند»اميپ«شانيل بو برايمالقات کنندگان را که ب

کوچک از اسباب و اثاث خانه بریه ها و اقالماز جعبه ها و بستیدر درون تاالر مجموعه بزرگ
ارير بسياز نوع زيیبرچسب ها. متصل بودیک از اقالم برچسبيبه هر. هم کپه شده بودیرو

 :بودند

یآدالرد چتر ها. متصل بودیکه به چترل بو،يخود خودش، از طرف بیآدالرد توک، برایبرا
، با عشق ازیاد مکاتبات طوالنينز بهيدورا بگیبرا. را بدون برچسب با خود برده بودیاريبس

شاوندين خويدورا خواهر دورگو و مسن تر.که به سبد بزرگ کاغذ باطله متصل بودل بويطرف ب
یبرایخوبیم قرن پند و اندرز هايش از نيل بو و فرودو بود؛ نود و نه سالش و در مدت بيزنده ب

 .او نوشته بود
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يیطالی، که به قلم و مرکبدانب. ن که سودمند واقع شود، از طرف بيد اياملو باروز ، بايمیبرا
 .دادیچ وقت به نامه ها جواب نميلو هيم.متصل بود

کا، جوانيآنجب. نه گرد محدب وصل بوديک آيکه بهل بو،يکا، از طرف عمو بياستفاده آنجلیبرا
 .پنداشتیمختينز ها بود و آشکارا چهره اش را خوش رين دختر بگيتر

کتاب متصل) یخال( ک قفسهيکه بهسنده،يک نويدل ، از طرفيس گريمجموعه هوگو بریبرا
چوقت آنهاينکه هيرند، و  بدتر ايگیکتاب قرض میبود که به شکل حرفه ايیها«هوگو از آ. بود

 .گرداندیرا برنم

نانيل بو اطميب. وصل بودیانقرهیک جا قاشقيکه بهشکش،يل به عنوان پيا ساک ويلوبلیبرا
ا کامال خوبيلوبل. او را صاحب شده استیاز قاشق هایاري، بسیسفر قبلیا در طيداشت که لوبل

ادداشت را کند ، اما چند قاشقيد، بالفاصلهيروقت آنروز رسيدیوقت. دانستین موضوع را ميا
 .هم برداشت

یل بو در طول زندگياقامتگاه ب. جمع شده بودیه هاياز هدیکوچکین ها فقط مجموعهيا
ار مستعد انباشته شدنيت ها بسيهابینقب ها. انباشته شده بودیاديش از خرت و پرت زيطوالن
یالبته همه. ن موضوع دانستيتوان سبب عمده ایه روز تولد را مين همه هديرسم دادن ا: بود
با کاربرد نامعلوم وجودیميدو ماتوم قدیکيد؛د نبودنيجديیز هايشه چيروز تولد همیه هايهد

د داده وويجدیه هايل بو معموال هديه دست به دست شده بود؛ اما بيداشت که در سرتاسر ناح
 .گرفتیسر و سامان مین کار کمياکنون با ایمينقب قد. گرفته را نگاه داشته بودیه هايهد

یل بو شخصا آن ها را نوشته بود، بر رويداشت که بیبرچسبیخداحافظیه هايک از هديهر
یز ها را به کسانين چيشتر اياما البته ب.خوردیبه چشم میفه ايا لطيیاز آن ها نکته ایاريبس

یتنگدست تر بخصوص اهالیت هايهاب. دانستندیدادند که آن ها را الزم داشتند، و قدر م
یقه ايل نو ، جليک بي،ینيب زميسه سيدو کیا گمگباب.شتر بوديبشان از همه بيبگشات رو نص

باک در قبالیبرندیبابا رو. رش آمديمفاصل خشک شده گیشه ضماد برايک شين ويپشم
شرابیه گرفت، که نوعيارد کهنه هدينيوین بطريک دوجيحد و حصرشیبیهمان نوازيم
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ل بو خوديرا پدر بيجا افتاده بود ، زاريو اکنون بسینگ جنوبيه فارديبود ، خاص ناحیقرمز قو
درجهیاو را جزء آدم هاین بطريد،و پس از اوليل بو را بخشياز ته دل بیرو.آن را انداخته بود

 .ک قرار دادي

نيعمده ، و همینه هايو البته تمام گنج. مانده بودیفرودو باقیز به مقدار فراوان براياز همه چ
هرچند. ماندیت او باقيل بو در مالکيحد و حساب بیه بياسباب و اثاثر ويطور کتاب ها و تصاو

ز بذل ويرا نیشه ايا مهره  شياهيک پول سيیحت: ا جواهرات نبودياز پولیا ذکريچ نشانهيه
 .بخشش نکردند

ملک خانه بهيعه کذب که همه ماين شايا. نده بوديار فرسايفرودو بسیآن روز بعد از ظهر برا
دریکه کارینگذشت که خانه پر شد  از کسانیزيافت؛ چيشود، مثل برق انتشاريع مين توزگايرا

برچسب ها کنده و با هم مخلوط. ز وجود نداشتيرون نگه داشتنشان نيآنجا نداشتند، اما امکان ب
ها معامليدند اجناس خود را در تاالر با هم تاخت بزننديکوشیها میبعض. شد ، و نزاع در گرفت

ا هريآنان در نظر گرفته نشده بود،یرا که برایکوچکیز هايدند چيکوشیگران ميکنند؛ د
که به دروازه ختمیراه. زنديد، بدزدند و بگريرسیمراقب میا بيصحابیرا که به نظر بیزيچ
 .ها بند آمده بودیها و چرخ دستیشد از ازدحام گاریم

یخلوتیکوتاه به جایفرودو زمان. دنديل رسيساک وینز هاين جار و جنجال ، بگيایانهيدر م
بلندیاوتو با صدایوقت. گذاشته بودیاء باقيدن اشييپایباک را برایبرندیرفته و دوستش مر

 .ر فرود آورديمودبانهیمالقات فرودو را کرد، مریتقاضا

 ».کندیدارد استراحت م. ض احوال استيفرودو مر«:گفت

م ،ينيم او را ببيخواهیبه هر حال  ما م. م کردهين است که خودش را قايمنظورت ا«:گفتايلوبل
 »!نا به او بگوين حرف را عيحاال برو و هم. مشينيبیحتما هم م

هيهدیدا کردند که قاشق هايشان گذاشت و آنان وقت پيدراز در تاالر تنهایمدتیمر
سرانجام به اتاق. چ وجه خلقشان را باز نکرديبه هن موضوعياما ا.دا کننديشان را پيخداحافظ

. ش قرار داشتيرویاز کاغذ جلوینشسته بود و انبوهیزيفرودو پشت م. شدنديیمطالعه راهنما
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بش بايکه در ج  یدر حال. ديرسیل خوش حال به نظر نميساک وینز هايدن بگيبه هرحال از د
ليساک وینز هايرفتار بگ. زدیبا آنان حرف ماما کامال مودبانه.رفت برخاستیور میزيچ

ان دوستانيچنانکه م( اء مختلف گرانبها و بدون برچسبياشیمدام برا. ز بودين آمينسبتا توه
فرودو پاسخ داد فقطیوقت. زدندیکردند و چانه میشنهاد ميارزان پیمت هايق) معمول است

 .ه بودار استيدهند ، گفتند که کل قضیه ميل بو دستور داده، هديرا که اختصاصا بيیزهايچ

د ما را از حق وين است که شما داريمن واضح است ، و آن هم ایز برايک چي«:اتو گفت
 ».نميت نامه را ببيدو اصرار دارم وصيکنیحقوقمان محروم م

را بات نامهيوص. ل بو باشديشد، اتو قرار بود که وارث بیاگر فرودو به عنوان وارث انتخاب نم
ت ها کهيهابیاز بد حادثه ، مطابق رسم قانون. ش را نشان دادين کشان ناخشنوديدقت خواند و ف

ز کامال روشن ويهفت شاهد را با مرکب قرمز الزم داشت، همه چیگر ، امضايعالوه بر الزامات د
 .ح بوديصح

»!مزخرف استک قاشق،يبعد از شصت سال صبر کردن،! ميدوباره ناکام شد«:به زنش گفت
ین راحتيا به همياما از شر لوبل. رون رفتيزد و با سر و صدا بیزت فرودو بششکن.صیجلو

ند اوضاع بر چه منواليرون آمد تا ببيبعد فرودو از اتاق مطالعه بیکم.شد خالص شدیخالص نم
پس از.زندیگردد و به کف اتاق ضربه میا هنوز آنجاست و سوراخ سنبه ها را ميد لوبلياست و د

داخل چترش افتاده بود ، باز پسیز کوچک اما گران بها را که به نحوين که چند خرده ريا
ن فکر است کهيداد در ایچهره زن نشان م. کردیرون ساختمان همراهيگرفت ، او را قاطعانه تا ب

یکه برایزيپلکان برگشت تنها چیروید؛ اما وقتيواقعا دندان شکن بگویزيهنگام رفتن چ
 :ن بوديدا کرد ايگفتن پ

نزيبگ. یستينجا ني؟ مال ایبرویگذاریچرا تو هم نم!جوانکیشودیمان مين کارت پشياز ا«
 »!یباک ها هستیتو از برند –تو –یستين

ی؟ اگر دوست داریمریديحرفش را شن«:بست گفتیاو میفرودو همچنان که در را به رو
 ».فحش فرضش کن
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 ».د بود، و صد البته صحت هم نداشتيف و تمجيتعر«:باک گفتیبرندیمر

را گه) ک بوگلرين ويدو بوف( ت کم سن و ساليدند، و سه هاينقب سرک کشیسپس به همه جا
نيفرودو همچن. رون انداختنديشراب بودند،بیاز سردابه هایکيیوارهايمشغول سوراخ کردن د

بزرگتر شروع کرده بود ویرا در انباریدوپرودفوت که حفاربا سانچوپرودفوت جوان، نوه بابا او
اق ويل بو ، اشتيبیافسانه طالها. قه شديشنود، دست بهیپژواک را میکرد از آنجا صدایفکر م
د باشد، امايهرچند نامشروع بودن آن محل ترد( یافسانه ایرا طاليخته بود؛ زيرا برانگیدواريام
است که آن رایدانند، متعلق به کسیچنان که همه م) ز به دست آمدهياسرارآمن که به طرزيهم
 .ن که مانع از جست و جو شونديمگر ا -دا کنديپ

. ان تاالر از حال رفتيدر میک صندليیرون کرد، رويده شد و او را بيفرودو بر سانچو چیوقت
اورند ، دريمروز اگر دژکوب هم بدر را قفل کن و ا. یم مريوقتش است که مغازه را ببند«:گفت
یرتر از موعود ،جان تازه ايدیک فنجان چايسپس رفت تا با».چ کس باز نکنيهیرا به رو
به«:ديشيبا خود اند. ده شديچند ضربه آرام به در جلو شنیهنوز ننشته بود که صدا.رديبگ

ده و دوباره برگشته تايبه ذهنش رسزه واقعا هرزهيک چياحتماال. ا استياد باز هم لوبلياحتمال ز
 ».حاال منتظر باش. ديآن را بگو

ناگهان سر. نشان ندادیضربه بلندتر از قبل تکرار شد، اما فرودو توجه. ادامه دادیدن چايبه نوش
 .ساحر در قاب پنجره ظاهر شد

 ».پهاندازمش آن طرف تیکنم و می، در خانه ت را میفرودو اگر داخل راهم نده«:گفت

قه صبريک دقي! زميگندالف عز«:اد زديد  ، فريدویکه از اتاق به طرف در میفرودو در حال
 ».ا استيفکر کردم لوبل! بفرما! بفرما! کن

راند،یواتر میدمش که داشت درشکه اش را به طرف بايقه قبل دياما چند دق. دمتيپس بخش«
 ».برآندیرتازه را ميکه شیافه ايک قيبا
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خواستیدلم م. ل بو را انگشتم کنميک بود حلقه بيم نزديراستش را بگو. فعال که مرا برآنده«
 ».د بشوميناپد

قت تايدر حق! اط کن فرودويدر استفاده از حلقه احت«ونشست»!ن کار را نکنيا«:گنالف گفت
 ».ن جا آمده ام تا حرف آخرم را بزنميبه خاطر آن ایحدود

 »؟یخوب چه حرف«

 »؟یدانیرا از قبل ميیز هايچه چ«

ش کرده ويداين که چطور پيا: ده اميداستانش را شن.ل بو به من گفتهيکه بيیز هايفقط آن چ«
 ».سفریتویعني: چطور ازش استفاده کرده

 ».یده ايدانم کدام داستان را شنینم«:الف گفتدگن

یبعد از آن که برا. کتابش آموردینه آن داستان که به دورف ها گفت ، و تو«:فرودو گفت
کهیگفت مجبورش کرده ا. ف کرديم تعريرا برایزود داستان واقعیلينجا آمدم خيماندن به ا
ست فرودو، اما آن هاين ما نيبیچ رازيه«: گفت. د، پس بهتر است من هم بدانميت را بگويواقع

 ».به هر حال حلقه مال خودم است. بکنندیاده رويحق ندارند ز

 »؟یدارین مورد چه نظريجالب است، خوب، خودت در ا«:گندالف گفت

در آورده، خوب فکر کردم داستان»هيهد«است از خودش دربارهيیز هاياگر منظور آن چ«
ل بوياز ببه هر حال. دميچ وجه نفهمير دادن آن را به هييل تغيشتر محتمل است، و دليبیواقع
 ».بودهیبين کار را بکند؛ و فکر کردم کار عجيد بود که ايبع

یبيعجین دارند، ممکن است بال هايمثل ايینه هايکه گنجيیاما سر آم ها. ن طوريمن هم هم«
. ین حلقه باشيتو که مواظب ایک هشدار براين هميا. که از آن استفاده کنندیبه شرط -ديايب

همیگريدیکند ، قدرت هایدت ميناپدیکنین که هر وقت اراده مير اممکن است عالوه ب
 ».داشته باشد
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 ».فهممینم«:فرودو گفت

. شب تا به حاليمرا به فکر انداخته، مخصوصا از دین طور فقط کميمن هم هم«:ساحر پاسخ داد
ا اصال از آنيکم از آن استفاده کن،یليخیحت مرا گوش کنياما اگر نص. تينسینگرانیجا

ا باعثيکه نقل مجالسیاستفاده نکن«از آیکنم طوریدست کم خواهش م. استفاده نکن
 »!نگهش داریمخفیامن نگهش دار، و چایجا: ميگویدوباره م. بشودیبدگمان

 »؟یترسیمیزياز چه چ! یکنیمرموز صحبت میليخ«

را به تويیزهايبرگشتم بتوانم چید وقتيشا. کنمیاد صحبت نمين زيستم، بنابرايمن مطمئن ن«
 .از جا برخاست».پس عجالتا بدرود: رومیمن دارم بالفاصله م. ميبگو

انتظار داشتم. یمانیک هفته ميکردم دست کمیچرا، فکر م! بالفاصله«:فرودو با اعتراض گفت
 ».یکمکم کن

دوریک مدت طوالنيممکن است. مم را عوض کنمياما مجبور شدم تصم.قصدش را هم داشتم«
دايک دفعه سروکله ام پياگر. نمتيبیگردم و دوباره مين که توانستم، برميباشم؛ اما به محض ا
. ر مسافرت نخواهم کرديبه شایگز مثل گذشته ها علنيد. ميآیسر و صدا میب! شد تعجب نکن

ند که اسباب زحمتم و آرامش را به هميگویم. امتم را از دست دادهيمتوجه شدم که نسبتا محبوب
. بدتریا حتيل بو انداخته ام ،يزنند که فکر رفتن را من به سر بیها عمال تهمت میبعض. زنمیم

 ».ميم که ثروت او را صاحب بشويده ايکنند من و تو با هم نقشه کشیتو هم باخبر باش که فکر م

! چقدر مشمئز کننده است. ا استيحتماال منظورت اتو و لوبلا! هایفقط بعض«:فرودو اعتراض کرد
ل بو را برگردانم و با همين که بتوانم بيگر را بدهم، به شرط ايدیز هايحتضرم تمام بگ اند و چ

یکنم که ایاما کم کم آرزو م. راميمن عاشق شا. ميافتين خودمان راه بير و سفر در سرزميبه س
 ».ا نهينميبیدانم که باز هم او را مینم. کاش من هم رفته بودم

مواظب خودت! فعال بدرود. دانمیز ها را نميچیلينطور، من هم خيمن هم هم«:گندالف گفت
 »!بدرود! یکه اصال انتظارم را نداریمنتظرم باش، مخصوصا زمان! باش
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زيشگفت انگیرعتن بار دست فرودو را فشرد و با سيآخریبرا. فرودو او را تا دم در بدرقه کرد
یباريید، تو گوينمایده ميش از حد انتظار خمير بيد که ساحر پيشيدور شد؛ اما فرودو اند

شد و اندام شنل پوش او به سرعت در گرگ ویک ميشب هنگام، نزد. ن بر دوش دارديسنگ
 .ديگر او را نديدراز دیفرودو زمان. ديد گرديش ناپديم
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٢فصل

سايه گذشته

ن غيبت اقای بيل بو بگينزيدوم .حرف و حديثها در ظرف نه روز و حتی نود و نه رو فروکش نکرد
وبودو گفت وگونه فقط در هابيتون بلکه دردر سرتاسر شاير، درسالی و اندی نيز مورد بحث

بچه هابيت ها تبديل شد؛ وماجرا به قصه کنار اجاقاين .بسيار بيشتر از اينها در يادها باقی ماند
سرانجام بگينز ديوانه که هميشه با يک صدای بنگ و برق نور ناپديد می گرديد و با خورجين های

و زمانی دراز پس ازجواهر و طال دوباره ظاهر می شد، به شخصيت محبوب افسانه ها مبدل گشت
 .زنده ماندهمچنانانکه حوادث واقعی فراموش شده بود،

، سرانجامبيل بو که هميشه تا اندازه ای خل بوددر اين بود کهمحلعقيده مردم ،ين اثنااما در ا
 .استو سر به بيابان گذاشتهکامال ديوانه شده

نه چندان زود هنگامو سرانجامی اسفناک وبی ترديد انجا داخل استخر اب يا رودخانه ای افتاده
 .می دانستندتقصير ها را عمدتا متوجه گندالف .وديافته ب

، شايد اوضاعشاگر فقط اين ساحر لعنتی فرودوی جوان را به حال خودش بگذارد«:می گفتند
 ».و به ذوق و طبع هابيتی خو کندسروسامانی بگيرد

اوضاع او سر و سامان گرفته بود، اما از خو گرفتن به و ،ظاهرا ساحر فرودو را به حال خود گذاشته
از بيل بو را به خاطر عجيب وبی درنگ اودر واقع .ری ديده نمی شدذوق و طبع هابيتی چندان اث

؛ و سال بعد  به افتخار صداز سئگواری کردن برای بيل بو امتناع ورزيد .بردميراثغريب بودن به
يک ميهمانی برگزاردنديکه ان را جشن اهميت صدگان می نامو دوازدهمين سالگرد تولد بيل بو

ند، چندانکرده بوددعوتاز انجا که فقط بيست نفر را برای ميهمانیاما اين موضوع. کرد
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که در اين وعده ها، بهو از ميهمانها در چند وعده پذيرايی به عمل امدکردروجنجالی به پا نجا
 .اصطالح هابيت ها، برف خوارکی و باران نوشيدنی می باريد

تن روز تولد بيل بو را همه ساله ادامه،اما فرودو اين رسم جشن گرفبعضی ها نسبتا مبهوت شدند
وقتی می. می گفت فکر نمی کنم که بيل بو مرده باشد. دنتا انکه به ان عادت کرداد

 .شانه باال می انداخت»پس کجاست؟«:پرسيدند

، به خصوص؛ اما دوستان بسيار زيادی داشتکرده بودچنينتنها زندگی کرد، همانطور که بيل بو
و اغلب، که در کودکی شيفته بيل بو بودندو عمدتا اخالف بابا توکای جوان ترهدر ميان هابيت

اما نزديکدو تن از اين افراد بودند؛و فردگار بولگرفولکوبوفين .وامد می کرداند رفتگبه ب
نام واقعی او(باکیو مری برند) که معموال پين صدايش می زدند(ترين دوستانش پره گرين تو

فرودو با انان در سرتا سر شاير .بودند )، اما به ندرت ان را کسی به ياد می اوردودمريادوک ب
می شد، و مردمانولمشغما بيشتر وقتها نيز تنها به گشت و گذار؛ اپياده به مسافرت می پرداخت

مشغولدور از خانه، در تپه ها و بيشه ها، زير نور ستارگانمعقول گاه با کمال تعجب می ديدند که
مانند بيل بو به ديداردر اين زمانها هفرودومری و پی پين حدس می زدند که .پرسه زدن است

 .می رودالف ها

 »جوان ماندن«هر چه زمان گذشت، مردم اندک اندک متوجه شدن که در فرودو نيز نشانه هايی از
که تازهه بوددر ظاهر، شکل و قيافه هابيت خوش بنيه و پر جنب و جوشی را حفظ کرد: هويداست

ولی ».بعضی مردم از همه جا شانس می اورند«: ميگفتند. و اندی سالگيش را به پايان بردهبيست
، نزديک نشده بود اين موضوع رااستسالگی که معموال سن و سال معقولفرودو به پنجاه

 .مشکوک تصور نمی کردند

،اند بودنبگدن، اقای بگينزِِکه ارباب خود بون ضربه روحی دريافتيخود فرودو پس از اول
اما. چند سالی کامال خوش بخت بود و چندان دغدغه اينده را نداشت. چيزی است نسبتا خوش ايند

. افزايش می يافت ،و نيمی ناخوداگاهپشيمانی از اينکه همراه بيل بود نرفته است اندک اندک
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و رويای عجيبی می افتدوحشيز به فکر سرزمين هایو به خصوص در پايمتوجه شد که بار ها
 .به خواب هايش راه پيدا می کندهر گز نديده بودانها راکوه هائی که

حواسشهوش وو نصف ديگر ».از رودخانه بگذرمخودمشايد يک روز«: کم کم باخود می گفت
 ».البته هنوز نه«: به او پاسخ می دادهميشه

و تولد پنجاهی چهل عمرش رو به پايان رفتپس اوضاع به همين منوال بود تا اينکه سال ها
؛ به هرمی دانست )يا تحديد اميز(پنجاه عددی بود که او ان را به نحو مهم»سالگيش نزديک شد

فرودو کم کم. حال در همين سن وسال بود که ماجراجويی ناگهان گريبان بيل بو را گرفته بود
به نقشه ها خيره می. نظرش هموار می نمودو جاده های قديمی را دراحساس بی قراری می کرد
ی که در شاير تهيه شده بود،نقشه هاي: که در فراسوی انها چيستشد و با خود می انديشيد

؛دور دست ها اغلب به تنهايی پرسه می زدو کم کم درفراسوی مرزهای ان را سفيد نشان می داد
اينکه درب می ديدند که با رهروان بيگانهاغل. مری و دوستان ديگرش او را با نگارنی می پاييدند

 .، راه می رود و صحبت می کنده بودشدپيدادر شايرزمانه سر و کله انان

؛ و از انجا که در اندهدیشايعات حاکی از ان بود که وقايع عجيبی در جها در جهان بيرون رخ م
رودو خود تا انجا که می توانست، ف، سال ها ميشد که گندالف نيامده و پيغامی نفرستاده بودزمان

 .تمامی خبرها را به دست می اورد

، گذریشه هاياز ب، اکنون موقع غروب، هنگام گذرودندببه شاير گذاشتهقدمالف ها که به ندرت
و عالقه ای؛ اما انان سرزمين ميانه را ترک می گفتند، ديدده می شدندببی بازگشت به سمت غر
. ديدشد به تعداد غير معمول در جادهن حال دورف ها را نيز میيبا ا .به مشکالت ان نداشتند

وشدو به بندر گاه های خاکستری منتهی میاز ميان شاير می گذشتغرب –جاده باستانی  شرق
 .رسيدن به معادن خود در کوه های ابی به کار می بردنددورف ها هميشه اين جاده را برای

البته به شرط انکه به دنبال –بار هابيت ها از نواحی دور دست بودنددورف ها منبع عمده کسب اخ
دورف ها کم می گفتند و هابيت ها هيچ نمیده براين بود که؛ اما معموال قاعکسب خبر باشند

گاهیو پناهنددسرمين های دور دست بواما اکنون فرودو، دورف های بيگانه را که از. پرسيدند
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و از سرزمينبرخی به نجوا از دشمنانان اشفته بودند و. ت می کردمالقادر غرب می جستند
 .موردور سخن می گفتند

ای در پس زمينهسايهی گذشته تاريک، همچونين نام فقط از طريق افسانه هاهابيت ها با ا
چنين می نمود که شورای سفيد، فقط. خويش اشنا بودند؛ اما اين موضوع بدشگون و دلهره اور بود

و او با توانايی های استثنايی در دژهای قديمیسته نيروی شر را از ميرک وود بيرون براندتوان
اين نيرو از انجا به دور. از نو بنا شدهگفته می شد که برج تاريک. از نو سر براورده استموردور

ترش می يافت و در شرق دور و جنوب، جنگ ها و وحشتو گسدست ها چنگ می انداخت
دترول ها همه جا بودند، نه احمق و کن .اورک ها از نو در کوه ها تکثير می شدند. فته بودفزونی گر

اينان نيزوداتی هولناک تر ازاز نشانه های موج. های مهيبذهن، بلکه باهوش و مسلح با سالح
 .زمزمه هايی در ميان بود، اما انان هنوز نامی نداشتند

اما ناشنواترين و خانه نشين .رسيدمعمولی میهابيت هایالبته کمتر خبری از اين همه با گوش
کسانی که کار و کسب شان انان را: داستانهای عجيب کردندشروع به شنيدنهمهاترين هابيت

گفت و گويی که يک روز عصر در مهمان. ، چيزهای عجيب می ديدندبه سوی مرزها می کشاند
حتی در دلکهنشان می داد ،فرودو انجام گرفتگید، در بهار پنجاهمين سال زنخانه اژدهای سبز

به اين شايعات میهنوز، هرچند که بيشتر هابيت هااسوده شاير نيز شايعات را شنيده اند
نزديک اتش نشستهپسر اسيابان در گوشه ایسام گمگی و روبروی او تدسندی من .خنديدند

 .دنددانيز گوش میچند هابيت روستايی ديگر نيز به گفتگوی انان .ندبود

 ».شک ندارم که اين روزها چيزهای عجيب و غريبی ميشونی«: سام گفت

اما من اگر بخواهم به قصه های کنار اجاق يا. کنمبکه گوشرط اينبله، می شنوم به ش«: تد گفت
 ».توی خانه می کنمرا، اين کارداستانهای بچه گانه گوش کنم

دی ندارم می توانی، ولی با جرات می گويم حقيقت بعضی ازبله، تردي«: سام پرخاش کنان گفت
فکر ميکنی چه کسی اين همه داستان را از. یخيلی بيشتر از ان چيزی است که تو تصورش را ميکن

 ».خودش دراورده؟ مثل همين اژدها
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الزم، ولی االن ديگرمده ايتی بچه بودم از اين چيزها خيلی شن، وقخدا دست بردارنه ترا«: تد گفت
همه از ».ان هم سبز استکهقط يک اژدها توی بای واتر استف. نيست اين چيزها را باور کنم

 .حرف او به خنده افتادند

خيلی خوب، اما نظرت در مورد اين ادم های«: گفت ديبقيه می خند هام در حالی که همراس
لی وقت پيش در ان طرفينه خمی گويند يکی راغول ها چيست؟و اينت، يا شايد به نظریدرخت

 ».نورث مورز ديده اند که بزرگتر از يک درخت بوده

 »؟چه کسانی می گويند«

و برای شکار به فاردينگکار می کنددر اورهيل برای اقای بوخين. يکيش پسر عمويم هال«
 ».او يکی را ديده. شمالی می رود

؛ شايد چيزهايی میيزهايی  ديده اماين هال شما هميشه می گويد که چ. شايد فکر کرده که ديده«
 ».بيند که اصال انجا نيستند

،عفت يارد می رفتهبا هر قدم –ه هم می رفتهار،يک درخت نارون بودهاما اين يکی به بزگی«
 ».انگار که يک اينچ بوده

 ».خيلی احتمال دارد چيزی که ديده يک درخت نارون بوده. پس شرط می بندم يک اينچ نبوده«

 ».درخت نارون نيستمورزثروتوی ن؛ در ضمنم می گويم اين يکی راه می رفتهدار«

جمعيت: و کف زدندعده ای خنديدند ».نسته يک درخت نارون ببيندانمی توهمپس او«: تد گفت
 .فکر می کردند که تد حسابی او را کنف کرده است

هال فست ما، کسانی را می بينند زبا اين همه نمی توانی انکار بکنی کسانی ديگر به ج«: سام گفت
خيلی ها را هم دم مرز: می کنندتوجه داشته باش می گويم عبور –از شاير عبور می کنندکه

 .سر مرزبان ها تا به حال اين قدر شلوغ نبوده. برگردانده اند
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می گويند دارند می روند طرف. در ضمن شنيده ام که می گويند الف ها به سمت غرب می روند«
؛ نه او و نهسام دست خود را به طرز مبهمی تکان داد ».، ان دورها، ان طرف برج های سفيدربند

تا دريا چقدسوی مرزهای غربی شايرمی در انياز برج های قدهيچ يک از انان نمی دانستند که
جا گه، که از ان، لنگر گاه های خاکستری واقع استاما از قديم روايت بود که دران سو. راه است

 .بادبان در می کشند و هرگز باز نمی گردندگاه کشتی های الفی

ما را ترک،، به غرب می روندبان می شکندبادبان می کشند و بادمی کشند وروی دريا بادبان«
اند اما تد، و سرش را غمگين با وقار جنبادا کردبا اهنگتقريباراسام اين کلمات ».می کنند
 .خنديد

نمی دانم اين موضوع چه .ه های قديمی را باور داری اين که چيز جديدی نيستخوب اگر قص«
؛تضمين می دهم خودت نديدی اين کار را بکننداما! بگذار بادبان بکشند. ربطی به من و تو دارد

 ».در شاير نديدههمنه تو، هيچ کس ديگری

،شه ها ديده استيف را در بمطمئن بود که يک بار يک ال. خوب، نمی دانم«: سام انديشناک گفت
دههمه افسانه هائی که در کودکی شنياز. را ببيندریتشبود که يک روز تعداد بيوهنوز اميدوار

، هميشهدر مورد الف هاو داستان های نيمه فراموش شده هابيت هاان تکه از قصه ها ،بود
مردمانم کسانی هستند کهحتی توی اين نواحی ه«: گفت. احساسات او را عميقا برانگيخته بود

. در حال حاظر اقای بگينز هست که من برايش کار ميکنم. ، و خبر انها را دارندشناسندزيبا را می
اقای بيل بو بيشتر می. ؛ چيزهايی از الف ها می داندمی روندد او گفت که انها با کشتی ها شانخو

 ».مه ااز او شنيدگويم وقتی بچه بودمکه میخيلی از حرف هايی را: دانست

اگر منبع خبر. الاقل بيل بو خل بود، فرودو هم دارد خل می شود. هر دوتای انها خل اند «:تد گفت
خوب، دوستان من. ، ديگر الزم نيست خودت خيال بافی به خرج بدهیهستنددم هاهايت اين ا
 »!به سالمتی شما. رفتم خانه

 .رفتدا بيرونليوان دسته دار خود را خالی کرد و با سروص
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اول از همه اين که بايد. کردبايد درباره خيلی چيزها فکر می. ت و چيزی نگفتسسام ساکت نش
، روز پر مشغله ای در پيش، و اگر فردا هوا صاف بوددادخيلی کار ها را در باغ بک اند انجام می

غول چيزهای ديگر نيز، اما ذهن سام عالوه بر باغبانی مشچمن ها خيلی زود بلند می شدند. داشت
 .لختی ماند و سپس اهی کشيد و برخاست و بيرون رفت. بود

خورشيد پايين رفته بود و عصر .سنگين صاف می شداکنون پس از بارانیو اسماناوايل اوريل بود
ازدر زير نور ستارگان اوايل شب قدم زنان .درشب محو می گرديد، ارام ارامسرد رنگ پريده

 .رهسپار خانه شدو غرق انديشه بودارام سوت می زد، در حالی کهو تپهميان هابيتون

دت سه سالبه م. ، دوباره پيدا شدگندالف پس از غيبت طوالنيشدرست در همن لحظه بود که
و پس از ان که او را خوبسپس زمانی کوتاه به ديدار فرودو امد. وددر سفرب ،پس از ميهمانی

؛ پسپيدايش می شدهرازگاهیدر طول يکی دو سال بعد کما بيش .شدمدوباره عازبرانداز کرد
از کارو بار .دميدن صبح بی خبر می رفتازپيشوب خورسيد غير منتظره می امد واز غر

و کارهای فرودو عالقهو عمدتا به کوچک ترين خبرها درباره سالمتیسفرهايش حرفی نمی زد
 .می نمودمند

يارا ديدهاوبرای اخرين بارنه سال از زمانی که فرودو. او متوقف شدسپس ناگهان ديدارهای
نخواهدبازهرگز، و اندک اندک به اين فکر افتاده بود که ساحرخبری از او شنيده بود می گذشت

شب، هنگامی که سام پياده به خانهاما ان. استو عالقه اش را به هابيت ها از دست دادهگشت
 .، ضربه ای اشنا به پنجره اتاق مطالعه خوردنگ می باختمی گشت و شفق ربر

زمانی به يکديگر خيره. دوست قديمی خودش را خوش امد گفتفرودو با شگفتی و شادی فراوان
 .نگريستند

 »!؟ درست مثل هميشه به نظر می رسی فرودوها. خوبی«: گندالف گفت

تر به نظر میگندالف پيرتر و دردمنده؛ اما در دل انديشيد ک»تو هم همينطور«: فرودو پاسخ داد
وگو شدندگرم گفت وپهناور، وخيلی زوداخبار جهانازوادارش کرد که از خودش بگويد و. رسد

 .قت شب بيدار ماندندوتا دير
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پنجره گشوده اتاق، ساحر در کنار فرودو در برابر، پس از صبحانه ای دير هنگامصبح روز بعد
. ، اما افتاب گرم بود و باد از جنوب مب وزيددرخشان در بخاری روشن بوداتشی. ه بودمطالعه نشت

و سبزی تازه بهار درمزارع و در جوانه های سرشاخه های درختانمودنهمه چيز تر و تازه می
 .تاللويی داشت

بامالیحتی دست، وقتی که بيل بو بدون انکهگندالف به بهار حدود هجده سال پيش می انديشيد
و ريش و ابرويش احتماالتراحتماال سفيداز ان هنگام موهايش. ، از بک اند بيرو زدرداردبخود

؛ اما چشمانش بهشده بودتربلندتر و چهره اش از دغدغه خاطر و حکمت پر چين و چروک
 .حلقه های دود را با همان شور و لذت بيرون می داد، و هنگام کشيدن چپقروشنی هميشه بود

، و فرودو بی حرکت نشسته و عميقا به فکر فرو رفتهکشيدن چپق بودمشغولتاکنون در سکو
. اورده بود، احساس می کردهائی را که گندالفخبراهيسسايه ،حتی در روشنائی صبح. بود

 .سرانجام سکوت را شکست

بعد حرفت را .شب پيش شروع کردی که چيزهای عجيبی درباره حلقه ام به من بگويی«: گفت
فکر. به بعد از روشنايی موکول کينما بهتر استرهايیو گفتی صحبت در باره چنين چيزبريدی

می گويی حلقه خطرناک است، خيلی خطرناک تر ؟نمی کنی که بهتر باشد همين االن تمامش کنيم
 »؟از چه جهت. می کنماز ان چيزی که من فکرش را

به انجرات می کردماوليزی که منخسلس بيشتر از ان چ. از خيلی جهات«: ساحر پاسخ داد
در ارکه انبر هر موجود فانیسرانجام به کلی، ان قدر قدرت دارد کهفکر کنم، قدرت دارد

 .حلقه چنين ادمی را تسخير ميکند. چيره شود ،داشته باشداختيار

ته انها از نوو الب ،شما حلقه جادوئی، به قولحلقه ها زيادی ساخته شددر زمان های دور در ارگيون
پيش از اينکه هنر کامال به اوج تکامل .بعضی با قدرت بيشتر بعضی با قدرت کمتر: مختلف بودند

ند، و برای فلز کاران الف، حلقه های پست تر فقط تمرينی در هنر حلقه سازی بودخود برسد
. فانی خطر داشتندهنوز برای موجوداتاما با اين حال هنوز به نظر من –بازيچه هايی بيش نبودند

 .، انها بسيار خطر ناک بودنداما حلقه های مهين، حلقه ها قدرت
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، اما عمر ويکی از حلقه های مهين را نگه دارد هرگز نمی ميردهر موجود فانی که ،فرودو«
، تا سر انجام هر لحضه برايش فرساينده می، فقط باقی می ماندزنديگی بيشتر نيز بدست نمی اورد

سرانجام برای هميشه: ، محو می شودندکاغلب از ان استفادهبرای ناپديد کردن خودشو اگرشود
بله،. که بر حلقه فرمان می راندمی گذاردنيروی تاريکیو پا به برزخ تحت امرمی شودنامرئی

، اما نه قوتی می ماند ونه نيت  باشدخيردير اگر چنان قوی يا در ابتدا دارای نيت –دير يا زود
 ».دير يا زود نيروی تاريکی او را در خود فرو می برد –خيری

ار باغ صدای سام گمگی می امد که. بار ديگر سکوت طوالنی در گرفت »!چه هولناک«:فرودو گفت
 .داشت چمن ها را کوتاه ميکرد

بيل بو چقد از اين موضوع خبرچه مدت است که اين چيزها را ميدانی؟«:فرودو سرانجام پرسيد
 »؟تداش

چيزی را کهيقين دارم. مطمئنم .ستز چيزهايی که به تو گفته نمی دانزيادتر ا«: گندالف گفت
فکر می کردم. با اينکه قول داده بودم مواظب تو باشم ،به تو نمی داد ،خطرناک استبودمطمئن

ينیخيلی رو هنم سنگ«می گفت .و موقع ضرورت خيلی به درد می خوردکه حلقه چيز زيبايی است
نيابا .خود حلقه استتقصير از؛ اما هيچ وقت شک نکرده بود کهو هميشه نگرانش بود »می کند

وقت به يک اندازه و يک وزن نبود؛ به نحو، هيچحال پی برده بود که اين حلقه مراقبت نياز دارد
لغزد وببودتنگانویرانگشتی کهممکن بود که يک دفعه از. غريبی منقبظ با منبسط می شد

 ».فتدابيرون بي

را، به همين خاطر اننامه اش اين موضوع را به من هشدار داده بوددر اخرينبله«: فرودو گفت
 ».نگه داشته امشه با زنجيرشهمي

، ولی بيل بو در طول زنگی طوالنيش هيچ وقت اين موضوعکار تو خيلی عاقالنه بود«: گندالف گفت
با اين حال کم. ، و به ان افتخار می کردرا به خودش نسبت می دادتمامش. را به حلقه ربط نمی داد

حلقه دارد عناننشانه اين که. ممی گفت نازک شده ام و کش امده ا. کم بی قرار و دلواپس می شد
 ».او را به دست می گيرد
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 »؟از کی اين چيزها را می دانی«: فرودو دوباره پرسيد

دانستناما اگر منظورت. لی از اين چيزها را که گفتم بداندفرودو خردمند بايد خي«: گندالف گفت
ازمايش اخر بايد انجام. بگويم هنوز نمی دانماست، خوب بهتراره اين حلقه بخصوص استدرب
 ».اما ديگر ترديدی ندارم که حدس ام درست است. شود

، به فکرکاويدهمانطور که داشت خاطراتش را می »؟اين موضوع را حدس زدمچه وقتبار اول«
،، نيروی تاريکی را از سياه بيشه بيرون کردهمان سالی که شورای سفيد –بگذار ببينم«. فرو رفت
،بعد سايه ای رو قلب من افتاد. حلقه اش را پيدا کرديش ار نبرد پنج سپاه بود که بيل بودرست پ

بودم که گولوم چطوردائم در اين فکر. که دلهره ام از چيستدرست نمی داستمهر چند هنوز
 –اين موضوع از همان اول روشن بوددست کم –مهين را، که واضح بود يکی از انهاستيک حلقه

است و نتواستم باورش»برده«بيل بو را شنيدم که چطور آن رابعد داستان عجيب. بدست اورده
م که سعی می کرده دروقتی سر انجام حقيقت را از او بيرون کشيدم ، بالفاصله متوجه شد.کنم

گولوم»هديه روز تولد«درست شبيه داستان. ادعای مالکيت حلقه ، شک و شبهه ای به جا نگذارد
واضح بود که حلقه ی قدرت. وقتی ديدم دروغ ها خيلی شبيه هم هستند خاطرم آسوده شد. 

واقعی به من بوداين اولين هشدار. ناسالمی داشت که بالفاصله روی صاحب آن اثر می گذاشت  
اغلب به بيل بو می گفتم که حلقه هايی مثل اين بهتر است بی. که اوضاع بر وفق مراد نيست

ديگر کار زيادی از دستم بر نمی آمد.اما رنجيده و خيلی زود عصبانی شد. استفاده باقی بمانند
؛ به هر حال حق اين کارنمی توانستم بدون آنکه آسيب زيادی به او برسانم حلقه را از او بگيرم.

١راه ديگر اين بود که با سارومان سفيد. فقط می توانستم مراقب و منتظر باشم. را هم نداشتم

 ». مشورت بکنم ، اما هميشه چيزی جلوی مرا می گرفت

 ».او کيست ؟ هيچ وقت درباره اش نشنيده بودم«:فرودو پرسيد

هابيت ها مربوط به حوزه ی وظيفه ی او نيستند و. ممکم است نشنيده باشی«: گندالف پاسخ داد
دانشش. رئيس فرقه ی من و فرمانده ی شوراست. اما در بين خردمندان بزرگ است. نبودند

دانش حلقه های الفی ، بزرگ و کوچک. خيلی عميق است ، و از هرگونه مداخله ای بدش می آيد
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زمان درازی در مورد آنها تحقيق کرده و دنبال اسرار گمشده ی. ستجزو زمينه ی کار او
اما وقتی درباره ی حلقه ها در شورا بحث می شد ، همان چيز های کوچکی که از. ساختشان بوده

پس ترديدم فروکش کرد ، اما. دانش حلقه برای ما برمال می کرد ، ترس مرا تسکين می داد
.مراقب و منتظر ماندمپس همينطور. دلشوره ام نه

بله ، سالها گذشت ، اما ظاهراً گذشت سالها هيچ تأثيری روی. ظاهراً اوضاع بيل بو  روبه راه بود«
روی«:اما با خودم گفتم. دوباره سايه ای به دلم افتاد. هيچ نشانه ای از پير شدن نبود. او نداشت

منتظر. هنوز زمان هست. مه عمر دراز دارندهم رفته از طرف مادری جزو خانواده ای است که ه
! باش

چيزهايی گفت و کارهايی کرد که مرا وحشت. تا آن شبی که از اين خانه رفت. و منتظر ماندم«
سرانجام. زده کرد و هيچ کدام از حرف های سارومان نمی توانست اين وحشت را کاهش بدهد

و از آن زمان به بعد بيشتر سال ها را صرف پيدا. تفهميدم که چيزی شيطانی و مرگبار در کار اس
 ».کردن واقعيت اين موضوع کرده ام

صدمه ی دائمی که به او نخورده ، خورده ؟زمان که بگذرد حالش بهتر«: فرودو با نگرانی پرسيد
 ». می شود ، نه؟ منظورم اين است می تواند در آرامش استراحت بکند

حالش بهتر شد ، اما در اين دنيا فقط يک قدرت هست که همه چيز رابالفاصله«: گندالف گفت
در باره ی حلقه ها و تأثير آنها می داند ؛ و تا آنجا که من می دانم هيچ قدرتی نيست که همه چيز

ميان خردمندان من تنها کسی هستم که وارد حوزه ی دانش هابيت. را در باره ی هابيت ها بداند
ممکن است مثل کره نرم باشند ،. اما پر از شگفتی. ی نا شناخته ای از دانشها شده ام ؛ حوزه

فکر می کنم بسيار احتمال. ولی با اين حال گاهی مثل ريشه ی درختان پير سخت و محکم اند
دارد که بعضی ها بتوانند خيلی بيشتر از آنچه اغلب خردمندان اعتقاد دارند ، در مقابل حلقه

. فکر نمی کنم زياد جای نگرانی برای بيل بو باشد. مقاومت کنند

البته او سال ها حلقه را داشت و از آن استفاده کرد ، پس احتماال زمان زيادی می برد که«
برای مثال آن قدر تأثيرش از بين برود که ديدن دوباره ی آن برای او خالی –تأثيرش زائل شود
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درست به: ال ها کامالً به خوشی و خوبی زندگی کنددر اين صورت ممکن است س. از خطر باشد
اين: چون آخر سر به ميل خودش از آن دست برداشت. همان خوشی وقتی که از آن جدا شد

 .نکته ی مهمی است

اآلن در مورد تو است که. از وقتی که از آن دست برداشت ديگر نگران بيل بوی عزيز نيستم«
 .احساس مسئوليت می کنم

وقتی بيل بو رفت عميقاً نگران توأم ، و نگران همه ی اين هابيت های دوست داشتنی و احمق واز«
اگر همه: اگر نيروی تاريکی بر شاير غالب شود ، ضربه ی فجيعی به دنيا خواهد خورد. بی دفاع

ه ،ی بولگر ها و هورن بلور ها و بوفين ها و بريسی گيردل های مهربان و شنگول و احمق و بقي
 ».حاال بگذريم از بگينز های مسخره ، اسير و سرسپرده بشوند

چرا بايد اسيرمان کنند؟ چنين برده هايی را می خواهند چه کار«:پرسيد. فرودو بر خود لرزيد
 »کند؟

او وجود –توجه کن، تا کنون –حقيقت را بگويم ، فکر می کنم تا کنون«: گندالف پاسخ داد
نيازی به. ولی ديگر امنيت نداريد. بايد شکرگزار باشيد.  ناديده گرفته استهابيت ها را کامالً

. ولی با اين حال از شما چشم پوشی نمی کند –خادمان خيلی به درد بخورتری دارد –شما ندارد
پای. هابيت های اسير و بدبخت برای او بيشتر خوشايند هستند تا هابيت های خوشبخت و آزاد

 »!و انتقام هم در بين استغرض ورزی

انتقام ؟ انتقام برای چه ؟ هنوز نمی فهمم اين چيز ها چه ربطی به بيل بو و من و«:فرودو گفت
 ».حلقه ی ما دارد

تو هنوز از خطر واقعی بی خبر هستی ؛ اما خبردار می. از همه جهت ربط دارد«: گندالف گفت
خودم اطمينانی به اين موضوع نداشتم ؛ اما زمان آن رسيدهآخرين بار که اينجا بودم ، هنوز. شوی

 ».يک لحظه حلقه را بده به من. که در باره اش صحبت کنيم
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فرودو که حلقه را که به زنجيری متصل و از کمربندش آويخته بود ، از جيب شلوارش بيرون آورد
ن شد ، گوئی حلقه ، يا خودناگهان وزنش بسيار سنگي. بازش کرد و آهسته آن را به ساحر داد. 

 .فرودو اکراه داشتند از اين که گندالف آن را لمس کند

هيچ«: پرسيد. گوئی از طالی ناب و يکپارچه ساخته شده بود. گندالف آن را باال نگه داشت
 »نشانه ای روی آن می بينی؟

بر نمی دارد يا سائيدهکامال صاف است و هيچ وقت خراش. نه، هيچ عالمتی ندارد«: فرودو گفت
 ». نمی شود

در مقابل چشمان بهت زده و نگران فرودو ، ساحر ناگهان آن را به ميان»! خوب پس نگاه کن«
فرودو فرياد زد و دنبال انبر گشت ؛ اما گندالف او را. يک گوشه ی گداخته بخاری انداخت

ز زيرابروان پر پشتش نگاهی تند بهو ا»! صبر کن«: با صدای آمرانه گفت. سرجايش بازداشت
 .او انداخت

پس از زمانی گندالف برخاست و کرکره های. هيچ اتفاق ظاهری در روی حلقه مشاهده نشد
اتاق تاريک و ساکت شد ، هر چند صدای تق تق قيچی باغبانی. پنجره را بست و پرده را کشيد

ساحر لحظه ای ايستاد و. به گوش می رسيدسام ، اکنون نزديک پنجره به طور ضعيف هنوز از باغ
به آتش چشم دوخت ؛ سپس خم شد و با انبر حلقه را از ميان بخاری برداشت و بی درنگ آن را

 .نفس فرودو بند آمد. به دست گرفت

حلقه در ميان کف دست منقبض فرودو قرار گرفت»! بگيرش. کامال سرد است«: گندالف گفت
 .تر از هميشه می نموددرشت تر و سنگين: 

 »!از نزديک نگاهش کن! آن را باال بگير«: گندالف گفت

وقتی فرودو چنين کرد ، نتوانست خطوط ظريف را ببيند ، ظريف تر از خطوط تمام قلم های ظريف
خطوط آتش که ظاهراً حروف دست نوشته: که از داخل و از بيرون ، گرد برگرد حلقه دويده بود
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به طرز نافذی درخشنده و روشن بودند و با اين حال دور ، و گويی از. شکيل می دادی زير را ت
.ژفايی عظيم بيرون می زدند

بله ،«: گندالف گفت».نمی توانم حرف های آتشين را بخوانم«: فرودو با صدای لرزنده گفت
انش متعلق به موردور استحروف الفی هستند ، به شيوه ای باستانی ، ولی زب. ولی من می توانم

 :که من اينجا به زبان نمی آوردم ، اما در گويش مشترک ، اين ترجمه خيلی به آن نزديک است

حلقه ای است از برای حکم راندن ، حلقه ای است برای يافتن

حلقه ای است برای آوردن ، و در تاريکی به هم پيوستن

:مه ی الفی از ديرباز معروف استاين فقط دو بيت از شعری است که در فرهنگ عا

حلقه ای سه برای پادشاهان الف در زير گنبد نيلی ،

حلقه ای هفت برای فرمانروايان دورف در تاالرهای سنگی ،

حلقه ای نه برای آدميان که محکوم به مرگند و فانی ،

و يکی از برای فرمانروای تاريکی  

تاريکش ،بر سرير                             

 .در سرزمين موردور ، و سايه های آرميده اش
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حلقه ای است از برای حکم راندن ، حلقه ای است برای يافتن ، حلقه ای است از برای آوردن ، و
در تاريکی به هم پيوستن ،

 .در سرزمين موردور ، و سايه های آرميده اش

اصلی است ، حلقه ای برای حکم راندناين حلقه ی«: درنگ کرد و سپس آرام با صدايی بم گفت
در اشتياق آن می. اين همان حلقه ای است که با زوال گسترده قدرتش ، سالها پيش گم کرد. 

 ».اما دستش نبايد به آن برسد –سوزد

ترس گويی همچون دستی بزرگ ، همانند ابری از شرق برای. فرودو ساکت و بی حرکت نشست
هيچ می شود فهميد که چرا! اين حلقه«: با لکنت گفت. می خاستفرو بردن او شبح وار بر

 »آمده سراغ من ؟

شروعش به سالهای سياه. داستانش دراز است! آه«: گندالف گفت

اگر قرار بود که همه ی داستان را. برمی گردد ، که فقط استادان فرهنگ عامه آن را به ياد دارند
 .ی نشستيم که بهار زمستان بشودبه تو بگويم ، بايد آن قدر م

شايعاتی که شنيده ای درست. اما ديشب از سائورون کبير ، فرمانروای تاريکی برايت گفتم«
حقيقتاً او دوباره قيام کرده و دژ خود را در سياه بيشه ترک گفته و به استحکامات باستانيش: است

هابيت ها هم مقل سايه ای در مرز داستاناين اسم را حتی شما. در برج تاريک موردور باز گشته
هميشه پس از يک شکست و وقفه ، سايه شکل ديگری به خود می گيرد و. های قديمی شنيده ايد

 ».دوباره گسترش پيدا می کند

 »ای کاش الزم نبود که اين اتفاق در زمانه ی ما بيفتد«: فرودو گفت

همه ی کسانی که زنده اند تا چنين روزگاری رابله من هم می گويم ای کاش و«:گندالف گفت
تنها چيزی که بايد در باره اش تصميم بگيريم. اما تصميم گرفتن دست خودمان نيست. نبينند
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و از همين اآلن فرودو ، روزگار ما کم. اين است که با روزگاری که نصيب ما شده است ، چه بکنيم
فکر می کنم هنوز نقشه های. دارد قدرت می گيرددشمن به سرعت.  کم سياه به نظر می رسد

حتی اگر به خاطر اين. در موقع سختی قرار خواهيم گرفت. او نگرفته ، اما کم کم می گيرد
دشمن هنوز يک چيز را«. فرصت هولناک نبود باز هم در موقعيت خيلی سختی قرار می گرفتيم

هد تا همه ی مقاومت ها را خرد کند و آخرين دفاعکم دارد ، چيزی که به او توانايی و دانش می د
 .او آن حلقه يگانه را کم دارد. را در هم بشکند و تمام سرزمين ها را با تاريکی دوم بپوشاند

آن سه تا را که از همه پاک ترند ، فرمانروايان الف از او پنهان می کنند و دست او هرگز آنها را«
فت تا که پادشاهان دورف مالک آنها بودند ، سه تا را به دستاز آن ه. لمس و آلوده نکرده

نه تا را به آدم های فانی بزرگ و مغرور داده و به اين. آورده و باقی را اژدهايان از بين برده اند
مدت ها پيش آنها زير سلطه ی آن يکی در آمدند و به اشباح حلقه تبديل. ترتيب اغفالشان کرده

اکنون. مدت ها پيش. ت سلطه ی شبح عظيم ، مخوف ترين خدمتکاران اوشدند ، اشباحی تح
ی می داند وقتی سايهاما چه کس. سال ها از زمانی که آنها پا به جهان بيرون گذاشتند می گذرد

در صبح! اما بهتر است دست برداريم. گسترش پيدا کند ، ممکن است آنها دوباره راهی شوند
 .شاير هم بهتر است از چيزهايی مثل اين صحبت نکنيم

آن نه حلقه را پيش خودش جمع کرده ؛ و همين طور آن: پس وضع اآلن به اين ترتيب است«
اما. ادی از آنها نابود شده است ، حلقه های سه گانه هنوز مخفی هستندهفت حلقه را ، و يا تعد

او فقط آن يکی را می خواهد ؛ چون آن حلقه را. اين موضوع ، ديگر دردسری برای او ندارد
خودش ساخته است ، متعلق به خودش است و يک بخش اعظم از قدرت سابقش را به آن منتقل

اگر دوباره به دستش بياورد ، دوباره بر همه ی. بقيه حکم براندکرده ، پس می تواند با آن به
آنها فرمانروايی می کند ، هر کجا که باشند ، حتی آن سه تا ، و تمام چيزهايی که تحت فرمان آنها

 .را قرار دارند ، بی دفاع خواهند ماند ، و او قوی تر از هميشه خواهد شد

، او فکر می کرد که آن يک حلقه از بين رفته است ؛ وفرودو ، اين فرصت هولناک همين است«
اما اآلن می داند که نابود نشده ، می داند که پيدا. الف ها آن را نابود کرده اند که بايد می کردند
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. پس دارند دنبالش می گردد ،دنبالش می گردد و تمام فکر و ذکرش به آن معطوف شده. شده
 ».نگرانی بزرگ ما هم همين استاميدواری بزرگ او همين است و

چرا ، چرا نابودش نکردند ؟ اصالً چطور شد که دشمن گمش کرد ، اگر اين«: فرودو فرياد زد
حلقه را محکم در چنگ گرفته بود ، انگار که از»همه قوی بود ، و اين همه برايش ارزش داشت ؟

 .ه استهم اکنون دستی سياه را می ديد که برای گرفتن آن دراز شد

قبال نيروی الف ها برای مقاومت در مقابل او زياد بود ؛ و آدم. آن را از او گرفتند«:گندالف گفت
اين فصلی از. آدم های وسترنس به کمک الف ها آمدند. ها همگی با الف ها بيگانه نشده بودند

وقع اندوه فراوان بودتاريخ باستان است که ممکن است به ياد آوردن آن مفيد باشد ؛چون در آن م
و تاريکی که گسترش می يافت ، اما اعمال دالورانه و قهرمانی های بزرگ هم کم نبود و همه ی

يک روز شايد تمام داستان را برايت تعريف کنم ، يا شايد آن را به طور. آنها تماماً بيهوده نبودند
 .کامل از کسی بشنوی که آن را بهتر می داند

اضر ، چون بيشتر قصدت اين است بدانی که اين حلقه چطور به دست تو رسيده ، واما در حال ح«
گيل گاالد ،. اين هم برای خودش داستان مفصلی دارد ، فقط همين را برايت تعريف می کنم

پادشاه الف و النديل اهل وسترنس بودند که سائورون را بر انداختند ، هر چند خودشان نيز در
ايزيلدور پسر النديل انگشت دست سائورون را بريد و حلقه را برای. شدندجريان وقايع کشته

بعد سائورون شکست خورد و روح او گريخت و سال های دراز مخفی شد ، تا آن. خود برداشت
 ». که سايه ی او دوباره در سياه بيشه شکل گرفت

ايزيلدور،از ساحل شرقی. شددر رودخانه ی آندوين بزرگ افتاد و نا پديد. اما حلقه گم شد«
رودخانه به طرف شمال پيشروی می کرد که نزديک دشت های گالدان اورک های کوهستان به او

او به داخل آب پريد ، اما وقتی داشت شنا می. شبيخون زدند و تقريبا تمام افراد او کشته شدند
».د و با تير و کمان کشتندکرد حلقه از انگشتش سر خورد و بيرون آمد و اورک ها او را ديدن

و آنجا در ميان آبگير های تاريک دشت های گالدن بود که حلقه از«:گفت. گندالف مکثی کرد
خبر ها و افسانه ها بيرون رفت ؛ حتی بيشتر تاريخچه ی آن را فقط عده ی کمی می دانند ، شورای
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اما به گمانم سر انجام خودم بتوانم .خردمندان چيزی بيشتر از اين ،از تاريخچه ی آن نمی دانست
. ادامه ی داستان را تعريف کنم

مدت ها بعد ، اما هنوز خيلی وقت پيش ، در ساحل رودخانه ی بزرگ ، درست در حاشيه ی«
حدس می زنم که. سرزمين وحشی ، مردمان کوچک چابک دست و سبک پايی زندگی می کردند

تبارِ پدران پدران استور ها، چون عاشق رودخانه بودند و اغلب دراز تيره ی هابيت ها بوده اند ؛ از
در ميان آنها ، خانواده ای بود که. آن شنا می کردند يا قايق های کوچکی از نی می ساختند

شهرتی به سزا داشتند ، چون بزرگتر و ثروتمندتر از ديگران بودند و رياست اين خانواده به عهده
ر داشت که سختگير بود و آگاه به دانش قديمی ، البته همان چيز های اندکیی مادربزرگ آنها قرا

به ريشه ها و. کنجکاوترين و جستجوگرترين فرد اين خانواده اسمش سمه آگول بود. که داشتند
آغاز همه چيز عالقه داشت ؛ در آبگيرهای عميق شيرجه می زد؛ در زير درختان و گياهان در حال

در زير تپه های سبز نقب می زد؛ ديگر به قله ی تپه ها و برگ درختان و. ی کردرشد کند و کاو م
 ».سرش و چشمش متوجه پايين بود: گل هايی که در روی زمين می شکفت توجه نداشت

اسم دوستش که خلق و خويی مشابه خلق و خوی او داشت ، ده آگول بود، با چشمان تيزبين تر«
يک روز با هم قايقی برداشتند و به دشت های گالدن رفتند. بک و قویولی نه به اندازه ی او چا

آنجا سمه آگول پياده شد و رفت تا در ساحل ته و توی. که پوشيده بود از زنبق و گل های نی دار
يک دفعه يک. چيز ها را در بياورد ، ولی ده آگول در قايق نشست و به ماهيگيری مشغول شد

ير کرد و قبل از اينکه بداند چه خبر شده ، کشيده شد و داخل آب افتاد وماهی بزرگ به قالبش گ
بعد ريسمانش را ول کرد ، چون فکر می کرد که چيزی درخشان در بستر. تا ته آب رفت

 ».رودخانه ديده است ؛ نفسش را حبس کرد و به آن چنگ انداخت

سرش چسبيده بود و با يک مشتوقتی باال آمد داشت نفس نفس می زد با جلبک هايی که به«
وقتی گل را شست چه ديد ؟ توی دستش يک حلقه ی. گل توی دست ؛ به طرف ساحل شنا کرد

زيبای طال قرار داشت ؛ زير نور خورشيد می درخشيد و پرتو می افکند ، طوری که قلب او از شادی
ل خم شده بود و به حلقهولی سمه آگول از پشت درختی مراقب او بود ، و وقتی ده آگو. پر شد

 .اش می نازيد ، سمه آگول آرام از پشت سر رسيد
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ده آگول ،! آن را بده به ما«: سمه آگول همچنان که باالی شانه دوستش ايستاده بود گفت«
 ».عشق من

 »چرا ؟«: ده آگول گفت«

 ».شمی خواهمچون امروز روز تولد من است ، عشق من ، و من«: سمه آگول گفت«

خودم. به من چه؛ قبالً که هديه ات را داده ام، تازه از سرت هم بيشتر بوده«:ده آگول گفت«
 ».پيدايش کردم و ميخواهم نگهش دارم

؛ و گلوی ده آگول را گرفت و خفه»عجب، پس واقعا ميخواهی اينکار را بکنی«:سمه آگول گفت«
 .سيد، بعد حلقه را به انگشتش کرداش کرد، چون طال خيلی درخشان و زيبا به نظر می ر

هيچ کس نفهميد که چه به سر ده آگول آمده؛ دور از خانه اش به قتل رسيده و جسدش با«
ولی سمه آگول تنها برگشت؛ و متوجه شد وقتی حلقه را به انگشت ميکند. زيرکی مخفی شده بود

ودش خيلی خوشحال شد و آن رااز کشف خ. هيچ کدام از اعضای خانواده اش نميتوانند او را ببينند
مخفی نگه داشت؛ از آن برای پيدا کردن اسرار استفاده کرد و دانسته هايش را در راه های

حلقه. برای چيزهايی زيان آور چشم تيز و گوش عالقمند داشت. نادرست و بدخواهانه بکار برد
منفوری بدل شد وجای تعجب نيست که به شخص. مطابق توانايی اش به او قدرت بخشيده بود

آنان به او لگد زدند و او پای انها را. البته هنگامی که مرئی بود –همه خويشان از او دوری کردند
به دزدی عادت کرد و هميشه پيش خود غرولند ميکرد و از گلويش صدای غل غل. گاز گرفت

خواستند که از آنجابرای همين اسم او را گولوم گذاشتند، نفريش کردند و از او. شنيده می شد
 .دور شود؛ مادر بزرگ که خواستار آرامش بود، او را از جمع خانواده و از نقب خود اخراج کرد

يکه و تنها آوارده شد و زمانی به خاطر قساوت دنيا گريه کرد و راه باال دست رودخانه را پيش«
در. همان راه را ادامه دادگرفت تا به يک جويبار رسيد که از کوه ها به پايين جاری ميشد و او

يک روز هوا خيلی. آبگيرهای عميق با انگشتان نامرئی ماهی می گرفت و آنها را خام خام ميخورد
گرم بود و او روی يک آبگير خم شده بود که سوزشی در پس سرش احساس کرد و نور خيره

قريباً فراموش کردهاز اين موضوع تعجب کرد، چون ت. کننده آب، چشمان خيسش را به درد آورد
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و مشتش را در هوا به سمتبعد برای آخرين بار باال را نگاه کرد. بود که خورشيدی هم هست
 .خورشيد تکان داد

ولی هنگامی که سرش را پايين آورد، در آن دورها قله کوه های مه آلود را ديد که جويبار از«
چشم. بايد جای خنک و پرسايه ای باشدزير آن کوه ها«: ناگهان به فکرش رسيد. آنجا می آمد

ريشه اين کوه ها ديگر احتماالً خود ريشه است؛ آنجا بايد اسرار. خورشيد آنجا به من نمی افتد
 »زيادی دفن شده باشد که تا به حال کسی از آن سر در نياورده

بيرون میشبانه راهی سرزمين های مرتفع شد و غار کوچکی را پيدا کرد که جويبار تيره از آن«
حلقه هم با او. مثل يک کرم راهش را به دل کوه ها باز کرد و از اخبار و دانسته ها بيرون رفت. زد

به داخل تاريکی فرو رفت، و حتی سازنده حلقه، وقتی قدرت او دوباره شروع به گسترش کرد،
 ».چيزی از آن نمی توانست بداند

موجودی است که بيل بو ديد؟ چقدر نفرتگولوم؟ منظورت همان! گولوم«:فرودو فرياد زد
 »!انگيز

فکر ميکنم داستان غم انگيزی است و ممکن بود برای هر کسی اتفاق بيفتد، حتی«:ساحر گفت
 ».ميتوانست سر بعضی از هابيت هايی که ميشناختم بيايد

چندنميتوانم باور کنم که گولوم با هابيت ها خويشاوند بوده، هر«: فرودو با حرارت گفت
 »!چه خبر نفرت انگيزی.خويشاوند خيلی دور

من بيشتر از خود هابيت ها میبه هر حال درباره ريشه هابيت ها،. ولی حقيقت دارد«:گندالف گفت
خيلی چيزها در پس. حتی خود داستان بيل بو هم نشان دهنده ی يک جور قرابت است. دانم

آن ها حرف همديگر را. ار شبيه هم بودزمينه ی ذهنی و حافظه ی آن ها وجود داشت که بسي
خيلی خوب می فهميدند، خيلی بهتر از آن که يک هابيت به عنوان مثال ممکن است حرف يک

 ».برای مثال به معماهايی که هر دو می دانستند فکر کن. دورف، يا اورک يا حتی الف را بفهمد
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ت ها بين خودشان معما دارند و بيشبله، گو اين که آدم های ديگر هم مثل هابي«:فرودو گفت   
گولوم فکر و ذکرش دائم به. و هابيت ها هيچ وقت تقلب نمی کنند. تر آن ها هم شبيه هم است

و من با جرأت می گويم با. داشت سعی می کرد که بيل بوی بيچاره را خلع سالح کند. تقلب بود
رش می گذاشت، اما در صورت باخت،شروع اين بازی که احتماال يک قربانی سهل و آسان در اختيا

 ».آزاری به او نمی رسيد می خواست شرارت خودش را ارضا بکند

شکی نيست که درست است، ولی فکر می کنم موضوع ديگری هم هست که تو«:گندالف گفت   
معلوم شد که او خيلی مقاوم. حتی گولوم هم به کلی فاسد نشده بود. هنوز به آن توجه نکرده ای

. هابيت ها ممکن است همين قدر مقاوم باشند –از آن است که حتی خردمندان حدس می زدندتر
يک گوشه ی کوچک ذهن او هنوز مال خودش بود و نوری از آن به داخل تراوش می کرد، مثل

فکر می کنم در عمل خوشايند بوده که. نوری که از يک روزنه به تاريکی بتابد؛ نوری از گذشته
ميزی را دوباره بشنود که خاطره ی باد و درختان و آفتاب روی علف ها و چيزهایصدای محبت آ

 .فراموش شده ای مثل اين را زنده می کرد

مگر آن که می: اما دست آخر اين موضوع فقط بخش شرير وجود او را عصبانی تر می کرد«   
از اين! افسوس«. شيدگندالف آهی ک».مگر اين که می شد آن را شفا داد. شد بر آن غالب شد

نه، گو اين که مالکيت او بر حلقه آن. اما نه اين که هيچ اميدی نباشد. نظر اميد کمی برای او هست
زمان زيادی می گذشت که. قدر طوالنی بوده که خود او هم تقريبا نمی داند از کی صاحب آن شده

. از آن به ندرت الزم می شددر ظلمات تاريکی استفاده: ديگر چندان زياد به کارش نمی برد
ولی حلقه بر. ضعيف شده است، اما هنوز مقاوم است. نشد»محو«ترديدی نيست که او هيچ وقت

 .ذهن او تسلط پيدا کرده و عذاب آن تقريبا تحول ناپذير شده

چيز بيشتری برای: زير کوه ها چيزی نيست جز شب خالی»اسرار بزرگ«معلوم شد که تمام«  
وجود نداشت، و کاری که ارزش انجام دادن داشته باشد، به جز خوردن های مخفيانهکشف کردن

از تاريکی بدش. روی هم رفته آدم فلک زده ای بود. و کثيف، و خاطراتی که او را آزرده می کرد
 ».از همه چيز متنفر بود و به خصوص از حلقه: می آمد و همينطور هم از روشنايی
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چيست؟ يقين دارم که حلقه عزيزترين چيزش بوده و تنها چيزی کهمنظورت«:فرودو گفت  
دغدغه ی خاطرش را داشته؟ اگر از آن نفرت داشت، چرا از شرش خالص نمی شد، چرا نمی رفت

 »و نمی گذاشت همان جا بماند؟

از آن تنفر. کم کم بايد بفهمی فرودو، پس از چيزهايی که برايت تعريف کردم«:گندالف گفت  
شت و در عين حال شيفته اش بود، همانطور که از خودش تنفر داشت و با اين حال شيفته یدا

 .اراده ای برايش باقی نمانده بود. نمی توانست از شر آن خالص شود. خودش بود

ممکن است خائنانه از انگشت آدم سر. حلقه ی قدرت، فرودو، از خودش مواظبت می کند«  
اغلب با اين فکر کلنجار. کسی که حلقه دارد، هيچ وقت رهايش نمی کندبخورد و بيرون بيايد، اما

و اين فقط در مراحل اوليه است که حلقه تسلط خود را –می رود که آن را به کس ديگری بسپارد
ولی تا آنجا که من می دانم، بيل بو تنها کس در تاريخ است که از کلنجار رفتن دست. شروع کرده

و با همه ی اين ها هنوز فراموشش. البته کمک من هم الزم بود. ين کار را کردهبرداشته و واقعا ا
حلقه او. فرودو اين نه گولوم، بلکه خود حلقه بود که تصميم می گرفت. نکرده و کنارش نگذاشته

 ».را ترک کرد

کآن هم درست در زمانی که به بيل بو برخورد؟ اين حلقه بيشتر برازنده ی ي«:فرودو گفت   
 »اورک نبود؟

اين تا به حال عجيب ترين موضوع در. جای شوخی نيست، به خصوص برای تو«:گندالف گفت   
رسيدن بيل بو درست در همان زمان، و توی تاريکی کورکورانه دستش را: کل تاريخ حلقه بوده

 ».روی آن گذاشتن

. کرده تا پيش اربابش برگرددحلقه داشته تالش می. نيروهای بيش تری در کار بوده، فرودو«   
از انگشت ايزيلدور بيرون آمد و به او خيانت کرد؛ بعد وقتی فرصتی پيش آمد، خودش را به ده

ديگر. آگول بيچاره چسباند، و او کشته شد؛ و بعد از او گولوم، و او را هم در کام خويش کشيد
و تا وقتی که حلقه با. پست بودگولوم خيلی کوچک و: استفاده ی بيشتری از او نمی توانست بکند

پس حاال که اربابش يک بار ديگر بيدار. او می ماند، هيچ وقت آبگير عميقش را ترک نمی کرد
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شده بود و افکار تيره اش را از سياه بيشه بيرون می فرستاد، گولوم را ترک کرد، تا غير محتمل
 !ز شايربيل بو ا: ترين آدمی که تصور آن ممکن است، آن را بردارد

از اين. پشت آن چيز ديگری در کار بوده، چيزی ماورای طرح و نقشه ی سازنده ی حلقه«   
و به. اين بوده که بيل بو آن را پيدا کند و نه سازنده اشمقصودآشکاتر نمی توانم بگويم که

 ».اين فکر به آدم قوت قلب می دهد. اين بوده که تو صاحبش بشویمقصودهمين ترتيب

اما. هرچند که مطمئن نيستم که کامال منظورت را فهميده باشم. اين طور نيست«:فرودو گفت   
اين همه چيز را درباره ی حلقه و درباره ی گولوم چطور فهميدی؟ واقعا اين چيزها را می دانی يا

 »هنوز حدس می زنی؟

زها را می دانستم و خيلیخيلی چي«:پاسخ داد. گندالف به فرودو نگاه کرد و چشمانش برقی زد   
تاريخ النديل و. اما قصد ندارم گزارش همه ی کارهايم را به تو بدهم. چيزها را تازه فهميده ام

از همه ی شواهد که بگذريم، حلقه ی تو. ايزلدور و آن حلقه يگانه را همه ی خردمندان می دانند
 ».تنها با همان نوشته های آتشينش، همان حلقه اصلی است

 »و چه موقع به اين موضوع پی بردی؟«:فرودو حرف او را قطع کرد و پرسيد   

اما انتظار پيدا کردن. درست توی همين اتاق، معلوم است«:ساحر با حالتی برافروخته پاسخ داد   
از سفرهای تاريک و جست و جوی طوالنی برگشته ام که آخرين آزمايش را انجام. آن را داشتم

پيدا کردن بخش. ن مدرک است، و حاال همه چيز کامال روشن و شفاف شده استاين آخري. بدهم
. مربوط به گولوم و جا دادن آن در شکافی که توی تاريخ ايجاد شده بود، مستلزم کمی بررسی بود

می. درست است که کارم با حدس زدن در مورد گولوم شروع شد، اما حاال ديگر حدس نمی زنم
 ».او را ديده ام. دانم

 »تو گولوم را ديده ای؟«:فرودو با تعجب فرياد زد   

از خيلی وقت پيش. بله، اين بديهی ترين کاری است که در صورت امکان آدم بايد انجام بدهد«   
 ».داشتم سعی می کردم؛ ولی سرانجام موفق شدم
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 »ورد می دانی؟پس بيل بو از دست او فرار کرد، چه اتفاقی برای او افتاد؟ چيزی در اين م«   

هرچند نه: چيزهايی که به تو گفتم، چيزهايی است که خود او مايل بود بگويد. نه به طور قطع«   
گولوم آدم دروغگويی است، و بايد حرف های او را. به آن روشنی که من برايت تعريف کردم

سخت به آنبود و سفت و»هديه روز تولدم«برای مثال می گفت که حلقه. سبک سنگين کرد
شکی. می گفت که از مادربزرگم به من رسيده که چيزهای زيادی مثل اين داشت. چسبيده بود

ندارم که مادربزرگ سمه آگول، زن مقتدری بوده است، يک شخصيت بزرگ در نوع خودش، اما
اين که می گفت تعداد زيادی حلقه الفی داشت و آن ها را بذل و بخشش می کرد، مزخرف بود و

 .اما دروغی با ذره ای از حقيقت توی آن. غدرو

قتل ده آگول، گولوم را مضطرب کرد و او همانطور که داشت در تاريکی استخوان گاز می زد«   
تکرار می کرد، تا اين که خود او»عزيزش«برای خود دفاعی انديشيد و بارها و بارها آن را برای

معلوم بود که به. احتماال حلقه را به او داده بودده آگول. روز تولدش بود. هم کم کم باورش شد
 .حلقه، هديه ی روز تولدش بود و غيره و غيره. همين ترتيب حلقه تبديل به هديه شده است

تا جايی که می توانستم او را تحمل کردم، ولی حقيقت خيلی مهم بود و دست آخر مجبور«    
و ذره داستان واقعی را با يک عالمه غرغر وبا آتش ترساندمش، ذره. بودم که سختگير باشم

ولی. فکر می کرد که درکش نمی کنيم و با بدرفتاری کرده ايم. گريه و زاری از او بيرون کشيدم
وقتی سرانجام داستانش را تا پايان ماجرای بازی معما و فرار بيل بو تعريف کرد، ديگر چيزی

زير لب می گفت. ديگر بيشتر بيمناک بود تا مناز چيزهای. نگفت، جز با اشارات تاريک و مبهم
می بينيد که نمی گذارم به من لگد بزنند و تو يک. که می خواهم دارايی خودم را پس بگيرم

. گولوم حاال دوستان خوبی دارد، دوستان خوب و خيلی قوی. بچاپندسوراخ بياندازند و بعد مرا
از بيل بو متنفر بود و دائم. و ذکرش همين بودفکر. بگينز تاوانش را پس می دهد. کمکم می کنند

».و مهم تر اين که می دانست اهل کجاست. به او دشنام می داد

 »از کجا فهميده بود؟«:فرودو پرسيد
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خوب، خود بيل بو اسمش را در کمال بی عقلی به گولوم گفته بود؛ و بعد از آن وقتی گولوم«   
اشتياق او به حلقه، به ترسش از اورک. ديگر کاری نداشتبيرون آمد، پيدا کردن اسم سرزمينش

می دانی، هرچند هنوز. بعد از يکی دو سال کوهستان را ترک کرد. ها و حتی روشنايی می چربيد
. اسير و دلبسته ی حلقه بود، اما حلقه ديگر مشغول بلعيدن او نبود؛ کم کم دوباره جان گرفت

 .ير، اما کمتر می ترسيد و به طرز مهلکی گرسنه بوداحساس می کرد پير شده، خيلی خيلی پ

هنوز از روشنايی، روشنايی خورشيد و ماه می ترسيد و از آن بدش می آمد و فکر می کنم تا«   
فهميد که می تواند از روشنايی روز و نور ماه پرهيز کند و. آخر هم همينطور بماند؛ اما زرنگ بود
ده ی سردش، چابک و نرم پيش برود و موجودات کوچک ودر ظلمات شب با چشم های رنگ پري

و چنان که. با غذاهای جديد و هوای تازه کم کم قوی تر و جسورتر شد. بی احتياط را شکار کند
 ».دور از انتظار نيست راهش را به سياه بيشه پيدا کرد

 »تو آنجا پيدايش کردی؟«:فرودو پرسيد   

يدمش، اما قبل از آن به دنبال رد بيل بو تا دور دست ها پرسهمن آنجا د«:گندالف پاسخ داد   
مشکل بود که به طور يقين از حرف هايش سر در بياوری، چون صحبت هايش مدام با. زده بود

توی جيبش ش ش چه داشت؟ جرأت نمی کنم«:مثال می گفت. دشنام و تهديد قطع می شد
خودش اول تقلب را شروع کرد،. افتمندانه نيستاين سؤال شر. متقلب کوچولو. بگويم، نه عزيزم

 »!می چالنيمش ، عزيزم. بايد بچالنيمش ش، بله عزيزم. قانون را شکست. بله کرد

روزهای طاقت. فکر نمی کنم بخواهی ادامه بدهم. اين يک نمونه است از طرز صحبت کردن او«   
رغرهايش بيرون می ريخت، فهميدم کهاما از روی اشاره هايی که وسط غ. فرسايی که با او داشتم

و حتی کوچه١پاهای بالشتک مانندش او را برای استراق سمع و جاسوسی، دست آخر به ازگاروت
خوب، اخبار وقايع بزرگ تا دوردست های سرزمين وحشی پخش شده بود و. های ديل کشانده

ما سفر برگشتمان را به خانه ی. خيلی ها اسم بيل بو را شنيده بودند و می دانستند که اهل کجاست
گوش های تيز گولوم به زودی از چيزی که می خواست خبردار. او در غرب پنهان نکرده بوديم

 ».شد

wizardingworld.ir



 Lord Of The Rings- The Fellowship of The Ring         اران حلقهي-جلد اول-ارباب حلقه ها

٢٦

Writing J.R.R.Tolkien And Translate Reza Alizodehزادهين و ترجمه رضا عليآر آر تالکیجیسندگيا نوب

 »پس چرا بيشتر رد بيل بو را نگرفت؟ چرا به شاير نيامد؟«:فرودو پرسيد   

اره راه افتاد و تادوب. فکر می کنم سعی خودش را کرد.ها، به آن هم می رسيم«:گندالف گفت   
مطمئن هستم که نگران. ولی بعد راهش را کج کرد. رودخانه ی بزرگ به سمت غرب برگشت

دوست های من هم همينطور. چيز ديگری وادارش کرده که راهش را عوض کند. دوری راه نبوده
 .فکر می کنند، همان هايی که او را برای من به دام انداختند

ی جنگليرد او را گرفتند و چون ردش هنوز تازه بود، اين کار برايشاناول از همه الف ها«   
تمام. يک بار طول سياه بيشه را رفتند و برگشتند، اما هنوز او را نگرفته بودند. زحمتی نداشت

آدم. حتی در ميان جانوران و پرندگان: جنگل پر بود از شايعه او، از داستان های هول انگيزش
شبحی که خون می: د که وحشت جديدی به همه جا سايه انداخته استهای جنگلی  می گفتن

از درختان باال می رفت تا النه ها را پيدا کند؛ در سوراخ ها می خزيد تا بچه ها را پيدا کند؛. آشاميد
ولی در حاشيه ی غربی سياه بيشه ، رد او برگشته« .از پنجره ها وارد می شد، تا گهواره ها را بيابد

پرسه زنان به طرف جنوب رفته و از محدوده ی آگاهی الف های جنگلی خارج. شده بودو دور
بله فرودو ، و اين اولين اشتباهم. و بعد من مرتکب اشتباه بزرگی شدم. شده و از دست رفته بود

گذاشتم که برود ؛ چون. دنبال قضيه را نگرفتم. نبود ؛ اما می ترسم که بدترين آنها بوده باشد
. چيزيهای زياد ديگری بود که بايد درباره اش فکر می کردم و هنوز دانش سارومان اعتماد داشتم

« 

از آن زمان به بعد مدام تاوان آن را با روز های تيره. خوب اين قضيه به سالها پيش برمی گردد«
يگر خيلی کهنهبعد از رفتن بيل بو وقتی دوباره خواستم پی رد را بگيرم د. و خطرناک داده ام

و اگر کمک يکی از دوستانم نبود، کمک آراگورن ، دوره گرد و شکاچی بزرگ در اين. شده بود
ما با هم تمام طول قسمت های پايين سرزمين وحشی:.دوران ، جست و جوی من بی ثمر می ماند

يزی عايدمان شودرا به دنبال گولوم گشتيم بدون آنکه اميدی به نتيجه ی اين کار داشته باشيم و چ
ولی سر انجام وقتی دست از جست و جو کشيدم و به قسمت های ديگر رو آوردم ، گولوم. 

دوست من که از مهلکه های بزرگ جان سالم به در برده بود ، برگشت و موجود. پيدايش شد
 ».فلک زده را با خودش آورد
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يه می کرد و همينطور که تویفقط گر. اين که مشغول چه کاری بوده ، به ما چيزی نگفت«
وقتی به او فشار آورديم زوزه کشيد. گلويش گولوم گولوم می کرد ، می گفت که بی رحم هستيد

و کز کرد و دستان بلندش را به هم ماليد و انگشتهايش را ليسيد ،انگار که اين دست ها عذابش
متاسفانه بايد بگويم که هيچ شکیولی. می دادند ، انگار که شکنجه ای قديمی را به ياد می آورد

هبقدم به قدم و مايل ، آهسته و دزدکی راهش را به پايين ادامه داده بود تا آن که: وجود ندارد
 ».سرزمين موردور برسد

حتی در بيرون همه چيز. فرودو صدای قلب خود را می شنيد. سکوت سنگين بر اتاق مستولی شد
 .قيچی باغبانی سام نيز شنيده نمی شداکنون صدای. ساکت می نمود

موردور همه ی چيز های پليد را به خود می کشد ، و! افسوس. بله ، به موردور«:گندالف گفت
حلقه ی دشمن. نيروی تاريکی همه ی اراده ی خود را معطوف اين کرده که همه را آنجا جمع کند

و همه ی. ر معرض احضار شدن قرار می دهد، نشانه اش را به جا می گذارد ، همينطور فرد را د
. مردم نجوا کنان از نيروی اهريمنی جديد در جنوب می گفتند و از بيزاريش نسبت به غرب

 »! دوستان تازه ی خوبی داشت که به او در گرفتن انتقام کمک می کردند

مايه ی تسلیتوی آن سرزمين خيلی چيز ها را فهميده بود ، بيشتر از آن که! احمق بينوا«
دير يا زود وقتی که کنار مرز دزدکی راه می رفته و کنجکاوی می کرده ، گير می. خاطرش باشد

وقتی پيدايش کرديم از. به گمانم قضيه به اين صورت بوده. افتد ، و او را برای بازپرسی می برند
ما حاال ديگر زيادا. با يک مأموريت شريرانه. خيلی وقت پيش آنجا بود و داشت برمی گشت

 ».بزرگترين شرارت او به انجام رسيده بود. اهميت نداشت

او می داند که. دشمن از طريق او متوجه شد که آن حلقه يگانه دوباره پيدا شده! بله افسوس«
می داند که آن همان. می داند که گولوم کجا حلقه اش را پيدا کرده. ايزيلدور کجا از پا در آمده

می داند که اين حلقه ، يکی از آن سه. چون باعث زندگی طوالنی می شود. ی اعظم استحلقه
يکی ازمی داند که .اند ، و تاب و تحمل شرارت ندارندحلقه نيست ، چون آنها هيچ وقت گم نشده
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می داند که آن همان حلقه. چون حساب و کتاب آنها معلوم است. ه حلقه نيستآن هفت يا ن
 ».و فکر می کنم باالخره چيزهايی را درباره ی هابيت ها و شاير شنيده است. استيگانه

تازه اگز قبال پی نبرده باشد که شاير. ممکن است همين اآلن در جست و جوی شاير باشد«
در واقع فرودو ، می ترسم که حتی فهميده باشد که اسم بگينز ، که مدت ها از آن غفلت. کجاست

 ».هم استشده بود ، م

خيلی بدتر از آن است که من از اشاره ها و! اين که خيلی وحشتناک است«: فرودو فرياد زد
گندالف ، دوست خوبم ، من بايد چه کار کنم ؟ در حال حاضر. اخطارهای تو تصورش را می کردم

رد ، آنبايد چکار کنم ؟ جای تأسف است که بيل بو وثتی فرصت پيدا ک. که واقعا ترسيده ام
 »!موجود رزل را با شمشير نکشت

که وقتی الزم: دلسوزی و مروت. جای تأسف دارد ؟ به خاطر دلسوزی بود که دست دست کرد«
مطمئن باش که پليدی آسيب کمی به. پاداش خودش را هم گرفت ، فرودو. نيست ، ضربه نزنی

با: لقه اين طور شروع کرده بوداو زد و دست آخر توانست فرار کند ، چون مالکيتش را بر ح
 ».دلسوزی

 ».متأسفم ، من وحشت برم داشته ؛ و هيچ دلم برای گولوم نمی سوزد«: فرودو گفت

 ».تو او را نديده ای«: گندالف حرف او را قطع کرد

واقعاً می خواهی. نمب توانم منظورت را بفهمم. دلم هم نمی خواهد ببينمش«: فرودو گفت
که تو و الف ها بعد از اين همه کارهای وحشتناک گذاشتيد که زنده بماند ؟هر طور حساببگوئی

 ».مرگ حقش است. کنيد ، او همان قدر بد است که اورک ها ، و دشمن ماست

خيلی از کسانی که. به جرأت می گويم حقش است! حقش است«

تو می توانی. د حقشان زندگی استو خيلی از کسانی که می ميرن. زنده اند حقشان مرگ است
اين زندگی را به آنها ببخشی ؟ پس زياد مشتاق نباش که در قضاوت ، مردم را به مرگ محکوم

خود من چندان اميدوارم. چون حتی خردمندترين آدم ها هم نمی تواند فرجام کار را ببيند. کنی
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و سر نوشت او. ل احتمالش وجود داردنيستم که گولوم قبل از مرگ شفا پيدا کند ، اما به هر حا
قلبم به من می گويد که او هنوز نقشی دارد که قبل. سرنوشت با سرنوشت حلقه گره خورده است

از فرجام کار بايد بازی کند ، چه نقش خوب ، چه نقش بد ؛ و وقتی زمان آن برسد ، دلسوزی بيل
در هر صورت او را نمی کشيم. رقم بزندرا –از جمله خود تو –بو ممکن است سرنوشت خيلی ها

الف های جنگلی او را در زمان نگه می دارند ، اما با دل های پر. خيلی پير است و بدبخت :
 ».حکمتشان نهايت مهربانی را با او می کنند

باز هم فرقی نمی کند ، ای کاش حتی اگر بيل بو نمی توانست گولوم را بکشد ،«: فرودو گفت
چرا! ای کاش هيچ وقت پيدايش نمی کرد ، ای کاش آن را نگرفته بودم. ا نگه نمی داشتحلقه ر

 »گذاشتی نگهش دارم ؟ چرا وادارم نکردی که دورش بياندازم ، يا نابودش بکنم؟

بگذارم ؟ وادارت کنم ؟ به چيزهايی که گفتم گوش نمی دادی؟ فکر نمی کنی چه«: ساحر گفت
اين حلقه ها. ن که دورش می انداختی ، بديهی است که کار اشتباهی بوداما اي. داری می گوئی

اگر دست آدم شريری می افتاد ممکن بود شرارات بزرگی به. هميشه راهی برای پيدا شدن دارند
در واقع شکی نيست که می افتاد ؛ چون اين. بدتر از همه ممکن بود دست دشمن بيافتد. پا کند

است ، و او دارد تمام قدرتش را به کار می اندازد که آن را به طرف خودشهمان حلقه ی يگانه
 .بکشاند

فرودوی عزيز شکی نيست که برای تو خطرناک بود ؛ و اين موضوع«

هر: اما پای خيلی چيز ها وسط بود که مجبورم می کرد کمی مخاطره کنم. خيلی نگرانم می کرد
ک روز هم نبود که چشم های مراقب ، شاير را از نظر دورچند وقتی از اينجا دور بودم ، حتی ي

از آنجا که تو هيچ وقت از آن استفاده نکردی ، فکر نمی کنم که حلقه تاثير پايداری. نگه دارند
در ضمن يادت. روی تو گذاشته باشد ، نه تأثير بد ، و نه چيزی که مدت زمان زيادی طول بکشد

 ».بار ديدمت ، کمتر چيزی بود که از آن خاطر جمع باشمباشد ، نه سال پيش که آخرين

wizardingworld.ir



 Lord Of The Rings- The Fellowship of The Ring         اران حلقهي-جلد اول-ارباب حلقه ها

٣٠

Writing J.R.R.Tolkien And Translate Reza Alizodehزادهين و ترجمه رضا عليآر آر تالکیجیسندگيا نوب

ولی چرا نابودش نکنيم خودت می گوئی که بايد مدت ها پيش اين کار«:فرودو دوباره گفت
انجام می گرفت ؟ اگر به من خبر می دادی ، يا حتی برايم پيغام می فرستادی ، از شرش خالص

 ». شده بودم

 »ر ؟ تا حاال امتحان کرده ای ؟از شرش خالص می شدی ؟ چطو«

 ».ولی فکر می کنم بشود با چکش له و لورده اش کرد ، يا ذوب کرد. نه«

 »! همين اآلن امتحان کن! امتحان کن«:گندالف گفت

اکنون صاف و صيقلی می نمود ،. فرودو حلقه را دوباره از جيبش بيرون آورد و به آن نگاه کرد
طال ، بسيار زيبا به نظر می رسيد ، و فرودو با. تی که بتواند آن را ببيندبدون هيچ نشانه يا عالم

چيز قابل. خود انديشيد که چقدر رنگ آن پرمايه و زيباست ، چقدر انحنای آن کامل است
هنگامی که آن را بيرون آورد تصميم داشت آن را به داغ. تحسينی بود و روی هم رفته ارزشمند

اما اکنون دريافت که نمی تواند چنين کند ، دست کم بدون آنکه جد. دازدترين قسمت آتش بيان
حلقه را با دو دلی توی دستش سبک و سنگين کرد و به خود فشار. و جهد فراوانی به خرج دهد

آورد تا همه ی چيزهايی را که گندالف به او گفته بود ، به ياد بياورد ؛ و بعد با عزمی جدی جزم
اما متوجه شد که بار ديگر آن را در جيبش –نگار که بخواهد آن را دور بياندازدا –حرکتی کرد ،
 .گذاشته است

راحت از ان دلتوانی خيلینمیتو هم از همين االنفرودو ؟بينیمی«. گندالف خنده تلخی کرد
مگر با زور که ان هم هوش -  ت کنم))مجبور((و من هم نمی توانم. ، يا به ان صدمه بزنیبکنی

راحتی اگر ان. ، زور هيچ فايده ای ندارداما برای شکستن حلقه   .کندايل میزو حواست را
به دست من .رويش نمی افتدرويش بکوبی، يک خراش کوچک همسنگينپتکيکبرداری و با

 .و تو از بين نمی رود

حلقه را که قبال توی اين اتش انداختيم .اب نمی کندهمبخاری کوچک تو حتی طالی معمولی را«
کهپيدا نمی شوديراشتویاهنگریکورهاما هيچ .و سالم بيرون امد، حتی گرم هم ندشه بود

می گويند که. حتی سندان کوره درف ها هم نمی تواند .ن ايجاد کندبتواند کمترين تغييری توی
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، امنا االن هيچ اژدهايی روی زمين باقی نماندهدحلقه قدرت را ذوب و نابود کنتوانداتش اژدها می
الگون سياه هم نمیکه اتش قديميش اين قدر گرم باشد؛ هيچ وقت، هيچ اژدهايی، حتی انکا

 .سائورون خودش ساخته، حلقه حکمرانی بزند، چون اين حلقه راتوانست اسيبی به حلقه

حلقه، کوه اتش و انداختنويندر دل اورودرپيدا کردن شکاف های هالکت: تنها يک راه هست
 ».باشدناز چنگ دشمن در اماهميشهبرای، کاری کنی کهبخواهی نابودش کنیواقعا، اگرتوی ان

من برای .، بدهم که برايم نابودش کننديا خوب! واقعا دلم می خواهد نابودش کنم: فرودو گفت
افتادچرا .ای کاش هيچ وقت چشمم به حلقه نمی افتاد. مه ادشماجراجويی های پرمخاطره ساخته ن
 »دست من؟ چرا من انتخاب شدم؟

می توانی مطمئن باشی که به خاطر. داين جور سوال ها را نمی شود جواب دا«: گندالف گفت
در هر صورت نه به خاطر قدرت و نه به خاطر: که ديگران صاحب ان نشده اندشايستگی نبوده

و درايت خود را به کارتوانايی و جراتاما تو انتخاب شدی و به همين دليل بايد نهايت .حکمت
 ».ببری

 .حکمت و قدرت تو زياد است !سراغ دارمولی من از اين چيزهايی که گفتی خيلی کم در خود«
 »برداری؟خودتراحلقهنمی خواهی

عظيم و مهيبمن خيلیقدرتبا نيروی ان ممکن است« .و از انجا جست »!نه«: گندالف فرياد زد
چشمانش برقی زد ».کندبتری اعمالنيروی عظيم تر و مرگبارو حلقه ممکن است روی من .شود

نمی خواهم مثل خود فرمانروای تاريکی! وسوسه ام نکن« .نی گداختدرویاز اتشچهره اشو
برای، ترحم بر ضعيفان و ميل به قدرت، از راه ترحم استمندلبا اين حال تاثير حلقه بر. بشوم

، حتی برای انکه محفوظ نگهش دارم وجرات گرفتن ان را ندارم !وسوسه ام نکن. خوبی کردن
خيلی زياد به .تحمل من استن بيشتر از تابوسوسه استفاده از ا .کندنگذارم کسی از ان استفاده
 ».خطرات بزرگی پيش روی من قرار دارد .ان احساس نياز خواهم کرد

سام .نور خورشيد دوباره در اتاق جاری شد .به طرف پنجره رفت و پرده ها و کرکره ها را کنارزد
و حاال«: ف به سوی فرودو چرخيد و گفتگندال .ون گذشتردر بي ،سوت زنان از کنار پنجره
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« .دستش را روی شانه فرودو گذاشت ».اما هميشه کمکت خواهم کرد. تصميم با خودت است
بايد خيلیولی ما. ، تحملش کنیقرار استکهزمانیتان راليت سنگيئوکنم که اين مسیکمکت م

 ».وارد عمل می شودارددشمن د. زود کاری بکنيم

که در افکاردوباره نشست و چپقش را روشن کرد، انگارگندالف. ی برقرار شدطوالنیسکوت
فرودو .پلک، با دقت مراقب فرودو بودچشمانش بسته می نمود، از زير .عميقش غرق شده بود

را پر کرد، چنينرويای اویاتش به تمامبود، تا اينکهبخاری چشم دوختهزغال های سرخثابت به
ديهالکت می انديشبه شکاف های افسانه ای .اتش نگاه می کندبی انتهایچاه هایبهمی نمود که

 .نو دشت کوه سوزا

 »به چه فکر می کنی ؟ تصميم گرفتی که چه کار کنی؟! خوب«: :گندالف سرانجام گفت

در کمال شگفتی دريافت که اتاق ديگرکم کم از تاريکی به خود باز آمد و »!نه«: اسخ دادپفرودو
تاريک نيست

تا انجا که حرفت را فهميدم، به گمانم. شايد هم بله«. می تواند باغ غرق در آفتاب ببيندنجرهو از پ
، حاال هر باليی که می خواهد سرمدر حال حاظرکم، دستبايد حلقه را نگه دارم و مراقبش باشم

 ».بيايد

بهمی ايد اين است که ارام ارام، باليی که سرتاگر برای اين منظور نگهش داری «:گندالف گفت
 ».شرارت کشانده می شودی

باشد، ولی اوميدوارم که تو هرچه زودترارامنطور که می گويی اراماوميدوارم همي«:فرودو گفت
، خطرضمنا به نظر می رسد من خطر ناک هستملیو .کنیدست و پابرايشبهتریيک محافظ

هم اينجا، ونمی توانم هم حلقه را نگه دارم .ندگی می کنندناک برای همه انهايی که دور و برم ز
 .اهی کشيد »، همه چيز را ول کنم و برومبايد از بک اند بروم و شاير را ترک کنم. بمانم

 مه اکردهر چند مواقعی بوده که فکر –اگر از دستم بر بيايد ،دوست دارم شاير را نجات بدهم«
و به نظرم رسيده زلزله يا حملههر چه بگويم کم استتند کهاهالی انقدر احمق و کسالت اور هس
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و  هر چه شاير بيشتر محفوظاحساس می کنم .اما االن اين احساس را ندارم .اژدها حقشان هست
روی زمين جای پایمی دانم در جايی: برای اوارگی بيشتر می شودم، تحملدر اسايش باقی بماند

 .وباره پايم به انجا نرسد، حتی اگر هيچ وقت دمحکمی دارم

، يکبيشتر يک جور تعطيالت بودنمنظورم از ا، ولیقبال هم گاهی به رفتن فکر می کردمالبته«
و ارامشکه اخرش صلح و صفانحوی، حتی بهتر بهمثل ماجراجويی های بيل بورشته ماجراجويی

و. مشکن را با خودم همه جا میا، در حالی کهوی خطرتيدن از خطرراما اين يعنی تبعيد، پ. باشد
اما احساس. ، بايد خودم تنها برومفکر می کنم اگر بخواهم اين کار را بکنم و شاير را نجات بدهم

دشمن خيلی قوی هست و .نااوميدم –و راستشو ريشه دارنيستمممی کنم خيلی کوچک
 ».وحشتناک

از پی بيل بوکهنبه اييمیعظوقصحبت می کرد، شداشتاما همچنان که ،به گندالف نگفت
اين اشتياق چنان. پيدايش کنددوبارهو حتی شايددر پی بيل بو برود: ، در دلش زبانه کشيدبرود
، بدونو از انجا به طرف جاده برودمی توانست بيرون بدود: بر ترسش غالب می امدبود کهقوی

 .در صبح روزی مشابه چنين کرده بودش، چنانکه بيل بو خيلی وقت ها پياينکه کالهش را بردارد

، هابيت ها واقعا موجوداتگفتمهمانطور که قبال به تو! فرودوی عزيزم«:گندالف با شگفنی گفت
و ان وقت بعد ازرف يک ماه ياد بگيریهست و نيستشان را می توانی ر. انگيزی هستندحيرت

من اصال انتظار چنين .بياندازندتعجببه، هنوز می توانند تو راجاد کندياگر ضرورت اصد سال
با اين که نمی دانست. هدنکرش خطاولی بيل بو در انتخاب وارث .، حتی از توداشتمجوابی را ن

حلقه ديگر. ستامتاسفانه بايد بگويم حق باتو .اين موضوع اهميت پيدا کندچقدر ممکن است
و همين طور برای خاطر ديگران مجبوربرای خاطر خودت ؛بيشتر از اين در شاير مخفی نمی ماند

بيرون از شاير يااسمی نيست که در ،اين اسم. که بروی و اسم بگينز را همين جا بگذاریهستی
. کنمحاال برای مسافرت اسم مستعاری برايت انتخاب می .بی خطر باشدزمين وحشیسردر

 .وقتی ميروی با اسم اقای اندرهيل برو
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وکه بتوانی به او اعتماد کنیمگر اينکه کسی را نشناسی. تنها برویکهباشدالزمولی فکر نکنم«
اما اگر. ناشناخته روبرو شويدمايل باشيد با خطرهایو اين يعنی اينکه  -مايل باشد همرا تو بيايد

، حتی بهو موازب چيزهايی که می گويی باش! ، در انتخابش دقت کنخواستی دنبال رفيق بگردی
 ».داردهاخبردشمن جاسوس های زياد و راه های زيادی برای شنيدن! ين دوست هايتنزديکتر

داخل وفرودو متوجه شد که همه جا اعم از. ستاده بوديابريد، انگار که گوش اناگهان حرفش ر
خود را به لبهسپس با يک خيز. لف پاورچين به يک طرف پنجره خزيدگندا. بيرون ساکت است

صدای ناله ای بلند شد، و سر .به سمت پايی دراز کرديرون از پنجرهبستش راو دپنجره رساند
 .در دست گندالف، باال امدشگوشوسام گمگی با موهای مجعد

 »؟اين سام گمگی نيست؟ خوب چه کار می کردی! خوشا به ريش من! به به« :گندالف گفت

مرزچمن های زيراالن داشتمهيچ! يچ چيزه! جانتان سالمت قربان، جناب گندالف« :سام گفت
اورد و به عنوانقيچی چمن زنيش را باال ».، متوجهيد که چه عرض ميکنمپنجره را کوتا می کردم

 .مدرک نشان داد

از کی. را نمی شنومتاالن خيلی وقت هست که صدای قيچي. نيستمنه«:گندالف با ترشرويی گفت
 »؟ایفال فال گوش ايساده

حقيقتش را ،ما توی بک اند فال گير نداريم. ، معذرت می خواهممتوجه نمی شومفالگوش قربان؟«
 ».می گويم

شمان گندالف برقیچ »بگو چه شنيدی، چرا داشتی گوش می کردی؟! ت را به حماقت نزنخود«
 .در هم رفتزد و سگرمه اش

اليی سرم بياوردنگذاريد ب! ، قرباناقای فرودو«: بر خود می لرزيد فرياد زدسام در حالی که
قصد بدی .پدر پيرم الم شنگه به پا می کند !د به يک حيوان بدريخت تبديلم کندنگذاري! قربان

 »!م ميخورم قرباننداشتم، قس

wizardingworld.ir



 Lord Of The Rings- The Fellowship of The Ring         اران حلقهي-جلد اول-ارباب حلقه ها

٣٥

Writing J.R.R.Tolkien And Translate Reza Alizodehزادهين و ترجمه رضا عليآر آر تالکیجیسندگيا نوب

، اماش را گرفته بود که به خنده نيفتدبه زحمت جلوی خود. »باليی سرت نمی اورد«: فرودو گفت
ولی بلند شو و. مثل من ميداند که قصد بدی نداشتیاو هم« .بودو ماتشخود او نيز يکه خورده

 »!جواب بدهسر راست به سوال هايش

دشمن و حلقه، از، يک چيزهايی شنيدم که درست نفهميدمانباشد قرب«: سام با کمی سوظن گفت
،گوش دادم چون دست خودم نيست. و الف ها قربان –و اقای بيل بو قربان، و از اژدها و کوه اتش

باورشان هم. ، ولی من عاشق اين جور داستان ها هستمببخشيدم، قربان .م را که می فهميدمنظرور
وقتی. ته و مرده اينم که ببينمشانکش! الف ها، قربان .حاال تد هرچه می خواهد بگويدمی کنم،

 »؟ببينمشانکهرا هم بريدداريد می رويد نمی شود م

را بيرون برد و سام متحير را باو هر دو دستش».توياب«: فرياد زد. گندالف ناگهان زد زير خنده
: گفت. روی کف اتاق گذاشتپنجرهميانو ازدستگاه برداشتوو چمن زن و دميچی باغبانیق
اما لبخندی روی صورتش سوسو ،و از نزديک به سام چشم دوخت »؟، هاببرد که الف ها را ببينی«

 »رود؟میپس شنيدی که اقای فرودو دارد«. می زد

نمی. که مثل اينکه شما شنيديد: و سرفه کردمبه خاطر همين نفسم بند امد. شنيدم قربان«
 ».خيلی ناراحت بودم: م سرفه کنم اما يکدفعه بيرون امدخواست

بهناگهان پی برده بود که عزيمت از شاير ».کاريش نمی شود کرد، سام«: فرودو غمگين گفت
مجبورم که«. سايش های معمول بگ اندنه صرفا وداع با اور استبسيامعنی جدايی های دردناک

راز را کامالاين ،اگر به من عالقع داری« -در اينجا نگاه خشونت باری به سام انداخت »بروم، ولی
مه از چيزهايی که اينجا، اگر يک کل؟ اگر چفت دهانت را نبندیفهميدی .مخفی نگه ميداری

راو باغديلت کندم گندالف به يک غورباقه زيگيلو تبوقت اوميدواريان،درز کنداز دهنتشنيدی
 ».هم پر از مارهای غلف زار بکند

چيزی که دهانت. ايت کرده امرفکر بهتری ب! پاشو، سام«: گندالف گفت. سام لرزان به زانو افتاد
ی فرودو میتو هم با اقا. ادبت بکندرا ببندد و هم به خاطر گوش کردن به حرف های مردم

 »!روی
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، به هواقدم زدن دعوت کرده باشندو مثل سگی که او را برای »!قربان ،من«: سام فرياد زد
 »!هورا! ببينمهمه اينها رابروم الف ها ومن«. تجس

 .افتادفرياد زد و بعد به گريه
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فصل سوم

سه همسفر  

 ».شما بايد بی سر وصدا برويد ، و بايد هر چه زودتر راه بيافتيد«: گندالف گفت

 .دو يا سه هفته گذشته بود و فرودو هيچ نشانه ای از آماده شدن برای عزيمت نشان نمی داد

ثـل بيـل بـو    اگر م.می دانم ولی مشکل هست که هردو کار را با هم انجام بدهم«:فردو اعتراض کرد

 ».نديد بشوم ، داستان در يک چشم به هم زدن در همه جای شاير می پيچد

گفـتم زودتـر، نـه    !ايـن کـار درسـت نيسـت     ! مسلم است کـه نبايـد ناپديـد بشـوی    «:گندالف گفت

اگر راهی پيدا کنی که بدون آنکه همه جـا جـار بيافتـد، از شـاير جـيم بشـوی، ارزش دارد       .بالفاصله

 ».اما به هر حال نبايد خيلی معطل بشوی.کمی دست دست کنی

پاييز چطور است روز تولدمان يا بعد از آن؟فکر کنم تـا آن موقـع بتـوانم تـا حـدی      «:فرودو پرسيد

 ».مقدمات کارمان را فراهم کنم

بگ انـد بيشـتر   . راستش را بخواهيد اکنون که به پای عمل رسيده بود، از شروع کردن اکراه داشت

مطلوب می نمود، و او می خواست تا آنجا که می تواند از رنگ و بـوی آخـرين   از هميشه اقامتگاهی

وقتی پاييز فرا می رسيد، مـی دانسـت کـه دسـت کـم قسـمتی ازدلـش        . تابستان در شاير لذت ببرد

بيشتر
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در حقيقـت پـيش خـود    .ين مـی شـد  به سفر بيشتر رضا خواهد داد،چنانکه هميشه در اين فصـل چنـ  

يک صدو بيست و هشتيمن سـالگرد.پنجاهمين سالگرد تولدش عازم شودگرفته بود که درتصميم

تـا جـايی کـه    . تولد بيل بو، به نحوی روز مناسبی برای عزيمت و  از پی او رفتن به حساب مـی آمـد  

اما همه. ممکن بود به حلقه کمتر می انديشيد و به اين که حلقه سرانجام از را به کجا خواهد کشاند

هميشـه دشـوار بـود کـه بگـويی سـاحر چـه        .  را با گندالف در ميـان نگذاشـت  ی انديشه های خود

 .چيزهايی را حدس زده است

کـم کـم   . به گمانم که بشود ولی ديرتر از آن نه.خوب باشد«:گفت. به فردود نگاه کردو  لبخند زد

در ضمن مواظب باش کوچکترين اشـاره ای بـه جـايی کـه مـی خـواهی       . دارم خيلی نگران  می شوم

تبـدليش مـی   " اگر لب از لب باز کنـد واقعـا  .مراقب باش که سام گمگی هم حرفی نزند!بروی نکنی

 ».کنم به يک قورباغه

اين که کجا  می خواهم بروم ، بعيد است از من درز کند، چون خودم هم هنوز نقشـه  «:فرودو گفت

 ».ی روشنی برايش ندارم

تو داری از! ت را در دفتر پستت نگذارحرف من اين نيست که آدرس!مزخرف نگو«:گندالف گفت

تـو بـاالخره يـا بـه     .اين موضوع را هيچکس نبايد بداند تا وقتی که کامالً دور شده ای. شاير می روی

يا دست کم بايد سفرت را از يکی از اين جهـت هـا   .جنوب می روی يا به شمال، يا به غرب،يا شرق

 ».کدام طرف رفته ایمهم اين است که هيچکس نداند يقيناً به.شروع کنی

رفتن از بگ اند  و خداحافظی کردن آن قدر فکر و ذکرم را به خـود مشـغول کـرده    «:فرودو گفت

کجـا مـی خـواهم بروم؟درکـدام جهـت مـی خـواهم        . است  که حتی به جهتش هـم فکـر نکـرده ام   
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ت، امـا  بروم؟بايد دنبال چه چيزی بگردم؟بيل بو برای پيدا کردن گنج رفـت آنجـا و دوبـاره برگشـ    

 ».ظاهراً اين طور که معلوم است دارم ميروم که تا گنجم را گم کنم  و برنگردم

شايد وظيفه ی خـودت  .ولی تو تا نوک دماغت را بيشتر نمی بينی، همين طور هم من«:گندالف گفت

به هـر  .نمی دانم.باشد تا شکاف های  هالکت را پيدا کنی؛ شايد هم پيدا کردن آن کار ديگران باشد

 ».تو هنوز برای آن را ه طوالنی آماده نيستیحال

 »ولی به هر حال بايد به کدام طرف بروم؟!حقيقتش را بخواهی نه«:فرودو گفت

ولی اگر نصيحتم را قبول کنی، بـه  . به طرف خطر،اما نه با عجله و نه خيلی مستقيم«:ساحر پاسخ داد

چند که جاده مثل قبل امـن نيسـت   فکر نمی کنم چندان خطری داشته  باشد، هر.طرف ريوندل برو

 ».و هر چه به آخر سال نزديکتر بشويم، وضع بدتر خواهد شد

سـامر امـی بـرم کـه الـف هـا را       .طـرف ريونـدل  .به طرف شـرق مـی روم  .باشد!ريوندل«:فردو گفت

 ».خوشحال می شود.بييند

وای آن درهآرام صحبت می کرد؛ ولی ناگهان شوق ديدن خانه ی الروندهاف الون و دم زدن در هـ

 ».ی عميق،جايی که بسياری از مردمان زيبا هنوز در آنجا ساکن بودند، در دلش زبانه کشيد

. يک روز عصر تابستان خبرهای شگفت انگيزی به ميهـان خانـه ی پاپيتـال و اژد هـای سـبز رسـيد      

نـد  آقای فرودو داشت بگ ا.غول ها و ديگرخبرای شوم مرز شاير به خاطر مسائل مهم فراموش شد

 !را می فروخت، در حقيقت قبالً آن را فروخته بود، به بگينز های ساک ويل
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بـه قيمـت ارزان، چـون وقتـی خـانم      «:امـا ديگـر مـی گفتنـد    ».به قيمت گـران«:بعضی ها می گفتند

اتو چند سال قبـل در  پيری،امـا ناکـام در سـن     (».لوبلياخريدار باشيد اين يکی احتمالش بيشتر است

.)ته بودسالگی درگذش١٠٢

اين که چرا آقای فردو داشت نقب زيبايش را می فروخت در مقايسه با  موضوع قيمت آنجا،بيشـتر  

و اشاره ها وکنايه های آقای بگينزنيـز آنهـا    -تعداد اندکی بر اين نظر بودند. مورد بحثو گفتگو بود

از عوايـد فـروش   می خواست هابيوت را تـرک کنـد و   .که پول فردو ته کشيده بود -را تاييد ميکرد

بعضـی هـا اضـافه    .آن ميان خويشاوندانش برندی باکش در  در باک لند، زندگی آرامی داشنه باشـد

 ».وتا آنجا که ممکن است دور از بگينز های ساگ ويل«.می کردند

اما تصور ثروت بی حد و حساب  بگينز ها ی بگ اند چنـان در اذهـان جـای گرفتـه بـود کـه بـرای        

بسيار دشوار تر از هر چـه معقـول و  يـا غيـر     . ردن اين مو ضوع بسيار دشوار بودبيشتر آنان باور ک

در نظر بسياری از مردمنقشه ی شيطانی اما هنوز پنهان. معقولی که تصور آن به  ذهنشان می رسيد

همـه  .هر چند او خود را نشان نمی داد و روز هـا آفتـابی نمـی شـد    .گندالف پشت سر اين ماجرا بود

اما هر چند ممکن بود اين موضوع مطابق نقشـه ی  .ند که در بگ اند مخفی شده استخوب می داست

 .فردو بگينز داشت به باک لند بر می گشت.ساحرانه يا و باشد، درحقيقت ترديدی وجود نداشت

مری برندی باک دنبل يک نقب کوچک قشنگ ويا حتی يک خانـه  .بله ،همين پاييزم می روم«:گفت

 ».ددی کوچک برای من می گر

با کمک مری ،خانه ی کوچکی در  کريک هـالو،زمين هـای آن طـرف بالکبـاری     " در حقيقت او قبال

فردو در مقابل همه ، به جزسام چنين وانمود می کردکه مـی خواهـد بـه    . انتخاب کرده وخريده بود
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تصميمش برای عزيمـت بـه  سـمت شـرق موجـب شـده بودکـه ايـن         .طور دايم در آنجا ساکن شود

فکرش خطور کند؛زيرا باک لند در مرزهای  شرقی شاير واقع بـود، وچـون کـودکيش را    موضوع به

 .در آنجا سپری کرده بود، بازگشتش تا اندازه ای معقول می نمود

بعد يک روز عصر،در پايان ماه ژوئن، پس از آنکه نقشـه ی فـرودو را   .گندالف دو ماه در شاير ماند

اميـدوارم کـه   «:گفـت.روز بعد دوباره عزيمت خواهد کـردکه صبح.تدارک ديدند،ناگهان اعالم کرد

زياد طول نکشد،اما دارم آن طرف مرزهای جنوبی می روم  تا در صورت امکان کمی خبر به دسـت  

 ».مبوده اخيلی بيشتر از آنکه الزم بود عاطل و باطل.بياورم

چـه  «:پرسيد.نظر می رسدبا بی اعتنايی صحبت می کرد،ولی به نظر فرودو رسيد که نسبتاً نگران به

 »اتفاقی افتاده؟

اگر ديدم علی رغم همه.خب نه؛ولی چيزی شنيده ام که نگرانم کرده و الزم است که تحقيق بکنم«

ی اين چيزها ،الزم است که تو باالفاصله راه بيافتی، فوراً بر می گـردم، يـا الاقـل پيـامی برايـت مـی       

جمع تـر از هميشـه باشـد، مخصوصـاً در مـورد      در ضمن تو هم به نقشه ات بچسب؛حواست.فرستم

 »!اجازه بده يک بار ديگر به تو گوشزد کنم؛ازش استفاده نکن.حلقه

هر روزی ممکن است برگردم، خيلی دير کنم برای مهمـانی خـداحافظيت   «:گفت.سپيده دم راه افتاد

 ».روی هم رفته فکر می کنم در جاده به همراهی من احتياج پيدا کنی.بر می گردم

اغلب از خود می پرسيد که گندالف ممکن است چه چيزهايی.ابتدا فرودو دچار اضطراب زيادی شد

شنيده باشد، اما اين تشويش از بـين رفـت و او در ايـن آب و هـوای عـالی مشـکالتش را فرامـوش        
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درختان انباشـته از سـيب   .شاير به ندرت شاهدتابستانی  چنين خوب و پاييزی پربار بود ه است.کرد

پاييز بـر سـر   .و ساقه های غالت بلند بودند و آکنده. ودند، عسل قطره قطره در شان ها پر می شدب

سـپتامبر مـی گذشـت و خبـری از او     .دست آمد و فردو کـم کـم از بابـت گنـدالف نگـران مـی شـد       

بـگ انـد پـر از    .و او هنوز نيامده و پيغامی نفرسـتاده بـود  .روز تولد و نقل مکان نزديک می شد.نبود

بعضی از دوستان فرودو برای ماندن و کمک به او در بستن بار و بنديل بـه آنجـا   .و جوش بودجنب

؛ اينان عبارت بودند از از فردهگار بولگر و فولکو بوفين، و البته دوسـتان اسـتثنايی اش   .آمده بودند

 .همگی با هم مشغول زير ورو کردن بودند.پی پين توک و  مری برندی باک

و اسـباب  .ردو گاری سرپوشيده پر از  راه پل برندی  وايـن راهـی بـاک لنـد شـدند     دربيستم سپتامب

روز بعد فرودو به راستی نگـران شـد و دائـم    . اثاثيه ای را که نفروخته بود، به خانه ی جديدش برد

صبح پنج شنبه روز تولد ش همان قدر صاف و آفتابی به نظر مـی رسـيدکه   .چشم به راه گندالف بود

شـب هنگـام ، فـرودو.و گنـدالف هنـوز پيـدايش نبـود    . ر روز  ميهمانی بزرگ بيل بوسال ها پيش د

کامالً مختصر بود، شامی برای خود او و آن چهار نفـری کـه بـرای    .ميهمانی شام وداع را برگزار کرد

فکر اين کـه بايـد بـه ايـن زودی از     .اما مضطرب بود و دل و دماغ آن را نداشت.کمکش آمده بودند

مانده بود که چطور اين موضوع را به بقيـه  .نش جدا شود،بر روی دلش سنگينی می کرددوستان جوا

 .بگويد

با اين حال چهار هابيت جوان تر سرخوش بودند و ميهمانی علی رغم غيبت گندالف بـه ضـيافت پـر    

در اتـاق نهـار خـوری جـز يـک ميـزو چنـد صـندلی ، چيـز ديگـری وجـود            .شور و حالی تبديل شـد

شراب فرودو به انضمامباقی چيزها  بـه  .عالی بود و  شرابی عالی نيز در دسترس بوداما غذا.نداشت

 .بگينزهای ساک ويل نفروخته بودند
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وقتی ساگ ويلـی هـا چنگشـان راروی اينجـا     «:فرودو به محض اينکه گيالس خود را خالی کرد،گفت

ال برای ايـن جـای خـوبی    انداختند، بگذار سر بقيه ی وسايلم هر باليی که می خواهد بيايد،به هر ح

 .اين آخرين قطره ی شراب کهنه ی وين يارد بود».پيدا کرده ام

مطـابق رسـم   . پس از آنکه ترانه های بسياری با هم خواندند و از خـاطرات مشـترک سـخن گفتنـد    

سـپس بيـرون رفتنـد تـا هـوايی تـازه       .فرودو به افتخار تولد بيل بو و به سالمتی او و فرودو نوشيدند

ميهمانی فرودو تمام شـد و گنـدالف نيامـده    .تاره ها را تماشا کنند و بعد به رختخواب رفتندکنند و س

 .بود

مـری مسـئوليت ايـن    .صبح روز بعد مشغول بار زدن گاری ديگر با باقی بار و بنديل ها جا مانده بود

برود آنجـايک نفربايد«:مری گفت. راه افتاد)يعنی فرده گار بولگر(وبا فتی. کار رابه عهده گرفت

 ».پس فردا اگر توی راه خوابتان نرود-و خانه را قبل از رسيدن تو گرم کند  خوب ، به اميد ديدار

فـرودو بـی قـرار و نگـران مـی نمـود  .اما پی پين ماند که بعد برود. فولکو پس از نهار به خانه رفت

ب منتظـر بماندبعـد   تصميم گرفت تا آخر ش.وبه عبث گوش به زنگ بود ک خبری از گندالف برسد

اگر گندالف می خواست بی درنگ او را ببيند می تانست بی درنـگ بـه کريـک هـالو بـرود،و حتـی       

نقشـه اش ايـن بـود کـه بـرای      .چون فرودو داشت پياده مـی رفـت  .شايد هم جلوتر ازآنها می رسيد

د  دلخوشی خودشو آخرين ديـدار از شـاير وهـم چينـی بـه سـبب داليـل ديگـر از هـابيتون تـا معبـ           

در آينه ی غبار گرفته ی  تاالر نيمه خالی نگاهی. بکالبری را پياده برود وزياد بر خود سخت نگيرد

مدت ها بودکه دست به پيـاده روی  ».کمی هم برای خودم تمرين می شود«:به خود انداخت و گفت

 .سنگين نزده بود و فکرکرد که تصوير توی آينه ، نسبتاًشل و وارفته به نظر می آيد
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د از نهار سر و کله ی بگينز ها ساک ويل،لوبليا و پسر مو حنايی اش لوتـو پيـدا شـد و فـرودو را     بع

ايـن حـرف او از   ».باالخره مال ما شد«:لوبليا تا پايش را داخل گذاشت گفت.بسيار آزرده خاطر کرد

پـيش از نيمـه   ، قرداد فروش بگ اند قرار نبود تا.ادب به دور بود؛بعالوه کامالً هم مطابق واقع نبود

مجبور شده بود هفتاد وهفت سال بيشـتر از  .اما شايد بتوان لوبليا را بخشيد. ی شب به اجرا در بيايد

به هر حـال آمـده بـود    .، برای بگ اند منتظر بماند و اکنون صد ساله بود.آنچه زمانی تصور می کرد

زيمـان زيـادی   .ا مـی خواسـت  ببيندچيزهايی را که برايشان پول داده بود نبرده باشند؛ و کليـد هـا ر  

طول کشيد تا راضيش کنندچون صورت کاملی از اشـيا را  بـا خـود آورده بـود و دانـه دانـه آنهـا را        

سراجا با لوتو و کليد يدکی از آنجا رفت و قول گرفت کليد ديگـر را نزدگمگـی هـا    .کنترل می کرد

شـان دادکـه فکـر مـی کنـد      با ناخشنودی فين فينـی کـرد و آشـکارا ن   .در خيابان  بگ شات بگذارند

 .فرودو او را به صرف چای دعوت نکرد.ممکن است گمگی ها شبانه نقب او را غارت کنند

رسماً اعالم کرده بودند که سـام بـه بـاک لنـد     .چايش را با  پی پين و سام در  آشپزخانه صرف کرد

و استادش نيز بـا  .می آيد تا رفتو روب را برای آقای فرودو انجام دهدو به باغچه ی کوچکش برسد

 .اين قرار و مدارموافق بود ، اما با دور نمای همسايه شدن بالوبليا چندان تسلی اش نمی داد

شسـتن ظـرف هـا را    .و صـندليش را عقـب داد  »!آخرين وعده ی غذای ما در بگ اند«:فرودو گفت

انـه کپـه کـرده    پی پين و سامکوله بارشان را بسـتند و هـر سـه را در اويـان خ    . برای لوبيال گذاشتند

 .سام ناپديد شد. پی پين رفت تا برای آخرين بارقدمی توی باغ بزند.بودند

رسـه  =فرودو در اتاق های آشنا. بگ اند غمگينو  گرفته وبه هم ريخته می نمود. خورشيدايين رفت

و سايهها پاورچين پاورچين از گوشـه  .می زد و روشنايی غروب را می ديد که آرام آرام محو می شد
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فرودو بيـرون آمـد و تـا دروازه ی انتهـای     .داخل خانه به تدريج تارک می شد.ا بيرون می خزيدنده

تا اندازه ای اميداور بود کـه گنـدالف شـلنگ انـداز. راه و بعد اندکی  نيز در جاده ی تپه پيش رفت

 .در گرگو ميش غروب پيدايش شود

مثـل اينکـه شـب خـوبی در پـيش      «:تبا صدای بلند گفـ.آسمان صاف بود و ستارگان می درخشيدند

دارم راه.ديگر دل و دماغ معطل شـدن را نـدارم  .ذوست دارم را بروم.برای شروع خوب است.داريم

 ».گندالف می  تواند دنبال من بيايد. می افتم

چرخيد که برگردد، اما ايستاد،چرا که در همان نزديکـی هـا از آن طـرف خيابـان بگشـات صـدايی       

نمـی  .بی ترديدبه بابا گمگـی بـود و ديگـر بيگانـه بـود و تـا حـدی ناخوشـايند        يکی از صداها. شنيد

توانست بفهمد چه می گويد، ما جواب استادی را شنيدکه تـا حـدودی لحـن تنـدی داشـت، پيرمـرد       

 .آشفته به نظر می رسيد

لهتمام خرتو پرت هايش را هم بردندب.امرو صبح رفتو سام من هم با او رفت.نه ، آقای بگينزرفته«

کجـا؟اين گـه   .چرا؟چرايش ديگر به منـو شـما مربوطنيسـت   .عرضم به حضورتان که فروخت ورفت

 -آن طرف آن پايين ها بلـه همـين طـور اسـت    .کوچيدبه بالکبارييا جايی مثل اين. جزو اسرار نيست

نـه نمـی   .مردم باک لند عجيب و غريبند.من خودم هيچ وقت تا آنجا نرفته ام.تا آنجا خيلی راه است

 »!شبتبه خير. نم بهش پيغام بدهمتوا

فـرودو مانـده بودکـه چـر ااز اينکهآنـان بـه بـاالی تپـه نيامدنـد،          .دای پا در سمت پايين تپه گم شد

 :با خود انديشيد.احساس آرامش خاطر می کرد
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چـه ادم هـای فضـولی    .گمان کنماز اين همه سئوال و کجکاوی در کار هايمحالم به هم مـی خـورد  «

زده بود که برود و از استاد بپرسد که چه کسی داشت پرس و جو می کـرد؟ امـا   به سرش»!هستند

 .خوب يا بد تصميمشرا عوض کردو و برگشت و تند به طرف بگ اند به راه افتاد

سام آنجا نبود و فرودو پايش را از درگاه تاريک داخـل  .پی پين در ايوانروی کوله بارش نشسته بود

 »!استسام ، سام وقتش«:صدا زد.گذاشت

و بعد سر و کله ی خودش نيز در حـالی کـه آب د   »!آمدم قربان«:صدايش از آن داخل شنيده شد

 .داشت با بشکه ی آبجو در سردابه  وداع می کرد.هانش را پاک می کرد، پيدا شد

 »اماده ی حرکتی سام؟«:فرودو گفت

 »!االن ديگر می توانم حسابی سر و پا دوام بياورم قربان!بله قربان«

بدو و ايـن را ببـر خانـه ی خودتـان     «:گفت. فرودو در گرد را بست و قفل کردو کليد  رابه سام داد

بعد از  خيابن ميا نبر  بزنو تا آنجا که می توانی زودتر کنار دروازه ی  جاده آن طـرف علـفزار   !سام

 ».ندگوش ها و چشم ها امشب فضول و کنجکاو.امشب از وسط دهکده نمی رويم.به ما ملحق شو

 .سام با مام سرعت دوديو د ور شد

 »!ن خب بالخهر راه افتاديم:فرود گفت

آنان کوله بارشان را روی دوش انداختندو چوب دستشان را برداشتند و بـه سـمت غـرب بـگ انـد      

 »!بدرود«:فرودو نگاهی به پنجره تاريک و خالی  انداخت و گفت. چرخيدند
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از پشـت سـر پـره  گـرين بـه پـاينن       ) اند از پی بيل بوو بی انکه خود بد( دستی تکان دادو برگشت

آن پايين از پايی که رپچين کوتاه تر بود پريدندو با صدای خـش خشـی   .کورهرتاه توی باغ شتافت

 .در ميان علف ها به ميان تاريکی زدند  و راه مزرعه ها را  پيش گرفتند

ايسـتادندو  . ده ی باريک باز می شددر پايين تپه در سمت غربی آن به دروازه ای رسيدند  که به جا

به زودی سام در حالی که داشت  بـه دو نفـس نفـس زنـان و بـه      .بند کوله هايشان را  تنظيم کردند

سرعت پيش می امد پيدايش شد، کوله بار سنگين اواز دوشش باالتر قرار گرفته بود و روی سرش

در تـاريکی بيشـتر شـبيه    .گفـتيک زنيبل نمدی بی شکل گذاشته بود  که خودش به آن کـاله مـی   

 .دورف هابه نظر می رسيد

بدبخت حلزون ها و آنهايی. پرت های سنگين تر به من داده ايد. فکر ميک نم خرت«:فرودو گفت

 ».که مجبورند خانه ی خدشا نرا روی دوششان ببرند

کامالً سـبک  کوله ی من.قربان باز هم جا دارم که چيزهای بيشتری را بردارم«:سام با قاطعيت گفت

 .ولی اين موضوع حقيقت نداشت».است

با خمدش چيزی ندارد جز همان چيزهايی که.برايش خوب است!نه نمی خواهد سام«:پی پين گفت

ايـن آخرهـا کمـی شـل شـده ، وقتـی کمـی از بارهـايش را خـودش          .گفت برايش بسته بندی کنـيم

 ».اوزردسنگينی اش  را کمتر اجحساس  می کند

مطمئنم قبل از  آن که برسم به باک لنـد  !ا يک هابيت بيچاره ی پير مهربان باشيدب«:فرودو خنديد

فکر ميکنم تو بيشتر از سـهمت بـار   .ولی داشتم شوخی می کردم.مثل يک ترکه ی بيد الغر می شوم

دوبـاره چـوب   ».دفعه ی ديگر که خواستيم بارهـا ببنيـدم رو بـه راهـش مـی کـنم      .برداشته ای  سام
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خوب ، همه توی تاريکی راه رفتن را دوسـت داريـم،س قبـل از آنکـه     «:و گفتدستيش را برداشت

 ».بخوابيم چند مايلی می رويم

و.آنگاه جاده را رها کردند.مسافت کوتاهی را توی جاده ای که به سمت غرب می رفت پيش رفتند

هـاو  در يک خـط  در طـول پـرچين   .به سمت چپ پيچيدند و دوباره آرام وارد وارد مزرعه ها شدند

در شـنل هـای تيـره ی خـود چنـان      .مرز بيشه ها  می رفتند و شب تاريک آنان را احاطه کـرده بـود  

،.از آنجا که همه هابيـت بودنـد  .نامرئی شده بودندکه گويی هر کدام حلقه ی جادويی باخود داشتند

هـيچ صـدايی از آنـان بـر نمـی خاسـت کـه حتـی هابيـت هـا           .و می کوشـيدند بـی سـرو صداباشـند    

 .حتی جانوارن وحشی داخل مزرعه ها و بيشه ها متوجه گذشتن آنها نمی شدند.دبشنون

نهـر چيـزی نبـود    .پس از اندکی ، از واتر در غرب هابيتون ، که پلی باريک از الوار داشت گذشـتند

جز نوار سياهی کـه پـيچ و تـاب خـورده بـود و مـرزش  را درختـان توسـکای خـم شـده  بـر روی            

مايل  جلوت ر به طرف جنوب ، جاده ی بزرگ  را  کـه بـه طـرف پـل     يکی دو.انمشخص می کردند

برندی واين  می رفت   قطع کردند؛اکونو در توک لند بودند ، و در حالی کـه راهشـان را بـه طـرف     

وقتی شروع بـه بـاال رفـتن.جنوب شرق کج می کردند، راه سرزمين گرين هيل را  در پيش گرفتند

به پشـت  سـر نگـاهی انداختنـد  و چـراغ هـای هـابيتون را در دور        از اولين شيب های آن کردند ،

ايـن سـو سـو بـه زودی در پسـتی و بلنـد       . دست ديدندکه در در ه ی دلنشين  واتر سو سو   می زد

زمين های تاريک گم  شد و جاده از کنار بای واتر و پا به پای آبگير خاکسـتری رنگـش پـيش مـی     

تا حدزيادی پشت سر گذاشـتند ، فـرودو برگشـت و دسـتی     وقتی روشنايی آخرين مزرعه  را. رفت

 .برای خداحافظی تکان داد
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 ».نمی دانم که چشمم دوباره به اين دره می افتد يا نه«:آهسته نمی گفت

شب بی ابر و و خنک و پرستاره بـود،  . حدود سه ساعت راه رفته بودند که برای استراحت ايستادند

درختـان  .  نهر ها و علفزار های توی دره به دامنه ها ی تپه می خزيداما رشته های مه مانند  دود از

غان کم برگ ، با باد ماليمی که از فراز سرشان  می گذشت  به نوسان در می امدند  و در زمينـه ی  

نسبت بـه ايـن کـه هابيـت     ( شام بسيار مختصری.آسمان رنگ پريده  به شکل تور ديده می شدند

خيلی زود به جاده ی باريکی بر خوردند که پيچ واپـيچ بـاال  و   .به راه افتادندخوردند و دوباره)بودند

پايين می رفت و  در تاريکی پيش رو به خاکسـتری مـی زد  و محـو مـی شـد؛ جـاده ی وود هـال و        

از جاده ای اصلی در دره ی واتر جدا می شد و روی دامنه ی گرين هال پـيچ  .استاکو فری باکل بری

 .ف وودی اند،يکی از گوشه های دور افتاده و وحشی فاردينگ شرقی می رفتمی خورد  و به طر

پس از مدتی به داخل جاده ی گودی در ميان درختان بلنـد سـرازير شـدندکه بـرگ هـای خشـکان       

حال که از شر گوش های کنجکـاو خـالص شـده بودنـد،     . هوا بسيار تاريک بود.خش خش می کرد

سـپس در سـکوت راهشـان را    .ای را آرام  با هم دم می گرفتنـد  ابتدا با هم حرف می زدند،يا نغمه

سـرانجام وقتـی شـروع بـه بـاال رفـتن از شـيبی تنـد         . پی پين  کم کـم عقـب افتـاد   . ادامه می دادند

 .کردند،ايستاد و دهن دره ای کرد

می خواهيد  همـين طـور کـه داريـد راه    .آن قدر خوابم مياد که همين االن روی جاده بيافتم«: گفت

 ».می رويد بخوابيد؟نزديک نيم هشب است
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" مـری حـدودا  .ولی عجلـه ای نيسـت  .فکر کردم راه رفتن توی تاريک را دوست داری«:فرودو گفت

اولين جای مناسبی را که ديـديم  .يعنی اينکه دو روز ديگه وقت داريم.پس فردا انتظار ما را می کشد

 ».اتراق می کنيم

ان طرف اين تپه برسيمجای مناسبی پيدا  مـی کنـيم کـه هـم     اگر به.باد از غرب می وزد«:سام گفت

اگـر خـوب يـادم باشددرسـت همـين جلـوتر يـک بيشـه ی         .محفوظ باشد وهم گرم و راحت، قربان

سامزمين ها را در محدوده ی بيست مايلی هـابيتون خـوب مـی شـناختاما ايـن      ».خشک صنوبرهست

 .محدوده ی اطالعات جغرافيای او بود

و در عمـق بيشـه ی   .جاده را رهـا کردنـد  .به يک بيشه ی  کوچک  صنوبر  رسيدنددرست باالی تپه

تاريک که بوی صمغ می داد فرورفتند و شاخه های خشک و ميـوه ی کـاج گـرد آوردنـد تـا بـا آن       

به زودی در  پای يک درخت  سرو بزرگ ترق تروق شادی بخش شـعله هـای   .آتش درست کردند

سـپس  .آن نشستند تا آنکه کم کم  شروع به چـرت زدن کردنـد  آتش بلند شد و  و انان مدتی دور

حتـی  .نوبت نگهبانی تعيـين نکردنـد  .هر کدام  در يک کنج ريشه های درخت بزرگ به خواب رفتند

وقتـی اتـش فـرو مـرد چنـد      .زيرا هنـوز در قلـب شـاير بودنـد    .فرودو نيز تحساس خطری نمی کرد

ه در  پی کار خود از ميان بيشه می گذشت،جنبنده نزديک شدند و به آتش چشم دوختندروباهی ک

 .چند دقيقه ای ايستاد و بو کشيد

خوب ديگر چـه؟کارهای عجيـب و غريـب و تـوی ايـن سـرزمين       !هابيت ها«:روباه با خود انديشيد

سـه تـا   .ولی به ندرت شنيده امکه يک هابيت بيرون از خانه  زير يک درخت بخوابـد.زياد شنيده ام
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امـا ديگـر از ايـن    .بـا او بـود  " حـق کـانال  ».قضيه يک ماجرای عجيـب هسـت  پشت اين" حتما!هابيت

 .موضوع چيزی بيشتر سر در نياود

فرودو اول از همه بيدار شد و ديدکه ريشه ی يـک در خـت   .صبح پريده  رنگ و نمناک از راه رسيد

«:سوراخ کرده اسـتمطابق رسـم هميشـگی اشـدر اوايـل سـفر ، بـا خـود انديشـيد         " پشتش را تقريبا

چرا سواره نرفتم؟همهی رختخواب هـای پـر نـازنينم را بگينزهـای سـاک ويـل!راهپيامايی تفريحی

برپا هابيـت  «:فرياد زد. کشو قوسی به خودش داد.ريشه ی ای ن درخت ها اليق آنها بود!فروختم

 »!صبح قشنگی هست!ها

ــت       ــداخت و گف ــاهی ان ــويش نگ ــاالی  پت ــه ی ب ــمی از  گوش ــک چش ــين ي ــی پ ــز«:پ ــه چي شچ

 »آب حمام را گرم کرده ای؟!صبحانه را برای ساعت ده و نيم آماده کن!زيباست؟سام

 »!نکرده ام، قربان! نه قربان«:پف کرده از جا پريد و گفت" سام با چشمان  تقريبا

. فرودو پتوها را از رو ی پی پين کشيد  و او را چرخاند ، سپس به طـرف حاشـيه ی بيشـه راه افتـاد    

ورشيد سرخاز ميان مه هايی که به انبوهی  روی دنيا پوشانده بودند ، بـاال مـی   در دوردست شرق، خ

درختان پاييزی با آميزه ای از رنگ های طاليی وسرخ  ، گـويی بـی ريشـه  در دريـايی رويـای      . امد

جاده کمی پايين تر از او در سمت چپ با شيبی سر سام آور در حفره ای فرو می رفتو.شناور بودند

 .ايدی می شد

آب!آب«:پـی پـــين فريـــاد زد  . وقتـی برگشـــت ، سـام پـــی پـی ن آتـــش خـــوبی راه انداختـه بودنـــد     

 »کجاست؟

 ».من که توی جيبم آب نگه نمی دارم«:فرودو گفت
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فکر کرده ام رفتـه ای  «:پی پين در حالی که سخت مشغول بيرون آوردن غذا و فنجان ها بود ،گفت

 ».آب پيدا کنی، بهتر است همين االن بروی

قمقمه ها و کتـری  . جويباری در پای تپه بود».تو هم می توانی ،تمام قمقمه ها را بياور«:فرودو گفت

کوچــک کمپينــگ خــود را از آبشــار کــوچکی کــه آب از آن از چنــد متــری روی يــک صــخره ی   

آب مثل يخ سرد بود،وقتی دست و صورت  را بـه آب زدنـد،   .خاکستری  رنگ می ريخت،پر کردند

 .افتاده بودند و بريده بريده حرف می زدندبه نفس نفس

وقتی صبحانه شان تمام شدو دوبار هکوله ها را بستند ساعت از ده گذشته بود،و روز کم کم آفتـابی  

و از جويبر که جاده را قطع می کردو به پـايين سـرازير مـی    .از سراشيبی پايين رفتند.و گرم می شد

بعد دوباره از  يال های ديگر تپه بـاال و  .ی را پيش گرفتندشد، گذشتند و دوباره راه سربااليی را بعد

پايين رفتند؛ در اين زمانباالپوش ها ، پتوها  و آب و غذا  و لوازم ديگرشان ،بار  بسيار سـنگينی بـه   

 .نظر می رسيد

امـا جـاده پـس از چنـد     .راهپيمايی روزانه ظاهراً قرار بودبه سـبب گرمـا کـاری خسـته کننـده باشـد      

ابتدا با يک زيگزاگ خسته کننده تا نوک يـک شـيب تنـد بـاال     .باال پاينن رفتن برداشتمايلدست از

پيش رويشان زمين های لکه لکـه ی  .رفت و سپس کم  کم آماده شد تا برای اخرين بار پايين بيايد

با پشته های کوچک درخشانی که در غبار قهوه ای رنگ سرزمين جنگلـی در  .پست تر ديده می شد

به سـمت رودخانـه ی  برنـدی    .آنان داشتند به وودی اند می نگريستند.حو می گرديددوردست ها م

 .جاده همچون رشته ی ريسمانی در برابرشان پيچ و تاب می خورد  و می رفت.واين
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ديگر وقت آن. جاده هميشه می رود، اما بدون استراحت نمی توانم  راه بروم«:پی پين گفت

ی کنار کنار جاده نشسته و به شرق فرورفته در غبار چشمدر سراشيب.رسيدهکه نهار می خوريم

دوخت،که در آن سويش رودخانه قرار داشت و انتهای شاير،که تمام عمرش را در آنجا گذرانده

داشت سرتاسر پهنه ی زمين هايی را  تا افق. چشمان گردباز باز بود.سام کنار او ايستاده بود.بود

 .اده بود، از نظر می گذراندجديدی که هرگز چشمش  به آن نيافت

 »الف هاتوی آن جنگل زندگی می کنند؟«:پرسيد

او نيز به سمت شرق، به.فرودوساکت بود».نه ،ن هيچ وقت چينين چيزی نشنيده ام«: پی پين گفت

ناگهان آرام با صدايی بلند گويی. امتدادجاده چشم دوخته بود، اگار که هرگز آن را نديده باشد

 :گفتخطاب به خودش

می رود راه پيوسته تا آن سو

از دری کو شد رهش آغاز

می رود او تا کجا تا کو

من روان با او کنم  آواز

می روم من همرهش خسته

تا به ديدار کالن راهی

ره همه اين ،مقصد اما کو
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چه بگويم جز نه و آهی

ت از روی شعرهاین غلط نکنم، کمی شبيه شعرهای بيل بوی خودمان است؛ يا خود:پی پين گفت

 ».او تقليد کرده ای؟روی هم رفته زياد به آدم قوت قلب نمی دهد

اما شايد مدت.انگار که خودم داشتم می ساختمش.يک دفعه به ذهنم امد.نمی دانم«:فرودو گفت

راستش را بخواهی مرا يادآخرين سال های بيل بو می اندازد، قبل از.ها پيش ان را شنيده باشم

ميشه دوست داشت بگويد که فقط يک جاده وجود دارد که مثل يک رودخانه یه.آنکه برود

کوره راه ها جويبارهايی هستندکه به آب..چشمه هايش استانه ی همه ی درهاست.بزرگ است

پا توی جاده.پا را از خانه بيرون گذاشتن کار خطرناکی  است ، فرودو«:معموالً می گفت.می ريزند

را  پس نکشی ، معلوم نيست  تو را بردارد و به کجا ببردمی دانی که اينمی گذاری، و اگر پايت

و اگر بگذاری ،ممکن است تو را  تا تنها.همان جاده ای است  که از وسط سياه بيشه رد می شود

دوست داشت اين را  توی راه مقابل در جلويی بگ»کوه يا حتی ان طرف تر به جاهايی بدتر ببرد؟

 ».وص وقتی داشت از پياده روی های طوالنی بر می گشتاند بگويد، به خص

خب راه الاقل تايک ساعت ديگر  مرا به جايی نمی«:پی پين تسمه ی کوله بارش را باز کرد و گفت

ديگران هم از او پيروی کردند و کوله بار های خود را به شيب کنار جاده تکيه دادند و پاهای».برد

پس از استراحتی اندک ، نهاری مفصل خوردند وباز استراحت. خود را توی جاده دراز کردند

 .کردند
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خورشيد دشات پايين می امد  و وقتی شروعبه پايين رفتن از تپه کردند ، روشنايی بعد از ظهر ها

از انجا که اين جاده.تا اين جا به يک نفر هم توی جاده بر نخورده بودند.روی  زمين ها گستره بود

ها نبود و اصوالً به وودی اند کمتر رفت و آمد می شد، ازان کمر استفاده میچندان مناسب گاری

هم اکنون.يک ساعت يا بيشتر همچنان پيش رفتند که سام  لحظه ای گوش به زنگ ايستاد.کردند

روی زمين های مسطح بودند و جاده پس از پيچچ و خم بسيار اکنون پيش روی انان از ميان

درختان بلند که پيش قراوالن بيشه ای در آن نزديکی بود، صاف وعلفزارهايی با تک و توک

 .مستقيم ادامه داشت

 ».صدای پای يک اسب يا اسبچه را می شنوم که از جاده ی پشت سر ما می ايد«:سام گفت

ای کاش«:فرودو گفت. پشت سر نگاه کردند ، اما پيچ جاده مانع از آن بود که دور هاببينند

ولی حتی وقتی چنين گفت، اين احساس را داشت که اين طور».دنبال ما می آيدگندالف باشد که

 .نيست ، وناگهان به دلش افتاد که از ديد سواری که داشت به طرف او می امد پنهان شود

ممکن است چيز مهمی نباشد ، اما ترجيح می دم که کسی ما را توی«:از روی عذر خواهی گفت

الم بد شده است از بس درباره ی کارهای من صحبت می کنند و بهديگر ح.جاده نبيند ، هيچ کس

اگر گندالف باشد می توانيم کمی«:پس از کمی فکر اضافه کرد».آن توجه نشان می دهند

 »!غافلگيرش نيم تا سزای اين همه تاخير کردن را ببيندو برويم قايم شويم

چکی شدند که چندان از جاده دوران دوتای ديگر سريع به سمت چپ دويدند و وارد گودال کو

کنجکاوی يا حسی ديگر،با اشتياق او.فرودو چند ثانيه ای مکث کرد.آنجا ساکت دراز کشيدند.نبود

درست به موقع خود را پشت توده.صدای م ها نزديک می شد.برای پنهان شدن سر جنگ داشت
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سپس سرش.بود، انداختای از علف های بلند پشت يک درخت که سايه اش را روی جاده افکنده

 .را بلند کردو با احتياط ازپشت  يکی از ريشه های بزرگ با دقت نگاه کرد

نه اسبچه ی هابيت ها بلکه اسبی تمام عيار؛و مرد.درست از پيچ جاده اسب سياهی بيرون آمد

روی ان سوار بود  وروی زين قوز کرده بود و خود را شنل و باشلق بزرگی پيچيدهبزرگی بر

بود،چنان که فقط چکمه هايش در رکاب های بلند  از زير آن به چشم می خورد، بر چهره اش

 .سايه افتاده بود و ديده نمی شد

ميده کامالًشبح سوار با سر خ.اسب وقتی کنار درخت درست به موازات فرودو رسيد ، ايستاد

از داخل باشلق صدايی به گوش می.ساکن نشسته بود به نحوی که انگار داشت گوش می کرد

 .مثل صدای بو کشيدن يک نفر برای پيدا کردن رد رايحه ای مبهم.رسيد

نوعی ترس ناگهانی بی اساس از اين  که پيدايش کنند ، فرودو را تسخير کرده بود، و او به فکر

و با اين حال  ميل به بيرون آوردن حلقه از جيبش.ات نفس کشيدن نداشتجر.حلقه اش افتاد

. توصيه گندالف پوچ می نمود.چنان شدت گرفت که او آرام شروع به حرکت دادن دستش کرد

بيل بو از ان استفاده کرده بود، و تا دستش زنجيری که به آن حلقه آويزان بود ، لمس کرد

اسب.همان لحظه سوار راست نشست و عنان اسب را جنباند  ».مبعالوه هنوز توی شاير«:انديشيد.

 .ابتدا آرام راه افتاد و سپس يورتمه  ای سريع را در پيش گرفت

فرودو سينه خيز تا حاشيه ی جاده پيش رفت و سوار را نگاه کرد که سرانجام  در دوردست

سيدکه اسب پيش از آنکه ازنمی توانست کامالً مطمئن باشد، ولی ناگهان به نظرش ر.ناپديدمی شد

 .ديد خارج شود، به کناری چرخيد و در ميان درختان شمت راست فرو رفت
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خب به نظرم خيلی مشکوک امد و راستش  «:فرودو تا به سوی دوستان خود راه افتاد، به خود گفت

ودو ،پی پين وسام دراز کش در ميان علف هامانده و چيزی نديده بودند ؛ پس فر».نگران کننده  

 .سوار و رفتار عجيب او را توصيف کرد

نمی توانم بگويم چرا، ولی به يقين احساس کردم که داشتم نگاه می کرديا داشت بو می کشيد«

قبالً توی شاير نه چيزی.که مرا پيدا کمند؛و هيمن طور يقين داشتم که دلم نمی خواهد پيدايم کند

 ».مثل اين ديده بودم و نه احساس کرده بودم

ولی يکی از اين آدم های بزرگ چه کار به کار ما دارد؟توی اين قسمت از دنيا چه«:پی پين گفت

 »می کند؟

طرف های فاردينگ جنوبی.تعدای آدم اين دور وبرها هستند؛ فکر ميکنم آن پايين«:فرودو گفت

هآدم های بزرگ دردسر درست کرده اند ولی هيچ وقت هيچ حرفی از سواری مثل اين نشنيد

 ».نمی دانم از کجا آمده است.بودم

می بخشيد؛من می دانم از کجا می آيد، اين سوار سياه از هابيتون آمده«:سام ناگهانی مداخله کرد

 ».، مگر اينکه چند نفر باشند ، می دانم که به کجا می رود

را قبالًمنظورت چيست؟چ«:فرودو همچنان با شگفتی به او می نگريست ، با حالتی برافروخته گفت

 »حرفش را نزدی؟

ديروز عصر وقتی با کليد به نقب خودمان برگشتم،:قضيه اينطوری بود.همين االن يادم آمد، قربان«

يک ادم غريبه آمده.فکر می کردم   امروز صبح با آقای فرودورفتی!سالم، سام«:پدر به من گفت

من هم روانه.ش پای  تو رفتو همين االن  پي.بودف سراغ آقای بگينز اهل بگ اند را می گرفت
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وقتی گفتم آقای بگينز خانه ی قديمش را.اش کردمبه طرف بالکبارياصالً از صدايش خوشم نيامد

 ».لرزهبه پشتم افتاد. زير لب غرغری با من کرد.ترک کرده بسيارنارحت شد

و مثلقدش بلند بود.نميدانم، ولی هابيت نبود«:گفت»چه جوری آدمی بود؟«:به  استادم گفتم

جور.گمان کنم يکی از ادم های بزرگ بود که از خارج می ايند. اشباح باالی سرم ندوال شده بود

 ».عجيب غريبی حرف می زد

نمی توانستم بمانم و بيشتر به حرف هايش گوش بدهم، چون منتظرم بوديد؛ و شخصاً زياد به اين«

تقريباً کور شـده، و هـوا تقريبـاً تاريـک     استادم دارد پير می شود، و چشم هايش. قضيه اعتنا نکردم

بوده که اين يارو آمـده بـاالی تپـه و او را ديـده و کـه بـرای هواخـوری آمـده بـوده انتهـای کوچـه            

 ».اميدوارم دردسر درست نکرده باشد، همين طور هم من. خودمان

رف مـی  حقيقتش را بخواهی شنيدم با يک غريبه حـ. نمی شود استاد را سرزنش کرد«: فرودو گفت

ای کـاش  . زد که داشت در مورد من پرس و جو می کرد، و من داشتم می رفتم از او بپرسم که بود

آن وقـت تـوی جـاده احتيـاط بيشـتری مـی       . اين کار را کرده بودم، يا ای کاش قبالً به من می گفتی

 ».کردم

مـا  . تبـاطی باشـد  هنوز معلوم نيست که بين اين سوار و غريبه ای که اسـتاد گفتـه ار  «: پی پين گفت

هابيتون را خيلی مخفيانه ترک کرديم، و من هر چه فکر می کـنم، نمـی فهمـم چطـور مـی توانسـته       

 ».تعقيبمان کند

 ».چطور، قربان؟ و استاد هم گفت که يارو سياه بودهبو می کشيداين که«: سام گفت
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، اوضاع را خراب تر میاما شايد اين کار. ای کاش منتظر گندالف مانده بودم«: فرودو زير لب گفت

 ».کرد

پس چيزهايی درباره اين سوار مـی دانـی،   «: پی پين که متوجه حرف های زيرلبی او شده بود، گفت

 »يا حدس می زنی؟

 ».چيزی نمی دانم و ترجيح می دهم حدس هم نزنم«: فرودو گفت

رازت را بـرای  و اگر می خواهی اسرارآميز باشـی، مـی تـوانی فعـالً    ! بسيار خوب، پسرخاله فرودو«

ولی حاال بايد چه بکنيم؟ دلم می خواهد يک چيزی سق بزنم و بخورم، ولی يـک  . خودت نگه داری

حرف های شما راجع به سوارهايی کـه بـو   . جورهايی احساس می کنم بهتر است از اينجا راه بيافتيم

 ».می کشند و دماغشان ديده نمی شود، آرامشم را از بين برده

فکر می کنم بهتر است همين اآلن راه بيافتيم، ولی نه از توی جـاده چـون ممکـن    بله«: فرودو گفت

هنـوز تـا بـاک    . امروز بايد حسابی راه برويم. است سوار برگردد، يا يکی ديگر از پشت سر او بيايد

 ».لند مايل ها راه داريم

اکنون تا حد ممکـن  . وقتی دوباره راه افتادند، سايه درخت ها روی علف ها بلند و کم رنگ شده بود

امـا ايـن موضـوع    . به اندازه يک سنگ انداز از سمت چپ، فاصله خود را با جـاده حفـظ مـی کردنـد    

مزاحم راه رفتنشان می شد؛ علف ها بلند بودند و پرپشت، زمـين پسـت و بلنـد بـود و درختـان بـه       

 .تدريج انبوه تر می شدند
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بود، و شب داشت فـرا مـی رسـيد کـه در     خورشيد سرخ در پس تپه های پشت سرشان پايين رفته

جاده ای که مايل ها بر روی آن مسـتقيم امتـداد   . انتهای يک زمين هموار طوالنی به جاده بازگشتند

يافته بود، در اين نقطه به سمت چپ می پيچيد و به طرف زمين های پست ييل سـرازير مـی شـد و    

ت جاده منشعب می شد و پـيچ و تـاب   به سوی استاک پيش می رفت؛ اما باريکه راهی از سمت راس

 .خوران از ميان بيشه درختان بلوط کهن می گذشت و به وودهال ختم می شد

 ».راه ما همين است«: فرودو گفت

درخت هنوز زنده بود و بر روی: نه چندان دور از محل تالقی جاده به الشه عظيم درختی برخوردند

از شاخه های کلفت بيرون زده بود، برگ هايیشاخه های کوچکی که بر گرداگرد تنه شکسته اش

اما درون آن خالی بود و از شکاف بزرگی در پهلويش که دور از جـاده قـرار داشـت،    ديده می شد؛

هابيت ها داخل خزيدند و آنجا بر روی کفی از بـرگ هـای خشـک و چـوب     . می شد توی آن رفت

و آرام مشغول صحبت شدند، و گاه بـه  استراحتی کردند و غذايی مختصر خوردند. پوسيده نشستند

 .گاه گوش می خواباندند

بـاد غربـی در ميـان    . شامگاه نزديک می شد که پاورچين، پاورچين دوبـاره بـه کـوره راه برگشـتند    

بـه زودی راه آرام، آرام، امـا پيوسـته در تـاريکی     . برگ ها نجوا مـی کردنـد  . شاخه ها هو می کشيد

پهلو بـه  . از درختان در شرق رو به تاريکی در پيش رويشان دميدستاره ای بر فر. شامگاه فرو رفت

پس از زمانی، وقتی سـتارگان انبـوه تـر و     .پهلوی هم و همگام می رفتند تا روحيه خود را حفظ کنند

. درخشان تر شدند، نگرانی از دلشان رخت بست، و ديگر گوش به زنگ صدای سـم اسـب نبودنـد   

ن، به خصوص وقتی که شب هنگام به خانه نزديک می شـوند، آرام  به شيوه هابيت ها هنگام راه رفت
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بيشتر هابيت ها در اين مواقع، ترانه شام يا ترانه خواب می خوانند، اما ايـن  . شروع به زمزمه کردند

هـر چنـد مسـلم اسـت کـه در آن ذکـری از شـام و        (هابيت ها زير لب ترانه راه رفتن می خواندند

ا بيل بو بگينز سروده بود، برای نغمه ای که به اندازه خود تپه ها قدمتترانه اش ر).خواب نيز بود

داشت و وقتی با فرودو در کوره راه های دره واتر راه می رفتند و از ماجراهـا صـحبت مـی کردنـد،     

 .آن را به او آموخته بود

در اجاق، آتشِ سرخ،

رختخواب آماده، ،زير سقف

اما پاهامان هنوز خسته نيست،

نزديکی ها شايد ناگهانهمين

به يک درخت يا يک سنگ ايستاده بربخوريم

 .که هيچ کس جز ما آن را نديده

درخت و گل، برگ و علف،

! از آنها بگذريم! از آنها بگذريم

تپه و آب، زير آسمان،

 !بگذار بگذرند! بگذار بگذرند
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هنوز در همين نزديکی شايد منتظر ماست

فیيک جاده جديد، يک دروازه مخ

با آن که امروز از آنها می گذريم

شايد فردا به همين جا برگرديم

و جاده مخفی را در پيش بگيريم

که می رود طرف خورشيد يا ستاره ها

سيب، خار، فندق و تخت کفش

 !بگذار بروند! بگذار بروند

شن و سنگ و آبگير و دره

 !بدرودتان می گوييم! بدرودتان می گوييم

نيا در برابر روی ما،خانه پشت سر ما، د

و راه برای رفتن زياد است

از وسط سايه ها تا مرز شب
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 .تا وقتی ستاره ها همه روشن شوند

بعد دنيا پشت سر ما، خانه در برابر روی ما،

پرسه زنان برمی گرديم به سوی خانه، به سوی رختخواب

مه و گرگ و ميش، سايه و ابر

 !ها رنگ می بازنددر آن دور! در آن دورها رنگ می بازند

آتش و چراغ، گوشت و نان

 !و بعد پيش به سوی رختخواب! و بعد پيش به سوی رختخواب

پـيش بـه   حاالو! پيش به سوی رختخوابحاالو«: پی پين با صدای بلند خواند. ترانه به پايان رسيد

 »!سوی رختخواب

 ».به نظرم دوباره صدای سم اسب می شنوم! هيس«: فرودو گفت

 .ن مثل سايه درختان بی حرکت ايستادند و گوش کردندناگها

کمی عقب تر، از پشت سر توی کوره راه صدای سـم اسـب مـی آمـد، امـا بـاد صـدای آن را آرام و        

ساکت و سريع از راه بيرون سريدند و به زير سـايه هـای عميـق تـر     . شفاف به گوششان می رساند

 .درختان بلوط پناه آوردند
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نمی خواهم ما را ببينند، اما دلم می خواهـد ببيـنم يـک سـوار سـياه      ! ر نشويمزياد دو«: فرودو گفت

 ».ديگر است يا نه

 »!اما بو کشيدن را فراموش نکن! بسيار خوب، باشد«: پی پين گفت

فرصتی نبود که مخفی گاهی بهتر از تاريکی معمـول زيـر درختـان    . صدای سم اسب نزديک تر شد

ه درخت بزرگی کز کردند، در حـالی کـه فـرودو چنـد يـاردی بـه       پيدا کنند؛ سام و پی پين پشت تن

جاده خاکستری و رنگ پريده به نظر می رسيد، خـط بـاريکی از نـور کـه در     . طرف کوره راه خزيد

 .بر فراز آن در آسمان تاريک، ستاره ها انبوه بودند، ولی ماه غايب بود. ميان جنگل محو می شد

نگاه کرد، سايه ای را ديد که از فضای روشن تر ميـان دو  فرودو وقتی. صدای سم اسب متوقف شد

مثل سايه سياه اسبی به نظر می رسيد که سايه سـياه کوچـک تـری    . درخت گذشت، و سپس ايستاد

سايه سياه درست نزديک نقطه ای ايستاد که آنان کوره راه را ترک کرده بودنـد، و  . آن را می راند

سايه بـه طـرف زمـين    . ن کرد که صدای بو کشيدن را می شنودفرودو گما. کمی اين پا و آن پا کرد

 .خم شد و شروع کرد که افتان و خيزان به طرف او برود

يک بار ديگر ميل به اينکه حلقه را دستش کند، بر فرودو چيره شد؛ امـا ايـن بـار ميـل شـديدتر از      

ش شـروع بـه گشـتن    چنان شديد که تقريباً پيش از آن که بفهمد چه کار می کنـد، دسـت  . پيش بود

اما درست در همان لحظه صدايی به گوش رسـيد کـه انگـار آميـزه ای بـود از ترانـه و       . جيبش کرد

سـايه  . صداهايی واضح که در هوای روشن از نور ستارگان اوج می گرفـت و پـايين مـی آمـد    . خنده

تـاريکی  خود را از اسب شـبح وارش بـاال کشـيد و ظـاهراً در     . سياه کمر راست کرد و عقب نشست

 .فرودو نفس راحتی کشيد. طرف ديگر کوره راه ناپديد شد
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اگر او را عقب نکشيده بودنـد از  »!الف ها، قربان! الف ها«: سام با صدای دورگه ای نجواکنان گفت

 .ميان درخت ها بيرون می پريد و به طرف صدا هجوم می برد

تـوی شـاير   . را تـوی وودی انـد ديـد   بعضی وقت ها می شود آنها. بله، الف ها هستند«: فرودو گفت

کنند، ولی بهار يا پاييز که می شود از سرزمين خودشان، آن طرف تپه های برج بيـرون  زندگی نمی

شما نديديد، ولی سوار سياه درست! ممنونم که اين کار را می کنند. می آيند و اينجا پرسه می زنند

 ».صداها را شنيد جيم شدتا. نه بلند شدهمين جا ايستاد و داشت طرف ما می خزيد که صدای ترا

نمـی تـوانيم بـرويم    «. هيجان زده تر از آن بود که نگران سـوار باشـد  »الف ها چطور؟«: سام گفت

 »آنها را ببينيم؟

 ».داريند می آيند اين طرف؛ فقط بايد صبر کنيم! گوش کن«: فرودو گفت

به زبان. اهای ديگر اوج گرفته بوديک صدای شفاف اکنون بر فراز صد. صدای آواز نزديک تر شد

زيبای الفی می خواند، زبانی کـه فـرودو انـدکی بـا آن آشـنا بـود و ديگـران هـيچ چيـز از آن نمـی           

با اين حال صدايی که با ملودی می آميخت، ظاهراً در ذهن آنان به شـکل کلمـاتی در مـی    . دانستند

 :آنجا که فرودو شنيد چنين بودترانه، تا. آمد که فقط تا اندازه ای آن را می فهميدند

سفيد برفی! ای بانوی پاک! سفيد برفی

 !شهبانوی آن سوی درياهای غربی

ای روشنايی ما آوارگان
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 !در ميان جهانی در هم تنيده از درختان

آی البريت! گيل تونيل

چشمانت روشن و نفَست سبک

 !آوازمان برای توست، سفيد برفی! سفيد برفی

 .ست آن سوی درياهای غربیدر سرزمين دورد

ای ستارگان سال بی خورشيد

که دست درخشان بانويم شما را کاشته،

در دشت های پرباری که اکنون درخشان و شفاف است

 !شکوفه سيم گونت را می بينيم که پر پر شده

 !گيل تونيل! آی البريت

هنوز در ياد ماست، ما ساکنان

ميان درختان اين سرزمين دور
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 .اره ات بر روی درياهای غربینور ست

. اسـم البريـت را مـی آورنـد    ! اينها الف های برين هستند«:فرودو با شگفتی گفت. ترانه پايان يافت

ديگر زياد نيستند آنهايی کـه در شـرقِ دريـای بـزرگ،     . اين مردم زيبا را کمتر توی شاير ديده اند

 »!يبی استاين واقعاً شانس عج. توی سرزمين ميانه باقی مانده اند

طـولی نکشـيد کـه الـف هـا از کـوره راه بـه طـرف دره پـايين          . هابيت ها در سايه، کنار راه نشستند

آرام گذشتند و هابيت ها نور ستارگان را ديدند که در ميان موهاشان و در چشم هاشان مـی  . آمدند

آمـدن بـر   چراغی با خود نداشتند، با اين حال درخششـی همچـون نـور مـاه پـيش از بـاال      . درخشيد

اکنون سـاکت بودنـد، و وقتـی آخـرين الـف گذشـت،       . حاشيه تپه ها، بر گرداگرد پاهاشان می افتاد

 .برگشت و به سوی هابيت ها نگاه کرد و خنديد

با صدای بلند ديگران را خبر کـرد  »يا شايد گم شده ای؟. دير راه افتادی! سالم، فرودو«: فرياد زد

 .را گرفتندو همه گروه ايستادند و دور آنان

چيزی مثل اين را بعد از رفـتن بيـل بـو نديـده     ! سه هابيت، شب، در بيشه! واقعاً عالی است«: گفتند

 »قصدتان از اين کار چيست؟. ايم

مردم زيبا، از اين کار قصدی نداريم جز اين که ظاهراً فقط داريم به همان طرفی مـی  «: فرودو گفت

اما خيلی خوب مـی شـود کـه بـا     . رفتن زير ستاره ها هستمعاشق راه. رويم که شما داريد می رويد

 ».شما همسفر بشويم
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در ضـمن از  «. خنديدنـد».ولی ما همسفر ديگری نمی خواهيم، و هابيت ها خيلـی کسـالت آورنـد   «

کجا می دانيد که به همان طرفی می رويم که شما داريد می رويد، چون شما نمی دانيد کـه مـا کجـا    

 »می رويم؟

 »شما اسم مرا از کجا می دانيد؟«: جواب پرسيدفرودو در

قبالً تو را بارها با بيل بو ديده ايـم، هـر چنـد کـه شـايد تـو مـا را        . ما خيلی چيزها می دانيم«: گفتند

 ».نديده باشی

 »شما که هستيد و ارباب شما کيست؟«: فرودو پرسيد

مـن گيلـدور هسـتم، گيلـدور     «: سردسته آنان، همان الفی که اولين بار به او سـالم داده بـود، گفـت   

ما تبعيدی هستيم، و بيشتر خويشان ما مدت ها پيش عزيمـت کـرده   . اينگلوريون از خاندان فينورد

ولی بعضی از هـم  . اند و ما هم کمی اين طرف ها منتظر می مانيم تا از روی درياهای بزرگ بگذريم

.  بيا فرودو، به ما بگو چـه مـی کنـی   حاال. نوعان ما هنوز توی صلح و صفا در ريوندل زندگی می کنند

 ».چون می بينم سايه ای از ترس روی تو افتاده

 ».از سوارهای سياه به ما بگوييد! ای آدم های خردمند«: پين مشتاقانه توی حرف او دويدپی

 »سوارهای سياه؟ چرا از سوارهای سياه می پرسيد؟«: با صدايی آهسته گفتند

اه امروز ما را غافلگير کرده اند، يا شايد هم يک سوار، دوبـار ايـن   چون دو سوار سي«: پی پين گفت

 ».کار را کرده است؛ چند لحظه پيش وقتی نزديک شديد، خيلی يواش فرار کرد
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سرانجام گيلدور رو به. الف ها بالفاصله جواب ندادند، بلکه به زبان خود آرام با هم مشورت کردند

فکر می کنم بهترين کار برای. اين موضوع صحبت نمی کنيماينجا راجع به«: هابيت ها کرد و گفت

رسم ما اين نيست، ولی اين بار شما را توی جاده همـراه خودمـان مـی    . شما اين است که با ما بياييد

 ».بريم، و اگر دلتان بخواهد امشب با ما اتراق می کنيد

سـام زبـانش بنـد    ».ه ما رو کردهمثل اين که در کمال نااميدی اقبال ب! ای مردم زيبا«: پی پين گفت

بعد به زبـان الـفی   ».واقعاً از تو متشکرم، گيلدور اينگلوريون«: فرودو تعظيم کرد و گفت. آمده بود

 ».ستاره ای در ساعت ديدار ما می درخشدالن سيال لومن اومن تيلمو،«: برين اضافه کرد

اينجـا يـک   ! ی سـری صـحبت نکنيـد   از چيزهـا! مواظب باشيد، دوسـتان«: گيلدور با خنده فرياد زد

درود بـر تـو،   «: تعظيمی به فرودو کرد و گفـت».بيل بو استاد خوبی بود. محقق زبان باستانی داريم

بهتر اسـت وسـط مـا راه برويـد کـه گـم       ! حاال با دوستانتان بياييد و همراه ما باشيد! دوست الف ها

 ».شويدقبل از آن که اتراق کنيم، ممکن است حسابی خسته. نشويد

 »چرا؟ مگر شما داريد به کجا می رويد؟«: فرودو پرسيد

امشب به بيشه تپه های مشرف به وودهال می رويم، چند مايل تا آنجا راه هست، اما وقتی برسـيم  «

 ».می توانيد استراحت کنيد؛ فردا راهتان نزديک تر می شود

: شنايی هـای ضـعيف مـی گذشـتند    اکنون بار ديگر در سکوت راه می رفتند، و همچون سايه ها و رو

بـی  . می توانند در صـورت تمايـل بـی سـر و صـدا راه برونـد      ) حتی بيشتر از هابيت ها(زيرا الف ها

آنکه صدای پايشان بلند شود، پی پين به زودی خوابش گرفـت و يکـی دوبـار تلـو تلـو خـورد؛ امـا        

لو آورد و از افتادن نجـاتش  هربار يک الف بلندقامت که پهلو به پهلويش راه می رفت، دستش را ج
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سام، گويی در رويا، در کنار فرودو راه می رفت، با حالتی بر چهره اش که نيمی حاکی از تـرس  . داد

 .و نيمی حاکی از لذتی همراه با شگفتی بود

بيشه در هر دو طرف انبوه تر شد؛ درختان اکنون جوان تر و پرپشت تـر بودنـد؛ و وقتـی کـوره راه     

اد، و به سمت دره ای در ميان تپه ها پيش رفت، انبوه درختچه های فندقِ رسته بـر  در سراشيبی افت

يـک  . سـرانجام الـف هـا از راه کنـار کشـيدند     . دامنه تپه ها از همه سو راهشـان را سـد کـرده بـود    

برآمدگی سرسبز که تقريباً از ميان بيشه سمت راست قابـل رؤيـت نبـود، در آنجـا قـرار داشـت؛ و       

يال تپه ها کـه بـر   اه را در پيش گرفتند تا از پشت سراشيبی های پر درخت به باالیآنان خم اين ر

ناگهان از زير سايه درختان بيرون آمدنـد و در  . زمين های پست دره رودخانه مشرف بود، رسيدند

بيشه از سه سـو  . برابرشان پهنه گسترده ای از علف زار پديدار شد که در شب به خاکستری می زد

ميان گرفته بود؛ اما در سمت شرق، زمين با شيب تندی به پايين می رفت و نوک درختـان  آن را در

در آن سـو زمـين هـای    . تيره رنگ که در انتهای سراشيبی رسته بود، در زير پايشـان قـرار داشـت   

آن نزديکـی هـا چنـد روشـنايی در روسـتای      . پست، تيره و هموار زيـر نـور سـتارگان آرميـده بـود     

 .ی زدوودهال سوسو م

به نظر می رسيد که. الف ها بر روی علف ها نشستند و با صدای آرام با هم به گفت و گو پرداختند

فرودو و همراهانش خـود را در بـاالپوش هـا و پتوهـا پيچيدنـد و      . ديگر توجهی به هابيت ها ندارند

پشـته  پی پين سرش را بـر  . شب پيشتر رفت و چراغ های توی دره خاموش شدند. چرتشان گرفت

 .ای سبز گذاشت و به خواب رفت
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آن باال در دوردست شرق رميرات، ستاره های توری شکل در ضربان بودند، و بورگيـل سـرخ آرام   

سپس مه با وزيدن نسيمی همچون پـرده ای  . بر فراز مه دميد و همچون جواهری از آتش درخشيد

حاشيه جهان باال آمـد و بـر روی   کنار رفت، و منلوانگور، شمشيرزن آسمان با کمربند درخشانش از

بـی درنـگ آتـش بـا نـوری      . الف ها همه با هم ناگهان شروع به خواندن آواز کردنـد. آن خيمه زد

 .سرخ رنگ شعله کشيد

 »!حاال وقت صحبت کردن و بگو و بخند است! بياييد! بياييد«: الف ها، هابيت ها را صدا زدند

تـوی  «: الفی که مقابل او ايستاده بـود، گفـت  . لرزيداز سرما. پی پين نشست و چشم هايش را ماليد

 ».تاالر، آتش و غذا برای مهمان های گرسنه آماده است

کـف پـوش سـبز بـه ميـان جنگـل دويـده و فضـای         . در انتهای جنوبیِ چمن زارِ سبز، روزنه ای بـود

نـه هـای   ت. گسترده ای را همچون يک تاالر، با سقفی از شـاخه هـای درختـان بـه وجـود آورده بـود      

الف ها بر روی سبزه يا بر روی حلقه. بزرگ درختان در هر سو همچون ستون هايی برافراشته بود

گروهی در رفت و آمد بودند و جام می. های اره شده تنه درختان، گرد بر گرد آتش نشسته بودند

 .ردندآوردند و نوشيدنی می ريختند؛ ديگران بشقاب ها و ظرف های انباشته از خوراک می آو

غذای فقيرانه ای است، چون دور از تاالرهای خودمان تـوی بيشـه سـبز منـزل     «: به هابيت ها گفتند

 ».اگر روزی توی خانه های خودمان مهمان باشيد، از شما بهتر پذيرايی می کنيم. کرده ايم

 ».به نظر من که در حد يک ضيافت جشن تولد است«: فردو گفت

يدنی ها را کمتر به ياد می آورد، چرا که فروغ روی چهره الـف هـا   پی پين بعدها خوردنی ها و نوش

و لحن صدايشان که چنين متفاوت و چنين زيبا بود، فکر او را به خود مشغول کرده بود، بـه نحـوی   
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اما به خاطر داشت که نـانی در آنجـا بـود کـه طعـم آن بـر        .که می پنداشت در رويا گام برمی دارد

پيشی می گرفت؛ ميوه هايی شيرين همچون توت فرنگی های وحشـی  طعم هر گرده سفيد و خوب

و پرمايه تر از هرگونه ميوه ای که در باغ يا مراقبت پرورده باشند؛ جامی را سر کشيد که پر بود از

 .شربتی عطرآگين، خنک همچون آب چشمه ای زالل، طاليی همچون يک عصر تابستان

رده يا انديشيده بـود بـا واژه هـا بيـان يـا آن را بـه       سام هرگز نتوانست آنچه را آن شب احساس ک

وضوح در ذهن خود تصوير کند، اما به عنوان يکی از وقايع عمـده زنـدگی هميشـه در يـادش بـاقی      

خوب، قربان، اگر بتوانم سـيب  «: نزديک ترين چيزی که برای بيان احساس پيدا کرد اين بود. ماند

اما ترانه های آنها بـود کـه بـه دلـم     . می گذارم باغبانهايی مثل آن را پرورش بدهم، اسم خودم را

 ».نشست، می دانيد که چه می گويم

امـا حـواس او عمـدتاً بـه     . فرودو نشست، و با لذت مشغول خوردن و نوشيدن و صحبت کردن شـد

گاه به گاه بـا  . از زبان الفی کم می دانست و با اشتياق گوش می داد. حرف هايی بود که زده می شد

به او لبخنـد  . ی که از او پذيرايی می کردند، صحبت و به زبان خودشان از آنان تشکر می کردکسان

 »!در بين هابيت ها اين يکی جواهر است«: زدند و با خنده گفتند

پی پين پس از مدتی به خواب عميقی فـرو رفـت و او را برداشـتند و بـه آالچيقـی در زيـر درختـان        

. سام از ترک گفتن اربابش سر باز زد. روی رختخواب نرمی خوابيدبردند و او آنجا بقيه شب را بر

وقتی پی پين برای خوابيدن رفته بود، آمد و پيش پای فرودو کز کرد و نشست، و آنجا سرانجام به

 .فرودو تا ديروقت بيدار ماند و با گيلدور به صحبت پرداخت. چرت زدن افتاد و چشمانش را بست
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حرف زدند، از قديم و جديد و فرودو از وقايعی که در جهان پهناور بيروناز چيزهای زيادی با هم

، جنگ های آدميـان،  تاريکی فزاينده: خبرها بيشتر غم انگيز و شوم بودند. شاير رخ می داد، پرسيد

 :سرانجام فرودو سؤالی را که بر دلش سنگينی می کرد پرسيد. و سفر دسته جمعی الف ها

 »از زمانی که ما را ترک کرد ديده ای؟گيلدور، بگو بيل بو را«

ولی يک بار ديگـر هـم   . درست همين جا ما را وداع گفت. بله، دوبار«: گيلدور لبخند زد و پاسخ داد

 .چيز ديگری درباره بيل بو نمی خواست بگويد، و فرودو ساکت شد».او را ديده ام، دور از اينجا

تو مربوط اسـت، چيـز زيـادی نمـی پرسـی يـا نمـی        تو راجع به چيزهايی که به خود«: گيلدور گفت

ولی کَمکی از قبل می دانم، و باز چيزهای بيشـتری را در چهـره ات و در افکـاری کـه پشـت      . گويی

تو از شاير می روی، امـا شـک داری چيـزی را کـه دنبـالش مـی       . سؤال هايت پنهان است می خوانم

 »اين طور نيست؟. ی برگردیگردی پيدا کنی، يا به مقصودت برسی، يا اصالً بتوان

همين طور است، ولی فکر می کردم رفتن من، رازی اسـت کـه فقـط گنـدالف و سـام      «: فرودو گفت

 .به سام نگاهی انداخت که داشت آرام خرخر می کرد».وفادار من از آن خبردارند

 ».راز از ما به دشمن نمی رسد«: گيلدور گفت

 »از شاير می روم؟دشمن؟ مگر خبر داری که چرا«: فرودو گفت

نمی دانم دشمن به چه دليل تعقيبت می کند، اما احساس می کنم که اين کار را مـی  «: گيلدور گفت

و من به تو هشدار می دهم که خطر هم جلـوی روی توسـت   . هر چند که به نظرم عجيب است: کند

 ».و هم پشت سرت، و در همه طرف
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سـوارهای سـياه چـه    . خدمتکارهای دشمن باشـندمنظورت سوارها هستند؟ حدس می زدم که آنها«

 »کاره اند؟

 »گندالف چيزی در اين مورد به تو نگفته؟«

 ».راجع به موجوداتی مثل اين چيزی نگفته«

هيچ وحشتی نبايد مانع از ادامه سفرت: وظيفه من نيست که چيز بيشتری بگويمپس فکر می کنم«

حـاال  . ه افتادی، اگر واقعاً به موقع رسـيده باشـی  چون به نظرم می رسد که درست به موقع را. بشود

 ».نه جايی بمانی و نه برگردی؛ چون شاير ديگر برای تو امن نيست. بايد عجله بکنی

ديگر تصورش را نمی توانم بکنم که چه خبری از اشاره هـا و هشـدارهای   «: فرودو با اعتراض گفت

طـر جلـوی روی مـن قـرار دارد، ولـی انتظـار       البته خبر داشتم که خ. تو وحشتناک تر می تواند باشد

يک هابيت نمی تواند در آرامش از واتـر تـا رودخانـه    . نداشتم توی شاير خودمان با آن روبرو شوم

 »برود؟

ديگران قبل از هابيت هـا در اينجـا سـاکن بودنـد، و     . ولی اينجا شاير خودتان نيست«: گيلدور گفت

جهان پهنـاور دور تـا دور شـما را    . اينجا ساکن می شوندوقتی هابيت ها اينجا نباشند، کسان ديگری

شما می توانيد خودتان را داخل حصار کنيد، اما نمی توانيد بـرای هميشـه آن را بـا حصـار از     : گرفته

 ».بقيه جاها جدا نگهداريد

نقشه ام اين بـود کـه شـاير را    . ولی با اين حال هميشه به نظرم جای صميمی و امنی بود –می دانم«

خفيانه ترک کنم، و به طرف ريوندل بروم؛ ولی حاال قبل از اين که به بـاک لنـد برسـم رد پـايم را     م

 ».گرفته اند
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به گمـانم رفـتن از جـاده آن قـدر     . فکر می کنم هنوز بايد به همان نقشه ات بچسبی«: گيلدور گفت

د از گنـدالف  اما اگر رايزنی واضـح تـری مـی خـواهی بايـ     . سخت نيست که در حد شهامت تو نباشد

ايـن  . من دليل سفر تو را نمی دانم، بنابراين نمی دانم از چه راهـی بـه تـو حملـه مـی کننـد      . بپرسی

 »فکر می کنم قبل از اين که از شاير بروی او را می بينی؟. چيزها را گندالف بايد بداند

تظـار گنـدالف   روزهای زيادی به ان. ولی اين هم موضوع ديگری است که نگرانم می کند. اميدوارم«

حـاال نمـی دانـم چـه     . ماندم، بايد حداکثر تا دو شب قبل به هابيتون می آمد؛ ولی اصالً پيدايش نشد

 »بايد منتظرش بمانم؟. اتفاقی ممکن است افتاده باشد

اين که گندالف دير کند،. خبر دلنشينی برای من نبود«: سرانجام گفت. گيلدور لحظه ای ساکت بود

در کار ساحرها فضولی نکنيد، چون نکته سنج انـد و زود عصـبانی   : ولی گفته اند. نشانه خوبی نيست

 ».بروی يا بمانی: انتخاب با خودت است. می شوند

همين طور گفته اند برای رايزنی پيش الف ها نرويد، چون آنها هم می گويند نه، هم«: فرودو گفت

 ».می گويند بله

ا نـدرتاً توصـيه سـنجيده مـی کننـد، چـون توصـيه، هديـه         واقعاً گفته انـد؟ الـف هـ   «: گيلدور خنديد

ممکـن اسـت همـه چيـز غلـط از آب      . خطرناکی است، حتی از طرف فردی عاقـل بـه فـردی عاقـل    

ولی خودت چه می خواهی بکنی؟ همه چيزهای مربوط به خودت را به من نگفتـه ای؛ پـس   . دربيايد

اگر توصيه مـن را مـی خـواهی، بـه خـاطر      چطور انتخاب من می تواند بهتر از انتخاب تو باشد؟ ولی

فکر می کـنم تـو اآلن بايـد بالفاصـله بـروی، بـدون فـوت وقـت؛ و اگـر          . دوستی اين کار را می کنم

دوستانی مثل اينها باوفا و مشتاق. گندالف پيش از عزيمت تو نيامده، پس توصيه می کنم تنها نروی

wizardingworld.ir



 Lord Of The Rings- The Fellowship of The Ring         اران حلقهي-جلد اول-ارباب حلقه ها

٤٠

Writing J.R.R.Tolkien And Translate Reza Alizodehزادهين و ترجمه رضا عليآر آر تالکیجیسندگيا نوب

الـف هـا   . ن توصيه را بـا طيـب خـاطر نمـی کـنم     حاال بايد ممنون باشی، چون اي. را همراه خودت ببر

کارهای خودشان را دارند و غم و غصه هـای خودشـان را، و کمتـر تـوی کـار هابيـت هـا، يـا ديگـر          

راه های ما کمتر، چه از روی تصادف و يـا بـه قصـد، بـا هـم      . موجودات روی زمين دخالت می کنند

رف باشد؛ اما قصد آن برای مـن روشـن   اين مالقات شايد چيزی بيشتر از تصادف ص. تالقی می کند

 ».نيست، و من می ترسم که چيزهای بيشتری بگويم

من از ته دل متشکرم، امـا اميـدوارم روشـن و واضـح بگـويی کـه سـواران سـياه کـه          «: فرودو گفت

اگر به توصيه تو عمل کنم، ممکن است زمـان زيـادی گنـدالف را نبيـنم، و بايـد بـدانم چـه        . هستند

 ».ب می کندخطری مرا تعقي

دانستن اين موضوع بس نيست که آنها خـدمتکاران دشـمن انـد؟ از دستشـان فـرار      «: گيلدور گفت

اما پيش از آن کـه کـار بـه سـرانجام     ! از من بيشتر نپرس. آنها کينه توزند! با آنها حرف نزن! کن

يشـتر از  م گواهی می دهد که تو، فرودو پسر دروگو، از اين چيزهـای اهريمنـی، ب  خودش برسد، دل

 »!البريت پشت و پناهت باد. گيلدور اينگلوريون خواهی دانست

ولی آيا من شهامتش را پيدا می کنم؟ اين چيـزی اسـت کـه بيشـتر بـه آن احتيـاج       «: پرسيدفرودو

! حـاال بخـواب  ! اميـدوار بـاش  . شهامت در غير محتمل ترين جاها پيدا می شود«: گيلدور گفت. دارم

دوسـتان سـرگردان از سـفر تـو     . ؛ اما پيغاممان را به همه جا مـی فرسـتيم  که بشود ما رفته ايمصبح

اسمت را دوست الـف  . باخبر می شوند، و آنها که قدرت نيکی کردن دارند، گوش به زنگ می مانند

بـه نـدرت از بيگانـه هـا ايـن قـدر       ! می گذارم؛ باشد که ستاره ها بر فراز انتهـای راه تـو بدرخشـند   
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زيباست که کلمات زبان باستانی را از دهان کسان ديگری که توی ايـن دنيـا   خوشمان آمده و خيلی

».سرگردان هستند، بشنويم

به محض تمام شدن صحبت های گيلدور، فرودو احساس کرد کـه خـواب بـر او چيـره مـی شـود و       

خود راو الف، فرودو را به آالچيق، به کنار پی پين راهنمايی کرد، و او».اآلن خواهم خوابيد«: گفت

.بر روی رختخوابی انداخت و بی درنگ به خوابی بی رؤيا فرو رفت
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فصل چهار

ميانبری به وسط قارچ ها

در آالچيقی از درختان زنده، با شاخه های به هم پيوسـته و  . فرودو صبح سرحال از خواب برخاست

آويزان تا زمين، خوابيده بود؛ بسـترش از سـرخس و علـف بـود، عميـق و نـرم و بـه طـرز عجيبـی          

ت بـاقی مانـده بودنـد، مـی     خورشيد از وسط برگهای لرزنده کـه هنـوز سـبز بـر روی درخـ     . خوشبو

 .از جا جست و بيرون رفت. درخشيد

پی پين ايستاده بود و آسمان و وضع هـوا را بررسـی   . سام بر حاشيه بيشه روی سبزه ها نشسته بود

 .نشانی از الف ها نبود. می کرد

نشمـزه نـا  . بيـا و صـبحانه ات را بخـور   . برای ما ميوه و نوشيدنی و نان گذاشته انـد«: پی پين گفت

نمی خواستم چيزی برايـت نگـه دارم، ولـی اصـرار سـام      . تقريباً همانقدر خوب است که ديشب بود

 ».بود

 »نقشه ما برای امروز چيست؟«: پی پين پرسيد. فرودو کنار سام نشست و شروع به خوردن کرد

و تـوجهش را بـه غـذا    ».رفتن به باکلبـاری و تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت سـريع       «: فرودو جواب داد

 .عطوف کردم

زيـر نـور خورشـيد     »فکـر مـی کنـی دوبـاره آن سـوارها را ببينـيم؟      «: پی پين بدون نگرانی پرسـيد

 .صبحگاهی، تصور ديدن فوج آنها در نظرش چندان اضطراب آور نمی نمود
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ولی اميدوارم بدون آن کـه مـا   «. ، دوست نداشت موضوع را به ياد بياورد»بله، احتماالً«: فرودو گفت

 ».از رودخانه رد شويمرا ببينند

 »ته و توی قضيه آنها را از گيلدور در آورده ای؟«

 ».فقط اشاره و معما –نه زياد«: فرودو طفره رفت و گفت

 »راجع به بو کشيدن چيزی نپرسيدی؟«

 ».در مورد آن صحبت نکرديم«: فرودو با دهان پر گفت

 ».مطمئنم که خيلی اهميت دارد. بايد صحبت می کرديد«

. در آن صورت هم مطمئنم که گيلدور از توضيح دادن آن امتناع می کـرد«: با لحن تند گفتفرودو

مـی  . ال شـما جـواب بـدهم   ؤنمی خواهم موقع خوردن به يک مشت س! حاال يک کم راحتم بگذاريد

 »!خواهم فکر کنم

 .به سوی حاشيه بيشه راه افتاد»آن هم موقع صبحانه؟! ای داد بی داد«: پی پين گفت

بيم تعقيب شدن را –که فکر می کرد به طرزی فريبنده روشن است –نظر فرودو، صبح روشندر

صـدای شـاد پـی پـين بـه      . از ذهن او بيرون نرانده بود؛ و مشغول تعمق در گفته هـای گيلـدور بـود   

 .داشت روی چمن های سبز می دويد و آواز می خواند. گوشش رسيد

دوسـتان جـوانم را خـودم بـرای راهپيمـايی در شـاير ببـرم، و        اين که !نمی توانم! نه«: با خود گفت

بردن آنها بـه تبعيـد،   . هروقت که گرسته و خسته شديم، غذا و رختخواب مهيا باشد، يک چيز است

حتـی اگـر   : جايی که گرسنگی و خستگی ممکن است هيچ وقت التيام پيـدا نکنـد، يـک چيـز ديگـر     
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فکر نمی کـنم حتـی سـام را بـا     . ث تنها مال خودم استاين ميرا. خودشان هم مايل باشند که بيايند

 .به سام گمگی نگاهی انداخت و دريافت که سام مراقب اوست».خودم ببرم

نظر تو چيست؟ می خواهم تا آنجا که می شود هرچه سريع تـر شـاير را تـرک    ! خوب، سام«: گفت

 ».ر کريک هالو نمانمدر حقيقت عزمم را جزم کرده ام که اگر بشود حتی يک روز هم د- -کنم

 »!خيلی عالی است، قربان«

 »هنوز می خواهی که همراهم بيايی؟«

 ».بله، می خواهم«

خيلـی احتمـال دارد کـه     .از همـين اآلن خطرنـاک شـده اسـت    . قضيه دارد خطرناک می شـود سـام  «

 ».هيچکدام از ما برنگرديم

: به من گفتند. ديگر معلوم استاگر شما برنگردی قربان، من هم برنمی گردم، اين که«: سام گفت

حتی اگر تا ماه هم بـاال  . هيچ وقت چنين قصدی را ندارم! تنهايش بگذارم«: گفتم»!تنهايش نگذار«

و اگـر هرکـدام از آن سـوارهای سـياه بخواهنـد جلـوی او را بگيرنـد،        «: گفـتم».برود، با او می روم

 .آنها با هم خنديدند».حسابشان با سام گمگی است

 »در مورد چه صحبت می کنی؟. که هستندآنهااين«

ديشب کمی با هم صحبت کرديم؛ ظاهراً خبر داشـتند کـه داريـم مـی رويـم، پـس       . الف ها، قربان«

 »!محشر! آدم های محشری هستند، الف ها را می گويم قربان. ديدم فايده ای ندارد که انکار کنم

 »ا ديدی، باز هم دوستشان داری؟حاال که از نزديک آنها ر. همين طورند« :فرودو گفت
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اگر عجيب نباشد، می گويم آنها باالتر از دوست داشتن و دوسـت نداشـتن   «: سام آهسته جواب داد

آنها کامالً بـا آن چيـزی کـه انتظـار     .اصالً مهم نيست که من درباره آنها چه فکر می کنم. من هستند

ر جـوان، ايـن قـدر شـاد و ايـن قـدر       به قول معـروف ايـن قـدر پيـر و ايـن قـد       –داشتم فرق دارند

 ».غمگين

فرودو تا اندازه ای بهت زده به سام نگاه کرد، گويی انتظار داشـت تـا حـدی نشـان ظـاهری تغييـر       

صدای سـام گمگـی   صدايش هيچ شباهتی به. عجيبی را که در او به وقوع پيوسته بود، به چشم ببيند

خودش بود کـه آنجـا نشسـته بـود، جـز      اما ظاهرش شبيه همان سام گمگی. آشنای خودش نداشت

 .اين که چهره اش به طرزی غير معمول انديشناک به نظر می رسيد

حاال که آرزويت برای ديدن آنها از –اآلن، باز هم احتياجی می بينی که شاير را ترک کنی«: پرسيد

 »همين اآلن برآورده شده؟

انگار به نوعی آينـده  . طور ديگری شده امنمی دانم چطور بگويم، ولی از ديشب به بعد. بله قربان«

حـاال ديگـر   . می دانم که راه درازی در پيش داريم؛ ولی می دانم که نمی توانم برگـردم. را می بينم

ديگر درست نمی دانم که چـه مـی خـواهم؛     –قصدم ديدن الف ها نيست، يا ديدن اژدها، يا کوه ها

وظيفه ای دارم که بايد انجامش بـدهم، و  دش برسد،ولی می دانم قبل از اين که کار به سرانجام خو

 ».بايد کار را تمام کنم، می دانيد که چه می گويم. اين وظيفه جلوی روی ماست، نه در شاير

بـا  . مـن راضـی ام  . اما می فهمم که گندالف همسفر خوبی برايم انتخاب کرده. در مجموع نمی دانم«

 ».هم می رويم
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سپس برخاست و زمين هـای جلـوی رويـش را از نظـر     . تمام کرددر سکوتفرودو صبحانه اش را

 .و پی پين را صدا زد. گذراند

. بايد بالفاصله راه بيـافتيم. آماده ايد که شروع کنيم«: خود را رساند، گفتوقتی پی پين دوان دوان

 ».تا ديرووقت خوابيديم؛ راه زيادی در پيش داريم

من خيلی وقت است بيدار شـده ام؛ و  . ديروقت خوابيدیتاتومنظورت اين است که«: پی پين گفت

 ».فقط منتظريم که تو خوردن و فکر کردنت را تمام بکنی

و اآلن دارم مـی روم کـه هرچـه زودتـر خـودم را بـه فـری        . هر دو تای اين کارها را تمام کرده ام«

می. خل جاده برومنمی خواهم برگردم به جاده ای که ديشب ترک کرديم و از دا. بالکباری برسانم

 ».خواهم از همين جا ميان بر بزنم و صاف از وسط زمين ها رد بشوم

با پای پياده از هيچ کجای اين زمين هـا صـاف نمـی    . پس بگو می خواهم پرواز کنم«: پی پين گفت

 ».شود ميان بر زد

ر جنـوب  فـری د. به هرحال ميان بر ما هرچه باشد، مسـتقيم تـر از جـاده اسـت    «: فرودو جواب داد

شرقی وودهال است؛ اما جاده می

می توانی از همين جا خم آن را ببينی که انتهای شمالی ماريش را دور می زند تـا   –يچد طرف چپ

ولی اين طـوری کيلـومتر هـا از مسـير دور مـی      . جاده ای را که از پل باالی استاک می آيد قطع کند

ط مستقيم به طرف فری برويم، يک چهـارم راه را  اگر از اين جايی که ايستاده ايم توی يه خ. شويم

 ».کوتاه کرده ايم
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زمـين هـای ايـن در و بـر      .ميان بر زدن موجب تاخيرهای طوالنی مـی شـود  «: پی پين دليل آورد

من زمين هـای ايـن دور و اطـراف     –ناهموار است و پايين ماريش پر است از باتالق و انواع دردسر

ز بابت سوارهای سياه است، فکر نمی کنم مواجه شده بـا آنهـا تـوی    اگر نگرانی ات ا. را می شناسم

 ».جاده بدتر از مواجه شدن با آنها توی بيشه يا مزرعه باشد

پيدا کردن مردم توی بيشه يا مزرعه، سخت تـر از پيـدا کردنشـان تـوی جـاده      «: فرودو جواب داد

که تول جاده دنبالـت بگردنـد،   در ضمن وقتی انتظار دارند توی جاده باشی، احتمال آن هست. است

 ».نه بيرون از جاده

! ولی سخت اسـت. توی هر باتالق و راه آبی که بگويی دنبالت می آيم! بسيار خوب«: پی پين گفت

در استاک، قبل از غـروب خورشـيد حسـاب بـاز کـرده      ماهی طاليیمن روی گذشتن از ميهمانخانه

خيلی وقـت مـی شـود آبجـوی آنجـا را      : قبال داشتبهترين آبجوی فاردينگ غربی را دارد، يا. بودم

 ».مزه نکرده ام

هنـميان بر ممکن اسـت موجـب تـاخير بشـود، ولـی ميهمانخا     ! پس جای بحث نيست«: فرودو گفت

مـی  . دور نگـه داريـم  مـاهی طاليـی  به هر قيمتی که شده بايد تـو را از  . تاخير را طوالنی تر می کند

 »سام تو چه می گويی؟. برسيمخواهيم قبل از تاريکی به بالکباری

سام علی رغم ترديد درونی و تأسف عميق به خاطر از دست دادن بهترين آبجوی فاردينگ غربـی،  

 ».من همراه شما می آيم آقای فرودو«: گفت

پس اگر قرار است با جان کندن از ميان باتالق ها و بوته هـا رد بشـويم، همـين اآلن    «: پی پين گفت

 »!راه بيافتيم
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همين زودی، هوا تقريباً به همان اندازه روز پيش گرم شده بود؛ اما ابرها کم کم از غرب فرا میبه

يک سراشيبی پـايين آمدنـد   با تقال از شيب تند و سبز. ظاهراً احتمال داشت که باران ببارد. رسيدند

ه وودهـال در  مسيرشان را به نحوی انتخاب کـرده بودنـد کـ   . و داخل درختان انبوه پايين فرو رفتند

سمت چپ آنان قرار می گرفت، و به صورتی اوريب از ميان بيشه می گذشت که بـه صـورتی انبـوه    

سـپس صـرف نظـر از    . تا آن که به زمين های مسطح آن سو برسـدضلع شرقی تپه را پوشانده بود،

هـای  که راهشان را سد می کرد، می توانستند مستقيم به طرف فری که در زمينچند نهر و پرچين

 .فرودو حساب کرده بود که بايد هجده مايل در خط مستقيم پيش می رفتند .باز قرار داشت، بروند

از ميان بوتـه هـای   . به زودی دريافت که بيشه، انبوه تر و متراکم تر از آن است که به نظر می آمد

وقتـی  . برونـدانسـتند پـيش   به هم تنيده زير درختان راهی وجود نداشت، و آنان زياد سريع نمی تو

با تقالی بسيار خود را به انتهای سراشيبی رساندند، جويباری را يافتند که از تپه های پشـت سـر در   

بستر عميقش با ديواره های پرشيب و لغزنده و بوته هـايی کـه روی آن را گرفتـه بـود، بـه سـمت       

نمـی  . کـرده بـود  به طرز ناراخت کننده ای مسيری را که برگزيده بودند قطـع. پايين جريان داشت

توانستند از روی آن بپرند، و در واقع بدون خيس شدن، و خراش برداشتن و توی گل رفـتن از آن  

 »!خوان اول«: پی پين لبخند تلخی زد و گفت. ايستادند و ماندند که چه بکنند. بگذرند

راشـيبی  از ميان روزنه ای در ميـان درختـان، منظـره قلـه س    . سام گنگی نگاهی به پشت سر انداخت

 .سبزی را ديد که از آن پايين آمده بودند
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همگی نگـاه کردنـد و روی يـال     »!نگاه کنيد«: در حالی که به دست فرودو چنگ می انداخت، گفت

کنار آن آدمی با هيئت سـياه  . بلند باالی سرشان، با پس زمينه ای از آسمان، اسبی ايستاده را ديدند

 .ايستاده بود

فرودو جلو افتـاد و بـا سـرعت بـه ميـان بوتـه هـای انبـود         . منصرف شدندبالفاصله از فکر برگشتن

ميان بر ما از اول پر پـيچ و خـم   ! هر دوی ما حق داشتيم! وای«: به پی پين گفت. جويبار شيرجه زد

ببين صدای آمدن کسی را مـی  : گوش های تو تيز است سام. بوده؛ ولی درست به موقع پناه گرفتيم

 »شنوی؟

دند و همچنان که گوش می کردنـد، نفـس هـای خـود را حـبس کـرده بودنـد؛ امـا         بی حرکت ايستا

گمان نکنم بخواهد اسب خودش را از آن سراشـيبی  «: سام گفت. صدای تعقيب به گوش نمی رسيد

بهتـر اسـت راهمـان را ادامـه     . می زنم که خبردار شده ما پايين آمـده ايـم  پايين بياورد، ولی حدس

 ».بدهيم

بايد کوله هاشان را حمل می کردند و بوتـه هـا و تمشـک    . روی هم رفته آسان نبودادامه دادن راه،

از بـادی کـه روی تپـه پشـت سرشـان مـی       . های جنگلی، اکراه داشتند از اين که به آنان راه بدهند

وقتـی سـرانجام راهشـان را بـه زور بـه سـوی زمـين        . وزيد خبری نبود، و هوا ساکن و دم کرده بود

گشودند، گرمشان بود و خسته بودند و سر تـا پـا خـراش برداشـته بودنـد و ديگـر از       نسبتاً باز می

ديواره های جويبار، وقتی به زمـين مسـطح رسـيدند،    . راهی که در پيش گرفته بودند مطمئن نبودند

کوتاه تر و جريان آن کم عمق تر و پهن تر شد که پيچ و تاب خوران به سـوی مـاريش و رودخانـه    

 .می رفت

wizardingworld.ir



 Lord Of The Rings- The Fellowship of The Ring         اران حلقهي-جلد اول-ارباب حلقه ها

٩

Writing J.R.R.Tolkien And Translate Reza Alizodehزادهين و ترجمه رضا عليآر آر تالکیجیسندگيا نوب

اگر بخواهيم دوبـاره بـه مسـير خودمـان برگـرديم      ! ای وای، اينجا نهر استاک است«: گفتپی پين

 ».مايد همين اآلن برويم آن طرف نهر و بپيچيم سمت راست

به آب زدند و از نهر گذشتند، و با شتابه خود را در ساحل مقابل به باالی يک فضای باز و وسيع، پر

: در آن سو دوبـاره بـه کمربنـدی از درختـان برخوردنـد     . دنداز بوته های نی و خالی از درخت رسان

زمـين  . بيشتر درختان بلوط بلند، و اينجا و آنجا درختان نارون يا تک و توکی درخت زبان گنجشک

؛ امـا درختـان بـه هـم     .سـته در زيـر درختـان ديـده مـی شـدند      خوب هموار بود و کمتر بوته های ر

برگ هـا يـک لحظـه بـا وزش تنـد بـاد از       . ی دورتر را ببينندچسبيده تر از آن بودند که بتوانند خيل

سـپس بـاد متوقـف    . شاخه های جدا شدند و قطره های باران از آسمان ابری شروع به ريختن کـرد

با زحمت تا آنجـا کـه ممکـن بـود بـا سـرعت از روی       . شد و باران، يکنواخت شروع به باريدن کرد

های ريخته می گذشـتند؛ و بـاران دور و بـر آنـان چـک      چمن زار ها و از ميان توده های انبوه برگ

با هم حرف نمی زدند، بلکه مدام به عقب و اين طـرف و آن طـرف    .چک می باريد و جاری می شد

اميدوارم زياد به سمت جنوب نچرخيده باشيم، و«: پس از نيم ساعتی پی پين گفت. نگاه می کردند

بايد بگـويم در پهـن    -وار جنگلی خيلی زياد نيستعرض اين ن! در جهت طول اين بيشه راه نرويم

 ».و بايد تا به حال از آن گذشته باشيم –ترين جا، بيشتر از يک مايل نيست

. اين کار اوضـاع مـا را بهتـر نمـی کنـد     . خوب نيست که شروعمان با زيگ زاگ باشد«: فرودو گفت

که بخواهم دوباره بـه فضـای بـدون    هنوز مطمئن نيستم! اجازه بده راهمان را همينطور ادامه بدهيم

 ».درخت برسيم
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بعد خورشيد از ميان ابرهای پاره پاره درخشـيدن گرفـت   . آنان دوباره حدود دو، سه مايل راه رفتند

اکنون روز از نيمه گذشته بود، و آنان احساس می کردند که وقت نهـار  . و از شدت باران کاسته شد

هر چند برگ هـايش زود بـه زردی گراييـده بـود، امـا      : زير يک درخت نارون ايستادند .شده است

وقتـی خواسـتند    .هنوز انبوه برگ هايش زمين زير پای آن را کامالً خشک و محفوظ نگاه داشته بود

غذای خود را آماده کنند، دريافتند که الف هـا قمقمـه هاشـان را بـا نـوعی نوشـيدنی زالل بـه رنـگ         

را داشت که از گل های بسـيار بـه عمـل آمـده باشـد، و بـه       رايحه عسلی: طاليی روشن پر کرده اند

و بـه زودی مشـغول خنديـدن شـدند و مشتشـان را بـه شـکلی         .طرز شگفت انگيزی نيروبخش بود

احساس می کردنـد چنـد مايـل بـاقی مانـده را بـه       . تحقير آميز به باران و سواران سياه حواله دادند

. ه تنـه درختـی تکيـه داد و چشـمانش را بسـت     فرودو پشتش را ب. زودی پشت سر خواهند گذاشت

سام و پی پين کنار هم نشستند و شروع کردند به زمزمه کردن و بعـد آرام ترانـه ای را بـا هـم دم     

 :گرفتند

پيش به سوی آبجو! هو! هو! هو

 .برای شفا دادن قلبم، برای غرق کردن غم هايم

باران شايد ببارد، باد شايد بوزد

مانده که بايد بروم،و هنوز فرسنگ ها راه

ولی زير يک درخت بلند دراز می کشم،
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 .و می گذارم که ابرها شناکنان بروند

. لحظه ای بعد ناگهـان دسـت از خوانـدن کشـيدند    . دوباره با صدای بلند شروع کردند !هو! هو! هو

و تنهـا  صدای زوزه ای طوالنی در باد شنيده شد، مه شبيه فرياد موجودی شرير. فرودو از جا جست

در همـان حـال کـه نشسـته يـا      . اوج گرفت و فرود آمد و با آهنگ بلند کوشخراشی تمـام شـد  . بود

خشکشان زده بود، در جواب فريـاد، فريـاد ديگـری برخاسـت کـه      ايستاده بودند و انگار که در جا

سپس سـکوتی برقـرار شـد کـه     . ضعيف تر و دورتر بود، اما کمتر وحشت به جان آدم نمی انداخت

 .ط صدای باد در ميان برگ ها آن را می شکستفق

مـی کوشـيد بـی اعتنـا صـحبت کنـد، امـا        »خوب فکر می کنيد چـه بـود؟  «: پی پين سرانجام پرسيد

اگر پرنده بـود، از نـوعی بـود کـه مـن صـدايش را هـيچ وقـت در شـاير          «. صدايش کمی می لرزيد

 ».نشنيده ام

توی آن نـدا، کلمـه وجـود داشـت،      –يا عالمت بوديک جور ندا. پرنده يا جانور نبود«: فرودو گفت

 ».هرچند که نتوانستم آنها را درک کنم ولی هيچ هابيتی صدايش اين طور نيست

همه به فکر سوارها بودند، ولی هيچ کس حرفـی از آنـان بـه ميـان     . چيز بيشتری درباره آن نگفتند

بور بودند که از فضای بـاز بگذرنـد و خـود    مانده بودند که بروند يا بمانند؛ اما دير يا زود مج. نياورد

در عـرض چنـد لحظـه    . را به فری برسانند، و بهتر آن بود که هرچه زودتر در نـور روز راه بيافتنـد  

 .کوله هاشان را بار ديگر به دوش گرفتند و راه افتادند
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ابرشـان  زمين هـای سـبز پهنـاور در بر   . زمان زيادی نگذشت که بيشه به شکلی ناگهانی پايان يافت

در آن. اکنون متوجه شدند که در حقيقت خيلـی زيـاد بـه طـرف جنـوب پيچيـده انـد       . گسترده بود

دورها، مشرف به زمين های مسطح، تپه کم ارتفاع بالکباری را در آن طرف رودخانه مـی توانسـتند   

خـت هـا   با احتياط بيـرون خزيدنـد و از حاشـيه در   . ببينند، اما آنجا اکنون در سمت چپشان واقع بود

 .فاصله گرفتند و با حداکثر سرعت ممکن راه افتادند تا از زمين های باز بگذرند

در پـس پشـت، در آن دورهـا، همـان نقطـه مرتفعـی       . ابتدا، دور از پناه بيشه، احساس ترس کردند

فرودو تا اندازه ای انتظار داشت که هيئت کوچک و دور. قرار داشت که آنجا صبحانه خورده بودند

. امـا نشـانی از سـوارها نبـود    واری را روی پشته ببيند که در مقابل آسمان به سياهی می زد؛اسب س

خورشيد وقتی به طرف تپه هايی پايين آمد که پشت سر گذاشته بودند، از ميان ابرهـای پـاره پـاره    

ترسشان ريخت، هرچند هنوز احسـاس دلواپسـی   . گريخت و اکنون باز به روشنی درخشيدن گرفت

. اما هر چه پيش تر می رفتند، زمين از حالت وحشی در می آمد و نظام يافته تر می شـد .دمی کردن

پرچين ها و دروازه ها و: چيزی نگذشت که به کشتزارها و مرغزارهای خوب مراقبت شده رسيدند

همه چيز آرام و در صلح و صفا به نظر می رسيد، درست مثل هـر گوشـه   . جوی هايی برای زهکشی

مرز رودخانه نزديک تر می شد؛ و سواران سياه کم کـم  . با هر قدم روحيه می گرفتند. رمعمول شاي

 .همچون اشباح بيشه هايی به نظر می رسيدند که در آن دورتر ها پس پشت مانده بودند

آن طـرف دروازه،  . از حاشيه يک مزرعه بزرگ شلغم گذشتند و به دروازه قرص و محکمی رسيدند

ز ميان پرچين کوتاه و منظمی به سـوی تـوده ای از درختـان در فاصـله ای دور     کوره راه ناهمواری ا

 .پی پين ايستاد. امتداد می يافت
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آنجـا  . هستيمما توی زمين بابا دهقان ماگوت! من اين مزرعه ها و اين دروازه را می شناسم«: گفت

 ».توی درخت ها بايد مزرعه او باشد

قدر مضطرب به نظر می رسيد که انگار پی پين گفته بودو آن»!دردسر بعد دردسر«: فرودو گفت

 .ديگران با تعجب به او نگاه کردند. کوره راه، شکافی است که به کنام اژدها ختم می شود

خوب البتـه  . بابا ماگوت مگر چه عيبی دارد؟ دوست خوب همه برندی باک هاست«: پی پين پرسيد

ولی روی هم رفتـه، مـردم ايـن     –نگه می داردمايه وحشت متجاوزان هم هست و سگ های درنده

 ».پايين نزديک مرز هستند و بايد بيشتر از خودشان مراقب باشند

ولی با وجود اين من از او و سگ هايش«: و با خنده های شرمگينانه افزود».می دانم«: فرودو گفت

ه هنوز جوان بـودم و  چندبار وقتی ک. سال های سال است که نزديک مزرعه اش نرفته ام. می ترسم

 .توی برندی هال زندگی می کردم، موقع دسـتبرد زدن بـه قـارچ هـای مزرعـه اش مچـم را گرفـت       

بچه ها ببينيد، اگر دفعه ديگر بچـه  «: دفعه آخر کتکم زد و برد و مرا نشان سگ هايش داد و گفت

اش کنيد کـه بـرود   حاال بدرقه. جانور پايش را توی زمين های من گذاشت، می توانيد او را بخوريد

هرچنـد   –هيچ وقت از شر اين ترس خالص نشـدم  . آنها تمام راه را تا فری تعقيبم کردند»!بيرون

با جرأت می گويم که زبان بسته ها کار خودشان را بلد بودند و واقعاً نمـی خواسـتند صـدمه ای بـه     

 ».من بزنند

ه خصـوص حـاال کـه داری برمـی     بـ. خوب حاال وقتش است که با هـم آشـتی کنيـد   «: پی پين خنديد

بـه شـرط ايـن کـه      –با دل و جرأتـی اسـت   بابا ماگوت واقعاً آدم. گردی تا در باک لند زندگی کنی

بگذار از توی راه برويم، آن وقـت ديگـر جـزو متجـاوز هـا      . قارچ هايش را به حال خودش بگذاری
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است، يک زمانی من واز دوست های مری. اگر او را ديديم من حرف می زنم. محسوب نمی شويم

 ».او با هم خيلی زياد به اينجا می آمديم

در طول کوره راه پيش می رفتند، تا اين که سقف های گالی پوش يک خانه بزرگ و ساختمان هـای  

ماگوت ها و پادی فوت های استاک و بيشـتر سـاکنين   . مزرعه، از ميان درختان پيش رو بيرون آمد

؛ خانه مزرعه اش به طرزی محکـم بـا آجـر    )و نه در نقب ها(ردندماريش در خانه ها زندگی می ک

يک دروازه چوبی عريش در ميـان ديـوار رو   . ساخته شده بود و ديواری بلند بر گرداگردش داشت

 .به کوره راه باز می شد

وقتی نزديک تر شدند ناگهان صدای هول انگيز واق واق و پارس سگ برخاسـت، و صـدای بلنـدی    

 »!بياييد بچه ها! گرگی! فنگ! گريپ«: فرياد می زدشنيده شد که

دروازه بـاز شـد و سـه    . فرودو و سام، ساکت و صامت ايستادند، ولی پی پين چند قدمی جلوتر رفت

سگ عظيم الجثه مثل برق توی راه جستند و در حالی کـه بـه شـدت پـارس مـی کردنـد، بـه سـوی         

ی سام پشت به ديوار مچاله شـد، در حـالی کـه    به پی پين توجهی نکردند؛ ول. مسافران هجوم بردند

. دو سگ گرگی بـا بـدگمانی او را بـو مـی کشـيدند و وقتـی حرکتـی از او مـی ديدنـد، مـی غريدنـد           

 .بزرگترين و درنده خو ترين آن سه سگ، خشمگين و خرخر کنان مقابل فرودو ايستاد

! سـالم«: گفـت. د سرخ پيـدا شـد  بالفاصله از ميان دروازه سر و کله يک هابيت تنومند با صورت گر

 »شماها که باشيد، چه می خواهيد؟! سالم

 »!عصر به خير آقای ماگوت«: پی پين گفت
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در حالی که اخم و تخمش جـای خـود را بـه خنـده مـی      . از نزديک به او نگاهی انداختمرد دهقان

! ه گيـرين تـوک  به قول معروف آقای پر –خوب، اگر اشتباه نکنم، ارباب پی پين است«: داد، گفت

داشتم می آمدم بيـرون  . شانس آورديد که می شناسمتان. خيلی وقت می شود که طرف ها نديدمت

البته هـر  . امروز اتفاقات مسخره ای می افتد. که سگ هايم را بفرستم طرف هر غريبه ای که ديدم

».اسـتخيلـی نزديـک رودخانـه    . از گاهی سر و کله آدم های مشکوک اين طرف ها پيدا می شـود

بـار دوم  . ولی اين يارو عجيب و غريب ترين آدمی بود که چشمم به او افتـاده«. سرش را تکان داد

 ».بدون اجازه از زمين های من رد نمی شود، اگر نه می دانم چطور از پسش بربيايم

 »منظورت کدام يارو است؟«: پی پين پرسيد

آدم مسـخره  . کوره راه رفت طرف جـادهپس شما او را نديده ايد؟ پيش پای شما از«: دهقان گفت

ولی شايد بهتر باشد که بياييد تو تـا آنجـا راحـت تـر     . ای بود، سؤال های مسخره ای هم می پرسيد

خـوب  ) نـوعی آبجـوی قـوی   (ايـلاگر شما و دوستانتان مايل باشيد، يک چکه. گپ هايمان را بزنيم

 »توی بشکه دارم، آقای توک

زيادی برای گفتن دارد، به شرط آن که اجازه پيدا می کـرد آن را در  معلوم بود که دهقان چيزهای

فـرودو  . زمان خودش و به سبک و سياق خودش تعريف کند، بنابراين همگی دعوت او را پذيرفتند

 »سگ ها چطور می شود؟«: با نگرانی پرسيد

! فنـگ! ريـپگ«: فريـاد زد».صدمه ای به شما نمی زنند، مگر اين کـه مـن بگـويم   «. دهقان خنديد

فرودو و سام، آن وقت خاطرشان آسوده شد که سگ ها کنار کشـيدند و راه را  »!گرگی! هيل! هيل

 .برای آنان باز کردند
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احتماالً او را بـه خـاطر   . آقای فرودو بگينز«: گفت. پی پين آن دو تن ديگر را به دهقان معرفی کرد

ا شنيدن نام بگينـز، دهقـان يکـه خـورد و     ب».نمی آوريد ولی زمانی توی برندی هال زندگی می کرد

فرودو لحظه ای فکر کرد که خاطره قـارچ دزدی دوبـاره زنـده    . نگاهی تند و تيز به فرودو انداخت

امـا دهقـان   . شده و به سگ ها دستور خواهد داد کـه او را تـا بيـرون از زمـين هـايش بدرقـه کننـد       

 .ماگوت بازوی او را گرفت

اين طور نيست آقای بگينز؟ بياييـد  ! گر عجيب تر از هميشه استخوب، اين دي«: شگفت زده گفت

 ».تو؟ بايد گپی با هم بزنيم

آقای ماگوت آبجو را در پـارچ بزرگـی   . آنان به آشپزخانه دهقان رفتند و کنار اجاق بزرگی نشستند

آبجوی خوبی بـود و احسـاس کردنـد کـه از دسـت      . آورد و چهار ليوان دسته دار بزرگ را پر کرد

نـوعی  . سام آبجو را با بدگمانی مزمزه مـی کـرد   .به نحو احسن جبران شده استماهی طاليیدندا

کسی کـه  عدم اعتماد فطری نسبت به ساکنان ديگر قسمت های شاير داشت؛ در ضمن مايل نبود با

اربابش را کتک زده بود خيلی زود خودمانی شود، هر چند که اين موضوع به مدت ها پيش مربـوط  

 .می شد

کـه بـدتر از هميشـه    ( پس از چند اظهار نظر درباره وضع آب و هوا و پيش بينی وضع کشت و کار

 .، دهقان ماگوت ليوانش را پايين گذاشت و يکی يکی آنان را از نظر گذراند)نبود

خوب، حاال آقای پره گرين از کجا می آييد و به کجا می رويد؟ برای ديدن من می آمديـد؟  «: گفت

طور باشد خيلی وقت است از جلوی دروازه من رد شده ايد، بدون آن که مـن شـما را   چون اگر اين

 ».ديده باشم
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راستش نه، اگر بخواهی حقيقتش را بگويم، همان طور که حـدس زده ای مـا از   «: پی پين جواب داد

آن پشـت،  . ولـی کـامالً تصـادفی بـود    . از روی زمين هـای شـما آمـديم   : آن طرف آمده ايم توی راه

 ».ديکی های وودهال، وقتی داشتيم ميان بر می زديم طرف فری، راهمان را توی بيشه گم کرديمنز

بهتـر  . ولی نگرانی من از ايـن نبـود  . اگر عجله داشتيد، جاده بهتر به کار شما می آمد«: دهقان گفت

همينطور هـم شـما آقـای   . است اگر قصدش را داريد، از روی زمين های من نرويد آقای پره گرين

بـه  . آه، بله، اسمتان يادم است«. خنديد».هرچند که گمان می کنم هنوز قارچ دوست داريد –بگينز

امـا مـن   . ياد می آورم زمانی را که فرودو بگينز جوان، يکی از بدترين بچه های تخس باک لند بـود

. د، شـنيدماسم بگينز را درست قبل از اين که سر و کلـه شـما پيـدا بشـو    . به فکر قارچ هايم نيستم

 »فکر می کنيد آن آدم مضحک از من چه پرسيد؟

دهقـان ادامـه داد، و از ايـن کـه داشـت داسـتانش را آهسـته        . با نگرانی منتظر ماندند تا ادامه بدهد

خوب، سوار بر اسب سـياه آمـد تـا دروازه کـه تصـادفاً بـاز       «. آهسته تعريف می کرد، لذت می برد

خودش هم سر تا پا سياه پوشـيده بـود، و بـاالپوش    . ا درِ خانه منمانده بود و از آنجا مستقيم آمد ت

بـا خـودم   . د و باشلقش را روی سرش کشيده بود، انگار که می خواست او را نشناسـندسياه تنش بو

ما آدم های بزرگ را خيلی اين طرف مرز نمی بينـيم؛  »توی شاير دنبال چه می گردد؟«: فکر کردم

 ».جع به آدمی با مشخصات اين يارو چيزی نگفته بودو به هر حال هيچ وقت کسی را

هـر جـايی کـه بخـواهی     . اين راه به جايی نمی رود! روزت به خير«: رفتم بيرون به طرفش و گفتم«

از سـر و وضـعش خوشـم نيامـد؛ وقتـی      ».بروی، نزديک ترين راه اين است که برگـردی بـه جـاده   
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: کـردن، انگـار کـه گوشـش را بريـده باشـند      بيرون آمد، بويی کشيد و شروع کرد به عوعـو  گريپ

 ».آن ياروی سياه کامالً بی حرکت نشست. دمش را زمين گذاشت و زوزه اش را ول داد

اگر راضی تان می کند، به پشت سرش در غرب، آن طرف زمين های من اشاره کـرد و آهسـته و   «

صـدای عجيـب ايـن را    با يـک  »را ديده ايد؟بگينزشما. از آن طرف می آيم«: با لحن خشک گفت

. هـيچ صـورتی را نديـدم، چـون باشـلقش را خيلـی پـايين آورده بـود        . پرسيد و خم شد طـرف مـن  

اما نفهميدم چرا اين قدر وقيحانه با اسب از روی زمـين  . احساس کردم يک جور لرزه به پشتم افتاد

 ».های من آمده است

بهتـر اسـت برگـردی    . غلط آمده ایآدرس را توی شاير. اينجا بگينزی نيست! برو بيرون«: گفتم«

 ».اما اين بار می توانی از جاده بروی –به غرب، به طرف هابيتون

مـی  . زيـاد از اينجـا دور نيسـت   . دارد می آيـد ايـن طـرف   . بگينز از آنجا رفته«: پچ پچ کنان گفت«

 ».خواهم پيدايش کنم اگر از اينجا گذشت خبرم می کنی؟ من با طال بر می گردم

قبـل از ايـن کـه همـه سـگ      . برو همان جايی که آمده ای، خيلی هم زود. نه بر نمی گردی«: گفتم«

 »!هايم را خبر کنم، يک دقيقه به تو مهلت می دهم

بعد اسـب بـزرگش را تازانـد طـرف     .شاد صدای خنده بود، شايد هم نبود. يک جور فش فش کرد«

ا صـدا کـردم، امـا او مثـل بـرق      سـگ هـا ر  . من، و من هم درست به موقع از سر راهش پريدم کنار

حاال شـما راجـع بـه آن چـه فکـری مـی       . چرخيد و از وسط دروازه کوره راه تاخت رفت طرف جاده

 »کنيد؟
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فرودو لحظه ای نشست و به آتش چشم دوخت، اما تنها فکرش اين بود که چگونه و به چه ترتيبی

 ».بکنمنمی دانم چه فکری«: دست آخر گفت. خودشان را به فری برسانند

تو هيچ وقت نبايـد خـودت را بـا مـردم هـابيتون      . پس من می گويم چه فکری بکنی«: ماگوت گفت

سام در صندليش تکانی خـورد و  ».عجيب و غريب هستندمردم آنجا. قاطی می کردی، آقای فرودو

یوقتی شنيدم که برنـد. اما تو هميشه پسر بی فکری بودی«. نگاهی غير دوستانه به دهقان انداخت

بـه حـرف   . باک ها را ترک کردی و رفته ای پيش آقای بيلبو، گفتم که بألخره به دردسر مـی افتـی  

می گوينـد پـول او از راه   . همه اينها زير سايه کارهای عجيب آقای بيلبو است. من توجه داشته باش

ممکن است آن طور که من می شنوم عـده ای. های عجيبی توی سرزمين های غريبه به دست آمده

 »بخواهند بفهمند که چه بر سر آن طالها و جواهر هايی آمده که او زير تپه هابيتون دفن کرده؟

 .حدس های زيرکانه دهقان تا حدی آزاردهنده بود: فرودو چيزی نگفت

. خوب آقای فرودو، خوشحالم آن قدر عقل کرده ای که برگـردی بـه بـاک لنـد    «: ماگوت ادامه داد

تـوی ايـن   . و با آن مردم عجيب و غريب حشر و نشـر نکـن  ! ا بمانهمين ج: نصيحت من اين است

اگر هر کدام از اين يارو های سيای دوباره دنبال تو بيايند، من می دانم. نواحی دوست پيدا می کنی

. می گويم مرده ای، يا از شاير رفته ای، يا هـر چيـزی کـه خـودت دوسـت داری     . به آنها چه بگويم

؛ چون به احتمـال خيلـی زيـاد آنهـا دنبـال خبـر آقـای بيلبـو         .يراه نباشدشايد اين حرف من هم پر ب

 ».هستند

 .از چشمان دهقان اجتناب کرد و به آتش خيره شد».شايد حق با شما باشد«: فرودو گفت
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مثـل  . خوب، می بينم که تو هم عقيـده خـودت را داری  «: گفت. ماگوت متفکرانه به او چشم دوخت

ت تصادف نبوده که تو و سوار را درست در يک بعد از ظهر به اينجـا  روز برايم روشن است که دس

از شـما نمـی خـواهم چيـزی را کـه      . و شايد خبرهای من اصال چيز جديدی برای شما نبـودهآورده؛

تصميم داريد برای خودتان نگه داريد، به من بگوييد؛ ولی می بينم که شما بـه دردسـر افتـاده ايـد،     

 »به فری بدون آن که شما را بگيرند خيلی آسان نيست؟شايد فکر می کنيد رسيدن

بله همين فکر را می کردم، ولی بايد سعی بکنيم و خودمان را به آنجا برسـانيم؛ کـار   «: فرودو گفت

سـی  ! واقعاً از محبت شـما متشـکرم  . متأسفانه بايد برويم. با نشستن و فکر کردن درست نمی شود

ر وحشت بودم، دهقان ماگوت، هر چند کـه ممکـن اسـت از    سالی بود که از شما و سگ های شما د

و. چون از دوست خوبی غفلت کـرده بـودم  : جای تأسف است. شنيدن اين موضوع خنده تان بگيرد

 ».اگر بخت به من رو کند: ولی شايد يک روز برگردم. اآلن متأسفم که زود می روم

اآلن ديگـر آفتـاب دارد   . رمهر وقت آمـدی قـدمت روی چشـم، ولـی پيشـنهادی دا     «: ماگوت گفت

چون اغلب بعد از غروب زود به رختخواب می. غروب می کند، و ما می خواهيم شاممان را بخوريم

اگر شما و آقای پره گرين، و همگی بتوانيد بمانيـد و بـا مـا لقمـه ای بخوريـد، خوشـحال مـی        . رويم

 »!شويم

حتی اآلن هم قبل از. بالفاصله برويمولی افسوس که بايد! ما هم خوشحال می شديم«: فرودو گفت

 ».آن که به فری برسيم هوا تاريک می شود
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بعد از خوردن شام، يک گـاری کوچـک بيـرون    : می خواستم بگويم! ولی يک دقيقه صبر کنيد! آه«

تا حد زيادی راهتان را کوتاه مـی کنـد، و همـين طـور هـم شـايد       . می آورم و شما را تا فری می برم

 ».نوع ديگر را از شما کوتاه کنددست مشکالتی از

خورشـيد قـبالً   . فرودو اکنون دعوت را با امتنان پذيرفت و موجب آسايش خيال پی پين و سـام شـد  

دو پسر ماگوت و سه دختـر  . در پس تپه های غربی فرو رفته بود و روشنايی رو به زوال می گذشت

آشپزخانه را با شمع روشن کردنـد و   .او داخل شدند و شام شاهانه ای بر روی ميز بزرگ چيده شد

يکی دو تن ديگـر از هابيـت   . خانم ماگوت در تکاپو بود و می رفت و می آمد. آتش را بر افروختند

آبجو فراوان. چيزی نگذشت که چهارده نفر برای خوردن نشستند. های اعضای خانواده وارد شدند

آن بسـياری از خـوراکی هـای پـر     بود، و ظرف بزرگی از قارچ و گوشت خوک دودی، و افـزون بـر  

سـگ هـا کنـار آتـش دراز کشـيده بودنـد و       . مالت ديگر که در خانه های روستايی يافت مـی شـود  

 .پوست ها را می جويدند و استخوان ها را گاز می زدند

وقتـی  . وقتی شام را تمام کردند، دهقان و پسرانش با فانوسی بيرون رفتند و گاری را آمـاده کردنـد  

دهقـان  . کوله هايشان را توی گاری انداختند و سوار شدند. بيرون آمدند، حياط تاريک بودميهمانان

زنـش بـر   . روی صندلی راننده نشسـت و دو اسـبچه تنومنـد خـود را بـا شـالق بـه حرکـت در آورد        

 .درگاهی روشن ايستاده بود

 »!برگردبا هيچ غريبه ای دعوا نکن، و مستقيم! ماگوت، مواظب خودت باش«: زن فرياد زد

اکنون هيچ وزش بادی نبـود کـه چيـزی را بـه جنـبش       .و از دروازه بيرون راند»!باشد«: مرد گفت

آنان بـدون روشـنايی بـه راه افتادنـد و آرام      .درآورد؛ شبی بود ساکت و آرام، و سرمايی در هوا بود
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ند، و ازپـس از يکـی دو مايـل بـه پايـان کـوره راه رسـيدند و از جـوی عميقـی گذشـت          . پيش رفتنـد

 .سربااليی کوتاهی باال رفتند تا به جاده ای با حاشيه بلند برسند

ماگوت پياده شد و به هر دو طرف، به شمال و جنوب خوب نگاه کرد، اما در تـاريکی چيـزی ديـده    

رشته های باريک مه رودخانه بر بـاالی  . نمی شد، و هيچ صدايی در هوای ساکن به گوش نمی رسيد

. بود، و بر فراز مزرعه ها می خزيدجوی های آب معلق

مه می خواهد غليظ شود، اما فانوس هايم را روشن نمی کنم تـا مـوقعی کـه بخـواهم     «: ماگوت گفت

امشب می توانيم صدای هر چيزی را خيلـی قبـل از آنکـه بـا آن برخـورد کنـيم،       . بپيچم طرف خانه

 ».بشنويم

هابيت هـا خـود را پوشـاندند، امـا گـوش      . يشتر بوداز باريکه راه ماگوت تا فری حدود پنج مايل يا ب

. آرام اسـبچه هـا بشـنوند   پوتکو پوتکوتيز کرده بودند تا هر صدايی را جز صدای غژغژ چرخ ها و

در کنار او پی پين چرت می زد و خـوابش   .گاری در نظر فرودو آهسته تر از حلزون پيش می رفت

 .می آمد، خيره شده بودمی برد؛ اما سام به جلو، به مه هايی که باال

آنجـا را بـا دو ديـرک سـفيد     . سرانجام به ورودی باريکه راهی که به سمت فری می رفت، رسـيدند

دهقـان مـاگوت افسـار    . بلند نشانه گذاری کرده بودند که ناگهـان در طـرف راستشـان نمايـان شـد     

ناگهـان صـدايی را   تقالکنان پيـاده مـی شـدند کـه    . اسبچه هايش را کشيد و گاری غژغژکنان ايستاد

صـدا بـه طـرف    . رويشـانصدای سم اسب در جاده پـيش  : شنيدند که آن همه از آن واهمه داشتند

 .آنان می امد
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–پتکـو، پتکـو   –پتکـو  . ماگوت پايين پريد و افسار اسبچه ها را نگاه داشت و به تاريکی خيره شد

 .آلود، بلند ديده شدصدای سم ضربه اسب در هوای آرام و مه. سوار نزديک می شدپتکو،

شـما روی کـف گـاری دراز بکـش و     . شما بهتر است محفی شوی آقای فرودو«: سام با نگرانی گفت

پيـاده شـد و خـود را بـه     »!روی خودت را با پتو بپوشان و ما اين سوار را دست به سرش می کنـيم

 .ری برسندسواران سياه بايد از روی او رد می شدند تا به کنار گا. کنار دهقان رساند

 .به باالی سر آنان رسيده بودسوار تقريباً .پتکو–پتکو، پتکو–پتکو

صدای سم هايی که پيش می آمـد، پـس از لحظـه    »!های، کسی که آنجايی«: دهقان ماگوت ندا داد

فکر کردند که می توانند يکی دو متر آن طرف تر به طرزی مبهم هيئت شنل پوش. ای متوقف شد

 .مه تشخيص دهندتيره ای را در

يک قدم هم« .و مهار را به طرف سام انداخت و شلنگ انداز جلو رفت»!های با توام«: دهقان گفت

 »چه می خواهی، به کجا می روی؟! جلوتر نيا

ولی صدا، صدای مری برنـدی  »شما او را ديده ايد؟. دنبال آقای بگينز می گردم«: صدايی خفه گفت

 .رداشته شده شد و نور آن روی صورت بهت زده دهقان افتادروکش فانوسی تيره ب. باک بود

 »!آقای مری«: فرياد زد

وقتـی از درون مـه بيـرون    »فکر کرديد کيسـت؟! بله، البته«: مردی در حالی که جلو می آمد گفت

يـک هابيـت معمـولی کـاهش     آمد و ترس آنان فروکش کرد، ناگهان ابعاد و اندازه اش بـه انـدازه   
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سبچه بود، و دستمال گردنی از بـاالی چانـه بـرای محافظـت از مـه، دور گـردنش       سوار يک ا. يافت

 .بسته بود

کم کم شـک  ! پس بألخره اينجايی«: مری گفت .فرودو از گاری بيرون پريد و به استقبالش شتافت

وقتـی هـوا   . برم می داشت که امروز پيدايت می شود يا نه؛ همين اآلن داشتم برمی گشتم برای شام

. شد، تصادفی راه افتادم و راندم طرف استاک تا ببينم نکند توی نهـری، چيـزی افتـاده ايـد    مه آلود

آقای ماگوت آنهـا را کجـا پيـدا کرديـد؟ تـوی برکـه       . ولی اصالً نمی دانستم از کدام طرف می آييد

 »مرغابی هاتان؟

رفشان؛ ولی ذرهنه، موقع ورود غير مجاز به امالکم؛ داشتم سگ ها را می فرستادم ط«: دهقان گفت

حاال اگـر عـذر مـرا قبـول مـی کنيـد،       . ای شک ندارم که خودشان داستان را برايت تعريف می کنند

خانم ماگوت هر چه از شـب  . آقای مری و آقای فرودو و همگی شما، بهتر است برگردم طرف خانه

 ».بگذرد نگران تر می شود

. خوب، شب همگی شما بـه خيـر  «: گفت. دگاری را به پشت توی کوره راه برد و آن را سر و ته کر

ولی آن وقت خوب است که همه چيز به خوبی و خوشی تمام شود؛ هـر  . بدون شک روز عجيبی بود

انکـار نمـی   . چند که شايد تا به در خانه هامان نرسيده ايم، بهتر است در اين مورد اظهار نظر نکنيم

ناگهـان  . نوسش را روشن کرد و سوار شـدفا».کنم که وقتی به در خانه ای برسم خوشحال می شوم

خـانم مـاگوت ايـن را    . نزديک بود فرامـوش کـنم  «: گفت. از زير صندلی سبدی بزرگ بيرون آورد

آن را پايين داد و راه افتاد و از پی او صدای تشـکر و  ».برای آقای بگينز گذاشته، با احترامات فائقه

 .شب به خير دسته جمعی آنان بلند شد
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نور اطراف فانوس هايش را ديدند که در شب مه آلود به تـدريج رنـگ مـی    يده رنگحلقه های پر

از سبد سرپوشيده که در دست نگه داشته بود، بوی قارچ برمی. ناگهان فرودو به خنده افتاد. باخت

 .خاست
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٥فصل

اشکار شدن تبانی

می بينيم که قضايا بودار است؛ ولی صبر. حاال بهتر است خودمان را به خانه برسانيم«: مری گفت
 ».می کنيم تا برسيم

مراقب کرده و حاشيه ان را بابه طرف باريکه راه فری چرخيدند که مستقيم بود و از ان خوب
حدود صد يارد که جلوتر رفتند به. سنگ های بزرگ سفيد و صيقلی رودخانه باال اورده بودند

فری پهن و بزرگی در کنار اب. ساحل رودخانه رسيدند و در انجا اسکله پهنی از چوب قرار داشت
نور دو چراغ در باالی ديرکستون های سفيد خطرنمای کنار حاشيه اب در زير. پهلو گرفته بود

در پس انها، مه روی مزارع هموار بر فراز پرچين ها قرار داشت؛ اما اب. های بلند می درخشيد
به نظر می.  پيش روی انها تيره بود، با اندکی مه مواج همچون بخاردر ميان نی های کنار ساحل

.رسيد مه در ساحل انسو کمتر باشد

انگاه با ديرکی بلند. طرف فری هدايت کرد، و ديگران از پی او رفتندمری اسبچه را از سکويی به
ساحل روبرو پر شيب. برندی واين ارام و پهن دربرابرشان جاری بود. اهسته فری را راه انداخت

از پشت. چراغ ها در انجا سوسو می زد. بود و راه پر پيچ و خمی از بار انداز مقابل به باال می رفت
ودار شد؛ و دران، از ميان اليه های سرگردان مه، پنجره های گرد زرد و سرخان تپه باک نم

 .اينها پنجره های برندی هال بودند، خانه اجدادی برندی باک ها. بسياری درخشيدن گرفت

مدت ها پيش گورهن داد و اولد باک رئيس خانواده اولد باک، يکی از قديمی ترين خانواده های
از رودخانه گذشت، رودخانه ای که مرز اصلی سرزمين انان در سمت شرقماريش يا درواقع شاير،

و نامش را به برندی باک تغيير داد،) و نقب هايش را در ان کند(وی برندی هال را بنا گذاشت. بود
خانواده او. و در انجا مسکن گزيد و ارباب زمين هايی شد که در عمل سرزمين مستقل کوچکی بود
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، و پس از روزگار او به رشد خود ادامه داد، تا انکه برندی هال کل تپه برندیبزرگ و بزرگتر شد
کم ارتفاع را فرار گرفت، و انجا سه در جلوئی بزرگ و درهای جانبی متعدد، و يکصد پنجره

برندی باک ها و وابستگان متعدد انان، در ان نزديکی شروع به نقب زدن و سپس ساخت و. داشت
باک لند، زمين باريک پرجمعيتی در ميان رودخانه و جنگل قديمی، نوعیو مشنا. ساز کردند

روستای عمده ان بالکباری بود که در ساحل و سراشيبی های. مهاجر نشين شاير، از اينجا بودند
 .پشت برندی هال متمرکز شده بودند

وروشی اقتدارمردم باريش با باک لندی ها روابط  دوستانه ای داشتند و روستاييان ميان استاک
را هنوز به رسميت می) که رئيس خانواده برندی باک ها را به اين نام صدا می زدند(ارباب هال
اما بيشتر مردم شاير قديمی، باک لندی ها را مردمی عجيب و به بيان ديگر نيمه بيگانه. شناختند

به. فاردينگ نداشتنداگر چه در حقيقت، انان تفاوت زيادی با هابيت های چهار. تلقی می کردند
شيفته قايق بودند و يعضی از انان شنا کردن می: جز يک مورد

 .دانستند

پرچين: زمين های انان در اصل از طرف شرغی بی حفاظ بود؛ ولی در ان سو پرچينی ساخته بودند
مراقبت میان را چند نسل پيش کاشته بودند و اکنون انبوه و بلند بود، زيرا مدام از ان. گياهی بلند

جايی که رود ويتی ويندل از جنگل قديمی بيرون می امد و به(از پل برندی واين تاهی سند. کردند
از ابن: به شکل نيم دايره ای بزرگ از رودخانه تا رودخانه امتداد داشت) برندی واين می پيوست

در بسياری از جاها بهجنگل. اما البته، حفاظی کامل نبود. سر تا ان سرش بيشتر از بيست مايل بود
باک لندی ها پس از تاريکی هوا درهاشان را قفل می کردند، کاری که در. پرچين نزديک می شد

 .شاير معمول نبود

سام تنها عضو گروه بود که. ساحل باکلند نزديک تر می شد. فری در عرض رودخانه به راه افتاد
که رودخانه با غل غل ارامش از زير ان سرهمچنان. پيش از ان هرگز از روی روخانه نگذشته بود

زندگی گذشته او در پس پشت مه ها می ماند، و: می خورد و می گريخت،احساس عجيبی داشت
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سرش را خاراند، و لحضه ای کذرا ارزو کرد که. ماجراهای تاريک در پيش رويش قرار می گرفت
 .دامه می دادای کاش اقای فرودو همچنان به زندگی ارام خود در بک اند ا

مری داشت فری را می بست، و پی پين داشت اسبچه را از ميان. چهار هابيت از فری پياده شدند
با) که گويی برای وداع با شاير به پشت سر نگاه کرده بود(راه به باال هدايت می کرد که سام

 :نحواای دورگه ای گفت

 »چيزی می بينيد؟! پشت سرمان را نگاه کنيد اقای فرودو«

شبيه: در روس سکوی ان سو، زير نور چراغ های دوردست، توانست شبح چيزی را تشخيص دهند
اماوقتی با دقت نگاه کردند، به. يکی از ان کپه های تاريک سياهی بود که پشت سرگذاشته بودند

 .نظر رسيد که حرکت می کند و به اين سو و ان سو می رود، گويی که زمين را جستجو می کرد

 .خميده به تاريکی ان سوی چراغ ها برگشت  -سينه خيز يا خميدهسپس

»  ان چيست توی شاير؟«: مری شگفت زده پرسيد

اجازه بده هر چه سريعتر! چيزی که ما را تعقيب می کند، ولی االن بيشتر نپرس«: فرودو گفت
ر را نگاه کردند، ساحلاز ميان جاده به باالی ديوار ساحلی شتافتند، اما وقتی پشت س»!دور بشويم

 .مقابل در مه فرو رفته بود و چيزی ديده نمی شد

اسب ها می توانند از! شکر که شما هيچ قايقی را در ساحل غربی نگه نمی داريد«: فرودو گفت
 »رودخانه رد بشوند؟

هر .يا بايد بيست مايل بروند شمال به طرف پل برندی واين، يا بايد شنا کنند«: مری پاسخ داد
ولی اسب چه ربطی. چند من هيچ وقت نشنيده ام که اسبی شناکنان از برندی واين رد شده باشد

 »به اين قضيه دارد؟

 ».اول برسيم خانه ان وقت می توانيم صحبت کنيم. بعدا می گويم«
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تو و پی پين راهتان را می شناسيد؛ پس من سواره می ورم به فتی بولگر می ويم که! بسيار خوب«
 ».ما شام و چيزهای ديگر را اماده می کنيم. می اييدشما

ما شاممان را قبال با دهقان ماگوت خورده ايم؛ ولی می توانيم يک شام ديگر هم«: فرودو گفت
 ».بخوريم

 .و پيشاپيش به دل تاريکی راند»!ان سبد را بده به من! برايتان اماده ميکنيم«: مری گفت

انان ار باک هيل و برندی. رودو در کريک هالو مقداری فاصله بودار برندی واين تا خانه جديد ف
هال که در سمت چپشان واقع بود، و در حومه بالکباری جاده اصلی باک لند را که از پل به سمت

در نيم مايلی شمال اين جاده، به باريکه راهی رسيدند که از سمت. جنوب امتداد داشت قطع کردند
 .راه را يکی دو مايل در ميان پستی بلندی زمين ادامه دادنداين. راست منشعب می شد

در تاريکی  چيزی از. سرانجام به دروازه باريکی رسيدند که در ميان پرچين کلفتی تعبيه شده بود
درون پرچين بيرونی، دور از راه، وسط حلقه بزرگی از زمين چمن زار، در ميان: خانه ديده نمی شد

فرودو ان را برگزيده بود، چرا که در گوشه دنجی از زمين. اه قرار داشتکمر بندی از درختان کوت
می توانستی بروی و بيايی بدون. های روستايی واقع شده بود و هيچ خانه ای در همسايگيش نبود

مدت ها پيش برندی باک ها ان را برای استفاده ميهمانان، يا ان عده. انکه مورد توجه قرار بگيری
اده که می خواستند مدتی از زندگی پر جنجال در برندی هال بگريزند، ساختهاز اعضای خانو

دراز و کم: يک خانه روستايی به سبک قديمی بود، و تا حد امکان شبيه نقب های هابيتی. بودند
ارتفاع بود، بدون طبقه باال؛ و سقفی از خاک ريشه دار، و پنجره های مدور و يک در بزرگ گرد

 .داشت

روازه پا به کوره راه سبز گذاشتند، هيچ نوری ديده نمی شد؛ پنجره ها تاريک بودند باوقتی از د
روشنايی صميمانه ای به بيرون جاری. فرودو در زد و فتی بولگر در را باز کرد. کرکره های بسته

در تاالر عريضی بودند، با. با سرعت وارد شدند و خودشان و نور را ان داخل حبس کردند. شد
 .يی در هر سو؛ در مقابل انان راهرويی به مرکز خانه وصل  می شددرها

wizardingworld.ir



 Lord Of The Rings- The Fellowship of The Ring         اران حلقهي-جلد اول-ارباب حلقه ها

٥

Writing J.R.R.Tolkien And Translate Reza Alizodehزادهيترجمه رضا علن ويآر آر تالکیجیسندگيا نوب

نظرت چيست؟ تو ی اين مدت کوتاه هر چه از! خوب«: مری که از راهرو پيدايش شد، گفت
بالخره فتی و من با اخرين بار گاری موفق.دستمان بر می امد کرديم تا شبيه خانه به نظر برسد

 ».نجاشديم ديروز خودمان را برسانيم اي

يا چيز –بسياری از چيز های دلخواهش. شبيه خانه به نظر می رسيد. فرودو اطرافش را نگاه کرد
تا حد –) اين چيزهای در موقعيت جديدشان به شدت او را به ياد بيل بود می انداخت(های بيل بو

جای خوش ايند و راحت و گرمی بود؛. ممکن همانقدر دم دست تعبيه شده بودند که در بگ اند
فرودو متوجه شد دارد ارزو می کند که ای کاش و اقعا روزگار پيری ارام خود را برای سکونت به

کند؛ و باز،به نظر غير منصفانه می امد که دوستانش را با اين همه مشکالت رودررو. همين جا بيايد
اما اين کار. مانده بود چطور به انان خبر دهد که به زودی و يا در واقع بالفتصله بايد ترکشان کند

 .را بايد همين امشب  می کرد، پيش از اينکه به رختخواب بروند

».اصال احساس نمی کنم اسباب کسی کرده ام. دلچسب است«: تقال کنان گفت

. را اويختند و کوله های خود را روی زمين بر روی هم کپه کردندمسافران باال پوش های خود
 .نور اتش و بخار بيرون زد. مری انان ار از ميان راه رو راه نمايی کرد و دری را در انتها گشود

 »!ای مريادوک لعنتی! حمام«: پی پين فرياد زد

ا هر کس زودتر جنبيد؟ هربايد با چه ترتيبی بايد برويم تو؟ بزرگ تر ها اول، ي«: فرودو گفت
 ».جور حساب بکنيم تو اخرين نفری ارباب پره گرين

نمی توانيم زندگی خودمان در کريک! بسپاريد به من تا ترتيب کار ها بهتربدهم«: مری گفت
. توی ان حمام سه وان است و يک پاتيل پر از اب جوش. هالو را با دعوا سر حمام شروع کنيم

 »!بريد تو بجنبيد. ير پايی و صابونهمين طور هم حوله و ز

مری و فتی به اشپز خانه که در طرف ديگر راهرو بود رفتند و خود را مشغول  تدارک نهايی  شام
قطعات ترانه هايی که با هم در تضاد بودند، امخيته با صدای شلپ شلپ اب و. دير وقت کردند
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با يکی از ترانه های حمام مورد عالقهصدای پی پين ناگهان. غوطه خوردن از حمام بيرون می زد
. بيل بو، برفراز صدای ديگران اوج گرفت

برای حمام در پايان روز! هی بخوان

 !حمامی که می شويد و می برد گل های خسته را

 :احمق است کسی که اين را نمی خواند

 !اب داغ چيز خيلی شريفی است! اه

چقد شيرين است صدای باريدن باران،! اه

ی جويباری که جاری می شود از تپه به سوی دشت؛و صدا

اما بهتر از باران يا جويبارهايی که موج می زند

 .آب داغ است که بخار می کند و بخار می کند

آب سردی هم هست که هنگام نياز

به گلوی خشک جاری می شود و شادمان می کند

اما در صورت تشنگی آبجو بهتر است ،

 .پشتمان می ريزدو آب داغ که روی

آب خيلی زيباست وقتی که پرواز می کند! آه

از فواره ، به سفيدی در ميان آسمان ؛
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اما فواره هرگز چنين صدای دلنشين ندارد

 !که شلپ شلپ آب داغ روی پاهای من

ظاهراً بيشتر آب. از فرودو! صدای شلپ شلپ وحشتناکی برخاست و بعد صدای هی ، تند نرو
 .پين برای تقليد از فواره به هوا پريده بودوان پی

»نظرتان راجع به شام رو ريختن آبجو توی گلو چيست؟«:مری به طرف در رفت و فرياد زد
. فرودو در حالی که موهايش را خشک می کرد ، بيرون آمد

 ».اينقدر آب به در و ديوار پاشيده که من می آيم آشپزخانه کارم را تمام کنم«:گفت

گفت. کف سنگی زير آب غرق شده بود»!ای داد بی داد«: مری نگاهی به داخل انداخت و گفت
. پره گرين ، قبل از آنکه چيزی برای خوردن گيرت بيايد ، بايد تمام اين آب ها را خشک بکنی«:

 ».زود باش ، وگرنه منتظرت نمی شويم

ده گار بی آنکهفر. شام را در آشپزخانه روی ميز کنار آتش خوردند

 »گمان می کنم شما سه نفر ديگر قارچ نمی خواهيد ؟«: اميدواری چندانی داشته باشد گفت

. خانم ماگوت که بين زنان دهقان ملکه است آنها را به من داده! آنها مال من است«:فرودو گفت
 ».دست های حريصت را بکش کنار ، خودم آنها را تقسيم می کنم

بيت ها به قارچ چنان است که حتی از آزمندانه ترين دلبستگی مردان بزرگ نيز پيشیشيفتگی ها
حقيقتی که تا حدی گشت و گذار های طوالنی فرودوی جوان را در مزارع پر آوازه ی. می گيرد
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اين بار قارچ به اندازه ی کافی برای همه. ماريش و خشمِ ماگوت آزرده خاطر را توضيح می دهد
همچنين چيزهای زياد ديگری برای خوردن وجود داشت ، و. مطابق استاندارد هابيت هابود ، حتی

از ميز کنار کشيدند. وقتی شامشان را تمام کردند ، حتی فتی بولگر نيز آهی از روی رضايت کشيد
 .و صندلی هايشان را دور آتش چيدند

حدس می زنم که! برايم تعريف کنيدحاال همه چيز را. ميز را بعدا تميز می کنيم«: مری گفت
گزارش کاملش را می خواهم ؛ و. خيلی ماجرا ها داشته ايد که بدون من کمی بی انصافی است

. بيشتر از همه می خواهم بدانم که بابا ماگوت چه اش بود ، چرا اينطوری با من صحبت کرد
 ».باشدصدايش طوری بود که انگار ترسيده ، اگر چنين چيزی واقعا ممکن

تو هم می ترسيدی اگر سوار های سياه. همه ی ما ترسيده بوديم«: پی پين پس از مکثی گفت
 .و در آن ميان فرودو خيره به آتش می نگريست و خاموش بود».دو روز تعقيبت می کردند

 »آنها ديگر که هستند؟«

اگر فرودو. اشباح سياه سوار بر اسب های سياه«: پی پين پاسخ داد

 ».نمی خواهد صحبت کند ، تمام داستان را از اول برايت تعريف می کنم

. سپس ماجرای سفرشان را از زمانی که هابيتون را ترک گفته بودند ، به طور کامل تعريف کرد
فرودو همچنان ساکت بود. ان او از خود برمی آوردسام سر تکان می داد و اصواتی در تأييد سخن

. 

اگر آن شبح سياه را روی بار انداز نديده بودم و آن لحن عجيب صدای ماگوت را«: مری گفت
 .نشنيده بودم ، فکر می کردم همه ی اين چيز ها را از خودتان در آورده ايد
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اما حاال وقتش است و که بی پرده .پسر عمه فرودو تاحاال خيلی تودار بوده«:پی پين گفت
تا اينجا چيزی توی دستمان نيست جز حدس دهقان ماگوت مبنی بر اين که اين. صحبت کند

 ».قضيه به نوعی مربوط است به گنج بيل بوی خودمان

 ».ماگوت هيچ چيز را نمی داند. اين فقط حدس بود«:فرودو شتابزده گفت

پشت صورت گردش فکر خيلی چيز ها را می کند. اری استبابا ماگوت آدم هوشي«:مری گفت
که از زبانش بيرون درز نمی کند و شنيده ام که يک زمانی دائم به بيشه قديمی می رفت ، مشهور

ولی دست کم خود تو می توانی بگوئی که به نظر تو. است که از کلی چيزهای عجيب خبر دارد
 ».حدس او درس است يا نه

رابطه ای با ماجراهای قديم بيل بو. به نظر من روی هم رفته حدس بدی نبود«: فرودو گفت
وجود دارد ، و سوار ها دارند دنبال من يا او می گردند ، يا شايد بهتر باشد بگوييم در به در دنبال

و من ديگر نههمين طور ، اگر بخواهيد بدانيد ، می ترسم قضيه اصالً شوخی نباشد ؛. ما می گردند
به دوروبر خويش ، به ديوارها و پنجره ها نگاه کرد».در اينجا و نه جای ديگر امنيت نداشته باشم

ديگران در سکوت به. ، انگار می ترسيد که نا گهان از جا کنده شوند

 .او نگريستند و نگاه های معنی داری بين خود رد و بدل کردند

مری سری».اآلن همه چيز به يک چشم زدن معلوم می شود«:پی پين نجوا کنان به مذی گفت
 .تکان داد

و راست نشست و کمرش را صاف کرد ، گوئی تصميمی گرفته»!باشد«: فرودو سرانجام گفت
ولی. بايد مطلبی را به همه ی شما بگويم. ديگر نمی توانم بيشتر از اين مخفی نگهش دارم«. بود

 ».ه از کجا شروع کنمکامال مطمئن نيستم ک

 ».به گمانم خودم با گفتن مقداری از آن بتوانم کمکت کنم«: مری آرام گفت
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 »منظورت چيست ؟«: فرودو با نگرانی به او نگاه کرد و گفت

فرودوی عزيز خودم ، فقط همين ؛ تو احساس بدبختی می کنی ، چون نمی دانی چطور وداع کنی«
ا ترک بکنی ، اما خطر زودتر از آنچه تصورش را می کردی به سراغتالبته قصد داشتی شاير ر. 

ما همه. و اآلن داری عزمت را جزم می کنی که بالفاصله بروی ، اما از طرفی نمی خواهی. آمد
 ». دلمان برای تو می سوزد

حالت شگفت زده اش چنان خنده دار بود. فرودو دهانش را باز کرد و سپس دوباره آن را بست
واقعا فکر می کنی که خاک توی! فرودوی عزيز خودم«: پی پين گفت. که همه به خنده افتادند

همه ی! چشمهای ما پاشيده ای ؟ تو آنقدر ها محتاط يا زرنگ نبودی که بتوانی موفق بشوی
هامسال را از آوريل به بعد معلوم بود که داری نقشه می کشی تا بروی و از همه ی پاتوق هايی ک

دوباره چشمم«:دائم می شنيدم که زير لب می گفتی. به آنجا رفت و آمد داشتی خداحافظی بکنی
وانمود کردن به اين که پول هايت ته کشيده. به اين دره می افتد ، نمی دانم ؛ و چيزهائی مثل اين

، و عمالً

مخفيانه با گندالفو آن همه صحبت های! فروختن بگ اند محبوبيت به آن بگينزهای ساک ويل
.« 

پس. حاال گندالف چه می گويد. فکر می کردم هم محتاطم ، هم زرنگ! ای داد«:فرودو گفت
 »تمام شاير دارند از رفتن من حرف می زنند ؟

البته اين راز مدت زيادی پنهان نمی ماند ؛ اما! از اين جهت نگران نباش! نه ، نه«: مری گفت
روی هم رفته بايد به خاطر. ال حاضر فقط ما توطئه گرها از آن خبر داريمفکر می کنم که در ح

معموال حدس می زنيم که. داشته باشی که ما تو را خيلی خوب می شناسيم ، و اغلب با تو هستيم
راستش را بخواهی از موقعی که او رفت ،. من بيل بو را هم می شناختم. به چيزی فکر می کنی

فکر کردم که تو هم دير يا زود دنبال او می روی ؛ در واقع. زياد مراقبت بودممی شود گفت که
می ترسيديم که از چنگ ما فرار. انتظار داشتم که زودتر بروی و اين اواخر خيلی نگران بوديم
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از بهار امسال چشممان را باز نگه داشتيم و خودمان. کنی و يک دفعه تک و تنها مثل او راه بيافتی
 »!قرار نيست به اين راحتی فرار بکنی. خودمان نقشه هايی کشيديمپيش

برای همه ی ما مصيبت است. چاره ای نيست ، دوستان عزيزم. ولی من بايد بروم«: فرودو گفت
حاال که تا اين حد قضايا را حدس زده ايد ، خواهش. ، ولی فايده ای ندارد که بخواهيد نگهم داريد

 »!يد و جلوی مرا نگيريدمی کنم کمکم کن

مری و من يا تو. پس بنابر اين ما هم بايد برويم -تو بايد بروی! متوجه نيستی«: پی پين گفت
سام آدم فوق العاده ای است و برای نجات دادن تو حاظر است جست بزند توی دهان. می آييم

خطرناکت ، تعداد بيشتری همسفراژدها ، به شرط اينکه پايش پيچ نخورد ؛ اما تو برای ماجرا های
 ». می خواهی

ولی من نمی توانم! هابيت های عزيز و دوست داشتنی«: فرودو که به شدت متأثر شده بود گفت
اما ملتفت. شما حرف خطر را می زنيد. من اين تصميم را هم از قبل گرفته ام. اجازه بدهم

من از خطر مهلک به طرف خطر. بازگشت نيستاين شکار گنج نيست ، سفرِ آنجا و. نيستيد
 ». مهلک فرار می کنم

می. برای همين تصميم گرفته ايم که بياييم. مسلّم است گه ملتفت هستيم«:مری قاطعانه گفت
دانيم که قضيه ی حلقه شوخی بردار نيست ؛ اما هر چه از دستمان بر بيايد برای کمک کردن به تو

 ». می دهيمدر مقابل دشمن انجام

 »!حلقه«: فرودو که اکنون کامالً متعجب شده بود ، گفت

من سال. هابيت عزيزم ، تو به کنجکاوی دوستانت مجال نمی دهی. بله ، حلقه«:مری گفت
در حقيقت قبل از آنکه بيل بو برود ؛ اما از آنجا که معلوم بود –هاست که از وجود حلقه خبر دارم

. ی می کند ، اين خبر را توی دلم نگه داشتم ، تا اين که ما با هم تبانی کرديمآن را يک راز تلق
البته من آن قدر که تو را می شناسم ، بيل بو را نمی شناختم ؛ من خيلی جوان بودم ، و او هم خيلی
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،اگر می خواهی بدانی که چطور شد برای بار اول بو بردم. اما نه به اندازه ی کافی–محتاط بود
 ». برايت تعريف می کنم

 »!ادامه بده«: فرودو وارفته گفت

يک روز ، سال قبل از. خوب ، می دانی که بگينز های ساک ويل هميشه موجب سقوط او بودند«
يک دفعه. مهمانی بزرگ ، تصادفی داشتم توی جاده می رفتم که بيل بو را جلوتر از خودم ديدم

بيل بو قدم هايش. ی دور پيدايش شد که داشت طرف ما می آمديکی از ساک ويل ها از فاصله
را آهسته کرد و بعد

انقدر ماتم برده بود که به عقلم نرسيد خودم را با روش معمولی تری مخفی! اجی مجی، ناپديد شد
بعد از گذشت از ساک ويل، جاده را. بکنم؛ ولی از پرچين پريدم و از داخل مزرعه راه افتادم

انه زير نظر گرفته بودم و داشتم مستقيم به طرف بيل بو نگاه می کردم که او يکدعه ظاهرمخفي
همانطور که داشت چيزی را دوباره توی جيب شلوارش می گشذاشت، برق طال به چشمم. شد

 .خورد

اما بايد. راستش را بخواهی زاغ سياه بيل بو را چوب می زدم. بعد از ان چها چشمی مواظب بودم«
احتماال به جز تو فرودو،. ل کنی که خيلی کنجکاو بودم و ده دوازده سال بيشتر سن نداشتمقبو

 ».توی شاير تنها کسی هستم که کتاب اسرار پير مرد را خوانده ام

 »هيچ چيز محفوظ نيست؟! ای داد و بی داد! کتاب او را هم خوانده ای«: فرودو گفت

اضافه کنم که فقط يه نگاه کوتاه به ان انداختم، وبايد بگويم نه خيلی؛ اما بايد«: مری گفت
. نمی دانم سر ان چه امد. هيچ وقت کتاب را دم دست نمی گذاشت. دسترسی به ان سخت بود

»تو ان را برداشتی فرودو؟. خيلی دوست دارم نگاه ديگری به ان بياندازم
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 ».بايد ان را برده باشد. کتاب توی بگ اند نبود. نه«

اطالعاتم را برای خودم نگاه داشتم، تا بهار امسال که. خوب، داشتم می گفتم«:دادمری ادامه
بعد ما تبانی خودمان را کرديم؛ و از انجا که خيلی جدی بوديم و کار سختی در. قضايا جدی شد

. تو ادم بدقلقی هستی و گندالف از تو بدتر است. پيش داشتيم، نبايد زياد صادقانه رفتار می کرديم
ا اگر می خواهی تو را به مامور تحقيق اصلی مان معرفی کنم، االن می توان او را به روی صحنهام

 .بياورم

و دور و اطرافش را نگاه کرد، گويی انتظار داشت شبحی نقاب دار و شوم»کجاست؟«: فرودو گفت
 .ار داخل گنجه بيرون بيايد

اين هم مامور ما که«. گوش سرخ شده ايستاد؛ و سام با چهره ای تا بنا»!بيا جلو، سام«: مری گفت
. و بايد بگويم قبل از ان که سرانجام دستگير بشود، کلی اطالعات جمع کرد! اطالعات جمع می کرد

بعد از ان بايد بگويم که طوری رفتار می کرد که انگار از ازادی مشروط برخوردار شده و چشمه
 ».اطالعاتش خشک شده است

و احساس کرد تحيرش بيش از اين نمی تواند ادامه پيدا کند و ديگر قاد»!مسا«: فرودو فرياد زد
 .نبود که تشخيص دهد که احساس خشم می کند، يا سرگرمی، يا اسودگی خاطر، يا صرفا حماقت

ولی در اين مورد قصد بدی نسبت به شما! معذرت می خواهم قربان! بله قربان«: سام گفت
يادتان باشد خوشد هم موافق است؛ و. طور نسبت به اقای گندالفنداشتم، اقای فرودو، و همين

 ».کسی را با خودت ببر که به او اعتماد داری! وقتی گفتيد تنها می روم گفت نه

 ».ولی ظاهرا اين طور که بويش می اديد نمی توان به کسی اعتماد کنم«: فرودو گفت

می توانی به. ه چيز به خواست تو بستگی داردهم«: مری مداخله کرد. سام با دلتنگی به او نگاه کرد
و می. ما اطمينان کنی که در سفر و حضردر کنارت باشيم؛ حتی اگر سرانجام ما دردناک باشد

. حتی مخفی تر انکه تو پيش خودت نگه می داری: توانی به ما اعتماد کنی که راز تو را نگه داريم
و بدون گفتم يک. مشکالت دست و پنجه نرم کنیاما اطمسنان نداشته باش که بگذاريم تنها با
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ما خيلی از چيز هائی را. همين است که هست: به هر حال. ما دوست توهستيم فرودو. کلمه بروی
به طرز فجيعی ترسيده. ما چيز های زيادی درباره حلقه ميد انيم. که گندالف به تو گفته می دانيم

 ».ت می کنيماما با تو می اييم؛ يا مثل سگ دنبال: ايم

گيلدور گفت اينها را که مشتاق. بعالوه قربان، شما بايد به نصيحت الف ها عمل کنيد«: سام افزود
 ».هستند با خودتان ببريد، اين را ديگر نمی تواند انکار کنيد

انکارنمی کنم، انکار نمی کنم، ولی«: فرودو به سام که اکنون نيشش باز بود نگاهی انداخت و گفت
محکم به تو. هيچ وقت باور نمی کنم که خوابت برده، خرخر بکنی يا نکنی، فرقی نمی کندديگر

».لگد می زنم تا مطمئن شوم

برخاست و دست! ولی خوب شد! شما يک دسته ادم رذل حقه بازيد«: رو به ديگران کرد و گفت
خطراينقدر ناشناخته واگر. به توصيه گيلدورعمل ميکنم. تسليم شدم«. هايش را تکان داد و خنديد

 .تاريک نبود، ازشادی می رقصيدم

با اين که وضع اين طور است نمی توان جلوی خوشحاليم را بگيرم؛ مدت هاست که اينقدر
 ».امشب داشتم از ترس قالب تهی می کردم. خوشحال نبوده ام

و شرع بهو دور ا! به سالمتی کاپيتان فرودو و دوستانش. قضيه حل شد! خوب«: فرياد زدند
مری و پی پين شروع به خواندن ترانه ای کردند که ظاهرا برای اين مناسبت. رقصيدن کردند
 .اماده کرده بودند

ان راشکل يک ترانه دورفی ساخته بودند که مدت ها پيش بيل بو سفرش را با ان اغاز کرده بودو
 :اهنگش را مطابق همان تنظيم کرده بودند

اع می گوييماجاق خانه و تاالر را ود

هر چند که باد بوزد و باران ببارد
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پيش ار انکه سپيده بدمد بايد راه بيافتيم

برويم به انسوی جنگل و کوه بلند

به ريوندل جائی که هنوز الف ها ساکن اند

به دشته هايی که مه رويش را می پوشاند

سواره از ميان بوته زارها و زمين های باير با شتاب می گذريم،

اه به کجا می رويم، نميدانيمانگ

دشت مقابل ما، دلهره پس پشت ما

در زير اسمان رختخواب ما

تا سرانجام بگذرد دوران سختی

سفر به انجام برسد و ماموريت ما انجام بشود

 !بايد برويم! بايد برويم

 !پيش از ديمدن صبح سواره می رويم

از ان که به رختخواب برويم خيلی کارها رواما دران صورت بايد پيش! بسيار خوب«: فرودو گفت
 ».به هر حال امشب را زير سقف هستيم: سر و سامان بدهيم

 »واقعا قصد داری قبل از زدن سپيده راه بيفتيم؟! اين فقط شعر بود! اه«: پی يپن گفت
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ااز ان سوارهای سياه می ترسم، و مطمئنم زمان زيادی را يک ج. نمی دانم«: فرودو جواب داد
همين طور.ماندن، خطر ناک است، به خصوص جايی که از قبل معلوم بوده ميخواهم بروم آنجا

ديدم که حتی.ولی خيلی دلم ميخواستم گندالف را ببينم. گيلدور توصيه کرد که منتظر نشوم
. رفتن ما به دوچيز بستگی دارد. گيلدور وقتی شنيد که سر و کله گتدالف پيدا نشده مضطرب شد

سوارها چقدر زود بتوانند خودشان را به بالکباری برسانند؟ و اين که ما چقدر سريع بتوانيماين که
 ».راه بيافتيم؟ تدارکات خيلی زيادی الزم است

من. جواب سؤال دومت اين است که می تواينم تا يک ساعت ديگر راه بيافتيم«:مری گفت
بل آن طرف مزرعه آماده است؛ لوازمشش اسبچه توی اصط. مخصوصا همه چيز را آماده کرده ام

 »و تجهيزات همه را بسته بندی کرده ام، به جز چند تا لباس اضافی و غذاهای فاسد شدنی

اما سوارهای سياه چطور؟ خطری ندارد. معلوم است که تبانی شما خيلی کارامد بوده«:فرودو گفت
 »که يک روز منتظر گندالف بمانيم؟؟

ن است که خودت چه فکر ميکنی، و اينکه اگر سوارها تو را اينجا پيدابسته به اي«:مری جواب دد
اگر جلوی دروازه شمالی، آنجا که درست اين طرف پل،پرچين به ساحل. بکنند، چکار ميکنند

نگهبان های. رودخانه ميخورد، آنها را متوقف نکرده باشند، بايد تا به حال رسيده باشند اينجا
حتی در. ورود نمی دهند، مگر اين که به زور راهشان را باز کننددروازه شب به آنها اجازه

: روشنايی روز هم سعی ميکنند راهشان ندهند، تا اينکه پيغامی از طرف ارباب هال به آنها برسد
ولی. چون از ريخت و قيافه سوارها خوششان نخواهد آمد و قطعا از آنها وحشت خواهند کرد

اين احتمال هم هست که. د زياد در مقابل حمله سخت مقاومت کندمسلم است که باک لند نميتوان
درکل. صبح به سوارهای سياه که آنجا رفته اند و سراغ آقای بگينز را گرفته اند، اجازه ورود بدهند

 ».همه می دانند که داری برميگردی تا در کريک هالو زندگی کنی

فردا تا هوا روشن شد راه. مم را گرفتممن تصمي«:سرانجام گفت. فرودو زمانی متفکرانه نشست
اگر از دروازه. تا آن موقع خطری ندارد که اينجا منتظر بشويم: اما از توی جاده نميروم. می افتم

شمالی برئين، دور از انتظار نيست که رفتنمات از باک لند به جای آن که دست کم چند روزی
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جاده شرق در نزديکی مرزها يقيناً تحت نظرو بعالوه پل و. مخفی بماند بالفاصله آشکار شود
ما نمی دانيم چند نفر هستند؛ ولی دست کم دو. چه سوارها بيايند توی باک لند و چه نياند.است

تنها کاری که بايد بکنيم اين است که در جهتی راه بيافتيم که کامال دور. نفرند، و شايد هم بيشتر
 ».از انتظار است

اصال نبايد فکرش را بکنيد! ولی اين يعنی رفتن توی جنگل قديمی«:فرده گار وحشت زده گفت
 ».اين کار همانقدر خطرناک است که مواجه شدن با سوارهای سياه

. وضع خيلی وخيم به نظر ميرسد، ولی من اعتقاد دارم حق با فرودو است. نه همانفدذ«:مری گفت
اگر شانس. له ما را تعقيبت کنند، همان استتنها جهتی که ميتوانيم راه بيافيتم بدون آن که بالفاص

 ».بياوريم شايد مقدار قابل توجهی جلو بيفتيم

هيچکس تا به حال آنجا. ولی شما هيچ شانس توی جنگل قديمی نداريد«:فرده گار مخالفت کرد
 ».مردم هيچ وقت داخل آنجا نمی روند.گم ميشويد. شانس نياورده

ما يک. گاه و بيگاه که ويرشان ميگيرد ميروند. باک ها ميروندبرندی! چرا می روند«:مری گفت
البته معموالً در: خود من هم بارها رفته ام. فرودو مدت ها قبل آنجا رفته بود. ورودی دنج داريم

 :».روشنايی روز، وقتی که درخت ها بی جنب و جوش هستند و کامال ساکتند

ترس از از جنگل قديمی بيشتر از تمام! د، بکنيدباشد،هرکاری را صالح ميداني«:فرده گار گفت
داستانهايی که از آنجا تعريف می کنند، کابوس مانند است؛ اما: چيزهايی است که از آنها خبر دارم

نظر من شرط نيت، چون من به سفر نمی روم و با اين حال خوشحال هستم که يک نفر می ماند تا
به او بگويد که شما چه -نميکشد که پيدايش می شودو مطمئنم طولی -وقتی گندالف پيدايش شد

 ».کار کرديد

فتی بولگر با اين که شيفته فرودو بود، اما تمايلی به ترک شاير و همچنين ديدن چيزهای آن سو را
نداشت، خانواده او اهل فاردينگ شرقی بودند، اهل باج فورد واقع در بريج فيلدز، اما او هيچ وقت

وظيفه او مطابق نقشه های اصلی تبانی کنندگان اين بود که. آن طرف تر نرفته بوداز پل برنی واين
همان جا بماند و با مردم کنجکاو سر و کله بزند و تا آنجا که ممکن است وانمود کند که آقای
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حتی چند تکه از لباس های کهنه فرودو را هم آورده بود. بگينز هنوز در کريک هالو زندگی ميکند
اما کمتر به اين فکر کرده بودند که اين نقش. م نقش بازی کردن از آنها کمک بگيردکه هنگا

 .بازی کردن ممکن است چقدر خطرناک از آب در آيد

در غيراينصورت به هيچ طريقی نمی! عالی است«:فرودو وقتی به نقشه آنان پی برد، گفت
سوارها خواندن و نوشتن بلد هستند يا نه،البته نمی دانم اين. توانستيم برای گندالف پيغام بگذاريم

اما جرأت نداشتم ريسک کنم و پيغام کتبی برايش بگذارم، چون ممکن بود بيايند داخل و خانه را
اما اگر فتی مايل است که سنگر را نگه دارد، و من مطمئن باشم که گندالف می داند ما از. بگردند

دا اولين کارم اين است که وارد جنگل قديمیفر. کدام طرف رفته ايم، خيالم راحت می شود
 ».بشوم

بمانم اينجا تا: در مجموع من کار خودمان را به کار فتی ترجيح ميدهم. همين وبس«:پی پين گفت
 ».اين که سوارهای سياه بيايند

اين دفعه به فردا نمی کشد که آرزو می کنی. بگذار تا خوب برسی به وسط جنگل«:فرده گار گفت
 ».ش با من همين جا مانده بودیای کا

هنوز بايد قبل از آنکه برويم و. ديگر خوب نيست که در اين مورد بحث بکنيم«:مری گفت
همه شما را. بخوابيم، چيزها را جمع و جور کنيم و اين خرده ريزهای آخر را بگذاريم توی بارها

 ».قبل از دميدن سپيده بيدار ميکنم

. پاهايش درد ميکرد.خواب رفت، مدتی طول کشيد تا خوابش ببردفرودو وقتی سرانجام به رخت
سرانجام به خوابی سردرگم فرو رفت و در خواب. خوشحال بود که فردا صبح طواره خواهند رفت

پايين. ديد که انگار از پنجره ای در بلندی به دريای تيره ای از درختان درهم تنيده نگاه ميکند
. موجوداتی که می خزيدند و نقس می کشيدند به گوش می رسيدآنجا، در ميان ريشه ها، صدای

 .مطمئن بود که دير يا زود رد بوی او را پيدا خواهند کرد
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نخست فکر کرد که باد تندی است که البالی برگ درختان. دراين هنگام صدايی را از دور شنيد
يا در دوردست است؛سپس دريافت که اين صدا از برگ ها نيست، بلکه صدای در. جنگل می وزد

ناگهان. صدايی که هرگز دربيداری نشنيده بود، هرچند که اغلب خواب های او را آشفته می کرد
در بوته زاری تاريک بود، و بوی نمک. سرانجام هيچ درختی نبود. خود را در فضايی باز يافت

دی را ديد که تک و تنهاوقتی باال را نگاه کرد، در برابرش برج سفيد بلن. عجيبی هوا را آکنده بود
راه. به شدت هوس کرد که از ان برج باال برود و دريا را ببيند. روی پشته ای مرتفع ايستاده بود

اما ناگهان نوری در آسمان درخشيد،: افتاد که تقال کنان از پشته خود را به سوی برج باال بکشد
وصدای تندر به گوش رسيد
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٦فصل

جنگل قديمی

مری آنجا با شمعی در يک دست ايسـتاده بـود و بـا    . اتاق هنوز تاريک بود. فرودو ناگهان بيدار شد

چـه  ! بسـيار خـوب  «: فرودو که هنـوز لـرزان و متحيـر بـود، گفـت     . دست ديگر به در ضربه می زد

 »شده؟

ساعت چهـار و نـيم اسـت و هـوا خيلـی مـه آلـود        . وقت بيدار شدن است! چه شده«: مری فرياد زد

مـن دارم مـی روم   . حتی پی پين هم بيدار شـده. سام تا حاال صبحانه را آماده کرده! زود باش. است

را بيـدار  آن فتـی تنبـل  . اسبچه ها را زين کنم و يکی را هم بياورم که بار و بنديل مان را حمل کنـد

 ».الاقل بايد بيدار شود و ببيند که داريم می رويم! کنيد

فتـی بـولگر هنـوز داشـت دهـن دره مـی       . به زودی پس از ساعت شش، آماده بودند که راه بيافتند

مری پيشاپيش بقيه راه افتاد و اسبچه ای را که. پاورچين پاروچين آهسته از خانه بيرون زدند. کرد

دايت کرد و راهی را که از ميان بيشه پشت خانه می گذشت در پيش گرفـت و  بارها را می کشيد، ه

برگ های درختان براق و همه شـاخه هـا خـيس آب بودنـد؛     . سپس از ميان چند مزرعه ميان بر زد

همـه چيـز سـاکن بـود و صـداهای      . علف ها از شبنمی سـرد رنگشـان بـه خاکسـتری گراييـده بـود      

صدای همهمه مرغ و خروس ها در يک حيـاط، صـدای   : رسيددوردست، نزديک و واضح به نظر می

 .بسته شدن در يک خانه در آن دورها
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در اصطبلشان اسـبچه هـا را پيـدا کردنـد؛ حيوانـات خـوش بنيـه کوچـک، از نـوعی کـه هابيـت هـا             

سوار شـدند و بـه زودی   . دوستشان می دارند، نه چندان تندرو، اما مناسب برای روزهای طوالنی کار

راه افتادند، مهی که انگار با اکراه در برابرشان باز و خصمانه در پشت سرشـان بسـته مـی    در مه به

پس از آن که حدود يک ساعت سواره، آهسته و بدون صحبت پيش رفتنـد، حصـار ناگهـان بـا     . شد

بلند بود و بر روی آن تار عنکبوت های نقره ای رنـگ تنيـده شـده    . هيبت در برابرشان نمودار شد

 .بود

 »چطور می خواهيد از وسط اين رد بشويد؟«: ه گار پرسيدفرد

به چپ پيچيد و در طول حصار راه افتـاد و بـه زودی بـه    ».آن وقت می بينی! دنبالم بيا«: مری گفت

در. نقطه ای رسيدند که حصار به داخل انحنا برمی داشت و از حاشيه يک حفره ادامه پيدا می کـرد

در هـر دو سـو   . بودند که با شيبی آرام بـه زيـر زمـين مـی رفـت     فاصله نزديکی از حصار نقبی زده

ديوارهايی از آجر داشت که کم کم ارتفاع می گرفت تا اين که سـقفش پوشـيده شـود و بـه شـکل      

 .تونلی در آيد که عميقاً در زير حصار فرو می رفت و از حفره ای در آن سو بيرون می آمد

فقـط اميـدوارم قبـل    . ای کاش به جنگل نمی رفتی! فرودوبدرود«: گفت. در اينجا فتی بولگر ايستاد

 »!امروز و هر روز: بخت با تو يار باشد. از تمام شدن روز الزم نباشد که نجاتت بدهند

بـه  . اگر چيزهای بدتر از جنگل قديمی جلوی رويـم نباشـد، بخـت بـا مـن يـار اسـت       «: فرودو گفت

زودی خودمان را می رسانيم به آن و بـا سـرعت   ما به: گندالف بگو با شتاب بيايد طرف جاده شرق

و به سمت سراشـيبی راندنـد و در تونـل از ديـد     »!بدرود«: فرياد زدند».هر چه تمام جلو می رويم

 .فرده گار ناپديد شدند
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آنجا تاريک و مرطوب بود و انتهای آن با دروازه ای که ميله های کلفت آهنين داشت مسدود شده

قفل دروازه را بـاز کـرد و وقتـی همـه از ميـان آن گذشـتند، فشـارش داد تـا         مری پياده شد و. بود

 .صدا تهديد آميز بود. دروازه با صدای دنگ بسته شد و قفل آن کليک صدا داد. دوباره بسته شود

شما اينجا شاير را ترک کرديـد و حـاال بيـرون از آن، در حاشـيه جنگـل قـديمی قـرار        «: مری گفت

 ».داريد

 »داستان هايی که درباره آن می گويند حقيقت دارد؟« :پی پين پرسيد

اگـــر منظـــورت همـــان داســـتان هـــای. نمـــی دانـــم منظـــورت کـــدام داســـتان اســـت«: مـــری پاســـخ داد

لولوخورخوره قديمی است که لَله های فتی درباره اجنه و گـرگ هـا و چيزهـايی مثـل ايـن بـرای او       

اما جنگل جـای عجيبـی   . م آنها را باور نمی کنمبه هر حال من خود. تعريف کرده اند، بايد بگويم نه

همه چيز داخل آن خيلی پر چنب و جوش است، و به طور کلی برخالف شـاير همـه از آنچـه    . است

و. آنهـا آدم را مـی پاينـد   . و درخت ها غريبه هـا را دوسـت ندارنـد   . اتفاق می افتد، باخبر می شوند

بعضی وقت هـا  . راضی هستند و کار زيادی نمی کنندمعموالً تا وقتی نور روز هست به همين پاييدن

آنهايی که رفتارشان خصمانه تر است ممکن است شاخه ای جلوی پايت بياندازند يا ريشه هاشان را

امـا شـب کـه بشـود اوضـاع      . از زمين بدهند بيرون، يا با شاخه های بلندشان به تو چنـگ بياندازنـد  

من فقـط يکـی دوبـار بعـد از تـاريکی اينجـا       . ن گفته اندنگران کننده می شود، حداقل اين طور به م

فکر می کردم همه درخت ها با هم نجوا می کنند و بـا يـک زبـان    . بوده ام، و آن هم نزديک حصار

غير قابل فهم خبرها و نقشه هاشان را با هم رد و بدل می کنند؛ و شاخه ها بدون آن که باد بوزد به

می گويند که درخت ها عمـالً حرکـت مـی    . و آن طرف می خزندنوسان در می آيند و به اين طرف
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راستش را بخواهيد، مـدت هـا   . کنند و غريبه ها را محاصره می کنند و دست و پايشان را می گيرند

آمدند و خودشان را نزديـک آن کاشـتند و سـنگينی شـان را انداختنـد      : پيش به حصار حمله کردند

درخت را قطع کردنـد و يـک درخـت سـوزان بـزرگ تـوی       ولی هابيت ها آمدند و صدها. روی آن

از آن بـه بعـد   . جنگل راه انداختند و زمين ها را در يک باريکه طـوالنی در شـرق حصـار سـوزاندند    

هنـوز هـم يـک فضـای بـزرگ بـی       . درخت ها دست از حمله برداشتند، اما خيلی سرسـنگين شـدند  

 ».ا راه انداخته بودنددرخت، نه خيلی دور آن داخل هست که درخت سوزان را آنج

 »فقط درخت ها هستند که خطرناک اند؟«: پی پين پرسيد

چيزهای عجيب و غريب زيادی توی دل جنگل و حاشيه آن طرفش زندگی مـی کننـد،   «: مری گفت

اما کسی يا چيـزی هسـت کـه    . دست کم به من اين طور گفته اند؛ اما من هيچ کدامشان را نديده ام

هر کسی که داخل جنگل آمده، مسيرهای بی درخت را آنجا. ست می کندآنجا برای خودش راه در

نه خيلـی دور  . ديده؛ اما ظاهراً گاه به گاه مسيرها به طرز عجيبی جا به جا می شوند و تغيير می کنند

از تونل، يک راه کامالً پهن هست، يا خيلی وقت پيش بود که به محوطه درخت سوزان مـی رسـيد و   

و بيش در همان مسيرِ ما به طرف مشرق با کمی تمايل به سمت شـمال ادامـه پيـدا    بعد از آنجا، کم

 ».اين همان مسيری است که سعی می کنم پيدايش کنم. می کرد

در آن. هابيت ها اکنون دروازه تونل را ترک گفتند و سواره، از آن سوی حفره پهن بيـرون آمدنـد  

يارد جلوتر از حصار بـه کـف جنگـل خـتم مـی      طرف باريکه راهی بی رمق بود که کمابيش يک صد

وقتی بـه پشـت سـر    . شد؛ اما خيلی زود به محض آن که زير درختان رسيدند، کوره راه محو گرديد
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نگاه کردند، خط تيره حصار را از ميان شاخ و برگ درختان می توانستند ببينند که بـه همـين زودی   

ه می کردند فقط تنه درختان را در اندازه هـا و  وقتی پيش رو را نگا. بر گرداگردشان انبوه شده بود

راست، انحنادار، پيچ خورده، خميده، کلفت يا کشيده، صاف يـا گـره   : شکل های بی شمار می ديدند

دار و پر شاخه؛ و همه شاخه ها با پوششی از خزه و گياهان لزج و کرک دار، سبز و خاکسـتری مـی   

 .نمودند

بهتـر  «: رحال به نظر می رسيد، فرودو رو بـه او کـرد و گفـت   مری در آن ميان تنها کسی بود که س

مواظب باش همديگر را گم نکنيم و يا فراموش نکنيم که حصـار  . است جلو بيافتی و راه را پيدا کنی

 »!کدام طرف قرار دارد

راهی را در ميان درختان برگزيدند و اسبچه های آنان در حالی که به دقـت از ريشـه هـای در هـم     

از بوته هالی به هم تنيـده زيـر   . پيچ خورده اجتناب می کردند، لک و لک کنان پيش رفتندتنيده و

زمين پيوسته ارتفاع می گرفت و هر چه پيش تر می رفتنـد درختـان بلنـدتر و    . درختان خبری نبود

هيچ صدايی نبود، جز صدای چکيدن گاه بـه گـاه شـبنم از ميـان بـرگ      . تيره تر و انبوه تر می شدند

تا کنون خبری از نجوا يا حرکت شاخه هـا نبـود؛ امـا همگـی ايـن احسـاس       . ی حرکت و آرامهای ب

ايـن  . ناخوشايند را داشتند که تحت نظر هستند و تنفر و يا حتی دشمنی هر دم افزون تر مـی شـود  

احساس لحظه به لحظه بيشتر شد، تا آن که متوجه شدند دائم باالی سر خود را نگاه می کننـد و يـا   

گردند و از روی شانه به پشت سر می نگرند، گويی هـر لحظـه در انتظـار ضـربه ای ناگهـانی      برمی

 .بودند
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پـی پـين   . هنوز هيچ نشانی از راه نبود و چنين می نمود که درختان پيوسه راهشان را سد مـی کننـد  

. ادناگهان احساس کرد که ديگر نمی تواند بيش از اين تحمل کند و بدون هشدار قبلی فرياد سـر د

 »!فقط بگذاريد رد شوم، باشد. قصد ندارم کاری بکنم! اهوی! اهوی«

هيچ پـژواک يـا پاسـخی    . اما فرياد تو گويی در پرده ای ضخيم خفه شد: ديگران بهت زده ايستادند

 .نبود، هر چند که بيشه، ظاهراً انبوه تر و هشيارتر از پيش می نمود

 ».ضررش بيشتر از حسن آن است .اگر جای تو بودم، فرياد نمی زدم«: مری گفت

فرودو کم کم داشت نگران می شد که آيا می توان راهی در ميان جنگل پيدا کرد و آيا کار درستی

مری داشت ايـن طـرف و   . بوده است که ديگران را وادار کرده پا به اين بيشه نفرت انگيز بگذارند

. مطمئن نيست بايد به کدام سـو رفـت  آن طرف را نگاه می کرد و از هم اکنون به نظر می رسيد که

ولـی درسـت در   ».زياد طول نمی کشد که ما را گم می کنـی«: گفت. پی پين متوجه اين موضوع شد

 .آن لحظه مری از سر آسودگی سوتی کشيد و به جلو اشاره کرد

محوطه درخـت سـوزان جلـوی روی ماسـت     . اين درخت ها جا به جا می شوند! خوب، خوب«: گفت

 »!، اما جاده ای که به آن می رسيد ظاهراً سر جای خودش نيست)ارم باشديا اميدو(

ناگهـان از ميـان درختـان بيـرون آمدنـد و خـود را در       . وقتی پيش تر رفتند، روشنايی آشکارتر شد

در کمال تعجب ديدند که آسمان باالی سرشان آبی و بی ابـر اسـت،   . فضای گرد گسترده ای يافتند

هر چند خورشيد چندان بـاال  . در به ديدن طلوع صبح و برخاستن مه نبودندچون زير سقف جنگل قا

بـرگ هـا در   . اما روشـنايی آن بـر نـوک درختـان افتـاده بـود      . نيامده بود که در فضای باز بدرخشد
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هـيچ  . حاشيه محوطه، همه انبوه تر و سبزتر بودند و آنجا را با ديواری استوار محصور کـرده بودنـد  

شـوکران هـای پرسـاقه و    : بود، تنهـا علـف هـايی زمخـت و تعـدادی گيـاه بلنـد       درختی آنجا نرسته

پژمرده و جعفری های جنگلی، و بوته هايی که در ميان خاکسترهای نرم بذر افشانی کـرده بودنـد،   

اما از پس آن جنگلِ تنگ و درهم فشـرده، باغچـه   : مکانی اندوه بار. و گزنه ها و کنگرهای پرپشت

 .می نمودای زيبا و خوشايند

هابيت ها جرأت خود را بازيافتند و اميدوارانه به آفتابی که آن بـاال، در آسـمان گسـترده مـی شـد،      

در گوشه آن طرف محوطه، رخنه ای در ميان درختان، و راهی صـاف در آن سـوی آن   . نگاه کردند

ا پهـن و روی  می توانستند ببينند که جاده در ميان بيشه فرو می رود و در بعضی جاهـ. وجود داشت

آن باز است، اما جا به جا درختان به داخل جاده نفوذ کرده و با شاخه های تيره خود روی آن سـايه  

هنوز با شيب ماليمی ارتفاع مـی گرفتنـد، امـا اکنـون     . در طول اين جاده پيش راندند. انداخته بودند

دل جنگل به رحم آمدهسريع تر و با جرأت بيشتری پيش می رفتند؛ زيرا به نظرشان می رسيد که

 .بند می خواهد به آنان اجازه گذشتن بدهد. است و عاقبت بی قيد

درختان از هر دو سـو نزديـک تـر شـدند و آنـان      . اما پس از مدتی هوا کم کم گرم و دم کرده شد

اکنون دوباره بيش از پـيش خصـومت بيشـه    . ديگر تنی توانستند جلوی روی خود را تا دورها ببينند

چنان سکوتی بود که صدای ضربه سم اسـبچه هاشـان   . بر آنان فشار می اورد، احساس کردندرا که

و خش خش آن روی برگ های خشک و سکندری های گاه و بيگاهشـان روی ريشـه هـای پنهـان،     

بسيار گوشخراش می نمود، فرودو کوشيد برای دل و جـرأن دادن بـه آنـان ترانـه ای بخوانـد، امـا       

 .پايين آمدصدايش تا حد يک نجوا
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آواره های سرزمين پر سايه! آی

گرچه ايستاده اند چون سايه! غمين مباشيد

تمام بيشه ها آنجا سرانجام تمام می شود

 :خورشيد در آسمان باز پديدار می شود

خورشيد غروب می کند، خورشيد طلوع می کند،

 .يا که در پايان روز، روزی از نو آغاز می کند

...در غرب بيشه تحليل می رودخواه در شرق، يا که

هـوا سـنگين بـه    . می رود، صدايش در سکوت رنگ می باخـتتحليلفرودو به محض آن که گفت

درست پشت سرشان شـاخه ای بـزرگ از   . نظر می رسيد و سخن گفتن را سخت فرساينده می کرد

ه نظر می رسيد کـه  ب. درختی قديمی که بر فراز جاده معلق بود، کنده شد و گرومب توی جاده افتاد

 .درختان مقابلشان هم می آيند

در حـال حاضـر   . مثل اين که چيزها را درباره تمام شدن و تحليل رفتن دوسـت ندارنـد  «: مری گفت

بگذار تا برسيم به حاشيه جنگل، آن وقت برمی گرديم و برايشان يک آواز. ديگر ترانه نمی خوانم

 »!دسته جمعی پرشور می خوانيم

wizardingworld.ir



 Lord Of The Rings- The Fellowship of The Ring         اران حلقهي-جلد اول-ارباب حلقه ها

٩

Writing J.R.R.Tolkien And Translate Reza Alizodehزادهين و ترجمه رضا عليآر آر تالکیجیسندگيا نوب

ديگـران پاسـخی   . می زد و حتی اگر بـه شـدت دلـواپس بـود، آن را نشـان نمـی داد      با نشاط حرف

سنگينی مالل آوری به طور پيوسته در دل فرودو جا خـوش مـی کـرد و    . افسرده حال بودند. ندادند

او اکنون با هر گامی که به جلو بر می داشت پشيمان بـود از ايـن بـه فکـر افتـاده اسـت تـا تهديـد         

در واقع داشت به اين نتيجه می رسيد کـه بايسـتد و پيشـنهاد کنـد کـه      . ش بخوانددرختان را به چال

جـاده دسـت از ارتفـاع گـرفتن     . ، که اوضاع تغيير کرد)اگر چنين کاری هنوز ممکن باشد(برگردند

درختان تيره کنار کشيدند و آنان توانستند جـاده را ببيننـد   . برداشت و برای مدتی نسبتاً مسطح شد

پيش روی آنان، اما در فاصله ای نسـبتاً دور، نـوک تپـه    . به صورتی مستقيم پيش می رفتکه تقريباً

چنـبن مـب نمـود کـه     . ای سبز، بی درخت، همچون کله ای تاس از ميان حصار بيشه بيرون زده بود

 .جاده مستقيم به سوی آن می رود

. ی بـام جنگـل صـعود کننـد    دوباره به پيش شتافتند و اين فکر خوشحالشان می کرد که دمی به بـاال

جاده در سراشيبی افتاد و بعد دوباره شروع به بـاال رفـتن کـرد و سـرانجام آنـان را بـه پـای دامنـه         

بيشـه، تپـه را   . در آنجا جاده از درختـان فاصـله گرفـت و وارد چمـن زاری شـد     . پرشيب تپه رساند

 .اشيده به پايان می رسدهمچون موهايی پرپشت در بر گرفته بود که ناگهان بر گرد فرق سری تر

هابيت ها اسبچه هاشان را به باال راهنمايی کردند و راه پر پيچ و خمی را در پيش گرفتند تا آن کـه  

آسـمان، درخشـان و   . آنجا ايستادند و به دور و اطـراف خـود خيـره شـدند    . سرانجام به قله رسيدند

در آن نزديکی ها مـه تقريبـاً   . دور نبودندآفتابی، اما غبارآلود بود؛ و آنان قادر به ديدن فاصله های

کنار کشيده بود؛ اما اينجا و آنجا در گودی های بيشه آرميده بود، و در جنوب آنـان، از ميـان چـين    
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خوردگی عميق زمين که طول جنگل را درنور ديده بود، همچون بخار يا رشته های دود سفيد برمـی  

 .خاست

آن خـط ويتـی وينـدل اسـت کـه از بلنـدی هـا        «: گفـتمری در حالی که با دست اشـاره مـی کـرد،    

سرچشمه می گيرد و از وسط جنگل به سمت جنوب غرب جاری می شود تا در پايين هـی سـند بـه    

دره ويتی ويندل اين طور کـه مـی گوينـد    ! ما نمی خواهيم آن طرف برويم. برندی واين ملحق شود

ايی کـه چيزهـای عجيـب از آنجـا مـی      با به عبارتی مرکز جـ –عجيب ترين قسمت تمام بيشه است

 ».آيند

ديگران به سمتی که مری اشاره کرده بود نگاه کردند، اما چيز زيادی جز مه در روی دره مرطـوب  

 .و عميق ديده نمی شد؛ و در آن سوی آن، نيمه جنوبی جنگل از ديد محو می شد

و بـر يـازده بـود؛ امـا غبـار      احتماال سـاعت دور. خورشيد، روی قله تپه اکنون رفته رفته داغ می شد

در غـرب، نـه خـط حصـار و نـه دره      . پاييزی هنوز مانع می شد که جهات ديگر را بـه خـوبی ببيننـد   

در سمت شمال که مشـتاقانه بـه آن طـرف    . برندی واين را در آن سو نمی توانستند تشخيص دهند

شـيدند خـود را بـه آن    نگريستند، هيچ اثری از جاده بزرگ شرق ديده نمی شد، جاده ای که می کو

 .روی جزيره ای در ميان دريايی از درخت بودند، و افق در حجابی مستور بود. برسانند

در سمت جنوب شرقی، زمين با شيبی بسيار تند رو به پايين می رفت، تو گويی سراشيبی هـای تپـه   

در آن پايين، سواحل جزيره ای بود که همچون دامنه های کوهی واقعی که از ميان آب های عميـق  

روی حاشـيه سـبز نشسـتند و از بـاال بـه      . سر برآورده باشد، به زير درختان امتداد پيـداد مـی کـرد   

جنگلی که در زير پاهاشان بود چشم دوختند و در همان حال وعده غـذای نـيم روز خـود را صـرف     
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وقتی خورشيد باالتر آمد و از ظهر گذشت، چشمانشان در دوردست شرق به خطوط سـبز و  . کردند

اين موضوع بسيار دلگرمشان کرد؛ چرا که ديـدن منظـره هـر    . خاکستری بلندی ها در آن سو افتاد

: رزهای بيشه خوشايند بود، اگرچه در صورت امکان قصد رفتن بـه آن سـمت را نداشـتند   چيز در م

 .بلندی های گورپشته در افسانه های هابيتی به اندازه خود جنگل شهرتی شوم داشت

جاده ای که آنان را به روی تپه آورده بـود، بـار   . سرانجام عزم جزم کردند که بار ديگر ادامه دهند

مالی هويدا شد؛ چندان در اين جاده پيش نرفته بودند که متوجه شـدندکه پيوسـته   ديگر در دامنه ش

چيزی نگذشت که به سـرعت در سراشـيبی  افتـاد و آنـان حـدس      . به سمت راست انحنا برمی دارد

زدند که در واقع به سوی دره ويتی ويندل پيش می رود؛ و اين به هيچ وجه مسـيری نبـود کـه مـی     

از مختصری تبادل نظر تصميم گرفتند کـه کـوره راه گمـراه کننـده را رهـا      پس. خواستند برگزينند

کنند و به سمت شمال بروند؛ زيرا هرچند جاده را از باالی تپه نتوانسته بودند ببينند، احتمـاالً در آن  

همين طـور بـه سـمت شـمال، در سـمت      . سمت قرار داشت و چند مايل بيشتر با آن فاصله نداشتند

مين خشک تر و بازتر به نظر می رسيد و آنان از دامنه هايی باال رفتند که درختـان  چپ کوره راه، ز

آن تنک تر بودند و به جای بلوط و صنوبر و ديگر درختان عجيب و غريب و بی نـام و نشـان بيشـه    

 .انبوه، درختان کاج و صنوبر بر آن رسته بود

پـيش مـی رفتنـد، اگرچـه هـر گـاه در       ابتدا تصميم آنان خوب به نظر می رسيد؛ با سرعت مناسـبی

محوطه های باز چشمشان به خورشيد می افتاد، چنين می نمود که بی دليـل بـه سـمت شـرق تغييـر      

اما پس از زمانی درختان دوباره به هم فشرده شدند، در حالی که از مسافتی دورتـر  . جهت داده اند
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يش بينـی نشـده چـين خـوردگی     سپس به طـرزی پـ  . به نظر می رسيد تنک تر و کم پشت تر باشند

های عميقی در زمين هويدا شد که همچون مسير چرخ هـای غـول آسـا، يـا خنـدق هـای عـريض و        

جاده های گود افتاده می نمود که مدت هاست متروک مانده است و بوته هـای تمشـک آنهـا را پـر     

ی شد از آنهـا پـايين   معموالً درست خط سيرشان را قطع کرده بود و تنها با تقالی بسيار م. کرده اند

هرگاه که پايين مـی رفتنـد،   . رفت و بيرون آمد، که با وجود اسبچه ها کاری پر زحمت و دشوار بود

می ديدند که حفره پر از بوته های انبوه و درختچه های به هم تنيده است که به نوعی پيچيـدن بـه   

می چرخيدند راه برايشـان  سمت چپ در آن ميان امکان پذير نبود و معموالً هرگاه به سمت راست

باز می شد؛ و مجبور بودند مسافتی دراز در آن پايين، در طول شيار راه بروند تا جای مناسبی بـرای  

هر بار که از درون يکی از شيارها باال می آمدند، درختان انبـوه تـر   . باال رفتن از ديواره مقابل بيابند

سمت باال پيدا کردن راه دشوارتر بود و آنـان  و تاريک تر می نمودند؛ و هميشه در سمت چپ و به

 .وادار به رفتن در سمت راست و پايين می شدند

پس از يکی دو ساعت هيچ حس روشنی از جهت نداشتند، هرچند خوب می دانستند کـه ديگـر بـه    

سرها را پايين انداختـه بودنـد و فقـط مسـيری را کـه برايشـان       . هيچ وجه به سمت شمال نمی روند

 .به سمت شرق، و به سمت جنوب، به دل جنگل و نه بيرون از آن: شده بود ادامه می دادندانتخاب

وقتی با تقال و سکندری خوران در داخل شيار ديگری فرو رفتند که پهـن تـر و عميـق تـر از ديگـر      

چنان پر شيب بـود  . شيارهايی بود که تاکنون از آن گذشته بودند، بعد از ظهر داشت سپری می شد

ختان چنان بر فراز آن معلق بودند که معلوم شد بيرون آمدن از آن، چه از رو بـه رو و چـه از   و در
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تنها کار ممکن ايـن بـود کـه    . پشت سر بدون رها کردن اسبچه ها و بار و بنديل امکان پذير نيست

ی درچشمه هـاي. زمين سست شده بود و در بعضی جاها باتالقی بود. شيار را رو به پايين دنبال کنند

ديواره شيار پديدار شد، و به زودی دريافتند که در مسير جويباری پيش می روند کـه روی بسـتری   

سـپس زمـين بـا سـرعت بيشـتری      . از علف های جنگلی جاری است و صدای شرشرش بلنـد اسـت  

ارتفاع کم کرد و جويبار قوی تر و پر سر و صداتر شد که با سرعت جاری بـود و جسـت زنـان بـه     

در آبکند کم نوری بودند که درختان در ارتفاع زيادی از باالی سـر آنـان   . تپه می رفتسمت پايين

 .بر رويش سقف زده بودند

. پس از آن که سکندری خوران مسافتی را در کنار جويبار پيمودند، ناگهان از تاريکی بيرون آمدنـد

ن به فضای باز دريافتند کـه  با رسيد. انگار از ميان دروازه ای فضای آفتابی را پيش روی خود ديدند

در پـای پرتگـاه   . از ميان شکافی در ديواره مرتفع و پر شيب، تقريبـاً از پرتگـاهی پـايين آمـده انـد     

فضای وسيعی پوشيده از علف ها و نی ها قرار داشت؛ و در فاصله ای دور ديـواره مقابـل ديـده مـی     

ز تـابشِ آفتـابِ ديرهنگـام، گـرم و     بعـد از ظهـری طاليـی، ا   . شد که تقريباً همان قدر پر شيب بـود

در ميان آن، رودخانه ای تيره، با آبی. خواب آور بر روی اين زمين پنهان در ميان جنگل افتاده بود

به رنگ قهوه ای، کاهالنه پيچ و تاب می خورد، با بيدبنان کهن حاشـيه اش، بـا بيـدهايی کـه بـر آن      

. نقـش خـورده از هـزاران بـرگ بيـد رنـگ پريـده       سقف زده بودند، با سدهايی از بيدهای افتاده، و

هوای دور و اطرافشان سنگين بود و از شاخه ها، رنگ زردی در آن پر پر می زد؛ زيرا نسـيم گـرم   

و ماليمی، آرام در دره می وزيد و نی ها خش خش می کردند و شاخه های کلفـت بيـد غـژ غـژ بـه      

 .صدا در می آمدند
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تقريباً مخـالف جهتـی آمـده    ! ندازه ای فهميدم که کجا هستيمحاال دست کم تا ا! خوب«: مری گفت

 ».می روم گشتی بزنم! اين رودخانه ويتی ويندل است. ايم که قصد داشتيم برويم

قدم به فضايی گذاشت که نور خورشيد بر آن افتاده بود و در ميان علف های بلند گم شـد، پـس از   

الً سفتی ميان پايه پرتگاه و رودخانـه وجـود دارد؛   زمانی دوباره پيدايش شد و خبر داد که زمين کام

در ضـمن چيـزی   «: گفـت. در بعضی جاها زمينِ سفت پوشيده از چمن تا لب آب کشيده شده است

اگـر بـه سـمت    . مثل يک کوره راه هم هست که اين طرف، کنار رودخانه با پيچ و تاب باال مـی رود

 ».خره به سمت شرق جنگل می رسيمچپ بپيچيم و آن را دنبال کنيم خواهی نخواهی بال

يک وقت ديدی اين کوره راه ما را بـرد آن دورهـا و رسـاند بـه يـک      ! از کجا معلوم«: پی پين گفت

می دانی چه کسی اين کوره راه را ساخته و برای چه؟ مطمئنم که قصدش. باتالق و آنجا ولمان کرد

نگـل و همـه چيزهـايی کـه تـوی آن اسـت       من خيلی به ايـن ج. اين نبوده که فايده ای به ما برساند

و اصالً می دانی کـه  . بدگمانم و کم کم همه داستان هايی را که از آن تعريف می کنند، باور می کنم

 »چقدر بايد به سمت شرق برويم؟

به هيچ وجه نمی دانم که چقدر پايين دست ويتـی وينـدل هسـتيم و چـه     . نه، نمی دانم«: مری گفت

ولـی راه  . اينجا رفت و آمد کرده کـه ايـن کـوره راه را کنـار آن درسـت کنـد      کسی احتماالً آن قدر

 ».ديگری برای بيرون رفتن از اينجا نيست، يا به ذهن من نمی رسد

از آنجا که کار ديگری از دستشان بر نمی آمد، به صف راه افتادند و مری آنـان را بـه سـوی کـوره     

نی ها و علف ها، پرپشت و بلنـد بودنـد و در بعضـی    همه جا. راهی که پيدا کرده بود راهنمايی کرد

جاها ارتفاع آنها از باالی سرشان می گذشت؛ اما وقتی راه پيدا شد، دنبـال کـردن همچنـان کـه مـی      
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چرخيد و می پيچيد و زمين های مطمئن تر را برای گذشـتن از ميـان بـاتالق هـا و اسـتخرها برمـی       

روی جويبارهايی می گذشـت کـه از زمـين هـای جنگلـی      کوره راه اينجا و آنجا از. گزيد، آسان بود

مرتفع در ته آبکندها به سوی ويتی ويندل جريان داشـتند، و در ايـن نقـاط بـا تنـه هـای درختـان و        

 .شاخه های شکسته به دقت بر روی آنها پل بسته بودند

ز مـی  لشکر مگس ها از هر نـوع، در کنـار گوششـان وز و   . هابيت ها به شدت احساس گرما کردند

سـرانجام ناگهـان بـه سـايه سـار بـاريکی       . کردند و آفتاب بعد از ظهر بر پشتشان آتش مـی باريـد  

چنين می نمود کـه  . رسيدند؛ شاخه های خاکستری رنگ بزرگ از اين سو و آن سو هم آمده بودند

شانخواب آلودگی از زمين باال می آيد و در پاهاشان رخنه می کند و از هوا به نرمی بر سر و چشم

 .می بارد

درست در جلوی او پـی پـين   . فرودو احساس کرد که چانه اش فرو افتاد و سرش به نوسان در آمد

ديگـر بـدون   . فايده ای نـدارد«: شنيد که مری می گويد. فرودو ايستاد. روی زانوانش به زمين افتاد

 »!داردمگس کمتر. زير درخت های بيد خنک است. استراحت يک قدم هم نمی توانم بروم

بايـد اول  . اآلن وقـت چـرت زدن نيسـت   ! زود باشيد«: فرياد زد. فرودو از اين حرف خوشش نيامد

. اما ديگران خواب آلوده تـر از آن بودنـد کـه اهميـت بدهنـد     ».حسابی از توی جنگل بيرون بياييم

 .کنار آنان سام با بالهت ايستاده بود و دهن دره می کرد و پلک می زد

اکنون هيچ. سرش گيج رفت. و نيز احساس کرد که خواب بر او مستولی می شودناگهان خود فرود

تنها صدايی دلنشـين  . مگس ها دست از وز وز کردن برداشته بودند. صدايی در هوا شنيده نمی شد

درست در آستانه شنوايی، صدای نوسانی ماليـم، همچـون ترانـه ای کـه آرام بـه نجـوا بخواننـد، در        

wizardingworld.ir



 Lord Of The Rings- The Fellowship of The Ring         اران حلقهي-جلد اول-ارباب حلقه ها

١٦

Writing J.R.R.Tolkien And Translate Reza Alizodehزادهين و ترجمه رضا عليآر آر تالکیجیسندگيا نوب

پلک های سنگينش را باز کرد و ديد که بيـدبنی غـول آسـا و    . ان موج می زدشاخه های باالی سرش

بسيار عظيم به نظر می رسيد و شاخه های تـو در تـوی   . کهن و سالخورده بر روی او خم شده است

آن، همچون بازوهای دراز شده با دستان متعددی که انگشتان دراز داشته باشد، به هوا رفتـه بـود و   

خورده آن ترک های عريضی برداشته بود کـه بـا حرکـت شـاخه هـا، بـا صـدای        تنه گره دار و پيچ

پر پر زدن برگ ها در پيش زمينه آسمان چشمش را خيره کـرد؛ واژگـون   . ضعيفی غژ غژ می کرد

 .شد و همانجا که بر روی علف ها افتاده بود، دراز کشيد

ترک های بزرگ دهـان بـاز   . يدندمری و پی پين جلو خزيدند و به تنه بيدبن تکيه دادند و دراز کش

آن. کردند و همچنان که درخت نوسان می کرد و غژ غژ صدا مـی داد، آنـان را در آغـوش گرفـت    

باال به برگ های خاکستری و زرد که در برابر روشنايی به نرمـی تکـان مـی خوردنـد و زمزمـه مـی       

اننـد کلمـان را بشـنوند،    چشمانشان را بستند و آنگـاه بـه نظـر رسـيد کـه مـی تو      . کردند، نگريستند

خود را بـه افسـون آن   . کلمات آرامش بخش را، که چيزهايی درباره آب و خوابيدن زمزمه می کرد

 .سپردند و به زودی در پای بيدبن بزرگ و خاکستری رنگ به خواب عميقی فرو رفتند

بـا جـد   فرودو مدتی درازکش با خواب که داشت بر او چيره می شد، دست و پنجه نرم کرد؛ سپس

: با لکنت گفت. هوسی مقاومت ناپذير برای آب خنک احساس کرد. و جهد فراوان دوباره برخاست

 ».منتظرم باش سام، بايد پايم را يک دقيقه به آب بزنم«

نيمه خواب، افتان و خيزان به طرف جناح مشرف به رودخانه درختان پيش رفت، که در آنجا ريشـه  

اران چنبره زن برای نوشيدن آب، به داخل رودخانه فرو رفتـه  های پيچ خورده بزرگشان، همچون م
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روی يکی از اين ريشه ها نشست و پاهای داغش را در آب خنک و تيره رنگ فرو برد؛ او نيـز  . بود

 .همانجا پشت به درخت ناگهان به خواب فرو رفت

بعد از. بودنگران. سام نشست و سرش را خاراند و دهانش را همچون غاری برای دهن دره گشود

ظهر کم کم داشت به ديروقت می کشيد و او فکـر کـرد کـه ايـن خـواب آلـودگی ناگهـانی چيـزی         

مـن از ايـن   . پشت اين قضيه فقط خورشيد و هـوای گـرم نيسـت   «: با خود نجوا کرد. مشکوک است

ببـين چطـور الاليـی مـی     . اصالً بـه آنهـا اعتمـاد نمـی کـنم     . درخت های بزرگ گنده خوشم نمی آيد

 ».اصالً به عقل جور در نمی آيد! انندخو

دو تـا از آنهـا   . به زور روی پا بلند شد و تلوتلو خوران رفت تا ببيند چه بر سر اسبچه ها آمده است

را مسافتی آن طرف تر توی جاده، پيدا کرد که داشتند بـرای خـود پرسـه مـی زدنـد؛ تـازه آنهـا را        

يکی بلند و ديگری ماليم، امـا خيلـی   . مختلف شنيدگرفته و پيش بقيه بازگردانده بود که دو صدای

يکی صدای چلپِ افتادن چيـزی سـنگين در داخـل آب؛ و ديگـری صـدايی همچـون صـدای        . واضح

 .کليک قفل، انگار که دری به سرعت و ساکت بسته شود

فرودو نزديک ساحل داخل آب بود، و ظاهراً ريشه درختی بزرگ از روی. به کناره رودخانه شتافت

سام از جليقه اش بـه او چنـگ   . گذشته و زير آب نگهش داشته بود، اما فرودو دست و پا نمی زداو

. انداخت و از زير ريشه بيرونش کشيد؛ و سـپس بـا دشـواری کشـان کشـان او را تـا سـاحل کشـيد        

 .فرودو تقريباً بالفاصله بيدار شد و سرفه کرد و جويده جويده شروع به حرف زدن کرد
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. اين موضوع را احسـاس کـردم  ! توی آبانداختمی دانی سام، درخت کوفتی مرا«: سرانجام گفت

 »!ريشه بزرگ درست پيچيد دور من و چپه ام کرد آن تو

اگر احساس خـواب آلـودگی مـی کنيـد، نبايـد      . به گمانم خوابتان برده بود آقای فرودو«: سام گفت

 ».جاهايی مثل اين بنشينيد

 ».بر؟ نمی دانم آنها چه جور خوابی می بيننداز ديگران چه خ«: فرودو پرسيد

پی پين غيـبش  . به آن طرف درخت رفتند و سام فهميد که آن صدای کليکی که شنيده بود، چيست

شکافی که او کنار آن دراز کشيده بود، کامالً بسته شـده بـود، بـه نحـوی کـه کـوچکترين       . زده بود

شکاف ديگری دور کمر او بسته شـده بـود؛   : بودمری نيز به دام افتاده. درزی در آن ديده نمی شد

پاهايش بيرون قرار داشت، اما باقی او درون سوراخ تاريـک بـود کـه لبـه هـای آن مثـل گـازانبری        

 .محکم به او چنگ زده بود

سـپس سراسـيمه   . فرودو و سام ابتدا به تنه درخت جايی که پی پين دراز کشيده بـود، ضـربه زدنـد   

تاللششان کامالً بی ثمـر   –کوشيدند تا آرواره های شکاف را که مری بيچاره را گرفته بود، باز کنند

 .بود

مخوف گذاشتيم؟ ایچرا اصالً پا توی اين جنگل! چه اتفاق احمقانه ای«: فرودو ديوانه وار فرياد زد

بی اعتنا به پای خودش، با هـر چـه زور داشـت    »!کاش همگی ما اآلن برگشته بوديم به کريک هالو

لرزه ای تقريباً نامحسوس از تنه درخت باال رفت و به شاخه ها رسيد؛ برگ ها. لگدی به درخت زد

ه ای ضـعيف و  به خش خش درآمدند و نجوا کردند، امـا بـا صـدايی کـه اکنـون شـبيه صـدای خنـد        

 .دوردست بود
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 »فکر نمی کنم توی بار و بنديلمان تبر داشته باشيم آقای فرودو؟«: سام پرسيد

ولـی زيـاد بـه درد    . من يک تبرچه کوچک برای خرد کردن هيزم با خـودم آورده ام«: فرودو گفت

 ».اين کار نمی خورد

شـايد بتـوانيم بـا    «. ده بودبا شنيدن اسم هيزم فکری به سرش ز»!يک دقيقه صبر کن«: سام گفت

 »!آتش يک کاری بکنيم

 ».شايد موفق بشويم پی پين را زنده زنده آن داخل کباب کنيم. شايد«: فرودو با ترديد گفت

. بايد اول سعی کنيم که يک جوری به اين درخت صدمه بزنيم يا بترسانيمش«: سام خشمگين گفت

به طـرف اسـبچه هـا دويـد و طـولی      ».می اندازماگر ولشان نکند که بروند، شده با جويدن پايينش

 .نکشيد که با دو جعبه آتش زنه و يک تبر کوچک برگشت

با سرعت علف ها و برگ های خشک و چند تکه پوست درخت گرد آوردند؛ و شاخه های شکسـته  

. اينها را در سمتی دور از زندانی ها مقابل تنه درخـت تـوده کردنـد   . و خرده چوب ها را کپه کردند

به محض آن که سام آتش زنه را گيراند، آتش در علف های خشک افتاد و زبانه های آتـش و دود  

انگشتان کوچک آتش پوسک خشک خراش افتاده درخت. ترق و تورق ترکه ها بلند شد. باال رفت

چنين می نمود که برگ هـا  . لرزه ای بر سر تا پای بيدبن افتاد. کهنه را ليسيد و سطح آن را سوزاند

فريادی بلنـد از مـری برخاسـت، و    . باالی سرشان با صدايی حاکی از درد و خشم فش فش می کنند

 .صدای پی پين را شنيدند که از دل درخت فريادی خفه برآورد

اگر نکنيد آن قدر فشارم مـی دهـد   ! خاموشش کنيد! خاموشش کنيد«: نری با صدای بلند فرياد زد

 »!اين طور می گويد. که نصف بشوم
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کـه؟  «: دو در حالی که با شتاب درخت را دور می زد و خود را به آن طرفش مـی رسـاند، گفـت   فرو

 »چه؟

شاخه های بيدبن بـا خشـونت بـه نوسـان در     »!خاموشش کنيد! خاموشش کنيد«: مری التماس کرد

صدايی برخاست، مثل صدای وزيدن بـاد و در ميـان شـاخه هـای درختـان آن دور و اطـراف       . آمدند

يی آنان سنگی را در خواب آرام دره رودخانه انداخته بودند و اکنون موج هايی که ازپخش شد، گو

سام پا روی آتش کوچک کوبيـد و جرقـه   . خشم برمی خاست در سرتاسر جنگل گسترش می يافت

اما فرودو بدون آن که خودش بداند چرا، يـا بدانـد بـه چـه اميـد، در      . ها را با ضربه پا خاموش کرد

به نظرش رسيد که خود او هم به زحمـت مـی   »!کمک! کمک! کمک«: د و فرياد زدطول جاده دوي

به محض اين که کلمات از دهان او بيـرون آمـد، بايـد    : تواند صدای گوش خراش خودش را بشنود

سرگشـته  : احساس نااميدی کـرد. بيدبن ها، صدا را از کنار او ربود و در هياهوی برگ ها غرق کرد

 .ودو هاج و واج مانده ب

جوابی شنيده شد، يا اين طور گمان کرد؛ ولی به نظر می رسيد که صدا از پشـت سـر   . ناگهان ايستاد

برگشت و گوش داد، و چيزی نگذشت کـه ترديـدی   . می آيد، از پايين دست جاده، از اعماق جنگل

انـد،  کسی داشت ترانه می خواند؛ صدای بم خوشايندی، بی قيد و خوشحال ترانه مـی خو: باقی نماند

 :اما کلمات ترانه اش شر و ور بود

 !رينگ رونگ ديلو! هی دول، مری دول

 !فال الل دويلو! هوپ االنگ! رنگ رونگ
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 !تام بوم، جولی تام، تام بامبو ديلو

ناگهان. نيمی اميدوار و نيمی نگران از خطرات جديد، فرودو و سام هر دو بی حرکت ايستاده بودند

صـدا اوج گرفـت و واضـح شـد و     ) يا به ظاهر يـاوه(طوالنی از کلمات ياوهاز البالی رشته ای کلمات

 :شروع به خواندن اين ترانه کرد

 !هی بيا، عزيزم! شوخ و شنگ من بيا! هی بيا

 .آفتاب رفت، باد و باران، سار و پر و پرواز

آنجا پايين تپه، روشن زير آفتاب،

روی پله در، منتظر نور ستاره های سرد ايستاده

نوی زيبای من، دختر رودخانه خانمبا

 .باريک مثل ترکه بيد، زالل تر از آب

تام بامباديل نيلوفرهای آبی می آورد

. جست زنان دوباره به خانه برمی گردد

می شنوی صدای ترانه اش را؟
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 !هی بيا عزيزم! شوخ و شنگ من بيا! هی بيا

 !گلدبری، گلدبری، زرد و شاد و توت فرنگی

 !خودمان، ريشه هات را پنهان کنبيد پير

 .عصر دارد نزديک می شود. تام عجله دارد

 .تام دارد دوباره به خانه می رود، نيلوفرهای آبی می برد

 !شوخ و شنگ من بيا! هی بيا

می شنوی صدای ترانه ام را؟

گـر سـاکت   برگ ها بـار دي. باد از وزيدن باز ايستاد. فرودو و سام گويی افسون شده، ايستاده بودند

دوباره صدای ترانه ای برخاست و ناگهان از ميان جاده، بر فـراز  . از شاخه های سفت آويزان شدند

نی ها، کاله کهنه فرسوده ای با تارک بلند و پرِ درازِ آبی رنگی فرو رفتـه در نـوار دورش، جسـت و    

سـت کـم   با يـک جسـت و يـک خيـز ديگـر مـردی نمـودار شـد، يـا د         . خيز کنان و رقصان بلند شد

به هر حال بزرگ تر و تنومندتر از آن بود که هابيت باشد، اما قـامتش  . ظاهرش مانند يک مرد بود

چنان بلند نبود که از آدم های بزرگ محسوب شود، با اين حال به اندازه يکی از همين آدم هـا پـر   

رفـت و  سر و صدا می نمود و با پاهای قطورش درون چکمـه هـای زر و بـزرگ، شـق و رق راه مـی      

چنان با صالبت از ميان علف ها و نی ها می گذشـت کـه گـويی گـاوی بـرای خـوردن آب بـه کنـار         

نيم تنه ای آبـی رنـگ بـه تـن کـرده بـود و ريـش بلنـد قهـوه ای رنگـی داشـت؛            . رودخانه می رود
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چشمانش آبی و درخشان بود و صورتش مثـل سـيبی رسـيده بـه سـرخی مـی زد، امـا صـدها چـينِ          

روی دستش برگ بزرگی را مثل سينی حمل مـی کـرد و بـر    . را چروک کرده بودکوچک خنده آن

 .آن توده ای کوچک از نيلوفرهای آبی سفيد گرد آورده بود

و در حالی که دستانشـان را بـه سـوی او دراز کـرده بودنـد بـه       »!کمک«: فرودو و سام فرياد زدند

 .طرفش دويدند

و آنهـا در فاصـله   »!همـان جـا بمانيـد   ! اوهـو! اوهـو«: پيرمرد يک دستش را بـاال آورد و فريـاد زد  

خوب حاال دوستان کوچک من کجـا مـی   «. کوتاهی از او ايستادند، انگار که درجا خشکشان زده بود

رويد، چرا مثل گاو ماغ می کشيد؟ اينجا چه اتفاقی افتاده؟ می دانيد من که هستم؟ من تام بامباديـل  

 »!يکی دفعه نيلوفرهای من را له نکنيد. تام اآلن عجله دارد! بگوييد چه چيزی ناراحتتان کرده. ام

 ».دوست های من توی درخت بيد زندانی شده اند«: فرودو نفس نفس زنان گفت

 »!ارباب مری توی شکاف چالنده شده«: سام فرياد زد

اآلنبيد پير خودمان؟ از ايـن بـدتر نمـی شـد، نـه؟     «. و از جا پريد»چه؟«:تام بامباديل فرياد کشيد

اگر مـؤدب نباشـد کـاری مـی     ! بيد پير خاکستری. کوکش توی دست خودم است. درستش می کنم

ترانـه ای مـی   . ترانه ای می خوانم که ريشه هـايش بـاز شـود   . کنم که شيره توی ساقه اش يخ بزند

 »!بيد پير خاکستری. خوانم که آرام بگيرد، برگ هايش بريزد، شاخه هايش کنار بکشد

آنجا با پاهای مـری مواجـه   . ا با احتياط روی علف ها گذاشت و به طرف درخت دويدنيلوفرهايش ر

تام دهانش را بـه  . باقی او به همين زودی به داخل کشيده شده بود: شد که هنوز بيرون مانده بودند

آنان نمی توانستند کلمـات را بـه وضـوح    . شکاف چسباند و با صدايی آهسته شروع به خواندن کرد
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تـام عقـب   . پاهايش شروع کرد بـه لگـد پرانـدن   . ما مری از قرار معلوم به حرکت در آمدبشنوند، ا

بيـد پيـر بگـذار    «: گفـت. پريد و شاخه ای آويزان را شکست و با آن تنه بيد را زيـر ضـربه گرفـت   

ريشـه هايـت را تـا    ! خاک را بخور. تو توی چه فکری هستی؟ نبايد بيدار شوی! دوباره بيايند بيرون

سپس پاهـای مـری را   »!اين حرف ها را بامباديل می گويد! بخواب! آب بنوش! فرو کناعماق آن

 .گرفت و او را از شکافی که ناگهان گشاد شده بود، بيرون کشيد

يک جور صدای غژغژ پاره شده به گوش رسيد و درز شکاف ديگر باز شـد و پـی پـين از درون آن    

آنگاه هـر دو شـکاف بـا صـدای تـق محکمـی       . بودندبيرون جست، انگار که با لگد بيرونش انداخته

 .از ريشه تا نوک درخت به لرزه افتاد و سکوتی کامل برقرار شد. دوباره به سرعت بسته شدند

 .هابيت ها يکی پس از ديگری تشکر کردند

خـوب دوسـتان   «: خم شد تا بتواند با دقت به صورتشان نگاه کند و گفت. تام بامباديل زد زير خنده

ميز پر است از خامه زرد و شان عسل و نـان سـفيد و   ! بايد همراه من به خانه ام بياييد! نکوچک م

تـا آنجـا کـه مـی توانيـد بـا       . دور ميز شام وقت برای پرسش زياد اسـت. گلدبری منتظر است. کره

اين را گفت و نيلوفرهايش را برداشت و با تکان دست اشـاره ای بـه   »!سرعت پشت سر من بياييد

د و جست و خيز کنان و رقصان در طول کوره راه به سمت شرق راه افتاد، و در همان حـال  آنان کر

 .هنوز با صدای بلند و به طرزی بی معنی آواز می خواند

هابيت ها که آسوده خاطر و شگفت زده تر از آن بودند که صحبت کنند، تا آنجا که مـی توانسـتند   

تام آن جلو از نظر ناپديد گشـت و سـر و   . کافی نبودولی سرعتشان. به سرعت از پی او روان شدند
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ناگهـان صـدای بلنـد او بـه طـرزی سـيال برگشـت و بـه         . صدای آوازش ضـعيف تـر و دورتـر شـد    

 !استقبالشان آمد

 !بپريد از روی ويتی ويندل، دوستان کوچولوی من

 .تام دارد جلوتر می رود، تا شمع ها را روشن کند

 .خيلی زود بايد کورمال کورمال راهتان را پيدا کنيد: در غرب خورشيد غروب می کند

 .وقتی سايه های شب از راه می رسد، آن وقت درها باز می شود

 .از پشت جام پنجره ها روشنايی زرد چشمک می زند

 !به بيد سالخورده اعتنا نکنيد! از توسکای سياه نترسيد

 .رودتام جلوتر از شما می! نه از شاخه بترسيد، نه از ريشه

 !ما منتظر شماييم! شوخ و شنگ ها! هی اآلن

خورشيد تقريباً بی درنگ انگار در پـس درختـان پشـت    . پس از آن هابيت ها ديگر چيزی نشنيدند

آنان به ياد نور مايل شامگاهی افتادند که بر روی برندی وايت تأللويی داشـت، و  . سرشان فرو رفت

سـايه هـای بـزرگ بـر     . پنجره های بالکباری که با صدها چراغ کم کم شروع به درخشيدن می کرد

مـه  . شان افتاد؛ تنه ها و شاخه های درختان تيره و تهديد آميز بـر فـراز کـوره راه معلـق بودنـد     سر
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های سفيد کم کم از سطح رودخانه برخاستند و پيچ خوردند و در ميان ريشه هـای درختـان حاشـيه    

از خود زمين در زير پاهاشان بخـاری تيـره برخاسـت و بـا روشـنايی تيـره رنـگ        . سرگردان شدند

 .رو به زوال درآميختغروبِ

صـداهای  . پاهاشـان انگـار از سـرب بـود    . دنبال کردن راه دشوار شد، و آنـان بسـيار خسـته بودنـد    

مشکوک عجيبی در ميان بوته ها و نی های پيرامونشان می پيچيد؛ هرگـاه بـه آسـمان رنـگ پريـده      

ت نمـودار مـی شـد    نگاه می کردند، منظره اشباح عجيب گره دار و برآمده، در گرگ و ميش با هيبـ

انـدک انـدک ايـن    . که از روی ساحل مرتفع و حاشيه بيشه موذيانـه بـه آنـان چشـم دوختـه بودنـد      

احساس به آنان دست داد که اين سرزمين واقعی نيست و در رويايی شوم لنـگ لنگـان گـام برمـی     

 .دارند که بيداری از پی ندارد

ان تا حـد توقـف کاسـته شـده اسـت،      درست در لحظه ای که احساس می کردند از سرعت گام هاش

در تـاريکی چشمشـان   . زمزمه آب کم کم بلند شد. متوجه شدند که زمين به آرامی ارتفاع می گيرد

ناگهـان  . به درخشش سفيد آب کف آلود افتاد که از آبشاری کوچـک بـه پـايين سـرازير مـی شـد      

د، و پهنـه وسـيعی از   از جنگـل قـدم بيـرون گذاشـتن    . درخت ها تمام شدند و مه در پشت سـر مانـد  

رودخانه که اکنون کوچـک و تنـد بـود، جسـت     . چمنزار را ديدند که در برابرشان ارتفاع می گرفت

زنان، شادمان از باال به استقبالشان می آمد و در زير نور ستارگان که از هـم اکنـون در آسـمان مـی     

 .درخشيدند، اينجا و آنجا پرتوهای نور را منعکس می کرد

چتـر درختـان   . پاهاشان نرم و کوتاه بود، گويی که آن را چيده يـا کوتـاه کـرده بودنـد    علف در زير

از آن. جـاده اکنـون در برابرشـان همـوار بـود     . پشت سر به شکل حصاری آراسته و کوتاه شده بود
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راه می پيچيـد و از پشـته پوشـيده از چمـن کـه      . خوب مراقبت و مرز آن با سنگ مشخص شده بود

پريده پر ستاره، خاکستری رنگ می نمود، باال می رفـت؛ و آنجـا، بـاز بـر روی     اکنون در شب رنگ

جاده بار ديگر پايين رفـت و بـاز   . يک سربااليی ديگر، روشنايی های سوسو زننده خانه ای را ديدند

ناگهـان شـعاع زرد   . دوباره از دامنه طوالنی تپه ای پوشيده از چمن نرم به سوی روشنايی باال کشـيد

اينک حانـه تـام بامباديـل در    . ی از دری که باز شده بود با درخشندگی به بيرون جاری شدرنگ پهن

در پـس آن دامنـه پـر شـيب زمـين خاکسـتری و       . باال و پايين و زير تپه، در برابرشان قرار داشـت

برهنه آرميده و در آن سو، شبح تيره بلندی های گورپشته در شب شرقی بـه طـرزی تهديـد آميـز     

 .ه بودسايه گسترد

از هم اگنن نصف خسـتگی و تمـام تـرس از    . همگی با عجله به پيش شتافتند، هابيت ها و اسبچه ها

ترانه ای بود که برای استقبال از آنانشوخ و شنگ من بيا،! هی، هی. وجودشان رخت بر بسته بود

 .بيرون غلتيد

 !جست بزن عزيزم! شوخ و شنگ من بيا! هی، بيا

 .همگی؛ ما عاشق ميهمانی هستيم! اسبچه ها! هابيت ها

 !اکنون بگذار خوشی شروع شود، بگذار همگی با هم بخوانيم
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سپس صدای زالل ديگری جوان و کهنسال مثل چشمه، همچـون ترانـه شـاد جويبـاری کـه از صـبح       

 :روشن در تپه ها به سوی شب جاری شود، مانند نقره به استقبال از آنان باريدن گرفت

بگذار همگی با هم بخوانيم! ه آغاز شوداکنون بگذار تران

از خورشيد و از ستارگان و ماه و مه و باران و ابرهای آسمان

روشنايی بر روی برگ های نو رسته و شبنم بر روی پر

باد بر فراز تپه های باز و صدای ناقوس در خلنگ زار،

 :نيلوفرهای آبی و نه های رسته در کنار آبگيرهای پر سايه

 !يل و دختر رودخانهتام بامباد

در اين هنگام با شنيدن اين ترانـه هابيـت هـا در آسـتانه در ايسـتاده بودنـد و نـوری طاليـی رنـگ          

.گرداگردشان را گرفته بود
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